رد خمتصر على القائلني
بدوران األرض حول الشمس
كتبه/ايسر بن حممد فتحي آل عيد.

بسم هللا الرمحن الرحيم
كتب الشيخ ابن ابز  -رمحه هللا  -كتابه الشهري " األدلة النقلية واحلسية  ..على جراين الشمس والقمر وسكون
األرض " عندما شاعت يف أوساط بعض املدرسني فكرة أن الشمس اثبتة  ،واألرض ُمتحركة  ،فبني هلم الشيخ أن
كفر وضالل  ،وأنه خيتار أن األرض اثبتة  .فكثرت
القول بثبات الشمس ُمصادم ألدلة الكتاب والسنة  ،وأنه ٌ

األكاذيب واالفرتاءات عليه  -رمحه هللا  -من اجلهلة واملغرضني واملتعصبني  ،و زعموا أنه يُكفر من يقول جبراين
ُ
توضيحا يقول فيه :
الشيخ
فكتب
.
يتثبتون
وال
القول
األرض ! وصدقهم  -لألسف  -بعض من يستمعون
ً
أثبت فيما نقلته عن العالمة ابن القيم رمحه هللا ما يدل على إثبات كروية األرض ،أما دوراهنا فقد أنكرته وبينت
( ُ
كفرت من قال إن الشمس اثبتة غري جارية؛ ألن هذا القول
األدلة على بطالنه  ،ولكين مل أكفر من قال به ،وإمنا ُ

مصادم لصريح القرآن الكرمي والسنة املطهرة الصحيحة الدالني على أن الشمس والقمر جيراين ) .
http://www.binbaz.org.sa/article/472
عاما يف الوظيفة احلكومية "( 373 / 2
وقد نسب العالمة حممد بن انصر العبودي  -وفقه هللا – يف كتابه " سبعون ً

) للشيخ ابن ابز أنه تراجع عن القول بثبات األرض  ،نقل هذا عن د حممد بن سعد الشويعر  -وفقه هللا  ، -قال :
( وكرر يل الدكتور حممد الشويعر أن الشيخ ابن ابز رجع عما يف كتابه يف أن األرض اثبتة  ،وذكر ذلك يف فتاويه ،
أثرا هلذا الرتاجع يف فتاوى الشيخ ابن ابز  -رمحه هللا  ، -وهو خيالف فتاواه
وأنه آخر ما يراه يف املوضوع )  .ومل جند ً
اليت كان يُصدرها إىل آخر حياته ضمن جلنة اإلفتاء  ،ومنها على سبيل املثال  :الفتوى رقم (  ) 18647من فتاوى
اللجنة ( ج  ، ) 26وفيها قوهلم  ( :فإن األرض اثبتة قـارة  ،والشمس هي اليت تدور  ..اخل ) .
بعد  -كالم الشيخ
ملا قرأ الشيخ ايسر فتحي  -وفقه هللا  ، -صاحب كتاب " ملاذا حركوا األرض ؟ "  -مل يُطبع ُ
العبودي السابق  :كتب هذا املقال:

رد خمتصر على القائلني بدوران األرض حول الشمس
كتبه/ايسر بن حممد فتحي آل عيد.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فإن القول بثبات األرض وعدم دوراهنا حول الشمس هو عني العقـل واحلكمـة ،بـل هـو عـني مـا جـاءت بـه األنبيـاء
والرسل ،وهو املوافق لظاهر القرآن والسنة ،بل هو حمل إمجاع املسلمني وأهل الكتاب:
قــال عبــد القــاهر البغــدادي اإلســفراييين يف كتابـه الفــرب بــني الفــرب ( )290يف بيــان مــا اتفــق عليــه أهــل الســنة:
"وأمجعـوا علــى وقــو األرض وســكوهنا ،وأن حركتهــا إمنــا تكــون بعــارض يعــرض هلــا مــن زل لــة و وهــا ،خــال قــول مــن
زعم من الدهرية :أن األرض هتوي أبداً ."...
وقــال القــرفس يف تفس ــري قولــه تعــاىل﴿ :وه ووو اليو َّود لو و يد األَرض وعل ووي فَّيَ ووا رو َّ
اس و َوي َو﴾َ َو ََ ووارا [الرع ــد (:])3
َ
َ َ َ َ َ َ َ ََ
َُ َ
"والذي عليه املسـلمون وأهـل الكتـاب :القـول بوقـو األرض وسـكوهنا ومـدها ،وأن حركتهـا إمنـا تكـون يف العـادة ب ل لـة
تصيبها" [اجلامع ألحكام القرآن (.])239/9
وقد قال مجع لن ﴾هي الللم مبركزية األرض للكون:

قـال شــيخ اإلسـالم [ا مــوع (" :])565/6إن األفــالم مسـتديرة كريــة الشـكل ،وإن اجلهــة العليــا هـي جهــة ا ــي ،
وهي ا دب ،وإن اجلهة السفلى هي املرك  ،وليس لألفالم إال جهتان :العلو والسفل فقـ  ،وأمـا اجلهـات السـت فهـي
للحيوان ... ،إىل أن قـال :لكـن جهـة العلـو والسـفل لألفـالم ال تتغـري ،فـا ي هـو العلـو ،واملركـ هـو السـفل" [وانظـر:
الرسالة العرشية ( )601-545/6ضمن ا موع].
وق ــال أب ــو حمم ــد عب ــد هللا ب ــن يوس ــف اجل ــويين وال ــد إم ــام احل ــرمني [ت ( )438ه ــ] يف رس ــالة يف إثب ــات االس ــتواء
والفوقية [مطبوع ضمن الرسائل املنريية] (" :)186/1فصل :يف تقريـب مسـللة الفوقيـة مـن األفهـام معـع مـن علـم اهلي ـة
ملن عرفه:
ال ريــب أن أهــل هــذا العلــم حكمـوا مــا اقتوــته اهلندســة ،وحكمهــا صــحيح؛ ألنــه بأبهــان ال يكــابر احلــس فيــه؛ ن
األرض يف جــو العــامل العلــوي ،وأن كــرة األرض يف وسـ الســماء كبطيخــة يف جــو بطيخــة ،والســماء حميطــة ــا مــن
مجي ــع جوانبه ــا ،وأن س ــفل الع ــامل ه ــو ج ــو ك ــرة األرض ،وه ــو املرك ـ  ،و ــن نق ــول :ج ــو األرض الس ــابعة ،وه ــم ال
يذكرون :السـابعة ،ألن هللا تعـاىل أخـأبان عـن ذلـك ،وهـم ال يعرفـون ذلـك ،وهـذه القاعـدة عنـدهم هـي ضـرورية ال يكـابر
احلس فيها :أن املرك هو جو كرة األرض ،وهو منتهى السفل والتحت ،وما دونه ال يسـمى تتـاً ،بـل ال يكـون تتـاً،

ويكون فوقاً ،حبيث لـو فرضـنا خـرب املركـ وهـو سـفل العـامل إىل تلـك اجلهـة لكـان ا ـرب إىل جهـة فـوب ،ولـو نفـذ ا ـرب
جهة السماء من تلك اجلهة األخرى لصعد إىل جهة فوب "... ،إخل كالمه.
مث إن القائي هبده النظرية لكدب هلل ورسله ،والدالئي على هدا كثرية عودا ،راعلَوا ك كتوا

( ملوااا حركووا

األرض ؟ ) .

