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�لد عدنا� ��قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل 	السم 	لمستعا� 
ها��� يحيى. �منذ 	لثمانيا, من 	لقر� 	لماضي كتب عد'ً	 كبيرً	 من 
	لمؤلفا, في مو	ضيغ مختلفة، 4يمانية �علمية �سياسية، 4ال جانب 
Fلك يوجد للكاتب مؤلفا, في غاية 	ألهمية تكشف @يف �تبا= نظرية 
	لتطو�، �تفند 	'عاM	تهم، �تفضح 	لصال, 	لخفية، بين 	لد	��ينية 

�	أليديولوجيا, 	لّدموية.
 �Oلقر	نو�  Pعماله هو 4يصا� M	�� لرئيسي من	لمؤلف 	 Sهد�
	لكريم 4لى شتى بقا= 	لعالم، �'فع 	لناT بذلك 4لى 	لتفكير �	لتفّكر 
�	ليو�  ��حد	نيته،  تعالى  	هللا  �جو'  مثل  �ساسية  4يمانية  قضايا  في 

	آلخر، �كذلك كشف 	ألسس 	لمتها�نة لنظم 	لجاحدين �سلوكياتهم 	لمنحرفة. �4لى حّد 	آل� ترجم 
 .M	لقّر	سعة من 	للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا 4لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة �
 �� 	هللا تعالى سوS تكو� كليا, ها��� يحيى خالP 	لقر� 	لو	حد �	لعشرين، �سيلة للبلوb باإلنساFبإ�
في شتى �نحاM 	لعالم 4لى مر	تب 	لسكينة �	لسال� �	لصدe �	لعدP �	لجماP �	لسعا'd 	لتي جاM 	لتعريف 

� 	لكريم.Oلقر	بها في 

حوP 	لكاتبحوP 	لكاتب

في جميع ��جاM 	لعالم، �بصفة خاصة في �مريكا �����با 	نخد= 	لكثير من 	لناT بالبوFية 
	لتي شعر�	 بها في   gلغمو	� dألسطو�	بخصائص  P	ألحو	مدفوعين نحوها في �غلب 
هذj 	لديانة. �عموما فإ� 	لذين 	عتنقو	 	لبوFية لم يفعلو	 Fلك بسبب 	عتقا'هم في منطق 
فلسفتها، �لكن تّم Fلك بفعل 	ندفاعهم نحو 	لغموg 	لذk يكتنف 	ألجو	M 	لمحيطة بها. 
في   lخر� فلسفا,  من   jلفو� عّما  جّد	  مختلفا  شيئا  باعتبا�ها  لهم  قد صو�,  فالبوFية 
مسيرd حياتهم 	لعا'ية. �	لكتب �	ألفال� 	لتي تتحدn عن بوF	 تصو�j باعتبا�j مصد� سّر 
عظيم. �بالمقابل فإّ� كهنة 	لبوFية تـّم تصويرهم على �نهم كهنة لألسر	� �	لمعرفة، �قد 
فتنو	 	لغربيين بلباسهم 	لمثير، ���rسهم 	لحليقة، ��سلوq تعبدهم، �	حتفاالتهم، ��ماكن 

سكنهم، ��'�	� 	لتأمل 	لتي يقومو� بها، �	ليوغا �مما�سا, �خرl غريبة.
 tبوضو lيدعك تر� �Oلقر	 Mية في ضــوFلوهمية للبو	لطبيعة 	 Tيد� qلكتا	 	هـذ
	لبوFية  مظهر   Tند� 	لكثير من جو	نب 	لفسا' لهذj 	لديانة 	لوهميـة.  �عندما 
 lنر Sلكريم سو	 �Oلقر	 Mفيها على ضـو d'لعبا	 qلعامة ��سلو	تها 	تماثيلها �معتقد�

� فلسفتّ�



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 .�
إللحا'ية �
ألفكا� 
لُمنحرفة 
ألخر *

لّدفا2 عن 
لفلسفا, 
لما'ية �
آل�

 حد= ��� نافح منافح عن تلك 
لنظريا, بعد مطالعة هذ4 
لمؤلفا, فلن �?�
يكو� �لك سو� عن عناٍ' عاطفي ألّ� 
لّسند 
لعلمّي قد تّم 'حضه �?بطاله. �ال شك 
�� هذ4 
لخصائص نابعة من قوM حكمة 
لقر�K �ُحججه 
لّد
مغة.  �
لكاتب ال يسعى 

لسير بهم � Sلنا
من ��
* عمله هذ
 ?لى نيل 
لمديح �
لثنا* ?نما هدفه �غايته هد
ية 

   .X'ّمكسب ما �بح �� Xّ� إليما�، كما �ّ� ليس هّمه تحصيل
في طريق 
�على ضو* هذ4 
لحقائق، فإ� 
لذين يساهمو� في نشر هذ4 
لكتب �يحثو� 

لناS على قر
*تها لتكو� �سيلة لهد
يتهم هم في 
لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.

ألساS، فإّ� 
لعمل على نشر 
لكتب 
لتي ثبت بالتجرية �نها  تشو`  
�على هذ
  

لترّ'' �ال تملك  تأثيًر� eلّشكو

أل�ها� �ُتدخل 
لبلبلة على 
ألفكا� �تزيد من 
قوّيا �حاسًما في طر' 
لشبها, من 
لقلوh،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد �
لوقت. �من 

لتأثير لو كانت تركز على بيا�  

لو
ضح �� هذ4 
لمؤلفا, لم تكن لتترe كل هذ
 .Sلنا

لسامي 
لمتمثل في هد
ية  iلهد

أل'بية للكاتب �كثر من تركيزها على  Mلقو

�من لديه �'نى شك في �لك فيمكنه �� يتحّقق من �� 
لغاية 
لقصو� هي 'حض 


لجهد �?خالصه �نجاحه.      

لقر�K من خالl تأثير هذ mنشر �خال�إللحا' 

يتعين ?'�
e حقيقة مهمة، �هي �� 
لظلم �
لفوضى 
لسائدين 
ليو� في �نحا* 

أل�n �ما يتعرn له 
لمسلمو� من ��� َسببه تحّكم 
لفكر 
إللحا'X في شؤ�� 
بالفكر  
لهزيمة   mلحا? هو  كّله   
هذ من   oلخال
 يضمن   Xلذ
 
لطريق � 
لعالم. 
 Sلّنا
 ُيصبح  بحيث  
لقرKنية   mألخال
 ?جال*   � 
إليما�  حقائق  �بيا�   X'إللحا


قا'�ين على 
لتمسك بها. �بالنظر ?لى حالة 
لعالم �ما ُير
' له من مزيد 

لُمسا�عة  X��لضر
جّر4 ?لى 
لفسا' �
لّشر�� �
لدما� فإنه من 

ُيقضى  فقد  �?ال   ،X��بما هو ضر 
لقيا�  ?لى  
لمستطا2  قد� 

لقر� 
لو
حد �
لعشرين،  lخال�  .oالَ, حين منا�ألمر 

 lيحيى -من خال ��تكوُ� كلّيا, ها� iهللا تعالى سو
�بإ�� 
نهوضها بهذ4 
لمهّمة-  
لوسيلة للوصوl بالّناS ?لى مر
تب 

 M'لسعا
�  lلجما
� lلعد
� mلصد

لسكينة �
لسال� �

لكريم.  �Kلقر

لتي ��ضحها لنا 
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ملؤلف lحو
يتكو� 
السم 
لمستعا� للكاتب من "ها���" � "يحيى" في �كر� موقرM للنبيين 
للذين 

لمعاني 
لتي  wال�تبا 
جا'ال ضد 
لكفر �
إللحا'، بينما يظهر 
لخاتم 
لنبوX على 
لغالi �مًز

لكريم  �Kلقر

لخاتم 
لنبوX ?لى �ّ�  

لخاتم. �يشير هذ 
تحتويها هذ4 
لكتب بمضمو� هذ
هو Kخر 
لكتب 
لسما�ية، ��ّ� نبينا محمد صلى 
هللا عليه �سلم هو خاتم 
لنبيين. �قد 
تخذ 

لكريم �
لسنة 
لّنبوية 'ليًال �مرشًد
، �في جميع 
لمؤلفا, �خذ 
لعهد  �Kلقر

لكاتب لنفسه 
على نفسه بنسف جميع 
ألسس 
لتي تقو� عليها 
لنظم 
إللحا'ية �?بطاl كل 
لمز
عم 
لتي 

لخاتم 
لذX َمهر به كتبه بمثابة ?عالٍ� عن  
تقو� عليها 
لحركا, 
لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ

�هد
فه هذ4.    
 ،Sلنا
تد�� جميع كتب 
لمؤلف حوl هدi �ئيسي هو تبليع نو� 
لقر�K ��سالته لجميع 

لنظم 
إللحا'ية  �حثهم على 
إليما� بوجو' 
هللا ��حد
نيته �
ليو� 
آلخر، �عرn تهافت 

�فضحها على 
لمإل.  

هتما� كبيرين في شتى �نحا* 
لعالم؛ من 
لهند ?لى � lيحيى بقبو ��تحضى كتب ها�
�مريكا، �من ?نكلتر
 ?لى �ند�نيسيا، �من بولونيا ?لى 
لبوسنة، �من ?سبانيا ?لى 
لبر
}يل، �من 

ماليزيا ?لى ?يطاليا، �من فرنسا ?لى بلغا�يا ���سيا.     
ترجمت ُكتب 
لمؤّلف ?لى 
لعديد من 
لّلغا, 
ألجنبية، �من بين تلك 
للغا,: 
إلنكليزية 

لفرنسية �
أللمانية �
إليطالية �
إلسبانية �
لبرتغالية �
أل��'ية �
لعربية �
أللبانية �
لر�سية �

لصينية � 
لبلغا�ية � 
لصربية � 
لبنغالية � 
لماال�ية � 
الند�نيسية � 
إل�يغو�ية � 
لبوسنية �

لسو
حلية (لغة مستعملة في تنز
نيا) �لغة 
لهوسه (لغة منتشرM في ?فريقيا)، �لغة 
لّديولهي �
(لغة مستخدمة في مو�يس) �
لد
نما�كية �
لمجرية �غيرها من 
للغا,. � هناe ?قباl كبير 

على قر
*M هذ4 
لكتب بهذ4 
للغا,. 
لقد �ثبتت هذ4 
لمؤلفا, جد
�تها، ��جد, تقدير كبيًر
 في كافة �نحا* 
لعالم. �قد كانت 
سبًبا في هد
ية كثير من 
لناS ?لى طريق 
إليما� �ساهمت من جانب Kخر في تقوية ?يما� كثير 
من 
لمؤمنين. �كل من يقر� هذ4 
لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضو{ 
لحكمة 
لبالغة 
لتي تكمن 
 l�لعمق في تنا

لذX يميز �سلوبها � mلصد
فيها �
لسهولة 
لموجو'M بين ثنايا سطو�ها �

لقضايا 
لعلمية. �ما يمّيز هذ4 
لمؤلفا, �يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عد� 
لقد�M على 
نقض ما فيها �'حضه.  �كل من يقر� هذ4 
لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد �لك 
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لكر *

لكر
�?لى 
لقر *
?لى 
لقر

� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �آليا� �#" �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو
�لقر7نية. �هذ- �لكتب تدعو �لنا3 جميًعا #لى فهم هذ- �آليا� ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد تم شر$ 
 "# �لقا89.  ;هن  في   ��تر  �< شبهة   >< هنا?  تبقى  ال  بحيث  �هللا  بآيا�  �لمتعلقة  �لمو�ضيع  جميع 
ر فهم هذ- �لكتب من ِقبل �لجميع  �ألسلوN �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ< يسَّ
صغا�9 �كبا�9، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة ���" >< صعوبة، �هو �لذ< جعل هذ- �لكتب كتًبا 
ال تستطيع >" تتركها قبل #تماZ قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا9ضا للدين يتأثر�" بالحقائق 

�لمذكو9� في هذ- �لكتب، �ال يستطيعو" �حض صحة محتوياتها.
�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاN ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو" 
قر��تها بشكل جماعي، >� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #" قر��� هذ- �لكتب بشكل جماعي 

�نقل كل فر� 9>يه �خبرته #لى �آلخرين >مر مفيد جد�.
عال�� على هذ�، فإ" �لمساهمة في تعريف هذ- �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #ال لوجه �هللا تعالى 
�لمرضاته – �نشرها بين �لنا3 ُتَعد خدمة #يمانية كبير�، أل" �أل�لة ��لبر�هين �لتي يو9�ها �لمؤلف في 
هذ- �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا" على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر��تها 

� منها.���الستفا
في  نقدمه  �لذ<  �ألخر[،  �لكتب   dستعر�� على   eلالطال �لقا89  �قت  يتسع   "< نأمل  #ننا 
نهاية هذ� �لكتاN، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�9 غنية من �لكتب في �لمو�ضيع �إليمانية 

��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� �ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ- �لكتب ما تر�- في بعض �لكتب �ألخر[ من j9[ شخصية للمؤلف، �ال تر[ 
شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا�9 مشبوهة، �ال >< نقص >� قصو9 في >سلوN �أل�N ��لتوقير 
#لى   �<  ���لحير� ��لتر #لى  �لقا89  يُجر  �لمقدَّسة، �ال ما  �لمفاهيم ��لمو�ضيع  �تخا;- تجا-  �لو�جب 

.mليأ3 ��لقنو�
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يشعر كثير من �لنا3 بالنشو� عندما يصبحو" “متميزين” >� ">كثر #بد�ًعا" من غيرهم، 
عن  �آلخرين  �نتبا-  �لنا3 جلب  بعض   qلمجتمعا� حا�� من  كثير  �في  �لتا9يخ  فجر  �منذ 
 Nسلو< طريق  عن   �< شعرهم  تسريحة  شكل   �< ملبسهم  طريقة   �< حياتهم   Nسلو< طريق 
�لغربّيو" >" ثمة ميال غير عا�< من  �لباحثو"  �لماضية الحظ  �لسنو��  �لكالZ لديهم. �في 
قبل �لكثير من �لشباN للظهو9 بمظهر مختلف من خالq تبني ثقافا� �معتقد�� �فلسفا� 

غريبة من >همها �لبو;ية.
بالبو;ية   ��ألفر� بعض  �لع  �>��9با  >مريكا  في  �خاصة  �لعالم،  من   ��متعد >نحا�  �في 
�لديانة. فالذين  �لتي تميز هذ-   dلغمو�� �مدفوعو" في >غلب �ألحيا" بخصائص �ألسطو9
 dفلسفتها، �#ّنما النجذ�بهم نحو �لغمو v7منو� بالبو;ية لم يفعلو� ;لك لما عرفو� من صد
�لذ[ يكتنف �ألجو�� �لمحيطة بها. فالبو;ية قد صّو�9 لهم باعتبا9ها شيئا مختلفا جّد� عما 

>لفو- من فلسفا� >خر[ في مسير� حياتهم �لعا�ية.
 ��كمثـاq لذلك على ;لك، فإّ" �لقصـة �لتي تشر$ كيف خلق بو;� ُتنقل لهم في صو9
سيرته  عن   yتتحد �لتي   Zألفال�� �لكتب  في  بو;�  �يصّو9  �غامضة.  جميلة   �>سطو9

كمصد9ٍ للغٍز عظيم. �بالمقابل فإّ" كهنة �لبو;ية يتم تقديمهم 
��لمعرفة.  لألسر�9  كهنة  >نهم  �عتبا9  على 

 ،��لمثير بأ|��9تهم  �لغربيين  فتنو�  لقد 
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لعيو� 
لتي �سمت على 
لجو
نب 
أل�بعة  �ّ?
 lلنيبا
 في  كاتامند�  في   Xلبو�
 
لمعبد   
لهذ
كل  في  شي*  لكل   
بو� ��ية   Mفكر تمثل 

لخر
في   Xلبو�
 
لمعتقد   Sسا� �في  لحظة. 
 �قو يملك   Xلذ
 
لوثن   
بو�  Mفكر تستقر 

خا�قة.

."eنحو- �ينظر له كـ"مبد qقطًعا �لفضو Nبها من قبل >بًد� فسو{ يجذ
�للقا���  تنظم  فهي  مشابهة،   dألغر� �لبو;ية،  �الحتفاليا�  من  �لعديد  تبنت  لقـد 
 �< باتجاههم،  �النتبا-  �شّد  �آلخرين  �لمتميز عن  بمظهر  للظهو9  "�لتبتّية"  �لبو;ية  باإل|���9 

9ّبما ليعرفهم �لعامة >كثر.
9بـما يكو" لديك معرفة مسبقة ��سعة بالبو;ية ��كتسبت قد�9ً من �لمعرفة �لعامة بها من 
خالq �سائل �إلعالZ �لمقر��� ��لمشاهد�. �فى هذ� �لكتاN سو{ نستعرd هوية �لبو;ية 
�لوهمية على ضو� �لقر7" �لكريم، �ندعك لتر[ بوضو$ مظاهر خـد�e هذ- �لّديانة �ألكثر 

ضالًال.
� على ضو� �عندما نتأمل شكل �لبو;ية �تماثيلها ��لمعتقد�� �لعامة فيها، �>سلوN �لعبا

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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��j9سهـم �لحليقة، �>سلوN تعّبدهم، ��حتفاالتهم، �>ماكن سكنهم، �>���9 �لتوسط �لتى 
يقومو" بها، ��ليوغا �غيرها من مما9سا� >خر[ غريبة.

قبل >شخا�  � هاّمة من ���لبو;ية كأ �ستخدمت   Nلتلك �ألسبا�
يوّ��" #ظها9 >نفسهم على >نهم "متميز�"" عن غيرهم في 

مجتمعهم، �كذلك لتقديم صو9� شخص عثر على سّر 
ثمين. �#;� قاZ شخص فجأ� بحلق 9>سه يوًما ما 

�لبس #|��9ً |�هي �أللو�" ثـّم بد> فى تعليـم 
منهج �لبو;ية باستعماq كلما� غامضة لم يتفّو- 


لمعبد   
بـاقـو' شيــد
قو� 

لشهير في �
نجـو� فى  Xلبو�


ميانـمـا�.


إلسـال� �
لبـو�ّية
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 lلنيبا
   تمثاl بو�X في 
يفترn فيه تمثيل 
لحكمة 

.Mلمها�
�

��ألما" ��لتسامح � �لظفر بحيا� متفائلـة.
�لرضـا  تجلب   �عقيد يعتقد،  كما  ليست،  �لبو;ية   "ّ< غير 

نحو  �نجذبو�  قد  �لبو;ية  �ستوعبتهم  �ّلذين  فإّ"  ��لطمأنينة، 
شؤZ عميق. �حتى >�لئك �لذين يتمّتعو" بمستو[ ملحو� 
 �من �لتعليم �نظر� عصرية للعالم، سو{ يتحّولو" #لى >فر�

>يديـهم،  مّد   qمن خال �الستجد��  في  خطأ  ير�"  ال 
 �تعا �ألخر[ سو{  حياتهم  في   "ّ< يظنو"  من  �هم 
يتوّقعو"  �هم  �ألبقا9،  من  قطيع   �< كفئر�"  �ال�تهم 
قد   �< �لحجر  من  منحوتة  تماثيل  >يد<  على   ��لنجا

مصبوبة من بر�نز. 
�لمنحرفة  �لبو;ية  معتقد��  فإّ"  لهؤال�  �بالنسبة 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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�لقر7" �لكريم، سو{ نكتشف >ّ" فلسفتها قد بنيت على مناهج منحرفة. �في �لحقيقة فإّ" 
� >صناZ من �لحجر ��لطين. �هي معتقد ��لتعبد بها يتضمن مما9سا� غريبة تقو� معتنقيها لعبا
يجافي �لمنطق � �لعقل. �في �لبلد�" �لتي تسو� فيها �لديانة �لبو;ية مزجت باألفكا9 �لوثنية 
لهذ- �لبلد�" �بالتقاليد ��ألعر�{ �لمحلّية �9بطت باألساطير ��ألفكا9 �لمنحرفة  حتى تحّولت 

بالكامل #لى فلسفة ال #له لها.
�عندما تقا9" �لبو;ية مع �لبر�هماتية >� �لهند�سية >� �لشنتوية ��لديانا� �لشرقية �لوثنية 
�ألخر[ فإّ" �لبو;ية تتبو> �لجانب �ألكثر ظالما. #ّ" من �عتنقو� هذ- �لديانة، ليس ألنهم يؤمنو" 
 Zألقصى، >� فقط من >جل لفت �الهتما� vبها، �لكن ألّنهم قد �نجذبو� لـ ">سر�9" �لشر
 �نحوهم. �عليهم >" يد9كو� >ّ" �لبو;ية تتضمن مبا�[� منحرفة مما قد يقو�هم لنكر�" �جو
�هللا �#شر�? �ألصناZ معه ��لعيش فى ضالq ��هم. #ّ" تجاهل مظاهر �لبو;ّية غير �لعقالنيـة 

��عتناقها فقط من >جل مجا�9� �مساير� �آلخرين سو{ يؤ�< لخسر�" مبين.
��ّلذين يتولو" �لتر�يج للبو;ية يصّو�9نها غالبا باعتبا9ها �سيلة للخال�، كما >ّ" �لذين 
مخا�{  من  فيها  بما   - ��لّصعبة  �لمرهقة   >��لماّ �لمجتمع  ثقافة  من  لالنفال�  يطوقو" 
 qمشاكل �منافسة ال ترحم �>نانية �|يف - يلجئو" #لى �لبو;ية كوسيلة لتحقيق �9حة �لبا�

﴿ َ�َيْمُح 
هللاَُّ 
ْلَباِطَل َ�ُيِحقُّ 
ْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه ﴿ َ�َيْمُح 
هللاَُّ 
ْلَباِطَل َ�ُيِحقُّ 
ْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه 
ُد�� ﴾  
لصُّ ,ِ
ُد�� ﴾ ِ?نَُّه َعِليٌم ِبَذ 
لصُّ ,ِ
ِ?نَُّه َعِليٌم ِبَذ

(٢٤ :�
لشو� M٢٤)(سو� :�
لشو� Mسو�)


إلسـال� �
لبـو�ّية
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تتسبب لهم في >ضر�9 نفسية خطير�. �في �لبلد�" �لتي تنتشر فيها �لبو;ية >� في �لمناطق �لتي 
يسكنها �لعديد من 9هبـا" �لبو;ية يبد� �لتشاZj ��إلحباm ظاهرين على معتنقيها.

#ّ" >هم �ألسباN �لرئيسية لما سبق هو �لكسل ��لخموq �لذين تز9عهما �لبو;ية في >تباعها، 
تحث  ال  �لبو;ية   "ّ< كمـا  �ألبدية،  �ألخر[   �بالحيا �أليما"  #لى  تفتقد  �لبو;ية   "ّ# حيث 
معتنقيها على >" يكونو� >فضل حاال >� >" يطّو��9 من >نفسهم >� تحسين بيئتهم، �ال تحضهم 
�لّسمو �لثقافي. #ّ" �إلسالZ يحرd >تباعه ��ما على �لبحث ألنفسهم عما هو >فضل �>جمل. 
�لّنا3 >" يبحثو� �يتعّلمو� ليطو��9 >نفسهم لكي  �تعاليم �إلسالZ �ألخالقية �لحية تطلب من 
يصبحو� نافعين لمجتمعاتهم . �في هذ� يقوq �هللا تعالى:  (#ِنََّما َيْخَشى �هللاََّ ِمْن ِعَباِ�ِ- �ْلُعَلَما� 

ِ#"َّ �هللاََّ َعِزيٌز َغُفو9ٌ) (سو9� فاطر: ٢٨) 
� ��لرضا� فى هذ� �لعالم �لتفا�[ >ّ< شكل من �#ّ" �لطريق �لوحيد للحصوq على �لسعا
�لتشاZj ��لشقا� ��لشر لن يكو" يكو" #ّال بتسليم �لنا3 قيا�هم هللا خالقنا ��لعيش �فق ما 
ُيرضيه. #ّ" 9بنا مالك �ألd9 ��لسما� قد >علن لكل �لّنا3 >ّ" طريق خالصهم في #تباe �لقر7" 

�لذ< >9سل ها�يا للحق. �في �لقر7" �لكريم  يقوq �هللا سبحانه �تعالى: 
َ�بِِّهْم  ِبِإْ�ِ�  ِ?َلى 
لنُّوِ�  ُلَماِ,  ِمَن 
لظُّ  Sَلنَّا
ِلُتْخِرَ�  ِ?َلْيَك  َ�نَزْلَنا4ُ   hٌَلر ِكَتا
  ﴿


ْلَعِزيِز 
ْلَحِميِد ﴾ [سو�M ?بر
هيم: ١] wِ
ِ?َلى ِصَر
�يتعين على �لذين يعتقد�" فى �لّديانا� �لوثنية مثل �لبو;ية >" يد9كو� >ّنه قد غّر9 بهم.

 ﴾ ُتْصَرُفوَ�  َفَأنَّى   lَُال 
لضَّ ِ?الَّ  
ْلَحقِّ  َبْعَد   
َفَماَ� 
ْلَحقُّ  َ�بُُّكُم  
هللاُّ  َفَذِلُكُم   ﴿  
[سو�M يونس : ٣٢]

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

17




إلسـال� �
لبـو�ّية


لَِّذيَن Kَمُنو
 ِ?�َّ َ�ْ�ِضي  Xَ'َِ�ْ�ِضي ﴿ َيا ِعَبا َّ�?ِ 

لَِّذيَن Kَمُنو Xَ'َِيا ِعَبا ﴿

ِسَعٌة َفِإيَّاXَ َفاْعُبُد�� ﴾ َ�
ِسَعٌة َفِإيَّاXَ َفاْعُبُد�� ﴾ �َ

لعنكبو,: ٥٦) Mلعنكبو,: ٥٦)(سو�
 Mسو�)
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نشأ بو;� في شماq شرv �لهند قبل ٢٥٠٠ عاZ، �مضى |من �متد تأثير- فيه #لى سريالنكا 
�منشو9يا  �منغوليا  ��لـّتبت  ��ليابا"  ��لصـين  �كمبو�يـا  �ال�3  �تايالنـد  �بو9ما 

�كو9يـا �نيـباq، ��ليـوZ له من �ألتباe ما يربو على ٣٣٠ مليو" شخص.
لقد �ختلف تعريف �لبو;يـة ��مـا باختال{ فهم �لبو;يين لمعنى �لحيا�. تمثل �لبو;ية 
 qمن خال� >نها  غير  فلسفية.  مد9سة   �< طريقة  باعتبا9ها  7خر�"  #ليها  �ينظر  �يانة  للبعض 
نظرتها للحيا� �كّل مما9ساتها فإ" مبد> �لبو;ية مبد> �ثنى ��همي. فهي �يانة �ثنيـة تفتقد 
�إليمـا" باهللا كما >ّنها ترفض �جو� �لمالئكة ��لحيا� �ألبدية في �آلخر� �تنكر �جو� �لنا9 

��لقيــامة.
عا�  �قد  �لهندية،  كابالفاستو  مدينة  في  �لبو;ية  مـؤسس  قا�تاما"  "سيد�9سا   �لـد 
فيما بين عامى ٥٦٣ �٤٨٣ قبل ميــال� �لمســيح . �في ;لك �أل��" كانت كانت 
�لغز�� من �أل9يا"... �حسب نسق �أل9يا"  �لسائد �هو �ين  �لهند  �لبر�هماتية �ين 
�لطبقي �لجامد كا" �لمجتمع كله مقسما #لى >9بع مجموعا�، �كّل منها مقّسم 

في  �ألعلى  �لشريحة  �لبر�هماتية  كهنة  شكل  �قد  فرعية.  طبقا�  #لى  بد�9- 
�ضع  في  كانو�  ممن  �آلخرين  9حمة  بد�"  �قهر��  �لمجتمع، 

�جتماعي >قل منهم.
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لبو�يـة: 
لبو�يـة: 
عـقيدM �ثـنية عـقيدM �ثـنية 

MفـاسـدMفـاسـد


لبو�يـة: 
عـقيدM �ثـنية 

Mفـاسـد
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 �>سر من  سو�هو��نا  �سمه  ثر[  >مير  �بن  قا�تاما  كـا" 
 9�ساكيا �لنبيلة. �بعد >" >مضى شبابه في سعة من �لعيش غا
قا�تامـا �لقصر �عمر- ٢٩سنة، �بد> بحثا غامضا �ستمر 
 ��لفتر هذ-   qخال� عمر-.  من  �لثمانين   فى  مماته  حتى 
�  نشأ عنها ما يسمى �ليوZ "مذهب �>سس لمبا�8 محّد

�لبو;ية".
�كلمة بــو;� تعنى (�لمتيقظ >� �لمستـنـير) 
سيد�9سا   "ّ<  dيفتر �لذ<  �لر�حي  �لسمّو  لتمثل 
قا�تاما قد حـققه. #ّ"  تعاليم �لبو;ية �لتى كتبها 
تلك  يتضمن  تأ9يخا  تحو<  ال  ��صلتنا 
كتبت  �لكّنها  فيها،  عا�  �لتى   ��لفتر
بعد  سنة   ٤٠٠�  ٣٠٠  qخال الحقا 
هذ�  من  �لتالية  �لصفحا�  �في  موته. 

في   M'لموجو
� �عال4   
بو� تماثيل   �ّ?
 Mشديد �همية  تمثل  
لمقابلة  
لصفحــة 


لبو�يين 
لوثنية. ,
لمعتقد

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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﴿﴿  َتْدُعوَنِني ِألَْكُفَر ِباهللاَِّ َ�ُ�ْشِرeَ ِبِه َتْدُعوَنِني ِألَْكُفَر ِباهللاَِّ َ�ُ�ْشِرeَ ِبِه 
َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َ�َ�َنا َ�ْ'ُعوُكْم َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َ�َ�َنا َ�ْ'ُعوُكْم 

ِ?َلى 
ْلَعِزيِز 
ْلَغفَّا�﴾ ِ?َلى 
ْلَعِزيِز 
ْلَغفَّا�﴾ 
( سو�M غافر: ٤٢)( سو�M غافر: ٤٢)
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كـانغ  يـنغ-   iكهــو
بالصين �ترجـع للقر� 
لخامس.

Kَبا*َنا َ�َ�َلْو َكاَ� Kَباُ�ُهْم َال َيْعَلُموَ� َشْيئ� َ�َال Kَبا*َنا َ�َ�َلْو َكاَ� Kَباُ�ُهْم َال َيْعَلُموَ� َشْيئ� َ�َال 
(١٠٤ :Mملائد
 Mَ� ﴾ ( سو��١٠٤)َيْهَتُد :Mملائد
 Mَ� ﴾ ( سو��َيْهَتُد
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هللاُّ َ�ِ?َلى  lََلى َما َ�نَز?ِ 

هللاُّ َ�ِ?َلى ﴿ َ�ِ?َ�
 ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْ lََلى َما َ�نَز?ِ 
َ�
 ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْ?ِ�َ ﴿

لرَُّسوlِ َقاُلوْ
 َحْسُبَنا َما َ�َجْدَنا َعَلْيِه 
لرَُّسوlِ َقاُلوْ
 َحْسُبَنا َما َ�َجْدَنا َعَلْيِه 
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هللاَُّ ِبَها ِمن  lََباُ�ُكم مَّا َ�نَزK�َ ْيُتُموَها َ�نُتْم 
هللاَُّ ِبَها ِمن ﴿ ِ?ْ� ِهَي ِ?الَّ َ�ْسَما* َسمَّ lََباُ�ُكم مَّا َ�نَزK�َ ْيُتُموَها َ�نُتْم ﴿ ِ?ْ� ِهَي ِ?الَّ َ�ْسَما* َسمَّ

ْألَنُفُس َ�َلَقْد َجا*ُهم مِّن  �نَّ َ�َما َتْهَو 
ْألَنُفُس َ�َلَقْد َجا*ُهم مِّن ُسْلَطاٍ� ِ?� َيتَِّبُعوَ� ِ?الَّ 
لظَّ �نَّ َ�َما َتْهَو ُسْلَطاٍ� ِ?� َيتَِّبُعوَ� ِ?الَّ 
لظَّ


لنجم: ٢٣) Mسو�)  ﴾ �
لنجم: ٢٣)�َّبِِّهُم 
ْلُهَد Mسو�)  ﴾ ��َّبِِّهُم 
ْلُهَد
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لوثن ��  
?لى 
ليسا�: �ثـن جنـر}m حيث يسميه 
لبو�يو� في 
لتبت “حـامي 
لتبـت”، �هذ

لسبعة مـع عدM �يدX يطـلق عليه عدM �سما* في تقاليد 
لبو�يين بالتبت. �لكن ال يوجد  S�لر�



لهر
* � بوجو' قوM �� سلطة لتمثاl مصنو2 من 
لخشب �� 
لحجر. 
�بد
 شخص عاقل يؤمن بهذ
تعد  
لتي  
لدالX المـا   hبه قبـا ليهاسا �
لذX توجد  نهر   X'
بوتاال في � 
لصفحة: قصر  �سفل 

لقصر �يبد�� �مامـه  
�كبر 
لمباني في 
لتبت. ?� 
لسكا� 
لبو�يين بالتبت ينحنـو� 
ليو� �ما� هذ

توقير
 كبير
 يبين  مد� تقديسهم للدالX المـا.
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على  تحتو<  >ّنها  نر[  �سو{  بالتفصيل  �لصفحا�  تلك  بفحص   Zنقو سو{    Nلكتا�
معتقد�� �مما9سا�  خاطئــة مما يجافي >ّ< منطق، �يقدZ بـو;� خطأ كتمثاq ��ثن 

يـعـبـد.


لـذين �شــركو
 بـو�
 مـع 
هللا
لـذين �شــركو
 بـو�
 مـع 
هللا
�يضع  �ثنية.  �يانــة  �مما9ساتها  �فلسفتها  �ألساسية  بمعتقد�تها  �لبو;يـــة   "ّ#
�لبو;يو" بو;� في مكانة عالية من �لحّب ��الحتر�Z ��لّتعظيم ��لخو{، بل حتى �لقبوq به 9ّبا 
�#لًها. �9غم عدZ �جو� �ثائق من |من بو;� يفهم منها >نه حث >تباعه على عبـا�تـه؛ فقد 
� �أل�ثا" بصناعة تماثيل لسيد�9سا، �في ;�� �لوقت �قاZ �لبر�هماتية ممن يقومو" سلفا بعبا

�حد 
لتماثيــل 
لضخمة 
لتي بناها 
للتعبير عن  في كـاتماند�  
لبو�يو� 

معتقد
تهم 
لمنحرفة.

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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إلسـال� �
لبـو�ّية

بمدينة  فيتنـا�  في  يوجد   : تيـو  ��نغ  
لفـا,  معـبــد 
 i

لمعبد قد تعهد بنشر 
نحر 

لمعهد 
لموجو' بهذ 
ال�S. �هذ
?لى   Sلنا
 مما�ساتها  تقو'  
لتي  
لمضللـة  �معتقد
تها  
لبو�ية 


لكسـل �
لخنو2.

 nِ�َْْأل
�َ ,ِ
َماَ� 
ْألnِ�َْ ﴿ َلُه َغْيُب 
لسَّ�َ ,ِ
َماَ� ﴿ َلُه َغْيُب 
لسَّ
َ�ْبِصْر ِبِه َ�َ�ْسِمْع َما َلُهم مِّن ُ'�ِنِه ِمن َ�ْبِصْر ِبِه َ�َ�ْسِمْع َما َلُهم مِّن ُ'�ِنِه ِمن 
َ�ِليٍّ َ�َال ُيْشِرeُ ِفي ُحْكِمِه َ�َحد�﴾ َ�ِليٍّ َ�َال ُيْشِرeُ ِفي ُحْكِمِه َ�َحد�﴾ 


لكهف: ٢٦) Mلكهف: ٢٦)( سو�
 Mسو� )
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� تلك �لتماثيل ��عتبا9- 9ّبا.�قاZ من كانو� يظهر�" حّبا مفرطا لبو;� بعبا
 �بعقيد تتمســك  �إللهـي  �لوحـى  تقوZ على  �لتى  �أل�يــا"  >" جميــع  غير 
�لتوحيد �لتي تقّر بوجو� �هللا �لو�حد �لذ< ليس كمـثله شي�، يقــوq �هللا سبحانه �تعالى 
ِر �ْلُمْخِبِتيَن)[سو9� �لحج: ٣٤]  في �لقر7" �لكــريم ( َفِإَلُهُكْم #َِلٌه َ��ِحٌد َفَلُه َ>ْسِلُمو� َ�َبشِّ

و"  ـّ �لبو;ي يفعــل  كما  عا�يين  لنا3  >�ثـــا"   ���عبا �هللا  9بوبّية  نكر�"   "ّ#

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

29




إلسـال� �
لبـو�ّية


ْلَباِطَل  

تََّبُعو 

ْلَباِطَل ﴿ َ�ِلَك ِبَأ�َّ 
لَِّذيَن َكَفُر� 

تََّبُعو 
﴿ َ�ِلَك ِبَأ�َّ 
لَِّذيَن َكَفُر�

ْلَحقَّ ِمن �َّبِِّهْم  

تََّبُعو 

ْلَحقَّ ِمن �َّبِِّهْم َ�َ��َّ 
لَِّذيَن Kَمُنو 

تََّبُعو 

لَِّذيَن Kَمُنو َّ��َ�َ

هللاَُّ ِللنَّاSِ َ�ْمَثاَلُهْم﴾  hَُ�ْمَثاَلُهْم﴾ َكَذِلَك َيْضِر Sِهللاَُّ ِللنَّا
 hَُكَذِلَك َيْضِر

(سو�M �مد: ٣)(سو�M �مد: ٣)


إلسـال� �
لبـو�ّية
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﴿ َ�َلْم َيَرْ�ْ
 َ�نَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َ�َال َيْهِديِهْم ﴿ َ�َلْم َيَرْ�ْ
 َ�نَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َ�َال َيْهِديِهْم 
َسِبيًال 
تََّخُذ�4ُ َ�َكاُنوْ
 َظاِلِمنيَ﴾ َسِبيًال 
تََّخُذ�4ُ َ�َكاُنوْ
 َظاِلِمنيَ﴾ 

(١٤٨ :i

ألعر M١٤٨)( سو� :i

ألعر Mسو� )

31




إلسـال� �
لبـو�ّية
Adnan Oktar


مر�M هندية من ?قليم  “شر
فا� بيالقوال” في 
لهند 
“جوما   lتمثا من   Mلمساعد
 لطلب  تصلي  �هي 


لمنحو, بشكل عمو' مسّلة. ”
�
تيشو
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�لقــر7" "شرًكا"، �فـى  سمــا- 
�لقـــر7"  في  �لمو�ضـع  مئا� 

�لشر?  >ّ" هذ�  �لكريم يذكرنا �هللا 
�ألمثلة  �من   ... مذمومة  خطيئة 
 �على ;لك قوله تعالى في سو9

�لنسا�: 

 ��َ َيْغِفُر  َال  
هللاَّ   َّ�?ِ  ﴿
 �َ�'ُ َما  َ�َيْغِفُر  ِبِه   eَُيْشَر

 eَْمن ُيْشِر�َ�ِلَك ِلَمن َيَشاُ* َ
 ﴾ َعِظيمًا  ِ?ْثمًا   �
ْفَتَر َفَقِد  ِباهللاِّ 


لنسا* : ٤٨]  Mسو�]

تماثيل  من  
حد � �هو   ،
بــو�  
�ميــد 
ألعلى:  في 
 Xلبو�
 
لمعتقد  حسب  
لّالنهائي  
لنو�  تمثل  
لتي   
بو�
جهل   �مد لتوضيح  يكفي  �حد4   lلتمثا
  
�هذ 
لو
هم. 


