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 اث افغريب يرى أنَّ افَعْؼؾ يتـاؿض مع افـَّؼؾ  .افسر

  يتًاؿط افشٌاب ذم ُمًتـؼع اإلحلاد ذم ادُجتؿعات اإلشالمقة افتل يًقد ؾقفا خطاب ديـل ؽريب ظـ

 أو ؽارق ذم اجلُُؿقد وافتَّؼؾقد.افعرص, 

هرية»قد اهلل ظزَّ وجؾَّ اشؿ ُج ُيطؾؼ افؼرآن افؽريؿ ظذ ادُـؽريـ فقُ  ا ▬, وؿال ؾقفؿ: شافدَّ َِ ا ِِهَ إَِّل  َضَياُت ٌَ ٔا  ُ َوَكال
ُٔت َوََنَْيا  ٍُ ْجَيا َج ؽُ ادلُّ ْْ ا إَِّل  ادل  َِ يُِه ْٓ ا ُح ٌَ ُِّٔنَ  َو ًْ إَِّل  َحُظ ُْ ًٍ إِْن 

َْ ِغيْ ً ةَِؼلَِم ٌِ ُٓ َ ا ل ٌَ  [42]اجلاثقة : ♂ َو



  ض فف افُعؾامء مـ تـؽقؾ واوطفاد ظذ أجدي  رجال افؽـقًة!ما تعرَّ

 !ُعقر بلنَّ اإلهل فقس فف ظالؿة ُمٌاذة بافؽقن واإلكًان! وإن ُوِجَدت ِظالؿة ؾفل ؽر ُمٌاذة وبعقدة  افشر

 !كزـقة! ُُتأل ثؿَّ ُتسك فتعؿؾ دون احلاجة إلهل اظة افزَّ ًَّ  آظتؼاد بلنَّ افؽقن مثؾ اف

  ٌَّرم بافظَّقاهر افطٌَّقعقة, م ـ  ا أؿـع اإلكًان بجدوى افؾرجقء فؾِعْؾؿ بدًٓ مـ اإلهل!كجاح افِعْؾؿ ذم افتَّ

  ر ٕن يضع هلؿ مـظقمتفؿ إخالؿقة! وارتٌطت بعد أن تالصك دور اإلهل ذم حقاة افٌؼ! مل يعد ُهـاك ُمزِّ

ة افعاجؾة! يَّ  افِؼقّؿ إخالؿقة بؿصافح افٌؼ احادِّ

  ط ظؿؾ أضقل م فإلكًان افؽثر )ُمتقشِّ فت  –إكجازات ظؾؿقة وحضارية  –افِعْؾؿ ؿدَّ ء ورؾاهقة(, ؾتٌدَّ ثرا

 ظؼقدتف مـ اإليامن باإلهل, إػ اإليامن بافِعْؾؿ وُؿدراتف وإكجازاتف!

  ه! وهذا يعـل أنَّ اإلهل اخلافؼ مل يرى بعض افـَّاس أنَّ اإلهل خؾؼ افعامل وووع ؾقف ؿقاكغ افطٌَّقعة افتل ُتًرِّ

 اضة: إهل ٓ أمهقة فف وٓ احتقاج إفقف!يعد يػعؾ صقئًا فـا, وأنَّف بًٌ



 !بدون احلاجة إػ صاكعكشلة افؽقن تؾؼائقًا كتقجة ٕحداث ظشقائقة  .1

ة ظـ ضريؼ ؿقاكغ افطٌَّقعة .4  !طفرت احلقاة ذاتقًا مـ احادَّ

ؾ افعؾؿ إفقف يقمًا ما!افػرق بغ احلقاة وادقت ؾرق ؾقزيائل بحت,  .3  شقتقصَّ

ي, يػـك ُتامًا بادقت, ؾؾقس ُهـاك وُ  .2 َّٓ جًد مادِّ  !وحقد فؾرر ُج اإلكًان فقس إ

 فقس ُهـاك بعث بعد ادقت! .5
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ّؾ ما شٌؼ: فقس ُهـاك حاجة إػ افؼقل بُقُجقد إهل! .6 ـُ  مـ 



 اإلهل ظـ افٌديؾ إجياد أجؾ مـ اخلُطط يرشؿقن ادُعاسون اجلُُدد ادالحدة! 

 اإلهل ؾؽرة ظـ يتخذَّ  ديـل ٓ ـّؾ  يًؾؽف حقاة مـفج ووع ُيريدون! 

o  

 يـ ي! خطر وهؿٌ  افدِّ  !واحلُُروب افُعـػ إػ يمدِّ

 يـ مـ افتَّخؾرص يـٌغل ة هبذه افِعْؾؿ وشقؼقم! افدِّ  !ادُفؿَّ

 ٓ ا ُمـطؾؼاً  يؽقن أن ُيؿؽـ ؾاإلحلاد! ُخُؾؼ ظذ فـؽقن إلهل كحتاج  !فألخالق ؿقيًّ



  ة بؿـشل اإلكًان ومآخف وافغرض مـ وجقده ذم افعؼؾ احادي ٓ ظالؿة فف بإخالق أو بإشئؾة اخلاصَّ

س أو بام يتجاوز ظامل احلقاس اخلؿس   ادٌُاذ!افؽقن أو بادُؼدَّ

 ة  !وٓ يعسف بقجقد ِؿقَؿ أخالؿقة أو إكًاكقة ثابتة ُمًتؼرَّ

 !ل دائؿغ  ويرى أنَّ ـّؾ رء ذم حافة تغرر وحتقر

 !وهذا هق افػؽر افعؾامين !  وفذا يػرض ظذ اإلكًان أن يًتؿّد ؿقؿف مـ واؿعف ادُتغرِّ

  ُيقن يػسوقن أنَّ و يـُج احادِّ ئد وراء ؾؽرة اإلهل وافدِّ يعـل أنَّ اإلكًان ؿد اخسظفا فتحصقؾ هذه  قد ؾقا

ع  يـ مـ اخسا ئد ؾؼد أثٌتقا أنَّ إفقهقة وافدِّ ؿ إذا أثٌتقا وجقد هذه افػقا افػقائد, ومـ ثؿَّ اظتزوا أَّنَّ

 اإلكًان!

ر كظرية دارون هل  افؽائـات احلقَّة ظـ ضريؼ آكتخاب افطٌَّقعل مـ بغ ضػرات ظشقائقة!: تطقر

رت إجقال ادُتتابعة مـ هذه اخلاليا, ؾـشلت مـفا افؽائـات  احلقاة بدأ بخؾقة ُمػردة أوجدها اإلهل اخلافؼ! ثؿَّ تطقَّ

رية, ثؿَّ افػؼارية بدأت بإشامك, ثؿَّ ـائـات حققاكقة ٓ ؾؼ ظديدة اخلاليا, وُتقَّزت إػ ـائـات كٌاتقة وأخرى حققاكقة!
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واحػ إػ افطققر وافثَّديقات رت بعض افزَّ واحػ, وتطقَّ ر حتك وصؾـا , افّزمائقات, ثؿَّ افزَّ وطؾَّت افثديقات تتطقَّ

 .إػ افرئقًقات افتل مـفا افِؼَرَدة, ويليت ظذ رأشفا افشؿٌاكزي, ثؿَّ اإلكًان

ؿٌاكزي فقًقا أشالؾـا, افـَّظرية تؼقل إنَّ افشؿٌاكزي جي ؿعف باإلكًان شؾػ ُمشسك! وافـَّظرية بذفؽ تؼقل إنَّ افشَّ

  وفؽـَّفؿ أبـاء ظؿقمتـا!

ر! ػرات افعشقائقة ظـ إحداث افتَّطقر رون أنَّ  أثٌت افعؾؿ ظجز افطَّ % مـ افطَّػرات افعشقائقة 99افٌققفقجققن ُيؼدِّ

ة ػرة افقراثقة تؽقن وارَّ % مـفا ُمػقدة! وؿد أجرى افٌاحثقن افتَّجارب ظذ ذبابة 1! بقـام ؿد تؽقن افتل حتدث ذم افشَّ

افػاـفة وظذ افٌؽسيا افؼقفقكقة ؾعجزوا ظـ احلصقل ظذ ضػرة واحدة ُمػقدة خالل آٓف إجقال افتل 

 اشتؽثروها!

ي ُمـصػ(:  اع يف حُماوىث اـخؾالل اله»يؼقل مايؽؾ روس )وهق ؾقؾًقف تطقرِّ َ الرصر ٍُ رريون جلظؽيث يس
ر ةاىنرفتث ألُطاره دياُث َّل إهليث ُّٔ ٔد اْلهل. ىلػ ضار اتل ع ر جليف وس ُّٔ  .شاتل ع



ا داؾع اإليثار, ؾًقظّؾ  يةَيًفؾ تػًر داؾع إناكقة بآخقة افغا ؿر, أمَّ عب تػًر داؾع افضَّ ر افقشقؾة, ؾؿـ افصَّ ُتزِّ

خرة  ر ظـ  افؽمودبؿثابة افصَّ ارويـل. ٓ صّؽ أنَّ اإليثار مـ أصعب إخالق افتل يعجز افتَّطقر ر افدَّ ذم ضريؼ افتَّطقر

ئقز, وهق ا ر افرَّ دُحاؾظة ظذ حقاة افػرد, ؾام افذي يدؾعـل فؾتَّضحقة تػًر كشلهتا, ؾاإليثار يعؿؾ وّد هدف افتَّطقر

 بذايت مـ أجؾ ادُجتؿع واجلـس افٌؼي؟!

إكػاق افقؿت واجلفد وادقارد مـ أجؾ ادُحاؾظة ظذ ذحية ؽر ُمػقدة فؾُؿجتؿع يتعارض بشؽٍؾ صارٍخ مع 

ضار, ؾفؾ يع كقـف؟!آكتخاب افطٌَّقعل افذي حُياؾظ ظذ إصؾح, ويتخؾَّص مـ افَّ ر وّد ؿقا  ؿؾ افتَّطقر

ة, وفقس افؼقؿة  يَّ ء يؽقن مـ ُمـطؾؼ افػائدة احادِّ ؿاظدة دارويـقة صديدة اخلطقرة: وصػـا فًؾقك ما بلنَّف جقِّد أو دِّ

إخالؿقة, أي فقس ُهـاك أخالق ؾاوؾة وأخرى دكقئة! فؽـ ُهـاك ُشُؾقـقات ومػاهقؿ ُتعغ أو ٓ ُتعغ بشؽؾ 

ع مـ أجؾ افٌؼاء ُمٌاذ أو ؽر ا  .ُمٌاذ ذم افرصِّ

ـة, وبافتايل ؾفل فقًت ؾاوؾة أو ؽر ؾاوؾة,  ة ُمتحرِّ َّٓ مادَّ ؾقؾًقف اإلحلاد تقماس هقبز اظتز أنَّ افطٌَّقعة فقًت إ

ث ظـ  ديـ, ُتامًا مثؾام ٓ كتحدَّ ث ظـ خٍر وّذ ُُمرَّ ا ؾؼط ٓ ُتٌايل بافػضائؾ, فذفؽ ٓ يـٌغل أن كتحدَّ تػاظؾ إَّنَّ
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َّٓ اكعؽاشًا فرؽٌات اإلكًان, ما  ّ فقًا إ ورة, ومـ ثؿَّ ؾاخلر وافؼَّ ا أمقر حتدث بافيَّ ـقؿقائل خرِّ وآخر ذير, إَّنَّ

ية َّٓ تػاظالت مادِّ يِّغ فقًت إ  .حُيّب وما يؽره, ومـ ثؿَّ ؾفل مػاهقؿ كًٌقة, ؾلخالق اإلكًان ظـد احادِّ

َّٓ كقتشة ؾقؾًقف افـَّازية: إنَّ  , بؾ إنَّ هذه ادػاهؿ فقًت إ ّ ـقكًا بدون إهل يؽقن خافقًا مـ مػاهقؿ اخلر وافؼَّ

