الفصل اخلامس
ألقى املحرتم إسحاق التحية عىل أحد اجلالسني يف صالة االنتظار قائ ا
ل:
_ مرحب اا سيد يعقوب!
استند الرجل واقف اا ..وأخذ ُيدير نفسه لكي ُيسلم عىل املحرتم:
_ كيف حالك أهيا املحرتم إسحاق؟
قال املحرتم مبتس اام :
_ ر
بخي أهيا الرجل الطيب ..كيف هي حالك أنت؟
قال السيد يعقوب مبتس اام ..ويبدو أنه ُيكن الكثي من التقدير للمحرتم:
_ بخي أهيا الرجل الصالح.
وأخذ املحرتم بيده جيلسان ..ثم قال املحرتم:
_ كيف هي حالك سيد يعقوب؟
ر َّد الرجل املسن قائ ا
ل:
_ بخي أهيا املحرتم ..ولكن كام ترى ..لقد كربت ..وأصبح املوت أقرب يشء يل ،وإين خائف
مما فعلت يف حيايت من الذنوب ..وال أدري ما الذي س ُيفعل يب من جرآء ذلك..
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وظهر األسى واحلزن عىل وجهه السيد يعقوب ..فقال املحرتم له:
_ كل ما عليك فعله؛ هو أن تطلب العفو من اهلل ،وأن يغفر لك ذنوبك سيد يعقوب!
قال السيد يعقوب:
_ إين استغفره ..إال أنني ما زلت خائف اا.
قال املحرتم ُيسكِّنه و ُيفف عنه ..ووضع يداه عىل يده:
_ مما ختاف ؟ إن اهلل يغفر الذنوب مجيع اا ..وما عليك أن حتزن خلوفك هذا ..بل هو خي لك..
اجعل خوفك هذا سبب اا يزيدك يف االستغفار ..وها أنت ذا قد علمت أن اهلل يغفر الذنوب
مجيع اا؛ فاجعل خوفك هذا مزيد اا لك يف االستغفار.
قال الرجل وبدا عليه انشغاله بم هيمه:
_ أستغفر اهلل ..أستغفر اهلل.
وممعن اا النظر يف عينيه:
قال املحرتم ناظر اا إليه ُ
_ أتعرف سيد يعقوب! أنه ملـَّا ُيذنب عبد ذنب ..فيقول أستغفر اهلل ..يقول اهلل تعاىل :أوعلم
عبدي ..أن له رب اا_ ..وكان املحرتم يقطع ما بني الكلمتني من اندماجه وإفهامه ملا يريد أن
يقوله_ يغفر الذنوب ..ويأخذ و ُُياسب هبا؟ غفرت لعبدي .وبعد حني؛ أذنب هذا
الشخص ذنب اا آخر ..فقال ريب اغفر يل! فيقول اهلل تعاىل :أوعلم عبدي ..أن له رب اا ..يغفر
الذنوب ..ويأخذ هبا؟ غفرت لعبدي .وبعد حني أذنب هذا الشخص أيض اا ذنب اا آخر ..فقال
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ريب اغفر يل! فيقول اهلل تعاىل :أوعلم عبدي ..أن له رب اا ..يغفر الذنوب ..ويأخذ هبا؟ غفرت
لعبدي فليفعل عبدي ما شاء!
وعىل استامع الرجل بإنصات منه شديد؛ أكمل املحرتم قائ ا
ل بعد أن سكت ُهنيهة:
_ وما دمت يا سيد يعقوب مستغفر اا؛ فإنك جتد أن صدرك منرشح اا ..ولكن اهلم واحلزن كل
احلزن أن ُتذنب ذنب اا وال تستغفر اهلل بعده ..فهذا هو احلزن واهلم حق اا ..فاهلل خلقنا نذنب
فنستغفره فيغفر لنا ..فاحلزن واهلم يا سيد يعقوب أن تذنب وال تستغفر ..وواجب عليك أن
حتزن و ُيصيبك اهلم؛ إذا ما أذنبت ومل تستغفر اهلل ونسيت أن تستغفر.
قال السيد يعقوب وعينه إىل األرض:
_ أستغفر اهلل ..أستغفر اهلل ريب.
َ
دانيال خارج اا من باب املشفي ..فوقف وأخذ يتابعه ببرصه؛
يف هذه األثناء؛ ملح املحرت ُم
فلحظه يعرب الشارع ..وبدا له أنه ذاهب للحديقة الواقعة أمام املشفى .جلس املحرتم ودون
كلم؛ أخذ ُيفكر يف دانيال وخروجه للحديقة ..ثم نظر ناحية السيد يعقوب وقال:
_ فاحلز..
_ أما زلتم موجوديني وتتكلمون ؟ أال تستحون من أنفسكم ؟ _أحد اجلالسني قاطع املحرتم
إسحق ..ويبدو أنه استمع ملا جرى من كلم بني املحرتم والسيد يعقوب_
نظر املحرتم إليه وحماوالا االستيعاب ..قال:
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_ استسمحك عذر اا !
قال هذا الرجل ،ويظهر عليه من خلل هذه الضامدة التي عىل يده أن به جرح بسيط وقد أتى
للعلج:
_ أال تنتهون أهيا الناس وختلعوا عنكم هذه األفكار التي ختدعون هبا الناس؟ استغفار ماذا
رب هذا الذي تتكلم عنه؟
وأي ٍّ
أجاب املحرتم ..ويا لإلرشاق عىل وجهه وبشاشته ..قال :
_ أوتعني كيف أين أحدثه عن عدم خوفه وأنه يطمئن مادام مستغفر اا ..وأن خوفه ذاك
يستدعيه ملزيد من االستغفار لذنوبه ..أعن هذا تتكلم؟
ابتسم وكأنه ساخر اا قال الرجل :
_ أتصدق ما تقول فع ا
ل؟
ر َّد املحرتم غي منتظر حتمية هذا الشخص للنقاش وحماولته إظهار بطلن اإليامن ..فقد فهم
املحرتم مقولته ..وعرف أنه أحد امللحديني املجادليني ..فقال املحرتم:
_ أصدقه صدقي بأنَّـا ..أنا وأنت موجودون ونتحدث اآلن !
فالرجل يربين أنه يشعر بأنه قد اقرتب أجله ..وأنا أر ُّد عليه وأحاول أن أهدأه وأقول له إن
اهلل هو أرحم الرامحني؛ ثم ها أنت تستعجب لوجود مؤمنني باهلل رغم كل تلك العلوم
والعلم ..ورغم كل تلك املعرفة واإلمكانيات ..ورغم كل ذلك الرقي والتحرض ..أعتقد أن
هذا من قبيل ما تريد أن تقول ..أليس كذلك ؟
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هل الدين قد اخرتعه اإلنسان أم هو أصل فيه؟
تبسم امللحد وقال:
_ ونسيت أن تضيف أيض اا بأن "اإلله" الذي تعبدونه؛ ما هو إال "وهم" يف خميلتيكم..
"وهم" قد صنعه اإلنسان البدائي ألنه رأى أشياء أكرب من قدرته؛ فلجاء إىل اخرتاع هذا
"اإلله" لكي ُيساعده ..وهكذا كان يعتقد.
قال املحرتم:
_وماذا أيض اا؟
قال امللحد:
_وأن الدين املنترش يف املجتمعات؛ ما هو إال ظـاهرة اجتامعية قد اخرتعها اإلنسان البدائي
للحفاظ عىل املجتمع وللخروج به أيض اا من أزماته كام قلت لك! وأن الدين هذا كاألفيون..
أفيون تعطونه للشعوب كي ختدروها ثم ترسقوها باسم الدين.
قال املحرتم:
_وأين هو دليلك عىل أن الدين مل يكن موجود اا منذ بداية اإلنسان ..وأنه قد تم اخرتاعه يف
فرتة من تاريخ البرشية؟ وأنه إذا كان الدين حق اا اخرتاع؛ فلامذا مل يرتع اإلنسان أشياء أخرى
عىل مر تاريه الطويل؟
قال امللحد:
42

_الدليل هو كلم علامء االجتامع وعلامء الدراسات اإلنسانية؟
قال املحرتم:
_وماذا يقول هؤالء العلامء ؟
قال امللحد:
_يقولون الكلم الذي قلته لك بعدما أفنوا أعامرهم يف األبحاث واالستنتجات.