لديانة 
لبو�ية.
?لى  
ليسا�: تمثـاl ياباني يمثل �لوهية بـو�
 �يسـمى 

.
�فلوe تشفا�
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هللاَُّ  lََما َ�نَز 

هللاَُّ ﴿ َ�ِ?َ�
 ِقيَل َلُهُم 
تَِّبُعو lََما َ�نَز 
َ�
 ِقيَل َلُهُم 
تَِّبُعو?ِ�َ ﴿
َقاُلو
 َبْل َنتَِّبُع َما َ�َجْدَنا َعَلْيِه Kَبا*َنا َقاُلو
 َبْل َنتَِّبُع َما َ�َجْدَنا َعَلْيِه Kَبا*َنا 
ْيَطاُ� َيْدُعوُهْم ِ?َلى  ْيَطاُ� َيْدُعوُهْم ِ?َلى َ�َ�َلْو َكاَ� 
لشَّ َ�َ�َلْو َكاَ� 
لشَّ

ِع�﴾  
لسَّ hِ
ِع�﴾ َعَذ 
لسَّ hِ
َعَذ
(سو�M لقما�: ٢١)(سو�M لقما�: ٢١)
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لقد ;كـر �هللا سبحانه �تعالى صفـاته للبشر الستيعابها �فهمها. �كمثاq على ;لك فهو 
سبحانه �تعالى ��سع �لّرحمـة �9حمته تسع كّل شي�. �برحمته >�حى للبشر من مخلوقاته. 
�#بد�عــه سبحانه �تعالى يمكن j9يتـه فى صفا� هؤال� �لنا3 9غم >ّنهم ال يتمتعو" بهذ- 

�لصفا� نتيجة لجهدهم �لشخصي >� لميز�� ترجع لهم. ال يمكن 
لبشر 7خر بإ�9�ته >" يمتلك >� يبتكر بالخلق 

 "ّ# �تعالى.  سبحانه  �هللا  صفـا� 
�ال�عا� بأّ" لديهم هذ- �لقد9� هو 
بمثابـــة "�تخا; #له 7خر مع 

�هللا". �هذ� ينطبـق 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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معنى  في  يستعملها  ��لقر7"  �لشر�كــة،  تعني  "شر?"   �< "شريك"  كلمــة   "ّ#
>على   �< هللا  مسا�ية   �فكر  >ّ<  �< >� شخص  ما  �عتبا9 شي�  مثـل  له،  مخلوقاته  مشا9كة 
منـه. #ّ" �لمشر? يقدZ �لمخلوv على �لخالق �يجعل له مكانة >على من مكانة �هللا تعالى. 
 qيوجه  #ليه كّل حّبه ��حتر�مـــه ��هتمامه �شغفه. ��لقر7" �لكريم يشير #لى هذ� �لضال�

في �لتفكير، هذ� �لضالq �لذ< يدفع صاحبه "التخا; #له 7خر مع �هللا".
#ّ" �لدين �إلسالمي مبنّي على >سا3 �حد�نيــة �هللا (�لتوحيـد)، ��لقر7" �لكريم كثيًر� 
� عبا9� ال #له #ّال �هللا، �هي شرm �إليما" �ألq�ّ. �بالتـالي فالمعنى �ألساسي للّشر? �ما يرّ
>خر[   ���موجو  �بوجو تفيد  ��لتي  �لخاطئــة   ��لفكر نحو  �لحقيقة  هذ-  عن  يحيـد 

."�بجانب �هللا تملك "�لقو� ��لقد9
�يذّكرنا  �لعلية،  ;�ته  �لكريم �يصف  �لقر7"  في  نفســه  >خبر عن  �هللا قـد   "ّ#  

��ئما >ّنه ال #له #ال هو، من ;لك قوله تعالى: 

َالُ� 
ْلُمْؤِمُن 
ْلُمَهْيِمُن 
ْلَعِزيُز  
لسَّ Sُ�ُّْلُقد
﴿ ُهَو 
هللاَُّ 
لَِّذX ّال ِ?َلَه ِ?الَّ ُهَو 
ْلَمِلُك 
َلُه   �ُ 
ْلَباِ�ُ� 
ْلُمَصوِّ 
ْلَخاِلُق  ُيْشِرُكوَ� ُهَو 
هللاَُّ  ا  
ْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَ� 
هللاَِّ َعمَّ 
ْلَجبَّاُ� 

َألnِ�ْ َ�ُهَو 
ْلَعِزيُز 
ْلَحِكيُم ﴾ �َ ,ِ
َماَ� 
َألْسَما* 
ْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي 
لسَّ


لحشر: ٢٢-٢٤] Mسو�]


إلسـال� �
لبـو�ّية
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�عندما يتصّر{ شخص في �لخفا� ��" >" يكو" بجانبه شخص 7خر معتقًد� >" ال >حد ير�- 
فإّنه يكو" ��هًما ألّ" 9بنا سبحانه يـر�- �يعـلم كّل شي� يفعلـــه. �هو يعــلم بكّل 
ما يحدy فى �لكو" حتى �لتفاصيل �لدقيقة  يعلمها ألنه هو �هللا �لذ< خلق ;لكم جميعـا. 

�في �لقر7" �لكريم يؤكد �هللا سبحانه �تعالى هذ� �لمعنى بقوله: 

 Mْلَخِبيُر ﴾ [سو�
 
للَِّطيُف  َ�ُهَو  
َألْبَصاَ�   eُ�ُِيْد َ�ُهَو  
َألْبَصاُ�  ُتْدِ�ُكُه  الَّ    ﴿

ألنعا�: ١٠٣]

تفكر في  فيم  يعلم  �هللا موجو� معه كحقيقة مطلقة، ��هللا  فإّ"  #نســـا"  >ينما �جد 
هذ- �للحظة  تحديًد�، �>نت تقر> هذ- �لكلما� � �هللا يخبرنا >نه ير�نا في >< مكا" نـكو" 

فيــــه، �يقوq في �لقر7" �لكريم: ,

﴿ َ�ْ� َلُهْم ِ?َلٌه َغْيُر 
هللاَِّ ُسْبَحاَ� ﴿ َ�ْ� َلُهْم ِ?َلٌه َغْيُر 
هللاَِّ ُسْبَحاَ� 
ا ُيْشِرُكوَ�﴾  ا ُيْشِرُكوَ�﴾ 
هللاَِّ َعمَّ 
هللاَِّ َعمَّ

لطو�: ٤٣) Mلطو�: ٤٣)(سو�
 Mسو�)

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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على �لبو;يين �ّلذين �قعو� في �لخطأ 
سبحانه  �هللا  مخلوقا�  بإشر�? 
�تعالى معــه �#سبا� صفاته 
على  شـــأنــه  جّل 

موجو��� >خر[ >قل منه.
سبحانه  �هللا  فإّ"   qكمثا�
كّل  �يـعلم  ير[  �تعالى  

>مر-"،  خفي  "مهما  شــي� 
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ُكنَّا  ِ?الَّ  َعَمٍل  ِمْن  َتْعَمُلوَ�  َ�َال   �ٍKُقْر ِمن  ِمْنُه  َتْتُلو  َ�َما  َشْأٍ�  ِفي  َتُكوُ�  َ�َما   ﴿
 nِ�َْأل
َعَلْيُكْم ُشُهو'ً
 ِ?ْ� ُتِفيُضوَ� ِفيِه َ�َما َيْعُزhُ َعن �َّبَِّك ِمن مِّْثَقاMٍَّ��َ lِ ِفي 
 Mمُِّبيٍن ﴾ [سو�  hٍِكَتا ِفي  ِ?الَّ  َ�ْكَبَر  َ�ال  َ�ِلَك  ِمن  َ�ْصَغَر  َ�َال  َما*  
لسَّ ِفي  َ�َال 

يونس: ٦١]


ْألnَ�َْ ِفي ِستَِّة َ�يَّاٍ� ُثمَّ 
ْسَتَو� َعَلى �َ ,ِ
َماَ� �قوله تعالى: ﴿ ُهَو 
لَِّذX َخَلَق 
لسَّ
َما* َ�َما َيْعُرُ�  ِ̀ َيْعَلُم َما َيِلُج ِفي 
ْألnِ�َْ َ�َما َيْخُرُ� ِمْنَها َ�َما َينِزlُ ِمَن 
لسَّ 
ْلَعْر


لحديد: ٤]  Mهللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَنَبِصيٌر ﴾ [سو�
ِفيَها َ�ُهَو َمَعُكْم َ�ْيَن َما ُكنُتْم َ�
يعتبر�نه  بو;�   eفأتبا غيرهم.  ��لكثير  للبو;يين  �لوثنــى  �لفهم  تكشف  �لنقطـة  هذ- 
�لبو;ية  تشكل  �لتي  �لبلد�"  في  بو;�  تماثيل   �تعد  "ّ#. �يعلم كل شي�  ير[  لو كـا"  كما 
فيها �لديانة �لسائد�، �عيــو" بو;� �لمصو9� فى كل معـبد كّلها تشهد باعتقا� �لبو;يين 
�لمنحر{ ��لضاq بأّ" بو;� ير�هم في كل لحظة بعينيه �لمصنوعتين  من �لحجر >� �لخشب، 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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﴿ َ�َفَال َيَرْ�َ� َ�الَّ َيْرِجُع ِ?َلْيِهْم َقْوًال ﴿ َ�َفَال َيَرْ�َ� َ�الَّ َيْرِجُع ِ?َلْيِهْم َقْوًال 
َ�َال َيْمِلُك َلُهْم َضّر� َ�َال َنْفع�﴾ َ�َال َيْمِلُك َلُهْم َضّر� َ�َال َنْفع�﴾ 

(سو�M طه: ٨٩)(سو�M طه: ٨٩)
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�يسمعهم بأ;نيـــه �لمتخشبة. �لهذ� �لّسبب فقد ملئو� مساكنهم بتماثيله �هم يقومو" 
>مامها  بمما9سة فر�d �لتوقير.

�بتلك �ألفعاq فإنهم يتصرفو" بما يتنافى مع �لمنطق �يرتكبو" خطيئـة كبر[. �يخبرنا 
�لقر7" �لكريم >ّ" من يشركو" �آلخرين مع �هللا قد خدعو� خد�ًعا كبيًر�، �>ّ" ما صنعو- من 

7لهة ال تغني عنهم شيئا: 

﴿ َ�َلُهْم َ�ْ�ُجٌل َيْمُشوَ� ِبَها َ�ْ� َلُهْم َ�ْيٍد َيْبِطُشوَ� ِبَها َ�ْ� َلُهْم َ�ْعُيٌن ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�ْ� 
 Mِ� ﴾ [سو��ِ� َفَال ُتنِظُر�ُشَرَكا*ُكْم ُثمَّ ِكيُد 
َ�
� َيْسَمُعوَ� ِبَها ُقِل 
ْ'ُعوْK َلُهْم

[١٩٥ :i

ألعر
يقّد3  فأّ< شخص  �لما�ّية،  �لتماثيل   ��عبــا فـقط  تعنى  ال  ة  ـّ �لوثني  "ّ< تنس  �ال 
بشًر� 7خر لما عند- من �لملك ��لغنى معتقًد�  >ّنه بذلك ينفعه >� يضّر- فقد جعل من ;لك 
�إلنسا" معبوً�� �#له ��" >" يد9<، ���" >" ينتبه #لى >ّ" مثل هذ- �ألشيا� �لّز�ئلة #نما هي 

�بتال� �فتنة. #ّ" �هللا يحذ9نا في �لقر7" �لكريم من كل هذ� بقوله: 
 

 ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ 
هللاِّ َ�
لَِّذيَن Kَمُنوًْ'
﴿ َ�ِمَن 
لنَّاSِ َمن َيتَِّخُذ ِمن ُ'�ِ� 
هللاِّ َ�نَد
Mَ ِهللاِّ َجِميعًا َ�َ��َّ  
ْلُقوَّ َّ��َ hَ

لَِّذيَن َظَلُموْ
 ِ?ْ� َيَرْ�َ� 
ْلَعَذ �ِّ َ�َلْو َيَر َ�َشدُّ ُحّبًا هللاِّ

[١٦٥ :Mلبقر
 Mسو�] ﴾ hِ

هللاَّ َشِديُد 
ْلَعَذ
 �< ��لعالم؛ �ليس لديه قد9 #ّ" بـو;� عبد ال حوq له �ال قو�، �قد خلقه �هللا في هذ� 
� �هللا، �قد عا� حيـاته �لتي �هبها �هللا له �� مستقلة للتأثير على �لنا3. فهو يتحر? بإ�9��9#
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لّتبت  
لسنة 
لجديدM في  
حتفاال,  lخال�فية، 

لخر  Sبالطقو 
لبو�X مليئــة   Mحيــا �ّ?

ألشجا�  فر�2  في  مكتوبة   ,
صـلو �عليها   '

لمو من  قطع  بتعليق  
لبو�يو�  يقو�  مثـال 

.*

لملو� في 
لهو mلو�
�يقومو� بنثر قصاصا, من 


هللاَُّ 
لَِّذX َخَلَقُكْم ُثمَّ َ�َ}َقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ﴿ 
هللاَُّ 
لَِّذX َخَلَقُكْم ُثمَّ َ�َ}َقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم  ﴿
ُثمَّ ُيْحِييُكْم َهْل ِمن ُشَرَكاِئُكم مَّن َيْفَعُل ُثمَّ ُيْحِييُكْم َهْل ِمن ُشَرَكاِئُكم مَّن َيْفَعُل 
ا  ا ِمن َ�ِلُكم مِّن َشْيٍ* ُسْبَحاَنُه َ�َتَعاَلى َعمَّ ِمن َ�ِلُكم مِّن َشْيٍ* ُسْبَحاَنُه َ�َتَعاَلى َعمَّ


لر��: ٤٠) M: ٤٠)ُيْشِرُكوَ�﴾ (سو���لر
 Mُيْشِرُكوَ�﴾ (سو�
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�فقا للمصــير �لذ< حد�- �هللا عز �جل. #ّ" كالZ سيدنا #بر�هيم عليه �لسالZ �لذ< نقله لنا 
� �هللا سبحانه �تعالى �لمطلقة: ��9# Zلقر7" �لكريم يعّبر بوضو$ عن عجز �لبشر >ما�

َفُهَو  َمِرْضُت   
�َ?ِ�َ َ�َيْسِقيِن  ُيْطِعُمِني  ُهَو   Xلَِّذ
�َ َيْهِديِن  َفُهَو  َخَلَقِني   Xلَِّذ
  ﴿
يِن  َيْشِفيِن َ�
لَِّذX ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِييِن َ�
لَِّذX َ�ْطَمُع َ�� َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَ� 
لدِّ

[٧٨-٨٢ :*

لشعر Mسو�] ﴾
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﴿ ُقْل ِ?نََّما ُ�ِمْرُ, َ�ْ� َ�ْعُبَد 
هللاَّ َ�ال ﴿ ُقْل ِ?نََّما ُ�ِمْرُ, َ�ْ� َ�ْعُبَد 
هللاَّ َ�ال 
 ﴾hِ?َلْيِه َمآ�ِبِه ِ?َلْيِه َ�ْ'ُعو َ eَُ�ْشِر ﴾hِ?َلْيِه َمآ�ِبِه ِ?َلْيِه َ�ْ'ُعو َ eَُ�ْشِر


لرعد: ٣٦) Mلرعد: ٣٦)(سو�
 Mسو�)
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يتّم  بالتبت  نيشنق  'يــر  في   Mلجديد
 
لسنة   lحتفـا
    

حتفاليا, خر
فية ليس فيها �Xّ نو2 من 
لحكمة.� Sبطقو
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لقد عا� بو;� قَد9- �مصير- �لذ< 9سمه �هللا له، �حينما حـّل >جله ما� �هلك، �يتعين 
� �هللا تعالى ال يتسنى ألحد >" يؤمن، فاهللا هو �لذ< يهد< �لبشر. �ما �>ال ننسى >ّنه بد�" �9#
لم ير� �هللا فلن يكو" بوسع >حد #9شا� �آلخرين #لى �لطريق �لّصحيح. كما >ّ" �هللا يرشد �لّنا3 
نحو �لحقيقة ��لجماq. #ّ" �لّدعو� ��لكالZ يؤثر�" في قلوN �لنا3 #;� >�9� �هللا ;لك. حقا #ّ" 

�هللا هو �لقّو� �لمطلقة �لوحيد� �لتي ينبغي تعظيمها �حّبها �طلب �لعو" منها، يقوq تعالى: 

لحج: ٧٤] Mَعِزيٌز ﴾ [سو� ٌّXهللاََّ َلَقِو

هللاََّ َحقَّ َقْد4ِ�ِ ِ?�َّ  
﴿ َما َقَدُ��

 Zألنا3 يعبد�" �أل�ثــا". �من �ألمثلة على ;لك، قو �يعطي �لقر7" >مثــلة عـديد
#بر�هيم �لمشركين �لذين نحتو� ما يشبه 7لهتهم من >صناZ، �عبد�ها ��ستمعو� لمناجاتها. �في 

:Zلقر7" �لكريم يحدثنا �هللا سبحانه �تعالى عن هذ- �ألصنا�
﴿ ِ?ْ� َقاlَ ِألَِبيِه َ�َقْوِمِه َما َهِذ4ِ 
لتََّماِثيُل 
لَِّتي َ�نُتْم َلَها َعاِكُفوَ� َقاُلو
 َ�َجْدَنا Kَبا*َنا 


ألنبيا*: ٥٢-٥٣] Mَلَها َعاِبِديَن ﴾ [سو�
� كمير�y خلفه لهم ��كما توّضح هذ- �آليــا� فقد �تبع �لبشر ;لك �لّنوe من �لعبا
من  نوًعا  تكو"   "< يمكن  منطقها   Zنعد�� عن  �لنظر  بغض  �أل�ثا"   ��عبا فإّ"  لذ�  >سالفهم. 
�لنشاm �الجتماعي �لذ< يرجع #لى >ياZ �لّطفولة �ال ينظر له بغر�بة حتى في >كثر �لمجتمعا� 
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لبو�يين  �ّ? .S�ساكـت” في مدينة ال ,
يوجــد حو
لي ٣٠٠ شكل يرمز لبو�
 في 'يـر “�
ال يقيسو� 
إلله بمد� قد�ته 
لحقيقية بل يقومو� بتـأليـه بو�
 عن غير �عي. فهم ينسو� 
هللا، 
 lلحصو
خالق 
لسما* �
أل�n، �يفضلو� عبا'M ?نسا� ال يملك قوM إلسعاi نفســه Kملين في 

على منفعة من هــذ4 
ألصنـا�.
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ا َيْعُبُد َهـُؤال* َما َيْعُبُد�َ� ِ?الَّ َكَما َيْعُبُد  ا َيْعُبُد َهـُؤال* َما َيْعُبُد�َ� ِ?الَّ َكَما َيْعُبُد ﴿ َفَال َتُك ِفي ِمْرَيٍة مِّمَّ ﴿ َفَال َتُك ِفي ِمْرَيٍة مِّمَّ
 ﴾oٍِ?نَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم َغْيَر َمنُقو�َباُ�ُهم مِّن َقْبُل َK ﴾oٍِ?نَّا َلُمَوفُّوُهْم َنِصيَبُهْم َغْيَر َمنُقو�َباُ�ُهم مِّن َقْبُل َK

(سو�M هو': ١٠٩)(سو�M هو': ١٠٩)
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 "ّ< تعالى  �هللا  يذكر  �لكريم  �لقر7"  �في  تقدما. 
قوZ سبأ كانو� مثل قوZ #بر�هيم ال يختلفو" عنهم 

في شي�

َيْسُجُد�َ�  َ�َقْوَمَها  َ�َجدتَُّها   ﴿
َلُهُم  َ�َ}يََّن  
هللاَِّ   �ِ�'ُ ِمن  ْمِس  ِللشَّ
َعِن  ُهْم  َفَصدَّ َ�ْعَماَلُهْم  ْيَطاُ�  
لشَّ
 Mسو�]  ﴾ َيْهَتُد�َ�  َال  َفُهْم  ِبيِل  
لسَّ


لنمل: ٢٤-٢٥]
هذ- �آليا� تلفت نظرنا لنقطة مهمة >خر[، 
في  �لوثنية  �لعقائد  من  جعل  �لشيطا"   "ّ< �هي 
>;ها" �لنا3 >شيا� مقبولة �;�� معنى من >جل 
على  يعلم  �لشيطا"   "ّ# �هللا.  سبيل  عن  #بعا�هم 
سبيل �لمثاq >ّ" �لّشمس ليست #لًها لُتعبد �#ّنما 
هي مثل سائر �لمخلوقا� �ألخر[. �بمعنى 7خر 
�لّرباني  �لوحي   d9تعا �ثنيـة   �عقيد كل  فإّ" 
تنبع بالفعل من �حي �لّشيطا" �لذ< يفعل ;لك 

حتى يشّو� على �لنا3 عالقتهم باهللا تعالى. 
�هللا سبحانه  للوثنية ;كر-  7خر  مثل  �هنالك 
�تعالى في �لقر7" �لكريم �يتعلق ببني #سر�ئيل، 
فعندما كانو� ها9بين من فرعو" �قومه مع موسى 
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ْألnِ�َ َ�َيوَ� �َ ,ِ
َماَ� 
ْألnِ�َ َ�َيوَ� ﴿ َ�َهللاَِّ ُمْلُك 
لسَّ�َ ,ِ
َماَ� ﴿ َ�َهللاَِّ ُمْلُك 
لسَّ
اَعُة َيْوَمِئٍذ َيْخَسُر 
ْلُمْبِطُلوَ�﴾  اَعُة َيْوَمِئٍذ َيْخَسُر 
ْلُمْبِطُلوَ�﴾ َتُقوُ� 
لسَّ َتُقوُ� 
لسَّ


جلاثية: ٢٧) Mجلاثية: ٢٧)(سو�
 Mسو�)
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عليه �لسالZ �جد�� >ناًسا يعبد�" �ألصناZ �طلبو� من موسى >" يصنع لهم صنما مشابها لما 
عندهم، �يخبرنا �لقر7" عن تلك �لقصة: 

 
﴿ َ�َجاَ�ْ}َنا ِبَبِني ِ?ْسَر
ِئيَل 
ْلَبْحَر َفَأَتْوْ
 َعَلى َقْوٍ� َيْعُكُفوَ� َعَلى َ�ْصَناٍ� لَُّهْم َقاُلوْ
َيا ُموَسى 
ْجَعل لََّنا ِ?َلـهًا َكَما َلُهْم Kِلَهٌة َقاlَ ِ?نَُّكْم َقْوٌ� َتْجَهُلوَ� ِ?�َّ َهـُؤال* 
-١٣٨  :i

ألعر  ٧  Mسو�]  ﴾ َيْعَمُلوَ�   
َكاُنوْ مَّا  َ�َباِطٌل  ِفيِه  ُهْم  مَّا  ُمَتبٌَّر 

[١٣٩
بأعينهم  ير�نه  #لها  يريد�"  بجهل  تصرفو�  �قد  #سر�ئيل  بنى   "ّ< نجد   dلعر� هذ�  من 
�يركعو" له، �9بما >��� طقو3 �حتفالية له. �هذ� يدqّ على >ّنهم لم يقّد��9 �هللا حق قـد9-. 
�9غم >ّ" موسى >با" لهم �جه �لحق سرعا" ما صنعو� ألنفسهم صنًما حالما فتركهم موسى 
�>علمهم >" ما هم فيه ضالq عظيم. �يخبرنا �هللا سبحانه �تعالى بأّ" �لندZ سرعا" ما �نتابهم 

بعد ;لك: 


تََّخَذ َقْوُ� ُموَسى ِمن َبْعِد4ِ ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجَسدً
 لَُّه ُخَو
ٌ� َ�َلْم َيَرْ�ْ
 َ�نَُّه �َ ﴿
ا ُسِقَط َفي َ�ْيِديِهْم  َال ُيَكلُِّمُهْم َ�َال َيْهِديِهْم َسِبيًال 
تََّخُذ�4ُ َ�َكاُنوْ
 َظاِلِميَن َ�َلمَّ

 َ�نَُّهْم َقْد َضلُّوْ
 َقاُلوْ
 َلِئن لَّْم َيْرَحْمَنا َ�بَُّنا َ�َيْغِفْر َلَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن 
ْلَخاِسِريَن ْ�ْ�َ�َ�َ

[١٤٨-١٤٩ :i

ألعر Mسو�] ﴾
غير >" �هللا سبحانه �تعالى قد 9ّ� على من �تخذ�� من �لعجل #لها في �لقر7" �لكريم حين 

 :qيقو

ْنَيا  
لدُّ Mِْلَحيا

ْلِعْجَل َسَيَناُلُهْم َغَضٌب مِّن �َّبِِّهْم َ�ِ�لٌَّة ِفي  

لَِّذيَن 
تََّخُذ�ْ َّ�?ِ ﴿
[١٥٢ :i

ألعر Mْلُمْفَتِريَن ﴾ [سو�
 Xَكَذِلَك َنْجِز�َ

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

51




إلسـال� �
لبـو�ّية

﴿ ُقْل َكَفى ِباهللاَِّ َبْيِني َ�َبْيَنُكْم َشِهيد� َيْعَلُم َما ﴿ ُقْل َكَفى ِباهللاَِّ َبْيِني َ�َبْيَنُكْم َشِهيد� َيْعَلُم َما 


لَِّذيَن Kَمُنو
 ِباْلَباِطِل �َ nِ�َْْأل
�َ ,ِ
َماَ� 
لَِّذيَن Kَمُنو
 ِباْلَباِطِل ِفي 
لسَّ�َ nِ�َْْأل
�َ ,ِ
َماَ� ِفي 
لسَّ

َ�َكَفُر�
 ِباهللاَِّ ُ�ْ�َلِئَك ُهُم 
ْلَخاِسُر�َ�﴾ َ�َكَفُر�
 ِباهللاَِّ ُ�ْ�َلِئَك ُهُم 
ْلَخاِسُر�َ�﴾ 


لعنكبو,: ٥٢) Mلعنكبو,: ٥٢)(سو�
 Mسو�)
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بطش   ����  �	
 �هللا   ّ� توضح  �آليا�  هذ�   ّ

بمن يشركو به من مخلوقاته، !من يفعلو 	لك 
 يفتر! �لكذ4 فى �لو�قع، فالحقيقة �لثابتة هي �ّ
لهذ�  �لّركو7   ّ
 له.  شريك  ال  !�حًد�  
لها  ثمة 
في  جا?  !كما  نكر�?.  جريمة  �لمصنوعة  �آللهة 
يرتكب  لمن  يغفر   � يمكن  فاهللا  �لكريم   Hلقر�
�بًد� لمن يشرI به في  �Lّ خطيئة، !لكن ال يغفر 

عبا�ته: 

َ�َيْغِفُر  ِبِه  ُيْشَرَ�  َيْغِفُر َ��  ﴿ ِ!�َّ �هللاَّ َال 
ُيْشِرْ�  َ�َمن  َيَشاُ%  ِلَمن  َ+ِلَك   �َ�,ُ َما 
ِباهللاِّ َفَقِد �ْفَتَر4 ِ!ْثمًا َعِظيمًا ﴾ [سو�- 

�لنسا%: ٤٨] 

!نما �هللا !له ��حد !نما �هللا !له ��حد 
من �هم �ألسس �لتي قاO عليها �إلسالO معرفة 
 Hال هو. !�لقر
!جو� �هللا !فهم حقيقة �نه ال 
له 
 �لكريم، �لمصد� �أل!V للدين �إلسالمي يخبرنا بأ

�لتوحيد هو �عظم ��كا �لدين:

﴿ ِ!�َّ ِ!َلَهُكْم َلَو�ِحٌد ﴾ 
(٤ :Cلصافا�سو�- )
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﴿ ِ!�َّ ِ!َلَهُكْم َلَو�ِحٌد ﴾ ﴿ ِ!�َّ ِ!َلَهُكْم َلَو�ِحٌد ﴾ 
(٤ :Cلصافا�سو�- )(٤ :Cلصافا�سو�- )
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 ﴾ 
لرَِّحيُم  
لرَّْحَمُن  ُهَو  ِ?الَّ  ِ?َلَه  الَّ  
ِحٌد �َ ِ?َلٌه  َ�ِ?َلـُهُكْم   ﴿
[١٦٣ :Mلبقر
 Mسو�]

نعم، يوجد موجو� ��حد مطلق �كل ما سو�- من خلقه فا". لقد خلق �هللا 
�؛ �� موجو��لكو" �لذ[ نعيش فيه، �قبل >" يخلقه لم يكن شيئا، لم تكن �لما

ســو�� من �لحيو�" >� من �لجما�، لم يكن هنالك شي� سو[ فـر�� مطبق. 
>�جد  �لذ<  هو  تعالى  �هللا   "# نعم  �لّزمن.  �بد>  �لكو"،  ظهر  فقط  �لخلق  لحظة  �في 

�لّسرمد< �لذ< ال يخضع للما�� �ال  �. فاهللا سبحانه هو �لخالد ��لفضــا� ��لمــا
   :qسبحانه �تعالى عن نفسه فيقو yللّزمن. في #حد[ 7يا� �لقر7" �لكريم يتحد

َ�
 َقَضى َ�ْمرً
 َفِإنََّما َيُقوlُ َلُه ُكن َفَيُكوُ� ?ِ�َ nِ�َْأل
�َ ,ِ
َماَ� ﴿ َبِديُع 
لسَّ
[١١٧ :Mلبقر
 Mسو�] ﴾

�هللا >بدe كل شي� يجر< في هـذ- �للحظة �كل لحظة، 
طفل  �كل  تسقط،  مطر   �قطر كّل  ��ما  �هللا  �يخلق 
يولد، ��لتمثيل �لضوئي �لذ< يحدy في >�v�9 �لنبا� 
��ظـــائف �لكائنا� �لحية، �مد���9 �لنجوZ فى 

مجر�تها، �كل حبة تسقط، �كل ما نعلمه �ما ال نعلمه، 
يعمل  صغيًر�   Z< كا"  كبيًر�  �لكو"  في  شي�  �كّل 

بأمر-: 
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ْلَمْغِرhِ َ�َما �َ mِْلَمْشِر
 ُّh�َ lََما ﴿ َقا�َ hِْلَمْغِر
�َ mِْلَمْشِر
 ُّh�َ lََقا ﴿
َبْيَنُهَما ِ?� ُكنُتْم َتْعِقُلوَ�﴾ َبْيَنُهَما ِ?� ُكنُتْم َتْعِقُلوَ�﴾ 

(٢٨ :*

لشعر M٢٨)(سو� :*

لشعر Mسو�)
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 ﴾�َ� َفَهَد 
لَِّذX َقدَّ�َ ﴿ ﴾�َ� َفَهَد 
لَِّذX َقدَّ�َ ﴿

ألعلى: ٢) Mألعلى: ٢)(سو�
 Mسو�)
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َ�َمن  ُيِعيُد4ُ  ُثمَّ  
ْلَخْلَق  َيْبَدُ�  َ�مَّن   ﴿

هللاَِّ  مََّع  َ�ِ?َلٌه   nِ�َْْأل
�َ َماِ*  
لسَّ مَِّن  ِ?� َيْرُ}ُقُكم  ُبْرَهاَنُكْم   
َهاُتو ُقْل 


لنمل: ٦٤] Mُكنُتْم َصاِ'ِقيَن ﴾ [سو�
قد �جد�  �لّنظم  فإّ" كل  �لكو"  في   Zبالنجو مر��9ً  �ألحيا�  من خاليا  �بد�� 
بترتيب بديع �هي تعمل بإحكاZ �كماq. �هذ� �لنظاZ �لُمدهش �لذ< ال يخر� عن 
سيطرته �تحكمه في كل لحظة يستمر هكذ� بكماq متسق ألّ" 9بنا سبحانه �تعالى 

محيط بكل ما فيه بعلمه �لّسرمد<: 

لَِّذX َخَلَق َسْبَع َسَماَ�
ٍ, ِطَباقًا مَّا َتَر� ِفي َخْلِق 
لرَّْحَمِن ِمن َتَفاُ�ٍ,  ﴿
ِ?َلْيَك  َينَقِلْب  َتْيِن  َكرَّ 
ْلَبَصَر  
ْ�ِجِع  ُثمَّ  ُفُطوٍ�  ِمن   �َتَر َهْل  
ْلَبَصَر  َفاْ�ِجِع 


لملك: ٣-٤] Mُهَو َحِسيٌر ﴾ [سو��ْلَبَصُر َخاِسًأ َ

خلقها  �لتي  �ألشيا�  من  ��أل��9? أل<  �لوعي  �نسبة  �#نكا9-  تعالى  �هللا   �#ّ" جحو
يظهر قد�9ً كبيًر� من سخف �لعقل. فنسق �لكو" �لبديع ��نعد�Z �لخلل ��لنقص في جميع 
لنا >ّ" �لذ< >�جدها خالق ��حٌد قدير. ��لقر7" �لكريم يقر9 >نه �هللا  �لمخلوقا� يثبت 

بيد- ملكو� كل شي�، �ال توجد قو� مستقلة بذ�تها في هذ� �لكو": 
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﴿ َ�َما ِمن َ'Kبٍَّة ِفي 
َألnِ�ْ ِ?الَّ َعَلى 
هللاِّ ِ�ْ}ُقَها ﴿ َ�َما ِمن َ'Kبٍَّة ِفي 
َألnِ�ْ ِ?الَّ َعَلى 
هللاِّ ِ�ْ}ُقَها 
ْعَلُم ُمْسَتَقرََّها َ�ُمْسَتْوَ'َعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاhٍ مُِّبٍني﴾ َ�َيْعَلُم ُمْسَتَقرََّها َ�ُمْسَتْوَ'َعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاhٍ مُِّبٍني﴾ 

(سو�M هو': ٦) (سو�M هو': ٦) 
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﴿ َما 
تََّخَذ 
هللاَُّ ِمن َ�َلٍد َ�َما َكاَ� َمَعُه ِمْن 
َ�َلَعَال  َخَلَق  ِبَما  ِ?َلٍه  ُكلُّ  لََّذَهَب   
ً�?ِ ِ?َلٍه 
ا  َعمَّ 
هللاَِّ  ُسْبَحاَ�  َبْعٍض  َعَلى  َبْعُضُهْم 


لمؤمنو�: ٩١] Mَيِصُفوَ� ﴾ [سو�
يسع  �هو  مكا"،  كّل  في   �موجو �هللا   "ّ#
�لمطلق  �لحقيقي   ��لموجو �هو  بعلمه،  شي�  كل 
�لوحيد، �كل �ألشيـا� تأتمر بأمر- ��9#�ته. #ّ" �هللا 
موجو� في كّل لحظة �كّل مكا"، �ال يوجد مكا" 

﴿﴿ َ�َما ِمن َ'Kبٍَّة ِفي 
َألnِ�ْ ِ?الَّ َعَلى 
هللاِّ ِ�ْ}ُقَها 
َ�َيْعَ�َيْعَلُم ُمْسَتَقرََّها َ�ُمْسَتْوَ'َعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاhٍ مُِّبٍني﴾ 

(سو�M هو': ٦) 
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يخلو منه �ال يوجد مخلوv حي ال يخضع إل�9�ته، �هو 
�لكافي ��لمنّز- عن كل ضـعف >� نقص: 


هللاُّ َال ِ?َلـَه ِ?الَّ ُهَو 
ْلَحيُّ 
ْلَقيُّوُ� َال َتْأُخُذ4ُ  ﴿
ِفي  َ�َما   ,ِ
َماَ� 
لسَّ ِفي  َما  لَُّه  َنْوٌ�  َ�َال  ِسَنٌة 
ِبِإْ�ِنِه  ِ?الَّ  ِعْنَد4ُ  َيْشَفُع   Xلَِّذ
  
�َ َمن   nِ�َْأل

ُيِحيُطوَ�  َ�َال  َخْلَفُهْم  َ�َما  َ�ْيِديِهْم  َبْيَن  َما  َيْعَلُم 
ُكْرِسيُُّه  َ�ِسَع  َشا*  ِبَما  ِ?الَّ  ِعْلِمِه  مِّْن  ِبَشْيٍ* 

َألnَ�ْ َ�َال َيُؤ�ُ'4ُ ِحْفُظُهَما َ�ُهَو �َ ,ِ
َماَ� 
لسَّ

[٢٥٥ :Mلبقر
 Mْلَعِظيُم ﴾ [سو�

ْلَعِليُّ 
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َماَ�
ِ, َ�َما ِفي  َماَ�
ِ, َ�َما ِفي ﴿ َلُه َما ِفي 
لسَّ ﴿ َلُه َما ِفي 
لسَّ

ْألnِ�َْ َ�ُهَو 
ْلَعِليُّ 
ْلَعِظيُم﴾ 
ْألnِ�َْ َ�ُهَو 
ْلَعِليُّ 
ْلَعِظيُم﴾ 

(٤ :*

لشعر M٤)(سو� :*

لشعر Mسو�)
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قد  �لديانة  >ّ" هذ-  بلد آلخر، حيث  بد9جة كبير� من  �لباطلة  �لبو;ية  معتقد��  تختلف 
�متزجت خالq �لـ ٢٥٠٠ عاما �لماضية مع مختلف �لديانا� �لمحلية ��لعا��� ��لثقافا� 
��لتبت  ��لصين  �ليابا"  في  تما39  �لتي  فالبو;ية   Zليو�� فيها.  �نتشر�  �لتي  للبلد�"  �ألصلية 

�سر< النكا �فيتناZ �>مريكا كّلها تختلف عن بعضها �لبعض �ختالفا كبيًر�.
 Zئه ��لقيا�هنالك مصا�9 تا9يخية تبين >ّ" بو;� كا" يختا9 ��ئما �لحديث عن >ساسيا� مبا
بعبا�ته بشكل شفاهي. �بعد بحوy �متد� لقر�" تقّر9 >ّ" بو;� لم يخّلف نصوًصا مكتوبة، 
�يؤّيد �لبو;يو" مقولة >ّ" مو�عظ بو;� نقلت شفاهة من جيل #لى جيل لمد� ٤٠٠ عاZ، حتى 
تّم جمعها فيما يعر{ بـ"بـالي كانو"" >� "حكمة بالي". غير >ّ" معظم �لد�9سين يعتقد�" 
بأ" غالبية هذ- �لكلما� ليست كلما� بو;�، �#نما >ضيفت عبر �لقر�" �لمتطا�لة حتى تحقق 
شكلها �لحالي. �بالتالي فإّ" �لبو;ية �لتي ال تعتمد على >ّ< نصو� مكتوبة مر� بتغيير�� 

عديد� �تشويها� عبر �لزمن بو�سطة �إلضافة ��لنقصا". 
"�لتبتاكا"  يسمى  بـالي  بلغة   Nلمكتو� �لبو;ية   Nكتا فإّ"   Zليو��

�ليقين متى كتبت  ُيعر{ على �جه  �لثالثية"، �ال  ��لتى تعني "�لسـلة 
"�لتبتاكا"، �لكّن من �لمعتقد >نها �كتسبت شكلها �لحالي في سر< 

النكا فى �قت ما خالq �لقر" �أل�q قبل �لميال�. �تنقسم نصوصها 
#لى �ألبو�N �لتالية:  
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لبو�ية  ,

لبو�ية معتقد ,
معتقد

لباطلة
لباطلة


لبو�ية  ,
معتقد

لباطلة
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١. فنايا بيتاكا: �يعني هذ� �لباN "سلة �لتأ�يب"، �هو يحتو< على قو�عد تخّص �لّرهبا" 
�لقّر�� �لعا�يين من  ��لر�هبا�، �كيف يتم �تباعهم. كما يتضمن بعض �لمسائل �لتى تخّص 

غير �لّرهبا" ��لر�هبا�.
>فكا9-، �لهذ�  بو;�  فيها  يتكو" من >حا�يث شر$  �لقسم  بيتاكا: �>كثر هذ�  ٢. سوتا 
�لقر�" لـتختلط  تّم تناقل كلماته تلك عبر  �لباN "سلة �لحديث". �قد  �لّسبب سّمي هذ� 

باألساطير �ألخر[ ��لمعتقد�� �لكا;بة.
٣. �بهيد
ما بيتاكا: �يتضمن هذ� �لباN فلسفة �لبو;< �تفاسير لمو�عظ بو;�.

��ليوZ فكهنة �لبو;ية يقّدسو" هذ- �لنصو� �يتعبد�" بها �ينظمو" حياتهم طبقا لما جا� 
فيها، �يصّو�9" بو;� على >نه #له حقيقي (تعالى �هللا عما يصفو"!). �لهذ� �لسبب فالبو;< 


لمكتوبة �
حد
 من �هّم مقتضيا, 
لتعبد، �بصفة خاصة من  
في منطقة 
لـتبت يمثل 
لتر�يج لنصوo بو�
 Mآلخر
 Mلحيا

لعمل، �مع جهلهم بحقيقة  

لكهنة 
لذين عزلو
 �نفسهم كليا عن 
لعالم ��هبو
 �نفسهم لهذ

فإّ� هؤال* 
لناS يعيشو� حياتهم 
لدنيوية  بالسعـي ��
* سـر
h ال جد�� منه.
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لقر�� 
لماضية  lخــال
تّم تدمير 
لمكتبا, 

بمنطقة 
لتبت، غير �ّ� 

لكتب 
لتي خطها كهنة 


لتبت ما }
لت مصانة 
في '�l مجا��M، �يتولى 

 Sلنا
 M'قيا Xلبو�
 h'أل

نحو حياM مظلمة مليئة 

بالكو
بيس .�هذ4 
لديانة 
 Sلنا

لكافرM تدعي �ّ� 

سوi يعو'�� بعد موتهم 
ليبعثو
 فـي شكل بقر �� 
 iتخضعهم للخو� ،�
فئر


لقلق.�
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للغا,  من   oلنصو
 بترجمة  يقومو�  
لذين  
لكهنــة  يتمتـع 

لمقابلة  
لصفحة  �في  
لبو�ية.  
لديانة  في   Mكبير بأهميـة  
لقديمة 

لعمل.  
صو�M لبو�
 �هو ير
قب �يشجع 
لكهنة 
لذين يقومو� بهذ
�ّمـا في 
ألسفل فنجد نـصا سنسكريتيا من 
لقر� 
لحا'X عشر 
 M'لموجو
 ,
يحتوX على �جـز
* عن حياM بو�
. ?ّ� معتنقي 
لمعتقد

لمنحرفة لديهم قصو� �خالقي �نفسي خطير حيث  oلنصو
بهذ4 
للبو�يين  يكو�   �ّ� 
لطبيعي  يعتقد�� في حياK MخرM، �من  �نهم ال 
يتّم 
ستنساخهم في  بأنه قد  هذ4 
لمشاكل 
لر�حية ألنهم يعتقد�� 

شكل فـأ� �� قـر' �� بقـر� M� �Xّ حيو
� Kخـر.

