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pbíìn�a@÷ŠèÏ@ @
  أ                      مقدمة الناشر

  ت                   ثة األرديةمقدمة الطبعة الثال
  ١           بعض التصرحيات األولية عن وجود اهللا تعاىل

  ١                       التمهيد 
  ٢               حاجة اإلميان باهللا يف العصر الراهن
  ٧             إذا كان اهللا موجودا فلماذا ال نراه؟
  ١٤             ما احلاجة إىل البحث يف وجود اهللا؟

  ٢٤              تعاىلطريق البحث يف وجود اهللا 
  ٢٦            دور النية يف جمال البحث يف وجود اهللا

  ٣٠                  درجتان لإلميان باهللا
    ٣٧        األدلة العقلية على وجود اهللا

  ٣٧                     الدليل الوقائي
  ٤٠                       دليل الفطرة

  ٤٧              دليل خلق الكون ونظام العامل
  ٥٩            د بوجود اهللالباحثون الغربيون واالعتقا

  ٧٥            ملاذا صارت الفلسفة احلديثة حجر عثرة؟
  ٨٥                    إن اهللا غري خملوق

  ٩١              ملاذا ال نعد العامل كله غري خملوق؟
  ٩٩                دليل الشعور باحلسنة والسيئة



  ١٠٨                    دليل القبول العام
  ١١٢            هل االعتقاد بوجود اهللا نتيجة األوهام؟

  ١١٦                  درجات اليقني الثالث
  ١١٨                    دليل غلبة الرسل

  ١٣٧                  دليل شهادة الصاحلني
  ١٥٣               الفوائد العظيمة من اإلميان باهللا

١٥٤            ةاإلميان باهللا خيلق عاطفة الوحدة واألخو  
  ١٦٤       هل الدين مسؤول عن احلروب والقتال يف العامل؟

  ١٧٨                    ن اعتراضيبيا
  ١٨٠              بوجود اهللا مينع من ارتكاب السيئات االعتقاد
  ١٨٢            بوجود اهللا يرغّب يف احلسنة االعتقاد

  ١٨٣        حقائق األشياء عناالعتقاد باهللا يفيد يف البحث 
  ١٨٨              القلبية الطمأنينةاالعتقاد باهللا ينشئ 

  ١٩٠              عيار األخالقاالعتقاد بوجود اهللا يرفع م
  ١٩٣                أدلة امللحدين وتفنيدها بإجياز

  ١٩٣                   أقسام اإلحلاد الثالثة
  ١٩٥                دليل امللحدين األول ودحضه
  ١٩٧                دليل امللحدين الثاين ودحضه

  ١٩٨              دليل امللحدين الثالث ودحضه
  ٢٠١                دليل امللحدين الرابع ودحضه

  ٢٠٢              دليل امللحدين اخلامس ودحضه



  ٢٠٢             جيب التمييز بني قانون الطبيعة وقانون الشريعة
  ٢٠٩                كيف نشأت عقيدة التناسخ؟

  انفصال قانون الطبيعة واستقالله عن قانون الشريعة ضروري
  ٢١٣                      الرتقاء البشرية 

  ٢١٦                   ؟ملاذا يوجد الذنب يف العامل
  ٢١٩              دليل امللحدين السادس ودحضه

  ٢٢١            ملاذا خلقت األشياء الضارة يف الدنيا؟
  ٢٢٤      يد"وإبطال دليل "فرودليل امللحدين السابع ودحضه، 

  ٢٣٤              الشيوعية واالعتقاد بوجود اهللا
  ٢٣٩          نظام توزيع الثروة يف اإلسالم بالعدل

  ٢٤٣                         النهاية
  ٢٤٥                        تتمة
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم اهللا الرمحن الرحيم 

òß†Ôß@Š‘bäÛa@ @
حضرة مرزا بشري أمحد سعدنا أن نقدم لقراء العربية ترمجة كتاب ي
. ولقد حظي �املسيح املوعود واإلمام املهدي ، جنل سيدنا �

 عبد ايد عامربشرف تعريب هذا الكتاب الداعية اإلسالمي األمحدي 
راف املكتب العريب املركزي وبالتعاون مع عدد من اإلخوة وصدر بإش

السيد  العرب الذين أسهموا يف أعمال املراجعة والتدقيق، وخنص بالذكر
  خالد عزام، والدكتور وسام الرباقي.

نتقدم خبالص الشكر لكل من ساهم يف نشر هذا الكتاب داعني أن  
نسأل اهللا تعاىل م، كما جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وجيعله يف ميزان حسنا

أن يوفق القراء الكرام لالستفادة من هذه الكنوز، وجيعلها سببا هلداية 
 الباحثني عن صراط اهللا املستقيم، آمني.
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     حنمده ونصلي على رسوله الكرمي      بسم اهللا الرمحن الرحيم 

òß†Ôß@ÑÛû½a@@ @
ÛòrÛbrÛa@òÈjĐÜ@òí…‰þa@ @

م ولكن ١٩٢٥د بدأت يف تأليف هذا الكتاب "إلـهنا" يف وسط عام لق
العمل قبل اكتماله، حىت أيته يف  حالت دونه بعض العراقيل وتوقف

م ونشرت طبعته األوىل يف كانون األول من ١٩٢٧تشرين الثاين عام 
  العام نفسه. 

الذين -د ن دواعي سعاديت أن الشرحية ذات الثقافة احلديثة يف البالإنه مل
قد استحسنوه وثبتت بسببه بعض  -يستهدفهم الكتاب يف احلقيقة

متزعزِعة، ونالت بعض القلوب الواجفة سكينة روحانية، ـال األقدام
  فاحلمد هللا على ذلك، واهللا املوفق واملستعان.

م، ١٩٤٦صدرت الطبعة الثانية هلذا الكتاب يف قاديان يف كانون األول عام 
وأضفت إليه ثالثة مبراجعة عابرة له قمت له بعة احلالية لطاوعند إعداد 

فصول وجيزة. الفصل الذي أدرجته بعنوان: "دليل امللحدين السابع والرد 
عليه"، مبين على نظرية العامل والفيلسوف األورويب املعروف سيغموند 

. أما الفصل الثاين فيناقش االشتراكية اليت حتمل Sigmund Freudفرويد 
ألن املقام ما كان  ،راية اإلحلاد. ولكن هذين الفصلني خمتصران جدااليوم 

 تلقييحتوى على تتمة وجيزة فالفصل الثالث أما يتسع ألكثر من ذلك. 
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اجلزء الثاين من الكتاب، واملتعلق بالرباهني على وجود اهللا  عنحملة خاطفة 
ثالثة للكتاب، تعاىل اليت تتحدث عن "املشاهدة". الطبعة احلالية هي الطبعة ال
 التأليف نظارة"وأسلّمه إىل الطبع بعد مراجعة عابرة جدا نزوال عند رغبة 

 الكتاب حيظى أن تعاىل اهللا أدعوو". ربوةب أمحدية أجنمن صدرل والتصنيف
  . قبل ذي من أكثر بالقبول

 تبكُ) ٣( ،األنبياء) ٢( اهللا،) ١( أي مخسة، اإلسالم يف اإلميان أركان إن
 فيها العميق التأمل ولكن. املوت بعد البعث) ٥( اهللا، الئكةم) ٤( اهللا،

 أما وحدمها، املذكورين والثاين األول بالركن يكتمل اإلميان أن يوحي
 واعتزازي سعاديت دواعي ملن إنه. فيهما ومشمولة هلما تابعة فهي األخرى

 حبق وقدريت، فهمي حبسب ،املتواضعة للخدمة الفرصة يل سنحت أن
 عن" إهلنا" كتاب لتأليف وفِّقت قد أي ؛� املرسلني وسيد اىلتع البارئ
. � النيب حياة عن" النبيني خامت سرية" هو آخر وكتابٍ تعاىل، اهللا وجود
 صوت يعلو أن قبل حيايت، أيام بقية يف اهللا ليوفقين الدعاء اإلخوة من أرجو
 وتسد عين � اهللا لرضا مدعاة تكون خلدمة حيا، يعد مل فالنا نإ يقول

  . الرامحني أرحم يا آمني لدينه، حقيقية ضرورة
  املتواضع العبد
  أمحد بشري مرزا

  م١/٩/١٩٥٥ يف
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي               بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  هو الناصر، بفضل اهللا ورمحته
  

�ÜÛa@…ìuë@åÇ@òîÛČëþa@pb°Š–nÛa@œÈiµbÈm@é@ @

�א������ �

شبابنا  لفائدة مقالبكتابة يف قليب رغبة عارمة  كانتمنذ فترة طويلة 
 سهل أسلوبوأسجل فيه ب ،األعزة وإخواننا الكرام عن وجود اهللا تعاىل

 ضرورية به العالقة إنشاء وأن ومالكا، خالقا إهلا لنا أن تثبت أدلةً وسلس
 إنشاء وكيفية به، العالقة إنشاء وفوائد إهلنا صفات أيضا فيه وأبين جدا،

 هذه رغبيت أحقق أن آنذاك أستطع مل ولكنين. جرا وهلم ،� به العالقة
 ١أقاربنا أحد أيام بضعة قبل علي حطر فقد اآلن أما. عديدة ألسباب
 أثار األمر وهذا تعاىل، اهللا وجود عن األسئلة بعض اخلاص أسلوبه حبسب
 يف وشرعت الغيب، من حتريضا أسئلته واعتربت جمددا، القدمية رغبيت
  . أنيب وإليه توكّلت عليه باهللا، إال توفيقي وما. املقال هذا تأليف

                                                           
. ورمحته بفضله وأكرمه له وغفر الدارين حبسنات اهللا متعه هذا، قريبنا توفِّي لقد  ١

  . من املؤلف
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 أو املقال هلذا خاص بتحضري قمت أنين هذا بياين من أحد يفهمن ال
 أنين احلق بل خاص، بوجه العلمية الناحية من السؤال هذا أناقش أن أريد

 وإخواننا لشبابنا وبسيط سلسٍ وبأسلوب بإجياز أحرر أن إال أنوي ال
 مدعاة يكون هذا مقايل لعل املوضوع، هذا حول معلومايت من بعضا
 واجفة، قلوب لسكينة سببا أو تزعزِعة،م قدم ولثبات ضالة روح هلداية
 كل من أكثر حيب الذي احلنون واملالك الرب ذلك إخواننا يعرف وأن
حياتنا من احلقيقي اهلدف هي معرفته والذي ،حمب .  

 ،إهلي يا: "بالدعاء تعاىل اهللا إىل أتضرع املقال هذا يف البدء قبل ولكن
 العلمية حاليت عليك فىخت وال كلها، ضعفي نقاط على مطّلع إنك

 حبسب البحث هذا ألكمل قدرة وارزقين بفضلك وفِّقين والعملية،
 فقط والصدق باحلق جيري قلمي واجعل تأثريا كلمايت يف واجعل رضاك،
. حيام من احلقيقي اهلدف مبعرفتك وحيققوا هذا بياين من عبادك ليستفيد

 إذا وما نفسي، عن علمأ ال مباو يب أعلم إنك واملرشد، اهلادي ريب ويا
 أنا فارمحين علمك، يف كامن فساد نييت يف كان فإن. صاحلة نييت كانت
 من أعمايل سوء بسبب هذا بياين ميحر ال حىت وأصلحين الضعيف العبد

 .الرامحني أرحم يا آمني. والصدق احلق لتأييد منك تنـزل بركات

	�

ن���א��א���א��������
��א� �

 إىل ومؤملة للغاية مؤسفة حالة هنا أذكر أن أريد شيء كل وقبل أوال
 من. باهللا اإلميان عن الراهن العصر يف الناس يف تالحظ الدرجات أقصى
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 باهللا، إمياا شكليا تدعي العامل يف املوجودة األديان مجيع أن املعلوم
 رونينك الذين القليلة القلة سوى باهللا، اإلميان أيضا إليها املنتمون ويدعي
 الناس حالة وفحصنا أكثر املوضوع يف تأملنا لو ولكن. علنا وجوده
 أدىن له وليس فقط تقليديا إميانا يؤمنون أم جبالء لتبني ،بعمق اإلميانية
 ظلوا كما إلـها لكم أن يعلّمهم الناس إميان دام ماف. باحلقيقة عالقة

 ويشعرون إلـها، هلم أن كابر عن كابرا وأجدادهم آبائهم من يسمعون
 األساسي املبدأ على ثابتني يبقوا أن من الشمل لتشتت جتنبا بد ال أنه أيضا

 من أنهب وآخر حني بني الفطرة صوت قلوم من يصعد كذلك ،لدينهم
 يثبتون بل إنكاره على يتجاسرون فال احلقيقة، يف إله هلم يكون أن املمكن

 يعتقدون ال أم احلقيقة ولكن. إلـها هلم أن اعتقاد على الظاهر يف
  . سكانه من خرب بيت خلو اإلميان من خالية وقلوم اهللا، بوجود

 أقول ذلك بل معني، دين أتباع أو معني قوم أفراد عن ذلك أقول ال
 جيب الذي السم، هذا أن أرى ألنين ؛كلهم الناس وعن كلها األديان عن
 كلها الديانات أتباع إىل كبري حد إىل تسرب قد اإلحلاد، سم يسمى أن

 والسيخ والنصارى واليهود واهلندوس والبوذيني الزرداشتيني مثل
 العامل يف اإلميان بستان الفتاكة املادية أهوية تترك ومل. وغريهم واملسلمني

 هذا ادعائي على دليال أحد طلب لو. رمادا وجعلته أحرقته وقد إال كله
 أنين غري. إنكارها متعصب غري لعاقل ميكن ال أدلة عليه أقدم أن يمكنينف

 ،بأمانة يقولوا أن ميكنهم هل: ذلك يف يرتابون الذين أولئك هنا أسأل
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 يؤمنون ومعارفهم أم ،حوهلم من أحوال وإىل قلوم حالة إىل بالنظر
 مسعوه الذي التقليدي اإلميان هنا اإلميان من أقصد ال احلقيقة؟ يف باهللا

 وجود هل. واحلقيقي احلي اإلميان نهم أقصد بل ،كابر عن كابرا وورثوه
 أي الدنيا؟ يف األخرى املادية األشياء مثل عندهم ومشهود حمسوس اهللا
 هذا وبأن واألار، واجلبال والقمر بالشمس يؤمنون كما باهللا يؤمنون هل
 أن جيدا فاعلموا كذلك األمر يكن مل وإن صديقنا؟ وهذا أبونا وهذا بيتنا
 جثةً صدوركم إىل تضمون وأنكم ،ريب فيه بل ا،إميان ليس اإلميان هذا
  . األحياء ضمةَ عفنة

 ال اليت العليا مرتبته هي إمنا هنا ذُكرت اليت اإلميان درجة بأن قلتم وإذا
 قولكم بأنَّ لقلت اخلواص، إال يناهلا وال الناس من قليلة قلة إال إليها يصل
 على حىت ختطر مل نهائيةال اإلميان درجة ألن جهلكم، على آخر دليلٌ هذا

 اإلميان درجة إن. أيضا يتصورها أن ميكن ال معظمكم ولعل بالكم،
 إمنا ،الدنيا يف املادية باألشياء املرء إميان مثل باهللا اإلميان أي آنفا، املذكورة

  . املتوسطة اإلميان درجات إحدى هي
 اناإلمي درجات من أن يفيد الذي � النيب قول احلديث يفتقرؤوا  أمل

 من اإلميان يفلت وال رمادا ويصبح النار يف يلقى أن املرء حيب أن العادية
 هل: فأسألكم ذلك من مرتبة أدىن إميانكم جتدون كنتم إن ولكن يده؟
 أي ثابتة؟ كحقيقة حياتكم يف عمليا يؤثر إميانكم إن بأمانة تقولوا أن لكم
 حيث وهل حلقيقة؟ا يف سخطه وختافون قلوبكم يف اهللا حبب تشعرون هل



��� �
� �

� �

  

�٥�

 على تتوكلون هل السيئات؟ من ومينعكم احلسنات كسب على إميانكم
  املادية؟ األسباب على تتكلون وال أموركم كافة يف احلقيقة يف تعاىل اهللا

 يف تعاىل اهللا مع باالرتباط تشعرون كنتم إذا الكالم هذا من أقصد ال
 على وحتثكم الذنب من هاإلل فكرة متنعكم هل أو ال؟ أم األحيان من حني

 املادية األسباب عابرا أحيانا اهللا إىل نظركم يصل هل أو ال؟ أم احلسنات
 ،اإلميان نتيجة يكون أن ميكن ال وفينة فينة بني ذلك حدوث ألن ال؟ أم
 ال جتعله بصرية على حائزا كان من على احلالة هذه تطرأ أن ميكن بل

 يف يكون قد أنه فكرة األحيان من حني يف طبيعته يف وتنشأ اهللا ينكر
 أمامه سيقف وأنه كله، الكون نظام يدير الذي وهو خلقه، إله احلقيقة

 اإلله وثن مع االرتباط ببعض يشعر سوف مثله شخصا أن شك ال. يوما
 على وحتثه أحيانا، الذنب من أيضا متنعه سوف هذه فكرته وأن اخليايل،
 عابرا تعاىل اهللا إىل هنظر يصل كذلك أخرى، أحيانا احلسنة كسب

. وحده اهللا هو احلقيقي بالتوكل اجلدير بأن وسيشعر ،املادية األسباب
 هي بل ،اإلميان حالة تسمى أن ميكن ال احلالة هذه أن الواضح من ولكن
 أخرى وتارة إجيابيا تأثريا تارة طبيعته يف ختلق اليت واالرتياب الشك حالة
 وما ،تعاىل باهللا حي يقني ينشأ مل ما إميان حالة احلالة تعد لن. سلبيا تأثريا

 ويصبح دائمة، كظاهرة بصرية على القلب يف ثابتا اليقني هذا يكن مل
 حني كل ويفيده ،روحه غذاء ويصري يتجزأ، ال اإلنسان حياة من جزًءا
تنكشف وبواسطته الذنوب، سبل من حيذِّره الذي اهلداية كمصباح وآن 
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 تافهة كلها املادية األسباب وتغدو باستمرار، كلها سنةاحل سبل عينيه أمام
 اهللا على احلقيقي توكّله يكون بل ،عليها يتكل يعود ال أنه مبعىن. نظره يف

 يف مشتعلة اهللا حب نار تكون وأن كلها، األسباب خالق هو الذي تعاىل
 . قلبه على غالبة سخطه خشية وتكون دائما قلبه

 وإال، قلوبكم؟ يف اإلميان من النوع هذا جتدون هل ؛بأمانة قولوا آلنا
 وحتروا مؤمنني أنفسكم تسمية من فاخجلوا احلقيقة، يف احلال هو كما

 جدا القوي الكهربائي كاملصباح وينور السماء من ينـزل الذي اإلميان
 حنتته خيايل كوثن اهللا وجود يبقى ال حىت واملظلمة، البعيدة القلب زوايا

 مشفق كملك ولكن وعزيزا، وقديرا وقيوما حيا تراءىي بل أفكاركم،
 من أكثر للناظرين ومشهودة حمسوسة حكومته وتكون وحنون،

  . العامل هذا يف الدنيويني امللوك حكومات
 احلقيقي اإلميان أن هي إنكارها ميكن ال اليت البينة احلقيقة باختصار،

 عامة قلوب من دامفقو وليس الراهن، العصر يف العامل هذا من مفقود
 إقامة ويدعون دينيني زعماء يسمون الذين قلوب إن بل فقط، الناس
 الناس خيدعون إما فإم. لإلحلاد عرضة صارت ،أيضا اإلميان على الناس

 يف ليس ولكن بلسام شيء كل يقولون ألم خمدوعون، أنفسهم هم أو
 من خطرية بظلمة احلايل الوقت يف حماط العامل أن شك ال. شيء قلوم
 حىت زواياه من زاوية أية يف يرى وال الصادق، واإلميان الروحانية حيث

 املسافرين طريق قليال ولو به يستنري أن ميكن الضوء خافت مصباح



��� �
� �

� �

  

�٧�

 
 )٩٣-٩١ اإلسراء( �قَبِيلًا والْملَائكَة بِاللَّه تأْتي ...حتى لَك نؤمن لَن وقَالُوا�  ٢

 املظلم الوقت هذا يف ضرورة هناك تكن أمل. الطريق يوضالّ املتعثرين
 القدمية سنته حبسب الرمحن ربنا جتليات مشس تطلع أن الظلمة احلالك

   العامل؟ وتنور عباده من طاهر عبد قلب على
 نظر إهلكم ألن اهللا، عتبات على جبينكم وأَخضعوا اضوا أعزائي، فيا

 نوافذ اآلن افتحوا. الشرق أفق من روحانية مشسا لكم وأطلع حالتكم إىل
 والشبهات الشكوك ظلمة لتزول تدخلها النورانية أشعته ودعوا قلوبكم

  . النهار ضوء إىل الليل ظالم ولويتح


دא�א����ن��ذא�
���א�؟������ذא�� �

 ختاجل شبهة أزيل أن أريد املوضوع، صلب يف أدخل أن قبل واآلن،
 فعال موجودا اهللا كان إذا أنه وهي عادة، اهللا وجود عن الناس قلوب
 موجودة ظلت بل الراهن العصر وليدة ليست الشبهة هذه نراه؟ ال فلماذا

 النيب على طرحوا العرب امللحدين أن الكرمي القرآن من يتبني. القدم ذمن
 هذه أمسع عندما ولكن. ٢به نؤمن اهللا أرنا: وقالوا نفسه، السؤال �

 عندما أنه حقا املؤسف من. مثرييها على دائما أشفق أقرأها أو الشبهة
 بيناتال إنكار يف يشرع حبيث الغفلة غشاوة عقله على تقع اإلنسان يتعثر

 اخلالية األزمنة يف يثار كان االعتراض هذا أن صحيح. أيضا الواضحة
 خيدع أن شأنه من كان ولكن حال، أية على وسخيفا لغوا وكان أيضا
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 احلرية فيثري الراهن العصر يف االعتراض هذا نشوء أما. مؤقتا اجلهلة بعض
 يف سكينة جيد أن حياول لمن الذهنية احلالة من بشدة وأستغرب فعال،

 االعتراضات هذه مثل إثارة أن أرى. القبيل هذا من شبهات نتيجة إنكاره
 ما ولكن. اانني فعل هو أو فقط، الصغار لألطفال جائزا يكون أن ميكن
 على الرد بعدو. إزالتها من فال بد عام بوجه منتشرة الشبهة هذه دامت
  . املوضوع صلب إىلاآلن  أعود بإجياز الشبهة هذه

 املختلفة، األشياء ملعرفة العامل يف خمتلفة وسائل هناك أن معلوما كنفلي
 بالشم أو ذوقتبال وغريه بالسمع، آخر وشيئا بالرؤية، شيئا نعرف فمثال

 املذكورة املعرفةأنواع  من نوع وكل. جرا وهلم والتحسس، باللمس أو
 لن إننا: قولن أن مطلقا لنا حيق وال بالثقة، وجديرا اليقني على مبنيا يكون
 إن فمثال. وكذا كذا بوسيلة عنه نعلم مل ما معني شيء بوجود نقبل

 العني بواسطة نعلم أن ميكننا أنه مبعىن ؛العني هي األلوان ملعرفة الوسيلة
 واآلذان. الروائح على التعرف أداة هو األنف كذلك. معني لون ماهية
 نعترف لن بأننا القولُ البحت احلمق فمن. األصوات معرفة يف تفيد

 نشمه مل ما معني بلون نعترف ولن بالعينني، نرها مل ما معينة برائحة
 وإن. بيدينا نلمسه مل ما به نطمئن ولن صوت بوجود نقبل ولن باألنف،

 مستشفى إىل يرسل مل وإن وغبيا، أمحق يعد االعتراضات هذه مثل مثري
 حقا الغريب من ولكن. األقل على لألطفال أضحوكة فسيكون اانني

 كل يف القبيل هذا من اعتراضات تعاىل اهللا وجود عن يثريون الناس أن
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 إالم العمهني هؤالء أحد يسأل وال عقالء، يعدون ذلك ومع جديد يوم
 جلنونكم عرضة وحده اَهللا جتعلون هل اجلنون؟ هذا سبب يعود

  ! األسف كل األسف منه؟ وتسخرون
 أشياء عن يعلَم بواسطتها اليت فقط الظاهرية اساحلو ذكرت هنا إىل
 ميكن وال واإلحصاء العد تفوق أخرى أشياء وهناك. العامل يف كثرية

 بوجودها نوقن ذلك ومع مباشرة، املادية احلواس من حاسة بأية معرفتها
 يف اجلذب قوة خذوا. املادية احلواس بواسطة تعرف اليت باألشياء كيقيننا

 باألذن؟ تسمعوها أن أو بالعني؟ تروها أن ميكنكم فهل ال،مث املغناطيس
 كال، باليد؟ تلمسوها أو باللسان؟ تتذوقوها أو باألنف؟ تشموها أو

 مث كال،: وأقول أكرر إنكارها؟ على يتجاسر أن منكم ألحد هل ولكن
 حواسكم من بأي القوة ذه تشعروا أن على تقدرون ال أنكم فمع. كال

 تأثرياا وإن. حتما وخصائصها بتأثرياا تشعرون ولكن ،مباشرة الظاهرية
 ترون. مباشرة بأيديكم تلمسونه بشيء كعلمكم يقينيا علما فيكم ختلق
 تفعلون وعندما. فورا جيذا املغناطيس من حديدية قطعة تقرب عندما أنه

 حديدية قطعة يف أن بعلم يزودكم وهذا نفسها، النتيجة تظهر ذلك
 ا تشعرون ال ولكنكم العادي، احلديد يف مما أكثر أخرى قوة يةمغناطيس
 تأثرياا خالل من عليها تطّلعون بل مباشرة، املادية حبواسكم

 ومل تتذوقوها ومل تروها مل ألنكم اجلذب قوة ترفضون وال وخصائصها،
 ترى ال اليت الكهربائية القوة هناك كذلك. فيها ترتابون وال تشموها،
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 تضغطون وخصائصها؛ تأثرياا بسبب قلوبكم يف تتحكم ولكنها باألعني
 خارجية قوة بأن وتشعرون فورا، املروحة فتشتغل غرفتكم يف زر على

 تسمعوها ومل القوة هذه تروا مل ثانية، قبل موجودة تكن ومل فيها تعمل
 ولكن، مباشرة مادية حاسة بأية تعرفوها ومل تتذوقوها ومل تشموها ومل

 مل املادية حواسكم أن مع عظيمة، قوة الكهرباء أن باليقني مليئة قلوبكم
 وجه على ونتائجها وأعماهلا بتأثرياا تشعرون بل مباشرة، ا تشعر
 بالشمس كيقينكم ا توقنون بل ،إنكارها على تقدرون ال لذا ،اليقني

  . شاها وما واألار واجلبال والقمر
 أو مسعه أو احلب شاهد أحد من هل مثال، احلب عاطفة خذوا مث

 ليس وهو - كذلك األمر يكن مل وإن ملسه؟ أو حتسسه أو مشّه أو تذوقه
 ال احلب؟ عاطفة ينكر أن يستطيع أحد من منكم فهل -حتما كذلك
 خاص بوجه باحلب مشغوف شخص هذا مقايل قراء من بأن القول ميكنين
 أن يالحظ أمل: أسألهف موجودا كان إذا ولكن ال، أم احلب بأمل ويشعر

 يف يكن بضع مئات من الغرامات وزنه يتجاوز ال قد الذي الصغري قلبه
 البحر هذا موج يتالطم وعندما احلب؟ من له شاطئ ال عميقا حبرا شغافه

 كلها، اهللا خملوقات بني من وقوة هيبة أكثر كيانا يسمى أن يستحق لعله
 حبيبه أجل من يصطدم حىت وقدرة قوة وحنيال ضعيفا إنسانا وميأل

 وضواريها، الفلوات كواسر أفواه ويقتحم الصحاري وجيوب باجلبال،
 ويسهر أمنلة، قيد يتراجع وال املهيبةَ البحار أمواج ويقاوم النار يف ويقفز



��� �
� �

� �

  

�١١�

. يتأوه وال حياته طول دما عيناه وجتري كاانني النهار يف ويهيم الليايل
 موجودة؟ ليست القوة هذه أنب القول يستطيع العامل يف أحد من هل

 ملسها؟ أو تذوقها أو مشّها أو مسعها أو العظيمة؟ القوة هذه رأى من ولكن
 والشهوة والعقل والقوة والزمن الوقت، مثل أخرى أشياء هناك كذلك

 املادية حواسكم ا تشعر ومل ا تعترفون أشياء هافكل م،حوالر والغضب
  . قط مباشرة
 يف خمتلفة أشياء ملعرفة خمتلفة وسائل هناك أن لقب من قلت كما احلق
 على ويطّلع بالسمع يعرف ما ومنها بالرؤية عنه يعلَم ما فمنها العامل،
 أشياء وهناك هذا،. أخرى حاسة بواسطة أو باللمس أو بالتذوق غريها
 مبشاهدة عليها يعثر بل مباشرة الظاهرية احلواس بواسطة تعرف ال كثرية

 عليها، للحصول الوسيلة كانت أيا كلها، العلوم وهذه نتائجها،و تأثرياا
 نعترف لن بأننا القول الطفولية األفكار ومن. بالثقة وجديرة يقينية تكون
 هو احلقيقي اهلدف. وكذا كذا بواسطة عنه نعرف مل ما معني بشيء
 فقد العلم ذلك تسىن وإذا. عليه احلصول وسيلة كانت أيا بشيء العلم
 من الغرفة برؤية أعترف لن بأين القول ألحد ميكن هل. اهلدف قحتق

 أدخلتموين إذا أما فيه، فتحةال من لوينـزوتن سقفها خترقوا مل ما الداخل
 غايتك هل صاحيب، يا: الشخص هذا مثل أسأل. أعترف فلن الباب عرب
 قضية ألصبحت الغرفة دخلت فلو سقفها؟ خرق أم الغرفة دخول هي

 وال. والغية عبثية الباب من أو بعد خرقه السقف من قافزا اإليه دخولك
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 أن على إصرارك وإن الغرض، هلذا احملدد بالطريق إال الغرفة دخول ميكنك
 قبول كان وإذا. جنونا إال ليس رغبتك حبسب لدخوهلا طريق لك يفتح

 ال فلماذا زيد طلب قُبل وإذا ،؟زيد طلب يقبل ال فلماذا ضروريا طلبك
 أفكاركم ألعوبة اهللا يصبح أن ذلك نتيجة وستكون ؟عمرو طلب بليق

 رغبة حبسب - باهللا والعياذ-  كاملهرج صفاته تبديل إىل وسيضطر الغريبة،
 كل األسف. ضرر أي اهلشة بأفكاركم يلحق ال حىت شخص كل

      ).٧٥: احلج( �قَدرِه حق اللَّه قَدروا ما �: الناس أن على األسف
 إدراكه كان كثيفا الشيء كان كلما أنه جيدا افهموا! ألعزةا أيها
 يكون لطيفًا الشيء يكون ما وبقدر. الظاهرية اإلنسان حواس إىل أقرب

 تكون اليت األشياء أن نرى لذا. املادية اإلنسان حواس عن أبعد إدراكه
 بغية عادة ونتائجها وخصائصها تأثرياا إىل التوجه إىل نضطر جدا لطيفة

 فكيف. مستحيال يكون املادية حبواسنا إدراكها ألن ،ومعرفتها راكهاإد
 وهو املادية بالعيون تعاىل اهللا نرى أن - املنوال هذا على واحلال-  ميكن

 فقول اللطيفة؟ األشياء خالق هو بل اإلطالق، على غريه من ألطف
 ،للغاية وتافه سخيف كالم بعينيه يره مل ما باهللا يؤمن لن بأنه املعترض

 األقل على يريد أو باهللا، والعياذ عنده كثيف كائن إما تعاىل اهللا أن ويعين
 ويطمئن بعينيه رؤيته من يتمكن حىت أجله من كثيفا يصبح أن اهللا من

 أفال العامل، يف أيضا العميان آالف مئات هناك أن املشكلة ولكن. نفسه
 حىت كثيف وجود يف أجلهم من يتجسد أن اَهللا يطالبوا أن هلم حيق
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 يدعي الذي لإلنسان خمجال أليس ملسه؟ أو تذوقه أو شـمه من يتمكنوا
 النحو؟ هذا على السخرية طريق اهللا حبق خيتار أن والذهن العقل امتالك
 اهللا صار إذا: فأقول املادية، باألعني نره مل ما باهللا نؤمن لن بأننا تقولون

 ودونك ،أصال به نؤمن أن ستحقام يبقى فلن املادية باألعني للرؤية قابال
 من عديد إبطال من بد ال احلالة هذه يف ألن ؛به اإلميان علينا يسهل أن

 لطيفا يبقى لن احلالة هذه يف ولكن ،لطيف � إنه فمثال. األخرى صفاته
 كذلك يبقى لن احلالة هذه يف ولكن ،حمدود غري وهو كثيفا، سيصبح بل
 لنفسه اهللا خيتار أن جدال افترضنا ذاإ مث. جرا وهلم حمدودا، سيصبح بل

 تنكروه لن أنكم ضمان فأي به، لتؤمنوا أجلكم من واحملدودية الكثافة
 هو كم! اهللا سبحان وحمدود؟ كثيف بإله نؤمن أن نستطيع ال بأننا قائلني
 من صفة كل الذي ذلك أكمله وما! أروعه وما! اإلله ذلك قدوس
 صفاته من صفة يهاجم أن أحدا يسع فال! األخرى صفاته حترس صفاته

 خائبا املهاجم وجتعل النشطاء كاحلراس األخرى صفاته وحترسها إال
 على شبهة أثار املعترض أن آنفا رأينا لقد. الذلة هوة يف وتسقطه وخاسرا

 حمدود غري وكونه" اللطيف" األخرى صفته تصدت وكيف اخلفي، صفته
 عن خفيا يكون أن يف يكمن ىلتعا اهللا حسن إن. االعتراض وأبطلتا فورا

 يتراءى ذلك ومع باطنا، يكون وأن األعني، أمام يبقى ذلك ومع األعني،
 من أكثر وحمسوسا مشهودا يكون ذلك ومع لطيفا يكون وأن الظاهر، يف

  . اهلالك براثن يف ألنه النقطة هذه يفهم مل الذي ذلك شقي. املادية األشياء
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 عن وخفيا لطيفا يكون أن هو اهللا كمال مقتضى أن الكالم ملخص
 ألن ،ذلك على بناء شبهةً ذاته عن تنشأ أن ميكن ال ولكن. املادية األعني
 مما بكثري وقطعية يقينا أكثر وهي � ملعرفته أخرى عديدة طرقا هناك
 اإلميان ثروة من أنفسكم حترموا ال األعزة، أيها فيا. املادية ألعيننا يتيسر
 بقوة اعترفوا الذين آثار ستقتفون هل. السخيفة الشبهات هذه بسبب

 والزمن الوقت حبكومة وسلَّموا يرومها، أن دون الكهرباء وقوة املغناطيس
 بأداء يرضوا مل ولكن والغضب للشهوة أعناقهم وأخضعوا نفوسهم، على
   !ذلك تفعلوا لن كال، مث كال، ومالكهم؟ خلالقهم واحملبة العبادة حق
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 ملاذا: هو يواجهنا الذي األول السؤال. املوضوع صلب يف أدخل واآلن
 ال؟ أم إله هناك كان إذا فيما البحث إىل حاجتنا ما أي اهللا؟ يف نبحث

 البحث يف وتركيزه وقته املرء يبذل ملاذا أي - السؤال هذا نشوء أن احلق
 أمر اهللا جودبو يعتقد ال الذي قلب يف -؟"ال أم فعال إله هناك هل" يف

 كل وقبل أوال ضروريا السؤال هذا على الرد أرى لذا ما، حد إىل طبيعي
  . شيء

. اثنني بسببني تحددها عدم أو الدنيا يف شيء ضرورة أن معلوما ليكن
 األمر أو الشيء اختيار نتيجة ،ال أم نستفيد أن ميكن هل يفحص: األول
 لنفسه املرء خيتاره منه للفائدة معقول أمل هناك كان فإذا أيدينا؟ بني الذي
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 إمكانية هناك كان إذا يرى املرء أن هو الثاين والسبب. يتركهف وإال
 هناك تكن مل فإن األمر، أو الشيء ذلك بترك نوع أي من اخلسارة
 اخلسارة إمكانية كانت إذا أما باختياره، يؤبه فال اخلسارة إمكانية

 اختيار أن ثبت لو إذًا،. الشيء أو األمر ذلك فيختار تركه نتيجة موجودة
 فسيفيت اخلسارة عنه ينتج وتركه منفعتنا عن يسفر أن ميكن معني شيء
 هذا فبحسب. ضروري هو بل فقط لنا مناسبا ليس اختياره أن عاقل كل
 اختيار كان إذا أنه مبعىن الضرورة، تلك أمهية يف حنكم أن ميكننا املبدأ
 بالقدر هاما اختياره كانلَ لنا، ةكبري فائدة عن يسفر أن ميكن شيء
 تركه فسيعد كبرية خسارة إمكانية تركه يف كانت إذا كذلك. نفسه

  . نفسه بالقدر ضروريا
 السؤال. البحث قيد السؤال على املنظور هذا من نظرة نلْقِ اآلن تعالوا
 أم اهللا وجود يف أصال البحث يف اخلوض إىل حباجة حنن هل: هو املطروح

 به اإلميان فهل إلـها، لنا أن ثبت لو نهإ آخر بتعبري القول كنميو ال؟
 به اإلميان عدم حال يف لنا خسارة إمكانية هناك هل أو ال؟ أم شيئا ينفعنا

 متثل اليت نوعيتها يف النظر نمعن أن جيب القضية هذه يف للحكم ال؟ أم
 كان ثحبي تعاىل اهللا وجود علينا عرض لو. اهللا وجود عن أعيننا أمام

 حياتنا على له تأثري أي يقع وال ،لنا سواء به اإلميان عدم أو اإلميان
 سوى- احلق الناس فلكل فقط، علمية صبغة ذا السؤال كان بل مباشرة،

 من ما مسألة يف التفكري على معتادون وهم علمي بذوق يتحلون الذين
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 فقط وايركِّز وأن التحقيق، هذا يف اخلوض يرفضوا أن - فقط العلم أجل
 إذا مثال. مباشرة والنفع الضرر حيث من حيام يف تؤثر اليت األمور على
مليونا  وكذا كذا األرض عن يبعد جديدا كوكبا اكتشف إنه أحد لنا قال
 ،لدينا املعروف الشمسي النظام مع خاصة عالقة له وليست ،األميال من

 معرفة إىل يتوجه لن أنه الواضح فمن أرضنا، على خاص تأثري له وليس
 مثال أحد ادعى إذا أما. الفلك بعلم إملام لديهم الذين إال الكوكب هذا
 الطبيعي عمره ا يطول طاقة اإلنسان جسم يف يبعث شيئا اكتشف أنه

 عمر وأوسط طويلة، مدة بعد إال الشيخوخة آثار عليه تظهر وال كثريا،
 مائتي أو عاما سنيومخ مائة أو مائة يبلغ الشيء ذلك باستخدام املرء يناله
 مجيعا الناس إليه فسيتوجه ومراوغا، خمادعا املدعي هذا يكن مل وإذا عام،
 تأثريا إنسان كل حياة يف لترك اكتشافه صحة ثبت لو ألنه عارمة، برغبة
 يواجهنا السؤال هذا أن جند املنطلق هذا من اهللا يف نفكّر وعندما. عميقا

: وثانيا. السؤال هذا علينا تطرح رتنافط إن: أوال. خمتلفة جهات ثالث من
 هذا علينا تعرض الثالث اجلهات وهذه. الدين يقدمه: وثالثا. العقل يقدمه

  . فيه التحقيق نم لنا مندوحة ال بصورة السؤال
 التربية سوُء يلقِ ومل التأمل على قدرة ميلك من كل. أوال الفطرة أتناول

 تثري فطرته أن حتما يشعر فسوف واجلهل الظالم أغشيةَ فطرته على الحقا
 إلـه له يكون أن املمكن من أنه مفاده سؤاال وآخر حني بني نفسه يف

 يف ينشأ السؤال هذا جانب وإىل. كله العامل نظام يدير الذي وهو خلقه
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 إىل نأت ومل قناخلَ أحد كان إذا أنه وهو آخر، سؤال احلال بطبيعة أنفسنا
 معينة، غاية خلالقنا الفعل هذا يف يكون أن دب فال أنفسنا تلقاء من الدنيا
 تثري إنسان كل فطرة إن. معينا هدفا حلياتنا وضع قد يكون أن بد وال

 على أيضا ترد الفطرة كانت إذا هنا أقول ال. وآخر حني بني كهذه أسئلة
 به املسلّم من ولكن. الحقا سيأيت البحث هذا ألن ال، أم األسئلة هذه
 أن نستطيع ال حبيث حتما، فينا األسئلة هذه تثري فطرةال أن حال أية على

 بعد لنا حيق أنه شك ال. صلة ذات غري هاحاسبين عنها الطرف نغض
 قبل من املثار السؤال هلذا أصل ال بأنه القائل الرأيأن نتبنى  التحقيق
 تلقائيا الوجود إىل العدم من الكون جاء بل إله هناك ليس وأنه الفطرة
 األسئلة هذه نشوء بعد لنا حيق ال أنه جيدا فكّروا ولكن ئيا،تلقا ويعمل
  . والتحقيق البحث هذا يف اخلوض رفض
 هذه علينا يعرض أيضا فالعقل أيضا، اإلنساين العقل على ينطبق ما هذا
 بل -إله هناك ليس بأنه بعد فيما محكَ وإنْ- وشدة قوة بكل األسئلة
 أخرى بعد مرة رناوحيذّ فطرة،ال من أكثر وتفصيل بوضوح يعرضها العقل

 هلدف الدنيا هذه يف خلقكم إله لكم يكون فقد وفكِّروا انظروا: ويقول
 ومتوتون حياتكم، من اهلدفعن و هذا إلـهكم عن غافلون وأنتم خاص
 وتأملوا، فكِّروا. موجودا كان إذا اإلله ذلك عن واحبثوا فاضوا. غافلني

 على وتعكفوا وتشربوا تأكلوا أن هو الدنيا إىل جميئكم من اهلدف هل
 ليبدأوا واألوالد األهل وراءكم وتتركوا ومتوتوا اجلسدية شهواتكم إشباع
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 أعينكم افتحوا اجلسدية؟ الشهوات إشباع متثيلية العامل منصة على مثلكم
 نظام هل أنفسكم؟ تلقاء من الوجود إىل العدم من جئتم هل وانظروا،

 بقانونه كله الكون هذا وهل نفسه؟ خالق هو واحلكيم املفصل أجسامكم
 كل ويف أجزائه من جزء كل يف يعمل ترونه الذي فيه اجلاري احلكيم
 خلقه بل كذلك األمر يكن مل وإن فقط؟ الصدفة وليد زواياه من زاوية
 إال له هدف وال فقط، كألعوبة خلقه فهل قدرته، بتجليات أعلى وجود

شاهد قدرته، مث ليقضي على هذا الشغوفة باالستمتاع مب عينه ترى أن
العامل الواسع وميحوه كليا عندما يتشبع ذه املتعة واللذة، مث يشرع يف 
صنع ألعوبة أخرى؟ أليس أقرب إىل الفهم أن يكون حلياة اإلنسان هدف 
وأن عليه أن ميثل أمام أحد ليسأل عن أعماله اليت كسبها يف الدنيا؟ هذه 

على كل شخص مرارا وتكرارا. واآلن قولوا العقل السليم  يعرضها أسئلة
 أاعدال وإنصافا، هل جيوز أن تغضوا الطرف عن هذه األسئلة ظانني 

ألن الرد  ،عدمية الصلة والضرورة؟ ال أقول أن تردوا عليها بكذا وكذا
أيضا أن يقول  الباحثكل شخص وال يستطيع  حبثيتوقف على نتيجة 

أن يكون ذلك اجلواب. ولكين أريد عنه شيئا قبل األوان، وماذا عسى 
القول حتما أن كيفية ظهور هذا السؤال أمامكم تقتضي أن تنصرفوا إىل 

وجيب أال يهدأ بالكم ما مل يوصلكم  ،حتقيق هذا األمر بكل تركيز
  حتقيقكم احلر واألمني إىل نتيجة معينة. 
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فلباب الكالم أن الفطرة والعقل كليهما يعرض علينا سؤاال عن وجود 
اهللا حبيث ال يسعنا قطعا رفض اخلوض يف هذا التحقيق. أال يعنينا السؤال: 

 فإن كان هل لنا خالق أم ال؟ أال يهمنا السؤال عما إذا كان لنا خالق،
فمن هو يا ترى وأين هو؟ وما هي صفاته؟ أال يعنينا السؤال عما إذا كان 

ن هذه األسئلة غري فكيف ميكن حتقيقها؟ إذا مل تكفإن كان خللقنا غاية، 
ذات صلة بنا، وهي ليست كذلك حتما، فأي عاقل ميكن أن يرفض 

  اخلوض يف هذا البحث والتحقيق؟ 
مث يأيت الدين يف الدرجة الثالثة. مجيع األديان املوجودة يف العامل تعرض 
علينا قضية وجود اهللا وال تكتفي بالعرض فقط، بل إن وجود اهللا العلي 

ألن مجيع األديان اليت استتبت يف العامل  ؛حملورية لتعليمهاالقدير هو النقطة ا
ومبنية  ،ونالت قبول مئات آالف الناس هي من اهللا تعاىل من حيث أصلها

لذا مع أن  ؛على وحي اهللا الذي ظل ينـزل يف أزمنة خمتلفة وينور العامل
د، تعاليم تلك األديان قد حرفت وبدلت إىل حد كبري بيد الناس فيما بع

ولكن ما دام أساسها إهلاما من اهللا، لذا يوجد فيها تفصيل وتوضيح عن 
وجود اهللا أكثر بكثري مما يوجد يف إشارات العقل والفطرة. أي أن اإلهلام 
فسر إمجال العقل والفطرة. وزد إىل ذلك أن الدين ال يقول لنا فقط مثل 

ن يكون هناك الفطرة والعقل، بأنه ميكن أن يكون هناك إله، أو جيب أ
بل يقول لنا بصورة حمددة أن لنا إلـها يف احلقيقة وهو خالقنا  ،إله

مهما كان وهلدف معني وغاية معينة.  خلَقَنا يف هذا العاملومالكنا الذي 
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اخلالف يف تعليم األديان يف الدنيا، إال أن كلها متفقة على أن هلذا الكون 
وقد أرشدنا  ،حلياتنا هدفا نفوسنا بيده، وأنه قد حدد وأنخالقا ومالكا 

بل  حتقيق هذا اهلدف، وهو أن حياة اإلنسان ال تنتهي باملوت، بنفسه إىل
بعد املمات هناك حياة أخرى ينال فيها املرء جزاء أعماله اليت كسبها يف 
حياته. إن شهادة األديان هذه املتفق عليها تعرض علينا قضية وجود 

ين إىل اخلوض يف هذا التحقيق البارئ تعاىل بصورة نكون معها مضطر
والوصول إىل نتيجة ما، ألنه إذا كان صحيحا ما تقدمه لنا هذه األديان 

أكثر خسارة لنا مما ميكن أن يصيبنا يف هذه  �عن اهللا فإن غفلتنا عنه 
احلياة الدنيوية، ألن هذه الغفلة تعين أن حياتنا كلها ذهبت سدى. وإن 

معه أكثر نفعا من مجيع الفوائد واملنافع  معرفة ذلك اإلله وإنشاء العالقة
 اليت ميكن أن نناهلا يف الدنيا، ألن هذه العالقة تعين أننا قد حققنا اهلدف

يف اهللا قضية مهمة جدا  فالبحثالذي أُرسلنا من أجله إىل هذه الدنيا. 
 حبيث ال يسع عاقال أن يهملها حلظة واحدة. 

ن أقول شيئا عن تعليم اإلسالم بعد شهادة األديان املتفق عليها أريد أ
اخلاص به. فيا أعزيت امسعوا جيدا وعوا بأن اإلسالم خيربكم أن لكم إهلا 
وهو خالقكم ومالكُكُم، أي جاء بكم إىل حيز الوجود من العدم وبيده 

لكم إهلا هو ربكم، يهيئ لكم مجيع األسباب إن نفوسكم. يقول اإلسالم 
أن لكم بم أعلى املقامات. يقول اإلسالم لتقدمكم وحببوحتكم، ويبلّغك

يهتم بكافة حاجاتكم احلقيقية ويهيؤها لكم بنفسه دون أن ف إهلا رمحان
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تسألوه، ودون أن تتحملوا أدىن عناء لسدها. يقول اإلسالم بأن لكم إهلا 
يعطي أفضل جزاء على مساعيكم وال يترك سعيا يذهب سدى. فرحيما، 

ريتب اجلزاء على أعمالكم، فمالك يوم الدين، يقول بأن لكم إهلا وهو و
وإذا سلك أحد صراطا مستقيما أعطاه أفضل إنعام، وإذا سلك طريقا 

ينسى  وكي الخاطئا يواجه نتائج سلوكه عليها حىت حيذر وال يغفل، 
من حياته الذي حدده اهللا له، ألنه سيموت يوما ويقف أمام اهللا.  اهلدف

غفورا، أي أنه يغفر ما يصدر منكم من لكم إهلا إن يقول اإلسالم 
التقصريات والزالت سهوا يف أثناء مساعيكم يف سبيل اهللا، وينقذكم من 

لكم إن نتائج تلك التقصريات السيئة مراعيا جهودكم. يقول اإلسالم 
عندما يصدر منكم ذنب مث تندمون عليه بصدق أنه إلـها توابا، أي 

ىل ترك الطريق اخلاطئ والسلوك على القلب ومتيل طبيعتكم حبرقة قلبية إ
الصراط املستقيم وتتعهدون حبسن النية حملو تأثري الذنب وكسب األعمال 

ويقبل توبتكم ويغطي ذلك  اهللا لنصرتكم الصاحلة يف املستقبل فينـزل
الذنب بغطاء مغفرته. يقول اإلسالم بأن لكم إهلا قديرا، أي أن كل ما 

عن نطاق قدرته مهما كان صعبا  ميكن نسبته إىل القدرة ال خيرج
ومستحيال يف نظركم. يقول اإلسالم بأن لكم إهلا مسيعا يسمع نداء كل 

أن لكم إهلا عليما، أي بمناد، وما من صوت إال ويصله. مث يقول اإلسالم 
ما من قول أو فكرة أو شيء ظاهرا كان أم باطنا إال وهو يف علمه. يقول 

صركم عند كل حاجة ومشكلة بشرط أن لكم إهلا ناصرا، ينإن اإلسالم 
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تنشئوا معه عالقة صادقة. يقول اإلسالم إن لكم إهلا أزليا وأبديا وال يؤثر 
فيه الدهر أدىن تأثري. يقول اإلسالم إن لكم إهلا مجيال وهو جامع كل 
أنواع اجلمال، وهو وحده يستحق أن حيبه اإلنسان أكثر من أي شيء 

ا ودودا حيب عباده. والذين ينشئون لكم إهلإن آخر. يقول اإلسالم 
العالقة معه يظهر هلم حمبة ووفاء أكثر من أي حمب آخر. يقول اإلسالم 
إن لكم إهلا مكلِّما، أي يكرم ذوي الصلة معه مبكاملتهم وإن كان ال يرى 

 يمطرباألعني املادية لكونه لطيفا، ولكن الذين تضطرم يف قلوم نار حبه 
ه العذب دائما حىت ال حيترقوا ويكونوا رمادا يف نار عليهم ماء كالم

شعره ما تعريبه: من  يف بيت � احلب. نِعم ما قال املسيح املوعود
"لوال لطفك ملت من قبل وصرت ترابا، وال أدري أين كان سريمى ذا 

  التراب".
أيها األعزة، هذا هو اإلله الذي يقدمه اإلسالم. ال أقول لكم حاليا أن 

اإلسالم يقول بأن لكم إهلا إن ؤمنوا ذا اإلله ولكنين أقول بالتأكيد ت
تستطيعون الوصول إنكم يتحلى بالصفات املذكورة آنفا. ويقول أيضا 

إليه نتيجة البحث والسعي. فهل ستعدون هذا البحث كله أمرا عبثيا وغري 
لعقلَ، ذي صلة؟ ولو فعلتم ذلك ألثبتم أنه ليس يف رأسكم جوهر يسمى ا

وليس يف صدوركم قلب بل حجر. فهبوا أيها األعزة واشرعوا يف البحث 
عن ذلك اإلله، اضوا وفروا إىل هذا الينبوع الذي هو ينبوع حياتكم. 
قوموا واسعوا إىل هذا الكنـز الذي سيغنيكم عن الدنيا وما فيها. لو 
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الذي  �د نلتموه فقد نلتم ما ال يسعين وصفه، فامسعوا املسيح املوعو
شعره ما تعريبه:  من قال يف أبيات  

"لك القوة والقدرة كلُّها يا إهلي، حني حظينا بقربك فقد حتقَّق كل 
  مطلب لنا

لقد اختذ كلُّ عاشق لنفسه صنما، أما أنا فقد تبوأ قليب هذا احلبيب  
  ولقد أعجبت نفسي وقليب تلك الراحةُ اليت تسمى رب الربايا 

 فسبحان الذي أخزى األعاديذلك اإلله باأليادي فقد جتلى علي    
إن يل عالقةً بذلك احلبيب عالقةَ اجلسم بالروح، فهو اجلنة وهو دار 

  األمان 
  أىن يل أن أصف حماسنه إذ يتدفق يف قليب ر احلب؟

   فسبحان الذي أخزى األعاديما أكثر مننك يا ريب اهلادي! 
  منها أيةُ ساعة ليس مثة أي نقص يف نعمك، فلم ختلُ  

  وإن أفضالك ورمحتك ال تعد وال حتصى ومل أعد قادرا على الشكر 
  ".فسبحان الذي أخزى األعاديفما أعظم مننك يا ريب اهلادي! 

فإنّ فشلكم هذا  ،أما لو فشلتم يف هذا السعي على سبيل االفتراض
ويف  دليل على أنه ال هدف حلياتكم؛ ألنه ال أمهية ملا كان وليد الصدفة.

هذه احلالة كان ال بد لكم على أية حال من أن تقضوا أيام حياتكم يف 
عمل من األعمال دون هدف. فافهموا أنكم بذلتم حياتكم غري اهلادفة 
باحثني عن هدف هلا. ألن تكون هذه اهلزمية أفضل من الفتوحات اليت 
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لوا تنالوا دون هدف يف حياتكم غري اهلادفة؟ ولكين أقول بأنكم لن تفش
أبدا، فاخرجوا إىل هذا امليدان حبسن النية واحلب القليب واحلرقة الصادقة 
فترون أن النجاح سيستقبلكم سريعا جدا. أمل تسمعوا أبياتا من شعر 

  تعريبه: ما قال فيها  �املسيح املوعود 
  "يا ربنا، من ناداك يف هذا العامل، مث عاد صفر الدين؟ 

  استند إىل ركن ركني."من كنت أنت األحب إليه فقد  


+��و��د�א���א�&%$*�()��,� �

يف  البحثواآلن أريد أن أبين بإجياز شديد كيف جيب أن يكون طريق 
يف وجود شيء كان  للبحثوجود اهللا، ألنه ما مل نعلم الطريق الصحيح 

ع كافة جهودنا باختيارنا طريقا النجاح صعبا، بل من املمكن متاما أن نضي
يف األرض ال يسعه  بئرالذي يريد أن يستخرج املاء حبفره غري سليم. ا

بلوغ املاء ما مل ينتخب قطعة معينة من األرض، وما مل ينـزل إىل 
األسفل حبسب القواعد حافرا األرض عموديا. ولو مل حيفر األرض 

لن جيد املاء ولو حفرها إىل ف ،متوازيا مع سطحها حفراحفرها  عموديا بل
اختار طريقا خاطئا للوصول إىل املاء. وتكون شكواه بأنه  مائيت ميل؛ ألنه

مل جيد ماء مع بذل جهود مضنية لغوا وسخفًا متاما ولن يقبلها عاقل. 
فتبني أن السعي واجلهد وحدمها ال يعنيان شيئا ما مل يكونا على ما يرام. 
وكما نرى يف مجيع األمور يف الدنيا أن هناك طريقا خاصا وحمددا حبسب 
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كذلك يف األمور الروحانية  .ون الطبيعة الذي ال يتم ذلك العمل بدونهقان
أيضا هناك طريق حمدد لتحقيق كل هدف ومقصود، وال نستطيع نيله 
دون العمل بذلك الطريق، مهما سعينا واجتهدنا. إن وجود ذلك املبدأ 

ل. ألن تقدم اإلنسان العلمي والعملي بدونه حما ،والقانون إمنا هو لفائدتنا
تصوروا إن مل يكن يف الدنيا قانون واستطاع اإلنسان أن ينال شيئا دون 

فإالم ميكن أن تؤول حالة الدنيا؟ ألن حيلَّ اجلهل  ،جهد على طريق معني
والكسل والتهاون واالتكال حملَّ العلم والسعي واجلهد واخلربة يف كل 

واخلامل،  حدب وصوب؟ وهل سيبقى فرق بني العامل واجلاهل، واتهد
واخلبري والغر؟ ألن ينسد طريق تقدم اإلنسان العقلي كليا؟ ألن ينهدم بناء 

أن تقدم  فتعلموا أخالق اإلنسان الشاهق يف ملح البصر؟ فكّروا جيدا
اإلنسان اجلسدي واملادي والعلمي والعملي واألخالقي والروحاين الذي 

ق قانون معني، وأن لنيل ترونه اآلن يعود سببه إىل أن نظام العامل جيري وف
كل هدف طريقًا حمددا ال ينال بغري سلوكه. ولو غضضتم البصر عن هذا 
القانون لرأيتم أن باب كل نوع من التقدم ينسد فورا ويتصلّب ذهن 
اإلنسان ويغدو كحجر، والكيان الذي يسمى أشرف املخلوقات سيتردى 

 حتسبوا هذا القانون عرقلة يف ملح البصر إىل أدىن من أحقر املخلوقات. فال
مبنـزلة أجنحة أعطاكموها خالق الكون لتطريوا ا  إمنا هو ،يف سبيلكم

وتصلوا إىل قمم العلم والعمل العليا، وهو مشس هداية أطلعها ربكم 
إلراءتكم سبيال ألنواع التقدم يف املستقبل، وهذا امتحان وضع الرؤوف 
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تهد من  م من اجلاهل والعامل منليتميز العالوا العاطل واخلبري من الغر
  الكسول. 
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أوال جيب أن يكون معلوما يف هذا الباب أنه عندما يشرع املرء يف 
 فالنية اليت يبدأ ا العمل تؤثر إىل حد كبري يف أسلوب عمله ،عمل

العمل بصبغة ويكون له غ يتصب. عندما يقوم املرء بعمل بنية معينة مستقبالً
تأثري، وعندما يعمله بنية أخرى يظهر بصبغة أخرى ويكون له تأثري آخر 

  متاما. 
باختصار، إن لنية املرء تأثريا كبريا يف كل عمل من أعماله، ويظهر هذا 
التأثري يف كافة األعمال بأسلوب أو بآخر. وهذا التأثري ال يكون افتراضيا 

يقيا وواقعيا. فمثال إذا كان العامل يطيع وخياليا فقط بل يكون حق
مسؤوال فوقه ألنه مسؤول عنه، وال تكون لديه رغبة شخصية يف العمل 
بأحكامه وال عالقة حمبة ذاتية معه وال ثأثري يف قلبه ملواهبه أو مرتبته 
العلمية، ففي هذه احلالة تكون طاعته طاعة رمسية فقط، ويطيع أوامره 

ترى يف أعمال هذا العامل أدىن شوق وال شغف ألداء واجبه فقط، ولن 
عنه املسؤول وال رغبة. ولكن إذا كان العامل على عالقة حمبة ذاتية مع 

ومعترفا مبواهبه ومرتبته العلمية وراغبا يف العمل بأوامره، فتظهر طاعته 
بأسلوب آخر متاما وسيكون أسلوب عمله خمتلفا كليا، وسيتراءى الشوق 
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غبة الذاتية يف كل عمل من أعماله. والسبب يف هذا والشغف واحلب والر
اختالف النية، وإن كان العمل واحدا، أي الطاعة، مرده  الفاالخت

  ولكن اختالف النية غير أسلوب العمل متاما. 
يف وجود اهللا، مبعىن أن الفيلسوف  البحثواحلال نفسه ينطبق على 

مها يستهدف اهلدف حيقق، والسالك أيضا حيقق يف املوضوع نفسه، وكال
نفسه، أي االطالع على وجود اهللا، ولكن هناك فَرق شاسع بني نيتيهما. 
الفيلسوف يدخل يف هذا اال ليتأمل يف الكون مستعينا بعقله وليعرف 
هل هلذا الكون خالق أم ال؟ مث يضيف النتيجة اليت توصل إليها إىل رصيد 

هي صفات اهللا إذا كان موجودا  معلوماته العلمية ليس إال، وال يهمه ما
أصال؟ وما عالقته مع عباده وكيف جيب أن تكون عالقة العباد معه؟ وما 

بل يهدف  ،هي وسيلة الوصول إليه؟ ذلك ألنه ال يهدف إىل العالقة باهللا
ال يتمىن العالقة به وال فإىل أن يعرف علميا هل هلذا الكون خالق أم ال. 

