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 املسألة األخالقية يف مقابل الدَّ اروينية
البدَّ له من خالق!
 مبدأ « َّ
السببية» :املخلوق ُ
 إثبات َّ
أن الكون له بداية (نظرية االنفجار الكوين األعظم)
الصدفة!
 نظرية َّ
الضبط الدَّ قيق يف ُمقابل العشوائية أو ُّ
الصدفة!
 تعقيد اخللية احل َّية يف ُمقابل العشوائية أو ُّ
الصدفة!
ُ لغة اإلنسان كظاهرة جديدة متاما يف ُمقابل العشوائية أو ُّ
 الكون ك ُّله ُم َّ
سخر لإلنسان وخدمته!


تطور الكائنات احل َّية عن طريق االنتخاب ال َّطبيعي من بني طفرات عشوائية!
 نظرية دارون هيُّ :
تطورت األجيال املُتتابعة من هذه اخلاليا ,فنشأت منها
ثم َّ
 احلياة بدأ بخلية ُمفردة أوجدها اإلهل اخلالق! َّ
ثم الفقارية
الكائنات عديدة اخلاليا ,ومت َّيزت إىل كائنات نباتية وأخرى حيوانية! كائنات حيوانية ال فقريةَّ ,
الزواحف إىل الطيور وال َّثدييات ,وظ َّلت
الزواحف,
وتطورت بعض َّ
ثم َّ
َّ
الربمائياتَّ ,
بدأت باألسامكَّ ,
ثم ّ
ِ
ثم اإلنسان.
الثدييات َّ
تتطور حتى وصلنا إىل الرئيسيات التي منها الق َر َدة ,ويأيت عىل رأسها الشمبانزيَّ ,
إن الشمبانزي جيمعه باإلنسان سلف ُمشرتك! والنَّظرية بذلك تقول َّ
 النَّظرية تقول َّ
إن َّ
الشمبانزي ليسوا
أسالفنا ,ولكنَّهم أبناء عمومتنا!
َّطور! البيولوجيون ُيقدِّ رون َّ
أن  %99من ال َّطفرات
 أثبت العلم عجز ال َّطفرات العشوائية عن إحداث الت ُّ
العشوائية التي حتدث يف َّ
ضارة! بينام قد تكون  %1منها ُمفيدة! وقد أجرى الباحثون
الشفرة الوراثية تكون َّ
التَّجارب عىل ذبابة الفاكهة وعىل البكرتيا القولونية فعجزوا عن احلصول عىل طفرة واحدة ُمفيدة خالل
آالف األجيال التي استكثروها!
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ُ
ُ
ر
تطوري ُمنصف)« :يكمن الرصاع يف حماولة استغالل الكثريون
 يقول مايكل روس (وهو فيلسوف
ِّ
ر
طور نليف وجود اإلهل .لقد صار اتلَّ ُّ
نلظرية اتلَّ ُّ
طور بالنسبة ألنصاره ديانة ال إهلية».


