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حوار مع ملحد

ك�تبه

نصاري
أ
ن ال أم�ي
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حد

 مل
مع

ار 
حو املقدمة

إن احلمد لله والصاة والس���ام على رس���ول الله صلى 
الله عليه وس���لم، ق���ال تعال���ى: ]ٿ     ٿ    ٹ       ٹ     ٹ     ٹ       ڤ    
ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦڦ     ڦ     ڄ     ڄ      ڄ    ڄ    ڃ[ 
]آل عم�ران:18[، فالباحث ع���ن الله كالذي يجوب في الكون 

شرًقا وغرًبا يبحث عن شيٍء بينما هو في يده، فكيف يبحث 
عن دليل على وجود من هو دليٌل على كل شيء.

فالل���ه حق، ووعده حق، وجنت���ه حق، وناره حق، وأنبياؤه 
ح���ق، وكتابه ح���ق، ومحمد صلى الله عليه وس���لم حق، قال 

ۓ         ے     ے     ھ     ھ     ھ     ھ     ہ     ]ہ     تعال���ى: 
ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ     ۆ[ ]احلج:62[.
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حوار مع ملحد...

قال عالم النفس الشهير وليم جيمس: »إن نصف العلم 
يورث شًكا، ولكن الَعاِلم الكامل ال يشك في الله طرفة عني«

وكان أحد علماء الكمياء في الغرب يقول: »كلما شككت 
في القدرة دخلت املعمل«.

وكت���ب أحد احلكماء لوحًة عند حديقتِه: »هنا مدرس���ة 
اإلميان«.

فما أيسرها من عقيدة، وما أسهله من دين.

ي
د�ن �ي ح������������يىت   

َ
ف��������ي��������ك �����ا 

ً
ي�����ق�����ي�����ن ي 

ف��������������������زد�ن

اِك والشك واهلوى �رش عن الشِك والإ

ق���ال الش���يخ مصطفى صب���ري: »الل���ه موجود، س���واء 
صلحت أخاق اجملتمع أم فس���دت، وسواء أسعدا أصحاب 

الفضيلة أم شقوا«.

وإن في الكون آلياٍت مبصراٍت تراها كل عنٍي وتس���معها 
كل أُذن ويوق���ن به���ا كل ذي قل���ٍب، أفبع���د ه���ذا اإلبداع في 
اخلل���ق، واجلمال في الكون؛ يُلح���ُد عقل، أو تكفر نفس، أو 
يش���ك إنس���ان؛ فإن الكون كله ينادي بأعل���ه صوته ويقول: 
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]ڭ    ڭ    ۇ    ۇ     ۆ    ۆۈ    ۈ     ٴۇ      ۋ    ۋ    
ۅ[ ]إبراهيم:10[.

ولق���د ذكرت في هذا الكتاب بعًضا من هذه األدلة حتى 
من كام امللحدين أنفسهم، فهم بشٌر من خلق الله، وإذا أراد 
الله E؛ جعلهم هم أنفسهم من األدلة عليه سبحانه، 
ويجعلهم عبرًة في أقوالهم وأفعالهم ليكونوا ملن خلفهم آية، 

فمنه���م م���ن هداه الل���ه وقد أس���لم أش���هرهم، وأما من 
مات منهم فنهايته مأس���اوية، ومن عاش منهم؛ عاش ذليًا 

متخبًطا في ضاله، ومتحرًيا في باطله.

فا ينتش���ر باطله���م إال بغياب احلق عندن���ا، فاليدعوا 
أهل احلق إلى الله وليكثروا من ذكر الله، وليكونوا هداًة في 

مثل هذه الفنت.

نس���أل الله س���بحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم مضات 
الفنت ما ظهر منها وما بطن.

وهذا الكتاب قد جعلته صدقًة جاريًة ملن أراد أن يطبعه 
أو ينش���ره فاليفع���ل دون الرج���وع إليَّ بش���رط أال يُغيِّر في 

مادته، والدال على اخلير كفاعله.
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وجزى الله خيًرا كل من أعان في الدعوة إلى الله، ودافع 
عن الله وعن رسوله ودينه.

كتبه: أمني األنصاري
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حو حوار مع ملحد

ضمير روسيا احلي:

ذه���ب صديقي ع���ادل مهندس الكهرباء ف���ي بعثة عمل 
ًبا وذكًيا، ف���كان مما أثنى عليه  إلى روس���يا وكان رجًا ُمهذَّ

مديروه من الروس أن قال له أكبرهم )ألكسندر(:

مس���تر عادل: أنت ش���خص مميز لوال أني أراك تصلي 
مثل املسلمني!!

عادل: وهل هذا عيٌب؟

ألكس���ندر: طبًع���ا! فهذا معن���اه أنك تؤمن بإل���ه تعبده، 
وتؤمن أيًضا بأن لك خالق!!
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ع���ادل: هذا صحي���ح، ولكن ال أدري ما هي املش���كلة أن 
أعب���د ربي الذي أؤمن به؟، أال تظ���ن أن من حقي أن أختار 

ديني، وأنه ليس من حقك أن تلومني على مثل هذا؟!

ألكسندر: ال تغضب، ولنتحاور بهدوء.

هل رأيت ربك؟

عادل: ال.

ألكسندر: هل سمعته؟

عادل: ال.

ألكسندر: إًذا ال يوجد خالق.

عادل: إذا فمن الذي خلق األرض والسماء؟!

ألكسندر: هذه هي الطبيعة.

ع���ادل: ومن الذي أج���رى البحار، واألنه���ار، ومن الذي 
أنبت األشجار واألزهار وأخرج الثمار؟

ألكسندر: تلك هي الطبيعة.

عادل: هل رأيت الطبيعة؟
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ألكسندر: ال!.

عادل: هل سمعت الطبيعة؟

ألكسندر: ال!.

عادل: هل ملست الطبيعة؟

ألكسندر: ال!.

عادل: إًذا ال يوجد شيء اسمه الطبيعة.

ثم تركه عادل متحيًرا في أفكاره شارًدا في ذهنه.

وف���ي اليوم التالي ذهب ألكس���ندر إلى عادل في محطة 
الكهرباء وكله تصميم أن يأخذ بثأره منه.

فكيف ملسلم عربي أن يحرج روسي غربي وفي بلده.

فادميير لعادل: هل الزلت مقتنًعا بفكرة اخلالق واإلله 
يا عادل؟

عادل: نعم

ألكسندر: وما هو منطلقك الفكري إلثبات ذلك؟

. عادل: سوف أسألك سؤااًل، ومن فضلك ُردَّ عليَّ
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ألكسندر: نعم.

عادل: ه���ل ترى محطة الكهرباء الت���ي نحن فيها؟، هل 
تستطيع رفعها؟ 

ألكس���ندر: نعم بع���ض القواعد اإلس���منتية وقوائم من 
احلديد سوف تصبح أعلى.

عادل: هل تستطيع أن تزيد من طولها؟

ألكس���ندر: طبًعا، بتوصيل بع���ض الكابات والوصات 
ستصبح أطول.

عادل: هل تستطيع أن تغير لونها؟

ألكسندر: بسيطة، بعض الدهانات واأللوان نغيِّر لونها.

عادل: كيف تستطيع فعل هذا؟

ألكسندر: ما أسهله من سؤال!!

أنا املهندس الذي قام بتصميم هذه احملطة واإلش���راف 
على إنشائها.

عادل: حسٌن، فمن الذي قام بتصميمك وإنشائك أنت؟
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ألكسندر: هاهاها ..... بسيطة جًدا، بابا، وماما.

نا  جلدك؟ عادل: هل بابا وماما لوَّ

ألكسندر: ال!.

عادل: هل بابا وماما شّكا وجهك؟

ألكسندر: ال؟.

عادل: هل بابا وماما اختارا جنسك؟

ألكسندر: ال!.

ع���ادل: إًذا لي���س هم���ا الل���ذان قاما بتصميم جس���مك 
وبنائك.

ألكسندر: إًذا من الذي صنعني؟ !

ع���ادل: لن أخب���رك فأنت عليك أن تبح���ث عن خالقك 
ولسُت ُمطالًبا بأن أقول لك شيًئا في هذا املوضوع.

ألكسندر: فمن خلقك أنت؟ 

عادل: أنا أعرف خالقي!، ابحث أنت عن خالقك.
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وظل ألكسندر يبحث في املكتبات ويقرأ في الكتب التي 
تتحدث عن اإلسام وعقائده.

ثم جاء إلى عادل أثناء اجتماع؛ فاستأذنه أن يتكلم معه، 
فاستجاب عادل وجلس ليستمع إليه.

ألكس���ندر: هل تع���رف يا ع���ادل أني كنت ف���ي اليومني 
املاضيني أقرأ عن اإلسام؟

عادل: عظيم، ثم ماذا؟.

ألكس���ندر: لق���د علم���ت أن دينك���م دين عظي���م، ولو لم 
أعتنقه إلى اآلن.

عادل: وما الذي أعجبك في اإلسام؟

ألكس���ندر: تعظي���م املس���لمني لربه���م، وتوقيره���م ل���ه، 
وش���عورهم بأن���ه معه���م ويراهم، ويس���معهم، مم���ا يجعلهم 

يراعونه في كل ما يعملون وتكون لديهم دوافع للفضيلة.

عادل متعجًبا: أنتم أيًضا لديكم ما يُسمى بضمير روسيا 
احلي )أي مراقبة كل إنسان لنفسه ذاتًيا ليكون منضبًطا(.

ألكسندر: ال تصدق هذا فإنه ُهراء.
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اس  إن أحدن���ا لو ل���م تكن هن���اك قوانني صارم���ة وحرَّ
وش���رطة يراقبونه، وكاميرات مراقبة تسجل عليه ما يفعل؛ 
الرتكب كل ما يشتهيه دون خشية، وألخذ كل ما تطاله يداه 

باد تردد.

۞ ۞ ۞
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ما غرك بربك الكريم

سؤال إلى كل ملحد:
ما غرك بربك الكرمي...

أقول لك بقلب األب احلزين على ولده  
يا بُني: ما الذي قذفك إلى هذا الوادي العميق؟.

وما الذي هوى بك في هذا البئر السحيق؟؟

من الذي قادك إلى هذا الطريق؟؟؟

أتكفر بالله بعد إميان؟ 

 وتسيء بعد إحسان؟
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وترض���ى أن تك���ون منك���ًرا لوج���ود الل���ه وتؤم���ن بوجود 
الشيطان؟؟ 

أما أحببت ربك يوًما؟ 

أما فكرت في خالقك ساعة؟

 أما َشعرت في وقت أنك تريد أن تعرف الله وتعرف كم 
هو طيب، وجميل، ورحمن ورحيم E ؟

ما الذي فعله الله بك كي تعاديه؟ 

وما الذي ظلمك الله فيه كي تباريه؟؟؟.

أحسن إليك وأنت تسيء إليه، 

وذكرك ونسيته، 

خلقك وأنكرت خلقه لكل شيء،

م شتمك وأنت تشتمه!! وما شتمك، وحرَّ

ما الذي جاءك من الله إال اخلير؟!!!

ما الذي فعله الله بك غير البر؟!!!

ي يديك وال�رش ليس إليك«.
ن

�ي � لقد قال النبي لربه: »والن
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فمن أين هذا اخللق البديع؟

 ومن عساه هذا التكوين الرائع أن يكون صانعه؟.

إذا كان ال خال���ق لك غيره، وأن���ت من خلقه وصنعة يده، 
ك به  ونف���خ فيك من روحه فكيف تصن���ع معه هكذا وما غرَّ

سبحانه؟؟.

 أتظن أن الكفر بالله عبثًا؟، أو أن اإلحلاد به لعًبا؟؟ 
إن اإلحل���اد ه���و أعظ���م الكفر وأكبر اإلث���م وأثقل 

الوزر 

  ََّعْن َعبِْد اللَِّه بن مسعود َقاَل: َسَألُْت النَِّبي

ا  نْ���ِب أَْعَظُم ِعنَْد اللَِّه؟ َق���اَل: »أَْن تَْجَعَل ِللَِّه ِنّدً »أَيُّ الذَّ

َوُهَو َخلََقَك«. ُقلُْت: ِإنَّ َذِلَك لََعِظيٌم.

۞ ۞ ۞
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حو أين اهلل؟

تقول أين الله؟
لقد خلقك الل���ه ورزقك، وأحياك وحباك، وإذا مرضت 
َفك م���ا كنت جتهل  ش���فاك، وعلم���ك ما لم تكن تعل���م، وعرَّ
َأ ِرْزَقَك، وس���خر لك  ���َن خلقك، َوَهيَّ وأَنَاَمَك َوأَيَْقَظَك، َوَحسَّ
الش���مس والقمر، وحملك في البر والبحر، وأعطاك ما لم 
يعطك أحد أو يدعي -ولو كذًبا- أنه قد أعطاك شيًئا منه، 
َر لك منهاًجا ليدلك  ثم أرسل لك رسواًل وأنزل لك كتاًبا ويَسَّ

عليه سبحانه......

وبعد ذلك تقول: أين الله؟!!
بل أين أنت يا مسكني!!
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أوجدك من عدم ثم شككت في وجوده.

وأعطاك با حق لك عنده ثم أنكرت حقوقه. 

وحباك با معروف لك لديه، ثم جحدت معروفه.

وقد كساك بنعمه من مشاش رأسك إلى أخمص قدميك 
وقد غمرك إحسانه وجميل عطائه.

فهل شكرت؟!
هل آمنت؟!   

هل أطعت؟!    
هل عبدت؟!     

ڦ ڦ  ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ل���ك:  ث���م ق���ال 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]االنفطار: 8-6[.

كان ابن عباس إذا س���مع ه���ذه اآلية ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ﴾ يبكي ويقول: غرني بك جهلي يا رب.

من الذي خلقك؟؟
دلني على خالق لك غير الله؟ 
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أذكر لي رازق لك سواه؟
مبا أنك أنكرت أن الله خالقك..

س���ؤال: فمن الذي خلقك إًذا ،وه���ل تعلم لك خالًقا غير 
الله؟

فإن قلت نعم؛ فمن هو؟
وإن قل���ت: ال  فليس أجهل من مصنوع ال يعلم صانعه وال 
مخل���وق ال يع���رف خالقه، وال مملوٍك ال يع���رف مالكه، وإن 

الكاب لتعرف أصحابها، وإن الدواب لتدرك أربابها، 
ال نقول أنهم كالدواب بل هم أقل من ذلك، 

]پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ق���ال تعال���ى: 

ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹٹ    ٹ    ڤ             ڤ    ڤ    ڤڦ    ڦ    ڦ    

ڦ    ڄ     ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃڃ    ڃ    چ    چ    

چ     چڇ    ڇ    ڇ    ڇ           ڍ[ ]األعراف:180-179[.

وإن قلت نعم 

فمن هو خالقك غير الله؟ وما الدليل على ذلك؟

لن جتد
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عى أحٌد أنه خلق شيًئا؟ هل ادَّ

لم يحدث!!!
 هل جنح أحٌد في خلق أيِّ شيء حتى ولو بعوضة؟

لم ولن يحدث!!!
وإن حدث فائتني بدليل ولو كذًبا...

ومبثل هذه الواقعة ولو ادعاًء...

ِمن فضلك فلتحترم عقلي وعقلك وإئتني بدليل

 ف���ي خب���ٍر مق���روٍء ف���ي صحيفة أو مش���هد عل���ى أحد 
الشاش���ات، أو إحصائية في أحد املوسوعات أو أحد اآلثار 

في تاريخ القدماء؟؟.

لن جتد
سأوفر عليك البحث والنتيجة لن جتد، 

ووالله الذي خلقني وأعبده لن جتد
.E وهذا السؤال قد سأله الله 
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ىئ     ىئ     ېئ     ېئ     ېئ ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ        فق���ال:  ]ۇئ     
خب     حب     جب يئ      ىئ     مئ      حئ     جئ ی     ی     ی       ی     ىئ    
ڀ     پ     پ     پ پ      ٻ     ٻ            ٻ     ٻ     ٱ     ىب      مب    

ڀ    ڀ[ ]فاط�ر:4-3[.

لم يحدث في التاريخ

فمثل ه���ذا اإلدعاء لم يوجد منذ اخلليق���ة، َمن قال ولو 
كذًب���ا ولو ادع���اًء أنه قد خلق فس���وى وقدر فه���دى إال الله 

وحده .

ولكنه اجلحود واالستكبار

فعندم���ا لم يجد امللحدون غير الله خالًقا ورازًقا وهم ال 
يريدون  اإلميان به سبحانه جهًا؛ وال يريدون دينه عناًدا

بوا الرس���ل  وغيروا   فجحدوا اآليات وأنكروا األدلة وكذَّ
احلقائ���ق    ، ولكنه���م ف���ي ق���رارة أنفس���هم يعلم���ون احلق 

ويتشبثون بالباطل ولكنهم يعجزون عن إثبات نظرياتهم.

قال تعالى مخبًرا مبا في قلوبهم: ]ٱ    ٻ    ٻ    
ٻ    ٻ    پپ    پ    پ                ڀ           ڀ    ڀ[ ]النمل:14[.
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العقل

إذا كن���ت تريد أن حتك���م عقلك فيما تري���د أن تقبله أو 
ترفضه أو تؤمن به وتكفر فقل لي ما العيب عقًا أن تعرف 

خالقك؟ 

وم���ا اخلطأ منطقًيا أن يكون للخلق خالق وللملك مالك 
وللرزق رازق؟ وهل العيب فيمن يعرفه أم من فيمن يجهله

والله أهم من جتب معرفته بل معرفته أولى من معرفتك 
لنفسك، فمن عرف ربه عرف نفسه، ومن لم يعرف ربه كان 

أجهل الناس بنفسه.

تري���د أن حتك���م عقلك في م���ن خلقك؟ وأن���ت ال تدري 
شيئني هما األهم في حياتك بعقلك:
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1- ما يحدث بداخل عقلك نفسه فإنك ال ترى مافيه، ولو 
مه فلن جتدلك )عقًا( وإمنا  احتكم���ت إلى العلم الذي تعظِّ
س���وف جتدلك )مًخا( فالعقل شيءٌ معنوٌي غير ملموس وال 
مشهود إمنا تُرى اآلثار وال تُرى األفكار ولواحتكمنا ملاديتك 

هذه لكنَت مجنوًنا با عقل

2- وهل عقلك أخبرك، كيف دخلت روحك في جسدك 
أو كيف ستخرج منه.

َحَك���م الل���ُه علي���ك أال تعرف���ه ول���ن تعرفه، ق���ال تعالى: 
]وئ    وئ    ۇئۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ    ېئ    ىئ    ىئ    

ىئ    ی[ ]اإلرساء:85[.

هل عقلك أخبرك، ما هو سر احلياة واملوت والنوم، وهل 
عقلك أخبرك كيف تنام وتقوم وما هو النوم أصًا؟

قال تعالى: ]ٹ    ٹ     ٹ       ڤ    ڤ    ڤ     ڤ    ڦ    ڦ    
ڦڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ      چ    

چچ    چ      ڇ    ڇ    ڇ     ڇ    ڍ[ ]الزمر:42[، 

فها تفكرت؟
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وها عقلت؟؟

هل كل ما ال تراه ال تؤمن به؟

و ه���ل كل من يخبرن���ا مبا ال نراه، نقول ل���ه: أنت كاذب؛ 
ألننا ال نراه؟، هذا يقودنا إلى نفي حقائق. 

كاألرواح ف���ي األب���دان وكالذكاء في العق���ول واحلب في 
القلوب وكالكهرباء في األس���اك وكإنعكاس ضوء الشمس 
عل���ى وجه القمر عن���د غيابها... إذ ال تُعل���م هذه األمور إال 

باآلثار، وليس باألعيان.

لقد اعتمد إسماعيل أدهم على عقله فكفر وأحلد رغم 
ذكائ���ه اخلارق وما نفع���ه ذكاؤه وانتهت حيات���ه باالنتحار))) 
وأحلد ابن الراوندي صاحب الذكاء الفذ حني استبدل ربه 

بعقله وباع دينه بهواه 

وذكروا - أيًضا - ش���يًئا من ذكائه وعقله، ولكن كما قال 
الذهبي في ترجمته »لعن الله الذكاء با إميان، ورضي الله 

عن البادة - بساطة الفكر - مع التقوى«.

)1( )ستأيت قصته بيشء من التفصيل(.
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السؤال األهم: هل رأيت الله؟! )هكذا يسأل امللحدون(

فسوف جتيب أنت ب�� )ال(.

وكذلك الناس لم ولن  يروا الله في الدنيا.

 وكذل���ك أنت ال ت���رى الطبيعة ولم ت���رى االنفجارالكبير 
الذي تنسب له اخللق، ومبا أن املسألة في التصديق تعتمد 

عندك على الرؤيا بالعني  هكذا تتساوى الرؤوس. 

فنحن نؤمن بالله ولم نره، وأنت تؤمن بالطبيعة واالنفجار 
الكبير ولم ترها أيًضا.

ونتف���وق نحن املؤمنون بالله باألدلة التي س���اقها الله لنا  
على وجوده وعلى قدرت���ه وخلقه للخلق جميعا وأراك آياته 
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س���واء كانت اآليات املقروئة أو اآلي���ات اخمللوقة وما بينهما 
من انسجام وتطابق.  

ۆئ      ۆئ     ۇئ     ۇئ     وئ     ق���ال تعال���ى:  ]وئ     
جئ     ی              ی     ی     ی     ىئ     ىئ     ېئىئ      ېئ     ېئ     ۈئ     ۈئ    

حئ[ ]فصل�ت:53[.

وتبقى أنت س���ادًرا في غيِّك متخبًطا في شكك، ضائًعا 
في ضالك  تؤمن بالوهم وترجم بالغيب. 

وأم���ا األمر اآلخر؛ فإننا إذا رأينا الله فما قيمة اإلميان 
إًذا؟! 

إذ أن اإلميان يكون بالغيب وليس بالشهادة.

فإن كنت تؤمن بالشهادة فقد صدقت عقلك وعينك، 

أم���ا اإلميان بالغيب؛ فهو إميان بالله وتصديق برس���له، 
وه���ذا بالقل���ب وهذا  هو الفارق بني م���ن يعبد ربه وبني من 

يعبد عقله وعينه ونفسه. 

ج���اء ملحٌد ألبي حنيفة فقال ل���ه: أنا ال أُؤمن بالله ألني 
ال أراه. 
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فأمس���ك أبو حنيفة حجًرا فضربه به فشج رأسه، فظل 
الرجل يصيح من شدة األلم.

فقال له: هل ترى األلم في رأسك؟

قال الرجل: ال!

قال: كذلك نؤمن بالله وال نراه. 

والعل���م يخب���رك إذا كان اإلنس���ان ال يس���تطيع رؤية 
األرض كامل���ًة وال يحيط بصره بأكث���ر من عدة كيلو مترات 
من مس���احتها فكيف به إذا أراد أن يرى  اجملرات العماقة 
واملذنب���ات الضخم���ة الت���ي تكبر أرضن���ا ب���ل ومجموعتنا 
الشمس���ية بآالف بل مبايني املرات فكيف س���نرى خالقها 

الذي هو أعظم منها جميًعا.