حرى صداقته وليس يف قلبه ولع للوصول إليه يتوق إىل التقرب إليه وال يت
بل ال يريد إال إجناز  ،وال يرغب يف االطالع على مرضاته والعمل ا

حتقيق علمي فقط. مث هناك سالك يف الطريق املؤدي إىل اهللا، وهو هائم 
ويتمىن توطيد العالقة معه ويتوق لقربه وصداقته وهو  �للوصول إليه 

يف العثور على مرضاته والعمل ا ويبحث  مضطرب للوصول إليه ويرغب
عنه حبرقة صادقة. هل ميكن أن يكون حبثهما من النوع نفسه؟ كال، مث 
كال. فمن الضروري قبل كل شيء أن يصلح اإلنسان نيته وال يدخل هذا 
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امليدان كفيلسوف، بل كسالك الطريق، وخيلق يف قلبه احلرقة 
عن احلق. خذوا لنب األم مثال،  واالضطراب اللذينِ ال بد منهما للبحث

فإنه ال يدر إذا قال هلا الطفل جبدية: يا أمي أريد أن أرى لبنك هل هو 
موجود ليكون غذائي أم ال؟ بل يدر احلليب عندما يبكي الولد ويضطرب 
 جوعا. ويف هذه احلالة ال حيول دون تدفُّق احلليب شيء ولو أرادت اُألم

الثديني تلقائيا ليصبح غذاء جسمِ الطفل وينقذه من  إيقافه، بل يدر من
اهلالك. فاهللا تعاىل أيضا ال جيلّي وجهه على الفيلسوف بل يبتعد عنه ألنه 

يأيت سالك  �ال يريد أن يكون ألعوبة أفكارِ الفالسفة، ولكنه  �
وي يه بنفسه، ألنه إله وفطريقحوال يريد أن يبقى  ،ب أكثر من األم

لصادق عنه يف ظالم ويهلك. إنه ملشهد غريب حقا أن الباحث ا
ولكنه تعاىل يبتعد عن  ،�الفيلسوف والسالك كليهما يبحث عن اهللا 

  الفيلسوف ويأيت السالك بنفسه سعيا. 
فيا أعزائي، ال تبحثوا عن اهللا بأسلوب الفالسفة، ألنكم لن جتدوه على 

ننا إذا أردنا أن نعثر هذا النحو، بل البحث ذه الطريقة عبث متاما، أل
على وجود اهللا علميا فقط مث نسكت بعد ذلك، فما حاجتنا إىل حتمل 
هذا العناء أصال؟ وملاذا نضيع وقتنا وتركيزنا وقوتنا لسبب وحيد فقط؛ 
أي هل اإللـه موجود أصال أم ال؟ هذا العلم لن يفيدنا شيئا بل يضرنا 

ع على وجوده جتعلنا جمرمني يف احلقيقة، ألن الغفلة عن اهللا بعد االطال
جرما مضاعفا. ولن جيلّي اهللا تعاىل علينا وجوده نتيجة سعينا من هذا 
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النوع، بل سيظهر علينا فقط حينما يرى أننا نتمىن الوصول إليه حبرقة 
صادقة لنستفيد من بركات قربه ولنفتح على أنفسنا باب كل نوع من 

ن. فاخلقوا حرقة صادقة ، وهو اهلدف من حياة اإلنساوالترقيالتقدم 
ومحاسا قلبيا حىت تثمر مساعيكم وتنجح جهودكم. يقول املسيح املوعود 

  شعره ما تعريبه:   من يف أبيات �
"ما من سبيل أقرب من سبيل احلب، بسببه يعرب السالكون آالف 

  الفلوات الشائكة
الذهب،  استخراجأيها األحبة، هذا هو سر الوصول إليه، وكأا عملية 

  و اطلعتم عليها لوجدمت من الذهب ما ال حصر لهفل
  إن سهم احلب ال خيطئ قط، فيا أيها الرماة ال تتكاسلوا يف الرمي أبدا

هذه هي النار الوحيدة اليت تنقذكم من النار، وهذا هو املاء الذي 
  تتدفق منه مئات الشالالت

تاليل زهور ون من يده بأككَلَّلُفيالقيكم ذلك احلبيب األزيل بنفسه، وس
  معرفة احلق."

  شعره بالفارسية ما تعريبه:  من أيضا يف بيت �ويقول 
"الفيلسوف الذي يريد الوصول إىل اهللا تعاىل بواسطة العقل فقط، هو 

 والدهاءألن سبلك اخلفية يا ربنا، بعيدة عن متناول العقل  ،جمنون حتما
  كل البعد".
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أنه ما دام اهللا تعاىل وراء الوراء، وبسبب كمال  واآلن أريد أن أبين
خيرج عن إحاطة أعني اإلنسان املادية، ومن و لطافته وكونه غري حمدود

ناحية ثانية ال يكمل اإلميان وال يفيد كثريا ما مل خيلق اإلنسان يف قلبه 
كمته إميانا باهللا كإميانه باألشياء املادية يف الدنيا؛ لذا فقد قدر اهللا تعاىل حب

لينـزل اهللا بنفسه إىل اإلنسان بعد  ،أن يتقدم اإلنسان إليه إىل حد ما
ذلك ويرفعه. هذا يعين أن اهللا تعاىل قد قسم اإلميان إىل قسمني، أي 
اإلميان الذي يصل إليه اإلنسانُ مستعينا بعقله فقط، والثاين هو اإلميان 

ن السماء بعض الذي ال يدركه العقل وحده، بل يف هذا املقام تنـزل م
األشياء األخرى لنصرة العقل فيتسىن لإلنسان هذا اإلميان. فيقول اهللا 

ال تدرِكُه اَألبصار وهو يدرِك اَألبصار وهو �تعاىل يف القرآن الكرمي: 
بِريالْخ يفأي أن بصر اإلنسان عاجز عن ١٠٤(األنعام:  �اللَّط ،(

لذلك فقد قدر اهللا تعاىل أن يصل هو  ،معرفتهالوصول إىل اهللا تعاىل وعن 
بصر اإلنسان بنفسه. أي قد دبر اهللا تعاىل أن يعلَم اإلنسانُ عن اهللا إىل 

اهللا لكونه لطيفا، إىل نظر اإلنسان الظاهري ال يصل مع أن ويعرفه، ألنه 
لكن اهللا تعاىل يف الوقت نفسه خبري أيضا، حبيث يعرف أن حياة اإلنسان 

. فهيأ من عنده أسبابا لتتسىن لإلنسان �ة مستحيلة بغري معرفته الروحاني
  معرفته مع كونه لطيفا وخفيا. 
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 �ال تدرِكُه اَألبصار�إذًا، فقد وضعت صفة اهللا "اللطيف" مقابل: 
ليتبني أن إدراك اهللا بالعقل مستحيل ألنه لطيف، ووضعت صفته "اخلبري" 

. أي أن اهللا تعاىل يدبر معرفته بنفسه ألنه �صاروهو يدرِك اَألب�مقابل: 
ال تدرِكُه اَألبصار وهو �خبري. مبعىن أن صفتي اهللا املذكورتني أوال أي: 

ارصاَألب رِكدأي  ،نتيجة طبيعية لصفتيه املذكورتني بعدمها �ي� يفاللَّط
بِريالْخ� .  

كما ذُكر آنفا، ومن ناحية ثانية  هذا هو تعليم القرآن الكرمي فمن ناحية
والتأمل التفكر نرى أنه قد وجهت أنظار الناس يف القرآن الكرمي مرارا إىل 

يف الكون ويف السماء واألرض وغريمها من املخلوقات، أميكن أن يكون 
الكون كله مع نظامه احلكيم واحملكم وليد صدفة حمضة؟ كال، بل هذا 

ه أنه جيب أن يكون له خالق حتما. وبذلك النظام كله يعلن بأعلى صوت
لفت القرآن الكرمي أنظار الناس مرارا وتكرارا إىل إمعان النظر يف قضية 
وجود اهللا ومعرفة اخلالق من خالل دراسة املخلوقات. والعقل وحده 
يكفي هلذا األسلوب من االستدالل، وال حاجة إىل أي مؤيد مساوي، مع 

حي لنا أن إدراك اهللا خارج عن قدرة بصر أن اآلية املذكورة آنفا تو
اإلنسان، لذلك يدبر بنفسه أسبابا من السماء لينال اإلنسان بعونه معرفة 
اهللا تعاىل. هذان األمران يبدوان متعارضني يف بادئ الرأي، ولكن لو أمعن 
اإلنسان النظر فيهما لتبني أنه ليس هناك من تعارض، بل كالمها صحيح 

يصح القول بأنه ميكن لإلنسان أن يهتدي إىل اهللا  يف حد ذاته. أي
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بواسطة العقل، وصحيح أيضا أن العقل وحده ال ميكن أن ينال معرفة اهللا 
وعلمه، بل ضروري له أن يعينه اهللا تعاىل باآليات والتأييدات من السماء. 
وبيان ذلك أنه قد ذُكر آنفا أن اإلميان باهللا منقسم على درجتني. الدرجة 

 -  هي اليت ميكن نواهلا باالستعانة بالعقل فقط، والدرجة الثانية هياألوىل
اليت نواهلا  - ما يسمى اإلميان باهللا يف مصطلح الشريعة هو واحلق أن هذا

بل يدبر اهللا تعاىل تدبريا خاصا إلعانة العقل يف  ،بالعقل وحده مستحيل
قل ال تتعدى أنْ هذه املرحلة. الدرجة األوىل من اإلميان اليت تنال بالع

نتوصل باألدلة العقلية إىل نتيجة أنه جيب أن يكون هلذا الكون خالق 
ومالك، ألن كل ما نراه يف األرض والسماء ال ميكن أن يكون من تلقاء 

 اخلالق ذلك أن هي لإلميان الثانية الدرجةو. نفسه بغري خالق ووليد صدفة
 يصل أن لإلنسان كنومي وكذا كذا بصفات ويتحلى فعال موجود واملالك

 وهناك ،"يكون أن جيب: "هي مرتبة هناك إذًا،. وكذا كذا بطريقة إليه
  ". فعال موجود هو: "هي أخرى مرتبة

 مرتبة إىل أبدا يوصلنا ال وحده العقل أن فتعلموا بأنفسكم فكّروا واآلن
 بأنه يقينا قلوبنا يف خيلق أن إال مهمته ليست بل ،"فعال موجود هو"
 أن للعقل ميكن ال أنه لعلمنا املوضوع يف تعمقنا لو إذًا،". يكون أن جيب"

 يرينا أن على يقدر وال. لإلميان يعدنا أن ميكنه ولكن ،باهللا إميانا فينا خيلق
 ميكن بل � إليه يوصلنا أن يسعه وال بعيد، من إليه يشري أن ميكنه بل اَهللا
 خيلق أن ميكنه بل طمأنينة افين خيلق أن ميكنه وال لقائه، باب لنا يفتح أن
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 على يقدر ال. الطمأنينة تلك على للحصول ضرورية هي حرقة حتما فينا
 أن جيب أنه يقينا خيلق أن على حتما يقدر بل قلوبنا يف باهللا اليقني خلق

 يبلغ عندما ألنه ذلك من أبعد إىل يأخذنا أن للعقل ليس. إله هناك يكون
: آليةا يف متمثلة املالئكة حترسها اليت يديةاحلد البوابة تواجهه املقام هذا
 بوجه له اُهللا يأذَن مل ما يتجاوزها أن ميكنه فال ،�اَألبصار تدرِكُه ال�

 أن جيب: "عند يتوقف احملدود العقل نظر إنَّ شئتم إن قولوا أو. خاص
 له اُهللا يأذن وعندما. خاص بوجه له يؤذَن مل ما يتعداه وال ،"يكون
 بعد مرة يعود كان الذي نفسه والنظر. طريقه يف احلائلة بجاحلُ تتمزق
 ما وبقدر. مباشرة اخلالق اهللا وجه على اآلن يقع حسري وهو أخرى
. ومعرفة علما ويتقدم فأكثر أكثر هذا مشهده يتضح اإلنسان يقترب
 غري اهللا ألن ،اية واملعرفة للعلم وال ،القرب هلذا حدود ال أنه مبا ولكن

 سيد كان لذلك حمدودة، تكون ال أيضا احملدود غري فمعرفة حمدود،
 كما-  �علْما زِدنِي رب�: بدعاء يدعو أيضا � الرسل خامت الكونني،

 � لسانه على تعاىل اهللا أجرى الذي وهو - اآلخرون به يدعو كان
 دنا�: عنه تعاىل اهللا قال والذي ،"فخر وال آدم ولد سيد أنا: "كلمات

 على صلّ اللهم). ١٠- ٩: النجم( �أَدنى أَو قَوسينِ قَاب فَكَانَ*  ىفَتدلَّ
 . وسلّم وبارك حممد

 االبتدائية الدرجة يبلغون عندما الناس معظم أن حقا املؤسف من ولكن
 من أسفا واألكثر. يبتغونه كانوا ما كل نالوا قد أم يزعمون اإلميان من
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 ال اهللا يف يفكرون عندما الذين من كونيت العامل من األكرب اجلزء أن ذلك
 قد أم املقام هذا ببلوغهم ويزعمون" يكون أن جيب" مرتبة يتعدون
 للوصول مرقاة" يكون أن جيب: "مرتبة أن شك ال أنه مع اهللا، إىل وصلوا

 روحانية صحوة يصحو اإلنسان وأن ،"فعال موجود هو: "مرتبة إىل
 بعد األمام إىل اخلطو عن توقف لو ولكن املقام، هذا بلوغه عند ابتدائية
 تكون أن فيمكن مرامه، وبلوغ سلوكه انتهاء وزعمه املقام هذا بلوغه
 األحيان معظم يف ذلك نتيجة وتكون. هلالكه ومدعاة خطرية احلالة هذه
 وينكر األبد، إىل املظلمة اإلحلاد هوة يف ويسقط أدراجه يعود اإلنسان أن
 ،اإلنكار حالة يف املنية فتصيبه قبل، من اهللا نع يبحث كان أنه مع اهللا
 ومل ،واجلهد السعي من الرغم على اهللا إىل يصل مل أنه يرى عندما ألنه
 اليأس يغلبه إله، هناك يكون أن جيب أنه فكرة إال تقدير أكثر على يبلغ

  . حمضة خديعة عقله هدي حاسبا املطاف اية يف اهللا فينكر رويدا، رويدا
 ويستدل ،الداخل من مغلقا غرفة باب جيد الذي كمثل مثله إن إذًا،
 من الباب أُغلق ملا وإال ،شخص فيها يكون أن جيب أنه على بذلك

 يطرقه وظل طويلة فترة إىل الباب أمام واقفا بقي وإذا. تلقائيا الداخل
 رويدا رويدا قلبه يف الشكوك تنشأ ،الباب له يفتح ومل ويصرخ وينادي
 من الغرفة داخل مات أو جمهول لسبب تلقائيا أُغلق قد لبابا لعل :فيقول

 الباب عن ويرجع كليا يقنط حني أخريا وقت وسيأيت. جرا وهلم أغلقها،
  . أحد الغرفة يف ليس أنه بيقني
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 مرتبة إىل" موجودا يكون أن جيب: "القائلَ ،باهللا اإلميانُ يهد مل فإن
 التفكري على دوناتعامل أما. حلاداإل سوى له نتيجة فال ،"فعال موجود هو"

 إىل خيطوا أن إما فإم املقام، هذا عند يتوقفوا أن عليهم فيستحيل والتأمل
 أن حقا املؤسف من ولكن. يائسني فترة بعد الوراء إىل يعودوا أو األمام
 الذين - األغلبية يشكّلون الذين هم بل-  العامل يف الناس من كثريا هناك
 يكون أن جيب" مرتبة بلوغهم بعد فيطمئنون غفلةال غطاء أعينهم على

. حائزين كانوا ما حازوا وقد اهللا، إىل وصلوا قد أم زاعمني" موجودا
 درجة إىل اهللا معرفة يف أن ومحقهم وغفلتهم جهلهم بسبب فيزعمون

 أنه إىل كاملة بيقظة عقلهم يتوجه وال كفاية،" موجودا يكون أن جيب"
 كان وإذا ال؟ أم موجود اخلالق هذا فهل ورياضر اخلالق وجود كان إذا

 ننشئ أن ميكننا وكيف صفاته؟ هي وما هو؟ وأين هو؟ فمن موجودا
 الفئة هذه من الناس بنا؟ عالقة له أن نعرف أن ميكننا وكيف به؟ عالقتنا

 اطمئنام نتيجة الوراء إىل يعودون وال األمام إىل املضي يف يفكّرون ال
 وصلوا قد بأم الطريق يف جالسني يظنون وهم نيةامل وتصيبهم الزائف،
 معظمهم الراهن العصر يف باهللا اإلميان يدعون الذينوإنّ  .املنشودة غايتهم

  . القائمة هذه حتت يندرجون
 العقل سراج من مستفيدا شوطا قطعت لقد الشقي، اإلنسان أيها يا
 بشوق اهللا إىل ختطو أن األوان آن وملا ،والضعيف اخلافت الضوء ذي

 اهللا لشمس قوية أشعة من مستفيدا وتسقط، تتعثر أن دون وهلفة،
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 مث بداية، بعيد من وموالك ربك وتعرف � إليه وتسرع الروحانية
 جلست ك؛وتغشي رؤوم كأم املقدسة صفاته لتحتضنك زلفى إليه تقترب
 حياتك أيام بقية وقضيت اهللا إىل وصلت أنك ظانا الطريق عن متنحيا

 اهللا أودعه الذي قلبك املراد نيل دون يهدأ كيف أفهم ال. النحو هذا لىع
 والذي احلقيقية الطمأنينة بغري يهدأ ال الذي اليقني عطش الفطرة خالق

 إن اهللا؟ حب من برذاذ إال تنطفئ ال اليت والعشق احلب نار فيه أُضرمت
 خمدوعا املرء كون أن واعلم. حتما خمدوع فإنك لغريك خادعا تكن مل

 سببا تكن وال نفسك، لك وال اهللا فاتق. ارمني عداد يف أحيانا جيعله
  .الطريق يف جبلوسك اآلخرين لضالل
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 من قلت وكما. اهللا وجود على العقلية األدلة بعض بإجياز أبني واآلن
 إىل وللوصول فقط،" يكون أن جيب: "مرتبة إىل اتوصلن األدلة هذه قبل،

 ولكن. الحقا وسأبينها آخر نوع من أدلة إىل حباجة حنن التالية املرحلة
 خيفى ال. فقط وقائي دليل هو دليال أبين أن أريد العقلية األدلة بيان قبل
 معقول، سبب إىل نظرا ضروريا يكون ال مبا نقوم األحيان بعض يف أننا

 نتخذ ليال فالة يف خيمنا إذا فمثال. وقائي كإجراء ضروريا نيكو ولكنه
 أو سباع هلجوم خطر هناك يكن مل وإن وقائي كإجراء حراسة أحيانا
 خطر يطرأ أن ميكن أنه احلسبان يف واضعني ذلك ونفعل. سارق سرقة
 يشري عندئذ. حيلة بال فنبقى - ظاهريا للعيان ماثال يكن مل وإن- صدفة
 فإن طرأ إذا أما اخلطر، يطرأ مل وإن شيئا تضرنا لن احلراسة أن عقلنا علينا
  . ريب أدىن دون كثريا ينفعنا احلراسة تدبري

 كله والعامل وقائية، بإجراءات نقوم األحيان من كثري يف باختصار،
  . جدا ومفيدة ضرورية بأا يعترف

 كمحي املنطلق هذا من تعاىل البارئ وجود مبدأ على نظرة نلقي فحني
 مل إن. حال أية على اإلنكار من أمنا وأكثر أحوط به اإلميان أن عقلنا
 اإلميان أن الواضح فمن فقط صدفة وليد كله الكون وكان إله هناك يكن
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 جدا مفيدا سيكون به فإمياننا موجودا اهللا كان إذا أما شيئا، يضرنا لن باهللا
 أي هلما، ثالث ال فقط جوابني السؤال هلذا أن احلق. شك أدىن دون لنا
 فكرة وأن تلقائيا ويعمل تلقائيا الوجود حيز إىل جاء كله الكون أن إما

. يديره الذي وهو ومالك خالق له أو ،)باهللا والعياذ( باطلة اهللا وجودة
 وجوده إمكانية مع تعاىل اهللا أنكرنا وإذا. قط آخر شيئا عقلنا يقترح وال
 إمكانية مع به آمنا إذا ولكن رية،كث أخطار أمام يضعنا إياه إنكارنا فإن
 أَحق الْفَرِيقَينِ فَأَي� اإلطالق؛ على خطر أي نواجه فال وجوده عدم

 الطريق هو باهللا اإلميان أن فثبت). ٨٢: األنعام( �تعلَمونَ كُنتم إِنْ بِاَألمنِ
 اخلسارة فإمكانية اإلنكار أما خسارة، أية يشكّل ال ألنه ،األحوط

  . فيه وجودةم
 عليه رد اهللا؟ وجود على الدليل ما: 	 عليا سأل شخصا أن يروى

علي 	يكن مل لو بأنه يكفيك: فقال السائل بساطة إىل نظرا نفسه الرد  
 إذا أما أحد، على خطر وال سواسية، به والكافرون فاملؤمنون إله هناك
 فاطمأن. كاراإلن عواقب يأمن لن املنكر أن فاعلم موجودا اإلله كان

 يكن مل إن أنه فاحلق. آخر سؤال أي يطرح ومل وحده الدليل ذا السائل
 نتيجة شيء ترك إىل نضطر هل اإلميان؟ نتيجة علينا الضرر فما إله هناك

 والنهب والسرقة والقتل الزنا مثل معروفة جرائم هناك باهللا؟ اإلميان
 أن باهللا اإلميان نكمم يتطلب اليت شاها وما والزيف واخلديعة والكذب
 وعقلكم فطرتكم تركها على جتربكم أمور كلها وهذه. تتركوها
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 حيول ال اإلميان هذا باهللا؟ اإلميان نتيجة خسرمت فماذا. أيضا وحكومتكم
 بصورة واشربوا فكلوا. قطعا املشروعة أمانيكم من أمنية أية دون

 ،واقرؤوا بوا،والع وارتعوا وقوموا اقعدوا واستيقظوا، وناموا مشروعة،
 الصداقات وأنشئوا األموال واكسبوا دنيوية أعماال واعملوا واكتبوا

 شيء، أي من باهللا اإلميان مينعكم فال وتناسلوا، بيوتكم واعمروا وتزوجوا
 عن واالمتناع. ولغريكم لكم اخلسارة ويسبب مضر هو مما مينعكم وإمنا
 التمدن وقانون وعقلكم فطرتكم تقتضيه مما هو النوع هذا من أمور

 بغري به نؤمن ملاذا: قلتم وإن باهللا؟ اإلميان يف عليكم ررض فأي. والسياسة
 هذا خذوا الدنيا يف كثرية وقائية بإجراءات تقومون كما: قلت دليل؟
 يف دامت ما أنه الكالم فلباب. الوقائية اإلجراءات كبقية أيضا األمر

 هناك بل فيه فائدة فال إلنكارا أما ،فيه ضرروال  النفع إمكانية اإلميان
 إىل وأقرب أحوط السبيلني أي بأنفسكم فكّروالذا  فقط، الضرر إمكانية
 على دليل ال ألنه عادة ينكرونه اهللا وجود منكري أن املعلوم من األمن؟
 عدم على دليال ميلكون ألم ينكرون وال زعمهم، حبسب اهللا وجود
 أن واحلذر احليطة مبدأ إىل بالنظر لالعق يفيت احلالة هذه ففي. اهللا وجود
  . األمن إىل األقرب هو باهللا اإلميان

 ولن سيني، الفريقني كال كان إلـه هناك يكن مل إذا نهأ القول خالصة
 به، املؤمنون فسريبح موجودا كان إذا أما به، اإلميان نتيجة شيئا خيسرا

  . عاقبتهم يف املنكرون وليفكر
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 على مبنيا ليس الذي اإلميان من الفائدة ما :وقال شبهة أحد أثار وإذا
 هذا أن شك ال: فجوابه واحلذر؟ احليطة جانب على مبين بل حقيقة
. حال أية على عدمه من أفضل ولكنه ،حقيقيا إميانا يسمى ال اإلميان

 إميانه بسبب ما حد إىل تعاىل اهللا إىل متوجها سيبقى اإلميان هذا وصاحب
. حقيقي إميان إىل للوصول كمرقاة عهينف سوف هذا وتوجهه هذا،

 صاحلة أعماال لكسبه سببا اإلميان هذا يكون أن ميكن ذلك إىل وإضافة
 خري أنه إال ناقصا، اإلميان هذا كان مهما حال، أية على. وفينة فينة بني
 أن ميكن اإلميان من النوع هذا أن قبل من قلت وكما. حتما شيء ال من

  . منه حلرماننا مربر وال آنفا، ذكرته الذي الوقائي الدليل نتيجة ينشأ

�א��6�78د��2 �

 أريد الذي األول والدليل. احلقيقية األدلة سرد يف أشرع البيان هذا بعد
 يف التحقيق حبث يف قلت لقد. الفطرة دليل هو اهللا وجود على تقدميه
 أم ومالك خالق للكون هل: مفاده سؤاال فينا تنشئ فطرتنا أن اهللا وجود

 تلزم ال الفطرة أن البيان أريد واآلن. عنه الطرف نغض أن يسعنا فال ؟ال
 مساع على واملتعودون أيضا، عليه ترد بل السؤال، هذا طرح بعد الصمت
 تفهموا أن جيب الفطرة؟ من املراد ما ولكن. أيضا يسمعونه الفطرة صوت

 يصعب الفطرة هي ما املرء يعلم مل ما ألنه أيضا السؤال هذا على الرد
 مستمدة" الفطرة" كلمة أن معلوما فليكن. أيضا صوا معىن إدراك عليه
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 أي". وأنشأه وابتدأه اخترعه أي األمر، فطر فالن: "فيقال ،"فطر" من
. العدم من الوجود حيز إىل وأخرجه قبل، من وجود له يكن مل ما صنع

 يتصف ليتا الصفة: "الفطرة معىن بيان يف اللغة علماء قال ذلك على بناءو
  ".خلقه زمان أول يف مولود كل ا

 وخواصه صفاته اإلنسان فطرة من املراد يكون التعريف هذا فبحسب
 وخلقه كطبيعته فيه أُودعت بل ،خارجية تأثريات بسبب تتكون مل اليت

 يف أن الواضح من. نفسه على التقدم أبواب فتح على بواسطتها ليقدر
 اخلصائص هذه وجمموعة الطبيعية، هخواص تسمى خصائص شيء كل

  ". الفطرة" تسمى
 وهذا. خارجية تأثريات نتيجة تتنشط أو ختمد واخلصائص الصفات هذه

 يعرف أن يستطيع إنسان وكل. احنطاطه أو املرء تقدم عليه يعتمد ما
 نزعة الصدق قول فمثال. الفطرية خصائصه تنهجه ج أي ذاته يف بالتأمل
 صحيح هو مبا إال يتفوه أال الفطرية صفاته من أن أي اإلنسان، يف فطرية

. البداية يف الفطرية الصفة هذه حبسب يعمل طفل وكل للواقع، ومطابق
 من عمل على يسخطان والديه أن األحيان بعض يف يرى حني ولكن

 أمنية قلبه يف فتشتد ما، لسبب نفسه العمل يف راغبا هو يكون بينما أعماله،
 أول وهذه. والديه سخط خشية هذا فعله خيفي أن ريدي ولكنه ،به للعمل
 ،فيه يرغب ما فعل على رويدا رويدا يتعود مث ،فطرته على تقع غشاوة
 عنه يسأل عندما أيضا يكذب بل والديه عن بإخفائه فقط يكتفي ال ولكن
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 يف املقال صدق تقتضي اليت الفطرية قوته تظل وبذلك. يفعله مل بأنه ويقول
 مقتضى فيه ينسى وقت يأيت حىت الظلمة بجحب حمجوبة لاألحوا مجيع

 أن مع. "فطرته ماتت: "عندنا يقال املناسبات هذه مثل ففي. متاما فطرته
 التأثريات بجحب وتستر تحجب بل أبدا، متوت ال احلقيقة الفطرة

 احلب فمثال. األخرى الفطرية العواطف على ينطبق نفسه واحلال. اخلارجية
 والعفة واخلوف والشجاعة واالنتقام والعفو والغضب واحللم والكراهية
 النـزعات من شاها وما االحنطاط من والنفور التقدم يف والرغبة والشهوة

 تكبتها اخلارجية التأثريات ولكن طبيعية، بصورة اإلنسان فطرة يف مودعة
 إىل أخرى وتارة اإلفراط إىل تارة متيل اخلصائص هذه أن مبعىن ؛تنشطها أو

  . االعتدال حد يف تبقى وأحيانا ،التفريط
 حساسا يصبح الظروف هذه ظل يف الفطرة صوت مساع مبدأ إن إذًا،
 تكون الذين إال أيضا فطرم خبصوص عادة الناس وينخدع جدا، وصعبا

 ال حقيقةً الفطرة أن يف شك من ما ذلك ومع. معتدلة الفطرية عواطفهم
. صوا يسمى الذي متطَلَّبها فطرية خاصية ولكل إنكارها، أحدا يسع
 صدقا اإلنسان يقول أن ومقتضاها ،فطرية نزعة املقال صدق إن فمثال
 فيه يزيد وال الواقع خيالف ما يقول وأال ذلك، األمر تطلب كلما وحقا
 الفطري الصوت هذا فإلبقاء. الفطرة صوت يسمى املقتضى وهذا شيئا،
 الَّتي اِهللا فطْرةَ حنِيفًا للدينِ وجهك فَأَقم�: كرميال القرآن يف اهللا يقول حيا
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فَطَر اسا النهلَيكي االعتدال، التزم اإلنسان أيها يا أي). ٣١: الروم( �ع 
  . عليها اإلنسانَ اُهللا خلق اليت فطرتك على قائما تبقى

 عن صوت فطرته من يصعد هل نفسه، يف إنسان كل فليفكر واآلن،
 وليد وجودي هل: خلوة يف نفسه املرء يسأل عندما ال؟ أم اهللا ودوج

 أم الفطرة صوت أذنيه إىل يتناهى وهل عليا؟ قوة خلقتين أم فقط صدفة
 والتأمل التفكر نتيجة معينا رأيا يتبنى أن بغري -السؤال هذا على ردا-ال
 من آدم بنِي من ربك أَخذَ وإِذْ�: الكرمي القرآن يقول العقلية؟ األدلة يف

مورِهظُه مهتيذُر مهدهأَشلَى وع فُِسهِمأَن تأَلَس كُمبلَى قَالُوا بِرا بنهِدش 
  ).١٧٣: اَألعراف( �غَافلني هذَا عن كُنا إِنا الْقيامة يوم تقُولُوا أَنْ

 يف أودع اإلنسان اهللا خلق ماعند أنه هو الكرمية اآلية هذه من املراد
 ومالكا خالقا لك أن -أخرى وصفات خصائص أودعها كما- فطرته
 القيامة يوم أحد عند يكون لكيال ذلك اهللا فعل وقد. عنه تغفل أال جيب
 أيضا هذه باختصار،. اهللا إىل لتوجه وإالوكان غافال،  حنبه قضى أنه عذر

 من الوجود حيز إىل نأت مل أنناوهي  اخلصائص، بقية مثل فطرية خاصة
 أو حمجوبة فطرته ليست من وكل. عليا ذات خلقَتنا بل أنفسنا تلقاء

 صوتا وآخر حني بني حتما جيد سوفف خارجية تأثريات نتيجة مستورة
 حتت فطرم دفنوا الذين بل. خالقا يل بأن يقول داخله من صاعدا

حبغتة تفيق حني احلاالت بعض أيضا عليهم تطرأ والغفلة الظلمة بج 
 من كثري يف لوحظ فقد. آذام يف الصوت هذا وتبعث الراقدة فطرم
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عندما يواجه  فجأة تعاىل اهللا ينادي أيضا اإلحلاد شديد ملحدا أن األحيان
 أقول ولكين. عادته عن ناجتة الظاهرة هذه بأن هنا قائل يقول قد. مصيبة

 سنني منذ اهللا ينكر كان فمن. السائدة الظروف نتاج تكون العادة بأن
 وخطاباته كتاباته خالل من السم ينفث بل اإلنكار على ثابتا وظل عديدة

 بل. عادة نتيجة تعاىل اَهللا ينادي بدأ بأنه القول ميكن ال املؤمنني، ضد
 دعاؤه وليس له والسباب الشتائم وكيل اهللا إىل اإلساءة عادته من أن احلق

 حلول عند فجأة اهللا باسم اإلحلاد شديد ملحد تفوه إنَّ إذًا،. للنصرة
 أن احلق. الفطرة صوت سوى شيء نتيجة يكون أن ميكن ال به مصيبة
 أشياء السطح إىل يخرج الزلزال أن وكما الزلزال، مبنـزلة أيضا املصيبة
 اإلنسان فطرة أحيانا ينتشل املفاجئ املصائب زلزال كذلك مدفونة
 الفطرة نداء للعيان يظهر وبالتايل ان،للعي ويظهرها مدفنها من املدفونة

  . بجاحلُ آالف حتت حمجوبا وكان قبل من مسموعا كان الذي
 بوضوح الفطرة أصوات يسمع اإلنسان يشيخ عندما أنه نرى كذلك

 أحاطت قد الغفلة أنواع آالف أن إىل يعود أيضا ذلك يف والسبب. أكثر
 يتجاوز كما الدنيوية، الاألشغ كثرة ذلك إىل وزد شبابه، أيام يف عادة به

 عليه تطرأ عندما ولكن. عواطفهم ثورة بسبب عادة االعتدال حد الناس
 فشيئا، شيئا الغفلة وتزول رويدا رويدا الثورة تلك تفتر الشيخوخة

 جتد احلالة هذه ففي ما، نوعا أيضا الدنيوية املشاغل من اإلنسان ويتفرغ
 هم امللحدين معظم أن ترون. أُذنيه إىل صوا لتوصل جمددا فرصة فطرته
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 يف أيضا أفكارهم على التغري يطرأ ايته من شبام يقترب وعندما ،شباب
 عند باهللا باإلميانيبدؤون  امللحدين من كثريا أن فنرى األحيان، معظم

 املرحلة هذه يف إليهم يصل الفطرة صوت ألن ،الشيخوخة بلوغهم
 فهذا االستثناءات بعض هناك نكا إذا. اإلنكار عن التخلي على ويجربهم

 أحد ظل إذا أنه غري. آنفا ذكرته ما هو العام القانون ولكن آخر، أمر
 قائما سيبقى أنه شك فال فطرته تكبت ظروفا أيضا الشيخوخة يف يواجه
 الشباب يف الغفلة إىل تدفعه ظروفا يواجه املرء دام ما ولكن. إحلاده على
  . األحوال معظم يف لإلحلاد عرضةالشبان  يكون لذا ،عادة
 يطرأ بل الفطرة صوت بسبب حيدث ال التغير هذا أن أحد يقول قد
 املوت على موشك أنه ويرى اإلنسان يشيخ عندما أنه مبعىن املوت، خشية

 فأقول. تعاىل اهللا إىل يتوجه وبالنتيجة احلال، بطبيعة اخلوف عليه يستويل
 صوت هو أيضا املوت خوف إن. فهخيال وال موقفنا يؤيد الدليل هذا بأن

 ال فقط صدفة وليدة حياته حيسب الذي واملوت؟ للملحد ما وإال الفطرة،
 قد صدفة وليدة كانت اليت احلياة أن سوى نظره يف للموت حقيقة

 املوت قرب إن إذًا،. آخر لسبب أو صدفة نتيجة األبد إىل اآلن انقرضت
 تغير نتيجة هو أيضا املوت خوف أن فثبت. ملحد قلب يف يؤثر أال جيب

 الغفلة بجح تبدأ عندما أنه احلق. الفطرة صوت نسميه ما وهذا داخلي،
 وننجذب ،قلوبنا يف للتحكم جمددا فرصة فطرتنا جتد الزوال يف والظلمة

 يف � املوعود املسيح قال ما نِعمو. ا نشعر ال بقوة باهللا اإلميان إىل
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 بجاحلُ مئات حالت لقد: "تعريبه ما شعره من بيت يف املوضوع هذا
 كل قبلة هو إمنا الكرمي وجهك فإن وإال للعميان، وجهك ظهور دون
  " ومؤمن كافر

 بشكل تعاىل اهللا وجود على قوي دليل هي البشرية الفطرة باختصار،
 فطرتنا يف بذر قد إذ علينا العظيمة اهللا لـمنة وإا. إنكاره عاقل يسع ال

 �تبصرونَ أَفَلَا أَنفُِسكُم وفي�: الكرمي القرآن فيقول اإلميان، بذرة
 ،وهناك هنا البحث إىل لكم حاجة ال الناس أيها أي ،)٢٢: الذاريات(

. تلحظوها أن عليكم ولكن أنتم، نفوسكم يف موجودة اهللا آيات إن بل
 احلبيب، صورة مرسومة القلب مرآة يف: "تعريبه ما شاعر قاله ما نِعمو

  "!فأراها عنقي أخفض رؤيتها يدأر فعندما
 ولكن البيت، هذا نظم حني الشاعر ذهن يف الفكرة كانت ماذا أدري ال

 ولكن إنسان، كل قلب يف صورته رسم قد تعاىل اهللا أن فيه شك ال مما
 اإلنسان فطرة يف حبه جذوة تعاىل اهللا أودع لقد. عنقه خيفض ال املتكبر
 � املوعود املسيح يقولو. االنطفاء من حيموا الذين هم ما قليل ولكن

 حرقة األرواح بنفسك أودعت لقد. "تعريبه ما شعره أبيات من يف
  . كلها الضجة هذه املشغوفون احملبون يثري ذلك وبسبب لوصالك،

 كما ذرعا وأضيق واحدة، حلظة وال دونك أرتاح وال البال يل يهدأ ال
  .املريض قلب
  ."احلب جمنون نفس تزهق لئال ليهاإ فانتبه! زقاقك يف الضجة هذه ما
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واآلن أتناول دليال هو أهم األدلة من بني األدلة العقلية كلها، بل احلق 
أن إميان معظم الناس يف العامل مبين على هذا الدليل وحده. هذا وإذا أمعنا 

ن منطلق العقل م- النظر يف املوضوع لَعلمنا أنه ال ميكن أن خيطر ببالنا 
دليل أكثر منه سطوعا وأسرع تأثريا. ليكن معلوما أنه  - اإلنساين البحت

مل تذكر هنا األدلة والرباهني اليت تنـزل من السماء ويثبت ا وجود اهللا 
كحق اليقني، واليت ال جيد اإلنسان بواسطتها إشارة فقط إىل وجود اهللا 

هنا أدلة عقلية ال تتعدى مرتبة بل يراه يف احلقيقة ويصل إليه، بل ذُكرت 
دليل بين جدا  فعال "جيب أن يكون". والدليل الذي أريد بيانه اآلن هو

من بني األدلة هذه. ومن بركات هذا الدليل أكثر من غريه أن العامل يف 
مع كونه يف ظالم حالك من - العصر الراهن يف مأمن من إنكار اهللا كليا 

ى اخلطو إىل اإلنكار. وهذا هو الدليل وال يتجاسر عل -حيث معرفة اهللا
االبتدائي الذي استخدم دائما يف كتب اهللا لتنبيه الغافلني. وقد كرره 

  القرآن الكرمي أيضا كثريا. 
هذا الدليل يعود من الـمسبب إىل السبب، وإذا فحصناه علميا 
وجدناه جيمع يف طياته دليلنيِ يف احلقيقة. أحدمها هو دليل معروف 

به على اخلالق بالنظر إىل املخلوقات كلها. وهذا الدليل يستقطب  يستدلّ
عامة الناس أكثر لكونه سهل الفهم. الدليل الثاين هو تدبر ظروف هذا 
العامل املادي ونظام العامل ويستدلّ بذلك على خالق العامل ومدبر نظامه 
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وملسهولة ، ولكن من أجل اجزأينه. مث ينقسم هذا الدليل نفسه على وقي
  واإلجياز سوف أبينه كدليل واحد. 

اجلزء األول منه الذي يتعلق باالستدالل باملخلوق على اخلالق بسيط 
فيه  أحلُّجدا من حيث صورته الظاهرية. فمثال يف هذا الوقت الذي 

ضيفا عند أحد اإلخوة يف منطقة "جبل منصوري" وأؤلف هذا اجلزء من 
ة على الطاولة أمامي، وكل شيء منها الكتاب، هناك أشياء كثرية موضوع

 ،يعلّمين درسا بوجودها. الورق أمامي والقلم يف يدي، ويف القلم حرب
وحتت الورق نشاف لتنشيف احلرب. وقد وضعت على األوراق قطعة 

كرسي  يوجدهنا وهنالك. وجللوسي تتطاير زجاجية مجيلة لئال 
نظيفة. وعلى إبقائها للمحافظة عليها ووالستنادي طاولة وعليها قماش 

جانب الطاولة بعض الكتب اليت أطالعها عند الضرورة. فكل هذه األشياء 
ق يف ذهين يقينا أن صانعا قد موجودة أمامي اآلن، وبوجودها فقط ختلُ

صنعها. إضافة إىل ذلك أنا موجود داخل غرفة هلا أربعة جدران وعليها 
وعلى أرضية الغرفة سقف، ويف الغرفة نوافذ وأبواب وعليها ستائر، 

سجادة وعليها أشياء موضوعة هنا وهناك. وأنا أرى هذه األشياء ومتأكد 
متاما أا مل تأت إىل الوجود من تلقائها، بل هي مثرة جهد صانع. وإذا 
جاءين شخص وأراد أن يقنعين أن هذه األشياء اليت أراها مل يصنعها أحد 

ل كالمه كما لن يقبله غريي. لن أقبفبل ظهرت بصورا احلالية تلقائيا 
ولكن من املؤسف حقا أن كثريا من هؤالء الناس أناس يريدون أن نعترف 
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بأن األرض والسماء واحليوانات والنباتات واجلمادات واألجرام السماوية 
وطبقات األرض وجسم اإلنسان ليس مثرة صنع صانع بل موجودة من 

 بدوي المهم؟ أمامي اآلن قولُتلقائها منذ األزل. ولكن أنى يل أن أقبل ك
فقال: "البعرة تدل على  ؟سأله سائل: ما الدليل عندك على وجود اهللا

البعري، وأثر األقدام على السفري، فالسماء ذات الربوج واألرض ذات 
  الفجاج أما تدلّ على قدير". 

سبحان اهللا، كم هو صادق وبريء من التصنع ومليء باحلكمة هذا 
من لسان بدوي غري مثقف! ولكن مل يبلغ عمقه  الكالم الذي خرج

يقول القرآن والفالسفة من أوروبا وأمريكا مع فلسفتهم وحكمتهم. 
  الكرمي عن خلق العامل ونظامه: 

  ).١١(إبراهيم:  �أَفي اِهللا شك فَاطرِ السماوات والْأَرضِ�
�لَافتاخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خي  إِنَّ فالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي

 ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجت
الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ 

  ).١٦٥(البقرة:  �مسخرِ بين السماِء والْأَرضِ لََآيات لقَومٍ يعقلُونَالْ
  ).٢٢(الذاريات:  �وفي أَنفُِسكُم أَفَلَا تبصرونَ�
� نا ما لَهما واهنيزا واهنينب فكَي مقَهاِء فَوموا إِلَى السظُرني أَفَلَم

والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ فُروجٍ * 
  ).٩-٧(ق:  �بهِيجٍ * تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ
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  ).١٦(الرعد:  �وللَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها�
  ).٤١(يس:  �في فَلَك يسبحونَوكُلٌّ �
� ثنِ فَريب نم طُونِهي با فمم يكُمقسةً نربامِ لَععي الْأَنف إِنَّ لَكُمو

ودمٍ لَبنا خالصا سائغا للشارِبِني * ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ 
رِزا وكَرس هنذُونَ مختلُونَ * تقعمٍ يقَوةً للََآي كي ذَلا إِنَّ فنسقًا ح

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ومن الشجرِ 
ومما يعرِشونَ * ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا 

م جرخي كي ذَلاسِ إِنَّ فلنفَاٌء لش يهف هانأَلْو فلتخم ابرا شطُونِهب ن
  ).٧٠- ٦٧(النحل:  �لََآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

� ضا الْأَرقَقْنش ا * ثُمباَء صا الْمنببا صأَن * هامانُ إِلَى طَعسظُرِ الْإِننفَلْي
نبتنا فيها حبا * وعنبا وقَضبا * وزيتونا ونخلًا * وحدائق غُلْبا * شقا * فَأَ

كُمامعأَنلو ا لَكُماعتا * مأَبةً وهفَاك٣٣- ٢٥(عبس:  �و.(  
� لَقي خالَّذ * يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو لْكالْم هدي بِيالَّذ كاربت

الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهو الْعزِيز الْغفُور * الَّذي 
خلَق سبع سموات طباقًا ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ 

رتينِ ينقَلب إِلَيك الْبصر الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ * ثُم ارجِعِ الْبصر كَ
ِسريح وهئًا واس٥- ٢(امللك:  �خ.(  

  ). ٤٣(النجم:  �وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى�
�ها أَكْفَرانُ مسلَ الْإِن١٨(عبس:  �قُت.(  
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ال حتتاج إىل الشرح والتفسريِ الفصاحةُ والبالغةُ اليت ما توجه هذه 
أنظارنا إىل  - اليت اقتبستها من سور خمتلفة من القرآن الكرمي- اآليات 

  وترشد إىل وجود البارئ تعاىل.  ،املخلوقات يف الكون ونظام العامل
فبقدر ما  ؛احلق أن كل شيء يف العامل يوجه كل متدبر إىل اهللا تعاىل

يتقدم اإلنسان يف دراسة نظام العامل وخصائص األشياء يتضح له هذا 
يه أكثر ويصبح أكثر حتديدا. خذوا أصغر شيء يف العامل وأمعنوا التوج

النظر فيه تروا أن ذلك الشيء البسيط يعمل حبسب قانون عظيم وحكيم 
يترك اإلنسان يف حرية من أمره، وأن  وهدف ويالحظ فيه ترتيب ،جدا

يقول ض على ذهن اإلنسان عقدة ال تنحلّأصغر جزء منه أيضا يعر .
  شعره ما تعريبه:  من يف بيت �عود املسيح املو

"ليس بوسع اإلنسان مطلقا أن خيلق حىت رِجل حشرة صغرية، فأنى له 
  أن خيلق نور احلق؟"

خذوا الذبابة مثال، كم تالحظ يف هذه احلشرة احلقرية جتليات قدرة اهللا 
ويف  فيها اإلنسان لو بذل حياته كلها يف البحث إنحىت  ،العظيمة

أمام  البحث والدراسةالنتهت حياته وسيبقى جمال  هاودراستأعضائها 
عينيه غري مكتمل. مث انظروا إىل جسم اإلنسان نفسه، فمنذ أن خلق العامل 

يف خلقه وال يزالون يبذلون  يبحثونظل مئات اآلالف من أذكى الناس 
قصارى جهودهم للعثور على القانون احلكيم الذي يعمل يف خمتلف 

لقلب والدماغ والكلية والرئة والكبد واملعدة والعني أعضاء اإلنسان مثل ا
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أن يقدموا إىل اليوم  بادئ الرأي واألنف وغريها. ولكن كم استطاعوا
أمام العامل من هذا الكنـز اإلهلي الصغري؟ ال شك أن الدنيا ستنتهي ولن 

  تنتهي كنوز هذا العامل الصغري. 
، ويف بعض األحيان خذوا مثال زهرة تنبت تلقائيا على جانب طريقكم

تداس حتت قدمي سالك طريق غري واعٍ وتغيب عن أنظار الناس إىل 
األبد. تنتشر يف أوراقها الناعمة مئات العروق مثل شبكة، وكل عرق ميثّل 
حبد ذاته، ومن حيث عمله والقانون الذي خيضع له، عالَما ال تكفي 

رية ترى بالكاد حبيث الكتشافه مئات السنني. مث أمعنوا النظر يف بذرة صغ
يسع شرب من األرض مئات اآلالف منها. ولكن عندما تبذر يف األرض 

الناس.  كثري منتصبح دوحة كبرية يف غضون فترة وجيزة يستظل حتتها 
وهل درستم حياة اإلنسان مرة؟ فقد أتى عليه حني من الدهر كان فيه 

باملنظار، ولعل جزءا من جسم والده بصورة جرثومة حقرية ال ترى إال 
شخصا مرهف احلس ال يريد حىت رؤيتها، ولكنها صارت اآلن كيانا 

  مجيال وخالبا متحليا بأعلى القوى القلبية والذهنية. 
تعالوا اآلن وارفعوا نظركم إىل السماء، وانظروا إىل مشهد تقدمه لكم 
الشمس والقمر والنجوم. خذوا الشمس مثال، هل تعلمون كم تبعد 

مليون ميال. ولوال تعجبون  ٩٣رضكم؟ إا تبعد عنها بقدر الشمس عن أ
ألن  ،ألخربتكم أن مشسكم هذه من أقرب األجرام نسبيا إىل األرض

بعض الكواكب تبعد عنها مسافة ال توجد لبياا أرقام يف لغتكم. ولعلكم 
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سعة أرضكم اليت تعتزون ا إن تعرفون حجم الشمس أيضا. فامسعوا 
مسطّحة بسبب عظمة سعتها على كوا كروية يبلغ  كثريا واليت تبدو

. ولوال ميل ٨٦٥٠٠٠ولكن قطر الشمس يبلغ  ،ميال ٧٩٢٦قطرها 
تعجبون ألخربتكم أيضا أن هناك أجراما مساوية كثرية وال شأن حلجم 

  الشمس مقابلها حىت كشأن عصفور صغري أمام الصقر. 
ولو درسنا  .ريةهذا هو حال األجرام السماوية من حيث صورا الظاه

هذا النظام العظيم الذي تدور حبسب قوانينه ماليني بل عشرات ماليني 
العوامل يف جو السماء الحتار عقل اإلنسان حرية ما بعدها حرية. 
والغريب يف األمر أن كل كوكب يدور يف مداره ملتزما بقوانينه وال 

وهذا  ميكن أن يصطدم بغريه أو ينحرف عن مداره ويدخل مدارا آخر.
القانون ليس ملزما فيما يتعلق باألجرام السماوية فقط بل احلق أن كل 
شيء على األرض أيضا حمصور يف دائرته وال ميكن أن خيرج من دائرته 
ويدخل يف دائرة أخرى. فمثال مهمة النار هي اإلحراق، ومهمة املاء هي 
 اإلطفاء، ومهمة الشجرة هي أن تبقى مستقيمة وثابتة على األرض،
ومهمة الطيور هي الطريان يف جو السماء، واملطلوب من اإلنسان أن 
ميشي على األرض، ومن السمك أن يسبح يف املاء، ويتوقع من البقرة أن 
تأكل العشب والكأل، وخلق األسد ليصيد احليوانات األخرى ويأكلها. 
هذه بعض األمثلة املعروفة وإال فكل شيء حمصور يف دائرة عمله حبسب 
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ئصه وقدراته وعمله وال خيرج عن دائرته. وزد إىل ذلك أن كل خصا
  شيء حيقق هدفا وغاية معينة. 

فكّروا اآلن، هل هذا النظام العظيم الذي ال خيرج عنه شيء يف السماء 
وال يف األرض جاء إىل حيز الوجود من تلقائه؟ هل هذا القانون احلكيم 

فعول بغري تصرف ذات واحملكم الذي نراه يعمل يف كل شيء ساري امل
عليا؟ هل هذه األرض مع املخلوقات اليت ال تعد، وهذه السماء مع 
أجرامها اليت ال تحصى هي خالقة نفسها ورب نفسها؟ دعكم من 

بل أجيبوا فقط على  ؟السؤال عما إذا كان هناك إله فمن هو وأين هو
كله جاء إىل سؤال "هل يطمئن قلبكم إىل أن هذا الكون وهذا النظام 

حيز الوجود من تلقائه بغري خالق ورب ومالك وبغري مدبر؟". ال أسألكم 
إن هل تؤمنون بإله أم ال؟ بل سؤايل هو: هل ميكنكم أن تقولوا بأمانة 

هذه األرض والسماء واحليوانات والنباتات واجلمادات واألجرام السماوية 
النظام العظيم الذي وطبقات األرض كلها وليدة صدفة حبتة؟ هل هذا 

خرط باليني األشياء يف سلك واحد جيري تلقائيا بغري مدبر؟ ال أظن أن 
من كان من أوالد آدم وميلك العقل والذهن والقلب ميكن أن يطمئن إىل 

الغرائب ميكن أن يأيت إىل  من أن هذا الكون الذي هو جمموعة أصناف
  حيز الوجود من تلقائه. 

كلّه مع نظامه احلكيم دليل قوي على وجود لباب القول بأن الكون 
  اهللا تعاىل حبيث ال يسع عاقال إنكاره. 
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 ،لقد تناولت هنا األشياء الدنيوية واملختلفة وأجزاءها بصورة فردية
 يف حد ذاته ويعمل حتت  هو ن كل شيء يف الدنياإوقلت غريب وجود

ىل عليم حكيم حبيث يضطر اإلنسان إىل أن ينسب خلق العامل إ نظامٍ
ولكن عندما ندرس العالقات املتبادلة بني أجزاء  .وقدير وحكيم ومدبر

ل هذا الدليل أمامنا ميثُ ،خمتلفة لشيء أو عالقات متبادلة بني أشياء خمتلفة
بصورة أوضح من ذي قبل. نأخذ البعري مثال، ونقبل أنه أُعطي أرجال 

مبعىن أن حصوله  طويلة نتيجة مبدأ خفي وغري معلوم لقانون الطبيعة،
ولكن السؤال هو  ،على أرجل طويلة عائد إىل قانون من قوانني الطبيعة

م هذا القانون األعمى أنه إذا أعطاه أرجال طويلة جيب أن جيعل كيف عل
عنقه أيضا طويال حىت يصل وجهه إىل األرض بسهولة. وهذا القانون 

 ؛ كل حيوانبل هو ساري املفعول يف ،احلكيم ال يعمل يف البعري فقط
أي إذا كانت حليوان أرجال طويلة كان عنقه أيضا طويال، وكلما كانت 

كان  بأن ذلكرجل قصرية كان عنقه أيضا قصريا. قد يقول قائل األ
رويدا رويدا  يتطاولظروف سادت إىل فترة طويلة، أي أن العنق ل نتيجةً

يخ ألن تار ،إذا كانت األرجل طويلة. ولكن هذا الكالم ليس صحيحا
احليوانات يف العامل ال يقدم دليال على أن عنق احليوانات ذات األرجل 

  الطويلة كان قصريا من قبل مث طال رويدا رويدا. 
مث ما اجلواب على السؤال عن كيفية معيشة احليوانات ذات األرجل 
الطويلة حني كانت أعناقها قصرية؟ هذا مثال بسيط فقط وإال إذا تعمقنا 
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ر لوجدنا أن أجزاء خمتلفة لألشياء كلها قد ربطت يف املوضوع أكث
  ببعضها باعتدال تام حبيث تترك املرء يف حرية. 

وإذا تقدمنا على ذلك قليال نرى املشهد أكثر غرابة وخالبة من 
ق قانون الطبيعة يف صلب الرجل صدفة جراثيم نسل إذ قد خلَ ؛ذلك

يف اجلماع، مث  بةًالبشر، مث خلق القانون نفسه يف الرجل واملرأة رغ
أوصلت الصدفة نفسها تلك اجلراثيم من صلب الرجل إىل رحم املرأة 
املظلم، مث انتخب القانون نفسه جرثومة واحدة منها وربـاها إىل 
تسعة أشهر وجعلها ولدا مجيل الشكل وأعطاه قلبا وعقال، مث أخرجه 

النطفة قد من بطن أمه. هذا يعين أن التغريات الداخلية كلها يف هذه 
حدثت حبسب قانون الطبيعة صدفة. لكن وضحوا يل باهللا عليكم، 

م هذا القانون األعمى أنه عندما أوشك اجلنني على اخلروج كيف عل
له، وذلك ليكون غذاء  من بطن أمه خلق يف ثديي أمه حليبا غذاًء

 الوليد موجودا يف الدنيا قبل أن يرى النور. إن ثديي األم ليسا جزءا
فكيف حصل أن بدأ صدر امرأة ينهد من أجل  ،ديمن جسم الول

  الوليد؟ سبحان اهللا! ما قدروا اهللا حق قدره. 
تلقائيا، ووجدت األشياء  مث امسعوا، لنفترض أن األرض وجدت

وتكون  ،عليها أيضا تلقائيا، وجاء اإلنسان إىل الوجود من العدم دابةال
أي وجد كل ذلك  ؛ها تلقائياله األنف واألذنان والعينان وما شا

نتيجة قانون الصدفة. ولكن كيف حصل أن خلق القانون نفسه 
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مليون  ٩٠إلظهار قوة البصر يف العني مصباحا عظيما أيضا على بعد 
ميل ليصل ضوؤه إىل األرض لتستخدم العني بصارا. صحيح أن 

ض الشجرة نبتت على األرض وتكونت بذورها أيضا ونثرت على األر
ولكن من فكّر أن هذه البذور حتتاج إىل املاء لنباا؟ ومن  ،وزرعت

رسر أن يلدب مالينيمنها عشرات  صعدأشعة الشمس على البحار وي 
مث  اجلافةبواسطة الرياح إىل أصقاع األرض  ويوصلهاألطنان من املاء 

األمطار؟ إذا كان كل ذلك قد  وينـزِلتلك الرياح سحابا  يحول
وهذا القانون هو اخلالق واملالك والرب والعليم  ،قانون الصدفة فعله

والقدير واحلكيم واملتصرف واملهيمن الذي يفكّر ويتدبر ويهتم مبقتضى 
وإذا خلق يف مكان ضرورة يهيئ يف مكان آخر أسبابا  ،الظروف

ألن هذا هو إهلنا  ،لسدها أيضا. فإذا كان األمر كذلك فال منا األمساء
جد سجدة احلب والعبادة. باختصار، أي طريق اخترناه فال وله نس

مندوحة لنا من القبول أن هذا الكون ونظامه احلكيم واحملكم يشري إىل 
خالق ومالك وحكيم وعليم وقدير ومدبر، أي أنه يتحلى بكل 

  الصفات اليت ينسبها الدين إىل اإلله. 
فقط تفاديا  جيب التذكّر هنا أنين قد بينت هذا الدليل ببساطة

للمصطلحات العلمية والتعقيدات ليفهمه شبابنا األعزاء بسهولة. غري 
أنه ميكن سرده بصورة علمية أيضا، وبيانه بإجياز هو أنه يتبني من 
مطالعة الطبيعة أن هناك ثالثة أشياء توجد بصورة فردية أو جمتمعة 
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ا أن هناك أيضا يف أشياء خمتلفة ال تعد وال حتصى يف هذا العامل. أوهل
 أي (Law of Nature)يسمى باإلجنليزية - قانونا مفصال وكامال متاما 

يف كل شيء يف العامل، سواء حبد ذاته أو من حيث  - الطبيعة قانون
العالقات مع أشياء أخرى. لو درسنا هذا القانون بصورة صحيحة 

أن لكونا دليال قويا وبينا على وجود خالق العامل. ولكن من املؤسف 
  بعض الناس جعلوا القانون نفسه مدعاة للعثار نتيجة قصر نظرهم. 

وكذلك يف  العامل،يف كل شيء يف معني وثانيا: يالحظ نظام وترتيب 
. على مستوى فردي أو مجاعييف الطبيعة سواء  اجلاريالقانون احلكيم 

ا وبالنظر إىل هذا النظام والترتيب ال يسع عاقال أن ينسبه إىل الصدفة. هذ
 أو التصميم أي (Design or Plan)الترتيب والنظام يسمى باإلجنليزية 

  . التخطيط
 غاية حبسب ونظامه ترتيبه مع يعمل العامل يف شيء كل جند: ثالثا
 العامل يف شيء كل يف ملحوظة وغاية هدفا هناك أن مبعىن خاص، وهدف

. الغائية علم أي (Teleology) اإلجنليزية يف يسمى العلم وهذا الدنيوي،
  . تعاىل البارئ وجود على جدا قوي دليل الغائية وهذه

 هذا أن إىل قوة بكل اإلنسان تدفع العامل نظام مطالعة إن باختصار،
 ،باإلرادة مدركة ذات خلقته بل تلقائه من الوجود حيز إىل يأت مل العامل
  . املراد وهو
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ي هذا البحث أريد أن أقول شيئا عن الباحثني الغربيني قبل أن أ
املتعودين على مطالعة كل شيء يف ضوء العلوم والفلسفة. فليكن معلوما 
أن أهل الغرب املعاصرين الذين أنكروا وجود اهللا يستدلون عادة من 

املادة قدرة طبيعية على  نظريات العلوم والفلسفة احلديثة، ويقولون بأن يف
أا تتقدم من حالة وهي  ،ر أشكال خمتلفة، وفيها مزية فطرية أخرىاختيا

أدىن إىل حالة أعلى إىل فترة من الزمن. فيدعون أن العالَم املادي بلغ 
املرحلة احلالية بعد املرور بتغيرات كثرية حدثت حبسب مبدأ االرتقاء. 

