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 تتسا�  �� يمكن  �أل�لى،  �لوهلة  من 
�لكفر”،  “�#يا�  �لعنو��  هذ�  قر��'  عند 

يد-كه  ما  �هذ�   ، �إللهيَّ �لوحَي  “�لدين”   كلمة  تر�فق  ما  فعا#' 
�لكثير��. �هناB �يضا �#يا� �خر? “باطلة” مثل �لبو:ية ��لهند�سية. �لذ� يقتر6 

�ستخد�G كلمة “�لكفر” كمفهوG يرفض �لّدين تمامًا �ينكر �جو# �هللا.

 Iنتشر� عبر�لتا-يخ،   �أل�لى  �لمر'  �لعلها  هذ�،  يومنا  �حتى  �لعشرين  �لقر�   فخال
�لباطلة  لنا �لقر�R �لكريم طبيعة �صحاN تلك �أل#يا�  “�#يا� �لكفر” �نتشا-ً� كبيًر�. �يذكر 
) (�لكهف: ٥٦)، �لذلك، �خاصة في  بقوله: (َ�ُيَجاِ#ُ �لَِّذيَن َكَفُر�� ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضو� ِبِه �ْلَحقَّ
 �Rعصرنا هذ�،  نجد �نه من �لضر�-[ �لمشا-كة في هذ� �لجها# �لكبير �لذ[ ُ:كر في �لقر

�لكريم �bبطا جميع مذ�هب �لكفر عن طريق �لفكر.

�يذكر �هللا سبحانه �تعالى عبا#d �لذين يحملو� على عاتقهم هذ� �لو�جب �لشريف بأمو- مهّمة 
للغاية:

ا َتِصُفوَ�) (�ألنبيا�: ١٨) (َبْل َنْقِذjُ ِباْلَحقِّ َعَلى �ْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإَ:� ُهَو �gَِهٌق َ�َلُكُم �ْلَوْيُل ِممَّ

�نظرية   d#لما� عن  �الساسية  �لحقائق   mبعر �لباطل  من  للحد   jنهد فنحن  عليه،   بنا�   �
.Nلتطو-�لد�-�ينية ��لتي ستجدها في �لجز� �لختامي لهذ� �لكتا�

حو �لكاتب

ها-��  �لمستعا-  �السم  يستعمل  �هو   ،١٩٥٦  Gعا ��قطا-  عدنا�  �لد 

 Iمن �لقر� �لماضي كتب عد#ً� كبيرً� من �لمؤلفا Iيحيى. �منذ �لثمانيا

يوجد  :لك  جانب  bال  �سياسية،  �علمية  bيمانية  مختلفة،  مو�ضيغ  في 

للكاتب مؤلفاI في غاية �ألهمية تكشف gيف �تباs نظرية �لتطو-، �تفند 

 Iأليديولوجيا�� �لد�-�ينية  بين  �لخفية،   Iلصال� �تفضح  �#عا��تهم، 

�لّدموية.

�لكريم   �Rلقر� نو-   bيصا �عماله هو  �لرئيسي من �-��  �لمؤلف   jهد�

�لتفكير ��لتفّكر في قضايا  bلى شتى بقاs �لعالم، �#فع �لناv بذلك bلى 

�لمتها�نة  �ألسس  �آلخر، �كذلك كشف   Gليو�� ��حد�نيته،  تعالى  �هللا  مثل �جو#  �ساسية  bيمانية 

لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �bلى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا bلى ٥٧ 

 jبالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر��. �بإ:� �هللا تعالى سو Gلغة مختلفة، �هي تحضى باهتما

للبلو{  �سيلة  ��لعشرين،  �لو�حد  �لقر�   خال يحيى  ها-��   Iكليا تكو� 

�لسكينة  مر�تب  bلى  �لعالم  �نحا�  شتى  في  باإلنسا� 

��لسالG ��لصد~ ��لعد ��لجما ��لسعا#' �لتي 

جا� �لتعريف بها في �لقر�R �لكريم.
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حو+ �ملؤلف
يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها���" � "يحيى" في 8كر6 موقر4 للنبيين �للذين جا#ال 
ضد �لكفر ��إللحا#، بينما يظهر �لخاتم �لنبوH على �لغالF �مًز� ال�تباC �لمعاني �لتي تحتويها 
هذT �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوP Hلى �ّ� �لقر�N �لكريم هو Nخر �لكتب 
 �Nلسما�ية، ��ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ �لكاتب لنفسه �لقر�
نفسه بنسف جميع  �لعهد على  �لمؤلفاZ �خذ  �لّنبوية #ليًال �مرشًد�، �في جميع  �لكريم ��لسنة 
�ألسس �لتي تقو\ عليها �لنظم �إللحا#ية �Pبطا+ كل �لمز�عم �لتي تقو\ عليها �لحركاZ �لمناهضة 

    .Tعالٍ� عن �هد�فه هذP َمهر به كتبه بمثابة Hللّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذ
 ،cلنا� �لقر�N ��سالته لجميع  نو�  تبليع  �ئيسي هو   Fلمؤلف حو+ هد� تد�� جميع كتب 
�حثهم على �إليما� بوجو# �هللا ��حد�نيته ��ليو\ �آلخر، �عرg تهافت �لنظم �إللحا#ية �فضحها 

على �لمإل.  
تحضى كتب ها��� يحيى بقبو+ ��هتما\ كبيرين في شتى �نحا� �لعالم؛ من �لهند Pلى �مريكا، 
�من Pنكلتر� Pلى �ند�نيسيا، �من بولونيا Pلى �لبوسنة، �من Pسبانيا Pلى �لبر�kيل، �من ماليزيا Pلى 

Pيطاليا، �من فرنسا Pلى بلغا�يا ���سيا.     
�إلنكليزية   :Zللغا� تلك  بين  �من  �ألجنبية،   Zلّلغا� من  �لعديد  Pلى  �لمؤّلف  ُكتب  ترجمت 
��لر�سية  ��أللبانية  ��لعربية  ��أل��#ية  ��لبرتغالية  ��إلسبانية  ��إليطالية  ��أللمانية  ��لفرنسية 
��لبوسنية ��إل�يغو�ية ��الند�نيسية ��لماال�ية ��لبنغالية ��لصربية ��لبلغا�ية ��لصينية ��لسو�حلية 
(لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشر4 في Pفريقيا)، �لغة �لّديولهي (لغة مستخدمة في 
مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغاZ. � هناP oقبا+ كبير على قر��4 هذT �لكتب 

 .Zللغا� Tبهذ
�لعالم. �قد كانت  �ثبتت هذT �لمؤلفاZ جد��تها، ��جدZ تقدير كبيًر� في كافة �نحا�  لقد 
سبًبا في هد�ية كثير من �لناP cلى طريق �إليما� �ساهمت من جانب Nخر في تقوية Pيما� كثير 
من �لمؤمنين. �كل من يقر� هذT �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوt �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
فيها ��لسهولة �لموجو#4 بين ثنايا سطو�ها ��لصدw �لذH يميز �سلوبها ��لعمق في تنا�+ �لقضايا 
�لعلمية. �ما يمّيز هذT �لمؤلفاZ �يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عد\ �لقد�4 على نقض ما 
فيها �#حضه.  �كل من يقر� هذT �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد 8لك �لّدفا� عن 

�لفلسفاZ �لما#ية ��آل��� �إللحا#ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر6. 
��8P حد} ��� نافح منافح عن تلك �لنظرياZ بعد مطالعة هذT �لمؤلفاZ فلن يكو� 8لك سو6 
عن عناٍ# عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم #حضه �Pبطاله. �ال شك �� هذT �لخصائص نابعة من 



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

٥

قو4 حكمة �لقر�N �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى من ���� عمله هذ� Pلى 
نيل �لمديح ��لثنا� Pنما هدفه �غايته هد�ية �لناc ��لسير بهم في طريق �إليما�، 

   .H#ّبح �� مكسب ما� Hّ� كما �ّ� ليس هّمه تحصيل
�على ضو� هذT �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذT �لكتب �يحثو� 
�لناc على قر��تها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
�نها   بالتجرية  ثبت  �لتي  �لكتب  نشر  على  �لعمل  فإّ�   ،cألسا� هذ�  �على 
�ال  ��لترّ##   oلّشكو� من  �تزيد  �ألفكا�  على  �لبلبلة  �ُتدخل  �أل8ها�  تشو~ 
تملك  تأثيًر�  قوّيا �حاسًما في طر# �لشبهاZ من �لقلو�،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد 
��لوقت. �من �لو�ضح �� هذT �لمؤلفاZ لم تكن لتترo كل هذ� �لتأثير لو كانت 
�لسامي   Fلهد� على  تركيزها  من  �كثر  للكاتب  �أل#بية  �لقو4  بيا�  على  تركز 
يتحّقق من   �� فيمكنه  �#نى شك في 8لك  لديه  �لناc. �من  �لمتمثل في هد�ية 
�� �لغاية �لقصو6 هي #حض �إللحا# �نشر �خالw �لقر�N من خال+ تأثير هذ� 

�لجهد �Pخالصه �نجاحه.     
يتعين o��#P حقيقة مهمة، �هي �� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليو\ في �نحا� 
�أل�g �ما يتعرg له �لمسلمو� من �68 َسببه تحّكم �لفكر �إللحا#H في شؤ�� 
بالفكر  �لهزيمة   wلحاP �لخال� من هذ� كّله هو  �لذH يضمن  ��لطريق  �لعالم. 
 cلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرNنية   wألخال� Pجال�   � �إليما�  �بيا� حقائق   H#إللحا�
قا#�ين على �لتمسك بها. �بالنظر Pلى حالة �لعالم �ما ُير�# له من مزيد جّرP Tلى 
�لفسا# ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��H �لُمسا�عة قد� �لمستطا� Pلى �لقيا\ 
بما هو ضر��P� ،Hال فقد ُيقضى �ألمر �الZَ حين منا�.  �خال+ �لقر� �لو�حد 

يحيى  ها���   Zكلّيا تكوُ�   Fسو تعالى  �هللا  �بإ�8  ��لعشرين، 
-من خال+ نهوضها بهذT �لمهّمة-  �لوسيلة للوصو+ بالّناP cلى 
��لسعا4#  ��لجما+  ��لعد+   wلصد�� ��لسال\  �لسكينة  مر�تب 

�لتي ��ضحها لنا �لقر�N �لكريم. 
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�لى �لقر�� �لكر�

�آليا�  ضو�  في  �موضحة  مشر�حة  �لمؤلف  كتب  جميع  في  �لموجو+*  �إليمانية  �لمو�ضيع   .�
تم  لقد  لتعاليمها.  �فقا  ��لعيش  �آليا�  هذ6  فهم  �لى  جميًعا  �لنا:  تدعو  �لكتب  �هذ6  �لقر=نية. 
� تر++ في Aهن �لقا?<. B شبهة EB Fجميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا� �هللا بحيث ال تبقى هنا Kشر
من  �لكتب  هذ6  فهم  ر  يسَّ  Eلذ� هو  �لقلب  من  �لمنبعث  ��لرصين  ��لسهل  �لسلس   Qألسلو�  .�
�. EB صعوبة، �هو �لذE جعل +�ِقبل �لجميع صغا?� �كبا?�، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة 
هذ6 �لكتب كتًبا ال تستطيع B. تتركها قبل �تما قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا?ضا للدين 

يتأثر�. بالحقائق �لمذكو?* في هذ6 �لكتب، �ال يستطيعو. +حض صحة محتوياتها.

يستطعيو.  فهم  �نفر�+،  على  للمؤلف   aألخر� ��لكتب   Qلكتا� هذ�  قر��*  �لقر��  يستطيع  �كما 
� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. �. قر��* هذ6 �لكتب بشكل جماعي B ،قر��تها بشكل جماعي

�نقل كل فر+ ?Bيه �خبرته �لى �آلخرين Bمر مفيد جد�.

عال�* على هذ�، فإ. �لمساهمة في تعريف هذ6 �لكتب – �لتي لم تؤلَّف �ال لوجه �هللا تعالى �لمرضاته 
�نشرها بين �لنا: ُتَعد خدمة �يمانية كبير*، أل. �أل+لة ��لبر�هين �لتي يو?+ها �لمؤلف في هذ6  –
لقر��تها  �آلخرين  تشويق  �لدين  هذ�  خدمة  يريد  من  على كل  كا.  لذ�  �مقنعة،  جد�  قوية  �لكتب 

��الستفا+* منها.

نهاية  في  نقدمه   Eلذ�  ،aألخر� �لكتب   gستعر�� على   hلالطال �لقا?<  �قت  يتسع   .B نأمل  �ننا 
�إليمانية  �لمو�ضيع  في  �لكتب  غنية من  ثرَّ* �مصا+?  منابع  بوجو+  ليكو. على علم   ،Qلكتا� هذ� 

��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد* �ممتعة للغاية.

 aتر �ال  للمؤلف،  شخصية   am? من   aألخر� �لكتب  بعض  في  تر�6  ما  �لكتب  هذ6  في   aتر ال 
��لتوقير  Q+أل� QسلوB قصو? في �B نقص EB ال�شر�حا ��يضاحا� مستند* �لى مصا+? مشبوهة، 
� �لى B ++لتر���لو�جب �تخا6A تجا6 �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما يُجر �لقا?< �لى �لحير* 

.pلقنو���ليأ: 

GLOBAL

PUBLISHING

Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi

 İbrahim Elmas İşmerkezi

  A Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul

Tel: (+90 212) 222 00 88
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�لمقـّدمة

من �لوهلة �أل�لى، يمكن �� تتسا�� عند قر�� هذ� �لعنو�� "��يا� 
يد%كه  ما  �هذ�   ، �إللهيَّ �لوحَي  "�لدين"   كلمة  تر�فق  ما   فعا� �لكفر"، 
�هناJ �يضا ��يا� �خرG "باطلة" مثل �لبو=ية ��لهند�سية. �لذ�  .���لكثير
�لّدين تمامًا �ينكر �جو�  يقترU �ستخد�R كلمة "�لكفر" كمفهوR يرفض 

�هللا.
فهناJ �ليوR في �ماكن كثير من �لعالم �نظمة معتقد�Y يتمسك بها 
هذ�  �في  ��يا�..  لها  يقا�  ال  �لكن  بالدين،  تمسكهم  مثل  بشّد^  �لنا` 
�لكتاq،  يشا% jلى تلك �لمذ�هب بـ"��يا� �لكفر" مثل �لما�ية، ��لشيوعية، 
��لد�%�ينية (�لتي تعتبر �ألسا` �لعلمي �لمزعوR لهذ^ �لمذ�هب)، �يشا% jلى 
�لكثير من �ألنظمة �ألخرG �لتي �ساسها عدR ��إليما� باهللا. �يرجع =لك 
ببساطة jلى ظهو% ��نتشا% تلك �لمذ�هب عبر �لزمن حتى �صبحت ��يانا 
��لمما%ساY. فجميعها لديها  Yفي =�تها، لديها نظم كاملة من �العتقا��
�لقا� �لمفكر�� �لخاصو� بها، كما �� لديها �لكتب غير �لقابلة للتعديل 
 �لتي يحفظها �تباعها عن ظهر قلب. �تنتشر �لدياناY �لباطلة بسرعة شديد
�لكفر"،  "��يا�    سيا� على  ��لعاملين  لها  �لمو�لين  من  �لعديد   qتجذ�
�يضا  تشد  �هي  ��لعد�،  �لحق  �ين   Rإلسال� �ين  تعا%�  �مًا � �جعلها 
�لدعاية  �لتي تنشر   Yلمقاال���لعديد من �لكتب  �لعاملين على طبع �نشر 

لصالح هذ^ �أل�يا� ��لتي هي من صنع �إلنسا�.
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�يعتبر �لقر�� هو �حد �لعو�ئق �لكبرG �لتي تو�جه �نصا% ��يا� �لكفر، 
فالقر�� هو �لمرشد �لوحيد حاليا للطريق �لمستقيم �لموحى به من عند �هللا 
تعالى. كما يصف �لقر�� �لكريم بالتفصيل �لثو�q �لذ� سيناله من يجاهد 
�قتنا  �في  �لجليلة.  �لمسؤ�لية  بهذ^  للمؤمنين  �عهد  �لكفر،  ��يا�  ضد 
�لحاضر هناJ حاجة كبير ألشخا� مخلصين يتولو� �لكشف عن "��يا� 

�لكفر" �بيا� بطالنها �يبذلو� �لجهو� �لجا� لتحقيق هذ� �لغر�.
�أل�لى   �لمر �لعلها  هذ�،  يومنا  �حتى  �لعشرين  �لقر�  فخال� 
�لقر��  لنا  �يذكر  كبيًر�.  �نتشا%�ً  �لكفر"  "��يا�   Yنتشر� عبر�لتا%يخ،  
�لكريم طبيعة �صحاq تلك �أل�يا� �لباطلة بقوله: ﴿ َ�ُيَجاِ#ُ+ �لَِّذيَن َكَفُر�� 
ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضو� ِبِه �ْلَحّق ﴾ (�لكهف: ٥٦)، �لذلك، �خاصة في عصرنا 

هذ�،  نجد �نه من �لضر�%� �لمشا%كة في هذ� �لجها� �لكبير �لذ� ُ=كر 
في �لقر�� �لكريم �jبطا� جميع مذ�هب �لكفر عن طريق �لفكر.

هذ�  عاتقهم  على  يحملو�  �لذين  عبا�^  �تعالى  سبحانه  �هللا  �يذكر 
�لو�جب �لشريف بأمو% مهّمة للغاية:

َ�َلُكُم  �kَِهٌق  ُهَو  َفِإ�8َ  َفَيْدَمُغُه  �ْلَباِطِل  َعَلى  ِباْلَحقِّ   Fَُنْقِذ َبْل   ﴿

ا َتِصُفوَ� ﴾ (�ألنبيا�: ١٨) �ْلَوْيُل ِممَّ

� بنا� عليه،  فنحن نهد� للحد من �لباطل بعر� �لحقائق �الساسية 
عن �لما�^ �نظرية �لتطو%�لد�%�ينية ��لتي ستجدها في �لجز� �لختامي لهذ� 

.qلكتا�
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�#يا� �لكفر: �لماّ#ية � �لد���ينية

 �جدY �لما�ية منذ �أل��، �هي مذهب يعتبر �ّ� �لحقيقة �لوحيد
�جدY منُذ �من  �فقًا لهذ� �العتقا� �لباطل، فالما�� .�لمجر� هي �لما�
سحيق مطلق �سو� تستمر jلى �ألبد. كما �� �هم مظاهر �لما�ية %فضها 
�هناJ �لعديد  .Gلدينية �ألخر� Yفضها لوجو� �لمعتقد�%�لوجو� �لخالق 
لفكرها،  �ساسًا  �لكفر  تتخذ  �لعالم  �لفكرية في  ��لمذ�هب  Yلحركا� من 
�تعتبر�لما�ية هي �لبنية �لرئيسية للكثير من هذ^ �التجاهاY. غير �� �لما�ية 

تعتبر هي �ألسا` �لذ� قاR عليه �لعد� �ألكبر من هذ^ �لمذ�هب. 
 Gألغريق �لقدما�، تغلغل �العتقا� �لما�� لد��فمنذ عهد �لسومريين 
�إلنسا�. �لكنه لم يتمكن هذ� �العتقا� �لوهمي من �ضع نظامه �لفكر� 
�لفكر�  �التجا^  هذ�  كا�  �بينما  عشر.  �لتاسع  �لقر�  في  jال  �لمحكم 
�لما�� في محا�لة لجمع  قو�^، كا� ال يز�� هناJ �مر ��حد يعوقه �هو 
 Yلكائنا� Yجد�jيجا� �إلجابة على �لسؤ�� "كيف �جد �لعالم، �كيف 

�لحية ؟ ".
�لتي  �لتطو%  فيه نظرية   Yلذ� ظهر� �لقر� نفسه  �جا� =لك خال� 
��لتي قدمت �إلجابة، (�هي jجابة ليس لها �ية صحة  ��قدمها شا%لز ��%
علمية في ��قع �ألمر)، �لكنها ما طا� �لبحث عنها من قبل �لما�يين. �طبقا 
 Gنتيجة لقو�لهذ^ �لنظرية �لتي ال �صل من �لعالم، فإّ� �لمو�� غير �لحية، 
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�بالتالي،  خلية.    ��� �كّونت  بعض  مع  بعضها  تقابل  متز�منة،  عشو�ئية 
تدين  �أل%�  على  �لحية   Yلكائنا� فإّ� جميع  �� هذ^، %�� لنظرية  �طبقًا 

بالّشكر لنشو� تلك �لخلية �لحية �أل�لى. 
�سرعا� ما �صبح ��%��، عن طريق هذ^ �ال�عا��Y �كبر مزّيف في 
تا%يخ �لعلم. �لقد �عتر� بنفسه �ّ� نظريته ماهي jال فكر خاطئ ال يرتكز 
�صل  كتابه  في  بالفعل   ��%�� �عتر�  �لعلمية. كما  �لنتائج  من   %= على 
�لعديد من   Rلّتطو% تعجز �ما� �ألنو�   ( The Origin of Species ) �� نظرية 

 .�لتسا¡الY �لمحير
 Rبو�سطة �لتقد qمكانية �لتغلب على هذ^ �لّصعاj لكنه ال��� يتوقع�
�كا�  لنظريته.  �عمة  �لحديثة  �لعلمية  �لنتائج  تكو�    �� �يأمل  �لعلمي، 
 ���مًا يذكر =لك في كتابه. �لكن على على نقيض ما كا� يأمل ��%�
تحقيقه، فلقد جا� �لتقدR �لعلمي ليبرهن على عكس �الفتر�ضاY �لجوهرية 
�في �لو�قع، �%غم �لدعاية �لتي جا�Y من   .Gلنظريته، �لو�حد^ تلو �ألخر
قبل مؤيد� نظرية �لتطو%، فلقد صرU  مايكل ��نتو�، �هو عالم بيولوجي 

�ستر�لي،  �� نظرية �لتطو% " هي نظرية في ��مة" على حد قوله.  
�لمطر�حة  �لعلمية  �لحقائق  �لتاسع عشر، كانت  �لقر�   Gعلى مد�
�لعلمية.  �أل�سا¢   Gلد �إلطال£  على  معر�فة  غير  �لتطو%  نظرية  قبل  من 
�في =�Y �لوقت، كا� �لما�يو� �لذين يبحثو� عن �عم علمي لمذهبهم 
يعتبر�� �� �لنظرية �لتي طرحها شا%لز ��%�� فرصة ليس لها مثيل باعتبا%ها 
 تقوR على نكر�� �جو� �لخالق، ففي =لك �لوقت كا� �لتأكيد على فكر
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�� �إلنسا� يتطو%من مو�� غير حية عن طريق �لمصا�فة �لبحتة هو تمامًا ما 
يرغب �لماّ�يو� في سماعه.

�هو  شيكاغو،  بجامعة  �ألستا=  جونسو�،  فليب  �لبر�فيسو%  ��ما 
�لتي  �مقاالته  كتبه   لكثر �ألكا�يمية  �لد��ئر  في  ثقله  �له  مشهو%  %جل 
كتبها عن نظرية �لتطو%، فهو يوضح ما تمثله هذ^ �لنظرية من �همية بالنسبة 

jلى �ألنظمة �لفكرية �لتي تنكر �لدين:
... يكمن نجاU �لنظرية �لد�%�ينية في %فض �لوجو� �إللهي �تهيئة 
�لمجا� إلستبد�� �لّدين �لمقد` باعتقا� جديد يعتمد على �لمذهب 
للعلم  �ساسًا  يكو�  لن  �لجديد  �العتقا�  �هذ�  �لنشوئي،  �لطبيعي 
��لقو�نين ��ألخال£. �بذلك  ،Yفحسب بل �ساسًا �يضًا للحكوما

يكو� قد تم صياغة �لفلسفة �لّدينية �لعصرية١.

فلسفة  لد�عمي  �لحقيقي  �لهد�  جونسو�  فليب   Yكلما �تبين 
يرفض  �لذين عملو� على تشكيل مجتمع ال�يني  �لما�يو�  فهؤال�  �لكفر. 
�لكائن   ^���j يشعر  لخالق  �جو�  ال  �نه  ��عو�  �تعاليمه،  �إللهي  �لوجو� 
بحيث  %غباتهم  �لمضلل  �لفكر  هذ�  �شبع  �لقد  مسؤ�لية.  بأية  �لبشر� 
�حد.   ��  ���j  ��غير مشؤ �لنا`  من  �شكاال  يصنعو�   �� بذلك  يمكنهم 

�يلخص �حد علمائهم طموحاتهم كما يلي:
 �إل%�� يملك  �لذ�  �لعالم  هذ�  في  �لوحيد  �لكائن  هو  �إلنسا�   �j
�إلنسا�  �هذ�  عاقلة.  �غير  ��عية  غير   لما� نتا§  �لكنه   ،��لقد%
مسؤ�ال  يكو�  لن  �لعالم  هذ�  jلى   R��لقد في  بمفر�^  نجح  �لذ� 

سوG عن نفسه فقط.٢ 
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 ،J%لتفكير �لسليم �� يد���يمكن لكل شخص يتمتع بالعقل �لر�جح 
�� صعوبة �� هذ^ �لدالئل �لمذكو% فا%غة �ال قيمة لها. فكاتب هذ^ �
 �� يعتقد   ،�لحيا في  ما�ية  نظرية  له  عالما  كونه  من  �بالرغم   ،Y�%لعبا�
هذ�   �� �لو�ضح  من  لكن  =�ته،  �لغنسا�  هو  �إلنسا�  �جو�  في  �لفضل 
سلطته  يما%`   �� �لمر�حل  هذ^  من  مرحلة  �ية  في  يستطيع  ال  �إلنسا� 
�إلنسا�  خلق  �لذ�  هو  �تعالى،  سبحانه  فاهللا  �لقر�%.  صنع  في  قد%ته   ��
�لكن %غبة �لماّ�يين في �� يكونو�  "غير  .على �أل%� في �حسن صو%
مسئولين تجا^ خالق" جعلتهم يزعمو� �� �لما�، غير �لمد%كة �غير �لعاقلة 

يمكن �� توجد كائناY مد%كة �=كّية. 
�ينبغي �� نتذكر �ّ� %غبة �لكافرين في �لتحّر% من �لمسئولية ليست 
عشر  �لتاسع  �لقر�  في  �لتطّو%  نظرية  ��تبا   �لما�ية  بأنصا%  فقط  خاصة 
��لعشرين ،  فلقد �خبرنا �هللا عز �جّل في �لقر�� �لكريم عن �نا` سابقين 

كا� لديهم �لتفكير نفسه:
 ﴿ َ�َيْحَسُب �ْإلِنَساُ� َ�� ُيْتَرoَ ُسًد6 َ�َلْم َيُك ُنْطَفًة مِّن مَِّنيٍّ ُيْمَنى ُثمَّ 
َكَر َ��ْألُنَثى َ�َلْيَس  َكاَ� َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسو6َّ َفَجَعَل ِمْنُه �لزَّْ�َجْيِن �لذَّ

8َِلَك ِبَقاِ#ٍ� َعَلى َ�� ُيْحِيَي �ْلَمْوَتى ﴾ (سو% �لقيامة: ٣٦- ٤٠) 

منّي  من  �إلنسا�  خلق  �تعالى  سبحانه  �هللا  فإّ�  �آلية،  تشير  �كما 
 �� �إلنسا�  بها  يستطيع  �سيلة  �ية  توجد  فال  فعّدله".  "سو�^  ثم  ��حد 
سبحانه  �هللا   �� �%غم  مخلو£.  نفسه  هو   =j خلقه،  على  سلطة  يكتسب 
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�صفه �صفا ��ضحا فما��� هناJ بعض �لنا حقيقة �إلنسا�  بين  �تعالى 
بأنهم  ��الّ�عا�  ألنفسهم  خلقهم  نسب  على   ���يتجر�  ��يما% �لنا` 

كائناY "غير مسئولة". 
 Gلمستو� على  �إلنسا�  مسئولية   Rعد  Rمفهو يسو�   ،Rليو���
�لماّ��  �لفكر  شّجعه   Rلمفهو� �هذ�  ��إليديولوجي.  ��لعلمي  �الجتماعي 
 qلحر� يشّن  �لذ�  �لمنحر�   Rلمفهو� هذ�   � �لّتطو%.  نظرية  ��عمته 
 Rلنظا� %كائز  تمثل  كانت  �لتي  �لقيم  هذ^  �ألخالقية-  �لمجتمع  قيم  ضّد 
��لوحد للمجتمع- �نتج  �جياال تتعر� باستمر�% لمزيد من �لمسخ �لقيمي 

��ألخالقي. 
��ليوR �ثبت �لعلم �� �لمفاهيم �لما�ية �نظرية �لتطو% مفاهيم باطلة، 
باإلضافة  �=لك  علمية،  �الئل  jلى  �إلطال£  على  يستند  ال  كالهما   ���
jلى �� �لنتائج �لعلمية ال��لت تكذبهما. غير�نه نتيجة �لترسيخ �الجتماعي 
�لمتو�صل على مدG �لمائة ��لخمسين عامًا �ألخير، ال��� هناJ �لكثيرمن 
بالعلم.  مثبتة  كأنما هي حقائق  �لتطو%  �نظرية  �لما�ية  jلى  يدعو�  �لنا` 
�يرجع =لك jلى �� ��عمي مذ�هب �لكفر يحتاجو� بإلحاj Uلى �لما�ية 
�لّتطو% أل� كليهما ينكر �لوجو� �إللهي، �بذلك يستطيعا� jبعا�  �نظرية 
�لنا` عن �لّدين ��لقيم �ألخالقية، �jال فإ� هذ^ �لمذ�هب سو� ُتجّر� بعد 

=لك من �ألسباq �لتي تمثل مبرً%� لوجو�ها في �ألصل. 
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�لدفا� عن نظرية تناk+ �لعلم عنها

يعتر� �لعديد من �لعلما� في �لوقت �لحاضر، بوضوU، بالّسبب �لذ 
�لماّ�ية  �لنظرية  �لتطو% �عن  نظرية  �لّدفا  عن  في  �إلستمر�%  jلى  يدفعهم 
ينقل  �لمثا�،  فعلى سبيل  �لحديثة.  �لعلمية  �لحقائق  من  %غم ظهو%�لمزيد 
فليب جونسو� كلماY، قالها  %يتشا%� ليونتن، �هو متخصص في علم 
�لتطو% �يؤمن jيما  �لجيناY من جامعة ها%فر� ��حد �لمتحمسين لنظرية 

�عمى بالنظرية �لما�ية، �يعلق فليب جونسو� على تلك �لعبا%�Y قائًال:
نبعد  كم  للنا`؛  �لمعرفة  توفير  في  تكمن  ال  �لرئيسية  �لمشكلة 
jّنما   ... منها  تكوّنا  �لتي   Yلجينا� هي  ما   �� jلينا  نجم   qقر� عن 
غير   Yلتفسير�� تلك  يرفضو�  �لنا`  هؤال�  تجعل   �� �لمشكلة 
�لمنطقية ��لخر�فية  للعالم ... فما يحتا§ �لنا` تعلمه، بغض �لنظر 
عالم  في  نوجد  ما�ية   Yكائنا �ّننا  ال،    R� =لك  على  �لمو�فقة  عن 
 Yما�ية بين موجو�� Yجميع �لظو�هر هي نتائج عن عالقا�ماّ��، 
 qجو�ما�ية، �بإيجا�  يحتا§ �لنا` قبو� مفهوR �لماّ�ية �لذ� يعني 

%فضهم لإلله... ٣

تعتمد  ��لتي   للحيا �لما�ية   �لنظر  Uبوضو  Y�%لعبا� هذ^  �تبين 
 �� توضح   Rليو� �لعلم  يقدمها  �لتي  ��لحقائق  مضلل.  عقلي  تعليل  على 
هذ^ �إل�عا��Y تناقض �لمنطق ��لعقل. �لكن %غم جميع �لحقائق �لعلمية 
تجدهم متشبثين تشبًثا �عمى بمعتقد�تهم �مستمرين بإصر�% في �لدفا  عن 
مز�عمهم. �يشرU �. مايكل ��كر، �هو متخصص في �النتر�بولوجيا من 
جامعة سدني، �ألسباq �لتي ما ��لت تدفع jلى �لتعلق بنظرية �لّتطو%: "نحن 
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مضطر�� لالعتقا� بأ� �لسبب �لوحيد �لذ� يجعل �لكثير من %جا� �لعلم 
بنظرية  �لتمسك  �اللتكنولوجيا يصّر�� على  في  �لمتخصصين  ��لكثير من 

�� هو jنكا% هذ^ �لنظرية لوجو� �لخالق "٤. %��
�لعلمية غير   Yلذ� يرفض �ال�عا��� فليب جونسو�، �هو  �يوضح 
"فال  �ألهمية   بهذ^  �لنظرية  تلك  تمتع  سبب  �لد�%�ينية،  للنظرية   �لمبر%
يمكن �ستبد�لها " لقا� �لعلم غير�لمعتقدين �سبب حرصهم على �لحفا° 

عليها مهما بلغت �لتكلفه:  
ير� قا� �لعلم �نفسهم محصو%�� في حرq يائسه ضد �لمعتقدين 
�لمتدينين، شعا%يو��� تطبيقه بصو%^ موسعة على كل شخص يعتقد 
في �جو� خالق له ��% فّعا� في شئو� �لعالم ... ثم جا�Y نظرية 
�لمعتقدين  هؤال�  �لحرq ضد  في  هامًا  فكريًا   ً�%�� لتلعب  �ين %��
�لمذهب  لحماية  عملها  �لعلمية   Yلمنظما� تكر`  �لذ�  �لمتدينين. 
�لبحث  قو�نين   Yجا� �قد  ��%�سته.  بحثه  عن  فضًال  �لد�%�يني 

