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هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب املناهج الكربى التي استعملها العلامء
والفالسفة واملتكلمون من املدارس املختلفة للداللة عىل وجود اهلل،
مع رضب األمثلة عن الرباهني املرتبطة هبا ،وتقريراهتا املختلفة،
حماوال تبسيط كل ذلك ،باستعامل احلوار والقصة واملثال وغريها من
أساليب التبسيط.
ذلك أن الكثري من تلك املناهج ـ وخاصة الفلسفية أو الكالمية
منها ـ تعرض بطريقة يصعب عىل العامة والبسطاء التعرف عليها
واالستفادة منها مع أمهيتها البالغة ،ولذلك تبقى حمصورة يف دوائر
ضيقة ،مع أهنا من األسلحة املهمة والنافعة التي يواجه هبا اإلحلاد،
وخاصة اإلحلاد اجلديد الذي يعتمد عرض األطروحات اإلحلادية
القديمة بطريقة بسيطة ،وجيد من يسمع له ،ويف نفس الوقت ال جيد
يف الطرف املقابل إال طروحات غاية يف التعقيد والغموض ،والتي
قد تثري فيه من اإلشكاالت أكثر مما حتل له من العقد.
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مقدمة الكتاب
يتناول هذا الكتاب املناهج الكربى التي استعملها العلامء والفالسفة واملتكلمون من
املدارس املختلفة للداللة عىل وجود اهلل ،مع رضب األمثلة عن الرباهني املرتبطة هبا ،وتقريراهتا
املختلفة ،حماوال تبسيط كل ذلك ،باستعامل احلوار والقصة واملثال وغريها من أساليب
التبسيط.
ذلك أن الكثري من تلك املناهج ـ وخاصة الفلسفية أو الكالمية منها ـ تعرض بطريقة
يصعب عىل العامة والبسطاء التعرف عليها واالستفادة منها مع أمهيتها البالغة ،ولذلك تبقى
حمصورة يف دوائر ضيقة ،مع أهنا من األسلحة املهمة والنافعة التي يواجه هبا اإلحلاد ،وخاصة
اإلحلاد اجلديد الذي يعتمد عرض األطروحات اإلحلادية القديمة بطريقة بسيطة ،وجيد من
يسمع له ،ويف نفس الوقت ال جيد يف الطرف املقابل إال طروحات غاية يف التعقيد والغموض،
والتي قد تثري فيه من اإلشكاالت أكثر مما حتل له من العقد.
باإلضافة إىل ذلك كله ،فقد بنينا احلديث عن هذه املناهج والرباهني والتقريرات املرتبطة
هبا عىل أساس التنوع احلاصل يف طرق التفكري ومدارسه ومناهجه ..ولذلك مل نستعمل تلك
الطريقة التي وقع فيها بعض املؤمنني الذين راحوا ينتقدون مناهج وبراهني مل تتناسب مع
طرقهم يف التفكري ،فراحوا يعطون املالحدة األدوات التي يواجهون هبا تلك األدلة.
ولذلك قبلنا مجيع األدلة ،وبتقريراهتا املختلفة ،بناء عىل القاعدة املعروفة [هلل طرائق
بعدد اخلالئق] ،فقد ال يفهم بعض الناس دليال من األدلة كالدليل األنطولوجي ألنسلم
وديكارت ،أو دليل الصديقني للفارايب وابن سينا واملال صدرا ..لكن يف نفس الوقت نرى من
فهم تلك األدلة ،واستفاد منها ،وحتول بموجبها من اإلحلاد إىل اإليامن ..ولذلك ال معنى
النتقادها أو رفضها بحجة عدم تناسبها مع االجتاه الفكري أو املدرسة الفكرية.
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وهلذا كان موقفنا يف الكثري من القضايا هو قبول كل ما يدعم اإليامن بغض النظر عن
التفاصيل املرتبطة به ..فمن املسائل املطروحة يف هذا الباب ـ مثال ـ مسألة قدم العامل ،وهل هي
يف حال صحتها ـ كام يقول الكثري من الفالسفة ـ تتناقض مع اإليامن ،أو ال تتناقض معه ،وهل
قدم العامل رشط لثبوت الصانع ،أو ليس رشطا ..فلم هنتم هبذه املسألة باعتبارها مسألة جزئية،
وإنام اهتممنا هبا باعتبارها شبهة قد يستفيد منها املالحدة.
ولذلك بحثنا فيها عىل كال االحتاملني ..عىل احتامل احلدوث ،وهو الذي نؤمن به ،وقد
ذكرنا براهني كثرية خاصة بذلك ..أو عىل احتامل عدم احلدوث ـ كام يقول الفالسفة ـ وقد
ذكرنا أيضا أنه حتى لو كانت احلالة كذلك ،فإهنا ال تتناقض مع وجود اهلل بناء عىل مبدأ العلية
واإلمكان.
وقد استلهمنا اجلانب الروائي والقصيص يف هذا الكتاب مما ورد عن اجتامع املؤمنني يف
اجلنة ،وحديث بعضهم مع بعض عن سبب هدايتهم وضالهلم ،وكيف خرجوا من ذلك ،وهو
املشهد الذي نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْق َب َل َب ْعضه ْم ع ََىل َب ْع ٍ
ض َيت ََسا َءل َ
ون (َ )50ق َال َقائِ ٌل ِمنْه ْم
َان ِِل َق ِري ٌن (َ )51يقول َأإِن ََّك ملَِ َن املْ َصدي ِقنيَ (َ )52أإِ َذا ِم ْتنَا َوكنَّا ت َرا ًبا َو ِع َظا ًما َأإِنَّا ملَ ِدين َ
إِ يين ك َ
ون
ِ
ُت ِد ِ
(َ )53ق َال َه ْل َأنْت ْم م َّطلِع َ
ين
اجل ِحي ِم (َ )55ق َال تَاهللَِّ إِ ْن كِدْ َ
ت َل ْ
ون (َ )54فا َّط َل َع َف َرآه ِيف َس َواء ْ َ

(َ )56و َل ْو َال نِ ْع َمة َر ييب َلكنْت ِم َن املْ ْح َ ِ
َضي َن (َ )57أ َف َام ن َْحن بِ َم ييتِنيَ ( )58إِ َّال َم ْو َت َتنَا ْاأل َ
وىل َو َما
ن َْحن بِم َع َّذبِنيَ ( )59إِ َّن َه َذا َهل َو ا ْل َف ْوز ا ْل َعظِيم ([ ﴾)60الصافات]60-50 :
وهلذا جعلنا املؤلف يرحل بصحبة معلمه [معلم اإليامن] إىل روضات املؤمنني الذين
هربوا من جحيم اإلحلاد ،وهناك جيد حدائق كثرية ،كل حديقة تضم مجاعة من اجلامعات،
مقسمني عىل أساس املدارس الفكرية التي عرفوا اهلل من خالهلا.
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وعند زيارته لكل مجاعة يتعرف عىل املنهج العام الذي بنوا عليه استدالالهتم ،ثم يسمع
من كل واحد منهم الرباهني التفصيلية املرتبطة بذلك املنهج ،عىل سبيل احلكاية الرمزية ،مع
احلوارات التي تناقش الشبهات ،وترد عليها بسالسة ووضوح وتبسيط.
وقد قسمنا املناهج الكربى التي تقوم عليها براهني وجود اهلل إىل سبعة أقسام:
الرباهني القاطعة :ونقصد هبا أصناف األدلة والرباهني التي استعملها الفالسفة
واملتكلمون من أمثال برهان العلية ،وبرهان حلدوث ،وبرهان التطبيق أو نفي التسلسل،
وغريها ..وهي مجيعا براهني تنطلق من الكون كواسطة للوصول إىل اهلل.
املعاين الرقيقة :ونقصد هبا أصناف األدلة التي استعملها الفالسفة أو الصوفية ،وهي
االنطالق من األعىل إىل األدنى أو من املكون إىل الكون ،ومن أمثلتها برهان الفطرة ،وبرهان
الصديقني ،والربهان الوجودي أو األنطولوجي ،والربهان الوجداين.
العناية الرحيمة :ونقصد هبا أصناف األدلة التي استعملها الفالسفة واملتكلمون
والعلامء ،والتي تتعلق بالنظر إىل عناية اهلل بعباده ورمحته هبم ،عرب املظاهر املختلفة لتلك العناية،
والتي دل العلم احلديث عىل تفاصيل الكثري منها.
الصنعة العجيبة :ونقصد هبا أصناف األدلة التي يستعملها علم الكالم اجلديد ،والعلامء
امل عارصون يف الداللة عىل اهلل انطالقا من براعة الصنعة وإتقاهنا ،فالصنعة املتقنة تدل عىل
الصانع املبدع  ،وقد استفدنا يف هذا املنهج خصوصا مما كتبه علامء الفيزياء والفلك والطب
وغريهم يف هذا اجلانب حماولني تبسيطه قدر املستطاع.
النظام البديع :ونقصد هبا أصناف األدلة التي يستعملها علم الكالم اجلديد خصوصا
لنفي العشوائية والصدفة ..فالنظام حيتاج إىل منظم ،ويستدعيه بالَضورة العقلية.
اآليات الباهرة :ونقصد هبا أصناف األدلة التي تواجه األطروحات اإلحلادية التي
تتصور أن األدلة عىل اهلل أدلة نظرية وفلسفية فقط ،ليس هلا أي جانب حيس أو جتريبي ..فهي
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تعطي الكثري من املناهج التي يمكنها أن حتول اإليامن باهلل إىل جتربة حسية ،كسائر التجارب.
اهلداية املبينة :ونقصد هبا أصناف األدلة التي استعملتها الكتب املقدسة يف الداللة عىل
اهلل ،ال عرب االستدالل بنصوص تلك الكتب املقدسة نفسها ،ألن ذلك قد يعرب دورا ،وإنام
باعتبارها ظاهرة من الظواهر احلسية ،التي حتتاج إىل البحث فيها من هذا اجلانب ،وقد حاولنا
أن نبني أن هذه الظاهرة أكرب ظاهرة تعريفية باهلل ،فاهلل مل يعلن عن نفسه من خالل الكون
وظواهره فقط ،وإنام أعلن عنه عرب رسله وكلامته املقدسة لعباده ..وقد اقترصنا عىل بعض
األمثلة عىل ذلك ،بناء عىل أننا خصصنا سلسلة [حقائق ورقائق] مجيعا إلثبات النبوة باملناهج
املختلفة ،وإثبات النبوة ،ليس سوى إثبات لأللوهية بالدرجة األوىل.
وقد اعتمدنا يف هذا الكتاب عىل مصادر كثرية متنوعة ،وضعنا التوثيقات املرتبطة هبا يف
اهلوام ش ،ومل نبالغ يف التوثيق عند كل حمل ،ألننا نترصف كثريا يف النصوص ،فاهلدف ليس
النصوص بحد ذاهتا ،وال أصحاهبا ،وإنام األفكار التي حتملها.
وننبه أيضا إىل أننا يف هذا الكتاب باعتباره يمزج العلم بالفن واألدب مل نراع التسلسل
التارخيي يف األحداث والوقائع التي يروهيا أبطال الرواية ،وال املعلومات الدقيقة املرتبطة
بأشخاصهم ..ألن كل ذلك مل نقصد منه سوى تقريب الصورة ،وتيسري الفهم ،وتوضيح
املقاصد.
وننبه أيضا إىل أن الكتاب باعتباره خياطب جهات متعددة ،فإن أساليبه متعددة ،فمنها
املغرق يف التعقيد الفلسفي ،ومنها العلمي البسيط اليسري ،ومنها اخلطايب الوعظي ..ولذلك
يمكن للقارئ الذي مل يفهم نصا من النصوص ،أو برهانا من الرباهني أن ينتقل لغريه من غري
أن يؤثر ذلك يف فهمه للمسائل املطروحة ،ولو أننا نعمد كل برهان إىل وضع تقريرات خمتلفة
ختاطب أصناف الناس :الفيلسوف والعامل والعامي وغريهم.
وننبه يف األخري إىل أن هذا الكتاب ليس سوى جزء من سلسلة [اإلحلاد ..والدجل]،
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وهلذا مل نتعمق يف تفاصيل بعض األدلة ،باعتبار أننا سنتحدث عنها بتفصيل يف حماهلا من
األجزاء الباقية.
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البداية
يف صباح ذلك اليوم الذي التقيت فيه معلمي اجلديد [معلم اإليامن] كنت يف غاية
االكتئاب واإلحباط بسبب مشهد افتتحت به يومي ،جعلني أمتلئ حنقا عىل التطرف
واملتطرفني عىل أي ملة كانوا ..متدينني أو غري متدينني.
فقد رأيت شابا كنت أعرفه بالتزامه الديني املتشدد ،وبلحيته الطويلة ،ولسانه الذي ال
يقل عنها طوال ..لكني رأيته يف ذلك الصباح بصورة معاكسة متاما ،فقد انتقل مبارشة ومن غري
جسور من تطرف إىل تطرف ،ومن غلو إىل غلو..
وكام جتىل تطرفه األول عىل شعر حليته ..فقد جتىل تطرفه الثاين عىل شعر رأسه ..فقد
رأيته يقصه قصات غريبة ،جعلتني أقُتب منه ،وأقول له بكل لطف :ألست فالنا؟
قال :بىل ..فام حاجتك إِل؟
قلت :أال ترى أن ما فعلت بشعر رأسك ال يتناسب مع مؤمن متدين ..فأنت تعلم هني
النبي  عن..
بمجرد أن قلت هذا ،قاطعني بغضب وجفاء وجتهم ال يقل عن جتهمه يف تطرفه األول،
وقال :دعني من أولئك البدو اجلفاة الغالظ ..فمن أين ِل بأن اهلل أرسل برشا ..ومن أين لك
بأنه يوجد إله أصال ..أنت ال تعلم ما قال العلم احلديث ..وما قال..
قاطعته ،وقلت :هل أنت الذي تقول هذا؟ ..ما بك يا رجل؟ ..أين ذهب عقلك؟
قال :بل أين ذهب عقلك أنت؟ ..لقد كنت غبيا مثلك ..لكني اكتشفت احلقيقة بعد أن
عاد إِل عقيل ووعيي ..وأنا اآلن أعيش حيايت بكل حرية ،ال يقيدين فيها إله ،وال يتحكم يف
دين ..فأنا أحق بحيايت من غريي ..لقد اكتشفت ـ كام اكتشف سارتر ـ أن وجود اهلل يعطل
وجودي أنا ،فلذلك كان (األفضل أن ال يكون اهلل موجو ًدا حتى أوجد أنا)
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قال ذلك ،ثم انرصف عني ،وهو يصفر ويرقص كاملجانني ..حينها مل أجد من فرط
اكتئايب إال أن أسري خارج قريتي ألستلقي عىل عشب بعض املروج ،أتأمل السامء واجلامل املودع
فيها ،وأتعجب من تلك العقول التي تغفل عن كل هذه الصنعة اإلهلية ،والعناية الربانية ،لُتتع
يف مستنقعات الشياطني.
حينها جاءين معلمي اجلديد [معلم اإليامن] حماطا هبالة النور التي تغشاه من مفرق رأسه
إىل أمخص قدميه ،وقال ِل :قم لنزور اهلاربني من جحيم اإلحلاد..
قلت :أتريد أن تعود يب إىل فندق املالحدة ..ذلك الفندق الذي امتألت فيه باملرارة
واألمل؟
قال :ال ..ستزور اليوم جنات اهلاربني من جحيم اإلحلاد ..أولئك الذين أعملوا
عقوهلم ،وطهروا نفوسهم ،فاستعدوا لنيل فضل اهلل باهلداية التي أخرجتهم من ظلامت
الضاللة إىل نور اإليامن ..ومن جحيم اجلحود إىل نعيم العرفان.
قلت :ال تذكرين باجلاحدين املارقني ..فقد رأيت اليوم أحدهم ،وكاد قلبي ينفطر ملرآه،
وكادت يدي متتد لرقبته ،فتخنقها ..ليتك سمعت ما قال.
قال :ما أكثر من قال ما قال ..لكنه عاد إىل وعيه ،وعادت إليه فطرته ،وفر من جحيم
املالحدة لتستقبله جنان فضل اهلل ..فاهلل كريم غفور شكور..
قلت :لكنك مل تسمع ما قال ..ولو سمعته ملا رددت عيل هذا.
قال :ربام مل أسمعه ،ولكني سمعت السحرة حني دخلوا عىل فرعون قائلني﴿ :بِ ِعزَّ ِة
فِ ْرع َْو َن إِنَّا َلن َْحن ا ْلغَالِب َ
ون﴾ [الشعراء ..]44 :ومل خيرجوا من عنده إال وهم يقولون﴿ :آ َمنَّا
ِ
وسى َو َهار َ
ون﴾ [الشعراء]48 ،47 :
بِ َر يب ا ْل َعاملَنيَ (َ )47ر يب م َ
قلت :ربام كان ألولئك السحرة بعض العقل الذي جعلهم يرددون ذلك.
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قال :ال حتجر هداية اهلل وفضله العظيم ..وسلم لربك ،وال تقُتح عليه ..وإن كان لك
من يشء تفعله نحوهم ،فهو أن تدعو اهلل هلم باهلداية ،وأن تقوم بام جيب عليك من إقامة احلجة
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ِْ ِ
اد ْهل ْم بِا َّلتِي ِه َي
احلك َْمة َواملَْ ْوع َظة ْ َ َ َ َ
والدليل ..فاهلل تعاىل يقول ﴿ :ا ْدع إِ َىل َسبِ ِ َ ي
َأ ْح َسن إِ َّن َر َّب َك ه َو َأ ْع َلم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َوه َو َأ ْع َلم بِاملْ ْهت َِدي َن﴾ [النحل]125 :
قلت :لكن هؤالء ال يفهمون حجة ..وال يقتنعون بدليل ..وكيف يتاح هلم ذلك،
وقلوهبم مغلقة ،وعقوهلم معطلة ،ونفوسهم مدنسة؟
قال :أد ما عليك من واجب ..واترك هلل اهلداية ..فـ ﴿ إِن ََّك َال َ ْهت ِدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َو َلكِ َّن
اهللََّ َ ْهي ِدي َم ْن َي َشاء َوه َو َأ ْع َلم بِاملْ ْهت َِدي َن ﴾ [القصص]56 :
قلت :بأي لغة تريد أن أحدثهم ..وبأي حجة تريد أن أخاطبهم ..وهم قد سدوا آذاهنم
عن كل ألوان احلجج؟
قال :خاطبهم بأي لغة تتناسب مع عقوهلم وأمزجتهم ..فلله طرائق بعدد اخلالئق.
قلت :فهال وصفت ِل بعضها ..فأنت معلم اإليامن.
قال :ألجل هذا جئتك اليوم.
قلت :هل تقصد تعليمي براهني اإليامن؟
قال :سأذهب بك إىل من يعلمك تلك الرباهني..
قلت :من تقصد؟
قال :أولئك الذين اكتووا بنار اإلحلاد ،ثم من اهلل عليهم باهلداية ،فهم أدرى الناس
بمسالك اإليامن لدرايتهم بمسالك الشبه.
قلت :أتقصد أننا سنزور يف رحلتنا هذه مالحدة؟
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قال :سنزور من اكتووا يف يوم من أيام حياهتم بنار اإلحلاد ..لكن هداية اهلل تداركتهم
بسبب صفاء رسائرهم ،وطهر نفوسهم ..فلذلك خرجوا من جحيم اإلحلاد ..ودخلوا جنات
اإليامن.
قلت :فمن هم؟
قال :كثريون ..سُتاهم ..وتسمعهم ..ولك أن تسأهلم ..وهلم أن جييبوك.
قلت :هل سنذهب اآلن إليهم.
قال :ال ..سيأتون هم إلينا..
قلت :مل أفهم ما تعني.
قال :حدق برص اإليامن ..وسُتى ما مل تكن ترى ،وتسمع ما مل تكن تسمع.
قلت :ما عيل فعله؟
قال :أغمض عني امللك ،وافتح عني امللكوت ..وسُتى من العوامل ما كان حمجوبا
عنك.
فعلت ما طلبه مني ،كام دربني عىل ذلك معلم السالم ..وفجأة رأيت شيئا عجيبا..
لقد حتولت تلك املروج التي كنت مستلقيا عىل عشبها إىل جنات وارفة ممتلئة بكل
أصناف األزهار ،وكل أنواع الطيور ..وكان أرجيها يعبق بنسيم عليل ممتلئ بالروائح الطيبة..
وكأن اجلنة قد تنزلت من عليائها إىل ذلك املكان..
وفجأة رأيت برشا كثريين جيتمعون مجاعات متفرقة ..جيلسون عىل أرائك من العشب
اخلالص ..يبتسم بعضهم لبعض ،وحيدث بعضهم بعضا..
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الرباهني القاطعة
فجأة اقُتب مني أحدهم ،وقال :مرحبا بك يا تلميذ اإليامن ..لقد أخربنا معلم اإليامن
عنك ،وعن زيارتك لنا ،ونترشف بأن نكون أول من يستقبلك.
قلت :من أنت؟
قال :لن تعرفني ..وال حاجة لك بمعرفتي ..ألن كل من تراه هنا ختىل عن اسمه ورسمه
منذ عرفه..
قلت :أنت تذكرين بذلك الوِل الصالح الذي سئل عن اسمه ،فقال :لقد ذهب عني ،ال
أعاده اهلل إِل.
قال :صدق ..فمن عرف اهلل مل حيجب عنه بغريه كائنا من كان حتى نفسه التي بني
جنبيه..
قلت :إن هذا من احلجب التي حالت بني بعض قومي وبني اإليامن ..فقد خافوا عىل
وجودهم أن يلغى بسبب وجود اهلل ..فلذلك راحوا يلغون وجود اهلل ليبقى هلم وجودهم.
قال :وهل هلم وجود من دون مدده ..إن إلغاءهم لوجود اهلل هو إلغاء لوجودهم ،فال
وجود إال منه ،وال وجود إال به..
قلت :هنيئا لك هذه املرتبة الرفيعة ..وهذا املقام السامي ..الشك أنك سليل أرسة من
الصاحلني الذين توارثوا الوالية وأجمادها.
قال :بل أنا سليل أرسة من املالحدة الذين ألغوا هلل من حياهتم ..ولوال أن من اهلل عيل
باهلداية لكنت اآلن يف فندق املالحدة ،ال يف روضات جنات املؤمنني التي تراها.
قلت :فكيف ختلصت من قيود اإلحلاد ..وكيف هربت من سجوهنم؟
قال :هلم بنا إىل جملسنا ،وسُتى نفرا من أصحايب ،وسنحدثك مجيعا عن نعمة اهلل علينا
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باهلداية ،وكيف أخرجنا اهلل من ظلامت الغواية إىل نور اهلداية.
قلت :أتقصد هذه األرائك التي جيلس عليها أولئك النفر من النوارنيني؟
قال :أجل..
قلت :فلم أرى حلقات كثرية منفصلة ..مل مل جتتمعوا مجيعا يف حمل واحد ،بحيث يسمع
بعضكم بعضا ،وحيكي بعضهم لبعض؟
قال :أمل تسمع ما قاله معلم اإليامن لك ..هلل طرائق بعدد اخلالئق؟
قلت :أجل ..لقد قال ِل ذلك.
قال :فكل من تراه له طريقته اخلاصة التي وصل هبا إىل اهلل ..فاهلل يدِل حبال فضله لعباده
كل حني ..فمن شاء أن يتعلق هبا تعلق ..ومن شاء أن يبقى يف عوامل نفسه بقي.
قلت :فبأي حبل تعلقتم؟
قال :أنا وأصحايب تعلقنا بحبل [الرباهني القاطعة]
قلت :فلم تعلقتم هبا دون غريها؟
قال :لقد كنا قبل تنعمنا بنعمة اإليامن من الفالسفة الذين تومهوا أن العقل يرفض اهلل..
وال يثبت وجوده ..أو يتوقف يف ذلك ..لكنا بعد البحث والتحري ،والتأمل والتدقيق وصلنا
إىل احلقيقة العظمى ،وهي أن اهلل هو الدليل عىل خلقه ،وليس اخللق هو الدليل عىل اهلل ..فلوال
اهلل ما كان يشء من األشياء.
قلت :لقد ذكرتني بقولك هبذا بـ[فرنسيس بيكون] ،فقد قال( :القليل من الفلسفة يميل
بعقل اإلنسان إىل اإلحلاد ،ولكن التعمق فيها ينتهي بالعقول إىل اإليامن ..إذا أمعن (العقل)
)( )1

النظر وشهد سلسلة األسباب كيف تتصل حلقاهتا فأنه ال جيد بدً ا من التسليم باهلل

قال :صدق فرنسيس بيكون  ..لقد كان يف يوم من األيام صديقي ..واحلمد هلل كانت
(  )1ملحدون حمدثون معارصون ،د .رمسيس عوض ،ص .58
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نصيحته تلك سببا من أسباب هدايتي.
قلت :فهال حدثتني عن ذلك.
قال :هلم بنا نجلس إىل تلك األرائك حيث جيتمع أصحايب ،وهناك ستسمع مني
ومنهم.
برهان العلية:
جلسنا يف حلقة من احللقات ،وبمجرد جلوسنا اقُتبت أرائك اإلخوان املنورين بنور
اإليامن من بعضها بحركات آلية يف منتهى الدقة واجلامل ،مما جعلني أعيش قوله تعاىل يف وصف
أهل اجلنة﴿ :إِ ْخ َوانًا ع ََىل رس ٍر م َت َقابِلِنيَ ﴾ [احلجر]47 :
كان اجلو ممتلئا باألنوار اجلميلة اهلادئة ..وكان النسيم مملوءا بالعطر الفواح الطيب..
فانرشحت نفيس انرشاحا شديدا ،ورحت أقول من حيث ال أشعر :هلم بنا إىل احلديث عن
رس وجودكم هنا ..فام أرسلني معلمي معلم اإليامن إال هلذا؟
قال أحدهم ،وهو صاحبي الذي جاء يب إىل ذلك املجلس﴿ :إِ يين ك َ
َان ِِل َق ِري ٌن ()51
َيقول َأإِن ََّك ملَِ َن املْ َصدي ِقنيَ (َ )52أإِ َذا ِم ْتنَا َوكنَّا ت َرا ًبا َو ِع َظا ًما َأإِنَّا ملَ ِدين َ
ون ([ ﴾)53الصافات:
 .. ]53-51ويقول ِل :هل تصدق حقا أن هناك إله يف هذا الوجود ..فإن كان هناك إله ،فأين
هو ،ومل ال نراه ،ومل ال يظهر لنا نفسه؟
وكنت أصدقه يف كثري مما يقوله تبعية طوعية مني ،النبهاري بالكثري من منجزاته ،والتي
جعلتني أعطيه العصمة املطلقة ،وأقول يف نفيس :يستحيل عىل من استطاع أن يصل إىل كل
ذلك املال واجلاه ،وأن يصطاد كل تلك القلوب والعقول ،أن يكون كاذبا فيام ادعي..
لكن اهلل بفضله الكريم خلصني منه بواقعة بسيطة وقعت ِل ،مل أكن أعلم أهنا خترجني
من جحيم اإلحلاد إىل جنات اإليامن ..فإن شئتم أن أذكرها لكم فعلت ..وإن شئتم اقترصت
منها عىل الرباهني التي أخرجني اهلل هبا من أوهامي.
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قال أحدهم :هلم اذكرها لنا تفاصيلها ..فام حتلو جمالسنا هذه إال بالتفاصيل.
قال الرجل :يف ذلك اليوم دعيت للشهادة يف املحكمة من طرف صاحبي الذي ذكرته
لكم ..وقد ذهبت إليها عىل الرغم من أنني مل أعاين شيئا ..ولكني كنت واثقا متاما أن صاحبي
صاحب العلم و املال واجلاه ال يمكن أن يظلم أو يغدر ..فقد كانت ثقتي فيه ال حد هلا ..لكن
اهلل شاء أن جيعل ذلك اليوم سببا يف اكتشايف حلقيقته ،واكتشايف بعد ذلك هلل تعاىل.
وقد وضح ِل صاحبي ،ومدراء أعامله ما عيل أن أقوله بدقة ..فحفظته عن ظهر قلب..
لكني ما دخلت القاعة ،وسمعت كالم املتهم ،ورأيت سنحة وجهه حتى نسيت كل يشء.
لقد كان أول ما بدأ به املتهم كالمه ،هو شهادته عىل نفسه ،وإقراره بأنه صاحب الفعلة
التي اهتم هبا ،وأنه ال حيتاج إىل أي شهود يثبتون ذلك أو ينفونه ..ورسين ذلك كثريا ،فقد ألقى
عن ظهري تبعة الشهادة بام ال أعلم(..)1
لكن املتهم مل يكتف بذلك ،بل راح يقول للقايض ،واملدعني عليه :لكن اسمعني ـ
سيدي ـ قبل أن حتكم عيل بام تشاء ألذكر لك رس فعلتي تلك ..ولعلك بعدها تعذرين ..ولعلك
تنزل عيل ما تشاء من العقوبة.
مل جيد القايض ومن حوله من املستشارين سوى أن يأذنوا له باحلديث ،فقال :كل ما
سأقوله لكم حقيقة مطلقة يشهد عليها صاحب املعمل الذي ادعى عيل ،ويشهد عليها كذلك
العامل الذين حَضوا ،فإن رأوا أين أضفت شيئا من عندي ،فيمكنهم أن يكذبوين.
قال ذلك ،ثم التفت اىل العامل الكثريين الذين حَضوا قاعة املحاكمة ،وقال :سيدي
القايض ..إن هؤالء العامل الذي تراهم يشهدون أن املدعي عيل كان جيمعنا كل أسبوع ليلقي
علينا حمارضاته التشكيكية يف كل احلقائق ،مما جعل الكثري منا يكاد يفقد عقله ،وبعضنا خرج
من مجيع معتقداته التي ورثها ،وكان سعيدا هبا من دون أن جيد أي معتقدات صحيحة نافعة
(  )1استلهمنا هذا املعنى من قصة إبراهيم عليه السالم ،وما فعله مع األصنام ليقيم احلجة عىل قومه.
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يمكن أن تعوضها ..ولذلك فإنني أدعي عىل املدعي عيل بأن جريمته أكرب من جريمتي ..فأنا
مل أفعل سوى أن قطعت التيار الكهربائي عن اآلالت عدة ساعات ،مما أحدث بعض اخلسارة
يف املعمل ..لكن هذا الرجل قطع تيار احلياة عن أرواح أصحايب من العامل قطعا أبديا ..وهو
بذلك قد قام بقتلهم من حيث ال يشعر.
قال القايض :وضح ما تقول ..فنحن ال نفهم شيئا.
قال املتهم :أنتم تعلمون أن الرجل الواقف أمامكم ،والذي يطلق عليه الناس اسم
[ديفيد هيوم( ،])1ليس رجل أعامل فحسب ،وإنام هو فيلسوف أيضا ،مثله مثل زمالئه يف
الفلسفة ديكارت وسبينوزا وبيكون وكانط وجون ستيوارت ميل وبرنارد راسل ..وغريهم.
قال القايض :نعم نعلم ذلك ..فهل يف ذلك مشكلة؟
قال املتهم :لكن فلسفته ـ سيدي ـ ليست فلسفة عادية ،إهنا نوع من السموم القاتلة ..إن
أفكاره تنخر العقل والروح ،فال تبقي منهام شيئا ..بل جتعل اإلنسان يشك يف كل يشء.
قال القايض :وضح أكثر.
قال املتهم :إن املتهم الواقف أمامكم سيدي يتميز عن غريه من الفالسفة بأنه سلك
خط ًا فلسفيا جديد ًا خطريا ..فال هو سقط يف املثالية املشغولة بالتأمل العقيل ..وال هو نارص
املذهب التجريبي ..لقد كان يذكر لنا كل حني أن مصدر املعرفة لإلنسان ال يكون بالعقل ،كام
أنه ال يكون باحلواس ..بل هو يرى أن مصدر املعرفة عند اإلنسان ال يكون إال بالعادة
والتكرار..
ولذلك أنكر وجود ما يسمى بالعقل البرشي ،وقال :إن العقل ليس سوى ذاكرة نحفظ

(  )1ديفيد هيوم ( ،) 1776 ،1711فيلسوف واقتصادي ومؤرخ اسكتلندي ولد وتويف بأدنربه ،أهم كتبه :بحث يف الطبيعة
اإلنسانية ،ثالثة أجزاء ،وفحص عن الفهم اإلنساين ،وفحص عن مبادئ األخالق ،والتاريخ الطبيعي للديني ،وغري ذلك راجع
تاريخ الفلسفة احلديثة ليوسف كرم  172ـ .173
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هبا جتاربنا وجتارب اآلخرين ..وهبذا أبطل العلية ،وفتح الباب عىل مرصاعيه هلدم املنهج
اإلستقرائي ،ومنه هلدم املنهج التجريبي ..وبذلك أحدث هذا الرجل من الفضائح الفلسفية ما
هو وبال عىل البرشية مجيعا ..و..
قاطعه القايض ،وقال :قبل أن تكمل ،دعنا نسأل صاحب الدعوى ديفيد هيوم عن مدى
صحة ما قلت ..وهل هو حقا يرفض السببية؟
قال ديفيد :أجل ـ سيدي القايض ـ فقد اكتشفت أن السبية ليست سوى نتيجة للربهان
االستقرائي القائم من املالحظة املستمدة من االطراد يف الطبيعة كوسيلة للنظر للمستقبل
والتنبؤ به ..فلو رأينا ظاهرتني تتبع إحدامها األخرى عىل الدوام ،فالنتيجة أهنام سيستمران يف
التتابع إىل األبد..
التفت القايض إىل املتهم ،وقال :واصل حديثك..
توجه املتهم إىل ديفيد هيوم ،وقال( :)1اسمعني ـ ديفيد ـ ألقول لك بكل رصاحة :لقد
حجبك حسك املمتلئ بالزهو والغرور عن كل يشء ..فرحت تعتربه املجال الوحيد للمعرفة،
واملنبع الفريد لإلدراك ..ورحت حترص املعارف يف املادة اجلامدة ،وما ارتبط هبا ..ورحت تعترب
كل ما يتحدث عنه العقالء من مصادر للمعرفة غري احلس واملادة أوهاما ال حقيقة هلا ،وخرافة
ال وجود هلا إال يف خميلة أصحاهبا.
ومل تكتف بذلك ،بل رحت تعترب كل معتقدات اإلنسان وآراءه عن العامل اخلارجي جمرد
خياالت وأوهام ال وجود هلا ..وأهنا جمرد مدركات ذهنية خمتزنه ،وأن اإلنسان ال يفعل سوى
أن يسقط كل ذلك عىل العامل اخلارجي ،ويفرسه به ،فتكون احلصيلة أن يعلن عن ذاته ،وعن
مكونات نفسه ،وال يعلن عن احلقائق اخلارجية التي يزخر هبا العامل الواقعي.
ومل تكتف بذلك ،بل رحت متعن يف احلس والكثافة ،فتعترب كل أفعال اإلنسان وكل
(  )1النص الوارد هنا مقتبس بترصف من كتاب [ما قاله املالحدة ومل يسجله التاريخ]
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سلوكاته جمرد ردود أفعال ملا يعتمل يف نفسه من إحساس باللذة أو األمل ،واستجابة لكل ما
يشعر به اجتاه األشياء من سعادة أو شقاء ..وبذلك أصبحت احلواس الظاهرة هي املتحكمة يف
كل يشء ابتداء من اإلحساس باللذة واألمل.
بل إنك اعتربت احلواس الباطنة جمرد تابع ذليل للحواس الباطنية ..فألغيت بذلك
وجودها وحقيقتها.
أتدري ما فعلت بفلسفتك الرعناء هذه ..لقد قضيت عىل كل حقائق الوجود ،كام
قضيت عىل كل القيم النبيلة ..وكيف ال تقيض عليها ،وقد جعلت األخالق قائمة عىل أصول
حسية مادية بحتة ..وكيف ال تقيض عليها ،وقد جردت اإلنسان من مسئوليته عىل أفعاله،
وجعلت حركاته كلها جمرد ردود أفعال ملا حيس به من لذة ،أو ما حيس به من أمل..
سكت قليال ،ثم قال :إن املدعي عيل الواقف أمامكم ليس من أولئك املُتددين املتوقفني
الالأدريني من أصحاب اإلحلاد السلبي ..بل كان من أصحاب اإلحلاد اإلجيايب الذين راحوا
حياولون التامس األدلة عىل نفي وجود اهلل ..وقد رأى أن من أصحابه يف كل تاريخ البرشية من
وضع لذلك مبادئ ونظريات ممتلئة بالعبث والالعقالنية كنقض مبدأ اخللق ،ومشكلة العدل
والرش ،واستحالة الوحي ،ونقد الكتب املقدسة لألديان ،واستحالة احلياة بعد املوت ..فراح
يضيف إليها شيئا جديدا مل يسبقه إليه أحد ،بل مل يفكر فيه أحد أصال ،وهو [إبطال مبدأ
السببية]( )1الذي اتفقت عليه مجيع العقول ،بل اعترب من (إحدى بدائه الفكر األساسية) ،ذلك
)()2

أنه (ال حيدث يشء بال علة ،أو عىل األقل بال سبب حمدد

بل إن الفطرة تقتضيه ،فالطفل الصغري إن تعرض لتأثري مؤثر ما؛ تراه يطلب ذلك املؤثر
ويبحث عنه ،فيلتفت ليبحث عمن رضبه خلسة ،لكونه مما ارتكز يف فطرته ،ويف مبادئ عملياته
(  )1استفدنا املادة العلمية هنا من مقال مهم بعنوان :األسس الال عقلية لإلحلاد ..مشكلة مبدأ العامل نموذج ًا ،لعمرو بسيوين.
(  )2املعجم الفلسفي جلميل صليبا.649/1 ،
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العقلية األوىل أن لكل فعل فاعال ،ولكل مصنوع صانعا ..بل إنه إن مل جيد ذلك املؤثر يرتبك،
بل لعله خياف وهيلع ،وسبب ذلك اخلوف ليس اجلن أو الشياطني ..فالطفل ال يدرك وجود
تلك القوى غري املنظورة أصال يف تلك املرحلة املبكرة من حياته ،ولكن سبب ذلك هو
االضطراب النفيس الذي يصيبه نتيجة اختالل املبادئ التي يفهم هبا الوجود.
وهلذا كان البحث يف العلل قديام قدم الفكر نفسه ،فمنذ العصور الفلسفية لليونان اهتم
أرسطو بدرس العلل ،وقسمها إىل علل أربع :املادية ،والصورية (اهليوىل) ،والفاعلية،
والغائية( ..)1وقد أثبت باألدلة العقلية أن اهلل هو العلة األوىل ،وليس معلوال ليشء آخر.
لكن صاحبنا هذا أثناء دفاعه عن اإلحلاد ،وحقده عىل اإليامن أنكر هذا املبدأ لسبب
وحيد ،وهو أن مجيع املؤمنني من فالسفة ورجال دين يعتمدون عليه إلثبات وجود اهلل.
التفت القايض إىل ديفيد ،وقال :هل حقا ما يقول الرجل؟
قال ديفيد :أجل ..كل ما قاله صحيح ..وأنا فخور بأين وجدت من عامِل من فهم
فلسفتي ..الشك أن هذا العامل قرأ كتايب األكرب(بحث يف الطبيعة اإلنسانية) ،والذي ذكرت
فيه أن فكرة العلية قائمة عىل أسس ثالثة :هي االتصال ( ،)2واألسبقية ( ،)3واالرتباط
الَضوري ..ثم رحت أفند السبية فيهام مجيعا.
لقد عربت عن مقولتي يف نفي االرتباط الَضوري بقوِل( :رؤية أي شيئني أو فعلني،
مهام تكن العالقة بينهام ،ال يمكن أن تعطينا أ ي فكرة عن قوة ،أو ارتباط بينهام ،وأن هذه الفكرة

(  )1تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم.148 ،
(  )2يقصد باالتصال أن األسباب واملسببات متصلة ببعضها ،وأن اليشء ال يمكن أن حيصل يف زمان أو مكان يبْعد عن زمانه
ومكانه بالفعل.
(  )3ال يرى هيوم رضورة أن تكون العلة ـ بحسب الظاهر ـ سابقة عىل معلوهلا ،بل يراها أمرا حيتمل (اجلدل ) ،ومع تسليمه أن
التجربة يف معظم األحيان تنترص ألسبقية العلة عىل املعلول ،لكن مبدأ األسبقية يبقى ـ عنده ـ دائام غري قابل للتدليل بنوع من
االستنتاج أو الربهان !.
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تنشأ عن تكرار وجودمها معا ،وأن التكرار ال يكشف وال حيدث أي يشء يف املوضوعات ،وإنام
يؤثر فقط يف العقل بذلك االنتقال املعتاد الذي حيدثه ،وأن هذه االنتقال املعتاد من العلة إىل
املعلول هو :القوة والَضورة)
وقلت( :ليست لدينا أية فكرة عن العلة واملعلول غري فكرة عن أشياء كانت مرتبطة
دائام ،ويف مجيع األحوال املاضية بدت غري منفصلة بعضها عن بعض ،وليس يف وسعنا النفوذ
إىل سبب هذا االرتباط ..وإنام نحن نالحظ هذه الواقعة فقط ،ونجد أنه تبعا هلذا االرتباط
كونا نحن يف احلال
املستمر فإن األشياء تتحد بالَضورة يف اخليال ،فإذا حَض انطباع الواحد َّ
)( )1

فكرة زميله املرتبط به يف العادة

التفت القايض إىل املتهم ،وقال :واصل ..لكن ال تغرق بنا يف بحر الفلسفة العميق..
حدثنا فقط عن آثار أقواله عليك وعىل أصحابك من العامل.
قال املتهم :أجل ـ سيدي ـ فهديف من كل ذلك احلديث هو الوصول إىل هذه النقطة
اخلطرية ..فقد كان ألقواله تلك ،والتي شهد هبا عىل نفسه أمامكم آثار كثرية عىل أصحايب من
العامل وغريهم ..فقد كان له دوره يف إمداد املالحدة بامدة العقالنية جديدة يقضون هبا عىل
كل احلجج العقلية للمؤمنني.
لقد عرب بعضهم عن ذلك ،فقال( :هيوم أول فيلسوف أورويب نقل فكرة العلة من
معانيها األرسطية إىل معنى التتابع املجرد بني السبب واملسبب ،أي التتابع الذي ال يعني شيئا
أكثر من أن السبب سابق ملسببه فيام دلت عليه العادة (التجربة) .وقد كان يمكن عقال أن جييء
)()2

الُتتيب عىل صورة أخرى ،لكنه جاء هكذا

(  )1انظر :حتقيق يف الذهن البرشي هليوم ،ترمجة د حممد حمجوب 116 ،ـ  ،117و  126وهيوم لزكي نجيب حممود .148
(  )2مناهج البحث عند مفكري اإلسالم لعيل سامي النشار.164 ،
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وقد استفاد من مقولته تلك عامنويل كانط ( ،)1الذي أعطى املالحدة املربر العقيل لنفي
وجود اهلل ،باعتبار أنه ال يمكن التدليل عليه بالدليل العقيل ..بل راح ـ حتت تأثري تلك املقولة ـ
يزعم أنه يستحيل إثبات وجود اهلل بالعقل ،كام أنه يستحيل إثبات عدمه ..ثم ترك القضية بعد
ذلك للضمري ،وملصادرات العقل العميل.
لقد كان قبل احتكاكه به وبأفكاره املسمومة ال يقول بذلك ،بل كان يقرر العلية يف كتبه،
لكنه بعد اطالعه عىل مقالته حتول إىل كانط املؤمن الوحيد الذي حيبه املالحدة ،ويستدلون
بمقاالته لَضب الدين ..لقد قال يف ذلك( :إن هيوم أيقظني من سبايت االعتقادي ،وكان ذلك
برأيه يف مبدأ العلية بنوع خاص ،إذ كان قد قال :إن مبدأ العلية ليس قضية حتليلية ،أي :إن
املعلول ليس متضمنًا يف العلة أو مرتب ًطا هبا ارتبا ًطا رضور ًّيا ،وإن الَضورة التي تبني له ما هي
)()2

إال وليدة عادة تتكون بتكرار التجربة

سكت قليال ،ثم قال ( :)3لقد كان املدعي جيمعنا ـ معرش العامل البسطاء ـ كل حني،
ويقول لنا :أنتم تزعمون أنه إذا كان للبيت مهندس ،فال بد أن يكون للكون خالق ..وهذا
قياس فاسد ..فنحن مل نشاهد عاملَا آخر لنقارنه بعاملنا كي نستنتج أن هذا العامل خملوق
بالَضورة.
كان يقول هذا ،وهو مدرك متام اإلدراك أن البيت والكون من جنس واحد ،فكالمها
كيان مادي حادث يف الزمان واملكان ،وكالمها حيتاج إىل طاقة ،واالختالف بينهام يقترص عىل
الصفات فقط ،وليس اجلنس.
(  )1عامنويل كانط ( 1724ـ  ،) 1804حاول التوسط بني التجريبية والعقالنية املثالية ،ووجه نقدا عقليا للدين ،أهم كتبه :نقد
العقل اخلالص النظري ( املشهور بنقد العقل املحض ) ،ونقد العقل العميل ،ونقد احلكم ،وميتافيزيقا األخالق ،ورسالة يف السالم
الدئم راجع يوسف كرم  208ـ .216
(  )2تاريخ الفلسفة احلديثة ،ليوسف كرم .210
(  )3انظر :اإلحلاد ووجود اهلل ،أمحد حممد حسن وأمحد دعدوش.
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قال القايض :سمعنا ما قلت ..لكنا مل ندرك بعد عالقة ذلك باجلريمة التي فعلتها.
قال املتهم :لقد فعلت تلك اجلريمة التي اعُتفت هبا أمامكم بكل طواعية ،ألثبت له
قانون العلية الذي راح ينفيه ،ويتهم املؤمنني باجلنون لقوهلم به ..لقد ذكرت له يف بعض
املجالس التي عقدها لنا لتلقني اإلحلاد قصة العجوز التي سئلت عن رس إيامهنا ،فقالت( :من
آلة النسيج هذه ،فعند ما أمسك مقبضها وأدوره هبذا الدوران ينسج احلبل ،وحيث أرفع يدي
وأتوقف عن التدوير تتوقف ويبقي الصوف والقطن عىل حاله ،عندها ال نسيج ينسج ،وال
ليف يربم ..من هنا أيقنت أن لألفالك والنجوم والكواكب السيارة والشمس والقمر واألرض
ونظام اخللق بأمجعه خالق ًا مقتدر ًا ،متى شاء عطل الوجود ورماه يف هوة العدم .وإن شاء أمده
)()1

بأسباب احلياة وأدار عجلة استمراره

وذكرت له أن طائفة من املالحدة طلبوا من بعض العلامء أن يثبت هلم وجود اهلل ،فقال
هلم( :قبل أن أناظركم هلم بنا إىل الشاطئ ،فقد علمت أن هناك سفينة مملوءة من البضائع
واألرزاق جاءت تشق عباب املاء حتى أرست يف امليناء ،ونزلت احلمولة وذهبت ،وليس فيها
قائد وال محالون وال عساكر وال حراس ..فهي فرصة لنا للغنيمة منها) ..ضحك املالحدة
لقوله ،وقالوا له( :كيف تريد أن تناظرنا وأنت ال عقل لك ..فهل يعقل أن سفينة تأيت بدون
قائد وتنزل وتنرصف؟! حتى صبياننا ال يصدقون هذا) ..فقال( :كيف ال تعقلون هذا،
وتعقلون أن هذه الساموات والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب والناس
كلها بدون صانع؟)
عرفت ربك؟ فقال( :ال َبعرة تدل عىل البعري،
وذكرت له قول األعرايب عندما سئل :بِ َم
َ
واأل َثر يدل عىل املسري ،ليل داجٍ  ،وهنار ساجٍ  ،وسامء ذات أبراج ،أفال تدل عىل الصانع
اخلبري؟!)
(  )1معرفة اهلل ،ج ،1ص.148 :

24

لكنه بدل أن يواجه حججي باحلجج راح يسخر مني أمام العامل ،وحيول املسألة عن
مسارها ،ويقول :إن هذه املقولة مليئة باملغالطات املنطقية ..وأوهلا مل البعري؟! ..مل ال يكون
اجلاموس أم البقر أم املاعز أم اجلمل؟! ..وهذا ينطبق عىل الكون ،فلامذا هو اهلل؟ مل ليس فيشنو
أو أودين أو زيوس أو أهووا مازدا؟
والثاين أننا نعرف شكل البعرة من اخلربات السابقة ،ونعلم كيف يتم تكوينها؛ لذا عندما
نراها يساعدنا دماغنا عىل إمدادنا بمعلومة سابقة متكننا من التعرف عىل اجلسم املوجود أمامنا،
واآلن تأملوا معي ذلك األعرايب الذي وجد البعرة وأثر السري ،ختيلوا لو أنه رأى حفرة عىل
شكل مثلث ..ماذا كان سيقول؟ البعرة تدل عىل البعري ،واحلفرة تلك تدل عىل ..ببساطة لن
يعلم؛ ألنه ليست لديه خربات سابقة متكنه من التعرف عليه.
كان العامل يضحكون من أمثال هذه الكلامت ،وهم ال يدركون الكم الكبري من
املغالطات التي حتوهيا..
التفت القايض إىل ديفيد ،وقال :هل صحيح ما ذكره الرجل؟
قال ديفيد :أجل ..فقد نيس أنه يتحدث مع فيلسوف ..فمن العجوز ومن األعرايب حتى
أتلقى منهم معاريف ..إهنم عوام بسطاء ال عقول هلم ..فكيف أسلم هلم عقيل؟ ..ولو أنه بدل
ذلك حدثني بطريقتنا ـ نحن الفالسفة ـ لربام أكون قد ناقشته مناقشة علمية ،أو ربام أكون اتبعته
يف دعواه.
رفع رجل من القاعة يده ،وقال :ما دام قد طلب هذا ،فليسمح ِل ـ سيدي القايض ـ أن
ألبي رغبته يف هذا املجلس ،وأن أحدثه بالطريقة التي يريدها ..فأنا ضيف عىل هذه املدينة،
وأشتغل بالفلسفة ،ولدي فيها أبحاث وكتب ..وقد أتيت إىل هنا عندما سمعت بالقصة ،ألرى
هل حيتفظ صديقي ديفيد بمبادئه يف إنكار العلية أم تراه يُتكها لتعارضها مع مصاحله ..وقد
رأيت أنه تركها بسهولة وبساطة ،فهو بمجرد حصول احلادثة يف مصنعه تأكد أن هناك من يقف
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وراءها ،فراح يتحرى عنه إىل أن وجده ..وهكذا لو تعامل مع احلقائق الكربى ،وحترى عنها
لوجد كل األدلة التي ترشد إليها.
قال القايض :لقد طلب أن حتدثه بطريقة الفالسفة ..ال بطريقة العوام.
قال الفيلسوف :أجل ..سأحدثه بذلك ..إن ما عرب عنه العامل بلغته البسيطة هو ما يعرب
عنه يف الفلسفة بدليل العلية وهو دليل من بني آالف األدلة عىل وجود اهلل ..بعضهم يسميه
الدليل الكياين(.)1
واملقدمة األوىل من هذا الدليل هي أننا نرى يف العامل حادثات ،وتقلبات ،حتى إن
وجودنا نحن من مجلة تلك احلادثات ..وهذه مقدم ٌة ،مبنية عىل اإلحساس واملشاهدة ،ومسلم
هبا عند أهل العلم القديم ،والعلم احلديث.
حادث من ٍ
ٍ
علة] ،وهذه
أما املقدمة الثانية ،والتي أنكرها صاحبنا ،فهي أنه [ال بد لكل
املقدمة ،وإن كانت ال تستند بكليتها إىل اإلحساس ،والتجربة ،واملشاهدة؛ بنا ًء عىل أن العلية
ٍ
ِ
حادث ،إال أهنا ليست دون املقدمة األوىل املبنية
نشاهد كل
يشاهد ،وال أن َّا مل
معنوي ،ال
أمر
َ
ٌّ
احلس يف القوة؛ بل أقوى منها.
عىل ي
قال القايض :كيف ذلك؟
قال الفيلسوف :ألن حصول العلم باملحسوس ،بواسطة اإلحساس ،يتوقف عند
التحليل العلمي عىل تصديق هذه املقدمة الثانية ،وهلذا ،حيق القول ،بأن( :الشبهة يف مبدإ
العلية ،تستلزم الشبهة يف وجود املحسوسات)
قال القايض :كيف ذلك؟
قال الفيلسوف :ذلك أن هذا املبدأ ،القائل بلزوم علة لكل حادثة من مبادئ الذهن
ٍ
إنسان ،وحيكم هبا ،قبل احلكم بسائر
األوىل ،بل هي من القضايا التي يتوقف عليها عقل كل
(  )1استفدنا بعض التقريرات هنا من [موقف العلم والعقل من رب العاملني] ،مصطفى صربي.
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القضايا ،وجيعل هلا قيمة ،وأمهية جتعالهنا فوق كل مناقشة ..فتلك القضايا للتفكر ،كالعضالت
للميش ،عىل تشبيه الفيلسوف [له بينج]
ٍ
إنسان يستخدمها ـ حتى ديفيد هيوم نفسه ـ ربام البعض ال يعرفها يف حالته
ذلك أن كل
االبتدائية ،أي يستخدمها من حيث ال يشعر ،وهي ِ
آخر تأمني عىل ما يعرف اإلنسان ،وما يريد
أن يعرفه من احلقائق؛ ولوالها ،ملا تقررت أي حقيقة يف األذهان.
لقد قال أرسطو معربا عن ذلك( :للمبادئ األوىل خصلتان؛ األوىل :عدم احتياجها إىل
اإلثبات بالدليل ..والثانية :كوهنا معلومة بيقني ،أعىل من مجيع النتائج ،التي يمكن أن تستنتج
منها؛ ألن االستنتاج جمرى اليقني ،واملبادئ معادنه) ..وقال( :لو احتاج كل معرفة إىل الربهنة،
الستحال العلم) ..أي ،للزم التسلسل يف الرباهني.
فجميع العلوم ـ سيدي القايض ـ مدينة ملبدإ العلية؛ ألن العلم معرفة اليشء بسببه؛
وبعبارة أخرى بدليله؛ فلوال مبدأ العلية يف اإلنسان ،ملا انبعثت نفسه إىل حتري األسباب،
والعلل ،وارتفعت العلوم.
و هذا الذي ذكرته ـ سيدي القايض ـ ال خالف فيه بني املذاهب الفلسفية؛ وإنام اخلالف
ِ
للفرد ،مكتسب ٌة للنوع؛ أو مكتسب ٌة للفرد أيض ًا؛
يف أن تلك املبادئ :فطرية مطلق ًا؛ أو فطري ٌة
وأصح املذاهب أوهلا ،كام أن األخري أضعفها.
التفت القايض إىل ديفيد ،وقال :هل ترى الرجل حدثك باللغة التي تناسبك؟
قال ديفيد :ال ..أريد لغة أخرى أكثر وضوحا..
قال الفيلسوف :ال بأس سأعرض لك الربهان عىل الطريقة املتبعة يف علم الكالم ،وهي:
ٍ
حادث ،يلزم أن يكون ممكن ًا؛ ال مستحيالً ،وإال ملا حدَ َ
ث؛ وال واجب ًا ،وإال ملا سبقه العدم..
كل
واملمكن ،ما ال يقتىض لذاته أن يكون موجود ًا ،وال أن يكون معدوم ًا ..فالوجود والعدم ،سيان
بالنسبة إليه؛ فإذا وجدَ  ،وجدَ ٍ
ال يلزم الرجحان من غري مرجحٍ  ،وهو ٌ
لعلة ترجحه له ،لئ َّ
حمال،
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ومستلز ٌم لعدم تساوي الوجود والعدم ،فيام فرض تساوهيام فيه.
رض فيه التساوي ،يستلزم خالف املفروض ،املؤدي إىل التناقض.
و عدم التساوي فيام ف َ
فعىل هذه الطريقة ،تكون املقدمة الثانية من مقدمات الربهان عىل وجود اهلل ،القائلة بأن
لكل حادث عل ٌة ،ثابت ًة بالربهان ،وعىل الطريقة األوىل تكون بدهيية.
فمقدمات هذا الدليل ،أدناها درج ًة يف اليقينية ،هي املقدمة األوىل ،املبنية عىل
احلس( ..)1فإذا كانت مقدمات الدليل يقينية ،كانت النتيجة املُتتبة عليها أيض ًا يقينية ،إال أن
مرتبتها يف اليقني ،تكون عىل قدر أدنى املقدمات مرتب ًة ِ
فيه ،ألن نتيجية القياس املنطقي تتبع
أخس املقدمتني اللتني يتألف منهام القياس ..حتى إن هذه الكائنات املحسوسة ،التي نسميها
[العامل] ،إن مل تكن موجودةً ،وكانت حواسنا تغالطنا ،فعند ذلك ينهار الدليل الذي أقمناه
إلثبات وجود اهلل ،باهنيار مقدمة من مقدماته.
لكنا ـ مجيعا سيدي القايض ـ نحمد اهلل عىل أننا لسنا من احلسبانية ،الذين ال يستيقنون
وجود العامل ،وينفون اليقني يف كل يشء ..ولسنا كذلك من [أشباه احلسبانيني] القائلني بأن
العامل عبارة عن صورة نفسية ،أنشأهتا أذهاننا يف نفسها ،وخميالتنا يف اخلارج ،وهم الذين
يتزعمهم الفيلسوف [كانت] ..كام أننا لسنا من القائلني بوحدة الوجود ،والذين أعدموا الدليل
عىل وجود اهلل بإعدام العامل؛ ألهنم مل ي ِ
عدموا الدليل ،وإنام أحلقوه باملدلول.
نحن لسنا مجيع أولئك ..ولذلك نرى أن العاقل يدرك وجود اهلل ،كام يدرك وجود
ِ
وجوده بدليله العقيل املنطقي.
املحسوسات ..أي أن إدراك وجودها ،ليس أقوى من إدراك
لقد عرب عن ذلك [له بينج] ،وهو من أكرب الفالسفة الغربيني األملان ،فقال( :إن اليقني
الربهاين ،عبارة عن اليقني البدهيي ،الذي ينطبق عىل رابطة بني احلقائق املتعددة ،بدالً من
انطباقه عىل حقيقة منفردة)
(  )1أي املقدمة القائلة بوجود أي حادث يف الدنيا..
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وهكذا قال [ديكارت]( :نحن ندرك وجود اإلدراك ،ووجود اهلل ،املستن َب َط منه ،بال

ٍ
واسطة؛ أما وجود العامل ،فليس له مؤيدٌ غري صدوقية اهلل ،الذي ال حيتمل أن خيدعنا ،فيام جع َلنا
طور
طور آخر يف إدراك وجود اهلل ،وهو ٌ
ندرك وجود العامل ،ونعاينه) ..وقول ديكارت هذاٌ ،
يليق بخواص العقالء.
قال ذلك ،ثم التفت للحضور ،وقال :إين من موقفي هذا أحتدى حَضة الفيلسوف
هيوم ،وكل من يأبون االعُتاف بقوة هذا الدليل وقطعيته ،أن يأتوا باعُتاضهم عليه ،من أي
ناحية استطاعوا.
قام أحد احلضور ،وقال :ما دمت ذكرت أن املقدمة األوىل من مقدمات هذا الربهان
ليست يف أعىل درجات اليقني ،فإن نتيجة القياس املنطقي بذلك تكون تابعة ألخس املقدمات..
وبذلك ال يثبت هبذا الربهان وجود اهلل ،عىل الوجه املطلوب ،الذي هو أن يكون وجوده
رضوري ًّا ،والذي به يتحقق كونه [واجب الوجود]
ابتسم الفيلسوف ،وقال :الشك أنك أهيا السائل ،وأنتم يا مجيع احلارضين ،ال تشكون
يف ذواتكم ووجودكم ،وال تشكون يف وجود األشياء من حولكم ..وإال ملا كنتم موجودين
هنا ..فأنتم جئتم إىل هنا لتثبتوا التهمة عىل هذا الرجل املسكني ..فإن مل يكن موجودا ،ومل يكن
ما فعله سببا يف حصول ما حصل ..فلم وجودكم هنا ،ومل ادعاؤكم عليه؟
قال الرجل :فلم ذكرت أن هذه املقدمة ليست يف أعىل درجات اليقني؟
قال الفيلسوف :لقد ذكرت ذلك ألولئك الذين خرجوا من طبيعتهم البرشية ،فراحوا
يشككون يف حقائق األشياء ..ولذلك فإن الشبهة يف ثبوت وجود اهلل عىل الوجه املطلوب
عندهم ،تأيت من الشبهة يف ثبوت وجود العامل نفسه ..فهم ال ينكرون وجود اهلل فقط ،وإنام
ينكرون وجود العامل أيضا ..وهؤالء بال شك ال خيالفون عامة الناس فقط ،وإنام خيالفون أيضا
بداهة احلس.
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ِ
ِ
املحمول]؛ وهي كافي ٌة الستلزام
الَضورة[ :الَضور َة برشط
وهلذا سمينا هذا النوع من
الَضورة املطلقة ،لوجود اهلل ،بناء عىل صدق قولنا( :إن كان العامل موجود ًا ،رضوري الوجود،
رضوري رضور ًة مطلق ًة ،ليكون موجدَ هذا العامل املحتاج إىل
ما دام موجود ًا؛ فوجود اهلل
ٌّ
اإلجياد) ،فيندفع تأثري الشبهة الثانية أيض ًا ،املتصلة بوجود العامل ،يف قضية (وجود اهلل،
الَضوري الوجود)
و لو أننا تنازلنا ،وأعرنا الفالسفة الريبيني شيئ ًا من االعتداد ،وقلنا يف تصوير قضيتنا:
ِ
بالَضورة)؛ كفانا ذلك يف إثبات املطلوب.
(إن كان العامل موجود ًا؛ فاهلل موجو ٌد
و ال يرد علينا انتفاء هذه الَضورة ،لوجود اهلل عىل تقدير عدم وجود العامل ،ألنا ال نكتم
أن دليلنا عىل معرفة وجود اهلل ،هو وجود العامل ..فإذا انتفى الدليل ،يكون انتفاء املدلول ،الذي
هو معرفة وجود اهلل طبيعي ًّا..
وهبذا الكالم ينقطع دابر كل شبهة حتوم حول املقدمة األوىل لدليل إثبات الواجب..
فإن كان لكم ـ سيدي القايض أو للحضور الكرام ـ شبهة أخرى ،فأنا مستعد جلواهبا هنا.
قام رجل ،وقال( : )1صدقت يف كل ما ذكرت ..ولكن مل ال تعترب علة وجود العامل هي
قوانني الكون نفسها ..أو هي الطبيعة ..مل يشُتط أن يكون ذلك هو اهلل ..أو واجب الوجود،
كام ذكرت؟
سريه؛ وهو بذلك ليس بحاجة
قام آخر ،وقال :أال ترى أن الكون فيه أنظمة وقوانني ت ي
إىل خالق يدبر أموره؟
نفُتض وراء القوانني خال ًقا.
قال آخر :العامل حتكمه قوانني ،ولسنا بحاجة إىل أن
َ
داعي للقول بوجود خالق يد يبر أمر
قال آخر :قواننيَ الكون هي التي حتكم الكون ،وال
َ
َ
الكون يسري بقواننيَ ؛ فال حيتاج إىل
(  )1اقتبسنا بعض املعلومات الواردة هنا من مقال بعنوان :مغالطات أكذوبة املالحدة :أن
خالق ليد يب َر أمره..
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سريه.
الكون وي ي
ابتسم الفيلسوف ،وقال :مع احُتامي الشديد لكم أهيا السادة إال أن قولكم هذا يشبه
سري السيار َة دون احلاجة ملن يقودها..
تعمل هبا السيارة يمكن أن ت ي
من يعتقد أن القوانني التي َ
ومثله مثل من يعتقد أن القوانني التي تعمل هبا الطائرة يمكن أن جت َعلها تطري دون احلاجة ملن
ري عملية حسابية دون احلاجة
يقودها ..ومثله مثل من يعتقد أن القواننيَ احلسابية يمكن أن جت َ
ٍ
حماسب ماِل.
إىل
وال خيفى عليكم ـ ساديت الكرام ـ تفاهة هذا االعتقاد ..إذ قوانني الكون ليست عندها
ِ
وتسيري الكون ،سواء أكانت جمتمعة أم متفرقة ..فقوانني السيارة ليست عندها
املقدرة عىل تدبري
املقدرة عىل قيادة السيارة ،سواء أكانت جمتمعة أم متفرقة ..وقوانني الطائرة ليست عندها
املقدرة عىل طريان الطائرة ،سواء أكانت جمتمعة أم متفرقة!
سري
ٌ
وهكذا ،فإن قوانني الكون هي
وصف لطريقة َس ْري الكون ،وليست هي َمن ي ي
وصف لطريقة طريان الطائرة ،وليست هي َمن يقود الطائرة.
ٌ
الكون ،كام أن قوانني الطائرة هي
إن قواننيَ الكون ـ ساديت األفاضل ـ تدل َبداه ًة عىل وجود مقنين هلا ،س َّن هذه القوانني،
ٍ
ٍ
وبان للبناء ،ومؤ يثر لألثر،
كاتب للكتابة،
وأو َدعها يف الكون ،والعلم بذلك كالعلم بوجود
وفاعل للفعلِ ،
وحمدث للحدَ ث ،وهذه القضايا املع َّينة اجلزئية ال ُّ
يشك فيها أحدٌ ِمن العقالء،
وال يف َت َقر يف العلم هبا إىل ٍ
دليل؛ فهي واضح ٌة ظاهرة.
قام رجل ،وقال :إذا كانت قوانني الكون ُّ
تدل َبداه ًة عىل وجود مقنين هلا س َّن هذه
القواننيَ وأو َدعها يف الكون؛ فلم ال يعترب الكون نفسه هو الذي سن هذه القواننيَ  ..أي سن
القوانني لنفسه؟
ابتسم الفيلسوف ،وقال :لو كان الكون هو الذي س َّن هذه القوانني لنفسه ،الستطاع أن
تغيريها ،وال اخلروج عنها ،وإنام هي مفروض ٌة عليه
غريها كام يشاء ،لكن الواقع أنه ال يستطيع َ
ي يَ
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فدل ذلك عىل أن هذه القواننيَ ليست ِمن الكون ِ
فرضا؛ َّ
نفسه.
ً
قال آخر :فلم ال نقول بأن الذي س َّن هذه القواننيَ هي القوانني نفسها؟
تصوير للقوانني عىل أهنا ٌ
تصور غري
ابتسم الفيلسوف ،وقال :هذا
فاعل حمرك ،وهذا ُّ
ٌ
ِ
وصف سلوك الظواهر الطبيعية التي حتدث يف
صحيح ،والواقع يرفضه؛ ألن القواننيَ جمرد
َ
َ
املحرك للكون.
الفاعل
وتتكرر حتت نفس الظروف ،وليست هي
الكون
َّ
قال آخر :فلم ال نقول بأن الذي س َّن قواننيَ الكون هي الصدفة؟
الصدف َة تصف كيفية احلدث ،ووصف كيفية حدوث الفعل
ابتسم الفيلسوف ،وقالُّ :
أن الفعل حدَ ث دون ٍ
ٍ
َ
الفعل حدَ ث صدفة َّ
قصد وترتيب
فاعل له ..ومعنى أن
ال ينفي وجو َد
الفعل ليس له ٌ
َ
فاعل.
مسبق ِمن الفاعل ،وليس أن
ِ
توجد صدف ٌة
التفت للرجل ،وقال :عىل التسليم اجلدِل بام ذكرت ..أليس من املمكن أن َ
أخرى ت ْلغي هذه القواننيَ وتقيض عليها؟
سكت الرجل ،فقال الفيلسوف :إن العالمة املميزة للصدفة :هي عدم الثبات ،وعدم
والصدفة ال تنتج قواننيَ مطردة ثابتة ..ولو س َّلمنا
اال يطراد ،بينام قوانني الكون ثابت ٌة م َّطردةُّ ..
ً
فرسعان ما تزول هذه القوانني.
جدال وتنزُّ ًال أهنا أنتجت قواننيَ مطردةْ َ ،
التفت للحضور ،وقال :أجيبوين ـ معرش احلضور الكرام ـ إذا كانت قوانني الكون
ِ
واستمرارها؟!
وتستمر دون وجود قوة خارجية حتافظ عىل بقائِها
وجدت صدف ًة ،فكيف تبقى
ُّ
مل جيبه أحد ،فقال :ما دامت كل االحتامالت التي ذكرمتوها مفندة بدليل احلس والواقع
خارج عن الكون..
واملشاهدة ،فلم يبق إال احتامل واحد ،وهو أن الذي س َّن قواننيَ الكون يش ٌء
ٌ
َ
الكون ،وخ َلق
هذا هو الصحيح املوافق للعقل ..وهذا هو ما نعرب عنه بأنه [اخلالق الذي خ َلق
القوانني التي َي ِسري هبا الكون]
سكت قليال ،ثم قال :سأبسط املسألة أكثر ..لو سئل أي شخص منكم يعمل يف هذا
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املصنعَ :من يدير هذا املصنع؟ ..فأجاب :إن هناك قوانني ت َِسريه تط َّبق عىل اجلميع ..هل ترون
إجابته صحيحة عند العقالء؟!
سكتوا ،فقال :إن وجود قواننيَ حتكم الكون و َي ِسري هبا ال يمنَع وال يستلزم عد َم وجود
ِ
ٍ
الكون و َي ِسري هبا ُّ
َ
وجود مقنين هلذه
يدل  -بوضوح  -عىل
خالق للكون ،بل وجود قواننيَ حتكم
القوانني ،حي َفظها ويرعاها ،وجيعلها مستمر ًة ثابت ًة مطردة.
بعد أن قال هذا ،وبعد أن شعرت كام شعر اجلميع بقوة احلجج التي أدىل هبا ،قام صاحبي
ديفيد هيوم حياول أن يتدارك املوقف بكل ما أويت من صنوف احليلة ،فقال( :)1إن ما ذكرته أهيا
الفيلسوف املراوغ من مغالطات ال يساوي عندي شيئا ..فوجود اهلل ـ بالنسبة ِل ـ جمرد فرضية
كفرضية وجود الوحش االسباجيتي الطائر..
ثم التفت للحضور ،وراح يؤدي دور املهرج ،ويقول :هل تستطيعون ـ معرش احلضور
ـ إثبات أن وحش املكرونة ..أو السباغيتي ..كام شئتم ..الطائر الذي يأكل البسكويت غري
موجود؟ ..أليس السؤال املنطقي هنا هو كوين أملك ً
دليال عىل وجوده أم ال؟ ..هل عدم
قدرتكم عىل إثبات أنه غري موجود يعني أنه موجود؟
بنفس الطريقة ،اهلل غري موجود؛ ألنكم ال تستطيعون إثبات وجوده ،والربهان ال يقع
عىل عاتقنا لإلثبات بأن اهلل غري موجود ،بل يقع عىل عاتق املؤمن أن يثبت أن اهلل موجود
بالدليل ،بنفس الطريقة التي يقع عىل عاتقي إثبات أن وحش السباغيتي الطائر موجود إذا
ادعيت ذلك ،وما قلته أنا هو قاعدة علمية؛ فعبء اإلثبات يقع عىل عاتق املدَّ ِعي ،وليس عبء
اإلنكار يقع عىل عاتق املستمع.
قال الفيلسوف :كالمك صحيح ..وأنا يف حواري معكم مل أذكر سوى برهان واحد من
(  )1اقتبسنا هذه املقوالت اإلحلادية الساخرة من مقال بعنوان [فساد أكذوبة املالحدة أن وجود اهلل جمرد فرضية كفرضية وجود
الوحش االسباجيتي]
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الرباهني الدالة عىل وجود اهلل ،وهو برهان ممتلئ بالعقالنية ..فكل حياتنا ممتلئة بإرجاع
األحداث ألسباهبا ..وما دمنا قد رأينا الكون هبذه الصفة ،فالبد أن يكون هناك من خلقه ،ودبر
أموره بالشكل الذي نراه.
غضب صاحبي ديفيد ،وقال :وجود علة أوىل ال يعني وجود إهلك الديني ..فخلق
الكون ليس مس ً
جال كرباءة اخُتاع لإلله الذي تعتقد به ،وال أي إله آخر ..ملاذا يفُتض أن
الفرضية املقبولة هي فكرة أحد آهلة األديان ،وليس ً
مثال وحش السباغيتي الطائر ،أو إذا أردنا
فرضية اقُتحها بعض علامء الفيزياء النظرية ،فلدينا [نظرية – إم] التي يرى ستيفن هوكنج أهنا
تفرس وجود الكون دون حاجة إىل خالق؟
إن مثلك أهيا الفيلسوف مثل رجل ذهب إىل الغابة ،وعندما عاد ذكر لقومه أنه رأى
ونظرا الستحالة األمر كذبه اجلميع ،لكن ً
ً
بدال من أن
جناحا،
وحشا بسبعة أرجل وعرشين
ً
ً
يثبت هلم أن الوحش موجود ،طلب منهم حماولة نفي وجوده ،فإن مل يستطيعوا نفي وجوده،
فهذا يعني أنه موجود.
أال ترون أن املنطق الذي قام عليه السؤال غبي جدًّ ا ،إذا ادعيت أن عندي إهلًا اسمه
وحش السباغيتي الطائر ،هذا اإلله أوحى برسالة لنا ،وطلب منا أن نعبده ،هل تستطيع أن
تكذب كالمي؟ هل عيل أن أثبت لك أن وحش السباغيتي الطائر موجود أم عليك أنت أن
حتاول نفي وجوده؟
وبقي يلقي أمثال هذه املغالطات إىل أن أمر القايض بانفضاض اجلمع ،وحكم عىل
العامل بالرباءة ،القتناعه التام بكل ما طرحه الفيلسوف من آراء.
أما صاحبي ديفيد فقد اعتزل الناس مجيعا يف تلك األيام ..وراح يؤلف الكتب التي
مألها بكل ألوان الضاللة ..وعندما التقيت به آخر مرة ،بعد أن ذقت حالوة اإليامن راح يتجهم
يف وجهي ،ويقول :حتى أنت أهيا األمحق التهمك وحش السباغيتي.
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قال ذلك ،ثم التفت إلينا ،وقال :هذه قصتي مع اإليامن ،وكيف نجاين اهلل تعاىل من كيد
صاحبي ديفيد ..ولست أدري اآلن ما حل به بعد أن فارقته فراقا أبديا.
ما إن انتهى الرجل من حديثه حتى سمعنا نداء من السامء يقولَ ﴿ :ه ْل َأنْت ْم م َّطلِع َ
ون﴾
[الصافات]54 :
فاطلعنا مجيعا إىل مرآة عجيبة تنزلت من السامء ،وكان فيها رجل يتأمل أملا شديدا ،ما إن
ُت ِد ِ
ين (َ )56و َل ْو َال نِ ْع َمة َر ييب َلكنْت ِم َن
رآه صاحبها حتى راح يقول له ﴿ :تَاهللَِّ إِ ْن كِدْ َ
ت َل ْ
املْ ْح َ ِ
َضي َن (َ )57أ َف َام ن َْحن ِب َم ييتِنيَ ( )58إِ َّال َم ْو َت َتنَا ْاأل َ
وىل َو َما ن َْحن ِبم َع َّذ ِبنيَ ( )59إِ َّن َه َذا َهل َو
ا ْل َف ْوز ا ْل َعظِيم ( )60ملِ ْث ِل َه َذا َف ْل َي ْع َم ِل ا ْل َع ِامل َ
ون ([ ﴾)61الصافات]61 - 56 :
برهان احلدوث:
بعد أن انتهى الرجل األول حديثه ،قام آخر ،وقال :أظن أن الدور وصل إِل،
وسأحدثكم ـ أنا العبد الفقري إىل اهلل ـ عن فضل اهلل عيل باهلداية ،وإخراجي من ظلامت اجلهل
والغواية ،وكيف أنقذين ريب من جحيم املالحدة ..وزج يب يف روضات جنات املؤمنني.
قالوا مجيعا :يرسنا ذلك ..فهلم حدثنا بنعمة اهلل عليك ..فال نعمة أفضل من اهلداية..
وال سعادة أعظم من إذن اهلل لعبده بالتواصل معه.
قال :يف ذلك الزمان الذي كنت أتيه فيه بعقيل عىل كل يشء ،كان ِل الكثري من األصدقاء
الفالسفة الذين زينوا ِل أنه حتى لو قلنا بمبدأ العلية ،وأنه ال سبب إال ويقف وراءه مسبب،
فإننا مع ذلك ال نحتاج إىل القول بَضورة وجود إله ..ألن الكون قديم قدما أزليا( ..)1ولذلك
لن حيتاج ملن يوجده.

(  )1القدم :أو الوصف بالقديم تعني عند الفالسفة واملتكلمني ما ليس له أول البتة .فكل موجود مل يسبقه عدم البتة ،أو كل
موجود خال بتاتا من حال مل يكن موجودا ثم كان ،سموه قديام .وكل موجود كان له أول أو سبِ َق بعدم ،فمهام امتد يف املايض ولو
كانت مدته آالف آالف السنني ،فهو ليس بقديم ،بل إنه حادث.
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وقد كانوا يذكرون ِل ـ ليمألوين باالنبهار ـ أسامء الكثري من كبار الفالسفة والعلامء يف
كل العصور ..ويذكرون ِل معها جدهلم مع خصومهم ،وكيف استطاعوا أن ينترصوا عليهم
باحلجج والرباهني الدامغة.
وكنت مستسلام لكل ذلك ،مع أنه مل يكن لدي أي علم قطعي بحقيقة األمر ..ألن
مداركي العقلية والعلمية مل يتح هلا ذلك ..فلذلك اكتفيت بالتقليد ..وكان هو املرحلة األوىل
من مراحل موقفي من هذه القضية.
أما املرحلة الثانية ،فقد متثلت يف خروجي من القول بقدم العامل ،إىل التوقف يف شأنه،
وقد كان ذلك بسبب حضوري مناظرة علمية بني طرفني أحدمها يدعي قدم العامل ،واآلخر
يدعي حدوثه.
فقد قال مدعي حدوث العامل خماطبا مدعي قدمه :إذا افُتضنا أن العامل بدون بداية يف
الزمان ،فإن هذا يعني أن كل حادثة فيه قد سبقتها حوادث أخرى الهناية هلا ..وال يمكن أن
تأيت حادثة من سلسلة المتناهية من احلوادث ..فكي نثبت ظهور حادثة جيب علينا افُتاض
بداية أوىل للزمان ..وهذا القول نفسه يرسى عىل املكان ،فإذا افُتضناه ك ً
ال المتناهي ًا ،فال معنى
لوجود األمكنة اجلزئية ،ألن املكان اجلزئي ما هو إال تركيب لبعض خصائص املكان الواحد
الكيل ،أي الالمتناهي ..والالمتناهي ال يمكن أن خي َّصص أو جيزأ ،ولذلك ال يمكن انقسام
املكان الالمتناهي ،ألن املنقسم هو املتناهي وحده ..وبام أن هناك أمكنة جزئية ،وبام أنه من
املمكن أن ينقسم املكان ،فيجب القول بتناهي املكان.
وقال اآلخر ،أي مدعي حدوث العامل ،ردا عليه :ال بأس ..فلنفُتض كام زعمت أن
للعامل بداية ..وبام أن كل بداية تفُتض زمان ًا خالي ًا سبقها ،فمعنى هذا أننا نفُتض زمان ًا سابق ًا
عىل وجود العامل كان خالي ًا منه ..لكن ال يمكن ظهور شئ من زمان ٍ
خال ،ألن الزمان اخلاِل
ال يمتلك رشط ًا يميز وجود أو عدم وجود العامل ..أي ليس به مرجح للوجود عىل العدم..
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وهكذا بالنسبة ملحدودية املكان ،فإن القول بذلك يعني أن هذا العامل يقع يف مكان ٍ
خال ،وهذا
مستحيل ،إذ ينطوي عىل القول بأن للعامل صلة بمكان ٍ
خال ،أي بالالشئ ..فال يبقى إال القول
بأن العامل المتناه من حيث االمتدادين الزماين واملكاين.
وهكذا بقيا يشاغبان وجيادالن إىل أن خرجت منهام هبذه الفائدة اجلديدة ،وهي التوقف
يف شأن بداية الكون ..وقد كان لذلك أثره اإلجيايب الكبري عيل يف انتقاِل من مرحلة اإلحلاد
املطلق إىل مرحلة اإلحلاد النسبي ..فقد صار يف نفيس شعور أنه ما دام من املحتمل أن يكون
هلذا الكون بداية ،فمن املمكن أن يكون له صانع أخرجه من العدم إىل الوجود بناء عىل مبدأ
العلية الذي تتفق عليه العقول.
ثم ما لبثت حتى بدأت نسبة اإلحلاد تنقص إىل حد كبري بعد أن التقيت ببعض فالسفة
املسلمني القائلني بقدم العامل ،والذي تعجبت منه حني ذكر ِل أنه ال تنايف بني اإليامن باهلل ،وبني
قدم العامل ..فالعامل ـ حتى لو قيل بقدمه ـ يظل عاجزا فقريا حمتاجا ،ولذلك حيتاج إىل من يعتني
به ويرعاه وينظمه ويعطيه من املدد ما يستمر به وجوده(.)1
وذكر ِل أن أكثر القائلني بقدم العامل من الفالسفة كانوا من املؤمنني املوحدين ،من أمثال
أرسطو والفارايب وابن سينا وابن رشد وغريهم كثري..
قلت له :لكن كيف يستقيم اإليامن باهلل مع القول بقدم العامل ..فالعامل إن كان قديام ،فإنه
ال حيتاج إىل علة توجده ..وبذلك تنتفي رضورة وجود اإلله؟
ابتسم ،وقال :هذا بالنظر املبدئي ،أو ببادئ الرأي ..لكن عند التأمل يف القضية بعمق
جتد أن األمر ال عالقه له بذلك ..سأرشح لك ذلك عىل ضوء اإليامن باهلل ..وكيف أن اإليامن
باهلل يقتيض القول بقدم العامل.
(  )1اقتبسنا بعض املادة العلمية هنا من مقال بعنوان :رشح اعُتاضات الغزاِل عىل دليل الفالسفة األول يف إثباهتم لقدم العامل،
لطفي خرياهلل..
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رحت أستمع له بكل جوارحي ،فقد كان له أسلوب مميز يف الكالم يأرس القلوب
والعقول أرسا شديدا ..لقد قال ِل :أجبني ..لو أراد شخص ما أن يصنع شيئا ..ثم تأخر عن
صنعه ..ما ترى أسباب ذلك؟
قلت :أسباب ذلك كثرية ..فيمكن أن تكون املشكلة يف عدم توفر املادة ..أو يف عدم
توفر الوسيلة ..أو يف عدم توفر اإلرادة ..أو أسباب أخرى.
قال :فإن توفر كل ذلك ..فهل يمكن أن يتأخر الصانع عن صنع يريده ويرغب يف
حصوله؟
قلت :ذلك يستحيل.
قال :فهكذا األمر بالنسبة هلل تعاىل..
قلت :كيف؟
قال :لو فرضنا أن العامل الذي هو صنع اهلل مل يكن قديام ..أي أنه كان يف فُتة من الفُتات
غري موجود ..فإن هذا ال خيلو من وجوه ..فإما أن اهلل كان عاجزا ثم صار قادرا ،وحني صار
قادرا قام بصنعه ،وهذا حمال ..وإما أن يكون قد افتقر آللة من اآلالت ،ثم وجدت ،وهذا أيضا
حمال ،ألنه من رضوريات كون اإلله إهلا قدرته املطلقة ،وكون كل ما سواه حمتاجا له ،واآلالت
مفعولة له ،فكيف تكون رشطا يف اخللق؟ ..وإما أن اهلل مل يكن مريدا لوجود الكون ،ولذلك
بقي معلقا يف العدم حتى أراده ..وهذا أيضا حمال ،ألنه جيعل الذات اإلهلية حمال للحدوث
والتغري ..وألنه ولو افُتضنا جواز كونه حمال لتجدد هذه اإلرادة ،فإن هذه اإلرادة نفسها
املتجددة التي كانت سببا إلجياد العامل احلادث ،هي نفسها حمتاجة إلرادة أخرى متجددة
لتوجدها لكوهنا هي نفسها حادثة ..فيتسلسل األمر إىل ما ال هناية ،وهذا حمال.
قلت له :لكن كيف يستقيم أن يكون العامل قديام ،ويف نفس الوقت حمتاجا لصانع ..فهو
مصنوع بذاته ..ومن كان مصنوعا بذاته ال حيتاج إىل صانع؟
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قال :ال ..ليس بالَضورة ذلك..
قلت :كيف ذلك؟
قال :أال ترى أن ظلك تابع لك ،وال يمكن أن يكون موجودا بدونك ،ومع ذلك يظل
موجودا معك يف كل حني ..وهكذا نور الشمس يظل تابعا للشمس مرتبطا هبا يف كل األزمنة،
مع أنه ال وجود له من دوهنا ..وهكذا اخلالق ..فمن رضوريات كونه إله كونه خالقا ..ولذلك
ينشأ اخللق عنه كام تنشأ عن الشمس أشعتها من غري ارتباط بزمن.
***
عندما قال ِل هذا بدأت نسبة كبرية من اإلحلاد تتالشى وتتبخر ألشعر بنوع من الراحة
النفسية جتاه هذه املسألة ..فاهلل قد صار يف ذهني مثل الشمس متاما ،والشمس رضورية لوجود
النور ..وكذلك اهلل رضوري لوجود خلقه.
لكن املسألة ..وبعد التطورات العلمية الكثرية التي شهدها العامل حينها ..راحت متيل
بعقيل إىل القول بحدوث العامل ..والذي ينفي كل شبهة تتعلق بوجود اهلل مهام كانت هزيلة
وحقرية ..وقد حصل ِل ذلك اليقني بعد حضوري جملسا من املجالس العلمية ،والتي اجتمع
فيها نخبة العلامء من املتخصصني يف جماالت خمتلفة.
سأحكيها لكم طبعا ..ولكن قبل أن أحكيها لكم ،سأذكر لكم حديثا جرى ِل مع بعض
فالسفة املسلمني من القائلني بحدوث العامل ،فقد التقيت به حينها ،وأخربته عن زميله القائل
بقدم العامل ،والعلل التي تعلل هبا لذلك ..فقال ِل( :)1ما ذكره أخي يف الفلسفة من األسباب
الداعية للقول بقدم العامل ال يمكن قبوهلا مجلة ،وال رفضها مجلة ..فليس من العلم وال من
الفلسفة وال من األدب أن نعمم اإلنكار والنقد ..وهلذا فأنا أنكر ـ مثلام أنكر ـ أن يكون سبب
حدوث العامل هو فقد املادة ،أو فقد اآلالت ،ألن ذلك يتعارض مع القدرة اإلهلية املطلقة،
(  )1أشري هنا باختصار النتقادات الغزاِل لقول الفالسفة بقدم العامل.
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وكون كل املوجودات ما سوى اهلل معلول له ..لكن املسألة ال تتعلق بذلك.
قلت :وبم تتعلق إذن؟
قال :إن زمييل يف الفلسفة قد مال إىل القول بقدم العامل لتومهه أن حدوث العامل يستدعي
القول بتجدد إرادة اهلل ..وهذا غري صحيح ..فقد توهم ذلك ملقارنته بني إرادة اهلل وإرادة خلقه،
فقاس الغائب عىل الشاهد ،واخلالق عىل املخلوق..
قلت :ما تعني؟
قال :سأرضب لك مثاال يقرب لك ذلك ..عندما يريد النجار صناعة باب ال شك أننا
نقول أنه قد جتددت إرادته بتلك الصناعة ..أي أنه حدثت فيه صفة مل تكن ..وهذا عيب فيه،
ودال عىل حدوثه ..ولذلك توهم صاحبي يف الفلسفة أن القول بحدوث العامل يعني نفس
القصور بالنسبة هلل تعاىل ..بينام األمر خيتلف.
قلت :كيف خيتلف ..أنا أرى أن لقوله قوة وحجة صحيحة.
قال :سننظر إىل األمر من زاوية أخرى ..أال يمكن أن يكون النجار قد يريد صناعة
الباب ،ولكنه بدل صناعته يف احلني ،يعلق حتقيق إرادته بوقت متأخر يراه مناسبا ،كأن يقول:
إين عزمت عىل أن أصنع بابا ،لكني سأصنعه السبت القابل..
قلت :أجل يمكن ذلك.
قال :وحني حيني املوعد الذي حدده ..ويأخذ يف صنعه الباب ..هل ترانا نذكر أنه صنعه
بإرادة متجددة ..أو بنفس اإلرادة األوىل؟
قلت :بنفس اإلرادة األوىل..
قال :فهكذا األمر بالنسبة للقول بحدوث الكون ،فإن تأخر صنعه قد نعزوه إىل اإلرادة
اإلهلية من غري أن يلزم عن ذلك حمال جتدد صفة اإلرادة يف اهلل..
قلت :لكن هناك إشكاال خطريا يعرض ملا ذكرت.
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قال :أجل ..أعرفه ..وحله بسيط جدا.
قلت :كيف عرفته ،وأنا مل أنطق به.
قال :فكيف أكون فيلسوفا ،وأنا ال أعرف اإلشكاالت التي قد ترد عىل أي برهان من
الرباهني؟
قلت :ال بأس ..فاذكره ِل إذن.
قال :أنت تريد أن تذكر ِل بأنه إذا كانت األوقات كلها متامثلة بالنسبة لإلرادة اإلهلية،
فلم ختصص وقتا دون غريه؟ ..وما الذي جعلها ترجح وجود العامل يف ذلك الوقت ،وليس يف
وقت آخر؟
قلت :أجل ..هذا بالضبط ما كنت أريد طرحه عليك ..وهو الزم عن مبدأ مدرك ببدهية
العقل ،وهو أنه إذا كان هناك أشياء متشاهبة ،فإن اإلرادة ال يمكن أن تتعلق بواحد دون آخر
إال اعتباطا واتفاقا ،ال بموجب خمصص يرجح جانب اليشء عن مثله ..فلو افُتضنا مثال رجال
عطشانا ووضعنا بني يديه قدحني من ماء ليس بينهام أي اختالف ال يف ذاهتام ،وال باإلضافة
للرجل ،فهو إما أن ال تُتجح إرادة الرجل بتاتا ألخذ القدح ،وإن ترجحت فُتجحها لن يكون
بحسب خمصص يف قدح منهام ،بل اعتباطا واتفاقا ..وهكذا األمر يف تعلق اإلرادة األزلية بإجياد
العامل يف وقت دون وقت ،لو س يل َم بصحة ذلك ،فإنه لن يكون إال اتفاقا ،ولكن لو جاز أن
يكون ترجح جانب الوجود عن العدم يف العامل قد حصل اتفاقا ،جلاز أن يكون العامل قد و ِجدَ
منذ القدم ،وعىل اهليئة التي وجد عليها إنام كان اتفاقا.
قال :أنت هبذا املثال تقع فيام وقع فيه أخي يف الفلسفة ،فتقيس الغائب عىل الشاهد ،واهلل
عىل عباده ..وإرادة اهلل عىل إرادة البرش.
قلت :فهل هناك خالف بينهام؟
قال :أجل ..كام أن اهلل خيتلف عن خلقه ..فصفاته ختتلف عنهم أيضا ..فإرادتنا نحن
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لكوننا برشا ذوي نقص ال يمكنها أن ختصص شيئا عن مثله إال بوجود مرجح يف اليشء نفسه،
فمثال الرجل العطشان الذي ذكرته حني يرى أن القدحني متشاهبني من كل الوجوه ،لكن
أحدمها أيرس مأخذا من اآلخر ،فإن هذا الصفة ااملوجودة يف القدح األول جتعل إرادته متيل إىل
أخذه ..وهذا خيتلف اختالفا جذريا عن إرادة اهلل تعاىل صاحب الغنى املطلق ،والقدرة املطلقة.
قلت :إن قولك هذا يبقي السؤال كام هو ..فكيف جتيبني ،وكيف جتيب إخوانك يف
الفلسفة؟
قال :أجيبهم بنفس املنهج الذي يفكرون به ..فهم أنفسهم مضطرون للقول بتخصيص
اليشء عن مثله باإلرادة القديمة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أال ترى أهنم قد قالوا بأن العامل قد صدر بالَضورة عن الواجب ..وأنه ذو هيئة
خاصة ونظام خاص..
قلت :بىل ..ذلك ما قالوه.
قال :أال ترى أن هناك وجوها أخرى ال هنائية كان يمكن للعامل أن خيلق هبا ..فلِ َم اختص
هبذا الوجه دون اآلخر؟ ومااليشء الذي كان قد خصصه ،وهو يامثل من حيث االمكان متام
املامثلة الوجه الذي قد وجد عليه بالفعل؟
قلت :قد جييبون عىل ذلك بأن نظام العامل الكيل ال يمكن أن يستقيم إال عىل الوجه الذي
و ِجدَ عليه ،وكل الوجوه األخرى مع كوهنا ممكنة إال أهنا قد تسبب خلال فيه ..فلو و ِجدَ أكرب
أو أصغر ،أو ذو عدد أقل أو أكثر من الكواكب واألفالك الختل هذا النظام ..لذلك فإن
ختصيص اإلرادة القديمة له دون اهليئات األخرى املمكنة ليس من باب ختصيص اليشء عن
مثله بخالف حدوث العامل يف وقت دون وقت فهو بالَضورة من باب ختصيص اليشء عن
مثله ،ألنه كل األوقات هي متشاهبة ،والعامل إن وجد يف وقت قبل الوقت الذي وجد فيه أو
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بعده ال يتصور تغري من نظامه يشء.
قال( :)1أجل . .يمكنهم االعُتاض هبذا ..ولكني أرى أن هذا فيه الكثري من التحكم
والتنايف مع اإلرادة اإلهلية املطلقة عن كل قيد ..فلم ال نُتك األمر هلل يف شأن خلقه من دون أن
نفرض عليه زمنا وال هيئة وال نوعا وال شكال ..فمن نحن حتى نحجر عىل اهلل؟
***
كانت تلك هناية حديثي مع هذا الفيلسوف املسلم الذي أرسين بحديثه وأدبه مع
املخالفني له ..وال أكتمكم أين ملت إىل قوله كثريا ،وبدأت الكثري من اإلشكاالت تنحل بعد
هذا املجلس الذي جلسته معه.
وقد زاد يف حلها جملسا علميا آخر حَضته ،عقد يف بلديت يف ذلك احلني ،بني أكابر علامء
ذلك العرص من خمتلف التخصصات ..سأحكي لكم بعضه ،ألن هناك الكثري من التفاصيل
التي قد ال حيتاج إليها تلميذ اإليامن.
بدأ ذلك املجلس برجل كنت أعرفه متاما ،وكنت أعرف دفاعه عن اإلحلاد ،وعن كل
املقوالت التي تساهم يف نرشه وتثبيته ،ومن بينها القول بقدم العامل..
قام ،وقال بحامسة ال نظري هلا :اسمعوين يا قوم ..فقدم العامل مل يعد فقط جمرد طروحات
فلسفية قال هبا العقل املجرد ..وإنام حتول إىل علم ..فالعلم اآلن بكل أدواته يثبت أن العامل
قديم قدما أزليا رسمديا ..لقد ذكر هذا كبار علامء العامل يف كل املجاالت ..ومنهم ثالثة من
كبار علامء الفلك يعملون يف جامعة كامربدج بلندن ،إهنم فريد هويل ،وهريمان بوندي ،وتوم
غولد( ..)2فقد أثبوا بكل األدلة العلمية أن املادة كانت اليشء الوحيد املوجود يف الكون ،وأن

(  )1أجاب الغزاِل عىل هذا بذكره بعض ما يقوله الفالسفة عىل حسب علم الفلك القديم ،وقد أعرضنا عنه لصعوبة فهمه عىل
الكثري من القراء ،ولعدم احلاجة إليه.
(  )2انظر :املوسوعة الكونية الكربى ،د .ماهر أمحد الصويف..57/2 ،
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الكون وجد يف الزمن الالهنائي ،وسوف يبقى إىل األبد.
لقد قال العالمة اجلليل (بولتزر) يف كتابه [املبادئ األساسية يف الفلسفة] يعرب عن هذا:
(الكون ليس شيئ ًا خملوق ًا ،فإذا كان كذلك فهذا يقتيض أنه خلق يف حلظة ما من قبل إله ،وبالتاِل
ظهر إىل الوجود من ال يشء ،ولقبول اخللق جيب عىل اإلنسان أن يقبل يف املقام األول أنه كانت
توجد حلظة مل يكن فيها الكون موجود ًا ،ثم انبثق يشء من العدم ،وهذا أمر ال يمكن للعلم أن
يقبل به)
عندما انتهى من حديثه قام رجل آخر ،كنت أعرفه جيدا ،وأعرف مجعه بني العلم
واإليامن ،قام وقال :اسمح ِل ـ سيدي الكريم ـ أن أذكر لك أن حديثك هذا مبني عىل معلومات
قديمة ،وأن قولك هذا مفند اآلن تفنيدا علميا مطلقا ..طبعا لن أحتدث لكم إال عن
اختصايص ،وأنا كام تعرفون باحث يف الفلك ..ولذلك سأذكر لكم آخر احلقائق العلمية
املرتبطة هبذا اجلانب.
الشك أنكم تعلمون أن علم الفلك احلديث تقدم تقدم ًا كبري ًا يف هذا العرص ..وكان
من نتائج تقدمه تقديمه الدليل املادي لنشأة الكون ..بل إنه أجاب عن كثري من التساؤالت
املرتبطة بكيفية ذلك.
طبعا ..نحن هنا ال تعنينا الكثري من التفاصيل املرتبطة بالكيفية ،فقد يكون بعضها
صحيحا صحة مطلقة ،وبعضها جمرد ختمني ..لكن الذي يعنينا هو القول ببداية الكون..
وأول ما يدل عىل ذلك االكتشاف الرهيب الذي توصل إليه العامل الفلكي األمريكي
[أدوين هابل] عام 1929م ،والذي أدى إىل إحداث تغيري كبرييف علوم الفضاء ..وبسبب هذا
االكتشاف سمي منظار ناسا الشهري فيام بعد باسم (هابل) نسبة إليه.
لقد كان هذا العامل يراقب النجوم بمنظاره ..فاكتشف أن لون الطيف الصادر من النجم
الذي كان يراقبه يتحول إىل اللون األمحر ..ومعنى هذا حسب نظريات علم الفيزياء الفلكية أنه
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عندما ينقلب لون الطيف الصادر من جسم ساموي (سوبر نوفا) إىل األشعة احلمراء ..فإن هذا
يعني أن النجم يبتعد عن األرض ،وأما إذا كان هذا النجم يقُتب من األرض فإن الطيف يظهر
اللون األزرق ،وكان هذا أول اكتشاف هلابل من ناحية حركة النجوم.
ثم تابع هابل أبحاثة ،فاكتشف أن النجوم ال تبتعد عن األرض فحسب ،بل يبتعد
بعضها عن بعض ..بام يشبه البالون عند نفخه ..وهذا يدل عىل أن هذا الكون يف متدد دائم كل
ثانية.
وقد توصل هابل بعد ذلك إىل أن الكون يتمدد باستمرار وبرسعة متزايدة ..واكتشف
أيض ًا أن املجرات التي ولدت تبتعد عن مركز االنفجار األول ،وكذلك تبتعد عن بعضها
البعض..
التفت العامل املؤمن للحضور ،وقال :أتدرون ما يعني هذا؟
قالوا :وما يعني؟
قال :إن هذا يعني أن كل املعارف السابقة ،والتي تتبنى رسمدية الكون وأزليته قد
تبخرت مع هذا االكتشاف ..وهلذا ،فقد بادر الكثري من العلامء إىل تكذيب هذه النظرية قبل
التثبت من صدقها ..ألن اإليامن هبا كان يستوجب الكثري من التغيري يف طريقة التفكري التي كان
يتبعها العلامء يف نشأة الكون واستقراره.
قام العامل امللحد ،وقال :أنا ال أشك يف القدرات العلمية هلابل ،ولكني ال أرى أي عالقة
بني اكتشافاته ،وما تدعيه من حدوث الكون.
قال العامل املؤمن :أال ترون أن من أبرز مقتضيات هذه النظرية أنه إذا كان الكون اليوم
يتباعد ،فالبد أنه كان يف يوم ما متقارب ًا؟
قالوا :بىل ..هذا رضوري.
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قال :ولو فرضنا أن بداية ذلك التباعد قديمة أزلية ..فهل يمكن أن نرى شيئا من
األشياء؟
قالوا :مل نفهم..
قال :تصوروا معي ..لو أن جمموعة رجال يبتعد بعضهم عن بعضهم كل يوم مسافة مُت
واحد فقط ..فهل يمكن أن يرى بعضهم بعضا بعد مليون سنة؟
قالوا :ذلك مستحيل ..ألن املسافة بينهم حينها ستكون مليون مُت ..أي ألف كيلومُت..
قال :فلو فرضنا أن املسافة بينهام كانت أكثر من ذلك..
قالوا :ذلك أدعى بأن تكون مستحيلة استحالة مطلقة.
قال :فهكذا لو مجعنا بني هذه احلقيقة العلمية التي دلت عليها كل األدلة ،والقول بتلك
النظرية الفلسفية القديمة القائلة بقدم العامل ..فلو فرضنا أن العامل يتباعد منذ ما ال هناية فإن
هذا جيعلنا ال نرى شيئا من العامل ..ورؤيتنا له دليل عىل حدوثه.
قالوا :ذلك صحيح ،ومنطقي.
قال :وهلذا ،فإن علم الفلك احلديث يبذل كل اجلهود ليحدد عمر الكون( )1بناء عىل ما
لديه من معطيات علمية ..ونحن وإن كنا ال نثق ثقة مطلقة يف كل النتائج التي قد يصل إليها،
ألهنا قد تتغري مع الزمن ،لكن الذي يعنينا هو وجود بداية للكون ..ووجود بداية للكون
يستدعي بالَضورة العقلية وجود إله صاحب علم وإرادة وقدرة مطلقة قام بإخراجه من العدم
إىل الوجود.

(  )1من األمثلة عىل ذلك إعالن وكالة أبحاث الفضاء األمريكية ناسا أن عمر الكون  13،7مليار سنة ضوئية ،وذلك من خالل
استعامل جمسات فضائية متطورة جد ًا ومناظري إلكُتونية حممولة عىل أقامر صناعية ،وهذا االكتشاف إقرار من الوكالة بأن هلذا الكون
بداية.
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قام آخر ،وقال :لقد أدىل زمييل الفلكي مشكورا بام لديه من معلومات هلا عالقة
بتخصصه ..وسأحتدث أنا بام له عالقة بتخصيص ..فأنا خمتص يف [الديناميكا احلرارية] ..طبعا
لن أصدع رؤوسكم بالتفاصيل العلمية املرتبطة بذلك( ..)1ولكني سأقترص عىل ما له عالقة
بحدوث العامل ..وسأقترص بالتحديد عىل ما يطلق عليه [تربد الكون] ،أو [قانون الديناميكا
احلرارية الثاين] ،وهو القانون الذي ينص عىل أن الكون يستمر باستنفاد طاقته حتى يصل إىل
حالة التوازن ..أي احلالة التي تستوي فيها درجات حرارة مجيع أجزاء الكون ..حتى يصل يف
هناية املطاف إىل ما يسمى عندنا ـ معرش الفيزيائيني ـ باملوت احلراري ..هل تدركون ما عالقة
هذا بحدوث الكون؟
قال رجل من احلارضين :إن كان األمر كام تقول ،فإن هذا يعني بالَضورة وجود بداية
للكون ..وإال لوصل الكون إىل حالته األخرية من التوازن قبل زمن طويل ال حدود له.
قال العامل املؤمن :صدقت ..فقوانني الديناميكا احلرارية تثبت بكل وضوح أن هذا
الكون ال يمكن أن يكون أزليا ،فهناك انتقال حراري مستمر من األجسام احلارة إىل األجسام
الباردة ،وال يمكن أن حيدث العكس بقوة ذاتية ..ومعنى ذلك أن الكون يتجه إىل درجة
تتساوى فيها حرارة مجيع األجسام ،وينضب منها معني الطاقة ..ويومئذ لن تكون هناك
عمليات كياموية أو طبيعية ..ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها يف هذا الكون ..لذلك فإن
النتيجة الطبيعية هلذا هي أن هذا الكون ال يمكن أن يكون أزلي ًا ،وإال الستهلكت طاقته منذ
زمن بعيد ،وتوقف كل نشاط يف الوجود.
وهكذا توصل العلم إىل أن هلذا الكون بداية ..وهو بذلك يدل داللة قطعية عىل وجود
اهلل ..ذلك أن ما كان له بداية ال يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه ،وال بد له من مبديء ،أو من
حمرك أول ،أو من خالق.
(  )1سنعرض هلا بتفصيل يف اجلزء اخلاص بـ [اإلحلاد  ..والكون]
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قام عامل آخر ،وقال :شكرا جزيال ساديت العلامء عىل هذه املعلومات القيمة ..واسمحوا
ِل أن أشارك يف نفس املوضوع ،وبحسب ختصيص العلم ،والذي كشف ِل بطريقة قطعية ليس
فيها ارتياب عن أن الكون له بداية.
وحتى أبسط لكم هذا وأخترصه ،أقول :أنتم تعلمون مجيعا أن ذرات الكون كلها مؤلفة
من جزيئات كهربائية سالبة وموجبة ..وتعلمون أن املوجبة يطلق عليها اسم الربوتون..
والسالبة يطلق عليها اسم اإللكُتون ..وتعلمون أن أنوية الذرات إال ذرة اهليدروجني فيها
زيادة عىل ذلك شحنة معتدلة تسمى نيُتون ..وأن الربوتون والنيُتون يشكالن نواة الذرة بينام
اإللكُتونات تشكل الكواكب السيارة هلذه النواة ..وهي تدور حوهلا برسعة هائلة بحركة
دائرية إهليلجية ..وبسبب هذه الرسعة اهلائلة يف حركة اإللكُتون يبقى اإللكُتون متحركا
هذه احلركة ،إذ لوال هذا الدوران جلذبت كتلة النواة كتلة اإللكُتون.
قالوا :نعلم ذلك مجيعا ،فام عالقته ببداية الكون؟
قال :بناء عىل ذلك ..وبناء عىل أن هذه احلركة التي نجدها يف اإللكُتون نجدها يف كل
جرم يف الفضاء ،نقول :إن اليشء الدائر ال بد أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية بدأ منها
دورته ..وملا كانت اإللكُتونات واألجرام كلها يف حركة دائرية ..وملا كانت هذه احلركة غري
مستأنفة كام يبدو ..فإذن ال بد أن تكون هناك بداية زمانية ومكانية حلركة اإللكُتون ..وهذه
البداية يف احلقيقة هي بداية وجود الذرات نفسها ..وهبذا نكون قد وصلنا إىل أن هلذا الكون
بداية ونشأة وخالقا من العدم ..إذ العدم ال ينتج عنه وجود.
قام آخر ،وقال :قبل أن أذكر لكم وجهة نظري أحب أن أرسم خليالكم معنى األزلية..
ألن البعض قد ال يفهم معنى ما نقوله بسبب تبسيطه ملعناها ..لو فرضنا أننا وضعنا الرقم 1
وأمامه أصفار ممتدة منه إىل حميط الكرة األرضية ،فإن هذا الرقم الكبري من السنني ال يمثل إال
جزءا كالصفر تقريبا بالنسبة إىل الالهناية أو الالبداية ..ونفس اليشء لو كان الرقم  1أمامه
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أصفار من أول الكون إىل هنايته فإن هذا الرقم ال يمثل إال جزءا من الالهناية يشبه الصفر..
وكذلك هو بالنسبة لألزل.
وهكذا ،فإن الذين يقولون بقدم املادة إنام يعطوهنا هذا املعنى ،وهذا الذي تثبت الظواهر
كلها استحالته ..ومن األمثلة البسيطة عىل ذلك الطاقة الشمسية ..فمن أين تأيت الشمس
بطاقتها؟ وكيف حتافظ عىل حرارهتا؟
قام رجل ،وقال :لقد أجيب عن هذا السؤال أجوبة كثرية ..لعل آخرها هو أن ذراهتا
هي وسائر النجوم تتحطم يف قلبها مرتفع احلرارة ..وبواسطة هذا التحطم اهلائل الواسع
املستمر تتولد هذه الطاقة احلرارية التي ال مثيل هلا.
قال العامل املؤمن :ال شك أنكم تعلمون أن الذرة عندما تتحطم تفقد جزءا من كتلتها،
حيث يتحول هذا اجلزء إىل طاقة.
قالوا :أجل.
قال :بحسب هذا ،فإنه ال يمر يوم عىل أي شمس حتى تفقد ولو جزءا بسيط من كتلتها.
قال رجل منهم :أجل ..وقد حسب بعضهم املقدار الدقيق لذلك ..لكني ال أذكره.
قال العامل املؤمن :فلو أن هذه الشمس قديمة أزلية هل يمكن أن تكون يف وضعها
احلاِل ،أو أهنا تكون قد استنفدت طاقتها ،وانتهى أمرها؟
قالوا مجيعا :ال شك أهنا تكون قد استنفذت طاقتها..
قال :فطبقوا هذا عىل سائر مواد الكون ..وسُتون أهنا مجيعا ستنفذ كل طاقتها ..قبل ما
ال يمكن عده من السنني.
قال رجل من القوم :فلم ال نقول بأن الكون كله كان يف األصل طاقة ،ثم حتول إىل
مادة ..وهو اآلن مادة يتحول إىل طاقة ..وهكذا يبقى مُتددا بني املادة والطاقة؟
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قال العامل املؤمن :إن املغالطة يف هذا واضحة ..ذلك أن الطاقة كطاقة إنام تظهر إذا
وجدت مادة ما تقوم هبا ،فالطاقة حتتاج إىل ذات ،وبدون ذات تكون أشبه بمعدوم ،أو بتعبري
الفالسفة القدامى :الطاقة عرض حتتاج إىل جوهر لتظهر فيه ..فإشعاع الشمس عندما يصادف
األرض مثال تأخذ ذرات األرض حرارته ،وهبذا تصبح ذرات األرض مشحونة بالطاقة
احلرارية ،ولكن إذا مل يصادف هذا الشعاع مادة فلن يتحول هو نفسه إىل ذرة مادية.
وهبذا يتضح بام ال شك فيه أن هذا الكون ليس قديام ،وأن له بداية ،وأنه ال يتصور
وجوده لوال أن له خالقا هذا اخلالق هو ابتدأ خلقه ووجوده بعد إذ مل يكن.
قام رجل من القوم ،وقال :اسمحوا ِل ـ أنا تلميذ الفالسفة القدامى ـ أن أعرب لكم عن
هذا بلغة أساتذيت من الفالسفة ..فقد قسموا ما يف الكون إىل نوعني :نوع يقوم بذاته ،ونوع ال
يقوم بذاته ..فمثال اجلسم يقوم بذاته ..لكن املرض ال يكون بال جسم ..والذرة تقوم بذاهتا..
ولكن احلرارة ال تكون بال ذات.
وقد سموا ما يقوم بذاته [اجلوهر] ..وسموا ماال يقوم إال باجلوهر [عرض] ..فالذرة
جوهر وحرارهتا عرض ..واجلسم جوهر والصحة عرض..وبناء عىل هذا ذكروا أن اجلوهر ال
ينفك عن األعراض ،فام رأينا جوهرا إال ويالزمه عرض ما ..وكل عرض حادث ..فالظالم
حادث ،فمنذ فُتة كان قبله هنار ..والنهار حادث ،فمنذ فُتة كان قبله ليل ..وحرارة الذرات
مهام كانت فإن هلا بداية ..وإذا كان ال جوهر إال بعرض فال جوهر إال وله بداية ،فالكون
جواهره وأعراضه كله حادث وليس أزليا.
برهان التطبيق:
بعد أن انتهى الرجل الثاين حديثه ،قام آخر ،وقال :أظن أن الدور وصل إِل،
وسأحدثكم ـ أنا العبد الضعيف ـ عن فضل اهلل عيل باهلداية ،وإخراجي من ظلامت اجلهل
والغواية ،وكيف أنقذين ريب من جحيم املالحدة ،وزج يب يف روضات جنات املؤمنني ..وكل
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ذلك بفضل برهان بسيط واضح أطلق عليه املنافحون عن عرض احلقيقة لقب [برهان
التطبيق] ،وهو الربهان الذي يدل عىل استحالة التسلسل(.)1
قالوا مجيعا :يرسنا ذلك ..فهلم حدثنا بنعمة اهلل عليك.
قال :أذكر جيدا أنه يف ذلك احلني كنت تلميذا وفيا للكثري من الفالسفة والعلامء الذين
أخرجوين من حصون فطريت املنيعة ،وألقوين يف صحراء الشكوك والعبثية وكل أنواع الفوىض
الفكرية ..وكانت خطتهم التي تسللوا هبا إىل حصوين ليس ما مارسه ديفيد هيوم ومن تبعه من
الفالسفة ،مثلام حكى لكم صاحبي ..وإنام خطة جديدة كانت أكثر ذكاء وحنكة ..استثمرت
مبدأ العلية ،واستخدمته يف غري موضعه.
وكان أستاذي األكرب فيها فيلسوف يقال له [اللورد برتراند راسل] ..وقد تبعته تبعية
طوعية ،ال بسبب اقتناعي بطروحاته الفكرية ،ولكن بسبب بعض مواقفه اإلنسانية ،مثل رفضه
التجنيد يف احلرب العاملية األوىل ،ومثل حتريضه املواطنني اإلنجليز عىل العصيان ،وقد حتمل
السجن نتيجة لذلك ،إضافة إىل تأليفه قرابة سبعني كتاب ًا يف الفلسفة والرياضيات والسياسة
واألخالق واالجتامعيات ،وقد كانت كتبه حينها ثورة يف املنهج التحلييل واملنطقي ،ولذلك
كرم بجائزة نوبل يف األدب..
وقد كان لتلك الصفات ،وذلك التكريم أثره الكبري عيل ،وعىل الكثري من جييل ..فقد
كنا نتصور أن جائزة نوبل ال تعطى إال ملن كانت له عصمة عقلية وفكرية حتول بينه وبني اخلطأ.
وهلذا مل نكن نناقش ما يقول ،وإنام نسعى بكل جهدنا أن نفهم ما يقول ،ثم نعتقد رغام
عنا ،وإال اعتربنا من حولنا من زمرة املتخلفني الرجعيني الذين مل يرتقوا يف سلم التطور اإلنساين

(  )1ننبه فقط الذين يشكلون عىل هذا الربهان ويعُتضون عليه بأنه نظم يف األصل إلبطال حوادث ال أول هلا كام نعلم...وليس
إلبطال ما ال آخر له ،و الفرق بينهام أن وجود حوادث ال آخر هلا جائز ً -
عقال -ألن سبب وجود هذه السلسلة من احلوادث خارج
عن ذاهتا ،و هذا ما ال يمكن أن تقوله يف سلسلة احلوادث التي ال أول هلا دون أن تقع يف تناقض يرفضه العقل السليم..
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إىل مداه األعىل.
يف ذلك الزمان البعيد حَضت حمارضة لراسل بعنوان [ملاذا لست مسيحيا] ،ذكر فيها
سبب احلاده ،فقال( :لقد قبلت لوقت طويل بفرضية املسبب األول ،حتى جاء اليوم الذي
ختليت عن هذه الفرضية ،وذلك بعد قراءيت لسرية حياة جون ستيوارت ميل ،حيث قال فيها :
(لقد علمني والدي إجابة السؤال عمن خلقني .وبعدها مبارشة طرحت سؤاالً أبعد من هذا،
من خلق اإلله ؟) ..إن هذه اجلملة القصرية ،علمتني ،إىل اآلن ،كيف أن مبدأ املسبب األول
هو مبدأ مغالط ومسفسط .فإذا كان لكل يشء مسبب ،فيجب أن يكون هلل مسبب أيض ًا .وإذا
كان كل يشء بال مسبب ،فسيكون العامل هو اهلل! هلذا وجدت أنه ال مصداقية يف هذه الفرضية)
أذكر جيدا أنه عندما قال هذا صاح الكل معجبني ،وصحت معهم ،وقد خرجنا مجيعا
وقد ختلينا عىل اهلل يف ذلك املجلس ..من دون أن نناقش ما قال أدنى مناقشة ،فقد كانت طريقة
راسل يف احلديث تشبه طريقة السحرة ..ولذلك خدعنا هبا انخداعا تاما.
ومل أكتف بخداع نفيس بذلك الزخرف من احلديث الذي ألقاه علينا ،بل رحت أبرش به
من حوِل ..وقد كان الكثري منهم يستقبل ما أطرحه فرحا مرسورا ،وكأنه اكتشف االكتشاف
العجيب الذي خيلصه من ربه ،لريفع عنه إرص كل القيم النبيلة.
لكن رجال واحدا ،قال ِل ،وهو يضحك :لو دخلت إىل مكتبك ووجدت كتابا عىل
الطاولة ..ووجدت يف نفس الوقت رجال جالسا عىل كريس ،ثم خرجت ورجعت ،فوجدت
الكتاب الذي كان عىل الطاولة داخل الدرج ،ووجدت الرجل جالسا عىل البساط ..فال شك
أنك ستسأل من نقل الكتاب إىل الدرج ..دون أن تسأل عمن نقل الرجل إىل البساط.
قلت :أجل ..ذلك صحيح.
قال :أتدري مل؟
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قلت :أجل ..فالكتاب ليس له إرادة ،وحيتاج إىل من ينقله ،وال يتحرك بذاته ،فلذلك
كان السؤال منطق ًيا واقع ًيا ..بخالف السؤال عن الرجل ،ذلك أن لديه قوة وطاقة واختيارا
وارادة يستطيع هبا أن ينتقل بنفسه من غري أن ينقله أحد.
قال :فطبق هذا عىل تلك الشبهة التي أثارها لكم ذلك الفيلسوف ..وستصل إىل
اجلواب..
كان يف إمكاين حينها أن أطبق ما قاله ،فأكتشف أن من رضوريات خالق الكون أن يكون
صاحب إرادة وقدرة ،وأنه خيتلف متاما عن كونه ..ولذلك ال يمكننا أن نطبق عليه نفس
املقاييس التي نطبقها عىل الكون ..لكنني مل أفعل ..ربام ألنني كنت أبله وحريصا عىل تلك
الفكرة التي تزينت ِل بسببها كل أنواع الرذائل ،بعد أن أخليت وجودي من ريب.
***
لكن اهلل برمحته مل يدعني ،بل كان يرسل ِل كل حني من ينبهني إىل غفلتي ،ويسد عيل
تلك األبواب الشيطانية التي فتحها راسل عىل عقيل وقلبي.
ومن تلك األبواب أنني بعد أن ألقيت تلك الشبهة يف بعض املجالس ،قام رجل بكل
هدوء ،وقال :إن يف هذا اإلعُتاض مغالطة كبرية ال تتناسب مع فيلسوف مثل برتراند ..ألنه
يفُتض أن االله مثله ..أي له مادة مثل مادة الكون ،مما يمكن سحب القياس عليها ،وهذا غري
صحيح ..فاهلل ال يشبه خملوقا يف يشء..
وهلذا ال يصح أن نخضعه لتصوراتنا ،ألنه ليس شبيها بشئ نعرفه حتى نقيسه عليه..
فإذا كان فوق تصوراتنا ومعارفنا ،بل فوق قدرات عقولنا مهام تضخمت ماليني املرات ،فإن
هذا السؤال يعد مستحيال ىف حقه ،بل وغري منطقى أيضا.
ذلك أن مجيع املخلوقات يصح ىف حقها هذا السؤال ،ألهنا تتحرك وفق قوانني نكاد
نعرفها مجيعا ،ويمكن إخضاعها للتجربة والقياس واحلسابات الرياضية ،لكن اهلل ليس خاضعا
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لكل هذا ،ألنه فوق علمنا وتصوراتنا ،وما يمكن أن نقُتحه عىل مانعرفه اليمكن اقُتاحه عىل
ماهو فوق معارفنا وتصوراتنا ..بل الشئ الوحيد الذى نتأكد منه أنه ليس مشاهبا لكل مانعرف
وما نتوقع معرفته ،وال يمكن أن ترسى عليه ختيالتنا.
بعد أن أهنى حديثه اهلادئ ،قام آخر ،وقال :وفق أى قانون يمكن أن نسأل هذا السؤال،
وهل يمكن للعقل البرشى أن جيعل اهلل مادة ملعرفته ىف ذاته ..إن معنى ذلك هو أن هذا العقل
البرشى بلغ من القدرة أن يكون إهلا ..ولكن الثابت أن هذا العقل بكل وسائله ،وبكل معارفة
احلديثة اليزال عاجزا عن تفسري أشيئا كثرية ىف عامل املاديات ،ورغم كل معارفه فال يزال الكون
جمهوال بالنسبة له ،وهو مازال يطور ويصحح ىف معلوماته كل يوم ،ومع كل كشف جديد..
فإذا كان العقل ومقاييسه ومعارفه اليمكنه إدراك أغلبية احلقائق املخلوقة ،فكيف ىف وثبة من
الغرور يريد أن خيضع خالقه وخالق معارفه ومقاييسه ألدواته البدائية هذه ..إن املنطق ال يقبل
أن يكون الطفل الذى حيبو ،ويستطلع األشياء من حوله قادرا عىل فهم ما يفهمه الشيخ املجرب
العامل.
***
بعد أن قال هذا وغريه بعض ما ذكرته لكم بدأت بعض التشكيكات تترسب إىل الشبهة
التي أودعها يف نفيس راسل وغريه من فالسفة اإلحلاد..
لكن الشبهة مل تزل زواال كليا إال يف ذلك اليوم الذي التقيت فيه ذلك الفيلسوف املسلم
الذي راح خياطب عقيل باللغة التي تتناسب معه ،واستطاع أن يضع مرشطه عىل الورم الذي
غرسه راسل يف عقيل ،وأزاله إزالة كلية.
لقد قال ِل ،وهو حياورين :إن ما طرحه أستاذك يف الفلسفة مع احُتامنا له وملواقفه
اإلنسانية وقدراته العلمية واألدبية يتناىف مع بعض القوانني العقلية املهمة التي تتفق العقول