قال املحرتم:
_إذ اا هي جمرد استنتاجات ونظريات وليست دالئل وثوابت!
قال امللحد:
_بل هي ثوابت ودالئل ..وتوجد آالف األدلة عىل ذلك!
قال املحرتم:
ل واحد اا عىل أن اإلنسان مل يكن له دين منذ ُوجد ..اعطني دلي ا
_اعطني دلي ا
ل واحد اا أستطيع
إثباته والتحقق منه وليس جمرد استنتاجات وأقوال!
قال امللحد:
_توجد آالف األدلة عىل ذلك.
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قال املحرتم:
_اعطني دلي ا
ل واحد اا فقط!
قال الرجل امللحد:
_تريد دلي ا
ل واحد اا؟!
قال املحرتم:
_نعم!
قال امللحد:
_إن اإلنسان البدائي عندما بدأ ينظر حوله ويرى املخاطر؛ بدأ االعتقاد يف فكرة اآلهلة األعىل
منه..
قاطعه املحرتم قائلا:
_ها قد بدأنا يف تلوة األساطي واخلزعبلت! لقد قلت لك أهيا الرجل بأن تعطيني أدلة
أستطيع أن أحتقق منها وليس استنتاجات يستطيع كل أحد أن يقوهلا!
قال امللحد:
_ بالطبع هذا دليل! بل هو دليل من أوضح األدلة! فالعلامء عندما بحثوا يف املجتمعات
البدائية؛ وجدوا طقوس العبادات ليست معقدة مثل تلك التي يف املجتمعات احلضارية..
ووجدوا أن تلك املجتمعات البدائية كانت تُقدس كائنات وآهلة عديدة ..آهلة يف السامء وآهلة
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عىل األرض ويف األهنار واجلبال .وبعد أن أهنى العلامء والباحثون دراساهتم؛ بدأوا يف وضع
النظريات واألدلة عىل أن الدين من اخرتاع البرش وأنه قد تطور مع السنني.
قال املحرتم:
_وأين هو الدليل يف كلمك عىل أن اإلنسان مل يكن له دين منذ أن وجد؟! بل إن كل كلمك
الذي قلته اآلن؛ يؤكد أن الدين كان ُمصاحب اا لإلنسان يف مجيع حياته ..بل هو يؤكد عىل أن
ل يف تلك املجتمعات ..كان أص ا
دين التوحيد هو الذي كان أص ا
ل فيهم؛ ثم ُح َّـرف تدرجيي اا مع
الزمن.

الدين صفة وراثية
قال امللحد:
_الكلم الذي قلته أنا؛ يدل عىل أن الدين صفة وراثية تتوارثها األجيل بطريقة بيولوجية بحتة
ويتلف الدين من مكان إىل آخر!
قال املحرتم:
_صدقت! الدين بالفعل صفة وراثية يف اإلنسان ..صفة وراثية قد جعلها اهلل فينا معرش
اإلنسان ..جعلها فينا لكي ُنلبي النداء إذا ما أتنا دا رع من اهلل ..وكل إنسان البد له من دين ..ال
بد له من دين يؤمن به...
فاقتطع الرجل امللحد كلم املحرتم قائلا:
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_أهيا الكذاب! كيف تدعي أن كل إنسان ال بد له من دين؟!! فـ ها أنا ذا! إنسان وليس يل
دين ..والكذب ليس غريب اا عليك؛ ألن املؤمنني _كل املؤمنني_ كاذبون.

اإلحلاد دين وعقيدة
تبسم املحرتم ..ثم قال:
_بل إن اإلحلاد دين وله كهنته وإيامنياته! فاإلحلاد هو دين التوهان والضياع ..هو دين
املجهول والليشء ،وامللحدون يؤمنون بالتوهان والليشء ..يؤمنون بالليشء بأنه خلق كل
يشء ..فتُنسب إليه اخللئق ..وإليه ُينسب العقل والقدرة ..وإليه تُنسب األفعل واألعامل..
وعىل الرغم من أنه اليشء؛ إال أنه خلق كل يشء.
قال امللحد:
_ كيف تعترب اإلحلاد دين؛ وهو يف األصل جاء هلدم الدين؟!!
قال املحرتم:
_الدين هو اإليامن واالتباع ..واإليامن واالتباع فطرة يف اإلنسان ..فطرة يف اإلنسان ال يستطيع
أن يمحوها أو أن يقرهبا .فمن الناس من يؤمن ويتبع اهلل الواحد ..ومنهم من يؤمن ويتبع
هواه فيبتدع آهلة عديدة متعددة لتُسهل له ما هيواه ،ويف حالة اإلحلاد؛ فإنه يؤمن ويتبع الليشء
واملجهول والضياع.
قال امللحد:
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_مهام يكن ما تقول! فاإلحلاد ليس بـ دين ..وال يندرج أص ا
ل حتت تلك األديان املبنية عىل
األساطي واخلرفات ..األديان التي ختض عىل الكره والقتل.
قال املحرتم:
دين يدعو للكره والبغض والضغينة والتفحش
دين وإن كرهت ذلك! ٌ
_بل اإلحلاد ٌ
دين يتيه بمن يؤمن به و ُيضله وال
دين مبني عىل أسخف األساطي واخلرافاتٌ ..
واإلجرامٌ ..
يصل به إىل يشء ..دي ٌن مبني عىل كل رضوب الرجم بالغيب من غي دليل.
قال الرجل امللحد غاضب اا:
_الدليل الذي يتكلم به اإلحلاد؛ هو كلم العلامء وأبحاثهم ..فهل أنت ال تصدق كلم العلامء
الذين أفنوا حياهتم يف الدراسة واألبحاث؟!
ر َّد املحرتم قائ ا
ل:
_ ال يوجد عامل يقول باملجهول والليشء أهيا التائه! ثم إن العلامء من الناس ..وإذا فقد
الناس الدليل والربهان؛ فإن هلم ألسنة ويستطيعون أن يتكلموا هبا ..ولكن العربة يف الذي
يستخدم لسانه ليقول احلق.
قال امللحد:
_وأنا أقول لك بأن هؤالء علامء؛ فأي حق ودليل بعد أقواهلم تُريد؟
تعجب املحرتم عىل صلبة عنق هذا امللحد وركوبه رأسه ..فر َّد عليه قائ ا
ل:
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_ دليل ُيسه الناس ويتحققون منه ويرونه أمام أعينهم وُيسون به يف أنفسهم ..فيشعرون يف
قرارات أنفسهم بأن هذا هو احلق فع ا
ل ..وإن مل يكن هناك دليل؛ فإن كل الناس هلا ألسنة
ويستطيعون أن يتكلموا ..ولكن كلمهم وما يزعمونه حينها؛ ما هو إال الكذب.
قال امللحد:
_ وأي دليل متلك أنت غي خداع الناس وختديرهم؟

أدلة املؤمنني
قال املحرتم:
_ الدليل الذي معي؛ هو أنني آيت للناس ويأيت من هو مثيل ..ونقول هلم إن اهلل هو الذي
خلقهم وخلق الذين من قبلهم من آباءهم وأجدادهم ..وهو الذي سوى األرض وعدهلا هلم،
وكذلك السامء هو الذي سوها أيض اا ..وهو الذي أنزل هلم املاء؛ فأخرج هلم الزرع رزق اا هلم..
وهو الذي خلق مجيع ما يف األرض وخلق السامء ..وعليهم أن يتقوا اهلل ويافوه بأن يتجنبوا
ظلم أنفسهم وظلمهم من حوهلم؛ فتلك تقوى اهلل.
قال الرجل امللحد:
_ إن الناس ال حتتاج ألي قول أو رأي من املؤمنني؛ فالعلم والنظريات قد فرست كل يشء.

