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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 مقدمة

  -الحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول هللا وبعد :    
 

 فاننااا نريااد ماان  خااالل ضااات الموضااوعاه التااي ساانطرحها أن نبااين الصاالة       
نبهر الناس فيه بزخار  الحضاارة ، في ضاا العصر الاي ابين الدين والعلم  الوثيقة
،ومعتقداه ،وعلاوم ،وفناون من فلسفاه لمعاصرة ، وما تحمله في طياتها االمادية 
ضات الحضارة التي فتنوا بها ، وصل األمر بهم لدرجة االيمان بكل ما توحيه  ، حتى

التجربة والمشاضدة ، فال يجوز االيمان بشيء لم يجارب أو  والتي تقوم على أساس
 اضد .لم يش
  ، والعصبية التي حملهاا العقال المعاصار ، عنادإال أن االفتنان بهات الحضارة        

 من أبنااء العصار يوضاون الطار  عان كثير من المتثقفين والمفكرين _ جعل كثيرا  
ويقنعاون بمجارد  _ضات الحقيقة التي قامه عليهاا ضاات الحضاارة _ فيماا يزعماون 

 ، بخااتم التقادم ا ه الشرق أو الوارب ، ماادام ممهاورالتقليد األعمى ، لكل ما يأتي ب
 ولو كان تقدما في طريق الرايلة ، أو خاتم التحلل ، ولو كان تحلال من الفضيلة .

  
 يرددون أن لقد سمعوا بعض قادة الفكر المادي المعاصر من فالسفة العلوم       

 يمان باهلل والويب ما الدين يتنافى مع العلم أو أن العقل الحديث ال يتالءم مع اال
 والمادة ، أو أن ضاا العصر عصر األلحاد وأبطال األديان .وراء الطبيعة 

       
 لقد سمعوا بعض قادة الفكر يرددون ضات الكلماه ، ورأوا بعض الدوائر    

 العلمية تتبناضا ، وأجهزة الدعاية واإلعالم تنشرضا وتعممها ، فرددوضا معهم ،
 إلى ترديدضا ، أن يعرفوا األسباب التي دفعه أولئك الناس  وآمنوا بها ، دون
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 أن يعرفوا الحقائق العلمية التي شاضدوضا أو جربوضا حتى توصلوا إلى تلكودون 
 الشعاراه .

 ونحن ال نريد أن نمنع الناس من اقتفاء أثر الحضارة المعاصرة ، كما ال نريد     
 سفة العلوم وأفكارضم ، واالستفادة من أن نمنعهم من اإلطالع على آثار فال     

 خيراتهم وتجاربهم .
 

 : ليس كل ما قاله أولئك المفكرون حقا ، بل فيه الحق ولكننا نريد أن نقول     
واستأنسنا باه ، كماا فعال والباطل ، فما كان فيه من حق قبلنات ،بل نقلنات وتداولنات 

 ناه قابلهم ، وماا كاان فياه مان باطالأسالفنا حينما اطلعوا علاى ثقافاة األمام التاي كا
 دفعنات وأعرضنا عنه .

 
 ، وضو الاي يحكم على كل فكر ويدعمه ،  وليس فإننا نبحث عن الحق       

 الفكر ضو الاي يحكم الحق ويسيرت .
 

 أن ننظر فيه ونختبرت ، ومن ثم ولالك يجب علينا قبل أن نتقمص أي فكر       
 ا أن نردت .نحكم عليه فأما أن نقبله ، وأم

 
 العلوم أن ضاا العصر عصر االلحاد ، وأن العقل لقد زعم كثير من فالسفة       

 للعقل القديم الاي كان يؤمننافى مع فكرة األلوضية والدين ، خالفا تالحديث ي
، أمااا وقااد باااهلل ليعلاال بااه كثياارا ماان مظاااضر ضاااا الكااون ، لجهلااه بعللهااا وقوانينهااا 

 ، فلم تعد ضناك حاجة للقول بوجود هللا ، وصار االلحاد أماراالقوانين والعلل  عرفه
 ضروريا للعقل الحديث .

     
 ضات دعواضم . . ونحن ال نرد ضات الدعوى ، وانما نناقشها ، ونطالب     

 بإقامة الدليل عليها ، وإال أقمنا الدليل على بطالنها .
 
 ا العصر عصر اإليمان ،ما قالوت تماما ، إا نؤمن بأن ضا ونحن نؤمن بنقيض  
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 وعصر إظهار العظمة االلهية ، وعصر البرضان الساطع على صدق الدين 
 وضرورته .

         
وإنما آمنا بهاا من خالل القوانين العلمية التاي عرفناضاا ، والمشااضداه التاي        

 .االلحاد  توصلنا إليها وأدركناضا ، وضي نفس المبادئ التي دعتهم إلى الكفر و
إال أننا سنُطالب أيضا بقبول مناقشة ضااا اإليماان ، ومان ثام سانُطالب بإقاماة         

 . فأما أن نثبته وأما أن نعتر  ببطالنه .الدليل عليه 
   

ونحن حينما نريد أن نستدل على صدق دعوانا ، وبطاالن دعاواضم ، ال يمكنناا       
 هللا علياه وسالم فاي الحاديث ، ، أو قول رسول صلىأن نستدل بقول هللا في القرآن 

 وال بدين . . برسالة    ال بقرآن وال بحديث . وال بألوضية وال نألن الخصم ال يؤم
   

 ولالك يجب علينا أن نرد عليه باألسلوب العلمي الاي يفهمه ويتقنه ، من       
 خالل المشاضداه و األبحاث والتجارب. . 

        
 ريم أكبر مساضمة في ضاا المضمار إا لفه نظرنا إلى ولقد ساضم القرآن الك       

كيفية محاجة المخاصمين بما يتناسب مع عقولهم وتصوراتهم ، كما ورد فاي كثيار 
 من القصص القرآني في محاوراه األنبياء مع أقوامهم . . 

 
 ولالك سيكون بحثنا على النحو التالي :         

 
  ي أن االلحاد والخروج عن الدين وليدا أن نبين له خطأ دعوات فيجب علينا  -1
 الحديث ، بل ضما قديمان قدم اإلنسان والعقل ، وليسه لهما أية عالقة العقل  

 بالمكتشفاه العلمية والحديثة .
 
 . يجب علينا أن نعر  األسباب التي دفعه اإلنسان إلى إنكار الدين و االلحاد -2
 
 لتي أبداضا من أجل أبطال الدين .نبين له الخطأ في مالحظاته العلمية ا -3
 
نبااين لااه أن المكتشاافاه العلميااة قااد وجااده يومااا مااا ولاام تتعااارض مااع الاادين ،  -4

 . اليوم كالكوأنها 
 
 

  
 

ناكر أدلته التي استدل بها على أبطال الدين واعتمد عليه ، ومان ثام نردضاا  -5
. 
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لوبه وأدلتاه نبين له أننا عندما نستدل على وجود هللا إنما نستعمل نفس أسا -6

 ، وأن استداللنا بها أوضح من استدالله وأثبه وأتم .
 

 ناكر أدلتنا على وجود هللا ، من الكون والحياة وغير ضما . -7

 
 سنتكلم عن حقيقة األلوضية عندنا نحن المسلمين . -8

 
نبااين معنااى قولنااا ص هللا يوصاا  وال ياادرك ص ممااا أوقااع الخصاام فااي سااوء  -9

 فهم ال

 
 الدكتور حممد حسن هيتو                                              

 هـ1402شعبان  20                                              
 الكويت األربعاء :                         

 م16/6/1982                                                      
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 حدة يف أن االحلادالرد على دعوى املال                

 وليد العقل احلديث                              
    

 لقد اكرنا في المقدمة أن قادة الفكر االلحادي زعموا أن االلحاد وليد العقل      
 الحديث ، وأن اإليمان باهلل ، واألديان إنما ضو من مخلفاه العقل القديم الاي 

 اب والعلل للظواضر الكونية ، ولالك وجدأعجزته الحيلة في الوقو  على األسب
 يرات من الظواضر بالقدرة االلهية ، أما نفسه مضطرا لإليمان باهلل ، ليعلل ما 

 العقل الحديث فليس بحاجة لهاا اإليمان ، إا تمكن من أن يضع يدت على األسباب 
 الحقيقية لتلك المظاضر الكونية .والعلل 

 
 في أن االلحاد وليد العقل الحديث  ؟ فهل صدق الفكر االلحادي       

 
 ضاا ما نريد أن نتكلم عنه في ضات الحلقة فنقول :     
     
 الرسل ةفي مجابهإن نظرة سريعة خاطفة إلى تاريخ اإلنسان على األرض    

 واألنبياء واألديان لكفيله بأن تدلنا داللة قاطعة على بطالن ضات الدعوى وكابها .
     

 العقول البشرية ، غير قابلة ألن تسمع كهات ، في أعرا  جميع  ىووإن دع      
 عالوة عن أن تحتاج إلقامة الدليل على بطالنها .

     
 إن قضية الكفر واإليمان قديمة قدم اإلنسان والدين على ظهر األرض .      

 
إلاى  جميع الرسل واألنبياء الاين أرسلهم هللا إلى البشر ، يدعونهمفقد عودي       

 .اإليمان باهلل ، واتباع شرعه الاي شرعه لهم 
     

 فكرة األلوضية ،  ضه بتفاوكان كل من جحد من المتقدمين يعلل جحودت      
 والتمسك بمظاضر الكون المادية ، واإلعتماد عليها ، وتعليلها بما يتناسب مع 
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 . تمدركاته وتصوراته في عصر
عوا ابنه إلى اإليمان باهلل ، والركوب معه في فهاا نبي هللا نوح ، يد          

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا واَلَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ    ،السفينة

رِ اللّهِ إاِلَّ مَن قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ الَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْ  {42}هود/

    {43}هود/رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقنِيَ 
 

و ماا ممَانَ مَعَاهُ    ، كم كفر قوماه ،لقد كفر ابن نوح بدعوة أبيه لإليمان باهلل        

لجبال يمناع مان وعلل ابن نوح عدم إيمانه باهلل واإلعتمااد علياه ، باأن ا    ليلإِالَّ قَ

 ويعصم منه ، فال داعي للقول بأن هللا ضو الاي يعصم وينجي . الماء ،

       
 أنني ال أستطيع أن أجد أي فارق بين ضاا القول ، وقول جوليان ضكسلي إا      

 ، فال ينبوي أن ننسبها إلىيقول : ص إاا كانه الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية 
 أسباب فوق الطبيعة ص .

     
 النكسار أشعة الشمس على المطر ، فمااا   ص وإاا كان قوس قزح مظهر       

 يدعونا إلى القول بأنها آية هللا في السماء ص 
       

 ال فرق أبدا بين ضاين القولين إال ما يكون من التصوراه التي تختل          
 باختال  العصر والبيئة بين ابن نوح وضكسلي . .   
    

 وضاا نبي هللا إبراضيم عليه السالم يعاني ما عانات نبي هللا نوح وغيرت من        

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّاهِ أَنْ متَاا ُ اللّاهُ الْمُلْاَِ إَِْ قَاالَ إِبْارَاهِيمُ رَبِّايَ    األنبياء

 . 258 /البقرة         . الَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ
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يروى أنه أمر باحضار سجينين ، ثم أمر بضرب عنق أحادضما ، وعفاى عان ا خار 
 ، وقال : اني أحييه أحدضما وأمه ا خر ، فال داعي للقول بأن هللا يحي ويميه .. 

وضاا نبي هللا موسى يالقي من العنه مع فرعون ماا القاات اساالفه مان األنبيااء مان 
 أممهم .

ن قوماه ، ااا أتااى وضااا نبيناا محماد صاالى هللا علياه وسالم يالقاي نفااس األمار ما    
، قاالوا : أسااطير اا أتااضم بحاديث أو قصاة عمان قابلهم بمعجزة قالوا :إنها السحر 

األولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيال ، وااا دعاضم إلى اإليمان بااهلل والياوم 
 ه .ا خر ، سخروا منه وأعرضوا عن

   ُوَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر /{24}اجلاثية 
 

 َهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون{ 36}  إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا َنْحُن

 {37}املؤمنون/ بِمَبْعُوثِنيَ
كلماه واحدت ، وأسلوب واحد ، يتناقله المالحدت فيما بينهم ، ينقله الصوير عن     

 الكبير ، والجيل الالحق عن الجيل السابق ، كأنما يوصي به بعضهم بعضا .

كَاذَلَِِ مَاا أَتَاى الَّاذِينَ مِان قَابْلِهِم مِّان : ولالك قال تعاالى متعجباا مان إتفااقهم علياه     

احِرٌ أَوْ مَ ْنُاااونٌ رَّ ولٍ إِلَّاااا قَاااالُوا ساااَ وْا بِاااهِ بَااالْ هُااامْ قَاااوْمٌ  َاااا ُونَ  {52 }ساااُ  أَتَوَاصاااَ

 {53}الذاريات/
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 ذكره هللا في كتابه الكريم  يين الذي  إني ال أجد أي فارق بين قول الدهر     

 ُنَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر    / وبين قول األلحاد المعاصار ص ال    24اجلاثية

 اله والكون مادة ص 
 إن قضية االلحاد واإليمان قضية قديمة قدم الدين واإلنسان ، وليسه وليدت       

ث ، وما العقل الحديث إال حلقة في سلسلة العقول اإلنسانية يراودت ماا العصر الحدي
 اإلنسان . قديما في ضات القضية المهمة األساسية في حياةراودضا 

    
 وتمويه فالسفة االلحاد المعاصرين في أن االلحاد وليد وبهاا يتبين لنا كاب       

 العقل الحديث ، ووليد المكتشفاه والقوانن العلمية التي وضع اإلنسان المعاصر 
          يدت عليها .
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  األسباب اليت أدت اىل اإلحلاد

 موقف الكنيسة :  – 1
فااي أقااوال المالحاادة لمقدمااة أن يجااب علينااا قباال أن نخااوض لقااد اكااره فااي ا    

يجب علينا أن نعر  األسباب التاي دفعاه أولئاك النااس الاى  –المعاصرين وأدلتهم 
 اإللحاد ، لنضع يدنا على العلة حتى نتمكن من تحديد العالج .

وأني استطيع أن أحدد األسباب بسببين رئيسايين أعتقاد أنهماا مان أضام العوامال     
 تي أده الى اإللحاد والثورة على الدين .ال

السبب األول : وضو سبب يعم جمياع أوسااط النااس فاي أوروباا وغيرضاا مان الابالد 
 التي خضعه لسلطان  الكنيسة ، وضو طويان الكنيسة باسم الدين .

والساابب الثاااني : وضااو ساابب خاااص باابعض المفكاارين والمختاارعين ، والمكتشاافين 
أال وضو معرفة األسباب والعلل التي فسره لهم كثيرا مان وغيرضم من المستولين ، 

 المظاضر الكونية ، مما جعلهم يستونون عن عزو ضات المظاضر الى هللا وقدرته .
أمااا الساابب األول ، وضااو فااي نظااري الساابب األضاام ، ألنااه يعاام جميااع طبقاااه     

يشافقون علاى المجتمع ، مماجعل الناس يقبلون الفكار االلحاادي ، أو علاى األقال ال 
الدين حينما توجه اليه السهام ويطعن به ، الك ضو الطويان الاي ما رسته الكنيساة 

 باسم الدين ، مما جعل كل انسان ينفر منه ويعمل للخالص من قيودت وتعاليمه .
فقد منحه الكنيسة لنفسها حقا الهيا في عمال ماا ترياد ، باال مناازع أو مادافع ،     

 ألنه وكيل المسيح على األرض . ومنحه البابا العصمة ،
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ة مطلقااة ، وقساامه المجتمااع الااى طبقاااه ، وأعطااه رجااال الاادين ساالطة عاماا    
ه بالبشر ن وأوجبه اإلعترا  بالخطيئة كال عاام أماام وفرضه الضرائب ، وأستبد

 القس والراضب من أجل الموفرة .
ريقاا لتادخل مما كش  أسرار الناس ، وضتك حرمااتهم ، وكاان ضااا اإلعتارا  ط    

الكنيسااة فااي كاال شااأن ماان شاائون اإلنسااان العامااة والخاصااة ، باال طريقااا لم ربهااا 
الخسيسة الدنيئة ، فباعه الجنة وأصدره صكوك الوفران ، وصاره ضناك تسعيرة 

دوقاا ، وثمان  150معروفة لمسح كل خطيئة ، فكان ثمن الوفران من خطيئة الزناا 
دوقا وضكاا  800الوفران لمن قتل ابنتين  دوقا ، وثمن 400الوفران لمن قتل ابنة 

. . حتااى أصاابحه الكنيسااة شااركة ضااخمة لبيااع الخااالص بالجملااة والتجزئااه . . باال 
صاره مناصاب الكنيساة تبااع وتشاترى ، ألنهاا أقارب طرياق لإلثاراء واإلساتبداد ، 

 والوصول الى لمأرب ، وتحقيق الشهواه واألضواء .
لبالط البابوي ، وكان قد عر  وسائله أكثر وقد لخص اسكندر السادس أخالق ا    

من ثالثين عاما في ظل البابا أنوسنه الثامن الاي اشترى بابويتاه بالماال أيضاا . . 
لخص أخالق البالط البابوي بقوله : )) ان هللا ال يرياد أن يماوه الخااطىء ، بال أن 

 يحي ويدفع ثمن خطيئته (( .
ي تبنتهاا الكنيساة بعاد تحريا  الادين ، أال ويضا  الى الاك العقيادة الفاسادة التا    

وضي أن المسيح ابن هللا ، وأنه قتل وصلب واضين ، وضو على ضاات الصافة االلهياة 
، أو تصويرضم هللا بصورة االنسان ، وأنه حل في عيسى بن ماريم ، الاى غيار الاك 

كتور من ألباطيل التي لم ولن يؤمن بها العقل ال القديم وال الحديث ، وقد لخاص الاد
 ضاا السبب بقوله :  (1)وولتر اوسكار لندبرج 

 )) في جميع المنظماه الدينية المسيحية تبال محاواله لجعل الناس يعتقدون     

                                                 
 عالم الفسيولوجي والكيمياء الحيوية ، استاذ فسيولوجيا الكيميا والكيميا الحيوية الزراعية بجامعة مينسوتا .  (1)
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منا طفولتهم في اله ضو علاى صاورة االنساان ، بادال مان االعتقااد باأن االنساان قاد 
 خلق خليفة هللا على األرض .

وتتادرب علاى اساتخدام الطريقاة العلمياة ، فاإن وعندما تنمو العقاول بعاد الاك ،     
ال يمكن أن تنسجم مع اسلوبهم في التفكيار  الصورة التي تعلموضا منا الصور ، تلك

 ، أو مع أي منطق مقبول .
وأخياارا عناادما تفشاال جميااع المحاااواله فااي التوفيااق بااين تلااك األفكااار الدينيااة     

ي ، نجاااد ضاااؤالء المفكااارين القديماااة ، وباااين مقتضاااياه المنطاااق والتفكيااار العلمااا
يتخلصااون ماان الصااراع بنبااا فكاارة هللا كليااا ، وعناادما يصاالون الااى ضااات المرحلااة ، 
ويظنون أنهم قد تخلصوا من أوضام الدين ، وما ترتب عليهاا مان نتاائف نفساية ، ال 
يحبااون العااودة الااى التفكياار فااي ضااات الموضااوعاه ، باال يقاااومون قبااول أيااة فكاارة 

 .(1)وضوع ، وتدور حول وجود هللا جديدة تتصل بهاا الم
وحرمه الكنيسة النظرياه العلمية والبحث العلمي ، وفرضه أشد أنواع العقاب     

على كل مان يااكر كلماة نظرياة ، أو قاانوني علماي ، مماا يخاال  عقائاد الكنيساة ، 
وتصوراتها ، وكان ضاا العقاب بعاد الطارد مان الرحماة أماا القتال بالمقصالة ، وأماا 

 اق بالنار .االحر
ولقااد بلااد عاادد الاااين قتلااوا بالمقصاالة  ، أو احرقااوا بالنااار زيااادة عاان ثالثمائااة     

 وخمسين الفا من العلماء والمفكرين .
وصار العلم وباال ونكبة لالنسان بدال مان أن يكاون سابيل رفعتاه وطرياق مجادت     

 وشهرته .
و الراضاب ، واال فمصايرت فال يجوز لالنسان أن يفكر اال مان خاالل عقال القاس أ    

 المقصلة أو الحرق .

                                                 
 . 32هللا يتجلى في عصر العلم ص   (1)
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روتاه عنادما فرضاه الكنيساة علاى النااس أن ال يادخلوا وبلد الطويان الكنساي د      
 بزوجاتهم اال بعد أن يدخل بهن رجال الكنيسة ، واال سبقتهم اللعنة الى الفراش .

 
كرادلااة الااى غياار الااك ماان أمااور االنحطاااط الخلقااي الاااي مارسااه البااابواه وال    

ورجال الدين ، مما ال يجمل اكارت ، ويحسان اإلعاراض عناه ، لماا فياه مماا يتناافى 
 مع مكانة الدين الاي حرفوت واستولوت، وكرامة االنسان الاي أضانوت واحتقروت . 

مما جعل كل اي عقال وكراماة يعمال كال ماا بوساعه مان اجال الاتخلص مان ضااا     
 تمسح بالدين . . االخطبوط المستبد في ظل الكنيسة والم

وكانااه الثااورة الساااخطة ، لاايس علااى الكنيسااة وكهانهااا فقااط ، باال علااى الاادين      
 نفسه ، ألن أولئك المستبدين ما مارسوا ما ما رسوت اال باسم الدين .

وماان ثاام عماام أولئااك الثااائرون علااى الديانااة النصاارانية والكنيسااة ، عممااوا      
ولكال فكار يادعو الاى الادين واأللوضياة . . ألنهام نظرتهم الثائرة الحاقدة لكل ديان ، 

ااقو في ظالله أشد أنواع العن  والعااب . . بل ألنهم لم يطلعوا علاى حقيقاة الادين 
 بصورة عامة ، وحقيقة االسالم بصورة خاصة .

إن الخطااأ الاااي وقااع بااه الثااائرون لاايس فااي ثااورتهم علااى الكنيسااة وتعاليمهااا ،     
تمثاال  ضااات الثااورة واجبااة علااى ضااات المعاااني ، وضااي ال وظلمهااا واضااطهادضا ، فااان

ولكاان الخطااأ فااي تعماايمهم النقمااة علااى كاال دياان فااي  الاادين ، والاادين منهااا بااراء ،
األرض ، ولو أنصفوا لما كان أمامهم بد من اللجوء الى الدين الحاق الااي لام يبادل 

وتتحقاق باه  ولم يحر  ، وفيه كل ما تسامو الياه االنساانية ، ويصابوا الياه الفكار ،
 السعادة . . 
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 املكتشفات العلمية احلديثة  – 2
فااي الفقاارة السااابقة أن طويااان الكنيسااة وإسااتبدادضا ، كااان ماان أضاام لقااد عرفنااا      

 العناصر المباشرة التي  أده إلى الثورة على الدين .
إلااى ضااات الثااورة ، أال وضااو وفااي ضااات الحلقااة ساانعرض للعنصاار الثاااني أدى      

فاه العلميااة الحديثااة ، والتااي اسااتوله ماان قباال حملااة الفكاار اإللحااادي أسااوأ المكتشاا
 االستوالل وأقبحه .

 وسناكر الشبه التي أوردضا ونقررضا ، ثم ناكر الرد عليها .    
 –ويعنون به من كاان قبال الثاورة العلمياة الحديثاة  –قالوا : ان االنسان القديم     

ي والعشارين ضة ويخرج منها في الياوم الحاادكان يرى الكتكوه الصوير يكسر البي
فكااانوا يعجبااون ماان ضاااا ، وينساابونه إلااى قاادرة هللا التااي  لحضااانته تحااه الدجاجااة

ساعده ضاا الكتكوه علاى كسار البيضاة والخاروج منهاا ، واال فاال سابيل للكتكاوه 
 إلى الخروج من البيضة .

ي اليااوم الحااادي والعشاارين فااإال أننااا اكتشاافنا بوسااائلنا العلميااة الحديثااة ، أنااه      
لحضااانة الكتكااوه يخاارج علااى منقااارت قاارن عظمااي صااوير ، يسااتطيع بواسااطته أن 

 يكسر البيضة ويخرج منها .
ومادام األمر كالك ، فال داعي للقول بأن قدرة هللا ضي التي أخرجته من البيضاة     

ن بواساتطها قبل أن نعر  العلاة المباشارة التاي تمكا، لقد كنا مضطرين لهاا القول 
من كسر البيضة ، أما وقد عرفنا الك فليس ثمة داع لعزو ضاا األمر للقدرة االلهياة 

. 
وقالوا : لقد كان اإلنسان القديم يرى األمطار تهطل علياه مان الساماء ، فينساب     

 الك إلى قدرة هللا وخلقه ، اال أننا اكتشفنا أن المطر انما ينزل بقانون علمي 
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ن خالله أن المطر يتكون نتيجاة لتكااث  طبقااه الساحاب بمالمساة مطرد ، عرفنا م
طبقة جوية باردة ، ويمكنناا اجاراء ضاات التجرباة علاى كال مكاان فياه بخاار المااء ، 

الصااوير ان ياارى الااك بعينااه بواسااطة كااوب للماااء مااع البخااار كمااا يمكاان للطفاال 
لصااناعية المتصاااعد ماان ابريااق الشاااي ، باال اننااا قااادرون علااى اناازال االمطااار ا

 بواسطة ضاا القانون .
 

اان فال داعي للقول بأن قدرة هللا كانه وراء نزول األمطار ، لقد كناا مضاطرين     
 لهاا القول قبل معرفة القانون ، أما وقد عرفنات ، فلسنا بحاجة لهاا القول .

 
ي وقالوا : لقد كان االنسان القديم يرى الكواكب في الساماء ، ويحاار فيهاا ، وفا    

كيفية وجودضا في ضاا الفضاء ، واضطربه افكارضم في تعليل الك ، فمنهم من قاال 
انها مربوطة بسالسل اضبية في السماء ، ومنهم من قال أنها مسامير المعة طرقه 

كاارضم وجادوا انفساهم مضاطرين لعاازو فاي الساماء ، ولماا تباين لهام عاادم صادق اف
مضاطرين لعازو فيه وجدوا انفساهم  وجودضا في ضاا الفضاء الهائل ، ودقة حركتها

 ضاا لقدرة هللا ن فقالوا : أن هللا ضو الاي خلق النجوم ، وضو الاي يسيرضا .
 

إال أننااا بعااد أن عرفنااا قااانون الجاابيااة الاااي اكتشاافه نيااوتن والاااي ياانظم حركااة     
جميع الكواكب في ضاا الفضاء الهائل ، لم نعد بحاجة إلاى القاول باأن قادرة هللا ضاي 

لتي تحركها ، لقد كنا بحاجة لهاا القول حينما كنا نجهل القانون ، أما وقاد عرفناات ا
، فقد عرفنا علة الحركة المنضبطة وعلة وقو  ضات الكواكب في الفضااء ، مماا ال 

 تحتاج معه إلى قدرة هللا . . 
 

لاى علال كثيار مان وال نريد أن نستطرد باكر األمثلة ، فقد وضاع االنساان يادت ع    
وعاار  قوانينهااا ، وكلمااا وقاا  علااى قااانون جديااد أعاااد نفااس  لظااواضر الكونيااةا

الدعوى . . لقد عرفنا العلة ، ولسنا بحاجة إلى عزو الك إلاى قادرة االلاه المجهاول 
 . . 
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لقد تظاضره ضات االكتشافاه الحديثة ، والقوانين العلمية المطردة التي عرفوضاا     
لجااائرة علااى النحااو الاااي اكرنااات فااي الفقاارة لقااد تظاااضره مااع مواقاا  الكنيسااة ا –

السااابقة ، لتجعاال كثياارا ماان رواد العلاام يقاا  فااي وجااه الاادين ، ويجحااد االلااه ، الن 
اال الادين يبحااث فيماا وراء المااادة ، وااللاه شاايء غيباي ، والعقاال الحاديث ال يااؤمن 

بالمشاااضداه والمجرياااه ، إلااى جانااب ماان اكرنااا ماان المسااتولين ماان حملااة الفكاار 
 لحادي والعداء للدين .اال
 

 ولالك قال جوليان ضكسلي : 
 

)) تعتبر التطوراه العلمية التاي حادثه فاي القارن الماضاي انفجاارا معرفياا فاي     
وجه األساطير االنسانية عن ا لهاة والادين ، كماا تفجاره األفكاار القديماة ونسافه 

 بمجرد تفجير الارة (( .
 

ه ال وجااود اللااه يحكاام النجااوم ، وأكااد البااالس وقااالوا : )) لقااد أثبااه نيااوتن أناا    
 (( . ال يحتاج إلى أي اسطورة ال ضوتية بفكرته الشهيرة ان النظام الفلكي 

 
 إلى أن قال ضيوم : 

 
لقد رأينا الساعة وضي تصنع في المصنع ، ولكننا لم نر الكون وضو يصانع ، ))     

 فكي  نسلم بأن له صانعا ؟ (( .
 وقال كنه :      

 )) انني استطيع خلق االنسان لو توفر لي الماء والمواد الكيماوية والوقه (( .  
 
 وأخيرا قال نيتشه :    
 

وسنرى في المباحث القادماة ان شااء هللا مان أيان أتاى ضاؤالء المفكارون ، كماا     
 سنرى وجه الخطأ في تصوراتهم وأوضامهم .
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 الرد على شبه املالحده يف مكتشفاهتم
 

الماضااية أن المكتشاافاه العلميااة الحديثااة التااي حصاال عليهااا فااي الفقاارة  عرفنااا    
العلماااء المعاصاارون ، كانااه ماان أضاام األسااباب المباشاارة التااي ساااضمه فااي تاارويف 
الفكاار االلحااادي ، اا أن العلماااء وضااعوا ايااديهم علااى األسااباب والعلاال لكثياار ماان 

 –اضر إلاى هللا وقدرتاه مظاضر الكون والحياة ، ولم يعاودوا بحاجاة لعازو ضاات المظا
 فيما زعموت من تعليل اللحادضم .

 
ولكاان ضاال صااحيح ان ضااات المكتشاافاه التااي ادركوضااا ، والقااوانين العلميااة التااي     

ضل صحيح انها تؤدي إلى النتيجاة التاي توصالوا اليهاا وضاي اناه لام  –توصلوا لها 
من ثم فلسنا بحاجة تعد ضناك حاجة للقول بوجود هللا ، وعزو ضات الظواضر اليه ، و

 فسر لنا ضات الظواضر . . وانها من صنع هللا ؟ لدين ي
 
أن ضااات المكتشاافاه التااي وضااع االنسااان المعاصاار ياادت عليهااا لاام تاازد علااى أنهااا    

وضعه االنسان أمام مجهول جديد لم يجد لاه حاال وال تفسايرا ، أال ضاو : مان الااي 
ونياة ؟ ومان الااي أوجاد العلاة التاي أوجد ضاا القانون الاي يانظم ضاات الظاواضر الك

 بواسطتها يكون الك المعلول ؟
 

 ولكنه ال بد له من تفسير . .  ، ما كان االنسان القديم يطرحه ، سؤال جديد    
 

نعاام . . لقااد كااان االنسااان القااديم يعاازو خااروج الكتكااوه ماان البيضااة فااي اليااوم     
يضاة إلاى قادرة هللا ، ولام الحادي والعشرين لحضاانته ، كاان يعازو خروجاه مان الب

يكاان يعاار  شاايئا عاان القاارن العظمااي الاااي يظهاار علااى منقااارت فيكساار بااه البيضااة 
 ويخرج ، ولكنه اليوم ، وبعد أن عر  ضاا القرن ، وأن الكتكوه يتمكن

 كسر  ته من بواسط 
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البيضة ، ضل أصبح االنسان المعاصر بونى عن قدرة هللا ؟ الجواب ال ؟ ألناه أصابح 
أمام سؤال جديد يضطر معه إلى العزو هلل وقدرتاه اال وضاو : مان الااي أوجاد اليوم 

القرن العظمي على منقار ضاا الكتكوه ؟ من الاي وضاع القاانون الااي يانص علاى 
أناه فاي الياوم الحاادي والعشارين مان حضاانة الكتكاوه سايخرج علاى منقاارت قاارن 

 ؟عظمي صوير يتمكن بواسطته من كسر البيضة والخروج منها 
 

، مهماا بلاد مان العلام ،  أنه السؤال الجديد الااي يحاار أماماه االنساان المعاصار    
وأدرك من المعار  ، وال بد له في نهاية المطا  من أن يعازو ضااا إلاى قاوة وراء 

 ضاا القانون ، ضي التي أوجدته وأحكمته ، أال وضي قدرة هللا وحكمته .
ة الشاابه التااي اكرناضااا فااي الحلقااة وضاااا ضااو الجااواب الاااي ناارد بااه علااى بقياا    

الماضية ، وغيرضا من الشبه التي لم ناكرضا ، والتاي ياروج بهاا أصاحاب الماااضب 
 االلحادية ال لحادضم .

 
نعم . . لقد اكتش  نيوتن قانون الجاابية ، وعرفناا أناه ضاو الااي يحكام النجاوم     

عونا إلااى االلحاااد ، فاي ضاااا الفضاااء ،وضاو الاااي يااتحكم بحركتهاا ، ولكاان ضاااا ال ياد
وانكااار الاادين واأللوضيااة ، باال وضااعنا أمااا السااؤال الجديااد ، ماان الاااي أوجااد ضاااا 

 ؟ القانون العظيم المحكم الاي ياضل لدقته واتقانه كل عقل بشري 
 

نه السؤال الاي ال يدفعنا إلى االلحاد ، بال يزيادنا ايماناا بدقاة الصاانع العظايم ، إ    
 وضو هللا . .  موجد ضاا القانون ، أال

 
، والقوانين العلمياة التاي وضاعنا أيادينا عليهاا ، أن جميع المكتشفاه التي عرفناضا 

لم تقل لنا أنه ال الاه . . ، ولام تادلنا علاى عادم وجاودت ، ولام تازد علاى أن وضاعه 
أيدينا على بعاض المجاضيال التاي كناا ال نعرفهاا ، وماا أكثرضاا فاي ضااا الكاون ، بال 

حث عن بقية المجاضيل التي توصلنا اليها من خالل كشفنا عن ضاا ا أرشدتنا إلى الب
 لمجهول ، والتي لم نكن لنتمكن من الوقو  عليها وبحثها لوال كشفنا لهاا 
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 المجهول األول الاي عرفنا به السبب والعلة لبعض مظاضر الكون .
 

 كما أنها زادتنا ايمانا بوجود هللا وصدق الدين .    
 

ضااات المكتشاافاه ،وضااات القااوانين تاادل علااى عاادم وجااود هللا وبطااالن  ولااو كانااه    
ال أنناا نجاد االدين ، لماا كاان بهاا مجاال لإلساتدالل علاى وجاود هللا وصادق الادين ، 

بهاات المكتشافاه الحديثاة علاى ماا جميع المؤمنين يدعمون ايمانهم بوجود الخاالق 
 سناكرت في فقراه قادمة ان شاء هللا .

 
لنتااائف التااي توصاالوا اليهااا اال أوضااام دفااع اليهااا اليااأس المرياار ماان ومااا ضااات ا    

 الكنيسة ، بسبب الكبه الاي مارسته على العلماء والمفكرين باسم الدين .
 

 التي استولها أصحاب الفكر االلحادي لترويف الحادضم .أو أنها من الموالطاه     
 .كما أنه قد يابح نفسه والعلم سالح او حدين قد يابح به االنسان عدوت ،     
وصاحب الهوى يظهر الحق بثوب الباطل من اجال التموياه والتضاليل ، ترويجاا     

 لضالله وضوات .
 

وما مثل المنكار لوجاود هللا وقدرتاه باكتشاافه لابعض القاوانين العلمياة اال كمثال     
لدقاة صانعها وعظماة صاانعها ، انسان ؛ كان يسمع عان مركباة الفضااء ، ويعجاب 

تعجاااب مااان حركتهاااا ، وطيرانهاااا ، وضبوطهاااا ، ويكيااال صااافاه المااادح والثنااااء وي
واإلعجاااااب لصااااانعها ، ثاااام أتاااايح لااااه أن ياااارى مركبااااة الفضاااااء ن وياااارى ا اله 

 والمحركاه التي كانه سببا في حركتها ، فلما رأى محركها وما فيها من ا اله 
 

، واسطة ضااا المحارك قال : لقد أكتشفه سر الحركة في ضات المركبة ، انها تسير ب
وتلتقط الصور وتبثها بواساطة ضاات ا اله ، اان فاال داعاي للقاول باأن ثماة صاانعا 

 صنعها ، وال داعي لالعجاب بقدرته .
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ونعجب من دقة صنعه ، عندما كنا ال نعر  سر حركتها  لقد كنا نعزوضا للصانع    
 المحرك، فال، وأنها مرتبطة بالك المحرك ، أما وقد عرفنا سر الحركة و

 داعي ألن تنسب الحركة لالك الصانع .
 

ان كل انسان عاقل يسمع بهااا القاول وأمثالاه ليأخاات العجاب ، وتملكاه الدضشاة     
 لسفاضة ضاا القائل ، وجهله . . 

 
التاي باداخلها ، ال ان اطالعنا على المحارك الااي تتحارك باه المركباة ، وا اله     

لماا فاي ضاات ا اله انما يدعونا لزيادة االعجاب به ، يدعونا إلى جحود صانعها ، و
 من الدقة البالوة ، واالتقان ، واالحكام .

 
اننا كنا نعجب من قدرة هللا في حركة النجوم ، ووقوفها في الفضاء ، حينما كناا     

ال نعر  قانون الجاابية ، فكنا ننسب وقوفها في الفضااء وحركتهاا إلاى قادرة هللا ، 
خاضاعة لهااا القاانون ، شفنا قاانون الجاابياة ، وعرفناا أن ضاات األجارام وحينما اكت

لام يادفعنا ضااا إلاى جحاود هللا ، وانماا زادناا  ي غاية الدقة واالتقاان واالحكااموأنه ف
ايمانا به وبقدرته التي أوجده مثل ضاا القانون الاي يحكم النجوم فاي ضااا الفضااء 

. 
 

فااي أصااور ارة ماان اراه الوجااود وفااي اكباار  اننااا عناادما عرفنااا قااانون الحركااة    
مجاارة ماان مجااراه السااماء ، وأنهااا كلهااا تاادور وتتحاارك طبقااا لنظااام محكاام بااديع ، 

ضاا الكون من عناصر الارة إلى أجرام المجارة ، انناا عنادما زاء جتتفق فيه جميع أ
التاي عرفنا ضات الحركة واكتشفناضا لام تزدناا اال ايماناا بااهلل ، وباالقوانين المحكماة 

 خلقها وأحكمها ، ليدل بها االنسان على وجودت وقدرته .
 