54

عىل اإلذعان هلا ..ولذلك اسمح ِل أن أناقشه من هذه الزاوية فقط ..ال من زاوية مواقفه
اإلنسانية التي أحُتمها كثريا.
كان يتكلم بطريقة ممتلئة باألدب واهلدوء ،ولذلك مل أملك إال أن آذن له أن حيدثني..
قال ِل ( : )1إن ما ذكره أستاذك املحُتم ينطبق عليه ما يطلق عليه احلكامء [التسلسل]،
وهو باطل عقال عند مجيع العقالء.
وقد نصوا عىل هذا بذكرهم أن عاملنا الذي نعيش فيه غني بمجموعة من الظواهر
الطبيعية ..وكل ظاهرة إما أن تكون علة أو معلولة ،فهي علة للظاهرة التي تليها ،ومعلول ًة
لظاهرة قبلها ..ولوال وجود العلة مل حيدث املعلول ،وبانعدام العلة ينعدم املعلول ..وهكذا
يتحقق وجوده بوجودها.
ويف هذه احلالة نحن يف العلل التي نشأت هبا الظواهر الكونية بني أمرين ..إما أن نصل
هبا يف التسلسل إىل علة هنائية هي العلة املوجدة للكون ..وهي اهلل تعاىل ،وهو الغني بالذات،
ويعترب هو اخلالق هلذه السلسلة.
وإما أن نستمر يف التسلسل إىل ما ال هناية له من العلل ..وهذا مستحيل عقال.
قلت :كيف اعتربته مستحيال؟
قال :كيف يمكننا أن نتصور جمموعة من الكائنات احلية ـ والتي كانت فاقدة للحياة يوم ًا
ما ،ثم أصبحت فجأة قادرة عليها ـ أهنا أوجدت نفسها من العدم من دون أن يكون هناك طرف
خارجي صاحب قدرة مطلقة هو الذي أوجدها؟
ذلك أن كل كائن يف هذا العامل يشهد بصدق بأنه مل يكن صانع نفسه ،بل يعُتف بوجود
علة موجدة له ..ومجيعهم يشهدون بأن وجودهم وحقيقتهم مل تكن من ذات أنفسهم ..إذن
من أين أتى وجودهم وخلقهم ،وكيف؟
(  )1انظر :مصدر الوجود بني العلم والفلسفة ،الشيخ جعفر السبحاين.
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ليس أمامنا إال طريق واحد ،وهو االعُتاف بأن كل موجود حادث وناتج عن موجود
غني بالذات ،وعنده يتوقف التسلسل ،إذ يعترب هو العلة الرئيسية جلميع املعلوالت ،وهو
اخلالق القدير.
ثم ابتسم ،وقال ـ وقد رأى احلرية يف وجهي ـ  :إن من يدعي بأن الكائنات قد أوجدت
نفسها من العدم دون استعانة بكائن خارجي ،يشابه من يدعي بأننا يمكن أن نحصل عىل عدد
صحيح عند اجتامع ما ال هناية له من األصفار ،أو يمكننا احلصول عىل الوجود أو احلياة عندما
تُتاكم ما ال هناية من العدوم.
عندما قال ذلك ،ورآين أهم باالنرصاف عنه ،وأنا ممتلئ باحلرية ،ربت عىل كتفي ،وقال:
البد لكل متفكر عاقل أن يعُتف بأن وجود هذه املخلوقات قد انحرص حتققها بكائن حي غني
عىل اإلطالق ،إذ يعترب هناية للتسلسل ،ومنبع ًا للكائنات مجيع ًا ..وأنه هو العلة املطلقة ..وما
دام كذلك ،فهو ليس بمعلول ..فيستحيل عىل العلة املطلقة أن تكون معلولة ..ذلك أن
وجودها ينبع من نفسها ،وهي غري حمتاجة إىل سواها.
ثم قال ِل :إن قدر لك أن تلتقي أستاذك يف الفلسفة ،فوجه إليه نفس السؤال ..قل له:
(إذا كان كل موجود معلول لعلة ،والعلة له هي املادة ،فام هي إذن العلة املوجدة للامدة؟)
***
طبعا ..مل يقدر ِل أن ألتقي بأستاذي برتراند ..ولكني التقيت بالكثري من أمثاله ،وكلهم
راح يتالعب باأللفاظ ليرصفني عن احلقيقة ..لكن زخرف األلفاظ مل يعد يتالعب بعقيل أو
يتحكم فيه خاصة وأنه قيض ِل بعد ذلك أن ألتقي بالكثري من الباحثني الصادقني الذين
وضحوا ِل األمر بكل وسائل التوضيح ،حتى رصت أرى وجود اهلل أكثر وضوحا من وجود
كل يشء ..ألن كل يشء منه ينبع ،وإليه يعود.
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ومن أولئك الباحثني الصادقني رجل سمعته يتحدث يف مجع من املالحدة ،خياطبهم
بقوله :من كان لديه أي شبهة بعد هذا يف وجود اهلل ..فليطرحها ،وسأجيبه عنها بإذن اهلل.
حينها قام أحدهم ،وكان من زمالئي الذين تتلمذوا عىل برتراند راسل وغريه من
الفالسفة ،وقال( :)1ال شك أنكم أهيا املؤمنون بوجود إله ،انطلقتم يف بحثكم عن اهلل من
السؤال عن علة وجود املادة األوىل للكون ..ثم أجبتم أنفسكم بأن علة وجود املادة األوىل
للكون هي اهلل ،ونحن نسألكم بنفس ما سألتم به :وما علة وجود اهلل؟ ..الشك أنكم
ستحتالون علينا بأن اهلل غري معلول الوجود ..وإن كان األمر كذلك ،فلامذا توقفون مبدأ السببية
وتعطلونه عندما يتعلق األمر باهلل؟ ..وهنا نجيبكم :وملاذا ال نفُتض أن املادة األوىل غري معلولة
الوجود؟! وبذلك حيسم النقاش بيننا وبينكم ..وطبعا حيسم النقاش لصاحلنا.
صفق الكثري من احلضور عىل كالمه ،فقال الرجل املؤمن هبدوء :هل انتهيت من طرح
إشكالك ،ألجيبك عليه؟
قال امللحد :بل أهنيت به كل ما يمكن أن تقوله من حجج ..فهل يمكنك أن تضيف بعد
هذا شيئا ،وقد أجلأتك إىل هذه املضايق احلرجة؟
قال املؤمن :ال بأس دعني أجيبك بام أراه ..وليس عليك أن تقتنع بام أقول ..إننا معرش
املؤمنني نرى بمقدمات عقلية كثرية أن األصل يف اخلالق الوجود؛ إذ لو كان األصل فيه العدم
ملَا أوجد الكون؛ ف فاقد اليشء ال يعطيه ،وإذا كان وجود اهلل هو األصل ،فهذا يستلزم أنه ال
ِ
موج ٍد يوجده ،وال علة لوجوده؛ إذ ال يبحث عن ِ
حيتاج إىل ِ
وجود ما األصل فيه الوجود!
علة
َ
وهلذا ،فإن قول القائل :إن خالق الكون بحاجة إىل خالق ،رغم أنه خالق ،قريب من
ِ
حلا رغم أنه مالح ..وإن السكر حيتاج إىل سكر
قول القائل :إن امللح حيتاج إىل ملح كي يكون ما ً
(  )1انظر :مقاال بعنوان [امللحد وسؤاله اخلاطئ من خلق اهلل؟] ،وانظر:الفيزياء ووجود اخلالق د .جعفر شيخ إدريس ..رصاع
مع املالحدة حتى العظم الشيخ عبدالرمحن امليداين ..كواشف زيوف الشيخ عبدالرمحن امليداين.
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أمحر رغم أنه
حتى يكون ً
حلوا رغم أنه سكر ..وإن األمحر حيتاج إىل اللون األمحر كي يكون َ
أمحر.
وهكذا ،فإن قول القائل( :من خلق اهلل؟) يساوي قوله :ما الذي سبق اليشء الذي ال
يشء قبله؟ ..ويساوي قوله :ما بداية اليشء الذي ال بداية له؟ ..ويساوي قوله :ما بداية وجود
اليشء الذي ال بداية لوجوده؟ ..وهذه األقوال مجيعا يف غاية السخف والسقوط واالستحالة.
قال امللحد :إن قولك بأن اهلل ال علة لوجوده ،يستلزم أن اهلل توقف يف وجوده عىل نفسه؛
أي :إن اهلل هو الذي أوجد نفسه بنفسه ،وهذا يستلزم أن اهلل علة لنفسه.
ابتسم املؤمن ،وقال :إن كالمك هذا يمكن قبوله لو كان اهلل ممكن الوجود؛ إذ ممكن
الوجود هو ما كان حاد ًثا بعد عدم؛ أي :وجوده له بداية ،فيتصور العقل وجوده وعدم وجوده،
ٍ
وحمدث
فيمكن أن يوجد ،ويمكن أال يوجد ،وهذا احلادث بعد عدم ال بد له من موجد يوجده،
حي ِدثه ..ولكن اهلل  -عندنا معرش املؤمنني  -واجب الوجود؛ أي أن وجوده ذايت ال ينفك عنه،
ٍ
بمفتقر إىل الوجود ..ومل يكن يف زمن من األزمان معدو ًما حتى
فلم يك ْن يف زمن من األزمان
حيتاج إىل من خيرجه من العدم إىل َح ييز الوجود ..سبحانه ،فهو خالق الزمان واملكان ،وعليه
فإن اهلل ال يصدق عليه أنه خملوق ومعلول حتى نسأل عن خالقه وعلته ،أو أن نقول بأنه خ َلق
نفسه بنفسه.
قال امللحد :فلامذا توقفون مبدأ السببية وتعطلونه عندما يتعلق األمر باهلل؟
قال املؤمن :جواب ذلك بسيط ،وهو أن األصل يف اخلالق الوجود؛ إذ لو كان األصل
فيه العدم ملا أوجد الكون؛ ألن فاقد اليشء الذي ال يملِكه وال يملِك سب ًبا إلعطائه ال يعطيه،
وإذا كان األصل يف اخلالق الوجود ،فال يصح أن نسأل عن سبب وجوده.
هذا أوال ..ثانيا ..إن اهلل ـ كام تدل عليه األدلة العقلية الكثرية ـ أز ٌِّل؛ فوجوده ذايت ال
ينفك عنه ،فال يصح أن نسأل عن سبب وجوده ،ووجوده ليس له بداية.
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ثالثا ..إن اهلل له الكامل املطلق؛ إذ هوواهب الكامل ملخلوقاته؛ فهو أحق باالتصاف به
من املوهوب ،وكل ٍ
كامل ثبت للمخلوق املمكن ،فإنه يكون ثابتًا للخالق من باب َأ ْوىل ..وإذا
كان الكامل املطلق هلل ،واالحتياج يناقض الكامل املطلق ،فالكامل املط َلق ال حيتاج إىل غريه،
وعليه فاخلالق ال حيتاج إىل غريه ،وإذا مل حيت َْج إىل غريه فهو غري معلول ،وإذا كان غري معلول
فال يصح أن نسأل عن علته.
رابعا ..إن السؤال عن سبب وجود يشء يصح فيام كان األصل فيه احلدوث ،وأنه مل
يكن موجو ًدا ثم أصبح موجو ًدا بعد عدم ،واهلل قديم وليس حاد ًثا.
خامسا ..لو قلنا بأن َّ
كل خالق له َمن خ َلقه؛ أي :خالق الكون له َمن خلقه ،و َمن خ َلق
خالق ِ
خالق الكون له َمن خ َلقه ،وهكذا إىل ما ال هناية،
خالق الكون له َمن خ َلقه ،و َمن خ َلق َ
َ
فإن هذا يستلزم ْ
خالق للكون ،وهذا باطل لوجود الكون؛ فوجود الكون يستلزم عدم
أن ال َ
تسلسل الفاعلني إىل ما ال هناية؛ إذ ال بد أن تصل سلسلة الفاعلني إىل علة غري معلولة ،وال بد
ِمن سبب تنتهي إليه األسباب ،وليس هناك أسباب ال تنتهي إىل يشء ،وإال مل يكن هناك يشء؛
أي :إن التسلسل يف الفاعلني ممنوع ،بل ال بد أن نصل إىل هناية ،وهذه النهاية يف الفاعلني أو
املؤثرين هي إىل اهلل تعاىل ..وهذا ما نص عليه كتابنا املقدس يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َّن إِ َىل َر يب َك
املْنْت ََهى﴾ [النجم ..]42 :أي أن كل يشء ينتهي إليه.
ضحك امللحد بصوت عال ،وقال :أال ترون غباء املؤمنني ..نحن نطلب منه الدليل عىل
وجود اهلل ..وهو يذكر لنا كالم من يصفه باإلله ليستدل لنا به.
قال املؤمن :أنا مل أذكر لك كالم ريب كدليل عليه ،وإنام ذكرته لك ألنه حيوي الدليل..
فاهلل أخرب أن هناية كل يشء إليه ،كام أن بداية كل يشء منه.
مل جيد امللحد ما يقول ،فقال املؤمن ،موجها كالمه للحضور :ال شك أن فيكم من خدم
يف يوم من األيام اخلدمة العسكرية.
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قالوا :كلنا فعل ذلك ..فهل لذلك عالقة بوجود اهلل؟
قال :لو أنكم تدبرتم نظام اجلندية وقوانينها لوصلتم إىل اهلل بسهولة.
قالوا :كيف ذلك؟
قال :ألستم ترون أن هناك مراتب يف القيادة يف النظام العسكري ،حتى أنه ال يطلق
جندي رصاصة إال بعد أمر القائد له بذلك؟
قالوا :أجل ..فهل ترى يف ذلك حرجا؟
قال :فلنفرض أن هذا النظام ال هناية لتسلسله ..أي أن اجلندي قبل أن يرمي الرصاصة
يستأذن من املجند الذي فوقه مرتبة ،وهو كذلك ال يعطي اإلذن حتى يستأذن ممن فوقه ،وهكذا
إىل ما ال هناية ..أجيبوين ..هل يمكن يف هذه احلالة أن يطلق اجلندي النار؟
سكت اجلميع ،لكن بعض املالحدة قال :ال يمكن أن يطلق الرصاصة يف هذه احلالة،
ألنه لن يصل إىل اجلندي الذي سيعطيه اإلذن بإطالق النار.
قال املؤمن :صدقت ..إذن البد من انتهاء السلسلة إىل شخص ال يوجد فوقه أحد
ليعطيه اإلذن بإطالق النار ،حينها ستنطلق الرصاصة ..وبدون هذا الشخص ،ومهام كثر عدد
األشخاص ،لن تنطلق الرصاصة؛ ألهنم حينها كاألصفار إذا وضعتها بجانب بعضها البعض،
فمهام كثرت وبلغت حدًّ ا ال هناية له ،فستظل ال تساوي شيئًا ،إال أن يوضع قبلها رقم1 :
فأكثر ..حينها يصبح هلا وجود واعتبار.
تأثر الكثري من املالحدة بقوله هذا إال رأسهم ،فقد راح يشاغب وجيادل ،ويسخر ،وبام
ِ
ِ
يم﴾ [الطور ،]23 :فال يصح أن أذكر لكم ما قاله.
أننا يف حمل ﴿ َال َلغ ٌْو ف َ
يها َو َال َت ْأث ٌ
برهان اخللق:
بعد أن انتهى الرجل األول من حديثه ،قام آخر ،وقال :أظن أن الدور وصل إِل،
وسأحدثكم ـ أنا العبد الضعيف ـ عن فضل اهلل عيل باهلداية ،وإخراجي من ظلامت اجلهل
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والغواية ،وكيف أنقذين ريب من جحيم املالحدة ..وزج يب يف روضات جنات املؤمنني.
قالوا مجيعا :يرسنا ذلك ..فهلم حدثنا بنعمة اهلل عليك.
قال( : )1أذكر جيدا أنه يف ذلك احلني كنت تلميذا وفيا للكثري من الفالسفة والعلامء
الذين كانوا يصيحون يف عقيل كل حني :إن كل ما تراه من أنواع اجلامل والنظام ،واإلبداع
واإلتقان ليس سوى نتاج خلق إهلي حمكم ،وإنام هو ثمرة لصدفة( )2عشوائية تنقلت طورا
فطورا إىل أن حتولت إىل العامل الذي نراه بأحيائه ومجاداته.
وكان أحدهم ،ويدعى [توماس هنري هاكسيل( ،] )3والذي كنا ندعوه (كلب داروين)
نتيجة إخالصه الشديد لدارون ونظرية التطور يقول لنا كل حني :لو تركنا ستة قرود تَضب
عىل آلة كاتبة حتوي  26حرفا ،و 4رموز ،ومسافات ،وزمنا طويال ،فإهنا يمكنها أن أن تكتب
االعامل الكاملة لويليام شكسبري..
وقد حاولنا جتربة ذلك عىل جمموعة من القردة ،وبعد تدريبها عىل الَضب عىل لوحة
املفاتيح ،وبعد أن تركناها مدة طويلة ،مل تتمكن من كتابة كلمة واحدة كاملة (.)4
وعندما أخربنا بعض أصحابنا من املالحدة بذلك راح جيري تعديال عىل النظرية،

(  )1استفدنا الكثري من املادة العلمية املرتبطة هبذا املطلب من كتاب [امللحد واستدالله اخلاطئ بالصدفة] د .ربيع أمحد.
ٍ
معان ،منها :حدوث اليشء دون علة؛ كغليان املاء دون أي سبب ،وهذا مستحيل؛ فمن املستحيل
(  )2يقصد بالصدفة عدة
حدوث يشء دون علة وسبب ..ومنها :حدوث اليشء بعلة جمهولة ،مثل صديق كان يميش يف شارع لزيارة أحد أقاربه ،فوجد صدي ًقا
له كان ذاهبًا لرشاء طعام من السوق صدفة ،وهنا ترافق وتزامن ..ومنها :حدوث الكون وانتظامه عرب سلسلة من العلل غري العاقلة
وغري املدركة ،ومنها :التقاء عريض لسلسلتني من األسباب ،ومنها :توفر جمموعة من العوامل بطريقة غري واعية لتشكل ظاهرة..
(  )3توماس هنري هاكسيل ) 1895 -1825( :عامل أحياء بريطاين ..كان قد لقب بـ (كلب داروين) لدفاعه القوي عن نظرية
تشارلز داروين النشوء والتطور ..التقى تشارلز داروين يف حواِل  ..1856وهو صاحب نظرية القرد .
(  )4أراد املركز الربيطاين للبحوث اختبار هذه النظرية حاسوبي ًا  ..فوضع ستة قردة افُتاضية بدأت تَضب عىل اآلله الكاتبة
ملدة شهر كامل مل جيدوا فيها كلمة مكونة من حرف واحد  ..يف اإلنجليزية ،مع العلم أن احلرف يف اإلنجليزية يعترب كلمة اذا كان
مسبوق ًا ومتبوع ًا بفراغ..
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فاستبدهلا بنظرية جديدة ،وهي [نظرية القردة الال متناهية]
وقال لنا آخر :ال نحتاج إىل ذلك ..فلو جلس ستة من القردة عىل آالت كاتبة ،وظلت
تَضب عىل حروفها ملاليني السنني ،فال نستبعد أبدا أن نجد يف بعض األوراق األخرية التي
كتبوها قصيدة من قصائد شكسبري..
وقال لنا آخر :دعونا من القردة ..فاحلياة نشأت صدفة عرب سلسلة طويلة من التطور
مرورا
الكيميائي ما قبل احليوي استمر ملاليني السنني ،ابتدا ًء من الكيميائيات البسيطة،
ً
ً
وصوال إىل
باجلزيئات املتعددة ،واجلزيئات املتعددة الناسخة ذات ًّيا داخلة بدورات حتفيزية،
ً
وصوال إىل بكُتيا بسيطة.
وأخريا
كائنات [ما قبل بكتريية]،
ً
وصور لنا آخر ذلك بدقة ،وكأنه كان شاهد عيان ملا حصل بالضبط ،أو كأنه نصب
كامريات عىل الكون قبل تشكله ،فقال :إن الكون الذي نراه هبذا االنتظام مل يتكون إال صدفة
نتيجة سلسلة من العلل املادية غري العاقلة وغري املدركة ..ونتيجة لتوافر الظروف والعلل املادية
لنشأة الكون نشأ الكون دون حاجة لقوة عاقلة مريدة أرادت إنشاءه عىل هذا الشكل.
وهكذا ظللت مدة طويلة أرتع يف أمثال هذه املراعي إىل أن حتولت احلقائق عندي إىل
مغالطات ،وانطمست فطريت انطامسا تاما ،إىل أن من اهلل عيل بذلك اليوم الذي التقيت فيه
بعض العلامء العقالء ممن مل تتدنس فطرهم بأرجاس اهلوى ..فقد كان أول من بذر يف عقيل
بذور التشكيك يف الصدفة وأصحاهبا.
التقيته يف متحف طبيعي كان قد وضع فيه الكثري من اآلثار القديمة ،وكان بجانبها
بعض اجلامجم وغريها..
وكان مما شد انتباهي آلة قديمة عىل شكل اصطرالب ،وفيها رسوم ذات ألوان زاهية مل
يؤثر فيها التاريخ الطويل ..فقلت له :إىل أي حضارة تعود هذه التحفة األثرية الثمينة؟
فقال ِل ،وكان يعرفني ،ويعرف مذهبي :هذه حتفة طبيعية ..وجدت هكذا يف الطبيعة،
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وليست ثمرة ألي حضارة ..أال ترانا وضعناها بجانب اجلامجم وغريها؟
قلت :أتقصد أن هذه التحفة وجدت هكذا صدفة؟
قال :أجل ..ما دامت اجلامجم التي تراها ،والتي هي أكثر إبداعا وإتقانا منها وجدت
صدفة ..فام املانع أن توجد هذه التحفة صدفة؟
مل أستسغ ما قاله ،بل رحت يف نفيس أرميه باخلرف ..وقلت له خمتربا :أتظن أن أهرامات
املرصيني أيضا وجدت صدفة؟
قال :أليس من املمكن أن هتب الزوابع والعواصف وتتجمع األحجار الكثرية لتتشكل
منها تلك األهرامات العجيبة؟
قلت :إن ما تقوله حمال ،ولست أراك إال صاحب خرافة ،وال عالقة لك بالعلم؟
قال :كيف تقول ِل هذا ،وأنا العامل الذي أدير هذا املتحف ..وكل ما تراه من حتف هنا
من اكتشايف ..وكل ما سجل من تاريخ حوهلا هو من كتابتي؟
قلت :لكن كالمك يتناقض مع ما تدعيه.
قال :أخربين أنت عن هذه اجلامجم كيف وجدت ..وأنا حينها يمكنني أن أعدل من
موقفي ..فأنا مطالب أن أخاطب الناس عىل قدر عقوهلم.
قلت :الذي أعرفه أن هذه اجلامجم تشكلت منذ ماليني السنني نتيجة حركة تطورية
للكائنات احلية بدأت عن طريق الصدفة..
قال :أمل حيتج التصميم العجيب هلا ألي عقل مدبر أو إرادة حكيم أو صانع خبري؟
قلت :ال ..هي مل حتتج لذلك كله ..وملاذا حتتاج ما دامت قوانني الصدفة موجودة؟
قال :دعنا من مصدرها ،وأخربنا عن حقيقتها ،فهل هي أكثر إتقانا من هذه التحف التي
أعجبتك أم أقل إتقانا منها؟
قلت :بل هي أقل إتقانا بكثري ..ألن الذي صمم هذه التحف ليس سوى مججمة من
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هذه اجلامجم.
قال :أال ترى أنك تتناقض مع نفسك ..فتزعم أن اجلمجمة املمتلئة بالغرابة وجدت
هكذا صدفة ،بينام اخُتاع بسيط من اخُتاعاهتا تراه من املحال أن ينشأ صدفة..
قال ذلك ،ثم انرصف عني ،وتركني حلرييت ،بعد أن بذر أول بذور التشكيك يف نفيس.
***
بعدها التقيت ببعض األصدقاء ممن تلمذ معي عىل [كلب دارون( ،])1وأخربته عام
حصل ِل مع مدير املتحف ،فقال ِل :صدق ..فمن الصعب أن نقبل الصدفة يف أمثال تلك
املحال ..يمكننا قبول الصدفة فقط باعتبارها تصف كيفية احلدث ..لكننا ال يمكن قبوهلا لنفي
وجود فاعل للحدث.
قلت :مل أفهم ..ما الذي تقصده؟
قال :سأرضب لك مثاال يوضح لك ذلك ..عندما اكتشف أهاِل إحدى قرى املنوفية
بمرص عن طريق الصدفة مدخل مقربة فرعونية أثناء إجراء حفائر لتشييد مسجد ،وقاموا بإبالغ
مسؤوِل املجلس األعىل لآلثار ،الذين أوفدوا جلنة فنية وأثرية متخصصة ،وتبني هلم ـ بعد
البحث والتنقيب ـ أنه من االكتشافات األثرية املهمة ،وأنه يعود إىل العرص الفرعوين املتأخر
للدولة الفرعونية القديمة.
َ
املكتشف بأن حصوله كان
فهنا عربنا عن االكتشاف بكونه صدفة ..لكنا مل نعرب عن
ص دفة ،وإنام رحنا نبحث بجد عن حقيقته وتارخيه والتفاصيل املرتبطة به ،ولو اعتربناه صدفة
ملا فعلنا ذلك.
وهكذا عندما نسمع أن أحد القوانني الفيزيائية اكتشف صدفة ..مثل اكتشاف
أرشميدس لقانون الطفو ،واكتشاف نيوتن للجاذبية ..ال نفهم من ذلك أن القانون ليس له
(  )1لقب كان يلق به توماس هنري هاكسيل كام مر معنا.
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ِ
مكتشف ..وإنام طريقة االكتشاف فقط كانت عن طريق الصدفة.
وهكذا عندما نسمع أن شيئًا من األشياء اخُتع صدفة ..مثل اخُتاع هانز ليربش
للنظارة الطبية ،واخُتاع جون واكر ألعواد الثقاب ،واخُتاع ليبارون سبنرس للميكروويف..
ال نفهم من ذلك أن هذا اليشء ليس له ِ
خمُتع.
وهكذا عندما نسمع أن جريمة من اجلرائم اكتشفت صدفة ال نفهم من ذلك أن هذه
اجلريمة ليس هلا مرتكب.
قلت :أتعني بذلك أن اعتبار أصحابنا ،وخصوصا [كلب دارون] لنشأة الكون بكوهنا
ليست دلي ً
ال عىل وجود خالق؛ ألن الكون نشأ صدفة نتيجة سلسلة من التفاعالت الطويلة،
دون تنظيم أو ختطيط سابق ..مقولة غري صحيحة؟
قال :إذا اعتربنا ذلك ..فلم ال نعممه يف كل يشء؟ ..مل نقرصه فقط إلزالة اإليامن
باخلالق؟ ..مل ال نطبقه عىل كل األشياء حتى ال نقع يف املكاييل املزدوجة؟
***
مل أدر ما أقول له ،لكني تذكرت حينها ذلك امللحد الذي كان يصيح كل حني بأن الكون
نشأ صدفة ،وأنه ال حيتاج إىل خالق ،وال إىل مدبر..
تذكرت [كارل ساغان] ،وروايته [اتصال] التي حولتها [هوليود] إىل فلم سينامئي
حيكي قصة عاملِة فلك تدعى [إييل] كانت تدرس مع زمالئها يف مركز أبحاث [سيتي] إشارات
واردة من أعامق الفضاء ،وتبني من خالل البحث أهنا تتمتع بصفتي التفرد والتعقيد ،وذلك ما
جعل أعضاء فريق البحث يؤكد أهنا يستحيل أن تكون قد نشأت بالصدفة ،ولذا يصيحون:
(إهنا ليست تشويشا كونيا ..إهنا حتمل نظاما) ..ثم تكشف أحداث الفيلم عن ورود تلك
الرسائل بالفعل من عوامل أخرى.
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فالرواية ،والفيلم الذي مثلها يؤكد أن رسالة معقدة واحدة كانت كافية إلثبات وجود
مرسل ذكي ،لكن هذا الرجل نفسه وماليني امللحدين مل يستخدموا نفس هذا املنطق عندما
يرون تعقيد احلمض النووي..بل يعتربونه نشأ عن صدفة عشوائية.
بعد أن فارقت صاحبي ،وما أثاره يف من شكوك جديدة ،التقيت مسلام ربت عىل كتفي،
وقال هبدوء ،وهو يبتسم( :)1أال ترى من الغرابة أن بعض الناس ممن يدعون العقل واحلكمة
والعلم يرى حجرين موضوعني يف نظام معني أو قطعا لغرض معني ،فيستنتج أن هذا من عمل
إنسان ما يف الزمان القديم ..لكنه إذا وجد بالقرب من احلجر مججمة برشية أكثر كامالً وأكثر
تعقيد ًا بدرجة ال تقارن لن يفكر يف أهنا من صنع كائن واع ،بل ينظر إليها باعتبارها نشأت
بذاهتا وصدفة.
أردت أن أجيبه ،فأكمل دون أن يتلتف إِل قائال :وهكذا ترانا نقيم مشاريع عمالقة
للبحث عن مؤرشات لوجود كائنات حية يف كواكب أخرى ،وذلك برصد اإلشارات
الالسلكية وامليكروية القادمة من أعامق الكون ،أمال يف أن حتمل رسائل مشفرة ختتلف عن
النبضات واملوجات الكونية العادية ..وهذا يدل عىل أننا نعتقد فعال بأن العوامل األخرى ال
جيب أن تنسحب عليها مبادئنا العقلية.
قال ذلك ،ثم انرصف عني ،وقد بذر بذورا تشكيكية جديدة ،كان هلا دورها يف سقي
شجرة اإليامن يف عقيل وقلبي.
***
التقيت بعدها عاملا آخر ،لست أدري من أي دين كان ،وال عىل أي مذهب ،قال ِل بكل
هدوء :اسمعني يا تلميذ [كلب دارون] الويف هذه الكلمة التي قد ال تنفعك اليوم ،ولكن ال
شك أهنا ستنفعك غدا ..إذا سلمنا جدال بأن الكون نشأ صدفة نتيجة سلسلة من التفاعالت
(  )1اإلسالم بني الرشق والغرب ،عيل عزت بيجوفيتش.
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الطويلة دون تنظيم أو ختطيط سابق ،فإن هذا ال ينفي وجود خالق للكون ،ومكون له؛ ألن
الصدفة ليست فاعلة ،ولكنها صفة للفعل الصادر من الفاعل ،والفعل ال يوجد بدون فاعل.
قلت :مل أفهم ..ما الذي تقصد؟
قال :لو أن الكون نشأ نتيجة سلسلة من التفاعالت الطويلة دون تنظيم أو ختطيط سابق،
فإنه ال بد من وجود ِ
موجد للكون هو الذي أنشأ املادة التي كونت الكون ..وهو الذي جعل
جزيئاهتا تتفاعل ..وهو الذي أعطاها القابلية للتفاعل والتشكل ..وهذه السلسلة من
التفاعالت هلا رشوط معينة للحدوث ..ولذلك حتتاج إىل من هييئ هلا الرشوط املعينة
حلدوثها ..وحتتاج إىل من حيافظ عليها كي تعطي نتائجها ..ولذلك فإنه حتى لو سلمنا
بالصدفة ،فإهنا ال تلغي حاجة الكون إىل مكون ،واملخلوق إىل خالق.
قلت :ولكن مل ال يقال بالصدفة املحضة ..وهي ال حتتاج لكل ما ذكرت؟
قال :إن قول ذلك ممتلئ باملحاالت العقلية ..ذلك أنه يقتيض أن تكون خصائص مادة
الكون هي التي أنشأته.
قلت :أجل ..مل ال نقول بذلك؟ ..وبذلك لن حيتاج الكون إىل قوة خارجية.
قال :إن هذا يعني أن الكون أنشأ نفسه بنفسه ..أي أنه علة لنفسه.
قلت :فام املانع من ذلك؟
قال :إن ذلك يقتيض أن يكون الكون ساب ًقا عىل نفسه يف الوجود من حيث هو علة،
ومتأخرا عىل نفسه يف الوجود من حيث هو معلول ..فهل يمكن لعقلك أن يقبل كل هذا
ً
التناقض؟
***
مل أدر ما أجيبه ..فقد كان حلجته من القوة ما مل أملك معه أي رد ..لكني ذهبت إىل بعض
كالب دارون ا ألوفياء الذين مل يفعلوا سوى أن أضافوا قرودا جديدة لتتعاون مجيعا عىل كتابة
67

املجموعة الكاملة ألعامل شكسبري.
التقيت بعدها بعض املخُتعني ممن كانت هلم اليد الطوىل يف صناعة الكثري من األجهزة
واألدوات ،وسألته عن دور الصدفة يف اخُتاعاته ،فقال ِل :من واقع خربيت يف ختصيص ..فإن
الصدفة وحدها أصغر من أن تفرس شيئا ..ذلك أن االخُتاعات التي يذكر الناس أهنا حصلت
ِل صدفة ..كنت أنا الذي وفرت هلا كل وسائل الظهور إىل أن ظهرت بالشكل الذي هو عليه..
ولذلك ال أستطيع أن أعترب تلك االخُتاعات نشأت صدفة ..وإنام نشأت بسببي ،وبسبب
الظروف التي وفرهتا.
قلت :وما تقول يف نشأة الكون صدفة؟
قال :من واقع جتربتي مع اخُتاعايت البسيطة ،مقارنة باألجهزة املعقدة املوجودة يف
الكون ،فإن نشأة الكون صدفة مستحيل ..ذلك أن تكوين هذا الكون من ذرات عىل النحو
الذي هو عليه يستلزم أن تكون هذه الذرات قد صممت وهيئت ،بحيث إهنا إذا اجتمعت
بطريقة معينة يتكون منها يشء معني يف الكون ..مث ً
ال تتجمع الذرات بطريقة معينة تكون ما ًء..
وبطريقة أخرى تكون أكسجني ..وبطريقة أخرى تكون نيُتوجني ..وبطريقة أخرى تكون
ذه ًبا ،وهكذا ،فال بد من وجود مصمم هلا ومهيئ هلا قبل وجودها وقبل نشأة الكون.
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :إن فروع العلم كافة تثبت أن هنالك نظا ًما معجزً ا يسود هذا الكون ،أساسه
القوانني والسنن الكونية الثابتة التي ال تتغري وال تتبدل ..فمن الذي سن هذه القوانني وأودعها
كل ذرة من ذرات الوجود ،بل يف كل ما هو دون الذرة عند نشأهتا األوىل؟ ومن الذي خلق كل
ذلك النظام والتوافق واالنسجام؟ من الذي صمم فأبدع وقدَّ ر فأحسن التقدير؟ هل خلق كل
ذلك من غري خالق أم هم اخلالقون؟ إن النظام والقانون وذلك اإلبداع الذي نلمسه يف الكون
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حيثام اجتهت أبصارنا يدل عىل أن هناك عليام خبريا وراء كل ذلك(.)1
قلت :ولكن أصحابنا يذكرون أن نشأة احلياة ليست دلي ً
ال عىل وجود خالق؛ ألهنا نشأت
صدفة عرب سلسلة طويلة من التطورات الكيميائية ما قبل احليوية استمر ملاليني السنني ابتدا ًء
مرورا باجلزيئات املتعددة ،واجلزيئات املتعددة الناسخة ذات ًّيا داخلة
من الكيميائيات البسيطة،
ً
ً
ً
وصوال إىل بكُتيا بسيطة.
وأخريا
وصوال إىل كائنات ما قبل بكتريية،
بدورات حتفيزية،
ً
قال :كالمهم هذا ال يمكن أن يصح يف موازين العقول ،بل هو ينم عن جهلهم بمفهوم
الصدفة ..فحتى لو سلمنا جدال أن احلياة نشأت صدفة نتيجة سلسلة من التفاعالت ،فهذا ال
ينفي وجود خالق للحياة؛ ألن الصدفة ليست فاعلة ،ولكنها صفة للفعل الصادر من الفاعل،
والفعل ال يوجد بدون فاعل.
قلت :ولكن نفرا من أصحايب وصفوا الكثري من املشاهد عن نشأة احلياة صدفة.
قال :أعرفهم ..إهنم تكلموا عن كيفية نشأة احلياة ـ بحسب أوهامهم ـ وليس ملاذا نشأت
احلياة ..ومن الذي أنشأها؟ ..ومن الذي جعلها تنشأ بتلك الطريقة؟ ..وعذرهم الوحيد الذي
قد نلتمسه هلم هو أن العلم يبحث عن الفعل ،وال يبحث عن الفاعل ..ويبحث عن احلدث،
وال يبحث عن املحدث.
وهلذا ،فإنه لو كانت احلياة قد نشأت ـ كام يذكرون ـ نتيجة سلسلة من التفاعالت ،فإنه
ال بد من وجود ِ
موجد للمواد التي تتفاعل ..وال بد من وجود من أعطى هذه املواد القابلية
للتفاعل ..ووفر هلا الرشوط التي حتتاجها للتفاعل..
وهكذا لو كانت احلياة قد تطورت من مادة غري حية ،فمن الذي طور هذه املادة؟ ..إذ
مطور.
أي تطور ال بد له من ي
قلت :هم يذكرون أن املادة هي التي طورت نفسها عرب ماليني السنني.
(  )1من مقدمة مُتجم كتاب :اهلل يتجىل يف عرص العلم ،الدكتور الدمرداش عبداملجيد ص .7
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قال :إن هذا يستلزم أن األدنى يتطور بنفسه إىل األعىل ..والتطور الذايت إىل األكمل دون
ٍ
أمر مستحيل ً
خطة ثابتة،
عقال؛ إذ الناقص ال ينتج الكامل يف
تدبري حكيم عليم قدير خالقٌ ،
وهو بمثابة إنتاج العدم للوجود ..باإلضافة إىل ذلك ،فإنه يلزم من هذا قبول حتول الناقص إىل
الكامل بنفسه ،وهذا نظري وجود اليشء من العدم الكيل املحض(.)1
***
مل أدر ما أجيبه ..لكني ذهبت إىل بعض أصدقائي ،وحدثتهم بام حصل ِل مع الرجل،
فلم جييبوا عن إشكااليت ،وإنام علموين حيال جديدة ،وكأن مشكلتي مل تكن يف عقيل الذي صار
ال يستوعب الصدفة ،أو يتقبلها ،وإنام يف االنتصار عىل أولئك الذين يلقونني كل حني من
احلجج ما ال أملك معه أي رد.
بعدها التقيت رجال آخر ال يقل عقال عن سابقيه ،قال ِل ،وقد رأى حرييت :خذ مني
هذه احلكمة ..وتأمل فيها ..فعساها تنفعك ..إن (احتامل وقوع احلدث ال يستلزم وقوعه)
قلت :ما تعني؟
قال :لو كان عندك قطعة معدنية هبا وجه صورة ،ووجه كتابة عندما نلقيها عىل األرض،
فاحتامل وقوع وجه الصورة يف كل مرة واحد من اثنني ..أليس كذلك؟
قلت :بىل ..هذا ما تقوله قوانني االحتامالت.
قال :ولكن مع ذلك يمكن أن تلقي القطعة املعدنية عرش مرات ،وال حتصل عىل وجه
الصورة ..بل يمكن أن تلقيها عرشين مرة وال حتصل عىل وجه الصورة.
قلت :ذلك صحيح..
قال :فلذلك ال تستسلم ملغالطاهتم يف احلساب ،ويف تكثري القردة ،ويف تطويل الزمان..
فاالحتاملية الرياضية ال تعني قبول احلدث للخروج إىل حيز الواقع دون أن تتوافر له املقدمات
(  )1كواشف زيوف للشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين ص .331
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التي تنسجم مع القوانني املوجدة له(.)1
قلت :هال رضبت ِل مثاال يوضح ِل ذلك.
قال :إن قال لك طالب ال يراجع دروسه :إن احتامل نجاحي هو بنسبة  50باملائة ،ألست
تقول له :إن النجاح له أسبابه ..وليس معنى احتاملية نجاحك يف االمتحان إمكان أن تنجح
دون مراجعة؛ فمن جد وجد ،ومن زرع حصد.
قلت :صدقت يف ذلك ..ولكن من أساتذيت من لقنني أن أقول لك ..إذا كان هناك
احتامل  -ولو ضئي ً
ال  -يف أن تنشأ احلياة من املادة صدفة بال خالق عرب ماليني السنني ،فمن
املمكن أن تنشأ احلياة من املادة صدفة عرب تلك املدة الطويلة ..ويف ظل وجود الكثري من الوقت
فإن املستحيل يصبح ممكنًا ..واملمكن يصبح من املحتمل ..واملحتمل قد يصبح مؤكدً ا ..وما
عىل املرء إال االنتظار ،والوقت نفسه ينفذ املعجزات.
ابتسم ،وقال :إن هذا القول يستلزم أن املادة التي ال حياة فيها يمكن أن تعطي احلياة
لغريها ،وهذا باطل مستحيل؛ ألن فاقد اليشء ال يعطيه ..فال يعطي اليشء إال من يملِكه
ويملك أسبابه ..وبام أن املادة تفتقد احلياة ،فكيف هتب احلياة لغريها؟ ..وبام أن احلياة يشء غري
مادي ،فكيف تكون ناجتة من يشء مادي؟
أال ترى أن كالم هؤالء يستلزم قبول حتول الناقص إىل الكامل بنفسه ،وهذا ال خيتلف
عن دعوى وجود اليشء من العدم الكيل املحض(.)2
قلت :ولكنك نسيت عنرص الزمن ..فله دوره الكبري يف حتقيق املعجزات.
قال :الوقت عامل هدم ال عامل بناء ..فالكائنات من إنسان وحيوان ونبات وأسامك
هترم ومتوت بمرور الوقت ..واجلامدات من بيوت وقصور تفسد وتبىل
وطيور وحرشات كلها َ
(  )1خرافة اإلحلاد للدكتور عمر رشيف ص .337
(  )2كواشف زيوف للشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين ص .446
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حلام جتده يفسد بعد مدة معينة ..حتى النجوم فإهنا بمرور
بمرور الوقت ..وإذا تركت طعا ًما أو ً
الوقت تفقد وقودها من غاز اهليدروجني الذي يزودها بالطاقةِ ..
ف إىل ذلك كله فإن
أض ْ
اليشء املمكن قد يصري مستحي ً
ال بمرور الوقت.
مل أجد ما أرد عليه ،فقد نفذ كل ما لقنني إياه أصدقائي من أسلحة املواجهة ،وملا رأى
صمتي ،قال :أضف إىل ما ذكرت لك هذه القاعدة الذهبية التي متسح عن عقلك كل فريوسات
الصدفة ..إن [تكرار احلدث يقلل من احتاملية الصدفة]
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :أنت ترى الباحثني عندما يرون حادثة تتكرر بنفس النمط ،فإن أول ما يستبعدونه
هو الصدفة ،وهلذا يبحثون عن األسباب احلقيقية للحادثة ..فالصدفة ال تكون أكثرية أو دائمية
يف احلدوث ،بل عشوائية ،ال قصد فيها وال ترتيب ،وال يمكن التنبؤ هبا قبل حدوثها.
قلت :فهال رضبت ِل مثاال عىل ذلك.
قال :لو أنك وجدت حادثة من احلوادث تتكرر من حني آلخر يف نفس املكان ،وبنفس
النمط ،ال شك أنك ستستبعد الصدفة ،وتبحث عن سبب وراء ذلك ،وهذا السبب ربام يكون
خل ً
شخصا معينًا يتسبب يف ذلك.
ال ما يف هذا املكان ،أو
ً
قلت :ذلك صحيح.
قال :ومثل ذلك ما لو رسب طالب مدرسة معينة يف امتحان معني دون باقي املدارس،
ال شك أنك ستستبعد الصدفة ،وتبحث عن سبب وراء ذلك ،ربام يكون خل ً
ال يف املنظومة
التعليمية ،أو إمهال أ َ ِ
رس الطالب ألبنائهم.
قلت :ذلك صحيح ..وكل الدراسات امليدانية تنطلق من هذا لتصل إىل النتائج العلمية
التي تعالج املشكلة.
صباحا ويأيت ليالً،
قال :وهكذا لو أن شخصا كان يسكن يف شقة وحيدً ا ،يذهب لعمله
ً
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لكنه عندما عاد يف مرة من املرات وجد نافذة حجرة النوم مفتوحة ،رغم أنه يغلق مجيع نوافذ
الشقة قبل خروجه منها ،فإنه يشك يف البدء بكونه نيس ،لكن إن تكرر هذا األمر ،فال شك أنه
شخصا ما يتسلل إىل شقته.
سيستبعد الصدفة ،ويبحث عن سبب وراء ذلك ،ويفكر يف أن
ً
قلت :ذلك صحيح ..وربام أكون أنا ذلك الشخص ،فقد حصل ِل بعض ما ذكرت.
عندما قلت له هذا ،قرأ ِل من القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿ :و ِيف َأنْف ِسك ْم َأ َف َال ت ْب ِرص َ
ون﴾
[الذاريات ،]21 :ثم انرصف عني ،وتركني ألفكاري التي صارت أقرب ما تكون إىل تلمس
احلقيقة املجردة من أي وقت مىض.
***
لكني عندما ذهبت إىل أصدقائي وأساتذيت من املالحدة راحوا يقولون ِل :ال تلتفت
لكالم أولئك اخلرافيني ..فامدة الكون كانت موجودة ،ثم انفجرت وتباعدت أجزاؤها
وتناثرت ،ويف اللحظات األوىل من االنفجار اهلائل ارتفعت درجة احلرارة إىل عدة تريليونات،
حيث كونت فيها أجزاء الذرات ،ومن هذه األجزاء كونت الذرات ،وهي ذرات اهليدروجني
واهلليوم ،ومن هذه الذرات تأ َّلف الغبار الكوين الذي نشأت منه املجرات فيام بعد ،ثم تكونت
النجوم والكواكب ،وما زالت تتكون حتى وصل الكون إىل ما نراه عليه اليوم ،وكل هذا صدفة
دون ُّ
تدخل قوى عاقلة مريدة.
وبعد أن غادرهتم ،رحت إىل بعض أصدقائي من الفيزيائيني ،وطرحت عليه املشكلة،
فقال ِل :إن ما ذكروه من الصدفة املجردة يتناىف مع أول قانون من قوانني الفيزياء ،وهو أن
اجلسم الساكن يبقى ساكنًا ما مل تؤثر عليه قوة خارجية فتحركه ،واجلسم املتحرك برسعة ثابتة
يف خط مستقيم يبقى عىل هذه احلالة ما مل تؤثر عليه قوة خارجية فتغري احلالة احلركية له ..وبام
أن مادة الكون األوىل كانت ساكنة ثم انفجرت ،فال بد من وجود قوة خارجية أدت إىل ذلك؛
فكل حدث ال بد له من ِ
حمدث.
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قلت :صدقت ..كيف غاب عنهم هذا؟
قال :ليس ذلك فقط ما غاب عنهم ..لقد غاب عنهم أيضا أن أي انفجار يتبعه تناثر
جتمع للجزئيات واجلسيامت ،وتكوين
ألشالء عديدة وجسيامت صغرية ،فكيف يتبع االنفجار ُّ
أرض وجبال وكواكب ونجوم وجمرات وغري ذلك دون وجود قوة خارجية حكيمة عاملة أدت
لذلك ..فتناسق الكون وانتظامه يشهد بذلك ،وكل يشء يف الكون يوجد يف املكان املناسب له،
ومجال الطبيعة دليل عىل حكمة وعلم وإبداع خالقها ،والعشوائية ال تنتج نظا ًما.
قلت :أجل ..كالمك صحيح ..فكيف غاب عنهم كل هذا؟
قال :ليس ذلك فقط ما غاب عنهم ..لقد غاب عنهم أيضا أن أي انفجار يتبعه دمار،
فكيف يتبع االنفجار الكوين العظيم عامر ،وتكوين أرض وجبال وبحار وحميطات وأهنار
وكواكب وأقامر ونجوم وجمرات دون وجود قوة عاملة حكيمة..
عندما أردت االنرصاف من عنده ،قال ِل :هل سألت نفسك عن الرس يف توقف الصدفة
التي أنشأت هذا الكون عن العمل؟
قلت :ما تقصد؟
قال( :)1إذا كان وجود هذا الكون عن طريقة الصدفة ،أليس من املمكن ،واحلال هكذا،
أن توجد صدفة أخرى تقيض عىل هذا الكون؟..وعىل التسليم اجلدِل بأن تكوين كوكب من
الكواكب كان صدفة ،فكيف تفرس الصدفة تكوين الكواكب األخرى؟ ..ولو كان تكوين أحد
األقامر صدفة ..فكيف تفرس الصدفة تكوين األقامر األخرى؟ ..فإذا سلمنا جدالً أن الصدفة
أحدثت كوك ًبا ،أفال يمكنها أن تكرر إحداث كوكب آخر كل مرة؟
***
بعد أن تركته رست يف طريقي ،وقد قررت حينها قرارا جازما أن أختذ أصدقاء جددا،
(  )1املذاهب الفكرية املعارصة ودورها يف املجتمعات للدكتور غالب عواجي .1175 - 1174/2
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يملؤون قلبي باحلقائق بدل اخلرافات ..ويصدقونني ،وال يكذبون عيل ..وما أرسع ما لبى اهلل
أمنيتي.
ففي مسرييت تلك إىل بيتي ،وجدت نفرا من أترايب يتحدثون ،فاقُتبت منهم ،وكانوا يف
قمة األدب واألخالق..
قال أحدهم :لقد أجريت بعض احلسابات التي طلبتموها مني ..وها أنذا أذكرها لكم..
لقد ذكرتم ِل أنه لو أن هزة أرضية قلبت صناديق احلروف يف مطبعة ،هبا نصف مليون حرف،
فخلطتها ببعضها ،فأخربنا صاحب املطبعة أنه تكون من اختالط احلروف صدفة عرش كلامت
متفرقة؛ وقد وجدت بحساب االحتامالت أن املسألة حتتمل التصديق ،وحتتمل النفي.
لكنه لو أخربنا بأن الكلامت العرش كونت مجلة مفيدة ،الزدادت درجة النفي
واالستبعاد ،لكننا قد ال نجزم باالستحالة.
لكنه لو أخربنا بأن احلروف املبعثرة كونت كتا ًبا من مائة صفحة ،وبه قصيدة كاملة
منسجمة بألفاظها ،وأوزاهنا ،فاالستحالة يف هذه احلالة بحكم البدهيية.
قال آخر :بورك فيك ..هذه حجة قوية للرد عىل أولئك السفسطائيني القائلني
بالصدفة ..فالكون وأجزاؤ ه ،وما فيها من إتقان وإحكام وعناية أعقد بكثري من مثال حروف
املطبعة؛ ألن احلروف هنا جاهزة معبأة يف صناديقها ..والصدفة يف جمال الكون مستحيلة يف
فضال عن أن ينبثق عنها هذا اإلحكام والنظام ،ولو سلمنا ً
ً
جدال بصدفة واحدة يف
ذاهتا،
البداية ،فهل يقبل عقلنا بسلسلة طويلة متتابعة من املصادفات()1؟
قرصا شديد اجلامل ،مكونًا من مخسة طوابق،
قال آخر :وهكذا لو قال شخص :وجدت ً
فيه ثالثون غرفة ،كل غرفة مفروشة بأمجل أنواع الفرش ،ومزخرفة بأمجل أنواع الزخارف،
ٍ
تكون صدفة عرب عرشات السنني ،أترى أحدً ا
وهذا القرص ليس له بان ،وال مصمم ،وإنام َّ
(  )1عقيدة التوحيد للدكتور حممد ملكاوي ص .150 - 149
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يصدق هذا الكالم؟ ..وإذا مل يصدق أحد أن هذا القرص تكون صدفة ،وهو مجاد ال حياة فيه،
وال وعي وال إدراك وال مشاعر وال أحاسيس ،فكيف يصدق أحدٌ أن هذا الكون تكون صدفة
دون قوة عاملة حكيمة رغم ما يف الكون من مجال وإبداع؟
قال آخر :يقال لكل قائل بالصدفة :ما تقول يف دوالب دائر عىل هنر ،قد أحكمت آالته،
وأحكم تركيبه ،وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه ،بحيث ال يرى الناظر فيه ً
خلال يف مادته
وال يف صورته ،وقد جعل عىل حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثامر والزروع يسقيها حاجتها،
ويف تلك احلديقة من يلم شعثها ،وحيسن مراعاهتا وتعهدها والقيام بجميع مصاحلها ،فال خيتل
منها يشء ،وال يتلف ثامرها ،ثم يقسم قيمتها عند اجلذاذ عىل سائر املخارج بحسب حاجاهتم
ورضوراهتم ،فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ،ويقسمه هكذا عىل الدوام ،أترى هذا اتفا ًقا
بال صانع وال خمتار وال مدبر ،بل اتفق وجود ذلك الدوالب واحلديقة وكل ذلك اتفا ًقا من غري
فاعل وال مدبر؟ أفُتى ما يقول لك عقلك يف ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ وما الذي
يرشدك إليه()1؟
قال آخر :وهكذا لو قال شخص :وجدت كتا ًبا حمك ًَام يف علم من العلوم ،يتكون من
جملدين ،واملجلد يتكون من جزأين ،وكل جزء مكون من ثالثامئة صفحة ،وكل صفحة هبا
سطرا ،وكل سطر به عرشون كلمة ،وهذا الكتاب ليس له مؤلف ،وال كاتب ،وإنام
عرشون ً
تألف وكتب صدفة عرب عرشات السنني ،أترى أحدً ا يصدق هذا الكالم؟! ..وإذا مل يصدق
أحد أن هذا الكتاب كتب وأ يلف صدفة ،وهو مجاد ال حياة فيه ،وال وعي وال إدراك وال مشاعر
تكون صدفة بام فيه من آالف احليوانات،
وال أحاسيس ،فكيف يصدق أحد أن هذا الكون َّ
وآالف الطيور ،وآالف الزواحف ،وآالف النباتات ،ويمكن أن تكتب عرشات املجلدات يف
إحكام ونظام كل نوع من هذه الكائنات؟
(  )1مفتاح دار السعادة البن القيم .214/1

76

***
ما أهنى صاحبنا حديثه حتى انترشت أنوار لطيفة عىل تلك الروضة اجلميلة التي
اجتمعت فيها كل تلك العقول الكبرية ،وقد رسى أريج تلك العطور إىل كل لطائفي ،فحلت
به الكثري من العقد التي كنت أحاول كل جهدي فهمها ،فال أفهمها.
وحينذاك عرفت أنه ـ كام أن اهلل صاحب العقول التي نفكر هبا ـ فهو كذلك صاحب
تدبريها ..فمن مل حيل عقله بني وبني ربه ..ومن جعله عقله يتقرب من ربه ..فإن اهلل بفضله
الكريم ،يزيده عقال عىل عقل ،ووعيا عىل وعي ،وفهام عىل فهم ..ومن حجبه عقله القارص عن
ربه ،حجب عن عقله ،وصار أبعد الناس عنه ..بل صار أغبى األغبياء ،وأكثر الغافلني غفلة،
وإن توهم نفسه أذكى الناس ،وأكثرهم إعامال لعقله..
وكيف يكون صاحب عقل من يكل عقله عن فهم كل تلك الَضورات والبدهييات
واملسلامت التي اتفقت عليها كل العقول السليمة؟
وكيف يكون صاحب عقل من راح جيحد احلقيقة العظمى التي شهد هلا كل يشء ،ودل
عليها كل يشء ،ونطق بالتنزيه هلا والثناء عليها لسان كل يشء؟
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املعاين الرقيقة
ما شعرت بتلك املشاعر اإليامنية العميقة التي رست من عقيل إىل قلبي ،حتى رأيت شابا
قادما عىل أريكته العجيبة من روضة أخرى من الرياض املجاورة ،ثم ما لبث حتى اقُتب جملسه
من جمليس ،ثم نظر إِل ،وقال :لقد أرسل لنا معلم اإليامن رسالة يدعونا فيها الستقبالك يف
روضتنا ..فهلم بنا إليها.
قلت :شكرا له ولكم ..ولكن كالما كثريا ال أزال أحب سامعه من أهل هذا املجلس،
فدعني ريثام أنتهي منه ،وسأحَض بنفيس ..أو اجلس معنا لتسمعه ،فإنك ستسمع كالما لن
تسمع مثله يف حياتك.
ابتسم ،وقال :لن خترج من هنا لو ظللت يف هذه الروضة ،أو يف أي روضة ..فكل
حديث عن اهلل مجيل..
قلت :فهل يف روضتكم أحاديث مثل هذه األحاديث؟
قال :لو كانت أحاديثنا مثل هذه األحاديث لكنا هنا ،ومل نكن هناك ..ألست تقرأ قوله
تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا النُّفوس ز يو َج ْت﴾ [التكوير]7 :
قلت :بىل . .وأفهم منها أن اهلل تعاىل بكرمه يضع كل املتشاكلني يف حمل واحد ،لينسجم
بعضهم مع بعض ،ويكمل بعضهم بعضا.
قال :وهلذا وضع أصحاب الرباهني القاطعة يف هذه الروضة ..أما روضتنا فمختلفة
متاما عنها ..إهنا روضة املعاين الرقيقة.
قلت :كيف ذلك؟ ..أليست كل الرباهني كلها تعود إىل العقول؟
قال :بىل ..ولكن براهينهم تنطلق من الكون لتصل إىل املكون ..أما براهيننا فتنطلق من
املكون لتصل إىل الكون ..ولذلك كانت معانيها رقيقة ودقيقة ،فال يستوعبها إال أصحاب
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النفوس الطاهرة ،والقلوب اخلاشعة ،واألرواح السامية.
قلت :مل أفهم ..أو مل أعقل ..هل يمكن أن توجد براهني هبذا النوع؟ ..وهل هناك من
العقول من يسلم هلا؟
قال :أجل ..وقد وجد ذلك يف كل فن من الفنون ..ألست ترى ماليني طلبة العلم يف
الدنيا ،لكن ال ينبغ منهم إال العدد املحدود؟
قلت :ذلك صحيح..
قال :فام دامت عقوهلم واحدة ..فكيف اختلف النبوغ فيهم؟
قلت :هناك أسباب كثرية ..فبعضهم يفكر تفكريا غليظا كثيفا حمدودا ..وبعضهم يفكر
تفكريا رقيقا عميقا واسعا ..وهم الثلة القليلة من أصحاب العقول الذين نسميهم عباقرة.
قال :فهكذا األمر مع احلقائق اإليامنية ..فهناك من حيتاج إىل األدلة الكثيفة التي حتاول
أن تزيل الغشاوة عن عينيه ،وقد تفلح وال تفلح ..وهناك من يكون مبرصا ،ال غشاوة عىل
عينيه ،ولذلك ال حيتاج إىل أي أدلة ،ألنه مبرص بالفطرة أو االكتساب.
قلت :لقد ذكرتني بقدرات بعض العقول يف احلساب ..حيث أنه تلقى إليه املسائل
العويصة الصعبة ،فيحلها يف طرفة عني ،وكأنه يراها بأم عينيه ..وهناك من يبذل جهدا كبريا يف
حلها ،ويستعمل كل ألوان األقالم ،ومع ذلك قد خيطئ يف حلها ..لكن كيف خياطب هؤالء
غريهم؟ ..وكيف يثبت هؤالء لغريهم ما ثبت هلم؟
قال :لكل قوم لغتهم اخلاصة هبم ..ولذلك ترى من مل ينجذب عقله للرباهني القاطعة،
لكنه ما إن يسمع املعاين الرقيقة حتى يذوب فيها ..وينتقل مبارشة من اإلحلاد إىل اإليامن ..ومن
الغفلة إىل اليقني.
قلت :أتعني أن األدلة العقلية ليست وحدها براهني املعرفة اإلهلية؟
قال :وهل عرف سحرة موسى عليه السالم رهبم وسجدوا له وضحوا بأنفسهم يف
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سبيله نتيجة خلطابات عقلية من موسى عليه السالم؟
قلت :ال ..بل رأوا حججه الواضحة ،وأدلته القاطعة التي حتدثت هبا العصا.
قال :فقد كانت اآليات الباهرة هي دليلهم إىل اهلل.
قلت :ذلك صحيح.
قال :وهكذا ﴿لِك يل َقو ٍم َه ٍ
اد﴾ [الرعد ..]7 :ولكل أمة رسول ..ولكل عقل حجة.
ْ
قلت :فام حجة قومك؟
قال :تعال معي ،واسمع األمر من أهله ..فخري من حدث عن املرء لسانه.
قلت :وأصحايب هؤالء ..أأتركهم من غري وداع؟
قال :أنت تراهم يتحدثون ،وكأهنم ال يعلمون بحديثك معي.
التفت إليهم ،فوجدهتم منشغلني عني ،ويتحدثون ويضحك بعضهم مع بعض ،وكأين
لست معهم ..وكأنه مل تكن بيننا أي أحاديث..
قلت :كيف هذا؟ ..ومل هذا؟
قال :أنت مكلف بمهمة حمدودة ومؤقتة ..ولذلك لن تسمع إال ما يتاح لك سامعه..
ولن ترى إال ما يؤذن لك يف رؤيته.
قلت :أتعني أن هناك أشياء كثرية تراها أنت ،وال أراها أنا؟
قال :أجل ..بل إن رؤيتنا نفسها ختتلف ،وتذوقنا لألشياء خيتلف ..فأنت ال تزال حتمل
مدارك أهل الدنيا املحدودة ..وأنا وكل من حوِل لنا مدارك أخرى تتيح لنا ما ال تتيح لك.
رسنا بني روضات كثرية مملتئة باجلامل إىل أن وصلنا إىل روضة املعاين الرقيقة ،وقد
دهشت لألنوار اجلميلة التي حتيط هبا ..ودهشت لكل تلك الروائح العطرة التي تصل مبارشة
إىل القلب ،فتجعله خيفق بكل معاين العشق واهليامن ..ودهشت لأللوان البديعة للورود
والزهور التي مل أر يف حيايت مثل مجاهلا ودقة صنعها.
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ولكن كل تلك الدهشة التي أصابتني مل تكن تعدل جزءا بسيطا من دهشتي ألولئك
الطي بني الذين اجتمعوا يتحدثون عن رس وجودهم يف تلك الروضة ..فقد كانوا يف منتهى
الكامل واجلامل ،وقمة األدب واللطف ،وغاية العقل واحلكمة.
برهان الفطرة:
بعد أن استقر يب املجلس ،وزال عني بعض آثار تلك الدهشة واالنبهار ،وسلمت عىل
اجلمع املنور بنور اإليامن ،وسلموا عيل ،قال أحدهم خماطبا رسوهلم الذي جاء يب إىل ذلك
املجلس  :فلتبدأ أنت يا صاحب الفطرة الطاهرة لتحدثنا عن أرسار إيامنك ،وكيف أنقذك اهلل
من براثن امللحدين ،وزج بك يف رحاب روضات املؤمنني.
قال :إن يف قصتي لعربة ،وهي تدل عىل فضل اهلل العظيم عيل باهلداية ،فلواله لكنت
اآلن يف فنادق املالحدة ،أو يف غياهب سجوهنم.
ف في بداية أمري كنت أعيش يف زمن احلكم العسكري املشدد للحزب الشيوعي..
وكنت حينها رفيقا من الرفاق الذين تشبعوا بكل ما تعلموه يف املدارس من أنواع اإلحلاد
واملادية إىل أن أصبحت بينهم يف درجة املبلغني والدعاة الذين يمكنهم أن حيطموا أي جدار من
جدر اإليامن ،وأي حصن من حصونه.
وقد أرسلوين بتلك األفكار التي سقوين هبا مع املاء واحلليب إىل بلدة من بالد املسلمني،
كانت ال تزال مرصة عىل احلفاظ عىل دينها ..وأعطوين الكثري من الصالحيات التي ختول ِل أن
أحول من جحيم حياهتم نعيام إن هم أطاعوين ،وحتولوا عن اإليامن إىل املذاهب املادية اإلحلادية
التي كانت تنترش يف ذلك احلني.
عندما ذهبت كنت موقنا متاما أنه لن متر إال أيام قليلة حتى تتحول البلدة عن معتقداهتا
إىل معتقدايت ..لكني مل أدرك أبدا أن صبية البلدة وعوامها البسطاء يمكنهم أن حيولوا عقال
كعقيل درس كل فنون اإلحلاد ،وتدرب عىل كل أنواع املحاجة.
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***
يف بداية نزوِل بينهم ،مل أشأ ـ كام تدربت عىل ذلك ـ أن أبادرهم بام عندي من معتقدات،
بل رحت أحاول السامع منهم ،ألعرف الثغرات التي أدخل إليهم من خالهلا.
وقد كنت تعلمت من فنون الديالكتيك ،واستفدت من نظرية التطور ،والكثري من
العلوم احلديثة ما تصورت أهنا أسلحة يمكنني أن أواجه هبا أي حجة من احلجج التي يدلون
هبا ..لكني مل أجد مربرا الستعامل أي معرفة من معاريف ،أو حجة من حججي ..فقد كان إيامهنم
باهلل يستند لركن أوثق من كل األركان ،وسند أعىل من كل األسانيد ..وهو الفطرة واجلبلة
الطاهرة التي كان كياهنم قد امتأل هبا ،فلم يتلطخ بأوزار املادية ،ومل يتدنس بدنس الكربياء
والغرور والعجب الذي أصاب أصحاب الفكر املادي.
فذلك السند العاِل يصل بفطرهتم نفسها إىل اهلل مبارشة من دون أي وسائط من األدلة
والرباهني ،وكأهنم تذك روا بمجرد جميئهم للدنيا قوله تعاىل خماطبا اإلنسان يف عامل الذر﴿ :
َأ َل ْست بِ َر يبك ْم َقالوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن تَقولوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا كنَّا َع ْن َه َذا غَافِلِنيَ ﴾ [األعراف]172 :
أذكر أين يف بداية دخوِل للمدينة زرت مدرسة من مدارسها ،وقد كانت تلقن اإلحلاد
كام تلقن الرياضيات والعلوم ..لكني مع ذلك اصطدمت بتالميذها ،فقد سألت أحدهم عن
اهلل ،وعن األدلة عليه ،فقال ِل مبتسام :لست حمتاجا إىل ذلك..
قلت :أتراك ال تؤمن باهلل؟
قال :وكيف ال أؤمن به ..وأعامقي كلها تشعر به ..ووجداين كله يسبح بحمده.
قلت :فام دليلك عليه؟
قال :لقد ذكرت لك أن أعامقي ووجداين هي دلييل عليه.
قلت :مل أفهم.
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قال :أال ترى أن غرائز اإلنسان ذاتية له ال يمكن فصلها عنه ،وال حتتاج إىل من يدله
عليها ،أو يعلمه علومها ؟ ..أال ترى أن عواطف اإلنسان وأحاسيسه جزء من خلقته وكيانه،
فال حيتاج إىل من يرشده إليها ،أو ينبئه عنها؟
قلت :بىل ..ولكن تلك العواطف والغرائز.
قال :فقد أودع اهلل يف فطريت منذ نشأيت شعوري باهلل ،وأنا ال أحتاج دليال خارجيا فوق
هذا الشعور ،ألنه أكثر بداهة عندي من احلس نفسه ..وهل يمكن ألحد من الناس أن يشك
فيام حيس فيه ،أو يشعر به؟
قلت :ولكن كيف توصل قناعاتك هذه للناس؟
قال :بإرشادهم إىل العودة إىل نفوسهم ،والتخيل عن كربيائهم احلائل بينهم وبني
الشعور بام تدعو إليه فطرهم.
قلت :ما تعني؟
قال :إن املحجوبني عن اهلل مل حيجبوا عنه بقوة دليل ،وإنام حجبوا عنه بكربيائهم ،فاهلل
أوضح من أن حيتاج إىل دليل يدل عليه ..إن مثل أولئك كمثل اجلوعان الذي راح يقنع نفسه
بأنه ال حاجة له إىل الطعام ..وبقي جوعان إىل أن اهنارت قواه.
قلت :أراك تشبه اهلل بالطعام.
قال :ما دمنا نحتاج إىل الطعام ،وال يمكننا االستغناء عنه ..وال يمكن ألحد أن يقنعنا
بعدم حاجتنا إليه ،فيمكنني أن أشبهه بذلك ..بالنسبة ِل أو للبرش مجيعا ..وإن كان األمر أعظم
من ذلك ،فنحن أحوج إىل اهلل من حاجتنا إىل الطعام والرشاب ،ألهنام مجيعا خلق من خلقه،
ويمكن أن يغنينا عنهام كام أغنى عنهام املالئكة ،ولكننا لن نستطيع أبدا أن نستغني عن اهلل..
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ِ
احل ِميد
لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلكَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّاس َأنْتم ا ْلف َق َراء إِ َىل اهللَِّ َواهللَّ ه َو ا ْلغَن ُّي ْ َ
ت بِ َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
( )15إِ ْن ي َش ْأ ي ْذ ِهبكم وي ْأ ِ
يد (َ )16و َما َذلِ َك ع ََىل اهللَِّ بِ َع ِز ٍيز ([ ﴾)17فاطر- 15 :
َ
ْ ْ ََ
َ
]17
قلت ،وأنا أضحك :بحسب قولك هذا ..فإن البرشية مجيعا جائعة يف هذا العرص..
فكلها متيل إىل اإلحلاد؟
قال :وهلذا ترى الرصاع بينهم ..ألن عقوهلم اجلائعة إىل احلقيقة جعلتهم يصارعون كل
القيم ،وحيطمون أركان كل الفضائل.
قلت :ولكن ..لو كان التوجه إىل اهلل أمر ًا فطري ًا كام تزعم ..فلم عبد الناس يف خمتلف
العصور آهلة شتى ..ومل تدينوا بأديان خمتلفة متناقضة؟
قال :إن ذلك كمن استبد به اجلوع ،فإنه إذا مل جيد الطعام الطيب الذي يناسبه سيتناول
كل ما يمكن أكله ،ولو كان خبيثا ليسد به جوعته ..فالفطرة تدعو اإلنسان إىل االجتاه إىل
اخلالق ،لكن اإلنسان قد حتيط به عوامل تنحرف به عن املسار الصحيح هلا ..واالنحراف عن
الطريق ،ال يلغي وجود الطريق.
قلت :ولكن . .أال ترى أنه لو كان الدين صحيحا التفق عليه الناس ..ولو كان اإلله
موجودا التفق اخللق عىل صفاته ..ولو كان التوجه إىل اهلل أمر ًا فطري ًا ـ كام تدعي ـ ملا عبد الناس
آهلة شتى؟
قال :مثلام اختلف اخللق يف تصور املطاعم واملشارب النافعة هلم ..كذلك اختلفوا يف
تصورهم هلل ..لكن االختالف يف أنواع الطعام ال يلغي رضورة الطعام ..وهكذا االختالف يف
اهلل ال يلغي رضورة اهلل.
قلت :ولكن كيف نصل إىل اإلله احلقيقي؟
قال :كام نصل إىل الطعام احلقيقي..
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قلت :كيف؟
قال :بالبحث والعلم ..والتدقيق والتحري ..فال يصح أن نخلص طعامنا من السموم،
وال نخلص ديننا من السموم ..وبالدين تقوم حياة أرواحنا ،كام بالطعام تقوم حياة أجسادنا.
مل أجده ما أقول له ..فقد كان جييبني عن كل شبهة أطرحها عليه بدقة عالية..
***
تركته ،بعد أن امتألت نفيس له احُتاما ،وذهبت إىل أستاذ الفصل املخصص لتدريس
اإلحلاد  ،وسألته عن مواقف الطلبة من دروسه ،فابتسم ،وقال :هم حيفظوهنا بدقة ..ويكتبون
يف ورقة االمتحان كل ما أمليه عليهم ..وهم ينالون لذلك عالمات جيدة.
قلت :مل أسألك عن هذا ..سألتك عن قناعتهم بام تقول.
ابتسم ،وقال :وهل يمكن للجدار أن يقتنع بام متليه عليه ..إهنم كاجلدر التي ال ختُتق،
واحلصون التي ال هتدم.
قلت :فهل استعملت معهم كل وسائل اإلقناع؟
قال :استعملت معهم ما خطر ببالك ،وما مل خيطر ..حتى أين رضيت منهم أن يعتقدوا
بأي اعتقاد مادي شيوعيا كان أو غري شيوعي ..فلم يقبلوا إال بام ورثوه ،والذي يذكرون ِل أنه
فطرهتم ،وقناعتهم التي ال يمكن زحزحتها.
قلت :فهال رضبت ِل مثاال عىل موقف من مواقفهم.
قال :أذكر مرة أين أردت إقناعهم بعدم وجود اهلل بالدليل احليس ،فقلت هلم:
أترونني؟ ..فقالوا :نعم ..قلت :فإذن أنا موجود ..ثم قلت هلم :أترون اللوح؟ قالوا :نعم..
قلت :فاللوح إذن موجود ..ثم قلت هلم :أترون اهلل؟ قالوا :ال ..قلت :فاهلل إذن غري موجود!
فوقف أحد التالميذ ،وقال :أترون عقل األستاذ؟ ..قالوا مجيعا :ال ..قال :فعقل األستاذ إذن
غري موجود.
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التفت املعلم إِل ،وقال :كيف يمكنك أن تقنع أمثال هؤالء؟
قلت :أمل تلقن يف معاهد تكويننا كيفية اإلجابة عن مثل هذه األطروحات؟
قال :أجل ..وطرحتها عليهم مجيعا ،لكنهم كانوا يقابلوهنا بأصوات فطرهتم اهلادئة.
قلت :أخاف أن تكون قد تأثرت هبم.
قال :إن شئت الصدق ..فقد حصل ِل ذلك ..فهم وذووهم من أطيب الناس..
ويأرسونك بأخالقهم وكرمهم ..وأحسب أنه لوال تلك العقائد التي يعتقدوهنا ما كان
سلوكهم لريقى هلذه املقامات العالية.
قلت :فهل أرسك سلوكهم ..أم أرستك عقائدهم أيضا؟
قال :إن شئت الصدق ..فقد أرسين كالمها ..فكالمها يرتبط بعضه ببعض ..فهم عىل
الفطرة اإلنسانية النقية بعقائدهم أو بسلوكهم ..أما نحن ..فقد حاولنا أن نتملص من إنسانيتنا،
والنتيجة ما تراه يف واقعنا من كل ألوان االنحالل والعقد واألمراض والرصاع.
قلت :ولكن أال يمكن أن حييا اإلنسان من دون اهلل؟
قال :كام ال يمكن أن حييا اإلنسان من دون طعام ..فكذلك ال يمكن أن حييا من دون
اهلل ..أال ترى من العجب كيف أنه ال توجد حضارة من احلضارات ..وال قبيلة من القبائل إال
وهي تعتقد يف وجود قوة غيبية تتحكم يف الكون؟
قلت :ولكنها مجيعا مملوء باخلرافات.
قال :أحيانا كثرية تكون احلقيقة خمتلطة باخلرافة ..وليس علينا أن نلغي احلقيقة ألجل
خرافة ارتبطت هبا ..كام أننا ال يمكن أن نستغني عن الطعام بسبب أن بعض الناس وضع السم
يف طعام من األطعمة ،ويف يوم من األيام.
***
مل أدر ما أقول له ..فقد كان ما قاله حقيقة شهد هبا كل املؤرخني ،وعلامء االجتامع حتى
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فالسفة قومي الذين راحوا يفلسفون ذلك بحسب ما تصوره أوهامهم ،ال بحسب الواقع.
ديورانت] يذكر ذلك( :صحيح أن بعض الشعوب البدائية
لقد قال [ويليام جيمس َ
ليس هلا ديانة عىل الظاهر فبعض قبائل األقزام يف إفريقية مل يكن هلم عقائد أو شعائر دينية عىل
اإلطالق ،إال أن هذه احلاالت نادرة الوقوع وال يزال االعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم
البرش مجيع ًا اعتقاد ًا سلي ًام وهذه يف رأي الفيلسوف حقيقة من احلقائق التارخيية والنفسية

)()1

ويعرب يف موضع آخر ـ وهو املؤرخ الكبري للحضارات البرشية ـ عن مدى جتذر الدين يف
الفطرة ،وأن استثامر رجال الدين لذلك يدل عىل مدى ترسخه فيها ،فيقول( :إن الكاهن مل
خيلق الدين خلق ًا لكن استخدمه ألغراضه كام يستخدم السيايس دوافع اإلنسان الفطرية
وغرائزه ،فلم تنشأ العقيدة الدينية عن تلفيقات أو االعيب كهنوتية إنام نشأت عن فطرة
)( )2

اإلنسان

ويقول العامل االجتامعي [صموئيل كونيك] عند حديثه عن جذور الدين يف األسالف
من البرش( :إن أسالف البرش املعارص ـ كام تشهد آثارهم التى حصل عليها يف احلفريات ـ كانوا
أصحاب دين ،ومتدينني ،بدليل َّأهنم كانوا يدفنون موتاهم ضمن طقوس ومراسيم خاصة
وكانوا يدفنون معهم أدوات عملهم ،وهبذا الطريق كانوا يثبتون اعتقادهم بوجود عامل آخر،
)()3

وراء هذا العامل

وعرب عن ذلك آخر ال أذكره اآلن ،فقال( :لقد وجدت وتوجد مجاعات إنسانية من غري
علوم وفنون وفلسفات ،لكن مل توجد مجاعة بغري ديانة ..فالشعور الفطري بوجود خالق مدبر
للكون شعور مشُتك بني مجيع الناس ،مغروس يف النفوس ،يقوم يف نفس الطفل الصغري،

(  )1قصة احلضارة..99 / 1 :
(  )2قصة احلضارة..99 / 1 :
(  )3كتاب جامعه شنايس .192 :
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واإلنسان البدائي ،واإلنسان املتحَض ،واجلاهل والعامل والباحث والفيلسوف ،كل هؤالء
يشعرون بشعور مشُتك ال يستطيعون دفعه عن أنفسهم)
***
بعد انرصايف عن تلك املدرسة التقيت عامل نفس من بلديت ،وقد رأيت أن أسأله عن رس
جتذر الدين يف أهل تلك البلدة ،وعدم استطاعة الديالكتيك وغريه من الفلسفات املادية التأثري
فيها ..وقد كنت أتصور أنه سيحدثني بام درسه عن فرويد من األنا األدنى أو األنا األعىل ..أو
حيدثني بام ذكره دوركايم أو إنجلز أو غريهم من فالسفتنا ..لكنه مل يفعل ذلك ،وإنام قال ِل:
لقد أجاب عن سؤالك هذا الفيلسوف االنجليزي [توماس كارليل] بقوله( :إن الذين يريدون
إثبات وجود اهلل بالربهان والدليل ما هم إال كالذي يريد االستدالل عىل وجود الشمس
الساطعة الوهاجة بالفانوس)
قلت :ما يعني بقوله هذا؟ ..وما تعني بنقلك لقوله؟
قال :إن هؤالء الذين تراهم يقفون بعقوهلم وقلوهبم بكل قوة يف وجه الزحف املادي
الذي اكتسح البرشية مجيعا يعود إىل ما ذكره ذلك الفيلسوف اإلنجليزي ..فهو قد صور حاهلم
بكل دقة ..فهم مثل من شاهد الشمس ..وهل يمكن ملن شاهد الشمس أن يقنعه أحد من
الناس بعدم وجودها؟
قلت :نعم ذلك صعب جدا.
قال :بل مستحيل ..استحالة مطلقة.
ثم ابتسم ،وقال ِل :إن مهمتك ـ يا سيدي ـ مستحيلة ..وأنصحك أن تتخىل عنها.
قلت :ولكني مل آت باألفكار فقط ..وإنام أتيت باألموال أيضا ..وأتيتهم بام يرفع
بؤسهم ،وحيول حياهتم إىل اجلنة التي حيلمون هبا.
قال :ال تتعب نفسك ..فهؤالء قد يأكلون خبزك ،ولكنهم ال يبيعونك دينهم ..أمل خيربك
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معلم املدرسة كيف ينال التالميذ عنده العالمات الكاملة يف اإلحلاد ،ويف نفس الوقت ينالون
العالمات الكاملة يف اإليامن؟
قلت :بىل ..لقد أخربين بذلك.
قال :فلذلك لك أن ترصف عليهم من األموال ما شئت ..لكن تأكد متاما أنه ال أموالك
وال أموال الدولة مجيعا تستطيع أن تغرز أنياهبا يف عقائدهم ..ألن هلا من الرسوخ ما ال يمكن
أن يؤثر فيه يشء.
لقد عرب الفيلسوف الفرنيس ديكارت عن حاهلم بقوله( :ال يبقى ما يقال بعد ذلك إال
أن هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت ،كام ولدت الفكرة التي لدي عن نفيس،
واحلق أنه ال ينبغي أن نعجب من أن اهلل حني خلقني غرس يف هذه الفكرة لكي تكون عالمة
للصانع مطبوعة عىل صنعته)
بل عرب عن ذلك الفيلسوف االسكتلندي الشكاك [ديفيد هيوم] الذي قال يف
إحساسا بالدين املنطبع يف نفيس أو أشد تعل ًقا
[حواراته]( :ليس هنالك من هو أشد مني
ً
باملوجود اإلهلي كام ينكشف للعقل بني ابتداع الطبيعة وصناعتها اللذين من الصعب
تفسريمها) ..وقال يف موضع آخر من الكتاب( :ال توجد حقيقة أظهر وأوضح من وجود إله)
***
بعد أن قال ِل هذا تركته ،وأنا يا ئس متاما من النجاح يف حتقيق املهمة التي وكلت ِل..
لكني يف أثناء مجعي حلقائبي للعودة إىل بالدي بخفي حنني ..خطر ِل خاطر جعلني أعدل عن
ذلك ..لقد قلت لنفيس :إىل أي بلد سأعود ..وهل هناك بلد أفضل من هذا البلد ..وهل هناك
جريان أفضل منهم أبقى معهم طول حيايت؟
وبالفعل بدأت حيايت معهم ،لكن ال كأستاذ هلم ،وإنام كتلميذ من تالميذهم ،وكان أول
من التقيت به منهم بعد ذلك القرار شيخ كبري ،سألته عن رس ذلك اجلدار الذي يقف بني عقيل
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وقلبي وحقائق الوجود ،فقال ِل :ذلك هو الران ..ويف إمكانك أن تزيله بَضبة قوية منك..
لتعود إىل إنسانيتك حقيقتها ..وإىل فطرتك صفاءها.
قلت :فام الران؟
وهبم ما كَانوا ي ِ
كَال َب ْل َر َ
قال :ذلك الذي ذكره اهلل تعاىل ،فقالَّ ﴿ :
كْسبون﴾
َ
ان عَ َىل قل ِ ِ ْ َ
(املطففني ،)14:أي أن كسب اإلنسان وعمله وحركة قلمه هي التي مألت فطرته بقعا منحرفة
حالت بينها وبني التعرف عىل احلق أو سلوكه.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد فرس نبينا  كيفية حصول ذلك عىل مرآة القلب ،فقال(:إن العبد إذا أذنب ذنب ًا
كانت نكتة سوداء يف قلبه ،فإن تاب منها صقل قلبه ،وإن زاد زادت ،فذلك قول اهلل تعاىلَّ ﴿:
كَال َب ْل
وهبم ما كَانوا ي ِ
َر َ
كْسبون )
َ
ان عَ َىل قل ِ ِ َّ

َ ﴾ ()1

قلت :أريد توضحا أكثر لذلك.
قال :إن أردت متثيال واقعيا لذلك ،فهو ما نعرفه يف الواقع من تأثري اإلدمان عىل اجلسد ،بحيث
ال يملك صاحبه دفع آثاره ،فاملدمن هو الذي أقبل عىل ما أدمن عليه باختياره ،ولكنه نتيجة للمبالغة
فيه وصل إىل حالة املتحكم فيه بعد أن كان متحكام يف نفسه.
ثم التفت إِل ،وقال :وأنت يا بني منذ نشأتك الباكرة ،وأنت تتملذ عىل مثل تلك األفكار التي
تأملت هلا فطرتك ،وانتكست هلا طبيعتك.
قلت :فام احلل الذي تراه لعودة فطريت إىل أصالتها؟
قال :باللجوء إليه وحده ..فهو الذي بيده قلبك وعقلك وكلك.
قال :كيف أجلأ إليه ،وأنا ال أؤمن به؟

(  )1رواه الُتمذي والنسائي ،وقال الُتمذي :حسن صحيح.
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قال :خاطبه بتواضع وأدب وحمبة ،وقل له :يا مدبر هذا الوجود ..أنا عبدك الضعيف بني
يديك ..فإن كنت موجودا ومدبرا ألمري ،فخلص قلبي من كل ما حيول بيني وبينك ..وامأل قلبي
باإليامن.
رحت أكتب ما يقول ..ثم أردده كل حني ..وأنا يف غاية اخلشوع واخلضوع ..فام أرسع ما
بدأت أشعر أن يدا حانية متتد إىل فطريت ،فتمسح كل آثار الران التي علقت هبا ..وما هي إال أيام
معدودة حتى دخلت رحاب اإليامن من غري أن أحتاج إىل أي برهان ..فاهلل وحده توىل تعريفي بنفسه
بعد أن خلصني من كربيائي وغروري ،ومسح عىل فطريت كل آثار االنتكاسة التي حصلت هلا.
***
بعد ميض عرش سنوات عدت إىل بلدي ،وهناك التقيت بالذي أرسلني إىل تلك البلدة ،بعد
أن أهنى عمله ،وأحيل إىل التقاعد ،وقد عجبت إذ رأيته بغري الصورة التي كنت أراها ،فقد سلم عيل،
وسألني عني ،وكان يف أثناء حديثه معي يذكر اهلل كل حني ..فسألته عن ذلك ..وكيف يمكن مللحد
أن يذكر اهلل؟ ..فابتسم ،وقال :ال تذكرين بتلك األيام ..فقد كنا نعيش موضة قديمة ..أما املوضة
احلالية ،فهي موضة اإليامن ..لقد عاد لإليامن وجوده يف هذه البالد بعد أن استعملت كل األساطيل
حلربة.
قلت :لكن كيف ذلك؟
قال :النهر قد جيف ..واألرض قد تشح ..لكن ذلك لن يدون طويال ..فاهلل بكرمه ينزل
الغيث كل حني ،ليعيد للحياة مجاهلا وهباءها ..وال مجال وال هباء للحياة من دون اهلل.
قلت :فهال قصصت ِل كيف عدت لإليامن؟
قال :يف ذلك اليوم كنت فيه مع بعض الرفاق الذين يفخرون بإحلادهم نمتطي بعض
الطائرات لنسري لبعض البالد املسلمة لننرش بينها اإلحلاد ..وكان معنا يف الطائرة شيخ مسلم حيمل
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مسبحة ،ويذكر اهلل كل حني ..وكنا نسخر منه ..لكن حصل أثناء حتليقنا ما جعلنا مجيعا نجثو بني يديه
ونطلب منه أن يفعل شيئا.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد أصاب الطائرة عطب شديد ،وكادت هتوي بنا ،وهناك ختلصنا من إحلادنا ..لقد
صحنا مجيعا نطلب النجدة من اهلل ..ثم جلأنا إىل الشيخ نطلب منه أن يدعو اهلل لنا ..لقد شعرنا حينها
بأنه ال يمكن أن يغيثنا غري ربنا ..لقد عادت فطرتنا يف ذلك احلني إىل وضعها الطبيعي ،بعد أن نبهت
ذلك التنبيه الشديد.
وعندما من اهلل علينا بالنجاة ،راح بعض رفاقي يستمرون يف حياهتم العادية ،وكأنه مل حيصل
يشء ..أما أنا فرحت أصحب الشيخ ،وأتعلم منه اإليامن ،ومل أحتج منه أي دليل ،ألن ما حصل ِل
كان هو الدليل..
لقد أخربين الشيخ حينها أن ذلك تنبيه من اهلل ..وأن اهلل بكرمه يستعمل كل الوسائل التي
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر َحتَّى
تغسل الران عن قلوب عباده ..وقرأ عيل حينها قوله تعاىل﴿ :ه َو ا َّلذي ي َس يريك ْم ِيف ا ْل َ ي
ِ
يح َطيب ٍة و َف ِرحوا ِهبا جاء ْهتا ِريح عَ ِ
ف َو َجا َءهم ا َْمل ْوج ِم ْن ك يل
اص ٌ
َ َ َ َ ٌ
ِإ َذا كنْت ْم ِيف ا ْلف ْلك َو َج َر ْي َن ِ ِهب ْم ِب ِر ٍ ي َ َ

هلل خم ِْل ِصنيَ َله الدي ين َل ِئن َأنْجي َتنَا ِمن َه ِذ ِه َلنَكونَن ِمن َّ ِ
م ٍ
كَان َو َظنُّوا َأ َّهن ْم أ ِح َ
ين
يط ِ ِهب ْم َدعَ وا ا ََّ
الشاك ِر َ
َّ َ
ْ
َ ْ َْ
َ
ِ
ض ِبغ ْ ِ
ون ِيف ْ َ
األ ْر ِ
(َ )22ف َل َّام َأن َْجاه ْم ِإ َذا ه ْم َي ْبغ َ
احل َي ِاة
احل يق َيا َأ ُّ َهيا النَّاس ِإن ََّام َبغْيك ْم عَ َىل َأنْفسك ْم َمت َ
َاع ْ َ
َري ْ َ
الدُّ ْن َيا ث َّم ِإ َل ْينَا َم ْر ِجعك ْم َفن َن يبئك ْم ِب َام كنْت ْم َت ْع َمل َ
ون ([ ﴾)23يونس]23 ،22 :
برهان الصديقني:
بعد أن أهنى الرجل األول حديثه ،قام آخر ،وقال :أظن أن الدور وصل إِل،
وسأحدثكم ـ أنا العبد الفقري إىل اهلل ـ عن فضل اهلل عيل باهلداية ،وإخراجي من ظلامت اجلهل
والغواية ،وكيف أنقذين ريب من جحيم املالحدة ..ووضعني معكم معرش املنورين بنور
اإليامن.
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قالوا مجيعا :يرسنا ذلك ..فهلم حدثنا بنعمة اهلل عليك ..فال نعمة أفضل من معرفة اهلل..
وال هدية أعظم من التواصل معه.
قال :لقد عشت فُتة حيايت الدنيا يف فُتة سامها أهل القرون التالية [القرون الوسطى]..
وكنت من مدرسة فلسفية ترى الكون ثابثا مستقرا منذ األزل ..وترى أنه ال بداية له وال هناية.
ولذلك مل تكن ترى حاجة لوجود إله ..فدور اإلله منتف كام تذكر ..ألن دوره هو
إخراج الوجود من العدم ..وما دام الوجود خارجا بنفسه ،بل مل يسبق له عدم ،فإن احلاجة
لإلله منتفية.
وقد أرسلني قومي حينها بكل ما يملكون من األدلة لبلدة من بالد املسلمني ،كانت
متتلئ بالفالسفة واحلكامء ،وذكروا ِل أين إن استطعت إقناعهم ،فسأكون قد قدمت خدمة كبرية
للحقيقة ،وخلصتهم من كل اخلرافات التي يدينون هبا.
لكني ما إن ذهبت إليهم ،وألقيت إليهم ببضاعتي ،حتى ابتسموا ،وقالوا :فلنفرض أن
ما تقوله صحيح ..ولنفرض أن الكون قديم ..وأزِل ..وال بداية له ..فهل يعني ذلك عدم
وجود إله؟
قلت :أجل ..فإن كان الكون قديام وأزليا ..فام الَضورة لوجود إله؟
قال ِل أحدهم ،وهو يبتسم :نحن ال نحتاج يف إثبات اإلله إىل أي وسائط ..فاهلل يدل
بنفسه عىل نفسه؟
قلت :أال ترى أن ذلك دور ..فكيف يدل بنفسه عىل نفسه؟
قال :ليس يف ذلك أي دور ..سأرشح لك املسألة بطرق خمتلفة ..وسأخاطبك باعتبارك
فيلسوفا ..فلدينا نحن أيضا الكثري من الفالسفة ..وسأبدا لك بفيلسوف كبري عندنا نطلق عليه
ابن سينا.
قلت :أعرفه جيدا ..إنه من كبار الفالسفة الذين استفاد منهم قومي.
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قال :لقد وضع هذا الفيلسوف الكبري برهانا حول هذا سامه [برهان الصديقني] ..سامه
بذلك ألنه ال حيتاج إىل أي وسائط ..ولذلك اعتربه أرشف الرباهني ..ألن األشياء واملخلوقات
مل ِ
تأت فيه واسطة يف اإلثبات..
قلت :فكيف قرر هذا الربهان؟
قال :لقد انطلق فيه من ظاهرة متفق عليها بني البرش مجيعا ،وهي ظاهرة اإلمكان ..فمن
َ
العامل فسوف يراه موجو ًدا ممكنًا ..فكل ما فيه يدل عىل
تعقل معنى اإلمكان ،ونظر إىل هذا
ذلك ..كل ما فيه يدل عىل أن الوجود ليس من ذاتياته ..وأنه لذلك حيتاج إىل علة خارجية توفر
له هذا الوجود ..وهكذا ننتقل إىل صفة أساسية من صفات ِ
موجد هذا العامل ،وهي صفة
وجوب الوجود التي تعني ذاتية وجوده ،وعدم إمكان تعقله دون وجود.
قلت :هال وضحت ِل أكثر..
قال :لتفهم هذا الربهان حتتاج إىل التوغل قلي ً
ال وراء الظواهر الطبيعية واحليثيات
املحسوسة لألشياء ..فهذا  -ورغم بداهته  -لكن أذهاننا مل تعتد عليه ..فغال ًبا ما نتعرف إىل
األشياء بواسطة حيثياهتا وخصائصها املحسوسة ،ثم ننتقل إىل التعميم من خالل عملية انتزاع
فكري نزيل فيها احليثيات املفرقة بني األشياء ،ونركز عىل احليثيات املشُتكة.
ألست ترى أننا يف بدء األمر نتعرف عىل الشخص بام له من حيثيات خاصة ،كطوله
وعرضه واسمه وعنوانه ونسبه وما شاكل ذلك ..لكننا لن نطلق عليه صفة اإلنسانية إال إذا
قارناه بغريه من األفراد الكثريين ،والحظنا جهة االشُتاك بينهم ،وهي الناطقية والفكر والنمو
واحلركة ،فنصل بعدها إىل معنى اإلنسانية املشهور بني الفالسفة وهو [احليوان الناطق]
لكنا ـ يف هذا الربهان ـ نتجاوز مثل هذه احلركة الفكرية التحليلية ،لندخل مبارشة إىل
أصل وجود األشياء ..وهذا يتطلب املزيد من التعميم ..أي يتطلب االستمرار يف احلركة
الفكرية السابقة لننظر إىل ما هو مشُتك عام بني مجيع الكائنات..
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وعند النظر يف ذلك املشُتك نجد أنه الوجود ..أو هو ذوات املاهيات بمعزل عن
ماهياهتا ..وعند التأمل يف هذا املشُتك الذي جيمع بينها ،وهو الوجود نجد أنه ـ بحسب الواقع
والتصور ـ غري واجب هلا ،بل هو ممكن..
فعند تعقلنا لإلنسان أو ملاهية الشجر مثالً ،ال خيطر ببالنا رضورة أن يكون مصداق
اإلنسانية أو الشجرية موجودا ،بل نستطيع أن نتعقله دون أن نلتزم وجوده ..وهذا معنى
اإلمكان الذي هو من لوازم املاهيات..
قلت :أتعني أن اإلمكان يعني تساوي نسبة الوجود والعدم يف عملية التعقل ..وأن
املمكن هو اليشء الذي إذا تصورناه ال يوصلنا تصوره إىل رضورة أن يكون موجودا ،وال أن
يكون معدوما.
قال :أجل ..ذلك صحيح ..ونحن أمام هذه الظاهرة التي نتعقلها يف كل العامل
ومكوناته ،ونتفق عليها ،يتبني لنا أن إمكان العامل وإمكان أي موجود هو دليل واضح عىل
وجوب وجود خالقه وعلته ..أو بعبارة أخرى :إن هذه الظاهرة الكونية هي أكرب دليل عىل
أمرا حتم ًيا وواج ًبا ،وهلذا يوصف اخلالق األول بأنه واجب
رضورة كون وجود العلة اخلالقة ً
الوجود.
التفت إِل ،وقال :أرى أنك ـ باعتبارك فيلسوفا ـ لن حتتاج إىل جهد كبري لفهم هذا التقرير
املبسط ..ذلك أنه ال يعتمد إال عىل التعقل ..وكل من متكن ذهنه من هذا التجريد ،سيجد
سهولة للوصول إىل النتيجة من غري أي مقدمات.
قلت :يف هذه احلالة لن حتتاجوا إىل إثبات حدوث العامل..
قال :لن نحتاج إىل أي يشء آخر ..فيكفي أن يكون العامل بكل تفاصيله ممكنا لنثبت
افتقاره إىل صاحب الوجود احلقيقي ..إن مثل ذلك مثل الظل ..فيكفي أن يكون ظال حتى
نثبت أن هناك ذاتا تسببت يف وجوده ..فيستحيل أن يكون اليشء ظال من غري وجود ذات
95

تسببت يف ذلك.
***
التقيت بعدها حكيام آخر ،قال ِل ـ وقد رآين مزمعا إىل السفر إىل بالدي ـ :هلم إِل أحكي
لك عن برهان الصديقني لتأخذه معك إىل قومك عساهم ينتفعوا به.
قلت :لقد سمعته من بعضكم ..ويكفيني ذلك.
قال :ال . .الفيلسوف ال يكتفي بالتقرير والتقريرين ..فهو ال خياطب العقل والعقلني..
ولذلك اسمع من اجلميع ،فعسى أن جتد من التعابري ما يرفع عنك احلجب.
قلت :فهل لك تقرير يرتبط به تريد أن تفيدين إياه.
قال :أجل . .فمن كرم الضيافة أن تكرم الفالسفة بام يغذي عقوهلم بكل ألوان
املقدمات ،وبأمجل أصناف النتائج ،يف أمجل صحون التقريرات.
قلت :ومل حرصت عىل برهان الصديقني دون غريه من الرباهني؟
قال :ألنني أحب أن أكون من الصديقني ..وألين ال أحب أن أضع بني عقيل وبني اهلل
أي واسطة ..ولذلك وجدت هذا الربهان أرشف الطرق ملعرفة اهلل تعاىل ،ألنه يعتمد منذ
خطواته األوىل عىل حقيقة واجب الوجود ،يف حني تبدأ الرباهني األخرى من املخلوقات
وجتعلها واسطة إلثبات وجود اهلل ،واملخلوقات مشوبة بالعدم والنقص ..باإلضافة إىل ذلك
وجد ته أبسط الرباهني وأسهلها ..باإلضافة إىل ذلك وجدت أنه الربهان الوحيد الذي يكفي
إلثبات ذات احلق ،وتوحيد الذات ،ومعرفة صفات احلق ،وتوحيد الصفات ،ومعرفة أفعال
احلق ،وتوحيد األفعال ،خالف ًا لكل لرباهني األخرى ..باإلضافة إىل ذلك كله وجدت يف بعض
التقريرات أنني ال حاجة ِل عند تقريره إلبطال الدور والتسلسل.
قلت :هل يمكن هذا ..هل يمكن أن تثبت وجود اهلل من غري حاجة إلبطال الدور
والتسلسل؟
96

قال :أجل ..سأرشح لك ذلك بكل ما أستطيع من تفاصيل ..أنت تعلم أن الرباهني
التي تثبت وجود اهلل إما أن جتعل املخلوقات واسطة يف االستدالل ،لتستعني هبا يف إثبات
وجوده ،وهي التي يطلق عليها الرباهني اإلنية ..وهي التي تسلك الطريق من املعلول إىل
العلة ..وإما أال حتتاج إىل ذلك ..وهي التي يطلق عليها الرباهني اللمية ( .. )1وهي التي تصل
إىل العلة بواسطة العلة ذاهتا ..فال جتعل من املخلوقات واسطة إلثبات وجود اهلل ..وإنام تصل
إىل اهلل عن طريق حقيقة الوجود ومفهوم الوجود ..أو بعبارة أخرى تستدل بذات احلق عىل
ذات احلق.
قلت :فهمت هذا ..ولكني أنتظر منك أن ترشح ِل ما ذكرت من أن االستيعاب اجليد
هلذا الربهان ،جيعلنا ال نحتاج إلبطال الدور والتسلسل.
قال :أجل ..أنت تدفعني اآلن ألذكر لك تقريرا هلذا الربهان أورده بعض حكامئنا
الكبار ..إنه من يطلق عليه [املال صدرا] أو صدر املتأهلني ..وهو صاحب [احلكمة املتعالية]..
وقد أقام تقريره عىل أساس األصول والقواعد التي تقوم عليها ..ولتفهم ما أورده سأذكر لك
أربع قواعد يقوم عليها تقريره هلذا الربهان.
قلت :فام القاعدة األوىل؟
ِ
اإلين هو :ما يكون احلد
(  )1الربهان اللم ُّي هو :ما يكون احلد األوسط فيه عل ًة لثبوت النتيجة يف الذهن واخلارج ..والربهان ي ُّ
األوسط فيه عل ًة لثبوت النتيجة فقط.
ومن األمثلة عىل الربهان ِ
اللم ُّي قولنا :هذه احلديدة ارتفعت حرارهتا ..وكل حديدة ارتفعت حرارهتا فهي متمددة ..فهذه
احلديدة إذن متمددة ..فاحلد األوسط يف هذا الربهان هو ارتفاع احلرارة ،وهو سبب وعلة إثبات النتيجة..فهذا برهان ملي مأخوذ من
كلمة [مل] الدالة عىل السببية ،ألن احلد األوسط هو علة إلثبات النتيجة يف الذهن ،وهو بنفس الوقت علة حقيقية لثبوت التمدد يف
اخلارج.
اإلين قولنا :هذه احلديدة متمددة ..وكل حديدة متمددة مرتفعة احلرارة ..فهذه احلديدة مرتفعة
ومن األمثلة عىل الربهان ي ُّ
احلرارة ..فإن احلد األوسط هنا وهو التمدد علة إلثبات النتيجة ،ولكنه ليس علة ارتفاع احلرارة بل بالعكس هو معلول وعلته هي
ارتفاع احلرارة..فهذا برهان يإين منسوب لكلمة إن التي تدل يف اللغة عىل التحقيق والثبوت.
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قال :القاعدة األوىل هي قوله بأصالة الوجود ،واعتبارية املاهية.
قلت :ما يعني بذلك؟
قال :من خالل تأملنا يف كل موجود يف العامل اخلارجي نجد أنه ال يملك أكثر من واقعية
واحدة ..أي أن الذهن هو الذي ينتزع مفهومي الوجود واملاهية من املوجود.
قلت :هال وضحت ِل ذلك.
قال :أنت ترى ـ مثال ـ إنسان ًا معين ًا ،أو شجرة معينة ليس هلام مسميان خارجيان ..اسم
أحدمها الوجود ..واسم اآلخر املاهية ..ولكننا وبالتحليل الذهني نرى أن ماهية أي يشء
وخصوصيته ختتلف عن أصل وجوده ..فامهية الشخص أو الشجرة تأيت إىل الذهن كام هي
عليه يف اخلارج ،لكن وجوده خمتلف ما بني اخلارج والذهن ،فهو يف اخلارج غريه يف الذهن..
وإذ مل يكن هناك وجود ،فال يمكن أن تتحقق أي ماهية للمخلوقات ..فالوجود هو الذي خيرج
ماهية الشجرة أو اإلنسان من مرحلة العدم إىل ساحة الوجود ،وإال فإن ماهية األشياء ليس هلا
أي نوع تعلق يف أن تكون أو ال تكون ..ألهنا ـ أي املاهية ـ من حيث هي ليست إال هي ال
موجودة وال معدومة ..وكون اليشء ال يتحقق إال بالوجود ،وبانتزاع الوجود منه يصري إىل
العدم والفناء ،يدل عن كون املاهية ليست أصيلة ..بل األصيل هو الوجود.
قلت :وعيت هذا ..فام القاعدة الثانية؟
قال :القاعدة الثانية هي أن [الوجود مفهوم مشكك]
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :عند التأمل يف الوجود نفسه نجد أنه حقيقة واحدة ..ولكن مع ذلك هلا مراتب يف
الشدة والضعف ..فجميع املوجودات ابتدا ًء من واجب الوجود وحتى املادة األوىل التي
تشكل منها الكون تتمتع هبذه احلقيقة بحسب مرتبتها ..أي أن اجلميع يشُتك يف سنخ الوجود،
ولكن التاميز يكون باملرتبة.
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قلت :وعيت هذا فام القاعدة الثالثة؟
قال :القاعدة الثالثة هي [بساطة الوجود]
قلت :فام تعني؟
قال :عند التأمل يف الوجود نفسه نجد أنه حقيقة بسيطة ،فليس له جزء ،وال هو جزء
ٍ
ليشء آخر ..ألنه ال يوجد يشء غري الوجود.
قلت :هذا صحيح ..وهي حقيقة بدهيية ..فام القاعدة الرابعة؟
قال :القاعدة الرابعة هي [املعلول هو عني الربط واحلاجة للعلة]
قلت :فام تعني؟
قال :عند التأمل يف عالقة املعلول بالعلة نجد أهنا عالقة الفقر ..وبام أن املعلول يأخذ
كامل وجوده وهويته من العلة ،فإن وجوده وجود ربطي ،وليس له أي وجود بدون العلة..
وبذلك يكون ارتباطه بالعلة ارتباطا مطلقا ،وال يمكن أن ننتظر من ذات املعلول إال املحدودية
واالحتياج والفقر.
قلت :وعيت هذا ..فكيف قرر املال صدرا هذا الربهان بناء عىل هذه القواعد؟
قال :لقد ذكر أنه ما دام الوجود حقيقة عينية واحدة بسيطة ال اختالف بني أفرادها لذاهتا
إال بالكامل والنقص ،والشدة والضعف ،ونحو ذلك ..فإن الوجود إذن إما أن يكون مستغنيا
عن غريه ،وإما مفتقرا لذاته إىل غريه.
قلت :هذا تقسيم صحيح.
قال :أما األول ،وهو املستغني عن غريه ،فهو واجب الوجود ..وهو رصف الوجود
الذي ال أتم منه ،وال يشوبه عدم وال نقص ..وأما الثاين ،فهو ما سواه من أفعاله وآثاره ،وال
قوام ملا سواه إال بواجب الوجود.
***
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بعد أن فارقت تلميذ املال صدرا ..التقيت حكيام آخر ،قال ِل :تعاىل أقرر لك هذا
الربهان عىل منهج [التقدم والتأخر بني العلة واملعلول] ..وهو منهج استعمله بعض فالسفتنا،
ويدعى [أبو نرص الفارايب] ،وقد أقامه ليثبت امتناع تسلسل العلل ..وهو يدل أيضا عىل إثبات
واجب الوجود.
قلت :فكيف برهن عىل ذلك؟
قال :من املتفق عليه بني العقالء أن العلة ذات تقدم وجودي عىل املعلول ..ال تقد ًما
زمان ًيا ..فاملعلول رغم اقُتانه مع العلة ،ليس له تقدم وتأخر من هذه الناحية يف البني ،لكنه
الحق للعلة يف املرتبة واملرحلة ..وهو ـ باإلضافة إىل ذلك ـ مرشوط بوجود العلة ،خالف ًا للعلة
فإهنا ليست مرشوطة بوجود املعلول ..ولذلك يصح أن نقول( :ما مل تتوفر العلة عىل الوجود
فهو ال يتوفر عىل الوجود) ..ولكن ال يصح أن نقول بشأن العلة (ما مل يتوفر املعلول عىل
الوجود فهي ال تتوفر عىل الوجوب)
قلت :فهال وضحت ِل هذا.
قال :سأرضب لك مثاال عىل ذلك يقربه لك ..أرأيت لو أن جمموعة من اجلنود تريد
القيام بعمل ،كاهلجوم عىل العدو مثالً ،لكن أي ًا من أفراد هذه اجلامعة غري مستعد ألن يكون
هو املتقدم يف عملية اهلجوم ،بل غري مستعد ألن يكون يف خط واحد مع اآلخرين ..فإذا ذهبنا
إىل الفرد الثاين يقول ما قاله األول بالنسبة إىل الثالث ..والثالث يقول ذلك بالنسبة إىل الرابع
وهكذا ..فال نجد فرد ًا واحد ًا يوافق عىل اهلجوم بال رشط ،فهل يمكن يف مثل هذه احلال أن
حيصل اهلجوم؟
قلت :الشك أنه لن حيصل ..ألن كل اهلجومات مرشوطة هبجوم واحد ،وليس لدينا
هجوم غري مرشوط ..واهلجومات املرشوطة التي تشكل سلسلة ال تتوفر عىل الوجود من دون
حتقق الرشط ،مما يعني عدم وقوع أي هجوم.
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قال :فهكذا إذا فرضنا سلسلة غري متناهية من العلل واملعلوالت ،فبحكم كوهنا بكل
آحادها ممكنة الوجود ،فسوف يكون وجود كل واحد من هذه السلسلة مرشوط ًا بوجود
اآلخر ،وهذا اآلخر بدوره مرشوط بفرد آخر ،ومجيع آحاد هذه السلسلة كأهنا تقول( :ما مل
يتوفر فرد آخر عىل الوجود فسوف ال أتوفر عىل الوجود) ..وحيث إن لسان احلال هذا هو
لسان حال اجلميع بال استثناء ،إذ ًا فجميع هذه األفراد مرشوطة برشط ال وجود له ،إذ ًا فسوف
ال يتوفر أي منها عىل الوجود.
لكن بام أن هناك موجودات قائمة يف عامل الوجود ..إذ ًا فمن املحتم وجود واجب
بالذات ،وعلة غري معلولة ،ورشط غري مرشوط يف نظام الوجود ،حيث كان هو الذي أوجد
سائر املوجودات األخرى.
***
بعد أن فارقت تلميذ الفارايب ،التقيت فيلسوفا آخر يقال له [العالمة الطباطبائي] قال
ِل( :)1بام أنه ال يوجد لدينا أدنى شك يف واقعية الوجود ،وال يف ثبوته ..فهي واقعية ال تقبل
النفي وال الفناء عند العقالء ما عدا السفسطائية..
قلت :احلمد هلل ..أنا لست سفسطائيا ،وأنا مقر بواقعية الوجود ،وأهنا واقعية دون قيد
أو رشط.
قال :بام أنك رصحت بذلك ..فإن عليك أيضا أن ترصح أن هذا العامل وأجزاءه ليس
كذلك ،فهو يقبل النفي.
قلت :أرصح بذلك أيضا ..فهو ليس الزم الوجود.
قال :إن هذا يدعوك ألن ترصح أيضا بأن هذا العامل ـ ما دام موجودا ـ فهو يستند إىل
واقعية ال تقبل النفي ،وبوجودها تكون له واقعية ،ولو مل تكن هذه الواقعية موجودة ملا وجد
(  )1ذكر العالمة الطباطبائي هذا التقرير يف كتابه [أصول الفلسفة]
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هذا العامل وأجزاؤه.
سكت ،فقال :ال يصح أن تفهمني خطأ ..فتعترب أن هذه الواقعية متحدة مع األشياء أو
أهنا حتل فيها ،أو أن أجزا ًء من هذه الواقعية قد انفصلت واتصلت باألشياء ..إهنا فقط مثل
النور الذي تصبح به األجسام املظلمة أجسام ًا مضيئة ،ومن دونه تبقى مظلمة.
قلت :وعيت هذا ..أنت تريد أن تصل يب إىل أن أصل الواقعية الواجب األزِل ،وبذلك
تكون الواقعيات القابلة للزوال واملوجودات املحدودة مرتبطة هبذه الواقعية غري القابلة للزوال
ومعتمدة عليها.
قال :ذلك صحيح ..فتأمل فيه ..ودع عنك تلك الوسائط املمتلئة بالشبهات ،والتي
حجبتك عن الوصول للحقيقة ..فـ (شتان بني من يستدل به ،أو يستدل عليه ،املستدل به عرف
احلق ألهله ،فأثبت األمر من وجود أصله ،واالستدالل عليه من عدم الوصول إليه ،وإال فمتى
غاب حتى يستدل عليه ،ومتى بعد حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليه)
***
بعد أن قال ِل هذا انزاحت الكثري من الشبهات ..وامتألت بالكثري من األنوار لكني مل
أختلص كليا من دين قومي إال وأنا سائر إىل بلدي ،حيث هتت يف الصحراء ،لوال أن من اهلل
عيل ببعض أهل البادية ممن أنقذ جسدي ،وأنقذ إيامين أيضا ..فقد رأيته يقوم يف منتصف الليل
إىل وضوئه ،ثم إىل صالته ،ثم إىل دعائه ومناجاته لربه ..وكان مما سمعته منه ..ودخل قلبي من
دون استئذان قوله ـ وهو يناجي ربه ـ ( :إهلي ،كيف يستدل عليك بام هو يف وجوده مفتقر
إليك ..أيكون لغريك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو املظهر لك ..متى غبت حتى حتتاج
إىل دليل يدل عليك ..ومتى بعدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك!!)
عندما قال هذا اغرورقت عياين بالدموع ،وأرسعت إليه ،أسأله عن ربه ،فقال ِل :ريب
معي ..يسكن يف قلبي ..ويف كل لطيفة من لطائفي ..وال حياة ِل من دونه.
102

قال :ولكني أراه حمجوبا عن خلقه.
قال :أنت الذي حجبت نفسك عنه ..وإال فإنه أعظم من أن حيجبه يشء ..فكيف
يتصور أن حيجبه شئ ،وهو الذي أظهر كل شئ ..وكيف يتصور أن حيجبه شئ ،وهو الذي
ظهر بكل شئ ..وكيف يتصور أن حيجبه شئ ،وهو الذي ظهر يف كل شئ ..وكيف يتصور أن
حيجبه شئ ،وهو الظاهر قبل وجود كل شئ ..وكيف يتصور أن حيجبه شئ ،وهو أظهر من
كل شئ ..وكيف يتصور أن حيجبه شئ ،وهو الواحد الذي ليس معه شئ ..وكيف يتصور أن
حيجبه شئ ،وهو أقرب إليك من كل شئ ..وكيف يتصور أن حيجبه شئ ،ولواله ما كان وجود
شئ.
عندما سمعت هذا منه ،مل أجد إال أن أترك متاعي وكل يشء ِل ،وأعيش يف صحبته يف
تلك البادية ،ننقذ التائهني ،ونرشد الغافلني إىل أن اهلل من عيل باجللوس إليكم ،وصحبتكم يف
هذه الروضة املباركة.
الربهان الوجودي:
بعد أن أهنى الرجل الثاين حديثه ،قام ثالث ،وقال :الدور دوري بال شك ،فليس بعد
برهان الصديقني إال الربهان الوجودي( ..)1وأنا ِل عالقة كبرية به ،وبأصحابه بدءا من الراهب
أنسلم ،وانتهاء بالفيلسوف الكبري ديكارت..
وهلذا يرشفني أن أحدثكم ـ أنا العبد الفقري إىل اهلل ـ عن فضل اهلل عيل باهلداية بسبب هذا
الربهان ال عظيم ..فبه أخرجني اهلل من ظلامت اجلهل والغواية ،وبه أنقذين من جحيم
املالحدة ..ووضعني معكم معرش املنورين بنور اإليامن.