ة بل كان يف فيقولون مثال بأن اإلنسان مل يكن يف هيئته احلالية منذ البداي
زمن سحيق كيانا أدىن جدا مث مر مبراحل االرتقاء رويدا رويدا وحاز 

كانت يف أا الشكل احلايل. كذلك هو حال أشياء أخرى يف العامل 
حالتها االبتدائية أدىن جدا مث ارتقت شيئا فشيئا حبسب قانون االرتقاء. 

ليا يف أشكال ويدعون أيضا أن معظم األشياء يف العامل اليت نراها حا
وهيئات خمتلفة وخبواص خمتلفة مل يكن فيها اختالف إىل هذا احلد يف زمن 
من األزمان بل كان العامل يف حالته االبتدائية بصورة بعض األشياء 
احملدودة والبسيطة مث ارتقت رويدا رويدا وظل يتكون هذا العامل 

مه الدقيق ب. ويقولون بأنه ال ميكن تقدمي الكون احلايل ونظاعجيال
ألن كل هذا ظهر  ،واملفصل واحلكيم دليال على وجود صانع خارجي

  للعيان بصورة طبيعية حبسب قانون االرتقاء. 
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هذا العامل ظل ن أاألمر اآلخر الذي يقول به الباحثون الغربيون هو 
يعمل دائما حبسب قانون معني، وكل شيء فيه يعمل اليوم أيضا حتت 

ع أن نكتشف السبب وراء كل تغير وحركة نستطيننا أوقانون معني، 
وسكون عن طريق البحث العلمي. ويدعون أم يتقدمون يف كل يوم 

الوصول إىل حقيقة قانون الطبيعة وخواص األشياء والعالقات  حنوجديد 
بني األشياء. لقد حصل التقدم يف خمتلف جماالت العلوم مثل الفيزياء 

ان وعلم طبقات األرض وعلم النبات والكيمياء وعلم احلركة وعلم اإلنس
أن  حىت ،وعلم احليوان وعلم الفلك والنفس وغريها، وال يزال حيصل

عديدا من احلقائق اليت كانت أسرارا غري مكشوفة وكنا جنهلها متاما قد 
ظهرت لنا كحقيقة مكشوفة، كذلك مئات من األفكار اخلاطئة اليت 

سالف دون مربر بدأت تزول كانت مترسخة فينا بسبب اجلهل واتباع األ
وأن حقيقة مسألة احلياة وفلسفة بقاء العامل  ،يف ضوء العلوم احلديثة

فاألمور اليت كان الناس يزعموا  ،نكشاف يوما إثر يوماالمستمرة يف 
ا إىل وجودم وكانوا ينسبونستطيع أن نثبت اليوم يف  ،أعلى فوق قدر

معني سائد يف الطبيعة، لذا فإن نسبة  ضوء العلوم احلديثة أا نتيجة قانون
  هذا الكون إىل اإلله أو غريه الذي مل يره أحد ومل يشعر به جهل حبت. 

هذا هو االعتراض الثاين الذي يقدمه بعض الباحثني الغربيني ضد وجود 
اهللا تعاىل، ولكن لو تأملنا فيه أكثر لتبني لنا أنه اعتراض سخيف وتافه جدا. 

خلوض يف تفاصيلها هنا، إىل االيت ال حاجة - لة االرتقاء ال ميكن تقدمي مسأ
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 ،دليال ضد وجود اهللا تعاىل قط - وال يف البحث عن صحتها أو عدمها
بل تتحدث فقط عن أن  ،ألا ال تلقي أدىن ضوء على بداية الكون احلقيقية

األشياء املوجودة يف الدنيا حاليا ليست هكذا منذ األزل بل كانت يف حالة 
مث ارتقت وبلغت حالتها احلالية. ولكن السؤال هو: من أين أتت تلك دنيا 

األشياء األولية اليت كانت يف حالة دنيا؟ ال يرد مؤيدو نظرية االرتقاء على 
هذا السؤال ردا يقينيا. واملعلوم أنه ما مل يتم توضيح بداية خلق العامل فال 

اهللا. فإذا ثبت مثال  وجود عدمأمهية قط لتقدمي مسألة االرتقاء دليال على 
أن اإلنسان أو األشياء األخرى يف الدنيا كانت يف البداية يف حالة دنيا مث 
ارتقت رويدا رويدا وبلغت املرحلة احلالية؛ فهل جيوز االستدالل من ذلك 

   .أنه ال خالق هلذا العامل؟ كال، مث كال
ولو قيل: حني ثبت أن هذه الدنيا كانت بسيطة جدا يف شكلها 

بتدائي مث حازت صورة أعلى وأكمل بسبب مزايا املادة الداخلية، فهذا اال
الذي  ،أنه ما دام هذا الكون يتلخص يف يبطل على األقل دليال قدم آنفا

يعمل حتت قانون دقيق وحكيم جدا،  ،هو جمموعة أشياء خمتلفة وكثرية
فثبت أنه يعمل حتت صانع خارجي وعليم ومتصرف، لكان هذا القول 

بنيا على جهل تام ألنه من أغرب الغرائب أن توجد تلك اخلواص يف م
األشياء يف حالتها الدنيا مث تتقدم لتصري كائنات غريبة، وإىل جانب ذلك 

قانون حكيم جدا، بل لو تعمقنا يف املوضوع أكثر لتبني هلا باستمرار ينشأ 
ظر عن صحة هذه بغض الن-أن احلالة األولية اليت تذكر هلذه الدنيا املادية 
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هي أغرب من حالة الكون احلالية وتترك عقل  - خطئهاالنظرية أو 
ألنه من الواضح أن تلك احلالة األولية كانت  ،اإلنسان يف حرية من أمره

مبنـزلة البذرة للدنيا احلالية. وكل عاقل يستطيع أن يفهم أن البذرة أكثر 
ا مع كوا صغرية أل ،أكثر من الشجرة نفسها غرابة وحتتوي على حكمٍ

جدا حجما وبسيطة شكال تتضمن مجيع القوى واخلواص والكماالت 
اليت تكون كامنة يف الشجرة وتظهر للعيان فيما بعد. إذًا، إن كون هذا 
العامل أدىن وبسيطا يف حالته األولية يثبت أن هذا الكون مليء باحلكم 

ر على وجود خالق الفطرة للعيان دليل آخ يمثُلُ والغرائب أكثر، وبالنتيجة
كيف أودع املادةَ يف حالتها األولية تلك القوى اخلفية حىت حتولت رويدا و

رويدا إىل عالَـم عظيم ومهيب وحكيم. وكيف ظَلّ يتشكّل معه قانون 
حبسبه اليوم أشياء ال تعد وال حتصى يف  - يف دائرا - كامل وحكيم تعمل

ن احلمق متاما االستداللُ ضد وجود اهللا وحتري عقول الناس. إذًا، م، الدنيا
سألة االرتقاء. بل احلق أن هذه املسألة قد ألقت ضوءا أكثر على مبتعاىل 

  قدراته احلكيمة وصناعته عدمية النظري. 
ن كل شيء يف العامل وكل تغير وسكون ينتج عن بأأما االعتراض الثاين 

ذا القانون اخلفي قانون معني وبأننا نطّلع كل يوم أكثر فأكثر على ه
والسائد يف الطبيعة، ويف كل يوم جديد يتبني بوضوح أكثر املبدأ القائل بأن 
كل ما حيدث يف العامل إمنا حيدث حبسب قانون الطبيعة املعين، وهذا يثبت 
أن كل شيء ناتج عن قانون معني وليس هناك إله قط. هذا االعتراض 
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ع قانونا أو تبن نظام العامل ال يأيضا سخيف وتافه للغاية. مل ندعِ قط أ
أسبابا، أو أنه يعمل بغري سبب وقانون أو بغري تصرف من اهللا تعاىل. إننا 
نعترف بل ندعي، وهذا ما يعلّمنا اإلسالم، أن نظام العامل كله يعمل 

األسباب الدقيقة جدا، بل قدمت  من حبسب قانون حكيم للغاية وسلسلة
ثبات إيد البحث إلثبات وجود اهللا تعاىل. إذًا، هذا القانون ضمن الدليل ق

أن كل شيء يف الدنيا يعمل حتت نظام خاص ومعني ال يؤثر تأثريا سلبيا 
السؤال الذي مل يستطع أن يرد عليه أي ملحد ردا مقنعا وعلى موقفنا. 

يه البعض قائلني مل؟ يرد علتكاهو: من أين جاء هذا القانون الكامل وامل
، وهذا القانون ينشأ نتيجة قانون خاصية طبيعية للمادة انونبأن هذا الق

آخر، وهكذا ظلت هذه السلسلة جارية وستظل جارية. ولكين أقول: من 
ال شك أن قانونا ينشأ نتيجة مث إنه ؟ الطبيعية أين جاءت هذه اخلاصية

ال بد من  فإنه لكن مهما أطلنا سلسلة السبب واملسبب ،قانون آخر
ة بدأت منها هذه األشياء كلها. فمثال يقول العلماء بأن من االعتراف ببداي

قانون الطبيعة أن األرض تدور حول الشمس، ويقولون أيضا بأن هذا 
على  كلما أثَّرت وهو أنه ،نتيجةُ قانون آخر سائد يف الطبيعةهو القانون 

ذلك الشيء نتيجة  أخذ اجتاهني خمتلفني شيء قوتان أو قوى أكثر ذات
اإلجنليزية: بتسمى يتحرك إىل جهة ثالثة  هاتاالجتا وى خمتلفةتلك الق

(Resultant) أي احملقوى خمتلفة تؤثر يف األرض أيضا . وملا كانت لةص
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لذا بدأت تدور حول الشمس يف جهة ثالثة نتيجة تلك القوى  ،هاتاالجتا
  املذكورة. 

وهو: من ومع ذلك يبقى سؤالنا قائما على حاله ، حنن نقبل ذلك مبدئيا
ينشأ فسأين جاءت هذه القوى املؤثِّرة؟ وإذا قيل بأا نشأت نتيجة أمر كذا 

سؤال: من أين جاء ذلك األمر؟ باختصار، ال بد من االعتراف ببذرة أولية 
هلذا الكون والنظام املوجود حاليا، كذلك ال بد من االعتراف بأن تلك 

القوانني واخلواص املوجودة البذرة األولية تضم يف طياا مجيع الكماالت و
يف هذه الدنيا. فمن هذا املنطلق أيضا وصل البحث إىل النقطة نفسها اليت 

  رد عليها من قبل. 
ملخص الكالم أن البحث عن سبيل إلنكار وجود اهللا بتقدمي تلك 
القوانني والتغيريات املتوسطة خديعة ال أدري كيف تطمئن هلا فئة من 

أنه كلما تقدمت البحوث العلمية وانكشفت  العلماء يف الغرب. نرى
من الناحية العقلية وببصرية  ،حقائق قانون الطبيعة ترسخ يف قلبنا يقني

بأن هذا الكون مع قانونه احلكيم يعمل حتت خالق ومالك وعليم  ،أكثر
وحكيم وقدير ومتصرف حتما. ما دمنا نتوصل برؤية شيء بسيط إىل 

فال بد من أن يتولد عندنا يقني بوجه  أن صانعا قد صنعه مفادها نتيجة
أَوىل بالنظر إىل شيء غريب ومبين على احلكمة بأنه مل يأت إىل حيز 

  الوجود من تلقائه بل هو جتلي قدرة وجود أعلى. 



��� �
� �

� �

  

�٦٥�

أنه ال تأثري هلذه العلوم والبحوث فتعلموا فيا أعزائي، فكّروا جيدا 
ا وما فيها أفضل وأكثر اجلديدة إال أن يثبت أن القانون السائد يف الدني

حكمة بكثري مما ظُن من قبل، وأن األشياء املختلفة يف الدنيا ال تعمل 
حبسب قوانينها املنفصلة بل منخرطة بصورة مجاعية أيضا يف سلك قانون 

حكيم جدا، وكل واحد منها يؤثر على غريه تأثريا غريبا، وأنه ليس يف 
رته وحبسب قانونه، ولكن بل كل شيء يعمل يف دائ ،العامل شيء زائد
ألنه ال ميكن  ،يؤيدنا وال خيالفنا - إذا مسي اكتشافا-هذا االكتشاف 

االستدالل به ضد وجود اهللا قط بل تظهر جتليات قدرات إهلنا احلكيمة 
  أكثر من ذي قبل. 

ولكن احلق أن هذا االكتشاف ليس اكتشافا جديدا، بل قد كشف 
أَولَم يروا �يقول:  إذ عام ١٣٠٠ قبل القرآن الكرمي هذه احلقيقة إمجاال

 مهو لَّها لدجلِ سائمالشنيِ ومنِ الْيع لَالُهأُ ظفَيتٍء ييش نم اللَّه لَقا خإِلَى م
 ةابد نضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فم دجسي لَّهلونَ * وراخد

لَائالْمونَوكْبِرتسلَا ي مه٥٠- ٤٩(النحل:  �كَةُ و.(  
�بِنيا لَاعمهنيا بمو ضالْأَراَء وما السلَقْنا خم١٧(األنبياء:  �و.(  

أي أال يرى هؤالء الناس كيف يؤثر كل شيء على ما يف اليمني وما 
وكل ما يف األرض وما يف السماء يعمل حبسب  ؟مطيعا ربه شماليف ال

قانون وضعه اهللا تعاىل. ومل خنلق األرض والسماء دون هدف بل خلقناها 
  دف معني. هل
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هذه هي احلقيقة اليت الكتشاف تفاصيلها يبذل اليوم باحثون يف أوروبا 
وأمريكا أعمارهم كلها. ولكن ما دامت عينهم الدينية مغلقة فيزعم 

اهللا نفسه،  بعضهم لسوء حظهم أن حبوثهم متثّل هجوما على الدين وعلى
بينما احلق أنه كلما ظهر كمال نظام العامل وقانون الطبيعة يشري هذا العامل 
يف رأي أهل البصرية بوضوح أكثر فأكثر إىل خالق حكيم وعليم وقدير 
ومتصرف. علما أن هناك عددا ال بأس به من الباحثني الغربيني الذين 

إميام باهللا مطلقا، بل يؤمنون باهللا، والبحوث اجلديدة ال تعرقل سبيل 
  يستخدموا سالحا ضد اإلحلاد. 

وال  ،خادمة لكم كلها فهي ،فيا أعزيت، ال تتضايقوا من العلوم اجلديدة
تأثري هلا أكثر من أن التجليات احلكيمة لقدرة إهلكم تظهر أمام أعني 
الناس بوضوح وحتديد أكثر من ذي قبل، ويثبت على العامل كعلم اليقني 

 األرض والسماء إمنا هو لفائدة البشر بصورة مباشرة أو غري أن ما يف
  عام: ١٣٠٠مباشرة كما قال القرآن الكرمي قبل 

وسخر �)، ٣٠(البقرة:  �هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا�
كل  ) أي خلق اهللا١٤(اجلاثية:  �لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ

لتطلعوا  األشياءما يف السماوات واألرض لفائدتكم، وقد سخر لكم كل 
 ،ولكن األسف كل األسف على اإلنسان ،على حقائقها وتستفيدوا منها

نفسها سببا  ذهافقد اخت ،ألشياء اليت خلقها ربه ومالكه هلدايته وتقدمهفا
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). ال شك أن ١٨ (عبس: �قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره�لضالله وهالكه. 
  عدم الشكر ال يقود اإلنسان إال إىل الدمار واهلالك. 

جيب التذكّر يف هذا املقام أن السؤال: هل هناك إله أم ال؟ خيرج عن 
دائرة البحوث العلمية يف احلقيقة وال ميكن لعامل أن خيوض يف هذا البحث 

اص ألن املراد من العلوم هو علم اكتشاف خو ،باقيا يف دائرة عمله
املاديات وقوانينها، أما البحوث عن األشياء غري املادية، أو ميكن أن نقول 

خارجة عن دائرة  (Metaphysics)باألصح أن البحوث يف ما وراء الطبيعة 
عمل العلوم احلالية على األقل. إضافة إىل ذلك ال عالقة للعلوم بوجه عام 

ت أي قانون يعمل مبا ليس موجودا بل هلا عالقة أكثر مبا هو موجود وحت
الشيء املوجود. إذًا، القضية أن اهللا ليس موجودا خترج عن جمال حبث 
العلوم احلالية على األقل. غري أنه ميكن أن يدخل يف جمال حبث العلوم أنه 
كيف جاء هذا العامل املعاصر وما فيه إىل الوجود؟ وكيف بدأت احلياة؟ 

أكثر تقدير بأم عثروا على  وهلم جرا. فيمكن للعلماء أن يقولوا على
العامل منذ األزل وأن نظام العامل يعمل تلقائيا حتت سلسلة قانون، وجود 

ميكن أن ووبدأت احلياة أيضا تلقائيا.  ،وأن هذا القانون يعمل تلقائيا
يستدلوا من هذا البحث استدالال عقليا أنه ليس هناك إله. ولكن قضية 

  لعلوم مباشرة حبد ذاا. عدم وجود اهللا ال تدخل يف حبث ا
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إضافة إىل ذلك جدير بالذكر أيضا أن الناس لسوء احلظ واقعون عموما 
كبري عن العلوم، إذ ال مييزون بني نظريات العلماء واحلقائق  سوء فهميف 

  من املعلوم أن إعالنات العلماء تنقسم إىل ثالثة أقسام: والثابتة علميا. 
 نظريات العلماء.  -١
  العلماء غري املكتملة. جتارب  -٢
  احلقائق العلمية الثابتة.  -٣

نفس القدر من هلذه األقسام الثالثة أمهية ومرتبة خمتلفة، وإعطاؤها 
القدر نفسه خطأ كبري. ولكن غري العارفني باحلقيقة يعلّقون عليها  األمهية

، وكل ما خيرج من لسان العلماء وكل نظرية يقدموا من األمهية
والتجارب غري املكتملة  اتيعلنه العلماء من املشاهد وكذلك كل ما

حيسبها هؤالء املذكورون حقائق علمية ثابتة. كما يطيعون العلماء جهال 
منهم طاعة عمياء بدال من اتباع الصدق واحلق، بينما كلّ من ميلك ولو 
قليال من العلم يعلم جيدا أنه ال تعد حقائق تارخيية إال ما شوهد وال يزال 
يشاهد كالشمس يف وضح النهار من خالل جتارب خمتلف العلماء 
املتكررة، وما ثبت حقيقته علميا بصورة قاطعة على سبيل السبب 
واملسبب. أما ما عداه من نظريات العلماء وأفكارهم أو جتارم غري 

ألن فيها إمكانية اخلطأ  ،املكتملة فال ميكن عدها حقائق ثابتة بأي حال
كالم غريهم من أصحاب العقل والفطنة. احلق أنه كلما  بقدر ما يف

اكتشف أمر جديد من خالل جتارب العلماء العملية مث بلغ مبلغ الثبوت 
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ومل يبق جانب  ،بناء على جتارب خمتلف الناس املتكررة يف ظروف خمتلفة
عندئذ فقط يعد حقيقة ثابتة. ولكن  ،من الناحية العلمية أيضا منه يف ظالمٍ

لقي عليه تمن جتارب العلماء  وإن كانت بعض-بل بلوغ هذه املرحلة ق
ال ميكن عده حقيقة ثابتة. ولكن لسوء  -وقبِله أيضا بعض العلماء ءاضو

بل حيسبون كل شيء  ،احلظ أن عامة الناس ال مييزون بني هذين األمرين
مر من هذا القبيل حقيقة علمية ثابتة وخيضعون رأسهم أمامه. األدهى واأل

من ذلك أن ما يتبناه العلماء من أفكار ونظريات بناء على حبوث علمية 
ا أيضا حقائق علمية ثابتة، أي خيلطون بني ثالثة أشياء معودا  ،ايعمع أ

إن العلوم اليت يتوقع منها أن تزود فا. وبذلك وتتناىف مع بعضها متام تتباين
  فعها إىل غياهب اجلهل والظلمة. أذهان الناس بالنور العلمي تتسبب يف د

من الواضح أنه عندما يبلغ أمر مبلغ الثبوت بالتجارب العلمية ومن خالل 
بناًء عليها يف الشرحية العلمية يف العامل بطبيعة  املشاهدات املتكررة حتدث

تأسيس أفكارهم ونظريام املختلفة يف يف احلال حركةٌ، ويبدأ خمتلف العلماء 
اجلديد، وبذلك تتولد أفكار ونظريات جديدة مع كل  ضوء هذا البحث

حبث جديد. والبسطاء من الناس حيسبون جمموعة الغث والسمني حقيقة 
الثابتة  ائقاحلق ، بينماعلمية ثابتة مرعوبني بكلمة "العلوم" أو لسبب آخر

تكون قليلة جدا، وما عداها فتكون أفكار العلماء ونظريام اليت ال تتغري 
  رور الوقت بل أيضا خيتلف فيها العلماء دائما. فقط مع م
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) نظريات العلماء، ١( :باختصار، إنه ملن اخلطأ الكبري عدم التمييز بني
) احلقائق العلمية الثابتة. بل كل ٣و( ،) جتارب العلماء غري املكتملة٢و(

م أو قلمه يما خيرج من لسان عالع الناس له أعناقهم كالعبيد. ولسوء خض
د أخذ سكان الشرق نصيبا أكرب من هذه العبودية الذهنية احلظ ق

والعلمية، أما أهل أوروبا وأمريكا فيميزون بني هذه األمور جيدا وال 
يعدون حقائق علمية إال ما ثبت بالتجارب املتكررة ومل يعد جانبا منه يف 

  ظالم من الناحية العلمية أيضا. 
على السؤال قيد البحث ملا  واآلن، لو ألقينا نظرة من هذا املنطلق

وجدنا حقيقة علمية ثابتة ميكن أن يرد بسببها اعتراض على وجود اهللا. 
وأبسط دليل على ذلك هو أنه عندما يبلغ أي حبث مبلغ الثبوت ال ينكره 

ألن بلوغه مبلغ الثبوت يعين أنه مل يبلغ مبلغ اليقني علميا فقط  أي عالمٍ
املتكررة اليت متت يف ظروف خمتلفة بل شوهد أيضا من خالل التجارب 

معلوم أيضا أنه ال ينكره بعد وال يبقى فيه جمال للشك والشبهة.  حبيث
بلوغه هذا املبلغ أي عالم وال من لديه أدىن إملام باألمور. ونرى عمليا 
أيضا أن كل حقيقة ثابتة علميا تكون مسلَّما ا عند العلماء وال خيتلف 

اخلالف يف األمور اليت مل تثبت متاما إىل اآلن، أو أحد فيها، بل يكون 
هناك أفكار ونظريات بعض العلماء اليت تبنوها بصورة النظريات مؤسسني 

  إياها على حقائق ثابتة.
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باختصار، ليس هناك أي خالف قط يف احلقائق العلمية الثابتة، ولكننا 
نظر أكثر لوجدنا أن نرى أن كثريا من العلماء يؤمنون باهللا، بل لو أمعنا ال

قلة قليلة منهم ينكرون اهللا وأكثرهم ال ينكرون. فثبت أنه ما من حقيقية 
أن الكون يعمل من على علمية ثابتة ميكن االستدالل ا على وجه اليقني 

  تلقائه بغري خالق ومالك، وإال ملا وجد هذا االختالف يف العلماء. 
 ،ا يوحي أن هذا العامل وما فيهوإذا قال أحد أنه إذا ثبت يف املستقبل م

واب؟ اجلجاء إىل حيز الوجود من تلقائه ويعمل تلقائيا فماذا سيكون 
بل من األفكار الطفولية القول: ماذا لو  ،قلت: أوال، هذه فكرة سخيفة

 حدث كذا وكذا؟ وماذا لو حدث كيت وكيت؟ ولكن إذا كان ال بد
ق واحلق، ولن ننكر ما ثبت من إثارة هذا السؤال قلت: حنن نتحرى الصد
أن يقول  - فدته نفسي- �على أرض الواقع. يقول اهللا تعاىل لرسولنا 

إىل بل اإلقرار بوجود ابنٍ هللا فعلٌ باطل وخطري  ،للنصارى أنه ليس هللا ابن
ولكن قل هلم  ،�تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه وتنشق اَألرض� أن درجة

. إذًا، �فَأَنا أَولُ الْعابِدين�ذلك أنه لو ثبت أن هللا ولدا:  على الرغم من
إننا جمبولون على حتري احلق والصدق، وهذا ما ورثناه من رسولنا احلبيب 

، لذا إن جوابنا املبدئي هو أن كل ما ثبت على صعيد الواقع واحلقيقة، �
يثبت شيء مهما كان، سوف نؤمن به. ولكن اجلواب احلقيقي هو أنه لن 

ألن ذلك يعين اصطدام  ،جيعل وجود اهللا تعاىل عرضة للشك والشبهة
وهذا مستحيل بالبداهة. هل ميكن أن يثبت علميا أن  ،حقيقتني ثابتتني
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املغناطيس جيذب احلديد، مث يثبت علميا أيضا أنه ال جيذب احلديد يف 
األمر  الظروف املماثلة؟ من الواضح أن هذا ال ميكن حدوثه، وإذا رأينا

على هذا النحو على سبيل املثال فال بد لنا من اعتبار إحدى احلقيقتني 
بل  ،أي سنضطر إىل القول عن إحدامها أا ليست حقيقة ثابتة ؛باطلة

. إذًا، إذا كان هناك حبث علمي ثابت يقول فُهمت على هذا النحو خطأً
النظام  على سبيل االفتراض أن كل شيء يف العامل موجود تلقائيا وهذا

ألنه إذا  ،مع ذلك ال نستطيع أن ننكر اهللا مطلقافإننا كله جيري تلقائيا، 
فإن وجود اهللا أيضا قد بلغ مبلغ الثبوت ، كان ذلك البحث حبثا علميا

علميا من حيث املبدأ. وليس هناك ما يربر أن نترك بسبب هذا البحث 
وإذا كان احلال  املزعوم حقيقة ثابتة بواسطة املشاهدة منذ بدء اخلليقة.

على هذا املنوال سوف نفكّر أوال يف مدى مصداقية هذا البحث احلديث 
  الذي يعد حقيقة علمية ثابتة ويف مدى جدارته بالقبول. 

ن صحة احلقائق العلمية تقبل فقط ألا تكون أ تعلموا فكِّروا جيدا
العلمية مبنية على التجربة واملشاهدة إىل جانب كوا مدعومة باألدلة 

والعقلية. ومن الواضح أيضا أنه عندما تقترن التجربة واملشاهدة مع األدلة 
العقلية ال تبقى إمكانية للخطأ، إال إذا كان هناك نقص يف املشاهدة 
أصال. واحلق أن هذا األسلوب من البحث هو األنسب، وذلك ألن 

وية كلها. ولكننا احلقائق العلمية الثابتة تعد األكثر صحة بني العلوم الدني
نرى أن األدلة اليت ا يثبت وجود اهللا تعاىل يف هذا العامل هي أيضا مبنية 
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على هذا األسلوب العلمي نفسه، ألنه كما قلت من قبل إن وجود اهللا ال 
بل ثبوته مبين، مثل احلقائق العلمية، على  ،يثبت باألدلة العقلية فقط

بة واملشاهدة أعلى وأكثر بكثري التجربة واملشاهدة أيضا. بل هذه التجر
من احلقائق العلمية كيفا وكما. ال يبلغ شوط العقل إال إىل أنه "جيب أن 

فتنال  ،أي "هو موجود فعال" ،يكون" اإلله موجودا، وأما املرتبة فوقها
بالتجربة واملشاهدة، واُهللا تعاىل هو الذي خيلق األسباب لتلك التجربة 

(األنعام:  �ا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصارلَ �واملشاهدة كما يقول:
)... أي أن معرفة اهللا باألدلة العقلية وحدها مستحيلة. مبعىن أن اهللا ١٠٤

تعاىل بنفسه خيلق أسبابا لرياه اإلنسانُ بواسطتها كيال تبقى مشاهدته 
و سؤال فه ؟ناقصة. أما السؤال: كيف ميكن أن تتحقق هذه املشاهدة

طويل وجوابه يتعلق باجلزء الثاين من هذا الكتاب. ولكن تكفي اإلشارة 
أن هذه املشاهدة تتسىن بواسطة كالم ينـزله اهللا تعاىل على إىل هنا بإجياز 

عباده األطهار ويكون زاخرا بآيات إهلية كما تكون الشجرة املثمرة مليئة 
معرفة الشجرة بعد  بالثمار يف موسم الثمار، وكما ال يرتاب أحد يف

تذوق مثرا كذلك إن وجود اهللا أيضا يظهر أمام اإلنسان كالشمس يف 
  صف النهار بعد تذوق هذه الثمرة الروحانية. منت

وإن -باختصار، إن إثبات وجود اهللا أيضا مبين، مثل احلقائق العلمية 
ة على التجربة واملشاهدة إضاف -كان أكثر منها بكثري يف كماله وإيضاحه

  إىل األدلة العقلية. 
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خمالفا لوجود اهللا على سبيل يبدو حبث علمي  ظهر للعيانإذًا، لو 
لن ننكر اهللا على الرغم من ذلك، بل سوف نتأمل يف ف ،االفتراض

مصداقية ذلك البحث اجلديد ويف جدارته بالقبول. وال ميكن أن تكون 
ن البحث العلمي نتيجة هذا التأمل حبسب رأينا إال أنّ وجود اهللا حق، وأ

أو أنه قد عد ، إما أنه ال خيالفه يف احلقيقة ؛املزعوم الذي يبدو منافيا له
  وإال فهي ليست حقيقة ثابتة. ،حقيقةً ثابتة خطأً بناًء على مشاهدة ناقصة

احلق، كما سنثبت الحقا، أن وجود اهللا تعاىل قد بلغ مبلغ الثبوت 
لقول بأنه ميكن أن خيالفه حبث إن ا حبيثنتيجة مشاهدة كاملة ومكتملة 

ت علمي ليس إال مجع الضدين يف مكان واحد، وهذا مستحيل. لو خالفَ
ثلها كمثل الباحث عن حتفه بظنا لكان مألن أساسه  ،لفهالعلوم مشاهدت

  أيضا على املشاهدة. 
ألن ما سيحدث يف املستقبل  ،على أية حال، هذا البحث سابق ألوانه

لكن ال شك قطعا يف أنه ما من حقيقة ثابتة حاليا سنحكم فيه عندئذ، و
ميكن أن يقدمها املرء ضد وجود البارئ تعاىل من حيث املعقول. واحلق 

أن العامل مع ما فيه من األشياء املختلفة وغريبة  ،هو، وسيبقى كذلك
الصورة اليت يستحيل إحصاؤها، ومع القانون احلكيم إىل هذه الدرجة 

ومع نظامه احملري للعقول الذي  ، كل شيء فيهالذي يالحظ عامال يف
خرط يف سلك واحد أشياءه كلها ذات اخلواص املختلفة، والذي بسببه 
تعمل املصانع الطبيعية على بعد مئات آالف األميال أو عشرات ماليني 
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ليل ار لسد حاجة أصغر شيء أيضا يف هذا العامل،  من األميال اآلالف
وجودا حكيما وعليما وقديرا يعمل فوق العامل  يدل داللة عظيمة على أن

  وال خيرج عن سيطرته شيء. 
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قبل إاء هذا البحث أريد أن أبني بإجياز شديد: ملاذا صارت الفلسفة 
بغض النظر عن صحتها - األوروبية احلديثة أو نظريات بعض العلماء 

من الناس يف العصر الراهن مع أا  حجر عثرة لكثري - ومدى خطئها
ليست عرضة لالعتراض يف احلقيقة؟ فليكن معلوما أن نظريات أهل 

: عندما رأى أوهلماأوروبا احلديثة أوقعت الناس يف اخلطأ لسببني، 
الباحثون الغربيون أن يف املادة خاصية ذاتية حبيث تأخذ أشكاال خمتلفة 

حالة عليا، وأن كل األشياء يف هذا  وتستمر يف االرتقاء من حالة دنيا إىل
العامل وخاصة اإلنسانُ مظهر قانون االرتقاء، وملا مل يكونوا حائزين على 

فقد بدأت الشبهات بالنشوء يف  ،أية بصرية روحانية عن البارئ تعاىل
وأن  ،بل يكون قد وجد تلقائيا ،منها أنه قد ال يكون للعامل إلهو ؛قلوم

نتيجة اخلواص يف املادة، فتمسكوا يف اية املطاف  نظام الكون كله جيري
كرة أن العامل يعمل كمصنع وأن مجيع التغريات فيه هي نتيجة هذه بف

  اآللية الداخلية، وهلم جرا. 
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أنه إذا أمعنا النظر يف املوضوع بلقد رددت على هذه الشبهة من قبل 
 ذاته اإلميان بوجودلوجدنا أن قانون اخللق امللحوظ يف العامل يقتضي حبد 

فوقه أودع املادةَ هذا القانونَ احلكيم. كذلك إن املادة بنفسها تقتضي من 
منظور أحواهلا وكيفياا إهلا خالقا ومالكا. ولقد قلت أيضا بأنه ليست يف 
العامل آلية فقط بل يتبني من مطالعة الطبيعة أن يف العامل ترتيبا خاصا، 

األشياء تشري إىل خالق مستقل ومدبر وعلّة خاصة أيضا. وكل هذه 
  باإلرادة. وسأوضح هذا األمر أكثر الحقا. 

الذي بسببه صارت الفلسفة األوروبية احلديثة سبب عثار  واألمر الثاين
لبعض الناس هو أن مسألة االرتقاء قد قدمت خلق العامل وخاصة خلق 

اصرة املوحى ا. معروف لألديان املع اإلنسان بأسلوب يبدو منافيا لتعليمٍ
ومن الطبيعي جدا أنه عندما يشن على الدين املوحى به هجوم جيعله 

ختاجل ذهنه  ،بها فيه عند عامة الناس، وال يقدر اإلنسان على الرد عليهمشت
وجود اهللا، ويزعم أنه ما دام قد ثبت اخلطأ، وكان  يفشبهات وشكوك 

وأن فكرة وجود اهللا أيضا  ،ةفإن قصة األديان كلها باطل ،ينسب إىل اهللا
ليست إال جمرد وهمٍ وحمض خيال. هذا بالضبط ما واجهه الناس 
املعاصرون يف مسألة االرتقاء. عندما كان النصارى يسمعون من 
قُسسهم، واملسلمون من مشاخيهم واهلندوس من رهبام، واآلخرون من 

وقد خلق اهللا  علماء أديام أنه مل يكن يف البداية إال دخان أو ماء،
وخلق األرض والسماوات وما فيها  ،أصناف األشياء من الدخان واملاء
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مث صنع من التراب  - ساعة ٢٤ي اليوم الذي يتكون من أ-يف ستة أيام 
 همتثاال ونفخ فيه فخلق آدم وخرجت حواء من ضلعه مث بدأ نسلهما. وهذ

البعض أن  السلسلة من نسل البشر جارية منذ سبعة آالف عام. ويقول
مث انقسمت البيضة إىل  ،املادة اختذت حبسب مشيئة اهللا صورة بيضة

أرض ويف جانب آخر مساء، وأن الرجل  قسمني وتكونت يف جانبٍ
واملرأة خلقا من وجود اهللا، أو أن اَهللا تعرق وخلق العامل كله من قطرات 

  عرقه، وهلم جرا. 
ن قساوستهم ومشاخيهم كان الناس يسمعون كالما من هذا القبيل م

ورهبام وغريهم حىت تناهى إىل آذام صوت مفاجئ أن هذه القصص 
كلها ثبت بطالا نتيجة البحوث العلمية. واحلق أن العامل الغريب كله 
جاء إىل حيز الوجود نتيجة خواص املادة، وأن كل شيء قد بلغ من حالة 

و عشرات ماليني مئات آالف السنني أ على مدى دنيا إىل حالة أعلى
السنني، وأن اإلنسان أيضا مظهر االرتقاء نفسه، وهكذا دواليك. فساء 

وخلب ملعان العلوم اجلديد أبصارهم حىت فقدوا  ،ظن الناس بالدين بغتة
  نبذوا االعتقاد باهللا أيضا وراء ظهورهم. أنْ درجة إىل صوام 

ى الدين تقع على ولية عن اهلزمية النكراء اليت صبت علؤإن أكرب مس
القساوسة الغربيني ألن صوت الفلسفة اجلديدة والعلوم قد تناهى إىل 
آذام قبل غريهم وهم الذين فقدوا صوام نتيجة ذلك الصوت وقاموا 
بتصرفات مدمرة فانكشف دمارهم على الناظرين. لقد وجد كثري من 
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ك رأوا حالة الناس أنفسهم بال حيلة حيال هذا املوقف، وباإلضافة إىل ذل
القساوسة هذه واختاروا طريق اإلحلاد. فكانت النتيجة أنه حني تناهى 

حبطت مهم بعضهم أيضا إذ رأوا أن فئة  ،الصوت نفسه إىل أقوام آخرين
ظلَّت  وكذلكمن أهل األديان قد لقيت هزمية سلفًا نتيجة هذا اهلجوم. 

ا لو أمعن الناس هزمية متهد طريقًا هلزمية أخرى، بينما كان األمر بسيطً
النظر قليال يف املوضوع، ألن كثريا من األفكار اليت يعتنقها يف هذه األيام 
أتباع األديان املختلفة عن خلق العالَـم وخلق آدم إمنا هي حواشٍ أضافها 
العلماء الذين جاؤوا فيما بعد، وال أثر هلا يف كتب تلك األديان األصلية 

املوثوق ا. فمن الواضح أنه ال يقع أدىن املوحى ا أو غريها من الكتب 
اعتراض على الدين يف حال ثبوت خطئها. وثانيا: هناك بعض األفكار 
عن خلق العالَـم اليت صارت جزءا من الكتب الدينية نتيجة التحريف 
فيما بعد أو يف بعض احلاالت بسبب اخلطأ يف التراجم إىل لغات أخرى، 

األصلية املوحى ا. كل شخص  ولكنها مل تكن موجودة يف الكتب
يستطيع أن يفهم أن يف هذه احلالة ال يقع اعتراض على تعليم الدين. 
وثالثا: ال شك أن بعضا من هذه األفكار موجودة يف الكتب األصلية 
املوحى ا ولكن معظم الناس أخطأوا يف فهم املراد منها، وبسبب 

  ض. شرحهم اخلاطئ وجد الباحثون اجلدد فرصة االعترا
فمثال، لقد ورد يف القرآن الكرمي فعال بأن اهللا خلق األرض والسماوات 

وظنوا أن املراد من  ذلك يف تفسريأخطؤوا يف ستة أيام ولكن بعض الناس 
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ساعة، بينما كلمة "يوم" يف اللغة العربية  ٢٤اليوم هو يوم يتكون من 
ها جانب معناتستخدم يف كثري من األحيان مبعىن الوقت والزمن أيضا إىل 

املعروف. وقد استخدمت كلمة "يوم" يف كالم شعراء العرب يف اجلاهلية 
ذا املعىن بكثرة. ولكن البعض استنتج منه معىن اليوم املعروف نتيجة 

مث فهِم اآلخرون أن املراد من اليوم هو اليوم  .بساطتهم أو قلة علمهم
اآلية توضح جبالء  مع أن القرينة يف ،ساعة ٢٤املعروف الذي يتكون من 

ألن اليوم املعروف بوجه عام يتعلق  ،أن املراد هنا ليس اليوم املعروف
بالشمس ويحدد نتيجة دوران األرض، بينما الزمن املذكور يف هذا اآلية 
كان قبل وجود الشمس واألرض كليهما، ألن اهللا تعاىل يقول بأننا خلقنا 

يف ستة أيام. إذًا، املراد من  األرض والسماوات والشمس والقمر والنجوم
اليوم هنا ال حمالة هو اليوم الذي كان موجودا قبل األيام الشمسية 

وهو الزمن والوقت بوجه عام. إذًا، إن قرينة اللغة العربية  ،املعروفة عندنا
بل  ،والقرينة يف اآلية دليل على أنه ليس املراد من اليوم هنا اليوم املعروف

لوقت. وعلى ذلك سيكون معىن اآلية الكرمية أننا خلقنا املراد هو الزمن وا
 العامل احلايل يف ستة أوقات خمتلفة تدرجيا. وال يقع على هذا االدعاء أي
اعتراض من حيث العلوم. بل يعترف العلماء بأنفسهم أن هذا العامل بلغ 

  مبلغه احلايل رويدا رويدا مرورا بدرجات ومراحل خمتلفة. 
يث الشريف أن عمر الدنيا هو سبعة آالف عام، كذلك ورد يف احلد

خبمسة آالف عام. فقد فهم من ذلك بعض  �وأن آدم خلق قبل النيب 



� �

� �

 

  

�٨٠�

الناس خطأ أن النسل البشري قد ابتدأ قبل بضعة آالف من السنني فقط، 
وبذلك وجد القائلون مبسألة االرتقاء فرصة االعتراض. بينما احلق هو أن 

هذا الكون موجود منذ بضعة آالف السنني فقط اإلسالم ال يعلّم قط أن 
ومل يكن هناك شيء قبله. وإن نسبة هذا التصور إىل اإلسالم جهل ومحق 
حبت. اإلسالم يعتنق اعتقادا بأنه مل تتعطل صفة من صفات اهللا بصورة 
دائمة يف أي زمن قط، بل ظلت كل صفة من صفاته تتجلى يف كل زمن 

لذا فاالعتقاد بأن  �لق أيضا من صفاته بشكل أو بآخر. فلما كان اخلَ
سلسلة اخللق بدأت قبل مخسة أو ستة أو سبعة آالف سنة فقط، ومل يكن 
قبلها شيء ينايف اإلسالم أميا منافاة. فثبت من ذلك أن احلديث املذكور ال 
يعين قط أن عمر الدنيا هو بضع آالف سنني فقط. بل كما قال السلف 

 �بعوث يف هذا الزمن أي املسيح املوعود وكذلك املصلح املالصاحل 
أن معىن احلديث املذكور هو أنه قد أتت على  ٣شرحا مفصال قدم أيضا

آالف  عةوأن دورة النسل احلايل بدأت قبل بض ،الدنيا مراحل أدوار خمتلفة
من السنني. وال ندري كم من فترات أتت على هذه الدنيا. يقول حميي 

ما مفاده: لقد أُريت يف  ،الصويف املعروفعريب، العامل و الدين بن
الكشف أنه قد مضى يف العامل مئات آالف األوادم، وعندما تنتهي دورة 

. ٤آدم تبدأ دورة آدم آخر. واهللا وحده أعلم كم من أدوار حلّت بالدنيا

                                                           
 .املعرفة وينبوع م،١٩٠٨ مايو/ أيار ٣٠: عدد احلكم جريدة  ٣
 .الدنيا ثحدو باب ،٣الد املكية، الفتوحات  ٤
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فمن منطلق هذا املعىن ال يبقى أي اعتراض أبدا، وهذا هو املعىن الصحيح. 
ن هناك خلق قبل بضع آالف السنني وكان اهللا عاطال، والقولُ بأنه مل يك

  باطل متاما حبسب اإلسالم.
كذلك ورد يف القرآن الكرمي ما معناه أننا خلقنا آدم من تراب مث نفخنا 

ن صنع بأفيه الروح بأمرنا، فاستنبط منه بعض الناس أن نسل اإلنسان بدأ 
 ،فيه الروح ظاهريااهللا تعاىل متثاال من التراب بصورة ظاهرية مث نفخ 

وهكذا بدأت سلسلة النسل اإلنساين، بينما اآلية القرآنية ال تعين إال أن 
خلق آدم يشمل أجزاء مادية، لذلك مييل إىل املاديات سريعا، فوضع اهللا 
يف خلقه عنصرا من الروحانية أيضا حىت ال تعرقل العناصر املادية تقدمه 

نه القرآن الكرمي بصورة الروحاين. فهذا موضوع لطيف جدا قد بي
ولكنه أُخذ باملعىن احلريف وجعل عرضة  ،االستعارة حبسب سنته

مع ، فلالعتراض. ولكين أقول بأنه لو أُخذ املعىن الظاهري أيضا لآلية
ألن القرآن الكرمي مل ينـزل ليبني كيفية  ،ذلك ال يقع عليها اعتراض

 .امل األخالقي والروحاينبل مهمته هي إصالح الع ،خلق العامل بالتفصيل
وقد تناول املواضيع األخرى بقدر ما كان ضروريا لتحقيق مهمته وترك 
األمور األخرى. فمثال ليس من مهمة القرآن الكرمي أن يبين قوانني 

ألنه ليس كتاب طب، ولكن ما دامت صحة اإلنسان تؤثر يف  ،الطب
ظار إىل بعض األمور أخالقه ودينه لذا فقد وجهت الشريعة اإلسالمية األن

املبدئية املتعلقة بالصحة نظرا إىل ضرورا، ولكنه اكتفى ببيانه هذا بقدر 
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ما كان ضروريا لبيان هدفه وغايته. فلو أخذنا املعىن من اآلية املذكورة 
من هذا املنظور فال يبقى أي اعتراض. يكتفي القرآن الكرمي بالقول فقط 

 مسنون مث نفخ فيه الروح بأمره بأن اهللا خلق آدم من صلصال من محأ
. املراد من ذلك أن اإلنسان حيوان ناطق )٣٠-٢٩: احلجر (انظر: سورة

وقد خلق ممتازا عن احليوانات األخرى ليتقدم بواسطة صفة النطق. وثانيا: 
قد خلق اهللا روحه وجسمه كليهما، وجاءا إىل عالَم الوجود حبسب 

ألن كل  ،ن املراد من الترابأسلوب خاص. وقد سكت القرآن الكرمي ع
ية جزء من التراب. وكذلك سكت القرآن عن كيفية ئاياألمالح الكيم

وكم من  ،خلقه وعن الزمن الذي استغرقهخلقِ اهللا اإلنسانَ من التراب، 
مراحل مرره ا قبل بلوغه إىل حالته الراهنة؟ ومن أين نفخ فيه الروح؟ 

ا هي كيفية تلك الدرجات؟ وم ؟وكيف نفخها؟ وما هي درجات نفخها
وما كيفية منو الروح؟ فقد رأى القرآن بيان هذه األسئلة عدمي الصلة دفه 

 ،وغايته فسكت عنها. فال يسع عاملا أن يعترض على بيان القرآن الكرمي
ألنه قد ذُكرت فيه كيفية خلق اإلنسان بصورة إمجالية وصحيحة متاما وال 

بل تفيد العلوم نفسها كمصباح اهلداية من ختالف أية حقيقة علمية ثابتة، 
حيث املبدأ. ولكن لو أضاف أحد أشياء من عنده إىل بيان القرآن الكرمي 

وال ميكن  ،ول عن ذلكؤمث وضعه مقابل قضية من قضايا علمية فهو املس
  االعتراض على اإلسالم بسببه.  
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كذلك ورد يف احلديث الشريف أن حواء خلقت من ضلع آدم، وقد 
أخذ البعض منه معىن أنه قد خرق جسم آدم وأُخرجت حواء من ضلعه، 
وبذلك وجد العلماء فرصة االعتراض. بينما األسلوب املتداول يف الكتب 
املوحى ا هو أن الكلمات قد استخدمت فيها على سبيل االستعارة. 

 ،الرجلمع ومعىن هذا احلديث أن املرأة خلقت للعيش جنبا إىل جنب 
جزء من حياة الرجل ال يتجزأ. ولكن جيب على الرجل أن يعرف  وأا

أنه كما يكون الضلع معوجا كذلك قد وضعت يف طبيعة املرأة بعض 
نقاط الضعف بناء على بعض احلكَم، وجيب على الرجل أن يعاملها 

يف  �باللطف والعفو نظرا إىل ضعفها الفطري. لقد استخدم النيب 
فقال ما مفاده بأن املرأة مثل  ،ا حبق املرأةحديث آخر الكلمات نفسه

وهذا االعوجاج هو مجال أنوثتها. فعلى الرجال أن يراعوا  ،الضلع
اعوجاجهن الفطري وأال حياولوا تقوميهن إىل حد يؤدي إىل كسرهن 

  وافتقاد مجاهلن األنثوي. 
باختصار، يتبني من إمعان النظر يف الكلمات الواردة يف القرآن الكرمي 

ألحاديث الصحيحة عن خلق العامل أو خلق آدم أنه ال ميكن االعتراض وا
عليها أبدا، والذين اعترضوا عليها أو زعموها جديرة باالعتراض كان 
سببه عائدا إىل جهلهم أو قلة علمهم. كذلك أرى أن تعليمات الكتب 

سوء فهم املوحى ا اليت حسبت جديرة باالعتراض قد حدث األخرى 
ومل يفهم معناها الصحيح، وإذا وقع اعتراض على بعضها  ،نهاحبق كثري م
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فكان بسبب التحريف الذي طاهلا فيما بعد والذي مل يسلم منه لسوء 
احلظ أي كتاب موحى به سوى القرآن الكرمي. أما القرآن الكرمي فهو 
حمفوظ متاما بفضل اهللا تعاىل ويشهد حبقه ألد األعداء أيضا أنه بريء من 

متاما. لذا ميكننا أن نقول عن القرآن الكرمي بكل حتد أنه ليس  التحريف
فيه شيء ميكن أن يقع عليه اعتراض معقول. وما من حقيقة علمية ثابتة 

ألن القرآن كالم  ،تنايف أي تعليم يف القرآن الكرمي. وهذا مستحيل أصال
ن أن اهللا، وأن الطبيعة اليت تفسرها العلوم إمنا هي فعل اهللا، وال ميك

  دم قول اهللا وفعله. تصاي
قبل إاء هذا البحث أرى ضروريا البيان وال سيما عن نظرية "داروين" 
املعروفة مبساوئها، فأقول بأن هذه النظرية ما زالت بصورة النظرية ومل 

بل قد فندها كثري من العلماء  ،تدخل يف قائمة احلقائق العلمية الثابتة
 Sir اجلرائد عند وفاة العامل املعروف عامليا بشدة. فالربقية اليت نشرت يف

John Ambrose Fleming  (السري جون فليمنج) جاء فيها: كان السري
جون عاملا معروفا ولكنه مل ينكر املعجزات... وكان يعد نظرية االرتقاء 

  ٥لـ "دارون" خياال ذهنيا فقط."
ى هذه املسألة طريق إذًا، ال ميكن عد االعتراض على اهللا تعاىل بناء عل

  العقل والفطنة بأي حال. 

                                                           
 . م٢٢/٤/١٩٤٥: عدد الهور، غازيت، ملتري آند سيفل  ٥
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قبل الشروع يف دليل جديد أرى ضروريا إزالة شبهة ختاجل يف هذا  
املقام قلوب بعضٍ من قليلي الفهم وخاصة الشباب، وهي أنه إذا كان اهللا 

 فمن خلق اَهللا؟ أي إذا كان ينشأ عن املخلوق سؤال: ،قد خلق هذا العامل
أي من  ،من هو خالقه ومالكه فيجب أن ينشأ عن اهللا أيضا السؤال نفسه

أن  عن بغض النظر- هو خالقه ومالكه؟ اجلواب على هذه الشبهة هو أنه 
لو افترضنا  - هذا السؤال ال ميكن أن ينشأ حبق اهللا كما سأثبت الحقا
، منه أعلىآخر جدال أن خالق هذا الكون ومالكه قد خلقه خالق ومالك 

مع ذلك ال ضري من حيث الدليل ألننا يف هذه احلالة سنسمي ذلك 
الوجود األعلى إلـها ونعد الوجود حتته خملوقا من املخلوقات وسببا من 

واسطة من وسائط اخللق. وإذا طرح أحد سؤاال: من وسلسلة األسباب 
هو خالق ذلك الوجود األعلى ومالكه؟ فيكون اجلواب أنه إذا كان أحد 

لق الوجود األعلى املذكور من قبل فذلك الوجود األعلى سيسمى آخر خ
  إهلا، وكل من هو حتته سيعد جزءا من املخلوقات. 

أي  ،هذه السلسلة منتهية إليه أن الوجود الذي تظنونإن باختصار، 
الذي يعد األول يف هذه السلسلة وليس فوقه أحد هو الذي نسميه إهلا، 

  جزءا من املخلوقات. ونعد كلّ من سواه 
وإذا انتابت أحدا فكرة أنه ما دام السؤال، أي من هو خالقه ومالكه؟ 

فلن يثبت أي وجود ميكن عده الوجود األول.  ،ينشأ عن كل شيء
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فجوابه أنه من املستحيل عقليا أال يكون هناك الوجود األول يف هذه 
جة احلتمية أن نضطر ألنه لو مل يعترف بكيان أويل لكانت النتي ،السلسلة

إىل رفض وجود الكيانات التحتية كلها اليت هي نتيجة الكيان االبتدائي مبا 
فيها هذا العامل أيضا. وسيكون معناه بكلمات أخرى أن الدنيا وما فيها 
ليست إال ومها فقط وليس هناك أرض يف احلقيقة وال مساء وال قمر وال 

شجر وال ماء وال هواء وال مشس وال جنوم وال إنسان وال حيوان وال 
شيء آخر. فمثال لو اعتربنا الدنيا "أ" ونسمي خالقها "ب" مث لو افترضنا 
أن "ج" خلق "ب"، و"د" خلق "ج"، ونظل نصعد إىل األعلى على هذا 
النحو بقدر ما يف وسعنا، أي نظل نفترض عن كل كيان أن كيانا أعلى 

تنتهي أبدا. وسيكون خلقه. فمن الواضح أن هذه السلسلة لن  قد منه
معىن ذلك أنه لن تثبت هلذه السلسلة حلقة ميكن أن نسميها احللقة 
األولية. وملا مل تثبت احللقة االبتدائية لن تثبت حتما احللقة اليت تليها واليت 

  خلقتها احللقة االبتدائية، وهكذا دواليك. 
دائية. إذًا، سوف تبطل احللقات كلها تدرجيا لعدم ثبوت العروة االبت

فيمكن القول بالنظر إىل املثال املذكور آنفا أنه إن مل يثبت وجود "د"، لن 
يثبت وجود "ج" أيضا وهكذا دواليك. أي إن إنكار وجود "د" يلزم 
إنكار كل شيء إىل "أ"، مع أن وجود "أ" الذي أطلقناه على الدنيا مسلَّم 

ا. فثبت أن طريق ألنه ال يسع أحدا إنكار وجود الدني ،الثبوت على األقل
االستدالل الذي يؤدي إىل عدم إثبات حلقة ابتدائية هلذه السلسلة طريق 



��� �
� �

� �

  

�٨٧�

خاطئ ألنه يؤدي إىل إنكار وجود الدنيا. لذا حنن مضطرون إىل أن نوقن 
بأن هلذه السلسلة حلقة ابتدائية، وهذا يعين أنه جيب أن نؤمن بوجود ال 

هذا الوجود إال من كان يفوقه أحد. من الواضح أنه ال ميكن أن يكون 
غري خملوق، وهو ما نسميه إهلا. ملخص الكالم أنه مهما أطلنا هذه 

بأن سليم التالسلسلة ال بد من وضع حد هلا عند نقطة ما. أي ال بد من 
وهو غري خملوق، والكيانات  ،بدايتها من وجود ما. وهذا الوجود هو اهللا

من بعضها من حيث مهما كانت أعلى وأشرف -األخرى اليت حتته 
كلها جزء من املخلوق وتعمل حتت  - القوى الطبيعية والقدرات الفطرية

  وهو املراد.  ،تصرف اهللا
 "من هو خالق اهللا ومالكه؟"بعد ذلك أريد البيان بإجياز أن السؤال: 

ألن هذا السؤال ال ميكن أن ينشأ عن اهللا أصال.  ،سؤال خاطئ حبد ذاته
ومفهوم اخلَلق مفهومان متضاربان متاما، ومن احلق أن مفهوم األلوهية 

ألن مفهوم األلوهية  ،املستحيل عقليا أن جيتمعا معا يف وجود واحد
يقتضي أن يطلق اسم اإلله على وجود يفوق اجلميع، أما مفهوم اخللق 
فيقتضي أن الذي نعده خملوقا جيب أن يكون فوقه وجود آخر. فهذان 

  ا يف مكان واحد بأي حال. املفهومان ال ميكن أن جيتمع
ن عد أحد خملوقا يعين أن نؤمن بوجود أعلى منه أ فتعلموا فكّروا جيدا

يكون خالقه ومالكه. إذًا، فإن عد اهللا خملوقا يستلزم أن هناك وجودا آخر 
فوقه وهو خالقه ومالكه واحلاكم عليه وأن اهللا تعاىل قائم على سند منه، 



� �

� �

 

  

�٨٨�

من كل النواحي واجلوانب. فكروا اآلن، إذا  أي هو يفوق اهللا وأعلى منه
كان وجود أعلى مثله موجودا فعال فيكون هو اإلله وليس اإلله املزعوم 
الذي حتته والذي هو خملوق ومملوك وحمكوم أيضا. أي عاقل يستطيع أن 
يستخدم كلمة "إله" حبق ذات سفلى يف حال وجود تلك الذات العليا؟ مث 

موا أحدا إهلا ما دمتم تؤمنون به غري خملوق، فكّروا، تستطيعون أن تس
أن تؤمنوا بوجود يفوقه إىل وكلما أثرمت سؤاال عن كونه خملوقا اضطررمت 

وهو خالقه ومالكه. ويف حال االعتراف بذات عليا ينتقل مفهوم األلوهية 
من الذات السفلى إىل الذات العليا. باختصار، من كان خملوقا ال ميكن أن 

ن اسم اإلله يف هذه احلالة سيطلق على الذي خلقه ويتفوق أل ،يكون إهلا
عليه. فثبت أن مفهوم األلوهية واملخلوقية ال جيتمعان يف وجود واحد 
أبدا. أي من غري املمكن متاما أن يكون أحد إهلا وخملوقا أيضا يف الوقت 

نه إذا آمنا بأحد بأنفسه. وما دام ذلك غري ممكن فال بد لنا من التسليم 
  إلـها فال ميكن أن ينشأ عنه سؤال: من هو خالقه؟ 

الرد الثالث الذي أريد أن أرد به على هذه الشبهة هو: فلنفترض حلظة 
أن اهللا  - أن يثار حبق اهللا سؤال: من خلقه؟ عن عدم إمكانية بغض النظر- 

مث نرى ماذا ستكون نتيجة ذلك. من املعلوم أن كل شيء ميلك  ،خملوق
واص املعينة وا ينفرد عن أشياء أخرى. فمثال يف املاء بعض الصفات واخل

خواص ال توجد يف اهلواء واحلجر، ومنيز املاء من اهلواء واحلجر. لو 
فُصلت هذه اخلواص من املاء لن يبقى ماء. ملخص الكالم أن كل شيء 
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وهذه اخلواص هي اليت حتافظ على وجوده  ،يتضمن بعض اخلواص املعينة
كلمة "اإلله" ختطر  عن وجود أخرى. فعندما نستخدمومتيزه عن أشياء 

ببالنا بعض الصفات اليت بسببها يستحق أن يسمى إهلا وينفرد عن األشياء 
األخرى كلها. أي أن تلك الصفات مبنـزلة العمود لأللوهية. ولو 

إلـها قط. فمثال خيربنا العقل أنه إذا  يفُصلت عنه تلك الصفات ملا بق
أي موجودا من األزل، وخيربنا  ،ب أن يكون أزلياكان هناك إله فيج

العقل أنه إذا كان هناك إله فليكن غري فان، وإذا كان هناك إله فليكن 
قائما بذاته دون سند أي وجود آخر، وإذا كان هناك إله فليكن قادرا 

أي جيب أن يتحلى بقدرة كاملة وأال يقدر أحد على  ،على كل شيء
نا العقل أنه إذا كان اإلله موجودا فليكن أحدا ال التدخل يف أفعاله، وخيرب

شريك له وأال يكون هناك وجود سواه ميكن أن يدعي كونه ندا له. 
خيربنا العقل أنه إذا كان هناك إله فيجب أن تكون صفاته دائمة ومستقلة 

  أي أال يكون قيام صفاته مقتصرا على مشيئة وجود آخر. 
ل املثال وجيب وجودها من منطلق هذه بضع صفات ذكرا على سبي

كما جيري حاليا وكما ظل - العقل فيمن نسميه إهلا ألن بقاء نظام العامل 
حمال من دون هذه الصفات. أي هذه الصفات وصفات  - جاريا منذ القدم

وال بقاء له بدوا بأي حال.  ،مماثلة أخرى مبنـزلة العمود لعرش األلوهية
ضطررنا إىل إنكار مجيع صفاته، وليس هناك ولكن لو قبلنا اهللا خملوقا ال

صفة من صفاته ميكن بقاؤها مع قبوله خملوقا. فمثال من الواضح أنه إذا 
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بل ال بد من االعتراف بكونه  ،كان اهللا خملوقا فال ميكن أن يكون قدميا
ف بكونه ابل ال بد من االعتر ،حادثا. وإذا كان خملوقا فلن يكون غري فان

خملوقا ال ميكن أن يكون قائما بذاته بل جيب االعتراف  فانيا. وإذا كان
بكونه قائما بسند وجود آخر هو خالقه ومالكه. وإذا كان اإلله خملوقا فلن 
يكون قادرا على كل شيء بل ال بد من كون قدراته حمدودة، وأن خالقه 

يشاء وكيفما يشاء. كذلك إذا  ه يقدر على التدخل يف أعماله مىتومالك
ألنه ال بد من القبول بإمكانية أن  ،اقا ال ميكن اإلميان به أحدكان خملو

ألن الذي يستطيع أن خيلق إهلا واحدا ملاذا ال يكون  ،هناك آهلة أخرى سواه
قد خلق آهلة أخرى كثرية إلثبات صفته "اخلالق" وسعة حكومته وسلطنته؟ 

صفاته بل ال وإذا كان اإلله خملوقا ال ميكن عده مستقال وحرا يف أي من 
ن كل صفة من صفاته تعتمد على مرضاة الوجود بأمندوحة من القبول 

األعلى الذي خلقه ألن كل صفة من صفات املخلوق أيضا تكون خملوقة 
وجيب االعتراف بأا تعمل حتت حكم اخلالق. باختصار، إن عد اهللا خملوقا 

يم بقيام عرش يسفر عن بطالن مجيع صفاته اليت نضطر بسببها إىل التسل
األلوهية عقليا، ويعزل اهللا عن عرش ألوهيته ويقف يف صف الذين يبحثون 
عن سند خالقهم ومالكهم يف كل شيء وليس هلم حياة مستقلة قط. 
ملخص الكالم أنه أيا كان منظور تفكرينا ورؤيتنا جند مفهوم األلوهية 

د واحد مطلقا. وال ميكن أن جيتمعا يف وجو ،واملخلوقية متناقضني متاما
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فنحن مضطرون إىل أن نعد الذي نؤمن به إهلا غري خملوق والذي نعده 
  خملوقا جيب أال نؤمن به إهلا، وهو املراد. 
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واآلن أريد أن أرد على شبهة أخرى ختاجل قلوب معظم الناس ويثريها 
لو آمنا باهللا غري خملوق وموجود تلقائيا امللحدون يف أوروبا عادة وهي: 

منذ األزل بغري خالق ومالك له، فلماذا ال نعد العامل كله غري خملوق 
وقائما بذاته حىت ينتهي النقاش كله؟ هذه شبهة ميكن أن تنشأ وتنتاب 
قلوب كثري من الناس فعال، ويقدمها امللحدون عادة. ولكن لو تأملنا يف 

أا مبنية على قلة التدبر وناجتة عن أفكار سطحية  املوضوع أكثر لتبني
متاما وال حقيقة هلا أكثر من ذلك. احلق أن هذه الشبهة مبنية على فكرة 
أنه ما دام اُهللا يعد غري خملوق فثبت أن جميء شيء إىل حيز الوجود من 
تلقائه وبغري خالق ممكن. وملا ثبت ذلك فال نعد هذا العامل خملوقا ونؤمن 

 ،بوجود اهللا فوقه. بل ميكن أن نعد هذا العامل كله غري خملوق وقائما بذاته
 سبب هو أنه ليس قضية هنا. اجلواب على هذه الشبهةوهكذا ننهي ال

خملوقا لذا جيب  شيء كل يكون أن ضرورة نرى أننا خملوقا العامل اعتبارنا
ثبته خملوقا. لو بل ألن الظروف احمليطة به ت أن يكون العامل أيضا خملوقا،

متسكنا مببدأ أنه جيب أن يكون كل شيء خملوقا حتما وبال استثناء مهما 
ألمكن أن يثار اعتراض أنه إما أن نعد اهللا  ،كانت الظروف احمليطة به
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أيضا خملوقا أو نرفض هذا املبدأ ونسلّم بإمكانية كون العامل أيضا غري 
ه غري إلمضطرين إىل اإلميان ب ما دمنا نهبأخملوق. فال يصح االعتراض 

ظروفا  أمرأيضا غري خملوق. احلق أن لكل  خملوق فال بأس إذا اعتربنا العامل
خمتلفة حتيط به، وجيب أن نتبنى رأيا عنه يف ضوء الظروف اليت حتيط به. 

