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مقدمة

بسم ال واحلحمد لو ، واحلصلة واحلسل م على رسول ال وعلى آحله وصحبه ومن وال ه وبعد :
مملة وادحدةو ، ل فرق عندنا بين كهنة احلوثنية وكهنة الحلحاد احلجديدو ، ل فرق بين كهنة احلمغول ككرفر  احل

احلذين كيلققنون أتباعهم باستمرار أنهم من سلحلة احلذئابو ، وبين كهنة الحلحاد احلجديد احلذين كيلققنون
رردةو ، فاحلرفارق شكلي فقط . أتباعهم أنهم من سلحلة احلمق

إن الحلحاد احلجديد يقو م على كومة ضخمة من احلرفلسرفات واليمان باحلماورائياتو ، ثم ترى كهنة
ككلية! الحلحاد احلجديد يتكلمون وكأنهم قد دحازوا أخيراا عصمة أصوحلهم احلرفلسرفية احل

رمن يا أيها احلكهنة احلجدد.! لل  ال كك يريد أن يدفع باحلعلم احلطبيعي إحلى ما وراء احلطبيعةو ، ثم يبني أصو
اعتقادية متكاملة على فلسرفة ادحتماحلية رياضية ناقصةو ، ويجعل منها سلطاناا معرفياا في قضايا

كمطلق فهو أدحد احلكهنة احلجددو ، دحتى وحلو أقسم كل يو م أنه حليس بكاهن !  احلغيب احل

ممللةة متكاملة الركان حلها قواعكدها احلمعرفية وأصوحلها اليمانيةو ، وعقائكدها الحلحاد احلجديد هو 
قظرون حلها. كمن احلماورائية احلتي ل يتساهل فيها احل

لل يو م إحلى دراية هل تحتاج دعوى إبطال هذا احلدين احلجديد وهذ ه احلكهانة احلتي تتسع رقعتها ك
باحلعلو م أو تأصيلت عقدية أو خبرات معرفية؟ 

هل احلقانون احلرفيزيائي احلذي يدرسه احلعلم احلطبيعي ويرى معجزاته ومعايرته احلدقيقة دحسب احلمكان
كرفاءته ودقة ضبطهو ، هل هذا احلقانون دجاء من عند نرفسه أ م من خاردجه؟ هل احلذي كودجد فيهو ، ومدى

كمقرنن ؟  هو احلذي دجعل نرفسه قانوناا ؟ هل هو احلمقمنن أ م احل

ثم حلو كان احلكون يسير باكترفاء ذاتي كما يزعمونو ، حلما ادحتاج حلقانون في كل شيء فيهو ، وفي كل ما
ال مباشراا على مقمنن وضابط وخاحلق وصانع ورازق ردق وصغرو ،  وما عظم وكبر و ، أحليس هذا دحلي

كل شيء بقدر ه ودحادجته ؟
هذ ه السئلة حلو ترددنا فيها حلترددنا في احلعقل ذاته احلذي علرفنا على احلقانون! 

ل ينتصر هذا احلدين احلجديد إل باستغرفال احلبديهة احلعقليةو ، وتجاوز احلضرورات احلعقلية ثم احللعب على
لل وفادجر ! لل مغرولر وكمغرف أدحبال احلسرفسطة فكيسقلم حله ك

ال رائجاا على استغرفال احلكهنة احلجدد لتباعهم:  وسكأعطيكم مثا
هل يجوز استعمال احلمنطق الدحتماحلي حللحديث عن بداية احلحياة على الرض[؟]

عندما تبدأ في هذا احلحوار فقد قرفزت على احلضرورات احلعقلية دون أن تدريو ، فاحلمنطق احلتردجيحي
 بل في احلممكن احلعقلي احلذيcontingent existenceالدحتماحلي ل يكون إل في احلممكن احلعقلي 

مخل دحداثا من الدحداث مثل دحدث احلحياة وهي ضرورة عقلية يقع أنطوحلودجيااو ، فل يصح أن كند
لع ومكائن عملقة وسواعد دجبارة في لل وا يستحيل أن يقو م بها احلبشر دجميعاا بكل ما امتلكوا من عق

اة وادحدة وحلو ادجتمعوا حلهاو ، فكيف نقول باحلحساب الدحتماحلي في نشأة دحياة في بيئة أن يخلقوا ذباب
غير واعية وغير قادرة وقاصرة في بيئة الرض الوحلى؟ 
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عندما يضحك علينا احلكاهن احلملحد وندخل معه في هذ ه احلحساباتو ، فقد قرفزنا على أدحبال احلسرفسطة
احلتي يبتهج حلها دجداا!

{يا أيها احلناس ضرب مثل فاستمعوا حله إن احلذين تدعون من دون ال حلن يخلقوا ذبابا وحلو ادجتمعوا
)!73حله وإن يسلبهم احلذباب شيئا ل يستنقذو ه منه ضعف احلطاحلب واحلمطلوب} (احلحج 

عندما يتحدث كهنة الحلحاد عند احلتطور ويملون به احلكتب وكيلقنونه حلكل طاحلبو ، ويؤسسون حله
لت بحثية عملقةو ، وينرفقون عليه بسخاءو ، وفي احلنهاية يعترفون أنه حلم يتم رصد  -macroأكاديميا

evolution! وادحدة تجريبياا إحلى الن وحلن يتمو ، فنحن أما م فلسرفة ميتافيزيقية مكتملة احلمعاحلم 

عندما يستغرفلوننا مراة كأخرىو ، ويدخلون معنا في باب الدحتمالت في هذ ه احلقضية - قضية احلتطور-
فهم أيضاا يقرفزون بنا على أدحبال احلسرفسطةو ، لنه ل يودجد كائن دحي يسير بجينة وادحدة ول بعشرين

دجينةو ، فأين احلتطور .. واحلجينة احلوادحدة بها آل ف احلقواعد احلنيترودجينية احلمنضبطة منذ احلبدءو ، وأقل
Minimum gene set concept دجينة كحد أدنى 300عدد ممكن من احلجينات يكون أكثر من 

دحتى يمارس احلكائن احلحي مهامه احلحياتية فأين احلتطور احلذي يتطلب أن نبدأ من صرفر دجينة ؟ 

فل تجعلوا كهنة الحلحاد احلجدد يلعبون بضروراتكم احلعقليةو ، فأنتم حلو انتصرتم في حلعبة الدحتمالت
فهم قد انتصروا في إدخال احلمستحيل احلعقلي إحلى ممكن عقلي داخل أذهانهم وأذهان أتباعهمو ،

لر أطهر من أطهرهم! وسينامون مرتادحين فل تعطوهم احلرفرصةو ، فهؤلء دحظيرة خنزي

ومن أدجل ضبط احلضرورات احلعقليةو ، قمنا بتصنيف هذا احلكتاب احلذي نسأل احلعلي احلقدير أن كينير به
لث عن احلحق؛  طريق احلهداية حلكل بادح

وال احلمستعان

حللتواصل مع د.هيثم طلعت علي سرور 
montaqid@yahoo.com

https://www.facebook.com/haitham.srour12
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ههةنة المعاطف البيضاء هك الفصل اللول : 
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كهةنة المعاطف البيضاء - علماء الكوانطا-

و ، تلك احلنظرية احلتي لReasonable Theoryظل [أحلبرت أينشتاين] يحلم بنظرية كل شيء 
يتجاوز طوحلها احلبوصة احلوادحدةو ، واحلتي تصف كل شيء في كونناو ، واحلتي تجمع احلنسبية باحلكمو ،

ال تحقيق هذا احلحلمو ، ومات دون تحقيق وقضى أينشتاين الربعين عاماا الخيرة من عمر ه محاو
شيء.

وبعد عقولد من وفاته دجاء كهنة احلمعاطف احلبيضاء- علماء احلكوانطا- وقاحلوا نريد أن نعر ف عقل
ال دحين خلق هذا احلكونو ، فتوصلوا إحلى نظرية الوتار احلرفائقة وظنوا فيها احلحلم احلذي يجمع بين

احلنسبية واحلكم فظلت معادلتهم تزداد دحتى صارت احليو م بليين بليين احلمعادلت احلممكنة رياضياا
وكلها بنرفس احلدردجة من احلقوةو ، وكان نتيجة هذا احلزخم احلعبثي في احلمعادلت أن افترضوا احلمستحيل
احلعقلي- احللنهائية- وطلبوا منا أن كنصدقهم ونحن مغمضو احلعيونو ، وافترضوا احلمستحيل المبريقي

احلتجريبي - الكوان احلمتعددة- وطلبوا منا أن كنصدقهمو ، وافترضوا احلمستحيل النطوحلودجي احلمادي
- البعاد الدحد عشر - وطلبوا منا أن نصدقهمو ، وتحوحلت احلرفيزياء على أيدي هؤلء احلكهنة إحلى

فيزياء ما بعد احلحداثةو ، وصارت مكتظة ومحشوة باحلتجرديات احلرياضية احلتي ل علقة حلها باحلواقع
النطوحلودجي احلذي نحيا هو ، وصارت احلرفيزياء الن في أزمة على يد احلكهنة احلجدد كما يعر ف

احلمختصون.

وبعيداا عن كون هؤلء يرفرضون علينا رؤية حللكون مبنية على تجريداتهم احلرياضيةو ، وبعيداا عن
كون هؤلء ابتعدوا كثيراا عن نظرية احلبوصة احلوادحدة احلتي كان يحلم بها أينشتاينو ، وبعيداا عن
كون هؤلء فشلوا رسمياا في تحقيق أي تقد م كيذكر في احلنظرية احلمودحدةو ، بعيداا عن كل هذا فما

نطلبه منهم بهدوء أن يقبعوا في معاملهم ول كيعطوا رؤية كلية حللقضايا احلودجودية احلكبرى من واقع
حلبدهياتانظرتهم احلقاصرة وفشلهم احلبحثيو ، ول أدري بأي ودجه كيشككون في معطياتنا أو في 

احلعقلية بنتائج فشلهم احلتجريدي في احلمعادلت احلرياضيةو ، صرادحاة هذ ه كأسميها بجادحة احلطاحلب
احلخايب. 

دعونا نبدأ احلقصة من أوحلها ..
من احلحقائق احلتي لبد أن تستقر في احلذهن أنه حليس كل ما كتجيز ه احلرياضيات تجريديااو ، كيجيز ه احلواقع

أنطوحلودجياا أو مادياا!
إننا نستطيع أن نخترق احلزمن عبر احلثقب احلدودي  عندما يقول كهنة احلمعاطف احلبيضاء

wormhole !في نسيج احلزمكان 
فهذا يعني أن احلزمكان احلذي هو تداخل احلزمان واحلمكان شيء حله ودجود ماديو ، نستطيع أن نلمسه

وأن نخترقه! 
هل يودجد في عاحلمنا احلمادي شيء كيدعى تداخل احلزمان مع احلمكان ؟ 

هل حللزمكان ودجود أنطوحلودجي ماديو ، أ م هو مجرد ودجود إبستموحلودجي معرفي تجريدي في
معادلت احلنسبية احلعامة ؟

محسي أو احلعقلي شيء كيسمى نسيج احلزمكان ؟ هل يودجد في احلواقع احلمادي أو احلتجريبي أو احل
هل احلكبعد احلزماني احلرابع هو ودجود مادي دحقيقي أ م مجرد ودجود افتراضي حلتبسيط هندسة احلجاذبية

في معادلت احلنسبية احلعامة عند أينشتاين ؟
ل ودجود مادي حللزمان ول يتداخل أنطوحلودجياا مع احلمكانو ، ول يودجد شيء في احلواقع احلمادي

النطوحلودجي يسمى زمكان ! 
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احلزمان هو إدحساس افتراضي باحلوقت ينقسم عقلياا إحلى ماضي ودحاضر ومستقبل! 

إذن عندما يخرج عليك أدحد كهنة احلكوانطاو ، ويطلب منك أن تعبر معه احلثقب احلدوديو ، فاعلم أنه
مهرج يتلعب ببدهياتك احلعقلية ببعض الفتراضات احلجدحليةو ، أو احلتبسيطات احلرياضيةو ، فاحليقين ل
يندفع باحلظنو ، واحلظن احلقوي ل يندفع باحلظن احلضعيفو ، واحلظن احلضعيف ل يندفع باحلشكو ، واحلشك ل
يندفع بالفتراض احلرياضي احلمعادلتيو ، فعندما يطلب منك أدحد هؤلء احلملدحدة احلجدد أن تتخلي

ةر من ظهرها! عن احليقين في مقابل افتراض رياضي فبطن الرض حللعقل خي
لو ل شيء أسهل من ضرب بعض الرموز الرياضية للتعبير عن أي شيء ثم اختراع معادلة

لقياسه.

وكأكرر مراة أخرى حليس كل ما كتجيز ه احلرياضيات تجريدياا كيجيز ه احلواقع أنطوحلودجياا أو مادياا؛ بل إن
ال في عاحلمنا احلواقعي احلمادي ل ودجود حللقطب احلرياضيات أدحياناا كتخاحلف احلواقع مخاحلرفة صريحة فمث

 أنه يجب أن يكون هناكPaul Diracاحلمغناطيسيو ، حلكن من أدجل تكميم احلشحنة أثبت بول ديراك 
 ضروري دجداا حلتكميمmono poleقطب مغناطيسيو ، فودجود احلقطب احلمغناطيسي احلمنرفرد 

قصح احلمعادحلة احلرياضيةو ، فاحلقطب احلمغناطيسي احلمنرفرد مودجود في احلعارحلم احلرياضي احلشحنةو ، دحتى ت
إحلزاماا حلكن ل ودجود حله في احلعاحلم النطوحلودجي احلمادي بل هو من قبيل احلخرافة مادياا! 

محسية واحلمادية واحلتجريبيةو ، هل نقول الن إن احلقطب احلمغناطيسي مودجود مادياا وكننكر احلبدهيات احل
اءا على احلمعادحلة الفتراضية احلرياضية؟ بنا

احلمعادلت حليست أكثر من توصيف رياضي تبسيطي حلقانون احلسببية وحلشواهد احلخلق والدحكا م
كسنن البداع واحلحرفظ. و

إذن ل تدفع بديهتك احلعقلية برفرضية رياضيةو ، لنك بذحلك كتشكك في احلرياضيات نرفسها لنها نتاج
مسس احلعقلو ، فاحلرفرضية احلرياضية فرضية عقلية واحلحقائق دحوحلك بدهيات عقليةو ، فحاول أن تؤ

مراتب الدحلة عندك و ،وتعر ف احليقين واحلظن احلقوي واحلظن احلضعيف واحلشك واحلرفرضية.

لل اسا فيها أن ك بل إن احلمشكلة احلحقيقية احلتي نحن بصددها احليو م واحلتي كان هؤلء احلكهنة سبباا رئي
رؤيتنا حللكون من دحوحلنا تشكلت عبر معادلت رياضيةو ، فل كتسقلم حلكل ما تسمع أو تقرأو ، بل ادجعل

ردحكماا وهي احلحكم احلعدل إن شاء ال. بدهياتك احلعقلية ومراتب الدحلة عندك 

حلكن ما مشكلتنا احلحقيقية مع كهنة احلمعاطف احلبيضاء ؟ 
هل مجرد رفض احلودجود احلمادي حللتجريد احلرياضي هو احلقضية ؟ 

كعمقااو ، وتشعبت كثيراا الن وهي قابلة حلمزيد من احلتشعبو ، فكهنة احلمعاطف صرادحاة؛ احلقضية أكثر 
احلبيضاء حلم يعودوا يكترفون برصد احلظاهرة كما احلعلماء احلمحترمين عبر احلعصورو ، بل أصبحوا

يرفترضون ترفسيراتهم احلرفلسرفية احلخاصة على احلقضية احلمرصودةو ، فافترضوا احلودجود احلمادي حللتجريد
احلرياضيو ، وافترضوا احلترفسيرات احلرفلسرفية فيما رصدو ه وفيما عجزوا عن رصد هو ، وطاحلبوا

بتسليمنا برؤيتهم في احلقضيتين معااو ، وسنشرح هذ ه احلمسأحلة بشيء من احلترفصيل حلخطورتها على
احلبدهيات واحلضرورات احلعقلية ومراتب الدحلة احلتي اترفق عليها احلعقلء! 

مشكلتنا مع كهنة احلمعاطف احلبيضاء حليست بشأن احلظاهرة وآحلية دحدوثهاو ، فاحلظاهرة مثل
tunneling effectستتكرر إحلى يو م احلقيامةو ، مشكلتنا احلحقيقية مع كهنة احلمعاطف احلبيضاء هي 

بشأن ترفسير احلظاهرةو ، واحلذي يدخل كلياا رغماا علنا وعنهم في دائرة احلرفلسرفة واحلميتافيزيقيا. 
فرفي فيزياء احلكوانطا احلكمية احلقضية كلها متعلقة باحلراصد وطريقة رصد هو ، يقول فيلسو ف احلرفيزياء

ارا ل سبيل إحلى احلتنبؤ به وهكذا تمت ترقية john wheeler دجون ويلر  " عملية احلقياس كتحمدث تغي

6



احلمراقب – احلراصد – حليصبح مشاراكا ... وهذا أمر شديد احلدهشة ." و ، فاحلرصد في احلمجال
احلكوانطي حليس هو احلقياس في دحقيقتهو ، فعندما ترصد فوتون احلضوء فأنت ترصد ه برفوتون ضوء

وباحلتاحلي يتأثر احلرصد دجداا ويجعل من احلراصد مشارك في احلعملية احلرفيزيائية احلتي تتم في هذا
احلمجال احلنانوي." 

واحلمشكلة احلحقيقية حليست في احلظاهرةو ، ول دحتى في رصدهاو ، وإنما في احلترفسير احلرفلسرفي
حللظاهرة !! 

 في ترفسير ظاهرة ما في ميكانيكا احلكم تجد ترفسير أينشتاين – احلذي يرفض احلقضية باحلكليةافمثل
ويعتبر كل ترفسيرات علماء احلكوانطا مجرد تخريف وهرقطة وكهانة -و ، وتجد ترفسير دي بروحلي

وترفسير مدرسة كوبنهادجن – احلتي ترفض كل شيء ما عدا احلقياس وتعتبر ه مردجعاا ودحيداا
معرفياا و ،وفي هذا مدرسة كوبنهادجن ل تعارض بدهيات احلعقل فحسب بل تعارض بقية احلنظريات

مثل احلنسبية ومعادلت ماكسويل-.

فاحلمشكلة الساسية مع احلكهنة احلجدد هي في ترفسير عملية احلقياس في ميكانيك احلكمو ، واحلتي يرغب
ارا حلهم ! كهنة احلمعاطف احلبيضاء أن تكون دحك

ومشكلة احلقياس في ميكانيك احلكم هم مشكلة دجوهريةو ، واحلصراع فيها فلسرفي وحليس علمي ! 
كمحقاا دحين قرر أن احلعامحلم دحين يترفلسف يصبح فيلسوفا خائباو ، ويجلب احلكثير وحلذا كان [أينشتاين] 

من احلضوضاء! 

فمشكلة ترفسير احلقياس في احلمجال احلكوانطي هي مشكلة فلسرفية لهوتيةو ، وحليست مشكلة رصديةو ،
فكهنة احلكوانطا يجعلون من معارفهم احلتي توصلوا إحليها باحلرصد نظريات علمية - وهذا كنسقلم حلهم

به- ويجعلون من غموض ما حلم يتوصلوا إحليه آراء فلسرفية وهم يطلبون منا احلتسليم حلهم في
احلحاحلتينو ، ول أدري بأي دحق يريد كهنة احلكوانطا أن كيملوا علينا مقرراتهم ورؤيتهم احلرفلسرفية ؟ 

ال بأبعاد موازية وأكوان متعددة وكسر حلبدهيات عقليةو ، مع أن هذ ه احلثلثة ل يودجد كيف احلتسليم مث
عليها دحليل إمبريقي أو رصدي أو قياسي وادحد دحتى النو ، وكلها كومات من احلمعادلت احلرياضية

احلتي تتيح احلشيء ونقيضه ثم يرفترضون إسقاط ذحلك على ما حلم يتم رصد ه أو قياسه .!

و ، حلكن هذ هMulti Universe يقول أدحد هؤلء احلكهنة بودجود أكوان متعددة مثال على ذلك:
الكوان احلمتعددة حلم تثبت رصديااو ، بل يستحيل إثباتها رصدياا أو إمبريقياا لنها تكسر دحادجز كأفق

 وهذا أمر ممنوع فيزيائيااو ، بل إنه من احلعجيب أن احلرياضياتparticle horizonاحلجسيم 
لن وادحدو ، لن ودجود أكثر من كون سيتبع نرفس  mainاحلتجريدية أيضاا تمنع ودجود أكثر من كو

Hamiltonian وهذا ممنوع رياضياا طبقاا حلل orthagonality theormو ، فل كيسمح إل بكولن
وادحد ومع ذحلك الكوان احلمتعددة تدخل قاموس الحلحاد احلجديد بقوةو ، رغم أنف احلعلم!

 يبحث احلكهنة احلجدد عن دحياة خارج الرض وينرفقون مباحلغ طائلة في هذا احلصدد-مثال آخر:
وباحلمناسبة هذ ه كلها محاولت فلسرفية لنزال النسان عن مركزيته في هذا احلودجود فيرفترضون

أكوانا باحلمليارات ودحياة في كواكب كأخرى وأبعادا موازية وعواحلم متراكبة دحتى كيشمعروا النسان
أنه بل قيمة - ومشروع احلبحث عن دحياة خارج الرض هو مشروع ل يودجد عليه دحليل

:إبستموحلودجي معرفي وادحدو ، ول دحليل أنطوحلودجي مادي وادحدو ، ويخاحلف مبرهنة فيرما احلتي تقول
بما أنك حلم تتحصل على دحليل مادي وحلو أوحلي على دحياة خارج الرضو ، فمن احلعبث النرفاق على

مشروع هكذا.
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ودحتى نستوعب كم احلخلط في مفكر احلكهنة احلجددو ، وطريقتهم في ترفسير احلقياسو ، وتناقضهم احلذاتيو ،
فأنا سأطرح فرضية سخيرفة؛

أن احلكون كله يحمله دحوت ضخم في فمه سيجار أمريكيو ، ويتعلق في ذيله احلمعتو هسأفترض 
حلورانس كراوس – أدحد كهنة الحلحاد احلجديد-و ، وفي زعنرفته مسبحة شيخ صوفي! 

كلطرودحة ؟ طبقاا حلمعطياتنا احلعلمية احلمتادحة هذا مستحيلو ، حلكن هل تعلم هل كيمكن علمياا نقض هذ ه ا
أن ادحتماحلية هذا المر طبقاا حلمعطيات احلكهنة احلجدد هي ادحتماحلية تزيد على احلصرفرو ، وباحلتاحلي هي

ادحتماحلية قائمة حلكنها قريبة من احلصرفر !!
كخرافة تطرأ على ذهنك! ومقس على ذحلك أي 

مول أن كتحدث هؤلء عن أدحد احلقضايا احلغيبية اليمانية وانظر ردة فعلهم !!  الن دحا
إنهم يرفترضون أبعادا موازيةو ، حلكنهم ل يقبلون احلحديث عن ودجود دجان أو شياطين !

ا متعددةو ، حلكنهم ل يقبلون ودجود عاحلم آخر !ايرفترضون أكوان

مشكلة ترفسيرات كهنة احلكوانطا أنهم يجعلون من قصورهم احلمعرفي ترفسيرات إفتراضية قائمةو ، ثم
يؤسسون على هذ ه احلترفسيرات الفتراضية رؤى ونظريات وأفلاما علمية وبرامج وثائقية

وروايات خيال علمي تجوب دجنبات احلعاحلمو ، ول يودجد في فروع احلعلم احلمادي شيء وصل إحلى هذا
احلحد من احلكهانة سوى علماء النساب - علماء احلداروينية -و ، وحلذا كانت ترفسيرات كهنة احلكوانطا

كمعتبرة ويصف [باوحلي] ترفسيرات كهنة احلكوانطا ادجا دحتى من مقبل احلمؤسسات احلعلمية احل شيائا ممجو
 أي فيزياء احلصبية بالحلمانية.knabenphysikفي هذا الطار بأنها 

وكان أوتو شاتيرن – احلعاحلم احلرفيزيائي احلشهير- كيقسم أنه سيترك احلرفيزياء إذا كانت ترفسيرات كهنة
احلكوانطا صحيحة.!

وتمنى حلورنتز - عاحلم احلكوانطا- أن يموت قبل أن يرى ترفسيرات كهنة احلكوانطا تلك .

وقال احلعاحلم بول إبشتاين " إن احلقوانين احلكمية باحلشكل احلحاحلي هي إحلى دحد ما نظرية لهوتية فيما
.يختص باحلطبيعةو ، ومن رثم فإن احلكثير من احلعلماء حلهم احلحق في سخطهم على هذ ه احلقوانين "

وكان باوحلي يرى أن احلمسردحيات احلهزحلية أفضل من ترفسيرات كهنة احلكوانطا.

-----------
كلستاذنا أبو احلرفداء ابن مسعود هذا احلمقال من ودحي كتاب آحلة احلمودحدين حلكشف خرافات احلطبيعيينو ، 

01146519424وهو كتاب ها م حللبادحثين في احلقضية الحلحادية من إصدارات دار سما هاتف 
البستموحلودجيا: هي احلنظرة احلمعرفية احلتي في احلذهن .

النطوحلودجيا: هي احلشيء احلمادي خارج احلذهن .
المبريقية: احلتجريب احلعلمي.

احلميثودوحلودجية: احلطريقة احلعلمية حللتثبت من صحة إفتراض علمي.

الكاهن الملحد

احلمعضلة احلحقيقية احلتي نحن بصددهاو ، هي كون الحلحاد عقيدة مكتملة احلمعاحلمو ، حلها كهنة ومرتزقة
ومتسوحلون وأتباع!
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يقول احلكاهن احلملحد ل نلتز م إل باحلدحليل احلعلمي احلمادي احلتجريبي المبريقي؛ حلكن يا دحضرة احلكاهن
كمركبة وحليس من ممن طرق تأويلية فلسرفية  استنتاج النتخاب احلطبيعي في احلنظرية احلداروينية هو 

طرق علمية مادية إمبريقية ميثودوحلودجية!

واحلداروينية كلها تقو م على الستنباط احلعقلي- بغض احلنظر عن صحته- ل احلدحليل احلتجريبيو ، فلم
كمسلمات اليمانmacro-evolutionيشهد احلعاحلم كله دحاحلة   وادحدةو ، ومع ذحلك احلداروينية من 

الحلحادي!

يقول احلكاهن احلملحد تودجد أديان كثيرة فالفضل احلحكم على احلجميع باحلسجن؛ حلكن يا دحضرة احلكاهن
هذا دحال احلقاضي احلرفاشل احلذي ودجد احلحق يتنازعه كأناس كثيرون فحكم على احلجميع باحلسجنو ، بل

كدحكمه احلجائر هذا هو احلحق احلذي يبحث عنه هؤلء!  وزعم هذا احلقاضي أن 

كملحد السل م حليس أكثر من دين بين الديانو ، وعقيدة بين احلعقائد؛ حلكن يا دجناب يقول احلكاهن احل
احلقمص احلملحد ل يودجد غير السل م واحلكرفرو ، فل يودجد على ودجه الرض سوى ثلث ديانات

سماوية - إسل مو ، مسيحيةو ، يهودية- واحلباقي أرضي باعترا ف أصحابهو ، واحليهودية ل يدخلها إل
يهودي البوين فهي ديانة قومية انتهى أمرهاو ، واحلمسيحية أدخلت احلتثليث والقانيم والحلهة احلبشرية

في قلب عقيدتها و ، وآمنت بمباديء احلوثنية من موت الحلهة عارية على احلصلبان إحلى انتزاع آحلهة
من آحلهة كأخرى - انتزاع احلروح احلقدس من الب- إحلى أكل حلحم الحلهة وشرب دمائهم- عقيدة

الفخارستيا-و ، وبذحلك انتقلت احلمسيحية من احلسماوية إحلى احلوضعية احلوثنية على يد مجامع صناعة
الحلهة في عهد قسطنطينو ، وحلم يبق إل السل م احلديانة احلتودحيدية احلنقيةو ، فالسل م حليس ديانة

كاحلدياناتو ، وإنما هو أصل احلديانات وتصحيح حللخلل احلذي أصاب احلديانات وبالخص احليهودية
واحلمسيحية في نسختيهما احلعهد احلقديم واحلجديدو ، {شرع حلكم من احلدين ما وصى به نودحا واحلذي

﴾ سورة١٣أودحينا إحليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا احلدين ول تترفرقوا فيه } ﴿
احلشورى.

يتسائل دحضرة احلكاهن احلملحد  كيف يدخل احلجنة احلمسلمون فقطو ، واحلباقون يدخلون احلنار مع أن
منهم علماء كبارفي احلرفيزياء واحلطب واحلقلك؛ أل تعلم يا نيافة النبا احلملحد أن كثيرين  من أهل

كلخروية احلكبرى كحجة احلرساحلية احلتي تقتضي دخول احلنار؟و ، واحلمحكمة ا الرض الن حلم تقم عليهم احل
كمدتها خمسون أحلف سنة أي أطول من عمر احلبشرية كلهو ، وفي هذ ه حلم تقم بعد وهي محكمة عظمى 
احلمحكمة سيدحلي كةل بحججة فأما احلكافر احلذي وصلته رساحلة السل م فحجته دادحضة عند ال بنص
احلقرآنو ، أما احلذي حلم تصله احلرساحلة فستكون الخرة باحلنسبة حله هي تكملة حلردحلته احلدنيوية وسكيكلف

وكيختبر وكيمتحنو ، وربما يكون بعض هؤلء احلعلماء احلذين تتباكون عليهم في دردجة عاحلية من احلجنة
ل نصلها نحنو ، فل تقلق نيافتك إل على نرفسك ول تهتم إل بحاحلكو ، فال حلن يظلم عباد ه فكن

﴾ سورة آل عمران.١٨٢مطمئنااو ، {ذحلك بما قدمت أيديكم وأن ال حليس بظل م حللعبيد} ﴿

فيا نيافة احلملحد ل تجعل كرفر غيرك سبباا حلكرفركو ، فهذا حليس مبرراا عقلنياا ول منطقياا حللكرفروحلن
يغني عنك شيئاا عند ال يو م احلقيامة! 
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مشكلة العقل الغربي الذي يرعى الكهةنوت اللحادي

كمبرر حللدحليل مشكلة احلعقل احلغربي في أصله أنه عقل أداتي نرفعي مصلحي ماديو ، يحمل كبغضاا غير 
لنها من صنعتهو ، ويتردد في– الطباق احلطائرة-  UFOاحلنقلي احلجاهزو ، فترا ه كيسقلم باحلخرافة 

ال : عندما كان يحارب احلملحد احلمعرفة احلنقلية وإن كانت أكثر منطقية وضبطاا من هذيانهو ، مث
احلكاهن احلشهير [كارل ساغان] من أدجل تمرير كأسطورة احلسرفر عبر احلزمنو ، وزوار من كواكب

كأخرىو ، كان [ستيرفن هاوكنج] يعترض على المر رياضياا ويرى استحاحلة احلسرفر عبر احلزمن وأن

احلمسأحلة خرافة ووهمو ، وكذحلك احلزوار الدجانب مجرد شعوذةو ، واحلدحليل على ذحلك أننا ل نقابل أفواج
احلقادمين هؤلء كل يو م وحلم نلحظ أدحداا منهمو ، فقال ساغان" : احلذين يأتون عبر احلزمن من احلسهل

أن يمتلكوا طرق كتخرفيهم وربما كان احلجان هم هؤلء احلمسافرين عبر احلزمن" ..!!

ارا من إذن يستقر في وعي هذا احلكاهن ساغان ودجود احلجان حلكنه يقبل أن يكون هؤلء احلجان زوا
 بشأن قضيتهم!مجرات كأخرى أو أزمان أخرىو ، ول يقبل باحلطرح احلديني احلنقلي

 
وربما حلو ساير ه [هاوكنج] في هذيانهو ، كان [كارل ساغان] الن أدحد أعمدة احلملحدين احلذين

يؤمنون بودجود احلجن وحلما تردد احلملدحدة احلعرب في بحث طرق احلرقية الحلحادية من احلجن! 

هل ثمة مبرر علمي أو مادي أو دحسى أو إمبريقي أو إبستموحلودجي أو رياضي أو فلسرفي حلهذيان
[كارل ساغان] ؟ ل يودجد دحليل وادحد ول دحتى افتراضي! حلكن بما أن احلمسأحلة إفتراض غربي إذن

 ميتشيو كاكو][ستلقى روادجاا إعلميااو ، وبعد موت احلكاهن ساغان بسنوات سيأتي خليرفته احلكاهن
ويعطينا عشرات الفل م احلوثائقية في هذا احلهذيانو ، وسيتلقرفها احلشباب احلبادحث عن احلغرائب وستبقى
هذ ه الساطير في احلذهن احلجمعي ما شاء ال حلها أن تبقىو ، وهذ ه هي قضيتنا احلمرفصلية .. ل كتسقلموا

حلهذيان كهنة الحلحاد احلجديدو ، ل تجعلوا من افتراضات احلرياضيات احلتجريدية رؤية كونيةو ، ل
تجعلوا مما حلم تحيطوا بعلمه أو يأتكم تأويله دحقاا تدافعون عنه وتحاربون من أدجل ترويجه

واليمان به !

كهةنة اللحاد الجديد لوالتقتصار على العلم التجريبي المبريقي فقط

ال:" ل كتحدثني عن الدحلة احلعقليةو ، أو احلبدهيات احلمنطقيةو ، أنا ل كأسقلم إل يتشنج احلكاهن احلملحد قائ
بمعطيات احلعلم احلتجريبي احلوضعي احلمادي." 

ما ل يعرفه نيافة احلكاهن احلملحد أن مصدر احلمعرفة في احلعلم احلتجريبي احلوضعي هو احلعمل احلعقلي
كمسلمات كمدخلت احلحس واحلمشاهدة واحلتجريبو ، وأساس احلعلم احلتجريبي هو احلبديهيات احلعقلية واحل في 

احلمنطقية ثم يكون الستقراء احلمعرفي بدردجاتهو ، هذ ه بداية احلعلم احلتجريبي ونهايته.!

وفي واقع المر فإن احلملحد كاذب في ادعائه هذاو ، لنه يرفض الدحلة احلدينية فقطو ، وحلذا فهو يقبل
احلنص احلتاريخي مادا م مصدر ه من خارج احلتأريخ احلديني - ويرفض نرفس احلنص احلتاريخي بنرفس
دردجات الستقراء وأدوات احلثبوتية حلو كان مصدر ه دينياا -و ، ويقبل احلملحد أيضاا احلتردجيح احلعقلي

بل باحلعلمرواحلمنطقي بعمو مو ، ويقبل احلتردجيح احلرياضيو ، وحلول احلتردجيحات احلثلثة الخيرة ما ق
احلتجريبي نرفسهو ، لن أدوات احلتثبت من معطيات احلعلم احلتجريبي هي أدوات عقلية ومنطقية

ورياضية.
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وحلذا نقول حللكاهن احلملحد: هل شرطكم في بناء معرفة أن تكون صحيحة وموامفقة حللواقع بدحليل
علمي صحيحو ، أ م تكون مقصورة على دجنس احلبحث المبريقي واحلطريقة احلتجريبية فقط؟

إن كانت احلثانية وكان كل ما يأتيكم من دعاوى معرفية أخرى مرفوضاةو ، فهذا احلشرط ساقط بذاته
إذ ل كيتخيل احلتسليم به مجرداا دون تأسيس عقلي ومنطقي ورياضي ومعرفي دون بديهة أسبقية

A-Priori-.1 مستقرة في عقل احلبادحث أو احلعاحلم أو احلرفيزيائي-

كدحجيتهاو ، تتراوح بين احلدحليل احلرياضي واحلدحليل فمراتب الدحلة واحلبراهين احلتي اترفق احلمناطقة على 
احلعقلي واحلدحليل احلتجريبي وفي الخير يأتي احلدحليل احلحسي ..

وحلذا عندما كيقرر أدحد كهنة الحلحاد رفض بعض الدحلة فمشكلته مع احلمنطق وحليست معنا نحن!
رمن دجعل فما أبأس عقل احلملحد احلذي يرفض ذاته بذاته! دحين يرفض استخدا م عقله بعقلهو ، فسبحان 

ردحردث صغير؛ حلكنه احلكرفر ! حللشيطان سلطاناا على هؤلء في بدهية ل كيخطئها 

-2بل إن احلمعرفة تعتمد على احلهاديات الربع احلعقل واحلنقل واحلتجربة واحلودجدان.-
فالدحلة احلمعرفية ل تنحصر في احلدحليل احلتجريبي احلوضعيو ، وإل فما  مصدر احلقيمة الخلقية ؟ وما

محس احلجماحلي ؟ مصدر احل
يقول احلملحد احلدارويني احلمتعصب ريتشارد داوكينز " أنا ضد احلداروينية ول كأطيقها دحين يتعلق

-3المر بحياتنا." -
ويرى شرودينغر أبو ميكانيك احلكم أن احلعلم احلتجريبي دحين يتحدث عن احلقيمة الخلقية أو احلقيمة

-4احلجماحلية فهو أرادجوز نستمع حله حلنضحك ل حلنأخذ كلمه على محمل احلجد.!-

رصل إحليهو ، واحلمعرفة ل تتحقق إل من طريق احلعلم احلتجريبي فاحلملحد احلذي يزعم أن احلحق ل يو
الو ، وهو من أكذب احلناس.! - -5ودحد ه؛ ل يوصف بأنه صادق في طلب احلمعرفة أص

------------
كلستاذنا أبو احلرفداء ابن مسعود.. دار الما م مسلم..1 -  آحلة احلمودحدين حلكشف خرافات احلطبيعيين .. 

 بتصر ف577ص 
- وهم الحلحاد..د.عمرو شريف2
42-  احللقاء احلذي أدجرته قناة احلجزيرة انجليزي مع ريتشارد داوكينز دقيقة 3
nature and the greeks- شرودنغر في كتابه احلطبيعة والغريق 4
كلستاذنا أبو احلرفداء ابن مسعود.. دار الما م مسلم..5 -  آحلة احلمودحدين حلكشف خرافات احلطبيعيين .. 

بتصر ف605ص 
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الفصل الثاني : خرافات لوأساطير كهةنة اللحاد
الجديد
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مقدمة..
يقو م الحلحاد احلجديدو ، واحلرؤية احلمادية حللكون من دحوحله على دوغمائية أكثر من أشد احلديانات إغرااقا

في احلوثنية.
ويتظاهر الحلحاد احلجديد أن ما يتبنا ه هو مجرد فرضيات وأطرودحات حلم تصل حلمردحلة احلدوغماو ،

وحلكن في واقع المر هو دوغمائي متصلبو ، وفرضوي – نسابة إحلى فرضية- متشنج . 
كمعجزة وادحدة مجاانا - النرفجار احلكبيرو ، خلق احلحياةو ، ويستند الحلحاد احلجديد على مبدأ: أعطني 

احلتشرفير داخل احلجينو م - وسأشرح أنا احلبقية. 
إنها أضيق دحدود احلسذادجة إن استطعت ابتلعها ابتلعت بعد ذحلك أي شيء.

محرفظ توازن احلكون كما يتصور عندما يقرر علماء احلرفيزياء أن احلمادة احلسوداء مودجودة حليس حل
%96احلكثيرون وحلكنها حلحرفظ توازن احلمعادحلة احلرياضيةو ، ووصل دحجمها مع احلطاقة احلسوداء إحلى 

من مادة احلكون ومع أنه ل يودجد دحليل علمي وادحد على هذا احلقياس أو هذا احلحجم ول دحتى على
ال إحلى النو ، ومع ذحلك نتنزل مع فرضية احلرفيزيائيين لن احلمسأحلة توازن معادحلة ودجودها أص

رياضيةو ، ول علقة حللمسأحلة باليمان أو احلكرفرو ، حلكن هنا يتشنج احلملحد ويريد أن يجعل رؤيتنا
حللكون مبنية على احلمعادحلة احلرياضية وهذا ربما دجوهر الشكال احلذي من أدجله تم وضع هذا

احلكتاب.
فكما قلنا في احلرفصل احلسابق فإنه حليس كل ما تقرر ه احلرياضيات تجريدايا يقرر ه احلواقع احلمادي

أنطوحلودجايا.
اعا ماداياو ، ومن احلشك يقياناو ، ومن احلبديهية احلعقلية احلملحد يريد أن يجعل من احلرفرضية احلرياضية واق

سرفسطةو ، وقد مكر ال عز ودجل بهؤلء فظهرت فرضيات باحلمليين وأطرودحات تقبل احلشيء
ونقيضه وعج احلعلم احلمادي بكومة من احلرفرضيات ل مقبل دحتى حللملحد بهاو ، فجائت احلنتائج على

نقيض احلقصد . 
وغاصت أقدا م احلملحد في أودحال ما كان حله أن يملجها حلول تعنته احلمقصود وغايته احلخبيثة . 

وسنطرح في هذا احلرفصل-إن شاء ال- شيء من احلخرافات والساطير احلتي يرودجها كهنة الحلحاد
احلجديد.

ررا مادية في الدماغ كما يتصور العامة، لويريد أن يلفق الملحد. الذاكرة ليست آثا

 بتدريب احلرفئرانKarl Lashleyقا م عاحلم احلنرفس احلشهير وأخصائي احلسلوك واحلذاكرة كارل لشلي 
واحلقرود على احلعديد من احلخدعو ، وعندما يتعلمون احلخدعة يقو م بقطع دجزء من احلدماغ حلمعرفة في

كدجزء كتخزن احلذاكرةو ، وقد ترفادجأ عندما رأى أنه باستطاعته قطع أدجزاء كبيرة من احلدماغو ، ل يهم أي 
اما أي دجزء أعلى أسرفل داخل خارج سطحي عميق أمامي خلرفي علوي سرفليو ، احلنتيجة وادحدة دائ

كمعدحلةو ، ول في فسرفرة وهي عد م تلف احلذاكرة أو ضياعهاو ، فاحلذاكرة حليست في احلنهايات احلعصبية احل
ال. - -1احلبروتين ول احلطرق احلجزيئية الخرىو ، ببساطة احلذاكرة ربما ل تكون في احلدماغ أص

حلكن احلمشكلة أننا نتعامل مع دوغما دجديدة بإسم احلعلم احلمادي يتزعمها كهنة الحلحاد احلجديدو ، فلبد
أن تكون احلذاكرة واحلعقل في احلدماغو ، ولبد أن تكون احلمشكلة قصور في احلبحث فقط وحليس خطأ في

احلدوغما . 
ما احلمانع أن يكون دماغنا مثل دجهاز احلتلرفاز مجرد مستقمبل حللمعلومة وكمعامحلج حلهاو ، و دحين قطع

كمخزنة فيهو ، السلك يتوقف وكيرفقد الرسالو ، فالصوات احلصادرة من احلتلرفاز حليست صادرة عنه أو 
بل هو مجرد مستقبل ومعاحلج حللمعلومةو ، وإذا تلرفت احلدائرة احلكهربية فيه أو تلرفت السلك يتوقف
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عن الرسال والستقبال وباحلضبط هذا ما يحدث في دحال تلف أسلك احلدماع نتيجة صدمة أو تلرفت
احلدائرة احلكهربية نتيجة زهايمر يتوقف عن الرسال والستقبال.

ونرفس المر كيقاس على احلعقلو ، وسنوضح هذ ه احلقضية بشيء من احلترفصيل؛ فالبصار كنقطة بداية
هو عملية كهروكيمائية في احلمقا م الول دحيث تنعكس احلصورة على احلشبكية ثم نبضات عصبية

في مراكز مخية معينة تحدد احلصورة ومكانها حلكن هذ ه عملية كيمائية ل علقة حلها بإدارك ودجود
احلصورة أو استيعاب ودجودهاو ، فاحلوعي شيء واحلحسابات احلكيميائية شيء آخرو ، وحلذا يقال أن

احلوعي واحلعقل يودجد داخلهما كل ما تدركه فكل احلسماء تودجد داخل عقلكو ، حلكن هذا ما ترفضه
دوغما كهنة الحلحاد بشدةو ، فلبد أن يكون احلعقل واحلذاكرة واحلوعي وكل شيء داخل احلدماغو ، ولبد

أن تكون احلحسابات احلكيميائية هي احلمعادحلة الخيرة في احلنهايةو ، ولبد أن تكون احلرؤية احلمادية
الختزاحلية هي احلحصان السود احلودحيد في دجميع احلمبارزات.

إن مليارات احلدولرات احلتي كتنرفق سنوايا على مراكز احلبحث احلعلمي في أبحاث احلدماغ تقو م على
فرض دوغمائي مسبق وهو أن احلذاكرة واحلعقل واحلوعي وكل النشطة الدراكية تقبع داخل احلدماغ

وحلذا ستظل احلمليارات كتنرفق دون دجدوى .

 أن هذ ه احلرؤية احلكهنوتية حللعقل و أدواتHugo Zucarelliيقول احلدكتور هودجو زوكاريلي 
ال يستطيع الدراك أدت إحلى قصور شديد في احلكثير من احلمبادحث احلعلمية احلحقيقية فالنسان مث

تحديد مصدر احلصوت دون تحريك رأسه دحتى وحلو كانت أذن وادحدة تعملو ، وهذا مستحيل مادايا
لنه ل تودجد خاصية داخل أذن أو دماغ النسان حلمثل هذا المرو ، حلكن النسان يلترفت فوارا نحو

كمطاحلبون بترفسير المر من داخل احلدماغ مع أن احلبحث من احلمعلو م مصدر احلصوتو ، ومع ذحلك نحن 
- 2كمسباقا أنه سيكون بل دجدوى . -

 أن احلوعي والدراكKarl Pribramويرى عامحلم العصاب احلدماغية احلشهير كارل بريبرا م 
النساني ل علقة حلهما باحلدماغ أو احلوصلت احلعصبية واحلذي يرهق نرفسه في هذا احلنرفق احلضيق

-3فلن يخرج بشيء. -

كمعطلين بذحلك احلعلم نرفسهو ، وفي هذا هم ومع ذحلك كهنة الحلحاد احلجديد سكيصرون على احلدوغما 
يدفعون احلشباب حللعزو ف عن احلعلم احلمادي لنه أصبح قواحلب دجامدة وعادجز عن ترفسير احلكثير من

 و ،Clair Voiance واحلجلء احلبصري Telepathyالمور احلتي تشغلهم مثل احلتخاطر عن كبعد 
كمسباقا بأنها خارج دائرة احلعلم أو من قبيلوغيرها من المور  احلتي يحكم احلعلم احلمادي عليها 

ال حللرصد. اطا إدحصائايا قاب احلخرافة مع دجديتها و إثارتهاو ، وتتابع تكرارها مما كيعطيها نم

احلمشكلة أنه دحتى احلذين يقبلون باحلبحث خارج إطار ما دحدد ه حلهم كهنة الحلحاد احلجديدو ، يتعرضون
في احلنهاية حلرفض أبحاثهمو ، أو تهديد مستقبلهم احلوظيرفيو ، أو تقليل احلمباحلغ احلماحلية احلمرصودة

لبحاثهمو ، وتبتعد أسماؤهم عن عناوين احلمجلت احلمرموقة وكينظر إحليهم كمرودجي علم زائف
pseudo-scienceوهذا ما يجعل ممارسات كهنة الحلحاد احلجديد أشبه ما تكون بقوانين كنسية   

تشلح كل من يتعرض حلها باحلنقد. 

------------------------
1 -http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Lashley
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2 -http://en.wikipedia.org/wiki/Holophonics
3 -http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_H._Pribram

أصل الوعي لوخةندق المادية !

أدق احلكائنات احلحية على الطلق يقودها احلغرض واحلهد ف واحلغايةو ، وتتمتع باحلوعي و تحليل
ال الميبا ودحيدة احلخلية حلو دجاء اءا على تلك احلمعلوماتو ، مث احلمعلومات ثم إعطاء رد فعل مبنا

مغذاء متحرك فإنها تلف أذرعها دحوحله بحذر دحتى ل يهربو ، في دحين حلو كان احلغذاء ثاباتا بجوارها 
كدحبيبة نشا – فإنها تلتصق به دون ادحتراس.  ل يتحرك – 

والميبا كائن ودحيد احلخلية بل مخ ول عين ول أعصاب ول دحواس. 

و احلبويضة بعد تخصيبها كتعقبر عن استقلحلها احلبيوحلودجي ويكون حلها وعي وإدحساس بحقيقة أنه
يمكنها احلترفاعل مع بيئتهاو ، وتبدأ في النقسا م احلذاتي حلخليا يرفوق في عددها نجو م مجرة درب

احلتبانةو ، و حلديها احلقدرة على تلقي احلمعلومة ومعاحلجتها واحلترفاعل باستقلل مع احلمعلومة.

ل يمكن أن يبلغ احلكمبيوتر مهما اشتد تعقيد ه أبسط دردجات احلوعي في كائن ودحيد احلخلية كالميباو ،
ومع ذحلك عملية تصنيع احلكمبيوتر عملية واعية وذكية حللغاية وفي دحدود زمان ومكانو ، أما احلخلية

الوحلية كالميبا احلتي ترفوق في كل عضية من عضياتها أعلى احلكمبيوترات تعقيادا بل ربما ل مجال
 و ، ومعI.Q.=ZEROحللمقارنةو ، لن نسبة وعي أذكي احلكمبيوترات على الطلق تساوي صرفرو ، 

ذحلك احلمطلوب أن كنصدق أن احلعشوائية أنشأت الميبا والنسانو ، واحلذكاء النساني حلم يستطع أن
كينشيء أبسط صور احلوعيو ، إنها أضيق دحدود احلسذادجة إن استطعت ابتلعها ابتلعت بعد ذحلك أي

شيء.
إنه احلسؤال احلمرفصلي واحلجوهريو ، بين احلدين احلمنطقي والحلحاد احلعبثي .

الحلحاد ل يطرح أدجوبة بل يزيد احلمشكلة تعقياداو ، فل مبرر مادي حللقدرة على الدحساس باحلمعلومة
ومعاحلجتهاو ، وإخراج رد فعل ذكيو ، كما عند أي كائن دحيو ، ول مبرر مادي حللتكامل على كل

احلمستويات – ذاتية احلتنظيم واحلتنسيقو ، ذاتية النضباط -و ، ل مبرر مادي حللدراك واحلوعي واحلقيمة
واحلهد ف واحلغايةو ، بل ل مبرر مادي حللحياة نرفسها بوصرفها كينونة مستقلةو ، ل يمكن حلوصلت

محس الخلقي والمتنان حللودجود واحلحياةو ، عصبية أن كترفرز احلقيمة واحلهد ف واحلجمال واحلغاية واحل
واحلشعور باحلسمو واحلكيانو ، واحلقيمة واحلحريةو ، إن هناك وعي أعمق يؤثر على سلوك هذ ه السلك

احلعصبية.

حليست هناك آحلية مادية حلتشرح احلمعنى واحلوعي في دحياتناو ، إذا قال حلك شخص تحبه أنه يحبك
ساعتها سكيرفرز دجسدك الندورفين واحلدوبامينو ، في دحين حلو قررت النرفصال عنه وقال حلك أنه

يحبك ساعتها سيرفرز دجسدك احلكورتيزول والدريناحلينو ، احلمعني واحلوعي هو احلذي يقرر احلسلوك
احلمادي وحليس احلعكس .

حليست هناك آحلية مادية حلتشرح كيف تصطد م فوتونات احلضوء بشبكية عينك وتصنع صورة ثلثية
كمخك احلمظلمة؟ إنها عملية ل يودجد حللعلم إدجابة عنها .. إنها البعاد حللواقع من دحوحلك داخل خليا 
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احلوعي.. إنها احلحياة نرفسها.

احلمادية حلن تجيب عن معنى ودجودناو ، فاحلوعي ل يرفهمه إل احلوعيو ، حلهذا نحتاج إحلى احلدينو ، باحلمنطق
احلعلمي واحلعقلي نرفسه احلذي ادحتجنا به إحلى احلمادية.

خرافة مادية العقل

كمطلاقاو ، حلكن وردت مشتقاته في صيغته حلرفظة احلعقل في صيغته السمية حلم ترد في احلقرآن احلكريم 
احلرفعليةو ، مثل: عقلوا وتعقلون ويعقل ونعقل قرابة خمسين مرةو ، فاحلقرآن يهتم بالفعال ونتائجها
ال اضا احلعقل احلذي يتحدث عنه احلقرآن احلكريم حليس عق أكثر من اهتمامه باحلترفاصيل احلنظريةو ، أي
رمرلكة زودنا ال بها اما بذاته – فقد ورد بصيغته احلرفعلية فقط- وإنما هو  كمجراداو ، أو دجوهارا قائ

حلنستعملها في دحدولد رسمها حلناو ، وباحلرفعل ل يودجد في علم وظائف العضاء دجوهر مادي كيسمى
عقلو ، أو سلوك كهروكيميائي كينتج عقلو ، أو وصلت عصبية تنتهي بإفراز عقلو ، بل إن معرفتنا

احلمادية احلعلمية حللعقل حلم تتقد م خطوة وادحدة حللما م منذ احلعصر احلحجري احلقديمو ، ومع أن احلرئيس
معقد أبحاث احلدماغو ، وبعد عقد كامل من بوش أعلن أن احلعقد الخير من احلقرن احلعشرين سيكون 

كمكثرفة خرج ستيرفن مورس  و ، كأستاذ علم احلنرفس في دجامعة بنسلرفانياStephen Morseالبحاث احل
ال أن " البحاث حلم2005مخاطابا احلمؤتمر احلعاحلمي حلعلو م احلمخ والعصاب احلمنعقد في عا م   قائ

تتقد م خطوة وادحدة حللما م وحليست حلدينا دحتى مرفاتيح احلرفهم حللوعي واحلعقل ."

 احلحاصل على احلدكتوراة في بحوث احلمخ و ، أنRobert L.Kuhnوحلذا يعتر ف روبرت كون 
هناك دجوهر غير مادي يتحد باحلمخ حليرفرز احلعقلو ، ول مرفر من اعتبار ه احلروح احلتي يتحدث عنها

احلمتدينون .

co-author احلرفيزيائي احلشهير واحلمشارك Leonard Mlodinowويعتر ف حليونارد ملدينو ف 
 أن احلوعي واحلعقل غير ماديين .2010في كتاب احلتصميم احلعظيم مع ستيرفن هاوكنج 

https://www.youtube.com/watch?v=WGvzheu1JQA

ككلف بهو ، ويمثل احلعقل مدجب على صادحبه احلنظر والستدلل واحلقيا م بما  واحلعقل هو مناط احلتكليف ويو
ميزة فريدة وضعها ال عز ودجل في النسان؛ به يعر ف ثم يعملو ، ومن هنا كانت مسئوحلياتهو ،

كعر ف دحق من باطلو ، وممن هنا نحن حلسنا كمحاكمة ول كوضع دستور ول  لحت  وحلول احلعقل ما ص
كمخيرين في رفض احلتكليف الحلهيو ، طاحلما تمتعنا باحلعقل.

-----------------------
الو ، د.عمرو شريف بعض احلرفقرات من كتاب ثم صار احلمخ عق

تبادل أيونات الصوديوم لوالبوتاسيوم
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كملحد أن كأسقلم بأن تطلعنا إحلى احلحق واحلخير واحلعدل واحلقيمةو ، ينتابني شعور باحلغثيان كلما طلب مني 
نتيجة مباشرة حلتحركات وتبادلت أيونات صوديو م وبوتاسيو م على دجدران خلية عصبية في
أمخاخناو ، إن هذ ه احلتبادلت اليونية يمكن أن كنجريها على ورقة ترشيح داخل أي معمل فهل
ستدرك ورقة احلترشيح معنى احلحق واحلعدل واحلقيمة؟و ، إن الحلحاد يطلب ملنا بانتظا م النتحار

احلمتواصل حلعقوحلنا.

عندما يقو م أدحد احلكلب بعض إبن دجارك؛ على احلمستوى احلمادي كيدرك احلكلب أبعاد احلعضة بما
أودع ال فيه من دحياةو ، حلكن احلكلب ل يدرك معنى أن يطاحلبك واحلد احلرفتى بتعويض مناسبو ، وربما

ريحضر احلكلب دجميع مرادحل احلتحقيقو ، ويرى احلغرامة احلماحلية كتدفعو ، وحلكنه ل يدرك شيائا من مغزى
كل هذ ه احلحركاتو ، لنه ل يعر ف احلمعنى ول احلقيمة ول احلحق احلمجردو ، وأرقى احلكائنات احلحية على

الطلق - احلقردة احلعليا- ل يودجد عندها وحلو تصور بسيط حللمعنى واحلقيمةو ، فاحلترميز والدراك
cognition and symbolismاحللذين دخل بهما النسان إحلى هذا احلعاحلمو ، واحللذين من خلحلهما 

يمتلك النسان معاني مجردة ل علقة حلها بهذا احلعلم احلماديو ، فيعر ف احلحق ويعر ف احلعدلو ،
ويعر ف أنه يجب احلسعي نحوهما وحلو على دحساب احلمادة وحلو على دحساب احلرؤية احلداروينيةو ،

النسان في هذ ه احلحال يعلن تمرد ه على احلرؤية الحلحادية ويعلن أنها رؤية فاشلة ول تصلح حله ول
مبرر حلودجودها وتعاطيها مع أهم ما يميز هو ، وحلذا فقد دخل النسان إحلى هذا احلعاحلم بمعرفة السماء

﴾ سورة احلبقرةو ، وهنا فقط تمليز النسان٣١احلماديةو ، والسماء احلمجردة {وعلم آد م السماء كلها} ﴿
ودخل احلتاريخ وبدأت احللحظة احلتي صنعت عصارا دجدياداو ، فاحلحق واحلخير واحلعدل واحلقيمةو ، أشياء ل

ترفرزها احلمادة ول تصل حللوعي من خلل تبادل أيونات صوديو م وبوتاسيو م على دجدران خلية
الو ، إن دجوهر ودجودنا ومعنى ودجودنا ل يتأتى إل عصبيةو ، وحلن ترفرز هذ ه احلتبادلت احلوعي أص

باحلتمرد على تلك احلرؤية الحلحادية.

إن احلممر احلصوتي احلذي يتكون من احلحنجرة والدحبال احلصوتية ثم احلبلعو م فاحلرفمو ، هذا احلممر
احلصوتي ينتج صواتا نعم حلكن ل يعر ف شيائا عما ينتجهو ، وحليست حلغتنا هي تقطيع حلصرخات احلقردة

احلعليا كما يحاول أن يقنعنا كهنة الحلحاد باستمرارو ، أو أن دحركات احلنطق هي تطور لبتسامة
 كما عند احلقردة احلعلياو ، بل هي مخططreflexesاحلرئيسياتو ، إن حلغتنا حليست منعكسات استثارية 

عقلي تجريدي يستخد م احلحنجرة واحلممرات احلصوتية واحلمراكز احلمخية احلعصبية لفراز مكنون
احلذات النسانيةو ، وحلذا فعبارة وادحدة كيمكن أن كتنشيء دحضارةو ، ورساحلة وادحدة تؤسس حلدينو ، وكلمة

وادحدة كتقيم دحرب عاحلميةو ، إن معنى احلكلمات شيء خارج عن تركيب احلكون احلمادي بأسر هو ، إن
حللنسان معنى مرفارق حلهذا احلودجود منه يستمد معنا ه وقيمته ومن خلحله يعر ف احلحق واحلخير

واحلعدلو ، وبه ينطق باحلحق واحلخير واحلعدلو ، ويعر ف معاني هذ ه احلكلمات {ويحق ال احلحق بكلماته
﴾ سورة يونس  ٨٢وحلو كر ه احلمجرمون} ﴿

الموسيقى تزيد نسبة الذكاء خرافة علمية
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 كتثبت فيه أن احلذكاء يزيد برفعل احلموسيقى ..1993 احلمرموقة مقال في عا م Natureوضعت مجلة 
وكتب احلطبيب [دون كامبل] عن تأثير [موتسارت]و ، وبدأت شركات احلدعاية في ضخ آل ف

كرضع السطوانات والحلعاب وشرائط احلكاسيت احلتي تمتليء بموسيقى موتسارتو ، حلتحرفيز ذكاء احل
واحلتلميذ .

ووصلت احلدعاية إحلى احلحد احلذي تحدثت فيه بعض احلصحف أن احلجنين حلو استمع حللموسيقى سيخرج
اءا مع أن تجربة وادحدة حلتأثير احلموسيقى على الدجنة حلم تحدث . أكثر ذكا

لصصت ولية دجوردجيا في عا م   دولر105000 مبلغ 1998وكان من تأثير احلدعاية احلكاذبة أن خ
دحتى يحصل كل موحلود دجديد على إسطوانة موسيقية .

وقامت فلوريدا بإحلزا م كل احلحضانات بتشغيل احلموسيقى حللرضع بصرفة يوميةو ، وكان هذا قانوانا
إحلزامايا .

 1998 مايو 21 احلصادر عن مجلس احلشيوخ برفلوريدا 660قانون رقم 

 مرات ومراتو ، يمكننا احلقول أن تأثير احلموسيقىNatureحلكن الن وبعد أن كأعيدت دراسات مجلة 
على احلذكاء خرافة علمية . 

 وإنماNatureفقد ثبت فيما بعد أن احلسبب في انتشار هذ ه احلمعلومة احلخاطئة حليس مقال مجلة 
احلدعاية احلضخمة .

 أن الستماع إحلى احلموسيقى احلترفاؤحلية حلموتسارتو ،1999وقد أظهرت أبحاث نانتايس وشيلينبيرج 
يعادل في تأثير ه الستماع إحلى فقرة من قصة مخيرفة حللكاتب ستيرفن كينج احلمتخصص في قصص

احلرعب .
احلخلصة : كل ما كتقدمه احلموسيقى هو إثارة وقتية حلبعض وظائف احلمخ ل تلبث أن تخترفي بعد

ذهاب احلمؤثر .*

------------
 خرافة في علم احلنرفس .. سكوت حليلينرفيلد وستيرفن دجاي حلين ودجون روشيو50احلمصدر : أشهر 

وباري بايرستاين .. تردجمة محمد رمضان داوود وإيمان أدحمد عزب .. كلمات حللتردجمة واحلنشر ..
89-82ص

* هذ ه الثارة احلوقتية حللموسيقى أيضا تؤدي إحلى نتائج سلبية على كثير من احلبشر وتؤدي إحلى خلل
 وفي دحالت كثيرة تؤدي إحلى احلوفاة نظرا حلتأثيرها احلضار علىArrhythmiaضربات احلقلب 

كسجلت باحلرفعل احلعديد من احلحالت احلتي كانت احلموسيقى سبابا مباشارا انتظا م ضربات احلقلب ... وقد 
music causes sudden arrhythmic death syndromeفي توقف قلبها 

http://audiologyjobs.co.uk/98/news/loud-bass-music-and-sudden-
arrhythmic-death-syndrome/

خرافة الحتمية التربوية
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يودجد متدينين عديمي احلثقافةو ، ومتوسطي احلثقافةو ، ومرترفعي احلثقافة .

يودجد ملحدين عديمي احلثقافةو ، ومتوسطي احلثقافةو ، ومرترفعي احلثقافة .
كلفق الحلحاد قضية إيمانية مجردة ل علقة حلها باحلمستوى احلثقافي أو احلتحصيل احلعلمي أو ا

الدراكي احلمعرفي من قريب أو بعيد .
الحلحاد قضية دينية خاحلصةو ، وموقف فلسرفي متكاملو ، ورؤية شموحلية حللكون واحلحياة.

هناك بلطجية وحلصوص وخونة ومجرمون سوقةو ، يسبون احلدين حليل نهارو ، ل يعرفون معروافا ول
اراو ، ول يؤدون دحق ال ول دحق احلخلقو ، هؤلء الراذل حلو تربوا في بيئة طاهرة كمنك كينكرون 

ارا راقايا سيصبحون علماء ملحدين و ، ومرفكرين علمانيينو ، وكهنة اما عاحلايا ومفك نظيرفةو ، وتلقوا تعلي
إحلحاد خبثاء .

بعد دراسات نرفسية مسترفيضة تبلين أن احلتدريب حلغةو فارغو ، وأن أصل النسان احلذاتي احلداخلي هو
كمحرك الودحد     –هذا احلمصطلح من نحتي -.EGO effectاحلمعيار احلودحيدو ، وهو احل

Mischel, W. introduction to personality. New York

إن احلتدريب وإن قا م برفرض احلسلوك احلصحيح فهو في دجوهر ه ل كيغير في احلتيجة احلنهائية شيائاو ، و
حلعل أكثر المور دهشة دحين يتحول أعتى احلطغاة أو احلمذنبين بين يو م وحليلة إحلى شهداء متواضعين

وحلم تسبق هذ ه احلتوبة عملية إصلح أو إقناعو ، إنها دحركة في أعماق احلروحو ، إنه تحول ينبع من
ذات النسان فل تودجد علقة شرطية ول دحتى ترفسير عقلي فجوهر هذ ه احلدراما هو احلحرية

رخلق. واحل

فاحلخير واحلشر في باطن النسان ول تودجد قوانين يمكن بها إصلح النسانو ، فكل ما تستطيعه
احلقوانين أو احلتدريب أن كتغير احلسلوك ظاهرايا .. إن احليقظة احلرودحية واحلهداية تلقائيتين إنهما نتاج

دحركة احلروح .

فاحلتدريب ل تأثير حله على احلموقف الخلقي حللنسان .. ل يودجد تدريب مادي حلتصبح احلمرأة
شريرفة أو يصبح احلردجل أميانا فهذ ه صرفات احلروح .. فاحلتنشئة احلحقيقية هي تنشئة ذاتية وهي

كحجة الوحلى والقوى حللروح . مناقضة حللتدريب وفي هذا احل

ارا هي تلك احلروايات احلتي تتحدث عن شخصيات خاطئة ظاهرايا بينما إن أروع احلروايات الدبية ت
هم في أعماقهم طاهرين نبلءو ، في مقابل شخصيات طاهرة ظاهرايا بينما هي مرفرغة من الخلق
بمجرد أن تخلو بنرفسها .. هذا احلتقابل بين هذ ه احلشخصيات هو أسمى ما يميز احلروح النسانية وإذا

حلم يكن هناك روح فلن يكون حلهذ ه احلروايات معنى...

ككلية هي قضية سرائرو ، واحلمحاكمة احلكبرى محاكمة يو م احلقيامة هي محاكمة إن احلقضية احلودجودية احل
﴾ سورة احلطارق.٩احلسرائر {يو م تبلى احلسرائر} ﴿

ال في احلظاهرو ، كما في احلحديث رمن كتسعر بهم احلنار يو م احلقيامة هم أنقى احلناس وأفضلهم عم وأول 
احلصحيحو ، فالحلحاد هو دين كل فادجرو ، ول يودجد في دجهنم أبرياءو ، ول في دحظيرة خنازير الحلحاد

طاهر.

رل عن الدين خرافة الهيومانية بدي
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ال عن احلدين ؟Humanismهل يمكن أن تحل احلهيومانية   – النسانية – بدي
هل يمكن أن يحيا احلجنس احلبشري بل دين ؟

هل يمكن احلتأسيس حللقيمة واحلمعرفة واحلغاية والخلق في غياب الحله ؟
حلقد عاش احلجنس احلبشري آل ف احلسنين تحت تأثير احلدينو ، واستطاع احلدين أن يوفر دجميع أودجه

احلحياة الخلقية واحلقانونية واحلعقائدية ودحتى احللغةو ، ومن رثم فمن دحقنا أن نتساءل عما إذا كان من
ال ؟ حلكي تنجح هذ ه احلمحاوحلة لبد من احلتنشئة في عزحلة تامة عن احلممكن إنتاج دجيل ملحد إحلحاادا كام

كل دين وعن كل فن وعن كل دراما حللودجود النسانيو ، وإحلغاء كل ما يمكن أن ريستحضر احلنشء
أمامه من رؤيا حلعاحلم آخرو ، وباحلتاحلي إحلغاء دجميع العمال احلرفنية احلتي كتصور صراع النسان في
احلعاحلم وتطلعه حلعاحلم أفضلو ، لن كل هذ ه المور ستؤدي إحلى شعور النسان بالغتراب في هذا

احلعاحلمو ، وهو شعور ميتافيزيقي رودحاني بحت .
في احلواقع هذا أمر صعب في احلوقت احلراهن لن احلملحدين يعيشون في ظلل احلدينو ، ويمكننا أن
نزعم أن كل أخلق احلملحد هي مجرد تأثر باحلدين ومبادئه الخلقية الساسيةو ، بطريقة صامتة

غير محسوسة وحلكنها ثابتةو ، فقد تربى احلملحد في ظلل احلدين عشرات احلسنين وهو في نقد ه حللدين
يتأثر بأخلق من ينتقدهمو ،  - إن دجوهر النسان في أخلقياته وحليس في طبيعته احلمادية هذ ه دحقيقة

ثابتة-. 
إن أخلق احلملحد هي عطية احلدين هكذا علينا أن نزعم إحلى أن ينشأ مجتمع إحلحادي كامل.

حلكن بعيادا عن زعمناو ، سنحاول أن نتصور تصوارا إبستموحلودجايا – معرفايا- مجرد صورة مبسطة
اءا على رؤية احلملحدين أنرفسهم . كمجرد بنا حللقيمة والخلق من منظور مادي إحلحادي 

لرر أثبت فلديميير حلينين – مؤسس احلدوحلة احلبلشرفية احلملحدة-  أن الخلق خدعة ميتافيزيقيةو ، وق
فريدريك إنجلز– أبو احلنظرية احلماركسية – في كتابه "أصل احلعائلة واحلدوحلة واحلملكية احلخاصة"؛ أن
كلسري نظا م بردجوازيو ، وأن شيوع احلنساء وإحلغاء منظومة احلزواج هو احلحل القرب حلروح احلنظا م ا

الحلحاد احلمادي.

الو ، ونرفترض أنه تم احلتأسيس حللمجتمع الحلحادي احلكامل ال وأكثر تنز حلكن حلماذا ل نكون أكثر ترفاؤ
اءا على أخلق مثاحلية!و ، أخلق كاملة كاحلتي نادى بها احلدينو ، أخلق أصلية واضحة وراسخة في بنا

احلذهن احلبشري!
على دعاة اللحاد أن يطلبوا من الةناس مزيردا من المثالية لوالتضحية، ربماحلكن في هذ ه احللحظة 

أكثر مما طلب أي نبي من تقومه بإسم الدين، فليس هثمة إغراءات مالورائية، لوليس ثمة تطلع
ثمثثل العليا التي هي جوهر القضية الخلتقية!  وكما يقولثأخرلوي يبرر التضحية لواللتزام بال

ككل أمل النسان قاصارا على هذا احلعاحلمو ، وإذا كنا نستمتع احلمرفكر النجليزي دجون حلوك " إذا كان 
باحلحيـاة هنا في هذ ه احلدنيـا فحسبو ، فليس غريابا ول مجافايا حللمنطق أن نبحث عن احلسعادة وحلو على

دحساب الباء والبنـاء." 
إنها معضلة وأي معضلة؛

حلكن سنتنزل مراة كأخرى ونتصور أنه تم احلتاسيس حللمجتمع الحلحادي احلكاملو ، ونتصور أن هؤلء
احلملحدين قرروا احلتضحية وتبني نموذج أخلقيو ، إمعاانا في تحدي مجتمع احلمؤمنينو ، وقرروا أن
يتركوا احلشر واحلظلمو ، وقرروا أن يلتزموا بالخلق احلمثاحليةو ، هنا ستظهر احلمعضلة احلتي بل دحلو ،
فداخل احلعاحلم الحلحادي ل يودجد معنى مادي حللشر أو احلظلمو ، فاحلشر أو احلظلم هو وضع احلشيء في

غير محلهو ، ومحل الدحداث في عاحلم الحلحاد احلماديو ، هو نرفس احلمحل احلذي تحدد ه احلقوانين
احلرفيزيائيةو ، و بما أنه ل تودجد ذرة تخاحلف تلك احلقوانينو ، إذن كل دحدث في احلكون احلمادي قد كوضع
في محله احلماديو ، وحلذحلك احلمرفترض أل يودجد في احلمجتمع الحلحادي ول في احلكون احلمادي ظلم أو

شر.
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كمسرتوعب تماما في احلطبيعةو ، قوانين احلطبيعة هي قوانينهو ، تسري عليه احلحتمية احلمادية فالنسان 
احلرفيزيائية بمنتهى الداتية احلمعرفيةو ، فل يمكن الستقلل برؤية متجاوزة أو مغايرة حلما ترفرضه

احلمادةو ، وإل لعتبرنا أن حللنسان أصل آخر ومقدمة كأخرى وانهار الحلحاد. 

كمتلقية طبيعية ل تتجاوز هذا الطارو ، واحلحاحلة احلنرفسية احلحاكمة في احلنموذج اضا احلعقل مادة  أي
اة اة مادي قطح ئ دحاحل رخ اة حللمادة وحليس حللروحو ، وباحلتاحلي ل يمككنها أن كت اة نرفسي الحلحادي هي دحاحل

مة احلصحيحة. ة ف ل خطأ فيه ما دا م موافاقا حللقوانين احلرفيزيائي مت هو تصر كح احلذرا أخرى,فحتى تناط

لوطبرقا لهذه الرؤية اللحادية المادية الحتمية فإنه في المرحلة التالية سيتةنازل النسان عن
مركزيته، فالنسان من مةنظور مادي إلحادي ليس هو المركز بل المركز هو الطبيعة المادية

كمطلقلوتقوانيةنها لوحتمياتها و ، وباحلتاحلي سيحل محل مركزية النسان مركزية احلطبيعة باعتبارها احل
الولو ، وهذا يعني انهيار احلمشروع احلهيوماني ( مشروع اليمان بالنسان ) وبذا كيصلرفى النسان
اما ويسقط في على دحد تعبير احلدكتور عبد احلوهاب احلمسيري حلحساب احلطبيعةو ، وسيتم استيعابه تما

لويصبح أي حديث عن النسان ألو تقيمه ألو مركزيته هو حديث ملوثهيمنة احلمادية احلحتميةو ، 
ميتافيزيقريا، لويتحول النسان إلى حيوان مادي مجرد لويعود للصراع الدارلويةني الذي دخل به

 التاريخ

وفي هذا الطار احلمادي احلتجريدي يصبح احلحديث عن احلهيومانية حلغو فارغو ، وتتحول احلشعارات
إحلى سخافة ل معنى حلهاو ، فما معنى دحماية احلمعاقين أو احلمرضى احلوراثيين أو تقديم يد احلعون حلهم ؟ 

لوإذا كانت الرؤيةإن محاوحلة من هذا احلقبيل تأتي ضد النتخاب احلطبيعي واحلبقاء حللصلحو ، 
رل الدارلويةنية هي الرؤية الصحيحة لوكانت حتمياتها هي الصل الثابت فلن يستوعب النسان أص
فكرة حماية المعاق ألو تقديم يد العون للضعفاء، بل إن تعقيم المعاتقين – مةنعهم من النجاب- هو

الحل الدارلويةني المثل لواللوحد.

اضا في الطار احلمادي احلحتمي الحلحادي كيف تتم احلمناداة بمرفهو م النسانية احلهيومانيةو ، في عاحلم أي
يحكمه احلبقاء حللصلح؟ بل إن أية محاوحلة حلمعاندة هذا الطار احلمادي هي محاوحلة فاشلة؛ لنها تأتي

ضد احلتطور وضد قوانين احلحتمية احلمادية احلتي تسري على احلودجود. 

لل  مه -1 " إن احلثروات كتحردد تبعاا حلقانون احلبقاء حللقوى ." -James J. Hillيقول احلدارويني دجيمس 

 " من احلخطأ احلشديد مجرد محاوحلة منع احلرفقر أو الفلس أو مساعدة احلضعرفاء أوTilleويقول تايل 
محدودي النتاج .. مجرد مساعدة هؤلء خطأ دجوهري في احلنظرية احلدروينيةو ، لنه يتعارض

-2 وهو دجوهر احلداروينية ." -natural selectionأساساا مع النتخاب احلطبيعي 

 فإن " فكرة وسائل احلوقاية احلصحية وتدخل احلدوحلةHerbert Spencerوطبقا حلهربرت سبنسر 
في احلحماية احلصحية حلمواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بديهيات النتخاب احلطبيعيو ، وكذحلك

-3مساندة احلضعرفاء أو محاوحلة دحماية احلمرضى واحلحرص على بقائهم."!!-

هذ ه هي احلصورة احلتي يتيحها الحلحاد احلماديو ، إنها احلمعادحلة احلمستحيلة .. يستحيل أن يتم احلتأسيس
ل يوجد داخل العالم المادي الهيوماني ما ثيفرح النسان ألوحللخلق داخل احلمنظومة احلماديةو ، 

يسليه، ألو يؤسس لقييمه ألو يؤسس لمبادئه ألو يؤسس لخلتقياته، يستحيل أن يوجد داخل
المةنظومة المادية ما يجعل النسان إنسارنا .
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فالخلق ثغرة معرفية كبرى في الةنسقفالخلق واحلقيمة تمثلن ثغرة في احلنظا م احلطبيعيو ، 
و ، وحلذا ل يمكن إخضاعها حلقوانين احلطبيعة ودحتميات ماركس احلتاريخيةو ، أو دحتميات داروينالكوني

احلعضوية أو دحتميات دوركايم الدجتماعيةو ، هذا الختل ف بين الخلق واحلطبيعة كيعقبر عن نرفسه
قشر في احلعلو م النسانية. قشر في احلعلو م احلطبيعية واحلمؤ في الختل ف بين احلمؤ

فالخلق تسير عكس احلطبيعة أو بمعنى أدق ل علقة حلها باحلطبيعةو ، فالخلق ثغرة في احلزمان
فهي نتاج خلق وال خلقها كاملة لن ال ل ينتج ول يشيد وإنما يخلقو ، وهذا يؤكد أصاحلة ظهور

النسان .
 بل هي أكبر عبء على صادحبها وقد تساءل ماندفيلفالخلق عقليا غير مربحة بل ضارة

Bernard mandevilleأستاذ علم الخلق النجليزي ما أهمية الخلق حلتقد م احلمجتمع 
واحلتطور احلحضاري ؟ وأدجاب ببساطة : ل شيء بل حلعلها تكون ضارة .

وحلذا فالخلق حلم تتم احلبرهنة عليها عقلايا إحلى النو ، والخلق واحلدين هما أقد م الفكار النسانية
ارا وقد ظهرا سوايا مع النسان كل هذا يؤكد أصاحلة احلظهور النساني وغائية الخلق احلتي كت

إنها اللحظة التي صةنعت عصررا جديردا.يحملهاو ، 

كمرفصل على طراز داروينو ، وحلذا يرفض إن النسان يتحرك في احلحياة وهو يعلم يقيانا أنه حليس 
باستمرار إحلحاح احلعلم احلمتزايد على أن احلجنس البيض أفضل من السودو ، أو أن إبادة احلمعاقين

ةر حللجنس احلبشريو ، أو أن النسان دحيوان ماديو ، وهذا يؤكد أن النسان ل يستطيع أن واحلضعرفاء خي
يرفض احلتكليف الحلهي بداخلهو ، وأن الحلحاد ل يصلح حلتحليل ظاهرة احلودجود النساني!

وتأتي احلنزعة احلهيومانية النسانية احلجديدة كتوكيد عجيب على هذا المرو ، فهي تستقي مباديء
غير مادية وغير علميةو ، تؤسس بها حلمرفاهيم مستقلة عن احلودجود احلماديو ، وتؤكد بها أن الحلحاد

يرفض أن يكون إحلحااداو ، وأن احلملحد في قمة إحلحاد ه يترفع عن احلمادية احلحتميةو ، وحلذا حلنا أن نتساءل:
إذا كان ال غير مودجود كما تزعمونو ، فلماذا احلتمحك في ظلحله؟ 

حلماذا محاوحلة احلتأسيس حلرفلسرفة هيومانية ملوثة ميتافيزيقايا؟
إذا كان النسان ابن احلمادة ومن احلمادة وإحلى احلمادةو ، فلماذا احلحديث عن سمو ه أو قيمته أو

مركزيته ؟
إن الهيومانية هي توكيد متزايد على أن اللحاد ل يصلح لتحليل ظاهرة الوجود النساني، لوأن

رما. اللحاد شيء لوالنسان الرلوح لوالجسد شيء آخر تما

حلقد دحاول كهنة احلمادية الحلحادية احلغربية بعيادا عن هذ ه احلرؤى احلميتافيزيقيةو ، تحليل ظاهرة احلودجود
النسانيو ، فودجدوا أن النسان ل يعدوا كائن طرفيلي ل يودجد ما كيميز هو ، وحلذا فقد ظهرت دعوات
تعميمية كتنادي بإحلغاء احلترفرقة بين احلبشر واحلحيوانات واحلحشراتو ، بل واحلنباتو ، ومحاكمة كل من

يتعرض حللرفيروسات أو دودة الرضو ، لنه بيوحلودجايا ل فرق بين النسان ودودة الرض فكلهما
على نرفس احلدردجة من احلتطور احلنوعي. 

  "  ل يودجد مستند حلرؤية احلبشر ككائن أرقي منchristopher manesيقول كريستوفر مانيز 
-4غير ه." -

-5وفي سويسرا ظهرت قوانين عد م إذلل احلنباتات. -
كلستاذ بجامعة برينستون   " دحياة رضيع حليستprinceton universityويقول بيتر سنجر  ا

-6أغلى داروينايا من دحياة شبمانزي أو خنزير." -
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 " يجب تقليل عدد احلبشر قدر المكانو ، يجب إيقا فjames leeو يقول احلدارويني المريكي 
كرضع" وقد اتخذ هذا احلدارويني وسائل دحقيقية حلقتل احلبشر باعتبارهم طاعونو ، احلزواج وقتل احل

كقتل دجيمس حلي دحين اتجه إحلى موقع قناة ديسكرفوري2010ودحيوان طرفيلي فاسدو ، وفي سبتمبر 
الو ، قبل أن كينرفذ وأخذ ثلث رهائن وكان معه بعض احلقنابلو ، إل أن احلشرطة حلم تمهله وأردته قتي

-7مخططه احلدارويني.-

يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه الشهر نهـاية احلتاريخ: "دحقوق النسان حلها مشكلة فلسرفية
ال أن نرفهم النسان قبل أن نبحث في دحقوقهو ، نرفهم طبيعة النسانو ، فاحلعلو م عميقة إذ لبد أو

احلطبيعية احلحديثة تشير إحلى أنه حليس ثمة فارق بين النسان واحلطبيعةو ، وعندما نوسع في احلمساواة
احلتي تنكر ودجود أي اختلفات بين احلبشر فيمكن أن يشمل ذحلك إنكار ودجود اختلفات هامة بين

النسان واحلقردة احلعلياو ، وتنشأ عن ذحلك أسئلة ل دحصر حلهاو ، إذ كيف يكون قتل احلبشر غير مشروعو ،
اما في مردحلة ما إحلى احلسؤال احلتاحلي: وحلماذا ل في دحين قتل هذ ه احلحيوانات حليس كذحلكو ، وسنصل دحت

تتمتع احلطرفيليات احلمعوية واحلرفيروسات بحقوق مساوية حلحقوق النسان ؟
إن عد م اهتما م احلناس بهذ ه احلمساواة يوضح أنهم ل يزاحلون يؤمنون بمرفهو م ما عن ترفوق قدر

النسانو ، ودحتى دحماة احلطبيعة ودحماة احلحيواناتو ، هم فقط يدافعون عن احلحيوانات لنهم يحبون
الو ، فحتى بقائها معناو ، ومجرد إفنائها ل سبيل حلتعويضه مع ضياع فوائد ربما كتكتشف منها مستقب

، إن مفهوم التوسعدحماة احلحيوانات هم حللفادة منها وحليس من أدجلها وهذا عكس دحقوق احلحيوان
في المسالواة أدى إلى حيرتةنا الراهةنة، إنةنا لو كةنا نؤمن حرقا أن النسان مجرد كائن في سلسلة

حيوانية يخضع لقوانين الطبيعة ليست له تقيم متجالوزة، هةنا كان لبد أن تتسالوى الكائةنات جميرعا
في الحقوق، لوسيتعرض ساعتها المفهوم المسالواتي للبشر للهجوم من أعلى لومن أسفل، لول

يسمح لةنا هذا المأزق الفكري الذي ألوتقعتةنا فيه الةنسبية الحديثة بأن نرد على هذا الهجوم ألو
– فإما طبقية مترفحشة أو مساواتيةذاك، لوبالتالي ل يسمح لةنا بالدفاع عن الحقوق المسالواتية 

-8مستحيلة -." -

إنه تحليل مدهش ودحقيقي حللمأزق احلهيومانيو ، فإن فرانسيس فوكوياما يرى أن احلمساواة مستحيلة
داخل احلمجتمع احلماديو ، دحيث يتحول النسان داخل هذا احلنموذج إحلى كائن قانع بسعادته غير قادر

على الدحساس باحلخجل عادجز عن الرتقاء فوق مستوى ادحتيادجاته وباحلتاحلي فإن النسان حلم يعد
-9إنساانا. -

أحليس النسان احلكامل في هذ ه احلصيغة هو كائن فج دجدير بالدحتقار- واحلكل م حلرفرانسيس فوكوياما-و ،
كائن عاطل عن الدجتهاد واحلطموح - وهنا تضيع ملحمة احلودجود النساني و دراما احلحياة النسانية

-10.. حلقد مات النسان في احلنموذج احلمادي. -
بل إن فرانسيس فوكوياما يصف احلملحد في هذ ه احلمردحلة باحلكلبو ، يقول فوكوياما أنه : داخل ذحلك
احلعاحلم سيصبح احلناس دحيوانات من دجديد كما كانوا قبل احلمعركة احلدامية احلتي بدأ بها احلتاريخو ، إن

لض بما هو عليه احلكلب يقنع باحلنو م في ضوء احلشمس طوال احليو م شرط أن كيطعمو ه وذحلك لنه را
كدجمد أو أن كلابا في وحلن يقلقه أن غير ه من احلكلب دحاحلها أفضل من دحاحلهو ، أو أن مستقبله ككلب قد 

-11بقعة نائية من احلعاحلم تصاد ف احلمذحلة واحلهوان .-

 من كتابه أن دحياة مجتمع مادي إحلحادي هيوماني كامل هي دحياة274و يتنبأ فوكوياما في صرفحة 
محر ف بل فنون ول أدب ول دراما ول كرفاءةو ، وقليلون سيتصدرون حللخدمة احلعامة وستكون احل

مبتذحلة وغير متطورةو ، وفي مردحلة ما سيكون هذا احلمجتمع عادجازا عن احلدفاع عن نرفسه في ودجه
كلخرى دحيث احلحضارات الخرى أصحابها على استعداد حلهجر احلرادحة والمن احلحضارات ا

ويخاطرون بحياتهم من أدجل احلقيمة .
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وإذا كانت احلهيومانية تسعى حللتأسيس حلرفلسرفتها في إطار احلعلم بعيادا عن احلدينو ، فماذا حلو أثبت احلعلم
معرق البيض أفضل بيوحلودجايا من السود؟ وأنهم في مرتبة أعلى في سلم احلتطورو ، هل سيتم أن احل

احلرفصل احلعنصري بين احلبيض واحلسود داخل احلمجتمع الحلحادي احلهيوماني؟ أ م ستتم معاندة احلعلم
واحلبيوحلودجيا ومعاندة النتخاب احلطبيعي وإقرار احلمساواة بين احلبيض واحلسودو ، وساعتها ستكون

أكبر خيانة حللتطور وأكبر ضربة حللماديين؟ 
باحلمناسبة : هناك آل ف البحاث احلتي أثبتت ترفوق احلجنس البيض على احلجنس السود مادايا

اما أبحاث عامحلم النسـانيـات احلشهير صموئيل مورتن  Samuel Mortonوبيوحلودجاياو ، منها قدي
 احلذي كان يقول بأن احلبيض حليسوا سرفادحين دحين أبادواlouis agassizوأبحاث حلويس أدجاسي 

احلهنود احلحمرو ، وحلكنهم يتبعون قضية دحتمية في تشكل العراقو ، فهذ ه هي دحتمية احلعلمو ، ودحديثا
اعا في احلسبعينـاتو ، وهو احلكتاب احلذيbell curveظهر كتاب قوس احلجرس   أكثر احلكتب مبي

ال وأفقر يتحدث عن أنه ل فائدة من تعليم احلسود أو تحصينهم من المراضو ، لنهم أضعف عق
ذهنـاا من احلبيض ولبد من إنرفاق احلمـال في كأمـور أكثر فائدة .

ماذا حلو أثبت احلعلم ترفوق احلردجل على احلمرأة مادايا؟ وأن احلردجل في مرتبة أعلى بيوحلودجايا من
احلمرأةو ، هل ستتم احلمساواة بين احلجنسين داخل احلمجتمع الحلحاديو ، أ م سيكون هذا مطلب غير علمي

غير عقلني عبثي ميتافيزيقي يقف في ودجه احلتطور ودحتميات احلطبيعة ؟
اما عن تصنيف باحلمناسبة: احلمرأة طباقا لدبيات احلتطور حلها تصنيف في احلسلسلة احلحيوانية مستقل تما

Homo بينما احلردجل تحت تصنيف Homo parietalisاحلردجلو ،  فاحلمرأة تندرج تحت تصنيف 
frontalisفدراسة دحجم احلجمجمة في احلقرن احلتاسع عشر أثبتت ودجود فرق دجوهري في دحجم 

 يقول أن مخ احلمرأة أضعفbrucca % وكتب كارل بروكا 19- 12احلمخ حلصاحلح احلردجل بمقدار 
بكثير من مخ احلردجل.

فحجم احلمخ احلخاص باحلمرأة يكاد يطابق ذحلك احلخاص باحلغوريلو ، واحلمرأة تأتي في احلمردحلة احلسرفلى
- 12من مرادحل تطور النسان .-

ويرى داروين أن احلمرأة ل تصلح إل حلمها م احلمنزلو ، وإضرفاء احلبهجة على احلبيتو ،- فاحلمرأة في
-13احلبيت أفضل من احلكلب- .-

هذ ه هي احلرؤية الحلحادية احلهيومانية حللنسان بصورتها احلحقيقيةو ، فالحلحاد دحلرر أتباعه من أية
أعباء أخلقيةو ، وإذا حلم يتم تبني هذ ه احلرؤية في احلمنظومة احلهيومانية فهذا يعني انهيار الساس

احلذي كبنيت عليه احلهيومانيةو ، وباحلتاحلي استقاء عناصر غير مادية من خارج احلمنظومة احلهيومانيةو ،
سيكون اعتراافا بعد م صلدحيتها كمنظومة فكرية مستقلة حلترفسير احلمغزى احلودجودي ! 

إن المر احلذي ل يجب أن نغرفله هنا؛ هو أن احلحروب احلعاحلمية كانت دائماا نتاج احلمجتمعات
الرستوقراطية احلملحدةو ، والحلحاد هو احلذي زوود المبرياحلية احلغربية بإطار نظري لبادة احلمليين
بإسم احلعرقية احلماديةو ، واحلبيوحلودجية احلداروينيةو ، وحلن تتجاوز احلهيومانية هذ ه احلرؤية مهما تظاهرت
بخل ف ذحلكو ، وعلى احلهيومانية أن تتبنى بمنتهى احلهدوء احليد احلخرفية عن آد م سميثو ، واحلمنرفعة عن
بنتا مو ، ووسائل النتاج عند ماركسو ، واحلجنس عند فرويدو ، وإرادة احلقوة عند نيتشهو ، وقانون احلبقاء

عند داروينو ، واحلطرفرة احلحيوية عند بردجسونو ، واحلروح احلمطلقة عند هيجلو ، وإل فاحلهيومانية
-14سكتعتبر تمرد على احلمادية احلحتمية. -

هذا هو الحلحاد احلهيوماني عند احلتطبيقو ، وهذا هو أصل معركته وشعارها ودثارهاو ، وفي هذا
 مليون نسمةو ، وكانت دحروب من احلدموية120احلسبيل قامت دحربان عاحلميتان كأبيد فيهما قرابة 

ال من احلمنتصر واحلمهزو م ثلث قرن إحلى احلوراءو ، فاحلحربان احلعاحلميتان احللتان أبادتا بحيث أردجعت ك
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% من سكان احلعاحلم كانتا نزاع إحلحادي- إحلحاديو ، وقا م احلرفلسرفة بوضع مبوحلة في وسط5دحواحلي 
ال من تمثال احلجندي احلمجهول كناياة عن نهاية احلحضارة. باريس بد

Johnوقد اعتبر احلليبراحلي احلشهير - رئيس احلوليات احلمتحدة احلسابق - دجون كوينسي آدمز 
Quincy Adamsأن دحرب احلبيض ضد احلهنود احلحمر هو قانون احلطبيعةو ، وحلهذا احلقانون تطبيقاته 

-15احلواسعة دجداا ."-
فاستئصال طبقة كاملة من احلناسو ، وترفريغ قارتين كاملتين من احلبشر- ترفريغ المركتين من احلهنود

احلحمر- ما كان حليحدث حلول احلرؤية احلمادية حللودجود النسانيو ، وقد اعتبر احلليبراحليون الوائل أن
 مليون10إبادة احلهنود احلحمر نوع من احلدفاع احلشرعيو ، ونتيجاة حلذحلك: تقولص عدد احلهنود احلحمر من 

 محررSimón Bolívar احلف نسمة خلل سنوات قليلة وحلذا يقول سيمون بوحليرفار 200احلى 
-16أمريكا احللتينية: "يبدو ان احلوليات احلمتحدة تسعى حلتعذيب وتقييد احلقارة باسم احلحرية". -

 على يد احلملحد حلينينThe Gulag Archipelagoوحليست إبادة احلمليين في أرخبيل احلكولج 
ورر إحلحادي شيوعيو ، وحليست إبادة  % من سكان كمبوديا إل22واحلملحد ستاحلينو ،  إل من خلل مب

 و ، وحليست إقامة احلحرب احلعاحلمية احلثانية كلها إل بمبررpol potبمبرر إحلحادي على يد بول بوت 
معرقي أحلماني على يد أدوحلف هتلرو ، وحليست احلثورة احلثقافية في احلصين احلتي راح قومي مادي 

 و ، فاحلحرب في الحلحاد غاية فيMao zedong مليون نسمة إل بمبرر إحلحاد ماوي 22ضحيتها 
ذاتهاو ، واحلمكاسب احلمادية وترفريغ احلقارات من احلبشرو ، وتطهير العراق حليست كلها إل إفرازات

معرقية طبيعيةو ، وهذ ه احلرؤى هي احلتصور احلمستقبلي حللهيومانية دحال داروينية ماديةو ، ورؤى 
احلتطبيق!

 " حلقد نجحت احلداروينية أو تأويلتها احلطبيعيةو ، فيRichard Weikartيقول ريتشارد فيكارت 
قلب ميزان الخلق رأساا على عقبو ، ووفرت الساس احلعلمي حلهتلر وأتباعهو ، لقناع أنرفسهم ومن

-17تعاون معهمو ، بأن أبشع احلجرائم احلعاحلميةو ، كانت باحلحقيقة فضيلة أخلقية مشكورة." -

ل على طراز داروينو ، كمرفصص حلكن النسان حله روح خاصة مستقلة عن دجميع احلمخلوقات؛ فهو حليس 
رمن اتبع احلحق سواء كان وحلم يودجد من أدجل احلصراعو ، إنما كودجد حلعبادة ال من إقامة احلحق أيـا كان 
أبيض أو أسود و ، أما احلعقل الحلحادي احلمادي احلهيوماني فقد قا م بترفكيك احلبـشر بصـرامة باحلغة حليس

فيها موطةن حللمشاعر النسانويةو ، واحلمقريم احلرودحوية.

إن احلبحث عن احلسعادة على الرض من منظور إحلحادي هو شكل من أشكال احلغرور النسانيو ،
اصا في احلكون وبداهة ل يمكن احلقول بودجود وهو يعني احلقول بمركزية النسانو ، وأن حله مكاانا خا

غائية إنسانية مستقلة عن احلغائية احلطبيعية أو احلمادية .
كمطلق أعلى يتجاوز احلمادةو ، ول يأتي اليمان بمركزية النسان وقيمته وسمو ه إل باليمان ب

فاحلمساواة بين احلبشر هي مسأحلة دينية بحتةو ، فإذا حلم يكن ال مودجواداو ، فاحلناس بجلء وبل أمل غير
اسا على احلدين فقط يستطيع احلضعرفاء احلمطاحلبة باحلمساواة. متساوينو ، وتأسي

كمعطى وحلذا يقول احلدكتور احلمسيري ردحمه ال أن الحله هو احلتركيب احللنهائي احلمرفارق حلحدود احل
احلنهائيو ، هو احلنقطة احلتي يتطلع إحليها النسان ويحقق احلتجاوز من خلحلهاو ، ومن اثم بغيابه يتحول

احلعاحلم إحلى مادة طبيعية صماءو ، خاضعة حلقوانين احلحركة واحلصيرورة احلتي يمكن دحصرها وإدحاطتها
واحلتحكم فيهاو ، وينضوي النسان تحت نرفس احلنمطو ، إذ بغياب الحله يتحول النسان إحلى كم مادي

يمكن أدحلجته وقوحلبته في إطار مجموعة من احلمعادلت احلرياضية احلميتهو ، وفي هذ ه احللحظة تموت
احلروح ويتبعها موت النسانو ، فاليمـان بالنسان وقيمته ومركزيته وسمو ه هو إيمـان يتجـاوز
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دحركة احلمادة وديناميكيتهـا ... فعندما كيقرر النسان أن ينسى الحله في هذ ه احللحظة باحلذات يكون قد
﴾ سورة احلحشر.١٩نسي نرفسه { نسوا ال فأنساهم أنرفسهم } ﴿

فالنسان كائن أقدامه مغروسة في احلودحل وعيونه شاخصة حللنجو م .
كائن ميتافيزيقي يسأل أسئلة نهائية عن معنى احلكون .

كوحلد حليموت . كمتعة ل تكرفي إنسان يعلم أن  أقصى 
بدون ودجود إحله ترفقد كل احلكائنات دحدودها ودحيزها وتنشأ إشكاحليات في احلنظا م احلمعرفي والخلقيو ،

وترفقد الشياء دحدودها وهويتها وريصكعب احلتمييز بينهماو ، كما رتخترفي احلترفرقة بين احلخير واحلشرو ،
وتخترفي الرادة واحلمقدرة على احلتجاوز وتسود احلوادحدية واحلحتميةو ، وقد اختصر رئيس احلتشيك
فاكيل ف هافل هذ ه الشكاحلية احلكبرى فقال عبارته احلرائعة " دحينما أعلنت النسانية أنها دحاكم

احلعاحلم العلىو ، في هذ ه احللحظة نرفسهاو ، بدأ احلعاحلم يرفقد كبعد ه النساني " فاحلرفلسرفة احلهيومانية ضحت
أول ما ضحت بالنسان.

ومنذ احللحظة احلتي هبط فيها النسان من احلسماء منذ احلمقدمة احلسماوية ل يستطيع النسان أن يختار
كمخيرو ،  حلم يكن بإمكانه أن يختار بين أن يكون دحيوان أو أن يكون دحيوان بريء أو يكون إنسان 

إنسان إنما اختيار ه احلودحيد أن يكون إنسان أو ل إنسان {إنا عرضنا المانة على احلسماوات
والرض واحلجبال فأبين أن يحملنها وأشرفقن منها ودحملها النسان إنه كان ظلوما دجهول} ﴿

﴾ سورة الدحزاب٧٢
فالنسان هو احلمركز واحلطبيعة هي احلهامش .

هذا هو النسان وهذ ه هي طبيعته احلحقيقيةو ، وعلى احلهيومانية أن تتقبله في هذا الطارو ، وأن تستمد
قيم معرفية متجاوزةو ، وأن تتجاهل احلرؤية احلمادية الحلحادية احلداروينية كتحليل حلظاهرة ودجود هو ،

وهذا يعني أنها حلن تصبح هيومانية وإنما ديانا دجديادا وفي هذ ه احللحظة ترفقد أهم سماتها
وخصائصهاو ، وينهار احلمشروع احلهيوماني ككل .
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الفصل الثالث : شبهات اللحاد الجديد
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مقدمة..
مؤتمرات تثبيت عقيدة الحلحاد احلجديد احلتي تجري على قدل م وساق داخل كنائسهمو ، مادتها احلودحيدة

كدحجج ساحلبة  كحجج احلمنطق نوعانو ،  كدحجة مستقلة ف weakهي شبهات دحول احلدينو ، فل يملك الحلحاد 
كدحجج مودجبة     ودجميع دحجج الحلحاد من احلنوع احلساحلبو ، فهذا هو أصل الحلحادو ، فل يملكstrongو

كدحجة وادحدة تدعمه وإنما يتغذى على نقد ما عند الخرو ، وحلذا يقول ال تعاحلي في كتابه الحلحاد 
رن } كصو لخكر لل رت لن رأنكتلم رإ رومإ لظلن  لل احل رن مإ كعو كدجوك ه رحلرنا مإن رتلتمب لخمر معلللم رفكت لن  قم معنردككم  لل  ره لل  احلعزيز {كق

]و ، فليس عندهم علم مستقل يؤسس حلكرفرو ، وإنما غاية دجهدهم نقد الخر وحلذا يترك148[النعا م : 
أدحدهم احلدين ثم يصبح كاحلبيت احلخرب تصرفر فيه احلريح ول يحتله ساكن دجديد إحلى أن يتحول

احلملحد إحلى أدحد احلمذاهب احلتي يعتر ف هو مسبرقا برفشلها في تقديم دحل متكامل فيتحول احلملحد إحلى
حليبراحلي أو شيوعي أو سادي مازوخي أو بوذي أو يعبث باحلغازات احلكونية –الردجون-و ، أو يصير

من عبدة احلشيطانو ، أو يتهجم كاحلتائه إحلى أن تأتيه منيته وهو على ذحلك.
ونحن في هذا احلرفصل سنعرض لشهر احلشبهات احلتي يرودجها الحلحاد احلجديد في ندواتهو ، وسكندمر

كأسسها- إن شاء ال- ..

لوجود الشبهة في أصلها يعةني نهاية اللحاد

عندما يأتي ملحد بشبهة فهو قد قرر أن إحلحاد ه انتهى؛ 
فاحلشبهة تعني تمرد على قوانين احلطبيعة احلمادية احلحتميةو ، ودعونا نشرح هذا المر !

عندنا دحامض وقاعدي ... نضيرفهم في احلمعمل .... تكون احلنتيجة ملح وماء ... حلو تكررت هذ ه
احلتجربة مليار مليار مرة حلن تتغير ... قوانين دحتمية ..

الن احلمحلد يقول ل ل ل ....... يمكن ان تكون احلنتيجة عسل أبيض وحليس ملح وماء ... ثم فجأة
يكتشف احلعسل أنه احلمرفترض أن يصير ملح وماء فيعر ف خطأ ه احلشديد ويند م ..!!

هذا هو احلسيناريو احلذي يدعمه احلملحد عند طرح أي شبهة واحلمرفترض أن كنصدقه واحلمطلوب أن
كنساير ه .!!

الن احلملحد تحكمه قوانين دحتمية مادية كاحلتي تحكم احلحامض واحلقاعديو ، حلن يرفر منها ... احلسؤال
رل ..؟هو : كيف استوعب لوجود الخطأ .. كيف يةندم عليه .. هل يوجد خطأ أص

الو ، ينطلق منها حلنقد ما عند الخر ؟  كمطلقة أص هل يودجد أخلق 

اما ضد احلمصلحة الن الخلق ل علقة حلها بقوانين احلطبيعةو ، بل تسير عكس احلقانون فهي تأتي دائ
احلشخصية وضد احلمادة .. إما أن يأتي احلملحد بمبرر مادي حللخلقو ، وإثبات مطلقيتهاو ، وإل ل

ال ...؟؟ شبهة حلديه وحلن يستوعب ودجود احلشبهة أص

صرادحاة احلملحد احلعربي طيب .. يظن أن الحلحاد هو كرفر بال ثم يوحلي هارابا – خطف طواقي
باحلمصري– ل يا صاح .... إما أن كتكمل الحلحاد بجميع قوانينه وإحلزاماته وإما أن كتعلن عن سخافته

وسطحيته ... !!
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ال غير مودجود باحلنسبة حللملحد  .. احلقوانين مادية دحتمية مجردة .. نحن دحيوانات في سلم تطور ...
احلذرات احلتي تحكم ودجودنا ل معنى حلها .. ل غاية حللودجود .. ل قيمة حللنسان .. ل مركزية حللنسان

.. النتخاب احلطبيعي يستوحلي علينا رغم أنوفنا .. صادحب احلسيادة هو احلذي ينقل دجيناته حللدجيال
احلتاحلية .. هذ ه هي أركان الحلحاد؟؟

هذ ه قواعد الحلحاد احلتي حلن يستطيع احلملحد احلزوغان منها واحلتمحك في الخلق احللمادية .. !

ل يودجد ترفاعل كيميائي يرفرز احلضمير ... إذن وخز احلضمير الخلقي هو خدعة ميتافيزيقية .. !
ل يودجد ترفاعل كيميائي يسير عكس التجا ه ... إذن احلتمرد على احلداروينية والنتخاب احلطبيعي

يعني أنهما مجرد كأسطورة سخيرفة ..!!

تخيل قررت الحلكترونات فجأة أن تتمرد على احلدوران دحول احلنواة وقررت احلتوقف .. لن
ضميرها ل يسمح حلها باحلدوارن احلمجهد أكثر من ذحلك .... هل أنا مطلوب مني أن كأصدق هذا

احلسيناريو احلساذج ؟
والنسان حليس أكثر من نواة وإحلكترونات ول يودجد داخل النسان سوى ذحلك .. ل يدخل في تركيبة

النسان إل نواة وإحلكترونات في كل مكان بجسد ه ل أكثر ول أقل ..!!

