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قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية

دة: بني يدي الكتاب: اإلحلاد ظاهرٌة قديمٌة ُمتجدِّ
اإلحلاُد، أي إنكار وجود اخلالق واملدبر للكون، ليس ظاهرًة جديدًة 
عرب   – وإنما  املعاصرة،  الغربي�ة  احلضارة  يف  العلوم  بتطور  مرتبطًة  أو 
التاريخ وإىل اآلن – ُوجَد من ُينكر وجود اخلالق )عز وجل(، ويرفض 
ذلك،  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  بالغيب..  لإليمان  األنبي�اء  دعوة 
الدني�ا  حياتن�ا  إال  هي  ما  }وقالوا  الناس،  من  فئة  عن  يتحدث  وهو 
إال  هم  إن  علم  من  بذلك  لهم  وما  الدهر  إال  يهلكنا  وما  وحنيا  نموت 

يظنون{ ]اجلاثي�ة: اآلية ]]].

باجلهل،  يّتصفون   - القرآن  حسب   - الدهريون  وهؤالء 
هم  }إن  الظن،  على  ويعتمدون  علم{،  من  بذلك  }مالهم 
معارف  وجود  تعين  قد  الظن  إىل  واإلشارة  يظنون{.  إال 
هؤالء  عليها  يرتكز  وشبهات،  ونظريات  وآراء  وأفكار 
الدهريون الُمنكرون لوجود اخلالق وعالم الغيب، لكنها 
الرتّدد بني  معارف ظني�ة، والظن كما هو معلوم يدل على 
الوجود وعدمه، والشك وعدم اليقني.. إلخ، لذلك يؤكد القرآن 

على حقيقة }إّن الظن ال يغين من احلق شيئ�ا{ ]يونس: اآلية 6]].

وظاهرة اإلحلاد اليت واجهها األنبي�اء وُدعاة اإليمان عرب العصور، ال 
العلم  الغربي�ة وما حققه  تفتأ تتجّدد ُكل حني، ومع ظهور احلضارة 
فيها من اكتشافات مذهلة، جعلت ظاهرة اإلحلاد ُتطلُّ برأسها من 
الذين  الماديني،  والفالسفة  الطبيعة  علماء  بعض  يد  على  جديد، 
للرتويج  العلمية  والفرضيات  النظريات  بعض  من  سينطلقون 

لإلحلاد وُمعاداة اإليمان باهلل واألديان..

وكما ُوجَد من َردَّ على مالحدة األزمنة السابقة، فقد تصّدى عدٌد 
من العلماء واملفكرين ملالحدة هذا العصر، فناقشوا أدلتهم، وفّنُدوا 
وما  نظرياتهم  تهافت  وكشفوا  أيًضا،  والعلم  بالعقل  شبهاتهم، 

يرتكزون عليه من ظنون إلثب�ات اإلحلاد.. 

املصري  الباحث  ملؤلفه  اإلحلاد«،  »وهم  الكتاب  هذا  يأيت  هنا  من 
امللحدين،  شبهات  على  الّرد  يف  كمساهمٍة  شريف،  عمرو  الدكتور 

قراءة في كتاب 

»َوهُم اإللحاد«
لمؤلفهد. عمرو شريف

محمد تهايم ذكري
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قراءة يف كتاب

وللوقوف يف وجه موجة اإلحلاد، اليت بدأت 
جتتاح بعض األوساط الفكرية والشبابي�ة، 
الغزو  نتيجة  واإلساليم،  العريب  عاملنا  يف 
اليت  الناعمة،  واحلرب  والعوملة،  الثقايف 
ها الغرب على األديان بشكل عام، على  يشنُّ

اإلسالم على وجه اخلصوص.. )ص 9(.

َوْهُم اإلحلاد: بيُت العنكبوت!!

عنوانه،  من   – فعاًل   – ُيقرأ  الكتاب  هذا 
لوصف  “وهم”  لكلمة  املؤلف  واختي�ار 
عليها  يرتكز  اليت  والنظريات،  اآلراء 
والبعث  اخلالق  وجود  إلنكار  املالحدة 

االختي�ار  هذا  عام،  بشكل  الغيب  وعالم 
عميقة  وإشاراٍت  ذكية،  داللة  من  يلو  ال 
التشّوه  أشكال  من  شكٌل  هو  فالوهم  األثر، 
للحوادث  أو خاطٌئ  أو تفسرٌي سّيٌ  احليس، 
فساد  إىل  حتًما  ي  ُيؤدِّ املوضوعية،  والوقائع 

التصور واالعتقاد!؟

املعاصر،  اإلحلاد  واقع  بالفعل  وهذا 
حيث ُيعاين دعاته من اضطراب وتشويش 
قراءة  يف  منهيٍج  وتن�اقٍض  الرؤية،  يف 
وفرضياته  العليم  البحث  نت�اجئ  وحتليل 

وُمكتشفاته.. 