ومنهــا مــثالً :أن هللا تعــاىل خلــق األرض أوالً [يعــين :قبــل الشــمس] ،م خلقهــا يف يــومني [ال يف ماليــني الســنني]،

وأن هللا  ألقــى اجلبــال عليهــا [ال أنــه أخرجهــا مــن ابفنهــا] ،وتقــدير األقـوات يف األرض الــيت عليهــا معــاا العبــاد [ال
كمـا يتووـون مـن احتمـال وجـود حيـاة علـى كوكــب آخـر ،وال كمـا ي عمـون أن هـذا تكـون خـالل باليـني الســنني] ،وأن
هللا  خلق السماء من خبار املاء الذي تصاعد على وجـه األرض [ال أنـه خلـق السـماوات والكـون كلـه مـن السـدمي]،
وأنــه بعــد مــا فــرء مــن بنــاء األرض وبنــاء الســماء [الــذي ينكرونــه] أخــرج مــن كــل منهمــا منافعهمــا ،فــلخرج مــن األرض

مثارهـا وأشـجارها ونباهتـا وأهنارهـا ،وأخــرج مـن السـماء الشـمس والقمـر والنجــوم [ال كمـا يـدعي خـال ذلـك الدهريــة]،
وأن السماوات السبع خلقت يف يومني [خالفاً ملا يقوله الوثنيون ن األجرام السماوية نشـلت يف باليـني السـنني] ،وأن
خلق هذا الكون ا ي بنا إمنا مت يف ستة أايم فق [ال يف باليني السنني].
َّ
قــال هللا ﴿ :قُو َّ
ض َّك يَو َووَل َ َّ
ني [أي :يــومي األحــد واالثنــني] َوََتَ َللُووو َن لَووهُ
األر َ
وي ﴾َئ وني ُك َم لَتَ َك َُو ُورو َن ََّليوود ََلَو َوَ َ
َ
ب الَلالَ َّمني{ }9وعلي فَّيَا رو َّ
اس َوي َّلون فَو َوقَّ ََوا [جعـل يف األرض جبـاالً ثوابـت مـن فـوب األرض لكـي
﴾َ َدادا اَلَّ َ
ك َر ُّ َ َ
َ َ َ َ َ ََ
ض رو َّ
اسو َوي ﴾َن َدَّيو َد بَّ ُكو َوم {النحــل
﴿و﴾َلَ َقووى َّك األ ََر َّ َ َ
تثبتهــا وعنعهــا مــن امليــل واالضــطراب والــدوران ،كمــا قــال تعــاىلَ :
(َ ] })15وََ َر َك فَّ َيَووا [أي :يف األرض مـا خلــق فيهــا مــن البحــار واألهنــار واألشــجار والثمــار وغــري ذلــك] َوقَو يد َر فَّ َيَووا
﴾َقو ََواتَو ََوا [أي :قسـم يف األرض أرزاب العبـاد والبهـائم ،فجعـل يف كـل بلـدة مـا مل جيعلـه يف األخـرى ،ليعـيى بعوـهم علـى
احلبــوب ،وبعوــهم علــى الســمك ،وبعوــهم علــى التجــارة] َّك ﴾ ََربَو َلو َّوة ﴾ يَاي [أي :يف يــومي الــثالاثء واألربعــاء ،فهمــا مــع
رد ا]خ ــر عل ــى األول] س ووواِّ لََّّل ي َّ
ني [أي :جـ ـواابً مل ــن س ــلل :يف ك ــم خلق ــت األرض
األح ــد واالثن ــني أربع ــة أايم؛ أل
س ووائَّل َ
ََ
سو َوماِّ [أي :عمــد وقصــد إىل خلــق الســماء]
اس وتَو َوإ إَّ َ ال ي
واألق ـوات؟ وقيــل :للمحتــاجني للمعــاا والــرزب]{ }10مثُي َ
وال َوَوا َولَّو ََر َّ
ض اَّئَتَّيَووا أَ َوعووا ﴾ ََو َك َرهووا [أي :افعــال مــا آمركمــا ،أو أعطيــا وأخرجــا مــا
َو َّهو َوي ُد ََووان [هــو :خبــار املــاء] فَو َقو َ
َّ
ني [فلخرجـت السـماء
خلقت فيكما من املنافع ملصاحل العباد ،افعال ذلك فوعاً؛ وإال أكرهتكما عليـه] قَالَتَا ﴾َتَو َيونَا أَائَّل َ
واواي َّك يَو َووَل َ َّ
ني
مشســها وقمرهــا وجنومهــا ،وأخرجــت األرض شــجرها ومثرهــا ونباهتــا وأهنارهــا]{ }11فَو َق َ
ضو ُ
واه ين َسو َوب َع َوَو َ
س َوماِّ ال ُّود َويَا
وي َوَواِّ ﴾ ََل َرَهوا َوََّوينيوا ال ي
[أي :أعهن وأحكمهن وفرء من خلقهن يف يـومي ا مـيس واجلمعـة] َو﴾ ََو َحوى َّك ُك ََّّ
صووابَّي َ َو َّحَظووا [زينــة للســماء ،ورجومـاً للشــيافني ،وعالمــات يهتــدى ــا؛ فمــن :ول فيهــا بغــري ذلــك :أخطــل وأضــاع
َّمبَ َ
نصــيبه وتكلــف مــاال علــم لــه بــه .قالــه قتــادة ،وعلقــه البخــاري يف صــحيحه ،بصــيغة اجلـ م ،يف ( )59كتــاب بــدء ا لــق،

ك [املذكور ،من األرض وما فيها ،والسماء وما فيها] تَو َق َّد ُير ال ََل َّز َّ
يز ال ََللَّ َّيم [الذي بع تـه قهـر
( )3ابب :يف النجوم] اَلَّ َ

األشياء ودبرها ،وبعلمه خلق املخلوقات وأوجدها]{ ﴾}12فسبحان من خيأب عن خلقه وفعلـه فيـه! أنعـرض عـن خـأبه
وُ
فيما أخأب به عن نفسه سبحانه كيف خلق هذا الكون! وكيف أوجده من عـدم! ﴿﴾َال يَو َللَ ُوم َل َون ََلَ َوَ َو ُه َوو اللي َّطي ُ
َ
اْلَبَّريُ [امللك ( ،])14م نذهب إىل اجلهول الظلوم الذي كان غائباً عدماً فنصدقه يف ألترهاته وختيالتـه الـيت يكسـوها
سوماو َّ
اي َواأل ََر َّ
ض َوال ََ َل َوَ ﴾َ َُ َّس َّوَ َم َوَلوا
زوراً و تاانً بثوب البحث العلمـي الن يـه ،قـال هللا َ :
﴿لوا ﴾َ َْ َوَدتُّو َُ َم ََ َل َوَ ال ي َ َ
يخ َد الَم َّ َّ
نت لت َّ
ضدا [الكهف (.])51
ني َع ُ
ضلَّ َ
ُك ُ ُ
ُ
سو يوو َاها{}28
فـإن أشــكل عليــك بعــد ذلــك قولــه  َ﴾َ﴾﴿ :ووتُ َم ﴾َ َْو ُّود ََ َلقووا ﴾ََّ ال ي
سو َوماِّ بَونَ َ
اهووا{َ }27رفَو َوع وََ َك ََووا فَ َ
اهووا{[ }30النازعــات] ،ففهمــت منــه أن هللا 
ض بَو َل و َد اَلَّو َ
َ ُ
وك َد َح َ
وح َ
اها{َ }29واأل ََر َ
َو َ
َو﴾َ َغطَو َ لََيولَ ََووا َو﴾َ ََو َور َ
خلــق األرض بعــد خلــق الســماء ومشســها وقمرهــا؛ فنقــول :لــيس األمــر كمــا فهمــت ،فــإن هللا  مل يقــل :واألرض بعــد
ذلـك خلقهـا ،وإمنـا قـال﴿ :دحاهوا  ،م فسـر الـدحي بعـد ذلـك بقولـه ََ َ﴾﴿ :ور َّ
اهووا{، }31
اِّهوا َوَل َر َع َ
َ ل َنو ََوا َل َ
ََ َ
ََ
َّ َّ
َّ ي َّ
َّ َّ
ني
ب ال ََلووالَ َّم َ
ين َْلَ ُمووواَ َوا َهَ َمو ُد َّل َر ََّّ
فظهــر بــذلك مـراد هللا  ،فــال تعــارض بــني ا]ايت﴿ ،فَو ُقطو َوع َدابو ُور الَ َقو َوو الوود َ
[األنعام (.])45
قال ابن كثري يف البداية والنهاية ( )15/1بعد سرد ا]ايت مـن سـورة فصـلت" :فهـذا يـدل علـى أن األرض خلقـت
قبل السماء ألهنـا كاألسـاس للبنـاء" ،م قـال بعـد سـرد ا]ايت مـن سـورة النازعـات (" :)16/1فقـد عسـك بعـض النـاس
ذه ا]ية على تقدم خلق السماء على خلق األرض ،فخالفوا صريح ا]يتني املتقدمتني ،ومل يفهمـوا هـذه ا]يـة الكر ـة؛
فــإن مقتوــى هــذه ا]يــة :أن دحــي األرض وإخـراج املــاء واملرعــى منهــا ابلفعــل بعـد خلــق الســماء ،وقــد كــان ذلــك مقــدراً
فيها ابلقوة ،كما قال تعـاىل﴿ :وَرك فيَا وقدر فيَا ﴾قواهتوا أي :هيـل أمـاكن الـ رع ،ومواضـع العيـون واألهنـار ،م ملـا