أن إن ظروف املاء ختتلف عن ظروف النار واحلجر واهلواء. فمن غباوتنا 
حاسبني إياها تابعة لقانون واحد. آلخر على اكل واحد منها نقيس 

جيوز كذلك ال ميكن تبني الرأي عن اهللا قياسا على أشياء دنيوية، كما ال 
بل جيب احلكم يف كل شيء حبسب ظروفه  ،قياس أشياء دنيوية على اهللا

  عيار خمتلف. مباخلاصه و
جند بكل وضوح أن اهللا ليس  ،فحني منعن النظر حبسب هذا األصل

ميكن أن والدنيا خملوقة حتما. وقد أثبتنا يف البيان السابق أن اهللا ال  ،خملوقا
النفصل  ،أي اعترفنا بأن أحدا خلقه ،لناه خملوقابِيكون خملوقا، ألننا لو ق

عنه مفهوم األلوهية فورا والنتقل إىل من خلقَه. أي ال يبقى اهللا إلـها 
ذا اعتربنا اهللا خملوقا مبجرد أن ختطر بالبال فكرة كونه خملوقا. وثانيا: إ

نضطر إىل إنكار مجيع صفاته اليت تعد عمودا لعرش األلوهية، واليت ال 
  يبقى اهللا إهلا بدوا. 

باختصار، لقد أثبتنا عن اهللا بصورة قاطعة أنه ليس خملوقا، أما فيما 
يتعلق بالدنيا فقد مضى حبث طويل حوهلا وقلنا أن كوا خملوقة ثابت من 

يطة ا، ولو مل تكن ظروفها على النحو احلايل اليت تبني كوا الظروف احمل
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خملوقة لقبلناها غري خملوقة بكل سرور. ولكن اهللا تعاىل يثبت أنه غري 
بينما تعلن الدنيا بأعلى صوا وتشهد على أا  صفاتهخملوق من خالل 

تي صفة اخللق لوجود أعلى وقائمة بسنده. لِّج  
ه ما من شيء يف العامل إذا اعتربناه خملوقا نضطر إىل األمر األول هو أن

إنكار صفة معينة من صفاته. ومقابل ذلك إذا آمنا باهللا خملوقا نضطر إىل 
إنكار كافة صفاته املبدئية، كما مر. فمثال، إذا حسبنا املاء خملوقا ال 
نضطر إىل إنكار أية خاصة من خصائصه، بل تبقى خصائصه على حاهلا. 

بنا النار أو اهلواء خملوقني تبقى خصائصهما قائمة على حاهلا. وإذا حس
ال حيدث أي ضري قط يف كونه إنسانا، فكذلك إذا اعتربنا اإلنسان خملوقا 

ال يقع أدىن خلل يف صفاا فوإذا اعتربنا األرض والقمر والشمس خملوقة 
ائمة الطبيعية. كذلك لو اعتربنا العناصر األخرى خملوقة تبقى ماهيتها ق

على حاهلا. باختصار، ليس يف العامل شيء، أدىن كان أم أعلى، مركَّبا 
كان أم مفردا يستلزم اعتباره خملوقا إبطال أي من صفاته األساسية، بل 
يبقى على حاله كما هو موجود يف الدنيا اآلن مع أنه يعد خملوقا. ولكن 

نـزلة عمود أللوهيته فال إن اعترب اُهللا خملوقا تبطل كافة صفاته اليت هي مب
يبقى اهللا إلـها. فمن اجلهل الظن أنه ما دمنا مضطرين إىل اإلميان باهللا 
غري خملوق فال ضري إذا حسبنا العامل كله غري خملوق. خذوا املاء مثال فإنه 
 يتخذ لكونه سائال شكل إناء يوضع فيه. ولكن هل لعاقل أن يقول: أي

ه سيتخذ شكل إناء يوضع فيه كاملاء؟ هذه ضري إذا قلنا عن احلجر أيضا أن
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هم ا عاقل فطني. فاهللا تعاىل غري تناجتة عن اجلهل والغباوة ال يالاألمور 
ألنه ال ميكن أن يكون خملوقا ألنه لن يبقى إهلا يف حال كونه  ،خملوق

خملوقا. (كما ال ميكن للحجر أن يتخذ شكل إناء يوضع فيه كاملاء ألنه 
، ولكن كون أشياء الدنيا األخرى خملوقة ،لن يبقى حجرا)يف هذه احلالة 

  ال خيالف خصائصها الطبيعية. فالفرق واضح. فهذا 
أنه ما من شيء يف العامل لو عد خملوقا بلقد اكتفيت إىل اآلن بالقول 

الستلزم ذلك إنكار صفة من صفاته. وما دام املبدأ العام هو أنه إن مل 
الطبيعية يف اعتبار شيء خملوقا جيب عده يكن هناك مانع من املوانع 

هكذا، لذا ثبت أن هذه الدنيا خملوقة. واآلن أريد أن أبني باختصار، أنه 
ال يقتصر األمر على أنه ليس هناك مانع يف اعتبار الدنيا خملوقة، بل 

  منها مثال: والظروف احمليطة ا تجربنا على أن نعدها كذلك. 
رة، أي أا ليست اسم شيء واحد، بل هي أوال، الدنيا تتضمن الكث

جمموعة أشياء كثرية، وهذه الكثرة اهلائلة اليت مل يقدر اإلنسان على 
حاطة ا إىل يومنا ولن يقدر أبدا، تقتضي أنه جيب أن يكون للعامل اإل

خالق ومالك قادر على مجع هذه األشياء الكثرية حتت نظام واحد. مث 
الذي نؤمن به واحدا من حيث العقل  - لنأخذ مقابل ذلك وجود اهللا

  القادر على خرطها يف سلك نظام واحد.  - والدين وليس فوقه مدبر 
ثانيا: هناك اختالف يف الدنيا، مبعىن أا ليست اسم أشياء من نوع 
واحد بل تشمل أشياء كثرية ذات أشكال خمتلفة وهويات خمتلفة، ولكل 
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اصة ا وتعمل حبسب واحد منها خواص متنوعة وتدور يف حلقة خ
قانون خمتلف. فهذا االختالف أيضا يثبت وجود خالق ومالك وقدير 
ومتصرف يقدر على خرط هذه األشياء املختلفة اليت ال تعد وال حتصى يف 
سلك قانون واحد. ولكن ال ميكن نشوء خالف عن وجود اهللا لكونه 

  واحدا. 
غير، أي ما من شيء يف ثالثا: كل شيء يف الدنيا عرضة للزوال والت

وكل  ،الدنيا يبقى قائما على حالة واحدة، بل هو يف طور التغير دائما
شيء تنقص ساعات عمره احملدود باستمرار. هذه احلالة أيضا تدل على 

بل عمل حتت إمرة وجود أن العامل مل يأت إىل حيز الوجود من تلقائه 
يتغري وأن يكون فوق تأثري  . أما وجود اهللا تعاىل فيجب أالدبرأعلى وم
  الزمان. 

رابعا: كل شيء يف الدنيا حمدود ومقيد يف دائرة قوته وقواه الطبيعية 
وحلقة عمله، وليس هناك شيء بلغت صفة من صفاته مبلغ الكمال حىت 
تتحرر من احلدود والقيود. إذًا، إن حتديد اخلواص والصفات على هذا 

وجود حيدد هذه األشياء ذات  أي يشري إىل ،النحو يدل على حمدد
بينما نة حتت قانون معني، يالصفات املختلفة اليت ال تحصى يف حدود مع

  ويفوق احلدود والقيود كلها. يف حد ذاته  مستقل هو
غريه من بل حيتاج إىل سند  ،خامسا: ليس يف العامل شيء قائم حبد ذاته

ا األمر إىل حد أن لقيامه وبقائه. لقد أثبتت البحوث العلمية احلديثة هذ
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كل شيء يف العامل يؤثر يف أشياء أخرى ويتأثر ا من أجل بقائه، أي 
ليس هناك شيء قائم بذاته. إذًا، إن كون كل شيء يف العامل غري قائم 
بذاته دليل كاف على أن العامل مل يأت إىل الوجود من تلقائه بل قائم 

  نظام حكيم. بسند وجود أعلى وضع كل شيء يف حمله متاما يف 
ومرتبا  مدبراسادسا: يوجد يف العامل ترتيب خاص يقتضي وجودا 

  باإلرادة. ولكن هذا السؤال ال ينشأ عن اهللا. 
هدف معني وغاية متوخاة حبسب  حنوسابعا: كل شيء يف العامل جيري 

هذه الغاية املتوخاة اليت تالحظ يف كل شيء كما يتبني من وظروفه. 
ي أن يكون وراء هذا العامل وجود آخر يف يده دائما دراسة الطبيعة تقتض

ب إىل هدف جـحأسالك غري مرئية لنظام العامل، ويقود العامل من وراء ال
معني وغاية متوخاة حبسب خطة مدروسة. ولكن مقابل ذلك ال ينشأ 
سؤال العلة املتوخاة عن اهللا قطعا ألنه الواحد األحد واألول واآلخر 

امع مجيع الكماالت حبد ذاته. كذلك ظروف العامل والقائم والصمد وج
  وأحواله األخرى كلها أيضا تدل على كونه خملوقا. 

باختصار، إن ظروف العامل تجربنا على أن نعده خملوقا ومملوكا. أما 
بل  ،خملوقا، وليس ذلك فحسب �صفات اهللا مقابلها فال تقتضي كونه 

متاما حبيث ال ميكن اجتماعهما  إن مفهوم األلوهية واملخلوقية متضاربان
يف وجود واحد أبدا. فمن الغباوة وقلة العلم القول بأنه إذا أمكن كون 
اهللا غري خملوق فلماذا ال يعد الكون كله غري خملوق؟ بينما احلق أن كل 
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ليس فوقه خالق. كل شيء حمكوم وليس  �شيء خملوق. ولكن اهللا 
لى اهللا مالك. إن وجود اهللا هو على اهللا حاكم، كل شيء مملوك وليس ع

ا. طوىب النقطة املركزية اليت جتتمع عليها اخلطوط كلها وال طريق بعده
  نب الوقوع يف هوة اهلالك. تللذي يعرف هذه النقطة وجي

مفاده أنكم تستطيعون أن  �لنيب ل لقد ورد يف احلديث الشريف قولٌ
لسؤال عن اهللا. تسألوا عن كل شيء: من خلقه؟ ولكن ال تطرحوا هذا ا

أراد بذلك أن يغلق على أتباعه طريق  �قد يظن قليل العقل والفهم أنه 
البحث احلر ومنعهم من اخلوض يف األسئلة العلمية بغية إنقاذهم من 

 ،يقصد من ذلك ما سبق بيانه �الشكوك والشبهات، بينما كان النيب 
 ينشأ هذا ولكن ال ،أي ميكن أن ينشأ عن كل شيء سؤال كونه خملوقا

السؤال عن اهللا، وإذا أثاره أحد فذلك يدل على محقه وغباوته. إذًا، مل 
بل أغلق باب اجلهل، ومل يعرقل سبيل البحث  ،باب العلم �يغلق 

بل منع من الوقوع يف األوهام. اللهم صلِّ عليه وسلّم، ويا أيها  ،والتحقيق
  الذين آمنوا صلّوا عليه وسلِّموا تسليما. 

الذي يالحظ - كالم أن هذا العامل الواسع مع نظامه احلكيم زبدة ال
التفاعل يف أشيائه الكثرية اليت ال تحصى وذات الفئات املختلفة والقابلة 

يشهد  - للتغير وغري القائمة بذاا واحملدودة يف صورا الفردية واجلماعية
رة اخللق بلسان حاله أنه ليس من تلقاء نفسه بل جاء إىل حيز الوجود بقد

لوجود أعلى وقائم وجارٍ بسند ذلك الوجود األعلى نفسه، وهذا الوجود 
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األعلى غري خملوق وغري مملوك ألنه وهو النقطة النهائية اليت تنتهي عليه 
السالسل كلها. أي حبثي هذا على قصيدة أردية مجيلة للمسيح املوعود 

 تعريبها: و �
 ألبصار لامل كله يكاد يصبح مرآة فالع !"ما أجلى نور مبدأ األنوار ذلك

مس أصابين اضطراب كبري، إذ كان فيه أثر من أحني رأيت القمر يوم 
  مجال احلبيب

األتراك أو مجال إن قليب نشوان ذا الربيع من اجلمال، فال تذكروا يل 
  التتر مطلقا

يا حبييب، إن جتلي قدرتك الغريب ملحوظ يف كل حدب وصوب، 
  ؤيتكحنظى بر ننظرفحيثما 

  إن أمواجك مشهودة يف منبع الشمس، وملعانك يتجلى يف كل جنم 
 يثري ذلك وبسبب لوصالك، احلرقة األرواح أودعت بنفسك لقد
  . كلها الضجة هذه املشغوفون احملبون

فمن ذا الذي يقدر على  !ما أعجب اخلواص اليت أودعتها كلَّ ذرة
  ؟!قراءة دفتر أسرارك كله

ك منتهى قدرتك، ومن ذا الذي يقدر على حل ال يقدر أحد على إدرا
  ؟!هذه العقدة العويصة

يف ذوي احلسن واجلمال تنعكس مالحةُ حسنك هذا، ويف كل ورد 
  وحديقة يتجلى حسنك 
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كما أن يد كل  ،إن عني كل مجيل تعكس وجهك كل حني وآن
  خصلة شعر تشري إليك 

ن وجهك هو وإال فإ ،قد انسدلت مئات احلجب أمام أعني العميان
  قبلة كل كافر ومؤمن 

  إن نظراتك أيها احلبيب، سيف صارم تقطع الصلة عن كل ما سواك
لقد صرنا ترابا من أجل لقائك، لعل آالم هذا الفراق واهلجران تعاجل 

  ذه الطريقة
 كما ذرعا وأضيق واحدة، حلظة وال دونك أرتاح وال بال يل يهدأ ال
  املريض قلب
  ."احلب جمنون نفس تزهق لئال إليها فانتبه! اقك؟زق يف الضجة هذه ما

	S�Dوא��	/DC
��0��Tد���2א�� �

الدليل العقلي الذي أريد تقدميه اآلن على وجود البارئ تعاىل يتعلق 
بالقانون األخالقي املنقوش يف فطرة كل إنسان. فكما أن الدليل السابق 

نسان ويف كل كان يتعلق بالقانون الطبيعي الذي يالحظ عامال يف اإل
شيء من األشياء األخرى يف هذا العامل املادي، كذلك الدليل الذي أريد 
بيانه اآلن مبين على قانون األخالق الذي يعمل يف فطرة كل إنسان وال 

 ،يسع عاقال إنكاره. الشعور باحلسنة والسيئة منقوش يف فطرة اإلنسان
ف فطرة أحد ولن جتدوا شخصا يعوزه هذا الشعور. من املمكن أن تضع
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كأا ماتت ولكنها مع  حىت تبدونتيجة التأثريات اخلارجية أو تكبت 
ذلك تظهر للعيان بطريقة ما ومبناسبة من املناسبات. معلوم أن كل 
إنسان، مهما كانت حالته سيئة، حيب احلسنة ويكره السيئة بطبيعته. ال 

لة يكون شك يف أن سارقا شقي القلب ومتعودا على السرقة منذ مدة طوي
يقول أحيانا متضايقا من فقد دفن فطرته حتت حجب الذنب املظلمة، 

مطاعن الناس أو تفاديا لوخزات ضمريه بأن سرقته ليست عمال سيئا، 
ألن الناس يكسبون لقمة العيش باختيارهم مهنا خمتلفة، كذلك أسد أنا 
أيضا رمقي ورمق أهلي وأوالدي باجلهد واملشقة ومواجهة أنواع 

خطار. ولكن على الرغم من ذلك تأتيه حتما أوقات حني تلومه األ
ن فعله هذا ظامل وغري مسموح به. لذلك حيدث يف كثري بأ هتوخبفطرته و

من األحيان أن سارقا عندما خيرج من فترة الشباب وحتل به الشيخوخة 
ويرى موته قريبا يترك السرقة ويتوجه إىل الصلح مع ضمريه. أما إذا كان 

حد قد مخد كليا وبدأ حيسب سوء أعماله مدعاة لالعتزاز له ضمري أ
وكان يبدو يف الظاهر أنه تالشى يف نفسه الشعور باحلسنة والسيئة كليا، 
مع ذلك ال خيفى على الناظرين بنظرة دقيقة أن مثل هذا الشخص ال 
يكون حمروما من جوهر الفطرة الذي يسمى الشعور باحلسنة والسيئة، 

فطرته ميتة يف املعاملة مع اآلخرين، ولكن عندما ينشأ ألنه وإن بدت 
ب جتمزق فطرته اخلامدةُ احلُ؟ سؤال: كيف جيب أن يعامله اآلخرون

ليترك حىت أبسط حق  مستعدافال يكون ذلك الشخص  ،كلها وتتنشط
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من حقوقه الذي يرى أنه يستحقّه حتت شعور احلسنة أو السيئة. فمثال 
لى سرقة مال الناس الذي قتل فطرته بكثرة السرقة السارق املتعود ع

ولكن  ،حيسب أنه على حق، أو ميكن أن يظهر على األقل أنه على حق
عندما يغصب أحد آخر مالَه يج فورا فطرته شبه امليتة وب حلماية 

دائما الغتصاب بنات اآلخرين  مستعداحقوقه. كذلك الزاين الذي يكون 
نهمك يف بعض األحيان يف هذه الفعلة الشنيعة إىل وأخوام وزوجام، وي

قتضى احلياء عرض مبدرجة أنه إذا حاول أحد منعه منها يقول له ضاربا 
إذ أقوم به مبوافقة الفريق الثاين وال عالقة  ئاسي الاحلائط أن هذا ليس عم
أهل بيته يستشيط غضبا  إىلشقي آخر  امتدت يدلآلخرين به. ولكن إذا 

ذا كان له احلق أن يشبع رغبته فلماذا ال حيق ذلك لغريه؟ وينسى أنه إ
كذلك الكذاب يفرح خبداع اآلخرين، ولكن إذا خدعه غريه بالكذب 

  يستعد لالنتقام ممتلئا غيظا وغضبا. 
باختصار، الشعور باحلسنة والسيئة مودع يف فطرة كل إنسان، وهذا 

يس نتاج قانون الشعور دليل قوي على أن اإلنسان ليس وليد صدفة، ول
معني وغاية معينة، وتلك الغاية هي  وهلدفأعمى بل خلقه عليم وحكيم 

أن ينمي اإلنسانُ ذلك الشعور الفطري املودع فيه كبذرة، ويفتح لنفسه 
أبواب أصناف التقدم، وخيلق يف نفسه انعكاس البارئ تعاىل، املنبع الكامل 

على قمم احلسن ويرتقي إىل أبد اآلباد إىل أ ،للحسن واإلحسان
ن الشعور باحلسنة أ ، واعلمواواإلحسان من كل نوع. فكّروا جيدا
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ن ينبوع النور القليب هذا الذي إوالسيئة منقوش يف فطرة كل إنسان، و
يتدفق من قلب كل إنسان ال ميكن أن يكون نتيجة قانون أعمى أو ارتقاء 

ة هو بل يثبت بكل جالء أن خالق هذه العاطفة الفطري ،غري ملحوظ
الذي خلق اإلنسان دف أن ينمي هذه  وهو وجود مدرك باإلرادة

العاطفة الفطرية ويرث إنعاماته العظيمة. ال أفهم كيف ميكن للذي يقدر 
على شيء من التدبر والتأمل أن حيسب هذا الشعور الفطري باحلسنة 

، الذي بسببه تصدر منه األفعال احلسنةووالسيئة املوجود يف كل إنسان 
   !نتيجةَ قانون مصادفة أو ارتقاء فطري هو

يقول البعض أن مثل العامل كمثل ماكينة تعمل أدواا يف حلقاا تلقائيا 
أنه ليس هناك على حبسب تركيبة املاكينة الداخلية، ويستدلون من ذلك 

هل ميكن أن يكون الشعور  :إله. ينبغي هلؤالء الناس أن يفكروا بأمانة
شعر كل شخص بامليل إىل كسب احلسنات نتيجة الفطري الذي بسببه ي

آلية عمياء؟ هل توجد أو ميكن أن توجد ماكينة تعمل تلقائيا نتيجة قوا 
الداخلية ومتيز يف املعاملة بني الغين والفقري، والسعيد واملنكوب، والشاب 
والشيخ، والضعيف والقوي، واليتيم وغريه. فمثال إذا طحنت الطاحونة 

ب وشيخ عجوز وضعيف ويتيم سريعا وبصورة أحسن، قمح فقري ومنكو
فهل تطحن لغين وذي سعة وشاب وقوي ولطفل أبواه حيان بصورة 
عادية؟ فإن مل تكن هناك طاحونة مثلها كما هو احلال فعال، أفال يدلّ 
ه احلسنةَ بطبيعته والرحموجود الشعور باحلسنة والسيئة يف اإلنسان وحب 
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أو قيامه بالتضحية حبسب مقتضى الظروف على والعفو أو نصرة املنكوب 
أن حياة اإلنسان ال تعمل كاآللة تلقائيا بل وراءها أحد آخر قد نقش 

  معني وغاية معينة. هلدفهذه العواطف يف فطرته 
كذلك من اخلواص الفطرية أن يكره اإلنسانُ السيئةَ حىت لو صدرت 

قلبه فيما بعد. وهذا بالندم واخلجل يف  شعورهمنه بسبب غفلة أو يف حالة 
أيضا دليل على أن حياة اإلنسان ليست كمثل آلة بل خلقه وجود أعلى 

 هلدف قلبه قلعة على الفطرية احلراسة هذه وضعت وقد خاص، دفهل
 أُودعت كذلك العواطف، عشرات كنـز اإلنسان قلب أُودع لقد. معني

 ما حسن، على حنوٍ العاطفة ما كبذرة، بأن استخدام تلك شعورا فطرته
 استخداما يستخدمها أن عليه وأن سيئ، على حنوٍ آخر واستخدامها

 تلك لري دائما تنـزل الشريعة. السيئ االستخدام ويكره دائما صحيحا
 باحلسنة الشعور وجود إن باختصار،. وتنميتها وإلنباا اخلفية البذور

 الوجود إىل يأت مل اإلنسان أن على قوي دليل اإلنسان فطرة يف والسيئة
 مدرك وجود قوة وراءها تعمل بل كآلة، تعمل ال حياته وأن تلقائه، من

  . املراد وهو معني، وهلدف معينة لغاية خلقه باإلرادة
 الشعور يكون أن ممكنا أليس: شبهة تقول هنا أحد ذهن خاجل وإذا
 والتقاليد احمليطة الظروف نتيجة فطريا قد تشكَّل شعورا يسمى الذي

 السيئة ويكرهون احلسنة حيبون الناس كان إذا أنه مبعىن والقومية؟ العائلية
 األعمال فضلوا الناس ألن بل الفطرة، مقتضى نتيجة ذلك يكون ال فقد
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 يف الفكرة هذه ترسخت مث جتربتهم؟ على بناء السيئة وكرهوا احلسنة
 فطري؟ كشعور تتراءى وبدأت رويدا رويدا البشري النسل أذهان
 إذا ولكن الظاهر يف باالنتباه جديرا يبدو االعتراض هذا أن مع: فجوابه

 باحلسنة الشعور أن الواضح من. خافية احلقيقة تبقى ال فيه املرء تأمل
 والظروف الطويلة اخلربة وراءه الدافع يكون أن إما لسببني؛ ينشأ والسيئة
 ماك الفطرة يف األعلى الوجود أودعه ما هو أو املعترض، يظن كما احمليطة
 علينا واآلن. قط بالبال سوامها أخرى إمكانية ختطر وال. اإلسالم يعلّمنا

 األول فاألمر احلقيقة، على ومبنية أصح اإلمكانيتني هاتني من أيا نرى أن
 كانت زمن أي ومع العامل يف قوم أي مع- بالسيئة الشعور يف نراه الذي

 أي (Uniformity) يةباإلجنليز يسمى ما أو ما، نوعا الوحدة هو - عالقته
 زمان كل ويف العامل يف قوم كل يف يالحظ الشعور هذا أن مبعىن االنتظام،
 التجربة وليد ليس أنه على بين دليل وهو أصله، حيث من موحدة بصورة

 تفوق خارجية عليا قوة اإلنسان فطرة يف وضعته بل احمليطة الظروف أو
 احمليطة والظروف التجربة عن ينتج ما فتعلموا أن جيدا فكِّروا. اجلميع
 الزمن يف سيما وال آخر، إىل زمن ومن قوم إىل قوم من خيتلف أن جيب

 وكانت عام، بوجه آخرين قوما جيهل قوم كل كان حني االبتدائي
 يف خمتلفا الشعور هذا يكون أن ضروريا فكان مفقودة، االختالط وسائل
 نرى إذًا،. غريهم عن ختتلف وظروفهم قوم كل جتربة ألن خمتلفة، أقوام

 ختتلف احمليطة الظروف نتيجة تكون اليت القومية والعادات التقاليد أن
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 ظروف نتيجة والسيئة باحلسنة الشعور كان فلو. قوم كل لدى حتما
 كل ويف قوم كل يف خمتلفة بصورة يتراءى أن لتحتم وجتارا األقوام
 يف لوحظ قد عورالش هذا أن الواقع بل كذلك، ليس األمر ولكن. زمان
 قومني أخذنا إذا فمثال. موحدة بصورة زمان كل ويف العامل يف قوم كل

 جدا ومؤدبون ومثقّفون متحضرون قوم أحدمها أن مبعىن خمتلفة، ظروفهما
 فيهم يالحظ ذلك فمع متحضرين، وغري ومتوحشون جهالء واآلخرون

 الكبري االختالف مع متاما واحدة وبصورة واحد منط على الشعور هذا
 تتعلق أمور يف فقط فسيكون االختالف من شيء وجد وإذا. ظروفهم بني

 يف ناميا سيالحظ الفطري الشعور هذا أن مبعىن. بعد فيما احلاصل بالنمو
 ولكن. آخر وأسلوب منط على آخرين قوم ويف وأسلوب، منط على قوم
 بعد مافي الواقعة التأثريات عن القومني كال عند الشعور هذا فُصل إذا

 حيث من الشعور هذا أن على يدلّ وهذا. واحد وأسلوب منط على لظهر
 منها يحرم مل فطرية وديعة هو بل والتجارب الظروف نتيجة ليس أصله
  . آدم بين من أحد

 هو خارجي تأثري نتيجة وليس فطري الشعور هذا أن على الثاين الدليل
 أمور يف اإلنسان يف مالعا نفسه الشعور للوحظ املوضوع يف تدبرنا لو أنه

 والظروف التجارب نتيجة عاقل أي عند تكون أن ميكن ال أيضا أخرى
 أو ضرها على العثور ميكن ال نوع من هي األمور تلك أن مبعىن احمليطة،
 يكون أن ميكن فال ا شعور وجد إذا لذا. اإلنسان جتربة بواسطة نفعها
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حتما  آخر وجود هو مصدره أن سيفهم بل. التجارب أو الظروف نتيجة
 أن نرى فمثال. اخلاصة حبكمته إنسان كل فطرة يف الشعور هذا أودع قد

. بآخر أو بشكل زمان كل ويف قوم كل يف موجودا كان امليت احترام
 احمليطة الظروف أو بالتجربة الشعور هلذا عالقة ال أنه الواضح من ولكن

  . الفطرة صوت إىل إال نسبته ميكن وال قط
 يعثر مل اليت األمور بعض يف والسيئة باحلسنة الشعور أن الكالم صملخ

 الظاهر، يف فائدة هلا يالحظ وال التجربة بواسطة ضرها أو نفعها على
 فطري أمر هو بل الظروف أو التجربة نتيجة ليس أنه على بين دليل

  . املراد وهو اإلنسان، فطرة يف أعلى وجود أودعه
 أنه هو فطري شعور والسيئة باحلسنة الشعور أن على الثالث الدليل

 بالقطع يثبت وهذا القومية، التقاليد ضد احلاالت بعض يف للعيان يظهر
. مصدرها ختالف أن ميكن ال النتيجة ألن القومية، العادات نتيجة ليس أنه

 ا مروا ظروف نتيجة تقسو قوم قلوب أن كثرية أمثلة التاريخ يف تالحظ
 جتعل وبالتايل والقسوة، واجلَور الظلم إىل أفرادهم يميلف طويل زمن إىل

 لو ولكن. القلب وقاسي متحجرا أفراده من فرد كل القومية التقاليد
 سواحنهم يف النظر وأمعنا عميقة دراسة ونفسيتهم القوم أفراد فطرة درسنا

 هذه وتتجلى غشيتهم، اليت القسوة حتت حتما الرمحة عاطفة لوجدنا
 هناك كذلك. األشكال من وبشكل األحيان من حني يف فيةاخلا العاطفة

 الرمحة عواطف تنمية إىل أدت بظروف طويلة مدة إىل مروا قوما أن أمثلة
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 القومية التقاليد من جزءا وحدها الرمحة صارت حىت فيهم واللني والعفو
 الرغم على أنه لعلمنا أكثر األمر يف تأملنا لو ولكن القوم، من فرد لكل
 كان إذا أنه عاطفة القوم من فرد كل يف تالحظ املذكورة لظروفا من

 فال مضرا والرمحة العفو وكان والبطش القسوة نتيجة متوقَّعا اإلصالح
  . املناسبة والعقوبة البطش سبيل خيتارون بل والرمحة العفو جييزون

 بعض يف يالحظ والسيئة باحلسنة الفطري الشعور هذا إن باختصار،
 أيضا البلد يف السائدة والظروف القومية والعادات التقاليد ضد األحيان

 الظروف تأثريات حتت أحيانا تكبت أن ميكن اليت الفطرة من جزء ألا
 القومية املرء ظروف أن مشهد أحيانا يالحظ لذلك. أبدا متوت ال ولكنها

 جديدة فطرة وكأن معينا منهجا تنهج طبيعته جتعل وتقاليدها والعائلية
. الثانية الفطرة تسمى أن وميكن والتقاليد الظروف تلك نتيجة فيه أتنش
 الفطرة حجب متزق فرصةً فإا احلقيقية الفطرة جتد عندما ذلك ومع

  . للعيان وتظهر فوقه، ما الربكان ميزق كما الثانية،
 جديدة فطرة تكوين إىل تؤدي والتقاليد الظروف أن الكالم ملخص

 األصلية والفطرة. األصلية الفطرة ال الثانية الفطرة كونت ولكنها ما نوعا
 وال البالد يف السائدة والتقاليد بالظروف قط هلا عالقة ال اليت تلك هي

 الفطرة وهذه. إنسان كل خلقة من جزء هي بل القومية، بالتجارب
 بين دليل كاملة حبكمة والسيئة باحلسنة الشعور أُودعت اليت الصحيحة

 املزية هذه فيها أودع الذي باإلرادة املدبر الفطرة خالق ءهاورا أن على
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 فَأَلْهمها�: الكرمي عنها القرآن ويقول. خاصة وغاية خاص هلدف
 كل فطرة يف تعاىل اهللا وضع لقد أي ،)٩: الشمس( �وتقْواها فُجورها

 سيئ سبيل هذا أن الفطرة بواسطة وأخربه والسيئة، باحلسنة شعورا إنسان
). ١١: البلد( �النجدينِ وهديناه�: أخرى آية يف � وقال. حسن وهذا

 يختاربينهما ل خيرناه مث الطريقني، كال إىل فطرته بواسطة أرشدناه قد أي
 بكل أخرى آية يف � وقال .احلسنة أو السيئة طريق إما يشاء، اطريق

 وأَشهدهم ذُريتهم ظُهورِهم من آدم بنِي من ربك أَخذَ وإِذْ�: صراحة
 كُنا إِنا الْقيامة يوم تقُولُوا أَنْ شهِدنا بلَى قَالُوا بِربكُم أَلَست أَنفُِسهِم علَى
نذَا عه نيل١٧٣: األعراف( �غَاف.(  

 اوهذ إنسان، كل فطرة يف ودعم والسيئة باحلسنة الشعور باختصار،
 نتيجة ومل يأت تلقائه من الوجود إىل يأت مل اإلنسان أن على قوي دليل

  . إنكاره عاقال يسع ال اهللا وجود على بين دليل وهذا. أعمى قانون

�א��
م�א�<&�ل�د��2 �

 على مبين وهو العام، القبول دليل هو اآلن بيانه أريد الذي والدليل
 دليل معني؛ عصريف  يعامل قبولب يحظ ما و معتقدأكل فكرة  أنمبدأ 
 .واحلق الصدق على املبدأ مبنية حيث من الفكرة أو املعتقد ذلك أن على
 ينفَع ما وأَما جفَاًء فَيذْهب الزبد فَأَما�: الكرمي القرآن يف تعاىل اهللا يقول
اسكُثُ النمي فَيضِ فومفيدا نافعا يكون ما أي). ١٨: الرعد( �اَألر 
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 فليس النافع وغري التافه الشيء أما دائما، العامل يف يبقى احلقيقة، يف سللنا
 Survival of the): باإلجنليزية يسمى العلوم يف مبدأ هناك كذلك. بقاء له

fittest) وال يكون أحق احلياة صراع يف يسلم ال أي لألصلح، البقاء أي 
 وتنمحي تندرسف األخرى األشياء أما نفعا، أكثر كان ما إال بالبقاء
 إمنا الدنيا يف والدوام البقاء وهو أن جتربتنا لنا به توحي ما وهذا. مقابله

 يدوم فال املفيد وغري والباطل الضار الشيء أما واألنسب، لألصلح هو
 العامل يف يبقى ال أنه ذلك من أقصد ال. العاملي املستوى على يزدهر وال

 ال القبيل هذا من الشيء بقاء أن هو املراد بل قط، مفيد وغري باطل شيء
  . حمدود مستوى وعلى مؤقتا يكون بل ودائما، عامليا يكون

 أن جند البحث قيد السؤال على املنطلق هذا من نظرة نلقي فحني
 يف تسكن اليت األقوام مجيع. إنكاره لعاقل ميكن ال اعتقاد باهللا اإلميان
 متحضرة، غري مأ كانت متحضرة كبرية، أم صغرية أكانت سواء العامل
 اخلالفات من الرغم على متفقة كانت؛ وحيثما مثقفة، غري أم مثقفة

 خالق هلا بل نفسها تلقاء من ليست فيها وما الدنيا أن بينها الداخلية
 بغري تالحظ بل فقط، معاصرة أقوام على تقتصر ال الفكرة وهذه. ومالك
 بأن االعتقاد من ومق خيلو ال أنه ونالحظ التاريخ، عرب زمن كل يف استثناء
 صفات يف كبري اختالف هناك. ملكها وهو الدنيا خلق قد أعلى وجودا

 يقدمونه آخرون وقوم بصورة اإلله يقدم فقوم األعلى، الوجود هذا
 معبود بأي يعتقدون وال واحد، بإله يؤمنون قوم وهناك. أخرى بصورة
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 على صرونوي كثرية آهلة اختذوا قد آخرون قوم وهناك حتته، أو فوقه
 اهللا ذات يف األقوام بني كبري اختالف هناك باختصار،. كلها عبادا

 كل لدين املركزية النقطة فإن اخلالف هذا من الرغم على ولكن. وصفاته
 بل تلقائها من الوجود إىل تأت مل فيها وما الدنيا أن هي ومذهبهم قوم
 النصارىو اليهود من كل ذلك على ويتفق. أعلى وجود قدرة جتلي هي

 والبوذية، اجلينية مذهب وأتباع واوس والسيخ واملسلمني واهلندوس
 من" زولو"و" هات هاتن" وأقوام أمريكا مشال من احلمر اهلنود وكذلك
 األصليني أستراليا وسكان الغربية أفريقيا من والزنوج اجلنوبية، أفريقيا

 كوند"و نيوزيلندا، من" ماوري"و املتجمدة املنطقة من واألسكيمو
 الزمن حيث من نظرنا إذا مث. الصني من الطاويني وفئة اهلند، من" وسنتال
 جمهول زمنٍ من الناس ويف الراهن الزمن يف الدنيا يف نفسه األمر وجدنا

 الزمن من والقبائل الوسطى العصور من الناس يف كذلك التاريخ،
 خفية سواء ما، بصورة جتدوا زمن أو قوم أي خذوا باختصار،. االبتدائي

 وجود تصرف حتت تعمل الدنيا هذه بأن القائل االعتقاد واضحة، أو
 أقوام اتفاق فإن والكثرية العظيمة اخلالفات من الرغم على إذًا،. أعلى
 النظر وبغض صفاته، عن النظر بغض- إهلا العامل هلذا أن على كلها العامل
 أن وجود ىعل كاف دليل - أكثر أو واحدا الوجود ذلك كان إذا عما
  . إنكاره عاقال يسع ال اهللا
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 عرفوه أو عيانا اهللا رأوا أم كلهم يدعون األقوام هؤالء بأن أقول ال
 أقول بل اال، هذا يف شهادة رؤيتهم يقدمون أم أي صفاته، وشاهدوا

 كانوا الكثرية الدينية خالفام من الرغم على العامل أقوام إن مجيع فقط
 االدعاء وهذا. زمان كل يف األشكال من بشكل باهللا اإلميان يدعون
  . فعال إهلا هناك أن على دليل - عامليا قبوال حليازته- وحده

 تصبح أن درجة إىل قبوال ما عقيدة حيازة فتعلموا أن جيدا فكّروا
 ومذهبهم، لدينهم مركزية نقطة كلها األقوام وجتعلها كله العامل عقيدة
 قوما أن هذا يومنا وإىل التاريخ جرف منذ واحد مثال وجود ودون
 ال. إنكاره ميكن وال صحته على قوي دليل كقوم، االعتقاد هذا أنكروا

 بعض ويف العامل، يف رواجا تأخذ أيضا اخلاطئة املعتقدات أن شك
 لن ولكن واملكان، الزمان حيث من ما حد إىل دائرا تتوسع األحيان

 قوم، أي ينكره ال حبيث العامل اءأحن كافة يف خاطئ اعتقاد استتباب تروا
 القبول ينال ظل بل واحد، زمن على مقتصرا االعتقاد ذلك يبق مل مث

 الرتفع ذلك حدث لو. اخلليقة بدء منذ العاملي املستوى على نفسه
 وجودا هناك أن عتقادإن اال إذًا،. والباطل احلق بني التمييز وتعذر األمان
قد نال قبوال  واملكان الزمان قيود عن منـزه وهو الدنيا فوق أعلى

 على دليل العامل تاريخ يف له نظري ال الذي العظيم اإلثبات فهذا عظيما،
  . كاذبا يكون أن ميكن ال أنه
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 قطعا، باهللا يؤمنون ال يزالون وال أناس الدنيا يف كان أنه أحد قال وإذا
 ولكنهم زمان كل يف مثلهم أناس الدنيا يف يوجد أنه يف شك ال: فجوابه

 عقيدة تستتب ومل قط، زمان أي يف القوم مستوى على بأمهية حيظوا مل
 على قوم أي يف األزمان من زمن يف ودائمة مستقلة بصورة اإلحلاد

. قط العامل يف وإحكاما رواجا اإلحلاد سلسلة تلق ومل القومي، املستوى
 الناس بعض قلوب حكمت أا من أكثر أمهية وقت أي يف حتظ ومل

 أقوام تاريخ يف االعتقاد هذا أمهية مثل إن. فقط مؤقتة بصورة وأذهام
 ضد - وفينة فينة بني التمرد علم يرفعون الذين-  املتمردين كمثل العامل

 يقفوا أن على يقدرون ال ولكنهم البالد، يف ومحكمة مستتبة حكومة
 كموايح أن يستطيعون وال طويلة، فترة إىل مجاعتهم مع احلكومة أمام

 ميكن هل. ومحكمة دائمة بصورة البالد من واسعة رقعة على سيطرم
  . كال مث كال، املتمردين؟ هؤالء بسبب البالد يف مستتبة حكومة يف الشك

�אUو�
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 يقولون الغربيني املؤلفني بعض أن شبهة املقام هذا يف أحدا انتابت إذا
 فجوابه ،على املستوى القومي اهللا بوجود تعتقد مل أقوام الدنيا يف كان أنه
 عن الناس يظن. ذلك كتبوا الغربيني املؤلفني بعض أن يف شك ال أنه

 إذا ولكن اهللا، بوجود تعتقد مل األقوام بعض أن خصوصا األويل الزمن
 هذا قوهلم يف واؤأخط املؤلفني هؤالء أن جبالء لوجدنا املوضوع يف تعمقنا
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 معتقدات نسبوا حني خاص بوجه واؤأخط وقد حبثًا، املوضوع يقتلوا ومل
 فقط واألوهام واجلهل اخلوف إىل الشرك على املبنية القدمية األقوام بعض

. متاما خطأ هذا ولكن قط، اهللا بوحدانية يعتقدوا مل أم خطأ وفهموا
 االعتقاد من فرع لكنها اجلهل نتاج كانت وإن الشرك، عقيدة أن واحلق
 الشرك معتقدات أن أي ذاته، حبد األصل هي وليست حتما اهللا بوجود

 أن مطلقا حيدث وال باهللا، اإلميان عقيدة عن االحنراف عن دائما تنتج
 يف توجد. كليا اهللا بوجود االعتقاد فقدان نتيجة الشرك معتقدات تنشأ

 تطرقت مث اهللا بوجود االعتقاد على ثابتني كانوا قوما أن أمثلة العامل تاريخ
 معتقدات تتغلب األحيان بعض ويف رويدا، رويدا الشرك معتقدات إليهم

 األنظار عن وتغيب النسيان طي يف اهللا وجود عقيدة تصبح حىت الشرك
  . املطاف اية يف وتتالشى كليا

 األقوام حنسب أن العدل مقتضى فمن موجودة األمثلة هذه دامت فما
 الشرك معتقدات إال عندهم يالحظ ال واليت الزمان أوائل يف كانت اليت

 البداية يف تعاىل باهللا مؤمنني كانوا أم عندنا حمفوظا ليس األويل وتارخيهم
 معتقدات حملها وحلت رويدا، رويدا كليا العقيدة تلك عندهم تالشت مث

 هذا دليلنا ضد الناس بعض قدمها اليت األمثلة أن احلق. البحت الشرك
 األويل التاريخ يكن مل وملا. حمفوظا األويل تارخيهم ليس بأقوام تتعلق كلها

 أن - األخرى الواضحة النظائر بعض عن النظر بغض -  الظن فإن حمفوظا
 الشركية معتقدام وأن البداية، منذ الشرك على ثابتة كانت األقوام تلك
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 بوحدانية االعتقاد وأن فقط، األوهام واتباع واخلوف اجلهل نتيجة كانت
 يسع الو متاما، عادل غري استداللفهو  قط؛ فيهم يستتب مل تعاىل اهللا

  . بتاتا قبوله عنيد غري عاقال
 أن جبالء لنا لتبني املوضوع يف النظر أمعنا لو ذلك إىل إضافة
 بد ال بل واألوهام، واخلوف اجلهل جمرد عن تنجم ال الشرك معتقدات

 أنه الفطرة مقتضى من أنه شك ال. قبلها اهللا بوجود االعتقاد وجود من
 شأنا أرفع أو وعظمة هيبة وأكثر منه أقوى شيئا املرء يرى عندما
 إذا ولكن. منه ويرتعب وخيافه عظيما شيئا وحيسبه له يذعن نفعا وأكثر
 أن متاما املستحيل فمن كليا العبادة تصور جيهل الشخص هذا مثل كان

 املعبودية. له ومالكا خالقا وحيسبه اخلوف بسبب له معبودا يتخذه
. األشكال من بشكل العبودية تصور املرء ذهن يف يكون أن تقتضي
 غري ما، فكرة خيلق أن ميكن ال اإلنسان تصور أن جيدا فتعلموا فكّروا

 قبل من شيئا قد رأى أحد كان إذا أنه مبعىن مقلِّدا، يكون أن ميكن أنه
 ذلك صورة تصوره يرسم أن حتما ميكن عندئذ جربه أو عنه مسع أو

 أما. تصوره يف ميددها أو الصور تلك يزيد أن ميكنه مث. ذهنه يف الشيء
 ميكن فال نظريه ناظريه أمام ميثل ومل عنه يسمع ومل شيئا املرء ير مل إن

 واملعبود العابد فكرة دامت فما. ذهنه يف صورته يرسم أن لتصوره
 من بد فال قوم، كل معتقدات يف األشكال من بشكل موجودة

  . املراد وهو األصل، حيث من باهللا يعتقد قوم كل بأن االعتراف



��� �
� �

� �

  

�١١٥�

 وشدة قوة بكل املقال بداية يف أُخربنا قد أننا شبهة أحدا انتابت وإذا
 اإلحلاد، فريسة قوم وكل باهللا، يؤمنون ال املعاصرين الناس معظم أن
 يكن ومل تعاىل باهللا تؤمن العامل يف األقوام مجيع بأن قيل فقد هنا أما
 كال يف تعارضا هناك وكأن قط، اإلحلاد نصيب يف العام القبول هذا

 بأن قيل حني ألنه التدبر، قلة عن ناجتة الشبهة هذه: أقول. البيانني
 اإلميان إىل بالنظر ذلك قيل فقد اإلحلاد عرضة كلها املعاصرة األقوام

 تناقض فال ،احلقيقي غري اإلميان ذُكر فقد البحث هذا يف أما احلقيقي،
 الناس معظم أن متاما صحيح إذًا حمله، يف صحيح كالمها بل بينهما،

 حيام يف لتؤثر حية حقيقة ليس إميام ألن باهللا، يؤمنون ال املعاصرين
باهللا  يؤمنون كانوا العامل يف األقوام مجيع أن أيضا وصحيح عمليا،

 الشرك، على نيامب أو وميتا ضعيفا إميام بغض النظر عما إذا كان
 القوم حيث ومن األشكال من بشكل كانوا أم فيه شك ال مما ولكن
 أنه واملعلوم. نفوسنا وبيده إهلا العامل هذا فوق بأن اإلميان على ثابتني

. الباطنية احلقيقة تناقَش ومل فقط االعتقاد حيث من اإلميان هنا ذُكر قد
 أن الكالم ملخص. ابينهم تناقض وال حمله يف صادق البيانني فكال

 اإلميان عقيدة به حظيت الذي العاملي املستوى وعلى العظيم القبول
 واالعتقاد والصدق، احلق على مبين أنه على دليل زمان كل يف باهللا

  . املراد وهو متاما، وخاطئ باطل فهو إحلادا مقابله يسمى الذي
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 عقليا دليال كان وإن اهللا، وجود ثباتإل تقدميه أريد الذي التايل الدليل
 ألهل ميكن ولكن باهللا، يتعلق فيما" يكون أن جيب" مبرتبة ويتعلق أيضا

 يظنن ال. تعاىل اهللا وجود على وقاطعة يقينية إشارة منه ينالوا أن البصرية
 اليقني مرتبة إىل تؤدي وال فقط الشك على مبنية العقلية األدلة أن أحد

 أنه اهللا عن القول ألن متاما، الفهم أساء فقد ذلك ظن ومن .تعاىل بالبارئ
". فعال موجود هو: "مرتبة مثل اليقني مرتبة هي إمنا" يكون أن جيب"

 الكامل اليقني يتسىن ال" يكون أن جيب" مرحلة يف أن هو الوحيد الفرق
 والسكينة الطمأنينة تنال وال" فعال موجود هو: "مرحلة يف يتسىن الذي
 من مرتبة أيضا املرحلة فتلك وإال ،"فعال موجود هو" مرحلة يف تأتىت اليت

  . أيضا إلنكارها جماال العاقل جيد ال اليقني
 األدلة نتيجة ينشأ الذي اليقني أوالها مراتب، ثالث لليقني أن احلق
 أننا ذلك مثال. اآلثار إىل بالنظر شيء وجود على املرَء ويدلُّ العقلية،

 هناك تكون أن بد ال أنه منه على ونستدل فالة يف صاعدا الدخان نرى
. مستحيل النار بغري الدخان وجود ألن الدخان، منها يصعد نار

 يف يسمى اليقني هذا. النار بوجود عقليا يقينا فينا ينشئ هذا واستداللنا
 نتيجة ينشأ الذي اليقني أي ،"اليقني علم" الكرمي القرآن مصطلح

 والواضح. للمشاهدة مباشر دخلٌ فيه وليس عقلي،ال أو العلمي االستدالل
 يستدلّ ألنه اليقني من النوع هذا متثّل أيضا" يكون أن جيب: "مرتبة أن
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 النار نرى عندما ولكن. املباشرة الرؤية من وليس اآلثار من أيضا فيه
: مرتبة إىل اليقني هذا يتحول عمليا، يف اإلحراق خاصيتها جنرب أو بعينينا

 الفرق بيان ميكن أخرى وبكلمات. واليقينية القاطعة" د فعالهو موجو"
 جيب" مرحلة يف بأننا" فعال موجود هو"و" يكون أن جيب: "املرتبتني بني
 تبقى ال" فعال موجود هو" مرحلة ويف باألدلة، باهللا نؤمن" يكون أن

  . املشاهدة صبغة تأخذ بل قائمة األدلة وسيلة
 بينهما اللتني األخريني اليقني رجتيد ذكر هنا الفائدة من خيلو ال

 قبل، من ذكرت كما" اليقني علم" هي األوىل الدرجة. الكرمي القرآن
شيء وجود على العلمي االستدالل بواسطة يتسىن اليقني هذا بأن وقلت 

 ال املرتبة هذه ويف ،"اليقني عني" هي الثانية واملرتبة. خالل تأثرياته من
 النار مثال بذكر القول ميكننا مثال. املشاهدة تبدأ بل باقيا االستدالل يبقى

 يبقى فال بعينينا النار ونرى الدخان باجتاه منشي عندما أنه آنفا املذكور
 وال ،"اليقني عني" إىل يتحول بل فقط" اليقني علم" على مقتصرا يقيننا
  . لالستدالل دخلٌ فيه يكون

 حق" القرآن صطلحم يف تسمى ثالثة درجة هناك الدرجة هذه وفوق
 أي حبرارا، ويشعر كثريا النار من يقترب عندما لإلنسان وتتسىن" اليقني
 ال ثانية ناحية ومن. احلرارة أي والفريدة، الطبيعية خباصيتها بنفسه يشعر
 القرب، بسبب أيضا حراراا من يستفيد بل فقط النار ضوء يرى

 هي هذه. غريه نم الصحيح الطريق متييز على يقدر ضوئها وبواسطة
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 هذه ضمن توجد أنه غري. مرتبة أية تفوقها ال اليت النهائية اليقني مرتبة
 اليقني مرتبة ينال إنسان وكل حتما، دوا خمتلفة مراتب النهائية املرتبة
. هنا تفصيله يف اخلوض إىل حاجة ال ولكن وجهده، مواهبه بقدر

 هي اليت" يكون أن بجي" ومرتبة لليقني، خمتلفة مراتب هناك باختصار،
  ". اليقني علم" وتسمى منها األوىل املرتبة هي اآلن البحث قيد
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 فجر منذ نرى أننا هو اآلن بيانه أريد الذي اهللا وجود على الدليل
 كان وإن- ومنكريه باهللا املؤمنني بني املواجهة متت كلما أنه التاريخ
. دائما املؤمنني حليفة الغلبة كانت -العمل أو االعتقاد حيث من اإلنكار

 أن أقصد ال. املؤمنني لنصرة تعمل غيبية يدا هناك أن على يدل وهذا
 النجاح ألن االختالف، من نوع كل يف دائما الكافر على ينتصر املؤمن

 خيتار أن ميكن وال الطبيعة، قانون حبسب يتحقق عادية ظروف يف والفشل
 هذا. الكافر دون املؤمن ينتصر مث مؤمن خيتارها وال االنتصار طرق كافر

 الذي نصيب يف النجاح سيكون بل أبدا العادية الظروف يف حيدث لن
 االختالفات عن هنا أحتدث ال إذًا،. كان أيا النجاح، طريق يسلك

 صادق الدنيا يف هب كلما أنه هو املراد بل العادية الدنيوية واملواجهات
 ينجح فهو الدنيا يف اإلميان يقيم أن حياته نم اهلدف جعل اهللا أن مدعيا
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. الدنيا قوى من قوة جناحه يف سبيل أن تقف ميكن وال حمالة، ال مهمته يف
  ).٢٢: اادلة( �ورسلي أَنا لَأَغْلبن اللَّه كَتب�: الكرمي القرآن يقول

 حيث من كليا احليلة عدمي ويكون وحيدا ينهض الرسول أن فنرى
كما لو  والعتاد والعدة العدد حيث من معارضوه ويبدو املادية، باألسبا

 تغزو ذلك من الرغم على ولكن البصر، ملح يف سحقا سيسحقونه أم
 املطاف اية يف حليفه النجاح ويكون رويدا، رويدا الناس قلوب أفكاره
 مرة املشهد هذا الدنيا تشاهد مل. والنكبة واخلزي الذلة معارضوه ويلقى

 وزد املرات، آالف شاهدته بل مرة عشرين أو مرات عشر وال مرتني وأ
 مثل يف النجاح فيه كان واحد مثال العامل تاريخ يف يوجد ال أنه ذلك إىل

 اهللا ينكر الذي هو هنا امللحد من واملراد. امللحد نصيب يف املواجهة هذه
  . ةحقيق به يؤمن وال فقط تقليديا إميانا به يؤمن أو كليا تعاىل
 يف خمتلفة أصقاع يف نشبت حرب جيدا فتعلموا أا فكِّروا أعزائي، فيا

 مرة تنشب ومل خمتلفة، وظروف خمتلفة وأزمنة خمتلفة أقوام وبني األرض
 كل ويف املرات، آالف نشبت بل فقط املرات مئات أو املرات عشرات أو

 العدة ىلإ ومفتقر احليلة عدمي اهللا عباد من عبد جانبٍ يف يكون مرة
 العظيمة املنكرين جيوش تكون آخر جانب ويف اهللا، باسم فيهب والعتاد

 املعركة يربح احلرب تنشب وعندما. والعتاد العدة من نوع بكل مدججة
 االلتحاق إىل - أسرى وهم-  اإلحلاد فوج ويضطر اإلهلي، العبد ذلك
 انتصر حيث واحدا مثاال إيلَّ قدموا صدفة؟ حيدث ذلك أَكُلُّ. أتباعه حبلقة
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 أليس واهلوان. اخلزي اهللا عبد ولقي احلرب هذه مثل يف املنكرين جيش
 اهللا باسم يهبون الذين تنصر القادر اهللا يد أن على قاطعا دليال املشهد هذا

  . ميتة دودة حىت الدنيوي والعتاد العدة مقابله تساوي ال الذي
 قام إعالن بأي. اهلند ينمياد يف ورام شندر كرشنا إجنازات إىل انظروا

 النتيجة كانت ماذا مث اهلند؟ من اخلونة عاملهما وكيف الصاحلان هذان
 أوال املقدسني؟ هذين أمام اليوم كلها اهلند أهل رقاب تعنو أال النهائية؟
  هلما؟ مطيعني خداما بكوم يقرون
 أن إىل وانظروا اهللا، خليل إبراهيم األنبياء أيب حياة وقائع ادرسوا مث
 ألقاه وقد املكفهرة، الشام بالد وديان يف اهللا باسم وحيدا قام هذا اهللا عبد
 مل ظاهريا احليلة العدمي اإلنسان هذا ولكن النار، األشاوس يف اإلحلاد أبناء
 فرش على مستلقيا كان كمن تعاىل اهللا يكبر ظل بل خيف، ومل خيش

 أعلى وجود وتص ألن ذلك؟ حدث ملاذا. وسكينة هدوء بكل األزهار
 هل السماء، إىل انظر إبراهيم، يا: قائال � إبراهيم أذني يف يدوي كان

 يا جيوشك إحصاء يستطيع من: إبراهيم قال جنومها؟ حتصي أن تستطيع
 فأحلف والوفاء، واإلخالص احلب عهد معي عقدت لقد: � قال ريب؟

 ولن كالنجوم اهلداية مساء يف ونؤسيتألل أيضا وأوالدك آلك أنّ بنفسي،
 تيسر ما بعدد أتباع نيب ألي يتيسر مل انظروا، جتدوا أنه مث. يحصوا
   النار؟ يف إبراهيم ألقوا الذين أولئك اليوم أين: انظروا مث. � إلبراهيم



��� �
� �

� �

  

�١٢١�

 يف أهله ووضعه فقرية، عائلة يف ولد قد إذ مثال، � موسى خذوا مث
 فرعونُ وأمر فرعون، أهل فالتقطه اليم، يف وألقوه فرعون خشية صندوق
 الغالم شب عندما. بيته يف الطفل يربى أن آخر لسبب أو الرمحة بعاطفة
 جيوب وظل السلطة، حبق جرمية عقوبة خائفا الوطن من إىل الفرار اضطر

 بعد ابنته وتزوج الصاحلني، أحد خدمة اختار حىت والفلوات الصحارى
 اهللا، بنور االستنارة عدب فرعون بالط إىل عاد مث سنني، عشر إىل خدمته
 خالقك اهللا من رسول إين: مفاده ما البالط أهل أمام لفرعون وقال

 تكون فلن وإال إسرائيل بين معي فأرسلْ ومالكي، ومالكك وخالقي
 هل موسى يا: السلطة بنشوة خممورا عابسا فرعون فقال. حسنة عاقبتك

 موسى فنصحه .مائديت إذ تربيت على صوابك إىل عد أمامي؟ فمك تفتح
 معه إسرائيل بين ليأخذ فخطط تزول، تكاد ال نشوته أن ووجد �
 فرعون علم وحني. ذلك بعد حيدث ما وسريى حكيمة خبطة عامال خفية
 الذين ليالحق العرمرم احلكومة جيش مع وخرج غضبا استشاط بذلك
 إسرائيل بنو املشهد ارتعب هذا وبرؤية. سريعا وأدركهم الفالة يف فروا