الضمري ,أ َّما دافع اإليثار,
الصعب تفسري دافع َّ
ُربر الوسيلة ,فمن َّ
َ يسهل تفسري دافع األنانية بآلية الغاية ت ِّ
ّ
شك َّ
َّطور الدَّ ارويني .ال ّ
أن اإليثار من أصعب األخالق التي
الصخرة الكؤود يف طريق الت ُّ
فسيظل بمثابة َّ
الرئييس ,وهو املُحافظة عىل حياة الفرد,
يعجز الت ُّ
َّطور عن تفسري نشأهتا ,فاإليثار يعمل ضدّ هدف التَّط ُّور َّ
فام الذي يدفعني للتَّضحية بذايت من أجل املُجتمع واجلنس البرشي؟!
ٍ
ٍ
صارخ مع
بشكل
للمجتمع يتعارض
 إنفاق الوقت واجلهد واملوارد من أجل املُحافظة عىل رشحية غري ُمفيدة ُ
َّطور ضدّ قوانينه؟!
االنتخاب ال َّطبيعي الذي ُحيافظ عىل األصلح ,ويتخ َّلص من ا َّلضار ,فهل يعمل الت ُّ
يسء يكون من ُمنطلق الفائدة املا ِّد َّية ,وليس
 قاعدة داروينية شديدة اخلطورة :وصفنا لسلوك ما بأنَّه ج ِّيد أو ِّ
القيمة األخالقية ,أي ليس ُهناك أخالق فاضلة وأخرى دنيئة!
 فيلسوف اإلحلاد توماس هوبز اعترب َّ
تحركة ,وبالتايل فهي ليست فاضلة أو غري
أن ال َّطبيعة ليست َّإال ما َّدة ُم ِّ
ٍ
ورش ُُم َّردين ,متاما مثلام ال نتحدَّ ث
فاضلةَّ ,إَّنا فقط ال تُبايل بالفضائل ,لذلك ال ينبغي أن نتحدَّ ث عن خري ّ
الرش ليسا َّإال انعكاسا
خري وآخر رشيرَّ ,إَّنا أمور حتدث َّ
عن تفاعل كيميائي ِّ
بالَّضورة ,ومن َّ
ثم فاخلري و َّ ّ
ثم فهي مفاهيم نسبية ,فأخالق اإلنسان عند املا ِّد ِّيني ليست َّإال
لرغبات اإلنسان ,ما ُحي ّ
ب وما يكره ,ومن َّ
تفاعالت ما ِّدية.
والرش ,بل َّ
 نيتشة فيلسوف النَّازيةَّ :
إن هذه املفاهيم ليست َّإال
إن كونا بدون إهل يكون خاليا من مفاهيم اخلري َّ ّ
تصورات يفرضها اإلنسان عىل الكون الذي ال ُيبايل به.
ُّ
 ا َّدعى املالحدة َّ
أن ال َّثورة العلمية شاركت يف تشكيل منظومتنا األخالقية املُعارصة.
شك َّ
 أينشتني يقول :ال ُيمكن أن يكون العلم مصدرا لألخالق ,ال ّ
أن ُهناك أسسا أخالقية للعلم ,لكنَّنا ال
نستطيع أن نتحدَّ ث عن أسس علمية لألخالق ,لقد فشلت وستفشل ّ
كل املُحاوالت إلخضاع األخالق
لقوانني العلم و ُمعادالته.
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 الفيزيائي ريتشارد فينامن احلائز عىل جائزة نوبل يقولَّ :
إن أكرب ال ُقوى والقوانني الفيزيائية ال تستطيع أن ت ُِّبني
لنا كيف نستخدمهاَّ ,
والرش ,لذلك فالقيم األخالقية تقع خارج ُمال العلم ,لقد
إن العلم ال ُي ِّ
عرفنا اخلري َّ ّ
جعلنا العلم أكثر معرفة وأكثر ُق َّوة ,لكنَّه تركنا يف الوقت نفسه ّ
بالصواب واخلطأ.
أقل ثقة َّ
َّطور هي مرجعيتنا ,ويقولَّ :
إن االنتخاب ال َّطبيعي يف
 دوكنز زعيم املالحدة يرفض أن تكون أخالق الت ُّ
طور الدَّ ارويني ال ُينتج َّإال أمثال هتلر! واملُجتمع الدَّ ارويني ال يكون َّإال ُُمتمعا فاشستي ينترش فيه
ال َّت ُّ
َّعصب العنرصي والتَّصفية العرقية.
الت ُّ
السامء
 يطرح الفيلسوف األملاين الكبري «إيامنويل كانت» ما ُيعرف بالدَّ ليل األخالقي لالستدالل عىل تواصل َّ
َّ
َّ ر
باألرض ,ويرشحه قائال« :إن ظمأنا للماء هو ديللنا ىلع وجود املاء! ,ويعين ذلك أن الطفل يظمأ للماء
َّ
َّ
قبل أن يعرف بوجوده! حىت أن هذا الظمأ هو أكرب ديلل ىلع وجود املاء» ,ويقيس عىل هذه احلقيقة قائال:
ُ
ُ
َّ
لم ,وال يستسيغ
ظ
«كذلك شوقنا للعدل هو ادليلل ىلع وجود العادل! ,فاإلنسان يشاهد ما يف الوجود من ٍ
ً
ُ
أن تنتيه احلياة ىلع األرض وينجو الظالم بظلمه دون قصاص ,ذللك يرتاح اإلنسان كثريا لفكرة
ابلعث والقصاص يف حياة آخرة».


َ
َ َ َُ
َ ُ ُ
َ ُ
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ
َ َ َ ُُ َ ُ َ
َّ َ
َ
ات واألرض بل ال يوق ِنون ( )53أم عِندهم
ري َش ٍء أم هم اْلال ِقون ( )53أم خلقوا السماو ِ
▬أم خلِقوا مِن غ ِ
َ
َ
ر َ َ ُ ُ َ
خ َزائ ُِن َربك أم ه ُم المصي ِط ُرون ([ ♂)53الطور]
ّ
يستقل
السبب الكايف لوجوده ,وال
إن شيئا من املُمكنات ال حيدث بنفسه من غري يشء؛ ألنَّه ال حيمل يف طبيعته َّ
بإحداث يشء؛ ألنَّه ال يستطيع أن يمنح غريه شيئا ال يملكه هو.
"تصور" اإلهل الذي ال ُموجد لهَّ ,
مفر منه منطقيا,
إذا ُكنَّا ال نستطيع
ُّ
فإن اإلقرار العقيل هبذا اإلهل ُيصبح أمرا ال ّ
تصوره ليس باألمر املُستحيل ,بل إنَّه ُيقابلنا يف حقائق العلم!
واإلقرار العقيل بمفهوم ما مع العجز عن ُّ
ٍ
الذرية يمكن أن تُوجد يف أكثر من موقع يف ٍ
الفيزياء احلديثة (الكوانتم) ُُتربنا َّ
واحد! َّإَّنا
وقت
َ
أن اجلسيامت حتت َّ ِّ َّ ُ
تصورها!
حقيقة علمية وإن كان يستحيل ُّ
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ً
ً
ً
َّ
ُ
رشح دارون عقيدته قائال« :من الصعب جدا ,بل من المستحيل ,أن يكون كونا هائال ككوكبنا ,وبه خملوق
َّ ُ
َّ
ُّ
يتمتع بقدراتنا اإلنسانية اهلائلة ,قد نشأ يف ابلداية بمحض الصدفة العمياء! أو ألن احلاجة أم االخرتاع!
ً
َّ ر
َّ
ُ ر
السبب َّ
ثم فإين
األول وراء هذا الوجود ,أجدين مدفواع إىل القول بمصمم ذيك ,ومن
وعندما أحبث حويل عن
أؤمن بوجود اإلهل!».