إن ضات القوانين لم تقل لناا اناه ال الاه ، وانماا دلتناا علاى أن هللا يجاري أحكاماه     
 في ضاا الكون بناء على ضات القوانين .

 
ولنستمع إلى نيوتن ااته ، وضو مكتش  قانون الجاابية ، يحادثنا عان قادرة هللا     
 أدركها من خالل اكتشافه لهاا القانون . التي
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أن تكااون قااال العالمااة نيااوتن : )) ال تشااكوا فااي الخااالق ، فإنااه ممااا ال يعقاال      
الضرورة وحدضا ضي قائدة الوجود ، ألن ضرورة عميااء ، متجانساة فاي كال مكاان 

ال يتصااور أن يصاادر منهااا ضاااا التنااوع فااي الكائناااه ، وال ضاااا ، وفااي كاال زمااان 
ود كله ، بما فيه من ترتيب أجزائه وتناسبها ، مع تويراه األزمناة واألمكناة ، الوج
 .(( له حكمة وارادة ن كل ضاا ال يعقل أن يصدر اال من كائن أولي  إبل 
 

ثاام قااال : )) ماان المحقااق أن الحركاااه الحاليااة للكواكااب ال يمكاان أن تنشااأ ماان     
ع الكواكاب نحاو  الشامس ، فيجاب مجرد فعل الجاابياة العاماة ، ألن ضاات القاوة تادف
توجااد يااد الهيااة تاادفعها علااى الخااط ألجاال أن تاادور ضااات الكواكااب حااول الشاامس أن 

 .((المماس لمداراتها 
 

ثم قال : )) ليس ضاا كل ما في المسألة ، فان هللا ضروري ايضا ، سواء الدارة     
د قااوة ضااات األجاارام علااى بعضااها ، وضااو األماار الاااي ال يمكاان أن ينااتف ماان مجاار

الجاابية ، أو لتحديد وجهة ضاات الادوراه ، لتتفاق ماع دوراه الكواكاب ، كماا يارى 
 .((الك في الشمس والقمر وتوابعها 

 
ثااام قاااال : )) وغيااار ضااااا ، ففاااي تكاااون األجااارام الساااماوية ، كيااا  أن الااااراه     

المبعثارة اساتطاعه أن تقسام إلاى قسامين ، القساام المضايء منهاا انحااز إلاى جهااة 
ن األجاارام المضاايئة بااااتها ، كالشاامس والنجااوم ، والقساام المعااتم تجمااع فااي لتكااوي

جهااة أخاارى ، لتكااوين األجاارام المعتمااة ، كالكواكااب وتوابعهااا ، وكاال ضاااا ال يعقاال 
 حصوله اال بفعل عقل الحد له (( .

 
فهاا مكتش  قاانون الجاابياة لام يازدت اكتشاافه للقاانون اال ايماناا بااهلل ، فكيا      

ن جاء من بعدت أن يحر  ضاا القانون ، ويجعله وسيلة إلاى جحاود هللا . . يجوز لم
 ؟ 

دُورِ : وصاادق هللا اا قااال  ارُ وَلَكِاان تَعْمَااى الُِْلُااواُ الَّوِااي فِااي الصااُّ فَإِنَّهَااا لَااا تَعْمَااى الْاَبْصااَ

/{46}احلج  
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 اةـون واحليـماء الكـار علـكب  ةادـشه
 ا  ـاإلنسان اال اميان زدـة مل تـأبن املكتشفات احلديث

 
شااهادة نيااوتن ، مكتشاا  قااانون الجاابيااة ، ساامعنا ساامعنا فااي الفقاارة الماضااية     

وبعظايم قدرتاه ، ودقاة صانعه ، شهادته على أن ضاا القانون لم يزدت اال ايمانا باهلل 
 وخلقه .

 
وسنسمع ا ن شهادة كبار علماء الكاون والحيااة ، سنسامع شاهادتهم علاى أن      
تشاافاه العلميااة مااا قااادتهم أباادا إلااى االلحاااد ، وانمااا ضااي علااى العكااس ماان الااك المك

 قادتهم إلى اإليمان المطلق والتسليم لقدرة هللا .
 

قال العالمة االنجليزي ضرشل ، وضو من أكبر علماء الفلك في العاالم ، قاال : ))     
أزلاي ، الحاد  كلما اتساع نطااق العلام ، ازداده الباراضين الدامواة علاى وجاود خاالق

والرياضايون ، والفلكياون ، والطبيعياون ، قاد وال نهاية ،  فالجيولوجيون ، لقدرته 
 تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم ،وضو صرح عظمة هللا وحدت (( .

 
وقال العالماة العمراناي االنجليازي ضرباره سبنسار : )) نارى مان باين كال ضاات     

ماا زاد بحثناا فيهاا ، حقيقاة واضاحة ال باد منهاا ، األسرار التاي تازداد غموضاا ، كل
 فوق االنسان قوة أزلية أبدية ينشأ عنها كل شيء (( .وضي أنه يوجد 

 
وقاال لينيااه الفزيولاوجي الفرنسااي فاي كتابااه )) هللا فاي الطبيعااة (( قااال : )) ان     

ائع والمقتادر علاى كال شايء قاد تجلاى لاي بباد بكال شايءهللا األزلي الكبير ، العاالم 
 صنائعه ، حتى صره مندضشا مبهوتا ، فأي قدرة ، وأي حكمة ، وأي ابداع 
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أودعااه مصاانوعاه ياادت ، سااواء فااي أصااور األشااياء أو أكبرضااا ، ان المنااافع التااي 
نستمدضا من ضات الكائناه تشهد بعظم رحمة هللا الاي سخرضا لناا ، كماا أن جمالهاا 

عان التالشاي وتجاددضا يقار بجاللاه وتناسقها ينبىء بواسع حكمته ، وكالك حفظهاا 
 وعظمته (( .

 
ان أضمياة العلاوم الطبيعياة ال تنحصار وقال مونتيل في )) دائرة معارفاه (( : ))     

فقط في اشباع نهمة عقولنا ، ولكن أضميتها الكبرى ضي في رفع عقولناا إلاى خاالق 
 .(1)الكون ، وتحليتنا باحساساه االعجاب واال جالل لااته المقدسة ((

 
وقال ميريه ستانلي العاالم الطبيعاي الفيزياائي )) ان جمياع ماا فاي الكاون يشاهد    

على وجود هللا سبحانه ، ويادل علاى قدرتاه وعظمتاه ، وعنادما نقاوم نحان العلمااء 
بتحليل ظواضر ضاا الكون ودراستها ، حتى باستخدام الطريقة االساتداللية ، فانناا ال 

هللا وعظمتاه ، الاك ضاو هللا الااي ال نساتطيع أن  أياادينفعل أكثر من مالحظاة آثاار 
ولكننا نرى آياته في أنفسنا ، وفي كال  بالوسائل العلمية المادية وحدضا ،نصل اليه 

 (( .(2)ارة من اراه ضاا الوجود ، وليسه العلوم اال دراسة خلق هللا وآثار قدرته 
 

لنتيجااة المنطقيااة التااي وقااال العااالم الكيماااوي الرياضااي جااون كليفالنااد : )) ان ا    
يفرضها علينا العقل ليسه مقصاورة علاى أن لهااا الكاون خالقاا فحساب ، بال ال باد 

يخلاق  أن يكون ضاا الخالق حكيما ، عليما ، قادرا على كل شيء ، حتى يستطيع أن
والبد أن يكون ضاا الخالق دائم الوجاود ، تتجلاى آياتاه ضاا الكون وينظمه ويدبرت ، 

علااى الااك فانااه ال مفاار ماان التسااليم بوجااود هللا خااالق ضاااا الكااون فااي كاال مكااان ، و
وموجهه، ان التقدم الاي احرزته العلوم منا أيام لورد كايلفن يجعلناا نؤكاد بصاورة 

إننا ااا فكرنا تفكيرا عميقا ، فإن العلاوم ساو  لم يسبق لها مثيل ما قاله من قبل : 
 . (3)تضطرنا إلى اإليمان باهلل 

                                                 
 لفريد وجدي . 504/  1دائرة المعارف   (1)
 . 20هللا يتجلى في عصر العلم ص   (2)
 . 25 هللا ص (3)
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ألخصائي في علام الحياوان والحشاراه:)) لقاد مان الخاالق ارد كيسيل اوقال أدو    

بكشا  كثيار مان األماور حاول الطبيعاة، وصاار ، وبارك جهودناا العلمياة على جيلنا
سااواء أكااان ماان المشااتولين بااالعلوم، أم ماان غياار ، ماان الواجااب علااى كاال انسااان 

 . (1)يمانه باهلل ، أن يستفيد من ضات الكشو  العلمية ، في تدعيم االمشتولين بها
ضاا قليل من كثير ، من أقاوال العلمااء فاي جمياع مجاااله العقال والعلام ، تشاهد     

بأن ضات المعار  والعلوم والمكتشفاه كانه من أكبر األدلة الناطقة على وجاود هللا 
 وعظيم قدرته ، ودقة صنعه .

ه وآال  ولاااو أردناااا أن نساااتطرد فاااي اكااار أمثاااال ضاااات الشاااهاداه لم ناااا مئااا     
الصفحاه ، اال أن ضاا القليل يوني عن الكثير ، لمن أراد أن يعار  الحقيقاة ، وأماا 

 المعاند فال سبيل إلى اقناعه ولو وصل األمر لدرجة البداضة أمامه .
ولان يكاون فاي ياوم مان األياام ولياد المكتشافاه ن االلحاد المعاصر لم يكن أبدا ا    

خال  الك تماما ، فالعلم لم ولن يؤدي أبادا اال إلاى العلمية الحديثة ، بل األمر على 
 االيمان .

ونحن ال نسوق أقوال ضؤالء العلماء لنستدل بهاا علاى وجاود هللا ، ألنناا ساناكر     
ادعااات  الاادليل مسااتقال فااي حلقاااه قادمااة ان شاااء هللا ، وإنمااا نسااوقه لنبااين أن مااا

لاللحاااد وانمااا ضااي دعاااوي أرباااب االلحاااد ماان أن المكتشاافاه الحديثااة كانااه سااببا 
كاابااة ال يااراد منهااا اال التضااليل والخااداع ، واال فهااا ضاام العلماااء فااي كاال مجااال ماان 

 مجااله العلم يدعمون ايمانهم بما توصلوا اليه من مكتشفاه وقوانين .
باال وجاادوا انفسااهم أنهاام كلمااا ازدادوا علمااا كلمااا ازدادوا يقينااا باااهلل وقدرتااه ،     

ى اللَّاااهَ مِااانْ عِبَاااادِ ِ الْعُلَمَااااء إِنَّ اللَّاااهَ عَزِيااازٌ  َ ُاااورٌ  :لاا يقاااووصااادق هللا  إِنَّمَاااا يََْ اااَ

/{ .28}فا ر 

                                                 
 . 28هللا يتجلى ص   (1)
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  إجتماع الدين والعلم منذ فجر اإلسالم
 

، فاي شاتى مجاااله العقال والعلام ، لقد سمعنا أقوال كبار علماء الكون والحيااة     
ك ، دلتناا علاى أن المكتشافاه الحديثاة والتي دلتنا داللة قاطعاة ، ال مجاال فيهاا للشا

والقااوانين العلميااة التااي وصاالنا لهااا ، لاام تكاان أباادا سااببا لاللحاااد وإنمااا كانااه أضاام 
 عناصر االيمان عند العقل الحديث .

وليس ضاا بالشيء الوريب أو الجديد على الفكر الاديني ، وإنماا ضاو شايء قاديم     
 قدم الدين أيضا .

بدافع من دينهم الاي حثهم على العلم والنظر في ملكاوه  ولقد ساضم المسلمون    
السمواه واألرض ، لقد ساضم المسلمون أعظم مساضمة فاي بنااء صارح الحضاارة 

 التي وصل االنسان اليها ا ن .
فليسه الحضارة المادية والعلمياة المعاصارة وليادة العقال الحاديث فقاط ، وانماا     

 األساس األول لهات الحضارة المعاصرة . ضي امتداد لحضارة سابقة ، كانه ضي
والقاوانين العلمياة التاي  التاي وصال اليهاا علمااء المسالمين ، على أن الحضارة    

باسام الادين عرفوضا ، لم تكن دالاة لهام علاى الادين واأللوضياة ، وإنماا كاناه قائماة 
 واسم هللا .

، ووضاعوا كثيارا مان فقد اكتش  أجدادنا المسلمون كثيرا من القاوانين العلمياة     
الحضارة الحديثاة  حد قبلهم ، والتي لها أكبر األثر فيالعلوم التي لم تكن معروفة أل

 ، كالجبر ، والمثلثاه ، والكيمياء ، وغيرضا من العلوم .
 وأنا ال أريد أن أطري الحضارة االسالمية بمدحي وثنائي ، ولكنني سأدع     
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امعة نيويورك األمريكية في كتابه )) المنازعة الكالم للعالمة درابر ، األستاا بج
بين العلم والدين (( فهو الاي سيحدثنا عما وصل اليه أجدادنا وأسالفنا ، والفضل 

 ما شهده به األعداء ، قال درابر : 
 

)) ااق العرب في الفنون األدبية كل ما من شأنه أن يحد القريحة ، ويصقل الاضن 
فقد كان تفوقهم فيها ناشئا من األسلوب الاي توخوت  . . إلى أن قال : أما العلوم

في المباحث . . فقد تحققوا أن األسلوب العقلي النظري ال يؤدي إلى التقدم وأن 
األمل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقودا بمشاضدة الحوادث ااتها ، ومن 

ي ، وكانوا ضنا كان شعارضم في أبحاثهم األسلوب التجريبي والدستور العملي الحس
وقد يالحظ المطالع  لوم الرياضية أدواه لعلم المنطق ،يعتبرون الهندسة ، والع

لكتبهم العديدة على الميكانيكا ، وعلم موازنة السوائل وضوطها على جدران 
أوعيتها ، ونظرياه الضوء واإلبصار بأنهم قد اضتدوا إلى حلول مسائلهم عن 

ن يكونوا أول وضاا ضو الاي قاد العرب أل، التجربة والنظر بواسطة ا اله  طريق
لتقطير والتصعيد ، واسلة ل واضعين لعلم الكيمياء ، والمكتشفين لبضع آالهال

 الجوامد والتصفية .  
 

ا بتحسين آاله األرصاد ثم قال : )) وقد اضتم العلماء الفلكيون من العرب اضتمو
كال . . وضم أول من وبحساب األزمنة بالساعاه المختلفة األش وتهايبها ، 

 استعمل البندول لهاا الورض .
 

أما في عالم العلوم التجريبية ، فقد أكتشفوا الكيمياء ، وبعضا من محلالتها 
 ، والكحول .الشهيرة كحمض الكبريتيك ،وحمض النتريك 

 
 تحضيراألنهم أول من نشر علم واستخدم العرب علم الكيمياء في الطب ، 

  لجواضر المعدنية . ، واستخراج االعالجاه 
 
 

 
أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط األجسام ، وكانوا 

 عارفين تمام المعرفة بعلم الحركة .
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وأما في علم موازنة السوائل وتقدير الضوط الواقع منها على أوانيها ، فقد كانوا 
وكتبوا ابحاثا على األجرام  أول من عمل الجداول المبينة ألنواع األوزان النوعية ،

 السابحة والوائصة تحه الماء .
 

وأما في نظرياه الضوء واالبصاار فقاد غياروا الفارض اليونااني الااي مقتضاات     
أن االبصار يحصل بوصاول شاعاع مان البصار إلاى الجسام المرئاي ، وقاالوا بعكاس 

كااانوا و، الااك ، أي أن االبصااار يحصاال بوصااول الشااعاع ماان المرئااي إلااى العااين 
 يعرفون نظرية انعاكاساه األشعة وانكساراتها . 

 
اكتشاا  ))  –وضااو واضااع علاام البصاارياه  –وقااد اكتشاا  الحساان باان الهيااثم     

الشااكل المنحنااي الاااي يأخااات الشااعاع فااي ساايرت فااي الجااو ، وأثبااه بااالك أننااا ناارى 
ال القمر والشمس قبل أن يظهرا حقيقة فاي األفاق ، وكاالك فاي الواروب نراضماا قلاي

    بعد أن يوربا (( .
 

ضاا بعض ما قاله درابر عن المكتشافاه العلمياة التاي وصال اليهاا المسالمون ،     
وضي مما ال يخفى على أحد في األرض ، ولو اضبنا نستقصي ما وصل اليه األجداد 

 ، لضاق علينا الزمن ، واحتجنا إلى فصول وفصول .
 

ي للحقااائق العلميااة التااي وقاا  عليهااا وأن الاااي نرياادت ماان ضاااا الساارد التاااريخ    
المسلمون ، ان الاي نريدت ضو أن نبين لكل اي عقال أن العلام والادين صانوان ، ال 
يفترقااان ، وأن العلاام مااا قااام فااي أمتنااا االسااالمية اال باساام هللا والاادين ، ومااا ازداد 

أناه كفار وماا سامعنا أبادا عان أي واحاد مانهم  ا باكتشافاتهم اال ايماناا بااهلل ،أسالفن
أو قانون . . ولو كان الدين يتنافى مع العلم لكاان ، باهلل لما وصل اليه من مشاضدة 

من الواجاب أن ال نارى عالماا علاى ديان ، االأن الواقاع يقاول ،  ان العلام مان أكبار 
الحااوافز لاليمااان باااهلل قااديما وحااديثا . علااى مااا رأينااات فااي علماااء أمتنااا ، وعلماااء 

 العصر الحديث .
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  ن أعظم دعامة للعلمالدي
 

ان مااا اكرنااات فااي الفقااراه السااابقة كااان لبيااان األوضااام والشاابه التااي تعلااق بهااا     
أرباب الفكر االلحادي ، مان أن الادين يتناافى ماع العلام ، فقاد بيناا بماا اليادع مجااال 

ضاو  موت من ضااا التعاارض انمااعارض بين الدين والعلم ، وأن ما زعللشك أنه ال ت
مان بياه وضاي أوض لموالطاه التي سلكها المستولون وأصحاب األغراض من قبيل ا

أن العنكبوه ، ورأينا كي  ان العلم كان من اضم العوامل الباعثة علاى اإليماان . . و
على  أساسهما قامه حضاارة االساالم العظيماة . .  الدين والعلم صنوان ال يفترقان

الحااوافز الدافعااة إلااى م ماان أضاام ونريااد ان نبااين فااي ضااات الفقاارة أنااه كمااا كااان العلاا
اإليمااان ، نريااد أن نبااين أن الاادين كااان وال ياازال ماان أعظاام دعاماااه العلاام ، باال أن 

 الفجر الصادق للعلم لم يبزغ اال في ظالل الدين .
ان نظرة سريعة خاطفة إلى كتاب هللا ، وسانة رساول هللا صالى هللا علياه وسالم     

أشارنا الياه ، علاى  ايأن تبين لنا ضاا المعناى الان وأقوال فقهاء المسلمين لكفيلة ب
اال أنناا نساوق ضااا  أوضح من الشمس في رابعة النهار ، انه عندنا نحن المسلمين

 وناكرت ليعلمه من فاته الوقو  على حقائق الدين . . 
فها ضو القرآن الكريم يجعل شهادة العلماء على وحدانية هللا في المرتباة الثالثاة     

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ وَالْمَالَئِكَةُ وَأُوْلُاواْ  :ة هللا وشهادة مالئكته ، فيقول بعد شهاد

 {18}مل عمران/الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالِِْسْطِ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

يَرْفَاعِ اللَّاهُ الَّاذِينَ  :ورفع مكانة العلماء علاى غيارضم مان الماؤمنين درجااه فقاال     

  {11}اجملادلة/ ممَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ

وَوِي  :  ونفى االستواء بيانهم وباين غيارضم مام لام يتصافوا باالعلم فقاال قُالْ هَالْ يَساْ

 . {9}الزمر/ عْلَمُونَ ذِينَ لَا يَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ
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لمااء فقاال : .بل خص الخشية منه والمعرفة بحقيقة قدرته وعظيم سالطانه بالع    

  امنا خي ى اهلل من عباد  العلماء  / 28فا ر . 

 ولفه نظر االنسان إلى ما في الكون من بديع الصنع ، ودليل القادرة فقاال :      
األَرْضِ وَاخْوِالَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْ ُلِِْ الَّوِي تَ ْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَن َعُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ

ةٍ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّااء فَاَحْيَاا بِاهِ األرْضَ بَعْادَ مَوْتِهَاا وَبَاهَّ فِيهَاا مِان كُال  دَمبَّا

رِيرِ الرِّيَااااااحِ وَا مَاء وَاألَرْضِ قيَااااااتٍ ل َِاااااوْمٍ يَعِِْلُاااااونَ وَتَصاااااْ َ رِ بَااااايْنَ الساااااَّ حَااِ الْمُساااااَ لساااااَّ

/{164}البِرة 

 
 مشيرا إلى أن ادراك ضات القدرة االلهية انما ضو من صفاه العقالء المدركين . . 

ولم يكت  بهاا بل حث الناس على السير فاي األرض ، والنظار فاي آثاار رحماة     
ن نصب الجبال وخفض األودية ، وانازال األمطاار ، وانبااه األشاجار ، هللا فيها ، م

 وغير الك من ا ثار الدالة على يد القدرة .

قُالِ انُُارُواْ مَااََا  :فقاال بل ارتقى بهم إلى النظر في ملكوه السمواه واألرض     

هِمْ حَوَّاى سَنُرِيهِمْ ميَاتِنَا فِي الْ {101}يونس/  فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ آفَااِِ وَفِاي أَن ُساِ

 {53}فصلت/ يَوَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْرِ بِرَبَِِّ أَنَّهُ عَلَى كُل  شَيْءٍ شَهِيدٌ
  في النفس االنسانية لنرى من خاللهاا معجازة القادرة فقاال : وأمرنا أن ننظر     

 {21}الذاريات/ وَفِي أَن ُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
ثام تحاادى االنسااان بااالنفوا مان أقطااار الساامواه واألرض ان اسااتطاع ، ليعاار      

يَا مَعْ َرَ الْ ِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْوَطَعْوُمْ أَن تَن ُذُوا مِْن   االنسان عجزت أمام قدرة هللا فقال :

 {33}الرمحن/  لَّا بِسُلْطَانٍأَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَان ُذُوا لَا تَن ُذُونَ إِ
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وضاضو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرفاع العلمااء إلاى درجاة لام يرتقاوا لهاا     
في عصر من العصور فيجعلهم ورثاة ا نبيااء ، ويجعال سالوك طرياق العلام طريقاا 
إلااى الجنااة فيقااول : )) ماان ساالك طريقااا يطلااب فيااه علمااا ، ساالك هللا بااه طريقااا ماان 

، وان المالئكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم ، وان العالم ليساتوفر  طرق الجنة
لااه ماان فااي الساامواه وماان فااي األرض ، والحيتااان فااي جااو  الماااء ، وان فضاال 

على العابد كفضل القمر ليلة البادر علاى ساائر الكواكاب ، وان العلمااء ورثاة العالم 
فمان أخاات أخاا  ، ورثاوا العلام  ديناارا وال درضماااألنبياء ، وان األنبياء لام يورثاوا 

 بحظ وافر (( .
 

وجعل عقاب الاي يكتم علمه ااا سئله عقابا شديدا فقال : )) من سئل عان علام     
 فكتمه ألجمه هللا بلجام من نار يوم القيامة (( . 

 
ولن نتمكن من سارد جمياع ماا ورد فاي القارآن والسانة مماا يحاث علاى العلام ،     

 وأكثر من أن يحصر . . ، شهر من أن ياكر ويرفع مكانته ،وضو أ
 

ولاالك اتفاق فقهااء المساالمين علاى وجاوب طلاب العلاام ، وجعلاوا بعضاه فاارض     
عااين ، يجااب علااى كاال مساالم أن يعلمااه ، وبعضااه فاارض كفايااة ، يجااب علااى بعااض 
األمااة القيااام بااه ، وضااو كاال مااا كانااه األمااة بحاجااة اليااه فااي شااتى مجااااله العلاام 

 وفروعه .
 

فيجااوز بعااد ضاااا أن يقااال : )) ان الاادين يتنااافى مااع العلاام (( أو أن يقااال : أن أ     
العلم الحديث أبطل الدين ، ان أي عاقل في الدنيا ، يرى فاي الادين ضااا الحاث علاى 

علمااا يقينااا أن الاادين والعلاام ال يفترقااان ، وأن كااال منهمااا العلاام واألماار بااه ، لاايعلم 
لم ، والعلم يساوق إلاى الادين ، ولاو كاان العلام دعامة لآلخر ، فالدين يحث على الع

يتنافى مع الدين لكان أول واجب من واجباه الدين أن يحاربه ، ويثبط ضمام النااس 
 عنه ، 
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ويعاقبهم عليه ، كما فعل أرباب الكنيسة حينما حرفاوا شاريعة هللا واساتولوا البشار 
عرفناا عان احتاارام  باسام الادين المزيا  الااي حرفاوت وبادلوت ، أمااا وقاد عرفناا ماا

الاادين للعلاام وحثااه عليااه ، فااال يجااوز لنااا بعااد الااك اال أن نعلاان النتيجااة الحتميااة أال 
وضي بطالن دعوى االلحااد فاي التناافي بينهماا ، وتثبياه مبادئناا القائلاة )) ماا عاز 

 العلم اال في ظالل الدين (( .
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  قضية منكري الدين ودعاويهم
 

 ال يؤمن اال بالمشاضدة أو التجربة  دعوة فالسفة االلحاد أن العلم
 

لام يكتفاوا بقاولهم : ان معرفاة العلاة لم يكت  رواد االلحاد في العصر الحديث ،     
إلاى جحاود هللا ، الناه والمعلول ، من خالل المكتشفاه التي وقفوا عليها قد دفعتهم 

الاك  ا علاىوانماا زادو –لم تعد لهم حاجة إلى الوزو لقدرته ، وقد بيناا بطاالن ضااا 
ن أي شاايء فااي الوجااود ال يمكاان أن مفادضااا : إ فوسااعوا قضاايتهم باادعوى جدياادة

اال ااا كان خاضعا للتجربة أو المشاضدة ، فالحقيقاة العلمياة ال ،يصير حقيقة علمية 
تعد والمشاضداه والمجرباه ، وكل ما لام يشااضد أو يجارب ، فهاو فارض محاض ، 

قبياال االيمااان الويبااي بمااا خفااي عاان ، وضااو ماان علااى اسااتقراء واسااتنتاج  مبنااي
الحااواس وضاااا ال يعااد حقيقااة علميااة ، ولااالك فهااو مرفااوض فااي دنيااا العلاام والعقاال 

 الحديث .
 

وانماا ضاي  فمثال لو قال انسان ما : ان المجراه السماوية ليسه سحبا مشاعة ،    
مجموعاااه ماان النجااوم الكثياارة ، وانمااا رأيناضااا علااى شااكل السااحاب المشااع ، لبعااد 

 لمسافة بيننا وبينها ، فان ضاا الكالم يبقى عقيدة داخلية خاصة بقائلها ، ا
، وال يكون كالمه ضاا حقيقة علمياة ، ألنه لم يستطع اثباه الك بالتجربة أو الحس 

فااا ما أتى بالمنظار المكبر ، ومكننا من رؤية ضات السحب على أنها نجوم كثيرة ، 
ة للبعد الهائل بيننا وبينها ، ااا تمكن مان ضااا ، لم نتمكن من رؤيتها بالعين المجرد

 فعند الك يصير كالمه حقيقة علمية يؤمن بها كل من شاضدضا .
 

السبب في احمرار الدم راجع إلى الكرياه الحمراء التاي فياه  إنسان إنولو قال     
، وضي خاليا صويرة الحجم ، ال يمكن مشاضدتها بالعين المجاردة ، فاان ضااا الكاالم 

 يبقى عقيدة داخلية لصاحبه ، ما لم يأه بالمنظار المكبر ويمكن ا خرين من 
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رؤية ضاات الحقيقاة ، فاااا ماا فعال ضااا ، ومكان ا خارين مان المشااضدة ، عناد الاك 
 يصير كالمه حقيقة علمية ثابتة .

 
وبناء على ضاا فان المعتقداه الدينية بأسرضا ال يمكن مشاضدتها ، كماا ال يمكان     
راء التجااارب عليهااا ، فهااي اان بناااء علااى قواعااد العقاال الحااديث فااي الحقااائق اجاا

العلمية ، ضي عقائاد داخلياة خاصاة بأصاحابها ، وليساه حقاائق علمياة ، فهاي اان 
 دعوى ال برضان عليها .

 
كتب شايكا ال رصايد لاه ومن ثم قالوا : )) ان موق  علماء األديان أشبه برجل ي    

صحيحة من الناحية اللووياة ، ولكنهاا ليساه لهاا أسااس  ان عباراتهمفي المصر  
 .(1)علمي ((

 
ان التطااوراه العلميااة الحديثااة ، القائمااة علااى الحقااائق العلميااة المحسوسااة أو     

المجربااة نافيااة للاادين ماان تلقاااء نفسااها . اا ال يمكاان لهااا أباادا أن تتفااق مااع تفسااير 
تفسايرت لهاا غيار خاضاع للتجرباة الدين للكون والحياة ، واألحاداث والوقاائع ، ألن 

فهي مبنية علاى التجرباة أو  أو المشاضدة ، فهو تفسير باطل ، وأما حقائقنا العلمية
 فهي تفسير حقيقي صادق للحقائق الموجودة على مسرح الحياة . الحس ،

 
وقااالوا : ان كاال مااا فااي الكااون ماان مظاااضر االبااداع المااادي ،وظااواضر اإلدراك     

لااه بفعاال القااوانين الطبيعيااة التااي وقفنااا عليهااا ، ومااا دام الكااون العقلااي يمكاان تعلي
بأسرت خاضعا لهات القوانين الطبيعية فمن العبث افتراض وجود صاانع ومحارك لاه 

 .(2)ال نتمكن من مشاضدته 
 

وقد عبر عمدة المالحادة المااديين د . باوخنر فاي كتاباه ) الماادة والقاوة ( عبار     
 عن ضاا بقوله .
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تخضاع صااغرة بويار اساتثناء وال  جرام السماوية ، كبيارة اوصاويرة ،ل األ)) ك    
مادة ، ولكل جازء مان ماادة ، كماا تادلنا علياه  ل انحرا  ، الى القاموس المالزم لك

تبادو لناا ، وتحادد أمامناا ، وتنبئناا عان  التجربة من آن  خر ، وأن جميع حركاتهاا
وقال : )) أنه لام يشااضد أبادا فاي أي  (1)حدوثها بضبط رياضي ال يتطرق اليه الخلل

مكان حتى أبعد مدى من الفضااء الااي يدركاه بالتلساكوب حادثاة شاااة عان النظاام 
تسااوغ لالنسااان االعتقاااد بضاارورة وجااود قااوة مطلقااة ااه تااأثير علااى الكائناااه 

 .(2)ومتميزة عنها
 

ضااا ضاا كالماه فاي ساياق الكاالم علاى نفاي القصاد فاي الخلاق ، ونفاي الخاالق و    
يعني ان الكون مادي من أول ارة فيه الى آخار ارة ، وأن كال حركاتاه ومظااضرت ، 
سااواء كانااه مختصااة باألشااياء الحيااة أو الجماااداه ،  انمااا ضااي ماان أعمااال المااادة 

ر ، الحكايم ، أثار لوجاود الخاالق القاصاد ، المادب الااتية ، وليس فاي ضااا الكاون أي
 به .وتوجب االيمان ، الاي تفرضه األديان 

 
وسنرى فاي الفقارة القادماة ان شااء هللا زيا  ضاات القضاايا التاي موضاه بطاالء     

العلم والتجربة ، والمشاضدة والحس ، لنعلم ويعلم كل انساان مادى الموالطااه التاي 
يرتكبها دعاة االلحاد ومروجوت في العصر الحديث بواسطة برضان الخطأ الااي نباه 

 ر .له علماء المنطق منا أقدم العصو
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 نقد دعوى املالحدة ونقضها
 

للادين قائماة علاى أسااس لقد عرفنا في الفقارة الماضاية أن دعاوى المعارضاين     
أن الحقااائق العلميااة التااي توصاالوا اليهااا انمااا قامااه علااى التجربااة ، أو المشاااضدة ، 
وليس كالك الحقائق الدينياة ، فهاي أماور غيبياة ، ال يمكان اجاراء التجاارب عليهاا 

اضدتها ، وبناء على الك فهي ليسه حقائق علمية ، ولالك ال يجاوز االيماان وال مش
 بها .

 
ونحاان ساانناقش ضاااا المعيااار العلمااي الاااي فرضااوت ، وضااو التجربااة أو الحااس     

قاال الحااديث والمشاااضدة ، لناارى ماان خاللااه الحقااائق العلميااة التااي يااؤمن بهااا الع
ي الااي افترضاه ا المعيار العلمليسه خاضعة بأسرضا لها ويعتبرضا من المسلماه ،

ن لاام يكاان أكثرضااا ، قااائم علااى أساااس االسااتنباط واالسااتنتاج ، وأن كثياارا منهااا إ
 واالستقراء الاي رفضوا به الدين .

 
ان ضاا المعيار العلمي الاي فرضوت ، وضاو القاائم علاى التجرباة أو المشااضدة ،     

مشاااضداه ، بال ضااو علااى أوال وقبال كاال شايء ، لاايس علاى درجااة واحادة فااي كال ال
 . درجاه متباينة من الناحية العملية 

 
فالدرجة األولى لهاا المعيار ضو أن يكون األمر الاي نرياد مشااضدته أو تجربتاه     

فاي متناااول ياادنا مباشارة يمكننااا أن ناارات ونجرباه ماان جميااع وجوضاه علااى السااواء 
ماا طلبناات بالبرضاان  فاااا ن المااء يحتاوي علاى كائنااه حياة ،إ ،والك كمان يقاول :

علااى قولااه ، أمكنااه أن يااأتي بقطاارة ماان الماااء ويضااعها تحااه المجهاار ، ليؤكااد لنااا 
 بالمشاضدة المباشرة وجود عدد كبير من ضات الكائناه في ضات القطرة من الماء .

 
 وفي ضات الحالة نتمكن من رؤية األمر الاي نريد اثباته ، نتمكن من رؤيته 
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 اه ، وفي جميع الظرو  واألحوال .مباشرة ومن جميع الجه
 

وأما الدرجة الثانية لهاا المعيار ضاي أن ال تكاون الادعوى الماراد اثباتهاا، أن ال     
تكون قابلة للمشاضدة كليا ، مان جمياع الوجاوت ، بال يمكان مشااضدة بعاض أجزائهاا 

 ووجوضها . 
 

رض كاملاة والك كدعوى كروية األرض ، فان االنسان ال يمكنه أن يارى صاورة األ
، اال أنه يستطيع أن يشاضد أجزاء مختلفة تؤكاد بمجموعهاا كروياة األرض ، والاك 

فااان ضااات الصااورة سااتظهر ، بااأن يلااتقط صااورة األرض ماان مركبااة الفضاااء مااثال 
األرض كروية كما يظهر القمر تماماا ، والحقيقاة أن ضاات الصاورة ليساه اال جازءا 

 لها .من كرويتها ، وليسه ضي الصورة الكاملة 
 

وال أظااان أن أحااادا فاااي الااادنيا يااازعم أن قاااانون التجرباااة أو المشااااضدة فاااي ضااااتين 
يحصاال علااى العلاام الكاماال فااي كااال وإن كااان اإلنسااان  علااى حااد سااواء الاادرجتين 

التاي نعرفهاا الياوم  الدرجتين ، ا ن العلوم تتفاوه ولكن ، ضل كال الحقاائق العلمياة
معارفنا وحقائقناا العلمياة التاي وقفناا عليهاا  الحقيقة أن  من ضاتين الدرجتين.....؟ 

من خالل ضاتين الدرجتين بسيطة جدا ، ااا ما قيسه بمجموع علومناا ، بال انناا لام 
نحصل على حقيقة ااه أضمية . عن طريق ضاا النوع من المشاضداه ، باالرغم مان 

لكون أن دراستنا للكون تؤكد وجود ما ال يحصى من الحقائق ااه األضمية في ضاا ا
 .(1)، كما يقول األستاا وحيد الدين خان في كتابه )) الدين في مواجهة العلم ((

 
ولالك كان البد للعقل أن يضاي  معياارا جديادا لالساتدالل ياتلخص فاي أن الساتدالل 
يعتبر مقياسا علميا سليما ااا شوضده فيه تجربة ، تؤكد ضات التجربة وجود حقيقاة 

 مشاضدة تلك الحقيقة من جميع ما، والك بالرغم من عجزنا عن

                                                 
 . 6ص /   (1)
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 جوانبها في تلك التجربة التي أجريناضا .
 

والك كااللكترون الاي ال يمكن مشاضدته لتنااضي صاورت ، بحياث يعجاز االنساان     
عن مشاضدته مهما أوتي من العلم والطاقة ، كما أنه ال يمكن لميزان وزنه ، ولكناه 

 رون حقيقة علمية .بالرغم من الك يعتقد العلماء بأن اإللكت
 

كي  أثبه العلمااء ضاات الحقيقاة وضام لام يروضاا ولام يجربوضاا ؟ والجاواب علاى     
ضاا السؤال ضو أن اإلليكترون مع أناه ال يمكان رؤيتاه اال أناه لاه آثاار نشااضدضا فاي 
صورة تجارب قابلة للتكرار واإلعادة ، وال يمكن تفسير تلك التجاارب اال باأن نسالم 

ا اليكترونيا ، فاالليكترون في ااته فرض ، اال أنه يساتند الاى تجرباة بأن ضناك نظام
 غير مباشرة ، ولالك يسلم العلم بوجودت .

 
وضات االضافة الثالثة في مقااييس اإلساتدالل ضاي التاي مكنتناا مان الوصاول الاى     

حقااائق ااه أضميااة عميقااة نسااميها اليااوم علاام الطبيعااة الجدياادة ، أو علاام الفضاااء 
تااين ، وأن العلاام ال ينعلاام أن التجربااة والمشاااضدة ليسااتا وساايلتي العلاام القطعوبهاااا 

 ينحصر في األمور التي شوضده بالتجربة المباشرة .
 