ولو علمنا أن مس���احة األرض التي حتيط بنا وال نحيط 
به���ا510,072,000 كيل���و مت���ر مربًعا  بينم���ا حجم األرض 
يبل���غ  بينم���ا  مكع���ب  ك���م   1000000000000×1،08321
حجم الش���مس مليون ضعف حج���م األرض أما مجرة درب 
التبان���ة )مجرتنا التي تنتمي إليها أرضنا وشمس���نا( ففيها 
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100000000000)مائ���ة ألف مليون ش���مس( بعضها أكبر 
من شمس���نا ب���آالف املرات ثم إن الك���ون يحتوي على مئات 
امللي���ارات م���ن اجمل���رات مثل مجرتن���ا وأن مس���احة الكون 
املرصود )ما نعلمه من الكون( نصف قطرها 93 مليار سنة 
ضوئي���ة أما الكون غير املرص���ود )الذي ال نعرفه إلى اآلن( 
250 ضعف الكون املرصود... )بقي لك أن تعلم أن مس���افة 
الس���نة الضوئية تقطعها الطائرة في ثاثة مايني سنة من 

سنينا املعتادة.

فأخبرني اآلن:  إن كنت ال تس���تطيع أن تر ى اخمللوق أو 
حتي���ط  به فكيف س���ترى اخلالق العظي���م الذي أحاط بكل 

.E شيء

ەئ     ائ     ائ      ى     ى     ې     ]ې     تعال���ى:  ق���ال 
ۈئ     ۆئۆئ     ۇئ     ۇئ      وئ     وئ     ەئ    

ۈئ    ېئ    ېئ[ ]الزمر:67[.

وق���ال تعالى: ]ٿ    ٹ     ٹ     ٹ    ٹ    ڤڤ    ڤ    
ڤ    ڦ[ ]األنعام:103[.
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هل تؤمن بوجود اخلالق؟ 

فسوف تقول: ال، ألنك ال تراه.

إًذا؛ فمن الذي خلقك؟!

ستقول: تلك هي الطبيعة.

والس���ؤال املهم: هل تكلمت الطبيع���ة يوًما وقالت لَك أو 
لغيرك أنها خلقتك، أو أعطتك على ذلك دليًا.

أو رأيت أنت الطبيعة وهي تخلق الكون؟

سأترك لك اإلجابة، ألنك تعلمها كما أعلمها أنا جيًدا

الاااااا... وألف ال..
ق���ال تعال���ى: ]ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ     ۋ    ۅ     ۅ    

ۉ    ۉ    ې            ې    ې    ې[ ]الكهف:51[.

فلي���س هناك طبيع���ة باملعنى الذي تفهم���ه بأنها طبيعة 
خالقة.

 وإمن���ا ه���ي طبيع���ة مصنوع���ة مخلوق���ة، خلقه���ا الله 
E وأوجدها.
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قال تعالى: ]ہ    ہ    ہ          ہ[ ]الرعد:16[.

السؤال األهم: ملاذا إًذا ال تعبد الطبيعة!!؟ 

ق���ال جورج إيرل ديفيس-عال���م الطبيعة األمريكي: )لو 
كان ميكن للكون أن يخلق نفس���ه فإن معن���ى ذلك أنه يتمتع 
بأوصاف اخلالق وفي هذا احلال س���نضطر بأن نؤمن بأن 
الكون ه���و اإلله، وهكذا ننتهي إلى التس���ليم بوجود )اإلله( 
ولكن إلهنا في هذه احلال سيكون إلًها عجيًبا.. إنني أفضل 
اإلمي���ان بذلك اإلله الذي خلق العلم املادي وهو ليس بجزء 
م���ن هذا العالم بل هو حاكمه ومدي���ره ومدبره، بداًل من أن 

أتبنى هذه اخلزعبات())).

۞ ۞ ۞

)1( )موسوعة اإلعجاز العلمي: 105(، و)اإلسالم يتحدى:71(
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دفة،  وهم يؤمنون بنشأة الكون من خال الطبيعة، والصُّ
واالنفجار الكبير، الذي يُسمى بيج باجن.

أواًل قالوا: صدفة أي أن الكون كله بأرضه وما فيها من 
بحار وأنهار وجبال وأش���جار والسماء بشموسها وأقمارها 

وجنومها ومجراتها جاء مصادفًة.

استمعوا إلى أقوال أعظم علماء الغرب في هذا الشأن:

يق���ول البروفيس���ور: أيدوي���ن كوفكل���ني: »إن القول بأن 
احلي���اة ُوجدت نتيجة حادث اتفاقي � تصادمي � ش���بيه في 
مغزاه بأن نتوقع إعداد معج���م لغوي ضخم، نتيجة انفجار 

ُصدفي يقع في مطبعة«))). 
)1( )موسوعة اإلعجاز العلمي( ص )104(.
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ويقول البروفس���ير كريس���ي موريس���ن أس���تاذ ورئيس 
أكادميي���ة العل���وم األمريكي���ة بنيوي���وك: »إن أي كام ع���ن 
الصدف���ة أو من هذا القبيل إلنش���اء الكون س���خيف ومليئ 
بالصافة ومثاله كمن يزعم أن س���قوط كوب مملوء املاء أو 

بالقهوة سوف يرسم خريطة العالم على األرض«))). 

ولكن ما معنى الصدفة والتصادف؟  

يق���ول هنري بوانكاريه في أول الب���اب الرابع من كتابه: 
“Science et Methode” في صدد كامه عن الصدفة 
والتصادف: « إن الصدفة تخفي جهلنا باألسباب، والركون 

للمصادفة اعتراف بالقصور عن تعرف هذه األسباب«.

 إنه كام هاديء محترم لواحد من العلماء.

واآلن لنقرأ رد إسماعيل أدهم )امللحد( عناًدا واستكباًرا

على هذا الكام يقول في خامتة رس���الته ملاذا أنا ملحد 
ردا عل���ى هذا االقتب���اس: )أما أنا ش���خصًيا فا أجد هذه 
الصعوبة إال ش���كلية، والزمن وحده قادر على إزالتها، ومن 
هن���ا ال أجد بًدا من الثبات على عقيدت���ي العلمية والدعوة 

)1( نفس املصدر.
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إلى نظريت���ي القائمة عل���ى قانون الصدفة الش���امل الذي 
يعتب���ر في الوقت نفس���ه أكبر ضربة للذي���ن يؤمنون بوجود 

الله(.

فلم���ا كانت )الصدفة( فكرة غبي���ة والذي يقتنع بها  هو 
أكثُر غباًء ولم يجدوا لها  مس���تنًدا من تاريخ وال س���نًدا من 
لوها ويلبس���وها لباًس���ا مقبواًل فقالوا  واق���ع  أرادوا أن يجمِّ

إنها الطبيعة

إنها الطبيعة...

الطبيعة إًذا  هي التي أنش���أت وخلقت وأبدعت ورزقت  
وأعطت ومنعت وخفضت ورفعت وأحيت وأماتت.....

 وذهبوا إلثبات ذلك كل مذهب وطرقوا كل باب وسلكوا 
كل طريق وملا عجزوا في إثبات إدعائهم  فشلت تلك النظرية 

أيًضا  فظلوا يبحثون ألنفسهم عن مخرج. 

إن الطبيع���ة ال تفس���ر ش���يًئا من الكون بل هي بنفس���ها 
حتتاج لتفسير. 
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حتى خرجت لهم نظرية تشارلز داروين  - أصل األنواع 
ونظري���ة التط���ور - فتلقفوه���ا وفرحوا  به���ا واجتهدوا في 
تدريس���ها ونش���رها ليعتمدوا عليها في نف���ي وجود اخلالق 
وبالتالي فا دين وال أنبياء وال شريعة  وهذا ما كان ينقصهم 

حملو الدين من قلوب وعقول الشعوب ليسيطروا عليها.

ومما يدل عل���ى هذا عند صدور كت���اب »أصل األنواع« 
لداروين س���نة 1859 ل���م يلتفت إليه علماء وفاس���فة هذا 
العص���ر إال رجان هم���ا: فيردريك أجن���ل وماركس، فبعد 
صدور هذا الكتاب بشهر أرسل فيردريك أجنل برسالة إلى 

ماركس يهنئه فيها بصدروه وقال له فيها: 

»صديق���ي احلبي���ب! ماركس، الكتاب ال���ذي أقرأه اآلن 
لداروين رائع بكل ما حتمله الكلمة من معنى«.

أم���ا ماركس فقد قاس���م أجن���ل بالفرحة قائ���ًا: »منذ 
أسابيع وأنا أعكف على قراءة كتاب داروين، هذا هو الكتاب 

الذي يحتوي على رأينا في أصل الطبيعة وتاريخها«.

وكان���ت كت���ب ماركس وداروي���ن تأخذ مكانته���ا مًعا في 
األحزاب الشيوعية. 
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وهذا يفس���ر اعتناق ال���دول الش���يوعية واالدينية لهذه 
النظرية.

خدعة كبرى 

ونأس���ف ملن أحلد بسببه يقول العالم السويدي صورين 
لوفتروب Soren Lovtrup: )يوًما ما ستوصف األسطورة 

الداروينية بأنها أكبر خدعة في تاريخ العلم(.

۞ ۞ ۞
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ما هو االنفجار الكبري؟

إنه االنفج���ار الذي يع���زو إليه امللح���دون تكوين العالم 
وبدايته، واستمع ملا يقولونه.

بدأ االنفجار الكبير منذ14.80 مليار سنة.

وبعضه���م يقولون 14.7مليار س���نة، بينهم���ا فارق 100 
مليون سنة ال يهم هي مجرد 100 مليون سنة ما عليك.

ثم بعدها ب� 500 مليون س���نة ب���دأت النجوم األولية في 
الظهور.

ثم تكونت نويات وليس الذرة هم يتكلمون عن نواة الذرة 
الت���ي تصغ���ر  100000     م���رة من الذرة نفس���ها التي هي 
أصغ���ر مكونات املادة ف���ي الكون فحج���م ذرة الهيدروجني 
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يس���اوي 1 على254مليون���ا من البوص���ة أي -400 ألف ذرة 
التساوي أ كثر من جزء من )1( ملليمتر.

متى تكونت الذرة في هذا االنفجار الكبير؟

اإلجابة لديهم:  من 147000000000 سنة.

تكونت ن���واة الذرة بعد هذا التوقي���ت بزمن قدره - من  
10 ثوان -40ثانية فقط. انظر إلى الدقة.

كل ه���ذا م���ن غي���ر أجه���زة وال ميكروس���كوبات ودون 
تليس���كوبات في هذا الوق���ت)أي زمن االنفجار( حتى بدون 
س���ند تاريخي لهذا احلدث العظيم، وقد مت هذا االفتراض 

العلمي سنة )1927())) 

ومن الذي قام بهذا االكتشاف )بل النظرية االفتراضية(؟

إنه القِّس ورج���ل الدين )جورج لومتر( التابع للكنيس���ة 
الكاثوليكية))).

)1( ويكيبيديا - املوسوعات احلرة.
)2( نفس املصدر.
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أي رج���ل دي���ن يؤم���ن بوجود خال���ق في كتاب���ه املقدس 
وأس���تاذ يدرس  اإلمي���ان باخلالق ف���ي محاضراته ولم يقل 

يوًما أن االنفجار حدث بدون خالق له وللكون.

والسؤال ملن نسب اخللق لانفجار:

إميانكم هذا إميان بالغيب أم بالشهادة؟؟

هل هذا رؤية العني أم هو رجٌم بالغيب؟!

أتؤمنون بشيء كهذا وقد غاب عنكم؟ 

وتصدقونه ولم يره منكم أحد؟؟ 

ودون دليل قطعي ومنذ 148000000000 سنة. 

2- كيف علمت���م بهذه الدقة ما حدث من حتديد موعد 
االنفج���ار، وبع���ده ب 10 إل���ى 40 ثانية عل���ى األكثر تكونت 

نويات الذرة.

وبغير أجهزة وال وس���ائل إدراك في هذا الوقت وال كان 
منك���م  أحٌد قد ُخِلق بعد لي���راه أو حتى مخلوٌق  غيركم كان 

هناك ليخبركم؟

فمن إًذا الذي يحتكم للدليل؟
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أنتم أم نحن؟

والعجي���ب.. أن ج���ورج )لوميتر(  صاح���ب افتراضية 
)االنفج���ار الكبير( كان راهبا في الكنيس���ة الكاثوليكية في 

بلجيكا وقال في هذه اإلفتراضية

 )إنه���ا بداية خلق الله للكون وليس الكون هو الذي خلق 
نفسه(.

واألعجب.. أن أينش���تاين )ال���ذي يجزمون بإحلاده( - 
اعترض على هذا االفتراض وقال أنه خطأ فيزيائًيا.

3- إذا كان امللحدون ينكرون علينا إمياننا بالله ورس���له 
ودينه وعمر اإلس���ام عدة مآت من الس���نني )1450( سنة 

ومعنا كل األدلة بنوعيها

1-آي���ات الوحي املق���روء املعج���زة والتي ل���م يأت أحد 
مبثلها ولو بآية واحدة )وال زال التحدى قائًما(.

2-آي���ات اخللق املنظورة والتي حتدى الله من يخلق ولو 
ذبابة منها.
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من���ذ  ب���ه  يؤمن���ون  ال���ذي  الكبي���ر  باالنفج���ار  فكي���ف 
148000000000 س���نة، ولي���س عندهم أدن���ى تأكيد على 

هذا.

باملناس���بة...  ماذا كانوا يعتقدون ف���ي اخللق وبدايته 
ونش���أته ما قبل هذه االفتراضي���ة )االنفجار الكبير( أي ما 
قب���ل س���نة 1920، فمن قبله قال���وا الطبيع���ة، وقبلها كانت 

الصدفة وقبل الصدفة كان الدهر....

فإالههم ُمتغير وفكرهم ُمتحير فما وصلوا إلى خير وما 
اهتدوا بفكر.

بل أنهم يلهثون وراء كل ناعق ويس���تمعون لكل ناهق من 
أجل إثبات رأيهم وتأييد مذهبهم.

 ولكن هيهات هيهات.

فمثلهم كمن يحرث في املاء أو ميشي في الهواء.

أما محاولتهم لطم���س احلقائق من دين الله كمن وقف 
فوق قمة جبل شاهق وظل ينفخ بفمه جتاه الشمس ليطفيء 

نورها.
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ق���ال تعال���ى: ]ڌ    ڌ        ڎ     ڎ    ڈ      ڈ    ژ    ژ    ڑ       
ڑ      ک[ ]الصف:8[.

إًذا فمن الذي يتكلم بلغة العقل واملنطق؟!

 ومن الذي يؤمن باخلرافات ويصدق اخلزعبات؟.

۞ ۞ ۞
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     فرعون، وهامان، وقارون،
والبحث العلمي

يق���ول امللح���دون أن البح���ث العلم���ي هو س���مة العقول 
املتحضرة والتي توصلت في نهاية البحث إلى عدم اإلميان 
بوجود اخلالق وأن اإلميان باخلالق كان اختراًعا من القداء 

لقلة حيلتهم وضحالة علمهم خوًفا من اجملهول.
والس���ؤال اآلن: ه���ل اإلحل���اد مرتبط بالعل���م احلديث 
واالختراع���ات اجلبارة؟ وهل إميان الناس باإلله قدمًيا كان 

خرافة لعدم توافر العلوم؟
سنرد بسؤالني: 

1- وهل أكثر القدماء كانوا يؤمنون بالله أصًا؟
2- ملن بُِعَث الرسل؟
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اإلجابة: 

إن املتقدمني كاملتأخرين، كان فيهم الكفر بأنواعه، وكان 
من هذه األنواع؛ اإلحلاد!.

لقد كفر فرعون بالرب، وجحد قارون من يرزقه.

وق���ال امللحدون القدماء أن���ه ال خالق وال رازق، إمنا هو 
الزم���ن وأحداث���ه ]ڤ    ڤ    ڤ     ڦ        ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ        

ڄ    ڃڃ    ڃ    ڃ    چ    چ     چچ    ڇ       ڇ    ڇ     ڇ[ ]اجلاثية:24[.

وكان امللح���دون ف���ي ه���ذا العصر يس���مون بالدهريني؛ 
فنف���س املنه���ج ونفس الفك���ر ونف���س العق���ل، وإليك نفس 
طريق���ة التفكي���ر للهروب من اإلمي���ان باخلال���ق احتجاًجا 

بالعلم والتقدم.

وهذا هو الفرعون

ا فيه  َكً لم يكن فرعون شاًكا في وجود الله إمنا كان مشكِّ
خوًفا على ملكه وحفاًظا على سلطانه، ومن أجل ذلك رفض 
وجود ال���رب وقال لقوم���ه ]    ڃ    چ    چ[ ]النازعات:24[، 
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كم���ا رفض عبودية اآللهة، وق���ال ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ    
ڇ[ ]القصص:38[.

وبالرغم م���ن كل األدلة واآليات بل واملعجزات ]ژ    
ڑ[ ]ط�ه:56[، ولك���ي يهرب م���ن تلك احلقائ���ق، أراد أن 
يذه���ب إلى جان���ب يعظمه في قل���وب الناس فم���ا هو هذا 

اجلانب؟!

إنه العلم: فأمر وزيره هامان أن يبني له األبراج واملراصد 
الفلكية الش���اهقة ك���ي يكون لديهم دلي���ل علمي على وجود 

اإلله فقال: ]ڇ     ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    
ژ    ژ         ڑ    ڑ    ک    ک     ک    ک[ ]القصص:38[.

وقال له م���رة أخرى يريد علم الفلك والنجوم والكواكب 
]ڑ    ڑ        ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ    گ    ڳ     
ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ںں     ڻ    

ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہ[ ]غافر: 37-36[.

فقد ذهب فرعون إلى إثباتات علمية يصنعها هو بنفسه 
ليك���ون إلهه على طريقته اخلاصة، ومن اكتش���افته العلمية 
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البحثي���ة، وبالرغ���م من ه���ذا فقد قال كما ق���ال نفس كام 
داروين: »ال أس���تطيع حل اللغز ال���ذي بوجود اإلله بطريقة 

علمية، ولذلك أختار أن أكون ملحًدا«.

آية: لقد جعل الله البحث العلمي في جثة فرعون س���بًبا 
لإلميان بالله الذي كفر به فرعون نفس���ه، وأس���لم ملحدون 
بس���بب هذه اجلثة ليك���ون آية ملن بعده، لت���دل على خالقه، 
الذي طاملا عاده فرع���ون وأنكر وجوده )ومن لم يعتبر صار 

عبرة(.

أما قارون:

وال���ذي ميث���ل الش���يوعيني والادينني في سياس���اتهم 
االقتصادي���ة والثروات املالية، فكان لدي���ه النظرية النفعية 
الت���ي قادته إل���ى الكفر برازقه إعاًء لش���أن نفس���ه وعلمه 
وعقله؛ فأنكر ربوبية الله لينسب الفضل لنفسه  في الثروة 

وجمع املال وإعادة تقسيم الثروات والتصرف فيها.

وكان���ت نقطة انطاقه الفكرية ومرتكزاته العقلية، إمنا 
هو: العلم أيًضا.
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فلم���ا  ذك���ره علماء وقومه ب���أن له رًبا رازًق���ا فماذا كان 
مهربه.

قال: ]ٱ    ٻ        ٻ    ٻ    ٻ       پپ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ     
ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ        ٿ    ٿ    ٹ    ٹ          ٹٹ     ڤ    ڤ      ڤ    

ڤ    ڦ[ ]القصص:78[.

أما ابن نوح فما هو سبب كفره وهاكه؟

إنه العقل العلمي الذي يعاند خالقه.

ق���ال ل���ه أب���وه ]ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ[ 
]هود:42[.

فهرب لعلمه بالصخور واجلبال وأنها سوف تقيه الغرق.

فقال: ]ۓ    ۓ       ڭ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]هود43[.

وعل���ل ابن نوح عدم إميان���ه بالله واالعتم���اد عليه، بأن 
اجلبل مينع من املاء، ويعصم منه، فا داعي للقول بأن الله 

هو الذي يعصم وينجي.

إنني ال أس���تطيع أن أجد أي فارق بني هذا القول، وقول 
جوليان هكسلي إذ يقول:
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»إذا كان���ت احل���وادث تص���در عن قوان���ني طبيعية، فا 
ينبغي أن ننسبها إلى أسباب فوق الطبيعة«.

»وإذا كان قوس قزح مظهر  النكسار أشعة الشمس على 
املطر، فماذا يدعونا إلى القول بأنها آية الله في السماء«. 

ال فرق أبًدا بني هذين القولني إال ما يكون من التصورات 
التي تختلف باختاف العصر والبيئة بني ابن نوح وهكسلي. 

ق���ال تعال���ى: ]   ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀ    
ڀ    ڀ          ڀ       ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ        ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    

ڤ     ڤ[ ]الذاريات:54-52[.

۞ ۞ ۞
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ما هو اإللحاد

ما هو اإلحلاد؟؟

معنى اإلحلاد: وأما اإلحلاد: فهو في اللغة يطلق على 
مطلق امليل، وامللحد هو املائل عن الصواب.

 فكل مش���رك أو كافر فإنه ملح���د مليله عن احلق الذي 
هو اإلس���ام، واختصاص اسم اإلحلاد مبن ينكر وجود الله 
تعال���ى اصطاح ح���ادث، جديد وامللحد به���ذا االصطاح 
أي املنك���ر لوج���ود الله هو م���ن جملة الكف���ار املدعوين إلى 

اإلسام. 

فإن أس���لم ورجع عن إحلاده وكفره قب���ل الله تعالى منه 
وغف���ر له، قال تعال���ى: ]ڻ    ۀ     ۀ    ہ      ہ    ہ     

ہ    ھ    ھ    ھ[ ]األنفال:38[.
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وه���و داخل في قوله تعال���ى: ]ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ      
ژ    ڑ    ڑ     ک    ک      کک   [ ]النساء:116[))).

وامللحد ابتداًء: والذي لم يسبق له اإلسام يسمى كافٌر

أم���ا الذي أحلد بعد إس���امه: فهو مرت���د وجتري عليه 
أحكام الردة.

أنواع اإلحلاد:

هناك ثاثة أنواع )أو ثاثة حاالت( من اإلحلاد.

األول - إحلاد كامل بوجود اخلالق والغيبيات والدين.

الثان���ي - يعترف بوجود خال���ق لكنه ال يدري َمن هو وال 
يؤمن بدين وال وحي.

الثالث - يؤمن بوجود الله وأنه خالق، لكنه يكفر باألديان 
والشرائع.

- كما أن هناك ملحد موجب وملحد سالب.

الف���رق ب���ني امللح���د املوج���ب والس���الب ه���و أن امللحد 
املوج���ب ينف���ي وجود الل���ه وقد يس���تعني بنظري���ات علمية 

)1( ولتنظر الفتوى رقم: )167997( إسالم ويب.
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وفلس���فية إلثب���ات ذلك، بينما امللحد الس���الب يكتفي فقط 
بعدم االعتقاد بالله نظًرا لعدم قناعته باألدلة التي يقدمها 

املؤمنون. 