 إثبات َّ
أن الكون يتمدَّ د.
 تناقص حرارة الكون تدرجييا ,فلو كان الكون أزليا لوصل إىل العدم احلراري ,ممَّا يعني فناء الكون ,لذلك
فبقاء كوننا حتى اآلن يعني أنَّه ليس أزليا.
الضجيج الكوين الذي صاحب االنفجار األعظم الذي أنشأ الكون.
 تسجيل َّ
 توزيع العنارص اخلفيفة (اهليدروجني واهليليوم) بشكل ُمتساو يف ُُمتلف أرجاء الكون ُيثبت َّ
أن الكون نشأ
بحادث واحد مهول ُمنتج للحرارة ,وهو االنفجار الكوين األعظم.


نظرية االنفجار الكوين األعظم Big Bang Theory
 انطالقا من حقيقة أن الكون يتمدَّ د ,فإذا رجعنا إىل الوراء يوما قبل يوم نجد َّ
أن الكون كان أصغر وأصغر,
وهكذا حتى نصل إىل يوم كان الكون ُُم َّرد نقطة حتمل كُتلة وطاقة الكون ك ّله!
 هذا اليوم يرجع إىل ُقرابة  1533مليار سنة!
 النُّقطة التي بدأت منها نشأة الكون اسمها املُفردة  ,Singularityويف يوم ال أمس له انفجرت تلك املُفردة
فأطلقت كل ما يف الكون من طاقة!
ُمرات الكون ,بام فيها من نجوم وكواكب منها كوكبنا
 تك َّثف ٌ
بعض من طاقة الكون إىل ما َّ
تكونت منها َّ
األرض.
الزمان ونشأ املكان.
 قبل وجود املُفردة مل يكن َّإال عدم ُمطلق! بانفجارها نشأت الطاقة واملادة كام بدأ َّ
تشمل نظرية االنفجار األعظم عىل عدد من املعامل اخلارقة والتساؤالت التي ال يملك العلم هلا تفسريا :
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 ما مصدر املُفردة التي ظهرت من العدم؟
وجهت نشأة الكون؟
 ما مصدر قوانني ال َّطبيعة التي َّ
الصفات التي تتجاوز قوانني ال َّطبيعة! فقد كانت أصغر من أصغر طول تسمح به
 اتَّسمت املُفردة بعدد من ِّ
قوانني ال َّطبيعة! كام كانت كثافتها تفوق احلدّ الذي تسمح به هذه القوانني!
أن :يف منظ ٍ
ينص القانون الثاين للدِّ يناميكا احلرارية عىل َّ
ومة ما ,تؤ ِّدي الفوىض إىل مزيد من الفوىض ,فام هو

ّ
املجرات بام فيها من ن ُُجوم وكواكب؟!
املُن ِّظم الذي ن َّظمها ل ُينشئ
َّ
املرات ,بينام الثابت َّ
الُّسعات
أن ُرسعة الضوء هي أعىل ُّ
 جتاوزت رسعة متدُّ د الكون ُرسعة الضوء بمليارات َّ
يف ال َّطبيعة!
الو ُجود يف هذه املرحلة َّ
بالذات؟!
 ملاذا انقطع العدم املُطلق ليبدأ ُ
قرر ذلك؟!
 ما هو العامل امل ُ ِّ
رجح الذي حدَّ د أو َّ

 الكون قد شكَّل ذاته!
 قوانني ال َّطبيعة سبب نشأة الكون!
 النَّظريات والقوانني تصف مسار األمور بد َّقة لكنَّها ال ُُترج شيئا من للوجود. فرضية األكوان املُتعدِّ دة! oأي احتاملية وجود ما ال َّناية له عددا من األكوان بعدد ال ُّظ ُروف الفيزيائية املُحتملة!



Fine Tunning

تم ضبطها بد َّقة ُمتناهية بحيث يتالءم بعضها مع بعض باهليئة التي سمحت بنشأة
 ثوابت الكون الفيزيائية ّ
الكون ,من هذه ال َّثوابتُ :رسعة متدُّ د الكون  -توزيع املا َّدة يف فراغ الكون  -مقدار اجلاذبية بني األجرام
الساموية  -مقدار رسعة الضوء.
بجزء من مليار جزء ما كان ليسمح بنشأة الكون واستقراره.
تغري يف مقدار هذه ال َّثوابت ولو ُ
 أدنى ُّ
احلق.
 تدل د َّقة بنية الكون وقوانينه عىل وجود اإلهل ّ
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مثال نقله «وحيد الدِّ ين خان» عن العامل األمريكي «كريستي موريسون» ُي ِّبني فيه استحالة القول بوجود الكون
مصادفة! قال« :لو تناولت عرشة دراهم ,وكتبت عليها األعداد من واحد إىل عرشةَّ ,
ثم رميتها يف جيبك,
ُ
ُ
َّ
َّ
ر
جيداًَّ ,
ثم حاولت أن ُترج من الواحد إىل العارش بالرتتيب العددي ,حبيث تليق ك درهم يف جيبك
وخلطتها
ُ
مرة أخرى ,فإماكن أن نتناول ر
بعد تناوهل َّ
ادلرهم املكتوب عليه واحد يف المحاولة األوىل هو واحد يف العرشة,
ُ
َّ
َّ
وإماكن ان ُنرج ادلراهم ( )4 ,3 ,2 ,1بالرتتيب من  1إىل  ,11واحد يف عرشة باليني!».