أكمل املحرتم ومل يبايل للرجل امللحد ..بل نظر ملن حوله من اجللوس الذين يستمعون هلذه
املحادثة الشيقة:
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_ الناس تستمع وتنصت إلينا ..ثم تبدأ األسئلة والتساؤالت تنكشف وتتوارد عىل
خواطرهم ..وهذه األسئلة ختتلف من شخص إىل آخر عىل حسب النشأة والطبائع ..ولكن
احلق ال هيمه نشأة أو طبائع؛ ألن احلق وهو اهلل؛ هو من خلقهم هكذا خمتلفني ..و َّملا كان هو
وجييبه عىل تسأله..
من جعلهم هكذا خمتلفني؛ كان قادر اا عىل أن يعطي كل واحد مسألته ُ
الـمريد الذي يعلم ما
فيىض هبا السائل كل الرضا وجيد نفسه بالفعل فيام قاله اإلله اخلالق ُ
يريد.
قال امللحد مستهزأ:
_ وهل نزل اإلله من مكانه البعيد السحيق وقام بتجميع الناس وأجاب عىل تساءوالهتم؟
قال املحرتم جميب اا:
_ اهلل ليس بعيد اا حتى ينزل ..بل هو مع كل أحد من الناس ،وهو الذي علمنا من علمه ،وهو
الذي أخربنا عن قدرته؛ فوعينا ما أخربه لنا وما علمنا إياه ..فبدأنا نُجيب عىل األسئلة التي
يسأهلا الناس ونعطي كل أحد إجابته ونُسمعها له ،ونُبني له تساءله ..نُبني له تسآءله ثم ننسف
ما ليس له قرار من املعتقد والظن حتى ال يكون ألحد حجة بعد ما قاله اهلل وفصله ..وحتى
ال يكون ألحد حجة إذا ما أخذ اهلل ُُياسب الناس يوم القيامة عىل ما بدا منهم يف هذه احلياة.
ر َّد امللحد قائلا:
وحضارات قد خلت ،وكل منهم ليس له شبه بغيه ..فثقافات للشعوب
وأمم
أحقاب
_
ٌ
ٌ
ٌ
لربام مل جيتمع أهل الثقافة الواحدة عىل يشء معني من اختلفها وتنافرها ،فام بالك بثقافات من
يف األرض؟ ورسائر وأفعال وظنون ..وبواطن أمور للشعوب خاصة هبم دون املشهور..
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وشعبيات منترشة للشعوب وأحاديث ..وتواتر أنباء وأحداث ..وبداءة وحضارة؛ ثم أنت
حتكي وتقول عن استغفار لذنوب ..وخوف وخالق ..وتسوية وتعديل لألرض والسامء!
أويستوي كل ذلك عندك؟
قال املحرتم:
_ ومايل أنا بالقرون واألحقاب التي مضت؟ هي قرون وأحقاب قد مضت ريب أعلم هبم..
حساهبم عىل اهلل كام هي حال أحد يف كل زمان .غي أن الذي ال تعرفه؛ أن اهلل هو الذي جعلنا
شعوب اا وقبائ ا
ل ..وأن أحسن الشعوب والقبائل عند اهلل؛ هي التي ال تظلم نفسها وال تظلم
غيها ..لذلك ال أبايل لقرون مضت؛ ألن حساهبم عىل اهلل كام هو حال كل املخلوقات
والدوآب ..فحساب كل أمة وكل ر
أحد عليه.
ر َّد امللحد متهك اام:

_ هل أنت تزعم وتقول بأن إهلك هذا؛ قد خلق كل واحد من الناس عىل حــد رة ..وأنه هو
الذي وراء خلق الناس كلهم ..وأنه هو املسؤل عن كل أولئك البرش عىل مر السنني التي ال
يمكن حرصها؟
أجاب املحرتم قائ ا
ل:
_ نعم أقول بذلك وكل ثقة وعزة وإيامن بريب .نعم أولئك كلهم خلق اهلل ..خلق اهلل قد
انترشوا يف األرض بعدما كانوا أمة واحدة ..وأن اهلل هو الذي خلقهم كام تراهم بل حدود
حتدهم ...بل حدود مكانية أو حدود عقلية.
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من الذي خلق اهلل؟
قال الرجال امللحد وكأنه وجد ضآلته:
_إذ اا لو اتبعنا كلمك بأن "اهلل" هو اخلالق الذي خلق كل يشء؛ فإننا والبد بأن نصل هلذا
السؤال :من هو الذي خلق "اهلل"؟
سكت املحرتم وأخذ ينظر إىل الرجل ..فقال الرجل امللحد له:
_ماذا حدث لك؟ أين هي إجاباتك اإليامنية؟
فقال املحرتم بعد أن فكر قليلا:
_الناس ليست يف حاجة ملثل هذا السؤال لكي تؤمن باخلالق! ألن اإليامن باخلالق موجود يف
كل مكان من حوهلم.
قال امللحد:
_هذا لتعرف أن ما تؤمن به؛ ما هو إال خرافة وأسطورة تُسمى بـ "اإلله" ..ولو أنك صادق؛
ألجبت عن السؤال :من هو الذي خلق اهلل؟
أخذ املحرتم يفكر هنيهة ..ثم قال للرجل:
_هل تعرف امللقوق واملرشوق ..والبرشيقي واملشنيقي؟
قال امللحد:
_ وما هي تلك األشياء؟
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قال املحرتم:
_هذه ليست أشياء ..وليس هلا معنى ..وإنام أنا قد اخرتعتها اآلن!
قال امللحد:
_وكل ذلك _طبع اا_ لكي هترب من سؤال :من خلق "اهلل"؟
قال املحرتم قاذف اا فدامغ اا الباطل ..كعادته:
_ال ..بل من أجل أن تعرف أن مفهوم "اخللق" مل يكن له وجود قبل أن يلق اهللُ الكون
واألشياء ..وكلمة "اخللق" قبل أن يبدأ اهلل اخللق؛ مل يكن هلا معنى ..ومثلها مثل الكلمات
التي ذكرهتا لك اآلن.
قال امللحد بعد أن أخذه التفكي بعيد جد اا ..فقال بعد وهلة من الزمن:
_إذ اا ..ماذا تقصد؟!
قال املحرتم:
_أقصد أن مفهوم اخللق وفكرة اخللق مل يكن هلام تعريف أو وجود لكي خترج علينا
بوساوسك وتقول لنا :من الذي خلق اهلل؟ ففكرة اخللق أص ا
ل مل تكن موجودة قبل اهلل ..فاهلل
هو الذي ابتدعها واخرتعها ..ولذلك ال يمكن استخدامها بأي حال من األحوال وتطبيقها
عىل اهلل الذي اخرتعها وابتدعها أصلا.
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كلم املحرتم قد أخذ الرجل امللحد بعيد اا جد اا ..ثم قال بعد زمن من التفكي:
_إذ اا..
قال املحرتم ُيكمل له مجلته التي ُيجبها كربه عن نطقها:
_إذ اا ..كل خلق ُخلق؛ فاهلل هو الذي خلقه ..وكل موجود وجد؛ فاهلل هو الذي أوجده ..إليه
يرجع اخللق وأمر الكون ..كل يشء يف الكون ناقص؛ واهلل الكامل ..كل يشء يف الكون
باطل؛ واهلل هو احلق املوجود ..مل يكن هناك زمان قبل خلق الكون ،ومل يكن هناك مكان..
فقط هناك اهلل ..اهلل الصمد فقط.

أين هو اهلل من الظلم والرش؟
قال الرجل امللحد بعدما أفاق بعد مدة وحاول اهلروب من الصاعقة التي قذفه هبا املحرتم:
_ إذا كان اهلل موجود اا؛ فأين هو من كل هذا الظلم واألمل والرشاملنترش يف هذه احلياة؟
أجاب املحرتم:
_ إذ اا أنت تعرتف بأن هناك ظل اام ورش اا ُيتجان من يمنعهام ؟
قال امللحد:
والرش يفيان عىل أحد أهيا الرجل؟
_ وهل الظلم واألمل
ُّ
قال املحرتم:
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_ أومل تقل منذ قليل بأن الدين قد اخرتعوه املؤمنون قدي اام ليكفوا الناس عن الفساد
وليخرجوا هبم من األزمات التي كانت تواجهم وأنه أفيون للشعوب لتخديرها؟
قال امللحد:
_ نعم قلت ذلك.