�لعلمي مساعد لهم في �الستمر�%.٥

�لبا%�ين  �لكفر  �فالسفة  �لما�ية   �عا فإّ�  جونسو�  =كر  �كما 
تمسكو�  �لعالم،  �نحا�  جميع  في  �ألفكا%  تلك  �عم  على  ��لحريصين 
باألسس  يسّمى  ما  لهم  توفر  ألنها  jّال  لشي�  ال   ��لد�% �لتطو%  بنظرية 
�لعلمية لمذ�هبهم. �كا� هذ� مالحظًا منذ �� ظهرY نظرية �لتطو%. �قد 
كا� كا%� ما%كس، مؤسس �لما�ية �لجدلية �كذلك �لعد� �للد�� للدين، 
يؤّكد على �ألهمية  �لبالغة للنظرية �لد�%�نيه بالنسبة jلى فكر^. �قد ��ضح 
�فكا%^ عن نظرية ��%�� في خطابه �لذ� كتبه لصديقه �لحميم فريد%يك 
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�نكلز قائًال:
هذ� هو �لكتاq �لذ� يحتو� على �سس �لتا%يخ �لطبيعي آل%�ئنا.٦

�� "�صل %�� qنكلز بتعليقه عقب قر��ته لكتاj كما ��لى فريد%يك
�ألجنا`" قائًال:

يجب  jيمانية   عقيد ليست  �هي  �لتطو%،  نظرية  هي  نظريتنا   �j
حفظها عن ظهر قلب �تكر�%ها بشكل �لّي.٧

� يوضح  كونو�� �%كل، �هو �ستا= من �صل �مريكي متخصص 
للنظرية  �jنكلز  ما%كس  �لشيوعية  مؤّسسي  تبني   qسبا�  ،Yلنبا� علم  في 

�لّد�%�ينية:
قبل كّل من ما%كس �jنكلز نظرية �لتطو% عقب نشر ��%�� لكتابه 
�لتطو%كانت  نظرية  فإّ�  �بالطبع،  �لفو%.  على  �ألجنا`"  "�صل 
بالضبط ما يبحث عنه مؤسسو �لشيوعية لشرU كيفية ظهو% �لبشر 
�� تدخل قوG خا%قة، �بالتالي كا� من �لممكن �ستخد�مها لدعم �
للتطو%-   تفسير^  في   ��%�� به  جا�  �ما  �لما�ية.  فلسفاتهم  �سس 
باعتبا%^ عملية حدثت من خال� �النتقا� �لطبيعي –�عطاهما �فتر�ضا 
�لمد%كة، �هي �� جميع  �لسائد للحقيقة  �لغائية   Yللّتفسير� بديال 
�بالفعل،  �لمعيشية.  ظر�فها  على  بنا�  فة  ـّ مكي  �لحيا �ساليب 
بالكامل، �نتيجة  �لغائية  �لطبيعي من jسقا¢  �النتقا�  تمكنت عملية 

لذلك �ستطا  �لعلما� تفسير �لعالم �لحيو� تفسير� ما�يا.٨

�لذ� جعل  �لوحيد  �لسبب  فإّ�   ،Y�%لعبا� لنا هذ^  �كما ��ضحت 
كال من ما%كس ��نكلز يدعما� ��%�� هو �لكر^ �لذ� يشعر�� به تجا^ 
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�لّدين. �لذ� �%تكز� على �لميكانيكية �لتي ليس لها قيمة علمية،بل هي مجر� 
�هاR من �لخيا�. �بالفعل، ��ضح فريد%يك jنكلز في كتابه �لّسبب �لذ� �
 ��جعله يعتبر نظرية �لتطو% تكتسي �همية كبير بالنسبة jليه: فد�%�� تنا
�لحيو�   �ّ� jثباته  في  �لحاسم  �ألمر  يعتبر  �لذ�  �لطبيعة،   ��%� ما   Rمفهو
�إلنسا� – هو  �بالتالي   ،Yحيو�نا� Yنبا يتكو� من  ��لذ�  �لعضو�-  

نتا§ لعملية  تطو% مستمر منذ ماليين �لسنين.٩
�لتطو%  نظرية   �ّ� �فتر�ضه  عند  �يضًا  �خطأ  jنكلز   �� �لو�ضح  �من 
�لحية   Yلكائنا� من  �لمختلفة  �ألنو�   ماليين  ظهو%  كيفية   Uبشر  Yجا�
 ��%�� نظرية   �ّ� =كر  �لذ�  هو�لوحيد  jنكلز  يكن  �لم  �أل%�.  على 
حقيقة ثابتة، j= �ّ� جو�� ستالين، �لقائد �لشيوعي �لمعر�� باعتبا%^ من 
�كثر �لقا� �موية في �لّتا%يخ، �كد في مذكر�ته �لخاصة على �همية هذ^ 

�لنظرية:
حتى ال نخد  عقو� طالبنا باألسطو%^ �لقائلة �ّ� �لعالم قد تم خلقه 
في ستة �ياR، يجب �� نتعر� على �صل جيولوجية �أل%� �عمرها، 
�تكو� لدينا �لقد% على jثباY =لك في مناقشاتنا، �لذ� يجب jعد�� 

�نفسنا بالّتعاليم �لد�%�ينية.١٠

للما�يين  �لفكرية  �ألنظمة  بين  �لمشتركة  �لنقطة  فإ�   ،Uبوضو�
�نظرية �لتطو% �لد�%�ينية – ��� شك – هو jنكا% �لّدين، ��لغر� �لوحيد 
لد�عميهما هو �فع �لنا` إلنكا% �لوجو� �إللهي.  �يخبرنا �هللا عز�جل في 
�لقر�� �لكريم عن سعي هؤال� �ّلذين �جتهد�� في �لماضي لصّد �لنا` عن 
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�لدين �jبعا�هم عن �إليما� باهللا تعالى:
ًة َيْدُعوَ� Pَِلى �لنَّاِ� َ�َيْوَ\ �ْلِقَياَمِة َال ُينَصُر�َ� ﴾  ﴿ َ�َجَعْلَناُهْم َ�ِئمَّ

(سو% �لقصص: ٤١)
�في �ياY �خرG يشير �هللا عز �جل jلى نهاية هؤال� �ّلذين ينكر�� �لوجو� 

�إللهي �يدعو� �لنا` للكفر:
َ� ِبآَياZِ �هللاِّ َ�َصَدFَ َعْنَها َسَنْجِزH �لَِّذيَن  ﴿ َفَمْن َ�ْظَلُم ِممَّن َكذَّ
  َيْصِدُفوَ� ﴾ (سو% َكاُنوْ�  ِبَما  �ْلَعَذ�ِ�  Nَياِتَنا ُسوَ�  َعْن  َيْصِدُفوَ� 

(١٥٧ :Rألنعا�
تنكر  �لتي  للمذ�هب  نهاية  فإ� =لك سو� يضع  �لما�ية،  تم �حض  فإ=� 
��سعا   Gصد Rليو� تجد  �لتي  �لمذ�هب  هذ^  بالخالق،  تعتر�  �ال  �لدين 
�لغاية،  تحقيق هذ^  �جل  �من  .�جتماعية كثير  Yفئا من  قوية  ��ستجابة 
 ،خالد طبيعة   Y�= ليست   �لما�  �� بحقيقة  �لنا`  توعية   �%��لّضر من 
�سا`   �ّ� على   Rتقو ال  �لّتطو%  نظرية   �ّ� �لعلمية  باأل�لة  jقناعهم  �يتعين 
�بالتالي يمكن �لقضا� على جميع �لمذ�هب ��ألفكا% �لتي  .علمي بالمر
ترفض �لوجو� �إللهي، �ال شك �� =لك سو� يمثل �لنهاية �لحتمّية للفكر 

�لماّ��. �كما قا� �هللا تعالى:
 ﴿ �Pَِّ َهـُؤال� ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه َ�َباِطٌل مَّا َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� ﴾ (سو%

�العر��: ١٣٩)
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�همية �لّد���ينية للمذ�هب �لّال#ينّية 

قد يعتبر �لبعض �� �لد�%�ينية ��لمذهب �لما�� ال يمكن �� يكونا 
هما �سا` �لّال�ينّية، �يرجع =لك jلى �ّ� �ألغلبية �لساحقة من �لنا` تعتبر 
�� هذ^ �لمفاهيم ال تنكر �لدين، ��ّ� صلتها بالّدين لم   تنقطع. �للوهلة 
�أل�لى، تبد� هذ^ �لعبا% مقبولة، ففي عصرنا �لحاضر ال يميل �لّنا` لتسيير 
تتمثل في جمع  �لتي تشغلهم  حياتهم على �سس فكرية، فأكبر �ألهد�� 
 Rالهتما���ألمو�� �تلبية �قصى حد ممكن من �لشهو�Y بمعانيها �لمختلفة، 
�هذ^ �لثقافة �لتافهة ال تترJ سوG مجا� ضيق  .بالثقافاY �لتافهة �لسائد
جّد� لتسا¡الY مثل "كيف �ِجدYُ ؟" �� "من خلقني؟". فال يشغل �لّنا` 
تفكيرهم بتسا¡الY كبير من هذ� �لنو ، كما �نهم ال يفكر�� كثيًر� في 
نظرية �لّتطو% مثال �ال في ما تجلبه من خديعة.فالغالبية �لعظمى من �لنا` 
 Rلنجو���قضايا �لمشاهير  �كثر jنشغاًال بالقضايا �لتافهة مثل حيا �لشهر
�فضائحهم، �لشي� �لذ� يجعلهم غير عابئين بالمو�ضيع �ألكثر عمقًا مثل 
طبيعة خلقهم ��لهد� من �جو�هم. فاالهتماماY �لمألوفة، مثل �ألعما� 

�ليومية ��لمشاكل �لمعيشية تشغل عقولهم بالكامل.
علم  عن  عنها  �يد�فعو�  �لّد�%�ينية  يعتنقو�  �لذين  فهؤال�  �بالتالي، 
��%�ية، �هؤال� �لذين يد�فعو� عن �لفلسفة �لما�ية ال يمثلو� سوG نسبة 
قليلة جد� في �لمجتمع، �� �ّ� غالبية �لنا` يعيشو� في معز� عن �لّدين 
 Uلنقطة يطر� �لوجو�ية. �عند هذ^  �نهم ال يفكر�� في قضاياهم  بسبب 

�لسؤ�� �لتالي: "هل �لّد�%�ينية ��لما�ية تشكال� بالفعل �همية خاصة"؟ 
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�ضحت �ّ� �لد�%�ينية هي �� qقيقة �جريت في �لغر� µبحا� Jهنا
في  يعتنقونها  من  قلة  من  �بالرغم  �لكفر،  ��يا�  تساند  �لتي   Gلقو� �هم 
�لمجتمع، jال �نهم �لفئة �ألكثر تأثيًر� فيه، �هم �لفئة �لمفكر لهذ� �لمجتمع. 
 µألمريكية �حد �ألبحا� فعلى سبيل �لمثا�، �جر� في �لوالياY �لمتحد
�إلجتماعية، ��تضح �� تسعة بالمائة ( ٩٪ ) فقط من �لمجتمع =كر�� �نهم  
ملحد�� من معتنقي نظرية �لّتطو%. غير �� هذ� �لجز� من �لمجتمع يؤثر 
�في �لمؤسساY �لعلمية �لرسمية �في صناعة  Rفي �إلعال� ،Yفي �لجامعا
يقومو�  �لذين  هم  �لتطو%  نظرية  معتنقي  من   ���لملحد فهؤال�    .Rألفال�
عقو�  �يشّكلو�  �لتعليمية  �لسياسة  �يضعو�  بالكامل،  �لمجتمع  بتوجيه 

 .Rلنا` من خال� �إلعال�
�j=� نظرY في �ألمر على �لنطا£ �لعالمي ستالحظ �ّ� هذ� �لوضع 
�لثقافية  �لجهو�  هو  هنا  �النتبا^  يلفت  فما  �لبال�.  من  �لعديد  في  يسو� 
��إليديلوجية �لتي �ضعها �عا �لفكر �لّشيوعي. �من �لمعر��-  باستثنا� 
عد� قليل من �لبال�-  �ّ� �لشيوعية فيها  jنها%Y كنظاR سياسّي، لكن %غم 
=لك ما يز�� �لبعض يتشبثو� بالشيوعية في بعض �لّد��ئر �لمعّينة باعتبا% �ّ� 
�لفلسفة �لما�ية-  �لتي تعتبر�ألسا` �لفكر� للشيوعية - ال��لت نشطة. 
بعض  لديه  "ما%كس  بأ�  يؤمنو�  �لشيوعيين   �� نجد  �لوقت،   Y�= �في 
�بالفعل  مجدية".  ال��لت  �لما�يه   �ّ� غير  �القتصا�ية  نظريته  في  �ألخطا� 
ال��� �لشيوعيو� في �لعديد من �لبال� يتمتعو� بسمعة عالية �لديهم �لتأثير 
على   ��يسيطر فهم  ��لفلسفة.   qأل�� عالم  �في  �لعلم  مجا�  في  �لقو� 
غالبية ��% �لنشر �على معا%� �لكتب حيث تسمع �%�¡هم بصو% ملفتة. 
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�على �جه �لعموR،  فإّ� �غلبية �لشيوعيين ��لمتنفذين في �إلعالR هم من 
يشا% jليهم بـ"جيل �لستيناY" �ّلذين يعتنقو� �لمذهب �لما%كسي. �%غم 
�قتناعهم بالضعف �القتصا�� للشيوعية ال��لو� متمسكين بالفلسفة �لما�ية 

.qلّدين مخّدً%� للشعو� ���يعتبر
 فالد�%�ينية هي �لدين �لصحيح عند هؤال� �لنا`، �هم مؤمنو� بقو
بالد�%�ينية �يبذلو� قصا%G جهو�هم �لحثيثة من �جل �إلبقا� عليها حّية. 
بالها  تشغل  لم  �لمجتمع  في  كبير   ���  Y�= شريحة   Jهنا تكو�  �%بما 
بهذ^ �لمسألة، �لم تفكر في �لسؤ�� "كيف �جدYُ؟" �لكن �غلبية �لذين 
�يرجع  �باطيلها،  عليهم  ��نطلت  بها،  خدعو�  �لد�%�ينية  بقضية  يهتمو� 
 qلشيوعية �لتي مّر =كرها سابقا. فالطال� Yلى �لمنظماj لفضل في =لك�
في   ��يعتقد  �ساتذ طريق  عن  �لّد�%�يني  �لمذهب  يلقنو�  �لجامعة  في 
�لتي  �لمعا%�  �لنظرية في  بهذ^  �لمتعلقة  �لكتب   ���لّد�%�ينية، �هم يجد
صالة   ��%�يز عندما  نفسها  �لمفاهيم   Rما� �نفسهم   ��يجد كما   ،Rتقا
 Yتؤثر على �لفئا�عر� فني �� مسرحّي. �هكذ� تترسخ �لثقافة �لالjيمانية 
�لمتعلمة في �لمجتمع. �هوال� �لذين يقعو� تحت �لد�%�ينية يفترضو� �نها 
حقيقة علمية ال تناقش، �ير�� �� �لّدين ال يعد� �� يكو� مجّر� "�عتقا� 
تقليد� عند سكا� �لّريف".  ��ألمر نفسه قصه علينا �لقر�� �لكريم، فعندما 
َ�َساِطيُر  َ�ْنَزَ+ َ�بُُّكْم﴾ كا� جو�q �لكافرين ﴿  سؤ� بعض �لنا` ﴿َما�8َ 

ِليَن ﴾ ( سو% �لنحل: ٢٤) �َأل�َّ

�بينة.  ��ضحة  حقيقة  هو  بل  بالتقاليد،  له  عالقة  ال  فالّدين   ،�=j
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��لّدين هو�لعالقة بين �لشخص �خالقه، غير �� هذ^ �لحقيقة تجاهلها من 
�نطلت عليهم �باطيل �لد�%�ينية �خدعها. �لذ� فإنه من �لضر�%� �لقضا� 
ثقافة  ��jلة  �جل  من  �لعلمية  بالوسائل  ��لد�%�ينية  �لما�ية   Yلفلسفا� على 

�لال�ينية من �لمجتمع. 
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�أل#يا� �لمزيفة �لتي صنعتها �لما#ية 

على  تعمل   خطير فكرية  حركة  فالما�ية  قبل،  من  =كرنا  مثلما 
 �لّدين. �ال ��لت غالبية كبير �لّشعوq عن  �لر�حّية �jبعا�  �لقيم  تحطيم 
من مجتمعاتنا �ليوR تحت تأثير �لتفكير �لما��، سو�� كا� =لك عن �عي 
�لّذكر،  تستحق   Gخر� مسألة   Jهنا  �� غير  �جهل.  غفلة  عن   R� ��%�ية 
�نها تحمل في طيها   %��لما�ية ال تعني بالضر  بالنظر �لتمسك  �هي �� 
�لّرفض للوجو� �إللهي. فهناJ عد� كبير من �لنا` يؤمنو� بالوجو� �إللهي 
�لكنهم ال��لو� متمسكين بالنظر �لما�ية. �لقد �%�Y في �لقر�� �لعديد 

من �آلياY تحدثنا عن مثل هؤال� �لنا`:
ْمَع  �لسَّ َيْمِلُك  َ�مَّن   gِ�َْ��َأل َماِ�  �لسَّ مَِّن  َيْرkُُقُكم  َمن  ُقْل   ﴿
��َألْبَصاَ� َ�َمن ُيْخِرُ� �ْلَحيَّ ِمَن �ْلَميِِّت َ�ُيْخِرُ� �ْلَميََّت ِمَن �ْلَحيِّ 

َ�بُُّكُم  َفَذِلُكُم �هللاُّ  َتتَُّقوَ�  َ�َفَال  َفُقْل  َفَسَيُقوُلوَ� �هللاُّ  �َألْمَر  ُيَدبُِّر  َ�َمن 

َالُ+ َفَأنَّى ُتْصَرُفوَ� ﴾ (سو% يونس:  �ْلَحقُّ َفَما�8َ َبْعَد �ْلَحقِّ Pِالَّ �لضَّ

.(٣١-٣٢
ُقْل  ِهللاَِّ  َسَيُقوُلوَ�  َتْعَلُموَ�  ُكنُتْم   �Pِ ِفيَها  َ�َمن   gُ�َْأل� لَِّمِن  ُقل   ﴿
ْبِع َ�َ��ُّ �ْلَعْرِ~ �ْلَعِظيِم   َماZِ��َ �لسَّ ُر�َ� ُقْل َمن �َّ�ُّ �لسَّ َ�َفَال َتَذكَّ

َ�ُهَو  َشْيٍ�  َمَلُكوZُ ُكلِّ   Tِِبَيِد َمن  ُقْل  َتتَُّقوَ�  َ�َفَال  ُقْل  َسَيُقوُلوَ� ِهللاَِّ 

َفَأنَّى  ُقْل  ِهللاَِّ  َسَيُقوُلوَ�  َتْعَلُموَ�  ُكنُتْم   �Pِ َعَلْيِه  ُيَجاُ�  َ�َال  ُيِجيُر 
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َلَكا8ُِبوَ� ﴾ (سو% �لمؤمنو�:  Pِ�َنَُّهْم  ِباْلَحقِّ  َ�َتْيَناُهم  َبْل  ُتْسَحُر�َ� 

.(٨٤-٩٠
َماZِ��َ َ��ْألgَ�َْ َلَيُقوُلنَّ �هللاَُّ ُقْل َ�َفَرَ�ْيُتم  ﴿ َ�َلِئن َسَأْلَتُهم مَّْن َخَلَق �لسَّ
 Tُِِّضر Zُِنَي �هللاَُّ ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفا#َ��َ�َ �ْPِ َِّمَّا َتْدُعوَ� ِمن ُ#�ِ� �هللا

َعَلْيِه  َحْسِبَي �هللاَُّ  ُقْل  َ�ْحَمِتِه   Zُُمْمِسَكا ُهنَّ  َهْل  ِبَرْحَمٍة  َ�َ��َ#ِني   �ْ�َ

ُلوَ�﴾ (سو% �لزمر: ٣٨)  ُل �ْلُمَتَوكِّ َيَتَوكَّ

�كما هو ��%� في �آلياY �لسابقة، فهؤال� �لنا` يّدعو� �نهم يؤمنو� 
باهللا �بدينه، غير �نهم فشلو� في jظها% �لتعظيم �لذ� يستحقه �هللا عز �جل 
لما له من نعم، بل �جعلو� له �ند�ً��. �هؤال� هم �تبا  �أل�يا� �لباطلة �لتي 
تكونت بسبب �لتمسك بآ%�� بعيد كل �لبعد عن �لدين �لحّق. �كما كا� 
�ألمر في �لماضي، فهناJ �ليوR �لعديد ممن يتمسكو� بالّدياناY �لموضوعة 

�يبتعد�� عن �لّدين �لحق �لذ� �ساسه �لوحي �إللهي. 
�بعيد�ً عن هذ^ �لفئة، فهناJ �يضًا بعض �لنا` �لذين ينكر�� بصر�حة 
�هم يبذلو� قصا%G جهدهم  .�لوجو� �إللهي �يرفضو� �العتر�� باآلخر
�ّظفها  �لتي  �لوسائل  �هذ^  صفوفهم.  jلى  �ضّمهم  �آلخرين  على  للتأثير 
�لما�يو� في �لمجتمعاY �لتي يعتر� فيها �لنا` بالوجو� �إللهي �لكّنهم 
يقّصر�� في تقدير �هللا حق قد%^، تتضمن مفهومًا تقليديًا للّدين يختلف عن 
تلك �لوسائل �لتي يوّظفونها في �لمجتمعاY �لتي هي �كثر ميًال لإللحا�. 
�لّدين �لموحى به لرسل �هللا تعالى عن  �لّنا` بعيد�ً عن   ��فالما�يو� يجّر
لكّل مجتمع �ُتمز§  ُتكّيف �فًقا  ��يا�  �هي  ،Gيا� �خر�� �بتد�   طريق 
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.باإليحا��Y �لمنبثقة من �العتقا� بأّ� �لما� هي �لحقيقه �لمجر�
�بالطبع فليس من �لمتوقع �� يناضَل هؤال� �لذين يتمسكو� بالّدين، 
بوسعهم  يكو�  �لن  �إلنكا%،  مذ�هب  ضّد  �ألصلية،  تعاليمه  عن  بعيد�ً 
كا�  سو��  �لخاطئ،  �لّديني  فاالعتقا�  مجدية،  �غير  باطلة  بأنها  �صفها 
�إلنكا%  �لّدعم لمذ�هب  �لمزيد من  يوّفر  عن قصد عن غير قصد، سو� 
مع  جّدية   مناظر في  �لّدخو�  ما  �حد   ��%�  �=j �لّسبب،  �لهذ�  ��إللحا�. 
�لال�ينيين فيجب عليه �لتز�� بالمعرفة �لدقيقة عن �ين �هللا عز �جّل ��لفهم 
حتى  ماّ�ية  �سس  على  �لمقامة  �لباطلة  �أل�يا�  جو�نب  لجميع  �لصحيح 

يستطيع تقويضها عن علم.
�ينين  خصائص  بعض  عند  نتوقف  سو�  �لقا�مة   Yلّصفحا� �في 
ند%`  كما سو�  ��لد�%�ينية،  �لما�ية  بهما  �نعني   ،�لكافر �أل�يا�  من 
�لفو�%£ �لموجو� بين هذين �لدينين �بين �لعقائد �لوثنية �لتي تحدµ عنها 

�لقر�� �لكريم. 

�صنا\ �لقر� �لعشرين

 ��يخبرنا �هللا عز �جل في �لقر�� �لكريم عن هؤال� �لّنا` �لذين يعبد
�جل  عّز  �هللا  لنا  �يبين  �لهة،  �أل�ثا�  من   ���يتخذ �جل  عّز  �هللا  غير 
بالتفصيل جها� %سله مع هؤال� �لنا`. �هناJ �لعديد من �لنا` يظنو� �� 
jلى بد�ئية �سلوبها في  �لماضي كانت تعبد �أل�ثا� نظر�ً  �لمجتمعاY في 
�من هنا كانت لديهم هذ^ �لنظر �لّدينية. بل هم يفسر�� عكو�  ،�لحيا
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بعض �لقبائل �إلفريقية على عبا� �لطو�طم على �نه �ليل على بد�ئّيتها. 
��لتي  Rتعبد �ألصنا �لتي   Yلمجتمعا� �لتأمل في عقائد  �نه عند  غير 
=كرها �لقر�� �لكريم، �عند �لنظر في تفكيرها يتضح � ثمة تشابها كبير� بين 
�بين قسم كبير من �لمجتمعاY �لموجو� �ليوR. فمثلما  Yهذ^ �لمجتمعا
 ��تخذY هذ^ �لمجتمعاY لنفسها �لهة من �لجما� تعبدها مثل �لخشب �
�لحجر �� غير =لك، فهناJ في عصرنا �ليوR �يضا �نا` جعلو� ألنفسهم �لهة 
من �لجما��Y يعبد�نها. �قبل �� نمر jلى عقد مقا%نة بين عبا� �ألصناR في 
 Yنعر� بعض �لمعلوما Rليو� �لماضي �بين عد� من �لمفاهيم �لموجو�

�لتي =كرها �لقر�� �لكريم عن مجتمعاY عبا� �أل�ثا�.
�من بين �لمجتمعاY �لوثنية �لتي تحدµ عنها �لقر�� �لكريم نجد قوR �لنبي 

 :Rبر�هيم عليه �لسالj
ُيْغِني  ُيْبِصُر َ�َال  َ�َال  َيْسَمُع  َما َال  َتْعُبُد  ِلَم  َ�َبِت  َيا  َقاَ+ ِألَِبيِه   8ْPِ ﴿

َعنَك َشْيئًا ﴾ (سو% مريم: ٤٢) 

﴿ 8ْPِ َقاَ+ ألَِِبيِه َ�َقْوِمِه َما َهِذTِ �لتََّماِثيُل �لَِّتي َ�نُتْم َلَها َعاِكُفوَ� َقاُلو� 
N�ََباُ�ُكْم ِفي َضَالٍ+  َ�نُتْم  ُكنُتْم  َلَقْد  َقاَ+  َعاِبِديَن  َلَها  َ�َجْدَنا Nَبا�َنا 

مُِّبيٍن ﴾ (سو% �ألنبيا�: ٥٢-٥٤)

�قومه  jبر�هيم  �هللا  نبي  ��لد  عكف  فقد  �لكريم،  �آلية  بينت  مثلما 
على عبا� تماثيل صنعوها بأيديهم، ال تنفع �ال تضر �ال قد% لها على 
فعل شي�. فاعتبا% شي� ما jلها يعني �نه قا�% على �لخلق ��لر�£ ��لشفا� 
�قا�% على jيجا� ما لم يكن موجو��، فهذ^ هي  qنز�� �لعقاj قا�% على�
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jبر�هيم  سيدنا  عهد  في  �أل�ثا�   عبد كا�  �قد  �لمعبو�.  �إلله  خصائص 
هذ^  مثل  تمتلك  بأيديهم  �لتي صنعوها  �لتماثيل   ��  ��يعتقد  Rلسال� عليه 
�ألسطر  �في  �يعبد�نها.  �لقر�بين  لها  يقدمو�  كانو�  �لذلك  �لخصائص، 
 Rألقو�� هذ^  تماثيل  بين  يوجد  �لذ�  �لغريب  �لتشابه  نبين  �لالحقة سو� 

�بين بعض �نظمة �لتفكير في عصرنا �لحاضر.  

�لعقائد �لوثنية �لمسيطر4 على �لمجتمعاZ �لمعاصر4 

من  �لمنحوتة  �لخرسا�  �لتماثيل   �� �لماضي  في  �لوثنيو�  ��عى  لقد 
�لحجر �� �لشجر ��لعاجز عن فعل �� شي� تمتلك قو خاصة. بل jنهم 
�عمو� �� هذ^ �لتماثيل هي �لتي خلقت �لكو� كله، ��� حركة �لكو� تتم 
�فقا إل%��تها. �لهذ� �لسبب قدمو� لها �لقر�بين ��لتمسو� منها �� تمدهم 

بالصحة ��لر�£. 
�يامنا  في  �لنا`  بعض   �� �لو�ضح  فمن  �لحقائق،  هذ^  ضو�  �في 
هذ^ يمتلكو� خصائص هذ� �لتفكير �لوثني نفسه. فالما�يو� ��لتطو%ّيو� 
 �� ���لتماثيل ير  فإ=� كا� عبد �لماضي،  شأنهم شأ� عبد �أل�ثا� في 
هذ^ �لمعبو��Y قا�% على خلق �لكو� �خلق �لموجو��Y، فإ� �لما�يين 
��لوثنيين يعتقد�� �� �لمو�� غير �لحية �لمتكونة من =%�Y غير عاقلة تمتلك 
�قد% على �لفعل. �هم يّدعو� �� هذ^ �لمو�� غير �لحية �جتمعت  ��%j
 �� �ستطاعت  �لنهاية  �في  بنفسها،  نفسها  �نظمت  �لمصا�فة  طريق  عن 

توجد هذ^ �لكائناY �لحية �لتي هي غاية في �لتعقيد ��لكما�. 
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�لكو�  في   µلحو��� جميع   ��  ��ير هم  =لك،  jلى  �باإلضافة 
مرجعها jلى "�لطبيعة" �لمتكونة من =%�Y غير حية �غير ��عية. �كمثا� 
 µلزال�� تحد���ألعاصير   ��  ��ير �لتطو%يو�   �� فالما�يو�  على =لك، 
بقر�% تتخذ^ "�لطبيعة". �عند تفسيرهم لهذ^ �لظو�هر يستخدمو� مفاهيم 
مثل "غضب �لطبيعة" �� " معجز �لطبيعة". غير �نهم لم يستطيعو� �� يبّينو� 
�يضا  يستطيعو�  �لم  "�لطبيعة"  �سم  عليها  يطلقو�  �لتي   �لقو هذ^  ما هي 
�� يبينو� مصد% هذ^ �لقو �لتي يتحدثو� عنها. فالعناصر �لتي يسّمونها " 
 Yلطبيعة" في حقيقة �ألمر ال تختلف عن �لهة �لمجتمعا�"�� "Rلطبيعة �أل�
�"�لهة �لخصب". � "Rلتي كانت تسمى "�أل%� �أل���لوثنية في �لماضي 
فلم تتغير سوG �لرمو�، �قد �تخذ�� �لمو�� غير �لحية �لتي ال ترG بالعين 

��لمصا�فاj Yلها �ظنو� �نها قا�% على �لخلق.   �لمجر�
فرنسي  �هو   ،(Pierre Paul Grasse) جر�سييه  بو�  بيير   Uيشر�
�آللهة  �لتطو%،  لنظرية  حميم  �مؤيد  �لحيو��  علم  في  متخصص  �ألصل 

�لخفية للماّ�يين �معتقد� نظرية �لتطو% كاآلتي:

غطا�  تحت  سرָד�  يعبد  jلها  �لمصا�فة  �صبحت  لقد   ..."
�إللحا�".١١ 

هو  ��عيه  غير   Y�%=� غيرحية  لمو��  �لخلق  على   �لقد% jسنا�   �ّj
بالتأكيد قصو% خطير في �لمنطق. �مثلما �عتقد عبد �أل�ثا� �ّ� �أل�ثا� 
نظرية  �معتنقي  �لما�يين  فإّ�  �لحية،   Yلكائنا� جميع   Yجد�� �لحية  غير 
�لتطو% �ليوR يعتقد�� بأّ� � لما� غير �لحية نشأY عنها بشكل تصا�في 
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 J�%�j�كائناY حية. �=لك يعني �ّ� �لمو�� غير �لحية هي كائناY لها عقل 
�لمنطلق،  هذ�  �من  �لقر�%.  لهذ�  �فًقا   ��لعمل  �لقر�%  �تخا=  يمكنها  ��نه 

�عتبر�� �ّ� كل شئ jله.
�على سبيل �لمثا�، يعتبر �نصا% نظرية �لتطو% �ّ� �لو%� �لتي تزهر 
 Yجا� بلونها �ألحمر بعد �� كانت في تربه طينية jله، فهم ير�� �ّ� �لو%�
قامت   �لو%� ُتكّو�  �لتي  �لحية  غير  �لعناصر   �ّ�  �� بإ%��تها  �لحيا^  jلى 
 Yلكائنا� جميع  =لك  على  �قس   .�لو%� بتصميم  عفو�  بشكل  عفوّيا 
 �شجر ��لمو�  ��لفر��لة   Uلتفا�� �لبرتقا�  مثل   Yلنباتا��  Gألخر� �لحية 
�لعنب ��لو%� ��لبطيخ ��لبقد�نس ��لغزال� ��ألسو� ��لفيلة ��لنمل ��لنحل 
 Yباختصا%، جميع �لكائنا���لحيو�ناY �لمائية jلى غير =لك...   qلذبا��
 Yعلى خلق �نفسها بأنفسها. فهم يدعو� �ّ� جميع هذ^ �لكائنا لها �لقد%
�ماليين �لكائناY �ألخرG قد تطو%j Yلى ما هي عليه في �لوقت �لحاضر 

بإ%��تها �لخاصة �من تلقا� نفسها. 
�في مثا� �خر يّدعي �نصا% �لتطو% �ّ� نحلة �لعسل، �لتي كانت من 
قبل كائنا حّيا �خر، قر%Y �� تصبح نحلة عسل في �قت ما من �لزمن، 
jنتا§  على   قا�% في جسمها  تقنياY خاصة  تشكيل  في   Yبد� هنا  �من 
�لعسل. كما �ّ�عو� �ّ� �لذباq كا� في �لبد�ية ال يستطيع �لطير��، �لكّنه 
بعد =لك كّو� �جنحته بقد%�ته �لذ�تية ثم بد� بعد =لك في �لطير��. كما 
من   £�� تعتبر  �لتي  �لّدقيقة  �لطير��   Yبتقنيا نفسه  جهز   qلذبا� هذ�   ��

.Rلهيلوكبتر �ليو� Yطائر�� Yفي �لطائر� �لتكنولوجيا �لحديثة �لموجو�
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�لتطو% �� يقّصو� علينا عد�� ال نهاية له من  �يمكن ألنصا% نظرية 
�أل%�،  على  تعيش  �لتي  �لحية   Yلكائنا� باليين  عن  �لمشابهة  �لقصص 
�لتي  �لحية  غير   Y�%لذ�  �ّ� �هي   :مثير  ��حد نقطة  في   Jتشتر �كلها 
تّكو� �لكائناY �لحية �� "�لطبيعة" لديها �عي �حكمة. فالمصطلحاY مثل 
"�النتخاq �لطبيعي" �"�لتز��§ �لعشو�ئي" � "�لعزلة �لجغر�فية" �لتي تضفي 
شيئا من �لمسحة �لعلمية  تجمل �لعقيد �لتي �ضعها �نصا% نظرّية �لتطو%. 
فهم يزعمو� �ّ� �لما� غير �لحّية في �لطبيعة يمكن �� تشّكل بشكل عفوّ� 
��لقطط  ��لبقد�نس   qلذبا�� ��لبرتقا�  �لمو�  مثل:  متقنة  حية   Yكائنا
��لصبا%   Yلعنكبو�� ��لفر�شة  ��لنعامة   Yلز%�فا��  Yلحو�� ��لقرنفل 
 �لبنفسج �غير =لك من �لكائناY �لحية. �%����ليوسفي ��لنملة ��لفيل 

�فقًا لعقيد هؤال� �لتطو%يين فإّ� �لّذ%�Y غير �لو�عية قامت بتصنيع �
�لمتقن.  �لجو�  �لمجا�  �عمل  �تنظيم  تصميم  jلى   Y�ّ�  متعد� عناصر 
للعالم،  على �� يكو� سقفًا حاميًا  �لذ� فإ� �لمجا� �لجو� �صبح قا�%�ً 
�قاR بتكوين كّل ما هو ضر�%� للعيش على سطح �أل%�. فيمكن �لقو� 
فالكربو�  خاصة.   Y�%قد jليها  ينسبو�   �لما�  ��يعبد �لذين  هؤال�  بأّ� 
هؤال�  jلى  بالنسبة  �لهة  كلها  تعتبر  ��لحديد  ��لنيتر�جين  ��لهيد%�جين 

�لوثنيين.
�فقًا لهذ� �العتقا� �لسخيف، فإّ� �لذ%�Y �لعميا� تتقابل ��كذلك، 
�يعتبر  .Gتنظم نفسها لتكو� �لعين �لتي تر Gبأخر ��ًال سويًا ثم بصو%^ ��
 Y�%للذ  Rلنظا� يكفل  حتى  تمامًا  �مد%كًا  محسوبًا  لهم  �لسلوكي   Rلنظا�
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 µتحد حتى   صابر �تنتظر  �لعين  قا   بتكوين   Rستقو ��لتي   ،Gألخر�
معتنقو   Gير�=�تها.  �لعين  تكوين  قبل  �لعين  قا   �لتي ستشكل  �لمصا�فة 
نظرية �لتطو% �ّ� هذ^ �لّذ%�Y �لتي تكّو� �لعين هي �لهة على �فتر�� �نها 
"قا�%" على خلق مثل هذ� �لعضو �لمتكامل. فمثلما  �تخذY �لشعوq في 
 Rلتي تقو� Y�%لّذ� ���لماضي �لهه �ألمطا%، فإّ� �نصا% نظرية �لتطو% �تخذ

بصناعة �لعين �لهة �يضا.
�لتطو%  نظرية  ��تبا   �لما�يين  �ين   �ّ� نستنتج   �� يمكن  هنا  �من 
لديه �كثر من بليو� من �أللهة �لتى تعّظم. فاال�عا� بأّ� كّل كائن حي في 
�لعالم جا� jلى �لوجو� تلقائيا عن طريق �لمصا�فة يعني �عتبا% كّل ��حد 
�لفشل  عن  يختلف  ال  فهذ�  بذ�ته.  قائما  jلها   Gلقو��  Yلكائنا� هذ^  من 
�لمنطقي �لذ� جعل �إلنسا� يسجد �ماR �لطوطم �� يدعو �لتماثيل �لخشبية 
�� تمنحه �لصحة ��لرخا�، غير �� هناJ �ختالفا ��حد� فقط، �هو �لعصر 

�لذ� عا¾ فيه عبد �أل�ثا� عن عصرنا �لحاضر.

