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بينما كنت أتصفح الشبكة العنكبوتية حول بعض الموضوعات الدينية ، تفاجأت بعدد هائل من 
، وبالذات من فئة الشباب ،  والشكوك ، التي تراود كثيراً من المسلمينات الكتابات واالستفسار

الشك  حيث طرح العديد منهم ما تحدثهم به أنفسهم حولمن الجنسين ، في مقتبل أعمارهم ، 
وبالطبع كانت . أصالً بالشك في وجود اهللا ببعضهم وصل األمربل اإليمان بشكل عام ،  في

تمحور حول جلُها يهناك ردود وتوضيحات على صفحات العديد من المواقع اإلسالمية ، 
 على إنما هو دليل ذلكضرورة التوبة من تلك الشكوك ، وأن مجرد الشعور بالقلق حيال 

 فين أتحدث أوقد رأيت . من نوازع الشيطان التشكيك في اإليمان يعتبر ، كون ذلك يماناإل
الشك  حاالتفي ( الستيعاب أولئك الشبابالموضوع من طريق آخر ، أعتقد أنه أقرب هذا 

إزالة و ترسيخ الفهم لطبيعة اإليمان ، وأقدر على ، وأنفع في نقل صورة أوضح )والريبة
  .الغشاوة والشكوك في الدين ، وفي وجود اهللا

يعني بالضرورة التصديق به ، مع عدم القدرة  شيءن اإليمان بأي أولعلي أبدأ حديثي بالقول 
بأن الثلج بارد  "إيماناً"، فمثالً ال يمكن أن نسمي الشعور ببرودة الثلج  اإلدراك الحسي لهعلى 

يعتبر أن ري المزروعات  "نؤمن"، أو أن نقول بأننا  باللمس ذلك عرف، ألننا نستطيع أن ن
بأن من يدرس ينجح ، ومن  "نؤمن"، أو أن  الخبرةو لنموها ، ألننا ندرك ذلك بالمعاينة اًشرط

، بل بها أي جديد  "اإليمان"ال يدرس ال ينجح ، فهذه حقائق ال يجادل فيها أحد ، وال يعني 
باإليمان إذاً المقصود ...!!! " اإليمان"وليس والخبرات ، يمكن إدراجها تحت مفهوم المعارف 

إدراكها حسياً ، أو بالغيبيات ، التي ال يمكن  تصديقال هوإنما  -جاءت به األديان الذي  -
   .اً وبشكل قاطعالوصول إليها علمي

باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر ، فإننا  "اإليمان"، عندما نتحدث عن  وعليه
، وال يمكن الوصول إلى  نتحدث عن أمور غيبية ، ال يمكن رؤيتها ، أو اإلحساس بها مادياً
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األمور تلك لكن كيف يمكن أن نتأكد من حقيقة  .باستخدام األدوات المعرفية المجردة حقيقتها
، مثالً ما يتعلق  ووجودها أصالً ، ما دمنا ال نستطيع إدراكها حسياً ، أو معرفياً يقينياً؟ الغيبية

الجنة والنار ، الثواب والعقاب ، أو و، من المأمورات والمنهيات  باإليمان باهللا وما يستتبعه
وجود التأكد من ، بالرغم من أنه ليس من المتاح رؤية اهللا ، أو المالئكة ، أو وما إلى ذلك 

العلمية الكفيلة بفعل ذلك ، العقلية وفي غياب األدوات البعث بعد الموت ، الحياة اآلخرة ، و
  ؟اعتراض من أحد، أو  كيتشكدون 

وبما أنزل من اإليمان باهللا البحث أوالً في أصل ب نكاإجابة هذا السؤال ربما المدخل إلى إن 
التصديق بوجوده ، وأنه الخالق الواحد األحد ، أما اإليمان ، إذ إن اإليمان باهللا يعني القرآن 

، بما في فيه بكل ما جاء  تصديقبالضرورة الل ، فإنه يعني كتاب اهللا المنَزبأن القرآن هو 
  . ذلك كل ما تقدم

