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أل�يا. بني Lشكالية

ألسطو��!�
لعقل  

 
 yسو�  ��0 �إلنسا�  �نفر0 
بشيئني  �ملخلوقا�  من 
�لعقل  ¹ا  متال�مني، 
�فر�  �قد  ��لتكليف، 
 Cع  W0ملتعد� �لعا�  08يا� 
�لعصوT قبل �إلسالh �سيلة 
تتيح للنا´ فهما ال بأ´ به 
للعو�مل �ملجهولة k �لكو� 
�ملقدسة  �لكتب  خال/  من 
�تعاليم �ألنبيا�.. فعر� من 
مبد{  خالOا �جو0 خالق 
للكو� �كيفية بد� �خلليقة 
 yهذ كل  لكن   ،Wحليا��
 �  hإلسال� قبل  �لرساال� 
تكن مكتملة كو~ا جا�� 
مرتبطة  متهيدية  كمرحلة 
 @�T0إل�� �لعقلي   Tبالتطو

�ملحد�0 �لذ< بلغه �إلنسا� 

Tهاصا  �كانت  حينئذ، 
 hإلسال� Tسالة  ملجي� 
�شريعته �لكاملة �لناضجة؛ 
هي  �ل�  �لرسالة  تلك 
من  �T8فع  ��8ل  8كمل 
 W0ملحد�� �لقياسا�  كل 
منتهى  فكانت  �لسابقة، 
�حلقيقة ��ملعرفة �ل� ¡اطب 
�تر�<  ��لر�¢  �لعقل 
��مللهوفني  �لباحثني  غليل 
فكا�  سو��.  حد  على 
�كتما/  يصاحب   �8 لز�ما 
�ملا0<  �جلسد<   Tلتطو�
�Tحانيا   �Tتطو لإلنسا� 
%مد  سيدنا  ببعثة  �.لك 
�ملصطفى � �من �لطبيعي 
�لسما�ية  Tسالته  تتميز   �8
 k �لشأ�  Tفيع   Gبأسلو
 Tملتطو� �إلنسا�  �اطبة 

للعقل   Þيو �لذ<  �لناضج 
eليا�   k  pCك مساحة 
�لتفكJ ��لتحليل ��لتمييز، 
�لكرمي   �eلقر�  yنو لذلك 
 k ��لتدبر  �لتفكر  بأ¹ية 

بد�عا� �خلالق k نو�ميس 
به  َمنَّ  ما   k� �لطبيعة 
نفحا�  من  �إلنسا�  على 
 @Tيد  �8 له  تتيح  �Tحية 
�لتعاليم   ��T� من  �ملقاصد 
�يستوعب  ��لتشريعا� 
 @Tيد� �عظمتها  عمقها 
 ÂTتعا ال  8نه  خالOا  من 
�لكونية �بني  بني سنن �هللا 
هي  �ل�  �لر�حية  سننه 
فعال  يؤكد  �هذ�  �لوحي، 
 >8 �هللا  قو/   ÂTتعا  hعد
هو  �لذ<  فعله  مع  �حيه، 

خلقه.    
�لكرمي   �eلقر�  T8شا لقد   

eيا�   k �جلانب  هذ�   �

كثWJ منها قوله تعا�:      

﴿�لَِّذ< َخَلَق َسْبَع َسَمَو�ٍ� 
َخْلِق  ِفي   pَتَر َما  ِطَباًقا 
�لرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُ�ٍ� َفاTِْجِع 
 *Tِمْن ُفُطو pْلَبَصَر َهْل َتَر�
َكرََّتْيِن  �ْلَبَصَر  �Tِْجِع  ُثمَّ 
َخاِسًئا  �ْلَبَصُر  
ِلَْيَك  َيْنَقِلْب 
(�مللك:٤-  ﴾Jٌَحِس َ�ُهَو 

        (٥
��لسؤ�/ �لذp يطر¢ نفسه 
k هذ� �ملقاh.. ُترp ما هو  
كثيـًر�  قا0  �لذ<  �لسبب 
 �
 �أل0يا�  8هل  من 
�العتقا0 بأ� �لدين يتخطى 