أكمــل خلــق صــورة العــامل الســفلي والعلــوي ،دحــى األرض فــلخرج منهــا مــا كــان مودعـاً فيهــا ،فخرجــت العيــون ،وجــرت

األهنـار ،ونبـت الـ رع والثمـار ،وهلـذا فسـر الـدحي ملخـراج املـاء واملرعـى منهـا ،وإرسـاء اجلبـال ،فقـال﴿ :واألرض بلود الوك

دحاها ﴾َرَ لنَا لاِّها ولرعاها .اهـ كالمه.
وقد اختلف أهل العلم يف مقدار هـذه السـتة األايم علـى قـولني :فـاجلمهور علـى أهنـا كلايمنـا هـذه ،ومـنهم مـن قـال:
إن كل يوم منها كللف سنة مما تعدون [انظر :البداية والنهاية (.])15/1
وقوود عوواِّ عوون بلووء األ بيوواِّ لووا يوودل داللووة قاألووة علووى ﴾ن الليووي والنَووار ْو ان عوون حركووة الشوومس حووول
األرض ،ال اللكس:

فقــد روى الشــيخان [البخــاري (3124و .)5157ومســلم ( ])1747مــن حــديث أي هريــرة قــال :قــال رســول هللا
« :غزا يب لن األ بياِّ ،فقال للقو ال يتبلين رعي قد كان للك بُضع الر﴾ة ،وهو يريود ﴾ن يبوين هبوا ،ولَ يموا يو َّ

هبا .وال آَر قود بوب بنواِّ لوه ،وملوا يرفوع سوقََا .وال آَور قود اْووإ غنموا ﴾و ََلََّواي ،وهوو ينتظور َّوالدهوا .ف وزا

فد لون القريوة حوني ولة اللصور﴾ ،و قريبوا لون الوك ،فقوال للشومس ﴾ وت لوألورة ،و﴾ لوألور ،اللَوم احبسوَا
ست عليه حىت فت هللا عليه »... ،وذكر احلديث بطوله.
فحبَّ َ
ي
علي ْي اُ ،
ووجه الداللة منه من وجوه:

أحــدها :قولــه للشــمس ﴾« :ووت ل ووألورة» فيــه دليــل علــى تســخري الشــمس ،وأهنــا مــلمورة ابإلش ـراب مــن املش ــرب،
والغروب من املغرب ،والسري يف فلكها املقدر هلا.
الثــا  :قولــه« :و﴾ لووألور» فيــه تنبيــه علــى تشــبيه األمــر الكــو للشــمس ابألمــر الشــرعي للنــس ،حيــث إن كليهمــا

مكلف بذلك من قبل خالقه ،وعليه فلمر التسخري ابحلركة الدائبة موجه إىل الشمس ال إىل األرض.

الثالــث :قولــه« :اللَووم احبسووَا علو يوي» فهــذا الــدعاء مبــين علــى علــم النــس الســابق حبركــة الشــمس حــول األرض

وتسخريها للخلق ،والذي يرتتب عليه الليل والنهار ،ومعلوم أن علـوم األنبيـاء ومعـارفهم تكـون صـحيحة ،ولـو كـان هـذا
الطلب غري موافق حلقيقة األمر ،لنُـبِّه النس ،ومل يرتم على هذا االعتقاد ا افئ.

الرابع :أنه بذلك يطلب أمراً ممكناً ،ودليل إمكانه :عدم هني النس عنه ،أو صرفه إىل غريه ،فهـذا نـس هللا موسـى 
َّ
َّ
اس وتَو َق ير َل َكا َووهُ
ملــا ســلل هللا تعــاىل أن ي ـراه ببصــره يف الــدنيا ،قــال هللا  لــه﴿ :لَوون تَو َور َّاَ َولَووك َّن ا ظُو َور إَّ َ ا َََبَو َّوي فَوَّوسن َ

ت تَ و َور َّاَ [األع ـرا ( ،])143فنفــى إمكــان الرايــة يف الــدنيا حيــث ال تتملهــا قــدرات البشــر ،وعلــق إمكــان
سو َوو َ
فَ َ
الراية على استقرار اجلبل ،فإن كان اجلبل الذي هو أشد قوة من البشـر مل تتمـل هـذا التجلـي فكيـف ابلبشـر ،بينمـا ملـا
ســلل خليــل الــرمحن إب ـراهيم  رايــة كيفيــة إحيــاء امل ــوتى ،أجابــه هللا  إىل ذلــك وقــال﴿ :فَ ُخو و َد ﴾ ََربَو َل ووة ََّّل و َون الطيو ََّ
وري
الَ َع َّزيووز َح َّكوويم [البقــرة
وك َسو َوليا َوا َعلَو َوم ﴾َ ين َّ
وي َعبَووي ََّّلو َنو َُ ين ُعو َوزِّا مثُي ا َدعُ َُو ين ََتَّينَو َ
صو َورُه ين إَّلََيو َ
وك مثُي َ
فَ ُ
اع َلو َ
وي َعلَووى ُكو ََّّ
( ،])260فإذا ثبت كون حبس الشمس أمراً ممكناً ،فقد اسـتجاب هللا تعـاىل لـه ،وحـبس لـه الشـمس ،فـدل ذلـك علـى
حركتها ودوراهنا حول األرض ،لينجم عنه الليل والنهار ،وإال مل يكن لذلك معع.
ا ــامس :قولــه« :فحبس ووت» دل علــى عظــيم قــدرة هللا تعــاىل وكماهل ــا ،فكمــا أن ــه ســخر الشــمس والقمــر ابلســري
الدائب ملصاحل ا لق ،وجعل ذلك سنة كونية ال تتبدل وال تتغري ،فإنـه  قـادر علـى أن يعطـل هـذه السـنة وقتمـا شـاء
 ،حىت يتمكن يوشع بن نون  من ه ة أعداء هللا ،فهل من معتأب!.
ومــن الــدالئل علــى ذلــك أيوـاً :أن هللا  ملــا ذكــر األج ـرام الســماوية املتحركــة املســخرة مل يـُـدخل فيهــا األرض ممــا
ي َّ
ي
وار َوال ي
س َوالَ َق َمو َور ُك ويْ َّك فَولَووك يَ َسووبَ ُحو َن
وي َوالنو َ
يَو َ
يــدل علــى ســكوهنا؛ قــال هللا َ :
﴿و ُهو َوو الوود ََلَو َوَ الل َيو َ
شو َوم َ
ض رو َّ
اسو َوي ﴾َن َدَّيو َد َّهبَّو َم َو َع َللَنَووا فَّ َيَووا فَّ َ اعووا ُسووبُل لَ َللي َُو َوم
﴿و َع َللَنَووا َّك األ ََر َّ َ َ
[األنبيــاء ( ،])33وكــان قــال قبــل ذلــكَ :
َو َن{﴾}32
يَو ََتَ ُدو َن {َ }31و َع َللَنَا ال ي
آاي َّهتَا ُل َل َّر ُ
س َماِّ َس َقَا يَحم َُوْا َو ُه َم َع َن َ