�آللهة �لمزيفة عند �لتطو�يين: �لذ��Z غير �لو�عية 

� تربة �� كرسّيا ، �لهو�� � ،كل شي� نقف عليه سو�� كا� صخر
�لذ� نتنفسه، �لطعاR �لذ� نأكله لنحيا، �لميا^ �لتي ُتكّو� ثلثي �جسامنا، 
�كذ� جميع �ألشيا� ��خل � خا%§ �جسامنا، حية كانت �� ميتة، كل =لك 
��لشمو` ��أل%�  Rلنجو��مكّو� من =%�Y. كذلك �لمجر�Y في �لفضا� 
 Y�%حتى �جسامنا كذلك. فالذ� ،Y�%= لتي نعيش عليها، كلها مكونة من�
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 .Y�%في كل مكا� نوجد فيه، حتى �لهو�� �لذ� نتنفسه ملي� بالذ
عناصر  من   Y�%= من  �إلنسا� مكونة  �لحية �من ضمنها   Yلكائنا�
 Rلمغنسيو�� Rلكالسيو��مختلفة مثل �لكربو� ��لهيد%�جين ��أل�كسيجين 
 Yتجتمع معًا نتيجة �لمصا�فا Y�%ينية �� تلك �لذ���لحديد. �تؤكد �لد�%
 غير �لو�عية. فمنطق �صحاq نظرية �لتطو% يقبلو� بأ� مجموعاY حاشد
على  �تكّو�،  �لقر�%  �تخا=  ميكانيكية  تما%`  �لمد%كة  غير   Y�%لذ� من 

 .Y�%يا متخصصا في علم �لّذ�سبيل �لمثا�، مهندسا نو
�لنتيجة  jلى  له  معنى  ال  �لذ�  �لمنطق  لهذ�  �لدقيق  �لبحث  �يأخذنا 
 Rمعلو غير  لشي�  قوّ�  تأثير  تحت  �لمختلفة   Y�%لّذ� تجتمع  �آلتية: 
�باختصا%،  ��لكو�كب...   Rلنجو� لُتكّو�  �لبعض  بعضها  مع  بالمصا�فة 
قبل تلك  �لو�عي من  �لتجمع غير  �لّسما�ية. ثم عن طريق   Rجميع �ألجر�
�لذ%�Y، ينتج عنه خلية حية =�Y هيكل فائق �لتركيب. ثم تمر هذ^ �لخلية 
بها  �لتي  �لحية   Yلكائنا� �لعديد من  بتشكيل   Rتقو��لتطو%  �لحية بمرحلة 
بهذ�   .J�%�j� �عي  له  jنسانا  تستو�  �لنهاية  �في  �لتركيب،  فائقه  �نظمة 
�يقوR �يضَا باكتشا�  ،Yلمعنى، فاإلنسا� يدين بوجو�^ فقط للمصا�فا�
�لّذ%�Y �لتي كانت �لّسبب في صنع جسمه �=لك عن طريق �آلالY، مثل 
بالضبط  �هذ�  �لمصا�فة.  �يضَا عن طريق  �كتشف  �لذ�   qسكو��لميكر
ما تأكد^ �لد�%�ينية كنظرية علمية، �بالتالي فالو�ضح �� هذ^ �لنظرية تعتبر 

كل =% "jلها" قائما بذ�ته. 
فالذ%�Y �لتي تصنع �إلنسا� �لذ� يتميز بالحكمة ��لذكا� ليس لها 
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 �� في =�تها. غير�� معتقد� نظرية �لتطو% بطريقة ما يؤكد��%j ��عي �
�� هذ^ �لذ%�Y غير �لحية تلتقي ببعضها �لبعض لُتكّو� �إلنسا�، ثم تقر% 
هذ^ "�لتجمعاY �لذ%ية" �� تذهب jلى �لمد%سة �� تتخر§ من �لجامعة. 
�فقَا لنفس �لمنطق، تمتلك �يضًا تلك �لذ%�Y مها%�Y مثير للغاية؛ فتلك �
�تتذ�قه، �هي تشم  Y�%= لذ� هو ُمكّو� �يضَا من� Rتأكل �لطعا Y�%لذ�
 �لذ% �لزكية، �نفس  بر�ئحتها  �تتمتع  Y�%لذ� �لمكونة من   ���لو% %�ئحة 
�لوقت،   Y�= �في  بها.  �لمحيط  �لهو��  بدفئ  تشعر   �� لها  يمكن  �يضَا 
تستمع �لذ%�Y لموجاY �لصوY �لمرسلة من شريط صوتي �تتفاعل مع 
 Y�%فقَا لمعتقد� نظرية �لتطو%، فإ� �لكثير من �لذ���لتر�نيم �لموسيقية. 
بفقد��  ��إلحسا`  �لتفكير  �يمكنها  �لبعض  بعضها  مع  عشو�ئياָד  تتقابل 
فيلم   مشاهد عند  ��لضحك  �لحز�،   ��  بالسعا� ��لشعو%  ما،  شخص 
كوميد�. فلقد �jعى عبد �ألصناR في �لماضي �� قطع �لخشب تمتلك 
نظرية   qصحا� يستخدمه  �لذ�  نفسه  �لمنطق  �هو  بها،  خاصة   Y�%قد

�لتطو% �ليوR عندما ينسبو� �لقد% لذ%�Y غير ��عية. 
�لعالم  في  شي�  يوجد  ال  �نه  �لو�ضح  فمن  �مر،  من  يكن  �مهما   
�عيا لخالق عظيم هو � ��%j Jهنا �ّj ،Yلى �لمصا�فاj كله يمكن نسبته
�لمتصر� في هذ^ لحيا على �أل%� �في �لكو� كّله. ��لطبيعة �جميع 
تفاصيل جسم تحتو� على �ثا% صنعة عظيمة إلله حكيم، jنه �هللا عز �جل 

��أل%� .  Yمالك هذ^ �لحكمة، مالك �لّسمو�
�يخبرنا �هللا عز �جل �نه سو� ير� �فعا� مثل هؤال� �لكفا% �لعاكفين على 
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:Jيبطل �عمالهم �لملوثة بالشر� Rألصنا� عبا�
﴿ َ�َجاkْ�ََنا ِبَبِني Pِْسَر�ِئيَل �ْلَبْحَر َفَأَتْوْ� َعَلى َقْوٍ\ َيْعُكُفوَ� َعَلى َ�ْصَناٍ\ 
لَُّهْم َقاُلوْ� َيا ُموَسى �ْجَعل لََّنا Pَِلـهًا َكَما َلُهْم Nِلَهٌة َقاَ+ Pِنَُّكْم َقْوٌ\ 

َتْجَهُلوَ� �Pَِّ َهـُؤال� ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه َ�َباِطٌل مَّا َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َقاَ+ 

َلُكْم َعَلى �ْلَعاَلِميَن ﴾ (�ألعر��:  َ�ْبِغيُكْم Pَِلـهًا َ�ُهَو َفضَّ َ�َغْيَر �هللاِّ 

.(١٣٨-١٤٠

عبا#4 �لشمس

 عبا� �سا`  على   Rيقو �لذ�  �لمذهب  بين  تشابه  كذلك  يوجد 
من  �لما�يين   Yمعتقد� �بين  �لزما�،  قديم  منذ  �جد ُ ��لذ�  �لشمس، 
��لطاقة  �لضو�  مصد%  باعتبا%ها  فالشمس   .Rليو� �لتطو%  نظرية   qصحا�
غالبَا ما يفتر� �لنا` �نهم يدينو� لوجو�هم للشمس �بالتالي يتخذ�نها 
من   �لعديد  �لتا%يخ،  عبر  �لفاسد،  �العتقا�  هذ�  حجب  �لقد  يعبد.  jلها 
�لمجتمعاY عن �ين �هللا �لحق. �يشير �لقر�� �لكريم jلى هذ� �ألمر �يحدثنا 

عن �هل سبأ �لذين كانو� يعبد�� �لشمس في عهد %سولنا سليما�:
َلُهُم  kَ�َيََّن  �هللاَِّ   �ِ�#ُ ِمن  ْمِس  ِللشَّ َيْسُجُد�َ�  َ�َقْوَمَها  َ�َجدتَُّها   ﴿
ِبيِل َفُهْم َال َيْهَتُد�َ� َ�الَّ َيْسُجُد��  ُهْم َعِن �لسَّ ْيَطاُ� َ�ْعَماَلُهْم َفَصدَّ �لشَّ

َماZِ��َ َ��َألgِ�ْ َ�َيْعَلُم َما ُتْخُفوَ�  ِهللاَِّ �لَِّذH ُيْخِرُ� �ْلَخْبَ� ِفي �لسَّ

َ�َما ُتْعِلُنوَ� ﴾ (�لنمل: ٢٤-٢٥). 

�لتفكر.   Rعد� �لجهل  نتيجة  هي  �لشمس   عبا� فإ�   Gنر �كما 
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�لضو� لأل%�، �لكن يجب على   �  �لحر�% ترسل  �لشمس   �� فصحيح 
ليست  فالشمس  هي.  يعبدها   �� ال  خلقها  �لذ�  �هللا  يشكر   �� �إلنسا� 
سوG عبا% عن كتلة كبير من �لما� ال تملك �ّ� �عي خلقها �هللا عز 
�سو� يأتي �ليوR �لتي تستنز� فيه طاقتها �تنتهي. فبما  .Rجل من �لعد�
�� �هللا عز�جل هو �لذ� خلق �لشمس �خلق جميع �ألجر�R �لسما�ية من 
�هذ� ما  .Yفهو سبحانه �لمستحق للشكر ألنه سخر لنا هذ^ �لكائنا Rلعد�

تذكرنا به �آلياY �لتالية: 
ْمِس  ْمُس َ��ْلَقَمُر َال َتْسُجُد�� ِللشَّ ﴿ َ�ِمْن Nَياِتِه �للَّْيُل َ��لنََّهاُ� َ��لشَّ
 ﴾ َتْعُبُد�َ�   TُيَّاPِ ُكنُتْم   �Pِ َخَلَقُهنَّ   Hلَِّذ� ِهللاَِّ  َ��ْسُجُد��  ِلْلَقَمِر  َ�َال 

(فصلت: ٣٧) 
بنفس  يؤمنو�   Rليو� �لتطو%  نظرية  معتنقي   �� بالّذكر،  ��لجدير 
�ألفكا% �لتي كانت موجو� لدG عبد �لشمس �لقدما� با�عائهم �ننا ندين 
 بوجو�نا للشمس. فطبقًا لمصا�% �صحاq نظرية �لتطو%، فإ� �صل �لحيا
تبعث  �لشمس  من   �لصا�% �ألشعة   ��� �لشمس  jلى  ترجع  �أل%�  على 
تو�لد  عن  مسئولة  �لشمسية  �لطاقة   �� �يضًا  ��عو�  كما  لأل%�.   �لحيا
في  �الختال�  عن  مسئولة  �لشمسية  �ألشعة  �كذلك   Gخر� حية  فصائل 
�لحية. �هذ� ما جا� في كتاq لـ"كا%� ساجا�"  �هو عالم   Yلكائنا�

فلكي �مريكي ملحد، فقد �%� في كتابه "�لنظاR �لكوني " ما يلي:
"عبد �جد��نا �لشمس، �كانو� بعيدين كل �لبعد عن �لحماقة ...  فإ=� كا� 
من �لضر�%� عبا� قو �كبر من �نفسنا، �ليس من �لمنطقي �� نرجع jلى 
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�لشمس ��لنجوR ؟"١٢ 
ها%لو شابلي �هو عالم فلكي يؤمن بنظرية �لتطو%، �كا� على منهج 
كا%� سيجا� �يوضح موقفه على �لنحو �لتالي: "يرG بعض �لمتدينين "�� 
�لبد�ية هو �هللا"، �لكني �قو� "jّ� �لهيد%�جين هو �لذ� يأتي في �لبد�ية". 
�لهيد%�جين  غا�  فيه  يتطو%  �لذ�  �لوقت  في  شابلي  �عتقا�  كا�  �هكذ� 
عبو�ية  فإّ�  مالحظ  هو  �كما  ��إلنسا�.  �ألشجا%   ،Yلحيو�نا� jلى 
 qصحا� �ضعها  �لتي  �لمنطقية  غير  �آل%��  تتضمن جميع  ��لطبيعة   �لما�
 �لما�  عبا� على  يعتمد  �لتطو%  نظرية  معتنقي  "�ين"  فإ�  �لتطو%.  نظرية 

��لطبيعة.
�على �لصعيد �آلخر، يد%J �إلنسا� =� �لحكمة �� �لعالم ��لطبيعة 
ال يمكن �� يكونا نتا§ �عما� مو�� غير حية �غير مد%كة. فعلى �لنقيض، 
� �لحكمة ينبغي له �� يرG �إل�%�J �لمبد ، ��لتخطيط �لمتقن، ��لفن في =
كل �لتفاصيل �يد%J عظمة �هللا عز �جل في خلقه. �لكن ال��� �لعديد من 
�لنا` في يومنا هذ� عميا� عن هذ^ �لحقيقة �يستمر�� في عبا� �ألشيا�. 
ِبيِل  ُهْم َعِن �لسَّ ْيَطاُ� َ�ْعَماَلُهْم َفَصدَّ �هؤال� مثل قوR سبأ: ﴿ kَ�َيََّن َلُهُم �لشَّ

َفُهْم َال َيْهَتُد�َ� ﴾ (�لنمل: ٢٤). 

مرg �لما#يين ��صحا� �لمذهب �لطبيعي 

��يا�  بشر�سه ضد  �لنو%سي طو�� حياته  �لزما� سعيد  بديع  ناضل 
"%سائل  ��لمسمى  �لكريم  للقر��  تفسير^  من   كثير مو�ضع  �في  �لكفر، 
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�لنو%" تحدµ عن مر� (طاعو�) �لما�يين ��لطبيعيين. �=كر �نه يمكننا 
بمعنى  �لطبيعي،  �لمذهب   " �لتالي:  �لنحو  على  �لطبيعي  �لمذهب  تعريف 
 Gلمذهب �لما�� بمعنى �لفكر �لذ� ال يؤمن سو��مذهب عبا� �لطبيعة 
بالما� هما عبا% عن مر� ال غير". �باإلضافة jلى =لك ينبه بديع �لزما� 
 Rيقد�jلى مذهبي �لما�ية ��لد�%�ينية �لقائمين على jنكا% �إليما� ��لغيب، 
تحليال مفصًال بطريقة منطقية لقصو% منطقية هاتين �لحركتين �للتين تنكر�� 

�لدين:
 ���جد� "�نهم  فرعو�)  jلى  (نسبة  �لمتفرعنو�  �لما�يو�  "يحسب 
يخلقو�  ��نهم  �نفسهم،  تلقا�  من   �لحيا هذ^  في   ���جد �نفسهم 
كل شي� يحتاجونه"، �لذلك فهم ال يعترفو� باإليما� �ال بالعبو�ية. 
�هذ� يعني �فتر�ضهم بأنهم هم من خلقو� �نفسهم، ��لحا� �� خالق 
فكبريا¡هم  شي�.  كل  خالق  هو  يكو�   �� ينبغي  ��حد  شي� 
 قد%  ��  ���عتقد ألنهم  �لحمق  في  �قعهم � ألنفسهم  �خد�عهم 
�لو�حد منهم تكفيه كل شي� بينما هو ال يستطيع �� يدفع عن نفسه 

شر =بابة �� ميكر�q صغير. 
ظاهر  ماهو  على  للمنطق  �ستخد�مهم   ��قصر �لذين  �لما�يّين   �j
�فقًا لفلسفاتهم غير �لمنطقية ��لتي  ���مامهم في �لتو ��للحظة يعتقد
��لمصا�فة  ،Y�%ساسها �لعبث �� �لمصا�فة هي �لتي تتحكم في �لذ�
��عتقا��تهم،  لمبا�ئهم  �لمكونة  �لرئيسية  �ألسس  جميع  عليها   Rتقو
بل ��كد�� �� �ألعما� �إللهية كانت نتيجة لتلك �لتحّوالY. فهذ� 
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�لعبث  على  معتمد�  �%كانه جعلو^  �لر�عة جميع  تمأل  �لذ�  �لكو� 
��لفوضى ��لالمعنى. �حتى من له =% من jيما� يد%J مدG مخالفة 

هذ� �لكالR للعقل".١٣
�لمنطق  �نه ليس من  �لزما� في كالمه �لسابق jلى حقيقة  ينبه بديع 
لذ�ته. كما يؤكد �� �إلنسا� كائن  jطالقًا �� ينسب �لشخص �أل�لوهية 
�كما�  �جو�^  ينسب  عندما  �هو   ،�القو له  الحو�  ضعيف  مخلو£ 
�ينكر خالقه jنما يلقي بنفسه في �لجحيم. كما حذ%  "Yلكو� "للمصا�فا�
من �� تيا%�Y �إلنكا% ��إللحا� سو� تكتسح �لعالم في �قتنا �لر�هن ��نه 

يجب jنقا= �لشعوq من تلك �لمذ�هب �إللحا�ية:
يقوG شيئًا  ��لطبيعية سو�  �لما�ية  �لفلسفة   Y�%لتيا �لكبير  �لظهو%  "فإ� 
فشيئًا �ينتشر �يعم في نهاية �لزما� ... ليبلغ �لد%جة �لتي يتم فيها jنكا% 
�لتهريج �ألحمق لدG �إلنسا�   Gلو�ضح مد� �لوجو� �إللهي... �jنه لمن 
�لضعيف، �لذ� يمكن �� تقضي عليه =بابة بينما هو غير قا�% حتى على 

خلق جناحها، فكي يدعي �أللوهية بعد =لك؟
�كما �كد بديع �لزما� فمن غير �لمعقو� �ال �لمنطقي �العتقا� بأّ� 
�لما� غير �لحية هي �لتي خلقت �لكو� ��لحيا بذ�تها. فهذ� �إلنسا� �لذ� 
يحمل مثل هذ� �العتقا� من �لمستحيل �� نقو� �� لديه قدً%� من �لحكمة 
��لعقل. �لقد =كر لنا نبينا jبر�هيم عليه �لسالR ما كا� يفعله قومه من حمق 

عندما كانو� ينحنو� �ماR �صنامهم �لمنحوتة من �لخشب:
 ٍّF�ُ َقاَ+ َ�َفَتْعُبُد�َ� ِمن ُ#�ِ� �هللاَِّ َما َال َينَفُعُكْم َشْيئًا َ�َال َيُضرُُّكْم ﴿
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-٦٥ (�ألنبيا�:   ﴾ َتْعِقُلوَ�  َ�َفَال  �هللاَِّ   �ِ�#ُ ِمن  َتْعُبُد�َ�  َ�ِلَما  لَُّكْم 

 (٦٦

�أل#يا� �لباطلة �لتي نشأZ نتيجة �لنظر4 �لما#ية 

�نظرية �لتطو� عن �لحيا4

على  �لما�يين  عن حر�  ��ضحة   يعطي صو%  Rلقا�� �لعر�  لعل 
�لوجو� �إللهي ��ين �هللا �يعملو� على   ���لذين ينكر �لنا`  �يا� �عد�� 
فحسب.  �نفسهم   Rما� jال  مسؤ�لين  يكونو�  ال  �لنا`  من  فئة  كسب 
�تحتو� �لفلسفة �لما�ية على jفكا% تسعى jلى jيجا� مجتمع يرفض ليس 
فقط �لوجو� �إللهي بل ��لقيم �لر�حانية ��ألخالقية على حد سو��، �لذ� 
كا� يتعين على �صحاq هذ^ �لفلسفة �%  �لفكر �لملحد في عقو� �لنا` 
يقبلو�  �لمجتمع. �بينما يرفضو� �ين �هللا عز�جل، ال��لو�  �نشر^ ��خل 
سيمبسو�  كايلو%  جو%§  �لما�ية.  نظرتهم  مع  تتفق  للدين  بديلة  صوً%� 
�لد�%�ينية  �لحركة  في   �لر�ئد �ألسما�  �حد   George Gaylord Simpson

�لتطو%  نظرية   qصحا�  Gلد �لمقبو�  �لدين  طبيعة  يصف  �هو  �لحديثة، 
قائًال:

�هي   ،موجو� ما��لت  �لتي   Yلمعتقد�� بعض   Jهنا فإ�  "بالطبع 
نظرية  مع  ظاهريا   Rتتال� ال  �لتي  �لدينية  �بالمشاعر  بالدين  مرتبطة 
�لتطو%، �بالتالي ال يمكن �الحتفا° بها فكريًا %غم جو�نبها �لعاطفية. 
 Yلمناقشا� من  �لمزيد  يتطلب  �ال  ��ضحًا  �آل�  �جد^  ما   �� غير 
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�لخاصة، هو �النسجاR بين نظرية �لتطو% ��لدين �لحق". ١٤
يذكر سيمبسو� Simpson �حد �نصا% نظرية �لتطو% �� �لدين يمكن 
�� يتصالح مع �%�� �لما�يين في �لحيا^ طالما ينسجم مع مفاهيمهم. غير 
�نه جدير بالذكر �� ما يشا% jليه "بالدين �لحق" بالتأكيد ليس �لدين �لذ� 
�ساسه �لوحي �إللهي �jنما هو شي� بعيد كل �لبعد عن �لحق �لمنز� من 
�لسما�. jنه �ين �خر �ساسه �لفكر �لما�� �jشبا  �لنا` عاطفيًا. فغالبية 
يعتنقو�  �ألمر  ��قع  في  في عصرنا هذ�، هم  �إليما�  يدعو�  �لذين  �لنا` 

�لدين �لباطل �لذ� �عم �لما�ّيو� �ّنه "�لدين �لحق".
�في �لجز� �لتالي سيتم بإيجا� عر� بعض خصائص �أل�يا� �لباطلة، 
�سو� يتضح �نها جامعة لمعتقد�Y مشوهة تما%` باسم �لدين. �باعتبا% 
مالحظة  في  يفشل  ما  فغالبًا  �لعميق  �لتفكر  على  معتا�  غير  �إلنسا�   �ّ�
�ألمو%  هذ^  �كشف   .Yلمعتقد�� تلك  في  �لحاصلة  �لمو%�ثة  �ألخطا� 
 ،Rعلى عاتق �لمؤمنين �لمخلصين لإلسال �لملقا من �لمسؤ�لياY �لمهمة 
�من ��جبهم �يضا تحذير�لشعوq ضّد �أل�يا� �لباطلة �لتي صنعها �إلنسا� 
�jيصا� %سالة �لقر�� jلى كل مكا�، فالقر�� �لكريم هو مصد% �لحكمة 

�مصد% �لنو% �لذ� جا� من عند �هللا تعالى لعبا�^ من �جل هد�يتهم. 

١. �لدين �لباطل يظن �� �هللا موجو# في �لسما�

يحملو�  �لكثيرين   �� غير  عز�جل،  �هللا  بوجو�  �العتقا�  %غم 
 Yلمعتقد�� تلك  �ترجع  تعالى.  �هللا  �جو�  مكا�  عن  خاطئة   Yمعتقد�
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�نه ال يوجد شي� في   ��ير فالما�يو�   ،للحيا �لما�ية   �لنظر jلى  �ساسًا 
 ����لو�قع غير �لما�، فهم يفترضو� بصو% حتمية �� �هللا عز �جل البد 
يكو� ��خل هذ� �لكو� �لما�� �لكنهم فشلو� في تخيل نو  �لمجا� �لذ� 

يجو� �� يسكنه.
�يذكر لنا �لقر�� �لكريم بعض �لشعوq �لتي كانت تملك مثل هذ^ 
�لسما�  jلى  ببنا� بر§ يصل  �مر  �لماضي. ففرعو�  �لفهم في  �هذ�  �لنظر
حتى يصعد �يرG �هللا عز�جل. �كا� �عتقا�^ �لخاطئ هذ� نتيجة فشل في 

فهم صفاY �هللا عز�جل ��فتر�ضه �� �لما� هي �لحقيقة: 
﴿ َ�َقاَ+ ِفْرَعْوُ� َيا َ�يَُّها �ْلَمُأل َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن Pَِلٍه َغْيِرH َفَأْ�ِقْد 

ِلُع Pَِلى يِن َفاْجَعل لِّي َصْرحًا لََّعلِّي َ�طَّ ِلي َيا َهاَماُ� َعَلى �لطِّ

Pَِلِه ُموَسى Pِ�َنِّي َألُظنُُّه ِمَن �ْلَكا8ِِبيَن ﴾ (�لقصص: ٣٨)

�لكن �هللا هو خالق �لفضا� �هو غير محكوR به. �هللا عز�جل خالق 
 بالفضا�، �ما هو فهو منز^ فو£ كل �لمخلوقاY فهو ���لكائناY �لمحد

عالم بكل شي�. 
�يفشل هؤال� �لنا` تحت تأثير �لنظر �لما�ية للحيا في فهم هذ^ 
�لنا`  �لّسما��Y. فهناJ بعض  �لو�ضحة مفترضين �� �هللا يسكن  �لحقيقة 
�هللا   �� يعلم  �لذ�  �إلنسا�  �لكن  صلو�تهم،  �ثنا�  �لسما�  jلى   ��ينظر
عز�جل موجو� في كل مكا� يستشعر �جو�^ حيثما يكو�. �يخبرنا �هللا 

سبحانه �تعالى عن هذ^ �لحقيقة: 
 ﴿ َ�ِهللاِّ �ْلَمْشِرwُ َ��ْلَمْغِرُ� َفَأْيَنَما ُتَولُّوْ� َفَثمَّ َ�ْجُه �هللاِّ �Pَِّ �هللاَّ َ��ِسٌع 
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 (١١٥ :َعِليٌم﴾ (�لبقر

�ْلَخِبيُر﴾  �للَِّطيُف  َ�ُهَو  �َألْبَصاَ�   oُ�ُِيْد َ�ُهَو  �َألْبَصاُ�  ُتْدِ�ُكُه  الَّ   ﴿
 (١٠٣ :Rألنعا�)

٢. �لدين �لباطل ير6 �� �هللا خلق �لكو� ��إلنسا� ثم تركهما 

�لبد�ية  في  بأكمله  �لكو�  �هللا عزَّ �جل خلق   �� �لباطل  �لدين   Gير
بجميع �لكائناY �لحية ثم تركه �شأنه، �هو يكتفي بمالحظته من بعيد �ال 
يتدخل فيه. �طبقًا لهذ� �لمفهوR، فإ� �إلنسا� هو �حد^ �لذ� يحد� مصير^ 
بنفسه. �لكن �هللا سبحانه �تعالى ليس محد�� ال بمكا� �ال بزما�، �لذلك 
�بمستقبلهما،  بماضيهما  معًا  خلقهما  ��إلنسا�  �لكو�  خلق  عندما  فهو 
شي�  كل  خلق  �جل  عزَّ  �هللا  بأ�  �لقو�  فيمكن   .��حد لحظة  كأنهما 
�قد% لكل شي� مصير^ �لخا� به. �اليمكن لإلنسا� معرفة مستقبله حتى 
سو�  لحظة  كل  �يعلم  jنسا�  كل  مستقبل  يعلم  ��هللا  بنفسه.  يخوضه 
سنتلفظ  كلمة  سنعيشها، �كل  لحظة  فاهللا خلق كل  حياته.  في  بها  يمر 
بها، �كل حركة نقوR بها. فبالتأكيد لم يخلق �هللا �لكو� بأكمله ثم تركه 
لقو�نينه �لمجر� بل خلق كل لحظة في حيا جميع �لكائناY �لحية منذ 
�لبد�ية �حتى �لنهاية. كل شي�، سو�� سقو¢ �%قة �لشجر �� حدµ من 
للقد%  �فقًا   µتحد ��لتي  حياته،  خال�  �إلنسا�  بها  يمر  �لتي   µألحد��
�لذ� حد�^ �هللا مسبقَا. � يذكر �هللا سبحانه �تعالى هذ^ �لحقيقة لإلنسا� 

:Yفي �لعديد من �آليا
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﴿  َ�ِعنَدTُ َمَفاِتُح �ْلَغْيِب َال َيْعَلُمَها Pِالَّ ُهَو َ�َيْعَلُم َما ِفي �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر 
ُظُلَماZِ �َألgِ�ْ َ�َال  َ�َال َحبٍَّة ِفي  َيْعَلُمَها  َ�َ�َقٍة Pِالَّ  َتْسُقُط ِمن  َ�َما 