إذن فالنسان حليس هو احلمركز بل احلمركز هو احلنواة والحلكترونات .. احلمركز هو احلطبيعة احلمادية
وقوانينها ودحتمياتها وباحلتاحلي قوانين احلطبيعة هي قوانينهو ، وقد نجح هتلر في فك هذ ه احلشرفرة بكرفاءة
غير عادية دحينما قال " يجب أن نكون مثل احلطبيعةو ، واحلطبيعة ل تعر ف احلردحمة أو احلشرفقة " وقد

.تبع في ذحلك داروين ونيتشه ودوركايم وفرويد
" إذا حلم تتخذ حلنرفسك إحلها فلبد أن كتقد م ادحترامك حلهتلر أو ستاحلين." كما يقول إحليوت في روايته

الرض احلخراب
ا وحلو علىا" إذا حلم يكن ثمة إحله ول دين فليس غريابا ول مجافيـاا حللواقع أن تعيث في الرض فساد

دحساب الباء والبناء " كما يقول دجون حلوك
." إذا حلم يكن حلك دين فل مانع أن تخونك زودجتك ويسرقك خادمك " كما يقول فلوتير

إذن إما أن يقد م احلملحد دحليل مادايا على الخلقو ، ثم يؤسس حلشبهته وإما أن يصمت حللبد ..
إما أن يبرهن عقلايا على احلقيمة وعلى احلصواب وعلى احلخطأ وإما أن يعلن نهاية الحلحاد ..!!

حليس حله دحل ثاحلث.

فالنسان في دحقيقته حله أصل آخر وحله معنى آخر ويستقر في ذهنه أنه حليس ابن هذا احلعاحلمو ، وحلذا هو
يصارع من أدجل احلمثاحليةو ، من أدجل احلحقو ، من أدجل احلخيرو ، من أدجل احلمصاحلحة بين احلضمير

واحلمصلحة.. بين احلرغبة واحلوادجب.. وحلذا هو يرى احلشبهة وينتقدهاو ، هذا هو النسان وهذ ه هي
دحقيقة ودجود ه سواءاا سلم بذحلك أ م دجادل واستكبر! 
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ن شبهة يطرحها اللحاد الجديد مع الرد الموجز !لوأشهر عشر

رهب ؟ " كقللت1 رن رتلذ مري رألي لشلمس " رأرتلد لت احل رغرررب مدحين  ور  رملمبي رذ رسللرم  رو مه  رعرللي لل  رصللى ا لل  كسول ا رر رل  - رقا
لؤرذن لسرتلأمذن رفكي لرش رفرت رع لحت الحل كجد رت لس ردحلتى رت رهب  رها رتلذ رسللرم " رفمإلن رو مه  رعرللي لل  رصللى ا رل  لعرلم رقا كسوحله رأ رورر لل  ا
لطكلع مدجلئت رفرت كث  ردحلي لن  مم مدجمعي  لر رها ما روكيرقال رحل رها  لؤرذن رحل لسرتلأمذن رفرل كي رورت رها  مملن كجد رفرل كيلقربل  لس لن رت مشك رأ روكيو رها  رحل

رعمليم " مزيز الحل رع رك رتلقمدير الحل رها رذمحل رر رحل لسرترق كم لجمري محل لشلمس رت رواحل رعارحلى : "  لوحله رت رك رق رها رفرذمحل مرب لغ رم لن  مم
: احلعرش كقبة احلسماء ويحيط باحلكون من كل دجهة كما قرر شيخ السل م -ابن تيمية- منالجابة

مجموع الدحاديث في هذا احلبابو ، وعليه فاحلشمس تحت احلعرش في كل وقتو ، وسجودها سجود
صرفة - تسبيح- وحليس سجود هيئةو ، وهذا معلو مو ، وقبل يو م احلقيامة ستكون تحت مركز احلعرشو ،

وساعتها ستتوقف وتطلع احلشمس من مغربها.

لي احلمرأة أذكرا بإذن الو ،2 رممن لي احلردجل  رممن رعل  - ماء احلردجل أبيض وماء احلمرأة أصرفرو ، فإذا ادجتمعا رف
لي احلردجل أنثا بإذن ال. رممن لي احلمرأمة  رممن وإذا عل 

: ماء احلردجل واحلمرأة به إعجاز علمي دحيث إن احلحموضة واحلقاعدية لفرازات احلمرأة تؤثرالجابة
 حللحيوان احلمنوي من نوع اكس أو وايو ، واحلسائل احلمنوي قاعديaffinityعلى استقطاب احلبويضة 

وإفرازات احلمرأة دحامضيةو ، فأيهما زادت نسبته زاد احلتردجيح حللستقطاب بحسبه!

- احلماء احلدافق يخرج من بين احلصلب و احلترائب كيف؟3
 : احلصلب هو احلعمود احلرفقري واحلترائب هي احلضلوعو ، وهذا هو احلمكان احلجنيني حللخصيةالجابة

واحلمبيضو ، وبعد نزول احلخصية في مكانها تظل كتغذيها أوردة وأعصاب خاردجة من نرفس احلمكان
احلجنينيو ، وهذا من عجائب احلخلقو ، يعني احلمرفترض أن احلخصية يغذيها شريان بجوارها وهكذا

أغلب العضاءو ، حلكنك تجد أن احلخصية يغذيها شريان ينزل من العلى من احلمكان احلذي كودجدت
فيه في احلمردحلة احلجنينيةو ، وكيغذيها عصب يخرج من مكان توادجدها أيضاا في احلمردحلة احلجنينيةو ،

فصار خروج احلحيوان احلمنوي ظاهرياا من احلخصية ودحقيقة من بين احلصلب واحلترائبو ، لن مكان
تغذيته ومصدر الشارة احلعصبية احلتي تطلقه دجاء من ذاك احلمكان - احلمكان احلجنيني احلمودجود بين

احلصلب واحلترائب-.!!

- {أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين}و ، حلكن الن احلمضخات احلغاطسة تستطيع4
أن تأتي باحلماء من أى عمق.

 احلماء احلذي نحصل عليه باحلغاطس- احلطلمبات- هو ماء نابع ومعينو ، وريعر ف ذحلك دحتىالجابة:
ال حلو افترضنا أن قدماء احلعرب منذ أيا م احلشادو فو ، أما غور احلماء فهو بعيد عن ذحلك تمامااو ، مث

ال مسامية احلصخور زادت فقط حللضعف حلغار احلماء في بطن الرض وما استطعنا إحليه سبي
% من احلبشر يعيشون على احلميا ه40وساعتها لنهارت منظومة احلميا ه احلجوفية؛ هل تعلم أن 

احلجوفيةو ، أي يعيشون على نعمة أن مسا م احلصخور بهذا احلحد احلذي يتيح دحرفظ احلماء وحليس غور ه
بعيداا في قلب الرضو ، وال فقط كيذكرنا بهذ ه احلنعمة احلتي ربما ل نلترفت حلها!

- {...كمثل احلكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث..} و ، حلكن احلكلب ل يلهث إل فى احلمناطق5
احلحارة لنه ل يملك غددا عرقية.

ل علقة حللهاث احلكلب بحرارة احلجو أو رطوبته أو تبريد احلجسمو ، بل هو نتيجة عد م ودجودالجابة: 
تخزين هوائي داخل احلرئتين بعكس النسانو ، فيحتاج مع أقل مجهود إحلى احللهاث حلتسريع عملية

تبادل احلغازات داخل احلرئتينو ، فإن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهثو ، مع أي مجهود يلهث.

- احلوزغ ينرفخ فى نار إبراهيم عليه احلسل مو ، حلكن احلوزغ حليس حله دحجاب دحادجز ول يستطيع احلنرفخ.6
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 هذا خطأ فاحلوزغ يملك دحجاابا دحادجازاو ، وكلما زاد دحجمه كلما كان احلحجاب احلحادجز أكرفأو ،الجابة:
ووزغ سيدنا إبراهيم دحجمه أكبر من احلقط كما نشاهد ه في احلصحاري دحاحلياا.

-  احلشواذ أو مثليي احلجنس تبين أن احلسبب في ذحلك دجيناتو ، و يخلق النسان بهذا احلميل احلشاذ.7
Dean قا م عاحلم احلجينـات المريكي دين هامر 1993 هذ ه خرافة علميةو ، فرفي عا م الجابة:
Hamer بدراسة احلمؤشر احلجيني Xq28 احلمودجود على احلكروموسو م Xوهذا احلمؤشر احلجيني 

 وقا م باحلبحث في محاوحلة لثبـات ذحلكو ،كان كيعتقد دحتى وقت قريب أن حله علقة باحلشذوذ احلجنسي
وبعد تجارب كثيرة تبين فشل المرو ، وتبين أنه ل تودجد علقة بين احلشذوذ احلجنسي واحلجينـات.
وفي هذا الطار يجب ملدحظة أن ثقافة احلشذوذ احلجنسيو ، ترفرض نرفسهـا على احلمجتمع احلغربي

النو ، وتبحث حلها من خلل احلعلم عن تبريرات منطقية!
- هذ ه احلمسأحلة تعرضت حلها باحلترفصيل في موسوعة احلرد على احلملحدين احلعرب -. 

- احلسماء سقف وبناءو ، ويمكن أن تنهار !8
 نعم احلسماء بناء متكامل وسقف محرفوظ ومرفوعو ، هذ ه احلمسأحلة أنا بحثت فيها في احلرفيزياءالجابة:

annalen حلخص أينشتاين نظريته احلعامة في بحث كنشر في مجلة 1916بنرفسيو ، في عا م 
derphysic صرفحة أن احلرفضاء حليس مجرد ستار تتجلى عليه احلحوادثو ، بل60 بين في أقل من 

هو نرفسه بنية أساسية تتأثر بطاقة الدجسا م احلتي يحويها وبكتلتهاو ، وقد علق ماكس برون على
احلنظرية بقوحله " تبدو حلي احلنظرية أنها أعظم إنجاز دحققه احلرفكر احلبشري عن احلطبيعةو ، وأنها أعظم

تركيب مذهل يجمع بين احلنظرة احلرفلسرفية احلثاقبة والحلها م احلرفيزيائي واحلمهارة احلرياضية."
إذن احلسماء مبنية ويمكن أن تسقطو ، بل ويمكن أن تنهار مادتها في أي حلحظةو ، ويمكن أن تصطد م

% من مادة احلسماء بذرات عاحلمنا احلماديو ، فينهار عاحلمنا احلمادي في72احلمادة احلمظلمة احلتي كتكون 
أي حلحظةو ، ويمكن أن تتحول أكبر الفلك في عاحلمنا إحلى ثقوب سوداء وتنهار في أي حلحظة .. إذن

ال ودحد ه هو احلذي يمسك احلسماء أن تقع على الرض .

- الرض ثابتة راسخة ل تتحرك ومنبسطة.9
 أما عن ثبات الرضو ، فاحلقرآن حلم يقل أنها ل تتحركو ، هذا من تزييف احلملدحدةو ، وإنما قالالجابة:

.ابرسوخها باحلجبال وهذا أصل في احلجيوحلودجي
أما عن بسط الرض فهذ ه دحقيقة ل تمنع من تكورهاو ، وقد نقل شيخ السل م ابن تيمية ردحمه ال

إدجماع علماء السل م على كروية الرض ودورانهـاو ، والدجماع منقول منذ أحلف سنة كما دجاء في
اضا ابن احلجوزي وابن دحز م .. ويقول ابن تيمية587 / 6مجموع احلرفتاوىو ،   بل وينقل الدجماع أي

لن رومإ رك  مطةل مفي رذمحل كملب كهرو  رة رف لسلن رواحل رب  مكرتا كف الحل رخامحل رما كي رعى  لن الد رم لما  رورأ كلمة عجيبة في ذحلك دحيث يقول: 
مر رها رعرلى احللن رل  ركقوكر احللللي رسامبصيا ... فالمر قد دحسمه احلقرآن وقال فيه كلمته { كي مدح رعكه ردمحليل  رم لن  رعرم رأ رز

مكل} (احلزمر: رعرلى احللللي رر  رها ركقوكر احللن )... ول يكون تكوير إل على سطح كرة !5روكي

"و ، مع أن الرض هي احلتي- احلشمس تتحرك باحلنسبة حللرض "تأتي احلشمس من احلمشرق10
تتحرك . 
 منذ سنوات قال حلي أدحد احلملحدين هل احلشمس تغرب ؟ ما يحدث هو دوران حللرض دحولالجابة:

محورها في اتجا ه معين وبزاوية معينة .. قلت إذن احلمطر ل ينزل فما يحدث هو ترفاوت دحجم
قطرة احلماء وكرة الرض على نسيج احلزمكانو ، ول يودجد شيء اسمه أحلوانو ، ما يحدث هو

امتصاص مودجات وطرد كاخرىو ، ول يودجد أصوات بل خلخلة حللهواءو ، وهكذا يا صاح هذ ه
كسذج؛  احلشبهات هي شبهات ملحدين 
 وانظرsun set واكتب bablyon english-englishاذهب لكبر موسوعة تردجمية مثل 

:احلتردجمة 
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descent of the sun below the western horizon, setting of the sun; time
when the sun descends, evening; decline, final stage 

غروب احلشمس هو نزوحلها عن خط الفق .
sunrise ** rising of the sun; dawn, time of day when theأما شروق احلشمس 

sun rises above the horizon; beginning, emergence
لعل :set هل يودجد شيء اسمه دجلوس احلشمس .. سجود احلشمس ؟ sun sitالن ما معنى كلمة  * مف

لجلس  معد . كي كسsitكيلق معد . يسجد . ينعقد احلمجل لجملس . ريلق لعل : ري * مف
الن حلو ذهبت لدحد احلمنتديات النجليزية احلمتخصصة وأخذت اعتراضات احلملحدين وقلت حلهم
كسذج تقوحلون دجلوس احلشمس؟ ... صدقني سيضحكون عليهم وعلى تحميلهم حلماذا يا إنجليز يا 

 واحلحمد ل أن ال رد كيد احلملحد إحلىو ،احلكل م فوق ما يحتملو ، حلكن هذا غاية دجهد احلملحد مع احلقرآن
هذا احلغباء .

- احلقمر بينهن نوارا.11
 قائل هذا احلكل م دحاقد وكذابو ، لن احلقرآن يقول فيهن وحليس بينهنو ، وفيهن أي داخلهنو ، أ مالجابة:

يظن احلملحد أن احلقمر خارج احلسماوات !!!

- ملئكة موكللة باحلمطر واحلرعد واحلبرقو ، مع أن احلعلم أعطانا ترفسير هذ ه احلظواهر !12
 أدحد مسلمات احلرفيزياء المبريقية احليو مو ، أن احلظاهرة ل تقتصر أسباب وقوعها على دجملةالجابة:

السباب احلتي تتراءي حلعلماء احلطبيعةو ، أل كيخبرنا علماء احلرياضيات احلتجريدية كل يو م أن طيران
كمرفضية إحلى وقوع إعصار في أمريكاو ، فيما فراشة فوق سهول سيبريا قد يكون من السباب احل

 و ، ونظا م السباب احلكوني أشد تعقيداا من احلرصدButterfly Effectكيعر ف علمايا بتأثير احلرفراشة 
المبريقي - احلتجريبي- وأيضاا أشد تعقيداا من رصد احلرياضيات احلخطقيةو ، وأساس احلعلم احلتجريبي

يقو م على تسهيل احلتصورو ، وتقليل احلرفرضيات حلتضييق دائرة الدحتمالت وهذا أصل احلعلم
ال ل تمنع معرفة عملية احلشحن احلكهربي في احلغل ف احلجوي احلتي كتسبب احلبرق ل احلتجريبيو ، فمث

رملك بإصدار المرو ، ودحدوث احلبرق. تمنع تلك احلعملية استصحاب قيا م احل
وأمر احلملئكة من غيب ال تعاحلى احلمكنون احلذي ستر ه عن احلبشرو ، فل يعلم دحقيقة أمرهم إل ال عز
ودجلو ، ودحركة احلسحاب وخلخلة احلهواءو ، وتولزع شحنات احلكهرباء ل كيخمرج احلظاهرة عن إرادة ال

سبحانه وتعاحلى.

- حلماذا يوحلد أطرفال مشوهين؟13
 ل فرق بين احلذي يموت في سن احلمائة بضيق احلشرايين احلتادجيةو ، واحلذي يوحلد مشوهااالجابة:

فاحلعبرة واحلمقياس ل تقاس بمعامل وادحد في مسأحلة متشابكة كالنسان .... فربما احلمشو ه يجد احلوقت
حليتدبر ويرتقيو ، وابن احلمائة سنة يرتع في احلملذات ويسقط في احلدركات ... حلذا احلتبسيط واختزال
احلمعاملت في معامل وادحد أسلوب غير مقبول منطقياا وغير مقبول دينيااو ، وحلكنه احلحجة احلودحيدة

كلسلوب حلن تستقيم حله شبهة.  حللملحد وبدون هذا ا
ثم إن احلتشو ه من منظور آخر هو أكبر دحليل على ودجود احلكمال فلول احلكمـال حلما تصورنـا احلتشو هو ،

كمصماما مشوهااو ، وإنما احلتشو ه كما نعر ف دجميعاا هو خلل طاريء في واحلتشو ه في أصله حليس 
ترتيب احلقواعد احلنيترودجينيةو ، بسبب أخطاء النسان كتلوث احلبيئة ووسائل منع احلحملو ، واحلمواد

احلحافظة واحلعقاقير .
ثم إن احلعداحلة الحلهية كما يقول الستاذ احلعقاد : " ل تحيط بها احلنظرة احلوادحدة إحلى دحاحلة وادحدةو ، ول

مناص من احلتعميم والدحاطة بحالت كثيرة قبل استيعاب ودجو ه احلعدل فى تصريف الرادة
الحلهية . إن احلبقعة احلسوداء قد تكون فى احلصورة كلها حلوناا من أحلوانها احلتى ل غنى عنهاو ، أو احلتى
تضيف إحلى دجمال احلصورة ول يتحقق حلها دجمال بغيرهاو ، ونحن فى دحياتنا احلقريبة قد نبكى حلحادث
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يعجبنا ثم نعود فنضحك أو نغتبط بما كسبنا ه منه بعد فواته ."
ثم حلو كان ال مودجوداا فما احلمـانع أن تكون حله دحكمـة في تدبير المورو ، بل أحليس هذا هو الحليـق بل

كسبحـانه ...؟  والحلز م به 
كطرقه عن الستقصاء. ممه سبحانه وتعاحلى عن احلرفحصو ، و فما أبعد أدحكا

كمنكرة وغير محكمة من أفعال احلخضر حلسيدنا موسى مع أنها أفعال كتعد ظاهريا  وقد دجللى ال احل
مستساغةو ، حلكنها تكتنف على خير عظيم ... وقصة موسى واحلخضر حلم تأت في احلقرآن من باب

كمتعجل .  احلسرد واحلحكايا حلكن من باب احلتدبر والخبات والقرار بقصور احلنرفس احلبشرية ودحكمها احل
ككلي احلعلمو ، ول اهة حليس  محكمة الحلهية بشيءو ، لن احلملحد بدا لج في باب احل ول يجوز حلملحد أن يحت

يعر ف ما في غلد دحتى كيقررو ، ويعطي نظرة شموحلية حلمسأحلة حلم يستوعبها.
ذكر الصبهاني : أن نبيا من أنبياء بني اسرائيل كان يجلس باحلقرب من بئر ماءو ، فجاء فارس

مرد احلماء حليشربو ، ثم وهو خارج من احلبئر سقطت دحافظة نقود ه وحلم يلترفت إحليها.. فجاء راعي غنم ي
فودجد دحافظة احلنقود فوضعها في دجيبه.. ثم دجاء شيخ كبير حليشرب من احلبئر و دجلس على دحافة

احلبئر يلتقط أنرفاسه فعاد احلرفارس بادحثا عن ماحله فلم يجد ه فاتهم فيه احلشيخ احلكبير فقتله .فقال احلنبي :
لجقل – فأظمهر – حلي كضمربت عنق احلردجل وحلم يأخذ احلمالو ، وإنما احلذي أخذ احلمال احلراعي.. ف يارب 

احلحكمة ..فأودحى ال إحليه أن واحلد احلرفارس أخذ هذا احلمال من واحلد احلراعي فرددت احلمال إحلى
احلوارثو ، وأن هذا احلشيخ قتل واحلد احلرفارس فاقتصصت منه .!

محكمة قـاصةر بقصور احلطبيعة احلبشرية كدحكم احلملحد على المور احلتي تخرفى فيها احل احلخلصة : 
ككليو ، حليس مجال احلنرفس كحكم احل نرفسهـاو ، وبقصور نظرتهـا الدراكيةو ، فالستيعـاب احلشموحليو ، واحل

محكمة احلبشرية ول يقع في نطاق قدرتهـا احلقاصرةو ، وباحلتاحلي فل يحق حللملحد أن يتحدث في باب احل
الحلهية بشيء.

مب} [آل عمران : لوكحلولا اللحلربا لل كأ رورما ريلذلككر مإ ررقبرنا  معنمد  لن  قم ككلل  رملنا مبمه  رن آ لمم ريكقوكحلو
معل رن مفي الحل كخو مس لرا {رواحل

7[

- حلماذا يعذب ال عباد ه أبد الباد مع أنهم عصو ه فترة محدودة؟14
 علقة احلعقاب باحلعمل حليست علقة تساوي زمني باحلضرورة و ، بل هي علقة سببالجابة :

ال : في احلدنيا ردجل يدخن فتتلف رئته باقي عمر هو ، هل نقول دخن خمس سنوات إذن باحلنتيجة .. مث
تتلف رئته خمسة سنوات من باب احلعدل ؟ لدحظ بأننا ل نرى هذ ه العتراضات في دحياتنا .. مثال

آخر : ردجل سرق خلل ساعتينو ، هل ترانا نقول يسجن حلمدة ساعتين عقاباا ؟ ل و ، لن احلعلقة
حليست زمنية بين احلخطأ واحلنتيجة احلمترتبة و ، وإنما هي علقة سبب بنتيجة . مثال ثاحلث : ردجل

 ثواني و ، حلماذا ذهب وحلن يعود أبادا .. دجاء في10شرب ساما فماتو ، ل نقول هو شرب احلسم في مدة 
ال كما قال محمد بن ترفسير ابن كثير في قوحله: {حليبلوكم أيكم أدحسن عمل} و ، أي : خير عم

ال .. يعني دحتى على مستوى احلحسنات واحلسيئات حليست احلعبرة مقتصرة عجلن و ، وحلم يقل أكثر عم
مهرة .. وال على احلكثرة واحلمقلة .. وكلنا نعر ف أدحاديث من يدخل احلجنة في كلب وتدخل احلنار في 

فاحليو م ل تظلم نرفس شيئا ول تجزون ال ما كنتم تعملون} و ، مع الخذ بعين العتبار أن هذ ه{يقول 
تشبيهات مع احلرفارق؛ لن عقاب الخرة حليس كعقاب احلدنيا و ، وحلكنها حللتقريب فقط .. وكما يقال: ل

رمن عصيت !متنظر إحلى صغر احلمعصية وحلكن انظر إحلى ع ظم 
كحسبان أبدية احلنعيم أيضااو ، فكما أن هناك عذاب واحلذي ينتقد مسأحلة أبدية احلعذاب فعليه أن يأخذ في احل
كمجرمة وبين احلنار فيتطابقان في اضا نعيم أبديو ، وهناك مجانسة بين بعض احلنرفوس احل أبدي هناك أي

الخرةو ، فاحلحاسد واحلحاقد واحلمجر م هؤلء مأواهم هو دارهم وهو احلنارو ، أما عن كيرفية احلتعذيب فهي
كمسميات " فأهل احلنار مثل يتكلمون داخل احلنار غيب حلم نطقلع عليهو ، وحليس حلنا من احلدنيا إل احل

ويتلعنونو ، ويودجد في احلنار ماء دحميمو ، وتنبت فيها شجرة من زقو م وهكذا إذن المر غيب" وحلو
عاد احلكافر إحلى احلدنيا وكأتيحت حله فرصة احلتكليف مرة أخرى سيعود حلكرفر ه وهذا ما دجز م به احلقرآن

﴾ و ، فلو عاش احلكافر أبداا حلكرفر أبدااو ، أيضاا٢٨احلكريم {وحلو ردوا حلعادوا حلما نهوا عنه } ﴿ النعا م 
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كمخرتلف فيه بين احلسلفو ، قال ابن مسعود :" حليأتين على دجهنم زمان تخرفق أبوابها احلعذاب البدي 
حليس فيها أدحدو ، وذحلك بعدما يلبثون فيها أدحقاباا"و ، وعن احلشعبي : "دجهنم أسرع احلدارين عمراناا

وأسرعهما خراباا"و ، وعن عمر رضي ال عنه :" حلو حلبث أهل احلنار عدد رمل عاحلج حلكان حلهم يو م
)3/350على ذحلك يخردجون فيه"احلدر احلمنثور" (

ملحوظة: هذ ه الدجابة منقوحلة من منتدى احلتودحيد الحلكترونيو ، حلكن بتصر ف وإضافات.

- ال يعلم ما أنا سأكون عليه دحتى قبل أن يخلقني فلماذا سكيعذبني؟15
ككللي احلعلم ... وكأنه يعيب على ال أنه يعلمالجابة: اها   مشكلة احلملحد في هذ ه احلشبهة أنه ل يريد إحل

﴾و ،١٠ما سيحدث .. ال كلي احلعلم وهذا ل يمنع دحرية الختيار {وهدينا ه احلنجدين} ﴿ احلبلد 
بل يمكن أن نقول بنرفس منظور احلملحد أنه من احلظلم أل يخلق ال احلكرفار وهم يستحقون احلعقابو ، ثم

إن احلكرفار حليسوا مقهورين على احلشر بل إن فطرتهم كانت سليمةو ، وهم دحلرفوها و حلديهم عقل
وأرسل ال حلهم أنبياء ورسل وهم اختاروا احلكرفر و ، وحليس من احلحكمة وضع احلردحمة حلمن ل

يستحقها .
ثم إن الشرار حلو حلم يودجدوا حلكان ذحلك سبباا في عد م ودجود بعض الخيار وأفعاحلهم وصبرهم على

شر الشرار ودعوتهم حللشرار وقيامهم بالمر باحلمعرو ف واحلنهي عن احلمنكرو ، إذن فال تعاحلي
أودجد احلجميع وترك دحرية الختيار حللكلو ، وهذا هو ما عليه مدار المرو ، ثم إن ال حلن يظلم

﴾و ، فل يقلق احلملحد إل على نرفسه.١٠٨عباد ه{وما ال يريد ظلما حللعاحلمين} ﴿آل عمران 

- حلو ذهبت حللغرب تستطيع احلدعوة حللسل مو ، بينما حلو انعكست احلصورة حلن تسمحوا لدحد في16
قشر بدينه !! احلبلدان احلعربية أن كيب

 احلغرب يقو م على منظومة احلرأسماحلية احلمادية احلداروينية احلنيتشويةو ، فاحلمركز في احلغربالجابة :
حليس احلدين وإنما احلماديةو ، والن اذهب وانتقد كأسس احلمادية تلكو ، صدقني سيطردونك وينثرون

؟ Expelledبضاعتك ودنانيركو ، أحلم تسمع فيلم احلمطرودون 
احلذي ينتقد أدحد كأسس احلعلمانية احلمادية احلغربية يتم طرد ه من مراكز البحاثو ، احلذي يكتب بحث

 سنوات كما دحدث مع ديرفيد إيرفينغ10أكاديمي وكيشقكك في احلنازية كيسجن حلمدة قد تصل إحلى 
وهونسيك ودجارودي وغيرهمو ، احلذي ينتقد احلداروينية كيطرد خارج احلجامعةو ، إذن أنت أخطأت في

احلمقارنةو ، احلمرفترض أن كتقارن بين منظومة ومنظومةو ، ل بين منظومة وفكرة داخل منظومةو ،
فاحلدين في احلغرب مجرد فكرة هامشية داخل منظومة مركز ماديةو ، أما احلدين عندنا فهو منظومة

احلمركز. 

كمقدسة ؟17 - حلماذا يقرر احلدين احلحرب احل
 معركة احلدين حليست مع أعراق أو أدجناس.الجابة :

معرقي. معركة احلدين ل علقة حلها بإبادة أو تطهير 
معركة احلدين حلم تقم يوماا ما من أدجل حلون احلبشرةو ، وما تمبع ذحلك من ترفريغ قارات بأكملها- كما

دحدث عند ترفريغ المريكتين من احلهنود احلحمر- . 
و ، ول مقاس دجمجمة محدد- كما تقررfavoured raceمعركة احلدين حليست بسبب دجنس مختار 

احلنازية واحلقوميات الوربية في احلحربين احلعاحلميتين-.
لن قامت حله دوحلة. معركة احلدين احلحقيقية مع احلباطلو ، أينما كودجدو ، وفي أي مكا

كعظمى كهذ ه كتلقى على عاتقه. وهذا وادجب احلدينو ، بل حلن يكون دين سماوي بدون مسئوحلية 

- احلغنائم هي أصل احلحروب احلدينية وغايتها ! 18
كلخرويو ، قال رسول الالجابة : رهمو ، وتقليل حللدجر ا  بل احلعكس هو احلصحيحو ، فاحلغنيمة عبء و

وي أدجرهم لة تغزو فى سبيل ال فيصيبون احلغنيمة , إل تعجلوا ثلث صلى ال عليه وسلم " ما من غازي
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 3528من الخرة ويبقى حلهم احلثلث , وإن حلم يصيبوا غنيمة تم حلهم أدجرهم . " صحيح مسلم 

- حلماذا حلم كيرسل ال رساحلته إحلى كل شخص بذاته دون احلحادجة حلرسل؟19
 هذا عد م استيعاب حلرفكرة احلتكليفو ، لن احلرساحلة حلو وصلت بتلك احلصيغة فلن يكون هناكالجابة :

اختبار ول دنيا ول تكليف ول ثواب ول عقاب يترتب على احلعمل وترك احلعملو ، حلو وصلت
احلرساحلة بهذ ه احلصيغةو ، فكلنا سنؤمن وسيكون إيمان اضطراريو ، كاليمان بودجود احلشمس وأصل

﴾ .3اليمان احلديني هو إيمان غيبي {احلذين يؤمنون باحلغيب} ﴿ احلبقرة

- حلماذا رساحلة ال حلم تصل حلجميع احلبشر ؟20
 هذ ه حليست شبهة ول دحتى فكرةو ، لن ال حلن يظلم عباد هو ، وهذا حليس اختصاصك ولالجابة:

﴾ سورة آل عمرانو ، ويقول تعاحلى١٠٨اختصاصيو ، قال ال تعاحلى{وما ال يريد ظلما حللعاحلمين} ﴿
﴾ سورة فصلتو ، وقال٤٦{من عمل صاحلحا فلنرفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظل م حللعبيد} ﴿

﴾ .١٥﴿ السراء }تعاحلى {وما كنا معذبين دحتى نبعث رسول
كحجة في احلدنيا سكتقا م عليهم يو م احلقيامةو ، ويو م احلقيامة مدته خمسون أحلف واحلذين حلم رتقم عليهم احل

سنة .... أي أطول من عمر احلبشرية كله ...فل ينزعج احلملحد ول يقلق إل على نرفسه !!

فرضية تذبذب الفراغ الكمومي لوظهور جسيمات باستمرار في الفراغ الكوانتي

احلكهنوت الحلحادي احلجديد ل يمانع أن يستخد م حلبوس احلعلم احلزائفو ، في احلترويج حلدوغمائيته
واحلهروب من الحلزا م احلعلمي.

اهة إحلى عاحلم دجاء من يقول مؤحلف كتاب عاحلم داخل احلعاحلم " إن نظرية النرفجار احلكبير تؤدي بدا
 وحلذا كان احلرفيزيائي احلشهير [ستيرفن وايننبرج] يتمنى نظرية احلكون احلثابت الزحليو ، لنهاو ،احلعد م

-1أكثر دجاذبية وأبعد عمـا نادت به الديان " -
كانت صدمة احلملحدين كبيرة بعد إثبات" 29وحلذا يقول [دجاسترو] في كتابه احلخاحلق واحلرفلكيون ص

نظرية النرفجـار احلعظيم.. فرفكرة بداية احلكون في احلزمان هي فكرة كتقلق أي ملحد بسبب حلوازمها
-2احللهوتية . "-

quantum vacuumونظارا حلكل ذحلك أصبحت "فرضية تذبذب احلرفراغ احلكمومى "
fluctuations "  أشهر الفتراضات احلتى طردحها احلرفيزيائيون احلملحدون؛ حلترفسير نشأة شيء

مودجود دون أن يكون حله مصدر وترى هذ ه احلتخمينات أنه يمكن حللجسيمات تحت احلذرية أن تنشأ
ويرفض عاحلمو ، "quantum vacuumوتخترفى تلقائايا فى احلرفراغ وأطلقوا عليها "احلرفراغ احلكوانتى 

 " و ، هذ ه الفتراضات تماما إذ أن رتشككل احلجسيمات فىpaul daviesاحلرفيزياء احلكبير" بول ديرفيز 
احلرفراغ احلكمومى ل يمثل خلاقا حللمادة من لشح ئو ، حلكنه يحدث نتيجة حلتحول طاقة مودجودة فى هذا

ممن أين دجاءت هذ ه احلطاقة ؟  كمطلاقا وإل ف اما  احلرفراغ إحلى مادةو ، أي أن احلرفراغ هنا حليس عد

Sir Herbert ]وحلذا فعندما طرح [ستيرفن هوكنج] هذ ه احلمسأحلة مجدادا قا م [سير هيربرت مدنجل
Dingleرئيس احلجمعية احلرفلكية احلملكية بانجلترا-  بتعنيرفه بشدة حلما في هذا المر من تضارب-  
-3-منطقى .

فاحلرفراغ احلمذكور هنا هو فراغ كوانتي وهو فراغ إصطلدحيو ، فاحلرفراغ مودجود داخل احلزمان
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واحلمادة واحلطاقة ظهرا فجأةن؛ واحلمكان واحلمادة واحلطاقة ... أما النرفجار احلكبير فل زمان ول مكا
ومعهما بدأ احلزمان واحلمكان والنرفجـار ... إذن احلنظرية احلكمية ل يمكن تنزيلها على النرفجـار

احلكبيرو ، واحلنظرية احلكمية ترفترض حلظهور الحلكترون في احلرفراغ فجأة أن يكون في دحدود احلزمان
واحلمكان أي فراغ اصطلدحيو ، وحليس كما يحاول أن يروج احلكهنة احلملدحدة ول نجد داعي حلدخول

احلعلم في هذا احلخندق احلضيق إل حللترويج لفكار أيديوحلودجية مسبقة ..!!

فاحلزمان واحلمكان حلم كيخلقا إل يو م أن خلق ال احلسماوات والرض ........... إن احلزمان قد استدار
كهيئته يو م خلق ال احلسماوات والرض كما في احلحديث احلمترفق عليه .

كخلقا مع النرفجار احلعظيم كما يقول بلوزو  فاحلمكان واحلزمان 
It was not Just matter that was created during the big bang. It was space

and time that were created. So in the sense that time has beginning,space
also has a beginning.-4 -

وتكر] :" ل يودجد أساس لفتراض أن احلمادة واحلطاقة كانت مودجودة ثم أثيرت فجأة إحلى[يقول 
احلرفعلو ، إذ ما احلذي كان يمكن أن يميز تلك احللحظة عن كل احللحظات الخرى في الزل ؟ افتراض

الرادة الحلهية أمر أيسر بكثير ".. 
“There is no ground fir supposing that matter and energy existed before

and was suddenly galvanized into action. For what could distinguish that
moment from all other moments in eternity? ... It is simpler to postulate

creation ex nihili, Divine will constituting nature from nothingnes. -5-
كمطلقة هذ ه ضربة قاصمة حللملحدين!! إن حللكون بداية 

quantum"و ، أن النرفجار احلكبير ل علقة حله برفرضية تذبذب احلرفراغ احلكمومى تبينوالن وبعد أن 
vacuum fluctuations "  نأتي إحلى ترفسير هذ ه احلرفرضية احلمدهشة ومعرفة كيف تحدث؛ لنه

اضا أن يظهر شيء من احلعد مو ، فكل ما يحدث هو أنه دحتى في احلرفراغ احلكوانتي احلكمومي يستحيل أي
ال سيظهر إحلكترون وإحلكترون مضاد ثم عندما تقو م بترفريغ إناء من احلهواء ومن كل شيءو ، فإنه فع

يخترفيان وهكذا في كل حلحظةو ، حلكن هذ ه احلعملية تسمى بعملية اقتراض طاقة من احلمستقبل بشرط
اعا كما تذهب حللبنك وتسحب رصيد بنية استرداد ه منك بعد ذحلكو ، وهذا باحلضبط ما استردادها سري

يحدث مع الناء احلرفارغ في احلتجربة احلسابقةو ، وهذا ل يحدث إل في مكان كوانتي مادي دحيث
اعا ما يصطدما وكيرفني أدحدهما الخر ررضة في تخليق دجسيم ودجسيم مضاد سري كمقت كتستخد م احلطاقة احل

وكينتجان طاقة هذ ه احلطاقة هي احلردين احلذي كان على احلرفراغ والن قا م بتسديد هو ، وحلذا فاحلتذبذب
اهة مع قانون دحرفظ احلطاقةو ، ويحدث هذا القتراض وإردجاعه حلحظايا في احلكمومي ل يتعارض بدا

QUANTUM FOAMاحلرفراغ احلكوانتيو ، وهذ ه احلعملية يسميها احلرفيزيائيون باحلرغوة احلكمية 
احلجسيمات في احلرغوة احلكمية تظهر وتخترفي في دجزء من احلثانية ويمكن دراسة هذ ه احلمسأحلةدحيث 

QUANTUM ELECTRIC DYNAMICباحلترفصيل تحت باب احلديناميكا احلكهربية احلكمية 
ارا  .QEDأو اختصا

او ، وحلظهر كون دجديد في كل دجزءاوحلذا حلو كانت احلرغوة احلكمية مودجودة منذ احلبدء حلكان احلكون أزحليـ
كل حلحظةو ، وهذا ل يقوحله إل احلمجانينو ، وحللنسان أن يتسائل: حلماذا يندفع احلكاهن احلملحد خلف هذ ه
الطرودحات احلمستحيلة عقلايا وعلمايا وإمبريقاياو ، ويترك احلصيغة احلنقية احلعقلنية احلمنطقية حللدين ؟

إن احلقضية كهنوتية مجردة! 
 ... حلكن يبدو أن نظرية النرفجـار احلكبير باحلرفعل شيء محرج دجادا حللملحدين ..!!

يقول [إرنو بزنزياس] احلحائز على نوبل في احلرفيزياء :- "علم احلرفلك يقودنـا إحلى معادلت مبهرة .
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رمن احلذي كان يملك كل هذ ه احلمقاييس واحلمعايير احلمذهلة .. هذا احلكون احلذي نشـأ فجـأة من لشيء 
. "؟رمن احلذي كانت معه احلخطة احلمسبقة حللخلق

يقول [آرثر إدنجتون] عاحلم احلرفيزياء احلرفلكية احلشهير :- "إن فكرة احلتدخل الحلهي في احلكون أتصور
كمعطيات احلتي وفرهـا حلنـا احلعلم .. " أنها فكرة عادحلة ومنطقية تماما طبقا حلل

 :- ]عندمـا نجـابه روعة احلكون ودجاذبيةTony Rothmanتوني روثمان [يقول عاحلم احلرفيزياء
احلطبيعة فإننـا دحتمـا نشتاق أن نقرفز من احلعلم إحلى اليمـان أنا واثق أن احلكثير من احلرفيزيائيين يرغب

-6في ذحلك .-
Science historian مؤحلف كتاب تاريخ احلعلم Frederick Bermhamيقول احلعاحلم احلرفيزيائي 

"في احلوقت احلحاحلي الوساط احلعلمية تعتبر فكرة خلق ال حللكون فكرة محترمة أكثر من أي وقت
مضى منذ مئات احلسنين."

---------------------------------
226- عاحلم داخل احلعاحلم ص 1
- كتـــــــاب احلرفيزيـاء وودجود احلخاحلق أ.د. دجعرفر شيخ إدريس رئيس احلجامعة المريكية احلمرفتودحة2

– واشنطن – احلوليات احلمتحدة المريكية
2001- كتاب كيف بدأ احلخلق د. عمرو شريف ... مكتبة احلشروق احلدوحلية احلطبعة الوحلى يناير 3

78ص
4 -Boslouh, Universe, p.64.
5 .-Jastro, Universe, p.122.
6 -http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Rothman

ما هو مصدر الصفيحتين ؟ شبهة طاتقة الفراغ
تكملة حللمقال احلسابق

 قا م طاحلب فيزياء عراقيو ، كيدعى محمد باسل احلطائيو ، بتقديم رساحلة دكتورا ه في1978في عا م 
وي .. احلرفيزياء إحلى دجامعة مانشسترو ، يرفترض فيها أن النرفجـار احلكبير كيمكن أن يتوحلد من فراغ كم

هذا احلطاحلب هو الن أدحد علمـاء احلكوانتم ويقو م باحلتدريس بجامعة احليرموك بالردن .. ويكتب
 و ، ومنذ بضع سنواتinternational journal of physicsبانتظا م في احلمجلة احلدوحلية حللرفيزياء  

ارة كأخرىو ، وهذ ه احلموضة قليلة عادت موضة احلرفراغ احلكومي " احلتذبذب احلكمومي " حللظهور م
مكبرها ستيرفن هاوكنج احلرفيزيائي احلشهير صادحب احلقرفزات العلمية  ل احلعلمية- في- احلجديدة توحلى 

 و ، وهنا قا م احلدكتور محمد باسل احلطائيThe Grand Designكتابه الخير احلتصميم احلكبير 
صادحب احلتخصص وصادحب رساحلة احلدكتوراة في هذ ه احلمسأحلة بترفنيد احلمسأحلة فيزيائيـاا من خلل

عدة نقاط وعبر احلكثير من شرودحه وكنلبسط أدحلته كاحلتاحلي : 
ككرة في هندسة احلزمكان .. ويستحيل أن1 - طاقة احلرفراغ كتمثلها احلصرفيحتان في هندسة كازيمير أو احل

اهة حلحظة النرفجار احلكبير ككرة هندسة احلزمكان .- وبدا تنشأ طاقة احلرفراغ بدون احلصرفيحتين أو بدون 
حلم يكن ثمة زمكان ول صرفيحتين-.
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- احلعد م ل كيمكن أن يتحول إحلى طاقة ومادة .. ويحتاج إحلى قوة خاردجية .2
- يرفترض هاوكنج أن احلقوة احلخاردجية هي احلجاذبية والن احلسؤال من أين دجاءت احلجاذبية . ؟3
رعد مو ، وإنما هو فراغ داخل احلزمان واحلمكانو ، بينما النرفجـار احلكبير بدأ4 - احلرفراغ احلكومي حليس هو احل

معه احلزمان واحلمكان.
رمن احلذي دحلدب هندسة احلزمكان احلمسطح حلكي تتخلق احلمادة ؟5  -
ككتلته ظهر في حلحظة .. وهذا يختلف6 - احلكون حلم يكن مودجوادا ثم كودجد فاحلكون بكل طاقته وبكل 

- 1تماما عن سيناريو احلرفراغ احلكمي .-

هذ ه الفتراضات تماما إذ أن رتشككل] paul daviesوحلذا يرفض عاحلم احلرفيزياء احلكبير [بول ديرفيز 
احلجسيمات فى احلرفراغ احلكمومى ل يمثل خلقا حللمادة من لشح ئ حلكنه يحدث نتيجة حلتحول طاقة

ممن أين دجائت هذ ه كمطلقا وإل ف اما  مودجودة فى هذا احلرفراغ إحلى مادة أي أن احلرفراغ هنا حليس عد
احلطاقة ؟

بل إن هذ ه احلجسيمات الفتراضية احلتي تخرج من احلرفراغ احلكميو ، ل قيمه دحقيقيه حلها ول يمكن أن
كدجسيمات دحقيقية إل بترفاعلها مع احلمادة نرفسها. تتحول إحلى 

وتعتمد كل موضات طاقة احلرفراغ احلكمي في الساس على ظاهرة كازيمير – وهي ترفترض أنه
عند وضع صرفيحتين معدنيتين غير مشحونتين في احلرفراغو ، ويرفصلهما بضع ميكرومترات وليؤثر
عليهما أي مجال كهرومغناطيسي خاردجيو ، فإنه ستظهر بين احلصرفيحتين قوة دجذب وتم قياس هذ ه

ال - ومع أنه قد أثارت شروطها احلحدية بعض احلجدل إل أننا سنرفترض صحة احلظاهرة احلقوة فع
وهنا ستظهر إشكالت أعمق بكثير .. فما هو مصدر احلصرفيحتين - دحيث من خلحلهما تتحول
احلجسيمات الفتراضية إحلى دحقيقية وكتظهر طاقة دجذب -و ، أيضا احلرفراغ احلمذكور هنا هو فراغ

كمطلق . كوانتي وهو فراغ اصطلدحي وحليس احلعد م احل

ارا أيضا طباقا حلمبدأ عد م احليقين حلهايزنبيرج؛ فإن أي فراغ عندما نقيس طاقته يستحيل أن يكون صرف
ويستحيل أن يكون أقل من ثابت بلنكو ، وأن هناك دحد أدنى من احلطاقة وباحلتاحلى فليس هناك شيء

اسمه فراغ دحقيقى فى احلكونو ، ول يودجد شيء اسمه عد م تا م من كل شيء.

بل إن هذا احلرفراغ احلكمي بهذ ه احلصورة احلتي يصوغها احلملحد كيناقض قانون دحرفظ احلطاقة وهو قانون
من قوانين احلكون ويستحيل انتهاك هذا احلقانونو ، فاحلنقطة الساسية في كل الدحداث احلرفيزيائية هى

أن احلطاقة واحلزخم محرفوظان فى كل احلترفاعلتو ، وباحلتاحلي فإن نيافة النبا احلملحد بهذ ه احلصيغة
يوادجه قانون من قوانين احلكون من أدجل تسويغ إحلحاد هو ، وإيجاد مبرر عقلني حله وتمرير ه على

كسذج.  احل

فاحلرفراغ احلكمي مودجود داخل احلزمان واحلمكان واحلمادة واحلطاقة أما النرفجار احلكبير فل زمان ول
مكان ول مادة ول طاقة .

اضا يرفترض احلرفراغ احلكمي دحد أدنى من احلطاقة   كشرط أساسي وهذاzero-point energyأي
اما. عكس احلعد م تما

المفاجأة:
 مؤخارا أثبت احلعلماء أنه يودجد طاقة ودجسيمات ل دحصر حلها داخل أقل ودحدات احلقياسو ، وهذا
اما في معادلته وكان كيسميه بحر ديراكو ، بل إن أينشتاين نرفسه المر استنتجه بول ديراك قدي

 دحين قا م بتلخيص احلنسبية احلعامة في بحث كنشر في مجلة1916تحدث عن هذا المر في عا م 
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annalen derphysic ، صرفحة أن احلرفضاء حليس مجرد ستار تتجلى عليه60وأوضح في أقل من و 
احلحوادثو ، بل هو نرفسه بنية أساسية تتأثر بطاقة الدجسا م احلتي يحويها وبكتلتهاو ، فاحلرفضـاء مبني

فيزيائايا ول يودجد عد م منذ النرفجـار احلكبيرو ، فاحلرفضـاء واحلكون كله مبني باحلجسيمات احلتي ل دحصر
رن} [احلذاريات :  مسكعو كمو رومإلنا رحل رها مبرأليلد  لسرماء ربرنليرنا ]47حلها {رواحل

إذن احلرفراغ احلكقمي حله ثلثة شروطو ، حلو تخللف وادحد منها سيتحول إحلى سراب وحلن تظهر طاقة
احلرفراغ 

احلشرط الول : لبد أن تخرج طاقة احلرفراغ من دحد أدنى من احلطاقة .
كدجسيمات دحقيقية وإل ستظل سراابا .- كمحاطة بمادة دحتى تتحول إحلى  احلشرط احلثاني : لبد أن تكون 

ككرة في هندسة احلزمكان -. احلصرفيحتين في هندسة كازيمير واحل
احلشرط احلثاحلث : لبد أن يجري كل هذا داخل دحدود احلزمان واحلمكان فاحلزمان واحلمكان شرط

دجوهري في ميكانيك احلكم . 

فاحلذي انتهى إحليه احلعلم أن احلكون كله دجاء من احلعد م في حلحظة .. وكل قوانين احلرفيزياء ظهرت في
حلحظةو ، وأنه حلم يكن رثم فيزياء ثم ظهرت احلرفيزياء بعد ... فسبحان بديع احلسماوات والرض

ككن كل رحلكه  رما ريكقو لمراا رفمإلن رضى رأ رومإرذا رق مض  لر رل روا مت  روا لسرما كع احل وخاحلقهما على غير مثال سابق{ ربمدي
كن} [احلبقرة :  ككو ]117رفري

--------------------
video sources- بروفيسور محمد باسل احلطائي 1

أديان كثيرة جدا لومعبودات بالل ف لوالثعمر تقصير ... هل العمر كله يكفي لفحص كل
تلك الديانات ..!!

الن ننتقل حلشبهة ل علقة حلها بإحلحاد احلملحد حلكنه يبرر بها عد م قبوحله حللحق متى تبين حلهو ،
واستمرار ه في احلكرفر واحلجحود! 

فهو يرى أن الديان كثيرة دجاداو ، واحلشرائع مترفاوتةو ، واحلعمر قصيرو ، فما يدرينا هل نحن على احلحق
أ م غيرنا ؟ 

وحلذا آثرت أن كأفتت هذ ه احلشبهة احلساذدجة في عشر نقاط  فما أيسر احلحق وأوضحه وأدجل ه! 

رل:  يودجد على ودجه الرض ثلث ديانات -  يهودية ومسيحية وإسل م - كيشكل أتباعها أكثر منألو
% من سكان الرض ..باقي احلديانات وضعية ل دحادجة دحتى حللرد عليهاو ، لنها تعتر ف65

كملحدون ببشريتها وهي في طريقها حللنقراضو ، وأتباعها كيصنرفون في مراكز البحاث احلعلمية أنهم 
.-أو رودحيون - بل دين

إذن محك احلجدال في احلديانات احلثلث احلكبرى ل أكثر؛
احليهودية: أقرت أنها ديانة قومية ل يدخلها إحلى يهودي البوين - إذن محسو م أمرها باعترافها هي

-.
احلمسيحية: أدخلت احلتثليث والقانيم والحلهة احلبشرية في قلب عقيدتها وحلم يقل احلمسيح يواما أنا ال أو

اعبدوني أو أنا لهوت وناسوتو ، حلكن أتباعها أصروا على صورتها احلوثنية احلمعاصرة .
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مرد في النجيل وحلو مرة وادحدة مع أنها أصل احلمسيحيةو ، وبذحلك تحوحلت ال كلمة " كأقنو م" حلم ت فمث
احلمسيحية من ديانة سماوية إحلى ديانة وضعية وثنية .

وفكرة القنو م تدور في إطار تعدد الحلهةو ، مع محاوحلة احلحرفاظ على نسق احلتودحيد احلرفطري صيغة
احلثلثة في وادحدو ، فهم يقوحلون : أقنو م البن الحله احلكامل .. وأقنو م الب الحله احلكامل .. وأقنو م

اما احلروح احلقدس الحله احلكامل ... ومع ذحلك ل يجوز أن يكون البن هو البو ، بل كل إحله مستقل تما
عن الخر ... ومع ذحلك هؤلء الحلهة احلثلثة إحله وادحد .. وبداهة هذا منتهى احلوثنية واحلتحدي

حلبديهيات احلعقل بسرفسطة يونانية قديمة. 
اما .. إذن احلمسيحية اما تما وعلى احلرغم من كل ذحلك فهذ ه الفكار احلوثنية يخلو منها النجيل تما
انتقلت من احلسماوية إحلى احلوضعية احلوثنية على يد مجامع صناعة الحلهة في عهد قسطنطين .

 : السل م حليس مفرقة من احلمرفرق ول عقيدة من بين عقائد الرضو ، دحتى يوضع في مجالثانريا
كمقارنة بباقي احلديانات .. بل هو أصل الديان واحلعقائد واحلعباداتو ، وهو أنقى أديان احلتودحيد كما

يقول دجوستا ف حلوبون . 
فالسل م هو تصحيح حلمسار احلديانات احلتي انحرفتو ، وإعادة حلنهج أنبياء احلعهد احلقديم من حلدن آد م

إحلى نوح وصاحلح وأيوب وهود وإبراهيم وموسى وداوود ويونس وهارون وعيسى .. فعقيدة
اعا هي عقيدة احلرب إحلهنا رب وادحد بلرفظ احلتوارة والنجيل .. هذ ه احلعقيدة احلتي ل تعر ف هؤلء دجمي

تثليث ول أقانيم ول موت آحلهة منتحرةو ، ول انتزاع آحلهة من آحلهة أخرى - انتزاع احلروح احلقدس من
الب - ول آحلهة قومية .. يقول تعاحلى {شرع حلكم من احلدين ما وصى به نودحا واحلذي أودحينا إحليك
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا احلدين ول تترفرقوا فيه كبر على احلمشركين ما

﴾ سورة احلشورى١٣تدعوهم إحليه ال يجتبي إحليه من يشاء ويهدي إحليه من ينيب} ﴿
{إنا أودحينا إحليك كما أودحينا إحلى نوح واحلنبيين من بعد ه وأودحينا إحلى إبراهيم وقال تعاحلى :

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود
﴾ سورة احلنساء١٦٣زبورا} ﴿

إذن فالسل م حليس ديانة كاحلديانات وإنما هو أصل احلدياناتو ، وتصحيح حللخلل احلذي أصاب احلديانات
وبالخص احليهودية واحلمسيحية في نسختيهما احلعهد احلقديم واحلجديد .

ارا ..و أكبر ست دول مسلمة في احلعاحلم غير عربية ...ثالرثا  : السل م أكثر أديان الرض انتشا
% فقط من احلمسلمين على ودجه الرض .. ول تخلو مدينة19وكيشكل احلمسلمون احلعرب قرابة 

على ودجه الرض من مسلمين.. !!
فالسل م قامت به احلحجة على أنه احلدين احلحق احلذي ارتضا ه ال حلعباد ه ..!!

 مشكلة احلملحد أنه يربط بين احلديانات احلوثنية احلغارقة في احلجهاحلةو ، باحلديانة السلميةرابرعا :
احلتودحيدية احلنقية - احلتي ل تحتمل احلخطأ - و ، دحتى يخرج من هذا احلخلط بأن احلجميع باطل فيشعر

برادحة بال واستقرار ضمير على إحلحاد ه .

رسا  مفرقة في السل مو ، أيهم القرب حللحق والوحلى باحلمتابعة في73 : حلكن احلملحد سيقول هناك خام
اصة وأن ادحتماحلية الحلتحاق باحلرفرقة احلنادجية ربما تقارب   باحلمائة1.3هذا احلكم احلغرفير من احلمرفرق ؟ خا

من مجموع احلرفرق.
في احلبداية؛ هذا كل م صحيح والدجابة عليه من ودجهين:

 مفرقة هذا دحليل نبوة لن احلنبي صلى ال عليه وسلم أخبر73احلودجه الول : انقسا م احلمسلمين إحلى 
كلمة ستنقسمو ، مع أنهم في عهد ه كانوا كيقتلون وكيحرقون على رمال احلصحراء بذحلكو ، وأخبر أن ا

دون أن يردهم ذحلك أو كيرفرق دجماعتهم .
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% مفرق1% و8% واحلشيعة 91احلودجه احلثاني : احلمسلمون الن كيشكل أهل احلسنة واحلجماعة منهم 
كأخرى .

كسنة واحلشيعة؛ هو اختل ف في دحب بعض أصحاب احلنبي -صلى ال عليه وسلم- واحلخل ف بين احل
هذا هو أول احلخل ف ونهايته بعيادا عن ساسة احلصرفويين و أدحقاد احلمجوس.

 % فهذا غباء مدقع ... فالفتراق صورته1.3 مفرقة ل يعني أن حلكل فرقة 73إذن الفتراق إحلى 
كسنة ودجماعة واحلشيعة 91احلحاحلية هي  % مفرق كأخرى ... ول فرق بين احلسنة1% و8% أهل 

علي شريعتياحلمرفكر اليراني واحلشيعة في أصل احلعقائد إل ما أدخله ساسة احلصرفوية .. يقول 
فيلسو ف احلثورة اليرانية : "وحلو خردجت كل احلمظاهر احلدخيلة علي احلتشيع فلن يبقي هناك أي

خل ف يذكر بين مذاهب السل م"... 
واحلمرفرق احلضـاحلة ل يعني دخوحلها في احلنار خلودهـا فيها بل هم كعصـاة احلمؤمنين إل احلذي يقتر ف

ككرفرية . بدعة 

رسا : مريكدساد كول كي رورما ا  أما بخصوص غير احلمسلمين فإن ال حلن يظلم عباد ه... قال ال تعاحلى:{ 
رن} [آل عمران :  ممي رعارحل ]108كظللماا قحللل

رعمبيمد} [فصلت :  رظللل م قحللل رك مب ررلب رورما  ]46ويقول تعاحلى :{ 
ال} [السراء :  كسو رر رث  رع ردحلتى رنلب رن  رعقذمبي كم ككلنا  رورما  لخررى  لزرر كأ مو مزررةة  روا مزكر  رل رت ]15ويقول :{رو

كحجة في احلدنيا سكتقا م يو م احلقيامة . احلذين حلم كتقم عليهم احل
 أحلف سنة .... أي أطول من عمر احلبشرية كله ...فل ينزعج احلملحد ول يقلق50ويو م احلقيامة مدته 

إل على نرفسهو ، فاحلدنيا والخرة  مسار وادحدو ، ثم دجنة أو نارو ، ل فرق بين المتحان في احلدنيا أو في
الخرة و ، فالخرة يمكن تسميتها احلبلوغ احلتكليرفي لهل احلرفترة !  !!

كدحجة تعدد احلديانات حلكيلحد ..  نسأحله سابرعا  : احلملحد احلذي يستخد م 
ككرفرك .؟  هل كرفر غيرك يبرر حل

حللسف هذا ما فعله فرعون من قبل.. عندما قال حلموسى : يا موسى حلن أؤمن حلك لن احلكرفار
كللورحلى} [طه :  من ا كرو كل الحلكق رما ربا رل رف ]51مودجودون منذ احلمقد م وكثيرون ..{ رقا

كسبحان ال تنطلي على كثيرين .. هذ ه دحجة دجهلء بكماء و
ككرفر ه وقلة أدبه مشكلة احلملحد أو احلربوبي أنه يرفرح بموضوع كثرة احلدياناتو ، ويتخذ المر ذريعة حل

كمقتضى ودجود ه ويظن أنه بذحلك استطاع مع خاحلقه ورازقـه .. ويتخذ المر ذريعة حلترك احلبحث في 
أن يجد مبررا حللهروب بشنيعة كرفر ه .

 : حلكن تبقى مشكلة سيقول احلملحد .. ما احلمانع أن يكون أدحد آحلهة تلك احلديانات احلوثنيةارثامةن
الرضية احلوضعية احلبدائية هو الحله احلحقيقي ؟ 

وهذا خطأ شديد وخطل خطيرو ، فل يودجد معبود في دجميع ديانات الرض إل ال .. وخلفنـا مع
بقية الديـان حليس لنهم ل يعبدون الو ، وحلكن لنهم دجعلوا ل شركاء في احلدعـاء واحلطلب

واحلتصر ف في احلكون .. فجميع أديـان الرض تعبد ال وهو عندهـا احلخاحلق احلعظيم .. دحتى أكثر
 حلكنهم دجعلوا حله شركـاء متشاكسون نسبوهم حللخاحلق واعتبروهم أدنىة؛احلديانات إغراقا في احلوثنيـ

.Subordinationismمنه منزحلة - آحلهة صغيرة – 
كهدمت كلها يو م فتح مكة.. اماو ،  ال ذحلك احلمكان احلصغير كان يودجد ثلثمائة وستون صن فرفي احلكعبة مث
كهلم مإلل لعكبكد حلكن هذ ه الصنا م كانت كتتخذ وسائط متعددة لحله وادحد … قال احلقرآن على حلسانهم {رما رن

كزلحلررفى }[احلزمر ملل  قركبورنا مإرحلى ا ).3محلكيرق
ما يعبدونهم إل تقرابا وواسطة إحلى الو ، وقد أحلغى ال احلواسطة بينه وبين خلقه على حلسان دجميع

لل مملل رب رحلمكد  مل الحل كلل كق لن ا رض رحلريكقوكحل لر رلل روا مت  روا لسرما رق احل رخرل لن  لم كهم  رسرألحلرت أنبيائهو ، وحلذا يقول تعاحلى :{رورحلمئن 
رن}[حلقمان كمو لعرل كهلم رل ري كر لكرث ].25رأ
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اما :-" أما الصنا م فلم يكن احلعرب يعبدونها حلذاتهاو ، وحلم يقول احلشهرستاني عن أوثان احلعرب قدي
تكن عندهم مجرد قطعة من دحجر" .

بل إنه يودجد في احلهند قريابا من أربعة آل ف من الحلهةو ، وهذا ل مثيل حله في احلعاحلمو ، ومع ذحلك كينظر
حلهذ ه احلكثرة احلكاثرة من الحلهة أنها صور وتجسيدات حللكائن احلوادحد العلى - ال سبحانه وتعاحلى -و ،

وهذا ما ذكر ه احلتقرير احلمرفوع إحلى احلحكومة احلبريطانية في احلهند وفيه أن : احلنتيجة احلعامة احلتي
انتهت إحليها احللجنة من احلبحث هي أن كثرة احلهنود احلغاحلبة تعتقد عقيدة راسخة في كائن وادحد أعلى .

209 ص 3ول ديورانت] مجلد [احلمصدر :- قصة احلحضارة حللملحد 
ويرى [ول ديورانت] أن هذ ه الحلو ف من الحلهة هي نرفس ما ترفعله احلكنائس احلمسيحية من تقديس

لل ف احلقديسين فل يتطرق إحلى ذهن احلهندي وحلو حللحظة وادحدة أن هذ ه الحلهة احلتي ل دحصر
حلعددها حلها احلسيادة احلعليا .. احلمصدر احلسابق

وحلذا فقد كان احلنزاع بين احلرسل وأقوامهم في تودحيد الحلوهية " إفراد ال باحلعبادة "و ، ل في تودحيد
احلربوبية "إفراد ال باحلخلق "و ، وحلهذا حلم ريرد احلتكليف بمعرفة ودجود احلصانع وإنما ورد بمعرفة

احلتودحيد ونرفي احلشريك .. يقول شيخ السل م ابن تيمية ردحمه ال :" ومن ظن في عباد الصنا م
أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق احلعاحلم أو أنها تنزل احلمطر أو أنها تنبت احلنبات أو تخلق احلحيوان أو
غير ذحلكو ، فهو دجاهل بهم بل كان قصد عباد الوثان لوثانهم من دجنس قصد احلمشركين باحلقبور

359-1حللقبور احلمعظمة عندهم "مجموع احلرفتاوى 
اعـا ... واحلجميع يؤمنون باحلخاحلقو ، فاحلغريزة احلدينية احلتودحيدية تودجد في فتودحيـد ال فطرة احلبشـر دجمي

كل العصار والصقـاع وهي إدحدى احلنزعات احلخاحلدة حللنسانية .

 طاحلما أنه منذ احلبدء واحلتودحيد هو الصل حلماذا علم الثار - الركيوحلودجي - واحلحرفرياتتاسرعا :
كيخبرنا بعكس ذحلك ؟ 

إدجابة هذا احلسؤال بسيطة حللغايةو ، وهي أن احلمودحدين ل يصنعون تماثيل ول أيقـونـات ول معابد ..
فاحلذي يقرأ احلتاريخ عبر احلتماثيل واليقـونات سيقرأ تاريخ احلوثنيين احلذين دجعلوا مع احلخاحلق آحلهة

صغيرة .. وهذا مصدر ضلل احلملحدين في احلبحث !!
وحلذا يرى [لنج] و[باسكال] و[شميث] و[بروس] و[كوبرز] وغيرهم وهؤلء من كبار احلبادحثين
الو ، وأن كل معبودات احلوثنيين دجاءت كمردحلة تاحلية حلعبادات في أصول الديان أن احلتودحيد كان أو

ال ثم احلوثنية واحلتعددية تأتي في مردحلة تودحيدية كيعبد فيها ال احلوادحد الدحدو ، فاحلتودحيد كان أو
 لدحقة .

andrew lang : the making of religionاحلمصدر : 

 حلكن زميلنا احلملحد ل يدرك أن احلمرفرق الحلحادية ل دحصر حلهاو ، وكل فرقة إحلحادية تلعنعاشررا :
كأختـها فهناك :

إحلحـاد شيوعي
إحلحاد علماني
إحلحاد حليبراحلي

إحلحاد سلبي
إحلحاد إيجابي

لديني إحلوهي
لديني متوقف
لأدري وقتي
لأدري دائم

strong atheism
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weak atheism
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والحلحـاد احلشيوعي ينقسم بدور ه إحلى
إحلحاد شيوعي حلينيني
إحلحاد شيوعي ماوي

إحلحاد شيوعي ستاحليني
إحلحاد شيوعي بلنكي

إحلحاد شيوعي تروتسكي
والحلحاد احلشيوعي؛ ينقسم إحلى آل ف احلمرفرق وكما يقول احلشيوعي احلشهير مكسيم حلوروا في كتابه
"رادة الشتراكية احلرفرنسية" يقول: "لشك في أن هناك اشتراكيات متعددةو ، فاشتراكية بابونو ،

تختلف أكبر الختل ف عن اشتراكية برودونو ، واشتراكيتا سان سيمون وبرودونو ، تتميزان عن
اشتراكية بلنكيو ، وهذ ه كلها ل تتمشى مع أفكار حلويس بلنو ، وكابيه وفورييهو ، وبيكور و ، وإنك ل

تجد داخل كل فرقة أو شعبة إل خصومات عنيرفةو ، تحرفل بالسى واحلمرارة ".
هذا في فرنسـا ودحدها فما باحلنا بترفريعات تروتسكي وستاحلين وماو وبول بوت وكوريا احلشماحليةو ،

كلخرى. وآل ف احلترفرعيـات والنشقاقات ا

وهكذا كل فرقة من احلرفرق الحلحـادية تنقسم على نرفسهـاو ، وتتشظى وتترفتت إحلى ما ل نهاية
واحلعلمانية الحلحادية تنقسم إحلى: 

إحلحاد علماني سطحي
إحلحاد علماني مستنير
إحلحاد علماني متعمق
إحلحاد علماني نضاحلي

إحلحاد علماني صراعي
إحلحاد علماني منرفتح
إحلحاد علماني فعلي
إحلحاد علماني دجديد

إحلحاد علمانية واقعي
 في تركياfascist-secularismواحلعلمانية احلرفاشية 

اضا وكلها علمانيات متنازعة ومتضاربة وتحارب بعضها بع
وظهرت في احلغرب مصطلحات 

إحلحاد رأسماحلي رشيد
إحلحاد رأسماحلية دحقيقي
إحلحاد رأسماحلي شكلي
إحلحاد رأسماحلي منبوذ

وعلمانية فرنسا تختلف تما م الختل ف عن علمانية هوحلنداو ، وكلهما ل تمتان بصلة حلعلمانية
اماو ، وهكذا . أمريكاو ، وعلمانية احلصين كأنها دين آخر تما

و دجنة احلملحد احلشيوعي حلن يدخلها احلملحد احلليبراحلي .. 
والحلحاد احلشيوعي يرى ضرورة تصرفية الحلحاد احلرأسماحلي دجسدايا كما في وثيقة احلكولك حلزعيم

احلبلشرفة حلينين .

كمطلقو ، وستاحلين يقو م بتصرفية تروتسكي وداخل الحلحاد احلشيوعي كل طائرفة تزعم أنها احلحق احل
كمنظر حللشيوعية في احلعاحلم-و ، بدافع احلحرفاظ على احلشيوعية الحلحادية احللينينية. -ثاحلث أكبر 

وكوريا احلملحدة احلشيوعية احلشماحلية؛ ترى أن كوريا احلرأسماحلية احلجنوبية خطر على احلعاحلم يجب
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سحقه .
وكل احلصراعات الوربية في احلقرن الخير واحلتي راح ضحيتها ربع سكان أوربا كانت علمانية

 % وحلم يدخل فيها دحزب ديني وادحد . 100إحلحادية 
   احلتي تعني أن القوى يسيطرSocial Darwinismوظهرت مدرسة احلداروينية الدجتماعية 

ثقافايا وفكرايا وبيوحلودجاياو ، واحلضعيف ينسحب بهدوء إحلى أن يموت ..!! وهي مدرسة احلقتل احلبطيء
حللخر طباقا حللتنظير احلدارويني ورؤيته حللجنس احلبشري .

كمنظر الحلحاد احلدارويني في احلقرن احلتاسع عشرو ، واحلذي أكد على ضرورة وظهر هربرت سبنسر 
احلقتل احلبطيء حللجنس احلبشري يقول باحلحر ف :"فإن فكرة وسائل احلوقاية احلصحية وتدخل احلدوحلة في

احلحماية احلصحية حلمواطنيها وتلقيحهمو ، تعارض أبسط بدهيات النتخاب احلطبيعيو ، إن مساندة
احلضعرفاء أو محاوحلة دحماية احلمرضى واحلحرص على بقائهمو ، يتأتي في تحلد صارخ حلقانون

احلطبيعة ."
Social Status, p.414-415

اما ل ينتمي حلنرفسو ،وهكذا تحول الحلحاد إحلى آحلة قتل باردة ضد الخر كملحادا طاحل  دحتى وحلو كان 
احلطائرفة واحلعنصر واحلجنسو ، وكانت احلنتيجة مقتل ربع سكان أوربا في مجازر دحربين عاحلميتين ل

لن من الديان.  كمتـان بصلة لي دي ت

واحلحمد ل رب احلعاحلمين 
--------------------------

كمعتقدات  * الدحصائيـات احلواردة في احلمقال صادرة عن مؤسسة بيو المريكية لبحاث الديان واحل
http://www.pewforum.org/

لماذا الشر موجود ؟ 
المصائب لوالزلزل لوالبراكين لوالشرلور في هذا العالم!

يتسائل الكاهن الملحد؛ لماذ الشر موجود ؟
لونحن نقول أن الشر أكبر دليل على لوجود ال !

ارا احلخير واحلشر مودجودان وشاء ال ودجودهمـا .... امتحاانا واختبا
رن} [النبياء :  ردجكعو لر رومإرحلليرنا كت اة  مر مفلترن رخلي روالحل لشقر  رورنلبكلوككم مباحل مت  رملو لس رذامئرقكة الحل لل رنلرف ]35{كك

رغكرفوكر] [احلملك :  كز الحل مزي رع كهرو الحل رو ال  رعرم رسكن  لدح ككلم رأ روككلم رألي رحريارة محلريلبكل روالحل رت  لو رم رق الحل رخرل ]2{الحلمذي 
إذن احلخير واحلشر مودجودان لننا في دار امتحان ... 

كمعضلةو ، فليس ثمة مبرر مشكلة احلربوبي واحلملحد أنه يعتر ف بودجود احلشرو ، ويعتر ف أن ودجود ه 
حلودجود ه إل في الطار احلديني !

الطار احلديني هو احلودحيد احلذي كيقد م احلترفسير ... 
حلكن احلسؤال .. حلماذا نقول أن احلشر أكبر دحليل على ودجود ال ؟ 

كمدركو ، إذ حلو كان النسان ابن احلطبيعة أو ابن احلمادةو ، وتجري كمستوعب وغير  ال غير  احلشر أص
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عليه قوانين احلطبيعة احلحتميةو ، فلن يدرك ودجود احلشرو ، وحلن يستوعب ماهية احلشر ول معنى كلمة
شرو ، فهل كتدرك أكثر احلحيوانات تطوارا - طبقا حللداروينية - معضلة احلشر ؟

كحجة فاستيعاب احلشر يعني أننا حلسنا أبناء هذا احلعاحلم وأننا نبحث عن عاحلم كلي احلخير وفي هذا احل
الوحلى والقوى حللدين .. 

كدحجتي ضد ال أن احلعاحلم بدا في منتهى احلقسوة واحلظلم .. يقول [إس . سي . حلويس]: " وقد كانت 
وحلكن كيف دحصلت على مرفهو م احلظلم واحلعدل هذا ؟

إن احلمرء ل يصف خطاا بأنه غير مستقيم إل إذا كانت حلديه فكرة ما عن ماهية احلخط احلمستقيم ..
ككنت كأقارن هذا احلعاحلم حلما دعوته غير عادل ؟ فبماذا 

اها من الحلف إحلى احلياء إذا دجاز احلتعبيرو ، فلماذا ودجدت أنا نرفسي في وإذا كان احلعرض كله سيائا وتاف
اءا من احلعرض ؟ ردة فعل عنيرفة هكذا كتجاههو ، مع أني من احلمرفترض أن أكون دجز

إن النسان يشعر باحلبلل عندما يسقط في احلماءو ، لنه حليس دحيواانا مائاياو ، أما احلسمكة فما كانت حلتشعر
باحلبلل.

اعا أن أتخلى عن مرفهومي حللعدل بمجمله بقوحلي إنه حليس شيائا سوى فكرة خاصة وكان من شأني طب
كركن تلك احلحجة كان اضا دحجتي ضد الو ، لن  من بنات أفكاريو ، وحلكن حلو فعلت ذحلك لنهارت أي

ال وحليس فقط أنه حلم يصد ف أن كيرضي ميوحلي .  احلقول بأن احلعاحلم غير عادل فع
وهكذا فرفي محاوحلتي إثبات عد م ودجود الو ، تبين حلي في ذحلك احلرفعل ذاته دحقيقة ودجود هو ، لن النسان
اءا على ذحلك يتبين أن لل ما كيرغم على احلتسليم بودجود مرفهو م احلعداحلةو ، وبنا بإنكار ه ودجود احلعدل في فع

الحلحاد ساذج دجادا.

وحلو كان احلكون كله عديم احلمعنى حلما كان قد تبين حلنا إطلاقا أنه عديم احلمعنى .
ككنا اما بهذا : حلو حلم يكن في احلعاحلم نورو ، وحلم تكن في احلعاحلم مخلوقات حلها أعين حلما  فاحلوضع شبيه تما

كظلمة كلمة عديمة احلمعنى .." انعر ف قطع كظلمة مسيطرة وحلكانت احل ا أن احل
C.S. Lewis response

إذن احلشر هو أكبر دحليل على أننا حلسنـا أبناء هذا احلعاحلم... وأن احلمقدمة احلدينية هي احلودحيدة احلتي
تملك احلترفسير واحلمعنى واحلقيمة..!!

حلكن احلملحد يتردد مراة أخرى ويقول : " علم ال كلي إذن احلمرفترض أنه يعلم ماذا سنرفعل ... حلماذا
إذن كيدخلنا في هذ ه احلتجربة وهو يعلم أن احلكثيرين منا سيضلون ..؟"

رل  : ل يودجد عاقل يكرفر بودجود ال لن علم ال كلي ..إل احلملحد !!ألو
 : هل علم ال احلكلي يمنع أن يتيح حلنا احلرفرصة حلكنققيم أنرفسناو ، ونرى بعين احليقين أننا نستحقثانريا

رككرفوراا [النسان :  لما  رومإ مكراا  رشا لما  رل مإ لسمبي رهردليرناك ه احل ]3احلجنة أو احلنار ؟ مإلنا 

ال ... إذن اترك احلحياةثالرثا  : حلو قال احلملحد ... حلكني ل كأدحب هذا الختبار وكأريد أن أخرج منه دحا
احلتي وهبها حلك هذا احلخاحلق وكمت الن! .. وصدقني حلن ترفعل وستتمسك باحلدنياو ، فطاحلما استسلمت

حللختبار فعليك أن تعمل بأقل مقتضياتهو ، وهو شكر احلذي خلقك ووهبك كل هذ ه احلنعم .. 
وال سبحانه أخبرنا أنه حلن يترك احلكافرو ، احلذي كرفر بأبسط احلبدهيات وهي خلقه وتجرأ على ال
أمحليلم} [فصلت : 

لب ر معرقا روكذو  ررلة  لغمرف رم ]43ودجحد ه واستكبر وأدجر مو ، أن يمر بشنيعة كرفر ه {إن ال رحلكذو 
حلكن هل ال يحتاج حللشكر واحلعبادة ؟

اعا أنه بقدر ال غني عن احلعاحلمينو ، حلكنه يعلم أن عباد ه حلن يصلحهم إل عبادتهو ، ونحن نعلم دجمي
ال حلم تعد عند ه محرمات .. ودحتى حلو حلم ابتعاد النسان عن ال بقدر استحلحله حللمحرماتو ، لنها أص

يرتكبها فإدجازته لرتكابها أعظم شناعة من ارتكابه هو حلها .
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كملحد كينكر ودجود إذن مشكلة احلكافر هي مشكلة كل طاحلب خايب وفاشل ... ووقت المتحان احل
كلستاذو ، ووقت احلنتيجة احلربوبي كينكر ودجود المتحانو ، حلكن احلمعيـار ل يضعه احلطاحلب احلرفاشل ول ا

كلستـا - ول احلمثل العلى-.ذ احلخايب.. احلذي يضع معيـار المتحان هو ا

محكمة الحلهية أن كيختبر النسان فيما هو دون ذكائه احلرفطري بكثيرو ، ومع ذحلك فشل في حلقد قضت احل
مر} [احلملك :  لسمعي مب احل رحا لص ككلنا مفي رأ رما  كل  لعمق لو رن كع رأ لسرم ككلنا رن لو  ]10الختبار خلق كثير .. {رورقاكحلوا رحل

فل يودجد شيء يسمى شر في احلعاحلم احلماديو ، وإل فكيف تبحث عن دحل حلمشكلة احلشر ؟
كيف أصل تشعر بودجود احلشر ؟

كيف تتمرد على قوانين احلطبيعة احلمادية احلحتمية ؟ 
احا فيستحيل أن تشعر باحلشرو ، فداخل احلعاحلم الحلحادي ل يودجد معنى مادي إذا كان الحلحاد صحي

حللشر أو احلظلمو ، فاحلشر أو احلظلم هو وضع احلشيء في غير محلهو ، ومحل الدحداث في عاحلم الحلحاد
ان هو نرفس احلمحل احلذي تحدد ه احلقوانين احلرفيزيائيةو ، وبما أنه ل تودجد ذرة تخاحلف تلك احلقوانين.. إذ
كل دحدث في احلكون احلمادي قد كوضع في محله احلماديو ، وحلذحلك احلمرفترض أل يودجد في احلمجتمع

الحلحادي ول في احلكون احلمادي ظلم أو شر .
من احلرفيزيائيمة لل احلقواني كع ك كح ئ ماداياو ، بل يتب ري ل يخط لط عصب من بما فيه من نشا كغ النسا و دما

رل ةل قاطةع على أن احلمسئو كسنمنها وإذا قلنا بودجود احلشر أو احلظلم فهذا دحلي احلصحيحمة ول يتمرلد على 
رن ماديةو ، وهنا سنعود لت ول قواني عن احلخطمإ وأيضاا احلمردجع احلذي به دحكمنا على خطئه حليس ترفاعل

كن من قيلم وأخلق "ما هي إل إحلى ميتافيزيقيا الخلقو ، فإن ادعى احلملحكد أن ما يحتككم إحليه النسا
اة اة نرفسي كن أنها دحاحل لت وتقاحليد". نجيكبه: حلكنك ل تؤم لت نرفسيلة وعادا ةن وضعيةة نتجت عن دحال قواني

ة ف مت هو تصر كح احلذرا اة أخرى, فحتى تناط اة مادي قطح ئ دحاحل رخ حللروح بل هي دحاحلةة ماديةة ل يمككنها أن كت
مة احلصحيحة. ل خطأ فيه ما دا م موافاقا حللقوانين احلرفيزيائي

( احلسلوك احلمادي احلسليم حللذرة في احلدماغ) + (احلسلوك احلمادي احلسليم حللذرة في احلدماغ) + ..... =
سلوك مادي سليم في احلدماغ.

فمن أين أتت إذن تلك احلمعاني احلخاطئة احلتي كيمثلها ذحلك احلسلوك احلمادي احلسليم؟ 
الن هل تودجد داحلة تربط بين (سلوكيات احلمادة في احلدماغ) وبين (احلقيم الخلقية)؟ إذا قلنا بودجود
احلداحلة فقد عدنا حللميتافيزيقيا من أوسع أبوابهاو ،  وإن حلم يكن رثمة داحلة فلن تقنع أدحادا بودجود احلشر أو

-1احلظلم وستنهار احلرفكرة الحلحادية نرفسها .-
فاحلشر واستيعابه أكبر دحليل على ودجود الو ، وعلى صحة احلقضية احلدينية واحلتكليف الحلهي!

---------------------
كمقتبسة من منتدى احلتودحيد ببعض احلتصر ف والضافات. - احلرفقرات الخيرة 

لماذا الكون بهذه الضخامة لوالرض بهذه البساطة لوالتفاهة بالةنسبة لحجم الكون ؟

رل:  هل ال ترفرق معه الدحجا م مثلنا نحن احلبشرو ، حلماذا يحاول احلملحد في كل أطرودحاته أن يؤنسألو
ال؟  الحله ؟ هل ال يهتم باحلرفيل ول يهتم باحلنملة حلرفارق احلحجم احلمليوني مث
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 : احلسماوات والرض مصدرهما نقطة أصغر من رأس احلدبوس أحليس كذحلك يزعم كلثانريا
فيزيائيي احلعاحلم طبقا حللبيج بانج ؟

: احلحجم نسبي وحلو تحوحلت احلمجموعة احلشمسية كلها إحلى ثقب أسود فلن تتجاوز دحجم دحجرثالرثا 
 سنتيمتر مكعب . 0.9صغير أو خراج في قرفا أدحدهمو ، دحجم الرض 

 : حلو دحدث أن كل شيء دحوحلنا زاد أحلف ضعف هل سنكتشف المر ؟ هل سيتغير شيء ؟رابرعا
طباقا حللنسبية احلعامة ل شيء احلبتة سيتغير ويستحيل اكتشا ف المر إل حلو تغير طول ثابت بلنك

مليار مليار مليار ضعف ساعتها ربما نكتشف المر . 
إذن احلقضية حليست بالدحجا م ول احلحكم على الشياء يكون بالدحجا م والوزان والثقال .. 

احلقضية هي إدراك هذ ه الشياء واستيعابهاو ، والن هل ثمة شيء يستوعب هذ ه احلعلقات بين
الدحجا م إل النسان ؟ هل ثمة شيء يدرك احلرفوارق إل النسان ؟ هل ثمة شيء يدرك احلقوانين

وضخامة الفلك وعظمة احلخلق وروعة العداد بعناية إل النسان ؟ 
هل ثمة شيء يدرك أن احلوردة دحمراء وبديعة احلتنسيق واحلجمال غير النسان ؟ هل ثمة شيء

يدرك مدارات الفلك وعظمة احلخلق وروعة احلمنظومة احلرفيزيائية احلتي تحكم احلكون غير
النسان ؟ 

ال إل النسان .. هل ثمة هل ثمة شيء يدرك مخاطر النرفجارات احلنجمية في مجرة [أندروميدا] مث
شيء يهتم بأدحداث احلرفضاء ومدارات الفلك غير النسان ؟ 

إذن ل يختلف احلعلماء على أن النسان مركز احلكون إدراكايا وسيكوحلودجايا ودحدياثا فيزيائايا ومنذ
الزل دينايا .

الهوس الجةنسي عةند العرب؛ ثأسطورة ثيردلول ج لها الملحدة لوثيصددتقها العلم .

احلهوس احلجنسي عند احلعرب 
ويستدل احلملحد ب:

- أكبر نسبة تحرش في احلعاحلم تودجد في مصر.1
 في دجودجل.sex- احلدول السلمية أكثر احلدول بحثاا عن كلمة 2
كسعار احلجنسي.3 - احلكبت احلمودجود في احلعاحلم السلميو ، مصدر رئيس حلهذا احل

الرد : 
احلهوس احلجنسي عند احلعربو ، كأسطورة ققذرة ودعاية دحمقاءو ، يروج حلها ملدحدة خبثاءو ، وإعل م

كسذج. عميلو ، ومسلمون 
واحلميل احلجنسي في أصله غريزة طبيعية خلقها ال ودجعلها دافعاا حللحرفاظ على احلنسلو ، حلكن نمط

كمقلداا حللغرب- صار يرفترض في دحياة كل شاب عربي بضع سنين يقضيها في دحياتنا - احلذي أصبح 
لح صحيحو ، ومع هذا كان رادع احلدين في بلدنا احلعربية يمثل دحائط احللهو احلحرا م قبل أن يظرفر بنكا
صد دجوهري ضد احلزنا والغتصاب واحلشذوذو ، فلول احلدين كما يقول فوحلتير حلسرق احلخاد م وخانت

احلزودجة.

الغتصاب :
وحلذا فأقل دول احلعاحلم هوساا باحلجنس احلحرا مو ، هي -برفضل ال- احلدول السلميةو ، وأقل دول احلعاحلم

ارتكاباا حلرفادحشة احلزنا على الطلق هي احلدول السلميةو ، وأقل دول احلعاحلم ارتكاباا حلرفادحشة احلشذوذ
احلجنسي على الطلق هي احلدول السلميةو ، وحلذا فأقل معدلت اغتصاب تودجد في احلبلدان
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السلمية دحصرياا.. 
وهذ ه قائمة باحلدول احلتي تودجد بها أعلى معدلت اغتصاب في احلعاحلم باحلترتيب 

فرنسا 
أحلمانيا

روسيا 
احلسويد 

الردجنتين
بلجيكا
احلرفلبين
أسبانيا
شيلي 

حليسوتو 
http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes

أما احلدول السلمية فهي أقل دول احلعاحلم ارتكاباا حللغتصاب على الطلق وتأتي في ذيل احلقائمة ..
وتكاد تخلو احلدول احلتاحلية من دجريمة الغتصاب تماماا.. 

باكستان
احلسعودية 

احليمن 
http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes

إذن احلهوس احلجنسي قرين دحصري باحلدول احلغربية احلعلمانية عاحلية احلتقانةو ، وحليس باحلدول السلمية.
كنكرر مراة أخرى -برفضل ال- احلهوس احلجنسي قرين دحصري باحلدول احلغربية احلعلمانية عاحلية

احلتقانةو ، وحليس باحلدول السلمية.

 :مرض اليدز
 مليون نسمة في36- احلردجم الحلهي - احلذي يعاني منه AIDSومن دلئل ذحلك أن مرض اليدز 

احلعاحلمو ، واحلذي كيصيب سنوياا مليونين ونصف من احلبشرو ، يودجد بأقل معدلته على الطلق في
احلدول السلميةو ، وتكاد احلدول السلمية تكون خاحلية بأكملها من احلمرض باستثناء بعض

احلمهادجرين حللدول الوربية وأمريكا.
مصرفر تقريباا في أغلب احلدول السلمية - احلخليج احلعربي واحلبوسنة و يعامدل توادجد اليدز احل

واحلهرسك وتركيا وأندونيسيا ومصر وحليبيا واحلعراق وأفغانستان وتركمانستانو ، إحلخ..- .

الشذلوذ الجةنسي:
كخمس احلمجتمع20 فإن Homosexualityأما عن احلشذوذ احلجنسي  %من احلغربيين شواذ دجنسياا - 

احلغربي من احلشواذ - .
http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality

% من احلغربيين80 دوحلةو ، دحول قبول فكرة احلشذوذ احلجنسي تبين أن 39وفي مسح إدحصائي شمل 
% .1يتقبلون فكرة احلشذوذ احلجنسي... في دحين أن احلنسبة في احلدول السلمية ل تتجاوز 

http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-
homosexuality/

بل حلقد تجاورزت احلدول احلعلمانية عاحلية احلتقانة احلحدود في احلهوس احلجنسيو ، وصارت تطامحلب رسمياا
بإتادحة احلشذوذ احلجنسي بين احلردجال والطرفالو ، وظهرت دجماعات كبرى مثل احلنامبل

NAMBLAاحلتي كتنادي بإحلغاء دحادجز احلسن بين احلشواذ دجنسايا ... وباحلرفعل احلمنظمة نادجحة  
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تنظيريااو ، وحللمنظمة ادجتماع سنوي بنيويورك وادجتماعات كتعقد شهرايا بصرفة منتظمة باحلوليات
احلمختلرفة .

The North American Man/Boy Love Association NAMBLA
http://nambla.org/

ومن عجائب ما كيذكر أنه في دحرب احلخليج احلثانية كانت احلتعليمات احلمباشرة حللجنود المريكانو ، إذا
رأيت سعوديين كيشقبك أدحدهما في يد الخر فهذا طبيعي عندهم.

https://www.youtube.com/watch?v=M_CX-JjGFO8
وفي سويسرا يسير التجا ه رسمياا النو ، نحو ترفعيل قوانين كتبيح زنا احلمحار م.

كمقتنعاا بكأسطورة احلهوس احلجنسي عند احلعرب؟ هل ما زال احلملحد 

حلكن ماذا عن أكبر نسبة تحرش في احلعاحلم تودجد في مصر ؟
هذ ه أدحد أكاذيب وتلرفيقات احلملحدين احلعرب واحلعلمانيين احلعربو ، لن احلتحرش حلم كيعلر ف عاحلمياا دحتى
النو ، فرفي مصر احلنظرة والبتسامة من دللت احلتحرش وكيصلنف أصحابهما في قوائم احلمتحرشين

كمطلوبون حللعداحلةو ، وبداهاة احلسقف في احلدول الدجنبية كمتعمدة فأصحابها  دجنسيااو ، أما احلمصافحة احل
مرترفع دجدااو ، وربما يوصف احلرفجور بأنه حلباقة في احلتعاطي مع احلجنس الخرو ، فكيف توضع هكذا

إدحصاءات دون تحديد دللت واضحة ؟ 
وإذا نظرنا حللتحرش احلجنسي في احلعاحلم فإن احلسويد كاحلعادة تأتي في احلمرتبة الوحلى بنصيب السدو ،

 بليون دولر .11وفي كأستراحليا ودحدها تبلغ تكلرفة احلتحرش احلجنسي
http://www.thelocal.se/20090427/19102

 في دجودجل.sexأما بخصوص أن احلدول السلمية أكثر احلدول بحثاا عن كلمة 
 مليون امرأة9 مليون موقعو ، يعمل بها دحواحلي 4.2يبلغ عدد احلمواقع البادحية على شبكة النترنت 

 مليار دولر أمريكيو ، تأتى احلوليات احلمتحدة في قائمة أكثر احلبلدان امتلكاا12أدجنبيةو ، كتمدر دحواحلي 
حلصرفحات دجنسيةو ، تليها أحلمانياو ، ثم احلمملكة احلمتحدةو ، ثم استراحليا واحليابان وهوحلندا ثم روسيا وبوحلندا
كمودجهة رأساا نحو احلمستهلك الوربي وأسبانياو ، وهذ ه احلمواقع ربحية في احلمقا م الول وباحلتاحلي هي 

والمريكي. 
 مليون موقع = احلصرفر أو أقل4.2وحلسنا بحادجة إحلى إثبات أن نسبة احلمواقع احلعربية البادحية أما م 

ال. قلي
وحلن ندفن رؤوسنا في احلرمال ونقول إننـا ل نتعاطى مع هذ ه احلمواقع الدجنبيةو ، فنحن بشر

وأصحاب غرائز وذنوبو ، خاصاة وأن احلرفئة احلعمرية احلتي تتعامل مع النترنت في احلبلدان احلعربية
رمن يرى أن تصرفح احلمواقع دحق تجب احلدعاية واحلترويج هي احلرفئة احلشبابيةو ، حلكن فرق دجوهري بين 

رمن يعتبرها خصلة دنية يستغرفر ال بعدها وينوي أل يعود.  حله ويتربح من خلحلهاو ، وبين 
 في دجودجلو ،sexوعندما بحثت أنا في مسأحلة أن احلدول السلمية أكثر احلدول بحثاا عن كلمة 

تجاهلت احلمواقع احلعربية احلصرفراءو ، واتجهت رأساا إحلى دجودجلو ، أبحث داخله عن أهم نقاط احلبحث
حللعا م احلماضي في ثلث بلدان عربية وهي مصر واحلسعودية والماراتو ، وكانت احلنتيجة: 

مصر
borsayed indicants- أدحداث بورسعيد 1
higher elections commision احللجنة احلعليا حللنتخابات -2
٢٠١٢- تنسيق احلجامعات 3
.tahrir sqr ميدان احلتحرير -4
noor party- دحزب احلنور 5
Borma- بورما 6
justice and freedom party- احلحرية واحلعداحلة 7
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Mubarak trial- محاكمة مبارك 8
Presidential elections- إنتخابات احلرئاسة 9

.development project- مشروع احلنهضة 10
 السعودية

students results- نتائج احلطلب 1
insurance- احلتأمينات 2
Arab idol- عرب ايدول 3
Ramadan episodes 2012 ٢٠١٢- مسلسلت رمضان 4
Mohammad Mursi- محمد مرسي 5
Riyadh Explosion- إنرفجار احلرياض 6
Borma- بورما 7
free Syrian army- احلجيش احلسوري احلحر 8
Shura counsel- مجلس احلشوري 9

Sandi storm- اعصار ساندي 10
المارات

1 -Gangnam Style
2 -iPad 
3  -Olympics 2012
4  -Samsung Galaxy S3 
5 -The Avengers
6 -Skyfall
7 -Hurricane Sandy
Ramadan episodes 2012 ٢٠١٢- مسلسلت رمضان 8
9 -KONY 2012

Syrian Revolution- احلثورة احلسورية 10
arabcrunch.com/2012/12/top-google-search-trends-in-egypt-uae-and-

saudi-arabia-in-2012.html

أما عن احلكبت احلمودجود باحلعاحلم السلميو ، وأنه مصدر رئيس حلهذا احلسعار احلجنسي .
كسعار احلجنسيو ، كلسطورة احلتي تربط بين احلكبت واحل فقد تبين في ثنايا هذا احلمقال مدى سخافة تلك ا
كسعارااو ، كسعاراا في احلجنس على الطلقو ، وأقلها إبادحية هي أقلها  فأكثر احلدول إبادحياة هي أكثرها 

وقد أثبتت دراسات احلطب احلنرفسي احلسلوكي أن ضبط احلغرائز يؤدي إحلى تهذيبهاو ، في مقابل أن
إفلتها يجعلها تتحول إحلى فيضان كاسح.

ورودجون حللعكسو ، ربما هم يؤقملون ول أدري كيف انقلبت الية عند احلملحد واحلعلماني وصاروا كي
كسعار شيوع احلرفادحشة في بلدنا السلميةو ، فيكذبون من أدجل ذحلك ويخترعون أسطورة احلربط بين احل

واحلكبت .
مطبقاا حلطب احلنرفس احلسلوكي فإن احلردجل الوربي كيرفكر قي احلجنس كل  % من42 دقائقو ، و6ف

% من المريكيين50احلبريطانيين يقيمون علقة مع أكثر من شخص في نرفس احلوقتو ، بينما 
يقيمون علقات غير شرعية (أي مع غير أزوادجهم ) !

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stmاحلمصدر :
وفي أمريكا ودحدها يقتل الدجهاض أكثر من مليون طرفل سنوياا.

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm

51

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stm


وعندما دحاوحلت فرنسا منذ فترة قريبة تقنين أوضاع بيوت احلدعارة بهاو ، خردجت ثورة كبرىو ،
قشرع أنsex is work و sex=workورأغلقت احلعاهرات احلشوارعو ، ورفعن لفتات  كم  واضطر احل

اما الخيرة هي ينزل على رغبة احلعاهراتو ، وفي إسرائيل أكبر احلمظاهرات في احلخمسين عا
دحصرية حللشواذ دجنسياا وحلطلباتهم احلتي ل تنتهيو ، وأكبر نسبة من احلتظاهرات في أوربا وأمريكا

ممثليو ، أما متعلقة مباشراة برغبات دجنسية وطلبات زيادة ودجبات إبادحيةو ، أو تسهيل زواج 
كعراة فل تكاد تخلو منها مدينة أوربيةو ، ومؤخراا سمحت احلسويد رسمياا بحق الستمناء كمظاهرات احل

في الماكن احلعامة.

الخاتمة 
كلسطورة احلتي تربط بين احلهوس احلجنسي واحلعربو ، أو بين احلهوس وهكذا يتبين حلنا فدادحة خطأ تلك ا

واحلمتدينينو ، إنها كأسطورة ذائعة احلصويتو ، واسعة النتشارو ، مقبوحلة حلدى قطاع عريض دجداا من
كمغرفلين. كسلذج واحلحمقى واحل احل

إن احلقاعدة احلرفطرية احلبدهية احلتي نخرج بها من هذا احلمقالو ، ومن الدحصاءات احلرسمية احلتي
أوردناهاو ، ومن احلمسح احلسلوكي لخلقيات احلمجتمعات تتلخص في أن "احلمرء إذا هوى ديكنكه فإنه

لردجه وبطنهو ، أكثر مما كيقاد من عقله وضمير ه". كيقاد من رف

مفهوم العبودية  لوالرق لوالرد على الشبهة .

العبودية، لولماذا توجد العبودية في الديان! 
رل :  احلعبودية هي مردحلة أساسية في تاريخ احلجنس احلبشريو ، ومن مقتضيات عصور بشريةألو

أصيلة .

: ل يودجد في تاريخ احلبشرية ديانة ول فلسرفة ول مذهابا ول مفرقةو ، إل وأدجازت احلرقثانريا 
واعتبرته بديهة ودجودية .

 اخترفاء احلرق في احلقرن احلماضي كان فقط حلظهور احلمكائن – اللت احلتي دحلت محل احلبشر –ثالرثا :
وإل فاحلرق كان وسيظل مودجوادا ما كودجد النسان .

 ل يودجد مانع ديني ول أخلقي ول مادي ول علمي ول فلسرفي ول إحلحادي يمنع منرابرعا :
مرقو ، واحلذي يزعم أنه يودجد مانع يترفضل بطردحه بالدحلة . ممارسة احل

رسا :  حلم يتوقف احلرق فجأة حلضجر احلعبيد أو حلرهافة إدحساس السياد .. وحلكن فقط نتيجة استغناءخام
مباشر عن احلعبيد باحلمكائن احلتي ظهرت في احلقرن احلماضي .

رسا  : حلم يعر ف احلتاريخ ناقادا حللعبودية على طول احلخط وانتهاء احلعبودية حلم يكن عن وعي احلعبيدساد
لة حلعد م احلحادجة إحليهمو ، وكما قلنا فقد دحلت احلمكائن وحلم يكن عن شرفقة السيادو ، وإنما دجاء كنتيجة بديهي

محل احلعبيد ... وحلذا يقول نيتشه " حلو أمطرت احلسماء دحرية لمسك احلعبيد مظلت ."
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وفلسرفة احلدنيا كلها أطبقوا على أن مرفهو م احلرق مرفهو م مقبول وسنذكر بعض المثلة :
ةي وكان من أشد احلمؤيدين حلها واحلحريصين عليها1 مه - كان أرسطو يرى أن احلعبودية أمر ربرد
- قال أرسطو : احلذي يخضع حللقانون هو أيضا عند مستوى ما من احلعبودية .2
-  دجمهورية أفلطون احلرفاضلة ل تخلو من احلعبيد .3
- يؤيد هيجل احلعبودية بشدة ويرى أن احلعبد يحقق متعته في خدمة سيد ه .4
- يقول كارل ماركس بدون عبيد ل ودجود لمريكا احلشماحلية .5

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1846/letters/46_12_28.htm

اعا : يرى هيجل أن احلغريزة الساسية في النسان هي احلرغبة في نيل العترا فو ، وفي هذا ساب
اماو ، دحيث أن احلعبد يحقق متعته في خدمة سيد ه وهو في ذحلك يسعى الطار فاحلعبد يحقق غايته تما

ال ل يعر ف أنه ينقصه شيءو ، إحلى احلرغبة في العترا فو ، واحلعبد ل يتمرد على سيد ه أبادا لنه أص
فهو رغباته احلمادية يحققها من أموال سيد ه ورغباته فوق احلمادية مثل احلرغبة في العترا ف يحققها

اصا حلسيد ه كان أكثر تحقياقا حلهذ ه احلرغبةو ، حلذا فاحلعبد ل ببراعته في عملهو ، بل وكلما كان أكثر إخل
يشعر أنه عبدو ، بل يتحرك في إطار عقلني يستوعبه ويستوعب سيد هو ، حلذا حلم يتمرد احلعبيد فاحلعبد

اما - . في احلبداية واحلنهاية مسوق إحلى احلدور احلمطلوب منه - كاحلسيد تما

 يقول دجون حلوك " احلملوك في أمريكا احلقديمة واحلذين كانوا يملكون أراضي شاسعة هم أفقرثامرةنا :
مادايا من عامل انجليزي في ورش مانشستر " فهذا صحيح على احلمستوى احلمادي ومستوى احلمتع
احلتي يحصل عليها احلعاملو ، حلكن احلملك حلديه من يعتر ف به فتزداد سعادتهو ، فاحلسعادة قيمة نسبية ل

علقة حلها باحلوسائل احلمادية احلمتادحة .

اصة وأنه بعد اختراع السلحة احلنوويةتاسرعا  : في حلحظة ما عندما نحتاج حللعبيد سيعود احلعبيد خا
ظهرت في الدب احلعاحلمي فكرة ادحتماحليةو ، أنه في أي حلحظة يمكن أن يخسر احلعاحلم كل احلتكنوحلودجيا

ارة أخرىو ، وفي فيلم محارب احلطريق   حللمنتجthe road warriorاحلحديثة ونعود حللخيل واحلجمال م
الستراحلي دجورج ميلرو ، نرى دحضارة مستقبلية قائمة على احلخيل واحلعربات احلتي تجرها احلحيوانات

.
86احلمصدر : نهـاية احلتاريخ... فرانسيس فوكوياماو ، ص 

اما سينتقد منظومة احلعمل واحلحياة احلوظيرفية النو ، - فاحلحياةعاشررا :  احلذي ينتقد احلعبودية الن هو دحت
احلوظيرفية هي رق دجزئي وفي تعريرفها احلرسمي: استقطاع ساعات معينة من وقت احلموظف حلصاحلح

مؤسسة أو شركة أو شخص ماو ، ويتقاضى مقابل ذحلك أدجارا-و ، وهو يستسيغ احلمنظومة احلوظيرفية
الن ول يستسيغ مسأحلة احلرق فقط بسبب احلمعاصرة – فهو معاصر حللمنظومة احلوظيرفية وحلم يعاصر

مسأحلة احلرق -و ، بل إن احلرفرق احلجوهري بين احلرق واحلمنظومة احلوظيرفية هو فرق زمني ل قيميو ،
كمشرعون !  فاحلمنظومة احلوظيرفية هي رق وقتيو ، وسخرة دجزئية كما يترفق على ذحلك احل

اضا احلرق حليس كما يحاول أن يصور الدب احلغربيو ، باحلصورة احلقاتمة حلمعاملة احلعبيد احلتي كانت أي
تجري في احلدوحلة احلرومانيةو ، فقد كان احلرقيق أئمة احلدنيا وعلماء احلدين ودوحلة احلمماحلك خير شاهد

عبر احلزمان. 

ةي عبر احلتاريخ وعبر احلجغرافيا .. واحلحرفاظ على دحقوق احلرقيق هو احلوصية مه إذن احلرق أمر ربرد
 "21-5احلعاشرة من احلوصايا احلعشر في احلتوراة " سرفر احلتثنية 

ممن قبل احلعبيد هو وصية النجيل " احلرساحلة إحلى واحلحرفاظ على دحقوق السياد وودجوب طاعتهم 
 "6:5أفسس 

اعا من احلرسل فقد اعا من الديانو ، وحلم يكن احلنبي -صلى ال عليه وسلم- مبد وحلم يكن السل م مبد
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دجاءت احلوصية مباشرة بحرفظ دحقوق احلرقيق في السل م .
حفظ حقوق الرتقيق في السلم :

- }واعبدوا ال ول تشركوا به شيئا وباحلواحلدين إدحسانا وبذي احلقربى واحليتامى واحلمساكين واحلجار1
ذي احلقربى واحلجار احلجنب واحلصادحب باحلجنب وابن احلسبيل وما ملكت أيمانكم إن ال ل يحب من

﴾ .36كان مختال فخورا} ﴿احلنساء
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم احلمؤمنات وال أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن- }2

﴾ .25بإذن أهلهن وآتوهن أدجورهن باحلمعرو ف } ﴿احلنساء
ال !! رمن أراد أن يتزوج من أمته أن ينكحهـا بإذن أهلهـا وأن يعطيهـا مهرهـا كام فأمر سبحانه 

- ) ل يقوحلن أدحدكم عبدي وأمتي وحليقل فتاي وفتاتي .....) صحيح مسلم.3
ون إخوانكم خوحلكم دجعلهم ال تحت أيديكمو ، فمن كان أخو ه تحت يد ه فليطعمه موما يأكل وحليلبسه4 - (إ

موما يلبسو ، ول تكلرفوهم ما يغلبهم فإن كلرفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ....). مترفق عليه

كدحكم اماو ، وأصبحت فترات تاريخية كاملة في  كدحكـا وحلذا صار احلرقيق في احلدوحلة السلمية ملواكا و
ارا على احلرقيق [ دوحلة احلمماحليك في مصر  مدحك .]بعض احلدول 

اصا على احلرقيق من السل م .. يكرفي أن تعلم أن هناك ول يعر ف تاريخ النسانية دينـاا أشد دحر
ثلثة يؤتون أدجرهم مرتين يو م احلقيامة:

- ردجل آمن باحلكتاب الول واحلكتاب الخر و ، ثم أدركني فآمن بي1
- وردجل كانت حله أمة فأعتقها وتزودجها2
- وعبد أدى دحق ال ودحق مواحليه .3

إذن احلردجل حلو أعتق دجاريته وتزودجها حله أدجر ه مرتين
واحلعبد احلذي يطيع سيد ه حله أدجر ه مرتين

كمترفق عليه " واحلذي نرفس أبي هريرة بيد ه حلول وحلذا قال أبو هريرة رضي ال عنه في احلحديث احل
احلجهاد في سبيل ال واحلحج وبر أمي لدحببت أن أموت وأنا مملوك ."