رات يػروفا اإلكًان ظذ افؽقن افذي ٓ ُيٌايل بف  .تصقر

ظك ادالحدة أنَّ افثَّقرة افعؾؿقة صارـت ذم تشؽقؾ مـظقمتـا إخالؿقة ادُعاسة  .ادَّ

مصدرًا فألخالق, ٓ صّؽ أنَّ ُهـاك أشًًا أخالؿقة فؾعؾؿ, فؽـَّـا ٓ كًتطقع  أجـشتغ يؼقل: ٓ ُيؿؽـ أن يؽقن افعؾؿ

ث ظـ أشس ظؾؿقة فألخالق, فؼد ؾشؾت وشتػشؾ ـّؾ ادُحاوٓت إلخضاع إخالق فؼقاكغ افعؾؿ  أن كتحدَّ

 .وُمعادٓتف

ك غ افػقزيائقة ٓ تًتطقع أن ُتٌغِّ فـا افػقزيائل ريتشارد ؾقـامن احلائز ظذ جائزة كقبؾ يؼقل: إنَّ أـز افُؼقى وافؼقا

, فذفؽ ؾافؼقؿ إخالؿقة تؼع خارج ُمال افعؾؿ, فؼد جعؾـا افعؾؿ  ّ ؾـا اخلر وافؼَّ ـقػ كًتخدمفا, إنَّ افعؾؿ ٓ ُيعرِّ

قاب واخلطل ة, فؽـَّف ترــا ذم افقؿت كػًف أؿّؾ ثؼة بافصَّ  .أـثر معرؾة وأـثر ُؿقَّ

ر  دوــز ر هل مرجعقتـا, ويؼقل: إنَّ آكتخاب افطٌَّقعل ذم افتَّطقر زظقؿ ادالحدة يرؾض أن تؽقن أخالق افتَّطقر

ب افعـرصي  َّٓ ُُمتؿعًا ؾاصًتل يـتؼ ؾقف افتَّعصر ارويـل ٓ يؽقن إ َّٓ أمثال هتؾر! وادُجتؿع افدَّ ارويـل ٓ ُيـتج إ افدَّ

 .وافتَّصػقة افعرؿقة

امء  شإيامكقيؾ ـاكت»يطرح افػقؾًقف إحاين افؽٌر  ًَّ فقؾ إخالؿل فالشتدٓل ظذ تقاصؾ اف ما ُيعرف بافدَّ

فو يظٍأ ليٍاء كتو أن », ويؼحف ؿائاًل: بإرض ٔد املاء!, ويػين ذلم أن  اىعر إن  ظٍأُا ليٍاء ْٔ دحليِا ىلع وس
ٔد املاء ٍأ ْٔ أكرب دحلو ىلع وس ٔده! ضىت أن  ْؼا اىظ  ٔس نؼلم شٔكِا », ويؼقس ظذ هذه احلؼقؼة ؿائاًل: شيػؽف ة

ٔد اىػادل!, ـاْلنفان يُشاْ حلو ىلع وس , وَّل يفتفيؼ أن حنخيه اْلياة ىلع ليػػل ْٔ ادل  ًٍ ٔد ٌَ ُظي ٔس ػ ٌا يف ال
 .شاألرض ويِشٔ اىظالً ةُظيٍّ دون كطاص, ذللم يؽحاح اْلنفان نررياً ىفهؽة ابلػد واىلطاص يف ضياة آعؽة
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 ؾقؿة ًَّ  افِػطَْرة اف

o ـ بطٌعف  !اإلكًان ـائـ َديِّ

 يح  افعؼؾ افرصَّ

o  ٌٌقة»مٌدأ ًَّ  : ادخؾقق ُٓبدَّ فف مـ خافؼ!شاف

o كظرية آكػجار افؽقين إظظؿ( إثٌات أنَّ افؽقن فف بداية( 

o !دؾة ؿقؼ ذم ُمؼابؾ افعشقائقة أو افصر ٌط افدَّ  كظرية افضَّ

o !دؾة  تعؼقد اخلؾقة احلقَّة ذم ُمؼابؾ افعشقائقة أو افصر

o دؾة أو افعشقائقة ُمؼابؾ ذم جديدة ُتاماً  ـظاهرة اإلكًان ُفغة  !افصر

o !ر فإلكًان وخدمتف  افؽقن ـؾرف ُمًخَّ

 ظاء!( احِلّس ادشفقد  )مثؾ: إجابة افدر

 !حقح ع افصَّ  افؼَّ

 ؾقؿة افِػطرة ًَّ  !دفقؾ ؽر مـ اهلل بقجقد تشفد اف

 ر افؼرآن ؾقؿة افػطرة أنَّ  ُيؼرِّ ًَّ ر مل افتل وافـرُػقس, اف ك بلؿذار تتؼذَّ فقات افؼِّ ٌُفات وافشَّ  بقجقده ُتؼّر , وافشر

 !دفقؾ ؽر مـ

 ُشؾ جاءت وهلاذا, رضورّي  ؾطرّي  أمٌر  وجؾَّ  ظزَّ  باهلل افِعْؾؿ  وأن, وحده اهلل يعٌدوا أن اخلؾؼ فتلمر افرر

 .اخلافؼ بقجقد كظرياً  ظؾامً  يؽتًٌقا  بلن ٓ, ُرُشؾف ُيطقعقا 

 ؿفا افٌؼية افـَّػس ذم افػطرية تعاػ اهلل معرؾة ؾفا ص افرشقل ُيدظِّ  اهلادي افقحقد ادصدر ؾفق, وُيػصِّ

د بنخالص يرؽب دـ وظٌادتف تعاػ اهلل دعرؾة  .ودمرر

 ر ظذ خمؾقٌق  مػطقرٌ  افعٌد اكع ؾاإلؿرار, خافؼف هق ُشٌحاكف اهلل بلنَّ  اإلؿرا  .ؾطرّي  أمٌر  بافصَّ

  

http://www.alta3b.wordpress.com/


ِخرص حمٍػ شاْني اتلاغب ٍُ ْػَعٌو  [7] أةٔ ال َاد َجْلِظ  إَل  ٌَ
ْ
 اْْلْل

 

www.alta3b.wordpress.com  

 ▬ ًْ ِ ك
َ
َم  ـَأ َٓ َِ  وَْس ي ِ  ـِْعَؽَت  ۚ   َضِِيًفا لرِلر ا اجل اَس  َذَعؽَ  اى ِت  اّلل  َٓ ِ  ِِلَيْقِ  َتْتِػيَو  ََّل  ۚ   َغيَْي لَِم  ۚ   اّلل 

َٰ
َُ  َذ ي  ادلر

 ًُ َ   اىَْلير ِس
ْكَثَ  َوىََٰ

َ
ٔنَ  ََّل  اجل اِس  أ ٍُ  [33:  افروم] ♂َحْػيَ

  َؿاَل  
ِ
ا: »☺َرُشقُل اهلل ٌَ  َْ ٔدٍ  ٌِ ُ ل ْٔ َٔاهُ  اىِفْعَؽةِ, ىلَعَ  ئُدَلُ  إَِّل   َم ةَ

َ
ِّ  ـَأ ِ َداُ ٔر َٓ وْ  ُح

َ
, أ ِّ ِ اُ َ وْ  حَُِرصر

َ
, أ ِّ ِ َفاُ شر ٍَ ا ُح ٍَ  َن

ثُ  حُنَْخزُ  ٍَ ِٓي ثً  ابلَ ٍَ ِٓي ْو  ََجَْػاَء, ةَ ٔنَ  َْ ا ُُتِفُّ َٓ َْ  ذِي  (4658 ُمًؾؿو 1358 افٌُخاري. )شَسْػََعءَ  ٌِ

  الٍ  ُكُّ »: َتَعاَػ  اهللُ  َؿاَل ٌَ  ُّ ََِفاءَ  ِغَتادِي َعيَْلُج  َوإِّنر  َضاَلٌل, َخْتًػا ََنَيُْخ , ُض ًْ ُٓ ًْ  ُُك  ُٓ ًُ  َوإِج  ُٓ َتْخ
َ
َياِظنيُ  أ  الش 

 ًْ ُٓ َْ  ـَاْسَخاتَلْ , َخ ًْ ِٓ ْج  دِيِِ ٌَ ًْ  وََضؽ  ِٓ ا َغيَْي ْضيَْيُج  ٌَ
َ
, أ ًْ ُٓ َ ًْ  ل ُٓ َمَؽْت

َ
نْ  َوأ

َ
ٔا أ ًُل ا ِب  يُْْشِ ٌَ  ًْ ُِْؾْل  لَ

ُ
ِّ  أ ِ ًُا, ة يَْعا  َوإِن   ـُ

وِ  إَِل  َجَظؽَ  اللَ  ْْ َ
ْرِض, أ

َ
ًْ  اأْل ُٓ َلَخ ٍَ ًْ  َذ ُٓ , َغَؽَب ًْ ُٓ ٍَ َْ  َبَلايَا إَِّل   َوَغَش وِ  ٌِ ْْ َ

 (4865 ُمًؾؿ صحقح. )شاىِْهَخاِب  أ

 يـقة ادػاهقؿ  افٌؼ ظـد ؾطرية افدِّ

  يـل احِلّس ؾ وهق افـَّػًقة بـقتـا مـ ُجزء افدِّ  جقـاتـا ذم ُمًجَّ

 ُعقر  وٓدتـا ُمـذ ؾقـا مزروع ؾطري أمر وافروح اجلًد بثـائقة افشر

 أخرى بحقاة اإليامن جقـاتف ذم ُدمغ 

 قَّة ؾقق بافؼضايا آهتامم ًِّ ة افٌصرة وكػاذ إخالؿقة وآشتؼامة وافعؼقدة احل  احلدس وؿقَّ

 ؽٌة, باإلهل افشعقر ف ذم وافرَّ  بافعٌادة إفقف افتَّقجر

 ُعقر  ادقت بعد أخرى حقاة ذم وافعذاب افـَّعقؿ بقجقد افشر

ياكات  ة بافدِّ فرة ادُفتؿَّ , وتؼسح اشاًم آخر شـائـ روحل»اإلكًان بلنَّف  شـاريـ أرمًسوكج»تصػ ظادة آجتامع افشَّ

يِّـ»فؾجـس افٌؼي, وهق  اإلكًان », باإلواؾة إػ اشؿف افذي ُيقصػ بف ذم ظؾؿ افٌققفقجقا, وهق شاإلكًان افدَّ

يـقة ؾطرية ظـد افٌؼ.شافعاؿؾ د أنَّ ادػاهقؿ افدِّ ِـّ  , وتم

ؾ ذم جقـاتـا مدمقؽة ذم جقـات اإلكًان ُمـذ  ادػاهقؿ إخالؿقة. اإلكًان ظاضػل بطٌعف, وأنَّ هذا احِلّس ُمًجَّ

ؾ ذم جقـاتـا. كشلتف يـل ُجزء مـ بـقتـا افـَّػًقة وهق ُمًجَّ ُعقر بثـائقة اجلًد وافروح أمر ؾطري مزرو. احِلّس افدِّ  عافشر
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هق  ؾقـا ُمـذ وٓدتـا, ُدمغ ذم جقـاتف اإليامن بحقاة أخرى, حتقا ؾقفا افروح بعد ُمغادرة اجلًد افػاين, وهذا اإليامن

يـقة  .أصؾ افػطرة افدِّ

م 1983ذم ظام  د, وذم هذه افـَّظرية شهارود جاردكر»م ؿدَّ ـاء ادُتعدِّ , أشتاذ ظؾؿ افـَّػس بجامعة هارؾارد, كظرية افذَّ

ـاء اإلكًاين, يشغؾ ـّؾ مـفا مرـزاً ُمًتؼاًل ذم ادُّخ, تؿَّ حتديده  أثٌت جاردكر وجقد ظؼة أنقاع مـ افذَّ