  (٥٩ :Rألنعا�) ﴾ الَّ ِفي ِكَتاٍ� مُِّبيٍنPِ َ�ْطٍب َ�َال َياِبٍس

(٩٦ :Yلصافا�) ﴾ �ََ��هللاَُّ َخَلَقُكْم َ�َما َتْعَمُلو ﴿

٣. �لدين �لباطل ال يؤمن بالجنة ��لّنا�

هناJ بعض �لنا` تأثر�� بالفكر �لما�� فأصبحو� ال يؤمنو� بوجو� 
�لجنة ��لنا% %غم jيمانهم باهللا تعالى، ��لسبب �ألساسي لذلك هو �عمهم 
�نهم ال يستطيعو� �لتأكد من �جو� شي� ��� %¡يته بأعينهم �� تحسسه 
��لحكمة،  �لعقل   ��لذ لها  �الئل ال حصر   Jهنا  �ّ� ��لحقيقة  بأيديهم. 
�للتين خلقتا  ��أل%�  Yلسمو�� مثل   ،�آلخر ��لد�%  �هللا  jلى �جو�  تشير 
 بتصميٍم �قيٍق �jنسجاRٍ مدهش. �من =لك �يضا خلق �لخلية، �هي �لوحد
�أللو��  =لك  �من  �لتعقيد،  غاية  في  �هي  �لحية   Yلكائنا� لجميع  �لبنائية 
��لر��ئح ��لكائناY �لحية �لمختلفة �لتي تعيش بيننا. فاهللا تعالى �لذ� خلق 
��نى شك، على  بال  قا�%،  تكن شيئا مذكو%�  �لم   Yلكائنا� جميع هذ^ 
يصر  فاإلنسا�  =لك،  كل  من  بالرغم  �نه  بيد  جديد.  من  �بعثها  jحيائها 
على �لجحو� ��إلنكا%. �هؤال� �لذين %فضو� تفهم هذ^ �لحقيقة �صفهم 

�لقر�� فقا�:
َجِديدً�  َخْلقًا  َلَمْبُعوُثوَ�  Pِ�َنَّا  َ�ُ�َفاتًا  ِعَظامًا  ُكنَّا  َ�ِئَذ�  َ�َقاُلوْ�   ﴿

ُصُد�ِ�ُكْم  ِفي  َيْكُبُر  ا  مِّمَّ َخْلقًا   �ْ�َ َحِديدً�   �ْ�َ ِحَجا4ً�َ  ُكوُنوْ�  ُقل 
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َفَسَيُقوُلوَ� َمن ُيِعيُدَنا ُقِل �لَِّذH َفَطَرُكْم َ��ََّ+ َمر4ٍَّ َفَسُيْنِغُضوَ� Pَِلْيَك 

ُ�ُ��َسُهْم َ�َيُقوُلوَ� َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َ�� َيُكوَ� َقِريبًا َيْوَ\ َيْدُعوُكْم 

َفَتْسَتِجيُبوَ� ِبَحْمِدTِ َ�َتُظنُّوَ� �Pِ لَِّبْثُتْم Pِالَّ َقِليًال ﴾ ( �إلسر��: ٤٩-

(٥٢
 Yلمو� بعد  �لبعث   J�%�j في  تعالى  هللا  �لمنكرين  غير  فشل   �j
نتيجة  �يضًا  هي  �لحقيقة  هذ^  حو�  �نفسهم  في  يكنوها  �لتى   Jلشكو��
�لحي  لإلنسا�  �لمميز  �لتكوين   ��  Gير فالما��  �لما�ية.  لمعتقد�تهم 
(عقله  �لغيبيه  �إلنسا�  جو�نب   �� �يؤكد  �لعناصر.  بين  تفاعل  نتيجة  هو 
�بالتالي، يفسر  .Yعو�طفه) يتم خلقها �يضَا عن طريق مثل هذ^ �لتفاعال�
تخيل  يمكن  ال  �لذ�   ،للما� �لذ�تية  �لبنا�   jعا� بأنه  �لبعث  �لنا`  هؤال� 
jمكانية حد�µ هذ^ �لعملية. �من هنا يمكن �لقو� jنهم ال يستطيعو� تقبل 

�يعا� تركيبها. Gخر� �� �لما� �لتي تفنى يمكن �� تظهر مر
�لكن، j=� كانو� لم يستطيعو� فهم كيفية jعا� �لجسم �لمتحلل بعد 
 مر  ���  Rلعد� من  �لحي  �لجسم  jيجا�  يكو�   ��  ���لمفر فمن  موته، 
�كثر صعوبة ��شد تعقيد�. �هنا تكمن �لقضية �لكبرG، فلو تأملو� بتفكر 
�لعلمو� �� �لذ� خلق من �لعدR قا�%  Jأل��حو� عن  �نفسهم هذ^ �لشكو

 :��على �لبعث من جديد. يقو� تعالى مذكر� بالخلق �أل
ِ+ َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس مِّْن َخْلٍق َجِديٍد َ�َلَقْد َخَلْقَنا  ﴿ َ�َفَعِييَنا ِباْلَخْلِق �ْألَ�َّ

َحْبِل  ِمْن  Pَِلْيِه  َ�ْقَرُ�  َ�َنْحُن  َنْفُسُه  ِبِه   cُُتَوْسِو َما  َ�َنْعَلُم  �ْإلِنَساَ� 

�ْلَوِ�يِد﴾ (£: ١٥-١٦)
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٤٦

�ليس �لجسد، فاإلنسا� ليس  U��j ما يصنع �إلنسا� حقًا هي �لر
 Yلمو��عبا% عن لحم �عظم �شحم فقط، jنما �إلنسا� بالر�j Uنسا�. 
يضع نهاية للجسد، بينما �لر�U تستمر في �لحيا jلى �ألبد، فالموY هو 
مرحلة �نتقا� بالر�U من �لحيا �لدنيا jلى �لحيا �آلخر. يقو� �هللا سبحانه 

�تعالى:
َ��ْألَْبَصاَ�  ْمَع  �لسَّ َلُكُم  َ�َجَعَل  �ُّ�ِحِه  ِمن  ِفيِه  َ�َنَفَخ   Tُ� َسوَّ ُثمَّ   ﴿
َ��ْألَْفِئَد4َ َقِليًال مَّا َتْشُكُر�َ� َ�َقاُلو� َ�ِئَذ� َضَلْلَنا ِفي �ْألgِ�َْ َ�ِئنَّا َلِفي 

 Zَِخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهم ِبِلَقا� َ�بِِّهْم َكاِفُر�َ� ُقْل َيَتَوفَّاُكم مََّلُك �ْلَمْو

(٩-١١ :َل ِبُكْم ُثمَّ Pَِلى َ�بُِّكْم ُتْرَجُعوَ� ﴾ (�لسجد �لَِّذH ُ�كِّ

 Jفهنا �لحقائق �ضوحًا،  �كثر  حتى  فهم  من  �لمنكرين  يمنع  �لِكبر 
 �لحيا  ���لذين ينكر لنا فيها �� هؤال�  �لتي يذكر �هللا   Yلعديد من �آليا�
�يفترضو� �لموY نهاية لهم لم يستخدمو� عقولهم �لتي منحها �هللا  �آلخر

لهم:
َعَلى  َ�َخَتَم  ِعْلٍم  َعَلى  �هللاَُّ  َ�َ�َضلَُّه   Tَُهَو� Pَِلَهُه  �تََّخَذ  َمِن  َ�َفَرَ�ْيَت   ﴿

َسْمِعِه َ�َقْلِبِه َ�َجَعَل َعَلى َبَصِرTِ ِغَشا4ً�َ َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد �هللاَِّ َ�َفَال 

ُيْهِلُكَنا  َ�َما  َ�َنْحَيا   Zَُنُمو ْنَيا  �لدُّ َحَياُتَنا  Pِالَّ  ِهَي  َما  َ�َقاُلو�  ُر�َ�  َتَذكَّ

َيُظنُّوَ� ﴾ (�لجاثية:  Pِْ� ُهْم Pِالَّ  ِعْلٍم  ِبَذِلَك ِمْن  َلُهم  ْهُر َ�َما  Pِالَّ �لدَّ

(٢٣-٢٤
�على �لنقيض من =لك،  فإنه عزَّ �جل يصف �لمؤمنين كما يلي:

َال4َ َ�ُيْؤُتوَ� �لزََّكا4َ َ�ُهم ِباْآلِخَر4ِ ُهْم ُيوِقُنوَ�  ﴿ �لَِّذيَن ُيِقيُموَ� �لصَّ

لقما�:   ) �ْلُمْفِلُحوَ� ﴾  ُهُم  َ�ُ�ْ�َلِئَك  �َّبِِّهْم  مِّن  ُهًد6  َعَلى  ُ�ْ�َلِئَك 
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 (٤-٥
ُينِفُقوَ�  kَ�َْقَناُهْم  ا  َ�ِممَّ ال4َ  �لصَّ َ�ُيِقيُموَ�  ِباْلَغْيِب  ُيْؤِمُنوَ�  �لَِّذيَن   ﴿
ُهْم  َ�ِباآلِخَر4ِ  َقْبِلَك  ِمن  ُ�نِزَ+  َ�َما  Pَِلْيَك  ُ�نِزَ+  ِبَما  ُيْؤِمُنوَ�  ��لَِّذيَن 

(٣-٤ :ُيوِقُنوَ�﴾ (�لبقر

يجب  مهما�  �مر��   Jهنا �لكفر،  ��يا�  ضد  �لنضا�  مجا�  �في 
حتى  �علمية  منطقية  �سس  على  �لتطو%  نظرية  jبطا�  �حد�هما  تنا�لهما؛ 
يعلم �لنا` �� �جو�هم لم يكن نتيجة للمصا�فة بل هو خلق �هللا عزَّ �جل. 
�حقيقتها، �بالتالي مساعدتهم  ��ألمر �آلخر هو jفهاR �لنا` ماهية �لما�
 ما� مجر�  من  �كبر  �نه  يستوعب  �لذ�  فالشخص  �لحق.  �لدين   J�%إل�

يستطيع كذلك فهم قد% هللا �لخالق، سبحانه �تعالى.
�j �هللا خالق كل شي�، �هو ليس مرتبطا بمكا� �� �ما� محد�ين. 
�جميع �لمخلوقاY خلقها �هللا بأقد�%ها، ��لجنة ��لنا% موجو��� بالفعل ، 
��عما� �إلنسا� مخلوقة من قبل �هللا عزَّ �جل، فهذ^ حقائق ال شك فيها 
تلك  قبو�  في  يرغبو�  �لنا` ال  بعض   Jهنا  �� غير  فهمها.  �لسهل  �من 
�لحقائق �يصفوها بأنها �مو% صعبة. �هذ� �لفهم نابع من حقيقة �نه ��قع 
 �%�تحت تأثير �لنظر �لما�ية للحيا سو�� بعلم �� بغير علم. �من �لضر
�لحقائق  يعرفو�  لكي  كبريائهم  من   ��يتحر%  ��  �لنظر بهذ^   ��تأثر لمن 
� في �ألجز�� �ألخير من هذ� �لكتاq نقر� "�لحقيقة  .�لسليمة عن �لما�
�لتي هزمت �ين �لكفر" � "�لفهم �لخاطئ لنظرية �لتطو%"، �هما يوضحا� 
حقيقة �لما�، كما يوضحا� �� ما ظن سابقًا �نها �سر�% معقد هي في 

��ضحة.���قع �ألمر حقائق بسيطة 
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قا#4 �لكفر �لذين يدعو� �لناP cلى �لّنا�

�شر�%   قا�  Jهنا كا�  �نه  �لكريم  �لقر��  في  �جل  عزَّ  �هللا  يذكر 
�لقد  �ينه.  برفض  �يأمر�نهم  �هللا  �لنا` إلبعا�هم عن طريق   ��ُيغر  طغا
ًة َيْدُعوَ� Pَِلى �لنَّاِ� ﴾ (�لقصص:  عّرفهم �هللا في jحدG �ياته بأنهم ﴿ َ�ِئمَّ
=لك  بيا�  �تم   �لقا� من  �لنو   هذ�  فرعو�  مثلت شخصية  �لقد   .(٤١
 Yشكاال مشابهة لهؤال� ظهر� Jكما �� هنا .Rفي قصة موسى عليه �لسال
عبر �لتا%يخ. �جا� هؤال� �لقا� مستخدمين نفس �لوسائل من �لظلم ضّد 

.شعوبهم إلبعا�هم عن �لدين �لحق ��فعهم للتفريط في �لد�% �آلخر
في  فرعو�  عن  كثير�  يختلفو�  ال   قا�  Jهنا �لحالي  عصرنا  ففي 
ظلمهم مثل ���لف هتلر �لذ� عر� بقسوته ��%تكابه لمذ�بح �موية في 
�با، �فال�يمير لينين � جو�يف ستاللين � ما� تسي تونغ %�جميع �نحا� �
��تباعهم �مثا� كا%� ما%كس � فريديريك �نجلز. كما �� شا%لز ��%�ين  
 ��يد �تجاهاY �لكفر بنظريته �لمسما قد غذG �آل%�� �لشرير لهؤال� �لقا�

بـ"نظرية �لتطو%".   
�كما جا� في �لقر�� �لكريم فإ� %سل �هللا ��لمؤمنين �لصالحين هم 
�ألجل  مكائدهم.  من  �لمجتمع  �ينبهو�  �ألشر�%   �لقا� يو�جهو�  �لذين 
=لك يقدR لنا �لقر�� �لكريم �شكاال من �لحو�%�Y �لتي كا� هؤال� �لرسل 
يجر�نها مع �لعتا من �لمنكرين ��لجاحدين أل� كسبهم ��ستمالتهم هو 
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 قا� �لرسل  يكلم  �لبد�ية  ففي  تقع تحت سلطتهم.  �لتي   qللشعو كسب 
 �� �لكريم  �لقر��  �يخبرنا  jليهم.  �لحق  jيصا�  على  �يعملو�   qلشعو�

موسى عليه �لسالR بعث ��ًال jلى فرعو�:
َ�َمَلِئِه  ِفْرَعْوَ�  Pَِلى  مُِّبيٍن  َ�ُسْلَطاٍ�  ِبآَياِتَنا  ُموَسى  َ�ْ�َسْلَنا  َ�َلَقْد   ﴿

َفاتََّبُعوْ� َ�ْمَر ِفْرَعْوَ� َ�َما َ�ْمُر ِفْرَعْوَ� ِبَرِشيٍد ﴾ (هو�: ٩٦-٩٧)

﴿ ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّوَسى ِبآَياِتَنا Pَِلى ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِه َفَظَلُموْ� ِبَها 
َفانُظْر َكْيَف َكاَ� َعاِقَبُة �ْلُمْفِسِديَن ﴾ (�ألعر��: ١٠٣)

 Yلفوضوية من �هم �التجاها���في عصرنا �لحاضر تعتبر �لشيوعية 
�لتي تتبنى �إلنكا% �تد�فع عن �لمذهب �لال�يني، فهما يرتكز�� على �لما�ية 
�نظرية �لّتطو%. �مؤسسا هذين �لمذهبين يعتبر�� من �بر� �عما� �التجا^ 
�لال�يني في عصرنا، بيد �� %حيلهما عن �لعالم لم يقلل من تأثيرهما، بل 
ما��� هذ� �لتأثير مستمّر� �يلقى �عما قويا من قبل �لعديد من �لد��ئر في 
توضيح   �%��لضر فمن  �لكفر  ��يا�  ضّد  �لّصر�   يكو�  �عندما  �لعالم. 
�فضح �ألهد�� �لتي يريد�� تحقيقها. �من  �لوجه �لحقيقي لهؤال� �لقا�
�جل �لوصو� jلى فهم سليم لهذ^ �ألهد�� من �لمفيد لنا �لنظر في مناهج 

��ساليب هؤال� �لقا� �لذين "يدعو� �لنا` jلى �لّنا%".

١.�عد�� �لدين �لذين يصد�� �لناc عن �إليما� بو�سطة �لظلم

 �كا� �لد�فع �لرئيسي لقا� �مثا� لينين �ستالين �ستر�تسكي �ما
تسي تونغ �لذين تبنو� �لما�ية �طبقوها على �نظمتهم �لسياسية هو �لقضا� 
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على �لدين. �يوضح كا%� ما%كس كبير �لشيوعيين كيف يرG �لدين من 
�جهة �لنظر �لشيوعية �لما�ية:

�لحقيقية  �لغاية  هي  �لز�ئفة   فالسعا�  ،qللّشعو مخد%�  �لدين  يعتبر 
١٥ ."qلهذ^ �لشعو

� في مقا� له بعنو�� "موقف حزq �لعما� ���j �لّدين" يقو� لينين في 
هذ� �لموضو :

 ��للدين � معا�ية  فهي كذلك  �لما�ية،  مثل  تماما  �لما%كسية   �ّj"
�لثامن  �لقر�  موسوعية  ما�ية  مع  �ألمر  كا�  ما  مثل  تماما   ،هو��
عشر �� ما�ية فيو%باÂ. غير �ّ� �لجدلية �لما�ية في نظرية ما%كس 
�jنجلز =�Y عمق �بعد من مؤلفي �لموسوعية �ما�ية فيو%باÂ، فقد 
قامت بتطبيق �لفلسفة �لما�ية في مجالي �لتا%يخ ��لعلوR �إلجتماعية. 
كانت �لما�ية تقوR على �سا` مهم يتمثل في مكافحة �لّدين. غير 
�� �لما%كسية لم تقف عند حد�� ما�يتها بل =هبت jلى �بعد من 
�لتي يمكن  �لطر£ ��ألساليب   معرفة %�jلى ضر =لك، فهي تدعو 
 Uمن شر بّد  ال  =لك  تحقيق  �جل  �من  �لدين،  مكافحة  بو�سطتها 

مصد% �إليما� ��لّدين للشعوq بطريقة ما�ية.١٦
 Y�%لعبا� خال�  من  يتوضح  ��لذ�  �لدين،   ���j �لعد��   �ّ� �نجد 
�لسابقة قد كا� لما%كس ��% فاعل فيه حتى �صبح هو�لمنهج �لشائع في 
 J%يد حتى  طويَال  يعش  لم  ما%كس   �� �%غم  �لشيوعية.  �ألنظمة  جميع 
jنكا%  �ساسه  نظاما   Rقا�� �لشرير  مير�ثه  عنه   µ%� قد  لينين  فإ�  طموحه 
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�لدين، ثم جا� بعد^ ستالين �طبق هذ� �لنظاR بقسو ال حد�� لها.
خال� �لسنو�Y �لتي شهدY قياR ثو%�Y شيوعية في %�سيا ��لصين 
 �كا� يتم �لقضا� بكل قسو ،�غيرهما، تم jغال£ �لمساجد �بيوY �لعبا�
ستالين  جو�يف   Rقا فلقد   .Y�%لثو� هذ^  يعا%�  من  كل  على  �بشاعة 
با%تكاq �كبر �لمذ�بح في تا%يخ �لعالم �موية، حيث �مر بإعد�R �كثر من 
٢٠ مليو� شخص. �كذلك �ألمر مع "بو� بوY" �لشيوعي �لدكتاتو%� 
في كامبو�يا، فقد كا� مسئوَال عن =بح نحو ثالثة ماليين شخص  من بين 
�لسكا� �لبالغ عد�هم تسعة ماليين نسمة. �من �شهر هؤال� كذلك �نو% 
خوجه �لزعيم �أللباني �لشيوعي �لذ� �مر بإنز�� �قسى �لعقوباY على كل 
 Uصر� ،�لعبا� �نو�   � يما%` �� نو  من � �عتقا� �يني  يعتنق ��  من 

�لة ملحد في �لعالم".� ��بالقو� �نه "��� من �نشأ �
فهؤال� هم "فر�عنة �لقر� �لعشرين" عديمو �لرحمة �فاقد� �� عاطفة 
� حّب، ما%سو� �لعد�� �لشديد ضد �لدين �عذبو� �لذين �منو� من �لنا` �
تماما مثلما فعل فرعو� من قبل في قومه. �لقد حدثنا �لقر�� �لكريم عن 

ظلمه فقا�:
ِفْرَعْوَ�  مِّن   Fٍَخْو َعَلى  َقْوِمِه  مِّن  �8ُِّيٌَّة  Pِالَّ  ِلُموَسى  Nَمَن  َفَما   ﴿

َلِمَن  Pِ�َنَُّه   gِ�َْأل� ِفي  َلَعا+ٍِ  ِفْرَعْوَ�   َّ�Pِ�َ َيْفِتَنُهْم   ��َ َ�َمَلِئِهْم 

�ْلُمْسِرِفَيَن﴾ (يونس:٨٣)

َعلََّمُكُم   Hلَِّذ� َلَكِبيُرُكُم  Pِنَُّه  َلُكْم   �َ8َN  �ْ�َ َقْبَل  َلُه  Nَمنُتْم  َقاَ+   ﴿

ِفي  َ�ُألَصلَِّبنَُّكْم   Fٍِخال مِّْن  َ�َ�ْ�ُجَلُكم  َ�ْيِدَيُكْم  َعنَّ  َفُألَقطِّ ْحَر  �لسِّ
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ُجُذ�ِ� �لنَّْخِل َ�َلَتْعَلُمنَّ َ�يَُّنا َ�َشدُّ َعَذ�بًا َ�َ�ْبَقى ﴾ (طه: ٧١)

َعلََّمُكُم   Hلَِّذ� َلَكِبيُرُكُم  Pِنَُّه  َلُكْم   �َ8َN  �ْ�َ َقْبَل  َلُه  Nَمنُتْم  َقاَ+   ﴿

 Fٍِخَال مِّْن  َ�َ�ْ�ُجَلُكم  َ�ْيِدَيُكْم  َعنَّ  ُألَقطِّ َتْعَلُموَ�   Fََفَلَسْو ْحَر  �لسِّ

(٤٩ :G%لشو�) ﴾ َ�َألَُصلَِّبنَُّكْم َ�ْجَمِعيَن

          
٢.�نصا� �إللحا# يتبعو� #ين Nبائهم 

يرتكبو�   طغا �لنا`  من  �لعديد  يتبع  مفهوR حينما  غير  �ألمر   �يبد
�لمذ�بح ��� %حمة ضد �ال� �لنا` من �لنسا� ��ألطفا�، بيد �� =لك ال 
ينطبق فقط على عصرنا. فلقد تحدµ �لقر�� �لكريم عن مجتمعاY %فضت 
�لتخلي عن معتقد�تها �لمنحرفة �لتي يقولو� jّنها "�ين �سالفهم". ففي كل 
قائلين  للرسل  jجابتهم  تكو�  �لكفا%  على  �هللا  بدين  �إليما�  يعر�   مر
jنهم ال يستطيعو� �لتخلي عن عا��تهم �لسابقة حيث jنها ��يا� �جد��هم 

��بائهم، يقو� تعالى:
﴿ �8َPِ�َ ِقيَل َلُهُم �تَِّبُعو� َما َ�نَزَ+ �هللاُّ َقاُلوْ� َبْل َنتَِّبُع َما َ�ْلَفْيَنا َعَلْيِه Nَبا�َنا 

َ�َ�َلْو َكاَ� Nَباُ�ُهْم َال َيْعِقُلوَ� َشْيئًا َ�َال َيْهَتُد�َ� َ�َمَثُل �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� 

َكَمَثِل �لَِّذH َيْنِعُق ِبَما َال َيْسَمُع Pِالَّ ُ#َعا� َ�ِنَد�� ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم 

َال َيْعِقُلوَ�﴾  �لبقر4 : (١٧١- ١٧٠)

�لذين  �لمؤمنين  �ضع غير  Uبوضو �لقد �صفت �آلياY �لمذكو%
�لقيم  �لديني ��� شكل من �شكا�  �إليما�  �نو�   يرفضو� �� نو  من 
�ألخالقية. فما يفعلونه هو في �لو�قع محا%بة للدين. �قد عزR �عد�� �لدين 
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 �هؤال� في �قتنا �لحاضر على عدR ترJ "�ين" �جد��هم ��%�ين � لينين 
به. فأجد��هم   ���لذين �منو� بهم ��تبعو� ما جا¡ ستالين �ما� تسي تونغ 
نشأ  �لحية   Yلكائنا�  ��� حية،  غير   ما� من   Yجد� �لحيا بأ�  يؤمنو� 
��نه ال يوجد خالق خلق كل شي� من  ،§��لتز� بعضها من بعض نتيجة 
��صحاq هذ� �لفكر ال يملكو� سوG بعض �لمعتقد�Y �لخر�فية؛  .Rلعد�
 J�%إل�� Rلطبيعة هما �لخالق، فهاتا� �لقوتا� (%غم �نعد���مثل �� �لمصا�فة 
�لشي�  هي   ��لما� =كية،   Yكائنا خلق  بإمكانهما  لديهما)  ��لحكمة 

�لوحيد �لمطلق ��لخالد.
�سالفهم"،  "بدين  يؤمنو�  �لذين   ���لكثير  Jهنا ال���   ،Rليو��
�يعتقد�� �عتقا�� �عمى في هذ^ �لخر�فاY �لتي �ثبت �لعلم خطئها مر بعد 
��لجر�ئد  Yلمجال� �لدفا  عنها في  �نهم مصر�� على  ��لغريب  .Gخر�
�� فهم للمعنى �لحقيقي ال�عا��تهم، ��لسبب في =لك �نهم � Yلمؤتمر���
�يضا  �إلنكا%   �� �%ثوها  عن �جد��هم. �لقد �ضح �هللا سبحانه �تعالى 

تتو�%ثه �ألجيا� جيال بعد جيل:
 �ْ�َ َساِحٌر  َقاُلو�  Pِالَّ  َقْبِلِهم مِّن �َُّسوٍ+  ِمن  �لَِّذيَن  َ�َتى  َما  َكَذِلَك   ﴿

(٥٣- ٥٢) :Zَمْجُنوٌ� َ�َتَو�َصْو� ِبِه َبْل ُهْم َقْوٌ\ َطاُغوَ� ﴾ �لذ��يا

عليهم  عرضت  �لو  حتى  �لباطلة  ��يانهم  �لنا`  هؤال�  يهجر  �لن 
قناطير من �لكتب �لتي تفند بالدالئل �لعلمية ��لتفسير�Y �لمقنعة ما يوجد 
�نتيجة �%تباطهم �ألعمى بدين �جد��هم تجدهم  .Yفي عقولهم من خر�فا
�لحقائق  %¡ية  في  �فشلو�  ��لحكمة  ��لعقل  �لتفكير  على   �لقد%  ��فقد
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لنا  �لقد �صف  �لصغا%.  �ألطفا�  حتى  يفهمها   �� يمكن  �لتي  �لو�ضحة 
�لنحو  على  ��لفهم   J�%إل�� على  قد%ته  �إلنسا�  فقد��  �لكريم  �لقر�� 

�لتالي: 
﴿ َ�َلَقْد 8ََ�ْ�َنا ِلَجَهنََّم َكِثيرً� مَِّن �ْلِجنِّ َ��ِإلنِس َلُهْم ُقُلوٌ� الَّ َيْفَقُهوَ� 
ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�َلُهْم �8َNٌ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها ُ�ْ�َلـِئَك 

َكاَألْنَعاِ\ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ� ﴾ (�ألعر��: ١٧٩) 

توضيح للباطل �لذH كا� عليه �جد�#هم

 �لمعاند �فكا%هم  من  �لتطو%  نظرية  ��نصا%  �لما�يين  نحر%  �لكي 
�ألفكا%  هذ^  تأثير  �مناقشة   " �جد��هم  "بدين  �%تباطهم  �كسر  للحق 
�حقيقة  �عمائهم  هوية  حقيقة  كشف  يجب   ،qلشعو� على  �لخاطئة 
�أل�لة  توفير جميع  هو  �لغاية  هذ^  لتحقيق  فاعلية  �لطر£  ��كثر  �هد�فهم. 
�jثباY �� �ألفكا% �لتي �عا jليها هؤال� �لقا� ليس لها �ّ� �سا` علمي. 
يمثلو�  كانو�   �لقا� هؤال�  بأ�  تقو�  �لتي  �لحقيقة  مو�جهة  يجب  كما 
�لذين  � �ألبطا� � �لمثاليين  �لمفكرين  لم يكونو�  �نهم  بيد  نما=§ %ئيسية، 
ينبغي �� يوجد�� في �لساحة، بل jنهم هم �لذين ��خلو� �لفسا� على �خال£ 
�لمجتمع، �كل من يملك عقال %�جحا لن يقع �بد� فريسة لهذ^ �ألفكا% 

�لمنحرفة. 
فينبغي على �تبا  هؤال� �لقا� �لّضالين �لذين "يدعو� �لشعوj qلى 
 ��ين � ما%�� ��لّنا%" عدR نسيا� حقيقة مهمة �هي �ّ�  لينين � ستالين 
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تسي تونغ � �نجلز �غيرهم قد تأكد�� من هذ^ �لحقيقة عند %¡ية مالئكة 
 ��� ،Gسد Jإلنسا� لم ُيتر� ����لموY، فشهد�� �� �لقو هللا عزَّ �جل، 
 ،Rعد من  �لذ� خلقهم  �هللا  �هللا �حد^،   لقد% تخضع   Yلمخلوقا� جميع 
�تأكد�� كذلك �� �لموY ليس هو �لنهاية �jنما هو بد�ية حساq صعب 
�عقاq عسير يستمر jلى �ألبد ��نهم لن يهربو� �بًد� مما كسبت �يديهم. 
 �قا�تهم  �تبعو�  �لذين  �لقبو� لدG هؤال�  �لحقائق  قد ال تجد هذ^ 
��حهم �تضرq ظهو%هم %� Yلكن عندما تأخذ مالئكة �لمو��عما�هم، 
��%كها  �لعظيمة بوضوU كما  �لحقيقة  يد%كو� حينئذ  �جوههم سو� �
من قبل فرعو� ��لذين معه. غير �ّ� �j%�كهم للحقيقة سو� يكو� متأخر�ً، 
 ��� �=نوبهم  �خطائهم  لتصحيح  �لدنيا  jلى  �لّرجو   طلبهم  �سيكو� 
jلى جهنم �يدعو�  قا��هم  �لذين  يلومو� هؤال�  �حينئٍذ سو�  ،G�جد
يسمعو�  لم  ألنهم   Rلّند� �شّد  �سيندمو�  �ألليم،   qلعذ�� يذيقهم   �� �هللا 
تحذير�Y %سل �هللا تعالى. � يبين �هللا لنا في �لقر�� �لكريم �لحساq �لذ� 

سو� يتلقا^ هؤال� في �لد�% �آلخر jال j=� تابو� ��عترفو� بذنوبهم:
َيَدْيِه  َبْيَن   Hِبالَِّذ �ْلُقْرNِ� َ�َال  ِبَهَذ�  ﴿ َ�َقاَ+ �لَِّذيَن َكَفُر�� َلن نُّْؤِمَن 

اِلُموَ� َمْوُقوُفوَ� ِعنَد َ�بِِّهْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم Pَِلى َبْعٍض  َ�َلْو َتَر8ِPِ 6 �لظَّ

َلُكنَّا  َ�نُتْم  َلْوَال  �ْسَتْكَبُر��  ِللَِّذيَن  �ْسُتْضِعُفو�  �لَِّذيَن  َيُقوُ+  �ْلَقْوَ+ 

ُمْؤِمِنيَن َقاَ+ �لَِّذيَن �ْسَتْكَبُر�� ِللَِّذيَن �ْسُتْضِعُفو� َ�َنْحُن َصَدْ#َناُكْم َعِن 

�ْسُتْضِعُفو�  �لَِّذيَن  َ�َقاَ+  مُّْجِرِميَن  ُكنُتم  َبْل  َجا�ُكم   8ْPِ َبْعَد  �ْلُهَد6 

ِباهللاَِّ  نَّْكُفَر   ��َ َتْأُمُر�َنَنا   8ْPِ َ��لنََّهاِ�  �للَّْيِل  َمْكُر  َبْل  �ْسَتْكَبُر��  ِللَِّذيَن 
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ا َ�َ�ُ�� �ْلَعَذ�َ� َ�َجَعْلَنا �َألْغَالَ+  َ�َنْجَعَل َلُه َ�نَد�#ً� َ�َ�َسرُّ�� �لنََّد�َمَة َلمَّ

ِفي َ�ْعَناwِ �لَِّذيَن َكَفُر�� َهْل ُيْجَزْ�َ� Pِالَّ َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ� ﴾ (سبأ: 

 (٣١-٣٣
﴿ َهَذ� َفْوٌ� مُّْقَتِحٌم مََّعُكْم َال َمْرَحبًا ِبِهْم Pِنَُّهْم َصاُلو� �لنَّاِ� َقاُلو� َبْل 
 \َ ْمُتُموTُ َلَنا َفِبْئَس �ْلَقَر�ُ� َقاُلو� َ�بََّنا َمن َقدَّ َ�نُتْم َال َمْرَحبًا ِبُكْم َ�نُتْم َقدَّ

َلَنا َهَذ� َفِزْ#Tُ َعَذ�بًا ِضْعفًا ِفي �لنَّاِ� َ�َقاُلو� َما َلَنا َال َنَر6 ِ�َجاًال ُكنَّا 

 َّ�Pِ �َُغْت َعْنُهُم �َألْبَصا�kَ \ْ�َ ُهم مَِّن �ْألَْشَر�ِ� َ�تََّخْذَناُهْم ِسْخِرّيًا َنُعدُّ

8َِلَك َلَحقٌّ َتَخاُصُم َ�ْهِل �لنَّاِ� ﴾ (�: ٥٩- ٦٤)

َ�ْيِديِهْم َ�َما َخْلَفُهْم َ�َحقَّ  َبْيَن  ﴿ َ�َقيَّْضَنا َلُهْم ُقَرَنا� َفَزيَُّنو� َلُهم مَّا 
َعَلْيِهُم �ْلَقْوُ+ ِفي ُ�َمٍم َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِهم مَِّن �ْلِجنِّ َ��ْإلِنِس Pِنَُّهْم 

َكاُنو� َخاِسِريَن َ�َقاَ+ �لَِّذيَن َكَفُر�� َال َتْسَمُعو� ِلَهَذ� �ْلُقْرNِ� َ��ْلَغْو� 

ِفيِه َلَعلَُّكْم َتْغِلُبوَ�  َفَلُنِذيَقنَّ �لَِّذيَن َكَفُر�� َعَذ�بًا َشِديدً� َ�َلَنْجِزَينَُّهْم 

َ�ْسَوَ� �لَِّذH َكاُنو� َيْعَمُلوَ� 8َِلَك َجَز�� َ�ْعَد�� �هللاَِّ �لنَّاُ� َلُهْم ِفيَها َ#�ُ� 

�ْلُخْلِد َجَز�� ِبَما َكاُنو� ِبآَياِتَنا َيْجَحُد�َ� َ�َقاَ+ �لَِّذيَن َكَفُر�� َ�بََّنا َ�ِ�َنا 

َنا ِمَن �ْلِجنِّ َ��ْإلِنِس َنْجَعْلُهَما َتْحَت َ�ْقَد�ِمَنا ِلَيُكوَنا ِمَن  �لََّذْيِن َ�َضالَّ

�ْألَْسَفِليَن ﴾ (فصلت: ٢٥- ٢٩)

 Ãكرسو� حياتهم إلبال��يبشر �هللا عزَّ �جل �لمؤمنين �لذين �منو� به 
�عاشو� �فق �حكاR �لقر��: Rسالة �إلسال%

�ْلَمَالِئَكُة  َعَلْيِهُم  َتَتَنزَُّ+  �ْسَتَقاُمو�  ُثمَّ  �هللاَُّ  َ�بَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن   َّ�Pِ  ﴿
َنْحُن  ُتوَعُد�َ�  ُكنُتْم  �لَِّتي  ِباْلَجنَِّة  َ�َ�ْبِشُر��  َتْحَزُنو�  َ�َال  َتَخاُفو�  َ�الَّ 
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َتْشَتِهي  َما  ِفيَها  َ�َلُكْم  �ْآلِخَر4ِ  َ�ِفي  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَيا4ِ  ِفي  َ�ْ�ِلَياُ�ُكْم 

َ�ْحَسُن  َ�َمْن  َغُفوٍ� �َِّحيٍم  مِّْن  ُنُزًال  ُعوَ�  َتدَّ َما  ِفيَها  َ�َلُكْم  َ�نُفُسُكْم 

َقْوًال مِّمَّن َ#َعا Pَِلى �هللاَِّ َ�َعِمَل َصاِلحًا َ�َقاَ+ Pِنَِّني ِمَن �ْلُمْسِلِميَن ﴾ 

(فصلت: ٣٠-٣٣).