حرك املحرتم رأسه متعجب اا من تناقض هؤالء امللحدة ..ثم قال:
_ الظلم والرش واألمل مها نتاج امللحدين أمثالك عىل مر العصور والدهور ،واهلل هو الذي
يبعث املؤمنني لكي يقضوا عىل الظلم والرش الذي تسبب فيه امللحدون ..امللحدون الذين
كفروا باهلل وضلوا ووقع يف الفتن ..امللحدون الذين يعبدون ظلمات أنفسهم!
وبسببكم أنتم أهيا امللحدة؛ قد خرجت لنا أفاعيل وظنون ال تعرف استقامة وال سابقة وكأهنا
الظلامت ..كأهنا ظلامت البحار تبسط أجنحتها عىل النفس البرشية ..وبسبب أفعالكم قدي اام؛
قد ُزين للناس بأنه إذا ما مات أحد منهم؛ كان هلم أن يقتلوا بعض اا من األحياء ويدفنوهم مع
ذاك امليت ..وأنه إذا ما أنجبت ولد اا وخفت وخشيت اإلنفاق عليه؛ كان لك أن تقتل هذا
الولد وال حرج ..وهذا هو اإلحلاد وما فعله يف األحقاب والقرون التي مضت!

من هو اهلل؟
كان من ضمن املوجودين يف قاعة اجللوس أحد الفتيان ..أحد الفتيان اليافعني الذي قال
للمحرتم:
_ وما هو اهلل الذي تؤمن به أهيا املحرتم؟
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قال املحرتم :
_ انظر إىل السامء وإىل األرض!
فإن كنت أزلت ساتر الغافلني عنك؛ فإن اهلل هو خالقهام ..وهو من ابتدعهام وأعطامها
ورب ما ترى وما ال ترى إن كنت
ورب كل يشء بينهام ..وهو ربك
صورهتام ..وهو ر ُّبـهام
ُّ
ُّ
تيقنت وتُعد ممن يشعر ..من أولئك الذين يشعرون وُيسون أنه هو رهبم كام جيدوا وُيسوا
بذلك يف أنفسهم.
عم الصمت
الناس املوجودون يف قاعة االنتظار كلهم يستمعون بإنصات شديد إىل املحرتمَّ ..
قليلا ..ثم انتبه الرجل امللحد بعدما أخذته كلامت املحرتم بعيدا جد اا؛ فقال ملن بجواره:
_ هل يدرك أنه قال ما قال؟
ثم نظر حوله للموجودين ،وساخر اا قال:
_ أتسمعون ماذا يقول؟ يتهمونا بالظلم والفساد؛ والدين أص ا
ل هو سبب الفساد!
قال املحرتم متوجه اا إىل من حوله من الناس؛ فنظروا كلهم إليه غي مبالني للرجل:
_ هو خالقكم ومسوي كل نفس منكم ..وهو موجدكم وموجد أبآءكم وأجددكم وموجد
أبناءكم وكل من سمعتم عنه ومن مل تسمعوا عنه ..هو من صورهم وأخرجهم كل واحد عىل
صورته ..وكام احلال قبلنا وفينا؛ تكون احلال بعدنا؛ فاهلل هو الذي يلق ..وهو الذي يسوي..
وهو الذي يصور.
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الرجل ال يصدق بأن كل هذا الكلم عن ر
رب وخالق؛ قد قيل وهو موجود ..وحماوالا الدفاع
عن إحلاده وعن مكانته قال:
_ الرجل أصابه اجلنون والعمى! _أي املحرتم إسحاق_
قال املحرتم ونظره عىل املتواجدين من حوله:
رب الشمس وما أرشقت عليه..
_ هو ُّ
رب الشمس وما غربت عليه إذا كنتم تستنبطون وتستنتجون من ورآء أبصاركم التي
وهو ُّ
ترون هبا وفيكم عقول تعقل ،وفوق ذلك وجود ذلك الشعور الذي يف أنفسكم ..ذلك
إيل ..الشعور الذي يرسي فيكم بأن اهلل هو خالقكم وهو ربكم!
الشعور الذي بسببه تنصتون َّ
إيل منصتني وكأين أكلمكم عىل يشء فيكم؟!
أوال ترون أنكم تستمعون َّ
قال امللحد وقد انتبه من إنصاته ..كالعادة:
_ ما أراك إال رج ا
ل خمبوالا يعيش يف خياله !
نظر املحرتم إليه ..فقال الرجل امللحد:
_ قل يل إذ اا ! كيف خلق اهلل ربك كل تلك األنواع والكائنات احلية بام فيها من تشاهبات
وتعقيدات؟ إن كنت صادق اا فع ا
ل ..فأخربنا!
أخذ الرجل ينظر ملن حوله من اجلالسني وكأنه يسخر من املحرتم ..ر َّد املحرتم قائ ا
ل:
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_ خلقها رهبا كام خلقها ..وقد أمرنا أن نُنقب ونبحث ونسي يف كل األرض حتى نعرف كيف
بدأ خلقها ..وأمرنا أيض اا أن نضع النظريات واألسس العلمية الصحيحة السليمة حتى نعرف
كيف بدأ خلقها؛ فنُزيده هو تعظي اام وإجلالا عن الكيفية التي خلق هبا كل ما نرى وما ال نرى.
الفتى اليافع يسأل املحرتم مرة أخرى:
وأحقاب كل بام فيه من خملوقات قبل التاريخ أو بعده ..كيف كان هذا األمر؟
_أزمن ٌة
ٌ
أجاب املحرتم قائلا:
عام قبل خلق السامء واألرض؛ فلك ما قلت وما سأقول!
_ إن كنت من السائلني َّ
كان اهلل وحده ومل يكن هناك يشء أو أحد غيه ..مل يكن هناك يشء حتى تقول أنه كان فيه ،أو
أنه كان كذا فأصبح كذا ..بل هو صمد كام هو ..ال معنى وال تصور ملا قبل خلق الكون
غيه ..غي اهلل اخلالق املريد ..املريد الذي يعلم ما أريد.
قال الفتى اليافع:
_ أخربين أكثر عنه إذا سمحت أهيا املحرتم!
قال املحرتم:
_ هو من ابتدع السامء واألرض بام فيهام وأوجدمها ومل يكن هلام أثر من قبل ..هو عليم يعرف
ويرج األمور إىل الواقع والوجود؛ فهو من جعل ما كان كيف كان ..وهو الذي
كيف ُُيدث ُ
جيعل ما يكون كيف يكون ..وهو من سيوجد وجيعل ما سيكون كيف سيكون.
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هو احلكيم! فانظر إىل ماحدث وُيدث وما سيحدث كيف يتم هبذه احلكمة! إذا نظرت
بعينك؛ فإنك ال جتد تفاوت يف السامء أو األرض ..بل ترى مجيع األمور تسي وال تفاوت فيها
تناسق وحس ٌن يكاد أن ُيذيب العقول.
وال ثغرات ..فقط
ٌ
كل ما يدهشك ويعجبك؛ هو الذي أخرجه وأودع فيه من العجب واملعرفة والقدرة ما يصعق
العقول ..وهو الذي أخرج وأقر ما ال تعلم وما غاب عنا وس ُيعلم وما غاب عنا ولن ُيعلم.
وهو من جعل الضحك والبكاء ..وهو الذي جعل احلياة واملوت ..مل ينزل املاء من السامء
ويسكنه يف األرض؛ إال رزق اا ملا عىل تلك األرض من أحياء ..ومل يلق الشمس؛ إال لتكون
رساج اا يتوهج ييضء األرض.
كل ذرة يف السامء أو يف األرض كانت؛ يعلمها وال تتحرك إال وهو قائم عليها ..يراها
ويعلمها ..وقائم عىل كل يشء آخر يف هذا الكون ويراه ..يرى كل يشء عىل حدة ويرى كل
يشء جمتمع اا يف رؤية واحدة.