(  )1سمي بذلك ،وبالربهان األنطولوجي ،ألن الفالسفة الغربيني – وعىل رأسهم الفيلسوف كانط  -أسموا جممل منظور
أنسيلم ومن عىل شاكلته بالربهان األنطولوجي أي الربهان الوجودي املتأسس يف تكوين يقينياته عىل الوجود بني الَضورة
واإلمكان.
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قالوا مجيعا :يرسنا ذلك ..فهلم حدثنا بنعمة اهلل عليك ..فال نعمة أفضل من معرفة اهلل..
وال هدية أعظم من التواصل معه.
قال :اسمحوا ِل قبل أن أحدثكم عن أسباب فضل اهلل عيل باهلداية ،وعىل الربهان الذي
جذبني اهلل به إليه ،أن أذكر لكم فضل أستاذي [رينيه ديكارت] ذلك الذي يطلق عليه [مؤسس
الفلسفة احلديثة] ..فقد كانت فلسفته هي السبب الذي توافق مع عقيل وطبعي ،فجعلني أحتول
من اإلحلاد إىل اإليامن ،ومن السفسطة واجلدل العقيم إىل التحقيق والعلم املنري.
لقد كانت فلسفته فلسفة جديدة بالفعل ..فقد طرح أفكاره بطريقة خمتلفة متاما عن
الطريقة التي طرحت هبا الفلسفة طوال عرشة قرون من قبله ..أقصد الفلسفة املدرسية
املعروفة ..فلسفة أفالطون وأرسطو اللتني سادتا التفكري الفلسفي يف أوربا أيام العرص
الوسيط.
والذي جعلني أميل إىل فلسفته خصوصا هو أهنا ليست جمرد تأمالت خالصة أو أفكار
عقيمة ..وإنام كانت ذات مردودات عملية تتعلق بجميع جوانب احلياة.
ومن أهم تلك اجلوانب التي أفادتني كثريا ،بل أنقذتني من اإلحلاد والسفسطة كام
ذكرت لكم أسلوبه اجلديد الذي وضعه للوصول إىل املعرفة ،وخاصة املعرفة اإلهلية ..حيث
كان السائد يف العصور السابقة ،وخاصة يف الفلسفة اليونانية أن معرفة اهلل ال تكون إال عن
طريق الكون ..ثم بعدها يسمو اإلنسان بفكره إىل أن يصل إىل وجود اهلل.
لكن ديكارت خالف هذه النظرة ،وطرح فكرة بديلة ،وهي الوصول إىل اهلل تعاىل أوال،
ثم الوصول إىل كونه . .أي أنه فعل مثلام فعل فالسفة برهان الصديقني من الدعوة إىل أن تبدأ
املعرفة من األعىل واألرشف إىل األدنى ..أو كام أشار إىل ذلك وبعده قوله تعاىلَ ﴿ :سن ِرهيِ ْم
ِ
آ َياتِنَا ِيف ْاآل َف ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾
اق َو ِيف َأنْف ِس ِه ْم َحتَّى َي َت َب َّ َ
ني َهل ْم َأنَّه ْ َ
احل ُّق َأ َو َمل ْ َيكْف ِب َر يب َك َأنَّه ع ََىل ك يل َ ْ
[فصلت]53 :
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فقد أشارت اآلية الكريمة إىل كل أنواع الرباهني :سواء تلك التي يبدأ فيها الباحث من
األدنى إىل األعىل عرب البحث يف اآلفاق واألنفس ..أو عرب البدء من األعىل إىل األدنى ،وهو
شهادة اهلل عىل الكائنات ،أو للكائنات ..أي أنه هو الشاهد عىل وجودها ،فلوال وجوده ما كان
وجودها.
طبعا مل يكن ديكارت وحده صاحب هذا التوجه يف الفلسفة األوروبية ،وإنام كان ممثال
لسلسلة من أصحاب التوجه التأميل العرفاين الذي بدأ بالقديس أوغسطني ،وانتهى به ..مثله
مثل هذا التوجه عند املسلمني ،والذي اختلف فيه أصحاب التوجه العرفاين الصويف عن
التوجه العقيل الفلسفي ..وإن اتفق اجلميع عىل اهلل ..ومل ختتلف إال مسالكهم يف الوصول إليه.
وهكذا عندما كنت يف أوروبا يف ذلك الزمان كان هناك تياران كالمها حياول أن يواجه
اإلحلاد كل بأسلوبه اخلاص:
أما التيار األول ،فتمثل يف التوجه األكويني املنتسب لـ [توماس األكويني] الذي بنى
براهينه عىل أساس اثنينية العقل واهلل متأثرا بأفكار أرسطو ،وبطروحات الفيلسوف ابن رشد
وأتباعه  ..وهو ما هيتم به أصحاب روضة [الرباهني القاطعة] الذين يرحلون من الكون إىل
املكون.
أما التيار الثاين ،فهو التوجه األغوسطيني اإليامين الذي بنى براهينه عىل أساس اثنينية
النفس واهلل ،وقد تأثر أيضا باألفكار الصوفية اإلسالمية ،والذين يدعون دوما إىل البدء يف
الرحلة من اهلل للوصول إىل أكوانه ..بل ربام يكون تأثر بالطرح القرآين نفسه ،والذي يعترب اهلل
حقيقة بدهيية ال حتتاج إىل أي براهني تدل عليها ،فاهلل تعاىل خيرب عن منهج دعوة الرسل
ألقوامهم ،فيقولَ ﴿ :قا َل ْت رسلهم َأ ِيف اهللَِّ َش ٌّك َفاطِ ِر السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [إبراهيم]10 :
َّ َ َ
ْ
بل إن القرآن الكريم يذكر أن وجود اهلل حقيقة نفسية موجودة حتى يف نفوس املالحدة
أنفسهم ،وأن سبب عدم اعُتافهم هبا هو كربهم وجحودهم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َج َحدوا ِ َهبا
105

َان ع ِ
فك َ
َاق َبة املْ ْف ِس ِدي َن﴾ [النمل ..]14 :ولذلك كان
اس َت ْي َقنَ ْت َها َأنْفسه ْم ظ ْل ًام َوعل ًّوا َفانْظ ْر َك ْي َ
َو ْ
كفرهم هو كفر نفيس ،قبل أن يكون كفرا عقليا ..أي أهنم كفروا بحقائق آمنت هبا أنفسهم،
ودلت عليها فطرهم ،لكنهم لكربهم جحدوها.
***
سكت قليال ،ثم قال( :)1لقد كان من أبرز أعالم هذه املدرسة ،وربام يكون ديكارت من
املتأثرين به واملتتلمذين عىل يديه الفيلسوف واملتأله [أنسيلم] ،والذي حتول يف ذلك العرص إىل
أفضل ممثل للتوجه األغوسطيني املؤسس عىل اإليامن والعرفان ..وميزته أنه حاول أن يكون
حلقة وصل بني األغوسطينية وا لتوماوية ،أو بني اإلرشاق الداخيل والتأمل العقيل ..وهذا ما
جعلني أنجذب إليه ..كام أنجذب إىل ديكارت من بعده.
فقد قدم هذا الفيلسوف يف كتابه املوسوم بـ [بروسلجيون] ،نفسه عىل أنه الساعي لـ
(إجياد حجة دامغة ال بد أن تكفي – وحدها – يف الربهنة عىل أن اهلل موجود حقا ،وأنه اخلري
األسمى ،وأنه غني عن العاملني ،وأن مجيع اخللق حيتاجون إليه يف وجودهم ويف سعادهتم ،ويف
()2

الربهنة عىل كل ما نعتقده يف اجلوهر اإلهلي)

وبناء عىل ذلك خاطب أنسليم نفوس كل أولئك املتشككني أو املُتددين أو املالحدة،
بأساليب خمتلفة ،ولغات متعددة ،لينال كل واحد منهم حظه من املعرفة ،بحسب طبيعته
ومرتبته وجترده..
ومن خطاباته التي ال أزال أذكرها قوله هلم :عودوا إىل أنفسكم ..ويف ﴿ َو ِيف َأنْف ِسك ْم
َأ َف َال ت ْب ِرص َ
ون ﴾ [الذاريات ..]21 :وسُتون أن اسم اهلل مكتوب عىل صحائفها ،ويف
صفحاهتا ..ذلك أنه حتى األمحق ال يتصور يف ذهنه أن هناك موجود أعظم من اهلل ..فام ال
(  )1استفدنا املعلومات الواردة هنا من مقال بعنوان :الربهان األنطولوجي عند أنسيلم ،عبد العاِل العبدوين.
(  )2نامذج من الفلسفة املسيحية يف العرص الوسيط :أوغسطني – أنسيلم – توما األكويني ،حسن حنفي  ،ص .137
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نستطيع أن نتصور أعظم منه يف الذهن هو كذلك يف الواقع وإال لزم الدور يف تصور عظمة
سواه ..وذلك أن رسوخية ثبوت وجود اهلل وصلت حد عدم االستطاعة عىل تصور عدم
وجوده.
وكان يقول هلم :إنكم مهام تصورتم ـ أهيا الناس ـ من كائن ممكن الوجود عىل أنه أكرب
يشء ،فسوف جتدون بأنه ليس ذلك الكائن األكرب ،ألنه ليس بوجود حقيقي ..وهلذا السبب
جيب عىل الكائن ذي الكامل املطلق أن حيتوي يف وجوده ،إىل جانب الكامالت األخرى ،الوجود
الواقعي الكامل ..فالوجود احلقيقي هو املكون املاهوي هلذا الكائن الالمتناهي ،بخالف باقي
املوجودات املمكنة والتي ال متتلك هكذا ماهية.
وكان يقول هلم :إذا كان اهلل إهلا ،فإن اهلل موجود فالوجود اإلهلي كفيل للقول بوجود
اهلل.
وكان يقول هلم :الربهان عىل وجود اهلل ال يبدأ من الوجود ،بل من فكرة اهلل نفسها..
وملا كان اهلل هو ما ال يتصور أعظم منه ..أي املوجود الكامل ،وكأن الوجود أحد هذه
الكامالت ،فاهلل موجود ..فاملوجود الكامل ال يوجد فقط يف الذهن ،بل أيضا يف الواقع وإال
كان جمرد تصور ،وال فرق يف ذلك بني املؤمن وغري املؤمن ،فهو دليل طبيعي مفطور عليه
اإلنسان.
وكان يقول هلم :إ ن الكائن الذي يكون عدم وجوده ممكنا هو أقل كامال من الوجود
الذي يكون فيه عدم الوجود مستحيال ..ذلك أن اعتقاد عدم وجود موجود يظل منقصة يف
املوجود ألنه من املتيرس تصور عدم وجوده ،أما املوجود الذي ال يتيرس تصور عدم وجوده فهو
أكمل من سابقه ،النتفاء هذه املنقصة فيه.
وكان يقول هلم :إن الكائن الذي يوجد بالَضورة ،والذي ال يمكن متييزه عن وجوده
هو أكثر كامال من الكائن الذي يكون وجوده غري مهم ،بمعنى أن وجوده أو عدم وجوده سيان.
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وكان يقول هلم( :)1إن املوجود الذي ال يمكن تصور يشء أعظم منه ال يمكن أن يوجد
يف العقل وحده ،وبالفعل ،حتى إذا كان موجودا يف العقل وحده ،فمن املمكن أن نتصور
موجودا مثله له وجود يف الواقع أيضا ،وهو بالتاِل أعظم منه ،وعليه ،إذا كان موجودا يف العقل
وحده ،فإن املوجود الذي ال يمكن تصور يشء أعظم منه سيكون من طبيعة تستلزم أن يكون
باإلمكان تصور يشء أعظم منه.
جاءه يف ذلك اليوم أحدهم ،وقال :أرى أنك تتكلم كالما غريبا ،ال داللة له ،فهال
وضحته ِل ،وهلؤالء الذين حييطون بك.
تصور أي يشء يف الذهن مهام كان عظيام؟
قال أنسلم :أجبني ..هل يمكن أن ت َّ
قال الرجل :نعم ..يمكنني ذلك.
اليشء الذي ورد يف خيالك؟
تصور ما هو أعظم من ذلك َّ
قال أنسلم :فهل يمكن أن ت َّ
قال الرجل :نعم ،يمكن تصور يشء أعظم من ذلك.
فلنسم هذا األعظم الذي ال أعظم منه [اهلل] ..أترى أن هذا خاص بك ،أم
قال أنسلم:
ي
يشمل مجيع الناس؟
اليشء
قال الرجل :بل مجيع الناس يستوون يف هذا ..حتى األمحق يمكنه أن
يتصور هذا َّ
َّ
األعظم يف ذهنه؟
قال أنسلم :فهل هذا اليشء الذي يتصوره اجلميع ..املؤمن وغري املؤمن ..موجود يف
الذهن فقط أم موجود يف الذهن ،ويف الواقع؟
قال الرجل :ربام يكون موجودا يف الذهن فقط.
قال أنسلم :أال ترى أننا حني نذكر َّ
أن هذا األعظم موجود يف الذهن فقط نكون قد
حقرناه ،ومل نعطه أي قيمة ،بل إن أي موجود مهام كان حقريا يصبح أعظم منه ..وبالتاِل َّ
فإن
(  )1إميل برهييه يف تاريخ الفلسفة ()51/3
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عظيام.
هذا األعظم ال يبقى ً
قال الرجل :هذا صحيح...
عظيام ينبغي أن يكون موجو ًدا يف الذهن ويف
قال أنسلم :فإذن ليكون هذا األعظم
ً
الواقع.
قال الرجل :نعم ،بكل تأكيد.
تصور هذا املوجود األعظم ،والذي هو اهللَّ ،
فإن هذا
قال أنسلم :إذن ،مادمنا نستطيع ُّ
يعني أن اهلل موجود يف الذهن ويف الواقع.
***
أذكر أن الكثري يف ذلك الزمان أعجبوا هبذا الربهان ،واستفادوا منه ،وختلصوا من كثري
من الشبه التي كانت تعرض هلم جراء الرباهني األخرى ..لكن آخرين راحوا يعُتضون عليه،
ويسخرون منه حتى من الرهبان أنفسهم ..لكنه كان ال يأبه هلم ..ألن حديثه مل يكن معهم،
وإنام كان مع املتجردين ..وهلذا كان يقول هلم ،ولراهب مارموتيو خصوصا ،والذي اعُتض
عليه كثريا :ال تعُتض عيل ..فلكل قوم مرشهبم﴿ ..ولِك يل َقو ٍم َه ٍ
اد﴾ [الرعد ..]7 :و﴿ َلك ْم
ْ
َ
ِدينك ْم َو ِ َِل ِد ِ
ين﴾ [الكافرون]6 :
وأذكر يف ذلك احلني أن ذلك الراهب كتب كتابا حاوره فيه عىل لسان شخص غري مؤمن
بوجود خالق للكون قال له فيه :يلزم من برهانك هذا أن جمرد التصور ليشء ما يستلزم وجوده
اخلارجي ..وبناء عىل قولك هذا توجد [اجلزيرة املثىل] ..ولو أن اجلزيرة املثىل مل توجد ،فإن
ذلك سوف يتناقض مع كوهنا مثىل ..وعليه فإهنا وغريها مما نعتربها مثال ًيا ،جيب وجوده ..وهذا
أمر غري منطقي؛ ألن اجلزيرة املثىل ال توجد بالفعل ..وإذا كانت الرباهني املوازية للربهان
األصيل غري منطقية فاألخري يكون غري منطقي كذلك.
وقد كتب له أنسلم ر ًدا يقول له فيه :أنت مل تع برهاين ..ففرق كبري بني الوجود الواجب،
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والوجود املمكن ..أما اجلزيرة التي ذكرهتا ورحت تشنع هبا عيل فهي ممكنة ،ووجودها ممكن؛
ألنه يفتقر إىل وجود البحر واألرض ،واجلزر نفسها ال يلزم وجودها ،فهو إذن وجود غري
واجب ..فكيف تبطل ما ذكرت بام ذكرت ..وكيف تبطل باملمكن الواجب.
***
سكت قليال ،ثم قال :هذا بعض ما سمعته من الراهب أنسلم ..أما ديكارت ..وهو
أستاذي األكرب ..فقد سمعت منه الكثري ..دعوين قبل أن أحدثكم عن برهانه الذي ال خيتلف
كثريا عن برهان أنسلم أن أذكر لكم قيمة هذا الرجل ،مقارنة بأولئك الفالسفة اجلاحدين(.)1
ذلك أين رأيت الكثري من الفالسفة واملسلمني منهم خصوصا هيتمون بكانت األملاين،
أكثر من اهتاممهم بديكارت الفرنيس ..مع أن فلسفة كانت كانت من أبرز أسباب التيه يف فهم
موقف الدين من العقل والعلم ..ففلسفة كانت ـ كام تعلمون ـ كانت هتدف إىل إبعاد العلم
والعقل النظري من املسائل الدينية بخالف فلسفة ديكارت.
ولألسف فقد كانوا يسيئون أيضا إىل فلسفة ديكارت حينام يسموهنا فلسفة الشك،
وحني يعتربون ديكارت زعيم الشاكني ،واملشككني للناس يف اهلل ..وهذا خطأ جسيم،
فديكارت كان يف طليعة املؤمنني باهلل ،املوقنني إيقان ًا جيعله أساس العلم وأصله ومنبعه.
أما مسألة الشك الشائعة عنه ،فإن ديكارت ـ عىل حسب ما عرفته من خالل فلسفته،
ومن خالل صحبتي له ـ مل يضعها إلثارة الشك يف كل يشء ،وإنام وضعها هلدم رصح الشك،
الذي كان احلسبانيون قد أسسوه يف قلوب الناس.
فقد كان العرص الذي يعيش فيه ..وهو بداية عرص التنوير قد امتحن بتسلط احلسبانية
املتوارثة من الفلسفة اليونانية عليه ،وعىل أفكار الفالسفة الغربيني ،والسيام املسيحيني منهم،
(  )1الثناء املذكور هنا هو للعالمة مصطفى صربي يف كتابه [موقف العقل والعلم] الذي يذكر إعجابه به كل حني ،ويتعجب
من عدم اهتامم املرصيني يف زمنه به يف نفس الوقت الذي هيتمون بكانط.
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فكان ديكارت ـ بمنهجه وفلسفته ـ أول من دك دعائم الشك يف الغرب ،وأبعده عن الفلسفة.
وكان من دالئل ذكائه وعبقريته أنه جعل الشك نفسه هيدم الشك ..ولذلك قال خماطبا
املشككني :إين أشك ،فأدرك ..ألن الشك نوع من اإلدراك ،أي أنه إدراك مُتدد بني اإلجياب
والسلب ..ثم أدرك من هذا أين موجود ..ولو مل أكن موجود ًا النتفى شكي ،وإدراكي املندمج
فيه بانتفائي ،مع أين قلت لكم :إين أشك ،وأنتم معارش الريبيني صدقتموين يف قوِل هذا.
وهبذه املقولة وضع ديكارت أساس العلم جتاه داء الشك املزمن ،مستخلص ًا دواءه من
نفس الداء ،وحصل عىل أول يقني من إدراك اإلنسان وجود نفسه.
لقد قال معربا عن ذلك :إن قضية [أدرك فأنا إذن موجو ٌد] ،حقيقة بدهيية.
وبذلك خيطئ من يظن أن ديكارت كان يدعو إىل الشك يف كل يشء ،بل إنه هو الذي
استخرج -حتى من الشك -حقيقة متحققة ..وهو الفيلسوف الوحيد بني فالسفة الغرب
الذي ألغى ثنائية العقل واإليامن املنتقلة من فلسفة القرون الوسطى ،والتي تأثرت هبا املسيحية،
فأدخلت اإليامن يف نظرية اليقني ركن ًا جديد ًا؛ بحجة أن العقل ال يتخلص من احلسبانية يف
اكتساب اليقني ،فيحتاج إىل دعمه باإليامن املبني عىل اإلرادة ..ومل يكن ذلك سوى توهين ًا
للعقل ،أكثر من دعم له ،الهتامه بالعجز ،وتفضيل قوة اإليامن عىل قوته.
وأنتم تعلمون السبب الذي جعل رجال الدين املسيحي يتوجهون هذا التوجه ،فهو
ليس حرصا عىل اإليامن بوجود اهلل ،وال حرصا عىل كامالته ،ألن العقل يؤيد هذين األمرين
مجيعا ..ولكن دفعوا لذلك لعجزهم عن إثبات تلك اإلضافات التي أضافوها لإليامن باهلل،
والتي عجزت العقول عن تعقلها أو تصورها.
لقد قال [بول زانه] يذكر ذلك( :يفهم أن القرون الوسطى ،مل توفق يف علمها ،ومل
تستطع تأليف العقل باإليامن ،فسعى لتغليب الثاين عىل األول)
وهلذا ،فإن ديكارت عندما جاء يف ذلك العرص راح يلغي ثنائية العقل واإليامن ،باطراح
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ٍ
اإليامن ،وإعادة حقوق العقل إليه ،وختليصه من احلسبانية ،وقضائه عىل الشك ،بسالحٍ
مأخوذ
من الشك نفسه.
وليس معنى إشاديت بطرحه لإليامن ،أنه فعل ذلك مطلق ًا ،كام قد يتوهم ،وإنام طرح
اعتباره ركن ًا يف نظرية اليقني ،وسند ًا للعقل يف إدراك احلقائق؛ فليس العقل عنده تابع ًا لإليامن،
بل اإليامن تابع للعقل.
لقد عرب عن ذلك بقوله(:إن قضية [أدرك فأنا إذن موجو ٌد] حقيق ٌة بدهيية ،وهذه احلقيقة
ال تسقط يف أي زمان بساحة الذاكرة ،وال تزال غري فاقدة لبداهتها حتى تصل إىل اهلل؛ فإذا
وصلت إليه تي يقن أن العقل أنشئ لفهم احلقيقة ،ويتضمن هذا اليقنيَ املقدمات املستخدمة يف
ً)()1

إثبات وجود اهلل أيضا

وهو يقصد بذلك أنه يشك يف كل ما ليس بمربهن عليه ،وال يق َبل ،ما عدا الظاهر بذاته،
أو بغريه ،أو تدل األدلة والرباهني عليه..
وقد مارس بذلك ما مارسه مجيع املؤمنني الذي قد ينطلقون من الشك ،ليحققوا
اإليامن ،فاخلروج من اإليامن الوراثي يستدعي طرح تساؤالت تشكيكية ليصل صاحبها بعدها
إىل بحر احلقيقة الذي ال ساحل له ..ولذلك حيتاج إىل أن يبحر يف زورق صحيح من الرباهني
العقلية ،ليتمكن من االستمرار يف الطريق.
لقد فعل ذلك الكثري من الفالسفة واملفكرين ،ومنهم [طوماس يف سوم أولوزيك]
الذي بدأ أبحاثه اإلهلية بطرح هذا السؤال( :هل اهلل موجود؟ ) ،ثم راح جييب عليه بقوله( :و
ليكن جوابنا بالنفي) ..ثم راح يورد االعُتاضات العقلية عىل ذلك النفي إىل أن أثبت الوجود.
***
وامليزة الثانية التي جعلت من أستاذي الكبري ديكارت أستاذا لإليامن كام أنه أستاذ يف
(  )1املطالب واملذاهب( ،ص.)68 :
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الفلسفة هو اعتباره ملوجودية اإلدراك األساس الذي ينطلق منه اكتشاف احلقائق.
قد عرب عن ذلك بقوله( :مهام كان ترتيب املعاين ،الذي يراد تقريره يف الفلسفة ،فاليشء
الذي يبقى حقيقة دائ ًام ،هو الشعور؛ فقد أشك يف وجود األجسام ،وقد أشك يف وجود اهلل،
ويف احلقائق الرياضية؛ لكن ال أشك أص ً
ال يف وجود شعوري ،ألن شكي يف وجود شعوري،
شعور أيض ًا؛ واحلال أن شعوري ،أي شكي معناه أين موجو ٌد ،فإن من ال يوجد ،ال ُّ
يشك أيض ًا؛
ٌ
ٌ
مدرك ،إن مل أكن موجود ًا بأي حيثية)
شاعر ،موجو ٌد ،من حيث أين
وبنا ًء عليه ،فأنا مدرك،
ٌ
وبناء عىل هذا مل يستعمل ديكارت األدلة الطبيعية ..ال الدليل الكياين ..وال دليل العلة
الغائية ..الذي استعمله سائر الفالسفة ..ألنه رأى أن وجو َد الكائنات املادية حيتاج أوال إىل
إثبات وجودها إىل وجود اهلل؛ والذي ال حيتاج يف إثبات وجوده إىل وجود اهلل ،إنام هو وجود
نفسه ،فال دور ..فوجود نفسه ،املستفاد من إدراكه ،هو احلقيقة األوىل الثابتة ،ثم يُتتب عليه
وجود اهلل ،ثم يُتتب عليه ثبوت وجود العامل.
ففلسفة ديكارت هبذا متتاز بكونه أثبت وجود اهلل ،قبل إثبات وجود العامل املادي،
واستدل عليه من وجود نفسه الناطقة ،ووجود شعوره ،ومتتاز أيض ًا بكونه بنى حقية وجود
العامل عىل صدوقية اهلل.
لعل كل ذلك ..وكل تلك املعاين السامية التي أشار إليها ديكارت متضمنة يف قوله
الس َام ِء َو ْاألَ ْر ِ
حل ٌّق ِم ْث َل َما َأنَّك ْم َتنْطِق َ
ون﴾ [الذاريات ،]23 :فقد أخرب
ض إِنَّه َ َ
تعاىلَ ﴿ :ف َو َر يب َّ
اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة عن أحقية ربوبية اهلل للكون بدليل شعوري نفيس وهو النطق..
فكام أن اإلنسان يشعر بنطقه ،وال جيادله أحد يف وجوده ،فإن ذلك الشعور البد أن يكون أداته
ووسيلته للوصول إىل احلق.
***
بناء عىل هذا ،راح ديكارت مثله مثل أنسلم والقديس أوغسطني وغريمها من الفالسفة
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والباحثني عن اهلل خياطبون زمر املشككني والالأدريني واملالحدة بقوله :إذا قلت اهلل ،فإين أفهم
منه جوهر ًا أزلي ًّا غري ٍ
متناه ،وال ٍ
قابل للتغري ،علي ًام ،قدير ًا ،أوجدين وسائر األشياء عىل تقدير
ثبوهتا ..فمن أين يأتيني هذا املفهوم؟ ..ومن حيث أنه معنى من املعاين ،يلزم أن يوضح
منشأه؟ ..وهب أين لكوين جوهر ًا ،أتصور يف نفيس جوهر ًا غريي ،ولكني جوهر ٍ
متناه؛ فكيف
ٌ
أتصور جوهر ًا غري ٍ
متناه؟ ..أال يكفي هذا للداللة عىل وجود اهلل؟
رضوري أزِل،
وكان يقول ـ خماطبا علامء الرياضيات واهلندسة ( )1ـ  :من احلقائق ما هو
ٌّ
وتلك احلقائق ال خترج من أن تكون حق ًّا ،ولو مل يوجد يش ٌء من األشياء ،التي تعمل فيها ،مث ً
ال
إن زوايا املثلث مساوية لقائمتني ،فال حتتاج هذه احلقيقة يف أن تكون حق ًّا ،إىل حتقق أي مثلث
حق ،ولو مل يوجد إنسان يف
يف الواقع ،وال حتتاج أيض ًا إىل وجود الذهن اإلنساين ليعلمها ،فهي ٌّ
الدنيا ،وإذا مل يكن هلا أي توقف عىل العامل ،وال عىل الروح اإلنسانية ،لزم أن تكون مربوطة
بوجود آخر.
وكان يقول خماطبا هلم :إن وجود اهلل يقيني ،أكثر من يقينية الدعاوى اهلندسية،
والقوانني الرياضية ،ألن تلك الدعاوى ،وتلك القوانني التي ال حتتاج يف كوهنا حق ًّا ،ثابت ٌة إىل
وجود ما تنطبق عليه من الكائنات يف العامل ،وال يف أذهان من يتصوروهنا من علامء البرش
الرياضيني.
وكانوا يقول خماطبا الذين مل يستسيغوا رفض التسلسل ،ومل تقنعهم الرباهني املرتبطة
بذلك :أنتم لستم يف حاجة للربهنة عىل بطالن التسلسل ،فبقاء الكون عىل ما عليه دليل عىل
اهلل ..ذلك أن حفظ اجلوهر ،وإبقاءه ،عني خلقه ..فمن خلقني سابق ًا ،هو الذي يبقيني حاالً؛
مع أين ال يمكنني إن مل أسنده إىل من يملك مجيع الكامالت ،وأجد مفهومه يف ذهني ،أن أسنده
ال إِل ،وال إىل والدي ،وال إىل أي علة أخرى.
(  )1هذا االستدالل يف إثبات وجود اهلل للفيلسوف بوسسوئه ،وهو يشبه ما يطرحه ديكارت..
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وكان يرد عىل الذين يناقشونه يف هذا الدليل بقوله :إن العلة املوجدة ألي يشء ،يلزم أن
تبقى ما دام معلوهلا باقي ًا ،حتى لو زالت علته ،انعدم معها املعلول ،فيكون زوال العلة عل ٌة لعدم
احلادث؛ ومن هنا يقال( :علة العد ِم ،عدم العلة)
***
بعد هذا كله اسمحوا ِل معرش اإلخوان املنورين بنور اإليامن أن أذكر لكم أهم دليل
ذكره ديكارت ،أعتربه السبب األكرب يف خروجي من أوهام اإلحلاد ..إنه ما يطلق عليه [الدليل
الوجودي] ،أو [الدليل االنطلوجي] ،والذي استفاده من أنسلم ،وقرره تقريرات مجيلة ،ويف
منتهى الوضوح والدقة.
سأنقل لكم بعض ما قاله ،وهو خياطب زمر امللحدين واملشككني الذين انترشوا بكثرة
يف ذلك الزمان ..لقد كان يقول هلم :أال ترون الفنان أو الصانع الذي خيتم بصفته واسمه عىل
صورته واخُتاعه ليسجل ذلك براءة اخُتاعه وتصميمه له؟
قالوا :بىل . .نحن نرى ذلك ..وال أحد إال ويفعل ذلك ..حتى تنسب األشياء إىل
أصحاهبا.
قال :أترون أن الذي أبدع هذا الكون مجيعا تركه من دون أن يضع فيه أي ختم أو بصمة
أو توقيع أو عالمة عىل كونه اخلالق املدبر؟
قالوا :فأين ذلك ..فنحن نرى صورة التواقيع التي يوقعها الفنانون واملخُتعون ..وال
نرى صورة توقيع اإلله الذي تذكره.
قالَ ﴿ :و ِيف َأنْف ِسك ْم َأ َف َال ت ْب ِرص َ
ون ﴾ [الذاريات]21 :
قالوا :ما تعني؟
قال :أال ترون يف نفوسكم أنه إذا حتققت لإلنسان معرفة ذاته بصورة تامة ،وأدرك أن
أخص خصائصه يتمثل يف الدافع نحو الكامل ،فإنه حينئذ يعرف حقيقتني يف وقت واحد..
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احلقيقة األوىل تتمثل يف أنه يشء ناقص ومعتمد عىل غريه ومفتقر إليه ..واحلقيقة الثانية أن هذا
املوجود الذي يعتمد عليه يملك بالفعل – وإىل ما ال هناية – كل الكامل ..وبذلك يكون افتقاره
املطلق هو دليله إىل الغني املطلق.
لقد أشارت إىل ذلك تلك الكلامت اخلامتة املقدسة التي أنزهلا اهلل عىل عباده ،والتي يقول
ِ
احل ِميد﴾ [فاطر]15 :
فيهاَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّاس َأنْتم ا ْلف َق َراء إِ َىل اهللَِّ َواهللَّ ه َو ا ْلغَن ُّي ْ َ
وقد عرب عن هذا الربهان يف حمل آخر ،فقال( :إين ألتصور هذه املشاهبة املتضمنة لفكرة
اهلل بعني امللكة التي أتصور هبا نفيس ،أي أين حيث أجعل نفيس موضوع تفكريي ،ال أتبني فقط
أين يشء ناقص ،غري تام ،ومعتمد عىل غريي ،ودائم النزوع واالشتياق إىل يشء أحن وأعظم
مني ،بل أعرف أيض ًا ويف الوقت نفسه أن الذي اعتمد عليه يملك يف ذاته كل هذه األشياء
أفكار عنها ،وأنه يملكها العىل نحو معني أو
العظيمة التي أشتاق إليها ،والتي أجد يف نفس
ً
بالقوة فحسب ،بل يتمتع هبا يف الواقع وبالفعل وإىل غري هناية ،ومن ثم أعرف أنه هو اهلل)
وعرب عنه يف حمل آخر ،فقال :أال ترون معرش املشككني أن نفس الشكوك التي تعُتيكم
دليل عىل اهلل ..ذلك أن الشك ينطوي عىل النقص ..وملا كان ماهو ناقص اليمكن أن يكون
سبب ًا ملا هو كامل بمقتىض مبدأ السبب الكايف الذي يكشفه لنا نور العقل الفطري ..وملا كان
ذلك كذلك فمن املحال أن نحصل عىل فكرة الكامل الالمتناهي من تراكم أفكار أشياء متناهية،
ألن املتناهيات اليمكن أن تؤدي إىل المتناهي ،وهلذا ،مهام بلغت معرفتي من العظم ،فإهنا ال
تبلغ حد ًا المتناهي ًا بالفعل ،ألهنا اليمكن أن تصل إىل نقطة التكون عندها قابلة للزيادة.
وعرب عنه يف حمل آخر ،فقال :ما دمتم ال تنظرون إىل أنفسكم ..فانظروا إِل أنا جيدا..
انظروا إىل ديكارت ..وسُتون أنه موجود غري تام الكامل ..بل ناقص ..وهو ليس الكائن
الوحيد يف الوجود ،إذ البد لوجوده من علة ..والعلة البد أن تكون مكافئة عىل األقل للمعلول
إن مل تكن أكثر منه فض ً
ال وكيف ًا ..وبام أن ديكارت الذي يقف أمامكم ليس علة لوجود نفسه،
116

إذ لو كان كذلك الستطاع أن حيصل من نفسه لنفسه عىل كل مايعرف أنه ينقصه من الكامالت،
ألن الكامل ليس إال حمموالً من حمموالت الوجود ،والذي يستطيع أن هيب الوجود يستطيع
أن هيب الكامل ..والتأمل يف هذا يدلكم عىل وجود علة وجوده ،وهي ذات تتوفر عىل كل ما
ال يمكن تصوره من الكامالت وهذه هي ذات اهلل تعاىل (. )1
وعرب عنه يف حمل آخر خماطبا به بعض املهندسني والرياضيني ،فقال :كام أن فكرتنا عن
املثلث تستتبع أن تكون زواياه الداخلية مساوية لقائمتني ( 180درجة ) ،كذلك فإن فكرتنا
عن اهلل باعتباره كائن ًا كام ً
ال متناهي ًا تستلزم وجوده بالَضورة ..ففكرة الوجود متضمنة يف
تعريف املثلث ..وعليه فإذا كان من التناقض أن نعترب الزوايا الداخلية للمثلث التساوي
قائمتني ،فمن التناقض كذلك أن نعترب اهلل غري موجود ،ألن الوجود متضمن يف ماهية اهلل عىل
نحو ما تكون مساواة الزوايا الداخلية للمثلث لقائمتني متضمنة يف تعريف املثلث.
***
سكت قليال ،ثم قال :لقد كانت أمثال تلك الطروحات والتأمل فيها وحدها كاف لعقيل
أن يدع كربياءة وغروره ،ويلتحق بركب اإليامن..
لقد كنت حينها شغوفا بالرياضيات ..وكانت الرياضيات واملثلثات وكل تلك األرقام
املجردة دلييل عىل اهلل..
أذكر جيدا أنني التقيت يف ذلك الزمان البعيد ،أي قبل ديكارت بفُتة طويلة ،عاملا من
علامء املسلمني ..التقيت به يف قرطبة ..يقال له [ابن حزم] ..وقد رأى مدى حبي للرياضيات
واألعداد ،فقال ِل :تعال ألعرج بك من عامل األعداد إىل عامل األلوهية..
قلت :وهل يمكن ذلك؟
قال :يستحيل عىل ربك أن خيلق شيئا ،ثم ال يضع فيه التوقيع الدال عليه.
(  )1الفلسفة احلديثة من ديكارت إىل هيوم ،ص  .97وانظر:دراسات يف الفلسفة احلديثة واملعارصة ،د /حيي هويدي ،ص .46
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جلست فرحا مرسورا ملا دعاين إليه ..فقال ،وهو حياورين ( : )1إن خاصة العدد هو أن
يوجد عدد آخر مساو له ،وعدد آخر ليس مساوي ًا له ،هذا ال خيلو منه عدد أصالً.
قلت :كيف ذلك؟
قال :املساواة هي أن تكون أبعاضه كلها مساوية له إذا جزئت ..أال ترى أن الفرد والفرد
مساويان لالثنني ،وأن الزوج والفرد ليسا مساويني للزوج الذي هو االثنان ،واخلمسة مساوية
لالثنني والثالثة ،غري مساوية للثالثة ..وهكذا كل عدد يف العامل.
قلت :وعيت هذا ..فام تريد منه؟
قال :كل ما كان له أبعاض فهو مركب كثري ًا بال شك ،فهو إذن بالَضورة ليس واحد ًا،
فالواحد رضورة هو الذي ال أبعاض له.
قلت :هذا صحيح.
قال :فإن احلس ورضورة العقل يشهدان بوجود الواحد ،إذ لو مل يكن الواحد موجود ًا
مل يقدر عىل عدد أصالً ،إذ الواحد مبدأ العدد واملعدود الذي ال يوصل اىل عدد وال معدود إال
بعد وجوده ،ولو مل يوجد الواحد ملا وجد يف العامل عدد وال معدود أص ً
ال.
قلت :وعيت هذا ..فام تريد منه؟
قال :بام أن العامل كله أعداد ومعدودات موجودة ..فإن الواحد البد أن يكون موجودا
بالَضورة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :لو نظرنا يف العامل كله نظر ًا طبيعي ًا رضوري ًا مل نجد فيه واحد ًا عىل احلقيقة البتة بوجه
من الوجوه ،ألن كل جرم من العامل منقسم ..حمتمل للتجزئة ..متكثر باالنقسام أبد ًا بال هناية..
وكل حركة فهي أيض ًا منقسمة بانقسام املتحرك هبا الذي هو املدة ..وكذلك كل معقول ،من
(  )1انظر :الفصل البن حزم .84-83/1
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جنس أو نوع أو فصل ..وكذلك كل عرض حممول يف جرم فإنه منقسم بانقسام حامله..
قلت :صحيح ..وهذا أمر يعلم بَضورة العقل واملشاهدة ،وليس العامل كله شيئ ًا غري ما
ذكرت.
قال :بام أن أمر العامل كام ذكرت ..وبام أنه ليس يف العامل واحد البتة ..وبام أن الربهان
قائم عىل رضورة وجود الواحد ،فإذن البد من وجوده ..وبام أنه ليس يف العامل ،فهو إذا يشء
غري العامل..
***
لست أدري كيف صحت من قوة هذا الربهان وسالمته ودقته ..وكنت أبرش به وبغريه
من الرباهني التي استفدهتا من ديكارت وأنسلم وغريمها إىل أن من اهلل عيل بلقياكم يف هذه
الروضة من روضات النعيم.
نعم وجد من أهل ذلك الزمان ممن مل يكن هلم القدرة عىل استيعاب ما أذكره هلم ..لكني
مل أكن أعنف عليهم ،ومل أكن أهتمهم بالغفلة أو الغباء ،وإنام كنت أقول هلم بكل رمحة وشفقة
ونصح  :اذهبوا فلستم بحاجة إليها ..فلله من األبواب والطرق ما ال عد له وال حرص ..فال
تكتفوا بإعدام ما ال تفهمونه ،فعدم قدريت عىل إثبات احلقيقة األزلية لعقولكم ال يعني عدم
ثبوهتا ،وإنام يعني أننا نفكر بطرق خمتلفة.
الربهان الوجداين:
بعد أن أهنى الرجل الثالث حديثه ،قام رجل رابع ،وقال :سأحكي لكم اآلن حكاية
برهاين ..والذي له عالقة بجميع ما ذكرمتوه من براهني ..ال أدعي أنه يعوضها ،أو يتجاوزها..
ولكنه يفيدها..
فالكثري ممن ينكر برهان الفطرة ،أو برهان الصديقني ،أو الربهان الوجودي ،أو حتى
براهني الفالسفة الذين يستخدمون الوسائط للداللة عىل اهلل ..ال يكون إنكاره هلا إال بسبب
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خرم خطري يف ذاته ووجدانه جعله ال يرى األشياء بحقيقتها ..ولذلك كان الربهان الوجداين
هو النظارة التي تصحح له الرؤية ،فيفهم الرباهني بدقة.
إن تلك النظارة الوجدانية ،أو ذلك التلسكوب اإليامين ،أو ذلك امليكروسكوب
العقدي ،هو الذي أخرجني من ظلمة نفيس ودنسها إىل أنوار الوجود وقدسيتها ..حتى جعلني
أرى املعاين اإليامنية رؤية أوضح من رؤية العينني البارصتني ..ولذلك مل أعد أحتاج إىل أي
دليل ..وهل بعد العيان من خرب؟ ..وهل بعد املشاهدة من إنكار؟
وأول من علمني حقائق هذا الربهان ومقدماته ،وأقنعني به ،ومارسته معه ،وتدربت
عليه بصحبته عامل من علامء املسلمني وعارفيهم التقيت به يف ذلك الزمان البعيد يف بلدة من
خراسان ،وقد سمعت أنه كان تلميذا للفيلسوف والالهويت [أيب حامد الغزاِل] ،التقيته،
وبثثت له شكوكي ،وأين مل أعد أطيقها.
قال ِل :ال تقلق من ذلك ..فالشك مقدمة اليقني ومبدؤه ..وقد حدثني شيخي أبو حامد
الغزاِل أنه مر بتجربة شك أخرجته من صحراء التقليد إىل جنان التحقيق ..لقد ذكر ِل ذلك،
فقال( :إن اختالف اخللق يف األديان وامللل ،ثم اختالف األئمة يف املذاهب ،عىل كثرة الفرق
وتباين الطرق بحر عميق غرق فيه األكثرون ،وما نجا منه إال األقلون ،وكل فريق يزعم أنه
الناجي ..وقد كان التعطش إىل درك حقائق األمور دأيب وديدين من أول أمري وريعان عمري،
غريزة وفطرة من اهلل وضعتا يف جبلتي ،ال باختياري وحيلتي ،حتى انحلت عني رابطة التقليد
وانكرست عىل العقائد املوروثة عىل قرب عهد سن الصبا ،إذ رأيت صبيان النصارى ال يكون
هلم نشوء إال عىل التنرص ،وصبيان اليهود ال نشوء هلم إال عىل التهود ،وصبيان املسلمني ال
نشوء هلم إال عىل اإلسالم ،وسمعت احلديث املروي عن رسول اهلل  يقول( :كل مولود
يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه وينرصناه ويمجسانه) ،فتحرك باطني إىل حقيقة الفطرة
األصلية ،وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين واألستاذين ،والتمييز بني هذه التقليدات
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وأوائلها تلقينات ،ويف متيز احلق منها عن الباطل اختالفات)( )1

قلت :عجبا ..إن ما ذكرته عن شيخك ..هو نفس ما ذكره شيخي.
قال :ومن شيخك؟
قلت :أال تعرفه ..إنه ديكارت أبو الفلسفة احلديثة ورائدها.
قال :بىل ..أعرفه جيدا.
قلت :فقد حدث عن نفسه ،فقال( :ليس باألمر اجلديد ما تبينت من أنني منذ حداثة
سني قد تلقيت طائفة من اآلراء الباطلة وكنت أحسبها صحيحة ،وأن ما بنيته منذ ذلك احلني
عىل مبادئ هذا حاهلا من الزعزعة واالضطراب ،ال يمكن أن يكون إال شيئ ًا مشكوك ًا فيه جد ًا..
فحكمت حينئذ بأنه ال بد ِل مرة يف حيايت من الرشوع اجلدي يف إطالق نفيس من مجيع اآلراء
التي تلقيتها يف اعتقادي من قبل ،وال بد ِل من بناء جديد من األسس إذا كنت أريد أن أقيم يف
ً)( )2

العلوم شيئ ًا وطيد ًا مستقرا

ابتسم ،وقال :ما دام لك مثل هذا الشيخ ..فام الذي جعلك تقطع الفيايف والقفار لتشكو
لغريه ما حصل لك؟  ..وهل يمكن ملن يكون لديه طبيب مثل ديكارت أن يبحث عن طبيب
آخر؟
قلت :لك احلق فيام تقول ..ولكن ديكارت هو الذي أصابني هبذا الداء ،ثم عجز عن
عالجه.
قال :كيف ذلك؟
قلت  :لقد شجعني عىل الشك ..وعندما طرح عيل الرباهني التي تزيل الشك مل ينمح،
ومل يزل ،بل زاد وترسخ إىل أن أصبحت أعاين منه عناء شديدا.
(  )1املنقذ من الضالل (ص)110 :
(  )2التأمالت يف الفلسفة األوىل ،رينه ديكارت ،ص.53
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قال :أمل ينصحك بالذهاب للفالسفة الذين استعملوا الوسائط للداللة عىل اهلل؟
قلت :بىل . .لقد أرسلني إليهم ..لكن الشك بلغ يب مبلغا عظيام وصل إىل إنكار
العقليات واحلسيات ..وهي مجيعا مما يعتمد عليه يف كل برهان ..وأنا اآلن يف حال السفسطة.
قال :فقد وقعت عىل اخلبري إذن ..إن ما ذكرته عن نفسك هو نفس ما ذكره أستاذي أيب
حامد عن نفسه ..سأحكي لك ما قال ،وسأذكر لك العالج الذي إن استعملته فلن خترج من
طوس إال وأنت وِل أو قديس.
قلت :فام قال الغزاِل؟
قال :لقد ذكر عن نفسه أنه ـ يف مرحلة الشك التي اعتُتته ـ فجعلته يرفض كل املعلومات
التي حصلها عليها عن طريق احلواس بالتقليد والتلقني ..اجته إىل املحسوسات لعله جيد فيها
اليقني ،لكنه اصطدم بأهنا هي األخرى عرضة للشك ..فاملعرفة احلسية عرضة للخطأ ..وأكرب
دليل عىل ذلك ما يقع من خداع احلواس ،حيث نرى الكواكب صغرية جدا يف مقدار الدينارن
بينام األدلة اهلندسية تثبت عكس ما نرى ،بل تثبت أن الكواكب منها ما هو أكرب من األرض
بكثري.
ابتسمت ،وقلت :هذا بالضبط ما حصل ِل ..بل هو نفسه ما حصل لديكارت ..فقد
استبعد يف حوار جرى ِل معه شهادة احلواس ،وقال ِل :أال ترى أهنا ختدعنا أحيان ًا كثرة..
مر ًة واحدة ..لقد قال ِل معربا عن ذلك:
ولذلك من الفطنة أال نأمن أمن ًا تام ًا من خدعنا ولو َّ
(كل ما تلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه أصدق األشياء وأوثقها قد اكتسبته من احلواس أو بواسطة
احلواس ،غري أين جربت هذه احلواس يف بعض األحيان فوجدهتا خداعة ،ومن احلكمة أن ال
نطمئن كل االطمئنان إىل من خدعونا ولو مرة واحدة)
وقد رضب ِل يف هناية تأمله الفلسفي الثاين ،مثال قطعة الشمع الذي كان يكرره عيل
وعىل تالميذه مرات كثرية ،فقد ذكر أن قطعة الشمع التي تم استخالصها من خلية النحل
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صلبة وباردة ومتينة نسبيا ،وعندما نلمسها يصدر عنها صوت ،لكننا ما إن نقرهبا من النار حتى
تتغري تغريا تاما ،فشكلها يتغري ،وتتحول إىل سائل ،وتسخن ،وال يصدر عنها أي صوت..
ثم يعقب عىل هذا املشهد بقوله :بذلك ال يتم تصور الشمع إذن إال عرب فحص عقيل..
فاحلواس ال متنحنا مطلقا إال معطيات هاربة ،قابلة لالنمحاء وغري منتظمة ..بل إهنا ال تقدم
لنا أي فكرة عن األشياء كام نصوغها نحن بواسطة العقل.
قال :لقد ذكرين كالمك هذا بإشكال خطري يتعلق باحلواس ،وصعوبة االعتامد عىل
املعارف املرتبطة هبا ..فقد ذكر أستاذي الغزاِل عند نقده للحواس اختالط اليقظة بالنوم،
وصعوبة التفريق بينهام ،فقال( :فتوقفت النفس يف جواب ذلك قليالً ،وأيدت إشكاهلا باملنام
وقالت :أما تراك تعتقد يف النوم أمور ًا ،وتتخيل أحواالً ،وتعتقد هلا ثبات ًا واستقرار ًا ،وال شك
يف تلك احلالة فيها ،ثم تستيقظ فتعلم أنه مل يكن جلميع متخيالتك ومعتقداتك أصل وطائل؟
فب م تأمن أن يكون مجيع ما تعتقده يف يقظتك بحس أو عقل هو حق باإلضافة إىل حالتك التي
أنت فيها .لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إىل يقظتك كنسبة يقظتك إىل منامك،
وتكون يقظتك نوم ًا بالنسبة إليها ،فإذا أوردت تلك احلالة تيقنت أن مجيع ما تومهت بعقلك
)()1

خياالت ال حاصل هلا

قلت :عجبا ..ما أعظم التشابه بني أستاذك الغزاِل وأستاذي ديكارت ..فقد ذكر هو
اآلخر هذا اجلانب ،وما ينشأ عنه من إشكاالت ،فقال( :ينبغي عيل هنا أن أعترب أين إنسان ،وأن
من عاديت لذلك أن أنام ،وأين أرى يف أحالمي عني األشياء التي يتخيلها أولئك املخبولون يف
يقظتهم؛ بل قد أرى أحيان ًا أشياء أبعد عن الواقع مما يتخيلون ..كم مرة وقع ِل أن أرى يف املنام
أين يف هذا املكان ،وأين البس ثيايب ،وأين قرب النار ،مع أين أكون يف رسيري متجرد ًا من ثيايب،
يبدو ِل اآلن أين ال أنظر إىل هذه الورقة بعينني نائمتني ،وأن هذا الرأس الذي أهزه ليس ناعس ًا..
(  )1املنقذ-ص..30
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لكن عندما أطيل التفكري يف األمر ،أتذكر أين كثري ًا ما انخدعت يف النوم بأشباه هذه الرؤى،
وعندما أقف عند هذا اخلاطر أرى بغاية اجلالء أنه ليس هناك أمارات يقينة نستطيع هبا أن نميز
بني اليقظة والنوم متييز ًا دقيق ًا ،فيساورين الذهول ،وأن ذهوِل لعظيم ،حتى يكاد يصل إىل
()1

إقناعي بأين نائم)

قال :مل يتوقف شك أستاذي عىل تأثري املنام عىل اإلدراكات احلسية ..بل إنه امتد ليشمل
املدركات العقلية أيض ًا ،فاملنام ختيل ،والتخيل قوامه الصور احلسية التي ختتزهنا الذاكرة ..وهذا
حال املحسوسات ،فام هو مصري املعقوالت ..أو الَضورات العقلية؟
لقد ذكر أستاذي الغزاِل تلك الشكوك التي راودته حول العقليات ،فقال( :فلعله ال
ثقة إال بالعقليات التي هي من األوليات كقولنا :العرشة أكثر من الثالثة ،والنفي واإلثبات ال
جيتمعان يف اليشء الواحد ،واليشء الواحد ال يكون حادث ًا قدي ًام ،موجود ًا معدوم ًا واجب ًا
حماالً)

()2

قلت :وقد ذكر ذلك أستاذي ديكارت ،فقال( :يف حني أن احلساب واهلندسة وما
شاكلهام من العلوم التي ال تنظر إال يف أمور بسيطة جد ًا وعامة جد ًا ،دون اهتامم كثري بالوقوف
عىل مبلغ حتقق هذه األمور يف اخلارج أو عدم حتققها ،إنام تشتمل عىل يشء يقيني ال سبيل إىل
الشك فيه :فسواء كنت متيقظ ًا أو نائ ًام هناك حقيقة ثابتة وهي أن جمموع اثنني وثالثة هو مخسة
دائ ًام ،وأن املربع لن يزيد عىل أربعة أضالع أبد ًا ،وليس يبدو يف اإلمكان أن حقائق بلغت هذه
()3

املرتبة من الوضوح واجلالء يصح أن تكون موضع شبهة خطأ أو انعدام يقني)

(  )1التأمالت – ص .55
(  )2املنقذ-ص.29
(  )3التأمالت – ص ..57-56
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قال :لكن أستاذي مل يلبث حتى أصابه الشك يف تلك الَضورة العقلية أيضا ،وقد قال
معربا عن ذلك الشك( :لعل وراء إدراك العقل حاك ًام آخر ،إذا جتىل كذب العقل يف حكمه كام
()1

جتىل حاكم العقل فكذب احلس يف حكمه ،وعدم جتيل ذلك األمر ال يدل عىل استحالته)

قلت :وقد عرض نفس ذلك الشك عىل أستاذي ديكارت ،فقال( :ومع ذلك فإن
معتقد ًا قد رسخ يف ذهني منذ زمن طويل ،وهو أن هناك إهل ًا قادر ًا عىل كل يشء ،وهو صانعي
وخالقي عىل نحو ما أنا موجود ،فام يدريني لعله قد قىض بأن ال يكون هناك أرض وال سامء
وال جسم ممتد وال شكل وال مقدار وال مكان ،ود َّبر مع ذلك كله أن أحس هذه األشياء مجيع ًا،
وأن تبدو ِل موجودة عىل نحو ما أراها؟ بل ملا كنت أرى أحيان ًا أن أناس ًا يغلطون يف األمور
التي حيسبون أهنم أعلم الناس هبا ،فام يدريني لعله قد أراد أن أغلط أنا أيض ًا كلام مجعت اثنني
()2

إىل ثالثة ،أو أحصيت أضالع مربع ما)

وقال( :إذن فسأفُتض ،ال أن اهلل ـ وهو أرحم الرامحني وهو املصدر األعىل للحقيقة ـ بل
إن شيطان ًا خبيث ًا ذا مكر وبأس شديدين قد استعمل ما أويت من مهارة إلضالِل ،وسأفُتض أن
السامء واهلواء واألشياء اخلارجية ال تعدو أن تكون أوهام ًا وخياالت قد نصبها ذلك الشيطان
فخاخ ًا القتناص سذاجتي يف التصديق ،وسأعد نفيس خلو ًا من اليدين والعينني واللحم
والدم ،وخلو ًا من احلواس ،وأن الوهم هو الذي خييل ِل أين مالك هلذه األشياء كلها وسأرص
عىل التشبث هبذا اخلاطر)

()3

***

(  )1املنقذ –ص..30-29
(  )2التأمالت ص ..57
(  )3التأمالت ص ..57
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قال :أرى أن كال األستاذين قد مرا بنفس التجربة ..فلذلك ال أظن أنك ستجد عندي
ما مل جتد عنده.
قلت :اذكر ِل ما عندك ..وكيف خرج أستاذك من الشك إىل اليقني لعيل أنتفع به؟
قال :اذكر ِل أنت أوال كيف خرج أستاذك ..ألن املخرج الذي خرج به أستاذي حيتاج
إىل الكثري من العمل.
قلت :لقد ذكر أستاذي املخرج الذي خرج به من ذلك ..فقال( :ولكنني رسعان ما
الحظت وأنا أحاول عىل هذا املنوال أن أعتقد بطالن كل يشء ،أنه يلزمني رضورة ،أنا صاحب
هذا االعتقاد ،أن أكون شيئ ًا من األشياء ،وملا رأيت هذه احلقيقة ،أنا أفكر ،إذن أنا موجود ،هي
من الرسوخ بحيث ال تزعزعها فروض الريبيني .مهام يكن فيها من شطط حكمت بأين أستطيع
مطمئن ًا أن أختذها مبدأ أول للفلسفة التي كنت أبحث عنها)

()1

قال :أما أستاذي ،فقد خرج من ذلك باعتقاده باهلداية اإلهلية التي تنزلت عليه بعد أن
امتأل فقرا إىل اهلل وحاجة إليه ،وبعد أن تأمل أملا شديدا نتيجة ذلك احلجاب الذي ابتيل به ،وقد
قال معربا عن ذلك( :ورجعت الَضوريات العقلية مقبولة موثوق ًا هبا عىل أمن ويقني ،ومل يكن
ذلك بنظم دليل وترتيب كالم ،بل بنور قذفه اهلل تعاىل يف الصدور ،وذلك النور هو مفتاح أكثر
()2

املعارف ،فمن ظن أن الكشف موقوف عىل األدلة املحررة فقد ض َّيق رمحة اهلل تعاىل الواسعة)

قلت :ولكن . .هل ذلك خاص به ..أم هو عام لكل من عرض له من الشك ما عرض
له؟
قال :جلت رمحة اهلل أن تفرق بني الفقراء واملحتاجني ..أال ترى رزق اهلل يشمل اجلميع؟
(  )1مقالة يف الطريقة -ص..134
(  )2املنقذ من الضالل –ص..31
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قلت :ولكن كيف خصته العناية دوين ..فأنا ال أزال أسري شكي ..وقد رست البالد،
وخدمت العباد ..وملا يزل شكي.
قال :لقد مررت بنفس جتربتك ..وأتيت شيخي وأستاذي الغزاِل ،وأخربته عن ذلك،
فقال ِل :يا بني أنت حمتاج ألن تعدل يف جهاز استقبالك للحقائق ..ذلك أنه ال ينكر أحد
احلقائق أو يشك فيها إال بسبب خلل حصل لوجدانه ،فجعله ال يرى احلقائق ،أو جعله يبرصها
بصورة مشوهة.
قلت :أكل املالحدة واملشككني والالأدريني حصل هلم هذا؟
قال :أجل ..ولوال ذلك ما أنكروا احلقائق ،فلها من الوضوح والقوة ما ال يستطيع أن
جيادل فيه جمادل.
قلت :كيف ذلك؟
قال( :)1اعلم ـ يا بني ـ أن القلب أو العقل الذي نتلقى بواسطته املعارف يشبه املرآة،
واحلقائق هلا من اجلامل والصفاء مثلام للمرآة ..فإذا قابلت مرآة القلب والعقل الصافية بمرآة
احلقائق حلت صور إحدامها يف األخرى.
قلت :فلم ال حيصل ذلك لكل الناس ..وتنتهي الشكوك ،وينتهي معها اإلحلاد ،وكل
أنواع الضالل؟
قال :بسبب علل حتصل يف مرآة العقل والقلب حتول بينه وبني رؤية احلقائق.
قلت :فام هي؟
قال :إن هذا يستدعي البحث عن احلجب التي حتول بني مرائي الناس والصور املقابلة
هلا ..وإدراك ذلك بسيط ال يستدعي إال التأمل يف رس عدم انكشاف األشياء للمرآة احلسية مع
(  )1ما نذكره من حقيقة العلم اللدين واالستدالل له مستفاد من مراجع خمتلفة للغزاِل منها (اإلحياء) ،و(كيمياء السعادة)،
و(معارج القدس يف معرفة النفس).
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وجودها ،ووجود األشياء حوهلا ..فأخربين عام تراه من أسباب ذلك.
قلت :ربام ال تنكشف للمرآة الصورة بسبب نقصان صورهتا كجوهر احلديد قبل أن
يدور ويشكل ويصقل ..وربام يكون لكدورة املادة التي صنعت منها املرآة ،وإن كانت تامة
الشكل ..وربام لكوهنا معدوالً هبا عن جهة الصورة إىل غريها ،كام إذا كانت الصورة وراء
املرآة ..وربام حلجاب مرسل بني املرآة والصورة ..وربام للجهل باجلهة التي فيها الصورة
املطلوبة حتى يتعذر بسببه أن حياذى هبا شطر الصورة وجهتها.
قال :فهكذا مرآة القلب ..فهي حتجب عن احلقائق باألسباب اخلمسة التي ذكرهتا ..أما
أوهلا ،فهو نقصاهنا يف ذاهتا كقلب الصبي ،فإنه ال ينجىل له املعلومات لنقصانه..
وأما الثاين ،فلكدورة املعايص واخلبث الذي يُتاكم عىل وجه القلب من كثرة
الشهوات ،فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجالءه فيمتنع ظهور احلق فيه لظلمته وتراكمه..
وأما الثالث ،فأن يكون معدوالً به عن جهة احلقيقة املطلوبة ،فإن قلب املطيع الصالح
وإن كان صافي ًا ،فإنه ليس يتضح فيه جلية احلق ألنه ليس يطلب احلق وليس حماذي ًا بمرآته شطر
املطلوب..
وأما الرابع ،فاحلجاب ..فإن املطيع القاهر لشهواته املتجرد الفكر يف حقيقة من احلقائق
قد ال ينكشف له ذلك لكونه حمجوب ًا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا عىل سبيل التقليد والقبول
بحسن الظن ،فإن ذلك حيول بينه وبني حقيقة احلق ويمنع من أن ينكشف يف قلبه خالف ما
تلقفه من ظاهر التقليد..
وأما اخلامس ،فاجلهل باجلهة التي يقع منها العثور عىل املطلوب ،فإن طالب العلم ليس
يمكنه أن حيصل العلم باملجهول إال بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها
ورتبها يف نفسه ترتيب ًا خمصوص ًا يعرفه العلامء بطرق االعتبار ،فعند ذلك يكون قد عثر عىل جهة
املطلوب فتنجىل حقيقة املطلوب لقلبه ،فإن العلوم املطلوبة التي ليست فطرية ال تقتنص إال
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بشبكة العلوم احلاصلة ،بل كل علم ال حيصل إال من علمني سابقني يأتلفا ويزدوجان عىل وجه
اخلصوص فيحصل من ازدواجهام علم ثالث.
قلت :أهذه هي األسباب املانعة للقلوب من معرفة حقائق األمور؟
قال :أجل ..فكل قلب هو بالفطرة صالح ملعرفة احلقائق ،ألنه أمر رباين رشيف فارق
سائر جواهر العامل هبذه اخلاصية والرشف.
***
قلت :ولكن العجب ال يزال حيول بيني وبني فهم ما تقول ..فأنت بقولك هذا جتعل
اإلنسان تلميذا ملصادر خارجية غري العقل وغري احلواس ..بل غري أساتذته الذين يدرس عىل
يدهيم.
قال :أجل ..ففي وجداننا من األساتذة واملعلمني واملربني من يغنونا عن كثري من
املدارس التي تراها.
قلت :كيف ذلك؟
قال :سأرضب لك مثاال قد يقرب لك هذا ..لو فرضنا حوض ًا حمفور ًا يف األرض ،فإنه
حيتمل أن يساق املاء من فوقه بأهنار تفتح فيه ،وحيتمل أن حيفر أسفل احلوض ويرفع منه الُتاب
إىل أن يقرب من مستقر املاء الصايف ،فينفجر املاء من أسفل احلوض ويكون ذلك املاء أصفى
وأدوم ،وقد يكون أغزر وأكثر ..فذلك القلب مثل احلوض ،والعلم مثل املاء ،وتكون احلواس
اخلمس مثال األهنار ..وقد يمكن أن تساق العلوم إىل القلب بواسطة أهنار احلواس واالعتبار
باملشاهدات حتى يمتلئ عل ًام ،ويمكن أن تسد هذه األهنار باخللوة والعزلة وغض البرص،
ويعمد إىل عمق القلب بتطهريه ورفع طبقات احلجب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم من داخله.
قلت :فكيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه؟
قال :كام أن املهندس يصور أبنية الدار يف بياض ،ثم خيرجها إىل الوجود عىل وفق تلك
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النسخة ،فكذلك فاطر السموات واألرض كتب نسخة العامل من أوله إىل آخره يف اللوح
املحفوظ ،ثم أخرج إىل الوجود عىل وفق تلك النسخة ،والعامل الذي خرج إىل الوجود بصورته
تتأدى منه صورة أخرى إىل احلس واخليال ،فإن من ينظر إىل السامء واألرض ثم يغض برصه
يرى صورة السامء واألرض يف خياله حتى كأنه ينظر إليها ،ولو انعدمت السامء واألرض وبقي
هو يف نفسه لوجد صورة السامء واألرض يف نفسه كأنه يشاهدمها وينظر إليهام ،ثم يتأدى من
خياله أثر إىل القلب فيحصل فيه حقائق األشياء التي دخلت يف احلس واخليال .واحلاصل يف
القلب موافق للعامل احلاصل يف اخليال ،واحلاصل يف اخليال موافق للعامل املوجود يف نفسه
خارج ًا من خيال اإلنسان وقلبه ،والعامل املوجود موافق للنسخة املوجودة يف اللوح املحفوظ.
قلت :لكأن للعامل ـ بحسب ما تصفه ـ أربع درجات يف الوجود :وجود يف اللوح
املحفوظ وهو سابق عىل وجوده اجلسامين ،ويتبعه وجوده احلقيقي ،ويتبع وجوده احلقيقي
وجوده اخلياِل ..أي وجود صورته يف اخليال ..ويبتع وجوده اخليال وجوده العقيل ..أي وجود
صورته يف القلب.
قال :أجل ..وبعض هذه الوجودات روحانية وبعضها جسامنية ،والروحانية بعضها
أشد روحانية من البعض ..وهذا اللطف من احلكمة اإلهلية ،إذ جعل حدقتك عىل صغر
حجمها تنطبع صورة العامل والسموات واألرض عىل اتساع أكنافها فيها ،ثم يرسي من
وجودها يف احلس وجود إىل اخليال ،ثم منه وجود يف القلب.
قلت :وعيت هذا ..لكن ال يزال يف نفيس بعض الغموض.
قال :أعلم ذلك ..وسأوضحه لك هبذه احلكاية ..روي يف احلكايات أن أهل الصني
وأهل الروم تباهوا بني يدي بعض امللوك بحسن صناعة النقش والصور ،فاستقر رأي امللك
عىل أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصني منها جانب ًا وأهل الروم جانبي ًا ويرخى بينهم
حجاب يمنع اطالع كل فريق عىل اآلخر ففعل ذلك ،فجمع أهل الروم من األصباغ الغريبة
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ما ال ينحرص ،ودخل أهل الصني من غري صبغ وأقبلوا جيلون جانبهم ويصقلونه ،فلام فرغ أهل
الروم ادعى أهل الصني أهنم فرغوا أيض ًا فعجب امللك من قوهلم وأهنم كيف فرغوا من النقش
من غري صبغ؟ فقيل :وكيف فرغتم من غري صبغ! فقالوا :ما عليكم ارفعوا احلجاب ،فرفعوا
وإذا بجانبهم يتألأل منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إرشاق وبريق ،إذ قد صار كاملرآة
املجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزيد التقصيل.
قلت :إن هذا مثال مجيل ..فام تفسريه؟
قال :إن عناية األولياء بتطهري القلب وجالئه وتزكيته وصفائه حتى يتألأل فيه جلية احلق
بنهاية اإلرشاق كفعل أهل الصني ،وعناية احلكامء والعلامء باالكتساب ونقش العلوم وحتصيل
نقشها يف القلب كفعل أهل الروم.
***
قلت :فكيف نعرف هذه الطريق ،ونتأكد من وجودها؟
قال :هذه الطريق ال يفهم إال بالتجربة ،وإن مل حتصل بالذوق مل حتصل بالتعليم..
والواجب التصديق هبا حتى ال حترم منها ..ومن مل يبرص مل يصدق ،كام قال تعاىل َ ﴿:ب ْل ك ََّذبوا
ان ع ِ
ف َك َ
َاق َبة
بِ َام َمل ْ حيِيطوا بِ ِع ْل ِم ِه َوملََّا َي ْأ ِهتِ ْم َت ْأ ِويله ك ََذلِ َك ك ََّذ َب ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َفانْظ ْر َك ْي َ
ِ
ال َّظاملِنيَ ) (يونس ،)39:وقال َ ﴿:وإِ ْذ َمل ْ َ ْهيتَدوا ِب ِه َف َس َيقول َ
يم)(االحقاف :من
ون َه َذا إِ ْف ٌك َقد ٌ
اآلية)11
قلت :فكيف تتسنى ِل التجربة؟ ..ها أنذا بني يديك ،فسد عني أبواب هذه الشكوك
التي تكاد تقتلني؟
قال :البد أوال من أن ختلص املجاهدة والرياضة ،وتتخلص من يد الشهوة والغضب
واألخالق القبيحة واألعامل الرديئة ..فإن معرفة اهلل كنز ثمني ،وجوهر طاهر ،وهي ال حتل إال
بأصحاب العقول والقلوب الطاهرة.
131

قلت :فهبني فعلت ذلك ..فام أفعل بعده؟
قال :حينها تتوجه إىل اهلل ..وتفتح عني الباطن وسمعه ،وتردد بكل شوق( :اهلل  -اهلل –
اهلل) . .وحينها سيفتح فضل اهلل عليك ..ويكشف عن عقلك وقلبك احلجب لُتى احلقائق
واضحة ال حتتاج أي دليل يدل عليها ..وهل حيتاج النهار إىل دليل؟
عندما قال ِل هذا ،رحت أصحبه ،وأمارس كل ما يطلبه مني من أنواع الرياضات..
وقد فتح اهلل عيل بسبب ذلك من غري أي معاناة ..بل أضاف ِل من فضله من األذواق واملواجيد
ما ال يساويه أي نعيم من نعم الدنيا.
***
بعد أن حكى ِل تلميذ الغزاِل حكايته هذه شعرت بشوق عظيم للقيام بنفس التجربة
التي قام هبا ..وما هي إال أيام معدودات حتى رأيت احلقائق أوضح من أن أتكلف أي دليل
يدل عليها.
وقد شعرت حينها بمدى صدق أولئك األولياء الذين كنت أسخر منهم ،وأعتربهم
أبعد الناس عن العقل ،بينام كانوا أكثر الناس استعامال له ..فقد كانوا يرددون كل حني خماطبني
رهبم عز وجل:
لقد ظهرت فال ختفي عىل أحد

إال عىل أكمـه ال يبرصـــ القمرا

لكن بطنـت بام أظهرت حمتجبـ ًا

وكيف يعرف من بالعزة أستُتا
***

ما أهنى صاحبنا حديثه حتى انترشت أنوار لطيفة عىل تلك الروضة اجلميلة التي
اجتمعت فيها كل تلك النفوس الطاهرة ،واألرواح السامية ،والعقول الكبرية ،وقد رسى أريج
تلك العطور إىل كل لطائفي ،فحلت به الكثري من العقد التي كنت أحاول كل جهدي فهمها،
فال أفهمها.
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وحينذاك عرفت أن اهلل تعاىل أقرب إلينا من أنفسنا ،وأننا لوخلعنا حجب الكربياء
والغفلة والغرور واجلهل التي حتول بيننا وبينه ،فإننا لن ندرك وجوده فقط ،بل ندرك معها
عظمته ولطفه وكرمه ..بل فوق ذلك يصبح لنا من العالقة به والتواصل معه ما يمأل حياتنا
بالسعادة والطمأنينة والسالم.
وأدركت مع ذلك أيضا غبن أولئك الذين يسارعون لرفض األدلة والرباهني الدالة عىل
وجود اهلل وعظمته دون أن يسمحوا ألنفسهم بلحظة تبرص أو تأمل حتى ترى مدى مصداقية
تلك األدلة ..يف نفس الوقت الذي نراهم فيه يستعملون كل وسائل التحقيق من أجل بعض
مصاحلهم الزائلة الباهتة التي ال تساوي شيئا أمام اهلل.
وحني أدركت هذا عرفت عزة اهلل ،وأهنم ما حجبوا عنه إال بسبب حجبه هلم ،فهو أكرم
من أن يعرفوه ..وهو أعز من أن يتصلوا به ..فجناب اهلل العظيم عزيز ال يناله إال من طهرت
نفسه ،وسلم عقله ،وسمت روحه.
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العناية الرحيمة
ما خطر هذا بباِل حتى جاءين من روضة من الروضات املجاورة رجل عىل أريكته
العجيبة املتحركة ،واقُتب مني ،وقال :صدق اهلل تعاىل حني قالَ ﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذي َن آمنوا است ِ
َجيبوا
ْ
َ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ني املَْ ْر ِء َو َق ْل ِب ِه َو َأنَّه إِ َل ْي ِه حت َْرش َ
ون﴾
حييِيك ْم َوا ْع َلموا َأ َّن اهللََّ َحيول َب ْ َ
هللَِّ َول َّلرسول إِ َذا َدعَاك ْم َملا ْ
[األنفال]24 :
قلت :ما تعني بإيرادك هلذه اآلية؟
قال :هذه اآلية الكريمة توضح رسا من أرسار اإلحلاد ..وهو ذلك التكرب عن
االستجابة ..فأنت تعلم أن الكثري من الذين حجبوا عن شهود اهلل ومعرفته ..بل حجبوا عن
جمرد االعُتاف به واإلذعان له ..مل حيصل هلم ذلك بسبب وجود ما حيجب عقوهلم عن اهلل،
ألن كل ما هو موجود مستنري بنوره ،ومن ثم فهو دال عليه ..وإنام حجبوا بسبب ذلك
اإلعراض والكرب والغرور ..ولذلك بدل أن يقابلوا بلطف اهلل ورمحته ،قوبلوا بقهر اهلل
وعزته ..فاهلل ال يعطي اإلنسان إىل بحسب قابليته ،كام قال تعاىل﴿ :ك ًّال ن ِمدُّ َهؤ َال ِء َو َهؤ َال ِء ِم ْن
َع َط ِ
اء َر يب َك َو َما ك َ
ورا ﴾ [اإلرساء]20 :
َان َع َطاء َر يب َك حمَ ْظ ً
قلت :صدق اهلل العيل العظيم ..لكأنك كنت تسمع حديثي مع نفيس.
ابتسم ،وقال :بل كنت أقرؤه يف مالمح وجهك ..ألست تؤمن بالفراسة؟
قلت :بىل ..وكيف ال أؤمن هبا ،وقد ورد يف النصوص املقدسة احلديث عنها.
قال :فقد آتى اهلل املؤمنني يف هذه الروضات تلك الفراسة ،ولذلك يفهمون بعضهم
بعضا من غري حديث..
قلت :ذلك من فضل اهلل العظيم ..ما أعظم عناية اهلل بعباده.
قال  :أجل ..فاهلل خلقهم ،وهو أدرى بحاجاهتم ،ولذلك يعطيهم من فضله بحسب
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جوده وكرمه ،وهو ال حدود له ..ولذلك ال حدود للعناية التي يعتني اهلل هبا بعباده يف كل طور
من أطوار حياهتم.
قلت :ألجل هذا نرى القرآن الكريم مملوءات بذكر نعم اهلل عىل عباده ،فاهلل تعاىل
خياطب عباده بكل حنان ورمحة ،ويقول هلمَ ﴿ :أ َمل ن َْج َع ِل ْاألَ ْر َض ِم َها ًدا (َ )6و ِْ
اجل َب َال َأ ْوتَا ًدا
ْ
ِ
اسا (َ )10و َج َع ْلنَا الن ََّه َار
(َ )7و َخ َل ْقنَاك ْم َأزْ َو ً
اجا (َ )8و َج َع ْلنَا ن َْو َمك ْم س َباتًا (َ )9و َج َع ْلنَا ال َّل ْي َل ل َب ً

ِ
ِ
َم َع ً
اجا (َ )13و َأنْزَ ْلنَا ِم َن
اجا َو َّه ً
رس ً
اشا (َ )11و َبنَ ْينَا َف ْو َقك ْم َس ْب ًعا شدَ ا ًدا (َ )12و َج َع ْلنَا َ
ات ماء َثجاجا ( )14لِن ْخ ِرج بِ ِه حبا و َنباتًا ( )15وجن ٍ
املْع ِ ِ
َّات َأ ْل َفا ًفا ([ ﴾)16النبأ]16 - 6 :
َ َ
َ َ ًّ َ َ
رص َ ً َّ ً
ْ َ
قال :إن مثل ذلك مثل رجل كريم أعد ضيافة لقوم من الناس ،ثم راح خيربهم بام أعد
هلم من وسائل الراحة ليلتفتوا إليها.
قلت :أجل ..فالقرآن الكريم يذكر لنا ذلك ،ويعده لنا ،حتى نلتفت إليه ،بل يأمرنا
ِ
يم ﴾ [النحل]18 :
بعده ،فيقولَ ﴿ :وإِ ْن تَعدُّ وا نِ ْع َم َة اهللَِّ َال حتْص َ
ور َرح ٌ
وها إِ َّن اهللََّ َلغَف ٌ
وها إِ َّن ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َل َظلو ٌم َك َّف ٌار﴾
قال :ويقول أيضاَ ﴿ :وإِ ْن تَعدُّ وا نِ ْع َم َت اهللَِّ َال حتْص َ
[إبراهيم ..]34 :أتدري مل ختمت اآلية باهتام اإلنسان بالظلم والكفران؟
قلت :أجل ..فهي تعرب عن الواقع ..فمع كون هذه النعم من فضل اهلل العظيم عىل عباده
إال أن من العباد من راح يعتربها نعام عبثية وصلته عن طريق الصدفة والتطور ،ومل تصله عن
طريق إرادة حكيمة ،ولطف وتدبري عظيم.
قال :إن مثل ذلك مثل ضيف لئيم ،يقابل كل الكرم الذي يبديه له مضيفه بأنواع اإلهانة
والتحقري واجلحود.
قلت :أجل ..فجهل اإلنسان الذي ينتج عنه الكفر ،وكربه الذي ينتج عنه الظلم ،مها
اللذان يعميان اإلنسان امللحد عن رؤية بداهة نعم اهلل ..بل جتعالنه ال ينسبها إىل اهلل بإخالص
وجترد ،بل ينسبها إىل أي يشء ،مهام كان تافها وباطال.
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ت
قال :صدق اهلل العيل العظيم حني أشار إىل ذلك ،فقالَ ﴿ :وإِ َذا ذكِ َر اهللَّ َو ْحدَ ه ْاش َم َأزَّ ْ
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة َوإِ َذا ذكِ َر ا َّل ِذي َن ِم ْن دونِ ِه إِ َذا ه ْم َي ْس َت ْب ِرش َ
قلوب ا َّل ِذي َن َال يؤْ ِمن َ
ون﴾ [الزمر]45 :
قلت :بل أشار إىل ذلك عندما ذكر عجز البرش عن مواجهة ذبابة تلتهم طعامهم ،قال
ون ِمن د ِ
ِ
رضب م َث ٌل َف ِ
ون اهللَِّ َل ْن َخيْلقوا ذ َبا ًبا َو َل ِو
استَمعوا َله إِ َّن ا َّلذي َن تَدْ ع َ ْ
ْ
تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّاس ِ َ َ
اجت ََمعوا َله َوإِ ْن َي ْسل ْبهم ُّ
ف ال َّطالِب َواملَْ ْطلوب﴾ [احلج:
الذ َباب َش ْيئًا َال َي ْس َتن ِْقذوه ِمنْه َضع َ
ْ
]73
قال :إن هذه اآلية تتحدى كل أولئك املاديني من عبدة الطبيعة واملادة أن خيلقوا ذبابة
واحدة ..أو أن يستعيدوا شيئا سلبهم منهم الذباب..
قلت :إن التحدى ال يزال قائام ..فهم مع كل وسائلهم التي يفخرون هبا ،مل يستطيعوا
صناعة احلياة يف خلية واحدة ..بينام يتصورون أن احلياة هكذا صنعت صدفة من غري سبب.
قال :وهلذا يبتيل اهلل عباده بسلب النعم ،ال عقوبة هلم ،وإنام تأديبا وتربية ليكتشفوا حقيقة
املنعم ،ألنه ال سعادة هلم إال يف جواره وصحبته ،والعيش يف ظالل رعايته وعنايته.
قلت :لقد ذكرتني بذلك التأديب اإلهلي الذي حصل لقوم فرعون عندما أعرضوا عن
موسى عليه السالم ،والذي نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َقالوا َم ْه َام َت ْأتِنَا بِ ِه ِم ْن آ َي ٍة لِت َْس َح َرنَا ِ َهبا َف َام
ادع والدَّ م آي ٍ
اجلراد وا ْلقم َل و َّ ِ
ن َْحن َل َك بِمؤْ ِمنِنيَ (َ )132ف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِهم ال ُّطو َف َ
ات
الض َف َ َ َ َ
ان َو ْ َ َ َ َ َّ َ
ِ
ٍ
وسى ا ْدع َلنَا
الر ْجز َقالوا َيام َ
اس َتك َْربوا َوكَانوا َق ْو ًما جم ِْرمنيَ (َ )133وملََّا َو َق َع َع َل ْي ِهم ي
م َف َّص َالت َف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رسائِ َيل (﴾)134
َر َّب َك بِ َام ع َِهدَ عنْدَ َك َلئ ْن ك ََش ْف َت َعنَّا ي
الر ْجزَ َلنؤْ منَ َّن َل َك َو َلن ْرس َل َّن َم َع َك َبني إ ْ َ
[األعراف]134 - 132 :
قال :وما أكثر ما يبتىل البرش بمثل هذا يف مجيع األزمنة ،لكنهم بدل أن يعلموا أن صاحب
النعم هو مغريها ،جتدهم ينسبون كل يشء للطبيعة ،بل يتهمون اهلل بأنه صانع للرشور،
ويروحون جيحدونه بسبب ذلك.
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الر ْجزَ إِ َىل
قلت :لقد ذكر اهلل ذلك املوقف عن قوم فرعون ،فقالَ ﴿ :ف َل َّام ك ََش ْفنَا َعنْهم ي
َأ َج ٍل ه ْم َبالِغوه إِ َذا ه ْم َينْكث َ
ون (َ )135فا ْن َت َق ْمنَا ِمنْه ْم َف َأغ َْر ْقنَاه ْم ِيف ا ْل َي يم بِ َأ َّهن ْم ك ََّذبوا بِآ َياتِنَا
َوكَانوا َعن َْها غَافِلِنيَ ([ ﴾ )136األعراف]137 - 135 :
قال :وهذه سنة اهلل مع عباده ..فالنعم رسول من رسل اهلداية ..فمن رآها بقلب طاهر
وعقل سليم عرج هبا يف سموات احلقائق لينال نعام أعظم ،ورعاية أكرم ..لكنه إن مل يلتفت هلا،
وحجب عنها ،وجحدها كانت مصيدة من مصايد اهلالك ،ومنهجا من مناهج اخلرسان.
قلت :أجل ..واسمح ِل أين مل أتعرف إليك ..فمن أنت؟ ومن أي روضة من رياض
اجلنان التي أراها؟
قال :أنا عبد من عباد اهلل املتمرغني يف نعمه ،املستضافني يف دار ضيافته ..أما روضتي
فهي [روضة العناية الرحيمة] ..فقد كانت عناية اهلل هي الطريق الذي عرفنا به ربنا وعبدناه..
وكانت هي مالذنا الذي فررنا به من جحيم اإلحلاد إىل جنات اإليامن.
قلت :فهلم بنا إليها ..فام أمجلها من روضة ،وما أعقلها من براهني.
***
رسنا بني روضات كثرية مملتئة باجلامل إىل أن وصلنا إىل روضة العناية الرحيمة ،وقد
دهشت جلامهلا وهبائها وكثرة النعم املفاضة عليها ..ولكن كل تلك الدهشة مل تكن تعدل جزءا
من دهشتي لكثرة أولئك الطيبني الذين اجتمعوا يتحدثون عن رس وجودهم يف تلك الروضة..
فقد كانوا كثريين جدا ،بحيث مل أستطع عدهم ،وكأهنم شعوب كثرية اجتمعت يف تلك
الروضة ..والعجب أهنا وسعتهم مجيعا.
سألت صاحبي عن رس ذلك ،فقال ِل :إن كل واحد من هؤالء جذب إىل اهلل بنوع من
أنواع العناية ..وبام أن أنواع العناية ال حد هلا ،فلذلك كان هلؤالء من الكثرة ما تراه ..بل إن من
ال تراه أكرب بكثري ممن تراه..
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قلت :فهل سأسمع هنا براهينهم التي وصلوا هبا إىل اهلل؟
قال :ستسمع بعضها فقط ..وإال فإن الدنيا مجيعا ال تكفي إلحصاء ما يرتبط هبذا النوع
من الرباهني من احلجج والدالئل.
برهان التسخري:
بعد أن استقر يب املجلس ،وزال عني بعض آثار تلك الدهشة واالنبهار ،وسلمت عىل
ذلك اجلمع املنور بنور اإليامن ،وسلموا عيل ،قال أحدهم خماطبا رسوهلم الذي جاء يب إليهم:
فلتبدأ أنت يا صاحب النفس الطاهرة ،والعقل السليم لتحدثنا عن أرسار إيامنك ،وكيف
أخرجك اهلل من قيود املالحدة ،وزج بك يف رحاب روضات املؤمنني.
ابتسم ،وقال :ال أزال أذكر تلك األيام جيدا ..فقد كانت من أغىل هدايا اهلل التي أهداها
ِل ..وكلها غالية ..لقد ربيت يف أرسة طيبة ..كان كل من فيها مسخر خلدمتي ابتداء من والدي،
وانتهاء باخلدم الكثريين الذين ال وظيفة هلم سوى حتقيق مطالبي ،وجلب السعادة ِل..
لكني مع ذلك كله مل أكن سعيدا ..فقد كان أولئك املحيطني يب واملسخرين بخدمتي
يلبون مطالب جسدي ،ولكنهم ال يعرفون مطالب روحي ،فلذلك مل يكونوا يلتفون إليها..
يف ذلك الوقت ،ويف تلك األيام التي من اهلل عيل باهلداية التقيت رجال من املؤمنني ،وقد
كان بسيطا جدا ،لكنه كان يشعر بسعادة عظيمة ،فسألته عن ذلك ،فقال :وكيف ال أسعد
بذلك ،وأنا يف رعاية إله حكيم ،وفر ِل كل ما أحتاجه ،وأنا موقن أنه كام مل يضيعني يف حيايت
هذه ،فإنه لن يضيعني يف حيايت األخرى ..وأنه كام سخر ِل من فضله العظيم ما مألين بالسعادة،
فإن فضله وكرمه وجوده سيظل معي أبد اآلبدين.
كنت يف ذلك احلني ممتلئا بتلك األفكار التي تُتبى عليها األرس األرستقراطية التي
تدعي التنوير ،بينام هي تعيش يف أحلك أنواع الظلامت ،ولذلك قلت له ،وأنا أسخر منه :عن
أي إله تتحدث؟ ..ويف أي حياة تأمل؟ ..ليس هناك إال ما تراه عيناك من حياة ..وليس هناك
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من مدبر للكون غري تلك الصدفة العبثية ،والطبيعة العمياء.
قال ِل ،وهو يبتسم :ما دام األمر كذلك ..فكيف سخر اخلدم لك ،ومل يسخروا لغريك
من الذين تراهم ،وما أكثرهم ..أم أن الصدفة اختارتك من بينهم؟
قلت :اخلدم الذين خيدمونني ..ال خيدمونني إال ملاِل ..وهم تبع لوالدي ..ولو كان
ألولئك الذين تذكرهم أموال كأمواِل ،ووالد ثري كوالدي ،لسخر هلم من اخلدم واحلشم ما
سخر ِل.
قال :فاعرب من خدمك وحشمك الذين سخروا لك لتصل إىل اهلل وتعرف آالءه التي
وفرها لك كام وفرها لكل يشء..فيستحيل عىل العطية أن ال يكون هلا معط ،ويستحيل عىل
النعمة أن ال يكون هلا منعم.
***
قال ِل هذه الكلامت ،ثم انرصف ،وقد غرس يف قلبي بذرة اإليامن التي تعاهدها اهلل
بفضله ،فنَ َم ت رويدا رويدا إىل أن حتولت إىل شجرة باسقة ،أثمرت بعد ذلك كل أنواع القيم
والفضائل ،وخلصت روحي من كل تلك الكآبة التي كانت تسكن فيها.
كانت كلامته هي املفتاح الذي أزاح عني غشاوة رؤية املنعم ..فقد كنت أعيش النعم،
وأتصور أهنا هكذا جاءت ..وأهنا اختارتني هكذا صدفة ..لكني بعد التأمل والتحقيق ..وبعد
الرحلة والسري ..شعرت بصحبة املنعم ولطفه العظيم ،وكأنه يناوِل بيده كل فضل من أفضاله
ونعمة من نعمة.
يف ذلك احلني ..وقبل أن يستقر اإليامن يف قلبي ..التقيت فيلسوفا من بالد املسلمني،
كان تلميذا البن رشد ،وحدثني عنه كثريا ،وهو ممتلئ باإلعجاب به ،فقلت له :عجبا ..هل
يمكن أن يكون املرء فيلسوفا ،ثم يكون مسلام؟
قال :وما املانع من ذلك ..بل إن الفلسفة احلقيقية هي طريق اإليامن ،ومن حجبته
139

فلسفته عن اإليامن ،فهو مل يعرف الفلسفة ،ومل يشم رائحتها.
ثم حدثني عن أستاذه الفيلسوف ،وكيف ألف الرسائل والكتب التي تربط بني اإليامن
والفلسفة ،وأنه ال تعارض بينهام ..وحدثني يف ذلك عن كتاب له بعنوان [فصل املقال فيام بني
احلكمة والرشيعة من االتصال] ،وأخربين أنه ذكر فيه أن الفلسفة ليست سوى رحلة إىل
املوجودات وحقائقها ،وهي لن توصلنا إال إىل موجدها ..ولذلك ال تعارض بني الدين
والفلسفة ..فكالمها سبيل صالح للتعرف عىل اخلالق الذي حث عىل وجوب استعامل النظر
العقيل والربهان واحلجة بجميع أنواعها.
وأخربين أنه ذكر يف الكتاب كيف أوجبت النصوص املقدسة التي أوحاها اهلل لرسله
النظر العقيل يف املوجودات ،والذي يسمى بالربهان ..والذي ال يمكن استعامله إال بمعرفة
أنواعه وقواعده وأشكاله وأوجه االختالف بينه وبني باقي أنواع القياس كالقياس اجلدِل،
واخلطايب واملغالطي وغريها.
كام أخربين أن البرش خمتلفون يف طباعهم وطريقة تفكريهم ،فمنهم من يصدق باألقاويل
اجلدلية التي تعتمد عىل املقدمات الظنية ،ومنهم من يصدق باألقاويل اخلطابية التي تعتمد عىل
املقدمات العاطفية ،ومنهم من يصدق بالربهان العقيل القائم عىل احلجج املنطقية.
وأخربين أن صاحبه دافع عن الفالسفة ضد من أنكر عليهم ،مبينا أهنم يؤمنون بوجود
اهلل ،وأن الرباهني العقلية تؤدي ال حمالة إىل معرفة اهلل حق املعرفة.
وأخربين أن تلك اإلشاعات التي تشاع عنهم بأهنم يقولون بأن اهلل تعاىل ال يعلم
اجلزئيات كذب عليهم ،وحتريف لكالمهم ،بل إهنم يرون أن اهلل تعاىل يعلمها بطريقة سامية ال
يمكننا فهمها ،والدليل عىل ذلك أهنم يرون أن الرؤيا الصادقة تتضمن اإلنذارا باجلزئيات
احلادثة يف املستقبل ،وهي كلها من اجلزئيات املتغرية ،مما يعني علمه هبا كام يعلم بالكليات.
وهكذا راح يدافع عن موقفم من املسائل املختلفة ،ومل يكن يعنيني أكثر ما ذكره ،بل كل
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ما ذكره ،فقد كنت مشغوال بالبحث عن احلقيقة التي بذرها يف عقيل ذلك املؤمن الذي التقيته،
ولذلك رحت أسأله :دعنا من الفلسفة والفالسفة ،وأخربين بام هو أهم من ذلك كله ..أخربين
بالربهان الذي جعل صاحبك خيتار اإليامن عىل اإلحلاد ..وهل هو من الرباهني املنطقية ،أم هو
من اخلطابات العاطفية واملغالطية واجلدلية.
قال :يستحيل عىل صاحبي أن خيتار يف هذه املسألة اخلطرية تلك األنواع الغثة من
اخلطابات ..فتلك قد ترتبط بإقناع اجلامهري والغوغاء باملصالح املؤقتة ..أما مسألة وجود اهلل
وكامالته ،فإهنا حتتاج إىل اإلثبات بأقوى أنواع الرباهني.
قلت :فهل حتفظ عن أستاذك شيئا يف هذا الباب؟
قال :أجل ..وكيف ال أحفظ ..ومل يكن هناك جملس ،وال مناسبة إال حدثنا عنه ،ليمأل
قلوبنا باإليامن.
قلت :فاذكر ِل ما كان يقول لكم.
قال :ال يمكن ذلك ..فمجالسه يف ذلك ال تعد وال حتىص.
قلت :فأخربين عن جمامعه.
قال :لقد كان أستاذي احلكيم ابن رشد يعلم كل أنواع الرباهني التي أثرت عن الفالسفة
من أمثال برهان احلركة والعلية والتطبيق وغريها كثري ..ولكنه كان يؤثر ما يسميه برهان العناية
عىل غريها من الرباهني :لوضوحه أوال ..ولتناسبه مع ما ورد يف كلامت اهلل املقدسة ثانيا.
لقد سمعته يقول يف ذلك( :الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل من باهبا
إذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت تنحرص يف جنسني :أحدمها  :طريق الوقوف عىل العناية
باإلنسان وخلق مجيع املوجودات من أجلها ولنسم هذه (دليل العناية ) ..والطريقة الثانية  :ما
يظهر من اخُتاع جواهر األشياء املوجودات مثل اخُتاع احلياة يف اجلامد واإلدراكات احلسية

141

والعقل ،ولنسم هذه (دليل االخُتاع )()1

ثم راح يذكر ِل وجه االستدالل عىل الربهان األول [برهان العناية] ..فذكر ِل أنه ينبني
عىل أصلني بقدر فهمهام والرسوخ يف معرفتهام ،بقدر ما يتوضح الربهان ،وتزال اإلشكاالت
املرتبطة به.
أما األصل األول ،فهو (أن مجيع املوجودات التي ها هنا موافقة لوجود اإلنسان) ،وأما
األصل الثاين ،فهو ( أن هذه املوافقة رضورة من قبل فاعل قاصد لذلك ،مريد ،إذ ليس يمكن
أن تكون هذه املوافقة باالتفاق ..أي صدفة)
ثم راح يفصل ِل بعض احلقائق املرتبطة باألصل األول ،فقال( :فأما كوهنا موافقة
لوجود اإلنسان ،فيحصل اليقني بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار ،والشمس والقمر لوجود
اإلنسان ،وكذلك موافقة األزمنة األربعة له ،واملكان الذي هو فيه أيضا وهو األرض ،وكذلك
تظهر أيضا موافقة كثري من احليوان له والنبات واجلامد وجزئيات كثرية مثل األمطار واألهنار
والبحار ،وباجلملة ،األرض واملاء والنار واهلواء ،وكذلك أيضا تظهر العناية يف أعضاء البدن
وأعضاء احليوان ،أعني كوهنا موافقة حلياته ووجوده ..وباجلملة فمعرفة ذلك أعني منافع
املوجودات داخلة يف هذا اجلنس ،ولذلك وجب عىل من أراد أن يعرف اهلل تعاىل املعرفة التامة
أن يفحص عن منافع املجودات)
وهكذا ذكر ِل [داللة االخُتاع] عىل اهلل ،وهلا عالقة أيضا بـ [داللة العناية] ،وذكر ِل
أهنا أيضا تنبني عىل أصلني موجودين بالقوة يف مجيع فِطر الناس ،أما أحدمها ،فهو (أن هذه
املوجودات خمُتعة ..فإنا نرى أجساما مجادية ،ثم حتدث فيها احلياة ،فنعلم قطعا أن ها هنا
موجدا للحياة ومنعام هبا ،وهو اهلل تبارك وتعاىل ..وأما السموات فنعلم من قبل حركاهتا التي
ال تفُت أهنا مأمورة بالعناية بام ها هنا ومسخرة لنا ،واملسخر املأمور خمُتع من قبل غريه رضورة)
(  )1وهو ما ذكرناه يف الفصل التاِل هلذا الفصل باسم برهان [الصنعة العجيبة]
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ُتع فله خم َ ُِتع ،فيصح من هذين األصلني أن
وأما األصل الثاين ،فهو (أن كل خم َ
للموجود فاعال ِ
خمُتعا له)
ثم ذكر ِل دعوة ابن رشد إىل البحث يف اآلفاق واألنفس للتعرف عىل اهلل ..فقد نصب
اهلل دالئل التعرف عليه يف خملوقاته ..وقرأ عيل قوله تعاىل ﴿ :سن ِرهيِم آ َياتِنَا ِيف ْاآل َف ِ
اق َو ِيف
ْ
َ
ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [فصلت]53 :
َأنْف ِس ِه ْم َحتَّى َي َت َب َّ َ
ني َهل ْم َأنَّه ْ َ
احل ُّق َأ َو َمل ْ َيكْف بِ َر يب َك َأنَّه ع ََىل ك يل َ ْ
ثم ذكر ِل قول ابن رشد( :ولذلك كان واجبا عىل من أراد معرفة اهلل حق معرفته أن
يعرف جواهر األشياء ليقف عىل االخُتاع احلقيقي يف مجيع املوجودات ،ألن من مل يعرف
حقيقة اليشء مل يعرف حقيقة االخُتاع ،وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :أ َو َمل ْ َينْظروا ِيف
ِ
وت السامو ِ
م َلك ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يش ٍء﴾ [األعراف ..]185 :وكذلك أيضا من
َّ َ َ
َ
ض َو َما َخ َل َق اهللَّ م ْن َ ْ
تتبع معنى احلكمة يف وجود موجود ،أعني معرفة السبب الذي من أجله خلق ،والغاية
املقصودة به كان وقوفه عى دليل العناية أتم)
ثم ذكر ِل أن هذا النوع من األدلة هو الذي دلت عليه النصوص املقدسة ،ففي القرآن
الكريم الكثري من (اآليات املنبهة عىل األدلة املفضية إىل وجود الصانع سبحانه يف الكتاب
العزيز وهي منحرصة يف هذين اجلنسني من األدلة ،فذلك بني ملن تأمل اآليات الواردة يف
الكتاب العزيز يف هذا املعنى ..وذلك أن اآليات التي يف الكتاب العزيز يف هذه املعنى إذا
تصفحت وجدت عىل ثالثة أنواع :إما آيات تتضمن التنبيه عىل داللة العناية ،وإما آيات
تتضمن التنبيه عىل داللة االخُتاع ،وإما آيات جتمع األمرين من الداللة مجيعا)
ثم أحَض مصحفا ،وقرأ ِل الكثري من النصوص املقدسة التي تتحدث عن هذه األنواع
من النعم ،والتي تبني جمامعها الكثرية.
وقد شد انتباهي منها تلك اآليات التي تتحدث عن التسخري ..فرحت أبحث عن
أرساره ..وكيف أن كل يشء مسخر لإلنسان متناسب معه مهيأ له ليستفيد منه ،مثلام كان اخلدم
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واحلشم املحيطون يب مسخرون لكل غرض من أغرايض ،وحاجة من حاجايت.
وقد جعلني ذلك أخرج من كسيل ،ومن حيايت التي ال معنى هلا ،ألخوض بحار علوم
خمتلفة ،أتعلم أرسارها ،وأستكنه أغوارها ،وأالحظ يف كل طرف من أطرافها العناية اإلهلية،
وهي تقدم ِل خدماهتا التي ال تنتهي.
***
بعد هذا اسمحوا ِل أن أذكر لكم جملسا من املجالس التي جلستها ،والتي رسخت يف
قلبي اإليامن ،وأخرجتني من رؤية النعم واالستغراق فيها إىل رؤية املنعم والبحث عنه ،وحماولة
التواصل معه.
يف ذلك املجلس الذي مجع ناسا خمتلفي املشارب واألذواق واملذاهب والطوائف قام
رجل من أهلنا ممن يزعمون ألنفسهم التنوير املضمخ بخرافات اإلحلاد خياطب شيخا وقورا
من مشايخ املسلمني ،ويقول له ساخرا :إن قرءانكم يزعم أن كل ما يف السموات واألرض
مسخر لإلنسان ..ففيه هذه اآليةَ ﴿ :أ َمل تَروا َأ َّن اهللََّ س َّخر َلكم ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف األَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
ْ َ ْ
َّ
َ َ
َّاس من جي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ادل ِيف اهللَِّ بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم َوال هدً ى َوال كِت ٍ
َاب
َو َأ ْس َبغَ َع َل ْيك ْم ن َع َمه َظاه َر ًة َو َباطنَ ًة َوم َن الن ِ َ َ

منِ ٍري﴾ [لقامن ..]28:وفيه هذه اآلية﴿ :وس َّخر َلكم ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف األَ ْر ِ
ض َمجِي ًعا يمنْه
َّ َ َ
َّ
َ َ َ
ُّ
إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات يل َق ْو ٍم َي َت َفكَّر َ
ون﴾ [اجلاثية]13:
َ

وهو دليل عىل أن الذي كتب تلك الكلامت ال يعرف الكون وسعته ..وال يعرف أن
األرض ليست ذرة رمل يف بحر الكون الواسع ..فكيف يسخر الكون مجيعا لإلنسان ،وهو ال
يساوي شيئا يف الكون مجيعا؟
ابتسم الشيخ ،وقال :هل يمكنك أن تغلق أنفك وفمك ولو لدقائق حمدودة؟
قال الرجل :أمل يعجبك كالمي ..فرحت تأمرين بالسكوت؟
قال الشيخ :ال ..أنا مل آمرك بالسكوت ..لكني أجبتك عن سؤالك ..فطلبت منك أن
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تتوقف عن التنفس لبضع دقائق ،وأحببت أن أرى هل تطيق ذلك ،أم ال؟
قال الرجل :ال حاجة ِل ألن أفعل ذلك ..فأنا أعلم أنني ال أطيق ذلك..
قال الشيخ :مل؟
قال الرجل :هذا لن تفهمه أنت ..ولكني مع ذلك سأرشحه للحضور..
ثم توجه للحضور ،وقال :لقد دلت احلقائق العلمية التجريبية عىل أن وظيفة اجلهاز
التنفيس هي توفري غاز األوكسجني لكل خلية من خاليا اجلسم ،ومن ثم ختليصها من غاز ثاين
أكسيد الكربون الذي تنتجه هذه اخلاليا ..واألوكسجني عنرص رضوري إلنجاز عملية حتويل
املواد الغذائية إىل طاقة تلزم إلجراء خمتلف أنواع العمليات احليوية التي جتري يف داخل اخلاليا،
أو ما يسمى باحلرق أو اهلدم ،وينتج عن عملية التحويل هذه غاز ثاين أكسيد الكربون ..وتقوم
مكونات اجلهاز التنفيس املختلفة بأخذ األوكسجني من اجلو ،ومن ثم يتم إيصاله إىل خاليا
اجلسم من خالل الدم ،والذي يعود حممال بثاين أكسيد الكربون فيقوم اجلهاز التنفيس بسحبه
من الدم وطرده إىل اجلو..
وبام أن اجلسم ال يمكنه أن خيزن األوكسجني يف داخله فإنه من الَضوري تزويده هبذه
العنرص اهلام بشكل متواصل؛ حيث أن انقطاع وصوله للجسم ملدة ثالث دقائق يف املتوسط
يؤدي إىل موت اإلنسان ،بينام يمكن أن يعيش اإلنسان بدون طعام لعدة أسابيع ،وبدون ماء
لعدة أيام.
وإىل جانب هذه الوظيفة الرئيسية يقوم اجلهاز التنفيس بوظيفتني ثانويتني :أوالمها
استخدام اهلواء اخلارج من الرئتني لتوليد األصوات من خالل مروره عىل احلبال الصوتية،
ومن ثم الفم واألنف ..وثانيهام استخدام اهلواء املستنشق املحمل باملواد املتطايرة من خمتلف
املصادر للتعرف عىل روائحها من خالل مستقبالت الشم املوجودة يف سقف األنف.
قال الشيخ :بورك فيك عىل هذه املعلومات القيمة التي أفدتنا هبا ..فأجبني اآلن أو
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أجب احلضور ..لو أن هذا األكسجني الذي تتحدث عنه مل يكن موجودا ،أو كان موجودا
بنسبة ضئيلة أو نسبة زائدة ..هل يمكنك أن تستفيد منه؟
قال الرجل :أظن أنك تريد أن ختترب معلومايت ..ال بأس ..سأذكر لك معاريف فيها ،فأنا
خمتص يف هذه اجلوانب( . .)1إن األكسجني يعترب بال شك الغاز األهم املوجود عىل األرض..
فلو كان غري موجود ملا متكن أي كائن حي من العيش عىل هذا الكوكب ..وقد أثبت العلامء أن
هذا العنرص يشكل ربع نسبة الغازات اجلوية املوجودة حولنا ..وأثبتوا أنه لو اختفى عن
األرض ملدة  5ثوان فقط فإن نتائج كارثية كبرية ستحصل..
منها أن كل شخص تلمس جلده أشعة الشمس سوف يصاب بحروق خطرية ،وذلك
ألن جزيئات األكسجني حتمينا من األشعة فوق البنفسجية املنبعثة من الشمس.
ومنها أن سامء الصباح سوف تكون مظلمة كالليل متاما ،ألنه بانعدام األكسجني سوف
تقل قابلية اجلسيامت املوجودة يف اجلو عىل بعثرة الضوء األزرق.
ومنها أن كل قطع احلديد غري املعاجلة سوف تلتحم مع بعضها البعض فورا ،ألن ما
يمنع احلديد من اإللتصاق هو يف الواقع طبقة من األكسيد.
ومنها أن القرشة األرضية ستنهار ،وذلك ألن األكسجني يشكل نسبة  45يف املائة منها.
ومنها أن مجيع آذان املخلوقات سوف تنفجر ،ألن األكسجني يشكل  21يف املائة من
غازات اهلواء اجلوي فبانعدامه سوف نفقد نسبة  21باملائة من يف حلظة ،أي ما يعادل اإلنتقال
فوريا ألعىل قمة يف جبال األنديز بارتفاع حواِل  2000مُت.
ومنها أن كل مبنى صنع من األسمنت سوف يتحول إىل غبار ،فاألكسجني يعترب مادة
مهمة للتامسك بني اجلزيئات يف املواد اخلرسانية ،وبدونه املركبات األخرى ال يمكنها حتمل
الثقل.
(  )1انظر مقاال بعنوان :ماذا سيحدث لو اختفى األكسجني ملدة  5ثواين عن كوكبنا؟
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ومنها أن املحيطات سوف تتبخر وتتناثر يف الفضاء ،فكام هو معروف املاء مكون من
ذرتني هيدروجني وذرة أكسجني ،وباختفاء األكسجني سيبقى اهليدروجني عىل شكل غاز،
وألنه خفيف الوزن سوف يرتفع إىل طبقات اجلو العليا ومنها سوف يترسب للفضاء اخلارجي.
قال الشيخ :فهذا الغاز ـ عىل حسب ما ذكرت ـ مسخر يف خدمة اإلنسان ..وال حياة
لإلنسان من دونه.
قال الرجل :أجل ..واحلقائق العلمية كلها تثبت ذلك ..فخدماته لإلنسان والطبيعة
التي يستفيد منها اإلنسان ال حدود هلا.
قال الشيخ :فهل لوجود هذا الغاز هبذا الشكل عىل األرض ،وباملقادير التي يوجد عليها
عالقة باألرض فقط ..أم له عالقة باملجموعة الشمسية أيضا؟
قال الرجل :ما تقول؟ ..إن معلوماتك حمدودة كثريا يف هذا اجلانب ..فهذا الغاز ونسبته
له عالقة بكل ما تراه يف السامء من كواكب ..فالكون مرتبط بعضه ببعض..
ِ
العامل الشهري [سري .مارتن ِريس] أن كوننا
فقد اكتشف علامء الفلك والكونيات مثل
سمى بـ [الضبط الطفيف] حيث وجد ِريس أن
يتمتع بخاصية غاية يف اإلدهاش وهي ما ت َّ
قيام معينة ال بد منها لوجود
خصائص الكون تتحدَّ د بستة عوامل فيزيائية ،وهذه العوامل تتخذ ً
حياة يف الكون ،فإذا حاد أي منهم عن قيمته حيو ًدا طفي ًفا استحال إعالة الكون للشفرة احليوية،
وبالتاِل استحالة وجود حياة..
من هذه العوامل ما يطلق عليه [إبسلن] ،قيمته يف كوننا هي بالضبظ  0.007وهي
حتول إىل هيليوم يف االنفجار العظيم ..وهذا العامل لو قلت قيمته إىل
نسبة اهليدروجني الذي َّ
ً 0.006
مثال لضعفت القوى النووية الضعيفة ،وبالتاِل مل يتح للذرات الثقيلة مثل الكربون
الالزم للحياة أن تتكون ،ومل يتح للنجوم أن تتكون ولصار الكون كله مليئًا بعنرص اهليدروجني
فقط ..أما إذا زادت لقيمة مثل  0.008فإن كل اهليدروجني سيتحول إىل هيليوم ..وملا تبقى
147

أية ذرات هيدروجني تعطي طاقة اندماجها يف النجوم إىل هليوم للكون واحلياة فيه.
صفرا) وهي نسبة القوة
ومنها ما يطلق عليه [أن] وقيمته يف كوننا ( 1وعىل يمينه ً 36
الكهرومغناطيسية يف الكون إىل القوة اجلذبوية فيه ،فلو كانت اجلاذبية أضعف ً
قليال ملا تكونت
النجوم ،وملا أدفأت وال أنارت كوكبنا والنحدرت درجة حرارته إىل اهلاوية السحيقة بحيث
الصمت املطبق فال حياة ..وإذا زادت قوة اجلذب الكوين ً
قليال لتكونت النجوم رسي ًعا،
واحُتقت رسي ًعا الندفاع كميات رهيبة من الطاقة منها ،وذلك لكثافتها املهولة التي تسمح
بازدياد معدل احُتاق وقود النجوم النووي وانتهائه رسي ًعا .ويُتتب عىل ذلك احُتاق أي أثر
ترسب الطاقة من النجوم رسي ًعا ثم خييم املوت األسود البارد عىل الكون.
للحياة أثناء ُّ
ومنها ما يطلق عليه [أوميغا] ،فلو كانت قليلة التسع الكون رسي ًعا دون كبحٍ جلامحه،
وخيمت الظلمة والربودة عىل الكون لتتجمد أي حياة ..ولو كانت أكرب من ذلك ً
قليال
النكمش الكون رسي ًعا وعاد إىل اهندام عظيم قبل تواجد الظروف املواتية خللق أي حياة ..لقد
قال مارتن ريس معربا عن ذلك( :لو اختلفت أوميغا عن الواحد الصحيح بعد ثانية واحدة
من االنفجار العظيم بقيمة  1عىل مليون بليون -البليون =  -1000000000ملا كنت تقرأ
مقالتي اآلن أهيا القارئ العزيز!)
ومنها ما يطلق عليه [الثابت الكونيايت] ..وهذه الكمية هي التي تعرب عن تسارع اتساع
الكون والتي جيب أن تكون قيمتها يف نطاق ضيق جدً ا ،فإذا زادت ً
قليال التسع الكون قبل أن
تستقر احلياة املخلوقة عىل األرض ،وكذلك حيدث لو قلت ً
قليال فسينهدم الكون بعد قليل من
مبترسا ال حياة فيه.
فتق الرتق ،وبالتاِل فسيكون كونًا
ً
ومنها ما يطلق عليه [كا] وهي كمية عجيبة تعرب عن مدى عدم انتظام كثافة الطاقة
الفائرة عند فتق الرتق وهي تساوي يف كوننا ( ،)100000\1فلو كانت هذه الطاقة منتظمة
ومتامثلة متام التامثل لظلت هكذا إىل األبد ،وملا تكونت النجوم وال الكواكب ،وملا كان يوجد
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متايز بني أبعاض الكون ،وبالتاىل الستحال وجود أية حياة ..ولو كانت غري منتظمة أكثر مما هي
عليه لعج الكون بالثقوب السوداء التي جتعل النجوم قريبة جدً ا من بعضها مما ال يتيح تكون
كواكب تدور حوهلا وبالتاِل يستحيل وجود حياة.
ومنها ما يطلق عليه [دي] وهي عدد األبعاد الفضائية ،وقد وجد العلامء استحالة وجود
متر
حياة إذا كان الكون بعدً ا واحدً ا ألنه حسب ميكانيكا الكم فإن اجلسيامت يف البعد الواحد ُّ
من بعضها البعض وال يمكن أن تتامسك بحال ..أما يف بعدين فيستحيل وجود حياة ألهنا لن
تستطيع أن تتغذى ..ختيلوا معي كائنًا ثنائي األبعاد فإن قناته اهلضمية من موضع الفم إىل
ِ
ستقسمه إىل جزئني وتتفكك احلياة التي تعت ِمد عىل التغذية ..أي كل أنواع
موضع اإلخراج
ٍ
بحال أن
فنظرا لتعقيد مخ احلياة الذكية لإلنسان ،فال يمكن
احلياة املعروفة .من ناحية أخرى ً
تتكون شبكة عصبية معقدة ،فكل خلية عصبية ترتبط بـ  10000خلية أخرى من أخواهتا يف
مخ اإلنسان يف كون ذي بعد واحد أو بعدين اثنني ..أما لو زادت عدد األبعاد عن  3أبعاد
فضائية فقد وجد بول ايرينفيست املعارص ألينشتني سنة 1917م أن مدارات الكوكب
واإللكُتونات حول الشموس وأنوية الذرات بالُتتيب لن تكون مستقرة وبالتاِل يستحيل
تواجد أية حياة.
قال الشيخ ،وهو يبتسم :بورك فيك يا بني ..فقد قمت بدِل بتفسري اآلية الكريمة التي
رسدهتا عيل ..وقد كفيتني رشحها ..بل مل أكن ألرشحها بمثل ما رشحتها أنت.
قال الرجل :ما تعني بقولك هذا؟
قال الشيخ :أنت ترى ـ بحسب ما رشحت ـ أن كل ما يف الكون مسخر لإلنسان ..وأنه
لو اختل جزء بسيط منه لقيض عىل كل يشء بام فيه اإلنسان ..أنسيت أنك نقلت عن مارتن
ريس قوله( :لو اختلفت أوميغا عن الواحد الصحيح بعد ثانية واحدة من االنفجار العظيم
بقيمة  1عىل مليون بليون -البليون =  -1000000000ملا كنت تقرأ مقالتي اآلن أهيا القارئ
149

العزيز!)
***
مل جيد الرجل ما جييب ..وانرصف الشيخ ،ورحت أتبعه ..فدخل املسجد ..ودخلت
معه إليه من غري أن أكون مؤمنا يف ذلك الوقت ..وما هي إال فُتة وجيزة حتى صعد املنرب،
وراح يقرأ آيات التسخري يف القرآن الكريم ،ثم خيطب يف احلارضين ..ومما أذكره قوله :هل
فكَّرت ـ أهيا اإلنسان ـ يو ًما ملاذا تصحو من النوم صباح كل يوم فتجد هناك جاذبية أرضية ومل
حيدث مرة يف حياتك أن انقطعت خدمة اجلاذبية عن منزلك كام تنقطع خدمة الكهرباء بسبب
األعطال الفنية يف رشكة الكهرباء؟!
هل تفكَّرت يو ًما ملاذا ال يزداد ثابت اجلذب العام فجأة عرشة أضعاف فتجد نفسط
ملقى عىل األرض ال تستطيع ِحراكًا ،بل جتد أن الغالف اجلوي قد انضغط جدً ا حتى صار
ً
جرا
جير معه مياه البحار واملحيطات ًّ
الضغط رهي ًبا؟! بل وجتد القمر قد اقُتب إلينا بحيث ُّ
ليصبح املدُّ رهي ًبا فتغرق املدن الساحلية .بل وجتد األرض قد اقُتبت من الشمس فازدات
إن اهللََّ يم ِسك السامو ِ
حرارهتا فوق احتاملنا؟ لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَّ ﴿ :
ات َواألَ ْر َض َأن
َّ َ َ
ْ
تَزوال َو َلئِن زَ ا َلتَا إِ ْن َأمسكَهام ِم ْن َأ َح ٍد من َب ْع ِد ِه إِنَّه ك َ ِ
ورا﴾ [فاطر ،]41:هذا مثال
َان َحل ًيام غَف ً
ي
ْ َ َ
واحد لقيومية اهلل تعاىل عىل تسخري اجلاذبية الكونية لنستفيد منها ،فكيف بباقي املسخرات التي
ال عد هلا؟
سخ ٌر لك أهيا اإلنسان .وهو ليس م َّ
ثم أضاف يقول :إن الكون بعظمته م َّ
سخ ًرا لك
سخره لك ،وإنام هو م َّ
لتستخدمه يف معصية من َّ
سخ ٌر لك لتقوم بوظيفتك املحدَّ دة بوضوح من
ِقبل ربك تعاىل وهي عبادته.
فإن أردت أن تستخدم نعمة اهلل التي ال حتىص يف معصيته ،فلتعصه بدون جسدك
سخر لك وبدون كونه اململوك له تعاىل امل َّ
اململوك هلل امل َّ
سخر لك حتى تكون قد حتليت ببعض
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احلياء .فمن قلة احلياء أن تعادي ربك بفضله!
***
بعد أن سمعت هذا خرجت إىل بعض املراصد الفلكية ،بعد أن سمعت أن هناك
فيزيائيني وفلكيني كبارا حَضوا البلدة بعد أن اكتشف بعض أهلها اكتشافات فلكية مهمة،
فجاءوا لزيارته وتكريمه.
وقد تسنى ِل بفعل عالقات الكثرية ،أن أجلس إليهم ،وأستمع منهم ..ويا سبحان اهلل..
فقد كانت أحاديثهم كلها تدور حول تسخري اهلل ملخلوقاته ..وكأن اهلل قد أرسل ِل هذا املفتاح
أللج منه إىل أبواب فضله وكرامته.
لقد كان مما سمعته منهم قول أحدهم :إنه ملن املدهش حقا أن يكون هذا الكون الشاسع
اهلائل بكل ما فيه من أجرام ساموية ،وخملوقات أرضية ،مسخرا تسخريا خاصا خلدمتنا نحن
البرش.
قال آخر :لقد كانت النظرة السائدة إبان الثورة العلمية األوروبية ،وخاصة بعد نظريات
البالس ونيوتن وغريمها ،احتقار اإلنسان ،واحتقار ما ورد يف الكتب املقدسة من تسخري
الكون له ..وهلذا اعتربوا األرض كوكبا تافها ،كتفاهة حبة الرمل إذا ما قورنت بشواطئ
البحار ..لكن بعد التطورات الكثرية التي عرفتها الفيزياء احلديثة ظهرت نظريات أكثر علمية
وأكثر دقة ،وقد أعادت لإلنسان مكانتها التي اعتربهتا األديان والكتب املقدسة.
قال آخر :لقد قال مؤلف كتاب العلم من منظوره اجلديد حيكي قصة ذلك( :وهكذا
بعد أن كان اإلنسان يعترب خملوق ًا يسكن كوكب ًا متواضع ًا يدور حول نجم ال شأن له يف جمرة
حتوى  100مليار نجم آخر ،أصبح اآلن يقوم بدور املشارك يف مرسحية كونية عظيمة ،هذا إىل
جانب مجيع األحداث الكونية بدء ًا باالنفجار العظيم فصاعد ًا كانت قد صممت بحيث تسمح
بوجود خملوقات واعية يف مكان ما من الكون املتمدد ويف حقبة من حقب تارخيه ..كل هذه
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أدلة حتمل يف طياهتا اإلقناع الكايف بنشوء تصور كوين جديد للعامل ..فالنظرة القديمة هي يف
سبيل إفساح املجال أمام نظرة جديدة تركز عىل اإلنسان بوصفه مراقب ًا ومشارك ًا واعي ًا وتفرد
)( )1

للعقل وللعمليات الذهنية مكانة تضاهي مكانة العامل املادي

قال آخر :وقال [أندرو كونواي ايغي] أحد أشهر علامء الطبيعة يف أوائل القرن
العرشين( :ففي علم وظائف األعضاء تدل خياشيم األسامك عىل أسبقية املاء ،كام تدل أجنحة
الطيور ورئات اإلنسان عىل أسبقية اهلواء ،وتدل أعني اإلنسان عىل أسبقية الضوء ،كام يدل
حب االستطالع العلمي عىل أسبقية الوقائع ،وكام تدل احلياة عىل أسبقية القانون الطبيعي
الالزم لنشأهتا . .وإنني أتساءل اآلن :أفال يدل التدبر العميق والتفكري الصايف والشجاعة
العظمى والواجب األعظم واإليامن الكبري واحلب العميق ..أفال يدل كل أولئك عىل يشء
سابق؟ من احلامقة أن نظن أن أعمق األفكار والعواطف واألعامل التي نشاهدها يف اإلنسان ال
تدل عىل يشء سابق ..إهنا تدل عىل أسبقية وجود عقل علوي .إهنا تدل عىل وجود خالق يتجىل
يف خربة أولئك الذين ال يضعون احلواجز يف طريق عقوهلم عند البحث عن العقل األسمى أو
()2

اخلالق األعىل)

ما سمعت هذا حتى رحت أرصخ يف القاعة ،وأمام اجلمع الكثري من العلامء( :يا اهلل..
يا اهلل ..يا اهلل) ،وبقيت أرددها وأبكي ..والعجب أن كل القاعة بعلامئها وفالسفتها وعوامها
وخواصها رددوها معي بكل عشق وشوق.
برهان التوفري:
بعد أن أهنى الرجل األول حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان التسخري] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية..
(  )1العلم من منظوره اجلديد ،ص .12
(  )2اهلل يتجىل يف عرص العلم ،كريسى موريسون ،ج  2ص .156
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فاسمعوا حديثي الذي ال يقل عنه عجبا ..وهو عن برهان من براهني العناية الرحيمة ،أطلقت
عليه اسم [برهان التوفري] ..وهو برهان يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات،
وبجميع اللغات..
فاهلل برمحته وفر لنا كل ما نحتاجه ..وبقدر ما نحتاجه ..ويف الوقت الذي نحتاجه..
وبالدقة التي نحتاجها ..وكل ذلك ال يدل عىل وجوده فقط ،بل يدل عىل مدى عنايته ورمحته
ولطفه بعباده ،وأنه ما خلقهم إال ليكرمهم ،ويمن عليهم من فضله.
وقد كان التأمل يف هذا وحده هو رسول ريب إِل لإليامن ..فقد كنت يف بيئة مل يكن فيها
مؤمن واحد ..وال شيخ واحد ..ومل أكن أسمع باألديان أصال ..ألين مل أكن أعيش إال وسط
املخابر.
لكن التأمل يف الكائنات والبحث يف املعارف املختلفة قادوين مجيعا إىل اهلل ..وسأحكي
لكم قصة هدايتي ..وكيف جذبني اهلل إليه هبذه السالسل من فضله.
كان أول ما أثار انتباهي يف هذا هو اللبن ..ذلك الغذاء األسايس الذي يعتمد عليه
الرضيع يف نشأته ..والذي لواله مل تستمر احلياة ،ومل ترص إىل الصورة التي نراها ..لقد كان
اللبن مثار اهتامم شديد من طريف يف ذلك الوقت الذي كنت ال أؤمن فيه إال بامدية احلياة ،وأهنا
مل تكن سوى نتيجة تطور وجد بالصدفة..
لقد وجدت ذلك السائل العجيب ،ويف تلك املرحلة الدقيقة واخلطرية من عمر
اإلنسان ،آية من آيات اهلل العظمى ،التي لو تأملها اإلنسان ،واكتفى هبا لوصل إىل اهلل ..وهلذا
وجدت يف رحلتي إىل اهلل كيف أشاد القرآن الكريم به ،وكيف دعا إىل النظر فيه باعتباره برهانا
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
عظيام من براهني الداللة عىل اهلل ..قال تعاىلَ ﴿ :وا ْل َوالِدَ ات ي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َده َّن َح ْو َل ْ ِ
ني
ِ
ِ
ِ
رب ًة ن ْس ِقيك ْم ِممَّا ِيف
الر َضا َع َة﴾ [البقرة ،]233 :وقالَ ﴿ :وإِ َّن َلك ْم ِيف ْاألَ ْن َعا ِم َلع ْ َ
َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن يت َّم َّ
ني َفر ٍ
ِِ ِ
ث َو َد ٍم َل َبنًا َخالِ ًصا َسائِغًا لِ َّ
لش ِاربِنيَ ﴾ [النحل]66 :
بطونه م ْن َب ْ ِ ْ
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لقد كان أول ما بدأت به أبحاثي هو مقارنتي بني اللبن الطبيعي الذي تفرزه األم بعد
الوالدة مبارشة ،لتوفر البنها الغذاء الذي حيتاجه ،وبني اللبن الذي أنتجته مصانعنا املتطورة،
والذي مل تستطع تصنيعه وال تصميمه إال بعد أبحاث طويلة ،ومن كبار املختصني ،وبإسناد
كبري من جهات كثرية متعددة ..وعندما رأيت الفرق العظيم بينهام ،قلت يف نفيس :هل يمكن
أن يكون اللبن الذي وجد صدفة ،وبطريقة عشوائية ،ومن طبيعة عمياء صامء بكامء أكثر إتقانا
وإبداعا من لبن وضعه كبار الباحثني ،وبعد خربة طويلة؟
لقد جعلني هذا أعيد النظر يف مواقفي فيمن صمم اللبن األول ..لقد قلت يف نفيس:
هل يمكن أن تكون الصورة املتقنة التي ال حتوي أي ثغرة ،وال أي خطأ ،صورة عشوائية ،مل
يقم برسمها أي فنان ،بينام الصورة املمتلئة باألخطاء والثغرات صورة حتتاج إىل مبدع وفنان؟
اسمحوا ِل أن ألقي عىل مسامعكم بعض ما اكتشفت يف ذلك احلني ،والذي كان من
أول الرباهني واآليات التي جذبتني إىل اهلل(.)1
لقد رأيت من خالل أبحاثي ،وأبحاث غريي الكثرية يف هذا املجال ،أن حليب األم
يتطور تركيبه من يوم آلخر بحسب ما يالئم حاجة الرضيع الغذائية ،وبحسب حتمل جسمه،
وما يالئم غريزته وأجهزته التي تتطور يوم ًا بعد يوم ،وذلك عكس احلليب الصناعي الثابت
الُتكيب..
فمث ً
ال تفرز األم يف األيام األوىل لبنا حيوي أضعاف ما حيوي اللبن العادي من الربوتني
والعنارص املعدنية ،لكنه فقري بالدسم والسكر ،كام حيوي أضدادا لرفع مناعة الوليد ،وله فعل
ملني ،هو الغذاء املثاِل للوليد.