فب ــدأ  ابلثواب ــت :األرض والس ــماء ،م عق ــب ابملتح ــرم بينهم ــا ،وق ــد أك ــد ثب ــات األرض ن جع ــل هل ــا اجلب ــال
رواسي كاألواتد تثبتها حىت ال عيد ،أي :عيل أو توطرب أو تتحرم بدوران وغريه.
 كــذلك فإنــه ال صــحة ملــا ي عمــون مــن املســافات الفوــائية اهلائلــة الــيت جلــنوا إليهــا حبثـاً عــن برهــان علمــي يصــدب
جهلهم ،وهو برهـان اخـتال املنظـر الشمسـي ،فإنـه يكذبـه مـا قـد صـح عـن ابـن مسـعود  أنـه قـال :مـا بـني السـماء
الــدنيا والــيت تليهــا مســرية مســمائة عــام ،وبــني كــل ــاءين مســرية مســمائة عــام ،وبــني الســماء الســابعة وبــني الكرســي
مسمائة عام ،والعرا على املاء ،وهللا فوب العرا ،وهو يعلم ما أنتم عليه.
ومثل هذا اإلخبار عن أمر غيبـي مما ال جمال للرأي فيه؛ فله حكم الرفع ،وهللا أعلم.
 وال بــد مــن فــر سـنال مهــم ملــن يــنمن بعقيــدة الســلف يف إجـراء نصــو الكتــاب والســنة علــى ظواهرهــا ،وعلــى
اإل ان ما ظهر لنا من معتقد الصحابة:
فيقــال ملــن يقــول ــذه النظريــة :هــل نـ ل القــرآن لافبـاً النــاس مــا عهــدوه مــن ســكون األرض واســتقرارها؟ أم بتقريــر
حركتها ودوراهنا؟
فإن كان األول؛ فقد سلمتم.
وإن كــان الثــا ؛ فقــد رميــتم كتــاب هللا تعــاىل ابإليهــام واالضــطراب؛ حيــث مل ينقــل إلينــا أن الصــحابة فمــن بعــدهم
فهموا من آايت الكتاب حركة األرض ودوراهنا.
ويقال هلم أيواً :هل أنتم أهدى سبيالً من أصحاب رسول هللا ؟
اجلواب :ال ،فهل نقل عن أحد منهم ،فمن بعدهم ممن اتبعهم ملحسـان ،أنـه قـال بـدوران األرض حـول نفسـها ،أو
حول الشمس ،ولو نقل عنهم ملا أغفله أئمة املفسرين.
فإن قيل :سكتوا عما مل يعلموا .قيل :أما يسعكم ما وسعهم من السـكوت؟ أم أبيـتم إال رمـيهم ابجلهـل فيمـا أولـوه،
أو أوله التابعون هلم ملحسان من ا]ايت الدالة على استقرار األرض وثباهتا.
 ويقال هلم أيواً :فما تقول إذا ثبت عن أحد علماء الصحابة خال ما تقوله هذه النظرية:
َّ
ك ال ي َّ
َّ
َّ
قال هللا ﴿ :إَّ ين ي
َحد ََّّلن بَو َل َّدهَّ إَّ يهُ َكوا َن
الَ ُيَُ َّس ُ
األر َ
س َم َاواي َو َ
س َك َُ َما ل َن ﴾ َ
ض ﴾َن تَو ُزوال َولَ ن ََّالَتَا إ َن ﴾ ََل َ
َحلَّيما غَ َُورا [فافر (:])41
قال ابن مسعود" :كفى ا زواالً أن تدور"[ .جامع البيان البن جرير ( .)145/22ا رر الوجي (.])442/4
فهذا الصحاي اجلليل ابن مسعود ينفي الدوران تبعاً لنفي ال وال.
 وأســوب لــك شــي اً يس ـرياً مــن كــالم أئمــة التفســري يف القــول بثبــات األرض وعــدم حركتهــا ،راجي ـاً ري أال تســفه
وتمل كالمهم ما ال تتمل:
أحالمهمُ ،
قال هللا َّ :
ض َِّب ََل َّرهَّ [الروم (:])25
آايتََّّه ﴾َن تَو ُقوَ ال ي
األر ُ
س َماُِّ َو َ
﴿ول َن َ
َ

قال ابن مسعود" :قامتا على غري عمد مره" [تفسري البغوي (.])481/3
وقــال ابــن عطيــة" :معنــاه :تثبــت" [ا ــرر الــوجي ( .])334/4وقــال ابــن كثــري" :أي :هــي قائمــة اثبتــة مــره هلــا،
وتسخريه إايها" [تفسريه (.])431/3

وقال هللا  َ﴾﴿ :يلن علي األرض قَورارا وعلي ََّلَا ﴾َ َوَارا وعلي َا رو َّ
اس َي [النمل (:])61
َ َ َ َ َ َ َ ََ
ََ َ َ َ َ َ ََ َ
قال ابن كثـري يف تفسـريه (" :)371/3أي قـارةً سـاكنةً اثبتـةً ،ال عيـد ،وال تتحـرم هلهـا ،وال ترجـف ـم ،فإهنـا لـو
كانت كذلك ملا فاب عليها العيى واحلياة ،بل جعلها من فوله ورمحته مهاداً بسافاً اثبتةً ،ال تت ل ل وال تتحرم".
وقال القرفس يف تفسريه (﴿" :)222/13وعلي َا رواسي يعين :جباالً ثوابت عسكها وعنعها من احلركة".

والق ـرار معنــاه يف لغــة العــرب :الثبــات والســكون [انظــر :لســان العــرب ( .)84/5القــاموس ( .)592اتج العــروس
(.])392/13
ض رو َّ
اس و َوي ﴾َن َدَّيو و َد بَّ ُك و َوم [النح ــل ( ،])15وم ــا ك ــان يف معناه ــا م ــن ا]ايت
﴿و﴾َلَ َق ووى َّك األ ََر َّ َ َ
وق ــال هللا َ :
الكثرية:
قــال القــرفس يف تفســريه (﴿" :)285/11وعللنووا ك األرض رواسووي أي :جبــاالً ثوابــت﴾﴿ ،ن ديوود هبووم أي:

ل ال عيد م ،وال تتحرم ليتم القرار عليها ،... ،وامليد :التحرم والدوران ،يقال :ماد رأسه ،أي :دار".
وقال ابـن القـيم يف مفتـا دار السـعادة (" :)217/1فصـل :م :مـل خلـق األرض علـى مـا هـي عليـه ،حـني خلقهـا
واقفةً سـاكنةً؛ لتكـون مهـاداً ومسـتقراً للحيـوان والنبـات واألمتعـة ،ويـتمكن احليـوان والنـاس مـن السـعي عليهـا يف مـ ر م،
واجللوس لراحاهتم ،والنوم ِّ
هلدوهم ،والتمكن من أعماهلم "... ،م استشهد على كالمه ذه ا]ية.
القـرآن لتتفـق علـى مـا دلـت عليـه  :سـيد قطـب  ،حيـث