تنصر-.   "< يتوقع  بذلك  ��لو�9�، �هو   Zلطعا� لها مو�ئد   Zتماثيله �يقد  Zما< يركع  �لمعاصر 
�هذ- مما9سة ال تخضع ألّ< منطق. �بالّطبع فكّل من يعتقد >ّ" تماثيل �لحجر >� �لبر�نـز 
�لكفر  �لكتاN طقو3  نتنا�q الحقا في هذ�  >� تساعد فهومغفل. �سو{  يمكن >" تسمع 
 >ّ<  "���لبشر،  يّركز على  �لبو;ية مذهًبا سّريا  لنر[ كيف صا�9  >كثر  بتفصيل  �ألساسية 
 qjلكبير: كيف يعمل نسق �لكو" �لبديع نـاهيـك، عــن طر$ �لتسا� qjبالّتسا Zهتما�

حـوq: كيف ُ�جد �لكو"؟ 
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لبو�ية 'يانة }
ئفــة تقو� على 
لوثنيــة، �يقضي 
لكهنة  �ّ?
.

لذين ترعرعو
 مع هذ4 
لمعتقد
, حياتهم في عبا'M بو�


لبو�ية 'ين ?لحا'
لبو�ية 'ين ?لحا'
 vهللا، �لكن تؤسس ;�تها على جو�نب قليلة من >خال� ��لبو;يـة تنكر �جو #ّ" فلسفة 
�لبشر �على #له "#|��9" من 7الالZ هذ� �لعالم. �بد�" >< سند فكر< >� علمي فهي تنبني على 
 "ّ<  �فكر ��لتناسخ،  �هي  �ألخالقية)  (�لعاقبة  بـالكرما  يسمى  ما  هما  متال|مين  مفهومين 
�لبشر تعا� �ال�تهم ��ما فى هذ� �لعالم، �>ّ" حياتهم �لالحقة يحّد�ها سلوكهم في حياتهم 
يبّين  �ألقل  >� على  يتحدy عن �جو� خالق،  �لبو;ية  �أل�لى. �ال يوجد شي� مكتوN فى 
لنا كيف ُخلق �لكو" من  كيف �جد �لكو" ��لعالم ��ألحيا�. ال يوجد نص بو;< يصف 
� في كل مكا" من ��لعدZ >� كيف �جد� �ألحيا� >� كيف يمكن تفسير �لمظاهر �لموجو
هذ� �لعالم ��لتي تمثل �ليال على خلق ليس له نظير. ��فقا للوهم �لبو;ّ< ليس من �لضر�9< 
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﴿ َ�َلُهْم َ�ْ�ُجٌل َيْمُشوَ� ِبَها َ�ْ� َلُهْم َ�ْيٍد ﴿ َ�َلُهْم َ�ْ�ُجٌل َيْمُشوَ� ِبَها َ�ْ� َلُهْم َ�ْيٍد 
َيْبِطُشوَ� ِبَها َ�ْ� َلُهْم َ�ْعُيٌن ُيْبِصُر�َ� ِبَها َيْبِطُشوَ� ِبَها َ�ْ� َلُهْم َ�ْعُيٌن ُيْبِصُر�َ� ِبَها 
 
َ�
ٌ� َيْسَمُعوَ� ِبَها ُقِل 
ْ'ُعوْK َلُهْم �ْ�َ 
َ�
ٌ� َيْسَمُعوَ� ِبَها ُقِل 
ْ'ُعوْK َلُهْم �ْ�َ
ُشَرَكا*ُكْم ُثمَّ ِكيُد�ِ� َفَال ُتنِظُر��﴾ ُشَرَكا*ُكْم ُثمَّ ِكيُد�ِ� َفَال ُتنِظُر��﴾ 

 (١٩٥ :i

ألعر M١٩٥) (سو� :i

ألعر Mسو�)
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�لتفكير فى هذ- �ألمو9. �كما تزعم نصو� بو;� فإّ" >هم شي� فى �لحيا� هو كبح �لّشهو�� 
�تبجيل بو;� ��لتخلص من �آلالZ، �بالتالي فإّ" �لبو;ية كعقيد� تعاني من نظر� ضيقة تحجب 
معتنقيها عن بحث هذ- �ألسئلة �ألساسية مثل: من >ين جا� �لعالم, �كيف �جد �لكو" �جميع 
�لمخلوقا�. ��لحقيقة >ّنها تمنعهم من مجّر� �لتفكير فى هذ- �ألشيا� �تحصرهم فى قالب 

ضيق من حياتهم �آلنية.

'يانة قهر �
ستعبا''يانة قهر �
ستعبا'
#ّ" محا�لـة �لبو;ية #لغا� كّل �لرغبا� �لبشرية يمثل جانبا 7خر من فلسفتها �لضيقة. لقد 
عليهم  فيتعين  �لذلك  �متعتهم،  �لبشر   �لفائد �لعالم  هذ�  في  �لنعم  من  كثير�  تعالى  �هللا  خلق 
شكر-. �لهذ� �لسبب لم يأمر �لقر7" �لبشر بكبت 9غباتهم >� لتحمل �أللم ��لمعانا�، �على 

ينتفعو�   "< عليهم  يوجب  فإّنه  ;لك  من  �لعكس 
(بعيًد�   ��لوجو في  �لجميلة  بالجو�نب 

 "<�  (eمشر� غير  سلو?   >ّ< عن 
 �< سبب،   "�� >نفسهم  يحرمو�  ال 
يؤ;�� >نفسهم. �لهذ� �لسبب فقد 
صلى  �لنبى  بأّ"  تعالى  �هللا  �ضح 
�هللا عليه �سلم قد حر9 >تباعه من 

 :��لقيو

فإ�  
لبو�ية  لتعاليم  �فقـا 
�مو�  
أللم �  Sلبؤ
� 
لجـو2 

تقـو' لمعرفـة 
لحقيقــة.
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كلمـا  بأنهم  يؤمنو�  
ليو�  بـو�يّي   �ّ?
�معاناتهم  جوعهم   '
{� 
أللم   
تحملـو
�لكن   .  Mلالستنا�  hقـر�  
كانو كلما 
غير   Mحيا ?نها   ،Mستنا�
 ليست  هـذ4 
 lيقو  .,

لذ جلد  ?لى   iتهد ?نسانية 

هللاَُّ  َ�َما   ﴿ 
لكريم:    �Kلقر
 في  تعالى 
ُيِريُد ُظْلمًا لِّْلِعَبا'﴾ ﴿ سو�M غافر: ٣١﴾. 
فهذ4 
لمما�سا, 
لبو�ية تتنافى بالكلية مع 


إلسال�.  mخال�
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ِفي  ِعنَدُهْم  َمْكُتوبًا  َيِجُد�َنُه   Xلَِّذ
 
ُألمِّيَّ  
لنَِّبيَّ   lَلرَُّسو
 َيتَِّبُعوَ�  
لَِّذيَن   ﴿
يَِّباِ,  
ِإلْنِجيِل َيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُر�iِ َ�َيْنَهاُهْم َعِن 
ْلُمنَكِر َ�ُيِحلُّ َلُهُم 
لطَّ�َ Mِ

لتَّْوَ�
َعَلْيِهْم  َكاَنْت  
لَِّتي   lََألْغَال
�َ ِ?ْصَرُهْم  َعْنُهْم  َ�َيَضُع  
ْلَخَبآِئَث  َعَلْيِهُم  َ�ُيَحرُِّ� 

لنُّوَ� 
لَِّذXَ ُ�نِزlَ َمَعُه ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم  
َفالَِّذيَن Kَمُنوْ
 ِبِه َ�َعزَُّ��4ُ َ�َنَصُر�4ُ َ�
تََّبُعوْ

[١٥٧ :i

ألعر Mْلُمْفِلُحوَ� ﴾ [سو�

�ين محر9ِّ �قد �عا �لنا3 #لى تجنب �لعا��� �لتي ال فائد� من منها  Zباختصا9 فاإلسال�
��البتعا� عما نهى عنه، �خّلصهم من �لضغوm �الجتماعية ��لمخا�{ بشأ" ما قد يفكر�" 
فالنبي  لذ�  تعالى.  �هللا  لنيل 9ضى  �تباe حيا� ها�ئة مسالمة  #لى  يدعوهم  بالمقابل  فيه، �هو 
صلى �هللا عليه �سلم نصحنا في عد� من >حا�يثه بأ" ال نعسر على >نفسنا في �لدين، من ;لك 

قوله:  "يّسُر�� �ال تعّسر��  �بّشُر�� �ال ُتنّفر��".١ 
>ما �لبو;يـة فهي تعزq �لنا3 فى �أل�ير� �لقاتمة �تجبرهم على حيا� �لبؤ3 ��لفقر، �من 
�لغريب >نها ال تشّجع على تنا�q �لغذ�� �لجّيد �ال تشجع على �لنظافة ��لر�حة- �هي نعم 
فى  بالعيش  �تنصحهم  �لمعانا� كقد9،  لتحّمل  معتنقيها  تدعو  بل  للبشر-  �هللا  خلقها خلقها 

بؤ3 �شضف.
ممنوعو"  �هم  �لّصعوبا�،  صنو{  بكل  مليئة  ��لر�هبا�  �لرهبا"   �حيا  "< ير[  �بو;� 
من �لعمل >� �لتملك �ملزمو" بإطعاZ >نفسهم بطرv >بو�N �لّنا3 �سؤ�لهم، �هم يحملو" 
هيكس  �لبو;ية  9هبا"  يسمو"  �لسلو?  هذ�  بسبب  �لنا3،   "ّ# حتى  >يديهم.  فى  >�عيتهم 
 ،�(�لشّحا;). �9هبا" �لبو;ّية ممنوعو" من �لّز��� >� �لعيش في >< شكل من >شكاq �ألسر
�ال يحّق لهم >" يملكو� سو[ #|�9 ��حد يلبسونه، �ينبغي >" يكو" حقير� ;� لو" >صفر >� 

>حمر.
�باإلضافة #لى ;لك �إل|�9 فإّ" مقتنياتهم �ألخر[ تتمثل في سرير خشن للّنوZ، �موسى 
لحالقة 9>�سهم مع صند�v خياطة لالستعماq �قنينة ما� ��عا� الستخد�مه في �لّشحذ. �هم 
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- هـذ4 
لصو�M يظهر فيها بو�
 ��تباعه �في �يديهم ��
ني يشحذ�� بها 
لصدقا,، �ما }
لت هذ4 
لتقاليد 
لبو�ية 
لو كانو
 في غير حاجة  
لّشحا�M، حتى  يلزمهم مما�سة  
لبو�ية   lلذين يسقطو� في ضال
 
ليو�.?�  مستمرM حتى 
لذلك، مما يسي* إلنسانيتهم. �بدال من 
لعمل من �جل 
لحياM تدفع 
لبو�ية 
لناS للكسل �
لتر
خي �تدفعهم للعيش 
في حياM بد
ئية.?ّ� 
إلسال� يحض على عكس �لك، فهو 'يانة نشطة يدفع �تباعه للحركة �يرشدهم للعمل 
لمفيد، 
تطوير  على  �يشجع  
لنافع  
لعمل � 
لكر� � 
لنظافة  على  يحض  
إلسال�  فإ�  
لمظلم  
لبو�ية  �سط  مع  �بالمقا�نة 


لعلـم �
لتقنيــة.
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لذين ليسو
 بكهنة  Sلنا
في 
لبو�ية حتى 
في  
لكهنة   Mمساعد �لك  �غم  عليهم 

العتقا'  لذلك  يدفعهم  
لصدقا,  جمع 
 Mلحيـا
 في   ,
ميز ينالو�   iسو بأنهم 
في  
لبو�ية  كهنة   lيتجو�  .�
ألخـر

أل�
ني �  2�

لشو في  
لباكر  
لصبا{ 
 ،Sلنا
 من  
لصدقا,  لتلقي  �يديهم  في 
لهم  تجلب  لن  
لسيئة  
لمما�سة  �هذ4 
خير
 في 
لدنيا �� 
آلخرM ?ّال �� يشا* 
هللا 

غير �لك.
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 �< >�يأكلو" �جبة ��حد� فى �ليوZ تتكو" عموما من �لخبز ��أل9|، �يشربو" #ّما �لما� �لعا
ما� �أل9|. �عليهم تنا�لها كوجبة

 eلتالي. �تمنع عنهم >نو�� Zليو� qقبل �لمسا�، �ال يسمح لهم بأكل >ّ< شي� حتى حلو
�لطعاZ �ألخر[ �حتى �أل��ية تعتبر من �لكماليا�. �قد يأكل �لر�هب �جبة سمك >� خضا9 
�لبو;ّ< تمثل  فقط #;� كا" مريًضا �بإ;" من �9هب 7خر ;� مرتبة >على. فالقيو� #;" على 

شكال من >شكاq تعذيب �لّنفس.
قوله  في  �لكريم  �لقر7"  في   ��9� �لتى  للحقيقة  تجسيما  ل  ـّ يمث �لوضـع  ;لك   "ّ#

تعالى: 

 Mسو�]  ﴾ َيْظِلُموَ�  َ�نُفَسُهْم   Sَلنَّا
 َ�َلـِكنَّ  َشْيئًا   Sَلنَّا
 َيْظِلُم  َال  
هللاَّ   َّ�?ِ  ﴿
يونس: ٤٤]  

غير >ّ" �ألمر بالنسبة لمن يؤمنو" به سبحانه �يسلمو" >نفسهم 
 �له يبد� مختلفا ألّ" �هللا يبشر هؤال� بحيا� طيبة في هذ- �لحيا

 ��لحيا هذ-  في  �لنعم   Nصحا< فهم   ،��آلخر �في  �لدنيا 
 :��لدنيا �في �آلخر

﴿ ُقْل َمْن َحرََّ� ِ}يَنَة 
هللاِّ 
لَِّتَي َ�ْخَرَ� ِلِعَباِ'4ِ 
 
ِللَِّذيَن Kَمُنوْ ُقْل ِهي   mِ{ِّْلر
ِمَن  يَِّباِ,  
ْلطَّ�َ

ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَ� 
ْلِقَياَمِة  
لدُّ Mِْلَحَيا
ِفي 
ُل 
آلَياِ, ِلَقْوٍ� َيْعَلُموَ�  َكَذِلَك ُنَفصِّ

[٣٢:i

ألعر Mسو�] ﴾
للبو;ية  �ألخر[  �لمظلمة  �لجو�نب  من 
تشاjمـها �سو���يتها �لمتمثلة فى "�لنرفانا" 
سو[  ليست  �هى  معتنقوها،  بها  ُيوعد  �لتي 
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�هم 
إلسـال� �
لبـو�ّية حياتهم  
لبو�يو�  يقضى 
من  طائل  ال  �عماال  يؤ'�� 

لنفع  لهم  تجلب  �لن  
ئها ��
 ،Mآلخر
في هذ4 
لدنيا �ال في 

لبشر  يمنح  
إلسال�  �لكن 

لقناعة �  lلجما
� 
لصحة 
 ،Mآلخر
 �فى  
لدنيا  هذ4  في 

لمما�سة  من  نو2   X� �يمنع 


لتي تجافى 
لطبيعة 
لبشرية.
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بـتـر �نفصامى لكّل ��9بط �لحيا� بفـكر سـو���< ينظر #لى �لّدنيـا نظـر� قـاتمـة 
... �تصّو9 �لموسـوعة �لكـاثـوليـكية هذ��لجـانب من �لبو;ية كما يلى:

�لقو<  �لعقـل   "ّ# �لز�ئـف.  �لمفجــع هو تشاjمها  �لبو;يـة  "جـانب 7خر من قصــو9 

�لسليم ضـّد �لفكر� �لمريضة �لقائلة بـأ" �لحـيـا� ال تسـتحق >" نعيشـها �>ّ" كل شكل 

�لذ[   �لطبيعــة  بنــد��  مـد�نـة  تـقـف  �لبو;ية   "ّ# شر.  �لو�عى   ��لوجو  qشكا< من 

�لطبيعة   ضــّد  �حتجــا�  �لبو;ية  تمثل  ��لحبــو9.  باألمــل  نـبـرتــه  تمتـلى� 

�لتى تزخر بكمــاq �لحيــا� �لو�عيــة. #ّ" غــاية طمــو$ �لبو;يــة هو تحطـيم 

�لبو;يــة بــذلـك  �لمجدية، �تكو"  "�لنرفانا" غيــر   �;لك �لكـمــاq بو�سطة فكر

يتعين كبـت  لها  فطبقا  �لنا3؛  مع   qلعد� النتفا�  �لطبيعة  كبيـًر� ضــد  >9تكبت جـرما  قد 

جديد  خلق   �بميال   ��لحيا  �بد�9 يتصـل  ما  كل  ��نــة  #� �لمشر�عة،  �لرغبـا�  جمـيع 

�لطبيعيــة.   Zلعلـو� بر<�، كما >ّ" تشجيـع �لموسيقى ممنوe، �كـذلك �لبحــوy فى 

#ّ" تنمية �لعقـل فى �لبو;ية مختصر على  �جتر�9 نصو� بو;� ���9سة �لغيبيا� �لبو;ية �لتى لـيس 

ألّ< منها >ية قيمــة تذكر. #ّ" نظر� �لبو;ية #لى �لعالم تتسم بنوe من �لالمباال� �لسلبية تجــا- 
كل شي�". ٣

 ��; �>ّما �إلسالZ فيرفض �لالمباال� لد[ >تبـاعه، �على �لعكس من ;لك يدعوهم لحيا
يلتزZ باإلسالZ يكو" متفاعال مع ما يجر[ حوله.  �، �كل من �بالنشاm ��لسعا معنى غنية 
�لبو;ية،  يتعّين هجر- ��لبعد عنه كما تفعل  باعتبا9- فوضى  �لعالم  #لى  فالمؤمو" ال ينظر�" 
 Zإلسال� تعاليم  9حابه  في  ُتعا�   "< يتعين   qمجا� �ختبا9   9�� باعتبا9-  #ليه  ينظر�"  �#ّنما 
فى  �نجحو�   qلعد� >قامو�   ��بقا |�خر   Zإلسال� تا9يخ  فإّ"  �لّسبب  �لهذ�  �لرفيعة.  �ألخالقية 
توفير حيا� مريحة �سعيد� لشعوبهم. �بالمقابل فالبو;ية >�جد� >تباعا بؤسا� >شقو� >نفسهم 
�لوحيد  ��لحل  �لفقر،   �حيا �عيش   qلتسو� #لى  ��ضطرتهم  ��لمشقة،  �أل;[  بها  �>لحو� 
عندهم للتخلص من �لمشاكل �لتي تعرتضهم هو تقديم >نفسهم قر�بين للمو�. �ال شك >ّ" 
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�شعـل   Xبـو� كاهن 

لنا� في نفسـه 
حتجاجا 

لحكومة  lعلى بعض �عما
في سـايجـو�. ?ّ� هذ4 
لتوضيح  تكفي   Mلصو�


لمتر'ية  
لر�حانية  
لحالة 
 Xلذ
  iلمنحر
 
لفهم �

تقو' ?ليه 
لبو�ية.
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تأليه بو;� بعد �قت قصير  �لبو;ية بـد>�� في  �لتا9يخّية فإّ" 9هبا"   9���فقـا للمصـا
من موته. �تّم نصـب تماثيـله فى كل مكا"، ��كتسب تقديسه بعد ;لك قو� >كبر بحيث 
 Zفاالحتر� �لتماثيـل.  تلك  في  تضمينها  �تّم  جســد-،  في  فعليا  "�لنرفـانا"  تشكلت 
فتماثيله   Zصريحة. ��ليـو ��لعبـا  qلبو;� تحو �لبو;ية الحقا  >بد�- 9هبـا"  �لذ<   mلمفر�
بالبو;ية. �في عد� بلد�" من 7سيــا �حتى  �لتي يؤمن >هلها   ��لبال منصوبة في كثير من 
>مريـكا يمكنك j9يـة تماثيل �معابد نقشت فيهـا عين بو;�، �هي 9سالة تعنى >ّ" عـين 
من  لحظـة  في كل  فيه  يفكر��   "< �عليهم  باستمر�9،  �لنا3  �تر�قب  تر[ كّل شي�  بو;� 

لحظا� حيـاتهم. 
�بالتأكيد ال يمكن قبوq مثل هذ� �العتقا� حوq شخص ما� منذ 7ال{ �لسنين، بينما 
ما يز�q ير[ من يؤمنو" به �يقوZ بحمايتهم �يستمـع لصلـو�تهم. #ّ" �لحقيقـة �لكبر[ 
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يحّركها  كـبر[  خدعة  سو[  ليس  �لوضع  هذ� 
�لشيطا" مع هؤال� �لنا3. 


لبو�ية 'يـانة �ثنّية
لبو�ية 'يـانة �ثنّية
تـعبـد  ألّنها  �ثنيــة  �يانة  �لبــو;ية 
#لى  تنقسم   Zليو� �لبو;ية  بأّ"   qيقا�  ،Zألصنا�
مد�39 مختلفة �>ّ" �لبعض منها يعبد بو;�. �مـع 
قد  ببو;� "مرشًد� معصوًما" خطأ   qلقبو� فإّ"  ;لك 
 "ّ< يعني  ما  �هو  �لبو;ية،  مد�39  كل  فيه  �قعت 

هذ- �لديانة تصّو9 بو;� باعتبا9- #لًها.
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لتى يفترn فيها ��ية �ّ� شى* .*
� هذ� 

لصو�M �عـال4: 
لعيو� 
لمرسومة فى بعض 
لمعابد تمثـل عيـو� بو�

لنو2 من 
لمعابد مع


لتى تلقى فيها 
لبو�ية قبوال �
سعا �توضح بجـال* كيف حولت  l�لد

لعيو� 
لمرسومة تر� غالبا فى � 
تمثاl بو�

لى �ثـن* 

لبو�ية بو�


لكهنة صلو
تهم، �قد تستمر طقوسهم  X'لتبت حيث يؤ

لصو�M ?لى 
ليمين: 'يـر سـامي �هو من �شهر معابد 
�� يستجيب لصلو
تهم. �مثـل كل  بو�
 لن يسمعهم   �ّ� يتجاهلو� حقيقة  
لبو�يين  �حيانا. �لكـن  
ليو�   l
طـو


لبشر فإ� جـوتاما خا'� من خلق 
هللا ال حوl له � 
هللا �حد4 هو 
لذX يسمع 
لدعا*.

ْلَحقِّ َ�
لَِّذيَن َيْدُعوَ� ِمن ُ'�ِنِه َال َيْسَتِجيُبوَ� َلُهم ِبَشْيٍ* ِ?الَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِ?َلى 
ْلَما* ِلَيْبُلَغ َفا4ُ َ�َما ُهَو ِبَباِلِغِه  Mَُلُه َ'ْعَو ﴿ 


لرعد: ١٤) Mسو�) ﴾lٍْلَكاِفِريَن ِ?الَّ ِفي َضَال
َ�َما ُ'َعا* 
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٨٣

﴿ َ�َلَقْد ُ��ِحَي ِ?َلْيَك ﴿ َ�َلَقْد ُ��ِحَي ِ?َلْيَك 
َ�ِ?َلى 
لَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِئْن َ�ِ?َلى 
لَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِئْن 
َ�ْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َ�ْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك 
َ�َلَتُكوَننَّ ِمَن 
ْلَخاِسِريَن﴾ َ�َلَتُكوَننَّ ِمَن 
ْلَخاِسِريَن﴾ 


لزمر: ٦٥) Mلزمر: ٦٥)(سو�
 Mسو�)
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يتعين عليهم  �لعالم حيث  باستمر�9 فى هذ�  تعا� �ال�تهم  �لنا3  فإّ"   ��العتقا لهذ�  ��فقـا 
>" يتحملو� �لعو�قب فى حيا� ثانية عما فعلو- فى حياتهم �أل�لى. �ينكر �لبو;يو" �جو� �هللا 

�ير�" >ّ" "�لكرما" هى �لقو� �لوحيد� �لفذ� �لتي تتحكم في كل شي�.
لقانو"  �تشير  "فعل"،  �تعنى  �لقديمة)،  �أل�بية  �لهند  (لغة  سنسكريتية  كلمة  ��لكـرما 
في  فعله  ما  �لمستقبل  في  يقابل  فالشخص  فيها  يعتقد�"  من  لر><  ��فقا  ��ألثر.  �لمسبب 
 dلشخص �أل�لى، ��لمستقبل يفتر� ��لماضي سو�� كا" خيًر� >Z شرָד�، فالماضي يمثل حيا
>" يكو" حيا� جديـد� تبد> بـعد �لمو�. ��فقا لهذ� �العتقا� فإّ" �لشخص �لذ[ هو فقير 
فى حياته �ليوZ يقوZ بفقر- هذ� بدفع ثمن �لّشر�9 �لتي �9تكبها في حياته �أل�لـى. �هـذ� 
 ���العتقـا� �لخر�فى يزعم >ّ" �إلنسا" في حيـا� الحـقـة قـد "يخفض" لمستو[ #عا

ميال�- كحيو�" >� حتى نبــا�، >< مـا يسمى بتنــاسـخ �أل$��9.
��لفقر  �لعجز   "< �لشخص  تعّلم  >ّنها  "�لكرما"  فى   �لالعتقا  ��لّضا9 �لنتائج    من 
��لضعف هو عقاN بسبب شر�9 �لشخص �لتي �9تكبها. ��فـقا لهذ� �العتقا� فالشخص 
#;� >صيب بعجز فذلك ألنه تسبب في #يذ�� شخص 7خر بعجز مماثل في حيا� سابقة، �بالتالي 

يستحق ;لك.
�هذ� �العتقا� �لخر�في هو �لسبب �لرئيسي للهيكل �الجتماعي غير �لعا�q لنظـاZ �لطبقة 
هند�ســية   �فكر �لكرمـا   "ّ< تتذكر  �يجب   ) قـر�"   �لعد �لهند  فى  �لسائد  �لمنغلقة 
"�لكرمـا"  على  مبني  �لمنغلق  �لطبقة  نسق  ألّ"  �لهند�سية)  من  فعليا  نبعت  �لبو;يـة   "<�
حيث يحتقر �يضطهد �لفقر�� ��لمرضى ��لعاجزين. �بالتالي فإّ" �لطبقة �لعليا �لحاكمة تنظر 

.q�المتيا|�تها كشي� طبيعى �عا
في تعاليم �إلسالZ ال يعتبر �لضعف جـز�� عقابيا، �لكن يقبله باعتبا9- �بتـال� من �هللا 
فإّ"  �لسبب  �لهذ�  �لمحتاجين.   �مساعد هو  ضر�9يا  ��جبا  �آلخرين  على   "ّ< كما  تعالى، 
�إلسالZ مثله مثل �ليهو�ية ��لمسيحية، ��لديانا� �ألخر[ �لمؤسسة على �لوحي �إللهي فيه 
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 Mلشرير
 lلثمن لألعمـا

لمعوقين �
لمرضى يدفعو� � *
�فقـا لنظرية “
لكرما” فإ� 
لفقر
 

لتى 
�تكبوها في حياM سابقـة، �بالتالي فإنهم يستحقو� سو* حظهم 
لحالي، �قد �'� هـذ


لفهم 
لفاســد النتشا� 
لظلم في 
لمجتمعا, 
لتي ينتشر فيها 
العتقا' في 
لكرما.

�لتي ال يستطيـع �لبو;يو" �ستيعابها هي >ّ" �هللا مالك كّل �لكو" �لذ< يسع علمه كل شي� 
�يحيط علما بأسر�9 كّل �ألشيا� �لخفية هو �لذ< خلق بو;� مثل غير- من �لبشر. 


العتقا' في 
لكرما 
العتقا' في 
لكرما 
#ّ" مبـد> "�لكرما" يفترd >" كّل شي� يفعله �إلنسا" سو{ يكو" له >ثر عليه 
�لتالي.  �لتجســيد  تأثير على ما يسمى  عاجال >Z 7جـال، �سو{ يكو" لـه 
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حس قـوّ< تـجا- �لعد�لة �الجتماعيــة. >ّما �لديانا� �لمؤسسة على مفهوZ "�لكرمـا" 
�لمسـا��� �تضـع عقبة كبيـر�  في �جه   Zفإّنها تقـبل بعـد �لبو;ية ��لهند�سية  مثل 

�لتقدZ �الجتماعى.
#لى   "��يعو �لنا3   "ّ<  ��لتناسخ: >< فكر في   ��العتقا >سا3  مبنيـة على  “�لـكرما” 
�لدنيا بعد �لمو� بأ��9حهم �لكن بالحلوq في جسد مختلف، �فكر� "عجلة �لبـعـث" 
 Zينها9 >ما �هذ-، تفترd >ّ" كل حيـا� تـؤثـر في �لحيا� �لتي تليها. �لكن هذ� �العتقا
سؤ�q مهم �هو: كيـف تـعمل هذ- "�لكرما"؟ #;� لم يقـبـل بو;� بوجـو� #له، مــن 
يقـوZ حينئِذ بمحاسبة حيا� �لشخص �أل�لى �#عا�ته #لى �لدنيـا مر� >خر[ ُمستنسًخا ��خل 
جسد 7خر؟ �هذ� �لتساqj ليست له #جابة ! �يعتقد �لبو;يو" >ّ" �لكرما "قانو" طبيعّي" يعمل 
;�تّيا، �عفويـا مثل �لجـا;بية �أل9ضية >� �لديناميكا �لحر�9يـة، ��لحاq >ّ" �هللا هو �لذ< 
خلق كّل قو�نين �لطبيعة. فال يوجد قانو" طبيعي ير�قب ما يفعله �لنا3 طو�q سنين حياتهم 
�يحفظ كتاN حسابهم �يقوZ بحسابهم بعد مماتهم على ;لك �ألسا3. �ال يوجد قانو" 
طبيعّي يحّد�، تبعا لذلك �لحساN، ما هو نوe �لحيا� �لجديد� �لتي سيعيشها �لشخص، �من 
� خلقه تبعا لذلك؛ �ال يوجد قانو" طبيعي يفرd هذ- �لعملية بإتقا" على �ثـّم يقوZ بإعا
باليين �لنا3 ناهيك عن �لحيو�نا�. مـن �لو�ضح عدZ �جو� قانو" طبيعي كهذ�، �بالتالي ال 

.��يمكن لهذ- �لعملية >" تكو" موجو
�لتناسخ، 9غم عدZ �جو� >سا3 منطقـي   ��لعالم بفكر �لنا3 فى  �لعديد من  لذ� يؤمن 
لها �;لك بسبب عدZ �جو� #يـما" �ينّي لديهم. �#نكا9هم لوجو� حيـا� >بديــة بعد 
�لمو� جعلهم يخافو" من �لمـو�، �يتمسكو" بفكر� �لتناسخ كطريق للهر�N من فزعهم. 
��العتقا� فى �لتناسخ- مثله مثل �العتقا� فى �لكرما- مبنّي على سلو[ >� عـز�� |�ئـف 
بأّ" �لمـو� شي� ال يخيف، �>ّ" كّل ��حد يمكنـه >" يحقق ما يريد من >هد�{ بعد 

ميال�- من جديد.

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

87




إلسـال� �
لبـو�ّية

َماَ�
, َ�َمن ِفي 
َألnِ�ْ َ�َما َيتَِّبُع  َماَ�
, َ�َمن ِفي 
َألnِ�ْ َ�َما َيتَِّبُع ﴿ َ�ال ِ?�َّ ِهللاِّ َمن ِفي 
لسَّ ﴿ َ�ال ِ?�َّ ِهللاِّ َمن ِفي 
لسَّ
نَّ َ�ِ?ْ�  نَّ َ�ِ?ْ� 
لَِّذيَن َيْدُعوَ� ِمن ُ'�ِ� 
هللاِّ ُشَرَكا* ِ?� َيتَِّبُعوَ� ِ?الَّ 
لظَّ 
لَِّذيَن َيْدُعوَ� ِمن ُ'�ِ� 
هللاِّ ُشَرَكا* ِ?� َيتَِّبُعوَ� ِ?الَّ 
لظَّ

ُهْم ِ?الَّ َيْخُرُصوَ�﴾ (سو�M يونس: ٦٦) ُهْم ِ?الَّ َيْخُرُصوَ�﴾ (سو�M يونس: ٦٦) 
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﴿ ُقْل ِ?�َّ 
ْلَمْوَ, 
لَِّذX َتِفرُّ�َ� ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَالِقيُكْم ُثمَّ ُتَر'ُّ�َ� ِ?َلى َعاِلِم 
ْلَغْيِب 

لجمعة: ٨]  Mَفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ� ﴾ [سو� Mِ'ََها 
لشَّ�َ

#ّما بجنـة >بديـة  ُيحاسب �لشخص بعد مماته �فقا لكّل ما عمله، فهو يجا|[ عنها 
��ئمة، >� بجحيم ال ينتهي. �هذ� معنا- >ّ" �إلنسا" يعيش مر� ��حد� في هذ- �لحيا� �لدنيا، 
لهذ-   ��يعقبه عـو �لمو� ال   "ّ< بعدها. �يخبرنا �هللا سبحانه �تعالى بوضو$  >بدّية   ��حيا

�لحيا� �لدنيـا: 


ألنبيا*:٩٥] Mَعَلى َقْرَيٍة َ�ْهَلْكَناَها َ�نَُّهْم َال َيْرِجُعوَ� ﴾ [سو� �ٌ
﴿ َ�َحَر
َصاِلحًا  َ�ْعَمُل  َلَعلِّي  
ْ�ِجُعوِ�   ِّh�َ  lََقا 
ْلَمْوُ,  َ�َحَدُهُم  َجا*   
�َ?ِ َحتَّى   ﴿
ُيْبَعُثوَ� ﴾  ٌ̈ ِ?َلى َيْوِ�  ِفيَما َتَرْكُت َكالَّ ِ?نََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َ�ِمن َ�َ�
ِئِهم َبْرَ}

[سو�٢٣M:Kيا,٩٩- ١٠٠]
�كما تـوّضح هذ- �آليا� فإّ" بعض �لنا3 سو{ يموتو" على >مل >" يعو��� مر� >خر[ 
#لى �لدنيا، �لكن في لحظـة موتهم سو{ يكشف لهم >ّ" هذ� مستحيـل. �فـي 7يــة 

﴿ َ�َكْم َ�ْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّن َقْرٍ� َهْل ُتِحسُّ ﴿ َ�َكْم َ�ْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّن َقْرٍ� َهْل ُتِحسُّ 
ِمْنُهم مِّْن َ�َحٍد َ�ْ� َتْسَمُع َلُهْم ِ�ْكز�﴾ ِمْنُهم مِّْن َ�َحٍد َ�ْ� َتْسَمُع َلُهْم ِ�ْكز�﴾ 

(سو�M مرمي: ٩٨) (سو�M مرمي: ٩٨) 
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#;� كـا" �لتناسخ ال ميكن >"  دy من تلقا� ;�ته، كقانو" طبيعي، فمن �لو�ضح >ّنه ميكن 
 "< جند  �لكرمي  �لقر7"   £ �لنظر  عند  �لكن  للطبيعة.   v9خا فعل   qمن خال فقط   yد   "<
�لتناسخ >سطو9� . #ّ" �لكتاN �لذ[ >نزله �هللا سبحانه �تعا¤ كمرشد للبشرية يعلن صر�حة >" 

�لتـنـاسخ عملية |�ئفة.


لتناسخ في 
إلسال� Mإلسال�فكر

لتناسخ في  Mفكر
#ّ" 9>< �لمسلم في فلسفة �لكرما، كما هو �لحاq في شأ" >ّ< مسألة >خر[، يجب >" 
� ��حد� فقط �تنبني على ما يقوله �هللا سبحانه �تعالى في �لقر7" �لكريم، فهو يبين �جو� �ال
يمـو�،  ثـّم   d9أل� هذ-  على سطح   ���حد  �مر يعيش   �فر فكل   .Nللحســا  Zٍيو�

يقوq تعالى: 
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قايا مـدينـة 
لبتـر
* في 
أل�'�. 
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   بقايا مبنـى 
لكلو}يـو� فى ��مـا.

