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אאא 
 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وبعد

يمر عرصنا يف بحر متالطم من الشبهات التي تزلـزل كيـان الـنفس وتربـك 
سري العقل, عرص أضحى فيه اإلنسان عالمة للتيه ورمزاً للضياع, وزاد هذا البالء 

خترصته وسائل التواصل احلديثة يف رسعة نقل الشبهة, فهي كالطري يتخطـف ما ا
 .!القلوب فيغرقها يف بحور الشك ويذهب عنها برد اليقني بضغطة زر

و اشــتبكت هــذه العنــارص مــع غلبــة املــزاج املــادي عــىل اإلنســان بفعــل 
ر; ممـا أضـعف ـاالنتصارات العلمية ومتكن النزعة االستهالكية مـن حيـاة البشـ
 .صلتهم بمنابعهم الروحية وأضعف طلب التحصني يف قلوهبم

يف بـروز النزعـة اإلحلاديـة يف املجتمعـات  )١(صبت هـذه األسـباب وغريهـا
الغربية وتبعاً يف جمتمعاتنا وأصبح صوهتا يتصاعد حماوالً أن جيد له قلبـاً فيخـرب 

سه القـدرة عـىل صفاءه أو عقالً فيبعثر استقامته, فكان لزاماً عىل كل من جيد يف نف
معاجلة هذه األزمة أن ال يتوانى عن تقديم مـا عنـده لـريد قلبـاً جائعـاً إىل راحـة 
واطمئنان, ويسكت شبهاً تُطل برؤوسها السوداء فتفتك بسـالمة الفـرد وتعبـث 

 . باستقرار املجتمع
لكل هذا كانت هذه الورقات التي أحاول من خالهلا جتاوز حالـة رد الفعـل 

ا للتأصيل من قوة يف رد الشبهات قبل وقعها, ووقع اختياري عـىل إىل التأصيل; مل
أداة قرآنية يف غاية القوة واجلامل وهي أداة املحكامت التي سأختذها قبلتي يف الـرد 

 .عىل ضعف اإلحلاد وشبهاته
 
 
 

                                                 
 .٤٩−٢٦كتاب, صفحة ملزيد من معرفة األسباب يراجع كتاب الدكتور هشام عزمي, اإلحلاد للمبتدئني, دار ال) ١(
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 أبيض
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א 
ي واالصـطالحي, ثـم مقدمة تعريفية يف أداة املحكامت من حيث معناها اللغـو ●

  .تقديم مسوغات للتعريف الذي تم اختياره لبناء البحث عليه
  :أمهية أداة املحكامت, و تأيت من عدة زوايا ●

 .أهنا أداة قرآنية ونبوية −١
 .قلة ما كتب يف هذا الباب عىل أمهيته يف رد أصول الشبهات ومبانيها −٢
ملباحـث واملعـارف احلديثـة أهنا أداة يمكن تطويرها لتشمل كثـرياً مـن ا −٣

 .والقديمة
 :أصلها واستمدادها ●

 .االستمداد النقيل املتمثل بالقرآن والسنة −١
االستمداد العقيل املعتمد عىل فطرية هذه األداة وأمهيتها التساق العقـل  −٢

 .مع أحكامه
 :أثرها عىل أمن الفرد من عدة جوانب ●

 :األثر العقدي ويشمل −١
 .حمكم للبرشية مقارنة باإلحلادالدين كأصل  )أ ( 
 حمكم يف حياة البرش مقارنـة بفـوىضالغاية و البحث عن املعنى كأصل  )ب(

 .اإلحلاد −ه تشابم  −
 .أثر أداة املحكامت يف احلفاظ عىل االتزان املعريف عند الشخص)ج ( 
ي وسـالمة الصـدر ـاألثر النفيس وقيمة أداة املحكامت يف االتزان النفس −٢
 .فرادعند األ

 :أثر أداة املحكامت عىل أمن املجتمع ضمن عدة جوانب ●
اجلوانب األخالقية ورد الشبهات املثارة حول األخـالق باسـتخدام أداة  −١

 .املحكامت
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أثر أداة املحكـامت يف محايـة املجتمـع مـن األفكـار الوافـدة بـام تقدمـه  −٢
  .اللشخص واملجتمع من أسس متينة لرد متشاهبات األفكار ألصوهل

قيمة أداة املحكامت يف احلفاظ عىل أمن ومتاسك املجتمع, من خـالل مـا  −٣
 .تصنعه من اتساق فكري ومشرتك جمتمعي

فصل تطبيقي أرد فيه عىل شبهات متعلقة بعلم األحياء والفيزياء وغريهـا  مـن  ●
 .خالل أداة املحكامت
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אא 
אא 

אא 
 : التعريف اللغوي

أحكمت اليشء فاستحكم صار حمكامً واحتكم األمر «: جاء يف لسان العرب
ومنـه حكمـة . ..ء أحكمه كالمها منعه مـن الفسـادواستحكم وثق, وحكم اليش

 .»الدابة سميت هبذا املعنى ألهنا ترد الدابة
 .)١(اختالف فيه و ال اضطراباملحكم الذي ال : وقال

بناء حمكم أي ثابت يبعد اهندامه , أحكمه أتقنـه : وجاء يف القاموس املحيط«
 .)٢(»ومنعه من الفساد

 :التعريف االصطالحي
عام وخاص, فأما اخلاص فالذي يراد بـه خـالف : املحكم يطلق بإطالقني«

ذلك احلكم ناسخا  املنسوخ, وهي عبارة علامء الناسخ واملنسوخ سواء علينا أكان
أم ال, فيقولون هذه اآلية حمكمة وهذه اآلية منسوخة, وأما العام فالذي يعنـى بـه 
ُ الواضح الذي ال يفتقر يف بيان معناه إىل غريه, فاملتشابه باإلطالق األول هو  البنيِّ
املنسوخ وباإلطالق الثاين الذي ال يتبني املراد به مـن لفظـه كـان ممـا يـدرك مثلـه 

والنظر أم ال وعىل هذا الثاين مداركُ كالم املفرسين يف بيان معنى قول اهللا بالبحث 
تٌ ﴿: تعاىل ـامَ ْكَ ـاتٌ حمُ هُ آَيَ نـْ يْـكَ الْكِتَـابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ , )٧: آل عمـران( ﴾هُ

: ويدخل حتت املتشابه واملحكم باملعنى الثاين ما نبَّه عليه احلديث من قـول النبـي
فـالبنيّ هـو املحكـم وإن كانـت  »احلرام بنيّ وبينهام أمور مشتبهاتاحلالل بنيّ و«

وجوه التشابه ختتلف بحسب اآلية واحلديث, فاملعنى واحد ألن ذلـك راجـع إىل 
 ).٧٧٢−٣/٧٧٠(لسان العرب, ابن منظور, دار إحياء الرتاث العريب, مادة حكم ص) ١(                                                 

 ).١٤١٥(القاموس املحيط مادة حكم ) ٢(
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د املنسوخُ واملجمـل والظـاهر والعـام  فهم املخاطب وإذا تؤمل هذا اإلطالق وجِ
ام أنّ الناسـخَ ومـا ثبـت واملطلق قبل معرفة مبيِّناهتا داخلةً حتت معنى املتشـابه كـ

م ص واملقيَّد داخلةٌ حتت معنى املحكَ ل واملخصَّ َ واملؤوَّ ه واملبنيَّ  .)١(»حكمُ
 :التعريف املختار

كل ثابت بأدلـة يقينيـة, « :ويعرفه الدكتور الرشيف حاتم العوين املحكم بأنه
لل تقانه وقوة بنائه الفكري, ويكون اخلإعاصامً للفكر من االنحراف لشدة  يكون

 .)٢(»فيه سببًا يف اخللل يف التفكري
 :تعريف الدكتور الرشيف حاتم لعدة مسوغاتوكان اختياري 

 .أنه عام يدخل فيه املباحث القرآنية والكونية واإلنسانية −١
ر, ـأهم حمور ومنطلق يف حيـاة البشـ −أي مفهوم احلق  −تشكل احلقيقة  −٢

ولن تقر أخالق, ولن يُعرف صحيح فبدون نظامٍ حمكمٍ يقيني لن تستوي املعرفة, 
 .من سقيم وكل هذا يتضمنه التعريف

القول املضاد لليقني الذي هو أس التعريـف وانعدامـه يـؤدي إىل نسـبية  −٣
 .نه قول متناقض بذاتهإيُدخل صاحبه يف إشكال عميق; حيث احلقيقة و