�لعقل ��ملنطق ��لسنن؟ 
�هل ميكن �8 تكو� �أل0يا� 
k 8صوOا بعيدW عن �اطبة 
�لعقل �لبشر< �.لك لسو� 
 k  Jتقص�  @�T0
� فهم 
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فلسفة  مقاصـد  معرفة 
�ألنبيا�؟!  �Tساال�  �لدين 
�لسما�ية  �لرساال�  �هل 
�خلر�فة   Gبا فتح  من   /�8
مصر�عيها  على   Jألساط��
يزعم  كما  �إلنسا�   Éلب
هذ�   �8  h8 �مللحد��؟ 
يعو0 
� تر�كما� تاÜTية 
�يلة  نسجته  مبا  �تر�ثية 
�لنا´ �تو�Tثته عC �ألجيا/ 
متشابك  عميق  تد�خل   k
 h8 ،/بني �ملعقو/ ��لالمعقو
�ملجا�ية  �للغة   @�T0
  hلعد
��لر�حية ��لتشبيهية للنص 
 �
  p08  Þبالتا� �ملقد´! 
�ملقدسة   Óلنصو� تأثر 
طابع  عليه  يغلب   Jبتفس
�8 ما ميكن تسميته  �خليا/ 

لـيكم � �لالمنـطق!.. 
�ملثا/  سبيل  على  منو.جا� 

ال �حلصر: 
           


ملنطق  بني   tنصو

لالمنطق؟           �

حتد� مÚ عن قصة �ملجو´ 
عند  للمسيح  جا���  �لذين 
فقا/  له  �سجد��  �ال0ته 
 �.
�"  :[٩-١٠  :٢/Úم]
 y�8T �8 لنجم، �لذ< سبق�

 Úح يتقدمهم  �لشر&،   k
�ملكا�  فو&  �توّقف  جا� 
فيه!.  �لص�  كا�  �لذ< 
فرحو�  �لنجم   ��8T فلما 
 ."!..Ëجد عظيما  فرحا 
جنم   Jيش  �8 ُيعقل  هل 
8ضعا�  حجمه  يبلغ 
�لشمس  كوكب  حجم 
مكا�   �
 �ملر��  بباليني 
شخص!   W0ال� موضع 
�خليا/  على  يد/  �هذ� 
 k  >Tألسطو� ��لوجد�� 
�الجنيلي  �لنص  هذ�  كتبة 
8~م حينها  �لو�ضح  من   .

� يكونو� على علم كا� 

�جم �طبيعة �لنجم!!

طA ميشي على ��بع؟! 
�ملاشي   Jلط� 0بيب  "�كل 
 yمكر� !فهو  T8بع  على 
�لال�ين  (سفر  لكم" 
عد٢٠0)   :١١ 8صحا¢ 
هنا@  يكو�   �8 يعقل  هل 

طيوT متشي على T8بع؟ 
            

�هي �سطو�� عقائدية؟      
�8ليس هذ� ما �صطلح عليه 
��ل�   WTباألسطو �لباحثو� 
يعرفو~ا 8~ا %ا�لة �إلنسا� 

�مفر�0ته  �لكو�   Jتفس  k
نفسه  �Tبط  قوليا   �Jتفس
 �8  ��Cعت� حيث  به! 
�ل�  �لعقائدية   WTألسطو�
من   Jكث  k eثاTها  توجد 
  ،Gلكتابا� �لدينية للشعو�
 W0متعد Tا صوO كا� �
�
 k �جتتمع  تشتر@  8~ا  
ال 
�لعلمية  �حلقيقة  عن  بعدها 
حيث  �لطبيعية  ��لسنن 
 WT8ضفت على �إلنسا� قد
للطبيعة،  �الفة  خاTقة 
معجز��  
ليـه  �نسبت 
خاTقة للسنن غJ �ملألوفة بل 
8ضافت  بأ�  �حلا/  ��صل 
 >Tالعتـبا� �ملقد´  للرمز 
من  �لعا��0   &Tخو� طابع 
�لتجسد   �8 للموتى  
حيا� 
 �
 �لصعو0   �8 ��8خللو0 
�ÿ! كما حصل  �لسما�.. 
مع �لديانة �لبو.ية مع بو.�، 
�لن�  حالة   k ��ليهو0ية 
حالة   k ��ملسيحية  
يليا، 
يسو{ �ملسيح �لدp بعض 
�ل�  �إلسالمية  �لطو�ئف 
�ملهد<   hإلما� بغيبة  تؤمن 
 h�8 �ملسيح ��العتقا0 �ملزعو
 Wعن حياִדما منذ �8منة بعيد