ُكون كروموسومات اخللية ,يوجد  35زوجا من الكروموسومات يف نواة ّ
جزيئات الدنا  DNAلولبية َّ
كل
الشكل ت ِّ
خلية ,يبلغ طول كروموسومات ّ
كل خلية  33.2مرت ,يبلغ طول سالسل جزيئات الدنا يف خاليا جسم اإلنسان
أي َّأَّنا تقطع املسافة من األرض إىل َّ
مرة ,قد تؤ ِّدي إصابة
الواحد قرابة  3.2مليار كيلومرتّ ,
الشمس قرابة َّ 1533
أي حلقة من حلقات هذه السلسلة والتي تبلغ  3مليارات حلقة يف اخللية الواحدة إىل موت اجلنني أو إصابته
بمرض خلقي خطري!
ِ
كونات َّ
َّ
كونات
الرمال! ونفس امل ُ ِّ
إن ُم ِّ
الذ َّرة (إلكرتونات  -بروتونات  -نيوترونات) تُنتج بخلطة ُمع َّينة حفنة من ِّ
أنتجت خاليا ُمخ أينشتني! َّإَّنا نفس ُماالت ال َّطاقة!
البدَّ من اإلقرار
ّ
أهم ما ُيم ِّيز اخللية احل َّية عن املوجودات غري احل َّية َّأَّنا موجود ذكي ُيامرس عددا من النَّشاطاتُ ,
بحتمية أن يكون مصدر احلياة َّ
الذكية إهل خالق ذكي!
كيف استطاعت ال َّطبيعة ,دون توجيه ذكي من إهل ,أن تُو ِّفر املعلومات اهلائلة املطلوبة لنشأة احلياة وتنظيمها ,والتي
بالصدفة عىل مقولة
تبلغ ماليني البيتات Bits؟! يف الوقت الذي أثبتت فيه الدِّ راسات عجز الكمبيوتر عن احلصول ُّ
لشكسبري حتتوي عىل  2..بت من املعلومات فقط!
تستخدم اخللية يف االحتفاظ باملعلومات ونقلها نظام َّ
الشفرة ,فللخلية أبجدية تتكون من  2حروف ( 2مركَّبات
إن آلية التَّشفري هذه تفوق ّ
الكم اهلائل من معلومات اخلليةَّ ,
أدق
ُدون
كيميائية) ترتاص يف نواهتا ب ُط ُرق ُُمتلفة لت ِّ
ّ
آليات التَّشفري التي ابتكرها اإلنسان ويستخدمها يف أحدث اخرتاعاته!
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تكون من  2سالسل من األمحاض األمينية,
ُجزيء اهليموجلوبني الذي حيمل األوكسجني يف كرات الد ّم احلمراء ,ي َّ
يبلغ ُمموعها  359محضا أمينيا هي تكرار لعرشين نوعا من هذه األمحاض ,عدد َّ
الرتتيبات املُحتملة التي ُيمكن أن
يرتاص هبا الـ  359محضا أمينيا يبلغ رقام مهوال ,مقداره ( )1وعىل يمينه  33.صفرا ! ترتيب واحد هو املطلوب كي
يؤ ِّدي اجلزيء وظيفته يف نقل األوسوجني يف جسم اإلنسان!
أهم عملية يف ُتليق ُجزيء الربوتني هي اهليئة التي تلتف هبا هذه السالسل! َّإَّنا عملية بالغة التَّعقيد!
يتكون من مائة محض أميني مثال يف سوبر
للف سلسلة ُجزيء بروتيني صغري
إذا وضعنا املعلومات املطلوبة ّ
َّ
السنوات! بينام
بمحاوالت عشوائية ,فإنَّه سيستغرق حوايل ( )1وأمامه  133صفرا من َّ
كمبيوتر ليقوم هبذه العملية ُ
يتم ذلك يف اخللية احل َّية يف ُجزء ضئيل من الثانية!
ّ
ُمعضلة البيضة والدَّ جاجة! العالقة بني جزيئات الربوتينات وجزيئات الدنا  ,DNAبناء جزيئات الربوتني حيتاج
إىل وجود َّ
الشفرة الوراثية ,عمل جزيء الدنا حيتاج إىل جزيئات الربوتينات!
الربوتينات ال تنشأ دون الدنا! والدنا ال يعمل َّإال بالربوتينات! كيف ينشأ نظامان ُُمتلفان ُم َّ
ستقالن عشوائيا يف
الوقت الذي حيتاج ّ
كل منهام لآلخر لوجوده ووظيفته؟! مل يبق َّإال القول َّ
بأن اإلهل اخلالق قد أوجد املُركَّبني دون
احتياج أحدمها لآلخر.


أهم النَّشاطات العقلية التي ُمت ِّيز اإلنسان ,ويستخدم اإلنسان املُعارص ال ُّلغة بشكل تلقائي ,وببساطة
تُعترب ال ُّلغة أحد ّ
شديدة ,بحيث يبدو التَّفكري يف ماهيتها أمرا ال معنى له!
َّ
َّطور العشوائي عن إنشاء ُلغة اإلنسان ,وما أثبته كذلك من انبثاق ال ُّلغة اإلنسانية
إن ما أثبته العلم من عجز الت ُّ
كظاهرة جديدة متاما ,ال يدع لنا َّإال قوال واحدا لتفسري هذه النَّشأة ,وهو اخللق اإلهلي املُبارش!
ُُيربنا اهلل تعاىل يف قرآنه الكريم عن اكتساب اإلنسان خلمس مهارات ُمتتابعة تُشكِّل جوهر ال ُّلغة اإلنسانية ,وهذه
املهارات هي:
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َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
الرتميز▬ :وعلم آدم األسماء ُكها♂ [البقرة  ,]51 :يعني أنَّه تع َّلم أن ُيطلق عىل ّ
َّ .1
كل يشء اسام ,سواء كان
شيئا ما ِّديا ,أو شيئا غري ما ِّدي ,أو معنى ُُم َّردا .وال ُقدرة عىل َّ
الرتميز من أرقى امللكات العقلية اإلنسانية التي
ال ُيامرسها سواه ,وتُعترب أحد الفروق اجلوهرية بني اإلنسان وغريه من الكائنات.
َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ َّ َ ُ َ
َ ََ
َّ َ
اإلنسان * علمه ابلَيان♂ [الرمحن  ,]2-1 :والبيان هو صياغة األفكار
ق
ل
خ
*
آن
الرح ُن * علم القر
▬ .3
ِ
الرموز التي اطلقها عىل األشياء ,كام يستعمل قواعد ال ُّلغة
بتع ُّقل وتبعا لقواعد ,ويستعمل اإلنسان يف ذلك ُّ