إذن ل تختلط عليك احلصورة احلنمطية احلتي رسمها احلغرب عن احلرقيق – احلعربدة احلرومانية
-واحلصورة احلتي دحددت حلنـا كأطرهـا اليـات والدحـاديث.. !!

حلكن يبقى احلسؤال : هل يحق حللملحد أن ينتقد مسأحلة احلرق ؟
قبل أن ينتقد احلملحد مسأحلة احلرق عليه أن يجيب عن التي :

- احلدوحلة احلودحيدة احلملحدة على ودجه الرض الن هي كوريا احلشماحليةو ، وداخل هذ ه احلدوحلة يتم1
 ودحسب هذاSongbunتقسيم احلناس رسمايا إحلى سادة وعبيدو ، في نظا م كيعر ف بإسم احلسونجبن 

احلنظا مو ، يتم تحديد كمية احلغذاء دحسب طبقة النسان وكذحلك يتحدد دحسب طبقته طبيعة احلعمل
احلمسموح بها والماكن احلتي يدخلها... هذا احلنظا م معمول به منذ قرابة نصف قرن وحلم نسمع أن

ملحدا عربايا أو علمانايا غربايا تمرد على هذا المر أو انتقد ه ..؟
http://en.wikipedia.org/wiki/Songbun

- أحليس احلتمرد على احلرق هو تمرد صريح على احلداروينية وعلى قانون كوني يحكم ودجودنا –2
طبقا حلمعتقدكم - وهو قانون احلبقاء حللصلح ؟

- أحليس احلتمرد على احلرق هو تمرد على احلحتمية احلمادية ؟3

- أحليس احلرق يساعد مباشارة على النتخاب احلطبيعي – عبر انتخاب القوياء والكثر سيادة – و ،4
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احا وكانت احلداروينية قضية دحتميةو ، لصبحت عودة إذن حلو كان احلملحد ملحادا وكان الحلحاد صحي
احلرق قضية دحياة احلملحد .. أحليس كذحلك ؟

- ما معنى الخلق .. هل تمت احلبرهنة عليها علمايا دحتى يتبناها احلملحد ؟5

- احلملحد ينظر حللنسان على أنه حلطخة بروتوبلزمية ثلثية البعادو ، دحدود احلطبيعة هي دحدود ه6
وقوانين احلمادة هي قوانينهو ، فكيف تسنى حله أن يستوعب احلخطأ في احلرق ثم ينتقد ه ؟

- ل يودجد حللخلق ترميز دجيني – تشرفير في احلجينات –و ، إذن حليس حلها مصدر مادي فكيف يتبنى7
ادجا أخلقايا ينتقد من خلحله عملية احلرق؟ احلملحد نموذ

ثم ما هو الضمير الذي يةنادي الملحد من خلله بخطأ الرق ؟
دفاع احلملحد عن احلرق هو دفاع في دحقيقته ملوث ميتافيزيقايا ...!!

ما هو احلضمير ؟
ما هي الخلق ؟
رمن هو النسان ؟

إذا حلم يكن حللخلق ودجود مادي في احلجينات فباطلة هي كومة احلرفضائل في هذا احلعاحلم ...!!
اما مستحيل لن احلضمير يسير عكس احلمادة – إذا حلم يكن حللضمير ترفاعل كيميائي كيرفرز ه – وهذا دحت

فباطل هو الستدلل به ..!!
إذا حلم يكن ال مودجوادا فالخلق غير مودجودة أو كقل هي حلغو فارغ ..!!

فاحلملحد حليس إنساناا وإنما يأتي في قمة احلمملكة احلحيوانية على أدحسن تقدير .. دحدود احلطبيعة احلمادية
هي دحدود ه .. ل كيعقل أن يتمرد على تلك احلحدود احلمادية أو قوانين احلطبيعة أو يلرفظها أو دحتى يرفهم

كمقدر حلها سلرفا ؟ معنى احلتمرد عليها .. هل احلذرة تتمرد على خط سيرها احل
إذن احلملحد في أدحسن دحالته تقود ه احلمادية احلحتمية واحلبيوحلودجية احلداروينية واحلبقاء حللقوى

والنتخاب احلطبيعي حللصلح ..
إذا حلم يستطع احلملحد أن يخرج بدحليل على ترفرد النسان أو مركزيته أو قيمة الخلق احلتي يحملها

فلن يستطيع أن يبرهن على أي شيء دجيد في هذا احلعاحلمو ، ول أن ينتقد أي شيء سيء في هذا
احلعاحلم ..!!

 النسان دجاء بمقدمة سماوية ... النسان دخل هذا احلعاحلم برأس مال أخلقي مبدئيلكن صراحرة؛
رهيب .. النسان يستحيل تبسيطه أو ترفكيكه طباقا حلرفلسرفة مادية دحتمية.. النسان شيء وقوانين

اما ...! احلملحد يدرك ذحلك تماماا وحلذا هو ينتقد احلصورة احلمشوهة من احلرق احلتياحلطبيعة شيء آخر تما
.ورث رؤيتها عن أنظمة احلعبودية في احلدوحلة احلرومانية احلقديمة

بعض الصور المشرتقة للعبيد في دلولة السلم! 
 ميلدية .1811إحلى 1240 عا مو ، منذ عا م 600ردحكم احلمماحليك مصر قرابة 

-نصف تاريخ مصر واحلشا م في السل م كان تحت سيادة احلمماحليك-و ، بل حلول خيانة محمد علي
ودجريمته احلشنعاء دحين قا م بذبحهم في مذبحة احلقلعة احلشهيرةو ، حلظل احلمماحليك سادة احلدنيا .

وفي عهدهم كانت دجميع احلمقاطعات واحلوليات يحكمها مماحليك .
احلشاهد الن أن السل م ل يمنع احلرقيق أن يكونوا سادة احلدنيا .. وفي احلحديث احلصحيح أن احلنبي-

صلى ال عليه وسلم- قال: ( كأوصيكم بتقوى ال .. واحلسمع واحلطاعة وإن كان عبدا دحبشيا .) كأمرنا
باحلسمع واحلطاعة حللرقيق دحين يحكمون بلدنا ..!!
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الو ، إحلى أن قد م بل إن قطز وبيبرس دحين وصلوا حلحكم مصر كانوا رقياقا وظلوا رقياقا زمنا طوي
احلتتار إحلى بلد احلشا م فادجتمع قطز بالعيان واحلقضاة والمراءو ، وطلب منهم دجمع احلمال حلتكوين
دجيش مصري عملق فقا م الما م احلعز ابن عبد احلسل م –ردحمه ال- وطاحلبهم أن يكاتبوا أنرفسهم

دحتى يقتدي بهم باقي احلمماحليكو ، فرفدوا أنرفسهم بأموال عظيمة– واحلمكاتبة في احلشريعة السلمية هي
اغا من احلمال حلسيد ه مقابل دحريته وهذا دحق دجوهري من دحقوق احلرقيق في السل م أن يدفع احلعبد مبل
– وباحلرفعل ظهر احلجيش احلمصري احلعملق .. حلكن احلسؤال هنا: ما قيمة احلمكاتبة في دوحلة السل مو ،

وما مدى أهمية احلتخلي عن احلعبودية في دوحلة إسلمية عادحلة وارفة احلظلل واحلخير والمان .؟

وكان احلمماحليك سادة احلدنيا وكان دجيش احلمماحليك من أعظم دجيوش احلدنياو ، وقد هز م احلمغول في
 ..1260معركة عين دجاحلوت عا م 

اضا احلسلطان احلمملوكي قنصو ه احلغوري احلذي دحكم مصر واحلشا م واحلحجازو ، انتصر على احلبرتغال أي
 و ، ودافع عن عدن وعن ديار السل م من1508احلتي تريد تطويق أفريقيا في موقعة مالبار عا م 

هجمة احلمستعمر احلجديد ..!!
وكان حللمماحليك دجهود عظيمة في شق احلترع ومشاريع عملقةو ، وحلم يكن في احلدنيا دجيش يضاهي
دجيش احلمماحليك إل دجيش احلخلفة احلعثمانية ... وحلول خيانة محمد علي ودجريمته احلنكراء في دحق
احلمماحليكو ، ربما ما تجرأ احلمستعمر احلغربي احلعرفن على ديار السل م وعلى استعمارها ول المر

من قبل ومن بعد ..!!

اضا سادة الخرة ... فأدجرهم ضعف أدجر احلسيد بنص احلحديث.. وحلذا تمنى أبو هريرة أن واحلرقيق أي
يصير عبادا في دوحلة السل م ..!!

إذن احلمشكلة هي احلصورة احلنمطية وحليس احلرق ..!!
وإل فإن بلل ابن رباح وعمار ابن ياسر وزيد ابن دحارثة وأ م أيمن وسمية بنت خياطو ، كلهم رقيق

مرقهم من قيمتهم شيائا .. وفي احلتابعين من وكلهم عظماء احلصحابة رضي ال عنهمو ، وما قللل 
احلعلماء احلرقيق احلعدد احلكبيرو ، منهم احلمحدث احلعظيم نافع موحلى ابن عمر وعكرمة موحلى ابن عباس
ومجاهد وعطاء ومكحول وابن سيرين واحلحسن احلبصري وسعيد بن دجبيرو ، أئمتنا وسادتنا رضي

ال عنهم أدجمعين ..!!

ما أكثر الملحدين في تاريخ أمة السلم؛  الرد على الخرافة

ل يودجد في تاريخ كأمة السل م ملحد وادحدو ، ومع ذحلك يأتي احلملحد ويزعم أن هناك عدد كبير من
احلملحدين في تاريخ السل م ..!!

احلملحد احلعربي يتيم فعليـاا ..ول يجد حله سابقاا يقول بشناعاته الحلحادية عبر تاريخ كأمة السل م ..
كلمة ونظرا حلشعور ه هذا باحلكيتمو ، اضطر أن ينسب الحلحـاد زوارا وبهتاانا إحلى احلكثيرين من دجهابذة ا

وعلمائها احلرفضلء عبر احلعصور ..!!

وقد وقعت تحت يدي مقالت ومقاطع فيديو ينشرها احلملدحدة بكثافة في النترنتو ، ينسبون فيها
الحلحـاد إحلى بعض أبنـاء كأمة السل م .. ونحن في هذا احلمقال كنرفقند كذب احلملحد وندافع عن دجهابذة
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كمعاصر هو إحلحاد احلكيتم واحلكذب على الئمة والعل م ..!! كلمة ..كونثبت أن الحلحاد احلعربي احل ا

ومشكلة احلملحد احلعربي أنه ل يعر ف احلرفرق بين الحلحاد الصطلدحي والحلحاد في احللغة ..
كمنكر حللصانع ..!! فيظن أن كل شخص كأطلق عليه حلرفظة ملحد أنه 

فالحلحاد في احللغة يشمل كل من يميل عن شرع ال .. 
أما الحلحاد الصطلدحي احلذي يعني إنكار احلصانع فهذا ل كيعر ف في تاريخ كأمة السل م .. 

كملحد وادحد ..!! ول يودجد في تاريخ كأمة السل م عبر احلتاريخ وعبر احلجغرافيا 

ثملحد لواحد ..!! ل يوجد في تاريخ ثأمة السلم عبر التاريخ لوعبر الجغرافيا 
- 1يقول ابن رشد " إن احلعرب كلها تعتر ف بودجود احلباري سبحانه وتعاحلى ."-

ويقول احلشهرستاني " وشبهات احلعرب مقصورة على شبهتين ..إنكار احلبعث .. وبعثة احلرسول ." -
2-

ويقول احلشهرستاني أيضاا " أما تعطيل احلصانع احلعاحلم احلقادر احلحكيم فلست أراها مقاحلة لدحد .. ول
-3أعر ف عليها صادحب مقاحلة." -

-4وحلذا " حلم يرد احلتكليف بمعرفة ودجود احلصانع وإنما ورد بمعرفة احلتودحيد ونرفي احلشريك ." -
بل وقد ذهب الحلوسي وابن كثير في ترفسيرهما إحلى أن احلدهرية كانوا يؤمنون بال حلكنهم ينكرون

احلبعث وهذا في ترفسيرهم قول ال تعاحلى {وقاحلوا ما هي إل دحياتنا احلدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إل
﴾ .24احلدهر وما حلهم بذحلك من علم إن هم إل يظنون} ﴿احلجاثية

وسنذكر فيما يلي احلشخصيات احلتي كوصرفت دجهل وزورا وكذبا بالحلحاد ..
كمنزهة عن احلخطأ بل بعضها حله أخطاء شنيعة في احلعقيدة حلكن وحليس معنى ذحلك أن هذ ه شخصيات 

هذا أمر ل علقة حله بالحلحاد - احلذي هو إنكار احلصانع - من قريب أو بعيد .

الفارابي 
 هجرية وكحلققب ب" احلمعلم احلثاني " نسبة حللمعلم الول أرسطو .. وهو شارح مؤحلرفات260كوحلد سنة 

أرسطو احلمنطقية ... وصادحب كتاب "الثار احلعلوية" واحلمنافح عن عقيدة احلتودحيد .. واحلذي قضى
عمر ه زاهدا متقشرفا حليترفرغ حلتأصيل فلسرفة احلتودحيدو ، ووادجب احلودجود ودحين مات صللى عليه سيف

احلدوحلة ابن دحمدان .. يقول احلرفارابي " معرفة احلحقائق احلقصوى كلها مصدرها ال واحلرفيلسو ف يتلقى
احلحقائق بواسطة احلعقل احلرفعال فتكون طبيعتها عقليه وحليس دحسيةو ، أما احلرسول فتأتيه احلمعار ف

-5كملنزحلة من عند ال بتوسط احلملك دجبريل ." -
اطا دجوهرايا في مدينته احلرفاضلة وهو اليمان بال احلوادحد الدحد حلكل أبناء ويضع احلرفارابي شر

احلمدينة .. فكيف كيقال عن هذا أنه ملحد ؟..!!

ابن سيةنا 
ال370كوحلد سنة   هجريةو ، وكان واحلد ه شيعياا إسماعيلياا .. وكحلققب ب " احلشيخ احلرئيس " وعاش مترفائ

في دجميع مرادحل دحياته وكان يعتقد أن احلعاحلم احلذي نعيش فيه أدحسن احلعواحلم احلممكنةو ، وكان حله تأثر
شديد بالسماعيلية في كتاباته وحلذا يعتبر ه شيخ السل م -ابن تيمية- من احلطائرفة السماعيلية ل

أكثر .
ارا باحلرفلسرفة احلباطنية عند ارا كثي وكان ابن سينا يقول باحلمعاد احلرودحاني ل احلجسمانيو ، فقد كان متأث

السماعيلية حلكن هذا شيء والحلحاد احلذي هو كرفر احلصانع شيء آخر تماما .
بل إنه حلما اعلتل وتكاثرت عليه المراض في نهاية دحياته اغتسل وتاب وتصلدق بما حلديه من مال

-6حللرفقراءو ، وأعتق غلمانه طلابا حللمغرفرةو ، وبدأ يختم احلقرآن كل ثلثة أيا م .-
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ابن طفيل 
كمضر احلعربيةو ، وهو احلرفيزيائي احلطبيب احلعاحلم493كوحلد سنة   هجرية في قرطبةو ، وهو من قبيلة 

احلرفيلسو فو ، قاضي الندحلس .. صادحب رواية "دحي بن يقظان " احلشهيرةو ، احلتي تروي قصة طرفل
نشأ في دجزيرة نائية بحضرة احلحيوانات فاهتدى برفطرته إحلى ال وظل يتعبد حله ...وقصة "دحي بن
كرققي احلرفكري كتصلنف في باب الحلهيـات وإثبات احلروح باحلرفطرة .. يقظان " قصة فلسرفية في غاية احل

-7-
هل هذا كيقال عنه أنه ملحد ؟ 

ابن رشد 
 هجرية .. فيلسو ف وفقيه وقاضي وفيزيائي وطبيب .. إما م أهل الندحلس احلماحلكيو ،520كوحلد سنة 

محكمة واحلشريعة شيخ فلسرفة السل م .. قاضي أشبيلية .. صادحب كتاب " فصل احلمقال فيما بين احل
ون احلحكمة هي من التصال" وهو احلكتاب احلذي يشرح احلجمع بين احلعقل واحلنقل .. يقول ابن رشد "إ

وطبعو ، احلمتحاوبتان باحلجوهر ورضيعة حلهاو ، وهما احلمصطحبتان باحل وشريعةو ، والخت احل صادحبة احل
واحلغريزة. " .. وريعتبر ابن رشد أن احلرفلسرفة هي " احلنظر في احلمودجودات واعتبارها من دجهة

دلحلتها على احلصانعو ، أعني من دجهة ما هي مصنوعاتو ، فإن احلمودجودات إنما تدل على احلصانع
- 8بمعرفة صنعتها وأنه كلما كانت احلمعرفة بصنعتها أتم كانت احلمعرفة باحلصانع أتم .".-
ثم يأتي ملحد معاصر وكيصنف ابن رشد في قائمة احلملحدين عند ه ..وال احلمستعان .!!

ابن الرالوندي
كغموضا في تاريخ كأمة السل م .. ل نعر ف هل مات في الربعين أ م احلثمانين من أكثر احلشخصيات 

انتقل بين احلديانات ..
كان يهودياا وأسلم حليستعز باحلدوحلة السلمية احلعباسيةو ، ثم أصبح معتزحلياا لنهم القرب حللخليرفةو ، ثم

كسنياا33هادجمهمو ، ثم احلتحق باحلشيعة احلباطنيةو ، وأحلف كتابا في تأييد احلشيعة مقابل   دينارو ، ثم أصبح 
كسنةو ، ثم صار يهودياا مرة كأخرى وألحلف كتاب احلبصيرة حلنصرة وأحلف كتاابا في احلتودحيد انتصاراا حلل

 درهم كأخرى ..100 درهمو ، ثم دحاول احلرد على احليهود فأسكته احليهود مقابل 400احليهودية مقابل 
- 9وممثل هذا عبء على احليهود واحليهودية ل أكثر..!! -

عبد ال ابن المقفع
 هجرية .. فارسي زرادشتي اعتنق السل م .. واتصل بعم أبي احلعباس احلسرفاح و أبي142كوحلد سنة 

دجعرفر احلمنصور احلخليرفة احلعباسيو ، وكانت علقاته احلسياسية سببا مباشرا في قتله وتلويث سمعته
كدحساد ه بعد موته .. وحلذا يقول وائل دحافظ في تصدير ه حلكتاب الدب احلصغير " ابن احلمقرفع من مقبل 
لون صادحبي حلبريء مما كنسب إحليه)) !.وحليت شعري كككتكبكه بين أيدينا تكاد تنطق قائلة : ((وايم ال ! إ

ررت ريكدك ه من رصمرف كيف ساغ حلرفلن وفلن وفلن ممن تردجموا حللردجل أن يجزموا بذحلكو ، وكلهم قد 
اما اتهموا أبا احلعلء احلمعري بذحلك دحتى قيض ال لن هي إل تهمة تناقلوها بدون بيان. ومقلد احلبرهان؟ إ

رمن أثبت باحلدحليل احلساطع واحلبرهان احلقاطع براءته. " ممن دجهابذة احلمتأخرين  حله 
وحلذا يقول د. عبد احلردحمن بدوي" ابن احلمقرفع رنسبت إحليه احلمعتزحلة احلكثير من القوال وهذا يردجع

-10إحلى احلحسد."-

ابن زكريا الرازي
 هجرية .. عاحلم وطبيب فارسي ومن أشهر الطباء في احلتاريخ .. وقد ابتكر خيوط250كوحلد سنة 

احلجرادحة وصنع احلمراهم .. 
حلم ينكر ودجود ال وكان يعتبر احلعقل هبة ال حليترفكر به النسان .. وهو صادحب كتاب "إن حللعبد

خاحلقاا ".. فكيف كيصنف في زمرة احلملحدين .؟

58



قسب إحليه في احلنبوات فيقول د. عبد احلردحمن بدوي " ابن زكريا احلرازي كل ما حلدينا عنه أما ما كن
- 11يردجع إحلى ما كيورد ه احلخصو م فضل عن ندرة هذ ه الثار أصل ."-

مسير أعل م احلكنبلء وحلم ينقل فيه مذلمة وادحدة يقول احلذهبي " أبو وحلذا كيثني عليه الما م احلذهبي في 
بكر و ، محمد بن زكريا احلرازي احلطبيب و ، صادحب احلتصانيف و ، من أذكياء أهل زمانه و ، وكان كثير

كحرمة و ، صادحب مروءة وإيثار ورأفة باحلمرضى و ، وكان واسع احلمعرفة و ، مكبا السرفار و ، وافر احل
على الشتغال و ، مليح احلتأحليف .. وحله كتاب : احلحاوي ثلثون مجلدا في احلطب و ، وكتاب : إن حللعبد

-12خاحلقا .. " .!! -

جابر ابن حيان 
 هجرية .. عاحلم مسلم عربي .. كيميائي وكيعد أول من استخد م احلكيمياء عمليا في101كوحلد سنة 

احلتاريخ .. وكتسمى بإسمه فيقال " علم دجابر " وكيقصد به احلكيمياءو ، وحله في احلكيمياء ما لرسطو في
احلمنطق.

معلم احلكيمياء "..  رعللم  ويوصف طبقا حلرفرانسيس بيكون أنه " أول من 
وهو أول من اكتشف الدحماض واحلقلويات وأطلق عليها هذا السم احلذي ما زاحلت تعر ف به في

 alkaliاحلغرب واحلشرق 
واستخد م احلمنهج احلتجريبي في أبحاثه .. وكان من أصحاب دجعرفر احلصادق .. وكان صوفيا دراسا

حللقرآن احلكريم .. !!
ول أدري ما علقة احلردجل بالحلحاد ..!!

الجاحظ
ارا فصار159كوحلد سنة   هجرية .. من كبار أئمة الدب احلعربي في احلعصر احلعباسي .. وكان فقي

يبيع احلسمك واحلخبز في احلنهارو ، ويكتري دكاكين احلووراقين في احلليلو ، فكان يقرأ منها ما يستطيع
قراءته... !!

لظا م احلمعتزحلي .. وحله مقالت في أصول احلدين ..وأشهر مؤحلرفاته " تتلمذ على يد إبراهيم بن سيار احلن
كمحلبا حللعلم واحلعلماء والئمة وملزما حلهم طيلة عمر ه ...  احلحيوان " و" احلبيان واحلتبيين " وكان 

كحجة في ثبت احلنبوة و ، و " احلرد على احليهود "و ، و "احلرد على احلجهمية ومن مؤحلرفاته في احلعقيدة " احل
-"13-

وما أدري كيف يوصف احلردجل بالحلحاد ...؟ !!

أبو العلء المعري 
 هجرية .. شاعر وأديب عربي من احلعصر احلعباسي .. قال ابن فضل احلعمري: "أخذ363كوحلد سنة 

عنه خلق ل يعلمهم إل الو ،كلهم قضاة وخطباء وأهل تبحر واسترفادوا منهو ، وحلم ريذكر ه أدحد منهم
بطعنو ، وحلم كينسب دحديثه إحلى ضعف أو وهن". 

آمن احلمعري بال إيماانا فطرايا وعقلايا يجعله ل يرتاب في ودجود احلخاحلق:
اما ... وحلست من معشر كنررفاة أثبت حلي خاحلاقا دحكي

مصلته بربه قوية وأعز عند ه من احلدر واحلياقوت: بل إن 
ري من دري وياقوتي وشاهةد خاحلقي أن احلصلة حله ... أدجل عند

انقطع عن احلدنيا وفارق حلذائذهاو ، وأطلق على نرفسه رهين احلمحبسينو ، وكان يصو م احلنهار ويسرد
احلصيا م سرادا ل يرفطر إل احلعيدينو ، ويقيم احلليل ول يأكل احللحو م واحلبيض والحلبان وليتزوجو ، وكان

-14يكترفي بما يخرج من الرض من بقل وفاكهة .-
اكتهم باحلزندقة بسبب رساحلته في احلغرفران حلكنها رساحلة مزح كان يمازح فيها صديقه ابن احلقارحو ،

وتظهر فيها مقدرة احلمعري احللغوية كما تبدو فيها مقدرته على احلسخرية واحلنقد ..!!
كمحدث أدحمد رودجد من يدافع عنه نافايا هذ ه احلتهمة. ومن هؤلء أبو فهر محمود شاكر واحل وحلكنه 
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رسلمى الخير كتابه:" كتاب النصا ف واحلتحري في دفع احلظلم شاكر واحلقرفطي وابن احلنديمو ، و
لساد ه وشانئيه: " ومنهم من دحمل كدح واحلتجري عن أبي احلعلء احلمعري "وقال في مقدمته متحداثا عن 

كلمه على غير احلمعنى احلذي قصد هو ، فجعلوا محاسنه عيوابا ودحسناته ذنوابا وعقله دحماقا وزهد ه
مسها م ". مفساقاو ، ورشقو ه بأحليم احل

وممن أدحسن احلشهادات في دحقه شهادة الما م احلذهبي دحين قال في سير أعل م احلكنبلء "وفي احلجملة
لسب وأيا م احلعرب. وحله في احلتودحيد فكان من أهل احلرفضل احلوافر والدب احلباهر واحلمعرفة باحلرن

مشعر كثير واحلمشكل منه فله ـ وإثبات احلنبوة وما يحض على احلزهد وإدحياء طرق احلرفتوة واحلمروءةو ، 
على زعمه ـ ترفسير".

الككةندي
 هجرية .. عاحلم مسلم عربي .. برع في احلرفيزياء واحلطب واحلتردجمة وهو رائد تحليل185كوحلد سنة 

احلشرفرات .. ويلقب ب "فيلسو ف احلعرب" نظرا حلبراعته في احلتوفيق بين احلرفلسرفة واحلعلو م
السلمية .. وفلسرفته كانت في إثبات تودحيد ال وفي احلروح ويرى أن احلنبوة ترفضل احلرفلسرفة في
أربعة أودجه :" في شموحليتها وأنها من ال مباشرة وسهوحلة تلقيها من ال وسرعة تلقينها حللناس

احلعاديين بعكس احلرفلسرفة الكثر تعقيدا. ".. 
كملحد ؟ فكيف يقال عن هذا أنه 

أبو حيان التوحيدي 
 هجرية .. فيلسو ف متصو ف .. قال عنه تاج احلدين احلسبكي في طبقات احلشافعية310كوحلد سنة 

احلكبرى "شيخ احلصوفية وصادحب كتاب احلبصائر وغير ه من احلمصنرفات في علم احلتصو ف... .وكان
فقيراا صابراا متديناا إحلى أن قال: وكان صحيح احلعقيدة قال احلذهبي: كذا قالو ، بل كان عدواا ل خبيثا,

وهذ ه مباحلغة عظيمة من احلذهبي ." انتهى.
قال ياقوت احلحموي في معجم الدباء "أبو دحيان احلتودحيدي... صوفي احلسمت واحلهيئة..فرد احلدنيا
احلذي ل نظير حله ذكاء وفطنةو ، وفصادحة ومكنةو ، كثير احلتحصيل حللعلو م في كل فن دحرفظهو ، واسع

احلدراية واحلروايةو ، وكان مع ذحلك محدوداا محارافا يشتكي صر ف زمانهو ، ويبكي في تصانيرفه على
-15دحرمانه..." -

----------------------------------------
 .. من كتاب ( احلعقيدة السلمية في موادجهة احلتيارات الحلحادية ..128منهاج الدحلة ص- 1

 )43د.فرج ال عبد احلباري كأستاذ احلعقيدة والديان ..دار الفاق احلعربية ..ص
 )43 .. ( نرفس احلمصدر احلسابق ص 105-4- احلملل واحلمنحل 2
 )43 .. ( نرفس احلمصدر احلسابق ص 123-  نهاية القدا م ص3
- احلمصدر احلسابق 4
احلرفارابي احلمعلم احلثاني - 5
157- وفيات العيان .. لبن خلكان احلمجلد احلثاني صرفحة 6
7 - http://shamela.ws/index.php/book/9734
 22-  ابن رشد .. فصل احلمقال ص8
- يوسف زيدان كأستاذ احلرفلسرفة ومدير مركز احلمخطوطات بمكتبة السكندرية ( احلمصدر كتاب9

"وهم الحلحاد" د.عمرو شريف)
- من تاريخ الحلحاد في السل م .. د.عبد احلردحمن بدوي 10
165- من تاريخ الحلحاد في السل م .. د.عبد احلردحمن بدوي .. ص11
- سير أعل م احلنبلء : احلطبقة احلسابعة عشر : محمد بن زكريا 12
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13 -http://forum.alqum-a.com/t28149.html
14 -http://shamela.ws/index.php/author/84
 . ياقوت احلحمويو ، معجم الدباءو ، احلجزء احلخامس عشرو ، دحر ف احلعين- 15

ابن سيةنا هل كان ملحردا؟

ابن سينا حلم يكن ملحداا يوماا ما
الحلحاد احلذي هو إنكـار احلصانع يختلف عن الحلحـاد الصطلدحي احلمعاصر ... 

كملحد وادحد عبر احلتاريخ وعبر احلجغرافيـا .. وحلم كينسب الحلحاد احلذي ل يودجد في تـاريخ السل م 
ككرفر احلصـانع إحلى وادحد من كأمة السل م ..!! هو 

كعقلء ول احلرفلسرفة ول الطباء ول أهل وحلم يقل بالحلحاد احلذي هو كرفر احلصانع وادحد من دجملة احل
لولم ثيحفظ سطر لواحد فيهاحلرفلك ول احلحساب ول احلرفيزياء ول احلكيمياء في تاريخ كأمة السل م .. 

رة ... إنكار الصانع عن ثأمة السلم تقاطب
وابن سينا غاية ما هو منسوب إحليه عند احلغزاحلي وابن تيمية وابن احلقيمو ، إنكار علم ال باحلجزئيات
ككولي - ظلنـا منه أن هذا أقرب حللتنزيـه -و ، وهذا ل علقة حله من قريب أو بعيد بعلم دجزئي بل بعلم 

بالحلحاد احلذي هو إنكار احلصانعو ، ودحاشا ل أن كتخبل عقول هؤلء احلرفلسرفة إحلى هذا احلحد من
احلجنون ..!!

وأنكر ابن سينا أيضا احلمعاد احلجسماني يو م احلقيامة " فليكن هذا كافياا في مناقضة احلجاعلين احلمعاد
.126و ،114حللبدن ودحد هو ،أو حللنرفس واحلبدن معاا...فاحلمعاد إذن حللنرفس ودحدها"الضحوية ص/

وهذ ه شنيعة كبرى في احلعقيدة حلكن ما علقتها بكرفر احلصانعو ، بل ربما نستدل منها على إثبات
رمن كلرفرو ه ..!! احلصانع واليمان باحلبعث عند ابن سينا فهذ ه من بدهيات عقيدته واحلتي حلم ينرفها عنه 

لويرى شيخ السلم ابن تيميه رحمه ال أن ابن سيةنا ما اشتغل بالفلسفة إل لتةنزيه ال عن
- 1افتراءات الطائفة السماعيلية التي هي عائلته -

- 2حلكنه تأثر بالسماعيلية أهل دعوة احلحاكم في المامة .-
وباحلمناسبة عندما تقرأ كلمة " إحلحاد احلطائرفة السماعيلية "عندما تقرأ هذ ه احلكلمة عند احلسلف عليك

أن تعلم أنها ل علقة حلها من قريب أو بعيد أو فوق أو تحت بكرفر احلصانع ... بل احلطائرفة
اما وقطاعاو ، مثبتون اما وقطاعاو ، مودحدون ال دحت السماعيلية اثني عشرية مؤمنون باحلقرآن احلكريم دحت

ككرفرية في احلعقيدة مثل إنكار احلمعاد احلجسماني ودجود ال بداهة .. وإنما يقول بعضهم بشناعات 
كجزيئات بعلم دجزئي وغير ذحلك .. وينسبون المامة لسماعيل بن دجعرفر احلصادق وإنكار علم ال باحل
كسموا بالسماعيلية - وبذحلك انشقوا عن باقي الثني عشرية احلذين دجعلوا المامة في موسى - وحلذا 

اضا ما علقة هذا بالحلحاد الصطلدحي احلمعاصر احلذي هو كرفر احلكاظم ... ول أدري أي
احلصانع ..!!

ادحا ... وحلذا يقول ابن احلقيم ردحمه ال " اغة والحلحاد اصطل فلبد لبد لبد من احلترفريق بين الحلحاد حل
لقو ، كما هو قول ابن سينا ال وأبداا غرير مخلو قب دجعله لزماا حلذاته أز رت منهم ودجورد احلر ورمن أثب

- 3واحلنصير احلطوسي وأتباعهما من احلملدحدة . " -
إذن الحلحاد عند احلسلف ل علقة حله بالحلحاد الصطلدحي احلمعاصر احلذي يعني إنكار احلصانع ..!

وفي احلنجو م احلزاهرة حللتغري بردي قال وهو يتحدث عن ابن سينا :
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" كان إما م عصر ه في احلحكمة وعلو م الوائلو ، بل كان إماماا في سائر احلعلو م. وتصانيرفه كثيرة في
فنون احلعلو مو ، دحتى قيل عنه: إنه حليس في السل م من هو في رتبته. قال أبو عبد ال احلذهبي: كان

ابن سينا آية في احلذكاءو ، وهو رأس احلرفلسرفة السلميين احلذين مشوا خلف احلعقولو ، وخاحلرفوا
احلرسول - قلت: حلم يكن ابن سينا بهذ ه احلمثابة بل كان دحنرفي احلمذهبو ، ترفقه على الما م أبي بكر بن
أبي عبد ال احلزاهد احلحنرفي - وتاب في مرض موتهو ، وتصدق بما كان معهو ، وأعتق مماحليكهو ، ورد

احلمظاحلم على من عرفهو ، ودجعل يختم في كل ثلثة أيا م ختمة إحلى أن توفي يو م احلجمعة في شهر
رمضان. قلت: ومن يمشي خلف احلعقولو ، ويخاحلف احلرسولو ، ل يقلد الدحكا م احلشرعيةو ، ول يتقرب

بتلوة احلقرآن احلعظيم."
وال ودحد ه العلم بحال ومآل ابن سينا ... حلكن غاية ما هناحلك أن هذا شيء وإنكار احلصانع شيء

اما .. آخر تما
فكيردجى عد م احلخلط .. لن هذا غاية احلملحد احلمعاصر ومنتهى مأربه وباحلغ عزمه وأصل قصد ه

وال احلمستعان ..!!

----------------
 141- شيخ السل م ابن تيمية... احلرد على احلرد على احلمنطقيين... ص1
87- شيخ السل م ابن تيمية... نقض احلمنطق... ص 2
 86- ادجتماع احلجيوش السلمية... ص3

لماذا ل يوجد نموذل ج إسلمي ناجح سياسيرا

هذا احلسؤال احلمدهش يمكن أن يصدر من إنسان حلم يقرأ يوماا ما في كتب احلتاريخ كلمة وادحدة!
فأطول دحضارة في تاريخ احلبشرية هي احلحضارة السلميةو ، وتم فيها مباشراة تطبيق مشروع

 عا م تقود احلعا م وتتربع على عرش احلعاحلم بأكبر دجيش وأكبر1200السل م احلسياسي .. وظلت 
قائمة من احلعلماء واحلمرفكرينو ، وأكبر ودحدة سياسية واقتصادية ودينية عرفها احلتاريخ .

ربما يظن احلملحد أن تاريخ احلعاحلم يبدأ بوصول النجلوساكسون في أمريكاو ، واحلبلشرفة في روسيا
إحلى قيادة احلعاحلم منذ مائة عا م .؟

.1850إن موسكو كانت إدحدى احلوليات احلخاضعة لمارة احلقر م السلمية دحتى عا م 
بل إن احلمجر وبوحلندا ورومانيا ويوغوسلفيا ونصف روسيا ومقدونيا واحليونان وثلث فرنسا

وبلغاريا واحلبوسنة واحلجبل السود وأحلبانيا ومقدونيا وصقلية وكريت ورودسو ، كلها كانت وليات
عثمانية دحتى احلقرن احلثامن عشر .

وكانت احلصيدحلة واحلطب واحلرفلك واحلميكانيكا واحلرياضيات واحلطبيعة واحلجغرافيـا علو م عربية أصيلة
ظهرت في دحقبة السل م احلسياسيو ، وكلها علو م ما تزال تحمل السماء احلعربية احلرفصحى إحلى

احليو مو ، وكان احلصادحب بن عباد حلديه من احلكتب ما يقدر بما كان في مكتبات أوربا مجتمعةو ، وكنت
تجد في احلمسادجد من قرطبة إحلى سمرقند علمـاء ل يحصيهم عدد .

وكان دجيش احلخلفة احلعثمانية أقوى دجيوش احلعاحلم قاطابة .
 سنة . 1200وظلت احلقيادة احلعسكرية واحلعلمية واحلرفكرية واحلرفلسرفية دحصرية حلدوحلة السل م طيلة 
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هذا هو السل م احلسياسي وهذ ه هي دوحلته .
ثم يأتي أدحد احلقمامصة احلملحدين ويقول: حلماذا ل يودجد نموذج إسلمي نادجح سياسياا !!
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الفصل الرابع  : المتشابه في القرآن لوالكون
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ثمتشـابه في القرآن لوالكون. ال
ثمعضلة الشر )  )

كمحكم احلتنزيل {هو احلذي أنزل عليك احلكتاب منه آيات محكمات هن أ م يقول ال عز ودجل في 
احلكتاب وأخر متشابهات فأما احلذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء احلرفتنة وابتغاء

تأويله وما يعلم تأويله إل ال واحلراسخون في احلعلم يقوحلون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إل
 )7أوحلو الحلباب} ( آل عمران:

كمتشابه في كتاب ال احلمسطور - احلقرآن شاء ال سبحانه وتعاحلى بمشيئته احلكونية احلقدرية أن يودجد احل
احلكريم - وأن يودجد احلمتشابه أيضاا في كتاب ال احلمنظور - احلكون واحلخلق - .

كمقطعة في أوائل احلسور في كتاب ال احلمسطورو ، وما معنى ولدة أطرفال فما معنى احلحرو ف احل
كمشوهة في كتاب ال احلمنظور ؟ 

وما معنى احلبلء واحلزلزلو ، وما معنى احلمجاعات واحلحروب ؟
 

في احلبداية: هل هذا هو الصل في الشياء ؟
أ م أن الصل في كتاب ال احلمسطور هو الدحكا م ؟

كحسن. وكذحلك الصل في كتاب ال احلمنظور هو احلكمال واحل

كمتشابه ؟ إذن حلماذا يودجد احل
احلمتشابه مودجود وشاء ال ودجود ه .... امتحاناا واختباراا

 )٣٥{كل نرفس ذائقة احلموت ونبلوكم باحلشر واحلخير فتنة وإحلينا تردجعون} ( النبياء:
 )٢{احلذي خلق احلموت واحلحياة حليبلوكم أيكم أدحسن عمل وهو احلعزيز احلغرفور} ( احلملك:

لرو ، ول وباحلتاحلي فاحلخير واحلشر مودجودان لننا في دار امتحانو ، وابتلء و ، وحليست احلدنيا دار قرا
خلود.

.واحلجميع يترفقون على ودجود احلشر في هذا احلعاحلمو ، وحليس ثمة مبرر حلودجود ه إل في الطار احلديني

ننا افترضنا أن احلحياة دجائت صدفةو ، واحلخلق دجاء بمحض احلطبيعة فساعتها وطبقاا حلقوانينوحلو أ
الدحتمالت فإن نشأة أبسط كائن على ودجه الرض تحتاج إحلى مليارت الكوان بحجم كونناو ،

حلتمتليء باحلكائنات احلمشوهة واحلوسيطة من أدجل إنتاج كائن وادحد سليمو ، فطبقاا حلنظرية احلحد الدنى
 ل كيمكن حلكائن دحي مهما كانت بساطته أن ينزلMinimum gene set conceptمن احلجينات 
 أنه " لNature نشرت مجلة احلطبيعة احلشهيرة 2006 يناير 6 دجينة وفي عدد 200إحلى أقل من 

 دجينات كحد أدنىو ، وإذا نقص6 دجين "و ، فإنتاج احلطاقة ودحدة يتطلب 397يمكن أن نتجاوز دحادجز 
دجين وادحد فاحلخلية حلن كتزلود باحلطاقةو ، وهكذا كل وظيرفة أساسية حلها دحد أدنى من احلجيناتو ، وقد ودجد

 – وهي أدق كائن دحي مودجود على ودجه الرض علىMycoplasmaاحلعلماء أن احلميكوبلزما 
كمركبة قد تصل من 468الطلق - حلديه   إحلى1000 دجينو ، واحلجينة احلوادحدة تحتوي على بروتينات 

 دحمض أميني .10000
وبإدحصائية بسيطة فإنه طبقاا حلنظرية احلحد الدنى من احلجينات فنحن بحادجة إحلى مصرفوفة من

 قاعدة من أدجل إنتاج كائن وادحد بسيط دجداا سليم و ،400.000احلقواعد احلنيترودجينية تقترب من 
و ، أي أن احلكائنات احلمشوهة ستمل مليارات احلمليارات200.000 أس 10وهذا ادحتماحلية نشأته 

 أس10احلمليارت من الكوان حللخروج بكائن وادحد سليمو ، دحيث إن عدد احلذرات في كوننا كله هي 
 ذرة .80
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كحسبانو ، واحلكائنات احلحية كلها كاملة فما باحلنا واحلشذوذ واحلتشو ه حليسا إل نوادرو ، ول يقعان في احل
ودجميلةو ، إذن احلتشو ه من احلنوادرو ، وشاء ال ودجود ه لن احلدنيا دار اختبار وابتلءو ، واحلذين في

ال في كرفرهم وإحلحادهم . قلوبهم زيغ سيتبعون هذا احلتشو ه ويتشككون من خلحلهو ، ويجعلونه أص

يقول ابن احلوزير احليماني " فسبب احلشك واحلكرفر: هو احلنظر في احلمتشابهاتو ، احلتي حلم يحط احلبشر بها
اماو ، ول عرفوا تأويلها." احلعواصم ( )1/214عل

إذن الطار احلديني هو احلودحيد احلذي كيقد م احلترفسير حلمعضلة احلشر 
حلكن احلسؤال .. حلماذا النسان يستوعب ودجود احلشرو ، وودجود احلتشو هو ، وودجود احلمتشابه؟؟

كمدرك إذ حلو كان النسان ابن احلطبيعة أو ابن احلمادة وتجري عليه كمستوعب وغير  احلشر أصل غير 
قوانين احلطبيعة احلحتميةو ، فلن يدرك ودجود احلشر وحلن يستوعب ماهية احلشر ول معنى كلمة شرو ،

فهل كتدرك أكثر احلحيوانات تطوارا - طبقا حللداروينية - معضلة احلشر ؟ ... فاستيعاب احلشر يعني أننا
كحجة الوحلى والقوى حللدين .. حلسنا أبناء هذا احلعاحلمو ، وأننا نبحث عن عاحلم كلي احلخير وفي هذا احل

إذن احلشرو ، واحلمتشابه هما أكبر دحليل على أننا حلسنـا أبناء هذا احلعاحلم .. وأن احلمقدمة احلدينية هي
احلودحيدة احلتي تملك احلترفسير واحلمعنى واحلقيمة..!!

محكمة الحلهية أن كيختبر النسان فيما هو دون ذكائه احلرفطري بكثير ومع ذحلك فشل في حلقد قضت احل
مر} [احلملك :  لسمعي مب احل رحا لص ككلنا مفي رأ رما  كل  لعمق لو رن كع رأ لسرم ككلنا رن لو  ةق كثير ..{رورقاكحلوا رحل ]10الختبار خل

فصل المقال في الةناسخ لوالمةنسوخ 

كغل مو ، نسخ ال المر عندما أمر ال عز ودجل خليله إبراهيم بذبح ابنهو ،وقبل أن تقطع احلسكين رقبة احل
محكمة من ذحلك معلومة بداهاة وهي تخلية قلب إبراهيم ل عز ودجلو ، لح عظيم}و ، واحل {وفدينا ه بذب

وبيان إستحقاقه حللقب احلخليلو ، وامتثاحله حللمر الحلهي !
وعندما أنزل ال عز ودجل احلشرائع ونسخها بالسل مو ، وكان السل م أعظم احلشرائع وأكملها وأتمها

اءا {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها { كما قال احلزركشي في ترفسير اليةو ، بنا
اهةو ، فالدحكا م احلشرعية تأتي على قدر عقول احلناس واستيعابهمو ، والسل م محكمة احلنسخ معلومة بدا ف

هو احللبنة احلتي أكملت احلشرائع كما قال احلرسول صلى ال عليه وسلم ( وككنت أنا تلك احللبنة.).

كمكلرفين وقدرتهمو ، فلتم تحريم احلخمر على مرادحل اعا حلحاحلة احل وداخل السل م دجاء احلنسخ بداهاة تب
كمقدس إحلى احلبيت احلحرا م. ثلثو ، وكنسخت احلصلة من خمسين إحلى خمسو ، وكنسخت احلقبلة من بيت احل

حلكن نأتي حللنقطة احلمحورية في بحثنا وهي هل دجاء في كتاب ال آيات منسوخة؟
كمعينةو ، كمكلرفين في دحاحلة  كدحكاما شرعايا على احل ككل اليات احلتي كذكر فيها أنها منسوخة إنما كتثبت 

كدحكاما شرعايا آخرو ، عند تغيير احلحاحلة الوحلى إحلى دحاحلة كأخرىو ، واليات احلتي قيل أنها ناسخة كتثبت 
كمنزل بإزائها . كحكم احل الوحلى ردجع معها احل وإذا ردجعت احلحاحلة ا

وسنذكر بعض المثلة حلمزيد إيضاح :
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آية احلوصية حللواحلدين {كتب عليكم إذا دحضر أدحدكم احلموت إن ترك خيرا احلوصية حللواحلدين-1
﴾ سورة احلبقرةو ، قيل كنسخت بآيات١٨٠والقربين باحلمعرو ف دحقا على احلمتقين} ﴿

ال بهاو ، إذ يجوز احلوصية في احلمواريث ودحديث ل وصية حلوارثو ، حلكن تبقى الية معمو
دحدود احلثلث بل وأكثر من ذحلك إذا وافق احلورثةو ، ويجوز أن يكون احلحث حللوصية حللواحلدين

ال 1إذا حلم يرثا وكذحلك القربينو ، في دحال اختل ف احلدين أو قتل احلموروث مث
اضا في أدحكا م احلقتال { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين } ﴿-2 ﴾ سورة٦٥أي

النرفالو ، قيل كنسخت ب{الن خرفف ال عنكم وعلم أن فيكم ضعرفا فإن يكن منكم مائة
﴾ سورة النرفالو ، وحلكن احلمسلمين في دحال احلقوة يجب عليهم٦٦صابرة يغلبوا مائتين } ﴿

احلثبات حلعشرة أمثاحلهم من احلكرفارو ، وفي فترات احلوهن يجب عليهم احلثبات حلمثليهم فقط.
آية احلصدقة {يا أيها احلذين آمنوا إذا نادجيتم احلرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذحلك-3

﴾ سورة احلمجادحلةو ، قيل كنسخت ب١٢خير حلكم وأطهر فإن حلم تجدوا فإن ال غرفور ردحيم} ﴿
{أأشرفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ حلم ترفعلوا وتاب ال عليكم فأقيموا احلصلة

﴾ سورة احلمجادحلةو ، حلكن١٣وآتوا احلزكاة وأطيعوا ال ورسوحله وال خبير بما تعملون} ﴿
المر في الية الوحلى حللندبو ، ل حللودجوب بقرينة قوحله فإن حلم تجدواو ، وفي الية احلثانية

تخيير !
ككلايا! اخا  اضا نس والمثلة كثيرة بنرفس احلمعنى فاحلوارد في احلقرآن ل ينسخ بعضه بع

كسنة كسنة تنسخ احل ادجا في احلتشريعو ، كما أن احل كسنة باعتبار ه تدر حلكن قد ينسخ احلقرآن ما ريثبت في احل
حلنرفس احلمعنى! 

ككلايا مع بقاء احلتلوة! و ، فاحلقرآن صاحلح حلكل كحكم  إذن ل يودجد احلنسخ احلكامل في احلقرآن بمعنى رفع احل
زمان ومكانو ، ويخاطب دجميع احلبشر في كل الدحوال إحلى يو م احلقيامةو ، وهو معجزة احلرساحلة

ثمختلفة، حتىاحلخاتمةو ،  لوعليه فلبد أن تدل آياته كلها على أحكام شرعية، تتةناسب مع الحوال ال
ثيحقق الشمول لوالمرلونة التي تستلزمها خاتمية الرسالة المحمدية.

كحكم – نسخ الية احلقرآنية ورفعها من احلمصحفو ، مع بقاء حلكن هل يودجد  نسخ حللتلوة مع بقاء احل
كحكم باحلعقل واحلنقلو ، أما احلعقل: فإن نسخ كدحكمها- استدل احلجمهور على دجواز نسخ احلتلوة دون احل

ازاو ، فإذا أضرفنا كمحالو ، وكل ما كان كذحلك كان دجائ كحكم ل يترتب على فرض وقوعه  احلتلوة دون احل
رما ذو فائدة وإن حلم تظهر دجلاية في وقتها ! إحلى ذحلك رعاية احلمصاحلح في احلتشريع فهو دحت

أما احلدحليل احلنقلي: ما روي عن عمر بن احلخطاب رضي ال عنهو ، أنه قال: حلول أن يقول احلناس زاد
ال من الو ، عمر في احلقرآن حلكتبت آية احلردجم بيدي " احلشيخ واحلشيخة إذا زنيا فاردجموهما احلبتة نكا

وال عزيز دحكيم." فإنا قد قرأناها.

لظان أن هناك احلكثير من حلكن هناك نقطة هامة دجادا؛ إذ كثرت الدحاديث في هذا احلباب فظن احل
اما كغماري حلجميع هذ ه الدحاديث باحلنقد واحلرد مستخد كرفعتو ، وقد تعلرض احلعلمة احل اليات احلتي 

احلصناعة احلحديثيةو ، إحلى أن وصل إحلى عد م ودجود دحليل قائم مستقل على نسخ احلتلوة وأحلف في ذحلك
كتاب" ذوق احلحلوة في امتناع نسخ احلتلوة"و ، وقال احلغماري أن ما اكدعي قرآانا وكنسخ تلاوة ل

كلصول أن احلقرآن نجد فيه أسلوب احلقرآنو ، ول طلوته ول دجرس حلرفظهو ، وأيضاا قد تقرر في علم ا
ل يثبت إل باحلتواترو ، وما حلم يتواتر ل يكون قرآاناو ، واحلكلمات احلتي قيل بقرآنيتها حليست بمتواترةو ، بل

هي شاذة واحلشاذ حليس بقرآن ول تجوز تلوتهو ، وأغلبها ل يصح منه شيء بمودجب احلصناعة
احلحديثية.

كمكلرفين سواءو ، حلكن الدحكا م تترفاوت فاحلحكم احلسهل خةير حللمكلف وأحلرفاظ احلقرآن وآياته باحلنسبة إحلى احل
من احلحكم احلصعب وما كان خرفيارفا فخيريته بسهوحلته وإن كان شديادا فخيريته بكثرة ثوابه {ما ننسخ

﴾ سورة احلبقرة١٠٦من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ﴿
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كمنسأ " أو ننسها "و ، فكل ما ورد يجب ال حلم تنسخ آيات احلتخرفيف بل هي من باب احل وآية احلسيف مث
كدحكم آخر وهذا حليس كحكمو ، ثم ينتقل بانتقال تلك احلعلة إحلى  مت ما حلعلة تودجب ذحلك احل امتثاحله في وق

باحلنسخ احلكاملو ، فاحلنسخ احلكامل هو الزاحلة بحيث ل يجوز امتثاحله أبادا وهذا ل يودجد في كتاب ال
منه شيء! 

واحلخلصة: فاحلنسخ يراعي طبيعة احلبشر احلقاصرةو ، وقدرتهم احلنسبية على تحمل أدحكا م احلشريعةو ،
فجائت احلشرائع بقدر طاقات احلبشر وبقدر طبيعتهم و ، ثم دجائت احلشريعة الخيرة احلخاتمة كاملة

ال حلعلمه أن مكملة مهيمنة على ما قبلها من احلشرائع و ، أما عند ال فليس هناك في كل ذحلك نسخ أص
تلك الدحكا م واحلشرائع سكتنسخ!

فاحلنسخ في أصله ردحمة من ال بعباد ه بقدر طاقتهم وسعة ادحتماحلهم وتقبلهم المر الحلهي باحلتدرج
وباحلسنن {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أحلم تعلم أن ال على كل شيء قدير} ﴿

﴾ سورة احلبقرة١٠٦

لماذا نزل القرآن بلغة العرب ؟

 آل ف سنة4 آل ف سنةو ، بينما احلعبرية 8في احلبداية لبد أن نعلم أن تاريخ احللغة احلعربية قريب من 
 أحلف دجذر حلغويو ، بينما احلعبرية16- واحلقديم هو الب والصل-و ، واحللغة احلعربية حلغة ثرية بها 

 دجذر حلغوي !700 و ، و احللتينية 2500
 دحر ف.28 دحر ف بينمال احلعربية 19احلعبرية 

احللغة احلعربية هي حلغة من احلمستوى الولو ، بينما احلعبرية سلحلة آرامية والرامية مستوى ثانيو ، و
كمشتقة من احللغة احلعربيةو ، وعندنا مخطوط سيناوي عمر ه   آل ف سنة وكان باحللغة4الرامية 

احلعربية .
ال حلكلمة أسد حلها كم كلمة في واحللغة احلعربية أفضل احللغات وأكمل احللغات وأثرى احللغاتو ، كأنظر مث

حلغات احلعرب ؛ السد احلغضنرفر احلليث احلسبع احلقصورة احلضرغا م احلضيغمو ، بينما في احللغات
مع أن السد حليس من دحيواناتو ، احلمعاصرة حلن تجد حلكلمة السد أكثر من إسمين كحد أقصى

احلصحراء ول احلبادية.

ال طويل   و ، طويل طال يطول ذو احلطول مستطيل طائلtallاحللغة احلعربية غنية في الشتقاقو ، فمث
 حليس حلها اشتقاقو ، فهي حلغات فقيرة دجادا في احلمنحىtallوطائلة.. ما ل نهايةو ، بينما بالنجليزية 

احلبلغي. 

اضا في النجليزية دجيد  و ، بينما في احلعربية دجيد أدجاد يجيد إدجادةgoodness حليس حلها إل goodأي
دجودة دجياد دجود دجوادو ، وهكذا.

كجملة مع احلضبط واليقاع احلبلغي واحلرصانة كممليز في احللغة احلعربية أنها تختص بمقصر احل و من احل
لن وادحدو ، كلمة أكنلزمكومها كتتردجم بالنجليزية إحلى  Shall we compel you to كلمات 7في آ

accept it
 I shall not goحلن أذهب 

- وإذا ردجعت إحلى تردجمة دجودجلو ، ستجد في احلغاحلبية احلسادحقة احلتردجمة احلعربية نصف دحجم
احلمحتوى النجليزي تقريابا-. 
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لن.  فأسقيناكمو هو ، حلرفظة وادحدة بها دحر ف عطفو ، وفعل وفاعل ومرفعول أول ومرفعول ثا
مقو ، وكةل من هذ ه احلحرو ف كيمثل كلمة م فو ،  معو ،  و تتميز احللغة احلعربية بذاتية احلحر ف ورمزيتهو ، 

كاملةو ، و احلحر ف حله رمزية في احللغة احلعربية ويمكن من دحر ف أن ترفهم مراد صادحبك وهذا غير
مودجود في حلغة أخرى.

فاحللغة احلعربية هي وعاء حللكلمة الحلهية {قرآنا عربيا غير ذي عوج } و ، فكمالت احللغة سمحت حلها
استيعاب احلقرآن 

احلمصدر بتصر ف وببعض احلزيادات من د. مصطرفى محمود ردحمه ال
https://www.youtube.com/watch?v=HQZsqCuDVHo

حلكن هل في احلقرآن شيء من أشعار احلعرب احلقدامى ونعني بذحلك امرؤ احلقيسو ، وكأمية بن أبي
احلصلت ؟

مشعر منحول من زمن احلعباسيينو ، دحين كانوا ينحلون احلشعر مشعر أمرؤ احلقيس احلمشابه حللقرآن هو 
وينسبونه حلرفطادحلة احلشعر احلعربيو ، بل إن طه دحسين تجاوز احلحدود فقال أن كل شعر احلجاهلية
مشعر امرؤ احلقيس معرو ف باحلبداوة كمدقق يعر ف احلمنحول من غير احلمنحولو ، ف منحولو ، وحلكن احل

مشعر احلمنسوب حله واحلمشابه ليات سورة احلقمر في أربع مواضع فهو كل م والحلرفاظ احلجذحلةو ، أما احل
حلقين دحضري سهل ل كيشبه بحال شعر امرؤ احلقيس !

أما شعر كأمية بن أبي احلصلت فقد أدرك السل م وذهب حللطائف أثناء غزوة بدرو ، وقال كلمته
احلمشهورة إني أعلم أن ما يقوحله محمد دحاقاو ، واحلشعر احلمشابه حللقرآن من قياسه هو على احلقرآن ل

احلعكسو ، لنه قاحله في احلرفترة احلمدنية بينما اليات احلمشابهة مكية!
ثم كيف كيرفقوت احلكرفار فطادحلة احلشعر وموسوعته احلمتنقلة في زمن احلنبي صلى ال عليه وسلم هذ ه

احلقضيةو ، دون تهييج احلدنيا بشأنهاو ، ودون اعتبارها احلمسمار احلذي كيدق في نعش السل مو ، إن تذاكي
كخبث طقوية! احلكهنة احلملحدين احلمعاصرين هو غباء معرفيو ، وكسل مطاحلعةو ، و

احلمصدر بتصر فو ،د. منقذ احلسلقار دحرفظه ال.

العقل المادي

هل انبثق العقل من مادة كما يزعم الملحد ؟
كمطلقو ، فكيف نثق في أدحكامه ؟  إذا انبثق احلعقل من احلمادةو ، دون استمداد من ذكاء مطلق وخاحلق 

وكيف يجعلنا نثق في مرفاهيمه احلبديهية ؟
ادجا مباشارا حللمخو ، حلتبنى دجميع احلبشر رأايا وادحادا في كل ادجا مباشارا حللمادة و نتا وحلو كان احلعقل نتا

قضيةو ، فلو أضرفنا دحامض إحلى قاعدي فاحلنتيجة ملح وماءو ، مهما تكررت احلتجربة أو تغيرت
احلظرو ف احلمحيطة!

فاحلعقل احلمادي الداتي احلحتميو ، تخترفي عند ه احلنظرة احلشخصية احلمستقلةو ، ويخترفي عند ه احلتميز احلذي
هو احلسمة احلرفريدة حللعقلو ، وتخترفي عند ه احلذات النسانيةو ، ثم يخترفي النسان !

ال في أن يتركوا بصمة كتخلد إن احلعلماء واحلبسطاء واحلمؤمنين واحلملحدين ينرفقون أعمارهم أم
ذكراهمو ، مع أن هذ ه مرفارقة كبيرةو ، فاحلموت إذا كان يعني احلعد م فلماذا كيصر احلملحد على ترك
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احلبصمة ؟ حلماذا يرفترض احلعقل تصور ما ورائي بعد فناء احلمادة وباحلتاحلي فناؤ هو ، يحرص على ترك
بصمة فيه ؟

ثمعطى التكليف لومعةنى الوجود لوغاية الخلق لوثمفردة رما على الكون، إنه  إن العقل ضيف جديد تما
من مفردات الرلوح، لوتبرير ترك البصمة!

إن أذكى احلحيوانات على الطلق احلشمبانزيو ، حلو وقف أما م شجرة تهزها احلريح حلتسقط حله احلثمرة
مليون سنة حلن يأتي في ذهنه أن يهز احلشجرة يواما ما حليسقط هو بنرفسه احلثمرةو ، إن احلمخ حلديه مادي

ل كيعطي مرفهو م متجاوز أو معنى أو قيمة حللداء أو احلعملو ، واحلتحليل حلديه كأدحادي!
إن أمخاخنا وأمخاخ دجميع احلكائنات متطابقة على احلمستوى احلكيميائي واحلكهربائيو ، وأمخاخ احلكثير
من احلثدييات أكبر من مخ النسان بكثير ومخ احلحوت الزرق أكبر من مخ النسان خمس مراتو ،

ومخ احلرفأر باحلنسبة إحلى دجسمه يبلغ خمس أضعا ف احلخاص بالنسانو ، واحلتعقيد في احلوصلت
احلعصبية مهما اشتد فلن ينقل احلنبضة احلعصبية احلكهروكيميائية إحلى نبضة أخلقية أو قيمية أو

كمعطى إحلهي معرفيةو ، إن احلعقل شيء ل علقة حله بحجم احلمخ ول كثافة احلوصلت احلعصبيةو ، إنه 
كمكلف!  حليتميز به النسان احل

 احلحائز على نوبل في وظائف احلمخ أن احلوظائفRoger Sperryوحلذا فقد أثبت د. رودجر سبيري 
احلعقلية ل علقة حلها من قريب أو بعيد باحلمخ احلمادي وهي فقط قد تستعمله كآحلة .

 احلحاصل على نوبل في احلطب" أدجدني مضطارا إحلىJohn C. Ecclesيقول احلسير دجون إكلز 
احلقول بطبيعة غير مادية حلذاتي وعقليو ، طبيعة تترفق مع ما يسمونه احلروح." 

 و ، كتاب يشيKarl Popperوقد وضع دجون إكلز مع فيلسو ف احلعلو م الشهر كارل بوبر  
 ".The Self and its Brainعنوانه بأبعاد احلقضية وعنوان احلكتاب" احلذات واحلمخ احلتابع حلها 

----------------
بعض احلرفقرات من كتاب ردحلة عقلو ، د. عمرو شريفو ، مكتبة احلشروق احلدوحلية.

نن آخر، شبهة اليوفو ثمصدمم ذكي من كو الرد على شبهة - ثأضحوكة - 

UFO

تلك احلشبهة احلتي يرودجها كهنة احلمعاطف احلبيضاءو ، واحلتي تتلخص في أن أدحد احلكائنات احلذكية يزور
كوكبنا وربما كان مصدر خلقنا!

Richard احلملحد احلشهير ريتشارد داوكينز Ben Steinسأل العلمي المريكي بين شتاين 
Dawkinsكلوحلى تصميماا ذكياا من عمل  عما إذا كان يرى مانعاا من أن يكون أصل احلخلية احلحية ا

 احلتي زارت الرض في زمان سحيقو ، فقرر داوكينز أنه ل يرى ماUFOبعض كائنات احليوفو 
يمنع ذحلكو ، بل إنها تعد- على دحد قوحله- دجديرة بالهتما م! 

ال " إذن هو ل مانع حلهذا حلم يجد شتاين إل أن علقب على دجواب داوكينز بتلقائية وفطرية تامة قائ
-1عند ه من قبول فكرة احلتصميم احلذكي عمومااو ، وإنما يعترض على نسبتها إحلى احلخاحلق تحديداا !"-
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رمن احلذي خلقUFOإن افتراض كائنات ذكيةو ، أو   أو أكوان كأخرىو ، هذا الفتراض يرفتح تسلسل - 
تلك احلكائنات احلذكية؟ وهكذا - ول يجيب عن احلسؤال !

ثم كيف حلصادحب افتراض كهذا أن ريعيب على احلجواب احلدينيو ، بل إن احلجواب احلديني أكثر منطقية
مرض- كمقدس-و ، ويمتلك مستند عد م احلمعا وتناسقاا مع نرفسهو ، ويمتلك دعماا نقلياا مباشراا - احلنص احل
دحيث حلم تترك حلنا تلك احلكائنات تلك احلدعوى احلعريضةو ، احلتي كتثبت قيامها بذحلك -و ، أيضاا احلجواب
الو ، فاحلتسلسل احلديني أكثر عقلنية حلعد م ودجود احلتسلسل احللنهائي بداخله واحلذي هو مستحيل عق
احللنهائي تضطر فرضية احليوفو حللتسليم به أو احلعودة حللقول باحلخاحلق البدي احلمستقل عن دحدود

احلزمان واحلمكان. 

كمنصف ما ل كتقدمه احلرفرضيات الحلحادية احلهاربة من فخ احلمعايرة فاحلجواب احلديني يققد م حللعاقل احل
و ، واحلمعايرة احلدقيقة حلحظة احلخلقو ، واحلتشرفير في احلكائنات احلحيةFine tuningاحلدقيقة حللكون

Coding.لع دحكيلم قادر و ، وهي أمور تدعو حللتسليم بخاحلق وا

كمصمم ذكي من كون آخر أو   أو غرباء زاروا الرضو ، هذا حليس دجواباا في دحدUFOفرفرضية 
ذاته وإنما هو إردجاء احلمطلب احلمعرفي احلذي يرومه احلسائل إحلى دردجة من دردجات تسلسل ل نهائي

ل يوصلنا إحلى دجواب احلبتة! 
كلوحلى احلرفاعلة- ال -و ، كملحد بهذا في احلحقيقة إل أن أضا ف في احلطريق إحلى إثبات احلعلة ا فما فعل احل

ال! لة وسيطة ل يجد احلعقلء من احلقرائن ما يودحي- وحلو من بعيد - بودجودها أص افتراضاا متهافتاا حلعل

حلكنه احلهروب من احلتكليف احلديني إحلى دين بل قيود ول إحلزاماتو ، إنه دين احليوفو دين احلملدحدة
-1احلجديد! -

إن مشكلة احلملدحدة مشكلة نرفسية بالساسو ، تتمثل في كراهيتهم احلدخول في مقتضيات إثبات ذحلك
احلخاحلق احلغيبيو ، احلتي هي ودجوب احلخضوع لمر ه ونهيه وتأحلهه وعبادته!

كمعطياتنا عن دحدث احلخلق الول سواءاا حللكون أو احلحياة؛ أن منظومة احلخلق تلك ثم إن من مسلمات 
دجاءت بنواميس وقوانين كونية دحتميةو ، فكيف كيقال أن أوحلئك احلغرباء احلذين هم داخلون في دجملة

-2تلك احلنواميس وخاضعين حلهاو ، قاموا بكسر تلك احلنواميس واحلقوانين وأودجدوا عندنا دحياة ؟ -
حلكن يبدو أن الحلحاد احلجديد مضطر إحلى احلتسليم برفرضيات من هذا احلقبيلو ، لنها احلودحيدة احلمتادحة

في مقابل احلدين!

حلكن هذ ه احلرفرضيات ل تحل احلمشكلة بل ربما مع احلوقت تطرح تساؤلت فلسرفية أعمقو ، وحللمرء أن
يتساءل حلماذا القدا م على فرضيات غاية في احلغرابة واحلدهشة واحلكبعد عن احلتجريب والختبار

واحلرصد المبريقي كتلك احلرفرضيات ؟ 
إن هذ ه احلرفرضيات هي فقط تردحيل حللمشكلة إحلى دحيث نكون غير مودجودين وانتهى المر على

ذحلك !
ثم إن عملية إبداع مصمم بهذا احلذكاء هي عملية مدهشة حللغايةو ، وتحتاج إحلى قوانين خاصة هي

الخرىو ، وباحلتاحلي ربما نكتشف أن احلذين افترضوا هذ ه احلرفرضيات سيجابهون يوماا ما بإحلزامات
ماورائية أعظم بكثير مما حلو كانوا تخللوا عن تلك احلرفكرة .. إننا ننتقل خطوة ما ورائية أعلى وأكثر

عمقاا بهذ ه احلرفرضيات!

كمشكلة كتناقض شرفرة أوكا م   وهيOccam's razorثم إن هذ ه احلطريقة احلرفلسرفية حللهروب من احل
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شرفرة فلسرفيةو ، وطبقاا حلهذ ه احلشرفرة فإن أبسط احلتحليلت حلمشكلة معقدة هي احلصحيحةو ، وينبغي
اختيار أبسط نظرية تناسب دحقائق احلمعضلة حلكن هؤلء احلملدحدة احلجدد يختارون أعقد نظريةو ،

وحلتذهب شرفرة أوكا م إحلى احلجحيم!

كمثيرة حللقضية اء شئنا أ م أبيناو ، إنه الستجابة احل إن احلتسليم ل هو نهاية قصة احلمصير النساني سوا
ككبرى. النسانية احل

كمحرماتهو ، وإنما من شيء يشمل هذا كله إن السل م حلم يأخذ اسمه من قوانينه ول نظامه ول 
ويسمو عليه - من دحقيقة احلتسليم ل- إنه استسل م لو ، والسم إسل م!

----------------------
كلستاذنا أبو احلرفداء ابن مسعود.. دار الما م مسلم..1 - آحلة احلمودحدين حلكشف خرافات احلطبيعيين .. 

365ص 
366- احلمصدر احلسابق ص 2

إسقاط ثأسطورة إله أسبيةنوزا

 دحيث يعتقد أن قوانين احلكون تؤحلفو ،كان أينشتاين يؤمن في أغلب فترات دحياته بإحله أسبينوزا
كمطلقة احلعجيبة . كسلطة احل كمهيمنة على احلكون ...وأن الحله هو تلك احلقوانين وهو تلك احل كسلطة 

وهذ ه احلرفكرة احلحلوحلية قا م باحلتأصيل حلها باروخ اسبينوزا احلبادحث احليهودي في احلقرن احلسابع عشر
واعتبر أن احلجوهر هو احلطبيعة وال معااو ، فهو يتصور أن احلطبيعة وال هما ودجهان حلنرفس

احلصرفحة .. وهذ ه احلرفلسرفة استمدها اسبينوزا من موسى بن ميمون احلعلمة احليهودي احلقرطبيو ، احلذي
عاش في بلد السل م طيلة عمر ه وانتقل من قرطبة إحلى احلقاهرةو ، وتأثر باحلمدارس احلكلمية

واحلرفلسرفة احلصوفية في احلحلول والتحاد .

ا ماو ، وكان يعتبر فكرة الحلحاد فكرة سخيرفة وتعود في الصل إحلى دحماساحلم كيلحد أينشتاين يوم
احلشباب في احلهروب من الدحلجة احلدينيةو ، وكان كيصنف نرفسه باحلرفيزيائي احلمؤمن كما دجاء في رساحلة

احلعزاء احلتي أرسلها إحلى عائلة رفيقه اليطاحلي ميشيل بيسو .

حلكنه في احلمقابل كان يرفض فكرة الحله احلقومي احليهودي - إحله احلشعب احلمختار احلذي ل يقبل أدحدا
من احلعاحلم إل احلذي دجاء من نسل أبوين يهوديين -و ، وحلذا تملرد على ديانته احليهودية وقال كلمته

احلشهيرة " أؤمن بإحله أسبينوزاو ، احلذي يكشف نرفسه في احلتناغم احلقانوني في كل ما هو مودجود " .

مصرفته الصيلة احلتي ل كيعر ف إل بها .. وحلذا اهتز إذن احلتناغم احلقانوني هو شرط هذا الحله و
أينشتاين بشدة عندما وصلته نتائج ميكانيكا احلكمو ، لن هذ ه احلنتائج كترفرز صخابا ل قانوانا متناغاماو ،

 بأنها "1925وحلذا وصف ميكانيكا احلكم في خطاب حله إحلى صديقه ميشيل بيسو في ديسمبر عا م 
معادلت من صميم احلسحر السود ."
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وقد اعتبر أينشتاين أن ميكانيكا احلكم تنسف فلسرفة اسبينوزا احلقائمة على احلتناغم احلقانوني في احلكونو ،
 قال فيها " ال ل يلعب احلنرد "1926 ديسمبر 4وأرسل رساحلة إحلى صديقه ماكس بورن في 

God doesn't play dice

 بمساعدة اثنين من احلعلماء وهما1935وحلم يتوقف أينشتاين عند هذا احلحدو ، بل إنه في عا م 
اراBoris Podolsky and Nathan Rosen و[ناثان روزين] ][بوريس بودوحلسكي  أو إختصا

 قرر احلثلثة أن يضعوا دحادا حلقرفزات ميكانيكا احلكم وقا م احلثلثة بنشر ورقة بحثEPRحللثلثة 
ال ؟"  بعنوان " هل توصيف ميكانيكا احلكم حللحقيقة يعتبر كام

Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen, "Can Quantum-
Mechanical Description of Physical Reality Be Considered

Complete?"Physical Review 47 (1935), p. 777.
http://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox

وفيها أوضح احلعلماء احلثلثة أن ميكانيك احلكم ترفترض أن احلرفوتونين احلناتجين عن تحلل ذرة
 و ، إذا انطلقا وسافرا وصارت احلمسافة بينهما دحتى عشر سنواتpositroniumاحلبوزيترونيم 

ضوئية فإنه يمكن دحصرهما بل وقياس زاوية الستقطاب بدقةو ، وفي دحاحلة أنه تم قياس زاوية
الستقطاب حلكل احلرفوتونين وتبين أن احلقياس متطابقو ، إذن لبد أنهما تواصل حلحظايا دحتى يعرفا أي

زاوية من زوايا الستقطاب سيتبعانو ، وهذا مستحيل لنهما حلو تواصل حلحظايا بمجرد وضعهما
تحت احلرصد فهما إذن تواصل بسرعة أكبر من سرعة احلضوءو ، وباحلتاحلي انتقلت احلمعلومة بينهما

بسرعة أكبر من سرعة احلضوءو ، وهذا مستحيل علمايا طبقا حلنظرية احلنسبية احلخاصة .

حلذا فقد قرر أينشتاين أن نيلز بور باستنتادجاته تلك سيرفتح احلباب واساعا حلكل احلمتناقضات وأن
ميكانيكا احلكم بها خطأ دجوهري .. فكيف يتواصل فوتونان حلحظايا ؟ كيف تنتقل احلمعلومة بينهما

بسرعة أكبر من سرعة احلضوء ؟ 
اما أسلحة احلعلم حللدفاع عن إحله أسبينوزا .. كمستخد ممن مقبل أينشتاين  كل هذ ه احلحرب احلشعواء 

فقد أثبت احلرفيزيائيو ،  إل وتبين معملايا وتجريبايا أن أينشتاين كان على خطـأ1982وما أن دجاء عا م 
 وفريقه صحة ما ذهب إحليه نيلز بورو ، فقد أثبتـا عمليـاا أنAlain Aspectاحلرفرنسي آحلين أسبكت 

احلرفوتونات فعل تستطيع حلحظايا أن تتواصل فيما بينها بغض احلنظر عن احلمسافات احلرفاصلة بينها هل
هي عشرة أمتار أو عشر سنوات ضوئية أي أن احلمعلومة تسافر أسرع من احلضوء .... بل

سرعتها آنية حلحظية
http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Aspect

 وفي أماكن كأخرى من600ومنذ سنوات قليلة تم تأكيد المر بأدحلة تجريبية كأخرى في مرفاعل دجيو 
كمعضلة احلتأثير احلشبحي عن كبعد. احلعاحلم ..فيما يعر ف ب

حلكن حلماذا حلم يستوعب أينشتاين ميكانيك احلكم - مع أن نوبل احلتي دحصل عليها كانت في ميكانيك
لصك كلمة كوانتم .. حلماذا يتمرد على تلك احلرفيزياء احلوحليدة حلماذا كان يحاربها احلكم - بل إنه هو احلذي 

دحتى وفاته -مع أنه يعلم بداخله يقيانا أن كل احلتجارب في مصلحتها - ؟ 

مشكلة أينشتاين كانت في عقيدته .. عقيدة إحله أسبينوزا .. عقيدة احلحلول والتحاد .. عقيدة الحله
احلذي يحل في قوانين احلطبيعة ..
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حلو كان أينشتاين آمن بالحله احلعظيم احلبائن من خلقه - احلمنرفصل عن مخلوقاته - الحله احلذي حليس
كمثله شيء احلذي يعر ف كيف يخلق ويختار بين الدحتمالتو ، وباحلتاحلي فهو فعلايا ل يلعب احلنردو ، حلو

كان فعل ذحلك حلما وقع في تناقض عاش فيه طيلة عمر هو ، وحلما توقرفت أبحاثه احلعظيمة ببزوغ فجر
ميكانيك احلكم وحلما مات في أمريكا بعد عقود من فشل يتلو ه فشل في مسأحلة احلتودحيد بين احلقوى

الربع في احلطبيعة .

حلقد كان [نيلز بور] - أبو ميكانيك احلكم - دواما يقول لينشتاين " إنك حلن تستطيع أن ترفرض على
كحجة ليمانه احلعقيم بإحله أسبينوزا . ال كيف يتصر ف في احلعاحلم ." حلم يترفهم أينشتاين هذ ه احل

فمشكلة أينشتاين احلحقيقية أنه كان يرفترض احلعاحلم وادجابا وقوانينه وادجبة وحليس ادحتماحلايا وحلذا كانت
صدمته كبرى من ميكانيك احلكمو ، وحلذا كان يقول " إنني دوما أتساءل هل كان ل اختيار آخر غير

خلق هذا احلعاحلم ؟." 
ةي وودجود ه ممكن ل أكثر .. فهو كان يرى احلعاحلم وادجابا حلكن ميكانيك احلكم أثبت أن احلعاحلم ادحتماحل

وهذا ينسف احلمنظومة احلرفلسرفية عند أينشتاين في عقيدته بخصوص إحله أسبينوزا .

 ورأى بعينه دجائزة نوبل في احلرفيزياء كتمنح حلعاحلمين في فيزياء2012ربما حلو عاش أينشتاين حللعا م 
 ربما ساعتها كان سيترادجع حلكنه عاش فيو ،احلكوانتم لبحاثهما في إمكان احلعاحلم وادحتماحليته ل أكثر

فترة رأى فيها بعيني رأسه احلنجادحات احلمتتاحلية حلميكانيك احلكم تجتاح احلعاحلم كلهو ، ورأى إحله أسبينوزا
ةي وكان من احلممكن ببساطة أل يخلقه ال و ، حلكن أسطورة تتبخر وأن احلعاحلم حليس وادجابا وإنما ادحتماحل

سيطرت عليه دوغما ودحدة احلودجود دحتى وفاته !
 .

المحرك اللول عةند أرسطو

كمحقرك الول عند أرسطوو ، أو الحله احلذي خلق احلكون ثم تركهو ، هذ ه آخر مغاحلطات احلملحد احلتي احل
محكمة كمسقبب وتسليمه ب يستخدمها بعد فشله في كل ألعيبه وسرفسطاته الحلحادية وبعد إقرارا ه باحل

نع واحلمعايرة احلدقيقة حللودجود !! فرفكرة احلمحرك الول عند أرسطوو ، هي انتقال من إشكالاحلص
الحلحاد إحلى إشكال احلربوبية.

واحلمحرك الول الن كأسطورة ل يرددها إل احلكاهن احلملحدو ، لنه ثبت أن نظا م دحياتنا وودجودنا كله
يعمل بطريقة تخاحلف احلقانون احلثاني حللثرموديناميكو ، وهذا قانون كوني يحكم احلكون بدءاا من احلذرة
إحلى احلمجرة وهذا احلقانون ينص على أن كل شيء في احلكون يتجه نحو احلبرودة ونحو احلترفكك ونحو

thermal death ofالنهيارو ، وفي حلحظة ما في احلمستقبل سيصل احلكون إحلى احلموت احلحراري 
universeاما فهي تسير نحو احلتعقيد ونحو  و ، حلكن منظومة احلحياة تسير على احلعكس من ذحلك تما

احلبناء واحلنمو احلمطردينو ، وحلذا فمنظومة احلحياة تسير عكس احلقانون احلثاني حللثرموديناميكو ، وحلذا لبد
من تدخل أعلىو ، تدخل مباشر كل فيمتو ثانية - واحلرفيمتو ثانية هي أقل زمن ممكن حلرصد دحدوث

ترفاعل كيميائي دحيوي-و ، فاحلتدخل احلمباشر هو احلضمان احلودحيد لستمرارية احلحياةو ، وحلول هذا احلتدخل
ما كان حللحياة أن تخطو خطوة وادحدة حللما مو ، بل كان على كل شيء أن يترفكك مباشراة ل ان يتعقد

وينموو ، إذن أسطورة احلمحرك الول مجرد خرافة ل أكثرو ، فال احلخاحلق وهو احلحافظ حللحياةو ،
وتستمد احلحياة منه باستمرار كيانها وقيمتها فسبحان احلذي أعطى كل شيء خلقهو ، واحلحمد ل رب

احلعاحلمين !
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هل الةنسبية لها لوجود ؟

هل احلنسبية تراكم ادحتماحلي في احلذات أ م تراكم ودجودي ؟
هل احلنسبية تراكم معرفي أ م تراكم فيزيقي ؟

هل احلنسبية زخم ادحتماحلي تصوريو ، أ م كومة مادية !؟ 
هل احلنسبية شيء قائم باحلذات – شيء معرفي إبستموحلودجي -و ، أ م شيء حله ودجود أنطوحلودجي

مادي !؟
هذا احلسؤال ينسف نسبية الخلق ونسبية احلمعرفة ونسبية احلمعطيات بودجله عا مو ، ويؤكد مثاحلية

.احلودجود ومطلقية الخلقو ، ويثبت انهيار احلمنظومة الحلحادية في ترفسير احلظاهرة احلودجودية

حلو قال احلملحد أن احلنسبية شيء حله ودجود أنطوحلودجي ماديو ، قلنا إذن ل يودجد قوانين ول علم ول
فكر وتكون دحتى هذ ه احلعبارة " احلنسبية شيء حله ودجود أنطوحلودجي مادي " نسبية هي الخرىو ،

وساعتها يسقط احلتمايز ول نعر ف ما هو أسرفل ول ما هو أعلى ول ما هو كبير ول صغيرو ،
وبداهاة هذ ه سرفسطة حلم يقل بها دحتى احلمجانينو ، فاحلعلم حله قوانينه وحللحياة كينونتها احلمستقرة وحللعقل

! . مبادئهو ، وحلول هذ ه الساسيات ما دحدث تقد م كيذكر في دحياة احلبشر وما كودجد بشر أساساا

وحلو قال احلملحد أن احلنسبية شيء حله ودجود معرفي إبستموحلودجي فكريو ، قلنا هذ ه مصيبة أكبر من
سابقتها لنها تعني نسبية هذ ه احلعبارة أيضاا وعد م دجديتها وتعني عد م دجدوى احلرفكر أو دجدوى

كمركبة في احلبشر على احلعكس من ذحلك نتائجهو ، وباحلتاحلي كل أفكار احلبشرية حلغو فارغو ، حلكن احلبديهة احل
تماماا وهو الستقرار على احلنتائج احلرفكريةو ، ثم النتقال منها إحلى غيرها وهذا يعني ودجود دحقائق

! فكرية يمكن احلوصول إحليها والستقرار عليهاو ، ثم النتقال منها إحلى غيرها

.إذن ل يودجد شيء كيسمى نسبية في هذا احلودجود احلمادي ول في احلودجود احلرفكري البستموحلودجي

واحلذي يتخذ احلنسبية منهجاا حله هو يعتبرها دحقيقة مطلقة فوقع في احلتناقض احلذاتيو ، والختل ف بين
احلبشر حليس مردجعه احلنسبية كما يحاول أن كيصور حلنا احلملحد احلكاهن وإنما مردجعه أن كل صنف من

 . احلبشر يحرص أشد احلحرص على ما يعتنقه ل أكثر

إذن احلنسبية خرافة أسطورية يرودجها ملحد ماكر ويصدقها ربوبي فاشلو ، ول ودجود حلها إل داخل
 ! افتراض دجدحلي يرفتقد احلودجود النطوحلودجي والبستموحلودجي معاا
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الفصل الخامس : أدلة اليمان
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محالولة التشكيك في برهان السبلبية - العللية- عةند الملحد هو إعلن حرب

كخلقوا من غير شيء أ م هم احلخاحلقون }﴿ ﴾ أ م خلقوا احلسماوات والرض بل ل٣٥قال ال تعاحلى { أ م 
﴾ } (سورة احلطور )٣٦يوقنون ﴿

قرر احلقرآن احلكريم أن احلعد م  كخلقوا من غير شيء}و ، و هذ ه بداهة عقليةnullكيق  ل يصنع شيئاا {أ م 
مركوزة في الذهان.

إن برهان احلسببية في هذا الطار أعلى من احلقانونو ، بل وعليه تقو م دجميع علو م احلدنيا ومقاصد
احلغايات .. وحلول هذا احلبرهان احلقبلي – أي احلذي يسبق أي تجربة- حلما سللمنا بصحة تجربة ول

اغاو ، وحلصار مهردجو احلسيرك كمبرهنة ول فكرةو ، وحلصارت دجميع علو م احلدنيا حلغاوا فار قضية ول 
كمرفكرو ، فلول احليقين احلعلمي من نتائج احلتجربة - أكثر مصداقية من احلعامحلم واحلرفلكي واحلرفيزيائي واحل

ونتائج احلتجربة هي إدحدى مسلمات احلسببية واحلدحليل على صحتها - ما قا م علم ول استقرت فكرة
معلم وبما أنه تودجد دحقائق علمية وةأسس نظرية ول استوعبنا قضية في احلدنياو ، وبما أنه يودجد 

ال على ال دجوهرايا وأصي يستقر عليها النسان ثم ينتقل منها إحلى غيرهاو ، يبقى برهان احلسببية دحلي
مدجد واحلخاحلقو ، وعلى صحة احلقضية احلتي نحن بصددها. إثبات احلمو

وحلم ريككرفر بمبدأ احلسببية إل احلملحد وعليه قبل أن ريكرفر باحلسببية أن ريكرفر اضطراراا بكل علو م احلدنياو ،
وببدهيات عقله دحتى يتسنى حله أن يحيا في اتساق مع إحلحاد ه.

ممجرة إحلى لخر تمامااو ، بمنتهى احلسببية من احل كمس فل يودجد شيء يسير في هذا احلكون بل قانونو ، فاحلكل 
لرةو ، ودحتى احلتذبذب احلكمومي يخضع حلقانون وإطار كلسيكي صار مو ، ول يستطيع أن ما دون احلذ

يتمرد على كأسس احلميثودوحلودجيا احلسببية .
رول بشر ما بعد النبياء في أزمنة احلرفترات أن يتمردوا على احلتودحيد احلنقيو ، وأن وحلذا عندما دحا

كيسمقطوا تجسدات الحله في احلشمس أو في احلكواكب أو في تصاريف احلطبيعةو ، كان احلرد احلقرآني
ةر في قوانين رسلي لخةر وكم كمس مستهجنااو ، وموضحاا تخريف هؤلء بأن كل ما دحوحلك في احلطبيعة 

صارمةو ، فكيف تعبد ه { واحلشمس واحلقمر واحلنجو م مسخرات بأمر ه أل حله احلخلق والمر تبارك ال
﴾ .54 ﴿العرا ف ن}رب احلعاحلمي

فل يستحق احلعبادة إل احلخاحلقو ، ول يستحق أن يكون حله احلخلق والمر إل الو ، فتبارك ال رب
كر حلتلك الدجرا م باحلسببيةو ، ومحاوحلة احلتشكيك في برهان احلسببية هي محاوحلة كمسقي احلعاحلمينو ، فال هو احل

حللقضاء على إمكانية قيا م علم طبيعي ذي قوانين ثابتة وكلية وضرورية.
إذن نقد احلسببية هو نقد حلكل علو م احلدنيا وأصول احلقواعد وكليات احلبدهيات!

كمعطياتهاو ، وكيسلم قسلم بودجودها وكيسقلم بيقينية  كملحد أن كيعممل احلسببية في معمله وكي ول أدري كيف حل
بنتائج تجاربهو ، وكيعمل احلسببية في كل كبيرة وصغيرة في دحياته احلشخصية وفي بحثه ودحاحله ومآحلهو ،

مصر على ثم يوقف احلسببية في أصل كل هذ ه المورو ، ويرفترض احلعد م مصدراا ودحيداا حللودجود وكي
ذحلك !! 

الةنقد :
حلكن احلبعض ينتقد برهان احلسببية ويقول:

مز م ل أكثر.1 كمل - يرى ديرفيد هيو م أن احلسببية هي اطراد تكراري غير 
كدحجة السل م كينكر احلسببية .2 -  احلغزاحلي 
- احلخوارق تأتي في أصلها ضد احلسببية .3
ال باحلسببية ؟ Quantum Vacuum Fluctuations- احلتذبذب احلكمومي 4 ما علقته أص
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الرد على الةنقد : 
كزم ل أكثر. ثمل ثأسطورة ان السببية هي اطراد تكراري غير 

إذا أضرفنا دحامض مع قاعدي فإن احلنتيجة احلحتمية هي ملح وماء وحلو أعدنا احلتجربة مليار مرةو ،
وحلول هذا احلتلز م ما قا م علم ول تأسست دحياةو ، ول استقر حللناس معاشو ، واحلذي يدعي أن احلسببية

كملز مو ، وحلو كان كملز م فإن كلمه أيضاا هو مجرد اطراد تكراري غير  هي إطراد تكراري غير 
حلكلمه دحقيقة فهو كل م خاطيء ول يرفيد معانى تلزماياو ، وإنما مجرد اطرادي تكراريو ، إذن أي
فكرة تحارب احلسببية هي فكرة ذاتية احلهد مو ، تهد م نرفسها بنرفسهاو ، إذن نقد احلسببية هو نقد بل قيمةو ،

كمطقرد وحليس إل فكرة ذهنية.  نقد فلسرفي ل أكثرو ، لنه حلو كان صحيحاا فهو الخر كل م 

احلخلصة : احلذي يحارب احلسببية هو يحارب بدهيات احلعلو م واحلرفكر واحلقواعد واحلقوانين واحلمباديء
والصول بل قاعدة ول قانون ول مبدأ ول أصل !! 

فكل احلعلو م واحلقواعد والصول تؤكد صحة احلسببيةو ، وحليس ثمة استثناءو ، إذن نقد احلسببية هو نقد
حللعلو م واحلقواعد واحلقوانين والصول..!! 

إن إنكار احلسببية يؤدي إحلى احلشكلية احلمطلقةو ، وإبطال احلعلو م واحلدراسات بحجة أن كل شيء ممكنو ،
وحلو كان هذا النكار صحيحاا حلما دحدث تقد م في دحياة احلبشرو ، وبما أنه يودجد تقد م في دحياة احلبشر

كمسللمة إذن ثمة قواعد نصل إحليها ونستقر عليها ثم ننتقل منها إحلى غيرهاو ، إذن برهان احلسببية هو 
احلودجود احلبشري بإطلق !

واحلذي يريد أن ينتقد حلمجرد احلنقد فعليه أن يأتي بدحليل فلسرفي أو تجريبي أو عقلي أو تجريدي أو
ال فاحلصحةو ، أو مدعياا نقلي يدعم موقرفه وإل فليصمت حللبدو ، فكما يقول الصوحليون إن كنت ناق

فاحلدحليل .

واحلذي يحاول أن ينتقد برهان احلسببية احلذي استقرت عليه احلعقول يستهزيء به دحتى احلعلماء
احلمعاصرونو ، يقول [ستيرفن هاوكنج] مستهزئاا باحلرفلسرفة احلتي تدور في هذا الطار في كتابه الخير

 هرطقة تجب219 قا م أسقف باريس بوضع منشور من 1277 " في عا م 41احلتصميم احلعظيم ص
إدانتها في أنحاء احلبلدو ، وأدحد هذ ه احلهرطقات هي اليمان باحلسببية و ، وبتلز م قوانين احلطبيعة و ، وحلم
تمض شهور دحتى مات السقف بسبب تلز م أدحد قوانين احلطبيعة دحين سقط عليه سقف احلكاتدرائية

برفعل قانون احلجاذبية وبرفعل احلسببية احلتلزمية! "
إن احلذي يحارب احلبدهيات هو مسرفسط دحتى احلثماحلةو ، ول يرفعل ذحلك إل في إطار احلسرفسطة احلعقلية

وفي قاعات احلدرس بينما هو في واقع دحاحله يمارس اليمان باحلسببية في كل حلحظة بل تردد!

ثحجة السلم ثيةنكر السببية . ثأسطورة أن المام الغزالي رحمه ال 

أما بخصوص الما م احلغزاحلي ردحمه ال فهو ينكر احلسببية احلتي تجعل احلجوهر في احلمادة وفي
كمسمببو ، رداا منه على احلماديين واحلدهريةو ، إذن إنكار احلسببية في هذا الطار هو لثبات احلسبب واحل

ككلي وهو ال عز ودجل وهذا يتضح من كل م شيخ تلدخل أعلىو ، أي سببية حلكن على مستوى 
السل م ابن احلقيم ردحمه ال دحين قال " إن ال يأتي بالشياء بالسباب وبدون أسباب وبضد

السباب"و ، فهذا حليس نقداا حللسببية بل هو توكيد حللسببية حلكن على إطار أعظم وأن قيود احلطبيعة
حليست شرطية .!

وهل يودجد عاقل ل يستطيع احلجمع بين إيماننا باحلسببية كبديهة عقلية وبين كل م احلغزاحلي ردحمه
ال ؟ 

بل هل ثمة إنسان على ظهر احلبسيطة يؤمن بال ويؤمن باحلسببية كبرهان عقلي دجوهريو ، ثم
يستهجن شيء من كل م احلغزاحلي ردحمه ال !!؟
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إن نقد الما م احلغزاحلي حليس حللسببية كبرهان عقلي وبديهة عقليةو ، وإنما نقد احلسببية كشيء دجوهري
في ذات الشياء وهذا مما ل خل ف عليه !

فالما م احلغزاحلي ينرفي ضرورة احلتلز م بين احلظاهرة وأسبابهاو ، وكيسند المر إحلى تقدير ال إن شاء
وقعت احلظاهرة وإن شاء حلم تقع.!

أما عن الخوارق 
كمقليد فاحلخوارق هي توكيد حللسببيةو ، لنها دجاءت بتدخل إحلهي في إطار نظا م مؤسسيو ، والستثناء احل

كمسقبب وهو الو ، فلول كمقرر عند الصوحليينو ، إذن احلخارق يؤكد ودجود  يؤكد احلقاعدة كما هو 
كمسقبب ما وقع احلخارقو ، وباحلتاحلي فاحلخارق هو توكيد إضافي على صحة برهان احلسببية.! احل

 ، التي ناتقشةناها في الفصلQuantum Vacuum Fluctuationsثحجة التذبذب الكمومي 
الثالث من هذا الكتاب، هل تخالف مبدأ السببية؟

بخصوص مبدأ عد م احليقين عند [هايزنبرج]و ، فخلصة احلرد ننقلها بتصر ف من كتاب احلتصميم
 دحين قال " في دحال مبدأ عد م احليقين حلهايزنبرج يجب أن171- 169احلعظيم حلستيرفن هاوكنج ص 

نعلم أنه يستحيل أن يودجد مكان يخلو من احلطاقة ونقل احلطاقةو ، ولبد أن يحتوي على أقل قدر من
احلطاقة في هذا احلرفراغو ، ويحدث أن تظهر وتخترفي حلحظياا دجسيماتو ، حلكن هذا احلظهور والخترفاء

محكو م بعاحلم احلكوانتم احلمادي – حله قوانين وكأسس وكأطر ضابطة- أي أننا حلسنا في احلعد م بل في عاحلم
مادي .. وحلو صح أن هذ ه احلجسيمات تحتوي على طاقة لنهائية حلكان احلمرفترض بمجرد ظهور

اااحلكون وظهور هذ ه احلجسيمات لنهائية احلعدد واحلطاقة أن تؤدي إحلى انكماش احلكون على نرفسه فور
وانتهائه وهذا بداهة ما حلم يحدث ." 

احلخلصة: أن ظهور هذ ه احلجسيمات ل يخاحلف قانون دحرفظ احلطاقةو ، إذن يخضع حلبرهان احلسببية في
دجميع تجلياتهو ، حلكنه ل يخضع حللطار احلزمنيو ، وهذا أول الشكال وآخر هو ، فاحلجسيمات يمكن أن
تقترض طاقة من احلمستقبل فتظهر ثم تتلشى دافعاة احلقيمة احلتي قامت باقتراضها باحلضبط حلحظة
احلتلشيو ، حلكن هذ ه احلمساومة واقتراض طاقة من احلمستقبل تحدث في الطار احلمادي داخل دحدود

احلزمان واحلمكانو ، فلول احلزمان احلمخلوق واحلمودجود حلما كان حلهذا القتراض ودجود ول معنى ! ول
دجدال بين احلرفيزيائيين على أن احلعد م احلكوانتي هو عد م مودجود داخل دحدود احلزمان واحلمكانو ،

واحلكون دجاء من احللزمان واحللمكان !
ول دجدال أن احلتذبذب احلكمومي في دجميع صور ه يخضع حلقانون وإطار كلسيكي صار مو ، ول

يستطيع أن يتمرد على قوانين احلمادة ول يستطيع كسر قانون دحرفظ احلطاقة.
و ، ويدخل معspace time continuumفاحلتذبذب احلكمومي خاضع حلقوانين متصل احلزمكان 

احلمكان في نسيج متصل ل يمكن تجزئته أو تمزيقه – تجريدايا وحليس أنطوحلودجايا-و ، وحلذا فاحلتذبذب
كمستقبلو ، فرفي هذ ه احلكمومي يحدث داخل هذا احلنسيج بقواعد احلنسيج وعندما يستلف طاقة من احل

احلحاحلة هذا مستقبل باحلنسبة حللراصدو ، حلكنه دجزء ل يتجزأ من احلنسيج احلكوني وباحلتاحلي استل ف طاقة
ل كيحمدث خرقا في قانون دحرفظ احلطاقةو ، لن احلنسيج احلزمكاني في حلحظة دحصوحله على تلك احلطاقة

احلتي قا م بإقراضها حلحظة تلشي احلجسيمات حلم يتغير شيء فيهو ، وحلم يختل قانون دحرفظ احلطاقةو ، وحلم
ينرفصل احلزمن عن البعاد احلمكانية احلثلثة.

كدحجة للعيب الحلحاد احلمعاصر في احلكرفر باحلصانع إل من قبيل قوحله تعاحلى {ويجادل احلذين ول أدجد 
﴾ و ،56كرفروا باحلباطل حليددحضوا به احلحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا} ﴿احلكهف

وباحلتاحلي برهان احلسببية برهان دجوهري حلم يتم كسر ه.
ول يكرفر ببرهان احلسببية إل احلملحد ! و حلذا فهو في دحرب شعواء أما م احلعلم واحلعقل واحلبرهان
وي احلسببيو ، ومن أدجل ذحلك أنا أقول دائماا أن احلملحد يستحق احلخلود في احلنار بسبب معل احلحتمي احل
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غبائهو ، قبل كرفر ه وإحلحاد ه لنكار ه أعظم احلبدهيات كتراا - برهان احلسببية-و ، دحيث إنه يرفترض احلسببية
كقانون في كل شيء ثم ينزعها بعد ذحلك من أصل كل شيءو ، فهو يؤمن أن احلسببية أقوى وأعظم
قانون في احلودجودو ، ثم ينزعها من أصل كل احلودجود ومن أصل كل مودجودو ، فصار كأضحوكة كل

كخلقوا من غير شيء أ م هم احلخاحلقون ﴿ ﴾ أ م خلقوا احلسماوات والرض بل ل٣٥مرصود { أ م 
﴾ } (سورة احلطور) !٣٦يوقنون ﴿

الغائيـة لوالعلم

ثمسببها، يزعم الكاهن الملحد أن معرفتةنا بظاهنرة ما تةنفي حاجتةنا إلى تفسيرها لوبالتالي إلى 
لوبالتالي كلما تقدم العلم كلما ضاتقت المور المجهولة عةندنا، لولذا يزعم الكاهن الملحد أن نسبتةنا

الشيء لخالقه هو من باب إله الفجوات ل أكثر !
قكر في كيف تتنرفس احلهواء وكيففي البداية؛  احلعلم هو وصف احلظاهرة كبغية ترفسيرها .. فاحلعلم يرف

كلوكسجين مع غاز ثاني يدخل احلهواء إحلى احلرئتينو ، واحلحويصلت احلهوائيةو ، وطريقة تبادل غاز ا
أوكسيد احلكربون .. حلكن ل يتعامل احلعلم مع أسئلة من قبيل : حلماذا يتنرفس النسان ؟ وما احلغاية من

ذحلك ؟ 

كمخ أثناء احلنو مو ، وكيقسم كمعينة من احل احلعلم كيحلل دجيدا ظاهرة احلنو مو ، ويحدد احلنشاط احلعصبي حلمناطق 
 و ،rapid eye movementاحلنو م إحلى طورين رئيسينو ، هما طور دحركة احلعين احلسريعة حللنو م 

 .. حلكن ل يتعامل احلعلمnon rapid eye movementوطور انترفاء دحركة احلعين احلسريعة حللنو م 
مع أسئلة من قبيل : حلماذا ننا م ؟ ما احلغاية من ترك احلنو م مع ودجود دوافعه ؟ 

كمقهمة .  فهذ ه أمور حليست علميةو ، لن احلعلم ل يستوعبهاو ، وحليس لنها غير 
بل نستطيع أن نقول أن المور احلتي ل يستوعبها احلعلم هي الصل وهي الساس وما يستوعبه

احلعلم هو احلشيء احلظاهري احلتافه احلبسيط .!

كمسبب حللكمبيوتر وغاية من هل معرفة طريقة عمل احلدائرة احلكهربية في احلكمبيوتر تنرفي ودجود 
صنعه حلها ؟ 

احلعلم يستحيل أن يخبرنا شيئا عن صانع احلكمبيوتر أو صانع احلعقل الحلكتروني أو صانع النسان
الحلي حلكن دحتما يخبرنا كل كبيرة وصغيرة في احلطريقة واحلقوانين احلتي تحكم عملية انتقال

احلمعلومات داخل احلبروسيسور ... احلعلم يستحيل أن يخبرنا شيئا عن عقل صانع احلكمبيوتر أو غايته
من صنع اكمبيوترو ، حلكن احلعقل بكل بساطة يستدل على غاية صانع احلكمبيوتر وعلى عقله وهدفه
دحين قا م بصنع احلكمبيوتر بمجرد رؤية احلكمبيوتر.. هذ ه بديهة عقلية ل علقة حلها بكونك ملحد أو

.مؤمن 
اطأ منطقايا ومنهجيا وإن كان علمايا ل دحليل عليه أل يكون استبعاد صانع احلكمبيوتر من احلمنظومة خ

..!!؟ 
يستحيل استبعاد صانع احلكمبيوتر من احلمنظومة إل عن طريق سرفسطة دجدحلية عقيمة 

ليلء } ﴿النعا م رش قل  كك رت  مه رنربا لدجرنا مب لخرر اء رفرأ رما مء  لسرما رن احل مم رل  رز كهرو الحلمذي رأن ﴾ و ، فاحلقرآن احلكريم٩٩{رو
يؤكد أن ال يخلق الشياء بالسباب ..
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ال أربع؛ احلعلة احلمادية ال عل يصف الما م أبو دحامد احلغزاحلي ردحمه ال أن حلكل مودجود كاحلكتاب مث
كصنع منه احلكتابو ، واحلعلة احلظاهرة وهي شكل احلكتاب وهيئتهو ، واحلعلة وهي الصباغ واحلورق احلذي 

احلرفاعلة وهي احلمؤحلف وصانع احلكتاب واحلمنسقو ، واحلعلة احلغائية وهي احلغرض احلذي من أدجله تمت
كتابتة احلكتاب .. واحلعلة احلغائية تقع خارج نطاق احلعلم ول يستطيع أن كيخبرنا بها إل احلعلة احلرفاعلة .

-1-

وحلما كان احلعلم ل يتعامل مع احلعلة احلغائية تم إسقاطها من احلحسبان حلكن احلحقيقة أن احلعلة احلغائية هي
الصل ..!!

قد ظهر سوفسطائيون ينكرون احلعلة احلغائية اعتمادا على احلعلة احلظاهرة وقد استهزأ سقراط بهمو
فقال أثناء محاكمته متهكما "إنني دجاحلس الن هنا لن دجسمي يتكون من عظا م وعضلت واحلعظا م

عندما تتحرك واحلعضلت في استرخائها وتوترها ذحلك دجعلني قادرا على ثني أطرافي وحلذا انا
-2أدجلس هنا في هذا احلوضع احلمنحنى .... " -

فاحلعلة احلغائية حلوضع سقراط هكذا هو أنه في محاكمة 
أما احلعلة احلعلمية احلمادية حلوضعه هكذا هي شد احلعضلت والوتار .

احلغاية هي دجواب حلسؤال آخر ل يتعلق باحلعلم ... وأكثر السئلة أهمية وإثارة تقع خارج قدرات
احلعلم فعلى سبيل احلمثال : ما معنى احلخير واحلشر .. احلصواب واحلخطأ ... احلنجاح واحلرفشل ... احلمعنى

واحلل معنى .... احلقيمة ... احلغاية .. مصدر احلقوانين .... حلماذا الن وحليس قبل ذحلك ..... ماذا قبل
ذحلك ...

هذ ه أسئلة خارج نطاق احلعلم حليس حلعجزاحلعلم ومقصر أدواته بل لنها تقع خارج إطار احلعلم واحلمادة
معا ..!! 