هو ال ينسى أي يشء أو يضل عنه ..يعلم عدد ما يف السامء واألرض من أشياء كـ علمك بعدد
أصابع يديك أو أشد عل اام.
كل املوجودين يف قاعة اجللوس منجذبني ويستمعون بإنصات شديد إىل املحرتم ..ثم أخذ
هذا الفتى اليافع يسأل املحرتم مرة أخرى:
_ وكيف خلق اإلله هذا الكون ؟
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املحرتم تظهر عليه السعادة هلذه األسئلة؛ فأجاب قائلا:
_ خلق الكون من كتلة صامء ..كتلة صامء ال فراغ فيها وال هواء ..كتلة صامء قد أفتقها
وأخرجها من هيئتها وتكتلها فجعلها السامء واألرض ..وكام بدأ الكون من تلك الكتلة
الصامء املسدودة يعود الكون إليها أيض اا.
وكل ما خلقه اهلل يف هذه األجل ..األجل منذ أن خلق اهلل السامء واألرض إىل حني عودهتام إىل
ما ُخلقتا منه ،ثم ماهو بعد ذلك؛ ما هو إال مشيئة اهلل كله مجيعه ..وكل ما حدث يف هذا
األجل؛ هو الذي شاءه ..وكل ما حدث يف هذا األجل من صغي أو كبي؛ قد كتبه وس َّطره يف
كتاب عنده.

عقلية امللحدين
الشاب اليافع يظهر عليه إنصاته بشدة وقد أخذه كلم املحرتم ليتعمق يف التفكي ..إال أن
الرجل امللحد مل يطق إنصات الناس للمحرتم؛ فقال خمرتق اا حاجز اإلنصات بعدما أفاق هو
اآلخر من كلم املحرتم:
ر
بحبكة يف القول وكأهنا قصص وأساطي
_ يا أهيا املتخيل البديع! أجئت لتخدع الناس
األقدمني األولني حتكيها؟! فلو أنك تعلمت شيئ اا عن تركيب الكائنات احلية وخواصها
الوراثية ..أو قرأت شيئ اا عن اهلندسة الوراثية أو "التطور البيولوجي"؛ لعرفت كيف هو
مر مئات مليني السنني قد تراكمت اخلواص
الرتابط بني أشكال احلياة املختلفة ..وأنه عىل َّ
البيولوجية يف الكائنات البدائية جي ا
ل بعد جيل حتى تتلئم مع البيئة املحيطة وهكذا حتى
خرجت الكائنات احلية كام نراها اآلن.
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ولو أنك اطلعت أو قرأت شيئ اا عن هياكل احليوانات املنقرضة ..أو قمت بدراسة بسيطة عن
الشبه والتشابه بني هذه اهلياكل عىل مر العصور والدهور؛ لعرفت كيف تغيت األجناس..
وكيف أن تلك األجناس املختلفة قد تم تدجينها أو هتجينها وتطورت من نوعها األصيل لكي
تتأقلم مع أشكال احلياة التي تعيش أو ستعيش فيها.
ولو أنك قرأت شيئ اا عن اململكة احليوانية أو النباتية ..أو قرأت شيئ اا عن الرصاع من أجل
البقاء يف الظروف املناخية الصعبة عىل حافات الصحاري أو يف أجواء اجلليد القارس؛ لعلمت
ما هو االنتقاء واالنتخاب الطبيعي ..ولعلمت أيض اا كيف نشأت األنواع احلية ..ولعلمت
وتوصلت إىل فهم الروابط والصلت املشرتكة بني الكائنات العضوية وعلقتها اجلنينية
وتوزيعها اجلغرايف وتعاقبها اجليولوجي.
ولو أنك قرأت شيئ اا عن تطور املخ البرشي؛ لعلمت أن ذلك بسبب االنتخاب الطبيعي عىل
مر مليني السنني ..وبسبب هذ االنتخاب الطبيعي؛ قد اكتسب املخ قدراته وخواصه
األساسية ..ولعلمت أيض اا أن كل األشياء التي حكيتها أنت منذ قليل؛ ما هي إال أقوال
وقصص قد اخرتعها األقدمون ل ُيحافظوا عىل املجتمع ويرجونه من أزماته ..وكل تلك
األقوال واألديان قد تطورت مع الزمان فتفاوتت واختلفت كل عىل حسب املكان.
اقرأ وابحث عن نشأة الكائنات احلية؛ تظهر لك احلقيقة كاملة ..سيظهر لك كيف بدأت
احلياة عىل األرض بتتطور للكائنات عىل مر األجيال ،وأن احلياة مل خترج إىل ما هي عليه إال
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بسبب االنتقاء واالنتخاب الطبيعي من أنواع أولية وابتدائية ،وكفاح املخلوقات من أجل
وتدع الناس إليه.
البقاء ومن أجل احلياة ..ثم يظهر لك بعد ذلك زيف ما تؤمن
ُ
ر
ر
ر
وإيامن ومحد ..أهيا املسكني!
وتوبة واستغفار..
حساب وعقاب..
حتكي عن
قال املحرتم يف سكون:
_ ليجتمع العلامء الصادقون من كل األقطار والبقاع و ُيعلنوا ،وليبحثوا عن هياكل احليوانات
رشحوا ،وليفندوا جماري ومصبات األهنار وينقبوا ،وليحتلوا إىل كل مكان يف األرض
و ُي َ ِّ
وُيفروا ،وليجمعوا العينات ويدرسوا ،وليتفقوا عىل يشء وال يتلفوا ..ليفعلوا كل ذلك ثم
ليخرجوا علينا بام اتفقوا عليه! وحينها ..حينها متام اا سوف يزداد إيامننا ونعلم ونرى كيف بدأ
اهلل خلقه األنواع والكائنات.
أمثايل إذا تعلموا؛ يزدادون إيامن اا ..وأمثالك إذا تعلموا؛ يزدادون كفر اا ..أمثايل يعلمون أن مجيع
األنواع والكائنات قد تم خلقها بقانون واحد ..وأن اإلرادة والقوة والفعل الذي خلق مجيع
األنواع والكائنات؛ إنام يعود إىل يشء واحد ..يشء واحد قد خلقها من األرض نفسها وقد
مهد الطريق والبيئة املحيطة قبل عملية اخللق؛ فتشاهبات تلك املخلوقات مجيع اا يف اخللق..
تشاهبت يف اخللق ألن اخلالق واحد ،وألن القانون املستخدم واحد ،وألن املصدر الذي ُخلقوا
منه مجيع اا واحد ..وألن البيئة التي ستعيش فيها تلك املخلوقات هي بيئة واحدة.
قال امللحد بعدما شده كلم املحرتم ..كالعادة:
_ َّ
هل تركت عنك تلك القصص التي كاألساطي !
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تبسم املحرتم وقال:
_ وتصفني أنا بــ املسكني ! فإن كان هناك مساكني يف تفكيهم؛ فام أنت إال واحد منهم!
أمل تعلم يا رجل بأن كل النظريات التي تتكلم عن نشأة الكون وأصل األنواع؛ ال يقوم عليها
دليل واحد؛ ألنه ببساطة ال يمكن ألي أحد أن يعلم مما ُخلقت األنواع والكائنات ..وأن كل
العلم املوجود عن هذه األنواع واملخلوقات؛ أهنا قد ُخلقت بنفس القانونُ ..
وخلقت من
نفس املصدر ،وأما عن الكيفية؛ فل أحد يعلم شيئ اا عنها.
وإليك يشء ُيذهلك أكثر ! فإن اخلالق املريد الذي خلق تلك الكائنات واألنواع؛ هو الذي
عرفنا بأنه خلقها مجيع اا بنفس القانون ..وعرفنا أيض اا أنه استخدم يف خلقها ما ال علم لنا به،
وقال بأن كل الكائنات أزواج ..وأنه خلق تلك األزواج من األرض ومما تنبته تلك األرض..
ومن ثم جعل خاصية التناسل فيها ..ثم عرفنا بأن هذا ال يكفي ،بل هناك يشء ال علم لنا به
قد استخدمه يف خلقها ليتم اإلبداع واإلخراج.