حكًما  للقارىء  ُيقدم  العنوان  كان  وإذا 
مسبًقا على ظاهرة اإلحلاد بموصفها وهًما، 
فإّن ما ُيمي هذا الكتاب، هو إحاطته بمجمل 
اليت  املعاصرة،  )الّشبهات(  النظريات 
منه  محاولة  يف  اليوم،  املالحدة  عليها  يرتكز 
موضوعية،   – علمية  بمنهجية  عليها،  للّرد 
احُلكم  إىل  املطاف  نهاية  يف  يصل  جعلته 
نسيجها  يف  أوهُن  أوهام،  مجرد  بأنها  عليها 

من بيت العنكبوت!؟

فما هي أهم هذه النظريات أو 
الشبهات؟ وكيف ناقشها ورّد عليها 

املؤلف؟

أواًل: وهُم التن�اقض بني الدين والعلم

حُياول املالحدة اليوم إثب�ات هذا التن�اقض 
عن  األديان  ُبعِد  على  للتأكيد  واالختالف، 
املعتقدات  أّن  واالدعاء  العلمية،  احلقائق 
وخرافات،  أساطري  محُض  هي  الديني�ة 
العليم  البحث  وجه  يف  تقف  ال  وادعاءاٌت 
على  الكاتب  رّد  وقد  التجريبي�ة..  وحقائقه 
هذه املغالطات بتساؤالت مهمة، كشف من 

خاللها تهافت هذه االدعاءات..

ما هي احلقائُق العلمية الثابت�ة اليت 
ختتلف مع املعتقدات الديني�ة؟ 

حيتضنه  ما  بالدين  املقصود  كان  إذا  نعم، 
واملسييح،  اليهودي  الديين،  الفكري  الرتاث 
من  الوضعية،  األديان  من  عدد  وتراث 
يف  الكنسية  موقف  أو  وأساطري،  خرافات 
هذه  فإّن  للعلم،  املعادي  الوسطى  القرون 

رها على أرض الواقع.. االدعاءات لها ما ُيربِّ

أما تعميم ذلك احُلكم على جميع األديان، 
»اإلسالم”  هو  فهذا  صحيح،  غري  فهذا 
العقل  وإعمال  التفكر  إىل  به  املؤمنني  يدعو 
}قل  واألنفس:  الكون  يف  والنظر  والبحث 
اخللق{  بدأ  كيف  فانظروا  األرض  يف  سريوا 
كذكر  عبادًة  التفكر  يعترب  بل   ،[[0 اآلية  ]العنكبوت: 

وقعوًدا  قياًما  هللا  يذكرون  }الذين  هللا: 
وعلى جنوبهم ويتفكرون يف خلق السماوات 
باطاًل سبحانك  ربن�ا ما خلقت هذا  واألرض 

فقنا عذاب النار{ ]آل عمران: اآلية ]9]].

ُيقتل  لم  اإلسالمية،  احلضارة  تاريخ  ويف 
الطبيعة،  قوانني  الكتشافه  عاِلٌم  ُيعّذب  أو 
أما  فروعه.  جميع  يف  مزدهًرا  العلم  كان  بل 
 بني العلم 

ٌ
إذا ُوجد تن�اقٌض ظاهٌر أو اختالف

الثابت�ة  والدين، فلن يكون بني حقائق العلم 
بني  االختالف  يقع  قد  وإّنما  الدين،  وثوابت 
الفرضيات  أو  العلمية  النظريات  بعض 
الظني�ة، وبعض املعلومات الواردة يف الرتاث 
الديين، اليت قد تكون هي األخرى ظني�ًة من 

حيث مصدرها أو فهمها وتفسريها!!

أّن  املالحدة  ُيفسر  كيف  أخرى،  جهٍة  من 
النسبة الكربى من العلماء والفالسفة – عرب 
باهلل  املؤمنني  من  هم   – اآلن  وإىل  التاريخ 
العلماء  صفوف  يف  املالحدة  وأّن  وبالغيب، 
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وبالتايل،  قليلون!؟  ِشرذمٌة  هم  والباحثني 
العلم  أّن  أو  الدين،  مع  العلم  تن�اقض  عاء  فادِّ
أشدِّ  من  الغيب،  وعالم  اخلالق  وجود  ينفي 

أوهام املالحدة ُمخالفًة للعلم والواقع.. )ص 58-57(.