كما أن ضاا المقياس الثالث الاي اكرنات ليس ضو األخيار فاي معياار االساتدالل ،     
اقاع أن الحقاائق ألن الحقائق التي نتوصل اليها بواسطته ليسه اال حقائق فنية والو

التي لها أضمية تبدأ حيث تنتهي الحقائق الفنية ، ومثال الك دراستنا لحيااة االنساان 
وأعضائه ، فانها كشفه لنا كثيرا مان الحقاائق ، ولكان الحقيقاة ااه الموازى األضام 
وضااي المتعلقااة ببدايااة االنسااان ونهايتااه لاام نتعاار  عليهااا ماان خااالل علاام الحياااة 

 .(1)واألعضاء 
 
ولااالك كااان البااد لنااا ماان مقياااس اسااتداللي جديااد نرجااع اليااه ، ونعااول عليااه ،      

يكش  لنا عن ضاات األماور ااه األضمياة ، التاي لام ناتمكن مان الحصاول عليهاا مان 
 خالل المعايير االستداللية الثالثة السابقة .
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 قبول مبدأ االستنتاج : 
 

ا رابعاا بناى علياه كثيارا مان من أجل ضاا اضا  العقال الحاديث مقياساا اساتداللي    
 النظرياه العلمية التي آمن بها وتبناضا .

 
ضااااو اإلسااااتنتاج واالسااااتنباط ماااان خااااالل المشاااااضداه وخالصااااة ضاااااا المقياااااس    

والمالحظاااه ، وإن لاام تكاان مرتبطااة بالقضااية المطروحااة ، اال أنااه ااا كانااه ضناااك 
قريناااة علاااى القضاااية قريناااة جاااائزة لتأيياااد تلاااك القضاااية ، فاااان االساااتدالل بهاااات ال

 المطروحة سيكون مقبوال ومسلما .
 

وضاااا إاا لاام تكاان ضناااك نظريااة أقااوى ماان ضااات التااي توصاالنا اليهااا تفساار تلااك     
 المشاضداه والمالحظاه .

 
وضاا المقياس الرابع مقبول عند العقل الحديث ، وأي ادعااء تتاوفر فياه شاروط     

 ضاا المقياس يصبح نظرية علمية مقبولة .
 

 ولالك يقول البروفيسور ا . ي . ماندير :     
)) ان الحقائق التي نتعرفها مباشرة تسمى )) الحقاائق المحسوساة (( ، بياد أن     

الحقاائق التاي توصالنا الاى معرفتهاا ، ال تنحصار فاي الحقاائق المحسوساة ، فهنااك 
حاال ،  حقائق أخرى كثيرة لم نتعر  عليها مباشرة ، ولكننا عثرنا عليهاا علاى كال

ووسيلتنا في ضاا السبيل ضي االستنباط ، فهاا النوع من الحقائق ضاو ماا نساميه )) 
بالحقائق المستنبطة (( واألضم ضنا أن نفهم أنه ال فرق بين الحقيقتاين وانماا الفارق 
ضو في التسمية ، من حيث تعرفنا على األولى مباشرة ، وعلاى الثانياة بالوسااطة ، 

 يقة ، سواء عرفناضا بالمالحظة أو باإلستنباط .والحقيقة دائما ضي الحق
 

ويقول : )) ان حقائق الكون ال تادرك الحاواس منهاا غيار القليال ، فكيا  يمكان     
 أن نعر  شيئا عن الكثير ا خر ، ضناك وسيلة ضي اإلستنباط أو التعليل 
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وكالضمااا طريااق فكااري ،نبتاادىء بااه بوساااطة حقااائق معلومااة حتااى ننتهااي بنظريااة 
 .(1)ل : ان الشيء الفالني يوجد ضنا ولم نشاضدت مطلقانقو
 

ويقول : )) ان الوقائع المحسوسة ضي أجزاء من حقاائق الكاون ، غيار أن ضاات     
الحقائق ندركها بالحواس قد تكاون جزئياة وغيار مرتبطاة بااألخرى ، فلاو طالعناضاا 

ضاوء الحقاائق  فترة مجردة عن أخواتها فقده معناضا مطلقا ، فااا ما درساناضا فاي
 .(2)الكثيرة مما علمنات مباشرة أو بال مباشرة فاننا سندرك حقيقتها

 
 وقد ضرب ما ندير لالك مثاال قال فيه :     
)) اننا نرى أن الطير عندما يماوه يقاع علاى األرض ، ونعار  أن رفاع الحجار     

لام أن على الظهر أصعب ، ويطلب جهادا ، ونالحاظ أن القمار يادور فاي الفلاك ، ونع
الصعود في الجبل أشق من النازول مناه ، ونالحاظ حقاائق كثيارة كال ياوم ال عالقاة 
الحداضا باألخرى ظاضرا ،ثم نتعر  على حقيقة اساتنباطية ضي))قاانون الجاابياة (( 
وضنا ترتبط جمياع ضاات الحقاائق ، فنعار  للمارة األولاى أنهاا كلهاا مرتبطاة احاداضا 

 . باألخرى ارتباط كامال داخل النظام
 

وكالك الحال لو طالعنا الوقاائع المحسوساة مجاردة فلان نجاد بينهاا أي ترتياب ،     
فهااي متفرقااة ، وغياار مترابطااة ، ولكاان حااين نااربط الوقااائع المحسوسااة بالحقااائق 

 المستنبطة فستخرج صورة منظمة للحقائق .
 
ه ، فقانون الجاابية الاي أشار اليه ماندير ، والاي أستنبط من مجموعة مشاضدا  

ضاااا القااانون ال تمكاان مالحظتااه ، وكاال مااا شاااضدت العلماااء ال يمثاال فااي ااتااه قااانون 
الجاابية ، وانما ضي أشياء أخرى اضطر العلمااء معهاا لإليماان بهااا القاانون الااي 

 اكتشفه نيوتن ، وصار حقيقة علمية ولكن ، ما حقيقة ضاا القانون من 
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كماا قاال نياوتن نفساه فاي خطااب أرساله  الناحية التجريبية ؟ أنه أمر غير مفهوم ،
إلااى بنتلااي ، قااال فيااه : )) أنااه ألماار غياار مفهااوم أن نجااد مااادة ال حياااة فيهااا وال 

 احساس وضي تؤثر على مادة أخرى ، مع أنه ال توجد أية عالقة بينهما (( .
 

فنظرية معقدة غيار مفهوماة وال طرياق إلاى مشااضدتها ، تعتبار الياوم باال جادال     
 لمية ، لمااا . . ؟ ألنها تفسر بعض مالحظاتنا .حقيقة ع

 
فليس بالزم اان أن تكون الحقيقاة ضاي ماا علمناات مباشارة بالتجرباة ، فالعقيادة     

تعتبار حقيقاة علمياة مان  –التي تربط بعض ما نالحظه ، وتفسر لنا مضمونه العام 
 .(1)نفس الدرجة 

 
، وضاااو مااان أكبااار الفالسااافة  ولاااالك يقاااول الفيلساااو  االنجليااازي براتراندرسااال    

 الملحدين في ضاا العصر .
 
)) انني أومن بالمبدأ القائل بأن ضناك طرقاا معقولاة ال ساتنباط وقاائع مان وقاائع    

أخرى ، وبالتحديد االستنباط من وقاائع أعرفهاا بادون اساتنباط لوقاائع لام تتاأه لاي 
 معرفتها بتلك الطريقة .

 
طرقا لالستنباط أقرب إلى الحق ، ويجب قبولها  ويقول : )) انني أجزم بأن ضناك   

 (( . (2)، رغم أنه ال يمكن اثباتها بالتجربة 
 

ونحن انما نسوق ضات األقوال لنبين من خاللها أن العقل الحديث ال يحصار مبادأ     
معرفته ومعلوماته بما يحرك أو يشاضد فقط ، بل اتخاا وساائل أخارى وضاي وساائل 

مان خاالل المشااضدة والمالحظاة ، وأن الحقيقاة العلمياة التاي االستنباط واالستنتاج 
يتوصل اليها عن طريق ضاا المعياار فاي قاوة جمياع الحقاائق العلمياة األخارى التاي 
حصل عليها بالتجربة والمشاضدة ، كما سامعنا ضااا مان كباار الفالسافة المعاصارين 

 المعادين للدين والمؤيدين له على السواء .

                                                 
 . 64اإلسالم يتدحدى ص /   (1)
 . 19الدين في مواجهة العلم ص /  (2)
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 رابع : توضيح المعيار ال
 

ولتوضاايح ضاااا المعيااار الاااي أماان بااه العقاال الحااديث وجعلااه وساايلة لقوانينااه     
عددا من األمثلاة نباين مان خاللهاا كيا  اعتماد العقال الحاديث  –ومعارفه سنضرب 

ضيااة ى أن الفكاار الااديني ، وعقياادة األلوعلااى ضاااا المعيااار ، لاانخلص ماان خاللهااا إلاا
العلميااة التااي فرضااها العقاال الحااديث  والوحدانيااة لاام تخاارج عاان نطاااق المعااايير

للوصول إلى الحقائق ، وأن الفكر االلحادي لم يعاد الدين الناه ال يساتند إلاى قواعاد 
علميااة حقيقيااة ، باال عااادات عنااادا وجحااودا وعصاابية ، كمااا ساانرى الااك ماان خااالل 

 األمثلة التي سنسوقها ، ومن خالل أقواله واعترافاته .
 

دين أن الاادين باطاال ، )) وأنااه ال يسااتند إلااى أساااس ، للاالقااد ادعااة المعارضااون     
 لدعوى عقيدة يحملها الماديون أصحاب الفكر االلحادي (( .وصاره ضات ا

ولكاان ااا سااألنا أصااحاب ضااات الاادعوى ، إلااى أي معيااار اسااتداللي اسااتندتم فااي     
،  حكمكاام ضاااا ؟ فاننااا ساانجد الجااواب انهاام اسااتندوا إلااى المعيااار االسااتداللي الرابااع

 القائم على االستنباط واالستنتاج .
 

والااك ألن العقاال الحااديث ياارى أن الاادين مجموعااة ماان العقائااد الااتيااة الخاصااة     
بأصااحابها ، وأنهااا ال يمكاان اخضاااعها للتجربااة العلميااة ، وبناااء علااى الااك حكمااوا 

 ببطالنها . . 
 

ألنهام انماا  ولكن حكمهم ضااا الااي أصادروت بابطالن الادين فياه تنااقض ، والاك    
رفضوا الدين ألنه عقائد ال يمكن أن تخضع للتجرباة ، وماا كاان كاالك فهاو باطال ، 

يجب أن يكون حكمهم باطال أيضا ، للسبب نفساه ، والاك ألناه ال يجاوز لهام إال أنه 
المشااضدة والتجرباة أن يثبتاوا أن أن يحكموا بابطالن الادين اال ااا تمكناوا بواساطة 

اطلة ، والك شيء السبيل اليه بنااء علاى ماا افترضاوت مان حقائق الدين وقواعدت ب
أن حقائق الدين وقواعدت باطلة ، والك شيء ال سابيل الياه بنااء علاى ماا فترضاوت 
من أن حقائقاه غيار قابلاة للتجرباة ، وبنااء علاى الاك فحكمهام الااي اصادروت ضاد 

 الدين باطل قطعا .
 



 - 42 - 

والنقااش والجادل ، فكماا أنهام ال اننا سنستعمل نفاس أسالوبهم فاي االساتدالل ،     
أن ال ناؤمن اال بماا يشااضد ويجارب فاننا من حقنا  –يؤمنون اال بما يشاضد ويجرب 

وضم لم يستطيعوا أن يثبتوا لنا أن حقائق الدين باطلاة بواساطة التجرباة ، وعلياه  ،
 فحكمهم الاي أصدروت ضد الدين باطل قطعا .

وصلهم إلى ضات النتيجة التاي أصادروضا ضاد فما ضو مقياسهم االستداللي الاي أ    
 الدين ؟ وما دامو لم يشاضدوا ولم يجربوا . .  ؟

ان المعيار االستداللي الاي سلكوت ضو المعيار الرابع الاي اكرنات والااي يعتماد     
علااى اإلسااتنباط واالسااتنتاج ماان المشاااضداه والمالحظاااه ، وان لاام تكاان مرتبطااة 

 ، مادامه ضناك قرينة تؤيد ضاا االستنتاج .بالقضية المطروحة مباشرة 
الكون وينظماه ، كماا لقد اكتشفوا قانون الجاابية ، وعرفوا أنه ضو الاي يمسك     

وقاوانين القاوة والحركاة ، ورأوا  ، اكتشفوا قانون ضطول األمطاار، وضباوب الريااح
امهاا ، أنه بناء على ضات القوانين وغيرضاا ، رأوا أن الكاون خاضاع فاي حركتاه لنظ

وأنه ال تخرج ارة واحدة فيه عن ضاا النظام ، وبناء على الك اساتنبطوا أناه ال الاه 
فاال يجاوز لناا أن  يحكم النجوم ، وقالوا ما دامه األماور مرتبطاة بقاوانين طبيعياة ،

نسبها ألمور وراء الطبيعاة ، فسابيلهم اان ضاو االعتمااد علاى القاانون الراباع واال ن
ساطة التجرباة أن يثبتاوا لناا أناه ال إلاه فاي ضااا الكاون يحكماه فانهم لام يتمكناوا بوا

 ويصرفه .
 

 استعمال المؤمنين للقانون الرابع 
إال أن ضاا المقياس الراباع الااي اعتمادوا علياه فاي ابطاال الادين ضاو بااتاه مان     

 أكبر األدلة على صحة الدين وحقيقته .
 بطوا من خالل ضات كما أنكم أجزتم ألنفسكم أن تستن ألننا سنقول    
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نبط مان خاالل المشاضداه ضاا الحكم ، وضو بطاالن الادين ، يجاوز لناا أيضاا أن نسات
 واستنباطنا أقرب من استنباطكم وأصح . ضات المشاضداه صحته ،

 
ولاام تخبرنااا عاان ، والااك ألن ضااات المشاااضداه لاام تفساار لنااا اال بعااض الظااواضر     

ن أته ضات القوانين التي يساير عليهاا الكاون الحقائق الكامنة وراءضا ، واال فمن أي
، وبهات الدقة وبهاا األحكام ، أن مشاضداتنا ضات لم ولن تدلنا علاى عادم وجاود هللا 

وانماا نساتنتف مان دقتهااا واحكامهاا أناه ال باد أن يكااون لهااا الكاون صاانع عظاايم ، 
 . وحكيم ، ضو الاي أوجدت على ضاا المستوى من الدقة واالحكام واالنتظام

 
وكالمنااا ضاااا لاايس ماان قبياال العقائااد التااي ال تسااتند إلااى دلياال ، وانمااا ضااو كااالم     

اسااتند إلااى نفااس الاادليل الاااي أصاادرتم بااه حكمكاام باابطالن الاادين ، وضااو المقياااس 
يجوز لنا أن نساتخدمه ، واال فمنعناا مان  ، فكما جوزتم النفسكم استخدامه ، الرابع

خدامنا لاااه أوضاااح وأتااام مااان اساااتخدامكم اساااتخدامه تعناااه وعنااااد ، علاااى أن اسااات
 ونتائجنا أظهر وأوضح من نتائجكم .

 
 اننا كما أمنتم بهاا المعيار آمنا به ، وكما بنيتم عليه بنينا .

 
 مثال آخر لتوضيح القانون الرابع : 

كاان مثااال سالبيا  –علاى زعمهام  –وما اكرنات من المثال السابق في بطالن الادين 
 الرابع .للقانون االستداللي 

 
وأما المثال االيجابي فيمكن أن نلخصه في البحث عن أصال األناواع األرضاية ،     

طااال بحثااه عاان أصاال وجااودت ،  –الاااي لاام يااؤمن بالاادين  –اا طااال بحااث االنسااان 
 وتضاربه نظرياته في ضاا الميدان . وجود األنواع األرضية ، والحياةو
 

ا نظريتاا ن مان ضاات النظريااه وضماوسو  اقتصر في ضاا المجاال علاى نظاريتي    
حداضما وضي نظرية ماييه قد اندرسه رغم ماا كونتاه مان ماييه ودارون . على أن إ

ال  –كمااا ساانبين الااك  –االنصااار لهااا ، وأمااا الثانيااة فااال زالااه رغاام بطالنهاعلميااا 
 زاله تجلس في مكان هللا في تخياله الماديين والملحدين . . 
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لنظريتين النهما لام تبنياا علاى القاوانين االساتداللية الثالثاة وإنما نسوق ضاتين ا    
األولااى والتااي تعتمااد المشاااضدة المباشاارة والتجربااة ، وانمااا بنيتااا علااى اإلسااتنتاج 
واإلستنباط ، ومع الاك فقاد حظياه نظرياة دارون برضاا معظام البااحثين عان أصال 

 الحياة .

 ييه : مانظرية 
 

القرن التاسع عشر ، ومقتضى نظريتاه أن البحار  أما ماييه فهو من كبار علماء    
على اختال  أنواعها وأجناسها ، والك بناء على أن البحار أصل الكائناه األرضية 

قد عم سطح األرض فاي عصار مان العصاور ، وبهاات الواساطة انتقلاه المخلوقااه 
الى األرض وعاشه فيها ، وعلى ضاا فكال ماا يشااضد علاى األرض مان أحقار خلياة 

 نسان أصله البحر .وضو اإل –ة الى أرقى حيوان نباتي
 قال ماييه : 

لى قدمية أو طاائرا بجناحياه أو ال يوجد حيوان في األرض ، سواء كان ماشيا ع    
حبا على بطنه اال وفي البحر أنواع مشابهة له أو قريبة منه ، وان انتقاال ضاات منس

ضو أمار ثاباه بجملاة أدلاة ، المخلوقاه من الماء الى الهواء ليس بممكن فقط ، بل 
البحرياة ، أو الثعاابين ونحن ضنا ال نريد أن نتكلم فقاط علاى الحيوانااه البرياة ، أو 

وكااالب الماااء ، وال علااى الحيواناااه العدياادة التااي تعاايش فااي الماااء  ،والسااالح  
والهواء على حد سواء ، ولكننا سنتكلم على الحيوانااه التاي ال تساتطيع أن تعايش 

 واء .اال في اله
 ثم قال مستدال على نظريته : )) يكفيك أن تختبر أشكال الحيواناه     
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ثاام تقارنهااا ببعضااها فاباادأ ، وإسااتعداداتها وميولهااا ، سااواء كانااه بريااة أو بحريااة 
بالطيور مثال ، ودقق النظر في جميع أنواعها ، وفي اختال  ريشها ورقتها ، تجاد 

نظيرت (( ، ثم علل االنتقاال مان المااء الاى  أنك ال تصاد  نوعا منها اال وفي البحر
الهاواء مااع أناه غياار ممكاان بالنسابة للحيااوان الماائي علاال الااك باأن ضاااا االنتقااال ال 
يتنافى مع العلوم الطبيعية ، فان الهاواء الااي يحايط باالكرة ا رضاية يحتاوي علاى 

ر حجماا اه المائياة ، ولايس المااء اال ضاواء فياه جزيئااه مائياة أكبائيكثير من الجز
 وأكثر رطوبة ، فهو اان أثقل من ضاا السيال العلوي الاي الصقنا به اسم الهواء .

ثم علل كيفية االنتقال بأناه يحتمال أن طائفاة مان ضاات الحيوانااه كاناه فاي قااع     
بحياارة ماان البحيااراه ، فأخااا ماااء ضااات البحياارة يجاا  شاايئا فشاايئا ، فوجااده ضااات 

شااة فااي الجااو الهااوائي ، أو يحتماال أن تكااون قااد الكائناااه نفسااها مجباارة علااى المعي
حاوله القفز من تلك البحيرة الى البحر المجاور لهاا ، ضرباا مان حياوان مفتارس ، 
فسقطه في غابة ، فهمه بالرجوع الى مستقرضا األول فأجهده نفسها من القفاز ، 
 فلم تستطع أن تدركه ، ولكنها تحصله بهات المحاولة على خاصية الطيران ، وفاي

ضات الحالة تشققه عواماتها من الجفا  الاي أحدق بها لفقد الماء ، ثم انها تكاون 
قاد وجااده فاي تلااك الواباة مااا يواايها ماان الماواد فلاام تماه ، باال بقياه حيااة ، ولكاان 

فكباار ضاااا الااريش حتااى  واماتهااا انفصااله ، واكتساابه ريشااهااألنابيااب المحركااة لع
لصويرة التي كانه تحاه بطونهاا ، والتاي استحال الى أجنحة . . . ؟ وأما األجنحة ا

قاادام ساامحه لهااا فقااد اسااتحاله الااى أ ه تساااعدضا علااى السااباحة فااي البحاار ،كاناا
وحصل أيضا تويير سوى ما سبق في سائر اجزاء أجسامها  ،بالمشي على األرض 

 والك ظهره بهاا المظهر الاي عليه الطيور كلها ا ن . . . ؟؟
 بة علااى بطنهااا والماشااية علااى األرض ن فااان  سااحمنأمااا ماان جهااة الحيواناااه ال    

 ر وفهم الكيفية التي انتقله بها من البحر الى البر فسهل جدا .تصو  
أنااك تاارى بعينااك أن الثعااابين والسااالح  تسااتطيع المعيشااة فااي الماااء والهااواء     

 على السواء .
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اعهااا جسااما أماا اواه األربااع فانناا ال نقااول فقااط باأن فااي البحار مااا يشاابه ساائر أنو
وتركيبا ، بل نقول : أن منها ما يستطيع المعيشة في كل العنصرين بواياة الساهولة 

. 
رغام ماا  ييه في القارن التاساع عشار ،النظرية العجيبة التي أتى بها ماضات ضي     

أو السفسااطة ورغاام بهااا ماان الضااع  الاااي كاااد يوصاال صاااحبها لدرجااة الهااايان 
لام نجاد أن واحاد ، بار العلماء المعاصارين لمايياه التي وجهه لها من ك االنتقاداه 

و إنماا  من العلمااء ، أنكار علاى مايياه نظريتاه ، رغام أنهاا لام تشااضد ، ولام تجارب
بال وجادنا العلمااء يقروناه علاى ، بناضا علاى المقيااس الراباع الساابق الااكر  بناضا 

، ألنهاام طريقتااه التااي اسااتنتف بهااا ضااات النظريااة ماان خااالل مالحظاتااه ومشاااضداته 
وانمااا خااالفوت فااي ماادى صااحتها وثبوتهااا لعاادم ، السااتداللي ايقاارون ضاااا المقياااس 

وجود القرينة المؤيدة التي ترجح تفسيرت لبعض الظاواضر علاى تفساير غيارت لهاات 
 الظواضر .

والقاارار العلماااء لمباادأ االسااتنباط واالسااتنتاج الاااي اكرنااات أقاار العلماااء نظريااة     
رضية ، وضي نظرية التطور العضوي ، أو النشاوء واالرتقااء دارون في األنواع األ

 وخالصة ضات النظرية .، 
 

 نظرية دارون : 
 

أوال : أن دراسااة جميااع الحيواناااه تؤكااد أنهااا تضاام انواعااا أعلااى وأخاارى أدنااى ، 
ابتداء من حيواناه تتأل  من خلية واحدة الى حيواناه تتأل  من مالياين الخالياا ، 

حيااث صااالحيتها وكفاءاتهااا  فااا كبياارا بااين ضااات الحيواناااه ماانكمااا أن ضناااك اختال
 ورقيها .

بتدائياة ماع الحقاائق التاي خرجاه مان علومااه ضاات المشااضدة اإلثانيا : لو قارنه م
جو  األرض ، فسترى أن ضنااك ترتيباا ارتقائياا بحساب الازمن ، فالحيوانااه التاي 

بطان األرض بعظامهاا  وجده على ظهر األرض قبل ماليين السنين ، والتاي احاتفظ
تاادلنا علااى أن حيواناااه العصاار القااديم ، كانااه بساايطة التركيااب ، ثاام  –المتحجاارة 

ومعناى ضااا أن األناواع كلهاا لام ، ظهره أنواع أرقى وأكثر تعقيدا علاى مار الازمن 
 تظهر 
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للوجود في وقاه واحاد ،وأنماا ظهاره األناواع البسايطة أوال ، ثام ظهاره بعاد الاك 
 قيا وتعقيدا .األنواع األكثر ر

 
ثالثااا : ضناااك تشااابه كبياار فااي النظااام الجسااماني لكاال الحيواناااه ، بااالرغم ماان كاال 

وضيكل الحصاان يشابه جسام اإلنساان ،  ،اه النوعية ، فالطير يشبه السمك االختالف
وأن  ام الحياة منتهياة الاى أسارة واحادة ،وبناء على ضاا يحتمل أن تكون كل األجس

 ه الحية جد واحد .الجد األعلى لكل الكائنا
، فيجياب علياه الادارونيون بأناه خاضاع وأما كيفياة خاروج ناوع مان ناوع آخار     

لقانون الوراثة والك أن الصفاه العرضية التي تحادث فاي األبااء بواساطة اخاتال  
األحااوال المعيشااية ، تنتقاال الااى األبناااء ، فينشااأ األبناااء مختلفااين فيمااا بياانهم ، كمااا 

فااانهم ليسااوا ، األم الواحاادة فااي أي حيااوان ماان الحيواناااه نشاااضد الااك فااي أبناااء 
متشابهين ، بل ربما كانه بينهم فروق كبيرة ، وال تازال ضاات اإلختالفااه العرضاية 

تسااتحيل ضااات االختالفاااه  الااى اختالفاااه تقااوى علااى ماار األجيااال والقاارون حتااى
ة فاي أصال العرضية الى اختالفااه جوضرياة تاوضم النااظر لهاا أنهاا اختالفااه نوعيا

الخلقة ، وضي في الحقيقاة اختالفااه بسايطة فاي مبادئها توالاه عليهاا الحقاب حتاى 
ازداده تأصال في الكائن الحي ، ونمه فيه فأدته الى مبايناة األصال الااي نشاأ مناه 
تمام المباينة ، حتى أن الناظر لهما يظنهماا مان ناوعين مختلفاين ، وضماا مان ناوع 

ن والحمار ، فانهما بناء على ضاا من نوع واحاد ، واحد ، كما نرى الك بين الحصا
وانما اختل  الحمار عن الحصان ضاا االختال  تبعا لمقتضياه الوساط الااي عااش 

 .(1)فيه الحمار والحصان 
وقاااد تكبااار ضاااات الفاااروق خاااالل مالياااين السااانين حتاااى أن الشااايات ااه األعنااااق     

 .(2)القصيرة تتحول الى الزرا  ااه األعناق الطويلة 

                                                 
 . 31/  4دائرة معارف القرن العشرين   (1)
 . 11الدين في مواجهة العلم ص /  (2)



 - 48 - 

الااي يعتبار مان أركاان نظرياة  –وانما يتم الك وفقاا لقاانون االنتخااب الطبيعاي     
 دارون .

 
ولكن )) ما ضو المقياس الاي اساتند الياه دارون فاي إثبااه نظريتاه التاي شارح     

بهااا أصاال األنااواع األرضااية وبااين فيهااا أن القاارد ضااو الجااد األعلااى لالنسااان ، وأن 
 لحصان ؟ وان الحياة نشأة من مادة الحياة فيها .الكلب ضو الجد األعلى ل

القارد أن  مجربة في معمال مان المعامال تثباه لهاضل شاضد دارون والدرونيون ت    
وتريهم كي  خرج االنسان من القرد ؟ الجاواب ال ، اان ، ضو الجد األعلى لالنسان 

ن اجاارب فهل رأى دارون أو الدارونيون جزءا من ضات الحقيقاة فاي تجرباة مان الت
لم ير الحقيقة كاملة ؟ الجواب أيضاا ، ال ، ضال يساتطيعون أن يثبتاو حقيقاة التطاور 
واالرتقاااء كمااا يثبتااون حقيقااة االليكتاارون بالضااوط علااى الاازر واضاااءة المصااباح 

 الكهربائي أو تحرك المعمل ؟ الجواب أيضا ال . .
 

بعاض المشااضداه  اان فهم قد استندوا الاى قاانون االساتنباط واالساتنتاج مان خاالل
ماع وجااود بعااض القاارائن ، وأثبتاو ماان خااالل ضاااا نظاريتهم النااه ماان المسااتحيل أن 
يثبه دارون أو أتباعاه كيا  توجاد الحيااة مان ماادة ال حيااة فيهاا ، أو كيا  يخارج 

 االنسان من القرد .
 

فهو بنى نظريتاه علاى أسااس التشاابه الموجاود فاي مختلا  االناواع ، وحادوث     
أبناء األم الواحدة ، وبناء على الك فقد حكم بأن ضات األنواع المختلفاة الفوارق في 

التي لم توجد دفعة واحدة ، والتي تباينه ببساطتها وتعقيدضا ، حكم بأنهاا قاد خارج 
 بعضها من البعض ، ومازاله تترقى الى أن وجد أرفع نوع منها وضو االنسان .

 
جرباه ، وانماا ضاو افتاراض محاض فهو اان لام يار كيا  خارج االنساان ، ولام ي    

وتخمين وليس ضناك أي دليل صحيح على أن ضات الحيواناه لهاا صالة باالتي كاناه 
قبلهاوكان أبسط منها ، وأنها انما تطوره مع الزمن الى أن صااره علاى صاورتها 

 الحالية .



 - 49 - 

 رواج نظرية دارون : 
حااض أصاابحه ماان أجاال ضاااا أصاابحه ضااات النظريااة القائمااة علااى االفتااراض الم    

ضدفا  للطعن واالنتقاد . وضا ضوسير آرثر كيث ، وضو من أكبار المادافعين عان ضاات 
نظرياة النشاوء واالرتقااء غيار ثابتاه علمياا ، وال سابيل إلاى النظرية يقاول : )) ان 

(( كمااا عرفتهااا احاادى الموسااوعاه العلميااة )) بأنهااا نظريااة  (1)اثباتهااا بالبرضااان 
 .(2)ين ((قائمة على تفسير بدون براض

من ضاا النقد القاسي الاي وجه إلاى الدارونياة مان قبال كثيار إال أنه على الرغم     
على الرغم مان ضااا  –من العلماء حتى أصبحه نظرية القيمة لها في ميدان العلوم 

نجد العلماء المعاصرين يقبلونها ، ويرضاون بهاا ، علاى أنهاا ضاي التاي تفسار لهام 
 أصل الحياة ونشأتها .

ل يقول :)) ظله نظرية االرتقاء تحصال علاى تأيياد متزاياد ، يوماا بعاد فها ضو ل    
يوم ، بعد دارون ، حتى أنه لام يباق لادى المفكارين والعلمااء شاك فاي أن ضاات ضاي 

 الوسيلة المنطقية الوحيدة التي تستطيع أن تفسر عملية الخلق وتشرحها(( .
ثابتااه أخياارا وكليااا ، وليسااه  ويقااول سمبساان : )) ان نظريااة االرتقاااء حقيقااة    

 بقياس ، أو فرش بديل صيد للبحث العلمي (( .
ويقول ماندير : )) لقد ثبه صدق ضاات النظرياة ،حتاى أنناا نساتطيع أن نعتبرضاا     

 أقرب شيء إلى الحقيقة (( .
فاانحن ناارى أن ضااؤالء العلماااء يقبلااون النظريااة ،ويقحمونهااا فااي شااتى مجااااله     

يها كثيرا من بحوثهم العلمية ،مع أنها نظرية قائمة على الفارض العلم ، ويبنون عل
 والتخمين واالستنباط .

                                                 
 . 58االسالم يتحدى ص /   (1)
 . 12الدين ص /   (2)
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وبناء على ضاا نستطيع أن نقاول : ان العقال الحاديث ال يحصار دائارة العلام فاي     
تلك الوقائع التي يمكننا تجربتها مباشرة ، وانما يعتبر أن أية قريناة منطقياة تساتند 

ر مباشارة يمكنهاا أيضاا أن تصابح حقيقاة علمياة بانفس إلى تجارب ومشااضداه غيا
 درجة الحقائق العلمية التي يتمكن من مشاضدتها مباشرة .

 
ونحن ضنا النريد أن نبحث عن صحة أو خطأ نظرية النشاوء واالرتقااء ، فلسانا     

نريد أن نثبه بالبرضان القاطع ما ضدفنا الياه مان أن العقال بهاا الصدد ا ن ، وانما 
 يث يقبل ضاا المعيار االستداللي القائم على االستنباط .الحد

 
 فما الاي جعل نظرية دارون في أصل األنواع مقبولة ،  –وبناء على الك     

 وتفسير الدين الصل الحياة باطال ، مع أن تفسير الدين أوضح وأتم .
 

 ماجاز لدارون يجوز للمؤمن 
بين أجسام الحيواناه الراقياة والبسايطة ن التشابه أن يقول : افااا جاز لدارون     

يدفعه لإليمان بأن جدضا األعلى واحد ، اال يجوز لعالم الادين أن يقاول : أن التشاابه 
الاااي رأينااات بااين أجسااام جميااع الحيواناااه البساايطة والمعقاادة علااى تتااابع االيااام 

دال مان واألحقاب يدفعني لاليمان بأن خاالق ضاات الكائنااه الحياة واحاد ، باواالجيال 
 أن يقول : ان جدضا اال على واحد . . ؟ ؟ 

 
ان كال الرجلين استند إلاى المشااضدة واالساتنباط ، اال أن اساتنباط دارون بعياد كال  

البعد عن العقل ، والقوانين العلمية ، لما ضو معرو  في نظرياة مان الثواراه التاي 
قاانون العقال ، اال وضاو لم ولم ولن تسد ، بينما نجد استنباط عالم الدين قائما علاى 

 أن التشابه الكبير القائم بين ضات المخلوقاه يدل على أن صانعها واحد . . 
ونحاان االن فااي جاادال موضااوعي ، وال نريااد أن نااتحكم ، فكاال منااا ياارى ماان خااالل 

 وجهة نظرت . . 
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ولكاان الاااي نرياادت ونصاار عليااه أن ال يتعنااه فالساافة االلحاااد ، فيمنعونااا ممااا     
 نفسهم .أباحوت ال

فكما أنهم رضاو بمبادأ االساتنباط يجاب علايهم أن يسامحوا لناا باساتعمال نفاس      
المبدأ ، وعند الك نستطيع أن نقول : أن قواعد الادين حقاائق علمياة بمعياار العقال 

 الحديث . كما أنها كانه كالك بمعيار العقل القديم . . 
 

 تعصب الفكر االلحادي : 
فالساافة االلحاااد يصاارون علااى رفااض الاادين مااع قبااولهم  إال اننااا مااع ضاااا نجااد    

لمااااا يرفضااون الاادين علااى أن تفساايرت ألصاال الحياااة لمعاااييرت االسااتداللية ، وأمااا 
يقاول  رك الكاالم عناه للساير آرثار كياث ااأوضح من تفسير دارون . فالك شيء نتا

بالبرضاان ،  بتة علميا ، وال سبيل إلاى اثباتهاا)) إن نظرية النشوء واالرتقاء غير ثا
ونحاان ال نااؤمن بهااا اال الن الخيااار الوحيااد بعااد الااك ضااو االيمااان بااالخلق المباشاار ، 

 .(1)وضاا ما ال يمكن حتى التفكير فيه ((
ويوضح السير جمس جينز في كتابه عالم االسرار ضاات الحقيقاة فيقاول : )) ان     

 .(2)في عقولنا تعصبا يرجح التفسير المادي للحقائق ((
أنناا  فيقول )) انناي ساأكون آخار مان يادعي ا يؤكد الدكتور ضيلز ضات المعانيكم    

 .(3)نحن العلماء أقل الناس عرضه للتعصب بالنسبة للمثقفين ا خرين ((
اان فاالمر ليس أمر صحة المبدأ أو عدمه . وانما ضاو أمار تعصاب أعماى يادفع     

آخر ، كماا رجحاوا تفساير  فالسفة االلحاد في العصر الحاضر لترجيح أمر على أمر
دارون ، ال صل االنواع بالنشوء واالرتقاء على تفسير الدين لها بالخلق المباشار ، 

 مع أن طريقة االستدالل واحدة ، بل ضي في جانب الدين أرجح .

                                                 
 . 58اإلسالم   (1)
 .  57ص /   (2)
 . 45دين ص / ال  (3)
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وااا أردنااا أن نعاار  المزيااد عاان ضاااا التعنااه الاااي أصاايب بااه العقاال الحااديث     
كتابااه )) الشااهادة (( وضااو ياااكر حادثااا كااان ماان فلنسااتمع إلااى ويتكاار شااامبرز فااي 

الممكاان ان يصاابح نقطااة تحااول فااي حياتااه فيقااول : أنااه بينمااا كااان ينظاار إلااى ابنتااه 
فأخا يفكار فاي اناه مان المساتحيل أن يوجاد شايء ، استلفته ااناضا نظرت الصويرة 

الان بمحااض اتفاااق وصاادفه ، باال البااد أنااه وجااد نتيجااة ارادة امعقااد ودقيااق كهااات 
رد ضات الوسوسة عن قلباه حتاى ال يضاطر لاليماان بااهلل منطقياا ، رة ، ولكنه طمدب
 فكرت لم يكن على  استعداد لتقبل ضات الفكرة (( . ألن

ويقاول الاادكتور تااامس ديااود باااركس بعااد اكاار ضاااا الحااادث : )) اننااي اعاار  عااددا 
ا لمثال كبيرا من أساتاتي في الجامعاة ، ومان رفقاائي العلمااء الااين تعرضاوا مارار

 .(1)ضات المشاعر وضو يقومون بعلمياه كيمياوية وطبيعية في المعمل 
كما يقول أحد العلماء ا خرين : )) ان كون العقيدة االلهية معقولة وكون انكاار     

االلااه سفسااط ، ال يكفااي ليختااار االنسااان جانااب العقياادة االلهيااة فالناااس يظنااون أن 
، تلك الحرية العقلياة التاي اساتعبده عقاول االيمان باهلل سو  يقضي على حريتهم 

فكرة عن تحديد ضات الحرية مثيرة للوحشة عنادضم العلماء واستهون قلوبهم ، فأية 
(2). 

وليس ضاا فقط ، بل ضناك أسباب أخرى سوى العصابية والتعناه والجاري وراء     
د االضااواء ضناااك اسااباب أخاارى دفعااه كثياارا ماان األفااراد والمؤسساااه لتبنااي االلحااا

الكيمياااء الحيويااة د .وولتاار لناادبرج ااا  –ولنتاارك الكااالم عليهااا لعااالم الفساايولوجيا 
 يقول : 

                                                 
 . 59 – 58االسالم ص /   (1)
 . 11هللا يتجلى في عصر العلم ص /   (2)



 - 53 - 

)) ويرجع انكار وجود هللا في بعض األحياان إلاى ماا تتبعاه بعاض الجماعااه أو     
المنظماااه االلحاديااة ، أو الدولااة ، ماان سياسااة معينااة ترمااي إلااى شاايوع االلحاااد ، 

بسابب تعاارض ضاات العقيادة ماع صاالح ضاات الجماعااه أو  ومحاربة االيماان بااهلل ،
 ئها (( .دمبا

ضااات ضااي الحقيقااة التااي يجااب أن يعرفهااا العااالم ازاء الاادين والعلاام ، عصاابية      
لحااد إلاى ماا دعاتهم عمياء ، ومصالح مادية وسياسية ، ضي التي دفعاه فالسافة اال

بأن العلم ينااقض الادين ،  عراض عن الدين ، وانكار الخالق ، والزعماليه ، من اإل
 مستولين المكتشفاه الحديثة ، والقوانين العلمية التي وقفوا عليها أسوأ استوالل .