قَّة وافعؼقدة بافػحقصات اإل ًِّ وحل, افذي هيتّؿ بافؼضايا ؾقق احل ـاء افرر صعاظقة احلديثة, ومـ هذه إنقاع: افذَّ

ة احلدس. إنَّ ذفؽ يعـل أنَّ هذه ادػاهقؿ ُمز  .ة ؾطريًا ذم دوائر أخماخـاُموآشتؼامة إخالؿقة وكػاذ افٌصرة وؿقَّ

ؾ  ضان بافقٓيات ادُتَّحدة, إػ ُمؿقظة اجلقـات , رئقس مرـز أبحاث اجلقـات بادشديـ هامر»تقصَّ عفد افؼقمل فؾنَّ

قَّة, وأضؾؼ ظذ أهّؿ هذه اجلقـات اشؿ جغ إفقهقة )معروف ظـد ُظؾامء  ادًئقفة ظـ تشؽقؾ تؾؽ ادراـز ادُخِّ

 .(VMAT2اجلقـات باشؿ 

عُ  ف إفقف بافعٌادة, وـذفؽ افشر ؽٌة ذم افتَّقجر قر بقجقد افـَّعقؿ وافعذاب ذم حقاة أخرى بعد ادقت, افشعقر باإلهل, وافرَّ

 .أمقر ؾطرية ظـد افٌؼ, ذم مجقع احلضارات ظز افتاريخ واجلغراؾقا

 ▬ َؽاِت ٍَ اِل َواألُُفِؿ َواثل  َٔ َم
َ
ََ األ ٌر ُِٔع َوَجْلٍص  َْٔف َواْلْ ََ اِلْ ٌر ٍء  ًْ بََِشْ ُ ُس َٔ ََ َوجَلَْتيُ اةِِؽي ِ الط 

( 155) َوبَْشر

ِّ َراِسػٔنَ  ُ ا ّلِلر َوإُِ ـا إحَِلْ ِ  إ
ٔاْ ُ ِطيَتٌث كَال ٌُّ  ً ُٓ َضاَبْخ

َ
ََ إَِذا أ ِي ًْ ( 156) اذل  ِٓ بر َ ر  ٌر َٔاٌت  ًْ َضيَ ِٓ وىَـئَِم َغيَْي

ُ
أ

َخُػونَ  ْٓ ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَـئَِم 
ُ
 ]افٌؼرة[ (♂157) َورَْْحٌَث َوأ

 ▬َِا ي ـَ ْر
َ
ُغٔنَ  َوىََلْػ أ ًْ َحَخََّض  ُٓ اء َوالَّض  اء ىََػي  ـَ ْ

ًْ ةِابْلَأ ُْ َعْؼَُا
َ
َ َرْتيَِم ـَأ ٌر  ًٍ َم

ُ
ًْ ( 24) إَِل أ ُْ َّل إِْذ َساء ْٔ ـَيَ

ئُنَ  ٍَ ٔاْ َحْػ ا ََكُُ ٌَ ْيَعاُن  ًُ الش  ُٓ َ ََ ل ًْ َوَزي  ُٓ ٔاْ َوىَـِسَ كََفْج كُئُُب ُغ ا حَََّض  َِ ـُ ْ
ٌَ ( 23) ةَأ ٔاْ  ا نَُف  ٍ ِّ ـَيَ ِ  ة

ُؽواْ ا ُذنر
ْتيُِف  ٌُّ  ً ُْ ً َبْؾَخًث ـَإَِذا  ُْ ا َُ َعْؼ

َ
ٔاْ أ وحُ

ُ
ا أ ٍَ ِ  ة

ٔاْ ٍء َضىت  إَِذا ـَؽُِض َٔاَب ُكر ََشْ ةْ
َ
ًْ أ ِٓ ا َغيَْي َِ َذُلِعَع َداةُِؽ ( 22)َٔن َذَخْط

ٍِنيَ  ُػ ّلِلر َربر اىَْػالَ ٍْ َ ٔاْ َواْلْ ٍُ ََ َظيَ ِي ِْٔم اذل   ]إنعام[ (♂25) اىَْل

 ▬ َٔاو ُ ا كَال ٍَ ْٓ ا َم َِ ِ ح
ْ
ِّ  حَأ ِ َْ  ة َُا آَيثٍ  ٌِ ا ىرتَْفَطَؽ َٓ ِ ا ة ٍَ َُ  َذ ْؤٌِِنِيَ  لََم  ََنْ ٍُ ِ َِا( 134) ة يْ ـَ ْر

َ
ًُ  ـَأ ِٓ ٔـَانَ  َغيَْي  اىعُّ

ََؽادَ  َو  َواْلْ  ٍ َفاِدعَ  َواىُْل مَ  َوالض  اَلٍت  آيَاٍت  َوادل  َفط  وا ٌُّ َخْهرَبُ ـْ ٔا ـَا ا َوٌَلُُ ًٌ ْٔ ٌِنيَ  كَ ِؽ ْ ا( 133) ُّمُّ  ٍ َ ًُ  َوَرعَ  َول ِٓ  َغيَْي
ٔا الؽرْسؾُ  ُ ا َرب َم  جَلَا اْدعُ  ُمَٔس  يَا كَال ٍَ ِ ِٓػَ  ة ِ ا َنَشْفَج  ىَِئ  ۚ   ِغَِػكَ  َغ َ   لََم  جَلُْؤٌَِن   الؽرْسؾَ  َخ يَ ـِ َػَم  َوىَُُنْ ٌَ 
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ا( 132) إِْْسَائِيَو  ةيَِن   ٍ َِا ـَيَ ًُ  َنَشْف ُٓ ِْ َسٍو  إَِلَٰ  الؽرْسؾَ  َخ
َ
ً أ ٔهُ  ُْ ًْ  إَِذا ةَاىُِؾ َِا( 135) يَُِهُرٔنَ  ُْ ٍْ ًْ  ـَاَُخَل ُٓ ِْ ٌِ 

 ًْ ُْ ا َِ ْؽَؽْر
َ
ًر  يِف  ـَأ ًْ  احْلَ ُٓ ج 

َ
ٔا ةِأ ةُ َِا َنؼ  ِ ٔا ةِآَياح ا َوٌَلُُ َٓ ِْ  [إظراف] ♂(136) ََغـِينِيَ  َخ

 ▬ َٔ ِي ُْ ًْ  اذل  ُز ُ َٰ  ۚ   َوابْلَْطؽِ  اىرَْبر  يِف  يَُفرير ًْ  إَِذا َضىت  ََ  اىُْفيِْم  يِف  ُنُِخ ًِٓ وََسَؽيْ ِ َتثٍ  ةِِؽيٍص  ة ٔا َظير ا َوـَؽُِض َٓ ِ  ة
ا َٓ ًُ  ََعِضٌؿ  رِيصٌ  َساَءْت ُْ جُ  َوَساَء ْٔ ٍَ ْ ََكنٍ  ُكر  ٌَِ ال ٔا ٌَ ُِّ ًْ  َوَظ ُٓ ج 

َ
ِضيَط  أ

ُ
ًْ  أ ِٓ ِ ُٔا ۚ   ة َ  َدَغ ََ  هَلُ  ُُمْيِِطنيَ  اّلل  ي  ادلر

َِا ىَِئْ  جنَْيتَ
َ
َْ  أ ٌِ  ِ ِؼه ََْٰ   َ ََ  جَلَُهَٔج ٌِ  ََ انِِؽي ا( 44) الش   ٍ ًْ  ـَيَ ُْ جنَا

َ
ًْ  إَِذا أ ْرِض  يِف  َحْتُؾٔنَ  ُْ

َ
َقر  ةَِؾرْيِ  اأْل  يَا ۚ   اْلْ

ا َٓ حُّ
َ
ا اجل اُس  أ ٍَ ًْ  إِج  َٰ  َبْؾُيُس ُُفِفُسً ىلَعَ

َ
َخاعَ  ۚ   أ ََياةِ  ٌ 

ْ
ْجَيا اْل ً   ۚ   ادلُّ ا ُث َِ ًْ  إحَِلْ ُِنَترُئُسً َمْؽِسُػُس ا َذ ٍَ ِ ًْ  ة  ُنُِخ

ئُنَ  ٍَ  [يقكس] ♂(43) َتْػ

 ▬ ةَْو  ًْ ُٓ َؽةٍ  يِف  كُئُُب ٍْ َْ  َد َؼا ٌر ََْٰ  ًْ ُٓ َ اٌل  َول ٍَ ْخ
َ
َ أ لَِم  ُدونِ  ٌر

َٰ
ًْ  َذ ا ُْ َٓ َ َٰ ( 63) ََعمِئُنَ  ل َُا إَِذا َضىت  َعْؼ

َ
ً أ ِٓ ْْتَذِي ٌُ 

ًْ  إَِذا ةِاىَْػَؼاِب  ُرونَ  ُْ
َ
ُروا ََّل ( 62) ََيْأ

َ
ْٔمَ  ََتْأ ِ ا إُِ ُسً ۚ   احْلَ ونَ  ََّل  ٌر  [ادممـقن] ♂(65) حُِرَصُ

 ▬ٔا ـَإَِذا ُٔا اىُْفيِْم  يِف  َرًلُِت َ  َدَغ ََ  هَلُ  ُُمْيِِطنيَ  اّلل  ي ا ادلر  ٍ ًْ  ـَيَ ُْ ًْ  إَِذا اىرَْبر  إَِل  جَن ا  ♂(65) يُْْشًُِلٔنَ  ُْ

 [افعـؽٌقت]

 ▬ ًْ َ ل
َ
ن   حَؽَ  أ

َ
ِج  ابْلَْطؽِ  يِف  ََتْؽِي اىُْفيَْم  أ ٍَ ِ  ةِِِْػ َْ  ىرُِيِيَُسً اّلل  ِّ  ٌر ِ لَِم  يِف  إِن   ۚ   آَياح

َٰ
 َشُهٔرٍ  َضت ارٍ  ىرُكر  ََليَاٍت  َذ

ً َوإَِذا( 31) ُٓ جٌ  َؽِشَي ْٔ َيوِ  ٌ  ُٔا ََكىظُّ َ  َدَغ ََ  هَلُ  ُُمْيِِطنيَ  اّلل  ي ا ادلر  ٍ ًْ  ـَيَ ُْ ً اىرَْبر  إَِل  جَن ا ُٓ ِْ ٍِ ْلَخِطػٌ  ـَ ا ۚ   ٌُّ ٌَ  َو
َِا ََيَْطػُ  ِ  [فؼامن] ♂(34) َنُفٔرٍ  َعخ ارٍ  ُكُّ  إَِّل   ةِآَياح

 رك وصؾ افققم آكحراف ماً  كرى ؾلصٌحـا! إشػؾ افدَّ  ادؼقفة هذه وجيعؾقن! خافؼ ٓ أن يزظؿقن أؿقا

 !افٌؼ مـ اداليغ بؿئات ُتعدّ  ادذهب هذا ظذ دول وؿامت! حقاهتؿ ظؾقف ُيؼقؿقن وديـاً  مذهٌاً 



مْ ▬
َ
ٔا أ َْ  ُعيُِل ءٍ  َدرْيِ  ٌِ مْ  ََشْ

َ
ًُ  أ َاىُِلٔنَ  ُْ

ْ
مْ ( 35) اِل

َ
ٔا أ اَواتِ  َعيَُل ٍَ ْرَض  الف 

َ
ُِٔنَ  َّل   ةَو َواأْل ِ مْ ( 36) ئُك

َ
ًْ  أ ُْ  ِغَِػ

 َُ ِ مْ  َربرَم  َعَؾائ
َ
ًُ  أ َطْيِعُؽونَ  ُْ ٍُ ْ  ]افطقر[ ♂(37) ال
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ٌب ضٌقعتف ذم حيؿؾ ٓ ٕنَّف رء: ؽر مـ بـػًف حيدث ٓ ادُؿؽـات مـ صقئاً  إن ًَّ  يًتؼّؾ  وٓ, فقجقده افؽاذم اف