لن احلعلم إل عندما علم أن احلطبيعة تتبع قوانين ثابتة وإعدادا بعناية وعظيرم صنع والنسان حلم يترب
لق وحلم يرفعل احلعلم أكثر من إطلق احلتسميات على هذ ه احلقوانين ثم دحصد احلجوائز نتيجة رخل وروعة 
احلكشو ف احلعلمية ... فاحلنظا م احلمدهش واحلقابلية حللتنبؤ والنضباط واحلمصداقية واحلتي حلولها ما قا م

احلعلم ... كل هذا يدعو حللتساؤل : 
من احلذي يقف خلف احلقضية ككل .......!! 

ال يقف وراء قصة احلعلم كلها
واحلخاحلق أراد منا أن نرفهم احلكون فخلق قوانين احلكون ممكنة الستيعاب .. 

وقضت دحكمة ال سبحانه وتعاحلى أن كيختبر النسان فيما هو دون ذكائه احلرفطري بكثير .... 

---------------------
وهم الحلحاد .... د. عمرو شريف-1
97محاورة فيدون -2

أدلة اليقين الديةني هل يمكن حصرها في معيار لواحد ؟
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مسأحلة اليمان احلديني واحلوصول إحلى ضرورة يقينية بصحة السل مو ، هذ ه مسأحلة تجتمع عليها أدحلة
متكاثرة تودجب في مجموعها يقيانا ضرورايا وتسلمايا بصحة احلرساحلة احلخاتمةو ، وسأنقل في نقاط

 :مختصرة شيائا منها

كمقتضية حللتودحيدو ، يقول- دحليل 1 مخلقة  كمعدة واحلممهدة حلتلقي احلودحي الحلهيو ، فاحلرفطرة هي   احلرفطرة احل
احلشيخ دحسنين محمد مخلو ف شيخ الزهـر احلسابق في ترفسير قوحله تعاحلى {وما خلقت احلجن والنس

كمهيئين حلعبادتي بما رلكبت فيهم من٥٦إل حليعبدون} ﴿ ﴾ سورة احلذارياتو ، أي حلم أخلق احلثقلين إل 
كمستعدة حلهاو ، فمن دجرى على مودجب احلعقول واحلحواس واحلكقوىو ، فهم في دحـاحلة صاحلحة حللعبادةو ، 

استعداد ه وفطرته آمن بي وعبدني ودحديو ، ورمن عـاند واستكبر اتبع غير سبيل احلمؤمنين.

احلمعيار احلجوهري في احلتسليم بصحة احلرساحلة هو صدق احلنبي يقول شيخ السل م ابن تيمية- 2
كمدعي573ردحمه ال في رائعته ثبوت احلنبوات ص   " حليست احلمعجزة هي احلشرط الودحد حللنبوةو ، ف

احلنبوة إما أن يكون أصدق احلصادقين أو أكذب احلكاذبين ول كيلبس هذا بهذا إل على أدجهل احلجاهلينو ،
لشرون قبل انشقاق احلقمر كمب وقد أسلم احلسابقون الوحلون أمثال أبي بكر احلصديق وخديجة واحل

كمخبر بل آية احلبتةو ، وموسى والخبار باحلغيب واحلتحدي باحلقرآنو ، ....و كثير من احلناس يعلم صدق احل
ابن عمران حلما دجاء إحلى مصر وقال حلهم إن ال أرسلني علموا صدقه قبل أن كيظهر حلهم الياتو ،

وكذحلك احلنبي حلما ذكر دحاحله حلخديجة وذهبت به إحلى ورقة ابن نوفل قال هذا هو احلناموس احلذي يأتي
اما ضرورايا حلما أخبرهم بما دجاء به وما موسىو ، وكذحلك احلنجاشيو ، وأبو بكر علموا صدقه عل

اما ضرورايا بأنه صادقو ، وخبر يعرفون من صدقه وأمانته مع غير ذحلك من احلقرائن يودجب عل
كعر ف احلوادحد احلمجهول من آدحاد احلناس قد تقترن به قرائن كيعر ف بها صدقه باحلضرورة فكيف بمن 

رمن هو أصدق احلناس أو أكذبهم وهم بصدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا المر احلذي ل يقوحله إل 
يعلمون أنه من احلصنف الول دون احلثاني ."

ككتبهمو ،- 3 {احلذين يتبعون موافقة صرفة احلنبي احلخاتم واسمه ونعته حلما يجد ه أهل احلكتاب موصوافا في 
﴾ سورة العرا ف١٥٧احلرسول احلنبي المي احلذي يجدونه مكتوبا عندهم في احلتوراة والنجيل} ﴿

وبسرفر نشيد النشاد في احلتوراة وإحلى احليو م إسم محمد باحلعبرية .. احلذي يتردجمه احلنصارى في
The KJV Oldاحلتردجمة احلعربية إحلى مشتهى الممو ، محمد نطقا وكتابة في تردجمة  

Testament Hebrew Lexicon Original Word :من احليمين إحلى احلشمال  dmxm
Transliterated Word Machmad Phoneticوباحلنطق احللتيني تتطابق مع "محمد" 

Spelling…. makh-mawd '
لشر به احلمسيح واحلذي معنا ه باحليونانية أفعل وفي النجيل إحلى احليو م احلباركليتوس احلقاد م احلذي ب

ترفضيل من احلحمد أي أدحمدو ، واحلباراكليتوس حليس هو احلروح احلقدس كما كيروج كهنة احلنصارىو ، لن
احلباركليتوس حلن يأتي دحتى يذهب احلمسيح و ، واحلروح احلقدس نزل على احلمسيح علي هيئة دحمامة قبل

هذا احلحوار احلذي تنبأ فيه بقدو م أدحمد بسنوات.

موافقة ما دجاء في احلرساحلة حلبديهيات احلعقل ومتطلبات احلنرفس ودحادجة احلخلقو ، فأشبع السل م- 4
دجوعنا احلرودحي وتأحلقنا احلذهنيو ، وانسابت مبادئه إحلى احلقلوب من تلقاء نرفسها انسياب احلبديهيات! 

 السل م احلدين احلتودحيدي النقىو ، احلدين احلشموحلي الوسع والشملو ، احلدين اليماني احلرودحي- 5
احلعملي احلماديو ، احلدين احلذي يدخل في كل صغيرة وكبيرة في دحياتك دحيت يكون أمرك كله ل.

- السل م احلذي يوافق في عقيدته عقيدة دجميع أنبياء احلعهد احلقديم فالسل م هو تصحيح حلمسار6
احلديانات احلتي انحرفتو ، وإعادة حلنهج أنبياء احلعهد احلقديم من حلدن آد م إحلى نوح وصاحلح وأيوب وهود
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وإبراهيم وموسى وداوود ويونس وهارون وعيسى .. فعقيدة هؤلء دجميعا هي عقيدة احلرب إحلهنا
رب وادحد بلرفظ احلتوارة والنجيل .. هذ ه احلعقيدة احلتي ل تعر ف تثليث ول أقانيم ول موت آحلهة

منتحرة ول انتزاع آحلهة من آحلهة أخرى - انتزاع احلروح احلقدس من الب - ول آحلهة قومية .. يقول
تعاحلى {شرع حلكم من احلدين ما وصى به نودحا واحلذي أودحينا إحليك وما وصينا به إبراهيم وموسى
وعيسى أن أقيموا احلدين ول تترفرقوا فيه كبر على احلمشركين ما تدعوهم إحليه ال يجتبي إحليه من

﴾ سورة احلشورى١٣يشاء ويهدي إحليه من ينيب} ﴿
وقال تعاحلى : {إنا أودحينا إحليك كما أودحينا إحلى نوح واحلنبيين من بعد ه وأودحينا إحلى إبراهيم

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود
﴾ سورة احلنساءو ، إذن فالسل م حليس ديانة كاحلديانات وإنما هو أصل احلديانات١٦٣زبورا} ﴿

وتصحيح حللخلل احلذي أصاب احلدياناتو ، وبالخص احليهودية واحلمسيحية في نسختيهما احلعهد احلقديم
واحلجديد

!- وقوع ما تبنأت به احلرساحلة على نحو عجيب عبر احلسنين واليا م7 

  إحلى آخر ذحلك من احلمعايير احلكثيرة!
وحلذا فمن احلخطأ بمكان وضع معيار وادحد في مسأحلة تحتمل وتستعمل وتنضبط بعدة معاييرو ، وحلذا
فقد استخد م احلقرآن احلكثير من احلمعايير في إثبات صحة احلرساحلة وصحة احلتودحيد وضبط احلعبودية

رمن يريد معيار احلقوة لو ، وكذحلك استخد م احلنبي صلى ال عليه وسلم معايير كثيرةو ، فمن احلناس 
احلعضلية مثل ركانة احلذي صرعه احلنبي فأسلم وكان هذا شرطهو ، ومثل بعض احليهود احلذي أرادوا

أدجوبة علمية على أسئلتهمو ، ومثل فطادحلة احللغة احلذين دجذبتهم حلغة احلقرآنو ، ومثل احلسود احلذين ودجدوا
رمن غلبو ، ومثل في احلقرآن أفضليتهم باحلتقوى وحليست باحللونو ، ومثل احلبدو والعراب احلذين يتبعون 

احلعلماء احلماديين احلمعاصرين احلذين يجدون في السل م إدجابة عملية حللتساؤلت احلكبرى في احلودجودو ،
مكبر وتقليد الباءو ، ويو م وكل صنف من احلبشر يجد في السل م ضاحلته طاحلما تحرر من قيود احل

احلقيامة سكتبلى احلسرائر وتكون احلمحاكمة احلكبرى بحسب معطيات النسان وطاقته وما وصله من
كحجة وهذ ه طريقة أعلم رساحلةو ، وهكذا تتعدد احلمعايير و ل نرتكن إحلى معيار وادحد في إقامة احل

وأدحكم وأسلم وأضبط
ويمكن أن نتعاون سوايا في إضافة معايير دجديدة ل قصرها في معيار وادحد ثم كنلز م احلبشر بما حلم

كشق على احلناس وكنضيق عليهم واساعا . كيلزمهم به ال فن

الكشو ف العلمية المتتابعة

كمقدس مع أعظم إعجاز علمي في السل م على الطلق باحلنسبة حلي هو عد م تعارض احلنص احل
اسا على عقبو ، علمايا هذا ضرب من احلكشو ف احلعلمية احلمتتاحلية احلتي قلبت رؤيتنا حللودجود واحلحياة رأ

احلمستحيلو ، وأن تنحاز هذ ه احلكشو ف احلعلمية نحو احلقرآن احلكريم هذ ه قضية أكبر وأعجبو ، وفي
احلجملة أعطني ل أقول كتيب وإنما أقول مطوية صغيرة مكتوبة منذ مائتي سنة فقط تصف أي

ركتب أرسطو ثلث كتب علمية " في شيء من احلودجود وسكأخرج حلك منها أخطاء علمية صريحةو ، 
احلطبيعياتو ، في احلسماواتو ، في الرض " هذ ه احلكتب احلثلثة ل تودجد احليو م فيها دجملة وادحدة

صحيحة علماياو ، وكان أرسطو يرى أن أسنان احلمرأة تختلف في احلعدد عن أسنان احلردجلو ، ويودجد
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 ضلوع فقطو ، ووظيرفة احلمخ تبريد احلد م بينما وظيرفة احلقلب تسخينهو ، وكان يرى أن3في صدر احلمرأة 
احلميا ه احلجوفية تتكون نتيجة فجوة في قلب الرض تنقل ميا ه احلمحيط إحليهاو ، بينما يقول احلقرآن في
ال خلصة ما توصل حله احلعلم منذ عقود قليلة فقطو ، وهو أن احلميا ه احلجوفية هذ ه احلمسأحلة الخيرة مث

مصدرها ميا ه المطار {أحلم تر أن ال أنزل من احلسماء ماء فسلكه ينابيع في الرض } ﴿
﴾ سورة احلزمرو ، فمصدر احلميـا ه احلجوفيه هو احلينابيع احلمتكونة من المطـارو ، وحليس فجوة أرسطو٢١

احلتي في عمق احلقارةو ، كذحلك كان احلبشر إحلى احلقرن احلسابع عشر احلميلدي يؤمنون في دجميع أصقاع
ال في احلحيوان احلمنوي حللردجل على صورة مصغرة دجادا ثم كمخرتز الرض أن احلجنين مودجود 

ال من ماء احلردجل وبويضة احلمرأة يساهمان في تكوين تتضخم مع احلوقتو ، وحلم يتنوبه أدحد إحلى أن ك
كخلق من نطرفة احلجنينو ، بينما احلقرآن احلكريم واحلسنة احلنبوية احلمطهرة أكدا بصورة دقيقة أن النسان  

مختلطة سماها "احلنطرفة المشاج" فقال تعاحلى في سورة النسان {إنا خلقنا النسان من نطرفة
﴾ سورة النسانو ، وقد أدجمع أهل احللغة على أن المشاج هي الخلطو ، وهو اختلط٢أمشاج } ﴿

 - احلذي قا م بصكه موريس بوكايBucaillismماء احلردجل بماء احلمرأةو ، وطبقا حللمبدأ احلبوكيلي 
منذ عقود قليلة- فإن احلقرآن احلكريم بعد مرادجعة علمية دقيقة هو احلكتاب احلودحيد احلذي ل يودجد به

 عا مو ، بل إن كتابات علماء السل م في ترفاسيرهم1400خطـأ علمي وادحد رغم أن عمر ه 
وادجتهاداتهم ونقولتهم عن بني إسرائيل حلم تخل من أخطاء علمية نجز م احليو م بأنها خرافات

اصا وادحادا من هذ ه احلكتابات كان في لر منها-و ، تخيلوا حلو أن ن علمية- وقد اطلعت على احلشيء احلكثي
كتاب ال.

اصا وادحادا من أكثر احلكتب تحريارفا على الطلق كاحلرفيدا - احلكتاب احلمقدس حللهندوس- تخيلوا حلو أن ن
كان مودجوادا في كتاب ال ؟

"و ، وخلق ال الرض ثابتة" يادجور فيدا12-12-2تقول احلرفيدا الرض ثابتة ل تتحرك " احلريج فيدا 
32-6."

"و ،43-33واحلشمس تدور دحول الرض داخل عربة ذهبية يقودها سبعة أدحصنة " يادجور فيدا 
"و ، -واحليادجور فيدا هي أدحد احلكتب الربعة احلقانونية30-4واحلثور كيثبت احلسماء" يادجور فيدا 

احلمقدسة حلدى احلهندوس-.
 مليون ميل93 أحلف ميل بينما علمايا 800ويقول احلرفيشنو بارانا أن احلشمس تبتعد عن الرض 

اضا أن احلشمس أقرب حللرض من احلقمر. ويقول أي
".89-4-18ويقول الثارفا فيدا وفي خضم احلماء يدور احلقمر" آثارفا فيدا 

 عا م تقريابا و ، فاحلحمد ل على احلدين500وغيرها احلكثيرو ، مع أن كتب احلهندوسية يتم تحريرفها كل 
ال غير احلخاتم احلمعصو م احلمحرفوظ و ، احلذي بلغه حلنا أشر ف احلخلق محمادا صلى ال عليه وسلمو ، كام

منقوص .

إن ال جميل يحب الجمال
الكون النيق
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Nifty universe

احلمطلوب من النسان ذحلك احلكائن احلمادي احلذي يقف على قمة احلسلسلة احلحيوانيةو ، واحلذي يمثل حلطخة
بروتوبلزمية ثلثية البعاد أن يتعامل مع دجمال احلرفراشة كما يتعامل مع خمائرها احلهضمية .

أن يتعامل مع احللودحة احلبديعة دحسب احللون وثمن احلقماش واحلتباين احللوني احلذي ل كيرهق احلعين .. ل
أكثر ..!!

حلكن احلجمال أدحد شروط النسان احلتي ل تنلرفك عنهو ، ول قيمة حللعمل مهما كانت فائدته إذا كان خاحليا
من احلعنصر احلجماحلي ..!! 

وأصبح احلجمال أدحد شروط احلنظرية احلرفيزيائية..واحلمعادحلة الكثر دجمال وبساطة ورونقا هي الكثر
مصحة وإتقانا . 

هايزنبرج] بمعادلت ميكانيكا احلكم بسبب دجماحلها .. بل ويرى [بول ديراك] أن " دجمال[وقد اقتنع 
- 1احلمعادحلة يثبت صحة احلنظرية أكثر من تجريبها .!" -

مسمة احلغاحلبةو ، واحلتجارب قد تخطيء حلكن احلجمال قللما يخطيء .. !! فاحلجمال هو احل
 نظريته في احلقياس ودجد أنها ل تنطبق علىherman weylوحلذا عندما قلد م [هيرمان فيل] 

احلجاذبيةو ، حلكن نظارا حلجماحلها كان متأكادا أن حلها مكاناا في فيزياء احلكونو ، وباحلرفعل بعد زمن ثبت أن
.QEDنظريته متعلقة بديناميك احلكم احلكهربائي 

بل واحلمدهش الن أن احلعلماء ينصرفون بشدة عن نظرية الوتار احلرفائقة لنها ترفتقد احلرونق
احلجماحلي واحلشكل احلمريح في دجميع معادلتها .. وحلذا قال هايزنبرج لينشتاين " دجمال احلمعادحلة حليس

-2اقتصاداا في احلترفكيرو ، وحلكنه شيء حلصيق بطبيعة احلكون نرفسه ."-

إن احلعامحلم احلرفيزيائي احلعبقري هو احلذي يؤمن بجمال احلكون ثم ينطلق في أبحاثه من خلل هذ ه
احلحقيقة ..وتاريخ احلكشو ف احلعلمية هو تاريخ احلجمال ... فاحلعامحلم واحلرفنان ينشدان احلهد ف احلجماحلي

نرفسه مع اختل ف الدوات .. فاحلكل يقتنع أن احلكون دجميل وقوانينه دجميلة وحلذا يقول [كارل فون
"احلبحث عن احلقوانين احلجميلة احلتي تحكم كوننا ل كيرفسر سببcarl von weizacker ]ويزاكر

-3احلعثور عليها بانتظا م وباستمرار ." -

ممجرة .. ول ينرفك احلجمال عن احلطبيعة ول إن احلجمال دجوهري فيما دون احلذرة وفوق احلذرة وفي احل
احلكون ول معادلت احلكون ول قوانين احلرياضيات احلتي أنشأ ال بها احلكون ..!!

حلكن يبقى احلسؤال: احلعربات احلبشعة تنقل احلركاب أيضاا .. فلماذا كتصر احلطبيعة على فلسرفة احلجمال
كمبرر حلهذا المر إل لن احلخاحلق- سبحانه وتعاحلى - خاحلق هذا احلكون احلبديع - في كل شيء ..ل 
دجميل يحب احلجمال ... خاحلق احلكون بمنظومة رياضية عاحلية التقان دجميل يحب احلجمال ... !!

-4قال رسول ال  - صلى ال عليه وسلم - : " إن ال دجميل يحب احلجمال ." -

لعد كل منها حلودحة فنية إن متطلبات احلتخليق احلضوئي ل تكرفي حلترفسير دجمال أوراق الشجار احلتي كت
مستقلة .. 

دجمال احلذرةو ، دجمال ند ف احلثلجو ، دجمال ورقة احلشجرو ، دجمال صوت احلعصرفور و ، دجمال احلقمر ..كل
 أو نباتا أو دحيوانا ..اكائن يحوي فلسرفة دجمالو ، سواء كان هذا احلكائن دجماد

ارا أو غير مودجودو ، حلكنه أصل احلرفيزياء واحلكيمياء واحلعلو م وحلو كان احلجمال صدفوايا حلكان ناد
واحلكائنات .. 
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حلماذا احلجمال مودجود باحلتلسكوب وباحلعين احلمجردة وباحلميكروسكوب احلعادي وباحلميكروسكوب
الحلكتروني ؟ حلماذا تحرص احلطبيعة على احلجمال ؟ حلماذا نحن نستوعب احلجمال وندركه ؟

كحمرة وعروقها عندما كتشر ف ورقة احلقيقب على احلسقوط يكون حلونها تحرفة دجماحليةو ، حلونها عميق احل
زرقاء وأطرافها ذهبية في حلودحة فنية متكاملة مع أنها ستسقطو ، وحليس ثمة فائدة بيوحلودجية

حللمر ...وحلذا يقول [ماكس بورن]: " احلعامحلم احلحقيقي يؤمن بجمال احلطبيعة ".
ومهما كان النسان بسيطاا فإنه يحرص على تناسق ودجمال أدواته وأن كيزركش يد منجله .. 

كمحب احلجمال في كل شيء عظمة احلجمال ودجلحلهو ، وفلسرفة ودجود هو ، يحملن توقيع احلخاحلق احلجميل 
في بلورة احلندى وريش احلطائر وعشب احلحقل وأمواج احلبحر ... احلجمال هو عنوان احلحياة ..وما

ظهر احلرفساد في احلبر واحلبحر إل بما كسبت أيدي احلناس !!!!

-----------------------
- احلعلم في منظور ه احلجديد .. روبرت  م. أغروس ودجورج ن. ستانسيو .. إصدارات عاحلم1

45احلمعرفة ..ص 
احلمصدر احلسابق- 2
- احلمصدر احلسابق 3
- صحيح مسلم4

ثملحد مادريا توتقف الرسالت فجرأة في بةني إسرائيل ؟ كيف ثتبرر أيها ال

ما احلمبرر احلمادي لنقطاع احلنبوة فجاأة في بني إسرائيلو ، منذ قرابة أحلرفين وخمسمائة عا م إحلى يومنا
هذا ؟

كمبرر احلمادي حلتوقف أسرفار احلتوراة فجاأة بعد سرفر ملخي احلنبي آخر أسرفار احلتوراة . ما احل

سرفر احلنبي ملخي وهو آخر أسرفار احلتوراة يتحدث في آخر فقرة من فقراته عن نبي عظيم قاد م
 عا م إحلى يومنا هذا ما احلذي دحدث ؟ 2500حللرضو ، وفجأة توقرفت احلتوراة منذ قرابة 

حلماذا فجاأة ولول مرة في تاريخ بني إسرائيل تتوقف احلنبوات والسرفار واحلرسالت ؟ 
كمستمر إحلى الن ؟  كمعجز واحل ما احلمبرر احلمادي حلهذا احلحدث احل

أيها احلكاهن احلملحد! أل يكرفي هذا احلدحليل احلمادي لثبات أصل ظاهرة احلنبوة .. أل يكرفي استخدا م هذا
احلدحليل لثبات أن احلنبوة ظاهرة فوق احلمادية فوق احلرفيزيقية ل تخضع حلرغبات احلبشر أو نزوات

احلجموع ؟

من احلمعلو م أنه في بني إسرائيل ما كان يهلك نبي إل خلرفه نبيو ، وحلم يمر يو م من أيا م إسرائيل إل
وفيها نبيو ، دحتى وهم في أدحلك احللحظات أثناء احلسبي احلبابلي واحلسبي الشوريو ، وهم في قمة احلمجد

في عهد داوود احلنبيو ، بل ربما كانت تودجد مجموعة من النبياء في نرفس احلرفترة كما ورد في
 أنه كان يودجد مائة نبي في نرفس4: 18 بل وورد في سرفر احلملوك الول 10 :10صموئيل الول 
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احلرفترةو ، فلم يمض يو م في تاريخ كأمة إسرائيل إل وفيهم نبي يسوسهم أو يقود أدجنادهم أو يؤسس حلهم
شرائع دينهمو ، وحلذا قال احلنبي - صلى ال عليه وسلم -: " كانت  بنو إسرائيل  تسوسهم النبياء كلما

هلك نبي خلرفه نبي " 
موسى وهارون وعزرا وداوود ويونان وأخنوخ وأرميا ودحزقيال ودانيال وزكريا و... و....

وملخي .

وفجأة توقرفت احلنبوة بعد ملخي احلنبي 
فجأة بدون سابق تمهيد 
فجأة بدون سابق مبرر 
فجأة بدون سبب مادي 

توقرفت ظاهرة احلنبوة فجأة في بني إسرائيل.
وإحلى يومنا هذا حلم يأت نبي بعد ملخي .

ما احلسبب احلمادي حلتوقف ظاهرة احلنبوة فجأة في بني إسرائيل ؟ 

حلو كانت احلنبوة ظاهرة كسبية أو مزيرفة فما احلمانع أن تتكرر بنرفس الضطراد والستمرار مع
اصة في احلنكبات احلمتكررة احلتي تعرض حلها بنو إسرائيل كملحة حلهذ ه احلظاهرةو ، خا احلحادجة احل

ال بعد هد م احلهيكل الخير عا م   ميلدية .70وبالخص مث

حلقد تنبأ ملخي بظهور إيليا احلنبي من دجديد - أي نبي عظيم سيجدد احلشريعة واحلميثاق ويعيد احلناس
حلشريعة موسى - وفجاأة توقرفت احلنبوات في بني إسرائيل وتوقرفت احلرسالت وتوقرفت احلصحف

والسرفار .
وفجاأة انتقلت ظاهرة احلنبوة من بني إسرائيل إحلى كأمة كأخرى بعد أن تكرر تحذير احلرب حلبني

21: 32إسرائيل من انتقال احلرساحلة واحلخيرية من أمتهم إحلى كأمة كأخرىو ، كما ورد في سرفر احلتثنية 
ككلم43: 21وهو نرفس ما أثبته النجيل في إنجيل متى  مملن كع  رز مل كيلن رت ا ككو رمرل لن  ككلم: مإ كل رحل رك رأكقو  " محلذمحل

ررك ه."  رما كل رألث لعرم كللملة رت رطى  لع روكي

حلقد تقرر انتقال ظاهرة احلنبوة واحلخيرية من بني إسرائيل إحلى كأمة كأخرى تعمل بأثمار احلرساحلة
الحلهية .. أحليس احلمسلمون الن هم احلودحيدون على ودجه الرض احلذين يعملون بأثمار احلرسالت

احلسابقة ؟ 

احلمسلمون الن هم أقل شعوب احلعاحلم ارتكاابا حللرفادحشة .. تعاطايا حللمخدرات .. أصحاب أنقى أديان
احلتودحيد على ودجه الرض كما يقول دجوستا ف حلوبون .

في احلمقابل ضوادحي تل أبيب كترتكب بها دجميع أنواع احلمحرمات واحلرفوادحش كما يقول احلصحرفي
السرائيلي أمنون روبنشاين ودحرفلت احلشواذ كتقا م سنوايا أما م دحائط احلمبكى .

بل إن معدلت ارتكاب دجريمة أكل حلحم احلخنزير ل تختلف في إسرائيل عن أي دوحلة أوربيةو ، مع
أن أكل حلحم احلخنزير أسما ه احلرب في احلتوراة ردجاسة احلخراب - أكثر شيء نجس على ودجه

بل إن احلمسيح –عليه احلسل م- أخبر في النجيل أنه متى أكل احليهود حلحم احلخنزير فيو ،  -الرض
:"فمتى نظرتم ردجسة احلخراب احلتي قال عنها15-24بيت احلمقدس سيرفنى احليهود عن آخرهم متى

دانيال احلنبي قائمة في احلمكان احلمقدس.حليرفهم احلقارئ. فحينئذ حليهرب احلذين في احليهودية احلى احلجبال
واحلذي على احلسطح فل ينزل حليأخذ من بيته شيئا. واحلذي في احلحقل فل يردجع إحلى ورائه حليأخذ ثيابه

."وويل حللحباحلى واحلمرضعات في تلك اليا م
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إنها نبوءة عن نهاية احليهود قبل يو م احلقيامة مباشارة بمجرد إظهار ردجاسة احلخراب- تدنيس احلمقدس
بلحم احلخنزير - وسيكون هذا على يد احلمسلمين إن شاء ال .

أيضا نقطة كأخرى دجوهرية؛ ما احلرفرق الن بين عقيدة احليهود وعقيدة احلنصارى وعقيدة احلوثنيين
احلبدائيين؟ كلهم ابتعد عن احلتودحيد فصار إحله احليهود إحله قومي وصار إحله احلنصارى مثلث القانيم ل

يعرفون هل يتودجهون في صلتهم إل الب أ م إحلى البن احلمنتحر على احلصليب أ م إحلى احلروح
 و ،احلقدس احلذي ل يعرفون ما مصدر ه هل دجاء من الب أ م دجاء من البن أ م دجاء من كليهما ماعا

وابتعد احلجميع عن عقيدة أنبياء احلعهد احلقديم احلتودحيدية احلصافية احلنقيةو ، تلك احلعقيدة احلتي أسس حلها
لب رر كهرنا  لب مإحل لر كل: احل لسررامئي لع ريا مإ لسرم نوح وإبراهيم ويعقوب وإسحاق وموسى وما تلهم من أنبياء " ما

مدحةد. سرفر احلتثنية   " 4: 6روا
كهرنا لب مإحل لر كل. احل لسررامئي لع ريا مإ لسرم ري: ا مه رصاريا  رو قل الحل كك رل  لو لن رأ كع: «مإ كسو ردجاربكه ري وكما دجاء في النجيل " رفرأ

مدحةد. إنجيل مرقس  روا لب   " 29: 12رر
لما{أو بلرفظ احلقرآن  رشمهيداا  مهلم  رعرللي كت  روككن ككلم  روررلب ررقبي  رول  لعكبكدولا ا من ا مه رأ لررتمني مب رم رما رأ لل  كهلم مإ كت رحل "رما كقلل

رشمهيةد "} (احلمائدة :  ليلء  رش قل  كك رعرلى  رت  رورأن مهلم  رعرللي رب  لرمقي رت احل رت رأن ككن رولفليرتمني  لما رت مهلم رفرل كت مفي لم )117كد

ما احلمبرر احلمادي لنقطاع احلنبوة احلمرفادجيء في بني إسرائيل منذ قرابة أحلرفين وخمسمائة عا م إحلى
يومنا هذا ؟

انهيار الدالة الموجية

كمن أجل الرض التافهة البسيطة ؟  يتسائل الكاهن الملحد: هل كل هذا الكون 
هذ ه احلمعضلة احلرفلسرفية دجائت إدجابتها مؤخارا على يد مدرسة كوبنهادجن – أكبر مدرسة فيزيائية في

احلعاحلم- دحين تحدثت تلك احلمدرسة عن ترفسير انهيار احلداحلة احلمودجية !
 – مثل فوتونات احلضوء- لquantaفي احلبداية؛ من منظور فيزياء احلكم فإن احلكوانتا احلمرصودة 

تظهر كجسيم إل دحين احلنظر إحليهاو ، وعندما ل تنظر إحليها فإنها تتصر ف كمودجةو ، وهذا ربما يرفوق
كل احلسحر احلذي ينتجه احلبشر !

 " هذا المر يجعل النسان بعض الدحيانNick Herbertيقول احلرفيزيائي احلشهير نك هربرت 
يتخيل أن خلرفه وهو يسيرو ، يتحول احلعاحلم إحلى مودجه من احلذوبان احلكلي ويتحول احلعاحلم من خلرفه إحلى

دحسـاء احلكوانتمو ، حلكن وما إن يلترفت خلرفه حليرى احلحساء إذا بالشياء تتجمد والشجار والدحجار
وتعود حلطبيعتها احلعادية واحلمأحلوفة.

إننا بهذا احلمنطق نعيش داخل أسطورة مثل أسطورة ذحلك احلملك احلذي حلم يعر ف في دحياته ملمس
لن لن النسان حلن يستطيع أ احلحريرو ، لنه ما إن يلمسه يتحول إحلى ذهب وهذا بطريقة مماثلة يشبه أ

يختبر دحقيقة دجسيم احلضوء للن كل شيء نلمسه يتحول إحلى مادة."
Nick Herbert, "How Large is Starlight? A Brief Look at Quantum

Reality," Revision 10, no. 1 (Summer 1987), pp. 31-35.

وحلذا يرى هايزنبرج أن احلملدحظة تؤثر على احلظاهرة فاحلظاهرة واحلملدحظة غير منرفصلتين
إدحداهما عن الخرى.
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لس وكانت هذ ه احلرؤية صادمة لدحد عباقرة ميكانيك احلكم وهو شرودينجر وحلذا صاح ذات مرة بيأ
ال " إذا كنا سو ف نلتز م بتلك احلقرفزات احلرفيزيائية احللعينة إذن فأنا ناد م على أنه كان حلي علقة تا م قائ

ال " حلكنك قد فعلت احلكثير حللنظرية ." بنظرية احلكم ." فأدجابه بور قائ
228الدحتمالت احلمثيرة حللنظرية احلكمية تأحليف :- حليونيد بونوماريف ص

ونتيجاة حلذحلك طرح شرودينجر حلغز ه احلشهير بقطة شرودينجرو ، دحيث توضع قطة داخل صندوق
ويتم تودجيه سيل من الحلكترونات إحلى قنينة غاز سا مو ، وطبقاا حلمدرسة كوبنهادجن فإن سيل

الحلكترونات حلن يتحول إحلى دحقيقة تعمل دحتى ينظر إحليها مراقبو ، وهنا فقط يقرر الحلكترون أن
يتحول إحلى دجسيم ويكسر احلقنينة ويقتل احلقطةو ، أما في غياب احلمراقب فل كيتصور إل أن احلقطة دحية

و ميتة في آن وادحد !!
هذ ه احلرؤية احلمخيرفة حللعاحلم من دحوحلنا احلتي تقررها مدرسة كوبنهادجنو ، تقرر أن احلعاحلم ل يتحول إحلى
مغبنا عنهو ، وباحلتاحلي فلبد دحقيقة مودجودة إل إذا دحضر في أذهاننا ووعيناو ، ويتخلى عن ودجود ه إذا 
أن يكون هناك كائن أزحلي أدحضر احلكون بهذ ه احلصورة إحلى أذهانناو ، ودجعل احلكون شيائا ظاهرايا ل
ككلياا حلودجودنا ووعينا بودجود هو ، ونصير نحن مركز هذا كمسخر  قيمة دحقيقية حله في ذاتهو ، وإنما هو 

احلودجود فعليااو ، ومركز تسخير ه وقيمتهو ، ول تصبح حله قيمة في ذاته أو معنى في ذاتهو ، وبذحلك تنهار
لن احلحياة احلرفلسرفة احلماديةو ، وتتداعى كل تنظيراتها احلرفلسرفيةو ، وحلكن قليل من يتدبر وقليل من يدرك أ
احلدنيا مجركد ودجولد غروري ظاهري ل أكثر {ذحلكم بأنكم اتخذتم آيات ال هزوا وغرتكم احلحياة

﴾ .35احلدنيا } ﴿احلجاثية
فاحلحياة احلدنيا مجركد ودجولد ظاهري مقشري ل قيمة حله في دحقيقته {يعلمون ظاهرا من احلحياة احلدنيا

﴾ .7وهم عن الخرة هم غافلون} ﴿احلرو م

رحلة البرلوتين معجزة إلهية

الن نةنتقل إلى تقضية علمية عجيبة لوهي رحلة البرلوتين داخل الخلية؛
كمركب وظيرفي بيوحلودجي ودحدة بنائه الساسية هي الدحماض المينيةو ،في البداية؛  احلبروتين هو 

 دحمض أميني200وهو يتكون من سلسلة طويلة دجادا من هذ ه الدحماض المينيةو ، وهناك أكثر من 
 منها - كثير من احلحموض المينية غير20في احلطبيعةو ، حلكن ل يودجد في سيتوبلز م احلخلية إل 

كمستخدمة في تخليق احلبروتين كتستخد م في عمليات اليض احلغذائي -.  احل
والدحماض المينية في احلطبيعة أيمن وأيسر كأنهما مرآ هو ، وعلى احلرغم من احلتماثل احلتا م ونرفس
معدل توادجد اليمن هو توادجد اليسر وكلهما يدخل في ترفاعل كيميائي بامتيازو ، إل أن اختيار
احلبروتين يكون أيسر فقط لنه الختيار احلودحيد احلذي يسمح باحلشكل احلثلثي البعاد حللبروتين بعد

ذحلك في مردحلة احلطيو ، بينما اليمن حلن يسمح بذحلك وحلذا فجميع احلبروتينات يسارية على الطلق –
م-.دحتى أدنى احلجراثي

ويودجد في أبسط بكتريا على الرض أحلرفا نوع من احلبروتينات على القل .. 
ولبد أن ترتبط احلحموض المينية بروابط صحيحةو ، ولبد من دحساب زوايا احلربط وأنواع احلذرات

وعددهاو ، وهذ ه تسمى احلروابط احلببتيدية ذات احلقيمة احلهامة في فاعلية احلبروتين فيما بعد .
ال أو روابط هيدرودجينية فحسب – حلو حلم تظهر روابط ببتديدية وظهرت مكانها روابط تساهمية مث

وكلها تودجد في احلطبيعة - فإن احلبروتين سيتحول إحلى سلسلة غير مؤثرة ول عمل حلها .
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 معضلت أما م احلصدفة احلداروينية احلبلهاء : 3الن تودجد 
 دحمض مودجودة في احلطبيعة .200 دحمض أميني فقط من أكثر من 20- اختيار 1
. left-handed- الدحماض المينية تكون يسارية 2
- أن تدخل الدحماض المينية في احلسلسلة احلمطلوبةو ، لنتاج احلبروتين بنرفس احلترتيب احلمثاحلي3

ال بروتين احلجلوبين داخل احلهيمودجلوبين يتكون من   دحمض أميني حلو اختل600احلمطلوبو ، مث
دحمض أميني وادحد مكان وادحد فهذا يعني مهمة قاتلة وهي عد م نقل الوكسجينو ، وهذا مرض ل

 دحمض أميني . 600شرفاء حله حلمجرد اختيار دحمض أميني مكان دحمض في سلسلة من 

هذ ه معضلت ثلثة تجعل من تخليق أبسط بروتين باحلصدفة مستحيل .
فهذ ه اختيارات واعية إما أن تنشأ فجأة أو ل تنشأو ، ل يودجد تدرج في المر ول يحتمل احلتدرج

مض }(احلسجدة : {...فسبحان احلخاحلق احلمدبر لر رلل مء مإرحلى ا لسرما رن احل مم رر  للم
رل كر ا (5 .. كيردقب

ويودجد داخل دجسم النسان مليين احلبروتينات حلكل بروتين وظيرفة محددة حللغاية وشكل محدد حللغاية
ونسق محدد حللغاية .. فهرمون النسوحلين بروتين وسم احلثعبان بروتين وإنزيمات احلهضم بروتينات
والدجسا م احلدفاعية بروتينات واحلكولدجين بروتين .. وأيضا وظائف احلخلية تقو م بها بروتينات غاية

في احلتخصصية وأقل تغيير في احلشكل أو احلنسق يؤدي حلنتائج كارثية .

 دحمض أميني وهو يختار دحمض احلجليسين الميني في1055بروتين احلكولدجين يحتوي على 
اراو ، لن هذا احلحمض يجعل احلتواء احلكولدجين صلب وباحلتاحلي يجعله يؤدي سلسلته احلطويلة كثي
احلوظيرفة احلمطلوبة وهي احلمقاومة في النسجة والربطةو ، فهناك وعي وتخطيط في الختيار .

ال يومايا   تريليون خليةو ، وهو بروتين عملق100 حلتر أوكسجين إحلى 600يحمل احلهيمودجلوبين مث
حلذا تتخلص احلكرات احلحمراء احلتي تحمله من احلنواة واحلسيتوبلز م لن وظيرفتها دحمل الوكسجين ل

أكثرو ، ويتم احلتنظيف عبر كرات احلد م احلبيضاء .. أيضا يتخذ احلهيمودجلوبين احلشكل احلمسموح به
ل ف ل يتخلف عنه . كمرعةد بعناية حلغاية وهد حلحمل الوكسجين ل أكثر فهو 

طلب إنتال ج برلوتين : 
دجميع احلطلبات احلتي يحتادجها احلكائن احلحي من احلبروتين تودجد مشرفرة في نواة احلخلية داخل شريط

 صرفحة حلكل500 مجلد بواقع 1000 هذا احلتشرفير يمل CGTA بنظا م احلتشرفير احلرباعي DNAال
كملتف على نرفسه1000 على 1 مليار دحر ف - كلها مودجودة في مسادحة 3مجلد -   من احلملليمتر 

 أحلف حلرفة .100

التشفير الرباعي : 
كمشرفرة بنظا م احلتشرفير احلرباعي DNAاحلمعلومات احلرقمية على نظا م احلتشرفير في شريط   CGTA

واحلذي يحمل كل احلمعلومات احلخاصة باحلبروتينات  DNAاحلتشرفير احلرباعي احلمودجود في شريط ال
احلتي سيحتادجها احلكائن احلحي طيلة عمر هو ، كتمثل كحلغزا من أكبر الحلغاز في احلودجودو ، وهنا يتبادر

ال ثم قا م برفك احلتشرفير بعد ذحلك ؟  رمن احلذي قا م باحلتشرفير أو احللغز احلعجيب 
فاحلتشرفير عملية في غاية احلذكاء والعداد حللمستقبل واحلضبط بعنايةو ، وتخزين احلمعلومات ونقلها

ودحرفظها واستخدامها بعد ذحلك عند احلحادجة .. 

احلمهم أن بداية ردحلة تخليق احلبروتين تكون كاحلتاحلي: 
ال طلب احلرنسخ على   احلرسول ويجد احلحرو فRNAيصل إنزيم بوحليمرز إحلى نواة احلخلية دحام

 DNAاحلمطلوبة داخل شريط ال
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طريقة عثور إنزيم بوحليمرز على احلمعلومات احلمطلوبة حلتصنيع بروتين وادحدو ، هي مثل محاوحلة
 مجلدو ، ويرفتح إنزيم بوحليمرز شريط1000احلعثور على بضعة سطور في موسوعة مكونة من 

DNAكمعد   كاحلسوسته حلكيخرج احلبياناتو ، وهذا احلرفتح احلسريع ربما يؤدي إحلى احلحرق حلكن المر 
ال بأول ل يتوقف .. ويقو م النزيم برفتح احلجزء احللوحلبي من ال  DNAبعناية واحلتنظيف واحلتبريد أو

كمشرفرة - حلتصنيع احلبروتين ول يتم فتح أي ويبقيه مرفتودحاا دحتى يتم استخراج كافة احلمعلومات – احل
أدجزاء أخرى ل دحادجة حلها ... وأي قرفزة خاطئة أثناء احلنسخ أوترك دحر ف أو زيادة دحر ف قد تسبب

نشأة بروتين مشو ه مما يعني الصابة باحلسرطان؛ فمثل احلجين احلمسئول عن سرطان احلثدي يودجد
 وهنـا يحدث احلسرطان بنسبةT بدل من G آل ف قاعدة نيترودجينية وفي وادحدة منها تودجد 8به 
كمنتج مشو ه .85 % .. لن احلبروتين احل

وأدحد أشهر أسباب احلتشو ه تكمن في احلتعرض حللشعاع واحلبنزين واحلمواد احلكيماوية واحلمسرطنة .

 احلرسول إحلىRNAاحلمسافة احلتي يقطعها  و ، فإن DNAبعد احلحصول على احلشرفرة من ال
كعرضة احلريبوزو م – مكان تصنيع احلبروتين - في أثناء عودته هي مسافة طويلة نسبايا ويكون 

اما بإنزيمات احلحماية والمان . اطا دائ كمحا حللتشو ه حلذا يكون 

بمجرد وصول احلشرفرة – شرفرة تصنيع احلبروتين إحلى احلريبوزو م – مصنع احلبروتين - تظهر مشكلة
كمكون من DNAدجوهرية فكلغة احلمعلومة في ال  دحرو ف – قواعد3  هي حلغة احلكودون احل

 –نوع دحمض أميني -20 دحر ف20نيترودجينية – في دحين كحلغة احلحمض الميني هي كحلغة من 
 دجزيء100ولدجل تردجمة حلغة احلكودون إحلى حلغة احلحمض الميني فإنه يودجد في احلريبوزو م قرابة 

يختص باحلتردجمة . 

 احلناقل بنقل الدحماض المينية منRNAبعد وصول احلنسخة إحلى احلريبوزو م - احلمصنع - يقو م 
احلسيتوسول إحلى احلريبوزو م حلتبدأ عملية احلتصنيع طبقا حللشرفرة احلمودجودة .

ستتحول الن هذ ه احلشرفرة إحلى كائن ثلثي البعاد يقو م بوظيرفة كيسمى احلبروتين .

إذن داخل احلريبوزو م - مصنع تخليق احلبروتين - تنتقل الدحماض المينية احلمودجودة في
 احلناقل .RNAاحلسيتوسول إحلى احلريبوزو م عن طريق 

الن كيشترط حللبدء في احلتصنيع فيتامين سي وبعد النزيمات احلمتخصصة ... أي عبث أو خلل أو
قصور في هذ ه النزيمات يعني خلل حللبروتينو ، وباحلتاحلي خلل حللجسم كلهو ، إنها عملية معقدة غير

قابلة حللختزال ول حللتطور إما تظهر فجأة أو ل تظهرو ، وبعد طباعة احلكود وتخليق احلبروتين
يصبح بل قيمة ول هد ف لنه سلسلة طويلة غير مبرمجة حللقيا م بأي عمل .

كمبررمج حللقيا م حليتحول احلبروتين من مجرد سلسلة طويلة من الدحماض المينية إحلى بروتين وظيرفي 
بعمل لبد أن يدخل مردحلة احلطي والنثناء والنحناءو ، حليأخذ احلشكل احلمناسب احلخاص بهو ، وهنا

ندخل ضرب ل نهائي من الدحتمالت يزيد على مليارات الدحتمالتو ، فهو يمكن أن كينتج
وصورة ثلثية البعاد معينة أي شكل آخر غيرو ، مليارات الشكال واحلمطلوب شكل وادحد فقط

مقبولو ، وفي احللحظة احلتي يصل فيها حللشكل احلمطلوب نستطيع أن نقول إننا دحصلنا على احلبروتين
احلوظيرفي .

ال لبد أن يلتف بروتين احلميوسين إحلى شكل يشبه سلك وشكل احلبروتين أمر قطعي في وظيرفتهو ، مث
سماعة احلهاتف لنه سيغذي احلشعر واحلعضلت وباحلتاحلي سيتعرض حللشد واحلجذب واحلترفكك ثم

كمبرمج تحتاج إحلى وقرفة اخرى. الحلتحا م ... وهذ ه احلعلقة احلتي كتنتج بروتين 
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بروتين احلرفيبرين في شبكة احلعنكبوت يملك خاصية الحلترفا ف مع شدة احلقوة في نرفس احلوقتو ، وإل
لنقرض احلعنكبوت .

النحناء بشكل خاطيء في دجهة وادحدة أو في دحمض أميني وادحد يؤدي إحلى بروتين غير فعال .
كل هذ ه احلوظائف واحلمها م واحلرسائل وعملية تخليق احلبروتين كاملة ل تتجاوز ثواني معدودة داخل

احلخلية وخمسين خلية حلن تشغل احلنقطة احلصغيرة في نهاية احلجملة .

إذن لنتاج بروتين فعال فإننا بحادجة إحلى
 ريبوسو م 80دجزيء ضخم يكون بينهم على القل 1-300
دجزيء لدحضار الدحماض المينية 2-20

-احلعشرات من النزيمات 3
إنزيم حللعملية احلنهائية – احلتشطيب-4-100
 – مهندسين - .RNAدجزيء 5-40

 الن ما هي احتمالية تكوين برلوتين مثل برلوتين الكولجين بالصدفة ؟
كمختلف ويودجد في سيتوبلز م احلخلية 200يودجد في احلطبيعة أكثر من   دحمض20 دحمض أميني 

 احلناقل أن ينقل حلنا في كل مرة دحمض أميني يتوافق مع احلترتيبRNAأميني واحلمطلوب من 
 دحمض1055احلخاص ببروتين كبروتين احلكولدجينو ، وبما أن سلسلة بروتين احلكولدجين تتكون من 

 والمر حلن يتوقف527 أس 10أميني إذن الدحتماحلية حلتخليق بروتين احلكولدجين باحلصدفة تصبح 
عند ذحلكو ، فلبد أن تكون احلسلسلة عسراء – فال دحماض المينية في احلطبيعة أيمن وأيسر وقلنا أن

الختيار ل يقع إل على اليسر فقط لنه الختيار احلودحيد احلذي يسمح باحلشكل احلثلثي البعاد
527 أس 10حللبروتين بعد ذحلك في مردحلة احلطي بينما اليمن حلن يسمح بذحلك- وهنا يصبح 

 وهذا هو احلجنون احلرياضي .. فادحتماحلية احلشيء إذا زادت1054أس 10 حليصبح 2مضروابا في 
 فإنها تساوي احلصرفر رياضايا .50 أس 10على 

وهناك دحساب آخر لدحتماحلية تخليق بروتين باحلصدفة قا م به احلعاحلم دوغ اكس احلحاصل على
احلدكتوراة في احلبيوحلودجيا احلجزيئية من كاحلتك دحيث قا م بحساب تكوين دجزيء بروتين صغير

 دحمض أمينيو ، وقال حلديك فرصة من اثنين من كل دجانب حليتكون حلديك150وظيرفي يتكون من 
احلحمض الميني احلمناسب ثم بعد ارتباط دحمضين أمينيين باحلصدفة ويكونان هما احلمطلوبان في هذا

احلمكانو ، يصبح حلديك فرصة من أربعة لرتباط دحمضين أمينيين باحلحمضين احلمتكونين وهكذا إحلى
 فكل مرة يصبح الدحتمال74 كأس 10 دحمض أميني وهنا وصلنا حللدحتمال 150أن يترابط 

اعا إحلى ضعف احلقوة .. وبعد أن يتكون احلبروتين تصبح حلدينا معضلة احلتناظر احليساري – مرفو
 هذا ادحتمال164 أس 10احلحمض الميني اليسر فقط هو احلمطلوب- إذن هنا سيكون الدحتمال 

تكوين بروتين وظيرفي بسيط .
هل دحدث في تاريخ احلبشرية أن يأتي عاقل وكنطلعه على هذ ه احلمعطيات ثم نقول حله احلحياة نشأت

باحلصدفة ويصدقنا ؟ ل يودجد عاحلم دجاد يعتقد أن احلحياة نشأت عن طريق احلصدفة .

 كأس أي رقم .. 10وحللذين يجهلون حلغة احلرياضيات ول يعرفون ما معنى 
 :فهذ ه بعض احلمعلومات حلتوضيح المر
.80 أس 10عدد احلذرات احلمودجودة في احلكون كله 

 ثانية فقط.16 اس 10مضى على النرفجار احلكبير 
 عندما أكتب الن هذ ه احلكلماتا فمثل139 أس 10دجميع الدحداث احلتي دحدثت منذ بداية احلكون هي 

دحدث بداخلي أنا ودحدي آل ف الدحداث .
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حلذا من أدجل إنتاج بروتين وادحد بسيط وظيرفي نحن بحادجة إحلى برميل يودجد بداخله خليط من
الدحماض المينيةو ، بشرط أن يكون دحجم هذا احلبرميل مليارات مليارات مليارات أضعا ف دحجم

 ويأخذ فترة من احلوقت مليارات مليارات مليارات أضعا ف عمر احلكون .... كل هذا منو ،احلكون
أدجل انتاج بروتين وظيرفي بسيط .

وحلو استخدمنا مليارات احلمليارات من احلكمبيوترات بسرعات مذهلة حلمحاكاة هذ ه الدحتمالت فلن
يكرفيها عمر احلكون كوله لنتاج بروتين وادحد باحلصدفة .

هذ ه الدحتماحلية احلمدهشة وحلم ندخل بعد في باب ادحتمالت طي احلبروتين وهو احلباب الوسع 

 احلمهم بعد إنتاج احلبروتين يتم نقله إحلى مكان عمله حليأخذ دور ه ووظيرفته .. عملية احلنقل ووسيلة
احلنقلو ، ومعرفة كل بروتين وظيرفته ومساندته بالنزيمات في ردحلته كل هذ ه أحلغاز حلم تتكشف حللعلم

بعد .
كخلقت بمنتهى احلحكمة حلذا يشعر النسان باحلحياء من ارتكاب ذنب أستخد م فيه آل ف احلبروتينات 

كمسيرة داخل والتقان وبديع احلصنعةو ، فكل نظرة وكل همسة وكل دحركة تستغرق بروتينات 
دجسدك حلتنرفيذ أوامركو ، هذ ه احلبروتينات دجاءت بنظا م تشرفير رباعي غاية في التقان واحلحرفظ

ارا حللخاحلق احلقاهر احلقادر احلعظيم في خلقته والمانة في احلنقل و ، فاحلبروتين كيلز م النسان باحلخضوع دجب
رن }(احلذاريات : {وصنعته مصكرو مسككلم رأرفرل كتلب رومفي رأنكرف  .. 21)

إن عملية عملقة كتخليق احلبروتين تجري كل حلحظة في كل خليةو ، بدون صخب ول ضوضاء ول
نرفايات وبمنتهى احلدقة واحلعناية واحلحسابات احلمستقبلية وبطريقة معقدة ل تقبل الختزالو ، تجعل

النسان ينحني أما م دجلل روعة صنع ال وبديع خلقه.
أي نقص أو تقصير أو خلل في طريقة تصنيع احلبروتين يعني عد م احلودجود فاحلضبط بعناية

رن رس لدح واحلحساب حللمستقبل واحلخلق احلمباشر أعجوبة من أعادجيب احلخلق ودحسن احلضبط .{.. الحلمذي رأ
رخرلرقكه }(احلسجدة :  ليلء  رش لل  )7كك

 احلعلمية احلمتخصصة بأن احلجواب عنAMERICAN SCIENTISTوحلذا تعتر ف مجلة ال 
ال قواياو ،طريقة تخليق احلبروتين يجب أن يكون خارج آراء داروين  لن احلوضع احلمذكور يشكل دحلي

.يستلز م خلقا مباشارا
 . AMERICAN SCIENTIST 59 p.298

 أس10يقول احلكيميائي احلشهير [ميشيل بيتمان] : كما هو معرو ف أن عدد احلذرات في احلكون هو 
 من2000 ثانية واستمرار احلحياة يحتاج إحلى نحو 17 اس 10 وقد مضى منذ النرفجار احلعظيم 80

 أما20 أس 10النزيمات الساسيةو ، إذن عدد الدحتمالت حلتكوين إنزيم وادحد فقط أكبر من 
 وهذا مستحيل احلحدوث دحتى حلو كان احلكون كله4000 أس 10ادحتمال تكوينهم دجميعا فيصبح 

ال عضوايا . سائ
Micheal Ptman Adam and evolution 1984 p.148

--------------------------
مصادر احلمقال 
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معجزة احلبروتين .. احلمؤحلف :هارون يحيى -1
2 -http://en.wikipedia.org/wiki/Protein
3 -http://en.wikipedia.org/wiki/Collagen
4 -http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_biosynthesis
-حلنرفس احلمؤحلف-.موسوعة احلرد على احلملحدين احلعرب .- 5
6 -http://www.proteinatlas.org/
7 -http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/protein.html

 ال له كل صفات الكمال

.. رلوعة الخلق اللهي في لحظة البدء
إن قوانين احلرفيزياء احلتي ظهرت في أول ثانية من نشأة احلكون هي نرفسها احلتي تحكم عاحلمنا احليو مو ،

وإل فإن أي خلل أو أي تغيير في أي من احلثوابتو ،  Fine Tunedهذ ه احلقوانين تم ضبطها بعناية 
اضا وسيظل بيضة كونية  كمجه  .Cosmic eggاحلكونية سيرفرز كونـاا 

 من احلثانية وهي حلحظة ل يمكن استيعابها43 أس -10 يقول علماء احلرفيزياء أنه عند احللحظة 
حلقصرها احلشديد ظهر كل شيء فجأة وظهر احلكونو ، فرفي دجزء من مليون من مليون من مليون من
مليون من احلثانية ظهر احلكون من أصغر من ذرة إحلى أكبر من مجرة .. كما يقول [احليكس فلبينكو]

.عاحلم احلرفيزياء احلرفلكية دجامعة كاحليرفورنيا
 

كمخطط فرفي احللحظة صرفر عندما حلم تكن هناك مادة أو زمنو ، نشأ احلكون وودحدات بنائه في إطار 
عظيم وفي أقل من ثانية كان دحجم احلكون أكبر من مجرة درب احلتبانة بمليين احلمرات .

حلقد ظهرت كل احلطاقة فجأة وتكلون احلنظا م احلمثاحلي واحلقوانين احلثابتة واحلثوابت احلكونية احلمدهشة في
كعظمى والبداع الدهش على الطلق . حلحظة احلخلق احل

رلوعة الخلق اللهي في جسدك..
أيضا مبنيتك احلجسدية بثوابتها احلهرمونية احلغاية في احلضبط دحليل رعاية إحلهية!

ال هرمون الحلدوستيرون احلذي يغذي دجميع احلبشر على ودجه الرض يمل هذا احلهرمون ملعقة مث
شاي فقط ل غير .. تخيل تقسيم ملعقة شاي على دجميع سكان الرض وأي زيادة في احلنسبة عن

دجزء في احلمليون - احلنسبة هي وادحد دجزء في احلمليون - تعتبر زيادة قاتلة ..!!2

كذحلك هرمون الدريناحلين احلذي يضبط النرفعال وموادجهة احلمخاطرو ، يودجد بنسبة مقاربةو ، وحلو
ال حلتوترت عضلة احلقلب وتحوحلت دحياة النسان إحلى دجحيم . زادت نسبته قلي

ليء حله آية تدل على أنه احلوادحد احلعظيم هذ ه فقط شذرات كتغني عن احلطرح احلطويل وفي كل ش
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احلخاحلق احلمبدع – وقد خصصنا احلرفصل احلقاد م من هذا احلكتاب حللحديث فقط عن روعة احلخلق-.. فال
ثم يتسائل ملحد أين ال ؟ل كيعر ف ودجوكد شيء بغير ه .. 

مدجد محل نزاع أ م احلمودجود ؟ هل هناك عاقل يتردد في كمو هل مسأحلة ودجود ال محل نزاع .؟ هل احل
كمسمبب ؟  .و ، هذ ه بداهة عقلية مركوزة في الذهان فهي أعلى من احلقانون وعليها تقو م علو م احلدنيا احل

اءا من احلذرة ومقاصد احلغايات .. فما باحلنا وقد ثبت احلتدخل الحلهي واحلعناية الحلهية في كل شيء بد
ودحركتها والحلكترون ومدار ه واحلكون وأفلكه والنسان وخصائصه واحلخلية وتكوينها واحلبروتين

وتصنيعه واحلحياة واحلوعي بها ..!!

إن احلبشرية كلها عبر احلزمان وعبر احلمكان حلم تودجد بها قرية ول نجع بغير إيمان بال ول كيعر ف
تاريخ النسان إل في إطار احلدين واليمان بودجود الو ، وحلم توضع فلسرفات احلعاحلم ومحارات عقول
احلعاحلم إل من أدجل احلتأسيس حللدين ... واحلمنطق منذ أرسطو إحلى يومنا هذا يدور في إطار ودجود ال

كقضية بديهية .. يقول احلمؤرخ الغريقي [بلوتارك]: "حلقد ودجدت في احلتاريخ مدن بل دحصونو ،
ومدن بل قصورو ، ومدن بل مدارسو ، وحلكن حلم تودجد أبدا مدن بل معابد". ودجود ال قضية أزحلية
محسومة ..و ، وصراع النبياء مع أقوامهم حلم يكن دحول ودجود ال وإنما دحول عبادة ال ...و ، وإذا

كمنظري الحلحاد في احلعاحلم تؤسس كانت [كارين أرمسترونج] احلتي كانت كتعد حلرفترة مضت من أكبر 
كلمم إل وقاحلبها الصلي الن حلصحة السطورة في أصلها - فإنه ما من كأسطورة سادت كأمة من ا

صحيح - .. 
ال احلذي ل كيعر ف ودجود شيء بغير ه كما يقول فيلسو ف احلرفيزياء احللديني [دجون ويلر] " احلحقائق
ل تودجد دحقائق قبل أن نكتشرفها ..فكل شيء خلرفك سراب ووهم ول يتحول حلحقيقة إل بعد احلرصد

وحلول رعاية خاصة ورصد من خارج دحدود احلزمكان كل فيمتو ثانية حلما كان هناك شيء "

لل يو م على عظيم احلخلق وروعة احلصنع وملكوت يسبح بحمد ال كل آن ... كر شاهلد ك رن خي إن احلكو
ول يشذ عن هذا احلتسبيح إل كافري النس واحلجن ... فاحلكافر هو شذوذ في ملكوت يسبح بحمد ال

ويخضع حله ول يتمرد .

واحلرفرق بين السل م وبقية أديان الرض أن السل م يقرر احلعبودية ل احلوادحدو ، بينما احلبقية تقرر
إشراك آحلهة صغرى في احلموضوع و ، وصراع النبياء مع أقوامهم حلم يكن دحول ودجود ال وإنما

دحول عبادة ال ... 
إذا ظمأنا حللماء فهذا أكبر دحليل على ودجود احلماءو ، وكلنا نظمأ حللعدل واحلحق واحلخير فهذا يعني ودجود

احلعادل احلحق كلي احلخير ..........
ةض بودجود ال رغاما عنه .. وحلذا يقول احلملحد زياد احلردحباني "أمريكا مع إن قل ملحلد ناب رب ك قل

احلسنة وروسيا مع احلشيعةو ، أما احلملحدون فلهم ال"!
وفوحلتير أشهر ملحد عبر كل احلعصور في أواخر دحياته قا م ببناء كنيسة باحلقرب من قصر ه نقش

على مدخلها " يا رب اذكر عبدك فوحلتير "وادعى أنها احلكنيسة احلودحيدة احلمخصصة ل ودحد ه على
هذ ه الرض أما احلكنائس الخرى فهي مخصصة حللقديسين .
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مقدمة...
كسننهو ، وإل ما قا م علم ول نشأت معرفة ول واقع المر أننا دجميعاا نؤمن بقانونية احلكون وباستقرار 

لحت معادحلةو ، وما عرفنا شيئاا عن احلرياضيات احلتجريدية! ظهر قانون فيزيائي ول ص
 ودجود احلنظا م واحلقانونية في احلكونو ،A-Perioriفاحلعقل يودجب برفطرة مسبقة ذاتية مستقلة داخله 

وهذا ما كيكسب احلعلم معنا هو ، وكيبرر احلكد واحلجهد احلمبذوحلين فيه!
ويقرر احلعقل ودجود احلسببية في كل ظاهرة استقرائية متكررةو ، - مثل غليان احلماء عند دردجة

ليان بذاته بل قانونو ، فاحلقانونمعينة- وكيردجع ذحلك إحلى قانونو ، واحلقانون يعني عجز احلماء عن احلغ
واحلسببية يعنيان احلعجز واحلحادجةو ، وهذ ه ضرورة عقلية تقتضي إثبات علة أوحلى - خاحلق- خردجت

منها سائر احلعلل والسباب في احلكون ول تحتاج إحلى علة أو سببو ، ومجرد افتراض احلعبثية أو
احلرفوضوية أو دحادجة تلك احلعلة الوحلى حلعلة أخرى هو تشكيك في كل معطياتنا احلعلمية وفي صحة

احلقانون في دحد ذاتهو ، وغياب احلنظا م احلكونيو ، وتشكيك في احلعقل ذاته!
فاحلسببية مرادفة حللعجز واحلرفقرو ، وحلما كان كل شيء تحكمه احلسببية كان معنى هذا عجز كل هذ ه

احلمخلوقات وفقرهاو ، ودلحلتها على احلوادحد احلقهار!
وحلذا فقانونية احلكونو ،- احلسببية - هى أدحد أهم مظاهر فقر كل شيءو ، وعجز هو ، وغنى ال عز ودجل

ودحد هو ، وحلذا فهو احلصمد احلذي يستمد منه احلكون قانونيته وسببيتهو ، وهو احلقيو م بذاته احلمقيم حلغير ه
{ال ل إحله إل هو احلحي احلقيو م ل تأخذ ه سنة ول نو م حله ما في احلسماوات وما في الرض}

  ﴾ .٢٥٥(احلبقرة:
وفي هذا احلرفصل تترفتح أعيننا على شيء من نعم ال احلتي ل كتحصى..

ثمقيت نظرة بيولوجية تقاصرة على اسم ال ال

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

 
من أسماء ال احلحسنىو ، (احلمقيت)و ، وهو السم احلمذكور في قوحله تعاحلى: {وكان ال على كل شيء

]85لممقيتاا} [احلنساء : 
مرزقه بحكمته فهو رصل إحلى كل مودجود  رصل إحلى كل مودجود ما به يقتات و أو كمقيت هو احلذي أو واحل

كموقدر حله واحلحرفيظ عليه .- -1احلحافظ حللشيء واحل
 

وسس احلكون كوله وفق هذا السم احلجليل من أسماء ال احلحسنىو ، فإذا سأحلنا عن احلشواهد عليهو ، وقد تأ
فستجيبنا احلطبيعة من خلل احلكثير من احلشواهدو ، وأدحد أمثلة تلك احلشواهد نظا م احلمناعة والدجسا م
ال عند دخول احلدفاعية وهو نظا م مجهري عجيب كيحصن أدجسادنا ويدافع عنهـا كل حلحظة.. فمث

مادة غريبة أصغر من دجزء من مليون دجزء من احلملليمتر مثل احلرفيروسو ، فإنها كافية حلتدمير دجميع
كخمس بروتينات احلبلزما في د م النسان خليا دفاعية النظمة .. حلذا خلق ال دجيوشاا دفاعية ودجعل 

-.2-
 

كربع دخلها من أدجل النرفاق على احلتجهيزات وفي احلوقت احلذي تتكبد فيه ميزانية احلدول أكثر من 
ككلرفة - إنرفاق طاقة احلجسم كمقيت أنعم علينا بتجهيزات دفاعية هي القل  احلدفاعيةو ، نكتشف أن ال احل
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كمقارنة بباقي احلوظائف احلحيوية -.. واحلجلد أثقل العضاء وزاناو ، وأكبرها على الدجسا م احلدفاعية 
كعمقه  كعشر ملليمتر وادحد من  تقبع أفضل أنظمة التعقيم في العالمدحجاماو ، وعلى كبعد أقل من 

ثمخلفات، رصا، لوأتقلها  رء، لوأدتقها هدرفا، لوأتقلها ثكلرفة، لوأصغرها حجرما، لوأعلها تخص لوأكفؤها أدا
رما من الضوضاء! نل تما في عالم كامل يمول ج بالحيولية، لومع ذلك فهو خا

ا  توفير استغناء وقتي عن هذ ه النظمة في بعض كمختبرات احلعاحلم تحاول دجاهدة بل إن أكبر 
ال حلذحلك كبسوحلة تعقيم عملقةو ، بمصاريف اما فتوفر بدي ككبرىو ، وتعجز عن ذحلك تما احلعمليات احل

وحيو ، حليس باهظةو ، ومخولرفات كثيرةو ، يوضع داخلها احلمريض حلوقت قصير دجدااو ، كنظا م دحجلر ص
حلمقاومة احلميكروباتو ، فهذا ل طاقة حلها بهو ، وحلكن فقط حلمنع دخول تلك احلميكروباتو ، فهذ ه

-3احلكبسولت حللتعقيم ل أكثر .-

 أن تظهر وتستعد حلمعركة ل تعر ف متى تبدأو ، ولantibodiesحلكن كيف يتسنى حللخليا احلدفاعية 
كيف تبدأو ، ول حلماذا تبدأ؟ ول علم حلها بكيرفية تسليح احلخصم ول نوعيتهو ، ومع كل ذحلك تظل هذ ه
احلخليا احلدفاعية كامناة غير نشطة بانتظار احلغازيو ، أيـاا كان تسليحه أو دحجمهو ، فهي حلن ترفر من

احلمعركة مهما كانت احلظرو ف .
 

إن عاحلم احلحروب احلذي نعرفه يقتضي إعدادات خاصةو ، وسادحات دحربو ، وأسلحة مودجهةو ،
ال حلهذ ه احلمعارك احلطادحنة احلتي كمسبقااو ، ونجد مثي وكمضادات لسلحة احلخصم يعر ف شكلها وإمكاناتها 

تدور ردحاها يوميصاو ، ونحن أرض تلك احلمعركة دون أن نشعر بأدحداثهاو ، أو ندرك قتلهاو ، إنها
احلحرب احلجرثومية أو احلبيوحلوحلجية احلتي تخوضها دفاعات احلجسم ضد احلجراثيم احلمعتديةو ، وبإحلقاء
رزلود ال به خلقه يستطيع كمعجز احلذي  احلضوء على هذ ه احلمعارك نعر ف أن هذا احلنظا م احلدفاعي احل

كمختلف من الدجسا م احلمضادةو ، في دحين أن أقوى دجيوش احلعاحلم ل تمتلك100إنتاج   مليون سلح 
ما يزيد عن عشرة أنواع من السلحةو ، وهذا احلنظا م احلدفاعي يمتلك ذاكرة عجيبة فهو يقو م بتخزين

احلمعلومات عن احلخصم حلتجهيز أنظمة دفاعية دجديدة في دحال تكرار احلمعركة! ومن احلعجيب أن
-4هذ ه احلذاكرة في الدجسا م احلدفاعية تظل مرافقة حللكائن احلحي طيلة عمر ه .-

 
احللغز احلكبير هو كيف تستعد الدجسـا م احلمناعية حللمستقبل؟ إذا كانت دحروب احليو م كتنرفق مليارات
احلدولرات حللتسليح وتدريب احلجيوش وابتكار احلخطط احلحربية والستراتيجيات احلقتاحليةو ، فكيف

ترفعلها أدجسامنا احلمناعية منذ احلبدء ؟ ول إدجابة إل أن ال كيقيت حلخلقه بعنايته وكل هو ، فهو احلحرفيظ
عليهمو ، وكيقودر حلهم ما يحرفظهم حليستشعروا عظيم فضله .

 
وسمةو ، بحيث ل يأخذ أدحدها دور لظمة وكمق كمن كصدفوويةو ، بل إنها  والدجسا م احلدفاعية حليست عبثيةو ، ول 

ال : الخرو ، فمث
 هو دجسم دفاعي "استخباراتي"و ، ويقاتل دائماا في احلصرفو ف الماميةو ،IGE أو Eاحلجسم احلدفاعي 

وكيرسل حلباقي الدجسا م احلدفاعية احلرسائل بانتظا م عن أية محاولت اختراق أو تهديدو ، ويتمويز
-5بحساسيته احلباحلغة.-

 
و ، وهو "مارينز الدجسا م احلدفاعية" وصادحب احلمها مIGA أو Aأيضا هناك احلجسم احلدفاعي 

كل م إحلى احلرضيع بكثافة في اليا م الوحلى بعد احلولدةو ، حلتوفير تغطية احلخاصةو ، فينتقل من حلبن ا
مناعوية شاملة حللرضيعو ، ويخترفي بعد أن تظهر الدجسا م احلمناعية احلخاصة باحلرضيع بعد أسبوعينو ،

كمسبقاا ول يتخلف عنهاو ، بل إن هذا احلجسم احلدفاعي يقو م بوظائف فدائيرة خاصةو ، وكأنه ريعلم وظيرفته 
اضا نرفسه حللهلك بعد حلحظاتو ، كل هذا احلترفاني كمعر فينتقل إحلى خارج احلجسم في احلدموع واحلكلعابو ، 

-6احلمطلق واحلتضحية احلعظيمة لدجل ادحتواء احلجراثيم احلمنتشرة في تلك احلبيئات.-
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معماد احلخليا احلدفاعية فهو احلجسم احلدفاعي  و ، وهو "كتيبة احلمشاة واحلمدرعاتIGG أو Gأما 

كل م نحو كمدبرو ، ويدخل مشيمة ا ال غير  كمقب واحلمدفعية"و ، ويجري عبر احلد م حليوادجه احلميكروبات 
ال بأول.- -7احلجنين حلتوفير احلحماية حللجنين أو

 
لمها بمنتهى كل هذ ه الدجسـا م احلمناعية مصدرها تجاويف احلعظـا مو ، وتخرج منها حلكتمارس مها

احلتخصصويةو ، واحلكرفاءةو ، واحلقصد واحلغاية.
 

وخارج تلك احلصرفو ف احلدفاعيةو ، تقف قشرة احلجلد احلخاردجويةو ، واحلمعروفة عند علماء احلطب
كعشر احلملليمترو ، وهو بروتين حليرفيkeratinباحلكيراتين  كسمكه  و ، ويعمل احلكيراتين كحائط صد يبلغ 

يدخل عملية انتحار دجماعيو ، ويرفقد احلحياة حلكيشكل الظافرو ، واحلشعرو ، واحلقشرة احلخاردجية حللجلدو ،
ويتجدد كل فترة قصيرة ... ويبدأ احلكيراتين احلقديم باحلتساقط من احلجسم مع الدجسا م احلغريبة احلغازيةو ،

-8ويقو م بمهمته تلك على أكمل ودجه بمنتهى احلتسليم واحلكرفاءة .-
 

هذ ه النظمة احلدفاعية على قدر من احلتعقيد ل يسمح بالختزال أو احلتدرج في احلظهورو ، فاحلنظا م
احلدفاعي في الصل بروتين يخرج من نواة احلخلية بانتظا م عبر أنظمة تشرفير غاية في احلتعقيدو ،

دحيث تودجد شرفرة تصنيعه داخل نواة احلخلية احلحيةو ، وبعد عملية احلتصنيع يدخل احلجسم احلدفاعي في
كمحددة احلتي سيقو م بها فيما بعد .. دحيث يأخذ احلشكل عمليات طي وانثناء وانحناء حلكيناسب احلوظيرفة احل
كمناسبة احلتي ستسمح حله فيما بعد أن كيمسك احلميكروبات بإدحكا م بين تلك احلطيات احلمناسب واحلطليات احل

وكيمارس عليها مهامهو ، واحلسؤال احلذي يطرح نرفسه بقوة الن: من أين حلذحلك احلبروتين احلذي يتكون
كمستقبل ممن أين حله أن كيحدد وظيرفة احل لة من احلكربون والوكسجين واحلنيترودجينو ،  لت غير عاقل من ذرا

احلتي سيقو م بهاو ، وكيحدد مؤهلت تلك احلوظيرفةو ، وكيحدد احلشكل احلمطلوب منه باحلضبطو ، كي يقو م
بوظيرفته على أكمل ودجه ؟

 
وحلذا يتساءل عاحلم احلكيمياء [دجيمس تاور]: هل يودجد حللصدفة مكان في أنظمة باحلغة احلتعقيد غير

كجزيئي؟ - -9قابلة حللختزال أو احلتدرج على ذحلك احلمستوى احل
 

واحلسؤال الكثر غموضاا: كيف تم تشرفير احلمعلومات احلمطلوبة حلبروتين احلجسم احلدفاعي داخل نواة
احلخلية احلحية قبل أن يحدث فك احلتشرفير في مردحلة لدحقة ؟

 
لظم غاية في التقان واحلروعةو ، كتلقي بظلحلها على قول أدحكم احلحاكمين: إنها عملية خلق مباشر وكمن

).21{وفي أنرفسكم أفل تبصرون} (احلذاريات : 
 

ول يملك النسان أما م تلك احلمنظومة احلدفاعية احلعملقة إل احلتسليم لو ، واحلشكر على عظيم نعمائهو ،
فكل هذا احلتخطيط صممه ال ودحد ه لنه كيقيت حلعباد ه ما كيصلحهم وينرفعهم: {وكان ال على كل

لممقيتاا} (احلنساء :  ).85شيء 
 
 

-----------------------
85- رادجع في بيان دللت هذا السم ترفسير ابن دجرير سورة احلنساء آية 1
2 -http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26884/
3 -Davidson's principles and practice of medicine ..immunology chapter
4 -http://en.wikipedia.org/wiki/Antibody
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5 -http://en.wikipedia.org/wiki/Immunoglobulin_E
6 -http://en.wikipedia.org/wiki/Immunoglobulin_A
7 -http://en.wikipedia.org/wiki/Immunoglobulin_G
8 -http://www.britannica.com/EBchecked/topic/315321/keratin
9 -Chemist J. Tour Challenges Darwinism .. video source

نرضة من خلقه . رؤية فيزيائية تقاصرة لعلو ال لوجبرلوته في لوم

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

كمحددةو ، وهذ ه احلقوى هي : لعلمتنا احلرفيزياء أن حللقوى الساسية الربع احلتي تحكم كوننا بداية 
Electromagneticو ، واحلقوى احلكهرومغناطيسيةGravitational Force احلقوى احلجاذبية

Forceو ، واحلقوى احلنووية احلقوية  Strong nuclear Force و ، واحلقوى احلنووية احلضعيرفة Weak
nuclear Force وقد ظهرت هذ ه احلقوى مع أول احلهيجزات .. Higgsاحلجسيمات الوحلية - في – 

- 1أول ثانية من النرفجار احلكبير .-

تختلف هذ ه احلقوى فيما بينها اختلفاا دجذرياا في قووتهاو ، وـفـي عملـهـاو ، ومـجـال تأثيرـهـاو ، فتعـمـل
كجـسـيمات تـحـت احلذرـيـةو ، وتعـمـل احلـقـوى احلقوى احلنووية احلقوية واحلقوى احلنووية احلضعيرفة في مجال احل

-2احلجاذبية واحلقوى احلكهرومغناطيسية في مجال احلذرات نرفسها .-

وهناك تناسب باحلغ احلدقة بين هذ ه احلقوى وإل حلتناثرت مادة احلكون ـفـور تكونهـاو ، أو لنكمـشـت عـلـى
مسها حللبدو ، وتختلف هذ ه احلقوى فيما بينها من دحيث احلشدة اختلفاا شاسعااو ، ـفـإن احلنـسـبة بـيـن احلـقـوى نرف

-3و ، وهو فرق شاسع ل يمكن استيعابه .-40 أس10: 1احلكهرومغناطيسية واحلجاذبية هي 

كذحلك احلرفرق بين احلقوى احلنووية احلقوية واحلقوى احلجاذبيةو ، هو أيضاا فرق مهول حللغايةو ، وحلو افترضــنا
أن الرض احلتي تجذب النسان بقـوى احلجاذبوـيـةو ، ـقـامت بـجـذبه ـبـاحلقوى احلنووـيـة احلقويـةو ، ـفـإن وزن

-4النسان على الرض سكيعادل مائة مليون نجم! .-

حلكن احلسؤال الن : ما احلذي يجعل احلقوى احلجاذبية بهذا احلضعف احلشديدو ، واحلقوى احلنووية احلقوية بـهـذ ه
احلقوة احلشديدة ؟ مع أن هذا احلرفارق احلرهيب في موازين احلقوى حلـيـس ـمـن ـشـروط ظـهـور احلجـسـيمات
كمعطياتها ..!! إنه العداد الحلهي باحلعناـيـة احلرفائـقـة احـلـتي ل تتخـلـف ول تـتـأخر ـعـن كلوحلىو ، ول من  ا

وي احلقهار . كسبحان احلعل موعدهاو ، ف

ـول [مــاكس تيجمــارك]  Maxيـق  Tegmarkـوى ـات المريكــي: " إذا كــانت احلـق  عــاحلم احلكونـي
% فقطو ، لنرفجرت احلـشـمس ـفـور تكونـهـاو ، وستـصـبح4احلكهرومغناطيسية أضعف مما هي عليه ب

كمـعـلدة بعناـيـة نرفس احلنتيجة إذا زادت احلقوة احلكهرومغناطيسية عما هي عليهو ، إن ثوابت احلطبيعة تبدو 
ـدرودجينو ، اوى ماو ، وإذا كانت احلقوى احلنوووية احلضعيرفة أقل مما هي عليه الن حلن يتكون احلهـي عند مست
ـو ـيمات احلنيوتريـن ـإن دجـس ال ـف ـوى قلي ـانت أـق ـار ـكـونيو ، وإذا ـك ـون مـجـرد غـب ـاحلي ـسـيظل احلـك وباحلـت
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neutrinos ستعجز عن مغادرة احلمستعرات احلعملـقـة - احلـسـوبرنوفا Supernovaوباحلـتـاحلي حـلـن -
كمنرفجرة -." - -5تنتقل احلعناصر احللزمة حللحياة خارج احلمستعرات احلعملقة – احلنجو م احل

مدحـسـاب حللمـسـتقبلو ، واحلـضـبط احلـسـابق ـةو ، و ـى أقـصـى دـحـد ـمـن الـعـداد بعناـي ـوابت عـل ـا ـث إنـه
حللدحداث..!! 

ال مما هي عليه الن حلما استغرقت دحياة احلشمس احلتي ستتكون بعد وقوى احلجاذبية حلو كانت أقوى قلي
- فـهـذا ضـبط غـيـر قاـبـل حللـخـتزال أو حللتأدجـيـلو ، فسـبحان ـبـديع6ذحلك أكثر من عشرة آل ف سنة .-

احلسماوات والرض .!!

و ،the sub_atomic particlesوإذا انتقل احلمرء من احلمنظومة احلذرية إحلى احلمنظومة دون احلذرية 
ككـتـل فيـمـا فسيكتشف أن كتلة احلجسيمات دون احلذرية تشوكلت في استقلحلوية تامةو ، ومع ذحلك تختـلـف احل
بينها اختلفاا دجذريااو ، بما يسمح بتشكيل أنوية احلذراتو ، وبدون ذحلك لنـهـار احلـكـون عـلـى نرفـسـه ـفـور

و ،Neutron mass% من كتلة احلنيوترون 0.2 تمثل Electron massظهور هو ، فكتلة الحلكترون 
لرة .- -7وهذ ه هي احلكتلة احلقياسية حلتكوين احلذ

ككتلـة احلـبروتون  ه الن بProtonوحلو كانت  لحل إحلـى0.2  أثقـل ممـا هـي علي % فقـطو ، فـإنه سـين
و ، وباحلـتـاحلي ـسـيعجز ـعـن المـسـاك بالحلكتروـنـات احـلـتي ـتـدور دـحـول احلـنـواةNeutronsنيوترونات 

ال مـمـا وسينهار احلنموذج احلذريو ، وحلو كانت احلنسبة بين كتلة احلبروتون إحلى كتـلـة الحلـكـترون أـقـل قلي
ال مـمـا ـهـي علـيـه الن فـلـن تظـهـر ورةو ، وحـلـو ـكـانت أعـلـى قلي هي عليه النو ، فلن تظهر نجوة م مـسـتق

 – لن النظـمـة احلتشـرفيرية تعتمـد علـى تـوازنDNAالنظمة احلتشرفيرية في خليا احلكائنات احلحية 
ذرات احلكربون احلتي كتشقكل احلقواعد احلنيترودجينية في أنظمة احلتـشـرفيرو ، وذرات احلكرـبـون تحـتـاج إحـلـى
توازن كتلة احلبروتون مع كتلة الحلكترون دحتى يصبح احلكربون ذرة مستقرة -.. وباحلتاحلي حـلـن يظـهـر

-8احلكائن احلحي .-

 % من كتلة احلهيدرودجين تتحول إحلى طاقةو ، حلو كانت0.7وعندما تلتحم ذرتان من احلهيدرودجين فإن 
% و ، فإن احلبروتون حلن يلتحم باحلنيوترونو ، وحلـظـل احلـكـون مـجـرد0.7% بدل من 0.6هذ ه احلكتلة هي 

ككتلة احلمتحووحلة إحـلـى طاقـة ـهـي  %0.8هيدرودجين فحسبو ، وحلما ظهرت باقي احلعناصرو ، وحلو كانت احل
ال من  ـدرودجين ـفـوراا0.7بد % و ،لصبح الحلتحا م سريعاا حللغايةو ، المر احلذي سيؤدي إحلى اخترفاء احلهـي

-9% . -0.8% و 0.6من احلكونو ، فتستحيل معه احلحياةو ، فاحلرقم يلز م أن يكون بين 

ـا وحلو تلدبر النسان هذ ه احلمعانيو ، وهذ ه احلتوازنات احلدقيقة في عاحلم احلكونو ، وفي احلعاحلم احلذري و ، وفيـم
ردجرـبـر مخلوـقـاته وأخـضـعها لرادـتـه مرك بجلء معنى اسم ال احلعلي احلجلبـارو ، احـلـذي  دون احلذرةو ، سكيد

Fine-tuning ofومشيئتهو ، وأخردجها مـن بـيـن ادحتمـالت ل نهائـيـةو ، إحلـى دحتمـيـة وادحـدة مثاحليـة 
universe.!و ، دحتمية ل تحيد عنها ول تطيش .. بعد أن أخردجها من المكان إحلى ما كان

قو ه وعظـيـم ـقـدرتهو ، ـسـبحانه احلعـلـي كعـلـ ردجربر مخلوـقـاته ب واسم ال احلجلبار عائد على اسمه احلعليو ، فهو 
احلقدير: {هو ال احلذي ل إحله إل هو احلملك احلقدوس احلسل م احلمؤمن احلمهيـمـن احلعزـيـز احلجـبـار احلمتـكـبر

)٢٣سبحان ال عما يشركون} (احلحشر:

-----------------------
1 -http://www.britannica.com/EBchecked/topic/222177/fundamental-

interaction
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2 -http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8647
3 -http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_interaction
4 -Lee Smolin .. The Life of the Cosmos
5 -Max Tegmark writes:"For instance, if the electromagnetic force

were weakened by a mere 4%, then the sun would immediately explode .
If it were stronger, there would be fewer stable atoms. Indeed, most if not
all the parameters affecting low-energy physics appear fine-tuned at some

level, in the sense that changing them by modest amounts results in a
qualitatively different universe .If the weak interaction were substantially

weaker, there would be no hydrogen around, since it would have been
converted to helium shortly after the Big Bang. If it were either much

stronger or much weaker, the neutrinos from a supernova explosion
would fail to blow away the outer parts of the star, and it is doubtful

whether life-supporting heavy elements would ever be able to leave the
stars where they were produced"..

source:  space.mit.edu/home/tegmark/multiverse.pdf
6 -http://home.earthlink.net/~almoritz/cosmological-arguments-

god.htm
7 -http://en.wikipedia.org/wiki/Electron
8 -Max  Tegmark  writes:"  If  the  protons  were  0.2% heavier,  they

would decay into neutrons unable to hold onto electrons, so there would
be no stable atoms around. If the proton-to-electron mass ratio were much
smaller, there could be no stable stars, and if it were much larger, there

could be no ordered structures like crystals and DNA molecules"
source:  space.mit.edu/home/tegmark/multiverse.pdf

9 -Martin Rees,.. Just Six Numbers

ثغبـار الطلع "ثانظرلوا إلى ثمره إذا أثمر لويةنعه."

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

ردحبصا مملنكه  كج  لخمر مضراا لن رخ مملنكه  لدجرنا  لخرر ليلء رفرأ رش قل  كك رت  مه رنربا لدجرنا مب لخرر اء رفرأ رما مء  لسرما رن احل مم رل  رز ري رأن كهرو الحلمذ {رو
رر رغلي رو لشرتمبهاا  كم رن  لرلما رواحل رن  لزليكتو رواحل لب  لعرنا لن رأ قم لت  ردجلنا رو ةن ردامنريةة  روا رها مقلن مع رطلل ممن  لخمل  رن احللن رومم مكباا  ررا لمرت

رن} (النعا م :  لؤممكنو لول م كي لت قحلرق ككلم لريا لن مفي رذمحل معمه مإ روريلن رر  رم مرم ه مإرذا رألث رم كظكرولا مإمحلى رث له ان رشامب )99كمرت
انظروا أيها احلناس إحلى ثمر هذا احلنبات إذا أثمر, وإحلى نضجه وبلوغه دحين يبلغ. إن في ذحلكم - أيها

احلناس - حلدللت على كمال قدرة خاحلق هذ ه الشياء ودحكمته وردحمته حلقو م يصدقون به تعاحلى
-1ويعملون بشرعه.-

102



كصنع لتباع احلشرع . كدحجة احلخلق وبديع احل فقد استخد م تعاحلى 
واحلذي يتدبر أدحوال احلمخلوقات و ، ويترفكر في روعة احلمودجودات يحصل حله من احلوقار واحليقين

واليمان باحلحي احلقيو م احلذي يحرفظ حلخلقه كقوتهم ومعاشهمو ، وكيدبر حلهم بحكمته أرزاقهم فكيخبت قلبه
رن} ممي رعارحل لب الحل رر كول  رك ا رر رللمكر رتربا روا كق  رخلل رل رحلكه الحل وتخضع دجوانحه وكيسقلم ل باحلخلق والمر ..{رأ

)54(العرا ف : 

غبار احلطلع أو دحبوب احللقاح؛ هو حلقاح الزهار ريعلق في احلشعر احلذي في دجسم احلنحلة وينتقل عبر
كمختلرفة دحتى يصل إحلى هدفه ويقو م بتليقح احلهواء واحلرياح و ، وريعلق في احلحشرات واحلحيوانات احل
كخمس ملليمتر و ، وهو يحمل تعبئة كاملة حللجينات بشكل مثاحلي الزهارو ،  يبلغ في أكبر أدحجامه 

كمحصن بقوة حلحماية هذ ه احلجيناتو ، وكمحاط بأقوى مادة عضوية طبيعية على الطلق وهي وهو 
الكسين وهذ ه احلمادة تتحمل احلحرارة واحلضغط واحلسرفر احلبعيد .

حلكن كيف يحمل احلهواء مادة صلبة بهذا احلشكل ويسافر بها بعيادا حلتصل إحلى النابيب احلدقيقة في
كأنثى احلنبات احلتي تقطن في أماكن مختلرفة نائية حليحدث احلتلقيح ؟

هذا احلسؤال يمثل أدحد الحلغاز احلتي ما زاحلت محيرة حلعلماء احلنباتو ، ول تكمن الدجابة عليه في ضخ
كميات كبيرة من غبار احلطلع لنها مهما كثرت ستظل خواصها تمنعها من احلطيران فوق احلنبات !

يحاول احلعلم تقديم ترفسير دجزئي من خلل خاصية احلتركيب احلديناميكي احلهوائي حلشكل دحبة احللقاحو ،
اعا من مخاريط احلذكور وشكلها احلمخروطي كيسهل اضا من خلل كون مخاريط الناث أكثر اتسا وأي

عملية دخول غبار احلطلع ..
اضا سيبقى احلسؤال: كيف تصل كل دحبة غبار طلع إحلى فصيلتها نرفسها دون غيرها على حلكن أي

احلرغم من ودجود عدد ضخم من دحبات غبار احلطلع في احلهواء ؟

ول ندري كيف حللمصادفة أن تؤسس حلمنظومة تزاودجية بهذا احلتعقيد احلذي ما زال يحير احلعلماءو ،
كيف يحدث احلتواصل ..؟ ثم كيف تنشأ أنظمة ذكورية وكأنثوية وريح وغبار طلع كل هذا في نرفس

احلتوقيت ؟ 
ومن احلها م أن نعلم أن مخاريط احلزهور ظهرت بشكلها فجاأة في احلطبيعة كما كتقرر احلداروينية نرفسها

فحتى احلمتحجرات أثبتت احلظهور احلمرفادجيء حلها .

كمزودة بجيوب هوائية تتيح حلها أن تسافر   كيلو متر في احلهواءو ،300بعض دحبات غبار احلطلع 
كمختلرفة حلكن دون أن تحدث أي فوضى ودحوحلها آل ف النواع من دحبات غبار احلطلع حلنباتات أخرى 

رح} (احلحجر : 2بينها - روامق رح رحل قرريا رسللرنا احل لر رورأ ).. ويودجد في أردجل احلنحلة احلخلرفية دجيوب22-...{ 
تسمى سلة احللقاح تقو م احلنحلة بتجميع ما علق في دجسمها من هذ ه احلحبوب في تلك احلجيوب . 

كمباشارا عن تلقيح احلنبات ؟ وكيف ال  كترى ما احلعلقة احلتي تسمح حللحيوان أو حللحشرة أن يكون مسئو
نشأت هذ ه احلعلقة ؟ وكيف استرفاد منها احلنبات ؟ وما احلثمن احلذي يدفعه احلنبات حللحرفاظ على مورثاته

احلتي ينقلها إحلى الدجيال احلتاحلية ؟

حلقد اتبعت احلنباتات منذ احلبدء استراتيجيات مثاحلية حلتودجيه احلحيوانات احلتي تحمل غبار طلعها ..
و ،فالشارات احللونية حللنبات تدل احلحيوانات واحلطيور على احلثمرات احلناضجة و ، كما ترتبط كمية

احلردحيق بجاهزيتها حللتخصيب .. و ، ويعر ف احلنبات احلكائن احلحيواني الصلح حللتلقيح فكيرفرز روائح
-2عطرية تجذب هذا احلنوع من احلكائنات .-
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واحلنباتات احلتي يتوادجد غبار احلطلع في مركزها تجذب احلحشرات بلونها فقط ول كتتيح احلردحيق إل
حلمن يدخل إحلى احلمركز .

اضا احلزهرة هنا احلحشرة دحصلت على احلردحيق وحلم تعلم باحلدور احلها م احلذي تقو م به – احلتلقيح –و ، أي
كائن غير عاقل فكيف حلها عمل هذ ه احلمقايضة وكيف حلها معرفة ما تطلبه احلحشرة باحلضبطو ، وكيف

كتزين نرفسها بأحلوان دجذابة حلتجذب احلحشرة إحليها إذا كانت غير عطرية ؟ 
ل إدجابة صدفوية ول عشوائية في المر إنها قدرة احلخاحلق احلعظيم احلذي بث في الرض من كل

دابةو ، وأودع فيها طريقة كسب رزقها وقوا م دحياتها ودحرفظ نسلهاو ، فسبحان احلخاحلق احلباريء
رما كح رحلكه  رسقب لسرنى كي كح لسرماء الحل رلل رصقوكر رحلكه ا كم كئ الحل مر كق الحلربا رخامحل كلل الحل كهرو ا احلمصور سبحان ال احلعظيم ... {

رحمكيكم} (احلحشر :  كز الحل مزي رع كهرو الحل رو مض  لر رلل روا مت  روا لسرما )24مفي احل

اما كأنثى احلنحل فيأتي ذكر احلنحل بل إن بعض احلزهور مثل زهرة الوركيدا تتخذ صورة كتطابق تما
كغبار احلطلع في رأسهو ، ويقو م باحلعملية نرفسها في أوركيدا أخرى ال تلقيحها فتلتصق دحبات  محاو

فيقو م باحلتلقيح احلمثاحلي دون أن يدري و ، ول مجال حللحديث عن عامل احلتدرج أو احلداروينية في المر
.

بل إن الكثر إثارة حلكل عاقل أن زهرة الوركيدا كترفرز نرفس احلرائحة احلخاصة بكأنثى احلنحل –
-و ، كل هذا وهي كائن ل يعي من أمر ه شيائاو ، ول كيدبر2فيرميون كانثى احلنحل - وحليس شكلها فقط -

من أمر ه شيائاو ، وتعيش في توازن بيئي مثاحلي مع غيرها من احلكائنات فل تطغى عليها فسبحان
كمومدع عجيب احلصنع في كل شيء . رخلق  فاطر احل

اما كبديل حللردحيق احلجاذب حللذكورو ، هذ ه المور تناقض وبعض احلزهور تأخذ شكل كأنثى احلدبور تما
منطق احلتطور ذاته احلقائم على احلتدرجو ، فهذ ه احلزهور إما تظهر فجأة ومعها احلدبابير وحلها نرفس شكل
كأنثى احلدبور أو ل تظهرو ، ثم إن خواص احلرفكر والدراك واتخاذ قرار هي خواص في قمة احلعقلنية

وحلكنها ل تستطيع أن كتغير من واقعها شيائا دحتى حلو أدركت وفلكرت وعقلت ... فما باحلنا بحساب
احلزمن – زمن احلتلقيح – واحلشكل واحلحجم احلخاص باحلحشرة احلتي سكتقلد شكلهاو ، وانتاج غبار طلع

باحلكمية احلكافية ودحساب خاصية احلتصاقه بجسد احلحشرةو ، وضغط كل احلموقرثات في دحبة غبار
احلطلع احلصغيرة وتحصينها بجدار سميك مع خرفة احلوزن في نرفس احلوقت ؟  كل هذ ه احلحسابات هي

م ف رل لخمت روا مض  لر رل روا مت  روا لسرما مق احل رخلل لن مفي  كمبدع ..  {مإ آيات حللعاقل يخشع بسببها حللخاحلق احلعظيم احل
لدحريا لماء رفرأ ممن  مء  لسرما رن احل مم كول  رل ا رز رورما رأن رس  كع احللنا رما رينررف لحمر مب لجمري مفي الحلرب مك الحلمتي رت روالحلكرفلل مر  رها رواحللن مل  احللللي

لسرماء رن احل قخمر ربلي رس كم مب الحل رحا لس رواحل مح  قرريا مف احل لصمري رورت لة  قل ردآلب كك ممن  رها  لث مفي رورب رها  لومت رم لعرد  رض رب لر مبمه ال
رن} (احلبقرة :  لعمقكلو لول م ري لت قحلرق مض لريا لر رل )164روا

ةي باحلرفيتامينات واحلبروتين واحلماء واحلسكريات واحلدهون رغمن رمخزةن  ودحبوب احللقاح من احلداخل 
 من5و ، ومن احلمعلو م أن فيتامين ب12 وب 9 وب5 وب3 وب2 وب1والنزيمات وفيتامين ب

كمسجل عليها كل معلومات إنشاء احلنوادر في احلطبيعة و ، كل هذا إحلى دجانب شرفرة احلجينات احلكاملة احل
اما وادحادا . -14000شجرة عملقة فيما بعد ..و ، كل هذا تحمله دحبوب احللقاح احلتي يزن  -3 منها دجرا

-----------------------
كميسر 1 - احلترفسير احل
- معجزة احلنبات .. هارون يحيى 2
3 -http://en.wikipedia.org/wiki/Pollen
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ال القيوم لوالكون المقهور لعظمته من مةنظور فيزيائي

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

ال احلقيو م احلذي قا م به خلقهو ، فهو سبحانه احلقيو م بذاته احلباقي على صرفاته احلمقيم حلغير ه واحلمانح
صرفات خلقهو ، فهو احلذي منح النسان فطرتهو ، ومنح احلحيوان غريزتهو ، ومنح الحلكترون وزنه

رن فكل ما في احلكون خاضع حلميزان دقيق رزا ممي روالحل قق  رح رب مبالحل مكرتا رل الحل رز ودحركتهو ، وهو سبحانه الحلمذي رأن
ل يطيش عنه ول يحيد .. منذ الزل إحلى أبد البدين !!

 من احلثانية وهي حلحظة ل يمكن استيعابها43 أس -10يقول علماء احلرفيزياء أنه عند احللحظة 
حلقصرها احلشديد ظهر كل شيء فجأة وظهر احلكونو ، فرفي دجزء من مليون من مليون من مليون من

- 1مليون من احلثانية ظهر احلكون من أصغر من ذرة إحلى أكبر من مجرة .-

كمخطط فرفي احللحظة صرفر عندما حلم تكن هناك مادة أو زمن نشأ احلكون وودحدات بنائه في إطار 
-2عظيمو ، وفي أقل من ثانية كان دحجم احلكون أكبر من مجرة درب احلتبانة بمليين احلمرات .-

حلقد ظهرت كل احلطاقة فجأة وتكلون احلنظا م احلمثاحلي واحلقوانين احلثابتة واحلثوابت احلكونية احلمدهشة في
كعظمى والبداع الدهش على الطلق . حلحظة احلخلق احل

ثم ظهر تكثف عجيب حللمادة يقابل هذا احلتمدد احلهائل وقرر احلبروتون واحلنيوترون أن يتحدا مع أن
مدجهة بشكل فائقو ، كثافتهما تقع في احلخط احلرفاصل بين احلودجود واحللودجودو ، إننا أما م عملية واعية ومو
وهذا ما يقرر ه احلدكتور محمد باسل احلطائي أستاذ فيزياء احلكم ورفيق [ستيرفن هاوكنج] دحين يقول :

كمدقبر وكمحرك في كل حلحظة اما إحلى  " طبقا حلميكانيك احلكم فإن احلعاحلم دون احلذري يحتاج دحت
Operator formulation of quantum mechanics.. إن ميكانيك احلكم يثبت أن ال قيو م 

-3أي قائم باحلكون في كل آن .. وفي كل حلحظة " -
كدجسيم يظهرو ، فإنه سيتم تدمير مستوى في تلك احللحظة احلعظمى من احلخلق حلو تغيرت كمية أي 

احلطاقة احلذي يحدد ه ذحلك احلجسيمو ، ويمنع تحول احلطاقة إحلى مادةو ، ويتوقف احلكون عند احلبيضة احلكونية
Cosmic eggكجسيمات باحلشكل احلمطلوب و ، ولبد في تلك احلمردحلة احلحردجة أن يكون عدد احل

وباحلنسبة احلمطلوبةو ، فلو زاد عدد احلبوزيترونات عن عدد الحلكترونات فإن احلذرة حلن تظهر ويتوقف
ارة أخرى ."Cosmic eggاحلكون عند احلبيضة احلكونية   م

وحلو تساوى عدد الحلكترونات واحلبوزيترونات فإن احلناتج طاقة مجردة ويتحول احلكون إحلى مجرد
ظاهرة طاقوية دجوفاء .

اضا لبد أن تتساوى أعداد الحلكترونات واحلبروتونات في تلك احللحظة احلمثاحلية ..  أي
اضا لبد أن يكون احلجسيم بنسبة أعلى من احلجسيم احلمضاد دحتى ل يتحول احلكون إحلى ظاهرة أي

إشعاعية سرابية مجردة .

إنه احلخلق احلمباشر ودحد ه احلذي يتيح تلك احلتوازنات واحلنسب واحلخروج من احلعد م إحلى احلودجودو ،
فسبحان بديع احلسماوات والرض احلقيو م في كل آن . 
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حلكن احلسؤال احلذي يطرح نرفسه وبقوة: كيف قررت احلجسيمات ماهية احلذرات احلتي سو ف كتكونها
وبأية كميات ؟ 

حلماذا حلم تقم كل احلبروتونات واحلنيوترونات بتكوين ذرة هيدرودجين وادحدة وانتهى المر ؟
 دخلت إحلىFine Tuning  وهذ ه احلكلمة Fine Tuningإذن احلخلق لبد أن يستتبعه إعداد بعناية  

احلرفيزياء عن طريق احلرفيزياء وحليس عن طريق احلدين  .

ال إذا كانت نسبة احلكتلة بين احلبروتون والحلكترون كمرعةد بعناية فائقة و ، فمث فاحلكون منذ احللحظة الوحلى 
ال مما هي عليه حلما استقرت احلشمس وحلما ظهرت احلحياة ..و ، وإذا كان احلبروتون أثقل مما هو أقل قلي

% فقط فإنه سيتحلل فوارا إحلى نيوترون وسيعجز أن كيمسك بإحلكتروناتو ،0.2عليه الن بنسبة 
- 4وستنهار احلذرة قبل أن تتكونو ، وينهار احلكون بأدجمعه فور تكونه .-

إن قوانين احلرفيزياء احلتي ظهرت في أول ثانية من نشأة احلكون هي نرفسها احلتي تحكم عاحلمنا احليو مو ،
هذ ه احلقوانين تم ضبطها بعناية وإل فإن أي خلل أو أي تغيير في أي من احلثوابت احلكونية سيرفرز
اضاو ، وحلذا يقول[ستيرفن هاوكنج]: " حلو كان معدل احلتمدد بعد ثانية وادحدة من النرفجار كمجه كونـا 

احلعظيم أصغر دحتى وحلو بمقدار دجزء وادحد من مائة أحلف مليون مليون دجزء . لنهار احلكون قبل أن
- 5يصل إحلى دحجمه احلحاحلي " -

وهناك سؤال ربما حلم يطردحه أدحد على نرفسه من قبل أل هو: ما احلذي دجعل احلزمن يتحرك حللما م
في حلحظة احلخلق الوحلى ؟ فاحلزمن طباقا حللنسبية هو أدحد البعاد الربعة احلتي كتحقرك احلكون بكل ما

فيه وكيشكل مع احلمكان احلنسيج احلكوني احلمعرو ف باحلزمكانو ، ومن خلل نظرية مكيانيكا احلكم اكتشرفنا
أن تحرك احلزمان حللما م هو أدحد الدحتمالت وحليس وادجابا يرفرضه قانون ما ... الن احلسؤال: ما

احلذي يدفع احلزمن حللتحرك حللما م؟ وحلماذا حلم يتوقف ويتوقف معه احلمكان ويقتصر احلكون على
بيضته الوحلى ..؟

Occam'sبل إن توقف احلزمن حلحظة احلخلق أقرب فيزيائايا من تحركه حللما مو ، فطباقا حلشرفرة أوكا م 
razorفإن أبسط احلتحليلت حلمشكلة معقدة هي احلصحيحةو ، وينبغي اختيار أبسط نظرية تناسب 

دحقائق احلمعضلةو ، ونسيج زمكاني في غاية احلتعقيد يتحرك بسرعة احلضوء هو بداهة أبعد عن منطق
شرفرة أوكا م من بيضة كونية مستقرة حلحاحلها .

رب رع في كل دجزئية من دجزئياته أعادجي رن احلعظيرمو ، وأورد كل احلكو رق ا رخرل إننا أما م حلحظة خلق فريدة و ، 
احلخلق وبديع احلصنع و ، وحلم يطلب من النسان إل احلتسليم أما م احلوادحد احلقهار احلذي دجبر احلكون على

قوانين ونواميس ل تتخلف ول تتبدل .
كعظمى أن كيختبر النسان فيما هو دون ذكائه احلرفطري بكثير ..و ، قضت فقد قضت دحكمة ال احل

كعظمى أن كيختبر النسان في احلتسليم ل باحلخلق والمرو ، وأن يستقيم ل كما تستقيم حله كل دحكمته احل
نواميس احلكونو ، فاحلعبد احلعاصي هو شذوذ في كون كيسبح ال وينحني للئه احلكبرى .. ومع ذحلك فما

زال يرفشل في هذا الختبار احلبسيط احلكثير من احلخلق .
فسبحان احلحي احلقيو م احلذي ل إحله إل هو . 