 وممن :ثر ذه النظرية ،وقال مقتواها؛ فتـلول نصـو
﴿وال ي
س ََتَو َّور لَّ ُم َسوتَو َق َّر يَوَوا [يـس (" :])38جتــري فعـالً ،جتـري يف اجتــاه واحـد ،يف الفوــاء
قـال عنـد قولــه تعـاىلَ :
ش َوم ُ
الكو اهلائل ،بسرعة حسبها الفلكيون ابثين عشر ميالً يف الثانية".
وهذا لالف ملا هو معلوم من كون الشمس تدور حول األرض ،وتشـرب وتغـرب؛ ففـي حـديث أي ذر أن النـس 

قــال يوم ـاً﴾« :توودرون ﴾يوون توودها هووده الشوومس؟» قــالوا :هللا ورس ـوله أعلــم .قــال« :إن هووده َتوور  ،حووىت تنتَووي إ

لستقرها حتوت اللور  ،فتخور سواعدة ،فول توزال كودلك حوىت يقوال َوا ارتَلوي ،ارعلوي لون حيو ع وت ،فوعوع
فتصب أاللة لون لطللَوا ،مث َتور حوىت تنتَوي إ لسوتقرها حتوت اللور  ،فتخور سواعدة ،وال توزال كودلك حوىت
يقوال َوا ارتَلوي ،ارعلوي لون حيو ع وت ،فوعووع فتصوب أاللوة لون لطللَوا ،مث َتور  ،ال يسوتنكر النوا لنَووا
ْي ا حىت تنتَي إ لستقرها ااك حتت اللر  ،فيقال َا ارتَلي ﴾ ،بحي أاللة لن ل ربك ،فتصب أاللوة لون
ل رهبووا» فقــال رســول هللا ﴾« :توودرون لووىت ااكووم؟ ااك حووني ﴿الَ ينَووع َوَسووا إَُّيَا وَُووا َْ تَ ُكوون آلنو َ َّ
وي ﴾ ََو
َ َ َ ََ
َ ُ
وت لوون قَو َبو ُ

ت َّك إَُّيَ َّاِنَا ََ َريا »[ .األنعام ( ])158متفـق علـى صـحته [البخـاري (3199و4802و4803و7424و.)7433
سبَ َ
َك َ

مسلم (.])159

ففي هذا احلديث الصحيح :إثبات جراين الشمس ،ودوراهنـا حـول األرض ،وأهنـا يف كـل يـوم تـذهب فتسـتقر تـت
العرا ،م ختر ساجدة ،فتستلذن فينذن هلا ،فتشرب مرة أخرى مـن املشـرب ،وهكـذا كـل يـوم حـىت ال يـنذن هلـا ،فتصـبح
فالعةً من املغرب ،ففي احلديث إثبات هـذه األفعـال للشـمس ،وأن هللا  خلـق هلـا نـوع إدرام ،وأهنـا مسـخرة مـلمورة،
قــال ا طــاي يف أعــالم احلــديث (" :)1893/3ال يُنكــر أن يكــون هلــا اســتقرار تــت العــرا ،مــن حيــث ال ندركــه وال
نش ــاهده ،وإمن ــا ه ــو خ ــأب ع ــن غي ــب ف ــال نك ــذب وال نكيف ــه؛ ألن علمن ــا ال ت ــي ب ــه" ،وق ــال اب ــن الع ــري يف عارض ــة
األحــوذي (" :)25/9وقــد أنكــر قــوم مــن أهــل الغفلــة  -اقتــداءً هــل اإلحلــاد -ســجودها ،وهــو صــحيح جــائ ممكــن،
و:ولــه قــوم أنــه مــا هــي عليــه مــن التســخري الــدائم" ،وقــال ابــن حجــر يف الفــتح (" :)403/8وظــاهر احلــديث أن امل ـراد
ابالستقرار :وقوعه يف كل يوم وليلة عند سجودها ،ومقابل االستقرار :املسري الدائم املعأب عنه ابجلري ،وهللا أعلم".
وهذا احلديث من أوضح األدلة على ثبات األرض ،ودوران الشمس حوهلا.
وأىن ملن ينمن ذه النظريـة وبكـل مـا أتـت بـه أن يـنمن ن السـماوات السـبع قـد بناهـا هللا  وسـواها يف يـومني،
وأعمرها ابملالئكة ،وجعل هلا أبواابً ،ال يُدخل إليها إال ملذن ،وهلا حفظة تفظوهنا ،ولكل منهـا سـكاهنا الـذين يعمروهنـا

مــن املالئكــة واألنبيــاء كمــا جــاء تفصــيله يف حــديث اإلسـراء ،وجعــل هللا  الســماء الــدنيا ســقفاً للمخلوقــات ،وكانــت
اجلـن تقعــد منهــا مقاعــد السـرتاب الســمع فمــن خطــف شــي اً أتبعـه شــهاب اثقــب ترقــه ،وبــني الســماء الــدنيا املبنيــة وبــني
سطح األرض مسرية  500عام.
 وهذه النظرية قد أتت ممن حـذران هللا مـنهم بقولـه ﴿ :اي ﴾َيُّوَوا الي َّودين آلنُوواَ الَ تَوت َّ
يخو ُدواَ بَّطَا َوة ََّّلون ُدوَّ ُك َوم الَ
َ َ
َ َ
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فنقول َؤالِّ و﴾لثاَم إن الكَار ك هده املسألة ليسوا على قلا رعي واحد ،بي اليزالون فيَا خمتلَني.
فمــن ذلــك مــثالً :اهلبــوط علــى القمــر ،وإن كنــا ــن ال نصــدقه وال نكذبــه؛ ألنــه مل يفت يف ش ـريعتنا مــا نــع مــن
وقوعه ،حيث إن القمر واقـع فيمـا بـني األرض والسـماء املبنيـة ا روسـة ،واجلـن يتنقلـون فيمـا بينهمـا ،فكـذلك لـو ادعـى
أحد من اإلنس ذلك ٍ
بسبب ما ،مل نكذبه ،ومل نصدقه أيواً حىت يفيت ابلأبهان الصادب على ذلك.

وبعض املسلمني يف هذا ال مـان قـد صـدب هـنالء يف دعـواهم اهلبـوط علـى سـطح القمـر حـىت أصـبحت هـذه املسـللة
عنــده مــن البــدهيات الــيت ال خيتلــف فيهــا اثنــان ،ومــع ذلــك فقــد أظهــر أحــد االســتطالعات لل ـرأي والــذي قامــت بــه
منسســة غــالوب عــام ( 1999م) أن  % 6مــن األمريكــان غــري واثقــني مــن حــدوق اهلبــوط علــى ســطح القمــر ،وقــد
عرضــت قنــاة فــوكس التلف يونيــة يف نفــس العــام ( 1999م) برانجمـاً يســتعرض الأباهــني واألدلــة علــى زيــف عمليــة اهلبــوط
علــى القمــر ،اتبعــه ( )6مليــون مشــاهد  -علــى زعمهــم ،-ولــذلك فقــد قــام األمريكــان يف جامعــاهتم بتنظــيم حماض ـرات
خاصــة لتفنيــد هــذه املـ اعم ،وقــد ذُكــر مــن هــذه األدلــة علــى زيــف عمليــة اهلبــوط :أن العلــم األمريكــي الــذي غــرس علــى
ســطح القمــر شــوهد وهــو يرفــر  ،مــع أهنــم جي مــون ن القمــر ال هـواء فيــه ،وأنــه لــيس لــه غــال جــوي ،فكيــف رفــر
العلم؟!!!.
 ك ــذلك فق ــد ثب ــت أن األش ــعة الكوني ــة خ ــارج الغ ــال اجل ــوي األرض ــي ال يتحمله ــا ب ــدن اإلنس ــان الو ــعيف،