 .هق يؿؾؽف ٓ صقئاً  ؽره يؿـح أن يًتطقع ٓ ٕنَّف رء: بنحداث

ر" اإلهل افذي ٓ  ـَّا ٓ كًتطقع "تصقر ـُ ر افعؼع هبذا اإلهل ُيصٌح أمراً ٓ مػّر مـف مـطؼقاً إذا  , ُمقجد فف, ؾننَّ اإلؿرا

ره فقس بإمر ادًُتحقؾ, بؾ إكَّف ُيؼابؾـا ذم حؼائؼ افعؾؿ! ر افعؼع بؿػفقم ما مع افعجز ظـ تصقر  واإلؿرا

ة ُيؿؽـ أن  يَّ رِّ ا افػقزياء احلديثة )افؽقاكتؿ( ُُتزكا أنَّ اجلًقامت حتت افذَّ ُتقَجد ذم أـثر مـ مقؿع ذم وؿٍت واحٍد! إَّنَّ

رها!  حؼقؼة ظؾؿقة وإن ـان يًتحقؾ تصقر

ٍُفخطيو, أن يسٔن نُٔاً ْائالً نهًٔلتِا, وبّ ُمئق » ذح دارون ظؼقدتف ؿائاًل: ػب سػاً, ةو ٌَ ال ٌَ الط 
ػـث اىػٍي اء! أو ألن  اْلاسث أم اَّلعْتاع! يخٍخ ع ةُلػراحِا اْلنفاُيث اهلائيث, كػ نشأ يف ابلػايث ةٍطظ الطُّ

ً  ـإّنر  ً ذيك, وٌَ ذ ٍر ط ٍُ ٔد, أسػّن ٌػـَٔعً إل اىلٔل ة ٔس ل وراء ْؼا ال تب األو  وغِػٌا أحبد ضٔيل غَ الف 
ٔد اْلهل! ٔس  .شأؤٌَ ة

  

 د  .إثٌات أنَّ افؽقن يتؿدَّ

 رة افؽقن تدرجيقًا, ؾؾق ـان افؽقن أزفقًا فقصؾ إػ افعدم احلراري, مَّا يعـل ؾـاء افؽقن, فذفؽ  تـاؿص حرا

 .ؾٌؼاء ـقكـا حتك أن يعـل أنَّف فقس أزفقاً 

 جقج افؽقين افذي صاحب آكػجار إظظؿ افذي أنشل افؽقن  .تًجقؾ افضَّ

  َّافؽقن كشل  تقزيع افعـاس اخلػقػة )اهلقدروجغ واهلقؾققم( بشؽؾ ُمتًاو ذم خُمتؾػ أرجاء افؽقن ُيثٌت أن

 .بحادث واحد مفقل ُمـتج فؾحرارة, وهق آكػجار افؽقين إظظؿ

  

 Big Bang Theoryكظرية آكػجار افؽقين إظظؿ 

 د , أصغر وأصغرفؽقن ـان اؾنذا رجعـا إػ افقراء يقمًا ؿٌؾ يقم كجد أنَّ , اكطالؿًا مـ حؼقؼة أن افؽقن يتؿدَّ

تؾة وضاؿة افؽقن ـّؾف! ـُ د كؼطة حتؿؾ   وهؽذا حتك كصؾ إػ يقم ـان افؽقن ُُمرَّ

  بة  مؾقار شـة! 1337هذا افققم يرجع إػ ُؿرا
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  افـرؼطة افتل بدأت مـفا كشلة افؽقن اشؿفا ادُػردةSingularity , وذم يقم ٓ أمس فف اكػجرت تؾؽ ادُػردة

 ؿة!ؾلضؾؼت ـؾ ما ذم افؽقن مـ ضا

 ات افؽقن كت مـفا ُمرَّ بام ؾقفا مـ كجقم وـقاـب مـفا ـقـٌـا , تؽثَّػ بعٌض مـ ضاؿة افؽقن إػ ما تؽقَّ

 .إرض

 !ظدم ُمطؾؼ َّٓ مان وكشل ادؽان ؿٌؾ وجقد ادُػردة مل يؽـ إ  .باكػجارها كشلت افطاؿة واحادة ـام بدأ افزَّ

ً تشؿؾ كظرية آكػجار إظظؿ ظذ ظدد مـ ادعامل   :اخلارؿة وافتًاؤٓت افتل ٓ يؿؾؽ افعؾؿ هلا تػًرا

 ما مصدر ادُػردة افتل طفرت مـ افعدم؟ 

 فت كشلة افؽقن؟  ما مصدر ؿقاكغ افطٌَّقعة افتل وجَّ

 !ػات افتل تتجاوز ؿقاكغ افطٌَّقعة ؾؼد ـاكت أصغر مـ أصغر ضقل تًؿح بف  اتًَّؿت ادُػردة بعدد مـ افصِّ

 ـاكت ـثاؾتفا تػقق احلّد افذي تًؿح بف هذه افؼقاكغ! ـام ؿقاكغ افطٌَّقعة!

 ذم مـ : رية ظذ أنَّ يـامقؽا احلرا ي افػقى إػ مزيد مـ افػقىظيـّص افؼاكقن افثاين فؾدِّ ؾام هق , قمٍة ما, تمدِّ

ات بام ؾقفا مـ ُكُجقم وـقاـب  ؟!ادُـظِّؿ افذي كظَّؿفا فقُـشئ ادجرَّ

  د افؽقن ُه ظات دماوزت هظة ُتدر ات, بقـام افثابت أنَّ ُهظة افضقء هل أظذ افنر ظة افضقء بؿؾقارات ادرَّ

 ذم افطٌَّقعة!

 !ات؟  حاذا اكؼطع افعدم ادُطؾؼ فقٌدأ افُقُجقد ذم هذه ادرحؾة بافذَّ

 !ر ذفؽ؟ د أو ؿرَّ ح افذي حدَّ  ما هق افعامؾ ادُرجِّ

 !ؾ ذاتف  افؽقن ؿد صؽَّ

  افطٌَّقعة شٌب كشلة افؽقن!ؿقاكغ 

ة فؽـَّفا ٓ ُُترج صقئًا مـ فؾقجقدافـَّظريات وافؼقاكغ تصػ مًار إ -  .مقر بدؿَّ

دة! -  ؾروقة إـقان ادُتعدِّ

o !أي احتامفقة وجقد ما ٓ َّناية فف ظددًا مـ إـقان بعدد افظرُروف افػقزيائقة ادُحتؿؾة 
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 Fine Tunning 

  بت افؽقن افػقزيائقة تّؿ وٌطفا بدؿَّة ُمتـاهقة بحقث يتالءم بعضفا مع بعض باهلقئة افتل شؿحت بـشلة ثقا

د افؽقن  مـ هذه افثَّقابت:, افؽقن ة ذم ؾراغ افؽقن  -ُهظة ُتدر م  -تقزيع احادَّ مؼدار اجلاذبغ بغ إجرا

 .هظة افضقءمؼدار  -افًاموية 

 أدكك تغرر ذم مؼدار هذه افثَّقابت وفق بُجزء مـ مؾقار جزء ما ـان فقًؿح بـشلة افؽقن واشتؼراره. 

  كقـف ظذ وجقد اإلهل احلّؼ  .تدل دؿَّة بـقة افؽقن وؿقا

يـ وحقد» كؼؾف مثال  افؽقن بقجقد افؼقل اشتحافة ؾقف ُيٌغِّ ش مقريًقن ـريًتل» إمريؽل افعامل ظـش خان افدِّ

ً  , غْشة إل واضػ ٌَ األغػاد غييٓا وًلختج, دراًْ غْشة حِاوىج لٔ: »ؿال !ُمصادؾة , سيتم يف رٌيخٓا ذ
ً  , سيرػاً  وعيعخٓا ٔاضػ ٌَ ُُتؽج أن ضاوىج ذ حيب اىػارش إل ال  سيتم يف درًْ ك   حييق حبيد, اىػػدي ةاىْت 

ة حِاوهل ةػػ رًْ ُتِاول أن ـإمَكن, أعؽى مؽ  ٍُطاوىث يف واضػ غييّ املهخٔب ادلر , اىػْشة يف واضػ ْٔ األوىل ال
راًْ ُُنؽج ان وإمَكن حيب( 4, 3, 2, 1) ادل   .ش!ةاليني غْشة يف واضػ, 11 إل 1 ٌَ ةاىْت 



ن ـرومقشقمات اخلؾقة DNAجزيئات افدكا  ؽؾ ُتؽقِّ ة ـّؾ  43يقجد , فقفٌقة افشَّ زوجًا مـ افؽرومقشقمات ذم كقا

يٌؾغ ضقل شالشؾ جزيئات افدكا ذم خاليا جًؿ اإلكًان , مس 4332يٌؾغ ضقل ـرومقشقمات ـّؾ خؾقة , خؾقة

ؿس ؿرابة , مؾقار ـقؾقمس 432افقاحد ؿرابة  ا تؼطع ادًاؾة مـ إرض إػ افشَّ ة 1365أّي أَّنَّ ي إصابة , مرَّ ؿد تمدِّ

مؾقارات حؾؼة ذم اخلؾقة افقاحدة إػ مقت اجلـغ أو إصابتف  7مـ حؾؼات هذه افًؾًؾة وافتل تٌؾغ  أي حؾؼة

 بؿرض خؾؼل خطر!

ة )إفؽسوكات  رَّ كات افذَّ مال! -بروتقكات  -إنَّ ُمؽقِّ ج بخؾطة ُمعقَّـة حػـة مـ افرِّ
كات  كققتروكات( ُتـتِ وكػس ادُؽقِّ

ا   كػس ُمآت افطَّاؿة!أنتجت خاليا ُمخ أجـشتغ! إَّنَّ

ا مقجقد ذـل ُيامرس ظددًا مـ افـَّشاضات ر , أهّؿ ما ُيؿقِّز اخلؾقة احلقَّة ظـ ادقجقدات ؽر احلقَّة أَّنَّ ُٓبدَّ مـ اإلؿرا

ـقة إهل خافؼ ذـل!  بحتؿقة أن يؽقن مصدر احلقاة افذَّ
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اهلائؾة ادطؾقبة فـشلة احلقاة وتـظقؿفا, وافتل  ـقػ اشتطاظت افطٌَّقعة, دون تقجقف ذـل مـ إهل, أن ُتقؾِّر ادعؾقمات

دؾة ظذ مؼقفة Bitsتٌؾغ ماليغ افٌقتات  راشات ظجز افؽؿٌققتر ظـ احلصقل بافصر ؟! ذم افقؿت افذي أثٌتت ؾقف افدِّ

 بت مـ ادعؾقمات ؾؼط! 233فشؽًٌر حتتقي ظذ 

ػرة ٌات  2حروف ) 2ؾؾخؾقة أبجدية تتؽقن مـ ؾ, تًتخدم اخلؾقة ذم آحتػاظ بادعؾقمات وكؼؾفا كظام افشَّ َـّ مر

ن افؽّؿ اهلائؾ مـ معؾقمات اخلؾقة إنَّ آخقة افتَّشػر هذه تػقق أدّق , ـقؿقائقة( تساص ذم كقاهتا بُطُرق خُمتؾػة فُتدوِّ

 آخقات افتَّشػر افتل ابتؽرها اإلكًان ويًتخدمفا ذم أحدث اخساظاتف!