املُربُمة يف عقله.
َ
َّ ُ َ َ ٌّ ر َ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َ ر َّ َ
حلق مثل ما أنكم تن ِطقون♂ [الذاريات .]35 :
 .5النُّطق ▬ف َو َرب السماء َواألر ِض إِنه
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ
السمع ▬وجعل لكم السمع واألبصار واألفئِدة لعلكم تشكرون♂ [النحل .]37 :
َّ .2
َ َ َ َُ ر ُ َ
َ َ ُ َ
ات ل ِقومٍ يع ِقلون♂ [الروم .]37 :
 .3العقل ▬كذل ِك نفصل اْلي ِ
َّطور الدارويني العشوائي ,كام َّ
أن ُممارستها تتجاوز قدرة اآللية الكهروكيميائية
النَّشاطات العقلية تتجاوز قدرات الت ُّ
مفرا من اإلقرار بدور غيب يف النَّشاطات العقلية ,كام ُُتربنا
للمنصفني املوضوعيني ًّ
للم ّخ املا ِّدي ,وال تدع ُ
ُ
َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ
وِح َف َق ُعوا َهلُ
ت فِي ِه مِن ُّر ِ
الساموية ,وهو ما وصفه القرآن الكريم بقوله▬ :فإِذا سويته ونفخ
الدِّ يانات َّ
َساجد َ
ين♂ [احلجر .]39 :
ِ ِ

تم ضبطها بد َّقة بحيث تسمح ب ُظ ُهور احلياة
املبدأ البرشي  :Anthrobic Principleثوابت الكون الفيزيائية قد َّ
عىل كوكب األرض ,بل و ُظ ُهور اإلنسان أسمى الكائنات.
صمم الكون وكوكب األرض عىل هذا التَّوافق املُذهل ليكون ُمناسبا لنشأة احلياة بصفة عا َّمة و ُظ ُهور
اإلهل قد َّ
خاصة ,وهو ما ُيعرف يف اإلسالم بمفهوم التَّسخري ,أي تسخري ّ
الساموات واألرض خلدمة
اإلنسان بصفة َّ
كل ما يف َّ
اإلنسان.
تعبري بعض ال ُعلامء املؤمنني الغربيني ملعنى التَّسخري :كيف يستطيع كون خال من الغائية أن ُيلق إنسانا ُحت ِّركه الغائية
تم تفصيله عىل مقاس اإلنسان! يبدو َّ
واألهداف؟! يبدو َّ
أن الكون كان يعلم أنَّنا قادمون!
أن الكون قد َّ
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عز َّ
 إثبات َّ
أن َّ
وجل!
الرشح صحيح دليل عىل وجود اهلل َّ
عز َّ
 يف رأيي َّ
وجل وإدخال النَّاس لإلسالم!
الشخيص :هذا هو أقرص ُط ُرق إثبات وجود اهلل َّ


تعريف اإلعجاز واملُعجزة:
 اإلعجاز يف االصطالح هو زوال القدرة عىل اإلتيان باليشء من عمل أو رأي أو تدبري.
 املُعجزة أمر خارق للعادة ,مقرون بالتَّحدِّ ي ,سامل من املُعارضة.