�لخاتمة

قد يقضي �إلنسا� فتر طويلة من حياته �� حياته كلها منكًر� للدين، 
�نه j=� تأمل  �لدين، غير  �لقياR بأعما� هدفها تخريب  � %بما يسعى jلى �
�لحق  �لدين   Yصحة �ساسيا Gمد J%تبع فطرته سو� يد�تأّمال صا�قا 
كل  على  �يجب  �مغفرته.  �هللا  %حمة  ينا�  سو�   qتا  �=j� �بساطتها، 
jنسا� �� يعلم �� �حد� من �عما� �لكفر �قا�ته ال يمكن �بد� �� يكو� 
شفيعا له عند �هللا يوR �لقيامة، ��هللا عزَّ �جل %qّ �لعالمين هو �لي �لذين 
يقولها  �لتي   Yلكلما� �لكريم  �لقر��  �يذكر  �لحقيقي.  �كفيلهم  �منو� 

�إلنسا� �لمؤمن:
﴿ َتْدُعوَنِني ِألَْكُفَر ِباهللاَِّ َ�ُ�ْشِرoَ ِبِه َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َ�َ�َنا َ�ْ#ُعوُكْم Pَِلى 
ْنَيا َ�َال ِفي  �ْلَعِزيِز �ْلَغفَّاِ� َال َجَرَ\ َ�نََّما َتْدُعوَنِني Pَِلْيِه َلْيَس َلُه َ#ْعَو4ٌ ِفي �لدُّ

�لنَّاِ� ﴾ (غافر:  َ�ْصَحاُ�  ُهْم  �ْلُمْسِرِفيَن   َّ��َ�َ Pَِلى �هللاَِّ  َنا  َمَر#َّ  َّ��َ�َ �ْآلِخَر4ِ 

 (٤٢- ٤٣
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ال نجا4 ألمة بد�� #ين

عن   عبا%  Gسو ليس  �لدين   �� خطًأ   ��يعتبر �لنا`  من  �لكثير 
جميع   Rإلسال�  ��يتنا �لطقو`  مجّر�  عن  فبعيد�  �لطقو`.  من  مجموعة 
�هللا  %ضا  لكسب  يجاهد  بدينه   Rلملتز� �لمخلص  فالمؤمن   .�لحيا نو�حي 
تعالى �يسعى للنجا من �لزيغ ��لضال� �=لك من خال� �اللتز�R بالعيش 
 �=j لمؤمن���فق �لقيم �ألخالقية �لقر�نية في كل لحظة من لحظاY حياته. 
�%�� بلوÃ هذ^ �لد%جة عليه �� ال يحيد �بد�ً عن �تبا  �لسلوJ �لذ� يتسم 
��لرحمة، �باختصا% عليه �لثباY على  Rالحتر���بالحق ��إلخال� ��لعد� 
قيم �لحق. �لذلك فالمجتمعاY �لتي تطبق �لقيم �ألخالقية للقر�� �لكريم 

تتمتع بنعم كثير ال توجد عند غيرها.
فعلى سبيل �لمثا�، لن تعاني �ألسر �لتي تعيش �فق �لقيم �ألخالقية 
للقر�� من �لمشاكل �لتي تتخبط فيها مجتمعاتنا �ليوR. فاألطفا� في عصرنا 
 qلصو�� بين  �لتفريق  في  �يفشلو�  �بائهم  على   ��يتمر� ما  غالبًا  هذ� 
 ����لخطأ، �يقومو� بأعما� عد��نية. � في �لوقت نفسه هناJ �با� ال ير
 Yباإل%شا�� �بنائهم   ��يمّد ال  �هم  �لخير،  �بنائهم  تعليم   %��لضر من 
�لعيش بصو% سوية  �آلبا� ال يستطيعو�  �لصحيحة. �هؤال�   Yلتوجيها��
�تغيب مشاعر �لحب  Yلنز�عا�� Yلمشاجر�� �بنائهم فتكثر  �مستقر مع 

�ينعدR �لتفاهم.  Rالحتر���
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 Rبأحكا ملتزمة  تعيش  �لتي   �ألسر تكو�  =لك،  من  �لنقيض  �على 
�يبر�نهم  �با�هم  يطيعو�  فاألطفا�   ،مستقر متر�بطة  �لكريم  �لقر�� 
�يتجنبو� نهرهم �� �إلسا� لهم. � منذ �لصغر يتعلمو� �تبا  �حكاR �لدين 
�بنائهم  �كبير. كما يعمل �آلبا� جاهدين من �جل تربية  في كل صغير
��لوطن.  �لنا`  تجا^  بالمسئولية  �إلحسا`  �منحهم  �إليمانية  للقيم  �فقًا 
�لتي يقتد� بها  �لمثالية  �لنما=§  �لنحو يصبح هؤال� �ألبا� هم  �على هذ� 
 Rالحتر����بنا¡هم. �بكلمة جامعة تعيش جميع �ألسر في جو من �لحب 

��لّتضامن.
�لقوية   فاألسر �لمجتمع،  بنا�  في  �ألساسية   �لوحد هي   �ألسر
�لقيم  من  �لمحر�مة  �لضعيفة   �ألسر بينما  �لمجتمع،  بها   Gيقو �لمتر�بطة 
��لتضامن ��لوال� تكو� نقطة ضعف في  Rالحتر�� ��لحب  �لر�حية مثل 
بنا� �ألمة. �هذ� بصفة خاصة في بعض �لمجتمعاY �لتي تنشط فيها ���ئر 
�لشّر، �تسعى jلى jقامة مجتمع خا� من �� عقيد، فتتز�يد عملية �إلفسا� 
�لر�حي �يظهر �النحد�% �ألخالقي على جميع �لمستوياY. ففي مثل هذ^ 

�لمجتمعاY تقاR �لعالقاY �ساسًا على �لمنافع �لما�ية.
مثل  �لّر�حية  �لقيم  �همية  على  �لما�ية   Y�%العتبا� تطغى  �عندما 
سليمة  �مة  تكوين  يصبح  ��لوال�  �لتضحية   � �لتضامن   �  ��ألخو �لحب 
 �مر� صعب �لتحقيق، =لك أل� هذ� �لخر�q ال يتوقف عند حد�� �ألسر
بل يتعد�^ jلى �لمجتمع بأكمله. فقيم �لشر هي �لتي تسو� مناحي �لمجتمع 
بد�  ��لنميمة  �لسخرية   � ��لخد�   �لحسد  فينتشر  �لمختلفة  �مؤسساته 
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��لتكافل. �بالتالي يكو� من �لصعب �لدفا  عن حقو£  Rالحتر����لحّب 
�لمظلومين �jظها% �لعد� �نشر �لرحمة بين �لنا`. �باختصا%، فإ� �لعيش 

�سالR يصبح �مر� صعب �لمنا� ألبنا� هذ� �لمجتمع. Rفي �نسجا
�لهذ� فمسئولية jلحا£ �لهزيمة بالتيا%�Y �لال�ينية من �لناحية �لفكرية 
 Yلعالقا�� �ألسرية  �لقيم  تحطيم  jلى  فباإلضافة  �لمؤمنين.  عاتق  على  تقع 
�لال�ينية في   Y�%لتيا� تأثير�Y خطير �خرG نتجت عن   Jإلجتماعية هنا�
 جا� معا%ضة  يظهر   �� فر�  كل  على  يجب  �لهذ�   .Yلمجتمعا� كافة 

لتيا%�Y �لكفر ��إللحا� j=� كا� صا�£ �لحب لبال�^ �شعبه. 
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�أل�هابيو� هم نتا� �لد���ينية

��لمذ�بح   qإل%ها�  Yعمليا �لعالم  �نحا�  جميع  في   Rليو� تنتشر 
على  �لبلد��  �تتآمر   ،كبير بوحشية  �ألبريا�  فُيقتل  �لجماعية،   Yإلبا����
�هناJ �لعديد من  .بعضها �لبعض، �ينتج عن =لك jشعا� �لحر�q �لمدّمر
�ألسباq �لتي يمكن �� تكو� ��فًعا لما يحُدµ ��خل �لد�� =�Y �لتا%يخ 
هذ^   �� يبين  �لدقيق  ��لبحث  �لمختلفة،  �الجتماعية  ��لهياكل   Yلثقافا��
�لمجتمعاY تعاني من �نحد�% %�حي �قيمي كبير �حدثه �العتقا� �لخاطئ 

.Yخل هذ^ �لمجتمعا��
تد%يب  �لتطو%  نظرية   qصحا� يعتمدها  �لتي  �لمهمة  �ألساليب  من 
�عضائهم �فقَا لآل%�� �لد�%�ينية. �مثلما مر بنا سابقا، فنظرية �لتطو% تنكر 
 �� مسئولية  أل�  �لشخص  �ستشعا%   %�ضر  Gتر �ال  �إللهي،  �لوجو� 
بآ%��  يتشبع  �لذ�  فالشخص  �لقيامة.   Rيو �جل  عز  �هللا   Rما�  qحسا �ّ�
�لد�%�ينية يعتقد �نه حّر بالكامل، �هذ� ما يجعله ينحر� تمامًا نحو �شكا� 

��نعد�R �لضمير. مختلفة من سو� �ألخال£ ��لقسو
 Rتقد� ،Rلنظا�  Rنعد�j��لفوضى  �لتطو% في �عم  كما تساهم نظرية 
�إلنسا� على �نه ليس سوG عبا% عن ساللة مقدمة من سالالY �لحيو��، 
�بالتالي فإ� �لذين يعتقد�� في �لد�%�ينية ير�� �� فكر قتل �إلنسا� مسألة 
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بسيطة بساطة قتل �� حيو�� �خر. 
من  تعالى  �هللا   قد% على  �لد�لة  بالشو�هد  �لنا`  يقتنع  عندما  �لكن 
�لقر�� �لكريم �هيمنته على كل شي� سو� يكو� من �لمستحيل عندئٍذ �� 
 q�يخضعو� لتلك �لمناهج �لتي تنشر �لشر ��لعد�� في �لعالم �تز%  �لحر
��لفوضى � �لكر�هية. فاإلنسا� �لذ� يؤمن باهللا �يعلم �نه سو� يحاسب 
بشعبه  �لضر%  يلحق   �� يمكن  ال  عز�جل  �هللا   Rما� �عماله  على  ما  يومًا 
�ألمو%  بدقائق  �العتنا�  حد  jلى  تعالى  �هللا  يخا�  �لذ�  ��إلنسا�  �بلد^. 
يتجنب كل عمل يغضبه سبحانه، كما يتجّنب كل فعل يمكن �� يقو�^ 
jلى �لعذ�q في �آلخر. �ما �إلنسا� �لذ� ال يؤمن باهللا �ال باليوR �آلخر 
يقو�  ترّ��.   ���لشر � يفعل   �� فيمكن  �حد   Rما� �نه غير مسئو�   Gير�
��ألفكا% �إللحا�ية،  Yلوجيا�بديع �لزما� سعيد �لنو%سي ��صفا �ثر �أليد

�خاصة منها �لشيوعية:
"نعم، �j �إلشتر�كية قد ظهرY عقب �لثو% �لفرنسية، �هي من ثما% 
�ألمو%  بعض  على  بالقضا�  �إلشتر�كية  قامت   �� بعد  ثم  �لليبر�لية. 
�لبلشفية. �بما  jلى  �لتي %سختها  �ألفكا%  بعينها، تحولت  �لمقدسة 
�� �لبلشفية قد �فسدY �لكثير من �لقيم �إلنسانية ��ألخالقية، فبطبيعة 
�ال  ���ألمر هي �لتي بذ%Y بذ�% �لفوضوية �لتي ال تعتر� بأ� حد
يصبح  ��لعطف  �لرحمة  من  �لقلب  خال  فإ=�   .Yمقدسا �ية   Rتحتر
�لبشر عبا% عن �حو¾ شرسة �ال يمكن �بد� حكمهم بو�سطة علم 

١٧."Yلسياسا�
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على  يحرضو�  �لذين  هؤال�   �ّ� يتذكر   �� jلى  ��ئمًا  �لمر�  يحتا§ 
�لذين  �لئك � كثير� عن  يختلفو�  بلد�نهم �شعوبهم ال  �لثو%�Y ضد   Rقيا
يفعلو�  �ال  ��لشقا£  �لفرقة  �بث  �إلفسا�   Yحركا  Rما� صامتين  يظلو� 
�كثر  على  �لحصو�  هو  �لوحيد  فهدفهم  �طانهم. � مع  للمساهمة  شيئًا 
حولهم  �لحاصلة   µألحد�� ��مت  ما  يتضايقو�  ال  فهم  نفعًا،  �لمكاسب 
ال تؤثر على مصالحهم �لخاصة. هؤال� �نا` مجر��� من تلك �لقيم مثل 
تحقيق  �جل  من  منصب  فسعيهم  ��لفضيلة.  �لتضحية   �  ��ألخو �ألمانة 

مكاسبهم �تلبية %غباتهم �لذ�تية. 
�فق  يسير  �لذ�  �لصالح  �إلنسا�  فإّ�  �لسابقة  �آلية  في   �%� �كما 
�لنهج �لذ� %سمه �هللا تعالى �يخا� %به �يولي �لقيم �إليمانية مكانة مهمة 
�يسو�  بالخير  ينعم  سو�  بالتأكيد  فإنه  �طنه،  لخدمة  متحمسًا  �يكو� 
�لرخا� في جتمعه. �لهذ� �لسبب من �لضر�%� �� يتعلم �لنا` �لدين �لحّق 

� يعيشو� في ظال� �لقر��.  
jنقا=  �جل  من  �مر حتمّي  �إلنكا%  مذ�هب  على  �لكامل  �لقضا�   �j
على  �نه  �لتأكيد  �يتعين   .�آلخر  qعذ�� �لدنيا  ضنك  من  �لعالم   qشعو
%سالة  توصيل  طريق  عن  �إللحا�  على  �لقضا�  مسئولية  �لمؤمنين  جميع 
في  يهمني  ال  مؤمنا  �مت  "ما  مثال  يقو�  فمن  �لنا`.  جميع  jلى  �لقر�� 
�آلخرين �عليهم jنقا= �نفسهم"،  هذ� �ألسلوq ليس هو �ألسلوq �ألمثل 
�لذ� يتعين على �لمؤمن �لصا�£ �تباعه. ��آلية �لتالية تحمل جميع �لمؤمنين 
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�يهم ��لنا` �آلخرين =��لمسئولية كاملة من �جل jنقا= �نفسهم � �هليهم 
أل� =لك �مر من عند �هللا عز�جل:

�قد يطرU بعض �لنا` على �نفسهم �سئلة من قبيل" ُترG هل لدّ� 
للنفس  فيه �ستنقا�  �لتسا¡�  �قا�R �إللحا� ؟" �هذ�  �لكافية حتى   �لقد%
من جانب، �هو من جانب �خر من �سا�` �لشيطا� �لتي تدفع �لمؤمن 
jلى تضييع �لوقت �تعيقه عن نشر %سالة �لقر��. �كما سبق شرU =لك، 
فإ� محا%بة �إللحا� تتطلب عر� بطال� فلسفاY �إلنكا% ��إللحا� �=لك 
بتقديم �لدالئل �لعلمية �لقاطعة �لتي تفند مز�عم �هل �إلنكا%. � في مثل هذ^ 
 .Yلخدما� معينا من  يقدR شكال   �� �لمهمة يمكن لكل شخص  �لجهو� 
��لذين يكونو� غير قا�%ين على �لمشا%كة بصو% فعالة يجب عليهم على 
فعلى  �لعمل.  بهذ�   Rلقيا� على  �نفسهم   ��عاهد �لذين  �ألفر��  �عم  �ألقل 
 ��سبيل �لمثا�؛ jّ� توفير �لسبل �لكفيلة بنشر �لكتب � �لمقاالY �لتي تتنا
موضو  �لنضا� ضد �لتيا%�Y �لالjيمانية � شرU �ألفكا% �لو�%� في هذ^ 
�لكتب �نشر �لحقائق �لتي تفند هذ^ �العتقا��Y �لباطلة ُتعتبر من بين �لطر£ 

لمكافحة تيا%�Y �إللحا� ��إلنكا%.
�يجب �� نتذكر، كما بين بديع �لزما� سعيد �لّنو%سي " �ّ� قبو� 
�لجهل ال يختلف عن �لجهل =�ته، �قبو� �لخطأ ��لجهل ��لشر هو خطأ 
يكافحو�  �ال  �لصمت  يلتزمو�  �لذين  فهؤال�  �لذلك  �شر"١٨  �جهل 
�لتيا%�Y �لالjيمانية %غم توفر �لوسائل من �جل �لقياR بذلك بل �يعيقو�، 
�إلنكا%   Y�%لتيا  ��يتصّد �لذين  �آلخرين  جهو�  علم  بغير   �� بعلم  سو�� 
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تحقيق   ���ييسر �إليما�  �عد��   ��يساعد بذلك  jنهم  �عمهم،  من  بدًال 
�هد�� �لّشر.

�j �لمؤمن �لصا�£ ال يمكن �بد� �� يقف على �لحيا� في مثل هذ^ 
�ألمو%�لخطير. ففي ضو� تعاليم �لقر�� �لكريم يظل �لمؤمن �لمخلص على 
��لعزيمة. �j �لمؤمن ال يمكن �� يتحمل  �%جة كبير من �لحذ% ��لقو
مشاهد �لظلم �لتي يشاهدها كل يوR في �لعالم؛ جو  �فقر �تشر� �بؤ` ال 
حد�� له �خاصة في بال� �لمسلمين. هذ^ �أل�ضا  ال بد �� تستثير ضمير 
 Jهنا �لمثا�  سبيل  فعلى  �لفاعل.   Jلتحر� على  �تحفز^  �لمؤمن  �إلنسا� 
�لشرقية  �لظلم في كشمير �تركستا�  يعانو� من  �لذين  �لمسلمين  ماليين 

 .���فلسطين، �ما نقمو� منهم jال ألنهم مؤمنو� موحد
��لبوسنة  كوسفو  في  �لمسلمو�  تعر�   �ألخير  Yلسنو�� �في 
الضطها� شديد، �قتل مئاY �آلال� من �لنا` بوحشية �ماR �نظا% �لعالم، 
�طر� كثير�� �خر�� من بيوتهم ��%�ضيهم. �لم يقتصر هذ� �لظلم على 
 Jلعالم، فهنا� �لمسلمين بل كا� =لك في �جز�� �خرG مختلفة من  بال� 
 Yنشأ �سيا % ففي  �إللحا�ية.   Y�%لتيا� ظلم  من  �يضا  تعاني   Yمجتمعا
��إللحا�.  �لكفر  �نتشر  ما  �سرعا�  �لسنين،  عبر  �لملحدين  من  �جيا� 
فصاحب �لضمير �لحي ال يمكن �� يتغافل عن �لحقائق �لمفزعة �لتي ير�ها 
�لدين  �لدفا  عن حقائق  �جل  من  مستعّد�  يكو�   �� عليه  بل  من حوله، 

��إليما� ��لوقو� في �جه تيا%�Y �إللحا� ��إلنكا%. 
هي  شك،   ��بد �إللحا�،  على  للقضا�  فاعلية  �ألكثر  �لطريقة   �j
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 ���لطريقة �لتي �تبعها نبي �هللا jبر�هيم عليه �لسالR حيث كا� �لنا` يعبد
�ألصناR. كا� �لنا` في عهد^ يصنعو� �صناما بأيديهم �يعبد�نها �يلتمسو� 
�لعو� منها، �قد ما%ست �لعديد من �لمجتمعاY هذ^ �ألعما� عبر �لتا%يخ. 
 ���لقد =كر نبي �هللا jبر�هيم عليه �لسالR �لنا` بأ� هذ^ �آللهة �لتي يسجد
لها ال تغني عنهم شيئا، بل هي ال تستطيع �� تمنع عن نفسها �أل=j G=� حل 
 بها. �مالحد عصرنا �يضا يتخذ�� �لذ%�Y غير �لحية ��لطبيعة �لجامد
 �� ��يعتقد يعبد�نها من ��� �هللا، فهم  لهم  �لهة  ��لوعي  J�%إل�� فاقد
 Rبتنظيم نفسها بنفسها في نظا Rتقو�تلك �لذ%�Y تلتقي مع بعضها �لبعض 

 .Rمحكم غاية �إلحكا Rتا
من  �تخليصهم  قومه  إلنقا=   Rلسال� عليه  jبر�هيم  �تبعها  �لتي  �لطريقة   �ّj
�لكريم في  �لقر��  �لباطلة �تنبيههم من غفلتهم قد قصها علينا  معتقد�تهم 

�سلوq بديع:
﴿ 8ْPِ َقاَ+ ِألَِبيِه َ�َقْوِمِه َما َهِذTِ �لتََّماِثيُل �لَِّتي َ�نُتْم َلَها َعاِكُفوَ� َقاُلو� 

N�ََباُ�ُكْم ِفي َضَالٍ+  َ�نُتْم  ُكنُتْم  َلَقْد  َقاَ+  َعاِبِديَن  َلَها  َ�َجْدَنا Nَبا�َنا 

مُِّبيٍن ﴾ (�ألنبيا�: ٥٢- ٥٤) 

يجهلو�  كانو�  �قومه  �با^   ��  Rلسال� عليه  jبر�هيم   G�% �عندما 
�لحقيقة قاR بوضع خطة للقضا� على �لهتهم كما هو مبين في �آلية �لسابقة. 
فعندما كا� �لنا` بعيدين حطم jبر�هيم عليه �لسالR �ألصناR �لتي يعبد�نها 
�شرU لهم �لحقيقة بأ� تلك �لتماثيل �لتي ال حيا فيها غير قا�% على فعل 

�ّ� شي� على �إلطال£ � ال طاقة لها على خلق شي�.
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غاية  في  jجابته  �كانت  ،Rلسال� عليه  jبر�هيم  �لنا`، سألو�  �بعدما %جع 
َألَِكيَد�َّ             ﴿َ�َتاهللاَِّ  مو�قفهم:  في  �لموجو�  �لتناقض  كشفت  �قد  �ألهمية 
َ�ْصَناَمُكم َبْعَد َ�� ُتَولُّو� ُمْدِبِريَن َفَجَعَلُهْم ُجَذ�Pِ �ً8الَّ َكِبيرً� لَُّهْم َلَعلَُّهْم Pَِلْيِه 

َيْرِجُعوَ� ﴾ (�ألنبيا�: ٥٧- ٥٨)

هذ�  يومنا  في  �لما�ية  �لنظرية  ��نصا%  �لتطو%  نظرّية  �نصا%  �يملك 
�لقديمة. فعندما نتأمل في =لك بعقل   Yلعقليا� عقلية مشابهة تماما لتلك 
�كثر   �لحيا  �� على  متفقو�  �لتطو%  نظرية  �تبا   جميع   �� نجد  متفتح، 
تعقيد�ً من �لقو� بأنها �جدY بطريقة �لمصا�فة. كما يتفق هؤال� �لعلما� 
على حقيقة �� �لحيا ال بد ��� يكو� لها بد�ية، بمعنى �نها لم توجد منذ 
�أل��. �لكن %غم هذ^ �لحقائق، فهم يحتفظو� بموقفهم �لمعاند للحق، 
تركههم   Rعد�  ،Rلسال� عليه  jبر�هيم  �هللا  نبي  عهد  في  �أل�ثا�   عبد مثل 
jلى   �إلشا% يكفي  �لمسألة  هذ^  �لفهم  باطلة.  �لهة  %غم كونها  آللهتهم 
�ختصاصي  �هو  لونتين،  %يتشا%�  �لّتطو%.  نظرية  �تبا    Yعتر�فا� بعض 
�لتطو%  نظريتي  �نصا%  ��حد  ها%فا%�،  �لو%�ثي من جامعة  �لنسل  علم  في 
��لما�ية يشرU لنا موقفه �موقف �خرين معه من �نصا% �لمذهب �لما�� 

كما يلي.
��تسو� �لعالم في علم �لحيو�� ��لبريطاني  .` .R .� مثلما يوضح
�لجنسية ��حد �نصا% نظرية �لتطو% لما=� اليز�� �تبا  نظرية �لتطو% يد�فعو� 

عن تلك �لنظرية %غم فقد�نها �لدالئل �لعلمية �لتى تدعمها.
�تكو� �إلجابة على هؤال� هي نفسها �إلجابة �لتي %� بها نبي �هللا jبر�هيم 
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عليه �لسالR على قومه ��لتي �صفها لنا �لقر�� �لكريم، فقد كا� %�^ عليهم 
مفاجئا لعقولهم ���فعا لهم من �جل �لتأمل ��لتفكير:

﴿ َقاُلو� َ�َ�نَت َفَعْلَت َهَذ� ِبآِلَهِتَنا َيا Pِْبَر�ِهيُم َقاَ+ َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذ� 
َفاْسَأُلوُهْم �Pِ َكاُنو� َينِطُقوَ� َفَرَجُعو� Pَِلى َ�نُفِسِهْم َفَقاُلو� Pِنَُّكْم َ�نُتُم 

اِلُموَ� ُثمَّ ُنِكُسو� َعَلى ُ�ُ��ِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤَال� َينِطُقوَ�﴾  �لظَّ

(�ألنبيا�: ٦٢- ٦٥) 
فإبر�هيم عليه �لسالR حطم �صناR �لوثنيين �قضى على �سا` �لكفر 
على  يعملو�   �� عليهم  كذلك  عصرنا  في  ��لمؤمنو�  غبائهم،  بإظها% 
كسر �صناR �لعصر �jبطا� مفعو� �إللحا�، �سو� يتم بيا� �لطر£ �لتي 

بو�سطتها تحا%q تيا%�Y �إلنكا%.
نفسه  �لوقت  �في  �لمجتمع،  على  �فكا%ها  �لما�ية  �لد��ئر  تفر� 
�لمفاهيم  ببث   Rتقو به  �لثقه  �إلضعا�  للّدين.  معا�يا  موقفًا  تفتر� 
�لتعاليم  �لبعد عن  بعيد كل  مفاهيم  �هي  ،Rباإلسال يتعلق  فيما  �لمشوهة 

 .Yلخر�فا��  Jلحقيقية للدين، فقد ��خلو� فيها �لشر�
�j �لقر�� �لكريم هو �حي �هللا تعالى ال يأتيه �لباطل من بين يديه �ال 
� �خطا�، �هي حقيقة البد � Yهو ال يحتو� على �ّ� تناقضا�من خلفه، 
�بو�سطة �لدالئل �لقاطعة. �من �لضر�%� �يضًا  Uمن تبليغها للنا` بوضو
�فضل   �� �لنو%سي  �كد  �قد  بالوحي.  �لمتعلقة  �لحقائق  �لنا`  يعر�   ��
 Uلر� على �لمذهب �لطبيعي هو شر���لطر£ في مجابهة �لفلسفاY �لما�ية 

حقائق �لقر�� �لكريم.
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�لد�%�ينية  �لنا` على حقائق  �لضر�%� jطال   هنا يصبح من  �من 
�توعيتهم بمخاطر هذ� �لفكر، �بمخاطر �لذين يعتقد�� �ّ� �لّد�%�ينية تمثل 
حقيقة علمّية، ��لذين ينكر�� �لقيم �لدينية �ال يعترفو� باهللا تعالى. فهؤال� 
يمكن �� يقبلو� �لمعتقد�Y �لّد�%�ينية �لتي تصنع �شخاًصا من �لّسهل عليهم 
مسالمين.  مو�طنين  كانو�  �نهم  %غم  بال�هم  ضّد   �لثو%  �� �ألبريا�  قتل 
 ���شتهر  قا� تونغ، �هم  تسي   ��ما لينين �ستالين  �مثا�   لقا� فتوقيرهم 
�صل   �ّ�  Gتر �لتي   ��%�� لنظرية  ��حتر�مهم  �لّد�مية،  �لمذ�بح   qبا%تكا
 Gخر� ��تخا=� آللهة  �لصحيح  �العتقا�  �نحر�فا عن  يمثل  �إلنسا� حيو�� 

من ��� �هللا، يقو� تعالى:
﴿ �8َPِ�َ َتَولَّى َسَعى ِفي �َألgِ�ْ ِلُيْفِسَد ِفِيَها َ�ُيْهِلَك �ْلَحْرَ} َ��لنَّْسَل 
ِباِإلْثِم   4ُ �ْلِعزَّ َ�َخَذْتُه  �هللاَّ  �تَِّق  َلُه  ِقيَل   �8َPِ�َ �لَفَساَ#  ُيِحبُّ  َال  َ��هللاُّ 

(٢٠٥- ٢٠٦ :َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َ�َلِبْئَس �ْلِمَهاُ# ﴾ (�لبقر

�هللاُّ  َ�َمَر  َما  َ�َيْقَطُعوَ�  ِميَثاِقِه  َبْعِد  ِمن  �هللاِّ  َعْهَد  َينُقُضوَ�  َ��لَِّذيَن   ﴿
َ�َلُهْم ُسوُ�  َلُهُم �للَّْعَنُة  ُ�ْ�َلِئَك   gِ�َْ�ُيْفِسُد�َ� ِفي �َأل ِبِه َ�� ُيوَصَل 

�ِ� ﴾ (�لرعد: ٢٥)  �لدَّ

﴿ َ�َضَرَ� �هللاُّ َمَثًال �َُّجَلْيِن َ�َحُدُهَما َ�ْبَكُم َال َيْقِدُ� َعَلَى َشْيٍ� َ�ُهَو 

ههُّ َال َيْأZِ ِبَخْيٍر َهْل َيْسَتِوH ُهَو َ�َمن َيْأُمُر  َكلٌّ َعَلى َمْوالTُ َ�ْيَنَما ُيَوجِّ

ِباْلَعْدِ+ َ�ُهَو َعَلى ِصَر�Cٍ مُّْسَتِقيم ٍ﴾ (�لنحل: ٧٦)

الN�َ 4ََتُو� �لزََّكا4َ َ�َ�َمُر��  نَّاُهْم ِفي �ْألgِ�َْ َ�َقاُمو� �لصَّ ﴿ �لَِّذيَن �Pِ مَّكَّ
ِباْلَمْعُر�Fِ َ�َنَهْو� َعِن �ْلُمنَكِر َ�ِهللاَِّ َعاِقَبُة �ْألُُموِ� ﴾ (�لحج: ٤١)
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�سائل مكافحة �#يا� �لكفر

 cُلنَّا� َ�ُقوُ#َها  َنا�ً�  َ�َ�ْهِليُكْم  َ�نُفَسُكْم  ُقو�  Nَمُنو�  �لَِّذيَن  َ�يَُّها  َيا   ﴿
َ�َمَرُهْم  َما  �هللاََّ  َيْعُصوَ�  َال  ِشَد�ٌ#  ِغَالٌ�  َمَالِئَكٌة  َعَلْيَها  َ��ْلِحَجا4ُ�َ 

َ�َيْفَعُلوَ� َما ُيْؤَمُر�َ� ﴾ (�لتحريم: ٦٦)

عن �نس بن مالك %ضي �هللا عنه عن %سو� �هللا صلى �هللا عليه �سلم 
 �=j ^مظلومًا" فقا� %جل: يا %سو� �هللا �نصر �قا�: "�نصر �خاJ ظالمًا �
كا� مظلوما �%�يت �j كا� ظالما كيف �نصر^؟ قا�: "تحجز^ – �� تمنعه 

– من �لظلم فإ� =لك نصر^".
�لتي يجب  �لّتالية بهذ� �لو�جب �لمهّم ��لطريقة   Yتتعلق �لموضوعا

�� تتبع في ضو� �آلياY �لقر�نية.