وهل هو مخلوق ، طبيعة هذا اإلنسان ، بالبحث في  نا نبدألعلتلك التساؤالت ،  لىلإلجابة عو
ت قد وإن كانفإن كان مخلوقاً ، فلنبحث عن الخالق ، . بشكل أو بآخر، أم أتت به الطبيعة 

الطبيعة ومنحها القدرة على تشكيل المخلوقات؟  بتلك جاءالذي من لنبحث ف جاءت به الطبيعة
  . ؟ ، إلى ما ال نهاية من تلك األسئلةجاء بالطبيعةومن الذي جاء بمن 

يعتمد على اإلجابة األولية المتعلقة ربما كان إلى تلك اإلجابات  المدخليمكن القول بأن  لذلك ،
د بالصدفةجِباإلنسان ، وهل هو مخلوق أم أنه شيء و.  

أن المادة ال تفنى وال  الذي يتفق عليه البشر ، ويقره العقل ، إن من أصول العلم الحديث
المادة ال تفنى وال تستحدث  فإن كانت. تستحدث ، بمعنى أنه ال يمكن إيجاد شيء من ال شيء

بداية ، إذ ليس من المنطق في شيء  أو أوجدها ال بد من وجود من صنعهامن البديهي أنه ، ف
من بل ، هذا فقط ليس . قد صنعت نفسها بنفسها ، من العدم) الطبيعة(االفتراض بأن المادة 

ة ، مشتركالكائنات الحية يعتمد على عناصر بناء أساسية جينات أن أصل بناء  علوم اليومالم
عبر ،  DNA، وهي التي تكون ما يسمى بال ) النيوكليوتيداتيطلق عليها (وعددها أربعة فقط 

معين ، وهذا الترتيب هو ما يجعل اإلنسان إنساناً ، والطير طيراً ، والحيوان  نظامترتيبها ب
 تلكالباليين من  DNAيوجد في كل جزيء كما . حيواناً ، وكذلك أنواع النباتات المختلفة
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، بحسب نوع الكائن الحي ، بل  بذات الترتيبالعناصر التي تكون مرتبطة مع بعضها البعض 
وهنا يتساءل العلماء حول إمكانية تكون هذه الجزيئات . خالياهوتوجد في كل خلية من 

، وبديهي أن ذلك  !!!بمحض الصدفة، رتيب العجيب هذا التالمذهلة في التعقيد والعمالقة 
وال أريد  !!!.األربعة بداية من ال شيء األساسية ن العناصروكَمستحيل قطعاً ، وكذلك تَ

العقل واالختيار الروح والضمير والفطرة و جوانب خصائص اإلنسان فيالتفصيل أيضاً في 
، وما يتخلل ذلك من  جنةالتوالد ، ومراحل نمو األوالعطاء ، وليس انتهاء ب والتمييز والمشاعر

تتكون العظام ، واللحم ، واألعضاء ، في باليين العمليات التي تحدث دون أخطاء ، وكيف 
، أو أن لم يكن ذلك حقيقياً  ذاإف!!!. وال قوة عات ، ودون حول مناسيمفونية من أجمل اإلبدا
فلماذا ال تلقي لنا الطبيعة بأنواع جديدة من البشر ، الذين يتكونون ، الصدفة هي من أوجدته 

بمحض الصدفة ، من العناصر الطبيعية الموجودة حولنا؟ ، ولماذا ال تتم عملية التكاثر عبر 
ليكتمل " الصدفة"سان أو ربع حيوان ينتظر تلك اآللية ، فنرى على جنبات الطرق نصف إن

نعم ، ال بد من أن اإلنسان مخلوق وبدقة عجيبة ومذهلة ، كما بقية الخالئق الحية  !!!.وينهض
  .خالق يقتضي ويحتم وجودوبديهي أن المخلوق  ، وغير الحية

إن هذا الكون بما فيه من كواكب ونجوم ومجرات ، تعمل أيضاً بطريقة واحدة ، ليست 
ما يدل أيضاً على م،  الوجودهو حال أصغر ذرة في كما تشابهة فحسب ، بل متطابقة ، م