هنا تدخل الفتى اليافع مرة أخرى يف املحادثة؛ فقال:
_ إذ اا أنت تطعن يف العلامء األفاضل وتطعن يف كل تلك العلوم والتي بسببها قد خرج كل
هذا التقدم والرقي والسهولة يف العيش والتعامل؟
قال املحرتم:
_ كل ! أنا مل أطعن بالطبع يف العلامء الصادقني وال ُيق يل أن أطعن فيهم ..ولكن هناك خطأ
قد وقع فيه الكثي من الناس ..وهذا اخلطأ؛ هو أهنم ُيرصون أمر الفصل واحلسم يف نشأة
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احلياة ونشأة األنواع يف علامء األحياء وعلامء الوراثة والكمياء واجلولوجيا ..وكأن هؤالء
العلامء هلم احلق يف الفصل يف هذا األمر الشديد الصعوبة بل املستحيل.
إال أن الذي ال يعلمه األكثرين من الناس؛ أن هؤالء العلامء ال يمتازون عىل أحد إذا تعلق
األمر بمعنى احلياة ومغزها.
قال الفتى اليافع:
_إهنم علامء أصحاب عل رم ومعرفة أهيا املحرتم!
قال املحرتم:
_أعرف ..وإن كل الذي يمكن هلؤالء العلامء أن يفعلوه وهلم الشكر يف ذلك؛ هو أهنم يصفوا
ما جيدون حتت أيدهيم ..وأهنم ُياولون استنباط القوانني التي أدت إىل ما جيدونه أمامهم..
وأهنم ُياولون حساب ما ُيدث من ارتباطات وعلقات وتفاعلت يف كل جزء من أجزاء
األمور التي تؤثر فينا ونؤثر فيها وتشغل تفكينا مما نراه ونعيش فيه من حولنا ..ومن ثم
ُياولون صياغة املعادالت وتسخي ما اكتشفوه لكي ُيستخدم يف تيسي أمور احلياة
(كالعمليات اجلراحية ،واألدوية التي سامهت كثي اا يف مساعدة البرشية ،ومن ثم تطوير
وتسهيل أمور احلياة والرفاهية).
وهذا ُجـــل ما يستطيعه العلامء ..أ َّما أن يأيت أحدهم ويتجرأ ويزعم بأن أصل ومغزى احلياة
هو ما يقوله؛ فهذا ما ال يمكن قبوله؛ ألنه من يزعم بذلك؛ فإنه يزعم من حيث ال يدري
بعظم اجلهل الذي يمتلكه!
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قال الفتى اليافع:
_ هل من املمكن أن توضح بمثال أهيا املحرتم؛ ملاذا ترفض أقوال العلامء عن أصل ومغزى
احلياة؟
قال املحرتم:
_ لو أنه خرج علينا صانعوا الشطرنج من النجاريني واملصممني ،وقالوا بأهنم أمهر الناس يف
هذه اللعبة ألهنم هم من صنعوها؛ لقلنا إن هذا الكلم ال يمكن قبوله بأي حال من األحوال.
ولو أنه خرج علينا املهندسون واحلرفيون الذين يصنعون آالت الكتابة ،وقالوا بأن هلم كل
احلق يف أن يستأثروا بالكلم يف معاين احلروف وأرسار الكلامت ملجرد أهنم يصبوا احلروف
ويديروا اآلالت ويرج من حتت أيدهيم كل كتاب؛ لقلنا إن هذا الكلم ال يمكن قبوله بأي
حال من األحوال أيض اا.
قال الفتى اليافع :
_ إذ اا ماذا تقول يف أمر هذه املخلوقات والكائنات واألنواع؟
قال املحرتم:
_ لقد سألتني عن ذلك وأجبتك.
قال الفتى اليافع:
_ نعم! سألتك وأجبتني ..ولكني أريد مثاالا ُيني يل الظلامت التي يف خميلتي!
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قال املحرتم:
_ هل تقصد مثال يضحد أقوال امللحدة يف كلمهم عن اخللق ونظرياهتم عن كيف بدأ هذا
اخللق؟
قال الفتى اليافع:
_ نعم إذا سمحت أهيا املحرتم ..وأعلم أنني أثقلت عليك.
قال املحرتم:
_ دعني أوضح لك بمثال نراه حتت أيدينا ومن ثم نأخذ نسأل بعض األسئلة اهلامة ونحاول
أن نجد هلا إجابة حق اا وليس جمرد ردود نرددها هكذا.
فلنأخذ مثاالا إلحدى اجلزر البعيدة جد اا يف قلب املحيط! ولتكون هذه اجلزيرة معزولة متام اا
عن باقي القارات ..ويوجد يف هذه اجلزيرة بعض النباتات واحليوانات النادرة ،والتي ال
يوجد هلا مثيل يف أي مكان آخر يف العامل ..اتفقنا أهيا الفتى اللمع؟
قال الفتى متحمس اا وبرتكيز ينظر إىل املحرتم:
_ اتفقنا أهيا املحرتم .
أبحر املحرتم قائلا:
_ السؤال األول :كيف جاءت هذه النباتات واألنواع إىل هذا املكان؟
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تدخل الرجل امللحد وقطع الكلم ..فقال:
_ أنا أعلم عن أي اجلزر تتحدث؟
تفاجئ املحرتم بقطع كلمه ..فأجاب متعجب اا منه:
_ أوحق اا تعرف؟!
فقال الرجل امللحد:
_ عىل هذه اجلزر توجد طيور عاصفي قد اكتشفها العلامء ،وهي تؤيد كل الكلم الذي قلناه
عن االنتخاب واالرتقاء.
قال املحرتم:
_ وكيف يؤيد وجود تلك العصافي الكلم عن االنتقاء والتطور؟
قال الرجل:
ل بعد جي ا
_ إن هذه العصافي قد تغيت بشكل بسيط جي ا
ل ..ومع مرور الزمن قد تراكمت
أعدد ال حت ىص من التغيات الدقيقة جد اا عىل مدى السنني ..وقد تغيت أشكال تلك
العصافي نتيجة تراكم الصفات ونتيجة التاميز وعمليات التعديل والتي اكتسبتها األجيال
اللحقة.
قال املحرتم:
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_وكيف عرفوا بأن هذه العصافي قد تغيت؟!
قال امللحد:
_من األحافي التي وجدوها أهيا الضال!
قال املحرتم:
_وكيف عرفوا أن هذه األحافي تعود لتلك العصافي؟!
قال امللحد:
_ألن هلا نفس الرتاكيب الداخلية واهلياكل أهيا اجلاهل!
قال املحرتم:
_املهم! إىل ماذا صارت تلك العصافي؟
قال امللحد:
_ صارت بشكل ملحظ؛ أنواع اا جديدة وراثي اا وترشُيي اا وتغييت مناقيها.
قال املحرتم:
_هل مازالت كام هي عصافي؟
قال الرجل:
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_ نعم بالطبع ..مازالت هي عصافي كام هي.
قال املحرتم:
_ وكيف تطورت وتغيت وهي مل تزل كام هي عصافي؟
قال الرجل:
_ هي مل تتطور ..بل تكيفت مع البيئة.
قال املحرتم:
_ طيب..
نفسه ..وعىل تعجب وانذهال من عقلية هؤالء؛ نظر إىل الفتى اليافع وقال له:
ثم أخذ املحرتم ُ
_ عند ماذا توقفنا؟
قال الفتى اليافع:
_ كنت تتسأل عن كيفية جميء األنواع والكائنات إىل اجلزر البعيدة يف املحيط.