وحلمايته منها ينبغي أن يلف مـن مجيـع جهاتـه بطبقـة عازلـة واقيـة كهـا حـوايل مـرتين ،وإال ألصـابته تشـوهات وحـروب
وأمراض فتاكة تسرع بوفاته عاجالً ،وهذه السرتة الفوائية الفوية ال تغين شي اً من ذلك ،أفال تعقلون!
 كــذلك فقــد صــر بعوــهم ن النظ ـريتني متكاف تــان [مرك يــة األرض ،ومرك يــة الشــمس] ،لقــد صــر Otto
 Neugebauerبـ":أن عدد ا طوات حلساب مواقع الكواكب هو نفسه يف النظامني".
 كــذلك فــإن مــا أتــى بــه نيــوتن مــن نظـرايت مل يكــن حمــل ترحيــب واقتنــاع حــىت ممــن هــو علــى نفــس عقيدتــه ،فقــد
ع ــارض فكرت ــه ع ــن اجلاذبي ــة :كريس ــتيان هيجن ـ ـ  ،)1695-1629( Christian Huygensوال ــذي مل يك ــن
خيتلف كثرياً عـن جيوردانـو برونـو يف معتقداتـه ،إال أنـه اسـتقبل كتـاب نيـوتن ابسـتخفا  ،فقـد قـال يف مراسـالته لاليبن ـ

واليت نشرت ألول مرة سنة (" :-)1834أعع أن أفلع على كتاب نيـوتن ،ولكـن أعـع أن ال يقـدم لنـا فرضـيات مثـلاجلاذبية" ،وبعد أن قرأ الكتاب قال " :فيما خيص سبب املد واجل ر كما فسره نيوتن فإنين غـري مقتنـع بـه أبـداً ،وال بكـل
النظـرايت األخــرى الــيت أسســها علــى مبــدأ اجلاذبيــة ،والــذي يظهــر يل أنــه مســتحيل ،... ،وكنــت دائم ـاً مســتغرابًكيــف
يتعــب نفســه! ويقــوم بكــل هــذه احلســاابت الصــعبة! والــيت ال أســاس هلــا إال هــذا املبــدأ الـواهي!" ،يقــول هيجن ـ هــذا مــع

كونه كان عاملاً ابرعاً يف الرايضـيات والفلـك والبصـرايت ،وكـان يتفـق مـع هـوم يف كثـري مـن رااه العلميـة ،وعـارض فكـرة
اجلاذبيــة أيوـاً :اليبن ـ  ،واعتأبهــا نوعـاً مــن الشــعوذة ،حــىت قــال" :والــيت أجهــل علــى أي مبــدأ اعتمــد" [انظــر" :منسســي
علم الفلك احلديث" (.])313-311
 فــال بــد لنــا مــن بيــان ال يــف الكبــري الــذي يلــف هــذه النظريــة ،ودعــوى كوهنــا قائمــة علــى املشــاهدات احلســية،
والتجارب العملية ،وإن القول ن احلتمية املعرفية هي اليت قادت هنالء إىل الصد ذه النظريـة قـول ال نصـيب لـه مـن
الص ــحة ،فلق ــد ارتبط ــت نش ــلة عل ــم الفل ـ ـك ارتباف ـ ـاً وثيق ـ ـاً بعب ــادة األواثن ،الس ــيما عب ــادة الش ــمس والقم ــر والنج ــوم
والكواكب [راجع كتاي :ملاذا حركوا األرض ؟ ].

 وأين األمانة العلمية اليت يدعيها هنالء؛ حني حكموا علـى كـل مـن مل يـوافقهم يف املـذهب ملماتـة ذكـره ،وإدراجـه
يف فــي الكتمــان ،حــىت خييــل إىل النــاس أن ال مثــة شــيء خيــالف مــذهبهم ،يقــول فردينانــد هــوفر يف كتابــه "اتريــخ علــم
الفلـك" (" :)313فلكيـو القـرن السـادس عشـر الـذين رفوـوا فكـرة كوبرنيـك كـانوا كثـرًة ،وبـدالً مـن ذكـرهم البـد أن
كم عليهم ابلنسيان ،وهذا لن يكون إال العدل".
 لقد اعرت هنالء ن الكتـب السـماوية كانـت تـض املـنمنني أال يشـاركوا األمـم الوثنيـة يف علـومهم الشـركية مثـل
الســحر والتنجــيم وادعــاء علــم الغيــب ومــا ارتــب ــا مــن علــم الفلــك واهلي ــة ،يقــول فردينانــد هــوفر يف كتابــه "اتريــخ علــم
الفلــك" انق ـالً نص ـاً مــن التــوراة (» : )83ا ع ـوا م ـاذا يقــول لكــم الــرب ،أبنــاء إس ـرائيل ،ال تكون ـوا أتباع ـاً ألخطــاء
األمــم ،الختــافوا أبــداً مــن عالمــات الســماء (النجــوم) مثــل ابقــي األمــم» ،م يتــابع منك ـراً قــائالً" :إن العلــم هــو العمــل
املشرتم للجنس البشري ،بدون عيي جلـنس ،ولكـن شـعب مثـل شـعب بـين إسـرائيل ،ت ِّـرم كـل تبـادل فكـري وكـل تبـادل
لألنوار [قلت :يـدعون ن وثنيـاهتم وشـركهم نـور] مـع ابقـي األمـم الغـري موحـدة [يعـين :الـيت تقـول بتعـدد ا]هلـة وتعـرت
ابلوثنية] البد أن يبقى محض إرادته خارج احلركة العامة للعلم" .
(HISTOIRE DE L' ASTRONOMIE par FERDINAND HOEFER - PARIS
)1873
ولـ ــذلك فـ ــإهنم يعتـ ــأبون أن إحـ ــدى الك ـ ـوارق علـ ــى اتريـ ــخ العلـ ــم واحلوـ ــارة ،ال سـ ــيما علـ ــم الفلـ ــك ،هـ ــي اعتنـ ــاب
االمأبافوريــة الرومانيــة للنص ـرانية ،والــذي أدى بــدوره إىل ا ســار النشــاط العلمــي واحلوــاري بشــكل كبــري ،ويقولــون ن
تطور علم الفلك كان قد توقف عملياً من القرن الثا امليالدي إىل القـرن السـابع ،ومل تعـرت الكنيسـة األوروبيـة بشـيء
مــن ال ـرتاق اإلغريقــي القــدمي إال بعــد قــرون ،ومل تســمح لشــيء منــه ابلتــدريس يف الكنــائس واملعاهــد العلميــة إال مــا كــان
قريباً ولو نوعاً ما من أصـول داينتهـا ،مثـل تعـاليم أفالفـون املثاليـة ،أو آراء أرسـطو ،وأمـا تعـاليم الـذريني املاديـة اإلحلاديـة
فقد تعرضت ملالحقات ضارية ،فبعد اعتناب النصرانية اختفى كثري من منلفات د وقري وإيبيقور وأمثاهلم.
 لقد اعرتفوا -وبكل وقاحة -ن عقائد الكنيسة كانت تستند بشكل واضح على نظـام مرك يـة األرض يف النظـرة
إىل الكون ،فقـالوا مـثالً :إن عقيـدة اصـطفاء هللا تعـاىل للجـنس البشـري علـى األرض ،مـع مجلـة مـن العقائـد الـيت أكـدت
عليهـا التـوراة :ســو تفقـد كـل مغـ ى إذا مـا أقــرت بـدوران األرض ،أو هنـا جمــرد كوكـب ضـ يل ال يســوي شـي اً يف هــذا
الفواء اهلائل.
[أسرار الفي ايء الفلكية وامليثولوجيا القد ة: .ليف :س.بريوشينكني])270-267( .
 وهنا سوؤال يطورن َسوه بقووة هوي القوائلون بودوران األرض حوول الشومس ،قوالوا بودلك بنواِّ علوى حتميوة
للرفية وبراهني قطلية ﴾ ،كان جمرد حمادة ملا عاِّ به األ بياِّ ؟!