(  )1رجعنا للمعلومات العلمية يف هذا املطلب إىل كتاب (مع الطب يف القرآن الكريم ) للدكتور عبد احلميد دياب ،والدكتور
أمحد قرقوز.
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كام رأيت أنه خيف إدرار اللبن من ثدي األم ،أو خيف تركيزه بني فُتة وأخرى بشكل
غريزي ،وذلك إلراحة اجلهاز اهلضمي عند الوليد ،ثم يعود بعدها بام يالئم حاجة الطفل.
ورأيت أن لبن األم أسهل هض ًام من اللبن الصناعي ،وذلك الحتوائه عىل مخائر هاضمة
تساعد مخائر املعدة عند الطفل عىل اهلضم ،وتستطيع املعدة إفراغ حمتواها منه بعد ساعة
ونصف ،وتبقى محوضة املعدة طبيعية ومناسبة للقضاء عىل اجلراثيم التي تصلها ،بينام يتأخر
هضم خثرات اجلبن يف غريه من األلبان ،لثالثة أو أربع ساعات ،كام تعدل األمالح الكثرية
املوجودة يف غريه من األلبان محوضة املعدة ،و تنقصها مما يسمح للجراثيم وخاصة الكولونية
بالتكاثر مما يؤدي لإلسهال واإلقياء.
باإلضافة إىل هذا وجدت أن حليب األم معقم ،بينام يندر أن خيلو احلليب يف الرضاع
الصناعي من التلوث اجلرثومي ،وذلك حيدث إما عند عملية احللب ،أو باستخدام اآلنية
املختلفة أو بتلوث زجاجة اإلرضاع.
ووجدت أن درجة حرارة لبن األم ثابتة ومالئمة حلرارة الطفل ،وال يتوفر ذلك دائ ًام يف
اإلرضاع الصناعي.
ووجدت أن لبن األم حيتوي عىل أجسام ضدية نوعية ،تساعد الطفل عىل مقاومة
األمراض ،ووجدت أهنا تتواجد بنسبة أقل بكثري يف غريه من األلبان ،كام أهنا غري نوعية ،وهلذا
فمن الثابت أن األطفال الذين يرضعون من أمهاهتم أقل عرضة لإلنتان ممن يعتمدون عىل
اإلرضاع الصناعي.
ووجدت أن اإلرضاع الطبيعي يدعم الزمرة اجلرثومية الطبيعية يف األمعاء ذات الدور
الفعال يف امتصاص الفيتامينات وغريها من العنارص الغذائية ،بينام يسبب اإلرضاع الصناعي
اضطراب هذه الزمرة.
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ووجدت يف مقابل ذلك أن اإلرضاع الصناعي هييء الطفل لإلصابة أكثر ،بأمراض
خمتلفة ،كالتهابات الطرق التنفسية ،وحتدد الرئة املزمن الذي يرتبط بُتسب بروتني اللبن يف
بالسام الطفل ..والتهاب األذن الوسطى ،ألن الطفل يف اإلرضاع الصناعي يتناول وجبته وهو
مضطجع عىل ظهره ،فعند قيامه بأول عملية بلع بعد الرضاعة ينفتح نفري أوستاش ويدخل
احلليب واللعاب إىل األذن الوسطى مؤدي ًا اللتهاهبا.
ووجدت أن الرضاع الصناعي يزيد حاالت التهاب اللثة واألنسجة الداعمة للسن
بنسبة ثالثة أضعاف ،عن الذين يرضعون رضاعة طبيعية ،أما تشنج احلنجرة ،فال يشاهد عند
األطفال الذين يعتمدون عىل رضاعة طبيعية.
وقد وجدت بعد كل هذا أن هذه الفروق وغريها ليست بسيطة ،أو يمكن املرور عليها
مرور الكرام ،بل إهنا مهمة جدا ،وهي تفرس لنا نسبة الوفيات عند األطفال الذين يعتمدون
اإلرضاع الصناعي عن نسبة وفيات إخواهنم الذين يرضعنو رضاعة طبيعية بمقدار أربعة
أضعاف رغم كل التحسينات التي أدخلت عىل طريقة إعداد احلليب يف الطرق الصناعية ،وعىل
طريقة إعطائه للرضيع..
باإلضافة إىل ذلك كله وجدت أن هناك فوائد نفسية واجتامعية كثرية لألم ورضيعها
بسبب تلك الرضاعة الطبيعية ،فقد أكد علامء النفس أن الرضاعة ليست جمرد إشباع حاجة
عضوية إنام هو موقف نفيس اجتامعي شامل ،تشمل الرضيع واألم وهو أول فرصة للتفاعل
االجتامعي.
ففي الرضاعة الطبيعية يشعر الطفل باحلنان واحلب والطمأنينة ،وحيدث اندماج يف
املشاعر بني الطفل وأمه ،وهذا حيدث من التصاقه بأمه أثناء الرضاعة ،وخصوصا الرضاعة
لفُتة طويلة ..وبذلك تقوي العالقة بني الطفل واألم عكس الطفل الذي يأخذ غذاءه عن
طريق الرضاعة الصناعية ،فهو حمروم من احلب واحلنان والشعور ،وهلذا يكون دائام خائفا،
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وتكون العالقة بينه وبني أمه مضطربة اىل حد كبري مما يؤدي فيام بعد أو أثناء فُتة الطفولة اىل
االستعداد لإلصابة باألمراض النفسية املختلفة.
ولذلك وجدت أن الرضاعة الطبيعية تعترب مناعة طبيعية ضد حدوث املرض النفيس
والعقيل سواء يف فُتة الطفولة أو باقي مراحل احلياة ..ووجدت أن األطفال الذين تم تغذيتهم
عن طريق الرضاعة الطبيعية أكثر ذكاء ،ويمتازون بسلوكيات سوية ،مثل التعامل مع اآلخرين
والتفاعل اجليد والسليم مع املواقف املختلفة ..بخالف األطفال الذين كانوا يتعاطون
الرضاعة الصناعية الذين كانوا أقل ذكاء ،وأكثر توترا ،وأقل تعاونا مع اآلخرين ..وكانوا
يعانون من بعض األمراض النفسية مثل احلركة الزائدة ،أو التخلف يف بعض منهم والُتدد
واإلصابة بالنزعات العصبية واألزمات وكذلك األنانية والتمركز حول الذات والعنف
واالندفاعية.
ووجدت باإلضافة إىل ذلك كله أن يف الرضاعة الطبيعية فوائد اقتصادية كبرية ،ال عىل
األرسة وحدها بل عىل املجتمع أيضا ،وهلذا رأيت حرص الرشكات الكربى املمونة للرضاعة
الصناعية عىل إشهار منتوجاهتا حتت عناوين خمتلفة.
وقد قرأت حينها مقاال ألحدهم يذكر فيه هذه الناحية اخلطرية التي جلبتها احلضارة
احلديثة لإلنسانية ،يقول فيه( :يعترب مسحوق اللبن الصناعي صنفا حمببا من أصناف الغذاء
الذي تقدمه الدول الغنية إىل الدول التي تعاين من كوارث وجماعات ،ولكن املعارضة عىل هذه
املعونات تتزايد ألهنا تعيق استمرار الرضاعة الطبيعية التي تعترب أفضل وسيلة حلامية الطفل،
فاستخدام قارورة الرضاعة مرة واحدة قد جيعل الطفل يعاف الرضاعة من الثدي مرة أخرى،
كام تتعرض هذه املساحيق بسهولة إىل التلوث أثناء حتضريها نتيجة لتدين مستويات النظافة يف
املناطق املنكوبة ،وهذا كله يعرض األطفال يف تلك املجتمعات الفقرية للخطر ،وهيدد بانتشار
أوبئة اإلسهال والنزالت الشعبية والرئوية القاتلة ..وعىل الرغم من توصيات خرباء التغذية
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بعدم التوسع يف استخدامها ،مازالت املجتمعات الدولية تقدم األلبان الصناعية كمعونات،
وتعترب منظمة الصليب األمحر أكرب املنظامت التي توزع األلبان الصناعية يف العامل ،وأحد
األسباب اهلامة وراء انخفاض معدالت الرضاعة الطبيعية كان بسبب برامج املساعدات
الدولية يف فُتة األربعينيات واخلمسينيات)

()1

***
سكت قليال ،ثم قال :مل يكن حليب األم وحده سبب هدايتي مع أنه كان حقيقا بذلك..
ولكني ولكثرة ما غرس يف عقيل وقلبي من شبهات كنت أعاين من تلك اخلراسانة املسلحة
التي وضعها يف عقيل العلم احلديث املطعم باإلحلاد ..وهلذا رحت أستعمل كل معاول العلم
احلقيقي ألحطم ذلك اجلدار السميك الذي حيول بيني وبني إدراك حقائق الوجود.
لقد قلت يف نفيس :فليكن هذا السائل العجيب بداية رحلتي للحقيقة ..فهل التوفري
الذي وفر للرضيع يف بداية نشوئه ،خاص به أم أن مصمم هذا الكون تعامل مع الكل هبذا
االعتبار ،فوفر له كل ما حيتاجه بالقدر الذي حيتاجه والنسبة التي حيتاجها والزمن الذي
حيتاجه؟
وكان أول ما بدأت به ذلك الطعام الذي ال يستغني عنه أحد من املخلوقات احلية ،وهو
ذلك اهلواء الذي نتنفسه ،والذي لواله مل تكن احلياة ،ومل تستمر..
واسمحوا ِل قبل أن أحدثكم عنه ،أن أذكر لكم رشيكي يف البحث فيه ويف غريه ..بل
رشيكي يف البحث عن اإليامن ..وهو صديقي العزيز [كريسى موريسون] الذي كان حينها
يامرس أهم الوظائف العلمية يف أمريكا ،فقد كان رئيسا ألكاديمية العلوم بنيويورك ،ورئيسا
للمعهد االمريكي ملدينة نيويورك ،وعضوا للمجلس التنفيذي ملجلس البحوث القومي
بالواليات املتحدة ،وزميال يف املتحف االمريكي للتاريخ الطبيعي ،وعضوا للمعهد امللكي
(  )1انظر :مقاال بعنوان (معونات األلبان الصناعية ..خطـر هيدد أطفال العامل)للدكتور :حممد مصطفى كامل مروان.
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الربيطاين . .وكل هذه املراتب العلمية الكبرية التي أتيحت له كانت بسبب أبحاثه الكثرية
واجلادة يف املجاالت العلمية املختلفة.
قال ِل يف بداية التقائي به يف أكاديمية العلوم بنيويورك ،وهو حياورين :ال شك أن لبن
األم قد أثار اهتاممك ،وجعلك تتساءل تساؤالت فلسفية ،ال صبغة علمية هلا؟
قلت :كيف تقول ذلك ..ونحن نمزج يف دراساتنا العلم بالفلسفة ،بل نخلطهام خلطا
عجيبا ،ال يتسنى ألحد أن يتخلص منه بسهولة ..هذا إن استطاع أن يتخلص.
قال :كيف ذلك؟
قلت :ألسنا نعرب عن احلليب الصحي املتناسب مع طبيعة اإلنسان وحاجاته باسم
[احلليب الطبيعي] ،بينام نعرب عن منتجاتنا يف هذا املجال ،واململوءة بالثغرات بـ [اللبن
الصناعي]؟
قال :وما يف ذلك؟
قلت :أمل تتساءل عن رس نسبة احلليب الصحي املتناسب مع اإلنسان إىل الطبيعة ،بينام
نسب اآلخر للصناعة؟
قال :هم يعربون عن ذلك لكون الطبيعة هي التي صنعته ..بينام احلليب اآلخر نسب
إلينا ألننا نحن ومصانعنا املتطورة هي التي قامت بذلك.
قلت :ومن الطبيعة؟ ..وهل هلا من الذكاء والقدرات العقلية والعلمية ما تستطيع
تصميم مثل ذلك اللبن العجيب الذي عجزت عن تقليده مصانعنا املتطورة؟
قال :صدقت يف هذا ..فنحن هنرب بنسبتنا األشياء للطبيعة عن البحث عن منتجها
احلقيقي..
قال ِل ذلك ،ثم أخذين إىل بعض املخابر ،وراح حيدثني عن اهلواء ،ذلك الغذاء األسايس
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الذي ال يستغني عنه اإلنسان ..بل ال تستغني عنه احلياة ..وقال ِل( :)1إن األوكسجني هو نسمة
احلياة لكل احليوانات التي فوق األرض ،وال يمكن احلصول عليه هلذا الغرض إال من اهلواء..
وهذا يدعونا إىل التساؤل عن سبب كون هذا العنرص ذي النشاط البالغ من الوجهة الكيموية،
قد أفلت من االحتاد مع غريه من العنارص ،وترك يف اجلو بنفس النسبة تقريبا الالزمة جلميع
الكائنات احلية؟
فلو كان األوكسجني بنسبة  50باملائة مثال أو أكثر من اهلواء بدال من  21باملائة ،فإن
مجيع املواد القابلة لال حُتاق يف العامل تصبح عرضة لالشتعال لدرجة أن أول رشارة من الربق
تصيب شجرة البد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر.
ولو أن نسبة األوكسجني يف اهلواء قد هبطت إىل  10باملائة أو أقل ،فإن احلياة ربام طابقت
نفسها عليها يف خالل الدهور ،ولكن يف هذه احلالة كان القليل من عنارص املدنية التي ألفها
اإلنسان – كالنار مثال – تتوافر له ..واذا امتص األوكسجني الطليق ،ذلك اجلزء الواحد من
عدة ماليني من مادة األرض ،فن كل حياة حيوانية تنقرض عىل الفور.
وقال ِل ،وهو يشري إىل غاز آخر :إن ثاين أوكسيد الكربون ،من الغازات الَضورية التي
تعتمد عليها احلياة ،وهو يعلق باألرض ،وال يتم فصله إىل أوكسيجني وكربون إال بصعوبة
كبرية ..وعليه تعتمد حياة كل نبات ..فأوراق الشجر هي بمثابة رئات ،وهلا القدرة يف ضوء
الشمس عىل جتزئة ثاين اوكسيد الكربون العنيد إىل كربون واوكسيجني.
وبتعبري آخر :يلفظ األوكسجني وحيتفظ بالكربون متحد ًا مع هيدروجني املاء الذي
يستمده النبات من جذوره .وبكيمياء سحرية ،يصنع من هذه العنارص سكرا أو سيلولوزا
ومواد كيموية أخرى عديدة وفواكه وأزهار ًا ..ويغذي النبات نفسه ،وينتج فائضا يكفي لتغذية
(  )1املعلومات التي سن وردها هنا ملخصة بترصف كبري من كتاب [العلم يدعو لإليامن] ،كريسى موريسون ،وهو من أهم
الكتب التي ألفت يف هذا املجال.
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كل حيوان عىل وجه األرض .ويف الوقت نفسه ،يلفظ النبات األوكسجني الذي نتنسمه،
والذي بدونه تنتهي احلياة بعد مخس دقائق.
وهكذا نجد أن مجيع النباتات ،والغابات واألعشاب ،وكل قطعة من الطحلب ،وكل
ما يتعلق بحياة الزرع ،تبني تكوينها من الكربون واملاء عىل األخص ..واحليوانات تلفظ ثاين
اوك سيد الكربون ،بينام تلفظ النباتات األوكسيجني ،ولو كانت هذه املقايضة غري قائمة ،فإن
احلياة احليوانية أو النباتية كانت تستنفد يف النهاية كل األوكسجني أو كل ثاين اوكسيد الكربون،
تقريب ًا ،ومتى انقلب التوازن متام ًا ذوي النبات أو مات االنسان ،فيلحق به اآلخر وشيكا.
وقد اكتشف أخري ًا أن وجود ثاين اوكسيد الكربون بمقادير صغرية ،هو أيض ًا رضوري
ملعظم حياة احليوان ،كام اكتشف أن النباتات تستخدم بعض االوكسيجني.
وقال ِل ،وهو يشري إىل غاز آخر :وجيب أن يضاف اهليدروجني أيضا ،وإن كنا ال
نتنسمه ،فبدون اهليدروجني ال يمكن وجود املاء ..فاألوكسجني واهليدروجني وثاين اوكسيد
الكربون والكربون ..سواء أكانت منعزلة أم عىل عالقاهتا املختلفة بعضها مع بعض هي
العنارص الرئيسية لتكون احلياة ..وهي عني األساس الذي تقوم عليه احلياة..
قلت :أليس من الغريب أن جتتمع مجيع هذه الغازات الَضورية يف حمل واحد ،وبنسب
مضبوطة مع احلياة ..وأن تتوفر يف نفس الوقت جلميع الكائنات احلية من دون بذل أي جهد
يف حتصيلها؟
قال :بىل ..إنه غريب جدا ،فاالحتامالت املرتبطة بذلك ال تعد وال حتىص ..والقول بأن
كل ذلك جاء مصادفة من غري يد خارجية صممته مستحيل من الناحية العقلية استحالة تامة..
بل إنه قول يتحدى مجيع العلوم الرياضية.
قلت ،وأنا أبتسم :ولكن مع ذلك ..هناك غاز قد يشري إىل احتاملية ذلك ..فهو غاز
موجود يف الطبيعة بشكل كثيف وكثري من غري أن تكون هناك أي دواع لوجوده ..وبذلك قد
161

يكون مربرا للقائلني بالعبثية والصدفة.
ابتسم ،وقال :ال أشك أنك تقصد النُتوجني؟
قلت :أجل ..ألست تراه ال أمهية له وال رضورة ،ال للنبات ،وال للحيوان ،وال
لإلنسان؟
قال :ال تقل هذا أبدا ..فأنت ختطئ يف حقه ،ويف حق املصمم العظيم الذي صممه ،فهذا
الغاز ال يقل أمهية عن كل الغازات التي ذكرهتا ،ونسبته مضبوطة بدقة مثل سائر الغازات..
فهو يعمل كمخفف لألوكسيجني ،وخيفضه إىل النسبة التي تالئم اإلنسان واحليوان ..وهو
يتوافر بقدر حاجتنا بالضبط ،ال يزيد عنها وال ينقص.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن النُتوجني لو توافر بمقادير أكثر أو أقل مما هو عليه ،ملا أمكن
أن تكون احلياة هبذا الشكل ،ذلك أن هناك سلسلة من املواد الكيموية التي جيد النُتوجني جزءا
منها ،والتي يمكن أن يقال عنها بصفة عامة أهنا نُتوجني مركب ..أي النُتوجني الذي يمكن
ان تتلقاه النباتات ،أو النُتوجني الذي يتكون منه العنرص النُتوجيني يف أغذيتنا التي بدوهنا
يموت اإلنسان جوعا ..وبدون النُتوجني ،يف شكل ما ،ال يمكن أن ينمو أي نبات من
النباتات الغذائية.
***
وهكذا بقيت مع صديقي [كريسى موريسون] ننتقل من عنرص إىل عنرص ،ومن مادة
إىل مادة ،وقد وجدنا أن اهلل تعاىل بحكمته ورمحته ورعايته ولطفه بعباده وفر هلم كل ما
حيتاجونه ،وبدقة عالية ال يمكن تصورها.
لقد جعلنا ذلك نشهد أن هلذا الكون مصمام وخالقا وبارئا ،وأنه من اخلرافة واجلهل
عدم اعتبار ذلك ..وقد طرح عيل صديقي موريسون حينها أن نشُتك يف كتابة كتاب يلخص
أبحاثنا يف هذا اجلانب ..وأن نسميه [العلم يدعو لإليامن] ،فطلبت منه أن يقوم بصياغته
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وبحثه ،فهو صاحب املبادرة فيه ..وقد نفذ ما طلبته منه ،وقال يف مقدمته يذكر شهادته يف هذا
اجلانب( :إن وجود اخلالق تدل عليه تنظيامت ال هناية هلا ،تكون احلياة بدوهنا مستحيلة .وإن
وجود اإلنسان عىل ظهر االرض ،واملظاهر الفاخرة لذكائه ،إنام هي جزء من برنامج ينفذه بارئ
()1

الكون)

برهان التيسري:
بعد أن أهنى الرجل الثاين حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان التوفري] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي الذي ال يقل عنه عجبا ..وهو عن برهان من براهني العناية الرحيمة ،أطلقت عليه اسم
[برهان التيسري] ..وهو برهان يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع
اللغات..
فاهلل برمحته مل يوفر لنا فقط كل ما نحتاجه ،بل يرس لنا أيضا تناوله واحلصول عليه
واالستفادة منه بطرق عجيبة غاية يف الدقة واجلامل.
لست أدري ما أقول لكم حول اجلديد الذي سأذكره يف قصتي إضافة ملا ذكره أخي
وصديقي صاحب [برهان التوفري] ،ذلك أن نفس ما عرض له عرض ِل ،ونفس الطريقة التي
قام هبا يف البحث قمت هبا ،ونحن ال نختلف إال يف الصديق الذي لقيه هو ،والصديق الذي
لقيته أنا ..أما هو فقد لقي عاملا غربيا ..وأما أنا فقد لقيت عاملا عربيا ..وأنتم تعلمون أن العلم
ال وطن له ..واحلقيقة ال جنسية هلا.
عندما لقيته يف ذلك الوقت ،وكنت مشحونا من رأيس إىل قدمي بتلك املادية املقيتة التي
حفظناها يف املدارس كام نحفظ جدول الَضب ..وكنت حينها منشغال باالضطرابات
السياسية التي أصابت العامل ،فكدرت عليه صفوه ،وجعلته يستعيل بعضه عىل بعض ،ويظلم
(  )1من مقدمة كتاب [العلم يدعو لإليامن]
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بعضه بعضا ..قال ِل وهو حياورين :دعني من سياسة العامل ،وهلم بنا نبحث يف سياسة اجلسد..
لنرى عجائب التنظيم املودعة فيه ..فلعلنا نجد يف نظام اجلسد ما حيفظ نظام العامل.
قلت :وهل هناك سياسة يف اجلسد حتى نستفيد منها يف سياسة العامل؟
قال :لو مل تكن يف اجلسد سياسة وتنظيم ،ملا قام حلظة واحدة.
قلت :ها أنا أستمع ..فحدثني.
قال( :)1يمكن تشبيه اجلسم إىل حد بعيد باألمة والدولة ..فاخلاليا هي أفراد الشعب
العامل ..وجتمع اخلاليا يف عمل واحد يشبه املديريات واملؤسسات ..واالختصاصات يف
اجلسم تشبه الوزارات إىل حد ما ..فاجلهاز العصبي املركزي هو بمثابة السلطة احلاكمة املهيمنة،
املخلصة ،العاقلة ،العاملة ،واجلسم كله يمثل الشعب املتفاين يف الطاعة وتقديم الوالء.
قلت مبتسام :وجهاز الدوران ..ما هي الوزارة التي سلمتها له؟
قال :هو جيمع بني خاصية نقل الغذاء واالكسجني إىل األنسجة العطشى اجلائعة
وإرجاع بقايا االحُتاق ونفايات الغذاء ،فهذا اجلهاز يعبد الطرق ،ويشق املمرات وحيس
الوصل ..ولذا فهو أشبه بوزارة املواصالت.
قلت :واجلهاز اهلضمي؟
قال :هو ينقل إىل األمعاء النشويات والربوتينات والدسم واملاء واألمالح املعدنية
والفيتامينات ،ويلقي الفضالت والقاممة التي ال حيتاجها البدن ،ولذا فإن هذا اجلهاز أشبه
بوزارة التموين يف اجلسم.
قلت ،وكأين أريد أن أحتداه :والغدد العرقية؟
قال هبدوء ،وكأنه أعد اإلجابة إعدادا :هي أشبه بوزارة السياحة واالصطياف ألهنا تربد
اجلسم وختفف من حرارته.
(  )1اقتبسنا املعلومات الواردة هنا بترصف من كتاب [الطب حمراب لإليامن] للطبيب خالص جلبي كنجو..
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قلت :واجللد واللحف( )1واألظافر واالشعار؟
قال :هي متثل االنسان من اخلارج ،فهي أشبه بوزارة اخلارجية!
قلت :وجهاز التنفس؟
قال :هو يأيت بالغازات الَضورية للبدن مثل االكسجني ،ويطرح غاز الفحم ،وهكذا
يتصفى الدم من الكدر ،ولذا فهو أشبه بوزارة االقتصاد ألنه يستورد ويصدر.
قلت :والعضالت واملفاصل والعظام؟
قال :هي أشبه بوزارة الدفاع أو احلربية واجليش ،ألهنا تدافع عن االنسان كام تقوم
باهلجوم إذا لزم األمر.
قلت :والكبد؟
قال :هو مركز اجلامرك العام ،ألن كل ما يرد إىل البدن من الطريق اهلضمي يمر فيه حيث
يبعد املشتبه به ،ويدخل املرغوب فيه ،كام يعدل اليشء املشكوك به ويرسل معه مراقب ًا حتى
يلقيه خارج احلدود عن طريق الكلية ،وهو ما يعرف باالزدواج الكربيتي أو الغلو كوروين،
ألن هاتني املادتني تُتافقان مع املادة التي ستطرح إىل الكلية.
قلت :والطحال؟
قال :هو املقربة املوحشة للكريات احلمر ،ألن الكرية ال تعيش أكثر من شهرين وسطي ًا
حيث تنقل إىل الطحال وتواري مثواها األخري..
قلت :والنخاع املوجود يف باطن العظام وأماكن أخرى متناثرة يف اجلسم؟
قال :هو أشبه ما يكون بوزارة الصناعة ألنه يصنع الكريات احلمر والبيض
والصفيحات ،وعنارص أخرى كثرية.
(  )1يقصد باللحف األغشية اخلارجية التي تغطي الفوهات اخلارجية مثل العني حيث تغطيها امللتحمة ،والفم من الداخل
الغشاء املخاطي وهكذا..
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قلت :واجلهاز البوِل؟
قال :هو أشبه بوزارة الداخلية ،ألنه يطرح العنارص غري املرغوب فيها خارج احلدود،
وحيافظ عىل نظام البدن الداخيل حتى يتزن وال يتقلب ،كام ينظم السوائل الداخلة واخلارجة
حتى ال حيصل العبث بالنظام الداخيل ،ولذا فهو مصفاة البدن الكبرية واملحافظة عىل االتزان
الداخيل.
قلت :واحلواس؟
قال :هي امتدادات وزارة اخلارجية ..أي اجللد.
قلت :واللسان وأعضاء التصويت؟
قال :هي وزارة اإلعالم التي تذيع األخبار وتبث األحاديث ،وتنقل األفكار واملفاهيم،
واإلذاعة هي مراكز التصويت املتجمعة يف احلبال الصوتية واحلنجرة وغضاريفها ،واللسان
وعضالته ،واجلمجمة وحفرها ،والشفة ومقدم الفم.
***
لقد كان حوارنا هذا مقدمة حلوارات كثرية جعلتنا نخرج من عامل اإلنسان املحدود إىل
عامل الوجود الال حمدود ..لقد جعلنا هذا نتساءل عن رس ذلك التيسري الذي توفر لكل يشء
حتى يعيش حياته بأحسن ما يرام ،من غري تكلف وال عنت إال العنت الذي جيلبه لنفسه.
من تلك احلوارات التي مجعتني مع صديقي الطبيب [خالص جلبي] ،والتي مجعها بعد
ذلك يف كتاب خاص سامه [الطب حمراب لإليامن] هذا احلوار ،وهو يوضح بدقة الربهان الذي
ذكرته لكم [برهان التيسري] بإعطاء نموذج عنه ،وهو تيسري حصول اإلنسان عىل غذائه من
الطبيعة ..ألن التوفري وحده ال يكفي ما مل يكن هناك تيسري.
قال ِل ،وهو حياورين :أمل تتساءل كيف يستطيع اإلنسان أن يتغذى بكل هذه األنواع،
من األطعمة ،من املاء اىل اخلبز اىل اللحم إىل الفاكهة اىل اخلَضاوات ..وكيف هتضم أمعاؤه
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كل هذه األصناف املتباينة من األغذية؟ ..كيف هتضم املشوي واملقيل واملسلوق؟ ..وكيف
هتضم املطبوخ والنيء؟ ..وكيف تتقبل وبنفس الوقت املالح واحلامض واحللو واملر؟ ..ثم
كيف تتحول هذه األغذية اىل طاقة حترك البدن ،ومواد ترميم ،وخامات تصنيع جديدة؟
قلت :بىل ..لقد تساءلت كثريا عن ذلك..
قاطعني ،وهو يقول ،وكأنه مل يسمعني :لننظر يف األسنان والشفاه والفم ،وكيف ركب
بشكل مدهش لتقبل الطعام ..فاألسنان منها القواطع والثنايا األمامية لتقطيع الطعام ،ومنها
األنياب لتمزيق اللحم واألشياء القاسية ،واألرضاس يف كل جانب لطحن وجرش املأكوالت،
بحيث أن اللقمة تنقلب إىل عجينة عندما تصل إىل املري واملعدة.
التفت إِل ،وقال :وهل تعرف دور الغدد اللعابية يف هذه العملية؟
قلت :ال ..فام دورها؟
قال :هذه الغدد تفرز املصل واملخاط واخلامئر اخلاصة هبضم النشويات ،وتبلل الطعام،
وتبلل احللق ويصل إفرازها اليومي إىل قرابة اللُت ،واخلمرية التي هتضم النشا يبقى تأثريها
حتى الساعة والنصف ..ولوالها لتأخر امتصاص النشويات ،كام تذيب مفرزات الغدد املواد
فنشعر بطعمها ،وهكذا نشعر بطعم املواد ومذاقها ،كام تشُتك يف تزليق املواد الصلبة فيسهل
بلعها ،ويف تليني الغذاء فيسهل مضغه ،كام تقوم هذه املفرزات بتعديل املواد الداخلة اىل الفم
فيام إذا كانت ضارة أو حارة أو باردة ،كام تقوم بجرف اخلاليا املتوسفة وبقايا األغذية
واجلراثيم ..وهكذا تفعل هذه الغدد كام تفعل أمانة البلدية يف تنظيف هذه األماكن وتطهريها،
كام تعترب مشعر ًا يف العطش فعندما تنقص السوائل يف البدن يشعر اإلنسان بجفاف حلقه
فيرشب املاء.
التفت إِل ،وقال :أال ترى كيف اجتمعت كل هذه الوظائف يف هذا اللعاب العجيب،
فهو املنظف ،واملطهر ،واملعدل ،واملرطب ،واملزلق ،وامللني ،واحلامي ،واملبلل ،واملذوق،
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واملحلل ،واملشعر ،وجرس االنذار يف الفم ..إنها عرشات الوظائف يف سائل واحد يف الفم
ناهيك عن املواد املتعددة الداخلة يف تركيبه من املاء واملعادن واألمالح والقلويات واخلامئر.
سكت قليال ،ثم قال :هل تعرف دور املعدة يف الطعام؟
قلت :ذلك مما يشُتك اجلميع يف معرفته.
قال :بل ذلك مما يشُتك اجلميع يف اجلهل به ..فهم يتصورون عملية اهلضم عملية سهلة
بسيطة ،بينهام هي من أعقد العمليات التي ال تستطيع مصانعنا مهام تطورت أن تقلدها.
قلت :كيف ذلك؟
قال :سأبدأ لك من األول ..عندما يصل الطعام إىل املعدة ينفتح الفؤاد عىل مرصاعيه
لدخول اللقمة الطعامية ،وتتسارع غدد املعدة لفرش املكان الستقبال الضيف ،وينهمر املخاط
املزلق ،واحلمض واخلامئر ،ومواد أخرى ليبدأ التفاعل التارخيي هلضم الطعام ..فجدار املعدة
مفروش بخمسة وثالثني مليون غدة ،فيها أربعة أنواع من اخلاليا ،وتفرز هذه اخلاليا مواد
متباينة منها مخرية املعدة املسامة بالببسني ،ومحض كلور املاء ،واملخاط ،وهكذا يتهيأ ربط املعدة
باحلمض ،كام يتسارع تفاعل هضم الطعام ،ويزداد حتلله ..وهكذا ينقلب إىل ما يسمى
بالكيلوس بعد أن تعمل به مخائر اهلضم املوجودة يف املعدة ،ويتهيأ الطعام لدخول األمعاء
الدقيقة حتى يمتص ويرسل إىل مركز اجلامرك العام وهو الكبد.
قاطعته ،وقلت :أجبني ..مل هتضم املعدة اللحم وهي حلم ،ولكنها ال هتضم نفسها؟
قال :الرس يف ذلك يعود إىل املخاط الذي تفرزه ماليني الغدد املستقرة يف جدار املعدة،
وهو إما أن حيوي مادة معدلة حتمي املعدة أو حتدث فراش ًا داخلي ًا يغطي جدار املعدة كله من
الداخل.
قلت :لقد وصلنا بالطعام إىل املعدة ،وقامت هبضمه ،فام الذي حيصل بعد ذلك؟
قال :بعد أن يصل الطعام إىل املعي الدقيق تتدفق عليه عصارات قادمة من الكبد
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واملعثكلة هلضم الطعام وحتليله اىل عنارصه األولية ..وهكذا يتحلل السكر والربوتني والدسم
وغريه ،ثم تنشأ عمليات معقدة تشُتك فيها عرشات اخلامئر من أجل اجياد الصيغة املناسبة
لوضع املواد حتى يمكن ادخاهلا من زغابات األمعاء ..وحينذاك ننظر فنرى بستان ًا عجيبا من
الزغابات ،وهي تُتاقص عىل طول نفق االمعاء ،وكأهنا السنبل األخَض تداعبه النسامت
الرخية ،ويبلغ هذا احلقل السحري من الزغابات رق ًام عجيب ًا حيث يوجد يف السنتمُت املربع
الواحد ثالثة آالف زغابة ،مع العلم أن طول هذا النفق يبلغ ثامنية أمتار ،ويفرش سطح ًا يبلغ
( )48ثامنية وأربعني مُت ًا مربع ًا ،أي إن عدد الزغابات يصل يف املعي الرقيق ( )1440مليون
زغابة معوية ،ويقع خلفها سطح دموي يبلغ ( )11مُت ًا مربع ًا ومعه أمتار مربعة من اللنف،
ألن العرق اللنفاوي هو الذي ينقل الدسم بشكل رئييس ،وكل زغابة معوية عامل بذاته فهي
مؤلفة من رشيان ووريد دموي وعرق لنفاوي ،كام يوجد عىل سطحها اخلارجي املطل عىل ملعة
املعي طبق من العصيات الصغرية املُتابطة التي تقدر بـ ( )3000يف كل خلية أي يبلغ عددها
يف (امللم  2الواحد ) امللمُت املربع الواحد ( )200مليون فكم ستبلغ يف سطح االمعاء كلها؟!
قلت :فام الذي حيصل بعد ذلك؟
قال :من هذا املكان يتحول الطعام إىل سائل من نوع خاص حتى يمتص ،وهنا ترتب
جوازات السفر حتى يمكن عبور الغشاء املخاطي ،والدخول إىل الزغابة املعوية ،وبالتاِل إىل
الدم الداخيل حتى يمكن الوصول إىل الكبد ،ألن األوردة التي تنقل حمتوى األغذية املختصة
من األمعاء تنقل بواسطة الوريد الباب ،وهذا يصل أوالً إىل الكبد مركز اجلامرك العام.
قلت :فام الذي حيصل هناك؟
قال :الكبد عبارة عن غدة تزن كيلوغرام ونصف ،وهي تقوم بام يصل إىل سبعني وظيفة
من وظائف اجلسم اهلامة ،والتي بدوهنا ال يعيش اجلسم أكثر من ساعات حمدودة معدودة..
ف في هذا املركز مستودعات التخزين العظيمة للسكر والربوتني والدسم واملاء والدم
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والفيتامينات ..وهذا التخزين متحرك ،وليس بثابت ،فاملواد يف حركة دائمة وتبدل دائم ..كام
أن فيه حتوالت مدهشة ،فالسكر عندما خيزن يكثف إىل الغليكوجني ،كام ينحل إىل غلوكوز
عندما يراد إطالقه إىل الدوران ،وهذا االختزان عجيب يف تنوعه ،فاملستودعات العادية ال
يمكنها أن ختزن اجلوامد والسوائل وبقرب بعضها البعض ،بينام يقوم الكبد بتخزين السكر
والربوتني والدسم واملاء والدم واألمالح والفيتامينات وبشكل حمور ،وقدرة الكبد يف اختزان
الدم جتعله احتياطي ًا حمُتم ًا يف حاالت احتياج البدن للدم ،كام جتعله يتدخل يف تنظيم كتلة الدم
اجلوالة يف الدوران ،وبالتاِل يف ضغط الدم.
وأما عمليات التكوين فهي أغرب ،فمن الكبد يتم تصنيع بروتينات الدم ،واألجسام
الضديه والعوامل املتدخلة يف ختثر الدم ..وكلها رضورية للجسم ال يمكن االستغناء عنها،
فمث ً
ال نجد من وظائف الكبد تكوين [البورترومبني ،واهليبارين] ..ومن اتزان هذين العنرصين
ينساب الدم يف العروق كأفضل ما يكون ،وينقل الغذاء واألكسجني ،ويعود حام ً
ال غاز الفحم
وفضالت االحُتاق ،ولو زادت نسبة أحد هذين العنرصين بمقدار طفيف جد ًا لكان هذا
معناه ختثر الدم ،أي جتلطه وانقالبه إىل أشبه ما يكون بالوحل ،كام أن العكس جيعل الدم يف
ميوعته كاملاء ..وهبذا االتزان البديع ينساب الدم يف جماريه حمتفظا بلزوجته ،قائ ًام بوظائفه.
قلت :لقد ذكرت أن الكبد يقوم بدور اجلامرك.
قال :أجل ..حيث أنه يصطاد اجلراثيم والصباغات واملواد السامة ..وهو ألجل ذلك
يفتش الدم القادم ،فيبعد املشبوه ويمرر الطبيعي ،فإذا ما لوحظ أن هناك من يبعث بالنظام
تصدى له بطرق يعجز عنها أعقل العقالء ..وهذه العملية تسمى بتعديل السموم ،فالسموم
الداخلة إىل البدن يقوم الكبد بإيقاف أذاها بعدة طرق ،منها االعتقال والقاء القبض عىل املجرم
الضار حيث توضع يف يديه األقفال ويرسل خمفور ًا إىل املراكز التي تتوىل طرحه خارج البدن،
وهي ما تعرف باالزدواج الكربيتي أو الغلوكوروين ،أو االزدواج مع احلمض األميني.
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باإلضافة اىل هذا توجد الشبكات املنترشة يف الكبد التي تصطاد اجلراثيم واالصبغة،
وهي أشبه بدوريات الرشطة التي تقف عند املراكز احلساسة ،وهكذا يتخلص البدن من أذى
السموم واجلراثيم واألصبغة.
هذا جزء بسيط من رحلتي مع صديقي [خالص جلبي] يف البحث يف هذا الربهان..
برهان التيسري ..وقد كان من نتائج تلك البحوث تنور قلوبنا باإليامن ،وقد كان الطب هو
املحراب الذي وصلنا به إىل أعظم هدية من اهلل لعباده :هدية اإليامن.
برهان التطوير:
بعد أن أهنى الرجل الثالث حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان التيسري] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي الذي ال يقل عنه عجبا ..وهو عن برهان من براهني العناية الرحيمة ،أطلقت عليه اسم
[برهان التطوير ] ..وهو برهان يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع
اللغات..
فاهلل برمحته مل يوفر لنا فقط كل ما نحتاجه ،ومل ييرس لنا فقط كل ما نتناوله ،وإنام أيضا
وفر لنا من القدرات ،وأعطانا من الطاقات ،ورزقنا من املواهب ما نطور به أنفسنا ،فنخرج به
من عاملنا احلدود إىل عوامل أوسع وأكرب ،وهذا ما مل يتوفر يف أي صناعة من صناعات الدنيا ،فلم
نر يف حياتنا دراجة تتحول إىل سيارة ،أو سيارة قديمة تتحول إىل سيارة جديدة ..وهكذا نرى
الفرق الكبري بني صنعة اهلل وصنعة خلقه.
بداية قصتي تنطلق من خمربي البيولوجي املتطور الذي كنت أعمل باحثا متخصصا فيه،
وقد اسُتعى انتباهي حينها ( )1تلك املادة العجيبة املسامة [الكولسُتول] ،التي يصنعها اجلسم
البرشي ،فهي ـ مع كوهنا يف األصل ـ مادة شحمية دسمة ،تدخل ضمن دسم البدن ..واألصل
(  )1انظر :الطب حمراب لإليامن ،خالص جلبي ،ج.1
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فيها كأي مادة أن تبقى كذلك..
لكنها ال تفعل ..بل تظهر بصور خمتلفة بحسب احلاجة ،وكأهنا كائن عاقل يعرف ما
يفعل بالضبط ..ولذلك رأيتها تتحول يف كل حلظة إىل مركب جديد وشخصية جديدة ،فهي
تارة كولسُتول يف الدم بشكل مادة شحمية إذا ترسبت عىل جدران األوعية الدموية سببت
ارتفاع الضغط ..وتارة بشكل ينايف ذلك متام ًا مع أن البناء الكيمياوي واحد يف كال احلالتني..
ولكن تتغري بعض ذرات البناء فقط ،فإذا هبذا املركب يصبح هورمون ًا يعطي صفات الذكورة
كلها من توزع الشعر يف البدن وخاصة الوجه ،وغلظ الصوت ،وشدة العضالت ..وغريها..
وبينام هو يامرس تلك الوظيفة إذا بتحوالت بسيطة تطرأ عىل بعض ذراته ،فإذا به ينقلب بشكل
عجيب ليصبح هورمون ًا أنثوي ًا يعطى لألنثى كل صفات األنوثة من توزع الشعر ،ورقة اجللد،
ونعومة الصوت ،وضعف العضالت ..وغريها.
وال تكتفي هذه املادة العجيبة بكل تلك التحوالت ،بل إهنا متعن يف الغرابة حني تتحول
إىل منتج جديد متاما هو [فيتامني د] الذي يلعب دور ًا مه ًام يف امتصاص الكلس من األمعاء،
وترسيبه ع ىل العظام ،وبناء العظام ومتتينها حتى يتسنى لإلنسان أن يعتمد عىل هذا اهليكل..
وكل ذلك بسبب تغيري جديد بسيط يف هذا املركب ينسجم مع حاجة اجلسم..
وال تكتفي بذلك ،بل إهنا تتحول إىل محوض صفراوية تفرز من الكبد ،لتسهل
امتصاص األغذية من األمعاء ،وتقلب اخلامئر يف األمعاء من شكل خامل هادىء إىل شكل
فعال نشيط.
وال تكتفي بذلك ،بل إهنا تتحول إىل أهم هورمونات قرش الكظر الذي حيبس امللح
واملاء يف اجلسم ..وتتحول إىل مركب يشد عضالت القلب ويقوهيا.
وهكذا رأيته يتحول من مادة دسمة ..إىل هورمون ..إىل فيتامني ..إىل محض صفراوي..
إىل مادة تقوي القلب ..وكل هذه التحوالت جعلتني أمتأل بالعجب ..فكيف هلذه املادة أن
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تفعل كل هذه األفعال وتتحول كل هذه التحوالت ..وحتت إدارة من؟ ..حتت إدارة الطبيعة
التي كنت أؤمن هبا يف ذلك احلني ..وكيف تفعل الطبيعة ذلك؟ ..وهي جمرد قوانني ال مقنن
هلا ..وأعمى ال قائد له.
***
كانت تلك املادة هي أول مرحلة ِل يف البحث عن اهلل ..وقد جعلتني أتأمل الكثري من
الظواهر املوجودة يف جسم اإلنسان أو جسم الكون مجيعا ،فوجدت أهنا مجيعا تتفق مع تلك
املادة يف تلك التحوالت والتطورات املنظمة واهلادفة والغريبة.
وكان من أغرب ما رأيته ..والذي يستحيل تفسريه تفسريا ماديا مهام أوتينا من قوة
اجلدل والدجل [العقل البرشي]( )1الذي مل يكتف بتشيدد األهرام بمضاعفة القوة الفردية..
ولكنه اكتشف الرافعة والطنبور ،والعجلة ،والنار ،وجعل حيوانات احلمل مستأنسة ،وأضاف
اليها عجلته ،وبذلك أطال يف ساقيه ،وقوى من ظهره..
ومل يكتف بذلك ،بل تغلب عىل قوة سقوط املاء ،وحتكم يف البخار والغاز ،والكهرباء،
وحول العمل اليدوي إىل جمرد السيطرة عىل األجهزة امليكانيكية التي هي من مستحدثات
عقله..
وهو يف انتقاله من مكان إىل مكان فاق الظبي يف رسعته ..وحني ركب أجنحة لعربته
سبق الطيور يف طرياهنا ..فهل حدث ذلك كله عن طريق تفاعل يف املادة وقع مصادفة؟
أذكر جيدا أين ذهبت بتلك احلرية إىل صديق ِل ،كان هو اآلخر ملحدا وماديا وطبيعيا
ال يؤمن بالغيب ،وال باإلله ،لكني عندما ذكرت له ذلك ،راح هو اآلخر يبدي له استغرابه مما
الحظه يف جمال ختصصه ،وقد كان متخصصا يف علم [وظائف األعضاء]

(  )1انظر :العلم يدعو لإليامن :كريسى موريسون.
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قال ِل ،وهو حياورين ،وقد امتأل بالدهشة( :)1لست أدري ما أقول لك ..لقد ألفت كتب
كثرية يف فيزيولوجيا اهلضم ..لكن كل عام يأيت باكتشافات جديدة مدهشة جتعله جديدا دائام..
وجتعلنا نرى هذا اجلهاز من أخطر أجهزة الدنيا ،وأشدها تعقيدا وغرابة ..فنحن نلقي الطعام
الذي نأكله إىل هذا اجلهاز ،ثم نغفل عنه وننام ،بينام يعمل هو بكل الوسائل العاقلة ليحول من
ذلك الطعام الغفل إىل مواد ينتفع هبا اجلسم ،ثم يطرح ما ال حيتاجه منها.
انظر إلينا ،وكيف نأكل رشائح اللحم والكرنب واحلنطة والسمك املقيل ..وندفعها بأي
قدر من املاء ،ثم نختمها بأي مرشوب أو فواكه أو حلويات ..وقد نضيف إليها أدوية وعقاقري
غاية يف التعقيد ..ومن بني كل هذا اخلليط ،ختتار املعدة تلك األشياء التي هي ذات فائدة ،وذلك
بتحطيم كل صنف من الطعام إىل أجزائه الكيمياوية ،دون مراعاة للفضالت ،وتعيد تكوين
الباقي إىل بروتينات جديدة تصبح غذاء ملختلف اخلاليا..
ثم ختتار أداة اهلضم الكربيت واليود واحلديد وكل املواد األخرى الَضورية ،وتعني
بعدم ضياع األجزاء اجلوهرية ،وبإمكان انتاج اهلرمونات ،وبأن تكون مجيع احلاجات احليوية
للحياة حارضة يف مقادير منتظمة ،ومستعدة ملواجهة كل رضورة.
وهي ختزن الدهن واملواد االحتياطية األخرى ،للقاء كل حالة طارئة ،مثل اجلوع،
وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكري اإلنسان أو تعليله.
التفت إِل ،وقال :إننا نصب هذه األنواع التي ال حتىص من املواد يف هذا املعمل
الكيمياوي ،برصف النظر كلية تقريب ًا عام تناوله ،معتمدين عىل ما نحسبه عملية ذاتية إلبقائنا
عىل قيد احلياة.
وحني تتحلل هذه األطعمة ،وجتهز من جديد ،تقدم باستمرار إىل كل خلية من باليني
اخلاليا ،التي تبلغ من العدد أكثر من عدد اجلنس البرشي كله عىل وجه األرض ..وجيب أن
(  )1انظر :العلم يدعو لإليامن :كريسى موريسون.
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يكون التوريد إىل كل خلية فردية مستمر ًا ،وأال يورد سوى تلك املواد التي حتتاج إليها تلك
اخللية املعنية لتحويلها إىل عظام وأظافر وحلم وعينني وأسنان كام تتلقاها اخللية املختصة.
سكت قليال ،ثم قال :أال ترى أننا أمام معمل كيمياوي ينتج من املواد أكثر مما ينتجه أي
معمل ابتكره ذكاء االنسان املمتلئ بالغرور؟ ..أال ترى أننا أمام نظام للتوريد أعظم من أي
نظام للنقل أو التوزيع عرفه العامل ،ويتم كل يشء فيه بمنتهى النظام ،ومنذ الطفولة إىل
الشيخوخة ال خيطئ هذا املعمل خطأ ذا بال ،مع أن املواد نفسها التي يعاجلها يمكن أن تكون
بالفعل أكثر من مليون نوع من اجلزيئات ،وكثري منها سام؟
***
عندما قال ِل هذا رست معه إىل صديق لنا كان طبيب أعصاب ،وبثثنا له شكوانا من
تلك الفلسفات التي درسناها ،والتي صورت لنا كل يشء عىل أنه مولود للطبيعة ،وابن هلا ،مع
كوهنا عدما حمضا ..يف نفس الوقت الذي نفتخر فيه بمنجزات باهتة ال يمكن أن تساوي معمال
بسيطا من املعامل التي تشتغل يف جسم كل إنسان ليل هنار دون كلل أو ملل.
عندما قلنا له هذا بدا عليه التأثر الشديد ،وقال( :)1أجل ..لقد اكتشفت أننا ضحايا
خلدعة كربى ..فنحن الذين نزعم ألنفسنا العلم نتعامل بكل أنواع املكاييل املزدوجة مع الكون
ومدبره ،حيث نعطي ألنفسنا وجراء أعامل بسيطة احلق يف حفظ براءة اخُتاعنا وتسجيله
بأسامئنا وصفاتنا ..بينام إذا عدنا ملنتجات هذا الكون البديعة ،والتي تستدعي مبدعا رحنا
نرميها بالعشوائية والصدفة والعبثية والعدمية ..وكل أنواع اهلرطقات الفلسفية التي ترصفنا
عن حقيقة األمر.
سكت قليال ،ثم قال :ال تستغربوا مما أقوله ..فام أراه كل يوم من مشاهدات ال يدل إال
عىل هذا ..انظروا إىل جسم اإلنسان ..هذا اجلسم املعجزة الذي ال يمكن فك ألغازه ..انظروا
(  )1موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة :حممد راتب النابليس.
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يف اخلاليا العظمية ،والنسج ،والعضالت ،واألجهزة ،حتى الشعر ،وأي خلية يف اجلسم تروهنا
تتبدل من مخس إىل سبع سنوات ..أي أننا بعد كل سبع سنوات نرى إنسانا آخر بخاليا جديدة،
وبجسم جديد..
وضع يده عىل صدري هبدوء ،وقال :انظر ..ليس يف جسمك خلية واحدة قديمة،
فعظمك يتبدل ،وجلدك يتبدل ،وشعرك يتبدل ،وأقرص عمر خلية يف جسم اإلنسان خلية بطانة
األمعاء ،الزغابات تتبدل كل ثامن وأربعني ساعة ،أي يف كل ثامن وأربعني ساعة هناك زغابات
جديدة ،وأطول هذه اخلاليا تعيش سبع سنوات ،أو مخس سنوات ،معنى ذلك أنك تتبدل تبدال
جذريا كل سبع سنني عىل األكثر..
أطلق يده عني ،وسار يف القاعة قليال ،وهو يقول :تصوروا لو أن هذا التبدل حصل يف
خاليا الدماغ املرتبطة بالذاكرة..
وضع يده عىل صدر صاحبي ،وراح يقول له خماطبا :حينها سيتبدل دماغك ..وحينها
ستنسى اختصاصك ..وستنسى حرفتك ..وستنسى معارفك ..وستنسى أوالدك ..وستنسى
خرباتك ..وستنسى ذكرياتك ..وستنسى زوجتك وأوالدك.
انظروا إ ىل هذا العجب الذي يفرضه علينا أولئك الكهنة الذين يرفضون وجود املبدع
املصمم العظيم الذي يدل عليه كل يشء ..إهنم يلقوننا يف جحيم اجلنون ،وهاوية العبث.
***
عندما قال لنا هذا رسنا مجيعا إىل صديق لنا كان عامل حيوانات ،وبثثنا له شكوانا من تلك
املادية التي ملئت هبا عقولنا ،والتي وجدنا يف ختصصاتنا ما يدل عىل استحالتها.
عندما قلنا له هذا أشار لنا إىل قفص كان أمامه ،وكان فيه خفاش ..وقال :ما ذكرمتوه ِل
عن الكوليسُتول واملعدة والدماغ رأيته هنا يف هذا القفص ..فاخلفاش الذي ترون من عجائب

176

هذا الكون التي ال يمكن تفسريها تفسريا ماديا(.)1
لقد رأيت فيه من الطاقات والقدرات ما مألين بالعجب( ..)2فمقدرة اخلفاش عىل
حتديد هدفه عن طريق الصدى أمر يثري الدهشة واالستغراب.
لقد اكتشفت ـ من خالل سلسلة كبرية من التجارب قمت هبا أنا وزمالئي ـ أنه يستحيل
أن تفرس تلك القدرات تفسريا ماديا وال بيولوجيا وال تطوريا..
سأحكي لكم عن بعض التجارب التي أجريناها عليه ..منها ـ مثال ـ أننا ـ ويف بداية بحثنا
عن أدواته اإلدراكية ـ تركناه يف غرفة مظلمة متام ًا ،ووضعنا ذبابة يف إحدى زوايا الغرفة كفريسة
له ..وضعنا كامريا ليلية ملراقبة الوضع ..وما إن بدأت الذبابة بالطريان حتى حترك اخلفاش
بغاية اخلفة نحوها ،وانقض عليها ..فاستنتجنا من هذا أن اخلفاش يتمتع بحاسة إدراك حادة
جد ًا حتى يف الظالم احلالك.
لكنا رحنا نتساءل :هل حاسة اإلدراك هذه هلا عالقة بحاسة السمع؟ أم أن هذا املخلوق
يرى يف الظالم؟ ..لإلجابة عىل ذلك قمنا بتجربة أخرى ،فوضعنا يرسوعني يف زاوية من زوايا
الغرفة نفسها وغطينامها بصحيفة ،وعندما أطلق اخلفاش مل ي ِض ْع وقت ًا يف رفع الصحيفة والتهام
اليرسوعني ..فأدركنا أن مهارة اخلفاش ال عالقة هلا بحاسة الرؤيا.
ثم رحنا نقوم بتجربة جديدة يف دهليز طويل ،حيث و ِض َع خفاش يف إحدى الزوايا
وجمموعة من الفراش يف الزاوية األخرى .وضعت حواجز متعامدة مع اجلدران اجلانبية،
حيتوي كل منها عىل ثقب كبري بام يكفي ملرور اخلفاش منه ،ولكن هذه الثقوب مل تكن متعاقبة،
بل كانت موجودة يف كل حاجز بمكان خيتلف عن اآلخر ،أي أنه يتوجب عىل اخلفاش أن
يسلك طريق ًا متعرج ًا ليجتازها ..وبدأنا املراقبة ..فرأينا أنه بمجرد حتريرنا للخفاش يف هذا
(  )1انظر :التصميم يف الطبيعة :هارون حييى ،ترمجة:أورخان حممد عيل.
(  )2انظر :التصميم يف الطبيعة :هارون حييى ،ترمجة:أورخان حممد عيل.
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الدهليز الغارق يف الظالم حتى وصل إىل احلاجز األول ،ثم متكن من اجتياز الثقب بسهولة..
وهكذا مل يتمكن اخلفاش من حتديد احلاجز فحسب ،بل من حتديد مكان الثقوب أيض ًا ،وبعدما
اجتاز الثقب األخري كان اخلفاش قد مأل معدته بصيده الثمني.
لقد صعقنا ملا شاهدناه ..لكنا رحنا نجري جتارب أخرى أكثر طرافة ،منها أننا جهزنا
نفقا طويال مظلم بأسالك فوالذية يبلغ قطر كل منها 0,6ملم تتدىل بشكل عشوائي من
السقف ..وقد رأينا اخلفاش يتابع رحلته دون أن يلمس أي ًا من هذه العوائق عىل الرغم من
ضآلتها.
وقد اكتشفنا من خالل هذه التجارب وغريها أن لدى اخلفاش قدرة معجزة عىل
اإلدراك تتعلق بنظام حتديد الصدى لديه ،حيث يتمكن بواسطته من حتديد خارطة البيئة التي
يوجد فيها من خالل االنعكاسات الصوتية التي تصدر عن األشياء ،والتي ال يمكن لألذن
البرشية أن تتحسسها ..وهذا يعني أن إحساس اخلفاش بالذبابة كان بسبب األصوات التي
انعكست منها إليه.
وبموجب ذلك عرفنا أن نظام صدى الصوت عند اخلفاش يسجل كل نبضات
األصوات الصادرة ،ويقارن األصوات األصلية مع الصدى العائد ،ويقدم الوقت الفاصل بني
توليد الصوت الصادر واستقبال الصدى الوارد تقيي ًام دقيق ًا عن املسافة الفاصلة بني اخلفاش
واهلدف.
التفت إلينا ،وقال :هذا مثال بسيط عن بعض قدرات هذا الكائن العجيب ..وأرى أنه
آية من اآليات ومعجزة من املعجزات التي تدعونا إىل البحث عن مصممها العظيم الذي ال
يمكن تصور عظمتها ..فالطبيعة واملادة والصدفة والتطور كل ذلك ال يفرس لنا احلقيقة التي
حيتوي عليها دماغ هذا املخلوق العجيب.
***
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عندما قال لنا هذا رسنا مجيعا إىل صديق لنا كان عامل نفس ،وحدثناه عام رأينا من
العجائب ،وطلبنا منه أن يعطينا تفسريا هلا ..فقال :وهل أكذب عليكم حني أدعي أنه يف إمكاين
أن أعطيكم تفسريا هلا ..فأنا أيضا ممتلئ عجبا مثلكم ..وأرى أن كل األطروحات التي فرس لنا
هبا الكون ممتلئة بالدجل والكذب والتزوير ..فهذا الكون يستحيل أن يقوم وحده ..فكل األدلة
تدل عىل أنه حتت إدارة إله حكيم قدير ال يمكن تصور عظمته.
سكت قليال ،ثم قال( :)1بام أنكم حدثتموين عىل ضوء اختصاصاتكم ،فسأحدثكم عىل
ضوء اختصايص ،فقد رأيت أن التصور من أعجب طاقات اإلنسان التي ال يمكن تفسريها
تفسريا ماديا ..فاإلنسان ـ باستعامله لتصوره ـ يسافر عىل الفور إىل حيث يشاء ..واخلطيب قد
ينتقل بسامعيه إىل حيث يريد ..فهو إذا وصف جزيرة مرجانية من جزر اهلند الرشقية انتقل
ذهنه وأذهان سامعية إىل تلك اجلزيرة ..فإذا هبم يرون بأذهاهنم سلسلة صخور مرجانية حتيط
هبا ،ويرون الشاطئ املرجاين ،وتغريات لون املحيط ،والسامء املطلة عليها ،والنخيل التي هتزها
الريح ،وجزيرة يف الوسط يف حلة قشيبة من نباتات املناطق احلارة.
وهكذا قد يصف هلم البحرية الرائقة ،وهي زرقاء مثل صفحة السامء ،صافية كاملرآة،
واذا انتقل به الفكر إىل أبعد من ذلك ،فقد يرى سامعوه أعامق تلك البحرية.
سكت قليال ،ثم قال :لقد اكتشفت أن قوة التصور هي مصدر سعادة للطفل ..حيث
أنه يستخدمها يف لعبه كام حيلو له ..وما عليكم إال أن تطلعوا عىل ما يعتقده األطفال يف نفوسهم
حني اللعب معا ..فالغالم الذي حيمل عىل كتفه بندقية من اخلشب ،قد يعتقد أنه جندي بالفعل.
ال تتوقف فائدة ذلك عند الطفل ..فالتعليم والتجربة والبيئة واملهارة ،كل أولئك قد
حتيل اخليال الرائع إىل قطعة فنية ،سواء أكانت رواية متثيلية أم قطعة موسيقية أم لوحة رسم أم
جهازا دقيقا ..واألفكار إنام هي بنات التصور ،فهي اذن أسس العبقرية ،وأعظم نتاج العقل
(  )1انظر :العلم يدعو لإليامن :كريسى موريسون.
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البرشي.
عندما قال لنا هذا ،سألناه عن رسه ،فقال :دعوين من التفسريات التي درسناها
وحفظناها وبسببها رقينا يف وظائفنا ..دعونا من كل ذلك ..وهلم بنا نبحث عن احلقيقة من
باهبا الصحيح ،ال من أبواهبا العشوائية.
قلنا :ما جئناك إال لذلك؟
قال :هل رأيتم يف حياتكم آلة تتطور من تلقاء ذاهتا ،لتتحول إىل آلة أخرى ،وبوظائف
أخرى يف منتهى الدقة والكامل؟
قلنا :ال ..مل نر ذلك ..فلم تسعد البرشية بمثل هذا االخُتاع إىل اآلن؟
قال :فهل يمكن ألي آلة من اآلالت التي ترون أن تتطور من تلقاء ذاهتا؟
قلنا :كيف؟
قال :مثال يتطور جهاز احلاسوب من اجليل األول ليقفز للجيل الثاين أو اجليل الثالث
من دون حاجة ألي مطورين أو مصممني أو علامء أو فنيني؟
قلنا :ذلك مستحيل ..بل إن تغيريا بسيطا يف أي جهاز ،وألداء وظائف حمدودة جدا،
نحتاج إىل جيش من اخلرباء يف كل املجاالت.
قال :فكيف إذن يعتربون عجائب الكوليسُتول الذي يتغري بحسب احلاجة ..واملعدة..
واملخ ..واخلفاش ..وكل يشء ..كيف يعتربون هذا حركة من دون حمرك ،وصنعة من دون
صانع؟
سكتنا ،فقال :لكم أن تسكتوا ..أما أنا فقد أخذت قراري.
أخرج لنا مصحفا ،وقال :لقد رأيت يف هذا املصحف كل األجوبة عىل أسئلتي ..فريب
الذي خلق كل يشء ،أرسل ِل من يدلني عليه ،ويعلمني به ،وقد وضع ِل يف هذا الكتاب كل
األدلة التي جتعلني أرى الكون بصورته احلقيقية ،ال بصورته التي علمنا إياها دجاجلة املادة
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والطبيعة.
قال لنا ذلك ،ثم راح يقرأ علينا قوله تعاىل﴿ :واهللَّ َأ ْخرجكم ِمن بط ِ
ون أ َّم َهاتِك ْم َال
َ َ ْ ْ
َ
ون (َ )78أ َمل َي َر ْوا إِ َىل ال َّط ْ ِ
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َل َع َّلك ْم ت َْشكر َ
َت ْع َلم َ
ري
ون َش ْيئًا َو َج َع َل َلكم َّ
ْ
ات ِيف جو السام ِء ما يم ِسكهن ِإ َّال اهللَّ ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
مس َّخر ٍ
ات لِ َق ْو ٍم يؤْ ِمن َ
ون ([ ﴾)79النحل:
َ
َّ
َ ي َّ َ َ ْ
َ َ

 ،]79 ،78وغريها من اآليات الكونية ،والتي ختمت بقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْع ِرف َ
ون نِ ْع َم َت اهللَِّ ث َّم
ِ
وهنَا َو َأ ْك َثرهم ا ْلكَافِر َ
ون﴾ [النحل]83 :
ينْكر َ

ثم قال :أال ترون أن هذه اآلية الكريمة ختاطبنا ،فنحن الذين نعرف نعمة اهلل ،ونحن
الذين نعرف الكثري من تفاصيل خلقه وعجائبها ،ومع ذلك ننكر نسبتها إىل اهلل العليم املريد
القدير ..وننسبها إىل الطبيعة الصامء البكامء العمياء ..أليس ذلك ينطبق علينا؟
مل نجد ما نقوله له ..ولكنا رحنا نسأله عن رحلته إىل ذلك الكتاب املقدس الذي حيمله..
وقد حكى لنا من تفاصيلها ما جعلنا ندخل معه جنة اإليامن ،ونفر من جحيم الكفران
والطغيان.
***
ما أهنى صاحبنا حديثه حتى انترشت أنوار لطيفة عىل تلك الروضة اجلميلة التي اجتمع
فيها كل أولئك العلامء املنورين بنور اإليامن ،وقد رسى أريج تلك األنوار إىل كل لطائفي،
فرصت أرى يد اهلل احلانية ،وهي متتد إلينا كل حني بكل صنوف الرعاية واحلامية واللطف.
ورأيتها أهنا كلها تدعونا إىل رحلة أعظم وأرشف نرى فيها احلقائق ،ونتصل هبا،
ونتعايش معها بكل سعادة ..فاهلل ما أرسل إلينا هدايا لطفه إال لنهتدي إليه ،ونطرق بابه ،حتى
ال نحجب بالنعمة عن املنعم ،وباهلدية عن املهدي ،وبالرعاية عن الراعي.
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الصنعة العجيبة
يف تلك اللحظات ،جاءين رجل عىل أريكته العجيبة املتحركة ،واقُتب مني ،وقال :كام
أن النعمة حتتاج إىل منعم ..واهلدية إىل مهد ،والرعاية إىل راع ..فالصنعة ـ كذلك ـ حتتاج إىل
صانع ..فهلم بنا إىل روضة [الصنعة العجيبة] ،لتسمع من رفاقي يف اإليامن كيف رحلوا من
الصنعة إىل الصانع ،كام رحل أهل هذه الروضة من العناية إىل املعتني.
مل أشأ أن أسأله ،فقد علمت أنه ال توجد حركة عشوائية يف تلك اجلنات املقدسة..
فلذلك رست معه بكل لطف وسكينة إىل أن رأيت روضة مجيلة مزودة بكل ألوان التقنيات
البديعة التي مل أر مثلها يف حيايت ..والعجيب أهنا مجيعا ختلو من كل أنواع التلوث التي تعاين
منها صناعتنا ،فليس فيها تلوث صويت وال بيئي ..وال أي يشء ،بل هي مجال حمض.
برهان التصميم:
ما إن وصلنا ،واستقر بنا املجلس يف تلك الروضة البديعة ،وسلمت عىل ذلك اجلمع
املنور بنور اإليامن ،وسلموا عيل ،حتى قال أحدهم خماطبا رسوهلم الذي جاء يب إليهم :فلتبدأ
أنت يا صاحب النفس الطاهرة ،والعقل السليم لتحدثنا عن رحلتك إىل اهلل ،وكيف متت،
وكيف خرجت من سجون املالحدة وجحيمهم ،لتنال فضل اهلل بالدخول إىل روضات جنات
املؤمنني؟
قال :ال أزال أذكر تلك األيام جيدا ،حني كنت مزهوا بنفيس ،وبتلك اهلالة اإلعالمية
التي كانت حتيط يب ،وتسجل كل حركايت ،وتعتربين العبقري الذي ال يفرى فريه ،وال يبلغ
مبلغه ..وأذكر أيضا أولئك األغنياء وأصحاب األموال الضخمة الذين كانوا يرسلون الرسل،
ويتزلفون ِل بكل الوسائل لعيل أنعم عليهم باخُتاع من اخُتاعايت ،ليؤسسوا من خالهلا
مصانعهم ومعاملهم ورشكاهتم.
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وال أزال أذكر تلك املعاناة النفسية التي كانت هي األخرى تالحقني عند كل ثناء يثنى
عيل ،أو مديح أمدح به ..لقد كنت أقول لنفيس اجلاحدة املمتلئة بالكرب :أال خيجلك أن تفتخري
بتلك املخُتعات البسيطة التي توصلت إليها يف نفس الوقت الذي جتحدين فيه من صمم كل
تلك االخُتاعات التي ال حدود هلا ،بام فيها عقلك الذي تفتخرين به؟
وكنت أقول هلا :أليس كل ما اخُتعته ال يعدو أن يكون تقليدا ملا وجدته يف الطبيعة من
خمُتعات مصممة تصميام دقيقا ال حدود له ..فهل كنت تقلدين أعمى أبكم أصم ..وهو تلك
الطبيعة ..أم أنك كنت تقلدين صنعة عليم لطيف خبري؟
***
يف تلك األيام كان ِل صديق نصوح ،هو اآلن بيننا ،ربام كان الوحيد الذي صحبني
بصدق ،فلم يكن يطلب مني ماال وال جاها وال أي غرض من أغراض الدنيا ..كان يصحبني
فقط ليستفيد من علمي ،واستفيد من حكمته ..وكان ما استفدته منه أكثر مما استفاد مني ..فقد
فارقه ما استفاده مني ،وبقي ما استفدته منه.
يف ذلك اليوم الذي حكيت له فيه مهومي ،قال ِل :ما ذكرته من تساؤالتك صحيح
وطبيعي ،وهو يدل عىل أن فطرتك ال تزال سليمة ..لقد فكرت قبلك كثريا يف مثل هذه األمور،
ووصلت( )1إىل أن كل املخلوقات املوجودة عىل سطح األرض ،بام فيها نحن البرش ،ليست
سوى تصميم فريد ممتلئ بالغرابة ..وبام أن كل تصميم ال بد له من مصمم ..فالنتجية الطبيعية
لتينك املقدمتني الَضوريتني هي أنه ال بد هلذه اخلالئق من خالق خلقها وقت ما يشاء ،وحفظ
بقاءها بقوة وحكمة مطلقة.
قلت ،وأنا ال أزال حتت إرص تلك الفلسفات املادية التي رشبناها مع احلليب يف صغرنا
الباكر :لكن ما تقوله مرفوض من قبل نظرية التطور ،فهي ترى أن مجيع أنواع املخلوقات قد
(  )1انظر :التصميم يف الطبيعة :هارون حييى ،ترمجة:أورخان حممد عيل.
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ظهرت إىل الوجود عرب سلسلة من األحداث املتصادفة التي تطور كل منها عن اآلخر ..وبذلك
فإن املقدمة األساسية هلذه النظرية هي أن مجيع أشكال احلياة متر عرب تغريات عشوائية.
قال :عىل أي أساس يقولون هذا؟
قلت :أنت تعرف ذلك ..فهم يذكرون أن الطفرة هي التي قامت بذلك ،فتحولت احلياة
إىل ما نراها عليها؟
قال  :أليست الطفرة هي تلك االنفصاالت واالنحرافات غري املنتظمة يف جينات
الكائنات احلية؟
قلت :بىل هي كذلك ..أنت تعرف ذلك ،وال حاجة لك أن تسألني.
قال :أال ترى أن أكثر حاالت الطفرات التي عرفتها البرشية كانت تضعف أو تَض
بالكائنات احلية التي تطرأ عليها ..ويف أفضل احلاالت كانت ذات تأثري حيادي.
قلت :أجل ..ذلك صحيح ..وهو ثابت علميا.
قال :فكيف يمكن لتلك الطفرة أن تصمم هذه التصميامت العجيبة ..إن هذا التفكري ال
يشبه سوى من أطلق رصاصا عىل مجع من الناس ،وهو يأمل أن تسفر اإلصابات عن أشخاص
أوفر صحة وأحسن حاالً ..فهل يمكن قبول هذا؟
مل أدر ما أقول له ..ولكني كنت أشعر بصدق ما يقول ،فقد كان القول بالطفرة ،وكوهنا
املخُتع لتلك التصميامت العجيبة نوعا من اجلنون الذي ال يقبله عقل..
حني سكت ،ومل أرد عليه ،بادرين بقوله :ألست حتفظ ما قاله دارون يف كتابه (أصل
األنواع) عن األعضاء املعقدة.
قلت :أجل ..فقد قال( :إذا متت الربهنة عىل وجود أي عضو معقد تشكل عرب تعديالت
ضخمة ومتتالية ،فإن نظريتي ستنسف من أساسها)
قال :فهل متت الربهنة عىل ما عجز دارون عن الربهنة عليه بسبب إمكانيات القرن
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التاسع عرش العلمية البسيطة؟
قلت :أجل ..فالبحث العلمي الدقيق الذي متيز به القرن العرشون ،والذي تناول أدق
التفاصيل ،برهن عىل أن غالبية األنظمة احليوية هي بنية معقدة ال يمكن جتزئتها ..ومن األمثلة
عىل ذلك أن اآلذان تتحسس األصوات فقط إذا مرت عرب سلسلة من األعضاء الصغرية ..فإذا
ما نزع أو عطل أي واحد منها مثل إحدى عظيامت األذن الوسطى ،فإن النتيجة تعطيل حاسة
السمع بشكل تام.
قال :فالعلم أثبت إذن تعقيد هذا اجلهاز املصمم اللتقاط األصوات؟
قلت :أجل ..فكي تتفاعل األذن مع األصوات اخلارجية ،جيب أن تعمل كل أجزائها
دون استثناء يف وقت متزامن ابتداء من القناة السمعية اخلارجية ..إىل غشاء الطبل ..إىل عظيامت
األذن الوسطى ،وهي املطرقة والسندان وعظم الركاب ..إىل السائل الذي يمأل قوقعة األذن..
إىل املستقبالت السمعية ..إىل شبكة األعصاب املتصلة مع املركز السمعي يف الدماغ ..وغريها
من التفاصيل التي مل أذكرها.
قال :فهل يمكن هلذا النظام السمعي أن يتطور بشكل أجزاء منفصلة؟
قلت :ال ..ال يمكن ذلك أبدا ..ال يمكن ألي جزء أن يعمل بمعزل عن باقي أجزاء
النظام.
قلت ذلك بقوة ،وكأين أمحل مطرقة ،وأرضب هبا تلك اخلرافات التي جعلتني أهرب
من املصمم احلقيقي ألضع كل تلك التصميامت البديعة يف يدي طفرة أو طبيعة عشوائية صامء
بكامء.
***
يف ذلك احلني تسنى ِل أن أزور بلدة من بالد املسلمني دعيت إىل بعض جامعاهتا كأستاذ
زائر ،وهناك سئلت أسئلة كثرية حرجة ،حاولت أن أمتلص منها قدر اإلمكان ،لكن نفيس مل
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تتملص منها ،بل بقيت تلح عيل هبا إىل أن هداين اهلل بسببها إىل اإليامن.
ل قد قال ِل أحدهم ،وكان يبدو شابا متدينا :لقد ورد يف كتابنا املقدس هذه اآلية
الكريمةَ ﴿ :ه َذا َخ ْلق اهللَِّ َف َأر ِ
وين َما َذا َخ َل َق ا َّل ِذي َن ِم ْن دونِ ِه﴾ [لقامن ،]11 :ونحن نريد منك
توضيحها لنا بحسب اختصاصك.
حينها ابتسمت ،وقلت خماطبا سائر الطلبة :أظن أن زميلكم مل يعرف من أكون،
فتصورين رجل دين ..أنا لست كذلك يا بني ..أنا عامل وخمُتع ..وفوق ذلك أنا ال أؤمن بكل
األديان ..بل ال أؤمن باهلل أصال ..حيث أين وجدت يف املادة والطبيعة ما يفرس ِل الكون
واحلياة.
قلت ذلك كام تعودت أن أقوله مراغام به حقيقتي التي كانت ختالفني أي خمالفة ،بل
تقف يف وجهي بكل قوة..
لكن ذلك الشاب ،ومع تلك الشدة التي واجهته هبا ،رد عيل بأدب :أنا ال شأن ِل
بمعتقداتك ..فذلك يشء خاص بك ..ولكني أردت فقط أن أعلم عالقة تصميامتك
واخُتاعاتك التي نجلها ونقدرها كام نجلك ونقدرك هبذه التصميامت التي نراها نحن
تصميات إهلية ،وتراها أنت تصميامت طبيعية مادية ال عالقة هلا بإله.
قلت ،وقد أثر يف أدبه وأخالقه :أما إن قلت هذا ..فأقول لك احلقيقة بكل تواضع ..إن
كل ما نقوم به نحن املخُتعني ليس سوى تقليد للنامذج املوجودة يف الطبيعة ..كل ما تراه من
اخُتاعات ليس سوى جمرد تقليد حياول أن يرقى إىل ما يف الطبيعة من كامالت ،ولكنه ال
يستطيع ،فيكتفي بام قدر عليه.
قال أحد احلارضين :كيف ذلك؟
قلت :ال يمكن ألي مصمم برشي أن يصمم شيئ ًا مل يره أو يعرفه يف حياته ،فهو يستمد
إحياءات مرشوعه من الطبيعة حوله ،فكل ما فيها هو تصميم قائم بحد بذاته ..سأرضب لكم
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مثاال يقرب لكم ذلك( ..)1لقد قام اجليش األمريكي باخُتاع آالت صغرية جدا ،تم تصنيعها
الستخدامها كجيش صغري أعضاؤه بحجم النملة ،ليخُتق صفوف األعداء دون أن يؤْ َبه له،
ويقوم بتعطيل الرادارات واملحركات النفاثة ،وتعطيل معلومات احلواسيب.
وقد بادرت الرشكتان اليابانيتان العمالقتان [ميتسوبييش وماتسوشيتا] بتنظيم رشاكة
للعمل يف هذا املوضوع ،وأثمرت عن رجل آِل صغري جد ًا يزن حواِل  0,42غرام ويسري
برسعة  4أمتار يف الدقيقة.
وهكذا رحت أعدد هلم الكثري من األمثلة يف هذا املجال ،ومما ذكرته هلم ،قوِل :إن نظام
الطريان عند حرشة [اليعسوب] ليس إال معجزة من معجزات التصميم ..فقد أنجزت الرشكة
الرائدة يف صناعة طائرات اهليليكوبُت [سيكوريسكي] إحدى طائراهتا متخذة اليعسوب
نموذج ًا هلا ..كام بدأت رشكة  IBMالتي ساعدت [سيكورسكي] يف مرشوعها بوضع نموذج
اليعسوب عىل احلاسب ( ،)3081 IBMوقد تم تنفيذ ألفي طريقة أداء عىل الكمبيوتر عىل ضوء
املناورات التي يقوم هبا اليعسوب يف اهلواء ،وبذلك تم بناء نموذج سيكورسكي للطائرات
احلربية ولطائرات النقل عىل غرار نموذج اليعسوب.
وقد قام [جيلز مارتن] املصور للظواهر الطبيعية ،بإجراء دراسات عىل اليعسوب
استغرقت سنتني ،وهو يذكر بأن هذه املخلوقات هلا آلية طريان غاية يف التعقيد.
ثم رحت أخرج صورة من حمفظتي لليعسوب ،وأقول هلم :يشبه جسم اليعسوب البنية
احللزونية املغلفة باملعدن ،حيث يتصالب جناحاه مع جسمه ويبدو لوهنام متدرج ًا من اللون
األزرق الثلجي إىل األمحر الداكن ..وبسبب هذه البنية يتميز هذا املخلوق بقدرة عجيبة عىل
املناورات ..وبغض النظر عن الرسعة أو االجتاه الذي يتحرك وفقه ،يمكن هلذه احلرشة أن
تتوقف فجأة ،ثم ترشع بالطريان يف االجتاه املعاكس ..كام يمكنها فض ً
ال عن ذلك أن تبقى معلقة
(  )1انظر :التصميم يف الطبيعة :هارون حييى ،ترمجة:أورخان حممد عيل.

187

يف اهلواء بغرض الصيد يف هذا الوضع ،ولتستطيع أن تتحرك بمرونة نحو فريستها ،كذلك
يمكنها أن تزيد من رسعتها التي تعترب غري عادية بالنسبة حلرشة  40كم يف الساعة ..وعندما
يصطدم اليعسوب مع هذه الرسعة بالفريسة تكون صدمة املفاجئة شديدة الوقع ..وبسبب
أسلحة اليعسوب التي تتميز بمرونة فائقة ومقاومة شديدة فإن البنية املرنة جلسمه متتص صدمة
االرتطام ،وهذا بالطبع ما ال حيدث للفريسة التي ما تلبث أن تقع مغمى عليها أو حتى ميتة من
شدة الصدمة.
وبعد االصطدام تأخذ ساقا اليعسوب دورها كأكثر أسلحته فتك ًا ،حيث متتد الساقان
إىل األمام لإلمساك بالفريسة املصدومة التي ال تلبث أن تصبح رهينة الفكني القويني ليتوليا
متزيقها.
أما عيناه فتعتربان أفضل نموذج لعيون احلرشات ،حيث حيمل اليعسوب عينني حتتوي
كل منها عىل ثالثني ألف عدسة خمتلفة ،وتزود هاتان العينان الشبه كرويتني ـ والتي يبلغ حجم
كل منهام نصف حجم الرأس تقريب ًا ـ احلرشة بمجال رؤيا واسع جد ًا ..وبفضلهام يمكن أن
يبقى اليعسوب عىل اطالع بام جيري وراء ظهره.
وهكذا يبدو اليعسوب جمموعة من األنظمة ،كل منها حيتوي عىل بنية فريدة ومثالية ،إال
أي من هذه األنظمة يعطل عمل النظام اآلخر ،ومع ذلك فقد صممت
أن أي تشوه قد يطرأ عىل ً
كل هذه األنظمة دون أي صدع أو رشخ ،وهكذا أمكن هلذه احلرشة أن تستمر يف دورهتا
احليوية؟
بعد أن أهنيت هذه األمثلة وغريها ،قام شاب آخر ،وقال :والذبابة ..أمل تلهمكم هي
األخرى بعض االخُتاعات التي نراها؟
ابتسمت ،وقلت :لقد ذكرتني بيشء مهم ..فقد قام املهندسون الذين طوروا الرجل
اآلِل بدراسة احلرشات الستقاء أفكارهم ..فقد أظهر الرجل اآلِل الذي قام بناؤه عىل مبدأ
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أرجل احلرشات توازن ًا أفضل ..وعندما تم تركيب وسائد شافطة عىل أقدام الرجل اآلِل أصبح
بإمكانه السري عىل اجلدران مثل الذبابة متام ًا..
ثم ابتسمت ،وقلت :أال تعجبون أن يكون الرجل اآلِل الذي صنعته تلك الرشكة
اليابانية ،والذي انبهر له مئات املاليني من الناس ..مل يكن سوى تقليدا للذبابة ولغريها من
احلرشات؟
قال آخر :كيف ذلك ..وهل يمكن هلذا الذباب الذي يتوفر باملاليري أن تكون له كل
هذه األمهية ،وكل هذه الطاقات؟
قلت :أجل ..فالذبابة املنزلية ظاهرة عىل درجة كبرية من التعقيد ..حيث أهنا تقوم يف
البداية بمعاينة األعضاء التي ستستخدمها يف الطريان ..ثم تأخذ وضعية التأهب للطريان،
وذلك بتعديل وضع أعضاء التوازن يف اجلهة األمامية ..ثم تقوم بحساب زاوية اإلقالع معتمدة
عىل اجتاه الريح ورسعة الضوء التي حتددها بواسطة حساسات موجودة عىل قرون
االستشعار ..ثم يف األخري تقوم بالطريان ..وكل هذه العمليات جمتمعة ال تستغرق أكثر من
جزء من مائة جزء من الثانية ..وهي قادرة عىل زيادة رسعتها حتى تصل إىل  10كم يف الساعة.
هلذا السبب يطلق عليها عندنا [سيدة الطريان البهلواين] ،فهي تسلك أثناء طرياهنا
مسار ًا متعرج ًا يف اهلواء بطريقة خارقة ،كام يمكنها اإلقالع عمودي ًا من املكان الذي تقف فيه،
وأن حتط بنجاح عىل أي سطح بغض النظر عن انحداره أو عدم مالئمته ،كام يمكنها أن تقف
عىل األسقف مع أن قانون اجلاذبية يستدعي وقوعها إىل األسفل ،إال أهنا صممت بنظام خاص
يقلب املستحيل معقوالً ،حيث يوجد عىل رؤوس أقدامها وسادات شافطة ،تفرز سائ ً
ال لزج ًا
عندما تالمس السقف.
وهكذا رحت أصف هلم بدقة العجائب التي أودعها اهلل يف الذبابة وقدراهتا عىل
الطريان ،مما أثار إعجاهبم ،وقد سمعت بعضهم حينها يقرأ قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا النَّاس ِ
رض َب
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ِ
م َث ٌل َفاست َِمعوا َله إِ َّن ا َّل ِذين تَدْ ع َ ِ
اجت ََمعوا َله َوإِ ْن َي ْسل ْبهم
ون م ْن دون اهللَِّ َل ْن َخيْلقوا ذ َبا ًبا َو َل ِو ْ
َ
ْ
َ
ُّ
ف ال َّطالِب َواملَْ ْطلوب﴾ [احلج ،]73 :لكني تظاهرت بعدم
الذ َباب َش ْيئًا َال َي ْس َتن ِْقذوه ِمنْه َضع َ
سامعي له ،ألين مل أحب أن أبدو بغري املظهر الذي جئت به.
***
بعد أن قلت هذا ،قام شاب آخر ،وقال :اسمح ِل أن أقول لك بأنني أنا وجمموعة من
زمالئي مثلك نحب العلم ،ونكتفي بتفسرياته ،ولذلك لنا موقف سلبي من الدين ،ومن
اإلله ..مع تعايشنا طبعا مع زمالئنا الذين خيالفوننا الرأي ..ولكنا نجد بعض اإلشكاالت،
فأرجو أن جتيبني عنها ،ولعلها تكون سببا يف خروج زمالئنا املؤمنني من التفسريات الدينية
التي ترجع األمر ملصمم غيبي تسميه [اهلل] ..إىل التفسريات علمية واقعية نسميها [الطبيعة
واملادة]
قلت :ما دام األمر كام تقول ،فهات أسئلتك ،وسأجيبك عىل ضوء اختصايص.
قال :لقد قرأنا عن أعالم نظرية التطور الكبار أن الطيور تنحدر من الزواحف ..وأهنا
يف أصل ها كانت منها ،ثم تطورت ..لكنا نرى أن هذا التفسري ال يدل عىل أي آلية من آليات
عمل أجسام الطيور التي ختتلف كلي ًا عن بنية الثدييات.
قلت ،وقد استفزين السؤال ،وذكرين بحديث صاحبي :وما املانع من ذلك؟
قال :املانع من ذلك أشياء كثرية ..مثال تشكل األجنحة يف الطيور ،والتي تعترب اخلاصية
الرئيسية فيها عائق ًا كبري ًا يصعب تفسريه ..حتى أن بعض التطوريني عرب عن ذلك بقوله( :من
امليزات التي متتاز هبا األعني واألجنحة هي أهنا يمكن أن تعمل فقط إذا كانت مكتملة التطور..
بتعبري آخر :العني املتطورة نصفي ًا ال يمكن أن ترى ،وأجنحة نصفية ال يمكن أن تطري ..أما
كيف جاءت هذه األعضاء إىل الطبيعة ،فهذا أمر ال يزال يكتنفه الغموض)
مل أجد إال أن أصارحه بقوِل :ال يمكنني أن أجيبك عن هذا السؤال ..ففي احلقيقة من
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الصعب اإلجابة عنه ،بل من املستحيل ..ذلك أن البنية املتقنة لألجنحة من التعقيد بحيث
يصعب تصورها أو تفسريها خالل سلسلة من الطفرات املتتالية ..ومثل ذلك تفسري حتول
الساق األمامية إلحدى الزواحف إىل جناح عصفور ،هي أيضا تبقى غري ممكنة التفسري إىل
األبد..
وليس ذلك فقط ،بل إن وجود األجنحة ال يكفي وحده لتتحول الزواحف أو غريها
إىل طيور ..ذلك أن عددا كبريا من اآلليات التي يستخدمها الطائر يف الطريان هي أيضا حتتاج
إىل تفسري ..فعظام الطائر عىل سبيل املثال أخف من تلك التي حتملها الثدييات بشكل متميز..
ومثل ذلك بنية الرئة وعملها ..والبنيات اهليكلية والعضلية ..كلها ختتلف عن تلك املوجودة
يف الثدييات ..وهكذا ال يمكن لكل هذه اآلليات أن توجد عرب الزمان عن طريق عمليات
تراكمية..
قال الشاب :إنك بقولك هذا حتطم األسس التي يقوم عليها إيامننا بنظرية التطور ،والتي
وجدنا أهنا مالذنا الوحيد الذي يفرس نشأة احلياة بعيدا عن احلاجة إلله.
قلت :لست أدري ما أقول لك ..ولكن هذه هي احلقيقة التي أؤمن هبا ..فنظرية التطور
من الضعف بحيث ال تستطيع أن تتكهن بأمثال هذه التفاصيل.
قال الشاب :ولكن قولك هذا يصب يف مصلحة املؤمنني بوجود إله؟
قلت :أنا ال هيمني يف مصلحة من يصب ..أنا أتكلم عن احلقيقة العلمية يف هذا اجلانب،
أما كوهنا أداة تستخدم يف مصلحة الدين أو غريه ،فال شأن ِل بذلك.
قال الشاب :فكيف نواجه من خيالفنا من املتدينني ،وأنت إمامنا تقول هذا؟
مل أجد م ا أقول له إال ما تعودت سامعه من أساتذيت عندما يصيبهم البهت واحلرية:
أخربوهم أن العلم مل يكتشف ذلك بعد ..وقد يكتشفه يف املستقبل.
قال الشاب :فقد يواجهوننا بنفس جوابنا ،فيقولون :وما أدراكم لعل العلم سيكشف
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عن وجود املصمم احلقيقي الذي صمم هذا الكون ،وأنه عليم خبري لطيف ،وليس طبيعة
عمياء صامء بكامء.
***
مل أجد ما أقول له إال أنني أدركت بعد خروجي من تلك املحارضة أن الشاب مل يكن
ملحدا كام ذكر ،وإنام كان مؤمنا ،وكان يعرف الطريقة التي يصطاد هبا أمثاِل ..ومع علمي
بذلك إال أنني مل أتأثر ،وإنام فرحت بكوين أجبت بام عيل أن أجيب به.
لقد كان لتلك الرحلة أثرها يف نفيس ،وقد ذهبت لصاحبي الذي ذكرته لكم ،وأخربته
عنها ،فطلب مني أن أذهب معه لتلك البالد ،وأن نالقي أولئك الشباب ،وبالفعل ذهبت معه
إليها ،لكن ال بصفتي أستاذي زائرا خمُتعا ممتلئا بالزهو والغرور ،وإنام رجعت إليها بصفتي
تلميذا بسيطا من تالميذ اإليامن.
وقد بقيت بينهم مع صديقي شهرا كامال نتحاور ،ونتناظر يف كل املسائل ..وعىل الرغم
من طرحنا لكل ما يف جعبتنا من الشبهات إال أن أولئك الشباب املنورين بنور اإليامن أجابوا
عنها أحسن إجابة ،وأدق إجابة.
مل نملك بعد ذلك إال أن ندخل جنة اإليامن ،ونفر من جحيم اجلحود والكفران.
برهان التكيف:
بعد أن أهنى الرجل األول حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان التصميم] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية..
فاسمعوا حديثي عن برهان من براهني الصنعة البديعة ،أطلقت عليه اسم [برهان التكيف]..
وهو برهان يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات ،فاهلل تعاىل وفر
لكل صنعة صنعها البيئة املناسبة هلا ،والكيفية التي تستطيع أن تؤدي هبا وظائفها بكل يرس
وسهولة.
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وألبسط لكم هذا أرضب لكم مثاال عن السيارة وخمُتعها هل ترونه اخُتع السيارة
فقط ،أم أنه اخُتع معها الطريق التي تسري عليها ،وكل الظروف التي حتيط هبا ..الشك أنكم
تعلمون أن كل خمُتع أو صانع يف الدنيا يقترص عىل بعض أجزاء الصنعة ،أما تفاصيل البيئة
املحيطة هبا ،فيحتاج إىل خرباء آخرين ،ويف كل املجاالت.
أما صنعة اهلل تعاىل ،فهي يف منتهى الكامل ،ولذلك تراعي كل الظروف والبيئات التي
تتواجد فيها ..وقد كان هذا أول ما أثار يف التساؤالت الداعية للبحث يف احلقائق اإليامنية.
وقد بدأ ذلك برحلة علمية قمت هبا إىل الصحراء( )1حيث احلر القائظ هنار ًا ،والربد
القارس ليالً ،واجلفاف املستمر ألسابيع ،بل لشهور عديدة ..فكل هذه اخلصائص متيز احلياة
يف البيئة الصحراوية.
لكن رغم هذه الظروف التي تبدو صعبة للغاية ،وجدت الكثري من أنواع الكائنات احلية
تستطيع أن تعيش يف هذه البيئة ،وبكل يرس وسهولة ..وهذا مما مألين بالعجب.
قلت حينها ملرشدي ،وهو من سكان تلك الصحراء التي ذهبت إليها :كيف تستطيع
هذه احليوانات أن تعيش يف هذا اجلحيم الذي ال يطاق؟
ابتسم ،وقال :ال تقلق عليها ..فقد خلق اهلل هلا من اخلصائص اجلسمية ما تستطيع به
العيش يف هذه البيئة القاسية.
قلت له خمتربا :دعنا من احلديث عن اهلل ..وحدثنا بلغة العلم ..فالعلم ال يعرف إال ما
تنتجه املخابر واملعامل.
قال مبتسام :لقد أجبتك بكال اإلجابتني ..فقد أخربتك بام ذكره العلم من تزويدها
باخلصائص املناسبة التي تيرس عليها التكيف مع البيئة التي تعيش فيها ..وذكرت لك أيضا أن
تلك اخلصائص ال يمكن أن تكون وليدة ذاهتا ،وإنام وليدة طرف خارجي ،وذلك الطرف
(  )1انظر :الروعة يف كل مكان :هارون حييى ،ترمجة:مصطفى الستيتي.
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خارجي هو ما أطلق عليه أنا ومجيع املؤمنني اسم [اهلل] ..وإن شئت أن تطلق عليه اسام آخر،
فلك ذلك.
قلت :أنا والعلامء نطلق عليه اسم [الصدفة]
قال :الصدفة ليست طرفا خارجيا ..بل هي نوع من اهلروب من احلقيقة ..والصدفة
حمكومة باالحتامالت الرياضية ،وهي يستحيل أن تنطبق عىل هذه الكائنات الغريبة التي تراها..
بل يستحيل أن تنطبق عىل يشء ..فالعبث ال ينتج نظاما ،وال صنعة بديعة ..بل ال ينتج شيئا.
مل أشأ أن أرد عليه ،ألن كنت مقتنعا بجوابه ..فالصدفة مل تكن إال هروبا من احلقيقة
العظمى ..التي يدل كل يشء عليها.
***
بعد أن جرى بيني وبينه هذا احلوار رست معه مسافات هائلة وسط الصحراء ،ومعنا
مجيع األجهزة واملعدات ..ويف الطريق وجدنا األفعى الصحراوية ،وقد بدت لنا غريبة عجيبة
يف تلك الصحراء القاحلة التي تكاد تصبح نارا حارقة ..ومع ذلك رأيناها ،وهي تعيش حتت
الرمال ،بل تدفن نفسها يف الرمال بحركة متوجية جانبية ،ثم يتحرك ذيلها برسعة من اليسار إىل
اليمني ،ورسعان ما تشمل هذه احلركة جسم األفعى كله حتى تدفن داخل الرمال ،وعىل شكل
ثالثة التواءات ..وأحيان ًا تُتك عين ًا واحدة أو كلتيهام خارج الرمال ،حتى تستطيع اصطياد
فرائسها.
لقد أثار ذلك تعجبي ،فسألت املرشد عن األذى الذي يمكن أن يلحق بعيون األفعى
بسبب هبوب العواصف الرملية ،فقال ِل :ال تقلق عليها ،فقد زود اهلل عينها بالكثري من املزايا
التي حتميها من أذى العواصف ،فهي مغلفة بطبقة شفافة تقيها أثرها.
مل أشأ أن أعلق عليه هذه املرة ،فقد علمت أن اسم [اهلل] جيري عىل لسانه بشكل
اعتيادي ،كام جيري اسم [الطبيعة] عىل لساين ،ومل يكن هناك فرق بيني وبينه سوى يف كون إهله
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عاملا قدير خبريا حيا ،وطبيعتي بكامء صامء عمياء ميتة.
***
بعدها رسنا يف الصحراء ،حيث رأينا الثعلب الصحراوي الذي ي َعدُّ من أصغر أنواع
الثعالب ،والذي يمتاز باتساع أذنيه إىل درجة كبرية.
وقد سألت صاحبي عنه ،وعن رس أذنيه الكبريتني ،فقال ِل :لقد حبا اهلل هذا النوع من
الثعالب بأذنني كبريتني ،ال لتمييز أصوات الفرائس فحسب ،بل لضبط درجة حرارة اجلسم
أيضا ..فلها كال هذين الدورين املهمني حلياته واستقراره.
أكملنا سرينا ،حيث رأينا [السحلية ذات األنف املجدايف] ،وهي تقوم بتحريك أقدامها
وذيلها عىل ال رمال بحركة شبيهة بالرقص ..فسألت صاحبي عنها ،فذكر ِل أن غرضها من
ذلك هو تربيد أقدامها وذيلها..
وهكذا رسنا يف الصحراء ،وهو يفرس ِل كل ما أراه من مشاهد ،ويبني ِل ما أودع اهلل
فيها من اخلصائص والقوى التي تتيح هلا العيش بسهولة ويرس ..إىل أن مررنا عىل جمموعة كبرية
من اجلامل يف وسط الصحراء ..فقال ِل من غري أن أسأله :انظر إىل اجلمل ،فقد دعانا ربنا إىل
ون إِ َىل ْ ِ
النظر إليه ،والتأمل فيام أودع فيه من لطيف صنعه ..لقد قال يف ذلكَ ﴿ :أ َف َال َينْظر َ
اإلبِ ِل
ف خلِ َق ْت ﴾ [الغاشية]17 :
َك ْي َ
قلت ،وأنا أبتسم :أليس من العجب أن يتحدث اإلله الذي تذكر أنه صمم هذا الكون
مجيعا ،عن هذا املخلوق ..فأين يكون اجلمل أمام املجرات والنجوم العظيمة والثقوب
السوداء؟
ابتسم ،وقال :الكل خلق اهلل ..وله أن حيدثنا عام يشاء ..وهو خياطبنا نحن البرش ،كام
خاطب غرينا من املخلوقات ،بام يتناسب مع طبيعتنا وبيئاتنا املختلفة..
واهلل مل حيدثنا عن اجلمل فقط ..بل حدثنا عن السموات واألرض والنجوم والكواكب
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والبحار واألهنار واجلبال والصحراء . .وكل ما خيطر ببالك ،وما ال خيطر عىل بالك ..حتى
البعوض حدثنا اهلل عنه ،وأمرنا باالعتبار به ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َال َي ْست َْحيِي َأ ْن َي ْ ِ
َض َب َم َث ًال َما
احلَ ُّق ِم ْن َر يهبِ ْم َو َأ َّما ا َّل ِذي َن َك َفروا َف َيقول َ
ون َأنَّه ْ
وض ًة َف َام َف ْو َق َها َف َأ َّما ا َّل ِذي َن آ َمنوا َف َي ْع َلم َ
ون َما َذا
َبع َ
َأراد اهللَّ ِهب َذا م َث ًال ي ِض ُّل بِ ِه كَثِريا وهي ِدي بِ ِه كَثِريا وما ي ِض ُّل بِ ِه إِ َّال ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ ﴾ [البقرة]26 :
َ َ
ً َ َ
َ َ
ً َ َْ
كان لقراءته وقع خاص يف قلبي ،وكان للمعاين التي رشحها ِل من اآلية تأثريها الكبري
يف نفيس ،فرحت أقول له جادا ال مازحا :ما دام ربك قد أمرك بالنظر إىل اجلامل ،فال شك أنك
قد نفذت أمره ،فأخربين ما الذي رأيته فيها؟
قال ،وقد رسه سؤاِل(:)1أول ما يلفت األنظار يف اإلبل خصائصها البينات والشكل
اخلارجي الذي ال خيلو تكوينه من لطائف تأخذ باأللباب ،فالعينان حماطتان بطبقتني من
األهداب الطوال تقياهنام القذى والرمال ..أما األذنان فصغريتان قليلتا الربوز ،فض ً
ال عن أن
الشعر يكتنفها من كل جانب ،ليقيها الرمال التي تذروها الرياح ،وهلام القدرة عن االنثناء خلف ًا
وااللتصاق بالرأس إذا ما هبت العواصف الرملية ..أما املنخران ،فيتخذات شكل شقني
ضيقني حماطني بالشعر وحافتهام حلمية ،فيستطيع اجلمل أن يغلقهام دون ما قد حتمله الرياح إىل
رئتيه من دقائق الرمال ..أما ذيله  ،فيحمل عىل جانبيه شعر ًا حيمى األجزاء اخللفية من حبات
الرمل التي تثريها الرياح السافيات كأهنا وابل من طبقات الرصاص ..أما قوائم اجلمل ،فهي
طويلة لُتفع جسمه عن كثري مما يثور حتته من غبار ،كام أهنا تساعده عىل اتساع اخلطو وخفة
احلركة.
وهكذا تتحصن أقدام اجلمل بخف يغلفه جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة
تتسع عندما يدوس اجلمل هبا فوق األرض ،ومن ثم يستطيع السري فوق أكثر الرمل نعومة،
وهو ما يصعب عىل أية دابة سواه ،وهذاما جيعله جدير ًا بلقب (سفينة الصحراء)
(  )1انظر :كتاب رحيق العلم واإليامن ،الدكتور أمحد فؤاد باشا.
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و مما يناسب ارتفاع قوائم اجلمل طول عنقه ،حتى يتناول طعامه من نبات األرض ،كام
أنه يستطيع قضم أوراق األشجار املرتفعة حني يصادفها ،هذا فض ً
ال عن أن هذا العنق الطويل
يزيد الرأس ارتفاع ًا عن األقذاء ،ويساعد اجلمل عىل النهوض باألثقال.
هلذه اخلصائص وغريها ،والتي حباها اهلل لإلبل ،ال تزال تعترب يف كثري من املناطق
القاحلة الوسيلة املثىل الرتياد الصحارى ،فقد تقطع قافلة اإلبل بام عليها من زاد ومتاع نحوا
من مخسني أو ستني كيلومُتا يف اليوم الواحد ،ومل تستطع السيارات بعد منافسة اجلمل يف ارتياد
املناطق الصحراوية الوعرة غري املعبدة.
وحني يربك اجلمل للراحة أو يناخ ليعد للرحيل يعتمد جسمه الثقيل عىل وسائد من
جلد قوي سميك عىل مفاصل أرجله ،ويرتكز بمعظم ثقله عىل كلكله ،حتى أنه لو جثم به
فوق حيوان أو إنسان طحنه طحن ًا.
وهذه الوسائد إحدى معجزات اخلالق التي أنعم هبا عىل هذا احليوان العجيب ،حيث
أهنا هتيئه ألن يربك فوق الرمل اخلشنة الشديدة احلرارة التي كثري ًا ما ال جيد اجلمل سواها
مفُتش ًا له ،فال يباِل هبا وال يصيبه منها أذى.
قلت :فأنت ترى بأن اهلل أعد اإلبل إعدادا من أجل مهام السفر الصعبة!؟
قال :ليس ذلك فقط ..أو باألحرى ذلك ما يمكن أن يعرف بالنظر البسيط القارص.
قلت :فهل هناك نظر آخر أعمق وأطول؟
قال :أجل ..هناك أشياء حتتاج إىل نظر أعمق ،أو بأجهزة تعني البرص القارص.
قلت :فحدثني عن بعض ما دل عليه النظر األعمق.
قال :منها أن اجلمل حيافظ عىل مياهه بقدر اإلمكان ،ألنه يف صحراء قليلة املياه ،فلذلك
ال تراه يتنفس من فمه ،وال يلهث أبد ًا مهام اشتد احلر ،أو استبد به العطش ،وهو بذلك يتجنب
تبخر املاء من هذا السبيل ..وهو ال يفرز إال مقدار ضئي ً
ال من العرق عند الَضورة القصوى
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بفضل قدرة جسمه عىل التكيف مع املعيشة يف ظروف الصحراء التي تتغري فيها درجة احلارة
بني الليل والنهار ،ويستطيع جهاز ضبط احلرارة يف جسم اجلمل أن جيعل مدى تفاوت احلرارة
نحو سبع درجات كاملة دون رضر ،وال يضطر اجلمل إىل العرق إال إذا جتاوزت حرارة جسمه
 41م ويكون هذا يف فُتة قصرية من النهار ،أما يف املساء فإن اجلمل يتخلص من احلرارة التي
اختزهنا عن طر يق اإلشعاع إىل هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء ،وهذه اآللية وحدها
توفر للجمل مخسة ألتار كاملة من املاء.
و هناك أمر آخر يستحق الذكر ،وهو أن اجلسم يكتسب احلرارة من الوسط املحيط به
بقدر الفرق بني درجة حرارته ودرجة ذلك الوسط ،ولو مل يكن جهاز ضبط حرارة جسم
اجلمل ذكي ًا ومرنا بقدرة اخلالق اللطيف لكان الفرق بني درجة حرارة اجلمل ودرجة حرارة
هجري الظهرية فرق ًا كبري ًا جيعل اجلمل إىل 41م يف هنار الصحراء احلارق يصبح هذا الفرق
ضئي ً
ال وتقل تبع ًا لذلك كمية احلرارة التي يمتصها اجلسم ،وهذا يعني ان اجلمل الظمآن يكون
أقدر عىل حتمل القيظ من اجلمل الريان  ،فسبحان اهلل العليم بخلقه.
قاطعته قائال :فكل هذا من اخلصائص التي وفرت هلذا احليوان ليكون مركبا صاحلا يف
الصحراء القاحلة.
قال :هذا بعض ما متكن العلم من معرفته ..وهناك الكثري مما ال يزال يف طي الغيب.
***
بقيت معه مدة أحدثه وحيدثني ،وقد حاولت أن أستعمل كل الوسائل إلقناعه بالصدفة
والتطور والطبيعة وكل املصطلحات التي حفظناها إال أنه كان يأبى عيل ،لكنه يف األخري أبدى
نوعا من االستسالم املرشوط ،حيث قال ِل ،ونحن يف جوف الصحراء :سأقوم بعمل خطري،
وهو أن أثقب عجالت هذه السيارة ..أو أفرغها من الوقود ..وبعد ذلك نُتك للصدفة أن
تعمل عملها يف تصليح العجالت ،أو يف توفري عجالت بديلة ،أو يف توفري الوقود الضائع ..إن
198

قبلت هبذا فسؤؤمن بالصدفة؟
قلت ،وقد امتألت بالرعب :كيف تقول هذا ..أتريد أن تلقي بنا إىل التهلكة؟
قال :فلم تطبق الصدفة عىل من تشاء ،وتنزعها ممن تشاء ..أترى أن العقل احلكيم يقول
هذا؟
مل أجد ما أجيبه به  ..لكني امتألت رعبا مما قاله ،حتى أين طلبت منه أن نعود ،وأنا يف
غاية اخلوف ،ألين أعلم أن من ضاع يف تلك الصحراء القاحلة لن يعود أبدا.
لكن قوله هذا كان له تأثريه الشديد عىل جلم ذلك الغرور الذي أصابني طيلة حيايت،
حتى أن اهللع صار يصيبني كل ما سمعت كلمة [الصدفة] إىل أن جاء ذلك اليوم الذي ختلصت
فيه من كربيائي وعقدي النفسية ،وصحت فيه بمأل صويت باإليامن ،وقد كان أول ما فعلته هو
ذهايب لتلك الصحراء ،وزياريت لذلك الصديق العبقري الذي أوصل ِل رسائله بكل دقة
وهدوء وأدب.
برهان التناسق:
بعد أن أهنى الرجل الثالث حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان التكيف] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية..
فاسمعوا حديثي عن برهان من براهني الصنعة العجيبة ،أطلقت عليه اسم [برهان التناسق]..
وهو برهان يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
فقد كان أول ما شد انتباهي ـ وأنا الذي كنت أمارس ألوانا خمتلفة من الفنون ابتداء
بالرسم والنحت وانتهاء بالغناء واملوسيقى ـ هو ذلك اجلامل العظيم الذي يبدو مالزم ًا لكل
أج زاء الكون ،والذي مل يستطع عقيل أن هيضم كونه جاء صدفة ،وعن طرق عشوائية ال تدبري
وراءها وال تصميم.
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لقد كان( )1مجال السحب ،وقوس قزح ،والسامء الزرقاء ،والبهجة الرائعة التي متال
نفس الناظر إىل النجوم ،وإىل القمر يف طلوعه ،والشمس يف غروهبا ،وروعة الظهر الفائقة ،كل
ذلك هيز كياين ومشاعري ويمألين بترشب كل ألوان اجلامل وسحره.
وهكذا كنت أتأمل من خالل املجاهر أصغر حيوان ،وأدق زهرة ،فأرى كيف تزينها
خطوط من اجلامل حمكمة الصنع ..وكنت أرى اخلطوط البلورية التي توجد يف العنارص
واملركبات ،من ندفة الثلج إىل األشكال األصغر منها ،إىل ما ال هناية ،كلها يف منتهى اجلامل
والدقة والتناسق.
وهكذا كنت أرى كل ورقة من األوراق وهي ختتال يف أكمل شكل ،وأمجل ختطيط..
وأرى لكل نبتة صفة فردية ،وخطوط فن أصيلة ،وبتنظيامت كاملة ،ووفق تصميامت صحيحة،
وأرى ألواهنا ،وهي موزعة بشكل مدهش ،ومن النادر ،إن مل يكن من املحال ،ان ختتلط مع ًا.
وهكذا كنت أرى الوادي األخَض ،واألشجار الباسقة ،والصخور ،واجلبال التي جيلل
قممها الثلج . .وأرى التتابع الفاخر ألمواج املحيط ،وتالطمها عىل أرض الشاطئ ،وحتليق
الطيور يف اجلو .سواء فوق البحر أو عىل طول الشاطئ أو يف الغابة مع ألواهنا املكيفة.
كل ذلك كان هيزين هزا ،وأحاول تقليده يف اللوحات التي أرسمها ،واملوسيقى التي
أسجلها ،ولكني مل أكن أوصل إىل املهتمني بفني واملعجبني به سوى مقدارا ضئيال من ذلك
اجلامل الذي حبا اهلل به الكائنات.
***
وقد كنت مع كل ذلك اجلامل الذي أعيشه يف صحبة الكائنات أتأمل أملا شديدا لألفكار
التي تعشش يف عقيل ،والتي ربيت عليها ،وغذيت هبا ،والتي جتعلني أرمي كل ذلك اجلامل
واإلبداع والتنسيق بالعشوائية والصدفة ..إىل أن جاء ذلك اليوم الذي التقيت فيه الفنان
(  )1انظر :العلم يدعو لإليامن :كريسى موريسون.
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احلقيقي الذي دلني عىل ريب ،وهداين إليه ،وبواسطته حللت بينكم يف هذه الروضة املمتلئة
بالربكات.
لقد قال ِل ،بعد أن زار معرضا كنت أقمته يف البلدة التي يسكن فيها :مرحبا بك ضيفا
عندنا ..واسمح ِل أن أذكر لك شيئا سمعته عنك ..ولست أدري مدى صحته ..وأظن عىل
الغالب أنه غري صحيح.
قلت :أنا يف االستامع ،فاذكر ما سمعت ،وسأجيبك.
قال :سمعت أن لوحاتك هذه ليست من تصميمك ،وأنك لست املبدع الذي أبدعها،
وال الفنان الذي أخرجها..
قلت ،وقد امتألت غيظا :من قال هذا ..من قال هذا فهو حاسد حاقد ..وأنا مستعد
ألن أرميه يف السجن بسبب هذه الدعوى املمتلئة باحلسد.
اجتمع الناس حولنا ،عندما سمعوا رصاخي ،وراحوا حياولون بكل الوسائل أن
هيدئوين ،لكني مل أستطع اهلدوء ،فقد شعرت أن كرامتي قد هدرت ،وأن عريض قد استبيح
بتلك الدعوى ..لذلك أمسكت بتالبيب الرجل الذي حدثني ،ورحت أطلب منه أن يذكر ِل
اسم الذي قال له هذا.
لكنه قال ِل هبدوء ،وأمام مجيع احلضور :سأذكره لك ..فدع عنك ثيايب..
تركته ،فقال بكل هدوء :إهنا امرأة سمعت أن اسمها [صدفة] ،وبعضهم يطلق عليها
[طبيعة] ،ولست أدري كيف تسمى يف بالدكم ..لقد أخربين بعضهم أهنا هي التي صممت
هذه اللوحات ..وما كان دورك أنت إال إخراجها ونسبتها إىل نفسك.
مل ألتفت يف ذلك احلني من فرط غضبي ملا ذكره من أسامء ،وما يريد هبا ..بل رحت أقول
للجمع احلارض :هل تعرفون هذه املرأة ..أعد هلم ذكر اسمها ..أخربوين أين تسكن ..وسأبلغ
الرشطة عنها حاال؟
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ضحك اجلميع ،فتعجبت لضحكهم ،وزاد غضبي ،لكنهم استطاعوا هتدئتي،
وأخربوين بام أراده الرجل ،فتنفست الصعداء ،وشعرت حينها بأنه قد وجه ِل أكرب حجة يمكن
أن يوجهها أحد من الناس..
***
طلبت من بعض أصدقائي عندما انتهى املعرض أن حيَضه ِل ،فقال ِل ،وقد توهم أين
أريد به سوءا :ال تغضب ،فالرجل مل يقصد أن يؤذيك ..فأنا أعرفه جيدا ،فهو فنان مبدع ،وهو
مثلك متاما يامرس أنواعا خمتلفة من الفنون ..لكنه أراد فقط أن يمزح معك.
قلت :ال ..الرجل ال يمزح . .الرجل مل يقل إال احلق ..لقد قدم ِل أعظم هدية ..وأنا
أريد حضوره ليكمل ِل ما بدأه ..ليخلصني من غفويت وجهالتي ،ويعيد إِل ذايت وحقيقتي.
تعجب الرجل من هذا احلديث الذي حدثته به ،وكيف حتولت من تلك احلال الغاضبة
إىل هذه احلال اجلديدة ،ولذلك أرسع حيث اخلطى إليه ،وما هي إال ساعات قليلة حتى جاء به،
فطلبت منه أن يذكر ِل رس قوله ذلك ،فقال :لقد كررت عليك ما حصل ِل يف يوم من األيام
حني كنت أؤمن بالصدفة والطبيعة ،وأهنا ملهمة الكون كل اجلامل الذي حيويه..
وقد أرسل اهلل ِل حينها رجال رآين منبهرا أمام لوحة طبيعية مجيلة ،بيعت بأثامن غالية
جدا ،فقال ِل ،وهو حياورين( :)1أراك مندهشا أمام هذه اللوحة ،فانيا يف مجاهلا؟
قلت :أجل ..إهنا أثر عظيم؟
قال :ملاذا حكمت عليها بذلك؟
قلت :ملا فيها من إبداع يف التصوير والتعبري واجلو والظالل والتناسق والتفاعل ..إهنا
بكل ما فيها تثري اإلعجاب يف نفس كل من يشاهدها.
قال :لك احلق يف ذلك ،فهي مثرية لإلعجاب ..فمن أبدعها ..أم ترى األلوان تساقطت
(  )1انظر :اهلل جل جالله :سعيد حوى.
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عليها ،فتشكلت هكذا صدفة؟
قلت ،وقد امتألت غضبا :يستحيل عىل هذا األثر الفني العظيم أن يكون وليد صدفة
عشوائية ..إن الذي أبدعها فنان ماهر ..يعرف كل لون أين يضعه ..وكل شكل كيف يرسمه..
نعم ال أعرفه ..ولكني مع ذلك موقن متاما أن من رسمها يستحيل أال يكون فنانا ماهرا.
قال :ما دمت تعترب من املحال أن تكون هذه اللوحة خرجت هكذا صدفة ،مع كوهنا مل
تفعل سوى أن حاولت تصوير مشهد طبيعي موجود ،نراه مجيعا باألبعاد الثالثة ..أمل خيطر
ببالك أن تكون تلك املشاهد هي أيضا ليست وليدة صدفة ..أم أنك تعترب املقلد مبدعا،
واملصمم صدفة؟
مل أجد بام أجيبه إال أين رحت أراجع حسابات أفكاري ،فرحت أرصف برصي عن
اللوح ة املحدودة الضيقة وأجتول به يف أنحاء الكون الواسع ،فرأيت مشهدا إبداعيا عظيام يف
الكون مل أكن أراه من قبل ..لقد أعمتني األلفة عن النظر إليه ،والتأمل فيه..
لقد وجدت أن ربنا املبدع العظيم هو الذي جعل فينا اإلحساس باإلبداع ،وحب
اجلامل ،وتذوقه ،لننتقل بمداركنا من لوحات الوجود ،وحجب الساموات واألرض ،إىل رب
الوجود ورب السموات واألرض ..كام ننتقل من التعرف عىل مجال اللوحة إىل مجال روح
الفنان الذي أبدعها.
لقد قال ِل صاحبي هذا بعد أن رآين متأمال ما يقول :ال يفوتنك يا صاح أن ترى اإلبداع،
وال تعرف املبدع ،أو تلمس اإلحسان ،وتنسى املحسن ،أو تعشق اجلامل وال يمتلئ قلبك بحب
خالق اجلامل.
***
ما قال ِل هذا حتى شعرت بأنوار اإليامن تتغلغل إىل روحي وقلبي وعقيل وكل
لطائفي ..وقد رست معه يف ذلك املساء نحو بعض احلدائق الغناء ،وقد رأيت فيها من
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اللوحات والرسوم ما مل أكن أراه ..وكان أمجل ما شدين فيها هو ذلك التوقيع الرباين الذي
حيمله كل لون من ألواهنا ،وشكل من أشكاهلا.
برهان التكامل:
بعد أن أهنى الرجل الثالث حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان التناسق] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية..
فاسمعوا حديثي الذي ال يقل عنه عجبا ..وهو عن برهان من براهني الصنعة العجيبة ،أطلقت
عليه اسم [برهان التكامل] ..وهو برهان يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات،
وبجميع اللغات..
فاهلل تعاىل كام أعطى كل يشء خلقه وهداه وأبدعه وزينه بجميع أنواع الزينة وفر له
كذلك من أبناء جنسه أو غريهم ما يتكامل هبم ،ويؤدي دوره ووظائفه معهم ،وهذا ما تفتقر
إليه مجيع الصناعات البرشية.
وقد كان التفكري هذا هو بداية رحلتي إىل اهلل ،وخروجي من اجلهل والغواية التي ربيت
عليها بني مدارس قومي ،والتي جعلتني أرى كل يشء عبثا ال معنى له إال املعنى الذي حتمله
املواد التي يُتكب منها.
لقد رأيت( )1أن رحيق أزهار بعض النباتات يوجد يف جوفها العميق ،وقد بدا ِل ذلك
يف البداية أمرا سلبيا ال معنى له ..فاحلرشات والطيور ال تستطيع الوصول إليه ،ولذلك يكون
انتشاره غري ممكن ،وينتج عن ذلك ـ كام تومهت ـ استحالة إخصاب الزهرة ..لكني وجدت بعد
ذلك أن هناك من الكائنا احلية من يستطيع أن يصل إىل ذلك الرحيق القابع يف جوف الزهرة..
وكأن اهلل خص تلك الكائنات بذلك الرحيق حتى ال تنافسها فيه الكائنات احلية األخرى،
والتي جتد غذاءها يف أزهار أخرى كثرية.
(  )1انظر :الروعة يف كل مكان :هارون حييى ،ترمجة:مصطفى الستيتي.
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وهكذا وجدت تالؤما مدهشا بني شجرة الثريا وحرشة العث ..فشجرة الثريا يكون
سطحها اخلارجي مغطى بأوراق كبرية تشبه الشارات املعلقة عىل الصدور ،ويف مركز هذه
البقعة الورقية توجد ساق رفيعة حتمل أزهارا تشبه لون القشدة ..وتتميز بكون حبوب اللقاح
فيها تكون يف أجزاء منحنية ،وهلذا السبب اليمكن ألي حرشة أن جتمع هذه احلبوب إال إذا
كانت ذات فم يستطيع االنحناء بسهولة مثل حرشة العث.
وهلذا نرى هذه احلرشة تقوم بتجميع هذه احلبوب وجعلها مكورة ،ومن ثم حتملها إىل
شجرة ثريا أخرى ،ويف مرحلة أوىل تنزل هذه احلرشة إىل قاع الزهرة كي تضع بيضها ،ثم تصعد
إىل حافة الزهرة ،وتقوم بَضب ما جلبته من حبوب اللقاح املجمعة بشكل كرات عىل حافة
الزهرة كي تتساقط حبوب اللقاح نحو األسفل.
فهذه احلرشة بعملها هذا توفر مادة غذائية الزمة للريقات التي ستخرج من البيض فيام
بعد ،وهي أيضا تساعد عىل إخصاب الزهرة ،ألن أشجار الثريا ال تستطيع أن ختصب أزهارها
إال بتلك الواسطة.
وهكذا وجدت أن ثمة ترابطا عجيبا بني إخصاب زهرة الثريا وتغذية حرشة العث،
ووجدت أن هذا الُتابط الوثيق مل حيدث بإرادة الثريا ،وال بإرادة حرشة العث ..فرحت أبحث
عن رس ذلك الُتابط ومن وضعه ..وكيف تكاملت املصلحتان؟
وقد وجدت يف خالل بحثي أنه ال يمكن لنبتة أو حرشة أن تطور أسلوبا ما اعتامدا عىل
احتياجات كائن آخر ،وال يمكن هلام أن يكونا عىل علم هبذه االحتياجات؛ ألن هذه الكائنات
احلية غري عاقلة وغري مدركة ،وال يمكن أن تنقل ما تتبعه من أسلوب حيايت إىل كائن حي آخر.
فعرفت أن هذا الُتابط الوثيق ،أو االنسجام اخلارق املوجود بني الكائنات احلية مصدره
أمر خارج عنها ،وأن هناك قوة غيبية هي التي جعلت كل واحد منهام لآلخر يف نفس حاجته
إليه.
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***
أخذت هذه التساؤالت التي أثارت اهتاممي إىل صديق قديم ِل ،كان زميال يف الدراسة،
وكنت أراه كثري املناقشة لألساتذة حول القضايا العلمية التي يطرحوهنا ،وكان دائام يغلبهم يف
احلوار ،فال يكادون يستطيعون إجابته ،فيتحاشونه ،ويسخرون منه.
وقد تذكرته يف ذلك اليوم ،فرحت إليه عساين أجد عنده من العلم ما توقف فيه عقيل..
وما إن بادرته بذلك ،حتى قال ِل( :)1هل يمكن للزهرة أن تعرف ما تريده احلرشة؟ وهل يمكن
هلا أن ختطط إليقاع احلرشة يف حبائلها ،وأن تقوم بتغيريات يف بنيتها للوصول إىل ذلك اهلدف؟
قلت :من املستحيل طبعا أن تقوم زهرة ما أو حرشة ما بإدخال تغيريات عىل شكلها
بمحض إرادهتا ..فالزهرة أضعف من أن تفعل ذلك.
قال :لكنا لو ألقينا نظرة عىل ما حيدث يف العامل الذي نعيشه نرى أمثلة عديدة عىل هذه
التغيريات ،أو باألحرى عىل هذه األساليب ..من األمثلة عىل ذلك األسلوب الذي تتبعه نبتة
[أوركيدة الكوريانثيس] يف جذب احلرشات كوسيلة للتكاثر ..حيث أن تكاثر هذا النبات
يعتمد عىل حتميل حبوب اللقاح عىل أجسام احلرشات ..وأزهار هذا النبات تكون عىل شكل
باقات متجمعة ،وأمام كل زهرة توجد وريقتان عىل شكل جناح مقعر ،وخلف كل وريقة
توجد وريقة أخرى صغرية مقعرة ،وعند تفتح هذه األزهار يسيل إفراز خاص نحو احلافة
السفىل هلذه الوريقات ..وبعد مدة تتخذ الزهرة لونا أخَض قامتا ،وتفوح منها كذلك رائحة
جذابة جتلب إليها النحل ،ومصدر هذه الرائحة هو السائل الذي تم إفرازه عند تفتح الزهرة.
وهكذا تبدأ ذكور النحل بالطريان حول الزهرة التي تفوح منها الرائحة اجلذابة ،ثم
حتاول هذه الذكور التمسك بحواف الزهرة القائمة ثم حتط عليها ،وتبدأ بالبحث عن مكان يف
اجلزء الرابط بني الزهرة وجذع النبات كي تتمسك به بأرجلها اخللفية ،لكن هذا اجلزء بالذات
(  )1انظر :الروعة يف كل مكان :هارون حييى ،ترمجة:مصطفى الستيتي.
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يمتاز باالنحناء وامللمس الدهني األملس ،ولذلك فإن الذكور التي حتوم حول الزهرة رسعان
ما تسقط داخل تلك الوريقات املقعرة املليئة بالسائل الذي تم إفرازه حينام حتاول التمسك
بالزهرة.
وهكذا ال جيد النحل الذي يسقط داخل الزهرة خمرجا إال اجلدار األمامي هلا ،وهو عبارة
عن أنب وب ضيق يفتح إىل اخلارج ،وتكون حافة هذا األنبوب بموازاة السائل الدهني الذي
يغمر قاع اخللية ..وهلذا يضطر النحل إىل السباحة حتى يصل إىل احلافة أو املخرج ،وأثناء
سباحته يمر من حتت األعضاء الذكرية للزهرة والتي تكون حمملة بحبوب اللقاح ..وهكذا
تنجح احلرشة يف اخلروج من الزهرة ،وتنجح الزهرة يف إيصال حويصالهتا إىل زهرة أخرى..
وبذلك حيدث اإلخصاب.
التفت إِل ،وقال :أنت ترى أن هذه العملية ليست مفيدة يف إخصاب الزهرة فحسب،
بل هي مفيدة للنحل أيضا؛ ألن السائل الذي يسبح فيه النحل مهم جدا بالنسبة إليه ،فهذا
السائل يكسب الذكر الرائحة املميزة والتي بواسطتها يستطيع جذب األنثى أثناء فُتة التكاثر.
قلت :إن ما ذكرته هو نفس ما اكتشفته ..فام تفسري ذلك؟
قال :ال يمكن تفسري ذلك بأي نظرية من النظريات املادية التي درسناها ..فمن
املستحيل للزهرة أن تطور أي أسلوب خلداع أي حرشة أو جذهبا بمحض إرادهتا ،ومن
املستحيل ألي حرشة أن تطور أي أسلوب للحصول عىل أي مادة رضورية هلا من أي زهرة
وبمحض إرادهتا؟
قلت :فام التفسري الذي تراه خالفا للنظريات التي درسناها؟
قال :إن هذا االنسجام بني هذه الكائنات يدل عىل أن هناك قوة خارجية هلا من العلم
واحلكمة واللطف واإلرادة ما جيعلها توفق بني هذه الكائنات وتربط بينها هبذه الروابط التي مل
يقصداها.
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قلت :فام هي هذه القوة ..أال يمكن أن تكون هي اإلله الذي يذكره املتدينون؟
***
قال :دعنا ال نستعجل ..وهلم بنا إىل بعض أساتذتنا ،فلعلنا نجد عنده اجلواب ،فهو
أكثر منا سنا ،وأطول منا خربة.
ثم سمى ِل األستاذ ،وهو [أنتوين فلو] ..وقد عجبت ألن ذلك األستاذ هو نفسه الذي
كان يثري معه الكثري من النقاشات ،فقلت له :أتدري ما تقول ..إن أنتوين أبعد الناس عن مثل
هذه املسائل ،أمل تر كيف كان يدرسنا أمثال هذه النظريات التي يعتربها مقدسة ،وال حيق ألحد
أن يناقش فيها ..بل إنه كان يعترب جمرد مناقشتها خروجا من العقل والعلمية وسقوطا يف التيه
واخلرافة.
قال :كان ذلك كذلك منذ زمن بعيد ..أما اآلن فربام يكون قد تغري ..لقد الحظت عليه
إبان تدريسه لنا أنه مل يكن مقتنعا متاما بام يقول ..فهلم بنا إليه ،فإن وجدنا عنده اجلواب الكايف،
اكتفينا به وإال فام أكثر األساتذة والباحثني.
ذهبنا إىل بيته الذي كان يعرف صاحبي جيدا ،وقد عجبت إذ قيل لنا :انتظروه حتى
ينهي صالته.
فقد كنت أتصور أن كل الناس يمكنهم أن يؤمنوا إال أنتوين فلو ،فقد كان أرشس دعاة
اإلحلاد ،بل ألف أكثر من ثالثني كتا ًبا تدور حول فكرة اإلحلاد.
قلت ملن ذكر لنا أنه يصىل :أمتأكد أنت مما تقول؟
قال :وكيف ال أكون متأكدا ،وأنا حفيده الذي ربيت عىل يديه ..وقد كنت أصيل معه،
وانتهت صالتنا ،لكنه بقي يضيف ما تعود إليها من النوافل؟
قلت :لكنه ألف أكثر من ثالثني كتا ًبا تدعو إىل اإلحلاد؟
قال :وقد ألف أيضا ،وقبل فُتة قصرية كتابا نسخ به كل كتبه السابقة ،وقد سامه [هنالك
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إله] ..وقد تعرض بسبب ذلك حلملة تشهري ضخمة من املواقع اإلحلادية يف العامل ،بل أزاحوا
عنه كل تلك النياشني التي علقوها له بسبب وحيد ،وهو اختياره اإليامن.
ما هي إال حلظات ،حتى قدم [أنتوين] ،وحيانا بكل أدب ،بل طلب منا أن ندخل بيته،
وقدم لنا الشاي ،وعاملنا بكل احُتام من غري أن يسألنا عن غرضنا الذي جئنا من أجله ..وهذا
ما مل نكن نعهده منه ،فقد كان قاسيا رشسا صعب املعاملة.
سألته ،وهو يقدم لنا الشاي :سمعت أنك بعد رحلتك الطويلة يف عامل اإلحلاد ،حتولت
إىل اإليامن.
قال :أجل يا بني ..لقد من اهلل عيل باهلداية بعد غفلتي الطويلة ..وبعد رصاعي الشديد
معه ،لكنه حللمه ورأفته قابلني بجوده ومغفرته ،ومن عىل قلبي بنور اإليامن.
قلت :فكيف كان ذلك ..ومل كان ذلك؟
قال :أسباب ذلك كثرية ذكرهتا يف كتايب الذي أدعو فيه كل من سامهت يف تضليلهم إىل
اإليامن ..ومنها ذلك التعقيد العاِل ،واملثري للدهشة يف رشيط الدي آن أي يف اخللية احلية ،فقد
رأيته مصمام تعصميام عجيبا مل أشك أبدا أن يكون هناك مصمم ذكي وراءه.
ومن تلك األسباب ما رأيته من تعاون عجيب يف عامل احلرشات ،وهو ما جعلني أوقن
متاما باستحال تفسري ذلك ماديا.
سأرضب لكام مثال عىل ذلك بالنحل البناء( ..)1والذي ي َعدُّ من أكثر أنواع النحل اهتامما
ببناء اخلاليا ،حيث تقوم األنثى بالبحث عن املكان املناسب لبناء اخللية ،وعندما جتده ترشع يف
تنظيفه مبارشة ..وبام أن بناء اخللية حيتاج إىل كمية من الطني ،فلهذا تلجأ إىل تراب ناعم ،وختلطه
بإفراز خاص لتحوله إىل طني مالئم لبناء اخللية ،ثم تبدأ بالبناء بالتقاط كمية من الطني بواسطة
فكها الذي تستخدمه كوسيلة للحفر يف الطني ،ومن ثم حتركه بأقدامها ليصبح عىل هيئة كرة،
(  )1الكالم املذكور هنا ليس من أبحاث أنتوين فلو ،وإنام هو من كتاب :الروعة يف كل مكان :هارون حييى.
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ومع إضافة ج زء بعد آخر تبدو النحلة وكأهنا تعد قالبا للبناء ،ثم متسك األنثى هبذه الكتلة
الطينية بواسطة الفك السفيل لتعود هبا إىل املكان املعد لبناء اخللية.
وعندما تعود إىل املكان املعد لبناء اخللية ال تبدأ بالعمل بصورة عشوائية ،بل تبارش
العمل وفق خطة معينة مرسومة لبناء اخللية ،وهي تقُتب يف شكلها من النفق ،ووفقا هلذه
اخلطة ،تستخدم الكرة الطينية التي أعدهتا مسبقا لبناء اجلزء اخللفي ألول غرفة يف اخللية ذات
الطرف املسدود ،وتستمر شيئا فشيئا يف تكملة بناء هذه الغرفة عن طريق جلب كميات أخرى
من الطني.
وعند اكتامل البناء تبدأ بجلب الغذاء لتخزينه يف هذا اجلزء من اخللية ،وأول ما تقوم
بتخزينه هو حبوب اللقاح التي مجعتها ،وختزهنا يف هذا اجلزء اخللفي من اخللية ،وبعد كل عملية
ختزين تقوم بإفراز العسل عىل كل طبقة من حبوب اللقاح التي مجعتها يف رحلة سابقة ،وهبذا
الشكل تكون قد أهنت حتضرياهتا األولية قبل وضع البيض.
وبعد أن تنتهي من ختزين حبوب اللقاح تبدأ عىل الفور بوضع البيض ،ثم تعود إىل إكامل
البناء انطالقا من األماكن التي توقفت فيها ووضعت عليها إشارات معينة.
وهكذا تستمر يف بناء اخللية جزءا بعد جزء بعد أن تضع البيض يف كل جزء يتم بناؤه،
وبذلك تأخذ هذه األقسام املبنية شكال متسلسال ومتعاقبا ،ويصبح كل جزء يف اخللية حيتوي
عىل بيضة مع جزء من حبوب اللقاح التي تم خزهنا للغذاء ..ويفصل كل جزء عن اآلخر
بجدار طيني.
وبعد أن تنتهي من بناء آخر جزء يف اخللية وغلقه تُتك فراغا حمددا وتسده بمسد حمدد
أيضا ،وهذا املسد يمنع الغرباء من بناء األعشاش أمام اخللية ،وبالتاِل يكون بإمكان الريقات
اخلروج إىل العامل اخلارجي.
التفت إلينا ،وقال :لقد اتضح لنا من خالل كل خطوة من اخلطوات التي يقطعها النحل
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البناء إلنشاء خليته أن هناك سلوكا عاقال ومدركا ملا يفعل.
وقد سمعت وأنا يف فرط دهشتي من ذلك األسلوب العجيب لتلك احلرشة البسيطة
مسلام يقرأ قوله تعاىل﴿ :و َأوحى رب َك إِ َىل النَّح ِل َأ ِن َّ ِ
اجل َب ِ
اخت ِذي ِم َن ِْ
ال بيوتًا َو ِم َن َّ
الش َج ِر َو ِممَّا
ْ
َ ْ َ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َي ْع ِرش َ
ف
اب خمْتَلِ ٌ
رش ٌ
ون ( )68ث َّم كيل م ْن ك يل ال َّث َم َرات َف ْ
اسلكي سب َل َر يبك ذل ًال َخيْرج م ْن بطوهنَا َ َ
َأ ْل َوانه فِ ِيه ِش َفا ٌء لِلن ِ
َّاس إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي َت َفكَّر َ
ون ([ ﴾)69النحل]69 ،68 :
وقد هزتني اآلية هزا ،فرحت أطلب من القارئ أن يعيدها عيل ،فرحت أتأملها ،وأتأمل
الطلب األخري الذي ورد فيها ،والذي حيث عىل التفكري ..فال يكتشف آيات اهلل يف خلقه إال
املفكرون.
وبعد عمليات تفكري طويلة ومعقدة اكتشفت فيها أن هذه الكائنات أضعف من أن تقوم
بام تقوم به من دون إهلام إهلي ،وتوجيه رباين ..وكان ذلك مقدمة إيامين الذي رست فيه إىل
النهاية التي رأيتموها.
***
لست أدري كيف تركناه من غري أن نخربه خربنا ،وال سبب جميئنا إليه ،لكنا آثرنا أال
نخربه يف ذلك احلني ،فلم يكن الوقت مناسبا ،ويف طريقنا إىل منازلنا التقينا صديقا آخر لنا،
سألناه عن وجهته ،فذكر لنا أنه ذاهب ألستاذنا [أنتوين فلو] ،فسألناه عن سبب تذكره له ،فقال:
لقد كنت أتابع رشيطا وثائقيا عن عامل النمل األبيض ..ورأيته كيف جيتمع ويتآلف يف جيش
واحد ليبني ناطحات السحاب ..وقد جعلني ذلك أتساءل :هل يمكن لعامل عميان أن ينشئوا
ناطحات سحاب عمالقة مثل مبنى (إمباير ستايت)؟
لقد رأيت أن هذا مستحيل بالنسبة لإلنسان صاحب الوعي والعقل ،فكيف استطاع
النمل األبيض األعمى أن يشيد مثل هذه األبنية طوال حياته؟
قلنا له :مل نفهم ما تعني؟
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قال :الشك أنكم ال تعرفون النمل األبيض وقدراته العجيبة عىل بناء أعشاش قوية
للغاية ال يستطيع حتى اإلنسان أن هيدمها بسهولة ..ليس ذلك فقط ،بل إن كل نوع من أنواع
النمل األبيض يبني عشه بالشكل الذي يلبي احتياجاته ..فهناك نوع يبني عشه بالشكل الذي
يقيه من احلر القائظ ،ونوع آخر يبنيه كي يقيه من األمطار الغزيرة ،ومن األعشاش ما يبنى يف
جوف األشجار ،ومنها ما يبنى حتت الُتبة ،ومنها ما يبنى فوقها.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن هذه األعشاش حتتوي عىل قنوات للتهوية وممرات خاصة
ومتاهات للتمويه ..وفوق ذلك كله ،فإن اخلاصية اإلعجازية امللفتة لالنتباه لدى هذا النوع من
النمل هي كوهنا عمياء متاما ،وعىل الرغم من ذلك تستطيع أن تبني هذه األعشاش الشبيهة
باألبراج العالية.
وهذا األمر يثري احلرية طبعا ..فالنمل ال يستطيع رؤية القنوات التي ينشئها ،وال املواد
اخلام التي يستخدمها يف البناء ،وال الُتاب الذي ي َعدُّ املادة األساسية يف البناء ،وال الغرف التي
يشيدها عىل ارتفاع عال جدا.
ولو قارنا بني األعشاش التي يشيدها النمل األبيض واألبنية التي يشيدها اإلنسان
لكانت النتيجة حمرية للعقول إىل درجة كبرية ..والستيعاب نتيجة هذه املقارنة يمكن الرجوع
إىل ناطحات السحاب (إمباير ستايت) املوجودة يف أمريكا ،فارتفاع العامرة الشاهقة يبلغ 443
مُتا ،أما طول النمل األبيض فيبلغ  2-1سم ..وعىل الرغم من هذا القرص فإنه يستطيع بناء
عش يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار ..ولو كان النمل األبيض بطول اإلنسان العادي الستطاع بناء
ناطحة سحاب ارتفاعها أربعة أمثال (إمباير ستايت) .وهذا العمل الذي يعجز عنه اإلنسان
يقوم بإنجازه النمل األبيض األعمى منذ أن وجد عىل وجه البسيطة ،أي منذ ماليني السنني.
مل نجد ما نقول له أمام هذه املعلومات اخلطرية التي ذكرها لنا إال أن نطلب منه أن نسري
مجيعا إىل أستاذنا القديم ،والذي علمنا اإلحلاد يف مراحل الدراسة ،لنتعلم منه اإليامن بعد
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خترجنا.
***
ما أهنى صاحبنا حديثه حتى انترشت أنوار لطيفة عىل تلك الروضة اجلميلة التي اجتمع
فيها كل أولئك العلامء املنورين بنور اإليامن ،وقد رسى أريج تلك األنوار إىل كل لطائفي،
فرصت أرى عظمة اهلل ،وهي تتجىل بكل هباء ومجال يف كل صنعة من مصنوعاته.
ورأيتها مجيعا تدعونا بلسان حاهلا ومقاهلا إىل رحلة أعظم وأرشف نرى فيها احلقائق،
ونتصل هبا ،ونتعايش معها بكل سعادة ..فاهلل ما أرانا بديع صنعه ومجيل فضله إال لنهتدي إليه،
ونطرق بابه ،حتى ال نحجب بالصنعة عن الصانع ،وبالتصميم عن املصمم ،وباجلامل عن
اجلميل املبدع.
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النظام البديع
يف تلك اللحظات ،جاءين رجل عىل أريكته العجيبة املتحركة ،واقُتب مني ،وقال :كام
أن الصنعة حتتاج إىل صانع ..والتصميم إىل مصمم ،واإلبداع إىل مبدع ..فالنظام ـ كذلك ـ حيتاج
إىل منظم ..فهلم بنا إىل روضة [النظام البديع] ،لتسمع من رفاقي يف اإليامن كيف رحلوا من
النظام إىل املنظم ،كام رحل أهل هذه الروضة من الصنعة إىل الصانع.
رست معه بني تلك اجلنات ،كام طلب مني ،إىل أن رأيت روضة مجيلة ال ختتلف عن
سائر الروضات يف مجاهلا وإتقاهنا ،وقد كان مما أثار إعجايب هبا ذلك النظام الذي بدت به ،وهو
نظام ال يمكن تصويره ،وال التعبري عنه..
برهان الثبات:
ما إن وصلنا ،واستقر بنا املجلس يف تلك الروضة البديعة ،وسلمت عىل ذلك اجلمع
املنور بنور اإليامن ،وسلموا عيل ،حتى قال أحدهم خماطبا رسوهلم الذي جاء يب إليهم :فلتبدأ
أنت يا صاحب النفس الطاهرة ،والعقل السليم لتحدثنا عن رحلتك إىل اهلل ،وكيف متت،
وكيف خرجت من سجون املالحدة وجحيمهم ،لتنال فضل اهلل بالدخول إىل روضات جنات
املؤمنني؟
قال :ال أزال أذكر تلك األيام جيدا ،حينها كنت أمجع بني ختصصني علميني :ختصص
يف العلوم القانونية ،وختصص يف العلوم املادية ..وقد كان من فضل اهلل عيل اجلمع بني ذينك
التخصصني ..فقد كان األول هو من دعاين لتصحيح أخطائي عن الثاين ..وكان الثاين هو
ملهمي يف تعديل بعض أفكاري يف التخصص األول.
لقد كان مما شد انتباهي يف الكون ،كام شد انتباهي يف املجتمعات القوانني التي حتكمها،
فقد كنت أرى أن ثبات القوانني وحزمها ودقتها هي وحدها الكفيلة بتنظيم املجتمعات
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ورقيها ،وأن ختلفها هو سبب كل املآيس التي حتصل هلا ..وقد دفعني إىل ذلك ما كنت أراه يف
املجتمعات املتخلفة من عدم التزام بالقوانني ،وتالعب هبا ،واحتيال عليها.
وقد شاء اهلل أن يكون ذلك التفكري هو املقدمة التي أركب هبا سفينة اإليامن ،ألجلس
فيها معكم هذا املجلس..
والبداية كانت مع القوانني الفيزيائية والكيميائية التي هبرتني بثباهتا الذي لواله مل يكن
الكون بالصورة التي هو عليها ..بل لواله مل تكن هناك علوم وال معارف أصال ،فهي مجيعا
وليدة للثبات الذي بنيت عليه قوانني الكون ونواميسه.
من األمثلة عىل ذلك( )1قوانني [االنصهار واجلمود] يف املعادن ..فاملواد الصلبة تتحول
إىل حالة سائلة باالنصهار ..ولوال هذه اخلاصة مل نتمكن من استخراج املعادن من مظاهنا
الختالطها بالُتبة ..وكيف يمكن أن نعيد تشكيلها لوال انصهارها وجتمدها ..فباالنصهار
والتجمد نأخذ املعادن من أعامق األرض ،وهبام نشكل املعادن كام نريد ..وقد جعلني هذا
أتساءل عن املقنن الذي وضع هلا هذه القوانني ،والتي كانت سببا يف االستفادة منها ،ولوال
ذلك مل يستفد منها أحد.
ومن األمثلة عىل ذلك قوانني [التبخر والتكثيف] ،فلوال هذان القانونان مل تنزل
األمطار ،ومل تتشكل ذلك أن البحر امللح األجاج ،هو الذي يتبخر ماؤه بفعل أشعة الشمس
ليتشكل منه املاء ،فمن الذي قنن قانون ذلك التبخر؟ ..ومن قنن قانون التكثيف حيث يتحول
املاء إىل بخار ،والبخار إىل ماء دون أن تعلق املواد الراسبة يف السائل يف البخار؟
مع العلم أنه لوال هذين القانونني ..قانون التبخر والتكثيف ..ملا كانت أمطار ،وملا
كانت مياه عذبة نرشهبا ،ونرتوي هبا.
وهكذا رحت أنظر يف ظاهرة الذوبان ..فلوال ذوبان أمالح املعادن يف املاء ملا أمكن
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للنبات أن يأخذ كل املعادن من الُتبة ..فكل أمالح املعادن تذوب يف املاء ،ثم يصعد املاء مع
أمالح امل عادن املذابة ،لتأخذ األوراق حاجتها ..ولوال هذه الظاهرة والقوانني املرتبطة هبا ملا
ذابت األطعمة عىل شكل سائل ،وملا تنقل هذا السائل إىل الدم ،ليتحول إىل اخلاليا.
***
محلت هذه األسئلة ،ورحت إىل بعض أصدقائي الذين أرشبوا مثيل برشاب اإلحلاد،
فقال ِل( :)1إن ما ذكرته شد انتباهي أنا أيضا ..وقد تذكرت ما قاله بعض أساتذتنا من أن هناك
خصيصية صغرية يف املاء ،لو أهنا فقدت النتهت احلياة عىل سطح األرض ..وأتذكر كيف
امتألنا رعبا حني ذكر لنا ذلك..
وحني سألناه عنها ،قال لنا :إن املاء إذا بردته ينكمش ،شأنه يف ذلك كشأن كل العنارص
التي عىل وجه األرض من الغازات ،والسوائل ،واألجسام الصلبة ،حيث إن كل العنارص
تتمدد باحلرارة ،وتنكمش بالربودة ،واملاء منها ،فإذا أردت أن تربد املاء ،وكان يف درجة الغليان
وراقبت حجمه بأجهزة حساسة فإنه ينكمش ،فإذا انخفضت الدرجة إىل زائد أربع درجات؛
عندئذ تنعكس القاعدة ،فيزداد حجمه ويتمدد ..وهذا عجيب جدا ..يمكنكم أن تروه
بأعينكم ..يمكنكم أن تضعوا يف الثالجة ماء يف وعاء ،وراقبوا حجمه ،فسُتونه بعد التجمد
يزداد حجمه ،فإذا كان يف قارورة تنكرس.
وحني سألناه عن عالقة هذه اخلاصية بحياة اإلنسان ،قال لنا :لو أن املاء إذا جتمد
انكمش ،أي قل حجمه ،فزادت كثافته ،فغاص يف أعامق البحار ،فإنه سيأيت يوم تصبح مجيع
البحار فيه متجمدة من سطحها إىل أعامقها ..فإذا جتمدت انعدم التبخر ،وإذا انعدم التبخر
انعدمت األمطار ،فامتت النباتات ،ومات احليوان ،ومات اإلنسان ،فلو أن املاء شأنه يف التمدد
واالنكامش كشأن مجيع العنارص ،لكانت احلياة قد انتهت منذ ماليني السنني ،ولكن ازدياد
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حجم املاء ،ومتدده يف هذه الدرجة احلرجة ،يف درجة زائد أربع ،هذه اخلصيصة التي أودعها
اهلل فيه هي التي جتعل احلياة مستمرة عىل وجه األرض ،فإذا جتمدت املحيطات كان هذا التجمد
ب اعثا عىل ازدياد حجم املاء ،وإذا ازداد حجمه قلت كثافته ،وإذا قلت كثافته طفا عىل وجه املاء،
فلذلك نرى يف املحيطات املتجمدة يف القطبني التجمد يف الطبقة السطحية ،وأما يف أعامق البحر
فاملياه سائلة تسبح فيها الكائنات احلية مثلها مثلام يف غريها من البحار.
***
الت فت إِل صديقي ،وقال :أتذكر جيدا أنني سألت حينها أستاذي عن واضع هذا
القانون الذي محى األرض من أن تنعدم فيها احلياة ،وكيف خص املاء دون غريه به ..فأجابني
األستاذ بكل برودة :إهنا الطبيعة؟
فسألته :كيف تعمل الطبيعة؟
فقال :الطبيعة هي ذلك القانون ..فالقوانني هي الطبيعة ..والطبيعة هي القوانني.
فقلت له :الذي أعلمه أن القانون حيتاج إىل مقنن ..والنظام إىل منظم.
فقال ِل بكل برودة :إال قوانني الطبيعة ..فهي وحدها التي ال حتتاج إىل كل ذلك.
طبعا مل أقتنع بمقولته ..ورحت أبحث وأبحث إىل أن أيقنت أن كل ما قاله األستاذ لنا
يف ذلك احلني كان نوعا من اهلروب من احلقيقة..
التفت إِل ،وقال :هذه هي رؤيتي التي وصلت إليها ،وال عليك أن تتهمني باخلرافة أو
ما يتهم به املؤمنون عندكم من اهتامات ..فلذلك أقول لك ،وبكل رصاحة :إن هذه اخلصيصة
التي وجدت يف املاء ،فجعلته بذلك الشكل مل تأت مصادفة ،وإنام أتت من لدن حكيم لطيف
خبري عارف بمصالح خلقه ،ولذلك خلق الكون بام يتناسب معهم ..ووضع فيه من القوانني
ما يتناسب مع مصاحلهم.
قال ذلك ،ثم راح يسألني عن ختصيص األول يف القانون إىل الدرجة التي ظننت أنه قد
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خرج من املوضوع ،لكني اكتشفت أنه راح يستثمر ختصيص فيه ليقنعني بام ذكره ِل.
قال ِل :بحكم خربتك يف القانون ويف تواريخ القوانني ..هل رأيت قانونا حيكم أي
جمتمع من املجتمعات دون أن تكون هناك جهة ما قامت بترشيعه ..وجهة أخرى قامت
بتنفيذه ..وجهة أخرى راحت تراقب الرصامة يف ذلك التنفيذ؟
قلت :أجل ..فال يوجد قانون من دون مقنن ..وال نظام من دون منظم.
قال :فكيف نحكم عىل هذه القوانني املنظمة للكون ،والتي لوالها مل يكن بالصورة التي
هو عليها ،بأهنا صدرت من غري مقنن وال منظم وال مقدر؟
قلت :أساتذتنا يذكرون أهنا الطبيعة.
ابتسم ،وقال :ما دام للطبيعة كل هذه السلطة ،فلم مل تذهب إىل تلك الشعوب املتخلفة،
لتفرض عليها من القوانني ما خيرجها من ختلفها وفوضاها وعبثيتها.
قلت :يف إمكان تلك الشعوب أن تنظم نفسها بنفسها.
قال :لكنها مل تفعل ..فكيف سكتت الطبيعة عنها؟
قلت :أنت تتحدث عن الطبيعة ،وكأهنا كائن مستقل له قدراته اخلاصة.
قال :وما هي إذن؟
قلت :هي القوانني نفسها.
قال :فهل يمكن للقوانني وحدها أن تفعل شيئا ..وهل يمكن للقوانني أن تصدر من
غري عاقل وال واع وال مدرك؟
***
مل أجد بام أجيبه ..وتركت نفيس تسدر يف غيها ،ورحت ألقي آالف األكوام من التجاهل
عىل تلك األسئلة التي كانت تلح عيل إىل أن من اهلل عيل يف يوم من األيام ،ويف زيارة سياحية ِل
لبعض بالد املسلمني ،أن أزيل تلك األكوام ،وأكتشف احلقيقة ،وأذعن لكل متطلباهتا.
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لقد رأيت حينها رجال خيطب يف الناس ،فرحت أقُتب منه ،فسمعته يقول( :)1لقد
طلب مني بعضكم أن أفرس له قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ت ََر َأ َّن اهللََّ َس َّخ َر َلك ْم َما ِيف ْاألَ ْر ِ
جت ِري
ض َوا ْلف ْل َك َ ْ
ْ
َّاس َلرءو ٌ ِ
ِِ
ِ
ِ
الس َام َء َأ ْن َت َق َع ع ََىل ْاألَ ْر ِ
يم ﴾
ف َرح ٌ
ض إِ َّال بِإِ ْذنه إِ َّن اهللََّ بِالن ِ َ
ِيف ا ْل َب ْح ِر بِ َأ ْم ِره َوي ْمسك َّ
جت ِري ِيف ا ْلبح ِر بِنِعم ِ
ت اهللَِّ لِ ِري َيك ْم ِم ْن آ َياتِ ِه إِ َّن ِيف َذلِ َك
[احلج ،]65 :وقولهَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ َّن ا ْلف ْل َك َ ْ
َ ْ ْ َ
َآلي ٍ
ات لِك يل َص َّب ٍار َشك ٍ
ور ﴾ [لقامن ،]31 :وسألني عن معنى التسخري يف اآليتني الكريمتني..
َ
وسأجيبه عىل ذلك ،فأرجو أن تصغوا آذانكم ِل ،وإن كنت أخطأت فقوموين.
سكت قليال ،ثم قال :عندما تضع الدولة قانونا يسمح للرعية باالستفادة من مرافق
معينة جمانا ..أال يمكن للدولة حينها ـ عىل لسان مسؤوليها ـ أن تقول للرعية :لقد سخرنا كل
تلك املرافق ملصلحتكم؟
قالوا :بىل ..ذلك صحيح.
قال :فاعربوا من تلك املرافق البسيطة إىل ما ذكره اهلل تعاىل عن البحر ..فاهلل تعاىل وفر
لعباده فيه من القوانني والنظم ما ييرس عليهم استغالله وتسخريه ملصاحلهم.
قالوا :كيف ذلك؟
قال :لوال أن اهلل تعاىل جعل يف املياه [قانون الدفع نحو األعىل] ملا أمكن ألي سفينة أن
تنقل تلك البضائع الثقيلة التي حتملها..
قالوا :مل نفهم ما تعني.
قال :لقد جعل اهلل بمنه وكرمه البحر وسيلة اتصال بني القارات ،وجعل سطحه موزعا
بني القارات ،وحتى يمكن الربط بينها ،فقد جعل يف املياه قانونا يسمح بالتواصل بني البرش،
وبني أهل تلك القارات ،ولواله ملا أمكن التواصل ..وهذا القانون هو قانون الدفع ،فكل جسم
غاطس يف املاء يتلقى من األسفل إىل األعىل دفعا عموديا ،قائام ،مساويا لوزن املاء املزاح املعادل
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حلجم ذلك اجلسم ..فلوال هذا القاون ملا أمكن ألحد أن يركب البحر ..وملا أمكن لألسامك أن
تسبح فيه ..وملا وجدت يف البحر سمكة واحدة ،فاألسامك تسبح يف البحر ألن وزهنا أقل من
وزن املاء الذي أزاحته بانغامسها يف املاء ،لذلك جتد السمكة قوة دافعة نحو األعىل ..ولوال هذا
القانون ملا أمكن لسفينة أن متخر عباب البحر ،لذلك قال لنا ربنا يف كلامته املقدسة ﴿ :اهللَّ ا َّل ِذي
س َّخر َلكم ا ْلبحر لِتَج ِري ا ْلف ْلك فِ ِ
يه بِ َأ ْم ِر ِه َولِ َت ْبتَغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّلك ْم ت َْشكر َ
ون﴾ [اجلاثية]12 :
َ َْ ْ َ
َ َ
***
عندما قال هذا ،شعرت بنوع من احلنني هلذا اإلله الذي حتدث عنه ،فرحت أتقرب منه
وأسأله ،وقد وجدت عنده اجلواب عن مجيع األسئلة التي كانت حتريين ،والتي كنت أهرب من
اإلجابة عنها ،ومن العجيب أنني عند زياريت ملدرسته ،وجدت فيها صديقي الذي حدثتكم
عنه ..واألغرب من ذلك أين وجدت معه أستاذه الذي حدثني عنه ..فالكل شملهم نور اإليامن
الذي شملني بفضل اهلل وهدايته.
برهان التدبري:
بعد أن أهنى الرجل األول حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان الثبات] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي عن برهان من براهني النظام البديع ،أطلقت عليه اسم [برهان التدبري] ..وهو برهان
يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات ..فاهلل تعاىل مل خيلق الكون
ويُتكه هك ذا سدى ،وإنام خلقه ودبر أمره ،وأمر كل ما يرتبط به ..فاهلل هو القادر املدبر،
واخلالق املرصف.
وقد كان دافعي للتأمل يف هذا الربهان ،والولوج منه إىل اهلل هو أنني ـ باإلضافة إىل
معاريف العلمية التي اكتسبتها من خالل البيئة التي كنت أعيش فيها ـ كنت أمارس وظيفة قيادية
يف بعض املراكز التي كان ِل اإلرشاف عليها وإدارهتا ،والتحكم فيها ،وكنت مسؤوال عن كل
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ما حيصل ..وهلذا كنت أرى مدى املشقة واجلهد الشديد يف ذلك التدبري البسيط الذي كنت
أمارسه..
وقد كان ذلك دافعا ِل للتأمل يف كيفية تدبري هذا الكون العجيب ،واستغرب عقيل أيام
استغراب أن تكون الصدفة العبثية أو الطبيعة العمياء هي التي تقوم بذلك..
كنت حينها اجته ببرصي إىل مجيع األشياء التي حتيط يب ،فأرى كل يشء ينطق بلسان
حاله عىل وجود مدبر حكيم يدبر شؤونه بمنتهى احلكمة واإلبداع ،والقانون والنظام.
التقيت حينها بأول دليل يدلني عىل اهلل ،وكان زميال من زمالئي القدامى يف الدراسة،
كان اسمه [سيسل هامان] ،وهو من علامء احلياة الكبار الذين ينكرون بشدة كل النظريات
املادية التي تفرس الكون وحركته بعيدا عن اهلل ،قال ِل ،بعد أن سألته عن رس إنكاره للامدية
ونظرياهتا( :)1رس يف طريق مشمس ،وتأمل بدائع تركيب األزهار ،واستمع إىل تغريد الطيور،
وانظر إىل عجائب األعشاش ،فهل كان حمض مصادفة أن تنتج االزهار ذلك الرحيق احللو
الذي جيتذب احلرشات ،فتلقح االزهار وتؤدي إىل زيادة املحصول يف العام التاِل؟
وهل هو حمض مصادفة أن هتبط حبوب اللقاح الرقيقة عىل مبسم الزهرة ،فتنبت وتسري
يف القلم حتى تصل إىل املبيض فيتم التلقيح وتتكون البذور؟
أليس من املنطق أن نعتقد بأن يد اهلل التي ال نراها هي التي رتبت ونظمت هذه األشياء
تبعا لقوانني ما زلنا يف بداية الطريق نحو معرفتها والكشف عنها؟
أراين عشا لبعض الطيور ،ثم قال ِل :هذا عش طائر بالتيمور ..هل تعرفه؟
قلت :أجل ..فام عالقته بام حتدثني عنه؟