بل اضب بعض فالسفة االلحاد المعاصر إلى درجة أبعد من ضاا ، أال وضاي إتبااع     
ال الادين الموالطاه من أجل دعم الحادضم ونقدضم للفكر الديني ، فالمهم عنادضم ابطا

 مية التي يتباكون عليها .وليس الحقيقة العل، 
 

 اتجات الفكر االلحادي إلى الموالطة : 
فها ضو جان بول سارتر ، الفيلسو  الفرنساي الملحاد ، يعلان حينماا زار مصار     

يعلن في جامعة القاضرة أنه ملحد ،وأنه ال ضرورة للدين ، ويستدل  –في الستيناه 
ولم يقال باه ضا ، اييس العلمية األربعة التي اكرناعلى الك بمقياس علمي وراء المق

يساتند باه إلاى جزئياة معيناة ، ال تادل إال علاى نفساها ،  عاقل من عقاالء األرض ، 
 وليسه لها أية عالقة بويرضا ، ومن ثم يجعلها قانونا علميا يبطل به الدين فيقول : 

يقته مناا خمساة )) أنه فيلسو  ملحد ،وأنه ال ضرورة للدين ، ألنه يعيش ماع صاد
وعشرين عاما بدون عقد زواج شرعي ، وانه يشاعر بالساعادة ، ولاالك فهاو لايس 

 بحاجة للدين (( .
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ليس دليال علاى عادم الوجاود . . فمان زعام اناه ال يوجاد فاي الفضااء قمار صاناعي 
النااه لاام ياار بعينااه أو بمنظااارت ، فكالمااه ضاااا باطاال ، ألنااه ااا لاام يااتمكن ماان رؤيتااه 

ا أن القمر غير موجود ، فربما رآت غيارت ، ولكناه يادل علاى قصاور فليس معنى ضا
 الناظر والباحث عن القمر .

وكان بامكان كاكاارين ومروجاي كالماه أن يساتدلوا بهااا المنطاق فيماا لاو قلناا      
، لهاام أن هللا كملااوك األرض ، يجلااس فااي الاادائرة التااي طااا  حولهااا رائااد الفضاااء 

ا كان في كالمه دليل على عدم وجودت ، النه اا عجز ضاو لم على أننا لو قلنا له ضاا
عن رؤيته لقصور وسيلته ، لما كان عجزت ضاا دليال على عدم الوجاود ، فقاد يارات 

 غيرت . . وضو موجود .
اال اننا لم نقل ضاا ، ولم نزعمه وهللا ال يجري عليه الزماان ، وال يحادت المكاان      

وكالماه سااقطا ، الناه بعياد كال البعاد عان عقيادة  ، ولالك كان بحث كاكارين عبثا ،
 األلوضية .

ولكن ضل قال كاكارين ضاا الكالم ، وضو مؤمن به ، أظن أنه ما قاله اال موالطة      
وايهاما ، واال فهو يعلام مادى ساعة ضااا الكاون الااي سابح فياه ، والااي يعجاز ضاو 

، ان ورت وتصاور ساعته وأمثاله ، ال عن التفتيش فيه عان هللا ، بال يعجاز عان تصا
كاكارين يعلم أنه يوالط ، النه ما جااب كال الكاون . . . ومان ثام فلايس مان حقاه أن 

 يقول ضاا الكالم .
ضات أمثلة بسيطة عن المحاواله الخاطئة التي سالكها فالسافة االلحااد المعاصار     

ن ماان أجاال الوصااول إلااى غاياااتهم ، تاادلنا داللااة قاطعااة علااى أن االماار لاايس أماار دياا
 وعلم وانما ضو أمر عصبية وعناد وتحكم .
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 نظرية دارون على فرض صحتها ال تؤدي لاللحاد : 
 

وكمااا أنهاام اسااتعملوا القااوانين العلميااة التااي وقفااوا عليهااا ، والتجااارب التااي     
لوضيااة  خاطئااا لالسااتدالل علااى بطااالن األشاااضدوضا ، كمااا أنهاام اسااتعملوضا اسااتعماال

حلقااه ضااا البحاث ، كاالك اساتعملوا ضناا النظريااه التاي  والدين ، كما مر معنا فاي
اسااتنبطوضا بالقااانون الرابااع ، واضبااوا يهللااون ويكباارون ، ويزعمااون أنهاام عثااروا 

 على سر الحياة ، وأنه ال داعي للقول بوجود هللا .
فعناادما اسااتنبط دارون نظريتااه فااي أصاال األنااواع األرضااية ، وانهااا قائمااة علااى     

ء ، وأن كاال الحيواناااه تطااوره ماان الخليااة الحيااة الواحاادة ، حتااى الشااوء واالرتقااا
وصله إلى اروة رقيها في االنساان ، اضاب فالسافة االلحااد كعاادتهم ليعلناوا اناه ال 
اله يحكم ضاا الكون ويدبرت ، وانما ضو االرتقاء واالصاطفاء الطبيعاي ، حساب ضاات 

 النظرية المزعومة .
لنظرياة أو عدماه ، علاى أنناا ناؤمن ببطالنهاا ولكن . . بوض النظر عان صاحة ا    

ضل تفيد ضات النظرية ضااا الااي اضباوا الياه ، عقال وشرعا ، وبوض النظر عن ضاا 
 من انكار الخالق وبطالن الدين ؟! 

أو ما تساءل العقل الحديث من أين أته الخلياة الحياة األولاى ، والعقال البشاري     
 ستحالته ؟ال يؤمن بالصدفة في احتمال وجودضا ال

أو مااا تسااائل العقاال البشااري لمااااا يعماال الجميااع باتجااات نتيجااة واحاادة ، ماان أجاال 
 الوصول إلى العقل المدرك .

وااا فرضنا صدق التكهن باأن الخلياة األولاى وجاده صادفة ، أفيجاوز لعاقال أن     
يؤمن بأن ضات الصدفة تتكرر ماليين ماليين المراه وبنظام واحد ، واتجاات واحاد ، 

 لنتيجة واحدة ؟و
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ان العقل ليرفض ضاا رفضاا قاطعاا ماا لام يكان ضنااك موجاة لهاات العناصار نحاو     
 تلك النتيجة . . . ؟

ن نظريتااه لاام تااأه لتهاادم ارون نفسااه يعتاار  بهاااا ، ويقااول : اولااالك وجاادنا د    
األديااان والعقائااد ، وانمااا لتفساار بعااض المظاااضر ، وانااه يااؤمن بوجااود قااوة ماادبرة 

رضا نحااو الوايااة والهااد  أال وضااي قااوة هللا ، فقااد قااال عنااد ت العناصاار تسااي  وراء ضااا
 كالمه على نشوء العين وتدرجها في الكمال قال : 

يجب التسليم بأنه توجد قوة مدبرة مظهرضا االنتخاب الطبيعي ، تراقب دائماا  ))    
 .((ما يحدث من العوارض على الطبقاه الشفافة للعين 

لوضية ، بل يثبتها ، أو يجوز لمن جاء ي أنه ال ينفي بنظريته األواضح ففكالمه     
 بعدت أن يستول ضات النظرية من أجل نفي الخالق ، وصاحبها يثبه بها وجودت ؟

عاه وليس دارون فقط ضو الاي اعتر  بوجود الخالق من خالل نظريته ، بال تاب    
ي كتاباه فروا ساانتيلير فاكالعالمة الفزيولوجي جاو عليه كثير من أتباعه وأنصارت ،

 اا يقول :  أصول الفلسفة الزولوجية
)) ان تسلسل األنواع مظهار مان أفخام المظااضر للقاوة الخالقاة ، وسابب لزياادة     

 االعجاب بها وشكرضا ،وحبها (( .
 : (1)كما يقول العالمة الفرنسي كاميل فالمريون في كتابه ) هللا في الطبيعة (    
أن الخلية تتكون بااتها وتترقى بطبيعتها بقيامها على اتجات ثاتاب )) ان الزعم ب    

، نحو نتائف متدرجة في الكماال ، يعتبار كنصا  اعتارا  باأن ضاات الطبيعاة مقاودة 
 نحو الكمال بسبب عاقل .

 كي  يعقل أن الطبيعة الميتة تفكر في أن تترقى على التعاقب في شكل نباتي ثم   

                                                 
 . 504 – 503/  8عن دائرة معارف القرن العشرين   435ص /   (1)
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كااون ضاات األعضااء التاي تؤلاا  الكاائن الحاي ، وتكااون ، وأن ت إنساانيحياواني ثام 
وأن تبني ضات األجهزة التاي بهاا الكاائن الحاي في خالل القرون ، كفوا لحفظ الحياة 

 يكون في اتصال مستمر باألشياء الموايرة له ؟
 

رويدا ألجال توصايل الماؤثراه بأي اتفاق مدضش تكونه ضات األعضاء رويدا        
 ، ثم ارتبطه ضات األعضاء بالمخ المدرك الاي  الخارجية إلى الجسم

 يحكم ويفهم ؟ . . . ضو وحدت 
    

 الممكنة للكائناه ناموسا ال  ستحاالهإلى أن قال : ص أن فوق كل ضات اإل       
 يتحول ، يقود ترقي الطبيعة منا بدء تكون األنواع األولية . . أن العقل الخالق

 األول األبدي والقوى الصميمة العامةأان القانون المدبر الاي نسميه ص هللا ص ضو 
 المؤلفة للوحدة الحية للعالم ص . 
  

بااه وجاود هللا مان ، يجهدون من أجل إثفهات اعترافاه المؤمنين بالنظرية          
 أن يستولوا العلم أسوأ استوالل وأقبحه بعدلئك الاين يريدون خاللها ، فما ألو

 ها .بوجود هللا من خاللدوت أنهم يؤمنون أن قال صاحب النظرية ومؤي
 

 ونحن ال ناكر ضات النظرية وما قيل عنها للداللة على صحتها ، فقد اكره        
 وشرعا كما رفضها العلم الحديث ، أال أننا نسوق ضاا لنبين أنه  أننا نرفضها علما

 ى ،على فرض ضاا ضي ال تؤدي إلعلى فرض صحتها  في عقول المدافعين عنها 
     .جحود  الخالق ونفيه كما يزعم مستولوا العلوم ، وفالسفة األلحاد 

 
دي إلاى ال تؤ –على فرض صحتها  –ن ما اكرنات عن نظرية دارون من أنها إ     

مااا اكرنااات عان ضااات النظريااة إن  –النتيجاة التااي وصاالوا إليهاا وضااي نفااي األلوضياة 
 علمي يمكن أن يطرح يمكن أن ناكرت جوابا على كل نظرية أو قانون 

 في ضاا الموضوع . 
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 التحكم في تعيين الحقائق :

 
اليااه العقاال الحااديث ماان نظرياااه وقااوانين ماان خااالل  علااى أن كاال مااا توصاال   

المالحظااة واالسااتنتاج ، انمااا ضااي تفساايراه لمااا يجااري أمااام العلماااء ماان المشاااضد 
مر ، وأماا الحقيقاة والحركاه والتفاعاله ،وليسه ضي الحقيقة في الواقع ونفس األ

 فلم يستطع العلماء أن يضعوا أيديهم عليها يقينا .
ولاااالك كاااان مااان الممكااان أن تتويااار ضاااات النظريااااه الشاااارحة ، او القاااوانين     

المستنبطة بتويير وسائل المشاضدة والمالحظة وتطورضا ، بل ضاا ضو الواقاع ، كماا 
 سنبينه من خالل المثال ا تي : 

 حقيقة المادة : 
لقد حار العلماء في معرفة حقيقة المادة التي تتركب منهاا األشاياء المحسوساة      

 في الكون .
فقد تبنى العلماء لمئاه السانين نظرياة الفيلساو  اليونااني ديماو كرياه مان أن     

األجسام مكونة من اراه صويرة جدا ال تقبل االنقسام ،وأنها متاأثرة بقاوتين ، قاوة 
،وقااوة تمياال إلااى تنفياار بعضااها ماان بعااض، ففااي الجساام  بعااضتجاااب بعضااها إلااى 

 الصلب تفوق قوة الجاب قوة الدفع ، وفي الجسم السائل تفوق قوة الدفع .
 

ن كال ماا فاي الكاون ينقسام إلاى ماادة وقاوة ، وقالوا بعد تهايب ضات النظرية : إ    
 قوة .فالاضب والنحاس والخشب مثال ، مادة ،والحركة ، والحرارة ،والكهرباء ، 

، وال ماادة باال والقوة والمادة مختلفتان ، ولكنهما متالزمتان ، فال قوة بال مادة     
 قوة .
والقوة والمادة مختلفتاان ، ولكنهماا متالزمتاان ، فاال قاوة باال ماادة ، وال ماادة      

 أي غير قابل للفناء .، بال قوة ، وان كال منهما أزلي أبدي 
 في حقيقتها ، وانما في ترتيب اراتها .وان األجسام ال تختل       
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وأما القوة فهي مظهار مان مظااضر التموجااه التاي يحادثها الجسام فاي األثيار ،     

فااااا تمااوج األثياار بساارعة معينااة أنااتف الصااوه ، وااا تمااوج بساارعة أخاارى أنااتف 
 الكهرباء ، وضكاا . . 

ا . . فااال داعااي للقااول ومااا دامااه المااادة والقااوة أزليتااان . . اان فااال موجااد لهماا    
 بوجود الخالق في زعمهم . . 

ولكن ضل ضاا الاي توصلوا اليه ضو الحقيقاة حتاى يلازم مناا ماا ادعاوت مان نفاي     
 األلوضية ؟

 الواقع : ال .    
ع العلمية ، تبطل ضاات النظرياة وكاان مه نظرياه علمية جديدة في المجاملقد قا    

 ض العناصر األخرى .اكتشا  الراديوم وبعأثر الك على 
أنه ينبعث منها على الدوام حرارة والك أنه شوضد أن من خواص ضات العناصر     

 وضوء وكهرباء ، فمن أين تصدر ضات القوة ؟
لقد ال حاظ العلمااء بعاد تجاارب دقيقاة ومضابوطة أن ماادة تلاك العناصار تانقص     

لاى ماادة أخارى مان شيئا فشيئا ، وأن القوة التي تتحاول منهاا فاي ظارو  خاصاة إ
قبيل الراديوم ، تسمى ضليوم ، فاستنتجوا من الك أن مواد ضاا الناوع مان األجساام 

 تتحول إلى قوة ، وأن القوة قد تتحول إلى مادة .
ثاام وسااعوا ماادى ضااات النظريااة فقااالوا : ان جميااع األجسااام تشااع علااى األجسااام     

شااديد جاادا ، بحيااث ال  ضااوءا ، وكهرباااء ،وحاارارة ، مثاال الراديااوم ، ولكاان باابطء
يمكن مشاضدته بحواسنا ، وال با اله ، ولكن يمكن اظهارت تحه تاأثير المونااطيس 

. 
مما اضطر العلماء إلى األعراض عن القول بعدم تالشاي الماادة والقاوة واضباوا     

 إلى القول بتالشيها .
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يادور حاول وقالوا : أن الاارة مركباة مان بروتاون والكتارون ، وأن األلكتارون      
 البروتون بحركة منتظمة ضائلة السرعة .

وليس البروتون أو االلكترون ضما النهاية التي يق  عندضا انقسام الماادة ، بال      
انها تنقسم إلى دقائق أصور منها حجما تنتف من تحطم الارة ، مماا يكاون الحارارة 

بال اعتبروضاا قاوة ، أو أو الضوء . ولهاا لم يعترفوا لها بمادتها ، ، أو الكهرباء ، 
 .أن كل واحدة منها كمية من األثير تدور حول مركزضا 

والخالصااة أن المااادة والقااوة شاايء واحااد يتحااول كاال منهمااا إلااى ا خاار ، وإن     
 المادة ال وجود لها ، وأن ما في الكون انما ضو القوة فقط .

صاال اليااه العلاام والاااي أرياادت ماان سااياق ضاااا الكااالم عاان المااادة ضااو أن مااا يتو     
للحقيقة ، وإال لما  ا  الحديث من النظرياه أنما ضو شرح لظاضرة معينة ، وليس كشف

 كان قابال للتويير .
حقيقااة ومااادام األماار كااالك فلاايس النسااان أن يااتحكم ويقااول : اننااي عرفااه ال     

 قول آخر يخال  قولي أوكشفي . وكشفه السر ، فال داعي ألي 
هم : ان الماادة أزلياة أبدياة أناه ال ضارورة للقاول بوجاود إلاه لقد بنوا على قول     

 أوجدضا .
اال أن المشااااضداه الجديااادة ، والمعلومااااه المتطاااورة أثبتاااه بطاااالن ضااااا مااان      

 وجهين : 
الوجه األول : ما اكرنات من تحطم الارة وتحولها إلى طاقة أو قوة ، أي أنها قابلاة 

 فليس بقديم ، ولالك البد له من موجد .للفناء ، وكل ما كان قابال للفناء 
والوجه الثاني : ضو القانون الثاني من قوانين الاديناميكا الحرارياة الااي يثباه بكال 

 قطعية خطأ القول بأزلية الكون ، والك ألن العلوم تثبه بكل وضوح أنه يوجد في 
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، وال  ضاااا الكااون انتقااال حااراري مسااتمر ماان األجسااام الحااارة إلااى األجسااام الباااردة
يمكن أن يحدث العكس بقوة ااتية ، بحيث تعود الحرارة فترتد من األجساام البااردة 

 إلى األجسام الحارة .
ومعنااى ضاااا أن الكااون يتجااه إلااى حالااة تتساااوى فيهااا حاارارة جميااع األجسااام     

وينضااب فيهااا معااين الطاقااة ، وعنااد الااك تتوقاا  العملياااه الكيماويااة والطبيعيااة ، 
 .وتندثر الحياة 

ولما كانه الحياة ال تزال قائماة ، والعمليااه الكيماوياة ال تازال مساتمرة ، فانناا     
، واال لكااان ماان نسااتنتف بكاال ثقااة أن ضاااا الكااون لاايس أزليااا ، وانمااا ضااو حااادث 

المفروض أنه قد انقارض مناا أماد بعياد ، وماادام حادثاا ، فالباد مان محادث أوجادت 
 .(1)على ضات الحالة 

برترانااد رساال بهااات الحقيقااة فقااال : )) ان نشااأة االنسااان وحياتااه  ولقااد اعتاار     
وآماله ومخاوفه وعواطفه وعقائادت وحواساه ، وبطولتاه ، ال يمكان أن تحاول بيناه 
وبااين المااوه ، وجميااع مااا قااام بااه عباار األجيااال مصاايرت الفناااء الماارتبط بنهايااة 

ناات مان مدنياة ، المجموعة الشمسية ، إن جميع ما حققه االنسان من نصر ، وماا ب
سيدفن تحه أنقاض ضاا الكون ، وان ضات األمور جميعا حقائق ال تقوى فلسفة مان 

 .(2)الفلسفاه على إنكارضا(( 
اان فكل ما أمكن الوصول اليه مان نظريااه إنماا ضاو شارح لماا يجاري فاي ضااا     

 الكون وليس إدراكا للحقيقة ، ولالك كان قابال للتبدل والتوير .
فااي خطبااة لااه فااي المااؤتمر لاايم كااروكس الكيماااوي االنجلياازي الشااهير يقااول و    

 : (3) 1903العلمي المنعقد في برلين سنة 

                                                 
 . 27و  6هللا يتجلى في عصر العلم ص   (1)
 . 52المرجع السابق ص /   (2)
 . 500/  8دائرة معارف وجدي   (3)
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 ص لقد ظهره في القرن التاسع عشر نظريتان على اراه المادة ، فالكهرباء     
ثياار وضااي نظريتنااا الحاليااة علااى تركيااب المااادة يمكاان أن تظهاار لنااا مرضااية ، واأل

؟ ألام تعلمناا الضارورة ل ستؤول يا ترى في آخر القرن العشارين ولكنها إلى أي حا
 ضاا الدرس ، وضو أن مباحثنا ليسه إال ااه صبوة وقتية ؟ !  

 
 أبرسولد : ص لقد كنه عند بدء دراستي للعلوم شديد اإلعجاب وبقول      

 درة إلى درجة جعلتني أثق كل الثقة بقبالتفكير اإلنساني ، وبقوة األساليب العلمية 
 العلوم على حل أية مشكلة في ضاا الكون .

  
 من الارة إلى األجرام السماوية تبين وعندما تزايد علمي ومعرفتي باألشياء     

سيرا ، أو تكش  لي أن ضناك كثير من األشياء التي لم تستطع العلوم أن تجد لها تف
 النقاب عن أسرارضا . 

 
 سدم والنجوم ا نظرياه قيمة عن الوبرغم أن العلوم تستطيع أن تقدم لن    

طيع أن تبااين لنااا مصاادر توغيرضااا ماان العااوالم األخاارى ، إال أنهااا ال تساا والاااراه 
صااورته والطاقااة التااي اسااتخدمه فااي بناااء الكااون ، أو لمااااا اتخااا الكااون  المااادة

الحالية ، والحق أن التفكير المستقيم واالستدالل الساليم يفارض علاى عقولناا فكارة 
  (1) صوجود هللا

 
 سباتييه في كتابه ص فلسفة األديان ص :إلى أن قال اجوسه     

      
                  لام يادركوا مناه              ص إن العلماء أول المعترفين في كل فرع من فروع العلام باأنهم      

إال جزءا محدودا ، وأن أكثرضم تواضعا ضم أكثرضم علما ، على أنهم كلهم يعترفاون 
 الجزء اليسير ما حصلوت لآلن من االكتشافاه وما درسوت من ضاا  بأن

 (2)من الطبيعة ليس إال عدما بالنسبة لما يجهلونه 
 

 إان فالبحث في تفسير مظاضر الطبيعة والمادة والكون ال زال بحثا سااجا ،     

                                                 
  37  -  76/   هللا  يتجلى  ص  (1)
 501/  8دائرة  معارف  وجدي   (2)
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ولايس يخضع كل يوم للتبدل والتوير ، بتبدل وسائل العلام والمعرفاة وتطورضماا ،   
 إدراكا للحقيقة في الواقع ونفس األمر .

 
 وبناء على الك ، فإننا نرفض رفضا قاطعا ربط فالسفة االلحاد بين ضات       

 األلوضية والدين ، وال سيما أنها قد فشله في تفسير النظرياه المتطورة وبين 
 مظاضر الكون والطبيعة تفسيرا حقيقيا . . 

 
ة على المشااضدة ، مثل ضات النظرياه قوة األمور المبنيا قد أعطوإال أن العلماء     

 ماداموا لم يصلوا إلى نظرية أفضل منها . 
 
 فإاا جاز للعقل الحديث أن يقبل تفسير ضات النظرياه لمظاضر الطبيعة ، مع       

أنهاا متطاورة ، ومتوياارة ، وليساه وصااوال إلاى الحقيقااة ، وإنماا ضااي أماور ظاااضرة 
، بأعترا  العلماء ، أفال يجوز للماؤمن أن ا في كثير من الحااله أثبه الواقع فشله

للعقال والمنطاق ، يقبل تفسير الدين لمظاضر الطبيعة ماع أناه تفساير ثاباه ، موافاق 
لاام يسااتطع إنسااان أن يثبااه تخلفااه فااي حالااة ماان الحااااله ، ولاان يسااتطيع إلااى الااك 

 سبيال ؟
 

يها فالسفة االلحاد ، وإنماا باالحق بلى يستطيع ، ليس بالعصبية التي جرى عل      
 والمنطق ، وبنفس األسلوب الاي يؤمن به العقل الحديث .
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 طريق اإلستدالل على وجود هللا
 
بطاالن دعاوى فالسافة اإللحااد فاي تنااقض العلام لقد عرفنا في الفقراه الساابقة     

 لى الدين . مع الدين ، بل عرفنا أن الدين أكبر دعامة للعلم ، والعلم أكبر شاضد ع
أن العقل الحديث ال يحصر معارفه في المشاضداه والمجرباه ، وانماا كما عرفنا    

يقبل ماكاان ناتجاا عان اساتنباط واساتنتاج ماع وجاود القارئن ،ويعطاى النتاائف التاي 
الطريق نفس القوة التي يعطيها للحقيقاة العلمياة التاي لام يصال يصل اليها عن ضاا 

 لمباشرة أو المشاضدة .اليها عن طريق التجربة ا
وبناء على الك ، فاننا سو  نسير على ضاا المنهاج ، ال نعادوت ، لنثباه بانفس     

االسلوب الاي استعمله فالسفة االلحاد ، لنثبه بنفس األسلوب وجاود هللا ، وصادق 
 الدين وضرورته .

ث وسااو  يكااون بحثنااا ونظرنااا فااي ا ياااه الكونيااة التااي نظاار فيهااا العلاام الحاادي   
وتجارباه ، وعرفها ، فانناا ساو  نعتماد اعتماادا كبيارا علاى مباحثاه ، ومشااضداته 

خلاص الياه المخلصاون مان العلمااء كماا اإليمان بااهلل ، ونظرياته لنخلص منها إلى 
 في الشرق والورب على السواء .

فان ديننا الحني  لم يفرض علينا اإليمان عن طريق االكرات ، ولم يرض لنا في     
العقيدة التقليد .. بل أمرنا بالنظر في ملكاوه السامواه واألرض ، لنصال مان  أمور

 خالل ضااالنظر إلى اإليمان باهلل .
 د ـرديـن تـل مـخـم يـه لـانـايم  د   ـوحيـتـلد في الـن قـل مـاا ك
 ا ـه الكشفـيـق فـقـهم حـعضـا     وبـكي الخلفـوم يحـه بعض القـففي

 ير ـضـلزم في الـى واال لم يـفـير      كـول الوـقـام بـال : أن يجـقـف
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ــَن اْل َــ ِِ : قااال تعااالى فااي كتابااه الكااريم      ــدغ ِم ــش َ الرنْش ــد تـ َب يِن َق ــدِِ ــَراَه يف ال  الَ ِإْك

قائما على القناعاة عن اإلكرات في الدين ، ألنه يجب أن يكون  ىينه{256}البِرة/

                   اب ال ينفع صاحبه .والرضا وإال فااليمان به ايمان كا
 

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا مبَاءنَا عَلَى أُمٍَّة   وقال ينعي على المقلدين  بائهم ،ويامهم عليه

  {22}الزخرف/وَإِنَّا عَلَى مثَارِهِم مُّهْوَدُونَ 
 

 {101}يونس/  قُلِ انُُرُواْ مَاََا فِي السَّمَاوَاتِ وقال يحثنا على النظر :    

 {53}فصلت/سَنُرِيهِمْ ميَاتِنَا فِي الْآفَاِِ وَفِي أَن ُسِهِمْ حَوَّى يَوَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ وقال : 

 وَفِي أَن ُس {20 }وَفِي الْاَرْضِ ميَاتٌ ل لْمُوقِنِنيَ :  وقال

 {21}الذاريات/ِِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ 
ا ياه التي تلفه نظر الخلاق إلاى آيااه الخاالق فاي األرض ولو اضبنا نستقصي     

والسااماء ال حتجنااا إلااى حلقاااه متعااددة ، ويكفينااا ضاااا القلياال الاااي اكرنااات عاان ااك 
 الكثير المعرو  الاي لم ناكرت .

وقانون االستنتاج واالستنباط ضاا الاي اعتمدت فالسافة الوارب لنفاي األلوضياة ،     
ا كما اعتمادوا مان أجال اثبااه األلوضياة ، ضاو قاانون قاديم والاي سنعتمد عليه تمام

 عرفه االنسان منا القدم . . 
الساالم يقلاب نظارت فاي ملكاوه السامواه واألرض ليقايم فها ضاو اباراضيم علياه     

الحجة على قومه في وجوب االيماان بالخاالق الااي ال يحاول وال يازول ، يقاص هللا 

مَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَكَ علينا قصته في القرآن فيقاول : ذَلَِِ نُارِي إِبْارَاهِيمَ مَلَكُاوتَ الساَّ

 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا  {75}وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِنيَ 
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الَ فَلَمَّاا رَأَى الَِْمَارَ بَاغِ ًاا قَا {76 }قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُحِبُّ اقفِلِنيَ  

ال نيَ  فَلَمَّاا  {77 }هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْادِنِي رَبِّاي ألكُاونَنَّ مِانَ الَِْاوْمِ النياَّ

رَأَى ال َّمْسَ بَاغِ َةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَم أَكْبَارُ فَلَمَّاا أَفَلَاتْ قَاالَ يَاا قَاوْمِ إِن اي بَارِيءٌ مِّمَّاا 

مَاوَاتِ وَاألَرْضَ حَنِي ًاا وَمَاا  {78 }تُ ْرِكُونَ  إِن ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّاذِي فَطَارَ الساَّ

 {79}األنعام/أَنَاْ مِنَ الْمُ ْرِكِنيَ 

علياه الساالم يساتدل بازوال ضاات الكائنااه وعادم اساتمرار ظهورضاا ، علاى فها ضاو 
زيال أال وضاو هللا ، أنها ليسه آلهة ، واال لما زاله ، فلما زاله كان ال بد لهاا مان م

 ليقيم الحجة على قومه ، كما قال تعالى : 
 ٌوَتِلَِْ حُ َّوُنَا متَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِاهِ نَرْفَاعُ دَرَجَااتٍ مَّان نَّ َااء إِنَّ رَبَّاَِ حَكِايم

 {83}األنعام/  عَلِيمٌ
يستدلوا من خاللهاا وضاضو القرآن يلفه نظر المشركين إلى آياه هللا في الكون ل    

مَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْاوِالَفِ اللَّيْالِ وَالنَّهَاارِ  على وجود هللا فيقول : إِنَّ فِي خَلْاقِ الساَّ

وَالْ ُلِِْ الَّوِي تَ ْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَن َعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَاَحْيَا 

دَ مَوْتِهَا وَبَهَّ فِيهَا مِن كُل  دَمبَّةٍ وَتَصْرِيرِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَااِ الْمُسَاَ رِ بَايْنَ بِهِ األرْضَ بَعْ

  {164}البِرة/السَّمَاء وَاألَرْضِ قيَاتٍ ل َِوْمٍ يَعِِْلُونَ 
وضااا ضااو األعرابااي يسااتدل بفطرتااه السااليمة علااى وجااود هللا ، وباانفس القااانون      

 عقل الحديث فيقول : )) البعرة تدل على البعير ، واألثر يدل على الاي اعتمدت ال
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 . ((، فسماء ااه أبراج ، وأرض ااه فجاح ، أال تدل على اللطي  الخبيرالمسير
 

 سننتقل في الحلقاه القادمة إن شاء هللا إلى النظر في ملكوه ولالك         
 نباه ، والحيوان ، السمواه واألرض ، فننظر في الفضاء ، واألرض وال
 ال العقل الحديث ، لتثبه بما واإلنسان ، ومن خالل الحقائق العلمية التي اكتشفها 

 يدع مجاال للشك وبنفس أسلوب العقل الحديث وجود هللا ووحدانيته .
 
 د ـواحـه الـلى أنـدل عـة   تـه آيـيء لـل شـي كـفـف
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 االدلة على وجود هللا
 من الفضاء -1

 

 رنا في الفقراه الماضية أن كل ما في الكون يدل على وجود هللا ، سواءاك      
 ،       أم الحيوان ، أم النباه، في األرض، وسواء أكان من الجمادفي السماء أم  أكان
 . اإلنسانأم 

     

 دوجو الكثيرة الدالة على ا ياهيه من بالعالم الفضاء لنرى بعض ما فوسنبدأ    
 هللا .

 يساوي عدد اراه الرمال  عدد نجوم السماء إنء الفلك : يقول علما
 الموجودة على سواحل البحار في الدنيا كلها.

  
 ومنها ما ضو بحجمها، ، األرضمن حجم  أصوروضات النجوم منها ما ضو 

 الني ضي أن يستوعب ماليين الكواكببحيث يمكن  أكبر منها حجما،منها ما ضو و
 . له كارة رمل في صحراءاألرض بالنسبة  بحجم األرض ، ومنها ما تكون

 
 ع اإلنسان أنه ضات النجوم فسيح جدا ، لم يستطوضاا الكون الاي تسير في      

يتصورت حتاى ا ن ، حتاى أن العقال ليكااد يتاوضم أناه ال نهاياة لاه ، وماع الاك فهاو 
انيشتاين دائم التوسع والتمدد بحياث يتضااع  حجماه خاالل مادة بناء  على نظرية 

 سنة ضوئية تقريبا .  1300.000.000 تقدر ب 
 

 وضات الكواكب التي تزينه تسير فيه بحركة دقيقة منتظمة ، وبسرعة خارقة،     
يساااير وحااادت ، وبعضاااها يساااير مثناااى مثناااى ، ومنهاااا ماااا يتحااارك بشاااكل بعضاااها 

 مجموعاه .
 

 ميل  240.000نا بمقدار وأقرب حركة منا ضي حركة القمر ، الاي يبعد ع    
 .وضو يدور حول األرض ، خالل مدة تسعة وعشرين يوما ونص  يوم 
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ميال ، وضاي تادور حاول  93.000.000وتبعد األرض عن الشمس بمقدار 

 ميال 190.000.000محورضا بسرعة أل  ميل في الساعة ، في دائرة محيطها 
 وتستكمل ضات الدائرة مرة واحدة في السنة .

مع األرض ، وكلها تدور حول الشمس بسرعة فائقة وكالك توجد تسعة كواكب     
مليااون ماايال ، وياادور حااول ضااات  7500ن وأبعااد ضااات الكواكااب ياادور فااي محيطهااا 

الكواكب واحد وثالثون قمرا حول الشمس ، ويوجد سوى ضاا حلقة من ثالثين الفاا 
جمياه ، وشهب ال حصر لها ، وكل ضاات الكواكاب ، والنجميااه ، والماانباه من الن

ألا  ميال  865دور حول ضاا الكوكب العظيم ، وضاو الشامس ، التاي يبلاد قطرضاا ت
مرة ، والشمس وماا يجاري حولهاا يشاكل  1.200.000وضي أكبر من األرض ب 

 المجموعة الشمسية .
وضات المجموعة بأسرضا على ضاا النظام البديع الاي وصافنات ليساه واقفاة فاي     

 أل  ميل في الساعة الواحدة . 600مكان ما ، وإنما ضي تسير بسرعة 
والتي تكون بأسارضا ماا نساميه ، وضات المجموعة واحدة من آال  المجموعاه     

بالمجرة ، فالمجرة الواحدة تحتاوي علاى آال  المجموعااه التاي تشابه المجموعاة 
 الشمسية .

وضااات المجاارة ليسااه واقفااة أيضااا وانمااا تاادور بكاال مجاميعهااا ، تاادور حااول     
 مئتي مليون سنة ضوئية . 200يث تكمل دورة واحدة في محورضا بح

وأماا عادد المجاراه فاي الساماء فهاو كبيار جادا ، وكماا اكاره قبال قليال ال يقااع     
 500ملياون مضاروبا باـ 500عددضا تقريباا باـ تحه الحصر ، ولكن العلماء قدروا 

قيسااة ألاا  مليااار ، وفااي كاال مجاارة مائااة مليااار ماان النجااوم تقريبااا ، وضااات كلهااا أ
 رياضية تقريبية واال فالكون أكبر من ضاا بكثير .

وكاال ضااات المجااراه تسااير بنظااام محكاام دقيااق ، ال يتطاارق اليااه الخلاال ، بحيااث     
 يستطيع االنسان الفلكي أن يعطينا جدوال ألال  السنين عن حركتها ، وأماكن 
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 وجودضا ، وبدقة متناضية .
 

 تص  به كل السيراه ،والمجراه ، ومع ضات الحركة ، والدوران الاي ت    
 فائقة .نجد أن ضات المجاميع تتباعد عن حاشية المجرة وبسرعة 

 
 فالمجموعة الشمسية وضي تدور حول الشمس ، تدور أيضا على حاشية       

 ميال كل ثانية،فس الوقه تتباعد عن ضات الحاشية بمقدار اثني عشر نالمجرة ، وب
 ع النجوم الداخلية فيها.ويتبعها في ضات العملية جمي

 
إنماا ضاو شاأن جمياع المجااميع شأن مجموعتناا الشمساية فقاط ، ووليس ضاا        
 حيز المجرة ، كل مجموعة حسب نظامها  تدخل فيالتي 

 
 وضات الحركة بأسرضا خاضعة لنظام مدضش دقيق وعجيب ، يمكن أن         

 أثناء بكواكب مجرة أخرىنتصورت حينما نعلم أن كواكب مجرة ما، قد اختلطه 
إال أنااه ساارعان مااا تخاارج كاال مجاارة بكواكبهااا ، دون أن سااباحتها فااي الفضاااء ، 

يخااتلط كوكااب منهااا بكواكااب المجاارة األخاارى ، ودون أن يصااطدما ، باال أن تصااادم 
فااي غرفااة طولهااا عشاارة أمتااار وعرضااها عشاارة أمتااار وارتفاعهااا عشاارة ابااابتين 

لساماء ، علاى كثارة عادد الكواكاب ، وسارعة أمتار أقارب مان تصاادم كاوكبين فاي ا
 سيرضا ، وكبر حجمها .

 
 أو يجوز لعاقل بعد أن يعر  ضاا ، أن يقول : إن كل ضات الدقة ، وكل ضاا       

 ة ، وليس عن طريق القدرة اإللهيةاألحكام واإلتقان ، قد وجد عن طريق الصدف
 ء . . الحكيمة المتقنة ، اللهم ال  . . إنها آياتك في السما

 

ِلمي            َْ ي َلِ  ُِ الَََّرماِر تيَما ََ اْخمتِفَِ  اللَّْيمِو  ََ  ِِ اََْر ََ  ِِ ا ََ ا ََ م إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

  190آل عَران/اَْلبَاِب 
 
   

 الحركة في الكون  االتفاق العجيب في نظام 
 

أن القماار ياادور حااول األرض ، وأن األرض اكرنااا فااي الفقاارة الماضااية      
 رتدو
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حول الشمس ، وأن الشمس مع كل كواكبها ، وماانباتها ، ونجيماتهاا تادور 
حاول محاور المجارة ، وأن المجارة تادور فاي ضااا الفضااء ، فاي نظاام محكام دقيااق 

 وبديع .
 

 ولكن ما ضو شكل ضاا الدوران ، وما ضو اتجاضه ؟ .     
 
 كل ،األرض دورة بيضوية الشيقول علماء الفلك : إن القمر يدور     

 وبعكس عقارب الساعة ، أي من اليمين إلى اليسار.
 
 كما أن األرض تدور حول الشمس دورة بيضوية الشكل ، كدورة القمر، 

 وبعكس عقارب الساعة أيضا .
 

                         والمجموعاااة الشمساااية تااادور فاااي فلاااك المجااارة ، دورة بيضاااوية ،        
 وبعكس عقارب الساعة ،

 
داعي لالستقصاء ، فكل الحركة في السماء على ضاا الشاكل ، وبهااا وال     
 االتجات . .