فلقد أقام فيلوالوس الفيثاغوري (عاا زمن سقراط يف القرن ا امس قبـل املـيالد) برهانـه علـى هـذه النظريـة ،والـذي

ينبئ عن حقيقة عبادهتم للشيطان ،يف صورة الشمس أو النار ،والذي ينقله لنا أرسطو ،حيث ينقل عنـه فردينانـد هـوفر
يف كتابـه "اتريـخ علـم الفلــك" ( )110يقــول أرسـطو نقـالً عــن فيلـوالوس" :إن مكـان الشـر البـد أن تتلـه األكثــر

رفعــة ،ولكــون النــار أكثــر رفعــة مــن األرض؛ فــإن األرض تــدور حــول النــار يف حركــة دائريــة" ،وهــو يف ذلــك يتبــع إمامــه
إبل ــيس يف القي ــاس الفاس ــد ح ــني أُم ــر ابلس ــجود ]دم فق ــال َ ََ ََ َ﴾ :يو وور ََّّل َن ووهُ ََلَ َقتَ و َّوين َّل وون ي ر َو ََلَ َقتَ ووهُ َّل وون َّأ ووني﴾

[األعرا (.])12
وهـذا هـو نفــس الأبهـان الــذي احـت بــه بيـري بــورل (1671-1620م) علـى تعــدد العـوامل إذ يقــول يف كتابـه "منطــق

جديد يثبت تعدد العوامل" (" : )12إن الذين يتخيلون أن العدد الالهنائي من األجرام السـماوية قـد خلـق مـن أجـل
كوك ــب األرض وس ــكاهنا ق ــد أخط ــنوا خط ـلً جس ــيماً ،ألن املنط ــق الطبيع ــي جيعلن ــا ال نقب ــل ن األش ــياء الكب ــرية تنق ــاد
لألشياء الصغرية ،و ن األكثر رفعة خيدمون األكثر ضعة".
]] Discours nouveau prouvant la pluralité des mondes [Texte imprimé
: que les astres sont des terres habitées et la terre une estoile, qu'elle est
hors du centre du monde dans le troisiesme ciel et se tourne devant le
soleil qui est fixe, et autres choses très curieuses / par Pierre Borel .
[Genève : [s.n.], 1657
وال يفــوتين التنبيــه علــى أن أول مــن نصــر هــذه العقيــدة الوثنيــة ممــن ينتســب مللــة اإلســالم :صووري الشوورك والكَوور
امللحوود وَّيوور امللحوودة ،النصووري الطوسووي ،وَّيوور هوالكووو672-597( ،هــ) (1273-1200م) الــذي نصــر يف كتبــه
قِّــدم العــامل ،وبطــالن املعــاد ،وإنكــار صــفات الــرب جــل جاللــه ،مــن علمــه وقدرتــه وحياتــه و عــه وبصــره ،وأنــه ال داخــل
العامل وال خارجه ،وأنه ليس فوب العرا إله يعبد ألبتة ،واختذ للمالحدة مدارس ،ورام جعل إشـارات إمـام امللحـدين ابـن
ســينا مكــان القــرآن ،فلــم يقــدر علــى ذلــك ،فقــال :هــي قــرآن ا ـوا  ،وذام قــرآن الع ـوام ،ورام تغيــري الصــالة ،وجعلهــا
صالتني ،فلم يتم له األمر ،وتعلم السحر يف آخر األمر ،فكان ساحراً يعبد األصنام.
ولــو كــان نيكــوال كوبرنيــك (1543-1473م) ،الــذي نُســب إليــه كتــاب «حركــة األجـرام الســماوية» ،لــك برهــاانً
يقيني ـاً علــى دوران األرض ،فهــل كــان تتــاج إىل التفــوه ــذه اجلملــة الدالــة علــى كــون املســللة عقديــة أكثــر منهــا علميــة

حبثية ،فها هو يقول" :القمر يدور حول األرض ،والشمس تتل مرك العامل الذي تنريه وتكمه" ،وكلنه كاهن مـن كهنـة
معبـد آمــون ،عبــدة الشـمس ،وكــلن الكــون كلـه يســتمد حركتــه وحياتــه مـن هــذه الشــمس ،ويقـول أيوـاً" :الشــمس ترتبــع
على العرا متوسطة كل شيء ،يف هـذا املعبـد املتفـوب الرائـع ،أيـن كـن وضـع هـذا الـنجم السـافع يف مكـان كنـه مـن
خالله أن ينري الكل يف وقت واحد؟ ،إنه يُدعى حبق :املصبا  ،السراج ،العقـل ،واهواكم َودا الكوون" ،ويف هـذا املعـع

يقــول جــيمس آر فويلكــل يف كتابــه "يوهــان كبلــر وعلــم الفلــك اجلديــد" (" :)27فقــد كــان للنظــام الكوبرنيكوســي
مغ ـ ى ديني ـاً أكثــر اتســاعاً ،فــالكون كمــا كــان ي ـراه مل يكــن ســوى صــورة هللا ا ــالق ،والشــمس وهــي اجلــرم األكثــر :لق ـاً

كانت متوضعة يف املرك حيث كانت توزع النور واحلرارة واحلركة على الكواكب ،فقـد كانـت عثـل هللا مالـك امللـك ،ويف
أقصى حـدود هـذا النظـام تتواجـد النجـوم ،وهـي تتواجـد فـوب قبـة اويـة اثبتـة وهـو أكمـل األشـكال اهلندسـية ،ومرك هـا
الشمس ،اليت أحافت ابلكون وحددت اتساعه ،فهو وجه آخـر مـن وجـوه رب العـاملني ،... .إن فـرتة دوران الكواكـب
وأبعادهــا كــان هلــا معــع يف الرتتيبــات ا اصــة بكوبرنيكــوس ،فكلمــا كانــت الكواكــب أقــرب إىل الشــمس مصــدر التغيــري
واحلركة كلما ازدادت سرعة دوراهنا حوهلا".
ويقول ألكسندر كوير يف كتابه الثورة الفلكيـة (" :)65قـد أكـون لط ـاً عنـدما أقـول ن هـذا كـل شـيء ابلنسـبة