           !hليو� �


8شاT مؤلف كتاG �ملسيحية 
Tحلة من �حلقيقة 
� �خليا/ 
Ô8د  طاهر  مر��   Wحضر
ÔTه �هللا، 
� هذ� �لنـزعة 
من   Jكث  pلد  W0ملوجو�

8تبا{ �ملعتقد�� فيقو/:
 Éيخ �لديTما 8ُخذ �لتا �.
�"
بشكل جا0، فإ� �ملر� ليجد 
�ألمثلة  من   WJكب 8عد��0ً 
بأ�  �لقائلة  ��لر��يا� 
مؤسسي �أل0يا� T �8جا/ 
قد صعد��  �آلخرين  �لدين 
بأجسا0هم.  �لسما�   �

 ،� جدًّ  WJكث �ملز�عم   yهذ
��سع،  بشكل   Wمنتشر�
�يث تبد� 8~ا نزعة عاملية 
�ختال&   �
 بالنا´  تدفع 
كي  �لقصص،   yهذ مثل 
قا0ִדم  شأ�  من  يرفعو� 
�لدينيني �Õعلو� منهم بشًر� 
هو  ��لسؤ�/  خاTقـني. 
 yكيف ميكننا �8 نرفض هذ
هي  �ل�  �ملنقولة  �لر��يا� 
مقبولة �معتقٌد ֲדا Tمبا من 
�لعا�   k ´لنا� ِقبل باليني 

�ليوh؟" 
 �يTC �لباحثو� �جو0 هذ� 
 Wكظاهر  >Tألسطو� �لبعد 
من   Jكث  pلد مشتركة 
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�لشعوG �تشاֲדها Tغم ما 
مسافا�  من  بينهم  يفصل 
متاثل   �
 ��ملكا�  �لزما� 
عند  �ألساسية   Tألفكا�
��ملعتقد��   Gلشعو�  yهذ
 Âعر  k �سيلتهم   �
�

ضفا� � بعينها  شخصيا� 
�قائع   �
� عليها   &Tخلو��
 k طريقتهم   �
� متشاֲדة 

قصا�   �

Õا0 تفسO Jا. 
 k ��ملنطق  �لعقل  عامل 
�لدين يعو0 به 
� �خلر�فة، 
هي  �آللية   yهذ  �8 علما 
�لبشر  بني  �ملشتر@  �لقاسم 
معتقد��   Wلعد �حلاملني 
�حلق   �
 للوصو/  �تلفة 
�خلطأ،  من   Gلصو�� �تبني 
لذ� على �لنا´ �8 يستفيد�� 
��لعقل   Jلتفك� eليا�  من 
�ملفاهيم  �مر�جعة  ��لتدبر، 
�آلبا�  عن  �ملتو�Tثة  �لدينية 
 W0عا
� �لتفحص،  بعني 
�لدينية   Óلنصو�  Wقر��
 ��Jبالتفس �لتسليم   hعد�
على  حكما  �جعلـها 
 �.
 هذ�  �ملقد´،  �لنص 
بسالمة  جدال  سلمنا 
�لنص تاÜTيا من يد �لعبث 

��حلشو!        