َّبي ☺ وأكملها وأج ّلها وأعظمها القرآن الذي نزل عليه:
أفضل ُمعجزات الن ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل,
رشَ ,وإِن ََّام كَا َن ا َّل ِذي ُأوتِ ُ
يت َو ْحيا َأ ْو َحا ُه َّ ُ
اّلل إِ َ َّ
َق َال النَّبِ ُّي ☺َ « :ما م َن األَنْبِ َياء نَبِي إِ َّال ُأ ْعط َي َما مثْل ُه آ َم َن َع َل ْيه ال َب َ ُ
َف َأرجو َأ ْن َأكُو َن َأ ْك َثرهم تَابِعا يوم ِ
الق َيا َم ِة» (صحيح ال ُبخاري .)2971
ْ ُ
َْ َ
َ ُ ْ
تعليق مصطفى البغا( :أعطي ما مثله آمن عليه البرش) أجري عىل يديه من املعجزات اليشء الذي يقتيض إيامن من
شاهدها بصدق دعواه ألَّنا من خوارق العادات حسب زمانه ومكانه( .أوتيته) املعجزة التي أعطيتها( .وحيا) قرآنا
موحى به من اهلل تعاىل يبقى إعجازه عىل مر األزمان ولذلك يكثر املؤمنون به ويوم القيامة يكون أتباعه العاملون
برشيعته املنزلة أكثر من األتباع العاملني بالرشع احلق لكل نبي.
ِ
ِ
اّلل إِ َ َّيل» َأ ْي إِ َّن ُم ْع ِج َز ِيت ا َّلتِي َحتَدَّ ْي ُت ِهبَا:
رشح ابن حجر العسقالينَ [ :ق ْو ُل ُهَ « :وإِن ََّام كَا َن ا َّلذي ُأوتي ُت ُه َو ْحيا َأ ْو َحا ُه َّ ُ
ِ
ِ
اشت ََم َل َع َل ْي ِه ِم َن ْ ِ
ا ْل َو ْح ُي ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َع َ َّيلَ ,و ُه َو ا ْل ُق ْر ُ
آنِ ,ملَا ْ
رص ُم ْع ِج َزاتِ ِه ِف ِيهَ ,و َال َأنَّ ُه
اإل ْع َجاز ا ْل َواضحِ َ ,و َل ْي َس ا ْمل ُ َرا ُد َح ْ ُ
ِ ِ
ِ
ويت م ْن َت َقدَّ م ُه ,ب ِل ا ْملُرا ُد َأنَّ ُه ا ْمل ُ ْع ِ
ري ِه]3[].
ُص ِهبا ُدو َن َغ ْ ِ
ج َز ُة ا ْل ُع ْظ َمى ا َّلتِي ْ
َ
َمل ْ ُي ْؤ َت م َن ا ْمل ُ ْعج َزات َما ُأ ِ َ َ
َ َ
اخت َّ َ
ات من رب ِه ُق ْل إِنَّام ْاآلي ُ ِ
ِ
اّلل ِ َوإِن ََّام َأنَا ن َِذ ٌير ُّمبِنيٌ * َأ َو َمل ْ َيك ِْف ِه ْم َأنَّا َأ َنز ْلنَا
َ َ
ات عندَ َّ
قال تعاىلَ ▬ :و َقا ُلوا َل ْو َال ُأ ِنز َل َع َل ْيه آ َي ٌ ِّ َّ ِّ
ِ
َاب ُيت َْىل َع َليْ ِه ْم إِ َّن ِيف َذل ِ َك َل َر ْمحَة َو ِذك َْرى ل ِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ُون♂ [العنكبوت ]31-3. :
َع َل ْي َك ا ْلكت َ
 1هذا اجلزء ُُمترص للفصل الثالث ب ُعنوان :أبحاث يف إعجاز القرآن الكريم ,من كتاب :أبحاث يف ُع ُلوم القرآن ,للدكتور غانم قدوري احلمد.
 3أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين (ت733ـه) :فتح الباري رشح صحيح البخاري ,دار املعرفة ببريوت ,ج ,9صـ.3
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عز َّ
وجل فيها اخللق:
اهلل َّ
اآليات التي حتدَّ ى ُ
يث م ْثلِ ِه إِن كَانُوا ص ِ
ِ ٍ
▬ َأ ْم َي ُقو ُلو َن َت َق َّو َل ُه َبل َّال ُي ْؤ ِمن َ
اد ِقنيَ ♂ [الطور ]52-55 :
َ
ُون * َف ْل َي ْأتُوا بِ َحد ِّ
ِِ
رش سو ٍر م ْثلِ ِه م ْف َرتي ٍ
ات واد ُعوا ْ م ِن اس َت َطعتُم من د ِ
ِ
ون ّ ِ ِ
َ ْ ْ ِّ ُ
َ ْ
▬ َأ ْم َي ُقو ُلو َن ا ْف َ َرتا ُه ُق ْل َف ْأت ُوا ْ بِ َع ْ ِ ُ َ ِّ ُ َ َ
اّلل إن كُنت ُْم َصادقنيَ * َفإن َّمل ْ
ِ
َيست ِ
اّلل ِ َو َأن الَّ إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو َف َه ْل َأنتُم ُّم ْسلِ ُم َ
ون♂ [هود ]12-15 :
َجي ُبوا ْ َلك ُْم َفا ْع َل ُموا ْ َأن ََّام ُأ ِنز ِل بِع ْل ِم ّ
ْ
ون اّلل ِ و َل ِ
▬وما كَا َن ه َـذا ا ْل ُقرآ ُن َأن ي ْف َرتى ِمن د ِ
ني َيدَ ْي ِه َو َت ْف ِص َيل ا ْل ِكت ِ
ب فِ ِيه ِمن َّر ِّب
ـكن ت َْص ِد َيق ا َّل ِذي َب ْ َ
َ
َاب الَ َر ْي َ
ّ َ
ُ
ْ
ََ
ُ َ
ون اّلل ِ إِن كُنتُم ص ِ
ا ْلعا َملِنيَ * َأم ي ُقو ُلو َن ا ْف َرتا ه ُق ْل َف ْأتُوا ْ بِسور ٍة م ْثلِ ِه واد ُعوا ْ م ِن اس َت َطعتُم من د ِ
ادقِنيَ * َب ْل ك ََّذ ُبوا ْ بِ َام َ ْمل
ْ َ
ّ
َ ْ ْ ِّ ُ
ُ َ ِّ َ ْ
َ ُ
ْ َ
َ
ِ
ف كَا َن َع ِ
اقبَ ُة ال َّظاملِنيَ ♂ [يونس ]59-53 :
ُحيِي ُطوا ْ بِ ِع ْل ِم ِه َو َ َّملا َي ْأ ِهتِ ْم َت ْأ ِوي ُل ُه ك ََذل ِ َك ك ََّذ َب ا َّل ِذي َن ِمن َق ْبلِ ِه ْم َفان ُظ ْر َكيْ َ
ِ
ِِ
ب ِّمما ن ََّز ْلنَا َع َىل َعب ِدنَا َف ْأتُوا ْ بِسور ٍة من م ْثلِ ِه واد ُعوا ْ ُشهدَ اءكُم من د ِ
ِ
ون ّ ِ ِ
▬ َوإِن كُنت ُْم يف َر ْي ٍ َّ
ِّ ُ
َ
ُ َ ِّ ِّ َ ْ
ْ
اّلل إ ْن ُكنْت ُْم َصادقنيَ * َفإن َّمل ْ
َت ْفع ُلوا ْ و َلن َت ْفع ُلوا ْ َفا َّت ُقوا ْ النَّار ا َّلتِي و ُقود َها النَّاس و ْ ِ
ت ل ِ ْلكَافِ ِري َن♂ [البقرة ]32-35 :
احل َج َار ُة ُأ ِعدَّ ْ
ُ َ
َ ُ
َ
َ َ
َ
▬ ُقل َّلئِ ِن اج َتمع ِ
اجلن َع َىل َأن ي ْأتُوا ْ بِ ِم ْث ِل ه َـذا ا ْل ُقر ِ
ت ِ
آن الَ َي ْأتُو َن بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو كَا َن َب ْع ُض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ض َظ ِهريا * َو َل َقدْ
َ
َ
نس َو ْ ِ ُّ
اإل ُ
ْ َ َ
ْ
ِ
َّاس ِيف ه َـذا ا ْل ُقر ِ
آن ِمن ك ُِّل َمثَ ٍل َف َأبَى َأ ْك َث ُر الن ِ
َّاس إِالَّ ُك ُفورا♂ [اإلرساء ]79-77 :
رص ْفنَا للن ِ َ
ْ
َ َّ