 فيتضح من خالل هذه املسوغات القيمة املنهجية هلذا التعريف حيث يتجاوز
التعريف االجرائي املختص يف مباحث األصـول ويوسـع داللتـه; ممـا يتـيح لنـا 
توسيع مناطق االشتغال التي يمكن أن حتاكمها هذه األداة يف أثناء رحلة اإلنسـان 

 .يف البحث عن معنى لوجوده
 
 

                                                 
الشيخ عبد اهللا دراز, دار الكتـب العلميـة, : ام أيب إسحاق الشاطبي, برشحـة لإلمـريعـول الشـات يف أصـاملوافق) ١(

 .٦٣/٣ص 
اتم العوين, املُحكامت صامم أمن األمة و أساس الثبات, اإلدارة العامة لإلعالم و الثقافة, إدارة الثقافـة الرشيف ح) ٢(

 .٨هـ, ص ١٤٣٢و النرش, سلسلة دعوة احلق كتاب حمكم 
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אא 
 :أهنا أداة قرآنية ونبوية −١

ناك مفاصلة ورصاعاَ بـني العقـل يعتقد البعض بناء عىل مقدمة مغلوطة أن ه
والنقل, وبناء عليه جيعل النص القرآين والنص النبوي خارج نطاق املحاجة, وأن 
هذه األدلة داخلة يف نطاق اإليامن وال دخل هلا يف املباحث العقلية, وهذه النظـرة 

 :خاطئة من عدة أوجه
ن وهذه األمور هي مـن أن اهللا تعاىل جعل كتابه الناطق باحلق واحلاكم بامليزا) أ ( 

انَ اهللاُ﴿ :قال تعاىل, أساس املحاجة واملجادلة ِيزَ املْ قِّ وَ لَ الْكِتَابَ بِاحلَْ زَ ي أَنْ  الَّذِ
يبٌ  رِ ةَ قَ اعَ لَّ السَّ يكَ لَعَ رِ دْ ا يُ مَ  ).١٧: الشور( ﴾وَ

بـاحلق (يعنـي القـرآن قولـه «: يقول اإلمـام الطـربي يف تفسـري هـذه اآليـة
هـذا مـن حيـث . )١(ي بني النـاس باإلنصـافـهو العدل ليقض , وامليزان)وامليزان
 :ومن حيث التطبيق يقول الطاهر ابن عاشور .»التأصيل

قد علمتم أن من مجلة حماجة املرشكني يف اهللا ومن أشدها تشغيباً يف زعمهـم «
اجتهم بإنكار البعث كام يف قوهلم مْ إِذَ ﴿: حمُ نَبِّئُكُ لٍ يُ جُ ىلَ رَ مْ عَ لُّكُ دُ لْ نَ لَّ هَ تُمْ كُ قْ زِّ ا مُ

يدٍ  دِ قٍ جَ لْ مْ لَفِي خَ قٍ إِنَّكُ َزَّ ىلَ اهللاِ )٧(ممُ َ عَ ةٌ أَفْرتَ نـَّ هِ جِ ا أَمْ بـِ بً ذِ  ,)٨−٧: سـبأ( ﴾ كَ
 : وقال شداد بن األسود

 .وكيف حياة أصداء وهام... خيربنا الرسول بأن سنحيا 
إمكانه,  وقد دحض اهللا حجتهم يف مواضع من كتابه ينفي استحالته, وبدليل

وأومأ هنا إىل مقتىض إجيابه, فبني أن البعث واجلزاء حق وعدل فكيـف ال يقـدره 
 .)٢(»مدبر الكون ومنزل الكتاب وامليزان

 ذاـوه −ل ـالتأصيففي هذه األمثلة يتضح أن القرآن كتاب حججِ من حيث 
                                                 

 ).٢٠/٤٨٩(جامع البيان عن تأويل آي القرآن,اإلمام ابن جرير الطربي, دار هجر, الطبعة األوىل, صفحة) ١(
 ).٢٥/٦٧(والتنوير, حممد الطاهر بن  عاشور, الدار التونسية للنرش والتوزيع, صفحة التحرير) ٢(
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ومن حيث التطبيق كام ذكره صـاحب التحريـر والتنـوير وهـذا  −ن كثري يف القرآ
اً كثري يف كتابه جل وعال, مما جيعل فصل القرآن باإليامن وإقصاءه عن العقـل أيض

 .والعقالنية عملية تعسفية ليس عليها برهان رشعي
 :من حيث مفهوم العقل نفسه) ب(
ره يف نـامذج حمـددة ـفقد حاول الغرب من أيام اليونان تأطري املنطـق وحصـ 

ة يف ذلـك حتـى وصـل احلـال تكون هي العقل فقط, وتبعهم عدد من أهل القبل
العظيم درء  يؤلف كتابهبفرض التعارض بني العقل والنقل مما دفع شيخ اإلسالم 

 :يقول يف ذلك تعارض العقل والنقل
تبـني لـه أن العقـل , وميز بني البينات والشبهات, فمن تبحر يف املعقوالت«

بـذلك, الرصيح أعظم موافقة ملا جاء به الرسول, وكلام عظمـت معرفـة الرجـل 
 .)١(»عظمت موافقته للرسول
الكتاب والسنة قد بينا احلق وبينا الطرق التي يعرف «: ويقول يف موطن آخر

هبا احلق, وذكرا من األدلة العقلية و األمثلة املرضوبة, التي هي مقاييس برهانيـة, 
ما هو أكمل يف حتصيل العلم واليقـني ممـا أحدثـه أهـل البـدع مـن أهـل الكـالم 

 .)٢(»والفلسفة
ر ديكـارت ويف هـذا يقـول ـوبقي هذا النفس متغلغالً يف أروبـا حتـى عصـ

إن ديكارت ملا وضع العقل كمرجعيـة معرفيـة, بمعنـاه «: الدكتور الطيب بوعزة
 كجوهر مفكر قادر عىل بلوغ احلقيقة بمفرده ومعزل عن أي سند ما ورائـي, فإنـه

تـم فيهـا تأليـه العقـل أرسى ألروبا عقيدة جديـدة  − سواء وعى ذلك أم مل يع −
 .)٣(»ورفعه إىل مقام املطلق

 رنـعادة ما تق«): الرشق يف الغرب(و أما حديثاً فيقول جاك غودي يف كتابه 
                                                 

 ).١/٣٥٧: (درء التعارض ) ١(
 ).٧/٢٨٩: (املرجع السابق) ٢(
 ).١٦(يف داللة الفلسفة وسؤال النشأة, الطيب بوعزة, نامء مركز نامء للبحوث والدراسات, ص ) ٣(
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هنضــة الغــرب, عنــد الغــربيني, بكونــه يمتلــك شــغفاً بعقالنيــة ال توجــد عنــد 
 .)١(»غريهم

ل أنه فهنا مكمن الغلط الثاين يف فصل الوحي عن العقالنية حيث تُصور العق
يشء مفارق قائم بذاته يستطيع الوصول لكنـه احلقيقـة دون سـندٍ مـن وحـي أو 
غريه; فورطت البرشية نفسها بتوثني عقلها وجعلـه شـيئاً واحـداً مـع أن الواقـع 
يشهد عقالنيات كثرية ال واحدة كام يقرر قـديامً اإلمـام ابـن القـيم يف الصـواعق 

 .رمحن حديثاً املرسلة وكام هو مرشوع الدكتور طه عبد ال
وهبذا يتضح أنه بتفعيل هذه األداة نعيد للقرآن موضوعه الذي أراده اهللا لـه, 
فهو معيار للحق وفيصـل يف احلكـم والعـدل, وهـو العقالنيـة بأسـمى معانيهـا 
 .واحلجة بصورهتا البيضاء النقية التي ال يأتيها الباطل من بني يدهيا وال من خلفها

مليشيا (حث الشيخ عبد اهللا العجريي من كتابه وأختم هذه األمهية بنص للبا
 : عن أمهية إعادة تفعيل النص القرآين يف اجلدل واملحاجة حيث يقول) اإلحلاد
وإين أعتقد جازماً أن أكرب التحديات التي تواجه الدعوة يف مستقبل األيـام «

ليكـون األصـل الـذي ينبنـي عليـه فهـم الـدين, ) الـنص القـرآين(هو يف إعادة  
يف تقيـيم خمتلـف ) احلكـم احلـق(كيل التصورات والقناعـات, ليكـون هـو وتش

األطروحات والـرؤ واألفكـار, ولترتتـب وفقـه أولوياتنـا العلميـة والرتبويـة 
 .)٢(»والدعوية وغريها

 :قلة ما كتب يف هذا الباب عىل أمهيته يف رد أصول الشبهات ومبانيها −٢
حية األصولية ومن ناحية داللـة أكثر ما كتب يف بحث املحكامت كان من النا

