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╝
ظصر ـِتاب

وًْ اإلحلاد
إظداد
ُ
ّ
أةٔ الٍِخرص حمٍد شاْني اتلا ِغب
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معؾقمات ِ
افؽتاب
اشؿ افؽتاب :وهؿ اإلحلاد
ادم ِّفػ:

أ .د .ظؿرو ذيػ

تؼديؿ:

أ .د .حمؿد ظامرة

افـ ِ
ّاذ:

افؼيػ
جم َّؾة إزهر َّ

افصػحة ملخقذة مـ افؽتاب ,افعـاويـ اجلاكٌقة و افتَّعؾقؼات مـ ووعـا
افعـاويـ ذم َو َشط َّ
ِ
بترصف يًر جداً
ُؿؿـا باختصار بعض افعٌارات وإظادة صقاؽتفا ُّ

◄ اإلصارة افؽامؾة فؾؽتاب
حرم 1435ـه.
د .ظؿرو ذيػ :وهؿ اإلحلاد ,ط .جم َّؾة إزهر ,هدية اد ُ َّ
ظام ُمػقد جد ًا ,وحيتقي ظذ افؽثر مـ ادعؾقمات اجلديدة افؼقِّؿة .افؽتاب
تعؾقؼل ظذ افؽتاب :افؽتاب بشؽؾ ّ
افرد ظؾقفا .فألشػ
ُيعتز ؾؽرة ُخمترصة ؽر ُخم ِّؾة ظـ اإلحلاد,
يتؿ تروجيفا ,مع ـقػقة َّ
وأهؿ إؾؽار اإلحلادية افتل ّ
ّ
َّ
افشديد ادم ِّفػ ٓ ُيشر إػ ادراجع افعؾؿقة أو إػ مصادر اؿتٌاشات اف ُعؾامء ,مما جيعؾ افؽتاب فؾ َّثؼاؾة افعا َّمة ؾؼط.
شامه بـ «افتَّطقير اإلهللش أو «اخلؾؼ افتَّطقيريش ,وهق َّ
ٓحظت َّ
أن آدم ♠ مل
أن افدـتقر ظؿرو ذيػ يتٌـَّك ما َّ
افًـَّة واجلامظة ؿقًٓ
َّطقر! هذا
ّ
خاصاش ,وإكَّام ُخؾؼ بطريؼة مقاؾؼة فـظرية افت ُّ
ُُيؾؼ «خؾؼ ًا ًّ
افرأي ُخمافػ فعؼقدة أهؾ ُّ
ظز َّ
افًـَّة واجلامظة ذم خؾؼ آدم ♠ هل َّ
وجؾ خؾؼ آدم ♠ بقديف ظذ هقئتف
أن اهلل َّ
واحد ًا! وظؼقدة أهؾ ُّ
اإلكًاكقة ادعروؾة وافتل هل أحًـ تؼقيؿُ .هـاك أجض ًا بعض افعٌارات إخرى افؼؾقؾة جد ًا وافتل ظؾقفا بعض
كص ـالم افدـتقر ظؿرو ذيػ ,أو ُمؼدِّ مة افدـتقر حمؿد ظامرة .أمتع ؾصؾ ذم رأجل هق
ادُالحظات َّ
افؼظقة ,شقاء ّ
افػاصؾ اخلامس وإخر وافذي حيتقي ظذ ظصارة خزة افدـتقر ظؿرو ذيػ ذم حقار ادُؾحديـ.
أبق ادـترص حمؿد صاهغ افت ِ
ّاظب
ُ
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حٍٓيد غَ اإلحلاد ةني اىغرب واإلسالم
ةليً أ .د .حمٍد غٍارة
افساث افغريب يرى َّ
(صـُّ ) 5
أن اف َع ْؼؾ يتـاؿض مع افـَّؼؾ( .افـ ُُّصقص افديـقة = افؽتاب ادُؼدَّ س)
(صـ )7جاء احلديث اف ُؼرآين ظـ افعؾامء افذيـ هؿ إـثر خشقة هلل ذم شقاق احلديث ظـ اف ُع ُؾقم افؽقكقة اف َّطٌقعقة,
وفقس اف ُع ُؾقم افـَّظرية ,ذم شقاق احلديث ظـ ُظ ُؾقم :احاء ,وافًامء ,وافـٌات ,واجلققفقجقا ,واإلكًان ,واحلققان,
واحلؼات  ...إفخ.
▬أَخَؿ تَر أَ َّن اَّلل أَ َنز َل ِمـ افًام ِء ماء ؾَلَ ْخرجـَا بِ ِف َثؿر ٍ
ات ُّ ْ ِ
اجلٌَ ِ
اُنَا َو ِم َـ ِْ
اُنَا
خمتَؾِ ٌ
قض َو ُُح ٌْر ُّ ْ
ال ُج َد ٌد بِ ٌ
َ ْ
ََ
َ َّ َ َ ً
ْ َ
ػ أَخْ َق ُ
خمتَؾػاً أَخْ َق ُ
َّ َ
ِ ِ ِِ
ِ
قب ُشق ٌد * َو ِم َـ افـَّا ِ
اَّلل َظ ِز ٌيز
خمتَؾِ ٌ
اب َو ْإَن ْ َعا ِم ُ ْ
س َوافد ََّو ِّ
َو َؽ َرابِ ُ
اَّلل م ْـ ظ ٌَاده ا ْف ُعؾَ َامء إِ َّن َّ َ
ػ أَخْ َقا كُ ُف َـ َذف َؽ إِك ََّام َُي َْشك َّ َ
قر♂ [ؾاضر ]28-27 :
َؽ ُػ ٌ
(صـ ) 9افغزو افػؽري افغريب افذي جاء إػ بالدكا ذم افعرص احلديث برـاب افغزوة افغربقة احلديثة ,ؿد ؾتح افعديد
مـ افثغرات افػؽرية وافديـقة فالكحراف ظـ مـفاج افػؽر واحلقاة اإلشالمل.
(صـ )11وؿـ افغزو افػؽري افغريب ,وؾد افتـصر إػ بالدكا ذم رـاب افغزوة افغربقة احلديثة .جاء ٓخسا ق
اإلشالم ,ضامع ًا ذم تـصر ّ
ـرصون إػ ذفؽ بقشائؾ
تقشؾ اد ُ ِّ
وضل صػحة اإلشالم مـ افقجقد! وفؼد َّ
ـؾ ادًُؾؿغّ ,
افزكدؿة واإلحلاد.
ـثرة مـفا  -ظـد افعجز ظـ تـصر ادًُؾؿ  -تشؽقؽف ذم إشالمف ,ودؾعف إػ َّ
(صـ )14 ,13يتًاؿط افشٌاب ذم ُمًتـؼع اإلحلاد ذم ادُجتؿعات اإلشالمقة افتل يًقد ؾقفا خطاب ديـل ؽريب ظـ
جل ُؿقد وافتَّؼؾقد.
افعرص ,أو ؽارق ذم ا ُ
(صـ ) 15إن اإلحلاد يػسس ضؿلنقـة افـُّ ُػقس افٌؼية ذم ُجمتؿعات ؽربقة تتؿتَّع بلظذ ُمًتقيات ادعقشة واإلصٌاع
َّ
فؾشفقات ,ؾتشفد  -مع ذفؽ  -أظذ ُمًتقيات افؼؾؼ وآكتحار!
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حلديً /اإلحلاد يف اىلرآن الهريً

ا
وجؾ اشؿ «افدَّ هريةش ,وؿال ؾقفؿَ ▬ :و َكالُٔا ٌَا ِ َ
ظز َّ
ِه إَِّل
(صـُ ) 17يطؾؼ افؼرآن افؽريؿ ظذ ادُـؽريـ فقجقد اهلل َّ
َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ا ا ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ ُ ا َ ُ ُّ َ
ادلْ ُر َوٌا لًٓ ةِذل ِم ٌَِ غِي ًٍ إِن ْ ًْ إَِّل يظِٔن♂ [اجلاثقة ]24 :
حياتِا ادلنيا نٍٔت وَنيا وٌا يٓيِهِا إَِّل

ُ
اىفصو األول /نشأة اإلحلاد الٍػارص وسٍاحّ

صؽ َّ
(صـَّ ٓ ) 22
إول ,ومـ ُهـاك اكتؼؾ إػ بالدكا.
أن اإلحلاد ادُعاس ُمـتَج أورويب ذم ادؼام َّ

ّ
اإلحلاد يطو ةرأسّ

(صـ )24اف َّثقرة افعؾؿقة ـان هلا بافػعؾ أثر ُمد ِّمر فؾدِّ يـ ذم أوروبا ,إذ أظؼٌفا ذم افؼرن افثامـ ظؼ أـز مقجة إحلادية
ذم افتاريخ احلديث ,حتَّك أن مؾؽ إكجؾسا ـان يشؽق َّ
أن أـثر مـ كصػ أشاؿػة ــقًتف مالحدة!

ُ
اىفهر اإلحلادي الٍػارص
(صـ ) 26يـٌـل افػؽر اإلحلادي ادُعاس ظذ ادػاهقؿ افتافقة:
 .1كشلة افؽقن تؾؼائق ًا كتقجة ٕحداث ظشقائقة بدون احلاجة إػ صاكع!
 .2طفرت احلقاة ذاتق ًا مـ احا َّدة ظـ ضريؼ ؿقاكغ اف َّطٌقعة
شقتقصؾ افعؾؿ إفقف يقم ًا ما!
 .3افػرق بغ احلقاة وادقت ؾرق ؾقزيائل بحت,
َّ
 .4اإلكًان فقس َّإٓ جًد ما ِّدي ,يػـك متام ًا بادقت ,ؾؾقس ُهـاك وجقد فؾروح
 .5فقس ُهـاك بعث بعد ادقت!
ِ
ومراظاة ادصؾحة ,بعقد ًا
(صـ ) 27افعؾامين  : Secularistافعؾامكقة دظقة إػ إؿامة احلقاة ظذ افع ْؾؿ احا ِّدي وافعؼؾُ ,
صؽ َّ
ثؿ ؾفق اصطالح شقاد ٓ ظالؿة فف بعؼقدة افػرد افدِّ يـقة ,وٓ َّ
أن ـثرا ً مـ افعؾامكقغ ٓ
ظـ افدِّ يـ ,ومـ َّ
ديـقغُ ,خ ُصقص ًا ذم بالد افغرب.
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اإلحلاد اجلديد
خاصة ,وؿد
(صـ ) 29زظقؿ اإلحلاد اجلديد ادُعاس هق «ريتشارد دوــزش ,وهق ُمؾحد ود افدِّ يـ ُظ ُؿقم ًا واإلشالم َّ
سح َّ
ذ أصدّ مـفا ,وهق اإلشالم! ادالحدة ادُعاسون أظؾـقا
بلن ادًقحقة ُيؿؽـ أن تؽقن احلصـ إخر ودّ ّ
َّ
ًؿؿ ـ َّؾ رء!
َّأُنؿ فقًقا «ٓ ديـقغش بؾ َّإُنؿ «ودّ افدِّ يـش! ؾافدِّ يـ بافـًٌِّة هلؿ ُي ِّ

رسً اخلطط /ابلديو غَ اإلهل
(صـ ) 33ادالحدة اجلُدُ د ادُعاسون يرشؿقن اخلُطط مـ أجؾ إجياد افٌديؾ ظـ اإلهل! ُيريدون ووع مـفج حقاة
يًؾؽف ّ
ـؾ ٓ ديـل َّ
يتخذ ظـ ؾؽرة اإلهل!
(صـ )31 ,33مػاهقؿ اإلحلاد اجلديد ادُعاس:
وهؿ خطر! يم ِّدي إػ اف ُعـػ واحلُ ُروب!
 .1افدِّ يـ ٌ
ِ
فؿة!
 .2يـٌغل افتَّخ ُّؾص مـ افدِّ يـ! وشقؼقم افع ْؾؿ هبذه اد ُ َّ
 ٓ .3كحتاج إلهل فـؽقن ظذ ُخ ُؾؼ! ؾاإلحلاد ُيؿؽـ أن يؽقن ُمـطؾؼ ًا ؿق ًّيا فألخالق!