﴿ َ�َفَلْم َيْهِد َلُهْم َكْم َ�ْهَلْكَنا َقْبَلُهم مَِّن ﴿ َ�َفَلْم َيْهِد َلُهْم َكْم َ�ْهَلْكَنا َقْبَلُهم مَِّن 

ْلُقُر�ِ� َيْمُشوَ� ِفي َمَساِكِنِهْم ِ?�َّ ِفي 
ْلُقُر�ِ� َيْمُشوَ� ِفي َمَساِكِنِهْم ِ?�َّ ِفي 

َ�ِلَك َآلَياٍ, ألُِّْ�ِلي 
لنَُّهى﴾ َ�ِلَك َآلَياٍ, ألُِّْ�ِلي 
لنَُّهى﴾ 
(سو�M طه: ١٢٨) (سو�M طه: ١٢٨) 
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 :�سو{ يمو� مر� ��حد


ْلَجِحيِم َفْضًال مِّن  hَ
﴿ َال َيُذ�ُقوَ� ِفيَها 
ْلَمْوَ, ِ?الَّ 
ْلَمْوَتَة 
ُأل�َلى َ�َ�َقاُهْم َعَذ

لّدخا�: ٥٦-٥٧] Mْلَعِظيُم ﴾ [سو�
�َّبَِّك َ�ِلَك ُهَو 
ْلَفْوُ} 

�لنظر  �بغض   .���حد  �مر  yيحد �لمـو�   "ّ< تقرير  فى  ��ضحـة  �آليـا�  هـذ- 
عن عد� �لنا3 �لذين يو��" #|�لة مخا�فهم عن �لمو� �عن حيا� >بدية بعد �لمما� �تعزية 
 ���>ّنهم لن يعو �لحقيقة �هي  �لز�ئفة في "�لكرما" ��لتناسخ. �تبـقى   ���باالعتقا >نفسهم 
#أل[ هذ� �لعالم بعد �لمـو�. �كّل فـر� يمـو� مر� ��حـد� فقط، �كمـا >�9� �هللا 
سو{ تكو" هنالك حيا� >بدية في �لحيا� �آلخر�. �سو{ ُيجا|[ �ألفر�� #َمـا بالجنـة >� 

يعاقبـو" بالّنـا9 �فقا لما فعـلو- من خير >� شّر.
�لجز��  يعطي  �لرحيم سو{  �لّرحمن   q��لعا �تعالى  �هللا سبحانه  �لنهايـة فـإّ"  �فـي 
�لّر�حة في �عتقا��� |�ئفة ألنه  �لمناسب لما فعله كل فر�. �#;� كا" �لشخص يبحث عن 
يخشى �لمو� >� �حتماq >" يذهب #لى �لنا9 فعليه توقع هال? محّد�. �على كّل من لديه 
 Zمن 7الال �فطنـة معرفة �ضمـير �خـو{ >" يرجع هللا بقلب ُمنيب #;� كا" يريد �لنجا

�لجحيم ��لفو| بالجنة، �عليه تسيير حياته �فقا للقر7" �لكريم �لمرشد �لحقيقي للبشرّية.
   لـم تكن صفا� �لشيخوخة >� �لشباN >� �لجماq >� �لغنى حائال >ماZ مو� >< 
تلك  �لّنا3  تجاهل  �لمو�، �سو��  تجاهل حقيقة  يمكن ألّ< شخص  �بالتالي ال  شخص، 
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>خـر[ يقوq �هللا سبحانه �تعالى عن �لمو� �محاسبة �لبشر:

ِ?َلْيِه  ُيْحِييُكْم ُثمَّ  ُيِميُتُكْم ُثمَّ  َفَأْحَياُكْم ُثمَّ  َ�ْمَو
تًا  َتْكُفُر�َ� ِباهللاَِّ َ�ُكنُتْم  ﴿ َكْيَف 
[٢٨ :Mلبقر
 Mُتْرَجُعوَ� ﴾ [سو�

يقـوq �هللا سبحانه �تعالى #ّ" كل #نسا" كا" ميتا في �لبد�، >< >ّنه ُخـلق من عناصر 
ة، �لما� ��لّصلصاq، ثـّم تمت تسوية هذ- �لعناصر �لميتة ثم >حيا-. �بعد  ـّ �لتر�N غير �لحي
�إلنسا"   �يعو ثّم يـمو�. ثـّم   ��لـحيـا تنتهى هـذ-  �إلنسا"،   ��قت محّد� من حيا
#لى �ألd9 كما خر� منها، �يفنى في �لتر�N �ينتظر �لحساN �ألخير. �سو{ ُيحاسب كّل 
� #لى �ألd9 غير ممكنة، �سو{ يعرُ{ عند حسابه �شخص في يوZ �لميعا�، �يعلم >ّ" �لعو
�لدنيا   ��لحيا >ّ" �إلنسا" بعد هذ-  �لدنيا. �يقوq �هللا سبحانه �تعالى   ��لحيا كّل ما فعله في 
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�لحقيقة >Z ال فال يمكنهم تفا�يها، �قد >شا9 �لقر7" �لكريم #لى ;لك في قوله تعالى:

 :m  Mسو�]  ﴾ َتِحيُد  ِمْنُه  ُكنَت  َما  َ�ِلَك  ِباْلَحقِّ  
ْلَمْوِ,   Mَُسْكَر َ�َجا*ْ,   ﴿
[١٩

يكو"  �قد  �لمو�،   Nقر  eموضـو باستشعا9  �لسطو9  هذ-   �قـر�� تذكر?  �9ّبما 
�لمو� >قرN #ليك من >< شخص 7خر، �قد تمو� قبل #كماq قر��� هذ� �لكتـاN، �قد 
يجي� �لمو� بد�" سبب ظاهر، �بد�" سابق مرd >� �قوe >< حا�y، �قد يأتي �لمو� 
لإلنسا" �هو في 9يعا" �لشباN. سو{ ُيرسل �هللا ملك �لمو� ليـأتي حين تز{ سـاعة 

9حيلك النتز�e �9حـك.
ال بّد لنا من �ستيعاN هذ- �لحقيقة �لهامة ��ضعها في ��ئما في >;هاننا، علينا >" ال نؤّجل 
تأجيل  يمكن  ال  >نه  �لمنافقو"   �في سو9 بذلك  �لكريم  �لقر7"  �يذكرنا  للمو�،   ��الستعد�

�لمو� #;� حّل: 

 Mسو�]  ﴾ َتْعَمُلوَ�  ِبَما  َخِبيٌر  
هللاَُّ �َ َ�َجُلَها  َجا*   
�َ?ِ َنْفسًا  
هللاَُّ  َر  ُيَؤخِّ َ�َلن   ﴿

لمنافقو�: ١١]

كما  دثنا عن مبلغ �ألسى �لذ[ ينتاN من  ل به �ملو� �§ يستعد له بالعمل �لصا¦:

﴿ َ�َ�نِفُقو
 ِمن مَّا َ�َ}ْقَناُكم مِّن َقْبِل َ�� َيْأِتَي َ�َحَدُكُم 
ْلَمْوُ, َفَيُقوh�َ lَِّ َلْوَال 
اِلِحيَن ﴾ [
لمنافقو�: ١٠] mَ َ�َ�ُكن مَِّن 
لصَّ دَّ ْرَتِني ِ?َلى َ�َجٍل َقِريٍب َفَأصَّ َ�خَّ

 Mآلخر

عتقا' 
لبو�ية 
لمنحرi عن  Mآلخر

عتقا' 
لبو�ية 
لمنحرi عن 
جنة   ،��آلخر  ��لحيا في   �لالعتقا مجاال  يتر?  ال  "�لكرما"  في  �لبو;ية   ��عتقا  "ّ#     
� �إلنسا" #لى �لدنيا بعد كّل �كانت >� نا�9ً، �هذ� �لموقف �لز�ئف ��لمنحر{، >< فكر� عو
 �9���مو� �باستمر�9، تجافي ما �9� في �لقر7" �لكريم. �في كتابه ">�يا" �لهنـد" يوضح #
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هللاََّ َحقَّ َقْد4ِ�ِ  

هللاََّ َحقَّ َقْد4ِ�ِ ﴿ َ�َما َقَدُ�� 
﴿ َ�َما َقَدُ��

ْألnُ�َْ َجِميع� َقْبَضُتُه َيْوَ� 
ْلِقَياَمِة َ�
ْألnُ�َْ َجِميع� َقْبَضُتُه َيْوَ� 
ْلِقَياَمِة �َ

ماَ�
ُ, َمْطِويَّاٌ, ِبَيِميِنِه  ماَ�
ُ, َمْطِويَّاٌ, ِبَيِميِنِه َ�
لسَّ 
لسَّ�َ
ا ُيْشِرُكوَ�﴾  ا ُيْشِرُكوَ�﴾ ُسْبَحاَنُه َ�َتَعاَلى َعمَّ ُسْبَحاَنُه َ�َتَعاَلى َعمَّ


لزمر: ٨٧)  Mلزمر: ٨٧) ( سو�
 Mسو� )
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��شبو9" هوبكنز بر�فسو9 �للغة �لسنسكريتية ��لفلولوجيا (فقه �للغة �لتا9يخي �لمقا9") بأّ" 
:qخر[، �يقو< ��لبو;ية ال تؤمن بحيا

�لحيا� �ألخر[  تاّمة، مّما يعني نكر�"  �لتشاZj بطريقة منهجية  #لى   �"...#ّ" منطق نسق بو;� قـا

� في هذ- �لدنيا....�في حديثه مـع محا�9يه � >تباعه يستعمل جميع �لإلنسا" �لذ[ ال يجد سعا

#فنا�   ) "�لنرفانا"   "ّ< يؤمن  فهو  �لمو�،  بعد  �لمباشر حوq مصير�إلنسا"  �لتقصي   >�لتفا �لوسائل 

�� #لى #عد�Z �لموجو���. �هو لم يؤمن بخلو� �لر�$....غير >ّ" ما حّث عليه باستمر�9 ّ< ( ��لشهو

 ><...) -�هو >نه على كّل من يؤمن بمبد# "�لكرما" �تكر�9 �لميال� كمبد# غير قابل للجدq بكّل >بعا

>ّ" كل خطيئة في هذ� �لعالم يتبعها عقاN في �لميال� �لثاني) >" يحا�q �لبحث عن خال�، #;� 
� �ال�ته ببعث جديد".٤ �>مكن من هذ� �لّطريق �لمؤلم �لذ< ال نهاية له، �هو #عا

 ���ستناً�� #لى بعض  كتابا� �لبو;ّية يمكن للمر� >" يستشّف �لمعلوما� �لّتالية عن �لحيا
�ألخر[:

�لحيا� في   qفإّ" >شكا �لمختلفة،  �لجحيم  >�  في >حد مستويا�  �لسما�  �لشخص في  سو�� �لد 

 �هذ- �ألماكن لها صفة تحّولية كما هى على �ألd9 �ليست >بدية ... �كما في �لهند�سية فإّ" فتر

�لخير ��لشّر  �لذ[ فعلو- من  �لقد9  �لتي يقضيها �ألشخا� ��خل هذ- �ألماكن تعتمد على  �لبقا� 

.d9عندما كانو� على �أل

�عندما يكملو" �لزمن �لمحّد� سو{ يعو��" #لى �ألd9 مّر� >خر[. ��لّسما� ��لجنة ليستا سو[ 

 .d9لتي �9تكبوها عندما كانو� على �أل� qلجز�� على �ألفعا� �حالة بقا� مؤّقت يتلقى فيها �ألفــر�

�تعاليم �لبو;ّية تشير #لى �جو� نوe من �لجنة ��لنا9، كجز�� �عقاN الفعاq �لشخص �لشخص، 

�لكن ألّ" هذ� �العتقا� لم ينبثق من �يانة سما�ية فإّنه يتضمن عد� تناقضا� �مسائل غير منطقية. 

�باإلضافة #لى هذ� �;�?، �بعكس ما ;كر �هللا سبحانه �تعالى في �لقر7" فإّ" �لبو;ية تعتقد بأّ" �لجنة 
٥.qلنا9 تمثال" مرحلتي تحّو��

�مر� ثانية فإّ" من >كثر جو�نب �العتقا� �لتي تفتقد #لى �لمنطق في هذ- �لّديانة هي >" كّل 
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لكو�  �جو'  فإ�  
لضالة  
لبو�ية   ,
للمعتقد �فقا 
غير  عمليا,  كلها  
لبعث   � 
لمو, � 
لبشر �
منضبطة. ?� من يؤمنو� بهذ4 
لترها, ال يملكو� 

لر�حي، �يعيشو� في توتر �عد� �
حة   �{

لتـو

لمخيفة على عقولهم بأّ� كل شي*  Mلفكر
مصد�ها 
في 
لعالم ظالم �متعسف. � 
إلسـال� يعلمنا �ّ� 
هللا 
يضبط كل شي* يحد= في 
لكو� �يتحكم فيه. ?ّ� 
من يفهم �لك يثق في 
هللا في كل لحظة، �يعيش في 

هللا سبحانه  
لقوM من � 
لسند  تستمد  
لتي   M'لسعا


�تعالى.
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 mلكو" ��لبشر غير مضبو� �نظم �لحيا� في �لعالم تعمل بذ�تها، ��فقا للبو;ية فكما >ّ" �جو
� �لميال� . �ال مجـاq في هذ� �العتقا� لخالق >�جد �9� �لمو� �#عا��بضابط، فكذلك 
فيها. �لكن  نا9 يشقى   �< فيها �إلنسا"  ينعم  �لعالم ��لحيا�، �كذلك ال مجاq لوجو� جنة 

.qتوضيحها لكيفية خلق هذ- �لعو�لم >مر غير منطقي �غير مقبو Zعد
�لنا9؟ �>كثر من ;لك كيـف خلقت تلك   �< بالجنة  �لجز��  يتولى عملية  �لكـن من 
ة حوq كـيفيــة نشو� �لجنة ��لنا9  ـّ �لعو�لم؟ #ّ" فلسفة �لبو;ية تتدعي عدZ �جو� >همي
#لى  من جيــل  تــمريــر-  تــّم   �لوهمي   ��العتقـا �هذ�  خالق.   ��جو بد�" 
جيــل، ��" >" ُيطر$ حوله تســاqj >� يتـّم تفســـير- بطريقة مقنعة. ��لبو;ّية ال 
تملك تفســيًر� لكيفية �جو� �لكو" >� للطريقة �لتي يعمل بها، �ال عن مصد9 
�لفّن �لخالv �لمبــــدe �لظاهر في جميع �لكـائنا� 
�لحية. �لـهذ� �لسبب، فالبو;ية  ال تزيد عن كونها 
�تسندها  �لمنطق  #لى  تفتقد  غـامضـة  حركة 

�ألســـطو9� فقط.
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ْنَيا ِ?الَّ َلْهٌو  
لدُّ Mُْلَحَيا
ْنَيا ِ?الَّ َلْهٌو ﴿ َ�َما َهِذ4ِ  
لدُّ Mُْلَحَيا
﴿ َ�َما َهِذ4ِ 

ْآلِخَرMَ َلِهَي  �َ
 
ْآلِخَرMَ َلِهَي َ�َلِعٌب َ�ِ?�َّ 
لدَّ �َ
 َ�َلِعٌب َ�ِ?�َّ 
لدَّ

ْلَحَيَو
ُ� َلْو َكاُنو
 َيْعَلُموَ� ﴾ 
ْلَحَيَو
ُ� َلْو َكاُنو
 َيْعَلُموَ� ﴾ 


لعنكبو,: ٦٤) Mلعنكبو,: ٦٤)(سو�
 Mسو�)
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﴿ َ�ُقْل َجا* 
ْلَحقُّ َ�َ}َهَق 
ْلَباِطُل ِ?�َّ ﴿ َ�ُقْل َجا* 
ْلَحقُّ َ�َ}َهَق 
ْلَباِطُل ِ?�َّ 

ْلَباِطَل َكاَ� َ}ُهوق�﴾ 
ْلَباِطَل َكاَ� َ}ُهوق�﴾ 
(٨١ *

إلسر :M٨١)(سو� *

إلسر :Mسو�)
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 Mآلخـر

لحقـيقة 
لتي تنتظـرنا  في  Mآلخـر

لحقـيقة 
لتي تنتظـرنا  في 
 �#ّ" �لمصد9 �لوحيــد �لذ[ يمّدنا بالحقائق عن �لحيا� فى هذ- �لدنيا ��إليما" باآلخر
هو �لقر7" �لكريم �لذ[ >9سل نبر�ًسا مرشًد� للبشرية، باإلضافة #لى �لسنة �لنبوية. يذكرنا �هللا 
�بتال� مؤقتة لكّل شخص، �>ّ"   ��لدنيا #نما هي فتر  ��لقر7" �لكريم >ّ" هذ- �لحيا تعالى في 
�آلخر� هي ��9 �لبقـا�. �كّل شخص سو{ يناq �لجز�� �أل�فى #ما في �لجنة >� في �لنا9 

عن كّل �ألعماq �لتي عملها خالq فتر� حياته �لتي قضاها  في هذ- �لّدنيـا: 

َ�َفَال  َيتَُّقوَ�  لِّلَِّذيَن  َخْيٌر   Mُآلِخَر
  �ُ
 َ�َللدَّ َ�َلْهٌو  َلِعٌب  ِ?الَّ  ْنَيا  
لدُّ  Mُْلَحَيا
 َ�َما   ﴿

ألنعا�: ٣٢] Mَتْعِقُلوَ� ﴾ [سو�

نبّيه  >نزله، �مع سنة  �لذ[  �لحقيقي  �لمرشد  قيا�- هللا �يكيف حياته مع  يسلم  لمن  هذ� 
�آلخـر على   Zليـو� فى  ُيحاسب  بأّنه سو{  بكّل جو�9حه  �يؤمن  عليه �سلم،  �هللا  صلى 
�هللا  >خبر  لقد  جهّنم.  نا9  في   �< �لخلد  جنة  فى  �لجـز��  يلقـى  �>ّنه سو{  >عمــاله، 
�لبشرية بذلك في كتبـه �لتى >نزلها �عن طريق >نبيائه �لذين �ختا9هم لتبليغ 9سالته، غير >ّ" 
>سا3  على  �بنيت  معلوما� سماعية،  بتر�كم  تكّونت  �قد  #نساٍ"،  �لبو;ية شرعٌة من صنع 

فلسفة �بتدعها #نسا" من عند نفسه.
 ،�#ّ" �ستعماq �لعقل �لبشرّ< لتغيير ما جا� من عند �هللا يمثل خطأ على غاية من �لخضو9
>ّما هؤال� �لذين يملئو" �j9سهم بأفكا9 مشوهة منطلقها هذ- �لديانة �لبو;ية، >� تقليد فناني 
موسيقى �لبوN �لمفضلين لديهم، >� نجوZ �لّسينما، >� >ية موضة فكرية >خر[ فعليهم مر�جعة 
�نفسهم �تحريرها من ;لك �لخطأ �لجسيم. ��لقر7" �لكريم يتضمن >خبا�9ً عن حالة هؤال� 

�لذين يّدعـو" عدZ �جو� حـيا� >خر[:

 
ُبوْ
 ِبآَياِتَنا َ�ِلَقا* 
آلِخَرMِ َحِبَطْت َ�ْعَماُلُهْم َهْل ُيْجَزْ�َ� ِ?الَّ َما َكاُنوْ 
لَِّذيَن َكذَّ�َ ﴿
[١٤٧ :i

ألعر Mَيْعَمُلوَ� ﴾ [سو�
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 hِ

ْلَعَذ ِفي  َفُأْ�َلِئَك   Mِْآلِخَر
 َ�ِلَقا*  ِبآَياِتَنا   
ُبو َ�َكذَّ  
َكَفُر� 
لَِّذيَن  َ�َ�مَّا   ﴿

لر��: ١٦] Mَ� ﴾ [سو��ُمْحَضُر

#ّ" "�لجــز��" � "�لعـــذ�N" �لمشـــا9 #ليهما في هذ- �آليا� سو{ يبد> في 
لحظة �لمو�. �سو{ يعتر< �لمذنبين ندZٌ عظيم، ندZ ال يجد< صاحبه شيئا عندما يد9? 

حجم �لخطأ �لذ< كا" يعيشه في حياته �لّدنيا:

َ�بَِّنا  ِبآَياِ,   hَ ُنَكذِّ َ�َال  ُنَر'ُّ  َلْيَتَنا  َيا   
َفَقاُلوْ 
لنَّاِ�  َعَلى   
ُ�ِقُفوْ  �ْ?ِ  �َتَرَ َ�َلْو   ﴿

ألنعا�: ٢٧] Mْلُمْؤِمِنيَن ﴾ [سو�
َ�َنُكوَ� ِمَن 

َ�َسِمْعَنا  َ�ْبَصْرَنا  َ�بََّنا  َ�بِِّهْم  ِعنَد  ُ�ُ��ِسِهْم  َناِكُسو  
ْلُمْجِرُموَ�   �ِ?ِ  �َتَر َ�َلْو   ﴿
[١٢ :Mلسجد
 Mَفاْ�ِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلحًا ِ?نَّا ُموِقُنوَ� ﴾ [سو�

�لكن مهما �ستجد�� �طـلبو� �لغفر�"، سو{ يبد>�" مرحلة مليئة باأللم �لذ< ال مفّر 
منه، �ال مجاq لرجوعهم #لى هذ- �لدنيا، �لن يقبل ندمهم كما لن يستجاN >بًد� لرغبتهم 
 Zلى �لدنيا. هؤال� �لنا3 كثير� ما جا�تهم �لتحذير��، فلم يؤمنو�، �سجد�� ألصنا# ��في �لعو
 �من �لحجر ��لخشب �>شركوها مع �هللا تعالى؛ هؤال� �لذين �لذين �تبعو� �لفلسفا� �لفاسد
كما  �هللا  يخشو�  لم  �لذين  هؤال�  >نفسهم،  في  هو[  �تلبية  �آلخرين  �نتبا-  جلب  >جل  من 
ينبغي، سو{ يالقو" مهانة ال تنتهي منذ لحظة لقائهم بملك �لمو�. �سو{ تنزe >��9حهم 
في  بهم  �ُيقــذ{   qألغـال� فى  يوضعو"  �سو{  �جنوبهم،  ظهو9هم  على   Nبالّضر

�لجحيم، هـذ- هي بد�ية 7خرتــهم.
َيتَِّبُعوَ"  (َيْوَمِئٍذ  همس:  من  بأكثر  >صو�تهم  تكو"  �لن  �لحديث  يستطيــعو�  لن  #ّنهم 
�ِعَي َال ِعَوَ� َلُه َ�َخَشَعت �ْألَْصَو�ُ� لِلرَّْحَمِن َفَال َتْسَمُع ِ#الَّ َهْمسًا)  (سو9� طه: ١٠٨).  �لدَّ

>ماZ �هللا  >نفسهم  �لذين عظمو� من  �لجاحدين  �لجحيم هو�لمنتهى لهؤال�  �سو{ يكو" 
�لم  تحذيرهم،  9غم  متمّر�ين  �كانو�   ،�>��آلخر  Nلحسا�  Zبيو يؤمنو�  �لم  �تعالى  سبحانه 
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َ َلَها َسْبَعُة  َ َلَها َسْبَعُة ﴿ َ�ِ?�َّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َ�ْجَمِعني ﴿ َ�ِ?�َّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َ�ْجَمِعني
َ�ْبَو
hٍ لُِّكلِّ َباhٍ مِّْنُهْم ُجْزٌ* مَّْقُسوٌ�﴾ َ�ْبَو
hٍ لُِّكلِّ َباhٍ مِّْنُهْم ُجْزٌ* مَّْقُسوٌ�﴾ 


حلجر: ٤٣-٤٤)  Mحلجر: ٤٣-٤٤) (سو�
 Mسو�)
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﴿ َسُأْصِليِه َسَقَر َ�َما َ�ْ'َ�
eَ َما َسَقُر َال ﴿ َسُأْصِليِه َسَقَر َ�َما َ�ْ'َ�
eَ َما َسَقُر َال 

َحٌة لِّْلَبَشر﴾  
َحٌة لِّْلَبَشر﴾ ُتْبِقي َ�َال َتَذُ� َلوَّ ُتْبِقي َ�َال َتَذُ� َلوَّ


ملدثر: ٢٦-٢٩) Mملدثر: ٢٦-٢٩)(سو�
 Mسو�)
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�تعالى  سبحانه  �هللا  �صف  �قد  �لصحيحة.  �إليمانية    vألخال� على  مبنية   �حيا يعيشـو� 
َنـــاٌ�  “َ�َعَلْيِهْم   � 
لفرقا�:١٣)   Mسو�) 
َألْصَفاِ'”  ِفي  ِنيَن  “ُمَقرَّ بأنهم  �لجحيم  >هل 

لبلد:٢٠)، �يعيشـو" فى ظلمة �خا" >سـو�، �سو{ يسمعو" |ئير   Mسو�) ”Mٌُمْؤَصَد
�لّنا9 �يجد�" �لنا3 |مر�ً يتصا9خو" فيها. �لن يرتاحو� >بًد� من 7المهم �لتي ال نهاية لها 9غم 

توّسلهم. فهم في حاq ضنكى ال يجد�" منها مخرجا. 
يغّلو"  �سو{   ،eمفز مظهر  لهم  يكو"  �لجحيم سو{  فإّ" سكا"  >خر[  ناحية  �من 
تلفح  �سو{  �لذّلة.  من   �>سـو لو"   ��; مسدلة  >عينهم  �تكو"  ��لسالسل،   �باألصفا

جلو�هم 9يح محرقة، �تبدq جلو�هم باستمر�9 كّلما نضجت: 

ْلَناُهْم  
لَِّذيَن َكَفُر�ْ
 ِبآَياِتَنا َسْوiَ ُنْصِليِهْم َنا�ً
 ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُ'ُهْم َبدَّ َّ�?ِ ﴿

لنسا*:  Mَحِكيمًا ﴾ [ سو� 

هللاَّ َكاَ� َعِزيزً َّ�?ِ hَ

ْلَعَذ 
ُجُلو'ً
 َغْيَرَها ِلَيُذ�ُقوْ

[ ٥٦
ِ�َ�
ع�”  َسْبُعوَ�  َ�ْ�ُعَها  ِسْلِسَلٍة  “ِفي  �يصّفد�"  �حلديد  من  بعصّي  ُيجــلد�"  �سو{ 
�ملـا�  �يصّب  بالنا9،  �ظهو9هم  �جنوֲדم  جباههم  ُتكو[  �سو{   .[٣٢ 
حلاقة:   Mسو�]

�حلا9 على �j9سهم �يلبسو" لباًسا من �لقطر�". � دثنا �لقر7" �لكرمي >يضا عن �لطعاZ �لبشع 
��لشر�N �لذ< ُ>عّد ألهل �لنا9:


لحاقة: ٣٦]  Mَال َطَعاٌ� ِ?الَّ ِمْن ِغْسِليٍن ﴾ [سو��َ ﴿
 Zٌقد >خبر �هللا في �لقر7" �لكريم  >ّ" طعامهم سـيكو" (ِمْن ِغْســـِلين)، �هو طعا�
ال يمكن تحّمـله في هذ- �لدنيا. �قــد ُ>�خلو� �لجحيم ألنهم نُسـو� �هللا �لهثـو� ���9 
 mلمخلو� �لمغّلى  �لما�   Nشر على  ُيجبر�"  �سو{  �لدنيا،  هذ-  في  �لشخصية  شهو�تهم 

بالغسلين بسبب عدZ قد9تهم على �بتالعه.
نبا�   )Zلزّقو� مع  >شو�?  له  مّر  >كل عشب  على  يجبر�لمخطئو"  �لجحيم، سو{  �فى 
�لدخا": ٤٣-  ��ْلَحِميِم)  (سو9 َكَغْلِي  �ْلُبُطوِ"  ِفي  َيْغِلي  َكاْلُمْهِل  �ْألَِثيِم    Zَُطَعا) شيطاني): 
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٤٥) �بالنسبة للذين يؤمنو" باهللا �يتوكلو" عليه سو{ لن يقعو� 
يمّر�"  �#ّنما سو{  �لمهين،  �لوضــــع  هذ�  من  شي�  في 
�لفاسد�، �من  ��لفلسفا�  �ألفكا9  تغرهم  لم  يسير ألنه   Nبحسا
>جل >ْ" يرضـو� �هللا �خوًفا من عذ�N �لجحيم، عاشو� �فقا لتعاليم 
�لكريم. �هؤال� سو{ يستقبلو" بسالZ �يرحب بهم في  �لقر7" 
 Zليــو� ;لك  �في  يحزنو".  هم  �ال  عليهم  خو{  ال  �لجنة 

 :�يخبرنا �هللا تعالى >ّ" �جو- �لمؤمنين سو{ تكو" ناعمة نضر

 
�َ?ِ َحتَّى   
ُ}َمرً َجَهنََّم  ِ?َلى   
َكَفُر� 
لَِّذيَن  َ�ِسيَق   ﴿
َيْأِتُكْم  َ�َلْم  َخَزَنُتَها  َلُهْم   lََقا�َ َ�ْبَو
ُبَها  ُفِتَحْت  َجاُ��َها 
َ�ُينِذُ��َنُكْم  َ�بُِّكْم  Kَياِ,  َعَلْيُكْم  َيْتُلوَ�  مِّنُكْم  ُ�ُسٌل 
 hِ
ِلَقا* َيْوِمُكْم َهَذ
 َقاُلو
 َبَلى َ�َلِكْن َحقَّْت َكِلَمُة 
ْلَعَذ
َعَلى 
ْلَكاِفِريَن ِقيَل 
ْ'ُخُلو
 َ�ْبَو
hَ َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها 
ِ?َلى  َ�بَُّهْم   

ْلُمَتَكبِِّريَن َ�ِسيَق 
لَِّذيَن 
تََّقْو  �َمْثَو َفِبْئَس 
 lََقا�َ َ�ْبَو
ُبَها  َ�ُفِتَحْت  َجاُ��َها   
�َ?ِ َحتَّى   
ُ}َمرً 
ْلَجنَِّة 
َلُهْم َخَزَنُتَها َسَالٌ� َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْ'ُخُلوَها َخاِلِديَن ﴾ 


لزمر: ٧١-٧٣] Mسو�]
على كّل فر� >" يأخذ مأخذ �لجـّد �لتحذير�� �لمتكر9� في 

 :Nلحسا� Zلقر7" �لكريم بشأ" يو�

اَعَة Kِتَيٌة َال َ�ْيَب ِفيَها َ�َ��َّ 
هللاََّ َيْبَعُث َمن  
لسَّ َّ��َ�َ ﴿

لحج: ٧ ] Mْلُقُبوِ� ﴾ [سو�
ِفي 

 �يقوq تعالى >يضا: 


ْقَتَرhَ ِللنَّاSِ ِحَساُبُهْم َ�ُهْم ِفي َغْفَلٍة مَّْعِرُضوَ� َما  ﴿
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﴿ ُكلُّ َنْفٍس K�َِئَقُة 
ْلَمْوِ, َ�ِ?نََّما ُتَوفَّْوَ� ﴿ ُكلُّ َنْفٍس K�َِئَقُة 
ْلَمْوِ, َ�ِ?نََّما ُتَوفَّْوَ� 
ُ�ُجوَ�ُكْم َيْوَ� 
ْلِقَياَمِة َفَمن ُ}ْحِزَ{ َعِن 
لنَّاِ� ُ�ُجوَ�ُكْم َيْوَ� 
ْلِقَياَمِة َفَمن ُ}ْحِزَ{ َعِن 
لنَّاِ� 
ْنَيا ِ?الَّ  
لدُّ Mُْلَحَيا
ْنَيا ِ?الَّ َ�ُ�ْ'ِخَل 
ْلَجنََّة َفَقْد َفاَ} َ�ما  
لدُّ Mُْلَحَيا
َ�ُ�ْ'ِخَل 
ْلَجنََّة َفَقْد َفاَ} َ�ما 

َمَتا2ُ 
ْلُغُر��﴾ َمَتا2ُ 
ْلُغُر��﴾ 
 (١٨٥ :�
(سو�lK M عمر
�: ١٨٥) (سو�lK M عمر
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لدنيا  Mلحيا

لبو�ّية ?لى  Mلدنيا نظر
 Mلحيا

لبو�ّية ?لى  Mنظر
� ميال�هم لن تنتهي >بًد� �>نهم سو{ �9� #عا��#ّ" من يقبلو" فكر� "�لكرما" يعتقد�" >ّ" 
يعيشو" مر� >خر[ بعد �لمو�، حتى يحققو� "�لّنرفانا". �هم كذلك يفترضو" بأّ" >مامهم 
 �9ً��حتماال� ال حصر لها، لذ� #;� قّر9 >حدهم �9تكاN معصية، فإّنه ير[ >نه سو{ يكو" قا
� من ����لتالية مباشر� >كثر 9 على >" يكّفر عنها في �ستنسا¬ الحق حتى لو كانت حياته 
�لحالية. #ّ" �لفهم �لمبني على >سا3 خاطى� كهذ� ال يمنع �لشخص من �9تكاN �لمعاصي.

منذ  يعتقد�"  �هم  �لدنيا،   ��لحيا بهذ-  �9تباطهم  في  يكمن  �لرئيسي  �لنا3  ضعف   "ّ#
�ألسا3 في فكر� ضالة ��لمتمثلة في �لتناسخ ألنهم ال يريد�" >بًد� مفا9قة ملذ�� �لدنيـا. 
لذ�، ال يمكن للشخص تغيير سلوكه بشكل جذ9< �كامل #ّال #;� كا" له تصّو9 صحيح عن 

طبيعة �لحيا� �لّدنيوية.
� �هللا، �هللا �لذ< خلق �#ّ" >ّ< فر� يد9? حقيقة �لحيا� في هذ- �لدنيا يعر{ >ّنه خلق لعبا
>فكا9-  >ّنه مسؤ�q عن  يعلم  يتوكل. كما  به يستعين �عليه  �لكو" من حوله،  خلقه �خلق 
ليحاسب على ما فعل في  �لحساN بكتابه   Zعلى �هللا يو �يِرُ �كلماته �>عماله، �>ّنه سو{ 

 :��نيا-. �قد بين �هللا �لسبب �لذ< خلقْت من >جله �لحيا


لَِّذX َخَلَق 
ْلَمْوَ, َ�
ْلَحَياMَ ِلَيْبُلَوُكْم َ�يُُّكْم َ�ْحَسُن َعَمًال َ�ُهَو 
ْلَعِزيُز 
ْلَغُفوُ�  ﴿

لملك: ٢]  Mسو�] ﴾

 ��كما توضح هذ- �آلية، فقد خلق �هللا �لبشر �>�جدهم في هذ- �لحيا� �لدنيا لوقت محد�
لالمتحا"، �هو يمتحننا بما يحدy لنا من >شيا�، �يدعنا نعيش بحريتنا حتى يمّيز �لخبيث 
من �لطيب، �يرشد �لمؤمنين منهم #لى �لقيم �ألخالقية �لتي تقو�هم #لى �لجنة. نعم، #ّ" هذ- 
�لقر7" �لكريم يخبرنا �هللا عز �جّل  لينالو� 9ضا �هللا تعالى. �في  �لمؤمنو"  �لدنيا جسر يعبر- 
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ألنبيا*:  Mُهْم َيْلَعُبوَ� ﴾ [سو��ْسَتَمُعو4ُ َ
َيْأِتيِهم مِّن ِ�ْكٍر مَّن �َّبِِّهم مُّْحَدٍ= ِ?الَّ 
[١-٢

£ ;لك �ليوZ، سو{ ¯ُد �خلّير�" ما يرضيهم جز�� ما عملو�، بينما يتم كل من >9تكب شّر� 
>" يطوq �ألمد بينه �بني ;لك �ليوZ. �سو{ يقف كل ��حد >ماZ �لعد�لة �إل°ية فرً��، � اسب 

حسابا عا�ًال  ال ظلم فيه: 

 lَِ?� َكاَ� ِمْثَقا�ْلِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا َ
﴿ َ�َنَضُع 
ْلَمَو
ِ}يَن 
ْلِقْسَط ِلَيْوِ� 

ألنبيا*: ٤٧] Mَكَفى ِبَنا َحاِسِبيَن ﴾ [سو��َ�َتْيَنا ِبَها َ lٍ'ََحبٍَّة مِّْن َخْر

#ّ" كّل �لفلسفا� �لتى صنعها �إلنسا" ما هي #ّال محض خد�e ُيبعد �لنا3 عن �إليما" 
منـاقض   vلألخــال �لسطحى  �لبو;ية  فهم   "ّ# طاعته.  �عن  �تعالى  سبحانه  �هللا   �بوجو
 Nللنا3 فرصة لتجنب عذ� �لطبيعي من عّد� >�جه . ��لبو;ّية تعطي  �لبشر<  للّسلو?  تماًما 
�يانة يعتقد�نها، �بالتالي تعمل كمصد9 �9حى |�ئــف.  ��لّضمير �لناجم عن عدZ �جو
>ّنهم يحققو" صفاً�� �9حّيا بتسليط �أللـم على   �بالبو;ية يعّز�" >نفسهم بفكر ��لمؤمنو" 
على  >ّنه  �هي  لها  ينتبهو�  لم  حقيقة  هنا?  �لكّن  �لجسـد.  �حتياجا�  �ينكر�"  >نفسهم، 
�لّنا3 جميعًا >" يد9كو� >نهم عباٌ� هللا سبحانه �تعالى، �لن تكو" للعمل >ية قيمة #;� لم تقتر" 

باإليما" �لصحيح ��لنية �لخالصة لمرضا� �هللا تعالى. 
#ّ" كبح ´ا$ >نفسنا �9غباִדا له قيمة كبيـر�، �لكن فقط #;� ّمت لنيل مرضا� �هللا، �بالشكل 
�لذ< يريد- �هللا تعا¤. >ّما >�لئك �لذين يبذلو" هذ� �لّنـوe من �جلهد �يكو" قصدهم منحرفا 

عن �°د{ �لصحيح، �يكو" #ميا¶م معوّجا فال فائد� ترجى من >عما°م: 


لنَّاِ� ُهْم  hَُلـِئَك َ�ْصَحا�ْ�ُ�َ Mِآلِخَر
ْنَيا َ� ﴿ َفُأْ�َلـِئَك َحِبَطْت َ�ْعَماُلُهْم ِفي 
لدُّ
[٢١٧ :Mلبقر
 Mَ� ﴾ [سو��ِفيَها َخاِلُد
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>ّنه خلق �لبشر لعبا�ته: 


ْعُبُد�ْ
 َ�بَُّكُم 
لَِّذX َخَلَقُكْم َ�
لَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَ�  Sُلنَّا
﴿ َيا َ�يَُّها 
 [٢١ :Mلبقر
 Mسو�] ﴾

��ّضح  تجا�|ها،  للبشر  يجو|  ال  �لتي   ��لحد� بوضو$  �تعالى  سبحانه  �هللا  9سم  لقد 
 qُلتي تجلُب غضبه، �سـو{ ينا� vلتي توقد #لى 9ضا �هللا تعالى، ��ألخال� vكذلك �ألخال
كل #نسا" �لمكافأ� >��لعقاN في �لحيا� �آلخر� �فقا للطريق �لذ< سا9 فيه في �لدنيا. �هـذ� 
�لّنا9 >� من �لجنة. ��هللا سبحانه �تعالى يذّكر  يعنى >ّ" كّل لحظة نعيشها سو{ تقّربنا من 
عبا�- بهذ- �لحقيقة �يحّذ9هم من ;لك �ليـوZ �لعظيم في عد� 7يا� من �لقر7" �لكريم، �من 

;لك ما جا� في سو9� �لحشر: 


هللاََّ ِ?�َّ 
هللاََّ  
َمْت ِلَغٍد َ�
تَُّقو 
هللاََّ َ�ْلَتنُظْر َنْفٌس مَّا َقدَّ 

تَُّقو 
﴿  َيا َ�يَُّها 
لَِّذيَن Kَمُنو

لحشر: ١٨] Mَخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَ� ﴾ [سو�

نو�هيه  �يتجنبو"  >��مر-،  �يطيعو"  فقط  يعبد�نه  �هللا   Nعقا يخافو"  �لذين  �لُمؤمنين   "ّ#
�يتصّرفو" على نحو يرضيه. ��ال9تباm باهللا بر�بط قوّ< من �لحّب، ��لخو{ منه ��تباe >��مر- 
��إلقباq على عبا�ته هو �لطريق �لوحيد لنيل �لّسمو �ألخالقي �لذ[ يتعّين على �لفر� �ّتباعه، 

� في بلو� هذ� �لهد{ حتى لو تضاN9 مع مصالحه. ��عليه >ّال يترّ
قد يكو" للبو;ّ< بعض �لّصفا� �ألخالقية �لّرفيعة، غير >ّنها سو{ تكو" مؤقتة �مشر�طة 
�.  فالبو;ية >يضا توصي ببعض �ألعمـاq �لجّيد�، �لكن، بالّطبع قد ال يكو" �بضر�{ محّد
�لتى توجد في عمل شخٍص يفعل خيًر� لمن حوله  �لقيمة  تعالى. �ما  قيمة في نظر �هللا  لها 
#;� كا" غيُر شاكر ألنعم هللا بل �ينكر �جوَ� من خلقه من �لعدZ؟ �من >جل >" تكو" تلك 
يبعث  �لذ<  باهللا، هذ� �إليما"  �لصحيح  تتر�فق مع �إليمـا"   "< قيمة فيجب   ��; qألعما�
�لرهبة في قلبه فيخشى �هللا، �يجلب �لحّب فيطيعه. �لهذ� �لّسبب فإّ" >خالv �لمؤمنين �لعالية ال 
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﴿ َبَلى َمْن َ�ْسَلَم َ�ْجَهُه ِهللاِّ َ�ُهَو ﴿ َبَلى َمْن َ�ْسَلَم َ�ْجَهُه ِهللاِّ َ�ُهَو 
ُمْحِسٌن َفَلُه َ�ْجُر4ُ ِعنَد َ�بِِّه َ�َال ُمْحِسٌن َفَلُه َ�ْجُر4ُ ِعنَد َ�بِِّه َ�َال 

َخْوiٌ َعَلْيِهْم َ�َال ُهْم َيْحَزُنوَ�﴾ َخْوiٌ َعَلْيِهْم َ�َال ُهْم َيْحَزُنوَ�﴾ 
(١١٢ :Mلبقر
 M١١٢)(سو� :Mلبقر
 Mسو�)
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عمر- عن تجا9به حتى ;لك �لوقت، فسو{ يجيب بأّ" هذ- �ألعو�Z قد مّر� سريًعا، �قد 
يعيش ثالثين >� خمسين سنة >خر[ بنفس �لّطريقة قبل >" يمو�. �في 7يا� عديد� ينّبهنا 
�هللا بأّ" فتر� �لحيا� في هذ- �لدنيا قصير�، �>ّ" �لنا3 سو{ يعترفو" بذلك بكل �ضو$ في 

 :��آلخر

﴿ َ�َيْوَ� َيْحُشُرُهْم َكَأ� لَّْم َيْلَبُثوْ
 ِ?الَّ َساَعًة مَِّن 
لنََّهاِ� َيَتَعاَ�ُفوَ� َبْيَنُهْم َقْد َخِسَر 
ُبوْ
 ِبِلَقا* 
هللاِّ َ�َما َكاُنوْ
 ُمْهَتِديَن ﴾ [سو�M يونس: ٤٥] 
لَِّذيَن َكذَّ

 
َكاُنو َكَذِلَك  َساَعٍة  َغْيَر   
َلِبُثو َما  
ْلُمْجِرُموَ�  ُيْقِسُم  اَعُة  
لسَّ َتُقوُ�  َ�َيْوَ�   ﴿

لر��: ٥٥] Mُيْؤَفُكوَ� ﴾ [سو�

 �ســو{ يكو" من �خلطإ �جلسيم على >ّ< شخص >" ينخدe باإلغر���� �لّز�ئفة °ذ- �حليا
�لدنيوية �لقص·� �يغفل عن �آلخر� �هي ��9 �لقر�9. فاحلساN >ماZ �هللا تعا¤ حقيقة ال 9يب 

فيها:
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تقوZ على �لر�منسية ( �لخياq ��لعاطفة)، فعبا�تهم متو�صلة في جميع >حو�لهم تماًما كمـا 
>مر �هللا سبحانه �تعالى في �لقر7" �لكريم:

َثَو
بًا  َ�بَِّك  ِعنَد  َخْيٌر  اِلَحاُ,  
ْلَباِقَياُ, 
لصَّ�َ  �
ْهَتَدْ�
 ُهًد 
لَِّذيَن  َ�َيِزيُد 
هللاَُّ   ﴿
َ�َخْيٌر مََّرّ'ً
 ﴾ [سو�M مريم: ٧٦]

يُن َ�
ِصبًا َ�َفَغْيَر 
هللاِّ َتتَُّقوَ� ﴾ [
لنحل:  
َألnِ�ْ َ�َلُه 
لدِّ�َ ,ِ
َماَ� ﴿ َ�َلُه َما ِفي 
ْلسَّ
[٥٢

اِلَحاُ, َخْيٌر ِعنَد َ�بَِّك َثَو
بًا  ْنَيا َ�
ْلَباِقَياُ, 
لصَّ 
لدُّ Mِْلَحَيا

ْلَبُنوَ� ِ}يَنُة �َ lُْلَما
 ﴿
َ�َخْيٌر َ�َمًال ﴾ [
لكهف: ٤٦]

يجـب على �لّنا3 >" يحذ��9 من �لغفلة �هم مرتبطو" بأشيا� |�ئلة �تافهة 
 eمتا�  qلجما�  � �لثر��  �ألّ"   ،� قصير� جدָד  ��لحيا هذ-  �لحيا�، ألّ"  هذ-  فى 
�لحيا� �لدنيا ال يسا�< شيئا في �آلخر�. سو{ يتالجى �لجسد بعد �خوله #لى 
�لقبر، �سو{ يزحف �لزمن فيفني جميع ما تركه �إلنسا" خلفه من >شيا�، �سو{ 
�لثالثين من  في  >نك سألت شخًصا  �لو  للمحاسبة.  �هللا   Zما<  qللمثـو يحضر كل شخص 


إلسـال� �
لبـو�ّية
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
Harun Yahya

َ�َ�ُضوْ�  ِلَقا�َنا  َيْرُجوَ�  َال  �لَِّذيَن   َّ�"َ  ﴿
ُهْم  َ��لَِّذيَن  ِبَها  َ��ْطَمَأنُّوْ�  ْنَيا  �لدُّ ِباْلَحياِ- 
�لنُّاُ�  َمْأَ��ُهُم  ُ�ْ�َلـِئَك  َغاِفُلوَ�  7َياِتَنا  َعْن 
يونس:  [سو�-   ﴾ َيْكِسُبوَ�  َكاُنوْ�  ِبَما 

[٧-٨
�ّما هؤال� �لذين � تغّرهم �حليا� �لدنيا، ��ختا��� حيا� 

�لّد�� �آلخر� فإّ# �هللا يبشرهم: 

َلُه   Dَْنِز �آلِخَرِ-   Hََحْر ُيِريُد  َكاَ�  َمن   ﴿
ْنَيا  �لدُّ  Hََحْر ُيِريُد  َكاَ�  َ�َمن  َحْرِثِه  ِفي 
ُنؤِتِه ِمْنَها َ�َما َلُه ِفي �آلِخَرِ- ِمن نَِّصيٍب  ﴾ 

[٢٠ :Rسو�- �لّشو�]

�َّ َعْيَنْيَك ِ"َلى َما َمتَّْعَنا ِبِه Vْ�ََ��جًا  ﴿ َ�َال َتُمدَّ
 YُVْ�ِ�َ نَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه مِّْنُهْم Vَْهَرَ- �ْلَحَياِ- �لدُّ

َ�بَِّك َخْيٌر َ�َ�ْبَقى ﴾ [سو�- طه:١٣١]

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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�إلسـالc ��لبـوbّية

﴿ ُقْل َهْل ِمن ُشَرَكآِئُكم مَّن َيْهِدg ِ"َلى �ْلَحقِّ ﴿ ُقْل َهْل ِمن ُشَرَكآِئُكم مَّن َيْهِدg ِ"َلى �ْلَحقِّ 
ُقِل �هللاُّ َيْهِدg ِلْلَحقِّ َ�َفَمن َيْهِدg ِ"َلى �ْلَحقِّ ُقِل �هللاُّ َيْهِدg ِلْلَحقِّ َ�َفَمن َيْهِدg ِ"َلى �ْلَحقِّ 
َ�َحقُّ َ�� ُيتََّبَع َ�مَّن الَّ َيِهدgِّ ِ"الَّ َ�� ُيْهَدR َفَما َ�َحقُّ َ�� ُيتََّبَع َ�مَّن الَّ َيِهدgِّ ِ"الَّ َ�� ُيْهَدR َفَما 

َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَ�﴾ َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَ�﴾ 
(سو�- يونس: ٣٥) (سو�- يونس: ٣٥) 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

﴿ َ�ْ� َتُقوُلوْ
 ِ?نََّما َ�ْشَرK eََباُ�َنا ﴿ َ�ْ� َتُقوُلوْ
 ِ?نََّما َ�ْشَرK eََباُ�َنا 
ِمن َقْبُل َ�ُكنَّا ُ��ِّيًَّة مِّن َبْعِدِهْم ِمن َقْبُل َ�ُكنَّا ُ��ِّيًَّة مِّن َبْعِدِهْم 
َ�َفُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل 
ْلُمْبِطُلوَ�﴾ َ�َفُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل 
ْلُمْبِطُلوَ�﴾ 

 (١٧٣ :i

ألعر M١٧٣) (سو� :i

ألعر Mسو�)
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إلسـال� �
لبـو�ّية

 
هذ  �ّ� غير  
ليومية،   wلضغو
  X'تفا� 
لصحة  لتحقيق   hسلو� كأفضل  
لتأمل  يقتر{   Xلبو�
  h'أل
 �عــال4: 
خـد
2 عظيم. فمن يقومو� بالتأمـل لطر' 
لهمو� خا�� ��هانهم يو
جهو� نفس 
لمخا�i عنـدما ينتهي تأملهم. 
 ،Mلمؤقتة للذهن غير مفيد
?ّ� محا�لة تناسى 
لمخا�i قد يوفر �
حة مؤقتـة �لكنه ال يزيل تلك 
لمخا�i. فالسكينة 
 iيعر Xلذ

لطريق 
لوحيد للصحة 
لحقيقية �
لسعا'M هو 
إل�عا� لما حــد'4 
هللا 
لو
حد 
ألحــد. �
لمؤمن �
بأنه ال تسقط ��قة شجر ?ال بعلم 
هللا يعرi �يضا �ّ� كل ما يحد= له هو 
متحـا�، �يمتحن 
لشخص بكل شي* 


ألكثر عـدال مقابل �لك. *

لجـز �
ألخر Mلحيا
يمر به �بكل عمل يفعله، �سوi يتلقى في 
.eبو في بانكـو ,
?لى 
ليســا�: تمثـاl لبــو�
 في معبـد �
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119




إلسـال� �
لبـو�ّية

صـا�,  
ليو�  عالم  في 

لحركــا, 
لغـامضة كالتأمـل 

ليوغـا �
, شعبيــة كبيرM في �

لصحيح  
لطريق  �لكن   ،hلغـر

 M'لسعا
� 
لد
خلي  للسال� 
في  يوجد  ال  
لسـليم   �

لوجـد�
 �ّ? للذهن.   Mلعابر
 
لتهدئـة  تلك 

إليمـا�  من  تتأتى  
لتهدئـة  تلك 
مؤمن  بقلب  له  
إل�عـا� � باهللا 
سبحانه  
هللا  ترضي  بطريقة  
لعيش �

�تعالى.