ء وـًجغإُجزيء اهلقؿقجؾقبغ افذي حيؿؾ  ن مـ , ذم ـرات افدّم احلؿرا , شالشؾ مـ إمحاض إمقـقة 2يتؽقَّ

ر فعؼيـ كقظًا مـ هذه إمحاض 539يٌؾغ ُمؿقظفا  تقٌات ادُحتؿؾة افتل ُيؿؽـ أن , محضًا أمقـقًا هل تؽرا ظدد افسَّ

! 643( وظذ يؿقـف 1مؼداره ), محضًا أمقـقًا يٌؾغ رؿاًم مفقًٓ  539يساص هبا افـ  ترتقب واحد هق ادطؾقب ـل  صػراً

ي اجلزيء وطقػتف ذم كؼؾ إوشقجغ ذم جًؿ اإلكًان!  يمدِّ

ا ظؿؾقة بافغة افتَّعؼقد! أهؿ ظؿؾقة ذم ُتؾقؼ ُجزيء افزوتغ هل اهلقئة افتل تؾتػ هبا هذه افًالشؾ!  إَّنَّ

ن مـ مائة محض أمقـل مثاًل ذم شقبر  إذا ووعـا ادعؾقمات ادطؾقبة فؾّػ شؾًؾة ُجزيء بروتقـل صغر يتؽقَّ

ف شقًتغرق حقايل ) ـقات! بقـام  147( وأمامف 1ـؿٌققتر فقؼقم هبذه افعؿؾقة بُؿحاوٓت ظشقائقة, ؾنكَّ ًَّ صػراً مـ اف

 يتّؿ ذفؽ ذم اخلؾقة احلقَّة ذم ُجزء وئقؾ مـ افثاكقة!

جاجة! بـاء جزيئات افزوتغ حيتاج , DNAدكا افعالؿة بغ جزيئات افزوتقـات وجزيئات اف ُمعضؾة افٌقضة وافدَّ

ػرة افقراثقة  تاج إػ جزيئات افزوتقـات!حيظؿؾ جزيء افدكا , إػ وجقد افشَّ

َّٓ بافزوتقـات! افزوتقـات ٓ تـشل دون افدكا! ئقًا ذم  وافدكا ٓ يعؿؾ إ ن ظشقا ـقػ يـشل كظامان خُمتؾػان ُمًتؼالَّ

ٌغ دون  فقجقده ووطقػتف؟!افقؿت افذي حيتاج ـّؾ مـفام فمخر  َـّ َّٓ افؼقل بلنَّ اإلهل اخلافؼ ؿد أوجد ادُر مل يٌؼ إ

 .احتقاج أحدمها فمخر
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َـّشاضات افعؼؾقة افتل ُُتقِّز اإلكًان, ويًتخدم اإلكًان  ادُعاس افؾرغة بشؽؾ تؾؼائل, وبًٌاضة ُتعتز افؾرغة أحد أهّؿ اف

 صديدة, بحقث يٌدو افتَّػؽر ذم ماهقتفا أمراً ٓ معـك فف!

ئل ظـ إكشاء ُفغة اإلكًان, وما أثٌتف ـذفؽ مـ اكٌثاق افؾرغة اإلكًاكقة  ر افعشقا إنَّ ما أثٌتف افعؾؿ مـ ظجز افتَّطقر

َّٓ ؿقًٓ واحداً   فتػًر هذه افـَّشلة, وهق اخلؾؼ اإلهلل ادٌُاذ! ـظاهرة جديدة ُتامًا, ٓ يدع فـا إ

ؾ جقهر افؾرغة اإلكًاكقة, وهذه  ُُيزكا اهلل تعاػ ذم ؿرآكف افؽريؿ ظـ اـتًاب اإلكًان خلؿس مفارات ُمتتابعة ُتشؽِّ

 ادفارات هل:

مقز:  .1 ا▬افسَّ َٓ اء ُُك  ٍَ ـْ ًَ آَدَم األَ ء ـان 31]افٌؼرة :  ♂َوَغي  [, يعـل أنَّف تعؾَّؿ أن ُيطؾؼ ظذ ـّؾ رء اشاًم, شقا

مقز مـ أرؿك ادؾؽات افعؼؾقة اإلكًاكقة افتل  دًا. وافُؼدرة ظذ افسَّ ي, أو معـك ُُمرَّ يًا, أو صقئًا ؽر مادِّ صقئًا مادِّ

ه, وُتعتز أحد افػروق اجلقهرية بغ اإلكًان وؽره مـ   افؽائـات.ٓ ُيامرشفا شقا

4. ▬ َُ ًَ اىُْلْؽآنَ *  الؽ ْْحَ نَفانَ *  َغي  ُّ ابْلََيانَ *  َعيََق اْْلِ ٍَ وافٌقان هق صقاؽة إؾؽار  ,[2-1]افرمحـ :  ♂َغي 

ظد افؾرغة  مقز افتل اضؾؼفا ظذ إصقاء, ـام يًتعؿؾ ؿقا ظد, ويًتعؿؾ اإلكًان ذم ذفؽ افرر ؾ وتٌعًا فؼقا بتعؼر

 ادُزُمة ذم ظؼؾف.

ًْ حَِِعُلٔنَ ▬ـرطؼ اف .3 ُ ُس
َ
ا أ ٌَ ْرَو  ٌر ُّ َْلَقٌّ   ُ ِ ْرِض إ

َ
اء َواأْل ٍَ َربر الف  َٔ  .[43]افذاريات :  ♂ـَ

ؿع  .2 ًَّ ًْ تَْشُهُؽونَ ▬اف ـْئَِػةَ ىََػي ُس
َ
ةَْطاَر َواأل

َ
َع َواأل ٍْ ًُ الْف   .[78]افـحؾ :  ♂َوَسَػَو ىَُس

ٍْٔم ▬افعؼؾ  .5 ُو اَْليَاِت ىَِل  .[48]افروم :  ♂َحْػِلئُنَ َنَؼلَِم ُجَفطر

ر افدارويـل افعشقائل, ـام أنَّ ُمارشتفا تتجاوز ؿدرة أفقة افؽفروـقؿقائقة  افـَّشاضات افعؼؾقة تتجاوز ؿدرات افتَّطقر

َـّشاضات افعؼؾقة, ـام ُُتزكا  ر بدور ؽقب ذم اف ا مـ اإلؿرا فؾُؿّخ احادِّي, وٓ تدع فؾُؿـصػغ ادقوقظقغ مػرًّ

ن افؽريؿ بؼقفف: افدِّ  اموية, وهق ما وصػف افؼرآ ًَّ ٔاْ هَلُ ▬ياكات اف وِِح َذَلُػ ٌَِ رُّ  ِّ ُّ َوَجَفْغُج ذِي يُْخ  ٔ ـَ ـَإَِذا 
 ََ اِسِػي ـَ

 .[49]احلجر :  ♂
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بدؿَّة بحقث تًؿح بُظُفقر احلقاة ثقابت افؽقن افػقزيائقة ؿد تؿَّ وٌطفا : Anthrobic Principleادٌدأ افٌؼي 

 .ظذ ـقـب إرض, بؾ وُطُفقر اإلكًان أشؿك افؽائـات

ة وُطُفقر  ؿ افؽقن وـقـب إرض ظذ هذا افتَّقاؾؼ ادُذهؾ فقؽقن ُمـاشًٌا فـشلة احلقاة بصػة ظامَّ اإلهل ؿد صؿَّ

ة, وهق ما ُيعرف ذم اإلشالم بؿػفقم افتًَّخر, أي ت اموات وإرض خلدمة اإلكًان بصػة خاصَّ ًَّ ًخر ـّؾ ما ذم اف

 .اإلكًان

ـف افغائقة  تعٌر بعض افُعؾامء ادممـغ افغربقغ دعـك افتًَّخر: ـقػ يًتطقع ـقن خال مـ افغائقة أن ُيؾؼ إكًاكًا حُترِّ

ا يٌدو أنَّ افؽقن ؿد تؿَّ تػصقؾف ظذ مؼاس اإلكًان! وإهداف؟!  ؿادمقن! يٌدو أنَّ افؽقن ـان يعؾؿ أنَـّ

 !بط بغ افِعؾْؿ واإليامن, وأنَّ اإليامن ؿائٌؿ ظذ أشاٍس ظؾؿّل راشخ  جيب دائامً افرَّ

جاء احلديث افُؼرآين ظـ افعؾامء افذيـ هؿ إـثر خشقة هلل ذم شقاق احلديث ظـ افُعُؾقم افؽقكقة افطٌَّقعقة, وفقس 

ان, واحلققان, احلديث ظـ ُظُؾقم: احاء, وافًامء, وافـٌات, واجلققفقجقا, واإلكً افُعُؾقم افـَّظرية, ذم شقاق

 واحلؼات ... إفخ.

ِتَ ▬
ْ
ََ اْل ا َوٌِ َٓ َٔاُج ْ ل

َ
َْخيِفاً أ َؽاٍت ُمُّ ٍَ ِّ َث ِ َِا ة ْعَؽْس

َ
اًء ـَأ ٌَ اءِ  ٍَ ََ الف  َُؾَل ٌِ

َ
َ أ ن  اّلل 

َ
ًْ حََؽ أ َ ل

َ
َْخيِ أ ٌؿ اِل ُسَػٌد بِيٌظ وَُْحٌْؽ ُمُّ

ٌٔد  ـُ ا َوَؽَؽابِيُب  َٓ َٔاُج ْ ل
َ
ٍَ  *أ َْ ِغَتادِهِ اىُْػيَ ٌِ َ ا ََيََْش اّلل  ٍَ ُّ َنَؼلَِم إِج  ُُ ا َٔ ْ ل

َ
ْجَػاِم ُُمَْخيٌِؿ أ

َ
َوابر َواأْل ََ اجل اِس َوادل  اء َوٌِ

َ َغِؾيٌؾ َدُفٔرٌ   [48-47]ؾاضر :  ♂إِن  اّلل 

َِا يِف اَْلـَاِق َوِِف ▬ ِ ًْ آيَاح ِٓ ُُنِي َقُّ ـَ ُّ اْلْ  ُ ًْ أَ ُٓ َ َ ل ًْ َضىت  يََتَتني  ِٓ ُُفِف
َ
ث ظـ  [53]ؾصؾت :  ♂أ إذا ـاكت أية تتحدَّ

ن حّؼ يعـل بداهًة أنَّ اإلهل افذي أرشؾف حّؼ!, افؼرآن افؽريؿ  ؾنثٌات أنَّ افؼرآ

يِا اىِػيًْ بُشُػٔر ديين غٍيق» أجـشتغ يتؽؾَّؿ ظـ افعالؿة بغ اإليامن وافِعْؾؿ: يين  يُؾؼر ُػٔر ادلر َيخيؿ غَ الشُّ
ر َعملاً ضليلياً َّل يفتشػؽ ذلم!  ٔ اذج غِػ نرري ٌَ اجل اس, ةو إُ ين َّل أحط يٍُسَ تشبيّ املٔكؿ ةطٔرة  الف 

يَ دون اىِػيًْ أغىم! ػة: اىِػيًْ دون اْليٍان أغؽج! وادلر  .شُُّمف 
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  ْؿ؟!(بقان ظجز افِعؾْؿ ظـ معرؾة بعض إمقر )ما هق تعريػ افِعؾ 

كقـفا: Scienceمـ تعريػات افِعؾْؿ  ر ذم افطٌَّقعة بشؽؾ ضٌقعل وحتؽؿف ؿقا  .مـفج يتعامؾ مع ما يقجد ويتؽرَّ

ؾافٌدايات ٓ ُيؿؽـ تؽرارها وفقس  ,هذا افتَّعريػ فؾِعْؾؿ ُُيرج ـّؾ ُظُؾقم افٌِدايات ـٌداية افؽقن مـ حظرة افِعْؾؿ

ؾ اإلهلل ـآخقة فـشلة افؽقن!ومـ ثؿَّ فقس ُهـاك مػّر مـ ضرح افتَّ . مدَ افعَ قد مـ ُج وج افقُ ُر فدى افِعْؾؿ تػًر خلُ   دخر

 !ـُزى بافتَّلـقد وراء وجقدكا وحقاتـا ظذ إرض  بقان أنَّ ُهـاك ؽاية 

 ـّؾ ما يؼع ذم افؽقن مـ أحداث وـّؾ ما يؼقم بف اإلكًان مـ كشاضات جيؿع بغ أفقة وافغائقة!