وهؤالء جميًعا ملحدون وإن اختلفوا في درجات اإلحلاد 
وحدته فقد جمعهم اإلحلاد وتفرقت بهم طرقه.

۞ ۞ ۞
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التي أدت إىل اإللحاد

يجب علينا أن نعرف األسباب التي دفعت أولئك الناس 
إلى اإلحلاد، لنض���ع يدنا على العلة حتى نتمكن من حتديد 

العاج وسنذكر بعضها.

1-األزمات والعقد النفسية:

ويتكون لدى أُناس تعرضوا ألزمة أو موقف عاصف في 
حياتهم - أو كفروا بوجود اخلالق بناء على قضية ما أثارتهم 
وأثرت فيهم - فيتكون لديهم شعور بالغضب والسخط على 

هذا األمر.



52

حوار مع ملحد...

2-الرغبة في املادة والسيطرة:

ورمب���ا يس���ميه البع���ض: البراجماتي���ة. وه���و أن ينكر 
الش���خص وجود اإلله في س���بيل مصلحة مادي���ة يرى أنها 
تتحقق له بذلك أو إذا شعر أن وجود اإلله عقبة أمام إحدى 
غاياته، أو أم���ام غايات متعددة يرى أن أقصر طريق حللها 

هو اإلحلاد.

هن���اك أمثلة كثيرة على ه���ذا اإلحلاد تتمثل في مواقف 
أتباع���ه من التش���ريعات والقوانني التي ج���اءت بها األديان 

السماوية.

- كموق���ف امللحد من احلاجة املادي���ة وتوزيع الثروة إذا 
كانت له غايات مالية.

- وموقفه من التش���ريعات اإلجتماعية املتعلقة بالزواج 
إذا كانت له غايات إباحية.

- وموقفه الرافض لعبادة الله إذا كان لديه كبرياء مينعه 
من ذلك والترفع عن التواضع والسجود خلالقه.
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- وموقفه من األشخاص املتبعني لألديان الذين يكونون 
ف���ي غالبيته���م من طبقة فقي���رة أو متوس���طة عندما ينظر 
إليه���م بازدراء وع���دم إرادته االخت���اط بطبقتهم - وربطه 

لواقع الفقر بالدين ورفضه لذلك الواقع.

الغرور  العلمي – العقلي:

وهو اإلحلاد الناش���ئ عن قناع���ة علمية معينة تتناقض 
مع نصوص دين من األديان - خصوًصا إذا جعل ذلك الدين 
مقوالت���ه تلك م���ن أولوياته أو قواعده الراس���خة التي يبني 

عليها عقيدته وتشريعاته ونظرته للكون.

وق���د تط���ور هذا الن���وع ف���ي أوروبا في عص���ر النهضة 
بسبب قمع الهيئات الدينية )املسيحية( للعلم وغضبها على 
العلماء - وهو وإن لم يكن في البداية إحلاًدا كامًا فقد كان 
تناقضات مع مقوالت الكنيسة جاء به كوبرنيكوس وغاليليو 
وغيرهم من العلماء وأدى إلى وقوع اخلاف والقطيعة بني 
الهيئ���ات الدينية والعلماء حتى الوص���ول إلى مرحلة إحلاد 

الاعودة عند كثير من العلماء.
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تراف���ق ه���ذا اإلحل���اد م���ع إحل���اد عاطفي ناش���ئ عن 
اإلضطه���اد، والعاطفة احملركة لهذا اإلحل���اد هي الغضب 
ورفض اخلراف���ة كان يعني لديهم رف���ض معتنقيها ورفض 
كل م���ا جاؤوا به جملة وتفصيًا ومن ذلك وجود اإلله الذي 
يتخذونه ذريعة وسبًبا للس���يطرة حتى على العلوم والتطور 
- ورغ���م م���ا في ه���ذا الرفض م���ن تناقض م���ع العلم ومع 
املكتش���فات العلمية احلديثة ودقة نظام الك���ون التي تثبت 
وجود خالق منس���ق ألموره، فقد فضلوا أن يعزوا هذا األمر 
للطبيعة والصدفة ألن مواصفات اخلالق املذكورة لدى تلك 
اجملام���ع الدينية لم تكن تتس���ق مع الواق���ع امللموس وحوت 

قدًرا ال بأس به من الشعوذات واخلرافات.

۞ ۞ ۞
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عند امللحدين

وهذا م���ن أكبر األس���باب الت���ي تغري طالب���ي اجلنس 
والش���ذوذ دون متييز وال يريدون فيه مانع، وال يدفعهم عنه 

وازع.

فهي إًذا عاقات جنسية منشودة وغير محدودة.

وممارسات  محمومة وغير محكومة.

 وال يجدون أمام شهواتهم عائًقا هو أكبر من الدين، إًذا 
فليكن اإلحلاد هو احلل ولتكن احلرية اجلنس���ية هي الِقبلة 
ولتك���ن الرغبة الش���هوانية هي الدين واملل���ة وإذا اعترضها 
الدي���ن فلننح���ي الدين جانًب���ا ولننع���م بحياة كله���ا ملذات 

وشهوات دون منغصات... هكذا يقولون ويفكرون.
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 يقول الش���يخ محمد الغزال���ي V: »إن املرء إذا وهى 
دينه يُقاد من بطنه وفرجه أكثر مما يُقاد من عقله وضميره 

وتلك حالة مبعوثني كثيرين  إلى أوروبا....

ولكن...
إذا كان امللح���د ال يؤم���ن بش���رعية وال بدي���ن وال بخالق 
أصًا فما الذي يفرق عنده بني احلال واحلرام، وبني احلق 
والباطل إذ ال يوجد حت���رمي الزواج باألمهات واألخوات إال 

في األديان فلماذا ال يتزوج أمه أوابنته أو أخته ..

وما الداعي للزواج اصًا فليفعل ما ش���اء مع من يش���اء 
بغ���ض النظر عما إذا كان ح���ااًل أم حراًما أو مع محارم أو 

غير محارم.

وقد ُجِعل الزواج للتفريق بني احلال واحلرام، واملُلحد 
لي���س عنده ال حال وال حرام، وال ش���ريعة بل وال رب يؤمن 

بوجوده أصًا.

ا فزواج  إذا ل���م يكن هن���اك دين ينظم تلك العاق���ات إَذً
امللح���د بأمه جائز، وارتباطه بأخت���ه وخالته وعمته ال مانع 
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من���ه، وتكون املثلية وزواج الرج���ل بالرجل واملرأة باملرأة من 
املباح.

إًذا فلتكن عاقات جنسية بهيمية بحتة ال فرق فيها بني 
رج���ل وال امرأة وال حال فيها وال حرام، وال محارم أو غير 
محارم ولذلك جتد أن الدول التي ينتش���ر فيها اإلحلاد قد 
أباحت الزواج باحملارم بل العاقات مع احملارم دون زواج. 

 لكنهم.. لم ينسوا أن يضعوا على تلك القوانني ملسات 
حضارتهم وبريق ثقافتهم.

فاش���ترطوا... أن تك���ون تل���ك العاق���ات باألمه���ات 
واألخوات والبنات... بالرضى من كا الطرفني ودون عنف.

وم���ن ه���ذه البل���دان - فرنس���ا - روس���يا - الص���ني - 
الدمنارك - السويد وهي أكبر دول إحلادية في العالم.

 اعطني زوجتك يا رفيق.

ه���ذه قص���ة حقيقي���ة م���ن  واقعه���م ق���د حدث���ت ب���ني 
االشتراكيني أصحاب الفكر اإلحلادي اإلباحي.
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وق���د حدثت لكات���ب الش���عر ومؤلف األغان���ي املصري 
الشهير )ع(. 

ق���ال أحدهم للكاتب: أن���ت تُخِلص في فكرك اإلحلادي 
وشيوعيتك، فهل إذا طلبت منك شيًئا تفعله.

الشاعر الكبير: نعم، وما هو؟.

رفيق���ه: أن���ا معجب ج���ًدا بزوجتك احلس���ناء وأريد أن 
أصاحبها وامارس معها عاقة جنسية من باب احلرية التي 

نؤمن بها.

الش���اعر: وقد طأطأ رأسه: أنا احلقيقة ال زلت ضعيًفا 
في إحلادي وشيوعيتي ولم أصل إلى هذه الدرجة العالية.

واعتذر لك بشدة يا رفيقي.
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السبب الديني

لإللحاد

ولذل���ك يأتي الس���بب األهم لإلحل���اد وهو: س���بب ديني 

وموقف الكنيسة:  

وقد تضمن هذا الس���بب ش���ريحتني من الناس فانقسم 
بينهما إلى سببني متوازيني:

السبب األول:
وهو س���بب يعم جميع أوساط الناس في أوروبا وغيرها 
م���ن الباد الت���ي خضعت لس���لطان الكنيس���ة، وهو طغيان 

الكنيسة باسم الدين.

والسبب الثاني:
وه���و س���بب خ���اص ببع���ض املفكري���ن واخملترع���ني، 
واملكتش���فني وغيرهم، أال وهو معرفة األسباب والعلل التي 
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رت لهم كثيًرا من املظاهر الكونية، مما جعلهم يستغنون  َفسَّ
عن عزو هذه املظاهر إلى الله وقدرته.

أما الس���بب األول، وهو األهم، ألنه يع���م جميع طبقات 
اجملتمع، مما جعل الن���اس يقبلون الفكر اإلحلادي، أو على 
���هام  األق���ل ال يش���فقون عل���ى الدين حينم���ا توجه إليه السِّ
ويطعن به، ذلك هو الطغيان الذي مارس���ته الكنيس���ة باسم 
الدين، مما جعل كل إنس���ان ينفر من���ه ويعمل للخاص من 

قيوده وتعاليمه.

فقد منحت الكنيسة لنفسها حقا إلهًيا في عمل ما تريد 
با منازع أو مدافع. 

ومنحت البابا العصمة، ألنه وكيل املسيح على األرض،

 وأعطت رجال الدين سلطة عامة مطلقة. 

���مت اجملتم���ع إلى طبق���ات، وفرض���ت الضرائب،  وقسَّ
واستبدت بالبشر، 

وأوجب���ت االعت���راف باخلطيئ���ة كل ع���ام أم���ام القس 
والراهب من أجل املغفرة، مما كش���ف أسرار الناس، وهتك 
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حرماتهم، وكان هذا االعتراف طريًقا لتدخل الكنيس���ة في 
كل ش���أن من ش���ئون اإلنس���ان العامة واخلاصة، بل طريًقا 

ملآربها اخلسيسة الدنيئة.

 فباع���ت اجلنة وأص���درت صكوك الغف���ران، وصارت 
هناك تسعيرة معروفة ملسح كل خطيئة، فكان ثمن الغفران 
من خطيئة الزنا 150 دوقا، وثمن الغفران ملن قتل ابنة 400 
دوقا، وثمن الغفران ملن قتل ابنتني 800 دوقا وهكذا... حتى 
أصبحت الكنيس���ة ش���ركة ضخمة لبيع اخل���اص باجلملة 

والتجزئة...

بل صارت مناصب الكنيس���ة تباع وتشترى، ألنها أقرب 
طريق للثراء واالس���تبداد، والوصول إل���ى املأرب، وحتقيق 

الشهوات واألهواء.

وقد خلص اس���كندر الس���ادس أخاق الباط البابوي، 
وكان قد عرف وس���ائله أكثر من ثاثني عاًما في ظل البابا 

أنوسنت الثامن الذي اشترى بابويته باملال أيضا...

خلص أخاق الباط البابوي بقوله: »إن الله ال يريد أن 
ميوت اخلاطئ، بل أن يحي ويدفع ثمن خطيئته«.
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ويضاف إلى ذلك العقيدة الفاسدة التي تبنتها الكنيسة 
بعد حتريف الدين، أال وهي أن املسيح ابن الله، 

وأنه قت���ل وصلب وأهني، وهو على هذه الصفة اإللهية، 
أو تصويرهم )الله( بصورة اإلنس���ان، وأنه حل في عيس���ى 
بن م���رمي، إلى غير ذلك من األباطيل التي لم ولن يؤمن بها 
العق���ل ال الق���دمي وال احلديث، وقد خل���ص الدكتور وولتر 

اوسكار لندبرج هذا السبب بقوله:  

»في جميع املنظمات الدينية املس���يحية تبذل محاوالت 
جلع���ل الناس يعتقدون منذ طفولتهم في إله هو على صورة 
اإلنسان، بداًل من االعتقاد بأن اإلنسان قد ُخِلق خليفة الله 

على األرض«.

وعندما تنمو العقول بعد ذلك، وتتدرب على اس���تخدام 
الطريق���ة العلمي���ة، ف���إن تلك الص���ورة الت���ي تعلموها منذ 
الصغر، ال ميكن أن تنسجم مع أسلوبهم في التفكير، أو مع 

أي منطق مقبول.
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وأخي���ًرا عندما تفش���ل جمي���ع احملاوالت ف���ي التوفيق 
ب���ني تلك األفكار الدينية القدمي���ة، وبني مقتضيات املنطق 

والتفكير العلمي، 

جند هؤالء املفكرين يتخلصون من الصراع بنبذ اإلميان 
بالل���ه كلًيا، وعندما يصلون إلى ه���ذه املرحلة، ويظنون أنهم 
ق���د تخلصوا من أوه���ام الدين، وما ترتب عليه���ا من نتائج 
نفس���ية، ال يحبون العودة إلى التفكير في هذه املوضوعات، 
ب���ل يقاومون قب���ول أية فكرة جديدة تتص���ل بهذا املوضوع، 

.E )وتدور حول وجود )الله

شراسة الكنيسة ضد املعارضني لها:

م���ت الكنيس���ة النظري���ات العلمي���ة والبحث  ولق���د َحرَّ
العلمي، وفرضت أشد أنواع العقاب على كل من يذكر كلمة 
نظري���ة، أو قانون���ي علمي، مم���ا يخالف عقائد الكنيس���ة، 
وتصوراته���ا، وكان هذا العقاب بع���د الطرد من الرحمة إما 

القتل باملقصلة، وأما اإلحراق بالنار.

ولق���د بلغ عدد الذين ُقتلوا باملقصل���ة، أو أحرقوا بالنار 
زيادة عن ثاثمائة وخمسني ألًفا من العلماء واملفكرين.
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وص���ار العل���م وبااًل ونكبة لإلنس���ان، بداًل م���ن أن يكون 
سبيل رفعته وطريق مجده وشهرته.

فا يجوز لإلنسان أن يفكر إال من خال عقل القس أو 
الراهب، وإال فمصيره املقصلة أو احلرق.

وبلغ الطغيان الكنس���ي ذروته عندما فرضت الكنيس���ة 
عل���ى الناس أن ال يدخلوا بزوجاته���م إال بعد أن يدخل بهن 

رجال الكنيسة، وإال سبقتهم اللعنة إلى الفراش!!.

 ولعل هذا ما جعل قادة العالم الغربي يكفرون بالكنيسة 
وتعاليمها.

حت���ى قالوا: »اخنقوا آخر نبيل بآخر أمعاء قس���يس في 
أوروبا«.

وهذه أقوالهم: 

نابلي���ون بوناب���رت ق���ال: »ال أؤمن أن ش���خًصا كيس���وع 
املسيح وجد أصًا، لكن الناس مييلون إلى اخلرافة، وليس 

من املناسب معارضتهم«!.
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مارك تواين، قال: »اإلجنيل مليء بأمور مثيرة لاهتمام، 
في���ه مقاط���ع ش���عرية جميلة وبع���ض القص���ص التاريخية 
وأخ���اق حميدة وكمية كبيرة م���ن اخُلرافة، وكمية أكبر من 

آالف األكاذيب«!.

الرئيس األميركي األس���بق جون آدامز: »ُقدس���ية يسوع 
املسيح غطاء مناسب للغباء وانتفاء املنطق..«.

الرئي���س األميركي األس���بق توماس جيفرس���ون، قال: 
»كن���ت أدرس مؤخًرا جميع اخلرافات املعروفة حول العالم، 
ول���م أجد في املس���يحية م���ا يجعلها بعيدة ع���ن اخلرافات 

املبنية على األساطير«!.

هذا حالهم واإلسام ولكن اإلسام شيءٌ آخر
فلماذا يتطاولون على اإلسالم:

وهكذا كانت املوجة اإلحلادية ضد الكنيسة والنصرانية 
وليست ضد اإلسام فلماذا إًذا يتطاولون على اإلسام؟.

وقد كان اإلسام يُعلي من شأن العلم والعلماء، وقد كان 
العلم���اء يبجلون ويحترمون في مجالس امللوك، ويجلس���ون 
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ام، بينما ال���وزراء والكبراء وقوًفا،  ف���ي مقدمة خواص احلكَّ
ف���ي نفس العصور التي كان يُهان فيه���ا العلماء ويُقتلون في 
أوربا، وهي نف���س العصور التي ظهر فيه���ا اإلحلاد، والتي 

يَُسمونها العصور الوسطى.

ولكن الغريب ف���ى األمر أن معظمهم ال يتطاول إال على 
اإلسام، وإذا سألتهم: ملاذا تتطاولون على اإلسام وحده؟ 

يقولون لك: ألن اإلسام هو الديانة السائدة بني العرب، 
أما اليهود والنصارى فهم قلة.

 بل ويزعمون أنهم كانوا مسلمني ثم ارتدوا.

 ولكن ليس هذا هو الس���بب فى تطاولهم على اإلسام، 
ولكن السبب احلقيقى هو أن معظمهم كانوا نصارى، بدليل 
أنهم ف���ي محاوراهم جتدهم يفضلون يس���وع على س���يدنا 
محم���د ، وذل���ك ألنهم كانوا نص���ارى ولم يكونوا 
مس���لمني، فم���ا زال عندهم حنني لدينه���م األصلى، كما أن 
منه���م طائفة يتخفون وراء اإلحلاد حتى ال نواجههم مبا في 
كتابهم املق���دس من فضائح جنس���ية وتناقضات وخرافات 

ومخالفات علمية… إلخ.
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 ومن أكب���ر األدلة على أن معظم امللحدين من النصارى 
ما جاء على لس���انهم فى أسقفية الش���باب التى ُعِقدت فى 

مصر عام 2007:

حيث اعترف متحدثهم بأن 80% من امللحدين فى مصر 
من النصارى، بل ومن ُخّدام الكنائس.

وهذا ال���كام موجود فى فيديو عل���ى قناتي باليوتيوب 
حتت عنوان: 80% من امللحدين فى مصر من النصارى))).

۞ ۞ ۞

 

)1( https://www.youtube.com/watch?v=OG5Ic32bCZg



68

هل امللحدون سعداء؟حوار مع ملحد...

قد يطرق املرء باب اإلحلاد ظًنا منه أنه س���يتخلص من 
القي���ود الديني���ة، واحل���دود اإلميانية، إلى حي���اة عبثية با 
رقي���ب وال حس���يب، وبذلك يفعل ما يش���اء ويحق���ق ملذاته 
دون كبت الدين، واإلحساس ِبُذل املعصية.وهو ما عبر عنه 

ريتشارد داوكنز)زعيم امللحدين اآلن(: 

»رمب���ا ال يوجد هن���اك إله، لذلك اس���تمتع بحياتك ودع 
القل���ق«. وهو ما لم يثبت جناح���ه  للملحدين؛ فاليوم وحتى 
مع التخلي عن القيود الدينية، فأهل اإلحلاد هم أكثر الناس 

انتحاًرا وظلَّت السعادة املطلب املستحيل.
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فطاملا تغنى امللح���دون بإحلاده���م وأفكارهم وحريتهم 
الت���ي يتمي���زون بها ع���ن غيرهم م���ن املؤمنني »البس���طاء« 
بنظرهم! وطاملا أحتفونا بسيل من إبداعاتهم غير املنطقية 
عون فيها أنهم عقاني���ون ويتعاملون مع األمور بواقعية،  يدَّ
وأنهم أكثر س���عادة م���ن غيرهم من املؤمن���ني الذين حكموا 
على أنفس���هم باالنقياد للدين، وحرموا أنفسهم من ملذات 

احلياة!!

ولكن يأتي الواقع والعلم ليكذب هؤالء ويفضح أساليبهم 
وكذبهم وأنهم مجرد أدوات للشيطان يستخدمها في حربه 

مع املؤمنني التي سيخسرها با شك،

األبحاث العلمية تثبت أن امللحدين أكثر الناس يأًسا!

ففي دراس���ة حديث���ة تبني أن امللحدين ه���م أكثر الناس 
يأًس���ا وإحباًطا وتفكًكا وتعاس���ة!!! ولذل���ك فقد وجدوا أن 
أعلى نس���بة لانتح���ار على اإلط���اق كانت ب���ني امللحدين 
والادينيني، أي الذين ال ينتسبون ألي دين، بل يعيشون با 
هدف وبا إميان. فلك أن تعلم أن أكبر ِنسب املنتحرين هي 

من صفوف أهل اإلحلاد!!!. 
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فقد أكدت الدراسات العلمية املتعلقة باالنتحار أن أكبر 
نسبة لانتحار كانت في الدول األكثر إحلاًدا، وعلى رأسها 

السويد! التي تتمتع بأعلى نسبة لإلحلاد.

أم���ا الدامن���ارك فكانت ثالث دولة ف���ي العالم من حيث 
نسبة اإلحلاد حيث تصل نسبة امللحدين )والادينيني( إلى 
80 %، وليس غريًبا أن تصدر منها الرس���وم التي تس���تهزئ 

. بنبي الرحمة

۞ ۞ ۞
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دموية اإللحاد

اإلحلاد وتأسيسه ألكثر األفكار دموية في العالم:

لقد تناولنا في الفصل السابق أن أكثر من 80 باملائة من 
املنتحري���ن في العالم هم من امللحدين وغالبهم من هم غير 
متزوج���ني ولهم عديد من املش���اكل االجتماعية والنفس���ية 
وفي حالة ضيق يكون نهاية مطافه االنتحار كحل للمشاكل

وهل بعد ظلم النفس ظلم؟.

وفي اس���تعراض دموية أهل اإلحل���اد والفكر اإلحلادي 
كام كثير لكن سنكتفي باإلشارة واالختصار.
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فالفك���ر اإلحلادي احلديث بدأ التنظير له من تش���ارلز 
داروين وهو ذاته صاحب مقولة: في مرحلة مستقبلية معينة، 
ليست ببعيدة، سوف تقوم األعراق البشرية املتحضرة على 
األغل���ب بالقضاء على األع���راق الهمجية واس���تبدالها في 

شتى أنحاء العالم. من كتاب أصل اإلنسان.

و لم تقف املسألة عند التنظير فقد حتولت هذه الفكرة 
إلى أرض الواقع.