قال املحرتم:
_ نعم بالضبط ..فالسؤال الذي يطرح نفسه وبشدة ،وُياول أن جيد له إجابة؛ هو كيف
جاءت هذه النباتات واألنواع إىل هذا املكان؟
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ودعني هنا أتقمص الفكر الذي يقول بالتطور واالنتخاب واالرتقاء! ولنرجع بالزمان إىل
الوراء ..إىل الوراء كثي اا جد اا قبل وجود أي خملوق ..قبل وجود أي خملوق حيث الربوتون
والبكرتيا واخلليا األوىل واجلسيامت الدقيقة جد اا .ودعني أقول ما يقوله االرتقائيون من أن
هذه اجلسيامت الدقيقة واخلليا قد ارتقت وانتخبت حتى خرج أول خملوق ابتدائي ،وهذا
باإلغفال والتغايض عن املوت وعن األمراض واألسقم وعن باقي املخاطر ..وكأن الكون
ينتظر هذا املخلوق االبتدائي ليهيء له كل يشء لتحقيق نظرية أحدهم!
وباإلغفال والتغايض عن منابع اإلسئلة املنهمرة ،والتي تكاد أن تكرس رؤوسنا منشدة
حاجتها ألن جتد إجابة! وبالتغايض عن كل ذلك؛ نكتفي بسؤال واحد هنا:
هل تلك "البكرتيا والربوتونات واجلسيامت الدقيقة" عارفة إىل ماذا ستصي؟ أم أن هناك
"قوة وعقل وفعل" تتحكم يف هذه البكرتيا وهذه اجلسيامت ،وأن هذه "القوة والعقل
والفعل" هم يف األصل الذين خلقو وكونوا هذه اجلسيامت الدقيقة؟
قال الفتى اليافع:
_ فلو كانت اإلجابة بأن اجلسيامت الدقيقة هي التي وراء عملية اخللق والتكوين؛ ماذا
ستقولون أهيا املحرتم؟
قال املحرتم:
_ لو كانت كذلك؛ لقلنا هذا كذب وافرتاء.
قال الفتى اليافع:
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_ وملاذا أهيا املحرتم سيكون كذب وافرتاء؟
أجاب املحرتم:
_ألنه ال يمكن قبول القول بأن الربوتونات قد استطاعت أن خترج الكائنات العبقرية البديعة؛
ثم عجزت عن تزويد تلك الكائنات بام يمدها باحلياة اهلنية وباالكتفاء الذي ال يعرضها
للمخاطر واملفرتسات ..وكل ذلك كان سينفعها يف مشوار التطور الطويل.
أو باألصح ال يمكن قبول ذلك؛ ألنه ال يمكن تصديق أن الربوتونات أو اجلسيامت الدقيقة
قد أخرجت وخططت خلروج أول خملوق بديع؛ ثم أغفلت أن خترج للكائن اجلديد ما جيعله
يتفق هو واألنواع األخرى التي ستخرج منه مستقبلا ..حتى ال يأذي أحدهم اآلخر.
وال يمكن قبول ذلك أيض اا؛ ألنه من يقول بالتطور واالرتقاء قد تصور عامل اا خالي اا من
املخاطر ..املخاطر بشتى أنواعها ،وهو قد تصور العامل هكذا؛ ألنه لو تصوره باملخاطر؛ ملا
خرج علينا بالقول باالرتقاء أو باالنتخاب؛ ألن بروتوناته وخلياه وخملوقاته االبتدائية لن
تنجو وستظل يف الوحل أبد اا.
وال يمكن قبول ذلك إمجاالا ؛ ألنه يتلف مع ما لدينا من املنطق والعقل.
قال الفتى اليافع:
_ولو كانت اإلجابة؛ بأن هناك "قوة وعقل وفعل" هي من وراء اخللق والتكوين؛ ماذا
ستقولون أهيا املحرتم؟
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قال املحرتم:
_ التفقنا نحن واإلرتقائيون يف جزء والختلفنا يف اجلزء اآلخر ..اتفقنا يف أن هناك
بالفعل"قوة وعقل" هي من وراء اخللق ..والختلفنا اختلف اا كلي اا متام اا يف الكيفية التي صارت
عليها تلك "القوة والعقل" يف اخللق؛ ألنه ال يمكن بأي حال من األحوال قبول طريقة اخللق
التي يقول هبا االرتقائيون والتطوريون.
قال الفتى اليافع:
_ وملاذا أهيا املحرتم ال يمكن قبول طريقة اخللق التي يقول هبا االرتقائيون؟
أجاب املحرتم قائلا:
_ألهنم حينام يقولون انتخاب وارتقاء؛ فإهنم من حيث ال يعلمون ينسفون منهجهم بقوهلم
ذلك؛ ألنه كيف تنجو املخلوقات البدائية مع كل هذا النقص الذي كان يعرتهيا يف خلقتها
األوىل؟!
ثم إن طريقهم أيض اا منايف للمشاعر واألحاسيس التي ترسي فينا..
وفوق ذلك أن طريقتهم منافية للمنطق والعقل الذي نفكر به ..وإذا وافقنا عىل هذه الطريقة؛
فإنه ستظهر أسئلة ال يمكن اإلجابة عنها بالعلم وال باملنطق أو بالعقل ..بل ستكون اإلجابات
نابعة من اخليال والتوهان والليشء ..ولربام اخليال والتوهان لن يقبل تلك اإلجابات أص ا
ل
وسينفر منها.
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امللحدون هُيدمون دينهم بأنفسهم
قال الفتى اليافع :
_ هل تقصد تلك األسئلة التي سائلها التطوريون ألنفسهم؛ مثل قول أحدهم :كيف تم
حتويل األنواع االبتدائية إىل أنواع صحيحة كام نراها؟ أو كيف يستطيع كائن بسيط أو عضو
جسدي بسيط أن يتغي ويكتمل يف صورة كائن عايل التكوين أو عضو مشيد بدقة؟
أو قوله :إذا كانت األنواع قد نشأت وانحدرت من أنواع أخرى عن طريق تدرجات دقيقة؛
فلامذا ال نستطيع أن نرى يف كل مكان عدد اا ال حرص له من األشكال االنتقالية ،و ملاذا ال
تكون الطبيعة كلها يف حالة فوىض بدالا من مما نراه من كون األنواع حمددة؟
أو قوله أيض اا :هل نستطيع أن نصدق أن االنتقاء الطبيعي يمكنه أن ُينتج من أحد اجلوانب
عضو اا ذا أمهية تافهة مثل الذيل اخلاص بالزرافة والذي ُيستخدم كمرضب ذباب ،وعىل
اجلانب اآلخر ُينتج عضو اا غاية يف الروعة مثل العني؟
وقوله عاد ماسبق :ماذا يمكن أن نقول عن الغريزة التي تقود النحل إىل أن يصنع خليا،
وبذلك يسبق االكتشافات اخلاصة بعلامء الرياضيات عميقي التفكي؟
قال املحرتم:
_ أحسنت أهيا الفتى اللمع ..أحسنت أهيا العالـم !
فأمر هؤالء التطوريون كله مجيعه؛ أهنم يلحظون ويكتشفون القوانني التي تعيش وتسيي
عليها الكائنات احلية وهلم جزيل الشكر يف ذلك؛ ثم ُيلبسون تلك القوانني مع الوساوس
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واخلزعبلت التي يف أنفسهم؛ فتخرج لنا نظريات ال تستقيم إال يف حياة التائهني الذين
ينتمون إىل املجهول وإىل الليشء.
تكلم الرجل امللحد جمدد اا ..وقال منتفض اا:
 اخلزعبلت والوساوس هي ما تقوله أنت ،وليس ما يقوله العلامء!قال املحرتم:
_ اخلزعبلت والوساوس هي أنني أخرج عىل الناس؛ وأحاول أن أقنعهم وأقول هلم أن
الرمال املستخدمة يف بناء البيوت؛ إذا ما تركنها ملدة من الدهر فإنه واجب بأن ُخترج من تلقاء
أنفسها بيوت اا عىل أشكال خمتلفة متنوعة مبهرة ملجرد الظن بأن كل هذه الروعة يف البنيان وكل
هذا التنوع واالختلف؛ يستحيل بأن يكون وراءه مهندسون وبناة مهرة يعرفون ماذا
مر عليها الزمان فتطورت وارتقت
يفعلون ..وإنام هو ناتج عن الرمال العمياء املجردة التي َّ
واستطاعت بقدرة منها أن تنتخب وخترج كل أجزاء ذلكم البنيان.