-----------------------
1-History of the World in Two Hoursاحليكس فلبينكو عاحلم احلرفيزياء احلرفلكية دجامعة 

كاحليرفورنيا  ..
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2 -during this cosmological inflation, the universe
expanded by a factor of 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

in .00000000000000000000000000000000001 second. It was as if a coin
1 centimeter in diameter

suddenly blew up to ten million times the width of the Milky Way. .
source:The Grand Design ..Stephen Hawking 

- احلبروفيسور محمد باسل احلطائي .. محاضرة ال واحلكون والنسان .3
 Max Tegmark- عاحلم احلكونيات المريكي ماكس تيجمارك 4

space.mit.edu/home/tegmark/multiverse.pdf
121- ستيرفن هاوكنج .. مودجز تاريخ احلزمن ص 5

التخصصية الوظيفية

كمكقون معرفي  و ، واحلمكونThe Know Howتقبع في قلب احلخلية احلحية نواة احلخليةو ، وهي 
و ، كيشرفر داخلها كل ما تحتادجه احلخليةو ، ويحمل احلجرا مData Baseاحلمعرفي هو قاعدة معلوماتية 

و ، وتتواصل احلخلية مع بقيةCDاحلوادحد منها معلومات يمكن أن تمل مليون مليون قرص مضغوط 
خليا احلجسم بحسب وظيرفتها ومكانهاو ، واحلعمل احلمطلوب منها باحلضبطو ، وعلى أساس ذحلك تتخذ

ال محور احلخلية احلشكل احلمناسب حلعملها بحيث تقو م بوظيرفتها على احلنحو المثل والكرفأو ، مث
 يحمل نبضة كهربية يقو م بتوصيلها إحلى احلخليا احلتاحلية حله  دحتى تصل احلنبضة إحلىAxonاحلعصبية 

و ، يقو م بعزلMyelin Sheathاحلعضلة فتقو م بوظيرفتهاو ، وحلذا يحيط بهذا احلمحور غل ف عازل 
اضا كرات احلد م احلحمراء تأخذ شكل كروي دحتى احلمحور عما دحوحله لنه يحمل نبضات كهربيةو ، أي

تسرع دحركتها في مجرى احلد مو ، وتقو م بترفريغ نرفسها من كل احلعضيات وترفريغ نرفسها دحتى من
احلنواة - وهذا يعني أن احلحياة ل علقة حلها باحلنواة- حلتترفرغ فقط حلحمل الوكسجين وبذحلك تتسع

لل عدد احلكرات احلحمراء إحلى احلنصف فقط280احلكرية احلوادحدة ل   مليون دجزيئة هيمودجلوبينو ، حلو ق
يموت احلكائن احلحيو ، وحلو اتخذت أي شكل بخل ف احلشكل احلكروي فإن النسان يعاني من النيميا

كمعين ثم  تقو م فجأاة بمهمة انتحارية وتقرر أن احلحادة مدى احلحياةو ، خليا احلكيراتين تتخذ شكل 
تموت حلكتشكل احلشعر والظافرو ، أما احلقرنية احلتي كتشكل أنقى وأدق عدسة في احلعاحلم بالشتراك مع
عدسة احلعين فإنها ل تحمل أية أوعية دموية حلتغذيتها دحتى ل تؤثر على احلرؤيةو ، وإنما تتغذى من
دموع احلعينو ، وتحصل على الوكسجين من احلهواء مباشراةو ، أما شبكية احلعين احلتي تقو م خلياها

بتحويل احلرؤية احلبصرية إحلى نبضات عصبية بحيث كيعيد احلمخ تردجمتها - ول ندري استناادا على
مدجم احلمخ هذ ه احلمعلوماتو ، وما هو مصدر معلوماته السبقية احلتي تتيح حله فهم احلنبضة أي مردجع كيتر

وتردجمتها احلتردجمة احلصحيحة احلتي تؤدي إحلى استيعاب احلرؤية احلبصريةو ، وكيف يدرك ما دحوحلنا
حليستوعبه بمجرد رؤيتنا حله؟-و ، ثم كيف تتحدد قدرات احلحواس ويتم تحجيمها بحسب ما يطلبه

ال أن حللنسان دحاسة شم مثل احلكلب فإنه كان سيعيش أسوأ وأتعس احلكائن احلحيو ، فلو تصورنا مث
حلحظات دحياته بمجرد ودجود رذاذ من احلبول على صنبور عربة إطرفاء على بعد مئات احلياردات

اضا ما احلمبرر٤٩عنهو ، فكل شيء مودجود برقدر {إنا كل شيء خلقنا ه بقدر} ﴿ ﴾ سورة احلقمرو ، أي
حلتتجمع مليين احلخليا حلتكوين صما م مخرج احلجهاز احلهضمي مع أنه حليس قضية دحياتيةو ، وحلو كان

المر عرفوايا فصما م كهذا ل معنى حلهو ، فكل ما سيحصل هو أن احلكائن حلن يتحكم في خروج
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احلرفضلت وحلكنة حلن يموتو ، بل إن هذا احلصما م يتمتع بميزة من أعجب ما يكون إذ ينقل حللمخ
إدحساس يختلف بحسب احلمادة احلمودجودة خلرفهو ، فيعر ف النسان ما يحتبس بداخله هل هو ريح أ م

كخلق في أدحسن تقويمو ، إن احلتخصصية في برازو ، فيقرر احلتصر ف النسب بطريقة تليق بكائن 
احلشكل واحلوظيرفة واحلهد ف والنتاج آية على روعة احلخلق وبديع احلصنعو ، فل تودجد تخصصية بل
كمكقون معرفيو ، ول يودجد مكقون معرفي بل وعي تشرفير داخل نواة احلخليةو ، ول يودجد تشرفير بل 

وخلق وقدرة وإرادة أبدعت النسان في أدحسن تقويمو ، ثم يأتي هذا النسان ويتسائل أين الو ،
أعطني شاهادا؟و ، إن احلذي يستطيع أن يبتلع سذادجة الحلحادو ، يستطيع بعدها أن يبتلع أي شيء. 

مسرنا٢٠{قل سيروا في الرض فانظروا كيف بدأ احلخلق} ﴿ ﴾ سورة احلعنكبوتو ، سبحانك ربنا 
فنظرنا.

ال هو اللول لوالخر .. نظرة في فيزياء الكوانتم

رعمليةم} (احلحديد :  ليلء  رش قل  كك كهرو مب رو مطكن  روالحلربا مهكر  لظا رواحل مخكر  لل روا كل  رلللو كهرو ا }3(
ال هو الول والخر واحلظاهر واحلباطنو ، ومدار هذ ه السماء الربعة على الدحاطة و ، فأدحاطت

أوحليته وآخريته بالوائل والواخر و ، وأدحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن . 
ثم ختمت الية بما يرفيد إدحاطة علمه بكل شيء من المور احلماضية واحلحاضرة واحلمستقبلة و ،

ومن احلعاحلم احلعلوي واحلسرفلي و ، ومن احلوادجبات واحلجائزات واحلمستحيلت و ، فل يغيب عن علمه
مثقال ذرة في الرض ول في احلسماء .

فالية كلها في شأن إدحاطة احلرب- سبحانه- بجميع خلقه من كل ودجه و ، وأن احلعواحلم كلها في
قبضة يد ه كخردحلة في يد احلعبد و ، ل يرفوته منها شيء و ، وإنما أتى بين هذ ه احلصرفات باحلواو مع

- 1أنها دجارية على موصو ف وادحد ؛ حلزيادة احلتقرير واحلتأكيد . -

قبل اكتشا ف فيزياء احلكوانتم كانت هناك فلسرفة ذات صيت في أوربا تنادي بأن احلكون وادجب
احلودجود .... وبما أن احلكون مودجود إذن هو مودجود وحليس هناك ادحتمال آخر بديل حلودجود ه ...

وهذ ه احلرفلسرفة كانت أكثر إحلحاادا من احلرفلسرفة احليونانية احلقديمة احلتي كانت ترى أن ال هو
كمحرك الول ل أكثر . احل

بعد ثورة فيزياء احلكوانتم احلتي قادها [نيلز بور] و[ماكس بورن] و[هايزنبرج]  في أوائل
احلقرن احلعشرين تبين أن احلعاحلم تحت احلذري يخضع حلعدد ل نهائي من الدحتمالت وأن كوننا

هو الدحتمال احلودحيد احلصحيح ..
ال اكتشف احلعلماء أن احلنسبة بين الحلكترون واحلبروتون هي  37 أس10: 1فمث

وهي احلنسبة احلودحيدة احلتي تسمح بتشكيل احلذرة وباحلتاحلي ظهور احلكون .

 هي قيمة كتماثل وضع دولر أمريكي وسط37 أس10وحللذين ل يعرفون حلغة احلرياضيات فإن 
دحزمة من احلدولرات تمتد مليين المتارو ، واختيار أي دولر آخر من بين هذ ه احلتريليونات

اما . تريليونات احلدولرات يعني خطأ احلعملية تما
فاختيار أي دولر يخاحلف هذا احلدولر يقابل اختيار أي ثابت كوني كيخاحلف ذحلك احلثابت احلكوني

كمحدد وياحلتاحلي يعني انهيار احلكون قبل أن يبدأ . احل
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كشحنة كهربية وفقا حلخصائصهو ، وهذ ه دحقيقة ال من الحلكترون واحلبروتون يحمل  وأيضا ك
ظهرت بعد احلثانية الوحلى من خلق احلكونو ، وهي دحقيقة اختيارية ادحتماحلية وحليست وادجبة

كشحنة من شأنه أن يؤدي إحلى انطلق الحلكترونات بعيادا احلودجودو ، وأدنى تغيير في شدة هذ ه احل
عن احلنواة أو وقوعها داخلهاو ، وفي كلتا احلحاحلتين سيؤدي ذحلك إحلى استحاحلة ودجود احلذرة وباحلتاحلي

استحاحلة ودجود احلكونو ، ومع ذحلك فمنذ احلثانية الوحلى من خلق احلكون قامت احلبروتونات بجذب
الحلكترونات باحلقوة احلمطلوبة باحلضبط حلتكوين احلذرة .

إذن خروج احلكون هو خروج اختياري ثم كان على أعلى دردجات العداد بعناية .

وحلذا يرى [حليونارد سوسكايند] أستاذ احلرفيزياء احلنظرية بجامعة ستافورد واحلمؤسس حلنظرية
كمعطياتنا عن احلثوابت احلكونية – مثل احلنسبة بين الحلكترون واحلبروتون -و ، الوتار احلرفائقة أن 

كمستقلة عن بعضها احلبعضو ، وفي احلوقت نرفسه تتلقى حلتسمح تقف كلها على دحافة سكين وكلها 
كمعطى من هذ ه احلمعطيات احلتي نشأت مستقلة حلم يكن يسمح حلها قى  كر أ فقط بإدحداث احلحياةو ، وتغلي

ال عن إمكانية إيجاد دحياة أو دحتى منظومة كونية . - -2باحلتلقي فض

ال- والن حلو افترضنا أننا نرغب في رؤية احلذرات احلمودجودة داخل رأس دبوس صغير- مث
فإننا بحادجة إحلى تكبير رأس احلدبوس بحيث يصير بحجم احلكرة الرضية وفي تلك احلحاحلة حلن

لرة كرة قد م صغيرة .. حلماذ احلذرات بهذا احلحجم احلمدهش ؟  يتجاوز دحجم احلذ
ككرة احلقد م احلسابقة لرة فإننا بحادجة حلتكبير  إذا افترضنا أننا نرغب في رؤية احلنواة داخل احلذ

كغبار حلتصير بحجم ملعب كرة قد م كبير وفي تلك احللحظة فلن يتجاوز دحجم نواة احلذرة دحبة 
لرة .. ومع كدجزء من دحجم احلذ كدجزء من عشرة بليين  لرة يساوي  صغيرة حللغاية .. فحجم نواة احلذ

ككتلة احلذرة كلها في احلنواة  % 99.5ذحلك تودجد 

كغبار منه والن احلتساؤل احلها م: كيف تكون كتلة ملعب عملق كلها مودجودة فقط في دحبة 
واحلباقي فراغ تـا م ؟ 

إن هذا احلنظا م احلذري بهذا احلشكل وهذا احلتوازن بين كتلة احلنواة في مقابل دحجمها داخل احلذرة
هو احلنظا م احلودحيد احلذي يسمح بتشكيل احلكون وبحدوث احلترفاعلت احلرفيزيائية .

كب كر وإدحكاك م وعجي كصدفة أو احلخبط احلعشوائي إنه تدبي هذا المر ل كيمكن استيعاب دحدوثه باحل
معمة . كصلن

اما بهذ هVictor Stengerكان هناك أدحد احلعلماء يدعى فيكتور ستينجر ال تما و ، وكان مشغو
احلثوابت احلدقيقة واحلتوازنات احلعملقةو ، فقا م ببرمجة أنظمة كمبيوترو ، وعمل محاكاة بإدخال

تعديلت على بعض احلثوابت احلسابقة وحلكنه اعتر ف في احلنهاية أنها ثوابت على أقصى دحد من
-3العداد بعناية .-

ال عن أرقامها وهذ ه احلثوابت تودجد مجتمعة فلو نقص أدحدها ما كان هناك كونو ، هذا فض
رعقةد حللغاية.  كم اما إنه أمةر  احلمنضبطة تما

 أن يخرج بصيغة لدحد الكوان معVictor Stengerوذات مرة استطاع  فيكتور ستينجر
بعض احلتعديلت احلطرفيرفة على احلثوابت احلرفيزيائيةو ، واضطر من أدجل ذحلك حلتغيير ثابت طول

بلنك فصار أكبر مليارات احلمرات من دحجمه احلطبيعيو ، وظن أنه أخرج صيغة كون دجديد مع
بعض احلتضحيات - احلتضحية بثابت طول بلنك -و ، حلكن بعد احلتدقيق في تلك احلصيغة تبين أن

زيادة طول بلنك ستؤدي إحلى انتقال ظاهرة احلتداخل واحلحيود احلتي تحدث بين احلمودجات
كمتشكلة دحدياثا سترتطم باحلقمر حلتحدث بين احلجسميات والدجسا م احلكبيرةو ، وباحلتاحلي فإن الرض احل
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كزدحلو ، ويرتطم عطارد باحلمجموعات احلنيزكية واحلمريخ في كل حلحظةو ، ويرتطم احلمشترى ب
احلقريبة منهو ، وتتحول احلمجموعة احلشمسية إحلى غابة من الرتطامات احلعملقة احلتي ترفتت

احلكواكب والفلك نتيجة ظاهرة احلتداخل واحلحيود تلك .. 
وحلو افترضنا أنه نشأت دحياة في هذا احلجو احلقاتل فإن احلكائن احلحي ستتداخل خليا ه في خليا

كمجاور وستتحول كل كائن دحي مجاورو ، وستتداخل أعضاء احلكائن احلحي في أعضاء كل كائن 
احلحياة إحلى دجحيم ل كيطاق .. 

رعادا بعناية حلنشأته فحسب بل حلنشأةVictor Stengerحلقد أثبت حلنا  كم  دون قصد أن احلكون حليس 
دحياة مستقرة فيما بعد .

إن احلكون خرج من بين ادحتمالت ل نهاية حلهاو ،وحلم يكن وادجب احلودجود بل كان ادحتماحلاياو ، وحلم
يكن ال هو احلمحرك الول بل كان سبحانه هو الول والخر واحلظاهر واحلباطن ...و ، حلقد

انرفتحت أعيننا برفضل ميكانيكا احلكم على حلمحة من فيوضات منعم ال علينا ...و ، وعملمنا أن ال
كلل روا مض  لر رلل روا مت  روا لسرما كك احل كملل على كل شيء شهيد وكمدبر ودحكيم وعليم فسبحان ال {الحلمذي رحلكه 

رشمهيةد} (احلبروج :  ليلء  رش قل  كك )9رعرلى 

----------------------
122- شرح احلعقيدة احلواسطية .. محمد خليل هراس .. ص1
كمتخصص2 - موقع إدج احلعلمي احل

http://www.edge.org/3rd_culture/smolin_susskind04/smolin_susskind.
html

3 -http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_J._Stenge

الجين النـاني

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

 
ةر ما هم مكب لن أتاهم إن في صدورهم إل  قال ال تعاحلى { إن احلذين يجادحلون في آيات ال بغير سلطا

)56بباحلغيه فاستعذ بال إنه هو احلسميع احلبصير } (غافر : 
كعصي ال بهو ، وهو أصل دين احلملحدو ، وهو سوق احلشيطان ومقوا م بضاعتهو ، مكبر هو أول ذنب  احل

لل من انتصر على نرفسه وتواضع حللحق متى ظهر واستعلن . وعليه ينصب رايته.. وق
 

مكبر احلذي يمنع صادحبه من احلتسليم حللحقو ، ويدفعه نذكر هذا احلكل م ونحن في معرض احلحديث عن احل
لدجه احلمرء بنظر ه إحلى احلقرن كلسطورةو ، بدل من احلرضوخ حللبقينـات .. وإذا تو دفعـاا حللغراق في ا

احلتاسع عشر دحيث احلعلو م احلبيوحلودجية في مهدهاو ، ودحين كانت احلخلية في عهد داروين مجرد تكوين
Protoplasmic Blotهلمي - بقعة سوداء - تحت احلميكروسكوبو ، أو حلطخة بروتوبلزمية 
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على دحد تعبير احلبعض و ، وكان من احلسهوحلة بمكان تمرير صدفوية نشأتها من أدجل احلتأثير على
قكرون في مثل هذ ه احلموضوعات . عامة احلناس احلذين ل كيرف

رضيات كع وبعد أن أظهرت احلميكروسكوبات الحلكترونية في خمسينيات احلقرن احلماضي آل ف احل
 داخل كل خليةو ، وبعد ثورة اكتشا ف احلحمض احلنوويو ،specialized organelles  احلمتخصصة

صار احلحديث عن صدفوية احلخلية ضرباا من احلجنون .
 

كمرعقدة غير كمركبات  وملمح احلنظا م الحلهي في احلخلوية احلحوية ظاهرةةو ، فاحلخلية احلحية تحتوي على 
قابلة حللختزالو ، فعلى سبيل احلمثال: يودجد إنزيم متخصص في فك شرفرة احلحمض احلنووي حلتخليق

احلبروتينو ، وهذا يستدعي ودجود النزيم واحلحمض احلنووي معااو ، والمر ل يقبل احلتطور أو
-1احلتدرج .-

 
 أن حلحظة احلبدء في عملوية فكMolecular biologyومن احلمعلو م في علو م احلبيوحلودجيا احلجزيئية 

لة تأتي إحلى ذحلك النزيم حليقو م برفك احلشرفرة  رحلملةDecodeاحلتشرفير حلها علقة برساحل كم  وهذ ه احلرساحلة 
 احلرسول منذRNA .. إذن لبد أيضا ان يتوادجد Messenger RNAاحلرسول RNAعلى احلـ 

احلبدء .
 

ومن ملمح احلتنظيم الحلهي أن هذ ه احلعملوية –عملوية فك احلشرفرة- بحادجلة إحلى نظا م تبريدو ، ل نقول:
 ميكرو متر - احلميكرومتر6تحدث في مصانع عملقةو ، وحلكن في نواة خلوية ل يزيد دحجمها عن 

وادحد على مليون من احلمتر -و ، وهذ ه احلتقنوية احلحيووية مهومة دحتى ل يحترق شريط احلحمض احلنووي
-2أثناء هذ ه احلعملوية احلسريعة.-

 
لة حللختزال  كر قابل كمعقدة غي  و ، واحلتعقيد غير احلقابلIrreducible complexityإذن هذ ه عملية 

لل دجيدو ، كمكلون من احلعديد من الدجزاء احلمترفاعلة احلمترابطة مع بعضها بشك حللختزال :هو نظا م 
واحلتي تسهم في احلوظيرفة الساسية حللنظا مو ، بحيث إن إزاحلة أي دجزء من هذ ه الدجزاء سيؤدي إحلى

توقف احلنظا م عن احلعمل.. مثال ذحلك : تروس احلساعة فلبد أن تتوادجد احلتروس معاا وفي وقت وادحد
وإل حلن تعمل احلساعة فهذ ه منظومة غير قابلة حللختزال .

 
كمعقدة احلمترابطة داخل نواة احلخلية إمـا أن تنشـأ مرة وادحدة أو ل تنشـأ .. وباحلمثل هذ ه احلعمليات احل
و ،فالفتقار حلوظيرفة وادحدة يؤدي إحلى تلوقف عملية تخليق احلبروتين باحلكامل وباحلتاحلي ل يودجد ذحلك

-3احلكائن احلحي .-
 من دحجم احلنقطة في نهاية هذ ه احلجملة .50 على 1وكل هذا يجري باستمرار في خلية دحجمها 

وحللنسان أن يتساءل قبل كل ذحلك: ما مصدر احلتشرفير داخل احلحمض احلنووي ؟ فاحلتشرفير عملية
واعية غائية عقلنيةو ، تهد ف حلتخزين احلمعلوماتو ، لستخدامها في احلمستقبل.!

 
كصدفوية نشأة احلخلية مجرد حلغو كمعقدة غير احلقابلة حللختزال تجعل احلحديث عن  كل هذ ه المور احل

 احلعاحلم احلدارويني: " حلو أدحضرنا ملياراتWilliam Stokesفارغو ، وحلذا يقول[ ويليا م ستوكس] 
احلكواكب مثل كوكب الرضو ، وامتلت كل هذ ه احلكواكب عن آخرها بالدحماض المينيةو ،

-4وانتظرنا عليها مليارات احلسنينو ، فلن نحصل على بروتين وادحد. " -
 يتطلب مليارات احلكواكبWilliam Stokesإذن إنتاج بروتين وادحد طبقا حلويليا م ستوكس 

كمتخصصةو ، احلتي ممتلئة بالدحماض المينيةو ، فما باحلنا واحلخلية احلحية يودجد بها آل ف احلبروتينات احل
-5تعمل معاا في منظومة متكاملةو ، وحليس مجرد بروتين وادحد .-
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كمتطورة مدى تعقيد احلخليةو ، وادحتيادجها إحلى قانون متكامل ومتوازنو ، وهذا حلقد أثبت احلعلم بوسائله احل
بطبيعة احلحال يقود إحلى اليمان بال- تعاحلى - احلخاحلق احلباريء احلمصور  .

                          احلتجارب  عليه لل تد حلما ينقاد صصف ومن موضوعي احلطبيعة في عاصحلم كل بأن قال ممن حلكن
[   ]                  داوكينز  ريتشارد هو شهير حلملحد لل مثا أيدينا بين بحيادلية؟ معها ويتعامل واحلبحوث؟

Richard Dawkins                    غير  أموراا يتبلنى جعلته الحلحادية قناعاصته نن أ إل بيوحلوجي عاحلم وهو ،
                      احلجين  حلفلسفة حللتأسيس فاضطر احلعلملية، احلحقائق عليه تفرضها إحلزامات أية من فراراا منطقلية

          السم  نفس يحمل كتاب في  SELFISH GENEالناني       أفكاراا  هذا كتابه في ،وافترض
                      احلمباشر،  احلخلق حلمعضلة بديل حل إفراز أجل من واحلشعوذة، واحلدجل، السطورة، في غارقة

.                     لخر  جيل من النتقال وعلى ذاته، على احلحريص الناني احلجين أأسطورة 6فافترض

وكأننا بداوكينز ل يقبل فكرة الحلهو ، واحلخلق احلمباشرو ، فافترض أسطورة احلجين الحله .. وباحلرفعل هو
لن احلكائنات يتحدث في كتابه عن مركزية احلجين في احلطبيعةو ، وكأن احلجين بيد ه مقاحليد المورو ، وأ
كلسطورة في احلعلم لخرة حللجينو ، وتقو م بنقل احلجين حللدجيال احلتاحلية ل أكثرو ، وهذا إدخال حل كمس احلحية 

-7من أدجل سحب احلبساط من تحت ناقدي احلداروينية .-
ال علمايا بيوحلودجايا مثل داوكينز حلهذا احلتصر ف احلشاذ وحللنسـان أن يتساءل : ما احلذي يدفع ردج

علمياا؟ فهذ ه مسأحلة ل تودجد نظرية علمية تدعمهاو ، ول فرضيةو ، ول دحتى أكذوبة تؤيدهاو ، فما احلذي
كمظلم ؟ - -8يدفع ريتشارد دواكينز نحو هذا احلنرفق احل

ومن دواعي احلسرفسطة أن يتساءل احلمرء : إذا كانت احلجينـات بهذ ه احلمركزية في احلطبيعةو ، ما احلذي
و ، احلذي تحافظAsexual reproductionدجعل احلكائنات احلحية تنتقل من مردحلة احلتكاثر احللدجنسي 

اما - دحيث تنتقل من اكل م إحلى البناء كما هي -  إحلى مردحلة احلتكاثر فيه احلجينات على نرفسها تما
 و ، احلذي تعجز فيه احلجينات أن كتحافظ على نرفسها بل تصيرSexual reproductionاحلجنسي 

-9تابعة لختيارات النزيمات أثناء عملية احلتلقيح ول تنتقل كامالة أبداا إحلى البناء ؟-
)23 من اتخذ إحلهه هوا ه وأضله ال على علم} (احلجاثية:  أفرأيت}
 

بل إن داوكينز حلم يكتف بذحلك في كتابهو ، فحاول تبرير ودجود احلعقيدة احلدينية عند دجميع شعوب
الرضو ، دحتى يخرج من مأزق احلتسليم باحلغريزة احلدينيةو ، فافترض داوكينز ودجود شيء كيدعى

و ، وطبقا حلتعريرفه : فاحلميمات هي ودحدة احلتناقل احلثقافي بين الدجيال .. أيMemeticsاحلميمات 
كلمم دجميعاا . وبداهاة ل هناك ميم احلدينو ، وميم احلعاداتو ، وعن طريق هذ ه احلميمات ينتقل احلدين بين ا

كعضياتو ، ول دجسيماتو ، ول يودجد في تاريخ احلعلم احلتجريبي شيء كيدعى ميمات .. فاحلميمات حليست 
كمجلرد .- -10ذرات... وإنما افتراض نظري 

ال ؟ وكيف أمكنه ربط ول ندري إحلى الن كيف خلمن داوكينز ودجود مثل هذ ه احلميمات أص
كمحددة ؟ ثم كيف يتطرق داوكينز احلمادي إحلى أشياء غير كمعينة بالوضاع احلرفكرية احل احلميمات احل

كمبرراا وادحداا يسمح حلداوكينز مادية ل تودجد على احلصبغيـات-احلجينـات -؟ إننا بحق ل نجد 
باحلترويج حلتلك الساطير باسم احلعلم .

وحلعل احلبرهان احلعلمي احلحاسم في إبطال قضية احلميماتو ، كان احلحصول على خريطة احلجينو م 
 و ، فقد تبلين مدى خرافة احلميمـاتو ، واحلجين النانيو ،2001احلبشريو ، احلتي تم النتهاء منها في عا م 

ةي - تعتمد عليهو ، وأصبحت أثراا بعد عين.- مصبغ ةي -  رسرنةد دجين -11دحيث حلم يعد حللمسـأحلة 
بل إنه تم ترفنيد تلك احلخرافة عملياا دحتى قبل عمل خريطة احلجينو م احلبشريو ، على يد أخصائيي علم
نرفس وادجتماعو ، وعلم أعصاب احلدماغو ، فقد أثبت احلعلماء أن ددجل داوكينز في كتابه احلجين الناني
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كمرفادها أن مجرد سلسلة من الفتراضات احللمنطقيةو ، واحلتي أدت في الخير إحلى نتيجة مجنونة 
-12احلبشر عبارة عن آلت نسخ حللفكار أو احلميمات .. وكأن النسان تحت ردحمة هذ ه احلميمات .-

بل وحللسرفسطي احلذي في مستوى سرفسطة داوكينز أن يتساءل : إذا كان المر كله ميمات فلماذا
ظهر احلملحدون ؟

ال آخر يمكن أن يستخدمه وإذا كانت احلميمات ثابتة عبر كل احلعصورو ، فما مصدرها؟و ، أحليس هذا دحلي
احلمتدينون في إثبات غريزة احلتدين ؟

كدحجة حلودجود دحليل احلرفطرة مادايا ؟ أيضا أحليست هذ ه احلميمات 
حلكن احلسؤال احلواقعيو ، واحلمنطقي في احلقضية: حلماذا احلملحد يدعم السطورة ويرفض احلعلم ؟

اضا حلماذا يؤسس احلملحد حلرفلسرفة احلميمات واحلجين النانيو ، ويرفض احلخلق احلمباشرو ، واحلتدين أي
احلغريزي ؟

 
إن احلميمات واحلجين الناني ما هي إل نظريات أسطورية بمقياس احلعلم يدعمها احلملحد ريتشارد

داوكنز .. وهكذا عندما يبتعد النسـان عن الحله يرفقد احلبوصلةو ، ويضل التجـا هو ، ويتخبط في
ال يحـل هلوس من السـاطير ينسب حلها احلمركزيةو ، وشيئاا من احلقداسـةو ، عسى أن يجد فيهـا بدي

 ... يقول ال تعاحلى { أحلم تروا أن ال سخر حلكم ما في احلسماوات وما في الرض ؛ مكان الحله
لب اى ول كتا كهد اة ؛ ومن احلناس من يجادل في ال بغير عللم ول  وأسبغ عليكم منعمه ظاهراة وباطن

)20منير} (حلقمان : 
 
 

------------------------
1 -http://www.proteinsynthesis.org/protein-synthesis-steps/
- احلمصدر احلسابق2
- احلمصدر احلسابق3
4 -The Origin Of Species Revisited .. W.R.Bird P.305
5 -http://en.wikipedia.org/wiki/Protein
6 -http://en.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene
7 -http://science.jrank.org/pages/10160/Meme-Criticism-Memetic-

Theory.html
- احلمصدر احلسابق8
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Asexual_reproduction

10 -http://en.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene
11 -Dawkins' GOD: Genes, Memes, and the Meaning of Life... Alister

McGrath
12-  Benitez-Bribiesca, Luis (2001): Memetics: A dangerous idea. p. 29

 

يرة آية من آيـات الخلق . الذ
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-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

كعمق كادريليون دجزء من احلمتر من احلمادة " احلكادريليون ودحدة قياس أطوال كيعادل    كأس10على 
ةح دجدااو ، يدور فيه الحلكترونelectronsمن احلمتر" يودجد عاحلم الحلكترونات15- و ، وهو عاحلةم فسي

- 1 كيلو متر في احلثانية. -1000دحول نواة احلذرة بسرعة 

ويدور الحلكترون في مدارات ثابتة ومنرفصلةو ، ول تتخلف عن بعضها احلبعض أبدااو ، وباحلتاحلي ل
يحدث احلتصاد م ..!!

معو ، لن الحلكترونات متطابقة تمامااو ، ومع ذحلك تدور في مدارات مختلرفةو ، وتتبع إنها عملية خلق وا
لقو ، ول اصطدا م. مسارات ثابتة دون إخرفا

كسرعة احلخاصة بالحلكترون -   كيلومتر في احلثانية -و ، هي احلسرعة احلمثاحلية احلتي كتتيح1000وهذ ه احل
كشحنةو ، بينما بروتونات حللحلكترون الحلترفا ف دحول احلنواة دون احلسقوط فيها.. لن الحلكترون ساحلب احل

 مودجبة احلشحنةو ، وهذا يستدعي احلتجاذب بينهماو ، حلكن هذ ه احلسرعة احلرهيبة تتيحprotonsاحلنواة 
عد م احلتجاذبو ، وباحلتاحلي عد م انهيار احلذرة ..!!

إن احلنموذج احلذري يخضع حلنظا م بديعو ، ل يتخلف ول يرفسد .. مع أن احلملليمتر احلوادحد به تريليونات
-2الحلكترونات .-

كمصور .. {هو ال احلخاحلق احلبارئ احلمصور } (احلحشر : ) ٢٤فسبحان احلخاحلق احلباريء احل

ال حلعدد الحلكترونات دحتى تستقر احلذرةو ، واحلنموذج احلذري يقتضي أن يكون عدد احلبروتونات معاد
لعو ، احلمليارت منه ل تمل احلنقطة في وباحلتاحلي يستقر احلكون كلهو ، كل هذا يجري في عاحلم غير وا

كجملة .- -3نهاية احل

كمتقنو ، فاحلبروتونات متشابهة احلشحنة وداخل احلعارحلم احلذري نجد أن كل شيء يتحرك بتوازن 
ررض فيها أن تتنافر داخل نواة احلذرةو ، ومع ذحلك هي تتغلب على هذ ه احلمعضلة باحلكقوى احلنووية كمرفت احل

-4 فتتماسك ول تتنافر .-strong nuclear forceاحلقوية 

كمحدد من الحلكترونات احلتي ل ويودجد سبعة أغلرفة إحلكترونية دحول نواة احلذرةو ، وحلكل غل ف عدد 
كخطة وادحدةو ، ومن تتغير أبداا .. وهذا احلنظا م ينطبق على كل احلذرات في احلكونو ، فاحلكون مبني ب

خامة وادحدة .

لل حلحظلة في كل دجزء من مليارات الدـجـزاء ـمـن كل هذ ه احلحسابات احلدقيقة حللتوازن احلذري تجري ك
دجسدكو ، ومن احلطاوحلة أمامكو ، ومن شاشة احلحاسوب احلتي كتطامحلع من خلحلها النو ، ومن عقـلـك احـلـذي
تستوعب به هذ ه احلكلماتو ، ومن بصركو ، ومن حلسانكو ، ودجميع أدجزاء احلكون تكـشـف حلـنـا ـعـن ـتـدبير
محكمة والرادة احلمطلقة احلذي ل يترك وحلو ذرة وادحدة عاطلة في ماحلك احلملك عظيم احلخلق صادحب احل
احلكونو ، بل احلكل(احلكون) يدور وكيسوبح بحمد ه آناء احلليل وأطرا ف احلنهار: {تسبح حله احلسماوات احلسبع
والرض ومن فيهـن وإن مـن ـشـيء إل يـسـبح بحمـد ه وحلكـن ل ترفقهـون تـسـبيحهم إنـه ـكـان دحليمـا

)٤٤غرفورا} ( السراء:

لن ما نرا ه من تنووع الحلوان واحلمواد واحلعناصرو ، وبل كل طاقةو ، وترفاـعـل يـجـري ـفـي ومن احلعجيب أ
كمجرد تغير في مستوى الحلكترونو ، وفي سريانهو ، وـفـي ـشـكل احـلـذرة وارتباطـهـا بغيرـهـا احلكون هو 
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كدجزيـئـات وكمرلكـبـاتو ، ـمـن خلل الرتباـطـات اليونـيـة  Ionicـمـن احـلـذراتو ، حلكتـشـكيل   bondsأو 
Chemicalاحلكيميائيـة   bonds أو احلتسـاهمية Covalent  bondsواع مـن رري خلحلهـا أن  و ، كتجـ

كمقايضة على الحلكترونات بين احلذرات احلمتعاقدةو ، أو تتقاـسـمها ـفـي أغلرفتـهـا احلخاردجـيـةو ، ـمـن أدـجـل احل
كلخرى.- -5احلرقبول باحلترابط مع احلذرات ا

مدجه احلعلم هذ ه احلترابطات بتعميمية شديدةو ، لنه حلم يعر ف بـعـد: حلـمـاذا تـسـلك احـلـذرات ودحتى احليو م يوا
هذا احلسلوك احلعقلني احلرشيد؟

وحلماذا تتقيد احلذرات بهذا احلمبدأ احلتعاقدي احلصار م حلمقايضة الحلكتروناتو ، أو تقاسمها؟
وحلماذا تقبل احلذرة هذا احلتعاقدو ، وترفض تعاقداا آخر؟

ة ـمـاو ، ـفـي دحـيـن تقـبـل كمعجزة احلرفض و ، دحيث ترفض احلذرة أن تتعاقد ـمـع ذرر بل ويتحدث احلعلم عن 
-6احلتعاقد مع كأخرى .-

وحلول هذا احلرفض لصبحت احلحياة مـسـتحيلةو ، لن احـلـذرة حـلـو رقمبـلـت ـكـل تعاـقـد ـفـإن ـمـادة أـصـابعك
ـع ةب دجديد منهماو ، ومادة احلماء ستترفاعل ـم كمرك ستترفاعل مع حلودحة احلمرفاتيح وستلتصق بهاو ، وسيظهر 
كدجزيء دجديدو ، ومادة مكتبك ستترفاعل مع احلسيراميك وتنشأ مادة دجديـدةو ، وهكـذا إحلـى احلكوب ويظهر 

ما ل نهايةو ، وهذا يعني استحاحلة احلحياةو ، فرفض احلتعاقد كيعادل في إعجاز ه رقبول احلتعاقد .

كجزيـئـاتو ، كملركبـــات واحل وإذا دجال النسان بـنـاظر ه إحـلـى ـصـيغة احلعـقـد بـيـن احـلـذراتو ، حلتـكـوين احل
ال: احلتعاـقـد بـيـن احلهـيـدرودجين والوكـسـجين حلتـكـوين كمـحـددو ، فمث ردجلل  لن احلتعاقد يكون إحلى أ سيكتشف أ

و ، دحيث يترفكك هذا احلتعاقد ثم ـيـترابطHydrogen Bondingكدجزيء احلماءو ، هو تعاقد هيدرودجيني 
كعـمـر احلتعاـقـد كمجدداا مليارات احلمرات في احلثانية احلوادحدةو ، مما كيتيح احلخاصية احلسائلة احلعجيبة حللماءو ، ف
بين الوكسجين واحلهيدرودجين يجب أن يستمر دجزء من مائة بليون دجزء من احلثانـيـةو ، ـثـم ينـحـل ـثـم

ال .- -7يعود حللتعاقد فورااو ، وهذا يجعل من احلماء سائ

لن صيغة هذا احلترابط احلهيدرودجيني سريع احلتحلل كتحقق معـجـزة كأـخـرى ـفـي احلبـحـار ومن احلمدهش أ
ـائلةو ، ـة احلـس لن كيصبح أكثر حلزودجة في احلحاحـل واحلمحيطـاتو ، دحيث تتيح هذ ه احلصيغة من احلترابط حللماء أ
فإذا تحلول إحلى احلحاحلة احلصلبةو ، قللت حلزودجتهو ، وطرفا لعلى وأتاح حلمليين الدحـيـاء بأـسـرفله أن تعـيـش

في أمان .

وري احلعجـيـبو ، إن قوانين احلرفيزياءو ، وقوانين احلكيمياءو ، وـقـوانين احلـمـادة احـلـتي تحـكـم ـهـذا احلنـمـوذج احـلـذ
ـوة ـوة إل ـق مجز داخل هذا احلعاحلم احلذي  يرفتقد إحلى احـلـوعيو ، فل ـق كمع احلغاية في التقان تشهد باحلتوازن احل
مدحكمته وكل إرادة منه سبحانهو ، واحلعلم حلن يـخـترع كـقـوى كونـيـة دجدـيـدة مدحكمة إل  ال في احلحقيقة ول 
كمختلرفة عما أودعه ال في أول ذرة في أول حلحظة من خلق احلكـونو ، وكـل مـا وحلن كيضيف توازنات 
كمسوميـــات وأن كـيـبقين إعـجـاز لن يرفعله هو أن كيطـلـق عـلـى ـهـذ ه احلتوازـنـات  في وسع احلعلم احلتجريبي أ

احلتوازن فيها. 

رمن يستحق احلخضوع دحقاا هو خاحلق تلك احلمنظومة احلعملقة احلمتوازنةو ، سبحانه احلقوي احلعزيز احلذي ف
رر في الرض فننظرر كيف ـبـدأ احلخـلـق: {ـقـل ـسـيروا ـفـي الرض ـفـانظروا كـيـف ـبـدأ لن نسي أمرنا أ

) ٢٠احلخلق ثم ال ينشح ئ احلنشأة الخرة إن ال على كل شيء قدير} (احلعنكبوت:

-----------------------
1 -http://www.britannica.com/EBchecked/topic/183374/electron
2 -http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/phy05/phy05351.htm
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3 -http://en.wikipedia.org/wiki/Atom
4 -http://aether.lbl.gov/elements/stellar/strong/strong.html
5 -http://www.ndt-

ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Structure/bond
s.htm

6-
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/valence.htm

l
7 -http://www1.lsbu.ac.uk/water/hbond.html

في البدء كان التمثيل الضوئي .

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

 في احلنباتو ، كانت أول ظاهرةphotosynthesisظاهرة احلتمثيل احلضوئي- احلبنـاء احلضوئي - 
-1دحيوية تنشـأ على الرض - طبقـاا حللرفلسرفة احلداروينيـة -.-

لن تكون ظاهرة بسيطةو ، وكمرفككـة إحلى ررض أ كمرفت كل احلظواهر احلحيوية بزوغـااو ، فاحل وطاحلما أنها أو
أقصى دحدو ، وكيمكن إعادة تجربتها معملياا بمواد أوحليـة مرات عديدةو ، حلكن هذ ه احلظاهرة ما زال قسم

مصصيا على احلرفهم احلعلميو ، وفي أعلى دردجـات احلتعقيد..!!- -2كبيـر منها إحلى احليو م ع

 أول كائن دحي على الطلق - وفقااcyanobacteriaوإذا نظرنا إحلى طحلب احلسيانو باكتريا 
كدحبيبـات احليخضـور - لدبيات احلتطور -و ، سنكتشف أن ظاهرة احلتمثيل احلضوئي ارتبطت به عبر 

-3- احلتي تمل دجسد ه .-Chlorophyllاحلكلوروفيـل 

ودحبيبة احليخضـور احلمودجودة في احلسيانو باكترياو ، هي نرفسها دحبيبة احليخضور احلتي تودجد في دجميع
-4أشجار ونباتات احلعاحلم إحلى النو ، وتعمل بنرفس احلقدر من احلكرفاءة واحلجاهزية منذ احلبدء.!-

كحبيبة احلتي يبلغ دحجمها وادحد بالحلف من احلملليمترو ، يودجد مائة مكقون عضوي يشمل وداخل هذ ه احل
و ، واحلمواد احلكيميائية احلكرفيلة بإتما م عملية احلبناء احلضوئيو ،ribosomesالنزيمات واحلريبوسومات 

دحيث تجري سلسلة طويلة من احلترفاعلت احلكيميائية في زمن قياسي خلل دجزء من الحلف من
- 5احلثانية.-

لة تامةو ، وبمنتهى ك ف طريقة احلتمثيل احلضوئي بمثاحلي رب احلسيانو باكتريا ريعمر لن طحل لي دجداا أ وظاهةر دجل
كمثلى حللتغذيةو ، ومدى دحادجته حللمزيد من ثاني أوكسيد احلكرفاءةو ، وريعمر ف كيف يتكاثرو ، واحلطريقة احل
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لرة في شريط ال كمسجللة وكمشرف DNAاحلكريون احلمودجود باحلجوو ، ودجميع احلمعلومات احلتي يحتادجها 
كجدد باحلجينات بشكل مثاحلي.- -6احلخاص بهو ، ويقو م بتعبئة احلمواحليد احل

واحلحق أن افتراض هذا احلتعقيد في أول كائن دحي يسكن الرضو ، ثم افتراض عامل احلمصادفة في
نشأتهو ، هو ضرب من احلخيال احلعلمي ل مقبل حللدحتمالت احلرياضية بهو ، للن احلسيانوباكتريا يشتمل

-7 تقريباا.-nitrogen baseعلى نصف مليون قاعدة نيترودجينية 
وأي تبديل حلقاعدة نيترودجينية مكان قاعدة كأخرىو ، أو اخترفاء إدحدى احلقواعدو ، أو ظهور قاعدة
إضافيةو ، هذا يعني فشل منظومة احلتمثيل احلضوئي في احلغاحلبو ، وباحلتاحلي موت احلكائن و ، وعليه

فاحلمطلوب نصف مليون قاعدة في احلمكان احلصحيحو ، وبحساب الدحتمالت فادحتمال ظهور طحلب
 -حلودجود نصف مليون قاعدة نيترودجينية بترتيب250.000 كأس 10وادحد من احلسيانوباكتريا هو 

ككله  لن عدد ذرات احلكون  و ، أي أننا نحتاج إحلى ملء احلكون كله80 كأس 10ثابت -و ، في دحين أ
كمشوهة احلميتةو ، غير احلصحيحة في ترتيب احلقواعد مليارات مليارت مليارات احلمرات من احلكائنات احل

احلنيترودجينيةو ، من أدجل إنتاج كائن دحي وادحد سليم من احلسيانوباكتريا. 

كمعضلة احلحياة - للن احلحياة حليست لن نرفترض أننا تجاهلنا  وعلينا قبل إدجراء هذا الدحتمال احلخياحلي أ
لن نرفترض أيضاا أننا تجاهلنا معضلة مجرد مصرفوفة من احلقواعد احلنيترودجينية احلمتلصقة -و ، وأ

لحدmorphogenesisاحلتحول احلحيوي   - دحيث إن مصرفوفة احلقواعد احلنيترودجينية ل تعني وظيرفة ب
ذاتهاو ، فكتابة مواصرفات احلطول مهما كانت دقيقةو ، ل تتحول إحلى صرفة احلطولو ، وهذا ما كيعر ف

بمعضلة احلتحول احلحيوي - .

و احلخلصة كما ذكرنا آنرفـاا: احلمصادفة في نشأة احلسيانو باكتريا هي احلخيال احلعلميو ، حلكن احلسؤال
احلمطروح هنا:

كيف قا م هذا احلكائن الول بوضع هذ ه احلمصرفوفة من احلقواعد احلنيترودجينية بهذ ه احلصيغة احلتي
أنتجت دحياة؟

 - ؟ DNAثم كيف قا م بتشرفير احلمعلومات داخل دجسد ه - في شريط ال 
ثم ما أدرا ه بآحلية احلتشرفير؟

كمعقدة كاحليخضور منذ احلبدء ؟ وكيف تسلنى حله استخدا م منظومة 
وقبل ذحلك كيف قا م بتخصيص إنزيمات وريبوسومات ومواد كيميائية مستقلة حليستخدمها

احليخضور فيما بعد ؟
 عنصر ضروري حلعملية احلتمثيل احلضوئيو ، وحلن كيرفيد احلتمثيل احلضوئي في100دحيث يودجد قرابة 

دحال كفققد وادحد منها ..!!
لن تنشأ دجميع احلعناصر كدفعاة وادحدة .. ول معنى حلها إذا ظهرت فرادى ...!! وممن احلمستحيل أ
رهى في منطقة مجهرية صغيرة دجدا ؟ رمن احلذي وضع الحلية حلمثل هذا احلتخطيط احلذي ل كيضا

و ، وحلن يظهر شريطDNAوتبعاا حلذحلك حلن يكون هناك سيانو باكتريا بدون شريط دحمض نووي 
احلحمض احلنووي بدون معرفة ما يريد احلسيانو باكتريا احلماحلك حللحمض احلنووي ..!

إذن احللعبة احلداروينية أعلنت سخافتها عند أول كائن افترضت ظهور ه . 

كدحربيبة احليخضور تلك احلتي يبلغ دحجكمها وادحدا بالحلف من لن  كسبحان ال من عجائب المور أ و
كرها وادحدا باحلمائة مليون من احلمتر كتمثل رئة احلعاحلم أدجمعو ، دحيث تحصل على احلملليمترو ، ويبلغ دجدا

ثاني أوكسيد احلكربون من احلجوو ، وتطرح الوكسجين ككمنتج ثانويو ، ول سبيل حللوكسجين إل عبر
-8كدحبيبة احليخضور.-
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 بليون طن ثاني أوكسيد كربونو ، عبر تنرفس احلكائنات احلحيةو ، ومن150ويطرح احلعاحلم سنوياا قرابة 
كدحربيبات احليخضور احلمجهرية احلوقود احلذي يستخدمه احلبشر في احلمصانع واحلسياراتو ، واحلمطلوب من 

معبءو ، وإنتاج احلغذاء أيضاا .- -9تحلمل كل هذا احل
{إن في خلق احلسماوات والرض واختل ف احلليل واحلنهار واحلرفلك احلتي تجري في احلبحر بما ينرفع

احلناس وما أنزل ال من احلسماء من ماء فأدحيا به الرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
)١٦٤وتصريف احلرياح واحلسحاب احلمسخر بين احلسماء والرض ليات حلقو م يعقلون} (احلبقرة : 

----------------------------
1-

http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/BIOBK/biobookps.htm
l
2-

http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/BIOBK/biobookps.htm
l
3 -http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanolh.html
4 -http://mmbr.asm.org/content/62/3/667.full
5-http://biology.clc.uc.edu/courses/bio104/photosyn.htm
6 -Cyanophyceae. Access Science. Retrieved 21 April 2011.
7 -Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 51 (3): 227–234 .
8 -Charles Henrickson (2005). Chemistry. Cliffs Notes .
9 -http://www.cbsnews.com/news/carbon-dioxide-emissions-rise-to-24-

million-pounds-per-second

ثمحيرم في العلم. ثسؤال ال ما تقبل النفجـار الكبير .. ال

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

 مبدأWerner Heisenberg وضع عامحلم احلرفيزياء الحلماني [فيرنر هايزنبرج] 1927في عا م 
و ، وهو مبدأ فيزيائي من احلمباديء احلتي تحكمuncertainty principleعد م احليقين أو مبدأ احلريبة 

لعد أدحد أهم كأسس احلرفيزياء احلحديثة.- - 1احلكونو ، وكي

كسرعة الحلكترون  لتelectronريكنص مبدأ عد م احليقين على أنه: "يستحيل تحديد موقع و  في وق
لن نختار إل لن وادحدو ، وحليس حلنا أ كسرعة احلجسيم في آ وادحد "و ، فنحن ممنوعون من معرفة موقع و

كسرعة أو احلموقعو ، أما احلحقيقة احلكاملة فنحن ممنوعون من معرفتهـا.- -2منصف احلحقيقةو ، إمـا احل

رعلد مبدأ عد م احليقين قانونا صارما من قوانين احلطبيعةو ، ول يرتبط بأي شكل من الشكال ببعض كي
مطبقاا حللقانون ل احلقصور احلمودجود في أدجهزتناو ، أو بقدراتنا على احلرصدو ، بل هو قانون كونيو ، و
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رستين من خواص دجملة كمومية  كمقا كمعينة منquantaيمكن تحديد خاصيتين  مضمن دحدود  و ، إل 
احلمدقةو ، أي أن تحديد أدحد احلخاصويتين يستتبع عد م تأكد كبير في قياس احلخاصية الخرىو ، وباحلتاحلي
ككلية فهذ ه دحكمة حلم كجزئيةو ، أما احلمعرفة احل هو مبدأ كيعقلمنا أنه حليس في وسع النسان إل احلمعرفة احل

كيسمح حلنا أن نطقلع عليهـا.

وحلذا فهذا احلمبدأ من أعظم احلمبادئ أثراا في تاريخ احلعلم احلحديثو ، دحيث إنه يضع دحداا حلكقدرة النسان
معلميو ، يقول احلرفيزيائي كق الثر على احلعقل احل لي عمي ةر فلسرف على قياس الشياءو ، وكان حلهذا احلمبدأ تأثي

 " حلقد تم احلحصول على صورة معتدحلة حلهذا احلعاحلمو ،Schrödingerاحلنمساوي[شرودينجر] 
بتكاحليف باهظةو ، وحلم يحدث هذا إل بعد أن انتزعنا أنرفسنا خارج احلصورةو ، وترادجعنا إحلى موقع

-3احلمراقبين احلذين ل مصلحة حلهم ."-

كمحلرمة على احلعلم و ، كما أثبتت كدحدود  لكدت حلنا أنه باحلتجربة تودجد  وباحلتاحلي فاحلرفيزياء احلتجريبية أ
رس المر فيما كيعر ف بمبرهنة دجودل   و ،Gödel Incompleteness Theoremاحلرياضيـات نرف

وتكنص مبرهنة دجودل على أنه : "ما من نظا م رياضي متناسق إل ويحوى عبارة رياضية وادحدة
كمسلمات احلنظا م احلرياضي."- مصحتها بدءاا من  -4على القل صحيحةو ، وحلكن ل يمكن برهنة 

كمبرهنة دجودلو ، ل يودجد نظاة م رياضي كامل إذا كان متناسقااو ، وقد أربكت رسب  رح وعلى هذاو ، ف
مدحكراا على ما كيقاس في احلمعمل أو ما كيستنتج رياضيااو ، فاحلتجريد رمن يجعلون احلحقيقة  مبرهنة دجودل 

كمغلقاو ، وحلم يبق في المكان كعلد نظاما  احلرياضي مع أنه أكثر احلعلو م احلبشرية إتقاناا ونظامااو ، حلم ري
احلبرهنة عليه من داخله. 

ككلية في احلودجودو ، لنه بذحلك يكون مثل رر على احلقضية احل رحكرم الخي إذن احلعلم ل يقبل أن يكون احل
ككلية في كمتلبس بما حلم كيعطو ، واحلذي ريطكلب من احلعلم أن كيجيب عن السئلة احل لبس ثوبي زورو ، وكاحل

كمسبقاا أن يقف في صدا م مع احلعقل واحلعلم معاا.  لرر  احلودجودو ، يكون قد ق

كعلماء احلمعاصرين وعلى ضوء ما سبق مذكر هو ، سننتقل إحلى احلنقاش دحول أكبر حلغز يجول بأذهان احل
 ؟Big Bangوهو: ماذا كان قبل النرفجـار احلكبيرو ، احلذي نشأ منه احلكون 

في احلبدايةو ، هذا سؤال غير علمي إطلقااو ، ول يقع دجوابه في إطار احلعلم احلتجريبي و ، فاحلعلم
احلتجريبي يخضع حلحدود احلزمان واحلمكانو ، وما قبل النرفجار احلكبير يقع خارج دحدود احلزمان

واحلمكانو ، وحلذا هو سؤال غير علميو ، وحلم وحلن يدخل دائرة احلعلم احلتجريبي.

رمن يتأمل في احلسؤال يجد أنه سؤال عقلي مائة باحلمائةو ، بل وفي قمة احلعقليةو ، بل إن احلعقل كيقلح وحلكن 
معلم ودحدود احلعقلو ، فهذا سؤال في احلبحث عن إدجابةو ، وهنا يكمن احلرفارق احلجوهري بين دحدود احل
مرفوض علميااو ، يقبع خارج إطار احلعلم احلتجريبي احلماديو ، ومع ذحلك هو سؤال صحيح عقليـاا. 

قرر احلعلم دحدود ه احلتي يرتضي بها كلوحلى حلنشأة احلكونو ، وكيق وهنا يرفترق احلعلم واحلعقل منذ احللحظة ا
كمرغماا.

مدحجـراا محجـورااو ، ل يجوز بتعبير آخرو ، احلعلم ذاته هو احلذي كيققر بأن ما قبل النرفجـار احلكبير كيعد 
مطي فيه رأياا وحلو دجدحليااو ، لنه دحين يرفعل ذحلك يكون قد فرقد أهم صرفاته احلتي كتمويز هو ، فاحلعلم حللعلم أن كيع
كمقيـلد بحدود احلزمان في صيغته احلنهائية هو : "ملدحظة احلظواهر كبغية ترفسيرها"و ، وباحلتاحلي فاحلعلم 

واحلمكان واحلمادة واحلطاقةو ، وما قبل النرفجـار احلكبير ل زمان ول مكان ولمادة ول طاقةو ، وكل
-5احلطاقة ظهرت فجأة في حلحظة النرفجـار احلكبير.-
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كمعترفـاا بقصومر هو ، فاحلترفكير في : ماذا كان قبل وهنا يجب أن يجف احلقلمو ، ويتوقف احلعلم احلتجريبي 
ككتب احلدينيـة. النرفجار احلكبير؟ يؤدي بداهاة إحلى عاحلم دجاء من احلعد مو ، وهو ما نـادت به احل

-6فرفكرة بداية احلكون في احلزمانو ، هي فكرة كتقملق أي ملحد بسبب حلوازمها احللهوتية.-

و ، يتمنى نظرية احلكون احلثابتSteven Weinbergوحلذا كان احلرفيزيائي احلملحد [ستيرفن وايننبرج] 
- 7الزحليو ، لنها أكثر دجاذبيةو ، وأبعد علمـا نادت به الديان.-

حلكن كأمنيات ستيرفن وايننبرج اصطدمت أول ما اصطدمت بحائط احلعلم نرفسهو ، وحلم يعد حلها مكان
 "حلم كأدافعDENNIS SCAIMAداخل احلعلم احلماديو ، يقول احلرفيزيائي احلبريطاني [دينيس شياما] 

كمستقر حلكونها صحيحةو ، بل حلرغبتي في كونها صحيحةو ، وحلكن بعد أن تراكمت عن نظرية احلكون احل
-8الدحلة فقد تبين حلنا أن احللعبة قد انتهت ."-

الو ، وبذحلك يعتر ف[ أنتوني فلو]  Antony Garrard Newton Flewفاحللعبة قد انتهت فع
ال "يقوحلون إن العترا ف يرفيد النسان من احلنادحية احلنرفسيةو ، فيلسو ف الحلحاد في احلقرن احلعشرين قائ
وأنا سكأدحلي باعترافي .. إن نموذج النرفجار احلكبير شيء محرج دجداا باحلنسبة حللملحدين و ، ذحلك لن

-9احلعلم أثبت فكرة دافعت عنها احلكتب احلدينية ."-

وكلما توسعت مداركناو ، كلما عملمنا أننا يستحيل أن نكون أسياد مصائرناو ، وكمعطياتنا تؤكد حلنا دوماا
رمهو ، وحلن نتجاوز ذحلك سواء  أشئنا أ م أبينا {ول يحيطون لن نعل أننا حلن نعلم إل ما يشاء ال حلنا فقط أ

لي بشيء من علمه إل بما شاء وسع كرسيه احلسماوات والرض ول يئود ه دحرفظهما وهو احلعل
).٢٥٥احلعظيم} (احلبقرة :

---------------------
1 -http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/uncer.html
2 -http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dp27un.html
- الدحتمالت احلمثيرة حللنظرية احلكمية.. تأحليف عاحلم احلرفيزياء احلروسي"حليونيد بونوماريف" .. ص3

203
4 -http://plato.stanford.edu/entries/goedel-incompleteness/
video source عاحلم احلرفيزياء احلرفلكية بجامعة كاحليرفورنيا.. alex filippenko- أحليكس فلبينكو 5
29- احلخاحلق واحلرفلكيون ..دجاسترو .. ص6
226- عاحلم داخل احلعاحلم .. نيل توروك.. ص 7
8-Introduction..The Unity of the Universe. N.Y., Doubleday  ..Dennis

William Sciama..introduction 
9 -Henry Margentau, Roy A. Vargesse. Cosmos, Bios, Theos. La Salle Il:

Open Court Publishing, 1992, 241

نظام التشفير داخل نواة الخلية، هو الخلق المباشر.
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-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

ككشو ف احلتي غليرت مجرى احلعلمو ، فقد قا م1955مع دخول عا م  معد مع أعظم احل  كان احلعارحلم على مو
و ، باكتشا فFrancis Crick و[فرانسيس كريك] James Watsonاحلعاحلمان [دجيمس واطسون] 

 داخل نواة احلخليةو ، وقبل ذحلك احلتاريخ كان كينظر إحلى احلخلية على أنهاDNAبنية احلحمض احلنووي 
كهلمية  -1 ل أكثر.-Protoplasmic massككتلة بلزمية 

كمشلرفرة في وقد تبلين أن دجميع احلطلبات احلتي يحتادجها احلكائن احلحي حليقو م بوظائرفه احلحيويةو ، تودجد 
 و ، وعندما يحتاجC G T Aو ، بنظا م تشرفير رباعي DNAنواة احلخلية داخل ذحلك احلشريط احلنووي 

احلكائن احلحي إحلى بروتين ماو ، حللقيا م بوظيرفة دحيويةو ، تبدأ احلخلية في فك احلتشرفير في احلجزء احلمطلوب
و ، لنتاج احلبروتين احلمحردد احلذي سيقو م بتلك احلوظيرفة احلحيوية.-DNAمن شريط احلحمض احلنووي 

2 -

 - احلنيوكليوتيدة هيnucleotideويودجد داخل نواة كل خلية في النسان ثلثة مليارات نيوكليوتيد 
-و ، أي ثلثة مليارات دحر ف بنظا م احلتشرفيرDNAاحلودحدة الساسية حلبناء شريط احلحمض احلنووي 

 من1000 على 1 و ،وتنضغط كل هذ ه احلقاعدة احلمعلوماتية احلعملقة في مسادحة C G T Aاحلرباعي 
 صرفحة حلكل500 مجلد بواقع 1000احلملليمترو ، مع أننا حلو كقمنا بنسخها على احلورقو ، فإنها تمل 

- 3مجلد.-

كمسجلة داخل شريط احلحمض احلنووي  و ، كل احلبروتينات احلتي يحتادجهاDNAكتتيح احلمعلومات احل
النسانو ، ويتحدد من خلحلها كل خصائصهو ، مثل معلومات احلطول واحلملمحو ، وحلون احلعينو ، وملمس

احلشعرو ، وشكل احلبشرةو ، وشبكة احلخليا احلعصبيةو ، وبلزما احلد مو ، وكل معلومة داخل دجسد النسان
كملتف على نرفسه   أحلف حلرفةو ، وحلو كقمنا100يحتادجها طيلة عمر هو ، كل هذ ه احلمعلومات داخل شريط 

كسمكه احلنانو مترين -احلنانو متر   من9 كأس -10برفرد هذا احلشريط فإن طوحله سيتجاوز احلمترينو ، و
كسمك احلشريط صار مثل شعرة احلرأس فإن طوحله سيتجاوز   أحلف100احلمتر -و ، وحلو افترضنا أن 

كيلو مترو ، ويتم طي هذا احلشريط بحيث يقبع في نواة احلخليةو ، ول ننسى أن خمسين خلية كاملة حلن
كجملة . تمل هذ ه احلنقطة في نهاية احل

وأي عطب - تشو ه -في نيوكليوتيدة وادحدة من احلثلثة مليارات نيوكليوتيدةو ، أو تبلدل وادحدة مكان
-4أخرىو ، يؤدي إحلى خلل في وظيرفة دحيوية من وظائف احلجسم. -

وأشهر مثال على تشلو ه احلجسم كله بنيوكلوتيدة وادحدة و ، هو احلجين احلمسئول عن سرطان احلثديو ،
 يحدثT بدل من G آل ف نيوكليوتيدةو ، وفي وادحدة منها إذا كودجدت 8دحيث يودجد بهذا احلجين 

كمتخصصة حللبحث85احلسرطان بنسبة  %و ، ويجري فحص دجين احلسرطان في معامل البحاث احل
-5 في هذا احلمكان.-Gعن هذ ه احلقاعدة احلنيترودجينية 

 
 في هذاGو ، هي احلتي اكتشرفت احلحر ف Myriad Geneticsوشركة ميرياد لبحاث احلجينات 

و ، مقابلBRCA1احلمكانو ، وباحلتاحلي هي تملك براءة اختراعو ، وتقو م دحصرياا بتحليل سرطان احلثدي 
ال طائلةو ، حلمجرد رصد هذا احلحر ف. -1400 -6 دولرو ، وتربح من ذحلك أموا

وحلكن من عظيم ردحمة الو ، أنه دحتى في احلحاحلة احلنادرة احلتي يتبدل فيها دحر ف مكان آخرو ، تظل هذ ه
كلنثوية بكثافة - دحبوب كط دحيالة غير سويو ، مثل تعاطي احلهرمونات ا مشكلة كامنة ل كيظهرها إل نم
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منع احلحمل-و ، أو إهمال احلرضاعة احلطبيعيةو ، أو عد م النجـابو ، فهذ ه احلقاعدة احلنيترودجينية كأنها
رمن يضغط على احلزناد هو نمط دحياتك أنت. كمسدس عدوك دومااو ، حلكن  تحشو 

مما سبق يتضح أن احلجسم يحتاج إحلى ثلثة مليارات قاعدة نيترودجينية في كل خليةو ، بترتيب
 تريليون خليةو ، هي عدد احلخليا في دجسم النسانو ،100وتناسق غاية في احلدقةو ، وهذا المر يشمل 

كصدفوي أو عشوائي؟ هل كيعقل أن هذا احلترتيب 
ال وبدقة متناهية ؟ كمستقب ثم كيف حللصدفة أن كتنشيء أنظمة تشرفير وكتحدد احلمطلوب 

فاحلتشرفير عملية في غاية احلذكاءو ، والعداد حللمستقبلو ، واحلضبط بعنايةو ، وتشمل عملية احلتشرفير
تخزين احلمعلوماتو ، ونقلها ودحرفظهاو ، واستخدامها بعد ذحلك عند احلحادجةو ، وحليس مجرد احلتشرفير .

ال حللشك أن ربنا ودحد ه احلذي أعطى كل شيء خللرقهو ، وصورته هذا احلتشرفير يؤكد بما ل يدع مجا
لل شيء خلقه ثم هدى} (طه: وهيئتهو ، بمنتهى احلدقة واحلكرفاءة .. قال تعاحلى {... رلبنا احلذي أعطى ك

٥٠(

بل إن عملية احلتشرفير ترفترض معضلة أكبر وكحلغزاا أعمقو ، فاحلقاعدة احلمعلوماتية كاحلكلمات احلمطبوعة
مشرفرات احلمضغوطة على كأسطوانة  و ، تحمل أدق ترفاصيل احلكائن احلحيو ، حلكنهاCDعلى ورقو ، كاحل

لت ومعلومات ..و ، كيف تنتقل هذ ه احلشرفرات إحلى تشكيل احلكائن على هيئته مشرفرا تظل مجرد 
احلحقيقية ؟

كيف تتحول احلقاعدة احلمعلوماتية إحلى ودجود دحقيقي؟
كيف تتحول معلومات نشرح فيها هيئة إنسانو ، مهما بلغت ترفاصيلها ودقتهاو ، إحلى إنسان دحقيقي

(من حلحم ود م) !؟
مشرفرة  رمن احلذي وضع احل ؟  decoding رقبل فك احلتشرفير encodingويبقى احلتساؤل الهم: 

لن احلحمض احلنووي داخل نواة احلخلية يعمل بمساعدة آل ف النزيمات ومن نافلة احلقول أ
enzymesكمشرفرة داخل ذحلك احلحمض احلنوويو ، وحلو و ، واحلتي هي أيضا بروتينات تتوادجد معلوماتها 

ظهر احلحمض احلنووي بدون إنزيماته فلن يعملو ، وحلن كتنسخ منه معلومة وادحدةو ، وحلو ظهرت
النزيمات ودحدها فل معنى حلها.

رر كب تشرفي لي وظيرفة دحيوية يمارسها احلكائن احلحي تتطل لن أ وحلمزيلد من احلترفصيل في هذا احلشأن نقول: إ
رر النزيمات احلتي ستقو م بنسخ معلومات تلك احلوظيرفة داخل شريط احلحمض احلنوويو ، وأيضاا تشرفي
رر النزيمات احلتي ستقو م بنقل تلك احلمعلومات إحلى مكان تلك احلمعلومات من احلشريطو ، وأيضاا تشرفي

رر النزيمات احلتي ستقو م بطي تخليق احلبروتين - احلذي سيقو م باحلوظيرفة احلحيوية-و ، وأيضاا تشرفي
رر النزيمات احلتي ستقو م بتأمين احلشريط بعد احلحصول على احلمعلومات احلمطلوبةو ، وأيضاا تشرفي

لل تلك النزيمات ردحلة وصول احلبروتين إحلى مكان عمله احلمطلوبو ، وفي احلنهاية يجب أن تخرج ك
كمحددو ، وفي احلمكان احلمحددو ، عبر إنزيمات أخرى تحدد تلك احلمشرفرة احلمتخصصة في احلوقت احل

-7احلمها م.-

ال وفي حلحظة إنه نظاة م على أعلى دردجـات احلتعقيدو ، واحلدقةو ، واحلضبط بعنايةو ، ل بد أن ينشـأ متكام
لن ننظرر إحلى مهبة احلخاحلق احلذي أمرنا أ وادحدةو ، ل مجال فيها حللصدفة أو احلتدرج ..و ، وهذا احلنظا م 

رر كيف بدأ احلخلق .. {قل سيروا في الرض فانظروا كيف بدأ احلخلق ثم لن نتدب معهو ، وأ كصن عجيب 
) 20ال ينشح ئ احلنشأة الخرة إن ال على كل شيء قدير} (احلعنكبوت:

-----------------------

122



1-
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/watson-

bio.html
2 -http://www.sciencedaily.com/articles/p/protein_biosynthesis.htm
3 -Wall Street Journal" article: Storing Digital Data in DNA.. jan. 2013"
4 -http://www.geneinfinity.org/sp/sp_nucdatabases.html
5 -http://ghr.nlm.nih.gov/condition/breast-cancer
6 -https://www.myriad.com/
7 -http://www.proteinsynthesis.org/protein-synthesis-steps/
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الفصل السابع : أصول العتقاد

تقواعد الرد على اللحاد لوثبوت الةنبوات

ثللولى القاعدة ا
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احلنزاع بين احلرسل وأقوامهم إنما كان في تودحيد الحلوهية " إفراد ال باحلعبادة "و ، ل في تودحيد
 وإنما ورد بمعرفةو ،احلربوبية "إفراد ال باحلخلق " وحلهذا حلم يرد احلتكليف بمعرفة ودجود احلصانع

احلتودحيد ونرفي احلشريك.

احلشرح : يقول الما م محمد بن عبد احلوهاب ردحمه ال تعاحلى "إن احلمشركين احلذين قاتلهم رسول ال
صلى ال عليه وسلم كانوا يدعون احلصاحلحين : مثل احلملئكة وعيسى وعزير وغيرهم من الوحلياء

فكرفروا بهذا مع إقرارهم بأن ال هو احلخاحلق احلرازق احلمدبر ."
يقول شيخ السل م ابن تيمية ردحمه ال " ومن ظن في عباد الصنا م أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق

احلعاحلم أو أنها تنزل احلمطر أو أنها تنبت احلنبات أو تخلق احلحيوانو ، أو غير ذحلك فهو دجاهل بهم بل
كان قصد عباد الوثان لوثانهم من دجنس قصد احلمشركين باحلقبور حللقبور احلمعظمة عندهم

359-1"مجموع احلرفتاوى 
اما واختل ف الحلهة وظن احلملحد أن وهذا احلقاعدة هامة دجادا في احلرد على شبهة تعدد الحلهة قدي

هؤلء يتخذون احلمنحوتات والصنا م آحلهة من دون ال .
فل يكاد يودجد نزاع بين احلبشر أن ال احلخاحلق احلمدبر احلرزاق احلوادحد الدحد هو احلذي يحاول أهل

اعا إخلص احلعبادة حلهو ، وما احلتماثيل واحلمعبودات واحلمنحوتات والحلهة والصنا م - يودجد الديان دجمي
كزحلرفى  ومع أنهمو ،دحاحليا أربعة آل ف من الحلهة في احلهند - حليست كلها إل وسائل تقربهم إحلى ال 

كرفروا باعتقادهم هذا إل أنها تؤكد على أن أصل الديان واحلمرفطر وادحد . 
وحلذا يعتر ف [ول ديورانت] صادحب قصة احلحضارة بهذ ه احلقاعدة قائل ..." في احلتقرير احلمرفوع

إحلى احلحكومة احلبريطانية في احلهند أن : احلنتيجة احلعامة احلتي انتهت إحليها احللجنة من احلبحث في أربعة
آل ف من الحلهة في احلهند هي أن كثرة احلهنود احلغاحلبة تعتقد عقيدة راسخة في كائن وادحد أعلى .."

209 ص 3قصة احلحضارة ول ديورانت مجلد 

القاعدة الثانية 
كمقتضية حللتودحيد مخلقة  احلرفطرة في أدجلى تعريرفاتها : هي 

احلشرح : احلسعي حللتودحيد وإفراد ال باحلخلق هو إحلزا م ذاتي وهذا ذكرنا ه في احلقاعدة احلسابقة حلكن ما
لن احلنرفس النسانية تميل إحلى إفراد ال باحلعبادة ل احلخلق ودحد هو ، فحتى يزيد عليه في هذ ه احلقاعدة أ

لن القانيم احلثلثة صورة حللحله احلوادحد ومع ما في المر من تضارب كمثلثة يرون أ احلنصارى احل
وتخبط إل أنهم اختاروا هذا احلطريق احلوعر " ثلثة في وادحد " لنه أقرب حللرفطرة ول يصادمهاو ،

وإل فاحلقول بالقانيم احلثلثة في ثلثة آحلهة أيسر وأسهلو ، إل أنه يصد م احلذوق احلتودحيدي احلودجودي "
احلرفطرة احلمقتضية حللتودحيد "

القاعدة الثالثة
رمن قامت احلبراهين واليات على صدقه فيما يبلغه عن ال كان صاداقا في كل ما يخبر به عن ال .

34- ص2احلمصدر : احلجواب احلصحيح مجلد 

احلشرح : هذ ه احلقاعدة مرفيدة دجادا في توقيف احلحوار مع احلملحدين دحول فروع احلشريعة لنه دحوار ل
رمن قامت احلبراهين واليات ينتهيو ، وحلو سللم احلملحد بصدق احلنبي حلتوقرفت كل احلحوارات احلجانبية ف

و ، فيجب أن يبدأ احلحوار مععلى صدقه فيما يبلغه عن ال كان صاداقا في كل ما يخبر به عن ال 
ال.! احلملحد بإثبات احلنبوة في أصلها أو

القاعدة الرابعة
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لي كان من النبياء إل وكيثبت نبوة محمد لي نب ما من طريق صحيح كيثبت نبوة موسى أو عيسى أو أ
بطريق اللوحلى .

22- ص2احلمصدر : احلجواب احلصحيح مجلد 

احلشرح : ل يمكن احلتصديق بنبوة نبي من النبياء مع احلتكذيب بمحمد صلى ال عليه وسلمو ، وهذ ه
اضا تؤكد حللملحد أن طريق النبياء وادحد وأن احلقاعدة هامة في احلرد على أهل احلمللو ، إل أنها أي
ظاهرة احلنبوة ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظا م واستمرار وباحلكيرفية نرفسها وهذا كيعد شاهدا علمايا

يمكن استخدامه حلتقرير مبدأ ودجودها .
كلمم واحلشرائع واحلمعجزاتو ، فلن يخرفى إل على مرفرط في احلجهل وإذا ترفاضل النبياء في احلكتب وا

كدحكرم أدحد لن  اما بقرآنه وأمته وشريعته احلكاملة ومعجزاته .. وحلو أ واحلظلم أن نبينا أعلى احلخلق قد
لوحلى منه؟و ، كما يقول شيخ السل م ابن تيمية ردحمه ال . مه فكيف بما هو أ احلشيئين دحككم مثمل

القاعدة الخامسة
إن القرار بودجود ظاهرة ما ل يلغي الدحتياج إحلى ترفسيرها .

كدحكم عليه بالعدا م رمايا باحلرصاص و ، وقد تراص عشرة دجنود ماهرين احلشرح : تصور إنساانا 
ممن أمامه في طابور لطلق احلنارو ، وأطلق كل منهم طلقتهو ، حلكنهم حلم يصيبو ه. هل يكرفي أن نقول : 

احلطبيعي أنهم حلم كيصيبو ه بدحليل أنه حلم يمتو ، أ م لبد أن نبحث عن أسباب فشل هؤلء احلجنود في
إصابة احلردجل ؟

إن القرار بودجود ظاهرة ما ل يلغي الدحتياج إحلى ترفسيرها .
ارا في دحواراتهم كحل أخير حللهروب من دحجة احلعناية وهذ ه احلمغاحلطة يستخدمها احلملحدون كثي

ودحجة احلخلق ودحجة احلتصميم ودحجة اليجاد ودحجة احلسببية وغيرها من احلحجج احلقاطعةو ، وهذ ه
كمغاحلطة يمكن أن كنسميها مغاحلطة احلجنود احلرفشلةو ، وتحدث عنها بإيجاز د. عمرو شريف في أدحد احل

كتبه .. واحلخلصة فالقرار بودجود ظاهرة ما ل يلغي الدحتياج إحلى ترفسيرها .

القاعدة السادسة
كمرعطلة احلقدامي . احلربوبية هم طائرفة عصرانية من احل

كمرعطلة احلقدامىو ، يثبتون احلخلق ل ثم ينزعون عنه بعد احلشرح : احلربوبية هم طائرفة عصرانية من احل
اضا كل ذحلك كل شيء .. يودجدونه في احلخلق ويصرفونه بعد ذحلك عن كل شيء ويصرفون عنه أي

شيء .. هذ ه هي بداية احلربوبية ونهايتها وخلصتها .

القاعدة السابعة
معي احلنبوة إما أن يكون أصدق احلصادقين أو أكذب كملد حليست احلمعجزة هي احلشرط الودحد حللنبوة ف
احلكاذبين ول كيلبس هذا بهذا إل على أدجهل احلجاهلينو ، وقد أسلم احلسابقون الوحلون أمثال أبي بكر

لشرين قبل انشقاق احلقمر والخبار باحلغيب واحلتحدي باحلقرآن . كمب احلصديق وخديجة واحل
احلمصدر : ثبوت احلنبوات عقل ونقل .... شيخ السل م ابن تيمية تحقيق د.محمد يسري سلمه ..

573دار ابن احلجوزي ص 

احلشرح : قد كيعلم صدق احلخبر احلوادحد بأنواع من احلدلئل تدل على صدقه وكيعلم صدق خبر احلوادحد
بقرائن تقترن بخبر ه يعلم بها صدقه .. وكذحلك أمور احلكاذب وأدحواحله ل تدل إل على كذبه وإذا كان

احلمرء كاذابا لبد أن يظهر على فلتات حلسانه وصرفحات ودجهه ما يناسب ذحلك.
كمخبر بل آيلة احلبتة رق احل يقول شيخ السل م ابن تيمية ردحمه ال :" كثير من احلناس يعلم صد
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رر حلهم لن كيظه و ،..وموسى ابن عمران حلما دجاء إحلى مصر وقال حلهم إن ال أرسلني علموا صدقه قبل أ
الياتو ، وكذحلك احلنبي حلما ذكر دحاحله حلخديجة وذهبت به إحلى ورقة ابن نوفلو ، قال هذا هو احلناموس

اما ضرورايا حلما أخبرهم بما دجاء به احلذي يأتي موسى و ، وكذحلك احلنجاشي وأبو بكر علموا صدقه عل
اما ضرورايا بأنه صادق.. وخبر وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غير ذحلك من احلقرائن يودجب عل
كعر ف احلوادحد احلمجهول من آدحاد احلناس قد تقترن به قرائن كيعر ف بها صدقه باحلضرورة فكيف بمن 

رمن هو أصدق احلناس أو أكذبهم وهم بصدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا المر احلذي ل يقوحله إل 
يعلمون أنه من احلصنف الول دون احلثاني .

احلمصدر احلسابق .

القاعدة الثامةنة
الحلحاد كيحرر أتباعه من أية أعباء أخلقية - بإطلقها -.

احلشرح : تقييم احلسلوك الحلحادي على أساس قيمي أخلقي هو تقييم خاطيء من منظور إحلحادي ..
لن احلقيمة الخلقية داخل احلنموذج الحلحادي لبد أن تعطي احلحد الدني من احلقيمة احلربحيةو ، وإل
فإنها ترفقد قدرتها على احلدفاع عن نرفسها وتوكيد دحجيتها وأي طرح خارج هذا الطار هو طرح

ميتافيزيقي .
وحلذا تقبع أخلق احلملحد  بين احلمال نهايتين ويستحيل ضبطها بضابط .

ال دحتى اهة حلن يستطيع أن يكون دحيواانا كام ادجا أخلقايا يحيا به لنه بدا فاحلملحد يمكن أن يتبنى نموذ
ادجا أخلقايا خاحلايا من العباء وحلو أراد ذحلك من كل قلبهو ، ودحين يتبنى هذا احلنموذج فإنه سيتبنى نموذ
الخلقية - بإطلقها -و ، أي سيكون على خلق ما حلم يصبح هذا احلخلق دحجر عثرة في ودجه شهواته

أو نزواته أو طمودحاتهو ، وحلذا في احلنموذج احلغربي –الحلحادي دجزئايا- تتم باستمرار عمليات
الزادحة حللقيم الخلقية باضطراد متواصل ودون عودة عن احلمكتسباتو ، وحلذا تظهر دجماعة

وتطاحلب باحلسماح بممارسة احلشذوذ احلجنسي بين احلردجال والطرفال لنه NAMBLAاحلنامبل 
اما بمنظور عملايا ل مانع علميو ، وهكذا يواما ما سيكسب هؤلء قضيتهمو ، لنها قضية محايدة تما

إحلحادي يقبع بين احلمال نهايتين .

القاعدة التاسعة
ما من طريق صحيحة يحتج بها احلملحد على شبهاته دحول السل م إل ودجاءت احلمعجزات في

طريق أصح منه
لن نبوة كشبهة في عقل ملحد كان الوحلى أن تستقيم عشرات احلمعجزات احلتي تثبت أ فإذا استقامت 

محمد صلى ال عليه وسلم في أعلى دردجات احلنبوة .

احلشرح : احلتسليم بصحة احلطريق احلذي أثبت ودجود احلشبهات في عقل احلملحد يدفع بطريق اللوحلى
حللتسليم بصحة احلطريق احلذي أثبت وقوع احلمعجزات على يد سيدنا محمد -صلى ال عليه وسلم-

وحلنضرب على ذحلك أمثلة :-

- ثبت في احلبخاري ومسلم عن أنس رضي ال عنه أن احلماء نبع من بين أصابعه احلشريرفة دحتى1
توضأ منه زهاء ثلثمائة ردجل .. هذا دحديث في أعلى دردجات احلصحة فاحلذي يأتي ويتحدث عن

اما من هذا شبهات دحول تعدد زودجات احلنبي صلى ال عليه وسلم حلن يأتي بحديث أعلى دردجة ومقا
ال وساعتها حلن تستقيم شبهة في احلعقل .  اما وأقرب عق لوحلى مقا احلحديثو ، فاحلتسليم باحلمعجزة أ

- رود عين قتادة بعد تدحليها على ودجنته فردها - صلى ال عليه وسلم- بيد ه احلشريرفة فبرئت على2
مسررت ساقه فبرئت بمسح احلنبي صلى ال عليه كك احلرفور وكانت أدحسن من قبل.. واحلصحابي احلذي 
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وسلم عليها .. وبصقه-صلى ال عليه وسلم- في عين علي رضي ال عنه فبرئت في احلحال
والدحاديث كلها في احلصحيحين .

- دحديث أ م دحرا م بنت ملحان في احلبخاري ومسلم دحين أخبرها- صلى ال عليه وسلم- أنها3
ستركب احلبحر حلتغزو في سبيل ال فركبت احلبحر في زمن معاوية ...و ، ودحديث احلردجل احلذي ارتد

صلى ال عليه وسلم- إن الرض ل تقبله فمات احلردجل-على عهد احلنبي صلى ال عليه وسلم فقال 
فكلما دفنه احلناس حلرفظته الرض وحلم تقبله .

- تكثير احلقليل من احلطعا م بين يديه- صلى ال عليه وسلم- دحتى كان يأكل منه احلجيشو ، وتبقى منه4
بقية والدحاديث في ذحلك في احلصحيحين وغيرهماو ، و أشهرها دحديث دجابر بن عبد ال في غزوة

احلخندق . 

- دحديث عبد ال بن مسعود: " كنت أمشي في مكة فأرى دحجراا أعرفه ما ملر عليه- رسول ال5
صلى ال عليه وسلم- مرة إل وسمعته بأذني يقول احلسل م عليك يا رسول ال "..و ، وهذا احلحجر

لي قبل احلعجيب قال عنه رسول ال- صلى ال عليه وسلم- :" إني لعر ف دحجارا بمكة كان يسلم عل
أن أبعث إني لعرفه الن " واحلحديث روا ه مسلم من طريق دجابر بن سمرة .

كمغيبات فأكثر من أن كيحصى ومنه ما روا ه مسلم واحلبخاري6 - أما إخبار ه صلى ال عليه وسلم باحل
عن أبي هريرة- رضي ال عنه- قال:" نعى رسول ال صلى ال عليه وسلم احلنجاشي في احليو م

لف بهمو ، وكبر أربع تكبيرات". كمصلى فص احلذي مات فيه وخرج بهم إحلى احل

ومنه إخبار ه عن عير قريش ضمن تحدي أهل مكة حله لثبات معجزة السراء واحلمعراجو ، ومنه
إخبار ه بقتل كأمية بن خلفو ، وإخبار ه برساحلة دحاطب بن أبي بلتعةو ،وإخبار ه بأن احلحسن بن علي
سكيصلح ال به بين فئتين عظيمتين من احلمسلمين .. وكلها أدحاديث في أعلى دردجات احلصحة .

- أما إدجابة احلدعاء في احلحال فالدحاديث في احلباب كثيرة ومنها احلردجل احلذي رفض الكل بيد ه7
اجا أنه ل يستطيعو ، فقال-صلى ال عليه وسلم-" ل استطعت" و ، فما رفعه إحلى فيه احليمنى محت

واحلحديث روا ه مسلم . ودحديث نزول احلمطر في تبوك وغير ه . 

بل إن أدحاديث تسبيح احلحصى بين يديه احلكريمتين ودحنين احلجذع وعصمته من احلناس - كما في
رء فيه في أعلى دردجات احلصحة من كل شبهات1400غزوة ذات احلرقاع -و ، وشرب   من بئر ل ما

احلملحدين مجتمعة .

وعليه فاحلذي يستقيم حله طريق شبهة ماو ، فمن طريق اللوحلى أن تستقيم حله احلمعجزات احلسابقة
مجتمعةو ، واحلتي تقطع بأن نبوة نبينا صلى ال عليه وسلم في أعلى دردجات احلنبوة .

القاعدة العاشرة لوهي مكلمة للقاعدة السابقة لوتتمة لها
ما من شبهة يسوقها احلملحد من احلقرآن إل وكان احلتسليم بمعجزات احلقرآن من باب اللوحلىو ، فإذا
كشبهة في عقل ملحد كان الوحلى أن تستقيم عشرات احلمعجزات واحلتحديات في احلقرآن استقامت 

احلكريم احلتي تثبت أن نبوة محمد- صلى ال عليه وسلم- في أعلى دردجات احلنبوة .
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احلشرح : ما من ملحد يستدل على شبهة في احلقرآن احلكريم إل ويلزمه احلتسليم بمعجزات احلقرآن احلتي
تثبت أنه من حلدن دحكيم خبير ..

رك مإرحلى1 ررالد رن رحل لرآ رك الحلكق رعرللي رض  رر لن الحلمذي رف كركد رسوحله إحلى معالد أي مكة {مإ لن ال سي - أخبر احلقرآن أ
رعالد} (احلقصص :  ) بعد أن خرج منها مهادجرا بدينه إحلى احلمدينةو ، وقد تم .85رم

لن{- وأخبر ه أنه سيدخل احلمسجد احلحرا م وصحابته محلقين رؤوسهم ومقصرينو ، وقد تم2 كخكل  رحلرتلد
رن} (احلرفتح :  قصمري روكمرق رسككلم  كركؤو رن  رحقلمقي كم رن  مممني كلل آ رشاء ا رحررار م مإن  مجرد الحل لس رم (27الحل

منة- وأخبر ه أنه بعد دخول احلمسجد احلحرا م سيكون فتح3 ممن كدو رل  رجرع رر وقد تم {رف كح خيب  آخكر وهو فت
مريباا} (احلرفتح :  رك رفلتحاا رق (27رذمحل

مه }4 لضمل ممن رف كول  كككم ا لغمني ر ف كي رسلو اشاو ،وقد تم {رف (28احلتوبة(- وأخبر ه أنه سو ف يغني قري

 وقد تم .و ،- وأخبر ه أن أبا حلهب سيموت على احلكرفر5

رر}6 رسرق مه  لصملي رسكأ - وأخبر ه أن احلوحليد بن احلمغيرة سيموت على احلكرفر وسيصلى سقرو ، وقد كان{ 
كرزق ببنين كثير ويطمع في احلزيادة حلكن كل إنه كان لياتنا عنيداو ، وقد26(احلمودثر :  )و ، وأخبر أنه 

رعمنيداا}(احلمودثر :  رن ملريامترنا  ركا (16كان .{ركلل مإلنكه 

لعمد7 قمن رب كهم  رو مض  لر رلل لروك م .. مفي رألدرنى ا مت احل كغملرب - وأخبر ه أن احلرو م ستهز م احلرفرس في بضع سنين {
ملل لصمر ا رن ..مبرن لؤممكنو كم كح الحل رر لورممئلذ ريلرف روري لعكد  روممن رب كل  ممن رقلب رلللمكر  مملل ا رن  مسمني لضمع  رن ..مفي مب لغملكبو رسري مهلم  رغرلمب

رن } كمو لعرل مس رل ري رر احللنا لكرث لن رأ مك رورحل لعردك ه  رو كلل  كف ا لخمل ملل رل كي لعرد ا رو مدحيكم ..  لر كز احل مزي رع كهرو الحل رو كء  رشا رمن ري كصكر  رين
ال بحساب موازين احلقوى في تلك احلرفترةو ، وقد تم .6- 2(احلرو م  ) مع أن هذا كان مستحي

وعليه فإذا استقامت شبهة حلملحد في احلقرآن احلكريم فاحلتسليم حلتلك احلمعجزات يثبت بطريق اللوحلى
صحة احلرساحلة احلخاتمةو ، وإذا وصل احلملحد حلهذ ه احلمردحلة فتأويل احلشبهات أو احلصبر عليها دحتى

رمن قامت احلبراهين ال ومنطقا و ، وكما يقول شيخ السل م ابن تيمية- ردحمه ال-: "  لوحلى عق فهمها أ
واليات على صدقه فيما يبلغه عن ال كان صادقا في كل ما يخبر به عن ال " احلجواب احلصحيح

2-34

القاعدة الحادية عشر
الحلحاد في الصل حليس عد م ودجود ال وحلكنه اعتراض على ودجود ه

احلشرح : الحلحاد في الصل ل يحدث بسبب نقص الدحلة وإنما بسبب اعتراضات - معضلة احلشر
- ورفض استيعاب احلحكمة الحلهية وحليس عد م ودجود احلحكمة الحلهية . 

ويمكنك أن تصنف دجميع أطرودحات احلملدحدة في هذا التجا ه فجميع أطرودحات احلملدحدة من
 فهذا هو أصل الحلحاد وحلذا يقول ال-  تعاحلي- في كتابه احلعزيز:weak atheismاحلنوع احلساحلب 

رن} ( النعا م كصو لخكر لل رت لن رأنكتلم رإ رومإ لظلن  لل احل رن مإ كعو كدجوك ه رحلرنا مإن رتلتمب لخمر معلللم رفكت لن  قم معنردككم  لل  ره لل  ) 148{كق
فليس عندهم من علم مستقل يؤسس حلكرفرو ، فقط يقوحلون كما قال الوحلون " احلدين أساطير الوحلين "

.. وينتهي احلحوار على ذحلك
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رلل من ا مغيرثا لسرت كهرما ري رو ممن رقلبملي  كن  كرو لت الحلكق رخرل رورقلد  رج  لخرر لن كأ معردامنمني رأ رما رأرت كك ر ف لحل مه كأ روامحلردلي رل محل {روالحلمذي رقا
رن} (الدحقا ف :  رلللومحلي كر ا مطي رسا رهرذا مإلل رأ رما  كل  لق رفريكقو ردح ملل  لعرد ا رو لن  لن مإ مم رك آ )17روليرل

القاعدة الثانية عشر لوهي مكملة للقاعدة السابقة
ليودجد ربوبي وادحد أو ملحد وادحد عند ه دحليل مستقل على ربوبيته أو إحلحاد ه فقط اتباع احلظن.

كلل ريلبردكأ مل ا معيكدك ه كق رق كثلم كي رخلل لمن ريلبردكأ الحل ككم  كشررركامئ ممن  لل  ره لل  احلشرح : هذا هو أصل الحلحاد واحلربوبية { كق
رمن قق رأرف رح لهمدي محللل كلل ري مل ا قق كق رح لهمدي مإرحلى الحل لمن ري ككم  كشررركامئ ممن  لل  ره لل  رن .. كق ككو لؤرف معيكدك ه رفرألنى كت رق كثلم كي رخلل الحل
كهلم كر لكرث كع رأ رورما ريلتمب رن ..  لحكككمو رف رت ركلي ككلم  رما رحل لهردى رف لل رأن كي ري مإ مهقد لل ري لمن  رع رأ لق رأن كيلترب ردح قق رأ رح لهمدي مإرحلى الحل ري

رن}(يونس  رعكلو رما ريلرف رعمليةم مب رلل  لن ا رشليائا مإ قق  رح رن الحل مم لغمني  رل كي لظلن  لن احل رظصنا مإ لل  )36:34مإ

القاعدة الثالثة عشر
The most fatal burns are painless

اما . قاعدة طبية تعلمناها قدي
لل أحلمه .. كلما ازدادت شدة احلحرق كلما ق

واحلحرق احلذي يؤدي إحلى احلوفاة غير مؤحلم باحلمرة *...

احلشرح : هذ ه احلقاعدة هامة حللغاية عند احلنقاش دحول معضلة احلشر...و ، فظاهريـاا في مسأحلة احلشر على
ودجه احلخصوص تسير المور حليس على ظاهرهـا أو كما يتبدى حللوهلة الوحلى ..و ، ثم إن إسقاطات
ال ول يعترض احلملحـد عادة تكون تحيزية إحلى دحد كبيرو ، فلماذا يعترض على موت طرفل صغير مث

على موت شيخ كبير ؟ ما احلرفرق بيوحلودجيـاا ؟ هذا استوفى أدجله احلبيوحلودجي وكذحلك احلشيخ
احلكبير .. !! 

-----------------
* حللحرق ثلثة دردجات واحلدردجة الوحلى احلتي تقريبا دجلربناها دجميعا هي أشد النواع إيلما .. وإذا
وصل احلحرق حللنسجـة في احلمردحلتين احلثانية واحلثاحلثة تكون قد توقرفت أعصـاب نقل الدحسـاس عن

احلعمل نظرا حلتأثرها باحلحرق ... وفي احلمردحلة احلثاحلثة احلتي تكاد تكون قاتلة ينتهي عمل عصب
لت رج مض رما رن الدحساس تماما .. وحلذا فاحلحرق احلمؤحلم هي دحرق احلجلد فحسب وحلذا يقول تعاحلى : {ككلل

ردحمكيماا} (احلنساء :  رعمزيزاا  رن  ركا رول  لن ا رب مإ رعرذا رها محلريكذوكقولا الحل رر رغلي كدجكلوداا  كهلم  كهلم ربلدلحلرنا )56كدجكلوكد
أعاذنا ال من نار احلدنيـا والخرة .

القاعدة الرابعة عشر
Appendix is the tonsil of GIT

Surgical anatomy Dr.elmatary MD Ain shams University p.187
احلزائدة احلدودية باحلنسبة حللجهاز احلهضمي كاحللوزتين باحلنسبة حللجهاز احلتنرفسي .

احلشرح : احلزائدة احلدودية باحلنسبة حللجهاز احلهضمي كاحللوزتين باحلنسبة حللجهاز احلتنرفسي .. هذ ه قواعد
طبية دحديثة .. ثم يأتي ملحد نزق الخلق يتحدث عن أعضاء أثرية أو بل فائدة .. مشكلة احلملحد

في هذ ه احلقضايا أنه يضع إحلحاد ه في موادجهة احلعلم فكلما توسعت مكتشرفات احلعلم ضاق احلخناق على
احلملحد وظهرت فوائد تلك العضاء فاحلزمن ل يحمل إل احلنكد حللملحد .

القاعدة الخامسة عشر
كطرقه عن الستقصاء. رمكه سبحانه وتعاحلى عن احلرفحصو ، و ما أبعد أدحكا
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مدحكمة ال غائبة عن عامة احلبشرو ، ول احلشرح : هذ ه احلقاعدة هامة حللغاية في بيان أن أصل مقاصد 
كدحكقابا ﴿ ري  مض لم لو رأ من رأ لحررلي رع الحلرب لجرم رم رغ  ردحلت رألبكل كح  رر رس محلررفرتاك ه رل رألب كمو رل  ىىتتجلى إل حلقليل :{رومإلذ رقا ىى

رسررابا ﴿٦٠ لحمر  رسمبيرلكه مفي الحلرب رخرذ  رما رفالت كه كدحورت مسريا  رما رن مه رع ربليمن لجرم رم رغا  لما ربرل رل محلررفرتاك ه٦١﴾ رفرل رورزا رقا ردجا لما  ﴾ رفرل
رصابا ﴿ رذا رن ره مررنا  رسررف ممن  رءرنا رحلرقلد رحلمقيرنا  رغردا كت٦٢ىـآمترنا  مسي لخررمة رفمإقني رن لص روليرنا مإرحلى احل رت مإلذ رأ رررألي رل رأ ﴾ رقا

رجابا ﴿ رع لحمر  رسمبيرلكه مفي الحلرب رخرذ  روالت ررك ه  لن رألذكك كن رأ رطا لشلي رسامنيكه مإلل احل رورما رأن رت  كحو مغ٦٣  الحل ككلنا رنلب رما  رك  محل رل  ىذذ  ﴾ رقا
اصا ﴿ رص مهرما رق مر رعرل آرثا لررتلدا  ممن لحلكدلنا٦٤ىىرفا لمرناك ه  رعلل رو معنمدرنا  لن  قم لدحرماة  رر معربامدرنا آرتليرناك ه  لن  قم رعلبادا  ردجردا  رو ﴾ رف

اما ﴿ لشادا ﴿٦٥معلل كر رت  لم كعقل مملما  من  رم رعقل رعرل رأن كت رك  كع لل رألتمب ره رس  كمو رل رحلكه  ىى﴾ رقا رع٦٦ىى مطي لسرت رك رحلن رت رل مإلن ﴾ رقا
ارا ﴿ رصلب ري  ارا ﴿٦٧رممع كخلب لط مبمه  مح رما رحللم كت رعرل  كر  لصمب رف رت روركلي ارا٦٨ىى﴾  رصامب رء احلللـكه  رشا مجكدمني مإن  رسرت رل  ﴾ رقا

ارا ﴿ لم رك رأ مصي رحل لع ارا ﴿٦٩رورل رأ لك مملنكه مذ رك  رث رحل لدحمد ردحلت كأ ليلء  رش رعن  لسرألحلمني  لعرتمني رفرل رت من الترب رل رفمإ ىى﴾ رقا
ارا ﴿٧٠ لم رشليائا مإ رت  مدجلئ رها رحلرقلد  لهرل رق رأ مر لغ رها محلكت رخررلقرت رل رأ رها رقا رخرررق مة  لسمرفيرن ررمكربا مفي احل ردحلت مإرذا  رطرلرقا  ىى  ﴾ رفان
ارا ﴿٧١ رصلب ري  رممع رع  مطي لسرت رك رحلن رت لل مإلن رل رأرحللم رأكق لن٧٢﴾ رقا مم مهلقمني  لر رورل كت كت  مسي رما رن مخلذمني مب رؤا رل رل كت ﴾ رقا

لسارا ﴿ كع لممري  رشليائا٧٣رأ رت  مدجلئ لس لحلرقلد  مر رنلرف رغلي اة مب رزمكلي اسا  رت رنلرف رل رأرقرتلل كغرلاما رفرقرترلكه رقا ردحلت مإرذا رحلمقريا  رطرلرقا  ىى﴾ رفان
ارا ﴿ لك ارا ﴿٧٤لن رصلب ري  رممع رع  مطي لسرت رك رحلن رت رك مإلن رل رأرحللم رأكقل لحل رها رفرل٧٥﴾ رقا لعرد ليلء رب رش رعن  رك  رسرألحلكت رل مإن  ﴾ رقا

ارا ﴿ كعلذ ممن لحلكدقني  رت  لغ مدحلبمني رقلد ربرل رصا لوا رأن٧٦  كت رها رفرأرب لهرل رما رأ لطرع لسرت لة ا لرري رل رق له ردحلت مإرذا رأرتريا رأ رطرلرقا  ىى﴾ رفان
لدجارا ﴿ مه رأ رعرللي رت  رخلذ رت رللت مشلئ لو  رل رحل رمكه رقا لض رفرأرقا مريكد رأن رينرق ارا كي مدجردا رها  ردجردا مفي رو كهرما رف رضقيكرفو رل٧٧  كي ﴾ رقا

ارا ﴿ رصلب لعرلليمه  مطع  لسرت رما رحللم رت مل  موي أ
رك مبرتل رسكأرنقبكئ رك  روربليمن كق ربليمني  ررا رذا مف رن٧٨ىـ  ره مكي رسا رم لت محل ركارن لسمرفيرنكة رف لما احل ﴾ رأ

لصابا ﴿ رغ رسمرفيرنلة  لل  كك كخكذ  ةك ريلأ لممل كهم  رء روررا رن  روركا رها  معيرب لن رأ لت رأ ررد لحمر رفرأ رن مفي الحلرب رمكلو لع كغرلك م٧٩ري لما الحل رورأ  ﴾
ارا ﴿ روككلرف كطلغرياانا  رما  كه مهرق لر مشيرنا رأن كي رخ من رف لؤممرنلي كم رواك ه  رن رأرب ركا رزركااة٨٠رف قملنكه  ارا  رخلي رما  كه ررلب رما  كه ررلدرنا رأن كيلبمدرحل ﴾ رفرأ

لدحاما ﴿ كر رب  رر رن٨١رورألق روركا رما  كه ةز لحل ركن لحرتكه  رن رت روركا مة  رممديرن من مفي الحل رملي من ريمتي كغرلرملي رن محل ركا كر رف مجردا لما الحل رورأ  ﴾
لن رع رعللكتكه  رورما رف رك  لرقب قمن  لدحرماة  رر كهرما  رز ركن ردجا  لخمر لسرت روري كهرما  كشلد رغا رأ رك رأن ريلبكل ررلب ررارد  احا رفرأ رصامحل كهرما    رأكبو

ارا ﴿ رصلب لعرلليمه  مطع  لس رما رحللم رت كل  موي أ
رك رتل محل لممري  ىذذرأ ﴾}( سورة احلكهف)٨٢  

اراو ، وغير كمنك محكمة حلسيدنا موسى في بعض الفعال احلتي كتعد ظاهرايا شيائا  ردجلى ال احل كهنـلا  ف
كمستسـاغ .

مصعـاب احلتي وادجهناهـا باديء المر بكثير من احلتشاؤ مو ، وخيبـة الملو ، وبعد زمن وكم من احل
لر عظيم . رح حلخي ودجدناها مرفاتي

محكمة الحلهية بشيء؛ لن احلملحد بداهة لج في باب احل ككلي احلعلمو ، ولاول يجوز حلملحد أن يحت  حليس 
يعر ف ما في غلد دحتى كيقرر ويعطي نظرة شموحلية حلمسأحلة حلم يستوعبها.

ذكر الصبهاني : أن نبايا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس باحلقرب من بئر ماءو ، فجاء فارس
مرد احلماء حليشرب وهو خارج من احلبئر سقطت دحافظة نقود ه وحلم يلترفت إحليها.. فجاء راعي غنم ي
فودجد دحافظة احلنقود فوضعها في دجيبه.. ثم دجاء شيخ كبير حليشرب من احلبئر ثم دجلس على دحافة

احلبئر يلتقط أنرفاسه فعاد احلرفارس بادحاثا عن ماحله فلم يجد ه فاتهم فيه احلشيخ احلكبير فقتله .
لجقل – كضمربت عنق احلردجل وحلم يأخذ احلمال وإنما احلذي أخذ احلمال احلراعي.. ف فقال احلنبي : يارب 
فأظهر – حلي احلحكمة ..فأودحي ال إحليه أن واحلد احلرفارس أخذ هذا احلمال من واحلد احلراعي فرددت

احلمال إحلى احلوارث وإن هذا احلشيخ قتل واحلد احلرفارس فاقتصصت منه .!

محكمة قـاصةر بقصور احلطبيعة احلبشرية كدحككم احلملحمد على المور احلتي تخرفى فيها احل احلخلصة : 
ككليو ، حليس كحكم احل نرفسهـاو ، وبقصور نظرتهـا الدراكيةو ، واعترافها بأن الستيعـاب احلشموحليو ، واحل
محكمة مجاحلها ول يقع في نطاق قدرتهـا احلقاصرةو ، وباحلتاحلي فل يحق حللملحد أن يتحدث في باب احل

الحلهية بشيء.
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أصل اللحاد

الحلحاد منهج كهنوتي لنه دين متكامل يعطي رؤية فلسرفية متكاملة حللودجود واحلحياةو ، حلكن في
رؤيته تلك يعتمد على أفكار ميتافيزيقية ربما يرفوق فيها احلوثنيات مجتمعة فهو يقول بأزحلية احلمادة
مع أن احلعلم أثبت خل ف ذحلكو ، ول يودجد دحليل وادحد على مقوحلته تلكو ، وينكر برهان احلسببية احلذي

هو أعلى من احلقانون وعليه تسير كل قوانين احلدنياو ، ويؤمن بنسبية الخلق ومع ذحلك كيخرج
شبهات أخلقية من الديان- ل أدري كيف-و ، وكيسلم بمطلقية احلداروينية على احلرغم من عد م ودجود

macro-evolutionوادحدة ثابتة علماياو ، المر كهنوتي يحتاج حلبعض احلمباخر واحلمجامر في 
كنيسة إحلحاد ينتظم في قداسها شمامسة ملحدين صغار!

اما .. هذ ه بداية الحلحاد احلحقيقية ونهايته .. فالحلحاد يقو م على احلدعاوى احلميتافيزيقية كاحلدين تما
وكذحلك احلدين

محسو ، بينما حلكن ثمة فارق دجوهري بين احلطائرفتين ...و ، فالحلحاد ل يملك مستند وكمنتهى خبر ه احل
.يزعم احلدين أنه يملك ذحلك احلمستند

اما بذاتهو ،وإنما يستمد قوته باستمرار ال قائ ال مستق فمشكلة الحلحاد الوحلى والخيرة أنه ل يملك دحلي
اضا يتطرفلو ،من خلل نرفي أدحلة الخر  وعندما يقو م باحلنرفي ل يعتمد أدحلة مستقلة خاصة به وإنما أي

اءا كان هذا الخر نظرية علمية أو سرفسطة يونانية أو مضاربة دين بدين آخر أو على الخر سوا
احلخروج بل أدرية وقتية ..