فج���اءت العلمانية امللحدة بحربني عامليتني أبي�د فيهم�ا 
عش���رات املايني من البش���ر )65 مليون قتيل و150 مليون 
مصاب وُمع�اق( وهو ما  لم يحصل في تاريخ البشرية وحتى 
ملا كان الدين هو احلاكم بصرف النظر عن صحة الدين من 

عدمه.

ث���م تلتها مرحلة احلرب الباردة في عالم يحكمه قطبني 
األول ش���يوعي قت���ل اآلالف وكان من أهم القتلة الس���تالني 
ال���ذي كان يتفنن في قتل رف���اق املاضي ليحافظ على ملكه 
وكان يق���ول قولت���ه الش���هيرة »ال رجال ال مش���اكل« وش���رد 
ه���ذا النظام املايني وكان ينفي العدي���د منهم إلى صحراء 
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س���يبيريا اجلليدية ليذوقوا عذابا آخر طعمه املوت وبنفس 
وحش���ية س���تالني  كان ماو تس���ي تون���غ    قائد الش���يوعية 
امللح���دة ف���ي الص���ني ال���ذي قت���ل 50 ملي���ون صيني حتت 
تعلت:املقابر اجلماعية توفر سمادا جيدا لألرضو غيرهما 
من الش���يوعيني وه���ذا لم يكن من رغبة ش���خصية بل قائم 

على أساس الفكر الذي يتبعانه. 

فق���د قال مارك���س وهو يبرر توجه���ه اإلجرامي: حينما 
يتهمنا الناس بالقس���وة، فنحن نتس���اءل كيف نس���ي هؤالء 

أساسيات املاركسية؟...

 ورب عذر أقبح من ذنب...و حتى األمثلة التي يعتبرونها 
مثالية وعلى رأسها امللحد- تشي غيفارا - فاألمر لم يختلف 

كثيرا حتى مع من لم يجلس على كرسي احلكم. 

فقد قال: لكي ترسل رجااًل الى فرقة االعدام فاالثبات 
القضائي غير ضروري. يجب أن نتعلم كيفية قتل الطوابير 
من البش���ر في وقت أقصر... ولم يكن حال اجلانب الغربي 
بأفض���ل وإمنا ه���ي الدموية ذاته���ا فأوروب���ا الليبيرالية لم 
تكتف بأراضيها ودخلت أراضي غيرها فاستعمرتهم وقتلت 
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وش���ردت ملصاحلها اخلاصة فما دخلوا قرية إال أفسدوها 
وكذل���ك كان ح���ال الوالي���ات املتح���دة التي أش���علت حربا 
أهلي���ة في اليون���ان كان ضحيتها 145 أل���ف قتيل و40 ألف 
سجني و6 آالف حالة إعدام وقد اعترف السفير االمريكي 
االس���بق في اليونان )ماكويغ( بأن جميع االعمال التكنيكية 
والتأديبي���ة الكبيرة التي قامت بها احلكومة العس���كرية في 
اليونان في الفترة ما بني عام 1947 � 1949م كانت مصّدقة 
ومهيأة من واش���نطن مباش���رة ودخلت للفيتن���ام ولم تخرج 
إال وق���د قتلت أكثر من 2 ملي���ون فيتنامي و12 مليون الجئ 
ه���ذا دون احلديث عن تأسيس���هم لرأس مالي���ة تقوم على 
خدم���ة 80 باملائة إلثراء 20 باملائة فاليوم من ال ميوت قتا 
بالرصاص يجوع ليم���وت ويلقى حتفه احملتوم حتت تطبيل 

للعوملة والعلمانية اإلحلادية.

فم���ن ال���ذي ق���ال: ]ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ       ىئ    ىئ    ىئ        
یی[ ]األنعام:151[.
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ومن الذي حرم قتل اخملالفني في العقيدة والدين؟
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َّ
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قال���وا إن الديان���ات واألدي���ان ه���ي التي ج���اءت للعالم 
باألفكار الدموية ولغة القتل وسفك الدماء.

 فالقائ���ل ه���م أهل اإلحل���اد الذين تص���دروا بأفكارهم 
الدموية الت���ي ناقضت كل أقوالهم عن اإلنس���انية والدفاع 
عن اآلدمية وغير هذا الكام الذي نقرأه وال نراه في أرض 

الواقع.

۞ ۞ ۞

)1( هو صاحب األديان األخرى، غري اإلسالم، الذين دخلوا يف معاهدت مع ا ملسلمني 
ومل حيارهبم.



76

حوار مع ملحد...

العلم يعلمك

قال تعالى: ]ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ 

   وئ    ۇئ    ۇئۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ ]لقامن:11[.

السماء

الس���قف ي���دل على وج���ود أعم���دة أو قواع���د في علم 
الهندسة املعمارية؛ فمن رفع السماء بدون عمد؟

هل الطبيعة؛ والصدفة؟

ٹڤ[  ٹ     ٹ     ٹ     ٿ     ٿ     ]ٿ     تعال���ى:  ق���ال 
]الرعد:2[.

وإذا كان الذكاء البش���ري يحتاج للطبيعة حلل مشكاته 
فس���يكون حينه���ا من الس���ذاجة أن نتص���ور أن نظام الكون 
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الذي هو أكثر تعقيًدا من أي نظام عرفه اإلنسان بدون عقل 
وراءه.

والسماء ذات الرجع

ڈ     ڌ            ڎ     ڎ     ]ڍ    ڌ      :E رّبن���ا  يق���ول 
ڈ[ ]الطارق:12-11[.

ه���ذا خالُق الكوِن يصُف الس���ماَء ِبَكلمٍة واحدٍة: ]ڍ    
م العلُم اْكتُِش���َفْت حقائُق جديدةٌ تَدعُم  ڌ    ڌ[، وكلّم���ا تقدَّ

ه���ذا الوْصَف املوجَز املعِجَز، فالقمُر يس���يُر في مداٍر حوَل 
األرِض، يذهُب، ثّم يرجُع إلى مكانِه األّوِل، والشمُس جتري 
ملس���تقرٍّ لها في م���داٍر حوَل جنٍم آخ���َر، وتعود إل���ى مكاِنها 
الس���ابِق، واملذّنب���اُت أيًضا، فمذّنب هالي مث���ًا زاَر األرَض 
ف���ي عام )1910( بالّضب���ِط، وعاَد إلينا ف���ي عام )1986(، 
تْس���تغرق دورتُه ِسّتًة وس���بعني عاًما، فاألرُض تدوُر وترجُع، 
والقم���ُر يدوُر، ويرجُع، والش���مُس تدوُر وترج���ُع، واملذّنباُت 
تدوُر وترجُع، وكّل ما في الس���ماء يدوُر في َفلٍَك بيْضويٍّ أو 
إهليلج���ي ويرج���ُع، إًذا فمن  الذي قال في  َوَصَف الس���ماَء 

بكلمٍة واحدٍة: ]ڍ    ڌ    ڌ[. 
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، فتب���ارك الل���ه أحس���ُن  وه���ذا وْص���ُف خاِلِقه���ا احل���قِّ
اخلالقني.

اتََّجَه العلم���اءُ اتِّجاًها آخَر، هذه الغ���ازاُت التي أْوَدَعها 
اللُه في األجواِء ذاُت رجٍع، فهذا األكسجنُي الذي يستنشُقه 
اإلنسان ينفثه غاَز فْحٍم، ثّم يأخُذه النباُت، فيُنفثه أكسجيًنا، 
إًذا حت���ى الغازاُت لها دْورةٌ طبيعّيٌة؛ ِمن أكس���جني، إلى غاِز 

الفْحم، إلى أكسجني.

اجتاه ثالث، إذا أْرس���لت إلى السماء أمواًجا كهرطيسّية 
فإنَّها ترجُع، والبثُّ اليوَم يقوُم على هذا املبدإ.

اجت���اه راب���ع، إذا صَع���َد بُخاُر امل���اِء إلى الس���ماِء يرجُع 
أمطاًرا، يقول رّبنا عز وجل: ]ڍ    ڌ    ڌ [.

إّن الس���ماَء تُْرِج���ُع بُخاَر امل���اِء أمطاًرا، وتُرِج���ُع األمواَج 
الكهرطيس���ّيَة بّثًا، وترِجُع الغازاِت في تقلّباتها إلى ما كانت 
عليه، وكّل ما في الس���ماِء يرجُع إلى مكاِنه األّوِل، ألّنه يدوُر 
، فحينما يقوُل  ويسيُر، ويتحّرُك في مساٍر دائري أو بيَْضويٍّ
ربُّن���ا عز وج���ل بإيجاٍز عجي���ٍب: ]ڍ    ڌ    ڌ[ معنى ذلك 
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أّن هذا الكاَم قرآٌن ِمن عند خالِق األكوان، وتش���عُر أّن هذا 
وْصُف الله تعالى، وصُف اخلالِق، ووْصُف الصاِنِع.

واألرض متصدعة:

والش���يءُ اآلخُر، أّنك ل���و أرْدَت أن تِصَف األرَض ِبِصفٍة 
ش���املٍة جامع���ٍة مانعٍة لم تَْق���ِدْر، وقد َوَصَفه���ا اللُه بوصٍف 

جامٍع مانٍع فقال: ]ڍ    ڌ    ڌ [.

خور  َع���ْت، ألّن الصُّ إّن الق���اراِت كان���ت متَّصل���ًة فتصدَّ
ُع،  ُع، ب���ل إّن أدقَّ اجلزئّياِت تتصدَّ ُع، واألحجاَر تتصدَّ تتصدَّ
فإذا ذهبْ���َت ِلتَِصَف األرَض بِصَفٍة ثابتٍة منذ أْن َخلََقها اللُه، 

وحت���ى نهايِة احلياِة قلت: إنَّها تتص���ّدع: ]ڍ    ڌ    ڌ            ڎ     
ْدُع إًذا؟ ڎ    ڈ    ڈ[، فكيف هو الصَّ

أما املاء وأهميته للحياة:

فإن األرض تتكون من 30% يابسة، وأما ال� 70% األخرى 
فهي من املياه بحار وأنهار وآبار و......، وتلك هي النس���بة 
املوجودة أيًضا في جس���م اإلنس���ان واحلي���وان، فما يقرب 
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من 70% من جسم اإلنسان س���وائل ومياه، وقد اتفق علماء 
األحياء أنه ال حياة بدون املاء.

أما احليوان الوحيد الذي ال يشرب املاء أبًدا:

فه���و الفأر الكنجر صاحب الُكل���ى ذات الكفاءة العالية، 
ويس���تطيع هذا الفأر إنت���اج بول أكثر تركيًزا أس���مولية من 
البش���ر خمس م���رات، ونتيجًة لهذا ال يحت���اج الفأر الكنغر 
ال يش���رب مطلًق���ا، ميكنه���م إنتاج امل���اء عن طري���ق عملية 
االس���تقاب، وكذلك ال ميك���ن للفأران الكنغ���ر فقدان املاء 
عن طريق التعرق وذلك بس���بب عدم امتاكها غدد عرقية، 
الفئ���ران الكنغر تفقد كمية ضئلي���ة جًدا من املاء وبإمكانهم 
تعويض 90% من ما فقدوه عن طريق عملية التمثيل الغذائي 
وال� 10 % الباقية ميكنهم كسبها عن طريق املاء املتواجد في 

وجباتهم.

 يفقد الفأر الكنغر املاء بصورة رئيس���ية بس���بب عملية 
التبخر أثناء تبادل الغازات.

 وقد وجد الفأر الكنغر الوسيلة التي حتد من فقدان املاء 
بس���بب حرارة الش���مس وهي عن طريق االختباء باجلحور 
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ومع ذلك الطريق غير فعالة حيث يفقد املاء داخل اجلحور 
بس���بب احلرارة ويصب���ح اجلحر رطب ج���ًدا ويكون غذاءه 
محف���وظ داخل اجلحر مم���ا يجعل غذاءه )البذور( مش���بع 
باملاء الذي فقده ويستعيد الفأر الكنغر املاء الذي فقده عن 
طري���ق أكل تلك الب���ذور، وبهذا نس���تنتج أن الفأر الكنغر ال 

يحتاج شرب املاء مطلًقا))).

قال تعال���ى: ]ں     ں    ڻ    ڻ         ڻ    ڻۀ    ۀ    ہ[ 
]األنبياء:30[.

۞ ۞ ۞

)1( مدونة احلياة الربية - موسوعة ويكييبيديا - أقرأ األصل يف:  فأر الكنغر 
http://www.wildlife-ar.com/06 /2011/kangaroo-rat.

html#ixzz3QU0t6ROR
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الحشرات تتكلم

وهذا هو دور احلشرات كي تنطق بألسنة القدرة وتهتف 
بلغة اإلبداع وهي تتحدث عن خالقها وباريها.

1- البعوضة

إذا وقفت بعوضة على يدك قتلتها، وال تش���عر بش���يء، 
وكأن ش���يًئا لم يحدث، لهوانها عليك، حت���ى إن النبي عليه 
اَح 

َ
ِ َجن

َّ
 الل

َ
د

ْ
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ُ
ْعِدل

َ
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 َماٍء«.
َ
َبة ْ

َ ا �رش َ ْ ِفًرا ِم�ن
َ

 ك
ٍة َما َس�ىتَ

َ
َبُعوض

إن ف���ي رأس البعوضة مئة عني، ولو كبر رأس البعوضة 
باجمله���ر اإللكترون���ي لرأين���ا عيونها املئة على ش���كل خلية 
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النحل، وفي فمها ثمان وأربعون س���ًنا، وفي صدر البعوضة 
ثاثة قل���وب، قلب مركزي، وقلب لكل جن���اح، وفي كل قلب 

أذينان وبطينان ودسامان.

وهي متلك جهاًزا ال متلكه الطائرات احلديثة، إنه جهاز 
)رادار(، أو مس���تقباٌت حراريٌة، مبعنى أن البعوضة ال ترى 
األش���ياء بأش���كالها وألوانها، بل بحرارته���ا، فلو أن بعوضة 
ُوجدت في غرف���ة مظلمة فإنها ترى فيها اإلنس���ان النائَم؛ 
ألن حرارته تزيد على درجة حرارة أثاث الغرفة، وحساسيُة 

هذا اجلهاز واحد من األلف من درجة احلرارة املئوية.

والبعوضة متلك جهاًزا لتحليل الدم، فما كلُّ دٍم يناسبها، 
فقد يناُم طفان على سريٍر واحد، وفي الصباح جتد جبنَي 
أحدهما مليًئا بلس���عاِت البعوض، أم���ا الثاني فا جتد أثًرا 

للسِع البعوض فيه.

والبعوضة متلك جهاًزا للتخدير، فلو غرست خرطوَمها 
في جلد النائم لقتلها، ولكنها تخدُر موضع لْس���ِعها، وحينما 
ي���زوُل أث���ر اخملدر يش���عر النائم بألم اللس���ع، ف���ي حني أن 

البعوضة تطير في جو الغرفة.
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ه من  ومتلك البعوض���ة جهاًزا لتمييع ال���دم الذي متتصُّ
ر له املروُر عبر خرطوِمها الدقيق. اإلنسان، حتى يتيسَّ

وللبعوض���ة خرطوٌم فيه س���ُت س���كاكني، أربُع س���كاكني 
تُحدُث في جلد امللدوغ جرًحا مربًعا، وال بد أن يصل اجلرح 
ينتان اخلامس���ة والسادسُة تلتقيان  إلى وعاء دموي والس���كِّ

نا أنبوًبا المتصاِص دم امللدوغ. لتكوِّ

ويِرفُّ جناَحا البعوضة عدًدا كبيًرا من املرات في الثانية 
الواحدة، حيث يصل هذا الرفيُف إلى درجة الطنني.

وف���ي أرجل البعوض���ة مخال���ُب إذا أرادت أن تقف على 
س���طح خش���ن، ولها محاجُم إذا أرادت أن تقف على سطح 

أْملَس.

ڇ     ڇ     ڇ     ڇ     چ     چ     چ     ]چ     تعال���ى:  ق���ال 
ژ     ژ     ڈ     ڈ     ڎ     ڎ     ڌڌ     ڍ      ڍ    

ڳ     گ      گ     گ     گ     ک     ک     ک     ڑک     ڑ     

ڻ     ڻ     ڻ     ںں      ڱ     ڱ     ڱ     ڱ     ڳ     ڳڳ    

ڻ    ۀ[ ]البق�رة26[.
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2- النحل:

النحل يتغذى على األزهار؛ ويخرج من بطونها )العسل( 
وه����و فضات النحلة؛ مع أن )العس���ل( دواء وش���فاء يخرج 
م���ن بطون النحل مختلف األلوان ِمن بياض وصفرة وحمرة 

وغير ذلك بإثباتات علمية باتفاق العلماء جميعهم. 

فهل متكن العلم من  صنع نحلة؟؟ 

 أو اس���تطاع العلماء صنع آلة إلنتاج العسل مبواصفاته 
تلك من رحيق الزهور  مثل ما صنعت النحلة؟؟

وهل هذه هي الطبيعة؟ ؟!!!

كا فإن العسل قد أُنتج بالوحي من الله للنحلة. 

ق���ال تعالى: ]ڎ    ڈ    ڈ        ژ     ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    
ک      گ    گ    گ    گ    ڳ            ڳ    ڳ        ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    
ڱں    ں    ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    ۀ    ۀ    ہ    ہہ    ہ    ھ    

ھ    ھ    ھ      ے[ ]النحل:68� 69[.

ملحوظة... هل الحظت ت���اء التأنيث في قوله تعالى: 
]ڑ[.
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ف���إن القي���ادة في النح���ل للملكة وهي أنث���ى والعامات 
ف���ي بناء خايا النحل ورعاية الصغ���ار و... كلهن إناث ،أما 
الذك���ور فللتلقيح فقط فه���ل كان وقت النبي  َمن 

يعرف هذا ومييزه؟؟

3- دودة القز:

دودةُ القزِّ يُس���ّميها العلماءُ: َمِلَكَة األنس���جِة با منازٍع، 
َد، فصاَر خيًطا  إّن ه���ذه الدودةَ إذا المَس لعابَها الهواءُ جتمَّ
حريرّيً���ا، هذا اللّعاب مطل���ّي ِبَماّدٍة بروتينّي���ٍة، يُعطيِه ملعاًنا 
لؤلؤّيً���ا، ودودةُ القزِّ تس���تطيُع أن تنس���َج س���ّتَة بوصاٍت في 
الدقيقِة الواحدِة، وطوُل خيِطها ثاثمئة متٍر مس���تمّر، وكّل 
ثاثمئة وسّتني شرنقًة تساوي قميًصا حريرّيًا واحًدا، فَكْم 

وْزُن هذا القميص؟.

لم يستطع اإلنساُن حتى اآلن أن يقلَِّد خيَط الدودِة، وأن 
يصنَع ش���بيهه، مل���اذا؟ ألّن ِمن ميزاِت تصني���ِع خيط الدودِة 
ا، ومتانتُه أعلى من متانِة الفوالذ،  أنه���ا ذاُت وزِن خفيٍف جّدً
وأن خمسًة وعشرين ألف ش���رنقة تساوي رطَل حرير، وأّن 
عشرةَ آالِف شرنقٍة تس���اوي كيلو من احلرير، فلو أمكَن أْن 
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يُسَحَب الفوالُذ بُقطِر خيِط احلريِر لكان خيُط احلريِر أْمنَت 
من الفوالِذ، ومع ذلك فهو جميٌل، وبّراٌق، ومتنٌي، وخفيٌف،

، يصن���ع حريًرا  هناك ف���راٌش يصن���ُع احلري���َر الّذهبيَّ
، ال يتأّثُر  فِضًيا، لؤلؤًيا متاًما، واحلريُر الذهبّي بلوٍن طبيعيٍّ
بالش���مِس، وال يحتاُج إلى تثبيٍت، ل���وٌن ثابٌت كالّذهِب، ولوٌن 

ثابٌت كاللّؤلِؤ.

 َمن خلق دودة احلرير؛ وأودع في بطنها مصنع احلرير؛ 
وعلمها كيف تخرج حريًرا أفضل مما يصنعه البشر وأحسن 

مما تنتجه املاكينات؟ ؛ 

ه���ل الطبيع���ة أو الصدفة؛ أم هو خال���ق واحد عظيم ال 
شريك له؟؟.

  ق���ال تعال���ى: ]ىب    يب    جت       حت    خت            متىت    يت    جث    مث    
ىث[ ]النمل:88[.

احلواس: 

هل الطبيع���ة أو الصدفة: الصماء والبكم���اء والعمياء؛ 
وامليتة؛ تخلق خلق يسمع وينظر؛ ويتكلم؛ وحًيا يتحرك؟!.
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ى     ى     ې     ې     ې     ]ې      تعال���ى:  ق���ال 

ۆئ     ۇئ     ۇئ وئ     وئ     ەئ     ەئ      ائ     ائ    

ۆئ[ ]النح�ل:78[.

۞ ۞ ۞
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إن أحس���ن اآلالت الت���ي نراه���ا من حولنا م���ن صناعة 
اإلنسان مستوحاة من الطبيعة.  

و قب���ل مدة من الزم���ن كان هذا التقلي���د مقتصًرا على 
اكتش���اف القوى الكامنة واس���غالها، أم���ا اليوم فأخذ هذا 
النظ���ام يس���لك اجتاه آخر وأصب���ح العلماء الي���وم يأخذون 
املعلومات من الكائنات احلية )لتساعدهم على حل  مسائل 

الهندسة(!!!.
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ولنأخذ آلة التصوير كمثال:

إن مفهوم حجرة التصوير الذي وضعه ابن هيثم والذي 
أدى فيم���ا بع���د لصناعة أول من���وذج من الكامي���را هو في 

الواقع تقليد ميكانيكي لعني اإلنسان. 

فعدسة الكاميرا هي الشبكة اخلارجية للعني واحلجاب 
احلاجز ه���و قزحية العني والفيلم ال���ذي يتأثر بالضوء هو 
شاشة العني التي توجد بها خطوط وأشكال مخروطية ترى 

األشياء معكوسة.  

وبهذا تكون آلة التصوير فكرة اس���تنبطها اإلنس���ان من 
العني.

)نفس العني التي يؤمن املبطلون بأنها غير مصممة(

وفي القرون األخيرة اس���تطاع العلم���اء أن يخترعوا آلة 
منوذجي���ة  تلتقط وتقي���س ذبذبات حتت صوتي���ة  وتلتقط 
أخبار الفيضانات وال���زالزل والكوارث الطبيعية وكان هذا 
االختراع كشًفا حقيقًيا ودفع بالبشرية خطوة نحو املستقبل 

لكن من أين جاء العلماء بهذا التفكير؟
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لقد اس���تنبط املهندسون تلك اآلالت من سمكة القنديل 
بعد أن وجدوا أنها تستشعر ذبذبات حتت صوتية المتاكها 
أعضاء ش���ديدة احلساس���ية تستش���عر بها ذببات الزالزل 

والكوارث قبل وقوعها.

فقد أخذوا جسم الطائرة من جسم الدولفني االنسيابي  
وهو أقل جس���د يقاومه املاء والري���اح أما اجلناحني والذيل 

فقد أخذوها من أجنحة وذيول الطيور.