قارة )آخقة( . بآخقة افٌؾع فالشتؿتاع بطعؿف وفتحصقؾ افطَّاؿة )ؽائقة( ؾلنَت تتـاول افطَّعام ًَّ ـذفؽ ؾلنَت تًتخدم اف

 .فتقصقؾ أوٓدك إػ اددرشة )ؽائقة(

 !بقان حاجة افِعؾْؿ إػ اإلهل 

يرقن ذم خطلجـ جًقؿغ: ؼداشة ظـ واظتؼدوا أن كزع اف, ؾفؿقا أنَّ اإلحلاد رضوري دامرشة افِعْؾؿ احلؼقؼل وؿع احادِّ

 افؽقن يعـل ظدم وجقد خافؼ فؾؽقن!

م إذًا ٓ  ك هبا إجرا ظـدما اـتشػ إشحاق كققتـ ؿقاكغ احلرـة واجلاذبقة مل يؼؾ: فؼد اـتشػت أفقَّات افتل تتحرَّ

 داظل فقجقد اإلهل! بؾ زادتف اـتشاؾاتف إظجابًا باإلهل افذي ووع هذه أفقَّات ادُحؽؿة!

. يؼقم بنمداده باإلجياد وبتػعقؾ ؿقاكغ افطٌَّقعة ذم ـّؾ حلظة وٓ يغػؾ ظـف هل ؿقرقم ظذ افؽقن!ـا أنَّ اإلإنَّ ظؼقدت

ًػى▬ ـُ ن ُحْْتََك 
َ
نَفاُن أ ََيَْفُب اْْلِ

َ
ُ ▬, [36]افؼقامة :  ♂أ ٌْٔم هل  ٌث َوَّلَ َُ َِ ـِ ُعُؼهُ 

ْ
ُٔم َّلَ حَأ َٔ اْىََحُّ اىَْليُّ ُْ َّ إَِّل   اّللُّ َّلَ إِىَـ

ا يِف  ْرِض  ٌَ
َ
ا يِف األ ٌَ اَواِت َو ٍَ  .[455]افٌؼرة : ♂ الف 

ـَـ افؽقكقة( افثَّقرة افِعْؾؿقة ذم طّؾ احلضارة اإلشالمقة حدثت فًٌٌغ: ًر , تلـقد افؼرآن افؽريؿ ظذ اكضٌاط افؽقن )اف

 .دظقة افؼرآن افؽريؿ فؾـَّظر ذم أؾاق وإنػس

يـ وؿد حدث , اإلكًان تٌـَّك افِعْؾؿ ظـدما تقؿَّع أنَّ افطٌَّقعة تتٌَّع ؿقاكغ ثابتة: تؾخقص افعالؿة افعؿقؼة بغ افِعْؾؿ وافدِّ

 ذفؽ ظـدما آمـ باإلهل افقاحد واوع افؼقاكغ!
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ٌاظف فؼقاكغ ثابتة, افذي فقٓه ما ؿام افِعْؾؿ شاإليامن»إنَّ مٌدأ اكتظام افطٌَّقعة يؼقم ظذ   .اإليامن باكتظام افؽقن واتَّ

اشخة كجد تعارواً ٓ  اتف افرَّ يـقة! ,حؼقؼقًا بغ أّي مـ حؼائؼ افِعْؾؿ وكظريَّ بتـا افدِّ  وبغ ثقا

يـ اإلشالمل ٓ يتعاروان فؽـَّفام يتؽامالن! ة افِعْؾؿ ـؾِّفا! مـ افـِّظام ادُدهش  افِعْؾؿ وافدِّ واإلهل يؼػ وراء ؿصَّ

 وآكضٌاط وادصداؿقة وافؼابؾقة ظذ افػفؿ وافتَّـٌم!

  ظل ادُؾحد أنَّ اإلهل وهؿٌ ضؾب  اإلكصاف وافَعدل وُمراظاة أنَّ اإلحلاد ؿد يؽقن ومهاً ـٌراً ـام يدَّ

ا إذا َكن » يؼقل: شماكػريد ـققتز»ظامل افـَّػس إحاين   ٌ ٔد! أ ٔس ا ؽري م اْليٍان ةاْلهل يُػخرب وٍْاً إذا َكن اْلهل ضلًّ
ٔداً يُطتص اْلْلاد ْٔ الًْٔ! إذ يُػ ٔس ٔم اىلياٌث عٔـاً ٌَ اْلهل م خرب ْؽوباً ٌَ اْلليلث! رؽتًث يف غػم ىلاء اْلهل ي

ٔاسّ اْلنفان ُخائز أـػاهل!  .شاْلفاب! وبؼلم يطتص اْلْلاد آحلث دـاغيث ْؽوبيث عشيث أن يُ

 !بقان أنَّ ـٌار ُظؾامء افثَّقرة افعؾؿقة ـاكقا يممـقن بقجقد خافؼ 

أـتاؾفؿ افثَّقرة افعؾؿقة افتل كؼؾت أوروبا مـ افُعُصقر افُقشطك إػ افُعُصقر ُمعظؿ افُعؾامء افؽٌار افذيـ ؿامت ظذ 

 احلديثة ـاكقا يممـقن بقجقد إهل!

ـاء ُيريدكا  ـفؿ افؼـاظة بلنَّ اخلافؼ افذي أمّدكا باحلقاّس وافعؼؾ وافذَّ افُعؾامء افؽٌار أصحاب افثَّقرة افعؾؿقة ـاكت حُترِّ

ؾ إػ اد  عرؾة!أن كًتخدمفا فؾتقصر
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 Galileo Galileiجافقؾقق جافقع 

ير  15)  (م1624يـاير  8 -م 1562ؾزا

 ظامِل ؾؾؽل وؾقؾًقف وؾقزيائل إيطايل, وفد ذم بقزا ذم إيطافقا

أووح خطل افؽثر مـ افـظريات افًائدة ذم أجامف  -صـاظة ادـظار  اـتشاؾاتف:

ؿس وحقل حمقرها أجضًا وؽر ذفؽ مـ  وإثٌات دوران إرض حقل افشَّ

ة بعؾؿ افػؾؽ   .إمقر اخلاصَّ

 Isaac Newtonإشحاق كققتـ 

 (م1747مارس  43 -م 1624ديًؿز  45)

ظامل إكجؾقزي ُيَعّد مـ أبرز افُعؾامء مًامهة ذم افػقزياء وافرياوقات ظز افُعُصقر 

 وأحد ُرُمقز افثَّقرة افعؾؿقة!

ومعظؿ مٌادئ ادقؽاكقؽا اـتشاؾاتف: صاغ ؿقاكغ احلرـة وؿاكقن اجلذب افعام 

 .صارك ذم ووع أشس افتػاوؾ وافتؽامؾ -افؽالشقؽقة 
 

 Blaise Pascalبؾقز باشؽال 

 (م1664أؽًطس  19 -م 1643يقكقق  19)

ؾقزيائل وريايض وؾقؾًقف ؾركز اصتفر بتجاربف ظذ افًقائؾ ذم ُمال افػقزياء, 

 .وبلظامفف اخلاصة بـظرية آحتامٓت ذم افرياوقات

ك بـ ؿاكقن باشؽال  -اـتشاؾاتف: اخسع أفة احلاشٌة  شاظد ذم  -خُمسع ما ُيًؿَّ

ك بـ ُمثؾَّث باشؽال -ووع كظرية آحتامٓت   .خُمسع مع ُيًؿَّ
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 Robert Boyleروبرت بقيؾ 

 (م1691ديًؿز,  33 -م 1647يـاير  45)

 .ظامل إيرفـدي ُيعّد مـ أبرز افذيـ ظؿؾقا ذم ُمال افغازات

اـتشاؾاتف:  تطقير مضخة هقائقة فدراشة افعالؿة بغ افضغقط واحلجقم 

أول مـ ؿام بػصؾ  -فؾغازات ادختؾػة وووع افؼاكقن افذي يعرف أن باشؿف 

أول مـ ووع  -ادقثاكقل مـ بغ ادـتجات افـادمة ظـ افتؼطر آتالذم فؾخشب 

 .تعريػ فؾعـرص

 

 Michael Faradayمايؽؾ ؾاراداي 

 (م1867أؽًطس  45 -م 1791شٌتؿز  44)

ظامل ـقامئل وؾقزيائل إكجؾقزي مـ ادشارـغ ذم ظؾؿ ادجال افؽفرومغـاضقز 

 .وافؽفروـقؿقائل

مؽتشػ كظرية ادحاثة وافـػادية  -اـتشاؾاتف: ووع أشس افؽفرومغـاضقًقة 

 افؼائؾ بلن ادغـاضقًقة تمثر ظذ -ادغـاضقًقة وؿقاكغ افتحؾقؾ افؽفربائل 

يعد اخساظف  -إصعة افضقئقة وووع أشس افربط بغ هذيـ افظاهرتغ 

تر افؽفربائقة  أول مـ  -فألجفزة افؽفرومغـاضقًقة بداية فتؽـقفقجقا ادقا

 -أول مـ اـتشػ افٌـزيـ  -جعؾ افؽفرباء رء ظؿع ٓشتخدام افتؽـقفقجل 

 .فف ؿقاكغ وثقابت ـثرة باشؿف -اخسع آخة حرق افٌـزيـ 

 

 Gregor Mendelؽريغقر مـدل 

 (م1882يـاير  6 -م 1844يقفقق  43)

 .ظامل كٌات وراهب كؿًاويهق أبق ظؾؿ افقراثة و

اتؽشاؾاتف: أدت دماربف ذم تؽاثر كٌات افٌازٓء إػ تطقر ظؾؿ افقراثة وـاكت 
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 .دماربف هل إشاس فعؾؿ افقراثة افذي يشفد تؼدمًا ذم ظامل افققم

 Louis Pasteurفقي باشتر 

 (م1895شٌتؿز  48 -م 1844ديًؿز  47)

 .ظامل ـقؿقائل ؾركز وأحد أهؿ ممشز ظؾؿ إحقاء افدؿقؼة ذم افطب

اـتشاؾاتف افطٌقة  -اـتشاؾاتف: بحث أشٌاب إمراض وشٌؾ افقؿاية مـفا 

ة فداء افؽؾب  ك افـِّػاس وإظداد فؼاحات ُمضادَّ ل وؾّقات مُحَّ خػَّضت ُمعدَّ

 -أحد أهؿ ممشز ظؾؿ إحقاء ادجفرية  -خُمسع افًٌسة  -رة اخلٌقثة واجلؿ

 .افعديد مـ آـتشاؾات ذم ُمال افؽقؿقاء

 

 James Maxwellجقؿس ماـًقيؾ 

 م(1879كقؾؿز  5 - م1831يقكقق  13)

ظامل ؾقزياء بريطاين صفر حا أشفؿ بف مـ معادٓت هامة افتل تػن طفقر 

 .افؽفرومغـاضقًقةادقجات 

وذم تصقيت  -أـثر ظؾامء افؼرن افتاشع ظؼ تلثراً ظذ ظؾؿ افػقزياء  اـتشاؾاتف:

حقل أظظؿ افػقزيائقغ ظذ مر افتاريخ جرى ذم َّناية إفػقة افثاكقة واصسك ؾقف 

مـ أبرز ظؾامء افػقزياء جاء ماـًقيؾ ذم ادرـز افثافث بعد كققتـ  133

 .وأجـشتايـ مٌاذة
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ز افػقزياء احلديثة واحلاصؾغ مجقعًا ظذ جائزة كقبؾ ـاكقا مـ افذيـ آمـقا بقجقد إهل!  افعؾامء افؽٌار ممشِّ