      
 اا النظام العجيب الدقيق في الشكل واالتجات ، والاي نجدت فيإن ض     

 المجموعة الشمسية في الفضاء ، إننا لنجد نظيرت في األرض ، وفي كل 
 ارة من اراه عناصرضا .

 
ء فاي العنصار ال يقبال التجزئاة ، ضاات الاارة ال فالارة ، وضاي أصاور جاز    

يمكااان  أن يشااااضدضا اإلنساااان ، حتاااى ولاااو اساااتعمل  منظاااار يكبااار الجسااام مالياااين 
 المراه، فهي إان متناضية في الصور .

 
 يكاد يجعلها عدما ، إنها مع صورضاإال أنها  ومع صورضا ضاا ، والاي    

 ، وفي الحركة واالتجاتتحتوي على نفس النظام الاي وجدنات في الشمس 
 
 وضااو الجاازيء فالااارة تتكااون ماان اليكتروناااه وبروتااون ، واإلليكتاارون  

الساالبي فااي الااارة ، ياادور حااول البروتااون الاااي يشااكل الجاازء اإليجااابي فيهااا ، 
 وبسرعة فائقة 
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جاادا ، بحيااث ال يمكاان تصااور وجااودت فااي مكااان محاادد فااي محيطااه لساارعة  
لى طاول مادارت فاي وقاه واحاد ، ألناه يادور حاول دورانه ، وإنما يتخيل موجودا ع

 مدارت باليين المراه في الثانية الواحدة .
 

 وضاا الدوران بيضوي الشكل وبعكس عقارب الساعة .
 

شاكال واتجاضاا يوجاد إان فنظام الحركة  الموجودة في المجموعة الشمساية 
اه ، بعيناااه فاااي اراه ضااااا الكاااون فاااي األرض ، والساااماء ، وفاااي الجمااااد والنبااا

 والحيوان ، واإلنسان .
 
أن أي عاقل في ضاا الكون ، ينظر إليه بعين اإلنصاا  ، ال باد لاه أن ياوقن  

، أن موجود ضاا القانون وشاكل الحركاة واتجاضهاا إنماا ضاو موجاود واحاد ، وأال ال 
ستحال وجود ضاا التشابه بين نظام الحركة في السماء ، ونظام الحركة في كل ارة 

 ض ، بل الكون .من اراه األر
 
 إن العقل المنص  لمضطر لإليمان باهلل من خالل ضات المشاضدة العجيبة   

 المدضشة .
 

              فاااإاا جااااز لااادارون والااادارونيين أن يساااتنبطوا مااان الشااابه الموجاااود باااين 
 أو بين اإلنسان والقرد ، من حيث الخلق ، إاا جاز لهم أنالحصان والكلب ، 

التشابه أن الجد األعلى لهات الحيواناه واحد ، أفال يجاوز يستنبطوا من ضاا 
من ضاا التشابه اليقيني المحكم الدقيق بين الحركاة فاي لإلنسان المؤمن أن يستنبط 

 الارة والحركة في المجموعة الشمسية ، أفال يجوز له أن يستنبط
 من ضاا التشابه أن الخالق لهما واحد . . 

 
 على أن خالق ضات الكائناه واحد ، لهاا التشابه  بل . . اللهم أنا لنشهد   

الاي يستحيل أن يناتف عان طرياق الصاد  ، بال الباد أن تكاون وراءت قادرة 
 حكيمة ومبدعة . 
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باال زاد األماار علااى ضاااا لياازداد المااؤمن يقينااا ، فعناادما أماار المؤمنااون     
ضااوية ماروا باالطو  بعكاس عقاارب السااعة ، وبادورة بيباالطوا  حاول البياه ، أ

هللا أراد اإلنساان الماؤمن الاي يجعل البيه مستطيال ، وكاأن  إسماعيل،بسبب حجر 
في حركته الظاضرية أن يكون متطابقا ماع حركاة الكاون ، فاي أصاور ارة إلاى أكبار 
جاارم سااماوي ، لاائال يكااون اإلنسااان شااااا فااي حركتااه العباديااة ، التااي يخضااع فيهااا 

. وليادل الماؤمن علاى أن ضااا األمار  الشامس والقمار والنجاوم والكواكاب .خضوع 
 إنما ضو من عند هللا خالق الحركة في السماء واألرض .

 

سَنُرِيهِمْ ميَاتِنَا فِي الْآفَاِِ وَفِي أَن ُسِهِمْ حَوَّى يَوَبَايَّنَ لَهُامْ أَنَّاهُ  }:  وصدق هللا إا يقول

 {52فصلت/  الْحَقُّ 
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 األدلة على وجود هللا
 في األرض وما فيها _ التوازن الدقيق2
  

 ولالكاألرض ليعيش فيها ويعمرضا، ، وأنزله إلى  اإلنسانهللا خلق  إن       
 إالو جانب من جوانبها،أن  تكون مالئمة للحياة في كل كان البد ل رض    
 ال ندرسه الحياة من فوقها .   
 
 
 ل عقال أن تنتفاة على األرض ليوقن بأنه من المحاالمتتبع الحاجاه الحي أن و     

 تلك الظرو  عن طريق المصادفة أو العشوائية بل البد من قدرة عظيمة
 وتخطيط محكم سليم أدى إلى إيجاد تلك الظرو  والحااله لتستمر الحياة .

 
 فاألرض كرة معلقة في الفضاء ، تدور حول نفسها مرة كل يوم ، فينتف عن     

فيناتف عان الاك الفصاول كال عاام ،  والنهاار ، وتادور حاول الشامس مارةالك الليل 
زياادة مسااحة  ويؤدي ضاا إلى األربعة ، الصي  ، والخري  ، والشتاء ، والربيع ،

أكثار مماا على سطحها ، ويزيد من اختال  األناواع النباتياة  الجزء الصالح للسكنى
لو كانه ساكنة ، ويحيط باألرض غال  غازي يشتمل على الوازاه الالزماة للحيااة 

ميال ، ويبلاد ضااا الواال  الواازي مان  500د حولهاا إلاى ارتفااع يزياد علاى ، ويمت
، منقضااة الكثافااة درجااة تحااول دون وصااول ماليااين الشااهب القاتلااة يوميااا إلينااا 

 بسرعة ثالثين ميال في الثانية . 
 

والواااال  الجاااوي الااااي يحااايط بااااألرض يحفاااظ درجاااة حرارتهاااا فاااي الحااادود       
المناسبة للحياة ويحمل بخار المااء مان المحيطااه إلاى مساافاه بعيادة فاي القااراه 

 الاي لوالت الضمحله الحياة . ليكون المطر 
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 واألرض بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائناه األرضية ، فتربتها تحتاوي علاى        
العناصر التاي يمتصاها النبااه ويحولهاا إلاى أناواع مختلفاة مان الطعاام يفتقار إليهاا 

 الكائن الحي ، كما يوجد فيها كثير من المعادن ، مما ضيأ لقيام الحضارة عليها .
 

إن حجم األرض صوير إاا ما قيس بالفضاء الاي تسير فيه ، بحيث ال يمكان أن     
لو لم تكن ضكااا ، علاى ضااا الحجام ، والوضاع ،  تشكل أي نسبة رياضية . . إال أنه

 بل النعدمه . . الحياة ،  م، الضطرب نظاوالسرعة في الدوران 
 

 فلو أن األرض كانه صويرة كالقمر أو كان قطرضا ربع قطرضا الحالي ،     
بالوال  الجوي والمائي الاين يحيطان بها لضاع  جاابيتهاا، لعجزه عن احتفاظها 

 حرارة فيها بالوة حد الموه ، بالبرودة ليال . ولصاره درجة ال
 
 ولو تضاع  قطرضا الحالي لزاده جاابيتها ل جسام إلى الضع  مما ضي    

 نكمش تبعا لالك الوال  الوازي الاي يحيط بها ويحفظها منعليه ا ن ، وال
 على كل بوصة مربعة من خمسة عشر رطال إلىالشهب ، ولزاد الضوط الجوي 

ماان الضااوط الجااوي ، ممااا يترتااب عليااه أسااوأ األثاار علااى الحياااة ، إا ال ثالثااين رطاا
 يتضاءل حجم اإلنسان حتى يصير بحجم السنجاب ، ولتعاره الحياة الفكرية .

 
 ولو بعده األرض إلى ضع  بعدضا الحالي عن الشمس ، لنقصه كمية      

دورتهاا حاول  إلاى رباع كميتهاا الحالياة ، ولطالاه الحرارة التي تتلقاضا من الشامس
الشاامس ، وتنااتف عاان الااك طااول فصاال الشااتاء وتجمااد الكائناااه الحيااة علااى سااطح 

إلااى نصاا  مااا ضااي عليااه ا ن األرض ولااو نقصااه المسااافة بااين األرض والشاامس 
ساارعتها أربعااة أمثالهااا ، ولتضاااعفه لبلوااه الحاارارة التااي تتلقاضااا ماان الشاامس 

ناااه الحاااالي ، وال المدارياااة حاااول الشااامس ، ولقصااار زمااان الفصااال إلاااى نصااا  زم
 ستحاله الحياة على سطح األرض لشدة الحرارة . 
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وضاااا الوضااع بااتااه يااأتي فيهااا لااو زاده حاارارة الشاامس إلااى ضااع  مااا ضااي        
 ا ن أو نقصه إلى النص  ، أو زاده سرعة األرض حولها ، أو نقصه .عليه 

 
اع مهماة ، إا لاو درجة ، ولهاا الميالن دو 23إن األرض تميل بزاوية قدرضا       

ار بخاار المااء المنبعاث مان لم تكن مائلة لكان القطبان في حالة غساق دائام ، ولصا
 المحيطاه يتحرك شماال وجنوبا مكدسا في طريقة قاراه من الجليد . 

 
ولو كانه القشرة األرضية أكثر سمكا مما ضي عليه ا ن بمقادار عشارة أقادام،      

حينئااا ، وبدونااه ال تاادوم شاارة األرضااية تمتصااه كسااجين ، إا أن القولمااا وجااد األ
 الحياة  .

    
 وكالك لو زاد عمق المحيطاه والبحار بضعة أقدام عما ضي عليه ا ن ،    

واألوكسجين حتى يمتصها الماء ، وال ساتحال وجاود ال نجاب ثاني أكسيد الكربون 
 النباه على األرض فضال عن الحياة .

 
 أل  ميل ، وينتف عن جاابيته المد الاي يحدث  240والقمر يبعد عنا مسافة     

إلى ساتين قادما ، بال يحناي في البحار ، ولاي يرفع ميات المحيط في بعض األماكن 
القشرة األرضية مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصاه ، ولو كان قمرنا ضاا يبعد 

وة بحيث يوطاي عنا خمسين أل  ميل مثال بدال من المسافة الحالية لبلد المد من الق
جميع األراضي التي تحه منسوب المااء مارتين فاي الياوم ، وألزاح المااء المتادفق 

 لهاا االضطراب . الجبال بقوته ، ولربما تحطمه الكرة األرضية 
 

 إن كل شيء في ضاا الكون ، وفي األرض بصورة خاصة مخلوق على أكمل     
 وامها ، ويهيىء لإلنسان وأدق نظام ، بحيث يكفل استمرار الحياة ودوجه ، 

 أسباب االستمتاع بها واالستفادة منها . 
 

 فهل يمكن أن يوجد كل ضاا ، وبهات الدقة المتناضية ، بدون خالق مدبر     
 . وعن طريق الصدفة العمياء ، اللهم إن العقل المنص  قديما وحديثا حكيم 
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 ووحدانيتك وقدرتك . ليشهد بأن ضاا الاي اكرنات أكبر دليل على وجودك       

 َسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْاَغْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ أَن ُسِهِمْ وَمِمَّاا لَاا يَعْلَمُاون{ 

رٍّ وَال َّمْسُ تَ ْارِي لِمُسْاوََِ {37}وَميَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإََِا هُم مُُّْلِمُونَ  {36

وَالَِْمَرَ قَدَّرْنَا ُ مَنَاغِلَ حَوَّى عَاادَ كَاالْعُرْجُونِ الَِْادِيمِ  {38 }لَّهَا ََلَِِ تَِْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 

لَا ال َّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الَِْمَارَ وَلَاا اللَّيْالُ سَاابِقُ النَّهَاارِ وَكُالف فِاي فَلَاٍِ  {39}ياس/

  {40}يس/يَسْبَحُونَ 
       

 العجيب الماضل الدقيق ، ليس فقط في تكوين األرض وضاا التوازن        
ووضعها ، وإنما ضو ظاضر في كل ما يعيش فوقها ، من نباه ، وحياوان ، وإنساان 

الجمياع ، فااي ظال قاانون التاوازن األلهاي فاال يطوااي ، بحياث تتااح الفرصاة ليعايش 
أمثلاة لهاات الظااضرة وقاد ضارب العلمااء عادة  نوع على نوع آخر ليساتبد بالحيااة ،

 تدلنا على مدى ضاا التوازن . 
 

 كسياج وقائي لهم ، وكان نوع من الصبار لقد اضطر أضل أستراليا لزراعة      
 أي نوع من الحشراه  ي استرالياف  ضاا النوع سريع النمو واإلنتشار ، ولم يكن

ليا مساحة كبيرة تقرب مان مسااحة يعاديه ، فنمى ، وتمادى ، حتى غطى في استرا
، انجلتارا ، وضاايق أضال المادن والقارى ، وأتلا  مازارعهم ، وحاال دون الزراعاة 

وصار أضال اساتراليا أماام ضااا الجايش الزاحا  إلايهم مان كال حادب وصاوب ، مماا 
للبحااث فااي جوانااب األرض عاان عاادو يهاادد حياااتهم ، ممااا اضااطر علماااء الحشااراه 

في وجهه  ، ويمنع انتشارت ،فعثروا على حشرة ال تعيش  لهاا الجبار العنيد ، يق 
تماض إال على الصبار ، وال تتواى بويرت ، وضي سريعة اإلنتشاار بانفس الوقاه ، و

 إال فترة 
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قصيرة حتى تمكنه ضات الحشرة من الوقاو  فاي وجاه الصابار ، بال اضاطرته إلاى 
 وقه تراجعه ضي التراجع ، وأنهه مصائب أضل استراليا ، إال أنها في نفس ال

سااوى بقيااة قليلااة ، وكأنهااا جاايش احتياااطي للوقايااة ، يكفااي أيضااا ، ولاام يبااق منهااا 
 لصد الصبار عن اإلنتشار إلى األبد . . . ؟

 
، لضاااقه األرض بأضاال اسااتراليا ، ولوبقيااه الحشاارة فااي فلااوال ضااات الحشاارة       

لصابار الااي مان انفس أعدادضا ، ولام تتراجاع ضاي أيضاا ،لقضاه علاى الاك الناوع 
 نحتاج إليه . 

 
 إنه أعظم توازن في نظام البيئة والحياة ، ليضمن اإلستقرار والدوام     

 للجميع ، ولوالت لعدى بعض األنواع على بعضها ا خر ، واختل توازن الحياة .
 

إن الحشراه تتنفس ، إال أنها ال رئة لها ، كما ضو الحال عند اإلنسان ، وإنماا       
فاإاا ماا طريق أنابيب ، تضمن لها الحياة ، ولكن مادامه بحجم معاين ،  تتنفس عن

زاد حجمهاااا عااان المقااادار المعاااين ، عجااازه ضاااات األنابياااب عااان تلبياااة احتياجاتهاااا 
في نسبة تزايد حجمها ، ولالك لم يوجد في العالم حشرة تزيد عن بضع ومجاراتها 

، ولااوال رحمااة هللا ، إال نااادر بوصاااه ، وكااالك لاام توجااد حشاارة ااه جناااح طوياال 
بجهاز تكوين الحشرة وطريقة تنفسها لزاد حجم الحشراه ، ولسيطره على العاالم 

ولما أمكن وجود اإلنساان، ويمكنناا أن نتصاور ضااا الخطار العظايم فيماا لاو بأسرت ،
تصاورنا أن النحلاة أو الزنباور قاد بلواا مان الحجام حجام الفيال ، وضماا يطياران فااي 

    (1)تكا بهامايريدانه من المخلوقاه ليف السماء ويقعان على كل
 

هللا اقتضااه أن تكاابح جماااح ضااات الحشااراه بهاااا الجهاااز الاااي إال أن حكمااة        
 يضمن بقاءضا صويرة .

 
   لقد كان العالم يجهل فيما مضى كل شيء عن الفيتاميناه ، وعما تؤديه من      
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 الوظائ  الهامة في الحياة .    
  

 نسان يصاب أثناء أسفارت البحرية بأمراض نقص التواية وكان اإل    
 له فيكاالسقربوط مثال ، الاي كان يفتك باألعداد الكثيرة ممن يتعرضون 

سقرضم ، إلى أن اكتش  فاسكودي جاما الصلة الوثيقة بين فواكه الموالح ومارض 
كن ، وبالك تماالسقربوط عندما رأى مالحية يموتون في مدغشقر من ضاا المرض 

اإلنسان من القضاء عليه وصار المالحون يحملون معهم كمياه كبيارة مان عصاير 
أثناااء الساافر ، حتااى سااموا فااي العهااود الماضااية الليمااون لمقاومااة ضاااا الماارض 

 بعاصري الليمون .
     
     

المدضش العالقة الموجودة بين فراشاه اليوكاا ونبااه اليوكاا، ومن ضاا التوازن      
، فزضرة اليوكا تتدلى إلى أسفل ، ويكاون عضاو التأنياث اه الزنبقية وضو أحد النبات

فيها أكثر انخفاضا عن عضو التاكير ، أما الميسم وضاو الجازء الااي يتلقاى حباوب 
فإنه يكون على شكل كأس ، وضو موضوع بطريقاة يساتحيل معهاا أن تساقط  اللقاح

، وإال فلاان يثماار ، ه فيااه حبااوب اللقاااح ، فالبااد ماان وساايلة لتنتقاال ضااات الحبااوب إلياا
ولالك كان البد من فراشة اليوكا التي تبدأ عملهاا بعاد غيااب الشامس بقليال فتجماع 

وتحفظها فاي فمهاا الااي  كمية من حبوب اللقاح من أسدية األزضار التي تزورضا ، 
إلاى نبااه آخار مان نفاس  بني بطريقاة خاصاة ألداء ضااا العمال ، ثام تطيار الفراشاة

، ا بجهاز خاص فاي ماؤخرة جسامها ، ينتهاي بطار  مادبب وتثقب مبيضهالنوع ، 
يشبه اإلبرة ، ينزل مناه البايض ، وتضاع الفراشاة بيضاة أو أكثار ، ثام تزحا  إلاى 

، وضناك تترك ما جمعتاه مان حباوب اللقااح علاى أسفل الزضرة حتى تصل إلى القلم 
بعضاها وينتف عددا كبيرا مان الحباوب ، صورة كرة فوق الميسم ، فيتلقح النباه ، 

  (1)يكون طعاما ليرقة الفراشة ، وبعضها يسقط إلى األرض ليواصل دورة الحياة 
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والصور الدالة على ضاا التوازن المدضش فاي الحيااة كثيارة جادا ، ال سابيل إلاى     
استقصااائها فااي فقاارة أو فقااراه ، وكلهااا تاادل داللااة قاطعااة علااى أن ضاااا الكااون لاام 

  حكيمااة مقاادرة ، تااتقن كاال شاايء صاانعته ، أال  وانمااا كانااه ضناااك يااد، يوجااد عبثااا 
الماضلة  وضي قدرة هللا ، ال يجد االنسان بدا من أن يؤمن بها ازاء ضات المشاضداه 

التااي تسااتحيل أن تكااون عاان طريااق الصاادفة او التوافااق العشااوائي . اللهاام انهااا يااد 

كُم مِّنْهُ شَرَااٌ وَمِنْهُ شَ َرٌ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّ عنايتك ، وآية قدرتك ، 

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْوُاونَ وَالنََِّيالَ وَاألَعْنَاااَ وَمِان  {10}النحل/فِيهِ تُسِيمُونَ 

 {11}النحل/كُل  الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ََلَِِ قيَةً ل َِوْمٍ يَوَ َكَّرُونَ 
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 األدلة على وجود هللا
 لم النباتعا – 3

لم يحدث قط أن زرع انسان حبة قمح فأنبته شاجرة تفااح ، كماا أناه لام يحادث     
قااط أن زرع اإلنسااان بااارة تااين فأعطتااه شااجرة جااوز أو مااانجو ، ان حبااة القمااح 
عندما توضع فاي األرض فاي أي ظار  ، وفاي أي بيئاة ، ومهماا كاان ناوع الترباة 

 لك الحبة .والوااء ال تعطي اال القمح الاي نتجه عنه ت
اننااا ناازرع بااارة التااين أو التفاااح مااثال فااي أرض تسااقى بماااء مااالح ، وتاازرع     

بجانبها بزرة ليمون تسقى بماء حلو ، اال اننا وبعد فتارة مان الزماان نجاد أن باارة 
رغام أنهاا  –مار التاين الحلاو اللاياا أخرجاه لناا شاجرة التاين ، ومان ثام ث التين قاد

ارة الليمون قد اخرجه لنا شجرة حمضية ، ومان ثام ونجد أن ب سقيه بماء مالح ،
 رغم أنها سقيه بماء حلو ؟!  ،ثمرا حامضا

ان حبة القماح قاد احتفظاه فاي باطنهاا بساجل غيباي رضياب تحكام فاي جاارضا ،     
وساااقها ، وورقهااا ، وساانبلها ، وثمرضااا ، فكانااه شااجيرة القمااح كالشااجيرة التااي 

 القمح كتلك الحباه .أخاه منها تلك الحبة ، ثم كانه حباه 
كمااا أن بااارة التااين والتفاااح وغياار الااك ماان الفواكااه والخضااار قااد احتفظااه فااي     

باطنها بسجل غيبي رضيب جعل جعل شجرة التين تمتاد بجااورضا فاي بااطن األرض 
وجعل ساقها يرتفع في الجو لعدة أمتاار وتناتف لناا ثمارة التاين الحلاوة ، لعدة أمتار 

 اللاياة .
نجد أن كال باارة ، ألي ناوع مان أناواع النبااه ، قاد ساجله فاي باطنهاا  وضكاا     

خصائص أصولها التي أخاه منها لتعيد نفس الادورة التاي ماره بهاا تلاك األصاول 
 في الحياة .
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إنها الجيناه )) وحداه الوراثة (( التاي تنقال خصاائص األساال  الاى األتبااع ،     
دقيقااة وثابتااه علااى مااا سااناكرت  وخصااائص األصااول الااى الفااروع ، بخطااة محكمااة

 مفصال عند الكالم على اإلنسان .
 أو ما تسائل العقل البشري كي  تم ضاا ، وبأي ارادة وجد ؟    

وَفِاي األَرْضِ قِطَاعٌ مُّوَ َااوِرَاتٌ وَجَنَّااتٌ   أو ما آن لاه أن يقارأ قاول هللا تعاالى :    

لُ بَعْنيَاهَا مِّنْ أَعْنَاااٍ وَغَرْعٌ وَنََِيالٌ صِانْوَانٌ وَ  َيْارُ صِانْوَانٍ يُسْاَِى بِمَااء وَاحِادٍ وَنُ َنيا 

 {4}الرعد/عَلَى بَعْضٍ فِي األُكُلِ إِنَّ فِي ََلَِِ لَآيَاتٍ ل َِوْمٍ يَعِِْلُونَ 
 
 

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّنْهُ شَرَااٌ وَمِنْهُ شَا َرٌ فِياهِ  قوله تعالى : و    

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْوُاونَ وَالنََِّيالَ وَاألَعْنَاااَ وَمِان كُال   {10}النحل/تُسِيمُونَ 

 {11}النحل/الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ََلَِِ قيَةً ل َِوْمٍ يَوَ َكَّرُونَ 
 
 
 

 وبينما نجد النباتاه يختل  بعضها عن بعض اختالفا فرديا فاي الشاكل ، والثمار    
، والطعم ، وغير الك ، نجد أن جميع النباتاه تشترك ببعض الصفاه العامة ، فكال 
النباتاه مثال تقوم بعمل التمثيل الضوئي الاي ينتف فيه النباه المواد الواائية ، من 
ثاني اكسيد الكربون والماء في وجود الضوء ، وضنالك تشابه في المواد الواائياة ، 

لماااء فااي وجااود الضااوء ، وضنالااك تشااابه فااي تركيااب ماان ثاااني اكساايد الكربااون وا
الباور والسيقان، واألوراق ، واألزضار وما يؤديه كل منهاا مان الوظاائ  المتماثلاة 
فااي النباتاااه المختلفااة ، وضنالااك االسااتجابة الموحاادة للمااؤثراه الخارجيااة ، فكلهااا 

الاك  تنتحي نحو الضوء وتموه عندما تحارم مان الضاوء أو األكساجين ، الاى غيار
 من الصفاه العديدة التي تشترك فيها جميع النباتاه .
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 فمن الاي أوجد ضات الخصائص ،وضاا التشابه ؟     
أوال يادل ضااا التشاابه علااى وحادة الصاانع ، علاى النحااو الااي اكرناات فاي عااالم     

 الفضاء .
 بل انه ليدل .      
باتاه : تحتاوي النباتااه يقول لورنس كولتون وضو أخصائي علوم الواباه والن     

علاى ضرمونااه تقاوم باأداء وظاائ  مختلفاة فيهاا ، ومان فصايلة ضاات الهرومونااه 
ه (( يقوم بانضاج ثمار الطماطم ، ويمناع  – 5 – 4 – 2مركب صناعي اسمه )) 

اسااتنباه البطاااطس عنااد خزنااه ، ويااؤدي الااى ساارعة نمااو األجاازاء الجاريااة عنااد 
 من الوظائ  الحيوية العديدة التي لم نكتشفها .زراعتها ، وربما يقوم بوير الك 

ممااا أبدعااه  –ضاااا الماانظم لعمليااة النمااو  –أو بعبااارة أصااح  –وضاااا الهرمااون     
الخالق األعظم مشابه لما استطاع االنسان أن يقاوم بتركيباه فاي المعمال بعاد تفكيار 

 يعد دليال على ما يسود ضاا الخلق من نظام وتدبير . –وتدبير 
منا في ضااا المقاام الطرياق التاي يسالكها النظيار المشاع لهااا المركاب داخال ويه    

( الداخلة في تكوين ضاا المركب ،  12أشجار الواباه ، فارة الكربون األخيرة ) ك 
( بطريقااة صااناعية ، وعندئااا يمكننااا اسااتخدام  14يمكاان أن تسااتبدل بنظيرتهااا ) ك 

التي يسلكها عند انتقاله من األوراق ضاا المركب الجديد لكي يحدد بكل دقة الطريق 
الى الساق الى الجاور ، بل يمكان فاوق الاك أن نعاين معادل حركتاه داخال النبااه ، 
وقااد يعااد الااك ماان وجهااة نظاار الخااارجين عاان الاادين مظهاارا لروعااة الطبيعااة ، أمااا 
بالنسبة لنا فانه دليل على قوة هللا الموجهة التي توجه كل ارة الاى حياث ينبواي أن 

 ، وترسم طريقها وتحدد مستقرضا. تكون
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ومن عجائب ما تكش  عنه ضات الدراساه ما يتبين مان أن ضااا الهرماون يبقاى     
ثابتا ال يتوير داخل النباه برغم ما يقوم به مان التفااعاله العديادة . . وأعجاب مان 
الك كله أنه مهما تويره الكمية التي توضع منه على سطح األوراق فانه ال يماتص 

اال قادرا ضائيال ، فالنبااه ال يحتااج مناه فاي اداء وظائفاه التاي تتصال بعمليااه  منه
 التحول الواائي اال قدرا يسيرا .

 ؟  (1)أفال يدل كل الك على نظام دقيق عجيب ، رسمه خالق قادر مدبر    
ومن أعجب ما يمكن لالنسان أن يطلع عليه من آثاار قادرة هللا فاي عاالم النبااه     

 المسماه )) جاك في لمقصورة (( .ضو الزضرة 
فلهاااا النباااه نوعااان ماان المجموعاااه الزضريااة ، اكااور واناااث ، وضااي تتكااون     

داخل مقصاوراه تضايق عناد منتصافها ، وياتم التلقايح بواساطة اباباة دقيقاة تادخل 
الى المقصورة ، وال تكاد تجتاز المنطقة الضيقة الوسطى حتاى تجاد نفساها ساجينة 

ق فقط ، بل بسبب توطية الجدران الداخلية بمادة شمعية منزلقاة ، ليس بسبب الضي
، يتعااار معهااا علااى الحشاارة أن تثبااه أقاادامها ، وعندئااا تاادور الحشاارة بصااورة 
جنونية داخل المكان ، فتعلاق ضباواه اللقااح بجسامها ، وبعاد قليال تتصالب جواناب 

د توطاى المقصورة بعض الشيء فتستطيع الحشرة الخروج بعد ان يكون جسامها قا
بهبواه اللقاح ، فااا زاره الحشرة مقصورة ماكرة أخرى تكرره العملية الساابقة 

. 
أما ااا دخله مقصورة انثى ، فانها تسجن في داخلها سجنا دائما حتاى تماوه ،     

ان النبااه فاي ضاات ، تها اليائسة للخروج تقوم بتلقايف األزضاار األنثاى وعند محاوال
شارة ، ألنهاا تكاون قاد أده رساالتها ، أماا عناد زيارتهااا الحالاة ال يهاتم بخاروج الح

للمقصوراه الماكرة فانها يسمح لها بالخروج ، ألنها ال تكون قد اده رسالتها بعاد 
 . ؟ !
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نه مان الصاعب علاى عقولناا ان كال كل ضات الشواضد على وجود هللا ؟ إأفال تدل     
أن يكون نتيجة توجياه محكام أنه ال بد ، ضاا التوفيق العجيب قد تم بمحض الصدفة 

 .(2)احتاج الى قدرة وتدبير 
دخلااه الااى  –لقااد دخلااه حيااه زيااارتي لجنااوب شاارقي آساايا منااا ثااالث ساانواه     

الوابة ، مع بعاض األخاوة مان أضال الابالد ، فأرشادونا الاى نبااه نجماي ال سااق لاه 
يمتااز  يمتد على األرض ، ويمتاز بأنه بمجرد لمسه أو ضاربه بعاود ، أو تحريكاه ،

بأنه يابل فورا ، فترتخي األوراق وتابل ، ومن ثم تلت  وتتجعد ، وكأن ضاا النباه 
يعلم أن خطرا قد داضمه ، ولالك يظهر نفسه بمظهر الميه وضو كثيار األنتشاار فاي 
الوابة . على أنه لو مره عليه حشرة من الحشراه التاي ال تتوااى باه فاناه ال يأباه 

قد تحركاه ، وكأناه يعلام أناه ال خاو  مان ضاات الحشارة وال لها وال يتأثر ، مع أنها 
 ضرر يلحقه .

الحياوان يتحارك فيكا  يتحارك  ولنا أن االنساان يتحارك بالعقال واالرادة ،وااا ق    
وأي عريازة ، وأي الهاام ، ضاا النباه ، وكي  يدرك العدو من الصديق ، فأي عقل 

 يوجهونه ضاا التوجيه .
لنباه كما ضي آياته في السماء واألرض وا النسان والحياوان نها آياه هللا في اإ    

. 
ان بعض األشجار في الواباه ترتفع في الجو ماا يزياد عان ثماانين متارا ويصال     

 2000متارا ، ويبلاد وزنهاا  9,5متارا ، وقطرضاا  31محيط جااعها عناد القاعادة 
أشااجار  طاان وال شااك أن جااارضا فااي معاادل ارتفاعهااا فااي الجااو أو يقاربااه ، وضااي

السيكويا في كاليفورنيا ، ومع كل ضاا الحجم المفارط الطاول العجياب نجاد أن المااء 
يرتفع من أعماق األرض وبصورة دقيقة منتظمة الى كل فرع ، وكل غصان ، وكال 
ورقة مهما دقه شاعيراتها ورق سامكها . مماا تعجاز عناه أضاخم مضاخة موجاودة 

 في العالم .
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بااه وأمثالاه ضاات القادرة الماصاة الكابساة ، لتوصال فمن الاي أودع في ضااا الن    
الماء الى ضاا االرتفاع الهائل في الجو بحيث لو قطعنا ورقة من أعلى ضات الشجرة 
لوجدنا الماء يتقاطر منها ؟ على أننا ال نرى فيها ما نجدت في المدن والعماراه من 

 األنابيب ، وال تحتاج الى وقود وطاقة ؟
الدالة على وجودت ووحدانيته وقدرته والتي تتجلى لنا في كل شيء أنها آية هللا     

 ؟

  َ{33 }وَميَااةٌ لَّهُاامُ الْاااَرْضُ الْمَيْوَااةُ أَحْيَيْنَاهَااا وَأَخْرَجْنَااا مِنْهَااا حَبأااا فَمِنْااهُ يَاااْكُلُون 

لِيَاْكُلُوا مِان  {34 }يُونِ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نََِّيلٍ وَأَعْنَااٍ وَفَ َّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُ

سُابْحَانَ الَّاذِي خَلَاقَ الْااَغْوَاجَ كُلَّهَاا  {35 }ثَمَرِ ِ وَمَا عَمِلَوْهُ أَيْادِيهِمْ أَفَلَاا يَ ْاكُرُونَ 

 {36}يس/مِمَّا تُنبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ أَن ُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ 
 

ِثُمَّ شََِِْنَا  {25 }أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبأا  {24 }هِ فَلْيَنُُرِ الْإِنسَانُ إِلَى  َعَام

ِ ا  بًا  {27 }فَاَنبَوْنَااا فِيهَااا حَبأااا  {26 }الْاااَرْضَ شااَ  {28 }وَعِنَبًااا وَقَنيااْ

مَّوَاعًاا  {31 }وَفَاكِهَاةً وَأَبأاا  {30 }وَحَادَائِقَ  ُلْبًاا  {29 }وَغَيْوُونًا وَنََْلًا 

 {32}عبس/امِكُمْ لَّكُمْ وَلِاَنْعَ
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 األدلة على وجود هللا
 عالم الحيوان – 4

 
نا نظرنا في الفقراه الماضية باين الساماء واألرض ، ورأيناا مان عجياب لقد قلب    

صنع هللا في قضاء الكون ، من خالل السياراه التي تسابح فياه ، وفاي األرض مان 
، لقاد رأيناا فاي الاك كلاه  خالل تكوينها والتوازن المدضش في نظامها وفاي نباتاتهاا

ماال يدلنا على وجود هللا فقط ، بل يفرض علينا اإليماان باه ، الساتحالة وجاود الاك 
 عن طريق الصدفة العمياء .

وفي ضات الحلقة سننظر في عالم الحيوان ، من خالل حياته وعرائزت والهاماتاه     
العجياب ، مماا ال يمكان ، لنرى بديع صنع هللا ، وبالد قدرته في ضاا العاالم الواساع 

توحياه  اأن يتحقق اال عن طريق قدرة قاصدة الى ضاات النتاائف التاي ساناكرضا ، بما
 لهات الحيواناه من الهاماه تتجلى فيها ضات القدرة .

إن الحشراه المسماة )) بيكروفاور (( تماوه بعاد أن تبايض مباشارة ، أي أنهاا     
ن ضاات الحيوانااه قبال ن الشيء العجيب أال ترى اريتها ، وأوالدضا ال يرونها ، ولك

عناية خاصة بجمع جثاث حيوانياة تضاعها بجاناب البايض ، لتصابح  أن تبيض تعنى
غااء لصوارضا متى خرجه ، فكي  عرفه ضاات الحشاراه أن بيضاها يحتاوي علاى 
صوار ، وأن تلك الصوار ستخرج وضي بحاجة الى غااء ،وأن ضااا الواااء يجاب أن 

 يوانية التي جمعتها لها قبل موتها ؟ أنه االلهام االلهي .يكون تلك الجثث الح
ومن عجائب خلق هللا وقدرته في الحيوان ، أن الحيوانااه المساماه )) يومبيال     

(( ماان أكلااة الحشااائش ، ولكاان صااوارضا تولااد ماان أكلااة الحيواناااه ، ولااالك تعمااد 
صااوارضا  أمهاتهااا الااى وضااع بيوضااها علااى أجساااد الحيواناااه ، حتااى ااا خرجااه

وجده ما تتواى به ، فمن الاي عر  األمهاه وضي من أكلة الحشائش أن أوالدضا 
 من أكلة الحيوان . . ؟
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ومان الماااضل فااي ضاااا الباااب الحيواناااه المسااماة )) أوديتياار (( أو )) ساافكس((     
فان صوار ضات الحيواناه متاى ولاده احتاجاه ألن توتااي بأجسااد حيوانااه حياة ، 

ن أمهاتهاااا ااا باضاااه عماااده الاااى اصاااطياد حيوانااااه تصااالح غاااااء ولاااالك نجاااد أ
لصوارضا ولكنها يجاب أن تبقاى حياة ألنهاا لاو ماتاه لماا أغتااى بهاا الصاوار ، مان 
أجل ضاا نراضا عندما تصطاد ضات الحيواناه ال تقتلها ، وانماا تضاربها ضاربة فتياة 

ة ماان فقاادان تاااضب حركتهااا دون اماتتهااا ، وماان ثاام تجمعهااا وضااي علااى ضااات الحالاا
الحركاااة ، وتضاااعها بجاناااب صاااوارضا ، فاااااا خااارج الصاااوار وجااادوا أماااامهم ضاااات 

 الحيواناه الحية الصالحة لواائهم .
ومن ضاا القبيال الحياوان المسامى )) اكيلوكاوب(( وضاو مان الحيوانااه الطاائرة     

وتمااوه بعااد أن تضااع التااي نراضااا فااي الربيااع ، ضااات الحيواناااه تعاايش منفااردة ، 
فال تارى صاوارضا ، وال الصاوار يرونهاا ، وضاات الصاوار عنادما  مباشرة ، بيوضها

تفقس البيضة عنها تكون على حالة ديدان ال تستطيع حماية نفساها مان أياة عادياة 
، كما أنها ال تستطيع الحصول على غااائها ، وماع الاك فحياتهاا تقتضاي أن تعايش 

  ضلكه .مدة سنة من الزمان في مسكن مقفل ، وضدوء تام ، واال
ولاا نارى األم عنادما يحاين وقاه بيضاها تعماد الاى قطعاة مان الخشاب ، فتحفار     

فيها سردابا طويال ، فااا اتمته على ما ينبوي أخاه في جلب اخيرة تكفي صاوارضا 
وبعاض االدران الساكرية ، فتحشاوضا فاي  –سنة ، وتلك الاخيرة ضي طلاع األزضاار 
تي بنشاارة الخشاب ، وتكاون منهاا عجيناة ، قاع السرداب ، ثم تضع بيضاه ، ثام تاأ

تجعلها سقفا على تلك البيضة ، ثم تأتي باخيرة جديدة تضاعها فاوق الاك الساق  ، 
ثم تضع بيضة أخرى ، وضكاا ، فتبني بيتا مكوناا مان عادة طواباق ، ثام تتارك الكال 

 .(1)وتموه 

                                                 
 . 513/  8دائرة معارف وجدي  (1)
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االنساني رغام  ر فيه العقلوضناك بعض األنواع من العناكب المائية تعمل ما يحا    
لاد صانع لنفساه عشاا ه من طاقة ، ان ضاا الناوع مان العنكباوه ااا اراد أن يما أوتي

من خيوط بيه العنكبوه ، ومن ثم تعمد ضات األنثى الى تعليق ضااا على شكل بالون 
البيه بشيء ما تحه الماء ، إال انه ال يكون منفوخا بعد ، ألنه لو كاان منفوخاا لماا 

تعمال علاى  –لى الماء ، ولالك تبدأ بعد انزاله الاى المااء وربطاه استطاعه انزاله ا
نفخه بطريقة عجيبة ، والك بأنها تخرج الى سطح الماء ، وتمساك وببراعاة فائقاة 
فقاعة ضوائية في شعر تحه جسمها ن وتحملها الى الماء ، ثم تطلقهاا تحاه العاش 

ارضا ، وتربيهاا ، وضاي وعندئاا تلاد صاو، ، ثم تتكرر ضات العملية حتى ينتفخ العش 
 آمنة عليها من ضبوب الرياح .