لن الحلحاد مجرد حلعبة عقلية تتم على مستوى احلقشرة احلخاردجية حللمخو ، وحليس لل هذ ه المور كتثبت أ ك
كمركبة في احلبشر .. بدهية 

كمريح في دحياة احلبشر .. بل هي مردحلة طارئة .. موقف عارض فاحللأدرية الحلحادية حليست موقف 
ومردحلي هكذا يمكن ترفهمها .. وسرعان ما يستقر النسان على ثوابت .. وحلو كانت احللأدرية غاية

ككلي دحاحلة ودجودية حلما دحدث أي تقد م كيذكر في دحياة احلبشرو ، فلو كان احلشك وعد م احلرفهم واحلنرفي احل
كمريحة وكممتعة ما دحصل تقد م في دحياة احلبشرو ، وبما أنه يودجد تقد م في دحياة احلبشر إذن احلبديهة
كمركبة في احلبشر هي احلوصول حللحقائق والستقرار عليهاو ، إذن احلنسبية واحلتذبذب واحللأدرية احل

كمسمى بين كمخاحلرفة حلما كفطرنا عليها ...و ، فما معنى أن يعيش النسان ويموت تحت هذا احل الحلحادية 
الحلحاد واحللأدرية ؟

 وكما يقول احلمؤرخو ،وحلذا يظل الحلحاد كما هو منذ احلبدء مجرد فلسرفة طرفيلية في احلتاريخ احلبشري
الغريقي [بلوتارك]: "حلقد ودجدت في احلتاريخ مدن بل دحصونو ، ومدن بل قصورو ، ومدن بل

مدارسو ، وحلكن حلم تودجد أبدا مدن بل معابد". وكما يؤكد ذحلك [ول ديورانت] في موسوعته
اعا احلعملقة قصة احلحضارة دحين يقول " ول يزال العتقاد احلقديم بأن احلدين ظاهرة تعم احلبشر دجمي

اما " اعتقاادا سلي
99 ص 1ول ديورانت كتاب قصة احلحضارة  م
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فل تودجد قرية ول نجع ول دحارة ول دحضارة ول كأمة بغير دينو ، هذا احلكل م ثابت عبر احلزمان
واحلمكان .. وحلذا تقول احلكاتبة النجليزية احلشهيرة [كارين أرمسترونج] - احلتي تركت احلدير

واحلرهبنة وكرفرت باحلمسيحية - في كتابها الخير مسعى احلبشرية الزحلي ال حلماذا؟ ...؛ بأن النسان
الhomo religiosus وإنما هو homo sapiens sapiensحليس   فالنسان حليس دحيواانا عاق

وإنما إنسان ديني .
فالحلحاد فلسرفة طرفيلية وقتية حليس حلخطأ أدحلته فما أكثر احلوثنيات احلخاطئةو ، وحلكن حلعد م ودجود أدحلة

 .اأصل

وحلذا يمكن تصنيف الحلحاد تحت بند احلحقد على احلدين أو ترك احلدين ل أكثر ... من خلل حلعبة
وسرفسطة إنكارية ساحلبة .  cortexعقلية تجري على مستوى ال

اللحاد هو مصدر الوثةنية عبر كل العصور

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

كمقلدسو ، واحلتخللص من كل قيمة تتجاوز احلعاحلم يعني الحلحاد في صورته احلنهائية احلتجلرد من كل 
كمحال احلماديو ، بينما تقو م احلوثنية على تأحليه احلمادياتو ، وتقديس دحتى احلجماداتو ، وظاهرياا من احل

بمكان أن يجتمع الحلحاد واحلوثنيةو ، حلكننا سنكتشف في هذا احلمقال أن الحلحاد هو أصل دجانب كبير
من احلوثنيات على الرض.  

Schmitt و[شميث] Pascal وباسكال Langeيرى علماء تاريخ الديان أمثال [لنج]  
 وغيرهمو ، أن احلتودحيد وعبادة ال احلوادحد كانت سابقاةCoopers و[كوبرز] Bruceو[بروس] 

- 1على احلتعدد وصناعة الحلهة احلوثنية.-

حلكن حلماذا ترلتد احلبشرية في كل مرةو ، وتعود حلتعدد الحلهة احلوثني احللعقلني؟ يكون احلتبرير احلمستمر
ككهان على احلدين احلحق -دين احلتودحيد- .. حلكن حلهذ ه احلقضية أن هذا من باب تحريرفات احلسحرة واحل

يظل احلسؤال قائماا ما احلذي يدفع احلسحرة واحلكهان حلهذا المر؟

كمتع مربحية احلوثنية من احلنادحية احلماديةو ، فاحلوثنية توقفر غطاءاا سخياا كيبرر احل في احلبداية ل خل ف على 
كمستمر من تكاحليف كمقابل أو رادع كأخرويو ، فاحلوثنية هي احلاترفلت احل كمحلرمة بل  احلكدنيوية و احلجنسية احل
شرائع النبياءو ، وحلذا كانت احلوثنية عبر احلزمان مرتع احلشيطان في إغواء ابن آد مو ، كما في احلحديث

كت عبادي دحنرفاء كلهمو ، وإنهم أتتهم احلشياطين فادجتاحلتهم عن دينهم .) - -2احلكقدسي ( إني خلق

قجن هو احللعب احلودحيد في احلسادحة ؟ أ م أن ظهور شياطين النس من حلكن هل كان شيطان احل
كلمم واحلحضارات قشيها بين ا احلملدحدة كان حله دوةر أسرع في نشر احلوثنية والغواء بها وترف

واحلثقافات ؟!!
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إن أبسط دراسة أكاديمية حللجميعات احلسقرية دحول احلعاحلمو ، كتلقد م أدحلة دامغة على دور الحلحاد في نشر
 " إن أتبـاع احلجمعيات احلسريةMichael Howardاحلوثنيةو ، يقول احلمرفكر احلشهير[مايكل هوارد] 

Adamكيعانون من دحاحلة مرضيةو ، تم تشخيصهـا على أنها كبغض احلدينو ، ويكرفي أن آد م وايسهاوت 
Weishaupt- . " 3 أبو احلحركات احلماسونية كان مريضاا بهذا احلمرض -

و يمكن ملدحظة هذ ه احلنتيجة من متابعة احلحركات احلوثنية احلمعاصرةو ، فعبدة احلشيطان هم ملدحدة ل
يؤمنون بال ول باحلشيطانو ،  فاحلشيطان هو رمز حللشهوة وحليس معبوداا حلذاته.

 احلرئيس احلحاحلي حلكنيسة احلشيطان بأمريكـا " نحن ل نؤمنPeter Gilmoreيقول [بيتر دجيلمور] 
بأي قوة خارقة حللطبيعة .. ل نؤمن بالحله بل ول نؤمن باحلشيطان نرفسه... ؛ فاحلشيطان هو مجرد

-4رمز حللشهوة النسانية ... واحلشيطان حليس كينونة مودجودة أصل حلكتعبـد ."-

ةي فأنتون حليرفي  مه  مؤسس مذهب عبادة احلشيطانو ، واحلذي أسس كنيسةAnton LaVeyوهذا أمةر ربرد
 كان ملحدااو ، فالحلحـاد هو مصدر عبادة احلشيطانو ،San Franciscoاحلشيطان بسان فرانسيسكو 

-5وعبدة احلشيطان هم احلملدحدة. -

إن احلوثنية بكافة طقوسهاو ، وعبادة احلشيطان و ، وتعدد الحلهة بكافة شركياتهو ، مسقوغ رائع حللنغماس
في احلشهوات واحلرفجور واحلجرائم .. تصلور شخصا دحاقدا على الديـانو ، وهاربا من تكاحليف

مهي أن رينضوي تحت أي حلواء احلشريعةو ، وبادحثا عن احلشهوة بأي ثمنو ، إن هذا احلشخص من احلربرد
كمنظمة ويصير من عبدة احلشيطانو ، فعبادة احلشيطان كيحقق رغباته فيصير وثنيااو ، أو ينضم حلجماعة 

هي مذهب إحلحادي مائة باحلمائة. 

Order of theوإذا نظرنا إحلى تجمع وثني آخر وهو دجمعية احلرفجر احلذهبي احلوثنية بأوربا 
Golden Dawnو ، وهي دجمعية سـرية تؤمن بطقوس وثنيـة وسحريـة شاذةو ، وأيقونة موقعها

- 6احلرسمي عبارة عن معبد وثني -

الو ، حلكنه نوع من احلترفريغ احلرودحي ول يؤمن أتباع تلك احلجمعية بهذ ه احلوثنياتو ، ول كيلقون حلها با
وحلون من الستدارة على الديان دحتى ل يتصرفوا بالحلحاد.

 وهو احلمؤسس حللعديد من احلمحافلAleister Crowleyوقد أسس تلك احلجمعية [إحليستر كروحلي] 
احلماسونية عبر احلعاحلمو ، وهو فيلسو ف شهير وصادحب احلمقوحلة الحلحادية " افعل ما كتحب هذا هو

-7أصل احلقوانين" -

وهذ ه احلمقوحلة تحليل إحلحادي مادي حلحياة النسان وغائيته في غياب احلمردجعية احلدينيةو ، وفي غياب
احلتعويل على أية قيملة أو مبدأ .

 من كأمه وهو ملحد شاذ دجنسيااو ، وقدGeorge W. Bushو إحليستر كروحلي هو دجد [دجورج بوش] 
رودجد في احلجمعيات احلوثنية ضاحلته في احلدعوة حللبادحية احلجنسية إحلى أقصى دردجةو ، واحلنقمة على

-8الديان.-

وتمتليء دجنبات احلعاحلم باحلكثير من احلجمعيات احلتي ظاهرها وثنية بينما هي إحلحادية دحتى احلنخاعو ،
و ، وهي دجمعيةSkull and Bonesفهناك احلرابطة الخوية احلسوداءو ، أو احلجمجمة واحلعظمتين 

 احلتي أسسهـا احلملحد احلشهير[ آد مIlluminatiوثنية شهيرة تتربع دجماعة احلمستنيرين الحلحـادية  
 و ، احلذي تحدثنا عنه قبل قليلو ، وكان آد م وايسهاوت مقسااAdam Weishauptوايسهاوت] 

-9 ثم أحلحد وقا م بتأسيس احلجماعة حللقضاء على احلدين في أوربـا. -Jesuitحللجزويت 
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كهناك احلنادي احلبوهيمي فخر الندية احلوثنية الحلحاديةو ، وأشهرها على الطلقو ، ويشتهر بأنه نادي و
احلعراةو ، أعضاؤ ه ملدحدة يقومون بادحتساء احلخمور من احلصباح دحتى احلمساءو ،  ثم يقومون بطقوس

وثنية خاصةو ، وتأتي شهرته من ارتباطه بشخصيات سياسية واقتصادية مرموقة في احلمجتمع
- 10احلغربي .-

و نستخلص مما سبق أن احلمشكلة هي عبث احلملحدين الزحلي بالديانو ، وهو عبث غير ظاهر في
ال في انحرا ف احلشعوب عن عقائد احلغاحلب خوفاا من بطش احلشعوب ونقمتهاو ، فيتظاهرون باحلوثنية أم

ككرفريـات النبياءو ، فالحلحـاد هو احلشر احلمتربص باحلعـاحلمو ، وهو مصدر رئيس من مصادر احل
واحلوثنيات واحلرفلسرفات احلهابطةو ، احلتي انتشرت وما زاحلت تنتشر في أردجاء احلمعمورة. 

----------

1 -andrew lang : the making of religion ..New York 1968

5109- صحيح مسلمو ، دحديث رقم: 2

3 -Michael Howard,Occult Societies, 1st ed., London: Rider, 1989, p. 63

4 -http://www.churchofsatan.com/Pages/Feared.html

5 -LaVeyan Satanists are atheists and agnostics

http://en.wikipedia.org/wiki/Satanism

6 -http://www.hermeticgoldendawn.org/

7 -http://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

- احلمصدر احلسابق8

9 -http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_illuminati.htm

- أعضاء احلنادي احلبوهيمي طبقاا حللموقع احلرسميو ، يحتسون احلشراب ثم  يقومون بطقوس وثنية10
they drink heavily from morning through the night, bask in theirخاصة .

freedom to urinate on the redwoods, and perform pagan rituals 
http://www.sonomacountyfreepress.com/bohos/bohofact.html

أصل الحرلوب

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-
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احلحرب في السل م والحلحاد.
معركة احلدين حليست مع أعراق أو أدجناس.

معرقي. معركة احلدين ل علقة حلها بإبادة أو تطهير 
معركة احلدين حلم تقم يوماا ما من أدجل حلون احلبشرةو ، وما تمبع ذحلك من ترفريغ قارات بأكملها- كما

دحدث عند ترفريغ المريكتين من احلهنود احلحمر- . 
و ، ول مقاس دجمجمة محدد- كما تقررfavoured raceمعركة احلدين حليست بسبب دجنس مختار 

احلنازية واحلقوميات الوربية في احلحربين احلعاحلميتين-.

لن قامت حله دوحلة. معركة احلدين احلحقيقية مع احلباطلو ، أينما كودجدو ، وفي أي مكا
كعظمى كهذ ه كتلقى على عاتقه. وهذا وادجب احلدينو ، بل حلن يكون دين سماوي بدون مسئوحلية 

كلخرويو ، دون احلنظر إحلى احلمنافع احلمادية احلعادجلة وقد روبى احلدين أتباعه على احلتطولع إحلى الدجر ا
احلتي تحصل حللمرء كغنائم ونحو ذحلكو ، وهذا يتضح دجلياا في قول رسول ال – صلى ال عليه وسلم

وي أدجرهم من الخرة لة تغزو فى سبيل ال فيصيبون احلغنيمة , إل تعجلوا ثلث - : ( ما من غازي
-  1ويبقى حلهم احلثلث , وإن حلم يصيبوا غنيمة تم حلهم أدجرهم . ) -

هذا في احلوقت احلذي كتعتبر فيه احلمنافع احلمادية غاية في احلحروب الحلحادية احلتي دجرت عبر احلتاريخو ،
كهنا ظهرت احلداروينية الدجتماعية  و ، وهي أشهر مدرسة لبادحة احلقتلSocial Darwinismومن 

احلجماعي في أوربا في احلقرن احلعشرينو ، باسم احلتطور واحلبقاء حللصلحو ، والحلحاد احلحتمي احلماديو ،
احلذي ل يردحم .

 
 و ، تعني في أدحد اصطلدحاتها" القوى كيسيطرSocial Darwinismوكلمة داروينية ادجتماعية 

-2ثقافياا وفكرياا وبيوحلودجيااو ، واحلضعيف ينسحب بهدوء إحلى أن يموت".-

وإن أية محاوحلة حلمعاندة هذ ه احلمدرسة –حلدى أتباعها- هي محاوحلة فاشلة؛ لنها تأتي ضد احلتطور
وضد قوانين احلحتمية احلمادية احلتي تسري على احلودجود. 

لل]  مه  "إن احلثروات كتحردد تبعاا حلقانون احلبقاء حللقوى." -James J. Hillيقول احلدارويني [دجيمس 
3 -

ورت في احلودجدان احلبشريو ، ويضربTilleوانظر إحلى تايل   كيف كينكر كل احلقيم النسانية احلتي استق
بها عرض احلحائطو ، فل معنى حللتسامح أو احلتعاطف مع احلرفقراءو ، بل إن الدحسان ل ودجود حله في

قاموسه الحلحاديو ، لنه يتعارض –ببساطة- مع مرفهو م احلدارونيةو ، يقول: " من احلخطأ احلشديد مجرد
محاوحلة منع احلرفقر أو الفلس أو مساعدة احلضعرفاء أو محدودي النتاج .. مجرد مساعدة هؤلء

naturalخطأ دجوهري في احلنظرية احلدروينيةو ، لنه يتعارض أساساا مع النتخاب احلطبيعي 
selection- ". 4 وهو دجوهر احلداروينية-

قا حلهربرت سبنسر 
اااا
ا
 فإن " فكرة وسائل احلوقاية احلصحية وتدخل احلدوحلةHerbert Spencerوطب

في احلحماية احلصحية حلمواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بدهيات النتخاب احلطبيعيو ، إن مساندة
احلضعرفاء أو محاوحلة دحماية احلمرضى واحلحرص على بقائهمو ، تأتي ضد قانون صار م من قوانين

-5احلطبيعةو ، أل وهو قانون احلبقاء حللصلح"!!-

وحلول بقيلة من قشرة احلحضارة احلزائرفةو ، حلقاحلوها وبكل وضوح:
ما احلرفرق بين النسان واحلبكتريا .؟
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ما احلرفرق بين قتل مليين احلبكتريا بمجرد غسل احليدين وبين إبادة دحضارة بشرية بأكملها .؟
حلماذا احلبحث عن غائية حللنسان .؟

هذا هو الحلحادو ، وهذا هو أصل معركته وشعارها ودثارهاو ، وفي هذا احلسبيل قامت دحربان
ال من120عاحلميتان كأبيد فيهما قرابة   مليون نسمةو ، وكانت دحروب من احلدموية بحيث أردجعت ك

% من سكان5احلمنتصر واحلمهزو م ثلث قرن إحلى احلوراءو ، فاحلحربان احلعاحلميتان احللتان أبادتا دحواحلي 
احلعاحلم كانتا نزاعا إحلحاديا إحلحاديا .

فالحلحاد دحلرر أتباعه من أية أعباء أخلقية و ، فاحلحروب احلعاحلمية كانت دائماا نتاج احلمجتمعات
الرستوقراطية احلملحدةو ، والحلحاد هو احلذي زوود المبرياحلية احلغربية بإطار نظري لبادة احلمليين

باسم احلعرقية احلماديةو ، واحلبيوحلودجية احلداروينيةو ، فظهرت احليد احلخرفية عند [آد م سميث]و ، واحلمنرفعة عند
[بنتا م]و ، ووسائل النتاج عند [ماركس]و ، واحلجنس عند [فرويد]و ، وإرادة احلقوة عند [نيتشه]و ، وقانون
احلبقاء عند [داروين]و ، واحلطرفرة احلحيوية عند [بردجسون]و ، واحلروح احلمطلقة عند [هيجل]و ، وظهرت

-6مصطلحات إحلحادية مثل: روح احلعصرو ، وعبء احلردجل البيضو ، واحلعبء احلحضاري . -

Johnوقد اعتبر احلليبراحلي احلشهير - رئيس احلوليات احلمتحدة احلسابق - دجون كوينسي آدمز 
Quincy Adamsأن دحرب احلبيض ضد احلهنود احلحمر هو قانون احلطبيعةو ، وحلهذا احلقانون تطبيقاته 

-7احلواسعة دجداا ."-
فاستئصال طبقة كاملة من احلناس ما كان حليحدث حلول احلحداثةو ، وقد اعتبر احلليبراحليون الوائل أن

 مليون10إبادة احلهنود احلحمر نوع من احلدفاع احلشرعيو ، ونتيجاة حلذحلك: تقولص عدد احلهنود احلحمر من 
 محررSimón Bolívar احلف نسمة خلل سنوات قليلة وحلذا يقول [سيمون بوحليرفار] 200احلى 

-8أمريكا احللتينية: "يبدو ان احلوليات احلمتحدة تسعى حلتعذيب وتقييد احلقارة باسم احلحرية". -

 على يد حلينين وستاحلينو ،The Gulag Archipelagoوحليست إبادة احلمليين في أرخبيل احلكولج 
ورر إحلحادي شيوعيو ، وحليست إبادة  % من سكان كمبوديا إل بمبرر إحلحادي22إل من خلل مب

على يد [بول بوت]و ، وحليست إقامة احلحرب احلعاحلمية احلثانية كلها إل بمبرر قومي مادي أحلماني على
 مليون نسمة إل بمبرر22يد [أدوحلف هتلر]و ، وحليست احلثورة احلثقافية في احلصين احلتي راح ضحيتها 

 و ، فاحلحرب في الحلحاد غاية في ذاتهاو ، واحلمكاسب احلمادية وترفريغMao zedongإحلحاد ماوي 
احلقارات من احلبشرو ، وتطهير العراق حليست كلها إل إفرازات داروينية ادجتماعية.

اقرؤوا إن شئتم ما كتبه [تشارحلز داروين] في كتابه أصل النسان " "وإذا ثبت مع احلوقت أنه
تودجد خصوبة كاملة بعد احلتهجين بين العراق النسانية احلمختلرفة فإن هذا المر حليس من شأنه أن

يعوقنا عن تصنيف العراق احلبشرية على أنها أنواع متباينة حلكائنات دحية مختلرفةو ، يتم استبداحلها في
-9شتى أنحاء احلعاحلم ."-

 " حلقد نجحت احلداروينية أو تأويلتها احلطبيعيةو ، فيRichard Weikartيقول [ريتشارد فيكارت] 
قلب ميزان الخلق رأساا على عقبو ، ووفرت الساس احلعلمي حلهتلر وأتباعهو ، لقناع أنرفسهم ومن

-10تعاون معهمو ، بأن أبشع احلجرائم احلعاحلميةو ، كانت باحلحقيقة فضيلة أخلقية مشكورة." -

ل على طراز داروينو ، كمرفصص حلكن النسان حله روح خاصة مستقلة عن دجميع احلمخلوقات؛ فهو حليس 
رمن اتبع احلحق سواء كان وحلم يودجد من أدجل احلصراعو ، إنما كودجد حلعبادة ال من إقامة احلحق أيـا كان 
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أبيض أو أسود و ، أما احلعقل الحلحادي احلمادي فقد قا م بترفكيك احلبـشر بصـرامة باحلغة حليس فيها موطةن
حللمشاعر النسانويةو ، واحلمقريم احلرودحوية.

---------------------
3528صحيح مسلم : كتاب المارةو ، دحديث رقم -1

2 -http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Darwinism
3 -Martin, James J. Hill pp 414-15
4 -Williams, Raymond. 2000. Social Darwinism. In Herbert Spencer's

Critical Assessment. John Offer .
5 -Social Status, p.414-415
 احلمجلد2002- احلعلمانية احلجزئية احلعلمانية احلشاملة د. عبد احلوهاب احلمسيري دار احلشروق طبعة 6

 240الول ص
7 -Robert Remini, John Quincy Adams (2002)
6- ناعو م تشومسكي اليديوحلودجية والقتصاد ص8
 .. تشارحلس داروين .. تردجمة مجدي محمودThe descent of man- نشأة النسان 9

404 .. ص 2005احلمليجي .. احلمجلس العلى حللثقافة 
10 -Richard Weikart .. From Darwin to Hitler... p.215

أصل الخلق

ثمطلقة ... لوليست نسبية ... الخلق 
فالخلق موضوعية ل ذاتية فهي ل تعتمد على رغبات احلبشر أو نزواتهمو ، فاحلخير خير عند
احلصاحلح واحلطاحلحو ، واحلشر شر عند احلصاحلح واحلطاحلحو ، فالخلق تعتمد على شيء خارج احلذهن

فالخلق حلها غرضية كونية فيها الستقللو ، احلبشريو ، تعتمد على إرادة ال احلتي يريدها حلهذا احلعاحلم
.عن أفكار احلبشر ورغباتهمو ، واحلقيم الخلقية يعتنقها كل إنسان بوعي أو بغير وعي

لوالخلق ل يوجد فيها تطور... لوالنسان هو العةنصر الثابت في تاريخ العالم
حلقد دخل النسان احلتاريخ برأس مال أخلقي مبدئي هائل.

إن الخلق حلها مودجات صعود وهبوط وحلكن ل تطور فيها على الطلقو ، فمن ودجهة نظر
الخلق فإن احلعصر احلحجري احلحديث يعتبر انتكاسه في احلقيم الخلقية عن احلعصر احلحجري

احلقديم فالخلق في استقلل عن احلزمن .
كانت أمريكا عند اكتشافها متخلرفة من خمسة إحلى ستة آل ف سنة وحلم تكن قد حلحقت باحلعصر

احلحديدي بعدو ، حلكن باحلمقياس الخلقي كانت أرقى من احلعصر احلحديثو ، ورسو م معبد بونامباك
حللهنود احلحمر احلتي تبين معضلة الخلقو ، هذ ه احلرسو م تجد مكانها داخل أعظم متادحف احلعاحلم ..

.وفن احلنحت حلحضارة احلمايا يمثل مدرسة أخلقية كاملة .. وهذ ه دحقائق ل دجدال فيها

إن السبان احلغزاة كانوا أدحط أخلقايا من قبائل احلهنود احلحمر .
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واحلرفلسرفة الخلقية بعد أفلطون حلم كتحقق أي تقد م على الطلق .
وكتابات شيشرون في الخلق ل تزال صاحلحة إحلى احليو م .

وأفكار أرسطو الخلقية ومسردحيات سوفوكليس احلمأساوية يمكن وضعها في أي عصر من
.احلعصور حلتناسبه

 مسردحة نساء ترودجان الخلقية في أزمان ما قبل احلتاريخEuripidesوقد أحلف يوربيدوس 
وأكملها سارتر بعد ال ف احلسنين دون فجوة زمنية كتذكر .

إن أخلق القيانوسة – وهي أكثر مناطق احلعاحلم تخلارفا – ل تختلف عن أخلق أي منطقة متحضرة
باحلعاحلمو ، وفنون القيانوسة احلتي تسرد وقائع أخلقية تجد مكانها في احلمتادحف الوربية والمريكية

ول ثمة فجوة دحضارية بينها وبين مثيلتها احلغربية .
إن احلقاعدة احلتي ل خل ف عليها أن الخلق حلم تخط خطوة وادحدة إحلى الما م منذ احلعصر احلحجري

اء كانوا أنبياء أو مصلحين دجميعهم علموا احلبشرية الخلق احلقديم و ، فجميع معلمي احلبشرية سوا
نرفسهاو ، وعندما نسرد تاريخ المم عبر كل احلعصور نجد الختل ف في احلسلوكيات احلرسمية فحسب

كمطلاقاو ، وهذ ه احلقاعدة كتسمى أما في قواعد الخلق وفي احلقيم الخلقية فل نجد توافاقا بل تطاباقا 
عند احلرفلسرفة قاعدة الحلتزا م احلمطلقو ، كما عورفها كانط في كتابه أسس ميتافيزيقيا الخلق ..!!

فالخلق ل تطور فيها .

-----------------------
بعض احلرفقرات مقتبسة من كتاب السل م بين احلشرق واحلغربو ، علي عزت بيجوفيتش.

إثبات لوجود ال!

مطمل كروا مبالحلربا ركررف رن  كل الحلمذي رجامد روكي إثبات ودجود ال ونرفي ودجود ه هو من باب احلجدال باحلباطل ل أكثر ..{ 
كهكزواا}(احلكهف :  كروا  رورما كأنمذ رخكذوا آريامتي  روالت لق  رح مه الحل كضوا مب مدح )56محلكيلد

احلمسأحلة كلها دجدال باحلباطل ل أكثر .. إذ كيف يقو م احلدحليل على أصل احلدحليل وعلى خاحلق احلدحليل
واحلذي وهب أذهاننا استيعاب احلدحليل ..

ال دجميع احلطلبات احلتي يحتادجها احلكائن كل شيء يصدح باحلخلق احلمباشر وعجيب احلصنعة .. مث
 في احلكائن احلحي بنظا م احلتشرفير احلرباعيDNAاحلحي تودجد مشرفرة في نواة احلخلية داخل شريط ال 

C G T A صرفحة حلكل500 مجلد بواقع 1000 هذا احلتشرفير حلو كقمنا بنسخه على احلورق فإنه يمل 
مجلد .

اضا نظا م احلتشرفير احلرباعي هذا مودجود في أدق احلكائنات على ودجه الرض وأكثرها تعقيادا ... أي
 ظهر مع أول احلكائنات على ودجه الرض – احلسيانو باكتريا –C G T Aنظا م احلتشرفير احلرباعي 

اما دحكرايا حلكل احلكائنات بل استثناء ... فيروسات بكتريا ثدييات نباتات زوادحف أسماك ويظل نظا
دحشرات بريونات .... نظا م دحكري عجيب حللغاية وادحد في كل احلكائنات يدل على ودحدة احلخاحلق .

نعم نظا م وادحد وطريقة وادحدة وخطة وادحدة تشمل كل احلكائنات على ودجه الرض تؤكد بما ل
ال حللشك على ودحدة احلخاحلق وودحدة طريق .. إذ حلو كانت المور صدفوية أو عبثية حلظهرت يدع مجا

أنظمة وخطط وطرق بعدد احلكائنات على ودجه الرض ..
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 ما معنى تشرفير ؟اثم أصل
وحلماذا يتيح احلتشرفير هذ ه احلقاعدة احلمعلوماتية احلعملقة احلتي يتوادجد بها كل ما يحتادجه احلكائن احلحي –

ا كان نوعه -ويتحدد من خلحلها كل خصائص احلكائن ووظائف أعضاؤ ه وكل ما يحتاج إحليه طيلةاأي
عمر ه ؟

نظا م تشرفير يقو م على ترتيب مليين احلقواعد احلنيترودجينية بتناسق غاية في احلدقةو ، فهل كيعقل أن هذا
كصدفوي أو عشوائي .؟ .....احلترتيب 

ال وبدقة متناهية ؟ كمستقب ثم كيف حللصدفة أن كتنشيء أنظمة تشرفير وكتحدد احلمطلوب 
فاحلتشرفير عملية في غاية احلذكاء والعداد حللمستقبل واحلضبط بعناية ..!!!!!!

وتشمل عملية احلتشرفير تخزين احلمعلومات ونقلها ودحرفظها واستخدامها بعد ذحلك عند احلحادجة وحليس
مجرد احلتشرفير!!!

 خلقه وصورته وهيئته بمنتهى احلدقةل ربنا ودحد ه احلذي أعطى كل شيءروهذا احلتشرفير يؤكد أن
رهردى} ( طه رخللرقكه كثلم  ليلء  رش لل  كك رطى  لع واحلكرفاءة قبل أن كيخلق وكيصلور .. قال تعاحلى :{ررلبرنا الحلمذي رأ

50)

ازا أعمقو ، فهذ ه احلمعلومات كاحلكلمات احلمطبوعة على حلكن عملية احلتشرفير ترفرض معضلة أكبر وكحلغ
 تحمل أدق ترفاصيل احلكائن احلحي حلكنها مجردCDورق كاحلشرفرات احلمضغوطة على اسطوانة 

شرفرات ل أكثرو ، كيف تنتقل هذ ه احلشرفرات إحلى تشكيل احلكائن على هيئته احلحقيقية ؟
كيف تتحول احلمعلومات إحلى ودجود دحقيقي في احلكائن احلحي ؟

مصف فيها هيئة إنسان و ، مهما بلغت ترفاصيلها ودقتها و ، كيف تتحول كلمات نخطها على أوراق رن
إحلى إنسان دحقيقي (من حلحم ود م) !؟

رمن احلذي وضع احلشرفرة رقبل فك احلتشرفير ؟ ويبقى احلتساؤل الهم 
كسمكه في سمك احلشعرة فإن طوحله سيتجاوز ثم كيف يتم طي هذا احلشريط احلعملق احلذي حلو أصبح 

 كيلو متر .. بحيث يقبع في نواة احلخلية ول ننسى أن خمسين خلية كاملة حلن تمل هذ ه احلنقطة100
كجملة . في نهاية احل

ا هذ ه احلمنظومة احلتشرفيرية احلعملقة في أبسط كائن وأعقدها أوحلها وآخرها تعمل بمساعدةاأيض
كمشرفرة داخل ذحلك احلحمض احلنوويو ، إذن اضا بروتينات تتوادجد معلوماتها  إنزيماتو ، واحلتي هي أي

هذ ه خاصية من احلتعقيد غير قابلة حللختزال ول حللتدرج ول حللصدفة .. إما تكون أو ل تكون .

وحلو افترضنا حللحظة أن احلبروتينات تشكلت بنرفسها فإن هذا مجرد حلغو فارغ لنها ل قيمة حلها من
تلقاء ذاتها.

ثم كيف قامت بتشرفير نرفسها داخل نواة احلخلية؟ ثم كيف قامت برفك احلتشرفير احلذي يتطلب إنزيمات
غاية في احلتعقيد واحلتخصصية؟ .

واحلجسم يحتاج إحلى ثلثة مليارات قاعدة نيترودجينية في كل خلية بترتيب وتناسق غاية في احلدقة
كصدفوي أو عشوائي ... ثم كيف100وهذا المر يشمل   تريليون خلية.. هل كيعقل أن هذا احلترتيب 

ال وبدقة متناهية ؟ كمستقب حللصدفة أن كتنشيء أنظمة تشرفير وكتحدد احلمطلوب 

حلكن سنرفترض أننا وضعنا نظا م تشرفير داخل احلكائنو ، وبعد ذحلك تركنا ذحلك احلكائن حلصدفوية ترتيب
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قواعد ه احلنيترودجينيةو ، ساعتها سنحصل على كائن وادحد صحيح كل مليارت العوا م وبصحبته
ملء احلمجموعة احلشمسية كائنات غير صحيحة .

هذا في دحاحلة أننا وضعنا احلتشرفير وتركنا احلصدفة بعد احلتشرفيرو ، فما باحلنا باحلذي يرفترض أن
احلموضوع من أوحله لخر ه صدفة ؟

عند هذا احلحد يتحول المر إحلى سرفسطة مستحيلة وحلعبة سخيرفة.
إذ كيف قا م هذا احلكائن بتشرفير احلمعلومات داخل دجسد ه ؟

ما أدرا ه بآحلية احلتشرفير احلرباعي ؟
وحلماذا يشرفرها ؟

بل إن احلتشرفير يسير عكس احلقانون احلثاني حللثرموديناميك .. -وطباقا حلهذا احلقانون فإن كل شيء يسير
 -THERMAL DEATH OF UNIVERSEنحو احلترفكك واحلهد م واحلتحلل إحلى أن يحدث 

حلكن احلتشرفير عملية واعية تبني وكتعقدو ، إذن هي تسير عكس قانون دحتمي من قوانين احلطبيعة وهو
احلقانون احلثاني حللديناميك احلحرارية!

كيف يتسنى حللطبيعة أن تكسر قوانينها ؟
كيف يتسنى حللتشرفير أن ينشأ ؟

احلتشرفير عملية خلق واعية .........عملية تسير عكس قانون كوني فتحتاج حلتدخل إحلهي في كل
حلحظةو ، وإل ما بدأت ول ظهرت ول استمرت!

-----------------------------
ملحوظة: هذا احلمقال ذكرت شيء منه ساباقا في احلرفصل احلسادس تحت عنوان نظا م احلتشرفير داخل

احلخليةو ، حلكني أدحببت أن أطرح بعض الضافات هنا خاصاة مع أهميته احلشديدة .

ماذا تقبل لوجود الكون

احلودجود احلرفيزيائي .. احلشيء يكون مودجود فيزيائايا – أي أن ودجود ه دحقيقي – إذا كان مقدار طاقته
احلكلية مضروابا في فترة ودجود ه مساوايا أو أكبر من ثابت بلنك ...

 ثانية من عمر احلكون .. عند هذ ه احلنقطة46 أس -10إذن يستحيل فيزيائايا إثبات ودجود شيء قبل 
اعا ونتوقف فوارا .. إذن ما احلذي يدفع احلملحد حلقول ميتافيزيقي ل دحليل مادي تتساوى علومنا دجمي

عليه وهو أن احلكون حلم يسبقه عد مو ، أو حليس حله صانع؟

ما احلرفرق بين الحلحاد إذن وأي ديانة صحيحة أو باطلة ... كلهما يقول دعاوى ميتافيزيقية مجردة

وهذا يؤكد ما سطرنا ه في احلمقال احلسابق في تعريف الحلحاد أنه " يقو م على احلدعاوى احلميتافيزيقية
اما .. هذ ه بداية الحلحاد احلحقيقية ونهايته .. وكذحلك احلدين؛ حلكن ثمة فارق دجوهري بين كاحلدين تما

محسو ، بينما يزعم احلدين أنه يملك ذحلك احلمستند كمنتهى خبر ه احل احلطائرفتين ... فالحلحاد ل يملك مستنادا 
"

سأذهب الن لفتراض سرفسطي
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أنا سأفترض أن احلكون يسبقه ودجود مادي.
بل وسأفترض أن هذا احلودجود احلمادي ل أول حله

بمعنى آخر – دحوادث ل أول حلها –.
هذا هو قول شيخ السل م ابن تيمية .

فل إشكال عندنا نحن احلمسلمين فيما قبل حلحظة احلخلق الوحلىو ، فقد انتصر شيخ السل م ابن تيمية
حللقول بأن احلمخلوقات سلسلة من دحوادث ل أول حلهاو ، أي أن كل مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق

وهكذاو ، فكل مخلوق حله بداية ونهاية وكل مخلوق مسبوق بمخلوقات أخرى .... وهذ ه عبارة ل
اصاو ، بل احلنصوص تؤيدها فال هو احلخاحلق وهو احلخلق و خلقه ال ول ن دحليل على استحاحلتها عق

مستمر ....و ، وهناك فرق كبير بين دحوادث ل أول حلها وهذا ل ينرفيه ل احلعقل ول احلنصو ، فال يخلق
اهة احلقول بأزحلية احلعاحلم منذ الزل وهو احلخلق ... وبين مقوحلة مقد م احلعاحلم وأزحلية احلمخلوقاتو ، وبدا

اما حله حلحظة بدأ فيهاو ، وهذا هو عين ما انتصر حله شيخ السل م بن احلمشاهد صارت خرافة فهو دحت
تيمية ردحمه ال. 

سأنتقل حلنقطة أكثر داهشيةو ،  يرفترض متكلمو احلمسلمين منذ احلقرن احلثاني احلهجري – احلعاشر
وغير احلمتحيز هو ماو ،  virtual particlesاحلميلدي – أن احلعد م هو مجرد دجواهر غير متحيزة 

حلم يظهر حللودجود .. بتعريرفنا احلمعاصر حلم يتخط بعد دحادجز بلنك ..
هل حلو ظلت احلعلو م احلرفيزيائية احلكوانتية تبرمج مرفرداتها أحلف مرة حلتعريف احلعد م هل ستتجاوز هذ ه

احلعبارة ؟
مردة ميثوحلودجية ل أكثر . إن الحلحاد بموقرفه احلدوغمائي عما قبل ودجود احلكون يمثل 

مراتب الدلة المةنطقية

تتراوح الدحلة احلعلمية في دحجيتها على احلبرهان احلرياضي واحلدحليل احلعقلي واحلدحليل احلتجريبي وفي
الخير يأتي احلدحليل احلحسي ..هذا بخصوص الدحلة احلعلمية.

واحلمعرفة حليس مصدرها دحليل علمي فقط.
.بل احلمعرفة تعتمد على احلهاديات الربع؛ احلعقل واحلنقل واحلتجربة واحلودجدان

إذن عندما يقرر احلملحد مسخ علم احلمنطق بأكمله ومسخ كل مراتب الدحلةو ، والبقاء على أضعرفها
وهو احلدحليل احلحسيو ، هذا يعني أنه يقف في ودجه احلعلم ل في ودجهنا نحن .. إذن مشكلته مع

مقررات احلعلو م وحليست معنا نحن . !!

سأخبركم عن مستر فورد .. – وحللذي يريد أن يقرأ عن مستر فورد أكثر يعود حلكتاب [وهم
الحلحاد] حلدكتور عمرو شريف -؛

كمسبب حللسيارة وغاية من صنعه هل معرفة طريقة الدحتراق احلداخلي في احلسيارةو ، تنرفي ودجود 
حلها ؟

اما يخبرنا كل كبيرة وصغيرة احلعلم يستحيل أن يخبرنا بشيء عن فورد أو صادحب تويوتاو ، حلكن دحت
في احلطريقة واحلقوانين احلتي تحكم عملية الدحتراق احلداخلي في موتور احلسيارة ... احلعلم يستحيل أن
يخبرنا بشيء عن عقل فورد أو غايته من صنع احلسيارةو ، حلكن احلعقل بكل بساطة يستدل على غاية
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مستر فورد وعلى عقل مستر فورد وهدفه دحين قا م بصنع احلسيارة بمجرد رؤية احلسيارة ... هذ ه
بديهة عقلية ل علقة حلها بكونك ملحد أو مؤمن.

اطأ منطقايا ومنهجايا وإن كان علمايا ل دحليل أل يكون استبعاد مستر فورد من احلمنظومة خ
عليه ..!!؟

يستحيل استبعاد مستر فورد من احلمنظومة إل عن طريق سرفسطة دجدحلية عقيمة وهذ ه هي بداية
الحلحاد ونهايته.

أصل الخير

الشر شيء إضافي لول يوجد شر محض، بيةنما الصل هو الخير لوهو العةنصر الثابت.
لوهذا عكس كل دعالوى الملحدة بخصوص كثرة البليا لوالكوارث!

كمحايد كما كان يتخيل احلماديون منذ عشرات كتشير دراسات علم احلنرفس احلحديثة أن احلعارحلم حليس 
احلسنينو ، فكل إنسان يوحلد وحلديه نقطة ضبط خاصة باحلسعادةو ، أو بمعنى آخر مستوى أساسي من

احلسعادةو ، وتحدث نوبات ارترفاع أو هبوط قصيرة الدجلو ، وسرعان ما يعود النسان حلسابق عهد هو ،
فالدحساس بالحلم أو احلشر أو احلضائقة هو إدحساس وقتي إضافي حليس أصلي ويستمر غاحلابا حلرفترة

قصيرة دجادا من احلوقتو ، فالشخاص احلذين كيصابون بشلل نصرفي إثر احلتعرض حلحادث أحليم يعودون
إحلى مستويات احلسعادة الساسية خلل أشهر قليلةو ، واحلذين يتعرضون حلمجاعات قاسية متكررة
سرعان ما يعود مؤشر احلسعادة إحلى مستوا ه احلطبيعي مع استمرار نرفس احلظرو فو ، ودحتى عند
النرفصال احلمرفادجيء أو وفاة شريك احلحياة يتأقلم معظم احلناس مع المر أسرع مما كان يتخيل

اعا في احلنهاية إحلى نرفس احلمؤشر من احلسعادة مع احلنرفسيون عبر احلعقود احلماضيةو ، ويصل احلناس دجمي
-1أن المور تبدو ظاهرايا مخاحلرفة حلهذ ه احلحقيقة.-

ومهما ترفاوتت معدلت احلدخل يظل نرفس احلقدر من احلسعادة هو احلمحصلة الخيرة في احلنهاية !
وحلذا يقول عاحلم احلنرفس آيسنك " شعور النسان باحلسعادة لن حلديه نقط ضبط يصل إحليها بسهوحلة "-

2-
وكما قال توحلستوي في روايته احلحرب واحلسل م " إن احلعذاب احلنادجم عن احلسير دحافايا حلمدة أسابيع

ارا عن الحلم احلنابع من حلبس دحذاء ضيق وأنيق دحتى تتشقق احلقد م وتدميو ، هذا الحلم ل يزيد كثي
حلسهرة ممتعة ."

ويتظاهر لعبو احلبيسبول احلكبار من أدجل احلحصول على رواتب أعلىو ، في دحين يبلغ متوسط
-3 مليون دولر .-1.2احلدخل احلسنوي حللوادحد منهم 

وهكذا يتضح أن معضلة احلشر حليست هي الصل بل الصل هو احلخيرو ، وهكذا تنهار كأسطورة
دجديدة من الساطير احلتي تأسست عليها ديانة كهنة الحلحاد احلجديد!
وأصبحنا نحن احلذين نطاحلبهم بإيجاد تبرير مادي حلمعضلة احلخير !

فلماذا احلخير مودجودو ، وحلماذا هو احلصورة احلنهائية واحلصيغة الخيرةو ، واحلعنصر احلثابت ؟
وإذا كانت كل الشياء ماديةو ، وكانت احلحتمية احلمادية هي احلمركز في هذا احلكون فلن يبدو حلنا فيه

شيء خير أو شرو ، إن ودجود احلخير واحلشر دحليل مباشر على أننا حلسنا أبناء هذا احلعاحلم وحلسنا
لصلين على طراز احلمادية احلحتمية! كمرف

------------------------
1 -D.T. Lykken, Happiness 186-189   
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192 خرافة في علم احلنرفسو ، سكوت حلينينرفيلدو ، ص50- أشهر 2
191- احلمصدر احلسابق ص 3

تحليل المعلومة

إذا نظرت في دجميع أردجاء احلكون فستظهر حلك احلخصائص احلتاحلية: الدحساس على كل احلمستوياتو ،
احلقدرة على الدحساس باحلمعلومة ومعاحلجتهاو ، وإخراج رد فعل ذكيو ، احلتكامل على كل احلمستوياتو ،

ذاتية احلتنظيم وذاتية احلتنسيق بين احلكائناتو ، احلوعي والنتبا هو ، وهد ف احلودجود نرفسه من الختل ف
الكبر بين احلكائناتو ، وكل كائن حلديه إدراكه احلخاص باحلكون من دحوحله.

الميبا ودحيدة احلخلية حلو دجاء بجوارها غذاء متحرك فانها تلف أذرعها دحوحله بحذر دون أن يهرب
اءا ثابتا ل يتحرك – دحبيبة نشا – فإنها تلتصق به دون ادحتراسو ، هذا كائن في دحين حلو كان غذا

ودحيد احلخلية بل مخ ول عين ول أعصاب ول دحواس 

ما هي احلحيـاة ؟.
اما عن اختلط مجموعة من احلقواعد احلنيترودجينية حلتكوين سلسلة أدحماض فاحلحيـاة شيء يختلف تما

أمينية ..
احلحياة شيء واحلنظا م احلجيني داخل نواة احلخلية شيء آخر تماماا..

اماC G T Aاحلحياة شيء ونظا م احلتشرفير احلرباعي داخل نواة احلخلية   شيء آخر تما
الشكاحلية احلكبرى تكمن فى احلبحث عن إمكانية خلق نظا م معلوماتى ذكى برفعل احلطرق 

احلكيميائية كما يرفترض احلتطوريون .
ويمكننا أن نقول بوضوح أنه ل تودجد فرضية أو نموذج علمى يمكنه شرح كيرفية نشأة احلحياة من

احلمواد احلكيميائية احلهامدة في احلخلية احلمعقدة احلتى تتكون من كميات هائلة من احلمعلومات وترفسر
مصدرها .

 أستاذ احلرفيزياء ومدير قسم معاحلجة احلمعلومات في معهدGitt Werner  احلدكتور فيرنر دجيت
احلرفيزياء واحلتكنوحلودجيا في براونشرفايغ بأحلمانياو ، يناقش أصل احلحياة من ودجهة نظر علم احلمعلومات
مع احلعديد من المثلة احلتوضيحية واحلخوارزميات واحلمعادلت احلملرفتة حللنظر.فى بحثه احلرائع احلذى

 ))In the Beginning Was Informationدحمل عنوان (( فى احلبداية كانت احلمعلومات 
لن احلمعلومات احلمشرفرة ل يمكن أن تأتي إل من مصدر ذكي. احلدكتور [فيرنر دجيت] يدحلل على أ
وباحلتاحلي فإن شرفرة احلحمض احلنووي هي دحليل على احلتصميم احلذكي على ودجه احلتحديدو ، وطريق

مباشر إحلى احلخلق الحلهى .
يقول :"احلسؤال هو " كيف تنشأ احلحياة؟ 'و ،"ومن أين تأتي احلمعلومات ؟

' بعد نتائج [دجيمس واطسون] و[فرانسيس كريك] و ، كان من احلواضح على نحو متزايد من مقبل
احلبادحثين احلمعاصرين أن احلمعلومات احلمودجودة في احلخلية ذات أهمية دحاسمة حلودجود احلحياة. أي

شخص يريد أن يرفسرمغزى أصل احلحياة سيكون مضطارا إحلى شرح كيرفية نشأة احلمعلوماتو ، دجميع
99ودجهات احلنظر احلتطورية غير قادر ه أساسا على الدجابة عن هذا احلسؤال احلحاسم ". ص

وفى سياق آخر يقول: "ل يودجد قانون معرو ف فى احلطبيعةو ، ول تودجد عملية وادحدة تشرح تسلسل
*107الدحداث احلتي من احلممكن أن تجعل احلمعلومات تنشأ من تلقاء نرفسها ." ص 
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----------------------------------
 *"The question 'How did life originate?', which interests us all, is

inseparably linked ot the question 'Where did the information come
from'?

Since the findings of James D. Watson and Francis HC Crick, it was
increasingly realized by contemporary researchers that the information

residing in the cells is of crucial importance for the existence of life.
Anybody who wants to make meaningful statements about the origin of

life would be forced to explain how the information originated. All
evolutionary views are fundamentally unable to answer this crucial

question .
"There is no known law of nature, no known process and no known

sequence of events which can cause information to originate by itself in
matter".
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الفصل الثامن : الدارلويةنية بخور كةنيسة اللحاد
الجديد

مقدمة..
احلداروينية هي بخور كنيسة الحلحاد احلجديدو ، وهي تقدمة احلقربانو ، وهي أسمن احلقرابين احلتي كتقد م

على مذبح آحلهة الحلحاد احلجديد على الطلق .
ما كان يتخيل [تشارحلز داروين] وهو يضع أطرودحته احلذكية في تطور النواع وهي أطرودحة

كلطرودحة إحلى فلسرفية تأويلية منذ وضعها داروين ودحتى يومنا هذاو ، ما كان يتخيل أن تتحول تلك ا
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قانون إيمان عند كهنة الحلحاد احلجديد ل يجوز احلتعرض حله وإل كان احلشلح واحلطرد هو مصير
كمجرد حلم احلكاهن احلذي كيشكك في صحة احلنظريةو ، إن احلداروينية من منظور علمي إمبريقي تجريبي 
تتقد م خطوة وادحدة حللما م منذ تحدث عنها داروين منذ أكثر من قرن ونصف إحلى يومنا هذاو ، ومع

كمسلمات كهنة الحلحاد احلجديد! ذحلك هي أدحد 
 وادحدة دحتى الن ؟macro-evolutionهل تم رصد 

احلجواب بالترفاق : ل ... إذن هي نظرية خارج إطار احلعلم احلتجريبي ... إنها فلسرفة وحليست علم
وحلكن كهنة الحلحاد احلجديد دجعلوا منها ديانا ل يأتيه احلباطل من بين يديه ول من خلرفه..

وفي هذا احلرفصل سنوضح أن احلداروينية هي احلعلم احلزائف ول علقة حلها باحلعلم .. 

الدارلويةنية يتم تدريسها في كل جامعات العالم، إذن هي حقيقة!

ثحجة :  ال
ال واسعاا بين احلعلماءو ، ويتم تدريسها في دجامعاتيحتج كهنة الحلحاد قائلين:  احلداروينية تلقى قبو

كعنصر قوة كيضا ف حللنظرية! احلعاحلم ؛ وهو 

الرد : 
كملحد ؟ علم احلنرفس كيلدرس في دجميع دجامعات احلعاحلم .. هل تؤمن بودجود احلنرفس زميلي احل

1972 فخر احلعسكرية المريكية واحلذي تم إنشاؤ ه عا م Stargate Projectمشروع ستار دجيت 
ودفعت فيه احلحكومة المريكية مليين احلدولرات حلتمويلهو ، وهذا احلمشروع كان يهد ف مباشرة

حلدراسة قدرة احلعرافين - نعم احلعرافين - على احلحصول على معلومات مرفيدة عسكرايا مثل منشأة
نووية سوفيتية في فترة احلحرب احلباردةو ، وكان ممثلوا احلحكومة يمدون احلعرافين بإدحداثيات احلطول
واحلعرض حللمنطقة احلمطلوب فحصهاو ، ويبدأ احلعرا ف في الدلء بمعلوماته .. وظل احلبرنامج يعمل

 .1995دحتى عا م 
لطبقه أكثر من هل تؤمن باحلعرافين زميلي احلملحد حلمجرد أن أكبر دوحلة علمية في احلعاحلم ظلت كت

كمعلاقا تعاويذ على عشرين سنةو ، وربما حلو حلم يترفكك التحاد احلسوفيتي حلخرج علينا[باراك أوباما] 
كمعلقا في مداخل احلبيت البيض خوفاا من عين [دجورباتشو ف] . بذحلتهو ، وحلظل احلبصل 

أيضاا نظرية احلرفلودجستون كان يتم تدريسها رسمياا في دجميع دجامعات احلعاحلم؛ وهي ترى أن كل
كعنصر قابل حللشتعال يحتوي داخله على مادة احلرفلودجستونو ، وتبين فيما بعد أن احلرفلودجستون خرافة

علمية! 

ال تم احلسماح بتدرسيها رسمياا في وليات كنساس و دجوردجيا و ثم إن نظرية احلتصميم احلذكي مث
كدحجية أو برهان على قضية احلتصميم احلذكي ؟ أوهايو؛ هل هذا كيضيف قيمة أو 

كمسلماتو ، فهل كمعطيات ل  وبعيداا عن هذا وذاك فإن إطار احلتدريس احلجامعي هو إطار تدريس 
ال كليات احللهوت في أغلب دجامعات احلعاحلمو ، تؤكد صحة دين ما؟ مث

كحجية أو احلبرهان! إذن المر أبعد ما يكون عن احل

147



المةناتقشة الختامية: 
كخرافة علمية  كملحد! ستظل احلداروينية   بمقياسpseudoscienceبمنتهى احلصرادحة يا زميلي احل

ةب وادحةد مباشةر لي كائن دحي من احلمليوني نوع احلعلم احلتجريبي نرفسه؛ دحيث إنه علمياا ل يودجد أ
 وادحدة دحتىmacro-evolutionعلى ودجه الرض النو ، أيضاا علمياا حلم يتم رصد عملية تطور 

الن ل دحرفرياا ول بداهة رصديااو ، إذن تبقى احلداروينية مجرد خرافة علمية ووهم ل يرقى لطار
احلنظرية احلعلمية.

ربما تقول حلي إن احلتطور عملية بطيئة تتطلب آل ف احلسنينو ، دحسناا: حلكن نحن عندنا مليوني نوع
من احلكائنات احلحية احلمستقلة وبحساب معدل احلظهور على زمن ظهور هذ ه احلكائناتو ، ستكون

لل بضعة ساعاتو ، وآل ف احلكائنات احلمتحورة كل ةل دجديةد ك ةي مستق ةن دح احلنتيجة أنه لبد أن يظهر كائ
دقيقةو ، هذا في احلرصد احلتجريبي احلمباشر.

ونرفس احلكل م كيقال عن احلرصد الدحرفوري؛ فما احلحال ونحن ل نعر ف إحلى الن أابا وادحادا مباشارا
لي كائن دحي على ودجه الرض! 

ل نعر ف الب احلمباشر حللنسان مع أنه أعظم احلكائنات وأرقاها وأقدرها على احلبقاءو ، ول يترفوق
كمعاصر.! عليه إل النسان احل

لن فلانا كيشبه فلن إذن بينهما قرابةو ، وهذا من باب ل نعر ف عن احلداروينية إل احلمظهرياتو ، بما أ
وضع احلعربة قبل احلحصانو ، وهذا حليس علم وإنما تصنيف أنسابو ، وهنا تكمن احلمغاحلطة احلمنطقية
احلكبرى في احلداروينية واحلتي كتسمى مغاحلطة الستدلل احلدائري؛ بما أن النسان كيشبه احلشمبانزي
ال كمشتركو ، وكان الصح علمياا وتجريبياا ومنطقياا أن كيودجد احلسلف احلمشترك أو إذن بينهما سلف 

قبل احلحديث عن انشقاق البناء! 
 هل تشابه احلسحابicons of evolutionوكما يقول احلبيوحلودجي [دجوناثان ويلز] في كتابه " 

كمشترك ؟"  واليس كريم يعني احلسلف احل
هل معنى تشابه احلسيارات في تركيبها احلخاردجي أنها من سلف مشترك ؟ أ م القرب منطقياا أن

كمعين؟ نقول أنها مصنوعة على نظا م 
كمتناظرةو ، وقد أثبتت ثورة احلجينو م أن الدجزاء احلمتناظرة في احلكائنات احلحية ل تتحكم فيها دجينات 
فهناك غاية وقصد في احلخلقو ، وصورة رائعة في احلنهايةو ، حلكن حليس على طريقة احلدراونة ول كما

يتمنون من قلوبهم.

رل على كون التطور هو العلم الزائف  Pseudoscienceأتقوى عشرلون دلي
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 :Pseudoscienceتعريف العلم الزائف 
احلعلم احلزائف هو ادعـاء أو ممارسـة كيقلد م على أنه علمو ، وحلكنه ل يلتز م أي طريقة علميـة صحيحةو ،

ويرفتقر إحلى احلتجريبو ، ول كيمكن اختبار ه بشكل موثوق في غيـاب تـا م حلعملية احلرصـد. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience

 كيف بدأت احلحيـاة على الرض؟.. احلسؤال الول في احلداروينية بل إدجابة !!الدليل اللول :
احليو م نصل إحلى احلقرن احلحادي واحلعشرينو ، ونحن دحتى الن حلم نحـل احلمشكلة الصليـة بعد .. كيف

بدأت احلحيـاة على الرض ؟
Today as we leave the 20th century, we still face the BIGGEST

PROBLEM that we had when we entered the 20th century : how did life
originate on earth 

source:Jeffrey Bada, Earth, February 1998, p.40

 : ما هي احلحيـاة ؟.. احلسؤال الهم والخطر في احلداروينية بل إدجابة !!الدليل الثاني
ا ل تعر ف ما هي احلحيـاة دحتى الن .. ااحلداروينيـة رسميـ

فاحلحيـاة شيء يختلف تماما عن اختلط مجموعة من احلقواعد احلنيترودجينية حلتكوين سلسلة أدحماض
أمينية .. 

احلحياة شيء واحلنظا م احلجيني داخل نواة احلخلية شيء آخر تماماا..
 شيء آخر تماما ..!!C G T Aاحلحياة شيء ونظا م احلتشرفير احلرباعي داخل نواة احلخلية 

 أصـل الصول في احلداروينية حلم يثبتNatural Selection: النتخـاب احلطبيعي الدليل الثالث
علميـاا باحلمقاييس احلعلمية إحلى الن ..!!

ال " ل أدحد في أي وقت احلدارويني احلشهير عاحلم احلحرفريات احلبريطاني [كوحلين باترسون] يعتر ف قائ
مضى أنتج أدحد النواع بواسطة النتخاب احلطبيعيو ، أو دحتى اقترب منهاو ، ومعظم مناقشات

احلداروينية احلجديدة دحول هذ ه احلقضية ."
No one has ever produced a species by the mechanisms of natural

selection. No one has ever Got near it, and must of the current arguments
in neo-darwinism is about this question.
Source: BBC Cladistics march 4, 1982

...Pseudoscience خارج دائرة احلعلم Natural Selectionإحلى الن يظل النتخـاب احلطبيعي 
دحيث إنه حلم يثبت تجريبيـاا!!

مهد أية طرفرة الدليل الرابع  مرفيدة دحتى الن في احلطبيعة أو فيMutation : رسميا نحن حلم كنشا
كمختبر ..!! احل

مور أدحد أتبـاع نظرية احلتطور وكتثبت حله أن آحليـات النتخاب احلطبيعي قاصرة عن إنتـاج عندما تحا
 مليون نوع .. وحلكل نوع خصائصه احلمتكاملة2كل هذا احلعدد احلهائل من احلكائنـات احلحية - قرابة 

كمستقلة - فوارا سيعتر ف حلك بالمرو ، وسكيحيلك إحلى آحلية احلطرفرات   حلترفسير هذ هMutationsواحل
احلمعضلة ..!!

وما نعرفه عن احلطرفرات هو احلتشو ه في احلكائنات احلحية ل أكثر ... لن احلطرفرة كتتملف احلحمض
احلنووي وكتتملف احلمعلومة وكتحدث احلتشو ه .

كمختبر . رهد رسميـاا دحتى الن أية طرفرة مرفيدة سواءاا في احلطبيعة أو في احل وحلم كتشا
..!!Pseudoscienceإذن تظل أيضـاا آحلية احلطرفرات خارج دائرة احلعلم 
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 احلطرفرات والنتخاب احلطبيعي شيءو ، وإضافة معلومات دجديدة داخل دجينو مالدليل الخامس :
احلكائن احلحي - نواة احلخلية - شيء آخر تماماا تماماا تماماا ..!!

احلطرفرة بداهاة ل كتضيف معلومة وراثية دجديدة .
كوحلدت مع احلطرفرة أو مع النتخاب احلطبيعي ؟ هل هناك معلومات دجديدة 

هذا ما ينبغي أن كيجيب عنه احلتطوريون ... وما زحلنا ننتظر الدجـابة ..!!

 : كيف تزيد احلمعلومة احلجينية داخل دجينو م احلكائن احلحي؟ .. أهم سؤال علىالدليل السادس
الطلق في احلداورينية احلجديدة بل إدجابة ؟ 

يجب أن كيثمبت حلنا احلداروينيون ودجود آحلية قادرة على إنتاج احلمعلومات احلجينية احلجديدةو ، احلتي حلم تكن
مودجودة لنتاج احلكبنى الكثر تعقيدا .

هل يملك أدحد احلداروينيين دحليل وادحداا على عملية تطورية تزيد من احلمعلومة احلجينية في احلجينو م ؟
لنه عندما كانت هناك خلية وادحدةو ، واحلتي من رثم أنجبت كل هذا احلتنوعو ،- دحسب أدبيـات احلتطور -

حلم يكن هناك أي معلومات دجينية حللبشرة واحلشعر واحلقلب واحلدماغ ..إحلخ 
حلذحلك دحسب رأيهم يجب توحليد احلمعلومات .

واحلسؤال هو: كيف يتم توحليد احلمعلومات احلجينية ؟
احلطرفرة والنتخاب احلطبيعي ل علقة حلهما بتوحليد معلومة دجديدة - دجين إضافي -.. إذن يظل احلسؤال
الهم على الطلق في احلداروينية احلجديدة: كيف تزيد احلمعلومة احلجينية داخل دجينو م احلكائن احلحي ؟

بل إدجابة ..!!

 احلتشرفير داخل دجينو م احلكائن احلحي هو عملية واعية ل علقة حلها باحلصدفة..!!الدليل السابع :
دجميع احلطلبات احلتي يحتادجها احلكائن احلحيو ، مثل طول احلشعر ووظائف احلهضم وحلون احلجلد وتصنيع

كمشرفرا في نواة احلخلية داخل شريط ال   فيDNAاحلطاقةو ، وكل شيء يحتادجه احلكائن احلحي يودجد 
 C G T Aاحلكائن احلحي بنظا م احلتشرفير احلرباعي 

اضا نظا م احلتشرفير احلرباعي هذا مودجود في أدق احلكائنات على ودجه الرض وأكثرها تعقيادا ...أي
 ظهر مع أول احلكائنات على ودجه الرض – احلسيانو باكتريا –C G T Aنظا م احلتشرفير احلرباعي 

اما دحكرايا حلكل احلكائنات بل استثناء – فيروساتو ، بكترياو ، ثديياتو ، نباتاتو ، زوادحفو ، ويظل نظا
أسماكو ، دحشراتو ، بريونات - نظا م في غاية احلذكاء والعداد حللمستقبل واحلضبط بعناية ..!!!!!!

هذا احلتشرفير يؤكد أنه ل مجال حللصدفة أو احلعشوائية في المر ..!!

كمشلرفرة- إحلى ودجود دحقيقي في احلكائنالدليل الثامن  :كيف تتحول احلمعلومات - الكواد احلجينية احل
 ؟morphogenesisاحلحي 

 كاحلكلمات احلمطبوعة على ورق ..C G T Aاحلمعلومات احلتي كيتيحهـا نظا م احلتشرفير احلرباعي 
مشرفراتCDكاحلشرفرات احلمضغوطة على إسطوانة   تحمل أدق ترفاصيل احلكائن احلحيو ، حلكنها مجرد 

 ؟morphogenesisل أكثر كيف تنتقل هذ ه احلشرفرات إحلى تشكيل احلكائن على هيئته احلحقيقية 
كيف تتحول احلمعلومات إحلى ودجود دحقيقي في احلكائن احلحي ؟

مصف فيها هيئة إنسان و ، مهما بلغت ترفاصيلها ودقتها و ، لطها على أوراق رن كيف تتحول كلمات نخ
إحلى إنسان دحقيقي (من حلحم ود م) !؟

مشرفرة رقبل فك احلتشرفير ؟ رمن احلذي وضع احل ويبقى احلتساؤل الهم 

Minimum gene set : احلداروينية ماتت بسبب نظرية احلحد الدنى من احلجينات الدليل التاسع
concept!!.. 

كملركب بحيث إنه ل ينشأ من تعديلت طرفيرفة كتب داروين يقول " إذا أثبتنا ودجود أي عضو 
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ا ..!!امتعاقبة فإن نظريتي ستنهار تمام
If it could be demonstrated that any complex existed, which couldn`t

possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications,
my theory will absolutely break down.

Source: the origin of species p.189

 – وهي أدق كائن دحي مودجود على ودجهMycoplasmaوقد ودجد احلعلماء أن احلميكوبلزما 
كمركبة قد تصل468الرض على الطلق - حلديه   دجينو ، واحلجينة احلوادحدة تحتوي على بروتينات 

 دحمض أميني .10000 إحلى 1000من 
إذا كان احلتطور صحيحاا فنحن بحادجة إحلى أن نبدأ من صرفر دجينةو ، إذا أردنا احلمرور من

احلهيدرودجين إحلى النسان .
كأكرر مرة كأخرى : إذا كان احلتطور صحيحاا فنحن بحادجة إحلى أن نبدأ من صرفر دجينةو ، إذا أردنا

احلمرور من احلهيدرودجين إحلى النسان .
2006 يناير 6 دجينةو ، وفي عدد 200حلكن من احلنادحية احلنظرية ل كيمكن أن تنزل إحلى أقل من 

 دجين "397 أنه " ل يمكن أن نتجاوز دحادجز Natureنشرت مجلة احلطبيعة احلشهيرة 
 دجينات كحد أدنىو ، وإذا نقص دجين وادحد فاحلخلية حلن كتزلود باحلطاقةو ،6فإنتاج احلطاقة ودحد ه يتطلب 

وهكذا كل وظيرفة أساسية حلها دحةد أدنى من احلجينات ..!!
 واحلتي تقضيMinimum gene set conceptوحلذا ظهرت نظرية احلحد الدنى من احلجينات 

فعلياا على احلداروينية ..!!

 تحتاج إحلى ملء احلكون مليارات احلمرات منC G T Aمتتاحلية احلتشرفير احلرباعي الدليل العاشر : 
احلكائنات احلمشوهة من أدجل إنتاج كائن دحي وادحد سليم ..!!

 تحمل كلDNAاحلمعلومات احلرقمية على نظا م احلتشرفير احلرباعي في شريط احلحمض احلنووي 
احلمعلومات احلخاصة باحلكائن احلحي وأي عطب في نيوكليوتيدة وادحدة أو تبدل وادحدة مكان أخرى

 احلجين احلمسئول عن سرطانايعني خلل وعطب وتشو ه في وظيرفة دحيوية من وظائف احلجسم.. فمثل
 يحدث احلسرطانT بدل من G آل ف نيوكليوتيدةو ، وفي وادحدة منها إذا كودجدت 8احلثدي يودجد به 

% ... وفحص دجين احلسرطان في معامل البحاث احلمتخصصة معنا ه فقط فحص هذ ه85بنسبة 
 في هذا احلمكان .Gاحلقاعدة احلنيترودجينية 

G هي احلتي اكتشرفت هذا احلحر ف MYRIAD GENETICSوشركة ميرياد لبحاث احلجينات 
1400 مقابل BRCA1في هذا احلمكان وحلذا فهي تملك براءة اختراع وتقو م دحصريا بتحليل 

ال طائلة . دولر وتربح من ذحلك أموا
وفي هذ ه احلحاحلة احلنادرة احلتي يتبدل فيها دحر ف مكان دحر ف تظل هذ ه مشكلة كامنة ل كيظهرها إل

كلنثوية بكثافة - دحبوب منع احلحمل- أو ترك نمط دحياة غير سوي مثل تعاطي احلهرمونات ا
احلرضاعة احلطبيعية أو عد م النجـاب .. فهذ ه احلقاعدة احلنيترودجينية كأنها تحشو مسدس عدوك دواما

حلكن من يضغط على احلزناد هو نمط دحياتك أنت.
وإذا تجاهلنا معضلة احلحياةو ، ومعضلة احلقواعد احلنيترودجينية احلتي تتجمع معااو ، ومعضلة ال

morphogenesisو ،.. وطلبنا احلحد الدنى من احلجينات لنتاج أدنى كائن دحي على الطلق
 فنحن نحتاج إحلى ملء احلكون كله مليارات احلمرات منMYCOPLASMAاحلميكوبلززما 

 و ، من أدجل إنتاج كائنC G T Aاحلكائنات احلمشوهة احلميتةو ، غير احلصحيحة في ترتيب قواعد ال
دحيث إن عدد احلقواعد احلنيترودجينية فيMYCOPLASMAدحي وادحد سليم من احلميكوبلزما 

احلميكوبلزما هو نصف مليون قاعدة نيترودجينية تقريبااو ، وحلترتيب نصف مليون قاعدة نيترودجينة
ككله 250.000 كأس 10باحلصدفة فالدحتمال هو   ... !!80 كأس 10 في دحين أن عدد ذرات احلكون 

151



 : أنصا ف احلبشر - النسان احلقرد - كأسطورة علمية ..!!الدليل الحادي عشر
كمزيرفة تظهر بانتظا م كمتخيلة  ررض على احلناس من خلل رسو م  مشكلة احلداروينية الصيلة أنها كترف
في أكبر احلدوريات احلعلمية .. ول تكاد تخلو مجلة علمية من أنصا ف احلبشر - النسان احلقرد - مع

أن هذا أمر خارج إطار احلعلم رسميا دحتى الن ...!!
ويصل احلتضليل إحلى دحد وصف دحياة ادجتماعية كاملة لنصا ف احلبشر مع عائلتهم مع رسم ذكي

حللبيئة احلمحيطة .
ول يكاد يخلو فيلم وثائقي في احلتطور من أنصا ف احلبشر ..

كمكتشرفة أن كتعطي أكثر من انطباع حلدى ورش احلعمل احلداروينيةو ، بل ويمكن حللجمجمة احلوادحدة احل
فاحلمتحجرة زينجينترابوس أنجبت ثلث عمليات إعادة بناء مختلرفة ..!!

كجمجمة إحلى رسم احلكائن احلحي كامل  بأنسجته احلطريةو ،اواحلمدهش في المر أن احلداروينية تتجاوز احل
كمجسمات وهمية في ورشات تتكلف الموال احلباهظة مع أن هذا يخضع حللعلم احلزائف .  وصنع 
[إيرنست هوتن] بجامعة هارفارد يؤكد أن "إعادة احلتجسيم هذ ه ل قيمة علمية حلها وأي دجمجمة

محرفي احلماهر أن يستخدمها في تشكيل شمبانزي أو فيلسو ف ماهر بنرفس احلمعطيات .. هذ ه يمكن حلل
المور مودجودة فقط حلتضليل احلجمهور ."

You can with equal facility model on a neanderthaloid skull the features
of a chimpanzee or the leneaments of a philosopher these alleged

restorations of ancient types of man have very little if any scientific value
and are likely only to mislead the public.

Source: up from the ape p.332

: احلقرد الفريقي احلجنوبي - حلوسي - هو أدحد أنواع احلمقردة احلمنقرضة ل أكثر..!!الدليل الثاني عشر
دور احلبطوحلة في احلنظرية احلداروينية من نصيب قرد منقرض كيدعى [اوستراحلوبتيكس]

australopithecus afarensisريموند دارت][ ويعني احلقرد فجأة .. ظهرت دحرفرياته على يد 
ا ل يودجد فارق بين عظامه احلمكتشرفة وعظا م احلشمبانزي .. حلكن احلداروينيةا ورسمي...و ،1924

ادعت أنه يمشي منتصابا .. إحلى أن دجاء أشهر علماء احلتشريح عاحلمايا [ احللورد ساحلي زيكيرمان]
واحلبروفيسور [تشارحلز أوكسنارد] " وفنلدا هذا الدعاء .. وتبين أن احلقرد الفريقي احلجنوبي –

حلوسي – هو أدحد أنواع احلقردة احلمنقرضة ل أكثر .
 نوع من احلقردة بعضهـا منقرض .. . من خلحلها يسرح احلدراونة بمخيلتهم كما6500ويودجد 

يشاؤون .. !!
 كتبت1999 عدد مايو science et vieوحلذا في احلمجلة احلرفرنسية احلشهيرة احلعلم واحلحياة 

 أي "احلوداع يا حلوسي" adieu lucyباحلمانشيت احلعريض 

 : النسان احلمنتصب واحلعامل واحلعاقل احلقديم .. كلها سخافات داروينية ..!!الدليل الثالث عشر
يتحدث احلداروينيون باستمرار عن النسان احلمنتصب [هومو اريكتس] والنسان احلعامل

[هوموارغاستر] والنسان احلعاقل احلقديم [هوموسابين نياندرتال] ..و ، وكل هؤلء بشر عاديون من
أدجناس مختلرفة ل أكثر ...و ، فحرفرياتهم مطابقة حللهيكل النساني والختلفات احلطرفيرفة هي اختلفات
ما زاحلت تودجد احليو م بين العراق احلبشرية احلمختلرفة ..و ، وهذا كل م عاحلم احلحرفريات [ريتشارد حليكي]

"النسان احلمنتصب [هومواريكتس] والنسان احلمعاصر نوع وادحدو ، وهذ ه الختلفات أقل من
الختلفات احلتي نراها احليو م بين أدجناس منرفصلة دجغرافيا من النسان احلحديث ."

These differences are probably no more pronounced than we see today
between the separate geographical races of modern humans 
The making of mankind, london, sphere books, 1981, p.62
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 نظرية احلتطور محرومة من كل صرفات احلرفرضية احلعلمية وحليست أكثر منالدليل الرابع عشر :
اتجا ه أيديوحلودجي ..حلذا هي مليئة باحلغش واحلخداع !!

اعتر ف [أرنست هيجل] رسميا بتزييف صور الدجنة احلتي دحلس بها على داروين واحلتي ظلت أدحد
اال في مقاحلته احلمنشور  كمعنونة ب تزويرو ،1908 ديسمبر 14أيقونات احلداروينية زمانا طوي  واحل

صور الدجنة . وإحلى يومنا هذا ما زال احلملحد احلعربي يستخدمها بمنتهى احلغباء على احلرغم من
مرور أكثر من قرن على اعترا ف صادحبها باحلتزوير احلرسمي في احلعلم ..!

ككتبت فيه قرابة خمسمائة رساحلة دكتوراPiltdown manإنسان [بلتداون]   اكتشف بعد ه احلذي 
 عا م أنه دحرفرية تم تزييرفها على يد دارويني ماكر..!!40قرابة 

مضرس وادحد اكتشرفو ه غرب نبراسكا قرر احلداروينيون أن هذا احلضرس احليتيم يحمل أيضـاا من 
كمتخيل حلهذ ه احلحلقة احلمرفقودة بل لت مشتركاة بين كل من النسان واحلقرد ورسم احلرفنانون احلشكل احل صرفا

اعا تم إعطاؤ ه اسماا علمياا هو  Hesperopithecusرسموا عائلته وزودجته وأبناء ه ... وسري
haroldcooki.  

وص نوع منقرض من احلخنازير وبعد خمس سنوات من هذا المر اكتشرفوا أن هذا احلضرس يخ
.prosthennopsالمريكية احلبرية يسمى  

وهذا يؤكد أن هناك أمرا آخر ل علقة حله باحلعلم ..
ن احلتغيير في أقل دجزيء في دجسم احلكائن احلحي .. يودجب تغييرات في غايةأواحليو م أثبت احلعلم 

كمحكم ل يسمح بأي خطأ كان ..حلكن حلن تعتر ف احلداروينية بكل هذ ه احلدقة واحلتعقيد ودحسب تخطيط 
احلشروط . !!

كمعاصر ..؟الدليل الخامس عشر رمن هو الب احلمباشر حللنسان احل  : 
كمعاصر غير معلو م دحتى الن مع أنه أقوى احلكائنات كتراو ، كيف يكون الب احلمباشر حللنسان احل

رمن هو وأقدرها على احلتكيفو ، ول يودجد في احلتاريخ احلحيواني أعظم منه إل النسان احلمعاصر ... 
الب احلمباشر حللنسان احلمعاصر .. كيف نكون وصلنا حللقمر ووصلنا لعمق نقطة في دجميع

احلمحيطات - خندق ماريانا - ووصلنا حللسيانو باكتريا وحللهجيز بوزون وحلم نصل بعد حللب احلمباشر
حللنسان احلمعاصر ..!!

كمعاصر احلمرفترض أنه يـأتي على قمـة احلمملكة احلحيوانية فهو سيدهـاو ، الب احلمباشر حللنسان احل
وأقواهاو ، وأكثرها توادجادا وثبااتاو ، وأقدرها على احلتكيفو ، ول يرفصل بيننا وبينه شيء .. أين هو هذا
ال .. إنها احلعلم احلزائف احلكائن؟و ، إننـا نوادجه نظرية حليست مليئة باحلثقوب بل هي غير منسودجة أص

Pseudoscience. 

رمن هو الب احلمباشر لي كائن دحي على ودجه الرض ؟الدليل السادس عشر  : 
احلمنهجية احلعلمية لبد أن تكون قابلة حللملدحظة وقابلة حللتكرار هذا شرط في احلعلم احلتجريبي بدون

هذا احلشرط تتحول احلنظرية إحلى فرضية شوهاء ..
وقابلية احلملدحظة أو قابلية احلتكرار هذ ه أمور حلم نرصدهـا في تاريخ احلداروينية كله .. فلم يحدث

مليون نوع- .2أن ودجدنا الب احلمباشر لي كائن دحي مودجود على ودجه الرض - 
دائماا احلداروينيون يتحدثون عن أسل فو ، ودجدود احلجدودو ، وتغيرات يستحيل ملدحظتها مختبراياو ،

وحلم يتم رصدها دحرفرايا إحلى احليو م .. ومع ذحلك فالسل ف ودجدود احلجدود ما زاحلوا مودجودين دحوحلنا!
اعا في احلطبيعةو ، وحليس تطوراا داروينياا ..!! فلماذا ل نعتبر هذا تنو

يقوحلون حلنا احلقطط واحلكلب من أصل وادحد ... أين هو هذا الصل ؟ .. احلكلب واحلذئاب من أصل
وادحد .... أين هو هذا الصل ؟

اما الصل خجول حللغاية في كل مكانو ، وحلم يظهر يواما ما ؟  حلماذا دائ
كمكتشرفة كائن ال أ مامشكلة احلداروينية أنها ل تملك الحلية احلتي كتقرر بها متي تكون الدحرفورة احل ا مستق

ال أدحرفورايا؟ ..و ، احلخيال هو أصل احلنظرية ..و ، نظرية احلداروينية دائما تضع دحلقة مرفقودة أ م دحلي
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احلعربة قبل احلحصان ..!!

 استحاحلة نشأة بروتين وادحد باحلصدفة ..!!الدليل السابع عشر :
كمركب وظيرفي بيوحلودجي ودحدة بنائه الساسية هي الدحماض المينية و ، وهو يتكون احلبروتين هو 

 دحمض أمينيو ،20من سلسلة طويلة دجداا من هذ ه الدحماض المينيةو ، ويودجد في سيتوبلز م احلخلية 
والدحماض المينية أيمن وأيسر كأنهما مرآ ه و ، وعلى احلرغم من احلتماثل احلتا م وكلهما يدخل في

ترفاعل كيميائي إل أن اختيار احلبروتين يكون أيسر فقط ؛ لنه الختيار احلودحيد احلذي يسمح باحلشكل
احلثلثي البعاد حللبروتين في مردحلة احلطي .. و ، ويودجد في أبسط بكتريا على الرض أحلرفا نوع من

احلبروتينات على القل ..
واحلمطلوب حلتخليق بروتين أن نحصل على احلكود احلخاص به من نواة احلخلية بحيث يتوافق هذا
احلكود مع احلترتيب احلخاص بحمض أميني من الدحماض احلتي كتكقون احلبروتين ..  و ،وفي كل مرة

يجب أن يتوافق احلكود مع احلحمض الميني احلمماثل وهكذا .. و ،وعندنا بروتين مثل بروتين
 دحمض أمينيو ، إذن الدحتماحلية حلتخليق بروتين احلكولدجين1055احلكولدجين سلسلته تتكون من 

 والمر حلن يتوقف عند ذحلك فلبد أن تكون احلسلسلة عسراء - لنهو ،527 أس 10باحلصدفة تصبح 
الختيار احلودحيد احلذي يسمح باحلشكل احلثلثي البعاد حللبروتين بعد ذحلك في مردحلة احلطي - وهنا

و ، وهذا هو احلجنون1054أس 10 حليصبح 2 مضروبا في 527 أس 10يصبح الدحتمال 
 فإنها تساوي احلصرفر رياضايا ...و ، ودجميع50 أس 10احلرياضي ..و ،فادحتماحلية احلشيء إذا زادت على 

 ثانية ...و ،17كأس10 ذرة ...و ، ومضى على النرفجـار احلكبير 80 كأس 10احلذرات في احلكون هي 
 وهذ ه هي ادحتماحلية تكوين بروتين وادحد مع أنو ، هي احلجنون بعينه 1054 كأس 10وهذا يعني أن 

كمتخصصة ...!! أبسط احلكائنات احلحية على الطلق به آل ف احلبروتينات احل
كصدفة مجرد حلغو فارغ  و ، وحلذا يقول [ويليا م ستوكس] احلعاحلم احلدارويني كل هذ ه المور تجعل من احل

" حلو أدحضرنا مليارات احلكواكب مثل كوكب الرض وامتلت كل هذ ه احلكواكب عن آخرها
بالدحماض المينيةو ، وانتظرنا عليها مليارات احلسنين فلن نحصل على بروتين وادحد " 

The Origin Of Species Revisited .. W.R.Bird P.305

 طيـلات احلبروتين ل يودجد مبرر مادي حلها وهي أصل احلحيـاة...الدليل الثامن عشر:
بعد أن يتشكل احلبروتين يقو م بمجموعة من احلحركات احلبلهوانية ويدخل في طليـات و احلتواءات

 دحتى كيحقق احلوظيرفة احلمطلوبة منه...و ، ول يودجد فيProtein Foldingوانحناءات كثيرة حللغاية 
احلنهاية إل شكل محدد باحلضبط وإل فقد احلبروتين وظيرفته ..و ، ويقو م احلبروتين بمليين احلطيات

حللوصول في احلنهاية حللطلية احلصحيحة كل هذا في دجزء من مليون دجزء من احلثانية ..و ، وبعد أن يأخذ
شكل احلطية احلمناسبة يقو م بوظيرفته احلمحددة ...و ، فعلى سبيل احلمثال احلزوايا واحلشقوق في طيات أي

إنزيم هضم ـ وهو أدحد احلبروتينات ـ يمكنها أن تحتجز دجزيئات احلنشا ثم تقترب بعد ذحلك
احلكيماويات احلتي تحللها إحلى سكر ..و ، وباحلمثل تكمن احلبكتريا واحلرفيروسات بقوة في ثنايا وطويات

الدجسا م احلمضادة احلتي تمسكها بإدحكا م ..و ، وحلو تأخر احلبروتين حلجزء من أحلف دجزء من احلثانية أثناء
احلطي فإن سلسلته احلطويلة ستلتصق على نرفسها ويتوقف عن احلعمل ..و ، وادحتماحلية الشكال احلتي

تظهر بعد احلطي ل نهاية حلهاو ، وحلو خرج احلبروتين بشكل وادحد مخاحلف حللشكل احلمطلوب سيتوقف
عن احلعمل ..و ،هذ ه رقصة بيوحلودجية مذهلة حللعقل تتم داخل كل خلية دحية مجهرية في كل حلحظة و ،

وهذ ه احلطيـلات ل معنى مادي حلها و ، ومع ذحلك هي أصل احلحيـاة وبدونها يرفقد احلبروتين وظيرفته .

كمضحكة ..!!الدليل التاسع عشر : كخرافـات احلداروينية احل  
ترفترض احلداروينية أن احلبقرة يجب أن تتحول إحلى دحوت دحيث احلتصقت أردجلها احلخلرفية يومـاا ما
وارترفع أنرفها إحلى أعلى وعامت تحت احلماء ...و ،  طبقا حلبرحلنسكي عاحلم احلرياضيات احلشهير فإنه

 أحلف50 أحلف تغير دجسدي بهاو ، يتبعها 50عندما تقرر احلبقرة أن تتحول إحلى دحوت فإنها بحادجة إحلى 
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اضا من ودجود مليين احلكائنات تغير في احلجينـات ول بد أن تكون هذا احلتغيرات متزامنهو ، ولبد أي
اعا أنه ل ودجود حلهذ ه احلكائنات احلوسيطة احلمشوهة احلوسيطة في كل تغيرو ، واحلنتيجة احلتي نعرفها دجمي

قدجه حلهذا احلتغير ..!! رمن هو احلمو وفي احلنهاية يبقى احلسؤال 

كل م حلتلطيف دجسمها وفجأة أيضاا ترفترض احلداروينية أن بعض صغـار احلزوادحف بدأت تلعق عرق ا
تحول هذا احلعرق إحلى حلبن ..و ، وهذا مستحيل لنه ببساطة حلبن ال م به تعقيد غير قابل حللختزال
كمعين دقيق حللدجسا م كعمر احلجنينو ، وضبط  فاحللبن مودجود منذ احلبدء بعنايـة وتركيز معين دحسب 

احلمناعيةو ، وكمية احلبروتين ..!!
أيضاا ترفترض احلداروينية أن بعض احلديناصورات دحاوحلت أن تقرفز من الشجار احلعاحليةو ، ومع احلوقت
ومع تكرار احلقرفز تحوحلت أردجلها المامية إحلى أدجنحة وطارت في احلسماء وصارت عصافير دجميلة

. dino-bird theory...فيما كيعر ف بنظرية 
هذا احلكل م علينـا تصديقهو ، واحلتسليم بصحتهو ، باسم احلداروينية ..!!

 : انهيـار احلداروينية يعني انهيـار منظومة الحلحـاد ككل .. وحلذا فهي احلحل الودحدالدليل العشرلون
والخير .. وهذا ل يعني إطلقاا أنها احلحل احلصحيح !! 

كخلقت خلاقا مباشرا أو تطورت من بعضهـا احلبعض ل يودجد بديل ثاحلث ..!! إمـا أن احلمخلوقات 
إذا سقط احلتطور سقط الحلحـاد
إذا سقط احلتطور انتهت احللعبة

إمـا تطور وإمـا خلق مباشر ..!!
بعض احلداروينيين يعترفون أنهم يتمسكون باحلداروينية لنها احلحل الودحد ماديـاا ....و ، حلكن هذا ل

ال ..!!  يعني إطلقـاا صحة احلنظرية ول يضيف حلها دحلي
 كأستاذ احلقانون بجامعة كاحليرفورنيا إن: "احلعلماءPhillip E. Johnsonيقول [فيليب دجونسون] 

يتمسكون باحلداروينية على احلرغم من هشاشة احلرفكرة خوافا على ودجاهتهم ومستقبلهم احلوظيرفيو ، وحلن
كعرضة حللطرد  أيضا مشكلة أيديوحلودجية كبرى فاحلعلماء عندماو ،يناحلوا دعاما حلبحوثهم وسيصبحون 

يقوحلون احلداروينية غير صحيحة إذن ما هو احلصحيح في ترفسير نشأة احلحياة ؟  ... هم يتمسكون
بنظرية خاطئةو ، إذا كان احلبديل عد م ودجود نظرية كأخرى وهذا باحلضبط احلحاصل الن ."

ورسميـاا يتم طرد أي عاحلم بيوحلودجي غربي .. أو يقل احلدعم لبحاثه إذا قا م باحلتشكيك في احلداروينية
.. إنه الرهـاب باسم احلعلم .. وتم عمل فيلم احلمطرودون احلوثائقي احلذي يروي معـاناة عشرات

ال على هذا احلرابط ..!! كمتردجم كام كمشككين في احلداروينية .. واحلرفيلم  احلعلماء من احل
http://www.youtube.com/watch?v=9vOVUG7uEao

 حلينشر فيه احلعلماءwww.dissentfromdarwin.org تم تأسيس موقع 2001وفي عا م 
احلمشككون في احلداروينية آراءهم و ، ورسمايا وصل عددهم دحاحليـا حللل فو ، منهم [وحليا م ديمبسكي]

احلحاصل على تسع شهادات دجامعيةو ، و [دجوناثان ويلز] احلعاحلم احلبيوحلودجي احلشهيرو ، و [ديرفيد
بيرحلنسكي] عاحلم احلرياضياتو ، وغيرهم احلكثير..!!

الدارلويةنية تخالف مفهوم الةنظرية العملية
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تعريف الةنظرية العلمية:
احلنظرية احلعلمية هي بناء محكم أو منظومة تصف احلظواهر احلطبيعية تكون مستندة إحلى احلدحليل

 وهي تعبير منظم ومصاغ كيبنى على كل احلملدحظات احلسابقة ويمكنو ،واحلشاهد من خلل احلتجربة 
استخدامه في احلتنبؤ باحلظواهرو ، ومنطقي احلبناءو ، وقابل حللختبار واحلتجربة وحلم يسبق أن تم نقضه.

:الةنظرية هي بةناء محكم
حلكن احلداروينية مترفككة لبعد دحدو ، ول يودجد أب وادحد تطوري حلكائن دحي وادحد على ودجه الرض

ازا وتطواراو ، رمن هو الب احلمباشر حللنسان احلحاحلي احلذي هو أكثر احلكائنات تميي النو ، ول نعر ف 
اضا أكثر احلكائنات محاواحلة حللحرفاظ على نرفسه قبل ظهور النسان احلحاحليو ، هل كيعقل أنه ل وهو أي

.فهل؟يودجد حلهذا الب أي أثر على ودجه الرض مع أننا وصلنا حللهيجز بوزون وحللسيانو بكتريا
كيعقل أن نظل عادجزين عن احلوصول لرقى كائن دحي في احلودجود وأدحرص احلكائنات على نرفسه
وأفضل كائن استطاع أن ينتصر في منظومة احلصراع من أدجل احلبقاء؟ ومع ذحلك ل نعر ف من

هو !

الةنظرية العلمية مستةندة إلى الدليل:
أين هو احلدحليل في احلنظرية احلداروينية؟ أصل احلداروينية نظرية فلسرفية تأويلية ل أكثر!

الةنظرية العلمية مستةندة إلى الدليل لوالشاهد من خلل التجربة:
ل تعر ف احلدارورينية كلمة تجربةو ، فاحلداروينية قامت على أن بروز النف ها م حللنظارة إذن ظهر

احلبروز النرفي حلبحث النسان عن مكان كيعلق عليه نظارته ... هذ ه هي احلتجربة احلداروينية ..
احلعربة قبل احلحصان .. !

الةنظرية العلمية هي تعبير مةنظم لومصاغ يبةنى على كل الملحظات السابقة:
ال دحشرة   هذ هTardigradeل تملك احلنظرية احلداروينية أي ملمس من احلتنظيم أو احلصياغة! فمث

وحمل هذ ه احلحشرة2احلحشرة ل يتعدى طوحلها   ملليمتر بحجم احلنقطة احلتي تودجد في آخر احلجملة.و ، تت
وحمل دردجة دحرارة إحلى دحود 20°ـ حلمودة 273,9احلتعورض حلدردجة دحرارة  °+و ، تعيش190 ساعةو ، وتت

 ميغاباسكال (ستة مورات دردجة احلضغط بأسحق احلمحيطات) مع600تحت ضغط مائي ستاتيكي 
ون   ميغاباسكال كافية حلسحق احلخليا وإدحداث أضرار باحلغشاء احلخلوي واحلبروتوناتو ، حلماذا30احلعلم أ

ودجج دحشرة ال  بهذا احلكوم من احلمقدرة على تحومل ظرو ف لتتوادجد في احلطبيعة وحلمTardigradeكتد
تتوادجد وحلن تتوادجد ؟  أين احلتنظيم واحلصياغة في احلداروينية ؟ هذ ه احلحشرة تسير عكس احلتنظيم

وعكس احلصياغةو ، لن أرقى احلكائنات ل يودجد به سلح وادحد من أسلحتها ..أرقى احلكائنات يرفقد
وتؤكد عجز احلداروينية فيأبسط أسلحة هذ ه احلحشرةو ، إذن هذ ه احلحشرة تمثل ردة على احلداروينية! 

تحليل ظاهرة احلمنظومة احلحياتية على الرض!

الةنظرية العلمية يمكن استخدامها في التةنبؤ بالظواهر:
شرط احلنظرية احلعلمية أن تكون قادرة على احلتنبؤو ، هذا شرط حللنظرية احلعلميةو ، حلكن احلداروينية ل

تمتلك شرط احلتنبؤ ول تعر ف شيء عن احلتنبؤو ، وحلو دحصلنا على احلمحتوى احلمعرفي حللمادة قبل
ظهور دحياة فيستحيل أن نتنبأ بظهور دحياةو ، وحلو دحصلنا على احلمحتوى احلمعرفي لي كائن يستحيل

أن نتنبأ بالتجا ه احلذي سو ف يتطور حله هذا احلكائن ! 

الةنظرية العلمية لم يسبق أن تم نقضها: 
تم نقض احلداروينية تنظيرايا ودحيوايا وأدحيائايا وفيزيائايا وكيميائايا ورياضايا وإدحصائايا بل ودحتى

فنايا .. !
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على يد كبار احلعلماءو ، عندما يقرر [وحليم ديمبسكي] احلحاصل علىتم نقض الدارلويةنية تةنظيرريا 
تسع شهادات دجامعيةو ، منها دكتورا ه في احلرفلسرفةو ، ودكتورا ه في احلرياضيات من دجامعة شيكاغو

 أن  احلداروينية كأسطورة ل علقة حلها باحلعلمو ،و ، The Design of Lifeعندما يقرر في كتابه 
ويؤكد ذحلك بالدحلة وهو رسمايا انتصر في عدة مناظرات أدجراها مع مناصري نظرية احلتطور ..

ثم نترك كلمه حلكهنة الحلحاد احلجديد فالمر فلسرفة ودين وحليس علم!

 فاحلكائنات احلضعيرفة ما زاحلت تحيا دجنابا إحلى دجنب مع احلكائنات احلقوية -تم نقض الدارلويةنية حيوريا
.رغم أنف كل دارويني -

 احلتي تحدثنا عنها ساباقا .Tardigrade عن طريق دحشرة ال تم نقض الدارلويةنية أحيائريا

 فقد تم اكتشا ف احلدور احلمذهل احلذي يلعبه كأوكسيد احلنيترودجين فيتم نقض الدارلويةنية فيزيائريا
 مجرد ذرة ل أكثرو ، مليارات احلمليارات منه لNOاحلتواصل بين احلخليا وأوكسيد احلنيترودجين 

تمل هذ ه احلنقطة في آخر احلجملة . و ، ينقل أوكسيد احلنيترودجين المر بالتساع إحلى الوعية احلدمويةو ،
مما يعني احلضبط احلتا م حلضغط احلد مو ، تخيل ان إشارة هذ ه احلذرة دجاءت خاطئة أو في غير موعدها ..

هذا يعني موت فوري حللنسانو ، بل إن ذرة أوكسيد احلنيترودجين تتحلل بعد عشر ثواني فقط من
 كيلو متر100احلقيا م بمهمتها ثم تأتي غيرها وتدخل دجميع الوعية احلشعيرات واحلتي يبلغ طوحلها 

حلتقو م بتبليغ احلرساحلة وضبط ضغط احلد م ثم تتحلل وهكذا..و ، تخيل مهمة في غاية احلخطورة كتوكل
حلذرة بل عقل ول دحياةو ، ول يملك أوكسيد احلنيرودجين أية بوصلة في طريقه بين احلشعيرات

كسبل احلتعقل احلبيوحلودجي شيائاو ، وهذ ه واحلشرايين ول يضل طريقه أباداو ، وهو ذرة بهماء ل تملك من 
ذرة ل تتطور فهي ذرة بهماء مودجودة على الرض منذ نشأتها إحلى الن وحلم تتطور وحلم يتم

انتخابها طبيعاياو ، ومع ذحلك تقو م بوظيرفة غاية في احلخطورة واحلدهشة مما يعني احلغاية من احلخلق
مهبة احلعقل دحتى حللذراتو ، ثم يأتي احلملحد ويقول صدفة وتطور وفهلوةو ، تخيل حلو واحلقصد احلمباشر و

ال من ذرة وادحدة حلصار ضغطك الن   و ،240/160انطلقت داخل دمك ذرتان أوكسيد نيترودجين بد
10ذرة عديمة احلشكل واحللون واحلحجم واحلتعقل واحلهد ف واحلبوصلة واحلحياة تتحكم في النسان كل 
ثواني من عمر هو ، وحلم كتكتشف هذ ه احلذرة أو هذا احلجزيء إل في تسعينيات احلقرن احلعشرين وقد

 ذرة احلموسم في أمريكاو ، وطباقا حلوظيرفة اوكسيد احلنيترودجين فإننا حلو1992اأطلق عليها في عا م 
 مليار نسمةو ، وهذا النسان احلودحيد سيدخل300دحسبنا المر باحلمصادفة فإنه سيحيا إنسان فقط حلكل 

 ثواني -10 ثواني – لن أوكسيد احلنيرودجين ينحل كل 10في ادحتمالت احلوفاة احلمباشرة كل 
 مليار .300وسيكون الدحتمال أن يبقى على قيد احلحياة حلعشرين ثانية فقط هو وادحد على 

كمنعم احلمبدع احلعظيم هو أغبى شيء في هذا احلودجودإ  وهو أدحقر قرار يمكن أنو ،ن احلكرفر باحلخاحلق احل
يتخذ ه أدحد تجا ه صادحب كل احلرفضل واحلخير واحلمنن واحلنعم عليه.

إذا كان إشراك آحلهة صغيرة مع ال – البن واحلروح احلقدس في احلمسيحية والصنا م في احلوثنيات
الخرى – هو شتم وسب مباشر ل كما في احلحديث احلقدسي فما باحلنا باحلذي ينكر ال من الصل .

إنا ل وإنا إحليه رادجعون .

 فمن أدجل إنتاج بروتين وادحد بسيط وظيرفي نحن بحادجة إحلى برميلتم نقض الدارلويةنية كيميائريا
يودجد بداخله خليط من الدحماض المينية بشرط أن يكون دحجم هذا احلبرميل مليارات مليارات

مليارات أضعا ف دحجم احلكونو ، ويأخذ فترة من احلوقت مليارات مليارات مليارات أضعا ف عمر
احلكون .... كل هذا من أدجل إنتاج بروتين وظيرفي بسيط مثل بروتين احلجلوبين احلمودجود داخل
احلهيمودجلوبين احلذي يحمل الكسجين على كترفه وينقله من احلرئة احلى خليا احلجسم احلمختلرفة ..

لكل منها وظيرفة محددة ل يتعداهاو ، وغاية ل يحيد عنها وأول ويودجد باحلجسم بليين احلبروتينات حل
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احلكائنات على الطلق - احلسيانو بكتريا - تكتظ بآل ف احلبروتينات احلوظيرفية عاحلية احلتخصصية ..
كل بروتين منها ادحتمال نشأته تحتاج إحلى احلبرميل سابق احلذكر .

 فطبقا حلبرحلنسكي عاحلم احلرياضيات فإنه عندما تقرر احلبقرة أن تتحولتم نقض الدارلويةنية رياضريا
 أحلف تغير دجسدي بهاو ، ول بد أن تكون هذا50إحلى دحوت - طبقا حلرفلسرفة احلتطور - فإنها بحادجة إحلى 

 واحلنتيجة احلتيو ،احلتغيرات متزامنةو ، ولبد أيضا من ودجود مليين احلكائنات احلوسيطة في كل تغير
رمن هو نعرفها دجميعا أنه ل ودجود لي من هذ ه احلكائنات احلوسيطة وفي احلنهاية يبقى احلسؤال:

احلمودجه حلهذا احلتغير؟ .

كمعدل احلزمنيتم نقض الدارلويةنية إحصائريا  فإننا حلو استخدمنـا سرعة احلتنوع بين احلكـائنات احلحية باحل
ممن كمرفترض أن نصل احليو م حلمردحلة أنه كل بضعة سـاعات تتطور كـائنات دحية  حلظهورهـا حلكان احل

ااكـائنات كأخرى و ، وتظهر كـائنات لول مـرة على ظهر الرض كل بضعة ساعات قليلة وطبع
هذا في احلحواديت فقط .

بعد أن يتشكل- وهذ ه كلمة فقط من باب احلدعابة- حلكن في احلواقع أنه نقض الدارلويةنية فةنيـراتم 
احلبروتين يقو م بمجموعة من احلحركات احلبلهوانية ويدخل في طليـات و احلتواءات وانحناءات كثيرة

 دحتى يحقق احلوظيرفة احلمطلوبة منهو ، ول يودجد في احلنهاية إل شكل محددProtein Foldingحللغاية 
باحلضبط وإل فقد احلبروتين وظيرفتهو ، يقو م احلبروتين بمليين احلطيات حللوصول في احلنهاية حللطية

احلصحيحة كل هذا في دجزء من مليون دجزء من احلثانيةو ، وبعد أن يأخذ شكل احلطية احلمناسبة يقو م
بوظيرفته احلمحددةو ، وحلو تأخر احلبروتين حلجزء من أحلف دجزء من احلثانية أثناء احلطي فإن سلسلته

 وادحتماحلية الشكال احلتي تظهر بعد احلطي لو ،احلطويلة ستلتصق على نرفسها ويتوقف عن احلعمل
بلو ، نهاية حلها وحلو خرج احلبروتين بشكل وادحد مخاحلف حللشكل احلمطلوب سيتوقف عن احلعمل

احلمدهش أن احلبروتين إذا انطوى باحلشكل احلصحيح فكل شيء على ما يرا مو ، أما في دحاحلة دحدوث أي
ارة أخرىو ، وهكذا تحصل معظم احلبروتينات على فرص مشكلة تقو م احلبروتينات احلمقترنة بنجدته م

كافيةو ، حلكي تصل إحلى احلطوية احلصحيحة في احلنهاية.. هذ ه كانت رقصة بيوحلودجية مذهلة حللبروتين؛
وحلذا أسميناها تحدايا فنايا تتم داخل خلية دحية مجهرية ل كترى باحلعين احلمجردةو ، ول يملك من يملك

مسككلم رأرفل ذرة عقل أما م هذا احلتحدى إل أن يخر سادجادا حللخاحلق احلقدير احلذى قال {رومفي رألنكرف
رن مصكرو  }.كتلب

الدارلويةنية الجتماعية

نظارا حلكون احلداروينية مجرد عقيدة فلسرفية تأويلية تتبنى منظومة احلصراع من أدجل احلبقاء ثم
حللصلحو ، فقد نشأت في كنرفها فلسرفات دموية كتتردجم هذ ه احلرفلسرفة في احلحياة على أرض احلواقع 

بادحة احلقتل احلجماعي في أوربا في احلقرن في إفظهرت احلداروينية الدجتماعيةو ، وهي أشهر مدرسة
احلعشرين بإسم احلتطور واحلبقاء حللصلح وقتل الخر ؟
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القوى يسيطر ثقافايا وفكرايا وبيوحلودجايا:   Social Darwinismدارلويةنية اجتماعية 
واحلضعيف ينسحب بهدوء إحلى أن يموت ..!!

أية محاوحلة حلمعاندة هذ ه احلمدرسة من دجهة احلملحد تعني أنه ضد احلتطور ..
ما احلرفرق بين النسان واحلبكتريا .؟ ما احلرفرق بين قتل مليين احلبكتريا بمجرد غسل احليدين وبين

إبادة دحضارة بشرية بأكملها .؟ 
حلماذا احلبحث عن غائية حللنسان .؟

حلماذا احلحرص على احلضعرفاء واحلمرضى واحلمساكين .؟ مجرد احلحرص عليهم أو احلدفاع عنهم هو
سير في ودجه النتخاب احلطبيعي ..! سير في ودجه قوانين طبيعية 

بل إن إبادة احلمعاقين هو تصر ف دارويني ل غبار عليه .

: "إن احلثروات كتحردد طبقا حلقانون احلبقاء حللقوى." James J. Hillيقول [دجيمس هل] 

 من احلخطأ احلشديد مجرد محاوحلة منع احلرفقر أو الفلس أو مساعدة احلضعرفاء:"Tilleيقول [تايل] 
 لنه يتعارضو ،أو محدودي النتاج... مجرد مساعدة هؤلء خطأ دجوهري في احلنظرية احلدروينية

اسا مع النتخاب احلطبيعي   وهو دجوهر احلداروينية ." natural selectionأسا

 فإن فكرة وسائل احلوقاية احلصحية وتدخل احلدوحلة فيSocial Status, p.414-415طبقا حلسبنسر 
احلحماية احلصحية حلمواطنيها وتلقيحهمو ، تعارض أبسط بدهيات النتخاب احلطبيعيو ، إن مساندة

احلضعرفاء أو محاوحلة دحماية احلمرضى واحلحرص على بقائهم يتأتي في تحد صارخ حلقانون
احلطبيعة .!!

بل إن أصل احلصراعات في احلحربين احلعاحلميتين الوحلى واحلثانية كان بسبب احلتنظير الحلحادي
واحلرؤية احلمادية حللبشر وترفضيل دجنس على دجنس وحلون على حلونو ، وهذ ه احلرؤية هي رؤية إحلحادية

100. %
يقول [تشارحلز داروين] في كتابه أصل النسان في احلرفصل احلسادس ما يلي :- : "في مردحلة

مستقبلية معينةو ، حليست ببعيدة و ، سو ف تقو م العراق احلبشرية احلمتحضرة على الغلبو ، باحلقضاء
على العراق احلهمجية واستبداحلها في شتى أنحاء احلعاحلم".