(  )1اهلل يتجىل يف عرص العلم  -كريسى موريسون ،وهو من مقال بعنوان :الزهر وطيور بالتيمور ،كتبه :سيسل هامان ،وهو
عامل بيولوجي حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة بوردو -أستاذ يف جامعة كنتاكي وجامعة سانت لويز سابقا – أستاذ يف كلية
آسبوري – اخصائي يف تقسيم الطفيليات احليوانية.
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قال :لكل يشء عالقة باهلل ..وكل يشء يمكن أن يكون دليلك عىل اهلل ..وكل يشء
يمكن أن يأخذ بيدك ليدخل بك إىل رحاب اهلل.
قلت :وهذا الطري كيف دخل بك أنت إىل اهلل؟
قال :أمل تتساءل من الذي علم هذا الطري ذلك الفن الرفيع؟ وملاذا تتشابه مجيع األعشاش
التي تبنيها الطيور من هذا النوع؟
قلت :إن قومنا يذكرون أهنا الغريزة ..هكذا علمونا يف املدارس.
قال :إن ذلك ليس سوى هروب من السؤال ..أو هو نوع من املخارج للسؤال ،ولكنه
ليس اإلجابة ..أو هو عىل األقل إجابة قارصة ..فام هي الغرائز؟
قلت :إهنم يذكرون أهنا السلوك الذي ال يتعلمه احليوان ..وإنام يوجد فيه هكذا.
ضحك ،وقال :وهل يمكن أن يوجد يشء من دون موجد ..أو تتحرك حركة من غري
حمرك ..أو يتم تدبري من غري مدبر؟
سكت ،فقال :نعم إنني اعتقد بوجود اهلل ..وأعتقد أنه هو القدير الذي خلق الكون
وحفظه ،وليس ذلك فحسب ،بل إنني أعتقد أنه هو الذي يرعى درة خلقة وهو اإلنسان.
ربت عىل كتفي هبدوء ،ثم قال :ال خيطر عىل بالك أن ذلك يعود إىل تأثري البيئة التي
عشت فيها فحسب ،فأنت تعرف جيدا البيئة التي نعيش فيها ..ولكنه يرجع إىل مشاهدايت
العلمية لعجائب الكون ،كام يرجع إىل شعوري به وإحسايس بوجوده داخل نفيس ..فحيثام
قلب اإلنسان وجهه وجد أسئلة ال جيد هلا جوابا ،وهو عند حماولته العثور عىل اجلواب يفُتض
فروضا عديدة ،ثم ال يلبث أن هيجر معظمها أو يعدله تعديال شام ً
ال قبل أن يصل إىل االجابة
عن سؤاله.
***
قال ِل ذلك ،ثم أخذين لبعض املنتزهات ،وقال :دعني أحدثك عن بعض مشاهدايت
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التي جعلتني أعتقد باهلل وبتدبريه للكون ..عندما أذهب ـ بحكم وظيفتي وختصيص ـ إىل املعمل
وأفحص قطرة من ماء املستنقع حتت املجهر لكي أشاهد سكاهنا ،فإنني أرى من عجائب هذا
الكون ما يبعث عىل الدهشة ..فتلك األميبا تتحرك يف بطء ،وتتجه نحو كائن صغري فتحوطه
بجسمها ،فإذا به داخلها ،وإذا به يتم هضمه ومتثيله داخل جسمها الرقيق ..فإذا ما الحظنا هذا
احليوان فُتة أطول ،فإننا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين ،ثم ينمو كل من هذين الشطرين
ليكون حيوانا جديدا كامال.
تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف احلياة التي حتتاج الكائنات الكبرية األخرى يف
أدائها إىل آالف اخلاليا أو ماليينها..
لقد تساءلت يف نفيس كلام رأيت ذلك ،وقلت :الشك أن صناعة هذا احليوان العجيب
الذي بلغ من الصغر حد النهاية حتتاج إىل أكثر من املصادفة..
سكت قليال ،ثم قال :لقد كشفت قوانني الكيمياء احليوية من أرسار احلياة وظواهرها
ما مل تكشفه القوانني يف أي ميدان آخر من ميادين الدراسات العلمية ..لقد كان الناس ينظرون
إىل خفايا عمليات اهلضم واالمتصاص ،ويستدلون هبا عىل وجود التدبري املقدس ..أما يف
الوقت احلارض فقد أمكن رشح هذه العمليات ومعرفة التفاعالت الكياموية التي تنطوي عليها
واخلمرية التي تقوم بكل تفاعل ..ولكن هل يدل ذلك عىل أنه مل يعد هلل مكان يف كونه؟ فمن
إذن الذي دبر هلذه التفاعالت أن تسري؟ وأن تسيطر عليها األنزيامت تلك السيطرة الدقيقة
املحكمة؟
إن نظرة واحدة إىل إحدى اخلرائط التي تبني التفاعالت الدائرية العديدة وما يدور بني
كل منها واآلخر من تفاعالت أخرى ،كفيلة بأن تقنع اإلنسان بأن مثل هذه العالقات ال يمكن
أن تتم بمحض املصادفة ،ولعل هذا امليدان هييئ لالنسان من العلم ما ال هييئه اي ميدان آخر
بان اهلل يسري هذا الكون تبعا لسنن رسمها ودبرها عندما خلق احلياة.
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سكت قليال ،ثم رفع رأسه إىل السامء ،وقال :إذا رفعنا أعيننا نحو السامء ،فال بد أن
يستوِل علينا العجب من كثرة ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها ،والتي تتبع
نظاما دقيقا ال حتيد عنه قيد أنملة مهام مرت هبا اللياِل وتعاقبت عليها الفصول واألعوام
والقرون ..إ هنا تدور يف أفالكها بنظام يمكننا من التنبؤ بام حيدث من الكسوف واخلسوف قبل
وقوعه بقرون عديدة ..فهل يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد ال تكون أكثر
من جتمعات عشوائية من املادة تتخبط عىل غري هدى يف الفضاء؟
وإذا مل يكن هلا نظام ثابت ،ومل تكن تتبع قوانني معينة ،فهل كان من املمكن أن يثق
اإلنسان هبا ،وهيتدي هبدهيا يف خضم البحار السبعة ،ويف متاهات الطرق اجلوية التي تتبعها
الطائرات؟
التفت إِل ،فرآين صامتا حمتارا ،فقال :قد ال يسلم بعض الناس بوجود اهلل وبقدرته ،ومع
ذلك فإهنم يسلمون بأن هذه األجرام الساموية ختضع لقوانني خاصة ،وتتبع نظاما معينا ،وأهنا
ليست حرة تتخبط يف السامء كيف تشاء.
وضع يده عىل نبع ماء كان موجودا يف ذلك املنتزه ،ثم قال :احلق أقول لك ..إنه من
قطرة املاء التي رأيتها حتت املجهر ..إىل تلك النجوم التي شاهدهتا خالل املنظار املكرب ..مل
يسعني إال أن أجمد ذلك النظام الرائع ،وتلك الدقة البالغة ،وتلك القوانني التي تعرب عن متاثل
السلوك وجتانسه..
ال تتصور أن هذا اعتقادي وحدي ..فكل الناس ـ بام فيهم املاديون أنفسهم ـ يعتقدون
أن هنالك قوانني يمكن كشفها وحتديدها ،وإال ملا أضاع الناس أعامرهم بحثا عنها ..فبدون
هذا االعتقاد وتلك الثقة يف نظام الكون يصري البحث عبثا ليس وراءه طائل .ولو أنه كلام
أجريت جتربة أعطيت نتيجة خمالفة لسابقتها بسبب توقفها عىل املصادفة أو عدم وجود قوانني
مسيطرة ،فأي تقدم كان من املمكن أن حيققه اإلنسان؟
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لكن الفرق بني اعتقادي واعتقاد املاديني هو أهنم هيربون من السؤال عن مصدر تلك
القوانني ،أو يدلسون يف اإلجابة عليه ألي سبب من األسباب ..أما أنا فرحت أجيب عنه بكل
علمية وعقالنية مهام كلفني ذلك..
لقد رأيت أنه البد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعىل ،فليس مما يقبله العقل أن
يكون هنالك نظام أو قوانني دون أن يكون وراءها عقل أعىل ومنظم مبدع..
لقد رأيت أنه كلام وصل اإلنسان إىل قانون جديد فإن هذا القانون ينادي بلسان حاله
قائال( :إن اهلل هو خالق ،وليس اإلنسان سوى مستكشف)
***
بعد انرصافه ،وبعد مدة من الزمن قيض اهلل ِل بفضله صديقا ِل ..كان طبيبا ..زرته يف
عيادته إلجراء بعض الكشوف ،وقد استغربت يف حتوله من اإلحلاد إىل اإليامن ..فقد كان كل
ما يف عيادته يدل عىل ذلك ..وعندما سألته عن رس ذلك التحول العجيب ،قال ِل( :)1لقد كان
من أوائل ما اهتديت به إىل اهلل تأميل يف قلب اإلنسان ،فقد رأيت أن اهلل دبر أمره تدبريا عجيبا،
ولواله ملا بقي حي عىل هذه األرض ..فقد جعله متبدل االستطاعة ،بحسب الظروف التي يمر
هبا ،فبينام ينبض من ستني إىل ثامنني نبضة يف الدقيقة ،وهذا هو احلد األدنى الثابت ،إذا به حينام
يواجه ظروفا صعبة ،مثل صعود جبال ،أو حينام يواجه مشكلة نفسية ،أو حينام خياف ..ترتفع
نبضاته إىل مئة وثامنني نبضة.
التفت إِل ،وقال :أليس هذا تدبريا عجيبا ..أرين أي حمرك يف الدنيا تتبدل استطاعته
بحسب الظروف؟
قلت :املحرك له استطاعة.
قال :أعلم ذلك ..لكن له استطاعة واحدة ،أما هذا القلب البرشي فتتبدل استطاعته
(  )1موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة :حممد راتب النابليس.
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بحسب الظروف التي يمر هبا.
***
سكت قليال ،ثم قال :وهكذا رأيت العني ..فهي ترى كل يشء بوضوح تام بعد ستة
أمتار ،أما قبل الستة أمتار فال بد من عملية يف غاية اإلعجاز ،هي عملية املطابقة ،فإذا أردت أن
تنظر إىل كرة ،فكأن ثمة جهة ثالثة تقيس املسافة بني العني والكرة ،وتضغظ عىل اجلسم البلوري
ضغطا بمعشار امليكرون ،حيث يبقى خيال هذا اجلسم عىل شبكية العني ،وهذه املطابقة حتى
هذه الساعة تفسرياهتا غري مقنعة ،لذلك مل أجد من تفسري صحيح هلا إال عناية اهلل عز وجل
وتدبريه لعباده ،وأبسط شؤون عباده.
***
سكت قليال ،ثم قال :دعني أحدثك عن يشء آخر ..أنت تعلم أن اإلنسان من الكائنات
الثابتة حرارهتا ،لكن كيف يواجه اإلنسان اجلو احلار؟
قلت :يواجهه بماليني الغدد العرقية ..وهي جهاز بالغ الدقة يف تكييف اجلسم ،فحينام
تفرز هذه الغدد السائل ،وحينام يتم التبادل احلروري بني هذا املاء ،وحرارة اجللد يكسب املاء
من اجللد حرارته ،وختف بذلك حرارة اجللد.
قال :فالتعرق إذن وسيلة بالغة الدقة والتعقيد ،يتالىف هبا اجلسم ارتفاع احلرارة ،فإذا
انفخضت احلرارة عن احلد املعقول يأيت الرجفان ليحرك العضالت ،وليولد حرارة ،ويقف
شعر اجلسم ليخزن كمية من اهلواء الساخن تعينه عىل تاليف اجلو البارد ،إذا بالقشعريرة
والتعرق يستطيع اجلسم موجهة اجلو احلار والبارد.
قلت :أجل ..كل ذلك صحيح.
قال :أرأيت إىل هذا اإلنسان املعجز يف خلقه ..تارة فيه ثوابت ..وتارة فيه تغريات..
رضبات القلب ثابتة ،ولكن تصل عند الَضورة إىل مئة وثامنني ..ورؤية العني ثابتة ،ولكن
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دون الستة أمتار جتري مطابقة من أدق العمليات يف العني ..وحرارة اجلسم ثابتة ،لكن
القشعريرة والتعرق وسيلتان يتكيف هبام اجلسم مع اجلو احلار واجلو البارد ..والدماغ يشعر
باألمل بشكل ثابت ،لكن حينام يزداد األمل يتدخل الدماغ ،فيفرز مادة ختدره ،وهذه هي حالة
اإلغامء التي يعاين منها اإلنسان أحيانا..
التفت إِل ،وقال :أليس يف كل هذا تدبريا حكيام من اهلل اللطيف اخلبري بعباده؟
مل أجد بام أجيبه حينها ،فقد كان من الصعب عيل أن أختلص من كل تلك الرواسب التي
تشكلت يف عقيل من صغري الباكر ..لكني كنت أشعر أن مثل هذه األحاديث تشبه ذلك املعول
الذي هيوي عىل الصخور ليحطمها ..وبالفعل فقد كان أولئك األصدقاء الذين أخرجهم اهلل
من جحيم اإلحلاد هم السبب الذي به اهتديت إىل اهلل.
***
بعدها بفُتة قصرية التقيت صديقا آخر ،كان أستاذا يف اجلامعة ،ومتخصصا يف علم
وظائف األعضاء ..وقد احُتت أيضا يف حالته اجلديدة ..فلم أكن أراه إال ماديا مرسفا يف
ماديته ..لكنه حتول إىل عكس ذلك متاما ،قال ِل ،وهو حيدثني عن سبب إيامنه( :)1الشك أنك
تعرف أجراس اإلنذار التي نستعملها يف بيوتنا أو يف غريها من املحال؟
قلت :أجل ..وهي من منتجات حضارتنا املادية التي أراك تنفر منها.
قال :أنا ال أنفر من منتجات حضارتنا ،وإنام أنفر من طريقة تفكريها املادي ،وإال فال
عالقة للتطور العلمي بجحود اهلل ..بل إن اهلل هو الذي علمنا كيف ننجز أمثال تلك األجراس.
قلت :كيف ذلك؟
قال( :)2لقد كان ذلك من أسباب إيامين ..فقد رأيته أن اهلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن
(  )1انظر :موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة :حممد راتب النابليس.
(  )2انظر :موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة :حممد راتب النابليس.
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تقويم زوده بالكثري من األجهزة التي تدبر شؤون حياته ..ومنها أجهزة اإلنذار املبكر ..وهذه
األجهزة متوضعة يف اجللد ،فاجللد هو سطح يغطي شبكة هائلة من األعصاب ..وهي تنتهي
بجسيامت خاصة ،خيتص كل منها بنقل حس معني ،فهناك جسيامت تنقل احلر والربد ..وهناك
جسيامت تتحسس بالضغط ،واللمس ،فأنت ترى اإلنسان يتقلب يف الليلة الواحدة ما يزيد
عىل أربعني مرة ،ألن اجلسم إذا ضغط عىل جهة معينة ضاقت الرشايني ،فضعفت الُتوية،
لذلك هذه اجلسيامت تنقل اإلحساس بالضغط إىل املخ ،وأنت نائم ،واملخ يصدر أمرا باحلركة.
سكت قليال ،ثم قال :لقد ذكر ريب يف كلامته املقدسة هذا املعنى ،كنموذج عن تدبري اهلل
ات ا ْل َي ِم ِ
ات ي
الش َام ِل ﴾ [الكهف:
ني َو َذ َ
ألبسط شؤون خلقه ..لقد قال يف ذلكَ ﴿ :ون َق يلبه ْم َذ َ
]18
***
وهكذا بقيت أتردد بني أصدقاء كثريين ،كلهم حتولوا إىل اإليامن بعد أن عاينوا لطائف
تدبري اهلل خللقه..
لكني مع ذلك كله مل أمتكن من حتطيم آخر صنم إحلادي جيثو عىل عقيل إال يف ذلك اليوم
الذي استمعت فيه إىل خطبة شيخ مسلم ،وجدته يف ميدان احلرية حيدث الناس عن لطائف
تدبري اهلل ،ويملؤهم باألمل الذي يدعوهم إىل الثقة يف اهلل ،وأنه ال يريد هبم إال اخلري.
كان مما سمعته منه قوله( :)1كام أن كل يشء من الكائنات ملك هلل ،ال حيق الترصف فيه
إال باسم اهلل ،فإن كل يشء مما نراه من أنواع التدبري ملك هلل كذلك ،فاهلل تعاىل هو املترصف يف
كل يشء املحرك لكل يشء الفاعل لكل يشء ..اسمعوا إىل اهلل تعاىل ،وهو خياطب عباده بكل
ِ ِ
ِ
ِ
است ََوى ع ََىل
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض ِيف ستَّة َأ َّيا ٍم ث َّم ْ
رمحة ولطف قائال ﴿::إِ َّن َر َّبكم اهللَّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
ا ْل َع ْر ِ
ش يدَ يبر ْاألَ ْم َر َما ِم ْن َش ِفي ٍع إِ َّال ِم ْن َب ْع ِد إِ ْذنِ ِه َذلِكم اهللَّ َر ُّبك ْم َفاعْبدوه َأ َفال ت ََذكَّر َ
ون﴾
(  )1انظر :رسالة أكوان اهلل من سلسلة رسائل السالم.
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(يونس)3:
ليست هذه اآلية فقط هي التي تتحدث عن لطائف تدبري اهلل لكونه ..فكلامت اهلل
املقدسة لعباده متتلئ بذلك ..فهي تذكر أنواع التدبري اإلهلي لألشياء ،وتعرضها بصيغ خمتلفة
ليقرأ املؤمن من خالل تدبري اهلل لألشياء صفات كامل اهلل ،قال تعاىل ﴿:ق ْل َم ْن َي ْرزقك ْم ِم َن
ِ
ِ
ِ
ض َأمن يملِك السمع و ْاألَبصار ومن خي ِْرج ْ ِ
احل يي
َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
احل َّي م َن املَْ ييت َوخي ِْرج املَْ يي َت م َن ْ َ
َ
الس َامء َو ْاألَ ْر ِ َّ ْ َ ْ
َّ
ون اهللَّ َفق ْل َأ َفال َتتَّق َ
َو َم ْن يدَ يبر ْاألَ ْم َر َف َس َيقول َ
ون﴾ (يونس)31:
وهذا التدبري يشمل مجيع األشياء ،حتى ما نتومهه مظاهر طبيعية ،ناجتة عن أسباهبا
الفلكية احلسية ،قال تعاىل ﴿:يولِج ال َّل ْي َل ِيف الن ََّه ِار َويولِج الن ََّه َار ِيف ال َّل ْي ِل َو َس َّخ َر َّ
الش ْم َس
ون ِم ْن دونِ ِه َما َي ْملِك َ
جي ِري ِألَ َج ٍل م َسم ًى َذلِكم اهللَّ َر ُّبك ْم َله املْ ْلك َوا َّل ِذي َن تَدْ ع َ
ون
َوا ْل َق َم َر ك ٌّل َ ْ

ِم ْن ِق ْط ِم ٍري﴾ (فاطر)13:

فاهلل تعاىل هو الذي يمدنا بضوء النهار وسكينة الليل ،ال حركات األرض ،قال تعاىل﴿:
ِ ِ
ِ
رص ًة لِ َت ْبتَغوا َف ْض ً
ال ِم ْن َر يبك ْم
َو َج َع ْلنَا ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار آ َيت َْني َف َم َح ْونَا آ َي َة ال َّل ْي ِل َو َج َع ْلنَا آ َي َة الن ََّهار م ْب َ
ولِ َتع َلموا عَدَ د السنِنيَ و ِْ
يش ٍء َف َّص ْلنَاه َت ْف ِصيالً﴾ (االرساء)12:
احل َس َ
َ
َ ْ
َ ي
اب َوك َّل َ ْ
واهلل هو الذي يقلب الليل والنهار ،ال ما نتومهه من أسباب ،قال تعاىل ﴿:ي َق يلب اهللَّ
ِ
ِ
رب ًة ِأل ِ
وِل ْاألَ ْب َص ِار﴾ (النور ،)44:وقال تعاىلَ ﴿:وه َو ا َّل ِذي َج َع َل
ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار إِ َّن ِيف َذل َك َلع ْ َ
َلكم ال َّل ْي َل لِ َباس ًا َوالن َّْو َم س َبات ًا َو َج َع َل الن ََّه َار نشور ًا﴾ (الفرقان ،)47:وقال تعاىلَ ﴿:وه َو ا َّل ِذي
َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار ِخ ْل َف ًة ملَِ ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد شكور ًا﴾ (الفرقان)62:
قال رجل من احلارضين :أال ترى أن ما تذكره من تدبري اهلل للكون يتناىف مع ما يذهب
إليه العلم من أنواع التفسريات لكل ما حيدث؟
قال الشيخ :معاذ اهلل أن أقول ذلك ..أو يقول القرآن الكريم ذلك ..فليس هناك أي
ذكرت ،فال علمنا بتدبري اهلل ينفي األسباب التي وضعها اهلل ،وال
تناقض بني ما ذكرت وما
َ
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األسباب تنفي تدبري اهلل ،فاألشياء وأسباهبا مجيعا خلق من خلق اهلل ،وهلذا ورد التعبري القرآين
ِ ِ
رب ًة
عن تعاقب الليل والنهار بصيغة التقليب ،قال تعاىل ﴿:ي َق يلب اهللَّ ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار إِ َّن ِيف َذل َك َلع ْ َ
ِأل ِ
وِل ْاألَ ْب َص ِار﴾ (النور)44:
وبمثل ذلك يتحدث القرآن الكريم عن مجيع املظاهر التي ينسبها اجلاحدون والغافلون
ِ
ِ
ني َيدَ ْي
اح ب ْرش ًا َب ْ َ
الر َي َ
للطبيعة ،فالرياح ال هتب ،وإنام ترسل ،قال تعاىلَ ﴿:وه َو ا َّلذي ي ْرسل ي
ت َف َأنْزَ ْلنَا بِ ِه املَْاء َف َأ ْخرجنَا بِ ِه ِمن ك يل ال َّثمر ِ
ر ْمحَتِ ِه حتَّى إِ َذا َأ َق َّل ْت سحاب ًا ثِ َقاالً س ْقنَاه لِب َل ٍد مي ٍ
ات
ْ
َ ْ
َ َي
َ َ
َ
ََ
َ
َ

ك ََذلِ َك ن ْخ ِرج املَْ ْوتَى َل َع َّلك ْم ت ََذكَّر َ
ون﴾ (ألعراف)57:

وبمثل ذلك جاء تعبري ( َف َأ ْس َق ْينَاكموه) بدل تعبري (فرشبتم) يف قوله تعاىلَ ﴿:و َأ ْر َس ْلنَا
ِ
ِ
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْس َق ْينَاكموه َو َما َأنْت ْم َله بِ َخ ِازنِنيَ ﴾ (احلجر)22:
الر َي َ
اح َل َواق َح َف َأنْزَ ْلنَا م َن َّ
ي
ِ
اح
الر َي َ
وبمثل ذلك جاء تعبري ( َف َأ ْح َي ْينَا) بدل (حيت) يف قوله تعاىلَ ﴿:واهللَّ ا َّلذي َأ ْر َس َل ي
َفتثِري سحاب ًا َفس ْقنَاه إِ َىل ب َل ٍد مي ٍ
ت َف َأ ْح َي ْينَا بِ ِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا ك ََذلِ َك النُّشور﴾ (فاطر)9:
َ َي
َ َ
بل إن القرآن الكريم يرشدنا إىل نسبة ما نتومهه من أفعالنا إىل اهلل ،فاهلل تعاىل ينسب إليه
ما يتصور اإلنسان تفرده بترصيفه ،قال تعاىل عن عملية احلرث والزرع التي ينسبها كل إنسان
ون َأ َأنت ْم تَزْ َرعونَه َأ ْم ن َْحن الزَّ ِارع َ
إىل نفسهَ ﴿:أ َف َر َأ ْيتم َّما َحتْرث َ
ون ﴾ ،ومثله قوله تعاىلَ ﴿:ف َل ْم
َت ْقتلوه ْم َو َلكِ َّن اهللََّ َق َت َله ْم َو َما َر َم ْي َت إِ ْذ َر َم ْي َت َو َلكِ َّن اهللََّ َر َمى﴾ (ألنفال ،)17 :فاهلل تعاىل هو
املتفرد بالتدبري والترصيف.
وهكذا ..مما ال يمكن حرصه يف القرآن الكريم ..فالقرآن الكريم ينبهنا إىل الفاعل
احلقيقي حتى ال ننحجب بعامل احلكمة عن قدرة اهلل ،فعامل احلكمة يرينا األسباب ،وعامل القدرة
يرينا رب األسباب ،وكالمها يدل عليه العقل والذوق.
وهلذا كان أكرب القوادح يف التوحيد نسبة أحداث الكون للكون ،بل نص القرآن الكريم
عىل كونه رشكا ،قال تعاىلَ ﴿:فإِ َذا َركِبوا ِيف ا ْلف ْل ِك َدعَوا اهللََّ خم ْلِ ِصنيَ َله الدي ي َن َف َل َّام ن ََّجاه ْم إِ َىل
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رب إِ َذا ه ْم ي ْ ِ
رشك َ
ون﴾ (العنكبوت)65:
ا ْل َ ي
لقد قال علامؤنا معربين عن املعنى الذي تشري إليه تلك اآليات الكريمة(:ومن انكشف
له أمر العلم كام هو عليه علم أن الريح هو اهلواء ،واهلواء ال يتحرك بنفسه ما مل حيركه حمرك،
وكذلك حمركه ،وهكذا إىل أن ينتهي إىل املحرك األول الذي ال حمرك له وال هو متحرك يف نفسه
()1

عز وجل)

ِ
يها بِ ْس ِم
وهلذا بني لنا اهلل تعاىل ما ينبغي أقواله عند ركوب الفلك ،فقالَ ﴿:و َق َال ْاركَبوا ف َ
ِ
يم﴾ (هود )41:فمجرى السفينة ومرساها من اهلل تعاىل.
اهللَِّ جمَ َْر َاها َوم ْر َس َ
ور َرح ٌ
اها إِ َّن َر ييب َلغَف ٌ
ِ
وعلمنا أن نقول ﴿:لِتَستَووا ع ََىل ظه ِ ِ
است ََو ْيت ْم َع َل ْي ِه َوتَقولوا
وره ث َّم ت َْذكروا ن ْع َم َة َر يبك ْم إِ َذا ْ
ْ
س ْب َح َ
ان ا َّل ِذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما كنَّا َله م ْق ِرنِنيَ ﴾ (الزخرف)13:
فاألنعام مسخرة ـ كام تنص اآلية ـ وهي لذلك تسري بأمر اهلل ،وتتحرك بترصيف اهلل،
والعاقل هو الذي يلجأ إىل اآلمر ال إىل املأمور.
***
قال رجل من القوم :ألست ترى أنكم معرش املؤمنني هتربون من الواقع بنسبة التدبري
إىل اهلل؟
قال الشيخ :لس ذلك كذلك يا أخي ..فشعورنا بالتدبري اإلهلي ،ال ينفي مسؤولياتنا
وواجباتنا ..وال جيعلنا نتوقف عن البحث عن عامل احلكمة واألسباب ..نحن نشارككم يف كل
ذلك ..ولكنا نزيد عليكم بأشياء ممتلئة بالسمو والرفعة ..فنحن نحُتم تدبري اهلل لشؤون خلقه،
ونشعر باألنس حني يمتلئ القلب بنشوة النظر إىل اهلل وهو جييب احلاجات املختلفة للكائنات،
كام قال تعاىل ﴿:يس َأله من ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض ك َّل َي ْو ٍم ه َو ِيف َش ْأ ٍن﴾ (الرمحن ..)29:ثم بعد
َّ َ َ
َْ َ ْ
هذا نتطلع ملا يف يد اهلل من فضل ..ونتَضع إليه يف حتقيقه فهو صاحب احلكمة والقدرة ،ويعمل
(  )1إحياء علوم الدين.
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وفق ما نراه من قوانني ،أو ما ال نراه منها.
وفوق ذلك ،فإن العامل بترصيف اهلل للكائنات ال حيزن ما حيصل له منها ،أو ما يفوته من
منافعها ،ألن سبب احلزن هو فوات املقدور عليه ،أما ما يعتقد استحالته فإن نفس استحالته
تعزيه عن عدم حصوله عليه.
فلذلك ال خياف مالك عىل ملكه ،ما دام اهلل هو مؤيت امللك ونازعه ،فإن أتى فبفضل
اهلل ،وإن ذهب فبقدرة اهلل ،ولن تستطيع قوة يف العامل نزعه أو تثبيته ،قال تعاىل ﴿:ق ِل ال َّله َّم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخل ْري
َمال َك املْ ْلك تؤْ ِيت املْ ْل َك َم ْن ت ََشاء َو َتن ِْزع املْ ْل َك مم َّ ْن ت ََشاء َوتعزُّ َم ْن ت ََشاء َوتذ ُّل َم ْن ت ََشاء ِب َيد َك ْ َ

ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ (آل عمران)26:
إن ََّك ع ََىل ك يل َ ْ

ِ
الس َام ِء
وال خياف عىل رزقه ما دام اهلل هو الرازق قال تعاىل ﴿:ق ْل َم ْن َي ْرزقك ْم م َن َّ
ِ
ِ
ض َأمن يملِك السمع و ْاألَبصار ومن خي ِْرج ْ ِ
احل يي َو َم ْن
َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
احل َّي م َن املَْ ييت َوخي ِْرج املَْ يي َت م َن ْ َ
َ
َو ْاألَ ْر ِ َّ ْ َ ْ
ون اهللَّ َفق ْل َأ َفال َتتَّق َ
يدَ يبر ْاألَ ْم َر َف َس َيقول َ
ون﴾ (يونس)31:

وال خياف الَض ،وال يرجو النفع من غريه ،قال تعاىل ﴿:ق ْل ال َأ ْملِك لِنَ ْف ِيس َرض ًا َوال
ون َسا َع ًة َوال َي ْس َت ْق ِدم َ
َن ْفع ًا إِ َّال َما َشا َء اهللَّ لِك يل أ َّم ٍة َأ َج ٌل إِ َذا َجا َء َأ َجله ْم َفال َي ْس َت ْأ ِخر َ
ون﴾
(يونس)49:
وهكذا يف مجيع شؤون حياته ..لقد قال بعض علامئنا معربا عن ذلك ..(:أن ينكشف
لك أن ال فاعل إال اهلل تعاىل ،وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى
وفقر إىل غري ذلك مما ينطلق عليه اسم فاملنفرد بإبداعه واخُتاعه هو اهلل عز وجل ال رشيك له
فيه ،وإذا انكشف لك هذا مل تنظر إىل غريه ،بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه
اتكالك ،فإنه الفاعل عىل االنفراد دون غريه ،وما سواه مسخرون ال استقالل هلم بتحريك ذرة
من ملكوت السموات واألرض ،وإذا انفتحت لك أبواب املكاشفة اتضح لك هذا اتضاح ًا
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()1

أتم من املشاهدة بالبرص)

وهذه املعارف إذا انصبغ هبا كيان اإلنسان وتوحد قلبه عند النظر للكون أو التعامل معه
هو الكفيل الوحيد بتحقيق الراحة والسعادة والطمأنينة ،ألن مصدر القلق واالضطراب هو
الشتات الذي حيصل يف اإلنسان نتيجة رؤية األشياء قائمة بذاهتا ،فتتوزع يف نفسه الرغبة منها
أو الرهبة ،وهي متناقضة خمتلفة ،فيحصل فيه من التناقض بحسب ما يف األشياء من تناقض..
أما إذا رآها مجيعا بيد اهلل ،فإن قلبه يتوحد مع اهلل.
وهكذا فإن من نتائج هذه النظرة السامية :اللجوء إىل اهلل ال إىل الكون ،وطلب األشياء
من اهلل ال من األشياء ،فاهلل هو املترصف ال األشياء ..ومن احلامقة أن نُتك اآلمر ونتوجه إىل
املأمور ،وقد ذكر بعض علامئنا مثاال يبني هتافت الذين ينسبون األشياء إىل ما يتومهونه ،ثم
يلجؤون إليه بَضاعة والرجاء بقوله(:فالتفات العبد يف النجاة إىل الريح يضاهي التفات من
أخذ لتحز رقبته فكتب امللك توقيع ًا بالعفو عنه وختليته ،فأخذ يشتغل بذكر احلرب والكاغد
والقلم الذي به كتب التوقيع يقول :لوال القلم ملا ختلصت ،فريى نجاته من القلم ال من حمرك
)()2

القلم وهو غاية اجلهل

ومن نتائج تلك النظرة السامية شعورنا بأن كل النعم املسخرة يف الكون هي من فضل اهلل
علينا ،وهي نظرة ختالف نظرة املادي اجلاحد هلل ،الذي يمتلئ كربا وغرورا ،فيتصور أنه مصارع
عنيف ،فلذلك يفرض وجوده عىل هذه األرض بجهده وحيلته وقوته ،ويقول ـ كام عرب القرآن الكريم
عىل لسان قارون ـِ ﴿:إنَّام أ ِ
وتيته َ
عَىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي ﴾ (القصص )78 :فلذلك رد عليه تعاىل مكمال﴿:
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عَن ذن ِ ِ
وهبم
َأ َو َملْ َي ْع َل ْم َأ َّن ا ََّ
هلل َقدْ َأ ْه َل َك م ْن َق ْب ِله م َن ا ْلقرون َم ْن ه َو َأ َشدُّ منْه ق َّو ًة َو َأكْ َثر َمجْع ًا َوال ي ْس َأل ْ

(  )1إحياء علوم الدين.
(  )2إحياء علوم الدين.
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ا ْمل ْج ِرم َ
ون ﴾ (القصص )78 :فهل علمه من القصور ما جعله ال يمتد إىل معرفة مصاير القرى
اهلالكة ،لريى أسباب هالكها؟
ومثل قارون من أنعم اهلل عليه بنعمة العافية بعد البالء ،فينسى املبتيل واملعايف ،ال يذكر إال
ان رض دعَ انَا ثم ِإ َذا َخو ْلنَاه ِنعم ًة ِمنَّا َق َال ِإنَّام أ ِ
ِ
وتيته عَ َىل ِع ْل ٍم َب ْل ِه َي
َّ
نفسه ،قال تعاىلَ ﴿:ف ِإ َذا َم َّس ْاألن َْس َ ٌّ َ
َ
َْ
َّ
ِف ْتن ٌَة َو َل ِك َّن َأكْ َث َره ْم ال َي ْع َلم َ
ون﴾ (الزمر)49:
وهكذا اإلنسان الثامل بخمرة العلم احلديث ،والساجد أمام وثن العقل يتصور أنه يصارع
الطبيعة ،ويغلبها غلبة األبطال.
ويف مقابل ذلك نجد القرآن الكريم يصور النعم املستسخرة بصورة اهلدايا املقدمة عىل أطباق،
ومعها ختم املهدي ،فاهلل تعاىل صور ـ مثال ـ األرض بصورة املركب الذلول ،املحتوية عىل كل املنافع،
ال َفامشوا ِيف من ِ
فقال تعاىل ﴿:ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلكم ْ َ
َاك ِب َها َوكلوا ِم ْن ِرزْ ِق ِه َو ِإ َل ْي ِه ال ُّنشور﴾
َ
األ ْر َض َذلو ً ْ
(امللك)15:
فاآلية تصف األرض بكوهنا ذلوال ،وهذا الوصف يطلق عادة عىل الدابة ،ليصور يف األذهان
ويغرس يف العقول والقلوب بينام يصورها اجلاحدون يف صورة الدابة الراحمة الراكضة التي حتتاج
فارسا قويا مثل فرسان رعاة البقر ليقوم بُتويض مجاحها عىل نغامت تصفيق املعجبني.
وقد عقد بعض علامئنا مقارنة بني التعبري القرآين يف وصف الشمس يف قوله تعاىلَ ﴿:و َج َع َل
الشمس رساج ًا ﴾ (نوح ،)16:وبني التعبري العلمي احلديث اجلاف ،فقال عن التعبري القرآين(:يف
َ
تعبري الرساج تصوير العامل بصورة قرص ،وتصوير األشياء املوجودة فيه يف صورة لوازم ذلك القرص،
أحَضهتا لضيوفه وخدامه يد ٍ
كريم
ومزيناته ،ومطعوماته لسكان القرص ومسافريه،
واحساس أنه قد َ
ٌ
رحيم ،وما الشمس إال مأمور َّ
منور .ففي تعبري الرساج تنبيه اىل رمحة اخلالق يف عظمة
مسخر ورساج َّ
)()1

ربوبيته ،وافهام إحسانه يف سعة رمحته ،واحساس كرمه يف عظمة سلطنته
(  )1انظر :املكتوب التاسع عرش ،النوريس.
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أما العلم احلديث فيعرف الشمس بأهنا (كتلة عظيمة من املائع الناري تدور حول نفسها يف
مستقرها ،تطايرت منها رشارات وهي أرضنا وسيارات أخرى فتدور هذه االجرام العظيمة املختلفة
يف اجلسامة ..ضخامتها كذا ..ماهيتها كذا)..
غري احلرية املدهشة والدهشة
وعقب عىل هذه املقارنة بقوله(:فانظر ماذا أفادتك هذه املسألة َ
املوحشة ،فلم ت ِفدْ ك كام ً
ال علمي ًا وال ذوق ًا روحي ًا وال غاية إنسانية وال فائدة دينية)
***
كانت كلامت ذلك الشيخ هي الدافع الذي جعلني ألتقي به ،وأسأله عن كل الشبهات
التي متأل عقيل وقلبي ،وقد أجابني عنها مجيعا بقوله وسلوكه وأخالقه الرفيعة ،والعجب أين
عندما زرته يف بيته رأيت مجيع أصدقائي الذين كنت حدثتكم عنهم.
برهان الغائية:
بعد أن أهنى الرجل الثاين حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان التدبري] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي عن برهان من براهني النظام البديع ،أطلقت عليه اسم [برهان الغائية] ..وهو برهان
يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
فاهلل برمحته مل يضع قوانني ثابتة لكونه فقط ..ومل يقم بتدبريه فقط ..وإنام أضاف إىل ذلك
بلسم رمحته ولطفه ،فجعل كل تدبرياته يف غاية املنفعة واملصلحة لعباده ..فلن ترى فيها إال
الرمحة واللطف ،سواء علمنا ذلك أو جهلناه.
وقد بدأت بذور هذا النوع من التفكري تنمو يف عقيل منذ بداية دراستي اجلامعية ،فقد
كنت أدرس الطب ،وكنت أتعجب من جسم اإلنسان الذي ال يوجد فيه أي يشء زائد أو ال
وظيفة له ،أو ال قيمة له ..فكل يشء له دوره املحدد املضبوط حتى ما كنا نتومهه ال قيمة له،
ثبتت قيمته العلمية مع الزمن.
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من األمثلة عىل ذلك ما يطلق عليه [الغدة الصعُتية] ( ،)1وهي غدة تنمو يف بداية
الوالدة ،وتضمر بعد سنتني ،مما محل بعض العلامء عىل أن يعتربوا هذه الغدة ال وظيفة هلا ،وال
شأن هلا يف حياة اإلنسان إطالقا ..لكنهم اكتشفوا بعد ذلك ،ومن غري قصد ،أن هذه الغدة من
أخطر الغدد يف حياة اإلنسان.
سأحكي لكم ما ذكر لنا أستاذنا يف ذلك احلني عند حديثه عن هذه الغدة ،وكيف كان
حديثه البذرة األوىل لشجرة اإليامن يف قلبي وعقيل ..لقد قال لنا :الشك أنكم تعرفون أن جهاز
املناعة املكتسب من أخطر األجهزة يف اجلسم ،وأنه جيش دفاعي عاِل املستوى واجلاهزية ،فيه
فرق االستطالع ،وفرق تصنيع السالح ،وفرق القتال ،وفرق اخلدمات ،وفرقة املغاوير،
وغريها.
قلنا :نعرف ذلك ..وقد رشحته لنا سابقا بتفصيل.
قال :أجل ..وأضيفوا إىل تلك املعلومات ما تقوم به هذه الغدة التي تومهناها يف البداية
غدة ال قمية هلا وال دور ..وتبني بعد ذلك أن هلا دورا مهام جدا ،فهي بمثابة مدرسة حربية
تدرس الكريات البيضاء التي فرزت للقتال مادتني أساسيتني ..األوىل التعريف بالذات
والصديق ..والثانية التعريف بالعدو املمرض.
أما يف املقرر األول ،فتعرض عىل هذه اخلاليا مئات األلوف من الربوتينات التي تدخل
يف بناء اجلسم البرشي ،ثم ترمز هذه العنارص الصديقة ،وتدرب هذه اخلاليا عىل أال هتامجها،
ألهنا إن هامجتها فمعنى ذلك أن اجلسم يدمر نفسه ،ويتلف بعضه.
أما يف املقرر الثاين ،فيعرض عىل هذه اخلاليا ما عرفه النوع البرشي عرب األجيال عىل أنه
عنرص مم رض ،من خالل مناعات األم التي تصل إىل املولود من خالل احلليب ،ومن خالل
التجربة احلية ..ومن خالل هذه املحارضات تعرف هذه الكريات البيضاء املقاتلة العنارص
(  )1موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة :حممد راتب النابليس.
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املعادية التي عليها أن هتامجها ،أو تذيع نبأ وجودها ،أو تسهم يف إلقاء القبض عليها.
وبعد أن تدرس الغدة الصعُتية هذه املقررات عىل الكريات البيضاء تقوم بامتحاهنا يف
بوابات امتحانية خاصة ..ويف نوعني من االمتحان ..يف االمتحان األول يعرض عىل الكرية
البيضاء املمتحنة عنرص صديق ،فإن هامجته أخفقت يف االمتحان ،ومنعت من مغادرة الغدة
الصعُتية ،وقتلت؛ ألهنا إن خرجت إىل الدم هامجت اجلسم الذي شكلها ..ويف االمتحان الثاين
يعرض عىل الكرية البيضاء املمتحنة عنرص عدو ممرض ،فإن أخفقت يف متييزه ،والرد عليه
رسبت يف االمتحان ،ومنعت من مغادرة الكلية ،وقتلت ،ألهنا إن خرجت إىل الدم غفلت عن
العدو ،ومكنته من مهامجة اجلسم.
قلنا :ما دام هلذه الغدة كل هذه اخلطورة ،فلم تضمر بعد ذلك؟
قال :يستمر عمل هذه الكلية احلربية (الغدة الصعُتية) من بدء الوالدة ،وحتى السنة
الثالثة ،وبعدها تقوم بتوريث علم مراقبة وضبط عمل الكريات البيضاء إىل الكريات البيضاء
الناجحة يف االمتحان ،والتي سميت بعد التخرج اخلاليا التائية املثقفة ،لتقوم بدورها يف نقل
هذا العلم عىل أجيال الكريات البيضاء الالحقة.
سكت قليال ،ثم قال :أظن أن الغدة الصعُتية علمتكم أنه ال يوجد عبث يف الكون..
فكل يشء له غاية ووظيفة حمددة ال يتجاوزها ..ووجودة مرتبط بتلك الوظيفة.
قلنا :أجل ..فهو درس قيم لنا.
قال :فاعربوا منه إىل الكون مجيعا ..فهل ترون الذي صمم هذه الغدة ،وأعطاها هذه
الوظائف التي مل ننتبه هلا ،فرميناها بالعبثية ،يسلك سلوكا عبثيا مع سائر الكون.
سكتنا ،فقال :ال يكفي أن حتفظوا العلوم ،بل ال بد أن تفكروا وتتدبروا فيام وراء
الظواهر من حقائق ..فام وراءها أعظم منها بكثري.
قال لنا ذلك ،ثم ترك احلرية لنا يف التفكري ،ومل يفرس لنا شيئا ..ولكن كالمه مع ذلك
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بقي حيرك عقيل إىل أن هداين اهلل لإليامن.
***
أذكر يف ذلك احلني أين ذهبت يف فصل الشتاء إىل بعض املناطق الريفية املمتلئة بالبساتني
واحلقول ،وهناك أصابني زكام شديد ،فجيء ِل بالكثري من احلمضيات ،فأكلتها ورشبت
عصريها ،فتحسنت كثريا.
وقد سألت حينها الذي جاءين هبا ،وقد رأيته يف كل حني يذكر اهلل ،ويثني عليه ،عن رس
إيامنه ،فقال ِل :هذه الفواكه هي رس إيامين..
قلت :كيف ذلك؟
قال :لقد رأيت أهنا دون أكثر الفواكه تنبت يف فصل الشتاء ،وكأهنا جهزت خصيصا
هلذا الفصل ومواجهة األمراض املرتبطة به ..لقد رأيت أن يف الربتقال مركبات غذائية،
وفيتامينات واقية ،وأبرزها فيتامني (ج) ،الذي يقاوم ضعف البنية ..ويقاوم إدماء اجللد..
ويقاوم حتلل املادة الكلسية يف العظام ..ويقاوم ارتباك اهلضم ..ويقاوم فقد الشهية ..ويقاوم
االلتهابات.
***
بعد أن فارقت هذا الرجل ،وما تركه يف من آثار ..ذهبت إىل الصحراء ..وهناك وبسبب
ما رأيت من مآس وآالم كدت أفقد تلك البذور التي بذرت يف عقيل من اإليامن ..لكن اهلل
تداركني بلطف ه ..وكانت تلك الصحراء مع املآيس واآلالت التي حتملها سببا يف تقوية إيامين،
بل يف ختليص التام من كل مظاهر الوثنية اإلحلادية.
وقد كان سبب ذلك رجل مؤمن غاية اإليامن ،رآين ضيق النفس بسبب احلرشات
والبعوض وغريها ،حتى قلت :ما فائدة هذه احلرشات ..ومل وجدت ..إهنا رش حمض.
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فقال ِل( :)1لك احلق يف أن تضيق نفسك ،ولك احلق يف أن تتأمل ..لكن ليس لك احلق
يف أن تعتربها رشا حمضا ..فهذه الكائنات التي ضاقت نفسك منها ،حتى ما كان منها ساما هلا
منافع عديدة يف توازن البيئة ..فهي تقوم بتطهري األجواء من التلوث ،ألهنا تأخذ السموم من
اهلواء كام تفعل األشجار التي تأخذ ثاين أكسيد الكربون من اجلو وحتوله إىل أوكسجني.
قلت ساخطا :واألفاعي التي تسبب اخلوف واهللع والرعب والتسمم ..أهلا فوائد هي
األخرى؟
قال :أجل ..هلا فوائد عظيمة للبيئة ،فسم األفاعي يعترب من األدوية ذات الفوائد
الكبرية ،ويستخدم حال ًيا يف عالج العديد من األمراض ..باإلضافة إىل ذلك فإن األفاعي ذات
فائدة يف ضبط حالة التوازن يف البيئة ،فهي تتغذى عىل احلرشات واألحياء التي لو بقيت
وتكاثرت ألثرت عىل حياة اإلنسان ،ومن بني تلك احليوانات التي تقيض عليها الفئران.
قلت مازحا :والبومة ..أليست نذير شؤم ،وال تستحق سوى القتل؟
قال :ال تقل ذلك ..فالبوم الذي يعيش داخل املدن والقرى ،هو من يصطاد الفئران
التي تستغل ظلمة الليل لتعيث الفساد واخلراب..
قلت :واخلفافيش؟
قال :لقد ذكرتني بسؤالك عنها بام فعله سكان إحدى الواليات األمريكية حني
اعُتضوا قبل أعوام عىل اختاذ عرشات اآلالف من اخلفافيش مالذا هلا حتت أحد اجلسور
مطالبني بقتلها أو ترحيلها ،ولكنهم سحبوا الشكوى بعد أن رشحت هلم البلدية أن هذه
احليوانات تأكل يومي ًا ما جمموعه عرشون طن ًا من احلرشات الطائرة خالل الليل ،معظمها من
البعوض واهلوام.
قلت :واحلرشات ..ذلك اهلم األكرب الذي يملؤنا بالضيق والتقزز؟
َ
توازن البيئة! ،موقع فلسطني أون الين.
(  )1انظر مقاال بعنوان :الذباب إذا غاب ..اختل
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قال :لقد دلت الدراسات عىل أن  99باملائة من احلرشات مفيدة لإلنسان ،إما بشكل
مبارش كالنحل ودودة القز ،أو غري مبارش كاحلرشات التي تلتهم احلرشات الضارة..
واحلرشات املؤذية كالذباب والبعوض يعترب وجودها رضور ًيا مع مالمستها لإلنسان لتمنحه
املناعة من األمراض منذ صغره أكثر األحيان.
قلت :والفئران ..والفساد الذي حتدثه؟
قال :الفئران أيضا هلا دورها الكبري يف احلفاظ عىل التوازن البيئي ،والقضاء عليها قد
يؤدى إىل خلل فيه ،مما يؤدى إىل ظهور الثعابني وخروجها من جحورها عىل مشارف املدن،
وتبدأ يف مهامجة احليوانات ،وقد تدخل إىل املنازل ..وزيادة أعدادها سببه سلوك اإلنسان
وترصفاته التي أدت إىل انقراض األعداء الطبيعيني هلا ،والتي كانت تتغذى عليها مثل احلدأة
والبومة والثعابني.
وهكذا بقي حيدثني عن كل ما كنت أراه مؤذيا ،وال مربر لوجوده ،فيقنعني بأن له دوره
خاص ،وأن سوء تعاملنا مع البيئة هو الذي يسبب لنا املتاعب.
***
لكن كل هذه املعاين التي نمت يف عقيل ،راحت تتبخر بسبب حديث سمعته من بعض
أصدقائي من املالحدة الذي ردد عىل مسامعي ما سامه [معضلة الرش] ،وقال ِل معربا عنها :أي
عقل يمكن أن يعُتف بوجود اهلل ،وهو يرى الرش أمامه يف كل مكان؟ ..كيف يسكت اهلل عن
كل هذه االنتهاكات يف حق األطفال كل يوم؟ ..كيف يرىض اهلل عن كل هذا الرش ،وكل هذا
ً
قادرا عىل خلقهم يف صورة سوية؟ ..وهل اإلله
الدم؟ ..ملاذا خيلق اهلل
أطفاال مشوهني إذا كان ً
عاجز ،فهو ال يستطيع أن يوقف كل هذا السوء والرش يف العامل؟ ..أم أنه رشير ،فهو يتغنى
برصاخ األطفال ،ويتلذذ بإهراق الدماء ،ويستمتع بقتل العزل واألبرياء؟
مل أجد ما أقول له ،فلم يكن لدي من املعارف يف هذا الباب ما أجيبه به ..وقد توالت
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عيل بعدها األحاديث التي ال تبرش إال هبذا ..من ذلك أين سمعت (مايكل روس) ،وهو أشهر
فالسفة العلوم املنافحني برشاسة عن الداروينية ،يقول يف مناظرته مع (فزاال رنا) :أنا ال أرفض
اإليامن بوجود اهلل إال لسبب واحد ،وهو مشكلة الرش.
وسمعت الشاعر األملاين امللحد (جورج بوخنر) يعترب هذه املشكلة [صخرة اإلحلاد]
وسمعت كاهن اإلحلاد األكرب (ريتشارد دوكنز) ،يعتربها من أدلته الكربى عىل اإلحلاد،
حيث يقول يف كتابه [وهم اإلله]( :ال بد من املسري إىل قول بسيط وسهل وهو اإلقرار بوجود
الرش ،ورد وجود اهلل)
لقد اعترب كل هؤالء ،أن وجود الرش يف العامل يتناىف مع كون اإلله عليام؛ ألن علمه يقتيض
أن يمنع هذا الرش من الوجود ..ويتناىف مع كونه قديرا؛ ألن قدرته تقتيض أن يمنع هذا الرش
من الوجود ..ويتناىف مع كونه رحيام؛ ألن رمحته تقتيض أن يمنع هذا الرش من الوجود ..ولذلك
فإن وجود الرش ينفي وجود هذا اإلله الذي ال يمكن أن يفتقد الصفات الثالث السابقة مجلة
[وجود إله كامل العلم ..كامل القدرة ..كامل الرمحة]
كانت هذه املعضلة هي العائق الذي حال بني قلبي وبني تذوق اإليامن أو اإلذعان له،
مع كثرة األدلة التي تدل عليه.
***
لكن هذه املعضلة رسعان ما بدأت تتبخر بعد أن رست يف األرض ،والقيت ناسا
كثريين ..وكان أوهلم رجل مؤمن قال ِل ساخرا بعد أن عرضت عليه هذه املعضلة(:)1
فلنفرض أن الرش الذي ذكره مقصود لذاته ،وأنه من عمل اإلله ..فهل ينفي ذلك وجوده؟
قلت :أجل ..ينفي وجوده ..فكيف يكون إهلا رشيرا؟
قال :ولكنك مل تنف وجود امللوك الظلمة ،والطغاة املستبدين ..فهل ينفي طغياهنم
رشيرا؟] حممود ماهر.
(  )1اقتبسنا بعض الردود هنا من مقال بعنوان[ :هل يمكن لإلله أن يكون
ً

241

حقيقة وجودهم؟
مل أدر ما أجيبه به ،لكني قلت :احلكام والطغاة يشء ..واهلل يشء آخر.
قال :هذا يسمونه التفكري الرغبوي ..فأنت تريد أن تفرض عىل اهلل كيف يكون ،وكيف
يتعامل مع خلقه ..واألصل أن تبحث أوال عن أدلة وجوده ،فإن رأيتها كافية واقتنعت هبا
حينذاك تبحث يف أفعاله وأرسارها ..وال حيق لعاقل أن يفرض عىل اهلل ما الذي يفعله.
قلت :ما تعني بقولك هذا؟
قال :الرش ال يعني العدم ..بل الرش يعني أنه ليس شيئا مجيال ..ولكنه ليس شيئا
معدوما ..بدليل أننا نرى أشياء كثرية رشيرة ،فهل ذلك ينفي وجودها ..وهبذا فإن هذه التي
سميناها معضلة تقيض عىل نفسها بنفسها ..فكيف تثبت وجود الرش ،ثم تنفي وجود صانع له
بحجة أنه ال يمكن أن يكون الصانع رشيرا.
قلت :مل أفهم ما تقصد؟
قال :ألست ترى اخللق يذكرون نريون وجرائمه ،وفرعون وطغيانه؟
قلت :بىل ..هم يذكرون ذلك ..وقد يكونون خمطئني فيه.
قال :فهل يمكن لعاقل أن يذكر من أدلة عدم وجود نريون وفرعون كونه طاغية أو
ظاملا؟
قلت :ال يمكنهم ذلك.
قال :فهكذا تعامل مع ربك ..فال تفرض عليه ما يفعل.
قلت :أتؤمن باهلل ..وتؤمن يف نفس الوقت بكونه رشيرا؟
قال :أنا أؤمن باهلل ،وأؤمن بحكمته املطلقة ،وأؤمن أن عقيل أضعف بكثري من أن يفهم
أرسار حكمته يف خلقه ..وهلذا أسلم األمر له ..نعم قد أرى بعض األشياء مثل الثعابني
والفئران رشيرة لكني موقن أن احلكيم الذي أبدعها مل يبدعها هكذا عبثا ،وإنام له حكمته يف
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وجودها ،وعدم فهي هلا ال يعني عدم وجودها ..كام أن عدم فهمي لبعض وظائف األعضاء
يف جسمي ال يعني أهنا أعضاء ال قيمة هلا ،وال حاجة.
قال ِل ذلك ،ثم انرصف بعد أن قىض عىل الكثري من وساويس املتعلقة بتلك املعضلة..
***
التقيت بعده آخر ،قال ِل بمجرد أن عرضتها عليه :لو أنك تأملت فيام طرحته ِل،
الكتشفت أن وجود الرش يؤكد وجود مصدر مفارق للعامل ،بدال من أن يكون دليال عىل عدم
وجوده.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ألن االعتقاد بأن وجود الرش ال يتناسب مع وجود إله رحيم حيب اخلري هو ميل
نفيس ،وليس دليال عقليا ،فال يتناقض يف العقل وجود هذا اإلله مع سامحه بوجود الرش يف
العامل الذي خلقه لغرض االمتحان ..فوجود الرش يؤكد بالفعل وجود إله مفارق هلذا العامل
املادي ،ألنه اعُتاف بوجود إله يمثل اخلري بالفطرة ،وإال فمن أين أتى التمييز البرشي بني اخلري
والرش إن كان األصل يف الوجود املادي هو عدم الُتجيح يف األفعال بني خري ورش؟
سكت قليال ،ثم قال :اإلله املفارق للموجودات هو الذي أعطى معنى اخلري ،وهو الذي
منح اإلنسان القدرة عىل متييزه عن الرش ،بينام ال يستطيع أي باحث أن جيزم بأن اخلري بمعناه
العام هو األصل الوحيد يف نفوس اإلنسان واحليوانات ،خصوصا وأن من يؤمن بنظرية التطور
يرى أن استمرار احلياة قائم أصال عىل الرصاع وأن البقاء لألقوى ،فاألقوى هو األقدر عىل قتل
الضعيف وهنب حقوقه وليس العكس.
***
التقيت بعدها آخر ..قال ِل من غري أن أسأله ـ وكأنه علم ما جيول يف نفيس ـ  :أال ترى
أن األصل يف كل يشء هو اخلري ،وأن الرش غري موجود إطال ًقا ،غري أنه يتخلل اخلري ،كشذرات
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أو استثناءات؟
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :أال ترى أن األصل يف كل يشء هو الصحة ،وأما املرض فيدخل عليها ،وال يلبث
ـ عادة أن يذهب ثانية ،وترجع الصحة مرة أخرى ..وأن األصل يف املطر أنه خري ،ولكن يتخلل
ً
سيوال تدمر الطرق والبيوت ،لكن هذا جمرد استثناء..
هذا اخلري استثناءات ،فيصري املطر
واألصل يف احلياة أهنا سالم ،ولكن يشوب هذا السالم استثناءات؛ فتحدث حروب ونزاعات
تدمر القرى والبالد ،لكن هذا جمرد استثناء ..واألصل يف اجلو االعتدال ،وأما العواصف ،أو
ً
معتدال باقي السنة..
موجات الربد واحلر ،فتحدث خالل فُتات قليلة من السنة ،ويظل اجلو
واألصل يف الرباكني أهنا تنفجر يف املحيطات أو بعيدً ا عن البرش ،لكن حتدث استثناءات،
فتنفجر بجانب قرية ما.
قلت :أجل ..ما تقول صحيح ..لكن ملاذا رصنا نشعر بأن كل املطر رش ،وأن احلروب
واملعارك تسود العامل ،وبأن الرباكني تنفجر يوم ًيا مسببة مئات اآلالف من القتىل؟
قال :سبب ذلك بسيط ،وهو أننا نسمع أخبار هذه االستثناءات وهنتم هلا ،حتى أمسينا
نعتقد أهنا األصل :فنحن ال نسمع يف األخبار ـ ً
مثال ـ عن هطول األمطار بسالم يف بلد كذا،
وأهنا سقت الناس ،بعد ظمأ ،وروت الزرع ،بعد جفاء ،وصار الناس هيللون من الفرحة ،وال
نسمع يف األخبار عن الدولة كذا ،التي تنعم بالسالم ،ويسودها األمن واألمان ،وال نسمع عن
الربكان الذي انفجر يف املحيط ،ومل يؤذ أحدً ا ..نحن ال نسمع عن هذا أبدً ا ،بل نسمع عن اآلالم
واملصائب فقط؛ حتى ثبت يف عقولنا أن الكوارث واحلروب تعم األرض.
ربت عىل كتفي ،وقال :لذلك ال تسمع ألولئك الذين انغلقت قلوهبم عن اخلري ،فلم
يروا يف الكون إال الرش ..فإن الرش حمدود جدا مقارنة باخلري ..ومن يعُتض عىل أسباب الرش،
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اعُتاضا عىل الفيضانات ..أو كمن يعُتض عىل خلق املعادن
كمن يعُتض عىل خلق املاء؛
ً
إعُتاضا عىل ثوران الرباكني.
املخصبة للُتبة ،واحلرارة الالزمة حلياة اإلنسان؛
ً
رشيرا،
رشيرا ..فلامذا الرش نسبي؟ ..ولو كان اإلله
ثم سار ،وهو يقول :لو كان اإلله
ً
ً
ملاذا أعطانا العقل ،وسخر لنا األرض ،وأمدنا باألدوات الالزمة؛ لكي نتغلب عىل هذا الرش
النسبي؟  ..ولو أن معارش املالحدة قارنوا بني ما نراه يف عامل الدنيا من خري وما نراه فيها من رش
نسبي ،لعلموا أن هذا اإلله له كامل العناية بعباده ..وأن عدم إدراكنا لرس وجود ما نراه من
رش ،ال يعني أنه رش بالفعل ،وأن املقصود منه إذيتنا ..ولو أهنم تركوا كربياءهم وغرورهم
وراحوا إىل املصادر املقدسة لألديان ،لوجدوا عندها احلل السهل البسيط العقالين هلذه التي
سموها معضلة..
***
كان لكالمه تأثريا كبريا عىل نفيس ..رست بعدها ،فلقيني صديق شاعر ،راح يسمعني
قصيدة قال فيها:
أهيــا الشـــــاكـي ومــا بــك دا ٌء

كيف تغـدو اذا غـدوت عليال

ان رش اجلنـاة يف االرض نفس

تتوقى قبـل الرحيـل الرحيال

وترى الشوك يف الورد وتعمى
والــذي نــفســـــه بــغــري مجـ ٍ
ـال

 .أن ترى فوقهـا النـدى اكليال
ال يرى يف الوجود شيئ ًا مجيال

فتمتع بـالصـــبح مـا دمـت فيـه

ال ختف ان يزول حتى يزوال

َ
ادرك ـت كـنـهـهــا طـري الـروايب

فمـن العــار ان تظــل جهـوال

اهيــا الشـــــاكـي ومــا بــك دا ٌء

كن مجي ً
ال ترى الوجود مجيال
***

كان لكل هذا تأثريه الكبري عىل انحالل عقد تلك املعضلة من عقيل وقلبي ،لكن القضاء
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النهائي عليها مل يتم إال يف ذلك اليوم ،ويف بلديت ،ويف ساحة احلرية فيها ،حيث لقيت مسلام
يقف يف وسط مجع من الناس حيدثهم عن هذه الشبهة من منطلق الكلامت املقدسة التي أوحى
هبا اهلل إىل نبيه.
مل أسمع ما دار بينهم من أول احلديث ،لكني سمعت أحدهم يسأله ،ويقول له( :)1نعم،
لقد أقنعتنا بأن أقدار اهلل ال تتنزل إال باخلري ،فصفات اهلل تعاىل ،والتي هي كلها حمامد ال يصدر
منها إال اخلري ،وإنام كسب اإلنسان هو الذي حيول اخلري رشا ،والعافية بالء ،واجلامل دمامة..
لكن ما القول يف بعض ما نراه رشا جمردا ،ال وجه للخريية فيه ،كخلق الشياطني املضللة ،بل
كتقدير املعايص نفسها ،فلو أن اهلل تعاىل خلقنا معصومني ملا حاق بنا ذلك العذاب،وملا تنزلت
بنا تلك اآلالم؟
ابتسم الشيخ ،وقال :اجلواب عن ذلك بسيط ،وهو أن كل ما قد نتصوره من رش جمرد،
هو يف حقيقته ـ ومن جهة تقدير اهلل له ـ خري عظيم ،ولكن سوء تعاملنا معه هو الذي حيول ذلك
اخلري إىل رش نتهم به األقدار..
سأرضب لك مثاال عىل ذلك بالنار ،فإن هلا فوائد ومنافع كثرية جد ًا ،فال يـحق ألحد
أن يقول :إن إيـجاد النار رش اذا ما أساء استعامهلا باختياره وجعلـها شـر ًا ووباالً عىل نفسه(..)2
وهكذا الكالم عن املعايص ،فهي ليست رشا ـ من جهة تقديرها ـ بل قد أخرب  أن البرش لو
مل خيطئوا خللق اهلل بدهلم من خيطئ ،ولكن الرش يف سوء التعامل معها.
فاملعايص املقدرة من اهلل رمحة حمضة ،كرمحة اهلل عباده بخلق النار ،ولكن العايص الذي
يسيئ التعامل مع هذا التقدير هو الذي حيرق نفسه هبا ،كالذي حيرق نفسه بالعبث مع النار.

(  )1النص املذكور هنا ملخص باختصار شديد من كتاب [أرسار األقدار] ،سلسلة [رسائل السالم] ،ومن شاء املزيد من
التفاصيل جيده فيه.
(  )2الكلمة السادسة والعرشون ،رسالة القدر ،النوريس.
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قام رجل من اجلالسني ،وقال :إن ما تقوله غريب ..بل هو نوع من اإلحلاد واهلرطقة،
والشطح والبدعة ،فكيف تكون املعايص رمحة؟
قال :لو أنك تأملت يف قصة آدم وإبليس لعرفت ذلك ..فإبليس عىص اهلل تعاىل ،ولعلها
أول معصية حتدث يف الكون ،لكنه انشغل بكون املعصية مقدرة عن التعامل معها وفق ما حيبه
اهلل ويرضاه ،فلذلك عندما سأله اهلل تعاىل ،وهو أعلم به ،عن الدافع ملعصيته ،أجابه بكربياء﴿:
ال ِمن َمحَأٍ مسن ٍ
ِ
َمل َأك ْن ِألَ ْسجدَ لِ َب َ ٍ
ون﴾ (احلجر)33 :
رش َخ َل ْقتَه م ْن َص ْل َص ٍ ْ
َ ْ
ْ
كان يف إمكان إبليس بعد ما حاقت به اللعنة أن يقول :اغفر ِل وتب عيل ،ولكن ما
تنطوي نفسه املتكربة ،والتي أبرز كربياءها أمره بالسجود آلدم  جعلته يطلب شيئا آخر،
ِ
َيل َلئِ ْن َأ َّخ ْرت َِن إِ َىل َي ْو ِم
هو مدد ملعصيته األوىل ،جعلته يقولَ ﴿:أ َر َأ ْيت ََك َه َذا ا َّلذي ك ََّر ْم َت ع َ َّ
ا ْل ِق َيا َم ِة َألَ ْحتَنِ َك َّن ذ ير َّيتَه إِ َّال َقلِي ً
ال﴾ (االرساء)62 :
فإبليس ،أو طبيعة إبليس حولت من املعصية إىل رش حمض استحق بسببه تلك اآلالم.
أما آدم  ، فإن املعصية كانت وسيلة لتبوئه تلك املكانة العظيمة من اهلل ،ففرق كبري
بني آدم الذي يرسح بني اجلنان ،وآدم الذي هبط إىل األرض متبتال للرمحن ،قد انطوى قلبه عىل
كل املشاعر النبيلة نحو ربه.
فآدم  بأكله من الشجرة ،وإدراكه حقيقة نفسه الشهوانية أقر بقصوره وكامل ربه﴿:
ِ
ٍ
ِ
ِ
الر ِحيم﴾ (البقرة ،)37:فكان ذلك اإلقرار
َف َت َل َّقى آ َدم م ْن َر يبه كَلِ َامت َفت َ
َاب َع َل ْيه إِنَّه ه َو الت ََّّواب َّ
هو سبب الرفعة العظيمة التي ناهلا يف جوار اهلل.
انطالقا من هذين املثالني اللذين قصهام القرآن الكريم ،فإن املعايص ،وإن احتوت عىل
مساخط الرب تعاىل إال أن يف تقديرها من املحاسن ما جيعلها رمحة حمضة سواء من ناحية عالقة
اإلنسان بنفسه أو عالقته بربه أو عالقته باملجتمع..
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أما من الناحية النفسية،فإنه باملعايص يعرف اإلنسان نفسه ،وأهنا اخلطاءة اجلاهلة ،وأن
كل ما فيها من علم أو عمل أو خري فمن اهلل م َّن به عليه ال من نفسه ..ولتقريب الرمحة املنطوية
يف هذا املعنى أقول لكم :إن دور املعايص يف تقويم اإلنسان وهتذيبه وتطييبه ليصلح ملعرفة ربه
ولدخول جنته هو نفس دور األعراض التي تصاحب األمراض من محى وآالم وغريها ،فإهنا
وإن كانت مكروهة يف نفسها ،إال أن فيها خريا عظيام ،فلوالها مل يتعرف اإلنسان عىل مرضه،
ومل يسع للعالج منه ،ولذلك ،فإن أخطر األمراض ما ترسب ترسبا خفيا إىل اجلسد وصار ينخر
فيه إىل أن يستحكم نخره من غري ان يظهر لذلك من اآلالم ما يتناسب مع دوره التهديمي.
زيادة عىل هذا ،فإن االنشغال برؤية الطاعة قد يصحبه اإلدالل عىل اهلل هبا ،وهو من
أكرب املوبقات ،بخالف املعية التي يصحبها االنكسار ،وهلذا ورد يف احلديث الرشيف(:لو مل
تكونوا تذنبون خلفت عليكم ما هو أكرب من ذلك العجب العجب) ( ،)1ويف األثر اإلهلي(:لوال
أن الذنب خري لعبدي املؤمن من العجب ما خليت بني عبدي املؤمن وبني الذنب)
زيادة عىل هذا ،فإن حسن التعامل مع املعصية يزيد يف مناعته منها ويدفعه إىل املزيد من
التيقظ واحلذر من مصايد العدو ومكايده ،ويعرفه من أين يدخل عليه ،وبامذا حيذر منه،
كالطبيب الذى ذاق املرض والدواء.
***
قام رجل من القوم ،وقال :كيف تقول هذا ..وما الرمحة التي أتنعم هبا ،وأنا مبتىل
بشيطان يضع خرطومه عىل صدري ال يكف عن بث الوساوس يف قلبي؟ وكيف أتنعم
وشياطني اإلنس واجلن تُتصد ِل؟
ابتسم الشيخ ،وقال :إن سمو اإلنسان وكامله وتدرجه يف معارج الرحلة إىل اهلل مربتط
بمجاهدته هذه الشياطني ،فلذلك ـ كام يقول بعض علامئنا ـ (ال يسيغ لـمن استسلـم للشيطان
(  )1رواه اخلرائطي يف مساوي االخالق ،واحلاكم يف تارخيه وأبو نعيم والديلمي.
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رش ،اذ قد عمل الرش لنفسه بكسبه
 باختياره وكسبه الـخاطىء  -أن يقول :ان خلق الشيطان ٌالذايت)

()1

فالشيطان ليس له من دور إال الكشف عن اخلبايا اآلثمة للنفس ،ولذلك يربأ يوم القيامة
من أن يكون له أي سلطان عىل سلوك اإلنسان ،بل إن سلوك اإلنسان كان نابعا من طبيعته
واختياره ..والشياطني يف هذا تشبه تلك املحاليل الكاشفة التي توضع عىل مواد معينة للتعرف
عىل مكونا هتا ،فإن انفعال تلك املواد هو الذي حيدد طبيعتها ،أما املحاليل ،فليس هلا من دور
إال الكشف عن تلك املواد.
وهلذا أخرب تعاىل الشيطان بأنه ليس له من سلطان عىل عباده املخلصني ،قال تعاىل ﴿:إِ َّن
ِعب ِ
ان إِ َّال َم ِن ا َّت َب َع َك ِم َن ا ْلغ ِ
ادي َل ْي َس َل َك َع َل ْي ِه ْم س ْل َط ٌ
َاوي َن﴾ (احلجر ،)42:بل استثنى الشيطان
َ
نفسه هؤالء بقوله ﴿:إِ َّال ِع َبا َد َك ِمنْهم املْ ْخ َل ِصنيَ ﴾ (احلجر)40:
وذلك ألن عباد اهلل املخلصني ،هم الذين ختلصوا من كل الشوائب التي تتفاعل معها
وساوس الشيطان ،فلذلك ال يصدر منهم إال اخلري.
ومثل تسليط الشياطني تسليط الدواعي التي متتطيها الشياطني لالستيالء عىل قلب
اإلنسان من الشهوة والغضب ودواعيهام ،وإرسال رياح الفتن الختبار طبيعة اإلنسان ،فإن كل
ذلك ـ بالتأمل الصادق ـ رمحة إهلية عظمى.
فإنه لوال هذا لفات اإلنسان من الفضائل ما هو أضعاف اآلالم املمزوجة هبذه الدواعي،
فلوالها مل حتصل فضيلة الصرب وال جهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواهتا حمبة هلل وإِيثار ًا
ملرضاته وطلب ًا للزلفى لديه والقرب منه.

(  )1اللمعة الثالثة عرش ،النوريس.
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بل لوالها ما حتقق سري السائرين إىل اهلل ،كام يقول ابن عطاء اهلل(:لوال ميادين النفوس
ما حتقق سري السائرين ،إذ ال مسافة بينك وبينه حتى تطوهيا رحلتك ،وال قطعة بينك وبينه حتى
متحوها وصلتك)
فالسري إىل اهلل إنام هو قطع عقبات النفس ،إذ ال مسافة حسية بني اهلل وعبده ،وال مقاطعة
توجب البعد املعنوي بني اهلل وعبده حتى متحوها وصلته ،وليس ثم حجاب غري حجاب
النفس.
فلذلك كان من رمحة اهلل خلق هذه النفس هبذه الصورة ليتحقق من قطع عقباهتا التعرف
عىل اهلل والوصول إليه.
***
قام رجل من القوم ،وقال :فلامذا ال نكون هبيئة أخرى ومع ذلك ينعم علينا ـ من غري
جماهدة ـ هبذه املعرفة وذلك الوصول؟
ابتسم الشيخ ،وقال :إن األمر لو مل يكن هبذه الصفة ،ملا كانت النش َأة ِ
اإلنسانية إِنسانية،
بل كانت ملكية ،وملا كان اإلنسان حينها إنسانا بل كان مالكا.
قال الرجل :فلامذا مل أكن مالكا ،وينتهي األمر؟
قال الشيخ :أنت تقول هذا ،ألنك ال تعلم قيمة النشأة اإلنسانية ،فهي يف منتهى السمو
والرفعة ،بل إن اإلنسان فهرس العامل األكرب ،وجامع تفاصيله ..واهلل تعاىل أنعم عىل اإلنسان
بأن جعله عامل ًا متوسط ًا بني ملكه ،وهو عامل الشهادة ،وملكوته وهو عامل الغيب ،ومل جيعله ملكي ًا
حمض ًا وال ملكوتي ًا حمض ًا ،بل جعل فيه من كال العاملني ليعلمه جاللة قدره بني خملوقاته ،حيث
مجعت بني الظاهر والباطن ،وبني اجلسامنيات والروحانيات ،فانطوى فيه العامل األكرب.
***
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قام رجل آخر ،وقال :نعم ،إن كسب اإلنسان هو الذي حيول اخلري رشا والعافية بالء،
واجلامل دمامة ،ولكن ما القول يف أولئك الصاحلني العارفني الذين يُتبعون عىل عروش
الوالية ،والذين يمتلئ كياهنم بجميع األنوار ،وال يعرج منهم إىل رهبم إال احلسنات املتأللئة
العظيمة ،فكيف جيازون بالبالء الذي تنهد له اجلبال؟
قال :لذلك حكم كثرية ال يمكن تفصيلها مجيعا هنا ..لكني أقترص عىل بعضها فقط(..)1
فمنها أن الصاحلني يعطيهم اهلل من القوة واإليامن بحيث يواجهون البالء باالبتسامة العذبة،
ويرونه هدايا جزيلة من حمبوهبم تعاىل الذي فنوا بمحبته عن كل أمل ،فلذلك (لو أصبحت الكرة
منور ،بل قد ينظر اليها أهنا
االرضية قنبلة مد يمرة وانفجرت ،فلربام ال ختيف عابد ًا هلل ذا قلب َّ
خارقة من خوارق القدرة الصمدانية ،ويتمالها باعجاب ومتعة ،بينام الفاسق ذو القلب امليت
ولو كان فيلسوف ًا ـ ممن يعد ذا عقل راجح ـ اذا رأى يف الفضاء نج ًام مذنب ًا يعتوره اخلوف
ويرتعش هلع ًا ويتساءل بقلق :أال يمكن هلذا النجم أن يرتطم بأرضنا؟ فيُتدى يف وادي
األوهام)
لقد رضب بعض العلامء عىل ذلك مثاال برجلني يسافران مع ًا اىل عاصمة سلطان عظيم،
ويدخالن اىل قرص السلطان العامر بالعجائب والغرائب ،أحدمها ال يعرف السلطان ويريد ان
يسكن يف القرص خلسة ويميض حياته بغصب االموال ،فيعمل يف حديقة القرص .ولكن ادارة
تلك احلديقة وتدبريها وتنظيم وارداهتا وتشغيل مكائنها واعطاء ارزاق حيواناهتا الغريبة
وامثاهلا من امورها املرهقة دفعته اىل االضطراب الدائم والقلق املستمر ،حتى اصبحت تلك
احلديقة الزاهية الشبيهة باجلنة جحي ًام ال يطاق .اذ يتأمل لكل شئ يعجز عن ادارته ،فيقيض وقته
باآلهات واحلرسات .واخري ًا يلقى به يف السجن عقاب ًا وتأديب ًا له لسوء ترصفه وادبه.

(  )1انظر يف تفاصيل هذا رسالة (ابتسامة األنني)
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أما الشخص الثاين فانه يعرف السلطان ،ويعد نفسه ضيف ًا عليه ،ويعتقد ان مجيع االعامل
يف القرص واحلديقة تدار بسهولة تامة ..بنظام وقانون وعىل وفق برنامج وخمطط ،فيلقى
الصعوبات والتــكاليـف اىل قانون السلــطان ،مســتفيد ًا بانــشــراح تام وصفاء كامـل من متــع
تلــك احلديــقة الـزاهــرة كاجلـنــة ،ويــرى كــل شـــئ مجي ً
ال حق ًا ،استناد ًا اىل عطف السلطان
ورمحته ،واعتامد ًا عىل مجال قوانينه االدارية ..فيقيض حياته يف لذة كاملة وسعادة تامة (.)1
ِ
ب النَّاس
هذا اجلواب األول ..أما اجلواب الثاين ..فهو ما دل عليه قوله تعاىلَ ﴿:أ َحس َ
ُتكوا َأ ْن َيقولوا آ َمنَّا َوه ْم ال ي ْفتَن َ
ون﴾ (العنكبوت ،)2:فقد أخرب تعاىل أن من مقتضيات
َأ ْن ي ْ َ
ادعاء اإليامن االبتالء حتى يعلم الصادق من الكاذب ،ومن يؤثر اهلل ،ومن يؤثر هواه..
وأما اجلواب الثالث ،فقد عرب عنه بعضهم عندما سئل(:أيام أفضل للرجل أن يمكن أو
يبتىل؟) ،فقال( :ال يمكن حتى يبتىل ،فإن اهلل ابتىل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وحممدا ـ
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ـ فلام صربوا مكنهم)
فاهلل تعاىل ـ بحكمته املطلقة ـ يريب عباده الصاحلني الذين جعلهم وسائط للهداية والرمحة
بينه وبني خلقه بأنواع البالء املتناسب مع نوع الرسالة التي يكلفون هبا.
ومثل ذلك مثل من يريد تعلم صناعة معينة ،فإنه حيتاج إىل التدريب الذي يتناسب مع
تلك الصناعة ،فإن نجح فيه أهل ومكن من صناعته ،وإن مل ينجح طرد وأبعد عنها.
وقد رضب اهلل تعاىل األمثلة القرآنية الكثرية عىل ذلك ،ولعل أوضحها ما حكاه عن
نبيني كريمني مها يوسف وموسى ـ عليهام السالم ـ فإن اهلل تعاىل درهبام بصنوف البالء ليتمكنا
من أداء الوظيفة التي كلفا هبا.
وأما اجلواب الرابع ،فهو أن العارفني الذين يعتربون أفعال اهلل تعاىل فيهم ويف غريهم
رسائل رمحة ومودة ال يفهمون من تلك األنات والباليا إال أهنا حروف من اهلل تشهدهم وجود
(  )1الكلمة السادسة والعرشون.
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فاقتهم ،وتشعرهم بحقيقتهم ،لتشغلهم باهلل عن أنفسهم ،وهلذا قيل :إن السبب الذي محل
فرعون عىل قولهَ ﴿ :أنَا َر ُّبك ْم ْاألَع َْىل﴾ (النازعات )24:طول العافية والغنى.
***
قام رجل من القوم ،وقال :نعم إن املزيج الذي مزجت به هذه اآلالم هو نتيجة حتمية
ألفعال املكلفني ،أو هلا عالقة بتهذيبهم ،أو هلا عالقة برفع درجاهتم وتقريبهم من رهبم
وتعريفهم به ،لكن ما القول يف اآلالم املحضة التي يعاين مرارهتا الذين مل يمنحهم الرحيم تعاىل
قابلية التكليف ،فال عالقة لآلالم بتهذيبهم ،لعدم تلطخهم ،وال عالقة له بأعامهلم لعدم
تكليفهم؟
قال :إن هذه املسألة من أخطر املسائل التي تاه فيها العقل البرشي ،إىل أن جر بعضهم
إىل اإلحلاد بسببها ،حيث اعتقد أن ذلك من ترصف الطبيعة وفعلها ،وليس لذلك فاعل خمتار
مدبر بمشيئته وقدرته.
وذهب آخرون إىل القول بالتناسخ ..وأن األرواح الفاجرة الظاملة تودع ىف احليوانات
التى تناسبها ،فيناهلا من َأمل الَضب والعذاب بحسبها ،فلذلك كانت مستحقة ملا يصيبها من
آالم.
وذهب آخرون إىل إسناد الرش واخلري إىل إهلني مستقلني كل منهام يذهب بخلقه ،وذكروا
إلله الرشير املظلم ،فال تضاف إِىل ِ
َأن هذه اآلالم والرشور من ا ِ
اإلله اخلري العادل وال تدخل
حتت قدرته.
وذهب آخرون إىل أن البهائم مكلفة م ْأمورة منهية مثابة معاقبة ،وأن ىف كل أمة منها
رسول ونبى منها ،وهذه اآلالم والعقوبات الدنيوية جزا ٌء عىل خمالفتها لرسوهلا ونبيها.
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وذهب آخرون إىل أن البهائم واألَطفال ال تتأمل أبدا(.)1
وكل هذه أقوال جر إليها العقل املجرد الذي مل يستند إىل الوحي ،وال إىل ما تقتضيه
املعرفة باهلل من حقائق.
قال الرجل :هذا ما قالوا ..فام تقول أنت؟
قال :أنا أقر بني أيديكم بأن كشف رس الرمحة يف هذا يتطلب اإليامن بجميع احلقائق،
وأوهلا الثقة يف اهلل ويف حكمته ولطفه وتدبريه خللقه ،فهو أعلم هبم ،وأدرى بمصاحلهم ،وما
نجهله من ذلك يف الوقت احلاِل قد يكشف يف يوم من األيام ،فلذلك ال يصح أن نستعجل.
ولذلك علينا أن نحيل علم تفاصيل الرمحة املنطوية يف ظل هذه اآلالم إىل اهلل تعاىل ،ألنه
أخرب نا بأن رمحته وسعت كل يشء ،وأن املزيج املؤمل الذي خيتلط برمحته هو مزيج يرتبط
بالكسب ،ال بالرمحة واملقادير ..فلذلك ،إذا جهلنا رسا ما نلجئه إىل هذه املعرفة التي برهنت
عليها كل الدالئل.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن من أسامء اهلل تعاىل (الشكور)  ،وهو يعني أن اهلل تعاىل برمحته قد
يستسخر من خلقه من يقوم بوظيفة معينة إظهارا حلكمة من حكمه أو ملقتىض من مقتضيات
أسامئه احلسنى ،فإذا قام ذلك املستسخر بتلك الوظيفة جازاه عليها أضعاف أضعاف اآلالم
التي حتملها.