ـ   Albert Einsteinأخزت أجـشتاي

 (م1955أبريؾ  18 -م 1879مارس  12)

 .أخامين شقيني أمريؽل اجلـًقة هيقدي اخلؾػقة أحد أهؿ افعؾامء ذم افػقزياء

افـظرية افـًٌقة اخلاصة وافـظرية افـًٌقة افعامة مها افؾٌـة اـتشاؾاتف: واوع 

هر افعؾؿقة  -إوػ فؾػقزياء افـظرية احلديثة  ذـائف  -ُمػنِّ افعديد مـ افظقا

  .افعظقؿ جعؾ مـ ـؾؿة "أجـشتايـ" ُمرادؾًا فـ "افعٌؼرية"

 Max Planckماـس بالكؽ 

 (م1927أـتقبر  2 -م 1858أبريؾ  43)

س كظرية افؽّؿ, وأحد أهّؿ ؾقزيائّل افؼرن افعؼيـظامل   .ؾقزياء أخامين, ُيعتز ممشِّ

بت افػقزيائقة وهق "ثابت بالكؽ"   -اـتشاؾاتف: اـتشػ ثابتا ضٌقعقا مـ أهؿ افثقا

أظؾـ أن ضاؿة ادقجات افضقئقة تؼػز بصقرة ؽر متصؾة. وأَّنا مؽقكة مـ 

 .ـؿقمقات, ومػردها: ـؿ

 

 Werner Heisenbergغ ؾركر هايزكٌر

ير  1 -م 1931ديًؿز  5)  (م1976ؾزا

 م.1934ـان ؾقزيائقًا أخامكًقا وحائًزا ظذ جائزة كقبؾ ظام 

 .اـتشاؾاتف: مٌدأ ظدم افتلـد ذم مقؽاكقؽا افؽؿ
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 Erwin Schrödingerإرؾغ ذودكغر 

 (م1961يـاير  2 -م 1887أؽًطس  14)

 .بنشفاماتف ذم مقؽاكقؽا افؽؿهق ؾقزيائل كؿًاوي معروف 

اـتشاؾاتف: معادفة ذودكجر وافتل حاز مـ أجؾفا ظذ جائزة كقبؾ ذم افػقزياء 

 .م1933ظام 

 

 Paul Diracبقل ديراك 

 (م1982أـتقبر  43 -م 1934أؽًطس مـ شـة  8)

 .ؾقزيائل بريطاين وأحد ممشز مقؽاكقؽا افؽؿ

اـتشاؾاتف: ؿام بتطقير كظرية ؾزيائقة أظؿ تشؿؾ ذم صؾٌفا كظريات هايزكٌارغ 

 .معادفة ديراك -وذودكغر ـحآت خاصة 

 

 ـٌار ُظؾامء ادُّخ وإظصاب احلاصؾغ أجضًا ظذ جائزة كقبؾ ـاكقا مـ افذيـ آمـقا بقجقد إهل!

 Roger Sperryروجر شٌري 

 (م1992أبريؾ  17 -م 1913أؽًطس  43)

ظامل أظصاب وظامل كػس ظصٌل أمريؽل حاز ظذ جائزة كقبؾ ذم افطب ظام 

 .م1981

 .اـتشاؾاتف: أبحاثف ذم ُمال اكؼًام افدماغ
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 Wilder Penfieldويؾدر بـػقؾد 

 (م1976أبريؾ  5 -م 1891يـاير  46)

 .جراح أظصاب ــدي فف أبحاث ـثرة ذم ُمال ضريؼة ظؿؾ ادخ

ـز خُمتؾػة مـ افدماغاـتشاؾاتف: إكشاء   .خرائط درا

 

 Charles Sherringtonتشارفز ذيـغتقن 

 (م1954مارس  2 - م1857كقؾؿز  47)

ظامل بريطاين بحث ذم ُمآت افػزيقفقجقا افعصٌقة وظؾؿ إنًجة وظؾؿ 

 .إحقاء افدؿقؼة وظؾؿ إمراض

ع مقاضـف م مـاصػة م1934اـتشاؾاتف: حصؾ ظذ جائزة كقبؾ ذم افطب فعام 

  .إدؽار أدريان

 John Ecclesجقن اـؾقس 

 (م1997مايق  4 -م 1933يـاير  47)

 .ظامل أشسايل بحث ذم ُمآت افػزيقفقجقا افعصٌقة

 .م بجائزة كقبؾ ذم افطب1963اـتشاؾاتف: ؾاز ظام 
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ـث أىلع ٌَ أن َتؽـٓا اْلؽ اـات, ذللم »أشتاذ افػؾًػة ذم برفغ يؼقل:  شريتشارد ذويدر» لػ  ٍُ إن  الَكحػرائيات ال
و  اد الفٔـيت, و  «ـخاىني»ـض  يِاٌيج! «حُٔزٌاوتيس »يف اَّلُتر ني, حفشريْا ةادلر وينتيغ أَّل  ُؾفو غَ  يف الطر

ٍُفيٍني  94حُماوَّلت إكاٌث الشئغيث يف اىػالً اىت ُك فج اىبْشيث ٌلخو أكث ٌَ  ميئُاً ٌَ اىبْش ٌَ ال
ٍُطاوَّلت اىفاشيث ُُكفث يف اتل اريظ ا َيػيٓا أكث ال  ٍ  .شواملفيطيني, م

ا اْلنفان اذلي َييا ةػغً »افذي اصتفر ظـف:  شمارـس»ؿقل   ٌ َّل ُيػخرب اْلنفان ُمفخلالًّ إَّل  إذا ضار ـيرػ ُففّ, أ
ل وباـخٍؽاريث ضياحّ,  ٔده األو  ٔس , ويُػخرب اْلنفان حاةػاً َكمالً َلعؽ إذا َكن هل ة عاريج ـييؿ إنفاُاً ُمفخلالًّ

يَ ػادة اْلليليث ذللم ـإن  حمٔ ادلر ؽيق تلططيو الف  ٍث ْٔ اىع   ْ خٔ ٍُ ػادة ال  .شنٍطػر ليف 

خ شإهل هتؾر»ذم ـتاب   .أنَّ هتؾر اظتز ؿقاكغ افطٌَّقعة افتل تعؿؾ ذم افؽقن هل اإلهل شمايؽؾ ريًامن», ُيٌغِّ ادُمرِّ

 وُيصٌح, مفزفة شتصر احلقاة أنَّ  صؽَّ  ٓ! ُمؾحد؟ يطرحف حتد   فؽّؾ  تعاػ اهللُ  اشتجاب فق إمر يصر ـقػ 

 !أهلة ُهؿ ادُؾحدون

  َّظد إن َّٓ  ادخؾقق فؾعٌد وفقس, اخلافؼ اإلهل بضعفا( يؼقفقن ـام افؾعٌة أو) ادـظقمة ؿقا  !وآفتزام افطَّاظة إ

 ومـ, افٌؼ ظـ ُتاماً  خُمتؾػ أنَّف أّي , رء ـؿثؾف فقس اإلهل أنَّ  ادُراهؼقن إفقفا يـتٌف ٓ افتل افػقارق أهؿّ  مـ 

 .اإلكًان يػعؾ مثؾام احتقاج أو فغاية يػعؾ ٓ أنَّف آختالؾات هذه

  َّدون واإلكًان افقجقد اإلهل ُيؾؼ أن ُيعؼؾ ؾفؾ! أبؾفاً  ظددكاه شٌب دون رء ؾعؾ ظذ أؿدم إذا اإلكًان إن 

 !ؽاية؟ أو حؽؿة

 ـَّا إذا َّٓ  افظرؾؿ مـ يؽقن أٓ, فغاية خمؾقؿغ ـُ ف أ ياكات ضريؼ ظـ إفقفا ُكَقجَّ اموية؟ افدِّ ًَّ  !اف

 يـ ُيػرغ إفقهقة مـ افؼ ء! إذ إنَّ إكؽار افدِّ ء بًقا ياكات ُهؿ وادالحدة شقا ائؾغ بافربقبقة ادُـؽريـ فؾدِّ

ء ه, وما يعؼب ادقت مـ بعث وحًاب وجزا يـ بلوامر وكقا  .جقهرها, وهق تؽؾقػ اإلكًان ظـ ضريؼ افدِّ
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  ٌَّة ـام يعتؼد ادًقحققن! أو أنَّف اإلشالم يتٌـَّك ادػفقم افذي جيؿع بغ اجلامل واجلالل, وٓ يؽتػل بلنَّ اهلل حم

ؽضقب ؾؼط ـام يعتؼد افقفقد! ؾؾؾف إشامء احُلًـك مجقعًا, مجاهلا وجالهلا! ومـ مل يعرف ذفؽ ؾؿعرؾتف 

 باإلهل كاؿصة!

 :رت صاب ُمؾحد ؿال ة, ُربَّام أـثر مـ أّي ـؾؿة  فؼد تؽرَّ ـؾؿة افعذاب بُؿشتّؼاهتا ذم ؿرآكؽؿ ُؿرابة أربعامئة مرَّ

ديدة؟!  أخرى, أخقس ذم هذا دفقؾ ظذ افؼًقة افشَّ

 :محة ؿًقة! أما ـان يـٌغل ان ؿؾُت فف ة, وذم ـّؾ  إكَّؽ تؼؾب إمقر, ودمعؾ افرَّ ركا أربعامئة مرَّ تؼقل إنَّ اهلل حذَّ

ة وصػ فـا ضريؼ افـَّجاة؟!  مرَّ

 !هؾ ضؾب اهلل ذفؽ مـ إكًان آخر شقى إبراهقؿ؟ بافطٌع ٓ! أمر اهلل إلبراهقؿ ظؾقف افًالم بلن يذبح ابـف 

جؾَّ فقدع إبراهقؿ ظؾقف افًالم يؼتؾ افطَّؾب ـان ذبحًا فتعؾرؼ إبراهقؿ ظؾقف افًالم بابـف, وما ـان اهلل ظزَّ و

محـ, وأن أصٌح مقؿػف هذا ظقدًا  ء إخالص إبراهقؿ ظؾقف افًالم أن صار خؾقاًل فؾرَّ وحقده! بؾ ـان جزا

 حتتػؾ بف افٌؼية ـّؾ ظام حتك يقم افؼقامة!