 أقصى إىل جبناء جعلتهم قد السنني من لعديد العبودية كانت الذين
 كان موسى ولكن اآلن؟ نفعل أن ميكن ماذا: قلقني ملوسى وقالوا احلدود،

 ربي معي إنّ كَلّا�: مذعورة وجوه إىل بالنظر فقال الصخرة ثبوت ثابتا
. سبيال لنا سيجعل ريب إن للقلق، داعي ال أي ،)٦٣: الشعراء( �سيهدينِ
 سنني بضع قبل وطنه من هرب الذي نفسه موسى ذلك قال اهللا، سبحان
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 جيش مواجهة يف مطلقا اآلن يقلق مل ولكنه املصرية، الشرطة من خائفا
 له وجعل ملوسى البحر انفلق لقد النتيجة؟ كانت وماذا. اجلرار فرعون
 واجأم لقمة وعتاده وعدته جيشه مع أصبح فرعون ولكن يبسا، طريقا
 موسى أتباع إن بل فحسب ذلك على األمر ينته مل مث. املهيبة البحر

 فال فرعون أما السالم، عليهما إبراهيم أتباع مثل واإلحصاء العد يفوقون
  . للناس عربة صارت اهلامدة جثته أن غري أحد يعرفه

 فتاة بطن من ولد الذي � الناصري املسيح وقائع نالحظ اآلن تعالوا
 بأن وقالوا ما الباطن، خبثاء اليهود، فوجه إسرائيل، بين من ةفقري عذراء

 كانت والدته أن ونسوا االبن؟ هذا هلا فأنى قط، تتزوج مل الفتاة هذه
 آدم بينما األقل، على أُما للمسيح أن أيضا ونسوا. ٦سابقة نبوءة نتيجة
 املولود شب لقد حال، أية على. يقولون كما أب وال أُم له يكن مل �
 من رفعه الذي نفسه القدمي رفع الصوت القدس روح وبتأييد من أب بغري
 اليهود ولكن. مصر يف وموسى الشام، يف وإبراهيم اهلند يف" كرشنا" قبل

 األمر وبلغ غضبا استشاطوا سلفا بازدراٍء إىل املسيح ينظرون كانوا الذين
. غايتهم حققوا أم ظانني وفرحوا تآمرهم نتيجة الصليب تعليقه على إىل

 وأنقذته ا املؤمن لنصرة فجاءت املسيح، تؤيد كانت أخرى قوة ولكن
 تسلط لقد: قائلة باحلب الزاخر بكالمها وطمأنته الوشيك املوت من

 وسيبقى الوعد صادق إهلك ولكين حبكميت، مؤقتا اليوم اليهود عليك
                                                           

 ١٤: ٧ إشعياء سفر انظروا  ٦
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 أنت أنك ملالعا وسريى القيامة، يوم إىل أتباعك سيطرة حتت اليهود
 يسيطر أمل اليوم؟ العامل يشاهده فما الذي. اليهود وليس احلقيقة يف املنتصر
 اليهود؟ حالة إليه آلت وماذا العرم؟ كسيل كله العامل على املسيح خدام
 انظروا: مستهزئني وقالوا األشواك تاج املسيح رأس على اليهود وضع لقد
 على يضعوا أن م رمحة املسيح أتباع فرييد اليوم أما ملكُنا. إنه إليه
 بذلك، أحد هلم يسمح ال ولكن املقدسة، األرض حكم تاج وسهمؤر

 تعليق مغبة عام ١٩٠٠ منذ الصليب على معلّقة إسرائيل بين أمة وكأن
  ! عربةً اهللا بطش أعظم ما اهللا، سبحان. معدودة لسويعات عليه املسيح

 تزوج لقد). نفسي دتهف( � املصطفى حممد اجلميع سيد إىل انظروا مث
ة فتاة من قريش من ينحدر وفقرية شريفة عائلة من شابب مل. حييكتي 

 تاركا الفتاة زوج مات حىت جدا وجيزة فترة إال معا يعيشا أن للزوجني
 الربيء قلبها يف ذكرياته يوم كل أحشائها يثري يف واجلنني. حامال إياها
 وقد- مسرورة فرحة أُمه رأتهو الولد ولد حال، أية على. كبري بأمل

 الطفل ألن -كبريين وحزن بأمل قلبها يف املرحوم زوجها ذكرى هاجت
 أرادت. ناظريها أمام موجودا كان حيا زوجها اسم يبقي أن له قُدر الذي
من ولكن قريش، تقاليد حبسب البدو يف مرضع إىل ابنها تسلِّم أن اُألم 

 أن رضيت مرضع وجدت طويل حبث بعد اليتيم؟ الولد هذا سيستلم
 حجرة يف األولية حياته أيام األنبياء سيد قضى وهكذا معها، الولد تأخذ

 وقت ميض مل ولكن والدته إىل عاد قليال كبر عندما. العرب صحراء يف
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 الولد وصار األرواح عامل يف املرحوم زوجها إىل أُمه حىت رحلت طويل
 العمر سنوات ظلت. رة كغريه من قريشالتجا بدأ كرب حني. األبوين يتيم
 كان ولكن يكتب، وال يقرأ ال أُميا شخصا كان. النحو هذا على متر

 وأطلق الفاضلة، أخالقه على بناء خاص واحترام بعزة قريش يف إليه ينظَر
 العمر من عاما األربعني عندما أوشك على". األمني" لقب عليه الناس
 مكروهة وديانتهم وتقاليدهم قريش داتعا وبدت اخللوة، إىل طبعه مال
 عن شدة بكل يبحث وبدأ السليمة، الفطرة ذي اإلنسان هذا نظر يف

. صادقا اطمئنانا القلوب يطمئن الذي والدين الفاضلة األخالق مبادئ
 خللوته، الغار هذا � فأحب متروك، غار وفيه أجرد جبل يقع مكة قرب
 غري وجود ذكر يف أوقاته يويقض خلوة، يف ار ليل فيه جيلس فكان

 زوجته أن إال سر، صاحب له ليس. املضطرب قلبه ذكْره يهدئ معروف
 األيام ظلت. زوجها قلق إىل نظرا قلقت مكة يف تعيش كانت اليت املسنة

 لتلك نورانية أشعة بدأت حني وقت أتى حىت رويدا رويدا متر واألشهر
 وبدأ النقي، قلبه على تنـزل هاعن يبحث كان اليت املعروفة غري الذات
  . املغمضتني شبه عينيه أمام ينكشف الواسع الروحاين العامل مشهد

 على وعرض اخلمول زواية من خرج حىت طويل زمن مير مل باختصار،
 إله وال ومالكه العامل هذا خالق اهللا إىل ودعاهم فيه اهللا عينه منصبا قريش
 ولكنه. باالهتمام جديرا هحيسبو ومل كالمه من قريش سخرت. سواه

 به وآمنوا واملخلصني العقالء بعض حوله واجتمع مهمته، إمتام يف استمر
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 رقادهم من يفيقون أيضا قومه بدأ عندئذ. مهمته يف ينصرونه واؤوبد
 مل لو بل والسخرية، باإلعراض املوضوع ينبغي أال يقابل أن وشعروا
 دينية حرب نشبت وبذلك. وفرقا فُرقة القوم يف ألحدث حد له يوضع
 املترامية العرب بالد يف وأحدثت العامل، تاريخ يف هلا نظري ال عظيمة

 واضطرمت عاما، عشرين إىل التعبري، صح إن وطوفانا، زلزاال األطراف
 حتت كلها البالد جتتمع مل ما ختمد مل نار أقصاها إىل البالد أقصى من
 من حفنة يردوا أن لىع يف مكة قريش عزمت أوال. واحد إله راية

 هلوهلا تقشعر ملظامل عرضة وجعلوهم قهرا، السابق دينهم إىل املسلمني
 أذنيه إىل اإلسالم صوت تناهى عندما حبشيا، عبدا بالل كان. األبدان

 يف كبريا زعيما خلف بن أمية سيده كان. فورا السليمة فطرته قبلته
 إىل يأخذه أمية كانف. يطاق ال حد إىل الشقي هذا آذاه لقد. قريش

 وكان الفرن، مثل احلجرية مكة أرض تكون حني اهلواجر حر يف اخلارج
 ساخنة أحجارا صدره على ويضع اجلسم عاري احلارق الرمل على يلقيه

 لألوثان ويسجد اهللا عبادة ويترك � حممد عن يتخلى أن منه ويطلب
 جيدا العربية فيعر بالل يكن مل. النحو هذا على تعذيبه يف سيستمر وإال

 أن أستطيع وال واحد اهللا أي أحد. أحد: ويقول السماء إىل يرنو فكان
 األوباش الشباب إىل ويسلِّمه حببل رباطه يشد الظامل سيده فكان. أتركه

 مث. بالدم ويتضرج العاري جسمه فيجرح احلجرية مكة أزقة يف ليجروه
: نفسه الصوت لسانه من فيصعد باللُ؟ يا اآلن تقول ماذا: أُمية يسأله
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أحد بإشارة احلجارة على أخرى مرة جيرونه األوباش الشباب فكان. أحد 
  . أمية من

 حرا، كان بل عبدا يكن مل ،	 خباب امسه آخر مسلم هناك كان
 األشرار قريش شباب أخرج مرة ذات. مكة يف حدادا يشتغل وكان

 يتمكّن كيال صدره على أحدهم وجلس عليه، وألقوها الكري من جذوات
 املخلص اهللا عبد ولكن ظهره، حتت اجلذوات مخدت حىت االنقالب، من
 أبو منها طلب ،فقرية سيدة عنها اهللا رضي مسية كانت. اهللا يترك مل هذا

 مل ولكنها بالتعذيب، سيهلكها وإال اإلسالم عن تتراجع أن بشدة جهل
 فرجها يف الشقي هذا فطعنها. اإلسالم على ثابتة وظلت لضغطه ختضع
 اليت قريش ألعمال األمثلة بعض هذه. احلارق مكة ميدان يف وقتلها

 احلرب تلك أوائل يف احليلة وعدميي الضعفاء املسلمني ضد صدرت
  . الدينية
 جرح حىت) نفسي فدته( املسلمني سيد الطائف أوباش رشق لقد
. بالدم حذاؤه وملئ القدمني أمخصي إىل الرأس قمة من الشريف جسمه

 املظامل هذه بلغت وعندما. قتله وحاولوا أهلها مكة داخل قاطعه لقد
 األحوال كل يف � حممدا تقتل أن املطاف اية يف قريش وقررت قمتها

 املدينة إىل مكة من أصحابه من حفنة مع � النيب هاجر مجاعته، لتندرس
 كوافيتر قليال قريش غضب زوال إىل ذلك يؤدي أن احلسبان يف واضعا

. السلمية دعوم تبليغ يعرقلوا ولئال وأمان سالم يف يعيشون املسلمني
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 زعماؤهم وجتول قبل، ذي من أكثر قريش غضب نار أذكى ذلك ولكن
 حالتهم صارت حىت املسلمني ضد كلها القبائل وحرضوا كلها البالد يف

 يف لاألميا مئات إىل النار لُـهب تصعد فالة يف حماطا يكون الذي كمثل
 املسلمني حالة صورة ترسم التالية التاريخ رواية إن. جوانبها كافة

  : مفاده ما فيها جاء فقد حينذاك،
 املدينة أهل من بعض وأجارهم املدينة إىل وأصحابه حممد جاء عندما

 ليال ينامون آنذاك املسلمون كان. ضدهم كلها العرب بالد هبت
 يهامجهم أن خشية النهار أثناء حيملوا كانوا كما باألسلحة مدججني

يف العدو مىت ندري ال: مضطربني قلقني يقولون وكانوا. وقت أي 
   ٧.اهللا إال خناف وال ،باطمئنان فيها نتنفس أيام نصيبنا يف ستكون

 وكانوا معدودين، أشخاص من أكثر حينذاك املسلمني عدد يكن مل
 كانت آخر جانب ويف. احلدود أقصى إىل احليلة وعدميي وفقراء ضعفاء

 لتمحو وعتاد عدة مع عارم كسيل وتغزو ضدهم جمتمعة كلها البالد قوى
 الذين الناس من حفنة من املتكونة اجلماعة هذه األبد إىل العامل صفحة من

  . اهللا باسم قاموا
 عدمية احلرب هذه يف وأصحابه � النيب قدمها اليت إن التضحيات

 إىل حاجة وال التاريخ صفحات يف مرقومة ا مروا اليت واملشاكل النظري،
 بيانه عن الطرف أغض أن أستطيع ال حادث هناك ولكن. هنا تكرارها

                                                           
 النـزول أسباب يف النقول لباب: اُنظر  ٧
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 يف كبرية مجاعة مع مير مرة ذات كان � النيب أن وبيانه املقام، هذا يف
األمام، من سهاما معادية قبيلة عليهم فجأة أطلقت إذ ٨احلجاز يف واد 

 جيش الفوضى فعمت املباغت، اهلجوم من مبهوتني املسلمني حلفاء فتأخر
. ركّاا مع واحلمري والبغال واألحصنة اجلمال وفرت يف امليدان، املسلمني

 املسلمني وأمطر كاألسد مزجمرا تقدم املشهد هذا العدو رأى عندما
 مل فارغا، امليدان ووجد حوله فيما � النيب نظر. السهام من اهلاربني وابال

 وال املدينة من األنصار املخلصني وال مكة من اجلدد سلمنيامل جيد
 من يتقدم كان الذي العدو إال حوله ير فلم. املهاجرين القدامى الصحابة

 يف ثابتا بقي � ولكنه السهام، من وابال وميطر عارم كطوفان األمام
 بالقرب واقفا كان الذي أصحابه ألحد مفاده ما وقال كصخرة مكانه

. السهام خشية الوراء إىل يتأخر ال حىت بقوة فرسي جلام خذْ :مذعورا منه
  : معلنا العدو إىل وتقدم فرسه ركل مث

  املطلب عبد ابن أنا      كذب ال النيب أنا
 إىل تناهى مل يلبث أنْ حبيث الصوت ذلك يف كان سحر أي أدري ال
 موسعه يف ما كل باذلني سيدهم حول فورا اجتمعوا املسلمني حىت آذان

. البصر ملح يف الغازية العدو صفوف ومزقوا بنفوسهم، ومضحني
 جلوء على ميض ومل هذا. النحو هذا على احلرب هذه جرت باختصار،

 تسع املدينة إىل -حراء غار يف اخللوة على متعودا كان الذي-  � النيب
                                                           

  املقصود غزوة حنني (املترجم)  ٨
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 كانت اليت األطراف املترامية العرب بالد وبدأت إال بالكاد، سنني
 تافات أقصاها إىل أقصاها من تدوي مربع ميل ألف مائة تسع مساحتها

  ". أكرب اهللا"
 أيضا أنتم فلتفعلوا: فأقول كله، السيف فعل هذا بأن قائل يقول قد
 ويف حيلة وال قوة وال له حول ال وضعيف فقري شخص ض لقد. ذلك

 معاداة أميا يعاديه كان بلدا عقب على رأسا قلب أعوام بضعة غضون
 هل. القدمني أمخصي إىل الرأس قمة من بالسالح ضده مدججا وكان

 األغبياء؟ أيها السيف رفع من الغيور؟ اهللا قدرة جتلّي أم السيف فعل هذا
 السيف؟ برفع بادروا املسلمني أن يثبت أن يستطيع أحد من منكم هل

 أنفسهم عن دفاعا السيف املسلمون رفع عندما أنه يثبت من منكم وهل
 الظلمة أبناء يا قهرا؟ اإلسالم يف واحدا شخصا أدخلوا ألمنا وإلحالل
 ضد السيوف برفع سبقوا الذين هم العرب أن لكم أؤكد كيف األشقياء،
 يدا � حممد وراء أن تيقّنوا إال بعدما أغمادها إىل يعيدوها ومل املسلمني،

 .بعوضة جناح بقدر حىت الدنيا ألسباب أمامها أمهية ال وقادرة، قوة ذات
 بل السيف خشية ليس ولكن خائفني، اإلسالم قبلوا الناس أن صحيح
 ليس ولكن بأيديهم، األوثان كسروا أم يف شك وال. اهللا خشية نتيجة
. حيلة وبال ذليلة نفسها األوثان وجدوا ألم بل املسلمني قوة من خوفا
 لو: يقولون وهم باألوثان استخفوا مكة زعماء بعض أن التاريخ من يتبني
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 حممد أمام املستكربة العرب رقاب عنت ملا القوة من شيء فيها كان
)�(٩.  

 الذين أنتم أما بلسام، ذلك يقرون كلها األحداث هذه شهدوا الذين
 العرب بالد من األميال آالف بعد على وتسكنون عام ١٣٠٠ بعد أتيتم

 ماإلسال قبِلوا العرب أن تزعمون تاما جهال اإلسالم تاريخ وجتهلون
  حدود. للجور تكون أن جيب للعناد، . ويل)�( حممد سيف خشية

 على بين دليل � النيب حازه الذي النظري عدمي النجاح هذا باختصار،
 وقد واليوم،. إلـها نسميه الذي وهي يد � تنصره كانت قوية يدا أن

 باالعتزاز إنسان مليون مائة أربع يشعر عاما ١٣٥٠ � وفاته على مرت
بعيدا وليس يوم، إثر يوما تتوسع الدائرة وهذه ،� له خداما ملكو 
 الروحاين العامل يف الفريد امللك هذا حيكم حني الوقت تعاىل اهللا بفضل

 رقاب ستعنو وحينها فيه، تعاىل اهللا أودعه مجالٍ نتيجة كلها العامل قلوب
 ويا ،وسلّم وآله عليه صل اللهم. هذا اهللا ظل أمام كلهم واحلمر السود

 . تسليما وسلّموا عليه صلّوا آمنوا الذين أيها

 القادياين، أمحد غالم مرزا سيدنا وجود إن) نفسي فدته( � النيب وبعد
 هذه من حلقة أيضا � مجاله وبروز الكامل وظلِّه الصادق � خادمه

 عن بعيدة الذكر، خاملة جمهولة قرية يف طفل ولد لقد. املقدسة السلسلة
 ميله بسبب ولكنه الوالدين، ظل يف وتربى الربقية، مرافقو القطار حمطة

                                                           
 .اخلميس تاريخ انظروا  ٩
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 حاول. قريته يف حىت جدا الصغري اتمع عن بعيدا بقي العزلة إىل الطبعي
 يل إن إليه: فأرسل ممكنة وظيفة أعلى إىل ابنه يرقِّي أن أبوية بشفقة أبوه

 فرد. معقولة وظيفة لك ألدبر معي فتعالَ كبري، موظف مع ممتازة عالقة
 أتوظف، أن أردت حيث توظّفت فقد بشأين، تقلق ال أبت يا: االبن عليه
 الوظائف إىل يب حاجة وال اهللا حضرة يف بالوظيفة أُكرمت قد أي

 العامل ز تزال ال اليت املقدسة الوظيفة تلك قصة بدأت هنا ومن. الدنيوية
   .هذا يومنا إىل اليوم ذلك منذ طوفانا فيه وتحدث الديين
 كونه العامل أمام م١٨٨٤ عام يف أمحد غالم مرزا سيدنا أعلن لقد
 يفاجئ أن شأنه من كان ما اإلعالن هذا يف يكن مل ملا ولكن. جمددا

 لذا اإلسالم يف كثُر جمددون ظهر أن سبق قد ألنه خاص بوجه املسلمني
 عدم اإلعالن لقي أو بصمت اإلعالن هذا اإلسالمي العامل قبل فقد

 حبكم اإلسالم تأييد يف � أمحد غالم مرزا واستمر األقل، على اإلنكار
 وشكروه املسلمني من العقالء خدماته واستحسن اهللا فيه، عينه منصب
 بني شخص هناك كان إذا أنه هذه خدماته إىل نظرا رأوا ألم عليها

 مرزا إال ليس فهو وجناح بوقار املعارضني يواجه أن يستطيع املسلمني
 أي اإلسالم معارضي يف أضرمت هذه � خدماته ولكن .أمحد غالم

 به الضرر إحلاق على العزم فعقدوا اخلطرية العداوة نار والنصارى اهلندوس
 طويلة، فترة احلالة هذه على متض مل. ممكنة طريقة بأية مساعيه وإفشال

 املتعلقة النبوءات مصداق هو أنه اهللا من بأمر يعلن احملترم وإذا باملزرا
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 الناصري املسيح وأن األخري، الزمن يف املهدي وظهور املسيح لزوـبن
 يف جاءت اليت األنباء أن أيضا وأعلن. مات قد عودته ينتظَر الذي �
 فيه سيبعث عظيما مصلحا أن ومفادها األخري الزمن عن خمتلفة أديان

 قد يده، على والصدق احلق وسينتصر مغلوبا وجيعله الباطل ويقاوم
 يده على وقُدر كلها األديان يف به وعد الذي وهو صه،شخ يف حتققت

  . واألخري العاملي اإلسالم فتح
 أهل ووض اإلعالن، هذا أحدثها اليت والشراسة العداوة ثورة إن

 امليدان إىل خرج لقد. له نظري ال أمر ضده جمتمعني كلهم األديان
 جلينية،ا وأتباع واآلريون، واهلندوس والنصارى اآلخرون املسلمون
 من عندهم ما بكلضده  وغريهم" مساج ديو" وأتباع والربامهو والسيخ

 عده لقد. قوة وال له حول ال واحد شخص ضد نعم والعتاد، العدة
 العامل يف وأعلنوا دجاال بل ومضال وضاال وملحدا كافرا املسلمني معظم

 عن وخارج كافر الشخص هذا أن شرعية فتوى بواسطة كله اإلسالمي
 الصلة من نوع أي على بقي ومن اللدود، اإلسالم عدو بل اإلسالم ائرةد

 بكل به الضرر إحلاق أن أيضا ونشروا. كذلك اإلسالم من سيخرج معه
 قتله أن بعضهم أفىت وقد. كبري ثواب فيه بل فقط جائزا ليس ممكنة طريقة
 هذه إىل وإضافة. ثوابا يستحق وقاتله اإلسالمية، الشريعة يف واجب
 سببا كانت بل تأثريها حيث من فقط قولية تكن مل اليت القولية العداوة
 وإلهانته مغلوبا جلعله املضنية احملاوالت متت البالد، يف خطرية نار إلشعال
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 والنصارى املسلمون وهامجه شرعية، وغري شرعية طريقة بكل أيضا عمليا
  . وعتاد عدة بكل كلهم واهلندوس

 تقشعر جدا أليمة قصة األولية األمحدية الميةاإلس اجلماعة تاريخ إن
 بادئ معه مجاعة ال وحيد شخص هناك جانبٍ ففي. اجللود لقراءا
 اجلانب ويف الشهرة، أو الثروة وال والوسائل األسباب ميلك وال الرأي،
 من تتصاعد والعتاد العدة كامل مع كله العامل أفواج هناك ناك اآلخر

 يرتعب ومل خيش مل الرجل ولكن عظيم،ال كالسيل وصوب حدب كل
 سيف يده يف ليس. صامدة صخرة مثل مكانه يف ثابتا ظل بل قط

 قوة وال اآلخرين، به يرعب مادي علم وال ينفقه مال وال يستخدمه
 مكتوبة كلمات عليه تلمع روحانيا علما يده يف أن غري. الناس ا يرهب

 اهللا ولكن قبلوه، وما أهلها فأنكروه الدنيا، يف نذير جاء: "أرضي غري حبرب
  ".صولٍ بعد صول شديد قوي بصولٍ صدقه ويظهر يقبله،

 العلم ذلك بيده � رفع خطرية صورة العدو هجوم أخذ ما وبقدر
 اجنذب إذ الكلمات، تلك به تزخر كانت سحر أي نعرف وال. السماوي

 ضايقهم لقد! صفوفهم تاركني علمه إىل املنكرين جيوش من جنود
 عليهم، مدنية عقوبات إنزال فيها مبا ممكنة طريقة بكل املعارضون

م أمواهلم وغصبهم، عنهم، وأوالدهم أهلهم وفصلُ وثرواومل وضرب 
 يدفنوا أن من ومنعوهم ذلك، من متكّنوا كلما قتلهم يف حىت يقصروا
 فاقدون كأم تلقائيا إليه ينجذبون ظلوا الناس ولكن مقابرهم يف أموام
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 طوق ليلبسوا مضطربني الظاهري استقالهلم عرش عن ختلوا لقد. صوام
  بسيطة. قرية يف الساكن الذكر وخامل احليلة عدمي الرجل ذلك عبودية

 بعوضة مثل أنه املعارضون يقول! املشهد هذا أغرب ما اهللا، سبحان
 ولكن. بني أصابعنا نسحقها فسوف تسكت مل وإن بطنينها، تزعجنا

 ويعترف العامل، يف قلعة كل اليوم يهامجون هذا الطنني صاحب عأتبا
 القوة هذه فهي العامل يف دينية قوة هناك كانت إذا بأنه أيضا األعداء
 إىل حتتاج البشرية اليد بل كال، مث كال، بشرية؟ يد فعل هذا هل. وحدها

 يد يف كانت احلالة هذه يف الوسائل كل ولكن والوسائل، األسباب
 من الرغم على ولكن. قط شيء أي احملترم املرزا يد يف يكن ومل ،العدو

 العامل قلوب يف تتغلغل احملترم املرزا أفكار ظلّت املضنية األعداء حماوالت
 كان م١٩٠٨ عام يف تعاىل اهللا من الرحيل رسالة جاءته وعندما. كله

 حتت اجتمعوا قد واملضحني واألوفياء املخلصني اخلدام من ألف أربعمائة
 أتباعه ترى ،١٠عاما ١٧ � وفاته على مضت وقد اآلن أما. رايته

 العامل وحييرون اإلسالم، دعوة تبليغ أجل من كلها العامل بقاع يف منتشرين
 قصصا ليست األمور هذه. اهللا سبيل يف النظري العدمية بتضحيام
 بحج حتت أيضا العدو حيجبها أن يقدر ال واقعية أحداثا بل وحكايات،

  . وعناده عداوته

                                                           
 .عاما ٤٧ الثالثة الطبعة وعند عاما، ٣٨ الثانية الكتاب طبعة عند مضت وقد  ١٠
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 اهللا أن وأعلن جمهولة قرية من والقوة احليلة عدمي شخص ض لقد
 الديانات أتباع امليدان إىل ونزل الدنيا، فأنكرته جالله، إلقامة بعثه تعاىل
 وقدرم قوم خبمرة نشوانني وزعموا وعتادهم، جبيوشهم كلها وامللل
 ذلك يف نظرمت حيثما. البصر ملح يف البسيطة وجه من كليا سيمحونه أم

 خالفام ناسني مقابله جتمعوا وقد لدمه العطاشى األعداء وجدمت الوقت
 اجلميع يسبق أن إىل يشتاق كان منهم واحد وكل كلها، الداخلية
 طنني، هلا فقط بعوضة حيسبونه الناس كان الذي ولكن. غريه قبل ويهامجه

 عليه وقع من فأهلك اهللا دي يف مسلوال سيفا كان فحسب، ماء فقاعة أو
 والشجعان البواسل كبار هذا اهللا جري بارز لقد. عليها وقع من وهلك
 اجلماعة تاريخ واؤاقر ذلك؟ حدث ملاذا. سريعا آثارهم امنحت ولكن
 الراهنة حالته ادرسوا مث للعيان، ظهرت اليت املعارضة إىل انظروا مث األويل

 تأييد بغري اخلارق النجاح هذا نوال ميكن هل وإنصافا عدال قولوا مث
 قوة وال له حول ال واحد شخص اهللا باسم ض لقد الغيب؟ من ونصرة

 أحناء مجيع على سيطر املريرة العامل معارضة من الرغم وعلى حيلة، وال
 حيكم وحده وكأنه عاما أربعني أو ثالثني تتعدى ال وجيزة فترة يف العامل

يف وموجود اهلند يف موجود األمحديني ركزم إن. كله الديين العالَـم 
 أملانيا ويف بريطانيا يف وموجود فلسطني سوريا ويف يف وموجود سريالنكا

 يف موجود مركزهم. إسبانيا ويف إيطاليا ويف سويسرا ويف هولندا ويف
 والغربية الشرقية أفريقيا ويف أمريكا، جنوب ويف أمريكا مشال ويف ترينيداد
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. ١١وبورنيو وسومطرة، جاوا يف وموجود ماليزيا، ويف موريشيوس ويف
 على واملوشك املتأوه العدو جمات مغلوبة ليست املراكز وهذه

 والعامل ذاا، حد يف ملحوظة قوة يشكّل منها واحد كل بل االنقراض
  . بقوا مقر كله

 دما عيناه شزرا وتذرف نظرا األمحدية اجلماعة إىل ينظر الذي أيها فيا
 اإلسالم تقدم على ويغتاظ للعقول، احملري تقدمها على الغضب نتيجة
  : ما تعريبه شاعرٍ قول وتذكّر جيدا امسع جهله، بسبب

"هو ما تترقب أن عليك بل فقط، العشق بداية فهذه تبكي؟ عالم 
  ". املستقبل يف حادث

 � املوعود املسيح فيها يتقدم اليت املعادية إنَّ الظروف باختصار،
 العقول حتير وبصورة هائلة بسرعة ومجاعته األمحدية جلماعةا مؤسس

 تؤيده، العامل قوى كافة على وحاكمة وغالبة غيبية قوة أن على بين لدليل
  . إلـها نسميه ما وهي

 صادق جاء كلما أنه التاريخ فجر منذ تشاهد الدنيا أن الكالم ملخص
 اية يف نصيبه يف والنجاح الغلبة كانت � بامسه وقام اهللا من بأمر

 على دائما واخلزي الذلة أعداؤه لقي وقد الظروف، كانت مهما املطاف
 مرة حيدث مل وهذا. والعتاد العدة وألوان القوة أصناف حيازم من الرغم

                                                           
 وخيدم األمحدية، اإلسالمية اجلماعة مراكز عدد ازداد للكتاب الثالثة الطبعة عند  ١١

 من املؤلف.. العامل بالد معظم يف اإلسالم األمحديون الدعاة
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 آالف نفسه األمر شوهد بل فقط، مرة عشرين أو عشر أو مرتني أو
 الغلبة فهذه. املبدأ هذا ينايف واحد مثال العامل تاريخ يف وليس املرات،

 يقومون الذين تأييد يف تعمل عظيمة غيبية قوة أن على ويقيين قاطع دليل
 وهي. ميتة دودة كأمهية وال مقابلها دنيوية ألسباب أمهية وال اهللا، باسم

ليت  .دائما عتباته على آدم بين أعناق تعنو أن وجيب إلـها، نسميه ما
  :تعريبه ما قصيدة له يف � املوعود املسيح قال ما نِعم الناس يفهمون!

 اإلله ذلك نفسه يجلّي وبذلك بقدرته، وجوده يثبت تعاىل اهللا إن"
  .ماديا وجوده ليس الذي

 الدليل هو هذا شيء، دونه حيول ال حتما، فاعله أنه شيء عن قال وإذا
  ."ألوهيته على األمثل

�VC

د�6א���Z�2د�������� �

أريد تقدميه على وجود اهللا يتعلق بشهادة  الدليل العقلي األخري الذي
الصاحلني، فهو مبين على مبدأ أن كثريا من الناس املسلَّم بصدق مقاهلم، 

يشهدون بشهادم الشخصية أن هلم  ،وبسالمة قواهم العقلية أيضا
إلـها يف احلقيقة، وقد رأوه وعرفوه كما رأوا وعرفوا أشياء مادية 

  أخرى. 
لعقل واخلربة يستطيع أن يفهم بسهولة أن كل من ميلك شيئا من ا

الشهادة وسيلة كبرية من بني وسائل حتصيل العلم، بل لو ألقينا نظرة 
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على جمال معلوماتنا الواسع لعلمنا أننا مل حنصل على أكرب جزء من 
معلوماتنا مباشرة بل حصلنا عليها بواسطة روايات أناس ثقات آخرين 

لنا فرصة  رائد وما شاها، ومل تتسنأو بدراسة الكتب الصحيحة أو اجل
قط لنجرا أو نشاهدها بأنفسنا، ومع ذلك حنن موقنون بصدق هذه 

، ؟املعلومات كيقيننا باملعلومات احلاصلة مبشاهدتنا وجتربتنا. وكيف ال
ألننا ما دمنا نوقن مبشاهدتنا وجتربتنا وحنسبهما جديرتني بالثقة فلماذا ال 

ص آخر ميلك القلب والذهن مثلنا، وصدق نقبل مشاهدة وجتربة شخ
مقاله أيضا يفوق الشك والشبهة؟ نقرأ يف اجلرائد أخبار العامل كله 
ونعدها صحيحة. البحوث احلديثة اليت جتري حول خواص األشياء اليت 
تفتح بابا جديدا يف عامل العلوم الدنيوية، يقبلها العامل كله مع أن الذين 

ة من خالل جتارم الشخصية عددهم قليل شعروا بتلك اخلواص مباشر
جدا. مث خذوا مثال أحكام احملاكم اجلنائية واملدنية يف العامل كله ترون 
أن القرار فيها يؤخذ يف معظم احلاالت بناء على الشهادات الشفهية أو 
اخلطية وال يعترض عليها أحد. كذلك إن علم التاريخ معظمه مبين على 

و اخلطية ويقبلها اجلميع. مث خذوا علم شهادات الناس الشفهية أ
وهي  ،اجلغرافيا مثال، فيوقن كل صغري وكبري يف اهلند أن "لندن" مدينة

مع أنه مل يزرها وال واحد باملئة من سكان اهلند،  ،عاصمة دولة بريطانيا
ومع ذلك يقر اجلميع بوجودها بناء على شهادة الناس اآلخرين. إضافة 
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ألن  ،ألشياء نعترف ا يف حياتنا اليوميةإىل ذلك هناك كثري من ا
  اآلخرين يشهدون ا مع أننا ال منلك عنها علما شخصيا.  

باختصار، الشهادة وسيلة كبرية للحصول على العلم وال يسع عاقال 
 بالنسبة إنكارها، ألا لو أُنكرت لبطلت كثري من العلوم وذهبت سدى

ار مبدأ الشهادة يعين أن يعترف ألن إنك ،ألكرب عدد من الناس يف العامل
الناس باألمور اليت جربوها أو شاهدوها بأنفسهم وينكروا األخرى 
كلها. ولو تأملنا أكثر لتوصلنا إىل نتيجة مفادها أننا لو أنكرنا مبدأ 
 يدالشهادة ملا أمكن لنا أن نوقن بأي علم قط، ألنه إذا كانت جتربة ز

ثقة مع كوما صادقَني ومع سالمة وبكرٍ ومشاهدما غري جديرة بال
قوامها الدماغية والعقلية، ومع أنه ليس هناك ما يدفعهما إىل قول الزور، 
ففي هذه احلالة ليس هناك سبب جيعل مشاهدتنا وجتربتنا جديرة بالقبول 
حىت عند أنفسنا. فإذا كان ممكنا أن خيطئا يف مشاهدما فنحن أيضا 

أ. فثبت أن إنكار مبدأ الشهادة ال ينتج إال لسنا برآء من إمكانية اخلط
  عن فتح باب األوهام. 

قد يقول قائل بأن الشهادة أيضا تكون كاذبة تارة، وتارة أخرى ال 
تكون شهادة شاهد معني جديرة بالقبول لعيب يف فهمه، وإن مل يكن 
كاذبا. هذا صحيح وحنن نقبل ذلك، ولكن ال ميكن سد باب حتصيل 

هذا االحتمال فقط. فمثال لو حلق مبريض ضرر من دواء  العلم بناء على
قدمي وغري صاحل فهل ميكن االستنتاج من ذلك أن ذلك الدواء غري مفيد 
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بل مضر يف حد ذاته؟ كذلك ال ميكن االستنتاج من شهادة شاهد 
كاذب أو ناقص الفهم أن مبدأ الشهادة باطل أصال. بل ال يستنبط من 

اب تناول دواء قدمي وغري صاحل، كذلك ينبغي ذلك إال أنه ينبغي اجتن
أخذ احليطة واحلذر بعني االعتبار يف قبول شهادة كاذب أو ناقص 

 �إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا�الفهم، كما يقول القرآن الكرمي: 
وإال  ،). فإذا ثبت صحتها بعد البحث والتحقيق فاقبلوها٧(احلجرات: 

  فال. 
جدا بني وسائل احلصول على العلم، وال مهمة شهادة وسيلة إذًا، ال

ألنه  ؛بعض الشهادات كاذبة تكون أن بسبب إمكانية فقط ميكن إمهاهلا
من هذا القبيل ملا بقي يف العامل  لو صح إبطال شيء بناء على إمكانيات

ألن هذه اإلمكانية موجودة حبق أي شيء يف  ،شيء جدير بالقبول
يقينيا. الطعام يزيل جوع اإلنسان ويقوي اجلسم  العامل، مهما كان

ويستعيد قوته، ولكن أال يفسد الطعام ويننت أحيانا فيضر اجلسم بدال 
من اإلفادة؟ وهل ألحد أن يستنتج نظرا إىل هذه اإلمكانية أن الطعام 
مضر للجسم؟ احلق أن كل شيء مهما كان مفيدا يصبح مضرا إذا ما 

أُسيء استخدامه. فاملطلوب هو أخذ احليطة وقع يف أيد غري أمينة و
واحلذر بعني االعتبار حىت ال يساء استخدام شيء. واملراد من سوء 
استخدام مبدأ الشهادة هو أن يؤسس قرار أو حكم على شهادة شاهد 
كاذب أو ناقص الفهم أو خمتل العقل. إذا جتنبنا سوء االستخدام على 
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ا ووسيلة موثوقا ا للحصول على هذا النحو تصبح الشهادة مفيدة جد
  العلم حبيث ال يسع عاقال إنكارها. 

فحني نلقي نظرة على عقيدة وجود اهللا من منطلق املبدأ املذكور آنفا، 
جندها بالغة مبلغ الثبوت بأقوى شهادة ممكنة يف العامل. مجيع األنبياء 

 ،واوا إىل الدنيا، يف أي بلد أو قوم أو زمن بعثؤوالرسل الذين جا
يشهدون لنا أن للعامل إلـها، حتما هو خالق هذا الكون ومالكه 

. وال يقولون ذلك بناء على ما مسعوه من هنا وهناك فيهومتصرف 
كإشاعات، بل يدعون أم رأوا اهللا وعرفوه كما رأوا أشياء مادية 
أخرى يف الدنيا وعرفوها، وأم على صلة شخصية مع اهللا تعاىل. 

ننا بذلك كيقيننا بأن فالنا أبونا وفالنا أخونا وفالنا ويقولون بأن يقي
صديقنا، وتلك هي مدينتا وذاك بيتنا، وأن اهللا يكلمنا ويسمعنا وجييبنا 

  وينصرنا عند الضرورة، وهلم جرا. 
باختصار، مجيع األنبياء والرسل يشهدون لنا بكلمات واضحة 

الدنيا إهلا خالقا  وصرحية ال تشوا شائبة من الشك والريبة أن فوق هذه
  ومالكا. 

وكما قلنا من قبل، إن شهادم ليست مبنية على أمور مسموعة، بل 
مؤسسة على جتارم ومشاهدام الشخصية، وال تقتصر على بلد أو 
قوم أو زمن معني، بل ملحوظة يف كل بلد وقوم وعصرٍ، إذ شهد ا 

وإبراهيم  وشهد بالشهادة نفسها نوح وشهد ا يونس وأيوب �آدم 
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ولوط، وإمساعيل وإسحاق، ويعقوب ويوسف، وموسى وهارون عليهم 
السالم. وشهد ا داود وسليمان، وزكريا وحيىي واملسيح الناصري 

عليهم السالم مجيعا. مث  شندر ورام اكرشنوكونفوشيوس ووزرادشت 
الشهادة نفسها، مث جاء يف هذا العصر  �شهد سيدنا حممد املصطفى 

وشهد بالشهادة نفسها. إذًا، كل من خلوا  �ح املوعود سيدنا املسي
من مؤسسي األديان إضافة إىل املذكورين آنفا يقدمون إلينا شهادم 

أن هذه الدنيا خاضعة إلله خالق ومالك وقدير ومتصرف ال بالشخصية 
خيرج شيء عن سيطرته. وهؤالء كلهم أناس صدق مقاهلم وأمانتهم 

األصدقاء واألعداء على حد سواء، مبعىن أن وإخالصهم مسلَّم به عند 
األعداء أيضا يعترفون بأم كلهم صادقون وأتقياء يف حد ذام، سواء 

وا به أم مل نقبل. وأضف إىل ذلك أن هؤالء املذكورين ؤأقبلنا دينا جا
ليسوا جمانني أو قليلي الفهم أو خمتلي احلواس، بل يعدون من الذين 

لى القوى العقلية والذهنية. ففي ظل هذه الظروف إىل الدنيا بأع واؤجا
  شهادم عند أهل البصرية أمهية ال حتظى ا شهادة أخرى قط. حتمل 

الناس ولدوا يف بقاع خمتلفة  أن هؤالءفتجدوا فيا أعزائي، فكّروا جيدا 
يف العامل ويف أقوام خمتلفة ويف أزمنة خمتلفة، وإن صدق مقاهلم وأمانتهم 

وق كل شك وشبهة، وقد أُمجع على أن حالتهم الذهنية وإخالصهم يف
سليمة بكل املعايري وبريئة من كل عيب ونقيصة، بل كانوا أسوة 

مبا ال نظري  لآلخرين يف صدق مقاهلم ومن حيث قواهم الدماغية العليا.
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عشرة أو عشرين أو مخسني بل هم ألوف، وهم  وعددهم ليس له
مون أمام العامل خمتلفة وكلهم يقد منتشرون يف بالد خمتلفة ويف أزمنة

شهادم الشخصية أن الدنيا وما فيها خاضع لوجود أعلى، وقالوا: لقد 
رأينا ذلك الوجود األعلى وشعرنا به كما نرى ونشعر باألشياء األخرى 

ننا على عالقة شخصية معه كعالقاتنا مع أشياء دنيوية إغري املادية، و
ر هذه الشهادات بالقبول؟ إن مل أخرى حمسوسة ومشهودة، أفال جتد

تكن هذه الشهادة جديرة بالقبول فليست يف العامل شهادة جتدر 
  بالقبول. 

هناك أمران اثنان فقط ميكن أن يثريا شبهة عن شهادة ما. األول: أن 
يكون صدق مقال الشاهد مشتبها فيه. والثاين: أن يكون يف فهم 

كانية أن خيطئ يف مشاهدته أو الشاهد عيب، ألن يف هذه احلالة هناك إم
جتربته لكونه ناقص الفهم وإن مل يكذب عمدا. ولكن كال هذين 
األمرين مفقود فيما يتعلق بالشهود الذين نتحدث عنهم. وليس ذلك 
فحسب بل قد صنف هؤالء الشهود يف الصف األول يف العامل من حيث 

ىل ذلك أن صدق مقاهلم وقواهم العقلية والذهنية العليا. وأضف إ
شهادم ليست مما مسعوه من غريهم بل يقدمون مشاهدم الشخصية 
املبنية على رؤيتهم. وأضف إىل ذلك أن هؤالء الناس قد خلَوا يف خمتلف 
األزمان واألقوام، بل معظمهم مل يطّلعوا حىت على وجود أمثاهلم 

ا بينهم. لذا ال إمكانية قط أن يكونوا قد تآمروا فيم ،اآلخرين يف زمنهم
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ففي هذه الظروف تكسب شهادم أمهية خارقة حبيث ال ميكن إمهاهلا 
  بأي حال. 

تصوروا أن ترفع قضيةٌ إليكم وأنتم مطالبون باحلكم فيها. ففي ناحية 
هناك مجاعة متكونة من آالف الناس وكل واحد منهم موثوق به عند 

لعقلية، وكل األصدقاء واألعداء من حيث صدق املقال وسالمة القوى ا
واحد منهم يقدم شهادته الشخصية للعيان وأنه رأى فالنا يف مكان 
كذا. ويف جانب آخر هناك فئة تضم الصاحلني والطاحلني ويقولون أم 
مل يروه. فقولوا باهللا عليكم من تصدقونه ولصاحل من حتكمون؟ إن مل 

يخربكم أنه جتدوا يف أنفسكم قدرة على احلكم فاسألوا خبريا قانونيا وس
إذا كانت شهادة الذين رأوه بأُم أعينهم تفوق الشك والشبهة فسيحكم 
حبسبها، ولن يؤثر على احلكم قول الذين مل يروه مهما كان عددهم 
كبريا، ألنه من املمكن أن يكون الشيء موجودا ولكن مل يره بعض 
الناس لسبب من األسباب، ولكن ال ميكن قط أال يكون الشيء موجودا 
ومع ذلك تراه مجاعة من ذوي العقل الرصني والقوى العقلية والذهنية 

  السليمة. 
باختصار، إن شهادة األنبياء والرسل اليت يقدموا على وجود اهللا 
تعاىل دليل قوي على أن إلـهنا موجود فعال. وإذا أضفنا إىل األنبياء 

ب هذه والرسلِ الصلحاَء واألولياء من أقوام خمتلفة يف العامل تكس
الشهادة أمهية خارقة حبيث يكون إنكارها يف حكم اجلنون تقريبا. لقد 
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خال يف كل أمة مئات آالف الصلحاء واألولياء الذين حكموا قلوب 
وكان صدق مقاهلم  ،الناس بناء على رجاحة عقلهم ورصانة فكرهم

وأمانتهم وإخالصهم مضرب املثل عند الناس. لقد ظلّ هؤالء الناس 
ن على غرار األنبياء أن للعامل إلـها ويعمل نظام العامل كله أيضا يشهدو

بأمره وحتت تصرفه. هذه الشهادة أيضا ليست من قبيل الشائعات بل 
هي مبنية على مشاهدم الشخصية مثل األنبياء متاما. فما مل يثبت أن 

، هؤالء األنبياء واألولياء والصلحاء الذين يبلغ عددهم عشرات املاليني
لَوا يف أزمنة خمتلفة وأقوام خمتلفة، كانوا كذابني أو خمتلّي احلواس أو وخ

كانت شهادم بأم رأوا اهللا وعرفوه وهم ل ؛والعياذ باهللا، ناقصي العقل
على عالقة شخصية معه مبنـزلة صخرة ثقيلة ال يسع ملحدا  وصلة

 إزالتها من مكاا. هل مللحد أن يتشجع على اخلروج إىل امليدان
كاألبطال ويثبت أن إبراهيم كان كاذبا أو جمنونا، أو أن عيسى كان 

كان  كرشناكذابا أو جمنونا، أو أن موسى كان كذابا أو جمنونا أو أن 
كذابا أو جمنونا، أو أن زرادشت كان كذابا أو جمنونا، أو أن املسيح 

ابا كان كذ �املوعود كان كذابا أو جمنونا عليهم السالم مجيعا أو النيب 
أو جمنونا؟ أو أن األنبياء اآلخرين كلهم كانوا كذابني أو جمانني؟ وأن 
الصلحاء واألولياء الذين خلوا يف كل أمة مبا يفوق العد واإلحصاء كانوا 
كذابني وجمانني؟ وإن مل يقدر أحد من امللحدين على إثبات ذلك، 

 ،روهاأفليس من املؤسف أنكم تعترفون بوجود مدينة لندن بغري أن تزو
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ألن زائريها يقولون بأن هناك مدينة امسها لندن، وتعترفون بوجود 
ألن الذين رأومها يشهدون  ،القطب الشمايل واجلنويب بغري أن ترومها

بوجودمها، وتقبلون وقوع أحداث أخرى تنشر يف اجلرائد دون أن 
 Havasأو  (رويترز) Reuters مثل وكاالت أنباءألن  ،تروها عيانا

تقول بوقوعها، وتعترفون باكتشافات علمية على الرغم من  (هاڤاس)
ألن اخلرباء يؤكدون بصحتها، ولكن ال  ،عدم جتربتكم هلا بأنفسكم

تؤمنون باهللا على الرغم من شهادة شخصية من قبل مئات آالف الناس 
 �تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى�الصادقني وذوي القوى العقلية السليمة؟! 

  ). ٢٣(النجم: 
 وجتريبه مفتوح أمامنا ما يقدمه اآلخرونطريق مشاهدة وإنْ قلتم بأن 

وإن مل نره بأنفسنا، قلت: يا أصدقاءنا الذين ضلّوا الطريق، فتح اهللا 
ألن الذين  ،أعينكم، إن هذا الطريق مفتوح لكم للبحث عن اهللا أيضا

كم يدعون الوصول إليه يقولون أيضا بأنه إذا اخترمت طريقا نعرضه علي
للوصول إىل اهللا الستطعتم أن تصلوه مثلنا وتنشئوا عالقتكم معه مثلنا. 

 ،، بل قد اتبعه أناس يفوقون العد واإلحصاءادعاء فارغوهذا ليس جمرد 
، فجربوا إن شئتم. ولكن ولقائه وجنحوا فعال يف احلصول على معرفة اهللا

قا معينا لنيل من املؤسف حقا أن هؤالء الناس يعترفون بأن هناك طري
كل هدف من أهداف الدنيا ويستحيل نيله بغري السلوك على ذلك 

ولكن يتوقعون  ،الطريق، وأن احلصول عليه يستغرق بعض الوقت أيضا
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نيل األهداف الروحانية فورا مبجرد نشوء األمنية يف قلوم، بينما هذا ال 
روا ميكن حدوثه قط. وإن كنتم متلكون شيئا من العقل فلكم أن تفكِّ

 -فاقبلوه إن شئتم-أنه ينبغي أال حيدث ذلك أصال. احلق  يف بأنفسكم
أن هناك طريقا معينا لنيل كل هدف سواء أكان ماديا أم روحانيا، وال 
ميكن نيله ما مل يسلك املرء ذلك الطريق احملدد، بل كلما كان اهلدف 

التضحية  أمسى ال بد لنيله من بذل الوقت والتركيز وحتمل املشقة وتقدمي
وب، عندها فقط ينال ذلك ؤبالقدر نفسه، ويضطر املرء إىل العمل الد

اهلدف. ولكنكم تتوقعون أن تصلوا إىل اهللا، إن كان موجودا، وأنتم 
جالسون عاطلني متاما دون أن حتركوا ساكنا، فواهللا، لن تصلوا إليه ذه 

كامل  وتركيزٍ الطريقة أبدا. أما إذا سلكتم باضطراب صادق وأمنية قلبية
وجهد معقول طريقا يوصل إىل اهللا ومع ذلك مل جتدوه، عندئد حيق لكم 

أن  أن تقولوا بأنكم حبثتم عنه ومل جتدوه. ولكن من املستحيل متاما
ه. كان هناك مئات اآلالف بل تسلكوا مسلكا صحيحا وال جتدو

عن عشرات املاليني من الناس ذوي األذهان والعقول مثلكم الذين حبثوا 
 ،اهللا ووجدوه أخريا. إن شهادم الشخصية، نعم شهادم الشخصية

ال يترك أدىن  ،مسجلة يف أوراق التاريخ بوضوحووهي شهادة عيان 
أدىن شك مثريا جمال للشك والريبة. وال يسع أحدا منكم أن يتجاسر 

شهادم، فال تستطيعون أن تنعتوهم باملخادعني وال أن  علىوريبة 
ي العقل أو تعدوهم خمتلي العقل. وال تستطيعون أن تصفوهم بناقص



� �

� �

 

  

�١٤٨�

تقولوا بأم اختلقوا أمرا بالتواطؤ فيما بينهم. إذًا، فال مربر لرفضكم 
  . عقلهمشهادم حاسبني إياها أفكارا افتراضية اختلقها 

وإذا قال أحد بأننا ال حنسبهم خمادعني وال ناقصي العقل بل نراهم 
يبا معرض للخديعة، فجوابه أنه ال شك أن خمدوعني، وكل إنسان تقر

ولكن اإلمكانية ال تعين أن  ،هناك إمكانية أن ينخدع إنسان حكيم أيضا
أي جمرد القول بإمكانية االخنداع  ؛ذلك حدث أيضا على صعيد الواقع

ال يثبت أن أحدا اخندع حتما، فما مل يثبت أن كافة هؤالء الناس كانوا 
وضوع ال يتحقق ما يهدف إليه املعترض. هل خمدوعني فعال يف هذا امل

من شيء ال توجد إمكانية اخلديعة فيه؟ فهل جيوز عد كل شيء يف 
تح باب األوهام العامل مشكوكا فيه؟ لو كان احلال على هذا املنوال لفُ

على مصراعيه ولن يبقى شيء يسمو إىل مرتبة اليقني. فالذي يدعي أن 
 استثناء، خمدوعون يف هذا املوضوعهؤالء الشهود كلهم، دون أي، 
وإال فإن رفض شهادة مئات آالف  ،يتحتم عليه أن يثبت ادعاءه باألدلة

فعلٌ طفويل فقط هو  ،الصلحاء ذوي العقول الرصينة رد كالم فارغ
لن يهتم به عاقل. لقد شهد الشاهدون بكلمات واضحة ال تقبل الشك 

وه من هنا وهناك بل قدموا والريبة، ومل يشهدوا بناء على ما مسع
مشاهدم الشخصية، وكل واحد من هؤالء الصلحاء كان صادقا وذا 
قوى عقلية وذهنية سليمة ويبلغ عددهم مئات اآلالف على األقل، وهم 
منتشرون يف كل قوم وبلد وزمان. فاالستدالل يف هذه الظروف بناء 
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 ،وكا فيهاعلى جمرد وجود إمكانية االخنداع بأن الشهادة صارت مشك
  ليس إال جنونا ال يطمئن له إنسان ميلك عقال وقلبا. 

اجلواب الثاين الذي أريد تقدميه على هذا االعتراض هو أن هناك 
مناسبات وظروفا لالخنداع، وال ميكن القول يف كل األحوال أن املرء 
خمدوع، بل إن إمكانية اخنداعِ إنسان ذي عقل رصني وذهن متقد ال 

أي حني يكون هناك دخلٌ للرأي أو اخليال وكان احلكم  ؛تتعدى أمرين
سيصدر بناء على األدلة. فمثال هناك إمكانية يف مسألة علمية أن يتبنى 

ألنه حيثما  ،شخصان موقفني خمتلفَني مع امتالكهما قوى ذهنية سليمة
كان األمر متعلقا باالستدالل كانت إمكانية اخلطأ واردة نتيجة سوء 

فيما يتعلق باملشاهدة فال إمكانية للخطأ ملن كان ميلك الفهم، ولكن 
قوى عقلية وذهنية سليمة، وخاصة إذا كانت املشاهدة تتعلق بشيء 
يدعي املشاهد أنه حمل اهتمامه اخلاص، ويبقى أمامه ليل ار. فلو قُبلت 

فتح باب فسي ،إمكانية االخنداع لشخص سليم العقل يف هذه احلالة أيضا
وال يبلغ أي نوع من  ،مصراعيه ويرتفع األمن من الدنيا األوهام على

املشاهدة مبلغ اليقني. هل ميكن أن ينخدع سليم العقل ليظن أن شخصا 
غريبا ال يعرفه هو صديقه الفالين وهو على عالقة صداقة معه منذ عدة 
سنني؟ أو هل له أن حيسب شخصا ال يعرفه أبا أو أخا له؟ من الواضح 

يتعرض هلذا النوع من االخنداع إال جمنون أو خمتل احلواس  أنه ال ميكن أن
  والعقل. 
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وحني نفحص شهادة األنبياء والصلحاء من هذا املنظور نضطر إىل 
ألم ال يقولون بأم  ،التسليم بأن شهادم تفوق إمكانية االخنداع

اطلعوا على وجود اهللا من خالل األدلة العقلية فقط، بل يدعون أم 
فعال، وهم على عالقة شخصية معه وهو يكلّمهم ويسمعهم  وجدوه

وجييبهم وينصرهم عند الضرورة بقواه العظيمة، وال ينسبون مشاهدم 
إىل فترة معينة من عمرهم بل يدعون أن حيام كلها، منذ أن وجدوا 
اهللا، قد مضت يف هذه املشاهدة، أي أن مشاهدم املتواصلة ممتدة على 

مل تنقطع إىل أن أصابتهم املنية، وإن نتائجها العملية سنوات عديدة، و
يتصور بأم أن أيضا موجودة أمام العامل. ففي هذه احلالة ال ميكن لعاقل 

ألنه إذا قُبلت إمكانية االخنداع يف هذه احلالة  ،قد يكونون خمدوعني
لن تسلم منها أي من مشاهداتنا، وتصبح مجيع علوم العامل فأيضا 

هاما حبتة. ال شك يف أنه ميكن القول يف هذه احلالة أن هناك سفسطة وأو
ولكن ال ميكن عدهم خمدوعني بعد التسليم  ،عيبا يف عقل الشهود

  بامتالكهم عقال رصينا. 
الرد الثالث على هذا االعتراض هو أنه مل يدلِ ذه الشهادة شخص 

ويف زمن واحد ومل يدلِ ا أناس من قوم واحد أو سكان بلد واحد 
واحد بل أدىل ا مئات آالف الناس املنتشرين يف كل قوم وملة ويف كل 
زمان، فكم منهم سوف تزعموم خمدوعني؟ ميكن أن ينخدع شخص 
أو شخصان ويف زمن معني، وميكن أن ينخدع شخص من قوم معني 
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ولكن ما أغرب هذه اخلديعة اليت يتعرض هلا مئات آالف الناس من 
م خلَوا يف أقوام خمتلفة ويف أزمنة خمتلفة وبالد خمتلفة ذوي العقل السلي

غري مطّلعني على بعضهم بوجه عام! فإن بروز مجاعة كبرية ذا الشكل 
وإدالء كل  ،لتقدمي هذه الشهادة من كل قوم وملة ويف كل زمن وبلد

لدليلٌ ال ميكن لعاقل أن يقبل  ،واحد منهم بشهادته مستقال عن غريه
  اع فيها. إمكانية االخند

ملخص الكالم أن األنبياء واألولياء والصلحاء يقولون علنا أم رأوا 
ويعترف العامل كله أم ليسوا كاذبني أو خمادعني وال  ،اَهللا تعاىل وعرفوه

ليس واحدا أو أن القائل بذلك  جمانني أو خمتلّي احلواس، ومسلَّم به أيضا
أو اآلالف أو مئات  اثنني أو عشرة أو عشرين وليس عددهم باملئات

اآلالف بل لعله يقع يف عشرات املاليني، وهم منتشرون يف كل بلد 
وكل قوم وملة ويف كل زمان، وكل واحد منهم يشهد شهادته 
الشخصية مستقال عن غريه متاما، والشهادة ليست من قبيل الشائعات، 

بل مبنية على مشاهدة لىالعني، وتلك املشاهدة ممتدة عب شخصية ورؤية 
حيام كلها. فكما نبين علمنا وحكمنا على الشهادة يف أمور سنوات 

أخرى، كذلك جند أنفسنا مضطرين إىل أن نقبل شهادم  ويةدني
ونعترف بأن هذا العامل خاضع حلكم إلـه وخالق ومالك وعليم 

  وحكيم وقدير ومتصرف ال خيرج عن سيطرته شيء يف الدنيا. 
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أ هذه الشهادة، بل حبسب هذا املبدأ سمي لقد قدم القرآن الكرمي مبد
إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا �"، فقد جاء فيه: ايف القرآن الكرمي "شاهد النيب

  ).١٦(املزمل:  �شاهدا علَيكُم كَما أَرسلْنا إِلَى فرعونَ رسوال
اهللا باختصار، إن شهادة الرسل والصاحلني دليل قوي على وجود 

  تعاىل حبيث ال يسع عاقال إنكاره. 
لقد أيت إىل هنا بفضل اهللا تعاىل حبث األدلة العقلية اليت أردت بياا 
عن وجود اهللا تعاىل، وقد رددت أيضا بإجياز على االعتراضات العقلية 
احملتملة حول تلك األدلة. ولكن كما قلت يف بداية املقال أنين حتاشيت 

ثَ املعقدة والدقيقة وبينت أمورا واضحة وبارزة قدر اإلمكان البحو
م الفطرة يبصورة مسلسلة ومفهومة بسهولة، وآمل أن كل متفّهم سل

سوف يطمئن حتما من  ،وغري متعود على إثارة الشبهات دون مربر
بياين املوجز هذا بقدر ما هو ممكن لألدلة العقلية. وكما قلت يف مكان 

إال  تتأتىنينة احلقيقية وعني اليقني ال آخر يف هذا املقال بأن الطمأ
بالتجربة واملشاهدة الشخصية، وال بد للمشاهدة من مطالعة سوانح 

الوجيز الحقا  سيأيت ذكرهالذي  حياة األنبياء واألولياء وسلوك مسلكهم
  يف حمله بإذن اهللا. 
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بعض األدلة املبنية على مبدأ أن يف  واآلن أريد أن أقدم على وجود اهللا
اإلميان باهللا بعض الفوائد اليت ال ميكن احلصول عليها كاملة دون اإلميان 

. واملعلوم أنه عندما خيتار اإلنسان شيئا إمنا خيتاره نظرا إىل مدى �به 
. فإذا ثبت أن اإلميان باهللا أمر للبشرفائدته ومنفعته، ومدى تأثريه املفيد 

د جدا لبين البشر سيعترف كل عاقل أنه ال يعقل إمهال عقيدة مبارك ومفي
اإلميان باهللا نظرا إىل فائدا على األقل إن مل يكن هناك سبب آخر. ال 
شك أنه ال ميكن االستدالل من هذه األدلة على أن هناك إهلا يف هذه 
 الدنيا أو جيب أن يكون، ولكن يتبني منها ال حمالة أن االعتقاد بوجود اهللا
مفيد جدا الرتقاء النسل البشري وحببوحته. وألن اختيار الشيء املفيد 

لذا ميكن أن تقدم هذه األدلة بصورة غري مباشرة يف تأييد وجود  ،واجب
اهللا. فكما سردت يف مستهل األدلة العقلية دليال وقائيا مبنيا على مبدأ أنه 

إمكانيات اخلسارة ما دام ليس هناك ضرر من اإلميان باهللا ويف إنكاره 
اإلميان باهللا هو األسلم واألقرب إىل األمن، كذلك يف اية فلذا  ،والضرر

حبث األدلة العقلية أريد أن أسرد أدلة وقائية من نوع آخر وهي مبنية على 
مبدأ أنه ما دام االعتقاد بوجود اهللا مفيدا ونافعا، لذا فإن اإلميان هو 

ن ال بد من التذكر أننا ال نبحث هنا األفضل ومرجح على أية حال. ولك
عن فوائد اإلميان باهللا العظيمة اليت حيظى ا اإلنسان من حيث الدين 
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العالقة الشخصية مع اهللا تعاىل، واحلصول على  إقامةمثل  ؛والروحانية
تأييده ونصرته، والتقدم يف العلم واملعرفة، والنجاة يف اآلخرة، وهلم جرا، 

ذكر الفوائد املبدئية اليت تتسىن أو ميكن أن تتسىن بل سنقتصر هنا على 
  لبين البشر من حيث العقل بوجه عام نتيجة اإلميان باهللا. 
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إن فائدة اإلميان باهللا اليت أريد بياا قبل غريها هي أكرب وسيلة خللق 
ومفيدة جدا الرتقاء  عواطف األخوة والوحدة، وهذه العواطف ضرورية

النسل البشري وحببوحته. من الضروري جدا بل ال بد ألمن العامل 
باحلب واُألخوة والتعاون  واعيشيأن والرتقاء أقوام العامل وحببوحتهم من 

بل جيب أن  ،املتبادل، وأال يدعوا العناد ليتأصل يف قلوم ضد بعضهم
املتبادل. كذلك يتحتم على خيتاروا طريق املواساة والتضحية واإليثار 

األفراد أيضا أن خيلقوا يف أنفسهم روح احلب واألخوة واملواساة والتعاون 
املتبادل، ألن قيام األمن يف العامل وتقدم البشرية وحببوحتها حمال دون هذه 
الروح اليت هي ضرورية لألفراد واألقوام على حد سواء. فمن واجب كل 

يتحرى دائما كافة السبل اليت من شأا أن من حيب اخلري لبين آدم أن 
ختلق روح الوحدة واألخوة وتنميها، وال جتد عواطف احلقد والعناد دون 
وجه حق طريقا إىل القلوب. وكما قلت من قبل، إن عقيدة اإلميان باهللا 

  أكرب وأهم وسيلة هلذا الغرض وأكثرها تأثريا. 
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ن خالفات كثرية وعديدة على الرغم م- احلق أن االعتقاد بأننا مجيعا 
خلْق وملك هللا الواحد والقادر واملتصرف واملدبر باإلرادة، وهو  - بيننا
نا ومأوانا مجيعا وال خيرج شيء يف الدنيا عن سيطرته، خيلق يف ؤملج

قلوبنا حبا متبادال ووحدة وأُخوة ال نظري هلا من حيث قوا ورسوخها 
يف بلد معني وعالقته بقوم معني  ووضوحها. ال شك أن كون املرء مواطنا

وعيشه حتت حكم دولة معينة وما إىل ذلك كلها أمور تنتج الوحدة 
واألخوة إىل حد ما، ولكن أعظمها وأمهها هو اإلميان بأن خالقا واحدا 
خلقَنا وكلنا مبنـزلة قنوات تتدفق من منبع فيض واحد. وزد إىل ذلك أن 

يشرع أوالده األشقياء أحيانا يف ميت  كأبٍخالقنا ومالكنا هذا ليس 
حيا  كان وما زال وسيبقى الشجار واخلصام فيما بينهم، بل إن إهلنا

 ،بين البشر كلهم إخوة مباشرة وموجودا ويراقبنا. هذا اإلميان جيعل
ويقيمهم يف صف واحد. ففور نشوء هذا اليقني تتالشى كافة أنواع 

ا عواطف احلب واألخوة احلسد والبغض واحلقد والعداوة، وحتل حمله
واملواساة املتبادلة. إن مثل إميان الناس باهللا كمثل اعتبارهم أنفسهم أوالدا 
ألبوين. بل احلق أن املرء يضطر بعد اإلميان باهللا إىل التسليم بعالقة العبد 

العميقة والواسعة إىل درجة يستحيل نظريها يف عالقات القرابات  �به 
  الدنيوية. 