�لقضا� على �صنا\ �لكفر

﴿ َقاُلو� َ�َ�نَت َفَعْلَت َهَذ� ِبآِلَهِتَنا َيا Pِْبَر�ِهيُم َقاَ+ َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذ� 
َفاْسَأُلوُهْم �Pِ َكاُنو� َينِطُقوَ� َفَرَجُعو� Pَِلى َ�نُفِسِهْم َفَقاُلو� Pِنَُّكْم َ�نُتُم 

اِلُموَ� ُثمَّ ُنِكُسو� َعَلى ُ�ُ��ِسِهْم َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤَال� َينِطُقوَ�﴾  �لظَّ

(�ألنبيا�: ٦٢- ٦٥) 
َما  َعِلْمَت  ﴿َلَقْد  �لحقيقة  لهذ^  ُمد%كو�  �نهم  jبر�هيم   Rقو �عتر� 
َهؤالِ� َيْنِطُقوَ�﴾، فهم يعرفو� جيد�ً بأ� هذ^ �ألصناR غير قا�% على فعل 

شي� ��نها ال تستطيع خلق هذ� �لنظاR �لكامل �لذ� يتميز به �لكو� كله. 
�لكنهم ظلو� عندما �تخذ�� تلك �ألصناR �لهة يعبد�نها من ��� �هللا تعالى 
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�لتز�ما بمعتقد�Y �جد��هم �ألقدمين.
بعض  في  ترغمنا  �لتي  هي  �لعلمية   Yلمؤسسا�� �لمناهج  "ليست 
فنحن  =لك  من  �لعكس  على  بل  للعالم،  �لما��  �لتفسير  لقبو�  �ألحيا� 
للبحث   Y���� لخلق  �لعالم  jلى  �لما�ية   بالنظر �فقًا اللتز�منا   ،��مضطر
�لما�ية، بغض   Yلتفسير�� تقديم  تعمل على  �لتي  �لمفاهيم  �مجموعة من 
�لنظر عن مدG مطابقتها للحقيقة، �بغض �لنظر عن �لتشويش �لذ� يمكن 
�� نسمح  يمكن  تمثل شيئا مطلقا، �ال  فالما�ية  �أل=ها�.  في  تحدثه   ��

بالتفسير�Y �إللهية للعالم".١٩
�لتطو%  لنظرية  مو��يًا  خطًا  ستكو�  فهي  كذلك،  �ألمر  كا�   �=j"
 Yثباj لية، ليس ألنه باإلمكا�� في حد =�تها، �هي نظرية مقبولة بصو%
�لخلق  �لوحيد �هو  �لبديل  �لمنطقية ��لعلمية، �jنما ألّ�  بالدالئل  صحتها 

يجب �� يبقى مستبعد�".٢٠
كيف  �يكر�ماسينغا"  "شند%�  �لمعر�فة  �لبريطانية  �لعالمة  �توضح 

ُيشتر¢ على �لشخص �لّشرJ باهللا تعالى:
بأ�  لالعتقا�  كعالمة  تد%يبي  بد�ية  منذ  حا�  مخ  لغسيل  "تعرضت 
�لعلم ال يمكن �� يكو� متو�فقا مع �ّ� نو  من �نو�  �لخلق، �لقد 
نسفت هذ� �لّتصو% بكل �لم. � في هذ^ �للحظة، ال �ستطيع �� �جد 
فنحن  باهللا.  باالعتر��  ينا��  �لذ�  �لّر��  يعا%�  �ّ� جد� عقلي 
تعو�نا على �� نتعامل بعقو� مفتوحة، ��آل� نحن ند%J �� �لخلق 
�ليس �لتخبط �لعشو�ئي �لمبني  ،هو �لجو�q �لمنطقي �لوحيد للحيا
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على �لمصا�فة، ��لذ� ال يحتو� على �ّ� jتقا�".٢١
نظرية  علما�  على  يتعين  �نه   Uبوضو سابقا   �لمذكو% �ألمثلة  تبين 
 "�لنظر �ساسها  �لتي  �لتطو%  بنظرية  �العتقا�  حيث  من   Rاللتز�� �لتطو% 
�لما�ية" �=لك من �جل %فض فكر �لوجو� �إللهّي، %غم �j%�كهم ببطال� 

.Rلعالم �ليو� ��هذ^ �لنظرية. �هؤال� �ألفر�� هم �لذين يقو�
 ٍّF�ُ َقاَ+ َ�َفَتْعُبُد�َ� ِمن ُ#�ِ� �هللاَِّ َما َال َينَفُعُكْم َشْيئًا َ�َال َيُضرُُّكْم ﴿

 -٦٦ (�ألنبيا�:   ﴾ َتْعِقُلوَ�  َ�َفَال  �هللاَِّ   �ِ�#ُ ِمن  َتْعُبُد�َ�  َ�ِلَما  لَُّكْم 

(٦٧

١.�لوعي باألفكا� �لتي تدعو لها �لحركاZ �إللحا#ية 

 Yلحركا� حقيقة  يعر�   �� شخص  كل  على   �%��لّضر .من 
�لالjيمانية �حقيقة منهجياتها �مفاهيمها �لتي تهد� jلى �لقضا� على �لقيم 
ن �إلنسا� من jظها% �لمنطق �لخاطئ ��ألسا` �لعقلي  �ألخالقية، �هذ� يمكِّ
�لمنحر� �لذ� يتناقض مع �لعلم ��لعقل. �يمكن بسهولة كشف �ألسا` 
�لو�هن �لذ� ترتكز عليه تلك �لمنهجياY مع خر�جها عن �لتناسق �لمنطقي 
فكر�ً �عمًال، كما يمكن لذ�� �لوعي ��إل�%�J �لذين لديهم معرفة عميقة  
تحّل   �� يمكن  �لتي  �لمحتملة  �ألضر�%  توّقع  �إللحا�لة   Yلمنهجيا� بشأ� 

باألمم، �بذلك يتسنى لهم �تخا= �إلجر���Y �لوقائية �لال�مة. 
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٢.PثباZ عد\ صحة نظرتي �لتطّو� ��لما#ية باأل#لة �لعلمية

�شّد  من  هي  �لما�ية   �� jلى   �إلشا% تّمت   qلكتا� هذ�  بد�ية  في 
عن  فاعلية  ��كثر  تميز�ً  �كثر  جعلها  �ما  �لعقائد،  على   خطو% �لمناهج 
تعتبر  �بينما  "�لعلم".  غطا�  تحت  تقديمها  هو   Gألخر� �لباطلة  �لمناهج 
�جو� فر£  Rلّتطو% (%غم عد���لوثنية بأّنها بد�ئية، نجد �ّ� نظريتي �لما�ية 
 �%�جوهر� بينهما) قد �كتسبا هالة علمية باطلة. �بالتالي، فإنه من �لضر

كشف حقيقة �� هاتين �لنظريتين تتناقضا� بالفعل مع �لعلم ��لمنطق.
�لّتطو%  نظرية  تقدمها  �لتي  �لحجج   �ّ� بيا�   �%��لضر من  jنه  كما 
قد تم تصميمها من �جل خد�  عقو� �لّنا`. � لتحقيق هذ� �ألمر، يجب 
�� يتابع �لمر� نتائج �ألبحاµ �لعلمية �لحديثة بدقة �يدحض، على �سس 
�لتطو% في كل جانب من جو�نب  �لتي تعتمد عليها نظرية  علمية، �أل�لة 
 Rتقد qمن هذ� �لكتا �لعلم، �=لك بتقديم �أل�له �لمقنعة. ��ألجز�� �ألخير

�مثلة عن هذ^ �أل�لة.
 qليها �صحاj من �لحجج �لتي يستند ���في �لو�قع، هناJ عد� محد
نظرية �لتطو%، �هي حجج باطلة، �يظهر =لك منذ �لوهلة �أل�لى. �هذ^ 
 Yلمصطلحا� يستخدمو�  �نا`  بو�سطة  شرحها  يتّم  ما  غالبًا  �لحجج 
�لعلمية، �يتم تقديمها jلى عامة �لنا` تحت ستا% "�لعلم"، �بذلك ينخد  
 Y�%تكو� مليئة بالعبا Yحا��لبعض بهذ^ �لدالئل. بيد �ّ� جميع هذ^ �لطر
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غير �لمفهومة ��لمصطلحاY �لغامضة �لتي ال تستند jلى �ية �سس علمية. 
��لعالم كله �ليوR مقتنع بعدR منطقية �لّد�%�ينية، �من �لّضر�%� jعالR �لنا` 
بهذ^ �لحجج �تعليمهم jياها �تحذيرهم من هذ� �لخطر. �من �لو�ضح �ّ� 
هذ� �لعمل يتطلب جهد� كبير�، فيجب على كل مؤمن �لجها� للمشا%كة 

في هذ^ �لمسئولية �لعظيمة.

�Nفي �لقر gبال� �لدين �لحق �لمعر�P.٣

بعض  �جتها % �لتي  �لسيئة  �لمفاهيم  عن  تمامًا  يختلف  �لحق  �لّدين 
�لد��ئر عن �لّدين، �لذلك فإ� %سالة �لدين �لحق �لتي جا�Y في �لقر�� 
�قد  مفّصال.  شرحا  لهم  �شرحها  بحما`  �لنا`  jلى  توصيلها  من  البّد 
=كرنا %سولنا محمد صلى �هللا عليه �سلم بالنفع �لذ� يعو� على �لمؤمنين 
من هذ^ �لمعرفة بقوله صلى �هللا عليه �سلم "من ير� �هللا به خير�ً يفقهه في 

�لدين"٢٢
��لمخاطر �لمترتبة عن �إلنكا% ��إللحا�  Yلعال§ �لوحيد للتهديد�� �j
��لفوضوية ��لما�ية: هو �اللتز�R بحقائق �لقر�� �لكريم. غير �ّ� �للعنة �لتي 
�جيز من �لّزمن لن  حولت ��لة عظمى مثل �لصين jلى �لشيوعية في فتر
تستطيع �لمعايير �لسياسية ��لما�ية �حدها �لتغلب عليها، �ال يمكن �لقضا� 

عليها سوG  بو�سطة حقائق �لقر�� �إليمانية. 
فهؤال� �لذين يلتمسو� �إليما� �لر�سخ �يبحثو� عن �لّسيف �لذ� ال 
�لكفر ��لفوضوية  ُيكسر ��لذ� بو�سطته يمكن مو�جهة �إللحا� مهاجمة 
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يجب �لرجو  jلي " �لعالمه �لعليا". 
 Y�%لتيا�� �لالjيمانية   Yللنزعا  �لمباشر �لنتيجة  هي  �لفوضوية   �j
�لشيوعية ��إللحا�ية، �jّ� �لشي� �لوحيد �لذ� يمكن �� يقف ثابتاًً صامد� 

�ضوU حقائقه.��ماR هذ^ �لتيا%�Y �لمخيقة هو �إلسالR في تكامله 

٤.شرt �لدالئل �لتي تثبت �جو# �هللا

�جو� �هللا تعالى �مر ال شك فيه لمن �عمل عقله، فدالئل �جو�^ تعالى 
�قد%ته �حكمته  ،Yفي جميع �لمخلوقا ال تحصى �ال تعد، �هي موجو�
 J�%�j سليم. �%غم =لك �لسنو�Y عديد ��ضحتا� ال تخفى على =� 
�لعديد من  �إللهي �بّث  �لوجو�  jنكا%  �لنا` نحو مذهب  �تجه كثير من 
 �%��لشكوJ. لذ�، �من �جل نز  �لكبر �لر�سخ في عقو� �لنا` من �لّضر
بيا� �لدالئل �لعلمية على �لوجو� �إللهي. �عندما يتأمل كّل jنسا� في ��ّ£ 
�لُمبد  هللا عز �جل. �لذ�  �لخلق  عناصر تركيبة جسمه يمكن �� يشهد 
يجب بذ� �كبر �لجهو� من �جل بيا� هذ^ �لحقائق �توضيحها لآلخرين 
�jثباY �� هذ� �لتصميم �لدقيق ال يمكن �� يكو� نتيجة للمصا�فة، �يمكن 

��لوسائل �لمرئية. Y�%يتّم =لك عن طريق �لمنشو ��
�هناJ �لعديد من �ألفر�� �لذين �صابهم ضعٌف %�حّي شديد لد%جة 
�نهم فشلو� في %¡ية �شد �لحقائق ُ�ضوًحا، �يمكن jيقاظهم من غفلتهم 
�لكامل  �لخلق   �ّ� يصد£  ال  �لذ�  فالشخص   .�لجا� �لجهو�  طريق  عن 
للكائناY �لتي توجد في كل مكا� هي من قبل �لمصا�فة ال خطر عليه من 
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�إللحا� ��إلنكا%، �عندما يؤمن باهللا سو� يتفهم �نه مسئوٌ� �مامه في كل 
��� عليه �لعيش �فق ما يرضيه سبحانه �تعالى. �كيير صغير

�في �لعديد من �ياY �لقر��، يدعو �هللا �إلنسا� للتفكر ��لتأمل في 
مخلوقاته �لتي خلقها ��� يستخلص �لد%�` من =لك، يقو� تعالى: 

َما� َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها kَ�َيَّنَّاَها َ�َما َلَها ِمن  ﴿ َ�َفَلْم َينُظُر�� Pَِلى �لسَّ

ُكلِّ  ِمن  ِفيَها  َ�َ�نَبْتَنا  َ�َ��ِسَي  ِفيَها  َ�َ�ْلَقْيَنا  َمَدْ#َناَها   gَ�َْ��َأل ُفُر�ٍ� 

َماِ� َماً�  ْلَنا ِمَن �لسَّ kَْ�ٍ� َبِهيٍج َتْبِصَر4ً 8ِ�َْكَر6 ِلُكلِّ َعْبٍد مُِّنيٍب َ�َنزَّ

مَُّباَ�كًا َفَأنَبْتَنا ِبِه َجنَّاZٍ َ�َحبَّ �ْلَحِصيِد َ��لنَّْخَل َباِسَقاZٍ لََّها َطْلٌع 

 :£)  ﴾ �ْلُخُر�ُ�  َكَذِلَك  مَّْيتًا  َبْلَد4ً  ِبِه  َ�َ�ْحَيْيَنا  لِّْلِعَباِ#  kْ�ِقًا  نَِّضيٌد 

(٦- ١١
﴿ َ�َ�مَّا ِبِنْعَمِة َ�بَِّك َفَحدِّْ} ﴾ (�لضحى: ١١)

�تفسير �لنعم  Uفقًا لهذ^ �آلية، يجب على �لمؤمنين باستمر�% شر�
�لتي �نعم �هللا بها على �إلنسا�، �=لك عن طريق �كثر طر£ �التصا� فعالية. 
�لقد شجع �لرسو� صلى �هللا عليه �سلم �لمسلمين على حمل هذ^ �لرسالة 

�تبليغها بقوله: "�j �هللا �مالئكته يصلو� على معلمي �لنا` �لخير" 

�Nلتي بينها لنا �لقر� w٥. �ألخال

�ألخال£  من  بجملة  �التصا�  على  �إلنسا�  يحّث  �لكريم  �لقر�� 
يهتم  بأ�  ��مر^  باآلخرين،  ��لرحمة  ��لعطف  �لخير  �حب  �لعد�  مثل 
مصالحهم،  قضا�  في  نفسه  على  �تقديمهم  لهم  ��إلحسا�  غير^  بشئو� 
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�ألمن  ��لمحافظة  للوطن  �لوال�  �jبد��   Rالحتر��  %�بضر كذلك  �مر   �
�فض �لنز�عاY بين �لنا` بالتي هي �حسن ��إلحسا� jلى �لفقر��  Rلسال��
�لوسع في سبيل كسب  بذ�   �بالعمل   Rلقيا� في  ��لتفاني  ��لمستضعفين 
%ضا �هللا عز�جل. �ليس من شك في �� �لمجتمع �لذ� يلتزR بهذ^ �لقو�عد 

 .��لمبا�Ç ينا� �لسعا� في �لدنيا ��آلخر
�لقر��  jيا^  يعلمنا  �لذ�  �لحق  �لّدين  يفهمو�  ال  �لنا`  �كثر   �ّj
�لكريم، �لذلك فهم في حاجة jلى معرفة �لخير �لعميم �لذ� يضفيه هذ� 
� يجب على �لمؤمنين �� يعّلمو� �لنا` �ّ� �لعيش في  .�لدين على للحيا
��� �خال£ �لدين هي  %حاq �لدين �لحق هو �سهل �لطر£ لنيل �لسعا�
�ألكثر مال�مة لميو� �إلنسا� �لطبيعية. فالقر�� �لكريم يقّدR حلوًال لجميع 

مشاكل �لعالم، فاهللا عز�جل يوضح لنا سبب نز�� �لقر�� �لكريم:
ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍ� َ�ُهًد6 َ�َ�ْحَمًة َ�ُبْشَر6  ْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَ�  ﴿ َ�َنزَّ

ِلْلُمْسِلِميَن ﴾ (�لنحل: ٨٩)

o��#تحا# �صحا� �لوعي ��إل�

يجب على �لمؤمنين �� ال يكتفو� ببذ� �لجهو� �لمستمر لمكافحة 
�إللحا� بل عليهم �يضا �� يتحد�� لحماية ��لهم �شعوبهم من �لمخاطر 
�لقضا�  �لقضية كا�  بخدمة هذ^  �لملتزمين  فكلما كثر عد�  عنه.  �لناتجة 
 qألصحا ��لر�حّية  �لما�ية   �لقو تجلب   فالوحد �سر ،  �إللحا�  على 
�لمؤمنين  تعالى  �هللا  فيها  يأمر  �لتي   Yآليا� من  �لعديد   Jهنا� �إليما�. 
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باالتحا� �نبذ �لشقا£:
ِ�يُحُكْم  َ�َتْذَهَب  َفَتْفَشُلوْ�  َتَناkَُعوْ�  َ�َال  َ�َ�ُسوَلُه  �هللاَّ  َ�َ�ِطيُعوْ�   ﴿

اِبِريَن ﴾ (�ألنفا�: ٤٦)  َ��ْصِبُر�ْ� �Pَِّ �هللاَّ َمَع �لصَّ

سبب  بينهم  �لنز�   بأ�  �لمؤمنين  تعالى  �هللا  يحذ%   Gخر� �ية  �في 
لوقو  �لفتن ��لضعف في صفوفهم:

ِفي  ِفْتَنٌة  َتُكن   Tَُتْفَعُلو Pِالَّ  َبْعٍض  َ�ْ�ِلَيا�  َبْعُضُهْم  َكَفُر�ْ�  َ��لَّذيَن   ﴿

�َألgِ�ْ َ�َفَساٌ# َكِبيٌر ﴾ (�ألنفا�: ٧٣) 

�لذين  �لُمسلمو�  �آلية، سو� ُيحاسب  �كما هو مذكو% في هذ^ 
 Rلقيا� �آلخرين عن  يعوقو�  �بالتالي   ،Yلخصاما��  Yلنز�عا� في  ينشغلو� 
باألعما� �لحسنة. فصر�عهم ال ينصّب ضّد �لظالمين ��لمستكبرين �لذين 
�لقد  ��ما%ها.   Yلمجتمعا� تحطيم  jلى  يسعو�  ��لذين  �هللا  �ين   ��ينكر
نبه �لرسو� صلى �هللا عليه �سلم jلى �همية �لوحد في كثير من �ألحا�يث 

من =لك قوله:
عن �بي موسى �ألشعا%� %ضي �هللا عنه قا�: قا� %سو� �هللا صلى 
�هللا عليه �سلم: "�لمؤمن للمؤمن كالبنيا� يشد بعضه بعضا" �شبك 

بين �صابعه.
على �لمؤمنين �� يدعمو� بعضهم �لبعض �يحثو� بعضهم �لبعض من 
سعيد  �لزما�  بديع  بين  �مثلما  للمجتمع.   �لمفيد  Yلخدما� تقديم  �جل 

�لنو%سي يجب على �لمؤمنين �لتضامن بو�سطة �لمشاعر �ألخوية: 
"�يها �لمؤمنو�، j=� لم تكن لديكم �لرغبة في �خو� ظلماY �لعبو�ية 
��تخذ�� من قو� �هللا عز �جّل حصنًا  �لمذلة فاستعيد�� مشاعركم �لُمتوقد
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لكم في قوله تعالى:﴿ Pِنََّما �لُمْؤِمُنوَ� Pِْخَو4ٌ ﴾ (�لحجر�Y: ١٠) من �جل 
�jال  فرقتكم،   يستغلو�  �لذين  �لمعتدين  هؤال�   Rما� �نفسكم  عن  �لّدفا  
 �=j ال �لدفا  عن حقوقكم. من �لو�ضح �نه�لن تستطيعو� حماية حياتكم 
تصا%  بطال� فكالهما يصبح ضعيًفا أل� قو�هما سو� تُنهك. �لو ُ�ضع 
جبال� على ميز��، ثم �ضيفت حجر صغير ألحد �لكفين فال بد �� يرجح 
على �لكفة �ألخرj .G=�، �ّيها �لمؤمنو�، يمكن �� تضعف قو�كم ضعفا 
هزيمتكم  تكو�  �بالتالي  عز�ئمكم،  يعتر�  �لذ�  �لتخا=�  نتيجة  شديد� 
�إلجتماعي،  بالتكافل   Rهتما� لديك  كا�  فإ=�   .Gلقو� �ضعف  بو�سطة 
"�لمؤمن  يقو�:  �لذ�  �لسامي  �لمبد�  =لك  هو   �لحيا في   Jمبد� فاجعل 
في  �لذ�  من  تنجو  �حينئٍذ، سو�  بعضا".  بعضه  يشد  كالبنيا�  للمؤمن 

٢٣ ."هذ^ �لدنيا �من �لشقا� في �آلخر

�لوسيلة �لتي نصح بها بديع �لزما� لمقا�مة �إللحا#

كا� بديع �لزما� سعيد �لنو%سي يخبر �لمؤمنين في �لعديد من كتاباته 
هذ�  �في  �إلنكا%،  �إللحا�  مقا�مة  عند  �تباعها  يتعين  �لتي  �لطر£  عن 

�لمجا� يقو�  %حمه �هللا تعالى:
�لخاطئة ��لشقا£. �سو�  �لمفاهيم  �لجهل �فر�  "�j عدّ�نا هو 

٢٤."��نتصدG لهؤال� �ألعد�� بالجّد ��لعمل ��لتعا
فالعد� �ألّ�� هو �لجهل، �من �لّضر�%� �لتأكد �ّ� �لنا` �صبحو� 
مد%كين لحقيقة �لتهديد�Y �لتي تحيط ِبهم، ففي �لمجتمع �إلسالمي نجد 
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�ّ� �غلب �لّنا` متدّينو�، فهم يؤمنو� باهللا تعالى �بدينه. غير �ّ� �لعديد من 
�لّر�حية.  �بالقيم  بالّدين  تترّبص  �لتي   Yللتهديد� مد%كين  غير  �لمسلمين 
فعلى سبيل �لمثا�، كثير من �لنا` يجهلو� نظرية �لّتطو% ��هد�فها لد%جة 
�� بعضهم يمكن �� يقو�: "�نا متدّين، �في �لوقت نفسه �عتقد في نظرية 
�لباطلة   Yلمعتقد���  Yبالخر�فا مخلو¢  jيما�  لديه  من   Jهنا� �لتطو%". 
��نتقالها من جسد jلى �خر. فيجب �لقضا� على هذ^  U�مثل تناسخ �أل%

�لمعتقد�Y �لباطلة �نشر �لمعرفة ��لوعي في �سر  �قت.
�لمفاهيم  فر�  فهو  �لزما�  بديع  شّخصه  �لذ�  �لثاني   ��لعد �ما 
�لتي  �لمغلوطة   �لحيا ��ساليب  �لغريبة  �ألفكا%  تر�يج  بمعنى  �لخاطئة؛ 
ال عالقة لها بالدين على �لنا` ��عتبا%ها خيا%� ال بديل عنه. فعلى سبيل 
��لكتب �لمد%سية  Rسائل �إلعال��لمثا�، يتم فرُ� نظرّية �لّتطو% من خال� 
�من خال� �لمد�%`، �ُتعر� باعتبا%ها حقائق ثابتة. �يبّين بديع �لزما� �ّ� 
�يتم �لتر�يج  ،نظرية �لتطو% قد �نشئت على �سا` �فتر�� شر�¢ خطير
بالفعل  تم  �لعلم". � قد  �لتطو% هي  بو�سطة عبا% مفا�ها �� "نظرية  لها 
��صبح jنكا% نظرية �لتطو% jنكاً%� للعلم  تلقين هذ� �لمذهب بصو% كبير
نفسه. � في مو�جهة هذ^ �لمز�عم ��لتلفيقاY من قبل �نصا% نظرية �لتطّو% 
��ئر �لما�يين من �لّضر�%� jفهاR �لنا` عدR صحة هذ� �لمنهج �لخطير. ��
�يمكن تحقيق =لك عن طريق نشر �لكتب ��إلصد�%�Y �لمختلفة، �عن 

طريق �سائل �إلعالR �لمختلفة.
خطيًر�  تهديد�ً  يمثل  �هو  �لشقا£،  هو  �لنو%سي  =كر^   �عد ��خر 
في عصرنا �لحاضر، ��ألمر ليس هينا عندما تنشأ �لخالفاY بين �لمسلمين 
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في �لعديد من �لقضايا. فعندما يفشل �لنا` في �لوصو� jلى حلو� لتلك 
�لمشاكل تتحّو� تد%يجيًا لتصبح سببا في نز�عاY مستفحلة. فيجب بيا� 
�لحقيقة في ضو� �لدالئل �لعلمية للوقو� ضد هذ^ �لمخاطر، كما يجب 
��ضحة. �يمكن �� يقو� =لك  شرU �لحقائق �لمتعلقة بأصل �لحيا بصو%
�لعديد من �تبا  �لتيا%�Y �لما�ية ��عا نظرية �لتطو% jلى تغيير �جهتهم في 

��الهتد�� jلى �لحقيقة �بالتالي سلوJ �لّصر�¢ �لمستقيم.  �لحيا
�في �لوقت �لذ� يوصي فيه بديع �لزما� باتبا  تلك �لتد�بير ���j هذ^ 
 ��ّ�� .Uلنجا� �لمساهمة في  �لعو�مل  �يضًا على بعض  �لتهديد�Y، يؤكد 
�إللحا�.  مكافحة  في  مهما   ً�%�� يلعب  ��لذ�  �إلبد ،  هو  �لعو�مل  هذ^ 
�في هذ� �لسيا£ فإ� كلمة "jبد� " لها مدلوالY كثير، فإّ� �لقد% على 
 ،�=j .بها Rلتي يتعين �لقيا� Yكشف خلق �هللا �لبديع هو من �هّم �لو�جبا
 Y�%لمنشو� في  �لّصو%   Rستخد�� �كذلك   qألسلو� �بساطة   Uفالوضو

�لمختلفة �مر ضر�%� لبيا� �لحس �لرفيع لدG �لمؤمنين. 
مظاهر  من  مظهر  هي  �لشفاهية   Yلتفسير�� في  �لحكمة  �عتما�   �j
في  للتأثير  مهّم  �مر  للغة  �لفعا�   Rفاالستخد� �لحقيقة.  تبليغ  في  �إلبد�  
�لمتقّبل، �هذ� على نقيض ما نجد^ لدG �نصا% نظرية �لتطو%، فهم يقومو� 
يسمونه  ما   Uشر عند  ��لغمو�  �لتعقيد   شديد  Yلمصطلحا� بتوظيف 
�لنا`  يساعد  �للغة عامل  �ستعما�  في  فالبساطة  "�لعلمية".  �لتطو%  بنظرية 
على فهم �لقضايا �لمتعلقة باإليما� �تقبل �لحقائق بسهولة. فالبساطة �لتي 
=كرها بديع �لّزما� صفة �متدحها �هللا تعالى ��عتبرها صفة من صفاY عبا�^ 
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�لمخلصين ��لتي تتجّلى فيها �مانتهم �jخالصهم. فتحديد �لمو�ضيع �لتي 
يجب شرحها للنا` �فقًا الحتياجتهم ��لّسبل �لتي من خاللها يتم jطالعهم 

.J�%إل���عليها تمثل �موً%� مهّمة �سماY %�قية لذ�� �لوعي 
 �كا� �خر نصيحة قدمها بديع �لزما� تتمثل في �لوحد، فالوحد
ضر�%ّية من �جل توفير �ألمن �الجتماعي ��الستقر�% للبال� ��لعبا�. �من 
�لوجو�   ��ينكر �لذين  هؤال�  ضّد  �لمؤمنو�  يّتحد   �� كذلك   %��لضر
 ���لتعا  �� شك  �ال  �لر�حية.  �لقيم   Rهد �جل  من  �يناضلو�  �إللهي 
��لتكافل يساعد على عدR تحقيق �ألهد�� �لتي يسعى jليها �نصا% �إللحا� 
 Jهل ما��لت هنا" ���إلنكا%. ��لقو� بأنه "لم يعد للد�%�ينية �� تأثير" �
هذ^   �j بل   ،كثير مضا%  على  يحتو�  �مر  �لد�%�ينية"  على  للر�  حاجة 

�ألقو�� قد تتسبب في خلق نز�عاY عن غير قصد.
فالبد �� يستمر �لمخلصو� من �لنا` �لذين يتمنو� �لخير لبال�هم 
�إلخو�نهم في �لكفاU حتى يتم �لقضا� بشكل نهائّي على �لد�%�ينية j= �نها 
ما��لت jلى حد �آل� منتشر على نطا£ ��سع في �أل�سا¢ �لعلمية. �%غم 
�ّ� �تبا  نظرية �لتطو% يقدمو� حججهم بعناية كبير jال �نها ليست مقنعة 
�لعد�� ضّد �لدين، فحينذ�J يمكن  �عندما يتم �لقضا� تمامًا على  .بالمّر
�لقو� بأنه تم �لتخلص من تلك �لمعتقد�Y �لخاطئًة. يأمر �هللا عز �جل في 

�لقر�� �لكريم �لمؤمنين بمو�جهة �إللحا� ��إلنكا%:
يُن ُكلُُّه ِهللاّ َفِإِ� �نَتَهْوْ�  ِفْتَنٌة َ�َيُكوَ� �لدِّ ﴿ َ�َقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَ� 

َفِإ�َّ �هللاَّ ِبَما َيْعَمُلوَ� َبِصيٌر ﴾ (�ألنفا�: ٣٩) 
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�لحقيقة �لتي تهز\ �#يا� �إللحا# 

 قر�� قر��ته  يجب  �لذ�   ،�لحيا في  مهّما  سرָד�  �لفصل  هذ�  يوضح 
متأّنية، فهو موضو  يهد� jلى jحد�µ تغيير جوهر� في نظر �لشخص 
�لفصل ال يمثل مجّر� �جهة نظر  jّ� موضو  هذ�  �لعالم من حوله.  jلى 
 �� شخص  كّل  على  يجب  حقيقة  jّنها  تقليدية،  فلسفية   نظر مجّر�   ��
يد%كها �يعتر� بها، سو�� كا� مؤمنا �� غير مؤمن، �هي حقيقه �ثبتها 

.Rكدها �لعلم �ليو��
�لتي جعلت  �لمهّمة   qفإّ� �حد �ألسبا بيا� =لك سابقًا،  تم  �كما 
�لمعايير  على  �لقائم  تقيمهم  هو  سلبّية   نظر �لّدين  jلى   ��ينظر �لُمنكرين 
سبب  �هذ�  �لعالم،  بهذ�   ��محد  �لحيا بأّ�  ��الفتر��  �لبحتة،  �لما�ية 

تعلقهم �لشديد بها، كما هو موضح في �لقر�� �لكريم:
ْنَيا َنُموZُ َ�َنْحَيا َ�َما َنْحُن ِبَمْبُعوِثيَن ﴾ ﴿ Pِْ� ِهَي Pِالَّ َحَياُتَنا �لدُّ

 (�لمؤمنو�: ٣٧) 
�نتيجة سيطر �لمعايير �لدنيوية يفشل �تبا  �لتيا% �إللحا�� في �� 
يكو� لديهم J�%�j صحيح لألشيا� من حولهم، فهم ينظر�� jلى �ألشيا� 
 �� %بطها باهللا عز �جّل �ال يستطيعو� فهم �� جميع �ألشيا� موجو��
�لدنيوية   �لنظر عز�جل  �هللا  �يصف  �تعالى.  سبحانه  �قد%ته   بإ%��ته 

للملحدين على �لنحو �لتالي: 
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ْنَيا َ�ُهْم َعِن �آلِخَر4ِ ُهْم َغاِفُلوَ�﴾  ﴿ َيْعَلُموَ� َظاِهرً� مَِّن �ْلَحَيا4ِ �لدُّ

(٧ :R�(�لر
�هناJ حقيقة �خرG مهمة يفشل �لمنكر�� في فهمها، �هم بسبب 
�لمنافع  تحقيق  �جل  من  �لال�خالقية  �ألعما�  �نو�   يرتكبو� جميع  =لك 
�يستهينو�  qلكذ� ���لشخصية �تلبية شهو�Y �لنفس �%غباتها: فهم يفتر
بالدين �ينشر�� �الفتر���Y ضّد �لمؤمنين �يحا�لو� jلحا£ �أل=G بهم ... 
�هم ال يد%كو� �ّنهم في حالة من �لجهل �لشديد حقًا، كما سيتبين في  ،

�لّصفحاY �لتالية.
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��يا� �لّد���ينية

 لقد ظهرY �لنظرية �لّد�%�ينية، يعÉ نظرية �لتطو% ֲדد� %فض فكر
�خللق، بيد �Îا Í تنجح Ì =لك، �ُ�عتÊ YËر� سفسطة خا%جة عن نطا£ 
�لعلم. �هذ^ �لنظرية تّدعي �� �لكائناY �حلية تولدY بطريق �ملصا�فة من 
�لكائناY غÓ �حلية، �قد مت %�ها �نقضها بعد �ّ� �ثبت �لعلم  �ّ� �لكو� 
��لكائناY �حلية حتتو� على �نظمة غاية Ì �إلعجا�. �على هذ� �لنحو �ثبت 
�لعلم كذلك �� �هللا تعاÖ هو خالق �لكو� �خالق Õيع �لكائناY �حلية.        
�هذ^ �لنظرية ال تقوR سوG على مناقضة �حلقائق �لعلمية ��ألكا=يب 
�قد مت �لقياR ×ملة ��سعة على  ،Yلة من �لتزييفاÕ��لØ ترتد� لبا` �لعلم 
نطا£ �لعاÍ لكي تبقى هذ^ �لّنظرية قائمة على �قد�مها، غÓ �� هذ^ �حلملة 

Í تتمكن من jخفا� �حلقيقة.  
تبّين  �لعلم  �نيا   Ì ملاضية� �لثالثني سنة  تعالت �ألصو�Y خال�  لقد 
 Øل� µقد �ثبتت �أل×ا�بأ� نظرية �لتطو% متثل �كË خديعة Ì تا%يخ �لعلم. 
�لّد�%�ينية   Yإل�عا��� بأّ�   ١٩٨٠  Rعا من  �عتباً%�  خا�  بشكل  �جريت 
من كبا%  �لعديد  قبل  من  بذلك  �لتصريح  مت  �قد  �لّصحة،  من  متاما  عا%ية 
%جا� �لعلم.  ففي �لوالياY �ملتحد بشكل خا�، صرU �لكثÓ من علما� 
�غÓها من �لعلوR �ألخرG بأ�  Yعلم �حلفريا��لبيولوجيا ��لكيميا� �حليوية 
�لكائناY �حلية هو �خللق.   ��ّ� �صل  ���لد�%�ينية �صلت Öj طريق مسد
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��ليوR تؤكد �لتطّو%�Y �لعلمية بأ� �لكو� �Õيع �لكائناY �حلية قد ُخلقت 
   .Öمن قبل �هللا تعا

 Óمو�ضع كث Ì الئل �خللق��لقد تنا�لنا مسألة �Îيا% نظرية �لتطو% 
 Öj بالنظر  �لكن    .Gخر� �عما�   Ì  لك= ُنو�صل  �عمالنا، �سو�  من 
�ألÛية �لبالغة �لØ يكتسيها هذ� �ملوضو  %�ينا �نه من �لفائد jير�� ملخص 

لذلك Ì هذ� �ملوضع �يضا. 
      