وأم���ا اخت���راع الرادار وال���ذي ميَّز دواًل ع���ن أخرى في 
نت  القوى العسكرية وُهِزمت به جيوٌش وانتصرت أخرى وأمَّ
ب���ه الدول الكبرى حدودها فقد أخ���ذوه من الذبذبات التي 
يخرجها اخلفاش في طيرانه ليهتدي لفرائسه في الظام.

ويتسائل )د/واين أولت( متعجًبا:

-هل مت اخت���راع جهاز الرادار نتيج���ة املصادفة أم عن 
طريق التصميم واالختراع؟ 

وه���ل مت تكوين جهاز الرادار املوجود بجس���م اخلفاش، 
وال���ذي ال يحتاج من احلي���وان إال اإلنتب���اه، وال يتطلب منه 
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إصاًح���ا، ه���ل مت ذلك عن طريق املصادف���ة، أم عن طريق 
التصميم واإلبداع؟

)1( كتاب )اإلس���ام والعلم( و)اآليات الكونية في ضوء 
العلم احلديث(.

وانظ���ر:  موس���وعة اإلعج���از العلم���ي في س���نة النبي  
)ص:111(

أما الطائرة الش���بح التي ال تظهر عل���ى الرادارات فقد 
أخذوها من جس���د الفراش���ة ومن اخلاي���ا الضوئية التي 

تغطي جسدها.

أم���ا ب���رج إيفل بباري���س فقد اس���توحى تركيب���ه وبنائه 
املهندس )جوس���تاف إيفل( من تركيب عظمة فخذ اإلنسان 
إذ وجده���ا األش���د صابة مع خف���ة زنها بفضل األش���كال 

الهندسية املتداخلة داخل العظمة



93

...
حد

 مل
مع

ار 
حو

 ) Bullet Trains( قطارات اليابان

بع���د أن انتهى املهن���دس Eiji Nakatsu من قطارات 
الياب���ان وج���د أنها حت���دث درجة عالية م���ن الضجيج عند 
خروجها من األنفاق نتيجة التغيير في ضغط الهواء، ففكر 
املهن���دس املصم���م لهذه القطارات في ش���يء م���ن الطبيعة 
يسافر بشكل سريع وشفاف وبدون أن يحدث أي درجة بني 

بيئتني مختلفيتني؟ 

و لكون���ه م���ن محب���ي مراقب���ة الطي���ور ش���اهد الطائر 
الرفراف )Kingfisher( الذي يغطس في املاء من الهواء 
لصيد األس���ماك مع إح���داث ضجة قليلة فنس���خ املهندس 
هذا التصميم )ال���ذي يزعم املبطل���ون أن الصدفة العمياء 
ل القطارات السريعة إلى شكل رأسه، وكانت  أوجدته( وَحوَّ
النتيجة س���رعة إضافي���ة 10% + أقل ضجيج + اس���تهاك 

الكهرباء أقل بنسبة 15 % )1(.

)1( http://blogs.sandiegozoo.org/2010/09/24/kingfishers-and-
bullet-trains/



94

حوار مع ملحد...

ه���ذا املهندس اعترف أن التصمي���م في الطبيعة لتبيعة 
يس���تحق النس���خ لكن التصميم لم يأتي بح���د ذته بل يحتاج 

إلى مصمم.

  فالش���يء الذي يعجز عنه الذكاء البش���ري ال ميكن أن 
يوجد بدون ذكاء. 

ومن آخر األخبار أن العلماء يحاولون اكتش���اف النظام 
امل���روري املتطور لدى النمل، حي���ث الحظوا أن النمل يتمتع 
بق���درة فائقة على التحك���م بالطريق التي يس���لكها ويختار 

دائًما أفضل الطرق وأقصرها وأقلها ازدحاًما.

وقد أجري���ت مؤخًرا في أملانيا جترب���ة »تقنية االتصال 
الذك���ي« الت���ي متّكن م���ن تب���ادل املعلومات بني الس���يارات 
بواس���طة اإلنترن���ت الاس���لكي، والتقني���ة اجلدي���دة التي 
حتظى بدعم االحتاد األوروبي من ش���أنها أن حتل مش���كلة 

االختناقات املرورية وحتسن األمان.

إن مش���روع تقينة االتصال الذكي بني الس���يارات الذي 
يجري تطويره حالًيا سوف يعالج االختناقات املرورية التي 
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تعان���ي منها املدن املزدحمة، كما أنه من املتوقع أن يحّد من 
احلوادث ويحّسن املرور بصورة هائلة.

ه���ذه التقني���ة تعمل كالتالي: الس���يارة )B( تس���ير إلى 
 )A( األمام لعدة كيلومترات وترس���ل معلومات إلى السيارة
ع���ن وجود عائق على الطريق، مما يس���مح لقائد الس���يارة 

)A( باختيار طريق بديل أو إبطاء سرعته.

من أين تعلم النمل هذه التقنية الفائقة؟

يحاول العلماء اليوم معرفة السر في أن النمل يستخدم 
تقني���ة االتصال الذك���ي، ويعالج املعلوم���ات ويختار الطريق 
األقص���ر واألقل ازدحاًم���ا، بل ويعتبرون ه���ذه التقنية لدى 

النمل لغًزا محيًرا يصعب حله أو كشف أسراره. 

ولكننا كمسلمني نعتقد أن هذه النملة الصغيرة ال تسير 
بذاته���ا؛ بل بقدرة الله تعالى الذي يوجهها كيف يش���اء فهو 

القائل:

]ڄ     ڄ    ڄ    ڃ       ڃ    ڃ    ڃچ    چ      چ    چ    ڇ    ڇ[ 
]هود:56[. 
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وأخيًرا: لقد اكتشف العلماء أن النمل له لغة ويتكلم ونُِشر 
  journal of sound and vibration ذل���ك في مجل���ة
العلمية وهي املرة األولى التي يس���مع فيها اإلنس���ان صوت 

النم���ل وكان ذلك عام 2006 فمن إًذا الذي قال: ]گ    گ    
ڳ    ڳ    ڳ         ڳ[ ]النمل:18[.

ق���ال تعال���ى: ]ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ    وئ    ۇئ    
ۇئۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ    ېئ[ ]لقامن:11[.

۞ ۞ ۞
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من اإللحاد إىل اإليمان 

هذه رحلة أشهر من أحلد في العالم الغربي والشرقي، 
ول���م تكن ش���هرتهم فقط ف���ي خبراتهم الطبي���ة ودراجتهم 
الفلس���فية وإجنازاته���م األدبية ف���ي بادهم بل ف���ي العالم 
كله، ب���ل كان منهم أئمة اإلحلاد في العال���م وقادة امللحدين 
وأش���رس املهاجم���ني لوجود الله ث���م انتهى به���م األمر إلى 
اإلس���ام، وقد س���قناها لك���ي يكون���وا عبرة وعظ���ة، ولقد 
تنوعت أسباب هدايتهم، فمنهم من اهتدى بآية، ومنهم من 
اهتدى ببعوضة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ق���ال تعالى: ]ائ    ەئ          ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ[ 
]يوسف:111[. 
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1- رحلة الدكتور املسيري مع اإلحلاد:

ه���و الدكتور عب���د الوهاب املس���يري، من أش���هر أدباء 
ومؤرخ���ي العرب م���ن املعاصري���ن وهو صاحب موس���وعة 
»اليه���ود واليهودية والصهيونية« وقد ع���اد من اإلحلاد إلى 

اإلميان بعد رحلة اكتشف فيها عيوب اإلحلاد وامللحدين.

يذكر الدكتور املس���يري بعًضا من األحداث التي جعلته 
يك���ره اإلحل����اد وامللحدي���ن، ويرى أنه���م مج���رد انتهازيني، 
يفقدون األخاق والقيم مع الوقت، وبسرعة شديدة، يقول 
في كتابه »رحلتي الفكرية« )ص140(: ويذكر لهم هنا ثاث 

مواقف.

موقفهم الطبقي: وحقدهم األعمى

يق���ول املس���يري: وكنت قد ب���دأت أالحظ أن الس���لوك 
الش���خصي للرفاق )املاحدة( كان متناقًضا مع أي نوع من 
أنواع املثاليات الدينية أو اإلنس���انية، وأن كمية النرجس���ية 
)الزه���و بالنف���س( عن���د بعضه���م كان���ت ضخم���ة للغاي���ة، 
واحلريات اخُللقية التي كانوا يس���محون بها ألنفسهم كانت 
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بالفعل كاملة، أي في واقع األمر كانوا شخصيات نيتشوية))) 
داروينية))) ال عاقة لها بأي منظومة أخاقية،

 خاصة أن ماركسية))) بعضهم كانت تنبع من حقد طبقي 
أعم���ى وليس من إميان بضرورة إقامة العدل في األرض بل 
كثيًرا ما كنت أش���عر أن بعضهم كان ماركس���ًيا بحكم وضعه 
الطبقي، وأحس���ب وأنه لو س���نحت الفرص���ة أمامه للفرار 
من طبقته واالنضمام للطبقات املس���تغلة الظاملة لفعل دون 

تردد، ولطلق ماركسيته طاًقا بائًنا، 

لكل هذا قدمت استقالتي، وطلبت أن أُعد من أصدقاء 
احلزب ال من أعضائه. 

شهوات داروينية:

بعد خروجي من احلزب - والكام للمسيري - اعتُقلت 
إحدى طالباتي، بتهمة الش���يوعية، وكانت متزوجة من أحد 
الرف���اق، وب���دأ زوجها يغ���ازل أعز صديقاته���ا )وكانت هي 
)1( نيتشة: هو الكاتب األملاين امللحد والذي كان يؤسس لطبقية يستعيل فيها طبقة فوق 

كل الطبقات.
)2( داروينية: نسبة إىل تشارلز داروين والذي كان يقول: أن اإلنسان أصله حيوان.

االقتصادية  للعقيدة  واملؤسس  الشيوعي،  الزعيم  ماركس  إىل  نسبة  املاركسية:   )3(
املعادية لألغنياء وامللكية اخلاصة.
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األخرى إحدى طالباتي( فنهرته، وطلبت منه أن ينتظر على 
األقل حلني اإلف���راج عن زوجته؛ رفيقته ف���ي النضال، فلم 
يستمع إلى النصيحة، ولكن حني خرجت زوجته من السجن 
طلَّقه���ا، وتزوج من صديقتها بطريقة داروينية ال عاقة لها 

باحترام اإلنسان. 

وحينما جاءتني طالبتي تش���كو مما حدث )وكانت دائًما 
تس���خر من���ي لنزعت���ي األخاقية( قل���ت لها س���اخًرا: لقد 
خدمتي املرحلة الس���ابقة أما املرحلة الاحقة فهي تتطلب 
زوجة جدي���دة، فانفجرت باكية، ولم أك���ن أقصد أن أجرح 
شعورها، وإمنا كنت أحاول أن أبني لها أن املنطق الدارويني 
النيتش���وي يؤدي إلى مثل هذه املواقف غير االنسانية، وأن 
املنطق الذي تبنته في املاضي ال يتعارض مع ما حدث لها. 

شجاعة ليس لها مثيل:

ومن أطرف القصص التي رواها أحد الرفاق السابقني 
الفلس���طينيني ما حدث له مع مجموعة من التروتسكيني - 
طائف���ة ملحدة -، حضروا إلى معس���كر تدري���ب الفدائيني 
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وب���ادروا صديقي بالس���ؤال عن إطاره النظ���ري ومنطلقاته 
الفلسفية ونقط ارتكازه العقلية. 

فاحتار صديقي، ولكنه أخبرهم بأنهم في هذا املعسكر 
يؤمنون بالكفاح املس���لح ثم أضاف أنه ميكنهم أن يش���اركوا 
بأنفس���هم في عملية عس���كرية ف���ي اليوم التال���ي، ثم أعدَّ 
صديقي املاكُر عدةَ س���يارات لهم وتقدم املوكب نحو منطقة 
جبلية، ثم بدأ الرصاص ينهال عليهم بتدبير سابق وبطبيعة 

احلال لم يصبهم سوء. 

ولكن كما أخبرني صديقي فقد تصرف التروتس���كيون 
مثل أي بش���ر، أي: اختبئوا حتت الس���يارات ولكن ما فاجأه 
هو أن كل واحد منهم بدأ يتلو أدعية دينية ويطلب العون من 

الله(!!!.

وأصبح الرفقاء فرقاء

ويحدثن���ا الدكت���ور املس���يري ع���ن رحلت���ه إل���ى أمريكا 
واحل���زب اإلحل���ادي ال���ذي كان مش���ارًكا في���ه، يق���ول في 
نف���س املصدر الس���ابق )ص171( أنه كان ي���رأس مجموعة 
املنتدى االش���تراكي، وكان وكيله كافني رايلي )وكافني رايلي 
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املؤلف األمريكي الش���هير صاحب كت���اب »الغرب والعالم«( 
يقول املس���يري: أن���ه بعد أن ترك أمري���كا وترك احلزب ثم 
عاد إليه�ا في الس���بعينات وبدأ يس���أل عن أعضاء احلزب 

فاكتشف اآلتي: 

- أحد أعضاء احلزب كان يتناول حبوًبا مهدئة بش���كل 
غير عادي، وحاول أن يقتل زوجته، ثم انتحر ...

- ريتشارد فريدمان طور، جهازا يسمى علب األورجون 
الصطياد األشعة الكونية املعنية بالطاقة اجلنسية ملساعدة 
الف���رد على القذف مبف���رده، ثم عاش وحي���ًدا وانقطع عن 

الناس متاًما...

- جون سواتس���كي بدأ في تهريب اخملدرات بني أمريكا 
واملكسيك فقبض عليه وأودع السجن ...

أما س���اره س���تاينبرج زوجة طبيب أس���نان محارب في 
فيتن���ام فقد طلقته وأحبت ش���اًبا ش���اًذا جنس���ًيا من النوع 
الص���ادي مازوخ���ي، لم يبادلها احلب فظل���ت تطارده، وفي 
النهاي���ة انضمت إل���ى جماع���ة weathermen اإلرهابية 

اليسارية...
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- أم���ا داني فقد تهود متاًما، وانغمس في العبادة، وكان 
يعلق صورة املسيح في دورة املياه...

- أم���ا فريدري���ك ميللر فق���د انقلب رأًس���ا على عقب، 
وصار مييني متطرف..

يرى املس���يري أن جتربته مع اإلحلاد قد أعاقت تطوره 
الثقاف���ي بع���ض الوقت، فه���و بدأ ينظ���ر للعالم واإلنس���ان 
والتاريخ نظرة اختزالية مبتس���رة؛ لكنه - بحمد الله - خرج 

من التجربة ساملًا ساخًطا على اإلحل�اد وامللحدين.

۞ ۞ ۞
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2- غارودي:  فيلسوف القرن العشرين بفرنسا:

ورحلته من اإلحلاد إلى اإلس���ام والتي اس���تمرت )50( 
سنة.

كان غ���ارودي مش���روع »مثق���ف القرن« بفرنس���ا وكانوا 
يسومونه:  عقل فرنسا.

لوال حدث َقلََب حياته رأًسا على عقب، هذا احلدث هو 
»اعتناقه اإلسام«!!!

س���نتعرف عل���ى طبيع���ة ه���ذا التح���ول، واالنعطافات 
األساس���ية فيه، ومنه���ج إدراك غارودي لإلس���ام بوصفه 

رؤية حضارية للعالم واجملتمع والدولة.

إن أهم م���ا في حياة »ج���ارودي« ليس بالقط���ع تاريخه 
النضال���ي السياس���ي ضد النازي���ة أو مترده عل���ى قناعاته 
الش���يوعية املوالية لاحتاد الس���وفيتي، ولك���ن في اعتباره 
من أبرز الفاسفة في السبعينيات والثمانينيات من القرن 

املاضي إلى غاية حلول األلفية اجلديدة.
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من���ذ س���نة 1933 انتم���ى »روجي���ه غ���ارودي« للح���زب 
الش���يوعي الفرنسي معتقًدا »أن الش���يوعية كانت االختيار 

الوحيد الذي يطرح بديًا للخروج من أزمة الرأسمالية. 

كما كان���ت أفضل جبهة تق���اوم هتل���ر والنازية في هذه 
الفت���رة، فف���ي فرنس���ا - عل���ى س���بيل املث���ال - كان معظم 
املش���تغلني بالكتابة والفنون وأس���اتذة اجلامعات، وحائزي 
جائ���زة نوبل: إما أعضاء في احلزب الش���يوعي أو أصدقاء 
للش���يوعيني. وذلك بس���بب احلالة الس���يئة التي نشأت عن 

أزمة الرأسمالية وتيار املقاومة لنازية هتلر«.

وق���د كان غارودي موقًنا بأن احلضارة الغربية س���تقود 
البش���رية إلى مس���تقبل مدمر ما لم تنسجم مع احلضارات 

األخرى. ليستنتج أن سر النجاة يكمن في الديانات..

إنه نداء اإلميان، فالدين هو طريق للتفكير واالعتقاد.

لق���د برز التوجه املاركس���ي بقوة في مق���والت جارودي 
م���ن خال أطروحة الدكتوراه التي أحرز عليها في فرنس���ا 
واملعنون���ة ب�� »النظري���ة املادية في املعرف���ة«، فضمنها أدرج 
غ���ارودي أهم املوضوع���ات الت���ي تناوله���ا »كارل ماركس« 
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و»فريدريك أجنلز« و»لينني« و»س���تالني« و»ماوتس���ي تونغ« 
باعتبارهم شخصيات منظرة للفلسفة املادية.

وبالرغ���م م���ن ذل���ك فق���د ب���دأت النظرية الش���يوعية 
والعقيدة اإلحلادية تتاش���ى في قلب غارودي وعقله حتى 
انته���ى به الطريق إلى مفارقتها، وأس���لم في نهاية املطاف، 
ولك���ن الصهيوني���ة العاملية دبرت له مكي���دة باتهامه مبعادة 
السامية، وكان عليه أن يدافع عن نفسه في احملكمة، فماذا 

قال غارودي:

يقول غ���ارودي في أول أيام احملاكم���ة متوجًها لقاضيه 
وللجمهور احلاضر في قاعة احملكمة: »إنني أستاذ جامعي 
متقاعد، وكاتب ألف���ت 54 كتاًبا وتُرجمت كتبي إلى 29 لغة 
وقدم���ت عني 22 أطروحة جامعية، وقد قاومت النازية في 
أثناء االحتال، ونفيت طيلة 33 ش���هًرا في اجلزائر، وكنت 
عضًوا في اللجنة املركزية للحزب الشيوعي، لكنني فصلت 
م���ن احلزب ع���ام 1970؛ ألنني قلت إن االحتاد الس���وفيتي 
ليس بلًدا اشتراكًيا، كما عملت 14عاًما كنائب في اجلمعية 

الوطنية )البرملان( ثم اعتنقت اإلسام«.
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يلخص جارودي أس���باب اجنذابه لإلس���ام قائًا: »إذا 
حكمت عل���ى األمور في ض���وء جتربتي الش���خصية فإنني 
أقول: إن ما كان يشغلني هو البحث عن النقطة التي يلتقي 
فيه���ا الوجدان بالعق���ل أو اإلبداع الفني والش���عري بالعمل 
السياس���ي العقيدي وق���د مكنني اإلس���ام واحلمد لله من 
بلوغ نقطة التوحيد بينهما ففي حني أن األحداث في عاملنا 
تبدو عمي���اء متطاحن���ة وقائمة على النم���و الكمي والعنف 
يروضنا القرآن الكرمي على اعتبار الكون والبش���رية وحدة 
واحدة يكتسب فيها الدور الذي يسهم به اإلنسان معنى«))).

يق���ول: أح���ب أن أق���ول إن انتمائي لإلس���ام ل���م يأت 
مبح���ض الصدفة، بل ج���اء بعد رحلة عن���اء وبحث، ورحلة 
طويل���ة تخللته���ا منعطفات كثيرة، حت���ى وصلت إلى مرحلة 
اليق���ني الكامل، واخللود إلى العقي���دة أو الديانة التي متثل 
االس���تقرار، واإلسام في نظري هو االس���تقرار... بدا لي 

اإلسام حامل إجابة على أسئلة حياتي«.

)1( )جملة األمة العدد 29السنة الثالثة - 1983(.
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وقد بَيَّن غارودي تكرمي الله لإلنسان بإعطائه العقل مع 
اإلميان ليميز اخلير والش���ر، فيقول: »إن اإلنس���ان مسؤول 
مسؤولية كاملة عن مصيره، إذ في مقدروه أن يعطي شريعة 

الله أو أن يستسلم لها«.

وينتق���ل جارودي إلى أن اإلس���ام ال يفصل بني اإلميان 
والعل���م والتقنية، بل يجمع بينها في كل ال يتجزأ، وال يفصل 
بني البحث عن القوانني واألسباب وبني البحث عن الغايات 

واملعاني.

إن رج���ًا في حج���م »روجي غارودي« وهو الفيلس���وف 
الذي س���مي عقل فرنس���ا، بل عقل العالم الكبير الذي كتب 
عن نفسه بنفسه في سيرته، »سيرة شاهد القرن العشرين«.

ل���م يكن ليبي���ع مجده التاريخ���ي وتراث���ه الثقافي الذي 
عاش عليهما عش���رات السنني إال بقوة هي أكبر من تاريخه 

وبشعوٍر هو أكبر من ثقافته، وهو اإلميان بربه وخاله.
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3-موريس بكاي:

وصل إلى الله على جثة فرعون الغارقة، موريس بوكاي 
بالفرنس���ية )Maurice Bucaille( )19 يوليو 1920 - 
17 فبراير 1998( طبيب فرنس���ي نشأ مسيحًيا كاثوليكًيا،  
ثم أحلد وكان الطبيب الشخصي لبعض ملوك العالم.                                  

 وبع���د دراس���ة للكتب املقدس���ة عند اليهود واملس���لمني 
ومقارنة قصة فرعون، أس���لم وألف كتاب التوراة واألناجيل 
والقرآن الكرمي مبقياس العلم احلديث، الذي ترجم لس���بع 

عشرة لغة تقريًبا منها العربية.

 وم���ن أش���هر مقوالته:  »فالقرآن فوق املس���توي العلمي 
للعرب، وفوق املستوى العلمي للعالم، وفوق املستوى العلمي 
للعلماء في العصور الاحقة، وفوق مستوانا العلمي املتقدم 
ف���ي عصر العلم واملعرفة في القرن العش���رين وال ميكن أن 
، وهذا ي���دل على ثبوت نب���وة محمد  يص���در هذا عن أم���يِّ

  وأنه نبي يوحى إليه«.
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البوكايية:

 البوكايية هو مصطلح يس���تخدم بواس���طة األكادمييني 
للدالل���ة على حركة املتدينني في ربط العلم احلديث بالدين 

وخصوًصا اإلسام.