النص ووضوح بيانه فيكون حمكامً ومرجعاً أو من حيـث غموضـه فيكـون مـبهامً 
, وهذا السياق قتل بحثاً يف تراثنا العظـيم, ولكـن مـع تكـاثر الشـبهات  ومتشاهباً

                                                 
)١ (Goody, J, (1996)  The East in the West, Cambridge, p,11. 
 ).١٩٣(مليشيا اإلحلاد, عبد اهللا العجريي, مركز تكوين للدراسات واألبحاث, صفحة ) ٢(
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وتنوع أساليبها ظهرت احلاجة لتفعيـل هـذه األداة خـارج حـدود هـذا املبحـث 
 .ل جمموعة من املباحث الكونية واإلنسانية احلديثةاألصويل وتوسيعها لتشم

 :وما اطلعت عليه يف هذا الباب قليلٌ جداً فمنه
ت صامم أمن األمة و أسـاس املحكام«الدكتور حاتم العوين املعنون بــكتاب ) أ ( 

, وله إصدار من رابطة العامل اإلسالمي, و إصدار ثـانٍ مـن الشـبكة »الثبات
 . العربية لألبحاث والنرش

وهو كتاب جيد جداً كمدخل هلذا البـاب حيـث ربـط هـذه األداة بمفـاهيم 
أوسع من االستعامل األصويل; بربطها بأمن وأمان املجتمـع, إال أنـه مل يتوسـع يف 

 .ربط هذه األداة يف احلالة اإلحلادية وآثارها كام هو يف فهذا البحث
, وهـو مـن ) طبيقاتاملحكامت حوارات و ت(كتاب الدكتور عابد السفياين ) ب(

 .إصدار مركز الفكر املعارص
ومن ميزات الكتاب توسعه يف رشح املحكامت أصوليا ومـذهبياً ثـم ربطهـا 
بأمن وسالمة املجتمع والتكثيف من التطبيقات العملية, إال أنه كسابقه مل يتوسـع 
ام يف الرد عىل احلالة اإلحلادية من خالل هذه األداة املهمة, وحيسـب للكتـابني أهنـ
 .فتحا الباب لباكورة من األعامل التي ستعتمد عىل هذه األداة ومنها هذا البحث

بعض املالمح التي نرشها الشيخ عبد اهللا الشـهري يف حواراتـه و يف كتابـه  )ج (  
وكـذلك أشـار إليهـا الـدكتور , )ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم و اإليامن(

ومثلـه ) مـن إصـدار دار الكتـاباإلحلـاد للمبتـدئني (هشام عزمي يف كتابه 
مليشــيا اإلحلــاد مــن إصــدار مركــز (الــدكتور عبــد اهللا العجــريي يف كتابــه 

 ).تكوين
وتنبع أمهية هذه الكتـب مـن أهنـا خصصـت هـذه األداة للـرد عـىل احلالـة 
اإلحلادية مبارشة فبحثت يف تأصيل هذه األداة وتطبيقها, لكنها جـاءت يف سـياق 

كتاب خمصصا هلا بل هلا ولغريها مما جيعـل االسـتغراق يف الكتاب العام ومل يكن ال
تفعليها نقطة ضـعف للكتـاب; ألن الكتـاب أتـى عامـاً لوصـف وتفعيـل مجيـع 
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األدوات, وطبعاً هذه التأصيالت املخترصة هي أهم ما جاء يف هذا البـاب ومنهـا 
 .انطلقت فكرة هذا البحث وتطبيقاته

روع يف بحـث مسـتقل هلـذه ـالش ومن هذا العرض الرسيع تتضح األمهية يف
 . األداة نتيجة قلة الكتابات التي اعتنت هبا من الناحية اإلحلادية

 :أهنا أداة ممكن تطويرها لتشمل كثرياً من املباحث واملعارف احلديثة والقديمة −٣
وأما األمهية الثالثة هلذه األداة أهنا أداة كلية نستطيع توسيع نطاق تفعليها عىل 

علوم املعرفية, فكام سيتضـح يف البحـث سـأحاول تفعيلهـا يف جانـب كثري من ال
املباحث الفلسفية يف البحث عن املعنى, ويف املباحث البيولوجيا املتعلقة يف نظرية 

 .دارون, ويف علوم الفيزياء, ويف دراسة األخالق وأصلها
ف و ستتضح هذه األمهية يف أثناء تطبيق هذه األداة عىل هذه العلـوم واملعـار

للتشابك مع املعارف القديمة فتبني قدرة هذه األداة وقوهتا التفسريية والتطوريـة 
 .عىل مدار األزمنة املتعددة
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 أبيض
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אא 
 :االستمداد النقيل املتمثل بالقرآن والسنة  −١

ة هلـذه األداة بـل يروعـمتثل اآلية السابعة من سورة آل عمران األصل واملشـ
ـوَ ﴿ :وجب استخدامها حلامية القلب من الزيغ والضالل حيث يقول اهللا تعـاىل هُ

ـا  أَمَّ َاتٌ فَ ـاهبِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ امَ ْكَ اتٌ حمُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ الَّذِ
ونَ  يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ـا يَ  الَّذِ مَ هِ وَ يلـِ أْوِ ـاءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ـمُ مَ لَ عْ

هُ إِالَّ اهللاُ يلَ أْوِ رُ إِالَّ تَ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ
َلْبَابِ   ).٧: آل عمران( ﴾أُولُو األْ

 :هذه اآلية يتضح لنا عدة أمور مهمةومن 
ربط االبتعاد عن هذه األداة بزيغ القلب والضالل وهو من أشـد العقوبـات ) أ ( 

 عل نظره وبحثه سبباً لزيغ قلبه; ألنه سار عىل غري هد التي قد حتصل بأن جيً
 .و متسك بمتشابه األمر وترك حمكمه

 :حتذير اآلية وجاء عىل وجهني) ب(
التحذير من إعامل املتشابه يف النظـر آليـات اهللا املسـطورة ومنهـا  الوجه األول ●

 . يصح القياس يف التحذير من إعامل املتشابه يف آيات اهللا املنظورة
ر قـد يكونـوا ـالوجه الثاين احلذر ممن يروج هلذه املتشاهبات وهم يف هذا العص ●

 .علامء فيزياء أو أحياء أو غريهم
 : وأما من ناحية احلديث

هـذه  ملسو هيلع هللا ىلصتال رسـول اهللا «: قالت  حديث أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها,ف
ـرُ ﴿ :اآلية  أُخَ ـنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَ تٌ هُ ـامَ ْكَ اتٌ حمُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ هُ

ـ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ اهبِ تَشَ ـاءَ مُ تِغَ ابْ ةِ وَ تْنـَ ـاءَ الْفِ تِغَ هُ ابْ نـْ هَ مِ ابَ
يلِهِ  أْوِ  .﴾تَ

فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئـك : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا : فقال : قالت 
 .)١(»الذين سمى اهللا فاحذروهم

                                                 
 )  .٢٦٦٥(, ومسلم ) ٤٥٤٧(رواه البخاري ) ١(
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 :األصل واالستمداد العقيل −٢
 الصـبي إذا رأ رضبـة«حترض أداة املحكامت جلية يف النظر العقيل حيث أن 

 .»من رضبني? من رضبني? وبكى حتى يعلم من رضبه: حصلت عىل رأسه, قال
ما رضبك أحد, أو هذه الرضبة حصلت بنفسـها مـن غـري أن : وإذا قيل له«

بـل  يفعلها أحد, مل يقبل عقله ذلك, وهو ال حيتاج يف هذا العلم الفطري الـذي جُ
, دون ما قبلها ومـا عليه إىل أن يستدل عليه بأن حدوث هذه الرضبة يف هذه احلال

 .)١(»بعدها, ال بد له من خمصص, بل تصور هذا فيه عرس عىل كثري من العقالء
, اً ببـده أن لكل سـبب مســرأي عنـل جلياً أن حمكم الـال الطفـر يف مثـيظه

 فاعل مل يتقبل عقله هذا التعليلال د بحكم أنه مل يرـمل يفعله أح هـنإ: هـإن قلت لـف
 .األمر ملحكمه وطلب الفاعل ورد −ه باملتشاب −

هذه من الناحية الفطرية املسكونة بتسييج احلكم بنظـام يسـتطيع رد متشـابه 
األمر ملحكمه حتى تستقيم حياة بني آدم, فلو تصورنا أن نمحـو عالقـة بصـديق 
ملجرد غلطة دون أن نرد أعامله إىل حمكم تعامالته معنا; مل يستقم لنا صـديق, ولـو 