ّ
ِّ
املاديث  -ا
ذً اإلحلادش
ٌخخايلث« /اىفهر املادي  -احلضارة
اخلاص ة بؿـشل اإلكًان
(صـ ) 33افػؽر احادي واحلضارة احادية :افعؼؾ احادي ٓ ظالؿة فف بإخالق أو بإشئؾة
َّ
ومآخف وافغرض مـ وجقده ذم افؽقن أو بادُؼدَّ س أو بام يتجاوز ظامل احلقاس اخلؿس ادٌُاذ! وٓ يعسف بقجقد
ِ
أن ّ
ًتؼرة ,ويرى َّ
وحتقل دائؿغ! وفذا يػرض ظذ اإلكًان أن
تغر ُّ
ـؾ رء ذم حافة ُّ
ؿ َقؿ أخالؿقة أو إكًاكقة ثابتة ُم َّ
تغر! وهذا هق افػؽر افعؾامين!
يًتؿدّ ؿقؿف مـ واؿعف اد ُ ِّ
ّ
فقحؾ حم َّؾف اإلكًان احا َّدة افذي
(صـ )35اختػك اإلهل افغقٌل ـام اختػك اإلكًان ادُتًامل مـ ظامل افػؽر احا ِّدي!
أنشلتف اف َّطٌقعة ,وبذفؽ صار اإلحلاد ادُعاس إؾراز ًا ُمٌاذا ً فؾػؽر احا ِّدي!
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ْ
ِّ
اىفصو اثلاين /وفاق اى ِػيً وادليَ

(صـ ) 37مـ تعريػات ِ
ويتؽرر ذم اف َّطٌقعة بشؽؾ ضٌقعل وحتؽؿف
افع ْؾؿ  :Scienceمـفج يتعامؾ مع ما يقجد
َّ
ـؾ ُظ ُؾقم افٌِدايات ـٌداية افؽقن مـ حظرة ِ
ؿقاكقـفا .هذا افتَّعريػ ِ
فؾع ْؾؿ ُُيرج ّ
افع ْؾؿ .ؾافٌدايات ٓ ُيؿؽـ تؽرارها
ِ
مػر مـ ضرح اف َّت ُّ
دخؾ اإلهلل ـآخقة فـشلة
ثؿ فقس ُهـاك ّ
وفقس فدى افع ْؾؿ تػًر خلروج افقجقد مـ افعدم .ومـ َّ
افؽقن!
ـؾ ما يؼع ذم افؽقن مـ أحداث ّ
(صـّ )43
ؾلنت
وـؾ ما يؼقم بف اإلكًان مـ كشاضات جيؿع بغ أفقة وافغائقة!
َ
افًقارة (آخقة) فتقصقؾ
تتـاول اف َّطعام بآخقة افٌؾع فالشتؿتاع بطعؿف وفتحصقؾ اف َّطاؿة (ؽائقة) .ـذفؽ َ
ؾلنت تًتخدم َّ
أوٓدك إػ اددرشة (ؽائقة).

ْ
ّ
حاجث اى ِػيً إىل اإلهل احلق

أمر ُمعقؼ فؾعؾؿ .
(صـ )41 ,43إشٌاغ افؼداشة ظذ مقجقدات افؽقن وطقاهره اف َّطٌقعقة ٌ
أن اإلحلاد رضوري دامرشة ِ
(صـ )41 ,43وؿع احا ِّد ُّيقن ذم خطلجـ جًقؿغ :ؾفؿقا َّ
افع ْؾؿ احلؼقؼل  ,واظتؼدوا أن
كزع افؼداشة ظـ افؽقن يعـل ظدم وجقد خافؼ فؾؽقن!
تتحرك هبا
(صـ ) 42ظـدما اـتشػ إشحاق كققتـ ؿقاكغ احلرـة واجلاذبقة مل يؼؾ :فؼد اـتشػت أف َّقات افتل
َّ
إجرام إذ ًا ٓ داظل فقجقد اإلهل! بؾ زادتف اـتشاؾاتف إظجاب ًا باإلهل افذي ووع هذه أف َّقات ادُحؽؿة!
افربقبقغ مـ بعده وـذفؽ ُـ َّػار م َّؽ ة َّ
أن اإلهل تق َّؿػ ظـد اخلؾؼ واإلمداد ب ُؼقى
(صـ ) 43اظتؼد أرشطق وؽره مـ ُّ
افزكزـقة!
افًاظة ّ
ثؿ ترك ادـظقمة تًر مثؾام ُمتأل َّ
ثؿ ووع ؿقاكقـفا افتل تُـ ِّظؿ ظؿؾ مقجقدات افؽقن َّ
اف َّطٌقعة َّ
أن اإلهل ؿقُّقم ظذ افؽقن! يؼقم بنمداده باإلجياد وبتػعقؾ ؿقاكغ اف َّطٌقعة ذم ّ
إن ظؼقدتـا َّ
(صـَّ )44
ـؾ حلظة وٓ يغػؾ
ُّ َ َ َ ا ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُّ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ٌ َ
ََْ َ ُ ْ َ ُ َ َُْ َ ُ ً
َح اىلئم َّل حأخذهُ ِسِث َوَّل
ْتك س دى♂ [افؼقامة ▬ ,]36 :اهّلل َّل إِىـّ إَِّل ْٔ اى
اإلنسان أن ي
ظـف▬ .أَيسب ِ
َ
َ
ٌَْ اُ َ
ْ
ا َ َ
ات َوٌا ِيف األر ِض♂ [افٌؼرة . ]255 :
ُٔم هل ٌا ِيف السٍاو ِ
أن احادة ٓ تػـك وٓ تًُتحدث! وهذا يقؿع ِ
(صـِ ) 45
افع ْؾؿ أثٌت َّ
افع ْؾؿ ذم
أن افؽقن كشل مـ ظدم! بقـام ُُيزكا أجض ًا َّ َّ
أن احا َّدة ٓ تًُتحدث وـقػ َّ
حرج صديد! ـقػ َّ
أن افؽقن كشل مـ ظدم؟!
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اىػالكث ةني اىػيًْ ِّ
وادليَ
ِ
(صـ )47 ,46يعتز اوطفاد رجال افؽـقًة فعامل افػؾؽ جافقؾقق مـ إحداث ادشفقرة ذم تاريخ ِ
افع ْؾؿ ,ؾؽان ظداء
ُ
رجال افؽـقًة جلافقؾقق ظداء ِ
فؾع ْؾؿ!
ً
ـؾ ادقجقدات كشلت وتـشل كتقجة فعقامؾ ضٌ قعقةَّ ,
أن ّ
(صـ ) 47يتٌـَّك ادذهب احا ِّدي َّ
وأٓ رء شقى اف َّطٌقعة! ؾفق
ـقن مغؾؼ م ٍ
ؽتػ بذاتف فقس ُهـاك رء خارجف يم ِّثر ؾقف!
ُ
ُ
ؾخص ظامل افػؾؽ ـارل شاجان مقؿػ ادذهب احا ِّدي مـ افقجقد ؿائالً« :هذا افؽقن هق ّ
(صـُ ) 47ي ِّ
ـؾ رء ,هؽذا
ّ
وشقظؾ هؽذا أبداً!ش.
ـان,
(صـ ) 48اف َّثقرة ِ
افع ْؾؿقة ذم ّ
(افًـَـ
طؾ احلضارة اإلشالمقة حدثت فًٌٌغ :تلـقد افؼرآن افؽريؿ ظذ اكضٌاط افؽقن ُّ
افؽقكقة) ,دظقة افؼرآن افؽريؿ فؾـَّظر ذم أؾاق وإنػس .
افع ْؾؿ وافدِّ يـ  :اإلكًان تٌـَّك ِ
(صـ ) 49تؾخقص افعالؿة افعؿقؼة بغ ِ
افع ْؾؿ ظـدما تق َّؿع َّ
أن اف َّطٌقعة تتٌَّع ؿقاكغ ثابتة ,
وؿد حدث ذفؽ ظـدما آمـ باإلهل افقاحد واوع افؼقاكغ!
إن مٌدأ اكتظام اف َّطٌقعة يؼقم ظذ "اإليامن" افذي فقٓه ما ؿام ِ
(صـَّ )49
افع ْؾؿ ,اإليامن باكتظام افؽقن واتٌَّاظف فؼقاكغ
ثابتة.

ْ
ُ
إذا اخخيف اىػِيً ٌع ٌػخلداحِا

ِ
افرا شخة وبغ ثقابتـا افدِّ يـقة!
(صـ ) 52كمـِّد أنَّـا مل كجد تعارو ًا حؼقؼق ًا بغ ّ
أي مـ حؼائؼ افع ْؾؿ وكظر َّياتف َّ

ً
ً
اإليٍان ِّ
ادليين ىيس مٔكفا ُفسيا ةغري ديلو

َ ُ ْ َ َ
ْ َ َ َ ُ ْ َ ا َ َ َ ا َ َ ُ ْ َ ا ُ ْ َ ُّ
احلق♂ [ؾصؾت  ]53 :إذا ـاكت أية
اق و ِِف أُف ِس ًِٓ حَّت يتتني لًٓ أُّ
يًٓ آياح ِِا ِيف اْلف ِ
ُن ِ
(صـ▬ ) 54س ِ
حؼ يعـل بداه ًة َّ
تتحدَّ ث ظـ افؼرآن افؽريؿ ,ؾنثٌات َّ
حؼ!
أن اإلهل افذي أرشؾف ّ
أن افؼرآن ّ

غذيـا ِ
(صـ )55أجـشتغ يتؽ َّؾؿ ظـ افعالؿة بغ اإليامن ِ
وافع ْؾؿُ « :ي ِّ
بش ُعقر ديـل ظؿقؼ ُيتؾػ ظـ ُّ
افع ْؾؿ ُ
افش ُعقر افدِّ يـل
أتصقر ظاح ًا حؼقؼق ًا ٓ يًتشعر ذفؽ! ُيؿؽـ تشٌقف ادقؿػ بصقرة ُجم ًَّدة:
افًاذج ظـد ـثر مـ افـَّاس ,بؾ إكَّـل ٓ
َّ
َّ
افع ْؾؿ دون اإليامن أظرج! وافدِّ يـ دون ِ
ِ
افع ْؾؿ أظؿك!ش.
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(صـ )55إوهام بادعـك آصطالحل افـَّػز هق :تصديؼ خاضئ ثابت يؼػ ذم وجف براهغ ؿقية ُمعاـًة! اد ُؾحد
يؼقل إ َّن اإليامن با إلهل وهؿ! وادممـ يؼقل َّ
إن اإلحلاد وهؿ ـٌر!
(صـ )56ظامل افـَّػس إحاين «ماكػريد ـققتزش يؼقل« :اإليامن باإلهل ُيعتز ومه ًا إذا ـان اإلهل ح ًّؼا ؽر مقجقد! أ َّما إذا
ـان اإلهل مقجقد ًا ُيصٌح اإلحلاد هق افقهؿ! إذ ُيعتز هروب ًا مـ احلؼقؼة! رؽٌ ًة ذم ظدم فؼاء اإلهل يقم افؼقامة خقؾ ًا مـ
احلًاب! وبذفؽ يصٌح اإلحلاد آخقة دؾاظقة هروبقة خشقة أن ُيقاجف اإلكًان كتائج أؾعافف!ش.