َوَوْهُم  الكبري  الكوين  االنفجار  ثانًي�ا: 
االستغناء عن اخلالق

الغرب  يف  العلماء  عليه  اّتفق  ما  أهمِّ  من 
هوكينغ  ستيفن  رأسهم  وعلى  اليوم، 
أزلًيا  ليس  العالم  أّن  املشهور،  الفييايئ 
مستمر  تمدٍد  يف  وهو  بداية  له  حادًثا،  بل 
االنفجار  مع  كانت  البداية  وأّن   .)59 )ص 
“املفردة  اسم  عليه  أطلقوا  لما  العظيم، 
نت  تكوَّ االنفجار  هذا  ومن   ،”Singularity

املجرات والكواكب واألرض، وبدأ الزمان.. 

لكن اختلفوا يف اإلجابة على أسئلٍة مهمة، 
من  ظهرت  اليت  “املفردة”  هذه  مصدر  ما 
العدم؟ ولماذا انفجرت يف تلك اللحظة اليت 
الطبيعة  قوانني  مصدُر  وما  فيها؟  انفجرت 

هت نشأة الكون؟  اليت وجَّ

أّن  »طالما  أنه  يرى  مثاًل  هوكينغ  ستيفن 
واضح..«،  اخلالق  دور  فإّن  بدايًة،  للكون 
بشكل  بنفسه  مكتفًيا  الكون  كان  إذا  لكن 
كامل، وليس له حدود أو حواف، بدون بداية 
أو نهاية، فإّن اإلجابة تب�دو غري واضحة، فما 

هو دور اخلالق؟ 

يف  االتفاق  حيث  املغالطة،  تظهر  وهنا 
االختالف  ويقُع  بداية(،  )للكون  املقدمات 
يف النت�اجئ أو الفرضيات اجلديدة، اليت حتاول 
احلياة  نشأة  يف  الدقيق  الضبط  هذا  تفسري 
تفاصيله،  جميع  يف  الواضحة  والغائي�ة 

قانون  وجود  وغريه،  هوكينغ  افرتض  حيث 
الكون  جعلت  اليت  أخرى،  وقوانني  اجلاذبي�ة 
السؤال  ُيطرح  وهنا  بنفسه،  نفسه  يلُق 
الذي ال إجابة علمية أو منطقية عليه، كيف 
وكيف  الكون؟!  على  سابقٌة  قوانني  ُتوجد 
الكون؟ ومن وضع  اليت حتكم  الغائي�ة  ُنفسر 

هذه القوانني الصارمة والدقيقة؟ 

قد  الكريم  القرآن  كان  التساؤل  وهذا 
غري  من  خلقوا  }أم  بقوله:  قبل،  من  طرحه 
يشء أم هم اخلالقون{ ]الطور: اآلية 5]]، }إن ربكم 

هو اخلالق العليم{ ]احلجر: اآلية 86].  

}وما  عشوائي�ة،  وال  ُصدفة  وال  عبث  فال 
بينهما  وما  واألرض  السماوات  خلقنا 
كل  من  فيها  }وأنبتن�ا   ،[[8 اآلية  ]الدخان:  العبني{ 

يشء موزون{ ]احلجر: اآلية 9]]. 

نقول  دفة«،  الصُّ »إنها  املالحدة  قال  وإذا 
املّرات،  باليني  الصدفة  تتكرر  عندما  لهم: 
ال ُتصبح قانوًنا وُسّنًة، وراءها غاية وهدف، 

َ
أ

وخالق ُمدبر حكيم وضعها!!.

»نظرية«  عن  نتحدث  وحنن  ذلك،  ُكل 
االنفجار العظيم، أو الكبري، »نظرية«، وليس 
يعلم  أحد  فال  عليها،  ُمجمٌع  مطلقًة  حقيقًة 
والقرآن  ومىت؟  اخللق  بدأ  كيف  اليقني  علم 
أشهدتهم  }ما  قائاًل:  ذلك  إىل  ُيشري  الكريم 

خلق السماوات واألرض{ ]الكهف: اآلية]5].   