في عام 1987 استرجع الدكتور موريس بوكاي في لقاء 
مع علماء وأطباء أميركيني في ش���يكاغو حادثة كان لها أبلغ 

األثر في حياته فيما بعد: 

يقول:»ف���ي ع���ام 1935 كنت في اخلامس���ة عش���رة من 
عم���ري... وكنت ما أزال طالًبا في مدرس���ة مس���يحية، في 
تل���ك الفت���رة أعل���ن األب بيروني���ه Peyrony، وكان أحد 
علماء األحافير اجليولوجية، عن اكتشاف رسوم بشرية في 
كهف في جنوب أسبانيا أرجع تاريخها إلى 15000 عاًما... 

ه���ذا ف���ي الوقت ال���ذي كنا نق���رأ فيه في كت���اب الدين 
باملدرس���ة أن تاريخ ظهور اإلنسان األول على األرض يرجع 

إلى 4000 عام قبل املسيح«.

أّي  الدي���ن:  م���دّرس  األَب  فس���ألت  حي���رة  أصابتن���ي 
التاريخان أصدق؟
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أجابن���ي قائ���ًا: م���ن فضل���ك... ال تخلط بني ش���يئني 
مختلف���ني.. هن���اك العلم في جان���ب... والدي���ن في جانب 
آخر... وعندما يقع تعارض بينهما، فإن ما يقوله الدين هو 

احلقيقة!.

قلت له: ال ميكن... هذا مستحيل... هذه حقيقة علمية 
مت���ت البرهن���ة عليه���ا... كيف ميك���ن إرجاع تاري���خ ظهور 

اإلنسان على األرض إلى ما يقوله كتاب الدين؟

)مما أثار فكرة اإلحلاد وعدم الثقة بهذا الدين في رأي 
بوكاي في هذا الوقت(.

ويقول الدكتور الفرنس���ي موريس ب���وكاي عن احلقائق 
العلمي���ة الت���ي وردت ف���ي الق���رآن ف���ي آخر جمل���ة له في 
كتابه »دراس���ة الكتب املقدس���ة في ض���وء املعارف احلديثة 
)ص222( بع���د أن فند مزاعم الت���وراة الكاذبة في التكوين 

وأثبت خطأها:
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وترجمتها كاالتي:

)بالنظ���ر إلى مس���توى املعرف���ة في أيام محم���د فإنه ال 
ميك���ن تصور احلقائق العلمية الت���ي وردت في القرآن على 
أنها من تأليف بش���ر. لذا فم���ن اإلنصاف متاًما أن ال ينظر 
فقط إلى القرآن على أنه التنزيل اإللهي فحس���ب، بل يجب 
أن نعط���ي له منزل���ة خاصة ج���ًداَ، لألصالة الت���ي تقدمها 
املعطيات العلمية التي وردت فيه، والتي إذا ما درست اليوم 

تبدو وكأنها تتحدى تفسير البشر(.

لقاء موريس بوكاى بفرعون 

فقد حدث إتفاق بني مصر وفرنس���اعلى أن تس���تضيف 
األخيرة جثة فرعون مصر لتشريحها للوقوف على األسباب 

التاريخية ملوته.

وعندما انتهت مراس���م االستقبال امللكي لفرعون مصر 
على أرض فرنسا..

ُحملت املومياء مبوكب ال يقل حفاوة عن اس���تقباله ومت 
نقل���ه إل���ى جناح خ���اص في مرك���ز اآلثار الفرنس���ي، ليبدأ 
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بعده���ا أكب���ر علماء اآلث���ار في فرنس���ا وأطب���اء اجلراحة 
والتش���ريح دراس���ة تلك املومياء واكتشاف أس���رارها، وكان 
رئيس اجلراحني واملس���ؤول األول عن دراس���ة هذه املومياء 

الفرعونية هو البروفيسور )موريس بوكاي(.

كان املعاجل���ون مهتمني ف���ي ترميم املومي���اء، بينما كان 
اهتمام رئيس���هم )موريس بوكاي( عنهم مختلًفا للغاية، كان 
يحاول أن يكتش���ف كي���ف مات هذا املل���ك الفرعوني، وفي 

ساعة متأخرة من الليل.. ظهرت نتائج حتليله النهائية..

لق���د كانت بقايا امللح العالق في جس���ده أكبر دليل على 
أنه مات غريًقا!.

وأن جثته اس���تخرجت م���ن البحر بعد غرقه ف���وًرا، ثم 
اسرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه!.

لكن ثمة أمًرا غريًبا مازال يحيره وهو:

كي���ف بقيت ه���ذه اجلث���ة دون باقي اجلث���ث الفرعونية 
احملنطة أكثر س���امة من غيرها رغم أنها اس���تخرجت من 

البحر..!
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كان موري���س بوكاي يعد تقري���ًرا نهائًيا عما كان يعتقده 
اكتشاًفا جديًدا في انتشال جثة فرعون من البحر وحتنيطها 
بعد غرقه مباش���رة، حتى همس أحدهم ف���ي أذنه قائًا ال 

تتعجل فإن املسلمني يتحدثون عن غرق هذه املومياء..

ولكنه استنكر بش���دة هذا اخلبر، واستغربه، فمثل هذا 
االكتش���اف الميكن معرفته إال بتط���ور العلم احلديث وعبر 

أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة، فقال له أحدهم:

إن قرآنهم الذي يؤمن���ون به يروي قصة عن غرقه وعن 
سامة جثته بعد الغرق..!

فازداد ذهواًل وأخذ يتساءل..

كيف يكون هذا، وهذه املومياء لم تكتش���ف أصًا إال في 
عام 1898 ميادية أي قبل مائتي عام تقريًبا، بينما قرآنهم 

موجود قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام؟!

وكيف يس���تقيم في العقل هذا، والبشرية جمعاء وليس 
الع���رب فق���ط لم يكون���وا يعلم���ون ش���يًئا عن قي���ام قدماء 
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املصريني بتحنيط جثث فراعنته���م إال قبل عقود قليلة من 
الزمان فقط؟؟؟!!!

جلس )موري���س بوكاي( ليلته محدًق���ا بجثمان فرعون،  
يفكر بإمعان عما همس به صاحبه له من أن قرآن املسلمني 
يتح���دث عن جناة ه���ذه اجلثة بع���د الغرق.. بينم���ا كتابهم 
املق���دس )إجنيل متى ولوقا( يتحدث عن غرق فرعون أثناء 
مطاردت���ه ملوس���ى S دون أن يتع���رض ملصي���ر جثمانه 

البتة.. وأخذ يقول في نفسه:

هل يعقل أن يكون هذا احملنط أمامي هو فرعون مصر 
الذي كان يطارد موسى؟!

وهل يعق���ل أن يعرف محمد هذا قبل أكثر من ألف عام 
وأنا للتو أعرفه؟!

لم يستطع )موريس( أن ينام، وطلب أن يأتوا له بالتوراة، 
فأخذ يقرأ في )سفر اخلروج( من التوراة قوله »فرجع املاء 
وغطى مركبات وفرس���ان جميع جي���ش فرعون الذي دخل 

وراءهم في البحر لم يبق منهم وال واحد«. 
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وبقي موريس بوكاي حائًرا...

حت���ى اإلجنيل لم يتحدث عن جناة ه���ذه اجلثة وبقائها 
س���ليمة بع���د أن مت���ت معاجلة جثم���ان فرع���ون وترميمه،  
أعادت فرنس���ا ملصر املومي���اء بتابوت زجاج���ي فاخر يليق 
مبقام فرعون! ولكن.. )موريس( لم يهنأ له قرار ولم يهدأ له 
بال، منذ أن هزه اخلبر الذي يتناقله املس���لمون عن سامة 

هذه اجلثة!

فح���زم أمتعت���ه وقرر أن يس���افر إلى اململكة الس���عودية 
حلضور مؤمتر طبي يتواجد فيه جمع من علماء التش���ريح 

املسلمني..

وهن���اك كان أول حدي���ث حتدث���ه معه���م عما اكش���تفه 
م���ن جناة جثة فرع���ون بعد الغرق.. فق���ام أحدهم وفتح له 

املصحف وأخذ يقرأ له قوله تعالى:

]ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    ڈژ    ژ    ڑ            ڑ    
ک    ک    ک    ک[ ]يونس:92[.

لقد كان وقع اآلية عليه شديًدا..
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ورجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام احلضور ويصرخ 
بأعلى صوته )لقد دخلت اإلسام وآمنت بهذا القرآن(.

رج���ع )موريس ب���وكاي( إلى فرنس���ا بغي���ر الوجه الذى 
ذهب به.. وهناك مكث عشر سنوات ليس لديه شغل يشغله 
سوى دراسة مدى تطابق احلقائق العلمية واملكتشفة حديًثا 
مع الق���رآن الكرمي، والبحث عن تناق���ض علمي واحد مما 

يتحدث به القرآن ليخرج بعدها بنتيجة قوله تعالى:

ں     ں     ڱ        ڱڱ     ڱ      ڳ       ڳ     ڳ     ڳ     گ     گ     ]گ    
ڻ[ ]فصلت:42[.

كان م���ن ثمرة ه���ذه الس���نوات التي قضاها الفرنس���ي 
موريس أن خرج بتأليف كتاب عن القرآن الكرمي هز الدول 

الغربية قاطبة ورج علماءها رًجا.

لق���د كان عن���وان الكت���اب )الق���رآن والت���وراة واإلجنيل 
والعلم.. دراسة الكتب املقدسة في ضوء املعارف احلديثة(.. 

فماذا فعل هذا الكتاب؟؟

من أول طبعة له نفد من جميع املكتبات!
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ثم أعيدت طباعته مبئات اآلالف بعد أن ترجم من لغته 
األصلية )الفرنسية( إلى العربية واإلنكليزية واألندونيسية 
والفارسية والصربكرواتية والتركية واألوردوية والكجوراتية 

واألملانية..!

لينتش���ر بعدها في كل مكتبات الشرق والغرب، وصرت 
جتده بيد أي شاب مصري أو مغربي أو خليجي في أميركا، 
فهو يس���تخدمه ليؤثر في الفتاة التي يريد أن يرتبط بها..! 
فه���و خير كت���اب ينتزعه���ا م���ن النصراني���ة واليهودية إلى 

وحدانية اإلسام وكماله..

ولق���د حاول ممن طم���س الله على قلوبه���م وأبصارهم 
م���ن علماء اليهود والنصارى أن يردوا على هذا الكتاب فلم 
يكتبوا س���وى تهريج جدلي ومحاوالت يائس���ة ميليها عليهم 

وساوس الشيطان..

وآخرهم الدكتور )وليم كامبل( في كتابه املسمى )القرآن 
والكتاب املقدس في نور التاريخ والعلم( فلقد ش���رق وغرب 

ولم يستطع في النهاية أن يحرز شيئا..!

ومن الطرائف...
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ب���ل األعجب من ه���ذا أن بعض العلماء ف���ي الغرب بدأ 
يجه���ز رًدا عل���ى الكتاب، فلما انغم���س بقراءته أكثر ومتعن 
فيه زيادة.. أسلم ونطق بالشهادتني على املأل!! فاحلمد لله 

الذي بنعمته تتم الصاحلات.

يقول موريس بوكاي في مقدمة كتابه:

)لقد أثارت هذه اجلوانب العلمية التي يختص بها القرآن 
دهش���تي العميقة في البداية، فلم أك���ن أعتقد قط بإمكان 
اكتش���اف عدد كبير إلى هذا احلد م���ن الدقة مبوضوعات 
شديدة التنوع، ومطابقتها متاًما للمعارف العلمية احلديثة،  

وذلك في نص قد كتب منذ أكثر من ثاثة عشر قرًنا..!

معاشر السادة النباء..

نعم  لقد حتقق قوله تعالى في فرعون:

]ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    ڈژ    ژ    ڑ            ڑ    
ک    ک    ک    ک[ ]يونس:92[.

كانت حقا آية إلهية في جسد فرعون البالي.. تلك اآلية 
التي أحيت اإلسام في قلب موريس...!



120

حوار مع ملحد...

4-أنتوني فلو )قائد اإلحلادفي القرن العشرين(: 

)أنتونى فلو Antony Flew( فيلسوف بريطانى.. 

االهتمام���ات الرئيس���ية: فلس���فة الدي���ن »أنتوني فلو« 
أس���تاذ الفلسفة البريطاني، أو من كان يعرف سابًقا بأشهر 
وأش���رس ملحد خال النصف الثاني من القرن العش���رين، 
رحلة بدأت باإلحلاد ووصلت للش���ك ثم لإلميان بوجود إله 

خالق للكون، 

 ه���و أنطوني جي���رارد نيوتن فل���و )11 فبراير 1923 - 
08 أبريل 2010( فيلس���وف بريطاني، اش���تهر بكتاباته في 

فلسفة األديان. 

كان )فلو (طوال حياته ملح���ًدا وألف العديد من الكتب 
التي تدحض فكرة اإلله، غير أنه وفي آخر حياته ألف كتاًبا 
نس���خ كل كتبه السابقة وقد جتاوزت ثاثني كتاًبا تدور حول 
 antony flew - )فك���رة اإلحل���اد، بعنوان: )هنال���ك إل���ه

.there is a god
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وقد تعرض حلملة تشهير ضخمة من املواقع اإلحلادية 
ف���ي العالم وذلك ألنه وخلمس���ني عاًم���ا كان يعتبر من أهم 

منظري اإلحلاد في العالم.

متيز فلو بعلميته في الطرح واستشهاده بقوانني طبيعية 
الثبات آرائه، وقد بدأ يتخلى عن اإلحلاد بعد تفحص عميق 
لألدل���ة، ث���م أعلن ما اعتُِب���ر صدمة قوية في وس���ط الفكر 

اإلحلادي في العالم حتوله إلى الفكر الربوبي.

األس���باب اخلمسة لترك الفيلسوف البريطاني »أنتونى 
فلو« اإلحلاد والرجوع إلى الله:

يق���ول لقد صرت عل���ى قناع���ة كاملة ب���أن الكون ظهر 
الى الوجود عن طري���ق خالق حكيم، وأن ما فى الوجود من 
قوانني ثابتة متناغمة تعكس ما ميكن أن نسميه قدرة اإلله.

كم���ا أؤمن بأن نش���أة احلي���اة والتنوع الهائ���ل للكائنات 
احلية ال ينشأ إال عن مصدر سماوى .

ملاذا أصبحت ه���ذه قناعتى، بعد أن ظللت ملحًدا ألكثر 
من نصف قرن؟ 
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إن العل���م احلديث يجلى خمس���ة أبعاد تش���ير إلى اإلله 
اخلالق: 

1- الكون له بداية، وخرج من العدم .

2- أن الطبيعة تسير وفق قوانني ثابتة مترابطة .

3- نش���أة احلياة، بكل م���ا فيها من دق���ة وغائية)))، من 
املادة غير احلية.

4- أن الك���ون، مب���ا فيه من موج���ودات وقوانني، يهيىء 
الظروف املثلى لظهور ومعيش���ة اإلنس���ان، وه���و ما يُعرف 

باملبدأ البشرى .

5- العقل، خصوصية اإلنس���ان لق���د أصبح ال مفر من 
اللج���وء إلى عالم ما وراء الطبيعة لتفس���ير ق���درات العقل 

اخلارقة.

واتبع���ت القاع���دة »أن تتبع البرهان إل���ى حيث يقودك« 
فقادنى البرهان هذه املرة لإلميان.

)1( )املقصود بالغائية بأن للحياة معنى وهدف وغاية تتجاوز احلركة املادية املبارشة(.
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وقال: صرت أؤمن بإل���ه واحد أحد، واجب الوجود،، ال 
يطرأ عليه التغير، مطلق القدرة، مطلق العلم، كامل اخلير. 

لكنى أرفض فكرة جتسد اإلله فى هيئة بشرية )املسيح(.

لقد كان توصلى إلى ذلك عن طريق العقل، دون احلاجة 
إل���ى تدخل غيبى خ���ارق من وحى أو معج���زات، لقد كانت 

رحلة عقل وليست رحلة إميان))).

۞ ۞ ۞

)1( من كتاب »رحلة عقل« للدكتور عمرو رشيف، نقالاً عن كتاب »هناك إله« ملؤلفه 
أنتونى فلو.)من ويكيبيديا، املوسوعة احلرة(.
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5-املنشد ماهر زين

بعد جتربته مع اإلحلاد أصبح يتغنى بحب الله ورسوله، 
وه���ذه قصة املطرب احملبوب ماهر زين، والذي دار احلوار 

معه عنها على قناة )أكشنها الرياضية(.

 املذي���ع: وصف���ت في أكثر من مقابلة ل���ك بأنك حتولت 
من ما يشبه اإلحلاد إلى هذا اإلبداع ذو الطابع اإلسامي، 
ماذا تنصح الشباب العربي ممن يعيشون ظروًفا كتلك التي 

عشتها قبل التزامك؟

لس���ت مؤه���ًا إلعط���اء النصائ���ح ألي أح���د، لك���ن من 
جتربتي الش���خصية أس���تطيع أن أقول أن على اإلنسان أن 

يكون مخلًصا في البحث عن احلقيقة. 

وإذا كان مخلًصا ومتجرًدا في البحث عنها فس���يجدها 
حتًما، لكن عندما يجد تلك احلقيقة أمامه هل س���يتواضع 
ويض���ع غروره جانًب���ا ويقبل احلقيقة كامل���ة دون أخذ جزء 
ي���راه مناس���ًبا لهواه وت���رك ج���زء ال يعجبه؟ احلي���اة مليئة 
بالعامات، باآليات والعبر، لكن يجب علينا أن نفتح أعيننا 
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لكي نراها، وإذا رأيناها وفهمنا معناها علينا أن نتقبلها وأن 
نعمل مبقتضاها...

أنا أؤمن بأن كل شخص ولد بشيء ما مييزه وهي هدية 
ومنح���ة من الله E من هدايا كثي���رة أنعم بها علينا، 
ولكن علينا اكتش���اف تلك املوهب���ة والتعّرف عليها وتنميتها 

واستخدامها في اخلير ال تسخيرها في الشر))).

۞ ۞ ۞

http://www.mbc.net/ar/mbc-action )1(
تاريخ النرش: 13 يوليو 2014
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6-محمود اجلندي وتوبته من اإلحلاد

ناًرا أحرقت كتب اإلحلاد، وأنارت له الطريق إلى الله.

ويروي قصته من اإلحلاد إلى اإلميان...

لق���د حلَّ الفنان املص���ري محمود اجلن���دي ضيًفا على 
اإلعامي���ة أروى ف���ي برنامجه���ا »نورت« على قن���اة »إم بي 
س���ي« حي���ث تطرق إلى جانب ش���خصي م���ن حياته، وذلك 
باحلدي���ث عن مرحلة م���ّر به���ا وكان مهتًم���ا خالها بكتب 

ومؤلفات تشكك بوجود الله.

وأش���ار اجلندي إلى أن اهتمامه بهذه الكتب لم يقتصر 
عل���ى التعرف على هذا الفكر، ب���ل باتت هذه األفكار قريبة 

منه وكاد يتبناها بالكامل.

واس���تمر على هذه احل���ال حتى تعّرض ملوق���ف اعتبره 
اجلن���دي رس���الة من اخلال���ق، إذ نش���ب حريق ف���ي منزله 
وتعرض���ت مكتبته أللس���نة الن���ار، واحترقت حتدي���ًدا تلك 

الكتب التي تتعلق باإلحلاد وإنكار وجود الله.
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واسترس���ل اجلندي قائًا إنه ش���عر وكأن النار تتحداه 
حت���ى أنه توجه إلى الله قائًا إنه س���يرضى مبا قس���مه له، 

مشيًرا إلى أنه فقد زوجته جراء هذا احلريق.

ووصف محمود اجلندي مرحلة التش���كيك التي مّر بها 
باملراهقة الفكرية، مش���يًرا إلى أن رغبة اإلنس���ان باملعرفة 
والبح���ث قد ت���ؤدي إلى طريق خاطئ ألن البحث س���يدخل 

الشك في قلبه))).

أما لقاء الفنان محمود اجلندي على قناة التحرير فيقول: 

عندما احترقت الفيا وهرعت إلى مكانها، وجدت النار 
تلته���م املكتبة، وكان أول م���ا التهمته هو الركن الذي يحتوي 

على كتب اإلحلاد.

والسؤال الذي قفز إلى ذهني: وِلَم هذا الركن بالذات؟؟ 

وكلما حاولت إخماد النار؛ ال أستطيع اإلطفاء.

  فكانت دعوتي:  يارب أي شيء يحدث الليلة أنا راضٍي، 
ويعقب، لقد وصلت الرسالة.

)1( املصدر:  »إم يب يس«
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ثم يس���تطرد قائًا: ماتت زوجتي وأصيب بعض أوالدي 
بح���روق، ولكني اهتديت إلى ربي وقررت في هذه الفترة أن 

أعتزل الفن.

فنصحن���ي أخي ب���أن نذهب إلى مكة ونعتم���ر، فقال له 
املذيع: وهل اعتمرت قبل هذا؟

ف���رد محمد اجلندي بقوله: كنت ال أرى فائدة في احلج 
والعم���رة وال الص���اة وال العب���ادات، فلم���ا اعتمرنا عدت 
وأصبح���ت ال أرت���دي إال اجللباب األبي���ض والعمامة، حتى 
ال أذه���ب إلى األماكن التي كن���ت أذهب إليها من قبل، حتى 
أن أصدقائي وزمائي كانوا يس���خرون من مابس���ي وكان 

يسمونني )بتاع اللنب(.

فكنت ال أبالي مبا يقولون وأقول في نفسي لو علموا ما 
أعلم لكان حالهم كحالي. وأدعوا لهم بالهداية.

الغرور

وملا سأله املذيع: كيف لرجل مثلك أن يفعل هذا؟
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قال له غرور اإلنسان بعقله يجعله أعمى ال يرى احلقيقة 
ولو كانت أمام عينه.

 املذيع: هل  قرأت كتاب »رحلتي من الشك إلى اإلميان«؟

ف���رد عليه اجلندي: ال! وكنت ال أرغب من االقتراب من 
كتاب »رحلتي من الشك إلى اإلميان« وكنت أخاف منه حتى 

ال أرجع عما أنا فيه، أصلي في كتير من العمل.

كانت مرحلة صعبة، ولكن احلمد لله اس���تفدت أنا وكل 
من حولي، وقد تبت من ُشرب اخلمر والتدخني. 

۞ ۞ ۞
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قادته بعوضة إىل اهلل

7- د/ فاضل السامرائي:

يقول: ظهرت في اخلمس���ينيات والستينيات من القرن 
املاض���ي موج���ات إحلاد في الوط���ن العربي  وكانت تش���به 
املوجه بني الشباب وكنت ممن جرفه هذا التيار وكنت أشك 
أن هناك إله، وكنت أش���ك أن هناك رج���ل مؤمن على وجه 
األرض وأش���عر أن ال���ذي يق���ول أنه مؤمن أن���ه رجل يبرقع 
إحل���اده وبعض الن���اس »ملحدون« وكنت أظ���ن أنه ال ميكن 

ألحد أن يقنعني بوجود اخلالق أبًدا.