�ال�يا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية

�إلغريقي  �لتا%يخ   Öj تعو� Ì جذ�%ها  �لنظرية  �� هذ^  بالرغم من 
�سع �نتشا% Üا Ì �لقر� �لتاسع عشر . كا� �هم � Yا شهدÎ� الj ،لقدمي�
تطو% شهدته �لنظرية هو صد�% كتاq تشا%لز ��%�ين "�صل �ألنو� " �لذ� 
صد% عاR ١٨٥٩. Ì هذ� �لكتاq ينكر ��%�ين �� �ألنو�  �ملختلفة على 
 Jا جد مشترÜ حلية� Yيع �لكائناÕ �� ين��أل%� قد خلقها �هللا. يقو� ��%
 Ëطا%ئة متد%جة �تت عليها ع Yختلفت بسبب �ختالفا����Îا قد تنوعت 

�أل�ما�.
�كما يقر ��%�ين نفسه، فإ� نظريته ال تقوR على �� حقيقة علمية 
 على =لك، يعتر� ��%�ين Ì فصل �ثابتة، بل Îjا Êر� "jفتر��". عال
 G�مطو� من كتاq بعنو�� "�ملصاعب �لØ تو�جهها �لنظرية" �� �لنظرية تتها

�ماR �لعديد من �ألسئلة �حلرجة.
عقد ��%�ين �ماله على �الكتشافاY �لعلمية �لØ كا� يظن �Îا ستزيل 
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�لعقباY �لØ تو�جهها نظريته، jال �� ما �ثبتته هذ^ �الكتشافاY جا� عكس 
ما متنا^ �لرجل.

نقا¢   µثال خال�  من  �حلديث  �لعلم   Rما� �ين %�� هزمية  �تظهر 
%ئيسية:

�� تفسر كيف  �لوسائل  بأ� �سيلة من  �لنظرية  تتمكن هذ^   Í١-
نشأY �حليا على �جه �أل%�.

-٢ال يوجد �� �كتشا� علمي يد� على قد% "�لتقنياY �لتطو%ية" 
�لØ تفترضها �لنظرية على �لتطو% Ì �� حا� من �ألحو��.

عليها   Rتقو  Øل�  Yال�عا��� هو عكس  �إلحاثي   �لسجل  -٣مايثبته 
نظرية �لتطو%.

سنناقش Ì هذ� �لفصل هذ^ �لنقا¢ �لثالµ �لرئيسية:

�لعقبة �أل�¤ �ل£  ¢ تذلل: �صل �حليا4

خلية  عن   Y%تطو قد  �حلية   Yلكائنا� �� Õيع  �لتطو%  نظرية  تقو� 
�لكن  سنة.  ماليني  منذ ٣,٨  �لبد�ئية  �أل%�  على سطح   Yظهر �حيد
كيف ميكن خللية �حيد �� ينشأ  عنها �ملاليني من �ألنظمة ��ألنو�  �حلية؟  
 Yلسجال� Ì تظهر عالئمه Í �=فعًال فلما µكا� هذ� �لتطو% قد حد �=j�
 ���إلحاثية ، هذ� سؤ�� Í تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه. jال �� �لسؤ�� �أل
�لذ� بقي يو�جه هذ^ �لنظرية، �لÍ Ø جتد جو�با عليه حà �آل�، هو كيف 

."Ö�نشأY "�خللية �أل
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تفسر نظرية �لتطو%، �لØ ال تعتر� باخللق �ال تقبل بوجو� خالق، 
قو�نني  تتضمنها   Øل� �لصدفة  �تت عن طريق  �Îا  على   Ö��أل �خللية  نشو� 
�لطبيعة. حسب هذ^ �لنظرية تكو� �ملا� �حلية قد نشأY من ما� غÓ حية 
�من �ملؤكد �� هذ� �لزعم ال يتو�فق مع �بسط  ،Yنتيجة للعديد من �ملصا�فا

قو�عد علم �ألحيا�.

�حليا4 تنشأ من �حليا4

Ì هذ� �لكتاÍ ،q يتطر£ ��%�ين Öj �صل �حليا. فقد كا� �لفهم 
�حلية   Yلكائنا� بأ�  �إلفتر��  على  يعتمد  عصر^   Ì �حليا حلقيقة  �لبد�ئي 
 Yنتشر�  Øل� �لتلقائي  �لنشو�  نظرية  القت  لقد   .âجد بسيطة   Yبنيا  Y�=
Ì �لقر�� �لوسطى، ��لØ تقو� �� �ملو�� غÓ �حلية جتمعت من تلقا� نفسها 
��سعÌ ã =لك �لزمن. من �العتقا��Y �لØ نتجت  ãج��لتشكل كائن حي، %
 äجلر=�� تأ� ��� ،Rتنشأ عن بقايا �لطعا Yعن هذ^ �لنتيجة هي �� �حلشر�
من �لقمح. هنا æد% بنا �� نتعر� لتجربة مضحكة قاR ֲדا �لبعض، حيث 
مت �ضع بعض �لقمح على قطعة �سخة من �لقما¾، �كا� �ملنتظر �� çر§ 

جر=â بعد برهة من �لزمن.
�نه  jال  �للحم؛  من  èر§  �لديد��   �� يعتقد  كا�  =�ته  �ملنطلق  �من 
Í يلبث �لعلم �� �ثبت �� �لديد�� ال èر§ من �للحم بشكل تلقائي، �jمنا 

.êملها �لذباq بشكل يرقاناY ال ترG بالعني �ملجر�
 qكتا �ين %�� فيه  كتب  �لذ�  �لزمن   Ì  âسائد �العتقا�  هذ�  كا� 
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 "�صل �ألنو� " ، فقد كا� يعتقد بأ� �لبكتريا جا�Öj Y �لوجو� من ما�
.ãكا� هذ� �العتقا� مقبو� علمي�غÓ حية 

 Óاثه �لكث×��Í يطل �لوقت حà �علن باستو% نتائج �%�ساته �لطويلة 
�لØ تدحض �سا` نظرية ��%�ين. قا� باستو% ë Ìاضرته �لØ �علن فيها 

:١٨٦٤ Rلسو%بو� عا� Ì عن �نتصا%�ته
 Øال ميكن �� تستفيق نظرية �لنشو� �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �ل"

�صابتها ֲדا هذ^ �لتجربة �لبسيطة." ٢٥
قا�R �ملد�فعو� عن �لنظرية �لد�%�ينية �كتشافاY باستو% لوقت طويل. 
jال �� ماجا� به باستو% باإلضافة Öj ما كشف عنه �لتقدR �لعلمي من �لبنية 
�جو� �حليا على سطح �أل%� عن  �بقيا فكر �ملا� �حلية،  �ملعقد خللية 

طريق �لصدفة Ì مأ�£ Í تستطع �خلر�§ منه.

�ملحا�الZ �لعاجز4 ¥ �لقر� �لعشرين

�� من تبì موضو  منشأ �حليا Ì �لقر� �لعشرين كا� �لتطو%� � �j
 Ì لعلمية� �آل%��  من  بالعديد   Íلعا� هذ�   Rتقد �با%ين. � �لكسند%  �ملشهو% 
خلية  تطو%  jمكانية   Yثباj من خالÜا   ��حا �لقر�،  =لك  من   Yلثالثينيا�
�لكائن �حلي عن طريق �لصدفة. jال �� �%�ساته Í تنته jال بالفشل، مما حد� 
  Ö�بأ�برين تقدمي �العتر�� �لتاî: " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �خللية �أل

�كثر �لنقا¢ غموضÌ ã �%�سة تطو% �ألنظمة �حلية".٢٦ 
�كا�  .ïل �لتطو%يو� بعد ��برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ �حليا
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ستانلي  �ألمريكي  �لكيميائي  ֲדا   Rقا  Øل� تلك   شهر  q%لتجا� هذ^  �كثر 
ميللر عاR ١٩٥٣. قاR هذ� �لعاÍ بدمج عد� من �لغا��Y �لØ يفتر� �Îا 
كانت موجو� Ì �ملناÂ �لبد�ئي لأل%�، ��ضا� jليها مقد�% من �لطاقة. 
من خال� هذ^ �لتجربة متكن ميللر من تركيب عد� من �حلمو� �ألمينية 

.Yتينا�Ëتركيب �ل Ì تتو�جد Øل� (لعضوية� Yجلزيئا�)
 jال �نه Í متض عد سنو�Y حà ثبت بطال� هذ^ �لنظرية، �لØ كانت 
�ستخدÌ R هذ^  �لذ�   Âفاملنا �لتطو%،  نظرية   Rتقد  Ì %�ئد  تعتË خطو

�لتجربة كا� ðتلفã جدâ عن �لظر�� �أل%ضية �حلقيقية.٢٧
 Ì �ستخدمه  �لذ�   Âملنا�  �� ميللر  �عتر�  �لصمت  من   فتر �بعد 

 ٢٨.ãحقيقي Óجتربته كا� غ
�لقر�   Ì نظريتهم   Yثباj  Ì �لتطو%يني   Yال�ëا Õيع   Yبا� لقد 
 Ì سكريبس  معهد  من  با��  �جليولوجي   Íلعا� يعتر�  بالفشل.  �لعشرين 

:١٩٩٨ Rلة "�أل%�" عاÊ مقالة نشرִדا Ì سانت ياغو ֲדذ^ �حلقيقة
"ها òن �ليوR نغا�% �لقر� �لعشرين ��� �� نتمكن من حل �ملشكلة 

�لØ بد�نا �لقر� معها �هي : كيف بد�Y �حليا على �أل%�؟"٢٩

�لبنية �ملعقد4 للحيا4

 Yبد� "كيف  مأ�£   Ì �لتطو%  نظرية  �قع � �لذ�  �لرئيسي  �لسبب 
�حليا" هو �� �لكائناY �حلية، حà �لبسيطة منها، تنطو� على بنياÌ Y غاية 
 Éتق منتج   �� من   âتعقيد �كثر  �حلي  �لكائن  من   �لو�حد فاخللية  �لتعقيد. 
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صنعته يد �لبشر. فحà يومنا هذ� ال ميكن أل� ðتË كيميائي مهما بلغت 
�%جة تطو%^ �� ينجح Ì تركيب خلية حية من خال� جتميع عد� من �ملو�� 

�لعضوية مع بعضها.
�j �لظر�� �ملطلوq توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثÓ من �� 
�تيناY �لØ تعتË حجر �ألسا` Ì �خللية Ëُتعر�. فإمكانية تركيب �حد �ل
�تني مكو� من ٥٠٠ Ëهذ� بالنسبة ل� ١٠٩٥٠ Öj بشكل عشو�ئي هي ١

ïض �ميÉ؛ �Ì �لرياضياY يعتË �� �حتما� �صغر من ١٥٠ مستحيًال!
çز�  ��لذ�  �خللية   نو�  Ì يتو�جد  �لذ�   DNA �لـ  جز��   �j
 Yمعجز. فلو �� �ملعلوما Yحد =�ته بنك معلوما Ì لو%�ثية، هو� Yملعلوما�
�ملشفر Ì جز�� DNA قد �فرغت كتابة فإÎا ستشغل مكتبة عمالقة مكونة 

من ٩٠٠ Êلدâ من �ملوسوعاY كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
 �� ميكنه  ال   DNA �لـ  فجز��   :Óمث  Gخر� مشكلة  تنشا  �هنا 
�هذ^   ،(Yألنزميا�) �ملختصة   Yتينا�Ëل� بعض   مبساعد jال  يتضاعف 
 Ì �ألنزمياY ال ميكن �� تتشكل بد�%ها  jال من خال� �ملعلوماY �ملشفر
 �� �%��مبا �� كل منهما يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر .DNA جز�� �لـ
يتو�جد� Ì �لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� يأä بالنظرية �لقائلة �� 
�فسو% Ëقد �عتر� �ل� .���حليا قد نشأY من تلقا� نفسها Öj طريق مسد
ليسلي ��%جيل ، �هو تطو%� مشهو% من جامعة سانت ياغو كاليفو%نيا 
:١٩٩٤ Rألمريكية عا� Rلة �لعلوÊ Ì ֲדذ^ �حلقيقة من خال� موضو  نشر

�كالÛا  �آلمينية،  ��حلمو�   Yتينا�Ëل� تكو�   �� �ملستحيل  "من 
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نفس   Ì� �لوقت  نفس   Ì نفسها  تلقا�  من   Yنشأ قد   ،معقد  Yجزيئا
�ملكا�. �ضف Öj عدj Rمكانية تو�جد �حدÛا ��� �آلخر . �هكذ� �من 
�حليا قد نشأY من  �� تكو�  �ملستحيل  �نه من  �لنظر �أل�æ Öد �حدنا 

خال� عملياY كيميائية ×تة"٣٠
ال شك �نه j=� كا� من �ملستحيل �� تنشأ �حليا من �سباq طبيعية، 
 Øل��فال بد �Îا قد "خلقت" بيد خالق. هذ^ �حلقيقة تلغي نظرية �لتطو% ، 

ִדد� بالد%جة �لرئيسية j Öjنكا% �خللق، من �ساسها.

�ألفكا� �خليالية لنظرية �لتطو�

�لنقطة �لثانية �لØ تدحض نظرية ��%�ين هي �� كال �ملفهومني �للذين 
�ضعتهما �لنظرية كـ "تقنياY  تطو%ية" ثبت �Îا Ì �حلقيقة ال متلك �� 

قو تطو%ية.
 فكر على  ֲדا  خر§   Øل� �لتطو%  خدعة   Ì �ين %�� �عتمد  لقد 
"�إلصطفا� �لطبيعي". �قد ضمن هذ^ �لفكر Ì كتابه: "�صل �ألنو�  ، عن 

طريق �الصطفا� �لطبيعي..."
يقو� قانو� �الصطفا� �لطبيعي �� �لكائناY �حلية �لØ متتلك خصائص 
قوية فقط هي �لØ  ميكن �� تبقى Ì معركة �حليا. على سبيل �ملثا�، عندما 
 Øل��  Gألقو� �لغزال�  فإ�  �لغزال�،  من   ãقطيع �ملتوحشة   Yحليو�نا� ִדاجم 
 .�حليا قيد  على  �تبقى  ستنجو�   Øل� هي   Ëك� بسرعة  تركض   �� ميكنها 
�هكذ� يتشكل قطيع جديد من �ألقويا� ��لسريعني فقط. �لكن، �لنفتر� 
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 ���ننا سلمنا ֲדذ� جدًال، فهل ميكن Üؤال� �ألقويا� من قطيع �لغزال� �� يتطو%
بأ� شكل من �ألشكا� ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.

 ãين نفسه كا� قلق�لذلك نقو� �� هذ^ �لفكر ال قو تطو%ية Üا. ��%
�ضعها Ì كتابه �صل �ألنو�  حيث قا�: Øبشأ� هذ^ �حلقيقة �ل

 Y�Óتغي µحتد Íما ãقق شيئê �� ال ميكن لقانو� �الصطفا� �لطبيعي"
فر�ية æjابية" ٣١.

oتأث§ الما�

�ين �إلجابة %�� ���لكن كيف حتدµ هذ^ "�لتغY�Ó �إلæابية"؟ حا
على هذ� �لسؤ�� من خال� �لفهم �لبد�ئي للعلوÌ R =لك �لوقت. فحسب 
نظرية الما%J �لذ� عا¾ قبل ��%�ين، فإ� �لكائناY �حلية تو%µ صفاִדا 
�لØ �كتسبتها خال� حياִדا Öj �ألجيا� �لتالية ، �هذ^ �لصفاY تتر�كم من 
 ،J%حلية. فحسب الما� Yمن �لكائنا جيل Öj �خر لتشكل �نو�  جديد
�جل  من  جتاهد  كانت  عندما  �لظبا�  عن   Y%تطو  Yكائنا هي   Yلز%�فا�
 Öj حتملها �ألشجا% �لعالية، فطالت %قبتها من جيل Øلثما% �ل� Öj لوصو��

�خر حà �ستقرY على هذ� �لطو�.
�لدبب   �� فقا�  كتابه   Ì مماثًال  مثاًال  �ين %��  �%�� �ثر^،  �باقتفا� 
مر  على  حيتا�   Öj فتحولت    Rلطعا� عن  ×ثها  �ثنا�  �ملا�   Ì غطست 

�ألجيا�".٣٢
jال �نه ما لبثت �� ظهرY قو�نني �لو%�ثة على يد �لعاÍ ماند� Ì �لقر� 
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�هكذ� سقط  �ألجيا�.   Ëع  Yلصفا� �متد��   �سطو% �حبط  مما  �لعشرين، 
�الصطفا� �لطبيعي كدعامة من �عاماY نظرية �لتطو%.

Zلد���ينية �جلديد4 ��لطفر��

�من �جل �لوصو� Öj حل، قاR �لد�%�ينيو� بتطوير "نظرية تركيبية 
� ما يدعى بـ "�لد�%�ينية �جلديد" Î Ìاية �لثالثينياY من �لقر� � "جديد
 Yتشوها �هي "Yلطفر��" نظرية   �جلديد �لد�%�ينية  �ضافت  �لعشرين. 
جينية تطر� على �لكائن �حلي �حتدµ بفعل تأثY�Ó خا%جية مثل �لتعر� 
 Yلطفر��  Öj باإلضافة   ،DNA  لـ� ��خطا� Ì تضاعف  Yإلشعاعا�  Öj

�لطبيعية.
� �لنمو=§ �لذ� يقف مد�فعã �ليوR عن نظرية �لتطو% هو  �لد�%�ينية 
�جلديد.تقو� هذ^ �لنظرية �جلديد ـأ� �ملاليني من �ألحيا� �ملتو�جد على 
سطح �أل%� قد جا�Y نتيجة لطفر�Y طر�Y على �ألعضا� �ملعقد  Üذ^ 
�%�ثية. jال  Yضطر�باj �� ،ألجنحة�� Yلرئا���لكائناY مثل �آل=�� ��لعيو� 
 Rيو Ì تكن Í Yفالطفر� .qعكس �الجتا^ �ملطلو Ì äحلقيقة �لعلمية تأ� ��
من �ألياæj Rابية تؤ�� Öj تقوية �تعزيز �لقد% �حليوية  �لكائن �حلي، �jمنا  

Îj Öjاكها �jضعافها..
 âجد ��لسبب �%�� هذ� ببساطة هو �� جز�� ê DNAمل بنية معقد
��� تغيÓ عشو�ئي فيها سيؤ�� ضر%â كبâÓ. يشرU عاÍ �جليناY %�نغاناتا� 

:îملوضو  كالتا�
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معظمها   Ì  Yلطفر��  ãثاني  .µ��حلد  نا�% �جلينية   Yلطفر�� �ًال، �"
 Óغ  Óتغ  ���  ، عشو�ئية   Y�Óتغ ألÎا  �ألحيا�  بعض   Ì �مهلكة   ضا%
 على �ملنظم ، Ì �� كائن حي %�قييتنحد% به òو �ألسو� �ال �منظم، عال
ترتقي به Öj �ألفضل. فاÜز �أل%ضية �لØ قد تصيب �حد �ألبنية على سبيل 
 ãهذ� بالطبع ما لن يكو� حتسين��ملثا�، ستتسبب Ì تغيÌ Ó �إلطا% �لعاÜ Rا، 

Ì �لبنا�."٣٣
�لسبب  كانت   طفر �جو�  على  �ليل   ��  qغيا  ãغريب ليس  Üذ� 
Ì تغيÓ �لشفر �لو%�ثية òو �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�Y كانت 
ناكسة . �صبح ��ضحâ=j ã �� �لطفر �لØ �عتYË من تقنياY �لتطو% ال 
 Yمن �لتأثر� ) .âجتعله عاجز�جتلب على �لكائن �حلي jال �ملزيد من �لضعف 
�لشائعة للطفر Ì �لعصر �حلديث مر� �لسرطا�). �طبيعي �� ال تكو� 
�لطبيعي  "�الصطفا�  لـ  "�لتطو%"، كما ال ميكن   Yتقنيا من   مدمر تقنية 
"  �� ينجز شيئã بنفسه. �هذ� يعÉ �نه ال يوجد تقنياY تطو% Ì �لطبيعة. 

�بانتفا� �جو� هذ^ �لتقنياY تنتفي عملية �لتطو%.

�لسجالZ �إلحاثية: ال #ليل على �جو# �شكا+ مرحلية

�كثر  على   Yملستحاثا� سجل   Ì �ليل   �� يوجد  ال  �حلقيقة   Ì
�ضوحÌ ã سينا%يو نظرية �لتطو%. Yال�عا���

قبله،  نشأ عن كائن  قد  فإ� كل كائن حي  �لتطو%،  نظرية  حسب 
�ألنو�   �كل   ،Gخر�  Yكائنا  Öj حتولت  قد  �لسابقة   Yلكائنا�  ��  ��
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نشأY ֲדذ^ �لطريقة. �حسب �لنظرية، فإ� هذ^ �لتحوالY �ستغرقت ماليني 
�لسنني.

 Óجو� عد� كب� �%��j=� كا� هذ� �الفتر�� حقيقي ، فمن �لضر
من �ألنو�  �ملرحلية �لØ عاشت Ì فتر �لتحو� �لطويلة. على سبيل �ملثا� 
 البد من �جو� كائن نصفه øكة �نصفه سلحفا êمل صفاY �لسلحفا
 Óط نصفها   Yكائنا  �� �صًال.  êملها   Øل�  Jاøأل�  Yصفا  Öj باإلضافة 
 Öj باإلضافة  �لطيو%   Yصفا بعض  حتمل   �� ��حف، � �آلخر  ��لنصف 
 Yلطو% �ملرحلي، فهي كائنا� Ì اÎ� مبا�صفاY �لز��حف �لØ حتملها �صًال. 
عاجز غÓ مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو%يو� على هذ^ �ألشكا� �خليالية 

jسم "�ألشكا� �لتحولية"
لو كا� هناJ حيو�ناY كتلك حقã، فيجب �� يكو� هناJ �ملاليني 
 Yب �� حتمل سجالæ ألهم من =لك��بل �لباليني منها �بشكل متنو . 
"�صل  كتابه   Ì �ين %�� يقو�  �لغريبة.  �ألحيا�  هذ^  بقايا   Yملستحاثا�

�ألنو� ":
"j=� كانت نظريØ صحيحة، فالبد من �جو� عد�â كبâÓ من �ألنو�  
 Yلسجال� ستثبته  �لوجو�  �هذ�   ،��حد فئة  ضمن  تصنف   Øل� �ملختلفة 

�إلحاثية". ٣٤
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Nما+ #���ين تتبد#

بالرغم من Õيع ëا�الY �لتطو%يني �جلا� æj Ìا� مستحاثاY تدعم 
�لعشرين  Õ Ìيع  �لقر�  �جو� ðلوقاY حتولية Ì منتصف  Ì تصو%�ִדم
 Øل� µيع �ملستحاÕ منها . لقد �ثبتت ãي � ���لعاj ،Íال �Îم æ Íد �òا� 
�لد�%�ينية  �لنظرية  �ثنا� �حلفرياY �جليولوجية عكس ما قالت به  �كتشفت 

.îجو� أل� شكل حتو��بتشكل تاR ال  متامã: لقد نشأY �حليا فجأ
�قر �حد علما� �لتطو%، �لعاÍ �إلجنليز� �يريك �غر Derek Ager ֲדذ^ 

�حلقيقة عندما قا�:
بالتفصيل سو��  �لسجل �إلحاثي  بتقصي  �ننا عندما قمنا  �لنقطة هي 
على مستوG �ألنو�  �� �لترتيب �لزمÉ �ملر تلو �ملر، Í جند تطو% تد%æي 
 qعلى حسا Yمنا ظهو% مفاجئ ملجموعة من �لكائناj�� مرحلة �نتقالية، �

٣٥.Gخر�
 Yحلية قد ظهر� Yيع �لكائناÕ �� هنËلسجل �إلحاثي ي� �� Éهذ� يع
�هذ�  ،îطو% حتو �� ����على �أل%� بشكل مفاجئ بأشكاÜا �لتامة، 
 Óفالتفس �خللق.  حقيقة  على  قو�   Yثباj�  ãمتام  Éي��لد�% �إل�عا�  عكس 
�حلية بشكل مفاجئ على سطح �أل%� بشكلها   Yلكائنا� لنشو�  �لوحيد 
�� تطو% عن �جد�� سابقني، jمنا يعÉ �� هذ^ �ألنو�  قد خلقت ���لكامل 

�يقر هذ^ �حلقيقة عاÍ �ألحيا� �لتطو%� ��غالئس فيوتوميا: .ãخلق
 Yلكائنا� �صل  عن  �ملحتملة   Y�Óلتفس� �بينهما  ��لتطو%،  "�خللق 
�حلية. فإما �� تكو� �ألنو�  قد ظهرY على سطح �أل%� بتكوينها �لكامل، 
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� ال تكو�. Í �=j يكن �ألمر كذلك فهذ� يعÎ� Éا قد تطو%Y عن �نو�  �
 Yكانت قد ظهر �=j لتحو�. �ما� Yمن خال� بعض عمليا ãمسبق Yجد�

.٣٦ãا قد خلقت خلقÎ� بشكلها �لكامل ، فالبد
��ملستحاثاY تثبت �� �لكائناY �حلية قد نشأY بشكلها �ملكتمل على 
سطح �أل%�، �هذ� يعÉ �� "�صل �ألنو� " ليس كما يدعي ��%�ين، jنه 

خلق �ليس تطو%.

قصة تطو� �إلنسا�

هو   ãئم�� به   Rلكال� �لتطو%  نظرية   ��مؤيد  ��êا �لذ�  �ملوضو  
موضو  �صل �إلنسا�. يدعي �لد�%�ينيو� �� �إلنسا� �حلاî قد تطو% عن 
�خال� هذ^ �لعملية �لتطو%ية �ملزعومة، �لØ يفتر�  .نو  من �شبا^ �لقر�
�Îا �ستغرقت من ٤-٥ ماليني عامã، ظهرY "�شكا� حتولية" تفصل بني 
�خليالية   �لصو% هذ^  �حسب  يزعمو�.  كما  ��جد��^،  �حلديث  �إلنسا� 

:Yبعة فئا%� Ì لبحتة، صنفت هذ^ �ألشكا��
�١�ستر�لوبيثيكو`-
-٢هومو هابيليس.
-٣هومو �%يكتو`
-٤هومو سابينس

�ستر�لوبيثيكو`" �  " لإلنسا�   ���أل �جلد  على  �لتطو%يو�  يطلق 
�يعÉ "قر� جنوj qفريقيا".��حلقيقة هو �� هذ� �ملخلو£ ليس jال نوعا من 
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�لقر�� �لقدمية �ملنقرضة. �ثبتت �أل×اµ �لو�سعة �لØ �جر�ها عاملا �لتشريح 
jنكلتر�  من  �كسنا%�، � تشا%لز  �فسو% Ëل�� �كرما� �  îسو �للو%�   ،
 Yستر�لوبيثيكو` �� هذ^ �ملستحاثا�� Yعلى مستحاثا ،��لوالياY �ملتحد
تعو� Öj �نو�  عا�ية من �لقر�  �لØ �نقرضت ��لØ ال حتمل �� شبه مع 

�إلنسا�.٣٧
"�إلنسا�"   Éتع� "هومو"  هي  �لتطو%يو�  يصنفها   Øل� �لثانية  ��لفئة 
ساللة  من   â%تطو �كثر  �Üومو  ساللة  فإ�  �لتطو%،  نظرية  �حسب 
 Üد بتركيبهم   Óمث خطة  �لتطو%يو�  �ختر   �هنا  �ستر�لوبيثيكو`. �
�ضعها بترتيب معني. jال �� تلك �خلطة � Yمن هذ^ �ملخلوقا Yمستحاثا
خيالية ألنه Í يثبت �جو� �� عالقة تطو%ية بني هذ^ �لفئاY �ملختلفة. يقو� 
 Yكتابه "من �ملناظر� Ì يرنست مايرj %حد �هم �ملعلقني على نظرية �لتطو�
� �صل �Üومو � �لطويلة: " تعتË �ألحجية �لتا%çية �لØ تتكلم عن �صل �حليا

٣٨".Óألخ� Yا تتعا%� مع �الكتشافاÎ� àسابينس �حجية صعبة ح
�أل%بع:   Yلفئا� فإ�  �لتطو%يو�  �ضعها   Øل� �لسلسلة  خال�  �من 
�ستر�لوبيثيكو`، هومو هابيليس، هومو �%يكتو`، هومو سابينيس ناشئة �
 �لØ ظهرY على يد علما� Óألخ� Yال �� �الكتشافاj .عن بعضها �لبعض
 ، �أل%بعأ�ستر�لوبيثيكو`   Yلفئا� هذ^   �� �ثبتت  قد  �لبشرية   Yملستحاثا�
هومو هابيليس، هومو �%يكتو`، هومو سابينيس قد عاشت Ì بقا  ðتلفة 

�Ì �من ��حد.٣٩ Íمن �لعا
فئة   Ì صنفت   Øل� �لبشرية  �ألجز��  فإ�  هذ�،  على   �عال
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�لنياند%تاليني  �ما   ،âجد قريب  �قت   àح تنقر�   Í �%يكتو`"  "هومو 
٤٠.��Üوموسابينيس فقد تعايشو� Ì �من ��حد �Ì منطقة ��حد

 âهذ� �الكتشا� يدحض �ال�عا� بأ� �حد منهم ميكن �� يكو� جد
لآلخر. يفسر عاÍ �ألحيا� �لقدمية ستيفن جا� غولد Stephen Jay Gould من 
�صلت jليها نظرية �لتطو%، بالرغم من  Øل� ��جامعة ها%فا%� �لنهاية �ملسد

�نه عاÍ تطو%�:
لثالµ من  تز�من معيشي   Jكا� هنا �=j ما=� سيكو� مصÓ فكرتنا 
فئاÜ� Yومو (�إلفريقي ��أل�ستر�لوبيثيكو` �لقو� ��Üومو هابيليس) �ثبت 
�� �حدâ منهم Í ينشأ عن �آلخر؟ �ضف Öj �� �حد� من هؤال� Í يثبت عليه 

�� حتو� تطو%� خال� فتر حياته على سطح �أل%�.٤١
نقو� باختصا%، �� سينا%يو �لتطو% �لبشر� �لذ� ينص على �جو� 
ðلو£ نصفه jنسا� �نصفه قر� ��لذ� قاR على �ستخد�R �لعديد من �لصو% 
�لتطو%، ليست jال قصة ال  �خليالية �لØ ظهرÌ Y �لكتب �لدعائية لنظرية 

�سا` Üا من �لصحة �لعلمية.
�ململكة   Ì �ألكثر شهر �كرما�، � îسو Íلعا� �بالرغم من كو� 
 �ستغرقت عد  Øل� �×اثه،  �عتر� Î Ìاية  �نه  jال   ،ãتطو%ي ãعامل ،�ملتحد
 ١٥ �ستر�لوبيثيكو` ملد� Yلت بشكل خا� مستحاثا���لØ تنا Yسنو�

.��عامã، �نه ال يوجد شجر بشرية تتفر  عن ðلوقاY شبيهة بالقر
صنف ��كرما� �لعلوR ضمن طيف �øا^ "طيف �لعلوR" يتد%§ من 
�لعلوR �لØ يعتËها علمية لينتهي Ì �لعلوR �لØ يعتËها غÓ علمية. �حسب 
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 Yبيانا على   Rتقو  Øل�  ��  – "علمية"   Rلعلو� �كثر  فإ�  �كرما�، � طيف 
�لبيولوجية   Rلعلو� تليهما  ��لكيميا�،  �لفيزيا�  هي  ملموسة-   Yمعلوما�
 Óغ" Rلعلو� äاية �لطيف تأÎ Ì� �لعلوR �الجتماعية. Óلد%جة �ألخ� Ì�
�لعلمية" ��لê Øتل مكاÎا "�إل�%�J �حلسي �ملفر¢" – �هي مفاهيم �حلاسة 
 Uيشر��لسا�سة ��لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو% �لبشر�". 