(  )1وهذا املذهب له وجوه من احلقيقة تدل عليه ،فاألطفال والبهائم ال تدرك اآلالم حسبام يدركها العقالء ،فإن العاقل إذا
أدرك ت َأمل جوارحه و َأحس به ت ْأمل قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها ،وهذه اآلالم زائدة عىل جمرد َأمل الطبيعة ،وال ريب أن
البهائم واألطفال ال حتصل هلا تلك اآلالم كام حيصل للعاقل املميز ،فإن َأراد القوم هذا فهم مصيبون ،وإن أرادوا أنه ال شعور هلا
باآلالم البتة وأهنا ال حتس هبا فمكابرة ظاهرة ،فإن الواحد منا يعلم باضطرار َأنه كان يتأمل ىف طفولته بمس النار له وبالَضب وغري
ذلك .انظر :طريق اهلجرتني.249 :
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فلذلك كان من حكمة اهلل التي اقتضاها وجود الكون هبذه الصورة أن توجد اآلالم
التي قد نتومهها آالما حمضة ،ولكنها يف حقيقتها تنطوي عىل رمحة خفية إما يف ذات وجودها،
أو بام يُتتب عليها.
فلذلك من حكمة اهلل أن يستسخر هؤالء لتحمل بعض اآلالم اللحظية ليستوفوا بعد
ذلك أجورا تتناسب مع شكر اهلل وجوده.
ولو أنا نرى أن اهلل تعاىل خيفف عنهم اآلالم إىل درجة قد ال حيسون هبا ،وإىل ذلك
اإلشارة بام أخرب عنه  من أن (الشهيد ال مس القتل إال كام جيد أحدكم مس القرصة يقرصها)
( )1

***
قام رجل من القوم ،وقال :فإذا كان اهلل قادر ًا عىل التفضل بالعوض وبأضعافه بدون
توسط األمل فأى حاجة إىل توسطه؟ وهل يصح ألحدنا أن يؤمل غريه ثم يعوضه عن آالمه؟
قال الشيخ :اجلواب عن ذلك هو أن اهلل تعاىل مع مشيئته املطلقة التي ال حيدها يشء،
وال حيجر عليها حاجر أخربنا ـ من خالل النصوص الكثرية ـ عىل أن حكمته تأبى وضع يشء
يف غري موضعه ،لذلك ورد أنه ـ بالنسبة للمكلفني ـ يوزع البالء عليهم بحسب ما يصلحهم،
كام ورد يف األثر اإلهلي (:وإن من عبادي املؤمنني ملن سألني من العبادة فأكفه عنه ولو أعطيته
إياه لدخله العجب وأفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الغنى ولو أفقرته
ألفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الفقر ولو أغنيته ألفسده ذلك وإن من
عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الصحة ولو أسقمته ألفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن

(  )1رواه الُتمذي والنسائي وابن حبان.
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ال يصلحه إال السقم ولو أصححته ألفسده ذلك وإين أدبر لعبادي بعلمي بقلوهبم إين عليم
خبري)

()1

ولذلك ـ نؤمن انطالقا من ذلك ـ إيامنا جازما أن الرمحة يف ذلك البالء بغض النظر عن
نوع الرمحة يف ذلك.
وانطالقا من هذا نرى( )2فرقا عظيام بني إيالم البرش وإيالم اهلل ،فإِن من قطع يد غريه َأو
رجله ليعوضه عنها مل حيسن ذلك منه ،ألن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل ،وليس
ِ
العقالء من خيتار ملك الدنيا مع ذلك ،واهلل يوصل األعواض ىف اآلخرة إىل األحياء وهم
من
أكمل ٍ
يشء خلق ًا و َأمته َأعضا ًء ،فلذلك افُتق الشاهد والغائب ىف هذا.
ِ
األعضاء،وكان فيه مصلحة ورىض املَضوب
أما إذا فرض أن األذى حتقق مع سالمة
بذلك وعظمت األعواض عنه فهو حسن ىف العقل ال حمالة ،ألن العوض خيرج األمل عن كونه
ظل ًام ،ألنه نفع موقوف عىل مَضة األمل ،وباعتبار كونه لطف ًا ىف الدين خيرج عن كونه عبث ًا.
***
بعد أن سمعت هذا منه مل أجد إال أن أتبعه ،وأسمع منه ،وأتتلمذ عىل يديه ،ومن العجب
أين وجدت كل من لقيتهم سابقا يف مدرسته ،بام فيهم من بث معضلة الرش يف نفيس ،بل إنه
أصبح من بيننا مجيعا أكرب من يواجهها ويدعو إىل مناظرة من يتزعمها.
برهان التوازن:
بعد أن أهنى الرجل الثالث حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان الغائية] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي عن برهان من براهني النظام البديع ،أطلقت عليه اسم [برهان التوازن] ..وهو برهان
(  )1رواه ابن ابى الدنيا يف كتاب االولياء واحلكيم وابن مردوديه وأبو نعيم يف االسامء وابن عساكر.
(  )2انظر :طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ص)149 :
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يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
فاهلل تعاىل كام وضع للكون قوانينه الثابتة ،وسننه املرعية ..وكام قام بتدبريه وترصيفه عىل
أحسن الوجوه ..وكام قام بإعطاء كل يشء خلقه ،ثم هدايته إىل غايته التي خلقه من أجلها..
فإنه كذلك خلق كل يشء بميزان دقيق ،ومقادير حمددة ،ودقة عالية ،فال يطغى يشء عىل يشء،
وال يظلم شيئا.
وقد كان أول ما دعاين إىل التفكري يف هذا ،واالستدالل به عىل وجود اهلل ،مع كوين
عشت يف بيئة بعيدة عن اهلل ،وال تلقي له باال ،أين وجدت كل يشء خلقه اهلل يف حمله املناسب،
وبموازين دقيقة مقدرة ،ال يمكن اكتشافها وال فهمها إال بعد دراسات وحتليالت عميقة ومن
علوم خمتلفة..
وقد كان أول سؤال خطر عىل باِل حينها هو :كيف يمكن أن تكون املوازين الدقيقة
حمض صدفة ،أو وليدة طبيعة عمياء بكاء صامء ،بينام من اكتشف ذلك ،أو بعض ذلك ،يعترب
ذكيا وعبقريا وتوهب له اجلوائز العاملية ..أي منطق هذا الذي يفكر هبذه الطريقة؟
ولذلك كان جمرد اكتشايف لبعض القوانني الضابطة للكون وحده كاف يف شعوري
باهلل ..ومل أحتج بحمد اهلل إىل أي معلم أو فيلسوف ليثبت ِل ذلك ..لكن البحث الذي عانيته
هو يف حتديد اإلله الذي يتناسب مع احلقيقة ،ويتناسب كذلك مع الكون.
وقد يرس اهلل ِل وضع ضوابط ذلك أيضا ،فقد وجدت أن اإلله الذي يذكر تلك
املوازين ،ويدعو إىل مراعاهتا ،ويضع الرشيعة التي تتناسب معها هو اإلله الذي دبر الكون،
وهو اإلله الذي يستحق العبادة ..وما أرسع ما وجدت ذلك بفضل اهلل ورمحته وهدايته.
وهذا ال يعني أين مل ألتق يف حيايت بباحثني أو علامء ..فقد التقيت الكثري منهم ،وكلهم
بحمد اهلل شعر بام شعرت ،وآمن قلبه وعقله بام آمنت.
***
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وقد كان أوهلم أستاذي يف علوم األرض ،الذي راح حيدثني عن األرض ،فيقول(:)1
األرض كوكب يعج باحلياة ،وحيوي الكثري من األنظمة املعقدة التي تعمل مع بعضها البعض
بشكل متكامل متوازن وبدون أي توقف ..وعندما نقارن األرض بالكواكب األخرى ،يتضح
من النظرة األوىل أن األرض تتميز بتصميم خاص حلياة البرش ،فقد بنيت بتوازن دقيق بحيث
تغلب احلياة عىل كل بقعة من بقاعها ،من أعاِل الغالف اجلوي حتى أعامق األرض.
قلت له :هال وضحت ِل ذلك.
قال :مثال نرى أن حجم األرض هو احلجم املثاِل من حيت الكتلة لتتمسك بغالفها
اجلوي ..وهلذا إذا نقصت هذه الكتلة قليالً ،ستكون قوة اجلاذبية غري كافية ،وسيتبدد الغالف
اجلوي يف الفضاء ..أما إذا ازدادت كتلتها قليالً ،فإن قوة اجلاذبية ستزداد بشكل كبري،
وستترشب األرض كل الغازات املوجودة يف الغالف اجلوي..
وهكذا نرى أن سمك القرشة األرضية حيوي نوعا آخر مهام من التوازن الدقيق ..فلو
كانت القرشة األرضية أسمك ،النتقل الكثري من األوكسجني من الغالف اجلوي إىل القرشة
األرضية ،وهو ما يسبب يف تأثريات خطرية عىل احلياة البرشية..أما إذا كان العكس ،وكانت
القرشة األرضية أرق ،فإن الرباكني ستنشط كثريا ،ويكون حينها من الصعب أن توجد حياة.
وهكذا نرى التوازن يف طبقة األوزون يف الغالف اجلوي ،وهو أمر حاسم يف حياة
البرش ،ألنه إذا كانت أقل سمكًا مما هي عليه حال ًيا ،ألصبحت حرارة سطح الكرة األرضية
منخفضة جدً ا ..أما إذا كانت أرق بقليل فإن حرارة سطح األرض ستكون مرتفعة جدً ا،
وسينفذ الكثري من األشعة فوق البنفسجية.
وهكذا نرى التوازن يف وضع هذه األرض التي نعيش عليها ،لتكون صاحلة لنوع احلياة.
فإن افُتاض أي اختالل يف أية نسبة من نسبها يؤدي هبذه احلياة كلها ،أو ال يسمح أص ً
ال
(  )1انظر مقاال بعنوان :التوازن يف الكون ،وهذه املعلومة موجودة يف املصادر املختلفة.
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بقيامها ..فحجم هذه األرض ،وكتلتها ،وبعدها عن الشمس .وكتلة هذه الشمس ،ودرجة
حرارهتا ،وميل األرض عىل حمورها هبذا القدر ،ورسعتها يف دورهتا حول نفسها وحول
الشمس .وبعد القمر عن األرض وحجمه وكتلته وتوزيع املاء واليابس يف هذه األرض ..إىل
آالف من هذه النسب املقدرة تقدير ًا ،لو وقع االختالل يف أي منها لتبدل كل يشء ،ولكانت
هي النهاية املقدرة لعمر هذه احلياة عىل هذه األرض!
قلت :أهلذه الدرجة كان للتوازن دوره يف حفظ األرض ،وما عليها من حياة؟
قال :أجل ..إن فقدان توازن واحد فقط من هذه التوازنات سيضع هناية للحياة عىل
األرض..
قلت :فهل يمكن أن تكون كل هذه التوازنات الدقيقة ،ما علمنا منها ،وما مل نعلم
وجدت هكذا بمحض صدفة؟
سكت ،وقال :سل عقلك ..فستجد فيه كل األجوبة ..وال تسل الناس ،فيضلوك.
وقد عرفت حينها من يقصد ،فقد كان أكثر من يدرس يف تلك اجلامعة من املالحدة،
وقد خيش أن يسميهم ِل ،فلذلك اكتفى بداللتي عىل األستاذ األكرب الذي نصبه اهلل يف شخص
كل إنسان ..أستاذ العقل ..حجة اهلل عىل عباده ،ورسوله إليهم.
***
أما األستاذ الثاين الذي اهتديت به لبعض مظاهر التوازن يف الكون ،فقد كان أستاذ
الفلك ،الذي راح حيدثني كام حيدث زمالئي عن عجائب الكون ،والنظام الدقيق الذي يسري
به..
وكان مما ذكره لنا قوله :إن كل ما ترون يف الكون من نجوم وكواكب موضوعة يف حمالة
بدقة عالية ..فل كل نجم وكوكب فلك أو مدار ،ال يتجاوزه يف جريانه أو دورانه ..واملسافات
بني النجوم والكواكب مسافات هائلة اليمكن ختيلها ..وقد قدر هلا أن تكون كذلك لتحفظ
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من التصادم والتصدع . .فالشمس ال ينبغي هلا أن تدرك القمر ..والليل ال يسبق النهار ،وال
يزمحه يف طريقه ،ألن الدورة التي جتيء بالليل والنهار ال ختتل أبد ًا فال يسبق أحدمها اآلخر أو
يزمحه يف اجلريان.
لقد وجدت بعد إيامين ،وبعد بحثي عن اإلله احلقيقي أن ما ذكره أستاذنا يف الفلك ليس
سوى إعادة صياغة ملا ورد يف القرآن الكريم من احلديث عن الكون ،وتوازناته الدقيقة ،فاهلل
تعاىل يقولَ ﴿ :ال َّ
الش ْمس َينْ َب ِغي َهلَا َأ ْن تدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو َال ال َّل ْيل َسابِق الن ََّه ِار َوك ٌّل ِيف َف َل ٍك
َي ْس َبح َ
ون﴾ [يس]40 :
***
أما األستاذ الثالث الذي اهتديت به لبعض مظاهر التوازن يف الكون ،فقد كان أستاذ
علوم احلياة ،فقد فرس لنا من حيث ال يشعر قوله تعاىلَ ﴿ :و َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َال َطائِ ٍر
َاب ِمن َ ٍ
ِ
ِ
َيطِري بِ َجن َ ِ ِ
حي َرش َ
ون﴾ [األنعام:
يشء ث َّم إِ َىل َر يهبِ ْم ْ
َاح ْيه إ َّال أ َم ٌم َأ ْم َثالك ْم َما َف َّر ْطنَا يف ا ْلكت ِ ْ ْ
]38
لقد قال لنا يف ذلك ،وهو يَضب لنا بعض األمثلة عن التوازن املوجود يف األحياء :إن
اجلوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد ،ألهنا قليلة البيض ،قليلة التفريخ ،فض ً
ال عىل
أهنا ال تعيش إال يف مواطن خاصة حمدودة ..وهي يف مقابل هذا طويلة األعامر ،ولو كانت مع
عمرها الطويل ،كثرية الفراخ مستطيعة احلياة يف كل موطن ،لقضت عىل صغار الطيور وأفنتها
عىل كثرهتا وكثرة تفرخيها ..وذلك كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بني اجلوارح
والطيور.
ورضب لنا األمثلة عىل ذلك أيضا بالذبابة التي تبيض ماليني البويضات ،ولكنها ال
تعيش إال أسبوعني ..ولو كانت تعيش بضعة أعوام ،تبيض فيها هبذه النسبة لغطى الذباب وجه
األرض بنتاجه؛ ولغدت حياة كثري من األجناس ،وأوهلا اإلنسان ،مستحيلة عىل وجه هذه
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األرض ..ولكن التوازن الذي ال خيتل ،يف القدرة التي تدبر هذا الكون ،وازنت بني كثرة النسل
وقرص العمر فكان هذا الذي نراه.
وذكر لنا امليكروبات ،وهي أكثر األحياء عدد ًا ،وأرسعها تكاثر ًا ،وأشدها فتك ًا ،وهي
كذلك أضعف األحياء مقاومة وأقرصها عمر ًا ،حيث متوت بماليني املاليني من الربد ،ومن
احلر ،ومن الضوء ،ومن أمحاض املعدات ،ومن أمصال الدم ،ومن عوامل أخرى كثرية ،وال
تتغلب إال عىل عدد حمدود من احليوان واإلنسان ،ولو كانت قوية املقاومة أو طويلة العمر
لدمرت احلياة واألحياء.
وذكر لنا عجائب التوازن يف خلق الطيور ..حيث خلقت أجسام الطيور يف تصميم
خاص يلغي أي احتامل الختالل التوازن أثناء الطريان ..فرأس الطري مث ً
ال ص يم َم ليكون بوزن
خفيف حتى ال ينحني الطائر أثناء الطريان ..وبنية الرياش متناسبة مع الديناميكية اهلوائية،
حيث تسهم الرياش ،وخاصة رياش الذيل واألجنحة بشكل فعال جد ًا يف توازن الطائر..
***
أما األستاذ الرابع الذي اهتديت به لبعض مظاهر التوازن يف الكون ،فقد كان أستاذ
العلوم ،وقد رضب لنا أمثلة كثرية عن ذلك أبدعها اهلل يف جسم اإلنسان ،قال لنا ،وهو متفاعل
تفاعال شديدا مع درسه( : )1إذا جئنا إىل ترشيح اإلنسان نفسه فسوف نرى املعجز وامللغز من
أمر هذا التوازن الدقيق املحسوب ..فكل عنرص له يف الدم نسبة ومقدار ..الصوديوم..
البوتاسيوم ..الكالسيوم ..السكر ..الكوليسُتول ..البولينا ..وأي اختالل يف هذه النسب ولو
بمقادير ضئيلة يكون معناه املرض ..فإذا تفاقم االختالل فهو العجز واملوت ..واجلسم مسلح
بوسائل آلية تعمل يف تلقائية عىل حفظ هذا التوازن طوال احلياة.
بل إن قلوية الدم هلا ضوابط حلفظها ..ومحوضة البول هلا ضوابط حلفظها ..ودرجة
(  )1رحلتي من الشك إىل اإليامن ،مصطفى حممود.
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احلرارة املكيفة دائ ًام عند  37مئوية من ورائها عمليات فسيولوجية وكيميائية ثابتة متزنة عن
هذا املستوى ..وكذلك ضغط الدم ..وتوتر العضالت ..ونبض القلب ..ونظام االمتصاص
واإلخراج ..ونظام االحُتاق الكيميائي يف فرن الكبد ..ثم االتزان العصبي بني عوامل التهدئة
واإلثارة.
ثم عملية التنظيم التي تقوم هبا اهلرمونات واإلنزيامت بني التعجيل واإلبطاء للعمليات
الكيميائية واحليوية.
وقال لنا ،وقد خفف من بعض انفعاله متحدثا عن دور الفيتامينات يف حياة اإلنسان:
لقد تنبه العامل يف فُتة متأخرة إىل أمهية الفيتامينات ..وال شك أن اإلنسان قد عاش ماليني
السنني دون أن يدري بوجود هذه املواد الَضورية لبقائه عىل قيد احلياة ..مع أمهيتها الشديدة،
فنقصاهنا أو فقداهنا يسبب الكثري من األمراض املعروفة بأمراض نقص التغذية.
وهكذا عاش اإلنسان فُتات طويلة قبل أن يعرف وظائف املعامل الكيمياوية الصغرية
املعروفة باس م الغدد الصامء ،التي متده بالُتكيبات الكيمياوية الَضورية له رضورة مطلقة،
والتي تصنعها وتسيطر عىل وجوه نشاطه .وفضال عن ذلك ،فان تلك املواد التي بلغت من
القوة أن جزءا من بليون منها حيدث آثارا بعيدة املدى ..وهي مرتبة بحيث ينظم كل منها غريها،
ويضبطه ويوازنه ..ومن املتفق عليه أنه إذا اختل توازن هذه االفرازات املعقدة تعقيدا مدهشا،
فإهنا حتدث اختالال ذهنيا وجسامنيا بالغ اخلطر ..ولوعمت هذه الكارثة النترشت املدينة
وانحطت البرشية إىل حالة احليوانات ،هذا إذا بقيت عىل قيد احلياة.
***
أما األستاذ اخلامس الذي اهتديت به لبعض مظاهر التوازن يف الكون ،فقد كان أستاذ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا فِ َيها
علوم النبات ،وقد فرس لنا من حيث ال يشعر قوله تعاىلَ ﴿ :و ْاألَ ْر َض َمدَ ْدن َ
ايس و َأ ْنب ْتنَا فِيها ِمن ك يل َيش ٍء موز ٍ
ِ
ون (َ )19و َج َع ْلنَا َلك ْم فِ َيها َم َعايِ َش َو َم ْن َل ْست ْم َله بِ َر ِاز ِقنيَ
ْ َْ
َ ْ
َر َو َ َ َ
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ِ ِ
يش ٍء إِ َّال ِعنْدَ نَا َخزَ ائِنه َو َما ننَزي له إِ َّال بِ َقدَ ٍر َم ْعلو ٍم ([ ﴾)21احلجر]21 - 19 :
(َ )20وإ ْن م ْن َ ْ
وقد حكى لنا للداللة عىل ذلك قصة نبتة الصبار ،فقال :منذ سنوات عديدة زرع نوع
من الصبار يف اسُتاليا ،كسياج وقايت ..ولكن هذا الزرع مىض يف سبيله حتى غطى مساحة
تقرب من مساحة انجلُتا ،وزاحم أهاىل املدن والقرى ،وأتلف مزارعهم ،وحان دون الزراعة،
ومل جيد األهاىل وسيلة لصده عن االنتشار ،وصارت أسُتاليا يف خطر من اكتساحها بجيش من
الزرع صامت ،يتقدم يف سبيله دون عائق!
وطاف علامء احلرشات بنواحي العامل حتى وجدوا أخريا حرشة ال تعيش إال عىل ذلك
الصبار وال تتغذى بغريه ،وهي رسيعة االنتشار وليس هلا عدو يعوقها يف اسُتاليا ..وما لبثت
هذه احلرشة حتى تغلبت عىل الصبار ،ثم تراجعت ،ومل يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية ،تكفي
لصد الصبار عن االنتشار إىل االبد..
وهكذا كانت هذه الدروس وغريها سببا هلدايتي ،ورسعان ما رحت أبحث يف األديان
عن اإلله الذي يتناسب مع هذا الكون املتوازن ،ورسعان ما وجدته يف القرآن الكريم ،فقد كان
الكتاب املقدس الوحيد الذي عرف اهلل بكل صفات الكامل من دون حتريف وال تبديل ..وكان
الكتاب الوحيد الذي صحح ما أضافه الكتبة الكذبة إىل سائر الكلامت املقدسة التي كلم اهلل
هبا عباده.
***
ما أهنى صاحبنا حديثه حتى انترشت أنوار لطيفة عىل تلك الروضة اجلميلة التي اجتمع
فيها كل أولئك العلامء املنورين بنور اإليامن ،وقد رسى أريج تلك األنوار إىل كل لطائفي،
فرصت أرى عظمة اهلل ،وهي تتجىل بكل هباء ومجال يف كل صنعة من مصنوعاته.
ورأيتها مجيعا تدعونا بلسان حاهلا ومقاهلا إىل رحلة أعظم وأرشف نرى فيها احلقائق،
ونتصل هبا ،ونتعايش معها بكل سعادة ..فاهلل ما أرانا بديع صنعه ومجيل فضله إال لنهتدي إليه،
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ونطرق بابه ،حتى ال نحجب بالصنعة عن الصانع ،وبالتصميم عن املصمم ،وباجلامل عن
اجلميل املبدع.
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اآليات الباهرة
يف تلك اللحظات ،جاءين رجل عىل أريكته العجيبة املتحركة ،واقُتب مني ،وقال :كام
أن الصنعة حتتاج إىل صانع ..والتصميم إىل مصمم ..واإلبداع إىل مبدع ..والنظام إىل منظم..
فإن اآلية حتتاج إىل عليم قدير لطيف له من الكامل ما يعجز العقل عن معرفته ..فهلم بنا إىل
روضة [اآليات الباهرة] ،لتسمع من رفاقي يف اإليامن كيف رحلوا إىل اهلل عن طريق النظر يف
آياته الباهرة ،ومعجزاته اخلارقة.
قلت :أراك تريد أن تأخذين إىل أقوام األنبياء الذين عاينوا املعجزات ،ورأو اآليات
الباهرات ،مثل ناقة صالح ،وعصا موسى ،ومائدة املسيح؟
قال :وهل اآليات واملعجزات خاصة بذلك؟
قلت :هذا ما نعرفه ..ولذلك نرى من مالحدة قومنا من يطلبون املعجزات احلسية
اخلارقة ليؤمنوا ..فيتوقف املؤمنون عن جواهبم ،ألن ذلك يرتبط بالرسل ،وليس بآحاد الناس.
قال :لو أنكم قرأتم القرآن الكريم لعرفتم أن اآليات واملعجزات مبثوثة يف كل يشء،
وان اسم اهلل موضوع يف كل مسمى ،بل ال مسمى من دونه.
قلت :أنت تذكرين بقول أيب العتاهية:
تدل عىل أنه واحد
ويف كل يشء له آية
اختِ َال ِ
قال :وأذكرك قبله بقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ف ال َّل ْي ِل
َّ َ َ
والنَّه ِار وا ْلف ْل ِك ا َّلتِي َجت ِري ِيف ا ْلبح ِر بِام ينْ َفع النَّاس وما َأنْزَ َل اهللَّ ِمن السام ِء ِمن م ٍ
اء َف َأ ْح َيا بِ ِه
ْ
َ ْ َ َ
َ َ َ
ْ َ
َ َّ َ
َ َ َ
ْاألَر َض بعدَ مو ِهتا وب َّث فِيها ِمن ك يل داب ٍة وت ِ ِ
الس َح ِ
الس َام ِء
اب املْ َس َّخ ِر َب ْ َ
َ ْ
َْ َْ َ ََ
ني َّ
الر َياحِ َو َّ
َرصيف ي
َ َّ َ ْ
ْ
ض َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِقل َ
ون﴾ [البقرة ،]164 :وغريها من اآليات الكثرية التي تدعو إىل
َو ْاألَ ْر ِ َ
النظر يف اآليات املبثوثة يف الكون ..فكل آية منها دليل قائم بذاته عىل اهلل.
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قلت :لقد ذكرتني بعلم من أعالمنا املعارصين( )1صاغ هذا النوع من األدلة صياغة
منطقية ،فقال( :واحلجة القرآنية هذه يمكن وضعها يف هذا الشكل املنطقي ،كأن نقول خماطبني
امللحد :أنت تعلم من نفسك أنك حادث وجدت بعد أن مل تكن ..فإما أن تكون قد وجدت
من العدم أو أن شيئ ًا أوجدك ..من املستحيل أن توجد من العدم ..إذن فقد أوجدك يشء ..هذا
املوجد إما أن يكون نفسك أو أن يكون غريك ..من املستحيل أن تكون أنت الذي أوجدت
نفسك ..إذن البد أن يكون يشء غريك هو الذي أوجدك ..هذا الغري إما أن يكون مثلك يف
حاجته إىل من يوجده أو ال يكون..ال يمكن أن يكون مثلك؛ إذ ما قيل عنك سيقال عنه أيض ًا..
البد إذن أن يكون خالق ًا بنفسه غري مفتقر إىل من يوجده؛ وهذا هو اهلل تعاىل)
قال :صدق يف ذلك ..فكل يشء خلقه اهلل آية دالة عليه ..وهلم بنا إىل أصحابنا
ليحدثوك عن آيات اهلل يف خلق ه ،وكيف أنقذهتم من جحيم اإلحلاد ،وقذفت هبم يف جنان
اإليامن؟
رست معه بني تلك اجلنات ،كام طلب مني ،إىل أن رأيت روضة ال يمكن وصف مجاهلا،
فقد كانت معجزة بكل ما يف الكلمة من معنى ،حتى أن اللغة ال تسمح بوصف ما فيها.
برهان الكون:
ما إن وصلنا ،واستقر بنا املجلس يف تلك الروضة البديعة ،وسلمت عىل ذلك اجلمع
املنور بنور اإليامن ،وسلموا عيل ،حتى قال أحدهم خماطبا رسوهلم الذي جاء يب إليهم :فلتبدأ
أنت يا صاحب النفس الطاهرة ،والعقل السليم لتحدثنا عن رحلتك إىل اهلل ،وكيف متت،
وكيف خرجت من سجون املالحدة وجحيمهم ،لتنال فضل اهلل بالدخول إىل روضات جنات
(  )1أقصد حممد أبو القاسم حاج محد (2004-1941م) ،فقد دعا يف كتبه إىل االهتامم هبذا النوع من األدلة ،فقال( :هذه احلجة
القرآنية  -التي أسميناها دليل اآليات  -يمكن وضعها هي األخرى يف صيغة من الصيغ املنطقية العقلية املعروفة ،وذلك أن احلجج
املنطقية ليست حمصورة يف االستنباط ،أو ما كان يسميه علامؤنا بقياس الشمول ،بل هنالك حجج أخرى منطقية عقلية صحيحة
يستعملها الناس يف علومهم بل يف حياهتم اليومية ،وإن مل يصوغها الصياغات املنطقية)
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املؤمنني؟
قال :ال أزال أذكر تلك األيام جيدا ،حينها كنت أصيح يف كل حني يف وجوه املؤمنني:
إن كان إلهلكم وجود فلرينا نفسه ،أو ليعلن عنها ،أو ليظهر آية من اآليات حتى لو كانت
بسيطة ..فال يمكن أن نؤمن بيشء من غري أن يظهر نفسه.
وكنت أضيف إىل هذه الكلامت الكثري من الترصفات التهرجيية التي أحتدى هبم املؤمنني،
فأضع ورقة صغرية عىل الطاولة ،وأقول هلم :أنتم تزعمون أن إهلكم قادر عىل كل يشء ..ما
دام كذلك ،فليظهر نفسه برفع هذه الورقة ،ولو مُتا واحدا ..بل حتى سنتمُت ..أو ملمُت.
ثم أمكث مدة أنتظر ..وبعدها أقول هلم :هل رأيتم عجز إهلكم؟ ..إنه ال يستطيع رفع
ورقة مع أننا أعطيناه وقتا كافيا لفعل ذلك.
ثم أطلب من صبي من الصبيان أن حيمل الورقة ،ويرفعها ،ثم أقول :ها أنتم رأيتم بأم
أعينكم أن هذا الصبي الصغري أقوى من إله املؤمنني.
وكان املؤمنون عندما يسمعون هذا يتأملون ،وال جيدون ما يقولون ،وإن كانوا يف قرارة
قلوهبم يتمنون لو أن اهلل حقق املعجزة ،ورفع الورقة ..أما غريهم ،فكانوا يضحكون
ويصفرون ويرقصون ويتصورون أنني قد وضعت حجرا يف أفواه املؤمنني بتلك اللعب التي
ألعبها.
لكني يف قرارة نفيس مل أكن مقتنعا بام أقول ،فاهلل ليس ملزما أن يستجيب ألمثاِل من
الساخرين ،ولو أنه فعل ذلك ألصبح الكل يطالبه بام يشاء ،ولتغري نظام املجتمع ،بل نظام
الكون ألن هناك من ال يقنع برفع الورقة ،فيطالبه بأن يغيب الشمس ،أو حيول الليل هنارا
والنهار ليال ..أو يقتل فالنا ..أو حييي ميتا ..وهكذا يصبح الكل يتدلل عىل اهلل ،ويطالبه
باملعجزات ليمن عليه بعد ذلك باإليامن ..وكأن اهلل مفتقر خللقه حتى يؤمنوا به.
وعندما أعود إىل بيتي ،ويعود إِل الكثري من عقيل أدرك أنني مل أكن أمارس احتجاجات
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عقلية ،بل كنت أمارس مغالطات هترجيية ال عالقة هلا باملنطق ،وال بالعقل.
بل إنني كنت أشعر أنني مل أكن أغالط إال نفيس ،فأين اإلحلاد ،وأين املنطق؟ ..وهل
يمكن أن يكون امللحد منطقيا أو عقالنيا؟ ..وكيف يكون كذلك ،وهو ال يؤمن إال باملادة،
واملادي ال يمكنه أن يؤمن بقوانني املنطق ،ألنه يعتقد بأن كل يشء يف الوجود مادة فقط..
وقوانني املنطق ليست مادية ..وهلذا فإن قوانني املنطق ال يمكن أن تتواجد يف العامل اإلحلادي..
وبالرغم من ذلك ،فإن امللحد يناقض نفسه حني يستخدمها..
إنه يف ذلك يشبه الشخص الذي يذكر أنه ال يؤمن باهلواء ،ويف نفس الوقت ال يستطيع
أن يعيش من دون هواء ..هكذا هو امللحد بالضبط ،هو ينكر السيارة التي يركبها ،وجيحد
العقل الذي يستعمله ،ويغفل عن احلقيقة التي يستند إليها وجوده.
***
أذكر أين التقيت بعد هناية بعض تلك التهرجيات قسا مسيحيا ،فقلت له ساخرا :هل
تؤمن بأن املسيح مشى عىل املاء؟
فقال ِل :أجل ..وأنت هل تؤمن بأن املاء وجد هكذا وحده من ال يشء؟
قلت :أجل ..أنا أؤمن بذلك.
قال :فلامذا تنكر عيل معجزة أنت تؤمن بام هو أخطر منها ..فإن قلت ِل :أثبت ِل بأن
املسيح مشى عىل املاء ..فإين سأقول لك أنا أيضا :أخرج ِل لُتا أو قطرة من املاء من اليش..
ثم قال ِل :أنا أؤمن بإله خالق يستطيع أن يعطل أو يعلق قوانني الطبيعة التي خلقها،
ويامرس ما شاء فيها من املعجزات ،ألنه ال يشء يعجزه ..وقد دلني الدليل العقيل عىل ذلك..
ذلك أنه أثبت ِل قدرته بكل هذه اآليات املعجزات التي أراها ..وبذلك فأنا ال أقفز عىل عقيل،
وال أؤمن باخلرافة ..ألين ما دمت مؤمنا بأن اهلل خالق كل يشء يف الكون ،فليس من الغرابة أن
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أؤمن بأنه ليس مقيدا بقوانني الكون الذي خلقه هو ،ووضعها هو ..وبذلك فإن اهلل ما دام
خلق املاء ،فإنه بالتأكيد يستطيع أن جيعل يف أي شخص شاء القدرة عىل أن يميش عليه.
***
ثم قال ِل ،وهو يبتسم( :)1أنتم أيضا تؤمنون باملعجزات التي تنسبوهنا للصدفة
والطبيعة ..بل إن معجزاتكم أخطر من معجزاتنا ،ألننا ننسب معجزاتنا لعاقل عليم خبري،
وأنتم تنسبون معجزاتكم لطبيعة عمياء بكامء صامء ال عقل هلا ..ونحن ننسبها إلله مريد يعرف
ماذا يفعل ..وأنتم تنسبوهنا لطبيعة عشوائية ال تعرف شيئا.
ثم قال ِل بعد أن صمت أمامه ،فلم أجد ما أقول له :أخرب أصدقاءك التطوريني الذين
يذكرون أن النجوم والكواكب تشكلت عندما ضغطت أجزاء من املادة والغاز ضغطا تلقائ ًيا
أهنم ينتهكون قانون العامل [بويل] عن الغازات ،والذي يرصح بأن الغازات ال يمكن ضغطها
بدون آليات داخلية ..فام هي اآلليات التي تدخلت هنا؟
مل أجد ما أجيبه به ،فقال :ال يشء ..إهنم يذكرون أهنا حدثت بنفسها ..أي أن كل ذلك
حصل معجزة ..وهم يعتقدون بأن الكائنات البيولوجية تستطيع أن تنتج نسال عاِل التعقيد
بواسطة االنتقاء الطبيعي ..مع أن هذا ليس علام ،بل إنه يدخل يف نطاق املعجزات.
ثم سكت قليال ،وقال :أخربهم أن لدهيم من املعجزات يف ديانتهم التطورية ما يفوق
ما لدينا من معجزات ..ألن كل ما نؤمن به ليس خوارق ،وإنام هي حقائق ألهنا مستندة لقدير
عىل كل يشء ،والقادر عىل كل يشء ال يعجزه يشء.
***
التقيت بعده رجال من املسلمني ،رحت أسخر منه قائال :أليس يف كتابكم املقدس هذه
ِ
اآلية ﴿ :ق ْلنَا َيانَار ك ِ
يم﴾ [األنبياء]69 :
وين َب ْر ًدا َو َس َال ًما ع ََىل إِ ْب َراه َ
(  )1انظر مقاال بعنوان :اإلحلاد :أساطري وخرافات.
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فقال :أجل ..هي فيه ..ونحن نعتقد بموجبها ،وموجب غريها من اآليات أن النار ال
حترق إال بإرادة اهلل ،فإذا شاء اهلل هلا أن حترق أحرقت ،وإن مل يشأ مل تفعل ..ونعتقد فوق ذلك
أن املاء مائع بمشيئة اهلل ،فإذا شاء اهلل له أن يكون صلبا صار صلبا ..لقد ذكر كتابنا املقدس
وسى َأ ِن ْ ِ
ارض ْب بِ َع َص َ
اك ا ْل َب ْح َر َفا ْن َف َل َق َفك َ
َان ك ُّل فِ ْر ٍق كَال َّط ْو ِد
ذلك ،فقالَ ﴿ :ف َأ ْو َح ْينَا إِ َىل م َ
ا ْل َعظِي ِم ﴾ [الشعراء]63 :
قلت :أال ترى أنك هبذه االعتقادات مل تبق إنسانا عرصيا وال علميا ،بل عدت إىل
القرون البدائية املمتلئة باجلهل واخلرافة؟
قال :ال تقل هذا ،فاجلهل واخلرافة موجودة يف كل العصور ،وال عالقة هلا بعرص دون
عرص ..وما دمت مؤمنا بأن هناك إهلا خالقا هلذا الكون ،فإين ال أستطيع أن أفرض عليه ما
يفعل ..ألن علمي مل يبلغ مبلغ علمه ،وال قدريت بلغت مبلغ قدرته ..فلذلك كان العلم والعقل
يقتيض مني أن أسلم له ..مثلام أسلم جسدي للطبيب اخلبري ،ومثلام أسلم كل أموري للخرباء
الذين أثق فيهم من دون أن أجادهلم.
لقد ذكر ريب ذلك يف رسائله التي خاطبنا هبا عندما أراد أن يقنعنا بوجود البعث واحلياة
ِ ِ
ِ
ِ
يم ( )78ق ْل
حي ِي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
َيس َخ ْل َقه َق َال َم ْن ْ
رض َب َلنَا َم َث ًال َون َ
بعد املوت ..فقد قالَ ﴿ :و َ َ
ٍ
ِ
ِ
الش َج ِر ْاألَ ْخ َ ِ
يم ( )79ا َّل ِذي َج َع َل َلك ْم ِم َن َّ
َض
حييِ َ
يها ا َّلذي َأن َْش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َوه َو ِبك يل َخ ْل ٍق عَل ٌ
ْ

ات و ْاألَر َض بِ َق ِ
ِ
ِ
نَارا َفإِ َذا َأنْتم ِمنْه ت ِ
وقد َ
اد ٍر ع ََىل َأ ْن َخيْل َق
الس َام َو َ ْ
ون (َ )80أ َو َل ْي َس ا َّلذي َخ َل َق َّ
ْ
ً
اخلَ َّالق ا ْل َعلِيم ( )81إِن ََّام َأ ْمره إِ َذا َأ َرا َد َش ْيئًا َأ ْن َيق َ
ِم ْث َله ْم َب َىل َوه َو ْ
ول َله ك ْن َف َيكون (﴾ )82
[يس]83 - 78 :

فهذه اآليات الكريمة تثبت أن صاحب القدرة املطلقة يمكن أن يفعل ما يشاءَ ﴿ ،وإِ َذا
َق َىض َأ ْم ًرا َفإِن ََّام َيقول َله ك ْن َف َيكون ﴾ [البقرة]117 :
قلت :أرى أن دينكم حول عقولكم إىل سلة للمهمالت ال يمكن أن ينفع فيها منطق
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وال عقل.
قال :ال بأس سأسلم لك جدال بأين أعتقد باخلرافات ..وتعال لنقيس خرافايت
وخرافاتك ..فهل تراهنني عىل ذلك؟
قلت :بامذا؟
قال :بام شئت ..وبام أنك ال تؤمن إال باملادة ..فحدد املبلغ الذي تشاء ألراهنك عليه،
وحكم بيننا من تشاء من الناس.
مل أدر ما أجيبه به ،ألين أعلم مدى ضحالة املنطق الذي أفكر به ..فقلت :دعنا من هذا،
وأثبت ِل ما نقول ،فنحن نتحاور ال نتقامر.
قال :أحسنت يف هذا ..واعذرين ألين استعملت األسلوب الذي يستعمله أصحابك
ألين ظننتك مثلهم ..وما دمت قد قلت هذا ،فال شك أنك أعقل منهم بكثري.
قلت :هات التحدي الذي أردت أن تتحداين به.
قال :أرأيت إن رأينا آلة عظيمة تستطيع أن تقوم بوظائف كثرية ..فذكرت لك أن
صاحبها الذي اخُتعها والعارف بتفاصيلها يمكنه أن يعطلها متى شاء ،بل يمكنه إذا أجرى
عليها بعض التعديالت التي ال نراها أن حيوهلا إىل أداة لوظائف أخرى ..هل أكون يف ذلك
خمطئا أو خرافيا؟
قلت :ال ..لن تكون كذلك ..فمصمم اآللة أدرى بتفاصيلها ..ولذلك هو حيتفط من
معارفها وتقنياهتا ما مل يبثه لسائر الناس.
قال :فإذا ما قال شخص :إن ذلك مستحيل ..وإن صاحبها ال يستطيع ذلك.
قلت :من السهل الرد عليه ..فام علينا إال أن نطلب من صاحبها أن يدله عىل بعض
التفاصيل التي مل يرها غريه.
قال :فطبق هذا عىل صنعة اهلل ..فنحن نؤمن بأن اهلل هو الذي صمم آلة هذا الكون
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العظيم بكل تفاصيلها ..ولذلك ـ باعتبار علمه وقدرته بتفاصيلها ـ يمكن أن يفعل ما يشاء ،مما
نعقله ومما ال نعقله ..ألن عقولنا لن ترقى ملبلغ علمه.
قلت :أصدقك يف هذا لو كنت أؤمن بإله ..وأنا ال أؤمن بإله.
قال :يف ذلك احلني أنت أشد خرافة من الذي اعُتف بصاحب الصنعة ،وأنكر قدرته
عىل تغيريها.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ألنك تؤمن بالكون ..وتؤمن بحدوثه ..وأنه كان وقت من األوقات ال يوجد
زمان والمكان ..ثم فجأة وجد املكان والزمان ،ووجد هذا الكون العظيم ..ووجدت احلياة
بتفاصيلها من ال يشء.
قلت :أجل أنا أؤمن هبذا ..وهو منطقي وبدهيي.
قال :إن هذا يشبه من يعترب تلك اآللة التي ذكرناها ليس هلا صانع ،وإنام جاءت لوحدها
من دون أن يكون هلا مصمم أو صانع أو عليم أو قدير.
***
التقيت بعده آخر ،وكان عاملا يف الفيزياء النظرية ،ويرأس كلية الرياضيات يف إحدى
اجلامعات الكندية ،وكان من احلائزين عىل إحدى اجلوائز العاملية يف جمال ختصصه ،قال ِل ،وهو
يعاتبني( :)1أال ترى أنك ترسف يف السخرية من املؤمنني ،فلو أنك أبدلت أسلوبك ذلك
بأسلوب أكثر علمية وعقالنية؟
(  )1النص مقبس بترصف من كتاب [العلم يف منظوره اجلديد] لروبرت م.أغروس وجورج ن .ستانسيو ،ترمجة كامل خاالييل،
والذي طبعته سلسلة عامل املعرفة ،ورقمه يف السلسلة ( ..)134وهو يتحدث عن التطورات التي وقعت يف العلم احلديث ،وعن
النتائج الفلسفية والدينية املُتتبة عليها .وأثبت املؤلفان أن العلم احلديث يقرر وجود اهلل ،وأن للكون بداية وينفي بصورة قاطعة
أزلية الكون .ويف الكتاب رشح مفصل وواضح لكثري من النظريات العلمية التي هلا تعلق بقضية الدين نفي ًا أو إثباتا من املالحدة
وغريهم..
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قلت :ال ينفع معهم إال ذلك ..فام ترجو ممن يؤمن باخلرافات واألباطيل ..وهل تريدين
أن أسكت عمن يمأل عقول البرش بالضالالت واألوهام؟
قال :ال بأس ..لك أن تفعل ذلك ..ولكن عليك أيضا أن تعممه عىل مجيع من ينرش
اخلرافات ..وليس عىل أهل األديان وحدهم ..هكذا يقتيض املنطق والعلم.
قلت :ما تقصد؟
قال :أقصد كل من يؤمن بخرافة ..أو آمن هبا يف وقت من األوقات حتى لو نسب للعلم
وللبحث العلمي.
قلت :أجل ..فالكثري من رجال الدين ينسبون أنفسهم للعلم من غري أن يكون هلم حظ
فيه.
قال :من رجال الدين وغريهم ..ما تقول يف نيوتن وأعالم الفيزياء التقليدية؟
قلت :ال شك أهنم من كبار العلامء ،وهم الذين خلصوا البرشية من كثري من األوهام
التي سببها الدين.
قال :أال ترى أن النظام الذي جاء به نيوتن ومن معه للكون مل يعد له مربر ،فاملادة ىف
رأى نيوتن مكونة من جسيامت كبرية وصلبة ومتحركة وغري قابلة لالخُتاق وذات أحجام
وأشكال خمتلفة ..أما خواص املادة فيعدد منها نيوتن التمدد والصالبة والالاخُتاقية والقصور
الذايت ..وأما طبيعة هذه اجلسيامت وخواصها ،فهي عنده ثابتة إىل األبد ..والذرة عنده أصغر
جسيم يمكن تصوره ..أما الزمان واملكان فكالمها ىف تصور نيوتن حقيقتان مطلقتان ..أى أهنام
سيظالن موجوديني حتى لو فنيت كل األشياء املادية ىف الكون ..وهو يعترب املكان مطلقا
بطبيعته ذاهتا ودون عالقة بأى شىء خارج عنه ،ويظل متامثال وغري متحرك ..ويعترب الزمان
مطلقا ..ويعترب التغريات التى تطرأ عىل االشياء املادية قارصة عىل خمتلف عمليات انفصال هذه
اجلسيامت الثابتة وعىل عمليات احتادها وحركاهتا اجلديدة..
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قلت :أجل ..كل ما ذكرته من ذلك صحيح.
قال :فهل يعترب الفيزيائيون املحدثون ما ذكره نيوتن حقيقة أم خرافة؟
مل أدر ما أجيبه ،فقال :ال بأس ..سأطرح السؤال عليك بطريقة أكثر هتذيبا ،ومراعاة
للمشاعر ،فأنا أعلم قيمة نيوتن وزمالئه عندكم ..أخربين لو أن باحثا يف خمرب من املخابر
الفيزيائية مل يدرس إال فيزياء نيوتن وال يؤمن هبا ،هل يمكن قبوله يف هذه املخابر؟
قلت :مع أن نظام نيوتن لقي نجاح ًا يف العديد من املجاالت ،والسيام يف جماِل الفيزياء
والكيمياء ،وأحرز تقدم ًا بفضل جهود علامء من أمثال فاراداي وكلفن وهريشل ومئات
غريهم ،ومتت له الغلبة برشحه ظواهر احلركة واحلرارة والضوء والكهرباء ،إال أن نظامه يعترب
يف الوقت احلاِل عتيقا وبدائيا ..فالعلم تطور كثريا يف هذا املجال ..ولذلك دخلت معلومات
نيوتن يف إطار التاريخ ،وخرجت من إطار العلوم.
قال :كيف ذلك؟
قلت :لقد حصل يف القرن العرشين فتوحات علمية جديدة باهرة ،ولكنها لألسف مل
تكمل فيزياء نيوتن ،بل أطاحت هبا ..فقد هدم أينشتاين يف عام  1905ركنني أساسيني من
أركان النظام القديم ..ذلك أن نظرية النسبية اخلاصة قادت علم الفيزياء إىل التخىل إىل األبد
عن فكريت املكان املطلق والزمان املطلق ..حيث أثبت أينشتاين أن عالقات املكان والزمان
وقوانني احلركة اليمكن تعريفها إال بوصفها املوقف الشخيص للمراقب ولظروفه املادية ..أما
السامت األخرى لنظرية النسبية اخلاصة ،كتكافؤ املادة والطاقة ،فهي يف الواقع نتائج مُتتبة عىل
حمورية املراقب ..وبفضل النسبية اخلاصة أضحى املراقب فجأة جزءا أساسي ًا من عامل الفيزياء،
ومل يعد يف مقدور الباحث العلمي أن يعترب نفسه متفرج ًا حيادي ًا كام يف نظام نيوتن.
قلت :هل هذا ما حصل فقط؟
قال :ال ..مل حيصل هذا فقط ..بل حدثت ثورة متشاهبة يف فيزياء اجلسيامت ..فقد أثبت
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ايرنست رزرفورد عام  1911أن الذرة تتكون من نواة متناهية الصغر حييط هبا حشد من
اإللكُتونيات ..وحاول الفيزيائيون أن يفرسوا تركيب الذرة استناد ًا إىل فيزياء نيوتن ،غري أن
كل حماولة من حماوالهتم كانت تسفر عن تناقضات تبعث عىل اإلحباط ..وأخري ًا أدى هذا
الفشل إىل التخىل كلي ًا عن نظام نيوتن عىل املستوى الذري وإىل التعجيل بتطوير ميكانيكا الكم
يف العرشينات من هذا القرن عىل أيدي علامء من أمثال نيلزبور وفرينرهابزنلبالغ ..وبمجيء
ميكانيكا الكم تضاعفت أمهية دور املراقب يف النظرية الفيزيائية.
قال :فأنت بقولك هذا أثبت أن نظرية النسبية وميكانيكا الكم متثالن خروجا مشُتك ًا
بينهام عىل تفسري نيوتن بإدخاهلام العقل يف املعادلة.
قلت :أجل ..فقد أكدت الفيزياء يف القرن العرشين تدرجيي ًا عىل أن الفكر يقوم بدور
جوهري يف الكون.
قال :أال ترى أن األمر أصبح مثريا ..وأن العلم أصبح متجها أكثر لإلله؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :أن يصدر التأكيد عىل دور العقل يف علم الفيزياء حمري ..ذلك أنه إن قدر للامدة
وللمذاهب املادية أن يصادفوا نجاح ًا يف أي مكان ،فإن أول نجاح يمكنهم توقعه هو يف جمال
دراسة املادة ذاهتا ..أي يف علم الفيزياء ..والتي أضافت إىل املادة والقوانني الطبيعية العقل،
والذي أصبح عنرصا فعاال بعد أن مل يكن شيئا مذكورا يف النظرية القديمة.
***
مل أجد ما أجيبه به  ،فقد كان كالمه يف غاية الدقة واملنطقية ..لكني مع ذلك مل أستسلم،
بل رحت أمعن يف كربيائي ،ورحت أتبع أولئك الذين امتألوا كربا عىل احلقائق ،فراحوا
يفرضون املحال ،ويتعلقون بخرافات جديدة ،ال ليشء إال إلثبات عدم حاجة الكون إلله.
لقد ذهبت إليهم لينقذوين من أسئلة املؤمنني املحرية ..فراحوا يطرحون عيل جيال
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()1

جديدا من احليل سموه بأسامء متعددة منها

[األكوان املتعددة] ،و[نظرية األوتار]،

و[النظرية (إم)] ،وراحوا يطلبون مني أن أبرش هبا..
أذكر جيدا أنني سمعت حينها وينربغ يقول لزميله دوكينز( :إذا اكتشفت أن هذا الكون
املدهش معد فعلي ًا بعناية ،فأعتقد أنه ليس أمامك ساعتها إال أحد احتاملني ،إما خالق عظيم،
وإما أكوان متعددة)
وبام أنه مل يكن من السهل علينا تقبل اخلالق العظيم ،فقد رحنا نبرش بكل بالهة باألكوان
املتعددة ،عىل الرغم من أنه كان من املستحيل إثبات وجودها علميا ،وفوق ذلك إثبات نشأهتا
ومصدر قوانينها وثوابتها الفيزيائية.
لقد قال لنا حينها صديقنا الفيزيائي [ليونارد سوسكايند]( :إن الثابت الكوين من الرهبة
بمكان بحيث أنه يصري هبذا املقدار الذي ال يسمح بتدمري النجوم والكواكب والذرات ،لكن
ما هذه القوة الغامضة والعجيبة التي استطاعت أن حتسب هذا املوقف املعقد للغاية؟ إن قوانني
الفيزياء متوازنة عىل حافة سكني حاد للغاية ،وإذا كان األمر كذلك فإنه يطرح أسئلة كبرية)
وقد حاول صديقنا اآلخر [الربوفيسور لورنس كراوس] أن يعطينا بدائل أخرى ،حيث
ذكر يف كتابه [كون من اليشء] إمكانية انبثاق الكون املادي من العدم من تلقاء نفسه ..ومل
يلتفت إىل أنه حاول خداع قرائه بأن (الاليشء) هو (العدم) نفسه ..ألن الاليشء مقبول يف
اللغة ،لكنه مغالطة كبرية يف الفيزياء ..فحسب فيزياء الكم ال يوجد فراغ ،أي ليس هناك يشء
هو عدم حمض ..فالعدم هو نقيض الوجود أصال ،وال يمكن للعدم أن يوجد ،وقياس طاقة
الفراغ يف زمن حمدد جيب أن حيوي قدرا ما من الطاقة حتى لو كان للجسيامت االفُتاضية التي
تظهر وختتفي ،وهو ما يسمى بالقدر األدنى من الطاقة املمكنة ،فال يمكن إذن أن يوجد هذا
العدم املحض ليكون هو أصل الكون.
(  )1سنناقش هذه املسائل يف اجلزء اخلاص بذلك ،وهو [اإلحلاد ..والكون]
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لكني مع ذلك كله أعجبتني فرضية األكوان املتعددة ،فرحت أبرش هبا ،وكأهنا حقيقة
مطلقة ،بل كأهنا وحي تنزل علينا لينقذنا من براهني املؤمنني.
***
لقد كنت أقول يف حمارضايت املمتلئة بالتهريج والعبث :إن دقة ضبط الكون التي يستند
إليها املؤمنون يف نفي الصدفة والعشوائية ال مربر هلا حتت ستار العلم اجلديد ..فقد ذكر أعالمنا
املعارصون الكبار من أمثال ستيفن وينربج ،وستيفن هوكينج ،وغريمها أن هذا الضبط املدهش
يمكن أن يكون له تفسري إذا افُتضنا أن هناك أوتارا هتتز يف الوجود ينتج عنها معا أكوان مثل
الفقاعات ..أي أكوان متعددة ..وبعدد مهول جدا ..وبتوليفات من القوانني والثوابت
العشوائية املغايرة لكوننا..ولذلك من املستغرب أن يكون كوننا هو الوحيد الذي ظهر منها
هبذا التوليف الذي سمح له بأن يكون كام هو اآلن بام فيه ظهور احلياة وظهور اإلنسان.
كنت أقول هذا ..ثم أضع بني أيدهيم أرقاما وصورا وجداول كثرية ..أنا نفيس مل أكن
أفهمها ..ولكني كنت أفعل ذلك حتى أجعلهم يعتنقون ما أريد من أفكار ،فقد اكتشفت أن
الغموض والتعمية هي الطريقة الوحيدة لنرش الفكر اإلحلادي.
أذكر أنني بعد انتهائي من بعض حمارضايت يف هذه النظريات التي كنت أمليها عىل
أصحايب كام متىل الكلامت اإلهلية املقدسة التقيت بعض املؤمنني ،ولست أدري من أي دين كان،
قال ِل :هال رشحت ِل ما كنت تقوله ،ألين أريد أن أسألك عن بعض ما خطر باِل نحوه ..وال
ختف ..فأنا لست من املؤمنني ..أنا ملحد مثلك ..ومن مؤسسة إحلادية كربى تابعة لدوكينز.
قلت :مرحبا بك ..يف احلقيقة أصبح هذا النوع من الطروحات اجلديدة هو موضة
العرص ،ولذلك أنصحكم بتعلم كل ما يرتبط به للقضاء التام عىل كل شبهات املؤمنني.
قال :فعلمني من ذلك ما ينفعني.
قلت :هناك اقُتاحات كثرية تتعلق بالكيفية التي قد تكون تكاثرت هبا هذه األكوان،
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وباألمكنة التي قد تشغلها ..منها مثال أهنا قد تكون موجـودة يف بقاع من الفضاء بعيدة جدا
عن موقعنا ،وهذا ما توصـل إليه نموذج التضخم الشوايش الذي أنجزه (كوت) و(لنـد)
نص عليه نموذج
وآخرون( ..)1ومنها أهنا قد تكون نشأت يف عصور خمتلفة من الزمن ،وهذا ما َّ
الكون الدوري الــــذي اقتــرحـــــه (ســـتاينهـــارت) و(تـوروك) ..وقــــد تكــــون فـي
فــضــــائنــــا نفســـه ،ولكــــن فـي فـــــرع خمـتـــلـــــف مــــن دالـة املوجة الكمومية ،وهـذا ما
دافـع عنـــه (دوتش)( ..)2وربام ال يكون هلا موقع لكوهنا منفصلة كليا عن زمكاننا ،وهذا ما
اقُتحه (تكامرك) و(سكيام)(..)3
وم هام يكن فاخلالف بينها بسيط ،وهي جمرد اقُتاحات ،ونحن ال هيمنا منها إال
استخدامها يف مواجهة املؤمنني ..ألهنا مل توضع إال لذلك.
قال :فهال وضحت ِل نموذجا منها أبرش به ،مثلام تفعل أنت.
قلت :أجل ..لك ذلك ما دمت من تالميذ دوكينز ،فهو صديقنا الغاِل الذي ال نستطيع
أن نرفض له وال لتالميذه طلبا ..اسمعني جيدا ..إن أكثر اخليارات قبوال عىل نطاق واسع هو
نموذج التضخم الشوايش ،وفكرته هي أن الفضاء بمعناه الواسع ،هو خالء يتمدد إىل األبد،
ويرافق هذا التمدد آثار كمومية تولد باستمرار أكوان ًا جديدة ..مثله مثل الطفل الذي يذر
فقاقيع الصابون يف اهلواء.
ويعود هذا املفهوم إىل الثامنينات من القرن العرشين ،وقد درسه الفيزيائيون بالتفصيل،
معتمدين عىل أشمل نظرياهتم يف الطبيعة :نظرية األوتار ..حيث تسمح هذه النظرية بأن تبدو
الفقاقيع خمتلفة جدا بعضها عن بعض ..ويف احلقيقة ،ال تبدأ كل منها حياهتا بتوزع عشوائي

(  )1انظـر( :الكون التضخمي املتجدد ذاتيا) ،جملة العلوم ،العددان ،)1995( 9/8ص.24
(  )2انظــر( :الفيزياء الكمومية للسفر يف الزمن)،جملة العلوم ،العددان ،)1996( 12/11ص.42
(  )3انظر( :أكوان متكافئة)،جملة العلوم ،العددان ،)2003( 12/11ص.4
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للامدة فحسب ،بل أيضا بأنواع عشوائية من املادة..
أنت ترى أن عاملنا حيتوي عىل جسيامت مثل اإللكُتونات والكواركات ،وهي تتفاعل
فيام بينها بتأثري قوى مثل القوة الكهرطيسية ..وهذا ال يستدعي أن تكون األكوان األخرى
بنفس الشكل ،فقد تكون هلا أنواع خمتلفة من اجلسيامت والقوى ..أي أن هناك قوانني فيزيائية
أخرى هي التي حتكمها ..وقد أطلق العلامء عىل املجموعة الكاملة من القوانني املحلية باسم
املشهد الطبيعي ..وهو مشهد ضخم يضمن وجود قدر هائل من األكوان املتنوعة.
قال :فهمت هذا ،وشكرا جزيال..
قلت :انتظر ..ال زلت حتتاج إىل بعض التفاصيل املهمة.
قال :أنا يف االستامع فهلم هبا.
قلت :حني حيدق الفلكيون يف الكون ،فإن مدى رؤيتهم متتد مسافة  42بليون سنة
ضوئية تقريبا ،وهو مدى أفق رؤيتنا الذي يمثل املسافة التي قطعها الضوء منذ االنفجار
األعظم ..ويمثل أيضا مقدار متدد حجم الكون منذ حدوث هذا االنفجار ..وبافُتاض أن
الفضاء ال يتوقف عند هذا احلد ،وأنه قد يكون المتناهيا يف الكرب ،يطرح الكوسمولوجيون
ختمينات علمية ملا قد تكون عليه بقية الفضاء ..وأقرب فرضية ختطر بالبال هي أن حجم فضائنا
يمثل عينة من الكون كله ،والكائنات الغريبة عنا والبعيدة ،ترى حجوما خمتلفة ،لكنها مجيعا
تبدو أساسا متشاهبة ،ماعدا تغريات عشوائية يف توزع املادة ..وهذه املناطق مجيعها ،املرئية منها
وغري املرئية ،تكون نمطا أساسيا لكون متعدد.
ويذهب كوسمولوجيون آخرون شوطا أبعد إذ يتصورون أن األشياء البعيدة جدا عنا
تظهر بمظهر خمتلف متاما عام نراه ،وربام يكون جوارنا إحدى فقاقيع عديدة عائمة يف خلفية
خاوية ،وختتلف القوانني الفيزيائية من فقاعة إىل أخرى ،وهذا يؤدي إىل تنوع من النتائج يكاد
ال يمكن إدراكه ..وقد تكون الفقاقيع األخرى مستحيلة الرصد ،ولو من حيث املبدأ.
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وكثري من الفيزيائيني الذين يتحدثون عن الكون املتعدد ،وبخاصة املدافعني عن مشهد
األوتار ،ال هيتمون باألكوان املتوازية يف حد ذاهتا؛ فاالعُتاضات عىل الكون املتعدد كمفهوم
أمر غري ذي بال بالنسبة إليهم .فنظرياهتم حتيا أو متوت بناء عىل اتساقها الداخيل وعىل التجارب
املختربية املأمولة؛ وهم يقبلون بوجود كون متعدد كإطار يف نظرياهتم غري مهتمني بكيفية نشوئه
ألن هذا املوضوع يعني الكوسمولوجيني.
أراد أن ينرصف ،فقلت له :انتظر ..ال زال هناك املزيد من الرشح.
قلت ذلك ،ورحت أرشح من غري أن يأذن ِل بالكالم ..ولكني رحت أفعل ألين كنت
أتصور أين كلام أكثرت من ذكر هذه املعاين كلام تقررت يف نفيس ،وزادت قناعتي هبا ..قلت له:
هناك اختالفات كبرية بني الفلكيني والفزيائيني يف هيئة الكون الرصود ..هل هو كروي الشكل
(حتدبه إجيايب) أو زائدي (حتدبه سلبي) أو منبسط (غري حمدب) ..وبصورة عامة ال تتنبأ
سيناريوهات الكون املتعدد بكروية الكون ،ألن الكرة منغلقة عىل نفسها ،وبالتاِل فحجمها
منته ..ولسوء احلظ ،فهذا االختبار ليس دقيقا ،فالكون املوجود وراء أفقنا قد يكون له شكل
خمتلف عن ذاك املوجود يف اجلزء املرصود؛ وأكثر من ذلك ،ال تستثني مجيع نظريات الكون
املتعدد هندسة كروية ..وهناك اختبار أفضل هو طبولوجيا الكون :فهل يلتف الكون حول
نفسه مثل كعكة ،أو مثل قطعة احللوى الشهرية عىل شكل عقدة؟ فإذا كان كذلك ،فسيكون
حجمه منتهيا ،الذي قد يستبعد َق ْطعا معظم نامذج التضخم ،وبوجه خاص ،سيناريوهات
الكون املتعدد املبنية عىل التضخم الشوايش .قد يولد أشكاال تتكرر يف السامء ،مثل الدوائـر
العمالقة يف إشعاع اخللفية الكوين امليكروي املوجة ..وقد بحث الراصدون عنها ولكنهم
فشلوا يف العثور عىل أي من هذه األشكال .ال يمكن اعتبار هذه النتيجة الالغية يف مصلحة
الكون املتعدد.
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وأخريا ،قد يستطيع الفيزيائيون إثبات أو دحض بعض النظــريات التي تتنبــأ بوجــود
كــون متعدد ..وربمـــا يعثــرون عىل دليــــل رصـــــدي يدحــض النمــاذج الشــواشــية
للتضــخم ،أو يكتشفون تناقضا رياضياتيا أو جتربيا جيربهم عىل هجر مشهد نظرية األوتار،
وسيقوض هذا السيناريو عندئذ أغلب الدوافع لدعم فكرة الكون املتعدد ،مع أنه ربام ال يلغي
هذا املفهوم برمته.
كنت أقول هذا بثقة عظيمة ،وكأنني عاينت تلك األكوان املتعددة غري املحدودة ،ورأيت
تفاصيلها ،مع أن ذلك مل يكن سوى خمارج للهروب من اهلل ..فلم يكن القصد هو البحث عن
الكون وتفاصيله ،وإنام كان اهلروب من اهلل ..ولو إىل اخلرافة.
ألن النظريات القديمة كانت مالذا آمنا للملحدين بسبب قوهلا بالكون املستقر واألزِل،
لكن عندما ثبت علميا استحالة أزلية الكون وقع املالحدة يف حرج كبري ،فراحوا يرسمون
سيناريوهات خمتلفة ليجادلوا هبا املؤمنني.
بقيت مدة طويلة أحدث من ذكر ِل أنه تلميذ لدوكينز ..وقد رأيت أين كلام ازدادت
محاستي يف الرشح ،كلام اصفر لونه ،وتغريت مالحمه إىل أن سقط بني يدي مغمى عليه،
فأرسعت به إىل املستشفى ،فلام أفاق اقُتبت منه ،فراح يصيح :أبعدوه عني ..أبعدوه عني ..إنه
يكاد يصيبني باجلنون ..إن عقيل ال يطيق سامعه.
***
أرسع املمرضون إِل خيرجونني من عنده ..ومل ألتق به بعد ذلك إال يف مدرسة [الكون
املؤمن] ،وهي املدرسة التي التجأت إليها يف مرحلة متقدمة من عمري بعد أن رأيت أن
خرافات املالحدة حول الكون ال يقبلها إال املجانني ..ورأيت أن إرجاع أمر نشأة الكون وما
بث فيه من تصميم عجيب إىل إله قدير حكيم لطيف خبري أعلم وأعقل بكثري.
ومنذ ذلك احلني تغريت نظريت للكون متاما ،فقد أصبحت أراه بصورة مجيلة جدا ،ومل
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ينف هذا يف عقيل وجود عوامل متعددة ،ولكن الفرق بني العوامل اجلديدة التي رصت أؤمن هبا،
واألكوان املتعددة التي لقنني إياها أصحايب هو أن أكواهنم املتعددة عشوائية ،أما العوامل التي
رصت أؤمن هبا ،فهي عوامل يف منتهى العقل واحلكمة والنظام ،ألن مصممها عامل وحكيم
ومنزه عن العبث.
برهان احلياة:
بعد أن أهنى الرجل األول حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان الكون] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي عن برهان من براهني اآليات الباهرة ،أطلقت عليه اسم [برهان احلياة] ..وهو برهان
يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
وأحب أن أرصح لكم بأين مل أصل إىل هذا الربهان إال بعد عناء شديد ،فقد شكلت
املدارس ووسائل اإلعالم واملنابر الثقافية عقيل تشكيال جديدا خمالفا للفطرة ،بحيث أصبح ال
يسمح بمرور احلقائق اإليامنية ،حتى لو كانت يف قمة العقالنية والعلمية.
وهلذا كان من العيص عيل تقبل كل أولئك الذين أرسلهم اهلل ِل هلدايتي وتقويم عقيل،
ولكن اهلل تداركني يف األخري ،فوفر ِل من الزالزل ما أعاد لعقيل وعيه وفطرته وطهارته ..وقد
كان ذلك مقدمة لإليامن ..فال يمكن لإليامن أن حيل يف عقل مشوش ،وال يف قلب مدنس بدنس
األهواء.
يف بداية أمري( )1كنت أعتقد أن يد العلم واملعرفة قد أزالت مجيع احلجب عن عامل
املجهوالت للبرشية ،ومل تدع بقعة ظلامء يف عامل الكون إال أضاءهتا بنور العلم.
وهلذا رحت أرصخ خماطبا مجيع املؤمنني :ما حاجتكم هلل بعد أن اكتشفت اخلفايا املكنونة
يف الطبيعة ،وما وراء الطبيعة ..إننا كنا نحتاج إىل اهلل عندما كنا نجهل العلل واحلوادث ،أما
(  )1انظر :مصدر الوجود بني العلم والفلسفة :الشيخ جعفر السبحاين..
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اليوم ،وبفضل العلم وتقدمه ،فقد اكتشفنا تلك العلل ،واطلعنا عليها سواء ما كان منها يف
السامء ،أو ما كان يف األرض.
وكنت أرضب املثل هلم بالعوامل الذي كانت تسبب األمراض ..والعوامل املسببة
للزلزال واملطر وغريمه ا ،ثم أقول هلم :أرأيتم ها قد حل العلم كل املعضالت ..وعرف كل
العلل واألسباب ..وعلم بكل العلل املجهولة التي كنتم تنسبوهنا إىل اهلل ..فام حاجتكم إىل اهلل
بعد هذا؟
وكان الكثري منهم يسكتون ..وكان بعضهم يذكر ِل مقوالت العلامء الذين كانوا أكثر
تواضعا مع مكانتهم العلمية ،فيذكرون ِل رد أنشتاين عىل من سأله ـ بعد كشفه عن أرسار الذرة
ـ عن نسبة معلوماته إىل جمهوالته؟ فأجاب وهو واقف بجانب سلم قصري يف مكتبته ،قائالً( :إن
السلم إىل فضاء العامل الالمتناهي)
النسبة تشابه نسبة هذا ُّ
ويذكرون ِل قول [والُت اوسكار لندربرج]( :إن العلوم البرشية ال زالت يف مراحلها
اإلبتدائية ،إذ يف الوقت الذي يقيس اإلنسان حجمه مع حجم األجرام الساموية ،واملسافات
بني النجوم ،جيد نفسه جرم ًا صغري ًا ،ونسبته هذه تافه ًة للغاية كام هو واضح)
ويذكرون ِل قول [يول كالرنس ابرسولد] ،وهو املتخصص يف الفيزياء الذرية والفيزياء
احلياتية وخاصية اإلشعاعات النيوترونية واإليزوتوبية( :كنت أعتقد يف السابق أن العلم يوم ًا
ما سوف يكتشف كل يشء ،ولكن كلام تقدمت يف دراستي ،وأخذت استعرض الكائنات من
الذرة إىل األجرام ،ومن امليكروب إىل اإلنسان ،أيقنت أن هناك الكثري الذي ال يزال يف عامل
املجهوالت ..إن العلامء باستطاعتهم دراسة كيفية وكمية األجسام ،ولكن يستحيل عليهم أن
يبينوا علة وجودها وعلة خاصيتها)
ويذكرون ِل قول العامل الطبيعي [ايروينج ويليام نبلوج]( :إن العلم يسعى إلمتام
فرضياته كي يقُتب من احلقائق ،ولكنه يبدو كلام حاول االقُتاب من احلقائق ازداد عنها بعد ًا..
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إن إدراكنا من هذا العامل يتم بواسطة حواسنا الناقصة ،وأدواتنا غري الدقيقة وغري احلساسة..
ال يستطيع العلم أن حيدثنا عن جسم صغري جد ًا (الذرة) ،والتي يصعب رؤيتها حتى باملجهر،
من أين أتت ،وال يستطيع أيض ًا أن يعني عىل أي قانون أو صدفة ترغم الذرات عىل أن جتتمع
مع بعضها البعض كي ينشأ منها جسم حي)
لكني كنت أصم أذين عام ذكروه ،وأقول هلم :ومن أدراكم أن هؤالء قالوا هذا الكالم..
وحتى لو قالوه ،فالعربة بالعلم ال بالرجال ..واحلقائق تثبت بذاهتا ال بمن يمثلها.
***
وهلذا كنت أصف هلم ما قال العلم يف نشأة احلياة ،وأنه ال رضورة لوجود خالق وال
مصمم وال صانع ..فاحلياة كلها تطور بعضها من بعض ..ولذلك ال حاجة لعوامل غيبية
لتفسري تنوعها.
أذكر جيدا أن بعضهم سألني يف بعض املجالس عن الثدييات البحرية ،وكيف نشأت،
فرحت أصف ذلك ،كام لقنني أساتذيت ،وكأنني شاهد عيان ملا حصل بدقة ،فقلت هلم ،وأنا
واثق متاما مما أقول :لقد تطورت قبل  60مليون سنة ..حيث غامرت بعض الثدييـات ،ونزلت
إىل املـــاء بحثا عن الطعـام ..وهناك ،ومع الوقت ،بدأت ختتفي األرجل اخللفية ،ثم ما لبثت
األرجل األماميـة أن حتولت إىل زعـانف ،وتغري شكل األنف ،واختفى الشعر وحتول إىل جلد.
قال ِل آخر ،وكأنه عند حكوايت ،وليس عند عامل :فام أصل الثدييـات؟
أجبت برسعة :أصلها يعود للزواحف ..وقصة ذلك كام حكاها لنا العلامء املتخصصون
هي أنه يف فُتة من الفُتات رشعت بعض الزواحف يف تطوير أسلوب للحفاظ عىل حرارة
جسمها ،حيث حتولت القشور إىل فرو ..حينها حدث بالصدفة أن بعض صغـار الزواحف
بدأت تلعق عرق األم لتلطيف جسمها ،وبدأت بعض الغدد يف إفراز عرق أكثر كثافة ،ثم حتول
هذا العرق يف النهـاية إىل لبن.
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قال ِل آخر :هل صحيح أن أصل احلوت البحري يرجع إىل الدببة؟
قلت :أجل  ..لقد ذكر داروين ذلك يف الطبعة األوىل من كتابه العظيم (أصل األنواع)،
حيث قال ـ تعليقا عىل مشاهدة صديقه (هرين) للدب األسود يعوم لساعات يف أمريكا الشاملية
فاحتا فمه ليصطاد احلرشات مثلام يفعل احلوت ـ ( :أنا ال أجد أي صعوبة يف ختيل نوع من الدببة
وبمزيد من السلوكيات البحرية يف حياهتا ومزيد من اتساع فمها ومع االنتخاب الطبيعي أن
تصبح يوما ما خملوقا يف حجم احلوت الضخم)()1

***
كان اجلميع يستمتع بحديثي ،وكنت أتصور أن استمتاعهم كان بسبب دقته العلمية،
واكتشفت بعد ذلك أنه كان بسبب استغراقه يف اخليال الذي يناسب احلكواتيني أكثر من
مناسبته للعلامء والباحثني..
قال ِل حينها بعضهم :ما احلاجة لكل هذا ..وما الفائدة التي ترجى منها ،فسواء كانت
الثدييات البحرية خلقت ابتداء ،أو تطورت من غريها ،فإهنا تبقى دائام ثدييات بحرية.
قلت له بقوة :أنت ال تعلم ما تقول ..إننا أمام احتاملني ال ثالث هلام ..فإما أن نقول بأن
الكائنـات احلية عىل وجه األرض جاءت فجـأة ..وهذا يدعم النظرة اإليامن التي تقول باخللق
املبارش ..وإما أن نذكر بأهنا تطورت من بعضها البعض ،وبذلك ال جيد املؤمنون مربرا
الفُتاض وجود اخلالق ..وال يوجد بديل ثالث..
***
لكن احلظوظ مل تكن دائام يف صاحلي ..فقد كنت أحيانا أصطدم ببعض أصحاب العقول
الذين ال أمتكن من إقناعهم ..فلذلك أرميهم بعدم فهم هذه النظرية ،وأذكر أن عقوهلم مل تتطور
بعد لفهمها ..فقد صار مقيايس لتواصل التطور يف عامل اإلنسان هو املوقف من هذه النظرية.
(  )1الطبعة األوىل من أصل األنواع ،ص  ..184وقد حذفها بعد ذلك استجابة لطلب أصحابه.
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من أولئك الذين رميتهم هبذا عامل من علامء الفيزيولوجيا تركني أحتدث وقتا طويال إىل
أن تصورت أين أقنعته إقناعا تاما ،لكني بعد أن أهنيت حديثي قال ِل( :)1يكفيك حلظة تأمل يف
خلية واحدة من خاليا اإلنسان لتكف عن كل هذه الدعاوى التي تطلقها ..خلية فقط ..ال
أطالب بأكثر من ذلك ..مع العلم أن عدد اخلاليا يف اجلسم البرشي يزيد عىل مئة ألف ألف
مليون ،أي مئة ألف بليون ،أو مئة ترليون خلية.
تظاهرت بالسكون واهلدوء ،وقلت :هيا هات ما عندك ..لكن إياك أن ترسب خرافات
املتدينني ..فالعلم ال يقبل اخلرافة.
قال :أنا عامل خمتص يف هذا املجال ،وقد كنت أقول بقولك ..لكني عندما رحت أتأمل
اخللية اإلنسان ية وجدت شيئا عجيبا جعلني أرمي كل تلك التصورات التي كنت أتصورها
باخلرافة والدجل ..لقد رأيت أن كل خلية يف اإلنسان تشبه املصنع ،وبام أن كل مصنع به مدير،
ومرشف ،وأرضية ،وقسم للتسوق واالستقبال ،وعامل هلم دور يف تصنيع منتجات املصنع،
وقسم لتعبئة املنتجات وهتيئتها ،وحراس أمن ،ومولد للطاقة ..فقد رأيت أن اخللية اإلنسانية
تتوفر فيها كل هذه املقومات.
ففيها النواة ،وهي كاملدير للخلية ،تتحكم يف مجيع أنشطة اخللية ،وصفات الربوتني
الذي سوف يصنع ..ويف اخللية السيتوبالزم ،وهو كاألرضية للخلية ،تسبح فيه عضيات
اخللية ..ويف اخللية غشاء خلوي ،وهو يشبه قسم التسوق واالستقبال؛ حيث إن أي جسم
حياول دخول اخللية عليه أن يربز هويته ،وينظم مرور املواد عرب اخللية ،وما الذي يدخل ،وما
الذي خيرج ..ويف اخللية الريبوسومات ،وهي تشبه العامل ،حيث هلا الدور يف تصنيع
الربوتينات ..ويف اخللية الشبكة اإلندوبالزمية ،وهي مكان عمل الريبوسومات ..ويف اخللية
جهاز جوجلي ،وهو يشبه قسم التعبئة والتهيئة والتغليف؛ فهو يقوم بإعداد وهتيئة الربوتني
(  )1انظر :كواشف زيوف للشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين.
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لالستعامل أو التصدير ..ويف اخللية األجسام احلالة ،وهي تشبه رجال األمن؛ حيث هتاجم كل
جسم حياول اإلرضار باخللية ..ويف اخللية امليتوكوندريا ،وهي كمولدات الطاقة.
التفت إِل ،وقال :انظر ..هذه خلية واحدة ..وفيها كل هذا ..إهنا مصنع متكامل ،وكل
يشء فيها جيري بنظام ودقة ..فهل سمعت أن عاقال يمكن أن يقبل بوجود ماليري ماليري
املصانع هكذا صدفة دون وجود مصدر وراءها ..هل رأيت مصنعا واحدا هبذا الشكل يف
حياتك تشكل صدفة؟ ..بل هل رأيت أي مصنع مهام كان حقريا صنع صدفة؟
مل أجد بام أجيبه ،فقال :هل يمكن أن يوجد جهاز دقيق احلجم ،معقد الُتكيب ،حمكم
الوظائف بال موجد؟ ..ما حكم ما يقول هذا عند العقالء؟ ..وأهيام أعظم يف احلكم :هذا اجلهاز
الدقيق أم هذه اخللية احلية ،دقيقة احلجم ،معقدة الُتكيب ،حمكمة الوظائف؟
وهي باإلضافة إىل ذلك كله تنمو وتتكاثر وتتنفس وتتغذى ،وتقوم بعمليات حيوية
تعجز عن حماكاهتا أكرب املصانع يف العامل ..واألعجب من ذلك كله أن املواد امليتة خارج اخللية
كالكربوهيدرات والربوتينات عندما تعرب غشاء اخللية ،ويسمح هلا باالندماج مع مكونات
اخللية وعضياهتا تتحول من مواد ميتة ال حياة فيها إىل عضيات حية تتغذى وتتنفس.
***
قال ذلك ،ثم أخذ يصيح يف احلضور الذين كانوا يستمعون حلوارنا :إين أسأل أي
شخص منكم هل رأى يف حياته أجزاء ساعة جتمعت ،ثم حتولت إىل ساعة يف غاية الروعة
والدقة ..ثم أخذت تعمل دون احلاجة ملجمع ومركب وحمرك عامل حكيم ..هل تقبل عقولكم
هذا؟
صاحوا مجيعا :ال يمكن ذلك ..فذلك مستحيل ..بل هو معجزة.
قال :واخللية احلية أعظم وأعقد بكثري من الساعة؛ فهي حية ذاتية احلركة ،تستجيب
للمؤثرات ،وتنمو تتكاثر ،وتنتج طاقة خترج فضالهتا.
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قال ذلك ،ثم راح يسأهلم :إين أسأل أي شخص منكم ..هل رأى يف حياته أجزاء سيارة
جتمعت ،وكونت سيارة يف غاية الروعة والدقة ،والسيارة تعمل دون احلاجة ملجمع ومركب
وحمرك عامل حكيم ..هل تقبل عقولكم هذا؟
صاحوا مجيعا :ال يمكن ذلك ..فذلك مستحيل ..بل هو معجزة.
قال :واخللية احلية أعظم وأعقد بكثري من السيارة؛ فهي حية ذاتية احلركة ،تستجيب
للمؤثرات ،تنمو تتكاثر ،تنتج طاقة خترج فضالهتا.
ثم قال :إين أسأل أي فنان فيكم رأى لوحة فنية ممتلئة باجلامل ..هل يمكنه أن يذكر أهنا
هكذا رسمت صدفة دون رسام مبدع رسمها؟
قالوا :ذلك مستحيل.
قال :فكيف إذا كانت هذه الصورة جمسمة ..هل يمكن أن تنشأ هكذا صدفة دون تدخل
كائن مريد مبدعظ ..فكيف هبذا الكون الشاسع امليلء باملناظر اخلالبة ،والكائنات العجيبة
املدهشة؟
***
مل يكن ذلك العامل وحده من وقف يف وجهي أثناء بثي ألطروحايت اإلحلادية ،بل كان
من هم الكثري ..أذكر منهم ذلك الذي راح يقول ِل :أنت ال تزال تأخذ علمك من جهة واحدة
فقط ..والعلم حيتاج منا إىل البحث أكثر ،ومن كل املصادر ..فاحلقيقة أعظم من أن حيتكرها
أحد من الناس.
قلت :فهل تعرف من العلامء من خيالفني..
ورحت أؤكد عىل كلمة العلامء ،وأقول :ال أريد خرافيني وال متدينني ..بل علامء ..علامء
حقيقيني ..أي يعرفون املنهج التجريبي ال املنهج امليتافيزيقي.
قال :أنا أعرف [جوناثان ويلز] ،وهو عامل أحياء أمريكي أهنى الدراسات العليا
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والدكتوراه يف جامعتي ياِل وكاليفورنيا ..فهو متخصص ،وليس جمرد ِ
هـاو ..وقد سافر عىل
متن سفينة ،وظل يراقب مناقري البط مثله مثل داروين ،وقد قال معربا عن اكتشافاته يف هذه
اجلانب( :من النادر للغاية أن يتم اطالع املجتمع كله بام يقوم به العلامء املتخصصون من
تفسريات علمية تتعلق باإلهبام والغموض العميقني بخصوص أصل االنسان ،وبديال عن
ذلك نتلق ى جمرد خرب عن آخر نظرية هلذا الشخص أو ذاك وال ينقلون لنا احلقيقة التي مل
يستطيعوا هم أيض ًا فهمها بخصوص هذا املوضوع ..فيتم الُتويج للنظرية وتزيبها بشكل
دقيق ،وباالستعانة ببعض الرسوم والصور َ
املتخ َّيلة إلنسان الكهف أو جلد االنسان بوضع كثري
من املاكياج عليها والواضح أن أحد ًا من قبل مل ينسج خياالً واسعا إىل هذا احلد بخصوص
()1

جزئية بسيطة إىل هذا القدر يف أى فرع من فروع العلم املختلفة)

قال ذلك ،ثم راح يعقب عليه ،وهو يلتفت ِل بقوله :انظر إنه يرصح أن الداروينية خيـال
علمي ..ولست أنا الذي قلت هذا ،بل هو عامل البيولوجيا األمريكي جوناثان ويلز..
وهو ليس وحده يف هذا ..بل قال قبله ريتشاد ليكي ،وهو أحد علامء
الباليوأنثروبولوجيا ،الذي يبحث يف أصول اإلنسان القديم( :لو أنكم جئتم برجل علم ذكي
ماهر من فرع خمتلف من فروع العلم ،وأطلعتموه عىل ما لدينا من دالئل غري كافية فإنه سيقول
لكم وبكل تأكيد :انسوا هذا املوضوع ،فليس لديكم دعامة أو سند كاف لالستمرار فيه،
)( )2

فالدالئل لدينـا غري كافية إطالقا

وقال( :لقد أصبحت الفكرة التي تقول بأن تاريخ تطور الكائنات احلياة عبارة عن
مسألة أو قضية استكشافية أصبحت جمرد خرافة ..فلو كان هبذا الشكل ووجدنا حفريات كثرية

(  )1أيقونات التطور :مل يكون معظم ما ندرسه عن التطور خاطئ ًا ،جوناثان ويلز ،ص  225ملخص ًا..
(  )2انظر :املصادر املوثقة هلذا النص وغريه يف كتاب :الرد عىل امللحدين العرب :د .هيثم طلعت عيل رسور..
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لكائنات شبيهة باإلنسان لكان من الَضوري أن تتحول حكاية التطور إىل شكل أكثر وضوح ًا،
غري أن احلقيقة هي أنه عندما كان حيدث يشء كان حيدث يشء آخر عىل النقيض متاما من األول)
مل أجد بام أجيبه ،فقال :أمل تالحظ أنك ال تزال متخلفا عن أبناء جيلك؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :أمل تر أنه بدءا من أوائل التسعينـات بدأ اإلستهزاء بالتطوريني يف األوسـاط العلمية
حتى أن هنري جي ،وهو املحرر العلمي يف جملة الطبيعة ،قال( :إن عملية أخذ جمموعة من
احلفريات ،والقول بأهنا تعكس وجود سلسلة قرابة هي يف الواقع ليست فرضية علمية يمكن
إخضاعها لالختبار ،وكل ما يف األمر أهنا جمرد حكاية أو حدوته من أحاجي منتصف الليل
املسلية التي قد تكون م َو يج َه ًة أو م ْر ِشدَ ًة لالنسان يف كثري من األحيان إال أهنا ومع ذلك ال تستند
ألي أساس علمي)
وهكذا قال ميلفورد ولبوف من جامعة ميتشجان ،وآالن ثورن من جامعة كانبريا،
حيث ذكرا أن (اإلنسان منتصب القامة ليس إال تصنيفا خياليا ال وجود له ،وأن احلفريات التي
أدجمت يف هذا التصنيف هي عبارة عن اإلنسان العاقل من أعراق خمتلفة)
بل إن كثريا من علامء الغرب أصبحوا يرددون قائلني( :نحن يف حاجة ماسة وعاجلة
إىل عدم الدفع بالعلم إىل دائرة اخلرافة) ،فام الذي يستفيده العلم من معرفة درجات القرابة بني
احليوانات املختلفة ..وهل حتول العلامء إىل علامء أنساب؟
قال ذلك ،ثم نظر إِل بعطف وحنان ،وقال :ال يسعني يف هناية حديثي معك إال أن أبدي
لك عن مقدار عطفي وشفقتي حلالتك ..وأذكر لك ما قاله [جريج كرييب] لبعض املبرشين
هبذه النظرية( :لو أنكم قضيتم حياتكم كلها يف مجع العظام والقطع الصغرية من اجلمجمة
والذقن ،فإنكم ستشعرون برغبة ملحة يف أن تبالغوا يف أمهية هذا القطع الصغرية التي قمتم
بجمعها)
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ثم أضاف قائال :الدالئل العلمية كلها تقف ضد التطور ..العلم نفسه يقف ضد
التطور ..وما دامت هذه النظرية قد اهنارت فليس لك من حل إال اإليامن باخلالق املبدع..
وصدقني لن جتد يف حياتك ما هو ألذ من اإليامن ..لعقلك وقلبك وكل لطائفك.
***
لكني مع ذلك كله مل أكن أستسلم أبدا ،بل كنت أحتال بصنوف من احليل عىل كل
مؤمن ..من ذلك مثال أين كنت أقول هلم :هل يزول اعتقادكم باهلل ،عند استطاعة اإلنسان خلق
كائن حي؟
طبعا كان العوام يسلمون ِل ،ويتصورون أن األمر قد حتقق بالفعل ،وأن هناك برشا أو
حيوانات قد تم خلقها يف املخابر واملعامل ،لكن الباحثني املتحررين كانوا يصطدمون معي،
وكان بعضهم يسخر مني ،وكان بعضهم يتعامل معي هبدوء ،وجييب عن أطروحتي بلغة علمية
يف قمة العقل واحلكمة.
ومنهم ذلك الذي راح خياطبني هبدوء بقوله :أنت تذكرين بقول بعضهم( :إنني أستطيع
أن أخلق لكم إنسانا من املاء واهلواء وبعض املواد الكيمياوية)
قلت ،وقد امتألت محاسة لذكره هلذا :أجل ..فهو رجل من أصحابنا ..أرأيتم ثقة العلامء
بعلومهم ،وبأنفسهم.
قال :لكنه غفل عن أن مصنوعه هذا ال خيتلف عن أي متثال غري ذي روح ،فهو يعتقد
بأنه يكفي خللق اإلنسان أن جتتمع بعض العنارص ،وختلط مع بعضها البعض ..ولكن كل ذلك
مل يتم مع مرور فُتة طويلة عىل ترصحيه ذلك ..فالعلامء إىل الوقت احلارض مل يستطيعوا أن
يوجدوا خلية حية واحدة يف املخترب.
قلت :دعنا من الواقع احلاِل ..لكن املستقبل مليئ باملبرشات ..فيمكن للبرش يف
املستقبل أن خيلقوا خلية حية يف أنبوبة االختبار.
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قال :ال بأس ..فلنسلم بذلك ..ولكن برشط أن ال يستخدموا املواد األولية املوجودة يف
الطبيعة ..ألهنم إذا فعلوا ذلك لن يكون دورهم سوى التجميع والُتكيب ال الصناعة البحتة..
وبذلك ال حيق هلم أن يزعموا أن االخُتاع اخُتاعهم ،ألن املواد األولية وحقيقتها وكيفية
نشوئها خارجة عن علمهم ،ولعل أرسار احلياة كامنة فيها ،ولعلها تكون هي منبعا للحركة،
وما عَمل اإلنسان إال توفري الظروف املناسبة لنموها وحيويتها.
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :لو قدر أن يستخدم اإلنسان الكهرباء ،وبعضا من املواد الكيمياوية إلنشاء موجود
حي ،فإن حقيقة الكهرباء ال تزال بعيدة عن إدراك العقل البرشي ،وبعد افُتاض وجود الكائن
احلي ،يبقى أن نعلم كيف تستطيع أن تكون هي املولدة للحركة واإلحساس يف الكائن اجلديد..
كام أن هناك بعض القوى يف جسم اإلنسان ال تزال معقدة وغري مفهومة يف معظم األقسام..
وبذلك فإنا ال نستطيع القول بأن اإلنسان قادر عىل خلق خلية حية ،وإعطاء الروح إىل اجلامد..
بل إننا نقول إن اإلنسان قد وفر املقدمات والرشوط الالزمة هلا ،دون معرفة باملقومات،
وأعطيت احلياة من قبل قوى غيبية وعوامل جمهولة.
ثم سكت قليال ،وقال :أجبني ..أال تستدل بصنع اإلنسان هلذا الكائن احلي ـ يف حال
قدرته عليه ـ عىل نبوغه وعقله وذكائه؟
قلت :بىل ..وذلك مما ينفي وجود اهلل.
قال :ال . .ذلك ليس دليال ..بل إنه دليل عىل أن اهلل خلق إنسانا ذكيا وعبقريا استطاع
أن يفعل ما فعل.
ثم قال ِل :إذا كان البرش مجيعا ،وبكل معاملهم وخماهبم مل يستطيعوا أن ينشئوا خلية
واحدة من العدم ..فكيف هبذا العامل الرحب والكون الواسع؟
***
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لكن كل ذلك الرصح الذي أسسته لنفيس ،وكل تلك احلصون التي حتصنت هبا راحت
تتهاوى واحدا واحدا إىل أن سقطت يف األخري ،وكانت آخر لبنة سقطت منها بيد بعض
املؤمنني الذي راح يسألني قائال( :)1هل ترى العلم أكثر عقالنية من اإليامن؟
قلت :أجل ..لقد ذكر أستاذنا الكبري [ريترشد دوكنز] يف كتابه املقدس[وهم اإلله] أن
اإليامن الديني غري عقالين ..وأنه عملية عدم التفكري ..وهي عملية رشيرة ،ألهنا ال تتطلب أي
تربير ،وال حجج ..بل هي تفرض نفسها عىل العقول فرضا.
قال ِل :كيف ذلك؟
قلت :مثال إذا أردنا أن نعرف أن املاء مكون من ذريت هيدروجني وذرة أكسجني،
استطعنا أن نثبت ذلك يف املخابر ،وبالرباهني العلمية.
قال :أنا ال أختلف معك يف هذا ..وال يوجد من خيتلف معك يف هذا األمر ..ونحن
نتفق مع دوكنز وامللحدين أن العلم يعطي أدلة واضحة وموثوقة ودقيقة عىل أسئلة مهمة
كثرية ..ولكن ،ماذا بخصوص هذا السؤال :ما معنى احلياة؟ ..هذا سؤال مهم وجوهري..
هل يستطيع العلم عىل أن جييب عليه؟ حسب دوكنز وامللحدين ،العلم ال يكشف عن معنى
احلياة ،وهلذا؟ ال يوجد معنى للحياة؟ فهل هذا صحيح؟
مل أجد بام أجيبه ،فراح يقول :لقد سمعت من أحد علامء جامعة أكسفورد ،وهو [بيُت
مدور] ،وهو حائز عىل جائزة نوبل يف الطب قوله( :العلم هو أكثر طريقة ناجحة
براين َّ
للحصول عىل املعرفة ،ولكن جيب التفريق بني األسئلة امليتافيزيقية ،التي جيب أن جياب عليها
بواسطة الدين وامليتافيزيقيا ،وبني األسئلة التي طبيعتها ختتص بالكون املادي والتي ال يوجد
حدود للعلم ملعرفتها)
وهلذا إن أردت أن تبحث عن رس احلياة ،ورس الكون ،فابحث عن الدين احلقيقي الذي
(  )1انظر مقاال بعنوان :اإلحلاد :أساطري وخرافات.
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يدلك عىل ذلك ..أما يف املناهج التجريبية التي نستعملها يف العلم فلن جتد فيها أي تفسري
لذلك ..وحال من يبحث يف العلم عن هذا مثل حال من يريد أن يسمع بعينيه أو يتكلم بأذنيه.
عندما قال ِل هذا ،مل أجد إال أن أبذل جهدا كبريا يف البحث عن الدين احلقيقي ،واحلمد
هلل ،فقد يرس اهلل ِل ف وجدته ،ووجدت األستاذ الذي لقنني إياه ،وقد وجدت عنده الكثري من
األساتذة الذين مألوا عقيل بأمثال تلك األوهام التي قضيت جزءا طويال من عمري أدافع
عنها ،وأبرش هبا.
برهان الوعي:
بعد أن أهنى الرجل الثاين حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان احلياة] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي عن برهان من براهني اآليات الباهرة ،أطلقت عليه اسم [برهان الوعي] ..وهو برهان
يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
فاهلل برمحته مل خيلق الكون كامدة فحسب ،وإنام أضاف إليه احلياة ..ثم أضاف إىل احلياة
أهم عنرص فيها ،وهو الوعي والعقل ..وذلك من أكرب اآليات الباهرة التي ال يمكن ألحد من
العقالء أن جيادل يف حاجتها إىل قوة خارجية تتصف بكل أنواع الكامل تكون مصدرا هلا..
فيستحيل عىل العقل األصغر أن ال يكون مصدره عقال أكرب ..ففاقد اليشء ال يعطيه.
ولذلك كان ديدين مع أصدقائي وأساتذيت من املالحدة استعامل كل احليل لتفسري العقل
والوعي تفسريا ماديا بيولوجيا بعيد عن كل مصدر خارجي.
وقد استعملنا لذلك حيال كثرية( ..)1منها تعريف العقل بكونه ليس سوى تفاعالت
بني جسيامت مادية ،مثله مثل املاء سائل الذي تنزلق جزيئاته بجانب بعضها بعضا بقليل من
(  )1انظر الفرق بني النظرة القديمة واجلديدة نحو العقل يف كتاب [العلم يف منظوره اجلديد] لروبرت م.أغروس وجورج ن.
ستانسيو ،ترمجة كامل خاالييل.
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اإلحتكاك ..ومثله مثل املطاط املتمغط بسبب مرونة جزيئاته ..ومثله مثل املاس شديد الصالبة
بسبب كون كون ذرات الكربون املوجودة فيه مُتاصة عىل هيئة شعرية حمكمة النسج ..وبذلك
فإن نفس القوانني البد أن تنطبق عىل العقل.
وقد اجتمعت حينها مع جمموعة من األصدقاء مع عامل األحياء [توماس هـ .هكسيل]،
فقال ِل :إن األفكار التي أعرب عنها بالنطق ،وأفكاركم فيام يتعلق هبا ،إنام هي عبارة عن تغريات
جزيئية ..ولذلك فخري طريقة للبحث يف العقل هي إظهار كيفية انبثاق العقل من املادة.
قال له أحدنا :ولكن النتائج املستتبعة هلذه الرؤية هي أن العقل البرشي سيصبح خاضعا
للحتمية الطبيعية ..وبذلك ال تبقى له حرية االختيار والتفكري ..ألن املادة ال تترصف إال
بَضورة ميكانيكية.
فرد عليه بقوله :ذلك هو الواقع ..ونحن ال نصف إال الواقع ..فاحلتمية هي قانون
الكون مجيعا ،وال يصح أن نخرج أي يشء من دائرهتا ،ال الفسيولوجيا ،وال الكيمياء ،وال
الفيزياء  ..وال أي يشء آخر ..وبام أن العقل أحد هذه األشياء ،فال يصح إخراجه أيضا ..وإال
وقعنا يف التناقض ،ومل نستطع رد التساؤالت التي يسأهلا املؤمنون عن مصدر العقل.
حينذاك أصابتني محاسة قوية ،هي محاسة الشباب ،فرحت أقول باندفاع :أجل ما تقوله
صحيح..فالتغريات املادية هي التي تسبب األفكار ،ال العكس.
حينها ألقى صديقنا [و.ك كليفورد] ،عامل الرياضيات املعروف معادلته التي عرب عنها
بقوله( :إذا قال أحد أن اإلرادة تؤثر يف املادة فقوله ليس كاذب ًا فحسب ،وإنام هو هراء)
أعجب صديقنا هكسيل هبذا التجاوب الذي أبديناه لفكرته ،فراح يفرس لنا العالقة بني
العقل واجلسد بقوله( :يبدو أن الوعي متصل بآليات اجلسم كنتيجة ثانوية لعمل اجلسم ،ال
أكثر ،وأن ليس له أي قدرة كانت عىل تعديل عمل اجلسم مثلام يالزم صفري البخار حركة
القاطرة دونام تأثريعىل آليتها)
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حينها قلت بحامسة :أجل ..لك احلق يف ذلك ..وحينها سنصطاد عصفوين بحجر
واحد ..أما األول فهو الرد عىل املؤمنني الذين يذكرون افتقار العقل األصغر إىل العقل األكرب..
ونرد كذلك عىل دعواهم باآلخرة واحلياة بعد املوت ..فاليشء يف اإلنسان يمكن أن يبقى بعد
املوت ..ألنه إذا كان التفكري واإلرادة نشاطني من أنشطة الدماغ ،فليس هناك سبب جيعلنا
نفُتض أن هذين النشاطني يمكن أن يستمرا بعد فناء الدماغ ..وإذا كان كل جزء من أجزاء
اإلنسان مادة ،فالبد من أن يكون كل جزء منه عرضه للفناء ..فالخلود إال للامدة.
***
كانت هذه آراؤن ا ودعاوانا العريضة التي خرجنا نتيه هبا عىل الناس ،وكأننا اكتشفنا
احلقيقة التي غفل عنها مجيع عقالء العامل عىل مدار التاريخ ..لكنا كنا نقف حمتارين عندما يطلب
منا توضيحات حول كيفية انبثاق العقل من املادة..
وكان الكثري منا للتهرب من هذه املسألة يذكر أن املستقبل سيأيت باجلواب ..أذكر أنه يف
عام  1886كتب هكسيل يقول( :وهكذا سيوسع علم وظائف األعضاء يف املستقبل شيئا فشيئا
من عامل املادة وقوانينها إىل أن يصبح مساويا يف امتداده نطاق املعرفة والشعور والعمل)
لكن نبوءة صديقنا هكسيل مل تتحقق ،فعندما قدم القرن العرشون بكشوفه الكثرية يف
عامل وظائف األعضاء ،مل يأت بأي دليل يساند تلك النظرة املادية ..بل إنه أتى فوق ذلك بام
يضادها متاما ،وبام يثبت للعقل دوره املميز الذي حاولنا تغييبه يف وسط املادة.
***
أذكر حينها أين ذهبت إىل زميل ِل كان يف بداية أمره مثيل تلميذا هلكسيل ،وتلميذا لرؤيتنا
املادية ،كان اسمه [السري تشارلز رسنغتون] ،وقد كان بحق مؤسس فسيولوجيا األعصاب
احلديثة ..ذهبت إليه أستفرس منه عن اجلديد الذي جاءت به كشوفه ،ومدى اخلدمات التي
قدمتها لنبوءة أستاذنا ،فقال ِل :يؤسفني أن أقول أنه ،ونتيجة بحوثي الرائدة يف اجلهاز العصبي
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والدماغ وصلت إىل أنه (ظهر فرق جذري بني احلياة والعقل ،فاحلياة مسألة كيمياء وفيزياء،
أما العقل فهو يستعيص عىل الكيمياء والفيزياء)
قلت :ما تقصد؟
قال :قد نفرس احلياة بكوهنا التغذية الذاتية ،واستقالب اخلاليا والنمو ..وحينها يمكن
التعبري عن أن هذه الظواهر تتم بواسطة قوانني الفيزياء والكيمياء ..لكن أنشطة العقل ال يمكن
أبدا أن ختضع آلليات الفيزياء والكيمياء.
***
تركته ،وأنا أحاول كل جهدي أن أنسى ما ذكره ..ثم ذهبت إىل صديق آخر هو [السري
جون اكلس] ،وهو متخصص يف األعصاب ،فحكيت له ما قال تشارلز ،فقال ِل( :التجارب
التي تنم عن الوعي ختتلف يف نوعها كل االختالف عام حيدث يف آلية األعصاب ..ومع ذلك
فإن ماحيدث يف آلية األعصاب رشط رضوري للتجربة ..وإن كان هذا رشط ًا غري كاف)
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :سأرضب لك مثاال يوضح لك هذا ..عندما يرى أحدنا شجرة ..فإن أشعة
الشمس املنعكسة من الشجرة تدخل يف بؤبؤ عينه ،ومتر من خالل العدسة التي تركز صورة
مقلوبة ومصغرة للشجرة عىل شبكة العني ،فتحدث فيها تغريات فيزيائية وكيميائية..
قلت:أراك تريد أن تفرس عملية اإلبصار كام فرسها أساتذتنا.
قال :ال ..فهذه العملية ال تفرس عملية اإلبصار ..ألن اإلنسان حتى لو كان فاقد الوعي،
فإننا يمكن تركيز تلك الصورة عىل شبكية عينيه ..وهي بذلك ستحدث نفس التغريات
الفيزيائية والكيامئية ..ومع ذلك اليبرص شيئا.
قلت :فكيف تفرس عملية اإلبصار إذن؟
قال :إذا أردنا أن نفرس اإلبصار فنحن بحاجة إىل أكثر من ذلك كثري ًا ..فالشبكية ،وهي
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صفحة من املستقبالت شديدة الُتاص (عرشة ماليني خمروط ومائة مليون قضيب) ،تبدأ ،حني
ينشطها الضوء املنبعث من الشجرة بإرسال نبضات اىل العصب البرصي الذي ينقلها بدوره
إىل قرشة الدماغ البرصية..
قلت :هذا جيد ..وهو متوافق مع رؤيتنا املادية.
قال :أجل ..كل يشء إىل اآلن قابل ألن يفرس بلغة الفيزياء والكيمياء ..ولكن املشكلة
تكمن يف مكان اللون األخَض وسائر األلوان من كل هذا ..فالدماغ نفسه رمادي اللون
أبيضه ..فكيف يستطيع أن يتلقى لونا جديد ًا دون أن يفقد لونه السابق؟ ..وكيف يستطيع أن
يبرص الضوء إذا كان دماغه مغلق ًا ومعزوالً متاما عن أي ضوء؟..
ابتسم ،وقال :لو أننا عند الرؤية ـ عىل حسب تفسرياتنا التي تلقيناها من أساتذتنا ـ
أحسسنا بأزيز من الكهرباء يف أدمغتنا لكان ذلك مقبوال ومعقوال ..لكن أن يكون األمر بتلك
الصورة ،فنرى األلوان واألشكال واحلركات والضوء ..وبأبعادها الثالثة ..فإن هذا من
العسري عىل أي عاقل أن يتصور كون سببه يعود إىل املواد الكيميائية والكهرباء.
قلت :فام رس اإلبصار ..أو اإلدراك احليس يف تصورك؟
قال :أليس صحيح ًا أن أكثر جتاربنا شيوع ًا تقبل دون أي تقدير ملا تنطوي عليه من
غموض هائل؟ ..ألسنا ال نزال كاألطفال يف نظرتنا إىل مانقبله من جتاربنا املتعلقة باحلياة
الواعية ،فال نُتيث إال نادر ًا للتفكري يف أعجوبة التجربة الواعية أو لتقديرها؟
مل أدر ما أقول له ،فراح يقول :البرص ،مثال ،يعطينا يف كل حلظة صورة ثالثية األبعاد
لعامل خارجي ..وال يكتفي بذلك ،بل يركب يف هذه الصورة من سامت االلتامع والتلون ما
الوجود له إال يف اإلبصار النايشء عن نشاط الدماغ ..ونحن بالطبع ندرك اآلن النظائر املادية
هلذه التجارب املتولدة من اإلدراك احليس كحدة املصدر املشع والطول املوجي لإلشعاع
املنبعث ،ومع ذلك فعمليات اإلدراك ذاهتا تنشأ بطريقة جمهولة متاما عن املعلومات املنقولة
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بالرموز من شبكية العني إىل الدماغ.
قلت له ،وقد أعجبتني أطروحاته من الوجهة العلمية ،وإن مل ترضني من الوجهة
الفلسفية :كيف ذلك؟
قال :إن كل عملية إدراك حيس تتكون من ثالث مراحل :املنبه األصيل لعضو احلس..
والنبضات العصبية املرسلة إىل الدماغ ..ونمط النشاط العصبي املثار يف الدماغ.
قلت :هال وضحت ِل هذا أكثر.
قال :سأبسط لك ذلك ..إن عامل اإلحساس ـ حسبام وصلت إليه أبحاثي وأبحاث كثرية
جديدة ـ أنه حيتاج ـ كام ذكر أساتذتنا ـ إىل الفيزياء والكيمياء ..ولكنه ليس مقصور ًا عليهام..
قلت :هال رضبت ِل مثاال يوضح هذا.
قال :من املؤكد أن وجود كتاب ما يتوقف عىل عنارص الورق والصمغ واحلرب التي
يتكون منها ،ومن دوهنا اليمكن أن يوجد الكتاب ..ومع ذلك ،فالكتاب ال ٌيفهم فه ًام كافي ًا
بمجرد إجراء حتليل كيميائي للحرب وأللياف الورق ..وحتى لو عرفنا طبيعة كل جزء من
جزيئات الورق واحلربمعرفة كاملة ،فذلك اليكشف لنا شيئا عن حمتوى الكتاب ..ذلك أن
حمتوى الكتاب يشكل نظام ًا أسمى يتجاوز عامل الفيزياء والكيمياء ..وبذلك فإن أحاسيسنا
تتوقف عىل أعضاء اجلسم ،ولكن اليمكن حرصها يف اخلواص الفيزيائية والكيميائية للامدة.
***
لست أدري كيف أخذت هذه املعلومات ،وعدت إىل صديقي [السري تشارلز
رسنغتون] ،وذكرهتا له ،فقال ِل ،وهو يبتسم :وأخريا عدت إِل..
قلت :أنت ال تزال صديقي ..وحتى لو اختلفت معك ،فهذا ال يفسد املودة بيننا.
قال :الشك انك جئتني من عند صديقنا [السري جون اكلس]
قلت :كيف عرفت ذلك؟
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قال :كل من ذهب إليه يعود إِل ،ليتأكد مما ذكره ..خشية عىل معارفه املادية من أن تنهار
هكذا بسهولة.
قلت :فهل يمكنك إنقاذها؟
قال :وملاذا أنقذها ..والرباهني كلها ترفضها ..لقد أصبحت متيقنا متاما أن النشاط
الفسيولوجى والكيميائى للدماغ أمر رضوري لإلحساس متزامن معه ،ولكنه ليس اإلحساس
بعينه ..فاملادة وحدها ال تستطيع أن تفرس اإلدراك احلسى.
نعم يمكن ألساتذتنا القدامى أن يتحدثوا عن املوجات الضوئية ،والتغريات الكيميائية،
والنبضات الكهربائية ىف األعصاب ،ونشاط خاليا املخ ..أما احلديث عن عمليات اإلبصار
والشم والذوق والسمع واللمس ذاهتا ،فليس هلم احلق يف احلديث عنه ،ألنه ليس جماهلم.
ثم أضاف يقول ،وهو يتأمل األفق البعيد :إن اإلدراك احلسى حقيقة ..ولكنه ليس مادة،
وال هو من خواص املادة ..وليس ىف مقدور املادة أن تفرسه ..وهلذا ،فإن وجودنا مؤلف من
عنرصين جوهريني :اجلسم والعقل ..أو املادة والوعي.
***
بعد أن اهنارت أول لبنات القرص املادي الذي كانت تسكن فيه أفكاري حول العقل
والوعي ..رحت أستعمل كل أنواع احليل لتغطية ما وصل إليه البحث العلمي يف ذلك
املجال ..والذي يوجب بالَضورة وجود اإلله.
وللقيام بذلك رحت أستنجد ببعض األذكياء من أصحايب يف أن جيد لنا نموذجا خاليا
من اإلله مثلام وجد هوكينغ يف الكون ،ومثلام وجد دوكينز يف احلياة ..فقال ِل :األمر أخطر مما
ذكر صديقانا . .فالعقل ال يقترص عىل املدارك احلسية ..ولذلك فإن عجزنا عن تفسري املدارك
احلسية تفسريا ماديا ،جيعلنا نعجز أكثر عن تفسري امللكات العقلية األخرى.
قلت :ما تعني ..هل ترى أنه من املستحيل أن نجد نموذجا ماديا يفرس الرؤية والسمع
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وغريها من املدارك احلسية؟
قال :ليت األمر كان قارصا عىل ذلك ..وإال استطعنا أن نحتال عليها بصنوف احليل..
األمر أخطر بكثري ..فكلمة [إدراك] ال تقترص عىل املدارك احلسية فحسب ،بل تعنى فوق ذلك
املعرفة ..وتعني الوعى ..وهبذا املعنى فإن أي نشاط ينطوى عىل معرفة أو إدراك هو من أنشطة
العقل املدرك التي تبدأ باإلدراك احلسى واحلواس اخلارجية ..وتنتهي بغريها من املدارك
الكثرية التي هي أكثر تطورا من املدارك احلسية.
قلت :ما تعني هبذا؟
قال :نعم إن املدارك احلسية هى األساس األول لكل املعارف اإلنسانية ومصدرها،
ومن دوهنا ال يكون لدى الذاكرة أى شىء تتذكره ،وال للخيال أى يشء يتصوره ،وال للوعي
أى شىء يفهمه ..ولكنها مع ذلك ليست املدارك الوحيدة.
ذلك أننا نجد حتت ترصفنا جمموعة كبرية من ملكات اإلحساس الداخىل ..فنحن نملك
القدرة عىل اإلحساس ال بالبياض وبحالوة الطعم فحسب ،بل عىل إدراك الفارق بينهام،
فالعني تدرك البياض ،وال تدرك احلالوة ..واللسان يدرك احلالوة ،وال يدرك البياض ..فال
اللسان ،وال العني يستطيعان التمييز بني البياض واحلالوة ،ألن أيا منهام ال يدرك االثنني معا.
وهكذا نرى الفرق بني ارتفاع الصوت ،وارتفاع احلرارة ..ذلك ألن أى ملكة قادرة عىل
مقارنة شيئني ال بد هلا من أن تعرفهام كليهام ..وما من حاسة خارجية تستطيع أن تؤدى هذه
املهمة تبعا لذلك ..وهذا يقتيض أن تكون فينا حاسة داخلية تستطيع أن تدرك مجيع الصفات
التى تدركها احلواس اخلارجية ،وأن متيز بينهام.
***
بعد أن اهنارت لبنة أخرى من لبنات أفكاري املادية حول العقل والوعي ..رحت
أستنجد بصديق آخر كان أكثر ذكاء منه ،لكني مل أكن معه إال كاملستجري من الرمضاء بالنار،
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فقد قابل إحلاح ي الشديد يف أن نرسع بإجياد حل قبل أن يعود اإليامن باهلل من جديد مستغال
هذه الثغرة اخلطرية ،ثغرة العقل ،بربودة قائال :ليس األمر قارصا عىل ذلك فقط ..األمر أخطر
من أن تتصور . .فنحن ال نملك تلك األدوات فقط ..والتي ال يمكن تفسريها تفسريا ماديا،
وإنام نملك أيضا القدرة عىل أن نستدعى أمورا مل تعد حارضة.
قلت :ما تعني بذلك؟
قال :من عمليات العقل الكربى التي ال يمكن تفسريها تفسريا ماديا باإلضافة إىل ما
سبق عملية التذكر ..ففي اإلدراكات السابقة يكون الشىء حارضا بالفعل ..ولكن الشىء
الذى نتذكره ليس كذلك ..إذ أن إدراكنا احلسى األصىل قد زال عىل نحو ما ،ولكنه مع ذلك
بقي حتت ترصفنا ..فالذاكرة ال تستحَض التجربة املاضية فحسب ،بل تستحَضها بوصفها
حدثا ماضيا ،وتستطيع ترتيبها من حيث صلتها بتجارب أخرى ماضية ..بل إن األدعى اىل
الدهشة هو قدرتنا عىل أن نجعل أنفسنا نتذكر الشىء املنسى.
قلت :ولكن الذاكرة ختوننا أحيانا ،فال نستطيع أن نتذكر اسم شخص ما ..أال يشكل
هذا مدخال لتحويل الذاكرة إىل كيان مادي؟
قال :ال ..ال يمكن ذلك ..فنحن نستطيع ىف الغالب أن نحمل أنفسنا عىل تذكر أي يشء
بالُتكيز عىل أمور أخرى مرتبطة بذلك اليشء الذي نسيناه.
سكت قليال ،ثم قال :عجائب العقل ال تتوقف عىل ذلك ..فهاك اخليال ،وهو ملكة
حسية داخلية أخرى نستطيع بواسطتها أن نتصور ال األشياء املدركة باحلواس فحسب ،بل
األشياء التى ال تدركها هذه احلواس ،كجبل من ذهب ،أو فيل بحجم الربغوث ..فاخليال،
بخالف الذاكرة ،يستخدم املعلومات الواردة من احلواس اخلارجية اخلمس بحرية ،وبطريقة
إبداعية.
***
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بعد أن اهنارت لبنة أخرى من لبنات أفكاري املادية حول العقل والوعي ..رحت
أستنجد بصديق آخر كان أكثر ذكاء من اجلميع ،فقال ِل ،وهو يبتسم :أضف إىل ما ذكره
زمالئي من قدرات العقل العجيبة التي ال يمكن تفسريها تفسريا ماديا [الفهم] أو ما نطلق
عليه بلغتنا ()understanding
قلت :ما تعني؟
قال :قدرة العقل عىل معرفة ماهيه األشياء وعللها ..وهو ما ال يمكن حلواسنا وال
خليالنا أن يدركه ..بل حيتاج إىل قوة أخرى هي قوة الفهم ..وهي قوة من املستحيل أن نفرسها
تفسريا ماديا ..مع العلم أهنا القوة التي تطورت هبا العلوم والفنون والفلسفات ولوالها مل تكن
حضارة وال أي يشء آخر.
أردت أن أذهب ،فقال ِل :توقف ..فهناك قدرة أخرى حتتاج إىل معرفتها ليتهدم كل
بنيان العقل املادي الذي حتاول إنقاذه.
قلت :هل هناك يشء آخر تريد أن تضيفه إىل هذا؟
قال :أجل ..هناك اإلرادة ..فاإلرادة ختتار وفقا ملا يراه العقل ..والشك أنك تؤمن بأن
لك إرادة ..ولوال أن لك إرادة ملا رحت تدور بيننا لتبحث عن حل للمشكلة التي وقع فيها
عقلك.
***
مل أجد ما أجيبه به إال أين ذهبت إىل صديق ِل يدعى [ويلدربنفيلد] ،ذلك الذي يلقبه
الناس [أعظم كندي حي] ،وقد كان جراحا كبريا لألعصاب واألدمغة ،وقد سمعت أنه قام
بام يربو عىل ألف عملية ملريض ىف حالة الوعى ،وسمعت أن له مالحظات مهمة يف هذا املجال
تفوق ىف قوهتا وكامهلا كل ما سبقها من مالحظات غري مبارشة مستفادة من بحوث أجريت عىل
حيوانات ،أو من عمليات جراحية أجريت عىل أدمغة أشخاص مبنجني.
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وقد سمعت أن له الفضل ىف إدماج مباحث األعصاب وفسيولوجيا األعصاب
وجراحة األعصاب ،وأنه نرش كل ذلك يف كتابه املسمى (لغز العقل)
عندما دخلت إليه عيادته ،وحكيت له ما جرى ِل ،قال ِل ،وهو يبتسم :سأذكر لك
حادثة وقعت ِل ..لقد اكتشفت بمحض الصدفة أن تنبيه مناطق معينه ىف الدماغ بالكهرباء
تنبيها خفيفا حيدث اسُتجاعا فجائيا للذاكرة عند املريض الواعى ..وقد ساورتني حينها
الشكوك ،ثم أخذتني الدهشه عندما المس االلكُتود قرشة مخ مريضة ..حيث تذكرت
املريضة سامعها آلالت موسيقية تعزف حلنا من األحلان ..فرحت أعيد تنبيه املوضع نفسه
ثالثني مرة حماوال تضليلها ..لكنها مل تضلل ،وكلام أعدت تنبيه املوضع كانت املريضة تسمع
اللحن من جديد ،وكان اللحن يبدأ ىف املكان نفسه ،ويستمر من الالزمة إىل مقطع األغنية
وعندما دندنت ،مصاحبة املوسيقا ،وكان ايقاعها يسري بالرسعة املتوقعة له.
صحت فرحا :وأخريا حللت املشكلة يا صديقي ..ها قد أثبت العلم أن الذاكرة ليست
سوى كيان مادي موجود يف الدماغ.
ابتسم ،وقال :هناك يشء مل تنتبه له يا صديقي ..وقد انتبه له كل املرىض الذي كانوا
حيسون بالدهشة لتذكر املاىض بمثل تلك التفاصيل احلية ..فقد كانوا ينسبون ِل أنني أنا اجلراح
هو املسؤول عن تنبيه الذاكرة التى ما كانت تتاح لوالي ..هل فهمت ما أعني ،أم تريد أن
أوضح لك أكثر؟
قلت :هال وضحت ِل أكثر.
قال :لقد اكتشفت نتيجة مراقبة مئات املرىض إىل أن عقل املريض الذى يراقب املوقف
بمثل هذه العزلة ال بد من أن يكون شيئا آخر خيتلف كليا عن فعل األعصاب الالإرادية ..ومع
أن مضمون الوعى يتوقف إىل حد كبري عىل النشاط املادي ،فاإلدراك نفسه ال يتوقف عىل ذلك.
لقد استطعت هبذه الطريقة أن أرسم خريطة كاملة تبني مناطق الدماغ املسؤولة عن
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النطق واحلركة ومجيع احلواس الداخلية واخلارجية غري أنني مل أستطع حتديد موقع العقل أو
اإلرادة ىف أى جزء من الدماغ ..فالدماغ هو مقر اإلحساس والذاكرة والعواطف والقدرة عىل
احلركة ،ولكنه فيام يبدو ليس مقر العقل أو اإلرادة.
قلت :كيف ذلك؟
قال :ألين مل أجد ىف قرشة الدماغ أى مكان يستطيع التنبيه الكهربائى فيه أن جيعل املريض
يعتقد أو يقرر شيئا ..ف االلكُتود يستطيع أن يثري األحاسيس والذكريات غري أنه ال يقدر أن
جيعل املريض يصطنع القياس املنطقى ،أو حيل مسائل ىف اجلرب ،بل إنه ال يستطيع أن حيدث ىف
الذهن أبسط عنارص الفكر املنطقى ..وااللكُتود يستطيع أن جيعل جسم املريض يتحرك،
ولكنه ال يستطيع أن جيعله يريد حتريكه ..إنه ال يستطيع أن يكره اإلرادة فواضح إذا أن العقل
البرشى واإلرادة البرشية ليس هلم أعضاء جسدية.
***
بعد أن اهنارت كل األسس التي قامت عليها تصورايت للعقل ،مل أجد إال أن أخضع
ألحكامه ،وإىل اعتباره كيانا موجودا حمُتما ،وخمتلفا متاما عن املادة.
لكن هداية اهلل ِل يف هذا اجلانب مل تتوقف عىل ذلك ..بل هداين إىل ما هو أعظم من
ذلك ..وهو هدايتي إليه ،ألخرج من جحيم اإلحلاد وضالالته إىل جنة اإليامن وأنواره.
وقد كانت بداية ذلك حوارا حَضته يف حديقة من حدائق احلرية ،حيث وجدت رجال
مسلام يلتف حوله بعض الناس يسألونه ،قال له أحدهم :ملاذا ال نرى اهلل جهرةً ،وهل يمكن
تصور موجود ال يرى بالعني املجردة؟! ..وملاذا مل نر أثر ًا من اخلالق يف املختربات ،إننا مل نشاهد
يف عاملنا هذا سوى املادة؟
فقال الرجل املؤمن هبدوء( :)1إنكم بتصوراتكم هذه ترون أن الكون بام فيه من كائنات
(  )1انظر :مصدر الوجود بني العلم والفلسفة :الشيخ جعفر السبحاين..
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ال يتجاوز املادة ..وترون أن كل املوجودات البد هلا من لون وشكل ..والبد أن حتدد بزمان أو
مكان ..وترون أنه لو فرض أن يكون هناك موجو ٌد ،ومل يتصف بالصفات املذكورة فهو إىل
العدم أقرب منه إىل الوجود.
قالوا :أجل ..نحن نقول ذلك ..وكل العقالء يقولون ذلك.
قال :فاسمحوا ِل أن أسألكم ما دمتم قد ذكرتم هذا ..وما دمتم ذكرتم أنكم أصحاب
علم وعقل ..هل استطعتم بعقولكم اجلبارة أن تسريوا يف كل أرجاء هذا الكون الواسع
لتكتشفوا أن كل ما يف هذا الكون مادة وليس إال املادة ..وهل انتهى علمكم إىل أن كل موجود
ال بد له من بعد زماين أو مكاين ،أو أنه البد أن يتصف بلون أو شكل؟
سكت اجلميع ،فقال :أظن أنكم . .بل نحن مجيعا قد بالغنا كثريا يف تصور قدراتنا عىل
استكناه أرسار الوجود ..فاإلنسان بام أحرزه من تقدم يف العلوم الطبيعية ال يزال عاجز ًا عن
فهم وإدراك أبسط املواضيع يف علم األحياء ،وهي اخلاليا وما تشتمل عليه من صفات
وعنارص ..فكيف يستطيع أن ينفي كل موجود عدا املادة والطاقة؟
وما دام األمر كذلك ،فكيف يتطلع إىل التعرف عىل ذاته وحقيقته التي ال يمكن إدراكها
مطلقا ..ألن ذات اهلل ختتلف عن خلقه ..ونحن ال نعرف من ذوات األشياء إال ما له عالقة
بنا.
قالوا :فكيف نعرف اهلل إذن ما دامت عقولنا قارصة عن معرفته؟
قال :هي قارصة عن تصوره ..ألن التصور خيال ..واخليال ابن للمدركات احلسية،
ويستحيل عىل اهلل أن خيضع للمدركات ،ألنه حينئذ سيكون من جنسها.
قالوا :فام املجال املسموح لعقولنا به إذن؟
قال :إذا تتبعنا احلقائق املطلقة وجدناها ال تقترص عىل املاديات فقط ..بل إن الوجود
أوسع بكثري من كل تصوراتنا املحدودة ..نعم باستطاعتنا إدراك األلوان واألوزان بحواسنا
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هذه ،أو بمساعدة املجهر ..لكن هناك أشياء كثرية ال نستطيع أن نشاهدها أو نلمسها أو أن
نحس هبا بحواسنا هذه ،سواء أكانت جمردة أو جمهزة ..بل أن العقل يعُتف بوجودها قطع ًا
دون تردد ..وعن طريق األدلة والرباهني العقلية يؤمن بوجودها يف عامل الغيب.
قالوا :فهال رضبت لنا مثاال عىل ذلك.
قال :هذه عقولكم أمامكم ..هل يمكن ألي طبيب أو باحث أو خمرب أن يدلكم عىل
مكاهنا ..نعم هم يعرفون آثارها عىل وعيكم وتفكريكم ،لكنهم مل يشاهدوا العقل أبدا ،ومل
يلمسوه ،ومل يروا لونه ..وإن كنتم ال تصدقونني ..فها هو ذا أمامكم فاسألوه.
ثم التفت إِل ،وقال :ها هو أمامكم فقد عمل كل جهده ،وبذل كل ما يف وسعه لريى
عقله ،ويرى املحل الذي يوجد فيه ،والشكل الذي يكون عليه ..لكنه يف األخري استسلم،
وعرف أن أمره أعظم من أن حيبس يف سجون املادة.
***
أصابني إرباك عندما قال هذا ،فلم أكن أعرفه ،ومل يكن يعرفني ..ومل تكن بيننا أي عالقة
ال من قريب وال من بعيد..
عندما انتهى من حديثه ذهبت إليه ،واكتشفت عنده من أرسار العقول ما مل يدركه كل
العلامء الذين أدركتهم والتقيتهم ،والعجيب أين وجدهتم مجيعا ضيوفا عنده ،وتالميذ يدرسون
عىل يديه.
برهان املشاعر:
بعد أن أهنى الرجل الثالث حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان الوعي] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي عن برهان من براهني اآليات الباهرة ،أطلقت عليه اسم [برهان املشاعر] ..وهو برهان
يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
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فاهلل برمحته مل خيلق الكون مادة فحسب ،وإنام أضاف إليه احلياة ..ثم أضاف إىل احلياة
أهم عنرص فيها ،وهو الوعي والعقل ..ثم أضاف إىل الوعي والعقل أهم عنرص فيها ،وهو
املشاعر واألحاسيس والعواطف واملواجيد ..وذلك من أكرب اآليات الباهرة التي ال يمكن
ألحد من العقالء أن جيادل يف حاجتها إىل قوة خارجية تتصف بكل أنواع الكامل تكون مصدرا
هلا مجيعا..
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا النوع من اآليات يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َأنَّه ه َو َأ ْض َح َك
َو َأ ْبكَى﴾ [النجم ،]43 :فالضحك والبكاء تعبريان حسيان عن الكثري من املشاعر اإلنسانية،
ات َو َأ ْح َيا (َ )44و َأنَّه َخ َل َق الزَّ ْو َج ْ ِ
ني
ومن العجيب أن هذه اآلية تليت بقوله تعاىلَ ﴿ :و َأنَّه ه َو َأ َم َ
َّ
الذك ََر َو ْاأل ْن َثى (ِ )45م ْن ن ْط َف ٍة إِ َذا متْنَى (َ )46و َأ َّن َع َل ْي ِه الن َّْش َأ َة ْاأل ْخ َرى (َ )47و َأنَّه ه َو َأ ْغنَى
َو َأ ْقنَى﴾ [النجم ،]48 - 44 :وهي التي تشري إىل برهان احلياة ..وتليت بقوله تعاىلَ ﴿ :و َأنَّه
ه َو َر ُّب ي
الش ْع َرى﴾ [النجم ،]49 :وهي التي تشري إىل برهان الكون.
وقد بدأ اهتاممي هبذه املشاعر بأنواعها املختلفة يف وقت مبكر حيث كنت ال أزال مرتبطا
باحلس ،ومتومها أن احلس هو مصدر كل يشء ،فلذلك كنت أرى( )1العواطف ليست سوى
ملكات حسية وناشئة عنها ..وكنت أقول لصاحبي الذي جاء حياورين يف ذلك :انظر إىل
الغضب ..فهو ال يثريه إال اإلحساس بالَضر أو اإلهانة ..واخلوف ال حيركه إال ختيل وقوع
رش يتهددنا ىف املستقبل ..واحلزن ال يسببه إال اإلحساس بأمل حارض أو تذكر أمل مىض زمانه..
وهلذا فإن العواطف يطلق عليها أحيانا كثرية اسم [األحاسيس]
وكان حماوري يقول ِل :قد يكون بعض ما تقوله صحيح ..ولكن العواطف أكرب من
ذلك ،وجماهلا أرحب ،وتعبرياهتا أعم ..وهي بذاهتا ليست أفعاال تندرج حتت اإلدراك احلسى..
فاخلوف ال يدل عىل جمرد اإلحساس بشىء ما ،وإنام يدل عىل موقف أو رد فعل إزاء ذلك
(  )1انظر :العلم يف منظوره اجلديد ،لروبرت م.أغروس وجورج ن .ستانسيو ،ترمجة كامل خاالييل.
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الشىء ..والعاطفة ليست عملية اإلبصار ،ولكنها رد الفعل إزاء الشىء املبرص ،والذى جيعلنا
نميل إليه أو يدفعنا بعيدا عنه.
وكان ينظر إىل تصورايت املادية عن اإلنسان وكل ما يرتبط به من عواطف أحاسيس،
ويقول ِل بحنان ورمحة :انظر جيدا ..فلو كان اإلنسان جمرد كائن مادي ،كام تزعم لكان من
املعقول أن تتخذ أشياء مادية أبسط ،كاآلالت ،نامذج للسلوك البرشي ..فلكل آلة دافعة
تشغلها ،كالبخار أو الكهرباء أو االحُتاق الداخيل..
وحينها أقول له ،وكأين وجدت احلل الذي يزيل املشكلة من أساسها :ما دمت ذكرت
هذا ،فإن أهم عنرص يف اإلنسان هو قوته الدافعة ..وليس تلك القوى إال القوى املادية املوجودة
يف اآللة اإلنسانية ،والتي تتخذ شكل غرائز وانفعاالت ..وعند التأمل فيها نجد أهنا مصدر
مجيع األعامل التي يقوم هبا اإلنسان.
عندما أقول له هذا يرد عيل بغضب :ما دام اإلنسان كائنا ماديا ،كام تذكر ،فأين العقل؟
وحينها أرد عليه بكل تبجح وكربياء :العقل ال يملك زمام األمر ،ألنه ليس سوى نتاج
ثانوي للامدة..
هذا ما كنت أقوله لصاحبي املؤمن الذي كان يذكرين كل حني بحقيقة اإلنسان ،لينطلق
منها إىل اهلل ..لكني كنت أقطع عليه الطريق من أوهلا ..فال أعُتف باإلنسان ..وال أراه إال
جمموعة تفاعالت كيميائية ،مثله مثل أي يشء آخر يف الكون.
***
وقد كان يعينني يف موقفي هذا ،أو يلقنني إياه الكثري من أساتذيت الذين راحوا حيللون
النفس اإلنسانية ليبحثوا عن دوافعها بحثا ماديا بحتا ..والبداية كانت مع أستاذ من أساتذة
التطور الذي راح يفرس ِل اإلنسان ،ومجيع أحاسيسه ومشاعره بقوله( :)1يف البدء ..وبعدما
(  )1نقلنا هنا بترصف ك بري بعض ما ذكرناه يف رسالة [سالم للعاملني] ،فصل [األنا] ،من سلسلة [حقائق ورقائق]
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بردت األرض وتكونت بحارها وجباهلا وسهوهلا وغالفها اجلوى واستعدت الستقبال احلياة
عليها ،وذلك بعد تعرضها خالل ماليني السنني للتطور من حال إىل حال ..كان أول ظهور
للحياة عىل األرض فوق سطح املاء واملحيطات واملستنقعات وعىل شواطئ املسطحات املائية
التى تكونت عندها مادة الطني ،حيث اختلط املاء بالُتاب ..ومن عفن الطني املنتن نشأت
أبسط وأصغر أنواع احلياة التى نراها ممثلة يف بعض أنواع البكترييا وبعض الكائنات وحيدة
اخللية التى مل تتميز بعد عىل أهنا نبات أو حيوان ..ومن هذا األصل املشُتك جلميع الكائنات
نبت فرعان من اخلاليا املجهرية ـ أى التى ال ترى إال بواسطة املجاهر املكربة ـ تولد من أحدمها
النبات ،ومن اآلخر احليوان.
ثم ذكر ِل تفاصيل كثرية بعدها ،وكأنه رآها بأم عينيه ،قصها عيل كام يقص احلكوايت قصصه
وحكاياته ..وعندما سألته عن حمل العواطف اإلنسانية من كل ذلك ،قال ِل :إهنا الغريزة ..فالغريزة
هي التفسري العلمي لكل تلك العواطف التي تراها ،والسلوكيات الناشئة عنها ..إهنا التفسري
الصحيح لقابلية احليوان للقيام بسلوك معني منذ الوالدة.
قلت :أنت تتحدث عن احليوان ..وأنا أسألك عن اإلنسان.
ضحك بصوت عال ،وقال :وهل اإلنسان سوى حيوان أكثر تطورا.
قلت :فكيف اكتسبت احليوانات هذه الغريزة؟ ..وكيف كان ظهور أول سلوك غريزي
لدهيا؟ ..وكيف تم انتقال هذه الغريزة كابر ًا عن كابر؟
سكت قليال ،وكأنه يتأمل سؤاِل ،ثم قال :إن شئت احلقيقة ..هناك أجوبة كثرية عن هذا..
ولكنها تكاد تكون أسئلة هي األخرى ،ال أجوبة ..فكل سؤال منها سيستدعي منك أسئلة أخرى..
ولو بقينا هنا إىل آخر الدهر مع مثل هذه األسئلة ،فلن نخرج أبدا.
ثم أضاف :ربام تكون الغرائز جمرد جينات موجودة لدى احليوانات ،تظهر عىل شكل أنامط
سلوكية.
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قلت :وهل تؤمن هبذا؟
قال :لقد ذكرت لك أن هذا نفسه سيحتاج إىل أسئلة جديدة ،بل أسئلة كثرية ..أوهلا ستقول ِل:
لو كانت الكائنات احلية مربجمة عىل أن تسلك هذا السلوك املعني فمن الذي برمج هذا السلوك؟..
أنا أعلم أنه ال يوجد أي برنامج مربمج من تلقاء نفسه ..وأنه ال بد لكل برنامج من مربمج.
قلت :نعم ..كنت سأسألك هذه األسئلة ..فام اإلجابة التي أعددهتا هلا؟
قال :لقد وفر أصحابنا العناء عىل أنفسهم ..فذكروا إجابة ربام ستستدعي منك أسئلة أخرى.
قلت :فام قالوا؟
قال :هم يقولون ..أو باألحرى نحن نقول بأن الطبيعة األم ـ التي تتشكل من البحريات واجلبال
واألشجار والظواهر املختلفة ـ هلا القدرة عىل اخللق ،إهنا بديل علمي منطقي عن اخلالق..
قلت :إن الطبيعة كيان متعدد األنواع ..فأي نوع منها لديه القدرة عىل إكساب احليوانات
املختلفة أنامطها السلوكية املختلفة؟
قال :كنت أعلم أنك ستسأل هذا السؤال.
قلت :لست أنا وحدي الذي يسأله ..بل عقلك أيضا يسأله ،أنا أشعر أن عقلك حيتاج إىل إجابة
منطقية عىل هذا السؤال ..إن الطبيعة تتألف من احلجر والُتاب واألشجار والنباتات ..فمن من هذه
العنارص تكون له القدرة عىل إكساب الكائنات احلية هذا السلوك املربمج؟ ..أي جزء من الطبيعة
لديه القدرة والعقل عىل فعل ذلك؟
هل ترى أنه يمكن لإلنسان العاقل أن يقول ،وهو يرى لوحة زيتية مجيلة(:ما أحىل األصباغ التي
رسمت هذه اللوحة )؟ ..بال شك فإن كالمه لن يكون منطقيا ..إذن فإن ادعاء كون املخلوق خالق ًا
لألشياء هو بال شك ادعاء غري منطقي..
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حينها غضب األستاذ ،وقال ِل :أرى أن صاحبك املؤمن قد أثر فيك ..فاخُت لنفسك أحد
اخليارين ..إما أن تسري يف طريق الدين وما فيه من خرافات وأباطيل ..وإما أن تسري يف طريق العلم..
وحينها البد أن تؤمن بكل احلقائق التي ذكرهتا لك..
***
كان لتلك الدروس واحلوارات التي أجرهيا مع أساتذيت تأثريها الكبري عىل شخصيتي ،حيث
وجدتني بعد أن وضعت بني تلك اخليارات املحدودة أقنع نفيس رغام عنها بام يقولون ..بل وجدتني
أنقلب إنسانا آخر ..بل وجدت نفيس قد انسلخت من إنسانيتي ،ألرتدي كل مرة حلة من حلل
البهائم والسباع ..فمرة أصري خنزيرا أرتع من لذات الدنيا ..ومرة كنت أسري يف الشوارع كام تسري
األسود مكرشة عن أنياهبا ..ومرة كنت ـ وحتت الضغوط الشديدة ـ أحتول إىل فرد من عائلة اخلنافس
واجلعالن..
وهكذا انتقلت من حيوان إىل حيوان ..وقد وجدت الكثري من األساتذة يستغلون حاِل يف ذلك
أبشع استغالل..
وكان منهم كارل ماركس الذي اعترب الكفاح من أجل البقاء بني الكائنات العضوية مع الكفاح
من أجل السيطرة السياسية بني الطبقات االجتامعية ..واعتمد كتاب وباحثون آخرون عىل فكرة
االنتخاب الطبيعي لكي يربروا مفهوم تطور العنرص اإلنساين الراقي للجنس البرشي.
واستخدم بعض الدارسني الذين عرفوا باسم الداروينيني االجتامعيني أفكارداروين لتأييد
الفكرة التي تقول بأن عىل الناس يف أي جمتمع ،وعىل اجلامعات أن تتنافس عىل البقاء حيثام كانت.
بل إن االستعامر ـ وبد ً
ال من أن يشعر بتأنيب الضمري ـ صار يشعر ،بل يعتقد من خالل هذه
النظرية أنه يقوم برسالة حضارية عندما يزيل مواريث األمم والبنى التحتية هلا وجمتمعها املدين القائم
هبا واحلرف والصناعات اخلاصة هبا ،ويعترب نفسه أنه يمدهنا ..حتى أن ماركس اعترب غزو فرنسا
للجزائر من التمدن وإزالة الرجعية والتخلف وحتدث بنفس هذا املنطق عن اهلند..
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***
وهكذا أرسلني هؤالء األساتذة إىل فرويد الذي انحرف يب عن إنسانيتي انحرافا خطريا ،ظللت
حتت أرسه دهرا طويال من الزمان ..لقد بدأ فعمق يف نفيس اهلوة التي كانت تتوسع بيني وبني كل
القيم اإلنسانية..
أذكر أنه يف أول لقاء ِل معه ،رأيته يقرأ خطابا أرسله له أحد األطباء األمريكيني الشبان يلومه فيه
عىل عدم إيامنه ،ويرسد له يف خطابه قصة مؤثرة عن كيفية رجوعه لإليامن بعد شك يف وجود اهلل ،وأن
ذلك الرجوع جاء نتيجة لتأثره بوفاة مريضة عجوز بريئة مالمح الوجه؛ كام ذكر هذا الطبيب الشاب
يف خطابه لفرويد أنه بعد شكه يف اهلل دخل يف أزمة نفسية انتهت بسامع صوت من داخل نفسه مازال
حيثه عىل الرجوع إليامنه حتى رجع له يقينه بوجود اهلل.
لقد ضحك فرويد حينها ،ثم رد عليه يقول (:إن اهلل مل يسمعني صوتا داخليا كالذي أسمعك
إياه ..وإذا تباطأ اهلل يف هذا األمر رغم علمه بكرب سني ،فإنه سوف ال يكون اخلطأ خطئي لو بقيت إىل
هناية حيايت عىل اعتقادي احلاِل)
ومل يكتف بذلك ،بل راح حيلل خطاب الطبيب نفسيا وينرش ذلك كله يف مقال بعنوان :