لكن هذا األمر كان يقلقني، فأي طريق سأسلك؟
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ف���ي الطري���ق الذي يق���ول أن العم���ر قصي���ر والبد من 
االستمتاع به.....؟!

أم أنني سأس���لك طريق آخر، وكان ه���ذا هٌم كبير على 
قلبي ويؤرقني حتى أنني ال أستطيع النوم.  

۞ ۞ ۞
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فكنت أخرج من   بيتنا  إلى محل والدي في السوق وكنت 
ال أدري من مير بي من األصدقاء فكان أتي أحد أصدقائي 
ويس���لِّم عليَّ فا أس���معه حت���ى يأتي أحدهم وميس���ك بي 
ويهزن���ي بش���دة ويقول: كيف أن���ت يا فان فأس���تيقظ من 
غيبوبت���ي ثم أواص���ل طريقي فأصبحت في حيرة ش���ديدة 
وتوصلت إلى أنه البد من أحس���م املس���ألة وأعرف طريقي 

فبدأت بقراءة الكتب.

وكنت أق���رأ الكتب الفخمة فا أنتفع منها بكلمة، وكنت 
أقرأ األدلة ولكن هناك حائل  بيني وبينه، وكأن هناك شيءٌ 
ينقصني كي أفهم بعقلي ما أقرأه وظللت أقرأ وأحلك بعقلي 
مل���دة طويلة وأنا أبحث عن الدليل املقنع بوجود اخلالق، وملا 
رأى اللُه صدق توجهي ملعرفته أعاني للوصول إلى احلقيقة، 

وجدى املتصل.

أما الدليل الذي قطع على الشكوك وأخذني من الشك 
إلى اإلميان بالله »وكنت أُسمي هذا اليوم يوم اإلميان«.

كل شيء تغير في نظري فأنظر إلى الوجوه فأراها غير 
التي كنت أراها باألمس والشمس والقمر.
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لقد أصبحت أرى اللَه في كل شيء وكان أول دليل قادني 
إلى اإلميان عندما كنت أقرأ في غرائب اخمللوقات فوجدت 
أن هنالك نوًعا من البعوض في موس���م التكاثر فتذهب إلى 
البرك واملس���تنقعات ليضع بيضه في امل���اء فتبدأ األمهات 
بالضغط على جس���مها لتُخرج س���ائًا يش���به السائل الذي 
يخ���رج م���ن العنكبوت ثم تضع منه ق���وارب صغيرة ثم تضع 

األمهات بيوضها في تلك الزوارق.

ثم متوت األم، ثم تفقس اليرقات وتخرج وتكبر، اليرقات 
عندم���ا تخرج تفعل نفس األمر تض���ع نفس القوارب وتضع 

بيوضها ثم متوت.

احلقيق���ة- الس���ؤال- َم���ْن ال���ذي وضع امل���ادة التي في 
جسمها؟

من علمها صنع القوارب؟

بل السؤال األكبر »َمْن الذي علَّمها أن تفعل فعل األمهات 
وهي لم تَ���رى أنها حني خرجت إلى احلي���اة ولو رأتها لقلنا 
تعلَّم���ت منه���ا ولكنها لم تراه���ا ولو لم تفع���ل هكذا ألنقطع 

نسلها.
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أما الدليل الثاني:

فق���د كان ل���ي صدي���ق وأراد هو اآلخر أن يس���تدل على 
اخلال���ق، فأخ���ذ بيض���ة طائر مائ���ي )أي من الطي���ور التي 
تسبح في املاء( فوضع تلك البيضة مع بيض الدجاج وكانوا 
ثاث���ني بيضة للدجاج وبيضة واحدة له���ذا الطائر وعندما 
راقبت فقس البيض فخرجت كل الفراخ من البيض فرأيت 
كل ف���راخ الدجاج قد توجه���ت إلى احلقل لتبحث عن رزقها 
إال فرخ الطائر املائي فقد ذهب وحده إلى املاء ليس���بح فيه 
ويغطس ليبحث عن رزقه وهو لم يرى أمه ولم يعلمه أحٌد ما 
ينبغي فعله، ولم يتبع مجموعته التي فقس معها ولم يقلدهم 

- لقد تعلم هذا وهو في داخل البيضة فقد ُخِلق بها.

وأن النح���ل يصنع خايا ُمسدس���ة لتضع فيها العس���ل 
حتى لو أخذت بيض���ة ووضعتها بعيًدا عن اخللية فإنها إذا 

فقست فإنها تفعل نفس الشيء.

فعلمت أنه ال ميكن حدوث هذا بغير خالق.
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عاهد اهلل
أن يبحث عنه فوجده

8- د / لورانس براون:

أعجوبة جعلت أشهر طبيب بأمريكا يتحول من اإلحلاد 
إلى اإلسام طبيب العيون الشهر بأمريكا والضابط السابق 

في القوات اجلوية

إن الناس في لهفة ليعلموا كيف دخلت اإلسام.

د/ بروان: إن ه���ذه اللحظات ممتعة أن أتذكر وأحتدث 
ع���ن هذه اللحظات الرائعة التي حتولت فيها إلى اإلس���ام 
لكن كثيًرا من الناس يظنون أنني كنت نصرنًيا ) مس���يحًيا( 

قبل إسامي.
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وعل���يَّ أن أصحح له���م، لقد بذلت قص���ارى جهدي كي 
أكون )مس���يحًيا(، وبط���رق كثيرة، ولكن كل ه���ذا لم يصلح 

معي أبًدا.

وأتلقى كثيًرا من نظرات اإلس���تغراب عندما أقول ذلك، 
ولكن خاصة القول أن الذي حدث لي كان كاألتي.

لق���د بدأت في البحث الديني منذ 19 س���نة، كان عندي 
ى )بضيق األورطى(، وهي مشكلة  بنت ُوِلدت مبرض ُسَسمَّ
قاتل���ة، مبعنى أن الطفل الذي يولد به���ذه احلالة في أغلب 
األحيان ميوت، ويكون موته بطريقة س���يئة، وهذا يعني أنه 
يجب القيام بجراحة القلب املفتوح لهم، وبعد سنوات قليلة 
بع���د جراحة القل���ب املفتوح، ث���م بعد س���نوات قليلة أخرى 
يك���ررون العملية مرة أخرى، ومع منو الطفل يجب توس���عة 
اجل���زء املزروع ) في األورطى(، وفي النهاية هؤالء األطفال 

ميوتون.

لذلك كانت هذه ه���ي املرة األولى عندما علمت باخلبر 
ع���ن حالتها- كانت هذه ه���ي املرة األولى ف���ي حياتي التي 
شعرت فيها بفقدان السيطرة على نفسي، ولم أستطع فعل 
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أي ش���يء حول هذا الوضع وال تغيير أحداثه سابًقا في كل 
مرة في حياتي عندما كنت أواجه مشكلة كنت أتعامل معها 

مبفردي فمثًا.

ل���و احتجت مزيد م���ن املال كنت أعمل بق���وة وملزيد من 
الوقت.

إذا كان هناك ش���يء يحتاج إلصاح، وجدت شخًصا ما 
إلصاحه، أو  أصلحت ذلك بنفسي... إلخ إلخ وهكذا..  كل 

إنسان يعلم هذه األمور في حياته.

لكن عندم���ا ُوِلدت  طفلتي هذه وإس���مها )َهاَنا( ذهبت 
مباش���رة إلى وحدة العناية املركزة كان جسدها أزرق اللون 
وقريًبأ من اللون األسود القامت ألن جسدها ال يحصل على 
األكسجني - كان جسدها - باملعنى الكامل - يكوت حرماًنا 
من األكسجني أمام أعيننا ونحن عاجزون عن فعل أيَّ شيء.

وعندما رأيت ذلك - وكما قلت من قبل - هذه هي املرة 
األولى في حياتي التي أشعر فيها بالعجز وشعرت بحاجتي 
للرجوع إلى ق���وة أكبر ) لقد كنت ُملِحًدا حتى ذلك احلني ( 
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فلقد نش���أت في عائلة كانت في األس���اس ) كويكر( - أحد 
الطوائف البروتستانتية ولكنني لم أكن ُممارًسا لطقوسها.

وأن���ا عن نفس���ي لم أنتم���ي ألي ديانة أب���ًدا ولذلك كان 
علّي أن أترك وحدة العناية املركزة ألنهم كانوا قد أحضروا 
فريًقا من األطباء وفريًقا من املتخصصني في مرض ابنتي 
الرضيعة وأثن���اء قيامهم بأعمالهم - ذهب���ت أنا إلى غرفة 
الص���اة وألول مرة في حياتي حققي���ة أَُصلَّي  أنا صليت - 

نعم صليت لكن صاة امللحدين التقليدية.

فهن���اك صاة تدعى ص���اة املتش���كك للملحدين وهي 
هكذا.

أقول: ) يا إلهي - إذا كان هناك إله - احفظ روحي - لو 
كان عندي روح - ....(، هذه هي صاة املتشكك.

ومعظم امللحدين عندما يَُصلُّون، يصلون بهذه الطريقة.

يقول���ون: إله���ي إن كنت موجوًدا - ألنه���م غير متأكدين 
وببس���اطة ه���ذه هو الدعاء الذي دعوته قل���ت: ) ي إلهي لو 
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أنت موجود - أنا ال أعلم هل أنت موجود أم ال؟ ولكن لو أنت 
موجود فأنا أحتاجك واحتاج إلى مساعدتك(.

أخ���ذت على نفس���ي عهًدا خلالقي في ذل���ك اليوم - لو 
أن���ه أنق���ذ حي���اة ابنت���ي أن يهديني للدي���ن األكث���ر إرضاًءا 
خلالقي والذي س���وف اتبعه، وكان هذا الوعد البسيط وقد 
اس���تغرقت في غرفة الدعاء ما يقرب من )15-20دقيقة(، 
وعندما عدت إلى وحدة العناية املركزة وكانت إبنتي بداخلها 
فنظ���رت من خال النافذة  وق���د رفع األطباء وجوههم عن 

جسدها.

وأس���تطيع أن أرى على الفور ش���يًئا ق���د تغير لقد كانت 
وج���وه األطب���اء في ذه���ول - لق���د كان الذه���ول يعلو وجوه 
األطباء ويبدوا عليهم اإلرتباك وكأنهم في حيرة مما يحدث 
وال يفهم���ون م���ا يج���رى، ورمب���ا مصدومون بعض الش���يء 
وعندم���ا حتدثت إليهم قالوا لي: إنها س���تكون بخير وغنها 
لن مت���وت، )وبكل تأكيد( وبعد قليل من الوقت عادت إبنتي 
طفل���ة طبيعي���ة متاًما بكل م���ا تعنيه الكلم���ة - صحة جيدة 
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وكاملة، سلوك طبيعي، لم يجرى لها جراحة، وال حتتاج إلى 
دماء.

نعم: لقد انقلب حالها متاًما.

وإلي���ك األت���ي: كان لدين���ا باملوجات الف���وق صوتية عن 
قلبها قبل ذلك، ولدينا فيلم آخر باملوجات الفوق صوتية عن 
قلبها بعد ذلك، فكانت من قبل لديها املشكلة التي أخبرتك 
عنه���ا، وبعد ذلك ذهبت املش���اكل بالكامل ) صار قلبها مثل 
اللؤل���ؤ(.. ه���اديء وطبيع���ي وأتذكر هن���ا أن األطباء جلأوا 
إلى تفس���ير ما حدث محاولني تقدمي لتفس���ير منطقي لي، 
ويحاولون تقدمي تفس���ير منطقي ألنفسهم ايًضا ويحاولون 
إقناع أنفس���هم بهذا التفس���ير العلمي الطبي، ولكنني كنت 

أكتفي بالنظر إليهم... ومتفكًرا فيما حدث.

وأقول: هذا التفسير رمبا يصلح لكم، ولكنه ال يصلح لي 
على اإلطاق.

أقصد أنا دع���وت بهذا الدعاء، وأنا أؤمن أن هذه كانت 
ي���د خالقي، وأن���ا  أعلم  أنه  قد أحس الوف���اء بوعده، وكان 

عليَّ أن أحسن الوفاء بوعدي أنا أيًضا.
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وه���ذا دفعني للب���دأ في البحث عن الدي���ن، وكنت أظن 
أنني سوف أجد احلق في النصرانية )املسيحية(.

وب���دأت أواًل بدارس���ة اليهودي���ة، وهذا قادني لدراس���ة 
النصرانية وأنا أظن أنني سوف أجد فيها غايتي من احلق، 
وقد ظل بحثي فيها لس���نوات وسنوات حاولت فيها أن أكون 

نصرنًيا.

لق���د ذهبت للكنيس���ة )اليوم الس���ابع( )األدفنتيس���ت( 
وإلى )النورم���ن( و)الكويكر( وإل���ى )املعمدانية اجلنوبية(، 
وإلى )الكاثوليكية الرومانية(، وإلى )األرثوذسية اليونانية( 
ال  أس���تطيع  أن أحص���ي كم عدد الطوائ���ف اخملتلفة، وكم 
ع���دد الكنائ���س التي ذهب���ت إليها مح���اواًل أن أجد حقيقة 

النصرانية، وكنت دائًما أخرج بنفس النتيجة.

ظللت  دائًما معجًبا ببعض األجزاء منها بينما كان لدي 
مشاكل مع جوانب اخرى.

وعندما  كان ياتي األمر إلى أمور العقيدة واإلميان  كنت 
. أحتدث إلى الِقسِّ
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فكنت أقول: ماذا عن هذه؟

فا يتمكنون من شرحها.

وأسألك: وماذا عن ذلك؟

فا أجد إجابة عنه وهكذا.. كانوا يكتفون بهزِّ أكتافهم، 
وكنت أكتفي بقول.. ش���كًرا عل���ى كل حال ثم أنتقل للطائفة 

التي تليها.. 

ولكن لم أجد إجابة شافية في أيٍّ منها... 

حتى وجدت اإلسام ووجدت فيه اإلجابة عن كل أسئلتي 
احلائرة، وما  أن وجدت اإلس���ام حت���ى وجدُت الطمأنينة 
في قلبي وراحة نفسي، وأدركت هنا أن كل جوانب اللغز قد 
مت اإلجابة عنها كله���ا وكأنها قطع )بازل( متناثرة واآلن قد 

اكتملت.

وعندما ُسِئل د/ براون.

ما هذه األس���ئلة التي حيرتك في املس���يحية؟ والتي لم 
يتمكن أحٌد  هناك اإلجابة عليها؟
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د /براون: كان أول وأبس���ط س���ؤال له���م: أنني لم أجد 
العقيدة  أساًسا.

على س���يبيل املثال: التثليث، لم يَرد ذكُره في أيِّ موضع 
في  اإلجنيل، ال يوجد  أي مكان جتد  فيه كلمة تثليث، إنها 

عقيدة ُوِضعت بعد زمن املسيح ب� 300 سنة.

وباملنطق البس���يط - فكرت فق���ط إن كانت هذه عقيدة 
صحيح���ة كان املنط���ق يقتضي أن جتد املس���يح قد حتدث 

عنها بصراحًة، 

لذا كنت أسأل عن املبرر لدى النصاري ملفهوم التثليث، 
وكانوا دائًما ينتقون نصوًصا ويذكرونها، مثل القول املنسوب 
للمس���يح: )أنا واألب واح���د( أو: )أنهم ثاث���ة في األرض( 

)األب واألبن والروح القدس(.

فأقول: حس���ًنا إن هذا مكتوب في اإلجنيل، ولكن هناك 
ُحجٌج تلغي هذه األقوال.

فعلى س���بيل املث���ال: فاقوى األدلة عل���ى معادلة التثليث 
ه���ي: إقتباس ع���ن مقولة - األب واألبن وال���روح القدس - 
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وهذا غي���ر مكتوب في اخملطوطات األصلي���ة - فقد كانت 
هذه اجلملة ملحوظة هامش���ية والتي ُكتبت بواس���طة كاتب 
داخل هامش واحدة من اخملطوطات ثم أضيفت الحًقا إلى 

اإلجنيل، 

، واملُحِبط في األمر أنني إذا  وُكنت أشير إلى ذلك  للِقسِّ
سألتهم وفي بداية كامي، يكمل هو بقية اجلملة لي فكنت 
أقول هذا الكام ال���ذي ذكرته ال يوجد في الكتاب املقدس 
إنها ملحوظة هامش���ية - وهم يقاطعونني ويقولوا ملحوظة 
هامش���ية أُضيفت من الكتاب ... حسًنا حسًنا ...نحن نعلم 

ذلك فما هي نقطتك الثانية.

فكنت أتعجب  في نفس���ي وأقول )سبحان الله(  لو انك 
تعل���م أن هذا ليس اإلجنيل .. لو أنك تعلم أن هذا إقحام... 

وإقحام غير شرعي.

فلماذا إًذا تبش���رون به وكأنه من تعاليم اإلجنيل وكأنها 
حقائق.
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وهناك س���ؤال عظيم ايًضا كنت أس���أله اين املوضع في 
اإلجني���ل الذي يقول: أن عيس���ى هو الل���ه أو حتى ابن الله؟ 

؟!اثبتوا لي ذلك

 وم���رة اخرى... يذهبون إل���ى مبرراتهم الواهية فأقول 
لهم: 88 مرة في اإلجنيل يقول املس���يح عن نفس���ه أنه )ابن 

إنسان( فهو بشٌر فلم جعلتموه إلًها؟؟!

فكانوا ال يجيبون))).

۞ ۞ ۞

D.R.BROWN AMzING STORY )1(
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نهايات امللحدين املأساوية
كالم ملشاهري امللحدين عند املوت
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الشيوعية الخاسرة

إنها الش���يوعية اخلاسرة أرض با س���ماء ويوم با غد 
وعمل با خامتة وسعي با نتيجة ]ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ[ ]البقرة:161[ )الزيات يف جملة الرسالة(.

بثاثة، "" نكفر  يقولون:  كانوا  الذين  الشيوعيون 
ونؤمن بثاثة:

نكفر بالله والدين وامللكية اخلاصة.""

)امللكية "" واالشتراكية  وستالني  بلينني  ونؤمن 
العامة(.
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أما لينني  

الذي قال س���وف أسلط اجلوع على املسلمني حتى أنهم 
لن ينسوا فقط دينهم بل سينسوا ربهم الذي خلقهم ..

النهاي���ة.. ُس���لط علي���ه اجلن���ون والهذيان حت���ى كانوا 
يوثقونه في كرسيه املتحرك؛ ألنه كان يتبرز ويأكل برازه!!

وأما ستالني

 فقد عذب وقتل مايني من املسلمني، وقتل كل من يدعو 
إلى التوحيد وعذب وأهان كل من قال: إن للكون خالًقا. 

النهاية... ُسلِّط عليه َمْن وضع له السم في الطعام وظل 
أياًما يتألم ويطلب املوت وال يجده!!

ث���م قال من قتلوه: ها هواآلن مي���وت كما متوت الكاب 
الضالة في الطرقات!!

أما عن َأِئمِة امللحدين ونظرياتهم

فها هو داروين: 

صاحب نظرية النشأة والتطور، النظرية التي أنكر فيها 
اخلال���ق والذي قال إن الكون جاء ُصدف���ة وأن الطبيعةهي 
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التي تفرز اخللق، ومااحلياة إال أرحام تدفع وقبور تبلع،وأن 
اإلنسان أصله قرٌد ولكنه تطور حتى أصبح إنساًنا.

والذي ق���ال بالطبقي���ة وأن الص���راع بني أن���واع اخللق 
والناس أمر حتمٌي ليبقى األقوى وليهلك الضعفاء با رحمة

أعطاه الله  السمع والبصر، لكنه كفر بالسميع البصير 
الذي أعطاه العقل والتفكير.

وفكر  )داروين ( في كل ش���يٍء إال ربه وأثبت كل مخلوق 
وأنكر خالقه. 

النهاية.. بعد نظريته هذه بعدة أشهر  فقط 

ُسِلطت عليه حشرة تسمى )الباناتوشكا(  في األرجنتني 
أخرجت فضاتها على جس���ده فأصابته الهلوسة والغثيان 

بل والكآبة لعشرات السنني حتى قتلته.... 
] ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ[

قال بعض الباحثني في مأساة داروين وموته:

 مؤس���ف أن الذي حنَّ���ط احليوانات واحتف���ظ بها إلى 
يومنا هذا لم يوجد منه عضٌو محفوظ ليعرفوا كيف موته!!
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 إذ أن الرجل الذي حكم على اخللق بنش���أتهم لم يعرف 
كيف نشأ مرُضه!!

وال���ذي جزم بنظري���ة التطور ل���م يدري كي���ف تطورت 
حياته حتى أصبحت جحيًما ال يستطيع فيه النوم وال األكل 
وال حتى النظر إلى الطبيعة التي كفر بخالقها، ولم يستطع 

استخدام دواء نبت في أرض بسطها الله ودحاها.

۞ ۞ ۞
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إسماعيل مظهر أحمد أدهم

 ُولد بتركي�ا وأعلن إحل�اده وكان ملحًدا ش���هيًرا، حصل 
عل���ى الدكت���وراة في الرياضي���ات من موس���كو وصنف كتًبا 

كثيرة منه�ا »ملاذا أن�ا ملحد«.

يق���ول إس���ماعيل أحم���د أده���م: )فق���د كان أب���ي م���ن 
املتعصبني لإلسام واملسلمني، وأمي مسيحية بروتستانتية 

ذات ميل حلرية الفكر والتفكير(.

ويق���ول: )عش���ت أي���ام طفولت���ي حت���ى أواخ���ر احلرب 
العظمى مع ش���قيقتي في األس���تانة، وكانتا تلقناني تعاليم 

املسيحية وتسيران بي كل يوم أحد إلى الكنيسة.

وفي ه���ذه الفترة ق���رأت لداروين أصل األن���واع وأصل 
اإلنس���ان وخرج���ت من قرائتهم���ا مؤمنا بالتط���ور. وقرأت 
مباحث هكس���لي وهي���كل ودي���كارت و...، وأنا ل���م أجتاوز 
الثالثة عش���رة من س���نى حياتي، ولكني لم أكن أفهم كل ما 

أقرأه لهم(.

كتاب أصل األنواع الذي قرأه يقول عنه جوزيف ستالني 
امللحد الش���هير رئيس روس���ي��ا: )لقد كنت أن���وي أن أصير 
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قسيًس���ا إلى أن قرأت كتاب أصل األنواع لتش���ارلز داروين 
فأعلن���ت إحل���ادي وتركت الكنيس���ة ويقول ماو تس���ي توجن 
رئي���س الصني كاًما قريًبا من ذل���ك وهكذا عاش ينهل من 

املرضى والشكاكني حتى مرض مثلهم واعتل قلبه مثلهم. 

»أسس���ُت جماع���ة لنش���ر اإلحل���اد بتركيا، وكان���ت لنا 
مطبوع���ات صغيرة أذكر منها: ماهي���ة الدين، وقصة تطور 
الدين ونشأته… وبعد هذا فكرنا في االتصال بجمعية نشر 
اإلحلاد األمريكية، وكانت نتيجة ذلك حتويل اسم جماعتنا 

إلى اجملمع الشرقي لنشر اإلحلاد«.