ْ
اىفصو اثلاىد /اى ِػيً ةني اإلهل واإلحلاد

افع ْؾؿ وافدِّ يـ اإلشالمل ٓ يتعاروان فؽـَّفام يتؽامالن! واإلهل يؼػ وراء ؿصة ِ
(صـِ )57
افع ْؾؿ ـ ِّؾفا! مـ افـِّظام
َّ
ادُدهش وآكضٌاط وادصداؿقة وافؼابؾقة ظذ افػفؿ وافتَّـٌم!
افقشطك
(صـُ )58 ,57معظؿ اف ُعؾامء افؽٌار افذيـ ؿامت ظذ أـتاؾفؿ اف َّثقرة افعؾؿقة افتل كؼؾت أوروبا مـ اف ُع ُصقر ُ
إػ اف ُع ُصقر احلديثة ـاكقا يممـقن بقجقد إهل!
(صـ ) 58اف ُعؾامء افؽٌار أصحاب اف َّثقرة افعؾؿقة ـاكت ُحت ِّرـفؿ افؼـاظة َّ
باحلقاس وافعؼؾ
بلن اخلافؼ افذي أمدّ كا
ّ
َّ
فؾتقصؾ إػ ادعرؾة!
وافذـاء ُيريدكا أن كًتخدمفا
ُّ
جافقؾقق جافقع Galileo Galilei
( 15ؾزاير 1564م  8 -يـاير 1642م )
ِ
ظامل ؾؾؽل وؾقؾًقف وؾقزيائل إيطايل ,وفد ذم بقزا ذم إيطافقا
اـتشاؾاتف :صـاظة ادـظار  -أووح خطل افؽثر مـ افـظريات افًائدة ذم أجامف
وإثٌات دوران إرض حقل َّ
افشؿس وحقل حمقرها أجض ًا وؽر ذفؽ مـ
اخلاصة بعؾؿ افػؾؽ .
إمقر
َّ
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إشحاق كققتـ Isaac Newton
( 25ديًؿز 1642م  23 -مارس 1727م)
ظامل إكجؾقزي ُي َعدّ مـ أبرز اف ُعؾامء مًامهة ذم افػقزياء وافرياوقات ظز اف ُع ُصقر
وأحد ُر ُمقز اف َّثقرة افعؾؿقة!
اـتشاؾاتف :صاغ ؿقاكغ احلرـة وؿاكقن اجلذب افعام ومعظؿ مٌادئ ادقؽاكقؽا
افؽالشقؽقة  -صارك ذم ووع أشس افتػاوؾ وافتؽامؾ .
بؾقز باشؽال Blaise Pascal
( 19يقكقق 1623م  19 -أؽًطس 1662م )
ؾقزيائل وريايض وؾقؾًقف ؾركز اصتفر بتجاربف ظذ افًقائؾ ذم جمال افػقزياء,
وبلظامفف اخلاصة بـظرية آحتامٓت ذم افرياوقات .
ًؿك بـ ؿاكقن باشؽال  -شاظد ذم
اـتشاؾاتف :اخسع أفة احلاشٌة ُ -خمسع ما ُي َّ
ًؿك بـ ُمث َّؾث باشؽال .
ووع كظرية آحتامٓت ُ -خمسع مع ُي َّ
روبرت بقيؾ Robert Boyle
( 25يـاير 1627م  33 -ديًؿز1691 ,م )
ظامل إيرفـدي ُيعدّ مـ أبرز افذيـ ظؿؾقا ذم جمال افغازات .
اـتشاؾاتف :تطقير مضخة هقائقة فدراشة افعالؿة بغ افضغقط واحلجقم
فؾغازات ادختؾػة وووع افؼاكقن افذي يعرف أن باشؿف  -أول مـ ؿام بػصؾ
ادقثاكقل مـ بغ ادـتجات افـادمة ظـ افتؼطر آتالذم فؾخشب  -أول مـ ووع
تعريػ فؾعـرص.
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مايؽؾ ؾاراداي Michael Faraday
( 22شٌتؿز 1791م  25 -أؽًطس 1867م )
ظامل ـقامئل وؾقزيائل إكجؾقزي مـ ادشارـغ ذم ظؾؿ ادجال افؽفرومغـاضقز
وافؽفروـقؿقائل .
اـتشاؾاتف :ووع أشس افؽفرومغـاضقًقة  -مؽتشػ كظرية ادحاثة وافـػادية
ادغـاضقًقة وؿقاكغ افتحؾقؾ افؽفربائل  -افؼائؾ بلن ادغـاضقًقة تمثر ظذ
إصعة افضقئقة وووع أشس افربط بغ هذيـ افظاهرتغ  -يعد اخساظف
فألجفزة افؽفرومغـاضقًقة بداية فتؽـقفقجقا ادقاتر افؽفربائقة  -أول مـ
جعؾ افؽفرباء رء ظؿع ٓشتخدام افتؽـقفقجل  -أول مـ اـتشػ افٌـزيـ -
اخسع آخة حرق افٌـزيـ  -فف ؿقاكغ وثقابت ـثرة باشؿف.
ؽريغقر مـدل Gregor Mendel
( 23يقفقق 1822م  6 -يـاير 1884م )
هق أبق ظؾؿ افقراثة وظامل كٌات وراهب كؿًاوي .
اتؽشاؾاتف :أد ت دماربف ذم تؽاثر كٌات افٌازٓء إػ تطقر ظؾؿ افقراثة وـاكت
دماربف هل إشاس فعؾؿ افقراثة افذي يشفد تؼدم ًا ذم ظامل افققم.
فقي باشتر Louis Pasteur
( 27ديًؿز 1822م  28 -شٌتؿز 1895م )
ظامل ـقؿقائل ؾركز وأحد أهؿ ممشز ظؾؿ إحقاء افدؿقؼة ذم افطب .
اـتشاؾات ف :بحث أشٌاب إمراض وشٌؾ افقؿاية مـفا  -اـتشاؾاتف افطٌقة
خ َّػضت ُمعدَّ ل وؾ ّقات ُُحَّك افـِّػاس وإظداد فؼاحات ُم ضا َّدة فداء افؽؾب
واجلؿرة اخلٌقثة ُ -خمسع افًٌسة  -أحد أهؿ ممشز ظؾؿ إحقاء ادجفرية -
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افعديد مـ آـتشاؾات ذم جمال افؽقؿقاء .
جقؿس ماـًقيؾ James Maxwell
( 13يقكقق 1831م  5 -كقؾؿز 1879م)
ظامل ؾقزياء بريطاين صفر حا أشفؿ بف مـ معادٓت هامة افتل تػن طفقر
ادقجات افؽفرومغـاضقًقة.
اـتشاؾاتف :أـثر ظؾامء افؼرن افتاشع ظؼ تلثرا ً ظذ ظؾؿ افػقزياء  -وذم تصقيت
حقل أظظؿ افػقزيائقغ ظذ مر افتاريخ جر ى ذم ُناية إفػقة افثاكقة واصسك ؾقف
 133مـ أبرز ظؾامء افػقزياء جاء ماـًقيؾ ذم ادرـز افثافث بعد كققتـ
وأجـشتايـ مٌاذة.
ممشز افػقزياء احلديثة واحلاصؾغ مجقع ًا ظذ جائزة كقبؾ ـاكقا مـ افذيـ آمـقا بقجقد إهل!
(صـ ) 58افعؾامء افؽٌار ِّ
أخزت أجـشتايـ Albert Einstein
( 14مارس 1879م  18 -أبريؾ 1955م)
أخامين شقيني أمريؽل اجلـًقة هيقدي اخلؾػقة أحد أهؿ افعؾامء ذم افػقزياء.
اـتشاؾاتف :واوع افـظرية افـًٌقة اخلاصة وافـظرية افـًٌقة افعامة مها افؾٌـة
ػن افعديد مـ افظقاهر افعؾؿقة  -ذـائف
إوػ فؾػقزياء افـظرية احلديثة ُ -م ِّ
افعظقؿ جعؾ مـ ـؾؿة "أجـشتايـ" ُمرادؾ ًا فـ "افعٌؼرية" .
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ماـس بالكؽ Max Planck
( 23أبريؾ 1858م  4 -أـتقبر 1947م )
ؾقزيائل افؼرن افعؼيـ .
أهؿ
ّ
افؽؿ ,وأحد ّ
ممشس كظرية ّ
ظامل ؾقزياء أخامينُ ,يعتز ِّ
اـتشاؾاتف :اـتشػ ثابتا ضٌقعقا مـ أهؿ افثقابت افػقزيائقة وهق "ثابت بالكؽ" -
أظؾـ أن ضاؿة ادقجات افضقئقة تؼػز بصقرة ؽر متصؾة .وأُنا مؽقكة مـ
ـؿقمقات ,ومػردها :ـؿ .
ؾركر هايزكٌرغ Werner Heisenberg
( 5ديًؿز 1931م  1 -ؾزاير 1976م )
وحائزا ظذ جائزة كقبؾ ظام 1932م.
ـان ؾقزيائقًا أخامك ًقا
ً
اـتشاؾاتف :مٌدأ ظ دم افتلـد ذم مقؽاكقؽا افؽؿ.

إرؾغ ذودكغر Erwin Schrödinger
( 12أؽًطس 1887م  4 -يـاير 1961م )
هق ؾقزيائل كؿًاوي معروف بنشفاماتف ذم مقؽاكقؽا افؽؿ.
اـتشاؾاتف :معادفة ذودكجر وافتل حاز مـ أجؾفا ظذ جائزة كقبؾ ذم افػقزياء
ظام 1933م.
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بقل ديراك Paul Dirac
( 8أؽًطس مـ شـة 1932م  23 -أـتقبر 1984م )
ؾقزيائل بريطاين وأحد ممشز مقؽاكقؽا افؽؿ .
اـتشاؾاتف :ؿام بتطقير كظرية ؾزيائقة أظؿ تشؿؾ ذم صؾٌفا كظريات هايزكٌارغ
وذودكغر ـحآت خاصة  -معادفة ديراك.

(صـ ) 58ـٌار ُظؾامء اد ُ ّخ وإظصاب احلاصؾغ أجض ًا ظذ جائزة كقب ؾ ـاكقا مـ افذيـ آمـقا بقجقد إهل!
روجر شٌري Roger Sperry
( 23أؽًطس 1913م  17 -أبريؾ 1994م )
ظامل أظصاب وظامل كػس ظصٌل أمريؽل حاز ظذ جائزة كقبؾ ذم افطب ظام
1981م .
اـتشاؾاتف :أبحاثف ذم جمال اكؼًام افدماغ.