A

 ..religious Experienceيف ذلك املقال هيوي فرويد بأحاسيس الرجل اإلنسانية التي جتلت يف أمله لرؤية
وجه السيدة الوقورة امليتة إىل حضيض التفسري اجلنيس والعقدة األوديبية بأسلوب متهافت ومنطق
غريب.
ومما جاء يف ذلك املقال (:إن رؤية جسد املرأة امليتة الذي ربام كان عاريا أو كان يف طريقه ألن
يتعرى من املالبس قد ذكَّر هذا الشاب الطبيب بأمه (ال شعوريا) وقد أثارت فيه هذه الذكرى شوقا
لوالدته نبع من عقدته األوديبية ..وهذا الشعور رسعان ما أثار فيه البغض والغضب عىل والده..
وبمــا أن أفكاره عن والده وعن اهلل مل تنفصل بعد بام فيه الكفاية ،فإن رغبته يف حتطيم والده عىل
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املستوى الالشعوري قد ظهر شعوريا يف شكل شكه يف وجود اهلل ،وإنه ملن املعلوم لدينا أن الطفل
يعترب ما يفعل والده ألمــه يف صلته اجلنسية هبا نوعا من سوء املعاملة والقسوة)
سألته حينها متعجبا من هذا املوقف ،وقلت :أهذا هو مصدر العقيدة يف اهلل؟
رد عيل بثقة عظيمة :أجل لقد وقفنا من خالل التحليل النفيس عىل هذا الرباط الوثيق بني عقدة
الوالدية ..عقدة أوديب ..وبني نشوة اإليامن باهلل لدى األفراد بام ال يدع جماال للشك يف أن اإلله ما
هو إال صورة بديلة عن األب.
ثم أضاف معقبا بطريقته التمثيلية التي كانت جتذبني بشدة يف ذلك الوقت :إنه الصورة املكربة
عن تلك التي يكوهنا الطفل عن أبيه يف طفولته كمصدر للحب واحلامية والرعاية ،فالتدين وثيق
الصلة باحلاجة الدائمة لإلنسان الطفل للحامية واملساعدة.
وكان يقول ِل بعدها كل حني (:إن التحليل النفيس يمثل املرحلة األخرية من الثورة العلمية
التي مازالت تعري للبرشية هذاءاهتا املتمثلة يف الدين)
وكان يقول ِل ـ وهو يفرس نزعة التدين ـ(:إن هذه االعتقادات التي تعرض يف الدروس الدينية
ال تنبع من اخلربات البرشية املُتاكمة ،وليست هي نتاجا للتفكري املستقيم إنام هي نوع من اهلذاءات؛
بل هي إشباع ألقدم وأقوى وأشد رغبات اجلنس البرشي إحلاحا..إن اإلحساس بالتهديد واخلوف
والشعور بعدم األمان لدى طفل ال يقدر عىل مواجهة ظروف احلياة أيقظ لديــــه احلاجة إىل احلامية
واحلب يف الوقت نفسه ،وهو األمر الذي يتواله األب عادة ..ثم إن عجز اإلنسان البدائي عىل مواجهة
قوى الطبيعة وقلة حيلتة جعلته يف حاجة إىل محاية دائمة من هذه األخطار التي تتهدد حياته فتعلق بـ
(أب) أكرب يف هذه املرة ،إنه اهلل ..لقد وجدت مشاعر القلق التي تنتاب اإلنسان أمام عجزه عىل
مواجهة أخطار احلياة هذه حلها يف الدين يف ظل احلامية اإلهلية والتعاليم الساموية التي سنت القوانني
األخالقية التي تنتظم العامل وتلبي حاجة اإلنسان إىل العدل األخروي الذي قلام حتقق يف عامل الناس،
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وما يتبع ذلك من اإليامن باحلساب واإليامن بحياة أخرى هي يف احلقيقة امتداد حلياة قلام استطاع
اإلنسان أن يشبع فيها كل رغباته)
هذا موقفه من الدين ،وتفسريه له ،وعندما سألته عن تفسريه للعواطف واملشاعر التي أعيشها
كإنسان ،قال ِل :كل هذه األشياء ليست إال تعبريا عن الدوافع الغريزية لدى اإلنسان..
وعندما سألته عن الدين ،قال ِل :الدين يستقي أصوله من رغبتنا إىل الرعاية الساموية التي
نتصورها يف صورة األب احلنون الذي حيل حمل األب احلقيقي ،ألن هذا ال يلبث أن خييب آمالنا كلام
شببنا عن الطوق ،وبلغنا مبلغ الرجولة.
وعندما سألته عن األخالق ،قال ِل :ما األخالق إال قواعد أوجدها اإلنسان لتكون كاحلاجز
تصد غرائزه التي لو انطلقت من زمامها جلعلت النظام االجتامعي أمر ًا مستحيالً.
وعندما سألته عن الفن ،قال ِل :أما الفن فقيمته إنام تنبثق من حاجة اإلنسان إىل أن يبتدع أنواع ًا
من الوهم تقيه من النظر إىل األشياء كام هي يف حقيقتها مما ال يسهل عىل اإلنسان أن حيتمله.
ثم رفع يديه إىل السامء ،وكأنه خياطب نفسه ،وقال :هذا هو التسامي ..فاألنا ـ التي هي املسيطر
عىل احلركات اإلرادية ـ تتقبل الدافع الغريزي وتتسامى به ،وذلك بأن حتيله من صورته التي هو عليها
أو من وضعه إىل وضع آخر ذي قيمة.
ثم أضاف يقول بقوة :إن املنبهات القوية الصادرة عن املصادر اجلنسية املختلفة تنرصف
وتستخدم يف ميادين أخرى بحيث تؤدي امليول التي كانت خطرة يف البداية إىل زيادة القدرات
والنشاط النفيس زيادة ملحوظة ..تلك إحدى مصادر اإلنتاج الفني ،وإن حتليل شخصية األفراد
ذوي املواهب الفنية ليدلنا عىل العالقات املتغرية القائمة بني اخللق الفني واالنحراف والعصاب،
بقدر ما كان التسامي كام ً
ال أم ناقص ًا ..وإن اجلانب األكرب ملا نسميه الطبع مركب من مادة املنبهات
اجلنسية ومؤلف من ميول ثبتت منذ الطفولة أو اكتسبت عن طريق التسامي أبنية الغاية منها كبت
االجتاهات املنحرفة التي استحال استخدامها.
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كان يف القاعة التي نجلس فيها لوحة كبرية من رسم (ليوناردو دافنيش)  ،أشار إليها ،وقال :هذه
اللوحة دليل ملا أقول ..لقد درست هذه اللوحة دراسة متمعنة ..بل درست مجيع اجلبل الذي كان
سطحه (ليوناردو دافنيش) ،وسميت تلك الدراسة (ليوناردو دافنيش دراسة نفسية جنسية لذكريات
طفولية)
لقد قمت يف ذلك البحث العميق بتحليل شخصية دافنيش حتلي ً
ال نفسي ًا متكئ ًا عىل مالحظة
وجدهتا يف إحدى أوراق الرسام العظيم ..وهي رؤيا طفولية ،فقد روى أنه يذكر عندما كان يف املهد
أنه رأى نرس ًا ينزل عليه ويفتح له فمه ويَضبه بذيله عىل شفتيه عدة مرات.
ويف ضوء هذه الرؤيا اكتشفت رس ذلك البطء الذي اشتهر به دافنيش ،وهو ينجز أعامله العظيمة،
واكتشفت رس تنقالته الكثرية ،ورس غموض ابتسامة (اجلوكندا) ..لقد اكتشفت أنه كان ضحية
انحراف جنيس عىل مستوى الالوعي ،تأثرت به حياته ،وتأثر به فنه.
أخرج كتبا كثرية ..وراح حيللها مجيعا بمقاييسه التي وضعها ،ثم قال :هكذا وجدت مجيع
املبدعني ..هم مجيعا عصابيون ،كثريو االنطواء ،عىل صدام دائم مع الواقع الذي ال يسمح هلم بإظهار
دوافعهم الغريزية ..ولذلك يلجؤون إلشباعها إىل عامل الوهم حيث جيدون بدي ً
ال عن اإلرضاء
املبارش لرغباهتم ،ويستعينون للوصول إىل حتويل مطالبهم الالواقعية إىل غايات قابلة للتحقيق من
الوجهة الروحية عىل األقل بام يمكن تسميته بالقدرة عىل التسامي ..وهذه إحدى آليات الدفاع التي
تعفيهم من القصاص أو املرض ،لكنها ـ مع ذلك ـ جتعلهم رهائن عامل ومهي لن يطول األمد به حتى
يصبح مرض ًا عصابيا.
***
هبذه الصورة الباهتة احلقرية اخترص ِل أستاذي فرويد اإلنسان ومشاعره وعواطفه ..فكل
سلوك عنده ناتج عن تلك الدوافع الغريزية التي يمتلئ هبا الالشعور ..ومهمة املحلل النفيس
منحرصه يف أن يكشف دالالت هذه الرموز اجلنسية التي يستحيل فيها اإلبداع إىل اسُتاتيجية من
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الدعارة املقنعة ،واهلوس اجلنيس املراوغ ؛ ألن كل قائم يف صورة إنام يرمز إىل عضو الذكورة ،وأن كل
جتويف يعني أعضاء املرأة التناسلية ،وأن العمود أو التمثال املنحوت جلسم إنسان منتصب مل يكن يف
األصل غري رمز لعضو التناسل ،وأن اجلزء الداخيل من املبني يرمز إىل رحم املرأة ..وهكذا.
وهكذا بقيت أتردد عىل أساتذة خمتلفني كل منهم يفرس ِل حقيقة اإلنسان وعواطفه تفسريا
خمتلفا ،وبثقة عظيمة ،كان منهم رجل يقال له (إدلر) ..لقد جاءين يف اللحظات التي بدأ الشك فيها
يترسب إِل من رؤى فرويد ،وقال ِل ،وهو هيمس يف أذين :أتدري ..لقد كان سيدنا فرويد خمطئا خطأ
شديدا يف إرجاعه السلوك اإلنساين إىل اجلنس ..ال ..ليس األمر كام يقول ..لقد بحثت وحللت..
فوجدت أن املوجه للسلوك اإلنساين أمر أخطر بكثري من تلك النزوات احلقرية املوقوتة..
نظرت إليه ،والفرحة متأل أسارير وجهي ،وقلت :فام الذي اكتشفت؟
قال :الشعور بالنقص..
قلت :الشعور بالنقص !؟ ..ما تقصد؟
قال :لقد رأيت أن كل نشاط يمكن تفسريه هبذه القوة الدافعة ..قوة الشعور بالنقص ..لقد
رأيت أنه قوة الدفع األوىل للسلوك ..لقد كتبت يف ذلك كتابا أثبت فيه هذا.
ناولني كتابا كان بيده ،وقال :هذا هو الكتاب ..لقد سميته( ..فهم الطبيعة البرشية) ..اسمع ما
أقول فيه( :إن كل طفل وهو يقف بمفرده أعزل عن معونة اآلخرين ال يلبث أن يشعر إن عاجالً ،أو
آج ً
ال بعجزه عن معاجلة شؤون العامل الواقعي ،وهذا الشعور بالعجز هو القوة الدافعة ونقطة االرتكاز
األوىل التي يبدأ منها جهاد اإلنسان ،وهو يقرر اهلدف األقىص لوجوده)
أغلق الكتاب ،ثم نظر إِل ،وقال :الطفل حني يولد ،يكون بحاجة إىل نوع من الرعاية واالهتامم،
وهي رعاية رسعان ما تستحيل يف نظر الطفل إىل نوع من التسلط عىل نفسيته؛ ألهنا تشعره بعجزه،
األمر الذي يو يلد لديه شعور ًا بالنقص ،مما يفيض به إىل أن يبني لنفسه عامل ًا من اخليال يكون فيه سيد ًا
مطاع ًا ،ويسعى إىل تقديم نفسه لآلخرين عىل أنه مركز القوة ،وسيد القرار.
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قلت :أنت تقلد أستاذنا فرويد يف تركيزه يف حتليله للسلوك اإلنساين عىل سنوات الطفولة
األوىل؟
قال :نعم ..لقد اكتشفت أهنا املوجه للسلوك يف املستقبل ،ألن األساليب التي يتخذها الطفل
للتعويض عن شعوره بالنقص تقرر طبيعة اهلدف الذي يوجه نشاطه خالل حياته كلها.
قلت :ولكن ..هل أمكنك تفسري كل النشاط اإلنساين هبذا الدافع؟
قال :أجل ..لقد وجدت أن كل النشاط اإلنساين تعبري عن هذا الشعور ..فقط الناس خيتلفون
يف طبيعة النقص ،وطريقة التعبري عنه وتعويضه ..وقد وجدت أن هذا التعويض ال يتم إال عىل
أنقاض اآلخرين من خالل قوة اإلرادة ،وفرضها عىل اجلامعة ،والتسلط عىل املجتمع ،فال يمكن أن
تتحقق األهداف من دون الكفاح ،واالقتحام..
قلت :أال يمكن حتقيق األهداف عن طريق األلفة والتعاون مع املجتمع..
ضحك ضحكة عالية ،وقال :ال ..ال يمكن للفرد النجاح يف مساعيه ،وهو حيمل هذه القيم..
إن النجاح ال يعني عندي إال شيئا واحدا ..هو احليلولة بني اآلخرين وبني حتقيق أهدافهم.
قلت :إن هذا جير إىل الرصاع؟
قال :ال يمكن للحياة أن تستقيم بال رصاع ..أليست املادية اجلدلية عند لينني ،واملادية التارخيية
عند ماركس رصاع عىل مطالب اإلنسان يف هذه احلياة؟
قلت :بىل..
قال :ال يمكن لنظرية من النظريات أن تنجح ،وهي تستظل بظل السالم.
***
مل يطل مكثي معه طويال ،فقد جاءين رجل يسمى (يونج) الذي راح يقنعني بالالشعور
اجلمعي ..والذي اعتربه رواسب نفسية لتجارب ابتدائية ال شعورية ،ال حتىص ،شارك فيها األسالف
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يف عصور بدائية ،وقد ورثت يف أنسجة الدماغ ،بطريقة ما ،فهي  -إذن  -نامذج أساسية قديمة لتجربة
إنسانية مركزية.
سألته حينها :الوعي اإلنساين عندك إذن ليس مقصور ًا عىل عالقة الطفل بوالديه كام ذكر فرويد؟
قال :أجل ..الوعي اإلنساين عندي ..أنا يونج ..إنام يتشكل يف ظالل خمزون ثقايف موروث يمتد
حتى جتربة اإلنسان البدائي مع الكائنات واألشياء ،وقوام هذا املخزون هو ما أسميه بـ (الالشعور
اجلمعي) أو (األنامط العليا)
قلت :األنامط العليا!؟
قال :أجل ..وهي تتشكل من تلك األساطري التي حيركها نداء الالوعي ،فتبدو يف أحالم األفراد
ورؤى الفنانني العرافني ،كي تعيد التوازن النفيس للعرص.
قلت :فمحور نظريتك ينطلق من األنامط العليا إذن؟
قال :أجل ..وهلا عندي ..أنا يونج ..مرتبتان:
أما املرتبة األوىل ،فقد أسميتها (األنامط العليا الشخصية) كنمط الظلِ ،
والقران املقدس واألنيام،
وهذه تربز يف شكل شخيص فُتى مبارشة ..فاإلنسان يلتقي أو ً
ال مع ظله أو مع وجهه الذي خيفيه
بواسطة الشخصية ،ويلتقي بوالديه اللذين يشكالن له نمط ِ
القران املقدس ،ويواجه أحوال
الالشعور ،وهي األنيام أو النفس.
أما املرتبة الثانية ،فقد أسميتها (أنامط التحول) ،كنمط األم ،ونمط الطفل ،ونمط البنت ..فنمط
األم حيمل صورة األم الطبيعية ،واألم األرض ،واألم الروح ،ونمط الطفل حيمل صورة الطفل اإلله
أو الطفل البطل ،ونمط البنت حيمل صورة العذراء ،واألنثى املجهولة ،واألنثى اخلرافية ،واألنثى
األضحية.
وعىل هذا تكون هذه األنامط الشخصية ،وأنامط التحول مرياث ًا إنساني ًا انبثق من تصور اإلنسان
البدائي للكون ،وهو ما يسمى باألساطري.
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قلت :أراك تعطي مصداقية كربى لألساطري مع أنه ال دليل عليها.
لست أدري كيف غضب غضبا شديدا ،وقال :ال ..ليست األساطري كام تزعم ..إن األساطري
هي تاريخ البرشية األوىل ..نعم تنوسيت مالحمه الدقيقة ،وأضفى اخليال اإلنساين عليه جو ًا
فضفاض ًا ..لكنه يظل مع ذلك هو تاريخ اإلنسانية األول.
قلت :وما تقول يف األساطري التي تؤرخ لآلهلة؟
قال :لقد ذكرت لك أن العقل اإلنساين أضفى خياال عىل احلقائق التارخيية التي حتملها
األساطري ،فلذلك ،فإن األساطري املرتبطة باآلهلة ليست يف احلقيقة إال تأرخيا لعرص األبطال ،حني
كان اإلنسان يعجب بالقوة واجلربوت ،والبطولة يف شتى ألواهنا املادية واملعنوية ،ويتطور هذا
اإلعجاب عند األجيال إىل نزعة من التقديس تتالشى معها حين ًا بعد حني احلدود الفاصلة بني
املحدود املطلق ،وبني حقائق الواقع اإلنساين ،وخفايا الوجود الغيبي ،فتصل إىل حد عبادة اآلباء ،ثم
تصل إىل تنايس هذه األبوة ،ودخوهلا يف مرحلة تالية.
قلت :سلمت لك هبذا ..فام تقول يف عبقرية اإلبداع الفني ..هل تراها كامنة يف هذه الصور
األسطورية؟
قال :أجل ..فالصور األسطورية هي التي تشكل قاس ًام مشُتك ًا بني الناس ..إهنا هي التي تطلق
قوى املخيلة للمبدع ..ومن هنا كانت الروائع يف األعامل الفنية خالدة وال وطن هلا ..ذلك ألهنا إنام
تنبع من الالشعور اجلمعي ،حيث ينبسط التاريخ وتلتقي األجيال ،فإذا غاص الفنان إىل هذه األعامق
فقد بلغ قلب اإلنسانية ،وإذا عرض عىل الناس قبس ًا من هذا املنبع العظيم عرفوا أنه منهم وهلم.
قلت :لقد ذكر ِل فرويد أن اإلبداع يعتمد عىل التسامي..
قاطعني ،وقال :أخطأ فرويد ..اإلبداع ال يعتمد عىل التسامي ..بل يعتمد عىل اإلسقاط.
قلت :ما اإلسقاط؟
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قال :هو العملية النفسية التي حيول هبا الفنان تلك املشاهد الغريبة التي تطلع عليه من أعامقه
الالشعورية إىل موضوعات خارجية يمكن أن يتأملها األغيار.
قلت :كيف يتم هذا اإلسقاط؟
قال :هذا اإلسقاط ال يتم إال من خالل الرمز الناتج عن إطالع املبدع حدسي ًا عىل الالشعور
اجلمعي ،وهلذا كان إبداع الرمز أعظم وظائف الالشعور؛ ألنه أفضل صيغة ممكنة للتعبري عن حقيقة
جمهولة نسبي ًا.
***
بعد أن حدثني أستاذي (يونج) بتلك األحاديث ،بل أقنعني هبا ،مل يعد ِل من هم يف حيايت إال
البحث يف األساطري واخلرافات القديمة ألحاول أن أجد من خالهلا حقيقتي..
كان البحث مضنيا ..وكان فك الرموز أكثر صعوبة ..وفوق ذلك مل يكن ِل من الدالئل ما
يقنعني بصحة أي من التحليالت الكثرية املتناقضة.
يف غمرة تلك اجلهود الشاقة جاءين رجل يقال له (واطسون) ..شيخ (املدرسة السلوكية) ،وقال
ِل :دعك من فرويد ..وهلم إىل نيوتن ..فمن استطاع أن يفرس الكون هو الوحيد املخول بأن يفرس
اإلنسان ،ألنه الوحيد الذي يمكن أن يفهم اإلنسان.
قلت :نيوتن يفهم اآللة ..ال اإلنسان؟
قال :ليس اإلنسان سوى آلة ..ال ختتلف عن أي آلة..
قلت :والعقل ..واملشاعر ..والعواطف!؟
ضحك ضحكة هستريية ،وقال :وهل رأيتها؟
قلت :الكل يذكر العقل ..ويذكر الشعور ..بل ويذكر الالشعور..
قال :ما اإلنسان إال ما تراه من جسمه ..أما ما تسميه الشعور فال يعدو أن يكون حصيلة ثانوية
لعمليات جسمية ،يصاحبها أحيان ًا ،وإن كان ذلك حيدث بصورة عرضية.
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سكت قليال ،ثم استأنف يقول :لست وحدي الذي يقول هذا ..حتى ماركس ..ذلك األمحق
الشيوعي كان يقول(:يف اإلنتاج االجتامعي الذي يزاوله الناس تراهم يقيمون عالقات حمددة ال غنى
عنها ،وهي مستقلة عن إرادهتم ،وعالقات اإلنتاج تطابق مرحلة حمدودة من تطور قواهم املادية يف
اإلنتاج ،واملجموع الكيل هلذه العالقات يؤلف البناء االقتصادي للمجتمع ،وهو األساس احلقيقي
الذي تقوم عليه النظم القانونية والسياسية والتي تطابقها أشكال حمدودة من الوعي االجتامعي.
فأسلوب اإلنتاج يف احلياة املادية هو الذي يعني الصفة العامة للعمليات االجتامعية والسياسية
واملعنوية يف احلياة .ليس شعور الناس هو الذي يعني وجودهم ،بل إن وجودهم هو الذي يعني
مشاعرهم)
قلت :ولكنك بنزع العقل من اإلنسان لن تبقي له أي يشء؟
قال :بل أعيده إىل ذاته ..فمن اخلطر ومن اخلطأ أن يظل اإلنسان يبحث يف األساطري عن ذاته..
بينام ذاته أمامه يستطيع أن يرشحها كام يشاء.
قال ذلك ،ثم نظر إِل ليتأمل تأثري كالمه عيل ،ثم قال :لقد ظلت املادية تعاين ضعف ًا منذ أن كانت
تفتقد هذه احللقة أي منذ كان امليكانزم العصبي جمهو ً
ال ،واستغل املثاليون هذا الضعف ،واستفاد منه
الرجعيون لنرش اجلهل وتشويش الفكر وخلق أساطري عن الطبيعة البرشية..
قال ذلك ،ثم نظر إِل ،فوجدين ال أزال ال أنبس ببنت شفة ،فقال :تعال معي ..ال يمكن أن تقتنع
قبل أن ترى بعينك ..فليس اخلرب كالعيان.
قلت :إىل أين تريد أن تأخذين؟
قال :ألست تبحث عن اإلنسان؟ ..تعال أريك اإلنسان.
رست معه يف كثري من املتاهات إىل أن وصلنا حجرة سمعنا فيها صياح كلب ..فالتصقت به،
وقلت :أنا أخاف من الكالب ..هيا بنا نبتعد عنها.
قال :لن تفهم اإلنسان حتى تفهم الكالب ..تعال معي.
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دخلنا حجرة استقبلنا فيها رجل اسمه (بافلوف) ..مل يطل به ترحيبه لنا ..بل قادنا إىل حيث
يوجد الكلب الذي أفزعني نباحه ..ثم قرع جرسا ،فإذا بالكلب يسيل لعابه بقوة ..قال لنا بافلوف:
انظروا ..لقد عودت هذا الكلب عىل أن ال أقدم له الطعام إال بعد أن أقرع اجلرس ..انظروا تأثري ذلك
عليه ..صار اجلرس عنده مثريا ..لقد استطعت أن أستبدل رائحة الطعام بصوت اجلرس.
التفت إىل صاحبي ،وقلت :لقد أخربتني أنك ستدلني عىل اإلنسان ..فأين هو اإلنسان؟
أشار إىل الكلب ،وقال :هذا هو اإلنسان.
قلت :هذا كلب ..وليس إنسانا.
ضحك مع صاحبه بافلوف ضحكة عالية ،ثم قال :نعم ..هناك فروق بينهام ..لكن مع ذلك
نستطيع أن ندرس اإلنسان من خالل دراستنا للكلب ..بل للحرشات..
قلت :ما اجلامع بينهام؟
قال :أمل يفرس نيوتن مجيع حركات الكون من خالل تفاحة؟ ..فكذلك نحن يمكننا أن نفرس كل
الظواهر السلوكية لإلنسان من خالل الظواهر السلوكية للكالب.
قاال ِل هذا ..ثم سارا يب يف متاهات كثرية ..ومدة طويلة من الزمان رصت أرى فيها نفيس كام
أرى أي آلة ..وقد عذبتني هذه الرؤية كثريا..
***
بعد كل تلك اجلوالت الطويلة التي أخذت جزءا كبريا من عمري ،وهتت فيها عن نفيس
وحقيقتي بسبب غفلتي عن ريب جاءين املدد اإلهلي الذي خلصني من كل تلك األوهام واخلرافات
التي لبست ثياب العلم ..وكان أول ذلك معرفتي لريب ،فريب هو الذي عرفني بنفيس وحقيقتي وما
وهبني من الكامل ،وما أفاض عيل من التكريم.
وقد وجدت أن كل ما قام به أساتذيت من حتريفات للحقيقة اإلنسانية ليس سوى نوع من
اهلروب من اهلل ..وعندما هربوا من اهلل مل جيدوا إال الرساب.
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***
ما أهنى صاحبنا حديثه حتى انترشت أنوار لطيفة عىل تلك الروضة اجلميلة التي اجتمع
فيها كل أولئك العلامء املنورين بنور اإليامن ،وقد رسى أريج تلك األنوار إىل كل لطائفي،
فرصت أرى عظمة اهلل ،وهي تتجىل بكل هباء ومجال يف كل آية من آياته.
لقد رأيتها مجيعا تدعونا بلسان حاهلا ومقاهلا إىل الرحلة إىل اهلل ..فاهلل ما أرنا بديع آياته
إال لنهتدي إليه ،ونطرق بابه ،ونتعرف عليه ..ونمتلئ باملشاعر اجلميلة ،ونحن يف صحبته.

324

اهلداية املبينة
يف تلك اللحظات ،جاءين رجل عىل أريكته العجيبة املتحركة ،واقُتب مني ،وقال :إن
اهلل تعاىل بعنايته ورمحته ولطفه بعباده مل يكتف باإلعالن عن نفسه من خلل صنعته ،وال من
خالل آياته ،وال النظام الذي نظم به الكون ..وإنام أضاف إىل ذلك كله هدايته لعباده ،وداللته
هلم بكل األلسنة واللغات والوسائل واألساليب ،حتى ال تبقى حجة ملحتج ،وال عذر ملعتذر.
قلت :ما أحسن هذا النوع من الرباهني ..إنه سيدخل بنا إىل حَضات األنبياء واألولياء
واألصفياء ..وسيجعلنا نتواصل مع كلامت اهلل املقدسة ..ولكن أال ترى يف ذلك دورا؟..
فكيف نكلف اخللق باإليامن بالرسل ،وبكلامت اهلل املقدسة ،وهم ال يؤمنون باهلل أصال؟ ..إن
ذلك سيجعلنا مثار سخرية لدهيم.
قال :أليسوا يطالبون بأدلة حسية عىل اهلل؟ ..أمل يطالبوا اهلل يف كل حني بأن يعلن عن
نفسه إن كان موجودا؟
قلت :بىل ..هم يذكرون ذلك يف كل حمل ،وجيعلون من تربيراهتم إلحلادهم أن اهلل تعاىل
مل يدل عىل نفسه ،ومل يعلن عنها ،ولو أنه أعلن عنها لكانوا من السباقني لإليامن به.
قال :أال يدعوهم ذلك للبحث والتنقيب واملسح والتدقيق يف كل من يدعي التواصل
مع اهلل ليعرفوا بعد ذلك الصحيح من الزائف ،واحلق من الباطل؟
قلت :لقد اكتفوا ببعض النامذج ،وراحوا يعمموهنا عىل اجلميع.
قال :وهل هذا من مقتضيات العلم؟
قلت :هم يضعون هذا ضمن االستقراء الناقص.
قال :وهل ينفع يف هذا االستقراء ..هل يمكن أن نحكم عىل قرية تلبس ثالثة من
أفرادها بجرم من اجلرائم ،بكون كل القرية جمرمة؟
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قلت :ذلك لن ينفع ..بل حتى لو ثبتت التهمة عىل ثلثي أهل القرية ،فال يمكننا احلكم
عىل ثلثها الباقي ما مل نحقق فيه.
قال :بل لو ثبتت التهمة عىل كل أهل قرية ما عدا فردا منهم ،فال يصح أن نحكم عليه
ما مل نتثبت ،فلعله يكون الربيء الوحيد بينهم.
قلت :صدقت يف هذا.
قال :وهلذا فإن اهلل أقام حجته عىل خلقه ..فالصادقون هم الذين راحوا ينقبون عن
احلقائق يف وسط الركام ،ليميزوا الطيب من اخلبيث ..وامللحدون هم الذين اكتفوا ببعض
اخلبيث وراحوا يرمون به كل الطيب.
قلت :أنت تفرس الواقع تفسريا صحيحا ودقيقا.
قال :وهلذا فإن من أكرب األدلة عىل اهلل هي تواصله مع خلقه ،إما مع كل واحد منهم،
وإما مع الوسائط التي أرسلها هلدايتهم.
قلت :ال شك أن روضتك هي روضة اهلداية املبينة.
قال :أجل ..فهلم بنا إليها ،لتسمع احلقائق من أهلها.
رست معه بني تلك اجلنات ،كام طلب مني ،إىل أن رأيت روضة مجيلة ال ختتلف عن
سائر الروضات يف مجاهلا وإتقاهنا ،لكن الذي ميزها عن غريها هو تلك اهلالة من النور التي
تنبعث من وجوه أصحاهبا ،فتجعلهم أنوارا خالصة..
برهان التواصل:
ما إن وصلنا ،واستقر بنا املجلس يف تلك الروضة البديعة ،وسلمت عىل ذلك اجلمع
املنور بنور اإليامن ،وسلموا عيل ،حتى قال أحدهم خماطبا رسوهلم الذي جاء يب إليهم :فلتبدأ
أنت يا صاحب النفس الطاهرة ،والعقل السليم لتحدثنا عن رحلتك إىل اهلل ،وكيف متت،
وكيف خرجت من سجون املالحدة وجحيمهم ،لتنال فضل اهلل بالدخول إىل روضات جنات
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املؤمنني؟
قال :لقد كان أول ما دعاين إىل اهلل هو ذلك التفكر والتأمل يف خلق اهلل ابتداء من أصغر
ذراته إىل أكرب أجرامه ..ومن أبسط أشكاله إىل أعقد مظاهره..
وقد كان مظهر اهلداية ،وتواصل اهلل مع كائناته ،هو دلييل األول إىل اهلل ..فقد كنت أقول
يف نفيس :إن كان اهلل موجودا ،فيستحل أال يتواصل مع خلقه ،بأي طريقة من طرق التواصل..
والبد أن تكون له لغته اخلاصة يف تواصله هبم ..ألنه يستحيل أن يكون اإلله من جنس
خملوقاته ،ولذلك فإن تواصله معهم يستحيل أن يكون من جنس تواصل خملوقاته بعضها
ببعض.
وقد عرفت بعد ذ لك ،بعد أن من اهلل عيل باهلداية التامة أن القرآن الكريم ذكر هذا
وسى ﴾ [طه:
الدليل عىل لسان موسى عليه السالم حني سأله فرعون ،فقالَ ﴿ :ف َم ْن َر ُّبك َام َيام َ
ِ
يش ٍء َخ ْل َقه ث َّم َهدَ ى﴾ [طه]50 :
 ،]49فقال له موسى عليه السالمَ ﴿ :ر ُّبنَا ا َّلذي َأ ْع َطى ك َّل َ ْ
فاهلل مل يكتف بخلق خلقه ،وال العناية هبم ..بل يتواصل معهم كل حني هلدايتهم
وداللتهم عىل مصاحلهم يف كل جزئية منها أو كلية.
ودل عىل هذا النوع من الرباهني كذلك قوله تعاىل﴿ :و َأوحى رب َك إِ َىل النَّح ِل َأ ِن َّ ِ
اخت ِذي
ْ
َ ْ َ َ ُّ
ِ
ِ ِ
اجل َب ِ
ِم َن ِْ
الش َج ِر َو ِممَّا َي ْع ِرش َ
ال بيوتًا َو ِم َن َّ
اسلكِي سب َل َر يب ِك
ون ( )68ث َّم كيل م ْن ك يل ال َّث َم َرات َف ْ
ف َأ ْلوانه فِ ِ
ِ
ِ
يه ِش َفا ٌء لِلن ِ
َّاس إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي َت َفكَّر َ
ون﴾
اب خمْتَلِ ٌ َ
رش ٌ
ذل ًال َخيْرج م ْن بطوهنَا َ َ
[النحل ،]69 ،68 :فهاتان اآليتان الكريمتان تشريان إىل أن ما نراه من عجائب النحل ليس
بسبب الغريزة كام يصور قومنا ،وإنام هي هداية إهلية خاصة ،ال نعرف رسها وال كنهها وال
كيفيتها ..ولكنا نرى بكل دقة آثارها التي تدل عليها.
وقد كان أول ما دعاين إىل هذا النوع من التفكري أين كنت أشاهد يف يوم من األيام رشيطا
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وثائقيا عن ثعبان املاء( ،)1وكيف يقطع آالف األميال يف املحيط ،قاصدا األعامق السحيقة
جنوب برمودا حيث يلتقي ثعابني املاء من كل أنحاء العامل ،وهناك تبيض ومتوت ،أما صغارها
التي ال متلك وسيلة تتعرف هبا عىل أي يشء ،سوى أهنا يف مياه قفرة ،فإهنا تعود أدراجها ،وجتد
طريقها إىل الشاطئ الذي جاءت منه أمهاهتا ..ومن ثم إىل كل هنر أو بركة صغرية ..وقد مألين
هذا بالعجب  ،فكيف اهتدت تلك الصغار إىل حماهلا بدقة عالية ،لو مل تكن هناك هداية خاصة،
هي التي أرهتا الطريق ،وهي التي أوصلتها إليها.
وهكذا رأيت اجلراد البالغ من العمر سبعة عرش عاما يف والية نيوانكالند .يغادر شقوقه
حتت األرض حيث عاش يف ظالم مع تغري طفيف يف درجة احلرارة ،ويظهر باملاليني يف 24
مايو من السنة السابعة عرشة متاما ..بحيث يضبط مواعيده للظهور يف اليوم تقريبا هبداية يعجز
عنها اإلنسان لوال أنه يستعمل التقويم.
وهكذا رأيت يف اإلنسان من دالئل اهلداية ما مألين بالعجب ..فقد رأيت كيف تنمو
الغدد التي تصنع اللبن أثناء احلمل ،يدفعها إىل هذا النمو مواد يفرزها املبيضان ،ويف هناية
احلمل وبدء الوضع ،تتلقى هذه الغدد النخامية املوجودة يف قاعدة اجلمجمة أمرا بالبدء يف صنع
اللبن ،وما يكاد الطفل يولد حتى يبحث عن ثدي أمه هبداية ال حد هلا ،وعملية الرضاعة عملية
شاقة ،إذ أهنا تقتيض انقباضات متوالية يف عضالت وجه الرضيع ولسانه وعنقه ،وحركات
متواصلة يف فكه األسفل ،وتنفسا من أنفه ،ويقوم الطفل هبذا كله هبداية تامة من أول رضعة
لساعة فطامه ..وقد ذكر ِل بعض املختصني يف هذا أن الرجل نفسه ال يستطيع أن يقوم بعملية
الرضاع كام يقوم هبا الطفل الذي ال يتجاوز عمره ساعات.
هذه بعض النامذج التي كان التفكري فيها أول رحلتي إىل اهلل ..وهي ظاهرة أشمل مما
ذكرت بكثري ..فهي تنتظم شؤون الكون كله من اإللكُتونات يف الذرة ،إىل الذرة ،إىل
(  )1انظر :اهلل جل جالله :سعيد حوى.
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العنارص ،إىل األرض ،إىل الشموس ،إىل املجرات بكل حوادثها إىل كل خلية من خاليا احليوان،
إىل كل جهاز من أجهزته ،إىل كل حيوان من وحيد اخللية ،إىل النحلة ،إىل اإلنسان ..وهكذا.
وقد جعلني هذا أتساءل بيني وبني نفيس :هل يمكن أن تكون هناك هداية بال هاد؟..
وهل يمكن أن تسري الطائرات والسيارات من غري أن يكون هناك قائد يقودها ،أو دليل يدهلا
عىل الطريق؟
***
وقد جعلني هذا التفكري أنتقل إىل نوع آخر من البحث ،لعله أكثر صلة بالداللة عىل
اهلل . .وهو يف إمكانية تواصل اهلل مع عباده ..وهل أن اهلل وضع القوانني لعباده هكذا ،ثم
تركهم ،أم أنه يقوم بنفسه بداللتهم عليها كل حني ،وأنه إذا ما احتاجوا إليه كان غوثهم وعوهنم
ومددهم.
طبعا مل أكن يف ذلك احلني مؤمنا بإله ،كام أين مل أكن كذلك من املكابرين الذين جيحدون
اهلل ويستعملون كل الوسائل جلحوده ..بل كنت ال أدريا ..وهلذا كنت بحوثي وتأماليت يف هذا
املجال هي للتأكد من الفرضيات التي وضعتها ..والتي رأيت أن اهلل بكرمه دهلا عليها مجيعا
ابتداء من ظاهرة اهلداية التي ذكرهتا إىل ظاهرة التواصل املبارش مع عباده وإجابته لدعواهتم،
وحتقيقه ألمنياهتم.
وقد رحت للتأكد من مدى تواصل اهلل مع عباده أذهب إىل املحال التي يكون فيها
املؤمنون الصادقون املتواضعون وأسأهلم عن جتارهبم اخلاصة يف هذا املجال ،فكان كل واحد
منهم يذكر ِل جتربته اخلاصة يف إجابة اهلل لدعواته ،أو إغاثة اهلل له يف كرب من الكروب أو حمنة
من املحن..
ويذكرون ِل كيف أهنم بمجرد التواصل مع اهلل بصدق وعبودية وتواضع كيف يعود
الرخاء بعد الَضاء ،وكيف تزول الكروب ،وكيف يقىض عىل الشدائد.
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وقد ذكر ِل بعضهم أن اهلل تعاىل ذكر هذا ،فقال ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْيتَك ْم إِ ْن َأتَاك ْم ع ََذاب اهللَِّ َأ ْو
ون إِ ْن كنْتم ص ِ
ون َف َيك ِْشف َما تَدْ ع َ
اد ِقنيَ (َ )40ب ْل إِ َّياه تَدْ ع َ
َري اهللَِّ تَدْ ع َ
ون إِ َل ْي ِه
ْ َ
َأ َتتْكم َّ
الساعَة َأغ ْ َ
إِ ْن َشا َء َو َتن َْس ْو َن َما ت ْ ِ
رشك َ
ون﴾ [األنعام]41 ،40 :

الَض دعَانَا ِجلنْبِ ِه َأو َق ِ
وقال يف موضع آخرَ ﴿ :وإِ َذا َم َّس ْ ِ
اإلن َْس َ
اعدً ا َأ ْو َقائِ ًام َف َل َّام ك ََش ْفنَا
َ ْ
ان ُّ ُّ َ
ِ
رض َم َّسه ك ََذلِ َك ز يي َن لِ ْلم ْ ِ
رسفِنيَ َما كَانوا َي ْع َمل َ
ون﴾ [يونس]12 :
رضه َم َّر َك َأ ْن َمل ْ َيدْ عنَا إ َىل ٍّ
َعنْه َّ
ِ
ِ
ََضعًا َوخ ْف َي ًة
وقال يف موضع آخر﴿ :ق ْل َم ْن ين يَجيك ْم م ْن ظل َامت ا ْل َ ي
رب َوا ْل َب ْح ِر تَدْ عونَه ت َ ُّ
الشاكِ ِري َن ( )63ق ِل اهللَّ ين يَجيك ْم ِمن َْها َو ِم ْن ك يل ك َْر ٍ
َلئِ ْن َأن َْجانَا ِم ْن َه ِذ ِه َلنَكو َن َّن ِم َن َّ
ب ث َّم َأنْت ْم

تِْ
رشك َ
ون﴾ [األنعام]64 ،63 :
ومن الشواهد التي ال أزال أذكرها يف هذا ما نرشته جملة [املختار ريدر داجيست] يف عدد
أكتوبر  1944حتت عنوان [أال تؤمن بالصالة والدعاء] ،فقد ذكرت حادثة ترتبط هبا ،وعربت
عنها بقوهلا( :اليوم تتدفق األدلة التي ال تنقض من كل ناحية ،عىل فضل الدعاء وقوته ،وليس
مما يدهش أن يتوجه الناس يف ساعة الشدة واحلاجة إىل القوة اخلارجية ،وإنام اليشء الوحيد
املدهش يف هذا هو أن نراه مدهشا وما يصنع هؤالء املصلون الداعون من اجلنود والبحارة
والطيارين؛ إال كام صنع لنكولن الذي قال يف أحلك أيام احلرب األهلية :بغري معونة من اهلل
الذي هو معي ال أستطيع أن أنجح ،وهبذه املعونة ال يمكن أن أخفق ،وال يكاد يوجد فوق
األرض خملوق ال ينطوي عىل الشوق الروحاين ،أو عىل شعور باطن مبهم ،بأن هناك قوة يتوجه
إليها بفطرته)
ثم ذكرت هذه املجلة ترصحيات املاجور [ألن لندبرج] من وستفيلد بوالية نيوجرييس،
بعد أن اضطر للنزول بطائرته يف البحر يف طريقه إىل اسُتاليا بعد أن ساد االعتقاد بأنه هو
والتسعة الذين معه قد فقدوا ،وقد قال يف بعض حديثه( :متكنا من اخلروج عىل طوفني من
املطاط ،وكدنا ال نفعل ،ومل تكن معنا كرسة من خبز أو قطرة من ماء ،وكان رجال الطائرة كلهم
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قلقني إال الشاويش الربت هرنادز املدفعي اخللفي وقد عكف من فوره عىل الدعاء واالبتهال،
ورسعان ما راعنا بقوله :إنه يعرف أن اهلل قد استمع إليه ،وأنه سيساعدنا ،وظلوا هييمون حتت
شمس حمرقة ،وقد تشققت شفاههم ،وورمت ألسنتهم ،فعجزوا عن جماراة هرناندز يف التهليل
والتسبيح ،ولكنهم كانوا يدعون مع ذلك ،وبعد ثالثة أيام ،وقبل دخول الليل ملحوا معامل
جزيرة صغرية ،وما لبثوا أن شاهدوا ما مل يكن جيري هلم يف خلد ،فأقبلت عليهم ثالثة زوارق
فيها رجال عراة األجساد ،واتضح أن منقذهيم من أهل أسُتاليا األصليني ،وهم صيادون سود
األجسام منفوشو الرؤوس ،وقد جاءوا من داخل البالد عىل مسافات مئات األميال ،وذكروا
أهنم دفعوا بدافع غريب إىل تغيري اجتاههم فجاءوا إىل هذا الشاطئ املرجاين الذي ال سكان فيه
وهناك ملحوا لندبرج وزمالءه)
وهكذا قرأت يف جملة األبحاث الطبية الصادرة يف إنكلُتا حادثة نرشهتا بتوقيع الطبيب
الذي جرت معه احلادثة ،وقصتها هي أن شابا بقي مريضا بمرض مزمن مدة ثالثة عرش عاما،
وأعيا األطباء دون أن يصل إىل نتيجة ،وقد دخل عليه آخر كطبيب الطبيب الذي يروي القصة،
وبعد أن أتم فحصه رأى أنه ال أمل له ،وهناك سأله املريض بلهجة يائسة :ال أمل يا دكتور؟
فقال الدكتور :هناك أمل واحد يف السامء فجرب أن تدعوا ،أال تعرف أن تصيل؟ وألول مرة
يدعو الشاب الذي دام مرضه ثالثة عرش عاما ،وعندما زاره الطبيب بعد أسبوع وجد املريض
معاىف ،وقد شفي من مرضه الذي مل يستطع األطباء أن يعاجلوه منه)
***

وهكذا كنت مهتام هبذه الظواهر ،وقد وجدت األدلة الكثرية التي تشري إليها ،وقد
جعلني هذا أسري إىل بعض أصدقائي من األطباء ،وأحدثه عن بعض ما شاهدته وقرأت عنه،
فقال ِل :صدقت ..وأنا متر عيل حاالت كثرية مثل هذه ..وقد رأيت أن تأثري االستعانة باهلل ليس
فقط يف املدد الذي حيصل ثمرة هلا ،والذي ال شك عندي فيه ،وإنام تكمن قوهتا أيضا يف نفس
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االستعانة بام حتدثه من أمل يف القلب ،وانرشاح يف الصدر.
ثم حكى ِل قصة وقعت له ، ،فقال( :)1يف فُتة حيايت املادية كنت أتصور العالج عملية
رياضية حمضة ،تكفي فيها املواد الكيميائية ،وال عالقة هلا باحلالة النفسية أو التوجه اإليامين ..لكني
حتولت بعد ذلك ألقر بدور اإليامن واالستعانة باهلل يف الشفاء.
قلت :هال وضحت ِل أكثر.
قال :لقد درست ـ عندما كنت أتعلم الطب ـ أحد املبادىء املادية األساسية التي تفرس ما حيدث
من تغريات داخل اجلسم عندما يصيبها عطب أو تلف ،تفسري ًا مادي ًا رصف ًا ،كام فحصت قطاعات
جمهرية هلذه األنسجة ،وتبينت أن الظروف املناسبة تعينها عىل أن تلتئم برسعة وتتقدم نحو الشفاء،
وعندما اشتغلت جراح ًا يف أحد املستشفيات بعد ذلك ،كنت أستخدم املبدأ السابق استخداما يتسم
بالثقة فيه واالطمئنان إليه .ومل يكن عىل إال أن أهيئ الظروف املادية والطبية املناسبة ،ثم أدع اجلرح
يلتئم ،وكيل ثقة بالنتيجة املرتقبة.
قلت :هذه هي املعرفة التي يؤمن هبا أكثر األطباء ،ويكتفون هبا.
قال :ولكنني مل ألبث غري قليل حتى اكتشفت أنني قد فاتني أن أ يضمن عالجي وأفكاري
الطبية أهم العنارص وأبعدها أثر ًا يف إمتام الشفاء أال وهو االستعانة باهلل.
قلت :فهل ذكرت لنا رس حتولك هذا؟
قال :سأذكر مثاال عىل التجارب التي مررت هبا ،والتي جعلتني أحتول إىل هذه القناعة ..عندما
كنت أعمل جراح ًا يف أحد املستشفيات ،جاءتني ذات يوم جدة جاوزت السبعني تشكو من شدخ يف
عظام ردفها ،وبعد أن وضعت فُتة حتت العالج أدركت من فحص سلسلة الصور التي أخذت هلا
عىل فُتات حتت األشعة أهنا تتقدم برسعة عجيبة نحو الشفاء ،ومل متض أيام قليلة حتى تقدمت إليها
(  )1هو بول إرنست أدولف ،أستاذ مساعد الترشيح بجامعة سانت جونس وعضو مجعية اجلراحني األمريكية ،عن كتاب (اهلل
يتجىل يف عرص العلم)
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مهنئ ًا بام تم هلا من شفاء نادر عجيب ،عندئذ استطاعت السيدة أن تتحرك فوق املقعد ذي العجالت،
ثم سارت وحدها متوكئة عىل عصاها ،وقررنا أن خترج تلك السيدة يف مدى أربع وعرشين ساعة
وتذهب إىل بيتها ،فلم يعد هبا حاجة إىل البقاء يف املستشفى.
وكان صباح اليوم التاِل هو األحد ،وقد عادهتا ابنتها يف زيارة األحد املعتادة حيث أخربهتا أهنا
تستطيع أن تأخذها والدهتا يف الصباح إىل املنزل ألهنا تستطيع اآلن أن تسري متوكئة عىل عصاها.
ومل تذكر ِل ابتنها شيئ ًا مما جال يف خاطرها ،ولكنها انتحت بأمها جانب ًا وأخربهتا أهنا قد قررت
باالتفاق مع زوجها أن يأخذا األم إىل أحد مالجيء العجزة ألهنام ال يستطيعان أن يأخذاها إىل املنزل.
ومل تكد تنقيض بضع ساعات عىل ذلك حتى استدعيت عىل عجل إلسعاف السيدة العجوز،
ويا هلول ما رأيت ..لقد كانت املرأة حتتَض ،ومل متض ساعات قليلة حتى أسلمت الروح.
وقد اكتشفت حينها أهنا مل متت من كرس يف عظام ردفها ،ولكنها ماتت من انكسار يف قلبها،
لقد حاولت دون جدوى أن أقدم هلا أقىص ما يمكن من وسائل اإلسعاف ،وضاعت كل اجلهود
سدى.
لقد شفيت تلك السيدة من مرضها بسهولة ،ولكن قلبها الكسري مل يمكن شفاؤه برغم ما
كانت قد تناولته يف أثناء العالج من الفيتامينات والعقاقري املقوية وما هتيأ هلا من أسباب الراحة ،ومن
االحتياجات التي كانت تتخذ لتعينها عىل املرض وتعجل هلا الشفاء ..لقد التأمت عظامها املكسورة
التئام ًا تام ًا ومع ذلك فإهنا ماتت.
صحت :ملاذا؟
نظر إِل ،وقال :إن أهم عامل يف شفائها مل يكن الفيتامينات وال العقاقري وال التئام العظام،
ولكنه كان األمل ،وعندما ضاع األمل تعذر الشفاء.
قلت :فام نواحي األمل التي غابت عن ذهن هذه العجوز يف تصورك كطبيب؟
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قال :أثرت هذه احلاثة يف نفيس تأثري ًا عميق ًا ،وقلت يف نفيس :لو أن هذه السيدة وضعت أملها
يف اهلل ما ضيعها وما اهنارت وملا حدث هلا ما حدث ..وبرغم أنني كنت أومن باهلل خالق كل يشء
بحكم اشتغاِل بالعلوم الطبية ،فإنني كنت أفضل بني معلومايت الطبية واملادية ،وبني اعتقادي يف
وجود اهلل كام لو مل تكن هنالك صلة بني هذين األمرين.
قلت :فقد وصلت إذن إىل رضورة اإليامن للشفاء والعافية والسعادة؟
قال :لقد أيقنت أن العالج احلقيقي البد أن يشمل الروح واجلسم مع ًا ويف وقت واحد،
وأدركت أن من واجبي أن أطبق معلومايت الطبية واجلراحية إىل جانب إيامين باهلل وعلمي به ،ولقد
أقمت كلتا الناحيتني عىل أساس قويم ..هبذه الطريقة وحدها استطعت أن أقدم ملرضاي العالج
الكامل الذي حيتاجون إليه ..ولقد وجدت بعد تدبر عميق أن معلومايت الطبية وعقيديت يف اهلل مها
األساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الفلسفة الطبية احلديثة.
قلت :أهذه قناعتك وحدك؟ ..أم ترى من زمالئك من اقتنع هبذه القانعة؟
قال :الواقع أن النتيجة التي وصلت إليها تتفق كل االتفاق مع النظرية الطبية احلديثة عن أمهية
العنرص السيكولوجي يف العالج احلديث ،فقد دلت اإلحصائيات الدقيقة عىل أن  80باملائة من
املرىض بشتى األمراض يف مجيع املدن األمريكية الكربى ترجع أمراضهم إىل حد كبري إىل مسببات
نفسية ،ونصف هذه النسبة من األشخاص الذين ليس لدهيم مرض عضوي يف أية صورة من
الصور ..وليس معنى ذلك أن هذه األمراض جمرد أوهام خيالية حقيقة ،وليست أسباهبا خيالية
ولكنها موجودة فع ً
ال ويمكن الوصول إليها عندما يستخدم الطبيب املعالج بصريته هبا.
***
بعد أن سمعت هذه األحاديث من صديقي الطبيب رحت إىل صديق آخر كان خمتصا
يف علم النفس ،ورحت أبث له ما اكتشفته ،وما أخربين به صديقي الطبيب ،فطلب مني كتابة
ما شاهدته ،أو سمعت به يف هذا املجال ،فقلت :مل؟
334

قال :أنا اآلن بصدد تقديم بحث حول برهان من براهني وجود اهلل سميته [املنهج
السيكولوجي يف إثبات وجود اهلل]( ،)1ولذلك أنا أمجع كل الشهادات املرتبطة باملوضوع ،ألبني
من خالهلا أن من أكرب األدلة عىل وجود اهلل تواصله مع خلقه.
قلت :فهل أتاك غريي ،وحدثك بمثل ما حدثتك به.
أخرج ِل دفُتا كبريا ،وقال :يف هذا الدفُت آالف الشهادات التي تذكر ِل ما ذكرت..
وهي كلها شكلت ِل ظاهرة حتتاج إىل دراسة ومتعن مثلها مثل سائر الظواهر التي ندرسها
بسبب تكرر أمثاهلا.
قلت :أال يمكن أن يكون من ذكر لك تلك الشهادات دجاال أو كاذبا أو مزورا؟
قال :أنا ال أتيح هذا الدفُت إال ملن أثق فيهم ..أو ملن يظهر ِل صدقهم ..ومع ذلك فإنني
أحمص الكثري منها ..وأحيانا أحتاج إىل التنقل للتأكد من الظواهر التي يذكروهنا.
قلت :أترى أن وجود اهلل يفتقر ملثل هذا الدليل؟ ..أو هل ترى أن هناك من سيؤمن هبذا
الدليل إن ذكرته؟
قال :أنا ال هيمني من يؤمن أو ال يؤمن ..أنا باحث علمي ..وأؤدي دوري هذا يف إطار
ختصيص ،وال هتمني نتائج بحثي.
قلت :فهل ترى وجود اهلل يفتقر إىل األدلة التي ذكرت؟
قال :وجود اهلل ال يفتقر ليشء ،ولكنا نحن املحجوبون عنه هم الذين نفتقر إىل رفع تلك
احلجب ..والرباهني هي التي توصلنا إىل رفع تلك احلجب.
قلت :فام النتائج التي وصلت إليها؟

(  )1انظر :مقاال بعنوان :املنهج السيكولوجي يف إثبات وجود اهلل ـ دراسة نقدية مقارنة ملناهج إثبات املبدأ ـ د .السيد حممد عيل
ديباجي..
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قال( :)1لقد وجدت أن مفهوم األمل واضح لدى اجلميع ..كام أن اآلمال واملطامح
اإلنسانية بشكلها املألوف السائد ذات ماهية واحدة تقريب ًا ..فجميع البرش مث ً
ال يأملون
السعادة ،وكلهم يروهنا يف التحرر من اآلالم والصعوبات ،وليس هلذه اآلمال حدود حتدها
لكن هلا مساحة مشُتكة هي السعادة.
كام رأيت أن للبرش كافة أفكارهم وبراجمهم ملستقبلهم ،وهذه الربامج والتطلعات هي
نفسها ـ تقريب ًا ـ اآلمال ،أو لنقل :إهنا مرتبطة هبا ،لكننا علمنا ـ طبق ًا للمبدأ املنهجي ـ أنه ال
رضورة وال تعني يف شؤون العامل وأموره ،أي ال توجد مثل هذه الَضورة عىل نحو كامن يف
الظاهرة أو الفعل الطبيعي أو العامل اجلسامين.
قلت :فام استنتجت من هذا؟
قلت :لقد وجدت من خالل النتيجتني السابقتني أن البرش هلم آماهلم ،وهم يرون أن
آماهلم هذه يف الغالب معقول ًة وممكنة ..وقد جعلني هذا أتساءل عن املرجع الذي يتوقعون منه
تلبية حاجاهتم واالستجابة لطموحاهتم.
لقد وجدهتم يتفاءلون باملسار الطبيعي لألمور يف العامل ،ويتوقعون أن يكون املستقبل
كاملايض ،فيخططون ويربجمون ألنفسهم وملستقبلهم انطالق ًا من جتارهبم ومعلوماهتم التي
اكتسبوها يف املايض ..وقد جعلني هذا أتساءل عن امللجأ الذي راحوا يعتمدون عليه حتى
دعاهم إىل التفاؤل هبذه الصورة ،بل جعلهم يعمرون أرواحهم باألمل واملشاريع والتطلعات
ملستقبلهم ،ويتابعون شؤوهنم وينجزوهنا اعتامد ًا عىل جتارهبم السابقة؟
قلت :فام كانت إجابتك عىل هذه التساؤالت؟

(  )1انظر :مقاال بعنوان :املنهج السيكولوجي يف إثبات وجود اهلل ـ دراسة نقدية مقارنة ملناهج إثبات املبدأ ـ د .السيد حممد عيل
ديباجي..
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قال :مل أجد إجابة عىل هذه التساؤالت إال أنه يوجد يف ذواهتم وحقائقهم ووعيهم
الداخيل شعور بأن هناك من يلبي هلم كل تلك الطلبات ..وذلك ال يمكن أن يكون إال اهلل.
قلت :فهل تثبت من هذا املوقف؟
قال :أجل ..لقد أصبح عندي من الَضورات العقلية ..وال شأن ِل بمن ينكره.
قلت :فكيف ثبت لديك ذلك؟
قال :أال ترى أن اجلوع دلنا عىل الطعام ..والعطش دلنا عىل املاء؟
قلت :وما عالقة هذا بذاك؟
قال :واألمل أيضا يدل عىل أن هناك جهة ما حتقق من اآلمال ما ال يطيق أحد حتقيقه..
لقد علمت أنه إن مل يكن ثمة مرجع أو مرد معروف لضامن حتقق املشاريع والربامج واآلمال،
فلامذا تنبثق هذه اآلمال والتطلعات يف نفس اإلنسان دائ ًام ،وتتابع يف العامل اخلارجي إىل أن تؤيت
ثامرها ونتائجها؟
ملاذا نرسم دائام خطة ونفكر بربنامج ،ونأمل أن يتحقق ،ثم نحققه يف الوقت املقرر ـ ربام
بفوارق طفيفة عن اخلطة والزمن املرسوم أو طبق ًا للموعد بالضبط ـ ويرسم ذهننا ونظامنا
الفكري مرشوع ًا ويتأمل أن يؤيت ثامره ونتائجه ..إنه ليس أم ً
ال خيالي ًا أو طفولي ًا ،إنام هو جزء
من بنيتنا الذهنية.
إن هذه اآللية ـ التي ال ينكرها أحد ،بل يعيش اجلميع وفق ًا هلا ـ ال تنسجم يف ماهيتها مع
املسار املعروف لشؤون العامل طبق ًا للتحليل الفلسفي والعلمي ،رغم أهنا يف العادة متجانسة
ومتامشية معه.
قلت :لكن قد يقال بأن األمل جمرد عادة من عادات البرش ،وال يمكن اعتباره دلي ً
ال عىل
وجود مالذ أو سند خارج أذهاننا.
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قال :العادة مصطلح عريف ال يتمتع استخدامه بالدقة العلمية والفلسفية ،فهو أعجز عن
أن يفرس عقالنية األمل أو يربرها ..فنحن نواجه عملية نفسية يف أذهاننا ودواخلنا نجدها
معقولة ،وهذه العقالنية غري متناغمة متام ًا مع املعطيات العلمية والرؤى الفلسفية؛ ألن تلك
اآللية تظهر األمل أمر ًا معقوالً ،بينام ال تري هذه املعارف والتصورات ضامن ًة وتعين ًا هلذا
األمل ..وهكذا لو أردنا اعتبار العادة وحدها أساس ًا لألمل نكون قد ضللنا الطريق الصحيح؛
ألن العادة ـ أوالً ـ ال يمكنها أن تكون أساس ًا للسلوك ،وإنام هي تعبري عن آلية السلوك ،وثاني ًا
حينام ال تستطيع النظرة الفلسفية والعلمية تسويغ سلوك ما كيف ستستطيع العادة تسويغه؟!
قلت :فقد يقال بأن اإلنسان يتعلم األمل من والديه ومعلميه ،فالتعليم إذن هو األساس
العقالين لألمل!
قال :للتعليم تعاريف متعددة ،والنقطة املشُتكة بينها هي أنه عملية معرفة املوهبة
وتفعيلها وليس إجيادها ..أي أن التعليم يكشف عن فاعليات الذهن ،وينضجها لتبلغ مرحلة
االكتامل ،ال أنه خيلق موهب ًة يف الذهن؛ وعليه ،فحال التعليم حال العادة يعرب عن آلية السلوك،
وهو بالطبع يرجح عىل العادة يف أنه يقوم عىل منهج خاص وعملية خاصة من املعرفة ،لكنه مع
ذلك ال يمكن أن يكون عامد ًا لسلوك دائمي لدى اإلنسان مثل األمل.
وبتعبري بسيط ..األمل ليس شيئ ًا يتعلمه اإلنسان ،إنام يتعلم أين يأمل وكيف ..فأساس
األمل جز ٌء من البنية الداخلية لإلنسان.
قلت :إذا كان األمر عىل النحو الذي ذكرت ،فلامذا ال يرتيض كل الناس هذه الفكرة،
وملاذا ال يتفطنون هلا؟
قال :إن قبول اليشء والتنبه إليه غري حقيقته وواقعيته؛ فقد يكون األمر حقيق ًة واقع ًة
لكنه غري مالحظ من ِقبل اإلنسان نفسه؛ واألمثلة عىل مثل هذه األمور كثرية جد ًا يف احلياة
اخلاصة واالجتامعية.
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قلت :ما دام األمر كام تذكر ،لوجب أن يكون البرش مجيعهم عارفني باهلل؛ ألهنم مجيع ًا
ذوو آمال وطموحات.
قال :هناك مشكلة تعُتضهم يف هذا ،وهي أن معرفة اهلل واالستمرار عىل هذه املعرفة
والعم ل عىل أساسها منوط بإرادة اإلنسان وتأمالته النفسية ،وإذا مل تتوفر هذه الرشوط فقد
ٍ
للحظة ما عند هذا املوجود اآلمل ،لكنها لن تستمر ..وإذا فرس اإلنسان
تتحقق تلك املعرفة
ممارساته اآلملة بنحو آخر غري االعتامد عىل اهلل ،فألنه مل يوفر رشوط معرفة اهلل وتكريس هذه
املعرفة بواسطة إرادته ،بل يركز اهتاممه عادة عىل سند آخر يظنه ـ خطأ ـ مالذه احلقيقي.
ثم راح يضيف :إن الناس يف ذلك يشبهون الباحثني عن الذهب الذين يعرفون الذهب
احلقيقي جيد ًا ،لكنهم يقنعون ويفرحون بالذهب املغشوش بسبب صعوبة احلصول عىل
الذهب احلقيقي.
***
بعد أن ذكر ِل هذا ،رحت إىل صديق ِل كان خمتصا يف تاريخ األديان ،وأخربته بام
سمعته ،واالستنتاجات التي وصلت إليها ،فقال ِل :عجبا إن ما ذكرته من براهني
واستدالالت هو نفسه الذي دفعني إىل االهتامم هبذا التخصص..
لقد كنت أقول يف نفيس :لو أن اهلل مل يكن موجودا ملا كان كل هذا االهتامم به ،وملاذا
يظهر يف كل جيل من كبار الفالسفة والعقالء والعلامء والقديسني من يدافع عن وجوده؟
قلت :فام الذي وصلت إليه؟
قال :لقد وصلت إىل أن اهلل هو الذي حيرك تلك العقول لصياغة الرباهني الدالة عليه..
ألن اهلل الذي صمم هذا الكون وأبدعه وأحسن صنعه يستحيل أن يُتك خلقه بال هداية ،وهلذا
كان من وسائل هدايته إليهم تسخري كبار عباقرة الدنيا ليدلوا عليه.
قلت :ولكن هناك أيضا من أحلدوا.
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قال :ال نسبة ملن أحلد بمن آمن ..فأكثر العباقرة والعلامء والفالسفة عىل مدار التاريخ
كانوا مؤمنني ..بل كتبوا يذكرون جتارهبم يف اإليامن وبراهينهم عليه ،وذلك دليل عىل أن كل
ذلك من اهلل ..فاهلل يتواصل مع عباده عرب الفالسفة والعلامء والقديسني.
قلت :إن هذا يستدعي عصمتهم.
قال :هم ليسوا معصومني كآحاد ..ولكنهم معصومون كمجموع ..أي أن أفكارهم
التي اتفقوا عليها هي حمل العصمة ..وكلهم اتفقوا عىل وجود اهلل ،وعىل إثبات كل أنواع
الكامالت له ..وكلهم عىل تنزهيه عن مجيع النقائص ..وهذا يكفي وحده للداللة عىل اإليامن.
قلت :فهال برهنت ِل عىل ذلك ..فأنت تعلم أين ال أقبل شيئا من غري برهان.
قال :يرسين ذلك ..فهلم يب إىل مكتبتي ،وسأريك الدواوين الكثرية التي كتبت يف
الداللة عىل اهلل.
سار يب يف مكتبته الواسعة ،ثم وقف عند جناح منها ،وقال :يف هذا اجلناح كتب يف
الالهوت املسيحي ،وقد رأيت أن براهني معرفة اهلل عندهم تتوزع عادة إىل مخسة أنواع:
الوجود ،والكون ،والغايات ،والتجربة الدينية ،واألخالق.
أخرج ِل كتابا منها ،ثم قال :من األمثلة عىل ذلك ما كتبه الالهويت املسيحي الكبري
القديس أغسطني ،الذي أسهب يف احلديث عن اهلل يف كتابيه الرئيسيني[ :االعُتافات] و[مدينة
اهلل] ..ويمكننا استخالص أدلة إثبات وجود اهلل يف كتاباته مستمد ًة ِمن رؤيته العامة للعامل.
أخرج كتابا آخر ،ثم قال :بعد نحو ستة قرون من أغسطني ظهر يف الالهوت املسيحي
القديس أنسلم ليقدم برهان ًا خالد ًا يف إثبات اخلالق ..والواقع أنه قدم برهانني يف هذا املضامر:
أحدمها الربهان املصطبغ بطابع الفلسفة األفالطونية املحدثة ،والقائم عىل أساس مراتب
الكامل ،وثانيهام الربهان املعروف بالربهان الوجودي أو الربهان األنطولوجي ..وقد أضفى
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أن سلم نفسه أمهي ًة أكرب عىل الربهان الوجودي وصاغه يف كتابه املهم [بروسلوجيوم] بعدة
أشكال.
وقد قال آتني جيلسون عنه[ :ظهر الربهان الوجودي منذ القرون الوسطى فام بعد
بأشكال خمتلفة ،وأعيدت صياغته من جديد يف مذاهب ديكارت ،ومالربانش ،وليبنتس،
واسبينوزا ،وحتى يف فلسفة هيغل ..وبدوره ذهب جون هيغ إىل أن هذا الربهان ـ وألسباب
عدة ـ أهم برهان فلسفي بني براهني إثبات اهلل ،ويمتاز بجاذبية دائمة ،إذ اليزال حلد اآلن عيل
()1

نفس درجة اجلذابية واإلمتاع التي كانت له يف القرون الوسطى)

سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذا الكتاب نرى
[توما األكويني] الذي ترتقي أمهيته إىل القديس أغسطني ،يسجل يف كتابه املعروف (خالصة
الالهوت) مخسة براهني إلثبات اهلل مستقاة من الفلسفة األرسطية والثقافات األفالطونية
املحدثة ،واملسيحية ،واإلسالمية ،وهي :برهان احلركة أو التغيري ..وبرهان العلية ..وبرهان
اإلمكان ..وبرهان درجات الكامل ..وبرهان النظم.
سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
براهني ذكرها فالسفة عقليون مثل ديكارت ،وليبنتس ،وباسكال ..فديكارت يستنتج وجود
اهلل من اإلدراك الواضح لتصور اهلل أو مفهوم اهلل ..وليبنتس يستنتج وجود اهلل من التبيان الذايت
لوجود اهلل (االعتامد عىل مبدأ اجلهة الكافية) ..أما باسكال الذي هاجم براهني إثبات اهلل وشدد
عىل أمهية اإليامن ،فأطلق نظريته املعروفة [املراهنة] عىل حد تعبري كابلستون ،مقدم ًا دلي ً
ال
إلثبات وجود اهلل ،فحواه أن وجود اهلل ينطوي عيل احتامل أكرب قدر من املنفعة وأقل قدر من
الَضر؛ وهكذا قدم هذا الفريق من الفالسفة واملتكلمني براهني جديدة مؤسسني لالهوت
جديد.
(  )1جون هيغ ،إثبات وجود اهلل ،29 :الدكتور عبدالرحيم كواهي.
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سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
براهني ذكرها فالسفة وأدباء وعلامء ممن أطلق عىل تصوراهتم حول اإلله اسم [الالهوت
الطبيعي] ،وقد سجلوا حضورهم عىل صعد شتى منذ عرص النهضة ،بل حتى قبل ذلك ،إىل
هنايات القرن الثامن عرش وبواكري التاسع عرش ..وكان من أملعهم فولتيري ،ومونتسكيو،
وغاليلو ،ونيوتن ،وروبرت بويل ،وجون راي ،ووليام باِل ..والفكرة الرئيسة لدى هؤالء
ا لطبيعيني هنا هي أن باملقدور معرفة اهلل وحكمته عن طريق النظر الدقيق يف الطبيعة ،وال حاجة
بنا من أجل ذلك إىل الالهوت الوحياين.
وبالطبع مل يكن هؤالء يشكلون مجاع ًة منتظمة ذات معتقدات متامثلة متشاهبة ،إنام يمكن
رصد أشخاص من بينهم ـ نظري نيوتن ـ مل يتزحزح إيامهنم باهلل واملسيح كام ترويه األناجيل،
لكنهم سعوا إىل تكريس دعائم املسيحية علمي ًا.
كام نجد منهم شخصيات هامجت الالهوت الوحياين وأنكرت عليه ،وقد ركز
الطبيعيون مجيعهم عىل برهان النظم وإتقان الصنع ..وانربى نيوتن يف كتاب [البرصيات]
َّ
وأطل جون راي (عامل
للدفاع علمي ًا عن صفة النظام يف العامل وداللتها عىل حكمة اخلالق..
النبات) يف كتابه [حكمة اهلل تتجىل يف آثاره] بنظرة علمية عىل إتقان الصنع ..وقدم وليام باِل
يف كتابه [الالهوت الطبيعي] نامذج لظواهر طبيعية بوصفها أدل ًة عىل وجود اهلل ،وقال روبرت
بويل :إن العلم رسالة دينية تتمثل يف الكشف عن أرسار الطبيعة التي أودعها اهلل يف العامل)
سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
انتقادات وجهها علم الالهوت املسيحي لألطروحات املادية التي ظهرت يف القرنني الثامن
عرش والتاسع عرش من أمثال أطروحات ديفيد هيوم ،وتشارلز داروين ،وعامنوئيل كانط ،ومن
أمثلتها طروحات [شاليرماخر] املهمة املتعلقة بـ [نظرية التجربة الدينية] ،ورودولف بولتامن
بـ [معرفة الذات الوجودية] ،وكارل هايم بتوكيداته عىل املجال النفيس ،وتيليخ بالالهوت
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املنتظم ،وكريكجارد بالثيولوجيا األنفسية ،ووايتهايد بالالهوت القائم عىل فلسفة احلركة ،كام
قدم بعضهم الالهوت املعتدل ،فيام ركز فالسفة آخرون عىل األخالق اإلنسانية ،حماولني ـ
كلهم ـ إحياء الثيولوجيا بلغة جديدة أو الدفاع عن اإليامن الديني حيال تيارات اإلحلاد
والالدين والنقود العلمية والفلسفية.
ومن املالحظات املهمة املرتبطة هبذا أن هذا التيار انطوى عىل رضب من العودة إىل
الالهوت الوحياين؛ إذ نالحظ مثل هذه العودة يف أعامل الكتاب اإلنجيليني؛ فجون بييل ـ عىل
سبيل املثال ـ أحد رموز هذا التيار ويعترب يف كتابه [معرفتنا هلل] أن العهدين :القديم واجلديد
خاليان من براهني تثبيت وجود اهلل ،ويقول :إن اهلل يف العهدين :اجلديد والقديم وجو ٌد متفرد
ينبغي معرفته عرب توجه الروح والنفس اإلنسانية إىل ذاهتا.
سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
ردودا علمية عىل املالحدة الذين ظهروا يف العرص احلديث من أمثال برتراند راسل ،وجون
هاسربز ،وبعض الوضعيني املنطقيني كرودولف كارناب ،وألفرد جولز آير..
سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
طروحات كثرية تتعلق برباهني ذكرها فالسفة والهوتيون مسلمون حول وجود اهلل ..منها
برهان النهايات ..وبرهان الشبه ..وبرهان االجتامع ..وبرهان األعراض ..وبرهان استحالة
التسلسل ..وبرهان التخصيص ..وبرهان ترجيح الوجود ..وبرهان اخللود ..وكلها قائمة يف
األساس إلثبات حدوث العامل ،وحاجته إىل موجود قديم أي اهلل.
سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
طروحات بعض علامء املسلمني من أمثال الغزاِل والفخر الرازى ،والتي تستعمل أدوات
أخرى يف الربهنة عىل وجود اهلل ،منها هذه الرسالة املسامة [احلكمة يف خملوقات اهلل عزوجل]،
والتي تطرق فيها الغزاِل لوصف حياة وطباع بعض احليوانات عىل غرار القائلني بنظم الصنع
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وإتقانه ،ليستدل بذلك عىل وجود اهلل ويتحدث عن علمه وقدرته وحكمته ..ومثله الفخر
الرازي يف كتابيه[ :املطالب العالية من العلم اإلهلي] و[املباحث املرشقية] حني عرض برهان
اإلمكان والوجوب إلثبات وجود اهلل.
سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
طروحات أمثال املفضل ،والشيخ الصدوق ،والشيخ املفيد ،والسيد املرتىض ،والتي اعتمدوا
فيها عىل أحاديث أئمتهم من أمثال اإلمام عيل واإلمام الصادق واإلمام الرضا؛ ليستدلوا
باخللقة والنظام وعظمته عىل وجود اإلله احلكيم..
وتليها كتب أخرى ألفها نصريالدين الطويس ،والعالمة احليل ،وميثم البحراين،
والالهيجي ،والذين استعانوا برباهني احلكامء يف هذا املجال مثل برهان اإلمكان والوجوب،
وغريها من الرباهني.
سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
كتب الفالسفة وما فيها من الرباهني عىل وجود اهلل من أمثال الكندي والفارايب مؤسس
الفلسفة اإلسالمية ،والذي أتى بربهان الوجوب واإلمكان املعروف إلثبات وجود اهلل يف كتبه
املختلفة ،مثل [عيون املسائل] و[آراء اهل املدينة الفاضلة] و[رشح رسالة زينون] .وقد
أضحى هذا الربهان فيام بعد أساس ًا فلسفي ًا مه ًام ملفكرين كبار نظري ابن سينا واملالصدرا.
سار يب قليال يف أرجاء املكتبة ،ثم أشار إىل بعض الكتب ،وقال :يف هذه الكتب نرى
براهني أثبتها ابن سينا أكرب الفالسفة املشائني املسلمني ،يف مباحث الطبيعيات عن اهلل بوصفه
علة العلل واملحرك األول مستعين ًا بأدلة من قبيل العلية واحلركة.
أشار إىل كتب أخرى ،وقال :هذه كتب البن رشد يف التوحيد ومعرفة اهلل؛ فقد كان ابن
رشد ناقد ًا للفالسفة واملتكلمني يف الرشق اإلسالمي ومناهجهم يف إثبات وجود اهلل ،وساق
يف كتابه [الكشف عن مناهج األدلة] دليلني يف معرفة اهلل أساممها :االخُتاع والعناية .وكال
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الدليلني مستلهم من القرآن الكريم ..ويف الدليل األول (االخُتاع) جيري احلديث عن مصدر
إجياد احلياة يف املوجودات أو املواد اجلامدة ..ويف دليل العناية جيري احلديث عن أن اإلنسان
املحظي بالعناية اخلاصة من بني
حمور كافة املخلوقات؛ إذ إن كل يشء قد خلق من أجله فهو
ُّ
كل األشياء واملخلوقات ،وهكذا فإن علة ذلك االخُتاع وفاعل هذه العناية هو اهلل ..ويعتمد
ابن رشد أيض ًا عىل برهان املحرك األول ألرسطو ويرشحه.
أشار إىل كتب أخرى ،وقال :هذه كتب للفالسفة الطبيعيني املسلمني كمحمد بن زكريا
الرازي ،وأيب رحيان البريوين ،والذين اعتربوا اهلل العلة األوىل والصانع احلكيم ،واستدلوا عىل
ذات اخلالق بواسطة الصياغة التجريبية لربهان العلية وبرهان يشبه برهان النظم.
***
بعد كل تلك احلوارات والشهادات قررت أن أجرب التواصل مع اهلل بنفيس ،لكني مل
أجربه كام جيربه أولئك املستكربون الذين يقفون أمام املأل ،ويتحدون اهلل بأن حيقق هلم رغباهتم
حتى يمنوا عليه باالعُتاف به واإلذعان له ..فقد رأيت أن ذلك مسلك تضلييل ،وحتى البرش
ال يقبلونه ألنفسهم ،فهو إذالل لآلخر ،وليس طلبا له أو منه.
ولذلك رحت بكل تواضع وأدب وسكون أختيل وحدي مع اهلل ،وأخاطبه بكل رقة
وحنان وأدب وعبودية ،وأقول له :يا رب لقد امتأل عقيل بالوساوس التي ترصفني عنك ،فإن
كنت موجودا وقادرا فقيض ِل من وسائط هدايتك ما يدلني عليك ..واقذف يف قلبي اإليامن
ألعرفك ،وأتأدب بني يديك.
ما فعلت هذا حتى شعرت براحة نفسية عميقة ،ثم شعرت بعدها بأنوار تتنزل عيل ،ثم
ما لبثت حتى وجدت وسائط اهلداية الذين علموين كيف أتعامل مع اهلل ،وكيف أقيض عمري
مجيعا يف صحبته والتواصل معه.
برهان القيم:
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بعد أن أهنى الرجل األول حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان التواصل] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية..
فاسمعوا حديثي عن برهان من براهني اهلداية املبينة ،أطلقت عليه اسم [برهان القيم] ..وهو
برهان يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
وقد دفعني إىل هذا الربهان ما وجدت عليه من رذائل وانحرافات يف املجتمعات
امللحدة ،أو فيمن تبنى اإلحلاد فكرا أو عقيدة أو سلوكا ..وفهم رس ذلك ليس صعبا ،ذلك أن
املل حد ال يعتقد بأي ضوابط أخالقية ..ويف حال اعتقاده هبا ،فهو يرى أنه هو وحده من يضع
تلك الضوابط ،وال حيق ألحد غريه أن يفرضه عليها ..ويف التنفيذ ال يرى نفسه ملزما هبا ،ألنه
ال خياف أي عقوبة عىل انحرافه ،وال يرجو أي جزاء عىل استقامته ..ذلك أن نظرية لألشياء
مادية براغامتية ال مبدئية وأخالقية.
يف تلك األيام التقيت أول من أرشدين إىل االهتامم هبذا النوع من التفكري ،وقد كان من
كبار املفكرين املطلعني عىل الفلسفات املادية والناقدين هلا ،كان اسمه [عيل عزت بيجوفيتش]،
وقد كان حينها رئيس البوسنة واهلرسك ،ولكن مع ذلك كان يف غاية التواضع واألدب ..وما
كان له ليكون كذلك لو مل يكن ممتلئا بالقيم اإليامنية.
قال ِل ،وهو حياورين( :)1لقد الحظت من خالل مقارنايت الكثرية بني املوقف املادي من
األخالق والقيم واملوقف اإلنساين أن األخالق املادية تنطلق من التسوية بني اإلنسان واملادة،
وبذلك يصبح اهلدف الوحيد لكل منهام هو البقاء ..وآلياته األساسية هي الذكاء والقوة ..يف
هذا اإلطار املادي ال يمكن أن نتحدث إال عن الفعل ورد الفعل ..فاملثري املادي تتبعه استجابة
مادية بال تردد أو ثنائيات أو ذكريات أو كوابح أو حمرمات.
ويف هذا الرصاع من أجل البقاء املادي ال يفوز األفضل باملعنى األخالقي ،وإنام األقوى،
(  )1اإلسالم بني الرشق والغرب :عيل عزت بيجوفيتش.
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واألكثر تكيفا مع قوانني الطبيعة ،أي األفضل باملعنى الطبيعي املادي ..ال األفضل باملعنى
اإلنساين..
قلت :فام رس هذا الفرق؟ ..ومل كان األمر كذلك؟
قال :تفسري ذلك سهل ..ألن صوت الطبيعة الذي عرب عنه نيتشه الذي دعا إىل قتل اإلله
هو( :خت َّلص من الضمري والشفقة والرمحة ..اقهر الضعفاء واصعد فوق جثثهم)
وهو ما عرب عنه نيتشة ـ عند حديثه عن املجتمعات اإلنسانية ـ بقوله(:اإلنسان جاء إىل
احلياة ليتمتع بام فيها ،وكل ما هييء له طريق التمتع فهو خري ،وما يقال عن تساوي اخللق
بعضه م مع بعض خطأ ،بل احلق أن يف الناس سادة وعبيدا ،وعىل العبيد أن هييئوا وسائل
الراحة للسادة)
وما عرب عنه ـ عند حديثه عن االقتصاد ـ بقوله(:البد أن يستثمر القوي الضعفاء بأقل ما
يمكن ،وأن حياول كل مكار خداع السيطرة عىل اآلخرين يف هذا املجال)
وما عرب عنه ـ عند حديثه عن األخالق ـ بقوله(:واألخالق من الضعف؛ إن اجلزء
األعظم من فطرة اإلنسان التعدي والظلم ،وإن اجلزء األقل هو العقل والعاطفة ،واجلزء
األعظم هو الذي جيب أن يتبع) ،وقوله(:والبد أن يامرس اإلنسان كل نوع من أنواع اإلجرام
ليعيش يف رفاه وسعادة)
وما عرب عنه ـ عند حديثه عن السياسة ـ بقوله( :وعىل هذا األساس فالسياسة تقوم عىل
خدمة األقوياء وسحق الضعفاء وكل ما هناك من الدين واألخالق فإنام هو وسيلة للسيطرة
عىل املستضعفني)
وهكذا يف كل الشؤون كان نيتشة ممثال للامدية واإلحلادية بأجىل صورها وأفصح لغاهتا..
وما فعله ليس سوى تطبيق للمبادئ اإلحلادية ،ولقوانني البيولوجيا عىل اإلنسان ،فكانت
النتيجة املنطقية هي نبذ احلب والرمحة وتربير العنف والكراهية.
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وبذلك فإن األخالق املادية هي النفعية املادية ،ومن ثم يكون االنغامس يف كثري من
النشاطات املادية لإلنسان التي حتقق الربح املادي له هو قمة االلتزام اخللقي املادي.
قلت :هال رضبت ِل مثاال عىل القيم املادية ،ليتضح األمر ِل.
قال :من األمثلة الواضحة التي تراها أين رست يف املجتمعات الغربية خصوصا ،ما
يسمى باجلرائم املقنَّنة ..أي التي يسمح هبا القانون ..كالفن اإلباحي ،والكتابات الداعرة،
واستعراضات العرايا ،وقصص اجلرائم وما شابه ذلك ..فأي فيلم داعر أرخص يف إنتاجه
عرشات املرات من إنتاج فيلم عادي ،وأرباحه تزيد عرشات املرات عىل أرباح الفيلم العادي.
إن إنتاج أمثال هذه األفالم من منظور املعايري املادية أفضل من إنتاج فيلم يلتزم باملعايري
الثقافية واإلنسانية ..ومع غياب أي منظومات أخالقية متجاوزة للنظام الطبيعي املادي تصبح
اللذة هي اخلري واألمل هو الرش ..ويصبح ما حيققه اإلنسان نفسه من منفعة مادية تزيد من
إمكانيات بقائه املادي هو اخلري األعظم ،أو كام عرب عنذلك [بنتام] صاحب مذهب املنفعة:
(لقد أخضعت الطبيعة البرش حلكم سيدين ،مها :اللذة واألمل ،فهام وحدمها اللذان حيكامن
أفعالنا)
قلت :أال يمكن للعقل املادي أن يولد منظومات أخالقية يستغني هبا عن الدين؟
أجابني بقوله :ال ..ذلك مستحيل ..فالعقل يستطيع أن خيترب العالقات بني األشياء
حكام قيم ًيا عندما تكون القضية قضية استحسان أو
وحيددها ،ولكنه ال يستطيع أن يصدر ً
استهجان أخالقي ..فالطبيعة والعقل عىل السواء ال يمكنهام التمييز بني الصحيح واخلطأ ،بني
اخلري والرش ..فهذه الصفات ليست موجودة يف الطبيعة.
قلت :ولكني أرى الكثري من السلوكات الطيبة يف املجتمعات التي ال هتتم بالدين ،وال
تعُتف باإلله.
قال :ذلك صحيح ..ولكنه حمدود بذلك املجال ..فمحاولة إقامة األخالق عىل أساس
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عقيل ال تستطيع أن تتحرك أبعد مما يسمى باألخالق االجتامعية ،أو قواعد السلوك الالزمة
للمحافظة عىل مجاعة معينة ..وهي يف واقع األمر نوع من النظام االجتامعي ..أو نوع من
اإلجراءات والقوانني اخلارجية ،كام أن التحليل العقيل لألخالق خيتزهلا إىل أنانية وتضخيم
للذات.
قلت :ولكن م ع ذلك أال نستطيع أن نقول بأن اإلنسان يف تلك املجتمعات قد جتاوب
مع ذلك الوضع ،وبالتاِل أصبح طبيعيا وفطريا بالنسبة له؟
قال :ذلك يف ظاهر األمر ..لكن حني نتفحص األمر بيشء من العمق نجد أن يف اإلنسان
ما يرفض هذا النموذج املادي ..بل نجد ما يدل عىل أن األخالق احلقيقية ضد الطبيعة واملادة..
قلت :كيف ذلك؟
قال :أال ترى أن اإلنسان يضحي بنفسه من أجل الوطن أو من أجل جوانب معنوية
ليست هلا أي قيمة مادية ،ويموت دفاعا عن الرشف ،وهو ،حينام يرى مشهد العدالة املهزومة،
قد هيب لنرصة املظلوم برغم القوة الغاشمة ،وبالرغم من أنه يعرف أن هذا قد يودي به ،ولكن
مع ذلك يكون عىل استعداد للتضحية بنفسه من أجل الغري ..فإذا غامر اإلنسان بحياته فاقتحم
منزال حيُتق لينقذ طفل جاره ،ثم عاد حيمل جثته بني ذراعيه ،فهل نقول إن عمله كان بال فائدة
ألنه مل يكن ناجحا!؟
قلت :هل تعني بذلك أن القيم اإلنسانية تتناقض مع اإلحلاد؟
ملموسا فاص ً
ال بني اإلنسان
قال :أجل ..فالتضحية عىل سبيل املثال متثل خ ًّطا فار ًقا
ً
واحليوان ..وهو مبدأ مناقض ملبدأ املصلحة واملنفعة واحلاجات..
قلت :لكني أرى املجتمعات املتقدمة..
بمجرد أن قلت هذا راح يقاطعني ،ويقول :بأي معيار تصنفها جمتمعات متقدمة ..إن
هذا مصطلح استكباري عنرصي ال عالقة له باألخالق ،وال بالقيم ..وهو مفهوم مادي ،ال
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عالقه له باإلنسان ،وال بقيم اإلنسان.
بل إن هذه املجتمعات التي تصفها بذلك الوصف انحرفت باإلنسان انحرافا شديدا
مليئا بالعنرصية واالستبداد والتكرب..
***
كان هذا أول هاد اهتديت به إىل ما يف اإلحلاد من انحرافات ،وتبني ِل من خالله أنه ال
يمكن أن تقوم لإلنسان قائمة من غري دين حيفظ وجوده وحقيقته وقيمه ،ولو مل يكن يف الدين
إال هذه املصلحة لكفى.
التقيت بعده عامل أخالق ،قال ِل ،وهو حياورين ،بعد أن طرحت عليه تساؤاليت حول
إمكانية اجلمع بني التحرر من الدين والتحيل بالقيم( :)1هناك مشاكل كثرية حتول دون ارتباط
القيم النبيلة باإلحلاد ..أوهلا ،وربام تعرفه هي أنه ال وجود يف املنطق اإلحلادي ليشء اسمه النبل
أو األخالق ..ألن كل يشء مادي ..واملادية يستوي أمامها كل يشء..
والثاين ،وهو األخطر هي أن صاحب اخللق يقوم بالكثري من التضحيات واملتاعب
واملجهودات ،وهو لذلك ينتظر عوضا ..فقد يكون الصدق ـ مثال ـ سببا يف خسارة مالية ،أو
فقدان مكانة اجتامعية ،بل قد يوقع الصدق أحيانا يف عقوبات جسدية ..ونفس اليشء يقال عن
الكذب ،فالكاذب ال يعاقب دائ ًام عىل كذبه يف الدنيا ،بل قد يكون كذبه وسيلة إىل كسب ماِل،
أو نيل منصب اجتامعي ،أو تفادي أذى جسدي ،ولوال ذلك ما كذب إنسان.
فاملشكلة إذن هي أن الذين ينفعون املجتمع قد يصابون بأرضار مادية ،بينام الذين
يَضونه قد ينتفعون مادي ًا ..فإذا مل يكن هنالك وازع مثل الوازع املوجود يف الدين ،وهو وجود
خالق يرى ويسمع ما يفعل البرش ،ودار أخرى يثيب اهلل فيها املحسن عىل إحسانه ،ويعاقب

(  )1انظر :الفيزياء ووجود اخلالق :مناقشة عقالنية إسالمية لبعض الفيزيائيني والفالسفة الغربيني ،أبو القاسم حاج محد.
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امليسء عىل إساءته ،فإن الكسب املادي يف هذه احلياة هو وحده الكسب املعترب يف النظرة املادية،
أما الصادقون األمناء املوفون بعهودهم فهم هبذا االعتبار املادي مغفلون ال عقل هلم.
والنتيجة الطبيعية اخلطرية هلذا ،هي أن سيطرة مثل هؤالء عىل املجتمعات وعىل العامل
يصبح تقويض ًا لكل املبادئ التي تقوم عليها احلياة اإلنسانية.
سكت قليال ،ثم قال :ليس ذلك فقط ما مل يفطن له أولئك املجرمون الذين ينرشون
اإلحلاد بني الناس باسم التنوير ..هم ال يعرفون أن عامة الناس مفطورون عىل أن هذه القيم
قيم حيسن هبم أن يلتزموا هبا ،فهي جزء من تكوينهم العقيل ،وهم يشعرون لذلك بالسعادة
حني يصدقون احلديث ،ويؤدون األمانة ،ويوفون بالعهد ..ويشعرون بالشقاء حني يكذبون،
أو خيونون ،وينكثون.
ولذلك فإن امللحد الذي يريد أن يترصف وفق ما يقتضيه إحلاده؛ يمر بحاالت يشعر
فيها بالتمزق بني وازعه الداخيل ،وتفكريه العقالين؛ فبينام يقول له الوازع الداخيل :اصدق فهذا
أريح لنفسك وأسعد لقلبك .يقول له فكره :لكنك تعتقد أنه ليس وراء احلياة من حياة،
يفوت عليك لذة عاجلة ،ففيم التضحية هبا وأنت ال تنتظر أخرى بعدها
والصدق يف هذه احلال ي
آجلة؟
قلت :لكن الواقع أنه ما كل امللحدين كذابون ،وال كل املؤمنني صادقون؛ فقد يصدق
امللحد ،وقد يكذب املؤمن.
قال :أجل ..لكن امللحد حني يصدق يتناقض مع مقتضيات مبدئه ،أي إنه ال يصدق
يفوت عليه مصلحة إال حني يتخىل مؤقت ًا عن مبدئه أو عن عقله ..أما املؤمن فاألمر
صدق ًا ي
بالنسبة له عكس ذلك متام ًا ،فهو حني يكذب يكون قد سلك سلوك ًا يتناقض مع مبدئه ومع
عقله ،وحني يصدق يكون موافق ًا هلام ولفطرته ..وعليه فإنه كلام كثر عدد امللحدين ،واشتد
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اقُتاهبم من مقتضيات مذهبهم فإن الكذب عندهم سيزداد ال حمالة ،وكلام كثر عدد املؤمنني
واشتد استمساكهم بدينهم ،ازداد عدد الصادقني منهم ال حمالة.
قلت :لقد سمعت بعض الفالسفة املاديني يذكر أنه ال معنى للسلوك اخللقي الذي
يامرسه املتدينون ..ذلك أن من يعمل اخلري رجاء الثواب ال يكون سلوكه هذا سلوك ًا خلقياً،
بل جتاري ًا؟
ابتسم ،وقال :وليكن جتاريا ..وما الَضر فيه ..ما دامت التجارة مع اهلل ..وما دام ذلك
املضحي الذي تأمل بسبب تضحيته وصدقه يشعر بلذة ما فعل ،وأن ما فعله من خري سيعوض
عليه ..أمل يعلم هؤالء أن التضحية املطلقة التي يدعون إليها ،وهم يكذبون يف ذلك ،أمر يتناىف
مع العقل الذي يسري عليه الناس يف حياهتم الدنيوية كلها ،وإال لو كانت مثل هذه التضحية مما
يدعو إليه العقل ،لكان أعقل الناس هم الذين ال يسعون لنيل لذة ،وال يعملون عىل اتقاء أذى..
وإذا كان هذا غري سائغ عق ً
ال فلامذا يسوغ يف حالة السلوك اخللقي؟ ..وما الفرق بني هذا
السلوك وغريه من أنواع السلوك؟
قلت :قد يقال إن الفرق هو ما ذكرته من أن يف اإلنسان وازع ًا داخلي ًا يدعوه إىل السلوك
اخللقي؟
قال :وهنا تكمن مشكلة أخرى للملحد الذي ال جيد كيف يوفق بني ذلك الوازع
الداخيل الذي يدعوه إىل مكارم األخالق ،والعقل الذي يدعوه إىل حتصيل ما ينفعه ودرء ما
يَضه ..فأنت ترى أنه ال حل عند امللحد؛ ألن إحلاده يوجب عليه ،إما أن يكون داعي ًا إىل نبذ
األخالق ،أو يكون داعي ًا إىل نبذ العقل ،وكال الطرفني يف قصد األمور ذميم.
قلت :فكيف حيل الدين هذا اإلشكال؟
قال :الدين احلق حيل هذا بطريقة بسيطة ،وهي أنه يقنع العقول والقلوب بأن األخالق
نفسها تقتيض أن يثاب املحسن عىل إحسانه ،ويعاقب امليسء عىل إساءته ..ولكن هذا ال يأيت يف
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دار الدنيا كام هو مشاهد ..وال يمكن إذن أن يأيت إال يف حياة أخرى بعد هذه احلياة ..وأنت
تعلم طبعا أنه ال يمكن القول بوجود حياة ثانية ،ووجود جزاء فيها إال إذا اعتقدنا بأن هنالك
إله عليم عادل حكيم ،يعلم ما يعمل الناس يف حياهتم األوىل ليجازهيم عليه يف حياهتم
األخرى ..فاملؤمن يعمل اخلري ألن اهلل فطره عىل حبه ،ويعمله ألن اهلل يثيبه عىل فعله ،وال
تناقض بني األمرين ألن إثابة املحسن هي نفسها مبدأ خلقي.
سكت قليال ،ثم قال :من خالل بحثي يف هذا اجلانب وجدت القرآن ..الكتاب املقدس
املسلمني . .مليئا بمثل هذه املعاين ،ففيه هذه اآلية التي أعتربها شعارا عظيام للقيمَ ﴿ ..ه ْل
إلحس ِ
ان إِ َّال ْ ِ
اإل ْح َسان ﴾ [الرمحن ..]60 :وأنت ترى أن السؤال يف اآلية سؤال
َجزَ اء ا ْ ِ ْ َ
استنكاري ،وكأهنا تقول :إن هذا هو األمر الذي تدلكم عقولكم عىل أنه ينبغي أن يكون؛
فكيف تتوقعون غريه؟
جتول قليال يف أنحاء القاعة ،ثم قال :إن هذا الربهان الذي يدل بكل اللغات واألساليب
عىل وجود اهلل ..بل عىل رضورة وجوده ..ال يرتبط بنا فقط كبرش ،بل هو يرتبط بنظام كوين
عظيم ممتلئ بالتناسق والعناية الدالتني عىل أن هلذا الكون مبدع ًا حكي ًام رحيام ..واحلكيم ال
يفعل شيئ ًا عبث ًا.
ولذلك كان عدم وجود دار آخرة يلقى فيها املحسن ثواب إحسانه ،وامليسء عقاب
إساءته مما يتناقض مع تلك احلكمة وذلك اإلحكام.
وقد رأيت من خالل مطالعايت الكثرية للقرآن كتاب املسلمني املقدس أنه يدعو إىل
التفكر يف الكون ملعرفة أن له خالق ًا حكي ًام مل خيلق أي يشء عبث ًا وال لعب ًا وال باط ً
ال ،وإنام خلق
باحلق ،أي من أجل غاية ..وقد وجدت يف أكثرها ربط ًا بني نفي البطالن واللعب والعبث عن
خلق الكون ،وبني أنه ال بد أن تكون هناك دار آخرة ..أي إنه لو مل تكن آخرة لكان خلق هذا
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الكون كله عبث ًا وباط ً
ال ولعب ًا ومل يكن حق ًا؛ ألن هذا يتناىف مع اإلحكام الذي فيه ،ومع ما يدل
عليه هذا اإلحكام من كونه خملوق ًا خلالق حكيم..
فاخلالق احلكيم ال خيلق خلق ًا فيأمرهم وينهاهم ،ثم جيعل مصري الذين استجابوا لرسله
فعملوا صاحل ًا كمصري الذين متردوا عليهم وخاضوا فيكل فعل قبيح؛ فاآلخرة إذن رضورة
خلقية.
اسمع هلاتني اآليتني لُتى كيف جعلت اإلحكام يف خلق اهلل دلي ً
ال عىل رضورة وجود
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات
الس ييئَات َأ ْن ن َْج َع َله ْم كَا َّلذي َن آ َمنوا َوعَملوا َّ
ب ا َّلذي َن ْ
اآلخرةَ ﴿ :أ ْم َحس َ
الص َ
ُتحوا َّ
اج َ َ
ِ
حيكم َ
احل يق َولِت ْجزَ ى ك ُّل
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض بِ ْ َ
ون (َ )21و َخ َل َق اهللَّ َّ
َس َوا ًء حمَ ْ َياه ْم َو َممَاهت ْم َسا َء َما َ ْ
َن ْف ٍ
س بِ َام ك ََس َب ْت َوه ْم َال ي ْظ َلم َ
ون﴾ [اجلاثية]22 ،21 :
واسمع هلاتني اآليتني كيف ربطت أوالمها بني خلق السموات واألرض باحلق ،وبني
عدم الظلم ،وكيف ربطت اآلية التالية بني عدم خلقها باط ً
ال وبني مساواة املحسنني باملسيئني:
الس َام َء َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْينَه َام َباطِ ًال َذلِ َك َظ ُّن ا َّل ِذي َن َك َفروا َف َو ْي ٌل لِ َّل ِذي َن َك َفروا ِم َن
﴿ َو َما َخ َل ْقنَا َّ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ات كَاملْ ْف ِس ِدي َن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َأ ْم ن َْج َعل املْت َِّقنيَ
َّار (َ )27أ ْم ن َْج َعل ا َّلذي َن آ َمنوا َوعَملوا َّ
الص َ
كَا ْلف َّج ِار﴾ [ص]28 ،27 :
سكت قليال ،ثم قال :إن اآلخرة رضورة خلقية ،ولو شئت لقلت رضورة عقلية؛ ألن
املبادئ اخللقية ،هي من بني املوازين التي فطر اهلل عليها العقول لقياس األمور وتقويمها،
فالذي يتناىف مع األخالق يتناىف مع هذا العقل الفطري.
قلت :فكيف ختاطب من ال يؤمن إال بام تقوله العلوم املادية؟
قال :العلوم املادية البحتة ال تتناىف مع اهلل ،وال مع اليوم اآلخر ،بل هي تدل عليهام..
واملشكلة ليست فيها ،وإنام يف توجيهها وفلسفتها ..ولذلك فإن الذي يتصور احلياة حمصورة يف
تلك القوانني املادية ،ويلغي الروح والقيم املرتبطة هبا ييسء إىل تلك العلوم ألنه حيملها فوق
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ما حتتمل ،ذلك أنه ال مكان يف الفيزياء وال يف غريها من العلوم الطبيعية للقيم اخلٌ ٌلقية ،أو
اجلاملية أو غريها من القيم؛ ذلك ألن جمال هذه العلوم إنام هو الكائنات الطبيعية ،لكن الناس
ال يكفيهم يف حياهتم علمهم بالطبيعة مهام ازداد وعظم؛ إهنم حيتاجون مع هذا إىل قيم هيتدون
هبا يف معامالهتم ،فإذا ح َّلت العلوم الطبيعية حمل الدين كام يريد هلا امللحدين يف عرصنا ،وإذا
حرص احلق فيام يأيت عن طريق هذه العلوم؛ فأنى جيد الناس تلك اهلداية التي هي من رضورات
حياهتم؟
سكت قليال ،ثم قال :إن كثري ًا من مالحدة العلامءالطبيعيني يعُتفون هبذه املشكلة
لكنهم ال حيريون هلا جواب ًا ..فقد نقل (تيلر) عن عامل األحياء الربيطاين (ميداور) وهو ملحد
مثله قوله( :إن اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالبدايات والنهايات أمر خارج – منطقي ًا – عن
مقدرة العلم الطبيعي)( ..)1ثم يعلق عىل هذا بقوله( :إن هذا مسلك يصعب قبوله ،فام زالت
هنالك فجوه يف حياة أناس كثريين بسبب انعدام الغاية هذه .لقد كتب العامل النفسان كارل
يونج( :إنه مل يكن من بني مرضاي الذين هم يف النصف الثاين من عمرهم أحد مل تكن مشكلته
يف النهاية هي الظفر بنظرة دينية إىل احلياة)
ثم ينقل عن صحفي معارص – يقول عنه :إنه ابن ألحد الفيزيائيني – قوله( :إن العلم
الطبيعي ليس سلعة حمايدة أو بريئة يمكن أن يستخدمها لالستفادة منها قوم ال يريدون إال أن
يكون هلم نصيب من قوة الغرب املادية ..إنه مدمر روحي ًاٍ ،
مود بكل املرجعيات والتقاليد
القديمة ..وبعد أن يودي بكل منافسيه يبقى السؤال :أي نوع من احلياة تلك التي يقدمها العلم
الطبيعي ألهله؟ ..ماذا يقول لنا عن أنفسنا وكيف نحيا؟) ،ثم جييب عىل ذلك بقوله( :ليس
هنالك من جواب جاهز عىل هذا السؤال)
***
(  )1عندما دقت الساعة صفر ًا ،جون تيلر ،ص.5
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كان لكلامت عامل األخالق املؤمن تأثريها الكبري عىل نفيس ،لكنها مل تؤثر فيها التأثري
الكايف ،فقد كنت أتصور أنه يمكن للمالحدة واملاديني أن جيدوا منافذ هلم تعوضهم عن اهلل
واليوم اآلخر ،ومن تلك املنافذ القوانني ..وقد دعاين إىل ذلك ما رأيته من تأثري القوانني
ورصامتها يف بعض املجتمعات امللحدة..
وهلذا رحت لصديق آخر ِل  ،كان يعمل أستاذا يف اجلامعة ،وكان باحثا يف تاريخ
القوانني ..رحت أسأله عن العالقة بني القانون االخالق ،وهل يمكن إقامة القانون من دون
أخالق؟ ..وكان قصدي من هذا السؤال هو إجياد خمرج لإلحلاد حتى يستطيع احلفاظ عىل القيم
من دون تفريط يف تصوراته الفكرية ..أي أن تصبح القوانني الرادعة هي املحفز والزاجر بدل
اإلله.
عندما سألته عن هذا تأمل قليال ،ثم قال :سأرضب لك مثاال تستنتج من خالله هذه
العالقة ..فلنفرض أنه طرحت قضية أمام القانون ،وتعمد الفريقان وشهودمها الكذب ،فلم
يتبني الصدق أمام القايض ..حينها هل يمكن للقايض أن يقيض بالعدل؟
قلت :ذلك مستحيل..
قال :أجل ..ذلك مستحيل ..ألنه البد من قانون آخر حيرك الناس ،وحيملهم عىل
اإلدالء بالبيانات الصادقة للوصول اىل العدل ..لقد اعُتفت مجيع حماكم العامل هبذا املبدأ ،حتى
أهنا تلزم كل شاهد بالقسم قبل اإلدالء بشهادته ..وهو دليل يؤكد أمهية العقائد الدينية لصون
حرمة القانون.
سكت قليال ،ثم قال :أمر ثان ..وهو البد أن تعرفه بخصوص هذه العالقة ،وهو أن
القانون ال يمكن أن يؤثر حتى يشعر مرتكب اجلريمة بأنه مذنب ،ويعتربه املجتمع مذنبا..
ويقبض عليه رجال الرشطة بكل اقتناع ،ثم يصدر قايض املحكمة ـ وهو يف غاية االطمئنان ـ
حكام ضد ذلك الرجل ..ولذلك كان البد أن تكون كل جريمة ذنبا أيضا..
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لقد نص عىل هذا أصحاب املدرسة التارخيية من رجال القانون ،فقد قال أحدهم( :إن
أي ترشيع لن يصيب هدفه اال اذا كان مطابقا لالعتقادات السائدة عند املجتمع الذي وضع له
ذلك القانون ،ولو مل يطابق الترشيع اعتقادات املجتمع ،فالبد من فشله)
سكت قليال ،ثم قال :أمر ثالث ..وهو أن خوف الرشطة واملحكمة اليكفي لدرء
اجلرائم ،وإنام البد أن يكون هناك وازع يف املجتمع يمنع الناس من ارتكاب اجلرائم ،ألن
الرشاوي ،واملحسوبيات ،وخدمات املحامني البارعني ،وشهود الزور كلها عوامل تكفي
حلامية املجرم من أي رشطة أو حمكمة إنسانية ،واملجرم اليرهب عقابا ،أي عقاب ،لو استطاع
أن يفلت من أيدي القانون.
بعد أن ذكر ِل هذا رحت أقول له :فام البديل إذن؟
قال :البديل الوحيد املتاح لإلنسان هو العودة هلل ..فال يمكن أن يكتشف نفسه ،وال
حقيقته ،وال قيمه ،وال فطرته من دون تلك العودة.
قلت :فهال وضحت ِل رس ذلك؟
قال :ألن الرشع االهلي يستويف كل ما ذكرته لك من أمور ،فعقيدة اآلخرة ،التي حيملها
الرشع االهلي ،هي خري وازع عن ارتكاب اجلرائم ،وهي تكفي لتبقى إحساسا باجلريمة واللوم
يعمل يف قرارة ضمري االنسان،لو أدىل بشهادة كاذبة أمام القايض.
والوازع الذي يمنع من ارتكاب اجلرائم ليس هو الدين يف حد ذاته ،فإنه اليقدم لنا
ترشيعا فحسب ،وإ نام خيربنا أن صاحب هذا الترشيع يشاهد كل أعاملنا من خري ورش ..فنياتنا
وأقوالنا وحركاتنا بأكملها تسجل بواسطة أجهزة هذا املرشع ،ولسوف نقف بعد املامت أمامه،
ولن نستطيع ان نفرض ستارا عىل أدنى أعاملنا.
ولو أننا استطعنا اهلروب من عقاب حمكمة الدنيا ،فلن نتمكن بالتأكيد من أن نفلت من
عقاب صاحب الترشيع الساموي ..ولو أننا حاولنا تفادي عقاب الدنيا .فسوف نذوق عذابا
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مضاعفا يوم القيامة ،يفوق عقاب األرض ماليني املرات ،قسوة وعنفا.
قلت :ولكن واقع املتدينني خمتلف عام تقول ..بل نجد فيهم املتطرفني اإلرهابيني الذين
يرتكبون كل أنواع اجلرائم؟
قال :هذا وقع ال يمثل التدين وال الدين ..وهو واقع أسسه املستكربون واستثمروه..
أما الدين فأعظم من أن يمثله أولئك املتطرفون.
قلت :ولكنهم مع ذلك متدينون.
قال :أرأيت إن وجدت فاكهة مسمومة بسبب بعض املبيدات التي وضعت عليها ..هل
تنظف الفاكهة ،أم تبحث عن فاكهة أخرى غري مسمومة ،أم أنك حترم الفاكهة عىل نفسك،
وتدعو غريك لتحريمها؟
قلت :ال أشك أين ال أقوم بالثالث ..بل أقوم باألول أو الثاين.
قال :فهكذا الدين ..فوجود أفراد مسمومني فيه ال يلغي الدين ،وإنام يدعونا إىل البحث
عن الدين اإلهلي الصحيح الذي يمثل القيم اإلهلية التي أرادها اهلل لإلنسان ،ومن اإلنسان.
***
كانت هذه الكلامت دافعا ِل للبحث عن الدين احلق الذي تتوفر فيه كل اخلصائص التي
جتمع بني مقتضيات العقل والسلوك ..واحلمد هلل ما أرسع ما تداركتني هداية اهلل وعنايته
اخلاصة يب ..وما أرسع م ا وجدت اهلداة الذين من اهلل عيل بصحبتهم ،وبأن جعلني فردا يف
جمموعتهم.
برهان النبوة:
بعد أن أهنى الرجل الثاين حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان القيم] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي عن بره ان من براهني اهلداية املبينة ،أطلقت عليه اسم [برهان النبوة] ..وهو برهان
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يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
فاهلل برمحته مل يتواصل مع آحاد خلقه برعاية حاجاهتم وإجابة دعواهتم فحسب ..ومل
حيفظ عليهم حياهتم بالقيم التي وفرها هلم فقط ..وإنام أضاف إىل ذلك إرسال وسائط اهلداية
هلم ليكونوا نامذج تيرس عليهم حتقيق الكامل ،وليبلغوهم احلقائق التي ال يمكن أن يصلوا إليها
بعقوهلم املجردة.
وقد كان أول ما دفعني إىل هذا الربهان هو شعوري بأن الذي خلق هذا الكون ـ إن كان
موجودا فعال ـ فإنه البد أن يتصل بخلقه بأي طريقة من الطرق ليعرفهم بنفسه أوال ،ويعرفهم
بحقيقتهم وغاية وجودهم ثانيا ،وليعلمهم كذلك القيم التي عليهم أن يسلكوها لينسجم
وجودهم مع الكون مجيعا.
وقد التقيت حينها رجال مجع بني الفلسفة والعلم راح يقول ِل ـ بعد أن عرضت له ما
خطر عىل باِل ـ :إن ما تقوله صحيح ..ومنطقي ..فيستحيل عىل من صمم هذا الكون هبذا
اإلبداع ،وأبرز فيه خللقه كل أنواع العناية والرعاية ،أن يغفل عن هذه النقطة التي اهتدى إليها
عقلك ..ذلك يستحيل.
ذلك أن االنسان اليستطيع أن يصل اىل حقائق الوجود الكربى بجهوده الشخصية..
وال يستطيع أن يصل إىل فهم أرسار بدء احلياة وهنايتها ..وال حقائق الرش واخلري ..وال كيفية
تنظيم أجهزة احلياة(.)1
و هلذا ترى قومنا ،بل من قبلهم من الفالسفة تاهوا بعقوهلم ،ومل يتمكنوا أن يصلوا هبا
إىل يشء ..لقد ذكر صديقنا [ألكسيس كريل] هذا ،فقال( :إن مبادىء الثورة الفرنسية ،وأفكار
ماركس ،ولينني ،التنطبق إال عىل االنسان العقيل املثاىل ..ومن الواجب أن نشعر برصاحة تامة
بأن قوانني العالقات االنسانية مل تكشف بعد..أما االجتامع واالقتصاد وما أشبههام ،فهي علوم
(  )1االسالم يتحدى :وحيد الدين خان.
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افُتاضية حمضة ،بدون أدلة يمكن اثباهتا هبا)
ومثله قال األستاذ [ج .و .ن .سوليفان]( :إن الكون الذي كشفه العلم احلديث هو أكثر
غموضا واهباما من التاريخ الفكري بأكمله ،والشك يف أن علمنا عن الطبيعة أكثر غزارة من
أي عرص مىض ،ولكن هذه املعلومات كلها غري مقنعة ،فنحن نواجه اليوم االهبام واملتناقضات
يف كل ناحية)
إن هذا اجلهل املطبق لإلنسان بمثل هذه احلقائق الَضورية يستدعي البحث عن مصدر
آخر نتعرف من خالله عىل هذه احلقائق.
ثم التفت إِل ،وقال :إن هذه احلالة وحدها تكفي لنتبني حاجتنا الشديدة اىل التواصل
مع مبدع هذا العامل ،ذلك أن رس احلياة يدل عىل أنه البد أن تأيت املعرفة من اخلارج متاما مثلام
يأتينا الضوء واحلرارة اللذين تتوقف عليهام حياة االنسان.
قلت :فلم ال يكون هذا التواصل عرب كل شخص عىل حدة ،وال حيتاج إىل خواص
الناس ،ليتم التواصل عرب واسطتهم؟
نظر إىل الشمس ،وقال :إن طرحك هذا يشبه من يطلب أن يكون لكل إنسان شمسه
اخلاصة به ..والتي ينري هبا الكون متى شاء ..وجيعله مظلام متى شاء.
قلت :ما تعني؟
قال :كام أن الشمس واسطة النور والدفء ..وأشياء كثرية مما تنعم به أجساد الناس
وحياهتم ..فإن وسائط اهلداية اإلهلية هم شموس األرواح وهداهتا.
قلت :هال وضحت ِل أكثر.
قال( :)1احلدس الشخيص ال يستفاد منه إال لتثبيت اإليامن واليقني بعد اقتناع العقل
وانكشاف احلقائق ،لكنه ال يصلح أن يكون مصدرا يتفق عليه الناس ألنه خاص بكل منهم
(  )1انظر :مقاال بعنوان [نبوة حممد] ،أمحد دعدوش وربى احلسني..
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عىل حدة ،وال يمكن طبعا أن يعتمد مصدرا للترشيع والقوانني ،فال يمكن لبقية الناس أن
يتحققوا من زعم أحد بأنه تلقى قانون ًا إهلي ًا بحدسه اخلاص.
قلت :فلامذا ال تكون حلقة الوصل هذه من كائنات أخرى غري البرش؟
قال :لقد ذكرين سؤالك هذا بآية وردت يف القرآن ..كتاب املسلمني املقدس ..ففيه هذه
َان ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َم َالئِ َك ٌة َي ْمش َ
اآلية التي جتيبك بكل لفظة فيها﴿ :ق ْل َل ْو ك َ
ون م ْط َمئِنينيَ َلنَزَّ ْلنَا َع َل ْي ِه ْم
ِ
الس َام ِء َم َلكًا َرس ً
وال﴾ [اإلرساء]95 :
م َن َّ
قلت :مل أفهم املراد منها ،فهال وضحته ِل.
قال :هي تريد أن تقول لنا بأن اهلل يبعث للناس رسال من جنسهم لكي يتمكنوا من
رؤيته وخمالطته والتواصل معه والتعلم من سلوكه وأفعاله وأقواله ،وليضعوه أيضا موضع
رسل يف حال إرساله
االختبار والتمحيص ..ولو أن اهلل منح الناس القدرة عىل رؤية املالك امل َ
بدال من رسول برشي ،فربام كان اجلاحدون سيطرحون اعُتاضا آخر من قبيل :وما الذي
يضمن لنا أن هذا املالك مرسل من اهلل أيضا وليس جمرد كائن فضائي أو شيطان متجسد ؟
قلت :إن هذا يقتيض بحثا مستحيال يف هذا الزخم الكبري من األديان ..فمن أدرانا من
هو الصادق من املدعي.
قال :وهنا تكمن مسؤولية اإلنسان يف البحث عن الوحي الصحيح ،والتحقق من
صدق نسبته إىل اهلل وسالمته من التبديل والتحريف ،وذلك بالتحقق أوال من صدق
األشخاص الذين زعموا أهنم أنبياء مرسلون من اهلل ،بدراسة سريهتم ومعجزاهتم وما نقل
عنهم من أقوال وأفعال ،ثم بالتحقق من صدق الوحي الذي جاؤوا به ،وذلك بعرضه عىل
العقل ودالئل احلس ..وغريها من أنواع التمحيص والتدقيق.
***
كانت تلك الكلامت القليلة أول ما دفعني إىل القيام بسمح شامل لألديان باعتبارها
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وحدها من يزعم التواصل مع السامء ،لكني اصطدمت بالكثري من أصحابنا الذين راحوا
يسخرون منهم ،ويزعمون استحالة ذلك التواصل من الناحية العلمية ،فكيف يسمع مدعي
النبوة ،ما ال يسمع الناس ،وكيف يتسنى له أن يرى ما ال يرون؟
لكن اهلل تعاىل برمحته ولطفه وهدايته تداركني ،فأزال عني تلك الشبهة بأيرس األدلة
وأكثرها إقناعا ،قال ِل( :)1إن هناك وقائع كثرية جدا جتري من حولنا يف كل حلظة ،ونحن نعجز
عن ادراكها أو سامعها ،أو االحساس هبا بوساطة أجهزتنا العصبية ،وقد استطاع العلم احلديث
أن ييرس لنا إدراكها بفضل األجهزة العلمية التي اخُتعناها ..وهذه األجهزة تستطيع أن تدل
عىل صوت ذباب طائر عىل بعد بضعة أميال ،وكأنه يطري عند أذنك ..ومن األجهزة العلمية ما
وصل التقدم فيه إىل حد أهنا تسجل صدام األشعة الكونية يف الفضاء.
لقد اخُتعنا آالت كثرية أثبتت أهنا تستطيع إدراك كثري جدا من األحداث التي اليمكننا
سامعها بالطرق السمعية التقليدية ..وهذ الطاقة غري العادية للسامع الختص اآلالت العلمية
احلديثة ،وانام وهبها اهلل لبعض احليوانات أيضا.
فمام الشك فيه أن جهاز سامع االنسان حمدود جدا ،ولكن أجهزة بعض احليوانات
ختتلف كل االختالف؛ فالكلب ،مثال ،يستطيع أن يشم ريح احليوان الذي مر من الطريق ،ومن
ثم استغلت الكالب يف البحث عن اجلرائم واملجرمني..
وهناك حيوانات كثرية تسمع أصواتا خترج عن نطاق أسامعنا ،وقد أثبتت البحوث يف
هذا امليدان أن بعض احليوانات يتمتع بقوة االرشاق ..فلو أنك وضعت حرشة مما يطلق عليه
(العثة) ،وهي حرشة جمنحة عىل نافذة مفتوحة ،فستحدث صوتا يسمع زوجها عىل مسافة
بعيدة جدا.
وهناك نوع خاص من هذه احلرشات يدعى (اجلندب) ،حيك رجليه وجناحيه ويصوت
(  )1االسالم يتحدى :وحيد الدين خان.
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بطريق غري عادية ،ويسمع عىل مبعدة نصف ميل ،وهو حيرك يف هذه العملية ستامئة طن من
اهلواء ،ليدعو زوجه ،وهذه الزوج ترسل أيضا وهي ساكنة بال حراك جوابا النعرفه ،وإنام
يعرفه اجلندب الذكر ،ثم يلحق هبا أينام كانت.
التفت إِل ،وقال :إذا كان األمر كذلك ،فام وجه الغرابة يف ادعاء إنسان أنه يسمع صوتا
من لدن ربه ،اليدركه عامة الناس ..مادام من املمكن أن توجد يف هذا العامل حركات وأصوات
التسمعها آذان االنسان ،ولكن تسجلها اآلالت ..ومادامت هناك رسائل تدركها حيوانات
دون أخرى ..ما هو جانب التعجب واالستبعاد؟.
ثم قال :أم أنك تتصور أن الذي أبدع هذا الكون تضيق قدرته عىل مثل هذا؟ ..إن هذا
مستحيل ..فالذي يمكن تلك احليوانات البسيطة من تلك القدرات اهلائلة ال يعجز أن يرسل
ـ حلكمة يعلمها ـ رسائل خافتة خفية إىل االنسان املختار للرسالة ،بعد أن يودع فيه صالحية
التقاطها وفهمها ..فليس هناك من تصادم يف احلقيقة ،بني مشاهداتنا وجتاربنا العلمية ،فهو
واقع من الوقائع الكثرية التي نشاهدها ونجرهبا يف أمكنة وطرق خمتلفة.
ثم نقل ِل عن صديقنا الدكتور [الكسيس كريل] قوله( :إن حدود الفرد يف إطار الزمان
واملكان هي جمرد افُتاض ،حيث يستطيع عامل اإلرشاق أن جيعلك تنام ،وتضحك ،أو تبكي،
كام يستطيع أن ينقل اليك كلامت أو خواطر ،لست عىل علم هبا ..إهنا عملية التستعمل فيها أية
وسائل ،واليشعر هبا غري عامل اإلرشاق وصاحبه)
ثم قال ِل معقبا عليه :فإذا كان األمر كذلك مع هذا العبد الضعيف ،فكيف باإلله القادر
عىل كل يشء ..كيف يعجز أن يتواصل بطرقه اخلاصة مع من يشاء من عباده.
قلت :أجل ..ما ذكره كاريل صحيح ..وقد عرض العلامء نظريات عديدة لرشح هذه
الصور من عملية االرشاق ،ومنها أن أمواجها تصدر من املخ وتنترش يف العامل أمجع برسعة
فائقة ،ولذلك سموها بنظرية املوجة املخية.
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قال :فإذا كان األمر كذلك ..وكان يف إمكان اإلنسان حتويل أفكاره اىل إنسان آخر ،عىل
بعد غري عادي ،وبدون استعامل أي واسطة مادية ظاهرية ..فلامذ تستحيل نفس العملية بني
اإلله وعباده؟
***
كانت هذه احلوارات وغريها دوافع لتقيص احلقيقة من خالل األديان املختلفة،
والبحث فيها ،ويف مدعي النبوة إىل أن اكتشفت احلقيقة التي دلت عليها كل الرباهني(..)1
وذلك يف مناظرة كربى جرت بني جمموعة علامء من أديان خمتلفة.
حني دخلت قاعة املحارضات يف اجلامعة التي أقيمت فيها املناظرة رأيت مديرها حيمل مكرب
الصوت ،ويقول :بناء عىل مبدأ (حرية التعبري) الذي تبنته جامعتنا املوقرة ..اسمحوا ِل أن أقدم لكم
اليوم شخصيات من خمتلف األديان ..جئنا هبا إىل هذه اجلامعة العريقة لتجيبنا عىل هذا السؤال
اخلطري :من هو اإلنسان الذي يمكن اعتباره وسيطا بني اخلالق واإلنسان ،بحيث يستطيع الضمري أن
يطمئن للسري خلفه ،واالستنان بسنته؟
بعد أن انتهى مدير اجلامعة من تقديمه ،تقدم الكثري من رجال الدين ،وطرحوا أطروحاهتم
املختلفة يف هذا الباب ،لكن الذي أثر يف منها ما قاله عامل مسلم هو السيد سليامن الندوي( ،)2ذلك
أنني رأيته يعُتف بكل الوسائط الذين سبق لغريه أن حتدث عنهم ،ورأيته يثني عليهم مجيعا ،وهذا
أول ما شدين إليه ..والثاين أن طرحه كان يف منتهى العقالنية ،وقد جتاوبت معه كل جوارحي..