ُ
المرشكون عجزوا عن اإلتيان بمثله أو مثل بعضه
ّ
َّ
ُ
َّ
وهو عجز يدل عليه انلقل المتواتر اذلي يقع به ال ِعلم الَّضوري!
كان عجز املُرشكني من العرب عن ُمعارضة القرآن حقيقة ال جدال حوهلا ,وكان عجز غري العرب عن ذلك
أوضحَّ ,
ألن العرب  -وهم املُتك ِّلمون بال ُّلغة امل ُ َّنزل هبا  -عجزوا عن ذلك مع تو ُّفر الدَّ واعي وشدَّ ة احلاجة .والعجز
ونبوته.
عن اإلتيان بمثل القرآن كان الدَّ ليل عىل صدق حممد ☺ َّ
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الدَّ واعي وشدَّ ة حاجة قريش لإلتيان بمثل القرآن أو مثل بعضه:
بنبوة سيدنا حممد ☺ أ َّدى إىل:
عدم اإلتيان بمثل القرآن أو عدم اإليامن َّ
وتوصلوا إىل ُتليص
 استباحة دمائهم وأمواهلم وسبي ذريتهم .فلو كانوا يقدرون عىل تكذيبه لفعلوا,
َّ
أنفسهم وأهليهم من ُحكمه .كان ذلك ُيغنيهم عن تك ُّلف القتال ,وإكثار املِراء ِ
واجلدال ,وعن اجلالء عن
األوطان ,وعن تسليم األهل ُّ
للسبي!
والذر َّية َّ

الس َور:
أمثلة لقصار ُّ
▬إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َر (َ )1ف َص ِّل ل ِ َر ِّب َك َوان َْح ْر ( )3إِ َّن َشانِئَ َك ُه َو ْاألَبْ َ ُرت ([ ♂)5سورة الكوثر]
ِ ِ
ِ
ِ
رص ( )1إِ َّن ْ ِ
نسا َن َل ِفي ُخ ْ ٍ
▬ َوا ْل َع ْ ِ
اص ْوا بِ ْ
الص ْ ِرب (♂)5
اص ْوا بِ َّ
احلَ ِّق َوت ََو َ
الصاحلَات َوت ََو َ
ُّس ( )3إِ َّال ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
اإل َ
[سورة العرص]
ين ِ
▬إِ َذا جاء نَرص ِ
ِ
ِ ِ
استَ ْغ ِف ْر ُه إِ َّن ُه كَا َن
اّلل َوا ْل َفت ُْح (َ )1و َر َأيْ َت الن َ
َ
َّاس َيدْ ُخ ُلو َن يف د ِ َّ
ْ ُ َّ
اّلل َأ ْف َواجا (َ )3ف َس ِّب ْح بِ َح ْمد َر ِّب َك َو ْ
ت ََّوابا ([ ♂)5سورة النرص]
الص َمدُ (َ )3مل ْ َيلِدْ َو َمل ْ ُيو َلدْ (َ )5و َمل ْ َيكُن َّل ُه ُك ُفوا َأ َحدٌ ([ ♂)2سورة اإلخالص]
اّلل َّ
اّلل َأ َحدٌ (ُ َّ )1
▬ ُق ْل ُه َو َّ ُ

ُ
املبحث اثلاين :مناهج العلماء يف دراسة اإلعجاز

إعجاز القرآن كائن يف نظمه وتأليفه (التَّحدِّ ي باإلتيان بمثله أو بعض مثله)
 ترك املُعارضة مع تو ُّفر الدَّ واعي وشدَّ ة احلاجة
أصح املعاين
ضمنا ّ
 القرآن صار ُمعجزا ألنَّه جاء بأفصح األلفاظ ,يف أحسن ُن ُظوم التَّأليفُ ,م َّ