ويؾدر بـػقؾد Wilder Penfield
( 26يـاير 1891م  5 -أبريؾ 1976م )
جراح أظصاب ــدي فف أبحاث ـثرة ذم جمال ضريؼة ظؿؾ ادخ.
اـتشاؾاتف :إكشاء خرائط دراـز ُخمتؾػة مـ افدماغ .
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تشارفز ذيـغتقن Charles Sherrington
( 27كقؾؿز 1857م  4 -مارس 1952م)
ظامل بريطاين بحث ذم جمآت افػزيقفقجقا افعصٌقة وظؾؿ إنًجة وظؾؿ
إحقاء افدؿقؼة وظؾؿ إمراض .
اـتشاؾاتف :حصؾ ظذ جائزة كقبؾ ذم افطب فعام 1932م مـاصػة مع مقاضـف
إدؽار أدريان .
جقن اـؾقس John Eccles
( 27يـاير 1933م  2 -مايق 1997م )
ظامل أشسايل بحث ذم جمآت افػزيقفقجقا افعصٌقة.
اـتشاؾاتف :ؾاز ظام 1963م بجائزة كقبؾ ذم افطب .

الهٔن ةني اإلهل واإلحلاد
أي َّ
تقصؾ ظامل افػضاء إمريؽل "إدويـ هابؾ" إػ َّ
أن افؽقن
جمرت افؽقن تتٌاظدّ .
(صـ ) 59ذم ظام 1929م َّ
أن َّ
يتؿدَّ د .وهذا يعـل َّ
أن فؾؽقن بداية بدأ مـفا هذا افتَّؿدُّ د.
(صـ ) 59إدفة افؼاضعة ظذ َّ
أن فؾؽقن بداية:
 إثٌات َّ
أن افؽقن يتؿدَّ د .
 تـاؿص حرارة افؽقن تدرجيق ًا ,ؾؾق ـان افؽقن أزفق ًا فقصؾ إػ افعدم احلراري ,ممَّا يعـل ؾـاء افؽقن ,فذفؽ
ؾٌؼاء ـقكـا حتك أن يعـل أنَّف فقس أزفق ًا .
افضجقج افؽقين افذي صاحب آكػجار إظظؿ افذي أنشل افؽقن.
 تًجقؾ َّ
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 تقزيع افعـاس اخلػقػة (اهلقدروجغ واهلقؾققم) بشؽؾ ُمتًاو ذم ُخمتؾػ أرجاء افؽقن ُيثٌت َّ
أن افؽقن كشل
بحادث واحد مفقل ُمـتج فؾحرارة ,وهق آكػجار افؽقين إظظؿ .
(صـ )63أـثر افـَّظريات ُؿ ٌُقًٓ فتػًر كشلة افؽقن :كظرية آكػجار افؽقين إظظؿ  .Big Bang Theoryاكطالؿ ًا
مـ حؼقؼة أن افؽقن يتؿدَّ د ,ؾنذا رجعـا إػ افقراء يقم ًا ؿٌؾ يقم كجد َّ
أن افؽقن ـان أصغر وأصغر ,وهؽذا حتك
كصؾ إػ يقم ـان افؽقن ُجم َّرد كؼطة حتؿؾ ـُتؾة وضاؿة افؽقن ـ ّؾف! هذا افققم يرجع إػ ُؿرابة  1337مؾقار شـة! افـُّؼطة
افتل بدأت مـفا كشلة افؽقن اشؿفا ادُػردة  ,Singularityوذم يقم ٓ أمس فف اكػجرت تؾؽ ادُػردة ؾلضؾؼت ـؾ
جمرات افؽقن ,بام ؾقفا مـ كجقم وـقاـب
ما ذم افؽقن مـ ضاؿة! تؽ َّثػ ٌ
بعض مـ ضاؿة افؽقن إػ ما َّ
تؽقكت مـفا َّ
مـفا ـقـٌـا إرض .
افزمان وكشل ادؽان .
(صـ ) 63ؿٌؾ وجقد ادُػردة مل يؽـ َّإٓ ظدم ُمطؾؼ! باكػجارها كشلت افطاؿة واحادة ـام بدأ َّ
(صـ 63و )61
تشؿؾ كظرية آكػجار إظظ ؿ ظذ ظدد مـ ادعامل اخلارؿة وافتًاؤٓت افتل ٓ يؿؾؽ افعؾؿ هلا تػًرا ً :
 ما مصدر ادُػردة افتل طفرت مـ افعدم؟
وجفت كشلة افؽقن؟
 ما مصدر ؿقاكغ اف َّطٌقعة افتل َّ
افصػات افتل تتجاوز ؿقاكغ اف َّطٌقعة! ؾ ؼد ـاكت أصغر مـ أصغر ضقل تًؿح بف
 اتًَّؿت ادُػردة بعدد مـ ِّ
ؿقاكغ اف َّطٌقعة! ـام ـاكت ـثاؾتفا تػقق احلدّ افذي تًؿح بف هذه افؼقاكغ!
أن  :ذم مـظ ٍ
يـص افؼاكقن افثاين فؾدِّ يـامقؽا احلرارية ظذ َّ
قمة ما ,تم ِّدي افػقى إػ مزيد مـ افػقى  ,ؾام هق

ّ
ُجقم وـقاـب؟!
ادُـ ِّظؿ افذي ك َّظؿفا فقُـشئ
ادجرات بام ؾقفا مـ ك ُ
َّ
ادرات ,بقـام افثابت َّ
افنظات
أن ُهظة افضقء هل أظذ ُّ
 دماوزت هظة متدُّ د افؽقن ُهظة افضقء بؿؾقارات َّ
ذم اف َّطٌقعة!
افق ُجقد ذم هذه ادرحؾة َّ
رجح افذي حدَّ د أو َّؿر ر
بافذات؟! ما هق افعامؾ اد ُ ِّ
 حاذا اكؼطع افعدم ادُطؾؼ فقٌدأ ُ
ذفؽ؟!
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تؿ وٌطفا بد َّؿة ُمتـاهقة
(صـ )62برهان َّ
افضٌط افدَّؿقؼ  :Fine Tunning Argumentثقابت افؽقن افػقزيائقة ّ
بحقث يتالءم بعضفا مع بعض باهلقئة افتل شؿحت بـشلة افؽقن ,مـ هذه اف َّثقابتُ :هظة متدُّ د افؽقن  -تقزيع
احا َّدة ذم ؾراغ افؽقن  -مؼدار اجلاذبغ بغ إجرام افًاموية  -مؼدار هظة افضقء.
(صـ 62و  ) 63أثٌت اف ُعؾامء َّ
بجزء مـ مؾقار جزء ما ـان فقًؿح بـشلة
تغر ذم مؼدار هذه اف َّثقابت وفق ُ
أن أدكك ُّ
افؽقن واشتؼراره.
احلؼ .
(صـ ) 63تدل د َّؿ ة بـقة افؽقن وؿقاكقـف ظذ وجقد اإلهل ّ
تؿ وٌطفا بد َّؿة بحقث تًؿح
(صـ )63ادٌدأ افٌؼي  :Anthrobic Principleثقابت افؽقن افػقزيائقة ؿد َّ
ب ُظ ُفقر احلقاة ظذ ـقـب إرض ,بؾ و ُط ُفقر اإلكًان أشؿك افؽائـات .
صؿؿ افؽقن وـقـب إرض ظذ هذا افتَّقاؾؼ ادُذهؾ فقؽقن ُمـاشٌ ًا فـشلة احلقاة بصػة ظا َّم ة
(صـ )63اإلهل ؿد َّ
خاصة ,وهق ما ُيعرف ذم اإلشالم بؿػفقم افتًَّخر ,أي تًخر ّ
افًاموات وإرض
و ُط ُفقر اإلكًان بصػة َّ
ـؾ ما ذم َّ
خلدمة اإلكًان.
(صـ ) 63تعٌر بعض اف ُعؾامء ادممـغ افغربقغ دعـك افتًَّخر :ـقػ يًتطقع ـقن خال مـ افغائقة أن ُيؾؼ إكًاك ًا
تؿ تػصقؾف ظذ مؼاس اإلكًان! يٌدو َّ
ُحت ِّرـف افغائقة وإهداف؟! يٌدو َّ
أن افؽقن ـان يعؾؿ أنَّـا ؿادمقن!
أن افؽقن ؿد َّ
(صـ ) 64ادالحدة وكشلة افؽقن :
 افؽقن ؿد صؽَّ ؾ ذاتف!
 ؿقاكغ اف َّطٌقعة شٌب كشلة افؽقن!
(صـ ) 65افـَّظريات وافؼقاكغ تصػ مًار إمقر بد َّؿة فؽـَّفا ٓ ُُترج صقئ ًا مـ فؾقجقد .
(صـ )66ؾروقة إـقا ن ادُتعدِّ دة! أي احتامفقة وجقد ما ٓ ُناية فف ظدد ًا مـ إـقان بعدد اف ُّظ ُروف افػقزيائقة
ادُحتؿؾة!
"تصق ر" اإلهل افذي ٓ ُمقجد ففَّ ,
مػر مـف
(صـ ) 67إذا ُــَّا ٓ كًتطقع
ُّ
ؾنن اإلؿرا ر افعؼع هبذا اإلهل ُيصٌح أمراً ٓ ّ
تصقره فقس بإمر ادًُتحقؾ ,بؾ إكَّف ُيؼابؾـا ذم حؼائؼ افعؾؿ!
مـطؼق ًا ,واإلؿرار افعؼع بؿػفقم ما مع افعجز ظـ ُّ
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افذرية يؿؽـ أن تُقجد ذم أـثر مـ مقؿع ذم ٍ
(صـ ) 67افػقزياء احلديثة (افؽقاكتؿ) ُُتزكا َّ
وؿت
َ
أن اجلًقامت حتت َّ ِّ َّ ُ
ٍ
تصقرها!
واحد! َّإُنا حؼقؼة ظؾؿقة وإن ـان يًتحقؾ ُّ