إلسـال� �
لبـو�ّية
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)


لَِّذX َخَلَقُكْم ُثمَّ َ�َ}َقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ﴿ 
لَِّذX َخَلَقُكْم ُثمَّ َ�َ}َقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ  ﴿
ُيْحِييُكْم َهْل ِمن ُشَرَكاِئُكم مَّن َيْفَعُل ِمن َ�ِلُكم ُيْحِييُكْم َهْل ِمن ُشَرَكاِئُكم مَّن َيْفَعُل ِمن َ�ِلُكم 

ا ُيْشِرُكوَ� ﴾  ا ُيْشِرُكوَ� ﴾ مِّن َشْيٍ* ُسْبَحاَنُه َ�َتَعاَلى َعمَّ مِّن َشْيٍ* ُسْبَحاَنُه َ�َتَعاَلى َعمَّ

لر��: ٤٠) M: ٤٠)(سو���لر
 Mسو�)
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

لمثبتــة ?لى حباl في ��جـا* 
لمعابـد 
لبو�يـة، ��فقا لهذ4  Mلصال
يمكنـك ��يـة 
لمئا, من �
يـا, 

لمكتوبة على هذ4 
لر
يا, تكو� على 
أل�جح �كثر تحقيقا لغرضها ?�
 حملت 
لريح تلك  ,

لخر
فـة فأّ� 
لصلو

لر
يا,. �مثــل بقية 
ألفكــا� 
لبو�ية فإ� هـذ4 تمثل �يضا �سطـو�M تتنكر لوجـو' 
هللا. ?ّ� 
لبو�يين في 

لكريم  �Kلقر
حالة ضيا2 �ال يستطيعو� توضيح 
لجهة 
لتي يوجهو� ?ليها صلو
تهم �� لمــا�
 توجه لها. �فى 


لتي توجه لربنــا 
لو
حد 
ألحــــد. Mلصال

لمقبولة هي  Mلوحيد
 Mلصال
يذكرنا 
هللا بأ� 


ْلَحقِّ َ�
لَِّذيَن َيْدُعوَ� ِمن ُ'�ِنِه  Mُِنِه ﴿ َلُه َ'ْعَو�لَِّذيَن َيْدُعوَ� ِمن ُ'

ْلَحقِّ َ� Mَُلُه َ'ْعَو ﴿
َال َيْسَتِجيُبوَ� َلُهم ِبَشْيٍ* ِ?الَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه َال َيْسَتِجيُبوَ� َلُهم ِبَشْيٍ* ِ?الَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه 
ِ?َلى 
ْلَما* ِلَيْبُلَغ َفا4ُ َ�َما ُهَو ِبَباِلِغِه َ�َما ُ'َعا* ِ?َلى 
ْلَما* ِلَيْبُلَغ َفا4ُ َ�َما ُهَو ِبَباِلِغِه َ�َما ُ'َعا* 

 ﴾lٍْلَكاِفِريَن ِ?الَّ ِفي َضَال
 ﴾lٍْلَكاِفِريَن ِ?الَّ ِفي َضَال


لرعد: ١٤)  Mلرعد: ١٤) (سو�
 Mسو�)
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َ�
 َسَأَلَك ِعَباِ'X َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ﴿ َ�ِ?َ�
 َسَأَلَك ِعَباِ'X َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ?ِ�َ ﴿
 
2ِ ِ?َ�
 َ'َعاِ� َفْلَيْسَتِجيُبوْ
 
لدَّ Mَُ�ِجيُب َ'ْعَو 
2ِ ِ?َ�
 َ'َعاِ� َفْلَيْسَتِجيُبوْ
 
لدَّ Mَُ�ِجيُب َ'ْعَو

ِلي َ�ْلُيْؤِمُنوْ
 ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُد�َ�﴾ ِلي َ�ْلُيْؤِمُنوْ
 ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُد�َ�﴾ 
 (١٨٦ :Mلبقر
 M١٨٦) (سو� :Mلبقر
 Mسو�)
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إلسـال� �
لبـو�ّية

﴿ َقاlَ َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِ?ْ� َتْدُعوَ� َ�ْ� ﴿ َقاlَ َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِ?ْ� َتْدُعوَ� َ�ْ� 
َينَفُعوَنُكْم َ�ْ� َيُضرُّ�َ� َقاُلو
 َبْل َ�َجْدَنا َينَفُعوَنُكْم َ�ْ� َيُضرُّ�َ� َقاُلو
 َبْل َ�َجْدَنا 

Kَبا*َنا َكَذِلَك َيْفَعُلوَ�﴾ Kَبا*َنا َكَذِلَك َيْفَعُلوَ�﴾ 
(٧٢- ٧٤ :*

لشعر M٧٢- ٧٤)(سو� :*

لشعر Mسو�)
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 ,

لتي ��ثوها عن �سـالفهم، �يقضو� 
أليا� في تر'يد 
لصلو ,

لبو�يو� يما�سو� بالتفصيـل 
لعــا'
في �فنية معابدهم �هم يؤ'�� تلك 
لصالM، �لكنهم في خـد
2 كبير عندما ير�� في هذ4 
لمما�سا, طريقا 
للنجاM. ?ّ� تمــاثيل 
لخشب �
لحجــر 
لتي ينحنو� �مامها �يحرقو� لها 
لبخــو� �يصـلو� لها ال 

تسـمــع تضرعهم �ال تستجيب لصالتهم.
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ْألnِ�َ َ�َيوَ� َتُقوُ� �َ ,ِ
َماَ� 
ْألnِ�َ َ�َيوَ� َتُقوُ� ﴿ َ�َهللاَِّ ُمْلُك 
لسَّ�َ ,ِ
َماَ� ﴿ َ�َهللاَِّ ُمْلُك 
لسَّ
اَعُة َيْوَمِئٍذ َيْخَسُر 
ْلُمْبِطُلوَ�﴾  اَعُة َيْوَمِئٍذ َيْخَسُر 
ْلُمْبِطُلوَ�﴾ 
لسَّ 
لسَّ


جلاثية: ٢٧) :Mجلاثية: ٢٧)(سو�
 :Mسو�)
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معتقد��  تـوضح ضال	  بو��  �لمكرسة السـم  �ألمكنــة  في   �تقا �لتي  �لغريبة  �الحتفاليا�   (ّ)
�لبو�9، ففي هذ6 �الحتفاال� �لوثنية تعبد تماثيل بو�� 3غم 2نها ال تملك نفعا ,ال ضــر�، ,من غير 
�لمعقو	 عقال توقع مساعد? من هذ6 �لتماثيل ,لكن �لذين غسلت 2>مغتهم بتعاليم �لبو�ية يصلو) (لى 

�لنقطة �لتي ال يستطيعو) معها  تمييز ما هو من قبيل �لخو�E �لذ9 ال معنى له.
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﴿ َ�ِلَك ِبَأ)َّ �هللاََّ ُهَو �ْلَحقُّ َ,2َ)َّ َما ﴿ َ�ِلَك ِبَأ)َّ �هللاََّ ُهَو �ْلَحقُّ َ,2َ)َّ َما 
َيْدُعوَ) ِمن ُ>,ِنِه �ْلَباِطُل َ,2َ)َّ �هللاََّ َيْدُعوَ) ِمن ُ>,ِنِه �ْلَباِطُل َ,2َ)َّ �هللاََّ 

 ﴾Xُُهَو �ْلَعِليُّ �ْلَكِب ﴾Xُُهَو �ْلَعِليُّ �ْلَكِب
(سو3? لقما): ٣٠) (سو3? لقما): ٣٠) 

128



,�حتفاالتها  �لبو�ية  معتقد��   (ّ)
3,حيــا  مرضى  �لنا\  تـجعل 
,�لتقنية   �بالعلو للحس  �عتبـا3   (,<
(نهم   .�عا بوجه  �لحضا3?   ,2 ,�لفن 
2نهم  باعتقا>هم  عظيم   bخــد� في 

.bلشمو� 	يتعبد,) بإشعا
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﴿ ُقْل ِ(نََّما َحرََّ� 3َبَِّي �ْلَفَو�ِحَش َما ﴿ ُقْل ِ(نََّما َحرََّ� 3َبَِّي �ْلَفَو�ِحَش َما 
َظَهَر ِمْنَها َ,َما َبَطَن َ,�ِإلْثَم َ,�ْلَبْغَي َظَهَر ِمْنَها َ,َما َبَطَن َ,�ِإلْثَم َ,�ْلَبْغَي 
ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َ,2َ) ُتْشِرُكوْ� ِباهللاِّ َما َلْم ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َ,2َ) ُتْشِرُكوْ� ِباهللاِّ َما َلْم 
ُيَنزِّْ	 ِبه ُسْلَطانl َ,2َ) َتُقوُلوْ� َعَلى �هللاِّ ُيَنزِّْ	 ِبه ُسْلَطانl َ,2َ) َتُقوُلوْ� َعَلى �هللاِّ 

َما َال َتْعَلُموَ)﴾ َما َال َتْعَلُموَ)﴾ 
(٣٣  :mسو3? �ألعر�)(٣٣  :mسو3? �ألعر�)
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ماليين  لبو��  يرّ>>,) صلو�تهم  �لبو�يين  مقدسـة.(ّ)  هنـا  �لمصو3?   oلخر� فـإ) حبا�  �لبو�ية  للطقو\  ,فقا 
�لمساعد? من عـبد خلقه �هللا ,  يتوقع  �لمجتمع قـد نسي �هللا، ,  (ّ) هذ�  2بد�.  �لمر��، ,لن يجنو� منها شيئا 
ال حو	 له ,ال قو?، ,سوm يؤ>9 �لك بهذ� �لمجتمع (لى مكر,6 عظــيم (�� لم يتخّل عن هذ6 �لمعتقد�� 

�لضالة.

ها3,) يحيى (عدنا) 2,قطا3)
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﴿ َ�ِلَك ِبَأ)َّ �هللاََّ ُهَو �ْلَحقُّ َ,2َ)َّ َما َيْدُعوَ) ِمن ُ>,ِنِه ُهَو ﴿ َ�ِلَك ِبَأ)َّ �هللاََّ ُهَو �ْلَحقُّ َ,2َ)َّ َما َيْدُعوَ) ِمن ُ>,ِنِه ُهَو 
 ﴾Xُْلَباِطُل َ,2َ)َّ �هللاََّ ُهَو �ْلَعِليُّ �ْلَكِب� ﴾Xُْلَباِطُل َ,2َ)َّ �هللاََّ ُهَو �ْلَعِليُّ �ْلَكِب�

(سو3? �حلج: ٦٢) (سو3? �حلج: ٦٢) 
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﴿ َقاُلو� َ,َجْدَنا vَباEَنا َلَها َعاِبِديَن َقاَ	 َلَقْد ُكنُتْم 2َنُتْم ﴿ َقاُلو� َ,َجْدَنا vَباEَنا َلَها َعاِبِديَن َقاَ	 َلَقْد ُكنُتْم 2َنُتْم 
 (٥٣- ٥٤ :Eسو3? �ألنبيا) (٥٣- ٥٤ :Eسو3? �ألنبيا)   ﴾ٍمُِّبني 	َباُ|ُكْم ِفي َضَالٍv,َ ﴾ٍمُِّبني 	َباُ|ُكْم ِفي َضَالٍv,َ
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  يما3\ �لبو�يو) طقو\ غريبة 2ما� تماثيل بو��. ,في �لصو3? بعض منهم يسجـد على �أل3{ في (شا3? 
 ��حتر��. ,2,	 ما يفعلونه بعد >خو	 �لمعبد هو �لركوb 2ما� تمثا	 بو�� ,مس ,جوههم باأل3{. ,�إلسال
يرفض �لمعتقد�� �لمنحرفة للمجتمعا� �لوثنية ,يأمر 92 شخص بأ) يعبد �هللا �لرحمن �لرحيم سيد �لكو) 

,خالقه، ,في �لقرv) �لكريم يقو	 �هللا سبحانه ,تعالى:  
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﴿ َ,ِمَن �لنَّاِ\ َمن َيتَِّخُذ ِمن ُ>,ِ) �هللاِّ 2َنَد�>� ﴿ َ,ِمَن �لنَّاِ\ َمن َيتَِّخُذ ِمن ُ>,ِ) �هللاِّ 2َنَد�>� 
 lَمُنوْ� 2ََشدُّ ُحّبv ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ �هللاِّ َ,�لَِّذيَن lَمُنوْ� 2ََشدُّ ُحّبv ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ �هللاِّ َ,�لَِّذيَن

ِّ َ,َلْو َيَر� �لَِّذيَن َظَلُموْ� ِ(ْ� َيَرْ,َ) �ْلَعَذ�َ� 2َ)َّ  ِّ َ,َلْو َيَر� �لَِّذيَن َظَلُموْ� ِ(ْ� َيَرْ,َ) �ْلَعَذ�َ� 2َ)َّ هللاِّ هللاِّ
َ? ِهللاِّ َجِميعl َ,2َ)َّ �هللاَّ َشِديُد �ْلَعَذ��﴾  َ? ِهللاِّ َجِميعl َ,2َ)َّ �هللاَّ َشِديُد �ْلَعَذ��﴾ �ْلُقوَّ �ْلُقوَّ

(سو3? �لبقر?: ١٦٥) (سو3? �لبقر?: ١٦٥) 

ها3,) يحيى (عدنا) 2,قطا3)
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�لر�>,نق،  ,يسمى  متر،   ٤,٥ طـوله  موسـيقي  بـو� 
,هو ضر,93 جّد� عند مما3سة �لطقو\ �لبو�ية، ,يستعمل 
�حتفاال�  >يانة  �لبو�ية  صا�3  لقد  �حتفاالتهم.  خال	 
>نياهم  في  كبير?  خسا3?  للنا\  تسبب  ,شعائر  طقو\   ,

,vخرتهم.

�إلسـال� ,�لبـو�ّية
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﴿ َ,ِ(ْ� َقاَ	 ُلْقَماُ) ِالْبِنِه َ,ُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َال ﴿ َ,ِ(ْ� َقاَ	 ُلْقَماُ) ِالْبِنِه َ,ُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َال 
ْرَ� َلُظْلٌم َعِظيٌم﴾  ْرَ� َلُظْلٌم َعِظيٌم﴾ ُتْشِرْ� ِباهللاَِّ ِ()َّ �لشِّ ُتْشِرْ� ِباهللاَِّ ِ()َّ �لشِّ

(سو3? لقما): ١٣)(سو3? لقما): ١٣)
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يجب على كهنـة �لبو�يـة (تباb قو�عد مختلفة عن �لقو�عد �لتي يتبعها �لبو�9 �لعا>9، ,بعد ,جبة 
 .bلتالي، ,عليهم مما3سة �لتأمل كل ليلة >,) �نقطا� ��لظهير? ال يتنا,	 �لكهنة 92 شيE حتى �ليو
(ّ) هذ6 �لعا>�� �لغريبة ال مكا) لها في �لعقيد? �لصحيحة .(ّ) �هللا يأمر >�ئما بما فيه �ليسر لعبا>6، 

يقو	 �لقرv) �لكريم: 
ُر6ُ ِلْلُيْسَر�﴾ (سو3? �لليل:٥-٧) َ� ِباْلُحْسَنى َفَسُنَيسِّ ﴿ َفَأمَّا َمن 2َْعَطى َ,�تََّقى َ,َصدَّ
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3غم 2ّ) للبو�يـة vالm �لقو�عد ,�لطقو\ فإنها تخلو من �العتقا> في �لحيا? �ألبدية �ألخر�، ,بالتالي 
تتسبب في ضر3 كبير لمن ,قعو� في ضاللها. ,بجانب �لضال	 فإّ) �لمما3سا� غير �لسوية للبو�يين 
تشير النعد�� (خالصهم. حيثمـا �نتشر� �لبو�ية يعاني �لعديد من �لنا\ من فقر مدقـع، ,فى ��� 
�لوقت ُيصرm �لما	 ,ال يّدخر (�� كا) في سبيل بناE معابد ,ثنية تكر\ لعبا>? بو��. (ّ) (نكا3 حقيقة 
بالعالم  صلتهم  ,قطع  كبيرين،  2خالقي   bضيا, 3,حّي  هال�  (لى  بالبو�يين   �<2 قد  �ألخر�  �لحيا? 
�لخا3جي ,جعلهم غير عابئين بالعد	 2, �الهتما� باآلخرين. (ّ) 2مثــا	 هؤالE �لذين يحملو) نظر? 

حالكة ال يمكنهم 2)  يجد,� حلوال معقولة لمشاكل �لمجتمع.

ها3,) يحيى (عدنا) 2,قطا3)
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﴿ َ,َيْعُبُد,َ) ِمن ُ>,ِ) �هللاِّ َما َال َيُضرُُّهْم َ,َال ﴿ َ,َيْعُبُد,َ) ِمن ُ>,ِ) �هللاِّ َما َال َيُضرُُّهْم َ,َال 
َينَفُعُهْم َ,َيُقوُلوَ) َهـُؤالE ُشَفَعاُ|َنا ِعنَد �هللاِّ َينَفُعُهْم َ,َيُقوُلوَ) َهـُؤالE ُشَفَعاُ|َنا ِعنَد �هللاِّ 

َماَ,�ِ� َ,َال  َماَ,�ِ� َ,َال ُقْل 2َُتَنبُِّئوَ) �هللاَّ ِبَما َال َيْعَلُم ِفي �لسَّ ُقْل 2َُتَنبُِّئوَ) �هللاَّ ِبَما َال َيْعَلُم ِفي �لسَّ
ا ُيْشِرُكوَ)﴾  ا ُيْشِرُكوَ)﴾ ِفي �َأل3ِْ{ ُسْبَحاَنُه َ,َتَعاَلى َعمَّ ِفي �َأل3ِْ{ ُسْبَحاَنُه َ,َتَعاَلى َعمَّ

(سو3? يونس: ١٨)(سو3? يونس: ١٨)
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تنظر بعض �لد,�ئر (لى �لبو�ية على �عتبا3 2نها طريق لألخال� �لسامية ,�لتعا,) �لمشتر� ,�لتضحية، ,لكن �لحقيقة 
2ّ) �لنا\ �لذين يعيشو) في �لبلد�) �لتي تدين بالبو�ية مثل �لنيبـا	 في ,ضع مز3 للغاية ، كما تظهر منطقة �لتبت 

,كمبو>يــا بوضــو� غيــا� هذ� �لتعا,) �لمشتر� ,�لتضحية.

ها3,) يحيى (عدنا) 2,قطا3)
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,في  جد�.  فقير  �لنيبا	  شعب  ,لكن  �لبو�ية،  فيها  تنتشر  �لتي  �لد,	  (حد�  �لنيبا	 
(قليم مستانغ على 2طـر�m جبل �لهمااليا يعيش �لنا\ في بيو� بائسة مصنوعة من 

�لطين.

�إلسـال� ,�لبـو�ّية
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+حد +سبا( 	هتما' 	لعلم بالبو#ية لم يكن �جو�ها في 	لشر� 	ألقصى - موطنها 	لتقليد� 
	لقر.  /لى  	لّدعاية  هذ2  بد	ية  �ترجع  	لغر(.  فى  نالتها  	لتي  	لّدعاية  بفضل  كا.  �لكن   -
	لـ١٩، �قد 	ستحو#= على 	هتما' +كبر في 	لّنصف 	لثاني من 	لقر. 	لـ٢٠ عندما صا<= 
تقليعة لمن يريد�. +. يبد�	 +كثر"+صالـة". �ترجع بد	ية هذ2 	لتقليعة /لى ثقافة 	لبو( في 
	لعا' ١٩٦٠عندما تحّوN عد� كبير من شبا( 	لغر( �بعض 	لمفكرين 	لغربيين من 	لمسيحية 
	لتقليدية /لى باحثين عن شيR Sخر، �قد �جد�	 ما يبحثو. عنه فى �يانا= 	لشر� 	ألقصى. 

�كا. 	لد	فع 	ألساسى لهذ	 	لبحث هو 	لرغبة لجذ( 	الهتما' بمخالفة ما هو قائم. 
�عندما +علن جو<] ها<يسو. عضو فرقة 	لبتلز 	لذ� ساعد في 	لتعريف بثقافة 	لبو( فى 
	لعا'١٩٦٠ +ّنه صا< هند�سيا (�يانة ملحد_ سبقت 	لبو#ية) ثّم قا' الحقا بتسجيل مؤلفه في 
	لموسيقى 	لمسّمى باالنجليزية "ما� سويت لو<�"، �هي +غنية لآللهة كريشنا، تبعه في #لك 
	لعديد من جمهو< 	لبتلز. �قا' جو. لينـو. باستعماN +سبا< بو#ية في +غنيته "عبر 	لكو." 

	لبو#�، �كانت هذ2  	لّز�  	لبو#ية �كذلك  	لتر	نيم  	لتي غناها باألنجليزية، كما 	ستعمل 
	ألعماN 	لفنية #	ئعة 	لصيت في +�ساd 	لهيبيز خالN +عو	' 	لستينا= �	لسبعينا=.

فرضت  شعبية  ثقافية  لفنو.  	لمعما<ية   Nألعما	 معظم   .ّ+ 	النتبا2  يجلب  �مما 
hما'  هوليو�  قا�=  	لعملية  هذ2  �في  	لغربّي،  	لمجتمع  على  	لبو#ّية 

+فكا<  تعكس  هوليو�   .ّ+ عموما   j�	لمعر �من  	ألمر. 



�لبو�ية ,�لثقافة �لبو�ية ,�لثقافة 
�لغربية �لما>ية�لغربية �لما>ية

�لبو�ية ,�لثقافة 
�لغربية �لما>ية



	لّسما�ية مثل 	لمسيحية �	إلسال'،  �لكن <غم +ّ. هوليو� عموما ال تقبل 	أل�يا.   
فإّنها تأخذ منحى مختلفا تماما عندما يتعلق 	ألمر بالبو#ية بعرm هذ2 	لّديانة بطريقة جّذ	بة 
جّد	 باعتبا<ها �يانة مسالمة �ُمحّبة لإلنسانية. �قد تولت +فال' مثل فيلم "سبع سنو	= في 
	لتبت"، تمثيل 	لنجم بر	� بـت �معه كـند.، �هو عن حيا_ "	لّدال� الما"، �من /خر	] 

ما<تن سكو<سيز، �تولت عملية /شها< شعبية لبو#	 �سط مرتا�� 	لّسينما من 	لجمهو<. 
�من +جل نشر 	لّدعاية 	لبو#ية فإّ. 	لحيا_ 	لخاصة للممثلين �	لممثال= تصبح مهّمة تماما 
"+ستيفـن   .ّ+ 	لتبت  لبو#ية  	لتابعة  "نـاينقما"  مد<سة  <ئيس  +علن  �قد  نفسه.  	لفيلم  مثل 
 uعا "الما"  يسمى  لما   vستنسا	 بأنه  	لعنف  +فال'  في   2>	�بأ�  j�معر �هو   ،"Nسيقـا
	لتبت +� منقوليا)! �+يضا هنالك 	لممثل  في 	لقر. 	لخامس عـشــر (<	هب بو#� من 
	لشهير 	لمسمى "<تشا<� جيـر"، فإضافة /لى 	لكتب 	لتي يعّدها للتر�يج للبو#ية قا' بتأسيس 
"بيت 	لتّبت" في نيويو<y مع "<تشا<� ثيرما." �	لـد 	لممثلة "Rمـا ثيرما.". �من 	لممثلين 
 "yليـف ستو."، "هيربي هانكو�تيرنر"، "ها<يسو. فـو<�"، "+ "تينا  	لمعر�فين  	لبو#يين 

�"كيرتني لف".
بالطـبع فحيا_ 	لمرS 	لخاّصة �معتقد	ته ال تخص +حًد	 غير2، �	لناz +حر	< في 	ختيا< 
فمن  	لحقيقي  	إلسال'  عن  شيئا  تعلمو	  لو  	ألفر	�   Sهؤال  .ّ+ غير  فيها.  يرغبو.  	لتى  	لديانة 
	لمؤكد +ّ. قلوبهم سوj يدخلها 	لنو<. �لكن 	لصو<_ 	لتي ُعرضت حتى 	آل. تنتهي بنا /لى 
�] لها في 	لغر( ّ>ُ�خالصة مهمة، �هي +ّ. 	لبو#ية تستحو# على هذ	 	الهتما' ألّنها 	ّتبعت 
حيث تسو� 	لثقافا= 	لما�ية. �في 	لمقابل �قع /بعا� 	لثقافة 	لغربية عن خصائصها 	لّر�حية 

	لقائمة على 	ألساz 	ليهو��- 	لمسيحي.
�لكن لما#	 حد� #لك؟ لإلجابة على هـذ	 	لسؤ	N يتعين +. نحّد� +ّ�ال 	لخصائص   
	لثامن عشر، كما  	لقر.  في  لها  	لثقافية  	ألسس   Sسا>/ تـّم  فلقد  	لغربية.  للماّ�ية  	لرئيسية 

ها3,) يحيى (عدنا) 2,قطا3)
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	لجنا� 	للبر	لي للمجتمع 	ألمريكي 	لذ� غالبا ما يؤّيد 	ألفكا< 	لمضاّ�_ للّدين �	لقيم 	لمناقضة 
 Sال<تقا	� Sلنشو	بقو_ نظرّية  mألفال' تفر	فإّ. معظم  Nكمثا�لألخال� 	لمسيحية �	إليما.. 
�	ال<تقاS تقف في مقابل  Sلنشو	لقائم بشأ. كو. نظرية 	 Nلجد	في �على +#ها. 	لمشاهدين. 
	لخلق، يالحظ +ّ. 	ألفال' 	لتي لها صبغة "علمية" غالبا ما تنحاh /لى جانب 	لد	<�ينية. �بد+= 
�عاية هوليو� 	لمناهضة للّدين �	لمنحاh_ لد	<�ين بالفيلم 	لشهير 	لمسمى "لَِترِ� 	لّريح". +ما 

في +فال' 	ليو' فإّ. 	التجا2 نحو 	الستخفاj باالسال' +صبح 	ستر	تيجية �	ضحة للعيا..

﴿ ِ() َتْدُعوُهْم َال َيْسَمُعو� ُ>َعاEُكْم َ,َلْو َسِمُعو� َما �ْسَتَجاُبو� َلُكْم َ,َيْوَ� �ْلِقَياَمِة 
َيْكُفُر,َ) ِبِشْرِكُكْم َ,َال ُيَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبيٍر﴾ (سو3? فاطر: ١٤)

�إلسـال� ,�لبـو�ّية
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(ّ) �لعديد من ثماثيل بو�� �لقديمة عمــالقة في حجمها، 
,�العتقا> �لسائد 2ّ) بو�� قد تّم تقديسه بمثل هذ6 �لتماثيل، 
,لكن مهما كا) حجمها فإنها ال تسعف 2حد� من حسـا� 
�لمجتمعا�  �هللا  �لكريم يخاطب   (vلقر� �لمنتظر. ,فى  �هللا 

�لوثنية بقوله:
﴿ 2َُيْشِرُكوَ) َما َال َيْخُلُق َشْيئًا َ,ُهْم ُيْخَلُقوَ) َ,َال َيْسَتِطيُعوَ) 
-١٩١ :mَلُهْم َنْصرً� َ,َال 2َنُفَسُهْم َينُصُر,َ)﴾ (سو3? �ألعر�

(١٩٢
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ُ+سس /طا<ها 	لنظر� في 	لقر. 	لتاسع عشر، �<غم تآكل 	إلطا< 	لنظر�، +صبحت حركة 
�بالضر�<_ فهي: ،.�جماهيرية في 	لقر. 	لعشر

- تنكر �جو� /له �تؤمن بأّ. 	لكو. جاS نتيجة للمصا�فة.
   ،Sإل<تقا	� Sلنشو	 Nلحالي من خال	كتسبت شكلها 	لحية 	لكائنا= 	تعتقد +ّ.  -

�+ّ. 	لد	<�ينية تفّسر ظاهر_ 	لحيا_ � "مصد<" +نو	� 	لكائنا=. -
 ��- تعتقد +ّ. 	لبشر ببساطة هم فصائل +سمى من 	لحيو	. � تقّلل من +همية �جو� 	لّر

في 	لبشر.
�جو� جنة �نا<.�- تنكر فكر_ 	لحيا_ بعد 	لمو=، �	لقيامة، �يو' 	لحسا( 

/ّ. هذ2 	الفتر	ضا= #	= 	لطبيعة 	لما�ية، �بالرغم من +نها h	ئفة �تناقض جميع 	أل�يا. 
	لسما�ية قد �جد= لها تناغما مع ثقافة +خر� هي 	لثقافة 	لبو#ية.

�كتشاm هكسلي للبو�يـة:�كتشاm هكسلي للبو�يـة:
نا<. �تؤمن  /له �ال Rخر_ �ال جنة �ال  تقبل �جو�  	لبو#ية ال  فإّ.  �باعتبا<ها �ين كفر 
بأّ. 	لّر�� 	لبشرية ال تختلف عن <�� 	لحيو	.، �تؤمن بالعو�_ 	لكا<مية (	لعاقبة 	ألخالقية)، 
+� 	لعو�_ باستمر	< /لى 	لعالم بإعا�_ 	لميال�. �طبقا العتقا� بو#	 فـ”	لّسمكة” يمكن +. 
 .“ _��تعو� “فيـال” في حيا_ +خر�، �	لّشخص يمكن +. يعو� بعد موته في شكل” �
/ّ. هذ2 	لفكر_ 	لمتمثلة في “	نتقاN 	أل<�	�” بين فصائل 	لكائنا= لها ما يو	فقها في نظرية 
�	ال<تقاS لد	<�ين. �قـد �صف +حد 	لباحثين في 	لبو#ية 	لعالقة بين 	لبو#ية �نظرّية  Sلنشو	

�	ال<تقاS كما يلى:  Sلنشو	
�في 	لحقيقة فإّ. 	لفلسفة 	لبو#ية تتطلب  .Sال<تقـا	� Sلنشو	لبو#ية ... سعيد_ تماًما بنظرية 	 .ّ/“

�يتحقق �جو�ها بتو	تر  ،Nينظر لها باعتبا<ها في حالة تحّو Sألشيا	فكّل  ،Sتقا>	� Sفعال عملية نشو
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�	ألخال�” فـ:
“/ّ. هيكسلى ير� �جو� 	تفا� بين 	لبو#ية �	ألفكا< 

	لملحد_ 	لكافر_ لقدماS 	إلغريق، �هذ	 ما ساهم في 

	لثابت لربط 	ألفكا<  /ّ. مـيل هيكسلي  �لعه بها. 

الفت  بشكل   Sجا �	لذ�  	لغربية،  باألفكا<  	لبو#ية 

في مقدمة تعقيبه على مفهو' 	لما�_ تّم تبسيطه +كثر 

في مستويا= +خر� من حو	<2 +يضا. لقد �جد 

	لبو#يو.  يتبنا2  	لذ�  	إللحا�  موقف   .ّ+

 ،zهيرقليد لنظر_  مشابه  	أل�	ئل 

	لعديد من شبه  /لى  +شا<  �+يضا 

(+تبا�  	لر�	قيين  بين  	لتطابق 
hينو.) �	لبو#ية...”.٨

+يضا  “<	جاباكس”  الحظ 
	لال   �+ /له  �جو�  في  	لمعتقدين  بعض   .ّ+
�جو� 	هللا �طبيعته  .ّ+ .�+�<يين (من يعتقد
�+صل 	لكو. +مو< ال سبيل لمعرفتها) ممن 
�	لتاسع  عشر  	لثامن  	لقرنين  في  عاشو	 
عشر كانو	 +يضا من 	لمولعين بالبو#ية. 
	لمتطابقة  +ّ. بعض 	ألفكا< شبه  كما 
	لماّ�ية  	لغربية  �	لفلسفة  	لبو#ية  بين 
	ليو' تشكل جزS	 من +فكا< “�يفيد 

3سم كا3يكاتو93 يمثل 
تـوما\ هـ. هكسلي.
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	لوجو�  طبيعة  نظرية  مع  متفقة  تكو.  لن  	لكائنا=  فصائل  تغّير  عد'  فكر_   .ّ/ تتالشى.  ثم  لمد_ 
	لمنسوبة للبو#ّية”.٦

�لـهذ	 	لّسبب يشعر +تبا� �	<�ين بالتعاطف تجا2 	لبو#ّية �قد <ّ�جو	 لها باستمر	< منذ 
	لقر. 	لتاسع عشر.. �كا. +ّ�N من عبر عن �لعه بالبو#ّية تـوماz هـ . هيكسلي، 	لذ� 
جاS بعد �	<�ين �لعب ��ً<	 مهّما في 	نتشا< 	لد	<�ينية. �لقد ظهر هكسلي على 	لمسر� 
كأكثر 	لمؤيدين لد	<�ين، �عـرj بأّنه “كلب �	<�ين 	لوفي”. �قد كا. للمناظر	= 	لتى 
�<جاN 	لدين 	لمد	فعين عن فكر_ “	لخلق” �كتاباته �+حا�يثه قد جعلت  Sلعلما	قامها مع +

منه +شهر مد	فع عن 	لّد	<�ينية في 	لقر. 	لتاسع عشر.
بالبو#ّية، �حتى خالN مجا�الته  	لمعر�فة عن هيكسلى 	هتمامه  	لبسيطة  مـن 	لحقائق 
تناسب  باعتبا<ها  للبو#ّية  ينظر  كا.  �	لمسيحية  	ليهو�ية  مثل  	لّسما�ية  	أل�يا.  ممثلي  مع 
	لتى يريد +. ير	ها قائمة في 	لغر(. �قد +�ضح #لك في مقاN بعنو	.:  	لعلمانية  	لحضا<_ 
 Sلبو#ية عند هيكسلي على ضو	يضا كتابه: “+�	لشر� �	لغر(”،  “	لفلسفة: مقاال= من 

�	ألخال�”، �هو يتضمن 	لوصف 	لتالي للبو#ية: Sال<تقا	� Sلنشو	
	إليما.  	لّر�� عند	إلنسا. �يحسب  للكلمة، �ينكُر  	لغربي  بالمعنى  /لًها   jُيعر “	لبو#ية نسق ال 

 z	لنذ	هي تطلب من �بالخلو� نوًعا من 	لُحمق �تمنيه خطيئة؛ �	لبو#ية ترفض +يذ تأثير لمن يصّلي، 

+. ال يرجو شيئا سو� خال� +نفسهم بجهو�هم 	لّشخصية... �<غم #لك 	نتشر= فى جزS كبير 

من 	لعالم 	لقديم بسرعة مذهلة، �ما h	لت 	لعقيد_ 	لمسيطر_ على جزS كبير من 	لبشر، �+ساسها 
خليط من 	لعقائد 	ألجنبية”.٧

�لع هيكسلي بالبو#ية هو +ّ. 	لبو#ية تتفق مع توجها= هيكسلي  S	>�/ّ. 	لسبب 	لوحيد 
�تنسجم معها في عد' 	إليما. باهللا. �طبقـا لما يقوله “فيجيسا <	جاباكس”، �	لفكرية، 
 Sال<تقا	� Sلنشو	 Sلبو#ية عند هيكسلي على ضو	كاتب “� �	��هو بر�فسو< في جامعة ها
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يلتهب بالكر	هّية ضّد 	لمسيحية، �كانت كتاباته 	لملحد_ #	= نـقد ال#� �قاz للغاية".١٠

�كما نر�، فإّ. نيتشه قد �جه كر	هيته �و 	أل�يا. 	لّسما�ية فقط، �ليس ضّد +�يا. 	لكفر 
+يضا، �باملقابل كتب �� بو	 ما يلي: 

للّدين  معا�يا  ليس  حقيقة  +ّنه  /ّال  	لتا<يخ،  فى  	لملحدين   zشر+ من  �	حًد	  يعد  نيتشه   .ّ+ "<غم 

	أل�يا.  #لك  في  بما  	ألخر�  	لّديانا=  جو	نب  من  	لعديد  �يحّب  يحتر'  كا.  فقد  بالكامل... 
	لوثنّية �حّتى 	لبو#ّية...". ١١

�عنـد مر	جعته لكتا(: "نيتشه �	لبو#ّية: �<	سة حوN مذهب 	لعدمّية" للكاتب <�بر= ]. 
مو<يسو. يقوN 	ألجنليز� 	ألكا�ميى �يفيد <. لو� ما يلي حوN هـذ	 	ملوضو�: 

عميقا   S	ند هنالك   .ّ+  �يبد ما  �لسبب  تقليدّيا،  شيئا  صا<  �	لبو#ّية  نيتشه  بين  مقا<نة   S	جر/  .ّ/"

بينهما: مو<يسو. يشير /لى 	شتر	كهما في عد_ مالمح: فكالهما يشّد� على +نانية 	لبشر في عالم 

ليس فيه /له �ال يتطلع +ّ� منهما /لى كائن خا<جي +� قـّو_ ما لحّل مشكلتهما 	لمشتركة بشأ. 