يو�جه   Jكب حتد  
نه 
من  �ملنغلقني  �لتقليديني 
 h�8 يثبتو� عد k كل 0ين
 �8 �ملقدسة  كتبهم   ÂTتعا
نو�ميس  مع  Oا  تفس�Jִדم 
�سنن �هللا ��حلقائق �لعلمية 
�لقطعية �لثابتة. 
~ا مر�جعة 
 Wجر�  �
  Îحتتا صعبة 
تكو�  �قد  �قوية   WJكب
صا0مة للبعض ممن � يقف 

..Tعلى حقائق �ألمو

معجز� �X -ية ضمن 
لسنن 

لطبيعية؟ 

 �
� مثال  فاملعجز��   
كما   W0للعا خرقا  كانت 
8~ا  
ال  �لنا´  يظنها 
جتا���   WTبالضر� ليست 
قد  فهي  �لطبيعية،  للسنن 
لألقدمني   Wمعجز تكو� 
معرفتهم   hلعد k عصرهم 
 yTمن سنن �هللا �8سر� Jبكث
k �لطبيعة.. فآيا� �ألنبيا� 
تكن   � خاTقة  تبد�  �ل� 
معرفة   pسو حقيقتها   k
 @Tملد�� تتجا��  متقدمة 
لعصر  �لبد�ئية   �Tملعا��
8هل  
حاطة   hلعد معني، 
�أل�منة بشكل كامل  تلك 

�لطبيعة   hبعلـو �صحيح 
كا�   Þبالتا� �فيزيائيتها.. 
�لنا´  عليه  �صطلح  ما 
جتا���  يكن   � باملعجز�� 
�خرقا للطبيعة بل k نطا& 
سنن �هللا.. 
� نظرW �إلنسا� 
يُلفها �خليا/ عند   Wللمعجز
تنا�/ �لنصوÓ �لدينية عند 
قر��ته   k �8يضا   Jلتفس�
باملالحـظة  ��جلدير  Oا.. 
يشر   � �لكرمي   �eلقر�  �8
بل   ،Wملعجز� لفظة   �
8بد� 
�ستخدh لفظ �آليا� �هذ� 
�الصطال¢ Üتلف عن 0اللة 
 Gلكتا�  �
  .Wملعجز� لفظ 
�لذ< يضم �8يد من ٧٥٠ 
eية   ٢٥٠ مقابل   k eية 
�ملؤمنـني  حتث  تشريعية 
على �T0سة �لطبيعة، �على 
�خللق،  ملكو�   k �لتفكر 
��ستخد�h �لعقل �ستخد�ما 
نفسه  �لوقت   k صحيحا، 
يقف  �لعلمي   yعجا�
 جند 
�لزمن  شا�ا متحديا عامل 
 hلعلو� به  تأ·  ما  �كل 
 Wجديد مكتشفا�  من 
 ،Wخلالد� �حلقة   Wملعجز� هو 
�لذ<   Gلكتا� .لك  فهو 
ال Tيب فيه كما 8خC �هللا 

شو�هد  �فيه  �جل،  عز 
قوية �8 قو/ �هللا �فعله 8< 
يتناقضا�  ال  �َخْلَقُه  ُصنَعه 
�هو  ��حد  مصد¹Tا  أل� 
�من  �ألحد،  �لو�حد  �هللا 
تتبني  ��لفهم  �ملنطلق  هذ� 
 ÂTتعا كل  
شكالية  لنا 
�ما   Jلتفس�  k �تناقض 
 ��لتر� كتب  بعض  Ôلته 
�لديÉ من 8خطا� �جتها0ية 
 �Tملعا�  pمستو بسبب 
 Wلسائد� �لقدمية  �لعلمية 
�عو�مل   Tلعصو� تلك   k
 Îتتعلق باملز� WJكث p8خر
 Jقد تتغ Þلبيئة... �بالتا��
من   Jلكث �فهمنا  نظرتنا 
�لنا´  �عتCها  �ل�  �آليا� 
بينما  �ملاضي   k  Wمعجز
 hلعلو� ضو�   k تعد   �
�كتشافه  مت  �ما   Wملعاصر�
�لطبيعة  �قو�نني  سنن  من 
فهمنا   �.
 معجزW...هذ� 
�لقاعدW �ألساسية �Oامة �ل� 
تقو/ �8 قو/ �هللا �فعله ال 

تعاÂT بينهما.
 


لصـديـق مسـا}ة 
�ملغـر� �لعزيـز  عبـد 

 (�ململكة �ملغربية)