ملا استقام لنا  −ه متشاب − العلم ألنه قد ظهرت به بعض فوىض نقررنا أن نتخىل ع
 .علم

وعليه تكون أداة املحكامت أصالً قوياً لصحة النظـر العقـيل واسـتقامته بـل 
وصحة النطاق العميل يف املعامالت, دوهنا لن يستقيم لنا علم وال خلق وال دنيـا, 

ن إ«ر ـاحلججـي يف حيـاة البشـويف هذا املعنى تقول مجاعة بوريال املهتمة بالنظام 
 .)٢(»اإلنسان فيه نزوع طبيعي نحو التعليل , حتى وإن جهل العلل احلقيقية

إن أكثر األمور غري املفهومة يف الكون, «: ينولنربط هذا النص بام قاله آينشتا
 !)٣(»أنه قابل للفهم

                                                 
 .٣٠٥−٨درء التعارض, شيخ اإلسالم ابن تيمية, ج) ١(
اج والتناظر الفكري,د) ٢( جَ حممـد بـن سعــد الدكــان ن مركـز نـامء للبحـوث . الدفاع عن األفكار تكوين ملكة احلِ

 .١٨٤والدراسات, ص 
)٣ (in Journal of the Franklin Institute (March 1936). ”Physics and Reality“ 
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لنستطرد يف ربـط هـذه املقـوالت والكشـف عـن مجاهلـا العقـيل وعالقتهـا 
: امت, يف البداية نتوقف مع قول أينشتاين عن قابلية فهم الكـون ونتسـاءلباملحك

 كيف نفهم الكون?
 :لإلجابة عىل هذا السؤال البد من استحضار عنرصين أساسيني

   ةـايــون املعـد بعنـالكـ(ى ـمـا يسـو مـون وهـق للكـدقيـم الـالتنظي −١
(The Fine - Tuned Universe   ن الثوابـت الكونيـة هناك جمموعـة مـ إن حيث

ا يصبح الكون غري صـالح  حتكم سري عمل الكون, فلو اختلت بمقدار بسيط جدً
 .للحياة وال للفهم

ن هـذا التعليـل إلذي تكلمت عنه مجاعة بوريـال حيـث طبيعة التعليل ا −٢
مُشكل عقلياً , فكيف تُفهم هذه البنية املحكمة الدقيقة املتناثرة يف الكون? اإلجابة 

من خالل إعامل العقل للكليات والتجريد, فهو يقوم باستحضار املشرتك املجملة 
وجيرده عىل جمموعة مـن الظـواهر لـيحكم عـىل ظـاهرة أخـر مـن خـالل أداة 

 .القياس
وهنا حيدث التناغم بني املحكم العقيل بقدرته عىل بناء املشرتكات ثم جتريدها 

يف األصـل ليفهمـه اإلنسـان لتصبح قابلة للفهم, وبني املحكم الكوين الذي بُنـي 
الً لوحة إبداعية تدل عىل متام حكمة اخلالق سبحانه  .ويتفاعل معه مشكّ

فمن خالل هذا الربط يتضح لنا السند العقيل القوي بني أداة املحكم وصحة 
مَ املتشابه يف قضايا الكون ملا تناغم مع هـذا  احلكم العقيل; حيث لو أن العقل حكّ

 اإلحكام فسبحان من نظم الكون وأعطى اإلنسان القدرة النظام الذي هو غاية يف
 ..العقلية عىل فهمه
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 أبيض
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א 
متيض بنا احلياة مرسعة ال تلتفت ألحالمنا التي ترسقها األيام, وتنسـاب منـا 

زيـد العمـر الليايل دون استئذان, يف ظل هذا العمر القصري والواقع املعقد الذي ي
; كان البد مـن أسـاس يـركن  , ونظراً للرسعة التي فُرضت علينا قرساً قرصاً ومهاً
إليه اإلنسان لالسرتاحة من هذا التعب املتواصل وهذا اهلم املرتاكم الذي هو ميزة 
عرصنا, وال أجد من أساس أمجل من برد اليقني الذي يؤسس عىل املحكـم, فهـو 

وهو القمر املشع املنري بـني أحشـاء الظـالم, وهلـذا شجرة ثابتة يف تربة ال تسكن, 
 .أثر هذه األداة يف الفرد من عدة زواياكان البد من إطاللة عىل 

 :األثر العقدي ويشمل −١
 .الدين كأصل حمكم للبرشية مقارنة يف اإلحلاد) أ ( 

إن احلاجة إىل فهـم الوجـود ال تُسـد بمجـرد «: يقول الدكتور الطيب بوعزة
إىل احلاجات البيولوجية باالنغامس املـادي يف عـيش الوجـود, و عـىل االستجابة 

رية وإطـار جغـرايف ـاملستو اجلمعي ال يكفي لوجود املجتمع وجود كينونة بشـ
, يتمثـل بسـ ردية للحمـة اجلامعـة ـبيئي حامل هلا, بل البد من معنى حامل أيضـاً

 . وساند هلا 
ه احلاجـات البيولوجيـة يـنظم هـذ) ديـن(و هلذا البد من وجود معنى كـيل 

 .)١(»واالجتامعية لتصبح ذات هدف وغاية, وهذا ما ال يمكن للامدية فعله
 ون وحماولة تعليلهن احلاجة التي تدفعنا لفهم الكإرس حيث ـربط الفـا مـهن

ال يمكن إشباعها برتك اإلنسان فريسة لرغباته املادية, بـل  − كام وضحنا سابقاً  −
مله من تعقيد وأنظمة البد أن ينطلق من أساس أو رؤيـة ن تكوين املجتمع بام حيإ

ناظمة للعالقة بني أفراده, فهذه الرؤية بغض النظر عن تفاصيلها هي بمجموعها 
                                                 

الفلسفة امللطية أو حلظة التأسـيس, مركـز نـامء للبحـوث , ما قبل السقراطية  الفلسفة اليونانية , الطيب بوعزة . د) ١(
 .بترصف) ١١/١٢(ص  والدراسات,



− ٢٠ − 

دين ما, وعليه يكون األساس األول ملنطلق فهم الوجود لـيس الفـراغ اإلحلـادي 
الـدين  الذي يعترب اإلنسان صفحة بيضاء أو ورقة مهملة يف مهب الكون, بل هـو

 .الذي يُعطي معنى اهلدف والغاية للكون واحلياة
هذه من ناحية تأسيس الرؤية وتربير الوجود اإلنسـاين, مـاذا لـو انتقلنـا إىل 

 ما املحكم يف تاريخ البرش هل هو الدين أم اإلحلاد?: التاريخ وكان السؤال
قـد وجـدت وتوجـد مجاعـات «: يقول الفيلسوف الفرنيس هنري برجسون

 .)١(»بدون علوم, وفنون, وفلسفات, ولكنه مل توجد قط مجاعة بغري ديانة إنسانية
رية كـان الـدين هـو ـإذاً من ناحية األصل واملعنى الـذي تقـوم عليهـا البشـ

األساس ومن الناحية التارخيية لن نجد مجاعة دون معابـد; فيكـون الـدين أصـالً 
دوهنـا ال عـىل مسـتو حمكامً ال يمكن فهم البرشية أو إجياد معنى لوجودهـا مـن 

 . التعليل وال عىل مستو التاريخ
 ر مقارنة بفوىضـاة البشـل حمكم يف حيـى كأصـن املعنـة و البحث عـالغاي) ب( 

 .اإلحلاد −ه متشاب  −
ننطلق يف هذه اجلزئية من حـدث غريـب, حيـث وجـد اجلـيش األمريكـي 

بـاحلروب حسـب مشكلة يف أن عدد املنتحرين مـن أتباعـه فـاق عـدد املقتـولني 
, ويف دراسة العالمات التي تظهر سبباً لالنتحار عند اجلنود كان عامل )٢(تقريراهتم

ضعف أو غياب القيم الروحية وغياب املعنى والغايـة مـن احليـاة عـامالً مـؤثراً  
كسبب من أسباب االنتحار, ويف دراسات نفسية أخر تضع معرفـة الغايـة مـن 

 .)٣(الصحة النفسيةاحلياة كدليل مؤثر عىل سالمة 
يسـتطيع العـيش ) ملَ (مـن عنـده « :ويف هذا أيضاً يقول امللحد الشهري نيتشـة

 .)٤( »)كيف(حتت أي 
 . ٧: ص  −فرنيس  −أصالَ األخالق والدين ) ١(                                                 

)٢ (http://www.theguardian.com/world/2013/feb/01/us-military-suicide-epidemic-veteran 
)٣ (Keyes CL. The structure of psychological well_being revisited. journal of personality and social psychology 

1995; 69: 719_190 )٤ (Frankl VE. Man's Search of meaning: an Introduction to Logotherepy (I.Lasch Trans). Fourth edition . 