  .مبدع واحد أحدخالق هناك على أن  ة الصدفة ، ويدللنظريسقوط 

ات األخرى التي قام صنوعنقارنه بالم -للتوضيح  –إذاً ما دام اإلنسان مخلوقاً ، فدعونا 
فمثالً يمكن النظر ). هو موجود في الطبيعة أصالًليس من العدم ولكن مما (ها صنعاإلنسان ب

على استخدام  ةقائم قدرته إلى الحاسوب ، وهو أعقد ما قام اإلنسان بصنعه ، نرى أن
، وترتيبهما بطرق معينة للداللة على الحروف واألعداد ) الصفر والواحد(عنصرين فقط 

وب القيام بوظائف لم يصمم أو لكن هل من المنطق أن نتوقع من الحاس. والدوال وما إلى ذلك
يصنع للقيام بها ، مثل استخدام تلك العناصر أو العمليات لصناعة الخضروات واللحوم 

القيام بالوظائف التي صمم اقتصاره على أليس من خصائص المصنوع ؟ من العدم وغيرها
أال تعتقد في له؟ معرفة الصانع أو اإلدراك الحسي المعر بالطبع ، وليس منها حصراً هالقيام بل

يستحيل أن يكون الحاسوب قد صنع نفسه بنفسه ، أو أن الصدفة قامت بجمع مكوناته  هأن
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صانعه ، هل هو بشر ، أم طبيعة وهل يمكن أن يتخيل أحد أن الحاسوب يمكنه تبين  ؟وبنائه
فإذا كان هذا هو حال منتج صنعه بشر ، فما بال اإلنسان  حاسوب أعظم منه ، أم غير ذلك؟

وأكثر إعجازاً من ذلك بكثير؟ إذاً ، ال شك بالطبع أعقد تركيباً ، والخالئق األخرى ، التي هي 
  .، وأن الخالق عظيم بأن اإلنسان مخلوق

ا جاء لكن كيف نتأكد أن اهللا عز وجل هو الذي خلقنا ، وأنه واحد أحد ، ليس له شريك ، كم
كيف لنا أن نؤمن أن اهللا : السؤال بصيغة أخرىوفي الكتب السماوية ، وعلى لسان الرسل؟ 

  هو خالقنا ، وأنه واحد أحد؟

ننظر في بعض ما جاء به النبي األمي نؤجل اإلجابة المباشرة على هذا السؤال ، ولنحاول أن 
وداعياً لنا أن نؤمن باهللا ، ودعونا  ، قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام ، في القرآن ، مخاطباً

 هأننفسه ، أم  عندمن  القرآنقادراً على اإلتيان بهل يمكن أن يكون هذا النبي األمي  :نتفكر
، فإنه ) القرآن(، فإن كان ما أخبرنا به النبي من عند اهللا ، في كتابه  من عند اهللا؟بالفعل 

، وهو ما يمليه المنطق  يصبح لزاماً علينا أن نؤمن بما يخبرنا به هذا الكتاب عن كل شيء
والشواهد لن أستفيض في طرح األحداث والقضايا لإلجابة على هذا السؤال ، و. والعقل السليم

  .لتوضيح الفكرة ، بل سأختصر بما يكفي

وجاء ذلك في كتاب  مسجد الحرام إلى المسجد األقصى ،أخبر النبي األمي أنه ُأسري به من ال
سبحان الَّذي َأسرٰى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ ِإلَى الْمسجِد الَْأقْصى ": اهللا ، في قوله تعالى
وقد قام النبي بسرد ووصف  ،" ِإنَّه هو السميع الْبصير ،نُرِيه من آياتنَا الَّذي باركْنَا حولَه ِل

فهل يعقل أن ينتقل . ، بحيث لم يكذبه الخبراء في ذلك بأدق أجزائه تفاصيل الرحلة والمكان
هذا أدى إلى نعلم أن النبي الكريم من مكة إلى القدس في جزء من ليلة ، في ذلك الزمان؟ و

بينما ثبت آخرون على . داًهم لم يكن معقوالً أبيلإارتداد بعض المؤمنين ، ألن األمر بالنسبة 
واليوم ، نحن نعلم أن االنتقال بين المكانين ربما يستغرق . فعالً أي أنهم آمنوا بذلك،  تصديقه