	لوجو� ... �كالهما يعرj +ّ. 	إلنسا. سيل �	ئم 	لتغّير تتملكه قو� نفسّية مرّكبة، ��	خل هذ	 

	لّسيل ال يوجد شيS مستقّل بذ	ته +� موضو� ال يتغير ( 
١٢."(��يعني 	لّر

	لتى  	لخاطئة  	ألفكا<  هذ2  مصا�<   .ّ/
 .+ بالتأكيد   �تعد ال  بو#	   � نيتشه  يتقاسمها 
�كّل من ينظر  .>�تكو. +كثر من جهل �غر
�عي سوj ير� � Sلطبيعة بذكا	�/لى 	لكو. 
�الئل �	ضحة على �جو� 	هللا تعالى، �قد ثبت 

#لك #لك بالمكتشفا= 	لعلمية 	لحديثة: نظرية 
	النفجا< 	لعظيم، �مبد+ "	إلنسا. هو غاية 	لكو." 

.�>يـفيد هيو
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هيو'”، �هو فيلسوj +سكتلند� من 	لقر. 	لثامن عشر يؤمن بوجو� /له مع كرهه للّدين. 
�قـد كتب “<	جاباكس” ما يلى:  “مما يثير 	الهتما' +ّ. شبه 	لتطابق 	لموجو� بين 	لبو#ّية 
�مو	قف هيو' حوN موضو� 	لر�� 	لقدz قـد 	كتسبت 	هتماما جا�	 من بعض 	لمفكرين 
لنصو�  <	ئد_  [مترجمة   zيفيد� /. <يس  قائال:  يو	صل  ثم  	لبو#ّية”.  فى مو	ضيع  	أل�	ئل 
 ��	لبو#ية من لغة 	لبالي /لى 	ألنجليزية] الحظت كمثاN ما يلي: “ فيما يتعلق باالعتقا� في <
غير مسكونة +� #	= �	ئمة ال تتغير، �ال تتألم ... كا. للبو#ّية موقف منذ +لفين +� +<بعة 

Rالj عا' يسبق موقف هيو' 	لذ� ظهر قبل قرنين فقط”.٩
�كما �ّلل “<	جاباكس” في مقاله فإّ. 	لبو#ّية +ثا<= فضوN 	لعديد من 	لمفكرين بأنجلتر	 
خالN 	لحقبة 	لفكتو<ية ألنهم �جد�ها منسجمة مع 	لفلسفا= 	لتي سا�= في 	لقر. 	لتاسع 
عشر مثل 	لال�ينية �	لبو#ّية. �لقد نظر 	لفيلسوj 	أللماني 	لشهير فريد<يك نيتشه بإعد	 /لى 

	لبو#ية للسبب #	ته.

تعا طف نيتشه مع �لبو�يةتعا طف نيتشه مع �لبو�ية
	لفيلسوj نيتشه من 	لمفكرين 	ألكثر تعلقا باإللحا� خالN 	لقر. 	لتاسع عشر، �قد تبنى 
+فكا<2 على  	إللحا�. �ساعد=  لثقافة  بدال عنـها   [�ّ>�	لمسيحية  للديانة  كر	هية عميقة 
تشكيل 	لفاشية في 	لقر. 	لعشرين �ساعد= بصفة خاّصة على 	لتر�يج للناhية. ناهض نيتشه 
	لمسيحية 	لتى تريد 	لمز	�جة بين فضائل 	لشفقة �	لّرحمة �	لتو	ضع �	إليما. باهللا، �بالتالى 
	أل�يا.  كر2  �قد  	لملتزمة،  	ليهو�ّية  	لقيم  �ضد  	ألخالقية  	إلسال'   Sمبا�� ضّد  +يضا  فهو 
 Nفي مقا�	لّسما�ية ليس بسبب مبا�ئها 	ألخالقية فقط �لكن +ساًسا بسبب /لحا�2 	لمتشّد�. 

له عن نيتشه كتب 	لباحث 	ألمريكي "جاسو. �� بو	" : 
" /ّ. 	إللحا� جزS مهم من فكر نيتشـه"  �يضيف قائًال: "لم يكن نـاقًد	 موضوعّيا، /ّ. نيتشه 
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 �+ �بين  	لحيا_  بين  	لصلة  	نقطعت  لقد   "      
معنى، �+ضحت مجر� �جو� بطريق 	لمصا�فة ال 

يسير نحو +� هدj محد�".  
  يضاj /لى +hمة 	لمعنى تلك +ّ. 	نهيا< 
	لعلمي  	لمستو�  على  	لما�ية  	لنظريا= 
لأل�يا.  جديد_  عو�_  نحو  	لطريق  فتح  قد 
	لّسبب  �لهذ	  	إلسال'.  �خاصة  	لّسما�ية، 
 �	h لتوحيدية؛ فقد	= 	لمعتقد	عد� +تبا�  �	h
عد� من يؤمنو. باهللا �يما<سو. شعائر �ينهم؛ 
مكانتها  تحتل  	لّدينية  �	لقيم  	لمفاهيم  �+خذ= 

	لمهمة في 	لحيا_ 	الجتماعية.
 zألخر� تتطلع بحما	لكفر 	= 	معتقد�/ّ. 	لبو#ية 
	لتيا< من خالN <سم طر� h	ئفة للخال�  لعرقلة هذ	 
	لثقافة  جلبتها  	لتى  	لمعنى  +hمة  +<بكتهم  	لذين   Sلهؤال
	لما�ية. فالّتا�ية �	لهند�سية �ما شابهها مثل طائفة "هير 
�يكا" �	تجاها= 	لعصر 	لجديد 	لتي جلبت كلها تعاليم /لحا�ية مختلفة، ��يانا= "�كريشنا" 
 ،Sلفضا	من  =Sلتي تشغل نفسها بما يسّمى <ساال= مقّدسة ُيعتقد +ّنها جا	لطائر_ 	ألطبا� 	
	لماّ�ية.   Sلمبا��	�	لّصلة باإللحا�  	لذين ال يريد�. قطع   Sعتنقها هؤال	كّلها تعاليم فاسد_ 
�يضاj /لى #لك +ّ. 	لعديد ممن +صبحو	 بو#يين تأثر�	 بد<جة كبير_ بأشياS ال يرغبو. فيها 
�تقليد +عمى لشيS ال يفهمونه. �ببساطة فهم يفعلو. #لك حتى يجلبو	 	الهتما' �يبد�. في 

	لحقيقة كمثقفين �مستنيرين.

فر>3يـك نيتشه ، ,�حد من 
2شـــّد �لملحدين في �لقر) 

�لتاسع عشر.
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(	لمبد+ 	لقائل بأّ. كل تفاصيل 	لكو. تّم ترتيبها بعناية لجعل حيا_ 	لبشر ممكنة) قد +نهت 
فكر_ +نه ال �جو� إلله 	لتي قدمها نيتشه �غير2 من 	لملحدين. �	لعلو' 	لحديثة جاS= بأّ�لة 
�	ضحة +ّ. 	لكو. قد خلق �تّم تنظيمه بتو	h. غير عا��. هـذ2 	أل�لة تكشف بطال. نظرّية 
�تثبت حقيقة 	لخلق، �تلغي فكر_ �جو� نسق #كّي يدير  Sال<تقــا	� Sلنشو	 Nين حو�>	�
	لعالم. لقد +بطلت 	الكتشافا= 	لعلمية �	الجتماعية +فكا< نظريا= مفكر� 	لقر. 	لتاسع عشر 
مثـل ما<كس �فر�يد ��<كهايم. (للمزيد من 	لمعلوما= يرجى مر	جعة مقاN ها<�. يحيى 

" 	نهيا< 	إللحا�: نقطة تحّوN في 	لتا<يخ" �هو موجو� في 	لصفحة 	لتالية :  
www.harunyahya.com/٧٠the_fall_of_atheism _scie٣٤.php

�لبو�ية: 3,حانية �oئفة لثقافة ماّ>ية�لبو�ية: 3,حانية �oئفة لثقافة ماّ>ية
	نتشر=  لما#	   Nحو  N®بالتسا �ثيقة  صلة   =	# 	إللحــا�  ضّد  	لعلمية  	لشها�_  هذ2 
تنها<،  نظريتهم   .ّ+ 	لما�ية  �	لثقافة  	إللحا�  مهندسو   �+> لـقد  	لغربي.  	لعالم  فى  	لبو#ية 
�لمنع 	لتيا< 	لمتنامي 	لمتجه نحو 	أل�يا. 	لّسما�ية عملو	 على مو	جهته بالتر�يج لمعتقد	= 
لها  	لمشابهة  	ألقصى  	لّشر�  ��يانا=   - 	لبو#ية  فإّ.  +خر�  �بعبا<	=  	لبو#ية،  مثل  	لكفر 

- هي تكريس للماّ�ية.
مايكل  مثل  	ألنجليز  	لكتا(  قا'  	لتعزيز؟  هذ	  لمثل  	لغربية  	لثقافة  تحتا]  لما#	  �لكّن 
	لغربي  	لعالم  في  	ألفكا<   "dنحطا	"� تطّو<  بد<	سة  لنكولن  �هنر�  ليخ  �<يتشا<�  بايقنت 
خالN 	أللفي سنة 	لماضية. �قد +�ضحو	 +ّ. 	لعالم 	لغربي قد سقط في 	لقر. 	لعشرين في 
	لغربية قد  	لمجتمعا=  	لما�ية في  	لفلسفة  	لتى فرضتها  	لحيا_  +ّ. طريقة  "+hمة معنى"، +� 
جّر�= حيا_ 	لناz من معناها بأ. جّر�تهم من 	إليما. بوجو� 	هللا �حرمتهم عبا�ته. �قد عّبر 

هؤالS 	لكتا( 	لثالثة بقولهم:
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للما>ية   b3لمتسا� �لسقو�  ,بعد  �لغربي.  �لعالم  في  متز�يد�  تأييد�  �ألخر�  �لكفـر  ,2نظمة  �لبو�ية  تجد 
,�إللحا> في عالم �ليو� قفز� �لعديد من �لمعتقد�� �لفاسد? ,خاصة �لبو�ية في حقل �لدعاية �لمكثفة لقيا>? 
�لوقت  ليفكر بعض  �لمرE فقط   �لمبا>� �لخا,ية يحتا�  �لدين �لحق. ,لفهم طبيعة تلك  (لى  �لعو>?  موجة 

,يخضعها لمنطق �لعقل.
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�لنفهم لما#	 تخلو هذ2 	لمذ	هب من +ساz تستند /ليه، نحتا] /لى غربلتها �تقيمها من 
خالN مقياz 	لمنطق. لقد <+ينا سابقا مبد+ 	لكرما (	لعاقبة 	ألخالقية)، �هو +ساz 	لعديد من 
�يانا= 	لشر� 	ألقصى، �+ظهرنا عد' �جو� +ساz منطقي �جيه له (لمزيد من 	لمعلوما= 

<	جع كتا( ها<�. يحيى: "	إلسـال' �	لعاقبة 	ألخالقية (	لكرما)".     
للبشر.  /لهي  لحسا(  جامع  موعد  في  �ال  /له  �جو�  في  تعتقد  ال  	لديانا=  فهـذ2 
كـيف لهم /#	 +. يؤمنو	 بأّ. كل شخص سوj يجا�h بما يفعله، �يكو. #لك في 	لحيا_ 
	ألخر�ية؟ من يقّر< #لك ؟ /ّ. 	لذين يقدسو. +شياS  تقع "خا<] 	أل<m " يعتقد�. +يضا في 
+شياS ال معنى لها. كيف يمكن لشخص +. يؤّسس لفلسفة حيا_ تنبني على +شيـاS سابحة 
يتعّين  	لخا<جي،   Sلفضا	 	لفضاS، مشكوy في حقيقتها؟ �حتى لو ُ�جد= كائنا= من  في 
للطريق  	لبشرية   .�يرشد  jسو بأنهم  	لّضما.  ماهو  ثم  ُخلقت.  قد  تكو.   .+  ،_>�بالّضر

	لّصو	( ؟
/ّ. 	لذين تتملكهم مثل تلك 	ألفكا< 	لو°ّية عليهم +. يستمعو	 آليا= 	لقرR. 	لكرمي �لقوله 

تعا±:

ُقوَ) ﴾ [�لو�قعة: ٥٧] ﴿ َنْحُن َخَلْقَناُكْم َفَلْوَال ُتَصدِّ
�عليهم +. ينهجو	 نهجه 	لذ� <سمه لهم: 

َعن  ِبُكْم  َفَتَفرََّ�  ُبَل  �لسُّ َتتَِّبُعوْ�  َ,َال  َفاتَِّبُعو6ُ  ُمْسَتِقيمًا  ِصَر�ِطي  َهـَذ�   َّ(2َ,َ  ﴿
[١٥٣ :�اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَ) ﴾ [�ألنعا َسِبيِلِه َ�ِلُكْم َ,صَّ
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<غم +ننا حتى 	آل. قد بحثنا 	لبو#ية باعتبا<ها �هما �hيفا، علينا 	لقوN بأنها تتضمن بعض 
	لمبا��S 	ألخالقية 	أليجابية، فكتب 	لبو#ية تحذ< 	لناz من 	لسرقة �تشجعهم على مساعد_ 
بعضهم 	لبعض �تطهير +نفسهم من 	ألنانية �	لطموحا= 	لهابطة. �كل #لك يوحي بأ. 	لبو#ية 

بد+= �ينا سما�يا قائما على 	لوحي  �فسد= بمر�< 	لزمن.
  يقوN تعالى في 	لقرR. 	لكريم +نه قد بعث لكل +مة <سـوال ليبلغهم 	لدين 	لحق: 

﴿ ِ(نَّا 3ْ2ََسْلَناَ� ِباْلَحقِّ َبِشيرً� َ,َنِذيرً� َ,ِ() مِّْن 2ُمٍَّة ِ(الَّ خَال ِفيَها َنِذيٌر  ﴾ [سو3? 
فاطر: ٢٤]

اُغوَ� َفِمْنُهم مَّْن  ﴿ َ,َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ 2ُمٍَّة 3َُّسوًال 2َِ) �ْعُبُد,ْ� �هللاَّ َ,�ْجَتِنُبوْ� �لطَّ
َكْيَف  َفانُظُر,ْ�  �َأل3ِْ{  َفِسيُر,ْ� ِفي  الَلُة  َعَلْيِه �لضَّ َ,ِمْنُهم مَّْن َحقَّْت  َهَد� �هللاُّ 

ِبيَن  ﴾ [سو3? �لنحل: ]  َكاَ) َعاِقَبُة �ْلُمَكذِّ
�² مكا. Rخر من 	لقرR. يقوN تعا± :

﴿ َ,ِلُكلِّ 2ُمٍَّة 3َُّسوٌ	 َفِإَ�� َجاE 3َُسوُلُهْم ُقِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط َ,ُهْم َال ُيْظَلُموَ) 
﴾ [سو3? يونس: ١٠]

﴿ َ,َتَر� ُكلَّ 2ُمٍَّة َجاِثَيًة ُكلُّ 2ُمٍَّة ُتْدَعى ِ(َلى ِكَتاِبَها �ْلَيْوَ� ُتْجَزْ,َ) َما 
ُكنُتْم َتْعَمُلوَ) ﴾ [سو3? �لجاثية: ٢٨]

هل يمكن 2) 
تكو) �لبو�ية 

>يـنا حقا تم تحريفه 

هل يمكن 2) 
تكو) �لبو�ية 

>يـنا حقا تم تحريفه 



١٥٩

هل يمكن 2) هل يمكن 2) 
تكو) �لبو�ية تكو) �لبو�ية 

>يـنا حقا تم تحريفه >يـنا حقا تم تحريفه 

هل يمكن 2) 
تكو) �لبو�ية 

>يـنا حقا تم تحريفه 



	لمسيحية بعد تحريفها عـبر 
	لسنين، �قد +خبر 	هللا سبحانه 
 .Rلقر	 في  #لك  عن  �تعالى 

	لكريم:
vَثا3ِِهم  َعَلى  َقفَّْيَنا  ُثمَّ   ﴿
�ْبِن  ِبِعيَسى  َ,َقفَّْيَنا  ِبُرُسِلَنا 
�ْإلِنِجيَل  َ,vَتْيَنا6ُ  َمْرَيَم 
�لَِّذيَن  ُقُلوِ�  ِفي  َ,َجَعْلَنا 
�تََّبُعو6ُ 2ْ3ََفًة َ,3َْحَمًة َ,3َْهَباِنيًَّة 
َعَلْيِهْم  َكَتْبَناَها  َما  �ْبَتَدُعوَها 
َفَما  �هللاَِّ  3ِْضَو�ِ)   Eْبِتَغا� ِ(الَّ 
َفآَتْيَنا  3َِعاَيِتَها  َحقَّ  3ََعْوَها 
2َْجَرُهْم  ِمْنُهْم  vَمُنو�  �لَِّذيَن 
 ﴾ َفاِسُقوَ)   مِّْنُهْم  َ,َكِثيٌر 

[سو3? �لحديد : ٢٧]
�يانة  	لبو#ية  تكو.  قـد 
	نتشا<  بعد  حّرفت  حقيقية 
تكو.  �بالتأكيد  	لرهبانية. 
قد شّوهت +كثر من 	ليهو�ية 
� 	لمسيحية. لكن بالرغم من 	لتحريف 	لذ� �خل على هاتين 	لديانتين /ال +نهما ما يز	ال. 
يؤمنا. به. �حتى لو جاS جوهر 	لبو#ية من مصد< /لهي، فقد 	بتعد= هذ2 	لديانة بشكل كامل 

.	 �همية مع بقاS مبا��S +خالقية قليلة  جدָד zصبحت غا<قة في طقو+�عن #لك 	لجوهر 
�من جانب Rخر فالبو#ية تشبه 	لمعتقد	= 	لتوحيدية مثل 	ليهو�ية �	لمسيحية �	إلسال'؛ 

(ّ) �لبو�يين 2, من تحولو� (لى �لبو�ية بغر{ �لرغبة في �لتقليد 
2, لجذ� �الهتما� لهم ال يد3كو) مد� �لخد�b �لذ9 تعرضو� 
له. (ّ) �لبو�ية تجر>هم من كل �لجما	 ,�لقيم �ألخالقية ,تقو> 

2تباعها (لى عالم من �لظال� ,�لضبابية.
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يكو.  �قد  للهنو�؛  <سوال  +<سل  يكو.  قد  تعالى  	هللا   .ّ+ لنا  تبين  	آليا=  هذ2   .ّ/
+<كانها،  بعض  في  	لّسما�ية  	أل�يا.  تشبه  فالبو#ية  منهم,  �	حًد	  قـوتامـا  سـيد	<سـا 
للبشرية، �لكن بعد <حيلهم عمد  	لحقيقة نفسها  	لتا<يخ لكشف  	لرسل جا®�	 عبر   .ّ/ ثم 
+تباعهم /لى تحريف هذ2 	لحقائق. �في 	لحقيقة فإ. تعاليم قـوتاما قد فقد= جذ�<ها بعد 
�فاته، �صـا<= محرفة بالطريقة 	لتى هي عليها 	ليو' مزيجا من +�يا. �ثقافا= 	لبال� 	لتي 

	نتشر= فيها، �حو= �	خلها 	ألساطير 	لمحلية 	لمختلفة �	لخر	فا=. 
�فى تلك 	لحالة، بد�. شك، تصبح 	لسير_ 	لشخصية لسيد	<سا قـوتاما مختلفة تماما   
	ليو'. �توجد نسخ متضا<بة عن قصة حياته، مما  	لتى نعرفها عنه  عن 	لقصص 	ألسطو<ية 
يعطى �اللة �	ضحة +. 	لحقيقة <بما تكو. مختلفة كثيًر	 عن "	لتا<يخ " 	لذ� +لفنا2 	ليو'. 
/ّ. +حد مبا��S 	ألخال� 	لصحيحة 	لتي <�جت لها 	لبو#ية تقو� لالعتقـا� بأ. 	لبو#ية <بما 
تطو<= من �ين توحيد�. �يوضح 	لباحث 	لغربي ]. '. <�برتسـو. 	لعقيد_ 	لبو#ية فيما 

يسميه "سلسلة 	ألنبياS" بقـوله: 
"... 	لبو#ية ال تزعم +نها �ين جـديد، فالتقاليد 	لمتو	<ثة تؤيد كونها 	نتشر= عد_ مر	= من قبل، 

�قوتاما �	حد فقط مـن سلسـلة طـويـلة من 	لبو#يين 	لذين ظهر�	 على فتر	= �تناقلو	 	لدين 

 Nيقا�نفسه. �يوجد تسجيل ألسـماS +<بعة �عشرين من هؤالS 	لبو#يين 	لذين ظهر�	 قبل قوتاما. 

تنتهى. �بعد نسيانها، يظهر بو#	  ثّم  	لوقت  تنتعش �يانته لبعض  /نه، �بعد �فا_ كل بـو#	 منهم 

Rخر ليبشر بما يسمى 	لّد	<مـا، +� 	لحقيقة ".١٤

 =Sجا 	لتى  	لمنحرفة  	العتقا�	=  من  �	حد_  تكو.  <بما  	لبو#ية  بأّ.   Sينبى #لك  كّل 
بأحد  يذكر  محافظا   Sبنا تضع  	لبو#ية  فإ.  +خر�،  ناحية  �من   .Sألنبيا	 +ثر  من  للتخلص 

	لتحريفا= 	لتقليدية 	لتى يمكن +. تحد� خالN فتر_ 	نحالN 	لّدين 	لحق.
	لفخ  	لمسيحيين �	ليهو� قد �قعو	 فى    .ّ/ 	لكريم يقوN 	هللا سبحانه �تعالى   .Rلقر	 في 
	ألفكا<  فإّ.  لذلك   Nكمثا� منهـا،  طائل  ال  �محرما=  بتفاصيل  �ينهم  �+غرقو	   نفسه، 
	لخاطئة في 	لبو#ية حوN 	النز�	S عن 	لمجتمع �/خضا� 	لنفس للتعذيب قد ظهر= +يضا في 
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فهي +يضا تؤمن بنهاية 	لعالم، �تؤمن بمخّلص للبشرية – مثل 	لمسيح عند 	ليهو� �	لمسيحيين؛ 
�	لمهد� عند 	لمسلمين.

Rخر 	لزما. هو 	لفتر_ 	ل¸ تسبق قيا' 	لساعة، �· 	لقرR. 	لكرمي �+حا�يث 	لّرسوN صلى 	هللا 
عليه �سلم عد� من 	إلشا<	= بأّ. 	السال' سوj ينتشر ² كل 	لعا«. �¹º 	لقرR. 	لكرمي 
 jنه سو+��هو ما يز	N حيا،  Sلّسما	نه « يقتل بل ُ<فع /± +�بأ. عيسى عليه 	لسال' « ميت، 
يعو� /± 	أل<m مّر_ +خر�. �قد +خ¹نا 	لنّ¼ صلى 	هللا عليه �سلم +يضا بأّ. 	ملسيح عليه 	لسال' 
 m>أل	متأل  jسو m>أل	جو�2 على � Sثنا+ �سوj يعو� /± 	لدنيا مر_ ثانية. �عند عو�ته، 
يساعد   jملهدّ� سو	  .ّ+ �	لسال_  	لصال_  عليه  	لن¼  +حا�يث  �بينت  �خً¾	.  �سالًما  عدًال 
	ملسيح عليه 	لسال' · <سالته 	ملبا<كة ( ملزيد من 	لتفاصيل 	نظر كتا( ها<�. À¿ "	ملسيح 

سوj يعو�".).
�تبني +حا�يث 	لّرسوN صلى 	هللا عليه �سلم +ّ. Rخر 	لّزما. يتميز مبرحلتني 	ثنتني؛ · 	ملرحلة 
	أل�± ُينكر �جو� 	هللا تعا± جهًر	، �يقّل 	لناz 	ملؤمنو. 	لذين يلتزمو. بقيم 	لدين، �تصبح 
Ãاعا=   m>أل	  · �تكو.  	خل¾	=،  قلة  بسبب  	لقلق  �يشيع  �مشقة،  صعوبة  +كثر  	حليا_ 
	لقلو(  على  	لقسو_  �تسيطر  �	لÆ	عا=،   )�	حلر �تكثر  	لظلم،  �ينتشر  طبيعية،  �كو	<� 
�تقل 	ملحبة �	لّرÈة. Ç بعد #لك تتعا² 	لبشرية من 	لكفر �	لفلسفا= 	لال�ينية 	ل¸ هي 	ملصد< 
�تتبّد� 	لقسو_. �	حلقيقي آلالمهم، �يرجع 	لناz /± 	لدين. �تنتهي 	لÆ	عا=، �ينهز' 	لظلم 
�	لظلم.  	لقلق  من  عانو	  بعد  �	لرفاهية  بالطمأنينة   zلنا	 �ينعم  �	لسال'،  	ألمن  نو<  �يشع 

�	خل¾.  Sلعا« كله بالّرخا	ينعم  jسو�
	ملسيح  �بعو�_  باملهد�  /ميا.  هنالك  �	ملسيحية،  	ليهو�ية   · 	ألمر  هو  كما  	إلسال'،   ·�
�بآخـر 	لزما.. �· 	إلجنيل 	لذ� يتكو. من 	لعهد 	لقدمي (	لّتو<	_ �كتب 	ليهو� 	ألخر�) 
�	لعهد 	جلديد ( 	ألناجيل 	أل<بعة �كتب +خر� �<سائل) هناy عد_ +�صاj آلخر 	لّزما.. 

�	ألناجيل بصفة خاصة تش¾ /± عو�_ 	ملسيح عليه 	لسال'. 
مسيح   Sبمجي  Sبمجي تخبر  نفسها  	لتو<	_   .+ غير  	لتو<	_،  فى  ير�  لم  عيسى  	سم   .ّ/
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﴿ َ,َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ 2ُمٍَّة 3َُّسوًال 2َِ) ﴿ َ,َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ 2ُمٍَّة 3َُّسوًال 2َِ) 
اُغوَ� َفِمْنُهم مَّْن  اُغوَ� َفِمْنُهم مَّْن �ْعُبُد,ْ� �هللاَّ َ,�ْجَتِنُبوْ� �لطَّ �ْعُبُد,ْ� �هللاَّ َ,�ْجَتِنُبوْ� �لطَّ
الَلُة  الَلُة َهَد� �هللاُّ َ,ِمْنُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه �لضَّ َهَد� �هللاُّ َ,ِمْنُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه �لضَّ
َفِسXُ,ْ� ِفي �َأل3ِْ{ َفانُظُر,ْ� َكْيَف َكاَ) َفِسXُ,ْ� ِفي �َأل3ِْ{ َفانُظُر,ْ� َكْيَف َكاَ) 

ِبَني﴾  ِبَني﴾ َعاِقَبُة �ْلُمَكذِّ َعاِقَبُة �ْلُمَكذِّ
(سو3? �لنحل: ٣٦) (سو3? �لنحل: ٣٦) 
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 mسو, ،Eلّر�، ,ُترسل عليهم �لصو�عق من �لّسما� Eيشّتت 2عد� mسو﴿
يسو> حكمه 2نحاE �أل3{، ,يهب �لقو? لمليكه، , يعلي من قّو? �لمسيح﴾. 

[صاموئيل �أل,	 ٢: ١٠ ]
﴿,فى 2يا� هؤالE �لملو�، سوm يقيم �3 �لسما,�� مملكة لن تنها3، ,لن 
,ينهيها،  هو  يدمرها   mسو كلها  �لممالك  ,هذ6  لآلخرين،  حكمها  ُيتر� 

,سوm يبقى هو خالد� (لى �ألبد﴾ [�نيا	 ٢: ٤٤]

ها3,) يحيى (عدنا) 2,قطا3)
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/لى  /شا<	=   yهنا 	لتو<	_  من  	لمو	ضع  بعض  �فى  	لسال'.  عليه   ���	� نسل  من  مخلص 
عن  	لحديث   �>�� بمقدمه  	لتبشير  تّم  	لذ�  �	لمسيح  	لزما..  Rخر  فى  يحد�   jما سو
/لى 	سم  	لسال'. �باإلضافة  	لكريم- عيسى عليه   .Rلقر	 	لتو<	_ هو- كما #كر  +عماله فى 
"	لمسيح" تطلق عليه صفا= +خر� مثل "	لملك" � "	لر(" (بمعنى 	لسّيد 	لمرّبي)  �"كثير 

	لخير	=".١٥
�تتحد� 	لتو<	_ عن مجيS 	لمسيح، �قد قيل 	لكثير عن 	لمملكة 	لتى سوj يقيمها على 

 ����مما �<� +نه سوj جميع 	ألمم تحت <	ية �	حد_، �+ّنه من نسل �	 .m>أل	
بالً�	 �	سعة).  	لسال' في hمانه  �� عليه �	� يشبهه ( حكم  �+نه  	لسال'،  عليه 

�قد جاS في بعض فقر	= 	لتو<	_ ما يلي:
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﴿ ِتْلَك �ْلُقَر� َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن 2َنَبآِئَها ﴿ ِتْلَك �ْلُقَر� َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن 2َنَبآِئَها 
َ,َلَقْد َجاEْتُهْم 3ُُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِ� َفَما َكاُنوْ� َ,َلَقْد َجاEْتُهْم 3ُُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِ� َفَما َكاُنوْ� 

ُبوْ� ِمن َقْبل َكَذِلَك َيْطَبُع �هللاُّ  ُبوْ� ِمن َقْبل َكَذِلَك َيْطَبُع �هللاُّ ِلُيْؤِمُنوْ� ِبَما َكذَّ ِلُيْؤِمُنوْ� ِبَما َكذَّ
َعَلَى ُقُلوِ� �ْلَكاِفِريَن ﴾ َعَلَى ُقُلوِ� �ْلَكاِفِريَن ﴾ 
(١٠١ :mسو3? �ألعر�)(١٠١ :mسو3? �ألعر�)
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﴿هذ� هو عبد� �لذ9 2يدته، �خترته ,>�خل نفسه تسر9 3,حي، ,2سبغت 
عليه من 3,حي، سوm يجلب �لعد	 لألمم؛ لن يصر� فى ,جه 2حد، ,لن 
 Eيرفع صـوته ليسمع من فى �لطرقا�. لن يكسر مزما�3ً مخد,شا ,لن يطفى
ينكسر عزمه حتى  يفشل ,لن  لن  �لحقيقة،  بالعد	  يبلُغ   mمنيًر�، سو فتيال 
يؤسس للعد	 فى �أل3{ مقاما، ,سوm ينتظر �لنا\ شريعته ... 2نا �لرّ� 
نا>يتك بحق، ,سوm 2شّد على يديك، سوm 2حفظك ,2عطيك ميثاقا لكي 
نو�3ً  2منحك   mسو,  ،Eلسجنا� كّل  2حر��3  ,ينطلق   ،Eلعميا� �لعيو)  ُتفتح 
 :٤٢ [2شعيا  �ألمم﴾  به  تهد9 

[١ -٧
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﴿ ِ(َ�� َجاE َنْصُر �هللاَِّ َ,�ْلَفْتُح َ,2َ3َْيَت �لنَّاَ\ ﴿ ِ(َ�� َجاE َنْصُر �هللاَِّ َ,�ْلَفْتُح َ,2َ3َْيَت �لنَّاَ\ 
َيْدُخُلوَ) ِفي ِ>يِن �هللاَِّ 2َْفَو�جl َفَسبِّْح ِبَحْمِد َيْدُخُلوَ) ِفي ِ>يِن �هللاَِّ 2َْفَو�جl َفَسبِّْح ِبَحْمِد 
�بl﴾ (سو3?  3َبَِّك َ,�ْسَتْغِفْر6ُ ِ(نَُّه َكاَ) َتوَّ�بl﴾ (سو3? 3َبَِّك َ,�ْسَتْغِفْر6ُ ِ(نَُّه َكاَ) َتوَّ

�لنصر: ١-٣)�لنصر: ١-٣)
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�لبال>  يحكم   mسو,  ،Eلفقر�� يحكُم   mسو ,بالحق   ...﴿
بالعد	 3حمة بالبؤساE، سوm يضر� �أل3{ بعصا6، ,بأنفا\ 
لخاصرته  �لحقيقة  تكو)   mألشر�3، ,سو� يقتل   mشفتيه سو

حز�ًما﴾ [2شعيا١١: ١- ١٠] 
�تقد' 	لتو<	_ معلوما= كثير_ جد	 عن عو�_ عيسى عليه 	لسال' /لى     

 :m>أل	
﴿ألنني ��هب لكي 2عد لك مكاًنا، ,(�� �هبت ,2عد>� لك 
مكانا، سوm 2حضر ,vخذ�، ,تكو) معي حيثما كنُت﴿ ﴿  

يوحنا ١٤: ٢-٣ ﴾.
﴿(ّ) يسوb سوm يعو> مر? 2خر� تماما مثلما 23يتمو6 يسير 

نحو �لّسماE﴿ ﴿ قو�نين١: ١١ ﴾.
﴿لذ� (�� قيل لكم، () يسوb في �لّصحر�E فال تذهبو�، 2, قيل 
 �<v فال تصّدقو� �لك، فابن mلكم �نظر,� هو في >�خل �لغر
سوm يكو) مثل �لبر� �لذ9 يلمع من �لشر� فيضيE 32كا) 

�لغر�﴿. ﴿ متا ٢٤: ٢٦- ٢٧ ﴾.
�أل3با�،   �ّ3, �لملو�  ملك  ,تقد\،  تبا�3  �لخالق   ()﴿
(نسا)   92 ير6  لم  �لذ9  �لحّي،  �لخلو>،  له  ,�لذ9 هو ,حد6 
,لن ير�6 92 (نسا) سوm يظهر �لمسيح في �لزما) �لمحد>، 
�أل,لى ٦:  �لّرسالة  تيموتوسا  �ألبد ﴿  (لى  ,�لقو?  �لمجد  فله 

.﴾ ١٥-١٦
  عند عو�_ عيسى عليه 	لسال' سوj يكو. 	ألمر �	لحكم بيد2، �فتر_ 
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بعض  	إلنجيل  في   =�>� �قد  	لطيبة.  �	ألخال�   S	لثر	�  Nبالعد تتميز   jسو هذ2  حكمه 
	لمعلوما= عن هذ	 	لموضو�:

﴿بو�3 فى �,9 �ألحال�، ألنهم سوm يرثو) �أل3{﴿ ﴿  متا ٥:٥ ﴾.
﴿لهذ� �لسبب صلو� على هذ� �لنحو ... ليأِ� �لملُك...﴿ ﴿  ماثيو٦ :٩ 

.﴾ ١٠-
“سوm يكو) هنالك بكاE ,صرير لألسنا)، عندما تر,) (بر�هيم ,(سحا� , 
يعقو� ,جميع �ألنبياE في مملكة �لّر�، ,2نتم مطر,>,)، سوm يأتو) من 
�لشر� ,من �لغر�، من �لشما	 ,من �لجنو�، ,يجلسو) فى جنة �لرّ�. 

,حقا سوm يتقّد� متأخر,) ,يتأخر 2,�ئل﴿ ﴿ لوقا ١٣: ٢٨- ٣٠ ﴾.
 >�كما #كرنا سابقا، فإّ. 	لبو#ية +يضا تتنبأ بقد�' مسيح مخّلص. �قد قاN بو#	 /نه بعد مر
+لف عا' من بعد2 سوj يجيS 	لميتيا (+� ميتريا) �ُيتم �ينه �<حمته على 	لعالم. �حوN هذ	 

	لموضو� نو<� بعض ما جاS في مصا�< بو#ية من ��لتين مختلفتين. 
�ال من مصا�< بو<ما:+

 � كاكوساند	   :Sعماh ثالثة  فيها   uعا سعيد،  عهد  عهدنا   .ّ/ لصا<يبوتا:  بو#	   Nيقو"
كانوكاما � كاسابا. بو#	 	لعظيم هو +نا، �لكن بعد� يجيS ميتريا. �مع 	ستمر	< هذ	 	لعهد 
له ميتريا hعيم   Nيقا 	لذ�  	لعظيم هذ	،  تنقضي سنو	ته سوj يكو. بو#	  	لسعيد، �قبل +. 

كل 	لبشرية". 
	لمثاN 	لثانى من مصا�< سايال.:

بو#	 Rخر   Sيجي jقت ما سو�بعد  �لن +كو. Rخرهم.  ،m>أل	لى /  Sجا 	بو#  N�“+نا لست +

 ... +حٌد  يشبهه  خّيٌر، �ال  بالحكمة،  يعبُق  	لمقدسة، سلوكه  باألنو	<  مستنيًر	  �يكو.  	لدنيا،  /لى 

	لحق  	لّدين  يبلغ   jيبّلغ �ينه ... سو  jسو�/ياها،  	لتي علمتكم  	لحقائق  �سوj يكشف لكم 

	لذ� +علنته لكم. /. +تباعه سوj يعد�. باآلالj بينما ال يتجا�h +تباعي بضع مئا=. �هو ُيدعى 
ميتريـا".١٧

ها3,) يحيى (عدنا) 2,قطا3)
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َالِ� َ,َيْهِد9 َمن  َالِ� َ,َيْهِد9 َمن ﴿ َ,�هللاُّ َيْدُعو ِ(َلى َ>�3ِ �لسَّ ﴿ َ,�هللاُّ َيْدُعو ِ(َلى َ>�3ِ �لسَّ
َيَشاEُ ِ(َلى ِصَر�ٍ� مُّْسَتِقيٍم لِّلَِّذيَن 2َْحَسُنوْ� َيَشاEُ ِ(َلى ِصَر�ٍ� مُّْسَتِقيٍم لِّلَِّذيَن 2َْحَسُنوْ� 
�ْلُحْسَنى َ,oَِياَ>ٌ? َ,َال َيْرَهُق ُ,ُجوَهُهْم َقَتٌر �ْلُحْسَنى َ,oَِياَ>ٌ? َ,َال َيْرَهُق ُ,ُجوَهُهْم َقَتٌر 
َ,َال ِ�لٌَّة 2ُْ,َلـِئَك 2َْصَحاُ� �ْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َ,َال ِ�لٌَّة 2ُْ,َلـِئَك 2َْصَحاُ� �ْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها 

َخاِلُد,َ) ﴾ َخاِلُد,َ) ﴾ 
(سو3? يونس: ٢٥- ٢٦)(سو3? يونس: ٢٥- ٢٦)
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عبر 	لتا<يخ 	لممتّد عبد 	لناz تماثيل من 	لخشب �	لحجر �توسلو	 لها طلبا للّنفع، 
�خاُفوها معتقدين +نها مّطلعة على +حو	لهم، �	عتقد�	 +يضا +نها يمكن +. تغضب منهم 
�	لبو#يو. يجعلو. بو#	  .Nلّتمثا	 	فنحن نعني بو# 	بو# Nعندما نقو�/#	 	<تكبو	 	لخطايا. 
	 هللا تعالى. +ما هؤالS 	لذين 	ستهوتهم هذ2 	ألفكا< فركبو	 موجتها �+صبحو	 بو#يين  ندָד
 Sفيها. فهؤال 	قعو�من +جل جذ( 	نتبا2 	آلخرين فهم ال يد<�. �<جة 	لخديعة 	لتي 

 jلم يد< بخلدهم +نهم سو�ال يؤمنو. بحيا_ +خر�ية خالد_، �ال يؤمنو. بجنة +� نا<، 
يبعثو. ثانية �يحاسبو. +ما' 	هللا تعالى. �هؤالS تصيبهم 	لدهشة �	الستغر	( عندما 

يدعو. التبا� 	لحّق ألنهم يظنو. �	همين +نهم على 	لحّق. 
�لقد �	جه جميع 	لّرسل 	لذين حذ<�	 	لناz من �يانا= 	لكفر، ��عوهم لتوحيد 	هللا 
هذ2  من  	لكريم جو	نب   .Rلقر	 لنا  #كر  �قد   ،m	إلعر	� بالجحو�  تتسم  مو	قف  تعالى 

	لمو	قف: 



�لخالصة:�لخالصة:
جـاE �لحـق  جـاE �لحـق  

,oهق �لباطل,oهق �لباطل

�لخالصة:
جـاE �لحـق  

,oهق �لباطل



﴿ ُقْل َجا� �ْلَحقُّ َ�َما ُيْبِدُ� �ْلَباِطُل َ�َما ُيِعيُد﴾ ﴿ ُقْل َجا� �ْلَحقُّ َ�َما ُيْبِدُ� �ْلَباِطُل َ�َما ُيِعيُد﴾ 
(سو!� سبأ: ٤٩)(سو!� سبأ: ٤٩)

ها!�% يحيى (عدنا% $�قطا!)
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َ$َجَعَل   -ٌ� َهَذ� َساِحٌر َكذَّ �ْلَكاِفُر�َ%  َ�َقا5َ  َ$% َجا�ُهم مُّنِذٌ! مِّْنُهْم  َ�َعِجُبو�   ﴿
�ْمُشو�   %ِ$َ ِمْنُهْم  �ْلَمُأل  َ��نَطَلَق  ُعَجاٌ-  َلَشْيٌ�  َهَذ�   َّ%Aِ َ��ِحدً�  Aَِلهًا  �ْآلِلَهَة 
 %ْAِ �َِما َسِمْعَنا ِبَهَذ� ِفي �ْلِملَِّة �آلِخَر Gَُهَذ� َلَشْيٌ� ُيَر� َّ%Aِ ِلَهِتُكْمI ْصِبُر�� َعَلى��َ

  [٤-٧ :M �!سو] ﴾ Nٌالَّ �ْخِتَالAِ َهَذ�
من خال& هذ� �لكتا$ ندعو جميع �لبو�يين ��لذين ساقتهم مشاعرهم لسبب ما للّتعاطف 
�هللا  بوحد�نية  يعترفو�  �بأ.  �هللا،  2ّال  2له  ال  بأّنه  يفهمو� حقيقة  �لوهمية، أل.  �لديانة  هذ7  مع 
تعالى �هيمنته على كل شي<. �ندعوهم بأ. يدخلو� في �إلسال: 9ين 2بر�هيم �موسى �عيسى 
عليهم �لسال:، �9ين �لّنبي محمد صلى �هللا عليه �سلم. ال شك Eّ. �لذF �جد Eجد�D� 79با<7 
 Jقر� �يؤمنو. بهذ7 �لدياناO بما فيها من �لشرN يجد من �لصعوبة على نفسه في �لبد�ية �تخا
بهجرها �تركها. لكنه بعد �لتخلي عن هذ7 �لمعبوO�9 �لز�ئفة �لتى Eشركها مع �هللا تعالى لن 
يعرU سوT 2له ��حد يعبد7 �يوّحد7. �هذ� �إلله �لو�حد هو �لذF يجد7 عند �لشدS، �هو 
 ���لذF يستجيب له 2�� 9عا7 �يسمعه 2�� نا7�9، �هو �لذF يجير7 2�� �ستجاJ به، �يشفيه 2

مرV �يو�سيه 2�� حز.. 
�عن لها كل E ته �لتيJلي �قدWسو�ها بعلمه �أل� VJخلق هذ7 �أل Tلعالمين �لذ� $ّJ 2ّنه

شي<: 

﴿ َ�َما َتَشاAِ %َ�Uُالَّ َ$% َيَشاَ� �هللاَُّ َ!-ُّ �ْلَعاَلِميَن ﴾ ﴿ سو!� �لتكوير: ٢٩ ﴾، 
ْلُت َعَلى �هللاِّ َ!بِّي َ�َ!بُِّكم مَّا ِمن IGَبٍَّة  �قا5 تعالى مخبر� عن نفسه: ﴿ Aِنِّي َتَوكَّ

[٥٦ :Gهو �سو!] ﴾ مُّْسَتِقيٍم bٍبِّي َعَلى ِصَر�!َ َّ%Aِ ِخٌذ ِبَناِصَيِتَهاI الَّ ُهَوAِ

�إلسـالf ��لبـوdّية
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�يرضى  Sير� كل شي�بو#	 /لها (تعالى 	هللا عما يصفو.) يسمع 
عنها.  بنفسه  �ينأ�  	ألصنا'  هذ2  �يهجر  ملّيا  يفّكر   .+ �يغضب 
�ينبغي على 	لذين 	ستحو#= عليهم فكر_ "	لكرما" فأنكر�	 	آلخر_ 

+. يستعملو	 عقولهم �ينقذ�	 +نفسهم من هذ2 	لخديعة ألّ. 