 
ان ضاا النوع من العنكبوه ياتقن عادة فناون مان النسايف القابال للتماساك وساط     

 . (1)الماء ، والدقة الهندسية والتركيب ، والمالحة الجوية 
ان االنسان ليعجب كل العجب عندما يرى ضات المشاضداه الناطقاة أن ماا يجاري     
مكن أن يكون عن طريق الصدفة ، وانما ضو عن طريق االلهام الااي تتجلاى باه ال ي

 القدرة االلهية في أدق مظاضرضا .
ال ، فماان الاااي علاام ضااات الحيواناااه ضااات الطاارق المتباينااة ماان أجاال تربيااة إو    

وفااي نطاااق مااا ، أوالدضااا ، وكاال منهااا يعماال فااي نطاااق مااا يصاالح الصااوار ال الكبااار 
 م واالستمرار ، رغم أنه قد ال يكون ممن أدرك والديه أو أحدضما ؟يضمن لهم الدوا

 انها آياه هللا التي تتجلى لنا في كل شيء .
 

 ِأَن يَنيْرِاَ مَثَالً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَاَمَّا الَّاذِينَ ممَنُاواْ فَيَعْلَمُاونَ  إِنَّ اللَّهَ الَ يَسْوَحْي

 {26}البِرة/هِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَ َرُواْ فَيَُِولُونَ مَاََا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّ

 
  

       

                                                 
 . 119اليمان ص / العلم يدعو ل  (1)
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ِِنيَ  لَ بِااهِ إِالَّ الْ َاسااِ لَ بِااهِ كَثِاارياً وَيَهْاادِي بِااهِ كَثِاارياً وَمَااا يُنيااِ أَرَادَ اللَّااهُ بِهَااذَا مَااثَالً يُنيااِ

 {26}البِرة/
 

 الحار عند الحيواناه :
 

 حراسة عند اإلنسان ، والسيما عند الجياوش النظامياة وفايإننا نعر  نظام ال      
 حاااله الخطاار . . إال أن ضااا النظااام ال يمتااز بااه اإلنساان فحسااب ، بال ضااو موجااود

 عند كثير من الحيواناه األخرى .
 

 فالفيلة مثال عندما تريد أن تشرب ، يخرج قائدضا في الليل من الوابة ،     
ء ، بحياث ال يسامع صاوه أقداماه علاى األرض ، ويمشي نحو الماء في خفة وضدو

أو احتكاك جسامه باأوراق األشاجار ، ثام يقتارب مان المااء ، ويقا  ضنااك مادة مان 
الزمان مصويا بأانيه ليلتقط أخ  األصواه ، وبعاد أن يطمائن إلاى أناه ال يوجاد أي 

خطر ، يرجع إلى أصحابه ليصطحب معه خمسة منهم ، ويضع كال مانهم فاي مكاان  
لحراسة والمراقبة ، فيفهم كل منهم مهمته ويقوم بها على أكمال وجاه ، ثام خاص ل

يعود إلى األدغال ثانية ، ويجمع حوله القطيع ، ويخرج به في حار وصمه ، حتاى 
يصل إلى الحراس ، وضناك يترك القطيع ، ويمشي وحدت نحو الماء ، ويقا  بقرباه 

المكان تماما ، أعطى إشاارة مدة وجيزة بحار وصمه ، حتى إاا اطمأن إلى سالمة 
إلى القطيع الاي ينساب إلى الماء ويشرب حتى يروى ، ويعاود مسارعا إلاى الواباة 
، وبعد الك يأتي دور الحراس ، فتارد المااء فارادى ، وكلماا شارب أحادضا عااد إلاى 
مكانه في الحراسة ، وأخيرا ينزل القائاد إلاى المااء ، ويشارب ، ثام يجماع الحاراس 

 الوابة . ويعود بهم إلى
 

وإاا وقع في أثناء الموادرة حادث يثير الشك ، لجأه الفيلة إلى الفرار ، وإاا        
 كان معها الصوار ، فإنها ال تاضل عنها لهول المفاجأة وال تنساضا ، ولالك تحرص 
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 منها بين فيلين كبيرين ، يدفعانه أثناء فرار القطيع ، على وضع كل صوير
 لسقوط ؟ ! ويحوالن بينه وبين ا

 
 

 الهندسة عند الحيواناه :
 

 قد يمضي اإلنسان سنواه طويلة من حياته الدراسية حتى يتمكن من         
 الحصول على شهادة في الهندسة تخوله بناء السدود ، ولم نر قط أن إنسانا 

 ما في الحياة ولد من بطن أمه مهندسا بالفطرة ، فالعلم بالتعلم . . ؟
 

القندس ص كلب الماء ص يولد من بطان مهندساا ؟ أناه ال يحاب المااء إال إال أن        
 ساكنا ، اا عمق معين ، فيبني بيته وسط الماء بعيدا عن الائاب والحيواناه 

 المفترسة .
 

 وإاا لم تتوافر في الماء الشروط الضرورية لمعيشته ، سعى بنفسه إلى       
سارعته ، ويحجاز أماماه كمياة كبيارة تحقيقها ، فيبني سدا عبار النهار ليخفا  مان 

 من الماء ،ويتكون بالك حوض عميق يقيم فيه مسكنه .
 

والمواد المطلوبة لبناء السد ضي األخشاب والحجارة والطين ، فيحصال علاى        
األخشاااب ماان األشااجار التااي يقطعهااا ماان جاااورضا بأساانانه الحااادة ،وبطريقااة فنيااة 

، والاك بحفار سااقها حتاى يصاير علاى شاكل ماضلة تؤدي إلى ساقوطها  فاي النهار 
مخروطين متقابلين ،فإاا سقطه في النهر عمد إلى جمع فروعها حول سااقها ، ثام 
وضع بينها كمياه كبيرة من الحجاارة والطاين ، فتتماساك أجزاؤضاا ، وتصابح سادا 

 يرفع مستوى الماء .
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لجأ إلى حيلاة  اد بين جانبة ي شجرة واحدة لالمتدوإاا كان النهر واسعا ال تكف      
ها فاي المااء بعضاها فاوق بعاض ، وأقام الساد كلاه مان قطاع خشابية يكدساأخرى . 

ويحصل على الخشب من األشجار التي يقطعهاا ، بحياث يساقط علاى األرض ال فاي 
، ويناازع عنهااا قشاارتها ، ثاام يقطعهااا إلااى أجاازاء الماااء ، ويفصاال عنهااا فروعهااا 

، وضاو ال م وستة ، حسب قدرته على نقلها إلاى المااء يتراوح طولها بين ثالثة أقدا
يحملها ، ولكنه يدحرجها بقدميه ، األماميتين محافظا على اتزانه أثناء الاك بتثبياه 

 ايله العريض على األرض .
 

 عدد كبير من األشجار ، وقد يكون موضعها وتستدعي إقامة السد قطع     
دا شااقا ، وفاي مثال ضاات الحالاة يحفار بعيدا عن الماء ، ويساتلزم نقال أجزائهاا جها

صويرة تخرج من النهر ، وتصل إلاى مكاان قرياب مان الشاجرة ، ثام يادحرج ترعه 
 القطع وضو سابح ، حتى يصل بها إلى موقع السد .

 
 الخشب في النهر من جانب إلى آخر ، يقويها بالطين  أكواموبعد أن تتكدس      

      والحجارة من الوابة أو الصخور  ،والحجارة ، فينقل الطين من الشاطئ   
المجاورة ، وضو يحملها بين اقنه وكفياه العريضاتين ، بحياث يساتطيع أن يحمال    

 حجرا وزنه ستة أرطال .
 

 ويثابر القندس على عمله حتى يكتمل بناء السد ، الاي قد يبلد طوله أحيانا      
ناه سارعة المااء شاديدة فإناه ، إال إاا كامتر ، ضو في الوالب يبنياه مساتقيما  400
 قوة اندفاع الماء .مقوسا ليقاوم  هيجعل

 
، ولكناه يكاون أشابه وضاا السد ال يمنع تسرب الميات من خالل فجواته الضيقة      

كمياااه ضائلااة ماان الماااء ، بحيااث يرتفااع الماااء إلااى نساابة بمصاافاة تحجااز وراءضااا 
التاي لتيار مساوية لكمياة المااء لما يريدت ، وتكون كمية الماء التي يجلبها امالئمة 

 تتسرب من 
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 الشقوق ، وبهاا يضمن القندس بقاء ارتفاع الماء ثابتا على النحو الاي يريدت .
 

 ، وإنما يقوم به مجموعة من القنادسوضاا السد ال يقوم به قندس واحد        
 تتعاون تعاونا تاما من أجل بنائه ، وإقامة المساكن فيه .

 
لمسااكن ماان نفااس المااواد التااي تسااتخدم فااي إقامااة السااد ، ويختااار لااه يبنااى او     

 موقعا على السد نفسه ، أو فوق جزيرة في حوض الماء الناشئ من السد ،أو
الخااارجي بااالطين الاااي يجمااد علااى حافااة عاليااة ماان الشاااطئ ، ويوطااي سااطحه 

ويتصلب وقه الشتاء ، وتكاون حظيارة الناوم فاوق ساطح المااء لتصال إليهاا أشاعة 
، ويتخللها الهواء ، أما المخزون فيكون تحاه ساطح المااء ، وفياه توضاع الشمس 

 مؤن الشتاء .
 

 عن جميع الاخيرة ، عمد القندس إلى وضع بعض وإاا ضاق المخزن      
 بعيدا عن السكن ، وفي  ااألغصان تحه الماء ، وتثبيتها بالحجارة حتى ال تطفو

 نه ال يجمد حول األغصان لكونها في قاع الشتاء إاا تجمد سطح الماء الخارجي فإ
 الحوض بعيدة عن السطح ، ويستطيع القندس أن يووص تحه الجليد ، ويصل 

   )!(إليها ويحمل جانبا منها ليشبع جوعه .
 

 فمن الاي علم القندس ضاا الفن المعماري العظيم ، من الاي علمه أن      
ويجعلاه منحنياا إاا كاان دفاع المااء ، يجعل السد مستقيما إاا كان دفع الماء ضاعيفا 

، مان الااي علماه قطع األشجار ، وحفر الترع لنقلهاا قويا ، ومن الاي علمه كيفية 
 أن يثبه غااءت بعيدا عن سطح الماء حتى ال يتجمد حوله في الشتاء .

 
 يعجز عنه اإلنسان المفكر دراك وتصميم شك أنه إنما يعمل ضاا بناء على ا ال     

. الشك أن ضاا أثر من آثار القادرة اإللهياة فاي الهاام الحيوانااه مثال ضاات  الناطق .
 الفنون . 

 
 
 
 
 
 

       
     

 
 الحيواناه المضيئة 
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 أجزاء مختلفة من جسمها يهديها ينبعث ضوء من ضناك كثير من األسماك      

 لئة بضوء أخضر .الطريق ، ضنالك أحياء على شكل نجوم مت 
 

 ك ثعابين مائية يصدر عنها نور كهربائي أبيض .وضنا    
 
 وضناك سرطاناه لها قرون استشعار تنبعث منها موجاه ضوئية زرقاء وضات    

 م تحه سطح الماء ، حيث الظالم الدامس ، 1200تعيش على بعد المخلوقاه 
 ولالك كان ال بد من ضات اإلضاءة لتعر  الطريق ، وإال كانه الكارثة .

 
 د نوع من حيتان سليمان له ص  من المصابيح الطبيعية ممتد على لقد وج   

 طول جسمه .
    
 له صفان من المصابيح الحمراء ، ومئاه من ونوع آخر من السمك األسود   

 البقع المضيئة .
 
 وضناك أسماك كبيرة تتحرك كأنها كتل متوضجة .  
 
 ن من األجسام في بعض األماكن مئاه المالييوفي بعض األحيان تتجمع    

 الصويرة المضيئة لتقلب قاع البحر إلى كتلة من الضياء ؟
 
 وبعض األسماك تستطيع أن تطفئ نورضا إاا اقترب منها عدوضا ؟   
 
 وضاا النور ال ينبعث فقط من حيوان البحر فهناك أنواع أخرى من حيواناه     

  (1)رية ،والديدان فافس المضيئة ، والحشرة الناالبر تبعث مثل ضاا النور كالخ
 المضيئة . كي  وجد ضاا ؟ ومن الاي أوجدت ، ولمااا لم تكن كل األسماك 

 مضيئة ، ومن الاي رتب ضات األنوار على ضات األشكال الهندسية ، ومن الاي علم 
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السمك أن يطفئ نورت إاا داضمه عدو أو خطار . . . ؟ إنهاا آياة هللا الناطقاة بقدرتاه 
 وعظمته .ووحدانيته 

 
 ضجرة الحيواناه 

 
 ، أولقد عر  كثير من الحيواناه بالهجرة إلى موطن آخر ، فرار من البرد      

 رغبة في الد ء ، أو لواية أخرى سوى ضاا ،والسيما الطيور ، ونحن ال نريد 
أن نااتكلم عاان ضجرتهااا جماعاااه جماعاااه وفااي وقااه محاادد ماان كاال عااام ، وكأنهااا 

د يجمعه  في وقه معين ، ويسيرت باتجاات معاين، واحجيش نظامي يأتمر بأمر قائد 
 وال يعصى له أمرا طيلة سفرت التي ربما بلوه آال  األميال ، وإنما نريد 

 نتكلم عن بعض الورائب في ضجرة ضات الحيواناه .أن 
 

 فهناك طائر معرو  ص بخطا  البحر ص ويسكن في المنطقة المتجمدة     
 عندما يأتي فصل الشتاء ، يبدأ ضاا الطائر ، والشمالية ، ويربي صوارت فيها 

الكارة األرضاية طاائر بجناحياه، إلاى أن يصال إلاى برحلة طويلة المدى ، يعبر فيهاا 
المتجمدة الجنوبية ليتمتع ضناك بالصي  ، إال أنه ال ينساى موطناه األصالي المنطقة 

بعاد أن  ، فيدعوت الحناين للعاودة إلياه ثانياة عنادما يعتادل الجاو ، فيرجاع مسارعا ،
الرحلة حوالي عشارين ألا  ميال . . ، وضاو فاي ضاات الرحلاة ال يجاد يقطع في ضات 

 قائااد يقااودت ، وال يملااك وسااائل المالحااة الجويااة التااي يسااتعين بهااا اإلنسااان لتحديااد
االتجات . . إال أنه ال يضل أبدا طريقه ، ال في الاضاب وال في العودة . . على أنه قاد 

صوارت التي لم تتدرب بعد على الهجرة قبل اليوم ، وماع  يكون معه في ضات الرحلة
ضاا فإن ضات الصوار ال تضل طريقها ، وتستطيع أن تجتازت وحدضا دون حاجاة إلاى 

 جنسها .إرشاد الكبار من أبناء 
 
وأما اللقلق فإنه يطير شتاء من ألمانياا وضولنادا والنمساا مساافة خمساة آال        
م جنوبهاا حياث يجاد الجاراد ، وضاو طعاماه المفضال . ل حتى أواساط أفريقياة ، ثامي

 فمن 
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 الاي ألهمه أن طعامه في الك المكان على بعد آال  األميال ؟
 

 واألعجب من ضاا كله ما حدث ألحد الصيادين ، حينما صوب بندقيته إلى         
الدافئااة فاارارا ماان الباارد الزاحاا  إلااى أول فااوج ماان الطيااور القادمااة إلااى شااواطئنا 

أوروبا ، فاصطاد ببواء معمرا ، مكتوبا على طوق من النحاس حول سااقه ص ال شم
ببواااء معماار ، اعتاااد الساافر ألمريكااا ، ويعااود منهااا كاال عااام . . وضااو ضاارير . . ص 

 .  )!(مكتب ضجرة الطيور بالنرويف التوقيع 
 

 أن الكريم من ضاا الخبر المثير ، والسيما إاا عرفه أال تعجب أيها القارئ       
اإلنسان الضرير ال يستطيع أن يسير فاي األرض التاي عرفهاا وخبرضاا إال بواساطة 

شد ؟ . . ال بد لإلنسان أن يدضش لهاا الخبر الاي تتجلى فيه أعظم عصا وقائد ومر
 .آياه القدرة في ضجرة ضاا الحيوان األعجم األعمى 

 
فقااط ، باال  ماان خااواص الطيااورإلااى المااوطن األصاالي وليسااه الهجاارة والعااودة     

 تتص  بهات الصفة. ضناك كثير من الحيواناه األخرى
 

 فهاا سمك السلمون الصوير يمضي عدة سنواه في البحر ، ثم يعود إلى     
نهرت الخاص به ، بل إنه يصعد جانب النهر الاي يصب عندت النهير الااي ولاد فياه 

يار الااي ولاده ، واألعجب من ضاا كله أن ضاات السامكة إاا نقلاه إلاى نهيار آخار غ
أنه ليس بجدولها ، ولالك تشاق طريقهاا خاللاه ، ولاو فيه ، فإنها تدرك على الفور 

 كان ضد التيار لتعود إلى نهرضا األصلي .
 

 واألعجب من ضاا ثعبان الماء ، الاي يسلك عكس مسلك سمك            
 رك السلمون ، فإن ضاا المخلوق العجيب إاا اكتمل نموت ضاجر من مختل  الب

 واألنهار ، وإاا كان في أوروبا قطع آال  األميال في المحيط قاصدا األعماق 
    السحيقة جنوبي برمودا ، وضناك تبيض ومن ثم تموه .
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وأما صوارضا فبعد خروجهاا مان بيضاها ال تملاك أياة وسايلة لتعار  بهاا     
،  اوعنااد الااك تعااود أدراجهاا  ،شاايء ماان تاريخهااا ، سااوى أنهااا فااي ميااات قفاارة  أي

، وماان ثاام إلااى كاال نهاار أو الاااي جاااءه منااه أمهاتهااا طريقهااا إلااى الشاااطئ  وتجااد 
كال المياات آضلاة بثعاابين بحيرة ، أو بركة صويرة جاءه منه األمهاه ، ولالك تظال 

 البحار .
 
  ،لقد قاومه ضات الثعابين األمواج المتالطمة ، والتياراه القوية العاتية    

 بته لإلمداد والعواص  ، حتى إاا اكتمل نموضا ، دفعها قانون خفي إلى وث
 حيث كانه .الرجوع 

 
ولم يحادث قاط أن صايد ثعباان مااء أمريكاي فاي مياات أوروبياة ، أو ثعباان   

 .ماء أوروبي في الميات األمريكية 
 
ولالك نجد بطئا في نماء ثعبان الماء األوروبي لمدة سنة أو أكثر ليعاوض   

 التي يقطعها ، بينما ال نجد ضاا في الثعبان األمريكي .زيادة مسافة الرحلة من 
 
                                                  فمن أيان نشاأ ضااا الحاافز لتلاك الحيوانااه للهجارة مان مواطنهاا ، ومان     

اشاها للعودة إليها ، وكي  عرفه الطيور مواطنها األصلية ، ورجعاه تبناي أعشثم 
في نفس األماكن التي كانه فيها ، وكي  عر  ثعبان البحار موطناه األصالي الااي 

، إناه لواز ال قبال خروجاه إلاى الحيااة ه مع أناه لام يرضاا ، بال ماتاه مضاجره منه أ
االعتارا   يملك اإلنسان أمامه إال أن يعتر  بعجزت عندت ، ومن ثم ال يجاد بادا مان

 ضات الظواضر المدضشة ، وراء بقدرة  خالق حكيم  اي قصد وتدبير 
 ، إال أنها قوة هللا و قدرته ..العجيبة التي يستحيل أن تصدر عن صدفة عمياء 

  َََلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُل  شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاَنَّى تُؤْفَكُون/{62} افر 
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 بين جميع الحيواناه مظاضر مشتركة 
 

 ـ التكاثر :1
 

من األشياء العجيبة التي تشترك فيها جميع الكائناه الحياة القادرة علاى     
التكاااثر السااتمرار الحياااة ، وبقاااء األنااواع ، وضاااا التكاااثر يااتم بطاارق مختلفااة كلهااا 

، ففي حالة تميز الاكر عان األنثاى  ياتم الاك عان طرياق تؤدي إلى الهد  المنشود 
عان األنثاى والاك نااه ال يتمياز فيهاا الااكر تلقيح الاكر ل نثى ، إال أن بعض الحيوا

 كاألميبيا.
  ، ومااع الااك فإنااه يتكاااثر وينجااب فاألميبيااا حيااوان ال يتميااز فيااه اكاار عاان أنثااى     

الارية ، مع أنه حيوان أولي مكون من خلية واحادة ، وياتم تكااثرت بطريقاة عجيباة  
تحول إلى حياوان ال ا يم، وكل قسم منه، والك بانقسام الحيوان الواحد إلى قسمين 

 قسم أيضا بدورت إلى قسمين وضكاا .نيلبث أن ي
 

فإن ضااا الحياوان ضاا إاا كانه الظرو  مالئمة ، وأما إاا كانه غير مالئمة 
ويتكااثر ماراه يفرز حول جسمه  حوصلة ص كيسا ص ثم ينقسم داخل ضات الحوصالة 

 عديدة حتى تصير الظرو  مالئمة .
 
 من ضات الحيواناه األولية إاا كاناه ظارو  الحيااةوفي الحيواناه األرقى   

تحول دون التقاء الاكر بااألنثى ، فاإن الحياوان يصابح فاي ضاات الحالاة أنثاى واكارا 
األنثوياة والاكرياة معاا مماا يساهل في نفس الوقه ، يضام جسامه أعضااء التناسال 

اه فااي القنااوفرصااة اللقاااح وإنجاااب الاريااة ، والااك كالاادودة الكبديااة التااي تعاايش 
المرارية لبعض الحيواناه حيث يصعب على أحد الجنسين التنقل والتحاول فاي ضااا 

 المكان الضيق للعثور على الجنس ا خر .
 

وفي الوقه نفسه إاا حدث والتقى حيواناه من ضات الديدان فمن الممكان أن 
 يتم التلقيح العادي حيث يصبح أحدضما اكرا ، وا خر أنثى . 
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 ن الصد  في آن واحد ، لهد  واحد ، وفي حيواناه إن حدوث ماليي     
 مختلفة ، وبوسائل متباينة ، وال يقرت العلم ، وال تقرت الرياضياه ، وفي          

 ضات الحالة ال بد من التسليم بوجود قوة خالقة  مدبرة وراء كل ضاا  
 التخطيط .

 

 ـ الوريزة الجنسية : 2
 

 ء الوريزة الجنسية التي تجعل الاكر        ومن األشياء التي حيره العلما    
 جاب إلى الاكر ، ولوالضا لما استمره الحياة،ب إلى األنثى واألنثى تناينج

 االلتقاء  ويكاد يكون الهد  الرئيسي لبقاء بعض الحيواناه ضو إتمام 
 الجنسي ، ثم بعد الك يموه الحيوان ، والك كابابة مايو ، التي ال تزيد 

 ضعة أيام ، وضي في ضات األيام ال تتواى ، ألنها ال توجد بها حياتها عن ب
 وظيفتها الرئيسية في ضات الفترة أجزاء للفم تصلح لتناول الطعام ، وإنما 

 القصيرة من العمر ضي التقاء الاكر باألنثى إلنجاب الارية حيث تموه األم 
  ب ؟ ، بعد أن تكون قد أده وظيفتها وكالك يموه األبعد الك مباشرة 

 

      ـ تعويض األجزاء المفقودة : 3
  

ومن الصفاه األخرى التي توجاد فاي جمياع الحيوانااه ضاي القادرة علاى     
 تعويض األجزاء المفقودة وتوجد بدرجاه مختلفة في الكائناه الحية .

 
ففااي حيااوان ص الهاادرا ص مااثال شاايء عجيااب ، يصاافه العلاام وال يسااتطيع   

 رت .تفسي
 

فهاااا الحيااوان يعاايش فااي الماااء ، وضااو أنبااوبي الشااكل ، ال يزيااد طولااه عاان 
بعض مليمتراه ، او قاعدة مقفلة وفتحة أمامية تستخدم كفم لدخول الطعاام ، وفاي 

وحااول تلااك الفتحااة الوقااه نفسااه تسااتعمل كفتحااة شاارجية تخاارج منهااا الفضاااله ، 
 الجسم . يوجد عدد من الزوائد المجوفة يتصل تجويفها بتجوي 
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 إاا قطعنا ضاا الحيوان إلى نصفين نص  علوي ونص  سفلي ، فإننا     
 في كل نص  تتكاثر بحيث تستكمل األجزاء الناقصة  نجد أن بعض الخاليا 

 النتيجة تكوين جانبين يشبهان الحيوان األصلي ، بل لو قطعنا  ، فتكون 
 انا مستقال .الحيوان لعدة أجزاء ، ألتم كل جزء نفسه ، وأصبح حيو

 
ماان طبقتااين ماان الخاليااا ، طبقااة ويتركااب جاادار الجساام لهاااا الحيااوان    

خارجيااة ، وطبقااة داخليااة تحاايط بااالتجوي  الااداخلي للجساام ، وفااي كاال طبقااة ماان 
، فمعظام الطبقتين توجد أنواع مختلفة مان الخالياا ، لكال ناوع منهاا وظيفاة محاددة 

مايااة جساام الحيااوان ، أمااا الطبقااة خاليااا الطبقااة الخارجيااة وظيفتهااا األساسااية ح
الداخلية فوظيفتها الرئيسية ضضم الوااء الاي يبتلعه الحيوان من خاالل الفام ، ولاو 

كمااا يقلااب الجااورب ، فااإن الخاليااا الخارجيااة تصاابح داخليااة ، قلبنااا ضاااا الحيااوان 
والداخليااة تصاابح خارجيااة ، ولكاان العجااب الاااي حياار العلماااء ضااو أن الخاليااا التااي 

خارجية ال تلبث أن تهاجر نحو الداخل والخالياا الداخلياة تهااجر نحاو  ن أصبحه ا
الخارج ، لكي يعود تركيب الحيوان علاى ماا كاان علياه ، ولاو لام يحادث الاك لمااه 

 الحيوان ، ألنه يبقى بدون خالياضا .
 
ل أن تنسب كل ضات األمور إلى الصادفة ، بال ال باد أن تكاون إن من المحا   

اع حكيم ، يتجه لهد  واحد معين ، وضو الحفاظ علاى حيااة الفارد ، نتيجة لتدبير و
 أنه تدبير هللا وقدرته .

 

 ـ الوااء :4

 
جميع الكائناه الحية تتواى ، والحيوان يحصل على غاائه من مواد إن      

نباتية أو حيوانية ، والوااء الاي يتناولاه الحياوان ال باد أن يهضام ليمتصاه الجسام 
 .وعملية الهضم عملية معقدة ، ال مجال لشرحها ضنا ا ن ويستفيد منه ، 

 
 وال أريد أن أتكلم على طريقة الوااء عند اإلنسان ، وإنما نريد أن نرى   
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 طريقة الوااء عند الحيوان وحيد الخلية ، األميبيا ، إا تتم عملية التواية 
  بطريقة عجيبة ، إا تمتد من ضاا الحيوان المجهري أارع تلت  حول

 الموجودة حوله في الماء ، والتي قد تكون حيوانا أصورالمادة الواائية 
 منه جسما أو نباتا وحيد الخلية أصور منه ، والمواد الواائية في ضات 

 إاا كانه حيوانا أصور منه ، وقد تكون ثابتة إاا الحالة قد تكون متحركة 
 كانه نباتا .

 
 ان المجهري البسيط ، الاي ال  ومن العجيب أن األميبيا ، ضاا الحيو    

 الثابتة يوجد به مخ أو جهاز عصبي ، نجدت يفرق بين المواد الواائية 
 والمواد المتحركة ، فإاا كان الوااء متحركا فإن أارع األميبيا تمتد بحار 

 بعيدا عن الحيوان لكي ال يهرب ، أما إاا كان الوااء ثابتا فإن األارع تمتد  
 ال احتياط وال حار.حوله مالصقة له ب

 
 كي  يدرك ضاا الحيوان المجهري الاي ال مخ له وال عصب وال عيون     

 وال حواس ، مثل ضات األمور الدقيقة الماضلة ؟
 

 وإاا ما أطبقه األارع على المادة الواائية ، أصبحه في داخل الجسم،    
 م ضاضم األميبيا في إفراز أنزيمحاطة بقطعة ماء ، وعند الك يبدأ جسم 

 حامض ، ليقتل الفريسة التي التهمها ، إاا كانه ال تزال حية ، وبعد الك    
 وأما الحكمة في الك فهي أن أضم األنزيماه وضو   يفرز أنزيما قلويا ، 

 األنزيم الاي يهضم المواد البروتينية ال تعمل إال في وسط قلوي . . ؟
 

 ي الاي مره على البشرية آال فمن الاي علم األميبيا ضاا الفن الكيماو    
 السنين وضي تجهله . . ؟ ! 

 
 ـ تبادل الشعور :5
 

 إن ضناك وسائل لم يتعرفها اإلنسان بعد . .؟ تستطيع الحيواناه         
 التفاضم بواسطتها .
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 فها ضو طائر ص الطيطوى ص يحلق في الجو ويدور ، وال تمر سوى       

 وراءت في وقه واحد ، مما أثار  يطوى دقائق حتى تطير كل طيور الط
 عجب العلماء ودضشتهم .       

 
     ،وإاا راقبه ضجرة الطيور ، وجدتها تتجمع في وقه واحد من السنة          

 نزله إلى األرض      وتطير في أسراب ، وباتجات واحد ، وإاا أراده االستراحة     
 تمر بأمر أمير واحد .دفعة واحدة ، وكأنها جيش نظامي يأ      

 
 تملك جهاز إرسال يجهله اإلنسان حتى يومنا  ااألنثى فإنهوأما الفراشة          

 ضاا كل الجهل ، كما أن الفراشة الاكر يملك جهاز استقبال بهاا الشكل ، فإاا     
 ما أراده الفراشة األنثى أن تستدعي الاكر فإنها ترسل إليه إشارة خفية ،        
 رغم ضاا يتلقى تلك اإلشارة ويجيب     قد يكون الاكر على مسافة بعيدة ، ولكنه و   
 الطلب ، ويأتي مسرعا ، مهما حاول اإلنسان تضليله بما ينشرت من روائح ،     
 أنهما جهاز إرسال واستقبال عجيبان . . ؟ !    
 

 ، فتصدر صريرا فإنها تحك ساقيها أو جناحيها معا وأما الجندبة األمريكية        
 يسمع في الليلة الساكنة لمسافة نص  ميل ، والك بهزضا ستمائة طن من الهواء

 كما فعله الفراشة .، لتنادي رفيقها 
      

 إن اإلنسان المعاصر الاي سابق بمخترعاته الخيال ال زال عاجزا عن أن       
 مثل ضات النداءاه الااتية .يصدر 

 
 أن يصل لمرحلة الفراشة في إصدار مثل ضات المكالماه  إن اإلنسان إاا أراد     

ل جهااودا مضاانية الااتيااة التااي ال تحتاااج ال لماااء وال لكهرباااء ـ يجااب عليااه أن يبااا
 لعشراه السنين ـ على أنه ربما عجز عن الوصول إلى مرحلتها المتطورة . . ؟

 
يادل علاى أنهاا مان  أو ليس في كل ضات العجائب ـ التي ال تتناضى لكثرتها ـ ما       

 المحال أن تكون نتيجة للصدفة . . ؟ 
 

أو لاايس فيهااا مااا ينااادي صااباح مساااء لياادل اإلنسااان الجاحااد والمااؤمن علااى       
 السواء 
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 أنه ال إله إال هللا الاي أتقن كل شيء ، وأحكم كل شيء خلقه ، وأن كل             
 و آياته ومعجزاته بلى إنها ما في ضاا الكون من مظاضر العظمة إنما ض        
 مظاضر القدرة التي ال يجحدضا إال مكابر أو معاند . .         

 

 ديدان الفيالريا :    

      
أماار عجيااب حااار العلماااء فيااه فتاارة ماان الاازمن إلااى أن وماان ضاااا القبياال           

 نوصلوا إلى سرت أال وضو دورة حياة الديدان التي تسبب مرض الفيل ،وضي ديدا
الفيالريااا ، تعاايش ضااات الااديان فااي طورضااا الكاماال فااي األوعيااة الليمفاويااة والواادد 

لإلنسااان ، وتسااد األوعيااة الليمفاويااة ،فتساابب تضااخم بعااض األعضاااء ، الليمفاويااة 
وعلى األخص الساقين أو إحداضما ، حيث تصبح ساق اإلنسان في حجم ساق الفيال 

. 
 

 داخل األوعية الليمفاوية ، وتنتف ديدانا ا وتتزاوج ضات الديان أثناء وجودض       
إلى األوعية الدموية ، وإاا بقيه ضاات الديادان  ةصويرة تنتقل من األوعية الليمفاوي

في األوعية الدموية فإنها تعجز عن إتمام دورة حياتها ، إاا ال بد لها أن تنتقل إلاى 
إنساان ى عادوى جسم بعض أنواع البعوض ، لكي تتم تلك الدورة وتصبح قادرة عل

آخر ، فإاا امتصه البعوضة دم إنسان مصاب ، فإنها تمتص مع الدم عددا من ضات 
الديدان الصويرة التي تنمو داخل جسم البعوضة حتى يكتمل نموضا ، وتصبح قاادرة 
علااى عاادوى اإلنسااان إاا حقنتهااا البعوضااة فااي دمااه أثناااء عمليااة امتصاصااها لاادم 

 إنسان سليم .
 

العلماء الحصول على ضات الديدان من دم المصابين بهااا المارض  ولقد حاول       
حدث شيء عجياب،في إحادى ء بالفشل ، إلى أن ، ولكن جميع محاوالتهم كانه تبو

فأخاا عيناة عمله حتى ساعة متاأخرة مان الليال الليالي كان أحد العلماء ساضرا في م
وفااوجئ ماان دم إنسااان مصاااب بهاااا الماارض ، وفحصااها ، تحااه الميكروسااكوب 

أخاا عيناة أثناء  النهاار فاي الياوم التاالي عدد ضائل من ضات الديدان ، وفي  بوجود 
من المصاب نفسه ، فلم يجد للديدان أثرا ، واحتار في تفسير ضات الظاضرة العجيباة 
 ، لمااا توجد في عينة الدم إاا أخاضا من المصاب ليال ، وال توجد إاا أخاضا نهارا.
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 الديدان الصويرة تهرب إلى األوعية الدموية الداخلية في وأتضح أن تلك     

 أثناء النهار ، ثم تعود إلى األوعية الدموية القريبة من سطح الجلد ليال .
 

 والحكمة من الك ضي أن البعوض الاي يتواى على دم اإلنسان ال ينشط إال       
ة مان ساطح الجلاد القريب أثناء الليل ، ولالك فإن الديدان تنتقل إلى األوعية الدموية

لاايال ، لكااي يااتمكن البعااوض ماان امتصاصااها مااع الاادم ، لتااتم دورتهااا داخاال جساام 
 البعوضة .

 
 ، إنها مجهرية ال ترى إن ضات الديدان ال تدري شيئا ، وال تعر  شيئا        

ولاالك فهاي تعارض نفساها  لبالعين ، ولكنها تدرك أن البعوض ال يأتيها إال في اللي
 له .

 
فماان الاااي علمهااا ضاااا وضااي لاام تاارى البعااوض ، ولاام تعااش معااه ، وال تعاار        

 شيئا  عن وقه نشاطه أو خموله .
 

 ال شك أنه اإللهام اإللهي في أبدع صورة وأغربها ، ليدل على عظمة هللا      
 وقدرته .

 

 النمل : 
 
هياة فاي ضااا لنتوغل ثانية في عالم الحيوان ، لنتمتع بمشاضدة عجائب القدرة اإلل   

العااالم الملاايء باألساارار ، ولننظاار إلااى النماال ، ضااات الحشاارة الصااويرة التااي تشاابه 
، من بنااء المادن ، وشاق الطارق ،وحفار اإلنسان إلى حد كبير في كثير من عاداته 

األنفااااق ، وتخااازين الطعاااام ، وإقاماااة الحااادائق ، والعناياااة بالزراعاااة، واساااتئناس 
 ب ، وأخا األسرى .الحيواناه لخدمتها ، وشن الحرو
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 إن اإلنسان عندما يسمع ضاا الكالم يتوضم أننا نتكلم من وحي الخيال ، إال         
 أنها الحقيقة التي غفل عنها كثير من الناس .

 
 لقد استأنس النمل مئاه األجناس من الحيواناه األدنى منه شأنا ، قبل أن       

نين ، ولقاد وجاد نحاو ألفاي ناوع مان يوجد اإلنسان على ظهار األرض بمالياين السا
ضااات الحشااراه المختلفااة داخاال مساااكن النماال الاااي نجااح فااي استئناسااها بينمااا لاام 

 .يستأنس اإلنسان سوى عشرين نوعا تقريبا 
 

 إن النمل يحب مادة حلوة ضي ص الندوة العسلية ص ولكن ضناك حشراه أخرى      
 حلو ، ولهاا عمد النمل إلى وخصوصا المن منها ، تتخم نفسها بهاا السائل ال

 ، ولهاا يرسل النمل رسله في الربيع لتجمع له استخدامها في جمع ضاا السائل 
بها ، ويهتم بشأنها ،فاإاا فقاس  حشراه إلى مستعمرته ، ومن ثم يعنىبيض ضات ال

النمل وأكرمها ، وبعاد فتارة قصايرة يحمال البيض ، وخرجه منه الصوار ، أطعمها 
إلى الخارج ، ويضعه على النباتاه التاي تفارز ص النادوة العسالية ن النمل صوار الم

 ص ، وعند مجيء الليل يقود النمل ثانية ضات الحشراه إلى المستعمرة ،
راعاي كاي يحلبهاا ، ويبادأ متماما كما يفعال الفاالح حينماا يعاود باالبقر مسااء مان ال

ح نملاة ماا ظهار النمل بحلب حشرة المن ، ولكن بطريقة عجيبة ، وضي تتمثال بمسا
تلبث أن تفرز المادة الحلوة بهاات المساحة ،ولقاد وجاده بعاض حشرة المن التي ال 

حشااراه الماان تعطااي ثمانيااا وأربعااين نقطااة ماان ضاااا السااائل خااالل أربااع وعشاارين 
 ساعة .