 ؿ أن معرذم خطل إكَّف ر إػ اداُمرشة ظقب مـ بف ؾلنتؼؾ, افٌعض تؼصر ُأظؿِّ  !ـّؾفا ادـظقمة ظقا

 يـ هدف ف أن افدِّ ف اإلكًان ُيعرِّ ًٓ  بربِّ , ومآخف ومًاره هق بؿصدره ثؿَّ , ومآخف ومًاره هق بؿصدره ثؿَّ , أوَّ

ؼ وٓ َّٓ  احآل ُحًـ يتحؼَّ ٌقؾ, تعاػ اهلل روا بتحصقؾ إ ًَّ  بؼط, احلًـ واخلُؾؼ إرض تعؿر ذفؽ إػ واف

ا. تعاػ اهلل درواة ابتغاءً  افعٌد أؾعال تؽقن أن  مفام - أؾعافـا ؾًتظّؾ , اظتٌاركا ذم افغاية هذه كضع مل إن أمَّ

ؼ أن ظـ بعقدة - حًـت ؾ أن اإلكًان وظذ, احآل ُحًـ فإلكًان حُتؼِّ  !ٕجؾفؿ ظؿؾ مَـّ ُمؽاؾلتف حُيصِّ

 فقؾ ة أوعػ هق تطؾٌف افذي احلزِّ  افدَّ َٓ , خادع ؾاحلّس ! إدفَّ كا إ اب وكٌرص ؿزح ؿقس كٌرص ترا  ومُها افنَّ

 !مقجقديـ فقًا

 ة وُمعايـة, ادُـاطرة ُمشاهدة مـ د, دؾعفا ظـ ادُؾحد وظجز, وافػؾًػقة افعؾؿقة احلُجج ُؿقَّ َـّ  أنَّ  مـ تتل

د ادُؾحديـ م ُُمرَّ ظقن أؿزا يـ وأنَّ , ُمدَّ  .ظروف حُيًـ أن بؼط, ُتدؾع ٓ ُحججف وأنَّ , ظظقؿ افدِّ

 ▬  َ ِ
ْ
ا َعيَْلُج اْل ٌَ نَؿ إَِّل  حِلَْػُتُػونِ َو وافعٌادة ُهـا بؿعـك ادعرؾة, أّي أنَّ معرؾة . [56]افذاريات :  ♂َواْْلِ

ع مـ معرؾة اهلل  كققي. ويتػرَّ مـ افؼقام , تعاػ ظٌادتف بادعـك ادٌُاذ فؾعٌادةاهلل هل افغاية مـ وجقدكا افدر

بطؼقس افعٌادات, وافتزام بإوامر, واجتـاب فؾـَّقاهل, وـذفؽ تعؿر إرض. وبـاء ظذ ذفؽ ُتصٌح 
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ؼف افعٌد مـ إدراك ٕشامء اهلل تعاػ وصػاتف بجامهلا  كقا بؿثابة جلـة اختٌار دعرؾة مدى ما حؼَّ احلقاة افدر

م بإوامر واجتـاب افـَّقاهل وإؿامة احلضاراتوجالهلا, وب ف ذم افؼقام بافعٌادات وآفتزا  .ؿدى ضاظتف فربِّ

  ُأنَّ  قس ادالحدة, ومُهاػُ قل وكُ ؼُ يؼقم اإلحلاد ظذ خطلجـ ـٌريـ, ظؾقـا أن كٌذل ُجفدًا هائاًل دحقمها مـ ظ

ة إيامن يـل ذم ـّؾ حآتف أظؿك, وأنَّ افعؾؿ فقس ؾقف ذرَّ  .اإليامن افدِّ

 جر وافتل ر, وفقس بافزَّ ؾؼ وافؾِّغ واحلقا ؽقك افتل تعتؿؾ ذم كػقس افٌعض بافرِّ نقب, يـٌغل افتَّعاُمؾ مع افشر

مؾ افتل دؾعت  افؼصقؿل فإلحلاد!وهل مـ افعق  ا

  يـ, وبنكؽار بقبقِّغ(! ؾٌنكؽار اإلهل يـتػل افدِّ ياكات )افرر ٓ ؾرق ذم افـِّفاية بغ ُمـؽري إفقهقة وُمـؽري افدِّ

ة يـؼطع ـّؾ شٌقؾ إػ إفقهقة ذاهتا! وذم افـِّفاية شقتالصك ذم احلافغ افؼقل بافٌعث وما يتٌعف مـ ثقاب  افـرٌقَّ

م بطاظات وآكتفاء ظـ معاص, وهذا هق جقهر ما هيتؿ بف ادالحدة وظؼاب, وما يتطؾٌَّف ذفؽ مـ آفتز ا

 .بؽّؾ أصـاؾفؿ

 َـّ افػؽر يـٌغل أن ُيؼاوم بافػؽر  .افػؽر ٓ ُيؼاوم بافؼفر, فؽ

 إحلاد خافػ ُتعرف 

راشة, ومال إػ احلديث مع أخريـ ذم ؿضايا إفقهقة, ثؿَّ ابـ ؾشؾ ذم  ق ذم ُمال افدِّ ؼف إخقتف مـ تػقر حتؼقؼ ما حؼَّ

شقفا, بؾ  تٌـَّك اإلحلاد بشؽؾ ـامؾ, وظـدما حاورتف دًت ؾخره بلنَّ ذفؽ جعؾف حديث اددرشة, ضؾٌتفا ومدرِّ

ريـ ا وه ظـ إحلاده. إنَّ خُمافػة وجعؾف جُيافس وحُياور ظددًا مـ افُعؾامء وادُػؽِّ شتجابًة فقشاضة وافده, ظذ أمؾ أن يردر

فرة بغ إخران وأخريـ. قت وافشر ة هل أجن افطرُرق فتحؼقؼ ذيقع افصِّ  أظراف ادُجتؿع ومػاهقؿف وؿقؿف ادًُتؼرَّ

ة دو ن ُمذاـرة, وٕنَّف ٓ يشعر بحاجة فٌذل ما تؼقل ذم افطَّافب افذي ٓ يًتذـر دروشف, ٕنَّ حقاتف شعقدة ُمًتؼرَّ

َٓ يـٌغل ظذ وافديف  عقدة تؾؽ, أ ًَّ اجلُفد وادُعاكاة ذم ذفؽ؟ إنَّ هذا افطَّافب ٓ يًتحي أنَّ ُهـاك ظقاؿب حلقاتف اف

ه, وحتك إن ـان ٓ ُيدرك أمه فاه إػ ما ؾقف مصؾحتف, حتك وإن ـاكت ادُذاـرة ظذ ؽر هقا شقف أن ُيقجِّ قة ذفؽ وُمدرِّ

 أن؟
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 قر!إحلاد اجلز   وافتًَّ

 فق مش ظاجٌؽ اكًحب مـ افؾعٌة! هلمٓء ؿؾُت:

 ـقػ؟! ؿال:

إنَّ ظدم إؿدامؽ ظذ  وأوػُت: بآكتحار! وفقس ُهـاك ظاؿٌة ُتشاها! ؾلنَت ٓ تممـ بافٌعث واحلًاب! ؿؾُت:

ارع تـظر يؿـة وي ات آكتحار هلق أـز دفقؾ ظذ روائؽ ظذ خؾؼف فؽ, حتك إكَّؽ ؿٌؾ أن تعز افشَّ ة مرَّ نة ظدَّ

 .حػاطًا ظذ حقاتؽ

تل,  بـل إهلؽ افذي ُيعامؾـا ـافعٌقد! ؾؼال:أؾحؿتف ُحجَّ  ُربَّام يؽقن ُهـاك رء مَّا تؼقل, ظـدها شقُعذِّ

 أخراً وصؾت إػ احلؼقؼة! ؾعالؿة اهلل بـا هل ظالؿة افًقد بافعٌد, وهذا ما حُتاول دائاًم افتَّؿؾرص مـف! ؿؾُت فف:

 !ػف ًَّ  إحلاد افتَّعـرت واف

ئز ثؿَّ ُيطافٌـ ؿال صابر يل: ـاة؟! ـقػ ُيعطقـل اإلهل ؽرا َّٓ أشتعؿؾفا؟! وـقػ ُيطافٌـل أن أخن كؼقدي باشؿ افزَّ ل أ

الة؟! وأن أخنها مجقعًا باشؿ احلّج وافُعؿرة؟!  وأن أخن وؿتل وُجفدي باشؿ افصَّ

ئز وترصقدها, وذم ذفؽ  ؿؾُت فف: ئز وؾؼط, إنَّ ما ُضؾب مـَّا هق تقجقف هذه افغرا ـف افغرا إنَّ اإلكًان فقس هبقاًم حُترِّ

وح!تر  ؿقة فؾـَّػس وشؿّق فؾرر

ر ؿقفف تعاػ:  َـّ ٌََ▬تذ ي ثِ  َغَ يَْؽَؽُب  َو ًَ  ٌر َ إَِّل   إِةَْؽاِْي ٌَ  َّ ِف ُّ  ـَ اهُ  َوىََلػِ  ۚ   َجْفَف َِ ْجَيا يِف  اْضَعَفْي ُّ  ۚ   ادلُّ  ُ
ِ  يِف  َوإ

ََ  اَْلِعَؽةِ  ٍِ َ اِْلنِيَ  ل  (133:  افٌؼرة) ♂الط 

فف, أجاب بلنَّف ظـدما بدأ ُيراجع كػًف وظؼقدتف بؿقزان افعؼؾ, وجد مـ  شافؼصقؿل»ظـدما ُشئؾ  ظـ شٌب حتقر

يـ ـّؾ هُ  ؿ وافـرجُ ادشايخ ورجال افدِّ ًٓ مـ افتَّػفر صح وافتَّقجقف, ؾدؾعف هذا ادقؿػ إػ قم وتعـقػ وازدراء, بد

عٌقة:   , وؿد ـان!شاىػِػ ئُررث اىسفؽ»افعـاد! ما أحؽؿ ادرصيغ حغ ؿافقا ذم أمثاهلؿ افشَّ

 !إحلاد ادُحامل افػاصؾ 

لرصر عائب»مـ أؿقال افشقخ حمؿد افغزايل:  ٌُ الم كضيث ضّق حُماٌيٓا   .شإن  اْـل

بقع افعريب, وظاتٌقا أجضًا ظذ أداء تقَّار  ة بعد ثقرات افرَّ يـل, خاصَّ ة اخلطاب افدِّ بعض صٌاب ادالحدة ظاتٌقا بشدَّ

قاد, وـاكت اخلطقة افتافقة أن محَّؾقا اإلشالم ـديـ أخطاء هذه اداُمرشاتاإلشالم ا ًِّ  .ف
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  بافغرب افؽاؾر!آكٌفار 

رُت  اد افًقؾقتل ؿائاًل: وـاكت كتقجة هذه احلقاة أينِّ تـؽَّ ح تلثر دراشتف وحقاتف بآحتِّ ادُؾقحد د. إشامظقؾ أدهؿ ُيقوِّ

ة دهشتل وظجٌل أينِّ سُت  فألديان, ُتؾَّقت ظـ ـّؾ ادُعتؼدات, وآمـت بافعؾؿ وحده, وبادـطؼ افعؾؿل. وفشدَّ

 .مـ حايل حقـام ــُت أؽافب كػز فالحتػاظ بُؿعتؼد ديـل أشعد حآً وأـثر اضؿئـاكاً 

م, ُظثر ظذ جثَّة إشامظقؾ أدهؿ ضاؾقة ؾقق مقاه بحر اإلشؽـدرية, وذم معطػف خطاب وجفف فرئقس 1923ظام 

ابة ُيٌغِّ ؾقف أنَّف اكتحر فُزهده ذم احلقاة وـراهقتف هلا, وُييص بعدم دؾـ جثتف ذم مؼزة ادُ  ًؾؿغ, ويطؾب إحراؿفا! افِّنِّ

عادة وآضؿئـان افؾذيـ اشتشعرمها أثـاء إحلاده؟! ًَّ  أجـ اف

 افعؼؾقة وافػؾًػقة افتل يطرحفا ادالحدة فتدظقؿ إكؽارهؿ فقجقد اإلهلهل أهّؿ احلُجج  ُربَّام ـاكت. 

  ,ظاد أنتقين ؾؾق إػ دائرة اإليامن, وأظؾـ أنَّ وجقد افؼور وإمل ذم حقاة افٌؼ ٓ يـػل افقجقد اإلهلل

ػات اإلهلقة, وم دت أضروحتـا فتػًر هذه ادُعضؾة, وفؽـَّف يدؾعـا إلظادة افـَّظر بخصقص افصِّ فام تعدَّ

يـل هق إـز ؿٌقًٓ, وإـثر اكًجامًا مع ضٌقعة احلقاة  .ؾًقظّؾ افتَّػًر افدِّ

  احة!اإليامن باهلل وافققم أخر هق افذي ُيعطل اإلكًان  ُصُعقر بافطَّؿلنقـة وافرَّ

فقات,  اإلحلاد يػسس ضؿلنقـة افـرُػقس افٌؼية ذم ُُمتؿعات ؽربقة تتؿتَّع بلظذ ُمًتقيات ادعقشة واإلصٌاع فؾشَّ

 أظذ ُمًتقيات افؼؾؼ وآكتحار! -مع ذفؽ  -ؾتشفد 

احِلاتاحلؿد   هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افصَّ
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