وهذا ما دحدث باحلرفعل خلل قرن وادحد من مقوحلته تلكو ، فقد قامت دحربان عاحلميتان كأبيـد فيهمـا
 مليون مصاب وكمعـاق)150 مليون قتيل و65مئات احلمليين من احلبشر ( 

 من دجامعة حلويال: "كان احلناسThomas knappيقول عاحلم احلتاريخ المريكي [توماس ناب] 
 بمنتهى احلشغف وكانوا يتمنون قيا م احلحربو ، وكان احلدافع1914ينتظرون احلحرب قبل عا م 

كطبقت حلسيطرة هذا احلرفرح عليهم هو سيطرة احلداروينية الدجتماعية على احلناس في تلك احلرفترة دحيث 
ا من احلداروينيةافي مدارس أوربـاو ، فهي ترى احلحرب دافعـاا حللرقي حللقوى ودافع حللنشاط و ، فانطلق
الدجتماعية فاحلحرب دحتمية بيوحلودجية لرتقاء القوى عبر مبدأ احلصراع احلدارويني.

فاحلقتال وسرفك احلدماء هو قانون احلطبيعة الحلحادي احلبارد .
كتب احلقائد احلنمساوي احلمجري احلجنرال [فان هودزاندور ف] احلقائد احلكبير في احلحرب احلعاحلمية كتب
ال ما تدعونـا إحليه الديـان"  يقول بعد انتهاء احلحرب : "احلحرب قانون احلطبيعة...علينـا أن ننسى قلي

James joll europe since 1870 peguin boks 1990 p.164

 احلحرب دحادجة أيديوحلودجية بقدر:"كتب [فريدريك فوربرنارد] وهو أدحد دجنرالت احلحرب احلعاحلمية 
دحادجة الدحياء في احلطبيعة حللصراعو ، وكتعطي نتائج مجدية من احلنادحية احلبيوحلودجية "
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 Man in process world .pub .co. newyork 1961 p.76

احلحرب احلعاحلمية ثمرة فلسرفة تعتقد أن احلصراع وسرفك احلدماء قانون احلطبيعة الزحلي .
يقول هتلر :- "يجب أن نكون مثل احلطبيعةو ، واحلطبيعة ل تعر ف احلردحمة أو احلشرفقة"

كمجرد معرقي أمر بدهي من منظور دارويني إحلحـادي مادي  فاحلتطهير احل
فاحلداروينية دحررت أتباعها من أية أعباء أخلقية مثاحلية ...

احلداروينية هي نظرية احللصوص والنتهازيين واحلمجرمين في كل زمان وكل مكان سواء فهموها
أو عملوا بمقتضاها دون دحتى أن يسمعوا عنها ... هي نظرية كل بادحث عن احلخطيئة؛ فهي نظرية

ككرفر وكأمهـا احلقذارة كما يقول [سه غور] . أبوهـا احل
ال دحتى وحلو أراد ذحلك من كل قلبهو ، سيظل بداخله حلكن النسان حلن يستطيع أن يكون دحيواانا كام

احلقبس الحلهي ووخز احلضمير الخلقي وصبغة احلرفطرةو ، وكلها عوامل تؤكد أنه حليس ابن احلطبيعة
رفضاو ، ويول ابن احلمادة إذ كيف يكون ابن احلطبيعة ويتمرد عليها ويرفض أن يكون دحيواانا كامل

كمرفصل على طراز داروين ! احلداروينية كقانون في دحياتناو ، فاحلواقع أن النسان حليس 

ثلسطورة باسم العلم الدارلويةنية ... ا

ذكرنا فيما سبق أن احلمنهجية احلعلمية لبد أن تكون قابلة حللملدحظة وقابلة حللتكرارو ، هذا شرط في
احلعلم احلتجريبي بدون هذا احلشرط تتحول احلنظرية إحلى فرضية شوهاء .. !

اما لن عاحل وقابلية احلملدحظة أو قابلية احلتكرار هذ ه أمور مستحيلة في احلداروينيةو ، وحلذا حلم يحدث أ
دحصل على دجائزة نوبل حلجهود ه في احلتطور أو في رصد سجلت احلمتحجرات .. هل ثمة دحليل

وادحد يمكن ملدحظته وتجربته وفاقا حللمنهجية احلعلمية يثبت احلتطور احلدارويني ؟ 

أقصى ما فعلته احلداروينية بعد عقود وبعد أطنان من البحاث أنها تعود دواما حللصرفر وتؤكد أن
أقصى شيء متاح حللثبات هو تكيف احلكائنات وتنوعها حلكن هذا حليس تطوارا وحلو كان داروين يعلم
أن هذا أقصى ما سكتثبته احلداروينية حلكان اشتغل بهوايته احلمرفضلة في صيد احلرفئران بعد احلهروب من

احلمدرسة –كما كان يذكر عن نرفسه-..!! 

ثم كيف نحصل على غشاء احلخلية بدون ذكاء وتدبير .. كيف نحصل على احلبروتين احلوظيرفي عاحلي
احلتخصصية بدون ذكاء ول عظيم صنعة .. كيف نحصل على هرمونات توزن بودحدات مليونية

في احلصغر تدير دحياة النسان كله بدون ذكاء وبمجرد احلصدفة واحلرفهلوة .. ؟
كيف نحصل على احلتناغم احلمدهش في احلطبيعة واحلتسليح احلذي يسمح حللقوي بأن يأكل وحللضعيف

اضا بأن يأكل واحلكل يتعايشو ، احلكل يتكاثر .. ؟!! أي
منذ متى كان احلتنوع تطوارا ؟ 

كلسود أو احلبكتريا دحتى تقتنعوا بعد م ودجود تطور ؟ أما مجرد هل نحتاج حلطبيعة ل يودجد بها إل ا
ودجود احلتنوع واحلسلسلة احلغذائية احلتي تستحيل بدونها احلحياة فحتما هناك تطور .؟ أحليس هذا إيمان

أعمى بل دحليل علمي ول مستند دحسي  ؟ 
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دحتى عصافير داروين في دجزر احلجالبادجوس صارت أكبر دحجة على احلخلق بعد أن كانت أصل
احلداروينية فما يحدث باستمرار هو تهجين: أي اندماج نوعين من احلعصاقير حلظهور نوع وادحد هذا

هو احلثابت في كل البحاث احلبيوحلودجية بين النواع وحلم يظهر يواما ما نوع دجديد .. 
وبعد احلتهجين يحدث النرفصال من احلعصافير احلمهجنة وهكذا .. حلكنها كلها نرفس احلرفصيلة ونرفس
الصلو ، وعلى احلرغم من أن دجزر احلجالبادجوس كانت ملتقى عشاق احلداروينية فلم كيعلن أدحدهم

عن أصل هذا احلتنوع فهم منذ احلبدء متنوعون ويتزاودجونو ، و طاحلما هناك تزاوج إذن احلنوع وادحد
اما في احلشكل وحلون بغض احلنظر عن احلشكل وطريقة احلكل م وشكل احلمنقارو ، فاحلبشر مختلرفون تما

احلبشرة واحلطول واحلوزن بل ودحتى نوع المراض دحسب احلبيئةو ، ومع ذحلك ثبت بيوحلودجايا أن دجميع
احلبشر على ودجه الرض من كأ م وادحدة وأب وادحد – دحواء احلميتوكوندريا وآد م كروموسو م واي –

وهم في تنوعهم احلشديد هذا يستطيعون احلتزاوج فيما بينهم . 

ل يأتي دارويني ويقول حلي أن احلغدد احلعرقية – احلتي كتخلص احلجسم من احلسمو م – تحوحلت إحلى غدد
كعمر احلجنين ودحسب دحادجته حلبنية – ذحلك احللبن احلذي خلقه ال حلنا بعنايـة وتركيز معين دحسب 

ودحسب طلباته من الدجسا م احلمناعية واحلبروتين واحلكربوهيدرات واحلدهون واحللقادحات – ويقول هذا
ما دحدث في مردحلة تحول احلزوادحف إحلى ثدييات .. ويطلب مني أن كأصدقه ..!!  

بال عليكم هل هذا منهج يبيت عليه صادحبه حليلة وادحدة مطمئن احلقلب أو قرير احلعين ؟ 

حلكن كما ذكرنا من قبل فإن سبب تمسك احلمجتمع احلعلمي باحلداروينية هو سبب فلسرفي نرفسي وحليس
ارة كأخرىو ،  .Phillip Eيقول [فيليب دجونسون] علمي وسنذكر مقوحلة فيليب دجونسون م

Johnsonكأستاذ احلقانون بجامعة كاحليرفورنيا أن احلعلماء يتمسكون باحلداروينية على احلرغم من 
هشاشة احلرفكرة خوافا على ودجاهتهم ومستقبلهم احلوظيرفيو ، وحلن يناحلوا دعاما حلبحوثهم حلو اعترضوا

اضا مشكلة أيديوحلودجية كبرى فاحلعلماء عندما يقوحلون كعرضة حللطرد... أي عليهاو ،وسيصبحون 
احلداروينية غير صحيحة إذن ما هو احلصحيح في ترفسير نشأة احلحياة ؟  .. هم يتمسكون بنظرية

خاطئة إذا كان احلبديل عد م ودجود نظرية كأخرى وهذا باحلضبط احلحاصل الن.
http://www.youtube.com/watch?v=AQd0f3x7UEI
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الفصل التاسع: اللحاد عةندما تكون له دلولة

 هل يمكن أن تةنشأ الخلق داخل مجتمع إلحادي

حلقد عاش احلجنس احلبشري آل ف احلسنين تحت تأثير احلدينو ، واستطاع احلدين أن يوفر دجميع أودجه
احلحياة الخلقية واحلقانونية واحلعقائدية ودحتى احللغةو ، ومن رثم من دحقنا أن نتساءل عما إذا كان من

 ؟ حلكي تنجح هذ ه احلمحاوحلة لبد من احلتنشئة في عزحلة تامة عنااحلممكن إنتاج دجيل ملحد إحلحاادا كامل
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كل دين وعن كل فن وعن كل دراما حللودجود النسانيو ، وإحلغاء كل ما يمكن أن يستحضر احلنشء
أمامه من رؤيا حلعاحلم آخر وباحلتاحلي إحلغاء دجميع العمال احلرفنية احلتي كتصور صراع النسان في
احلعاحلم وتطلعه حلعاحلم أفضل لن كل هذ ه المور ستؤدي إحلى شعور النسان بالغتراب في هذا

احلعاحلم وهو شعور ميتافيزيقي رودحاني بحت .. 
وهذا أمر صعب في احلوقت احلراهن لن احلملحدين يعيشون في ظلل احلدين ويمكننا أن نزعم أن كل

أخلق احلملحد هي مجرد تأثر باحلدين ومبادئه احلخلقية الساسية بطريقة صامتة غير محسوسة
وحلكنها ثابتة .. فقد تربى احلملحد في ظلل احلدين عشرات احلسنين وهو في نقد ه حللدين يتأثر بأخلق

من ينتقدهم و ، إن دجوهر النسان في أخلقياته وحليس في طبيعته احلمادية هذ ه دحقيقة ثابتةو ، إن أخلق
احلملحد هي عطية احلدين هكذا علينا أن نزعم إحلى أن ينشأ مجتمع إحلحادي كامل .. 

الن هل يمكن احلتأسيس حلليمان بالنسانية احلمجردة ؟؟
روهةم ل يقل عن احلوهم احلديني احلخاحلص"و ، وأثبت يقول [ماركس] :"إن المل في النسانية احلمجردة 

وفي احلبيان احلشيوعي تودجد هذ هو ، [حلينين] أن الخلق خدعة ميتافيزيقية - خدعة احلبردجوازية - 
.احلعبارة :" احلعمال يرفضون الخلق "

ال  ونرفترض أنه تم احلتأسيس حللمجتمع الحلحادي احلكاملو ،حلكن حلماذا ل نكون أكثر ترفاؤل وأكثر تنز
و ،حلكن في هذ ه احللحظة على دعاة الحلحاد أن يطلبوا من احلناس مزيادا من احلمثاحلية واحلتضحية ربما

وكما يقول [دجون حلوك] أكثر مما طلب أي نبي من قومه باسم احلدين فليس رثم إغراءات ماورائية ..
ككل أمل النسان قاصارا على هذا احلعاحلم و ، وإذا كنا نستمتع باحلحيـاة هنا في هذ ه احلدنيـا " إذا كان 
فحسب فليس غريابا ول مجافيـاا حللمنطق أن نبحث عن احلسعادة وحلو على دحساب الباء والبنـاء

إنها معضلة وأي معضلة ."

وحلو افترضنا أن احلملحد قرر أن يؤسس حلمجتمع إحلحادي كاملو ، هنا سيظهر احلسؤال : ما الساس
احلذي سيعتمد ه احلملحد وما احلقاعدة احلتي سينطلق منها حليقنع احلناس بقيمة الخلق من منظور مادي ؟
كيف سيتعامل احلملحد مع احلملحد احلمعاق في مجتمعه الحلحادي هل سيدفعه حللنتحار .. وبذك يكون

قد خد م النتخاب احلطبيعي أ م سيعارض احلنظرية ؟
كيف كيسلي احلملحد احلمعاق عن إعاقته .. كيف كيسلي احلكاددحين واحلمعوزين في هذا احلعاحلم ؟ 

هل سيقو م بتعقيم احلمعاقين ذهنايا بحيث ل ينجبون أ م سيعاند النتخاب احلطبيعي ؟ 
هل سيكون هناك زواج داخل احلمجتمع الحلحاديو ، أ م كما قاحلت [سيمون دي بوفوار] أن احلزواج

وتكوين كأسرة خديعة كبرى ؟ 
هل سيمنع احلممارسات احلجنسية احلشاذة داخل احلمجتمع الحلحادي وما هي احلمبررات احلمادية حلذحلك

احلمنع ؟ 
اسا عقلايا حللخلق داخل منظومة الحلحادو ، يستحيل أن نجد داخل عاحلمه ما يستحيل أن نجد تأسي

كيرفرح النسان أو يسليه أو يؤسس حلقيمه أو يؤسس حلمبادئه أو يؤسس لخلقياته .. يستحيل أن نجد
داخل منظومته ما يجعل النسان إنساانا .. إن الحلحاد ل يصلح حلتحليل ظاهرة احلودجود النساني!

ماذا حلو أثبت احلعلم أن احلجنس البيض أفضل بيوحلودجايا من احلجنس السود وأنهم في مرتبة أعلى في
سلم احلتطورو ، هل سيتم احلرفصل احلعنصري بين احلبيض واحلسود داخل احلمجتمع الحلحادي أ م ستتم

معاندة احلعلم واحلبيوحلودجيا ومعاندة النتخاب احلطبيعي وإقرار احلمساواة بين احلبيض واحلسود وساعتها
ستكون أكبر خيانة حللتطور وأكبر ضربة حللعقلنيين ؟ 

ماذا حلو أثبت احلعلم ترفوق احلردجل على احلمرأة وأن احلردجل في مرتبة أعلى بيوحلودجايا من احلمرأةو ، هل
ستتم احلمساواة بين احلجنسين داخل احلمجتمع الحلحادي أ م سيكون هذا مطلب غير علمي غير عقلني

عبثي ميتافيزيقيا يقف في ودجه احلتطور ودحتميات احلطبيعة ؟
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ماذا حلو ظهرت داخل احلمجتمع الحلحادي دعوة تعميمية تنادي بإحلغاء احلترفرقة بين احلبشر واحلحيوانات
واحلحشراتو ، بل ومحاكمة كل من يتعرض حللرفيروسات أو دودة الرض لنه بيوحلودجايا ل فرق بين

النسان ودودة الرض إل بضعة مليين من احلسنين ؟
حلماذا ل تتمتع احلطرفيليات احلمعوية واحلرفيروسات بحقوق مساوية حلحقوق النسان ؟

هل يودجد داخل احلمجتمع الحلحادي مصطلح البناء والباء ؟ أ م أن الطرفال سيدخلون مجمعات
خاصةو ، ويخترفي مرفهو م الب والبنو ، وتنتهي السرة كما دحدث على نطاق ضيق في روسيا

احلملحدة في الربعينيات فترة دحكم ستاحلينو ، ودحدث بنطاق أوسع في أحلمانيا في فترة دحكم هتلر ؟
صلح أمر احلعائلت ل يكمن في احلمباديء الحلحادية أو احلمادية وهذ ه من احلبدهياتو ، فنجاحإن 

تربية الولد ونجاح احلمؤسسة احلزودجية يتطلب تضحيات مدى احلحياةو ، وهي تضحيات ل عقلنية
بحسابات احلربح واحلخسارةو ، واحلكثير من مشاكل احلعائلت المريكية ( احلترفكك السري – هروب
الباء – ارترفاع نسب احلطلق ( سببه نظرة أفراد احلعائلة إحلى احلعائلة نظرة مادية إذ دحين تصبح

الحلتزامات احلعائلية أكبر مما ينتظر ه احلمتعاقد فإنه يسعى احلى إبطال شروط احلعقد .

--------------------------
كمقتبسة من كتاب السل م بين احلشرق واحلغربو ، علي عزت بيجوفيتش. بعض احلرفقرات 

مقارنة بين النسان البدائي لوأكثر الحيوانات تقدمرا

اماو ، حلودجدنا أن هناك فراقا دجوهرايا إذا ذهبنا نقارن بين النسان احلبدائي وبين أكثر أنواع احلحيوان تقد
ال إحلى قطيع من احلحيوانات وهي تبحث عن احلطعا م وتتصارع من أدجل احلبقاءو ، ثم ملزاماو ، انظر مث
انظر إحلى إنسان بدائي خائف مشوش بمعتقداته وكمحرماته احلغريبة أو غارق في أسرار ه ورموز ه

احلغامضةو ، حلقد انصب في وعي النسان منذ احللحظة احلتي دخل فيها احلتاريخ حليس أنه مختلف عن
اضا أن معنى دحياته ل يتحقق إل بإنكار احلحيوان احلذي بداخلهو ، فإذا كان احلحيوان فحسبو ، وحلكن أي

النسان هو ابن احلطبيعة كما يقوحلون فكيف تسنى حله أن يبدأ في معارضة احلطبيعة ؟ 
عندما يرفض النسان بعض رغباتهو ، وعندما يتمسك بمباديء أخلقية يعلم أنها كتضعف كرفاءته

فكل هذا ل يأتي من نادحية عقلهو ، بل إن كل هذا يؤكد على أصاحلة ظهور النسان!!

لض .. النسان ل يسلك في دحياته كابن حللطبيعة بل كمغترب عنها .. النسان متعذر فهمه غير را
هذ ه مرفاهيم يستحيل تردجمتها في قواحلب بيوحلودجية داروين أو دحتمية دوركايم .

إن ظهور الخلق تمثل أكبر ردة عن النتخاب احلطبيعي احلمزعو مو ، فالخلق تمثل ظهور مبدأ
دجديد مناقض حلمبدأ احلمصلحة واحلمنرفعة احلمعرو ف عند احلحيوان .

كمثير والستجابة .. احلغريزة واحلمصلحة .. حلكن النسان حليس كذحلك .. إدراك احلحيوان يدور بين احل
النسـان ظاهرة ضد احلطبيعةو ، ل يمكن بأي دحال رد ه إحلى احلنظا م احلطبيعيو ، فاحلحس احلجماحلي

واحلخلقي واحلوعي واحلمقدرة على مراقبة احلذات ووخز احلضمير الخلقي واحلهداية احلمرفـادجأة لعتي
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لع وباختيـار دحرو ، كل هذا يؤكد أصاحلة احلكافرين واحلمقدرة احلمطلقة على فعل احلخير واحلشر بشلكل وا
ظهور النسان .

احلحيوان عندمـا يذهب حللصيد يسلك سلوكـاا عقلنايا منطقيـاا يدور بين احلكرفاءة واحلمنرفعة .. احلمثير
والستجابةو ، حلكن ل يذهب النسـان حللصيد إل بعد أن كيخضع نرفسه حلطقوس ومراسيم ل تمت حلعاحلم
احلطبيعة احلمادي بصلة ... إن أصاحلة ظهور النسـان تظل دائمـاا بدون ترفسير عقلني فمن احلواضح

أن النسـان حلم يستجب حللعاحلم دحوحله باحلطريقة احلداروينية!!

فالنسـان دائم احلتطلع إحلى عاحلم آخر دحقيقيو ، وكأنه قد استقر في وعيه ملمح هذا احلعاحلم وكأنه كان
كطرد منه .. فيه يواما ما كثم 

ال حلكانت دحياته بسيطة خاحلية من السرار واحلطقوس احلغامضة فلو كان النسان دحيواانا كام
واحلمعتقدات واحلرموزو ، ول يعر ف احلحيوان شيائا من هذا كلهو ، وهنا يكمن معنى تلك احللحظة احلتي

ا دجديادا .اصنعت عصر

--------------------------
كمقتبسة من كتاب السل م بين احلشرق واحلغربو ، علي عزت بيجوفيتش. بعض احلرفقرات 

محالولة النسان إتقامة جةنة على الرض بعيردا عن الدين، انتهت إلى إتقامة أضخم
جحيم في تاريخ البشرية .

 مليون نسمة .10-8 من 1939-1936مات في دحملت احلتطهير احلستاحلينية احلملحدة من عا م 
اما في احلتاريخ من احلشيوعيين احلبارزين أكثر مما قتلت احلبردجوازية ورقتل ستاحلين احلملحد الكثر إدجرا

احلرأسماحلية على امتداد احلعاحلم .. رودوحليبا تشولكوفيتش 

وكان السم احلرسمي حللرقابة احلحكومية احلسوفيتية على العمال الدبية وكل الشياء احلمطبوعة هو
هيئة دحماية السرار احلحكومية في احلطباعة .

و في عهد ستاحلين كان يتم خطف احلنساء احلجميلت عن طريق ردجال بيريا ويقتادوهن إحلى
احلرؤساء .

وقد وافق ستاحلين احلملحد على قائمة احلشخصيات احلتي يتم تصرفيتها دجسدايا وكانت احلقائمة احلتي
 قوائم ( عمومي – دجنود سابقون – ردجال مخابرات سابقون –4أرسلها حله وزير احلداخلية تضم 

زودجات أعداء احلشعب ) و ، احلقوائم يتم تصرفيتها باحلرصاص ... احلمؤرخ احلسوفيتي يوري
بوريشو ف .

أرسل أندريه زخارو ف رساحلة إحلى دجورباتشو ف وكان من بين ما كتبه أردجو تحرير احلسجناء
احلمعتقلين في احلسجون احلعسكرية وفي مستشرفيات المراض احلعقلية .

.1988وكانت طباعة واستيراد النجيل ممنوعة في التحاد احلسوفيتي دحتى عا م 
يرى احلكسندر سوحلجنستين الديب احلروسي احلحائز على نوبل أن الرهاب احلسوفيتي حلم يبدأ مع
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 مليون سوفيتي55ستاحلين وإنما مع حلينين صادحب عقيدة احلكولج وبمودجب شهادة سوحلجنستين فإن 
اخترفوا أثناء احلحكم احلبوحلشرفي .

يقول احلكسندر سوحلجنستين في كتاب أرخبيل احلكولج" عندما يقف احلرفيق ستاحلين في مؤتمر
احلحزب يقف احلجميع ويبدأ مودجة من احلتصرفيق احلحاد دقائق طويلة في مردحلة دجنون ل كيطاق ويظل

احلتصرفيق مستمرا بينما يقف ردجال احلمخابرات في كل مكان وهم متنبهون دجيادا إحلى من سيتوقف
ال ويستمر احلتصرفيق ما يزيد على عشر دقائق متواصلة ... من أين حللدجداد هذا احلهوس احلجماعي أو

احلذي ل يوصف ول يقاو م ."
 و ، في احلحسابات1987يقول دجوزيف برودسكي احلشاعر احلروسي احلحاصل على نوبل حللداب عا م 

احلنهائية تتأحلف روسيا من ضحايا ودجلدين والدوار موزعة بينهما .
 في التحاد احلسوفيتي اتحاد احلملحدين احلمقاتلين وصدرت صحيرفة احلملحد احلمقاتل1925كأنشيء عا م 

في نرفس احلوقت تقريابا .
اعتبر حلينين احلدعاية احلمعادية حللشيوعية الحلحادية هي وادحدة من أصل ست دجرائم دجنائيةو ، تعارقب

 .1922و ، طباقا حللقانون احلجنائي احلذي قدمه حلينين عا م RSFSRبالعدا م 
واحلخلصة: احلداروينية شرط حللستاحلينيةو ، اختل ف احلتصرفيات احلبشرية وتطورها ل يمكن إل في عاحلم

حليس فيه إحله وحليس باحلطبع فيه إنسان .

----------------------
2004من كتاب : هروبي إحلى احلحريةو ، علي عزت بيجوفيتش .. دار احلرفكر دمشق –سورية 

رابطة الملحدين العسكرية
League of Militant Atheists

بعيادا عن احلملدحدة احلعرب احلكهنة احلناعسين أصحابنا ... ننتقل إحلى الحلحاد دحين تكون حله دوحلة ..
تم تأسيس رابطة احلملحدين احلعسكرية رسمياا في التحاد احلسوفيتيو ، واستمرت في عملها في احلرفترة

 1947 سنوات فقط - إحلى احلرفترة 8 - بعد تأسيس دوحلة احلحاد ب1925من 
 مليون عضو .6كانت تضم قرابة 

قامت رسمياا بقتل وذبح وتعذيب أصحاب الديان فيما ل يمكن دحصر ه ... 
قامت بطباعة احلمنشورات واحلكتب واحلدوريات حلنشر الحلحاد بين احلبسطاء في المة احلسوفيتية .

وانتقلت في احلثلثينيات من احلقرن احلرفائت إحلى مدن أسيا احلوسطى دحيث احلمسلمين فأعملت فيهم احلقتل
واحلتشريد واحلنرفي إحلى معكسرات احلعمل في سيبيريا .

 من أطرفال احلمدارس في التحاد احلسوفيتي كأدخلوا في احلرابطة .10%
كانت احلرفكرة احلرئيسية محاربة احلدين .. قتل احلمتدينين .. نشر الحلحاد .. هد م كل صور احلحياة

احلرودحية في احلبلد .
 أحلف مؤسسة دينية ومسجد وكنيسة عبر دول التحاد احلسوفيتي في احلرفترة42قامت احلرابطة بهد م 

 دحسب احلوثائق احلرسمية .1941 إحلى 1930من 
قامت احلرابطة بقتل مائة أسقف وآل ف احلرهبان وعشرات الل ف من ردجال احلدين الرثوذكسي .

وكانت احلرابطة تدفع احلحكومة احلسوفيتية دفعـاا إحلى مزيد من احلبطش بأصحاب احلديانات .
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وقامت احلرابطة بطباعة احلدوريات بإنتظا م حلنقد احلدين واحلهجو م عليه.
 أحلف دورية تدعو حللحلحاد وكتنرفر45 إحلى 1940وصل عدد احلدوريات احلخاصة باحلرابطة في احلعا م 

احلناس من احلدين .
إنه الحلحـاد دحين تقو م حله دوحلة ..

إنه الحلحـاد دحين ينتقل من احلتنظير إحلى احلتطبيق ..
إنه الحلحـاد بصورته احلحقيقية احلرفجـة احلوقحة تلك احلصورة احلتي ل يطيقهـا عاقل ويتأذى منها دحتى

احلرفادجـر ..!!
http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Militant_Atheists

ثملحدة رسمريا في العالم  كوريا الشمالية الدلولة الوحيدة ال
North Korea is officially an atheist state

 تم تقسيم شبه احلجزيرة احلكورية إحلى شماحلية ودجنوبية في1945عمقب احلحرب احلعاحلمية احلثانية عا م 
ذحلك احلوقت حلم يكن ثمة فارق بين احلدوحلتين احلوحليدتين.

 تم إعلن قيا م دجمهورية كوريا احلشماحلية احلديموقراطيةو ، وأعلنت كوريا احلشماحلية1948في عا م 
رسمايا إحلحادها .. واعتبر [كيم إل سونج] - مؤسس احلدوحلة - أن احلدين نوع من احلتضليل غير

علمي احلذي يجب مقاومته بشراسة ......احل
Kim Il Sung criticized religion in his writings, and North Korean

propaganda in literature, movies and other media have presented religion
in a negative light. The Juche philosophy often took the place of religion

and taught Koreans to see religion as an unscientific delusion .
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_North_Korea

اعا أن يؤدحلج احلمسأحلة سياسايا ويعتبر أن * ملحوظة هامة... سيحاول احلكاهن احلملحد احلعربي سري
كوريا احلشماحلية كتطبق الحلحاد من منظور شيوعي .. كوريا احلشماحلية تعتبر احلشيوعية أدحد أفرع

احلتطبيق احلسياسي ل أكثر وأن احلشيوعية أقرب حللحلحاد من احلرأسماحلية - يقول [بليخانو ف]
Plekhanov  احلشيوعية هي "تطبيق حللداروينية في احلعلو م الدجتماعية". - وإل فإن كوريا كتطبق

كل النظمة القتصادية واحلسياسية .. وتودجد بها منطقة كايسونج احلصناعية احلرأسماحلية .. وتقو م
 .. فل يمكن أدحلجة احلمسأحلة سياسايا .1991بتجربة احلنظا م احلرأسماحلي منذ عا م 

الدلولة الوحيدة التي تعمل بالةنظام الطبقي رسمريا في العالم هي الدلولة الوحيدة الملحدة كوريا
الشمالية:

وهوو ،  Songbunيتم فرز احلكوريين احلشماحليين إحلى ثلث مجموعات في نظا م كيعر ف باحلسونجبن 
كمعادين55٪ طبقة احلمترددين 25نظا م فرز طائرفي طبقي شديد احلحدة - طبقة احلمواحلين  ٪وطبقة احل

وهذا احلرفرز هو احلذي يحدد فرص احلعمل احلسانحة حللدجيال احلصاعدة وكمية احلغذاء احلتي يتم- ٪   20
تلقيها ونوع احلمسئوحلية احلتي كتلقى على عاتق احلشخص .

http://en.wikipedia.org/wiki/Songbun
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ووفاقا حللهيومن رايتس ووتش فإن النشطة احلدينية حلم تعد مودجودة في كوريا احلشماحليةو ، كما أن
احلحكومة ترعى احلجماعات احلدينية فقط حلتحاول خلق وهم احلحرية احلدينية... وحلذا فالقليات احلدينية بها

هي الكثر اضطهادا في احلعاحلم ... 
ل يودجد في كوريا احلشماحلية سوى أربع كنائسو ، ول يودجد بها كاهن رسمي وادحد..... احلذي يدير

احلقداسات هم أعضاء من حلجنة احلحزب .
http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2004/07/08/nkorea9040.htm

كمقدس دجريمة وفق احلقانون احلكوري احلشماحلي ورينص احلقانون ورسمايا كيعتبر الدحترفاظ بأي كتاب 
على أن أي سخص يحترفظ بأي نسخة من كتاب مقدس يتم إعدامه في ميدان عا م ويشهد هذا

.العدا م الل ف من احلكوريين دحيث يجري العدا م غاحلابا في ملعب كرة احلقد م 
 /http://arabic.rt.com/news/633358احلمصدر : 

ثمقدس فوررا في دلولة اللحـاد كوريا الشمالية  إعدام أي شخص يمتلك كتاب 
 دحكاما80أفادت صحيرفة "دجونغ إنغ احلبو" احلكورية احلجنوبية بأن كوريا احلشماحلية نلرفذت قرابة 

 مدن.7و ، وذحلك في  ودحد ه2013شهر نوفمبربالعدا م علانا في 
 أشخاص في ملعب كرة8كما تؤكد احلصحيرفة أن دحكم العدا م احلعلني في مدينة [وانسان] كنرفذ بحق 

 آل ف مواطن من بينهم أطرفال.10قد مو ، على مرأى ومسمع 
ويضيف احلمصدر ذاته بأن الدحكا م بالعدا م صدرت بحق احلعشرات بسبب الدحترفاظ باحلكتاب

احلمقدسو ، وهي دجرائم وفق احلقانون احلكوري احلشماحلي.
/http://arabic.rt.com/news/633358احلمصدر : 

إعدام أي شخص يحالول أن ثيغير فلسفته المادية إلى فلسفة مادية ثأخرى في دلولة اللحـاد كوريا
الشمالية :

يتم العدا م فوارا حلمن يستمع إحلى ثقافة كوريا احلجنوبية أو ثقافة احلغربو ، دحيث إنه في شهر نوفمبر
اما2013  تم إعدا م احلعشرات لتهامهم بمشاهدة احلتلرفزيون احلكوري احلجنوبي وهو نشاط محظور تما

في كوريا احلشماحلية . 
فالعدا م كان بسبب مشاهدة برامج تلرفزيونية كورية دجنوبية كأدخلت سارا مسجلة على أقراص

فيديو او ذاكرة يو اس بي .
واعتبر مسؤول ان "احلنظا م يبدو كأنه يخشى إمكانية تبدل عقلية احلناس ويحاول إخافتهم".

هذه هي صورة دلولة اللحاد الوحيدة في العالم 

عبادة الفرد:
كان نتيجة إحلحاد احلدوحلة تودجه احلجماهير احلتي ترفتقر إحلى احلقيمة احلعليا وتبحث عن احلمغزى احلرودحي

 و ، دحيث تتم بطريقة غيرcult of personalityوتعاني وخز احلرفطرة إحلى إعلن عبادة احلرفرد 
رسمية عبادة [كيم إل سونج] - مؤسس احلدوحلة احلكورية -وقد بث احلتليرفزيون احلرسمي احلكوري

احلشماحلي سجود احلجماهير حلتمثال من احلبرونز حلكيم ايل سونغو ، وبثت مشاهد مماثلة في أعقاب وفاة
كمسيطرة على احلوعي كيم دجونغ إيل - احلرئيس احلثاني حلكوريا احلشماحلية - وما زاحلت عبادة احلرفرد 

اضا عيد ميلد احلرئيس احلكوري احلشماحلي هي وادحدة من احلعطلت احلجمعي حللكوريين احلشماحليين .. أي
احلعامة الكثر أهمية في احلبلد.

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea%27s_cult_of_personality
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كوريا الشمالية هي دلولة اللحاد الوحيدة في العالم
كان التحاد احلسوفيتي وكوبا وبعض احلدويلت في آسيا - مثل كمبوديا - كتصنف على أنها دول

 و ، وبعد سقوط التحاد احلسوفيتي وانهيار احلشيوعية رسمايا في احلعاحلم كلهState atheismإحلحادية 
وحلم يبق في احلعاحلم إلو ،  secular stateأعلنت روسيا وكوبا وباقي احلدويلت أنها دول علمانية 

State atheismكوريـا احلشماحلية احلتي كتعلن أنها دوحلة الحلحـاد  .
http://en.wikipedia.org/wiki/Atheist_state

ثمحصلة   عام من اللحـاد 60لكن ما هي 
اما من الحلحاد احلرسمي اما من انقسا م احلكوريتين احلشماحلية واحلجنوبية وبعد ستين عا بعد ستين عا

حلكوريا احلشماحلية يمكن ملدحظة احلتاحلي :
 مليار244.3بينما ميزانية دجارتها كوريا احلجنوبية و ،  مليار دولر3.4ميزانية كوريا احلشماحلية 

دولر ... 
 مليار364 بينما صادرات دجارتها كوريا احلجنوبية و ،  مليار دولر1.1صادرات كوريا احلشماحلية 

دولر .. 
http://www.youtube.com/watch?v=BBlWZz99p9sاحلمصدر: 

ثمحصلة اللحـاد المادي الدلوغمائي . خزي لوعار هو 
 كأصيبت كوريا احلشماحلية بمجاعة راح ضحيتها قرابة مليون نسمة .1995وفي عا م 

1تخيل دوحلتين بنرفس احلقوة تنرفصلن وبعد نصف قرن فقط ونتيجة لحلحاد إدحداهما تصير قوتها 
 من قوة احلثانية ... ويموت مليون بسبب احلمجاعات بها مع أنها دوحلة ذات تسليح300على 

عملق .. ما احلذي يرفعله الحلحاد بالدمغة ؟ كيف يتحول الحلحاد إحلى هذا احلبؤس واحلشقاء واحلكراهية
حلكل شيء واحلحقد على كل شيء واحلخو ف من كل شيء وهذا هو عنوان كوريا احلشماحلية الن

..كيف حلمنظومة فكرية كالحلحاد أن تدمر دوحلة مثل كوريا هذا احلتدمير احلرهيب؟.؟؟ 

ثتصةنف كوريا الشمالية حاليـراعلى أنها طليعة الفشل في كل شيء 
ال حللفراد باحلنسبة حلعدد احلسكان  200أسوأ دوحلة في سجلت دحقوق النسانو ، أكثر دول احلعاحلم اعتقا

أحلف معتقل سنوايا يعانون أسوأ ظرو ف يمكن تخيلها على الطلق. 
www.amnesty.org/en/region/north-korea/report-2011احلمصدر : 

% من سكان احلشعب احلكوري احلشماحلي في ستة معتقلت عملقة فقط لنهم حليسوا1دحيث يوضع 
كملحدين .

احلمصدر :
www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/001/2011/en/2671e54f-1cd1-

46c1-96f1-6a463efa6f65/asa240012011en.pdf
كمعتقل كل عا م 10يموت   آل ف 

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/04/04/2012040401146.
html

ا حللحريات اأكثر دول احلعاحلم تطبياقا حلعقوبة العدا م احلجماعي وأكثر دول احلعاحلم كبت
هذا هو الحلحاد وهذ ه هي دوحلته .

تاريخ كوريا احلشماحلية في الحلحاد هو تاريخ احلبؤس واحلشقاء واحلتعاسة إنهم كيعدمون فوارا أي
صادحب دينو ، يعدمون فوارا بمجرد تغيير احلثقافةو ، أسخف وأغبى دوحلة في احلعاحلمو ، في مجاعة وادحدة

منذ عقد وادحد يموت فيها مليون نسمة مع أن بها تسليح عملقو ، إنها دوحلة احلسلح واحلقتل واحلقمع
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والبادة واحلتاريخ السود واحلمجاعة واحلحقد على كل شيء واحلخو ف من كل أدحد وكراهية كل أدحدو ،
هذا هو الحلحاد وهذ ه هي دوحلته احلودحيدة يا من كتبشرون بالحلحاد في بلدنا .

يكرهون احلجميع ويخشون احلجميع ويحقدون على احلجميع .. أكبر تسليح في احلعاحلم كان من نصيب
أكثر دول احلعاحلم إحلحاادا ... لنهم كارهون حللجميع ويخافون من احلجميع .

انظر للفرق بين تسليح كوريا الشمالية لوالجةنوبية :
 دجندي.1500000يودجد في احلجيش احلكوري احلشماحلي مليون ونصف احلمليون دجندي 

 دجندي.67000 أحلف دجندي 67بينما في احلجيش احلكوري احلجنوبي 
مع أن عدد سكان كوريا احلجنوبية ضعف كوريا احلشماحلية .

أكبر عدد من احلجنود في احلعاحلم مقارنة بعدد احلسكان يودجد في احلدوحلة احلودحيدة احلملحدة في احلعاحلم .
هذا هو الحلحاد 
هذ ه هي دوحلته.

عبادة الفرد في الةنموذل ج اللحادي

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

قكرCult of personalityعبادة احلرفرد  كمرف  : هي نزعة ميتافيزيقية تتجاوز باحلقائدو ، أو احلزعيمو ، أو احل
-1دحدود طبيعته احلمادية فكتضرفي عليه شيئاا من احلتقديسو ، أو احلعبادة . -

ول تكاد تخلو بؤرة إحلحادية على ودجه الرض من مرفهو م عبادة احلرفردو ، فرفي احلحقبة احلسوفيتية
انتشرت هذ ه احلظاهرة انتشاراا واسعاا بين أعضاء احلحزب احلشيوعي احلملحد احلحاكمو ، والدجهزة

 - رئيس التحاد احلسوفيتي - في نظرJosef Stalinالمنيةو ،. وأصبح احلملحد [دجوزيف ستاحلين] 
-2أنصار هو ، ومؤيديه من احلملحدين شخصاا معصوماا من احلخطأو ، وفوق مستوى احلبشر .-

ككلي احلقدرةو ، وككلي احلعلم  -allوكان دجوزيف ستاحلين يوصف رسمياا في تلك احلحقبة على أنه 
powerful, all-knowing اعتبرت احلصحافة احلسوفيتية احلرسمية1936و ، وبدءاا من عا م 

كلمم  -the Father of Nations .-3دجوزيف ستاحلين أبو ا

-4وبدأت كتعز ف احلترانيم حللب دجوزيف ستاحلين في كل مكان.-
 

قصص غرفة أو أكثر حلليقوناتو ، وصور وبينما كانت احلمنازل في عهد روسيا احلقيصرية كتخ
كملحدة غرفة كتسمى غرفة لصصت احلمنازل في عهد روسيا احل رخ احلعذراءو ، واحلشموعو ، واحلصلواتو ، فقد 

ستاحلين كتعللق فيها صور احلقائد دجوزيف ستاحلينو ، ويتم احلتقرب حله فيها وتقديسه دحقيقاة ل مجازاا .  -
5-

كملحد إحلى أن دجاء عا م  1956وظل تقديس ستاحلين أدحد العرا ف احلرسمية في التحاد احلسوفيتي احل
احلشهير في احلمؤتمر احلعشرين حللحزب احلشيوعي بعدKhrushchevوفي خطاب [خروتشو ف]  

وفاة ستاحلين بثلث سنواتو ، أعلن خروتشو ف غضبه احلشديد من عبادة ستاحلين قائل : " ل يجوز
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تقديس ستاحلينو ، ول عبادتهو ، لن هذا يخاحلف روح احلماركسية احللينينيةو ، ويجعل من احلشخص شبيهاا
- 6بالحله ." -

كلمة احلملحدة احلتي كانت تعبد ستاحلين رسمياا منذ عقودو ، وأقد م كان احلخطاب بمثابة صدمة كبرى حل
احلشباب على النتحارو ، وتعلرض احلكثيرون حلنوبات قلبية قاتلة ودحدثت مظاهرات في كل مكان

لن مرادجعات خروتشو ف خيانةة كبرى. - -7بالتحاد احلسوفيتيو ، واعتبروا أ

Sinoوكانت مرادجعات خروتشو ف سبباا مباشراا في انرفصال احلصين عن التحاد احلسوفيتي 
Soviet Split [ماو تسي تونج] و ، واعتبرت احلصين تحت قيادة احلملحدMao Zedongأن 

Bolshevik[خروتشو ف] بهذ ه احلمرادجعات يأخذ التحاد احلسوفيتي بعيداا عن الحلحاد احلبلشرفي 
Atheism. -8-

حلقد فهمت احلصينو ، وفهمت دجماهير التحاد احلسوفيتي دحقيقة النسانو ، فهموا أنه يستحيل أن يحيـا
كصغرى - قادة النسان بدون تقديس حلذاتو ، وبما أنهم فقدوا الحله فحتماا سكينزحلون احلقداسة على آحلهة 
كمقلدس احلغائبو ، واحلذي لبد أن يكون الحلحـاد - إنه وخز احلرفطرة احلذي ل يتوقفو ، وخز احلبحث عن احل

مودجوداا في دحياة النسان . 

وإذا دجال احلمرء بنظر ه في أردجـاء احلمعمورة هذ ه اليا م فلن يجد كبقعة إحلحادية خاحلية من عبادة
كملحدة على ودجه احلرفردو ، فرفي كوريا احلشماحلية - واحلتي كتصنف الن رسمياا أنها احلدوحلة احلودحيدة احل
لسة كمكر الرض  - نجكد وعلى ودجه احلتقريب أن معظم احلرفنونو ، واحلنحتو ، واحلموسيقىو ، والداب 

و ، وفي1953 احلملحد مؤسس كوريا احلشماحلية احلملحدة عا م Kim Il Sungحلتقديس [كيم إيل سونج] 
كمكرسة حللقائد احلعظيمو ، كوريا تتم رسمياا عبادة كيم إيل سونجو ، وكل احلمعاحلم الثرية في احلبلد 

ويتصدق احلناس في كوريا احلشماحلية مرتين في احلعا م و ،مرة في عيد ميلد كيم إيل سونجو ، واحلمرة
- 9احلثانية في ذكرى وفاته . -

كسلطات احلكورية احلشماحلية [كيم إيل سونج] أنه إحله  Kim و[كيم دجونج إيل] godبل رتصف احل
Jong Il إبن الحله son of god.-10 -

وتزعم احلمؤسسة احلرسمية في كوريا احلشماحلية أن كيم دجونج إيل البنو ، واحلذي كتوفي في احلعا م
-  11  أنه استطاع أن يتكلم ويمشي قبل أن كيكمل شهر ه احلسادس .-2011

ويتم احلحديث في كوريا احلشماحلية عن احلزعيم احلمقدسو ، واحلرئيس البديو ، وكيم إيل سونج احلخاحلق. -
12-

لث احلتليرفزيون احلحكومي احلكوري احلشماحلي سجود احلجماهير احلملحدة حلتمثال من احلبرونز حلكيم وقد ب
لث مشاهد مماثلة في أعقاب وفاة كيم دجونغ إيل - احلرئيس احلثاني حلكوريا كملحدو ، وب إيل سونج احل

كعطلت احلعامة الكثر احلشماحلية -و ، و عطلة عيد ميلد احلرئيس احلكوري احلشماحلي هي وادحدة من احل
أهمية في احلبلد.

كان نتيجة إحلحاد احلدوحلة أن تتجه احلجماهير احلتي ترفتقر إحلى احلقيمة احلعلياو ، وتبحث عن احلمغزى
احلرودحيو ، وتعاني وخزاا مفطريـاو ، وتبحث عن احلذات احلخاحلقةو ، إحلى إسقاط احلقداسة واحلعبادة على قادة

مكبـارو ، أو دحتى بعض احلغازات احلكونية- تقديس غاز كمرفكرين  دولو ، أو عسكريين أشداءو ، أو 
-  13حلدى بعض احلتجمعات الحلحادية في أمريكا -. - Argonالردجون 
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ول تكاد تخلو فعليااو ، بؤرة إحلحاديةو ، من تقديس احلرفرد أو عبادته.
 

وهكذا إذا غاب اليمان بال امتل احلمكان بالحلهة احلصغيرةو ، واحلوثنيات احلغارقة في احلجهاحلةو ، وكتصبح
اةو ، وأيسر استيعابااو ، وأقل تكاحليرفااو ، كهروب وقتي من احلدين إحلى بديل آخر أكثر مادي عبادة احلرفرد بمثابة 

والهم من ذحلك أنه أكثر ربحية مادياا قال ال تعاحلى : {واتخذوا من دون ال آحلهة حليكونوا حلهم
)و ، واتخذ احلمشركون آحلهاة يعبدونها من دون ال؛ حلتنصرهمو ، ويعتزوا بهاو ، حلكن81عزا}  (مريم : 

حلن تنرفعهم هذ ه الحلهة بشيءو ، وحلن تجلب عليهم إل احلنكد واحلحسرة .

في كتابهاKaren Armstrongونختم بقول احلكاتبة النجليزية احلشهيرة [كارن آرمسترونج]  
الخير مسعى احلبشرية الزحلي ال حلماذا:" أن النسان حلن يحيا بدون دينو ، فالنسان حليس دحيوانا

-homo religious".-14 وإنما هو إنسان ديني homo sapiens sapiensعاقل 

---------------
1 -http://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_personality
2-http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin%27s_cult_of_personality
3 -http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/3446/%D0%9E

%D1%82%D0%B5%D1%86
4 -http://www.fordham.edu/halsall/mod/stalin-worship.asp
5 -Catriona Kelly, "Riding the Magic Carpet", 202
6-

http://en.wikipedia.org/wiki/On_the_cult_of_personality_and_its_conseq
uences

In his 1956 "Secret Speech" to the Twentieth Party Congress, Nikita
Khrushchev famously denounced Stalin's cult of personality, saying, "It is

impermissible and foreign to the spirit of Marxism-Leninism to elevate
one person, to transform him into a superman possessing supernatural

characteristics akin to those of a god.
- احلمصدر احلسابق7
8 -http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Soviet_Split
9 -http://www.dailynk.com/english/read.php?

cataId=nk01500&num=6222
10 -http://www.mtholyoke.edu/~tompk20n/classweb/administration.html
11-

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/8292848/Th
e-Incredible-Kim-Jong-il-and-his-Amazing-Achievements.html

12 -http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea%27s_cult_of_personality
171- عبد احلوهاب احلمسيريو ، ردحلتي احلرفكرية دار احلشروق و ،.ص13
- كارن آرمسترونجو ، مسعى احلبشرية الزحلي : ال حلماذاو ، تردجمة د. فاطمة نصرو ، دار سطور14

25احلجديدة و ، ص
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دلولة السويد؛ أيقونة الملحدين العرب، لوكاتدرائية الحرية في العالم
رل  من أجل نظرة في العمق تقلي

بتسوانا وناميبيا ودجامبيا وموريشيوس واحلسنغال كلها دول أفريقية كتدار بأنظمة حليبراحلية علمانية
اما منذ عشرات احلسنينو ، حلكن بما أنها من أفقر وأدحقر دول احلعاحلمو ، حلذا حلن رأسماحلية ديموقراطية تما

يذكرها احلملحد احلعربيو ، بل سيتعامل مع هذ ه احلدول وكأنها غير مودجودة. 
دوحلة حليبريا الفريقيةو ، تعمل باحلدستور المريكي مباشارةو ، وعملتها احلدولرو ، وبها مجلس شيوخ

ومجلس نواب منذ أكثر من نصف قرن من احلزمانو ، وهي علمانية حليبراحلية عتيقةو ، وأهلها
حليبراحليون دجادا - يرقصون احلشارحلستون ويأكلون حلبان تشكلس ويرتدون أدحذية نايكي- ومع ذحلك

كمصنرفة كأفقر دول احلعاحلم على الطلق. دوحلة حليبريا 
احلملحد احلعربي أيضااو ، سيتجاهل هذ ه احلدوحلة.

اعا احلملحد احلعربي حلن كيققد م حلك إل بعض احلنماذج احلغربية احلتي يرى أن صورتها مشرقة دائمااو ، وطب
اما لن ثرواتها دجاءت نتيجة   عا م من50 عا م من الستعمارو ، و500لبد أن تكون مشرقة دائ

صندوق احلنقد احلدوحلي.

وفي احلغاحلب يكون تركيز احلملحد احلعربي احلمعاصر على دوحلة احلسويدو ، وحلذا نحن في هذا احلمقال
.!!ةننظر إحلى هذ ه احلدوحلة بشيء من احلحيادية .. ول ندعي كل احلحيادي

يقول الملحد : دلولة السويد من أكثر ديموتقراطيات العالم نجاحرا .
هذا صحيح حلكن احلسويد إحلى احليو م دوحلة ملكية دستوريةو ، يحكمها احلملك كارل احلسادس عشر

غوستا فو ، واحلحكم وراثي في احلسويد.
كحكم واحلسيادة في احلسويد يكون حللد مو ، ول علقة حللملكية في احلسويد وهذا يعني أن مقياس احلقيادة واحل

بردجادحة احلعقل أو الختيارو ، أو ما ترفرز ه احلصناديقو ، بل احلملك كينصب على احلعرش مدى احلحياة لن
واحلد ه كان ملكااو ، ل أكثر . 

يقول الملحد: دلولة السويد من الةناحية العسكرية دلولة محايدة تمامرا، لوآخر حرب دخلتها كانت
 1814عام 

و ، وكانت1814احلسويد باحلرفعل حلم تدخل دحرب منذ آخر دحملة عسكرية شنتها على احلنرويج عا م 
دحيادية في احلحروب احلعاحلمية.

وهذ ه ظاهرياا ميزةو ، حلكنها في واقع المر أنانية مرفرطةو ، وإيثار حللذاتو ، لن الوحلى أن تتدخل
احلسويد حلتمويل احلحرب على هتلرو ، وإيقا ف دجرائمه.

 احلتي ل يعرفها احلملحد احلعربي أن احلسويد سمحت حللنظا م احلنازي باستخدا ملكن المفاجأة العجيبة،
سككها احلحديدية حلنقل احلجنود واحلعتادو ، وأمدت هتلر باحلحديد واحلصلب من منادجمها احلتي تقع في

معماد احلصناعة احلعسكرية احلنازية اعتمد بشكل أساسي ودجوهري على دحديد شمال احلبلدو ، بل إن 
احلسويد. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_iron_mining_during_World_War_II
Koblik, pp. 303–313.
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يقول الملحد: دلولة السويد يكفي أنها دلولة مستقرة، لوهي من أتقل دلول العالم جريمة.
وهذا خطأ رهيبو ، لن معدلت احلجريمة في احلسويد مرترفعة حللغاية.

ومعدلت الغتصاب في دوحلة احلسويد هي العلى عاحلميااو ، دحيث تأتي في احلمرتبة احلرابعة بعد
فرنسا وأحلمانيا وروسيا.

http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes

 كانت دوحلة الغتصاب احلرسمية في أوربا.2009واحلسويد في عا م 
According to a 2009 European Union study, Sweden has one of the

highest rates of reported rape in Europe
http://www.thelocal.se/20090427/19102

 مليون نسمةو ، تم ارتكاب مليون ونصف9أما بخصوص احلجريمة فدوحلة احلسويد احلتي يودجد بها 
 ودحد هو ، مما يجعلها من أكثر دول احلعاحلم دجريمةو ، ومعدلت احلجريمة في2009دجريمة في احلعا م 

احلسويد ترترفع باضطراد في احلسنوات احلخمس الدحيرة.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Swedenحللمزيد : 

يقول الملحد : السويد دلولة الرفاهة الجتماعية .
وهذا كنسقلم به ... حلكنها تأتي في احلتصنيف احلعاحلمي بعد قطر واحلكويت .

% من دخل60بل وبحساب قيمة احلضرائب احلرهيبة احلتي ترفرضها على مواطنيها واحلتي تبلغ قرابة 
احلرفردو ، فإن احلدخل احلحقيقي حللرفرد يصبح أقل كثيراا مما يبدو عليه ظاهرياا.

 ٪ من دخله بعد احلضرائبو ، ول تزال احلضرائب في40ويحصل احلعامل احلعادي في احلسويد على 
احلسويد قرب ضعرفها في احلوليات احلمتحدة.

واحلعجيب أن دوحلة احلسويد كتصنف على أنها وادحدة من احلدول العلى في معدلت النتحار على
مستوى احلعاحلم .

وطبقاا حلمقال احلنيويورك تايمز " فإن احلسويد واحلدنمارك دول احلرفاهة الدجتماعيةو ، هما أصحاب
أعلى معدلت انتحار في احلعاحلم"

well.blogs.nytimes.com/2011/04/22/happiest-places-post-highest-suicide-
rates/

http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_Sweden

يقول الملحد: السويد تقريبرا دلولة ملحدة.
اضا خطـأ شديدو ، دحيث إنه طبقاا لدحصائية  % من احلشعب احلسويدي67 فإن 2012وهذا أي

% يؤمنون بودجود خاحلقو ، ونسبة ترك احلمسيحية باحلرفعل23% مسلمونو ، 5مسيحيونو ، إحلى دجانب 
في ارترفاع حليس في احلسويد ودحدهاو ، وإنما في التحاد الوربي كلهو ، لن احلصورة احلتي تقدمها

احلمسيحية حللحله تجعل احلنسبة في ارترفاع باضطرادو ، وهذا ل علقة حله بالحلحاد احلذي يتشوق إحليه
احلملحد احلعربيو ، واحلذي يعني إنكار احلصانع.

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=978164
هعلمها الرسمي. يكفي أن السويد ما زالت ملكية، لوالصليب هو رمز 

يقول الملحد : اترك كل هذا جانبرا، يكفي أن السويد تستقبل اللجئين لوتفتح ذراعيها للجميع.
كمجردةو ، وأي دوحلة في احلعاحلم ل ترفعل هذا المر من ال : هذا يدور في إطار احلمصلحة واحلنرفعية احل أو
أدجل سواد عيون احلمهادجرينو ، وإنما من أدجل احلربحيةو ، ومن أدجل تصدير صورة مشرقة حلنظامها
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 أحلف دولرو ، وكذحلك استراحلياو ، وبعض دول التحاد الوربي100ودحكومتهاو ، فكندا تطلب قرابة 
تشترط حللحصول على دجنسيتها قرابة نصف مليون يورو .

 أحلف يورو إحلى دحكومة ماحلطا كمنحة ل كترد و ،650وحللحصول على دجنسية ماحلطاو ، يلز م دفع 
 مليين يورو في10 أحلف يوروو ، واحلنمسا تطلب استثمار 500وبلغاريا تعرض دجنسيتها بمبلغ 

 أحلف100 أحلف يوروو ، ودجنسية احلدومينيكان ب 186احلعقاراتو ، وأرخص احلجنسيات سان كيتس ب
يورو.

http://www.cnbc.com/id/101198433

قصل مباحلغ من احلمهادجرين أكثر من تلك احلتي تصرفها رح ثانياا: احلسويد تقع في خانة احلدول احلتي كت
OECDعليهمو ، وبما يعادل ال ف احلكرونات سنوياو ، وفقاا حلمنظمة احلتعاون واحلتنمية. 

 دوحلة يكلرفون بلدانهم27وأوضحت دراسة دحديثة أن مهادجري خمس دول أوربية فقط من أصل احلـ 
احلمضيرفة مباحلغ إضافيةو ، تأتي أحلمانيا احلتي تحتضن شريحة واسعة من احلمهادجرين في احلمقدمةو ، حلكن

دحتى تلك احلزيادة في احلتكلرفة كتحسب بسبب معاشات احلتقاعد احلعاحلية احلتي تصرفها أحلمانيا حللقادمين من
أوربا احلشرقية بعد احلحرب احلعاحلمية احلثانيةو ، إذ أوضحت احلدراسةو ، أنه في دحال دجرى استثناء تلك

احلمعاشات احلضخمة من احلمباحلغ احلتي تصر ف على احلمهادجرينو ، فإن احلنتيجة ستكون زيادة ماحلية
كبيرة في ميزانية احلمانيا.

http://alkompis.se/news/swedish/6435/

وفي احلسويد يدعو دحزب سرفاريا ديموكراتنا احلعنصري احلمعادي حللدجانب ومنذ سنوات عدة إحلى
إدجراء تحقيق دحكومي في اتهامات تتعلق باحلمباحلغ احلماحلية احلتي تتكلرفها سياسة احلهجرة في احلسويد.

ثملحدرا ؟ هل كان هتلر 

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

كمجر م في تاريخ احلجنس احلبشري .. بعد [ماو تسي تونج] احلملحد كيصنف [أدوحلف هتلر] كثاحلث أكبر 
 مليون نسمةو ، و[دجوزيف ستاحلين] احلملحد - رئيس التحاد50-رئيس احلصين - بحصيلة قتلى 

 مليون نسمة .40احلسوفيتي - بحصيلة قتلى 
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

ثملحـدرا ؟ هل كان هتلر 
 واحلتي تعني ال معنـا شعار احلنازي ؟Gott mit unsحلكن ماذا عن 

ماذا عن رمز احلصليب في احلنازية ؟ 
  احلتي دعا إحليهـا هتلر ؟Positive Christianityماذا عن احلمسيحية اليجابية 
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رقلد م أدوحلف هتلر في بداية مشوار ه احلسياسي في أحلمانيا احلدعم حللكاثوحليكية الحلمانيةو ، حلكن مع وصوحله
كحكمو ، وقيادته حللرايخ احلثاحلثو ، قا م بإغلق دجميع احلكنائسو ، ودجميع احلمنظمات احلكاثوحليكية في حلل

احلبلد .. وقرر اضطهاد احلكاثوحليك رسميااو ، وسمح حلجوبلز وهملر وبورمان باضطهاد احلمسيحية في
احلبلد .

كتب [آلن بوحلوك] يقول " كان هتلر مادايا قاسايا وكان يرى أن احلمسيحية تقف في ودجه قوانين
النتخاب احلطبيعيو ، واحلبقاء حللصلح ."

 Bullock wrote that Hitler was a rationalist and materialist, who saw Christianity as a
religion "fit for slaves", and against the natural law of selection and survival of the

fittest.
Alan Bullock; Hitler, a Study in Tyranny; HarperPerennial Edition 1991; p219"

لسلم به عمواما من مقبل احلمؤرخين أن غاية هتلر فيما بعد احلحربو ، و على احلمدى احلطويل كم ومن احل
كانت احلقضاء على احلمسيحية في أحلمانيا.

ككتاب سيرة هتلر أمثال [آلن بوحلوك]  Ian و ، و[إيان كيرشو ف] Alan Bullockوقد إترفق 
Kershaw [يهواقيم فيست]و ، و Joachim Fest. على أن هتلر كان ضد احلمسيحية 

Hitler's Table Talkو هذا احلكل م أثبته هتلر نرفسه من خلل طاولت نقاشه مع مستشاريه 

قال هتلر في إدحدى طاولت احلنقاش  " احلمسيحية ديانة أسطورية واحلعلم يحطمها وسيثبت يواما ما
أنها أسطورية ."

Hitler's Table Talk 1941-1944, Cameron & Stevens, Enigma Books p.59-61

ويخلص [حلورنس ريس] إحلى أنه " ل علقة بين هتلر واحلمسيحيةو ، بل ل علقة حله باحلدين بشكل
عا مو ، وحليس هناك أدحلة على أن هتلر نرفسه في دحياته احلشخصية كانت حله أي عقيدة حلها علقة باحلدينو ،

أو احلمعتقدات الساسية حللكنيسة احلمسيحية." 
كانت علقة هتلر باحلدين علقة انتهازية ل أكثر .

إنه احلردجل احلذي حلم يكن يؤمن بالو ، ول باحلضمير..طباقا حللمؤرخ آلن بوحلوك 
 Alan Bullock; Hitler: a Study in Tyranny; 1991; p216

وحلم تكن احلمسيحية باحلنسبة حلهتلر أكثر من ديانة عبثية .
كمهندس عمليات هتلر " كان هتلر يرى أن احلمسيحية ديانةخاطئة ." يقول [أحلبرت سبير] 

 Inside the Third Reich: Memoirs. New York: Simon and Schuster, pp 95-96.

 أعلن هتلر حلجوبلز رسمياا أنه " يود حلو تسنح حله احلرفرصة لستئصال احلمسيحية1939وبدخول عا م 
من احلعاحلم كله .. فهي داء خطير ." 

Elke Frölich. 1997-2008. Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Munich: K. G. Sauer.
Teil I, v. 6, p. 272.

ومن احلغريب أن هتلر كان يؤمن يقيناا أن احلمسيحية تم تحريرفها على يد شاول احلطرسوسي –
احلقديس بوحلس – و ، وقد اعتبر أن احلمسيحية قد نضجت بما فيه احلكرفاية حلتدميرها .

In early 1937 he was declaring that 'Christianity was ripe for destruction
Ian Kershaw; Hitler a Biography; W. W. Notron & Co; 2008 Edn; pp.295-297

حلكن طاحلما أن احلمسيحية بهذ ه احلبشاعة باحلنسبة حلهتلرو ، إذن بماذا كان يدين احلردجل ؟ 
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 اقتبس مقوحلة هتلر دحين قال " نحنKonrad Heidenاحلمؤرخ احلنازي احلشهير  [كونارد هايدن] 
ل نحتاج إحلى إحله آخر سوى أحلمانياو ، ل يكون احلحب والخلص إل حلها ." 

Heiden, Konrad (1935). A History of National Socialism. A.A. Knopf, p. 100 

يرى كثير من احلمؤرخين احلكبار أن أدوحلف هتلر كان ربوبياا يؤمن بودجود إحله خلق احلكون ل أكثر
deismوهذا التجا ه مدعو م برؤية عامة حلمقولت هتلر وتصريحاته وطاولت احلنقاش ... 

احلخاصة به مع احلمقربين .
حلكن احلذي كيسقلم به دجميع احلمؤرخين بل خل ف كيذكر بينهم أن احلنازية احلتي أسسها هتلر كانت

"علمانية قائمة على احلعلم احلمادي احلتجريبي احلمعاصر ."
Richard J. Evans; the Third Reich at War; Penguin Press; New York 2009, p. 547

  أنAlan Bullockويرى أشهر احلمؤرخين حللحقبة احلهتلرية على الطلق وهو آلن بوحلوك 
 و ، هذا هو دين أدوحلف هتلر الول والخير.materialistهتلر كان مادياا كقحـاا 

ورأي بوحلوك أن هتلر حلم يؤمن يواما ما بال .
HarperPerennial Edition 1991; p219

كمعاداة هتلر حللمسيحيةو ، وكراهيته حللدين بصرفة عامةو ، وتأسيسه إذن احلذي ل خل ف عليه هو 
حللنموذج احلمادي احلعلماني احلقائم على احلعلم احلتجريبي احلمجرد .

كمستقرة ربما فكرة الحلحاد بصيغته احلتنظيرية احلمعروفة حلم يترفرغ هتلر لستيعابهاو ، حلكن دحتمـاا هي 
في ذهنه وحلو بصورة بدائية أوحليةو ، وهي احلتي دحررته من كل احلنوازع الخلقيةو ، أثنـاء تدمير ه

كشعوبو ، وإدحراقه حلديانات بأكملهاو ، وقيامه بترفريغ كل احلدول احلتي تحت يد ه من القليات كلمم واحل حل
والثنياتو ، كاحلغجر واحلسل ف واحليهود والقزا م واحلمعاقين . 

حلقد دحررت احلمادية احلعلمانية هتلر من أيه أعباء أخلقية مثاحلية .
حلقد كان هتلر يتبنى رؤية احلداروينية الدجتماعية في صراع احلضعرفاء مع القوياءو ، وقا م بتطبيقها

في دحروبه وفي إدحراقه حللقليـات .

، لوالتي تعةني: ال معةنـا، شعار الةنازي ؟Gott mit unsلكن ماذا عن 
و ، وكان1861 و ، هو وسا م احلتاج احلبروسيو ، وتم تصميمه عا م Gott mit unsشعار ال معنـا 

يحمل شعار المبراطورية الحلمانيةو ، وكان احلجنود الحلمان يضعونه على خوذاتهم في احلحرب
احلعاحلمية الوحلى.

إذن المر كتراثي ل أكثرو ، إنه شعار مجد المبراطورية احلبروسية احلعظيمة احلتي كان يتوق هتلر
لستعادتها.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gott_mit_uns

ماذا عن رمز الصليب في الةنازية ؟ 
نال هتلر وسا م احلصليب احلحديدي في احلحرب احلعاحلمية الوحلىو ، وكان يرفخر دجادا بهذا احلتكريمو ، وكان

مدحزبهو ، ومن هنا دجاء رمز احلصليب في احلنازية . يضعه تحت شارة 

  التي دعا إليهـا هتلر ؟Positive Christianityماذا عن المسيحية اليجابية 
هذ ه احلصياغة من احلمسيحية كانت أكبر دحليل على رؤية هتلر حللمسيحيةو ، فقد دعـا  هتلر في

و ، في برنامج احلحزبPositive Christianityعشرينيات احلقرن احلماضي إحلى احلمسيحية اليجابية 
ركتبة النجيل1920احلنازي عا م  و ، احلتي طباقا حله كتنكر سامية احلمسيح - أنه من نسل يهود - أو أن 

كصنرفت احلديانة احلجديدية من مقبل كنائس أوربا كلها أنها هرطقة وإحلحاد.  يهود ..و
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http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_Christianity

وطبقا حليوميات دجوبلز – وزير دعاية هتلر – " كان هتلر يكر ه احلمسيحية دجداا و ، من أدجل ذحلك قا م
بتأسيس حللمسيحية احلجديدة ."

Fred Taylor Translation; the Goebbels Diaries 1939-41 

بعض جرائم هتلر ...
إذن هتلر كان مادياا علمانيااو ، دحارب من أدجل النتخاب احلطبيعيو ، ودحـاول أن يجعل منه

أيديوحلودجيـة أحلمـانيا في احلقرون احلعشرة احلقادمة - احلرايخ احلثاحلث -و ، ومن أدجل هذا احلمبدأ قا م هتلر
و ، وهي فرقة إبادة القليات عديمة احلجدوى في أحلمانياو ، وكان يتمEinsatzgruppenبتأسيس فرقة  

تجريد احلضحايا من أية أدوات نافعة مثل دحشوات السنان احلذهبية و ، ثم يقو م احلضحايا بحرفر احلقبور
بأيديهم ثم كيقتلون وهم واقرفون في وسط احلقبر بمنتهى احلترشيـد واحلعقلنيـة احلمادية احلعلمانية .

 أحلف شاب عن طريق تمريرهم على400 أصدر هتلر قراراا بتعقيم 1933 يوحليو 14وفي 
ترددات عاحلية من أشعة إكسو ، دحتى يرفقدوا احلكقدرة على النجـابو ، فهؤلء احلشباب كانوا مصابين

كعصابية كثيرة ربمـا تضر الدجنة . بأمراض نرفسيةو ، و

يظن كثيرين  من احلعرب أن مشكلة هتلر كانت مع احليهودو ، وهذا خطـأ دجوهري في استيعاب
رؤيته حللنسـان والنسانية .. كان هتلر يرى أن الحلمان هم أرقى الدجناسو ، وأن احليهود أدحد

معرق الحلماني احلنقيو ، حلكنهم حليسوا احلودحيدين في احلصورة فهناك القليات احلتي تؤمثر على نقاء احل
احلكثير من العراق احلتي اختلطت بالحلمانو ، وحلذا حلم يقم هتلر بإبادة احليهود فقطو ، وإنما أباد احلسلفيين

واحلغجر والقزا م واحلمعاقين وأصحاب المراض احلنرفسية وأصحاب المراض احلمزمنةو ، وعد م
شهرة هذ ه القليات بسبب عد م ودجود حلوبي غربي يطاحلب بحقوقهم بعكس احلحال مع احليهود!

وبذحلك أصبح هتلر من أوائل احلذين يقومون بتطبيق النتخاب احلطبيعي عمليـااو ، ومن أوائل
احلشخصيـات احلتي استوعبت احلداروينية بصورتهـا احلحقيقية .

http://en.wikipedia.org/wiki/Untermensch

وحلذا يمكن اعتبار معسكرات العتقال احلنازيةو ، دحيث يتم إدحراق كل القليات والثنياتو ، هي أول
مسس حلها النسان احلمعاصر احلهوموسابين  و ، دحيثhomosapienمراكز النتخاب احلطبيعي احلتي يؤ

 على دحد تعبير هتلر دحين قا م بادحتللuseless eatersكيحرق في هذ ه احلمراكز عديمي احلنرفع 
 مليون بوحلندي حلهذا احلسبب.5.3بوحلنداو ، وباحلرفعل تم رسمايا قتل 

كان هتلر بةنموذجه الةنازي الصورة المثالية للمادية العلمانية التي دعت لها نظرية النتخاب
الطبيعي .

و ، أو احلقتلEuthenesiaو ، وهو احلمختص بعمليات احلقتل احلردحيم T4وقا م هتلر بتقرير مشروع 
احلعقلني دحيث يتم احلتخلص من احلمعاقينو ، وأصحاب المراض احلنرفسيةو ، وأصحاب المراض

احلمزمنةو ، عن طريق احلقتل احلمباشر. 

و ، بعمل تجارب طبية على احلمعتقلينو ، مثل تعريضهمbboukhnoualdوقا م احلدكتور [بوخنواحلد] 
كغر ف ترفريغ احلهواءو ، حلمعرفة كم يستطيع النسان أن يمكث دحتى يموتو ، وتعريضهم حلغازات سامة حل

حلمعرفة مدى فاعليتها واحلتركيزات احلمطلوبةو ، واحلقيا م بعمليات دجرادحية بدون تخدير حلمعرفة
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لرت احلرفترة احلنازية كمية عملقة من احلمعلومات احلطبية دردجات الحلم ومسارات العصابو ، وقد وف
في كافة احلمجالت .

وكان احلدكتور [راشر] كيعقرض مرضا ه حللتجميد حلمعرفة احلرفترة احلتي بعدها يموت النسانو ، ودردجة
احلتجمد احلكافية حللموتو ، وكان كأسلوب احلعمل هو تجميد احلسجناء تدريجايا مع متابعة احلنبض واحلتنرفس

واحلحرارة وضغط احلد مو ، بانتظا م وقد مات أغلب من تمت احلتجارب عليهمو ، واحلباقون كأصيبوا بلوثات
عقلية وتمت إبادتهم بعد ذحلك .

و ، فإن أحلمانيا احلنازية هي احلمكان احلودحيدو ، احلذي كان بوسعPrimo Leviوكما قال [بريمو حليرفي] 
كدجثتي توأمين كقتل في نرفس احللحظة . احلعلماء أن يدرسوا فيه 

http://en.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi

ك أدجريت في أحلمانيا احلنازية تجارب زرع احلغرغرينة في احلجروحو ، واحلحقن باحلميكروباتو ، كما
حلمعرفة السرع فتكا .

http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_crimes_against_the_Polish_nation

لقد كان أدلولف هتلر ماديـرا، يؤمن بمقررات الدارلويةنية، لوالنتخـاب الطبيعي، لوالبقاء للصلح،
 مليون نسمة، من أجل تطبيق هذه الفكرة .50لوتقامت الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها 

العلمانية تصحح نفسها بةنفسها

هذ ه أسطورة يروج حلها كدعاة الحلحاد احلعلماني في بلدنا فاحلعلمانية يستحيل تصحيحها من داخل
احلنموذج احلعلمانيو ،  لن احلمركز في احلعلمانية هو احلمادة واحلطبيعةو ، وأي تصحيح حللنموذج احلعلماني

حلن يخرج عن هذا الطار وحلن تستمد احلعلمانية قيمة من خارج هذ ه الطار وإل فقدت أهم
خصائصها وحلم تعد علمانية .. إذن حلو استمدت احلعلمانية قيمة ميتافيزيقية ما ورائية خارج الطار
احلمادي حلتدعمهاو ، في هذ ه احللحظة حلم تعد احلعلمانية هي تلك احلصورة احلتي كيبشر بها مؤسسوها ... 

يعلم احلجميع أن احلعلمانية فجة مستحيلة احلتطبيق ؛ حلذا يتم إدخال عناصر من خاردجها حلتجميل
ال سمح احلصورة وتحسين احلمنظر احلعا م وحلتلقى قبول حلدى احلقاعدة احلعريضة من احلناس ..و ، عندما مث

[أردوغان] بإدخال احلحجاب حللمؤسسة احلتركية كان هذا منافايا حلمباديء احلعلمانيةو ، ودحاوحلت
ادحة باحلرفعل أردوغان خاحلف أسس احلعلمانية احلمؤسسة احلعسكرية أن تقو م بانقلب كبير عليهو ، وصرا

في هذا المرو ، وحليست حله دحجةو ، حلكن احلجميع يعلم أن احلمشكلة حليست في أردوغان وإنما في
احلعلمانية احلشوهاء احلرفجة واستحاحلة تطبيقها بصورتها احلقبيحة .

إذن أي تصحيح حللعلمانية ل يكون إل في إطار احلنموذج احلمادي احلطبيعيو ، أي تصحيح خارج هذا
اما احلنموذج كيرفقد احلعلمانية أهم سماتها ... إذن ل يودجد تصحيح ول تجميل حللعلمانيةو ، واحلتصحيح دائ
يأتي من قيمة خارج احلعلمانية نرفسها وهذا يعني قصورها عن استيعاب الرادة احلبشرية ورغبات
احلمجتمع . وهذا يعني فشل احلعلمانية احلصريح واحلجذري في فهم متطلبات احلشعبو ، وإل ما دحدث

احلصراع احلرفتاك احلحاحلي بين [أردوغان] واحلمؤسسة احلعسكرية .. وهو صراع بين إرادة شعب وبين
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علمانية فجة .. صراع بين رغبات أمة وعلمانية دحقيقية تريد أن يتم تطبيقها باحلحديد واحلنار ...
صراع بين طمودحات التراك احلمشروعة وبين دحدود احلعلمانية احلتي ل يمكن تجاوزها !

الديموتقراطية بها خطأ فلسفي تقاتل

% من الصوات هو احلذي يقرر احلقانون واحلحقيقة واحلقيمة .51في احلدول احلديموقراطية فإن 
عدد الصابع احلمرفوعة هو احلمردجعية احلنهائيةو ، إنها ديموقراطية بل مردجعية فلسرفية أو أخلقية أو
ال على ديموقراطية عد الصابع معرفيةو ، وقد ضرب أدحد احلمرفكرين –د.عبد احلوهاب احلمسيري- مثا
بإدحدى مباريات كرة احلقد م : إذا أدحرز احلرفريق احلضيف أهداافا أكثر من اعضاء فريق احلبلد احلمضيف

فهل من دحق أغلبية احلمترفردجين أن يقرروا ما إذا كان احلرفريق احلمضيف هو احلرفائز أ م ل ؟ والدجابة
بطبيعة احلحال باحلنرفيو ، فإذا كان المر كذحلك باحلنسبة لهدا ف في مباراة كرة قد م فهل يصح تطبيق

هذا احلمنطق على شيء ها م حللغاية مثل احلقيم النسانية احلعليا وقوانين المة ..!!

كمتخذ دحيث واحلديموقراطية تدور في إطار احلنسبية احلكاملةو ، وترتبط بعدد الصابع احلموافقة حللقرار احل
يتم تمرير مشروع أي قانون برفرق صوت وادحد وهذا دجائز ديموقراطايا بغض احلنظر عن احلقيمـة

واحلغايـة ..
كلمية كما يسميها عاحلم الدجتماع [اوحلريش بيكر]   هي احلتيUlrich Beckerواحلديموقراطية ا

تسببت في اندلع دحربين عاحلميتين وغرق الرض باحلربا وكتجار احلبشر احلجددو ، وحلم تعد دحقوق
"واحلحد من نزوح احلمهادجرينPatriot Actالنسان تحظى بادحترا م فقانون الرهاب في احلغرب "

ورفض الدجانب كلها قرارات ديموقراطية سليمة!
واحلحزب احلنازي وصل إحلى احلحكم بطريقة ديموقراطية وكل قرارات البادة احلتي قا م بها احلحزب

تمت بطريقة ديموقراطية عقلنية رشيدة!

و احلمشروع المبرياحلي احلغربي قامت به دحكومات تم انتخابها بطرق ديموقراطية سليمةو ، وعمليات
احلسخرة والبادة كانت تحظى باحلموافقةو ، فهي مسموح بها ديموقراطايا.

هل علينا ان نقبل بهذ ه احلقرارات بما أنها نابعة من إرادة احلشعب أ م نرفض هذ ه احلقرارات
احلديموقراطية استناادا إحلى مردجعيات أخلقية متجاوزة ؟

احلعلمانية احلغربية الن بها ما يسمى ادحترا ف احلتأييد وادحترا ف احلمعارضةو ، فل يصح حللمعارضة أن
كمخاحلف بل هي معارضة على احلدوا مو ، أفكيراد تمثيل هذ ه احللعبة في بلدنـا حليقال تؤيد قرار احلحزب احل

عنا ديموقراطيين ومتحررين.؟

كان [هيجل] يعارض النتخابات احلمباشرة ويرى أنها ل ترفي باحلغرض .. فرفي احلدول احلرأسماحلية
تتبردجز احلبروحليتاريا أي يتم شراء أصواتها باحلمال كما يقول حلينين . 

ول ننسى أن مجلس احلشيوخ المريكي أغلبه مليونيرات رأسماحليين .. حلقد صارت النتخابات
مجرد اقتراع شعبي يدور دحول موضوعات تافهةو ، ويرتهن بمن يتابع احلتليرفزيون بشكل أفضلو ،

وصارت النتخابات مجرد استبدال مجموعة من احلمحتاحلين بمجموعة أخرى من احلمحتاحلينو ،
وأصبح احلناس يذهبون إحلى صناديق القتراع حللتصويت عرقايا حليكرفلوا حلمجموعتهم أن ترفوز بغض
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كدحجة هذا أو ذاكو ، وبات احلمرء كيصوت من أدجل مصاحلحه احلذاتية.  احلنظر عن 

ويرى [نعو م تشومسكي] أن احلديموقراطية احلغربية هي ديموقراطية باحلونية كاذبةو ، فل أدحد يعر ف
إل ما يرغب احلليبراحليون احلكبـار أن نعرفهو ، واحلسكان سيرضون بقرار قادتهم ذوي احلبصيرةو ،

فنموذج احلديموقراطية احلذي يرتضيه احلشعب يساوي باختصار نموذج احلسيطرة احلشموحلية .

وحلذا يقول نعو م تشومسكي حلقد عارضنا بثبات احلديموقراطيةو ، دحيث حلم يعد بالمكان احلسيطرة على
نتائجها.

--------------------------
بعض احلرفقرات مقتبسة من كتاب احلعلمانية احلجزئية احلعلمانية احلشاملةو ، د. عبد احلوهاب احلمسيريو ، دار

 احلمجلد احلثاني. 2002احلشروق طبعة 

حديقة حيوان البشر!
Human zoo

-هذا المقال بموتقع إسلم لويب-

أن العراق احلبشرية مجرد أنواع مختلرفة من احلكائنات أوضح داروين في كتابه نشأة النسان:
احلحيةو ، ل يربط بينهم رابطو ، وباحلعودة إحلى احلوراء فإنه يبدو من احلمستحيل الشارة إحلى أية نقطة

-1محددة يتحتم عندها استخدا م مصطلح النسانو ، وحلكنه أمر ذو أهمية قليلة دجداا.-

كمختلرفة احلتي تعيش بيننـا الن هي كائنات ومن احلعجيب أن داروين كان يرى أن الدجناس احلبشرية احل
كمختلرفةو ، وقد أقا م داروين احلتدحليل على ذحلك باستخدا م دحجة احلقملو ، فاختل ف نوع احلقمل في دحية 

احلسكان الصليين حلبعض احلقارات عن احلقمل احلذي يودجد في أوربا يؤكد اختل ف احلنوع بين احلبشر
احلحاملين حلذحلك احلقملو ، فالمر حليس مجرد اختل ف أعراق وإنما اختل ف أنواع.

 
يقول داروين : "باحلرفحص احلدقيق حللقمل احلذي تم دجمعه من أقطار مختلرفة من العراق احلمختلرفة

حللنسانو ، كودجد أنهم ل يختلرفون في احللون فحسب وحلكن في احلتركيب احلخاص باحلمخاحلب والطرا ف
وفي كل مرة يتم فيها احلحصول على احلعينات فإن الختلفات تكون ثابتةو ، وعندما شرد احلقمل احلذي

كان يعيش على سكان إدحدى احلجزر احلبدائيين وانتقل إحلى أدجساد احلبحارة النجليزو ، فقد مات في
و ،خلل ثلثة أو أربعة أيا مو ، وكان هذا احلقمل داكانا وأكبر في احلحجم وأكثر حليونة من احلقمل الوربي

لوهذه الحقيقة الخاصة بأن العراق النسانية يتم ابتلؤها بالطفيليات التي يبدلو أنها متبايةنة
بشكل خاص من الممكن تقديمها كبرهان على أن العراق البشرية في حد ذاتها من الواجب

-2."-تصةنيفها على أساس أنها أنواع مختلفة لومتبايةنة من الكائةنات الحية 
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كملقى على عاتق احلداروينيين فيما بعد واضحااو ، ول يحتاج احلتأخير فنحن بصدد وكان احلعبء احل
كمختلرفة كتسمى مجازاا بشر. احلبحث عن كائنات دحية 

وكانت بدايات احلقرن احلعشرين ملحمة احلمعاناة حللسود والعراق الفريقية والدجناس احلمغوحليةو ،
و ، وفي ethnological expositionsفظهرت دحدائق دحيوان النسانو ، واحلمعارض الثنية

كمهينة حللغايةو ، وعنصرية قبيحةو ، وداروينية فجةو ، كان يوصف هؤلء احلبشر بأنهم دحلقات صورة 
-3في سلسلة النسان احلقرد.-

 إحلى نهاية احلحرب احلعاحلمية احلثانيةو ،1870وكانت احلرفترة احلذهبية حلحدائق دحيوان احلبشر هي احلرفترة من 
وكانت كتعرض في دحدائق دحيوان احلبشر مجموعة واسعة من احلحيواناتو ، وبينها تودجد أقرفاص

تحتوي على بشر من مختلف الدجناسو ، وكان يوضع في القرفاص بجانب احلسود القزا م
-dwarves, albinos and hunchbacks .-4واحلمصابين باحلبهاق وكمحدبي احلظهور 

حلندن وميلنووكانت تودجد دحدائق دحيوان النسان في باريس وهامبورج وبرشلونة وأنتيورب و
 أن كيحضر مجموعة من احلنوبيينCarl Hagenbeck قرر الحلماني 1874ونيويوركو ، وفي عا م 

-5من مصر باعتبارهم أدحد احلحيوانات احلتي يتم احلبحث عنها حلملء بقية القرفاص .-
ربما ل يصدق الملحدين المصريين أن أجدادهم رسمريا كانوا داخل أتقفاص مةنذ أتقل من تقرن-

لوربع بإسم الدارلويةنية الملحدة العةنصرية الفجة القبيحة.- 

 دحيث قا م بعمل دجوحلة بهم فيCarl Hagenbeckوأدرت أقرفاص احلنوبيين احلدخل احلوفير ل 
باريس وحلندن وبرحلين .

Jardin  وتسمى Geoffroy de Saint-Hilaire قرر مدير دحديقة كوت 1877وفي عا م 
d'acclimatation ووصل عدد احلزوارللةنوبيين لوأهل السكيمو تنظيم دحديقتي دحيوان مستقلتين 

 إحلى عا م1877 دحديقة بين عامي 30إحلى ما يقارب احلمليون مما أتاح مضاعرفة احلحديقتين إحلى 
1912. 

 شخص من احلسكان الصليينو ،400 عرضت دحديقة احلحيوان احلعاحلمية في باريس 1889وفي عا م 
ال رهيبة مما ساعد في انتشارها في أنحاء أوربا. وكانت زيارات تلك احلحدائق تحقق دخو

-6 كانت تضم مصريين رسميرا .-1893لومن المدهش أن حديقة حيوان كولومبيا عام 

 كأنشئت في مدينة سانت حلويس بأمريكا دحديقة دحيوان تعرض احلكثير من احلرفلبينيين1904وفي عا م 
 و ،parade of evolutionary progressفيما كان كيسمى بموكب احلتقد م احلدارويني احلتطوري 

وكانت رساحلة دحديقة احلحيوان واضحة حللزوار وهي تبرير عبء احلردجل البيضو ، في استعمار
احلعاحلم وأخذ ثروات هؤلء احلبدائيين احلذين ل يعرفون قيمتها .

وكانت القزا م من غينيا احلجديدة كتعرض في قسم احلثدييات احلرئيسية في دحديقة دحيوان برونكس. 
 The Primate section of the Bronx Zoo -7-

وفي أدحيان كثيرة كانت تقو م بعض دحدائق احلحيوان بنقل قرى بأكملها مع تراكيب احلبيوت احلتي كان
يعيش بها هؤلء احلبشر مع كافة أمتعتهمو ، دحتى كتضرفي مزيداا من احلبهجة حللزوار .

-8 في احلعاحلم .-1958تم عرض احلقرية احلكونغوحلية في معرض بروكسل 

حلكن كيف كان هؤلء احلبشر احلمساكين كيمضون أوقاتهم في أقرفاص احلحيواناتو ، تذكر حلنا احلروايات
كعصابية أن متوسط احلرفترة احلتي يمضونها كانت ل تتجاوز ثلثة أشهر دحيث كيصابون بأمراض 
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ونرفسية خطيرةو ، وأقد م احلكثيرون منهم على النتحارو ، وكان أشهر هؤلء احلمنتحرين على الطلق
هو [أوتا بينجا] دحيث كان يعيش في إدحدى قرى احلكونغو وكان متزودجاا وحلديه طرفلنو ، وقد اقتيد

كعرض داخل أدحد القرفاص بجانب قرد احلشامبانزي في نرفس احلقرفصو ، ثم مع إنسان من قريته و
احلغاب وكان كيصنف كأدحد احلحلقات احلمرفقودةو ، وظل معروضاا في دحديقة دحيوان برونكس في

-9نيويورك شهوراا طويلةو ، ونظراا حلوضعه احلمأساوي فقد قرر النتحارو ، واحلتخلص من دحياته.-

بقي أن نقول أن دحدائق دحيوان احلبشر كانت في احلعقل الوربي منذ احلقرن احلسادس عشر احلميلديو ،
منذ أن بدأ الوربيون يجوبون احلعاحلم وكينشئون مستعمراتهمو ، وكان احلعقل الوربي يرى في هؤلء

احلزنوج والقزا م واحلهنود واحلسكان الصليين دردجة أدنى بكثير من احلجنس احلقوقازي البيضو ، وحلذا
ما فعله داروين صرادحاة هو تقديم احلمبرر احلبيوحلودجيو ، واحلمسوغ احلعلمي احلذي يتيح حلهؤلء مزيداا
من احلتنكيل والهانة وتدمير قرى بأكملها باسم احلداروينيةو ، وحلذا كانت دحدائق دحيوان احلبشر تودجد

- احلعا م احلذي أصدر فيه1870على استحياء قبل داروينو ، حلكن عصرها احلذهبي هو من عا م 
و ، فقد دحررت احلداروينية هؤلء من أية أعباء أخلقية1945داروين كتابه نشأة النسان - إحلى عا م 

في تعاطيهم مع بقية احلبشر. 

------------------------------
 .. تشارحلس داروين .. تردجمة مجدي محمودThe descent of manنشأة النسان - 1

52 .. ص 2005احلمليجي .. احلمجلس العلى حللثقافة 
402- احلمصدر احلسابق ص2
3 -Mullan, Bob and Marvin Garry, Zoo culture: The book about watching

people watch, Second edition, 1998, p.32
4 -www.discoverparis.net/newsletter.html?insight=3162983825694464
5 -http://mondediplo.com/2000/08/07humanzoo
6 -Anne Maxell, "Montrer l'Autre: Franz Boas et les soeurs Gerhard", in

Zoos humains. pp. 331-339
7 -http://www.modelminority.com/article750.html
8 -http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?

res=9C04E7D81F3EE733A25753C1A96F9C946797D6CF
9 -Philips Verner Bradford, Harvey Blume, Ota Benga: The Pygmy in

The Zoo, New York: Delta Books, 1992
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الفصل العاشر : بدائع الفوائد

ل يوجد ملحدلون في الخةنادق
 There are no atheists in foxholes
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هذ ه احلعبارة قاحلها احلرئيس المريكي احلسابق [أيزنهاور] و ، دحيث إن الحلحاد يخترفي في أوقات احلكرب
واحلشدة واحلكل يعود إحلى اليمان 

http://en.wikipedia.org/wiki/There_are_no_atheists_in_foxholes

  ": أدحد احلرفاق140يقول احلدكتور عبد احلوهاب احلمسيري ردحمه ال في كتابه ردحلتي احلرفكرية ص 
احلسابقين احلرفلسطينيين مع مجموعة من احلتروتسكيين دحضروا إحلى معسكر تدريب احلرفدائيينو ،

وبادروا صديقي باحلسؤال عن إطار ه احلنظري ومنطلقاته احلرفلسرفية ونقط ارتكاز ه احلعقليةو ، فادحتار
صديقي وحلكنه أخبرهم بأنهم في هذا احلمعسكر يؤمنون باحلكرفاح احلمسلحو ، ثم أضا ف أنه يمكنهم أن
يشاركوا بأنرفسهم في عملية عسكرية في احليو م احلتاحليو ، ثم أعد صديقي احلماكر عدة سيارات حلهمو ،

وتقد م احلموكب نحو منطقة دجبليةو ، ثم بدأ احلرصاص ينهال عليهم بتدبير سابقو ، وبطبيعة احلحال حلم
يصبهم سوء وحلكن كما أخبرني صديقي فقد تصر ف احلتروتسكيون مثل أي بشر أي اختبئوا تحت

احلسياراتو ، وحلكن ما فادجأ ه هو أن كل وادحد منهم بدأ يتلو أدعية دينية ويطلب احلعون من ال ." 

رها كدحولا مب مر رورف لة  رطقيرب لح  مري مهم مب رن مب ردجررلي رو مك  ككنكتلم مفي الحلكرفلل ردحلتى مإرذا  لحمر  روالحلرب قر  كرككلم مفي الحلرب رسقي كهرو الحلمذي كي }
رن رحلكه مصي لخمل كم رول  رعكولا ا مهلم رد رط مب مدحي كهلم كأ رظلنولا رألن رو لن  ركا رم قل  كك ممن  كج  لو رم كهكم الحل ردجاء رو ةف  مص رعا ةح  مري رها  ردجاءلت

قق رح مر الحل رغلي مض مب لر رل رن مفي ا كغو كهلم ريلب كهلم مإرذا  رجا لما رأن رن ..رفرل مري مك لشا رن احل مم قن  ككورن رهـمذم ه رحلرن لن  مم رجليرترنا  لن رأن رن رحلمئ احلقدي
رن } رمكلو لع ككنكتلم رت رما  ككم مب مدجكعككلم رفكنرنقبكئ لر رم رحريامة احللدلنريا كثلم مإرحليرنا  رع الحل لمرتا مسككم  رعرلى رأنكرف ككلم  لغكي رما رب كس مإلن رها احللنا ريا رألي

(23(يونس : 

الحلحاد هو موقف نرفسي ل أكثر . 
رن}(احلعنكبوت{ لشمرككو كهلم كي قر مإرذا  كهلم مإرحلى الحلرب لجا لما رن رن رفرل رن رحلكه احلقدي مصي لخمل كم رلل  رعكوا ا مك رد ررمككبوا مفي الحلكرفلل رفمإرذا 
 )65:

نشأة اللحاد

ل يودجد تاريخ محدد يمكن من خلحله إثبات بداية زمنية حللحلحادو ، فهو ظاهرة طرفيلية عبر احلزمان
مؤسس مذهب ل تودجد حلها دجذور دحتى عند احلسوفسطائيين احليونانيين احلكقدامىو ، ودحتى [أبيقور]

كمتعة  كمنحلة عاش عيشة متقشرفةو ، وكان رواقايا سامايا في أخلقهو ،احل ومؤسس احلمدرسة البيقورية احل
 واتخذ زودجةعاش ومات على مذهب أهل الديان في تبني الخلقو ، وترك النغماس في احلملذات

كملحدين ومزرعة وعاش بما كتدر ه عليه دروس احلعلم احلتي كان كيلقيها حلتلمذتهو ، ودحتى فوحلتير أول احل
كان يشرح فلسرفته الحلحادية حلزملئهو ، وفي نرفس احلوقت كان يشرحوالب احلرودحي حللحلحاد 

الخلق في إطار احلدين حلخدامه ويخشى على خدامه من الحلحادو ، وكان يدفعهم إحلى اليمان
بالخلق في إطار دينيو ، وكان يقول كلمته احلشهيرة:" حلو حلم يكن هناك إحله حلخانتني زودجتي

وسرقني خادمي" ..  و ، بل وقا م فوحلتير احلملحد في أواخر دحياته ببناء كنيسة باحلقرب من قصر ه
نقش على مدخلها "يا رب اذكر عبدك فوحلتير"و ، وادعى أنها احلكنيسة احلودحيدة احلمخصصة ل ودحد ه
على هذ ه الرضو ، أما احلكنائس الخرى فهي مخصصة حللقديسين وكان يرسل خدمه إحلى احلكنيسة

-1.-بانتظا م ويدفع أدجور تعليم أبنائهم قواعد احلديانة
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كمستقلة ل تودجد حله دجذورعبر كل احلتاريخ وحلذا يقول احلمؤرخ الغريقي [بلوتارك]: فالحلحاد كرفلسرفة 
"حلقد ودجدت في احلتاريخ مدن بل دحصونو ، ومدن بل قصورو ، ومدن بل مدارسو ، وحلكن حلم تودجد أبدا

مدن بل معابد".
ويقول[ ول ديورانت ]في كتابه قصة احلحضارة " ول يزال العتقاد احلقديم بأن احلدين ظاهرة تعم

اماو ، وهذ ه في رأي احلرفيلسو ف دحقيقة من احلحقائق احلتاريخية واحلنرفسية".- اعا اعتقاادا سلي - 2احلبشر دجمي

أما في بلدنا السلمية فلم يودجد ملحد وادحد في تاريخ السل م كلهو ، أما ما كيروى عن ابن
احلراوندي وابن احلمقرفع وابن سينا وأبو دحيان احلتودحيدي وغيرهم فعلى قلتهم احلشديدة حلم يكونوا

ملحدين الحلحاد الصطلدحي احلمعاصرو ، وإنما كانوا أتباع فلسرفات باطنية كما أوضحنا فيما سبقو ،
كسبكي في كتابه طبقات احلشافعية أن أغلب هؤلء أئمة مجتهدون حلهم وعليهم. بل ويؤكد تاج احلدين احل

كمعاصرو ، حلكن أغلب وفي عصرنا احلحديث يصعب بشدة ضبط تاريخ محدد حلظهور الحلحاد احل
 م مع بداية1789احلمؤرخين احلغربيين يؤرخون حلبداية الحلحاد في أعقاب هد م سجن احلباستيل سنة 

احلثورة احلرفرنسيةو ، وظهر فعلايا على احلسادحة احلعاحلمية بوصول احلبلشرفة حللحكم في روسيا في أعقاب
  م و ، حلكن بقليل من النصا ف سيظهر حلنا أن احلبلشرفة باحلرفعل كانوا ملحدين ودحاربوا1917ثورة 

اعا حلمجلة احلتايم في عددها احلصادر يو م   فإن عدد احلكنائس تقلص1956-1-1احلدين دحربا شعواءو ، وتب
و ، إل أن1956 آل ف كنيسة سنة4 إحلى 1917 أحلف كنيسة سنة 46في التحاد احلسوفيتي من 

احلبلشرفة احلشيوعيين حلم يكن إحلحادهم إحلحاادا علمايا أو فلسرفايا أو فكرايا بقدر ما كان إحلحاادا سياساياو ،
فاحلدين من منظور ماركسي هو أدحد احلبنى احلرفوقية بما في ذحلك احلمرفكر والدجتماع واحلسياسة واحلتقاحليد

واحلقيمو ، بينما القتصاد هو احلبنية احلتحتية احلودحيدة حللمجتمع احلماركسيو ، وكل احلبنى احلرفوقية هي
كمستقلةو ، وهذا يعني أن احلدين عامل عارض انعكاس حلهذا احلبناء احلتحتيو ، ول تودجد بنية فوقية وادحدة 

يتم إزاحلته في مردحلة لدحقة دحتى ينرفرد احلعامل القتصادي بإدارة المة احلماركسية و ، وحلذا فأغلب
إدحصاءات أعداد احلملحدين دحول احلعاحلم هي إدحصاءات مزيرفة وغير دقيقة باحلمرة؛ لن أي دوحلة

كحكم الشتراكي يتم تحويل عدد سكانها في دجداول احلبيانات من خانة احلدين إحلى خانة كتعلن احل
الحلحادو ، وهذا ما ذهب إحليه [صامويل هنتنجتون] في كتابه صدا م احلحضارات إذ يقول في ص

فمع مجيء احلشيوعية إحلى احلصين% من احلملحدين دحول احلعاحلم  92" كيشكل احلصينيون دحواحلي 108
تم تحويل كل أصحاب احلديانات الرضية إحلى لدينيينو ، في كل احلدراسات الدحصائية لصحاب

الديان في احلعاحلم ." وهذا تحويل قسري غير موضوعي باحلمرة. 

اءا على هذ ه احلرفكرة فالحلحاد انتهى بصورته احلمؤسسية من احلعاحلم مع وحلذا يرى احلمؤرخون أنه بنا
  م يمكن اعتبارها1989  م و1789  م .. فاحلرفترة بين عامي 1989انهيار التحاد احلسوفيتي سنة 

 و ،إذن الحلحاد في الصل فلسرفية طرفيليةThe Twilight of Atheismاحلعصر احلذهبي حللحلحاد 
بل دجذور أغلب أبعاد ه سياسية مجردةو ، وحلذا فاحلملحدون إحلى الن يتم تصنيرفهم في أمريكا على أنهم

اضا حللضطهادو ، وبحسب بحث استقصائي على مدار عامين قامت به دجامعة أكثر احلطوائف تعر
مانيسوتا المريكية فإن احلملحدين هم الكثر اضطهاادا في أمريكاو ، ويرفوقون في ذحلك احلشواذ دجنسيا

-3واحلمسلمين احلمتطرفين.-

وأمريكا أقوى دوحلة علمية في احلعاحلم  ما زاحلت تصنف احلملدحدة على أنهم غير مقبوحلين في
احا دجادا في احلكلمة احلتي قاحلها [دجورج بوش] الب دحين سأحلة احلمجتمع المريكيو ، وكان هذا واض

 " هل يمكن اعتبار احلملحد المريكي متساويا في احلجنسية1987صحرفي أمريكي في عا م 
واحلمواطنة مع غير ه من المريكان و ، وأصبح رد احلسيد بوش مشهورا دحين قال: " ل أعر ف إذا
كان من احلممكن اعتبار أن احلملحدين مواطنون أو دحتى اعتبارهم محبين حللوطن هذ ه أمة مودحدة

Atheist cannot be considered as patriotic citizenتحت راية ال ." 
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وطباقا حللواشنطون بوست في بحث آخر مستقل:" فإنه على احلرغم من دحصول احلشواذ دجنسايا على
بعض احلحقوقو ، وناحلوا بعض الدحترا م من احلمجتمع المريكي ما زال احلملحدون المريكيون
ارا وكراهية بسبب ما يبدونه من انعدا م حللخلق وعد م احلثقة يمثلون أكثر فئات أمريكا ادحتقا

ارا المريكيون في ورعونة في مبادئهم فإن احلمجتمع المريكي سريعا ما يلرفظهم و ، ويتردد كثي
إقامة علقة مع ملحد أو مجرد توحلي منصب وظيرفي أو دحتى احلمشاركة في فرق احلكشافة احلشبابية

اصة حلما يبدونه من صرفات عد م تحمل المانة في اختبارات احلتأهيل احلعسكري احلذي كتجريه خا
-4-."احلمؤسسات احلنرفسية احلعسكرية بأمريكا 

مقبول فيرساحلته في احلتسامح أن احلملحد غير وحلذا يرى [دجون حلوك] مؤسس احلدوحلة احلمدنية في 
ل يمكن احلتسامح على الطلق مع احلذين ينكرون ودجود ال .. فاحلوعداحلمجتمع احلمدني يقول: " 

واحلعهد واحلقسم من دحيث هي روابط احلمجتمع احلبشري حليس حلها قيمة باحلنسبة احلى احلملحدو ، فإنكار ال
-5دحتى حلو كان باحلرفكر فقط يرفكك دجميع الشياء ." -

اما فالحلحاد شذوذ فكري طاريء ل تقبله احلنرفوس احلسوية ول احلعقول احلسليمة. ختا

---------------
 214 صرفحة 38- قصة احلحضارة ول ديورانت احلمجلد 1
  99 ص 1- قصة احلحضارة  م2
3  -http://newsjunkiepost.com/2009/09/19/research-finds-that-atheists-

are-most-hated-and-distrusted-minority/ 
4 -http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-

dislike-atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story_1.html
57- دجون حلوكو ، رساحلة في احلتسامح ص5

الماركسية على المحك

قامت احلماركسية على كمصطلح الستغلل مقصوارا على معنا ه الخلقيو ، وهو مصطلح غارق
في احلميتافيزيقية - مصطلح ملوث ميتافيزيقايا-و ، دحيث ترى احلماركسية أن أصحاب وسائل النتاج

ةل خطير وهو ما احلمانع احلمادي من الستغلل ؟  يستغلون احلعمالو ، وهنا يتبادر حللذهن إشكا
هل ثمة مانع طبيعي أو دارويني أو بيوحلودجي يمنع من الستغلل ؟ 

هل ثمة قانون فيزيائي في احلطبيعة يمنع من الستغلل ؟
إذن ل يمكن نقد الستغلل إل من منطلق ديني ميتافيزيقي ما ورائي مجرد .

عندما قرر ماركس أن احلدين هو إدحدى احلبنى احلرفوقية - محاوحلة إزاحلة احلدين من احلمجتمع- كان ل
يدري أنه بذحلك يضع احلماركسية كلها على احلمحك.

لق دحقه هو الستغلل في صورته احلرائقة هو عنصر من عنصري احلخير واحلشر وإعطاء كل ذي دح
احلعنصر الخر .

لق دحقهو ، هذ ه أفكار ل ودجود حلها في عاحلم أفكار احلخير واحلشرو ، أفكار الستغلل وإعطاء كل ذي دح
مادي بيوحلودجي دارويني .

187

http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story_1.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story_1.html
http://newsjunkiepost.com/2009/09/19/research-finds-that-atheists-are-most-hated-and-distrusted-minority/
http://newsjunkiepost.com/2009/09/19/research-finds-that-atheists-are-most-hated-and-distrusted-minority/


يقول [إحليوت] في روايته الرض احلخراب :" إذا حلم تتخذ حلنرفسك إحلها فلبد أن كتقد م ادحترامك حلهتلر
أو ستاحلين ." 

يقول [دجون حلوك] :" إذا حلم يكن إحله ول دين فليس غريبا ول مجافيـا حللواقع أن تعيث في الرض
فسادا وحلو على دحساب الباء والبناء " 

اوة في إذن محاربة الستغلل في احلمرفهو م احلماركسي ل يمكن استيعابها ول يمكن إدخاحلها عن
الدبيات احلماركسية ؛ لنه ل مانع مادي أو بيوحلودجي أو دارويني من الستغلل .