 
وقد بلد حسن التدبير عند النمل إلى درجة أنه يبني حجراه خاصة لماا يحاتفظ      

 يفعل الفالح عندما يبني الحظائر ألبقارت . به من حشراه المن ،كما
 

 ومن شوالة النمل صن  معين يصبح بمثابة براميل حية لخزن الرحيق      
 وعصارة بعض األشجار والنباتاه ، وضي تمتلئ بهاا السائل الحلو حتى تنتفخ 

معاادتها كالبااالون الصااوير ، وتتعلااق فااي سااق  العااش عامااا بعااد عامااا ، وتملؤضااا 
     ألخرى بالرحيق .الشوالة ا
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     (1)إنها تضحية عجيبة ، قلما يوجد مثلها في أرقى المجتمعاه البشرية 
     
وال يعنااي النماال  بتربيااة المواشااي وحاادضا ، باال يعتنااي كااالك بالزراعااة    

وفالحة األرض ، ولقد شاضد أحد العلماء في إحدى الوابااه قطعاة مان األرض ، قاد 
نص  باري ، كاناه مسااحة القطعاة خمساة أقادام طاوال نما بها أرز قصير من نوع 

في ثالثة عرضها ، وكان طول األرز نحو ساتة سانتيمتراه ، ويتاراءى للنااظر إلاى 
بهااا ، فالطينااة حااول  ك ماان يعنااىضااات البقعااة ماان األرض أنااه ال بااد أن يكااون ضنااا

ة كاناه مستأصالة ، والورياب أناه لام يكان اور كانه مشققة ، واألعشااب الوريباالج
لى مقربة من ضاا المكان عود آخر من األرز ، فهاا األرز لم ينم مان تلقااء نفساه ع

. وإنما زرع زراعة ، ولوحظ أن طوائ  من النمل تأتي إلى ضااا المازروع وتااضب 
عنه ،فاستلقى العالم على األرض يالحظ مااا تصنع ، ولم يلبث أن عر  ضاا النمل 

، وأنه اتخاضا مزرعة ليزاول مهنة الزراعة ضو القائم بزراعة األرز في تلك البقعة 
فاايم  وقتااه ،وكااان النماال يتعاااون علااى ضااات المهنااة ، فبعضااه كااان يشااق األرض 
ويحرثها ، وبعضه ا خر كان يزيل األعشااب الضاارة ، فاإاا ظهار عاود مان عشاب 
غريب ، قام إلياه بعاض النمال وقضامه ، ثام حملاه بعيادا عان المزرعاة ، فلماا نماى 

ر طولااه سااتين ساانتيمترا ، ونضااجه حبوبااه ، وباادأ موساام الحصاااد ، األرز ، وصااا
ال ينقطع متجها نحو العيدان ، فيتسلقها إلاى أن يصال شوضد ص  من شوالة النمل 

حباة ، وتهابط بهاا إلاى األرض ، ثام إلى حبوب األرض فينتزع كل شاوال مان النمال 
ن النمل كاناه تاضب بها إلى مخازن تحه األرض ، بل األعجب من الك أن طائفة م

تتسلق األعواد ، فتلتقط الحب ، ثم تلقي به إلى األرض ، بينماا كاناه طائفاة أخارى 
 تتلقات وتاضب به إلى المخازن .

 
ويعيش ضاا النوع من النمل عيشة مدنية ، في بياوه كبيوتناا ، ااه شاقق    

 وطوابق ، بعضها فوق األرض ، وبعضها تحه األرض ، وفي ضات المدن نجد 

                                                 
 51وانظر غريزة أم تقدير الهي ص /  88ـ78دنيا الحشرات ص /  (1)
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 بالمرضى ليال ونهارا ،كما نجد م ، والعبيد ، والممرضاه التي تعنىالخد
 (1)شوااله عملها رفع جثث من يموه من النمل .

   
 كما أن النمل عندما يرى الشمس ساطعة والنهار دافئا في فصل         

 الشتاء ، يعمد إلى إخراج الحبوب التي كان قد ادخرضا في مخازنه ،
 الشتاء ، يعمد إليها ، ويخرجها نهارا إلى ظاضر وربما أصابتها رطوبة 

 المستعمرة لتج  في أشعة الشمس ، واألعجب من ضاا أنه إاا جاء 
 المساء ، أو أدرك بحواسه الخاصة أن الجو قد توير وأنه سو  يمطر ،

 (2)عاد سريعا وأدخل تلك الحبوب إلى مخازنها 
  

إلى ضااا الناوع مان المدنياة من الاي علم النمل ضاا ، وكي  وصل النمل     
الراقية ، والحياة االجتماعية المتكافلة التي ربما قصر دون الوصول إليهاا اإلنساان 
، ولمااا لم نجد ضات المدنية الراقياة عناد جمياع الحشاراه ، إنهاا حكماة هللا التاي ال 

 يجهلها إال جاحدا أو معاند 
  

لَالٍ مُّبِاانيٍ هَااذَا خَلْااقُ اللَّااهِ فَاااَرُونِي مَاااََا خَلَااقَ   الَّااذِينَ مِاان دُونِااهِ بَاالِ الَُّااالِمُونَ فِااي ضااَ

  {11}لِمان/

 أوال يرى اإلنسان في ضاا الاي اكرنات مصداق قول هللا تعالى في قصة    
 سليمان عليه السالم :

لَيْمَانَ جُنُااااودُ ُ مِاااانَ الْ ِاااانِّ وَالْااااإِنسِ وَالطَّيْاااارِ فَهُاااامْ يُوغَعُااااونَ   رَ لِسااااُ وَحُ ااااِ

حَوَّااى إََِا أَتَااوْا عَلَااى وَادِي النَّمْاالِ قَالَااتْ نَمْلَااةٌ يَااا أَيُّهَااا النَّمْاالُ ادْخُلُااوا  {17نماال/}ال

    {18}النمل/مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُ ُ وَهُمْ لَا يَ ْعُرُونَ 

 بل . . إنه تصديق العلم للدين وإاعانه لحكم هللا 

                                                 
  4أم الطبيعة ص / هللا الخالق  (1)

      
 مالحظة خاصة  (2) 
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 ض : ــيالنمل األب
 

النمل ، يعيش في مستعمراه خاصاة أيضاا ، وفاي النمل األبيض نوع من انواع     
 بيئة خاصة .

فااا زاد عدد أفراد المستعمرة عن الحد المعقول بالنسبة لكمية الواااء المتاوفرة     
في المستعمرة ، أو في الخارج ، فإن ضات الحشرة تدرك ضات الحقيقاة فتبادأ األفاراد 

عاادد كبياار ماان الباايض ، وبااالك تكااون قااد حلااه مشااكلة زيااادة السااكان  فااي التهااام
والواااااء . . اا أن أكااال البااايض يعتبااار أوال غاااااء وثانياااا تحديااادا  للنسااال . . وضاااات 
الحشرة تتواى على األخشاب وتلتهمها بشراضة تصل لدرجة أن االنسان قاد يتنااول 

ل طعامااه مساااء علااى طعامااه فااي بعااض األماااكن التااي ينتشاار فيهااا ضاااا النماال يتناااو
منضدة الطعام ، ثم يأتي صاباحا ، فاال يجاد أثارا لتلاك المنضادة ، وال ل باواب ، وال 

 للنوافا الخشبية ، اا تكون ضات الحشرة قد أته عليها ليال وحطمتها .
ولما اا يختار ضاا النمل الخشب غاااء لاه ، ماع أن الخشاب ال يحتاوي علاى أياة     

لقاد تحيار العلمااء فاي ضاات الظااضرة فتارة طويلاة مان  مواد عضوية قابلاة للهضام ،
الزمن الى أن أكتشفوا السر ، وضو أناه يوجاد داخال الجهااز الهضامي لجمياع أفاراد 
ضااات الحشااراه حيواناااه دقيقااة أوليااة ، يتكااون جساامها ماان خليااة واحاادة ، وضااات 

ة الحيواناااه األوليااة تفاارز أجسااامها افاارازاه تحااول الخشااب الااى مااواد غاائيااة قابلاا
 للهضم ، ضي التي تواي النمل األبيض .

ومن العجب أنه لم يحدث اطالقا أن اكتشافه نملاة بيضااء واحادة تخلاو أمعاؤضاا     
من ضات الحيواناه األولية ، ولو لم توجد ضات الحيواناه داخل أمعاء النمل األبايض 

 منا خلقها لما أمكن استمرارضا ، وال نقرضه منا اول جيل من أجيالها .
أو يمكن لعاقل أن يقول : أن ضاا وجد نتيجة لمصادفة ومن أول ياوم خلقاه فياه     

 ليل قدرتك .دضات النملة ، اللهم انها آيتك و
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وفي بعض جهاه استراليا الموبوءة بتلك الحشراه قد يارى الساائح علاى مادى     
ن البصاار آثااار أبنيااة متالحقااة متصاالة ، فاايظن أنهااا ماان القاارى المهجااورة . أو المااد

القديمااة ، اال أنااه ياااضل عناادما يخباارت أضاال المنطقااة بااأن ضااات القاارى ليسااه سااكنا 
لآلدمياين ، وانمااا ضاي مساااكن النمال األباايض ، وضاي ترتفااع عادة أمتااار عان سااطح 
األرض ، تصنعها ضات الحشرة من مادة غريبة ضي خليط من لعابهاا وبعاض الماواد 

تعااار اختراقهااا ماان قباال األخاارى ، وضااي أقااوى ماان األساامنه المساالح ؟! بحيااث ي
 الحشراه األخرى أو الميات ، وبداخلها أنفاق متشعبة يعيش فيها النمل .

كما أن ضات الحشرة يتفاضم بعضاها ماع بعاض عان طرياق لواة سارية خاصاة أال     
وضي أن تطرق جدار النفق برأسها طرقا معيناا وبعادد معاين فايفهم بااقي النمال فاي 

لااة ، أو مااااا يجااب أن يفعاال النماال بناااء علااى ضااات المسااتعمرة مااااا تريااد تلااك النم
 التعليماه السرية .

 انها آياه القدرة ا لهية المدبرة الحليمة ، أنها األدلة الناطقة بوجود هللا .    

 النحـل :
، ماان أعجااب مااا يمكاان لالنسااان أن ياارات فااي عااالم ان حياااة النحاال ،ومملكتااه      

 ظمة ، الراقية ، المتعاونة ، المنتجة .الحشراه ، انها حياة المدنية ، المن
وليس العجب في أنها منتجة ، ولكن العجب في أن انتاجها يعتبر من أعجاب ماا     

أنتجه الحيوان على األرض . . أال وضو العسل ، الاي ال تنتهي فوائدت ، مما اظـطر 
تحاااد الاادول العظمااى كالوالياااه المتحاادة الااى اصاادار مجلااة أساامها ))النحاال (( وكاال

الساااوفيتي الااااي يصااادر مجلاااة أسااامها )) المنتجااااه النحلياااة (( يضاااا  الاااى الاااك 
عشراه األبحاث والكتب التي صدره في العالم ، والتي تتحدث عن العسل وفوائادت 

 . . لتتضافر جهود العلماء في القرن العشرين من أجل تصديق قول هللا 

 َلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آليَةً  لقََةوٍ ي يَتَفَرُةرُ نَ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أ 

 {69}النحل/
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 وليحني العلم رأسه امام الدين ويتواضع أمام عظمة هللا .
وليس ضاا موضوعنا ، وإنما ضي كلمة عابرة يقتضيها الكالم على ضات الحشارة     

 الوريبة العجيبة بكل حياتها .
أما بيه ضات الحشرة فهو سداسي الشكل ، مبني بشكل باديع وأنياق ، ماا عار      

 النحل له شكال آخر منا أقدم العصور .
لمااا ؟ لمااا اختار النحل الشكل السداسي ؟ ضال ضاو عباث ، أم صادفة عميااء ؟     

ال انه أرقى درجااه العلام والمعرفاة ، والاك ألن أبواض شايء علاى النحال أن يارى 
خليته ، والشكل الوحيد الاي يصالح ألن يملا  الحياز الموجاود ، دون أن فراغا في 

 يترك شيئا من الفراغ ضو الشكل السداسي .
ضاا ما توصل اليه االنسان المعاصر ، فمن الاي علم النحلة ضاا العلم ، لتساتول     

 كل الفراغ الموجود في الخلية ، ومنا ماليين السنين ، قبال أن يعار  االنساان ضااا
 العلم ، بل قبل أن يوجد االنسان ؟ 

 َأَ ٍحَة  ََبُّةكَ إِلَة  النَّحٍةلِ أَنِ اذُخِةَِِ مِةنَ الِِْ َةا ِ الجواب عليه في قوله تعاالى :      

 {68}النحل/ بُيُوذ ا  َمِنَ الشََِّرِ  َمِمَّا يَعٍرِشُونَ
بهاا التواباع  ، ال ينازعهاا أحاد فاي ملكهاا وسالطانها ، يحايطولهات الخلية ملكاة     

ماان كاال جهااة يقاادمن لهااا الخدمااة والراحااة لتقااوم بواجبهااا علااى أكماال وجااه ، وضاااا 
الملكة ال عمل لها اال وضع البيض في الخلية لتستمر حياتهاويدوم نشاطها ، وضاي 

بيضاة ، وتقاوم بتلقايخ ماا يحتااج منهاا الاى  2000تضع فاي الياوم الواحاد حاوالي 
عد أن تكون قد تلقحه من الاكر واحتفظه باالمواد التلقيح والك بعمل ااتي منها ، ب

 المنوية التي تلقتها منه لطول حياته تفرز منه بالمقدار المناسب عند الحاجة .
كلمااة ساار ، تسااتطيع النحلااة أن تعاار  بواسااطتها  –كمااا للجاايش  –وللخليااة     

 النحلة الوريبة من نحل الخلية .
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الرحيق فعن طريق الرائحاة التاي تتمياز بهاا أما بالنسبة للشوااله الالتي تجنين     
الشوالة في الك اليوم بسبب الرحيق الاي تجنياه ، والاك أن النحلاة تختاار كال ياوم 
نوعا  مان الرحياق ال تجناي غيارت ، وبنااء علاى الاك تعار  النحلاة مان رائحاة ضااا 

 الرحيق ، ضل ضات النحلة من خليتها أم من خلية أخرى .
ة التي ال تخرج للجني فان لها غدة خاصة في ماؤخرة الابطن وأما بالنسبة للنحل    

تاادى ) غاادة ناسااانو  ( تفاارز الرائحااة التااي تتواضااع عليهااا الخليااة باتفاااق ودي 
وجماعي ، بحيث تساتطيع أن تويار ضاات الرائحاة بتويار الظار  والبيئاة ، مان أجال 

 الحفاظ على الخلية من أن يدخلها أي عنصر غريب .
على تنظيا  الخلياة ، كماا أناه ظافة ، ولالك فهو يعمل ليال نهاارنوالنحل يحب ال    

يحبها أن تكون ملساء ناعمة المعة ، ولاالك فهاو يساد الشاقوق ، ويساوي الساطح 
الداخلي للخلية ، ويلمعه بواسطة مادة صاموية تجمعهاا الشاوااله أثنااء تنقلهاا باين 

 . األشجار ، تسمى )) البروبولس (( فتصير الخلية ملساء ناعمة
وضناك مئااه مان النحال ال عمال لهاا إال تجدياد ضاواء الخلياة ، ولاالك تقا  ضاات     

الفئة أمام باب الخلياة ، وتحارك أجنحتهاا بصاورة ينجااب معهاا الهاواء الفاساد مان 
 الفتحة العليا ويدخل الهواء النقي الجديد .

ماه فئاة الماألو  داخال الخلياة فا تده الحارارة ، وزاد معادلها عان حادتوإاا اش    
من النحل وعملاه عمال المكيا  للجاو ، والاك بصاب المااء علاى اطااراه الخلياة ، 
واألطرا  العليا ل قراص ، ثم تعماد الاى تحرياك أجنحتهاا أماام البااب لتحادث تياارا 
ضوائيا لطيفا يمر على الماء الاي نثرته على جوانب الخلية ، فيتبخر الماء بسارعة 

 . ، مما يؤدي الى تبريد جو الخلية
وأما إاا برد جو الخلية وخي  على اليرقاه من الماوه ، فاناه فاي ضاات الحالاة      

 يتنادى النحل بسرعة ويجتمع في وسط الخلية حول اليرقاه ، وتصدر كل واحدة 



 - 112 - 

 منها شيئا يسيرا من الحرارة لتحفظ حياة اليرقة ، وتحمي الخلية من االنقراض .
فهي لواة غريباة وعجيباة ، فاان الملكاة ااا أراده وأما لوة التفاضم عند النحل ،     

أن تخرج للتلقيح ، فانها تحوم حول الخلية ، وتصدر طنينا خاصة مهيجا ، فتخارج 
 الاكور مسرعة خلفها ملبية لندائها .

وإاا رأه نحلااة بسااتانا مليئااا بااالزضور ، فانهااا تاادعو جميااع الشااوااله الااى ضاااا     
 واالتجات .الحقل وبلوة تحدد فيها المسافة 

وللتعبياار عاان المسااافة تلجااأ النحلااة الااى نااوعين ماان الاارقص أحاادضما الاارقص     
الاادائري حااول نفسااها ااا كانااه المسااافة ال تتجاااوز خمسااين متاارا ، والثاااني ضااو 
الاارقص االضتاازازي والااك إاا كانااه المسااافة أكثاار ماان خمسااين متاارا ، وتختلاا  

لمسافة ، فلكل عادد مان االضتازازاه الرقصاه االضتزازية في عدد مراتها باختال  ا
 مسافة معينة .

وأمااا التعبياار عاان الجهااة التااي يقااع بهااا الحقاال فيكااون بصاانع زوايااا مااع الخااط     
الزاوياة ، وتنطلاق الشاقولي كزاوياة الطرياق ماع الشامس ، فاتحفظ الشاوااله ضاات 

 ، وال تضل عنه أبدا . الى الحقل فرادى
، فااا كان الجاو غائماا ، فاان النحلاة ال تساتطيع وضاا كله ااا كان الجو صاحيا      

أن تعر  الطريق الى الحقل ، ألنها ال تارى أشاعة الشامس ، ومعناى ضااا أن النحال 
قد يموه في البالد التي يكسوضا السحاب ، ولالك جعال هللا للنحال قادرة علاى رؤياة 

نفسجية ، اللون فوق البنفسجي الاي نرات نحن أسود ، فالنحل يرى األشعة فوق الب
التااي تختاارق السااحاب ، وبناااء علااى الااك يااتمكن ماان معرفااة جهااة الحقاال فااي حالااة 

 الصحو وفي حالة الويوم .
أو يمكن لعاقل في الدنيا أن يقول إن كل ضاا مان قبيال الصادفة العميااء ، أو إناه     

 أثر من آثار الطبيعة الصماء .
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ض أن ضاا ال يمكن أن يصادر إال إن األمر الاي يجزم به كل عاقل على ضات األر    
 عن طريق قوة مدبرة حكيمة ، أال وضي قدرة هللا .

      
وعالم الحيوان مليء باألسرار ، ال يمكننا أن نستقصي كل ما فيه في مثل ضاات      

المباحث اليسيرة التي نهد  من ورائها الى ابراز أضم مظاضر القدرة االلهية ولالك 
 في ضاا المجال . سنكتفي بما أوردنات ضنا

 ولمن أراد التوسع في ضاا الموضوع أن يرجع الى أضم مصادرت وضي : 
 
 العلم يدعو لإليمان           كريستي مورسن  – 1
 الطيور                       روبره لمن تعري   د .كامل عطا  – 2
 كامل  الثعابين                      بسي م . ضمه تعريب د . عبد الحليم – 3
 الفراشاه وأبو دقيق         روبره لمن  تعري  د . كامل عطا  – 4
 الوريب في عالم الحيوان     روبره لمن  تعري  د . كامل عطا  – 5
 المملكة الحيوانية وتطورضا   أ. ج . كين تعري  د . علي علي مرسي  – 6
 د أبو النصر دنيا الحشراه                 فرديناندلين تعري  د . أحم – 7
 غريزة أم تقدير ألهي         شوقي أبو خليل  – 8
 النحلة تسبح هللا              محمد حسن الحمصي . – 9

 ضل ضو هللا أم الطبيعة      د . يوس  عز الدين عيسى  – 10
 

 وغير الك من المراجع الكثيرة التي السبيل لحصرضا .     
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 االدلة على وجود هللا
 نسان عالم اإل – 5
 

اإللهيااة فااي عااالم  القاادرةلقااد سااردنا فااي الفقااراه الماضااية بعااض مظاااضر       

الحيااوان ، ممااا ال  يملااك اإلنسااان إزاءت إال أن يعتاار  بعظاايم ضااات القاادرة ، ودقااة 
تصميمها ، وبالد حكمتها وتقدرضا ، ولوال خشية اإلسهاب لاكرنا من عجياب صانع 

البشري . . إال أننا سنضطر لترك عالم الحياوان  له العقل لهللا في ضاا العالم ما ياض
يعتبار اروة اإلعجااز اإللهاي  –باال ريباة أوشاك  –إلى عاالم اإلنساان ، الااي يعتبار 

فيمااا أدركااه اإلنسااان واضااطلع عليااه ، ولااالك جعلااه هللا دلاايال  ناطقااا  علااى قدرتااه 

وَفِاي  {20}الاذاريات/وَفِي الْااَرْضِ ميَااتٌ ل لْمُاوقِنِنيَ  :ووجودت ووحدانيته فقال 

    {21}الذاريات/أَن ُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ 

هِمْ حَوَّااى يَوَبَااايَّنَ لَهُااامْ أَنَّاااهُ الْحَاااقّ : وقااال نُرِيهِمْ ميَاتِنَاااا فِااي الْآفَااااِِ وَفِاااي أَن ُساااِ  ساااَ

 {53}فصلت/
 

 عملية تكوين الجنين :   
  

 ة الماضلة التي يق  العلم عاجزا  ولنبدأ بعملية تكوين الجنين ، تلك العملي     
عاان إدراك حقيقتهااا ، ومعرفااة القااوة التااي تساايرضا وتاادفعها إلااى الهااد  المحاادد 

 المرسوم إال إاا حنى رأسه واعتر  بعظم هللا ووجودت وقدرته .
  

 للاكرإن العملية تبدأ بانجااب الخلية الاكرية ، وضي الحيوان المنوي        
ـ وضي بويضة األنثى والخلياة الملقحاة ـ وبعاد التلقايح ، تبادأ  ـ نحو الخلية األنثوية

ضاات الخليااة الملقحااة باالنقسااام ، فتصااير الخليااة خليتااين ، ثاام تصااير الخليتااان أربااع 
خاليا ، والتزال الخاليا تتضاع  عن طريق االنقسام إلى أن تصال إلاى حاد معاين ، 

جوي  داخل ضات الكتلاة ويصبح مجموع الخاليا على شكل ثمرة التوه ، ثم يحدث ت
ن مان طبقاة واحادة مان الخالياا ، ثام  ، فتصبح على ضيئة كرة جوفاء ،جادارضا مكاو 

 ينومد نص  الكرة  داخل نصفها ا خر ، فتصبح ااه جدارين من 
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 قتين طبقة ثالثة ، وتستمر الخاليا في االنقسام ، وضناالخاليا ، ثم تتكون بين الطب
 أنه يتكون من كل طبقة من ضات الطبقاه الثالثيبدأ عمل ماضل جديد أال وضو 

 نوع معين من األعضاء .
 

 الخارجية الجلد ، والجهاز الهضمي ، وبعض األجزاءفيتكون من الطبقة       
 األخرى ،ويتكون من الطبقة الوسطى العضاله والعظام ، ويتكون من الطبقة 

 الداخلية بعض أجزاء الجهاز الهضمي .
 

 م الخاليا حتى يتم تكوين الجنين داخل الرحم في الحيواناهويستمر انقسا    
 أو داخل البيضة في الحيواناه التي تبيض ، وعند اكتمال تكوين الجنين  ة ،يالثدي

 يلفظه الرحم إلى خارج الجسم في عملية الوالدة ، أو يكسر البيضة ويخرج منها
 

 خلية األولى ومن ثم كي  تحدث ضات األمور ، وما ضي القوة التي دفعه ال     
جميع الخاليا الناتجة عنها وتدفعها دوما إلى نتيجة واحدة ، وبطريقاة واحادة ،دون 

 خلل أو انحرا  . . ؟ ال بد أن تكون قدرة بالوة لها من الدقة واإلحكام
 إنها قدرة هللا .في إيجاد ضاا الخلق المعقد ما ليس ألي قوة على وجه األرض 

 
 الناتف عن ضات الخلية الملقحة بأعجب من وجود الخليةوليس ضاا الجنين     

 نفسها ، وبطريقة تجعل اإلنسان أشد إعجابا واضوال.
 

إن الخلية األساسية التي تكون منها الجنين ، وجمياع الخالياا التاي تتكاون منهاا     
أجسامنا ، دائمة االنقسام ، كما عرفناا ، وكال خلياة مان ضاات الخالياا تتكاون أساساا 

، وتوجد باداخل كال خلياة محتويااه  دة عجيبة نطلق عليها اسم البروتوبالزممن ما
عدياادة ااه وظااائ  محااددة ، وماان ضااات المحتوياااه أجسااام دقيقااة تحماال عواماال 

 موزماهضي المسماه بـ ص الكروموزوماه ص وعدد ضات الكرووراثية 
ضا فاي خالياا ثابه في خاليا كل نوع من أنواع الحيواناه والنباتاه المختلفة ، فعادد

األرنب مثال يختل  عن عددضا في خاليا الفيل ، أو األسد ، أو الحصان ، فهي التاي 
 تميز الحيوان عن الحيوان ا خر .
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علااى سااتة وأربعااين كروموسااوما ،وعناادما تنقساام  وخليااة اإلنسااان تحتااوي        
نفاس العادد إن الخاليا الجديدة الناتجة عنها يجب أن تحتوي على الخلية اإلنسانية ف

 من الكروموسوماه وإال لما أصبح اإلنسان إنسانا ، وضاا االنقسام دائم ،
، فاي الناوم واليقظاة ، وفاي كال ظار  وحاال ، دون أن أثناء الليال وأطارا  النهاار

، أو سايطرة علياه ، وكال خلياة جديادة تحتاوي علاى نفاس يكون لإلنسان دخل فياه 
ين ماان الخاليااا ، وضمااا الخاليااا موسااوماه ، سااوى نااوعالعاادد الماااكور ماان الكرو

، فعنادما تنقسام  المنوي عند الرجال والبويضاة عناد المارأةالتناسلية ، أي الحيوان 
 خاليا األنسجة لتكوين ضات الخاليا التناسلية فإنها تنتف خاليا ال تحتوي على ستة 

 ا ، فقط ومسا تحتوي على ثالثة وعشرين كرومووإنم ا ،ومموسوأربعين كرو
 

 ما السر في ضاا ؟ ولمااا يحدث ضاا االنقسام الوريب ؟ لمااا يختزل عدد         
 المنوي ؟ اه في البويضة والحيوانومسالكرومو

 
 إنها الحكمة البالوة التي اقتضتها يد القدرة اإللهية والك أنه لو كان  عدد      

 ين من الخاليا ـ أي ستة وأربع وماه ، في الخلية التناسلية كويرتسالكرومو
 اه في الخلية الملقحة اثنين وتسعين ومسعدد الكروموا ، ألصبح ومسكرومو

 ألنه باندماج الخليتين لتكوين الخلية الملقحة يتضاع  العدد ، ا ،ومكروموس
ـ أن يصابح الجناين جناين حياوان آخار غيار اكرناات  ولكن معنى ضاا ـ بناء على ماا

. وال نقارض اإلنساان مان ا وماإلنسان تحتوي خليته على اثناين وتساعين كروموسا
أول جنااين يتكااون فااي رحاام األنثااى ، ولااالك اقتضااه الحكمااة البالوااة أن يكااون عاادد 

ا فااإاا تلقحااه ومفااي الخليااة التناساالية ثالثااة وعشاارين كروموساا اهومالكروموساا
البويضة بالحيوان المنوي ، وتكونه الخلياة الملقحاة ، نتجاه الخلياة الجديادة التاي 

عاين كروموساوما ، وضاي خلياة اإلنساان ، وبادأن باالنقساام ساتة وأربتحتوي علاى 
 من جديد ، وضكاا . إلى أن تتم الدورة ، ويولد اإلنسان الجديد .

 
 إنه ترتيب دقيق ، وتنظيم محكم ، ياضل له العقل البشري . . ولوالت      
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أن  ال نقرض النوع اإلنساني بمجرد تكوين الجنين األول . . أو يجوز لعاقل بعد ضاا
ص اللهام إناا نشاهدك ينسب ضات األماور البالواة فاي الدقاة والتعقياد لصادفة أو اتفااق 

وَلََِدْ خَلَِْنَاا الْإِنسَاانَ مِان  على أنها أعظم ا ياه الدالة على وجودك وقدرتك . . ص

لَالَةٍ مِّااااان  ِااااانيٍ  ثُااااامَّ جَعَلْنَاااااا ُ نُطْ َاااااةً فِاااااي قَااااارَارٍ مَّكِااااانيٍ  {12}املؤمناااااون/ساااااُ

غَةَ  {13ون/}املؤمناا غَةً فَََلَِْنَااا الْمُنيااْ ثُاامَّ خَلَِْنَااا النُّطْ َااةَ عَلََِااةً فَََلَِْنَااا الْعَلََِااةَ مُنيااْ

نُ الََْااالِِِنيَ  اْنَا ُ خَلًِْااا مخَاارَ فَوَبَااارَكَ اللَّااهُ أَحْسااَ وْنَا الْعَُِااامَ لَحْمًااا ثُاامَّ أَن ااَ عَُِامًااا فَكَسااَ

/{14}املؤمنون   

 

 حماية الجنين وغااؤت :
 

 وبعد أن يكتمل تكون اإلنسان إجماال في الشهرين األولين ، يدخل مرحلة       
 الجنين الكامل ، حيث تتكامل أعضاؤت وتأخا شكلها النهائي .

 ثم يبدأ الشهر الثالث لينموا نموا جديدا ، حيث تتكون المشيمة والسائل       
 من الرضوض ويسهل بالجنين من كل جهة ليحمي الجنين األمينوسي الاي يحيط 

 حركته ليتخا الوضع الطبيعي عند الوالدة ، كما أنه يوسع فوضة عنق الرحم . .
لة عان حيااة الجناين مباشارة وضاو فاي ئووأما المشايمة فإنهاا المؤسساة المسا      

 بطن أمه ، فهي التي تمتص الدم من رحم األم وتدفعه إلى الجنين .
 

جعلااه بساايطا مستساااغا ، ثاام تبعااث بااه إلااى وضااي التااي تهضاام الطعااام بحيااث ت       
 الجنين حتى ال يتضايق منه .

 
 وضي التي تدخل الوازاه والماء ، واألمالح المعدنياة إلاى الجناين ولوالضاا لماا      

 عاش لحظة واحدة . 
      
      

 وإاا مر دسم ثقيل بعثه بخمائرضا حتى تحليه إلى صابون دسمي ، يمكن       
 الجنين ،ثم تفكيكه بعد الك حتى يستفيد منه الجنين .إلى دم  إمرارت

 
 انقلبه خاليا المشيمة إلى مستودعاه كما أن السكر إاا فاض عن الحاجة      
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 تخزين لمولد السكر حتى يحين الوقه المناسب الاي يحتاج فيه الجنين للسكر

 
 التي تكفل للجنين أن وأما الخاليا األمامية للمشيمة فإنها تفرز الهرموناه       

ومفرزاته االستقرار واالتزان في أخالط جسم الجنين  ، كما تحافظ علىيتابع حياته 
 ، فمن الاي لقنها كل ضات الدروس ؟

 
ها ضاا المنهف الكامل ، لتقوم بدورضا في الحفاظ على حيااة لخطط ومن الاي        

 الجنين وعلى أكمل وجه ؟
 
  ن الجنين قد أحيط بثالثة أغشية وضي الساقط ،ثم بعد الك نرى أ         

 والكريوني ، واألمينوسي ، مما يجعل الجنين في حماية من جلد البطن وعضالته 
 والرضوض ، التي يمكن أن يتلقاضا من الرحم .

 

يََْلُُِكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلًِْاا  أوليس في ضاا ما يشير إليه قول هللا تعالى      

 {6}الزمر/ ن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍمِ

 
 أليس في ضاا ما يلفه نظر اإلنسان إلى أن ضاا الكالم إنما ضو كالم خالق      

 اإلنسان ،ألنه لم يكن في الك الوقه الاي نزل فيه القرآن من يعر  ضات الحقائق 
 العلمية عن الجنين ؟

 
منصا  فاي الحيااة ألن يعتار  بوجاود هللا ، كل عالم  في ضاا ما يدعوأو ليس      

 ويحني رأسه أمام عظمته ، وياعن للدين الحق ؟
 
أو ليس فاي ضااا ماا يجعال اإلنساان الماؤمن علاى ثقاة مان تفساير الادين لمظااضر    

 ة على الظنفي ظالم النظرياه الخاطئة المبني الكون والحياة ، بدال من أن يتيه
 والتخمين والرجم بالويب ؟

 
 ى . . إنه إاعان العلم للدين ، ومطابقته له  .بل  
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 خاليا المخ ال تنقسم :
 

عرفنااا فاااي الفقااارة الماضااية أن الخلياااة دائماااة االنقسااام ، لنماااو األجساااام أو       
 تعويض ما ماه من الخاليا ، وأن كل خلية جديدة تحتوي على نفس العدد من 

نااه األخارى ساوى ناوعين المميزة للحيوان عان غيارت مان الحيوا اهومسالكرومو
ماان الخاليااا وضااي الخاليااا التناساالية ، فإنهااا عنااد تكوينهااا وانقسااامها تحتااوي علااى 

اه ، ليعود العادد بعاد التلقايح إلاى وضاعه األصالي . . ومالعدد من الكروموسنص  
 وإال ال نقرض اإلنسان .

 
 في جسم ولكن . . ضل ضاا االنقسام الدائم في الخلية يشمل جميع الخاليا       

 أن ضاا االنقسام يشمل بعض خاليا الجسم ، وأما بعضها ا خر اإلنسان ؟ أم 
 فثابه ال يتوير وال ينقسم . . ؟

 
 والجواب على ضاا أن ضاا انقسام يقع في جميع خاليا الجسم  سوى خلية       

 واحدة ، وضي الخلية العصبية التي يتكون منها المخ والجهاز العصبي ، ألنه لو 
نقسمه ضات الخلياة لحادثه كارثاة مروعاة فاي الحيااة ، والاك ألن خالياا الماخ فاي ا

ضات الحالة سو  ال تستطيع االحتفاظ بشخصية اإلنسان ، كما أنه ستتالشاى جمياع 
المعوماه التي تعيها الااكرة فاي خاالل فتارة قليلاة ، والاك بظهاور الخالياا الجديادة 

 . التي ال تعي شيئا ، وموه الخاليا األخرى
 

 من أجل ضاا اقتضه حكمة هللا أن تبقى خاليا المخ ثابتة عند اإلنسان أو أي      
 ، ال تزيد خلية واحدة ، وبناء على الك حيوان آخر، منا والدته إلى أن يموه

 يتمكن اإلنسان من االحتفاظ بالمعلوماه منا حياته األولى إلى أن يموه .
 

 عوامل الوراثة :   
 

اليااا تحتااوي كمااا اكرنااا علااى الكروموزماااه ، والكروموزوميااة وضااات الخ        
 تكون
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النوية المعتمة التي تحتوي على الجينة ، والجيناه ضي العامل الرئيسي فيما يكاون 
عليه كل كائن حي ، إنسانا كان أو غيرت ، فهي المسؤولة عن المخلوقااه البشارية 

حوالهاااا النفساااية التاااي علاااى ساااطح األرض ، مااان حياااث خصائصاااها الفردياااة ، وأ
ها ، وضي صويرة جدا ، تبلد مان الصاور والدقاة بحياث لاو أنهاا وألوانها ، وأجناس،

، إا يتساع ضااا  3سام 1حجمهاا أقال مان جمعه كلها ووضعه في مكان واحد لكان 
 من البشر . ونينيالحجم الصوير للصفاه الفردية لبل

 
 أبات ، وضات الجينة ضي ضات الجينة ضي التي تقرر ضل الطفل سيشبه أمه أم       

نا ، ضاي التاي التي تنقال إلياه طباائع وخصاائص وألاوان وصافاه أجادادنا وأساالف   
ة أبيه أو حلمه ، وضي تحمال لاه سارعة انفعالاه ، أو بارودة تحمل إلى الطفل عصبي

وضي التي تحمل إلاى النمار ضاراوة أصاوله ، وإلاى الفراشاة ألاوان أبويهاا ، طبعه ،
فااي مثال المكاان الاااي  ءأو الحماراياث تارى البقعااة الصافراء  وبكال دقاة وإتقااان بح

 كانه فيه على الفراشة األصلية .
 

 إنه كتاب سري مكتوم ، وتعليماه دقيقة معقدة ، توحيها ضات الجيناه     
 للخاليا ، والخاليا تطيعها طاعة الجند للرئيس ، فال تنمو إال على تعليماتها . 

 
، وصاافاتهم ، وطبااائعهم ، ص بليااونين ماان البشاارولااو أردنااا أن نكتااب خصااائ    

اه أن قدرة هللا أودعه كل ضاا في جينا، لما وسعنا ماليين المجلداه ، إال وألوانهم 
مر الاي حير العلمااء ، األ 3سم 1بليونين من البشر ، في مكان ال يزيد حجمه عن 

 الاين لم يعرفوا عنه حتى ا ن إال بعض التصوراه السااجة .
 

 العصبي : النظام
 

 ، فالكالم عيها يطول ، ولننتقل إلى النظر في  ولنترك الكالم على الخلية      
 جسمنا الكثيرة ، وليكن النظام العصبي .نظام آخر من نظم 
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ضاا النظام يشبه أسالك الهاات  فاي نقال األخباار إلاى الماخ ، فاالمخ ضاو إن          
 المركز الرئيسي لهاا النظام .