احلياة ةني اإلهل واإلحلاد
(صـ ) 72تعؼقد اخلؾقة احلقَّة :جزيئات افدكا  DNAفقفٌقة َّ
ُؽق ن ـرومقشقمات اخلؾقة ,يقجد  23زوج ًا مـ
افشؽؾ ت ِّ
ـؾ خؾقة ,يٌؾغ ضقل ـرومقشقمات ّ
افؽرومقشقمات ذم كقاة ّ
ـؾ خؾقة  2334مس ,يٌؾغ ضقل شالشؾ جزيئات افدكا
أي َّأُنا تؼطع ادًاؾة مـ إرض إػ َّ
افشؿس ؿرابة
ذم خاليا جًؿ اإلكًان افقاحد ؿرابة  234مؾقار ـقؾقمسّ ,
مرة ,ؿد تم ِّدي إصابة أي حؾؼة مـ حؾؼات هذه افًؾًؾة وافتل تٌؾغ  7مؾقارات حؾؼة ذم اخلؾقة افقاحدة إػ
َّ 1365
مقت اجلـغ أو إصابتف بؿرض خؾؼل خطر!
ِ
ؽقكات َّ
(صـَّ )73
افرمال! وكػس
إن ُم ِّ
افذ َّرة (إفؽسوكات  -بروتقكات  -كققتروكات) تُـتج بخؾطة ُمع َّقـة حػـة مـ ِّ
ؽقكات أنتجت خاليا ُمخ أجـشتغ! َّإُنا كػس جمآت اف َّطاؿة!
اد ُ ِّ
ٓبدَّ مـ
(صـّ )73
أهؿ ما ُيؿ ِّقز اخلؾقة احلقَّة ظـ ادقجقدات ؽر احلقَّة َّأُنا مقجقد ذـل ُيامرس ظدد ًا مـ افـَّشاضاتُ ,
اإلؿرار بحتؿقة أن يؽقن مصدر احلقاة َّ
افذـقة إهل خافؼ ذـل!
(صـ )74ـقػ اشتطاظت اف َّطٌقعة ,دون تقجقف ذـل مـ إهل ,أن تُق ِّؾر ادعؾقمات اهلائؾة ادطؾقبة فـشلة احلقاة
وتـظقؿفا ,وافتل تٌؾغ ماليغ افٌقتات Bits؟! ذم افقؿت افذي أثٌتت ؾقف افدِّ راشات ظجز افؽؿٌققتر ظـ احلصقل
بافصدؾة ظذ مؼقفة فشؽًٌر حتتقي ظذ  433بت مـ ادعؾقمات ؾؼط!
ُّ
(صـ )75تًتخدم اخلؾقة ذم آحتػاظ بادعؾقمات وكؼؾفا كظام َّ
افشػرة ,ؾؾؾخؾقة أبجدية تتؽقن مـ  4حروف (4
افؽؿ اهلائؾ مـ معؾقمات اخلؾقةَّ ,
إن آخقة افتَّشػر هذه تػقق
مرـٌَّات ـقؿقائقة) تساص ذم كقا هتا ب ُط ُرق ُخمتؾػة فت ِّ
ُدون ّ
ّ
أدق آخقات افتَّشػر افتل ابتؽرها اإلكًان ويًتخدمفا ذم أحدث اخساظاتف!
يتؽقن مـ  4شالشؾ مـ إُحاض
افدم احلؿراء َّ ,
(صـُ ) 76جزيء اهلقؿقجؾقبغ افذي حيؿؾ إوـًجغ ذم ـرات ّ
إمقـقة ,يٌؾغ جمؿقظفا ُ 539حض ًا أمقـق ًا هل تؽرار فعؼيـ كقظ ًا مـ هذه إُحاض ,ظدد َّ
افستقٌات ادُحتؿؾة افتل
ُيؿؽـ أن يساص هبا افـ ُ 539حض ًا أمقـق ًا يٌؾغ رؿ ًام مفقًٓ ,مؼداره ( ) 1وظذ يؿقـف  623صػرا ً! ترتقب واحد هق
ادطؾقب ـل يم ِّدي اجلزيء وطقػتف ذم كؼؾ إوشقجغ ذم جًؿ اإلكًان!
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(صـ ) 77أهؿ ظؿؾقة ذم ُتؾقؼ ُجزيء افزوتغ هل اهلقئة افتل تؾتػ هبا هذه افًالشؾ! َّإُنا ظؿؾقة بافغة افتَّعؼقد!
يتؽقن مـ مائة ُحض أمقـل مث ً
ال ذم
(صـ ) 77إذا ووعـا ادعؾقمات ادطؾقبة ّ
فؾػ شؾًؾة ُجزيء بروتقـل صغر َّ
بؿحاوٓت ظشقائقة ,ؾنكَّف شقًتغرق حقايل ( )1وأمامف  127صػراً مـ
شقبر ـؿٌققتر فقؼقم هبذه افعؿؾقة ُ
يتؿ ذفؽ ذم اخلؾقة احل َّقة ذم ُجزء وئقؾ مـ افثاكقة!
افًـقات! بقـام ّ
َّ
(صـُ ) 77معضؾة افٌقضة وافدَّ جاجة! افعالؿة بغ جزيئات افزوتقـات وجزيئات افدكا  ,DNAبـاء جزيئات افزوتغ
حيتاج إػ وجقد َّ
افشػرة افقراثقة ,ظؿؾ جزيء افدكا حيتاج إػ جزيئات افزوتقـات!
(صـ )78افزوتقـات ٓ تـشل دون افدكا! وافدكا ٓ يعؿؾ َّإٓ بافزوتقـات! ـقػ يـشل كظامان ُخمتؾػان ُم َّ
ًتؼال ن
ظشقائق ًا ذم افقؿت افذي حيتاج ّ
ـؾ مـفام فمخر فقجقده ووطقػتف؟! مل يٌؼ َّإٓ افؼقل َّ
بلن اإلهل اخلافؼ ؿد أوجد
ادُرـٌَّغ دون احتقاج أحدمها فمخر .

اتلا ُّ
طٔر ابلئلٔيج ةني اإلهل واإلحلاد
افصعب جد ًا ,بؾ مـ ادًُتحقؾ ,أن يؽقن ـقك ًا هائ ً
ال ـؽقـٌـا ,وبف خمؾقق
(صـ )79ذح دارون ظؼقدتف ؿائالً« :مـ َّ
افصدؾة افعؿقاء! أو َّ
ٕن احلاجة أم آخساع! وظـدما
يتؿتَّع ُبؼدراتـا اإلكًاكقة اهلائؾة ,ؿد كشل ذم افٌداية بؿحض ُّ
ؾنين أؤمـ
ثؿ ِّ
افًٌب َّ
صؿؿ ذـل ,ومـ َّ
بؿ ِّ
إول وراء هذا افقجقد ,أجدين مدؾقظ ًا إػ افؼقل ُ
أبحث حقيل ظـ َّ
بقجقد اإلهل!ش.
تطقرت إجقال ادُتتابعة مـ هذه اخلاليا,
ثؿ َّ
(صـ ) 83افدَّ ارويـقة! احلقاة بدأ بخؾقة ُمػردة أوجدها اإلهل اخلافؼ! َّ
ثؿ
ؾـشلت مـفا افؽائـات ظديدة اخلاليا ,ومتقَّزت إػ ـائـات كٌاتقة وأخرى حققاكقة! ـائـات حققاكقة ٓ ؾؼريةَّ ,
افزواحػ إػ افطققر واف َّثديقات ,وط َّؾت
افزواحػ,
وتطق رت بعض َّ
ثؿ َّ
َّ
افزمائقاتَّ ,
افػؼارية بدأت بإشامكَّ ,
ثؿ ّ
ِ
ثؿ اإلكًان.
افثديقات َّ
تتطقر حتك وصؾـا إػ افرئقًقات افتل مـفا افؼ َر َدة ,ويليت ظذ رأشفا افشؿٌاكزيَّ ,
إن افشؿٌاكزي جيؿعف باإلكًان شؾػ ُمشسك! وافـَّظرية بذفؽ تؼقل َّ
(صـ ) 83افـَّظرية تؼقل َّ
إن َّ
افشؿٌاكزي فقًقا
أشالؾـا ,وفؽـَّفؿ أبـاء ظؿقمتـا!
تطقر افؽائـات احل َّقة ظـ ضريؼ آكتخاب اف َّطٌقعل مـ بغ ضػرات ظشقائقة!
(صـ ) 81كظرية دارون هلُّ :
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َّطقر! افٌققفقجققن ُيؼدِّ رون َّ
أن  %99مـ اف َّطػرا ت
(صـ )81أثٌت افعؾؿ ظجز اف َّطػرات افعشقائقة ظـ إحداث افت ُّ
افعشقائقة افتل حتدث ذم َّ
وارة! بقـام ؿد تؽقن  %1مـفا ُمػقدة! وؿد أجرى افٌاحثقن افتَّجارب
افشػرة افقراثقة تؽقن َّ
ظذ ذبابة افػاـفة وظذ افٌؽسيا افؼقفقكقة ؾعجزوا ظـ احلصقل ظذ ضػرة واحدة ُمػقدة خالل آٓف إجقال افتل
اشتؽثروها!
افرصاع ذم ُحماوفة اشتغالل افؽثرون فـظرية
(صـ ) 87يؼقل مايؽؾ روس (وهق ؾقؾًقف
يؽؿـ ِّ
تطقري ُمـصػ)ُ « :
ِّ
َّطقر بافـًٌِّة ٕنصاره دياكة ٓ إهلقةش .
َّطقر فـػل وجقد اإلهل .فؼد صار افت ُّ
افت ُّ

اىػلو ةني اإلهل واإلحلاد
أهؿ افـَّشاضات افعؼؾقة افتل ُمت ِّقز اإلكًان ,ويًتخدم اإلكًان ادُعاس اف ُّؾغة بشؽؾ تؾؼائل,
(صـ )92تُعتز اف ُّؾغة أحد ّ
وبًٌاضة صديدة ,بحقث يٌدو افتَّػؽر ذم ماهقتفا أمرا ً ٓ معـك فف!
(صـَّ ) 93
َّطقر افعشقائل ظـ إكشاء ُفغة اإلكًان ,وما أثٌتف ـذفؽ مـ اكٌثاق اف ُّؾغة
إن ما أثٌتف افعؾؿ مـ ظجز افت ُّ
اإلكًاكقة ـظاهرة جديدة متام ًا ٓ ,يدع فـا َّإٓ ؿق ً
ٓ واحد ًا فتػًر هذه افـَّشلة ,وهق اخلؾؼ اإلهلل ادٌُاذ!
(صـُُ )93يزكا اهلل تعاػ ذم ؿرآكف افؽريؿ ظـ اـتًاب اإلكًان خلؿس مفارات ُمتتابعة تُش ِّؽؾ جقهر اف ُّؾغة اإلكًاكقة,
وهذه ادفارات هل:
َ َ اَ َ َ َْ َ ُاَ
ّ
َّ
ً
َّ .1
افسمقز▬ :وغيً آدم األسٍاء ُكٓا♂ [افٌؼرة  ,]31 :يعـل أنَّف تعؾؿ أن ُيطؾؼ ظذ ـؾ رء اشام ,شقاء ـان
صقئ ًا ما ِّدي ًا ,أو صقئ ًا ؽر ما ِّدي ,أو معـك ُجم َّرد ًا .واف ُؼدرة ظذ َّ
افسمقز مـ أرؿك ادؾؽات افعؼؾقة اإلكًاكقة افتل
ٓ ُيامرشفا شقاه ,وتُعتز أحد افػروق اجلقهرية بغ اإلكًان وؽره مـ افؽائـات.
َ اَُ ْ َ َ
َ ََ ْ َ َ
َ اَ ُْ ْ َ
اَْ
اإلنسان * غيٍّ ابلَيان♂ [افرُحـ  ,]4- 1 :وافٌقان هق صقاؽة إؾؽار
ق
ي
خ
*
آن
الرْح َُ * غيً اىلر
▬ .2
ِ
افرمقز افتل اضؾؼفا ظذ إصقاء ,ـام يًتعؿؾ ؿقاظد اف ُّؾغة
بتع ُّؼؾ وتٌع ًا فؼقاظد ,ويًتعؿؾ اإلكًان ذم ذفؽ ُّ