Beacon Press. P:84. 
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ونجد يف جتارب السجون العجب يف هذا الباب, فام الطاقة التـي حيـتفظ هبـا 
اإلنسان والتي تشكل كل هذه القوة ملواجهة احلياة والتـي إذا خفتـت قـرب مـن 

إهنا الغاية وشعور اإلنسان أنـه لـيس ورقـة يف مهـب الـريح وأن  بوابة االنتحار,
احلياة سلم عبور ملا بعد, وليست قـرباً للفنـاء ال معنـى فيهـا وال غايـة كـام ينظـر 

 . اإلحلاد بفوضويته
مل يسبق أن انتظم الوجود البرشي دون بلـورة «: يقول الدكتور الطيب بوعزة

ذلك الوجود; األمر الذي يبني أن اإلنسان رؤية دينية أو ميتافيزيقية ينهض عليها 
 .)١(»ال يستطيع أن يعيش يف الوجود دون أن يستفهم عن معناه و يفكر يف مدلوله

ومن الناحية املنهجية األساسية نعلم أن اإلنسان كـائن باحـث عـن املعنـى, 
اسة الغاية مـن وأن املعنى هو جزء أصيل يف رحلة حياته, وهذا املعنى يوجهه لدر

ر املحكم الكـوين ليشـبع هـذا التطلـع وهـذا ـوهنا حيض ,ه ووجود الكونوجود
العطش نحو الغاية; فهذا الكون بكل تنظيمه ودقيقه وقوانينه يشري إىل خطة إهليـة 

والتجريبـي  − جيد أمامه إال الـدين; ألن العلـم ال عبثية فيطلبها ويبحث عنها فال
هيرب من سؤال ملاذا, كـام  عاكف عىل سؤال الكيف بل تر معتنقه −ة منه خاص

ئل عنه فأجاب هذا سؤال ال معنى له بل إنه سؤال : فعل ريشتارد دوكنز عند ما سُ
 .!)٢(سخيف

ر هو ـوأيضا من خالل السياق التارخيي يتضح لنا أن املحكم من تاريخ البش
 مـودهــث عن غايتهم ومعنـى وجـاول البحـودهم وحتـتأسيس رؤ تنظم وج

يف حياة البرش ومغامرة التخيل عنها كـام يفعـل أهـل اإلحلـاد أو فالغاية أمر حمكم 
التقليل من أمهيتها يقرب من بوابة االنتحار, بل األعجب أنه يبطـل العلـم نفسـه 

 فكيف ذلك?
                                                 

ربيـع  ٢٦التسـامح, العـدد  جملـة, الفلسـفة الوضـعية أنموذجـا  –الدين من املنظـور الفلسـفي الغـريب : املرجع) ١(
 .هـ١٤٣٠

)٢ (https://www.youtube.com/watch?v=LSZ_fsG5uMg . 
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قوام العلم عىل مسلمة غري مربهنة تتلخص أن هذا الكون يمكن فهمـه وأن 
يهم حيـاهتم وتعطـيهم هناك أمهية وغاية من هذا الفهم ستنفع البرش وتسـهل علـ

لقتلنـا روح البحـث  −ي الغريـز −ة ه احلياة; فلـو نحينـا مفهـوم الغايـمعنى هلذ
 .! واسقطنا معنى العلم

ولو قلنا هل يمكن للعلم التجريبي بأدواته إثبات أن هناك غاية من وجـوده 
 .!ملا استطاع

 .أثر أداة املحكامت يف احلفاظ عىل االتزان املعريف عند الشخص )ج (  
يدخل الشاب جمموعات عىل الفيس بوك أو مواقع تثري الشـبهات اإلحلاديـة 
يف نية سليمة ونفس تتوق للدفاع عن دين اهللا, ولكن نادراً ما خيرج ومل يتأثر هبـذا 

ر القلـب وتعكـر الوجـدان, ومـن هـذا البـد يف ـالكم من الشبهات الذي تعصـ
دون تأصيل رشعي وعلـم  األساس من التحذير والتحذير من التصدر هلذا امللف

متني, يساعد يف بناء املناعة من هذه الفتن التي تعرض عـىل القلـوب عـوداً عـوداً 
كـام  −فإن أرشهبا واسود أصبح كالكوز جمخياً ال يعرف معروفاً وال ينكـر منكـراً 

,  و يف هذا املعنى يقـول اإلمـام ابـن − بنيّ نبينا عليه الصالة والسالم يف الصحيح
, فليس من العقـل إقحـام القلـب عـىل )١(»قلوب ضعيفة والشبه خطافةال«: القيم

شبهات اإلحلاد من باب احلرقة عىل الدين; ألن هذا رضره أكرب بكثري مـن نفعـه, 
األول أن خيرج الشخص وقـد أحلـد أو تعلـق : ففي الغالب ال خيرج عن نتيجتني

ملحداً ضالالً  بقلبه ما ينغص صفاءه, أو أن يقدم حجج الدين بشكل هزيل فيزيد
 . أو ينقل متشككاً لإلحلاد الكيل; بسبب ضعف بضاعته العلمية وأدواته املنهجية

وألجل خطورة هذا األمر أطرح أداة املحمكات لتكون عاصامً للشباب مـن 
 :هذه الشبهات التي تأيت للشخص دونام استدعاء, ويف املثال يتضح املقال

الشبكة العنكبوتية ملولود  لنفرض أن شخصاً جلب صورة من عىل صفحات
ولنفرض  »أين حكمة اهللا ورمحته يف ذلك?«ولد وفيه نوع من اإلعاقة ثم أتبعها بـ

 أيضاً أن الشخص ال يعلم جوانب من هذه احلكمة فام احلل?
                                                 

 .١/٤٤٣مفتاح دار السعادة ) ١(
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انظر إىل من حولك من املواليـد : احلل يكمن يف إعادة النقاش لألصل فنقول
الصحة أم اإلعاقـة, احلكمـة  − املحكم − من البرش هل تر يف خلقهم األغلبو

سأتكلم عنها يف هنايـة  − رض جمموعة من حمكامت خلق اإلنسانأو العبث ونستح
ثم نعقب ونقول املنهج العلمي الصحيح أنه إذا جهلت أمراً  − البحث إن شاء اهللا

ما يف سياق علمي معني أن تعيده ملحكمه, لو أعدت هذا احلالـة مـن اإلعاقـة إىل 
عرفت أن هناك حكمة وأن هناك رمحة فهي موجـودة مبثوثـة وإن غابـت أصلها ل

عنك, وليس لزاماً عليك معرفتها كلها, فال يعلم دقائق اخللق وكليـة احلكمـة إال 
العليم اخلبري, وهذا متسق حتى مع العلم التجريبي فالعلامء إن ارتبكوا يف بعـض 

ية منه, بل يسرتشدون بام ثبت مناطق العلم مل يقفوا البحث ويقولوا أن األمر ال غا
 . عندهم من حمكم الكون وغايته ودقته فيكملون بحثهم
من التـوازن املعـريف بـأن  اً وهلذا من الناحية املجملة متنح أداة املحكامت نوع

تطمئنه بأن ما جهل له حل فيام أحكم من األمر, فال يتخلخل عقله مع أقل شـبهة 
 .من العلوم واملعارف أو يزيغ قلبه بام اشتبه عليه مما جد

ي و سـالمة الصـدر عنـد ـاألثر النفيس وقيمة أداة املحكامت يف االتزان النفس −٢
 .األفراد

تفريعاً عىل ما سبق أن املحكم يف حياة البرشـ هـو البحـث عـن املعنـى, ثـم 
ي الـذي عـانى مـن ـتأسيس الغاية من خالل هذا املعنى, يقول رائد الطب النفس

إن اكتشـاف «: تني والذي عاش آالم السجن فيكتور فرانكلمعارصة حربني عاملي
 )١(.»املعنى يف احلياة يقلل من فرص اليأس واالكتئاب واالنتحار

إن هذه القوة الغريزية التي جتعلنا نتطلع لغاية ما والتي حتثنا عىل البحث عن 
معنى لوجودنا ال يمكن أن تنتظم داخل منظومة العبث اإلحلادية, وتغييـب هـذه 

لقـد « لغريزة سيجعلنا أمام اهنيار املعنى كـام يقـول الفيلسـوف فرانسـوا ليوتـارا
                                                 

)١( Frankl VE. Man's Search of meaning: an Introduction to Logotherepy (I.Lasch Trans). Fourth edition . 