األد َّلة عىل َّ
أن القرآن من عند اهلل:
 ما يف القرآن من مكنون الغيب
الزمان
 oما
يتضمنه من اإلخبار عن الكوائن يف ُمستقبل َّ
َّ
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األولني وأخبار املاضني (مع العلم َّ
َّبي كان ُأ ِّم ًّيا وخالف قصص أهل
 oما
تضمنه من قصص َّ
أن الن ّ
َّ
الكتاب وصدق فيام أخرب بالتَّجربة العلمية)
 oاإلخبار بام كان من َّأول خلق األرض والسامء إىل انقضاء الدُّ نيا
 ما يف القرآن من دقائق التَّرشيع
 oمجعه لكل ال ُع ُلوم املعارف التي حيتاجها اإلنسان
 ما يف القرآن من عجائب آيات اهلل يف خلقه
 األثر الذي يرتكه سامع القرآن يف النَّفس (صنيعه بال ُق ُلوب وتأثريه يف النُّ ُفوس)
 كون القرآن آية باقية ال تُعدم ما بقيت الدُّ نيا مع تك ُّفل اهلل تعاىل بحفظه
 آيات العتاب
 ما نزل بعد طول انتظار
فرقا طوال ُمدَّ ة ثالث وعرشين عاما
 نزول القرآن ُم َّ
نجام و ُم َّ

املبحث اثلالث :مالمح املنهج األمثل
ُغري من حقيقة إعجاز القرآن ,وإنَّام تعكس تفاوت ال ُعلامء يف
كثرة وجوه إعجاز القرآن وتباينها يف بعض األحيان ال ت ِّ
إدراك ذلك اإلعجاز ,وقد أخرب ّ
كل واحد منهم بام عرفَّ ,
ألن أمر القرآن عجيب« :يراه األديب ُمعجزا  ,ويراه
ربون ُمعجزا  ,ويراه
ال ُّلغوي ُمعجزا  ,ويراه أرباب القانون والتَّرشيع ُمعجزا  ,ويراه ُعلامء االقتصاد ُمعجزا  ,ويراه امل ُ ُّ
ُعلامء النَّفس واملعنيون بالدِّ راسات النَّفسية ُمعجزا  ,ويراه ُعلامء االجتامع ُمعجزا  ,ويراه املُصلحون ُمعجزا  ,ويراه ّ
كل
راسخ يف علمه ُمعجزا ».

املنهج األمثل:
 حتديد الوجه الذي أعجز العرب عن اإلتيان بمثل القرآن أو ُمعارضته يف عرص النُّبُ َّوة.
 oاملُرشكون رأوا نظام عجيبا خارجا عن أساليب كالمهم ,ورصفا بديعا ُمباينا لقوانني بالغتهم
ونظامهم ,فأيقنوا بال ُق ُصور عن ُمعارضته ,واستشعروا العجز عن ُمقابلته ,وهذا هو الوجه يف
إعجاز القرآن.
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خارج يف بديع نظمه ,وغرابة أساليبه عن معهود كالم البرشُُ ,متص بن ََمط
 oإعجاز القرآن من ِق َب ِل أنَّه
ٌ
الرصف َّ
والرتتيب ,ال هو من قبيل ِّ
ُضوب
غريب ,ال ُيشبه شيئا من القول يف َّ
الشعر ,وال من ُ ُ
خارج عن املألوفُ ,مباين للمعروفُ ,متناسب يف البالغة,
والسجع ,يعلم من تأ َّمله أنَّه
ٌ
اخلطب َّ
َّعسف.
ُمتشابه يف الرباعة ,بريء من التَّك ُّلفُ ,م َّنزه عن التَّصنُّع والت ُّ
البني َّ
أن العرب قد ُطول ِ ُبوا بأن يعرفوا دليل ُن ُب َّوة رسول اهلل ☺ ,ودليل صدق الوحي الذي
 oومن ِّ
جرد سامع القرآن نفسه ,ال بام ُجيادهلم به.
بم َّ
يأتيهُ ,
 حتديد ما جاء يف القرآن من األمور التي ّ
تدل عىل أنَّه ال ُيمكن أن يكون من عند أحد سوى اهلل تعاىل.
السابقني ,وألخبار ُمستقبلة ,وقعت كام ذكر ,واشتامله عىل
 oاإلعجاز بام اشتمل عليه من ذكر ألخبار َّ
وتقررت حقائقها
ُع ُلوم كونية ,وحقائق ,مل تكُن معروفة يف عرص حممد ☺ ,وقد أتى هبا القرآنَّ ,
وأَّنا
من بعد ,وكذلك ما اشتمل عليه من رشا ئع أثبت الوجود اإلنساين َّأَّنا أصلح من غريهاَّ ,
وحدها العادلةَّ ,
وأن هذا النّوع ُمعجزة لألجيال ك ّلها.
َّ
إن ما جاء يف القرآن من اإلخبار باملُغ ّيبات ,واألمور املُستقبلية التي حت َّققت فيام بعد ,وقصص األمم املاضية ,وما
الصنع يف اخلالئق ,مل يكن من ُو ُجوه اإلعجاز ال َّظاهرة التي أعجزت العرب
جاء فيه من ذكر أرسا ر الكون ,وبديع ُّ
يف عرص النُّ ُب َّوة ,وذلك َّ
ألن ُو ُقوف النَّاس عىل ما يف هذه املعاين من احلكمة الباهرة التي يعجز عنها البرش كان
الزمن عنها ,واقعا يف أعقاهبا ,ولكن ذلك
ُمرتاخيا عن زمن التَّحدِّ ي ,وال
يصح أن يكون شاهد املُعجزة ُمرتاخيا يف َّ
ّ
َّبي ☺َّ ,
وأن هذا القرآن من عند اهلل تعاىل.
ستمر عىل صدق الن ّ
ُيعطي الدَّ ليل امل ُ ّ
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الص ِ
احلات
ّ َّ
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