ادُزجمة ذم ظؼؾف.
َ َ َ ِّ ا َ َ ْ َ
ا ُ َ َ ٌّ ِّ ْ َ َ َ ا ُ ْ َ ُ َ
ْ
 .3افـُّطؼ ▬فٔرب السٍاء واألر ِض إُِّ حلق ٌرو ٌا أُكً حِ ِطلٔن♂ [افذاريات .]23 :
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ا ْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ََ ا ُ َْ ُ َ
ار َواألفئِدة ىػي ك ًْ تشه ُرون♂ [افـحؾ .]78 :
افًؿع ▬وجػو ىكً السٍع واألةص
َّ .4
َ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ
َْ َْ ُ َ
ت ى ِلٔمٍ يػ ِلئن♂ [افروم .] 28 :
 .5افعؼؾ ▬نذل ِم نفصو اْليا ِ
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َّطقر افدارويـل افعشقائل ,ـام َّ
أن ُممارشتفا تتجاوز ؿدرة أفقة
(صـ )99افـَّشاضات افعؼؾقة تتجاوز ؿدرات افت ُّ
مػرا مـ اإلؿرار بدور ؽقب ذم افـَّشاضات افعؼؾقة,
فؾؿـصػغ ادقوقظقغ ًّ
فؾؿ ّخ احا ِّدي ,وٓ تدع ُ
افؽفروـقؿقائقة ُ
َ َ َ ُُْ ََ ْ ُ
وِح َف َل ُػٔاْ َهلُ
افًاموية ,وهق ما وصػف افؼرآ ن افؽريؿ بؼقفف▬ :فإِذا س أيخّ َونفخج فِي ِّ ٌَِ ُّر ِ
ـام ُُتزكا افدِّ ياكات َّ
َساجد َ
يَ♂ [احلجر . ]29 :
ِ ِ

اىفصو الراةعٌ /خخايلث «األلْٔيث ِّ -
ادليَ  -األخالق» ةني اإلهل واإلحلاد

(صـ )132اإلكًان ـائـ َد ِّيـ بطٌعف :تصػ ظادة آجتامع َّ
فتؿة بافدِّ ياكات "ـاريـ أرمًسوكج" اإلكًان
افشفرة ادُ َّ
بلنَّف "ـائـ روحل" ,وتؼسح اش ًام آخر فؾجـس افٌؼي ,وهق "اإلكًان افدَّ ِّيـ" ,باإلواؾة إػ اشؿف افذي ُيقصػ بف
ذم ظؾؿ افٌققفقجقا ,وهق "اإلكًان افعاؿؾ" ,وتم ِّـد َّ
أن ادػاهقؿ افدِّ يـقة ؾطرية ظـد افٌؼ.
ِ
(صـ 132و  )133اإلكًان ظاضػل بطٌعفَّ ,
ًجؾ ذم جقـاتـا .ادػاهقؿ إخالؿقة مدمقؽة ذم جقـات
وأن هذا احل ّس ُم َّ
ِ
ًجؾ ذم جقـاتـا ُّ .
افش ُعقر بثـائقة اجلًد وافروح أمر
اإلكًان ُمـذ كشلتف .احل ّس افدِّ يـل ُجزء مـ بـقتـا افـَّػًقة وهق ُم َّ
ؾطري مزروع ؾقـا ُمـذ وٓدتـاُ ,دمغ ذم جقـاتف اإليامن بحقاة أخرى ,حتقا ؾقفا افروح بعد ُمغادرة اجلًد افػاين ,وهذا
اإليامن هق أصؾ افػطرة افدِّ يـقة.
(صـ 133و  )134ذم ظام 1983م ؿدَّ م "هارود جاردكر" ,أشتاذ ظؾؿ افـَّػس بجامعة هارؾارد ,كظرية َّ
افذـاء ادُتعدِّ د,
افذـاء اإلكًاين ,يشغؾ ّ
وذم هذه افـَّظرية أثٌت جاردكر وجقد ظؼة أنقاع مـ َّ
ـؾ مـفا مرـزا ً ُمًتؼ ً
تؿ
ال ذم اد ُ ّخ َّ ,
حتديده بافػحقصات اإلصعاظقة احلديثة ,ومـ هذه إنقاعَّ :
احلًقَّ ة
هيتؿ بافؼضايا ؾقق ِّ
افروحل ,افذي ّ
افذـاء ُّ
إن ذفؽ يعـل َّ
وؿقة احلدسَّ .
أن هذه ادػاهقؿ ُمزمجة ؾطري ًا ذم دوائر
وافعؼقدة وآشتؼامة إخالؿقة وكػاذ افٌصرة َّ
أخماخـا .
فؾنضان بافقٓيات ادُتَّحدة ,إػ
(صـَّ )134
تقصؾ "ديـ هامر" ,رئقس مرـز أبحاث اجلقـات بادعفد افؼقمل َّ
أهؿ هذه اجلقـات اشؿ جغ إفقهقة
جمؿقظة اجلقـات ادًئقفة ظـ تشؽقؾ تؾؽ ادراـز اد ُ ِّخقَّة ,وأضؾؼ ظذ ّ
(معروف ظـد ُظؾامء اجلقـات باشؿ .)VMAT2
َّقجف إفقف بافعٌادة ,وـذفؽ ُّ
افش ُعقر بقجقد افـَّعقؿ وافعذاب ذم حقاة
وافرؽٌة ذم افت ُّ
(صـ 134و  ) 135افشعقر باإلهلَّ ,
أخرى بعد ادقت ,أ مقر ؾطرية ظـد افٌؼ ,ذم مجقع احلضارات ظز افتاريخ واجلغراؾقا .
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املسأىث األخالكيث
افضؿرَّ ,أما داؾع اإليثار,
افصعب تػًر داؾع َّ
ُزر افقشقؾة ,ؾؿـ َّ
(صـَ )137يًفؾ تػًر داؾع إناكقة بآخقة افغاية ت ِّ
ّ
صؽ َّ
َّطقر افدَّ ارويـلّ ٓ .
أن اإليثار مـ أصعب إخالق افتل يعجز
افصخرة افؽمود ذم ضريؼ افت ُّ
ؾًقظؾ بؿثابة َّ
افرئقز ,وهق ادُحاؾظة ظذ حقاة افػرد ,ؾام افذي يدؾعـل
َّطقر ظـ تػًر كشلهتا ,ؾاإليثار يعؿؾ ودّ هدف افت ُّ
افت ُّ
َّطقر َّ
فؾتَّضحقة بذايت مـ أجؾ ادُجتؿع واجلـس افٌؼي؟!
ٍ
ٍ
صارخ
بشؽؾ
فؾؿجتؿع يتعارض
(صـ )138إكػاق افقؿت واجلفد وادقارد مـ أجؾ ادُحاؾظة ظذ ذحية ؽر ُمػقدة ُ
َّطقر ودّ ؿقاكقـف؟!
مع آكتخاب اف َّطٌقعل افذي ُحياؾظ ظذ إصؾح ,ويتخ َّؾص مـ ا َّفضار ,ؾفؾ يعؿؾ افت ُّ
دء يؽقن مـ ُمـطؾؼ افػائدة احا ِّد َّية,
(صـ )139ؿاظدة دارويـقة صديدة اخلطقرة :وصػـا فًؾقك ما بلنَّف ج ِّقد أو ِّ
وفقس افؼقؿة إخالؿقة ,أي فقس ُهـاك أخالق ؾاوؾة وأخرى دكقئة! فؽـ ُهـاك ُش ُؾقـقات ومػاهقؿ تُعغ أو ٓ
افرصا ع مـ أجؾ افٌؼاء .
تُعغ بشؽؾ ُمٌاذ أو ؽر ُمٌاذ ذم ِّ
(صـ )113ؾقؾًقف اإلحلاد تقماس هقبز اظتز َّ
تحرـة ,وبافتايل ؾفل فقًت ؾاوؾة أو
أن اف َّطٌقعة فقًت َّإٓ ما َّدة ُم ِّ
ؽر ؾاوؾةَّ ,إُنا ؾؼط ٓ تٌُايل بافػضائؾ ,فذفؽ ٓ يـٌغل أن كتحدَّ ث ظـ ٍ
وذ ُجم َّرديـ ,متام ًا مثؾام ٓ كتحدَّ ث ظـ
خر ّ
وافؼ فقًا َّإٓ اكعؽاش ًا فرؽٌات
خر وآخر ذيرَّ ,إُنا أمقر حتدث َّ
تػاظؾ ـقؿقائل ِّ
بافيورة ,ومـ َّ
ثؿ ؾاخلر َّ ّ
ثؿ ؾفل مػاهقؿ كًٌقة ,ؾلخالق اإلكًان ظـد احا ِّد ِّيغ فقًت َّإٓ تػاظالت ما ِّدية.
اإلكًان ,ما ُحي ّب وما يؽره ,ومـ َّ
وافؼ ,بؾ َّ
(صـ )113كقتشة ؾقؾًقف افـَّازيةَّ :
إن هذه ادػاهؿ فقًت
إن ـقك ًا بدون إهل يؽقن خافق ًا مـ مػاهقؿ اخلر َّ ّ
تصقرات يػروفا اإلكًان ظذ افؽقن افذي ٓ ُيٌايل بف.
َّإٓ ُّ
(صـ )111ا َّدظك ادالحدة َّ
أن اف َّثقرة افعؾؿقة صارـت ذم تشؽقؾ مـظقمتـا إخالؿقة ادُعاسة.
صؽ َّ
(صـ )111أجـشتغ يؼقلُ ٓ :يؿؽـ أن يؽقن افعؾؿ مصدر ًا فألخالقّ ٓ ,
أن ُهـاك أشً ًا أخالؿقة فؾعؾؿ ,فؽـَّـا
ٓ كًتطقع أن كتحدَّ ث ظـ أشس ظؾؿقة ف ألخالق ,فؼد ؾشؾت وشتػشؾ ّ
ـؾ ادُحاوٓت إلخضاع إخالق فؼقاكغ
افعؾؿ و ُمعادٓتف.
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(صـ )111افػقزيائل ريتشارد ؾقـامن احلائز ظذ جائزة كقبؾ يؼقلَّ :
إن أـز اف ُؼقى وافؼقاكغ افػقزيائقة ٓ تًتطقع أن
ٌُغ فـا ـقػ كًتخدمفاَّ ,
وافؼ  ,فذفؽ ؾافؼقؿ إخالؿقة تؼع خارج جمال افعؾؿ ,فؼد جعؾـا
إن افعؾؿ ٓ ُي ِّ
ت ِّ
عرؾـا اخلر َّ ّ
افعؾؿ أـثر معرؾة وأـثر ُؿ َّقة ,فؽـَّف ترــا ذم افقؿت كػًف ّ
بافصقاب واخلطل.
أؿؾ ثؼة َّ
َّطقر هل مرجعقتـا ,ويؼقلَّ :
إن آكتخاب اف َّطٌقعل ذم
(صـ )112دوــز زظقؿ ادالحدة يرؾض أن تؽقن أخالق افت ُّ
َّعص ب
َّطقر افدَّ ارويـل ٓ ُيـتج َّإٓ أمثال هتؾر! وادُجتؿع افدَّ ارويـل ٓ يؽقن َّإٓ ُجمتؿع ًا ؾاصًتل يـتؼ ؾقف افت ُّ
افت ُّ
افعـرصي وافتَّصػقة افعرؿقة.