Beacon Press 
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أصبحنا عاجزين عن إعطاء معنىً للوجود, وهذا  املعنى يتم البحث عنه يف الدين 
وكأن العـودة سـتوفر األسـاس الصـلب الـذي بواسـطته يـتم تفسـري التـاريخ, 

ء, وإليـه يعـود, وذلـك واسرتجاع األصل الضائع املنيس الذي منه ينشأ  كـل يش
املعتقـدات التـي مـا وراء  − بعد الفراغ الذي خلَّفه اهنيار احلكايـات امليتافيزيقيـة

 .)١(»الكرب −الطبيعة
فاحلل هو بالعودة ملنبع املعنى وأساسه الذي هو الدين والذي بدوره يؤسس 
 لرؤ وغايات يعجز عنها اإلحلاد و علمه التجريبي, والدين يؤسس املعنـى مـن

خالل عدة أدوات من أمهها املحكم الغريزي الذي وضع يف نفس اإلنسان فجعله 
يتوجه للكون واملحكم الكوين الذي يتفق مع هذا املحكم الغريزي; ومـن خـالل 

ي ـهذا التحليل يتضح بجالء ما أمهية أداة املحكامت يف احلفاظ عىل التوازن النفس
 .!و قرار االنتحارللشخص ومنعه من االنزالق يف عدمية الرؤية أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٦٤: ص  − فرنيس − نسوا ليوتار, رشط ما بعد احلداثةفرا) ١(
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אא 
אא 

ــتخدام أداة  ● ــالق باس ــول األخ ــارة ح ــبهات املث ــي ورد الش ــب األخالق اجلان
 .املحكامت

يتجه امللحد لنفي أي يشء وراء عامله املادي املحسـوس بالتقليـل مـن قيمـة 
, ودليله عىل ذلك أن املجتمعـات مل »هاعدم إطالقيت«األخالق التي حيكم عليها بـ

من املجتمعات قد يكون غـري أخالقـيٍّ يف ) س(تتفق عليها; فام يكون أخالقياً يف 
 !. من جمتمعات أخر) ص(

وحلل هـذا التنـاقض الظـاهري يف قـول امللحـد نسـتطيع أن نُـدمج الفعـل 
 :األخالقي داخل منظومة املحكامت, فيكون النموذج كاآليت

 اءــار, احليـة, اإليثـرمحـ, الذبـدق, الكـالص(لــالق مثـخاألل ـجمم −١
ر الـذي ـمتفق عليها عىل مر تاريخ البرشية, وحتى يف هذا العص....) ,− جممالً  −

تزلزلت به الفطرة, فاألصل املحكم هو اجتامع البرشية عىل إطالقية مجلة كبرية من 
 .األخالق
النطاق األخالقي  ت هل هي داخلبعض األفعال مل تتفق عليها املجتمعا −٢
الزنا يف الغرب, وزواج املحارم, بل وصلت ملداعبـة : لنفرض جدالً مثل(أم ال? 

فهذه اخلالفـات بـني املجتمعـات  ).األطفال جنسياً كام ينافح عنه ريتشارد دوكنز
تنبع من املتشابه الذي خيترب اهللا به عباده وير منهم هل يُسلمون للـدين يف البـت 

 !?ا إلبطال قيمة اخلري والرش تبعاً م سيحكموهنا إلبطال املحكم ومنههبا أ
ن أداة املحكـامت تُعنـى إناحيـة العامـة واملجملـة كـام قلنـا طبعاً هذه مـن ال

بتزويدك إطاراً عاماً لإلجابة عىل الشبهات وإن غاب عنـك حلهـا بإرجاعهـا إىل 
 . حمكمها

إىل مقدماتٍ ما, هـو نفسـه مـن  إذاً فمبدأ إرجاع فروعٍ إىل أصولٍ ما, ونتائجَ 
ما األصل يف األخالق : الً جوهريااؤـأل سـري, واآلن لنسـي البشـحمكامت السع
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وما الذي ينبغي أن نردها لبعض املتشـابه فيهـا أم أن نـرد هـذا املتشـابه ملحكمـه 
 ?  فيتسق احلكم عقالً

د آلحـاد مما سبق يتبني أنه ال بد آلحاد املامرسات من أصـول مـثلام أنـه ال بـ
نتائج العقل من أصول; فتكون حجة املحكم يف األخالق حجة ملزمة لرد اآلحاد 

 .املختلف عليها لألصول املجمع عليها
وهنا حيرض إشكال مهم أن املتشابه مـن األخـالق سـيؤدي إىل نـزاع وعـدم 
حسم والتنازع رش; ألن البرش يسعون منذ أن وجدوا لالئتالف والوحدة, ولكـن 

, ثبت أن تفاع ل البرش مع بعضهم الـبعض ال يزيـد حتقـق هـذا املطلـب إال بعـداً
 .)هو الوحي( فتعينت احلاجة حلكم غري برشي

 : اخلالصة
هل هو من األخالق أم «وبناءً عىل هذا النموذج نُرجع اخلالف يف فعل معني 

إىل املحكم الذي يبت أن هناك قطعاً منظومة أخالقية حتكم البرش, لكن مـن  »?ال
ر هـل هـو مـن ـهل هذا الفعل املتشابه والذي اختلف عليه البشـ«البت يف ناحية 

) س(البد أوالً أن نتجه للوحي فإن وجدنا يف الوحي أن الفعل  »?األخالق أم ال
حرام فهنا نبت يف حرمته; ألن الرشيعة = ولنفرض أنه ممارسة اجلنس قبل الزواج 

 .دقهاأتت لتسد هذا املتشابه يف حياة البرش بحكمتها وص
أثر أداة املحكامت يف محاية املجتمع من األفكـار الوافـدة بـام تقدمـه للشـخص  ●

  .واملجتمع من أساس أخالقية وعلمية متينة لرد املتشاهبات ألصوهلا
إن القيم األخالق التقليديـة التـي كـان ينطـوي عليهـا «: يقول أنتوين غدنز

رسعان ما تبدأ بالتفكك مع الدين والتي كانت تقوم بمهمة ضبط وتقديم املعايري 
البدء بالتنمية االجتامعية احلديثة, مما يدفع أعداداً كبرية من األفراد يف املجتمعـات 

حيـاة  :أي ,م اليوميـة ال معنـى هلـا وال داللـةاحلديثة إىل اإلحسـاس بـأن حيـاهت
 .)١(»فوضوية

                                                 
 .٦٥أنوتني غدنز, علم االجتامع, ترمجة الدكتور فايز الصياغ, املنظمة العربية للرتمجة, ص ) ١(
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ا إىل أن الفـوىض تشـكل يف جمتمعاتنـ«ويشري عامل االجتامع الشهري دوركـايم 
 .)١(»احلديثة عامالً منتظامً ونوعياً من عوامل االنتحار

التـي بـدورها تشـجع ات احلديثة تفتقد إىل املعيارية املجتمع ;وبناء عىل ذلك
 .عىل الفوىض املفضية لالنتحار الفردي واالنحالل املجتمعي

ونحو جتنب حاالت الفوىض واالنحالل يتم تفعيل أداة املحكامت وتأكيدها  
التقليديـة بِعـرف علـامء  −ة األخالق من جهة تأصيل القيم األساسـية عىل أصال
التي بدورها تعطي الفـرد واملجتمـع مناعـة وقـوة مـن عـدم التفتـت  − االجتامع

 .واالهنيار والدخول يف االنتحار والضياع املعريف
ر هـذه األيـام, وهـذا ـويلعب اإلعالم دوراً  كبرياً يف التالعب يف حياة البشـ

ذي يكتسح بيوتنا من خالل ضغطة زر فيشكل معتقـداتنا عـن ذواتنـا الوحش ال
والكون, وهيدد أمن وسالمة جمتمعنا وأفرادنـا, فـاإلعالم اليـوم حيـاول صـناعة 
توجهات البرش عرب بوابة االستهالك فـيجعلهم كائنـات ال هـدف هلـا وال غايـة 

عرض عىل أفرادنا خارج اإلشباع البيولوجي املادي, وأمام هذا الكم اهلائل الذي يُ 
كان البد من إجياد جمموعة وحزمة من احللول التي تساعد الفـرد للتصـدي هلـذا 
اإلغراء والتغريب املستمر, ومن ضـمن هـذه احللـول التـي جيـب أن تطـرح أداة 
املحكامت بام هلا من تقوية مناعة الفرد أمام هذا الكم من املعلومات وعليه تؤسس 