اإلميان باهللا تعاىل أكرب وسيلة خللق عواطف احلب  باختصار، إن
واألخوة املتبادلة حبيث ون مقابلها الوسائل كلها. ال شك أن األفكار 
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ق هذه العاطفة كما قلت من قبل، عن البلد أو القوم وما شاها أيضا ختلُ
ولكن تأثريها ال يكون قويا وعميقا مثل العواطف اليت خيلقها اإلميان باهللا، 

ومن احملالق فقط، وثانيا: تؤثر يف جمال ضي خلق مثل هذه األفكار يف أن ت
النسل البشري كله على حد سواء. ويف بعض األحيان يظهر تأثريها 
للعيان بصورة تكوين الفرق وحب القوم واحلقد والعناد غري املشروع، 

دة اليت وهذا مضر أكثر من فائدته. إذًا، فاإلميان باهللا هو الوسيلة الوحي
ق يف بين البشر عواطف الوحدة واألخوة العاملية. وإذا نزعنا فكرة اإلله ختلُ

من قلوب الناس تبدأ أفكار تلك الوحدة واألخوة تتالشى فورا، وتبقى يف 
الناس عالقات سطحية متاما ال ميكن أن ختلق يف القلوب عالقة عاطفية 

إله بل جاء كل إنسان إىل أنه إن مل يكن هناك فتعلموا أبدا. فكِّروا جيدا 
فال ميكن أن تكون هناك  ،وله كيان حر ومستقل ،الوجود من تلقائه

بل ستحل حملها األنانية واحلقد واحلسد بغري وجه حق،  ،أُخوة وال وحدة
العامل. الفكرة الوحيدة اليت من  منوهذا أكرب سبب الستئصال األمن 

خوة إمنا هي فكرة اإلميان باهللا شأا أن ختلق يف قلوب بين البشر عاطفة األ
ومع  ،فقط دون سواها. وال ميكن قطعا أن تنـزع هذه الفكرة من الناس
  ذلك تبقى العواطف املذكورة كحقيقة حية على املستوى العاملي. 

ال أقول بأن كل من يدعي اإلميان باهللا يتحلى بعواطف الوحدة 
ل مئات آالف األشياء اليت ألن هناك مئات أو ألوفا ب ،واألخوة املتبادلة

تؤثر يف حالة اإلنسان، لذا من املمكن جدا أن يكون قلب مؤمن باهللا 
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خاليا من تلك العواطف الطاهرة نتيجة أسباب أخرى، أو من املمكن 
حبيث ال تقدر على عند شخصٍ ما أيضا أن تكون فكرة اإلله ضعيفة 

الوحدة  التأثري يف قلبه وذهنه بقدر ما هو ضروري خللق عواطف
واألخوة. ولكن مما ال شك فيه أيضا أن االعتقاد بوجود اهللا هو أهم 

 املؤمن باهللاف ،الوسائل اليت ختلق تلك العواطف. وإن مل تحلْ موانع أخرى
مقارنة مع  ،أكثر مواساة لبين البشر وأكثر نصحا وحبا هلم يكون حتما

بأن اإلميان باهللا . وكل من يؤمن باهللا من أعماق قلبه يشهد �الكافر به 
خيلق يف قلبه عواطف األخوة والوحدة بقوة واستمرار، وال يقتصر األمر 
على خلقها فقط بل يبدو تأثريها على أعماله أيضا. وإذا كان اإلنسان 
معتادا على حماسبة نفسه يشعر قلبه بكل يقني بأنه إذا نزعت عنه فكرة 

ا املنوال مطلقا. احلق أن حاله على هذ تبقىوجود اهللا، ال مسح اهللا، لن 
هذا االعتقاد يتسبب يف خلق احلب واألنس نوعا ما جتاه أدىن أنواع 

  احليوانات والنباتات واجلمادات أيضا، ودونك اإلنسان. 
أي إذا كنت  (Love me love my dog)هناك مثل يف اإلجنليزية يقول: 
ه عالقة يب. أي ينبغي أن حتب كل ما ل ؛حتبين فال بد أن حتب كليب أيضا

هذا املثل مبين على مطالعة الفطرة الصحيحة متاما. فلو كنا فعال نؤمن 
باهللا وعلى صلة معه الستحال متاما أن خيلو قلبنا من حب املخلوقات وال 
سيما من حب اإلنسان. ميكنين أن أقبل أن الذي يدعي اإلميان باهللا قد 

 للحظةالقبول وال  ولكن ال يسعين ،يكون كاذبا يف ادعائه أو خمدوعا
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أن يكون قلب الذي يؤمن باهللا إميانا  - يتناىف مع فطرة البشرإذ –واحدة 
ا من حب اخللق ومواسالووهذا ما يتبني من مطالعة تاريخ محقيقيا خ .

الذين كانوا أكثر الناس ثبوتا ويقينا باإلميان باهللا هم الذين ف ؛العامل أيضا
تبة مواساة اخللق واحلب لبين البشر، ميكن عدهم ثابتني على أعلى مر

وعندما يضعف الناس يف هذا اال تضعف فيهم عواطف احلب واألخوة 
بالقدر نفسه. باختصار، مما ال شك فيه قطعا أن االعتقاد بوجود اهللا هو 
أقوى وأعظم وسيلة خللق عواطف الوحدة واألخوة يف بين البشر وأكثرها 

مت أفكار الوحدة واألخوة ضرورية إلقامة ما داويقينا وأسرعها تأثريا. 
لذا جيب على كل عاقل من  ،األمن وتقدم أقوام العامل على خري ما يرام

هذا املنطلق أيضا أال يترك هذا االعتقاد املفيد واملبارك يفلت من يده. 
  وهو املراد. 

قد تتولد هنا يف قلب أحد شبهة أن منكري اهللا أيضا يواسون بعضهم 
 باحلب يف كثري من األحيان ويقومون بأعمال الرفاهيةويتعاملون 

العامة، وهذا يوحي بأن اإلميان باهللا ليس ضروريا خللق تلك  واملصلحة
األفكار ال تتولد بأية وسيلة  هجواا أننا مل ندعِ قط أن هذواألفكار. 

 سوى اإلميان باهللا، بل نقول بأن هناك عدة أشياء تكون سببا هلا إىل حد
لكن نقول حتما بأن هذه العواطف ال تتولد يف بين البشر مجيعا ما، و

كما بصورة كاملة إال نتيجة اإلميان باهللا، والوسائل األخرى ال تساويه 
كيفا. إذًا، ال ميكن إبطال ادعائنا هذا إال إذا أُثبت أن االعتقاد بوجود و



��� �
� �

� �

  

�١٥٩�

لعقل، ق عواطف األخوة والوحدة قط من حيث ااهللا إما ال ميكن أن خيلُ
أو يثبت بواسطة التجربة واملشاهدة أن منكري اهللا أكثر الناس مواساة 
للبشرية وأكثرهم نصحا وحبا هلم مقارنة مع املؤمنني به. وما مل يثبت 

نظرا - أحد هذين األمرين ال حيق ألحد أن يستدل استدالال غري حقيقي 
تقاد بوجود أن االع -إىل أن ملحدا أيضا يتحلى ذه العواطف إىل حد ما

  اهللا ليس سببا خللق هذه العواطف، أو أن اإلحلاد هو سببها. 
ال أستطيع أن أفهم أن الذي ميلك قوى عقلية وذهنية سليمة سيقبل 
للحظة واحدة أن يكون اإلحلاد سببا لتلك العواطف، أو ال ميكن أن 

ة خيلقها االعتقاد بوجود اهللا. هذان األمران غري طبيعيني وينافيان الفطر
إذا مت اإلميان به -بكل وضوح إىل درجة ال يقبلها عاقل. إن وجود اهللا 

ع عليها املخلوقات كلها جمهو النقطة املركزية اليت ت -بصورة صحيحة
غض البصر يعين يف اية املطاف، وفكرة الوحدة تالزم هذه النقطة حبيث 

ن ختطر بوجود هذا الكون بغري مركز أو مصدر. ومبجرد أ عنها التسليم
هذه الفكرة بالبال تتالشى أفكار الوحدة واالحتاد فورا. هل ألحد أن 

 واألخوة بل كون سببا للوحدةن كون أوالد أبٍ واحد ليس إيقول 
خمتلفني هو سببها؟ كال، مث كال. فإذا كان أوالد آباء  األوالد آلباء

خمتلفني يتحلون بصلح وحب متبادل فال يسعنا أن نستنتج من ذلك 
تاجا غري طبيعي أن كون األوالد ألبٍ واحد ليس سبب األخوة استن

واحلب املتبادل، بل سنقول يف هذه احلالة أن دوافع أخرى أثّرت ومجعت 
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تأثري كوم أوالد آباٍء بأوالد آباء خمتلفني على نقطة واحدة، وليس ذلك 
خمتلفني. كذلك كل عاقل يستطيع أن يقبل بأن أوالد اآلباء املختلفني 

ء الذين خرطتهم أسباب أخرى يف سلك الوحدة واالحتاد على الرغم هؤال
من هذا االختالف، لو كانوا أوالد األبوين نفسهما لظهر حبهم وأخوم 
املتبادلة بصورة أكمل وأمت. فإذا كان منكرو وجود اهللا أيضا حيبون بين 

جة إىل البشر ويواسوم يف بعض احلاالت فال ميكننا القول أننا مل نعد حبا
ألن هذه العواطف تظهر بصورة أكمل وأمت من  ،االعتقاد بوجود اهللا

حيث كميتها وكيفيتها إذا كان الناس ثابتني على االعتقاد بوجود اهللا 
واعترفوا بأم خملوقون من مصدر  ،إضافة إىل أسباب الوحدة األخرى

  ة.  وأيقنوا بأم قنوات نبعت كلها من ينبوع واحد للحيا ،واحد للخلق
بشرط أن يكون إميانا -يا أعزائي، كيف أؤكد لكم أن اإلميان باهللا 

خيلق يف قلب اإلنسان حب بين آدم ومواسام وحبرا زاخرا  -حقيقيا وحيا
من عواطف األخوة يستحيل نظريها يف أي مكان، وال حقيقة مقابلها 

  كيفا. كما وللدوافع األخرى كلها 
لحد ذه العواطف؟ فجوابه أن هناك سببني أما السؤال: ملاذا يتحلى امل

اثنني لذلك بوجه عام. األول: امللحد يتأثر بتعاليم األديان األخرى حوله 
سواء أشعر ا أم مل يشعر، ويثبت على نتيجة أن مواساة بين البشر 

ولو مل يعمل به لسقط يف أعني الناس. وإذا  ،وحبهم أمر مستحسن
د الناس فرصة الطعن يف معتقداته حدث ذلك سوف تتشوه مسعته وجي



��� �
� �

� �

  

�١٦١�

وسيقولون بأنه ليست يف قلبه عواطف املواساة واألخوة جتاه بين البشر 
ألنه ملحد، فيحاول قصدا أو بغري قصد منه أال يتأخر عن املؤمنني باهللا 
يف أعمال تعد حسنة باإلمجاع. أي أن فكرة االستباق وخوف تشوه 

مال. ولكن من الواضح أنه ال ميكن السمعة يدفعانه إىل كسب هذه األع
أن تتولد فيه هذه العواطف بصورة أكمل وأعلى، وال ميكن أن تنشأ فيه 
عاطفة عفيفة بصورة طبيعية كما تالحظ يف املؤمن باهللا، بل إن مثل حبه 
كمثل زوجة األب اليت حتب أوالد ضرا املتوفّاة لكسب رضا زوجها 

احلارة. ولكن الناظرين إليها يفهمون أو جتنبا لسوء السمعة بني أهل 
جيدا الفرق بني حب األم الطبيعي الذي يتدفق من صدرها مثل ينبوع 
طبيعي وبني معاملة زوجة األب الظاهرية؛ والشاذ كاملعدوم. والسبب 
الثاين هو أن امللحد أيضا يفهم ويشعر مثل بقية الناس بأنه من الضروري 

م والنهوض باتمع أن يعيش الناس الرتقاء النسل البشري وحببوحته
حبب وتعاون متبادل ويشتركوا يف أمور تؤدي إىل تقدمهم املادي 
واألخالقي والعلمي واملايل. فامللحد حياول أن خيلق يف نفسه عواطف من 
هذا القبيل من حيث كونه مواطنا عاديا يف العامل ومييل إىل مثل هذه 

وعادة  تقليداع أيضا ليس إال األعمال. ولكن من الواضح أن هذا الوض
فقط، وال يستطيع أن خيلق عالقة طبيعية وعاطفية كاليت خيلقها االعتقاد 
بوجود اهللا. والذي ينشئ يف نفسه عواطف مواساة خلق اهللا واحلب 
جتاههم لألسباب املذكورة آنفا ال ميكن أن يبلغ مبلغ شخص حيب 



� �

� �

 

  

�١٦٢�

ا جزء من طبيعته ال البشرية وحيافظ على عالقات األخوة معهم، أل
يتجزأ لكونه خلق اهللا. مبعىن أن فكرة اإلميان باهللا ختلق يف قلب اإلنسان 
هذه العواطف بصورة طبيعية، ولكن يف جانب آخر تتولد األفكار 
نفسها نتيجة التفكري والتأمل، وتوجه صاحبها إىل هذا األمر تقليدا 

  وعادة فقط، فشتان بني الثرى والثريا!
م أن األسباب اليت ختلق عواطف مواساة البشرية يف ملخص الكال

قلب امللحد ال ميكن أن تبلغ به مقاما أعلى وأشرف ميكن أن يناله املرء 
نتيجة اإلميان باهللا. إضافة إىل ذلك جيب التذكر أيضا أن بقية الدوافع 
اليت تتسبب يف خلق أفكار املواساة واحلب ختص املؤمنني فقط وال ميكن 

ا ملحد بأي حال. واملعلوم أنه حيثما تؤثر أسباب كثرية أن يتحلى 
سوف تظهر النتيجة بصورة أمت وأكمل ف ما، نتيجة قِتأثريا مجاعيا خللْ

  حتما. إذًا، االعتقاد بوجود اهللا مفيد ونافع من هذا املنطلق أيضا.
إضافة إىل ذلك جيب التذكر أيضا أن دواعي الوحدة، وإن خلقت 

ال تستطيع أن ختلق  أااساة والتضحية إىل حد ما، إال روح التعاون واملو
عاطفة األخوة اإلنسانية بأي حال، ألن عاطفة األخوة ال ميكن أن تنشأ 
إال إذا قُبل أن فوق اإلنسان وجودا خالقا ومالكا وسيدا، ألن األخوة 
تعين أننا كلنا خملوقون من مصدر واحد، لذا مهما جنحت األسباب 

واطف التعاون املتبادل واحلب يف األفراد ويف األقوام األخرى يف خلق ع
فإا ال تقدر على إنشاء عاطفة األخوة أبدا. فمن هذا املنطلق أيضا 
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تثبت ضرورة اإلميان باهللا وفائدته. من املعلوم أنه ما مل تتولد يف بين 
ال تكون وحدم وتعاوم ف ،البشر عاطفة األخوة والوحدة فطريا

بالثقة، بل يف هذه احلالة يكون هناك خطر أنه كلما الظاهري جديرا 
حدث شيء ينايف رغبة أحد ستتغلب عليه أفكار األنانية وتتحول إىل 
البغض والعداوة. ال شك أن أمن العامل سيكون يف خطر شديد ما مل 
خيلق الناس يف قلوم كحقيقة حية إميانا أن هناك إهلا فوقهم وهو 

هم أن يعيشوا باألخوة املتبادلة، وإذا حدث خالقهم ومالكهم، لذا علي
فيهم خالف جيب أال يتركوا العدل واإلنصاف من أيديهم بل جيب أن 
يضحوا من أجل اآلخرين. ولو أُمعن النظر يف املوضوع لتبني أن 
العالقات التقليدية تكون مبنية على الطمع واجلشع فقط، ألن اإلنسان 

جيدة مع اآلخرين لن يعاملوه أيضا  يشعر بأنه إن مل حيافظ على عالقات
باحلسىن، وبذلك سوف تتضرر مصاحله، لذا خيتار املرء طريق املعاملة 
احلسنة جتاه اآلخرين كإجراء وقائي، ويعاملهم باملواساة والتعاون 
ليعاملوه أيضا باملثل. وال شك أن هذا الوضع يسفر عن نتيجة مفيدة 

ال جمال للمقارنة بني اجلشع  ونافعة إىل حد ما، ولكن من الواضح أنه
والطمع وبني املقام األعلى واألشرف الذي بسببه تتولد يف الناس 
عالقات األخوة والوحدة كعاطفة طبيعية وفطرية. والعاطفة الفطرية اليت 

  تتولد بصورة اُألخوة ال تتأتى بغري اإلميان باهللا مطلقا. 
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بل أن أبين الفائدة الثانية لإلميان باهللا تعاىل أرى ضروريا إزالة شبهة ق
يثريها بعض الناس، وهي أن الدين هو املسؤول عن احلروب والنـزاعات 
والفنت والفساد وتكوين الفرق بني الناس، ألنه يضيق آفاق الناس ويقلّل 

من وارتقاء من رحابة صدورهم، وهذا األمر سم زعاف يف سبيل إقامة األ
للتحرر من قيود الدين أن يسعى الناس بين البشر وحببوحتهم، لذا جيب 

اآلفاق فيعيشوا باحلب واألمن فيما  يوسعوالتتولد فيهم رحابة الصدر و
لذا علينا أن نتخلى عن  ،بينهم. وألن الدين ينشأ نتيجة فكرة وجود اهللا

هو االعتراض الذي  إله تعيث فكرة وجوده فسادا وفتنةً يف العامل. هذا
املفكرون األوروبيون  كثريا تثريه الفئة املثقفة يف هذه األيام ويركّز عليه

أيضا، ولكن إذا تأملنا يف املوضوع أكثر لن خيفى علينا أن هذا االعتراض 
نتج عن قلة التدبر. وقبل الرد عليه ردا حقيقيا أريد أن أبين أننا لو اعترفنا 

وقبلنا أن نتيجة الدين هي كما يقال، فمع بصحة هذا االعتراض أيضا 
ذلك ال ميكن االستدالل منه ضد وجود اهللا تعاىل. أي ال يثبت من ذلك 
أنه ليس للعامل خالق، بل أكثر ما ميكن أن يثبت من ذلك هو أن فكرة 
وجود اهللا تتسبب يف ضيق اآلفاق واإلخالل باألمن. ولكن إذا كان اهللا 

ن ننكر وجوده أيا كانت نتيجة اإلميان به. فإذا موجودا فعال فال حيق لنا أ
ثبت وجود اهللا ال يسعنا إنكاره، وإن كان الدين سببا للفتنة والفساد. 



��� �
� �

� �

  

�١٦٥�

ولكن احلق أن القول بأن الدين يسبب الفتنة والفساد خاطئ وباطل 
  وا خطأ فادحا.ؤبالبداهة، والذين استنتجوا ذلك فقد أخط

هللا تعاىل ختلق يف قلوب الناس طبع قبل قليل أن فكرة وجود ا لقد أثبت
وفطرة عواطف احلب واألخوة املتبادلة، ومتحو مجيع أنواع التعصب 
القومي والوطين والعرقي، وتقيم األخوة العاملية، بل احلق أن قيام األخوة 
العاملية دون اإلميان باهللا مستحيل متاما. فكيف ميكن إذًا أن يكون االعتقاد 

إذ ال عالقة طبيعية للفتنة  ،نوع من الفتنة والفساد بوجود اهللا سببا ألي
والفساد وضيق اآلفاق بفكرة وجود اهللا. وال يقبل العقل البشري وال 

الذي ال حيسبه اإلنسان إله قوم معني أو بلد معني  -للحظة أن فكرة اإلله
أو عرق معني، بل يؤمن به إهلا مشتركا بني بين آدم كلهم وخالقهم 

عن ضيق اآلفاق والتعصبات القومية واحلرب والقتال تسفر  - ومالكهم
والفُرقة. ال يسع عاقال أن جيد عالقة السبب واملسبب الطبيعية بني هذين 
األمرين. فإذا كان الدين سبب الفتنة والفساد وضيق اآلفاق والتعصبات 
امللّية، فيجب علينا أن نبحث عن سببه يف مكان آخر ونتأمل ملاذا حيدث 

ننسبه إىل االعتقاد بوجود اهللا ظلما وجورا وبصورة غري ذلك، وأال 
  طبيعية. 

دم لسوء احلظ أمام املعترضني بصورة ليس فيها منه إال احلق أن الدين قُ
االسم فقط. هذا االعتراض خاص بالزمن الراهن، ومن سوء احلظ أن 

ال كافة أتباع الديانات قد ابتعدوا يف العصر الراهن عن حقيقة أديام، و
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جند حىت دينا واحدا أتباعه قائمون على حقيقة دينهم، بل احلق أن صورة 
الدين قد مسخت بشدة بتحريف الناس، والنتيجة هي أن ذوي الطبائع 
املتحررة وجدوا فرصة االعتراض على الدين، بينما احلقيقة أن الدين هو 

ر، وكلما أكرب وأمثل الوسائل إلقامة األمن يف العامل ولتنوير أذهان البش
ثبت الناس على حقيقة الدين بدأت أفكار الفتنة والفساد واحلرب والقتال 
غري املربرة تتالشى من صدورهم، ونشأت فيهم سعة اآلفاق ورحابة 

وا تاريخ أي دين وخذوا مثال الزمن الذي كان أتباعه قائمني ؤالصدر. اقر
لصدر! على حقيقته سترون كم كانوا متحلني بسعة اآلفاق ورحابة ا

وكيف كانوا يواسون بين البشر ويبحثون عن األمن والصلح! مث خذوا 
مقابل ذلك من تاريخ الدين نفسه زمنا ابتعد فيه أتباعه عن حقيقته وكانوا 
ينتسبون إليه امسا وتقليدا فقط، وسترون فيهم ضيق اآلفاق وقلة رحابة 

ة وامليل الصدر والتعصب القومي دون مربر واالقتتال على خالفات بسيط
إىل اإلخالل باألمن. أدعي ذلك حبق كل دين وملة دون خوف التفنيد 

املسألة من حيث التاريخ بأمانة هذه وأنا واثق من أن الذي يبحث يف 
  سوف يصل إىل نتيجة ذكرتها آنفا. 

- �أنا مسلم بفضل اهللا تعاىل وأرى عد نفسي من أدىن خدام النيب 
كن ال يسعين إال االعتراف متأسفا بأن أكرب فخر يل، ول - فدته نفسي

الذين يسمون أنفسهم مسلمني أيضا مصابون يف هذه األيام مثل بقية 
 ى ضيق اآلفاق، وقد غلب التعصباألقوام مبرض خطري وفتاك يسم
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القومي على أعلى وأشرف عواطفهم اإلنسانية، وقد اعتادوا على 
 اإلخالل باألمن بإنشاء النـزاع واالقتتال على أتفه األسباب وامليل إىل

خالفات سخيفة، ولكن هل اإلسالم خمطئ يف ذلك؟ كال، بل حني كان 
املسلمون قائمني على اإلسالم وكانت روح اإلسالم حية فيهم مل تالحظ 
فيهم هذه التصرفات، بل كانوا متنورين وذوي آفاق واسعة ومواسني لبين 

رين ويؤثروم على آدم وحيبون األمن والصلح ويضحون من أجل اآلخ
أنفسهم، ونوروا العامل كله بأشعتهم النورانية، ولكن مل تبق اآلن معنا إال 

  أنقاض تلك البناية الشاهقة. 
واملبدأ نفسه ينطبق على األقوام األخرى. عندما استتبت املسيحية يف 
بداية أمرها ضرب أتباعها أمثلة عليا للتضحية ومواساة بين البشر وسلكوا 

ألمن والصلح، ولكن عندما ابتعد املسيحيون عن تعليمها مسلك ا
وروحها احلقيقية عاثوا يف الدنيا فسادا وظلما وتعصبا دينيا دون مربر، 
ونفّذوا اازر إىل حد ترجتف هلوهلا األوصال. فإن تاريخ زمن حركة 
اإلصالح الديين يكفي دليال على ادعائي هذا. ولعله ال يوجد يف سوانح 

ض األمن واملذابح بقدر تقويي قوم ضيق اآلفاق والتعصبات غري املربرة وأ
املزعومون يف زمن حركة اإلصالح  �ما قام به أتباع املسيح الناصري 

  الديين. 
إن تاريخ اهلندوس والسيخ وأتباع األديان األخرى أيضا يقدم لنا 

السيخ املشاهد نفسها تقريبا بل يف بعض احلاالت يالحظ يف اهلندوس و
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هذا املشهد أكثر ترويعا. وكل هذه األمثلة تثبت أن التهمة اليت توجه إىل 
الدين ال تقع عليه يف احلقيقة، بل هي نتيجة االبتعاد عن روحه. ولكن ملا 
ابتعدت أقوام العامل كلها عن روح الدين لسوء احلظ وجد قصريو النظر 

 تقويضضيق اآلفاق ووالعيابون فرصة مواتية لالعتراض بأن الدين يسبب 
  األمن. 

الذي ال يريد أن يرى العامل واقعا يف هوة  ،لذا بعث اهللا القدوس
الضالل املظلمة، يف العصر الراهن بكمال لطفه وفضله عبده الطاهر أي 
سيدنا مرزا غالم أمحد القادياين مسيحا ومهديا موعودا هلداية اخللق لتفند 

الدين بسبب سوء أعمال املنتمني إليه، مجيع االعتراضات اليت وجهت إىل 
، وكانت تفسح يف الدين جمال �وكانت سببا ليسيء خلق اهللا الظن به 

العنف واجلرب وضيق اآلفاق. فقد أزيلت تلك االعتراضات كلها ليعرف 
جمددا. ولكن من  الناس إلـههم ومالكهم السماوي ويصبحوا إخوةً

املصلح الرباين ومحلة املصباح  املؤسف حقا أن الناس يعاملون خدام هذا
السماوي أيضا معاملة اجلهل والعناد كعادة الناس وشيمتهم منذ القدم. 
فقد رجم وقُتل يف كابول ظلما عديد من األمحديني األبرياء حملض كوم 
أمحديني. وبذلك هيأ الذين يسمون أنفسهم مسلمني لألغيار فرصة 

إلسالم يعلّم العنف وضيق اآلفاق االعتراض على اإلسالم ليقولوا بأن ا
والعناد والظلم واجلَور. األسف كل األسف! يقول شاعر فارسي ما 

  بل كل ما فعلوه يب فقد فعله صديقي".  ،تعريبه: "ال أشكو من األغيار



��� �
� �

� �

  

�١٦٩�

ملخص الكالم أن الظن بأن الدين سبب لضيق اآلفاق واحلروب 
لو درس تاريخ فإال واالقتتال قد نشأ نظرا إىل حالة الزمن الراهنة، و

لتبني بصورة أجلى من الشمس يف رابعة النهار أنه كلما  ،األديان العاملية
ثبت الناس على روح الدين احلقيقية نشأت فيهم سعة اآلفاق والتنوير 
الذهين وحب األمن وروح التضحية والتسامح أكثر من غريهم. ولو أمعنا 

بغض النظر عن - نا دينا قط النظر يف املوضوع من حيث التعليم ملا وجد
ال يعلّم حب األمن والصلح وسعة اآلفاق من حيث املبدأ. إذًا،  -التفاصيل

إن نزعة ضيق اآلفاق والفتنة والفساد تنتج عن إمهال ذلك التعليم وليس 
  نتيجة االلتزام به قط. 

الرد الثاين على هذه الشبهة هو أنه إذا تأملنا لوجدنا مستحيال عقليا 
ق ضييكون يدرك أحد حقيقة الدين والغاية املتوخاة منه مث أيضا أن 
الفتنة والفساد. إن مفهوم الدين ليس كمفهوم الوطن أو يرتكب اآلفاق و

القوم حىت يكون حمدودا يف احلدود اجلغرافية ومقيدا يف القيود العرقية، 
ع املرء دائرته، بل الدين اسمواألفكار ودستور  للمعتقدات وأال يوس

لعمل، يعتنقه املرء يف حقوق اهللا وحقوق العباد ويسعى إىل توسيع دائرا ا
مفتوحة وميكن أن يدخلها  أبوابه صرحبا إياها حقا وصدقا. فالدين حاس

كل إنسان أيا كان انتماؤه الديين والقومي والوطين، بل كل ملتزم بالدين 
من الدين  يدعو اآلخرين إىل الدخول فيه. فكل من يريد أن حيقق اهلدف

حقيقة ال ميكن أن يرتكب ما ينم عن ضيق اآلفاق أو يسبب الفتنة 
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والفساد، بل على النقيض من ذلك سيبذل قصارى جهده يف أن يستميل 
اآلخرين إىل أفكاره حبسن خلقه وتبليغ دعوته السلمية واملوعظة احلسنة، 

ل متاما أن وأال يرتكب ما ميكن أن حيول دون قبول الناس دينه. فمن احملا
يرتكب ما ينم عن ضيق اآلفاق ويسبب الفتنة والفساد من كان قائما 

  على حقيقة الدين ويفهم اهلدف والغاية منه. 
الرد الثالث على هذا السؤال هو أنه إذا كان الدين سببا للحرب 
والقتال أحيانا، أفال تسببها أشياء أخرى؟ هناك عشرات األمور يف العامل 

والفساد بني األقوام واألفراد، فهل ستترك كلها بناء تتسبب يف احلرب 
على ذلك. فهناك اخلالفات الدولية والسياسية والقضايا القومية والتجارية 

ب بني وواالقتصادية وغريها من عشرات األمور اليت تسبب القتال واحلر
أقوام العامل، كذلك هناك مئات األسباب خللق الفتنة والفساد بني األفراد 

 فقطيسع عاقال إنكارها، فهل ستترك كل تلك األشياء ألا تسبب ال 
ض األمن أحيانا؟ لو فعلنا ذلك لكان معناه أن يترك املرء كافة تقوي

جماالت احلياة وخيتار الرهبانية حىت ال يتعامل مع الناس وال حيدث اخلالف 
  والشقاق. 

العامل مل  وا تاريخ العامل تروا أن السبب وراء معظم احلروب يفؤاقر
يكن اخلالف الديين قط، بل كان السبب هو اخلالف الوطين أو السياسي 

القومي، وأحيانا أخرى ظهر األمر احلافز تارة، وتارة أخرى كان 
االقتصادي أو التجاري للعيان أو سبب آخر من هذا القبيل. احلرب 
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ءها اليت اندلعت يف أوروبا بل يف العامل كله مل يكن السبب ورا السابقة
بل نفّذت هذه ازرة العاملية اليت ال نظري هلا يف تاريخ  ،قضية دينية قط

العامل من حيث سعتها ودمارها بسبب خالف سياسي. فهل ستتركون 
  السياسة أيضا ألا تكون سبب احلرب أحيانا؟

، وليست للدين ءفيا أحبائي، هذه األفكار كلها ناجتة عن اجلهل والغبا
اآلفاق أو احلرب والقتال، بل كما تصبح أمور عالقة خاصة بضيق 

كذلك تصبح  ،أخرى يف العامل سببا لنقض األمن بني األقوام واألفراد
سببا  -وإن كانت أقل من تلك األمور بكثري-اخلالفات الدينية أيضا 

لذلك، ومع ذلك ففي الدين مزية تكمن يف أنه يكون سببا لإلخالل 
يقته فقط. كما بادر اليهود واملشركون باألمن عندما يبتعد الناس عن حق

باحلرب ضد املسلمني األبرياء مبحض الظلم  �العرب يف زمن نبينا 
والعدوان غري عارفني حبقيقة الدين وهدفه، فاضطر املسلمون إىل الرد 
على السيف بالسيف للدفاع عن أنفسهم وإلقامة األمن، وهذا الوضع 

هم و-املسؤولون عنها متاما وكان  ،أدى إىل نشوب احلرب يف البالد
غري عارفني حبقيقة الدين وغايته، أما املسلمون  -املشركون واليهود

  فكانت حرم إلقامة األمن فقط. 
باختصار، إا لَفكرةٌ تافهة وسخيفة متاما تلك القائلة أن الدين سبب 
احلرب والفتنة والفساد. بل احلق أن الدين هو القوة الوحيدة اليت من 

أن توصد باب الفتنة والفساد كما هو حقه. والبعد عن حقيقة  شأا
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الدين يتسبب يف نقض األمن وخلق الفتنة والفساد. ولكين أقول: لو 
مع فافترضنا جدال أن اخلالفات الدينية هي السبب وراء احلروب والقتال، 

ألنه كما  ؛ذلك ال حيق للمعترضني أن يتقاعسوا عن الدين بناء على ذلك
هناك أشياء كثرية يف العامل تتسبب يف نقض األمن  توجدره آنفا سبق ذك

واحلرب والقتال، وليس هناك عاقل ميكن أن يفكر يف تركها بناء على 
ذلك. احلق أن كل خالف يساء استخدامه سوف يسفر عن نتائج سيئة، 
وهذا ال خيص الدين فقط بل إن سوء التعامل مع اخلالفات السياسية 

فر عن احلرب، وسوء التعامل مع اخلالفات القومية والوطنية سوف يس
سينتج احلرب، وسوء التعامل مع اخلالفات االقتصادية والتجارية يؤدي 
إىل احلرب، كذلك إن سوء التعامل مع اخلالفات الدينية أيضا يتسبب يف 
احلرب، والفرق الوحيد هو مع أن سوء استخدام األشياء األخرى يسبب 

كن استخدامها الصحيح ال يؤدي إىل إقامة األمن ول ،اإلخالل باألمن
وخلق عواطف التعاون املتبادل واألخوة بوجه خاص. ولكن إذا بقي 
الدين بصورته الصحيحة واستخدمه الناس استخداما سليما سيخلق 
عواطف األمن والتعاون والوحدة واألخوة واملساواة بوجه خاص. هذا 

  هو احلق، فاقبلوه إن شئتم. 
وا يف فهم معىن ؤلرابع على هذه الشبهة هو أن املعترضني أخطاجلواب ا

الدين أيضا، ولعلهم يظنون أن الدين اسم لالعتقاد بوجود اهللا فقط، 
وكلما ترك أحد هذا االعتقاد فكأنه ترك الدين، أي أم يزعمون أن 
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الدين شيء ميكن لإلنسان تركه أيضا، إن تارك االعتقاد بوجود اهللا 
إذا تأملنا يف معىن الدين لتبني أن الدين  ، ولكن العرفيسمى ملحدا يف

جزء من حياة اإلنسان ال يتجزأ، ويستحيل على اإلنسان متاما أن يتحرر 
ألن الدين يف احلقيقة اسم لألفكار واملعتقدات  ،من قيد الدين كليا

ودستور العمل الذي يتبناه اإلنسان يف حياته عن املوت واحلياة. فمن 
ختلي أحد عن الدين من منطلق هذا املعىن من احملاالت العقلية،  الواضح أن
كل شخص يعتصم بأسلوب معني يف حياته. فما ميكن قوله هو  حيث أن

أننا ال حنب دينا كذا وكذا ولكن من املستحيل قطعا أن يتحرر اإلنسان 
من قيد الدين كليا. فما دام اإلنسان حيا فال بد له من أن يتبىن أفكارا 

 دستورا للعملوال بد من أن يتبىن  ،قدات عن فلسفة احلياة واملماتومعت
يف أعماله وأفعاله، وهذه األفكار واملعتقدات ودستور العمل يسمى دينه. 
أكثر ما ميكن ألحد فعله هو أن ينحرف عن األديان املعروفة واملوحى ا 

كن وخيتلق لنفسه طريقا جديدا من عنده، ولكن مثل هذا الشخص ال مي
أن يسمى بغري دين يف احلقيقة حبسب تعريف الدين الذي ذكرته آنفا، بل 
أي طريق خيتاره لنفسه يكون دينه. إذا كان أحد يؤمن باهللا فهذا دينه، 

  ومن أنكره فإنكاره أيضا جزء من دينه. 
باختصار، الدين اسم لدستور العمل يف احلياة واملعتقدات واألفكار اليت 

ومن الواضح أنه ال ميكن ألحد أن يتحرر من مفهوم  خيتارها اإلنسان.
الدين من منطلق هذا املعىن. ميكنكم أن تتحرروا من اإلسالم أو من 
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املسيحية أو اهلندوسية والبوذية ومن كل دين معروف وموحى به، ولكن 
ال ميكن أن تتحرروا من الدين كليا، بل ال بد من أن ختتاروا دينا على أية 

ن اختالق ذهنكم. فال بد إما أن تؤمنوا باهللا أو تنكروه، حال، وإن كان م
وإن آمنتم به فال بد أن تعترفوا فيه ببعض الصفات أيضا، وإن كفرمت به 
فال بد من أن تتبنوا اعتقادا ما عن بداية هذا العامل وبداية احلياة. كذلك 

ثل ال بد لكم من أن ختتاروا أسلوبا معينا يف التعامل مع خمتلف الناس م
األصدقاء واألعداء واألقرباء وغريهم، ومع الزوج واخلادم والسيد، وامللك 

  والرعية وهلم جرا. وهذه األفكار ودستور العمل يسمى دينكم. 
فزبدة الكالم أن الدين يالزم احلياة يف كل األحوال، وال ميكن ألحد 

ا ال يعين أن يتحرر كليا من قيده. وما يقال أحيانا أنه ليس لفالن دين فهذ
 ،إال أنه ال يتبع دينا معروفا وموحى به، بل قد اختلق دينا لنفسه بنفسه

  هناك شخص بغري دين.  فليسوإال 
يصبح  ،واآلن، ملا تبني أن االستقالل عن قيد الدين من املستحيالت

اعتراض امللحدين أنه ما دام الدين يؤدي إىل احلرب والقتال وضيق 
ال جيوز  كاعتراضٍ سخيف ومضحكسان نبذُه لذا جيب على اإلن ،اآلفاق

  أن يتفوه به عاقل. 
وإن قيل بأن املراد من هذا االعتراض هو أنه جيب على اإلنسان أن 

فهذا أيضا جهلٌ، ألن البحث ال  ،يتحرر من األديان املعروفة واملوحى ا
يدور هنا حول دين معني يحدث الفتنة والفساد، بل القضية هي أن الدين 
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لو كان دين معني مدعاة للفتنة فة للفتنة والفساد بوجه عام، وإال مدعا
من فعال فال نقول بأن ختتاروه، بل ما نقوله هو أنه ليس ألونقض ل

صحيحا القول بأن الدين بوجه عام هو سبب الفتنة والفساد واحلروب. 
عن الدين  تحرروإذا كان ذلك صحيحا أيضا فمع ذلك إن إثارة قضية ال

  نه بأي حال. م التحررألنه ال يسعنا  ،ولغو متاما أمر سخيف
إضافة إىل ذلك لو حترر الناس من اتباع األديان على سبيل االفتراض، 

ألنه ليس ممكنا قط أن يتبىن الناس  ،فسوف تبقى األفكار الدينية فيهم
الدين، طريقا واحدا مبنيا على األفكار  حتررهم منمجيعا ألنفسهم، بعد 

يزداد يف العامل حتما عدد  ملتماثلة متاما. ويف هذه احلالة سوفواملعتقدات ا
م يف العامل مخسة أو األديان كثريا عن عددها احلايل، أي أنه إذا كان اليو

عددها يبلغ عندئذ إىل األلوف بل دينا فقط، فلعل  ونعشرة أو عشر
ألن كل شخص  ،مئات األلوف، وال غرابة لو وصل إىل عشرات املاليني

ق لنفسه دينا على هواه. ومن الواضح أن اخلالفات أيضا تكثر سيختل
وستكون النتيجة أن الدماء ستسفك  ،بوجه غري عادي مع كثرة األديان

باسم الدين يف هذه احلالة كل يوم، بينما حيدث ذلك حاليا على فترات 
  متباعدة. 

األديان  وإذا قيل بأن السبب وراء الفتنة والفساد وضيق اآلفاق هي
ملوحى ا فقط، اليت نقطتها املركزية هي االعتقاد بوجود اهللا والقيامة ا

ألن كل فرقة حتسب نفسها ناجية وحتسب غريها غري ناجية ومن  ،واجلزاء
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أهل جهنم، وبالنتيجة تنشأ عواطف الكراهية واالستخفاف ببعضها، 
ال تؤدي ولكن األديان غري املوحى ا اليت خيلقها اإلنسان بالتأمل والتدبر 

إىل االستخفاف والكراهية املتبادلة، وخاصة إن مل تكن فيها فكرة وجود 
اهللا وفكرة اجلزاء. فجوابه أن هذه الشبهة تنايف فطرة اإلنسان أميا منافاة. 
عندما يرى املرء أحدا يف خطر تكون النتيجة الطبيعية والفطرية أن تنشأ 

، ومن غري الطبيعي متاما أن يف قلبه عواطف املواساة جتاهه، وحياول إنقاذه
تنشأ يف هذه احلالة عواطف الكراهية واالستخفاف. فإذا كانت الفرق 

 النتيجةناجية فيجب أن تكون  املختلفة حتسب نفسها ناجية واألخرى غري
أن يتأملوا لغريهم ويبذلوا أقصى اجلهود إلنقاذهم من  الطبيعية لذلك

يف هذه احلالة مستحيل. فمثال  اهلالك، وإن نشوء الكراهية واالستخفاف
فهل ميكن أن خيطر بباله أن هذا  ،إذا وجد أحد شخصا يغرق أمام عينيه

أم سيقفز يف  ،الشخص جدير بالكراهية واالستخفاف وجيب أن أعاديه
املاء فورا وحياول إنقاذه؟ فإذا بقي هذا الناظر على الشاطئ دون أن يسعى 

لى ذلك بل فرح على غرقه وحسبه إلنقاذ الغريق على الرغم من قدرته ع
جديرا بالكراهية واالستخفاف وحاول إضراره أكثر بدال من إنقاذه 

  فسيعد منحطا عن مستوى اإلنسانية وممسوخ الفطرة. 
يستخف باآلخرين  ومع ذلككذلك الذي يعد دينه طريق النجاة 

وال  ال غري طبيعي.عمفهو يرتكب  ،ويكرههم ويستعد إلحلاق الضرر م
ميكن القول عن شخص مثله أنه قائم على حقيقة الدين. لذا نرى أن 
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الذين ال تالحظ فيهم حقيقة الدين وال توجد فيهم روحه هم الذين 
يرتكبون أفعاال غري طبيعية على هذا النحو. أما الذين يدركون حقيقة 
الدين فيواسون السالكني على املسلك اخلاطئ ويعملون دائما على 

من اهلالك والضالل، وال ختطر بباهلم فكرة الكراهية والعداوة إنقاذهم 
  أبدا. 

إضافة إىل ذلك مل يفكّر املعترضون أن اإلنعامات واألفضال الدينية 
ليست كاملال املادي حىت خياف صاحبها من أنه سيحرم منها إذا وجدها 

 بل هي تزداد وتنمو نتيجة تعليمها اآلخرين، لذلك يسعى امللتزم ،غريه
بالدين دائما أن يقبل اآلخرون أيضا دينه ويرثوا اإلنعامات. إذًا، ال جمال 

  لكراهية أحد من دين آخر ظنا أنه قد يقلل من إنعاماته. 
ملخص الكالم أنه ال ميكن أن يكون الدين أو االعتقاد بوجود اهللا 
سببا لضيق اآلفاق والفتنة والفساد بأي حال. وإذا كان أحد على الرغم 

ادعائه االلتزام بالدين واإلميان باهللا يتسبب يف ضيق اآلفاق والفتنة من 
والفساد باسم الدين وال يكن يف قلبه عواطف حب خلق اهللا ومواسام 
بل يضمر هلم احلقد والعداوة، أو هو ضيق اآلفاق وال يتحلى برحابة 

خلو من ه كيانالصدر، فال ميكن مطلقا أن يعد ملتزما بالدين حقيقة، و
ه. وإن ادعاءه أهلة حتما كخلو البيت اخلرب من روح الدين املقدس

فارغا تعوزه احلقيقة. ولكن لسوء احلظ يوجد  اإلميان باهللا ليس إال ادعاًء
مثل هؤالء املفتقرين إىل روح الدين بكثرة يف كل ملّة يف العصر الراهن، 
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وجد املعترضون  واإلسالم ليس استثناء من هذه الظاهرة، وهلذا السبب
فرصة االعتراض على اإلسالم. ولكن الذي يدرك حقيقة الدين بوجه حق 

  ال ميكن أن يكون ضيق اآلفاق وسبب الفتنة والفساد أبدا. 
على يد املؤمن احلقيقي باهللا  أن يتأذى البعض أيضاصحيح أنه ميكن 

ولكن مثل ذلك اإليذاء كمثل طبيب مشفق يجرب مريضه على  ،أحيانا
ناول دواء مر أو على احلمية املؤملة ظاهريا. ال شك أن شخصا روحانيا ت

أيضا يشترك يف احلرب ضد اآلخرين أحيانا، ولكن مثله كمثل جراح 
لطيف يبتر عضو مريض يعرف أن عدم بتره يهدد حياته. فهو يضحي 

مواس ولطيف بشيء أدىن إلنقاذ شيء أعلى وأهم، ومجيع العقالء  بقلبٍ
  فعله هذا.  يستحسنون

فيا أعزائي، كيف أؤكد لكم أنه عندما يرفع رسل اهللا وعباده األطهار 
يدهم ضد شخص أو حزب فال يكون يف قلوم النقية شيء سوى هذه 
النية املقدسة، وتكون قلوم مليئة دائما حبب بين آدم ومواسام مثل 

اهللا ينبوع زاخر؟! هذه حقيقة حية وأبدية تثبت مصداقيتها يف عباد 
  األطهار يف كل زمان. ليتكم تفهمون!


ن�א?_א^3��� �

قول ضمنيا أين بدأت يف تأليف القبل اإلسهاب يف هذا املوضوع أريد 
م، وكتبت اجلزء األول منه يف صيف ١٩٢٥هذا املقال يف حزيران عام 
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العام نفسه يف "منصوري" وقد اضطررت إىل السفر إليها بناء على 
عدت إىل قاديان كتبت اجلزء املتبقي ببطء يف نصيحة األطباء. وعندما 

م. مث ظهرت للعيان ١٩٢٦م وجزءا منه يف عام ١٩٢٥أواخر عام 
ظروف معينة فبقي املقال على حاله منذ ذلك الوقت وما زال غري 

ألن واجبايت  ،م١٩٢٧مكتمل إىل اليوم، أي يف بداية تشرين األول عام 
ن خطر ببايل اآلن، وكذلك قال اجلديدة مل تسمح يل بالتوجه إليه. ولك

يل بعض األصدقاء أنه جيب أن ينشر املقال بقدر ما مت تأليفه إىل اآلن 
دون انتظار اكتماله بصورته النهائية. فسأوجز البحث اجلاري حاليا 
الذي يتعلق باألدلة العقلية على وجود اهللا تعاىل يف بضع صفحات، 

أن جيعله سببا هلداية الناس  �وسأسلّم املقال إىل الناشر داعيا اهللا 
  وإصالحهم، ويوفقين إلكمال اجلزء املتبقي منه، آمني. 

احلق أنين كنت أنوي أن أناقش يف هذا املقال بإجياز مجيع األسئلة اليت 
تثار حول ذات اهللا القدوس وصفاته، أي أسجل فيه كال النوعني من 

االستدالل العقلي اليت هلا عالقة مع  ، أيعلى وجود اهللا تعاىل األدلة
ومنافع إنشاء العالقة معه وطرق إنشائها،  �واملشاهدة، وأناقش صفاته 

وأن أذكر أيضا عالمات تلك العالقة. ولكن كما يعرف القراء بأنين مل 
أكمل إىل اآلن حىت اجلزء األول من السؤال األول املتعلق باألدلة العقلية 

ؤال أيضا من األسئلة على وجود اهللا تعاىل، أي مل يكتمل نصف الس
أكثر هو أن اجلزء األهم من املقال هو ذلك الذي  يؤسفيناخلمسة. وما 
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يتعلق ببحوث متبقية، ولكين أهدي إىل القراء ما هو جاهز حاليا، وأدعو 
اهللا أن يوفقين إلكمال البقية، وهو قادر على أن جيعل ما تيسر منه إىل 

  اآلن مدعاة هلداية الناس.  

Eא ?�<
د��� S�Dא��\
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الفائدة األخرى الكبرية من اإلميان باهللا اليت ميكن أن يستفيد منها 
العامل بوجه عام هي أنه مينع اإلنسان من ارتكاب السيئة. من الواضح أن 
فكرة االمتناع عن ارتكاب الذنب ميكن أن تتولد يف اإلنسان لثالثة 

نع عن السيئة سينال مقابله نفعا أو أسباب. األول: أن يفكر أنه إذا امت
إنعاما. الثاين: أنه إذا ارتكب ذنبا سيصيبه ضرر أو يواجه عقوبة. 

جيتنب السيئةَ نظرا إىل  أنْ والثالث: أن يرتقي علم أحد ومعرفته إىل حد
شناعتها. ليس هناك مانع آخر سواها ملنع املرء من ارتكاب الذنب 

من املوانع املذكورة آنفا يتعلق باخلواص  واجلرمية. علما أن املانع الثالث
من هذا القبيل. مع أن  من الناس، أما عامة الناس فال يتأثرون بأفكارٍ

املؤمن باهللا يتفوق على غري املؤمن به حتما من حيث االستفادة من املانع 
الثالث أيضا، أما املانعان اآلخران فهما من النوع الذي فيه دخلٌ كبري 

بوجود اهللا، ألن الذي يؤمن باهللا يوقن أيضا إىل جانب حتما لالعتقاد 
وبالتايل سوف يصيبه إيذاٌء  ،ذلك أنه إذا ارتكب سيئة سيسخط اهللا عليه

أو يواجه عقوبةً، أما إذا اجتنب السيئة فسريضى اهللا عنه، ورضاه 
سيكون مدعاة لفائدته ويكرمه اهللا باإلنعام واإلكرام. فكل من يؤمن 
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فقط سيجتنب الذنب  رياًءهذه الفكرة وال يكون إميانه  لىباهللا بناء ع
أكثر من غريه حتما. ومن املستحيل متاما أن يتجاسر على ارتكاب 
السيئة مع اعتناقه االعتقاد بوجود اهللا تعاىل. بل كلما قَوِي إميان املرء 

  وصار كامال اجتنب الذنب واجلرمية وكرهها بالقدر نفسه. 
العتقاد بوجود اهللا اإلنسان من ارتكاب السيئة إضافة إىل ذلك، مينع ا

من منطلق آخر أيضا وهو أن كل من يؤمن باهللا وبأنه موجود يف كل 
شيء من مكان ويراقب الناس ويعلم الغيب، وإذا كان إميانه مبنيا على 

فال بد أن متنعه من ارتكاب  ،فقط رياًءاحلقيقة، وليس موروثا أو 
من الواضح أنه من املستحيل أن يرافق السيئة فكرة أن إلـهه يراه. 

رجل من رجال الشرطة كل شخص ويف كل حني، لذلك ال تنجح 
، مهما كانت أعلى وأكمل، يف وضع حد جناحاً كامال سياسة البالد

للجرائم. بل اإلميان باهللا وحده يعمل يف قلب كل إنسان كرقيب 
سيئة مع ألنه ال ميكن ألحد أن يتجاسر على ارتكاب ال ،نشيط دائما

إميانه باهللا تعاىل بشرط أن يكون يف إميانه شيء من احلقيقة. ولو 
ارتكب شخص مثله الذنب يف حالة الغفلة لدفعه إميانه إىل الندم فورا 

  وحذّره من ارتكابه يف املستقبل. 
باختصار، االعتقاد بوجود اهللا وسيلة قطعية ويقينية للمنع من الذنب 

عاقل. هذه فائدة عظيمة ميكن أن تصيب  واجلرائم، وهذا ما ال ينكره
  العامل بسبب هذا االعتقاد بل ظلت تصيبه على مر العصور. 
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إذا اعترض أحد بأن املؤمنني باهللا أيضا يرتكبون السيئات، فجوابه أنه مما 
 ،ال شك فيه أن هناك أناسا من املؤمنني باهللا أيضا يرتكبون السيئات أحيانا

وع لتبني أنه ال يفعل ذلك إال من كان إميانه ولكن إذا تأملنا يف املوض
حيث ورثه من اآلباء وليس  ،ضعيفا ومشوبا بالكسل، أو كان باالسم فقط

فيه روح احلياة. أما املؤمنون يف احلقيقة فيجتنبون الذنوب إىل حد كبري. 
وإذا صدرت منهم زلَّةٌ أحيانا فتكون مؤقتة ويتداركون أنفسهم بعدها فورا 

 ،ن الذنبمذا دليل آخر على أن االعتقاد بوجود اهللا مينع وحيذرون. وه
 فاءاء اإلميان السيئات أكثر من ضعال يوجد سبب الجتناب أقويفوإال 

 فكلماإذا كانت ظروف الناس األخرى كلها متماثلة،  وكذلكاإلميان. 
  كان أحد متقدما يف اإلميان واملعرفة كان بريئا من الذنب بالقدر نفسه. 

وقد ثبت صدقها  ،ال ميكن إنكارها من احلقائق البينة اليت باختصار،
أن اإلميان باهللا، بشرط أن يكون فيه شيء من احلقيقة،  ،على مر العصور

ميكن بيان هذا البحث وأفضل وسيلة لدرء السيئة من العامل، وهو املراد. 
بتفاصيل أكثر، ولكنين أنوي إاء املقال يف صفحات معدودة، لذا أكتفي 

  ذا البيان املوجز. 

	/DCא���abK�)د�א�����א ?�<
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الفائدة الكربى الثالثة اليت ميكن أن تصيب العامل نتيجة اإلميان باهللا هي 
أنه يرغِّب يف احلسنة، وهذا األمر ميكن إثباته من األدلة املذكورة بإجياز يف 
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البحث هنا  البيان السابق. وال أخال أن ينكره عاقل، ولكنين أي هذا
  ذه اإلشارة الوجيزة. 
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الفائدة الكربى الرابعة اليت تصيب العامل نتيجة اإلميان باهللا هي أن هذا 
االعتقاد مفيد جدا يف البحث يف حقائق األشياء. من الواضح أن الذي 

ه وليد صدفة فقط أو يعتقد بوجود هذا العامل بغري خالق ومالك ويظن
حيسبه قد بلغ وضعه احلايل رويدا رويدا نتيجة قانون االرتقاء األعمى من 
حالة بسيطة ودنيا حبيث ال ميكن العثور على بدايته، ال ميكنه أن ينهمك 
يف اكتشاف حقائق األشياء وقانون الطبيعة بشوق ورغبة وأملٍ مثل املؤمن 

ربه خلق كل شيء يف العامل لغاية معينة  باهللا. املؤمن باهللا يكون موقنا بأن
وهلدف معني، لذا ليس يف العامل ما هو عبث وباطل، بل كل شيء ينجز 
ما وكّل إليه حبسب اهلدف والغاية من خلقه. واملعلوم أن هذا اليقني خيلق 
يف اإلنسان رغبة وشوقا وأمال يف البحث عن حقائق األشياء، وهذا ال 

يقني. وهذه الكيفية تصبح سندا كبريا لتقدم ميكن نشوؤه دون هذا ال
العامل العلمي. أما إذا كان أحد ينكر اهللا مقابل ذلك وحيسب العامل وليد 
الصدفة فقط فال ميكنه أن ينهمك يف اكتشاف حقائق األشياء بالشوق 
واللهفة نفسها أبدا، ألنه يقبل حبسب اعتقاده إمكانية جميء شيء إىل 

فاجئ أو نتيجة قانون أعمى. وإذا توجه شخص مثله الوجود نتيجة تغير م
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إىل اكتشاف حقائق األشياء من أجل االرتقاء العلمي ال يسعه أن يكمل 
ذلك بالعزمية واملثابرة اللتني حيظى ما املؤمن باهللا، بل سيميل قلبه عند 

أنه قد ال ظاناً كل فشل إىل أنه ال حاجة إىل مزيد من السعي والتركيز، 
 ذلك الشيء أمر خاص جدير باالكتشاف. ولكن الذي يؤمن يكون يف

باهللا لن يتزعزع يقينه، مهما واجه من فشل، بل سيوقن بأن فيه حكمة 
ألن إلـهه مل خيلقه عبثا. وبناء على هذا اليقني  ،وغاية معينة حتما

سينسب كل فشل وخيبة أمل إىل النقص أو اخلطأ يف سعيه يف طريق 
  زمية واملثابرة. ه الععوزالبحث ولن ت

باختصار، إا حقيقة بينة أن االعتقاد بوجود اهللا يكون سندا قويا جدا 
يف حقائق األشياء. وإذا اعترض أحد قائال بأننا نرى على صعيد  للبحث

الواقع أن لدى املؤمنني باهللا وغريهم رغبة مماثلة يف اكتشاف حقائق 
، وأن االعتقاد بوجود اهللا ال األشياء أو البحوث يف جماالت العلوم املختلفة

ينفرد يف هذا اال بأي وجه، بل على النقيض من ذلك، إن معظم 
، حيث تنتشر أفكار الباحثني من هذا النوع موجودون يف أمريكا وأوروبا

اإلحلاد أكثر من البالد الشرقية، فجوابه أن هذه الفكرة مبنية على خديعة 
وا ملحدين دينا بل يؤمنون باهللا ألن سكان أوروبا وأمريكا ليس ،صرحية

تعاىل مهما كان إميام ناقصا وضعيفا، وال ميكن اعتبارهم ممن ينكرون 
اهللا، ومن املعتقدات املسلَّم ا عندهم أن اهللا تعاىل هو الذي خلق كل 
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شيء. إذًا، إن تقدمهم يف علم حقائق األشياء يف العصر الراهن ال ميكن 
  ي حال. أن يكون سببا لالعتراض بأ

أما القول بأن عدد امللحدين يف تلك البالد كبري نسبيا، فهذا أيضا 
خيال ووهم فقط، ألنه ما مل تكن اإلحصائيات بني أيدينا ال ميكننا القول 
يف هذا األمر شيئا، إذ من املمكن جدا أن يكون الناس ذوو األفكار 

ميكن أن  اإلحلادية يف بالد الشرق أكثر من الغرب. على أية حال، ال
  يؤسس على ذلك أي ادعاء. 