   
سالك عصابي، مليار خلية عصبية ، يخرج من كال خلياة  14فيوجد في المخ        

ة العصابية ساجبحيث تنتشر ضات األسالك في جميع أنحاء الجسام ، وتسامى باـ صاألن
ة يجري نظام استقبال وإرساال األخباار ، بسارعة سابعين مايال سجص وعلى ضات األن

 في الساعة .
 
 ة من أجل المحافظة على سالمة وضات الخاليا تعمل كلها دفعة واحد       

علاى اللساان اإلنسان ، وبواسطة ضات األنسجة نتاوق ، ونسمع ، ونبصر ، فيوجاد 
 ثالثة آال  من الشعيراه المتاوقة ، لكل منها سلك عصبي خاص

بااالطعوم المختلفااة ، وتوجااد فااي متصاال بااالمخ ، وبواسااطة ضااات الشااعيراه نحااس  
ساري مان ضاات الخالياا ، يخاالل نظاام معقاد األان عشرة آال  خلية سمعية ، ومان 

طااة للضااوء ، الملتقيساامع فحنااا ، وفااي كاال عااين مائااة وثالثااون مليونااا ماان الخاليااا 
إلااى المااخ ، وضناااك شاابكة ماان األنسااجة الحسااية علااى  تقااوم بمهمااة إرسااال الصااور

طاة فإاا قربنا إلى الجلد شيئا حارا ، فإن ثالثين ألفا من الخاليا الملتقامتداد جلدنا ، 
شايئا إلاى الجلاد رارة تحس بهات العملياة وترسالها فاورا إلاى الماخ ، وإاا قربناا للح

باردا ، فإن ربع مليون من الخاليا التي تلتقط األشياء الباردة ، تحس باه ، وعندئاا 
وتتسع الشرايين الجلدية ، فيسارع الادم بكمياة الجسم ، يمتلئ المخ بأثرضا ،ويرتعد 
رارة ، وإاا أحسااه ضااات الخاليااا بحاارارة شااديدة ، فااإن كبياارة إليهااا ويزودضااا بااالح

ماليين من الودد العرقياة وحينئا تفرز ثالثة مخابراه الحرارة ترسلها إلى الدماغ ، 
 عرقا باردا إلى خارج الجسم .

 
ودسون ضريك أن يعطي تشبيها للدماغ والجهاز العصبي        ولقد أراد العالم ج 

قاال :  1957مبر عام د التاريخ بنيويورك في ديسفي معهألقاضا  فقال في محاضرة
ا كل أجهزة العالم من التلفون ،والتلورا  ، والرادار ، والتلفزيون ، نعص لو أننا جم

جهااازة المعقااادة حتاااى اساااتطعنا ثااام حاولناااا أن نصاااور ضااااا المقااادار الهائااال مااان األ
 جبار  وبمجهود
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 عقيدضا مثل الدماغ ص .أن نوصلها إلى مثل حجم الدماغ ، فإنها ال تبلد في ت
 

 ضاا وإن الخاليا العصبية ال تعمل بشكل مفرد ، بل تتعاون مع باقي     
 خلية أخرى . 1800ض الخاليا متصل بما يقرب من الخاليا ، ولقد وجد أن بع

 
 أن نجد رقما رياضيا يعطينا عدد العالقاه التي  عومعنى ضاا أننا ال نستطي    

 1800أل  مليون بـ 14ة ، والك بضرب تنشأ بين الخاليا العصبي
 
 ، منها ص الفرع المتحرك ااتيا ص يشتمل على عدة فروع والنظام العصبي    

  ويقوم بأعمال تحدث ااتيا في الجسم ، كعملية الهضم والتنفس وحركاه القلب ، 
 ضاا الفرع نظامان :ويندرج تحه 

 
 و المانع لها . وضاا األخير أحدضما : النظام الخالق للحركة ، وا خر : ض      

 ، ولو ترك األمر للنظام األول الزداده حركة القلب يقوم بعملية المقاومة والدفاع 
 اني لتوقفه حركة القلب سيطر النظام الث زيادة يترتب عليها موه صاحبه ، ولو

توقفا تاماا ، وأقساام ضااين النظاامين تباشارا أعمالهاا فاي دقاة فائقاة وتاوازن تاام ، 
نشاااط أحااد النظااامين ، فالنظااام األول يتولااب عنااد ن ضناااك حااااله ياازداد فيهااا ولكاا

الضوط واحتياج القلب إلى قوة مسعفة ، وعندئا تزيد سرعة عملياه القلب والرئاة 
 ، والنظام الثاني يتولب عند النوم فيسود السكون جميع الحركاه الجسمية.

 
 شيئا ، وال يعر  شيئا ،اإلنسان في كل ضات الحااله ال يدري أن على      

 فكي  تعمل ضات األجهزة ، وبأي إرادة تتحرك ، إنها إرادة الخالق األزلي 

ُ(1) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلََِه    َ14/ فَوَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الََْالِِِني} 
(2)  

       
عصابي يساتورق مناا لاو الكالم على الجملة العصبية أو الجهاز ال ضاا وان        

 أردنا أن نبحث فيه عن مثل ضات األمور المدضشة ـ يستورق منا عشراه 
 بل مئاه وآال  

                                                 
 السجدة  (1)
  23المؤمنون /  (2)
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 التي حار العلماء  القبساهالصفحاه ، وتكفينا ضات القبساه عن آال  
  (1)واألطباء في وصفها والبحث عن حقيقتها 

 
تنقلهاا الجملاة العصابية ارة إلى مستودع األخبار التي إال أنه ال مانع من اإلش       

صباح مساء من جميع أطرا  الجسم إلى الدماغ ، ليحللها ، ويرسم أفضال الخطاط 
، لكن األمر ال ينتهاي عناد ضااا الحاد ، بال ترسال كال المعلومااه التاي في معالجتها 

حفاظ كال األخباار . التاي تيطلع عليها اإلنسان إلى مستودع األخبار أال وضو الااكرة 
التي يطلع عليها اإلنسان في حياتاه ، مان صاور ، وأصاواه ، وطعاوم ، وروائاح ، 

، وحاديث ، وفقاه ، وحرارة ، وبرودة ، وصي  ، وشاتاء ،وحارب ، وسالم وقارآن 
وتفسير واكريااه ،وآماال ، وآالم ، وشاعر ونثار ، وغنااء ، وموسايقى ،وصارا  ، 

نهاية لها ، والتي قال العلماء عنهاا أنهاا  وضجيف وغير الك من المعلوماه التي ال
مجلااد . . ؟ ! وبحيااث يااتمكن  مليااون  90تحتااوي ماان األخبااار علااى مااا يزيااد عاان 

اإلنسان في أي لحظة من استحضار الشاريط المساجل الااي يريادت مان مخازن ضاات 
، أو أتاى الااكرة ، ويراجعه وكأنه فلم سينمائي يمر أمامه ، مهما طال عليه الزمن 

 من الظرو  . .  عليه
 فما ضي الااكرة ؟

 وأين توجد ؟
 وكي  يعمل العقل ؟
 وكي  يتم التفكير ؟

 وما ضي اإلرادة ؟
  وأين يمكن الشعور والالشعور ؟

 وكي  يحصل فهم المسموعاه والمبصراه ؟
 وكي  تقلب الصورة إلى معاني ؟

                                                 
  190ـ  94/  1وانظر للمزيد من البحث في هذا الموضوع الطب محراب اإليمان  (1)

../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/اح
../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/اح
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 وكي  تختزن المعلوماه ؟
 وكي  تستحضر ؟

 دة ؟وكي  يحصل اإلحساس بالسعا
 وكي  يحصل اإلحساس بالبؤس واأللم ؟

 
، أو إعاادة ولمااا تبقى معاني السعادة مختزنة بالااكرة ، تتكرر بتكرر التخيل       

 الشريط ؟
 

 تبقى معاني الشقاء واأللم مختزنه بالااكرة نتألم كلما اكرناضا ، وربما وكي       
 تحوله الاكرى إلى آالم عضوية ؟

 
 الاي يعتبر كما اكره قمة اإلعجاز اإللهي فيما  في ضاا اإلنسان سر هللاإنها     

 {21}الذاريات/وَفِي أَن ُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ   ظهر لإلنسان
 

 الكلية والتوازن المائي في الجسم :
 

 ضات الكمية ليتراه من الماء ، وقد تزيد  3_2إن البدن يحتاج يوميا من        
 ن السوائل .بزيادة العرق وفقدا

 
ومعنااى ضاااا أن الجساام فااي عمليااة مسااتمرة يااتم بهااا طاارح السااوائل وطلبهااا ،      

وبنااء علاى الااك كاان الباد ماان نظام لهااات العملياة ، وإال انقلاب األماار إلاى فوضااى ، 
ضاو الكلياة التاي تقاوم بهااا العمال الهاام فاي حيااة اإلنساان إلاى جاناب وضاا المانظم 

ائب ، والااك عاان طريااق ماارور الاادم عباار أوعيااة تصاافية الاادم ماان الفضاااله والشااو
 مجهرية دقيقة في الكلية ، حيث تتم ضات العملية .

 
 ليتر من الدم إلى الكلية ، حيث يرشح ويعاد  180ساعة يمر  24فخالل كل    

البولية التي ياتم ليتر منه فقط ، وضات ضي المادة  1,5امتصاصه كامال ، إال مقدارت 
 طرحها خارج البدن .
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لتراه  5مرة ، والك باعتبار أن حجم الدم  36أي أن الدم يتصفى كل يوم           
 في جسم اإلنسان .

 
 ، بحيث ال يزيد وال وأما كي  يتم التوازن في أمر الماء يحتاجه الجسم         

 ينقص فالك يتم باستشعار البدن بزيادة الماء مثال من خالل األوعية الدموية ،
 األوعية بهات الزيادة ، فترسل إشاراه االستواثة ، إلى حيث يتحسس جدار 

إلى الودة النخامية ، التي تقوم فورا بإصادار األوامار الدماغ الاي يرسل الموضوع 
األنابيااب الكلويااة البعياادة ، حيااث يشاابه ص إلااى الهرمااون المضاااد لااإلدرار بمنطقااة 

وزيااادة احتفاااظ ، بواباااه السااد ص فزيااادة الهرمااون يعنااي التقلياال ماان طاارح الماااء 
كما ضو الحال في مثالناا ، وبنااء الجسم به ونقص الهرمون يعني زيادة طرح الماء 

، وياازداد إدرار البااول ، ويااتخلص الباادن ماان الماااء علااى الااك تفااتح بواباااه السااد 
الفائض في الجسد ، ومن الشوائب المتعلقاة بالادم با ن واحاد ، وباالك ياتم التاوازن 

 لجسم والخارج منه لتدوم الحياة .بين الماء المدخل إلى ا
 

وإاا ما فقد اإلنسان أحد كليتيه لظار  مان الظارو  ، فمعناى ضااا أن جسامه        
أصبح معرضا للخطر ، إا ال تتمكن الكلية الواحدة من القيام بهات المهماة الجسامية 

 فااي ضااات الحالااةالتااي تتوقاا  عليهااا الحياااة ، إال أن قاادرة هللا تعااالى تتجلااى ظاااضرة 
ناطقة بدوام العناية باإلنسان ، والك بتضخم حجم الكلية األخرى الباقية فاي الجسام 
بحيااث تسااتطيع أن تقااوم بعماال الكليتااين معااا ، واإلنسااان ال ياادري عمااا يجااري فااي 
جسمه ، وال كيا  يجاري ، إال أناه الباد لاه بعاد أن يعلام ضااا أن ياوقن أن مثال ضاات 

دفة العمياااء ، والبااد ماان وجااود القاادرة األمااور يسااتحيل أن تكااون نتيجااة لعماال الصاا
 . المدبرة أال وضي قدرة هللا 

 
       

 الكبد مستودع األماناه :
 

 ضفاضه بعربما تسلله بعض العناصر الضارة عبر غشاء األمعاء ، وربما     
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المااواد الواائيااة عاان حاجااة الباادن ا ن ، إال أنااه ربمااا احتاااج إليهااا فااي المسااتقبل ، 
عناية اإللهية وجود جهاز في الجساد يراقاب ليال نهاار ، ال يكال وال ولالك اقتضه ال

يمل ، يراقب أي عنصار مشابوت ليلقاي علياه القابض ، ويراقاب الفاائض مان بعاض 
 الواائية فيدخرت لوقه الحاجة ، أال وضو الكبد . المواد

 
 كد ، وبنااؤت الخلاوي متجاانس 1,5والكبد أكبر غدة في البدن ، يزن حوالي        

 إال أنه مع ضاا يقوم بعشراه الوظائ  التي تتوق  عليها حياة  ،
 اإلنسان .

 
 فإنه يقوم بخزن الدسم ، والسكرياه ، والبروتيناه ، والفيتاميناه ،      

بعد أن يكثفه ويجففه بطرح الماء منه ، فاإاا  هوبطرق فنية ، ففي السكر مثال يخزن
اله قام الكبد فورا بطرح كمياة مناسابة ما احتاج البدن إلى السكر في حالة من الحا

السكر المدخر لمثل ضات الحالة ، ولكن بعد تمييعهاا وإعادتهاا علاى الحالاة التاي من 
 كانه عليها قبل االدخار . .؟ 

 
 كخميرة البروتومبينللدم  ةوفي نفس الوقه يقوم الكبد بتصنيع المادة المخثر     

وباالك يضامن التاوازن فااي  باارين ،يالهوالماادة الخاصاة بتميياع الادم ) وضاي مااادة 
 . الدم فال يتخثر وال يتميع (

 
 وفي حالة الجنينية يقوم الكبد بإنتاج الكرياه الحمر .     

 
 ال وضو إنتاج ص البولة ص ، فلكبد يمد الدم وضناك إنتاج مهم جدا أ        

 الحالة يقوم بالبروتيناه ، ومع تحطيم البروتيناه ينطلق غاز النشادر ، وفي ضات 
 التي يتم إرسالها إلى الكلية لتطرحها بدورضا  الكبد بدمجه بواز الفحم منتجا للبولة

 العملية لماه اإلنسان خالل ساعاه .إلى خارج الجسم ، ولوال ضات 
 

 خاليا متجانسة ، التعي ، وال تعقل تقوم بأضم األعمال التي ياضل لها       
 وتدخر المواد الواائية ، وتمد البدن بها في حالة  اإلنسان ، تقتل العناصر السامة
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 الحاجة ، وتنتف الكرياه الحمراء ، والمادة البولية . وغير الك من الوظائ  
 العجيبة الوريبة ، أال تدل ضات األمور على دقة الخالق الحكيم ، وعظيم صنعه ..؟

 ر عباقرة الحياة ما يعجز عنه أكبمشابها متجانسة ال تعي وال تعقل تقوم بخاليا 
 . . ؟

 

  ٍهَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَاَرُونِي مَاََا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَالِ الَُّاالِمُونَ فِاي ضَالَال

 { 11}لِمان/ مُّبِنيٍ

 
  خطوط الدفاع في الجسم :

       
 حتى تحتفظ كيانها من جيش يسهر على حدودضا ال بد للالمة       

ليساه كلهاا انتحارياة ، من أجل صيانتها ، إال أن الجياوش  عنها ، ويضحيويدافع 
، إال أن جيوش الجسم اإلنساني انتحارية مان وليسه على الدوام في حالة استنفار 

 الدرجة األولى كما أنها دائمة االستنفار .
 

رياه البيضاء في الدم ضي الجيوش االنتحارية الساضرة على حفظ كيان فالك         
ابقه ضااات الكرياااه وبإعااداد إاا مااادوضم الجساام ماان قبال أي جرثااوم تساااإلنساان ، فاا

الضاحايا ، وبادون إنااار مسابق ، وتسااقطه منهاا ضائلة إلى االشتباك الفوري معاه 
القيح الاي نرات حاول الجارح البسايط فاي غالاب األحياان في ساحة المعركة مشكلة 

وعجازه عنيفاا وقوياا ال ، باأن كاان العادد ن انتصره على العادو فبهاا ونعماه وإفإ
ضااات الكرياااه عاان مواجهتااه ، وتهاادم خااط الاادفاع األول الاااي كانااه تشااكله حااول 

فااي ضااات الحالااة وبشااكل فااوري الجاارح أو المنفااا الاااي دخاال منااه الجرثااوم ، فإنااه 
تتشااكل العقااد الليمفاويااة ، وضااي القااالع الحصااينة التااي تشااكل خااط الاادفاع الثاااني ، 

ساالحة ، والفاارق الفدائيااة ، وضااي التااي تعلاان وضااي مصاانع ال ينضااب للجنااود ، واأل
، وينخفض النشاط العاام فاي النفير العام في البدن فترتفع الحرارة ، ويسرع القلب 

الجسم ، وضي االنتفاخاه التي نحاس بهاا تحاه اإلباط أو الحناك أو فاي أصال الفخاا 
  عند حدوث االلتهاباه .
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 ا من ضات الطاقاه الهائلة فبها العدو بما لديهفإاا استطاعه التولب على       

العدو ضاا الخط الثاني ، وصار األمر ونعمه وإال ، بأن فشله في الدماغ ، وتجاوز 
جادا ، والخطار محاادقا ، ففاي ضااات الحالاة تعلان التعبئااة العاماة فااي الجسام بأكملااه ، 
وتبدأ الحرب العامة في كل مركز وفي كل مكاان ، مدعماة بمراكاز الادفاع الرئيساية 

 ممثلة بالطحال ، والكبد ، والنسيف الشبكي الموزع في كافة أنحاء الجسم .ال
 

 مرحلة من مراحل المقاومة التي تنتهي أما وبالك يدخل الجسد في أعن       
 بانتصارت ، وأما بانتصار العدو مما قد يودي بحياته .

 
 يضاء ضل فكر اإلنسان كي  تتم ضات األمور ، ومن الاي علم الكرية الب     

التي ال ترى بالمجهر أن تقوم بأعمال الدورية والقتال واالنتحار ، ومن الااي ركاب 
 الجسد على ضاا النحو النظامي في الدفاع . . ؟ 

 

كُمْ أَفَلَاا   .  وآيته فينا نحان معاشار البشار . إنها قدرة هللا . . ؟       وَفِاي أَن ُساِ

 {21}الذاريات/  تُبْصِرُونَ

 

 العين : 
فااي العااين مائااة وثالثااون مليونااا ماان الخاليااا الملتقطااة قااد عرفنااا أنااه يوجااد       

مان للضوء تقوم بمهمة إرسال الصور إلى المخ ، ولكان ضال ضااا كال ماا فاي العاين 
 عجائب ؟ والجواب على ضاا توجزت الجملة ا تية .ال
 

 لقد كان الطبيب منا عهد قريب يتخصص بالعين ، على أنها جزء من        
 إال أن تقدم العلم أثبه أن دائرة العين أكبر من ضاا الجسد ، له تخصص واحد ، 

بكثير ، فنشأه في الجامعاه عدة تخصصاه في دراستها ، ثم تباين لادى المفكارين 
والباحثين من األطباء ، أن عقل اإلنسان قاصر عن ضاا أيضا ، ولالك ضيقه دائرة 

 من طبقاتها ليتمكن نوعا ما  التخصص إلى أن أصبح الطبيب يتخصص بطبقة
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 من اإلحاطة بما فيها من العجائب ، وال ندري مااا يحمله العلم لنا في طياته في 
 المستقبل القريب .

 
وأظن أننا مان خاالل ضاات الجمال نساتطيع أن نادرك ولاو علاى سابيل اإلجماال        

ضااا التوساع مااا يوجاد فاي العاين مان الانظم المعقادة والدقيقاة حتاى احتاجاه لمثال 
 الهائل في دراستها .

 
 وضو إجماالإن التركيب األساسي للعين يتشابه في جميع الثدياه وغيرضا       

 ، وفتحه ينفا الضوء من خاللها  تركيب عجيب فالعين عدسة تستقبل الضوء
ليخترق العدسة ، وتلك الفتحة التي ينفا منها الضوء ، في العاين تتساع تلقائياا فاي 

. والحكمااة فااي الااك واضااحة فااه ، وتضاايق تلقائيااا فااي الضااوء الشااديد الضااوء الخا
غايااة الوضااوح ، ألنااه فااي حالااة الضااوء الخافااه تحتاااج عمليااة اإلبصااار إلااى كميااة 

الضاوء الشاديد فتكفاي كمياة قليلاة مناه لكاي تتضاح كبيرة من الضوء أما فاي حالاة 
د علاى الساواء ، األشياء المرئية ، والعين ترى األشياء في الضوء الخافاه والشادي

 آلة تصوير يمكنها التقاطبينما لم يتمكن اإلنسان حتى ا ن من اختراع 
بال إن الصور في مثل ضاا الضاوء الخافاه الااي تبصار العاين مان خاللاه المرئيااه 

، ولالك فهو يرى مهما كانه السحب النمل قادر على رؤية األشعة فوق البنفسجية 
ا أن الباوم قاادر علاى رؤياة األشاعة تحاه أشاعة الشامس ، كماكثيفة ومهماا حجباه 

 ، ولالك فهو يرى الفأر في الظالم الدامس .الحمراء 
 

، فإاا ما نفا منها وقاع علاى قلنا أن العدسة تستقبل الشعاع من خالل فتحتها        
 الشبكية عند قاع العين ، والشبكية تتكون من تسع طبقاه مختلفة ، ال يزيد 

 يقة .ورقة رقمجموعها عن سمك 
 

 والطبقة التي في أقصى قاع العين تتكون من أعاواد ومخروطااه ، أماا وظيفاة      
المخروطاه فهي رؤية التفاصيل الدقيقة واللون ، ووظيفة األعواد ضي الرؤياة فاي 

 األعواد ثالثون مليونا ، وعدد المخروطاه ثالثة الضوء الخافه ، ويقال أن عدد 
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ي تناسب محكم بعضها بالنسبة إلى بعض وبالنسابة ماليين ، وقد نظمه ضات كلها ف
ظر نحو الداخل ال نحو نإلى العدساه ، ولكن العجب أنها تدير ظهرضا للعدساه ، وت

صااور الخاارج ، وإاا اسااتطاع اإلنساان أن ينظاار ماان خاالل العدساااه ، فإناه ساايرى 
يمان ، األشياء مقلوبة الوضع ، وسيرى الجانب األيمن في األيسر ، واأليسر في األ

إلى االرتبااك ألناه ياؤدي إلاى ساوء التقادير فاي األجساام المرئياة ، وضاا أمر يؤدي 
األبصااار صااحيحا وسااليما ، والااك عاان ولااالك كااان ال بااد ماان عمليااة أخاارى ليكااون 

المكونة للعصب البصري الاي ينقل بادورت الصاورة طريق ماليين الخيوط العصبية 
 ي السليم ، لتتم الرؤية السليمة .إلى المخ الاي يعيدضا إلى وضعها الطبيع

 
 مور التي اكرناضا عن العين من العدساه والمخروطاه ،إن كل ضات األ       

 والعيدان ، واألعصاب وغيرضا ، البد أن تكون قد حدثه في وقه واحد ، ألنه 
 . (1)قبل أن تكمل كل واحدة منها كان األبصار مستحيال 

 
 والعصي واألعصاب ، وضي بهات األعداد  فكي  استطاعه ضات األعواد     

 أن يأخا كل واحد منها مكانهالضخمة الهائلة أن تترتب من تلقاء نفسها ، و
المناسااب لااه أو يمكاان أن يكااون ضاااا ناتجااا عاان عماال الطبيعااة العمياااء ، أو عماال 

إن النظام العاادي البسايط ال يمكان أن يصادر عان الفوضاى ، بال الصدفة الخرقاء ، 
 .ن منظم فكي  بهات النظم المعجزة المدضشة الدقيقة البد له م

 
إن ما اكرنات عن العين من ضات األمور الوريبة ، يمكننا أن ناكرت عن غيرضا        

 من األجهزة الكثيرة في الجسم اإلنساني ، مما ال سبيل إلى اإلحاطة
اإلنساان به في مثل ضات المباحث الموجزة ، بل إن كل ما كشافه العلام الحاديث عان 

 في ميدان الطب وغيرت من العلوم المتعلقة بهاا المخلوق العجيب الوريب ال تعدو
نسبتها إلى المجهول منه نسابة القطارة إلاى البحار العظايم ، بال قاال العلمااء إن في 

  كل العلوم تقدمه 

                                                 
  115العلم يدعو لإليمان ، كريستي موريش ص  (1)



 - 131 - 

 تقدما ملحوظا إال أن العلوم المتعلقة بمعرفة حقيقة اإلنسان لم تتقدم إاا ما قيسه 

وَفِاااااي الْااااااَرْضِ ميَااااااتٌ ل لْمُاااااوقِنِنيَ  المجاضيااااال فياااااه ، وصااااادق هللا إا يقاااااول : ب

  {21}الذاريات/وَفِي أَن ُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ {20}الذاريات/
        

 ومن خالل ضات الجولة السريعة في عالم الفضاء ، والحيوان والنباه ،          
 ن العجائب والورائب في الخلية الواحدة ،واإلنسان ، ومن خالل ما رأينات م

 خاليا ، من خالل كل ضاا الاي رأينات وقد انتظم الالجسم المكون من ماليين و
انتظامااا مدضشااا معجاازا ، يسااتحيل أن يكااون ناتجااا عاان الصاادفة ، أو عماال الطبيعااة 

 العمياء ، من خالل ضاا نجد أنفسنا مضطرين ككل العلماء الاين بحثوا في مثل 
بااهلل ، المواضيع بعين التواضع واإلنصا  نجد أنفسانا مضاطرين إلاى اإليماان  ضات

ال عن طريق التقليد لآلبااء واألجاداد ، وال عان طرياق القهار واإلكارات ، وإنماا عان 

وَإِن مِّان شَايْءٍ إِالَّ يُسَابِّ ُ   طريق ضات األدلة الناطقة التي تشهد بأنه ال إله إال هللا 

 وبنفس األساليب التي استعملها العقل    الَّ تَ َِْهُونَ تَسْبِيحَهُمْ بِحَمْدَ ِ وَلَكِن

 الحديث في استدالله واستنباطه .
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 لماذا ال نرى هللا
 

 سؤال يطرح نفسه على كل إنسان . .
 

 أما الكافر فال سبيل للخوض معه في ضاا الموضوع ، ألن طلب الرؤية مبني على 
 أنه غير مؤمن بوجود هللا . اإليمان بالوجود ، والمفترض به

 
 وإنما سبيلنا معه أن نعود إلى ما اكرنات في المباحث السابقة لالستدالل على     

 وجود هللا ، وباألساليب المناسبة .
 

 وأما المؤمن أو المشكك فسبيلنا معه سهل وبسيط .    
 

 لخال  بين إن رؤية هللا في الدنيا ـ وبوض النظر عن إمكانها أو استحالتها ل    
ساأل شيء جميال ، يتمناات كال إنساان ، ولاالك العلماء فيها ـ إن رؤية هللا في الدنيا 

 { 143}األعراف/  رَاِّ أَرِنِي أَنُُرْ إِلَيَِْ  موسى ربه أن يرات فقال :
 ليس الخطأ في ضاا السؤال أو األمنية . . ألن تصوراه اإلنسان ولكن      

تطاارح عليااه ضاااا السااؤال أو األمنيااة ، كمااا يتمنااى السااااجة عاان حقيقااة األلوضيااة 
، لكنهااا أمنيااة اإلنسااان أن يحماال الصااخرة العظيمااة ، أو أن يزياال الجباال ماان مكانااه 

 سااجة . . تدل على بساطة في التفكير . . 
 
 خلوق ، وأنه الشريك له إننا آمنا باهلل ، وآمنا بأنه خالق كل شيء ، وليس بم   

وَلَااامْ يَكُااان لَّاااهُ كُ ُاااوًا أَحَااادٌ  {3}اإلخاااال /لِااادْ وَلَااامْ يُولَااادْ لَااامْ يَ   وال ولاااد . . 

/ {4}اإلخال 
 هللا . . يجب علينا أنومادام األمر كالك . . فقبل أن نبحث عن رؤية       

 نبحث عن رؤية األشياء التي ضي من خلق هللا . . فإاا استحال علينا رؤية بعض 
 . . فيجب علينا أن النترقى إلى البحث في رؤية ضات األشياء مع أنها من خلق هللا 
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 خالقها ونحن لما نتمكن من رؤيتها بعد . . 
    

 إن جميع طاقاه اإلنسان وبدون استثناء محدودت . . حتى خياله وفكرت ،        
 فإنها محدودان ، ولهما نطاق ال يتجاوزانه .

 
 خفيفا ، أو أخانا الملقط الاي  إننا إاا أخانا الشوكة الرنانة ، وطرقناضا طرقا    

نلتقط به النار ، وطرقنات طرقا خفيفا ، فإننا نجد طرفاا الشاوكة أو الملقاط يتحركاان 
محاادثان صااوتا متاارددا متقطعااا . . فااإاا مااا طرقناضمااا طرقااا أشااد ماان يمنااه ويساارت 

األول ، فإننا نجد الحركة في األطرا  أسرع ، ونجد أن الصوه قد زاد حادة وخا  
ه ، فااإاا مااا طرقناضمااا طرقااا عنيفااا ، فإننااا فااي ضااات الحالااة ال ناارى حركااة تقطيعاا

إنماا ما أنناا ال نسامع صاوتا متقطعاا ، واألطرا  وإنما نرى خطا منحنيا أو ثابتا ، ك
 نسمع صوتا متواصال . . لمااا . . . ؟

 
 . . ولكننا لم نعد نرى ضات  قطع بأن طرفا الشوكة يتحركان يمنة ويسرةإننا ن    

، كمااا أننااا نقطااع بااأن الصااوه الناااتف عاان ضااات الحركااة متقطااع ، الحركااة المتاارددة 
ولكننا لم نعد ندرك تقطعه ، وصارنا نسامعه طنيناا متواصاال . . لماااا . . والحقيقاة 

 لم تتوير . . ؟ 
 
 الجواب على ضاا يتوالت العلم الاي يقول : إن طاقتنا في اإلبصار محدودة ،    

 ، شأنها في الك شأن بقية الحواس .لسمع محدودة كما أن طاقتنا في ا
 

 والك إاا زاده الحركة أمام أعيننا عن عدد معين في الثانية ، فإننا ال        
 نستطيع أن نرى األشياء المتحركة متحركة ، وإنما نراضا ثابتا أو ال نراضا مطلقا.

 
 ة ، فإننا في ضات وكالك إاا زاده الاباباه الصوتية عن حد معين في الثاني     

 الحالة ال نستطيع أن نسمع الصوه متقطعا لعجز السمع عن التمييز في ضات 
 الحالة ؟ 
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والك ألن طاقاتنا في السمع واألبصار محدودة ، فإاا ماا خرجاه المرئيااه           
واضاطربا فاي عن طاقة البصر ، والمسموعاه عن طاقة السمع ، وقعا في الحيارة 

 اإلدراك . 
 ومثال الك أيضا إا جلسنا أمام المروحة الكهربائية وأوصلناضا بالتيار         

 والك لخفة الحركة ،بداية األمر نرى حركة األجنحة ، فإننا في الكهربائي ، 
، فااإاا مااا زاده  ولكننااا ال نلبااث أن نفقااد ساايطرتنا علااى رؤيااة األجنحااة  متمياازة 

أصبحنا قادرين على رؤية األشاياء مان قد اختفه ، ودوراتها خيل إلينا أن األجنحة 
خلفها ، مع أننا نقطع بوجودضا وأنها تتحرك وتبعث بالهواء إلينا . . ؟ وربماا خيال 
إلينا أنها تتحرك بحركة معاكساة لحركتهاا األولاى . . وكال ضااا تاابع لشادة دورانهاا 

 . . معروفة وخفته ، وبقوانين 
 

 .. ولالك ضات الحركة السريعة والسبب في ضاا عجز بصرنا عن متابعة       
 عجز عن إدراكها مع أنها أجسام صلبة ، صنعها اإلنسان بيدت ، وحركها بقدرته 

 حرك كل شيء في بصرت ، يرى الهواء ينبعث منها ويوطاقته وضي في سمه 
 أنه عاجز عن رؤيتها . . ؟ الورفة . . إال 

 
 نعها بيدت ، مع أنها ماثلة فإاا كان اإلنسان عاجزا عن رؤية األشياء التي ص    

حي . . ليس من قبيل المادة  أمامه . . أو يمكن له أن يرى هللا وضو خالق لكل كائن

مِيعُ البَصِاريُ    التي يعرفها البشر  {11}ال اورى/لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الساَّ
ا بهااات أظاان أن أي عاقاال فااي الاادنيا يااؤمن باسااتحالة ضااات الرؤيااا مادمناا . . . . ؟

 دينا ومن مخترعاتنا . . الطاقاه العاجزة عن إدراك األجسام الصلبة التي ضي بين أي
 
 

بما في الك المالحدة ـ آمناوا بااألثير يوماا إن جميع األوساط العلمية في العالم ـ     
الكون . . بل أصل الحيااة . . ولكان ماا ضاو األثيار؟ وضال ما الاي افترضوت أنه يم  

ألايس مان العباث جواب ال . . ألن طافاتنا لم تتأضل بعد إلدراكاه . . إان رآت أحد ؟ ال
 ونحن لما نتمكن بعد من رؤية بعض مخلوقاته . . ؟ أن نسأل لمااا ال نرى هللا ؟ 
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 بالروح . . سوى بعض المعاندين . . وإن يؤمن إن العالم بأسرت اليوم           
 أكثر من أن تحصى . . ولكن ما ضي  النوادي الروحية في العالم الوربي اليوم

الروح . . ؟ ما وزنها . . ؟ ما لونها . . ؟ ماا طولهاا . . ؟ وكيا  تادخل الجساد فاي 
. . ؟ إنناا جميعاا ناؤمن باالروح ة . . ؟ وكي  تخرج مناه عناد الماوه يالحياة الجنين

إنهاا  التي بين جنبينا . . ولكننا جميعا عاجزون عن إدراك حقيقتها أو رؤيتهاا . . ؟
ساار هللا فااي ضااات األرض . . ولقااد أجاااب القاارآن الكااريم عاان السااؤال الاااي طاارح 
وساايطرح . . مااا ضااي الااروح . . ؟ ولمااااا ال نراضااا . . ؟ بااأن طاقاااتكم فااي الحااواس 

. .والتااي تحتاااج لطاقاااه أكباار ماان طاقاااتكم والعلااوم دون إمكانيااة الرؤيااة واإلدراك 

 الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيوُم مِّان الْعِلْامِ إِالَّ وَيَسْاَلُونََِ عَنِ   :فقال تعالى 

أي وضاااا العلاام القلياال والحااواس العاااجزة المحاادودة ال  {85}اإلسااراء/قَلِاايالً

أو معرفاة حقيقتهاا . . ولاالك ال زال العاالم بأسارت الياوم يمكنانكم من رؤياة الاروح 
 ، وسيبقى لعجز طاقاته وإمكانياته .حائر في أمر الروح وحقيقتها 

 
 فإاا كنا عاجزين عن إدراك الروح التي بين جنبينا ، والتي ضي سبب       

 حياتنا . . أيمكننا أن نرى خالقها . . 
 

 أن أي عاقل يدرك مثل ضات الحقائق يقطع باستحالة رؤية هللا في ضات الحياة،    
 بوجودت . وبهات الطاقاه واإلمكانياه ، ومع إيمانه

 
 وضاا الكالم يمكن أن يقال فيها لو كان هللا من نوع ضات المخلوقاه كالروح     

مثال ، فما بالنا إاا عرفنا أن هللا يخاال  كال مخلوقاتاه ، فاال يحايط باه المكاان ، وال 

لَايْسَ   جساام ، وال  كااألعراض ، يجري عليه الزماان ، أزلاي ، ابادي ولايس كاأل

مِيعُ البَصِاريُ كَمِثْلِهِ شَايْءٌ الَّ تُدْرِكُاهُ األَبْصَاارُ وَهُاوَ   {11}ال اورى/ وَهُاوَ الساَّ

 {103}األنعام/يُدْرِكُ األَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيرُ الََْبِريُ
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 وكل ما خطر ببالك فاهلل بخال  الك . . نؤمن به كما وص  به             
ت الحقيقاة يعلام أيان يكمان الخطاأ المفااضيم . . إن مان يادرك ضاا نفسه من خالل ضات

 قولنا : لمااا ال نرى هللا . . ؟ في 
 

لوغراماا ، فإناه مان إن اإلنسان عندما يعجز عن حمل حجر وزنه خمسين كي        
ل لمااا ال أستطيع أن أحمل حجرا وزنه أل  كيلوغراماا . . أن مثال الخطأ أن يتساء

 ضاا السؤال خطأ عند كل عاقل في األرض .
 
 إن اإلنسان عندما يخلق أعمى ال يجوز له أن يقول لماااالأعر  األلوان ،      

 : لمااا ال أميز المسموعاه .وعندما يخلق أصم ، ال يجوز له أن يقول 
 

 إن اإلنسان الاي يريد أن يرى الروح يجب أن يتأضل أو ال بطاقاه      
 وإمكانياه وحواس تمكنه من ضات المشاضدة . 

 
أن يرى هللا يجب علياه أيضاا أن يتأضال بمثال ضااا . . ولاالك لماا ي يريد وإن الا    

رَةٌ   .كاااان مااان كراماااة الماااؤمن ياااوم القياماااة أن يااارى هللا .  وُجُاااو ٌ يَوْمَئِاااذٍ نَّاضاااِ

 .{23}الِيامة/إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ {22}الِيامة/

 
 ضه ،، ويوير طوله وعركان من حكمة هللا أن يبدل جسدت وحواسه      

 ويعطيه من الطاقاه واإلمكانياه ما يتناسب مع ضاا األمر العظيم وإال لما كان 
 أن يرى الحواس التي كان عليها في الدنيا . بإمكانه 

 

        وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيَِاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَاِّ أَرِنِي أَنُُرْ إِلَيَِْ قَالَ لَن تَرَانِاي

 انُُرْ إِلَى الْ َبَلِ فَإِنِ اسْوََِرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّاا تَ َلَّاى رَبُّاهُ لِلْ َبَالِ جَعَلَاهُ وَلَكِنِ

بْحَانََِ تُبْااتُ إِلَيْااَِ وَأَنَاااْ أَوَّلُ الْمُااؤْمِنِنيَ  عًِِا فَلَمَّااا أَفَاااَِ قَااالَ سااُ ى صااَ دَك ااا وَخَاارَّ موسااَ

/{ 143}األعراف 
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 تمجيدك ،اللهم اجعل صدورنا خزائن أسرارك ، وألسنتنا مفاتيح               
 وجوارحنا خدم طاعتك ، فإنه ال عز إال بالال لك ، وال غنى إال بالفقر إليك ،وال 

 منهجك ، والحول وال قوة إال بك ، آمنا تزام اة وال استقرار والسعادة إال بالحي
 وديتنا بين يديك ، وآخر دعوانا بك عن قناعة ورضا ، وأسلمنا لك اعترافا بعب

 الحمد هلل رب العالمين .
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