أحدهم أنه  ساعة واحدة بالطائرة ، وهي وسيلة مواصالت من صنع اإلنسان ، ومجرد قول
 "إيمان"أو يحتاج إلى  ، في زمانناسافر من مكة إلى القدس في جزء من ليلة ، ال يعتبر خارقة 

  .مما تدركه الحواس ، ويستطيع العلم تبريره دون شك -اليوم  – ، ألنه
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أن الرومان  –في زمانه  –كما أخبر النبي األمي بعد هزيمة الرومان على يد الفرس 
وقد جاء . ، وهو ما كان بالفعل فقط الفرس ويثأرون منهم في بضع سنين نتصرون علىسي

في َأدنَى الَْأرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم  ، غُلبت الروم ، الم": ذلك في القرآن ، حيث يقول تعالى
ونبغْليس  ، يننعِ سي بِضف، دعن بمُل ون قَبم رالَْأم إن لم فكيف للنبي أن يعرف بالخبر ،  "ِللَّه

  يكن وحياً من السماء ، ولماذا يورط نفسه في هذه الفرضية أصالً؟

كروية ، وليست مسطحة ، كما كان سائداً ، وهو  منبسطة ، أي كما أخبر القرآن أن األرض
والَْأرض بعد ": األمر الذي لم يعرف إال في القرون المتأخرة ، حيث يقول اهللا تبارك وتعالى

مع العلم أن بعض المعاجم تشير إلى معنى دحاها (كما في التفاسير  أي بسطها،  "ذَِٰلك دحاها
واالستدالل على أن األرض كروية يأتي من خالل معنى  .)بأنه جعلها كالبيضة في الشكل

حدودة ، البسط حيث ال ينتهي البسط مطلقاً ، أي أن البسط مستمر ، وحيث أن األرض م
َوُھَو الَِّذي  : "ومثلها أيضاً قوله تعالى. فيكون من تمام البسط التدوير ، أي أن األرض كروية

، حيث أن منتهى المد في جميع االتجاهات إنما يعني " َمدَّ اْلَأْرَض َوَجَعَل ِفیَھا َرَواِسَي َوَأْنَھارًا
يكَور اللَّيَل علَى  ،خَلَقَ السماوات والَْأرض بِالْحقِّ : "وأيضاً قوله تعالى. والتدوير التكوير

وهناك الكثير من  .، وال يكون التكوير إال على جسم كروي" النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى اللَّيِل
الْمغَارِبِ ِإنَّا لَا ُأقْسم بِرب الْمشَارِق و: "الشواهد األخرى الواضحة من أمثال قوله تعالى

 ونرلَقَاد *ينوقبسبِم نا نَحمو منْها مرَل خَيدنُب لَى َأنومغارب ، ومعنى وجود مشارق " ع
  . أيضاً دورانياً، بل وشيئاً كروياً واحداً إنما يعني ومغرباً متعددة وليس مشرقاً 

مع  ، من البحار المتكون عند التقاء الماء المالحذلك الحاجز ذكر القرآن لومن اآليات العجيبة 
الْبحرينِ هذَا عذْب فُراتٌ  مرجوهو الَّذي  : "، كما في قوله تعالىمن األنهار  الماء العذب

بحرينِ مرج الْ"، وأيضاً قوله تعالى " وهذَا ملْح ُأجاج وجعَل بينَهما برزخًا وحجرا محجورا
األمي ، الذي عاش في  ، فمن أين يستطيع شخص كمحمد" هما برزخٌ لَا يبغيانِيلْتَقيانِ بينَ

هذه األمور ،  أن يقول مثل مناطق معزولة ، في زمن لم تكن تلك العلوم فيه معروفة مطلقاً ،
قبل أكثر من ألف  -فهل يا تُرى يمكن لبشر أمي . ها العلماء إال متأخراً؟رفالتي لم يع

، بهذه الثقة ، إن لم يكن ذلك  )وغيرها كثير( بمثل تلك الحقائق أن يخبر -وأربعمائة عام 
  ؟الذي أوجد كل شيء وحياً من الخالق العظيم
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ال أريد االستفاضة في األمور المعجزة التي تدلل على صدق النبي األمي ، والتي جاءت بها و
الصحيحة ، من أمثال تكثير الطعام ، ونبع الماء من بين أصابعه ، ومعرفته بتفاصيل  سنةال