مع أقو من جمموع أفراده, فللحفاظ عـىل املجتمـع مناعة املجتمع; فال يوجد جمت
 :البد

 .من تكثيف حضور معاين املحكامت يف اإلعالم بكافة أشكاله −١
رشح وإعطاء األمثلة عن هذه األداة يف خطـب اجلمعـة لتصـل إىل أكـرب  −٢

 .عدد من الناس
تفعيل الدورات املتخصصة للشباب خاصـة حـول هـذه األداة ومنـاط  −٣
 .تفعيلها

                                                 
)١ (Durkheim, E. II suicidio. Studio di sociologia, Rizzoli, Milano 1978, pp. 265-70 
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توسيع نطاق استخدامها يف األبحـاث التـي تـرد عـىل الشـبهات عامـة  −٤
 .والشبهات اإلحلادية خاصة

قيمة أداة املحكامت يف احلفاظ عىل أمن ومتاسك املجتمع من خـالل مـا تصـنعه  ●
 .من اتساق فكري ومشرتك جمتمعي

تنازع خري أم رش? ال: ننطلق لفهم أمهية هذه النقطة من خالل سؤال جوهري
 مهام سعوا لإلئتالف تنازعوا وهي سنة كونية, فام احلل? هواب أنه رش; ألنو اجل

 : احلل يف حتكيم املحكامت املجمع عليها ومنها ما سبق
أن األخالق هي أصل أساس يف حياة البرش فال نقبل املساس هبا بناءً عىل قيم ) أ ( 

 .حداثية أو شبهات إحلادية تزرع بذرة التفرقة والتمزق باملجتمع
أن الدين والبحث عن املعنى أصل حمكم يوجه حياة البرش وعليه نرفض أي ) ب(

دعوة هلدم هذا الثابت بحجة حرية الفكر أو التنوير; ألن حرية الفكر ليست 
 !.شيئاً مطلقاً ال حيكمه ضابط وال يلجمه خطام

اً إعادة االعتبار لقيمة األرسة كقيمة حمكمة تساعد يف متاسك املجتمع فكريـ) ج ( 
أن «: تالكوت بارسـونزوتبني بني أفراده املعاين املشرتكة, ير عامل االجتامع 

أطفاهلـا هـي املفتـاح للتنشـئة االجتامعيـة العائالت املسـتقرة والتـي تـدعم 
االجتامعية الناجحة البـد أن  , والعائالت التي تساعد يف التنشئة)١( »الناجحة

ون بمجموعـة مـن األفكـار تكون مستقرة ومصدر االستقرار ال غرو أن تك
املحكمة القائمة عـىل الـدين وصـحيح األخـالق فتسـاعد تبعـاً يف متاسـك 

 .املجتمع وبنائه املعريف املشرتك
 
 

                                                 
 .١٩٢أنوتني غدنز, علم االجتامع, ترمجة الدكتور فايز الصياغ, املنظمة العربية للرتمجة, ص ) ١(
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אאאא 

אא 
 :يف رد اإلشكاالت الفيزيائية −١

امللحد كثرياً يف أن هذا الكون الشاسع الكبـري املرتامـي األطـراف ال  يشغّب 
وأن اإلنسان ورقة ملقاه يف مهب الريح ال يعبء هبـا الكـون, ! غاية له وال مغز

 : ولننطلق من جمموعة من األسس املحكمة التي تنفي هذا اإلشكال
 ):Michael Denton(يقول عامل األحياء البيولوجية 

ة, فـالكون سـيكون انت قوة اجلاذبية الثقالية أقو برتيليون مـرإذا ك: مثال«
كتلتـه أقـل  فمـن أجـل نجـم متوسـط! تاريخ حياته قصري جداغاية يف الصغر و

من ناحية أخـر سوف لن متتد حياته حلوايل سنة, وف! برتيليون مرة منها للشمس
ت إطالقـا, تتشـكل نجـوم وال جمـرا إذا كانت اجلاذبية الثقالية أقـل طاقـة, فلـن

فإذا ضـعفت .. القيم ليست أقل حدية من ذلكوكذلك فإن العالقات األخر و
ا فسـيكون العنصـ يـد املسـتقر هـو غـاز ر الوحـالقوة القويـة بمقـدار قليـل جـدً

لن توجد ذرات لعنارص أخر يف هذه احلالة, و إذا كانـت أقـو اهليدروجني, و
نـواة الـذرة عـىل بروتـونني,  حتويفسـت: بقليل بعالقتها مع الكهراطيسية عندئذ

ا الســتقرار الكــون عندئــذ, و ســيكون ذلــكو لــن حيتــوي عــىل غــاز  أنــهمظهــرً
إذا تطورت نجوم أو جمرات فيه فسـوف تكـون خمتلفـة متامـا عـن اهليدروجني, و
 .طبيعتها احلالية

 واضح أنه إذا مل يكن لتلـك القـو املختلفـة و ثوابتهـا القـيم التـي أخـذهتا
واكب وال ذرات ـتعرات وال كـوم وال مسـاك نجـون هنـيكوف لن ـبالضبط فس
 .)١(»وال حياة

                                                 
)١( Michael Denton ,«Nature's Destiny :Hom the laws of Biology Purpose in the universe» ,New York The  The 

13.-.1998. p.12 free press 
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 :(Gerard F Gilmore) و يقول الربوفسور
الطاقة السوداء هي التي جتمع كوننا, و دون هذه الكمية من الطاقة السوداء «

 .)١(»فإن الشمس ستبتعد عن جمرتنا, و عليه لن يكون هناك حياة
ملحكـم الغايـات يف أدق التفاصـيل الكونيـة ال واحلجة هنا أن هذا الضـبط ا

, بل إذا ردننا املسألة ملحكمها لعلمنا أن هناك غاية أكرب وأعىل  يمكن أن يكون عبثاً
من هذه الدقة عىل مستو التفاصيل, فالذي ربط الكون فيزيائيا بغاية هي يف متام 

 . من هذا الربطالدقة واإلبداع يف اجلزئيات لن يرتك املعنى الكيل والغاية الكرب
  :يف رد اإلشكاالت التطورية −٢

 :Jay Stephen Gould يقول التطوري
لتحل حمل مذهب اخللق اإلهلي لو كـان  ما كانت نظرية االنتخاب الطبيعي«

هناك تصميم واضح رائع منترش يف كل الكائنات, لقد فهم تشـارلز دارون ذلـك 
ز عىل املعامل التي مل تكن لتوجد يف عاملٍ  و هذا املبدأ  .أُسس وفق احلكمة البالغة فركّ

 .)٢(»ما زال صحيحا اليوم
مـن أســس اإلحلــاد هــذه املعــامل التـي يســموهنا باألعضــاء الضــامرة الغــري 
مستخدمة, وحجتهم فيها أنه بام أهنا مل تُستخدم فقد ورثهـا اإلنسـان عـن سـلف 

 .مشرتك, وعدم عملها أيضاً رضب لفكرة التصميم املبدع الذكي
من األعضاء وظيفة فهل يصح ) س(لم هلم جدالً أن العلم مل يكتشف ل لنس

 :إطالقاهتم, جمدداً لنستحرض األصل املحكم يف خلق اإلنسان يف خلق الربوتني
تلف, ويوجـد يف سـيتوبالزم  ٢٠٠وجد يف الطبيعة أكثر من « محض أميني خمُ
كل مرة محـض  الناقل أن ينقل لنا يف RNAمحض أميني, واملطلوب من  ٢٠اخللية 

أميني يتوافق مع الرتتيب اخلاص بربوتني كربوتني الكـوالجني, وبـام أن سلسـلة 
                                                 

 :بعنوان) Voice of America(يف مقال عىل موقع ) ١(
(Scientists plan to make 3-d map of the milky way) 

)٢ (P.91 –Jay Stephen Gould  –in Ever since Darw 
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محض أميني إذن االحتاملية لتخليق بـروتني  ١٠٥٥بروتني الكوالجني تتكون من 
واألمر لن يتوقف عند ذلك; فالبد أن تكون )  ٥٢٧١٠(الكوالجني بالصدفة تصبح 

ة يف الطبيعة أيمن وأيرس كـأهنام مـرآة, وعـىل فاألمحاض األميني −السلسلة عرساء 
ر إال أن ـالرغم من التامثل التام ونفس معدل تواجـد األيمـن هـو تواجـد األيسـ

االختيار يكون أيرس فقط ألنه االختيار الوحيـد الـذي يسـمح بالشـكل الثالثـي 
األبعاد للربوتني بعد ذلك يف مرحلة الطي بينام األيمـن لـن يسـمح بـذلك وهنـا 