َكاُنوْ�  مَّا  َ,َباِطٌل  ِفيِه  ُهْم  مَّا  ُمَتبٌَّر   Eَهـُؤال   ﴿
[١٣٩ :mألعر��] ﴾ (ََيْعَمُلو
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+نه من غير  	لبشر-  	لبو#يين- شأنهم شأ. جميع  يلقي في قلب  	لشيطا. يمكن +.   .ّ/
	لممكن 	إلفال= من 	لشرy، لكن ينبغي +. يفهم +. هذ2 مجر� �سا�z يبثها 	لشيطا. في 

	لنفوz، فكما +خبر 	لقرR. 	لكريم يأتي 	لشيطا. يو' 	لقيامة �يقوN ألتباعه: 

َ,َ,َعدتُُّكْم  �ْلَحقِّ  َ,ْعَد  َ,َعَدُكْم  �هللاَّ   َّ()ِ �َألْمُر  ُقِضَي  ا  َلمَّ ْيَطاُ)  �لشَّ َ,َقاَ	   ﴿
َفَأْخَلْفُتُكْم َ,َما َكاَ) ِلَي َعَلْيُكم مِّن ُسْلَطاٍ) ِ(الَّ 2َ) َ>َعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفَال 
َتُلوُموِني َ,ُلوُموْ� 2َنُفَسُكم مَّا 2ََنا ِبُمْصِرِخُكْم َ,َما 2َنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِ(نِّي َكَفْرُ� ِبَما 

اِلِميَن َلُهْم َعَذ�ٌ� 2َِليٌم ﴾ [سو3? (بر�هيم: ٢٢] 2َْشَرْكُتُموِ) ِمن َقْبُل ِ()َّ �لظَّ
�هؤالS 	لذين +شركو	 باهللا +شياS +خر� سوj يجد�. +نفسهم بال نصير يقطع نفوسهم 
	لّند' بعد 	. خدعهم 	لشيطا.. �كما هو معلو' فالخال� من 	لشرy يعني 	لتوجه بإخال� 
�/لى 	لعالم من حوله.  zلنا	لى /�/لى 	هللا تعالى �عبا�ته �توحيد2، �تغيير 	لنظر_ /لى نفسه 
�ال  �سلوكه.   .Rلقر	  Íبمبا� �	اللتز	'  	لحاال=  كل  في  	هللا  في  	لكاملة  	لثقة  يعني  �هذ	 
شك +. هذ	 	إلخال� يجلب نعم 	هللا �تأييد2 �<حمته �بركاته. فاهللا �حد2 هو 	لذ� يهد� 

	إلنسا. سبل 	لخير �	لسال' �يقيه من �ساz 	لشيطا. �نزغاته.
/ال  	لحقيقية ال تكمن  �	لطمأنينة  	لحقيقية  	لسعا�_   .+  y>يد +مر2 هللا  يسلم  /ّ. كل من 
في 	إليما. �	لتوحيد. +ما 	لبو#ية فهي خديعة من خد� 	لدنيا �ضالالتها، �	هللا تعالى يبشر 

	لمؤمنين في 	لقرR. 	لكريم بقوله: 

ْل  ﴿ َ,َمن َيتَِّق �هللاََّ َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا َ,َيْرoُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب َ,َمن َيَتَوكَّ
َعَلى �هللاَِّ َفُهَو َحْسُبُه ِ()َّ �هللاََّ َباِلُغ 2َْمِر6ِ َقْد َجَعَل �هللاَُّ ِلُكلِّ َشْيEٍ َقْد3ً�  ﴾ [سو3? 

�لطال�: ٢-٣]
�لهذ	 	لّسبب فإّ. 	لشخص 	لذ� يتو( من خطئه بعد +. كا. مشركا باهللا تعالى يتعين 
ينبغي على كل من يعتبر  	لتي كا. يعبدها ��. +�نى تر��. �لذلك  عليه +. يهجر 	ألصنا' 
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لقد ظهر= 	لنظرية 	لّد	<�ينية، يعني نظرية 	لتطو< بهدj <فض فكر_ 	لخلق، بيد +نها لم تنجح في 
#لك، �ُ	عتبر= مجر� سفسطة خا<جة عن نطا� 	لعلم. �هذ2 	لنظرية تّدعي +. 	لكائنا= 	لحية تولد= 
بطريق 	لمصا�فة من 	لكائنا= غير 	لحية، �قد تم <�ها �نقضها بعد +ّ. +ثبت 	لعلم  +ّ. 	لكو. �	لكائنا= 
�على هذ	 	لنحو +ثبت 	لعلم كذلك +. 	هللا تعالى هو خالق  .hإلعجا	لحية تحتو� على +نظمة غاية في 	

	لكو. �خالق جميع 	لكائنا= 	لحية.        
�هذ2 	لنظرية ال تقو' سو� على مناقضة 	لحقائق 	لعلمية �	ألكا#يب 	لتي ترتد� لباz 	لعلم �جملة 
من 	لتزييفا=، �قد تم 	لقيا' بحملة �	سعة على نطا� 	لعالم لكي تبقى هذ2 	لّنظرية قائمة على +قد	مها، 

غير +. هذ2 	لحملة لم تتمكن من /خفاS 	لحقيقة.  
لقد تعالت 	ألصو	= خالN 	لثالثين سنة 	لماضية في �نيا 	لعلم تبّين بأ. نظرية 	لتطو< تمثل +كبر خديعة 
 =	Sإل�عا	من عا' ١٩٨٠ بأّ.  	عتباً<	لتي +جريت بشكل خا� 	ألبحا� 	قد +ثبتت �في تا<يخ 	لعلم. 
	لّد	<�ينية عا<ية تماما من 	لّصحة، �قد تم 	لتصريح بذلك من قبل 	لعديد من كبا< <جاN 	لعلم.  ففي 
	لواليا= 	لمتحد_ بشكل خا�، صر� 	لكثير من علماS 	لبيولوجيا �	لكيمياS 	لحيوية �علم 	لحفريا= 

�+ّ. +صل 	لكائنا=  ���غيرها من 	لعلو' 	ألخر� بأ. 	لد	<�ينية �صلت /لى طريق مسد
	لحية هو 	لخلق.  �	ليو' تؤكد 	لتطّو<	= 	لعلمية بأ. 	لكو. �جميع 	لكائنا= 

	لحية قد ُخلقت من قبل 	هللا تعالى.   
لقد تنا�لنا مسألة 	نهيا< نظرية 	لتطو< ��الئل 	لخلق في مو	ضع كثير_ 

من +عمالنا، �سوj ُنو	صل #لك  في +عماN +خر�.  �لكن بالنظر 
	لتي يكتسيها هذ	 	لموضو� <+ينا  	لبالغة  /لى 	ألهمية 

+نه من 	لفائد_ /ير	� ملخص لذلك في هذ	 
	لموضع +يضا.       

�نهيا3 �لّد�3,ينية�نهيا3 �لّد�3,ينية



�نهيا3 �لّد�3,ينية�نهيا3 �لّد�3,ينية�نهيا3 �لّد�3,ينية



عليه حتى 	آل.، هو كيف نشأ= "	لخلية 	أل�لى".
تفسر نظرية 	لتطو<، 	لتي ال تعترj بالخلق �ال تقبل بوجو� خالق، نشوS 	لخلية 	أل�لى على +نها 
+تت عن طريق 	لصدفة 	لتي تتضمنها قو	نين 	لطبيعة. حسب هذ2 	لنظرية تكو. 	لما�_ 	لحية قد نشأ= 
من ما�_ غير حية نتيجة للعديد من 	لمصا�فا=، �من 	لمؤكد +. هذ	 	لزعم ال يتو	فق مع +بسط قو	عد 

.Sألحيا	علم 

�لحيا? تنشأ من �لحيا?
في هذ	 	لكتا(، لم يتطر� �	<�ين /لى +صل 	لحيا_. فقد كا. 	لفهم 	لبد	ئي لحقيقة 	لحيا_ في 
 Sلنشو	ً. لقد القت نظرية 	= بنيا= بسيطة جد	لحية #	لكائنا= 	بأ.  m	إلفتر	عصر2 يعتمد على 
	لتلقائي 	لتي 	نتشر= في 	لقر�. 	لوسطى، �	لتي تقوN +. 	لمو	� غير 	لحية تجمعت من تلقاS نفسها 
لتشكل كائن حي، <�	جًا �	سعًا في #لك 	لزمن. من 	العتقا�	= 	لتي نتجت عن هذ2 	لنتيجة هي +. 
	لحشر	= تنشأ عن بقايا 	لطعا'، �+. 	لجر#	. تأتي من 	لقمح. هنا يجد< بنا +. نتعرm لتجربة مضحكة 
�كا. 	لمنتظر +. يخر]  ،uلقما	سخة من �قا' بها 	لبعض، حيث تم �ضع بعض 	لقمح على قطعة 

جر#	ً بعد برهة من 	لزمن.
�من 	لمنطلق #	ته كا. يعتقد +. 	لديد	. تخر] من 	للحم؛ /ال +نه لم يلبث 	لعلم +. +ثبت +. 	لديد	. 

ال تخر] من 	للحم بشكل تلقائي، �/نما يحملها 	لذبا( بشكل يرقانا= ال تر� بالعين 	لمجر�_.
كا. هذ	 	العتقا� سائد	ً في 	لزمن 	لذ� كتب فيه �	<�ين كتا( "+صل 	ألنو	�" ، فقد كا. يعتقد 

بأ. 	لبكتريا جاS= /لى 	لوجو� من ما�_ غير حية �كا. هذ	 	العتقا� مقبو	 علميًا.
لم يطل 	لوقت حتى +علن باستو< نتائج �<	ساته 	لطويلة �+بحاثه 	لكثير_ 	لتي تدحض +ساz نظرية 

�ين. قاN باستو< في محاضرته 	لتي +علن فيها عن 	نتصا<	ته في 	لسو<بو. عا' ١٨٦٤:>	�
"ال يمكن +. تستفيق نظرية 	لنشوS 	لتلقائي من 	لضربة 	لصاعقة 	لتي +صابتها بها هذ2 	لتجربة 	لبسيطة." 

١٨

قا�' 	لمد	فعو. عن 	لنظرية 	لد	<�ينية 	كتشافا= باستو< لوقت طويل. /ال +. ماجاS به باستو< 
باإلضافة /لى ما كشف عنه 	لتقد' 	لعلمي من 	لبنية 	لمعقد_ لخلية 	لما�_ 	لحية، +بقيا فكر_ �جو� 	لحيا_ 

على سطح 	أل<m عن طريق 	لصدفة في مأ�h لم تستطع 	لخر�] منه.
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�النهيا3 �لعلمي للنظرية �لد�3,ينية
بالرغم من +. هذ2 	لنظرية تعو� في جذ�<ها /لى 	لتا<يخ 
	إلغريقي 	لقديم، /ال +نها شهد= +�سع 	نتشا< لها في 	لقر. 
	لتاسع عشر . كا. +هم تطو< شهدته 	لنظرية هو صد�< كتا( 
تشا<لز �	<�ين "+صل 	ألنو	�" 	لذ� صد< عا' ١٨٥٩. في 
 m>أل	لمختلفة على 	 �	ألنو	ين +. �هذ	 	لكتا( ينكر �	<
�ين +. جميع 	لكائنا= 	لحية لها جد >	� Nهللا. يقو	قد خلقها 
�+نها قد تنوعت �	ختلفت بسبب 	ختالفا= طا<ئة  yمشتر

متد<جة +تت عليها عبر 	ألhما..
�كما يقر �	<�ين نفسه، فإ. نظريته ال تقو' على +� حقيقة 
�ين في فصل مطوN من كتا( بعنو	. >	� jعلى #لك، يعتر _�علمية ثابتة، بل /نها مجر� "/فتر	m". عال

"	لمصاعب 	لتي تو	جهها 	لنظرية" +. 	لنظرية تتها�� +ما' 	لعديد من 	ألسئلة 	لحرجة.
عقد �	<�ين Rماله على 	الكتشافا= 	لعلمية 	لتي كا. يظن +نها ستزيل 	لعقبا= 	لتي تو	جهها نظريته، 

/ال +. ما +ثبتته هذ2 	الكتشافا= جاS عكس ما تمنا2 	لرجل.
�تظهر هزيمة �	<�ين +ما' 	لعلم 	لحديث من خالN ثال� نقاd <ئيسية:

.m>أل	جه �١-لم تتمكن هذ2 	لنظرية بأ� �سيلة من 	لوسائل +. تفسر كيف نشأ= 	لحيا_ على 
٢-ال يوجد +� 	كتشاj علمي يدN على قد<_ "	لتقنيا= 	لتطو<ية" 	لتي تفترضها 	لنظرية على 	لتطو< 

.N	ألحو	من  Nفي +� حا
٣-مايثبته 	لسجل 	إلحاثي  هو عكس 	ال�عاS	= 	لتي تقو' عليها نظرية 	لتطو<.

سنناقش في هذ	 	لفصل هذ2 	لنقاd 	لثال� 	لرئيسية:

�لعقبة �أل,لى �لتي  لم تذلل: 2صل �لحيا?
 m>أل	حيد_ ظهر= على سطح �تقوN نظرية 	لتطو< +. جميع 	لكائنا= 	لحية قد تطو<= عن خلية 
	لبد	ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. �لكن كيف يمكن لخلية �حيد_ +. ينشأ  عنها 	لماليين من 	ألنظمة �	ألنو	� 
 N	سؤ 	إلحاثية ، هذ	لسجال= 	لم تظهر عالئمه في  	لتطو< قد حد� فعًال فلما#	 	كا. هذ 	#/�	لحية؟  
لم تتمكن 	لنظرية 	إلجابة عليه. /ال +. 	لسؤ	N 	أل�N 	لذ� بقي يو	جه هذ2 	لنظرية، 	لتي لم تجد جو	با 

 شا3لز >�3,ين
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تطو<2 +. ينجح في تركيب خلية حية من خالN تجميع عد� من 	لمو	� 	لعضوية مع بعضها.
/. 	لظر�j 	لمطلو( توفرها لتركيب خلية حية هي +كثر بكثير من +. ُتعرm. فإمكانية تركيب 
+حد 	لبر�تينا= 	لتي تعتبر حجر 	ألساz في 	لخلية بشكل عشو	ئي هي ١ /لى ١٠٩٥٠ �هذ	 بالنسبة 

لبر�تين مكو. من ٥٠٠ حمض +ميني؛ �في 	لرياضيا= يعتبر +� 	حتماN +صغر من ١٥٠ مستحيًال!
/. جز�S 	لـ DNA 	لذ� يتو	جد في نو	_ 	لخلية �	لذ� يخز. 	لمعلوما= 	لو<	ثية، هو في حد 
#	ته بنك معلوما= معجز. فلو +. 	لمعلوما= 	لمشفر_ في جز�DNA S قد +فرغت كتابة فإنها ستشغل 

مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد	ً من 	لموسوعا= كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
�هنا تنشا مشكلة +خر� مثير_: فجز�S 	لـ DNA ال يمكنه +. يتضاعف /ال بمساعد_ بعض 
	لبر�تينا= 	لمختصة (	ألنزيما=)، �هذ2 	ألنزيما= ال يمكن +. تتشكل بد�<ها  /ال من خالN 	لمعلوما= 
�بما +. كل منهما يعتمد على 	آلخر ، فمن 	لضر�<� +. يتو	جد	 في  .DNA لـ	 Sلمشفر_ في جز�	
	لوقت نفسه عند عملية 	لتضاعف.�هذ	 يأتي بالنظرية 	لقائلة +. 	لحيا_ قد نشأ= من تلقاS نفسها /لى 
�قد 	عترj 	لبر�فسو< ليسلي +�<جيل ، �هو تطو<� مشهو< من جامعة سانت ياغو  .��طريق مسد

كاليفو<نيا بهذ2 	لحقيقة من خالN موضو� نشر في مجلة 	لعلو' 	ألمريكية عا' ١٩٩٤:
"من 	لمستحيل +. تكو. 	لبر�تينا= �	لحموm 	آلمينية، �كالهما جزيئا= معقد_، قد نشأ= من 

تلقاS نفسها في نفس 	لوقت �في نفس 	لمكا.. +ضف /لى عد' /مكانية تو	جد +حدهما ��. 	آلخر . 

�هكذ	 �من 	لنظر_ 	أل�لى يجد +حدنا +نه من 	لمستحيل +. تكو. 	لحيا_ قد نشأ= من خالN عمليا= 

() �لطفر�� �لو�3ثية ال يمكن بأ9 حا	 من �ألحو�	 2) 2) 
تظيف معلوما� جديد? لـ DNA : فاألجز�E �لتي تكو) 

�لمعلوما� �لجينية عندما تنزb من 2ماكنها (ما 2) يحد¤ لها 
خر�� 2, تنتقل (لى قسم vخر من �لـ DNA، فالطفر�� 

�لو�3ثية ال يمكن 2بد� 2) تكسب �لكائن �لحي 
عضو� جديد� 2, �) تمنحه خاصية (ضافية. ما 
يحد¤ من جر�E �لطفر�� �لو�3ثية 2مو3 غير 

عا>ية كأ) تخر� �لرجل من �لظهر 2,  تخر� 
�أل�) من �لبطن.      
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�لمحا,ال� �لعاجز? في �لقر) �لعشرين
�N من تبنى موضو� منشأ 	لحيا_ في 	لقر. 	لعشرين كا. 	لتطو<� 	لمشهو< +لكسند< +�با<ين. + ./
تقد' هذ	 	لعالم بالعديد من 	آل<	S 	لعلمية في 	لثالثينيا= من #لك 	لقر.، حا�N من خاللها /ثبا= 
/مكانية تطو< خلية 	لكائن 	لحي عن طريق 	لصدفة. /ال +. �<	ساته لم تنته /ال بالفشل، مما حد	 بأ�برين 

تقديم 	العتر	j 	لتالي:
	ألنظمة  تطو<  �<	سة  في  غموضًا   dلنقا	 +كثر  	أل�لى   	لخلية  منشأ  مشكلة  بقيت  لألسف،   "  

	لحية".١٩
حمل 	لتطو<يو. بعد +�برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ 	لحيا_. �كا. +كثر هذ2 	لتجا<( شهر_ 
 =	hلغا	لعالم بدمج عد� من 	 	ألمريكي ستانلي ميللر عا' ١٩٥٣. قا' هذ	لكيميائي 	لتي قا' بها 	تلك 
 Nلطاقة. من خال	< من 	ليها مقد/ jضا+� ،m>ئي لأل	لبد	 vلمنا	نها كانت موجو�_ في + mلتي يفتر	
هذ2 	لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد� من 	لحموm 	ألمينية (	لجزيئا= 	لعضوية) 	لتي تتو	جد في 

تركيب 	لبر�تينا=.
 /ال +نه لم تمض عد_ سنو	= حتى ثبت بطال. هذ2 	لنظرية، 	لتي كانت تعتبر خطو_ <	ئد_ في 
تقد' نظرية 	لتطو<، فالمناv 	لذ� 	ستخد' في هذ2 	لتجربة كا. مختلفًا جد	ً عن 	لظر�j 	أل<ضية 

	لحقيقية.٢٠
�بعد فتر_ من 	لصمت 	عترj ميللر +. 	لمناv 	لذ� 	ستخدمه في تجربته كا. غير حقيقيًا.٢١

لقد باS= جميع محا�ال= 	لتطو<يين في /ثبا= نظريتهم في 	لقر. 	لعشرين بالفشل. يعترj 	لعالم 
 "m>أل	لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "	من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذ2  	لجيولوجي با�	

عا' ١٩٩٨:
"ها نحن 	ليو' نغا�< 	لقر. 	لعشرين ��. +. نتمكن من حل 	لمشكلة 	لتي بد+نا 	لقر. معها �هي : 

كيف بد+= 	لحيا_ على 	أل<m؟"٢٢

�لبنية �لمعقد? للحيا?
	لسبب 	لرئيسي 	لذ� +�قع نظرية 	لتطو< في مأ�h "كيف بد+= 	لحيا_" هو +. 	لكائنا= 	لحية، 
حتى 	لبسيطة منها، تنطو� على بنيا= في غاية 	لتعقيد. فالخلية 	لو	حد_ من 	لكائن 	لحي +كثر تعقيد	ً 
من +� منتج تقني صنعته يد 	لبشر. فحتى يومنا هذ	 ال يمكن أل� مختبر كيميائي مهما بلغت �<جة 
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تأثير الما�3
�ين 	إلجابة على هذ	 	لسؤ	N من خالN 	لفهم >	� N��لكن كيف حتد� هذ2 "	لتغ¾	= 	إلÑابية"؟ حا

	لكائنا= 	حلية تو<�  	لذ� عاu قبل �	<�ين، فإ.   y>لوقت. فحسب نظرية الما	 للعلو' · #لك  	لبد	ئي 

صفاִדا 	لÔ 	كتسبتها خالN حياִדا /± 	ألجياN 	لتالية ، �هذ2 	لصفا= تتر	كم من جيل /± Rخر لتشكل +نو	� 

جديد_ من 	لكائنا= 	حلية. فحسب الما<y، 	لز<	فا= هي كائنا= تطو<= عن 	لظباS عندما كانت جتاهد 

من +جل 	لوصوN /± 	لثما< 	لÔ حتملها 	ألشجا< 	لعالية، فطالت <قبتها من جيل /± Rخر ح¸ 	ستقر= على 

.Nلطو	 	هذ

�ين مثاًال مماثًال · كتابه فقاN +. 	لدبب غطست · 	ملاS +ثناÖ Sثها عن 	لطعا' >	� �>��باقتفاS +ثر2، +
٢٥."Nألجيا	فتحولت  /± حيتا. على مر 

/ال +نه ما لبثت +. ظهر= قو	نني 	لو<	ثة على يد 	لعا« ماندN · 	لقر. 	لعشرين، مما +حبط +سطو<_ 

�هكذ	 سقط 	الصطفاS 	لطبيعي كدعامة من �عاما= نظرية 	لتطو<. .Nألجيا	لصفا= ع¹ 	 �	متد	

�لد�3,ينية �لجديد? ,�لطفر��
�من +جل 	لوصوN /± حل، قا' 	لد	<�ينيو. بتطوير "نظرية تركيبية جديد_" +� ما يدعى بـ "	لد	<�ينية 

	جلديد_" · Øاية 	لثالثينيا= من 	لقر. 	لعشرين. +ضافت 	لد	<�ينية 	جلديد_ نظرية "	لطفر	="�هي تشوها= 

جينية تطر+ على 	لكائن 	حلي �حتد� بفعل تأث¾	= خا<جية مثل 	لتعرm /± 	إلشعاعا= �+خطاS · تضاعف 

	لـ  DNA، باإلضافة /± 	لطفر	= 	لطبيعية.

� 	لنمو#] 	لذ� يقف مد	فعÙ 	ليو' عن نظرية 	لتطو< هو  	لد	<�ينية 	جلديد_.تقوN هذ2 	لنظرية 	جلديد_ 

ـأ. 	ملاليني من 	ألحياS 	ملتو	جد_ على سطح 	أل<m قد جاS= نتيجة لطفر	= طر+= على 	ألعضاS 	ملعقد_  

 Úتأ 	لعلمية  	حلقيقة   .+ /ال  �<	ثية.  /ضطر	با=   �+ �	ألجنحة،  �	لرئا=  �	لعيو.  	آل#	.  مثل  	لكائنا=  Ûذ2 

· عكس 	الجتا2 	ملطلو(. فالطفر	= « تكن · يو' من 	أليا' /Ñابية تؤ�� /± تقوية �تعزيز 	لقد<_ 	حليوية  

	لكائن 	حلي، �/منا  /± /Øاكها �/ضعافها..
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كيميائية بحتة"٢٣
ال شك +نه /#	 كا. من 	لمستحيل +. تنشأ 	لحيا_ من +سبا( طبيعية، فال بد +نها قد "خلقت" بيد خالق. 

هذ2 	لحقيقة تلغي نظرية 	لتطو< ، �	لتي تهدj بالد<جة 	لرئيسية /لى /نكا< 	لخلق، من +ساسها.

�ألفكا3 �لخيالية لنظرية �لتطو3
	لنقطة 	لثانية 	لتي تدحض نظرية �	<�ين هي +. كال 	لمفهومين 	للذين �ضعتهما 	لنظرية كـ "تقنيا=  

تطو<ية" ثبت +نها في 	لحقيقة ال تملك +� قو_ تطو<ية.
لقد 	عتمد �	<�ين في خدعة 	لتطو< 	لتي خر] بها على فكر_ "	إلصطفاS 	لطبيعي". �قد ضمن هذ2 

	لفكر_ في كتابه: "+صل 	ألنو	� ، عن طريق 	الصطفاS 	لطبيعي..."
يقوN قانو. 	الصطفاS 	لطبيعي +. 	لكائنا= 	لحية 	لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي 	لتي  يمكن 
+. تبقى في معركة 	لحيا_. على سبيل 	لمثاN، عندما تهاجم 	لحيو	نا= 	لمتوحشة قطيعًا من 	لغزال.، فإ. 
	لغزال. 	ألقو� �	لتي يمكنها +. تركض بسرعة +كبر هي 	لتي ستنجو	 �تبقى على قيد 	لحيا_. �هكذ	 
�	لسريعين فقط. �لكن، �لنفترm +ننا سلمنا بهذ	 جدًال، فهل يمكن  Sألقويا	يتشكل قطيع جديد من 
لهؤالS 	ألقوياS من قطيع 	لغزال. +. يتطو<�	 بأ� شكل من 	ألشكاN ليصبحو	 خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.

لذلك نقوN +. هذ2 	لفكر_ ال قو_ تطو<ية لها. �	<�ين نفسه كا. قلقًا بشأ. هذ2 	لحقيقة 	لتي �ضعها 
:Nحيث قا �	ألنو	في كتابه +صل 

"ال يمكن لقانو. 	الصطفاS 	لطبيعي +. يحقق شيئًا مالم تحد� تغيير	= فر�ية /يجابية".٢٤

 Eلنشو� لنظرية  حصل  مكسب   92 هنا�  ليس 
�لطبيعي.  �الختيا3   ,2  Eالنتقا� فكر?  من   Eإل3تقا�,
 ��أليا من   �يو في  تعمل  لم  �آللية  هذ6  �لك أل) 
على تطوير �لمعلوما� �لجينية 2, (غنائها لد� 92 
 (2  bنو أل9  يمكن  ال  (نه     .bألنو�� من   bنو
يتغير (لى نوv bخر مختلف عنه؛ بمعنى 2) �لتطو3 
 ,2 سمكة،  فيصبح  �لبحر  نجم  يغير   (2 يمكن  ال 
 b<لضفا� يغير   ,2  ،b<فتصبح ضفا �ألسما�  يغير 
فتصبح تماسيح 2, يغير �لتماسيح فتصبح طيو�3.    
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�لسجال� �إلحاثية: 
ال >ليل على ,جو> 2شكا	 مرحلية

�ضوحÙ · سينا<يو نظرية  =	Sال�عا	ملستحاثا= على +كثر 	حلقيقة ال يوجد +� �ليل · سجل 	 ·

	لتطو<.

حسب نظرية 	لتطو<، فإ. كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، +� +. 	لكائنا= 	لسابقة قد حتولت 

/± كائنا= +خر�، �كل 	ألنو	� نشأ= ֲדذ2 	لطريقة. �حسب 	لنظرية، فإ. هذ2 	لتحوال= 	ستغرقت ماليني 

	لسنني.

�جو� عد� كب¾ من 	ألنو	� 	ملرحلية 	لÔ عاشت  �>��/#	 كا. هذ	 	الفتر	m حقيقي ، فمن 	لضر

· فتر_ 	لتحوN 	لطويلة. على سبيل 	ملثاN البد من �جو� كائن نصفه Þكة �نصفه سلحفا_ Àمل صفا= 

�	حف، +� h آلخر	لنصف 	�	لسلحفا_ باإلضافة /± صفا= 	ألÞاy 	لÀ Ôملها +صًال. +� كائنا= نصفها ط¾ 

حتمل بعض صفا= 	لطيو< باإلضافة /± صفا= 	لز�	حف 	لÔ حتملها +صًال. �مبا +Øا · 	لطو< 	ملرحلي، فهي 

كائنا= عاجز_ غ¾ مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق 	لتطو<يو. على هذ2 	ألشكاN 	خليالية /سم "	ألشكاN 	لتحولية"

لو كا. هناy حيو	نا= كتلك حقÙ، فيجب +. يكو. 

�	ألهم  متنو�.  �بشكل  منها  	لباليني  بل  	ملاليني   yهنا

من #لك Ñب +. حتمل سجال= 	ملستحاثا= بقايا هذ2 

�ين · كتابه "+صل 	ألنو	�":>	� Nلغريبة. يقو	 Sألحيا	
�جو�  من  فالبد  صحيحة،   Ôنظري كانت   	#/"
تصنف   Ôل	 	ملختلفة  	ألنو	�  من   ß¾كب  ßعد�
ضمن فئة �	حد_، �هذ	 	لوجو� ستثبته 	لسجال= 

	إلحاثية". ٢٧

vما	 >�3,ين تتبد>
بالرغم من جميع محا�ال= 	لتطو<يين 	لجا�_ في /يجا� مستحاثا= تدعم تصو<	تهم في �جو� 
مخلوقا= تحولية في منتصف 	لقر. 	لعشرين  في جميع +نحاS 	لعالم، /ال +نهم لم يجد�	 + يًا منها . لقد 
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فيها  تغي¾ عشو	ئي   �+� ßبنية معقد_ جد +. جز�À DNA Sمل  ببساطة هو  �	لسبب �<	S هذ	 

:àملوضو� كالتا	نغاناتا. 	جلينا= <	يشر� عا«  .ß¾كب ß>سيؤ�� ضر

�ًال، 	لطفر	= 	جلينية نا�<_ 	حلد��. ثانيÙ 	لطفر	= · معظمها ضا<_ �مهلكة · بعض 	ألحيا. ألØا +"

 Sألسو	قييتنحد< به �و 	ملنظم ، · +� كائن حي <	على  _�تغ¾	= عشو	ئية ، �+� تغ¾ غ¾ منظم، عال

�ال ترتقي به /± 	ألفضل. فاÛز_ 	أل<ضية 	لÔ قد تصيب +حد 	ألبنية على سبيل 	ملثاN، ستتسبب · تغي¾ 
٢٦".Sلبنا	 · Ùبالطبع ما لن يكو. حتسين 	هذ�· 	إلطا< 	لعا' Ûا، 

Ûذ	 ليس غريبÙ غيا( +� �ليل على �جو� طفر_ كانت 	لسبب · تغي¾ 	لشفر_ 	لو<	ثية �و 	ألفضل. 

على 	لعكس فجميع 	لطفر	= كانت ناكسة . +صبح �	ضحß#/ Ù +. 	لطفر_ 	لÔ 	عت¹= من تقنيا= 	لتطو< ال 

جتلب على 	لكائن 	حلي /ال 	ملزيد من 	لضعف �جتعله عاجزß. ( من 	لتأثر	= 	لشائعة للطفر_ · 	لعصر 	حلديث 

مرm 	لسرطا.). �طبيعي +. ال تكو. تقنية مدمر_ من تقنيا= "	لتطو<"، كما ال ميكن لـ "	الصطفاS 	لطبيعي 

�جو� هذ2 	لتقنيا= تنتفي  Sبانتفا�"  +. ينجز شيئÙ بنفسه. �هذ	 يعá +نه ال يوجد تقنيا= تطو< · 	لطبيعة. 

عملية 	لتطو<.

(ّ) علماE �ألحياE �لذين هم من 2نصا3 نظرية �لتطو3 
قد 2خذ,� يبحثو) عن نمو�� مفيد للطفر�� �ألحيائية 
بد�ية  منذ  �ألحيائية  للطفر��  �لذبا�  عرَّضو�  حيث 
�لقر)، (ال 2نه في نهاية تلك �لمساعي ,�لمجهو>�� 
لم يتم �لحصو	 (ال على �با� مريض، ,عليل، ,غير 
لذبابة  صو3?  �ليسا3  ,على  �ألعلى  في  ,يوجد   .�تا
فاكهة طبيعية، ,في �ألسفل ,على �ليمين توجد �بابة 
,خرجت  �ألحيائية  للطفر��  تعرضت  2خر�  فاكهة 
سيقانها من 23سها، 2ما في 2على �ليمين فتوجد �بابة 
,�لك  مشو6  بشكل  2جنحتها  خرجت  قد  فاكهة 

بالطبع نتيجة لما تعرضت له من طفر�� 2حيائية.

186



٢-هومو هابيليس.
z٣-هومو +<يكتو
٤-هومو سابينس

�يعني "قر� جنو( /فريقيا".�	لحقيقة  "zلوبيثيكو	ستر�يطلق 	لتطو<يو. على 	لجد 	أل�N لإلنسا. " +
هو +. هذ	 	لمخلو� ليس /ال نوعا من 	لقر�� 	لقديمة 	لمنقرضة. +ثبتت 	ألبحا� 	لو	سعة 	لتي +جر	ها 
�كرما. �	لبر�فسو< تشا<لز +�كسنا<�، من /نكلتر	 �	لواليا= 	لمتحد_، h للو<� سولي	لتشريح ، 	عالما 
على مستحاثا= +�ستر	لوبيثيكوz +. هذ2 	لمستحاثا= تعو� /لى +نو	� عا�ية من 	لقر�_  	لتي 	نقرضت 

�	لتي ال تحمل +� شبه مع 	إلنسا..٣٠
�	لفئة 	لثانية 	لتي يصنفها 	لتطو<يو. هي "هومو" �تعني "	إلنسا." �حسب نظرية 	لتطو<، فإ. 
�هنا 	ختر� 	لتطو<يو. خطة مثير_ بتركيبهم  .zلوبيثيكو	ستر�ساللة 	لهومو +كثر تطو<	ً من ساللة +
�ضعها بترتيب معين. /ال +. تلك 	لخطة خيالية ألنه لم يثبت �لهد_ مستحاثا= من هذ2 	لمخلوقا= 
�جو� +� عالقة تطو<ية بين هذ2 	لفئا= 	لمختلفة. يقوN +حد +هم 	لمعلقين على نظرية 	لتطو< /يرنست 

ماير في كتابه "من 	لمناظر	= 	لطويلة:
 " تعتبر 	ألحجية 	لتا<يخية 	لتي تتكلم عن +صل 	لحيا_ +� +صل 	لهومو سابينس +حجية صعبة حتى +نها 

تتعا<m مع 	الكتشافا= 	ألخير_."٣١

�من خالN 	لسلسلة 	لتي �ضعها 	لتطو<يو. فإ. 	لفئا= 	أل<بع: +�ستر	لوبيثيكوz، هومو هابيليس، هومو 

+<يكتوz، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها 	لبعض. /ال +. 	الكتشافا= 	ألخير_ 	لتي ظهر= على يد 

علماS 	لمستحاثا= 	لبشرية قد +ثبتت +. هذ2 	لفئا= 	أل<بعأ�ستر	لوبيثيكوz ، هومو هابيليس، هومو 
+<يكتوz، هومو سابينيس قد عاشت في بقا� مختلفة من 	لعالم �في hمن �	حد.٣٢

عال�_ على هذ	، فإ. 	ألجز	S 	لبشرية 	لتي صنفت في فئة "هومو +<يكتوz" لم تنقرm حتى �قت 
قريب جدً	، +ما 	لنياند<تاليين �	لهوموسابينيس فقد تعايشو	 في hمن �	حد �في منطقة �	حد_.٣٣

 Sألحيا	ً لآلخر. يفسر عالم 	بأ. +حد منهم يمكن +. يكو. جد Sال�عا	يدحض  jالكتشا	 	هذ
	لقديمة ستيفن جا� غولد Stephen  Jay Gould من جامعة ها<فا<� 	لنهاية 	لمسد��_ 	لتي �صلت 

/ليها نظرية 	لتطو<، بالرغم من +نه عالم تطو<�:
 zلوبيثيكو	ستر�ما#	 سيكو. مصير فكرتنا /#	 كا. هناy تز	من معيشي لثال� من فئا= 	لهومو (	إلفريقي �	أل
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+ثبتت جميع 	لمستحا� 	لتي 	كتشفت +ثناS 	لحفريا= 	لجيولوجية عكس ما قالت به 	لنظرية 	لد	<�ينية 
تمامًا: لقد نشأ= 	لحيا_ فجأ_ �بتشكل تا' ال �جو� أل� شكل تحولي.

:Nلحقيقة عندما قا	بهذ2  Derek Ager غرR إلنجليز� �يريك	لعالم 	لتطو<، 	 Sقر +حد علما+
	لنقطة هي +ننا عندما قمنا بتقصي 	لسجل 	إلحاثي بالتفصيل سو	S على مستو� 	ألنو	� +� 	لترتيب 

	لزمني 	لمر_ تلو 	لمر_، لم نجد تطو< تد<يجي +� مرحلة 	نتقالية، �/نما ظهو< مفاجئ لمجموعة من 
	لكائنا= على حسا( +خر�.٢٨

هذ	 يعني +. 	لسجل 	إلحاثي يبرهن +. جميع 	لكائنا= 	لحية قد ظهر= على 	أل<m بشكل مفاجئ 
�. +� طو< تحولي، �هذ	 عكس 	إل�عاS 	لد	<�يني تمامًا �/ثبا= قو� على حقيقة ��بأشكالها 	لتامة، 
 .���	لخلق. فالتفسير 	لوحيد لنشوS 	لكائنا= 	لحية بشكل مفاجئ على سطح 	أل<m بشكلها 	لكامل 
 Sألحيا	لحقيقة عالم 	يقر هذ2 �تطو< عن +جد	� سابقين، /نما يعني +. هذ2 	ألنو	� قد خلقت خلقًا. 

	لتطو<� ��غالئس فيوتويما:
"	لخلق �	لتطو<، �بينهما 	لتفسير	= 	لمحتملة عن +صل 	لكائنا= 	لحية. فإما +. تكو. 	ألنو	� قد 

ظهر= على سطح 	أل<m بتكوينها 	لكامل، +� ال تكو.. /#	 لم يكن 	ألمر كذلك فهذ	 يعني +نها قد 

تطو<= عن +نو	� �جد= مسبقًا من خالN بعض عمليا= 	لتحوN. +ما /#	 كانت قد ظهر= بشكلها 
	لكامل ، فالبد +نها قد خلقت خلقًا.٢٩

�هذ	 يعني  ،m>أل	لمكتمل على سطح 	لحية قد نشأ= بشكلها 	لكائنا= 	لمستحاثا= تثبت +. 	�
+. "+صل 	ألنو	�" ليس كما يدعي �	<�ين، /نه خلق �ليس تطو<.