إضافة إىل ذلك جيب التذكّر أنه ملا كان أهل الغرب متقدمني يف العلوم 
تظهر كافة أفكارهم للعيان سواء أكانت فردية أو قومية.  ،الظاهرية

ومقابل ذلك ال يتم العثور على أفكار الناس الفردية يف البالد الشرقية إال 
م والثقافة فيها. ومن املمكن أيضا حبسب مسألة قليال بسبب قلة التعلي

فكارهم يف بعض ألعلم النفس أن الناس يف بالد الشرق غري مدركني حىت 
ألن عادة احملاسبة الذهنية نادرة فيهم بسبب قلة ثقافتهم. فمن  ،احلاالت

املمكن جدا أال يشعروا حبالتهم عمليا على الرغم من كوم متأثرين 
ألن كل  ،لكن األمر ليس كذلك يف أوروبا وأمريكابأفكار إحلادية. و

شخص هناك حياسب نفسه حماسبة ذهنية بسبب كثرة التعليم، وبالنتيجة 
يكون كل نوع من تغيره الذهين أمامه دائما. فليس مستحيال قط يف ظل 
هذه الظروف أن يبدو عدد امللحدين يف أوروبا أكثر مع قلتهم، وأن 

ق. فما مل يثبت أن عدد امللحدين يف أوروبا حيدث العكس يف بالد الشر
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وأمريكا أكثر من بالد الشرق فعال فال حقيقة هلذا االعتراض السطحي. 
ولكن إذا افترضنا جدال أن عددهم يف الغرب أكرب نسبيا فمع ذلك ال 

ألن الذي لديه أدىن إملام بتاريخ أوروبا وأمريكا يعلم  ،جمال لالعتراض
نشأت يف تلك البالد بعد بداية تقدمها العلمي.  جيدا أن أفكار اإلحلاد

فأكثر ما  ،فإذا كان تأثري اإلحلاد يف بالد الغرب أكثر من الشرق فعال
وليس أن  ،ميكن االستنتاج من ذلك هو أن التقدم العلمي أدى إىل اإلحلاد

تأثري اإلحلاد خلق امليل إىل التقدم العلمي أو أن إنكار وجود اهللا يرغِّب يف 
  . فبطُل االعتراض يف كل األحوال.�دم العلمي أكثر من اإلميان به التق

ب التقدم وإذا خاجلت ذهن أحد يف هذا املقام شبهة أنه ملاذا إذًا تسب
العلمي يف اإلحلاد؟ فجوابه أننا ال نعترف بأن التقدم العلمي كان أو ميكن 

يف فهم وا ؤأن يكون سببا لإلحلاد يف احلقيقة. بل احلق أن الناس أخط
املوضوع خطأ كبريا فاستنتجوا استنتاجا خاطئا متاما. حقيقة األمر هي أن 
التقدم العلمي يؤدي إىل صحوة حتما، ويبدأ السكوت املطبق الناتج عن 
اجلهل بالتحول إىل حركة احلياة، فتصبح احلركة نفسها واحلياة نفسها 

ين بصورة حجر عثرة للذين ال يكونون حائزين على منو أو تقدم ذه
 ،أو الذين يسلكون مسلكا خاطئا متأثرين بالظروف احمليطة م ،صحيحة

من نوع آخر. ما دام الناس احملاطون بغياهب اجلهل  فهمٍأو نتيجة سوء 
فال تكون أمامهم فرصة السلوك على طريق  ،يبقون واقفني يف مقام واحد

  ما تعريبه:  خاطئ، يقول شاعر يف بيت شعرٍ
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سان البارعون هم الذين يسقطون يف ميدان الوغى، وال األبطال والفر"
   "يسقط طفل صغري جيثو على ركبتيه.

بل املراد من ذلك  ،وهذا ال يعين أن براعة الفارس يف الفروسية تسقطه
 فهم لذا ،أنه ما دام الفرسان هم الذين يواجهون مواقف السقوط

تأثُّرا باإلحلاد من يسقطون أحيانا. فإذا كانت بالد أوروبا وأمريكا أكثر 
غريها فال سبب وراء ذلك إال أن التقدم العلمي قد حول سكوا املطبق 
إىل حركة احلياة، أي أم كانوا من قبل راقدين يف نوم الغفلة وكانوا 

وا يتحركون ؤولكنهم ضوا اآلن وتنشطوا وبد ،واقفني يف مقام واحد
زالوا  ذلك فإن بعضهم ماوميشون. فإذا كانوا يتقدمون كنتيجة حتمية ل

وليس  ،تائهني أيضا ويتعثرون. ولكن من املعلوم أن هذا ليس خطأ العلم
العلم سبب ذلك، بل هذه نتيجة طبيعية الستخدام العلم اخلاطئ، األمر 
الذي يرتكبه بعض الناس. أما القوم الذين ال يستخدمون العلم مطلقا فهم 

لصحيح كذلك يعصمون من كما يبقون حمرومني من بركات استعماله ا
نتائج سيئة لسوء استخدامه أيضا. وهذا ما آلت إليه حالة البالد الشرقية 
مقابل أوروبا وأمريكا. على أية حال، إن تقدمي حالة أوروبا وأمريكا 

  لتفنيد ادعائنا ال يصح بأي حال. 
أما السؤال: ملاذا يوجد يف امللحدين أيضا من يرغبون يف البحث عن 

شياء؟ فجوابه بأننا مل ندعِ قط أن الرغبة يف هذا البحث العلمي حقائق األ
إمنا هي نتيجة االعتقاد بوجود اهللا فقط، وال يؤدي إىل ذلك شيٌء آخر يف 
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الدنيا، بل نسلّم بأن أشياء كثرية يف الدنيا ختلق هذا الشوق والولع. فلو 
حمل  عكف ملحد على هذا اال متأثرا بدوافع أخرى أيضا فهذا ليس

اعتراض. حنن ال ندعي إال أن االعتقاد بوجود اهللا يفيد ويعني يف البحث يف 
حقائق األشياء بوجه خاص. وإذا كانت الظروف األخرى كلها مماثلة 

أن املؤمن باهللا أكثر محاسا طبيعيا يف اكتشاف حقائق  حتما سيثبت
الكافر  األشياء، وأكثر شوقا وهلفة وأكثر أمال ومثابرة وأقوى عزمية من

ألنه يوقن أن كل شيء يف العامل قد خلق هلدف معني وغاية معينة،  ،باهللا
  وهذا اليقني ال يتسىن للملحد. هذه حقيقة ال ميكن ألحد إنكارها. 
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الفائدة العظيمة اخلامسة اليت حيظى ا العامل نتيجة االعتقاد بوجود اهللا 
ميان باهللا خيلق يف قلب اإلنسان الطمأنينة. وهذه الطمأنينة القلبية هي أن اإل

تفيد اإلنسان يف كل شعبة من شعب احلياة. بل احلق أنه ليس يف هذا 
العامل عمل ميكن أن يتم على خري ما يرام دون طمأنينة القلب. إن قلب 

نم امللحد يكون دائما عرضة لالضطراب وعدم الطمأنينة واألفكار اليت ت
عن عدم اليقني، وال يطمئن على حالته أبدا إال أن يكون لديه شعور 

 ،مذاق ديين، بل خياجله دائما شك وريبة على أن حبثه قد يكون خاطئا
وقد يكون له خالق ومالك يف احلقيقة. احلق أنه ملا كان اإلحلاد علما 

عام  سلبيا وليس أساسه على أدلة إثباتية، مبعىن أن امللحد ال يقول بوجه
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وال يستطيع أن يقول بأنه علم يقينا أنه ليس هناك إله، بل ال يتعدى القولَ 
وأن فطرته أيضا ال تقبل اإلحلاد يف  ،أنه ليس لديه دليل على وجود اهللا

بل إن فطرته  ،أعماقها، فال يكون امللحد موقنا ومطمئنا باعتقاده أبدا
دائما. وهذا  ونور العقل والظروف احمليطة به جتعل قلبه مضطربا

االضطراب جيعل حياته مضطربة ويشتت أفكاره، وبالنتيجة ال جيد تركيزا 
  وطمأنينة يف أي عمل يف الدنيا. 

قوي  مثبت ومقابل ذلك ما دام االعتقاد بوجود اهللا قائما على أساسٍ
وتطمئن له فطرة البشر أيضا، لذا حيظى املؤمن باهللا بتركيز نسبيا، فال 

فيستفيد من الطمأنينة يف أعماله كلها.  ؛ألفكاريكون عرضة تشتت ا
وقد  ،أنه قد يكون هناك إلهيف إضافة إىل ذلك يكون امللحد دائم التفكري 

يتضرر نتيجة إنكاره ذلك اإلله. وهذه الشبهة جتعله مضطرب القلب 
أنه  - على سبيل االفتراض- دائما. أما إذا خطر ببال املؤمن باهللا شك 

ألنه يعلم أنه إن مل يكن  ،لك ال خياجل قلبه اضطرابفمع ذ ،ليس هناك إله
هناك إله فال خطر عليه أصال. باختصار، االعتقاد بوجود اهللا يكون سبب 

وإنكاره يؤدي إىل االضطراب والقلق وعدم اليقني، لذلك  ،طمأنينة القلب
)، وملا ٢٩: (الرعد �أَلَا بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب�يقول القرآن الكرمي: 

كان اإلنسان حباجة إىل طمأنينة القلب يف كل شيء، وليس يف الدنيا 
من هذا املنطلق أيضا أن لالعتقاد  فثبت ،عمل يتم بغري هذه الطمأنينة

  بوجود اهللا دخال كبريا يف تقدم العامل وحببوحته.



� �

� �

 

  

�١٩٠�


�0אX=Uق������ א ?�<
د�����د�א��(��`� �

العامل نتيجة اإلميان باهللا  اميكن أن حيظى  الفائدة السادسة الكبرية اليت
بغريه أبدا.  اليت ال تقومهي أن هذا االعتقاد يقيم يف العامل معايري األخالق 

األخالق.  ايريعرفون جيدا مدى صعوبة إقامة معإن علماء علم األخالق ي
يف هذا اال، ومعيار  الذي قام به البارعون "احلسنة"بل احلق أن تعريف 

يوجد فيه  ،خالق الذي أقاموه بعد حبوث مضنية وتفكري طويلاأل
اختالف كبري إىل درجة حتير العقل كليا، إذ يقول أحد شيئا ويقول غريه 
شيئا آخر متاما، وكل واحد منهم يعترض على اآلخر وال يسفر هذا 
النـزاع عن أية نتيجة. ومقابل ذلك إذا فكّرنا بدخولنا يف دائرة اإلميان 

يتضح املوضوع متاما، وأن اإلنسان مل يأت إىل الوجود من تلقائه باهللا 
حىت نضطر إىل التفكري بأنفسنا من أجل معيار أخالقه، وإىل أن نبحث 
بأنفسنا أي فعلٍ وأي طريق جيب أن يعد صحيحا له، بل نؤمن بأن 
 وجودا أعلى خلقه. ومن الواضح يف هذه احلالة أنه ال ميكن أن تكون أي

جديرة بالتقليد لإلنسان سوى أسوة الوجود األعلى. وليس ألخالقه أسوة 
: �بصبغة صفات خالقنا ومالكنا. فيقول النيب  يتصبغمعيار سوى أن 

  "ختلقوا بأخالق اهللا". 
لذا يعلّم اإلسالم أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان ظال لصفاته، وقد أودع 

ية) كبذرة على نطاق فطرته كافة صفاته (إال الصفات اخلاصة باأللوه
تلك البذور الفطرية وتنميتها بصورة صحيحة أنزل  حمدود وضيق، ولري



��� �
� �

� �

  

�١٩١�

بني حني وآخر بواسطة عباده األطهار دستور العمل الذي يسمى 
، وهذا هو معيار األخالق الذي ميكن أن يكون سببا إلصالح "الشريعة"

  ضيعة للوقت. العامل وتقدمه احلقيقي. والبحث عن معيار سواه ليس إال م
أنه ال ميكن أن يتأسس معيار األخالق الصحيح  فتعلموا فكّروا جيدا

دون أن يتصف اإلنسان بصفات خالقه ومالكه وأخالقه. والطريق العملي 
بصبغة اهللا حبسن استخدام  التصبغلتحقيق هذا اهلدف هو أن حياول املرء 

يف  اليت تشكل -حبسب أحكام الشريعة- العواطف الفطرية املوجودة فيه 
. فمثال احلب �لكوا ظل صفاته  ،حد ذاا دليال على وجود اهللا تعاىل

بصبغة  يتصبغواستخدامها الصحيح الذي جيعل اإلنسان  ،عاطفة فطرية
لق أعلى. كذلك الرلق اهللا، هو خحم عاطفة فطرية وحسن استخدامها خ

لقا أعلى. أمسى. الغضب عاطفة فطرية واستخدامها الصحيح جيعلها خ
كذلك هو حال الغرية وغريها من العواطف الفطرية الكثرية اليت حيوهلا 
حسن استخدامها إىل خلق أعلى. وقد أودع اُهللا خالق الفطرة كل هذه 

. وفيما يتعلق باإلنسان، فإن هذه �ه ل العواطف يف فطرة اإلنسان كظلّ
 ،فطرية بسيطةبل هي عواطف  ،العواطف ليست حبسنة أو سيئة حبد ذاا

أو اخلاطئ هو ما جيعلها سيئة أو حسنة. ومعيار  السيئ وإن استخدامها
استخدامها احلسن هو أن تظهر عواطف اإلنسان الفطرية هذه بصورة 
 صفات اهللا. والوسيلة للعثور على ذلك هي فعل اهللا، أي الطبيعة، وقوله
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عقدة. وهذه ، أي الشريعة، وال حل سوامها لقضايا علم األخالق امل�
  فائدة عظيمة ميكن أن يناهلا العامل نتيجة اإلميان باهللا. 

هذا، وهناك فوائد أخرى كثرية ولكين أي هذا البحث مكتفيا مبا سبق 
ذكره. ولكن أريد أن أكرر أن البحث هنا كان حول الفوائد اليت يناهلا 

ة اخلاصة اليت الناس نتيجة اإلميان باهللا بوجه عام، ومل تذكر الفوائد العظيم
ميكن أن يناهلا املؤمن روحانيا وأخالقيا وعلميا نتيجة التقدم يف قرب اهللا، 

  وتناهلا اجلماعات املقربة إىل اهللا، وسأتناول بياا يف حملها بإذن اهللا. 
أريد أن أبني أيضا أنين مل أذكر تلك الفوائد العامة من منطلق أا دليل 

قبل بأين أعترف أنه إن مل يكن اإلله  على وجود اهللا، بل كما قلت من
فال أمهية للقول بأنه ما دام نوال الفائدة من اإلميان باهللا  ،موجودا فعال

هنا ممكنا فيجب اإلميان به دون دليل، بل تطرقت ضا إىل هذا البحث عر
ليثبت فقط أن لنا خالقا ومالكا يف احلقيقة، وليس ذلك فحسب، بل 

  به مفيد للعامل. ليثبت أيضا أن اإلميان 
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واآلن أريد أن أفند بإجياز شديد األدلة اليت يقدمها امللحدون تأييدا 
مت ألين كلما قد ،املقال هذا العتقادهم. لقد فندت كثريا منها من قبل يف

دليال على وجود اهللا تعاىل كتبت الرد أيضا على اعتراضات يثريها 
املعترضون بوجه عام على ذلك الدليل، غري أن هناك بعض األمور اليت ال 
تندرج حتت دليل إثبايت فلم تذكر من قبل، لذا سوف أناقش هنا تلك األمور 

  فقط، أما األمور األخرى فسأشري إليها بإجياز شديد ليكتمل تدوين املقال. 

	fXAد�א�
Cم�א�
D5g� �

ثالثة  هم حيملون أفكارا إحلادية جيب أن يكون معلوما أوال أن من
  أقسام: 

األول: امللحدون الذين يعتقدون فقط أن وجود اهللا ال يثبت، مبعىن أنه 
ما دام ليس عندنا دليل صحيح وقوي على وجود اهللا فال نعترف 
بوجوده. وأصحاب هذه األفكار يشكّلون األغلبية، بل أظن أن نسبتهم 

  دين. تربو على تسعني باملائة من امللح
الثاين: امللحدون الذين يعتقدون أن مسألة وجود اهللا ال ميكن أن تثبت 
باألدلة أبدا، أي ال ميكن حلّ قضية وجود اهللا أو عدم وجوده باألدلة بأي 

  حال. أصحاب هذه األفكار أيضا ال يؤمنون باهللا عمليا.
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الثالث: امللحدون الذين يعتقدون بأنه ليس هناك إله، أي يظنون أن 
ولكن هؤالء الناس أيضا ال  ،م وجود اهللا ثابت من بعض األدلةعد

 أساس اعتقادهميؤسسون اعتقادهم يف احلقيقة على تلك األدلة بل 
ولكنهم يقدمون بعض األدلة  ،أنه ال دليل على وجود اهللا هو احلقيقي

نسبتهم ال تتعدى واحدا  أيضا ضمنيا. ولكن هؤالء الناس قلة قليلة ولعل
  امللحدين، بل قد يكون أقل من ذلك أيضا.  باملائة من

من القسم األول يتلخص يف: "عدم  امللحدينباختصار، إن معتقد 
 اإلميان بسبب عدم الدليل"، واعتقاد امللحدين من القسم الثاين يتلخص

اإلنكار". أو بسبب عدم إمكانية اإلثبات  يف: "عدم اإلميان وعدم اإلنكار
ي سم الثالث فملخصه: "اإلنكار بسبب دواعأما معتقد امللحدين من الق

من القسم األول كبري  امللحدينن عدد إاإلنكار". وكما سبق ذكره آنفا 
جدا، وعدد القسم الثالث ضئيل جدا، وعدد القسم الثاين أيضا قليل 
ولكنه أكثر من القسم الثالث. ولذلك السبب فإن االسم الذي اختاره 

 أي (Agnostic)فسهم هو امللحدون من أوروبا وأمريكا ألن
 اهللا، وجود على دليل عندهم ليس أنه موقفا تبنوا قد أي. ١٢الالأدريون

  . إجيايب إنكار موقف يتبنوا ومل
 ليس دام ما أنه يعتقدون الذين هم امللحدين يف عددا األكثر باختصار،

 تفنيد إىل هنا دف ال ولكننا. به يؤمنون فال اهللا وجود على دليل عندهم
                                                           

        . (املترجم)هم الذين ال يدرون أي  ١٢
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 دليل كل سياق ويف مزاعمهم، بتفنيد زاخر كله املقال ألن معتقدام،
 الثاين باجلزء عالقة هلا اليت األخرى اإلثباتية واألدلة شبهام، فُندت إثبايت

 تفنيد ورد كذلك. اهللا بإذن حملها يف الحقا تفند سوف املقال من
 وما السابق، بحثال يف تلقائيا أيضا املالحدة من الثاين القسم معتقدات

  . اهللا بإذن الحقا فسيأيت منه تبقى
 يدعون الذين منهم الثالث القسم أفكار دحض هو هنا إليه أهدف ما

 بتفنيد السياق هذا ويف والقرائن، األدلة بعض من ثابت اهللا وجود عدم أن
 يف ورد قد ألنه ،قبل من يذكر مل ما بذكر أكتفي سوف أيضا معتقدام

 إىل حاجة وال ضمنيا الناس هؤالء معتقدات تفنيد سبق مما األماكن بعض
 من امللحدين هؤالء أن معلوما فليكن. إليها اإلشارة تكفي بل هنا إعادا

  .ألفكارهم تأييدا التالية األدلة يقدمون القسم هذا

�%�(��د��2Gא�QولUא�Lh�ود� �

 هناك أن هو اعتقادهم تأييد يف امللحدون يقدمه الذي األول الدليل
. خلقه قد أعلى خالقا أن: األوىل. الكون هذا نشوء عن فقط إمكانيتني

 داخلي قانون حبسب يعمل يزال وال تلقائيا الوجود إىل جاء أنه: والثانية
 للعقل ميكن ال. معني زمن منذ أو البداية منذ والعلل األسباب سلسلة أو

 إدراك تفوق نياإلمكانيت كلتا أن ومع. أخرى إمكانية يقترح أن البشري
 اإلله أكان سواء( شيئا أن نفهم أن نستطيع ال أننا مبعىن البشري، العقل
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 معني، زمن منذ أو األزل منذ نفسه تلقاء من موجود) الكون أو بنفسه
 هناك ليس ألنه ،اإلمكانيتني هاتني إحدى نقبل أن إىل مضطرون ولكننا
 بأن فاالعتراف يتنياإلمكان هاتني إحدى سنقبل دمنا وما. أخرى إمكانية

 أسهل الداخلية والعلل األسباب سلسلة حبسب موجودة تزال ال الدنيا
نعترف عن  مث الكون، فوق أعلى بوجود االعتراف من وأحوط وأبسط

  . جرا وهلم نفسه، تلقاء من البداية منذ موجود أنه الوجود ذلك
 إثبايت دليل ذُكر حيث املقال يف قبل من مفصال الدليل هذا دحض لقد
 إعادته إىل حاجة فال الكون، وجود إىل باإلشارة تعاىل اهللا وجود على
 هذا على واحد حكم ينطبق ال أنه بالتفصيل املقام ذلك يف أُثبت لقد. هنا

 يصح وال وصفاما، ظروفهما اختالف بسبب تعاىل اهللا وعلى الكون
 أن احلق لب. سيان األزل منذ تلقائهما من وجودمها اعتبار بأن القول
 منذ موجودا يكون أن باأللوهية املتعلقة صفاته بسبب يقتضي اهللا وجود
 من فيها وما الدنيا تثبت ثانية ناحية ومن أحد، فوقه يكون وأال األزل،
 موجودة ليست وأا تلقائها من الوجود إىل تأت مل أا ظروفها خالل

 وبالنتيجة واضح، قفالفر. فوقها عليا ذات وجود يف مانع وال األزل، منذ
 بأن القولُ متاما اخلطأ ومن. كليهما على واحد حكم إطالق قط ميكن ال

 أن احلق بل وأحوط، وأبسط نسبيا أسهل األزل منذ العامل وجود اعتبار
 إذا أنه غري. هلا حل ال إشكاالت إىل يؤدي األزل منذ وجوده اعتبار
 الفهم إىل أقرب فهو األزل منذ موجودا خالقه وعد خملوقا العامل اعترب
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 وجود على األدلةَ ذلك إىل وزد. حتما وأحوط وأبسط وأسهل والقياس
 حول مر الذي البحث إىل يعودوا أن واؤشا إذا للقراء ميكن. تعاىل اهللا
  . هنا إعادته إىل حاجة وال األمر هذا
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 قانون أن هو اهللا وجود نكارإ على امللحدون يقدمه الذي الثاين الدليل
 حاجة ال وجودها حال ويف ومكتملة، كاملة والعلل واألسباب الطبيعة
 بوجود واالعتراف. أعلى وجود إىل أو إله الكون هلذا يكون أن إىل مطلقا
 سبق ولقد. دواليك وهكذا الوهم، من أكثر يعين ال ضرورة بغري أعلى
 أعلى وجود إىل قائمة تبقى ورةالضر أن ذُكر حيث أيضا الدليل هذا تفنيد
 احلياة هدف وجود أن أيضا وقيل. مكتمل قانون وجود من الرغم على

 على يدل والعلل األسباب سلسلة وجود مع العامل هذا يف املعينة وغايتها
 وال املقال، يف البحث هذا إىل الرجوع ميكن ..ومتصرف خالق وجود
 يف يفكروا مل بذلك القائلني أن احلق. هنا بإعادته املقال إطالة إىل حاجة

 مل لو ولكن ومراقبا، خالقا ذاا حبد تقتضي أيضا والعلل األسباب أن
 ذلك مع (أي األسباب والعلل) فهي االعتبار بعني أيضا األمر هذا يؤخذ

 نتيجة الوجود حيز إىل يأيت شيئا الصانع ا يصنع أدوات مبنـزلة
 يف الصانع وجود تبني اليت يه النتيجة وهذه األدوات، تلك استخدام

 وجود ضد دليال والعلل األسباب هذه تقدمي ميكن ال إذًا،. األحيان معظم
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 اليت نتيجتها ذلك وفوق األسباب، هذه وجود أن احلق بل ،تعاىل اهللا
 معينة غاية وحتت معينة جهة إىل الكون هذا سريان خالل من تظهر

  .إنكاره عاقال عيس ال أعلى وجود على بين دليل معين وهدف
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 مبين اهللا وجود ضد به ويستدلون امللحدون يقدمه الذي الثالث الدليل
 األشياء أن أثبتت قد االرتقاء نظرية أن يف ويتلخص ،االرتقاء مسألة على
 احلايل النحو على وصورا هيئتها تكن مل حاليا العامل يف نشاهدها اليت
 رويدا وترتقي تتقدم ظلت مث دنيا حالة يف البداية يف كانت لب ،األزل منذ

 وهيئة صورة اختذ شيء كل أن أي. احلالية هيئتها بلغت أن إىل رويدا
 الظروف حبسب تتغري مل اليت واألشياء به، احمليطة الظروف حبسب تدرجيا
 هذا يف ليس أنه على يستدلون هنا ومن. رويدا رويدا اندرست ا احمليطة

  .فقط مصادفة ظروف عن نتج احلايل الكون بل معني، ترتيب املالع
 أن ذلك إىل إضافة التذكر وجيب الدليل، هذا على مبدئي رد سبق لقد
 بعضها وتأقلُم املناسبة احمليطة الظروف وجود لعدم األشياء بعض اختفاء

 لناأمت لو بل. الترتيب ينقصه العامل أن قط يثبت ال ا احمليطة الظروف مع
 وبعضها اندرست اليت األشياء بعض أن لنا لتبني أكثر املوضوع يف

 من وهدفا متوخاة وعلة ترتيبا العامل يف أن تثبت بقيت اليت األخرى
 عظيمة، حكمة اآلخر بعضها وبقاء األشياء بعض امنحاء يف ألن احلياة،
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 منوها أجل من حديقته يف األشجار اغصان يشذب الكون خالق أن ويبني
 فال الضعف يصيبها اليت غراسوال غصاناأل أما. يرام ما على ازدهارهاو

 حتقق أن تستطيع وال ،فيها لنقصٍ الدهر تقلّبات تأثري تتحمل أن تستطيع
 تقدر اليت األغصان والغراس بقية حبرية لتنمو فيقطعها ،خلقها من اهلدف

 يف قاعائ الضعيفةاألغصان والغراس  تلك تكون ولكيال االرتقاء، على
  . تقدمها
 يف ضعيفا سيبقى كذا غرسا أو غصنا أن يعلم اهللا كان ملا بأنه قيل وإذا
 أن فجوابه أصال؟ خلقه فلماذا خلقه، من اهلدف حيقق ولن العامل حديقة

 كل حيقق أن ويريد معينة، وغاية هدف حبسب شيء كل خلق تعاىل اهللا
 قانون سبحب حدث عيب يف شيء ما إذا ولكن خلقه، من اهلدف شيء
 احلياة جمال يف أخرى مورأ ومل يعد قادرا على مواكبة الطبيعة يف سائد

 الطبيعة قانون حبسب يهلك فهو ،خلقه من اهلدف حتقيق عن ويعجز
 خيلق أنه أي القانونني، كال وضع الذي هو تعاىل اهللا أن يعين وهذا. نفسه
 ايته،وغ هدفه شيء كل حيقق أن ويريد ،معينة وغاية دف شيء كل

 بتأثريات متأثرا والغاية اهلدف هذا حيقق أن يستطيع ال ما كل ويندرس
  . ضارة

 ولكن واملادي، الروحاين االرتقاء لنيل إنسان كل اهللا خلق فمثال،
 كأغصان فيقطعون ،أعماهلم بسبب اهلدف هذا حيققون ال الناس بعض
  . بالية
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 خلقها من اهلدف نيكو تضيع اليت األشياء أن أيضا التذكر جيب: وثانيا
 وتعني ،معينة مدة إىل تبقى أن الطبيعة قانون حبسب احلاالت بعض يف

 وتبلغ بالبقاء اجلديرة األشياء تتقوى وعندما تقدمها، يف األخرى األشياء
 تزرع كما املساعدة، األشياء تلك فتتلَف خلقها، من اهلدف أي كماهلا،
 لنباتاتا بعض حوهلا وتزرع الزراعة عملية أثناء يف أحيانا الغراس

 يكون وال الطفيليات، أي (Fillers) باإلجنليزية وتسمى ،األخرى
 حلمايتها األصلية لغراسا حول تزرع بل بالذات مقصودا وجودها
 ألن ،الطفيليات تتلف األصلية لغراسا تتقوى عندما مث. وارتقائها وتنميتها
 مضرا ذلك بعد ابقاؤه ويكون حتقق، قد يكون زراعتها من اهلدف

  . األصليةب
 يكون األشياء بعض موت أن علميا أيضا ثبت فقد ذلك إىل إضافة

 يكون أن خلقها من اهلدف ويكون وتقويتها، أخرى أشياء حلياة مدعاة
  . ذلك عن تحصى ال أمثلة تقدمي وميكن. أخرى أشياء حلياة سببا موا

 إىل حياا بعد شياءاأل بعض موت تقدمي ميكن ال نظرمت منظور أي فمن
 وجود ضد دليال ،باستمرار وتقدمها األخرى األشياء وبقاء معينة، فترة
 ومدركا أعلى وجودا العامل هذا فوق أن يثبت هذا بل. مطلقا تعاىل اهللا

 وغاية هدف وحبسب باحلكمة الكون نظام يف ويتحكم وعليما، وحكيما
  . معينة
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 أن يفيد قانون نتيجة تندرس اإمن تندرس اليت األشياء بأن القول أما
 أعلى وجود يد عن البحث وأن منها، القوية وتبقى تتلف الضعيفة األشياء

 نعترف بل مطلقا القانون ننكر ال حنن: فجوابه ومها، إال ليس املوضوع يف
 القانون هذا من يثبت ال ولكن ونقدمها، والعلل األسباب بسلسلة
 قبل من مفصال بينا كما بل فوقها، إله ال أنه قط والعلل األسباب وسلسلة

 وجود إىل ذاته حد يف يشري والعلل األسباب من السلسلة هذه وجود أن
 هنا أكرر أن أريد. آخر بين دليل األسباب هلذه اإلمجالية والنتيجة أعلى،

 ثابتة علمية حقيقة ليست وغريه" داروِن" قدمها كما االرتقاء مسألة أن
 قد بل العلماء، من كثري تفاصليها على يتفق ال فقط نظرية هي بل قط،

  . احلالية بصورا كليا النظرية هذه رفضت
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 مبين أيضا تعاىل البارئ وجود ضد امللحدون يقدمه الذي الرابع الدليل
 خلق عن األديان قدمته الذي التعليم بأن يقال أي االرتقاء، مسألة على
 فتبني. االرتقاء مسألة ضوء يف وخطؤه بطالنه ثبت قد آدم لقوخ العامل

 بطل األديان بطلت وملا الواقع، وينايف باطل األديان تعليم أن ذلك من
 سبق وقد. الدين من الناس إىل وصل الذي اهللا بوجود االعتقاد تلقائيا

 جامع رد عليه رد وقد املقال، يف أيضا الدليل هذا حول املفصل البحث
  . إعادته إىل حاجة وال شاملٌو
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 يقال الذي الطبيعة قانون أن هو امللحدون يقدمه الذي اخلامس الدليل
 ويعمل جدا ظاملا احلاالت بعض يف جنده وضعه، قد أعلى وجودا بأن عنه

 نتيجة إىل دراسته بعدالوصول  أحدا يسع ال حبيث متاما ةفوضوي ةبطريق
 نتيجة هكذا جيري ذلك كل أن مطالعته من يتبني بل وضعه، قد عاقال أن

 حوادث وقوع مثال منهاو والعلل، األسباب سلسلة نتيجة أو داخلي تغير
 جمانني، أو عرجا أو صما أو عميانا األوالد بعض ووالدة أحيانا عادية غري
 تقدم،ال طريق على سائرا كان بعدما فجأة واإلبادة للدمار أحد تعرض أو

 فوق إله ال أنه على تدل كلها القبيل؛ هذا من األحداث من وغريها
 يرد مل. واآلالم واملصائب والظلم الفوضى هذه سادت ملا وإال ،العامل

 يرد أن ضروريا أرى لذا ،املقال يف قبل من االعتراض هذا على اجلواب
  . التفصيل من بشيء عليه
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 جيدا يفكروا مل أصحابه أن هو االعتراض هذا منشأ أن معلوما ليكن
 بل الدنيا، هذه يف لتعمل تعاىل اهللا وضعها اليت القوانني من النوعني يف

. متاما خطأ وهذا فقط، واحد قانون حبسب جيري كله العامل نظام أن ظنوا
 الطبيعة قانون أحدمها ،نيخمتلف قانونني الكون يف وضع تعاىل اهللا أن واحلق

 وخواص والعلل األسباب سلسلة حتت ويعمل العامل، نظام مع الصلة ذو
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 هو الثاين والقانون. العامل هذا يف تظهر ونتائجه تأثرياته وتظل األشياء،
 ظل والذي الروحانية، واألمور اإلنسان بأخالق الصلة ذو الشريعة قانون

 بعد هو عليه اجلزاء وموعد الرسل،و األنبياء بواسطة الدنيا يف ينـزل
 القانونني هذين بني اخللط نتيجة آنفا املذكور االعتراض نشأ وقد. املوت
  . يرام ما على بينهما التمييز إىل االنتباه وعدم
 قول وكلّ الدنيا يف شيء كلّ أن هو منه املراد الطبيعة؟ قانون هو ما
 معينا فطريا ثرياتأ أُودع ومركَّب مفرد شيء وكل وسكون حركة وكل
 نفس قتل على قدرة الزرنيخ يف فمثال. له طبيعية كنتيجة للعيان يظهر

 نفسٍ جسم دخل وكلما فحيثما. الطبيعة قانون من جزء وهذا منفوسة،
 إال الطبيعية، نتيجته ستظهر لقتله يكفي الزرنيخ من معني مقدار منفوسة

 قانون من كذلك. هتأثري حملو الطبيعة يف سائد آخر قانون يتدخل أن
 ضعفه يبلغ حني فسينهار وضعيف بالٍ سقف هناك كان إذا أنه الطبيعة
 حتت أحد صادف إذا أنه أيضا الطبيعة قانون ومن. قيامه ويتعذر منتهاه
 سيهلك القانون هذا عليه ينطبق كان من فكل. فسيموت ،واار سقف
 قانون من ذلكك. تأثريه حمو على يقدر آخر قانون تدخل إذا إال حتما

 فمن. سيغرقف السباحة يعرف وال عميق ماٍء يف يدخل الذي أن الطبيعة
 إذا إال املوت، من ينجو لن عميقا ماًء ودخل السباحة يعرف ال كان
 الطبيعة قانون ومن. السابق القانون تأثري حمو على يقدر آخر قانون أنقذه

 بعض دونه ولستح واالرتقاء التقدم على حائزا الشيء كان مهما أنه
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 مقاومتها على قادرا الشيء ذلك يكن مل وإن حمالة، ال الضارة العراقيل
 حبسب أخرى وسائل تيسرت إذا إال احنطاطه، ويبدأ تقدمه سيتوقف

 كلها األمور فهذه. الضارة العراقيل تلك تأثري حملو نفسه الطبيعة قانون
 عن وتسفر الطبيعة قانون من جزء هي إمنا تحصى ال اليت الكثرية ومثيالا
 العظيمة العربة هذه عجالت وإن. نفسه القانون حبسب الطبيعية تأثرياا

 يف مضطرة هي بل واألغيار باملعارف ذلك يف تم وال دائم حراك يف
 أو شخصا ترفع أن إىل إليها املوكولة الواجبات وحبسب العادية الظروف
 احلاالت بوضع لكوذ. واجهها من كلَّ تؤخر أو تقدم أو تسقطه،

 اخلاص، اهللا بقدر يتعلق ودائم مستقل قانون هلا إذ ؛جانبا االستثنائية
 بواسطة شاها وما واملعجزات الدعاء استجابة بصورة عادة للعيان ويظهر
  . واألولياء األنبياء
 يقدمه الذي العمل ودستور قانون إنه مقابله؟ الشريعة قانون هو وما

 فيضا وينالوا أخالقهم وحيسنوا به ليعملوا اهللا نم أنه على ألتباعه دين
 شخص كل القانون هذا يف ولكن. األطهار اهللا لعباد قدرت وبركات

رذا يلتزم أن خمي وجزاؤه ذلك، شاء إذا به يلتزم ال أو شاء إذا القانون 
 يف تظهر اليت اخلافية شبه التأثريات بعض عدا ما( املوت بعد ما إىل مؤجل

 اهللا تعبدوا أن عليكم بأن الناس الشريعة قانون يأمر فمثال،). الدنيا ههذ
 تلك على يكرههم ال ولكنه ورضاه، قربه لنيل وكذا كذا بأسلوب تعاىل

 قادر فهو اهلدي ذلك عكس على يسلك أن أحد أراد إذا أي العبادة،
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 املعصية تلك على العاصي وسيعاقَب مانع، ذلك من مينعه وال ذلك على
 الدنيا هذه يف اخلفي تأثريه ظهر وإن اآلخر العامل يف ومعينة حقيقية ورةبص

: معناه ما يقول بالدين امللتزمني بني متداول تعبري هناك لذلك. أيضا
  ". اجلزاء دار واآلخرة العمل دار الدنيا"

 دار هي الدنيا هذه بل الطبيعة، قانون على ينطبق ال املبدأ هذا ولكن
 هذين من أي يتدخل ال. الطبيعة قانون حيث من أيضا اجلزاء ودار العمل

 إىل حاجة ال اليت االستثنائية احلاالت عدا ما اآلخر جمال يف القانونني
مث  الطبيعة قوانني من قانونا أحدأن يعصي  أبدا حيدث ال أي هنا، ذكرها
 سوف بل الشريعة، قانون حيث من جمرما ليس ألنه ،عصيانه تأثري جيتنب
 ينقذه ولن العادية، الظروف يف الطبيعة قانون عصيانه مغبة تماح يتحمل

 سقف هناك كان إذا فمثال. الشريعة بقانون التزامه واخلسارة اإليذاء من
 من صاحل أحدمها شخصان حتته وجلس باليا لكونه السقوط وشك على

 أن العادية الظروف يف حيدث فلن وعاصٍ، طاحل واآلخر الدينية الناحية
جنالسقف سقط لو بل ،الطاحل وميوت السقف سقوط مضرة الصاحل بي 

 وإذا كالمها، فسيهلك ،اهلالك حتته اجلالسني اجتناب ميكن ال حبيث
. كالمها فسينجو الطبيعة قانون حيث من اخلالص إمكانية هناك كانت
 فلن ،السباحة يعرف وال عميق ماٍء يف وتقي صاحل رجل دخل إذا كذلك
 هنا ولكن ،الشريعة بقانون عالقة لتقواه ألن ؛الغرق من تقواه تنقذه

  . العادية الظروف يف الشريعة بقانون يلتزم ال الذي الطبيعة قانون سيعمل
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 يكسبها اليت والسيئة احلسنة أن هي العامة القاعدة أن الكالم ملخص
 وال فقط، الشرعي والعقاب اجلزاء يف تؤثران الشريعة قانون دائرة يف املرء
 لطاعة إن كذلك. الطبيعة قانون حبسب والعقاب اجلزاء جمال يف هلما أمهية
 وال ،الطبيعة قانون حبسب والعقاب اجلزاء يف تأثريا وعصيانه الطبيعة قانون
 قولُ متاما واللغو الباطل من إذًا،. الشريعة حتت والعقاب اجلزاء يف هلا وزن

 أوالد وله جدا باوطي صاحلا كان فالنا بأن مثال العتقاده تأييدا ملحد
 من شخصا أن مع ومات، فجأة وغرق النهر يف لالستحمام فذهب صغار

 .غامنا ساملا بيته إىل عاد ولكنه نفسه الوقت يف يستحم كان أيضا األوباش
 هلكت ولكنها فاضلة أخالق وذات طاهرة كانت فالنيةال فتاةال أن أو

 وسيئة فاجرة ىأخر فتاة أن مع ،زواجها من التايل اليوم يف باحلريق
 بكل ومطمئنا هادئا عيشا تعيش ولكنها نفسه اليوم يف وتزوجت األخالق

 مات ولكنه واألخالق السرية وطيب بريئا كان طفال أن أو .الكلمة معىن
 وسيئ جدا شريرا آخر طفل هناك كان بينما سقف، حتت مدفونا

 ومل السقف سقوط قبيل الغرفة من خرج ولكنه قربه يلعب األخالق
 ملا وإال فوقنا، إله ال أنه القبيل هذا من أمور إىل نظرا فيقال. مصيبة يواجه
  . النحو هذا على منتشرا والظلم الفوضى رأينا

 وإن الغريق، ألن جدا، وتافه سخيف االعتراض هذا أن جيدا اعلموا
 قانون حيث من جمرما كان إنْ ولكنه ،الشريعة بقانون ملتزما كان

 عقوبة من فينجو زميله أما الطبيعة، قانون حبسب تهعقوب فينال ،الطبيعة
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 كونه مع -الطبيعة قانون حيث من جرما يرتكب مل ألنه-  الطبيعة قانون
 اضطرت قد حرقا ماتت اليت الفتاة كذلك. الدين قانون حيث من جمرما

 حبسب العقاب أو اجلزاء هذا كان وملا. فهلكت الطبيعة قانون مواجهة إىل
 فقد األخرى الفتاة أما الشريعة، بقانون التزامها يسعفها لمف الطبيعة قانون
 ،الشريعة قانون حبسب جمرمة كوا مع الطبيعة قانون عقوبة من جنت
  . دواليك وهكذا. الطبيعة قانون دائرة يف جرمية ترتكب مل ألا

 لسياسة طبيعية نتيجة هي بل وجورا، ظلما وال فوضى ليست فهذه
 قانون ينقَض مل إن فوضى لتكون كانت بل. لجميعل سواء وهي ،الطبيعة

 قوانني من قانون ينقض ومل الطبيعةُ، عاقبت ذلك ومع الطبيعة قوانني من
 وعاقبت الطبيعة قانون نقض إذا أو الشريعةُ، عاقبت ذلك ومع الشريعة
 ليس األمر ولكن الطبيعةُ، وعاقبت الشريعة قانون نقض أو الشريعة
 بتعاق الطبيعة قانون ينقض عندما أنه هو حيدث ما كل بل ،كذلك

 بعض عدا ما( الشريعةُ بتعاق الشريعة قانون ينقض وعندما الطبيعة،
 وال) مستقل موضوع ألا ،هنا ذكرها إىل حاجة ال اليت االستثناءات

  . للعدل منافيا أو اعتراض حمل األمر هذا عاقل يرى
 إىل املعترضون يتقدم كيف! باستغرا بعده ما استغرابا أستغرب إنين

 املبين- النظام هذا ويرون والفطنة، العقل امتالك ادعائهم مع االعتراض
 منافيا -قانونان يصطدم وال قانون نقضي ال ، إذالكاملة احلكمة على

 حادثا أن هو احلظ لسوء فيه وقعوا الذي اخلطأ! واإلنصاف؟ للعدل
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 قانون يف سببه عن يبحثون ولكنهم ،الطبيعة قانون حبسب حيدث
 يا. وعشوائية فوضى كله هذا أن يزعمون جيدونه ال وعندما الشريعة،

 عن تبحثوا أن عليكم والفطنة، العقل اهللا وهبكملقد  األشقياء، أيها
 العقوبات سبب عن واحبثوا الطبيعة، قانون يف طبيعي حادث وراء السبب

 ،جيري ما ليست الفوضى أن تعلمون عندها الشريعة، قانون يف الشرعية
 املاء يف شخص يغرق أن من أكرب فوضى فال تقولون، ما هي الفوضى بل

 منهار سقف حتت مدفونا ميوت أو بالنار حيترق أو الطبيعة قانون حبسب
 فقد لذا ،شرعيا ذنبا يرتكب مل أنه تزعموا مث آخر سبب ألي يهلك أو

 تسلِّمون ذإ الظاملون أنتم أنكم على األسف كل األسف. مظلوما مات
 على تعترضون مث صحيح، والعكس الشريعة، قانون إىل الطبيعة قانون حق
  . اهللا

 تتدخل وال ،منفصلتان سلطنتان والشريعة الطبيعة أن جيدا اعلموا
 أمرت إذا إال ،املتحضرة احلكومات مثل ،األخرى حدود يف إحدامها
 ملساعدا أخرى سلطنة إىل بالذهاب السلطنة جيش املركزية اهللا سلطنة

 األنبياء بعثة عند الشريعة قانون خلدمة أحيانا الطبيعية القوى رتسخ كما
 إذًا،. العامل إلصالح شديد محاس السماء يف يكون حني واملرسلني
 أن غري االستثنائي، القانون هلذا جتلٍّ نتيجة تكون واخلوارق املعجزات

 عملهما يعمالن عةالشري وقانون الطبيعة قانون أن هي العامة القاعدة
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 يترك أو اآلخر جمال يف أحدمها يتدخل أن دون بعضهما عن منفصلني
  . غريه أجل من مساره

 التمييز وعدم القانونني بني اخللط نتيجة اخلطأ هذا نشأ لقد باختصار،
  . متاما وبين واضح األمر فإن وإال عملهما، بني
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mY؟ �

لفائدة الذكر هنا أن عقيدة التناسخ أيضا مبنية على اخلطأ ال خيلو من ا
نفسه، ألن القائلني ذه العقيدة أيضا يقدمون الدليل نفسه أن األوالد 
الذين يولَدون يف العامل إمنا يولَدون حتت ظروف خمتلفة، أي أنَّ هناك ولَدا 

وغريه  يولَد صحيحا سليما، واآلخر ضعيفا حنيفا، وهناك من يولد بصريا
ضريرا، كما يولَد ولد بيدين وقدمني ويولَد آخر أعرج وكسيحا، ويأيت 
أحد إىل العامل مع قوى ذهنية عليا ويأيت غريه بليدا، ويولد أحد يف بيت 

أنه قد  عندهم ثري غين ويولد آخر يف بيت فقري معدم، وهلم جرا. فثبت
ء األطفال إىل مضت حياة أخرى قبل احلياة احلالية، لذا آلت حالة هؤال

هذا املآل مغبة ألعمال كسبوها يف احلياة السابقة، وإال لو مل تكن هناك 
حياة قبل احلالية وال سجِلّ ألعمال األوالد الصاحلة أو السيئة السابقة 
فلماذا هذا االختالف؟ هل اإلله ظامل إذ خلق األوالد من جيل واحد 

يكن اإلله ظاملا فال حلّ  بأشكال خمتلفة ويف ظروف خمتلفة متاما. وإن مل
هلذا القدر من االختالف إال االعتراف بأنه قد مضت حياة قبل حياتنا 
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احلالية، واخلالف املاثل للعيان يف والدات خمتلفة إمنا هو نتيجة األعمال يف 
  تلك احلياة. 

هذا هو الدليل الذي يقدمه القائلون بالتناسخ، ويتضح من ذلك جبالء 
الفرق بني قانون الشريعة وقانون الطبيعة، وأرادوا أن  أم أيضا أمهلوا

يقيسوا األحداث كلها بقانون واحد ومل يفكروا أن اخلالف الظاهر 
للعيان عند والدة األطفال ليس بسبب قانون الشريعة حىت نضطر إىل 
البحث عن سجل أعماهلم السابقة، بل سببه هو قانون الطبيعة، أي أن 

اجلسدية واملالية واألخالقية.  ،حالة آبائه، بل أجدادهالوليد ينال نصيبا من 
فتكون ظروفهم أيضا  ،وملا تكون ظروف أبوي األوالد املختلفني خمتلفة

  خمتلفة. 
لقد أثبت علم الطب الذي هو جزء من قانون الطبيعة أنه إذا كان 
الوالدان بصحة جيدة سيولَد الولد صحيحا سليما، وإذا كانا ضعيفني 

لد ضعيفا حبيث إنه يرث أحيانا حالة والديه اجلسدية بكل سيكون الو
جزئياا. إن جمال هذا العلم واسع جدا وقد بلغ مبلغ الثبوت نتيجة 
جتارب ومشاهدات متكررة، فال يسع عاقال إنكاره. وثبت أيضا أن 

تؤثر احلالة السائدة عليهما  يتم فيها اجلماع بني الزوجنياللحظة اليت 
 تأثريا عميقا، لذلك أمرت الشريعة اإلسالمية بكمال حينذاك يف اجلنني

احلكمة أن تكون أفكار الزوجني عند اجلماع نقية وطاهرة لينال اجلنني 
نصيبا من أفكارمها احلسنة. باختصار، لقد أثبت علم الطب بالقطع 
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، وأن بناءثري األجداد أيضا يصل إىل األواليقني أن تأثري الوالدين بل تأ
نتيجة  فذلك سليما معاىف واآلخر ضعيفا أو ناقص اخللقةوالدة البعض 

  تلك التأثريات. 
احلق أن هناك قانونا عاما يف الطبيعة أشار إليه القرآن الكرمي حيث قال 

أَولَم يروا إِلَى ما خلَق اللَّه من � :بأن كل شيء يف العامل يؤثر فيما حوله
 :(النحل �لْيمنيِ والشمائلِ سجدا للَّه وهم داخرونَشيٍء يتفَيأُ ظلَالُه عنِ ا

وأن كل األشياء يف العامل قائمة بسند بعضها، وكل شيء يتأثر  .)٤٩
بغريه ويؤثر فيه على قدر املراتب. وحبسب هذا التأثري ينال اجلنني نصيبا 

. يظن من حالة أبويه سيئة كانت أو حسنة، لكوما األقرب إليه صلة
البعض أن سبب االختالف بني أوضاع األوالد عند والدم يعود إىل 

خطأ وباطل متاما.  هذا وها يف دورة حيام السابقة ولكنأعمال كسب
والسبب وراء وقوعهم يف هذا اخلطأ هو أن األحداث اليت حدثت حتت 

  قانون الطبيعة سعوا أن يبحثوا عن سببها يف قانون الشريعة. 
م أن اعتقاد القائلني باإلحلاد والتناسخ مبين على خطأ واحد، زبدة الكال

أي مل متيز كلتا الفئتني بني قانون الشريعة وقانون الطبيعة، وحاولوا أن 
يبحثوا عن سبب وراء أحداث طبيعية يف قانون الشريعة. وملا مل جيدوه 
ا مالت إحدامها مضطربة إىل الظن أن هذا كله فوضى، وأن فكرة اإلله وم

شاها فكرة باطلة، والعياذ باهللا، ومالت الفئة الثانية إىل أنه ما دام اإلله 
موجودا وهو ليس ظاملا حىت يعاقب أحدا دون مربر فال بد أن يكون 
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سبب االختالف يف حاالت األوالد عند والدم عائدا إىل مغبة أعماهلم 
بينما لو تأمل  اليت كسبوها يف حيام السابقة، فاختلقوا عقيدة التناسخ،

كال الفريقني ولو قليال لفهموا بكل سهولة أن اهللا تعاىل قد وضع يف 
الكون قانونني خمتلفَني ليأخذا مسارمها، وكالمها يعمل يف جماله اخلاص، 
ومن اخلطأ متاما البحث يف قانون الشريعة عن سبب حادث حدث حبسب 

  قانون الطبيعة. 
ث يف العامل أو ما ينتشر فيه من ملخص الكالم أن األحداث اليت حتد

األمراض أو حتل به من املصائب ويتضرر منها أحيانا الصاحلون واألبرياء 
أيضا ليس سببها إال أن قانون الطبيعة خيتلف عن قانون الشريعة، وأن 
احلسنة اليت كسبها املرء حبسبها ال تنقذه من عقوبة حتل به حبسب قانون 

العتبار احليطة واحلذر الذي يقدمه قانون الطبيعة، ما مل يأخذ بعني ا
الطبيعة نفسه الجتناا. فمثال الغرق يف املاء حادث طبيعي، وال ميكن 
للحسنة الدينية أن تنقذ أحدا من الغرق ما مل يتعلّم السباحة، أو ما مل 
يأخذ بعني االعتبار أنواع احلذر واحليطة اليت تقدمها الطبيعة الجتناب 

والدة طفل ضعيفا حادث طبيعي، ومن العبث البحثُ الغرق. كذلك إن 
عن سبب شرعي له، بل جيب التوجه إىل قانون الطبيعة نفسه ملعاجلته. 
وعلى الوالدين أن يتوجها إىل عالج مرضهما أو إزالة ضعفهما أو النقص 

  فيهما، أو إصالح بيئتهما. 

� �
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إذا اعترض أحد بالقول: ملاذا ال حيترم قانونُ الطبيعة قانونَ الشريعة؟ 
فمثال إذا سلك أحد مسلك احلسنة والتقوى فلماذا ال يعصم من حوادث 

ألن كال القانونني  ،القضاء والقدر؟ فجوابه األول هو أن هذا ال حيدث
عترض يؤدي إىل دمج الوضع الذي قدمه امليعمل يف جماله اخلاص. ولكن 

القانونني يف قانون واحد، وال يبقي هلما وجود منفصل، مع أن وجود 
  قانونني منفصلني يبني أن وجودمها بصورة منفصلة أمر مقصود. 

هو أن اهللا تعاىل وضع هذين القانونني لنوعني من  واجلواب الثاين واحلق
ان املادي، ووضع تقدم اإلنسان، أي قد وضع قانون الطبيعة لتقدم اإلنس

قانون الشريعة لتقدمه األخالقي والروحاين. ويريد اهللا تعاىل أن يتقدم 
اإلنسان من كل جهة. فمثال لو التزم املرء بقانون الشريعة وارتكب جرمية 
من حيث قانون الطبيعة ومع ذلك اجتنب تأثرياته السيئة لكانت النتيجة 

أن صالح املرء ائيا. أي لو  احلتمية هي وصد باب تقدم اإلنسان املادي
 من الغرق يف املاء أو االحتراق بالنار أو الدمار بواسطة الكهرباء ينقذه
، فما حاجته إىل أن يدرس خواص تلك األشياء ويفهم ماهيتها مثالً

  ويسعى للسيطرة عليها؟ 
أن تقدم اإلنسان املادي ممكن فقط نتيجة مبدأ أنه  يف فكّروا جيدا اآلن

تح لنفسه أبواب السعادة والتقدم والبحبوحة بدراسة قانون ما مل يف
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فيظل عاكفا على  ،الطبيعة وما مل تتسن له الراحة والبحبوحة والتقدم فعال
دراسة الطبيعة والبحث يف خواص األشياء. هناك مثل يف اإلجنليزية يقول: 
"احلاجة أم االختراع"، أي أنه عندما يضطر اإلنسان إىل شيء نتيجة 

يتوجه إىل اختراع أشياء جديدة. فلو سدت كل حاجات  ،ته إليهحاج
الناس نتيجة االلتزام بقانون الشريعة فقط النقطع تقدم اإلنسان بكل 

ألن يف هذه احلالة لن يبذل أحد وقته وتركيزه يف اختراع  ،أنواعه حتما
أمور مادية واكتشاف حقائق األشياء. إذًا، إن عدم تدخل أي من 

ني يف جمال غريه هو الرمحة بعينها، واحلوادث املذكورة آنفا أيضا القانون
مدعاة تلك الرمحة، ألنه كلما تعرض أحد يف العامل حلادثة ما فالنهضةُ 
 ا تفيد يف املستقبل مئاتوالصحوة اليت تنشأ الختراع الوسائل الجتنا

ر حياة واحدة أو عش إهالكآالف الناس بل عشرات املاليني منهم. وإن 
أو عشرين حياة يؤدي إىل إنقاذ ماليني الناس بل عشرات املاليني من 

  أخطار مستقبلية حمتملة. 
باختصار، كال القانوننيِ املذكورين آنفا مطلوب لتقدم اإلنسان يف 
جماالت خمتلفة، واخللط بينهما أو ترك أحدمها مساره لآلخر مضر جدا 

كل ما جيري يف العامل حاليا  بدال من الفائدة وقاتل لنسل البشر. واحلق أن
حبسب هذين القانوننيِ مناسب ومبين على حكمة عظيمة لبحبوحة بين 
  البشر وتقدمهم االجتماعي، وال ميكن أن خيطر بالبال أسلوب أحسن منه. 
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جيب التذكر أيضا يف هذا املقام أن الصاحلني واألتقياء الذين تصيبهم 
يجة تعرضهم حلادث أو لقانون آخر املنية يف غري وقتها املناسب ظاهريا نت

من قوانني الطبيعة ويتعرض ذووهم حلزن أو صدمة أو خسارة غري عادية 
يتبني من تعليم اإلسالم أن اهللا تعاىل يفتح  ،نتيجة موم على هذا النحو

هلم بفضله اخلاص أبوابا أخرى لرمحته، ألن اهللا يريد أن حيترم الناس قانونه 
هم من ناحية، وال ينقضه نظرا إىل حسنة أحد من أجل حببوحتهم وتقدم

، ومن ناحية أخرى هو رحيم جدا أيضا بعباده الصاحلني، ذات الصلةغري 
وأكثر من غريه صدقا ووفاء يف عالقته، فيعوض خسارم من هذا القبيل 
بأسلوب أو بآخر. فمثال يورثهم إنعامات خاصة يف اآلخرة نتيجة 

يعطي ذويهم نصيبا وفريا من بركات الدنيا، تعرضهم ملصيبة يف الدنيا، أو 
  أو خيتار طريقا آخر يراه مناسبا رمحة وعدال منه دون أن خيسر أحد حقه.  
كذلك األوالد الذين يولَدون ضعفاء وناقصي اخللقة بسبب قانون 
الطبيعة، وحيول نقصهم أو ضعفهم اخلَلقي دون تقدمهم الروحاين، يقول 

اىل سرياعي حتما إعاقتهم عند اجلزاء الشرعي، اإلسالم حبقهم أن اهللا تع
ولن يؤاخذهم على نقائص كان تفاديها فوق قدرم، ولكن ينقص شيئا 

ألنه تعاىل يقول يف القرآن  ،من جزاء أعماهلم بسبب ضعفهم اخلَلقي
الكرمي أن ميزانه يزن باحلق والعدل، وكل ما له شيء من الوزن واألمهية 

يبقى خارج ميزانه بأي حال، وال يهمل ميزانه من أي نوع ال ميكن أن 
  أبدا دواعي التخفيف عنهم. 
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يف هذا املقام ال بد من إزالة شبهة أخرى أيضا وهي: ما سبب وجود 
الذنب والظلم واالعتداء يف العامل؟ فيقال بأنه إذا كان هناك إله ملا وقع 

الظلم واجلَور على النحو امللحوظ. جوابه أن الناس يف الذنوب واملعاصي و
املعترضني مل يفهموا اهلدف والغاية من قانون الشريعة. إن قانون الشريعة 

 ،مبين على مبدأ أنه يقدم أمام الناس دستور العمل وينصحهم بااللتزام به
ألنه ضروري هلم، وبدونه يستحيل أن يتقدموا أخالقيا وروحانيا. ولكن 

أو  ،النصح خيير الناس ليعملوا ذا الدستور إذا أرادوا بعد تقدمي هذا
ما يعمل يستفيد من بركاته  ، فبقدريرفضوه إذا شاءوا. مث الذي يعمل به

. والذي ال يعمل به �وتأثرياته الطيبة بالقدر نفسه، وينال قرب اهللا 
 يحرم من األشياء املذكورة، وحرمانه هذا يسمى ذنبا وجرمية. إذًا، إن اهللا
تعاىل مل خيلق الذنب، بل هو نتيجة أعمال اإلنسان، وعلى ذلك ال ميكن 

خطأ وباطل  �االعتراض على اهللا بسبب ذلك، بل إنّ االستدالل ضده 
  متاما. 