لنا ��كر عمله هذ�:
 Yتلك �ملجاال Öj  ãنتحو� من �حلقيقة �ملسجلة موضوعي â=j ن هناò
 Óلتفس� ��لØ يشغلها علم �ألحيا� �الفتر�ضي، مثل �إل�%�J �حلسي �ملفر¢، �
بالنسبة  جائز  فيها كل شي�   �يبد  Øل�� �إلنسانية،   Yللمستحاثا �لتا%çي 
�ألمو%  من  �لعديد  لتصديق   âمستعد �لتطو%�  يكو�  حيث  للتطو%�، 

�قت ��حد.٤٢ Ì ملتناقضة�
 Y�Óلتفس�  Gمستو  Öj لتصل  �لبشر�  �لتطو%  قصة   Y%دò� لقد 
�لذين تعلقو�  �ملتحيز لبعض �ملستحاثاY �لØ �ستخرجها بعض �ألشخا� 

ֲדذ^ �لنظرية بشكل �عمى.

�ملعا#لة �لد���ينية

 �j آل� من ��لة تقنية ، نو� �� نوجز ـ� Öj ^لنا�Öj جانب كل ما تنا
شئتم ـ �مبثا� ��ضح ×يث ميكن حà لألطفا� �� يفهمو^ ، كيف �� 

 . �لتطو%يني ��لو عقيد خرفا� فاسد
 ãطبق� �عليه  صدفة؛  ëض  تشكلت   �حليا  �� �لتطو%  نظرية  تزعم 
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�غÓ �لو�عية �جتمعت �شكلت ��ًال خلية،  Üذ� �لزعم فإ� �لذ%�Y �جلامد
û جا�Y �لذ%�Y نفسها بطريقة �� بأخرG بالكائناY �حلية ��لبشر. �لنفكر 
 Rلبوتاسيو�� Y��آل�: jننا حينما جنمع عناصر مثل �لكربو� ��لفسفو% ��أل�
فإنه تتشكل كومة. �مهما  �لكيا� �حلي،  بنية   Ì ألساسية� Yملفر��� �هي 
مرY كومة �لذ%�Y هذ^ بأ� من �لعملياY، فإÎا ال ميكن �� تشكل كائنا 
بالبحث   ���لنتنا  ، j=� ما شئتم  �لصد�  حيا ��حًد�. �لنجر جتربة Ì هذ� 
��الستقصا�، باسم �لتطو%يني �حتت عنو�� "�ملعا�لة �لد�%�ينية"، �لزعم �لذ� 

ينافحو� عنه Ì �ألصل، jال �Îم ال يستطيعو� �� æهر�� به:
 Y� من عناصر مثل �لفسفو% ��أل�Óف� Yفليضع �لتطو%يو� كميا
�هي �لعناصر �لØ تتشكل منها  Rملاغنسيو����لكربو� ��أل�كسجني ��حلديد 
 Öj àليضيفو� ح�بنية �لكائن �حلي، ��خل �عد�� هائلة من �ل�Ëميل �لعظيمة. 
�جو�^ ��خل هذ� �ملزيج من مو�� ال  �%�هذ^ �ل�Ëميل ما ير�� �نه من �لضر
توجد حÌ à �لظر�� �لطبيعية. �ليفعمو� هذ� �ملزيج بقد% ما يشا¡�� من 
 ãمنه تصا�في �تني (�حتما� تشكل �لوحد �لو�حدËل���ألïا� �ألمينية، 
 Øلرطوبة بالنسبة �ل�� �ليمّد�� هذ� �ملزيج باحلر�% .( ٩٥٠ بنسبة ١٠ قو
�ليقّيضو� على   ،�ملتطو%  �ألجهز ما شا¡�� من  �ليخفقو^  مناسبة،  ير�Îا 
مكاÎم   Ì  ��Ëخل� هؤال�  �لينتظر   ،Íلعا� علما�   صفو �ل�Ëميل  هذ^   `�%
 Öj qمن �أل q�هذ� �بشكل مستمر مليا%�Y، بل تريليوناY �لسنني بالتنا
�البن، �من جيل Öj جيل، �لتكن Üم مطلق �حلرية Ì �� يستخدمو� كافة 
�جو�^ من �لظر�� من �جل تشكل �لكائن �حلي.  %�ما يعتقد�� Ì ضر
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jّنهم مهما فعلو�،  ليس مبقد�%هم بالطبع �� ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك 
 �� �ألسو� �� �لنحل �� Yمن �لّز%�فا �ل�Ëميل. �ال يتأتى Üم �� يأتو� بو�حد
 ��� �خليل �� حيتا� يونس �� �لو%� Y��عصافÓ �لكنا%يا �� �لبالبل �� �لببغا
� �هو% �أل�%كيد �� �لزنابق �� �هو% �لقرنفل �� �ملو� �� �لËتقا� �� �لتمر �
 �� Âخلو� �� �لبطيخ �� �لتني �� �لزيتو� �� �لعنب �� Rلشما� �� �لطماطم ��
� �لفر�شاð Yتلفة �أللو�� �ماليني من �ألنو�  � §�% �لطو��يس �� طيو% �لدُّ
 Yلية من هذ^ �لكائناý لو��حلية من مثل هؤال�. بل ليس بوسعهم �� يأتو� 

�حلية �لØ �حصينا عد�â منها، ال بو�حد منها كاملة �خللق. 
Õلة ما نبغي قوله هو �� �لذ%�Y غÓ �لو�عية ليس بوسعها �� جتتمع 
فتشكل خلية حية، �ال تستطيع �� تتخذ قر�ً%� جديًد� من بعد فتقسم �خللية 
�خترعو�  �لذين  �لعلما�  فتأä بكيا�  تباًعا   Gخر� Y�%قر� تتخذ   û ،نصفني
 �ّj .ممن ير�قبو� بنية �خللية =�ִדا فيما بعد حتت �ملجهر ،þ��ملجهر �إلليكتر
 Øجل. �ما نظرية �لتطو% �ل��خللية تدq فيها �حليا فقط باخللق �ملعجز هللا عز 
تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتناÿ متاما مع �لعقل ��ملنطق. �j �jعما� 
�لفكر �لو قليال Ì �ملز�عم �لØ طرحها �لتطو%يو�، ليظهر �ال� هذ^ �حلقيقة 

مثلما Ì �لنمو=§ �لو�%� �عال^. 

�لتقنية �ملوجو#4 ¥ �لعني ��أل�8

 Óله بتفس äتستطع نظرية �لتطو% �� تأ Í ما �ملوضو  �آلخر �لذ��
جا�R، فهو جو� �إل�%�J �لفائقة �ملوجو� Ì �لعني ��أل=�. 
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عن  بإæا�  �� جنيب  نو�  بالعني،  �ملتعلق  �ملوضو    Öj �لولو§  �قبل 
سؤ�� هو: كيف تبصر �لعني ؟ 

�j �ألشعة �ملنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية 
 Y�%شاj  Öj �ألشعة  هذ^  بتحويل  هنالك   �ملوجو� �خلاليا   Rتقو� �لعني، 
كهربية، تصل Öj نقطة تسمى مركز �إلبصا% موجو� باجلز� �خللفي للمخ. 
 Ì �هذ^ �إلشا%�Y �لكهربية، بعد Êموعة من �لعملياY يتم �لتقاطها كصو%

هذ� �ملركز �لكائن Ì �ملخ. �بعد هذ^ �ملعلومة فلنفكر: 
�j �ملخ ëجوq عن �لضو�، مبعì �� ��خل �ملخ ظالًما ��مًسا، �ال 
�لذ� يسمى مركز  ��ملوضع  �ملخ.  يوجد  Öj حيث  ينفذ   �� للضو�  يتأتى 
�إلبصا% موضع حالك �لظلمة ليس �لضو� ببالغه �صال، �لعله مظلم بد%جة 
مضيئا  عاملا   ��تشاهد �حلالكة  �لظلمة  هذ^   Ì نكم� jال  قط.  نصا�فها   Í

متوهجا.
فضال عن كونه منظًر� على �%جة من �لنقا� ��جلو� تعجز حà تقنية 
 ���لقر� �حلا�� ��لعشرين ـ %غم كل �إلمكانياY ـ �� تأä مبثلها. �نظر
�لØ متسك  �يديكم   Öj  ����نظر �آل�،  �يديكم  �لذ� بني   qلكتا�  Öj مثال 
 �لكتاû ،q �%فعو� %�سكم ��نظر�� حولكم. �%�يتم منظًر� ֲדذ� �لنقا� ��جلو�
Ì �� موضع �خر؟ �j شاشة �كثر �جهز �لتلفا� تطوً%� ��لØ تنتجها شركة 
�جهز �لتلفا� �أل�Ö على مستوG �لعاÍ، ال ميكن �� متنحكم صو% ֲדذ� 
��ال� �ملهندسني يسعو� للوصو� Öj هذ�  Rمنذ مائة عا��لقد% من �لنقا�. 
�يتم  ،µأل×ا� Gُتجر��لنقا�، �من û ُتشيَّد �ملصانع ��ملؤسساY �لعمالقة، 
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�لتنظر�� ثانية Öj شاشة �لتلفا�، �Ì �للحظة  .Yلتصميما��تطوير �خلطط 
 ãشاسع ãفرق  Jهنا  ��  ��تر فسو�  �يديكم،  بني  �لذ�   qلكتا�  Öj =�ִדا 
 Ì ،ثنائية �ألبعا� Ì �لنقا� ��جلو�. فضال �� شاشة �لتلفا� تبد� لكم صو%

حني �نكم تتابعو� مناظر ثالثية �ألبعا� =�Y عمق. 
لتصنيع  �ملهندسني  من  �آلال�   Yعشر� يسعى  طو��   Yسنو� �منذ 
شاشاY جها� تلفا� تعطي صو% ثالثية �ألبعا�، ��لوصو� Öj جو� %¡ية 
 Ì نه ليس� Óتلفا� ثالثي �ألبعا�، غ Rلعني. نعم لقد �مكنهم تصميم نظا�
�مع �� هذ^ �ألبعا� �لثالثة  .�إلمكا� %¡يته ثالثي �ألبعا� ��� �%تد�� �لنظا%
 �كأÎا صو% ��صطناعية. فاجلهة �خللفية تظل عكر، �ما �جلهة �ألمامية فتبد
�لعني.  تر�^  �لذ�  �ملنظر  �نقا�  �بد� منظر Ì جو� يتشكل  �ال  .£%�من 

��لتلفا�.   �Óلكام� Ì �êدµ بالطبع �� تضيع �لصو%
�ها هم �لتطو%يو� يزعمو� �� �لية �إلبصا% Ì �لعني ��لØ تظهر هذ� 
��آل�   . �ملصا�فة  تشكلت مبحض  jمنا  ��لنقا�،   باجلو� يتسم  �لذ�  �ملنظر 
j=� ما قا� �حد لكم �j �لتلفا� �ملوجو� Ì حجرتكم، jمنا قد تشكل نتيجة 
 ،��� �لذ%�Y جتمعت �جا�Y باجلها� �لذ� يشكل هذ^ �لصو% ،Yمصا�فا
��عية �� تصنع ما Í يتأY آلال�  Óغ Y�%فيه؟! كيف لذ ��ما=� تعتقد

�ألشخا� Êتمعني �� يصنعو^ ؟! 
�Îا  لو  �لعني،  تر�^  مما  بد�ئية  �كثر  هو  منظًر�  تشكل   Øل� �آللة   �ّj
تر�^  �لذ�  ��ملنظر  �لعني   �� للغاية  �لو�ضح  من  فإنه  مصا�فة،  تتشكل  ال 
بد�%Ûا لن يتشكال ëض مصا�فة، ��حلا� كذلك بالنسبة لأل=�. فاأل=� 
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بتوصيلها   Rتقو� �أل=�،  بو�سطة صو��  �ملحيطة   Yألصو�� جتمع  �خلا%جية 
 Öj نقلها�Öj �أل=� �لوسطى، لتقوR هي �ألخرG بتقوية �لذبذباY �لصوتية 
�أل=� �لد�خلية، لتقوR بد�%ها بتحويل هذ^ �لذبذباj Öj Yشا%�Y كهربية، 
�j%ساÜا Öj �ملخ. �عملية �لسمع �يضا كما هو �لشأ� Ì عملية �إلبصا% تتم 

Ì مركز �لسمع �ملوجو� Ì �ملخ. 
�ملخ   ��  ìمبع �أل=�.  على  كذلك  يسر�  �لعني   Ì �لذ�  ��لوضع 
فالصوY ال  �لضو�،  مثلما هو ëجوq عن   Yلصو� ëجوq كذلك عن 
ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شد �لضجيج خا%§ �ملخ، فإ� ��خله ساكن 
�نكم  �لو  �ملخ.   Ì ُتلتقط   Yألصو�� �نقى  فإ�  هذ�  �%غم  �لسكو�.   Rمتا
�%كستر� ð Ìكم �لذ� ال ينِفذ jليه �لصوY، فإنكم � Yتسمعو� سيمفونيا
 Yلصو� Gما قيس مستو �=j�تشعر�� بكل صخب �حد �أل�سا¢ �ملز�ïة. 
�لذ� بد�خل �ملخ باستخد�R جها� حسا` Ì تلك �للحظة، فسيتضح �نه 

 .Rُيطبق عليه �لسكو� �لتا
�على òو ما �ستخدمت �لتقنية �مال Ì �حلصو� على صو% نقية، فإ� 
�ُتعد  .Yلسنني بالنسبة كذلك للصو� Yملساعي نفسها تتو�صل منذ عشر��
��شرطة �لكاسيت �كثÓ من �ألجهز �إلليكتر�نية،  Yتسجيل �لصو �جهز
��ألنظمة �ملوسيقية �لØ تلتقط �لصوY، بعض �ا% هذ^ �ملساعي. �لكن على 
 Yيتأ Í ،لعاملني ×قلها� ��Ëخل����ال� �ملهندسني  ،Yلرغم من كل �لتقنيا�
�لوصو� Öj صوY بنقا� �جو� �لصوY �لذ� تلتقطه �أل=�. �تأملو� �جو� 
فحينما  �ملوسيقية،  �ألنظمة   Yشركا  GËك تنتجها   Øل� �لكاسيت  �شرطة 
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يسجل �لصوY، حتما يضيع شطر منه، �� êدµ تشو¾ بالطبع �لو قليال، 
� �نه حينما تقومو� بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد �� تسمعو� له �
�لتقنية  نتا§  من   Øل�  Yألصو��  �� �ملوسيقى. Ì حني  تبد�   �� قبل  صريًر� 
�ملوجو� باجلسم �إلنساþ تتسم بأقصى �%جاY �لنقا�، �ال تشوֲדا شائبة. 
ما  ��يا  تشويش.   �� به صرير  �لصوY بشكل  �بًد�  jنسا�   �=� تلتقط  �ال 
كانت طبيعة �لصوY فإÎا تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�� 
على =�Y �لكيفية منذ �� ُخلق �إلنسا� �Öj يومنا هذ�. �Öj �آل� ليس �ة 
��لصوY بشكل  جها� بصر� �� صوä من صنع بÉ �إلنسا� يلتقط �لصو%

حسا` �ناجح مثل �لعني ��أل=�. 
�فيما عد� هذ� كله، فإنه �ة حقيقة عظيمة للغاية Ì عملية �إلبصا% 

��لسمع. 

ملن تعو# حاسة �إلبصا� ��لسمع #�خل �ملخ ؟

�يسمع  ملونا،  مضيئا  عاملا  يشاهد  �ملخ  بد�خل  �لذ�   �= من 
�يتنسم عبÓ �لو%��؟ �j �لتنبيهاY �آلتية من  ،Óقزقة �لعصاف�� Yلسيمفونيا�
عيÉ �إلنسا� ��=نيه ��نفه متضي Öj �ملخ Ì صو% jشا% كهربية. �jنكم 
 Ì كتب علم �ألحيا� ��لطبيعة ��لكيميا� �حليوية، Óكث Yلتطالعو� تفصيال
بيد �نكم ال ميكن �� تصا�فو� Ì �� موضع قط �هم حقيقة ينطو� عليها 
هذ� �ملوضو  �ال �هي: من =� �لذ� باملخ  يتلقى هذ^ �ألشا%�Y �لكهربية 
�%�ئحة �jحسا`. �j �ة حاسة توجد  Yصو� �يد%كها على �Îا صو%
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� �نف، ملن تعو� � �=� �بد�خل �ملخ تلتقط هذ� كله ��� حاجة Öj عني �
�طبقاY �هنية  qهذ^ �حلاسة. بالطبع ال تعو� على ما يشكل �ملخ من �عصا
�لد�%�ينيني ممن  �ملا�يني   %�ليس مبقد �لسبب  �خاليا عصبية. �هكذ� �Üذ� 
يظنو� �� كل شي� ليس سوG ما�، �� æيبو� على هذ^ �لتسا¡الY، أل� 
هذ^ �حلاسة jمنا هي �لر�U �لØ خلقها �ملوÖ عز �جل. فهي ال حتتا§ Öj عني 
 على هذ� كله، فهي ��عال .Yتسمع �لصو àال �=� ح� ،حà ترG �لصو%
ليست ×اجة Öj مخ كيما تفكر. �j كل �مرÇ يطالع هذ^ �حلقيقة �لعلمية 
�جللية، عليه �� يفكر Ì �هللا عز �جل �لذ� Õع مبكا� حالك �لظلمة ��خل 
 Y�= ثالثية �ألبعا� % بعد سنتيمتر�Y مكّعبة، �لكائناY كافة بصو% �ملخ يقدَّ

�لو�� �ظال� �ضيا�، �çشا^ �يلو= به. 

عقيد4 ما#ية

�j ما تنا�لنا^ Öj �آل� بالبحث ��لتدقيق ليظهر �� نظرية �لتطو% ما 
هي jال �عم يتعا%� بوضوU مع �الكتشافاY �لعلمية، �æاÌ �عم �لنظريةـ  
فيما يتعلق بأصل �حليا ـ �ملنطق �لعلمي. فليس ألية �لية تطو% قط طرحتها 
�لنظرية �� تأثÓ تطو%�. �تكشف �حلفرياY �� �لكائناY �حلية Í متر مبر�حل 
بينية تلك �لØ تستوجبها �لنظرية. �Ì هذ^ �حلالة يتعني تنحية نظرية �لتطو% 
 Yظهر Øمن �ألفكا% �ل �Óًكث ���جانبا باعتبا%ها فكر Êافية للعلم. ال سيما 
على مد�% �لتا%يخ، مثل فكر �� �أل%� هي مركز �لكو�، قد ُحذفت من 
 ،�جند �لعلم. Ì حني �� نظرية �لتطو% ُيتشبث ֲדا �بإصر�% Ì هذ^ �ألجند
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�كأنه  �لنظرية   Öj موجه  �نتقا�   �� يسعى إلظها%  من  �لنا`  من  jنه   àح
هجوR على �لعلم ! ِلَم  هذ� j=�؟! 

�j �لسبب Ì هذ� �لوضع jمنا هو تكو� عقيد جا�مة لنظرية �لتطو% 
ال ميكن �لنكو� عنها بالنسبة Öj بعض �أل�سا¢. �èلص هذ^ �أل�سا¢ 
jخالصã �عمى للفلسفة �ملا�ية، �تتبì �لد�%�ينية كذلك ألÎا �لتفسÓ �ملا�� 

�لوحيد للطبيعة �لذ� ميكن �إلتيا� به. 
 Richard) لونتني  %يتشا%�  �يعتر�  ֲדذ�،  صر�حة  يعترفو�  ��حيانا 
Lewontin) ـ عاÍ �لو%�ثة �لشهÓ �امعة ها%فر� �Ì �لوقت =�ته تطو%� 

با%�، ـ بأنه "ما�� Ì �ملقاR �أل��، û عاÌ Í �ملقاR �لذ� يليه"، j= يقو�:
��فترضت  سلفا،  (�عُتنق  �ستباقي  jميا�  �هو  باملا�ية،  jميانا  لنا   �j"
هو  ليس   ،Íللعا ما��   Óبتفس �إلتيا�   Öj يدفعنا  �لذ�  ��لشي�  صحته). 
�صو� �لعلم �قو�عد^، بل على �لعكس من =لك فإننا ـ بسبب من jخالصنا 
�نظر�  .Íما�� للعا Óبتفس äمفاهيم ×ثية تأ�سلفا للما�ية ـ �تلق �صو� 
 Óكو� �ملا�ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال ميكن �� نسمح بدخو� تفس Öj

Üjي Öj �لساحة".٤٣  
 Ì êيا  مولو�  �لد�%�ينية  بأ�  صرêة   Yعتر�فا�  Yلكلما� هذ^  �ُتعد 
سبيل �إلخال� للفلسفة �ملا�ية. �هذ� �ملولو� يفتر� �نه ما من �جو� قط 
�Üذ� �لسبب يعتقد�� �� �ملا� �جلامد عدمية �لوعي jمنا خلقت  .سوG �ملا�
 Jاøأل���يذهبو� Öj �� ماليني �ألنو�  �حلية �ملختلفة مثل �لطيو%  .�حليا
��ألشجا% ��أل�ها% �حيتا� �لبا� ��لبشر jمنا  Yحلشر�����لنمو%  Yلز%�فا��
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�بالتفاعالY �حلا�ثة ��خل �ملا� =�ִדا؛ ��  تشكلت من ��خل �ملا� �جلامد
باملطر �لساقط، ��لË£ �خلاطف. �ما Ì حقيقة �ألمر فإ� هذ� يتناÿ مع �لعقل 
��ملنطق على �لسو��. بيد �� �لد�%�نيني يستمرئو� �ملنافحة عن هذ� �لر�� ُبغية 

"عدR �خو� تفسÜj Óي Öj �لساحة" على حد تعبÓهم.
�ما من ال ينظر�� Öj �صل �لكائناY �حلية �Ì �=هاÎم حكم ما�� 
مسبق، فسو� يد%كو� هذ^ �حلقيقة �جللية. ��لكائناY �حلية كافة jمنا هي 
�علم �عقل معجز. jنه �هللا �لذ� خلق �لكو� كله  من صنع خالق =� قو
�نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة �� قصو%، �خلق �لكائناY �حلية  ،Rمن �لعد

كافة �صّو%ها.
 

�P نظرية �لتطو� هي �شد �لسحر تأث§» ¥ تا�يخ �لعا¢

 Rحكا� ��ُيعِمل عقله �منطقه � jنسا�  �ميا   �� �� نوضح  يتعني هنا 
�� �لوقو  حتت تأثÓ �� �يديولوجية، سيد%J بسهولة �يسر �� ��مسبقة 
نظرية �لتطو% �لØ تذكرنا ýر�فاY �ملجتمعاY �لØ عاشت مبنأG عن �لعلم 

��حلضا%، ليست سوG �عم يستحيل تصديقه. 
 �� ���على �لنحو �ملتقدR تبيانه، فإ� من يؤمنو� بنظرية �لتطو% يعتقد
��لعلما�  �جلامعيني   qلطال�� �يعقلو� �çترعو�،   ��يفكر �لذين   �ألساتذ
 Frank) لفنانني مثل فر�نك سيناتر��� ،(Einstein, Hubble) ينستني هوبلj مثل
�تشا%لتو� هيستو� (Charlton Heston)، يضا� jليهم كائناY مثل  (Sinatra

�لغزال� ��شجا% �لليمو� ��هو% �لقرنفل، سو� çرجو� مع مر�% �لزما� 
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��ملو�� غÓ �حلية �لØ متأل برميال  Yجلزئيا�� Y�%من �لذ Óمن مزيج من كث
��نا` على  عظيما. ال سيما ��� من يؤمنو� ֲדذ� �َخلَر� هم علما� ��ساتذ
 âÓًشد �لسحر تأث�" Óتعب Rذ� �لسبب فإ� �ستخد�Ü�قد% من �لثقافة ��لتعليم. 
Ì تا%يخ �لعاÍ" بالنسبة Öj نظرية �لتطو% سيكو� �ستخد�ًما ë Ìله. j =jنه 
ليس Ì تا%يخ �لعاÍ �عتقا� �� �عم �خر سلب عقو� �لبشر مبثل هذ^ �لد%جة 
�حرمهم من فرصة �لتفكÓ بالعقل ��ملنطق، �كأنه �سد� ستاً%� �ماR �عينهم، 
 Rعد�حا� ��� �� ير�� �حلقيقة �لØ كانت ��ضحة �ال�. �jّ� هذ� لغفلة 
 ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا� بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم Óبص
�عبا� �هل سبأ للشمس �عبا� قوj Rبر�هيم عليه �لسالR لأل�ثا�، �لØ كانو� 
يصنعوÎا بأيديهم، �عبا� قوR موسى عليه �لسالR للعجل �لذ� صنعو^ من 
=هب. �هذ� �لوضع Ì حقيقته jمنا هو ïاقة �شا% jليها �هللا تعاÌ Ö �لقر�� 
�لكرمي. �ينبئنا �ملوÖ عز �جل Ì كثÓ من �ياته بأ� من �لنا` من سيستغلق 
عليه �لفهم �يتر��� Öj حا� يعجز�� فيه عن %¡ية �حلقائق. �من بني هذ^ 

:Öقوله تعا Yآليا�

﴿�Pَِّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�ٌ� َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم َ�ْ\ َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� 

َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشا4ٌ�َ َ�َلُهْم 

َعَذ�ٌ� عِظيٌم﴾ (�لبقر4: ٦-٧).

�قوله �يضا :
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َ�َلُهْم  ِبَها  ُيْبِصُر�َ�  الَّ  َ�ْعُيٌن  َ�َلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَ�  الَّ  ُقُلوٌ�  ﴿َلُهْم 

�8َNٌ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاِ\ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم 

.(١٧٩ :Fألعر�� ) ﴾�َْلَغاِفُلو�

 ���ما Ì سو% �ِحلْجر فيخËنا �هللا عز �جل بأ� ��لئك �لنا` قد ُسحر
:Öتعا��لو %��� �ملعجز�j ،Y= يقو� سبحانه  àم لن يؤمنو� حÎ� يث×

َماِ� َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� Pِنََّما   ﴿َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َباب¬ مَِّن �لسَّ

َرZْ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوٌ\ مَّْسُحوُ��َ�﴾ (�حلجر: ١٤-١٥) ُسكِّ

��j �متد�� هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعاY عريضة من �لنا` ֲדذ� 
�لقد%، ��بتعا� �لنا` عن �حلقائق ֲדذ^ �لد%جة، �بقا� هذ� �لسحر منذ ١٥٠ 
��لدهشة بد%جة ال ميكن شرحها بكلماY، ألنه  Óللح Óضع مث�عاما، Üو 
 Yشخا� لسينا%يوها� من �ملمكن �� يستسيغ �لعقل �عتقا� شخص �� عد
مستحيلة �مز�عم حافلة باَخلَر� ��Üر�� ��ألمو% غÓ �ملنطقية، jال �� �عتقا� 
�لال�عية ��جلامد قد   Y�%لذ� بأ�   Íلعا� �òا�  �لبشر Ì كافة  �لكثÓين من 
�جتمعت بقر�% فجائي، فأتت بالكو� �لذ� نر�^ يعمل بنظاR ال تشوبه شائبة، 
�يكشف عن تنظيم غÓ عا�� �نظاR متقن غاية �التقا�، �بكوكب �أل%� 
 بأنظمة ���بكائناY حية مز ،�لذ� çتص بكافة �لسماY �ملناسبة للحيا

معقد تفو£ �حلصر، ليس له من تفسÓ سوG �نه سحر.
بني  �قعت   Øل� �حلا�ثة  تلك  من خال�  ينبئنا  عز �جل  �هللا   �� كما 
�فرعو�، بأ� بعض �ألشخا� ممن ينافحو� عن �لفلسفة  Rموسى عليه �لسال
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�إلحلا�ية، يؤّثر�� على �لنا` مبا يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى 
عليه �لسالR نبأ �لدين �حلق على فرعو�، طلب فرعو� Öj موسى �� يلتقي 
بسحرته Ì موضع êتشد فيه �لنا`. �حينما �لتقى موسى �لسحر �مرهم 
تقو�:  �حلا�ثة  هذ^  تسر�   Øل� ��آلية  مها%�ִדم.  باستعر��  هم   ��يبا�%  ��
ِبِسْحٍر   ���َجا�َ ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ  ِ̀ �لنَّا َ�ْعُيَن   �ْ�َسَحُر �َْلَقْوْ�  ا  َفَلمَّ �َْلُقْوْ�  "َقاَ� 
َعِظيٍم"(�ألعر��:١١٦). �على òو ما تبدG متكن سحر فرعو� مبا صنعو^ 
jال  به.  �منو�  ��لذين  موسى  باستثنا�  Õيعا  �لنا`   ��يسحر  �� خد   من 
 Óلتعب� �� �لËها� �لذ�  �لقا^ موسى Ì مو�جهة ما �لقا^ هؤال� على حد 
:Öيقو� تعا ،^Óلو�%� بالقر�� �لكرمي "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ�"، �� �ّنه �بطل تأث�

﴿َ�َ�ْ�َحْيَنا Pَِلى ُموَسى َ�ْ� َ�ْلِق َعَصاoَ َفِإ�8َ ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ�  َفَوَقَع �ْلَحقُّ 

 :Fألعر��) َصاِغِريَن﴾  َ��نَقَلُبوْ�  ُهَناِلَك  َفُغِلُبوْ�  َيْعَمُلوَ�  َكاُنوْ�  َما  َ�َبَطَل 

 (١١٧-١١٩

� مع J�%�j �� ما فعله هؤال� �ألشخا�  ،Yآليا� Ì �%��على òو ما 
�لذين سحر�� �لنا` من قبل ��ثر�� عليهم jمنا هو jفك، با¡�� بالذ� ��لضعَّة. 
�لئك �لذين يؤمنو� مبز�عم خرقا� Öj �قصى �%جة حتت غال� من �لعلم ��
فسو�  عنها،  للدفا   حياִדم   ���ينذ% �لر�هن،  عصرنا   Ì �لسحر   Óبتأث�
يسقط شأÎم �ُيذلو� ما Í يتخلو� عن هذ^ �ملز�عم، �=لك حينما تظهر �حلقيقة 

�ال� بكامل معانيها، �"يبطل تأثÓ �لسحر". 
�يشرU مالكوR موجريد§ (Malcolm Muggeridge) �لذ� ظل ينافح 
�لكنه  ،âملحد ãكا� فيلسوف�عن نظرية �لتطو% حà ناهز �لستني من عمر^، 
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��%J �حلقائق من بعد �لوضع �لذ� ستتر�j Gليه نظرية �لتطو% Ì �ملستقبل 
�لقريب قائال: 

"jنÉ �نا نفسي صرY مقتنعا بأ� نظرية �لتطو% ستكو� jحدG مو�� 
ُطبقت   Øل�  Yملجاال�  Ì سيما  ال  �ملستقبل  تا%يخ  بكتب   �ملوجو�  Uملز��
 �عتنا£ فرضية متهرئة يكتنفها Óحل��فيها. �سيتلقى جيل �ملستقبل بالدهشة 

�لغمو� بسذ�جة ال يصدقها عقل" .٤٤
 Ì هذ� �ملستقبل ليس ببعيد، بل على �لعكس من =لك، فإ� �لبشر�
يتم  �سو�  ãÜj ليست   Yملصا�فا�  �� للغاية، سيد%كو�  �لقريب  �ملستقبل 
�العتر�� بأ� نظرية �لتطو% jمنا هي �كË خدعة ��شد �نو�  �لسحر Ì تا%يخ 
�سرعا� ما بد� هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا` Ì شò� àا�  .Íلعا�
�� ممن �قفو� على سر خدعة �لتطو%، يتسا�لو� بدهشة Óلكث� Yبا��أل%�، 

 كيف �نطلت هذ^ �خلدعة عليهم.Óح�
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 ﴿ َقاُل��  ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ� َلَنا
 �الَّ َما َعلَّْمَتَنا

ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ� �لَحِكيـُ� ﴾
 �لبق��: ٣٢
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