، وسالم الحجر عليه ،  هتوقعت في بالد بعيدة ، وحنين الجذع وأنينه لمفارقوحوارات أحداث 
وردت في بما ذكرت من معجزات  فقط أكتفيس نيلكن .المرضى ، وغير ذلك كثير ئهوإبرا

 اًوحيكان ذلك ما جاء به النبي ال يمكن أن يكون اختالقاً ، أو تقليداً ، وإنما توضح أن القرآن 
  .ممن خلق هذه األشياء ، ووهبها صفاتها وخصائصها

نملك قدرات واآلن ، وبعد أن حطت بنا الحقائق التي ال جدال فيها ، أننا بحسب صناعتنا 
نملك بعض المهارات  –كأي مخلوق  –معرفة كل شيء ، بل  من مكنناتُال محدودة ، 

المعرفة اليقينية بالصانع وماهيته ، على  القدرة واإلمكانات ، لكن بالتأكيد ليس من ضمنها
   .، وإنما يلزمنا ما نستدل به على ذلك وهل هناك من صنعه أم أنه فريد واحد أحد

 ه من، وما كان ليستطيع أن يأتي بما جاء ب الرسول صادق وكذلك فقد حطت بنا الحقائق أن
في هذا الوقت نستطيع أن نقول بكل . إال من ذي علم عليم، المعارف المعجزة ، و القرآن

ها بشر ، فإن المنطق ستطيعال ي القرآنية تجرد وبساطة أننا ما دمنا ندرك أن تلك المعجزات
 ، أي أن نصدق ونؤمن أنما جاء به هذا الرسول يقضي بأن نصدق واالستدالل الصحيح 

، وما عن الخالق وصفاته  -هذا القرآن  –يخبرنا به  وما يتبع ذلك مما ، هو كتاب اهللا القرآن
وأنه خالقنا ، ، دون الحاجة إلى اإلدراك الحسي  ، "باهللا نؤمن"يريده منا ، أو بمعنى آخر أن 

  .، كتاب اهللا القرآنبه يخبرنا  ألن هذا ما،  وأنه واحد أحد

كيف : موضوع اإليمان باهللا يبدو مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالسؤال قد تبين لنا أنفوفي النهاية 
، وما هو المدى  ؟والمعرفية اته العقلية والفكرية، وما هي إمكان ؟ن إلى هذه الدنياجاء اإلنسا

وكفاءته ، أم ومعرفته ، وهل اإليمان بالغيبيات يقلل من قيمته  ؟العقليةالتي قد تصل إليه قدرته 
 .؟قدراته ومعارفهمن  -  يدويزبل  –يكمل 

 ومهاراتنا التي نتقنها، وطريقة صنعنا ، بتركيبتنا  أننافي التوضيح  وفقتقد كون أرجو أن أ
محدودة  –كما هو حال كل منْتَج  -، فقدراتنا ، ال نستطيع فعل ومعرفة كل شيء  أو نتعلمها

توجد لقدراتنا  - وليس عيباً أو نقيصة  –نعم  .، وال يمكنها تجاوز حدود التصميم بالتأكيد



7 
 

بامتالكنا إال ، تتوسع مداركنا ومعرفتنا ال ، و تستقيم حياتناال لكن اإلدراكية الحسية حدود ، 
الغيبيات ، التي اإليمان ب، التي يمكننا الحصول عليها من  )اإليمانية( لتلك القدرات غير الحسية

  ."اإليمان" ب الً ، أو ما يسمىاستدالنصل إليها 

، وينسب ألبي  "سنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَاق وفي َأنفُسهِم حتَّٰى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ: "قال تعالى
  :)مجتزءاً( العتاهية قوله

  الجاحد أم كيفَ يجحده        اإلله  كيفَ يعصي فيا عجباً

  الواحد أنّه   على  تَدّل        آية  لَه   شيء    كلِّ  وفي

  واهللا الموفق