قصة تطو3 �إلنسا)
	لموضو� 	لذ� يحا�N مؤيد�	 نظرية 	لتطو< 	لكال' به �	ئمًا هو موضو� +صل 	إلنسا.. يدعي 
	لد	<�ينيو. +. 	إلنسا. 	لحالي قد تطو< عن نو� من +شبا2 	لقر�_. �خالN هذ2 	لعملية 	لتطو<ية 
	لمزعومة، 	لتي يفترm +نها 	ستغرقت من ٤-٥ ماليين عامًا، ظهر= "+شكاN تحولية" تفصل بين 
 Nألشكا	لبحتة، صنفت هذ2 	لخيالية 	لصو<_ 	حسب هذ2 �	إلنسا. 	لحديث �+جد	�2، كما يزعمو.. 

في +<بعة فئا=:
zلوبيثيكو	ستر�+-١
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�لمستحاثا% �لتي �ستخرجها بعض �ألشخا� �لذين تعلقو� بهذ� �لنظرية بشكل �عمى.

�لمعا�لة �لد���ينية
3لى جانب كل ما تنا+لنا� 3لى �آل2 من �6لة تقنية ، نو6 �2 نوجز ـ 23 شئتم ـ +بمثا, +�ضح 

بحيث يمكن حتى لألطفا, �2 يفهمو� ، كيف �2 �لتطوBيين �+لو عقيد= خرفا@ فاسد= . 
تزعم نظرية �لتطوB �2 �لحيا= تشكلت محض صدفة؛ +عليه +طبقًا لهذ� �لزعم فإ2 �لذ�B% �لجامد= 
+غير �لو�عية �جتمعت +شكلت �+ًال خلية، ثم جا@% �لذ�B% نفسها بطريقة �+ بأخرS بالكائنا% 
 Wلبوتاسيو�+ %+Xأل�+ Bلحية +�لبشر. +لنفكر �آل2: 3ننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربو2 +�لفسفو�
+هي �لمفر�6% �ألساسية في بنية �لكيا2 �لحي، فإنه تتشكل كومة. +مهما مر% كومة �لذ�B% هذ� 
بأ^ من �لعمليا%، فإنها ال يمكن �2 تشكل كائنا حيا +�حًد�. +لنجر تجربة في هذ� �لصد6 3\� ما شئتم 
، +لنتنا+, بالبحث +�الستقصا@، باسم �لتطوBيين +تحت عنو�2 "�لمعا6لة �لد�B+ينية"، �لزعم �لذ^ 

ينافحو2 عنه في �ألصل، 3ال �نهم ال يستطيعو2 �2 يجهر+� به:
فليضع �لتطوBيو2 كميا% +فير= من عناصر مثل �لفسفوB +�ألX+% +�لكربو2 +�أل+كسجين +�لحديد 
+�لماغنسيوW +هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، �6خل �عد�6 هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. 
+ليضيفو� حتى 3لى هذ� �لبر�ميل ما ير+2 �نه من �لضر+B^ +جو�6 �6خل هذ� �لمزيج من مو�6 ال توجد 
حتى في �لظر+d �لطبيعية. +ليفعمو� هذ� �لمزيج بقدB ما يشاc+2 من �ألحماb �ألمينية، +�لبر+تين 
 =B(�حتما, تشكل �لوحد= �لو�حد= منه تصا6فيًا بنسبة ١٠ قو= ٩٥٠ ). +ليمّد+� هذ� �لمزيج بالحر�
 m�B ليقّيضو� على+ ،=Bمن �ألجهز= �لمتطو �+cلرطوبة بالنسبة �لتي ير+نها مناسبة، +ليخفقو� ما شا�+
هذ� �لبر�ميل صفو= علما@ �لعالم، +لينتظر هؤال@ �لخبر�@ في مكانهم هذ� +بشكل مستمر مليا�B%، بل 
تريليونا% �لسنين بالتنا+p من �ألp 3لى �البن، +من جيل 3لى جيل، +لتكن لهم مطلق �لحرية في �2 
يستخدمو� كافة ما يعتقد+2 في ضر+B= +جو�6 من �لظر+d من �جل تشكل �لكائن �لحي. 3ّنهم مهما 
فعلو�،  ليس بمقد+Bهم بالطبع �2 ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. +ال يتأتى لهم �2 يأتو� بو�حد= 
من �لّز�Bفا% �+ �ألسو6 �+ �لنحل �+ عصافير �لكناBيا �+ �لبالبل �+ �لببغا+�% �+ �لخيل �+ حيتا2 يونس 
�+ �لوX +� 6+BهوB �أل+Bكيد �+ �لزنابق �+ XهوB �لقرنفل �+ �لموX �+ �لبرتقا, �+ �لتمر �+ �لطماطم �+ 
v�B �+ �لفر�شا%  �لشماW �+ �لبطيخ �+ �لتين �+ �لزيتو2 �+ �لعنب �+ �لخوx �+ �لطو�+يس �+ طيوB �لدُّ
مختلفة �أللو�2 +ماليين من �ألنو�z �لحية من مثل هؤال@. بل ليس بوسعهم �2 يأتو� +لو بخلية من هذ� 

�لكائنا% �لحية �لتي �حصينا عد�6ً منها، ال بو�حد= منها كاملة �لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو �2 �لذ�B% غير �لو�عية ليس بوسعها �2 تجتمع فتشكل خلية حية، +ال 
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	لقو� �	لهومو هابيليس) �ثبت +. +حد	ً منهم لم ينشأ عن 	آلخر؟ +ضف /لى +. +حد	 من هؤالS لم 
٣٤.m>أل	فتر_ حياته على سطح  Nتطو<� خال Nيثبت عليه +� تحو

نقوN باختصا<، +. سينا<يو 	لتطو< 	لبشر� 	لذ� ينص على �جو� مخلو� نصفه /نسا. �نصفه 
قر� �	لذ� قا' على 	ستخد	' 	لعديد من 	لصو< 	لخيالية 	لتي ظهر= في 	لكتب 	لدعائية لنظرية 	لتطو<، 

ليست /ال قصة ال +ساz لها من 	لصحة 	لعلمية.
�كرما.، 	ألكثر شهر_ في 	لمملكة 	لمتحد_، عالمًا تطو<يًا، h لعالم سولي	بالرغم من كو. �
/ال +نه 	عترj في نهاية +بحاثه، 	لتي 	ستغرقت عد_ سنو	= �	لتي تنا�لت بشكل خا� مستحاثا= 

.���ستر	لوبيثيكوz لمد_ ١٥ عامًا، +نه ال يوجد شجر_ بشرية تتفر� عن مخلوقا= شبيهة بالقر+
�كرما. 	لعلو' ضمن طيف +سما2 "طيف 	لعلو'" يتد<] من 	لعلو' 	لتي يعتبرها علمية لينتهي h صنف
�كرما.، فإ. +كثر 	لعلو' "علمية" – +� 	لتي تقو' h حسب طيف�في 	لعلو' 	لتي يعتبرها غير علمية. 
�	لكيمياS، تليهما 	لعلو' 	لبيولوجية �في 	لد<جة 	ألخير_  Sلفيزيا	معلوما= ملموسة- هي �على بيانا= 
	لعلو' 	الجتماعية. �في نهاية 	لطيف تأتي 	لعلو' "غير 	لعلمية" �	لتي يحتل مكانها "	إل�<	y 	لحسي 
�هي مفاهيم 	لحاسة 	لسا�سة �	لتيليباثي (	لتخاطر عن بعد) – �يليها "	لتطو< 	لبشر�".  – "dلمفر	

�كر عمله هذ	:h يشر� لنا�
نحن هنا /#	ً نتحوN من 	لحقيقة 	لمسجلة موضوعيًا  /لى تلك 	لمجاال= 	لتي يشغلها علم 	ألحياS 	الفتر	ضي، 

 �+ ،dلمفر	لحسي 	 y	>إل�	مثل 

	لتا<يخي للمستحاثا=  	لتفسير 

	إلنسانية، �	لتي يبد� فيها كل 

شيS جائز بالنسبة للتطو<�، حيث 

يكو. 	لتطو<� مستعد	ً لتصديق 

	لعديد من 	ألمو< 	لمتناقضة في 
٣ ٥ �قت �	حد.

لقد 	نحد<= قصة 	لتطو< 
مستو�  /لى  لتصل  	لبشر� 
لبعض  	لمتحيز_  	لتفسير	= 

مزيفمزيف
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ثالثية 	ألبعا�، �	لوصوN /لى جو�_ <®ية 	لعين. نعم لقد +مكنهم تصميم نظا' تلفاh ثالثي 	ألبعا�، غير +نه 
ليس في 	إلمكا. <®يته ثالثي 	ألبعا� ��. 	<تد	S 	لنظا<_. �مع +. هذ2 	ألبعا� 	لثالثة 	صطناعية. فالجهة 
�ال يتشكل +بد	 منظر في جو�_  .�>��كأنها صو<_ من  �	لخلفية تظل عكر_، +ما 	لجهة 	ألمامية فتبد

  .hلتلفا	��نقاS 	لمنظر 	لذ� تر	2 	لعين. �يحد� بالطبع +. تضيع 	لصو<_ في 	لكامير	 
�ها هم 	لتطو<يو. يزعمو. +. Rلية 	إلبصا< في 	لعين �	لتي تظهر هذ	 	لمنظر 	لذ� يتسم بالجو�_ 
�	لنقاS، /نما تشكلت بمحض 	لمصا�فة . �	آل. /#	 ما قاN +حد لكم /. 	لتلفاh 	لموجو� في حجرتكم، 
/نما قد تشكل نتيجة مصا�فا=، �+. 	لذ<	= تجمعت �جاS= بالجهاh 	لذ� يشكل هذ2 	لصو<_، 
ما#	 تعتقد�. فيه؟! كيف لذ<	= غير �	عية +. تصنع ما لم يتأ= آلالj 	ألشخا� مجتمعين +. 

يصنعو2 ؟! 
/ّ. 	آللة 	لتي تشكل منظًر	 هو +كثر بد	ئية مما تر	2 	لعين، لو +نها ال تتشكل مصا�فة، فإنه من 
	لو	ضح للغاية +. 	لعين �	لمنظر 	لذ� تر	2 بد�<هما لن يتشكال محض مصا�فة، �	لحاN كذلك بالنسبة 
لأل#.. فاأل#. 	لخا<جية تجمع 	ألصو	= 	لمحيطة بو	سطة صو	. 	أل#.، �تقو' بتوصيلها /لى 	أل#. 
	لوسطى، لتقو' هي 	ألخر� بتقوية 	لذبذبا= 	لصوتية �نقلها /لى 	أل#. 	لد	خلية، لتقو' بد�<ها بتحويل 
هذ2 	لذبذبا= /لى /شا<	= كهربية، �/<سالها /لى 	لمخ. �عملية 	لسمع +يضا كما هو 	لشأ. في عملية 

	إلبصا< تتم في مركز 	لسمع 	لموجو� في 	لمخ. 
�	لوضع 	لذ� في 	لعين يسر� كذلك على 	أل#.. بمعنى +. 	لمخ محجو( كذلك عن 	لصو= 
مثلما هو محجو( عن 	لضوS، فالصو= ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شد_ 	لضجيج خا<] 	لمخ، 
فإ. �	خله ساكن تما' 	لسكو.. �<غم هذ	 فإ. +نقى 	ألصو	= ُتلتقط في 	لمخ. �لو +نكم تسمعو. 
 dسا�سيمفونيا= +�<كستر	 في مخكم 	لذ� ال ينِفذ /ليه 	لصو=، فإنكم تشعر�. بكل صخب +حد 	أل
	لمز�حمة. �/#	 ما قيس مستو� 	لصو= 	لذ� بد	خل 	لمخ باستخد	' جهاh حساz في تلك 	للحظة، 

فسيتضح +نه ُيطبق عليه 	لسكو. 	لتا'. 
�على نحو ما 	ستخدمت 	لتقنية +مال في 	لحصوN على صو<_ نقية، فإ. 	لمساعي نفسها تتو	صل 
منذ عشر	= 	لسنين بالنسبة كذلك للصو=. �ُتعد +جهز_ تسجيل 	لصو= �+شرطة 	لكاسيت �كثير 
من 	ألجهز_ 	إلليكتر�نية، �	ألنظمة 	لموسيقية 	لتي تلتقط 	لصو=، بعض ثما< هذ2 	لمساعي. �لكن 
على 	لرغم من كل 	لتقنيا=، �Rالj 	لمهندسين �	لخبر	S 	لعاملين بحقلها، لم يتأ= 	لوصوN /لى صو= 
�جو�_ 	لصو= 	لذ� تلتقطه 	أل#.. �تأملو	 +جو� +شرطة 	لكاسيت 	لتي تنتجها كبر� شركا=  Sبنقا
	ألنظمة 	لموسيقية، فحينما يسجل 	لصو=، حتما يضيع شطر منه، +� يحد� تشوu بالطبع �لو قليال، 
� +نه حينما تقومو. بتشغيل شريط 	لكاسيت فإنكم ال بد +. تسمعو	 له صريًر	 قبل +. تبد+ 	لموسيقى. +
 ،Sلنقا	إلنساني تتسم بأقصى �<جا= 	لموجو�_ بالجسم 	لتقنية 	لتي من نتا] 	= 	ألصو	في حين +. 
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تستطيع +. تتخذ قر	ً<	 جديًد	 من بعد فتقسم 	لخلية نصفين، ثم تتخذ قر	<	= +خر� تباًعا فتأتي بكيا. 
	لعلماS 	لذين 	خترعو	 	لمجهر 	إلليكتر�ني، ممن ير	قبو. بنية 	لخلية #	تها فيما بعد تحت 	لمجهر. 
/ّ. 	لخلية تد( فيها 	لحيا_ فقط بالخلق 	لمعجز هللا عز �جل. +ما نظرية 	لتطو< 	لتي تزعم عكس هذ	، 
فهي سفسطة تتنافى تماما مع 	لعقل �	لمنطق. �/. /عماN 	لفكر �لو قليال في 	لمز	عم 	لتي طرحها 

	لتطو<يو.، ليظهر بجالS هذ2 	لحقيقة مثلما في 	لنمو#] 	لو	<� +عال2. 

�لتقنية �لموجو>? في �لعين ,�أل�)
 y	>إل�	فهو جو�_  ،'hلتطو< +. تأتي له بتفسير جا	لذ� لم تستطع نظرية 	آلخر 	لموضو� 	ما +

	لفائقة 	لموجو�_ في 	لعين �	أل#.. 
�قبل 	لولو] /لى 	لموضو� 	لمتعلق بالعين، نو� +. نجيب بإيجاh عن سؤ	N هو: كيف تبصر 

	لعين ؟ 
/. 	ألشعة 	لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية 	لعين، �تقو' 	لخاليا 	لموجو�_ 
 Sإلبصا< موجو�_ بالجز	= كهربية، تصل /لى نقطة تسمى مركز 	ألشعة /لى /شا<	هنالك بتحويل هذ2 
	لخلفي للمخ. �هذ2 	إلشا<	= 	لكهربية، بعد مجموعة من 	لعمليا= يتم 	لتقاطها كصو<_ في هذ	 

	لمركز 	لكائن في 	لمخ. �بعد هذ2 	لمعلومة فلنفكر: 
/. 	لمخ محجو( عن 	لضوS، بمعنى +. �	خل 	لمخ ظالًما �	مًسا، �ال يتأتى للضوS +. ينفذ /لى حيث 
يوجد 	لمخ. �	لموضع 	لذ� يسمى مركز 	إلبصا< موضع حالك 	لظلمة ليس 	لضوS ببالغه +صال، �لعله 

مظلم بد<جة لم نصا�فها قط. /ال +نكم في هذ2 	لظلمة 	لحالكة تشاهد�. عالما مضيئا متوهجا.
�	لجو�_ تعجز حتى تقنية 	لقر. 	لحا�� �	لعشرين ـ  Sلنقا	على �<جة من  	فضال عن كونه منظًر
<غم كل 	إلمكانيا= ـ +. تأتي بمثلها. 	نظر�	 مثال /لى 	لكتا( 	لذ� بين +يديكم 	آل.، �	نظر�	 /لى 
�	لجو�_ في  Sلنقا	 	بهذ 	حولكم. +<+يتم منظًر 	�+يديكم 	لتي تمسك 	لكتا(، ثم 	<فعو	 <+سكم �	نظر
+� موضع Rخر؟ /. شاشة +كثر +جهز_ 	لتلفاh تطوً<	 �	لتي تنتجها شركة +جهز_ 	لتلفاh 	أل�لى على 
�منذ مائة عا' �Rالj 	لمهندسين  .Sلنقا	لقد< من 	 	لعالم، ال يمكن +. تمنحكم صو<_ بهذ	مستو� 
�من ثم ُتشيَّد 	لمصانع �	لمؤسسا= 	لعمالقة، �ُتجر� 	ألبحا�، �يتم  ،Sلنقا	 	لى هذ/ Nيسعو. للوصو
�في 	للحظة #	تها /لى 	لكتا( 	لذ�  ،hلتلفا	ثانية /لى شاشة  	�تطوير 	لخطط �	لتصميما=. �لتنظر
�	لجو�_. فضال +. شاشة 	لتلفاh تبد� لكم  Sلنقا	فرقًا شاسعًا في  yهنا .+ .�بين +يديكم، فسوj تر

صو<_ ثنائية 	ألبعا�، في حين +نكم تتابعو. مناظر ثالثية 	ألبعا� #	= عمق. 
�منذ سنو	= طو	N يسعى عشر	= 	آلالj من 	لمهندسين لتصنيع شاشا= جهاh تلفاh تعطي صو<_ 
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بمر	حل بينية تلك 	لتي تستوجبها 	لنظرية. �في هذ2 	لحالة يتعين تنحية نظرية 	لتطو< جانبا باعتبا<ها 
 m>أل	لتا<يخ، مثل فكر_ +. 	< 	لتي ظهر= على مد	ألفكا< 	من  	كثيًر .+�فكر_ مجافية للعلم. ال سيما 
هي مركز 	لكو.، قد ُحذفت من +جند_ 	لعلم. في حين +. نظرية 	لتطو< ُيتشبث بها �بإصر	< في هذ2 
	ألجند_، حتى /نه من 	لناz من يسعى إلظها< +� 	نتقا� موجه /لى 	لنظرية �كأنه هجو' على 	لعلم ! 

ِلَم  هذ	 /#.؟! 
/. 	لسبب في هذ	 	لوضع /نما هو تكو. عقيد_ جاhمة لنظرية 	لتطو< ال يمكن 	لنكو� عنها بالنسبة 
�تخلص هذ2 	أل�ساd /خالصًا +عمى للفلسفة 	لما�ية، �تتبنى 	لد	<�ينية كذلك  .dسا�/لى بعض 	أل

ألنها 	لتفسير 	لما�� 	لوحيد للطبيعة 	لذ� يمكن 	إلتيا. به. 
�+حيانا يعترفو. صر	حة بهذ	، �يعترj <يتشا<� لونتين (Richard Lewontin) ـ عالم 
	لو<	ثة 	لشهير بجامعة ها<فر� �في 	لوقت #	ته تطو<� با<h، ـ بأنه "ما�� في 	لمقا' 	أل�N، ثم عالم 

:Nلذ� يليه"، /# يقو	لمقا' 	في 
"/. لنا /يمانا بالما�ية، �هو /يما. 	ستباقي (	عُتنق سلفا، �	فترضت صحته). �	لشيS 	لذ� يدفعنا /لى 
	إلتيا. بتفسير ما�� للعالم، ليس هو +صوN 	لعلم �قو	عد2، بل على 	لعكس من #لك فإننا ـ بسبب 
�مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ما�� للعالم. �نظر	 /لى كو.  Nمن /خالصنا سلفا للما�ية ـ نختلق +صو

٣ ٦ 	لما�ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن +. نسمح بدخوN تفسير /لهي /لى 	لساحة".
�ُتعد هذ2 	لكلما= 	عتر	فا= صريحة بأ. 	لد	<�ينية مولو� يحيا في سبيل 	إلخال� للفلسفة 	لما�ية. 
�هذ	 	لمولو� يفترm +نه ما من �جو� قط سو� 	لما�_. �لهذ	 	لسبب يعتقد�. +. 	لما�_ 	لجامد_ 
 yألسما	�عديمة 	لوعي /نما خلقت 	لحيا_. �يذهبو. /لى +. ماليين 	ألنو	� 	لحية 	لمختلفة مثل 	لطيو< 
�	لبشر /نما تشكلت من �	خل 	لما�_  Nلبا	حيتا. ��	لز<	فا= �	لنمو< �	لحشر	= �	ألشجا< �	ألhها< 
	لجامد_ �بالتفاعال= 	لحا�ثة �	خل 	لما�_ #	تها؛ +� بالمطر 	لساقط، �	لبر� 	لخاطف. +ما في حقيقة 
	ألمر فإ. هذ	 يتنافى مع 	لعقل �	لمنطق على 	لسو	S. بيد +. 	لد	<�نيين يستمرئو. 	لمنافحة عن هذ	 

	لر+� ُبغية "عد' �خوN تفسير /لهي /لى 	لساحة" على حد تعبيرهم.
+ما من ال ينظر�. /لى +صل 	لكائنا= 	لحية �في +#هانهم حكم ما�� مسبق، فسوj يد<كو. 
هذ2 	لحقيقة 	لجلية. �	لكائنا= 	لحية كافة /نما هي من صنع خالق #� قو_ �علم �عقل معجز. /نه 
	هللا 	لذ� خلق 	لكو. كله من 	لعد'، �نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة +� قصو<، �خلق 	لكائنا= 	لحية 

كافة �صّو<ها.
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�ال تشوبها شائبة. �ال تلتقط +#. /نسا. +بًد	 	لصو= بشكل به صرير +� تشويش. �+يا ما كانت طبيعة 
	لصو= فإنها تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ	 	لوضع ال يز	N على #	= 	لكيفية منذ +. ُخلق 	إلنسا. 
�/لى يومنا هذ	. �/لى 	آل. ليس ثمة جهاh بصر� +� صوتي من صنع بني 	إلنسا. يلتقط 	لصو<_ �	لصو= 

�ناجح مثل 	لعين �	أل#..  zبشكل حسا
�فيما عد	 هذ	 كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية 	إلبصا< �	لسمع. 

لمن تعو> حاسة �إلبصا3 
,�لسمع >�خل �لمخ ؟

	لعصافير،  	لسيمفونيا= �hقزقة  	لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع  	لذ� بد	خل  من #	 
�يتنسم عبير 	لو<��؟ /. 	لتنبيها= 	آلتية من عيني 	إلنسا. �+#نيه �+نفه تمضي /لى 	لمخ في صو<_ 
�	لطبيعة �	لكيمياS 	لحيوية،  Sألحيا	نكم لتطالعو. تفصيال= كثير_ في كتب علم /�/شا<_ كهربية. 
بيد +نكم ال يمكن +. تصا�فو	 في +� موضع قط +هم حقيقة ينطو� عليها هذ	 	لموضو� +ال �هي: من 
 .zحسا/�#	 	لذ� بالمخ  يتلقى هذ2 	ألشا<	= 	لكهربية �يد<كها على +نها صو<_ �صو= �<	ئحة 
� +نف، لمن تعو� هذ2 + .#+ �/. ثمة حاسة توجد بد	خل 	لمخ تلتقط هذ	 كله ��. حاجة /لى عين +
	لحاسة. بالطبع ال تعو� على ما يشكل 	لمخ من +عصا( �طبقا= �هنية �خاليا عصبية. �هكذ	 �لهذ	 
	لسبب ليس بمقد�< 	لما�يين 	لد	<�ينيين ممن يظنو. +. كل شيS ليس سو� ما�_، +. يجيبو	 على 
هذ2 	لتسا®ال=، أل. هذ2 	لحاسة /نما هي 	لر�� 	لتي خلقها 	لمولى عز �جل. فهي ال تحتا] /لى عين 
حتى تر� 	لصو<_، �ال +#. حتى تسمع 	لصو=. �عال�_ على هذ	 كله، فهي ليست بحاجة /لى مخ 
كيما تفكر. /. كل 	مرÍ يطالع هذ2 	لحقيقة 	لعلمية 	لجلية، عليه +. يفكر في 	هللا عز �جل 	لذ� جمع 
< بعد_ سنتيمتر	= مكّعبة، 	لكائنا= كافة بصو<_ ثالثية 	ألبعا�  بمكا. حالك 	لظلمة �	خل 	لمخ يقدَّ

�يخشا2 �يلو# به. ،Sضيا� Nظال�#	= +لو	. 

عقيد? ما>ية
/. ما تنا�لنا2 /لى 	آل. بالبحث �	لتدقيق ليظهر +. نظرية 	لتطو< ما هي /ال hعم يتعا<m بوضو� 
مع 	الكتشافا= 	لعلمية، �يجافي hعم 	لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل 	لحيا_ ـ 	لمنطق 	لعلمي. فليس 
ألية Rلية تطو< قط طرحتها 	لنظرية +� تأثير تطو<�. �تكشف 	لحفريا= +. 	لكائنا= 	لحية لم تمر 
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�لو <+�	 	لمعجز	=، /# يقوN سبحانه �تعالى:

َرْ� 2َْبَصا3َُنا  َماEِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ)  َلَقاُلوْ� ِ(نََّما ُسكِّ ﴿ َ,َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ
َبْل َنْحُن َقْوٌ� مَّْسُحو3ُ,َ)﴾ [�لحجر: ١٤-١٥]

�/. 	متد	� هذ	 	لسحر بشكل مؤثر على قطاعا= عريضة من 	لناz بهذ	 	لقد<، �	بتعا� 	لناz عن 
	لحقائق بهذ2 	لد<جة، �بقاS هذ	 	لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو �ضع مثير للحير_ �	لدهشة بد<جة ال يمكن 
شرحها بكلما=، ألنه من 	لممكن +. يستسيغ 	لعقل 	عتقا� شخص +� عد_ +شخا� لسينا<يوها= 
�	ألمو< غير 	لمنطقية، /ال +. 	عتقا� 	لكثيرين من 	لبشر في  S	لهر	� jعم حافلة بالَخَر	مز�مستحيلة 
كافة +نحاS 	لعالم بأ. 	لذ<	= 	لال�عية �	لجامد_ قد 	جتمعت بقر	< فجائي، فأتت بالكو. 	لذ� نر	2 
 m>أل	بكوكب �يعمل بنظا' ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عا�� �نظا' متقن غاية 	التقا.، 
	لذ� يختص بكافة 	لسما= 	لمناسبة للحيا_، �بكائنا= حية مز��_ بأنظمة معقد_ تفو� 	لحصر، ليس 

له من تفسير سو� +نه سحر.
كما +. 	هللا عز �جل ينبئنا من خالN تلك 	لحا�ثة 	لتي �قعت بين موسى عليه 	لسال' �فرعو.، 
بأ. بعض 	ألشخا� ممن ينافحو. عن 	لفلسفة 	إللحا�ية، يؤّثر�. على 	لناz بما يصنعونه من 	لسحر. 
فحينما قص موسى عليه 	لسال' نبأ 	لدين 	لحق على فرعو.، طلب فرعو. /لى موسى +. يلتقي بسحرته 
�حينما 	لتقى موسى 	لسحر_ +مرهم +. يبا�<�	 هم باستعر	m مها<	تهم.  .zلنا	في موضع يحتشد فيه 

:Nلحا�ثة تقو	لتي تسر� هذ2 	آلية 	�

ِبِسْحٍر َعِظيٍم   �,Eْسَتْرَهُبوُهْم َ,َجا�,َ �لنَّاِ\  2َْعُيَن  2َْلَقْوْ� َسَحُر,ْ�  ا  َفَلمَّ 2َْلُقْوْ�  ﴿ َقاَ	 
[١١٦:mألعر��] ﴾

 Sجميعا باستثنا zلنا	 	��على نحو ما تبد� تمكن سحر_ فرعو. بما صنعو2 من خد� +. يسحر .
موسى �	لذين Rمنو	 به. /ال +. 	لبرها. 	لذ�  +لقا2 موسى في مو	جهة ما +لقا2 هؤالS على حد 	لتعبير 

	لو	<� بالقرR. 	لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ."، +� +ّنه +بطل تأثير2، يقوN تعالى:

﴿ َ,2َْ,َحْيَنا ِ(َلى ُموَسى 2َْ) 2َْلِق َعَصاَ� َفِإَ�� ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ)  َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ,َبَطَل 
 [١١٧-١١٩ :mألعر��] ﴾َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ) َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ,�نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن

�على نحو ما �<� في 	آليا=، � مع /�<	y +. ما فعله هؤالS 	ألشخا� 	لذين سحر�	 	لناz من 
�لئك 	لذين يؤمنو. بمز	عم خرقاS /لى +قصى +��	لضعَّة.  Nبالذ 	�قبل �+ثر�	 عليهم /نما هو /فك، با®
 jحياتهم للدفا� عنها، فسو .��<جة تحت غالj من 	لعلم �بتأثير 	لسحر في عصرنا 	لر	هن، �ينذ<
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() نظرية �لتطو3 هي 2شد 
�لسحر تأثيرً� في تا3يخ �لعالم

�. 	لوقو� تحت تأثير ��يتعين هنا +. نوضح +. +يما /نسا. ُيعِمل عقله �منطقه ��. +حكا' مسبقة 
+� +يديولوجية، سيد<y بسهولة �يسر +. نظرية 	لتطو< 	لتي تذكرنا بخر	فا= 	لمجتمعا= 	لتي عاشت 

بمنأ� عن 	لعلم �	لحضا<_، ليست سو� hعم يستحيل تصديقه. 
�يعقلو.  .��على 	لنحو 	لمتقد' تبيانه، فإ. من يؤمنو. بنظرية 	لتطو< يعتقد�. +. 	ألساتذ_ 	لذين يفكر
�	لفنانين مثل  ،)Einstein Hubbleمثل /ينستين هوبل ( Sلعلما	��يخترعو.، �	لطال( 	لجامعيين 
�تشا<لتو. هيستو. (Charlton Heston)، يضاj /ليهم كائنا=  )Frank Sinatra( 	نك سيناتر	فر
مثل 	لغزال. �+شجا< 	لليمو. �hهو< 	لقرنفل، سوj يخرجو. مع مر�< 	لزما. من مزيج من كثير من 
 jلَخَر	 	من يؤمنو. بهذ .+�	لذ<	= �	لجزئيا= �	لمو	� غير 	لحية 	لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما 
�+ساتذ_ �+ناz على قد< من 	لثقافة �	لتعليم. �لهذ	 	لسبب فإ. 	ستخد	' تعبير "+شد 	لسحر  Sهم علما
تأثيًر	ً في تا<يخ 	لعالم" بالنسبة /لى نظرية 	لتطو< سيكو. 	ستخد	ًما في محله. /# /نه ليس في تا<يخ 	لعالم 
	عتقا� +� hعم Rخر سلب عقوN 	لبشر بمثل هذ2 	لد<جة �حرمهم من فرصة 	لتفكير بالعقل �	لمنطق، 
�/ّ. هذ	 لغفلة  .Sضحة بجال	��. +. ير�	 	لحقيقة 	لتي كانت � N+ما' +عينهم، حا 	ستاً< Nكأنه +سد�
�عد' بصير_ ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا�_ بعض 	لقبائل 	إلفريقية للطوطم �عبا�_ +هل سبأ للشمس 
�عبا�_ قو' /بر	هيم عليه 	لسال' لأل�ثا.، 	لتي كانو	 يصنعونها بأيديهم، �عبا�_ قو' موسى عليه 	لسال' 
 .Rلقر	هللا تعالى في 	لوضع في حقيقته /نما هو حماقة +شا< /ليها 	 	هذ�للعجل 	لذ� صنعو2 من #هب. 
	لكريم. �ينبئنا 	لمولى عز �جل في كثير من Rياته بأ. من 	لناz من سيستغلق عليه 	لفهم �يتر��. /لى 

حاN يعجز�. فيه عن <®ية 	لحقائق. �من بين هذ2 	آليا= قوله تعالى:

﴿ِ()َّ �لَِّذيَن َكَفُر,ْ� َسَو�Eٌ َعَلْيِهْم 2َ2َنَذ3َْتُهْم 2َْ� َلْم ُتنِذ3ُْهْم َال ُيْؤِمُنوَ) َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم 
َ,َعَلى َسْمِعِهْم َ,َعَلى 2َْبَصا3ِِهْم ِغَشاَ,ٌ? َ,َلُهْم َعَذ�ٌ� عِظيٌم﴾ [�لبقر?: ٦-٧]

�قوله +يضا :

﴿َلُهْم ُقُلوٌ� الَّ َيْفَقُهوَ) ِبَها َ,َلُهْم 2َْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر,َ) ِبَها َ,َلُهْم vَ��ٌ) الَّ َيْسَمُعوَ) ِبَها  
[١٧٩ :mألعر�� ] ﴾(ََبْل ُهْم 2ََضلُّ 2ُْ,َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلو �2ُْ,َلـِئَك َكاَألْنَعاِ

+ما في سو<_ 	لِحْجر فيخبرنا 	هللا عز �جل بأ. +�لئك 	لناz قد ُسحر�	 بحيث +نهم لن يؤمنو	 حتى 
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا (الَّ َما َعلَّْمَتَنا
ِ(نََّك 2َْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

[ 	لبقر_: ٣٢ ]
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا (الَّ َما َعلَّْمَتَنا
ِ(نََّك 2َْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

[ 	لبقر_: ٣٢ ]

يسقط شأنهم �ُيذلو	 ما لم يتخلو	 عن هذ2 	لمز	عم، �#لك حينما تظهر 	لحقيقة بجالS بكامل معانيها، 
�"يبطل تأثير 	لسحر". 

�يشر� مالكو' موجريد] (Malcolm Muggeridge) 	لذ� ظل ينافح عن نظرية 	لتطو< 
حتى ناهز 	لستين من عمر2، �كا. فيلسوفًا ملحدً	، �لكنه +�<y 	لحقائق من بعد 	لوضع 	لذ� ستتر�� 

/ليه نظرية 	لتطو< في 	لمستقبل 	لقريب قائال: 
"/نني +نا نفسي صر= مقتنعا بأ. نظرية 	لتطو< ستكو. /حد� مو	� 	لمز	� 	لموجو�_ بكتب تا<يخ 
	لمستقبل ال سيما في 	لمجاال= 	لتي ُطبقت فيها. �سيتلقى جيل 	لمستقبل بالدهشة �	لحير_ 	عتنا� 

٣ ٧ فرضية متهرئة يكتنفها 	لغموm بسذ	جة ال يصدقها عقل" .
�هذ	 	لمستقبل ليس ببعيد، بل على 	لعكس من #لك، فإ. 	لبشر في 	لمستقبل 	لقريب للغاية، 
سيد<كو. +. 	لمصا�فا= ليست /لهًا �سوj يتم 	العتر	j بأ. نظرية 	لتطو< /نما هي +كبر خدعة 
�+شد +نو	� 	لسحر في تا<يخ 	لعالم. �سرعا. ما بد+ هذ	 	لسحر 	لشديد ينحسر عن 	لناz في شتى 
�با= 	لكثير�. ممن �قفو	 على سر خدعة 	لتطو<، يتساSلو. بدهشة �حير_ كيف  ،m>أل	 Sنحا+

	نطلت هذ2 	لخدعة عليهم.

�إلسـال� ,�لبـو�ّية

198



١٣١, http://ccbs.ntu.edu.tw//FULLTEXT/JR-EPT/
loy.htm
١٣. Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln,
Messianic Legacy, London: Corgi Books, ١٩٩١, p. ١٨٤
١٤. “Buddha as Fiction” excerpt from Pagan Christs, by JM
Robertson, Dorset Press
١٥. Psalms, ٧-١١٠:١ ;١٧-١٤٥:١ ;٩-١٤٩:١, Isaiah ٤-٦٦:١٣,
Daniel ٤-٩:٢٣
١٦. Henry C. Warren, Buddhism in translation, p.٨٢-٤٨١
١٧. John Hogue, The Messiahs, The visions and prophecies for
the second coming, Element Books, p. ٣٥
٤٤. Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel 
Dekker, ١٩٧٧. p. ٢
٤٥. Alexander I. Oparin, Origin of Life, (١٩٣٦) New York, Dover Publications, ١٩٥٣ (Reprint), 
p. ١٩٦
٤٦. “New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life”, Bulletin of the American 
Meteorological Society, vol ٦٣, November ١٩٨٢, p. ١٣٣٠-١٣٢٨. 
٤٧. Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of 
Small Molecules, ١٩٨٦, p. ٧
٤٨. Jeffrey Bada, Earth, February ١٩٩٨, v. ٤٠
٤٩. Leslie E. Orgel, “The Origin of Life on Earth”, Scientific American, vol ٢٧١, October 
١٩٩٤, p. ٧٨
٥٠. Charles Darwin, : A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, ١٩٦٤, p. ١٨٩
٥١. Charles Darwin,, p. ١٨٤. 
٥٢. B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, ١٩٨٨. 
٥٣. Charles Darwin,, p. ١٧٩
٥٤. Derek A. Ager, “The Nature of the Fossil Record”, Proceedings of the British Geological 
Association, vol ١٩٧٦ ,٨٧, p. ١٣٣
٥٥. Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, ١٩٨٣. p. ١٩٧
٥٦. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, ١٩٧٠, ss. 
٩٤-٧٥; Charles E. Oxnard, “The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds 
for Doubt”, Nature, vol ٢٥٨, p. ٣٨٩ 
٥٧. J. Rennie, “Darwin’s Current Bulldog: Ernst Mayr”, Scientific American, December 
١٩٩٢
٥٨. Alan Walker, Science, vol. ١٩٨٠ ,٢٠٧, p. ١١٠٣; A. J. Kelso, Physical Antropology, ١st 
ed., New York: J. B. Lipincott Co., ١٩٧٠, s. ٢٢١; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol. ٣, 
Cambridge: Cambridge University Press, ١٩٧١, p. ٢٧٢
٥٩. Time, November ١٩٩٦ 
٦٠. S. J. Gould, Natural History, vol. ١٩٧٦ ,٨٥, p. ٣٠
٦١. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, p. ١٩
٦٢. Richard Lewontin, “Billions and billions of demons”, The New York Review of Books, 
٩ January, ١٩٩٧, p. ٢٨. 
٦٣. Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, ١٩٨٠, p. ٤٣

ها3,) يحيى (عدنا) 2,قطا3)

201



١. Sahih Bukhari
٢. Sahih Bukhari
٣. Buddhism, The Catholic Encyclopedia, vol. ٣, Copyright
© ١٩٠٨ by Robert Appleton Company Online Edition
Copyright © ١٩٩٩ by Kevin Knight, http://www.newadvent.
org
٤. Edward Washburn Hopkins, The Religions of India, Ginn
& Company, pp. ٣٢٠-٣١٩
٥. Dr. Ali Ihsan Yitik, Hint Kokenli Dinlerde Karma
Inanc›n›n Tenasuh Inanc›yla Iliskisi (The Relation of the
Idea of Karma in Indian Religions with the Idea of
Reincarnation) , pp. ١٣١-١٣٠
٦. Sean Robsville, Arguments Against Buddhism,
http://www.geocities.com/scimah/argumentsagainstbuddhism.
htm
٧. Thomas Henry Huxley, Evolution and Ethics, p. ٧٤;
Vijitha Rajapakse “Buddhism in Huxley’s Evolution and
Ethics: A note on a Victorian evaluation and its comparativist
dimension,” Philosophy East and West, vol ٣٥, no. ٣
(July ١٩٨٥), p. ٢٩٨
٨.Thomas Henry Huxley, Evolution and Ethics, p. ٩٠;
Vijitha Rajapakse “Buddhism in Huxley’s Evolution and
Ethics: A note on a Victorian evaluation and its comparativist
dimension,” Philosophy East and West, vol.٣٥, no. ٣
(July١٩٨٥), p. ٣٠١
٩. Ryhs Davids, Buddhism-A Study of the Buddhist Norm,
(London, n.d.), p. ٧٩; Vijitha Rajapakse “Buddhism in
Huxley’s Evolution and Ethics: A note on a Victorian
evaluation and its ‘comparativist dimension’,” Philosophy
East and West, vol. ٣٥, no. ٣ (July ١٩٨٥), p. ٢٩٩
١٠. Jason DeBoer, “Sublime Hatred: Nietzsche’s Anti-
Christianity,” http://www.absinthe-literary-review.com
/archives/fierce٦.htm
١١. Jason DeBoer, “Sublime Hatred: Nietzsche’s Anti-
Christianity,” http://www.absinthe-literary-review.com
/archives/fierce٦.htm
١٢. Robert G. Morrison, Nietzsche and Buddhism: A Study
in Nihilism and Ironic Affinities, Reviewed by David R.
Loy. Asian Philosophy, Vol. ٨, No. ٢, (JUly ١٩٩٨), pp. ١٢٩-

�ملر�جع
�إلسـال� ,�لبـو�ّية

200


	الإسلام والبوذية
	حول الكاتب
	حول المؤلف
	إلى القراء الكرام
	المحتويات
	الفهرس
	مقدمة
	البوذية : عقيدة وثنية فاسدة
	معتقدات البوذية الباطلة
	البوذية والثقافة الغربية المادية
	هل يمكن أن تكون البوذية دينا حقا ثم تحريفه
	الخلاصة : جاء الحق وزهق الباطل
	انهيار الداروينية
	المصادر والمراجع