ثالًثا: تطوٌر عشوايئ أم خلٌق يف 
ْحَسِن تقويم؟

َ
أ

بعد قرون عن ظهور نظرية التطور، على 
يد العالم الربيطاين الشهري دارون، فإن هذه 

 إىل مصاف احلقيقة 
َ

النظرية اليت لم َتْرق

العلمية املطلقة، ُتعاين من أزمة. وأنصارها 
عاجزون عن اإلجابة على عشرات األسئلة 

املطروحة على أركانها الثالثة: األسالف 
املشرتكة للكائن�ات، الطفرة العشوائي�ة، 

واالنتخاب أو االنتقاء الطبيعي، ألّن 
مليار طفرٍة عشوائي�ٍة إذا 
كان بمقدورها 

أن ُتوجد 
لنا إنساًنا »ذكًرا« 
من خلية واحدة، يساعدها 

قانون االنتخاب الطبيعي، فكم حنتاج من 
مليار طفرٍة أخرى إلجياد إنساٍن “أنىث”؟ 

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية
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العشوائي�ة  الطفرة  هذه  ذت 
ّ

اخت وكيف 
على  احلية  الكائن�ات  صالح  يف  غائًي�ا  مساًرا 
األرض بشكل عام؟ ويف صالح اإلنسان على 

وجه اخلصوص؟ 

اجلواُب املنطقي والعقالين الوحيد، هو 
ما جنده يف القرآن واضًحا عندما 

يتحدث عن اإلنسان 
)آدم(، 

الذي ُخلق يف 
أحسن تقويم، ليكون 

خليفًة هلل يف األرض، وقد سّخر له ما 
فيها لُيحقق أهداف هذا االستخالف وغاياته..

أحسن  يف  اإلنسان  خلقنا  }ولقد  اخللق: 
تقويم{ ]التني: اآلية ]].

االستخالف: }وإذ قال ربك للمالئكة إين 
جاعل يف األرض خليفة{ ]البقرة: اآلية 0]].

السماوات  يف  ما  لكم  }وسخر  التسخري: 
وما يف األرض جميعا منه{ ]اجلاثي�ة: اآلية ]]].

ضريب�ة َوهِم اإلحلاد

يف  شريف  عمرو  الدكتور  يميض  وهكذا 
صروح  هادًما  الُملحدين،  أوهام  مناقشة 
كالسراب  أوهام،  على  الُمؤسسة  اإلحلاد، 
ينقض  ماًء..!!  الضمآن  حيسبها  بقيعة، 
أوهام املالحدة وهًما وهًما.. فاإليمان الديين 
الصحيح والنقي ليس أعىم، بل هو الهداية 
الروح  وسكين�ة  النفس  طمأنين�ة  عينها، 
والبحث  والعلم  واآلخرة..  الدني�ا  ونعيمها يف 
قوانني  سيكشف  أنه  ِعَي  ادُّ الذي  العليم، 
الوجود جميعها، وسيقدم للبشرية احلقيقة 
املطلقة بعيدًة عن األديان، هذا العلم يتخبط  
اليوم وبعد خمسة قرون يف نظريات ينقُض 
كنيسِة  »كهنُة  يتمكن  ولم  بعًضا،  بعضها 
العلم« من تقديم رؤيٍة واضحٍة أو متكاملٍة 

عن الكون واإلنسان!!

انتهت  قد  بعدها  وما  احلداثة  هي  وها 
للمعىن  فاقدٍة  غامضة،  نسبي�ٍة  باعتن�اق 
يف  البشري  العقل  معها  ضاع  والهدف، 
الرغبات  وكهوف  اجلزئي�ات،  تفاصيل 

والشهوات احليواني�ة!!

وإذا كان الدين خطريًا، كما يّدعي املالحدة 
واحلروب،  العنف  إىل  يؤدي  ألنه  اليوم، 
والرأسمالية  اليوم  المادية  فالعلماني�ة 
ويدمر  احلروب،  يصنع  من  هي  املتوحشة 
بالتلوث  الصغري،  الكوكب  هذا  على  احلياة 

واالستغالل الُمفرط  لرثواته الطبيعة..!!

قد  وأهله  اإلحلاد  كان  إذا  وأخرًيا، 
البشر،  من  املاليني  وقتل  إبادة  يف  تسّببوا 
 ،)[[[ )ص  املؤمنني  على  بالقوة  لفرضه 
وجه  على  اإليمان  وعلماء  املؤمنني  فإّن 
هؤالء  مع  حوار  بفتح  ُمطالبون  اخلصوص 
جتتاح  اليت  اإلحلاد  ظاهرة  ملواجهة  املالحدة، 
واحلوار،  املنطق  بقوة  مناطقنا..  بعض 
والعلمية.  العقلية  والرباهني  األدلة  وتقديم 
وقيمها  اإللهية،  األديان  لتحريف  والتصدي 
ذِج  السمحة واملتعالية، من طرف بعض السُّ
رجال  طرف  من  استغاللها  أو  أتب�اعها،  من 

السياسة والسلطة..!!
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