اضا حلهذ ه السباب اعتر ف رئيس روسيا احلسابق [بوريس حلهذ ه السباب فشلت احلماركسيةو ، وأي
 :" حلم تكن بلدنا سعيدة احلحظ و ، فقد1991يلتسن] في خطبته احلشهيرة في موسكو في أول يونيو 

ال من اختيار بلد ما في أفريقيا حلهذاو ، رعنا احلقدر في هذا التجا ه فبد تقرر تجربة احلماركسية فينا و ، ودف
شرعوا في إدجراء هذ ه احلتجربة فينا نحنو ، غير أننا في احلنهاية أثبتنا أنه ل مكان حلهذ ه احلرفكرة فقد

دفعت بنا بعيادا عن احلطريق احلذي انتهجته دول احلعاحلم احلمتحضرةو ، وهو ما تعكسه دحقيقة أن أربعين
في احلمائة من احلشعب يعيشون تحت خط احلرفقرو ، بل ويعانون مذحلة دائمة إذ ل يتلقون احلسلع إل بعد

إبرازهم بطاقات احلتموينو ، إنها مذحلة دائمة تذكرك في كل ساعة بأنك عبد في هذ ه احلدوحلة ." 

حلقد فشلت احلماركسية على احلمستوى احلتنظيري و ، وفشلت على احلمستوى احلتطبيقيو ، وهذ ه نهاية
دحتمية حلكل مدرسة فلسرفية تتنكر حللدين؛ لنها بذحلك تقرر ذاتية احلهد م ليديوحلودجيتها وتطبيقاتها

احلمادية .

الخلق مبهاة أصحاب الديان

الخلق مبهاة أصحاب الديان واحلحجة الوحلى والكبر لهل اليمانو ، واحلتي يحق حلنا أن نحتج بها
كل يو م على بني حلحدان .

في احلبداية الخلق نوعان؛
أخلق مصلحية منرفعية أنانية ماديةو ، وهي تسمى أخلق احلمجتمع – كأعاملك بأدب كي تعاملني

بأدب – وهذ ه تسمى أخلق احلنرفاق وهذ ه حليست الخلق الصيلة احلتي يؤسس حلها الخلقيون –
أنبياء ومصلحين -و ، عبر كل احلعصور والزمان . 

وهناك احلنوع احلثاني من الخلق وهذ ه تسمى الخلق الصيلةو ، وهي الصل والساس وهي تأتي
ضد احلمصلحة احلشخصية .. أخلق غير مربحة عملايا ... ضد احلمادة .. ضد احلعقل .. حلم يتم احلرهنة
عليها عملايا أو عقلايا إحلى يومنا هذاو ، مثل أخلق احلزهد واحلتبتل واحلتضحيةو ، واحلعمل الخلقي غير

احلمقترن برفائدة مادية أو رياء أو منرفعة شخصية . 
هذا احلنوع احلثاني من الخلق ل ودجود حله في احلعاحلم الحلحاديو ، بل إن ودجود ه أو العترا ف بودجود ه

هو أكبر ضربة يمكن تودجيهها حللرفكر الحلحادي على الطلقو ، يقول [نيشه] في كتابه هكذا تكلم
زرادشت :- " اقهر احلضعرفـاء و ، اصعد فوق دجثثهم .. هكذا تكون ابن احلطبيعة "و ، فالنسـان من

منظور مادي أرضي هو كائن عضوي ذو ثلثة أبعادو ، دحدود احلطبيعة هي دحدود هو ، يسري عليه ما
يسري على احلظواهر احلطبيعيةو ، فهو شيء بين الشياء يمكن دراسته في إطار دوافعه القتصادية

واحلمادية فحسبو ، وباحلتاحلي فإن أي دحديث عن الخلق من احلنوع احلثاني هو ضرب من احلقول
كمجرد. باحلميتافيزيقياو ، وإدخال عناصر غير مادية على احلنموذج الحلحادي احلمادي احل
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فالخلق تمثل ثغرة في احلنظـا م احلطبيعي و ، تمثل تمرادا على قوانين احلمادة ..و ، وعندما دخل النسان
الول إحلى احلتاريخ برأس مال أخلقي مبدئي هائل كان في هذ ه احللحظة يؤكد على أصاحلة ظهور ه و

تمرد ه على احلطبيعة احلتي نشأ منهاو ، وصار هو احلمركز واحلطبيعة هي احلهامشو ، وصار سمو ه
اما دينية مجرد ه ل يمكن بحال ردها إحلى احلنظا م احلمادي احلمجرد .  وترفعه ودحريته قي

فالخلق ثغرة معرفية كبرى في احلنسق احلكوني؛ وحلذا ل يمكن إخضاعها حلقوانين احلطبيعة
ودحتميات ماركس احلتاريخية و ، أو دحتميات داروين احلعضويةو ، أو دحتميات دوركايم الدجتماعية .

قشر في احلعلو م احلطبيعية هذا الختل ف بين الخلق واحلطبيعة كيعقبر عن نرفسه في الختل ف بين احلمؤ
قشر في احلعلو م النسانية. واحلمؤ

يقول عاحلم الدحياء [بادجمهيلز] في بحث متخصص عن احلسلوك احلجنسي حلدى احلبشر عبر احلتاريخ:
ارا من أخلق احلبدائيين ومبادئهمو ، في احلعلقات احلجنسية دحتى " على احلعاحلم احلغربي أن يتعلم كثي

يتسنى حله احلرقي الخلقي احلحقيقي"
Bagemihl, p. 5.

فالخلق تسير عكس احلطبيعة أو بمعنى أدق ل علقة حلها باحلطبيعةو ، فالخلق ثغرة في احلزمان
فهي نتاج خلقو ، وال خلقها كاملة؛ لن ال ل ينتج ول يشيد وإنما يخلقو ، وهذا يؤكد أصاحلة ظهور

النسان .
في عاحلم احلطبيعة تودجد الشياء ودجوادا موضوعايا و ، فالرض تدور دحول احلشمس و ، واحلشمس

بدورها تتحرك . هذ ه دحقائقو ، أما في عاحلم الخلق فكم من أشياء فعلناها وكنا ل نريد أن نرفعلها
وكم من أشياء وددنا أن نرفعلها وحلكن حلم نرفعلها أبادا ..!! إذن هناك عاحلمان عاحلم احلقلب وعاحلم احلطبيعة

هذ ه احلعلقة بين الرادة واحلرفعل تعكس احلتناقض احلمبدئي بين النسان واحلعاحلم ..!! 

رصلر على أنه فعلها بدون قصد .. هنا يسعى كل محامي لثبات عد م ةن دجريمة وأ وإذا ارتكب إنسا
احلقصد مع أنه باحلمنظور احلمادي واحلعقلي احلجريمة وقعت وانتهت على أرض احلواقعو ، واحلمجر م
اضا معتر ف أنه ارتكبهاو ، حلكن يتدخل احلقانون حلمعرفة احلقصد واحلنية ومعرفة دحاحلة احلنرفس أثناء أي

ارتكاب احلجريمة هل بقصد ا م لو ، وهنا نضع احلنرفس في مركز أعلى من احلحقائق أعلى من احلواقعة
احلمادية احلمجردة و ، فنحن في احلحقيقة ل نحكم على ما دحدث في احلعاحلم حلكن نحكم على ما دحدث داخل

كمرفصل على طراز داروين ..!! احلنرفس .. و ، فالنسان حليس 

فالخلق ثغرة في نظا م احلطبيعة احلمادي ثغرة معرفية و ، وثغرة زمانيةو ، وثغرة قيميةو ، و ثغرة عقلية
.. و ، فالخلق عقلايا غير مربحة بل ضارة بل هي أكبر عبء على صادحبهاو ، وقد تساءل

 أستاذ علم الخلق النجليزي: ما أهمية الخلق حلتقد مBernard mandeville[ماندفيل] 
احلمجتمع واحلتطور احلحضاري ؟ وأدجاب ببساطة : ل شيء بل حلعلها تكون ضارة .

وحلذا فالخلق حلم تتم احلبرهنة عليها عقلايا إحلى الن و ، والخلق واحلدين هما أقد م الفكار النسانية
ارا و ، وقد ظهرا سوايا مع النسانو ، كل هذا يؤكد أصاحلة احلظهور النساني وغائية الخلق احلتي ت

يحملها.

والحله هو احلشرط احلودحيد حلسمو النسان ودحريته وأخلقه ومبادئه وقيمهو ، فالخلق الصيلة تستمد
قيمتها من عاحلم آخر؛ عاحلم ل علقة حله إطلقا بعاحلمنا احلمادي احلمجردو ، وبدون هذا احلعاحلم الخر

ال احلتنبؤ بودجود ه حلعد م ودجود ه! فما باحلنا تتحول الخلق إحلى مجرد حلغو فارغو ، ووهم يستحيل أص
وهو مودجود بل ودحتى أعتى احلملحدين يدعي أنه على أخلقو ، وهو بذحلك ودون أن يدري كيسقط

احلمنظومة الحلحادية بأكملها .
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حتى فولتير الملحد أنشأ كةنيسة لخدامه على نفقته الخاصة خورفا على أخلتقهم

فوحلتير أشهر ملحد عبر كل احلعصور كان يشرح فلسرفته الحلحادية حلزملئه وفي نرفس احلوقت كان
يشرح الخلق في إطار احلدين حلخدامه و ، ويخشى على خدامه من الحلحادو ، وكان يدفعهم إحلى
اليمان بالخلق في إطار ديني و ، وكان يقول كلمته احلشهيرة :" حلو حلم يكن هناك إحله حلخانتني

زودجتي وسرقني خادمي .." و ، بل وقا م فوحلتير احلملحد في أواخر دحياته ببناء كنيسة باحلقرب من
قصر ه نقش على مدخلها "يا رب اذكر عبدك فوحلتير" وادعى أنها احلكنيسة احلودحيدة احلمخصصة ل
ودحد ه على هذ ه الرض و ، أما احلكنائس الخرى فهي مخصصة حللقديسين و ، وكان يرسل خدمه إحلى

احلكنيسة بانتظا م ويدفع أدجور تعليم أبنائهم قواعد احلديانة .
 214 صرفحة 38احلمصدر :- قصة احلحضارة ول ديورانت احلمجلد 

 سنة و ، كان في شبابه ملحادا دحاقادا على كل دين و ، ومع احلوقت84إن فوحلتير عاش دهارا من احلزمن 
اكتشف أنه ل رادع حللبشر إل الخلق في إطار ديني واكتشف مصائب الحلحاد .

فالحلحاد قارب أن يجعل من النسان أدحقر دحيوان - واحلكل م حللملحد ول ديورانت - و ، وفوحلتير عانى
من إحلحاد ه خاصة خلل علقته احلطويلة بمدا م [دي شاتيليه]و ، وكانت علقته بابنة أخته شائنة

 .مخزية– فهذا هو الحلحاد بل مكياج –
ادحا و ، ثم ماذا عن احلماركيز دي ساد ؟ حلقد أوضح دي ساد أنه حلو حلم يكن هناك إحله حلكان كل شيء مبا

فلو حلم يكن هناك دجنة ونار فليس ثمة معنى في أن نكون طيبين حلنسيء إحلى ملذاتناو ، إذا حلم يكن
هناك إحله فليس هناك خير ول شر بل هناك فقط ضعرفاء وأقوياء واحلضعف هو احلشرو ، حلقد كان

احلماركيز دي ساد منظومة كاملة من الحلحاد احلعملي في شهوانيته وفجور ه.
 إن الحلحاد هو طوفان فادجر في أزمان احلكرفر وأرضهو ، ونهايته احلحتمية هي تقويض أركان احلنظا م

الخلقي وانهيار المم .
276-275 ص 38احلمصدر :- قصة احلحضارة ول ديورانت ملجد 

الجولف لواللحاد

حلماذا كان [ماو تسي تونج] رئيس احلصين احلملحد كيحقر م رياضة احلجوحلف في احلصين طوال فترة
 ؟1976-1949احلحكم الحلحادي حللصين 

وكان يعتبرها رياضة غير أخلقية باحلمرة ...
ردجال يضربون كرة بيضاء بمضرب خاصو ، على احلنجيل الخضرو ، ما اليحاء في احللعبة احلذي

دحوحلها إحلى حلعبة غير أخلقية طوال دحكم ماو ؟

يزعم احلمتأخرون أن ماو كان ضد احلبذخو ، حلكن احلرئيس احلحاحلي حللصين ضد احلبذخ أكثر من ماوو ،
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ومع ذحلك احلصين الن بها أكبر ملعب دجوحلف على مستوى احلعاحلم. 

اها كمقلقةو ، احلمقلق في المرو ، هو كيف تكتسب احلقيمة في احلمنهج الحلحادي اتجا كل هذ ه أمور غير 
اها إيجاباياو ، ومتى تتحول احلمبادحات إحلى محرمات أو وادجبات؟ سلباياو ، أو اتجا

ما احلحيز احلرفاصلو ، وما احلمعاملت احلتي كتحول أدحد احلمبادحات إحلى شيء ممنوع أو مرغوب؟ 

وما معنى احلقيمة في احلمنهج الحلحادي؟ ومن أين تستمد إطارها الخلقي؟

كمحر م مقصوةر على معنا ه الخلقي والنساني في إطار فكرة لن استخدا م مصطلح احلوادجب واحل ثم إ
احلخير واحلشرو ، هذا يعني أن احلشر يمكن إزاحلتهو ، وهذا يؤدي إحلى احلغائية ومطلقية احلقيمة والختيار

احلحر حللنسان . 
الو ، دحتى حلو أراد ذحلك من كل قلبه. يبدو أن احلملحد يستحيل أن يكون دحيواناا كام

هل الملحد شخص يمكن التعامل معه في الحياة اليومية بأمان ؟

يرى مؤسس احلدوحلة احلمدنية احلعلمانية [دجون حلوك] أن احلملحد خائنو ، ول عهد حله ول مكان حله في
احلدوحلة احلعلمانية " ل يمكن احلتسامح على الطلق مع احلذين ينكرون ودجود ال .. فاحلوعد واحلعهد

واحلرقسم من دحيث هي روابط احلمجتمع احلبشريو ، حليس حلها قيمة باحلنسبة إحلى احلملحدو ، فإنكار ال دحتى
حلو كان باحلمرفكر فقط كيرفكك دجميع الشياء "

57احلمصدر: رساحلة في احلتسامح دجون حلوك ص

ويرى مؤسس احلدوحلة احلليبراحلية احلحديثة [دجون ستيوارت مل] أن" احلتسامح احلتا م يمتنع معه العتقاد
في دحقيقة مطلقةو ، وتمتنع معه احلدودجماو ، ويموت عند ه احلدين "

8احلمصدر: كتاب عن احلحرية ص

إذن دحتى مؤسسو احلدوحلة احلعلمانية واحلليبراحلية ل يطيقون احلملحد لنه في الصل خائنو ، فل يودجد
كمقدس في دحياتهو ، وحلذا أكبر مجرمي احلبشرية كانوا من احلملدحدة " ماو ةع يردعه ول شيء  راد
تسي تونج – ستاحلين – حلينين – بول بوت " ويصنف هؤلء الربعة بأكبر أربعة مجرمين في

تاريخ احلجنس احلبشري !! 

فاحلتسامح حليس على إطلقه و ، ول يجب أن كتنسينا أسباب احلتسامح احلودجيه أن احلل تسامح حلديه أسبابه
احلودجيهة هو الخر .

13احلمصدر : مايكل انجلويا كوبوتشى في كتابه أعداء احلحوار صـ

بل إن فكرة احلتسامح تم استغلحلها في نشر احلرذيلة في فرنسا وإيطاحلياو ، دحيث كان يتم تسمية بيوت
احلدعارة ببيوت احلتسامح .

39مايكل انجلويا كوبوتشى في كتابه أعداء احلحوار صــ

 سأل صحرفي احلرئيس بوش الب " هل يمكن اعتبار احلملحد المريكي متساويا1987وحلذا في عا م 
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في احلجنسية واحلمواطنة مع غير ه من المريكان ." وأصبح رد احلسيد بوش مشهورا " ل أعر ف إذا
كان من احلممكن اعتبار أن احلملحدين مواطنينو ، أو دحتى اعتبارهم محبين حللوطن هذ ه أمة مودحدة

تحت راية ال " 
Atheist cannot be considered as patriotic citizen

إذن احلملحد غير مقبول لنه بل خلق – ل يمكن احلتدحليل مادياا أو دجينياا على الخلق –  ؛ وحلذا فهو
منافق كما يقول مؤسس احلدوحلة احلمدنية دجون حلوك . 

فالحلحاد هو طوفان فادجر في أزمان احلكرفرو ، وأرضه ونهايته احلحتمية هي تقويض أركان احلنظا م
الخلقي وانهيار المم .

وحلذا ما زال احلملحد في أمريكا هو أكثر فئات احلمجتمع تعرضاا حللضطهادو ، ويرفوق في ذحلك احلمسلم
احلمتطر ف واحلشاذ دجنسيااو ، لنه أكثر فئات احلمجتمع انعداماا حللخلق وإثارة حللرفتن وتقويضاا لركان

احلنظا م!
newsjunkiepost.com/2009/09/19/research-finds-that-atheists-are-most-hated-and-

distrusted-minority/

وطبقاا حللواشنطون بوست في بحث آخر مستقل فإن احلملحد شخص ل يحظى باحلثقة ول احلقبولو ،
لنه شخص دحاقدو ، نزق الخلق وفاسد!

http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-
atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story_1.html

فأكثر دول احلعاحلم علمانية وتقانة تنظر حللملدحدة أنهم دحثاحلةو ، ويأتي احلملدحدة احلعرب ويطلبون منا
أن نحترمهم!!

من كنعم ال

احلرفرق احلجوهري بين النسان وبقية احلكائنات على ودجه الرض هو احلترميزو ، فالنسان يستطيع
كمجردات-و ، وتعللم النسان احلترميز ترميز الشياء - أي إطلق احلتسميات على احلمودجودات وعلى احل
في احلترفكير واحلتعبير و ، وإطلق اسم على كل شيء يرمز به إحليه كانت أوحلى خطوات النسان على

سطح هذا احلكوكب .
كمجردة كاحلرفكرة واحلخيال واحلرياضيات وإطلق السماء على الشياء احلمودجودة وعلى الشياء احل

احلتجريدية كان أول ما قا م به النسان!
 Scientific American dec,2001احلمصدر : 

ممنحة إحلهية لد م كانت تعليمه السماء كلهاو ، هذ ه أحليس هذا هو ما أخبرنا به احلقرآن احلكريمو ، فأول 
احلمزية احلعجيبة احلتي كانت ترفتقدها دحتى احلملئكة .

{وعلم آد م السماء كلها ثم عرضهم على احلملئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلء إن كنتم صادقين ﴿
﴾ قال يا آد م أنبئهم بأسمائهم٣٢﴾ قاحلوا سبحانك ل علم حلنا إل ما علمتنا إنك أنت احلعليم احلحكيم ﴿٣١

فلما أنبأهم بأسمائهم قال أحلم أقل حلكم إني أعلم غيب احلسماوات والرض وأعلم ما تبدون وما كنتم
﴾}( سورة احلبقرة )٣٣تكتمون ﴿

وهذ ه احلنعمة احلعظيمة هي احلتي أتادحت حللنسان كل علم وفكر ودحضارة وبناءو ، ونقل خبرات
واستردجاع معلوماتو ، وتشرفير معرفة! 
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كنعمة ثأخرى !
orientationإذا أردت احلجلوس على كرسي احلمكتب فأنت تحتاج إحلى منطقة ضبط احلزوايا 

association area، لل من نصرفي احلمخو  في احلرفص احلجداري من مخكو ، وتودجد هذ ه احلمنطقة في ك
وهما مختلرفتان في احلوظيرفة حلكنهما مكتملتان؛ فاحلمنطقة احليسرى مسئوحلة عن تحديد وإدراك صورة

ثلثية البعاد حلجسدنا احلماديو ، واحليمنى مسئوحلة عن تحديد موضع دجسمنا وعلقته باحلودجود
احلمحيطو ، وباحلتاحلي فاحلمنطقتان كتحولن احلمعلومات احلحسية احلخا م إحلى صورة دحية لدجسامنا وحللودجود
من دحوحلناو ، ولبد قبل أن تجلس أن تقو م هذ ه احلمنطقة بدورها بدقة وكرفاءة متناهية وإل حلن تستطيع
دحساب احلزوايا واحلمسافاتو ، وباحلتاحلي حلن تسطيع تحديد موضع دجسدك وموضع احلكرسيو ، ومن رثم

يمكن أن تسقط على الرض بدال من أن تجلس على احلكرسيو ، إن استقبال ومعاحلجة هذ ه
احلمعلومات تتم بسرعة وكرفاءة تعجز عنها عشرات احلكمبيوترات فائقة احلسرعة احلتي أنتجها احلعقل

كمبدع! كمرفكر احل النساني احلواعي احل
هذ ه أبسط نعمة تستخدمها ول تشعر بأهميتها !

كملحداا أن كتسقلم بأن احلمادة احللواعية احللعقلنية أفرزت هذ ه احلصورة من واحلمطلوب منك إذا كنت 
قمة احلوعي واحلضبط واحلمعايير احلدقيقة في نعمتين بسيطتين من نعم ال احلمباشرة على النسانو ،

فاحلحمد ل على نعمهو ، احلحمد ل {وقليل من عبادي احلشكور}
احلمصدر: أنا تتحدث عن نرفسها د. عمرو شريف .. مكتبة احلشروق احلدوحلية.

البريونات .. الدارلويةنية تمشي على رأسها

هل تعلم أن أضعف احلكائنات وأبسطها وأكثرها بدائية على الطلق هي آخرها ظهوارا على
الطلق ....... 

احلبريونات – ل تقطن إل في أدمغة النسان واحلثدييات احلعليا – وهي كائنات أصغر بكثير وأبسط
بكثير من احلرفيروسات .

وهي احلمسئوحلة عن مرض دجنون احلبقر ومرض كورو في احلبشر وهو مرض قاتل .
احلمعضلة هنا : حلو أخذنا بمعايير احلداروينية واحلشجرة احلخاصة بهاو ، وتاريخ احلكائنات فإن احلبريون

يصبح خير دحليل على أن شجرة احلتطور تسير على رأسها .... فعندما يظهر أبسط كائن على
الرض من أعقد كائن ول يعيش إل على أعقد كائنو ، فهذا يدل على أن احلحقيقة واحلواقع واحلعلم

واحلتجربة في دجهة واحلداروينية في دجهة أخرى تماما .

كريج فةنتر

قال أدحد كهنة الحلحاد أن دحياة احلخلية تودجد في احلجينو م - نواة احلخلية- وحلو كأزيلت احلنواة حلماتت
احلخليةو ، بل حلقد قا م كريج فنتر بتصنيع احلخلية ! 
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: هذا احلكل م كيسبب حلمتخصص في احلبيوحلودجي ذبحة صدرية.  الرد 
ما علقة دحياة احلخلية بنواة احلخلية أو احلجينو م ؟ 

 هو عملية تقو م بها احلمراكز احلمتخصصة في دجميع احلبلدenucleationإن إزاحلة نواة احلخلية 
واحلنجوع النو ، ول تؤثر إزاحلة احلنواة في دحياة احلخليةو ، وتظل احلخلية دحية شهوراا طويلة بعد زوال

احلنواة إحلى أن ينرفد ما عندها من بروتين دحيوي ل تستطيع إعادة تخليقه في احلنواةو ، ساعتها فقط
تموت احلخليةو ، إذن إزاحلة نواة احلخلية حليس إزاحلة احلحياة عنها بل هو مجرد عملية إخصاء حللخلية ل

تستطيع بعدها احلخلية أن كتنجب بروتيناتو ، ل أكثر ..!!

بل إن كرات احلد م احلحمراء احلتي كتغذي النسان بالوكسجين تتنازل عن نواتها وعن كل احلمادة
ككرية د م دحمراء   مليون280احلجينية داخلها دحتى تترفرغ حلحمل الوكسجينو ، ويودجد داخل كل 

كعضيات كدجزيئة هيمودجلوبينو ، ومن أدجل هذا احلهد ف احلحيوي دجادا قامت بترفريغ نرفسها من كل احل
احلخلوية دحتى تحمل أكبر قدر ممكن من الوكسجين.

الحياة شيء لوالمادة شيء آخر تمامرا يا ملحدة !!
لع ومكائن عملقة وسواعد دجبارةو ، لل وا يستحيل أن يقو م احلبشر دجميعاا بكل ما امتلكوا من عق

اة وادحدة وحلو ادجتمعوا حلهاو ، فاحلحياة وغوص في احلعلو م وقصد ونية ووعي وهد ف أن يخلقوا ذباب
اما يا كهنة الحلحاد {يا أيها احلناس ضرب مثل فاستمعوا حله إن احلذين شيء واحلمادة شيء آخر تما

تدعون من دون ال حلن يخلقوا ذبابا وحلو ادجتمعوا حله وإن يسلبهم احلذباب شيئا ل يستنقذو ه منه
﴾ .٧٣ضعف احلطاحلب واحلمطلوب} ﴿احلحج:

 - أصغر كائنMycoplasmaأما تجربة كريج فنتر فهي عملية تقطيع كروموسو م احلميكوبلزما 
دحي على الطلق- واستبداحله بقطع كروموسو م نوع آخر من احلميكوبلزماو ، إنها عملية إنزاء

كملرفت إل أن احلبشر دحصان على دحمار حلكن على مستوى احلميكروو ، ول يودجد في احلتجربة أي شيء 
كيعجبهم احلجديد دائماا ...!!

إذا كان يتم احلترويج حللحلحاد بهذا احلجهل احلمطبقو ، واحلغثاء احلتافهو ، بل ويودجد من يصدقهم فبطن
ةر من ظهرها ...!!   الرض خي

الفيرلوس يتحدى الملحدين.

تقو م احلرفلسرفة احلمادية الحلحادية على احلتبسيط والختزال ثم احلتعقيدو ، حلكن هذ ه احلرؤية شيء وفلسرفة
اماو ، فاحلرفيروس أدق احلكائنات احلحية ما زال دحايا بيننا إحلى الن وكيهدد بانتظا م احلعلو م شيء آخر تما

 ويصل إحلى نواة احلخليةantibodiesأعقد احلكائنات احلحيةو ، وعندما ينجح احلرفيروس في خداع ال
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 ل تستطيع أعقد النظمة احلبيوحلودجية أن توادجههو ، دحيث يقو مhijackفإنه يقو م بعملية سطو 
احلرفيروس بتقطيع نرفسه على بوابات نواة احلخلية احلحديدية دحتى يتمكن من اختراق ثقوب احلبوابات ثم

ينطلق احلحمض احلنووي احلخاص به إحلى داخل احلنواةو ، وبعد هذ ه احلعملية احلتي تبدو انتحاريةو ، يقو م
احلحمض احلنووي احلخاص به واحلذي دخل ممزاقا أن ينسخ نرفسه داخل شريط احلحمض احلنووي

احلخاص باحلنواة آل ف احلمراتو ، ثم بعدها ينتقل إحلى احلريبوسو م خارج احلنواة حلكيكمل عملية احلتصنيعو ،
ثم يعود إحلى احلنواة مجدادا حليصبح فيروس متكامل في مهمة من أعجب وأذكى وأمكر وأخبث

 ساعة من نجاح فيروس وادحد في احلوصول إحلى نواة خلية فإن48احلمها م على الطلقو ، وبعد 
 آل ف فيروس مستنسخ دحيث كيوقف دجميع احلعمليات احلحيوية احلتي تقو م10احلنواة تصبح محملة ب

بها احلنواة ويكرس كل دجهدها في نسخ نرفسه فقط ..

وفي هذ ه احللحظة احلعجيبة واحلرفريدة واحلتي تحدث داخل كل إنسان ربما كل بضعة أيا مو ، تصل
كمحتل قا م بعملية سطو كاملة على إدحدى احلخليا فتقرر دجميع احلخليا إنذارات من احلجسم بودجود 
اعا دحتى ل تتحول إحلى مصانع لنتاج دجحافل فيروسية احلمجاورة حللخلية احلمنكوبة أن تنتحر سري
دجديدةو ، وبهذ ه احلطريقة تبدأ مقاومة احلجسم حللمحتلو ، وما زكا م النف وانسداد احلجيوب النرفية إل

مخلرفات احلمعركة هذا في دحال كان احلرفيروس تنرفساياو ، إن أبسط احلكائنات احلحية يحمل بصمة احلخلق
وعظيم احلصنع فسبحان احلذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىو ، وسبحان احلذي أدحسن كل شيء خلقهو ،

﴾ سورة احلسجدة٧{احلذي أدحسن كل شيء خلقه } ﴿

48ومن احلرفيروس إحلى احلبعوضة أبسط احلكائنات احلمرئيةو ، نجد أن حللبعوضة مائة عين في رأسها و ،  
سن في فمهاو ، ثلث قلوب في دجوفها بكل أقسامها و ،حلها ستة سكاكين في خرطومها وحلكل وادحدة

وظيرفتها و ، حلها ثلث أدجنحة في كل طر ف و ، مـكزوودة بجهاز دحراري يعمل مثل نظا م الشعة تحت
احلحمراءو ، وظيرفته :يعكس حلها حلون احلجلد احلبشري في احلظلمة إحلى حلون بنرفسجي دحتى ترا هو ، مـكزوودة

بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز إبرتها دون أن يحس النسانو ، وما يحس به كاحلقرصة
هو نتيجة مص احلد مو ، مـكزوودة بجهاز تحليل د م فهي ل تستسيغ كل احلدماءو ، مـكزوودة بجهاز حلتمييع

احلد م دحتى يسري في خرطومها احلدقيق دجداو ، مـكزوودة بجهاز حللشم تستطيع من خلحله شم رائحة
عرق النسان من مسافة تصل إحلى كيلومتر. 

إن احلرؤية احلمادية الحلحادية واحلتصور الختزاحلي حلظهور احلكائنات احلحية هي فلسرفة كهنوتية ل
إن اليمان باللحاد يتطلب بانتظام إنكار بديهيات عقليةعلقة حلها باحلعلم ول ببديهيات احلمنطقو ، 

لومةنطقية أتقسى من أشد الديانات إغرارتقا في الوثةنية.

النسان ذلك المتمايز

لن وادحد " هذ ه احلعبارة في قمة احلميتافيزيقيا وفي قمة "كل كائنات احلعاحلم احلحية ل تعدل موت إنسا
اليمان باحلروح النسانيةو ، وإن حلم يكن حللروح النسانية ودجود فإن أي كائن دحي يعدل أي كائن دحي

آخر ومن بينها النسانو ، ول يستطيع إنسان مهما كأوتي من إحلحاد وفجور أن كيسوى بين النسان
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اما كيقر من داخله بقيمة احلودجود النساني وبمغايرته حلكل واحلحيوان من منظور ماديو ، بل هو دحت
احلكائنات احلحية مجتمعةو ، إن قيمة النسان ل تتأتى إل من خلل احلروح احلتي يحملهاو ، وما احلجسد

احلمادي إل دابة احلروح واحلعباءة احلتي تتسربل بهاو ، وحلذا يقول احلشيخ احلشعرواي- ردحمه ال-: " إن
كحر." سر النسانية يكمن في احلروح وهي حلحظة دحمل المانة واحلتكاحليف احلشرعية والختيار احل

ما احلرفرق بين إبادة دحضارة بأكملها وغسل يد وادحدة وما يترتب عليها من موت مليين احلباكترياو ،
حلو كان النسان مجرد مادة ما استوعب احلرفرقو ، وما فهم معنى احلقتل وإزهاق احلنرفسو ، إن قتل
مليين احلكائنات احلحية ل يعدل قتل إنسان وادحدو ، ول ودجه حللمقارنة أصال لن النسان يمتاز

باحلروحو ، ودجريمة احلقتل هي إزهاق حلهذ ه احلروح!
بل ول يشعر النسان بسمو نرفسه إل بحرمان دجسد ه احلمادي من احلشهوةو ، إن حللذات النسانية ودجود

مستقل وقيمة مستقلة عن احلودجود احلمادي احلمحدود بحدود احلمادة وقوانينها!

هذ ه بديهة منطقية حلم نحتج حلهذ ه احلمقدمات عليها حلول أن احلملحد يكرفر بهاو ، إن أصل كرفر احلملحد هو
إنكار احلبدهيات واحلسرفسطة على احلرفرعياتو ، دحتى ننسى احلبدهيات وننشغل معه باحلرفرعياتو ، فتصبح

احلبديهة موضع شك!

إن الحلحاد يعتر ف مسباقا بـأنه يعجز عجازا كلايا عن تحليل ظاهرة احلودجود النساني وظاهرة احلخير
كمقلدس ول واحلشر واحلقداسة واحلنجاسة واحلقيمة و ، فلو كان النسان ابن هذا احلعاحلم ما بدا فيه شيء 

نجس!

السلم هو العقل

ممن عمارة الرضو ، بل يحث عليها ويجعلها مقربة إحلى ال {احلذين إن مكناهم في السل م ل يمنع 
الرض أقاموا احلصلة وآتوا احلزكاة وأمروا باحلمعرو ف ونهوا عن احلمنكر ول عاقبة المور} ﴿

﴾ و ، بل وكما ورد في احلحديث احلصحيح" " إن قامت احلساعة و في يد أدحدكم فسيلة , فإن41احلحج:
استطاع أن ل يقو م دحتى يغرسها فليغرسها " .

رورررد أكثر من ثلثمائة مرة في كب استخدا م احلعقل واحلتدبر  والسل م ل يمنع من استخدا م احلعقلو ، وطل
احلقرآن احلكريمو ، بل إن معجزة السل م الوحلى كانت في الصل عقلية تستنرفر احلعقل وتحثه على

احلسير واحلنظر .

لض السل م على ذحلك {قل رخلق واحلحياة ودراستهاو ، بل حلقد دح والسل م ل يمنع من احلبحث في احل
﴾ .20سيروا في الرض فانظروا كيف بدأ احلخلق } ﴿احلعنكبوت

يقول احلمستشرق [سبنسر فاميري]: " ل يستطيع عاحلم وادحد أن يتأمل احلقبة احلزرقاء دون أن يلرفظ
اساما عرباياو ، ول يستطيع عاحلم طبيعي أن يحلل ورقة من احلشجر أو يرفحص صخرة من احلصخور

لض أن يبت احليو م في خل ف دون أن يستدعي مبدأ اسا عربياو ، ول يقدر أي قا دون أن يتذكر در
أملته احلعربو ، ول يسع أي طبيب أن يتأمل دائرة أدحد المراض احلمعروفة منذ احلقد م دون أن يهمس

بآراء طبيب عربي." 
 عا م على تردجمات احلعرب كما يقول [دجوستا ف حلوبون] . 600بل إن احلجامعات الوربية عاشت 
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بل إن المل الن معقود على ثورة فكرية إسلمية خضراء كتزيح احلترهلت احلتي أصابت احلعلم من
رمن وضع أصوحله الوحلىو ، ونحن كمناو ، ونحن  معل دجراء كهنة الحلحادو ، وسدنة احلمادية و ، فاحلعلم احلطبيعي 

رمن سكيردجع المر فيه إحلى نصابه متى شاء ال .

كمبرر حللحلحاد ل عقلي ول علمي ول مادي ول دينيو ، فالسل م هو أنقى أديان احلتودحيدو ، فليس ثمة 
وهو احلذي أقا م على احلقرون دجيال من احلناس ما كانوا حليدخلوا احلتاريخ حلول نهوض هذا احلدين بهمو ،

 سنةو ، وحلن ريصملح آخكر هذ ه المة1200بل إن أطول دحضارة على الطلق هي دحضارة السل م 
رصلح به أوحلها . إل بما 

الحضارة هي توظيف التراب

وضر رح احلمسلم عند سيد قطب متحضةرباحلضرورةو ، إذ السل م بتعريرفه هو احلحضارةو ، وباحلتاحلي فل ت
رج السل م ما دا م السلك م هو احلحضارة.  خار

حلماذا تأخر احلمسلمون وتقد م غيرهم؟ احلجواب عند سيد قطب واضح دجلي: إن احلسؤال من أصله
خاطح ئ..و ، احلمسلمون تخلرفوا لنهم تركوا السل مو ، فينبغي دعوتهم إحليه من دجديدو ، فكنعلمهم معنى ل

إحله إل ال باعتبارها منهج دحياةو ، أما غيرهم فلم يتقدمواو ، بل هم في دجاهلية دجهلءو ، لن السل م هو
احلحضارة.

أما عند ماحلك بن نبي فالمر غير ذحلك.. حليس السل م هو احلحضارةو ، السل م ودحي نزل من احلسماء
بينما احلحضارة ل تنزل من احلسماء وإنما يصنعها احلبشر عندما كيحسنون توظيف ملكاتهم في

احلتعامل مع احلزمان واحلمكانو ، السل م ل يصنع احلحضارة بذاتهو ، وإنما باحلبشر عندما يرفهمونه على
دحقيقته فيتوحلون احلترفاعل احلجاد به وخلطه باحلتراب واحلزمان واحلمكان فيصنعون من ذحلك دحضارة.

احلحضارة السلمية هي هذا احلترفاعل احلجاد بين النسان واحلتراب واحلودحي.

قد ينجح احلمسلم في هذا احلترفاعل فيصنع احلحضارةو ، وقد يرفشل وهو احلمسلم وينجح غير ه أي غير
احلمسلم فينتج دحضارة بقيم ونيات غير إسلميةو ، لنه أدحسن احلتعامل مع سنن ال توظيارفا دجيادا حلعقله

وحللوقت وحللتراب.

منقول من :راشد احلغنوشي
الخلصة : الحضارة هي توظيف جيد للتراب!

العقل الغربي
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احلعقل احلغربي رسمايا هو احلذي قا م بترفريغ قارتين كاملتين من احلبشر - المريكتين - و ، احلعقل احلغربي
هو احلحرية احلمنتصرة واحلحضارة احلتي تعبر احلصحراء وعبء احلردجل البيضو ، وكل هذ ه احلصور

احلكاذبة احلتي تصورها احلدعاية المريكية حلترفريغ قارتين كاملتين من سكانهماو ، واحلتي كانت في
كردحل احلذين احلحقيقة أن ال ف احلجنود المريكان يطاردون في احلبرد احلقارص احلسكان الصليين احل

كانوا يخطون آخر خطواتهم نحو النقراضو ، إنه مشهد حلن ينسا ه احلتاريخو ، وهو مشهد حلم يوفر ه إل
% من سكان5احلعقل احلغربيو ، حلقد أنهك احلعقل احلغربي احلعاحلم كله بحربان عاحلميتان أبادتا دحواحلي 

احلعاحلم بسبب نزاع إحلحادي مادي أوربي- أوربي .
 وإبادة مليين احلسكـان في أوربا... يهود أوربا .. ومزارعي روسيا ( احلكولج ) ..وغجر

أحلمانيا ...و احلسل ف والقليات الثنية ..و ، هذ ه البادة احلشموحلية حلم يوفرها سوى احلعقل احلغربيو ،
 عا م من صندوق احلنقد احلدوحلي نعيش في عاحلم50 عا م من الستعمار و500واحليو م وبعد مرور 

كمشو ه ربع شبابه عاطلون عن احلعملو ، يتحكم احلشمال في  % من احلثروات مع أن تعداد80كمحطم 
% من سكان احلعاحلمو ، ومنذ تحكم احلعقل احلغربي في مجريات المور أصبحت20سكانه ل يتجاوز 

نهاية احلتاريخ أمرا مقبول دحرفياو ، وتراكم حلدى احلبشر أسلحة تكرفي حلتدمير الرض عشرين مرة مع
أن مرة وادحدة فقط هي احلتي ستحدثو ، حلقد أدى احلعقل احلغربي إحلى نهـاية احلحيـاة نظريـاا .!!

ارا يكرفي حلدفن احلعاحلم" . وكما قال [دجارودي] :- "فإن احلحضارة احلغربية قد خلقت قب
" لواتقعيون نحنيقول [نيتشه] على حلسان [زرادشت] عن النسان احلذي أفرز ه احلنموذج احلغربي :- 

بغير إيمان لول خرافة فابسطوا صدلوركم لكن لواأسفاه إنها صدلور خالوية "

ويبكي ت.س. احليوت قائل :- " أين ضاعت احلحكمة احلتي ضيعناها في احلمعرفة .. أين ضاعت
احلمعرفة احلتي ضيعناها في احلمعلومات .. "

فاحلهيمنة احلغربية هي هيمنة داروينية نيتشوية فاوستية مادية في بدايتها وفي نهايتهـاو ، وهي تحـاول
أن تجعل من احلعاحلم مادة استهلكية وغايتها تحقيق أقصى إشباع ممكن .

واحلمادة هي احلمركز احلكامن في احلنموذج احلعلماني كما يقول احلدكتور عبد احلوهاب احلمسيري و ، فاحلمادة
هي أصل الشيـاء و ، وحلذا فقد تمت تصرفية النسـان حلحسـاب احلمادة وحلحساب احلمصلحة و ، وحلذا ظهر

النسان ذو احلبعد احلوادحد عند [هربرت ماركوز] و ، وتم ترفكيك النسان ودخل احلجميع احلقرفص
احلحديدي على دحد تعبير [ماكس فيبر] أو احلسجن احلحديدي على دحد تعبير [زيميل]و ، فالنسان ذرة

ل معنى حلها ..و ، وقد اختصر رئيس احلتشيك [فاكيل ف هافل] كل ذحلك في عبارته احلرائعة دحين قال:
" دحينما أعلنت احلعلمانية النسانية أنها دحاكم احلعاحلم العلىو ، في هذ ه احللحظة نرفسهاو ، بدأ احلعاحلم يرفقد

كبعد ه النساني ."

هل التأمل الديةني مجرد هللوس

كعصابية دجماعيةو ، وكانت هذ ه كان [سيجموند فرويد] يرى أن احلتأمل احلديني هو مجرد هلوس 
احلرؤية أدحد أركان إحلحاد ه ..

Andrewإحلى أن دجاء عامحلم الشعة احلتشخيصية في دجامعة بنسلرفانيا [آندرو نيوبرج] 
Newberg، كمختلف احلديانات حلحظة احلتأمل احلرودحي واحلتعبدو كعلباد من  و ، وقا م برصد أدمغة احل

198



FMRI - PET - SPECTباستخدا م تقنيات احلتصوير الشعاعي احلمتقدمة حللمخ  مثل 
Cameraكمخلية  و ، وأثبتت أبحاثه أن ما يستشعر ه النسان من طمأنينةو ، هي إدراكات حلوظائف 

-1سوليةو ، وحليست مجرد هلوس وتوهمات.-
كمخ ل تستنكر احلغيبي و ، بل إن إدراك احلغيبي هو وظيرفة وأثبتت نتائج احلرصد أن آحليات إدراك احل
اماو ، وهنا يتجلى احلسؤال احلمحوري: إذا كان النسان ابن احلمادة وتحكمه قوانين كمخلية سليمة تما

كعصابايا ؟  اما وحليس  كمخايا سلي احلمادة فكيف استوعب احللمادة ؟ وكيف كان هذا الستيعاب تصوارا 

مة احلصحيحمة من احلرفيزيائي لل احلقواني كع ك كح ئ ماداياو ، بل يتب ري ل يخط لط عصب ودماغ النسان بما فيه من نشا
كسنمنهاو ، فهو يدور في إطار دحتمية مادية ل تتبدل ول تتغيرو ، واحلسلوك احلمادي ل ول يتمرلد على 

اغا. يرفرز تصورا غير مادي وإل كانت احلحتمية احلمادية حلغاوا فار

فمن أين أتت إذاا تلك احلرؤية غير احلمادية احلتي كيمثلها ذحلك احلسلوك احلمادي احلسليم؟ 

اة كن أنها دحاحل لت وتقاحليدو ، كنجيبه: حلكنك ل تؤم لت نرفسيلة وعادا وحلو قال احلملحد هذ ه رؤية نتجت عن دحال
اة أخرى! اة مادي قطح ئ دحاحل رخ اة حللروح بل هي دحاحلةة ماديةة ل يمككنها أن كت نرفسي

وأما م هذا الشكال لبد أن تنهار احلمادية كرؤية وادحدية حللودجود!

------------------------
71- أنا تتحدث عن نرفسها ..د. عمرو شريف ص1

ثعصابي اللحاد هو خلل 

كعصابي   و هوس نرفسي و بارانويا سيكوحلودجية ... هذا ما أثبتـهneurosisالحلحـاد يؤدي إحلى خلل 
 فقد قا م بول فيتز بإدجراءpaul vitsمؤخارا أستاذ احلطب احلنرفسي بجامعة نيويورك بول فيتز 

كمصاب تحاحليل مسترفيضة على ملدحدة احلعصر احلحديثو ، وتوصل من خلل أبحاثه إحلى أن احلملحد 
كعصابي   .neurosisبخلل نرفسي 

faith of the fatherless ,the psychology of atheismوأودع هذ ه البحاث في كتابه 

كمجرد مادةو ، والنسان مجرد حلطخة وهذا احلخلل احلعصابي سببه أن احلملحد يرى احلعاحلم من دحوحله 
بروتوبلزمية تافهة تسري عليها قوانين احلمادة ودحتميات احلطبيعةو ، وغاية النسان تحقيق أقصى
كمرفصل إشباع ممكنو ، حلكن هذ ه احلرؤية ترفشل في تحليل ظاهرة احلودجود النسانيو ، فالنسان حليس 
على طراز داروينو ، بل ول يشعر النسان بقيمته إل عندما يسمو على احلمادياتو ، ويترفع على

احلشهواتو ، وإذا كان النسان ابن احلطبيعة فكيف بدأ بمعارضة احلطبيعة احلتي نشأ منها و ، كيف لبن
احلمادة أن يتمرد على احلمادة احلتي أنتجتهو ، إن حللنسان معنى آخر ل علقة حله باحلرؤية الحلحادية
كمطلق أعلى احلمادية احلساذدجةو ، ول يأتي اليمان بمركزية النسان وقيمته وسمو ه إل باليمان ب

يتجاوز احلمادة.

 ما يلي "  كنت198يقول احلدكتور عبد احلوهاب احلمسيري في كتابه احلرائع ردحلتي احلرفكرية ص 
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اجا من برامج الدحاديث وكان يجلس على أدجلس مرة أما م احلتليرفزيون احلبريطانيو ، وشاهدت برنام
احلمنصة ردجل وزودجته وأطرفاحلهماو ، مع إضافة بسيطة حللغاية وهي عشيق احلردجل احلذي يعيش معهم

تحت سقف نرفس احلمنزل وحلكن بموافقة احلزودجة والطرفالو ، وقد وادجه احلجمهور إشكاحلية دحقيقية وهي
أن دجميع أعضاء السرة موافقون على هذا احلوضع احلشاذو ، فمن نادحية احلموافقة وهي احلشرط

الساسي واحلودحيد لي علقة دجنسية في احلعاحلم احلغربي فهي موافقة دجنسية تتم باترفاق طرفين وحلذا
فهي شرعيةو ، ل شأن حللمجتمع بهاو ، وحلكن من نادحية كأخرى يودجد احلشذوذ احلذي يسم هذا احلوضعو ،

وحلكن ل تودجد قاعدة متجاوزة " دينية أو اخلقية " يؤمن بها احلجميعو ، ويمكن احلوقو ف عليها
والهابة بها ويمكن أن تزودهم بمعيارية ماو ، وكلما كان أدحد احلحاضرين يحتج على شيء كان

اضا احلزوج احلذي أدحضر عشيقه حليعيش معه يرد بكل ثقة بأن زودجته موافقة وسعيدة وأن أولد ه أي
موافقون وسعداء وأي تدخل في شئونهم سيكون إهدارا حلحريتهم ودحقهم في الختيار". 

إن الحلحـاد هو احلمذهب احلودحيد على ودجه الرض احلذي يتيح لتباعه أن يرفعلوا كل شيء وهم في
مدحل مدحل من كل شيء و ،  ل يودجد مذهب على ودجه الرض يقول حلك افعل كل احلرفوادحش فأنت في 

.من كل شيء إل احلملحد واحلشيطان 
إن الحلحـاد هو دين احلشيطـان تم احلتـأسيس حله كمذهب عقلي.

خرافات اللحاد الجديد

هناك مجموعة من احلخرافات احلرائجة في علم احلنرفسو ، ما زاحلت إحلى احليو م تتلبس بلبوس احلعلم
ارا عند احلعوا م وبعض احلمثقرفينو ، ويستغلها بعض كهنة الحلحاد ارا كبي احلصحيحو ، وتجد حلها انتشا

اعا حلبعض هذ ه احلخرافات من كتاب أشهر   خرافة50احلجديد في بعض كأطرودحاتهمو ، وسنتعرض سري
في علم احلنرفسو ، تأحليف مجموعة من كبار علماء احلنرفس والطباء احلنرفسيين في احلعاحلمو ، سكوت
حليلينرفيلد وستيرفن دجاي حلين ودجون روشيو وباري بايرستاينو ، إصدار كلمات عربية حللتردجمة

2012واحلنشرو ، طبعة 

- علم احلتنجيم يحدد سمات احلشخصية وإنرفعالتها احلعاطرفية.1خرافة رتقم 
263احلرد : علم احلتنجيم عديم احلجدوى في احلتنبؤ بسمات شخصيات الفراد. ص

كذب احلمنجمون.

مكبر. 2خرافة رتقم  - الطرفال احلذين تعرضوا لعتداء دجنسي يتحوحلون إحلى شواذ عند احل
احلرد : ل يتحول الفراد احلذين تعرضوا لعتداء دجنسي في احلطرفوحلة إحلى ارتكاب دجرائم اعتداء

دجنسي عند احلبلوغ فهذ ه خرافةو ، ونسبة احلشواذ بينهم هي نرفس احلنسبة بين احلذين حلم يتعرضوا لعتداء
263دجنسي. 

فل ودجود حللحتمية احلنشئوية.

- احلتأمل واحليودجا حلهما فوائد دجوهرية في تنقية احلذهن وترفريغ احلعقل احلباطن من3خرافة رتقم 
شحنات احلضغط احلزائدة.

احلرد : احلتأمل واحليودجا ل تحقق تأثيرات نرفسية أكثر فعاحلية من احلتي تحققها احلرادحة أو السترخاء
ال. ص 178قلي
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- احلعلج بالبر لبد أن يكون على مسارات احلطاقة احلمحددة في احلجسمو ، وهذ ه4خرافة رتقم 
احلمواضع يعرفها احلمتخصصون.

احلرد : ودجدت البحاث بصرفة عامة أن احلعلج بالبر يكون على احلدردجة نرفسها من احلرفاعلية عند
351وضع البر في احلمواضع احلخاطئة. ص

- يعاني معظم الفراد احلذين تعرضوا حللعتداء احلجنسي في طرفوحلتهم اضطرابات5خرافة رتقم 
دحادة في احلشخصية عن احلبلوغ.

احلرد: هذ ه خرافة في احلطب احلنرفسي احلحديثو ، والفراد احلذين تعرضوا لعتداء دجنسي في احلطرفوحلة
246نسبة الضطراب في احلشخصية عندهم هي نرفس احلنسبة عند غيرهم. ص

فل ودجود حللحتمية احلنشئوية.

- يجب إخراج احلصدمة احلنرفسية ومناقشتها مع طبيب نرفسي وهذا شرط أساسي6خرافة رتقم 
حللعلج.

احلرد: رائد هذ ه احلخرافة في علم احلنرفس كان سيجموند فرويد صادحب احلمدرسة احلتحليليةو ، واحليو م ثبت
بالدحلة احلقاطعة أن احلذين كاصيبوا بصدمة ما تتحسن دحاحلتهم دون مساعدة من أدحدو ، و تتسم بعض
طرق احلعلج احلتي تتطلب معاحلجات مثل استخلص احلمعلومات عن الزمة بأنها غير فعاحلة أور

349بما تكون ضارة. ص
بل كتشير البحاث احلتي أدجراها دانيال فيجنر وآخرون عن كبت الفكار إحلى أن محاوحلة إخراج

شيء ما من ترفكير احلمرء تزيد في الغلب من ادحتمالت عودته إحلى دحيز احلترفكير من دجديد. ص
201

والنسان ل كيقمبع احلواقعة احلسيئة في عقله احلباطن قاصادا كما كان يتخيل فرويد بل هو باحلرفعل نسيهاو ،
وإل فاحلوقائع احلكبرى مثل احلهوحلوكوست واحلزلزل واحلبراكين ل ينساها احلمرء بل تظن ماثلة أمامه
حلرفترة طويلةو ، واحلواقعة احلسيئة ل علقة حلها بأي اضطراب دحادث في احلشخصية وباحلتاحلي ثبت أن

إخرادجها يؤدي إحلى مشاكل دجديدة ل علقة حلها باحلمشكلة احلرئيسية احلحادثة. 

- تنشئة الطرفال بأسلوب متشابه يجعل شخصياتهم متشابهة عند احلكبر .7خرافة رتقم 
احلرد: هذ ه خرافة الن في علم احلنرفسو ، فل ودجود حللحتمية احلتربوية كما كان يتخيل احلتربويون. ص

229

- احلجمال في عين احلرائي.8خرافة رتقم 
احلرد : هذ ه خرافة في علم احلنرفس بل تودجد نقاط كثيرة مشتركة بين احلثقافات احلمختلرفة فيما يتعلق

202بمعايير احلجمال احلحسي و ، ومقاييس احلجمال احلعامة. ص 

اما مردحلة اضطراب نرفسي؛ كتبت آنا فرويد - ابنة سيجموند9خرافة رتقم  -  احلمراهقة هي دحت
فرويد-" أن يكون احلمرء طبيعايا خلل فترة احلمراهقة أمر غير طبيعي في دحد ذاته"و ، وكيصقور
كمثيرة . العل م احلغربي باستمرار واحلنرفسيين احلشعبيين أن سنوات احلمراهقة هي دراما عائلية 
احلرد: ل تودجد كأسس علمية حلهذا الدعاء و ، بل على احلعكس دحدوث ذحلك هو الستثناءو ، وهناك

دحضارات بأكملها ل تعر ف شيائا عن احلمراهقةو ، مثل احليابان واحلصين واحلعديد من بلدان احلعاحلم
90و ، 89احلعربي.ص

- يمر معظم احلناس بأزمة منتصف احلعمر في الربعينياتو ، وتحدث فيها احلكثير من10خرافة رتقم 
الضطرابات واحلمرادجعات.
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احلرد: هذ ه احلخرافة مصدرها دور احلسينماو ، فقد أظهرت احلدراسات احلمختلرفة( بريمو ، ويثينجتون ) أن
94و ، 93أزمة منتصف احلعمر حليست إل خرافةو ، بل إنها ربما تشهد ذروة الداء احلنرفسي احلسليم.ص

- يترك احلتبني تأثير نرفسي سلبي على معظم الطرفال.11خرافة رتقم 
106احلرد: يتمتع معظم الطرفال احلمتبنين بصحة نرفسية دجيدة. ص

وهذا رد على احلحتمية احلتربوية .

- معدلت ممارسة احلشذوذ تزيد حلدى الطرفال احلذين ينشئون على يد آباء شواذ12خرافة رتقم 
دجنسايا.

احلرد: حلم يثبت أن الطرفال احلذين ينشئون على يد آباء شواذ دجنسايا كيقبلون على احلشذوذ أكثر من
106غيرهم. ص

وهذا رد آخر على احلحتمية احلتربوية.

- كلمة احلكبت هي احلمرفتاح احلسري حللكثير من احلمشاكل احلنرفسية.13خرافة رتقم 
احلرد: قا م احلعامحلم احلنرفسي احلشهير ديرفيد هوحلمز بمرادجعة البحاث احلعلمية احلتي كأدجريت خلل احلستين
اما الخيرةو ، وحلم يعثر على أي أدحلة علمية تؤيد دحدوث احلكبت أو ودجود شيء في احلطب احلنرفسي عا
كيسمى احلكبتو ، ومن رثم اقترح ساخارا هذ ه احلعبارة" تحذير: حلم كتثبت نتائج البحاث احلتجريبية صحة

مرفهو م احلكبتو ، وربما يكون لستخدامه آثار خطيرة على احلتأويل احلدقيق حللسلوك الكلينيكي."
فاحلكبت حليس دافع كيحقرك احللشعور كما كان يعتقد سيجموند فرويدو ، وهذا ما أثبته ريتشارد ماكناحلي

125و ، 124واحلطبيب احلنرفسي هاريسون بوب في بحث منرفصل.ص

ونختم هنا بحقيقة أثبتها احلطب احلنرفسي مع غرابتها احلشديدةو ، فقد أثبت احلطب احلنرفسي أن الفراد احلذي
ارا أقرب إحلى البتسامةو ، يؤدي هذا احلتصر ف إحلى احلشعور يرسمون على ودجوههم باستمرار تعبي

باحلسعادة فعلايا وصحة نرفسية دجيدةو ، دحيث يحدث حللمخ تغذية ردجعية حلتعبيرات احلودجه فتؤثر أمخاخنا
355بدورها في مشاعرنا. ص

فما أدجمل الخذ بوصية رسول ال صلى ال عليه وسلم" تبسمك في ودجه أخيك صدقة ." صحيح
اما ساعتها ستشعر بسعادة دحقيقية وحليست كمصطنعة.  احلترغيب واحلترهيبو ، فحت

الحسد لوالعين أصبحا حقيقة علمية!

أدحد احلملحدين يستهزيء باحلعين واحلحسد في احلمرفهو م السلميو ، وهذ ه مشكلة احلملحد الزحليةو ، أنه
يضع إحلحاد ه في أدحد الركانو ، وكلما اتسعت دائرة احلعلم ضاق احلخناق على احلركن احلذي يتوادجد فيه
ال العضاء الثرية كل يو م نكتشف أنها أعضاء دجوهرية وكلما اتسعت دائرة احلعلم كلما إحلحاد هو ، مث

اكتشرفنا فوائدهاو ، وهكذا كل إرهاصات احلملحد ل تحتاج إل شيء من احلعلم وقليل من احلحكمة
واحلتؤدة.. 
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ال يخرج منها شعاع كما تقول احلكتب السلميةو ، وهل وبخصوص احلعين احلحاسدة .. وهل احلعين فع
ال ؟  حلهذا احلشعاع تأثير مادي فع

% من طلبة كامبريدج كان بإمكانهم أن يشعروا بنظرات93في بحث متخصص تبين أن 
- 1الخرين.-

 أثار ضجةRupert Sheldrakeوقد أثار احلبادحث واحلمؤحلف النجليزي احلشهير روبرت شيلدريك 
 في الوساط احلعلميةو ، عندما أدجرى دراسات مسترفيضة أثبت فيها أن احلشخص بإمكانه2003عا م 

و ، وأصبحت هذ هPsychic staring effectمعرفة أن هناك شخص آخر كيحقدق فيه دون أن يرا ه 
-2احلمسأحلة ظاهرة علمية.-

واليمان باحلحسد مودجود في كثير من احلدياناتو ، حلكن السل م تحدث عن احلعينو ، واحلتأثير احلمادي
كمداواة احلمعيون {وإن يكاد احلذين كرفروا حليزحلقونك بأبصارهم} ﴿ ﴾ سورة احلقلم٥١حللعينو ، وكيرفية 

﴾ ومن شر احلنرفاثات٣﴾ ومن شر غاسق إذا وقب ﴿٢﴾ من شر ما خلق ﴿١{قل أعوذ برب احلرفلق ﴿
﴾} سورة احلرفلق٥﴾ ومن شر دحاسد إذا دحسد ﴿٤في احلعقد ﴿

كمثبتة علماياو ، وحلم يعد ومؤخارا ظهرت تجربة احلرفوتونات احلحيوية واحلتأثير عن كبعدو ، وهذ ه تجربة 
 وتلميذ ه آلنstanly krippnerثمة مجال حللتناطح بشأنهاو ، خاصاة بعد تجارب ستانلي كريبنر 

 بجامعة ييل بأمريكاو ، فقد أثبتواsaybrook في كلية سايبروك alan coopersteinكوبرشتين 
قطعايا ودجود قدرة على احلتأثير اليجابي أو احلسلبي عن كبعد بمجرد احلتركيز احلثاقب - عين احلحسود -

.

 وعاحلم احلنرفسcarl Simonton ود. كارل سيمونتون B.Siegelبل إن د. بيرني سيجل 
كلستراحلي إينسلي ميرز   يستخدمون رسمايا الن استحضار احلنية احلعدوانية في علجI.Mearesا

احلسرطانو ، وقد قرأت أن احلدكتور احلمسيري ردحمه ال استخد م هذ ه احلطريقة.

وأغرب ما في احلموضوع أنه قد ظهر ما كيعر ف باحلتأثير احلسلبي على اللت احلمادية واحلماكينات
Gremlin effectاحلصناعية بمجرد احلنظر إحليها-عين احلحسود-  فيما بات كيعر ف بتأثير احلجريملين 

 احلدكتور روبرت دجانPrincetonو ، وقد أمضى احلعميد احلسابق حلكلية احلهندسة بجامعة برنستون
Robert Jahnاما في بحث ما كيعر ف بقوة احلنظرة في احلتأثير على اللت  أمضى ثلثين عا

Gremlin effect وشاركته في هذا احلبحث عاحلمة احلنرفس برندا دون Brenda Dunneوقد 
توصل إحلى ودجود تأثير فعلي على اللت واحلمكائنو ، بل إن احلرفيزيائي احلشهير ووحلرفجانج باوحلي

Pauliلل إحلى احلحد احلذي كان يدفع فريق احلعمل إحلى إخرادجه من احلمعمل  كان حله تأثير دجرميلين عا
- 3دحتى كينهوا تجاربهم! -

 تأثير احلجريملين في بحث مستقل .J.Benvenisteوقد أثبت دجاك بينرفينيست 
احلحقيقة احلتي يجهلها احلكثيرون أنه الحلحاد بات مذهابا في أزمة! 

-----------------------
 .1996-  كوتريلو ، وينرو ، سميث 1
2 -Scientific American. Retrieved 13 July 2013
- أنا تتحدث عن نرفسها ..د.عمرو شريف ( بتصر ف)3
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كظم الغيظ أم تةنفيسه

كان سيجموند فرويد يرى أن احلغضب احلمكبوت قد يزيد ويسترفحلو ، مثله مثل احلبخار داخل مقدر
احلضغطو ، إحلى دردجة يتسبب معها في دحالت نرفسية وعدوانية مرفادجئةو ، وقال فرويد أن سر احلعلج

يكمن في إخراج احلغضب ل كظمه أو كتمهو ، وصارت هذ ه احلرؤية أدحد الصول في العمال
احلروائية فترى احلبطل كيخرج غضبه في نرفس احللحظة بدون ترددو ، وصار احلتعبير عن احلغضب

أفضل صحايا من كتمانهو ، وظهرت احلوصرفات احلشعبية حللتعبير عن احلغضب مثل احلضغط على شيء
إسرفنجي بيدكو ، أو احلطرق باحلشاكوش أو تودجيه حلكمات متتاحلية حللوسادة أو إشعال سيجارة.

وبعيادا عن هذ ه احلرؤية احلرفرويدية احلسطحية وهذ ه احلوصرفات احلشعبيةو ، أشارت البحاث إحلى كذب
اما كشرفت احلدراسات أن دعم فكرة احلتعبير عن40فرضية احلتنرفيس عن احلغضبو ، فملما يزيد عن   عا

احلغضب تزيد في احلواقع من معدلت احلعنفو ، حلذا فقد ثبت علمايا أن احلتعبير عن احلغضب ل كينرفس
-1عن احلمشاعر احلمكبوتة حلكنه يزيد من دحدتها حليس إل.-

فاحلصراخ في ودجه احلطرفل احلمشاغب ل كيحتمل أن كيشعرنا بتحسنو ، ناهيك عن أنه سيزيد احلموقف
اءا. سو

يقول احلعاحلم احلنرفسي سكوت حلينيرفيلد" فماذا ل تزال خرافة احلتنرفيس ذائعة إحلى احلوقت احلحاحلي على
احلرغم من ودجود أدحلة قاطعة على أن احلغضب يزيد من معدلت احلعنف؟ 

-2لبد من احلتأكيد على أن احلغضب يتضاءل ودحد ه بعد فترة قصيرة." -
تقول عاحلمة احلنرفس كارول تافريس " دحان احلوقت حلكي كنطلق احلنار على فرضية احلتنرفيس دحتى

-3نتخلص منها نهائايا."-
وهكذا يكون كظم احلغيط وعد م احلغضب و ، هما احلعلج احلنرفسي المثل والصلح حلصحة نرفسية وبدنية

دجيدة!
كمتقين {احلذين ينرفقون في احلسراء واحلضراء واحلكاظمين احلغيظ قال ال عز ودجل في صرفات احل

﴾ سورة آل عمران١٣٤واحلعافين عن احلناس وال يحب احلمحسنين} ﴿

وكانت وصية رسول ال صلى ال عليه وسلم احلمتكررة بترك احلغضبو ، عن أبي هريرة رضي ال
عنه و ، أن ردجل قال حللنبي صلى ال عليه وسلم : " أوصني " و ، قال : ( ل تغضب ) و ، فرودد و ، قال :

( ل تغضب ) روا ه احلبخاري .
وقال احلنبي صلى ال عليه وسلم : ( إذا غضب أدحدكم وهو قائم فليجلس و ، فإن ذهب عنه احلغضب

وإل فليضطجع ) روا ه أبو داود .
وهكذ يكون علج احلغضب باتباع وصية احلدين احلحقو ، هو احلعلج السلم والكملو ، بعيادا عن

هلوس احلرفرويدية احلمادية! 

----------------------------
50- أبحاث ودراسات بوشمان وباومايستر وستاكو ، وحلويس وبوشرو ، وحليتريل و ، من كتاب أشهر 1

223خرافة في علم احلنرفس ص
225 خرافة في علم احلنرفسو ، سكوت حلينينرفيلدو ، ص50- أشهر 2
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3  -Tavris, C. television as a social issue pp.197

العالم عشوائي طبرقا للكوانتم

أدحد الباء الساقرفة احلملحدين كتب يقول " وفقا حلميكانيكا احلكم , احلكون عشوائي باحلكامل " 

يا دحضرة الب احلكاهن مقوحلة أن احلكون طبقا حلميكانيك احلكم عشوائي باحلكامل هذ ه احلكلمة فضيحة
معرفية تستحق احلمحاكمةو ، لن ميكانيك احلكم يسير وفق قواعد وقوانين بل وتحكمة أسس

إبستموحلودجية ثبتت بطرق ميثودوحلودجية معلومة ومنضبطةو ، وحلو كان ميكانيك احلكم عشوائية مطلقة
اما يتم تدريسه في كل دجامعات احلعاحلمو ، ويتم كما يتصور نيافة الب احلكاهن احلملحد ما أصبح عل

لح علمية كثيرة مثل شريحة احلكمبيوتر احلتي تكتب نيافتك من خلحلها السترفادة من ظواهر ه في منا
الن- فشريحة احلكمبيوتر تعمل باحلظاهرة احلكمومية وحلو كانت احلعملية عشوائية ما استرفدنا منها في

شيء نيافتك!- 
بل إن كل ميكانيك احلكم يسير وفق معادلت رياضية صارمة ل يحيد عنها مثل معادحلة شرودينغر

Schrödinger equationاحلتي تصف احلحاحلة احلكمومية احلمعتمدة على احلزمنو ، واحلتي تكاد تطابق  
اضا نيافتك هناك معادحلة هايزنبرج  Heisenbergقانون نيوتن احلثاني في احلرفيزياء احلكلسيكيةو ، أي

equation ومعادحلة بلنك اينشتاين Planck–Einstein equationوكلها تصف دحالت 
كمومية مختلرفةو ، وميكانيك احلكوانتم يستحيل أن يخترق دجدار بلنك فكل شيء يجري بضوابط

محددة في احلعاحلم احلكوانتي ل يتجاوزها ول يحيد عنها ويمكن احلتنبؤ بتصرفات احلعاحلم احلكوانتي طباقا
حلمبدأ عد م احليقين حلهايزنبرج وفي دحدود هو ، فيا نيافة الب احلكاهن إياك وحلبوس احلعلم احلزائف بإسم

الحلحاد احلدوغمائي !

الحتمية المادية

إنك حلم كتخلق إل حللخلودو ، وما دحياتك على هذ ه الرض إل مردحلة.... احلدين
إنك دحيوانو ، كن دحجارا بين الدحجارو ، أو دودة بين احلديدان........... الحلحاد
اوى ل دحدود حلها .......... احلدين كمكلارفاو ، في كيانك ق كدحاراو ،  كخلقت  إنك إنسان 

إن سوط احلحتمية احلمادية كيلهب ظهركو ، فلن تعدو قدرك ............. الحلحاد 
إن السل م حلم يضع في يد بلل أو عمار أو صهيب أسلحة وقنابل يوادجهون بها بطش قريشو ،
اعاو ، وإنسانيتهم احلتي كانت ضاحلةو ، فأذحلوا وإنما احلذي أعطا ه حلهم السل م ودجودهم احلذي كان ضائ
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كسد كبرياء قريش وسموا بأنرفسهم وانهزمت أمامهم دجبال احلمادية احلطاغية وصارت بل معنىو ، وحلم ي
احلمسلمون احلعاحلم إل دحين تحرروا من قيود احلعاحلم احلماديةو ، وعلموا أنهم مخلوقين لو ، فالنسان في

ظل احلمادية يصير دودة ل إنسان ويخلق من احلرفلسرفات ما يبرر به دحيوانيتهو ، فل يؤمن إل النسان
احلحرو ، وكلما ازداد النسان إيماانا أدرك أن اليمان حليس من انتادجه بل هو تلبية حلنداء ل إكرا ه فيهو ،

كحر وفي وسعه أن يسد سمعه. إذ ل يؤمن إل النسان احل

ول يختلف مؤمن وملحد على أن احلمادية الحلحادية كتجرد النسان من إنسانيتهو ، وترد ه إحلى احلعاحلم
احلمادي احلذي تحكمه صيرور ه دحتمية بل معيارية ول قيمة ول معنىو ، وكتضيع احلثروات احلثمينة

احلكامنة داخله واحلتي ل تتحول إحلى تطبيق وسلوك إل بالعترا ف بمخلوقيته لو ، إن احلمادية
الحلحادية عدو يتربص بالنسانو ، إنها عدو دحاقد على النسان وعلى إنسانيتهو ، إنها احلشيطان

متجسادا في فلسرفات وفرضيات كودجدت حلكتبرر تعرية النسان وترديه إحلى احلعاحلم احلمادي احلحتميو ،
 "  ل يودجد مستندthe Green Rage  في كتابه Christopher Manesيقول كريستوفر مانيز 

 أنJames Leeحلرؤية احلبشر ككائن أرقي من غير ه."و ، واعتبر احلملحد المريكي دجيمس حلي 
اعا قدر المكانو ، وفي سبتمبر  كقتل دجيمس حلي2010احلبشرية طاعون متطور يجب استئصاحله سري

دحين كان متجاها إحلى موقع قناة ديسكرفوري بصحبة ثلث رهائن وبعض احلقنابلو ، دحيث أن احلشرطة
الو ، قبل أن كينرفذ مخططه الحلحادي بقتل أكبر عدد ممكن من احلبشر. حلم تمهله وأردته قتي
http://abcnews.go.com/US/gunman-enters-discovery-channel-headquarters-

employees-evacuated/story?id=11535128

ال على هذا احلطراز احلمادي احلحتميو ، كمرفص  إن النسان يتحرك في احلحياة وهو يعلم يقيانا أنه حليس 
ويعلم يقيانا أنه هو احلمركز واحلطبيعة هي احلهامشو ، إن الحلحاد ونقوحلها مدوية ل يصلح حلتحليل

ظاهرة احلودجود النسانيو ، الحلحاد شيء والنسان شيء آخرو ، {إنا عرضنا المانة على احلسماوات
﴾ سورة الدحزابو ،٧٢والرض واحلجبال فأبين أن يحملنها وأشرفقن منها ودحملها النسان } ﴿

فالنسان هو احلمركز واحلطبيعة هي احلهامش .

ما ل يعرفه الملحد عن تاريخ النسان الحقيقي..

 آل ف سنة - وهنا كلمة قرية تعني نجع10أول قرية في احلتاريخ على الطلق ل يتجاوز عمرها 
آل ف عا م أي دحليل أثري على ودجود10صغير أو دحارة بسيطة بمرفهومنا احلمعاصر- ول يودجد قبل 

النسان .
 .7 صرفحة 39كاتب هذا احلكل م هو احلملحد [ول ديورانت] في موسوعته قصة احلحضارة مجلد 

 آل ف عا م فقط.5وظهرت سومر أول مدينة على الطلقو ، قبل 

 عا م3500واحلكتابة احلتي تعتمد على احلحرو ف ظهرت على يد احلشعوب احلسامية واحلرفينيقية قبل 
فقطو ، ودجاءت احللتينية من احلرفينيقية!.

256احلمصدر : أنا تتحدث عن نرفسها ..د. عمرو شريف ص

 عا م فقط من النو ، وحلذحلك ل تودجد دحضارة قبل2600ظهرت احلحرب على احلخيل لول مرة قبل 
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هذا احلتاريخو ، وإنما بلدان مترفرقة!
ق. م.و ، ثم50ق. م.و ، ثم احلهان احلصينية 323 ق. مو ، ثم السكندر 500وأول دحضارة هي احلرفارسية 

ميلدية.117احلرومانية 
هذا هو تاريخ النسان احلحقيقي على هذ ه الرضو ، بعيداا عن بقايا عظا م احلداروينيةو ، وأضراس

احلخنازير احلتي كانوا يتصورون أنها تنتمي حلبشر ما قبل احلتاريخ وقاموا بعمل صور كاملة حلهؤلء
احلبشر من خلل ضرس وادحدو ، وتبين بعد عشرات احلسنين أنها أضراس خنازير برية ل أضراس

بشر ما قبل احلتاريخ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_Man

حقيقة حجم اللحاد في العالم طبقرا لخر الحصاءات

% وهي في2كتظمهر أدحدث الدحصاءات احلرسمية حللملحدين دحول احلعاحلمو ، أن نسبتهم ل تتجاوز 
ترادجع مستمر. 

atheists 2.01%
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations

% .1.5وأيضاا تشير أدحدث الدحصاءات إحلى أن نسبة احلملحدين في أمريكا دحواحلي
http://theweek.com/article/index/226625/the-rise-of-atheism-in-america

ااة يمكن استيعاب احلشك في دين نصراني يرى أن الحله قد انتحر مصلوباا وعارياا في حلكن دحقيق
احلصحراء من أدجل تكرفير خطايا احلبشرو ، ويتم أكل حلحمه وشرب دمه بانتظا م سنوياا في احلعشاء

احلمقدس - الفخارستيا-  .
ويمكن استيعاب احلشك في دين قومجي يهودي ل يدخله غير يهودي البوين.

ويمكن استيعاب احلشك في دين بوذي يؤمن باحلروح ويكرفر بخاحلقها .
 وهذاdisbelieveويمكن النتقال بناءاا على ذحلك احلشك من مردحلة اليمان إحلى مردحلة احللإيمان 

% من عدد20المر النتقاحلي كيشقكل قاعدة عريضة من احلبشر وصلت في أمريكا ودحدها إحلى 
احلسكان بحسب الدحصاء احلسابق .

قرر النسان أن ينتقل من اليمان احلديني إحلى الحلحاد احلذي هو إنكار احلصانعو ، فهذا أمر في حلكن أن كيق
قمة احلشذوذ احلمعرفي واحلعقلي والدحصائي ومن أندر احلنوادر!

 .disbeliever وغير احلمؤمن atheistوحلذا يجب احلترفريق دجداا بين احلملحد 
فاحلملحد حلديه بنية فلسرفية تأويلية متكاملة فيما يختص باحلحياة واحلودجود واحلماورائياتو ، وحلذا فالحلحاد

في هذا الطار هو دين من بين الديان!
أما عد م اليمان فهو شك مردحلي طاريء يمكن تجاوز ه أو الستمرار عليه دحسب عمق احلبحث

ودردجة احلشك .
وإن كان احلتسليم بأن خلق احلكون واحلحياة واحلودجود عبر زفرات فأر أسيوي مزكو م أقرب منطقياا
من زعم احلملدحدة أن احللشيء انضا ف إحلى احللشيء فصار شيئاا عظيماا من أروع ما يكون تمت

معايرته بدقةو ، بقوانين وثوابت غاية في احلضبط ..... فمهما كانت سذادجة احلدين احلوثني ودحماقته
وتحريرفه فهو أكثر منطقية ورقياا وعقلنية من خرافة الحلحادـو ، وحلذا فالحلحاد في ترادجع مستمر!
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طريقة القرآن الكريم في معالجة أكثر من موضوع في السورة الواحدة، معجزة !

احلقرآن احلكريم كتاب أدبي وعقيدي في نرفس احلوقت وبنرفس احلدردجةو ، وتودجد ودحدة أدبية حلكل سورة
قرآنيةو ، وداخل هذ ه احلودحدة الدبية يتوافر احلتجانس واحلربط احلطبيعي بين عشرات احلمواضيع في

احلسورة احلوادحدةو ، وربما مئات احلمواضيع في نرفس احلسورة كما في احلسور احلطويلة.
وودحدة احلسورة عبارة عن سلسلة من احلحرو ف واحلصوتيات احلبلغية الدبية كتخرفي داخلها مواضيع

متنوعة وأفكار مختلرفة كتقد م مجموعة من احلحلول حللمشكلتين احلخاحلدتين أل وهما " احلمعرفة " و "
احلسلوك ".

هذ ه احلمواضيع احلمعروضة تمتاز باليجاز احلعجيبو ، واحلنقاء في احلتعبيرو ، واحلتركيز احلشديد في
احلنرفسو ، ودجميع احلعلو م واحلرفنون السلمية تستمد على احلدوا م من هذا احلمصدر قواعدها ومبادئهاو ،

كلسلوب دجديد فهو نظا م أكثر تماساكا من احلنثرو ، وأقل نظاما من وكان احلقرآن خلاقا حللغة دجديدة و
احلشعرو ، في موسيقى خاحلدة تعلو احلمواضيع احلمطرودحة تلو احلمواضيع في نرفس احلسورةو ، بهيبة

ودجلل بل تأردجح ول اضطراب.

وفي وقت نزول احلقرآن كانت بعض احلمواضيع تتزايد بمعزل عن مواضيع كأخرىو ، وكتكقون
كمستقلة بعد أن تنضم إحليها آيات كأخرى نزحلت بعدهاو ، وأن بعضها كانت كتضا ف تدريجايا ودحدات 
كلخرى تتداخل مع غيرها هناكو ، بحسب أمر احلرسول -صلى ال عليه وسلم- احلذي كان هناو ، وا

يتلقا ه بدور ه من احلروح احلقدس.

وعندما كنريد أن كنقدر دجمال حلودحة مرسومة ل ينبغي أن نحصر نظرتنا في دجزء ضيق مها دحيث
ال إحلى احلوراء حليتسع مجال ل نجد إل أحلواانا متنوعة تتجاور أو تتنافر أدحيااناو ، بل يجب أن نردجع قلي

احلرؤية وتحيط باحلكل في نظرة شاملةو ، تستطيع ودحدها أن تلدحظ احلتناسق بين الدجزاء واحلتوافق في
احلتركيبو ، فبمثل هذ ه احلنظرة ينبغي دراسة كل سورة من سور احلقرآن احلكريم حلكنققدر أبعادها

احلحقيقيةو ، فهناك تخطيط دحقيقي واضح وكمحدد يتكون من ديبادجة وموضوع وخاتمةو ، فتوضح
الفتتادحية الوحلى من احلسورة احلموضوع احلذي ستعاحلجه في خطوطه احلرئيسية و ، ثم يتبع ذحلك احلتدرج

في عرض احلموضوع بنظا م ل يتداخل فيه دجزء مع دجزء آخرو ، وإنما يحتل كل دجزء احلمكان
ارا تأتي احلخاتمة احلتي تقابل احلديبادجة. احلمناسب حله في دجملة احلسورةو ، وأخي

فإذا أخذنا في اعتبارنا احلتواريخ احلتي ل دحصر حلها - تواريخ نزول آيات احلقرآن احلكريم- واحلترفتيت
اطا بظرو ف ومناسبات احلمتناهي في نزول الياتو ، ولدحظنا أن هذا احلودحي كان بودجله عا م مرتب

خاصةو ، فإن ذحلك يدعونا إحلى احلتساؤل عن احلوقت احلذي تمت فيه عملية تنظيم كل سورة على شكل
اءا افترضنا أن هذا احلترتيب كان قبل ودحدة مستقلةو ، وهذا احلتساؤل يضعنا أما م نقطة محيرة: فسوا
أو بعد اكتمال نزول احلقرآنو ، فقد كان ينبغي أن يتبع إما احلترتيب احلتاريخي حللنزولو ، وإما احلترتيب

احلمنطقي احلبسيط احلمبني على تجانس احلموضوعاتو ، إل أن احلسور احلقرآنية تتنوع موضوعاتها ول
كمعقد يكون لي من احلرفرضين أو احلترتيبين احلسابقينو ، مما يدعونا إحلى تردجيح ودجود تصميم  تخضع ل
قد كوضع في وقت سابق حلنزول احلقرآن على قلب رسول ال -صلى ال عليه وسلم-و ، وحلكن سرعان

ما نميل إحلى النصرا ف عن هذا الفتراض بسرعة لننا نرى مدى احلجرأة والستحاحلة احلتي
ينطوي عليها وضع نظا م سابق دحسب ترتيب تحكمي بين فقرات دحديث سو ف يطلب إحلقاؤ ه أو

اماو ، وبما يتناسب مع عديد من احلملبسات واحلظرو ف احلتي تستدعي إظهار ه على مدى عشرين عا
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كسنة تؤكد حلنا هذا الفتراض احلغريب هذا احلحديث واحلتي ل يمكن توقعها أو احلتنبؤ بهاو ، غير أن احل
وتؤيد هو ، فاحلواقع أنه فور نزول احلودحي على احلرسول-صلى ال عليه وسلم-كان كل دجزء منه

ارا يوضع في احلسور احلتي حلم تكن قد اكتملت بعد وفي مكان محدد من احلسورةو ، وفي ارا أو كبي صغي
اما هو احلترتيب احلتاريخي. موضع رقمي من آياتها وفي ترتيب حلم يكن دائ

وبمجرد وضع الية أو اليات في موضع ما بقيت فيه إحلى البدو ، دون أن يطرأ عليها تحويل أو
ال عن تصميم أو خطة عامة تصحيحو ، من هذا نقول أنه لبد كان هناك تصميم حلكل سورةو ، فض

اوا بين آيات هذ ه لل منهماو ، كأن كل ودحي دجديد يوضع في مكانه ت حللقرآن في دجملته بمقتضى ك
احلسورة أو تلك من احلسور احلمرفتودحة.

وكأن احلقرآن كان قطاعا مترفرقة ومرقمة من بناء قديمو ، كان كيراد إعادة بناؤ ه في مكان آخر على
لن وادحدو ، فيما نرفس هيئته احلسابقةو ، وإل فكيف يمكن ترفسير هذا احلترتيب احلرفوري واحلمنهجي في آ

يتعلق بكثير من احلسور؟ 

وحلكن أي ضمان تاريخي يستطيع أن يتحصل عليه النسان عند وضع مثل هذ ه احلخطة إزاء
ال عن احلشكل احللغوي احلذي الدحداث احلمستقبلةو ، ومتطلباتها احلتشريعيةو ، واحلحلول احلمنشودة حلهاو ، فض

ال من تلك؟  كلسلوبي مع هذ ه احلسورة بد يجب أن كتقد م به هذ ه احلحلولو ، وتوافقها ا
وكيف يمكن مجرد تجميع وتقريب هذ ه احلقطع احلمبعثرة بعضها من بعض بدون تعديل أو حلحا م أو
وصلت- رغم تنوعها احلطبيعي وترفرقها احلتاريخي-أن يجعل منها ودحدة عضوية متجانسة يتوافر

فيها ما نردجو ه من احلتماسك واحلجمال؟ أل يصدر مثل هذا احلمشروعو ، وقد بلغ هذا احلمبلغ من
احلطموحو ، إل عن دحلم خياحليو ، أو عن قوة فوق قدرة احلبشر؟ 

ال من قوة عظمى و ، أل نستنتج ان اكتمال هذ ه احلخطة وتحققها باحلصورة احلمردجوةو ، يتطلب تدخ
تتوفر فيها احلقدرة على إقامة هذا احلتنسيق احلمنشود؟

فإذا كانت احلسورة احلقرآنية من نتاج هذ ه احلظرو فو ، تكون ودحدتها احلمنطقية الدبية في نظرنا
ازا أنه قد يصعب في بعض احلسور احلتمييز بين احلرفكرة معجزة احلمعجزاتو ، واحلواقع الكثر إعجا
احلرئيسية والفكار احلثانوية واحلنواة احلمركزية حللسورةو ، وقد نجهل دحتى احلظرو ف احلتي استدعت

احلتجميع بين هذ ه احلمواضيع حلشدة احلحبكة احلنهائية في احلسورة كبناء متكامل موضوع في زمن سابق
اما بطريقة معينة بحيث يتزاوج بعضها مع كمجهزة مقد على نزول احلقرآنو ، فالدجزاء احلتي ستتجاور 

بعضو ، كل هذا مع تنوع احلموضوعات واختل ف احلبعد احلزماني احلذي يرفصل بين كل موضوع
وآخرو ، إن هذا احلتطور إذن كان مترفاقا مع خطة تربوية وتشريعية موضوعة في وقت سابقو ، في
كمنزل احلودحي سبحانه وتعاحلى على هيئة إطارات محددة بنوازل إدجماحلها وفي ترفصيلهاو ، بمعرفة 

معينة حلتشكيل ودحدات متكاملة من تخطيط مزدوج نهائي ل يمكن أن يصدر عن علم بشر.

--------------------

احلمصدر: مدخل إحلى احلقرآن احلكريمو ، د.محمد عبد ال دراز -بتصر ف-.

ثهمـا اليوم  مسألتان ما أكثر
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 الما م احللحلكائي - ردحمه ال - : فما دجني على احلمسلمين دجناية أعظم من مناظرة احلمبتدعة!قال
ول أعظم مما تركهم احلسلف على تلك احلجملة, يموتون من احلغيظ كمداا و و حلم يكن حلهم قهر و ل ذ
ال ..دحتى دجاء احلمغرورون فررفتحوا حلهم إحليها طريقاا , و درداا و ل يجدون إحلى إظهار بدعتهم سبي

ال , دحتى كثرت بينهم احلمشادجرة , و ظهرت دعوتهم باحلمناظرة , صاروا حلهم إحلى هلك السلم م دحلي
-1و طرقت أسماع من حلم يكن عرفها من احلخاصة و احلعامة -

وسخت في قلوب كر كر احلجهالت إنما  قال احلشاطبي - ردحمه ال - :قال احلغزاحلي في بعض كتبه :أكث
لب دجماعلة من دجوهال أهل احلحق, أظهروا احلحق في معرض احلتحودي و الدلل و احلعوا م بتعص

مطنهم دواعي احلمعاندة و رنظروا إحلى ضعرفاء احلخصو م بعين احلتحقير و الزدراءو ، فثارت من بوا
رها مع كمتلطرفين محو احلمخاحلرفة, و رسخت في قلوبهم العتقادات احلباطلة, و تعذر على احلعلماء احل

رها - -2كظهور فساد

هذا هو الصل احلذي نزعمهو ، وحلول أن ظهر شراذ م احلملدحدة في بلدنا وفتنوا أدحداث السنانو ، ما
الو ، حلكنها مشيئة ال احلنافذة من قبل اة وترفصي خططنا سطارا وادحادا في تسخيف مذهبهم احلساقط دجمل

ومن بعدو ، فكلما اقترب احلزمان كلما ظهرت أمارات احلكرفر احلسريع واحلتشكك احلعادجلو ، وإل فإن
الصل عندنا أل نحكي احلشبهةو ، ول كنساعد على انتشارها !

قال أبو قلبه ردحمه ال : ل تجاحلسوهم : أي أصحاب احلبدع _ ول تخاحلطوهم .. فإنه ل آمن أن
يرفسدوكم أو يلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون .

قال ابن قدامه ردحمه ال : كان احلسلف ينهون عن مجاحلسة أهل احلبدع واحلنظر في كتبهم والستماع
رصون آذانهم عن سماع احلى كلمهمو ، وقال أبو عثمان احلصابوني بعد ذكر أهل احلبدع : ويرون 

أباطيلهم احلتي إذا مرت بالذان وقرت فى احلقلوب ضرت ودجرت إحليها من احلوساوس واحلخطرات
احلرفاسد ه ما دجرت.

وقال احلذهبي ردحمه ال فى تردجمة ابن احلراوندي" وكان يلز م احلرافضه واحلملدحد ه .. فإذا عوتب
قال : إنما أريد أن أعر ف أقواحلهم إحلى أن صار ملحادا ودحط على احلدين واحلمله."

قال احلذهبي ردحمه ال فى تردجمة ابن عقيل دحيث نقل عنه قوحله" وكان أصحابنا احلحنابله يريدون
اعا؛ فعلق احلذهبي بقوحله : كانوا ينهونه اما ناف مني هجران دجماعة من احلعلماءو ، وكان ذحلك يحرمني عل

عن مجاحلسة احلمعتزحله فيأبى دحتى وقع فى دحبائلهم وتجسر على تأويل احلنصوص نسأل ال
احلسلمه."

قال سرفيان احلثوري ردحمه ال :من سمع ببدعه فل يحكها حلجلسائه .. ل كيلقيها فى قلوبهم أوردها
كشبه احلذهبى وعلق عليها بقوحله:" أكثر أئمة احلسلف على هذا احلتحذير يرون أن احلقلوب ضعيرفه واحل

خطافه ."
قال الما م احلشافعي ردحمه ال :ما ناظرت أدحادا علمت أنه مقيم على بدعهو ، وقال الما م احلبيهقى

معلاقا : وهذا لن احلمقيم على بدعته قلما يردجع باحلمناظر ه عن بدعته.
قال الما م ابن تيميه ردحمه ال إن احلمبتدع احلذي بنى مذهبه على أصل فاسد متى ذكرت حله احلحق

اء .. أخذ يعارضك فيه حلما قا م في نرفسه من احلشبهه .. فأعطه إيا ه وإل فما دا م احلذي عندك ابتدا
ال ثم اكتب معتقادا نقيض احلحق حلم يدخل احلحق احلى قلبهو ، كاحللوح احلذي كتب فيه كل م باطل فامحه أو

فيه احلحق .
وحلذا كان منهجنا في هذا احلكتاب احلتخلية قبل احلتحليةو ، فتحدثنا في احلرفصول الوحلى عن احلشبهات ثم

آيات ال في احلخلق؛ نسأل ال احلثبات واحلسداد !

----------------------------
29 / 1-شرح أصول العتقاد 1
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494 / 1-العتصا م حللشاطبي 2

الشيطان يكمن في التفاصيل..
نصيحة أخيرة

ل يستطيع احلملحد أن يدخل حلك إل من باب احلسرفسطة في احلرفرعياتو ، واحللعب على وتر احلترفاصيل! 
ارا وكرد ه بسرعة إحلى الصلو ، ل تجعله يعبث ببدهياتك وضروراتك احلعقلية بدخوحله في ردحمذ ككن  حلذا 

اء ورد ه أنت إحلى الصل فينكسر وتطيش كل سرفسطاته احلرفرعية ..  احلترفاصيلو ، بل كن أكثر ذكا
وحلك في أبي النبياء إبراهيم - عليه احلسل م - احلقدوة واحلمثل فحين ناظر احلنمرود في قضية الحلوهية

دحاول احلخبيث أن يلعب على احلرفرعيات وكيسرفسط في احلترفاصيلو ، فأعاد ه إبراهيم إحلى الصل فكبهت
احلذي كرفرو ، وانتهت احلمناظرة {أحلم تر إحلى احلذي دحاج إبراهيم في ربه أن آتا ه ال احلملك إذ قال
إبراهيم ربي احلذي يحيي ويميت قال أنا أدحيي وأميت قال إبراهيم فإن ال يأتي باحلشمس من

﴾ .258احلمشرق فأت بها من احلمغرب فبهت احلذي كرفر وال ل يهدي احلقو م احلظاحلمين} ﴿احلبقرة

فقد اعتبر احلنمرود أن مجرد إعدا م الشخاص هو كقدرة مطلقة على الماتةو ، ومجرد ردحمتهم هو
كقدرة مطلقة على الدحياءو ، وحلو تلنزل معه سيدنا إبراهيم عليه احلسل م وظل يشرح حله احلرفرق بين
كمطلقة واحلقدرة احلنسبية احلمحدودة احلموهوبة إحلى احلشخصو ، حلظن احلجاحلسون أن في قضية احلقدرة احل

الحلوهية احلبدهية محض احلتباسو ، فاحلشيطان يكمن في احلترفاصيل! 

كجسيماتو ، انتقل مباشراة إحلى ما هو عندما يتحدث احلملحد عن طاقة احلرفراغ احلكوانتي احلمشحون باحل
مصدر احلرفراغ احلكوانتي.. 

يقول احلكاهن احلملحد طاقة احلجاذبية يمكن أن تؤقثر في حلحظة النرفجار احلكبيرو ، يكون احلسؤال: وما
هو مصدر طاقة احلجاذبية؟

يقول احلكاهن احلملحد سواحلب احلكون ومودجباته ربما تساوي احلصرفرو ، يكون احلسؤال كأخلق حلنا قانون
(-) + (+)= صرفر و ، أو كقم بترفعيل قانون كهذا.

كمستقلة على كرفر هو ، ل يمتلك علما كيخرج احلكرفرو ، وإنما يتغذى احلملحدون كدحجة  احلملحد ل يملك 
باستمرار من ردحم احلسرفسطة دحيانا واحلمضاربة دحيانا آخرو ، فشككوا احلناس في احلعقل واحلحق واحلخير

واحلشر واحلعدل واحلظلم.
فالحلحاد هو دين احلشيطان تمت أدحلجتهو ، وإعادة صياغته واحلتأسيس حلهو ، كمذهب عقلي معاصر ..!!

الخاتمة
أكثر السئلة أهمية وإثارة تقع خارج قدرات احلعلمو ، فما معنى احلخيرواحلشرواحلصواب واحلخطأ و

 حلماذا الن وحليس قبل؟احلنجاح واحلرفشل و احلمعنى واحلل معنى و احلقيمة و احلغاية و مصدر احلقوانين
ذحلك .....؟ ماذا قبل ذحلك ...؟هذ ه أسئلة خارج نطاق احلعلمو ، حليس حلعجزاحلعلم أومقصر أدواته بل لنها

تقع خارج إطار احلعلم واحلمادة معا ..!!
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احلدين دجواب حلسؤال آخر ل يتعلق باحلعلمو ، فاحلعلم هو فقط تحليل حللظواهر بغية ترفسيرها والنسان حلم
يتلبن احلعلم إل عندما علم أن احلطبيعة تتبع قوانين ثابتةو ، وإعداد بعناية وعظيم صنع وروعة خلقو ،

وحلم يرفعل احلعلم أكثر من إطلق احلتسميات على هذ ه احلقوانين و ، ثم دحصد احلجوائز نتيجة احلكشو ف
 فاحلنظا م احلمدهش واحلقابلية حللتنبؤو ، والنضباط واحلمصداقية احلتي حلولها ما قا م احلعلم ..و ،احلعلمية 

رمن احلذي يقف خلف احلقضية ككل؟!
ال يقف وراء قصة احلعلم كلها.

واحلخاحلق أراد منا أن نرفهم احلكون فخلق قوانين احلكون ممكنة الستيعاب ..
وقضت دحكمة ال - سبحانه وتعاحلى- أن كيختبر النسان فيما هو دون ذكائه احلرفطري بكثير ....

لة من احلزمان ظهر الحلحاد احلجديد بعباءة دجديدة ومل صيادحه الوديةو ، وقا م باحلتكريز- وفي غرفل
احلتبشير – به كهنة الحلحاد احلجديد بجميع طقوس احلكهنة وثياب احلكهنوتو ، وقوانين كنسية تخاحلف
احلبدهيات احلعقليةو ، وكتردجح احلرفرضية على احليقينو ، واحلظن احلضعيف على احلظن احلقوي و ، وظهرت

أبخرة كنيسة الحلحاد احلجديد ومجامر احلشمامسةو ، وعلى ابن احلطاعة تحل احلبركةو ، وحلم يعد في
ارا.  ارا وتنا م كاف ممن بالحلحاد ثم استدل و ، احلمهم أن تصبح كاف المكان أفضل مما كان فآ

محس رهى خبر ه احل إن الحلحاد واحلدين يقومان على احلتأصيلت احلميتافيزيقيةو ، حلكن احلرفرق أن احلدين منت
بينما الحلحاد حليس كذحلك ...

ري حلها .. وباحلتاحلي ل ودجورد حللحلحاد لجمة ماديمة – أزحلية احلمادة –ل ودجورد مامد كدح إن الحلحارد يقوك م على 
ةي ةي وودجدان كمستنةد ماد لة حلها  كدحجلة غيبي لة أو كأيديوحلودجية قائمةو ، بينما يقو م احلدين على  كحقيقلة مستقل

ةي ونقلي! ةي واستدلحل ةي وعقل مدحس ةي و وفطر
ارا حلهذ ه البواب . وبرفضل ال يشمل هذا احلكتاب اختصا

ككبرىو ، والستجابةإن احلشهادة ل باحلخلق والمرو ،  كمثيرة حللقضية النسانية احل هي الستجابة احل
احلودحيدة احلمتادحة حللعقل واحلرفطرة واحلودجدان واحلحس واحلنقل .

واحلحمد ل رب احلعاحلمين .

الفهرس

2مقدمة.............................................. ..... .......................................

ههةنة المعاطف البيضاء............... .................................... هك 4الفصل اللول : 
5كهنة احلمعاطف احلبيضاء - علماء احلكوانطا-...............................................................

212



8احلكاهن احلملحد.................................................................................................
10مشكلة احلعقل احلغربي احلذي يرعى احلكهنوت الحلحادي..................................................
10كهنة الحلحاد احلجديد والقتصار على احلعلم احلتجريبي المبريقي فقط................................

12الفصل الثاني : خرافات لوأساطير كهةنة اللحاد الجديد................................
13مقدمة.. ................................................ .....................................................
ارا مادية في احلدماغ كما يتصور احلعامةو ، ويريد أن يلرفق احلملحد.................. 13احلذاكرة حليست آثا
15أصل احلوعي وخندق احلمادية ! ...........................................................................
16خرافة مادية احلعقل..........................................................................................
17تبادل أيونات احلصوديو م واحلبوتاسيو م....................................................................
18احلموسيقى تزيد نسبة احلذكاء خرافة علمية...............................................................
19خرافة احلحتمية احلتربوية....................................................................................

ال عن احلدين 20........................................................................خرافة احلهيومانية بدي

28الفصل الثالث : شبهات اللحاد الجديد..................................................
29مقدمة.. .....................................................................................................

29...........................................................ودجود احلشبهة في أصلها يعني نهاية الحلحاد
31ن شبهة يطردحها الحلحاد احلجديد! .......................................................وأشهر عشر

36فرضية تذبذب احلرفراغ احلكمومي ........................................................................
38ما هو مصدر احلصرفيحتين ؟ ............................................................................
كعمر قصير ... ............................................ 40أديان كثيرة دجدا ومعبودات بالل ف واحل
45حلماذا احلشر مودجود ؟ .....................................................................................
47حلماذا احلكون بهذ ه احلضخامة والرض بهذ ه احلبساطة ؟................................................
48احلهوس احلجنسي عند احلعرب..............................................................................

52.........................................................مرفهو م احلعبودية  واحلرق واحلرد على احلشبهة . 
56ما أكثر احلملحدين في تاريخ أمة السل م...............................................................
61ابن سينا هل كان ملحادا؟.................................................................................
62حلماذا ل يودجد نموذج إسلمي نادجح سياسياا...........................................................

64الفصل الرابع  : المتشابه في القرآن لوالكون.........................................
كمتشـابه في احلقرآن واحلكون. ........................................................................... 65احل
66فصل احلمقال في احلناسخ واحلمنسوخ ....................................................................
68حلماذا نزل احلقرآن بلغة احلعرب ؟.........................................................................

69احلعقل احلمادي.................................................................................................
لن آخر............................................ كمصقمم ذكي من كو 70احلرد على شبهة - كأضحوكة - 
72إسقاط كأسطورة إحله أسبينوزا..............................................................................
74احلمحرك الول عند أرسطو............................. .................................................
75هل احلنسبية حلها ودجود ؟....................................................................................

76الفصل الخامس : أدلة اليمان............................................................

77محاوحلة احلتشكيك في برهان احلسبوبية هو إعلن دحرب................................................
80..............................................................................................احلغائيـة واحلعلم

213



82.............................................أدحلة احليقين احلديني هل يمكن دحصرها في معيار وادحد ؟
83احلكشو ف احلعلمية احلمتتابعة.................................................................................
85إن ال دجميل يحب احلجمال................................................................................
كملحد مادايا توقف احلرسالت فجاأة في بني إسرائيل؟............................. 86كيف كتبرر أيها احل
88انهيار احلداحلة احلمودجية......................................................................................
89ردحلة احلبروتين معجزة إحلهية.............................................................................
94ال حله كل صرفات احلكمال .................................................................................

96الفصل السادس : أسماء ال الحسةنى تتجلى في عصر العلم ......................
97مقدمة... ....................................................................................................
كمقيت.......................................................... 97نظرة بيوحلودجية قاصرة على اسم ال احل
لاضة من خلقه . ................................. 100رؤية فيزيائية قاصرة حلعلو ال ودجبروته في وم
102كغبـار احلطلع "كانظروا إحلى ثمر ه إذا أثمر وينعه." ..................................................
105ال احلقيو م واحلكون احلمقهور حلعظمته من منظور فيزيائي...........................................

107احلتخصصية احلوظيرفية.....................................................................................
108ال هو الول والخر .. نظرة في فيزياء احلكوانتم..................................................
110احلجين النـاني...........................................................................................
لرة آية من آيـات احلخلق . ........................................................................... 114احلذ
116في احلبدء كان احلتمثيل احلضوئي . ......................................................................
كمحلر م في احلعلم. .............................................. كسؤال احل 118ما قبل النرفجـار احلكبير .. احل
121نظا م احلتشرفير داخل نواة احلخليةو ، هو احلخلق احلمباشر. ..............................................

124الفصل السابع : أصول العتقاد.......................................................
125قواعد احلرد على الحلحاد وثبوت احلنبوات............................................................
132أصل الحلحاد.............................................................................................
133الحلحاد هو مصدر احلوثنية عبر كل احلعصور.......................................................
136أصل احلحروب..........................................................................................
138أصل الخلق..........................................................................................
139إثبات ودجود ال! ......................................................................................
141ماذا قبل ودجود احلكون.................................................................................
142مراتب الدحلة احلمنطقية................................................................................
143أصل احلخير.............................................................................................
144تحليل احلمعلومة........................................................................................

146الفصل الثامن : الدارلويةنية بخور كةنيسة اللحاد الجديد........................
147احلداروينية يتم تدريسها في كل دجامعات احلعاحلمو ، إذن هي دحقيقة! ............................
ال على كون احلتطور هو احلعلم احلزائف ..................................... 147أقوى عشرون دحلي
149احلداروينية تخاحلف مرفهو م احلنظرية احلعملية........................................................
159احلداروينية الدجتماعية..............................................................................
كلسطورة باسم احلعلم.............................................................. 159احلداروينية ... ا

162الفصل التاسع: اللحاد عةندما تكون له دلولة.....................................

214



163هل يمكن أن تنشأ الخلق داخل مجتمع إحلحادي ..............................................
164مقارنة بين النسان احلبدائي وأكثر احلحيوانات تقدماا............................................
165محاوحلة النسان إقامة دجنة على الرض بعيادا عن احلدين.....................................
166رابطة احلملحدين احلعسكرية........................................................................
كملحدة رسمايا في احلعاحلم .................................... 167كوريا احلشماحلية احلدوحلة احلودحيدة احل
170عبادة احلرفرد في احلنموذج الحلحادي...............................................................
173دوحلة احلسويد؛ أيقونة احلملحدين احلعربو ، وكاتدرائية احلحرية في احلعاحلم.......................
كملحداا ؟............................................................................. 175هل كان هتلر 
179احلعلمانية تصحح نرفسها بنرفسها...................................................................
180احلديموقراطية بها خطأ فلسرفي قاتل.............................................................
181دحديقة دحيوان احلبشر! ............................................................................

184.....................................................الفصل العاشر : بدائع الفوائد
185ل يودجد ملحدون في احلخنادق...................................................................
185نشأة الحلحاد........................................................................................
187احلماركسية على احلمحك...........................................................................
188الخلق مبهاة أصحاب الديان.................................................................
190دحتى فوحلتير احلملحد أنشأ كنيسة حلخدامه على نرفقته احلخاصة ................................
190احلجوحلف والحلحاد.................................................................................
191هل احلملحد شخص يمكن احلتعامل معه في احلحياة احليومية بأمان؟ ..........................

192من منعم ال.........................................................................................

193احلبريونات .. احلداروينية تمشي على رأسها...................................................

194كريج فنتر................................................ ........................................
195احلرفيروس يتحدى احلملحدين. ....................................................................
196النسان ذحلك احلمتمايز............................................................................
196السل م هو احلعقل................................................................................
197احلحضارة هي توظيف احلتراب.................................................................
198احلعقل احلغربي.....................................................................................
199هل احلتأمل احلديني مجرد هلوس..............................................................
كعصابي....................................................................... 199الحلحاد هو خلل 
200خرافات الحلحاد احلجديد.........................................................................
203احلحسد واحلعين أصبحا دحقيقة علمية! .........................................................
204كظم احلغيظ أ م تنرفيسه............................................................................
205احلعاحلم عشوائي طباقا حللكوانتم...................................................................

206احلحتمية احلمادية.................................................................................

206ما ل يعرفه احلملحد عن تاريخ النسان احلحقيقي.. ........................................

207دحقيقة دحجم الحلحاد في احلعاحلم طبقاا لخر الدحصاءات...................................
208طريقة احلقرآن احلكريم في معاحلجة أكثر من موضوع! ..................................
كهمـا احليو م................................................................... 210مسأحلتان ما أكثر
211احلشيطان يكمن في احلترفاصيل.. .............................................................

212................................................ .....................................الخاتمة

215



216


	الرد على شبهة - أُضحوكة - مُصمِّم ذكي من كونٍ آخر، شبهة اليوفو
	UFO