مصائب ديَ اإلحلاد
(صـ ) 114ريتشارد ذويدر أشتاذ افػؾًػة ذم برفغ يؼقلَّ :
اجلراؾات,
إن افؽاتدرائقات ادُؼدَّ شة أظذ مـ أن دمرؾفا َّ
ؾضؾ "شتافغ" ذم ِّ
افصغ ,تػجرها بافدِّ يـامقت! ,ويـٌغل َّأٓ كغػؾ
فذفؽ َّ
آحتاد افًقؾقتل ,و "ماوتز تقكج" ذم ِّ
ظـ ُحماوٓت إؿامة افشققظقة ذم افعامل افتل ـ َّؾػت افٌؼية مؼتؾ أـثر مـ  94مؾققك ًا مـ افٌؼ مـ ادًُؾؿغ
وادًقحقغ ,ممَّا جيعؾفا أـثر ادُحاوٓت افػاصؾة ـُؾػة ذم افتَّاريخ.
(صـ )115افعالؿة بغ احارـًقة واإلحلاد :ؿقل مارـس افذي اصتفر ظـفُ ٓ :يعتز اإلكًان ُم ًّ
ًتؼال َّإٓ إذا صار ش ِّقد
كػًف ,أ َّما اإلكًان افذي حيقا بدظؿ خارجل ؾؾقس إكًاك ًا ُم ًّ
ًتؼال ,و ُيعتز اإلكًان تابع ًا ـام ً
ال ٔخر إذا ـان فف
فؾًعادة اد ُ َّ
ٕول وباشتؿرارية حقاتف ,فذفؽ َّ
افًعادة
بقجقده ا َّ
تقمهة هق اف َّطريؼ فتحصقؾ َّ
ؾنن حمق افدِّ يـ ـؿصدر َّ
احلؼقؼقة.
مرخ مايؽؾ ريًامن َّ
أن هتؾر اظتز ؿقاكغ اف َّطٌقعة افتل تعؿؾ ذم افؽقن هل
(صـ ) 116ذم ـتاب "إهل هتؾر"ُ ,ي ٌِّغ اد ُ ِّ
اإلهل .
أن وجقد ؾقائد وراء ؾؽرة اإلهل وافدِّ يـ يعـل َّ
(صـ )118احا ِّديقن يػسوقن َّ
أن اإلكًان ؿد اخسظفا فتحصقؾ هذه
ثؿ اظتزوا َّأُنؿ إذا أثٌتقا وجقد هذه افػقائد ؾؼد أثٌتقا َّ
أن إفقهقة وافدِّ يـ مـ اخساع اإلكًان!
افػقائد ,ومـ َّ
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اىفصو اخلامس /اإلحلاد يف اىػالً اإلساليم
(افربقبقِّغ)! ؾٌنكؽار اإلهل يـتػل افدِّ يـ ,وبنكؽار
(صـ ٓ )119ؾرق ذم افـِّفاية بغ ُمـؽري إفقهقة و ُمـؽري افدِّ ياكات ُّ
افـ ٌَُّّقة يـؼطع ّ
ـؾ شٌقؾ إػ إفقهقة ذاهتا! وذم افـِّفاية شقتالصك ذم احلافغ افؼقل بافٌعث وما يتٌعف مـ ثقاب
وظؼاب ,وما يتط َّؾٌف ذفؽ مـ آفتزام بطاظات وآكتفاء ظـ معاص ,وهذا هق جقهر ما هيتؿ بف ادالحدة ّ
بؽؾ
أصـاؾفؿ .
(صـ )125افػؽر ٓ ُيؼاوم بافؼفر ,فؽ َّـ افػؽر يـٌغل أن ُيؼاوم بافػؽر.

ُ
اإلحلاد الٍػارص
َّحقل افػؽري ذم مرص بافٌعثات افتل أرشؾفا حمؿد ظع وأبـاؤه مـ بعده إػ أوروبا.
(صـ )126بدأ افت ُّ
قوح تلثر دراشتف وحقاتف ب ِّ
آحتاد افًقؾقتل ؿائالً :وـاكت كتقجة هذه احلقاة
(صـ )127ادُؾقحد د .إشامظقؾ أدهؿ ُي ِّ
رت فألديانُ ,ت َّؾقت ظـ ّ
ـؾ ادُعتؼدات ,وآمـت بافعؾؿ وحده ,وبادـطؼ افعؾؿل .وفشدَّ ة دهشتل وظجٌل ِّأين
ِّأين تـ َّؽ ُ
بؿعتؼد ديـل .
ست أشعد حآً وأـثر اضؿئـاك ًا مـ حايل حقـام ُ
ُ
ــت أؽافب كػز فالحتػاظ ُ
(صـ ) 128ظام 1943مُ ,ظثر ظذ ج َّثة إشامظقؾ أدهؿ ضاؾقة ؾقق مقاه بحر اإلشؽـدرية ,وذم معطػف خطاب وجفف
افِّنابة ُي ٌِّغ ؾقف أنَّف اكتحر ُفزهده ذم احلقاة وـراهقتف هلا ,و ُييص بعدم دؾـ جثتف ذم مؼزة ادًُؾؿغ ,ويطؾب
فرئقس ِّ
افًعادة وآضؿئـان افؾذيـ اشتشعرمها أثـاء إحلاده؟!
إحراؿفا! أجـ َّ
حتقفف ,أجاب بلنَّف ظـدما بدأ ُيراجع كػًف وظؼقدتف بؿقزان افعؼؾ ,وجد
(صـ )131ظـدما ُشئؾ افؼصقؿل ظـ شٌب ُّ
ـؾ هجقم وتعـقػ وازدراء ,بد ً
مـ ادشايخ ورجال افدِّ يـ ّ
َّػفؿ وافـُّصح وافتَّقجقف ,ؾدؾعف هذا ادقؿػ إػ
ٓ مـ افت ُّ
افعـاد! ما أحؽؿ ادرصيغ حغ ؿافقا ذم أمثاهلؿ َّ
قرث افؽػر" ,وؿد ـان!
افشعٌقة" :افعـد ُي ِّ
ربف ؿٌؾ أن
(صـ ) 132مات افؼصقؿل ضريح افػراش ذم إحدى ُمًتشػقات افؼاهرة .يدَّ ظل افٌعض أنَّف تاب إػ ِّ
ربف .
يؿقت! تاب أم مل يتب ,إكَّف أن بغ يدي ِّ