مث أنزل من عنده شريعة  ،لقد أودع اهللا فطرة اإلنسان بذرة احلسنة
 ،عجزاتونصح الناس بواسطة اآليات وامل ،لتنمية تلك البذرة وازدهارها

أن جناحهم وفالحهم يكمن يف االلتزام بقانون ب ،وأمت عليهم احلجة
الشريعة. وإن مل يعمل املرء مع ذلك بشريعة أنزهلا اهللا تعاىل فالذنب ذنبه 

  وليس ذنب اهللا، وسيكون احلرمان نتيجة فعله هو وليس نتيجة فعل اهللا. 
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لوكه مسلكا غري وس ،اهللا وامرلذنب؟ إمنا هو عصيان اإلنسان أا هو ما
الذي وضعه اهللا له. إذًا، الذنب نتيجة فعل اإلنسان نفسه وليس نتيجة 
فعل اهللا. أكان هللا أن ميتنع من إرشادنا إىل طريق اهلدى ألن بعض الناس 
ما كانوا ليقبلوا هذا اهلدي؟ هل لألب أن ميتنع من نصيحة ابنه لئال يصبح 

  ب أن جيتنبه كل عاقل. جمرما نتيجة معصيته؟ هذا كله محق وجهل جي
ملخص الكالم أن الذنب واملعاصي والظلم ومشاهد االعتداء املتبادل 

وليتها ئاليت نراها يف العامل إمنا هي نتيجة أعمال الناس أنفسهم وال تقع مس
على اهللا قطعا، وال ميكن لعاقل أن حيتج على اهللا تعاىل بناء عليها. ال 

لذي ال يستفيد منها، هو بنفسه ولكن ا ،تنـزل من اهللا إال الرمحة
  ول عن فعله. ؤمس

وإذا قال قائل: ملاذا مل يضع اهللا قانونا ال يستطيع أحد نقضه، بل يضطر 
الناس كلهم إىل العمل به وبالتايل لن ينشأ الذنب يف الدنيا أصال وسيكون 
الناس كلهم أتقياء وصاحلني؟ فجوابه أنه لو كان احلال على هذا املنوال 

دف من خلق اإلنسان، وهو أن يفتح لنفسه أبواب التقدم بواسطة لبطل اهل
جهده وسعيه، ويستحق إنعام اهللا وإكرامه بأعماله وينال قربه. فإذا كان 
كل شخص مضطرا إىل أن يعيش حبسب شريعة أنزهلا اهللا تعاىل لسدت يف 
وجه اإلنسان كافة أبواب التقدم، وملا استحق أحد اإلنعام واإلكرام، 

  طلت سلسلة اجلهد والسعي كليا. ولب
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اعلموا أنه من الضروري من أجل استحقاق اإلنعام أن يكون اإلنسان 
خميرا، أي يكون قادرا على اختيار طريق احلسنة إذا شاء وطريق السيئة إذا 

حمبو احلسنة وغريهم، والسالكون  ؛ لَتساوىشاء ذلك. أما إذا كان مسيرا
تحكّمون يف نفوسهم وغريهم، والصابرون على مسلك سليم وغريهم، وامل

ما بقي متييز بني صاحل وطاحل. وكذلك ولَ ،واملثابرون واتهدون وغريهم
ف التقدم احلاصل نتيجة روح املبارزة واالستباق والغبطة املتبادلة، وملا لتوقّ

بقي يف العامل دافع إىل التقدم والختذ اإلنسان صورة شيء متجمد، أو 
تقدير مثل املالك الذي ال تستحق أعماله احلسنة أن تسمى  ألصبح على أكثر

ألنه مضطر من حيث خلقه إىل أن يسلك مسلكا سليما دائما  ،حسنة أصال
وال ميكنه أن ينحرف عن مشيئة اهللا قيد شعرة. لذلك قال احلكماء أن مرتبة 
اإلنسان الصاحل أعلى من املالك، ألن اإلنسان خيتار احلسنة بعد التأمل 
والتفكري، ولكن املالك مضطر إىل كسب احلسنة فقط، لذا فاحلسنة اليت 
يكسبها ليست حسنة يف احلقيقة، لذلك يقول القرآن الكرمي حبق اإلنسان: 

). أي قد خلقناه أحسن ٥(التني:  �لَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ �
  . ينافسهن وليس خلَلق آخر أ ،فطرةً من مجيع املخلوقات

عالمة كماله، وإن  فذلك باختصار، إن كون اإلنسان خميرا يف أعماله
وجود الذنب هو نتيجة سوء استخدام ذلك اخليار. إذًا، مل خيلق اُهللا 

بل هو نتيجة إنكار رمحة اهللا، فال ميكن تقدميه دليال ضد وجود  ،الذنب
  اهللا تعاىل. 
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ادس الذي يقدمه امللحدون ضد وجود البارئ تعاىل مبين الدليل الس
أيضا على فوضى افتراضية يف قانون الطبيعة كما قيل يف الدليل اخلامس. 

ن مضرا واضحة متاما. فيقال إن يف العامل أشياء ال فائدة منها وإيقولون 
 مثال بأن يف الدنيا أشياء ال تعد وال حتصى مبا فيها احليوانات الضارة،

وأشياء فتاكة أخرى وهي ضارة فقط وال فائدة منها  ،والنباتات السامة
قط، وإن وجودها يوحي بأنه ليس فوق الكون إله، وإال ملا وجدت هذه 
األشياء يف العامل. جوابه: أن هذا االعتراض ناتج عن جهل املعترضني، 

ا شيء ألننا إذا تأملنا يف املوضوع ملا بقي أدىن شك يف أنه ليس يف الدني
بغري فائدة وهدف وغاية، وإنه ملن قلة علم اإلنسان أن ال يدرك الغاية 
وراء بعض األشياء، وجيهل فائدا، ويزعم نظرا إىل تأثرياا املضرة ظاهريا 
أنه ال فائدة منها. فلهذا السبب ال يثري هذا االعتراض اخلرباُء يف حبث 

اس هم الذين يثريون مثل حقائق األشياء إال قليال جدا، بل إن عامة الن
هذا االعتراض عادة، ألن إملامهم حبقائق األشياء يكون ضئيال جدا بسبب 
جهلهم، وال يتعدى نظرهم شكل األشياء الظاهري واملادي، وال يتجاوز 
نظرهم األفعال الظاهرية وتأثرياا، وال تتيسر هلم دراسة عميقة. أما الذين 

ور الظاهرية ويصل إىل عمق دراستهم عميقة فيتجاوز نظرهم األم
احلقائق، وهم يدركون جيدا أن كل شيء يضم يف طياته فائدة ما. وكلما 

لذا  ؛متت دراسة شيء ما بعمق تتبني فوائده وأهدافه وغايته بوضوح أكثر
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فإن مل يطّلع هؤالء الناس على فائدة شيء معني إىل بعض الوقت فمع 
بقون ثابتني على يقني أن فائدته ذلك ال حيسبونه عبثا أو لغوا حمضا، بل ي

واحلكمة الكامنة فيه سوف تظهر للعيان يف املستقبل نتيجة دراسة عميقة 
ألم يكونون حائزين من خالل جتارب متكررة على علم يقنيٍ  ،ومفصلة

 فيها أيضاف ،بأن األشياء اليت تبدو عدمية اجلدوى بل مضرة يف الظاهر
دراسة عميقة وحتقيق عميق. فاالعتراض  تكتشف فوائد مجة باستمرار بعد

ناتج عن جهل حبت. واحلق أن كل شيء يف العامل يضم يف طياته حكمة 
 وفائدة. وكلما تقدم اإلنسان يف مطالعة حقائق األشياء يترسخ فيه اليقني

  ببصرية أكثر أنه ليس يف الدنيا شيء باطل. 
حقائق األشياء من املؤسف أن املعترضني ال يفكرون أنه حني كان علم 

حمدودا جدا يف األزمنة الغابرة، وكان اهتمام الناس بالعلوم قليال جدا، 
كانت يف ذلك الزمن أشياء كثرية جدا مقارنة مع العصر الراهن بدت 
حينها عدمية اجلدوى ومضرة، ولكن بسبب تقدم البحوث يف حقائق 

ل مضرا فوائد كثري منها، وميكن حتلي األشياء والعلوم ظهرت اليوم
بل أيضا ميكن إثبات أن املضرة  ،وشرحها املعقول يف ضوء العلوم اجلديدة

نفسها مفيدة لبين البشر بصورة غري مباشرة. أال يكفي هذا املشهد ليدفع 
فطينا إىل االعتقاد بأن األشياء اليت تبدو اليوم عدمية اجلدوى ومضرة 

فيها، وبعد غد سوف سوف يظهر كثري منها غدا مليئا بالفوائد اخلافية 
تتسع دائرة العلم واملعرفة عنها أكثر؟ وعلى هذا النحو سوف يزداد العلم 
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يوما إثر يوم بواسطة علوم وحبوث جديدة، ويقلّ اجلهل يوما فيوما. لقد 
ذُكر يف القرآن الكرمي واألحاديث أن كنوز األرض والسماء املخفية 

وم اجلديدة. فأي جهل سوف تظهر للعيان يف الزمن األخري وتشيع العل
 دعأكرب من أن ينكر املرء بناء على علمه احلايل منفعة وحقائق أشياء ال ت

املبنية على حكم -وال حتصى، ويزعم بناء على بعض من تأثرياا الضارة 
اهللا الدقيقة مع أا تنفع البشر وخملوقات أخرى فوائد كثرية بصورة غري 

  املضرة؟ أنه ال يوجد فيها إال -مباشرة
ال أريد أن أطيل املقال بضرب األمثال، وإال لبينت أنه توجد يف 
احليوانات والنباتات واجلمادات أيضا ما كان يبدو من قبل غري مفيد متاما 
وكان يزعم أنه ال عمل له إال إحلاق الضرر، بينما ختدم اليوم األشياء 

ها من السموم نفسها البشريةَ حىت إن مسوم الثعابني والعقارب وغري
الفتاكة وجراثيم األمراض أيضا ال خترج عن نطاق خدمة البشرية، وال 

وما خلَقْنا السماَء �يطلع يوم إال ويظهر فيه صدق قول القرآن الكرمي: 
  بوضوح أكثر من ذي قبل.  ،)٢٨(ص:  �واَألرض وما بينهما باطال
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أما االعتراض القائل: إذا كان صحيحا أن اهللا مل خيلق أي شيء باطال 
وخلق كل شيء لفائدة الناس، فلماذا وضع فيها جانب املضرة؟ وملاذا 

أما كان  ،ليست األشياء كلها مفيدة فقط دون أن تكون مضرة؟ فمثال
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ن أن ممكنا أن تصيب اإلنسانَ أو املخلوقات األخرى الفائدةُ من احلية دو
تكون مصحوبة جبانب من املضرة؟ فاجلواب األول على هذا السؤال هو 
أن خالق الفطرة فعل ما رآه مناسبا، وليس لنا أن ننقد أفعال الطبيعة، 
ولسنا أهال لذلك. فليس لنا إال أن نرى كل ما حيدث يف العامل، أهو مبين 

لما كان إمجاال ومبدئيا على احلق واإلنصاف والرمحة والعدل أم ال؟ ف
ثابتا أنه ليس يف العامل شيء مضر فقط بل تكمن يف كل شيء فوائد 
يقينية، وما يبدو بال فائدة ومضرا حمضا ليس كذلك يف احلقيقة، بل يبدو 
لنا كذلك بسبب قلة علمنا، فإن اخلوض يف تفاصيل الفطرة وإثارة األسئلة 

بأسلوب كذا؟ ال  مثل: ملاذا خلق هذا الشيء بطريقة كذا؟ وملاذا مل يخلَق
ميكن أن يعد طريقا سليما قط. وال ميكن لعاقل أن يفكر أن الذي حيسب 
نفسه خملوقا مثل بقية املخلوقات ميكنه أن يكون مطلعا على مبدأ اخللق 
والتكوين مفصال حىت يستطيع القول باليقني عن كل شيء أنه صنع 

ايب األول هو حبسب مبدأ كذا وبأسلوب وشكل كذا وكذا. إذًا، إن جو
أنه ملا ثبت األمر مبدئيا فإن إثارة سؤال "ملاذا خلق هذا الشيء كذا ومل 

  يخلق كذا؟" مرة بعد مرة ليس طريقا سليما.
مث جيب التفكري أيضا يف أنه إذا تقرر أال يعترف بشيء إال بعد حلِّ 

لة كلها من هذا القبيل فلن ينتهي أينقاش  االعتراضات اجلزئية واملفص
ألنه ميكن متديد سلسلة األسئلة إىل ما ال اية له. فالطريق األسلم  ،أبدا
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واألحوط هو أنه إذا فهِم املرء أمرا من حيث املبدأ فليعترف به وإن مل 
  تحلَّ بعض تفاصيله اجلزئية وليفوض البقية إىل اهللا تعاىل.  

إىل املضرة  ، وهو أنه إضافةمباشراردا  ى االعتراضواآلن أرد عل
الكامنة يف األشياء تكون األشياء نفسها مفيدة أيضا إذ تسفر عن بعض 
النتائج النافعة، فمثال يفيد سم احلية يف معاجلة بعض األمراض اخلطرية، 
وفائدته هذه حبسب قانون الطبيعة منوطة بكونه سما، فمضرته مفيدة 

بين حال يف إصالح ا تساعد كثريا بصورة غري مباشرة أونافعة من حيث 
البشر األخالقي وتقدمهم املادي. كل عاقل سيوافقين الرأي أن حلول 
املصائب واآلالم بني حني وآخر أيضا ضروري لتكميل أخالق اإلنسان 
احلسنة. والذي مل يواجه مصيبة أو أملا يف حياته قط ال ميكن أن تكون 

ب تقدمه املادي أخالقه كاملة، بل ال تنمو على ما يرام كثري من جوان
أيضا بغري املصائب واآلالم. لذا فإن وجود بعض األشياء املضرة يف الدنيا 
هو لفائدة اإلنسان بصورة غري مباشرة، وال ميكن أن يعترض عليه عاقل، 

  وال بد أن تكون فيه فوائد أخرى كثرية مل نعرفها إىل اآلن. 
لضارة مفيدة يف وإذا انتابت أحدا شبهة أنه إذا كانت هذه احليوانات ا

احلقيقة فلماذا تباد؟ وملاذا يأمر الدين يف بعض احلاالت بإتالف بعض 
االعتدال يف كل يطلب هناك قانونا عاما يف الطبيعة األشياء؟ فجوابه أن 

شيء يف الدنيا، وأن اإلفراط والتفريط ينافيان منهجه. فاألشياء اليت 
حد االعتدال مضرا تتضمن املضرة أيضا بصورة بارزة يكون جتاوزها 
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أكثر من فائدا. فيمكن أن تكون فائدا غالبة على مضرا يف حالة 
واحدة فقط، وهي أال يزداد عددها يف الدنيا. فمن ناحية خلق اهللا تعاىل 
هذه األشياء يف الدنيا بكمال حكمته، ومن ناحية ثانية أودع يف فطرة 

األشياء تنتشر يف العامل.  اإلنسان، بل أمره صراحةً أحيانا أال يدع هذه
  وبذلك مت احلفاظ على التوازن الفطري يف الطبيعة. 

ملخص الكالم أن كون بعض األشياء يف العامل مضرة ليس مدعاة 
لالعتراض قط. واحلق أن كل شيء يف العامل خلق هلدف وغاية معينة، 
وإن مضرة بعض األشياء أيضا هي لفائدة اإلنسان. لذا إن اعتراض 

  .ءهمدين هذا عبث ولغو متاما وال يثبت إال جهل املعترضني وغباامللح
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الدليل السابع الذي يقدمه بعض امللحدين ضد وجود اهللا مبين على 
نظرية بعض الباحثني اجلدد القائلة بأن فكرة وجود اهللا رد فعل لذهن 

الطفل يكون من ناحية إن ول هؤالء الناس اإلنسان يف احلقيقة. يق
أبيه ومياال إليه بطبيعته وينظر إليه بنظرة مرتبطا بعالقة احلب العميق مع 

االستحسان وحيسبه وسيلة حلمايته، ومن ناحية أخرى خيافه أيضا يف 
صغره وكأنه حيسبه خطرا على نفسه. ولكن ال تكون أفكاره على هذا 

سببا مباشرا لغذائه، وتكون عواطفه جتاهها ألا تكون  ،النحو عن أمه
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فال حيسب  ،أكثر حبا ومحاسا وغالبة على العواطف األخرى كلها
الطفل أمه مدعاة خلوف أو خطر له، ويقفز إليها يف كل األحوال، فال 
تنشأ بني الطفل وأمه عواطف الغرية املنافسة مثلما ميكن أن تنشأ 

شيط والراغب يف التقدم جتاه بصورة غري ملحوظة يف قلب الطفل الن
أبيه. لبيان عواطف هذه الغرية واملنافسة الصامتة اخترع بعض الباحثني 

أي "عقدة أوديب" وهو مبين  "Oedipus Complex"الغربيني مصطلح 
على أسطورة يونانية قدمية جاء فيها أن شابا امسه "أوديب" قتل أباه 

ن يعرف أا أمه. على أية دون أن يعرف أنه أبوه مث تزوج أمه دون أ
حال، يرى الباحثون أن االبن ينشئ يف قلبه عواطف الغرية نوعا ما جتاه 

حب طبيعي جتاهه راسخا يف قلبه  أبيه وخيافه، ومن ناحية ثانية يكون
وحيسبه وسيلة محاية نفسه أيضا. وتكون النتيجة أنه عندما يصبح شابا 

فجوة أو فراغ نوعا ما يف تصور وخيرج من تأثري أبيه األويل يشعر ب
"األب واالبن" الذي يكون قد ترسخ يف ذهنه من قبل. وهذا الفراغ 
الذهين يدفعه يف اية املطاف إىل وجود خيايل ميكن أن يقوم مقام 
تصور األب عنده. وهذا الوجود اخليايل يأخذ يف ذهنه صبغة وجود 

  أي تصور اإلله، وهلم جرا.  ،أعلى
دمها أكثر من غريه فيلسوف أورويب معروف امسه هذه النظرية ق

م يف ١٨٥٦الذي ولد يف عام  Sigmund Freudسيغموند فرويد 
النمسا يف عائلة يهودية مث انتقل إىل بريطانيا تاركا وطن آبائه، ومات 
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لقد ألّف سيغموند فرويد كتبا كثرية ويعد خبريا يف  .١٣م١٩٥٤يف 
اعتراضات كثرية حول تصور اإلله  علم النفس بوجه خاص. لذلك أثار

  والرؤى وما شاها، فيقول عن النظرية قيد البحث ما تعريبه: 
"األم اليت تكون سببا لتسكني جوع الطفل تكون املركز األول حلبه، 
وتكون سببا أيضا حلمايته من كل نوع من األخطار اخلارجية اهولة اليت 

له من كل خوف وذُعر. ولكن تكون مالذا وقد تواجهه يف املستقبل، 
سرعان ما حيل حملّها أبوه الذي هو أقوى منها نسبيا. وهذه احلالة تبقى 
على حاهلا إىل اية زمن الطفولة. تتأثر عالقة البنوة هذه بعواطف خمتلطة 
من نوع خاص. ففي البداية يشكل األب خطرا وخوفا نوعا ما على 

واحلماية من قبل األم. يف بداية الطفل بسبب عالقاته املبنية على احلب 
الطفولة حيب الطفل أباه، وينظر إليه بنظرة االستحسان، ومن ناحية 
أخرى خيافه أيضا بالقدر نفسه... عندما يكرب الطفل يف هذا اجلو ويشعر 
بأن هذه الكيفية من الطفولة صارت مقدرة له إىل األبد، وال ميكنه 

دون مساعدة خارجية ونظام احلماية،  مواجهة القوى اهولة والغالبة
حيسب تلك القوى اهولة والغالبة نفسها متصفة بصفات منوطة بتصور 
األب، وخيترع لنفسه آلـهة خيافها، ويريد أن يرضيها أيضا يف الوقت 
نفسه ويتخذها وسيلةً حلمايته. فتفسري تصور اإلله أن الطفل يريد أن 

يشعر  -الثاين التفسريحبسب -كرب أيضا، أو يعتصم بتصور أبيه بعد أن ي
                                                           

  م. املترجم.١٩٣٩هكذا ورد يف األصل خبطأ الناسخ، والصحيح:   ١٣
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بضرورة احلماية اخلارجية الجتناب نتائج الضعف البشري. باختصار، إن 
رد فعل الطفل الدفاعي يف طفولته ضد ضعفه وقلة حيلته حيول شعوره 
بالضعف نفسه يف زمن الشباب وفترة اإلدراك إىل هيئة معينة. وهذا 

  ١٤املذهب وفكرة اإلله.التحول نفسه هو األصل لتغري 
نظريته هذه يف أماكن  Sigmund Freudلقد شرح سيغموند فرويد 

وكتب الكثري حول "عقدة أوديب"، وإن كان عديد من  أخرى
 الباحثني من الغرب ال يعترفون بنظريته، ولكن أرى ضروريا أن أرد

  ردا مبدئيا على هذا االعتراض املبين على هذه النظرية وتبعاا. 
أن يكون معلوما أوال أن هذه النظرية يف احلقيقة فرع نظرية  جيب

وهي مبنية يف  حتت "دليل القبول العام"، ناقشناها يف بداية هذا الكتاب
احلقيقة على عاطفة تسمى يف العرف "عقدة الدونية". فمن هذا املنطلق 
ينبغي أن يكون جوابنا الذي كتبناه يف البحث املذكور جامعا وشامال 

ن احلاجة إىل إعادته هنا. ولكن هناك أمر جدير باالهتمام عن نظرية دو
، وهو أا تبدو ناجتة عن تعليم Sigmund Freudسيغموند فرويد 

 سواء أشعر سيغموند فرويد نفسه - ألنه عاش يف تلك البيئة- املسيحية 
لكونه يهوديا. وما دام اإلله قد قُدم يف تعليم  مل يشعر، وذلكأم  بذلك

بصورة األب جمازا، فقد  - مقابل فلسفة اليهودية املزعومة- سيحية امل

                                                           
١٤  P 41-42  By Sigmund Freud The Future of an Illusion يدو(سيغموند فر :

  )٤٢- ٤١مستقبل الوهم، ص
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واختذوا املسيح  ،اختذ املسيحيون القادمون فيما بعد اإلله أبا يف احلقيقة
ابن اهللا احلقيقي، والعياذ باهللا. إن فكرة األب واالبن شائعة  �

. ورائجة على نطاق واسع جدا يف البالد املسيحية واتمعات املسيحية
لذا مل يتحرر ذهن سيغموند فرويد من تأثري البيئة احمليطة به مع كونه 
يهودي املولد ومع كونه عاملا كبريا وخبريا جدا يف علم النفس. وملا مل 

لذا ليس مستبعدا أن يكون قد حسب املسيح الناصري  ،يكن نصرانيا
  أيضا ضحية الشعور بالدونية نفسها.  �

لقصة كلها مظهر مثل فارسي معناه: على أية حال، يبدو أن هذه ا
  قد جلبت املصيبة علي".  ،"يا ثقافة طبعي

املشكلة أن العقالء وأهل الفطنة أيضا ال يفرقون أحيانا بني 
"اإلمكانية" و"الواقع"، فيسعون جاهدين للبحث عن أسباب إمكانية 
شيء، ويثبتون حبسب زعمهم فكرة أن أمرا كذا ميكن أن يكون على 

ا، مث يسرعون فورا مغمضني عينيهم إىل نتيجة أن ذلك األمر حنو كذ
سيكون على هذا النحو متاما، بينما من الواضح أن إمكانية حدوث أمر 
ما شيء وحدوثه على صعيد الواقع شيء آخر. هناك إمكانية حلدوث 
مئات آالف األمور يف العامل، ولكن كم منها حتدث على صعيد 

ن إمكانية حدوث الشيء على صعيد الواقع الواقع. إذًا، االستدالل م
محق حمض. فاجلواب األول على هذا االعتراض هو أنه لو افترضنا 
جدال أن عواطف الغرية ميكن أن تنشأ يف قلب االبن أحيانا جتاه أبيه 
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دون أن يشعر ا، كذلك إذا افترضنا أنه ميكن أن يشعر نتيجة عواطف 
ظل يف البحث عن تصور األب كما ألنه ي ،الغرية بالفراغ بعد أن يكرب

كان قائما يف طفولته، ولو افترضنا أيضا أن الشعور ذا الفراغ قد 
يقوده إىل فكرة الوجود األعلى أحيانا اليت ميكن أن تقوم مقام تصور 

فكيف ثبت بناء على كل هذه اإلمكانيات املستبعدة أن مجيع  ،أبيه
وكانت يف الزمن  ،ه املختلفةاليت وجدت يف أحنائ- األقوام يف العامل 

 فيها قد حدثت - االبتدائي على األقل مستورة وحمجوبة عن بعضها
كلها هذه اإلمكانية دائما على صعيد الواقع على هذا النحو متاما دون 

 ؟استثناءأي  
واألغرب من ذلك أنه إذا قُبلت تلك اإلمكانيات كلها فهي تبدو 

الفهم أمام إمكانيات أخرى ضعيفة جدا وعدمية األمهية وبعيدة عن 
تقابلها. فمثال إذا كان صحيحا أن هناك إمكانية أن ينشئ االبن يف 
قلبه نتيجة بعض الظروف عواطف الغرية جتاه أبيه، فمع ذلك من 
الواضح أن جتربتنا العملية يف هذا العامل تشهد على أن هذا نادرا جدا 

يان وأغلبها هو أن ما حيدث. بل املعروف بصورة طبيعية يف معظم األح
يبقى االبن خملصا ووفيا ألبيه يف كل األحوال، وإذا سبق أباه يف اال 

مع ذلك جيعل إخالصه الطبيعي والفطري نظراته ف ،العلمي أو العملي
  خاشعة أمام أبيه دائما. 
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بعيدة عن الفهم جدا. وهذا هو  ، هيفاإلمكانية املزعومة املذكورة
عومة األخرى اليت يقدمها الباحثون الغربيون. حال اإلمكانيات املز

فنظرية الغرية والفراغ الذهين يف الظروف العادية ليست إال وثنا ينتجه 
ه إىل ضربة قوية. إن إنكار وجود اهللا وال حنتاج لكسر ،الوهم البحت

أثبتنا  حيث- بترك أسلوب فطري وطبيعي و ،بعيدة إمكانيةناء على ب
 ليس إال - ة القبول العام وشهادة الصاحلنييف فصل شهاد �وجوده 

يبدو جليا أن الذين قدموا هذه األدلة أنكروا و. شخصي إىل الكفرميلٌ 
  مث فكّروا يف األدلة فيما بعد.  ،وجود اهللا يف بيئتهم املادية أوال

احلق أن الشعور بالدونية الذي عده بعض الباحثني دليال ضد وجود 
وجود اهللا تعاىل يف احلقيقة، فقد ظل الباحثون اهللا تعاىل دليل قوي على 

املسلمون األوائل يقدمونه إلثبات وجود اهللا تعاىل. فهناك مقولة 
 معروفة لعلي	ي  �اخلليفة الرابع للنيب  رب حيث قال: "عرفت

 بفسخ العزائم". ففي مقولة علي	هذه الوجيزة ظاهريا والزاخرة  
يت يصفها بتعبري آخر بعض احملرومني تكمن الفلسفة نفسها ال ،باملعاين

من الروحانية املعاصرين مبصطلح: "الشعور بالدونية" ويقدموا ضد 
يعين أن اإلنسان يعقد أحيانا  	. إن قول سيدنا علي �وجود اهللا 

عزائم كبرية لنيل هدف معني، وجيمع خبططه القوية كافة األسباب 
تبقى يف طريق حتققها أية  الضرورية ظاهريا للنجاح يف املوضوع حىت ال

فيظن أنه نال ذلك اهلدف، مث تظهر من الغيب فجأة ظروف  ،عرقلة
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تفرق حلمة خططه القوية وسداها وتتمزق صخرة عزائمه وتنهار. 
عندئذ يفهم العاقل أن العزائم واخلطط الظاهرية وحدها ليست كل 

قوى من بل هناك قوة عليا فوق اخلطط البشرية وأ ،شيء يف هذه الدنيا
عزائمه وال أمهية أمامه لإلنسان مع عقله العظيم وفطنته الكبرية وأسبابه 
الواسعة أكثر من دودة ميتة. وهذا هو الشعور بالدونية اليت بواسطتها 
يهتدي العاقلون يف الدنيا إىل اهللا تعاىل دائما. ولكن من املؤسف أن 

  الباحثني املاديني الغربيني قد جعلوه سببا لعثارهم. 
سيغموند  أيها األعزة، فكّروا جيدا وتأملوا أن النقطة املركزية لنظرية

ومن على شاكلته ليست إال  - بعد فصل األجزاء اإلضافية عنها-  فرويد
أن اإلنسان بطبيعته يبحث عن وجود أعلى وأقوى ميكنه أن يتخذه 
أسوة له ويكون مرعوبا أمام علمه الغالب وقدرته الغالبة وحيسبه وسيلة 

مايته. فلما كانت هذه هي النقطة املركزية لنظريتهم فالواضح أن حل
هذا الدليل يؤيد وجود البارئ تعاىل وال خيالفه. ولقد بينا يف اجلزء 
األويل من هذا الكتاب أن القرآن الكرمي بنفسه قدم هذا الدليل كدليل 

  الفطرة إلثبات وجود اهللا. 
االبن فجوة أو فراغا بعد أن فالقول بأن تصور األب يحدث يف ذهن 

يكرب، ومللء هذا الفراغ ينشئ يف نفسه تصور إله خيايل رويدا رويدا، 
الناس ورؤية  ويتناىف مع فطرة اإلنسان الصادقة ا،ليس إال ادعاء فارغ

على املستوى العاملي. غري أنه صحيح القول بأن فراغا يبقى  الواسعة
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ميان باهللا. وهذا الفراغ نفسه موجودا حتما يف فطرة اإلنسان بغري اإل
  يدفع السعداء من الناس إىل اإلميان باهللا يف اية املطاف. 

باختصار، من أي منظور نظرنا وجدنا أن الدليل الذي يقدمه 
سيغموند فرويد والذين يوافقونه الرأي ليس إال خيال فلسفي فقط. بل 

ئ تعاىل وال احلق أن هذا الدليل يف صورته احلقيقية يؤيد وجود البار
خيالفه. وهلذا السبب مل يقبل عديد من الباحثني الغربيني استدالل 

  امللحدين هذا، بل رفضوه رفضا باتا. 
هذه سبعة أدلة مبدئية يقدمها امللحدون عادة تأييدا العتقادهم، 

بل يقدمها  معتقدا واحدا،ولكنها ليست مما يتمسك به أناس يعتنقون 
مبعىن أن قبول  ؛بعضها يناقض اآلخرف أصحاب أفكار خمتلفة، لذلك

أحدها يستلزم رفض اآلخر. ولكن ملا كنت أهدف إىل دحض كافة 
لذا مجعت أدلتهم من كل نوع، وآمل أن كل شخص  ،أفكار امللحدين

فهيم وفطني سيقدر على الرد على اعتراضات امللحدين العامة بعد 
حلق أنه ليس يف يد اواستيعاب الردود على تلك األدلة السبعة املبدئية. 

امللحدين دليل، بل األساس احلقيقي إلنكارهم هو على زعم أم مل 
جيدوا إىل اآلن على وجود اهللا تعاىل دليال ينشئ يف قلوم يقينا وقناعة. 
لذلك إن املتفهمني منهم نسبيا ال يدعون قط أن اإلله ليس موجودا، 

على حتملها، بل يكتفون  ولية ال يقدرونؤألن هذا االدعاء حيملهم مس
وا ؤبالقول فقط بأنه ليس عندهم دليل على وجود اهللا. ولكن الذين قر



��� �
� �

� �

  

�٢٣٣�

مقايل هذا بأمانة وتدبر يكونون قد فهموا حتما أن كفة األدلة على 
وجود اهللا ضمن باب األدلة العقلية أيضا راجحة حبيث ال يسع عاقال 

  أن ينكر وجوده على األقل بعد فهمها.
قلت بصراحة تامة يف بداية املقال أن األدلة العقلية ال  واحلق، كما

تقدر إال على أن تنشئ مرتبة اليقني األولية فقط بوجود اهللا، وال ميكن 
أن يتولّد بواسطتها اليقني الكامل والقطعي بل هلذا الغرض هناك حاجة 
إىل أدلة أخرى نطّلع عليها من خالل آيات األنبياء والصلحاء 

   ومعجزام.
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قبل إاء هذا املوضوع أرى ضروريا أن أبين شيئا عن الشيوعية، أي 
ألن بعض الناس حيسبون هذا النظام أيضا فرعا من  ،النظام الروسي احلايل

اإلحلاد وأحد مظاهر رفض وجود اهللا، مع أننا لو تأملنا يف املوضوع 
ية ليست إال نظاما اقتصاديا فقط وال عالقة طبيعية هلا لوجدنا أن الشيوع

يف احلقيقة مع وجود اهللا أو عدم وجوده. ولكن كما حِسب بعض 
املستعجلني مسألة االرتقاء ضد وجود اهللا، كذلك زعم بعض من قصريي 

الشيوعيةَ أيضا ضد وجود اهللا، ولكن احلق أنه ال عالقة هلا مطلقا  أن النظر
 بغض النظر عما إذا كانت مبادئ الشيوعية صحيحة أم مبسألة وجود اهللا

خاطئة، أو إىل أي مدى هي صحيحة أو خاطئة. إا نظام اقتصادي فقط 
بواسطته سيطرت حكومة روسيا على وسائل الدخل واإلنتاج، وحاولت 
تقسيم ثروة البالد على قدم املساواة حبسب زعمها. ومع أا أخطأت يف 

اا الضارة تالحظ يف اخلفاء اآلن أيضا، وتشهد هذا السعي، وإن تأثري
ولكن تأثريها الضار  ،عليها التغريات احلادثة كل يوم يف نظام الشيوعية

ألن تأثري منظومات كبرية مثلها ال  ،سوف يتبني أكثر بعد بضعة أجيال
يظهر فورا. على أية حال، إا نظام اقتصادي فقط وال عالقة هلا مبسألة 

تعاىل. وملا شق هذا النظام طريقه بكسر أنظمة البالد احلالية  وجود البارئ
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مبا فيها تلك اليت تنسب إىل أديان خمتلفة، لذا حدث اصطدام هذا النظام 
  ظاهريا مع تعليم األديان. 

والسبب الثاين هلذا االصطدام هو أن زعماء الشيوعية خططوا للتأثري 
التعليم الديين كليا من ة بإزالب يف روسيا على أذهان األطفال والشبا

املدارس واملعاهد حىت ال يتأثر الطفل بأفكار تنايف مبادئ الشيوعية. 
وبالنتيجة عم اإلحلاد البالد كلها. ولكن هذا اإلحلاد ليس جزًءا من 
الشيوعية، بل هو نتيجة طبيعية للظروف السائدة واحمليطة به. وليس يف 

مباشرا ضد وجود اهللا. ال شك أن الشيوعية حبد ذاا ما يشكّل دليال 
ليم األديان املعروفة يف كثري من األمور انظام الشيوعية احلالية خيالف تع

املبدئية وعديد من التفاصيل، ومن الناحية العقلية أيضا يضم يف طياته 
مساوئها اخلطرية بعد بضعة أجيال علنا تظهر عناصر مضرة كثرية سوف 

ة حال، إن مبدأ الشيوعية األساسي وإن مل تظهر إىل اآلن. على أي
اقتصادي وليس روحانيا أو دينيا، وبالتايل ال يصح تقدميها يف تأييد 

  اإلحلاد بأي حال. 
احلق أن النظام املايل يف أوروبا كان يعمل منذ مئات السنني بأسلوب 
أدى إىل اكتناز ثروة األقوام وامللوك يف أيدي فئة ثرية معينة، وسحقت 

 اة الفقراءفالس، وآلت حالتهم إىل أن حيخرى بِرحى الفقر واإلالفئات األ
مل تعد أفضل من احليوانات إن مل يغير النظام احلايل بشجاعة. وهذه احلالة 
لوحظت يف روسيا بصورة أكثر ترويعا من غريها، حيث قامت حكومة 
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راء. القياصرة املستبدة وعيش األثرياء الرغيد بتضييق اخلناق على الفق
فكما يكون هناك رد فعل ضد كل نظام ظامل طويل األمد ويأخذ صبغة 
التمرد ضد النظام القائم، كذلك ظهر رد الفعل ضد النظام السابق يف 
روسيا بصورة الشيوعية اليت أحدثت يف البالد انقالبا خطريا وأسست 
نظاما جديدا. ففي النظام اجلديد تالشت سلسلة القياصرة وزالت شوكة 

ثرياء وفقد األغنياء ثروم، ووضع أساس النظام الشيوعي واسع التأثري األ
لتوزيع ثروة البالد بالتساوي ظاهريا. فكما تضم كل ردة فعل ومترد ضد 

كذلك  ،نظام قائم يف طياا نزعةَ امليل إىل أقصى حد يف اجلانب اآلخر
 متردت ردة فعل الشيوعية وبلغت احلد األقصى يف جانب آخر. ومن
الواضح أنه كما كان الوصول إىل احلد األقصى يف جانب مضرا، كذلك 
الوصول إىل احلد األقصى يف اجلانب اآلخر زاخر باألخطار واملضرات 
بالقدر نفسه. أما لو مل تظهر األخطار للعيان اآلن بوضوح بسبب احلماس 

  تلك األخطار تتلخص فيما يلي: واملؤقت فهذا أمر آخر. 
ةُ الثروةَ ووسائل إنتاجها يف يد احلكومة كليا، جعلت الشيوعي -١

ودمرت الدافع األكرب للسعي على الصعيد الفردي. من الواضح أن دوافع 
 ،العمل يف الدنيا تفوق العد واإلحصاء، ولكن الدافع األكرب من غريه

وامللحوظ يف الناس من كل فئة وطبقة على حد سواء وهو جزء من فطرة 
تعلق بعاطفة أن يأكل اإلنسان مثرة جهده مباشرة أيضا. ي ،البشر ال يتجزأ

ولكن الشيوعية قضت على هذه العاطفة قضاء ائيا. ال شك أن عاطفة 



��� �
� �

� �

  

�٢٣٧�

فينفق  ،مساعدة اآلخرين مودعة يف كل إنسان نبيل وال مندوحة منها
عليهم جزءا من ماله ووقته، وقد ركّز اإلسالم كثريا على هذه العاطفة، 

نوالِ اإلنسان اجلزء األكرب من مثرة جهده أكرب دافع  ومع ذلك إن فكرةَ
فطري يدفعه إىل العمل. ولكن الشيوعية قضت على هذا الدافع قضاء 

  وبذلك قللت من سرعة تقدم اإلنسان.  ،ائيا
العيب الكبري الثاين يف نظام الشيوعية هو أنه ملا وقعت وسائل  -٢

 واملنافسةعاطفة االستباق الثروة كلها يف يد احلكومة ضعفت يف الناس 
شيئا فشيئا. وما دام لروح االستباق دخلٌ كبري يف تقدم اإلنسان فسيسفر 
هذا التغري عن االحنطاط القومي رويدا رويدا. فمثال حيثما أسست عدةُ 
شركات أو أناس كثريون مصانع لصنع السيارات أو الطائرات وبذلوا 

تكون فيما بينهم الغرية س ،عةجهودا ومساعي حثيثة لتنمية هذه الصنا
وروح االستباق، وإىل جانب ذلك يكون جزء من  واملنافسة املشروعة

فستنمو وتزدهر حتما تلك الصناعة  ،تلك الصناعة يف يد احلكومة أيضا
كثريا. ولن تزدهر مقابلها صناعة تعمل حتت نظام واحد يف البلد كله 

أ البلد باالحنطاط رويدا رويدا واملسابقة، وبالنتيجة يبد املنافسةدون وجود 
مما ال شك فيه أنه ميكن وضع بعض وبدال من التقدم واالزدهار. 

الصناعات املعينة حتت تصرف احلكومة، بل جيب وضعها، ولكن تعميم 
هذا املبدأ على كافة الصناعات يف البلد مبنـزلة زرع بذرة دمار القوم 

  والبلد. 
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ر املذكورة آنفا أن يف النظم الشيوعية ستكون النتيجة احلتمية لألمو -٣
ختف سرعة منو القوم الذهين والعقلي رويدا رويدا ويصبح ذهن املرء كآلة 

  . ينمو ويتقدمأن فقط يف اية املطاف بدال من 
يف النظام الشيوعي قُضي على عواطف املواساة الفردية أيضا، ألنه  -٤

كومة فقط ولن يكون عند ملا تكون رعاية الفقراء واحملتاجني يف يد احل
أحد مال إضايف ليساعد حمتاجا أو يقدم إىل أحد من األقارب هدية، 
تتضاءل بطبيعة احلال األخالق الفاضلة املتعلقة باحلب واملواالة واملواساة 
والتضحية والضيافة ومساعدة الفقراء وصلة الرحم وخدمة اجلريان رويدا 

ط، كما حيول يف بالد الغرب يف رويدا، ويصبح اتمع البشري كآلة فق
  هذه األيام كل شيء وكل عمل إىل آلة. 

فيه قوى اإلنسان  تقدروعيب آخر يف نظام الشيوعية هو أنه مل  -٥
الذهنية العليا بقيمة إضافية، بل قيست باملقياس نفسه الذي قيست به 
قوى العامل أو األجري العادي. وال ميكن أن تكون نتيجة هذا النظام 
النهائي إال إفالس القوم ذهنيا. ولكن ما دامت النتائج مثلها تظهر بعد 

لذا فقد أُمهلت مثل هذه األخطار كلها يف نشوة احلماس  ،فترة من الزمن
  احلايل. 

نظام الشيوعية هو رد فعل طبيعي ضد النظام فإن على أية حال، 
ا إىل الروسي القدمي والظامل. ولكنه ظهر بصورة ى احلدود أقص مبالغ
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بدال من البقاء يف حد االعتدال، والنتيجة العملية هي أن القوم أُخرِج من 
  هوة (الرأمسالية) ويدفع إىل هوة أخرى (الشيوعية).


م�,�ز(`�א��Aو���6א�XYم��
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اإلسالم دين الفطرة الصحيحة ومنـزل من خالق الفطرة، فيعلّم يف 
كامل والوسطية واجتناب كال احلدين، فال شريعته احلكيمة االعتدال ال

حيرم اإلنسان مثل الشيوعية من أكل مثرة جهده وسعيه الشخصي الذي 
ـَز  هو الدافع األكرب وراء جهد اإلنسان الفردي، وال يفتح جماال لتكتن
الثروة يف أيدي بعض الناس أو عند فئة معينة واحتكارهم هلا. وقد أعطى 

األحكام احلكيمة واألساسية أسجلها فيما يلي اإلسالم هلذا الغرض بعض 
  بإجياز يف بضع مجل فقط: 

أوال: لقد وضع اإلسالم قانون توزيع اإلرث، فتتوزع ثروة البلد بالعدل 
ألنه مل جيعل االبن البكر أو األوالد الذكور فقط  ،تلقائيا نتيجة العمل به

ذكورا أو  بل جعل يف اإلرث نصيبا لألوالد مجيعا سواء أكانوا ة،ورث
إناثا. وباإلضافة إىل األوالد مل حيرم منه األزواج والوالدين، ويف بعض 
احلاالت مل حيرم اإلخوة واألخوات واألقارب اآلخرين أيضا. وبالنتيجة 
ـَز يف أيدي بعض  تتوزع ثروة البالد بالعدل بصورة طبيعية وال تكتن

  الناس فقط. 
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ان الربا هو السبب األكرب لتوزيع ثانيا: لقد حرم اإلسالم الربا. وملا ك
الثروة بصورة غري عادلة إضافة إىل مساوئه األخرى، لذا فقد سد تلقائيا 
باب اكتناز ثروة البلد يف أيد قليلة نتيجة حرمته. ال شك أنه يبدو يف 
بادئ الرأي بسبب اتساع شبكة الربا يف العصر الراهن كأن األمور ال 

 ،ن هذا خطأ نشأ نظرا إىل البيئة احمليطة حالياميكن أن تستقيم بغريه، ولك
وإال حني حكم املسلمون أكثر من نصف العامل كانت التجارات كلها 

  جتري بغري الربا، وستجري يف املستقبل أيضا بإذن اهللا. 
ثالثا: لقد حرم اإلسالم القمار أيضا، ألن هذه العادة العبثية تفتح بابا 

لة، وتعم عادة إضاعة الوقت يف اللهو لتوزيع الثروة بطريقة غري عاد
واللعب وتأسيس الدخل على الصدفة احملضة بدال من كسب األموال 

  باجلهد والسعي واخلربة. 
وأمر  ،رابعا: لقد منع اإلسالم من مجع األموال واكتنازها أيضا

باستثمارها يف الصناعة والتجارة يف البالد لتكون وسيلة لكسب العاطلني 
  معاشهم. 

مسا: لقد فرض اإلسالم ضريبة ضخمة بصورة الزكاة على ثروة خا
 ،كل ثري، وأمر أن توزع أموال الزكاة على الفقراء واحملتاجني وغريهم

وتنفق ملساعدة العاطلني الذين ميلكون اخلربة ولكن ال جيدون وسائل 
االستفادة من خربم. لقد بين اإلسالم اهلدف من نظام الزكاة قائال: 

ؤت"هِمائأَغْنِي نذُ مصحيح البخاري، كتاب  ،خ) ."هِمائلَى فُقَرع درتو
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 خرج من األماكن اخلاصة بأحداليت ت والكنوز الزكاة). كذلك الدفائن
وبذلك  ،فرض اإلسالم عليها أيضا ضريبة ضخمة أي عشرين باملائة فقد

  فتح طريقا ملساعدة الفقراء.
بة اإللزامية أمر اإلسالم املسلمني أمرا مؤكدا سادسا: إضافة إىل الضري

أن يتصدقوا على الفقراء من أمواهلم لكي ينتبه الناس بصفتهم الشخصية 
إضافة إىل الزكاة اليت تجمع -أيضا إىل مساعدة إخوم الفقراء واجلريان 

وترتقي فيهم روح األخوة والتعاون واملواساة  - وتنفق بواسطة احلكومة
  املتبادلة. 

سابعا: لقد أمر اإلسالم أنه إن مل تكن رعاية الفقراء ممكنة على ما يرام 
بالوسائل املذكورة آنفا فيجب على احلكومة أن تدبر أمر مساعدم من 

  خزينتها حىت تصل إىل كل شخص املعونات الضرورية. 
تلك هي األساليب السبعة املبدئية اليت دبر اإلسالم بواسطتها توزيع 

العامل على قدم املساواة، ومساعدة الفقراء واحملتاجني (لالطالع الثروة يف 
الشامل على البحث حول موضوع اإلسالم والشيوعية، أرجو مطالعة 

 بعنوان: "نظام االقتصاد يف اإلسالم"، وتأليفي 	تأليف اخلليفة الثاين 
   بعنوان: "الشيوعية واإلسالم").

س من مثرة جهودهم من الواضح أنه إذا بقي باب استفادة النا 
الشخصية مفتوحا عليهم، ومل تتعرض قوى اإلنسان الذهنية للخمود 
واجلمود لكوا حمرومة من الدافع الفطري واملبارزة املشروعة، كذلك إذا 
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 ؛قام نظام توزيع الثروة بالعدل ونظام استثمار ثروة البالد على الدوام
اته اخلريات من كال لكان ذلك طريق االعتدال متاما الذي سيجمع يف طي

أي الرأمسالية والشيوعية، جمتنبا مساوئهما. وهذا هو املسلك  ،الطرفني
  الذهيب الذي اختاره اإلسالم. 

ملخص الكالم: ليست للشيوعية الروسية عالقة مباشرة مع اإلحلاد من 
حيث مبادئها األساسية، بل هي نظام اقتصادي فقط هاجم تعاليم األديان 

ر من أجل استحكامه. ولكن كما قلنا من قبل إن هذا هجوما غري مباش
يح الناس من حد أقصى يف طرف تزاهلجوم ليس إال ردة فعل عمياء فقط 

دفعهم إىل حد أقصى آخر يف الطرف املقابل. ويف ردة الفعل هذه تو
يكمن دمارها النهائي. أما تعليم اإلسالم مقابلها فهو مبين على االعتدال 

كامل. عندما تصحو روسيا من نشوة ردة فعلها والعدل واإلنصاف ال
  أي اإلسالم.  ،احلالية لن جتد مكانا آمنا إال يف دين الفطرة
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هنا أي جزء املقال املتعلق باألدلة العقلية على وجود البارئ تعاىل، 
وأكرر، كما قلت يف بداية املقال، أنين حتاشيت فيه البحوث العلمية 

قة وبينت األمور العادية فقط بشيء من التفصيل. واحلق أن معظم الدقي
املخاطَبني يف مقايل هم جيل الشباب الذين يتشبثون أحيانا بأفكار اإلحلاد 
متأثرين بالثقافة احلديثة بصورة خاطئة بسبب نقص يف طبائعهم. ولكنين 

القلب. وإذا بقي بعد ت يف قلب أحد شبهة أرى أن ما كتبته يكفي لنقي
قراءة هذا املقال أيضا فآمل أن إزالتها ستكون ممكنة يف ضوء هذه األمور 
املبدئية اليت ناقشتها. ولكن ليس عندي وال عند غريي عالج من ال يريد 
أن خيرج من دوامة الشبهات وخيوض يف حبث عقيم دون مربر أو ليس 

صب، بل إن مستعدا ملعرفة احلق والصدق عاصبا عينيه بعصابة العناد والتع
عالج هؤالء الناس بيد اهللا فقط. أدعو اهللا تعاىل أن يزيل اعوجاجهم 
بفضله ويزيل عن أعينهم غشاوة العناد، ويهيئ أسبابا مناسبة حىت ال 
يرحل من هذه الدنيا أحد دون معرفة خالقه ومالكه، ألنه ما من حرمان 

خالقه  أو شقاوة أسوأ من أن يرحل اإلنسان من العامل دون أن يعرف
  وسند حياته ومنبع القدرات كلها ومصدرها. 

 �أي مقايل هذا بإيراد مقتبس مجيل من كالم املسيح املوعود 
  حيث يقول: 
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ما أشقى الذي ال يعلم بعد أن له إهلًا واحدا قادرا على كل شيء! إنّ 
احلسن فردوسنا إهلنا، وإنّ أعظم ملذّاتنا يف ربنا، ألننا رأيناه ووجدنا فيه 

كله. هذا الكنـز جلدير باالقتناء ولو افتدى اإلنسانُ به حياته، وهذه 
اجلوهرة حلَرِيةٌ بالشراء ولو ضحى اإلنسان يف طلبها كلَّ وجوده. أيها 
احملرومون، هلُموا سراعا إىل هذا الينبوع لريوي عطشكم. إنه ينبوع احلياة 

ه البشارة يف القلوب؟ وبأي الذي ينقذكم. ماذا أفعل؟ وكيف أُقر هذ
دف أنادي يف األسواق بأنّ هذا هو إهلكم حىت يسمع الناس؟ وبأي دواء 

  أعاجل حىت تنفتح للسمع آذانُ الناس؟ (سفينة نوح)
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لقد أيت بفضل اهللا تعاىل حبث األدلة العقلية على وجود البارئ 
قال بأن هذه األدلة تقود املرء فقط تعاىل، ولكن كما قلت يف بداية امل

إىل اإلميان بأنه جيب أن يكون هلذا الكون خالق ومالك. والواضح أن 
اإلميان بـ "جيب أن يكون"، مهما كان قويا، أضعف وأدىن درجة 
على أية حال من اإلميان بأن هلذا الكون خالقا ومالكا حتما، ألن 

ة قوية وإشارة واضحة اإلميان يف مرحلة "جيب أن يكون" ميثّل قرين
فقط، بينما اإلميان بـ "موجود يف احلقيقة" حيظى بدرجة مشاهدة 
معينة، فكأن اإلنسان يرى اَهللا عيانا وال يبقى جمال ألي شك قط. 

من الكتاب أخريا يف اجلزء الثاين وسأورد األدلة عن اليقني املذكور 
الوراء وجوده وسأبين كيف يكشف اهللا تعاىل الذي هو وراء  بإذن اهللا،

على العامل بواسطة األنبياء واألولياء، وكيف يري عباده األصفياُء 
إىل أعني الناس كما  اويقربو وقدرته األزلية �هؤالء جتليات علمه 

لو أنه نزل على األرض ومثُل أمامهم. هذا هو املشهد نفسه الذي أراه 
ه، وعيسى الناس يف زمنه ونوح يف عصره وإبراهيم يف عصر �آدم 

(فدته نفسي) الناس يف عهده،  �يف وقته، مث أراه حممد املصطفى 
 �كنائب وخادم للنيب  �. فقال �واليوم يريه املسيح املوعود 

  خماطبا العالَـم مبا مفاده: 
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ريكم أن اهللا موجود وهو عليم، ألنين ال أملك علما كامال ألتعالوا 
سوف حيدث على حنو كذا،  لكوين بشرا، ولكن اهللا يقول يل بأن كذا

مث حيدث يف اية املطاف كما قال اهللا على الرغم من كونه مستورا يف 
ب، فتعالوا وامتحنوا ذلك. أريكم أن اهللا موجود وهو جآالف احلُ

ولكن اهللا تعاىل يقول يل أنه  ،قدير، ألين ال أملك قدرة كاملة ألين بشر
حدوثه بقوة البشر،  سيفعل كذا على حنو كذا وكذا، وهذا ال ميكن

وحتول دون حدوثه آالف العراقيل، ولكنه مع ذلك حيدث كما قال 
اهللا، فتعالوا وامتحنوا ذلك. أريكم أن اهللا موجود وهو مسيع يسمع 
أدعية عباده، ألين أدعوه تعاىل يف أمور تبدو مستحيلة متاما يف بادئ 

متحنوا. أنا الرأي ولكن اهللا تعاىل حيققها نتيجة أدعييت، فتعالوا وا
ألنه حني حتيط نار العداوة بعباده  ،أريكم أن اهللا موجود وهو نصري

الصاحلني من كل حدب وصوب يفتح اهللا هلم طريق اخلالص بنصرته، 
ال أملك  إين ؛فتعالوا وامتحنوا ذلك. أريكم أن اهللا موجود وهو خالق

قَطَ قدرة على اخللق، ولكنه تعاىل يري جتليات اخللق بواسطيت كما أس
 على قميصي بغري وجود مادة وآلة. تعالوا وامتحنوا حربه قطرات

ذلك. أريكم أن اهللا موجود وهو مكلِّم ويكلّم عباده اخلواص باحلب 
واللطف كما كلّمين، فتعالوا وامتحنوا. أريكم أن اهللا موجود وهو 
رب العاملني، ال خيرج شيء عن نطاق ربوبيته، ألنه عندما يترك تربية 

ال ميكن أن يبقى ذلك الشيء قائما أيا كان، تعالوا وامتحنوا شيء 
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ذلك. مث أريكم أن اهللا موجود وهو مالك، ألنه ما من شيء يف اخللق 
ميكنه أن يعصي أمره، وهو قادر على التصرف يف أي شيء يشاء. 
فتعالوا ألريكم سيطرته على السماء وسيطرته على األرض، تعالوا 

واء واملياه واجلبال وعلى األقوام، وعلى أريكم سيطرته على اهل
كتبه خمتلف احلكومات وعلى القلوب فتعالوا وامتحنوا. (مأخوذ من 

�  (  
هل فولكن فكّروا أنه إذا ثبت على صعيد الواقع  ،هذا ادعاء كبري

ميكن أن يبقى اإلحلاد قائما؟ أقسم بالذي نفسي بيده، والذي سأمثُل 
قد أثبت حبسب سنة  �يح املوعود أمامه يوما بعد املمات أن املس

اهللا هذه األمور املذكورة كلها كما سأثبت يف اجلزء الثاين من الكتاب. 
من اهللا تعاىل ال يزال بعضه  �الذي جرى على لسانه  والكالم

يتحقق إىل يومنا هذا كما نرى قطرات املطر الشديد نازلة من السماء، 
بكل حتد وقوة عن  �وبعضه سيتحقق يف املستقبل. فمثال يقول 

ا:  مهمة كلّفه اهللا  
امسعوا جيدا أيها الناس مجيعا! إنه ملما أنبأ به خالق السماوات 
واألرض أنه سوف ينشر مجاعته هذه يف البالد كلها، وجيعلهم غالبني 
على اجلميع باحلجة والربهان. ولسوف تأيت أيام، وهي قريبة، تكون 

ليت تذكَر يف العامل بالعز والشرف. إن فيها هذه اجلماعة هي الوحيدة ا
اهللا سوف يبارك يف هذه اجلماعة والدعوة بركات كربى خارقة 
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للعادة، وخييب كلَّ من يفكر يف القضاء عليها، وسوف تستمر هذه 
الغلبة إىل يوم القيامة... ما جئت إال ألزرع بذرةً، فقد زرعت هذه 

ولن يقدر على عرقلتها أحد. البذرة بيدي، واآلن سوف تنمو وتزدهر، 
 .)٦٥و ٦٤(تذكرة الشهادتني، الصفحة: 

مث قال: إن اهللا تعاىل قد أخربين مرارا وتكرارا أنه سريزقين العظمة 
اخلارقة، ويرسخ حيب يف القلوب، وينشر مجاعيت يف األرض كلها، 
وجيعلها غالبة على مجيع الفرق، وسينال أبناء مجاعيت كماال يف العلم 

رفة حبيث يفحمون اجلميع بقوة نور صدقهم والرباهني واآليات. واملع
وكل قوم سريتوي من هذا الينبوع. إن هذه اجلماعة سوف تنمو 
وتزدهر بقوة خارقة حىت حتيط بالعالَم كله. ستكون هناك كثري من 
العراقيل والباليا، ولكن اهللا سوف يزيلها مجيعا من الطريق وسوف يتم 

ل اهللا خماطبا إياي: سوف أباركك بركة تلو بركة حىت وعده. ولقد قا
إن امللوك سيتربكون بثيابك. فأيها املستمعون امسعوا وعوا واحتفظوا 
ذه األنباء يف صناديقكم، ألنه كالم اهللا الذي سوف يتحقق يوما". 

  . )٤١٠- ٤٠٩، ص ٢٠(التجليات اإلهلية، اخلزائن الروحانية، ج 
   م العاملي الذي بعث من أجله: عن تقدم اإلسال �ويقول 

فيها مشس الصدق من الغرب،  ستطْلُع"لقد اقتربت األيام اليت 
وتعرف أوروبا اإلله احلق، مثّ يغلَق باب التوبة بعد ذلك، ألن الداخلني 



��� �
� �

� �

  

�٢٤٩�

سيدخلونه مندفعني، ولن يبقى خارجه إال الذين سدت أبواب قلوم 
  ال حيبون النور بل حيبون الظلمة.بسبب فطرم الفاسدة، والذين 

قرب أن لك امللل كلها إال اإلسالم، وأوشك أن تنكسر احلراب  
كلها إال حربة اإلسالم السماوية اليت لن تنكسر ولن تفُلَّ أبدا حىت 
تمزق الدجلَ متزيقا. لقد حان أن ينتشر يف البالد توحيد اهللا احلقيقي 

سكّانُ الصحارى والرباري والغافلون عن  الذي يشعر به يف أنفسهم
مجيع التعاليم أيضا. يومئذ لن تبقى يف الدنيا أية كفّارة مصطنعة وال إله 

د الكفر كلها، ولكن يزائف، بل إن يد اهللا القوية سوف تبطل مكا
ليس بسيف وال ببندقية، بل بتنوير األرواح املستعدة وإنزالِ النور على 

  ستفهمون كل ما أقول.  القلوب الطاهرة. عندها
، م١٤/١/١٨٩٧(اإلعالن مستيقنا بوحي اهللا القهار، بتاريخ 

  )٣٠٥و ٣٠٤، ص ٢جمموعة اإلعالنات، جملد 
هلا  اإلسالمية األمحدية الراهن اليت ليست وضع اجلماعةهل ميكن ل

لضعف  ميكن وهل ،العامل الواسعيف ميدان  تدب ةمنلأكثر من  أمهية
مقابل القوى غري  كشخص مريضحبيث يعدون  راهنال املسلمني

والعظيم؟ وإن مل  أن خيلق بارقة أمل هلذا املستقبل الباهر ،ةسالمياإل
حتقق ما قيل لو فا، ومع ذلك ، وهو ليس كذلك يقينيكن األمر كذلك

أن فوق هذا العامل إهلا  يكون ذلك دليال على النبوءة متاما، أفال هذه يف
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عليما وخبريا ميسك بيده القوية حبال القضاء والقدر كما ميسك 
  الفارس البارع زمام فرس يريد إيصاله إىل مكان معني؟ 

اآلن أستأذن القراء الكرام، وسالم اهللا على الذين يقبلون هداية و
   أرسلها اهللا تعاىل. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

  العبد املتواضع لرب العاملني

  مرزا بشري أمحد من قاديان
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