وبعد أن عاد ملصر كان يعاني من نفس الداء وبدأ يجمع 
األموال ويعلن عن عنوان منزله في كتبه )ش���ارع موش���طي 

باشا رقم 23 إسكندرية(.

وبعد أن ذاق اس���ماعيل أده���م طعم اإلحل�اد ودخل هذا 
العال���م املرع���ب اخمليف تظ�اهر أنه س���عيد وأنه مس���تمتع 
بإحل���اده وبحياته وقال: )فأنا ملحد ونفس���ي س���اكنة لهذا 
اإلحل���اد ومرتاحة إليه، فأن���ا ال أفترق من هذه الناحية عن 

املؤمن املتصوف في إميانه(.
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 وتقريًب���ا كل ملح���د يق���ول لك ذلك فهو س���عيد والدنيا 
ف���ي نظره بكل األلوان وهذا في الظاهر بينما هؤالء يعانون 

سقًما شديًدا وهلًعا وقلًقا رهيًبا.

ولم تظهر الفلس���فات العبثية والتش���اؤمية إال من حتت 
رؤوس املاح���دة ولذلك لم يكن غريب�ا على هذا الذي يقول 
أنه س���عيد ومبتهج  أن يعيش تعيًس���ا وتنتهي حياته بطريقة 

مأساوية.

فكيف كانت نهاية حياة إسماعيل أدهم؟؟ 

فف���ي مس���اء الثال���ث والعش���رين من ش���هر يولي���و عام 
1940م وجدت جثة إسماعيل أدهم طافية على مياه البحر 
املتوس���ط وقد عثر البوليس في معطفه على كتاب منه إلى 
رئيس النيابة يخبره بأنه انتحر لزهده في احلياة وكراهيته 
لها، وأنه يوصي بعدم دفن جثته في مقبرة املسلمني ويطلب 

إحراق جسده أيًضا!!.

نعم لقد انتحر اس���ماعيل أدهم ابن التس���عة والعشرين 
ربيعا وهو في ريعان الش���باب وامتاء الطاقة واألمل.. لقد 

قتله اإلحل�اد.
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إسماعيل أدهم احلاصل على الدكتوراه في الرياضيات 
من موس���كو.. املتقن لس���ت لغات.. الذكي األملعي كما يقول 
أحمد حسن الزيات ماذا قدم هذا األملعي ألبن�اء جيله؟  هل 
قدم كتاب���ا واحدا يخدم به أمته ف���ي الرياضيات هل وضع 
مصنفا لترجمة علمية ع���ن الكتب الغربية؟  لم يضع إال ما 
تضعه البعير من الس���قم... لم يض���ع إال كتابات تهجم على 
أمة اإلس���ام لقد باع قضية أمته وص���ار كأمثاله عبًئا على 

أمتنا))).

وقد رد على رسالته هذه: الدكتور أحمد زكي أبو شادي 
برسالة عنوانها: »ملاذا أنا مؤمن؟«. 

ورد عليها: محمد فريد وجدي مبقالة عنوانها »ملاذا هو 
ملحد؟«.

 4-Soren Lovtrup Darwinism: The Refutation of A Myth  )1(
Croom Helm New York1987s.422

)بحث كانت يوما ما داروينية هلارون حييى (
-Francis Hitching The Neck of the Giraffe: Where Darwin 

Went Wrong New York: Ticknor and Fields 1982 p.204 
بحث كانت يوما ما داروينية هلارون حييى 

-ملاذا أنا ملحد
- من مصادر التاريخ اإلسالمي إلسامعيل أدهم ص50
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فمن القدمي مثاًل: ابن الراوندي امللحد 

الذي انتهى حاله إلى أن ألف كتاًبا سماه »الدامغ« يزعم 
أن���ه يدمغ به القرآن!! دمغه الله. فهذا الرجل ذكر املؤرخون 
عنه أنه »كان في أول أمره حس���ن الس���يرة، كثير احلياء، ثم 
انس���لخ من ذلك« وذكروا - أيًضا- ش���يًئا من ذكائه وعقله، 
ولك���ن كما ق���ال الذهبي ف���ي ترجمته »لعن الل���ه الذكاء با 
إمي���ان، ورضي الل���ه عن البادة مع التق���وى«و قال الذهبي 
V ف���ى ترجم���ة اب���ن الراون���دي وكان ي���ازم الرافضة 
واملاحدة..  فإذا عوتب ق���ال: إمنا أريد أن أعرف أقوالهم 

إلى أن صار ملحًدا وحط على الدين وامللة.

وال���ذي يهمنا من ترجمته هو ق���ول الذهبي عنه:  »كان 
يازم الرافض���ة واملاحدة، فإذا عوتب ق���ال: إمنا أريد أن 
أع���رف أقوالهم«!! فكان نهاية هذا التهاون في اجللوس مع 
املبتدع���ة وامللحدين أن أصبح واح���ًدا منهم، بل أجترأ على 

حرمات الله.

۞ ۞ ۞
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الشاعر الكويتي فهد العسكر

وس���أورد أبياًت���ا له تدل عل���ى ذلك؛ لتعلم ح���ال الرجل، 
وتعذر أهله وأقاربه على ما قاموا به. يقول العسكر:

ي
��������������������ا م������������������لء ذه������������������ين �ىت ل�����������ي�����������لىت ذك��������������������ر�ي

ق�����ن�����دي������ي ىس 
أ
ال ظ�����م�����ة  ي 

ن
� وهي 

ب�������ل ال��������������������ق��������������������در  لك����������������ي����������������لىت  ل����������������ي����������������لىت ل 

ٌ وهللا م���ن أل����ف جيل خ�����ي وخ�������ي

ي ن������ب������يي اهل��������������وى ودم�����������������ي  ي 
دي����������������ين أ�ن 

����������ي�����������ي ج
ن

ن أص��������ب��������و ووح����������ي����������ه إ� ح�����������������ي

فق���د ذكر صاحبه عب���د الله األنصاري عنه أنه: »ش���ب 
متديًنا، يؤدي الصاة مع والده في املس���جد، ويحافظ على 
أدائه���ا مع والده ف���ي كل فرض من الف���روض، حتى صاة 
الفجر، فقد كان والده يأخذه معه إلى املس���جد وهو صغير 
الس���ن؛ إلى أن تش���رب الدين في عروقه ودم���ه« ثم أصبح 

مؤذًنا بعد ذلك. 

لكنه بعدها »أغرق في القراءة، واستمر في االطاع على 
مختلف اآلراء واألفكار األدبية واإلجتماعية والسياس���ية… 
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إل���ى أن حت���ول حت���واًل كلًيا ف���ي تفكي���ره، وف���ي نظرته إلى 
احلي���اة، وإل���ى بعض التقالي���د والعادات املوروث���ة؛ ثم أخذ 
يتعاطى اخلمرة التي تغزل بها كثيًرا في شعره، وهكذا، إلى 
أن أصب���ح منعزاًل في أفكاره وآرائه عن بيئته املتدينة، وعن 

اجملتمع احملافظ«.

فنصحه أهله وأقاربه وزجروه عن هذا املس���لك املهلك، 
ولكنه أبى واستكبر، فهجروه واعتزلوه ونبذوه، فلزم العزلة 
واإلنزواء ومعاقرة اخلمر مع من هم على )مش���ربه( إلى أن 
أصاب���ه الله بالعمى وهلك غير مأس���وف عليه. وبعد وفاته 
ل���م يصل علي���ه أحٌد من أهله، وقاموا بح���رق ما وجدوا من 
أش���عاره الت���ي تنض���ح بالكف���ر واالعتراض على ش���رع الله 

واالستخفاف بشعائره.

فذهب هو إلى باطن األرض وحيًدا يحاس���ب عما قدم، 
وذهبت أفكاره وأوراقه إلى رماٍد تذروه الرياح.
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امللحدين عند املوت

فعند املوت تنكش���ف احلقائق، ويصبح الغيب ش���هادة، 
عنئٍذ يخس���ر املبطلون، وكما قال أحمد بن حنبل رحمه الله 

ألهل الزيغ والفساد: »بيننا وبينكم يوم اجلنائز«.

ففي هذا الوقت تظهر املائكة ويأتي أمر ربك، كما قال 
تعالى: ]گ    گ    گ    ڳ    ڳ     ڳ[ ]ق:22[.

1- سيزر بورجيا:  »في حياتي كنت أستعد لكل شيء إال 
املوت،  وأنا اآلن أموت ولست مستعدا لهذا«.
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2- توماس هبس ) فيلس���وف سيلسي(:  »أنا على وشك 
القف���ز في ظام ول���و كنت أمل���ك العالم في ه���ذه اللحظة 

لدفعته لشراء يوم واحد في احلياة«.

3- توم���اس باين )كاتب ملحد عاش ف���ي القرن الثامن 
عش���ر(:  »أرجوك���م التتركوني وحيًدا، يا إله���ي ماذا جنيت 
ألستحق هذا، لو أن لي العالم كله ومثله معه لدفعت به هذا 
الع���ذاب، ال تتركوني وحيًدا ولو تركتم معي طفًا فإني على 

شفير جهنم إني كنت عميًا للشيطان«.

4- الس���ير توماس سكوت )مستشار إجنليزي توفي في 
ع���ام 1594(:  »حتى حلظات مض���ت لم أؤمن بوجود إله أو 
نار، ولكن اآلن أنا أش���عر بوجودهما حقيقة، وأنا اآلن على 

شفير العذاب وهذه عدالة القضاء الرباني«.

5- فولتير ) فيلس���وف فرنس���ي ملحد مات عام 1777( 
موجه���ا كامه للطبيب املعالج فوش���ني: »لقد أهملني الرب 
والناس وس���أعطيك نصف ما عندي إذا أبقيتني حًيا لستة 

أشهر، أنا ميت وسأذهب إلى اجلحيم«.
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 وتق���ول ممرضته: »لو أعطيت كل أموال أوربا فا أريد 
أن أرى ش���خًصا ملحًداعانى مثل���ه وكان يصيح طوال الليل 

طلًبا للمغفرة«.

6- ديفي���د هي���وم )مؤرخ اس���كتلندي وملح���د مات عام 
1776( قال م���ن رآه في موته: »كان يصيح النيران حترقني 

بلهبها، وكان يائًسا وقانًطا لدرجة تثير الشفقة«.

6- نابلي���ون بونابرت )اإلمبراطور الفرنس���ي الذي قتل 
املايني إلش���باع جن���ون العظمة عنده وحب حك���م العالم(:  
قال: »ها أنذا أموت قبل وقتي وأعود إلى باطن األرض وأنا 
اإلمبراطور األعظم،  ش���تان ما بني الهاوي���ة التي أقع فيها 

وبني جنة اخللد«.

7- الس���ير فرنس���يس نيوبرت )رئيس ن���ادي امللحدين 
البريطانيني( قال ملن حول س���ريره وق���ت موته:  »ال تقولوا 
ل���ى ال يوج���د إله، فأن���ا اآلن في حضرت���ه، وال تقولوا لي ال 
يوجد جهنم، فأنا اآلن أحس بأني أنزلق فيها، تعًسا، وفروا 
كامك���م فأن���ا اآلن أضي���ع، إنه���ا النار التي لو عش���ت ألف 



162

حوار مع ملحد...

س���نة لكذبت بها ولو مضت مايني الس���نني ملا تخلصت من 
عذابها، آه؛ آه؛ إنها النار.

8- ديفي���د س���تراوس ) كات���ب ملحد أملان���ي توفي عام 
1874( ق���ال ف���ي موت���ه: »لقد خذلتني فلس���فتي، وأش���عر 
أنن���ي بني فكي ماكينة، ذات أس���نان، ال أدري في أى حلظة 

تطحنني«.

9- ف���ي مقابلة مع مجل���ة »نيوزويك« األمريكية حتدثت 
سفتانا ستالني إبنة الدكتاتور الروسي جوزيف ستالني عن 
حلظة موت أبيها فقالت: »لقد كانت ميتة أبي شنيعة، ففي 
حلظ���ة موته فتح عينيه فجاة، وحملق في املوجودين بنظرة 
جنوني���ة وغاضبة، وأومأ بيده اليس���رى إلى ش���ىء ما يحوم 

فوقنا، وكانت إمياءة تهديد ثم أسلم الروح«. 

10- أنتون ليفي )مؤسس كنيسة عبادة الشيطان ومؤلف 
»إجنيل الشيطان« توفي عام 1997( كان يصرخ عند موته« 
ماذافعلت... لقد ارتكبت خطأ جسيًما، وكان يطلب الصفح 

والغفران من الله تعالى))).

Nairland Forum 1( منقول(
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متنيهم أن يجدوا إلًها:

وه���ذا من أعجب ما يصدر من امللحدين س���واًء كان في 
حياتهم أو عند مماتهم متنيهم أن يكونوا مؤمنني.

وق���د ق���ال فرع���ون: ]ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ       ڄ    ڄ    
ڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃ    چ   [ فعاتب���ه الل���ه بقوله: ]چ    

چ    چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ    

ڎ    ڎ     ڈ    ڈژ    ژ    ڑ            ڑ    ک    ک    ک    ک[ 

]يونس:92-90[.

جاك نيكلس���ون، قال في لقاء ل���ه مع Vanity Fair ال 
أؤمن بالله، لكنني أحسد كل من يستطيع أن يؤمن به...

أما ريتش���ارد داوكنز )زعي���م امللحدي���ن اآلن( اهتز في 
إحلاده وقال: »ال أستطيع أن أجزم أنه ليس في الكون إله«.

ث���م انهار عند مش���هد رآه وق���ال: »يا إله���ي!« وهذا كله 
مشاهد على اإلنترنت.

أما اس���تالني: فقالت عنه ابنته س���فيتانا: »لقد ضعف 
أب���ي في احلرب العاملية الثانية ضعًفا ش���ديًدا، ما دفعه أن 
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يخرج القسيسني والرهبان من سجونهم ليصلوا له من أجل 
النص���ر، وقد تكرر نفس الش���يء منه عند موت���ه، فقد دعا 
بالقسيسيني ليصلوا من أجله وطلب أن يسيروا في جنازته.

أما باس���م البغدادي أش���هر ملحدي الع���رب واملقيم في 
الس���ويد فيقول في لقاء تلفزيوني: »ل���و أنه وجد في الكون 

إله؛ سأكون أول السعداء بذلك.

فقال له املذيع: فكيف وأنت ملحد؟

قال: ألني أمتنى أن أعرف من خلقني وأعبده«.

ق���ال تعال���ى: ]پ    ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ 
]احلجر:2[.

۞ ۞ ۞
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أن نعبد األصنام

اعلم أخي احلبي���ب أن الفنت كبيرة وظلماتها كثيرة، وال 
عاصم منها إال الله، ف���ا تعتمد على عقلك وذكائك فقط؛ 

بل استعن بالله فإنه كما قال الشاعر: 

للفي هللا  من  عون  يكن  مل  إذا 

اده اج�ىت عليه  ي 
ين ج �ي ما  أول  كن 

وقد أدرك الرسل واألنبياء هذه احلقيقة، فقال إبراهيم 
علي���ه الس���ام متوس���ًا إل���ى رب���ه ]ڤ    ڤ     ڤ    ڦ    

ڦ[ ]إبراهيم:35[.
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 ُّ
َ َحي

وكان من دعاء النبي  صباًحا ومساًء: »�ي
ِسي 

ْ
ف
َ
 ن

َ
ي ِإل ِ

ين
ْ
ِك

َ
 ت

َ
، َول

ُ
ه
َّ ُ
ي لك ِ

�ن
ْ
أ

َ
ْصِلْح ِلي ش

َ
 أ

ُ
ِغيث

َ
ْس�����������������ت

َ
 أ

َ
ِتك ْحَ َ

وُم �جِ يُّ
َ
َ ق

�ي

ا«. ً
َبد

َ
ٍ أ

ن ْ
�ي
َ
 ع

َ
ة

َ
ْرف

َ
ط

وللنجاِة من هذه الفنت وغيرها؛ فانظر في هذه النصائح 
من الله ورسوله غير ما ذكرنا من الدعاء سالًفا.

1- املسارعة في كل عمٍل صالح:

فإن العمل الصالح يقوى القلب كما يقوي الغذاء البدن، 
وإن املس���لم لفي صراع مع الفنت، كأبط���ال املصارعة وقت 

تنافسهم، فاالنتصار في ذلك لألقوى، والعزة ملن سبق.

فَع���ْن أَِبي ُهَريَْرةَ  أَنَّ َرُس���وَل اللِه  َقاَل: 
ا 

ً
ِمن

ْ
 ُمؤ

ُ
ُجل ، ُيْصِب�����������������ُح الرَّ ِلِ

ْ
ظ ُ ْيِل الْ

َّ
 الل

ِ
ع

َ
ِقط

َ
ا ك

ً
ن
َ
اِل ِفت َ

ْ
ع

َ أ ْ
ل ِدُروا �جِ َ

»�ج
 ِبَعَرٍض ِمَن 

ُ
ه

َ
ِفًرا، َيِبيُع ِدين

َ
ا َوُيْصِب�����������������ُح ك

ً
ِمن

ْ
ِْسي ُمؤ ْو �يُ

َ
ِفًرا، أ

َ
�����������������ِسي ك ْ

ُ
َو�ي

َيا«. ْ
ن

ُّ
الد

)ب���ادروا باألعم���ال فتن���ا( معن���ى احلدي���ث احلث على 
املبادرة إلى األعمال الصاحلة قبل تعذرها واالشتغال عنها 
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مب���ا يحدث من الفنت الش���اغلة املتكاث���رة املتراكمة كتراكم 
ظام الليل املظلم ال املقمر())).

2- اجتناب الفنت:

من باب الوقاية خيٌر من العاج، فكم من رجٍل كان سليم 
القلب وما أمرضه إال الفنت، وكم من رجل ثابٍت وما اهتز إال 

افة(. بعد ما رأى شبهة )فإن الفنت خطَّ

وكما جاء في األثر: »الفنت حواذة القلوب«.

ويأتي���ك ق���ول الص���ادق املص���دوق، ق���ال َرُس���وَل اللَّ���ِه 
َب 

ِّ
ْن ُجن َ  لَ

َ
ِعيد  السَّ

َّ
، ِإن

نَ ِف�ىتَ
ْ
َب ال

ِّ
ْن ُجن َ  لَ

َ
ِعيد  السَّ

َّ
: »ِإن

ا«))). ً
َواه

َ
َ ف َص�جَ

َ
َ ف

ِ�ي
ُ
ْن اْبت َ ، َولَ

نُ ِف�ىتَ
ْ
َب ال

ِّ
ْن ُجن َ  لَ

َ
ِعيد  السَّ

َّ
، ِإن ِ

ن ِف�ىتَ
ْ
ال

3- اجتناب مجالسة املبتدعني:

نة أساس الضال. فإن البدعة أساس الكفر، وترك السُّ

فم���ن ذل���ك: قول اب���ن عب���اس L: »ال جتالس أهل 
األهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة للقلب«.

)1( ]رشح حممد فؤاد عبد الباقي[
)2( صححه األلباين »سنن أيب داوود )275(«.
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ومن ذل���ك: قول عمرو بن قيس املائ���ي: »كان يُقال: ال 
جتالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك«.

وم���ن ذلك: قول اإلمام أحمد وقد ُذكر عنده أهل البدع: 
»ال أحب ألحد أن يجالسهم وال يخالطهم وال يأنس بهم، وكل 
من أحب الكام لم يكن آخر أمره إال إلى بدعة؛ ألن الكام 
ال يدعو إلى خير، عليكم بالس���نن والفقه الذي تنتفعون به، 

ودعوا اجلدال وكام أهل البدع واملراء«.

وذك���ر في مس���نده V حدي���ث الدجال وق���ول النبي 
تيه 

أ
لدجال فلينأ عنه، فإن الرجل �ي  عنه: »من مسع �ج

به حيىت يتبعه«.
ُ

ا معه من الش ال به �ج ن ا �ي
ن

سب أنه مؤمن، � وهو �ي

 فق���س هذا - رعاك الله - بحال من يجالس أهل البدع 
والزيغ ويتضلع من كتبهم مدعًيا أنه يثق بنفس���ه!! س���اخًرا 

من حتذيرات أهل اإلسام.
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 َصاِحِب 
ِّ ُ

ْن ك
َ
 ع

َ
ْوَبة

َّ
َب الت َ ج

َ
 هللا ح

َّ
قال النبي : »ِإن

ٍة، حيىت يدع بدعته«))).
َ
ع

ْ
ِبد

وه���ذا ِلَما في صاح���ب البدعة من مفارقة رس���ول الله 
 ومخالفته لطريق الهدى الذي كان عليه.

ق��ال أبو أيوب الس��ختياين: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاًدا إال 

ازداد بها من الله بُعًدا.

وج��اء يف )األث��ر(: م���ن جال���س صاح���ب بدعة نُزع���ت منه 

العصمة وُوِكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد 
مشى في هدم اإلسام.

۞ ۞ ۞ 

بإسناد  الطرباين  ورواه   ، أنس  عن   )54( والرتهيب«  الرتغيب  »صحيح   )1(
والضياء  الطرباين  رواه  وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص«،  النبي  »حجة  يف  األلباين  وصححه  حسن، 

املقديس يف »األحاديث املختارة« بسند صحيح.
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واجتنبوا رفقاء السوء

فكم برفيق الس���وء زلت ق���دٌم بعد ثبوتها وضل قلب بعد 
ه���ًدى كان علي���ه، فإن الصاحب س���احب، وامل���رء على دين 
خليل���ه، فالينظر أحدكم من يخال���ل، وقد يكون هذا اخلليل 
زميل دراس���ة أو جاٌر في املس���كن، واألخط���ر من ذلك اآلن 
مواق���ع التواص���ل االجتماعي مب���ا فيها من كي���د الكائدين 
ومكر املاكرين، نس���أل الله أن يعصمن���ا وإياكم من الفنت ما 
ظهر منها وما بطن وأن يقينا وأبنائنا وبناتنا من ش���ر رفقاء 

السوء وأصحاب الضال.

وصية مودع:

وَع���ِن الِْعْربَاِض بِْن َس���اِريََة، َق���اَل: َصلَّى ِبنَا َرُس���وُل اللَِّه 
بْ���َح، َفَوَعَظنَ���ا َمْوِعَظ���ًة بَِليَغًة، َذَرَف���ْت ِمنَْها   الصُّ
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الُْعيُ���وُن، َوَوِجلَْت ِمنَْه���ا الُْقلُوُب، َفَقاَل َقاِئٌل: يَا َرُس���وَل اللَِّه، 
ٍع، َفَأْوِصنَا. َكَأنََّها َمْوِعَظُة ُمَودِّ

ا 
ً

ْبد
َ
 ع

َ
ن

َ
 ك

ْ
ِة، َوِإن

َ
اع

َّ
 َوالط

ِ
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ل
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َ
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۞ ۞ ۞
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