قال الرجل وضاحك اا باستهزاء:
_ هذا مثال باطل؛ ألن الرمال اجلامدة ال ُيعقل بأي حال من األحوال أن تكون شبيه باخلليا
والربوتونات املجهرية احلية التي كانت يف البداية قبل وجود األنواع واملخلوقات!
قال املحرتم:
_ مادمت صفة اخللق والصنع مصاحبة لألشياء الصغية؛ فإنه الزم والبد كام أخرجت
الكائنات املجهرية احلية أشكل احلياة املختلفة؛ فإنه الزم والبد أيض اا بأن ُخترج الرمال اجلامدة
73

العمياء أشكال البنيان اجلامد األعمى واملختلف أشكاله أيض اا ..فاحلي ُيرج احلي مثله،
واجلامد ُيرج اجلامد مثله.

التشابه بني الكائنات واألنواع
مل يتفوه امللحد بكلمة بعدما أفحمه املحرتم ..وأما الفتى اليافع؛ فأخذ يضحك مذهوالا من
العلم الذي عند املحرتم ..سكت الفتى هنيهة ثم قال:
_ وماذا تقول أهيا املحرتم يف التشابه الكبي بني األنواع واملخلوقات والكائنات؟
قال املحرتم مبتس اام للفتى:
_ هذا إن دل؛ فإنام يدل عىل كمية القدرة والعلم التي عند اهلل؛ فهو قد استطاع أن جيعل
الشكل اخلارجي للمخلوقات متشاهب اا جد اا متام اا؛ ثم فرق بني تلك املخلوقات يف نفسها وفيام
يصدر عنها ..وكل ذلك مل جيعل اهلل يتلخبط أو أن ختتلط عليه األوراق؛ فيقع بسبب عملية
التشبيه هذه يف اخلطأ أثناء اخللق والتقدير.
وأما عن الطريقة التي خلق اهلل هبا الكائنات؛ فهذا ما أمرنا أن نبحث عنه ونُثبته باملعادالت
والقياسات الصحيحة ..إال أن اهلل قد عرفنا أيض اا بأنه قد استخدم يف عملية اخللق أشياء ال
علم لنا هبا ولن يكون لنا علم هبا ..وتلك هي الروح ..الروح التي إذا ُسحبت من خملوق
ومات؛ مل تستطع حتريكه ..ولكن بالروح التي فيه؛ فإنه يتحرك بدون الشعور بأي صعوبة.
سكت املحرتم قلي ا
ل وأخذ ينظر إىل الرجل امللحد ..ثم قال:

74

_ وقبل أن أهني هذا احلديث؛ قل يل أهيا الرجل امللحد :ملاذا إذا كانت البيئة املحيطة بالكائنات
احلية مل تتغي منذ أن كانت؛ ما الذي سيضطر تلك الكائنات ألن تتغي؟!!
فاألكل مازال هو األكل ..والرشب مازال هو الرشب ..واهلواء والتنفس مازال هو بعينه
اهلواء والتنفس ..واألهوال وسفك الدماء مازال كام هو ..وكيفية التناسل واجلامع مازالت
هي الكيفية ..والوله والرغبة قبل اجلامع عند احليوانات مازال كام هو ..والود واحلب والعشق
أثناء اجلامع ما زال كام هو أيض اا ..وحب األم لولدها وعطفها عليه مازال كل ذلك كام هو..
فاملذي جعل املخلوقات ترتقي وتنتخب وتتغي إذا كان كل ما حوهلا مل يتغي وكيفيته مازالت
هي الكيفية؟
قال امللحد:
_ مهام يكن ما قلت وتقول؛ فالتطور واالرتقاء علم لن تستطيع أنت وأمثالك ضحده.
قال املحرتم:
ل _وما هو ر
_لو فرضنا أن االرتقاء واالنتخاب والتطور حق فع ا
بحق أبد اا_؛ فلامذا مل تسطع
تلك املخلوقات البلهاء احلمقاء بقدرة منها وحسن تدبي أن تنجو من اآلمل واالبتلءات،
واملحن والصعاب ،والقتل والنجاة بنفسها؟ وملاذا أيض اا مل تستطع بقدرهتا الفعالة أن جتد ح ا
ل
لذلك املوت اللعني الذي ُيصيبها فيفرق األحباب وجييء باآلمل وإدماء القلوب؟!
أم أن تلك املخلوقات ما هي إال خملوقات بلهاء محقاء ال قدرة هلا عىل يشء مغلوبة عىل أمرها،
وأن هناك من يتحكم فيها و ُيكسبها صفاهتا وما نجده فيها؟
75

الال يشء هو الذي خلق الكون عند امللحدين
أخذ امللحد ُيتهته يف كلمه وال يعرف بامذا ُجييب ..إال أن املحرتم مل يرتكه؛ بل نزل عليه
بالرضبة القاضية ..فقال له:
_ قل يل يا هذا! من الذي خلق هذا الكون؟
الرجل ال يريد أن ُيكمل هذا النقاش واحلوار؛ إال أن هذا السؤال ثقيل ال يمكن تركه؛ وإال
لشمت الناس فيه ..فقال بعد هنيهة ،وال هيم ما الذي سيقوله! فاألهم هو أن يتكلم وكفى؛
والكلم هو الذي سيتكفل بحفظ ماء الوجه:
_ الكون ال ُيتاج ألحد لكي يلقه ..واملصادفة وحدها كافية لتفسي كل نظام ملحوظ ..فلو
أنك أتيت بصندوق من احلروف األبجدية وأعدت تنضيده مئات املرات ومليني املرات عىل
مر الدهور والسنني؛ فإنه سيخرج نظام كهذا النظام وكون كهذا الكون.
قال املحرتم وقد أثار ذهوله هذا الرد ..إال أنه معتاد عىل ذلك ،فقال:
_ إذ اا ..لو اتبعنا افرتآئك وزعمك فيمن خلق الكون؛ كان من الواجب واللزم إىل أن نصل
مفر إىل القول بأن املجهول والل يشء هو الذي خلق السموات واألرض وخلق الكون.
وال َّ
خلقهم عندما قرر بأنه سيكون يشء.
أم أنك تقول بأن الناس هم حق اا من خلقوا الكون وخلقوا السامء واألرض ..أهبذا تقول أم
بذاك؟ تم وانتهي أن ما تقوله وتتكلم به؛ ما هو إال باطل أبطلته وأخرجته ،وكذب ادعيته..
انتهى النقاش.
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ملاذا يؤمن الناس باإلحلاد رغم كذبه؟
بدء هذا الرجل امللحد يف التحرك ..وال ُيسمع له إال أصوات أقدامه تأخذه بعيد اا ..ثم قال
الفتى اليافع:
_ ما الذي جيعل الناس تؤمن بالكفر واإلحلاد رغم أن كذبه بائن؟
أجاب املحرتم وخامت اا هذا احلديث:
_ الكرب واإليباء الذي يف صدورهم؛ هو الذي ُيول بينهم وبني اإليامن ..يأيت إليهم احلق؛ فل
يركنوا إال إىل الباطل ويرضون به.
ثم إن هؤالء امللحدة لن يستمع إليهم أحد إال من هو عىل شاكلتهم ومثلهم ..جيتمعون يف
هذه احلياة ومن ثم ُيلقون يف السعي يوم القيامة ..السعي الذي يستغيثون فيه من شدة حره
املذيب ُيريدون ما اء؛ فل ُيـأتى هلم إال بامء محم الرباكني ليست بيشء معه ..وإذا وضعوه عىل
أفواههم ليرشبوا؛ شويت وجوههم الكريمة ..وإذا أردوا طعام اا ليأكلوا؛ فسوف ُيأتى هلم
بثامر شجرة لعينة ال وصف لقبحها وسوءها.
أخذ املحرتم ن َف ُسه ثم أخرجه وظهر عىل وجهه احلدة...ثم قال:
_ ويف النهاية! إما املؤمنون أو امللحدون هم الذين عىل حق ،إما نحن أو هم ..إما صادقون
وعىل طريق قويم ..وإما يف الضلل واخلصام البعيد.
* * *
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