وهــذا هــو اجلنــون الريــايض, ) ١٠٥٤١٠(ليصــبح  ٢روبا يف ـمضــ) ٥٢٧١٠(يصــبح 
 .)١(»فإهنا تساوي الصفر رياضيا) ٥٠١٠(فاحتاملية اليشء إذا زادت عىل 

هذا عىل مستو جزء بسيط مما يتكون منه البرش ودع عنك مليارات اخلاليـا 
يـتم عـن التي يف كل خلية منها أالف املصانع, ودع عنك التشفري املحكـم الـذي 
ا كـل هـذ: طريق الرشيط الوراثي, كل هذه األمور ترجعنا إىل أصل احلجة وهـي

ن هذا العضو الذي مل تُفهـم غايتـه إىل اآلن البـد إاإلحكام يف اخللق جيعلنا نقول 
وأن له غاية بناءً عىل هذا النظـام املحكـم وإال وقعنـا بالتنـاقض واخللـل املعـريف 

 .! والعلمي
 :حة سام هاريس يف احلكمة اإلهليةاملحكم ونقد أطرو −٣

يبدأ سام هاريس مقاطعاً له ي ذكر فيه أن عدد األطفال الذين يموتـون قبـل 
يف ) عاطفية(سن اخلامسة, ويقول إهنم باملاليني, ثم ينسج عىل هذه املقولة حججا 

 ! ظلم اإلله وكيف يرتكهم للموت? إىل أن يصل إىل أن اإلله غري موجود
ا بسـيطًا قمـت بـه يف يـوم لنستعرض يف البدا م يف ٣٠/٣/٢٠١٤يـة حسـابً

ــاعة  ــىل  ١٠٫٤٠الس ــدا ع ــامل معتم ــات يف الع ــد و الوفي ــدد املوالي ــة لع دقيق
 :و كان احلساب كالتايل http://www.worldometers.info موقع

 %٠٫٤٨= ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠/  ١٠٠* ٣٣٦٨٦٦٠٧= عدد املواليد
 % ٠٫١٩= ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠/ ١٠٠*  ١٣٨٩٩٩٠٣= عدد الوفيات

                                                 
 .٧الدكتور هيثم طلعت, رحلة الربوتني, جملة براهني, العدد األول, ص ) ١(
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حساب بسيط يرشدك إىل أن املحكم هنا نعمة احلياة, حيـث تسـاوي تقريبـاً 
 !ثالثة أضعاف نسبة الوفيات

ملاذا ال ينظر امللحد إىل هـذه النسـبة املحكمـة : و السؤال املطروح بعدها هو
لق وترتيب ونظـام , ويـرتك نفسـه ملتشـابه األمـر وما يتبعها من فرحة ونعمة وخَ

 .!الذي ال يدري حكمته
ر امللحـد معضـلة ـكيـف يفسـ«: و كام سأل الدكتور هيثم طلعت يف مقال له

 !?)١(»اخلري يف األرض وهي األصل واألساس
هل األصل فيهم الصحة أم املرض? ال شـك ): أغلبهم(فانظر فيمن حولك 

ا مل ة من امللحـد وكأنـه اذا هذه النظرأن الصحة هي األصل واحلياة هي األصل, إذً
و لتفسري عميق هلذه الظاهرة انظـر ! ن األصل هو املرض واملوت?إيريد أن يقول 

ةِ ﴿ :يف قول اهللا تعاىل تْنـَ ـاءَ الْفِ تِغَ هُ ابْ نـْ هَ مِ ـابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ا الَّذِ أَمَّ فَ
ا يَ  مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ هُ إِالَّ اهللاُوَ يلَ أْوِ مُ تَ لَ ـنْ عْ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ

َلْبَابِ  رُ إِالَّ أُولُو األْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ  ).٧: آل عمران( ﴾عِ
مل هاريس قضية يف غاية األمهية يف املبحث الوجودي, أال وهي و كـم (هيُ حمُ

كام أرشت يف −, فالشخص املتسم بشدة اإلتقان والبناء الفكري )اناحلكمة واإلتق
 !ال عن عبث وعجز: سيجعل موت األطفال حلكمة وعلم −التعريف املعتمد

و لنبني القضية بشكل أوضح فلنـتكلم عـن امليـزان الكـوين يف ظـل واقعـة 
 شهرية حدثت يف والية أريزونا األمريكية ختتص باملوت, حيث كان يوجد هبـا يف

بسـالم, ووفـق التـوازن الطبيعـي  −أي غـزال− أيـل ٤٠٠٠م عـدد ١٩٠٧عام 
املُحكم الذي وضعه اهللا, فسمحت السلطات األمريكية للصيادين بأن يصـطادوا 

سات تلك األيائل يف تلك املنطقة ظنا منهم بـأهنم  −الذئابمثل الكوجر و − مفرتِ
 االصـطياد بالفعـل ع الصـيادون يفرـ, فش!سيكونون أرحم من اهللا بتلك األيائل

                                                 
 )http://www.laelhad.com/index.php?p=2-0-247. (اإلحلاد يف امليزان −هيثم طلعت . د −معضلة اخلري ) ١(
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قتلوا الكوجر والذئاب إىل أن تناقصت أعدادها بشكل ملحـوظ, فـامذا حـدث و
! مئـة ألـف: نعـم!! ١٠٠٠٠٠م أصبح عدد األيائـل ١٩١٦بعد ذلك?? يف عام 

فها لعدم تـوافر هلك نص: ولكن كيف ستتغذ كل هذه األيائل? بعد عدة أعوام
عـاد : صـطياد الكـوجر والـذئاببعد أن توقف الصيادون عن او! الطعام الكايف

حيث وصل يف آخر رصـيد سـنة  ٤٠٠٠عدد األيائل إىل قريب من العدد السابق 
وفـق توازن الطبيعي الـذي فرضـه اهللا, وأيل, و هذا تم وفق ال ١٠٠٠٠م ١٩٣٩
 !)١(حكمته

فكيف غاب عن امللحد أن موت األطفـال أو أي روح عـىل األرض تكـون 
, وملاذا مل يُرجعها لأل صل املُحكم يف الكون و هـو احلكمـة? والتـي هـي هنـا عبثاً

التوازن الدقيق العجيب يف نظام الكـون, وخاصـة أن علـة القيـاس واضـحة يف 
مع التنويه عىل أن موت األطفال يتبعه اختبار هلـم يف  .قياس األيائل عىل األطفال

ـن مل تبلغـه  ,)٢(اآلخرة, كـام جـاء يف األحاديـث الصـحيحة و مـثلهم مثـل كـل مَ
 .رساالت اهللا يف الدنيا, و إنام كان امتحانا و ابتالء لغريه

 :و يف هناية الرد عىل أطروحة هاريس
ـن األطفـال, و مـاذا يقـدم لألطفـال  ـن يمـوت مِ ماذا يقدم اإلحلاد ألهل مَ
ن أن الطبيعة جربية? ألنه حني تقول ما ذنـب فـالن  ن منطلق ما يقرره مِ هؤالء, مِ

و هذا يرشد إىل قولـه بتـأثري البيئـة  − بالدين الصحيح أن يرتعرع يف بيئة ال تؤمن
فلامذا تعرتض يف األساس عىل فعلها بالقتل? مَن أعطى امللحد  −املبارش عىل البرش

 !هذا احلس اإلنساين ليعرتض عىل الفعل املادي الذي هو األصل عنده?
 .و عليه فاإلحلاد ال يقدم شيئًا يف احلقيقة إال العدم

                                                 
)١(The Lesson of the Kaibab - Biologycorner.com. 

http://www.biologycorner.com/worksheets/kaibab.html )غ والبزار وأبـو يُنظر أحاديث امتحان أهل الفرتة يف عرصات يوم القيامة مثل احلديث الذي أخرجه قاسم بن أصب) ٢
الشيخ اهلرم الفاين, واملعتوه ومن مات يف الفرتة و باملولود: بأربعةيُـؤتى يوم القيامة «: ابن عبد الرب يف التمهيديعىل و

 .»كلهم يتكلم بحجته
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 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٥ − 

 
يف النهاية أسال اهللا أن ينفع بكلامت هذا البحث; بأن يرد به ضائعاً أو يزيد يف 
إيامن من متكنت الشبهات من قلبه, وأدعو كل من له باب من أبـواب الـدعوة أو 
نُصب للدفاع هن هذا الدين أن ينظـر إىل هـذه األداة وحيـاول أن يفعلهـا ويبنـي 

 ...ونقوم بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكرعليها حتى يعم اخلري 
ي ومـن الشـيطان, ـوما كان من خري فمن اهللا وحده وما كان رش  فمن نفسـ

 ...واحلمد هللا رب العاملني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ٣٦ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