 www.alta3b.wordpress.com/books/juiceصػحة ظ ِ
َصر اف ُؽتُب

ؼوع ظ َِصر اف ُؽتُب
َم ْ ُ

[]25

وهؿ اإلحلاد  -افدـتقر ظؿرو ذيػ

اإلحلاد يف ةئحِا
اهلل تعاػ ّ
صؽ َّ
فؽؾ حتدٍّ يطرحف ُمؾحد؟! ٓ َّ
أن احلقاة شتصر مفزفة,
(صـ ) 137ـقػ يصر إمر فق اشتجاب ُ
و ُيصٌح ادُؾحدون ُهؿ أهلة!
(صـَّ ) 137
إن ؿقاظد ادـظقمة (أو افؾعٌة ـام يؼقفقن) بضعفا اإلهل اخلافؼ ,وفقس فؾعٌد ادخؾقق َّإٓ اف َّطاظة
وآفتزام!
أهؿ افػقارق افتل ٓ يـتٌف إفقفا ادُراهؼق ن َّ
أي أنَّف ُخمتؾػ متام ًا ظـ افٌؼ,
أن اإلهل فقس ـؿثؾف رءّ ,
(صـ ) 138مـ ّ
ومـ هذه آختالؾات أنَّف ٓ يػعؾ فغاية أو احتقاج مثؾام يػعؾ اإلكًان .
تػقق ذم جمال افدِّ راشة ,ومال إػ
(صـ 138و  ) 139إحلاد خافػ تُعرف :ابـ ؾشؾ ذم حتؼقؼ ما ح َّؼؼف إخقتف مـ ُّ
ثؿ تٌـَّك اإلحلاد بشؽؾ ـامؾ ,وظـدما حاورتف دًت ؾخره َّ
بلن ذفؽ جعؾف
احلديث مع أخريـ ذم ؿضايا إفقهقةَّ ,
وحياور ظدد ًا مـ اف ُعؾامء وادُػؽِّريـ اشتجاب ًة فقشاضة وافده,
ومدرشقفا ,بؾ وجعؾف ُجيافس ُ
حديث اددرشة ,ضؾٌتفا
ِّ
ظذ أمؾ أن ير ُّدوه ظـ إحلادهَّ .
ًتؼرة هل أجن اف ُّط ُرق فتحؼقؼ ذيقع
إن ُخمافػة أظراف ادُجتؿع ومػاهقؿف وؿقؿف اد ُ َّ
افصقت ُّ
وافشفرة بغ إخران وأخريـ.
ِّ
(صـ ) 139ما تؼقل ذم اف َّطافب افذي ٓ يًتذـر دروشفَّ ,
ًتؼرة دون ُمذاـرة ,وٕنَّف ٓ يشعر
ٕن حقاتف شعقدة ُم َّ
إن هذا اف َّطافب ٓ يًتحي َّ
جلفد وادُعاكاة ذم ذفؽ؟ َّ
افًعقدة تؾؽَ ,أٓ يـٌغل
أن ُهـاك ظقاؿب حلقاتف َّ
بحاجة فٌذل ا ُ
قجفاه إػ ما ؾقف مصؾحتف ,حتك وإن ـاكت ادُذاـرة ظذ ؽر هقاه ,وحتك إن ـان ٓ ُيدرك
درشقف أن ُي ِّ
ظذ وافديف و ُم ِّ
أمهقة ذفؽ أن؟
(صـَّ )143
إن اإلكًان إذا أؿدم ظذ ؾعؾ رء دون شٌب ظددكاه أبؾف ًا! ؾفؾ ُيعؼؾ أن ُيؾؼ اإلهل افقجقد واإلكًان
دون حؽؿة أو ؽاية؟!
افًاموية؟!
(صـ )141إذا ُــَّا خمؾقؿغ فغاية ,أٓ يؽقن مـ اف ُّظؾؿ َّأٓ ك َُق َّج ف إفقفا ظـ ضريؼ افدِّ ياكات َّ
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(صـ )141افؼائؾغ بافربقبقة ادُـؽريـ فؾدِّ ياكات ُهؿ وادالحدة شقاء بًقاء! إذ َّ
إن إكؽار افدِّ يـ ُيػرغ إفقهقة مـ
جقهرها ,وهق تؽؾقػ اإلكًان ظـ ضريؼ افدِّ يـ بلوامر وكقاه ,وما يعؼب ادقت مـ بعث وحًاب وجزاء ,وؿد
ؾصؾـا هذا ادػفقم ذم ُم ؼدِّ مة افؽتاب .
َّ
(صـ )141إحلاد اجلز وافتًَّقر!
ؿؾت  :فق مش ظاجٌؽ اكًحب مـ افؾعٌة!
هلمٓء ُ
ؿال :ـقػ؟!
وأوػت َّ :
إن ظدم إؿدامؽ ظذ
ؾلنت ٓ تممـ بافٌعث واحلًاب!
ؿؾت :بآكتحار! وفقس ُهـاك ظاؿٌة ُتشاها!
ُ
َ
ُ
آكتحار هلق أـز دفقؾ ظذ روائؽ ظذ خؾؼف فؽ ,حتك إكَّؽ ؿٌؾ أن تعز َّ
مرات
افشارع تـظر يؿـة وينة ظدَّ ة َّ
حػاط ًا ظذ حقاتؽ .
أؾحؿتف ُح َّجتل ,ؾؼالُ :ر َّبام يؽقن ُهـاك رء ممَّا تؼقل ,ظـدها شقُ ِّ
عذبـل إهلؽ افذي ُيعامؾـا ـافعٌقد!
ؿؾت فف :أخرا ً وصؾت إػ احلؼقؼة! ؾعالؿة اهلل بـا هل ظالؿة افًقد بافعٌد ,وهذا ما ُحتاول دائ ًام افتَّؿ ُّؾص مـف!
ُ
(صـ )142اإلشالم يتٌـَّك ادػفقم افذي جيؿع بغ اجلامل واجلالل ,وٓ يؽتػل َّ
بلن اهلل حم ٌَّة ـام يعتؼد ادًقحققن! أو
حلًـك مجقع ًا ,مجاهلا وجالهلا! ومـ مل يعرف ذفؽ ؾؿعرؾتف باإلهل
أنَّف ؽضقب ؾؼط ـام يعتؼد افقفقد! ؾؾؾف إشامء ا ُ
كاؿصة!
أي
مرةُ ,ر َّبام أـثر مـ ّ
بؿشت ّؼاهتا ذم ؿرآكؽؿ ُؿرابة أربعامئة َّ
تؽررت ـؾؿة افعذاب ُ
(صـ )144صاب ُمؾحد ؿال :فؼد َّ
ـؾؿة أخرى ,أخقس ذم هذا دفقؾ ظذ افؼًقة َّ
افشديدة؟!
مرة ,وذم ّ
إن اهلل َّ
افرُحة ؿًقة! أما ـان يـٌغل ان تؼقل َّ
مر ة
ُ
ـؾ َّ
حذركا أربعامئة َّ
ؿؾت فف :إكَّؽ تؼؾب إمقر ,ودمعؾ َّ
وصػ فـا ضريؼ افـَّجاة؟!
(صـ )145أمر اهلل إلبراهقؿ ظؾقف افًالم بلن يذبح ابـف! هؾ ضؾب اهلل ذ فؽ مـ إكًان آخر شقى إبراهقؿ؟ بافطٌع
َّ
وجؾ فقدع إبراهقؿ ظؾقف افًالم يؼتؾ
ظز
ٓ! اف َّطؾب ـان ذبح ًا فتع ُّؾؼ إبراهقؿ ظؾقف افًالم بابـف ,وما ـان اهلل َّ
وحقده! بؾ ـان جزاء إخالص إبراهقؿ ظؾقف افًالم أن صار خؾق ً
فؾرُحـ ,وأن أصٌح مقؿػف هذا ظقد ًا حتتػؾ بف
ال َّ
افٌؼية ّ
ـؾ ظام حتك يقم افؼقامة!
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ثؿ ُيطافٌـل َّأٓ أشتعؿؾفا؟! وـقػ ُيطافٌـل
وافًػف! ؿال ُّ
صاب يل :ـقػ ُيعطقـل اإلهل ؽرائز َّ
(صـ )145إحلاد افتَّعـُّت َّ
احلج
افصالة؟! وأن أخنها مجقع ًا باشؿ
أن أخن كؼقدي باشؿ َّ
ّ
وجفدي باشؿ َّ
افزـاة؟! وأن أخن وؿتل ُ
واف ُعؿرة؟!
إن اإلكًان فقس هبق ًام ُحت ِّرـف افغرائز وؾؼطَّ ,
ؿؾت ففَّ :
إن ما ُضؾب مـَّا هق تقجقف هذه افغرائز وترصقدها ,وذم ذفؽ
ُ
فؾروح!
ترؿقة فؾـَّػس
ّ
وشؿق ُّ
(صـ )146إحلاد ادُحامل افػاصؾ! مـ أؿقال افشقخ حمؿد افغزايلَّ « :
ؼرص خائب ش .
إن اإلشالم ؿضقة ّ
حؼ ُحمامقفا ُم ِّ
افربقع افعريب ,وظاتٌقا أجض ًا ظذ أداء ت َّقار
بعض صٌاب ادالحدة ظاتٌقا بشدَّ ة اخلطاب افدِّ يـل,
َّ
خاصة بعد ثقرات َّ
افًقاد ,وـاكت اخلطقة افتافقة أن ُحَّؾقا اإلشالم ـديـ أخطاء هذه ادُامرشات .
اإلشالم ِّ
ظؿؿ تؼصر افٌعض ,ؾلنتؼؾ بف مـ ظقب ادُامرشة إػ ظقار ادـظقمة ـ ّؾفا!
(صـ )146إكَّف خطل معرذم أن ُأ ِّ
ثؿ بؿصدره هق ومًاره ومآخف,
ثؿ بؿصدره هق ومًاره ومآخفَّ ,
برب ف َّأوًَّٓ ,
(صـ ) 147هدف افدِّ يـ أن ُي ِّ
عرف اإلكًان ِّ
وافًٌقؾ إػ ذفؽ تعؿر إرض واخلُؾؼ احلًـ ,بؼط أن
وٓ يتح َّؼؼ ُحًـ احآل َّإٓ بتحصقؾ روا اهلل تعاػَّ ,
ّ
ؾًتظؾ أؾعافـا  -مفام حًـت -
تؽقن أؾعال افعٌد ابتغا ًء درواة اهلل تعاػَّ .أما إن مل كضع هذه افغاية ذم اظتٌاركا,
بعقدة ظـ أن ُحت ِّؼؼ فإلكًان ُحًـ احآل ,وظذ اإلكًان أن ُحي ِّصؾ ُمؽاؾلتف ممَّـ ظؿؾ ٕجؾفؿ!
افنا ب
احلز افذي تطؾٌف هق أوعػ إد َّفة!
ّ
ؾاحلس خادعَ ,إٓ تراكا كٌرص ؿقس ؿزح وكٌرص َّ
(صـ )148افدَّ فقؾ ِّ
ُ
ومها فقًا مقجقديـ!
(صـ ) 149مـ ُمشاهدة ادُـاطرة ,و ُمعايـة ُؿ َّقة احلُجج افعؾؿقة وافػؾًػقة ,وظجز ادُؾحد ظـ دؾعفا ,تتلـَّ د مـ َّ
أن
وأن افدِّ يـ ظظقؿَّ ,
ادُؾحديـ ُجم َّرد أؿزام ُمدَّ ظقنَّ ,
وأن ُحججف ٓ تُدؾع ,بؼط أن ُحيًـ ظروف .

اخلاحٍث
حلجج افعؼؾقة وافػؾًػقة افتل يطرحفا
(صـُ )156معضؾة َّ
أهؿ ا ُ
افؼ وإمل هل ّ
افؼ وإمل! ُر َّبام ـاكت ُمعضؾة َّ ّ
ادالحدة فتدظقؿ إكؽارهؿ فقجقد اإلهل .
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َ َ َ َْ ُ ْ ا َ ْ َ ا َُُْ
أي َّ
أن معرؾة
ادعرؾة,
بؿعـك
ـا
ه
وافعٌادة
.
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[افذاريات
♂
ون
د
ُ
ّ
اإلنس إَِّل ِيلػت ِ
(صـ▬ )158وٌا خيلج ِ
اجلَ و ِ
ويتػرع مـ معرؾة اهلل تعاػ ظٌادتف بادعـك ادٌُاذ فؾعٌادة ,مـ افؼقام بطؼقس
اهلل هل افغاية مـ وجقدكا افدُّ كققي.
َّ
افعٌادات ,وافتزام بإوامر ,واجتـاب فؾـَّقاهل ,وـذفؽ تعؿر إرض .وبـاء ظذ ذفؽ تُصٌح احلقاة افدُّ كقا بؿثابة
فربف ذم
جلـة اختٌار دعرؾة مدى ما ح َّؼؼف افعٌد مـ إدراك ٕشامء اهلل تعاػ وصػاتف بجامهلا وجالهلا ,وبؿدى ضاظتف ِّ
افؼقام بافعٌادات وآفتزام بإوامر واجتـاب افـَّقاهل وإؿامة احلضارات .
(صـ ) 159ظاد أنتقين ؾؾق إػ دائرة اإليامن ,وأظؾـ َّ
أن وجقد افؼور وإمل ذم حقاة افٌؼ ٓ يـػل افقجقد اإلهلل,
ّ
ؾًقظؾ
افصػات اإلهلقة ,ومفام تعدَّ دت أضروحتـا فتػًر هذه ادُعضؾة,
وفؽـَّف يدؾعـا إلظادة افـَّظر بخصقص ِّ
افتَّػًر افدِّ يـل هق إـز ؿٌقًٓ ,وإـثر اكًجام ًا مع ضٌقعة احلقاة.
(صـ ) 161افدَّ فقؾ إخالؿل! يطرح افػقؾًقف إحاين افؽٌر "إيامكقيؾ ـاكت" ما ُيعرف بافدَّ فقؾ إخالؿل
إن طؿلنا فؾامء هق دفقؾـا ظذ وجقد احاء! ,ويعـل ذفؽ َّ
افًامء بإرض ,ويؼحف ؿائالًَّ :
أن
فالشتدٓل ظذ تقاصؾ َّ
اف ِّطػؾ يظؿل فؾامء ؿٌؾ أن يعرف بقجقده! حتك َّ
أن هذا اف َّظؿل هق أـز دفقؾ ظذ وجقد احاء ,ويؼقس ظذ هذه احلؼقؼة
ؿائالً :ـذفؽ صقؿـا فؾعدل هق افدَّ فقؾ ظذ وجقد افعادل! ,ؾاإلكًان ُيشاهد ما ذم افقجقد مـ ُطؾ ٍؿ ,وٓ يًتًقغ أن
تـتفل احلقاة ظذ إرض ويـجق افظامل ب ُظؾؿف دون ؿصاص ,فذفؽ يرتاح اإلكًان ـثرا ً فػؽرة افٌعث وافؼصاص ذم
حقاة آخرة.
ال دحقمها مـ ظؼقل وكػقس ادالحدةُ ,
(صـ )166يؼقم اإلحلاد ظذ خطلجـ ـٌريـ ,ظؾقـا أن كٌذل ُجفد ًا هائ ً
ومها
أن اإليامن افدِّ يـل ذم ّ
ـؾ حآتف أظؿكَّ ,
َّ
ذرة إيامن ,وإذا تشؽَّ ؽ ادُؾحد ذم ذفؽ ,ؾذـؾ يرجع إػ
وأن افعؾؿ فقس ؾقف َّ
إيامكف بؼدراتف افعؼؾقة!
(صـ 166و  ) 167يـٌغل افتَّعا ُمؾ مع ُّ
بافزجر
بافرؾؼ واف ِّؾ غ واحلقار ,وفقس َّ
افشؽقك افتل تعتؿؾ ذم كػقس افٌعض ِّ
وافتلنقب ,وهل مـ افعقامؾ افتل دؾعت افؼصقؿل فإلحلاد!
ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
احلات
حل ْؿدُ هلل ا َّفذي بِـ ْع َؿتف تَت ّؿ َّ
افص َ
ا َ
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