(  )1ما نذكره هنا من الدليل عىل نبوة حممد  هو جمرد دليل واحد ..وهو مرتبط هبذا الباب الذي نحن فيه ..أما األدلة عىل
نبوة حممد  فال يمكن حرصها ..وقد خصصنا لذلك سلسلة [حقائق ورقائق]
(  )2أشري به إىل العالمة السيد سليامن الندوي ،وكانت جامعة (مدراس) قد أباحت لبعض أحبار املسيحية من األمريكيني
وغريهم إلقا ء حمارضات يف البحوث التي وقفوا حياهتم عليها ..وقد سبقت حمارضاهتم حمارضات السيد سليامن الندوي ،والتي
ذكرنا ملخصها بترصف كبري هنا خمترصين ذلك مما ذكرناه يف رسالة [النبي اإلنسان]
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طبعا ال يمكنني هنا أن أذكر لكم كل ما قال ..وهلذا سأقتطف منه ما أراه مناسبا هلذا املجلس..
لقد راح يقول ،وهو واقف من غري أن جيلس عىل الكريس الذي أعد له :اسمحوا ِل أن
أخاطبكم ،وأنا واقف ..ألين سأحتدث عن رجل ظل طول حياته واقفا ألداء ما كلف به من مهام..
ومل يعرف الراحة إال بعد أن قىض اهلل بأن يصري يف الرفيق األعىل.
إن السؤال الذي طرحه مدير اجلامعة املحُتم سؤال ال غنى لإلنسان العاقل ..بل ال غنى
لإلنسانية مجيعا عن اإلجابة عنه ..إنه ليس ترفا من البحث ..وال فضوال من املعرفة ..إن احلياة ال
يمكن أن تستقيم لإلنسان إال بمعرفة ذلك اإلنسان ..ألن اهلل الذي خلق هذا الكون ،ورتب ما فيه
أحسن ترتيب ،وخلق اإلنسان ،وأعطاه من القوى والطاقات ما أعطاه يستحيل أن يُتكه مهال من
غري أن يبني له حقيقته وحقيقة ما حوله ،ووظيفته وعالقته بام حوله.
انطالقا من هذا ،فإين يف حمارضيت هذه التي رشفتموين هبا لن أميل عليكم أي فكرة ..ولن
أفرض عليكم أي قناعة ..بل سأكتفي بأن أحدثكم عن رحلتي يف البحث عن هذا اإلنسان ..وسأذكر
لكم قصتي من أوهلا..
صاح رجل من احلارضين :كيف تقول هذا ..وأنت رجل نبت يف اإلسالم من جذوره
األوىل ..بل إن نسبك يرتفع إىل هذا الذي تريد أن حتدثنا عنه.
التفت إليه بابتسامة ،وقال :كل يشء يمكن أن يورث إال اإليامن ..فهو ال يمكن أن يورث..
ألنه وليد القناعة العقلية ..والعقل ال يقنعه إال الغذاء الذي جعله اهلل له.
ولذلك فإين ما شببت عن الطوق حتى رفض عقيل كل املسلامت املوروثة ..بل رحت أحمو
كل عقيدة أمليت عيل ،أو تلقيتها تقليدا.
وقد كان أول ما بدأت به ـ بعد أن أيقنت بأدلة كثرية ال حرص هلا ..وليس هذا حمل ذكرها..
بأن اهلل خلق الكون ،ودبره أحسن تدبري ..وأنه خلق اإلنسان ،ودبر له من التدبري ما يمأل حياته
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بالسعادة والسكينة والسالم ـ أين وجدت يف اإلنسان جانبني :جانب ال خرية له فيه ..فهو فيه مضطر
مكره ال حظ له من احلرية..
وجانب له فيه كل اخلرية ..فهو إن شاء سار ذات اليمني ،وإن شاء سار ذات الشامل ،ال يقف
يف طريقه يشء.
ووجدت أن اإلنسان يف اجلانب الذي أكره فيه يعيش السالم والسكينة يف أروع مظاهرها..
فقلبه خيفق بانتظام ودقة ليمأل جسده بدماء احلياة ..ورئتاه متدانه بام شاء من هواء ..ومعدته هتضم
كل ما يزورها من طعام ..وهكذا كل أجهزته ..ال يعارض بعضها بعضا ،وال يتدخل بعضها يف
ختصصات بعض.
ولكني يف مقابل ذلك وجدت اإلنسان يف جانبه االختياري يعيش فراغا مقيتا ،ورصاعا
حادا ..فقبله يطلب ما خيالف عقله ..ونفسه تصارع روحه ..وكل لطيفة من لطائفه تشتهي أن تكون
الدولة هلا ..واإلنسان حمتار بينها مجيعا ال يدري أي واد يسلك ،وال أي بحر خيوض.
ووجدت البرش خيتلفون يف اختياراهتم ..وينجم عن اختالفهم رصاع حاد بينهم وبني
أنفسهم ،ورصاع حاد بينهم وبني البرشية مجيعا ..بل بينهم وبني الكون نفسه.
وقد قلت لنفيس حني رأيت ذلك :أيمكن أن يكون املدبر البديع الذي دبر كل يشء ،وأتقن
تدبريه غاية اإلتقان غفل عن هذه الناحية ..فلم يدبرها ،ومل يضع احللول هلا؟
وبعد تأمل طويل ..رأيت أنه من املحال أن حيصل ذلك ..فكل يشء يدل عىل رمحة اهلل
وحكمته ولطفه ومودته ..ويستحيل عىل من هذه صفاته أن يدع عباده مهال من غري أن يبني هلم
السبيل الصحيح الذي خيرجهم به من هاوية الرصاع.
وقد جعلني ذلك أبحث عن السبيل التي يعلم اهلل هبا عباده..
ووجدت بأدلة كثرية أن الوسيلة الوحيدة املمكنة لذلك هي أن خيتار إنسانا منهم ليؤدي هذه
الوظيفة ..فال يمكن أن يكون معلم اإلنسان إال إنسانا.
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وقد جعلني ذلك أبحث بكل ما أوتيت من جهد ـ ال أمتطي مطية سوى مطية العقل املجرد ـ
عن اإلنسان الذي استحق ذلك الرشف الرفيع ..رشف الوساطة بني اهلل وعباده.
لقد قلت لنفيس يف بداية بحثي عن هذا اإلنسان الكامل الذي استحق ذلك الرشف الرفيع:
الشك أن هذا اإلنسان ممتلئ بالعظمة ..وممتلئ بالشهرة ..ألن اهلل احلكيم يستحيل أن يبعث رجال
خامال مغمورا ال يعرفه الناس ..وإال كيف هيتدون إليه ،وكيف يتأسون به ..وكيف يتعلمون
علومه(.)1
وقد جرين ذلك إىل وضع سجل ضخم لكل العظامء الذين اشتهر هبم تاريخ اإلنسانية ..وقد
وضعت يف ذلك السجل أسامء ملوك جبابرة ،عاشوا يف قصورهم الشاخمة ..ووضعت فيه أسامء قادة
جيوش عاشوا بني ضباطهم وجنودهم ي ْر ِهبون الناس وخييفوهنم بشدة بأسهم ..ووضعت فيه أسامء
مستعمرين دوخوا البالد ،واستولوا َ
عىل املامليك ..ووضعت فيه أسامء حكامء وفالسفة ..ووضعت
فيه أسامء شعراء ..ووضعت فيه أسامء أغنياء..
سكت قليال ،وكأنه يسُتجع ذكريات بعيدة ،ثم قال :لقد وضعت يف ذلك السجل أسامء:
هنيبعل القرطاجني واإلسكندر املقدوين وقيرص الروم ودارا الفاريس ونابليون الفرنيس ..وغريهم
ممن كان يمأل عيون بني آدم بعظمته وأحداث حياته وخمتلف أعامله.
ووضعت فيه أسامء سقراط وأفالطون وديوجنس وغريهم من حكامء اليونان وغري اليونان ـ
مثل سبنرس وأرضابه ـ ؛ وكل من جتتذب سريهتم النفوس وتروق القلوب.
وبعد أن انتهيت من إحصاء ما استطعت من أسامء ..رحت أسأل نفيس ..بل أسأل األسامء
التي مألت عيل عقيل ،كام مألت قبل ذلك سجيل أقول هلا :من منكم لديه الُتياق الذي يضمن به
فالح اإلنسانية؟ ..من منكم لديه الطاقة التي يستطيع هبا أن يضع منهج صالح اإلنسانية
(  )1ننبه إىل أننا اقتبسنا هذه األدلة من كتاب (الرسالة املحمدية) للسيد سليامن الندوي ..وقد اختلط أسلوبنا فيه بأسلوبه بناء
عىل الَضورة الفنية ..ولذلك مل نلجأ للتوثيق كل مرة.
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وسعادهتا؟َ ..من منكم إذا اهتدى الناس هبديه َينجون من املهالك ،ويسلكون سبيل السعادة
عىل حل معضالت البرشَ ،
حريصا َ
واهلناء؟َ ..من منكم وقف حياته َ
عىل عقد أوارص اإلخاء
وكان
ً
بينهم َ
عىل احلق والتوايص يف اخلري؟
لقد قلت هلم :هل يوجد فيكم ما يستعني به بنو اإلنسان َ
عىل ختفيف ما يعانونه من الغمرات
يف حياهتم االجتامعية؟ أم يف أخالقكم وأعاملكم ما ييرس لإلنسانية الشفاء من أمراضها اخللقية
وأوصاهبا النفسية؟ أم يف دعوتكم ما جيلو صدأ القلوب ورينها ،أو يرتق َفت ًْقا يف احلياة االجتامعية؟
مل أجد أي إجابة عىل أي سؤال طرحته ..وقد أجابني مجيع الشعراء واألدباء ابتداء ِمن
هومريوسَ ،إىل امرئ القيس ..فمن بعده من شعراء األمم :بأنه َمل يكن منهم َّإال إثارة كامن
العواطف ،وتنبيه النائم من األفكار ،أو إحداث لذة أو أمل يف النفوس ..أما حل معضالت احلياة
اإلنسانية ،وعويصات مشاكلها؛ فذلك أمر بعيد املنال ..وسبب ذلك بسيط ..وهو أهنم يف سريهتم
وأعامهلم ال ي َقدي مون للناس املثل ا َّل ِتي حتتذى ،واألسوة ا َّل ِتي يقتَدى هبم فيها.
فُتكتهم ،ورحت إىل الفالسفة واحلكامء الذين هبروا العقول بفلسفتهم ،وحاولوا تغيري تيار
احلياة البرشية؛ فلم أجد عندهم ما يشفي غلييل..
وهكذا رأيت يف الكليات املختلفة أفاضل من العلامء وفحول األساتذة واملدرسني ي ْع ِجب
َ
الطلبة فصيح كالمهم ،وبراعة بياهنم ،وبليغ ِحوارهم ،وعَ ْذب حديثهم ،وهم يؤَ يثرون فيهم بذالقة
ألسنتهم ،واتساق أفكارهم ،وترتيب معانيهم .لكنهم؛ ال تعدوا حمارضاهتم جدران كلياهتم وقاعات
حمارضاهتم ،وإذا خرجوا منها أصبحوا كعامة الناس ال يمتازون عليهم بعمل تتخذه اإلنسانية ً
مثاال
وس ْمتًا.
حيتذى ،وال بخل ٍق خيتلفون به عن غريهم َهدْ ًيا َ

كثريا من امللوك اجلبابرة ا َّل ِذين حكموا َ
العامل ،واستولوا
وقد رأيت يف مقابل الفالسفة واحلكامء ً

َ
عىل املامليك ،واستعبدوا األمم ،كم من أرض عمروها ،ومدينة دمروها ،وكم وضعوا شعو ًبا ورفعوا
آخرين ،وكم سلبوا ومنحوا ،ورضوا ونفعوا ..لكن سيوفهم ـ التي قدرت عىل كل ذلك ـ مل تستطع
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أن تستل الرذائل من قلوب أهلها ،وأن حتسم مادة الرش يف نفوسهم ،وأن تطهر صدورهم من فساد
الرسائر ،ذلك الفساد ا َّل ِذي حيمل أهله َ
عىل ارتكاب املعايص واقُتاف السيئات.
لقد وجدت أن أقىص ما يُتتب َ
عىل رهبة املجرمني واملرجفني من سيف امللوك امل َس َّلط عليهم
أن َيسود األمن والسالم سبل البالد وأسواق املدن وشوارعها وحاراهتا ،أما إصالح القلوب
وهتذيب النفوس فمام خيرج عن سلطان السيف وتعجز عنه إرادة امللوك.
أن رأس كل رش إنام ن ََج َم من قصور أكثر امللوكَّ ..
بل وجدت فوق ذلك َّ
وأن كل فساد نبت
نابته يف فناء حصوهنم ،بل يف قصورهم نبعت عيون الفواحش واجلرائم ،ومن حصوهنم انفجرت
رست العدوى َإىل أخالق الناس،
ينابيع الظلم والعدوان ،وعىل أيدهيم تفاقم كل رش ،ومن أخالقهم َ َ
ولِ َفساد قلوهبم وسوء أعامهلم اتسع َ
الـخ ْرق َ
عىل الراقع حتى أعيا األطباء داء املجتمع البرشي.
وقد دعاين ذلك إىل تساؤل غريت به منهج بحثي..
لقد قلت لنفيس :إن كل هؤالء الذين مألت هبم سجلك ال عالقة هلم بام تبحث عنه ..أنت
كمن يبحث يف قوائم املهندسني عن طبيب ..أو يف قوائم األطباء عن مهندس..
نعم ..إن هؤالء هلم شهرهتم التي مألت اآلفاق ..ولكنهم مل يشتهروا بأهنم وسطاء بني اهلل
وعبادهم ..ومل يقل أحد منهم( :إين رسول يوحى إِل) ،ومل يزعم أحد منهم أن لديه الُتياق الذي
يعالج به كل ما حتتاجه البرشية من ألوان العالج.
وقد دعاين ذلك إىل البحث عن كل من له عالقة بدين ..أو يزعم لنفسه ،أو يزعم له أتباعه أن
له عالقة باملبدع الذي أبدع كل يشء.
وقد وجدت يف بداية بحثي أن البرشية مل تستنر يف مجيع عهودها إال هبؤالء ..وأنه ال قيمة تذكر
للملوك ،ومن داناهم أو زاد عليهم بجنب هؤالء..
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لقد وجدت أن يد األيام عبثت ـ كام يشهد التاريخ ـ بالراجا (أشوكا) ملك (ﭘاتيل ﭘاتر) ،ومل ت ِبق
يد ِ
صخورا منقوشة وحجـارة منحـوتة ..أما (بوذا)؛ فإنه ال يزال حيكم
الب َىل من أوامره وأحكامه َّإال
ً
القلوب ،وسننه وقوانينه ال يزال كثري من الناس َيدينون هلا ويطأطؤون الرؤوس لـح ْرمتها.
أثرا بعد عني ،بل
ووجدت أن أوامر ملوك (أجني) و(هستاﭘور) يف دهلي وقنوج َأ ْم َست ً
َد َر َست آثارهم وعَ َفت أعالمهم ،وأصبحت ديارهم كأطالل خولة ..أما (دهرم شاسُت) ـ وهو كتاب
العقائد ا َّل ِذي جاء به ِ
(منو) ـ فال زال باق ًيا ً
نافذا أمره.
ووجدت أن امللك (محورايب) من ملوك بابل كان أول َمن َسن القوانني ،ولكن أين أوامره
وأحكامه؟! لقد نسجت عليها العنكبوت منذ زمان طويل ،ومل تدع يد ِ
الب َىل من قوانينه وأحكامه
شيئًا ..أما تعاليم نبي اهلل إبراهيم فام َب ِر َحت غَ َّضة َط ِر َّية.
ووجدت ِ
(ف ْرعَون) ودعواه (أنا ربكم األعىل) أصبـحت أ ْضحوكَة ..أمـا نبـي اهلل موسى؛ فإنَّه
يسود نوازع القلوب ،ويملك أهواء النفوس ،و َيدين له كثري من الناس ،وت َس يلم آلياته وبيناته طوائف
غري قليلة.
ووجدت قوانني (سولون) زال العمل هبا وشيكًا ،بينام التوراة املنزلة من السامء ال تنفك
أحكامها وقوانيها جتد من خيضع هلا ،وبتعبد هبا.
ووجدت (القانون الروماين) ا َّل ِذي عَ دَّ املسيح جان ًيا جمر ًما ،واعتربه قد اجُتح السوء وأيت
ً
نورا
هشيام
مضمحال ..أما املسيح؛ فإن تعليمه ال يزال ً
ذن ًبا؛ قد خلت القرون تسفيه برياحها؛ فأصبح ً
ـج َّيل به ظلامت القلوب ،وهدً ى َت ْطهر به نفوس املذنبني ،وتزَ كَّي به أرواح املجرمني.
ت َ
ِ
رسى)الفرس ودولته وجربوته ،و( َق ْي َرص) الروم
ووجدت (أبا جهل) وكربياءه ،و(ك ْ َ
وحكومته وطغيانه ..قد طوى الدهر صحائفهم ،وطمست األقدار د َوهلم ،وهتدم جمدهم ،وذهبوا
أدراج الرياح ..أما حممد؛ َّ
فإن حكْمه ما زال باق ًيا َ
عىل الدهر ،وأوامره نافذة ،وسنَّته متَّبعة يف كل زمان
ومكان.
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لكني بعد أن وصلت إىل هذه القناعة وقفت حائرا يف اإلنسان الذي أتبعه من هؤالء مجيعا..
لقد خيل ِل يف البدء :أنه يمكنني أن أعتربهم مجيعا رسجا أستيضء هبا ،وأسلك سلوكها..
لكني وجدت التناقض بني أتباعها حادا بحيث ال يستطيع أحد أن ينضم إىل جهة إال إذا ترك ما
عداها.
وقد جعلتني تلك احلرية أبحث عن املنهج الذي أتعرف به عىل األحق منهم مجيعا بأن يكون
اإلنسان الكامل الذي أبحث عنه.
وقد هداين إىل بعض هذا املنهج لقاء يرسه اهلل مع الشاعر طاغور ..ذلك أين كنت أمتطي
الباخرة (كروكوديا) ـ ا َّل ِتي ركبناها يف عودتنا من مرص واحلجاز ،يف (شباط  )1924ـ وقد اجتمعنا
عرضا بالدكتور طاغور ـ الشاعر الذائع الصيت ـ وكان ً
قافال من سياحته يف أمريكا؛ فسأله بعض
فيها ً
رفقته :ما بال ِن ْح َلة (برمهو سامج) أخفقت يف مساعيها ومل تنجح ،مع أهنا أنصفت األديان ،ومجعت
احلسنات ،وساملت مجيع املِ َللِ ،
ومن مبادئها وأصوهلا أن الديانات كلها َ
عىل حق ،وأن مجيع املصلحني
من األنبياء والرسل واهلداة هم خيار الناس وصلحاؤهم ،ثم إهنا ليس فيها ما خيالف العقل ،أو
يعارض املدنية احلارضة ،أو يناوئ الفلسفة احلديثة ،وصاحب ِ
هذ ِه الن ْيح َلة قد راعى فيها الظروف
الراهنة والشئون املألوفة اآلن ،ومع ذلك كله مل تنل من الفوز شيئًا ،ومل يتَح هلا من النجاح قليل وال
كثري!؟
فأجاب الشاعر عىل البدهية( :إن الن ْيح َلة مل يكن هلا داعية يدعو الناس إليها بسريته الكاملة
وهديه العاِل ،ومل يكن هلا لسان يدعو مؤَ ييدً ا بعمل يصدي قه؛ فتهوي إليه أفئدة الناس وتطمح إليه
أبصارهم ،ويكون هلم من الدعاة أسوة يأتسون هبا ،وقدوة يقتدون هبا)
لقد جعلني كالمه هذا أضع تصورا عن هذا اإلنسان الذي هو حقيق بأن يكون واسطة بني
اهلل وعباده.
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فأول رشوطه أن جتتمع فيه مجيع ألوان الكامل ،وأن يكون حمل قدوة يف مجيع النواحي التي
حيتاجها البرش يف مجيع مناحي حياهتم ..ليتقولب البرش يف قالبه ..ويتحولوا إىل نسخة عنه ..فيرسي
إليهم من كامهلم ما يملؤهم بالكامل.
ولكن هذا الرشط يستدعي رشطا آخر ..وهو أن حيفظ اهلل كل ما يرتبط هبذا اإلنسان ..بحيث
ال تضيع منه صغرية وال كبرية ..فال يمكن للبرش أن يقتدوا إال بمن يعرفون سريته يف مجيع أحواله
ومواقفه.
وقد جعلني هذا أخترص رحلتي يف البحث عن هذا اإلنسان ،بالبحث عن البرش الذي حتقق
فيهم هذان الرشطان(.)1
سكت قليال ،ثم قال :لقد بدأت أبحث يف مجيع مواريث البرشية عمن حتققت حياته بالرشط
األول ..فال يمكن أن أتعرف عىل الثاين إال بعد أن أتعرف عىل األول.
قال رجل من اجلمع :فامذا وجدت؟
قال :لقد بدأت بأقدم األمم عهدً ا ..هنادك اهلند ..لقد وجدت يف تارخيهم مئات ِمن العظامء
والناهبني ..فرحت أبحث عن تفاصيل سريهم ألعرف كيف أصري كامال باالقتداء هبم..

(  )1عرب السيد سليامن الندوي عن هذه الرشوط بقوله( :إن حياة العظيم ا َّلتِي جيدر بالناس أن يت ِ
َّخذوا منها قدوة هلم يف احلياة؛
ينبغي أن تتو َّفر فيها أربع خصال:
1ـ أن تكون تارخيية؛ أي :أن التاريخ الصحيح املمحص يصدي قها ويشهد هلا.
2ـ أن تكون جامعة؛ أي :حميطة بأطوار احلياة ومناحيها ومجيع شؤوهنا.
متسلسلة ،ال ِ
ِ
تنقص شيئًا من حلقات احلياة.
3ـ أن تكون كاملة؛ أي :أن تكون
()4ـ أن تكون عملية؛ أي :أن تكون الدعوة َإىل املبادئ والفضائل والواجبات بعمل الداعي وأخالقه ،وأن يكون كل ما دعا
إليه بلسانه قد حققه بسريته ،و َع ِم َل به يف حياته الشخصية والعائلية واالجتامعية؛ فأصبحت أعامله مث ًال ع ْليا للناس يأتَسون هبا)..
وقد رأينا اختصارها يف الرشطني اللذين ذكرنامها.
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لكني وجدت التاريخ أعجز من أن يعرفني هبم ..لقد وجدت أن الكثري منهم ال يعرف الناس
ِمن شؤون حياهتم وحقائق أحواهلم َّإال أسامءهم ،وهم ال حيظون يف كتب التاريخ بمكانة؛ وإنام ت َعد
سريهتم ِمن علم األساطري وخرافات الوثنية..
تركت اهلند ألذهب إىل فارس حيث صادفت زرادشت ـ صاحب الديانة املجوسية ـ ووجدته
م َع َّظ ًام عند كثري من أتباعه ..وبحثت يف التاريخ عنه وعن تفاصيل حياته ..لكن التاريخ مل ينبئني من
رسا
نبئه ما يريض غلييل ..بل إن التاريخ مل يكشف احلجاب عن وجوده احلقيقي بعد ..فهو ال يزال ًّ
غامضا ِمن أرسار التاريخ ،حتى شك بعض املؤرخني من األمريكني واألوروبيني يف نفس وجوده!
ً
وعذري الذي جعلني أنفر من كل ذلك هو أين وصلت إىل قناعة ال يزعزعها الشك بأن
اإلنسان الذي خيتاره اهلل هلذه الوظيفة العظيمة سيكون حمفوظا يف وجه كل األعاصري ..حتى تبقى
سريته وذكراه منارة هيتدي هبا اجلميع.
بعد أن يئست من زرادشت رست نحو بوذا ..وقد وجدت أن البوذية أقدم األديان ،وأوسعها
انتشارا يف سالف األيام ،فقد كان هلا سلطان َ
عىل اهلند والصني وآسيا الوسطي
نطا ًقا ،وأكثرها
ً
وأفغانستان وتركستان ،وال تزال َإىل اآلن يف سيام والصني واليابان وتبت ..وغريها من دول العامل.
وقد دعاين ذلك إىل البحث عن بوذا ..وكان أول سؤال سألته :هل يقيم التاريخ وزنًا لوجود
بوذا؟ وهل َي ْق ِدر مؤرخ َ
عىل أن يعرض للناس صورة حقيقية لتارخيه؟ وهل يستطيع كاتب أن يصف
ظروفه وأحواله ا َّل ِتي كان عليها يف حياته وص ًفا ً
كامال ال يغادر شيئًا ـ من حتديد زمن ميالده ،ووطنه،
وأصول دينه كام دعا هو إليه ،ومبادئ دعوته وأهدافها ـ؟
وبحثت يف بطون التاريخ ،ويف بطون الكتب املقدسة للبوذيني عن جواب علمي هلذا
السؤال ..فوجدت أن اجلواب عن كل ذلك حمجوب عن علم الناس بظلامت كثيفة مُتاكمة ،وكل
ما أمكن للباحثني أن يعرفوه هو أهنم حاولوا تعيني زمان وجوده بحوادث راجوات بالد (مكده)،
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وتسنَّى ملؤرخ أن ي ِ
قارن زمن هؤالء الراجوات بملوك اليونان ا َّل ِذين
ومل يكن هلم سبيل سوى ذلكَ ،
كانت بينهم وبني راجوات مكده روابط.
وهذه املعارف ..وغريها مما اكتنف بظلامت األوهام واألساطري ..مل يكفني للتعرف عىل
بوذا ..فانرصفت عنه إىل (كونفوشيوس) ـ صاحب الن ْيح َلة املعروفة يف الصني ـ ألبحث يف حياته كام
بحثت يف حياة غريه ..لكني وجدت أن املعلومات الواردة عنه أقل من املعلومات الواردة عن بوذا،
مع أن املنتسبني لطريقته الدينية يبلغ عددهم مئات املاليني.
فانرصفت عنهم ..وعن هذه املنطقة مجيعا ..وصوبت وجهي نحو البالد التي سميت بالد
األنبياء ..وسمعت هبا أسامء كثري من األنبياء مما متتلئ بذكرهم األسفار املقدسة لليهود واملسيحيني..
ورحت أستعمل املنهج العلمي يف البحث ..والذي استعملته مع كل العظامء الذين سبق
ذكرهم ..فوجدت أن أسفار اليهود ا َّل ِتي تضمنت سري هؤالء األنبياء قد خالج املحققني من العلامء
رضوب من الشك يف كل ِس ْفر منها(.)1
فأحوال موسى املذكورة يف أسفار التوراة ـ حسبام يؤكد الباحثون ـ دونَت ِ
ومج َعت بعد موسى
ي
بقرون كثرية ..وأحوال املسيح وسريته مكتوبة يف األناجيل ،واألناجيل ـ كام تعلمون ـ كثرية ،غري أن
أكثرية املسيحيني اقترصت َ
عىل أربعة أناجيل ،أما (إنجيل الطفولة) و(إنجيل برنابا) وغريمها فال
يعتربوهنام .ومع ذلك؛ فإن اإلناجيل األربعة ا َّل ِتي اقترصوا عليها مل َي ْل َق أحد ِمن ا َّل ِذين مجعوها املسيح.
وبحثت عَمن رووا ِ
هذ ِه األناجيل؛ فوجدت التاريخ جيهل ذلك كل اجلهل ..ويزداد املرء شكًّا
َّ َ َ
إذا توصل َإىل حقيقية أخرى؛ وهي :أن الرجال األربعة املنسوبة إليهم ِ
هذ ِه األناجيل األربعة ال يمكن
القطع يقينًا بأهنم هم ا َّل ِذين مجعوها يف الواقع ..فإذا كان األشخاص املنسوبة إليهم ِ
هذ ِه األناجيل ال
يطمئن التاريخ َإىل صدورها عنهم؛ فكيف يطمئن َإىل صحتها؟

(  )1انظر رسالة (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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وزاد الطني ب َّلة أين وجدت اجلهل مطبقا باللغة ا َّل ِتي ك ِتبت هبا ِ
هذ ِه األناجيل يف األصل ،ويف
أي زمان ك ِتبت! فقد اختلف م َفرسوا األناجيل اختال ًفا شديدً ا يف تعيني زمان مجعها وتدوينهاِ :
فمن
َ
ي
قائل أهنا ك ِتبت سنة  60للميالدِ ..
ومن قائل أهنا مجعت بعد ذلك التاريخ بكثري..
لقد نفضت يدي من كل هؤالء بعد أن علمت أنه ال يوجد يف التاريخ ما جييل سريهتم ويرسم
حياهتم لتصري منهاجا للبرشية هتتدي به.
نعم كنت أكن هلم كل االحُتام والتقدير ..ومل يكن يعُتيني الشك الذي اعُتى أولئك
الباحثني حول وجودهم ..ولكني كنت أقول هلم بكل تواضع :أعلم أنكم عظامء ..وأنكم خرية اهلل
من خلقه ..ولكن اعذروين عىل أين مل أنتهج هنجكم ..فليس ذلك احتقارا له وال لكم ..وإنام ألنه
ليس لدي من العلم بكم ما يمكنني من ذلك.
لقد قلت هلم ـ ولعلهم يف غياهب الغيب قد سمعوين ،وعذروين ـ :كيف يمكن اختاذ األسوة
الكاملة ا َّل ِتي تطمئن هلا القلوب إن مل تكن مجيع نواحي احلياة يف الشخصية املقتدَ ى هبا معلومة ،وليس
فيها ما جيهله الناس ،وما هو مكتوم عنهم وراء حجب التاريخ.
إن املقتدَ ى به والذي َيتخذ الناس ِمن حياته أسوة ال بدَّ أن تكون حياته كلها واضحة صافية
كاملرآة ،ليلها كنهارها؛ لتتبني للناس املثل العليا ا َّل ِتي حيتذوهنا يف حياهتم بجميع أطوارها ومناحيها.
لقد قلت خماطبا بوذا( :..اعذرين يا بوذا ..فمع أن عدد املنتسبني إليك ربع سكان املعمورة،
إال أن التاريخ مل حيفظ ِمن سريتك َّإال عدة أقاصيص وحكايات؛ لو أننا نقدناها بمقاييس التاريخ ـ
لنتخذ ألنفسنا قدوة من حياتك وسريتك ـ خلرجنا ِمن ذلك خارسين)
وقلت خماطبا زردشت( :إن املعلومات التي وردتنا عنك قليلة باهتة متناقضة ..فلسنا ندري
أهيا أنت ..هل أنت زرادشت ا َّل ِذي عرفناه ِمن أبيات شعرية يف (كاثا) ،أو أنك زرادشت ا َّل ِذي نراه
يف (وستا) اجلديدة ..وخالصة ما نعلمه عنك ـ إن صح ـ هو أنك ولِدت يف مقاطعة أذربيجان،
ونَرشت دعوتك يف بلخ وأطرافها ،وأن امللك (هشتاسب) دخل يف ِدينك ،ثم ظهرت َ
عىل يدك
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معجزات ،وقد تزوجت وولِد لك أوالد ،ثم توفيت بعد كل ذلك ..فهل يمكن هلذه املعلومات
الضئيلة أن تتأسس عليها حياة أحد من الناس)
وقلت خماطبا موسى( :اعذرين يا موسى ..ال شك أنك عظيم من العظامء ،وأن اهلل اختارك
ِ
ِ
كرا وأوضحهم
يف يوم من األيام لتكون واسطة بينه وبني عباده ..والشك أنك من أكثر األنبياء ذ ً
حياة ..ولكن حياتك مع وضوحها التكفي لتبنى عليها حياتنا ..إن األسفار اخلمسة ِمن التوراة التي
فصلت تفاصيل حياتك ـ بغض النظر عن ذلك االنقطاع اخلطري يف سندها ـ ال تكفي الختاذك أسوة)
نظر سليامن إىل اجلمع ،وقال :ال شك أن فيكم هيودا ومسيحيني ..وال شك أهنم يعرفون أن
األمور ا َّل ِتي كان حيتاج البرش َإىل معرفتها ِمن حياة موسى االجتامعية هي األخالق والعادات واهلدي،
وكل ذلك ال نجده يف سريته.
أما ِذكر أسامء الرجال وأنساهبم وأماكنهم وبالدهم وعددهم فمام ال هيمنا ِع ْلمه يف مقام
ً
كثريا ِمن
القدوة واألسوة واهلداية ،مع أنه هو ا َّل ِذي نراه
مفصال يف التوراة ..وكذلك نرى فيها شيئًا ً
القوانني واملبادئ واألصول ،لكن ِ
هذ ِه األمور والتي سبقتها مهام تكن أمهيتها عند علامء اجلغرافيا
واألنساب واحلقوق؛ فإهنا ال تعنينا نحن ِمن جهة األسوة والقدوة يف احلياة ،وال تَسد اخللل الواقع
يف سرية موسى ِمن ِ
هذ ِه الناحية ا َّل ِتي ال يكمل بياهنا َّإال ِبذكْر أخالقه وشؤون حياته وأحواله يف
معاشـرته؛ وهـو مـا ال بدَّ منه ليتخذه البرش ِم ً
ثاال يعمل به.
سكت قليال يستجمع أنفاسه ،وقال :وهكذا رست أبحث عن كل نبي من األنبياء إىل أن
وصلت إىل املسيح ..املسيح ا َّل ِذي يزيد عدد املنتسبني إليه ـ بحسب إحصاءات األوربيني ـ َ
عىل عدد
املنتسبني َإىل الديانات األخرى.
لقد استغربت كثريا حني علمت بعد جهد جهيد أن شؤون حياته وأحوال معيشته أخ َفى من
غريه وأغمض.
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عظيام ليقف َ
عىل حياة
لقد استفرغ العالمة رينان جهده؛ ولقي من العناء والنصب مبلغًا ً
رسا مكنونًا يف ضمري الزمن مل َيبح
املسيح كاملة تامة؛ ومع ذلك؛ فإن شؤون املسيح وأحواله ال تزال ًّ
به لسانه بعد.
أين قىض املسيح الثالثني ـ أو اخلمس والعرشين سنة َ
وفيم قضاها؟
(عىل األقل) ـ من حياته؟ َ
وبأي األعامل شغل هذا الفراغ الواسع من عمره؟
إن الدنيا ال تعلم عن ذلك شيئًا ولن تعلم ..وحتى السنوات الثالث األخرية ماذا نجد فيها؟..
آيات ومعجزات معدودات ،وبعض ِ
العظات ..ثم قيل إنه ص ِلب؛ فانطوت صحيفة حياته.
سمعت بعض اجللبة يف القاعة أحس هبا السيد سليامن ،فراح يقول :اعذروين ..أنا مل أقل إال
ما وصلت إليه ..وإن كان فيكم من لديه من العلم ما يدلني به عىل خمطوطات قد تكون غابت عني..
فيها تفاصيل أكثر عن املسيح ،أو عن غريه من األنبياء ..فأنا مستعد لسامعها ،بل مرسور بذلك..
ولكن ذلك مل يكن ..ولن يكون.
أنا ال أقول ما أقول جزا ًفا ،وادعاء مني ألجل عقيدة ِل خاصة أعتقدها؛ وإنام هي حقيقة يشهد
هلا التاريخ ،وتؤيدها الرباهني والدالئل.
إن العقل السليم يدل ـ بشواهد كثرية ال يمكن إحصاؤها ـ عىل أن السرية ا َّل ِتي حيق أن يتخذ
الناس ِمنها أسوة حسنة ً
ومثال أعىل؛ ي ْش َُتط هلا قبل كل يشء أن تكون سرية (تارخيية) ،أما السرية
القائمة َ
عىل أساطري ال تدعمها الروايات املوثوق بصحتها؛ فإن من طبيعة اإلنسان أن ال يتأثر بام ْحيكَى
له من سرية لشخصية مفُتضة ال يعرف هلا التاريخ ً
أناس
أصال
صحيحا؛ وإنام ْاخت َلق هلا املناقب ٌ
ً
قصريا حني
أحسنوا الظن هبا ،ورفعوا مكاهنا ،وقد َخيْدَ عون هبذه املناقب بعض الناس أمدً ا
ً
يعرضوهنا عليهم يف ح َّلة قشيبة من األلفاظ ،وثوب قشيب من العبارات ،ثم ال تلبث احلقيقة أن تظهر
إعراضا؛ ألهنا قامت َ
عىل غري أساس من التاريخ.
من وراء غالئل األوهام؛ في ْع ِرض الناس عنها
ً
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ال بدَّ لكل سرية من سري الكامل اإلنساين يدعى الناس َإىل اإلقتداء هبا واختاذها أسوة؛ أن
يدعمها التاريخ ويشهد هلا املحققون؛ وهلذا نرى النفوس البرشية ال تتأثر باألساطري واألوهام كتأثرها
بحوادث التاريخ والروايات الثابتة عن الثقات األثبات؛ وذلك ألن سرية الرجل العظيم الكامل ال
عرض َ
ويروحوا هبا عن أنفسهم يف حالة ا َمللل أو الضجر؛
عىل الناس ليشغلوا هبا أوقات فراغهم ،ي
ت َ
نرباسا حلياهتم.
عرض عليهم ليدْ عوا َإىل اإلقتداء هبا ،واختاذها ً
بل ت َ
قال رجل من اجلمع :قد وعينا ما ذكرته ..ونحسب أنا ال نخالفك فيه ..ولكن هل يمكن أن
يكون هناك برش عىل هذه األرض حفظ التاريخ من سريته ما يمكن أن يكون منارة هتتدي هبا
البرشية؟ ..ثم يكون حفظ التاريخ لسريته خاليا من كل خرافة بعيدا عن كل أسطورة.
قال سليامن :أجل ..املنطق السليم يدل عىل رضورة وجود مثل هذا الرجل ..فاخلالق املدبر
الذي دبر كل يشء يستحيل أن ال يدبر هذا ..فحياة البرش مجيعا واستقامتهم تتوقف عىل هذا.
قالوا :فهل وجدته؟
قال :أجل ..بعد أن فرغت من كل من سمع هبم العامل من العظامء من رجال الدنيا والدين..
صوبت وجهي نحو حممد..
قالوا :فلم أخرته؟ ..ومل مل تبدأ به؟
قال :لقد آثرت أن ال أبدأ به حتى ال يقف يب التقليد دون مواصلة البحث ..وقد كان من رمحة
اهلل أن كان هناية بحثي ،وخامتة املسك التي مألتني بالطمأنينة واليقني.
قالوا :فحدثنا عن بحثك عنه..
قال :لقد كان املنهج الذي تبنيته يف هذا هو أن احلياة التي يبنبغي أن تنقل لنا عن هذا الذي هو
واسطة بني اهلل وعباده يشُتط هلا رشطان :الصحة ،والتفصيل.
أما الصحة ..فلتفادي اخلرافة واألسطورة ..فال يمكن للعقل السليم أن يسلم هلام.
وأما التفصيل ..فإن تفاصيل احلياة وعقدها ال يكفي فيها اإلمجال والغموض.
378

قالو :فحدثنا عن الصحة.
قال :لقد بدأت بحثي فيها ..فأخوف ما خياف العاقل عىل ما يصل إليه من العلم األسطورة
واخلرافة واألهواء ..فهي فريوسات خطرية حتول من العلم جهال ،ومن املعارف دجال.
لقد رحت أبحث يف املنهج الذي نقل به املسلمون أخبار نبيهم وأحاديثه وتفاصيل حياته،
فوجدت من ذلك ما مل أجده يف مجيع مناهج العامل..
لقد وقف َ
العامل كله موقف العجب واالستغراب من الذين َو َقفوا حياهتم منذ عرص حممد
َ
عىل حفظ أقواله ورواية أحاديثه وكل ما يتعلق بحياته؛ أ َّدوها َإىل من َض َبطوها بعدهم وكتبوها،
وصاروا ي َسمون (راوة احلديث) أو (املحدي ثني) و(أصحاب السري)
قام رجل من اجلمع ،وقال :ال نحسبك كاذبا فيام تقول ،وال مدعيا فيام تذكر ..فنحن نعلم
مدى حرصك عىل صدق املعلومة ..ونعلم مدى حرص املسلمني عليها ..ومدى خوفهم من
الكذب ..فحدثنا عن اجلانب الثاين الذي ال يمكن أن يتحقق احلفظ إال بوجوده.
قال :اجلانب الثاين هو التفصيل ..فال يشك أحد يف صدق الكثري من األحداث التارخيية..
وال يشك أحد يف الكثري من الشخصيات العاملية ..ولكن املعلومات الواردة عنهم ال تكفي لتجعلهم
أسوة لغريهم ..فاألسوة تقتيض العلم ..والعلم يقتيض التفصيل..
قالوا :فام وجدت؟
قال :لقد تتبعت ما ورد عن كل عظامء العامل ـ بغض النظر عن صدق ما ورد ـ فلم أجد رجال
اهتم الناس بكل ما يف حياته من تفاصيل كاهتاممهم بمحمد ..حتى لكأنه بيننا ال يزال حيا بكل ما يف
احلياة من معنى.
سأذكر لكم ـ باختصار ـ املصادر التي تناولت حياة حممد وتفاصيلها ،لتعرفوا مدى االهتامم
الذي أواله العامة واخلاصة حلياة حممد.
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أول املصادر ـ بعد القرآن الذي سجل الكثري مما يرتبط بحياة حممد وسلوكه ـ كتب احلديث؛
وهي كتب َح ِف َظت لنا من أقوال حممد وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث ،وقد امتاز الصحيح
الضعيف واملوضوع ،والقوي منها عن غري القوي.
منها عن َّ
ِ
ومنها كتب ِ
أمورا أخرى.
املغازي .ومعظم ما فيها ذكْر الغزوات النبوية ،وقد تتضمن ً
ومنها كتب التاريخ اإلسالمي العام؛ ا َّل ِتي تبتدئ بالسرية النبوية.
ومنها الكتب ا َّل ِتي ألفت يف املعجزات؛ وت َسمى بكتب الدالئل.
ومنها كتب الشامئل؛ وهي مقصورة َ
عىل ِذكْر أخالق حممد وعاداته وفضائله ،وما كان يعمل
يف يومه من الصباح َإىل املساء ،ويف ليله من املساء َإىل الصباح.
ومنها الكتب ا َّل ِتي صنفها بعض العلامء املتقدي مني يف أحوال مكة واملدينة البالد التي سكنها
حممد ،لقد ذكروا كل ما يرتبط هبذين البلدَ ين من بقاع وأماكن وأودية وجبال وخطط ،وذكروا َمن
َّ
توىل إمارهتام ،بادئني بكل ما له عالقة بمحمد..
نظر إىل اجلمع ،واالبتسامة تعلو حمياه ،وقال :أرأيتم ـ أهيا اجلمع الكريم ـ حتى احلجارة التي
ترشفت بوطء حممد قدمه عليها حفظ التاريخ ذكرها ..وال يزال حيفظه.
قال ذلك ،ثم استأنف يقول :مل تكن تلك الكتابات جمرد أوراق خمزنة عىل الرفوف ال يلتفت
هلا أحد ..لقد وجدت أهنا الثقافة التي كانت تسود فُتات كثرية املجتمعات اإلسالمية..
أضف إىل ذلك كله اهتامم العامل كله بنرش كل ما يرتبط بمحمد ..وكأن هناك يدا خفية
توجههم إىل ذلك.
لقد رأيت أن ما أ َّلفه الناس يف سرية حممد من عهد الرسالة َإىل يومنا هذا ـ يف خمتلف األوطان
اإلسالمية واألجنبية ،يف معظم لغات العامل ـ ي َعد باأللوف ،واعْترب ذلك بام صنيف بال َّلغة األوردية
احلديثة وحدها يف موضوع السرية النبويـة ـ مع أن األوردية مل َت ِرص لغة تأليف َّإال منذ قرنَني َ
عىل األكثر
ـ ؛ ويف تقديري أن ما صنيف هبا وحدها يف السرية النبوية يبلغ أل ًفا ـ إن مل َي ِزد عليه.
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ومل تكن الكتابة حكرا عىل املسلمني ..بل هناك الكثري ممن أ َّلف يف سرية حممد ممن ال ِ
يؤمنون
بنبوته وال ِ
يوقنون برسالته؛ فإننا نجد يف اهلند نفسها َ
عىل اختالف ِم َللها ـ من اهلنادك والسيخ والربمهو
كثريا من علامئهم قد أ َّلفوا يف سريته.
سامج ـ ً
أما األوربيون ـ ا َّل ِذين ال يدينون باإلسالم وال ِ
يؤمنون بالرسالة املحمدية ـ فقد صنف منهم يف
املبرشون من دعاة النرصانية وامل ِ
سترشقون ً
عناية منهم بالتاريخ ،وإروا ًء لظمإهم
سرية حممد حتى ي
ِ
الع ْلمي ،وي َعد ما أ َّلفوه يف ذلك باملئات.
قال رجل من اجلمع :عرفنا الرشط األول ..وانفراد حممد من بني كل عظامء الدنيا بالتحقق
به ..فهل حتقق الرشط الثاين؟
قال :بعد أن استيقنت بأن احلياة الوحيدة املحفوظة بكل تفاصيلها هي حياة حممد وتعاليمه،
رحت أبحث عن مدى حتققها بالكامل اإلنساين.
لقد كنت أدرك بأدلة ال حرص هلا بأن اهلل لن خيتار إال اإلنسان الكامل ..فالقارص والعاجز
والضعيف ال يمكن أن يكون قدوة لغريه ..وال يمكن لغريه أن يسري سريه ،أو يستن بسنته ،وإال كان
حاله كحال املريض الذي يتبع سرية مريض ..فحري هبذا املريض أن ال يزداد إال مرضا.
ثم بحثت يف نواحي الكامل التي يدعيها الكثري ..فوجدت أن الكامل نوعان :كامل نظري،
وكامل عميل ..أما الكامل النظري ،فهو الكامل املرتبط باألفكار التي حيملها ذلك العظيم ،أو هي
املرشوع الذي حيمله ،ويدعو الناس إىل حتمله ..وأما الكامل العميل ،فهو تطبيق العظيم ملا يدعو إليه
من سلوك ،حتى يكون بسلوكه ترمجة عملية لكل ما يدعو له.
فيتزود الناس من خالل هذا العظيم مجيع املعارف العلمية والعملية ،بل يروهنا أمامهم عيانا.
قال رجل من اجلمع :عرفنا هذا املنهج ..ونحن نسلم بصحته ..بل ال نرى أن هناك من
خيالفك فيه ..فهل طبقته عىل العظامء الذين بحثت يف سريهم.
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قال :أجل ..لقد بدأت البحث من جديد ..فُتكت كل ما وصلت إليه من تلك الثروة
الضخمة التي دلتني عىل أن حممدا هو اإلنسان الوحيد الذي حفظ اهلل كل ما يرتبط به.
لقد قلت لنفيس ،أو قال ِل عقيل :ربام يكون ما حفظ عن حممد ابتالء لإلنسان ليسري يف طريق
النقص والضعف واالنحطاط ..وربام يكون الشيطان ..ال اهلل ..هو الذي حفظ مجيع تعاليمه ،ومجيع
ما يرتبط به ليكون مادته التي يتوصل من خالهلا إىل الوسوسة إىل البرش ،ورميهم يف حظيظ جهنم.
ولذلك بدأت يف البحث عن الناحية الثانية ..ناحية الكامل ..وكأين مل أبحث يف الناحية
السابقة ..لقد عرفت أن الكامل النظري منحرص يف أربعة أركان ال مناص منها مجيعا.
قالوا :فام هي؟
قال :هي اإليامن ،والعبادات ،واملعامالت ،واألخالق.
قالوا :فام وجه احلرص فيها.
قال :لقد رأيت أنه ال يكمل الدين حتى يشتمل عىل أمرين ،كالمها تتوقف عليه حاجات
اإلنسان املرتبطة بالدين :أمر يتعلق بقلب اإلنسان؛ وي َس َّمى (اإليامن) ،وآخر يتعلق بجوارحه وبام
يملكه؛ ويدعَ ى (العمل)
ورأيت أن العمل ينقسم َإىل ثالثة أقسام :أوهلا يتعلق باهلل (وهو العبادة) ،والثاين يتعلق بام
يتعاطاه الناس بعضهم مع بعض (وهي املعامالت) ،ومعظمها القوانني واألصول ،والثالث يتعلق
بآداب النفس وآداب املجتمع (وهي األخالق)
قالوا :فحدثنا عن الركن األول.
قال :بام أن اإليامن هو األصل الذي ينطلق منه العمل ..فقد بدأت البحث فيه.
بدأت البحث عن حقائق الوجود والكون واحلياة واإلنسان ،وموقف زعامء األديان منها.
قال رجل من اجلمع :فامذا وجدت؟
قال :لقد وجدت أن الديانات التي اهتمت هبذه اجلوانب نوعان:
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نوع ال نجـد فيه ذكر اهلل البتة ..وكأنه ال وجود له إطالقا ..ومن هذا النوع دين بوذا ودين
عىل اإلنسانِ ،
ومن باب َ
الصني؛ فليس فيهام ذكر هلل وال لصفاته ،وليس فيهام فرائض وواجبات َ
أوىل؛
ليس فيهام ذكر للحب هلل وتوحيده واإلخالص له؛ فالذي يبحث فيهام عن ِ
هذ ِه األمور ال خيرج من
بحثه بيشء.
ونوع فيه ذكر هلل ..ودعوة إىل اإليامن به ..وقد وجدت من خالل البحث املستقيص عن حقائق
ِ
تطرق إليها الفساد يف
هذا اإليامن أن األديان السابقة لإلسالم ،وا َّلتي كانت تدعو إىل توحيد اهلل؛ قد َّ
أمر التوحيد؛ لوجوه ثالثة :األول :التشبيه والتمثيل ،أي :أهنم قد ش َّبهوا اهلل بغريه من خلقه ..والثاين:
اغُتوا بكثرة املظاهر يف العامل ،وخ ِدعوا
أهنم جعلوا هلل صفات منفصلة عنه ومستقلة ..والثالث :أهنم َ
بَضوب من مصنوعات اهلل وآثار مقدوراته.
قال رجل من اجلمع :هذا ما حصل لسائر األديان ..فكيف وجدت اإلسالم ،وهل وقي رش
هذه الثالثة؟
قال :مع طول بحثي يف املسألة ..مل أجد دينا متثل فيه التوحيد بأرفع صوره كام متثل يف
اإلسالم( ..)1بل لو اعتربنا اإلسالم هو الدين الوحيد الذي قال بالتوحيد ،ونادى به وأفرد اهلل
باأللوهية ..مل نكن كاذبني ..فالتوحيد فيه عقيدة وحياة ومواجيد ..وهو فيه معارف عقلية ،وطمأنينة
قلبية ،وأذواق روحية..
قال رجل من اجلمع :عرفنا هذا ،وقد شوقتنا للبحث فيه ..فحدثنا عن اجلانب الثاين ،والذي
يرتبط بعالقة اإلنسان بربه.
ِ
ب أتباعها
قال :لقد وجدت أن كل األديان مل ختلو من العبادة هلل ،لكن األديان القديمة َحس َ
أن الدي ين يطالبهم بإيذاء أجسامهم وتعذيبها ،وأن الغرض من العبادة إدخال األمل َ
عىل اجلوارح ،وأن
اجلسم إذا ازدادت آالمه كان يف ذلك طهارة للروح ونزاهة للنفس.
(  )1انظر التفاصيل الوافية الدالة عىل هذا يف رسالة (الباحثون عن اهلل) من هذه السلسلة.
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وعن ِ
هذا الفهم للعبادة نشأ التبتُّل عند اهلنادك ،والرهبانية عند املسيحيني ،وابتدعوا من
رياضات اجلسم أنواعًا عجيبة ،أشدها َ
عىل اجلسم أفضلها عندهم وأقرهبا َإىل اهلل يف زعمهم :فمنهم
عىل نفسه َّأال يغتسل طول حياته ،وفيهم َمن يرفع إحدى يديه يف اهلواء َ
َمن آل َ
ويبقى كذلك طول
حيسب أن ذلك من العبادة،
عمره حتى تي َبس يده وجتف ،وكان بعضهم حيبس نفسه ما استطاع وهو َ
منكيسا رأسه َإىل حتت.
وال يزال يف اهلند َمن يتعلق بشجرة ً
ضحكت اجلامعة املحيطة به ،فقال :ال تضحكوا ..هذا واقع ..وهو ليس واقعا نشازا ،بل هو
واقع زاحم احلياة البرشية يف كل عهودها.
قال رجل من اجلمع :نحن يف اهلند ..ونحن ال نستغرب مثل هذا ..فحدثنا عن الترشيعات
التي جاء هبا حممد لتبني للناس كيف يعبدون اهلل.
قال :لقد رأيت كل التعاليم التي جاء هبا حممد ،والتي امتألت هبا النصوص املقدسة التي جاء
هبا تركز عىل املعاين الروحية يف العبادة دون مبالغة فيام يرتبط هبا من طقوس ..لقد خاطب حممد أمته
)( )1

بقوله هلا( :إن اهلل ال ينظر َإىل صوركم وأموالكم؛ بل ينظر َإىل قلوبكم وأعاملكم

هلل َن ْفس ًا ِإ َّال
ورأيته يبدأ ،فينهى عن تكليف الناس بام ال تطيق ،يقول القرآن ﴿:ال يكَ يلف ا َّ
َاها﴾ (الطالق)7 :
و ْس َع َها ﴾ (البقرة ،)286 :ويقول ﴿:ال يكَ يلف ا َّ
هلل َن ْفس ًا ِإ َّال َما آت َ
وهلذا أنكر اإلسالم الرهبانية التي تعترب تعذيب اجلسد عبادة ،واعتربها بدعة ،قال القرآن﴿:
األن ِْج َيل وجع ْلنَا ِيف قل ِ ِ
عَىل آ َث ِار ِهم ِبرس ِلنَا و َق َّفينَا ِب ِعيسى اب ِن مريم وآ َتينَاه ْ ِ
ث َّم َق َّف ْينَا َ
ين ا َّت َبعوه
وب ا َّلذ َ
َ َ َ
َ ْ ََْ َ َ ْ
َ ْ
ْ
عَو َها َح َّق ِرعَ ا َي ِت َها َفآ َت ْينَا
وها َما كَ َت ْبن ََاها عَ َل ْي ِه ْم ِإ َّال ا ْب ِتغَا َء ِر ْض َوا ِن ا َِّ
َر ْأ َف ًة َو َر ْمح ًَة َو َر ْه َب ِان َّي ًة ا ْبتَدَ ع َ
هلل َف َام َر ْ

ا َّل ِذين آمنوا ِمنْهم َأجرهم و ِ
كَث ٌري ِمنْه ْم َف ِاسق َ
ون﴾ (احلديد)27:
ْ َْ ْ َ
َ َ

(  )1رواه مسلم.
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هلل ا َّل ِتي َأ ْخرج لِ ِعب ِ
اد ِه
وأنكر عىل من أراد أن حيرم ما مل حيرم اهلل ،فقال ﴿:ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزين ََة ا َِّ
َ َ َ
كَذلِ َك ن َفصل ْاآل ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َخالِ َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َ
يات
ي
الرزْ ِق ق ْل ه َي ل َّلذ َ
ين آ َمنوا ِيف ْ َ
َوال َّط يي َبات م َن ي
لِ َق ْو ٍم َي ْع َلم َ
ون ﴾(ألعراف)32:
سكت قليال ،ثم قال :لقد كان قتل املرء نفسه مما يتقرب به األقدمون َإىل اآلهلة؛ فكانوا ينذرون
آلهلتم قرابني برشية تذ َبح كاألضاحي؛ اسُتضاء لآلهلة ،وربام أ ْح ِرقت حلوم األضاحي ومجيرت هبا
األصنام ي
وبخرت بدخاهنا؛ وألجل ذلك كان اليهود حيرقون حلوم األضاحي.
وحرم ذبح اإلنسان وتقديمه قربانًا،
أما اإلسالم؛ فقد َّبني رسوله
َ
الغرض من األضاحيَّ ،
وأ َّ
حل تضحية البهائم.
هلل َلك ْم
لقد ذكر القرآن ما يف التضحية من مقاصد ،فقالَ ﴿:وا ْلبدْ َن َج َع ْلن ََاها َلك ْم ِم ْن َش َع ِائ ِر ا َِّ
ِ
ِ
ِ
ُت َ
كَذلِ َك
هلل عَ َل ْي َها َص َو َّ
ِف َيها َخ ْ ٌري َفا ْذكروا ْاس َم ا َِّ
وهبا َفكلوا من َْها َو َأ ْطعموا ا ْل َقان َع َوا ْمل ْع َ َّ
اف َف ِإ َذا َو َج َب ْت جن َ
هلل حلوم َها َو َال ِد َماؤ َها َو َل ِك ْن َينَاله الت َّْق َوى ِمنْك ْم َ
َاها َلك ْم َل َع َّلك ْم ت َْشكر َ
كَذلِ َك
ون (َ )36ل ْن َين ََال ا ََّ
َس َّخ ْرن َ
ِ
عَىل َما َهدَ اك ْم َو َب ي ِ
هلل َ
رش ا ْمل ْح ِسنِنيَ (( ﴾)37احلج)
كَربوا ا ََّ
َس َّخ َر َها َلك ْم لت ي
هذه هي العقيدة التي متتزج فيها العبادة باملصالح املختلفة للفقراء واملحتاجني ..ال العقيدة
التي ليس هلا من هم سوى القضاء عىل كل ما متلكه البرشية من مقومات احلياة.
قال رجل من اجلمع :فهل وجدت يف النصوص املقدسة للمسلمني ما ترى أنه يشفي غليل
اإلنسان يف هذه الناحية؟
قال :إن ما اإلسالم من هذه الناحية يمأل النفس باالنبهار ففيه منظومة كاملة لعبادة اهلل ،جتتمع
فيها تربية النفس ،مع توثيق العالئق بني أفراد املجتمع ،مع تنظيم حياة اإلنسان ،وحياة املجتمع مجيعا.
وموضحة طرق
مفصلة آداب كل منها ورشائطه،
َّ
لقد وجدت فيه الصالة والصوم واحلجَّ ،
عبادته وسننها ..وهو يرشد الناس َإىل كيفية ذكر اهلل ،وبأي دعاء يدعون ،وبأي كلامت بليغة يسألون
رب العاملني ..وقد عني هلم مواقيت الصالة والصوم واحلج ،وأحكام ِ
هذ ِه العبادات وسننها ،وكيف
385

يسألون رهبم فيها ليستنزلوا رمحته ويستغفروا ذنوهبم ،وكيف يتَضعون إليه وخيشعون له ويناجونه
يف ِرسهم ،ويذكرونه يف عالنيتهم ،وكيف يتوبون إليه معُتفني بزَّ الهتم ،منيبني إليه منها ،متَوخني
تزكية نفوسهم ،وتنزيه أرواحهم ،وتطهري قلوهبم ،والتقرب َإىل رهبم بكل ما ينالون به مرضاته؛
لتكون روح الدين قائمة وحقيقته ملموسة.
قال رجل من اجلمع :وعينا هذا ..ونحسب أنا ال نخالفك فيه ..فإنا ال نرى أمة من األمم هتتم
بعباداهتا كاهتامم املسلمني ..نحن نرى بأعيننا كثرة املساجد وامتالئها باملصلني يف كل وقت من أوقات
الصالة ..بل يف غري أوقات الصالة ..فحدثنا عن الناحية الثالثة.
قال :الناحية الثالثة التي حتتاج البرشية للتعرف عليها عن طريق الدين هي املعامالت ،أو ما
يمكن تسميته قوانني املدنية ،وأصول املعارشة.
لقد وجدت بعض القوانني املرتبطة هبذا النوع يف الكتاب املقدس الذي يدين بأحكامه
اليهود ..لكني مل أجد فيها ما يشفي غليل البرشية إىل القوانني العادلة التي تنظم حياهتم بجميع
نواحيها ..بل إين وجدت مثالب كثرية ترصف األنظار عن تبني مثل تلك القوانني.
أما املسيحية ..فقد وجدهتا قارصة متاما عن تلبية هذا النوع من احلاجات ..وهلذا اضطرت
األمم املسيحية َإىل استعارة ِ
هذ ِه القوانني من األمم الوثنية ،كاإلغريق والروم.
أما الرسالة املحمدية ..فقد وجدت فيها العجب العجاب يف هذا الباب ..فهي مل تُتك صغرية
وال كبرية مما يتعلق بسياسة املال ،أو سياسة املجتمع ،أو سياسة األمة إال تناولته بتفصيل عجيب..
لقد وضع القرآن ومعه النصوص املقدسة التي تكلم هبا حممد  قوانني حياة جتتمع فيها
املثالية بأرقى صورها مع الواقعية يف أدنى درجاهتا.
قالوا :كيف ذلك ،وحياة الناس ختتلف بيئاهتا وأزماهنا ،وما يصلح لقوم قد ال يصلح
لغريهم؟
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حكيام؛
نظرا ثاق ًبا
قال :لقد نظرت الرشيعة اإلسالمية َإىل هذا َّ
ً
الَضب من حاجات األمم ً
فسنَّت قوانني
فاستوعبته من مجيع نواحيه ،مستقصية جهاته كلها؛ فلم تُتك ناحية منها َّإال وقد أمتتها؛ َ
كلية ،أقامتها َ
عىل أصول جامعة.
وقد عمل بذلك املسلمون يف خمتلف بقاع األرض وأقطارها ،وال يعرف العامل كله َإىل اآلن
قانو ًنا أعدل وال أرحم باإلنسانية وال أصلح هلا من قوانني اإلسالم(.)1
قالوا :فحدثنا عن الناحية الرابعة.
قال :لقد وجدت أن حياة البرش ال يمكن أن تنظمها القوانني وحدها ..فالقوانني يمكنها أن
تنظم السلوك العام ،ومتنع رش الناس عن الناس ..ولكنه ال طاقة هلا بأن تلطف حياة بحيث تعمق
األخوة بينهم ..وال يمكنها أن هتذب سلوك الفرد بحيث متلؤه باإلنسانية الراقية ..فلذلك احتاج
اإلنسان إىل األخالق.
وألجل هذا رجت أبحث يف األديان عن موقفها من األخالق ،وعن نوع األخالق التي تدعو
إليها..
ً
أصوال ،وليس يف
لقد وجدت أن يف التوراة أحكا ًما عديدة تتعلق باألخالق ،منها سبعة ت َعد
ِ
ِِ
الستَّة األخرى
هذه األصول السبعة َّإال أصل واحد إجيايب؛ وهو :األمر بطاعة الوالدَ ين والرب هبام ،أما ي
فكلها سلبية؛ وهي النواهي :ال تقتل ،ال ترسق ،ال ِ
تزن ،ال تشهد َ
عىل جارك شهادة زور ،ال ختادن
حليلة جارك ،ال تطمع يف مال جارك ،وبعض ِ
هذ ِه األصول داخل يف بعض؛ فهي يف احلقيقة أربعة.
َ
وقد وجدت اإلنجيل يردد ِ
هذ ِه األحكام السبعة كام هي يف التوراة ،ويزيد عليها :احلث َ
عىل
حمبة الغري؛ فجاء بزيادة واحدة َ
عىل ما يف التوراة ..أما اإلسالم فقد رأيت فيه أحكاما كثرية يف املعارشة،
بحرا.
وقوانني َّ
هنرا حتى جعل منه ً
مفصلة يف املعامالت ،أفاض فيام كان ً

(  )1انظر التفاصيل الوافية عن هذا يف رسالة (عدالة للعاملني) من هذه السلسلة.
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سكت قليال ،ثم قال :سأرضب لكم مثاال آخر ..أو مقارنة أخرى ..بني األصول التي بنى
عليها اإلسالم بنيانه األخالقي الرفيع ،وبني أصول غريه من الديانات.
لقد رأيت خالل البحث يف تواريخ سلوك األمم قبل اإلسالم أن عقائد كثرية باطلة ،وأوهاما
كثرية سخيفة متلكتهم ..صار بموجبها أهل كل دين يف مملكة من املاملك حيسبون أن مملكتهم هي
الدنيا كلها؛ فكان برامهة اهلند ومتصوفوها يرون أن بالدهم هي أرض اهلل املمتازة ،وما خرج عنها ال
نصيب له من رمحة اهلل؛ ألن اهلل ال يريد اخلري َّإال لق َّطان بالدهم ،وأمر الرسالة اإلهلية واهلداية الربانية
قد اختص به بعض البيوتات من سدنة املعابد ال يعدوهم أبدً ا.
وهكذا نطق أتباع زرادشت ،حني حسبوا أن اإلله إنام يعنَى بأمر بالدهم املقدسة وحدها،
وبأهل وطنهم األخيار ،وال تعنيه بالد أخرى وال أمة أخرى.
وهكذا فعل بنو إرسائيل ،حني ظنوا أن رساالت اهلل خاصة ببعض أسباطهم ،وأهنا حقهم
املوروث ..أما اإلسالم؛ فقد اختلف موقفه يف هذا عن موقف الكل..
لقد َو َّسع َ
عىل اإلنسانية ما ض َّيقه اآلخرون ،وأعلن أن الناس كلهم سواسية ،وأن دعوة اهلل
غري خمصوصة ببالد دون أخرى؛ فمرشق الدنيا ومغرهبا وشامهلا وجنوهبا وفلسطني وفارس واهلند،
كل قد خال فيها رسول أو نبي ،وأن اهلل ـ تعاىل ـ تستوي عنده األمم واللغات يف بعثة األنبياء؛ فشمس
عىل البرش مجي ًعا ،وتألالت فيهم أنوار الرسالةِ ﴿:إنَّا َأ ْر َس ْلن َ
النبوة أرشقت َ
احل يق َب ِشري ًا َو َن ِذير ًا َو ِإ ْن
َاك ِب ْ َ
ِمن أم ٍة ِإ َّال َخال ِفيها ن َِذير﴾ (فاطرِ ﴿ ..)24:إنَّام َأن َْت من ِْذر ولِك يل َقو ٍم َه ٍ
اد﴾ (الرعدَ ﴿ ..)7 :و َل َقدْ
ْ
ٌ َ
َ
َ ٌ
ْ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ين َأ ْج َرموا َو َ
َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْب ِل َك رس ً
كَان َحق ًا عَ َل ْينَا ن َْرص
ال ِإ َىل َق ْوم ِه ْم َف َجاءوه ْم ِبا ْل َب يينَات َفا ْنت ََق ْمنَا م َن ا َّلذ َ

ا ْملؤْ ِمنِنيَ ﴾ (الروم)47:

لقد رأيت اليهود ال يؤمنون بنبي ليس منهم ..ورأيت املسيحيني ال يوجبون َ
عىل أنفسهم
اإليامن بنبي من بني إرسائيل أو غريهم ،وال يرون إذا مل يؤمنوا ببعض األنبياء أن ذلك خيل بيشء من
دينهم ..ورأيت اهلنادك ال يعتقدون بأن اإلهلام اآلهلي والوحي الرباين نزل َ
عىل بالد غري بالدهم..
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وهكذا شأن املجوس أتباع زردشت؛ فإهنم يذهبون َإىل أن الدنيا كلها مظلمة سوداء؛ فال نور َّإال
ببالدهم بالد النار.
أما حممد؛ فقد أعلنت أن الدنيا كلها هلل وحده ،وأن سكاهنا أمجعني من خلق اهلل ،وأن األقوام
َ
عىل اختالفها سواسية يف ِن َعمه وآالئه ،وكلهم نالوا نصي ًبا من دعوته وح ًّظا من رمحته ،وما من بالد
عمرهتا أمة َّإال وقد أضاء فيها نور من هداية اهلل ،وب ِع َث فيها نبي دعاها َإىل احلق ،وب َّلغها أوامر اهلل
َّ
ونواهيه.
رض َ
عىل كل َمن دخل فيه أن يؤمن بجميع أنبياء اهلل ورسله ،وبالكتب
وهلذا ،فإن اإلسالم ف َ
الساموية ا َّل ِتي أوحى اهلل هبا من قديم الزمان ،وليس بمسلم َمن مل يؤمن باألنبياء كلهم ،وبالكتب
عىل الرسل املبعوثني من قبل؛ فالرسل ا َّل ِذين سامهم اهلل يف القرآن جيب َ
املنزلة َ
عىل املسلم أن يؤمن هبم
إيامن تفصيل ،والذين مل تذكَر أسامؤهم يؤمن املسلم هبم إيامن إمجال بأهنم كانوا صادقني هداة للبرش،
ِ
ين يؤْ ِمن َ
ون ِب َام أن ِْز َل ِإ َل ْي َك
وكانوا ينابيع اخلري واحلكمة .وقد وصف املسلمون يف القرآن بأهنم ﴿ َا َّلذ َ
َو َما أن ِْز َل ِم ْن َق ْب ِل َك ﴾ (البقرة)4 :؛ فليس للمسلم أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض .وقد خاطب
ِ
هلل َو َرسولِ ِه َوا ْل ِكت ِ
َاب ا َّل ِذي نَزَّ َل عَ َىل َرسولِ ِه
ين آ َمنوا ِآمنوا ِبا َِّ
القرآن املسلمني مجي ًعا بقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
الئ ِ
هلل وم ِ
ِ
وا ْل ِكت ِ ِ
كَت ِه َوكت ِب ِه َورس ِل ِه َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َف َقدْ َض َّل َضالال
َ
َاب ا َّلذي َأنْزَ َل م ْن َق ْبل َو َم ْن َيكْف ْر ِبا َِّ َ َ

َب ِعيد ًا﴾ (النساء)136:

قال رجل من اجلمع :لقد عرفت إذن بأن التعاليم التي جاء هبا حممد هي أكمل التعاليم
وأوفاها وأوالها باالتباع ..فهل اكتفى عقلك بذلك ،فرصت تعتقد بأن حممدا هو وسيط اهلداية بني
اهلل وبني عباده ،وبأنه النموذج األكمل لإلنسان ،وأن اإلنسان لن يصري إنسانا إال باتباعه.
قال :ال ..مل أكتف بذلك ..لقد بدأت البحث من جديد ..فُتكت كل ما وصلت إليه من تلك
الثروة الضخمة من التعاليم العظيمة التي جاء هبا حممد..

389

لقد قلت لنفيس ،أو قال ِل عقيل :ربام يكون كل ما جاء به حممد نفحة من نفحات العبقرية..
أو حصاد من زرع الذكاء..
قال الرجل :فكيف ختلصت من هذا اهلاجس ..وهو ال يمكن أن يتخلص منه؟
قال :لقد قال ِل عقيل :ابحث يف سرية هذا الذي دعا إىل تلك التعاليم ..وانظر هل خيالف قوله
فعله ..أم أن قوله وفعله يصدران من مشكاة واحدة؟
وقال ِل :ليست األفكار الصحيحة ،والنظريات الشائقة ،واألقوال احلسنة؛ هي ا َّل ِتي جتعل
كامال ،وجتعل من حياته أسوة للناسً ،
اإلنسان إنسانًا ً
ومثال َ
أعىل يف احلياة؛ بل أعامل الداعي وأخالقه
ِ
املصلح عن غريه،
هي ا َّل ِتي جتعله كذلك ..ولوال ذلك؛ ملا كان هناك فرق بني اخلري والرش ،وملا متيز
والمتألت الدنيا بالثرثارين واملتفيهقني ا َّل ِذي يقولون ما ال يفعلون.
وقال ِل :إن احلياة املثالية لن تكون أسوة للناس ما مل تكن أعامل صاحبها ـ ا َّل ِذي يؤسس دينًا
ويدعو الناس إليه ـ ً
وأنموذجا ملا يدعو إليه ،وال يتطرق الشك َإىل الناس بأن ما يدعو إليه هو مما
مثاال
ً
يعمل به.
قال الرجل :فام الذي فعلت حتى تقطع هذه العقبة الكؤود التي وضعك فيها عقلك؟
قال :لقد رحت أبحث من جديد يف السري املتبقية لدينا عن العظامء ألرى فيها مدى اكتامل
صالحيتها ألن تكون النموذج األكمل لإلنسان.
لقد رحت أصيح من جديد يف التاريخ ألقول لهَ :من ذا ا َّل ِذي ت َعد حياته أسوة للبرش ،وفيها
ِ
الرسل واألنبياء وعظامء امل ْص ِلحني ،ممن رشعوا
املثل األعىل للبرش ،من بني مئات األلوف من ُّ
ِ
السنَن للناس؟
وسنوا ُّ
لإلنسانية دياناهتاَ ،
قال الرجل :فقد عدت ملا بدأت به.
قال :أجل ..ولكني اقترصت عىل زعامء األديان الكربى ..أما غريهم ..فقد عرفت أن شأهنم
أحقر من أن يوزنوا يف موازين هذا النوع من العظامء ..ولذلك مل يوهلم البرش أي أمهية يف هذا اجلانب..
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ولذلك ال نعرف عنهم ما يمكن اعتبارهم موضع قدوة فيه ..باإلضافة إىل أن وجدت أكثرهم تابعا
لزعيم من زعامء األديان ،وال يمكن للتابع أن يصري متبوعا ..وال يمكن أن نُتك املتبوع ،ونلهث وراء
التابع.
قال الرجل :فقد بدأت ببوذا إذن؟
قال :أجل ..لقد تتبعت سرية بوذا منذ هجر أهله وعياله َإىل الصحاري والغابات؛ وتتبعت
خطواته منذ ترك َخليلته ا َّل ِتي كانت حبيبة قلبه ،ومل ير ولده الوحيد مر ًة أخرى ،وترك ِخ َّالنه وأحباءه؛
فخفف عن كاهله أعباء احلكْم ،وارتىض املوت آخر وسيلة له َإىل النجاة؛ فكان األجل املحتوم الغاية
القصوى للحياة البرشية عنده.
َ
يرىض
وعندما انتهيت من هذا البحث املستقيص قلت لنفيس ،أو قال ِل عقيلَ :من ذا من البرش َ
بأن يتخذ من حياة بوذا أسوة يف ِ
هذ ِه الدنيا؛ ا َّل ِتي ال بقاء هلا وال عمران َّإال باحلياة االجتامعية والروابط
العمرانية واألوارص اإلنسانية ،وال بد فيها من َراعٍ يرعَ ى رعيته ،وصديق يألف صديقه ،ووالد يشفق
عىل ولده ،وأم حتن َ
َ
عىل َفلذة كبدها؟!
وهل يف حياة بوذا يشء من ذلك يكون به أسوة للجميع ـ من الرهبان ا َّل ِذين انقطعوا لآلخرة،
َإىل اآلباء ذوي ِ
العيال ،وأصحاب الضياع واملزارع واملصانع واألموال!؟
لقد أجابتني حقائق التاريخ بلسان فصيحَّ :
كال ..ليس هذا الرجل هو من تبحث عنه ..فإن
سرية بوذا مل تكن قط أسوة للهناء العائيل ،وال ألهل الصناعات واملتاجر ،ولو َّاختذ أتباع بوذا قدوة
هلم من حياة بوذا؛ ملا قامت هلم ِ
هذ ِه الدول يف الصني واليابان وسيام وتبت وبورما ،وملا عمرت
للتجارة يف بالدهم سوق ،وال دبت احلياة يف صناعاهتم ومصانعهم .ولو اختار أهل تلك البالد سرية
متبوعهم سرية هلم وساروا عليها؛ ألقفرت األرض العامرة ،وحتولت َإىل صحاري قاحلة،
أرضا جرداء!
وألصبحت املدن خرا ًبا أو ً
قال رجل من اجلمع :فقد عزلت بوذا إذن من أن يكون رجل هذه الناحية؟
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قال :نعم ..ولكني مل أعزله ،وأنا أهينه بعزِل ،وإنام عزلته ألن مقاييس بحثي مل تنطبق عليه..
فال يمكنني أن أكلف نفيس وال الناس عنتا بأن أسري خلف من ليس لدي من سريته ما يمكنني من
السري خلفه.
قال الرجل :وحياة موسى ..أمل تر فيها ما تبحث عنه.
قال :لقد بحثت فيها بحثا طويال مفصال ..ولكني مل أجد يف حياته ـ حسب األسفار اخلمسة
األخرى من حياته ـ كاحلقوق يف
من التوراة ـ َّإال قتاله وقيادته يف احلرب وبسالته فيها ،أما النواحي
َ
أمور الدنيا ،والفرائض والواجبات ـ ؛ فلم أرها واضحة جلية بحيث يمكن السري عىل منواهلا..
قال الرجل :فقد عزلته إذن كام عزلت بوذا؟
قال :عزل احُتام ال عزل احتقار ..لقد علمت أنه عظيم ..ولكني مل أجد يف سريته ما يكفي
ألن أجعله األنموذج األكمل لإلنسان.
صاح رجل من بعيد :الشك أنك وجدت هذا اإلنسان يف املسيح ..فهو الوحيد الذي نقلت
لنا سريته بالتفصيل ..فاألناجيل ال هم هلا إال ترديد كل ما ورد عنه.
قال :لقد بحثت يف سرية املسيح ألرى مدى اكتامل هذه الناحية فيها..
فوجدت أن املسيح عاش عيشة املغلوبني املحكومني؛ فلهذا مل أجد يف حياته ً
مثاال من واجبات
احلاكم الغالِب.
ووجدت أنه مل يكن له زوجة؛ ولذلك مل أر يف حياته ً
مثاال ملا ينبغي أن يتبادله الزوج والزوجة
ِ
الص َلة أوثق وأشد من ا َّل ِذي بني األوالد
من واجبات وحقوق،
خصوصا وأن ا َّلذي بني الزوجني من ي
ً
وآبائهم؛ كام جاء يف ِس ْفر التَّكوين (انظرِ :س ْفر التكوين ( 27 :1و 15 :8ـ )19
لقد وجدت أن معظم سكان ِ
هذ ِه الدنيا يعيشون عيشة األزواج ..ولذلك ،فإهنم لن جيدو يف
حياة املسيح أي موضع أسوة يف هذا اجلانب.
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بل إين ـ حتى يف األمور التي يستوي فيها املسيح مع سائر الناس ـ مل أجد فيها من النصوص ما
أستشف منه كيف كان املسيح يف حياته.
الرب
قال الرجل من القوم :ولكن املسيح هو الذي صاح بام مل يصح به أحد حني قال( :حتب َّ
إهلك من كل قلبك ،ومن كل نفسك ،ومن كل فكرك .أحبب أعداءكَ .من لطمك َ
عىل خدك األيمن؛
سخرك ً
ِأيضاَ .من َّ
ميال فاذهب معه ميلنيَ .من أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك؛ فاترك
فحول له اآلخر ً
ي
أيضا .اذهب ِ
وبع أمالكك وأعط الفقراء .واعف عن أخيك سبعني مرة .يعرس أن يدخل
الرداء ً
له ي
غني َإىل ملكوت الساموات)
ابتسم السيد سليامن ،وقال :إن ما تقوله وأمثاله ال شك أنه من املوعظة احلسنة املحببة َإىل
قُتن هبا العمل ..نعم؛ إهنا قول لني ،وحديث لذيذ ،ولكن ا َّل ِذي
النفوس ،لكنها ال ت َعد سرية ما مل ي َ
ال َيغ ِْلب عدوه؛ كيف يتسنَّى له العفو ،و َمن ال يملك و َمن ال يكون له مال؛ كيف يتصدق َ
عىل الفقراء
واملساكني واليتا َمى ،وكيف يقيض هلم حاجاهتم؟ و َمن ال زوج له وال ولد وال أهل؛ كيف تكون
واملتأهلني وهم هم الناس ا َّل ِذي تعمر الدنيا هبم؟ و َمن مل يتفق له
حياته أسوة لألزواج وذوي البنني
ي
أن يصفح عن أحد يف حياته؛ كيف ِ
يقتدي به َمن كان شديد الغضب رسيع البادرة؟
وأنت إذا اعتزلت الدنيا يف غار بسفح
سكت قليال ،ثم قال :احلسنات ِقسامن :سلبية وإجيابيةَ ..
جبل؛ تعبد فيه ربك ،ومل تربحه طول حياتك ،ترصف فيه أوقاتك بالتبتل َإىل اهلل؛ فإن أحسن ما يقال
اتقيت الرش ،ومل تقُتف سيئة ت َذم عليها ..نعم إن ذلك من احلسنات ..ولكنها
يف َمدْ ِحك :أنك
َ
حسنات سلبية ..وهي ال تكفي وحدها.
محلت ًّ
نرصت مظلو ًما ،أو
كال ،أو
ولذلك فإن الكامل يطالبك باحلسنات اإلجيابية ..هل
َ
َ
دت عن ضعيف ،أو
كسوت عار ًيا ،أو
أطعمت جائ ًعا ،أو
كسبت م ْعدَ ًما ،أو
فقريا ،أو ذ َ
َ
َ
َ
َ
ساعدت ً
هديت ًّ
ضاال؟
َ
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ِ
والصدْ ع باحلق،
إن األخالق احلسنة ومكارمها ..من العفو ،والسامحة ،والق َرى وبذل املالَّ ،
واحلمية يف قمع الباطل ،واجلهاد يف أداء الواجب ..وغريها ..ال ت َعد مكارم أخالق ألجل ترك الدنيا
والتبتل يف عزْ َلة عن املجتمع ،وليست احلسنات من األمور السلبية فحسب؛ بل معظم احلسنات
ترجع َإىل العمل اإلجيايب ا َّل ِذي يقوم به املرء ،وال يكفي فيها ترك املعايص واجتناب السوء.
مثاال ِ
وهلذا ،فإن اإلنسان ينشد ً
يقتدي به يف كل عمل ي ْق ِدم عليه؛ يف غناه وفقره ،ويف ِس ْلمه
أنموذجا عال ًيا يأتم به إذا عَ َبدَ ربه
ويتحرى السبيل ا َّل ِذي يسلكه إذا تزوج أو بقي عز ًبا ،ويريد
وحربه،
ً
َ
َّ
أو عارش الناس ،وحياول أن يلم بالقوانني ا َّل ِتي ينبغي العمل هبا بالنسبة َإىل الراعي والرعية ،واحلكَّام
ِ
ِِ
التوت عليها
واملحكومني ..ومجيع هذه األمور ينبغي للمرء أن يتَّخذ لنفسه القدوة فيها؛ ألن األمم قد َ
هذ ِه املعضالت ،وتذليل ِ
املوصل َإىل حل ِ
ِ
هذ ِه املسألة؛ فأمهها التامس الطريق ِ
هذ ِه املصاعب .ومعظم
الشعوب تشعر باحلاجة الشديدة َإىل املثل الع ْليا يف ذلك؛ لتخ يفف عن اإلنسانية آالمها ،وتأسو
جراحها ،وهي ِ
عىل مثال لذلك من األعامل ،ال َ
متلهفة َ
عىل مثال عليه من األقوال.
قال رجل من اجلمع :فهل يف تاريخ البرشية من اجتمعت له كل هذه الكامالت ،حتى صار
املنارة التي هتتدي هبا مجيع سفن العامل؟
قال :أجل ..البد أن توجد مثل هذه املنارة ..وإال تاهت مجيع سفن العامل يف ظلامت
املحيطات ..والهلتمتها كل الغيالن.
قالوا :فأين وجدت هذه املنارة؟
قال :يف حممد ..لقد رأيت أنه اإلنسان الوحيد الذي توفر له من الظروف ،وكان له من املواقف
ما جيعله اإلنسان الكامل الذي يصح اعتباره األنموذج األكمل لإلنسان.
قالوا :إن إثبات مثل هذا صعب.
قال :ولكنه ليس مستحيال ..لقد وضعت منهجا للتحقق من ذلك ،يقوم عىل ثالث دعامات:
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األوىل :الشهادات التي يبثها املخالطون ،سواء كانوا من املقربني منه املوالني له ،أو من املبعدين
الساخطني عليه.
والثانية :السلوك الذي سلكه يف حياته ومدى انطباقه عىل ما كان يدعو إليه.
والثالثة :اآلثار التي تركها ..والتي يصح هلا أن تعرب عنه.
قال رجل من اجلمع :نوافقك يف صحة هذا ..فام ذكرت من الدعامات كاف ليدلك عىل ما
تريد ..فهل طبقتها عىل ما ورد عن حممد.
قال :أجل ..وكيف ال أفعل ذلك ..وهل يمكن أن يستقيم إيامين ،وخيرج من طور التقليد
دون ذلك.
قا ل ذلك ،ثم راح يفصل لنا بالوثائق الكثرية ما يدل عىل ذلك.
وما انتهى من حديثه حتى ارتفع اآلذان ..وقد شاء اهلل أن ال نسمع منه إال (حممد رسول اهلل)..
فصاح اجلمع ـ بمختلف طوائفهم ـ من غري شعور (حممد رسول اهلل) ..وصحت معهم هبا ..فتنزلت
عيل حينها أنوار لو كانت بحار الدنيا مدادا ،وأشجارها أقالما ،واجتمعن ليعربن عنها ما أطقن.
برهان الوحي:
بعد أن أهنى الرجل الثالث حديثه ،قام آخر ،وقال :بعد أن حدثكم صديقي وأخي عن
[برهان النبوة] ،وكيف خرج به من ظلامت اجلهل والغواية إىل نور اإليامن واهلداية ..فاسمعوا
حديثي عن برهان من براهني اهلداية املبينة ،أطلقت عليه اسم [برهان الوحي] ..وهو برهان
يدل عىل اهلل من كل الوجوه ،وبكل املقدمات ،وبجميع اللغات..
فاهلل برمحته مل يتواصل مع آحاد خلقه برعاية حاجاهتم وإجابة دعواهتم فحسب ..ومل
حيفظ عليهم حياهتم بالقيم التي وفرها هلم فقط ..ومل يرسل هلم وسائط اهلداية ليكونوا نامذج
تيرس عليهم حتقيق الكامل فقط ..وإنام أضاف إىل ذلك أن أنزل إليهم وحيه وكلامته املقدسة
لتبقى نورا بينهم هيتدون هبا ،ويتواصلون معه عربها.
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ولذلك كان البحث عن املصادر املقدسة لألديان هو أول ما بدأت به أبحاثي ،حيث
رحت أمجعها مجيعا ،وأحول أن أطبق عليها مجيع املقاييس ألرى مدى دقة كوهنا مقدسة كام
تزعم األديان التي تنسب إليها.
وقد جعلني ذلك أقوم برحالت كثرية ،وألتقي ناسا كثريين ،وأرصف أمواال ضخمة
عىل كل ذلك ..وما كنت أجد أي مشقة يف ممارسة ذلك ..ذلك أين كنت أبحث عن اإلكسري
األمحر ..وعن كنز األبد ..وعن مفاتيح الوجود التي إن وصلت إليها وصلت إىل كل يشء.
وكان أول ما بدأت به الكتاب املقدس الذي كان متوفرا لدينا يف البيئة املسيحية التي كنا
نعيش فيها ..وقد قرأته مرات كثرية ..وقد شعرت نحوه بمشاعر خمتلفة ممتلئة بالتناقض(..)1
ففي مواضع أشعر أنه كالم اهلل اجلميل املتدفق بينابيع الرمحة واللطف واملودة ،وأشعر حينها بأن كل
ذرة من ذرات الوجود تشهد له بذلك ،بل ترتنم معي ،وأنا أرتله بخشوع وتدبر.
ويف مواضع أشعر أنه لغو أو هلو فارغ ال يعنيني ،وال يعني البرشية املتشوفة للخالص ..لكني
أعتذر بيني وبني نفيس لصاحب الكالم الذي أهتمه هبذه التهم.
ويف مواضع أشعر بأنه كتاب خطري ..لو رست تعاليمه إىل األرض ألحرقت األخرض واليابس،
وحمت معها كل وجود اجتامعي عىل األرض.
أحيانا أشعر أنه كالم من اهلل املتعال ..وأحيانا أشعر أنه كالم حكوايت فارغ هيتم بالتفاصيل التي
ال حاجة هلا..
أحيانا أشعر أنه كالم ينبع من منابع متتلئ بالعنرصية واحلقد والالإنسانية ..وأحيانا أشعر أنه
كالم يفيض من منابع الرمحة واحلنان واإلنسانية.
وقد جعلني ذلك ال أثق يف موقفي منه ..وأبحث عن مواقف أكثر علمية ،وكان أول
من عرضت عليه ما حصل ِل صديق فلكي صار ملحدا بعد أن كان مؤمنا مسيحيا ،وعندما سألته
(  )1رشحنا بتفصيل ما يتعلق هبذا يف كتاب [الكلامت املقدسة]
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عن رس حتوله من املسيحية إىل اإلحلاد ،أخذ الكتاب املقدس ،وقال :هذا هو السبب ،فإن ما احتواه
من أمور تعترب أخطاء يف املوازين العلمية جعلني أنفر منه ..فيستحيل عىل خالق هذا الكون أن خيطئ
مثل تلك األخطاء.
ثم قرأ عيل ما جاء يف التوراة من رشح ألحداث أيام اخللق ،ثم قال بكل حرسة :إن هذا النص
الطويل هو السبب فيام حصل ِل من ابتعاد عن اهلل ،أنا أشعر باهلل ..وأشعر أنه يستحيل أن ينبني هذا
الكون من غري أن يكون له صانع يصنعه ويبدعه ..ولكني يف نفس الوقت أشعر بأن اإلله الذي قال
هذا الكالم إله ال يستحق أي احُتام ..ألنه جيهل أبسط املبادئ العلمية..
إن هذا النص القصري بموازين ما ورد يف الكتاب املقدس من نصوص مطولة عن األنساب
واملطاعم واملشارب ( )1حيوي أخطاء كثرية جدا ال يمكن أن تغتفر(:)2
لقد ذكر هذا النص أنه يف اليوم األول خلق اهلل الليل والنهار ،ويف اليوم الثاين خلق اهلل السامء،
ويف اليوم الثالث خلق اهلل الرب والبحر والنباتات ،ويف اليوم الرابع خلق اهلل الشمس والقمر والنجوم،
ويف اليوم اخلامس خلق اهلل أسامك البحر والزواحف وطيور السامء ،ويف اليوم السادس خلق
احليوانات األليفة واملفُتسة واإلنسان.

(  )1انظر فصل (احلق) من (الكلامت املقدسة)
( )2طبعا ..فإن هذا النقد املوجه هنا للتوراة ليس للتوراة التي أنزهلا اهلل عىل موسى  ،وإنام هو نقد للتوراة املحرفة ،وإبراز
للتحريف الذي نص القرآن الكريم عىل حصوله هلا.
ِ
حيكم ِ َهبا النَّبِ ُّي َ
ون
(أ)ما التوراة احلقيقية فقد ورد يف فضلها النصوص الكثرية كقوله تعاىل﴿:إِنَّا َأنْزَ ْلنَا الت َّْو َرا َة في َها ه ً
ور َ ْ
دى َون ٌ
ِ ِ
ِ
است ْح ِفظوا ِم ْن كِت ِ
الر َّبانِيُّ َ
َاب اهللَِّ َوكَانوا َع َليْ ِه ش َهدَ ا َء)(املائدة :من اآلية ،)44وقوله
ون َو ْاألَ ْحبَار بِ َام ْ
ا َّلذي َن َأ ْس َلموا ل َّلذي َن َهادوا َو َّ
ْج َيل وما أن ِْز َل إِ َلي ِهم ِمن ر ِهبم َألَكَلوا ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
تعاىل ﴿:و َلو َأهنم َأ َقاموا التَّورا َة و ْ ِ
األن ِ
ْت َأ ْرجلِ ِه ْم ِمنْه ْم أ َّم ٌة م ْقت َِصدَ ٌة َوكَثِ ٌري
ْ ْ ْ َ ْ
َْ َ
ْ ْ ْ َي ْ
َ َ
َ ْ َّ ْ
ِمنْه ْم َسا َء َما َي ْع َمل َ
ون) (املائدة )66:انظر تفاصيل ذلك يف (الكلامت املقدسة)
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كل هذه املخلوقات موجودة ..وال جدل يف وجودها ..ولكن اجلدل يف الُتتيب الذي رتبت
به ..إهنا كمن يرتب أحداث التاريخ ،فيجعل عرصنا قبل العصور الوسطى ،بل كمن جيعل عرصنا
مقدمة للعصور احلجرية..
أال ترى كيف يقدم خلق الليل والنهار عىل خلق الشمس مع أن ظاهرة اليل والنهار مرتبطة
بوجود الشمس ..بل إن النص ذاته أشار يف أحداث اليوم الرابع إىل هذه احلقيقة فقال(:لِتَك ْن َأن َْو ٌار ِيف
ِ
ني الن ََّه ِار َوال َّل ْي ِل)
الس َام ِء لِ َت ْف ِص َل َب ْ َ
َج َلد َّ
ليس ذلك فقط ..وإن كان ذلك كافيا ..فاألخطاء ال تزال تتسلسل كام تتسلسل إجابة طالب
بليد اختلطت عليه دروسه ..لقد ذكر ذلك النص تقديم خلق النباتات بجميع أنواعها عىل خلق
الشمس مع العلم بأنه ال يمكن للنباتات بأي حال من األحوال أن تعيش بدون الطاقة الشمسية التي
حتتاجها يف عملية الُتكيب الضوئي.
ومن أشنع األخطاء أن كاتب هذا النص الذي زعم لنفسه اإلهلام افُتض أن األرض موجودة
منذ بداية أيام اخللق ،ومل يبني املدة التي استغرقها خلق هذه األرض اخلربة واخلالية.
ومن أشنعها ما ذكره من أن الشمس والقمر والنجوم قد تم خلقها يف اليوم الرابع ،بينام تم خلق
األرض يف اليوم األول ..وهذا ما ال يقبله العقل ،فال يمكن أن توجد األرض بدون الشمس.
ومن أشنعها أن هذا النص أشار إىل أن اهلل خلق الساموات واألرض منذ البداية ِ(يف ا ْل َبدْ ِء َخ َل َق
اهلل السامو ِ
ات َوا َ
أل ْر َض) ،ثم أشار إىل أنه خلق سامء واحدة ،وليس ساموات يف أحداث اليوم الثاين..
َّ َ َ
ومثل ذلك اختلط عليه األمر يف الطريقة التي تم من خالهلا خلق هذه السامء ..حيث أن هذه السامء
فصلت املياه عن بعضها البعض فأصبح قسم منها فوق السامء ،وآخر حتتها ،ومن هذا القسم األخري
تكونت مياه األرض ..اسمع ما تقول التوراة(:و َق َال اهلل(:لِيكن ج َلدٌ ِيف وس ِط ا ْملِي ِاه .و ْليكن َف ِ
اص ً
ال
َ َ َ ْ
َ ْ َ
َ
َ َ
ْت ْ ِ ِ ِ ِ
اجل َلدَ  ،و َفص َل ب َ ِ ِ ِ
ب َ ِ ٍ ِ ٍ ِ
اجل َل ِدَ .و َ
كَان كَذلِ َك.
اجل َلد َوا ْمل َياه ا َّلتي َف ْو َق ْ َ
ني ا ْمل َياه ا َّلتي َحت َ َ
ني م َياه َوم َياه) َف َعم َل اهلل ْ َ َ َ َ ْ
َْ
كَان َم َسا ٌء َو َ
اجل َلدَ َس َام ًءَ .و َ
اح َي ْو ًما َث ِان ًيا)
كَان َص َب ٌ
َو َدعَ ا اهلل ْ َ
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مل أجد حينها بام أجيبه ،فقد صارحني الرجل يف خلوة بيني وبينه بام يعانيه من تشويش بسبب
هذا النص الذي تكلف فيه كاتبه كل هذا التكلف ..وكأنه أراد أن حيطم الكتاب املقدس من أول
إطاللة عليه( ..)1أو كأنه أراد أن يرصف العلامء عن النظر يف الكتاب املقدس ،ليخلو اجلو بعدها
لألحبار والرهبان.
***
بعده ،وبعد جولة طويلة يف مصادر مقدسة أخرى ،وجدت فيها نفس ما وجدت يف
الكتاب املقدس من أخطاء رحت أستعرض القرآن الكريم ..وقد جعلته آخر املصادر املقدسة
احتقارا له ،ألين كنت أتصور أن املسلمني هم الذين يمثلونه ويطبقونه ،وقد كنت أرى مدى
ختلفهم واستبدادهم ،فأتصور أن كل ذلك سببه كتاهبم ..خاصة وأنه قد رسى إِل أن املسلمني
من ينكر أبسط البدهييات العلمية بحجة أن كتابه ينكرها.
لكني مع ذلك ..رحت أختىل عن تلك األحكام املسبقة ،وأقول لنفيس :وما أدراين..
لعل املسلمني خيتلفون عن كتاهبم ..أو لعلهم مل يفهموه ،فليس من ضوابط الكلامت املقدسة
أن تطبق وال أن تفهم الفهم الصحيح.
ولست أدري الرس الذي جعلني بمجرد أن أفتحه داخل مكتبة جامعية يف باريس أن
يدخل إِل [موريس بوكاي] ،وهو طبيب فرنيس ،بل هو رئيس قسم اجلراحة يف جامعة باريس،
وقد منحته األكاديمية الفرنسية عام 1988م جائزة يف التاريخ املعروف ..فلام رآين أمحل القرآن
الكريم تعجب عجبا شديدا ،وقال :أرى أنه حصل لك ما حصل ِل.
قلت :وما حصل لك؟
قال( :)2لقد قمت بدراسة القرآن ،وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باح ًثا
(  )1من املعلوم أن ذلك اإلصحاح هو أول ما يبدأ به الكتاب املقدس.
(  )2القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص .150
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عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم احلديث ..وكنت أعرف ،قبل هذه الدراسة،
وعن طريق الُتمجات ،أن القرآن يذكر أنواعًا كثرية من الظاهرات الطبيعية ،ولكن معرفتي
كانت وجيزة ..وبفضل الدراسة الواعية للنص العريب استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد
االنتهاء منها أن القرآن ال حيتوي عىل أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم يف العرص
احلديث.
وبنفس املوضوعية قمت بنفس الفحص عىل العهد القديم واألناجيل ..أما بالنسبة
للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إىل أبعد من الكتاب األول ،أي سفر التكوين،
ً
رسوخا يف عرصنا .وأما
فقد وجدت مقوالت ال يمكن التوفيق بينها وبني أكثر معطيات العلم
بالنسبة لألناجيل ..فإننا نجد نص إنجيل متى يناقض بشكل جيل إنجيل لوقا ،وأن هذا األخري
أمرا ال يتفق مع املعارف احلديثة اخلاصة بقدم اإلنسان عىل األرض.
يقدم لنا رصاحة ً
قلت :فقد أصحبت تقر إذن بأن هذا القرآن كلامت إهلية مقدسة؟
قال( :)1أجل ..لقد أثارت اجلوانب العلمية التي خيتص هبا القرآن دهشتي العميقة يف البداية،
فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبري إىل هذا احلد من الدعاوى اخلاصة بموضوعات شديدة
التنوع ومطابقته متا ًما للمعارف العلمية احلديثة ،وذلك يف نص كتب منذ أكثر من ثالثة عرش قرنًا..
يف البداية مل يكن ِل أي إيامن باإلسالم ..وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل
حكم مسبق وبموضوعية تامة.
منتبها بشكل خاص إىل الوصف الذي يعطيه عن حشد كبري من الظاهرات
لقد (تناولت القرآن ً
الطبيعية ..لقد أذهلتني دقة بعض التفاصيل اخلاصة هبذه الظاهرات وهي تفاصيل ال يمكن أن تدرك

(  )1القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص .145
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إال يف النص األصيل ،أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرة والتي مل
)()1

يكن ممكنًا ألي إنسان يف عرص حممد أن يكون عنها أدنى فكرة

لقد كنت أقول لنفيس( :كيف يمكن إلنسان – كان يف بداية أمره أم ًيا  ..-أن يرصح بحقائق
ذات طابع علمي مل يكن يف مقدور أي إنسان يف ذلك العرص أن يكوهنا ،وذلك دون أن يكشف
؟)()2

ترصحيه عن أقل خطأ من هذه الوجهة

ليس ذلك فقط هو الذي جعلني أمتلئ قناعة باإلسالم ،هناك يشء آخر له أمهيته الكربى.
قلت :هل تقصد موقف اإلسالم من العلم؟
دائام أن
قال :أجل ..فهو موقف خمتلف كثريا ،بل مناقض ملوقف الكنيسة ،فـ(اإلسالم اعترب ً
الدين والعلم توأمان متالزمان .فمنذ البدء كانت العناية بالعلم جز ًءا ال يتجزأ من الواجبات التي أمر
هبا اإلسالم .وأن تطبيق هذا األمر هو الذي أدى إىل ذلك االزدهار العظيم للعلوم يف عرص احلضارة
)()3

اإلسالمية ،تلك التي اقتات منها الغرب نفسه قبل عرص النهضة يف أوروبا

وقال ِل( :يف اإلسالم كان املوقف إزاء العلم خمتل ًفا [عن املسيحية] إذ ليس هناك أوضح من
ذلك احلديث الشهري للنبي  الذي يقول( :اطلب العلم من املهد إىل اللحد) أو ذلك احلديث اآلخر
الذي يقول( :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة) هناك أمر رئييس :القرآن ،إىل جانب أنه
أيضا عىل تأمالت عديدة خاصة بالظاهرات
يدعو إىل املواظبة عىل االشتغال بالعلم ،فإنه حيتوي ً
)()4

الطبيعية وبتفاصيل توضيحية تتفق متا ًما مع معطيات العلم احلديث

وقد ذكر ِل ـ بعد جلسات كثرية معه ـ أن تلك املقارنات التي كان جيرهيا بني موقف املسلمني من
العلم طيلة تارخيهم الطويل مقارنة بموقف الكنيسة كانت سببا من أسباب إسالمه ،فهو يقول( :علينا
(  )1القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص .145
(  )2القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،ص .150
(  )3دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .14
(  )4دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .140
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أن نتذكر أنه يف عرص عظمة اإلسالم ،أي بني القرن الثامن والقرن الثاين عرش من العرص املسيحي،
وعىل حني كانت تفرض القيود عىل التطور العلمي يف بلداننا املسيحية ،أنجزت كمية عظيمة من
األبحاث واالكتشافات باجلامعات اإلسالمية ..يف ذلك العرص كان الباحث هبذه اجلامعات جيد
وسائل ثقافية عظيمة ،ففي قرطبة كانت مكتبة اخلليفة حتتوي عىل أربعامئة ألف جملد[ ..وكان]
الكثريون يسافرون من خمتلف بالد أوروبا للدراسة فيها ،ولكن كم هي كثرية تلك املخطوطات
القديمة التي وصلت إلينا بواسطة األدباء العرب ناقلة بذلك الثقافة إىل البالد املفتوحة ،ولكم نحن
مدينون للثقافة العربية يف الرياضيات (فاجلرب عريب) وعلم الفلك والفيزياء (البرصيات) واجليولوجيا
وعلم النباتات والطب إىل غري ذلك .لقد اختذ العلم ألول مرة صفة عاملية يف جامعات العرص الوسيط
تأثرا بالروح الدينية مما هم عليه يف عرصنا ،ولكن ذلك مل
اإلسالمية .يف ذلك العرص كان الناس أكثر ً
يمنعهم من أن يكونوا يف آن واحد مؤمنني وعلامء .كان العلم األخ التوأم للدين .لكم كان ينبغي عىل
)()1

العلم أال يكف عن أن يكون كذلك

قلت :فام الشعاع األول الذي اهتديت به إىل القرآن؟
قال( :)2أنت تعلم أن فرنسا من أكثر الدول اهتامما باآلثار والُتاث ،وهلذا عندما تسلم الرئيس
الفرنيس (فرانسوا ميُتان) زمام احلكم يف البالد عام  1981طلبت فرنسا من دولة (مرص) يف هناية
الثامنينات استضافة مومياء (فرعون مرص) إىل فرنسا إلجراء اختبارات وفحوصات أثرية ومعاجلة..
لقد كان املعاجلون ـ يف ذلك املوقف ـ مهتمني بُتميم املومياء ،بينام كان اهتاممي خمتلفا عنهم غاية
االختالف ..فقد كنت أحاول أن أكتشف كيف مات هذا امللك الفرعوين ..ويف ساعة متأخرة من
الليل ظهرت نتائج حتلييل النهائية ..لقد كانت بقايا امللح العالق يف جسده أكرب دليل عىل أنه مات
غريقا ،وأن جثته استخرجت من البحر بعد غرقه فورا ،ثم أرسعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه.
(  )1دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ،ص .141 – 140
(  )2انظر يف هذا مقاال لد.حممد يوسف املليفي يف كتاب (ملاذا أسلموا)
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لكن ثمة أمر ًا غريب ًا مازال حيريين ،وهو كيف بقيت هذه اجلثة دون باقي اجلثث الفرعونية املحنطة
أكثر سالمة من غريها رغم أهنا استخرجت من البحر!..
بعد أن أعددت تقرير ًا هنائيا عام كنت أعتقده اكتشاف ًا جديد ًا يف انتشال جثة فرعون من البحر
وحتنيطها بعد غرقه مبارشة  ،مهس أحدهم يف أذين قائال :ال تتعجل ،فإن املسلمني يتحدثون عن غرق
هذه املومياء.
لكني استنكرت بشدة هذا اخلرب  ،واستغربته  ،فمثل هذا اإلكتشاف اليمكن معرفته إال بتطور
العلم احلديث وعرب أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة  ،فقال ِل أحدهم :إن قرآهنم الذي يؤمنون به
يروي قصة عن غرقه وعن سالمة جثته بعد الغرق.
فازداد ذهوِل وأخذت أتساءل :كيف يكون هذا وهذه املومياء مل تكتشف أصال إال يف عام
 1898ميالدية أي قبل مائتي عام تقريبا  ،بينام قرآهنم موجود قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام..
وكيف يستقيم يف العقل هذا  ،والبرشية مجعاء وليس العرب فقط مل يكونوا يعلمون شيئا عن قيام
قدماء املرصيني بتحنيط جثث فراعنتهم إال قبل عقود قليلة من الزمان فقط.
جلست ليلتها حمدقا بجثامن فرعون  ،أفكر بإمعان عام مهس به صاحبي من أن قرآن املسلمني
يتحدث عن نجاة هذه اجلثة بعد الغرق ..بينام الكتاب املقدس يتحدث عن غرق فرعون أثناء مطاردته
ملوسى دون أن يتعرض ملصري جثامنه البتة ..وأخذت أقول يف نفيس :هل يعقل أن يكون هذا املحنط
أمامي هو فرعون مرص الذي كان يطارد موسى !؟ ..وهل يعقل ان يعرف حممدهم هذا قبل أكثر من
ألف عام وأنا للتو أعرفه !؟
مل يستطع ليلتها أن أنام  ،ورحت أقرأ يف (سفر اخلروج) قوله (فرجع املاء وغطى مركبات
وفرسان مجيع جيش فرعون الذي دخل وراءهم يف البحر مل يبق منهم وال واحد)
بقيت حينها حائرا ً ..فحتى الكتاب املقدس مل يتحدث عن نجاة هذه اجلثة وبقائها سليمة بعد أن
متت معاجلة جثامن فرعون وترميمه.
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أعادت فرنسا ملرص املومياء بتابوت زجاجي فاخر يليق بمقام فرعون ..لكني مل هينأ ِل قرار حتى
حَضت مؤمترا طبيا يتواجد فيه مجع من علامء الترشيح املسلمني ..وهناك كان أول حديث حتدثه
معهم عام اكشتفه من نجاة جثة فرعون بعد الغرق ..فقام أحدهم وفتح املصحف وأخذ يقرأ ِل قوله
َّاس عَن آي ِاتنَا َلغ ِ
ِ ِ
يك ِببدَ ِن َك لِتَك َ ِ
َافل َ
ون ﴾
ون َمل ْن َخ ْل َف َك آ َي ًة َو ِإ َّن كَثري ًا م َن الن ِ ْ َ
تعاىلَ ﴿:فا ْل َي ْو َم نن يَج َ َ
(يونس)92:
لقد كان وقع اآلية عيل شديدا ..بل رجت له نفيس رجة جعلتني أقف أمام احلضور ،وأصيح:
(لقد آمنت هبذا القرآن)
رجعت بعدها إىل فرنسا بغري الوجه الذى ذهبت به ..وهناك مكثت عرش سنوات ليس لدي
شغل يشغلني سوى دراسة مدى تطابق احلقائق العلمية واملكتشفة حديثا مع القرآن الكريم ،
والبحث عن أي تناقض علمي واحد مما يتحدث به القرآن ألخرج بعدها بنتيجة نص عليها قوله
يم َ ِ
تعاىل ﴿:ال ي ْأ ِت ِيه ا ْلب ِ
اطل ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه َتن ِْز ٌيل ِم ْن َح ِك ٍ
مح ٍيد ﴾ (فصلت)42:
َ
َ
كان من ثمرة هذه السنوات التي قضيتها أن خرجت بتأليف كتاب عن القرآن الكريم هز الدول
الغربية قاطبة ورج علامءها رجا  ،لقد كان عنوان الكتاب (القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم ..دراسة
الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة)
قلت :أمل يلق هذا الكتاب أي رد عليك من الدوائر العلمية؟
قال :بىل ..لقد بذلوا كل جهودهم للرد عليه ..ومنهم رجل أعرفه بدأ جيهز رد ًا عىل الكتاب ،فلام
انغمس بقراءته أكثر ومتعن فيه زيادة ..مل جيد إال أن يؤمن بالقرآن باعتباره كلامت اهلل املقدسة.
***
التقيت بعدها رجاال كثريين من أهل العلم ،كلهم شهد ِل بام شهد به موريس ،منهم (كيث
مور) ،وقد تعرفت عليه يف بعض اجلامعات حيث تقدم ليلقي حمارضة بعنوان (مطابقة علم األجنة
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ملا يف القرآن والسنة) ،وقد قدمه مدير اجلامعة( )1بقوله :حمارضنا اليوم هو األستاذ كيث مور ..وهو
أستاذ علم الترشيح واألجنة يف جامعة تورنتو بكندا.
وبعد تقديم طويل ذكر فيه املقدم املكانة العلمية للدكتور مور تقدم إللقاء حمارضته ،فقال( :لقد
أسعدين جد ًا أن أشارك يف توضيح هذه اآليات واألحاديث التي تتحدث عن اخللق يف القرآن الكريم
واحلديث الرشيف ،ويتضح ِل أن هذه األدلة حت ًام جاءت ملحمد من عند اهلل ألن كل هذه املعلومات
مل تكتشف إال حديث ًا ،وبعد قرون عدة وهذا يثبت ِل أن حممد ًا رسول اهلل)
ثم قال( :إنني أشهد بإعجاز اهلل يف خلق كل طور من أطوار القرآن الكريم ،ولست أعتقد أن
حممد ًا أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما حيدث يف تطور اجلنني ،ألن هذه التطورات مل تكتشف
إال يف اجلزء األخري من القرن العرشين ،وأريد أن أؤكد عىل أن كل يشء قرأته يف القرآن عن نشأة
اجلنني وتطوره يف داخل الرحم ينطبق عىل كل ما أعرفه كعامل من علامء األجنة البارزين)
الحظت يف وجوه اجلمع احلارض رسورا عظيام ،واهتامما كبريا بام يقوله ..حاولت أن أقُتب منه
ألستوضح أرسار ذلك الترصيح اخلطري ،لكني مل أمتكن ،لكني سمعته يقول( :إن التعبريات القرآنية
عن مراحل تكون اجلنني يف اإلنسان لتبلغ من الدقة والشمول مامل يبلغه العلم احلديث ،وهذا إن دل
عيل شئ فإنام يدل عيل أن هذا القرآن اليمكن أن يكون إال كالم اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل)
وقد سمعت أنه قيل له بعد انتهاء حمارضته :هل أنت مسلم؟ ..فقال :ال ..ولكني أشهد أن
القرآن كالم اهلل ..وأن حممد ًا مرسل من عند اهلل ،فقيل له :إذ ًا ..فأنت مسلم ،قال :أنا حتت ضغوط
اجتامعية حتول دون إعالن إسالمي ..ولكن التتعجبوا إذا سمعتم يوم ًا أن كيث مور قد دخل
اإلسالم.
***
(  )1املقدم هو الدكتور عبداهلل نصيف مدير جامعة امللك عبدالعزيز يف ذلك احلني ،وقد توىل منصب أمني العام لرابطة العامل
اإلسالمي بعد ذلك.
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ومن الذين التقيت هبم بعد كيث مور (الربوفسور جفري النج) ،وهو أستاذ
الرياضيات يف اجلامعات األمريكية ،وقد سمعت أنه ألف كتابا بعنوان (حتى املالئكة تسأل)،
حكى فيه رحلته إىل القرآن واإلسالم ،فأحببت أن أستوضح منه شخصيا.
فاستقبلني يف بيته ،وراح يقول ِل :يف جامعة (سان فرانسيسكو) تعرفت عىل طالب عريب كنت
درسه ،فتوثقت عالقتي به ،وأهداين نسخة من القرآن ،فلام قرأته ألول مرة شعرت كأن القرآن هو
أ ي
الذي (يقرأين) ،فلم أجد إال أن أسلم وجهي هلل.
وقد اهنالت األسئلة عيل بعدها تسأل عن رس إسالمي ،فكنت أقول( :يف حلظة من اللحظات
اخلاصة يف حيايت ،من اهلل بواسع علمه ورمحته عيل ،بعد أن وجد يف ما أكابد من العذاب واألمل ،وبعد
أن وجد لدي االستعداد الكبري إىل َملء اخلواء الروحي يف نفيس ،فأصبحت مسل ًام ..قبل اإلسالم مل
أكن أعرف يف حيايت معنى للحب ،ولكنني عندما قرأت القرآن شعرت بفيض واسع من الرمحة
والعطف يغمرين ،وبدأت أشعر بديمومة احلب يف قلبي ،فالذي قادين إىل اإلسالم هو حمبة اهلل التي
تقاوم)
ال َ

()1

وكنت أقول( :اإلسالم هو اخلضوع إلرادة اهلل ،وطريق يقود إىل ارتقاء ال حدود له ،وإىل
درجات ال حدود هلا من السالم والطمأنينة ..إنه املحرك للقدرات اإلنسانية مجيعها ،إنه التزام طوعي
للجسد والعقل والقلب والروح)

()2

وكنت أقول( :القرآن هذا الكتاب الكريم قد أرسين بقوة ،ومتلك قلبي ،وجعلني أستسلم هلل،
والقرآن يدفع قارئه إىل اللحظة القصوى ،حيث يتبدى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه ،وإذا ما
اختذت القرآن بجدية فإنه ال يمكنك قراءته ببساطة ،فهو حيمل عليك ،وكأن له حقوق ًا عليك!وهو
جيادلك ،وينتقدك وخيجلك ويتحداك  ..لقد كنت عىل الطرف اآلخر ،وبدا واضح ًا أن منزل القرآن
(  )1حتى املالئكة تسأل ،د .جيفري النغ.211 :
(  )2حتى املالئكة تسأل ،د .جيفري النغ.75:
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كان يعرفني أكثر مما أعرف نفيس  ..لقد كان القرآن يسبقني دوم ًا يف تفكريي ،وكان خياطب تساؤاليت
 ..ويف كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعُتاضايت ،ولكنني كنت أكتـشف اإلجابــة يف اليوم التاِل  ..لقد
قابلت نفيس وجه ًا لوجه يف صفحات القرآن)..

()1

وكنت أقول( :بعد أن أسلمت كنت أجهد نفيس يف حضور الصلوات كي أسمع صوت
القراءة ،عىل الرغم من أين كنت أجهل العربية ،وملا سئلت عن ذلك أجبت :ملاذا يسكن الطفل
)()2

الرضيع ويرتاح لصوت أمه؟أمتنى أن أعيش حتت محاية ذلك الصوت إىل األبد
***

طبعا مع ثقتي الشديدة بكل من ذكرت إال أين مل أسلم هلم عقيل إسالما تاما ،بل رحت
أبحث يف القرآن الكريم من كل الزوايا مثلام بحثوا( ،)3وليس من زاوية العلم فحسب ،وقد
وجدت أنه أكرب برهان عىل وجود اهلل وكامالته ،وعىل كل حقائق الوجود ..وقد استغربت أن
يبحث الباحثون عن األدلة احلسية عىل وجود اهلل ..والدليل احليس أمامهم ينطق بكل لغة،
ويصيح بكل لسانه من أنه من ﴿ ِم ْن َلد ْن َحكِي ٍم َخبِ ٍري﴾ [هود]1 :

(  )1حتى املالئكة تسأل.209:،
(  )2الرصاع من أجل اإليامن.34:
(  )3مل نشأ التفصيل يف هذا الربهان هنا ألنا ذكرناه بتفصيل يف سلسلة [حقائق ورقائق]
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النهاية
لست أدري كيف تالشت فجأة تلك الرياض اجلميلة املمتلئة بالقداسة ،وكيف تالشى
معك أولئك الطاهرون الذين عشت معهم أسعد حلظات حيايت ..ولست أدري هل أنا الذي
فارقتهم ،أم هم الذين فارقوين ،أم أننا ال نزال مع بعضنا بعضا ،لكن حجب الغفلة هي التي
أبعدتني عنهم ،وحجب امللكوت هي التي أبعدهتم عني.
بعد أن نظرت إىل مروج قريتي ،وقد عادت إىل وضعها ،وعدت إليها كام كنت فيها..
رحت أتأمل فيها من جديد ،وأنظر إليها بحسب الدروس اإليامنية التي تعلمتها ،فرأيت يف كل
ورقة من أرواقها ،وهبة من نسيمها ،وقطرة من مائها آية من آيات اهلل العظمى التي ال تقل يف
عظمتها عن تلك الروضات التي رأيتها ..ففي كل حرف من حروفها ،وبسمة من بسامهتا توقيع
اهلل وختمه وآياته ..وهي مصدر مجاهلا ،وأريج عطرها.
عدت بتلك السعادة والرسور العظيمني إىل بيتي ،ورحت إىل قراطييس وأقالمي
أل سجل كل كلمة سمعتها ،وحركة رأيتها ،ألنرشها كام طلب مني معلم اإليامن ..وما هي إال
أيام قليلة حتى اكتملت ،وسميتها بحسب ما طلب مني معلمي [اهلاربون من جحيم اإلحلاد]
ثم أرسعت إىل النارشين ،من عرفت منهم ،ومن مل أعرف ،أطلب نرشها عىل أوسع
نطاق لتكون نورا يضاف لتلك األنوار الطاهرة التي قامت عىل مدار التاريخ بمواجهة ظلامت
الشياطني وأذناهبم وأتباعهم ..ولتوضيح احلقيقة التي حتاول كل مشاريع الظالم طمسها،
ليخلو اجلو هلا ،ولشياطينها ودجاجلتها ليامرسوا إفسادهم يف األرض ،واستكبارهم فيها ،ألنه
ال يمكن أن يقوم للشيطان مرشوع يف ظل اإليامن باهلل ..فهو أساس القيم الرفيعة ،ومنبع
الفضائل السامية.
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ما هي إال أيام قليلة بعد نرشها حتى سمعت باب بيتي يطرق ،فأرسعت لفتحه ،وإذا
يب أفاجأ بالشاب الذي رأيته قبل رحلتي وجمموعة من الشباب الذين كنت أعرفهم بتطرفهم
الديني والالديني ،وقد عجبت عندما رأيتهم مجيعا حيملون نسخا من الكتاب ،ثم يقولون ِل:
بورك فيك ..لقد أنقذنا كتابك هذا من جحيم اإلحلاد ..وزج بنا يف روضات جنات املؤمنني.
قلت هلم :هذا ليس كتايب ..أنا مل أفعل سوى أن وصفت ما وقع ِل بدقة ..فإن كان لكم
أن تشكروا أحدا ،فاشكروا قراطييس وأقالمي ،واشكروا قبل ذلك معلمي ،فلوالهم مل يتح ِل
أن أسجل فيه حرفا واحدا.
قالوا :نعم ..نعرف ذلك ..وقد جئنا إليك لتأخذنا لتلك الروضات ..فقد حنت قلوبنا
شوقا إليها وإىل أهلها ..فنحن نريد أن نحدثهم برباهني جديدة مل يذكروها.
قلت :ما تقولون؟ ..إن ذلك ليس باليسري ..أنا نفيس مل أدر كيف حصل معي ما حصل.
قالوا :رس بنا إىل حيث رأيتها ،ودعنا وشأننا ،فالذي رفع احلجب عن عينيك لن يبخل
عىل أعيننا برفع احلجب عنها.
مل أدر ما أقول هلم ..لكني رست هبم إىل ضواحي القرية ..إىل حيث املروج اجلميلة
اخلَضاء ..وقد كان عجبي حينها ال ينفذ ..فقد رأيت أولئك الشباب بمجرد أن وصلوا إليها
راحوا يصيحون بجامهلا وروعتها ..مل أصدق عيني ،فأنا مل أكن أرى سوى املروج.
سألتهم عنها ..فوصفوها ِل بدقة كام عشتها ورأيتها ..ثم ما لبثت حتى رأيتهم يرسعون
إىل روضاهتا ،وجيلسون عىل أرائكها ،ويتحدثون مع أهلها ،وكأهنم يعرفوهنا من زمان قديم.
عدت إىل بيتي وأنا ممتلئ عجبا من كل ما حصل ..لقد أيقنت حينها أن فضل اهلل وكرمه
أعظم من أن يوصف ..فلذلك ليس لنا معه إال التسليم والتعظيم واإلجالل ..وليس لنا إال
نجثو يف حمرابه املقدس لنسقي قلوبنا كؤوس حمبته التي ال يشقى من رشب منها ،وال يتأمل من
تداوى ببلسمها.
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هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب املناهج الكربى التي استعملها العلامء والفالسفة
واملتكلمون من املدارس املختلفة للداللة عىل وجود اهلل ،مع رضب األمثلة
عن الرباهني املرتبطة هبا ،وتقريراهتا املختلفة ،حماوال تبسيط كل ذلك،
باستعامل احلوار والقصة واملثال وغريها من أساليب التبسيط.
ذلك أن الكثري من تلك املناهج ـ وخاصة الفلسفية أو الكالمية منها ـ
تعرض بطريقة يصعب عىل العامة والبسطاء التعرف عليها واالستفادة منها
مع أمهيتها البالغة ،ولذلك تبقى حمصورة يف دوائر ضيقة ،مع أهنا من األسلحة
املهمة والنافعة التي يواجه هبا اإلحلاد ،وخاصة اإلحلاد اجلديد الذي يعتمد
عرض األطروحات اإلحلادية القديمة بطريقة بسيطة ،وجيد من يسمع له ،ويف
نفس الوقت ال جيد يف الطرف املقابل إال طروحات غاية يف التعقيد
والغموض ،والتي قد تثري فيه من اإلشكاالت أكثر مما حتل له من العقد.
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