للدور الذي يعطيه كوبرنيك للشمس؛ حني صر هذا الدور حرفياً ابلقول هنا تعطـي النـور للكـون ،إن هـذا القـول ذو
أوية قصوى ابلنسبة لكوبرنيك ،إن هذا الدور هو مـا ِّكـن الشـمس مـن احلصـول علـى مكاهنـا يف الكـون ،وهـو املكـان
املرك ي.
الشمس توجد يف مرك الكون لكي عده ابلنـور ،ومـن م ابحلركـة واحليـاة ،حيـث إن املركـ هـو أنسـب مكـان للقيـام
ــذا الــدور ،يف الواقــع ،يف هــذا املعبــد املنــري (الكــون) ينبغــي أن توضــع هــذه اإلضــاءة يف أفوــل مكــان حبيــث كنهــا مــن
خاللــه إضــاءة الكــل مــرة واحــدة؛ الــبعض يكــون حمق ـاً يف تســميتها العقــل املــدبر ،واحلــاكم للكــون ،هــرمس اهــا الــرب
املرئي ،وسوفوكليس يف إلكرتا اها اليت ترى اجلميع.
إذن  :الشــمس مرتبعــة علــى عرشــها (مملكتهــا) توــب عائلــة األج ـرام الســماوية ا يطــة ــا ،هنووا اوود الباع و -
الباع اهقيقي -الد َتلى للقي ورون كوبر يك ،إ ه ْ يكن َعثا علميا حمضا ،إ ه ﴾كثر لن الك بكثري.
إن التقاليد القد ة وخاصة اليت ختص ميتافي يقية الووء ،واليت كانـت تـدرس خـالل العصـور الوسـطى ،والـيت رافقـت
دراســة البص ـرايت :رســائل أفالفــون ،واألفالفنيــون اجلــدد ،وبعــث الفيثــاغوريني اجلــدد :يــرون أن الشــمس عثــل الشــمس
املخفيــة ،الشــمس هــي املعلــم ،وامللــك للعــامل املرئــي ،وابلتــايل فهــي رم ـ اإللــه ،هــذا التصــور هــو الــذي عــأب عنــه عام ـاً
مارسيليو فيسينو  Marsilio Ficinoيف تسبيحه للشمس.
هووده املوووروحي وحوودها كا ووت قووادرة علووى ﴾ن تَسوور اللاأَووة ال و يتحوود هبووا كوبر يووك عوون الشوومس ،إ ووه
يلشقَا ،وك ال الا فَو يؤََا".
[The Astronomical revolution : Cprenicus – Kepler - Borelli
/Alexandre Koyre; trd by R. E. W. Maddison. – Herman : Paris , Methuen
]: London , Cornell University Press : New York
بــل ذهــب بعوــهم إىل أبعــد مــن هــذا ،وأ إال أن يكشــف عــن حقيقــة هــنالء ،مفتخ ـراً ــم وم ـ ثرهم يف التمهيــد
لبعــث الوثنيــة بثــوب جديــد؛ إذ يقــول فردينانــد هــوفر يف كتابــه "اتريــخ علــم الفلــك" (" : )211أخـرياً بعــد قــرون مــن
النس ــيان والتجاه ــل ،الكاردين ــال نيك ــوال دي كوس ــا -أح ــد كاردين ــاالت الكنيس ــة -يعي ــد فك ــرة دوران األرض ملس ــر

األحـداق ،يف نفـس وقـت اخـرتاع املطبعـة ،وقريبـاً كوبرنيـك سـيقوم كمـا سـنرى فيمـا سـيليت بنصـر الفكـرة الوثنيـة وبصـفة

هنائيــة" ،وقــد كــرر هــذا املعــع يف أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه ،لؤكوودا كووون القووول بوودوران األرض حووول الشوومس هووو
عقيدة وثنية جيا صرهتا ،انظر مثالً نفس املصدر (237و.)303
(HISTOIRE DE L' ASTRONOMIE par FERDINAND HOEFER - PARIS
)1873
 يشــر ألكســندر كــوير يف كتابــه الثــورة الفلكيــة ( )55مبين ـاً أن اجلــدال بــني كوبرنيــك واملــدافعني عــن الكــون
التقليدي كان مثرياً للفوول:
حيــث إن االعـرتاض األساســي لكوبرنيــك علــى مرك يــة األرض يــتلخص حــول هــذا الطــر  :كيــف يــدور الكــل حــول
اجل ء؟ وهو نفس اعرتاض نيوتن ،حيث قال :كيف كن إعطاء احلركة للكون الغري متناهي يف الكأب ،ليدور حـول حبـة
متناهية يف الصغري؟!
وأمــا املــدافعني عــن الكــون التقليــدي فــريون أن كوبرنيــك أتــى ــذه الفكــرة مــن خــالل عكــس حجــة أرســطو ،حيــث
يرى أرسطو أن الكون له هناية وحد تده ،كما أنه لـيس بشـديد االتسـاع ،فَوو عواْ لتنواهي قابوي للقيوا  ،إضـافة إىل
االخــتال النــوعي بــني األرض والســماء ،فوواألرض ثقيلووة وحبتووة ،بينمــا الســماء ومــا فيهــا مــن ســيارات فتفتقــر إىل هــذا

الثقل.
وم ــن م فكي ــف ك ــن إعط ــاء األرض الثقيل ــة املتمركـ ـ ة يف مركـ ـ الك ــون حرك ــة مداري ــة ح ــول مركـ ـ الك ــون ،بينم ــا
السيارات السماوية ليس هلا هذا الثقل ،فحركتها حول األرض املرك ية ال إشكال فيه.
وما كـان علـى كوبرنيـك وبكـل بسـافة إال أن يـرد هـذه احلقيقـة ،بـدعوى أن كـل جسـم ـاوي لـه مركـ ثقـل خيصـه،
ويقول" :إنين أعتأب أن اجلاذبية ليست شي اً أكثر مـن كوهنـا رغبـة فبيعيـة اسـتمدت مـن قبـل مهنـدس الكـون لتجعـل كـل
مكــوانت األج ـرام تتجــاذب لتشــكل ك ـرات ،و ــن نعتقــد ن هــذه ا اصــية متقا ــة مــن قبــل الشــمس والقمــر وابقــي
النجوم ."...
[The Astronomical revolution : Cprenicus – Kepler - Borelli /Alexandre
Koyre; trd by R. E. W. Maddison. – Herman : Paris , Methuen : London ,
]Cornell University Press : New York
مل يكـ ــن كوبرنيـ ــك فلكي ـ ـاً ابملعـ ــع احلـ ــريف أو املهـ ــين ،فإنـ ــه مل ي ـ ـ اول مهنـ ــة الفلـ ــك ،ومل يكـ ــن صـ ــاحب مشـ ــاهدات
ومالحظــات كمــا كــان لفــه كبلــر ،بــل مل يكــن مكتشــفاً لعلــم فلــك جديــد مبــين علــى مشــاهدات ومالحظــات فلكيــة،
ولكنه كما يصفه بعض أبناء جلدته :كان ابعثاً للمعرفة القد ة ،حميياً للمدرسة الفيثاغورية الوثنية ،لذلك فإن كبلـر كـان

ي ــرى ن فيث ــاغورس ه ــو األب الروح ــي لألفك ــار الكوبرنيكي ــة ،ويق ــول يف وص ــف منظوم ــة كوبرني ــك اجلدي ــدة" :أغني ــة
جديدة ،ولكن بلحن قدمي ،وصورة جمددة لقيثارة الفلسفة الساموسية" ،وذلك ألن فيثاغورس كان من بلدة ساموس.
لقـد كــان لــدى كوبرنيــك بعـض ا يــارات يف اختيــار هي ــة فلكيـة جديــدة ،لكنــه آثــر اختيـار هي ــة فيثــاغورس الفلكيــة
اعرتافاً منه له ابجلميل ،والت اماً منه لعقيدة فيثاغورس الوثنية السرية ،واليت تعتأب حركة األرض ج ء منها.
ولقد حاول كوبرنيك أن خيفي ابعثه احلقيقي لبعث هذه الفكرة الوثنية ا وة ،وذلك لكي تلقى هذه الفكـرة قبـوالً
يف أوساط األوربيني النصارى ،فكساها بكساء العلـم ،وألبسـها ثـوب الرايضـيات والفلـك ،ولكنـه مـع ذلـك فوـح نفسـه
يف مقدمــة كتابــه ،حيــث يقــول" :فيلــوالوس يعتقــد حركــة األرض ،... ،وأرســتارخوس الساموســي يعتقــد نفــس االعتقــاد،
ولكن هدا االعتقاد غري لللي برباهني ،وهذه املعتقدات ذكرت عن فريق أرسطو وهو نفسه أول من دحوها".
فأين الربهان الللمي؛ ﴾ ﴾ِنا عقائد الوثنيني امللحدة ،ال ال برهان عليَا وال دليي ؟
إن هذه الرسالة [رسالة ليسـ ] الـيت كتبهـا كوبرنيـك يف أول كتابـه ،م ُحـذفت بعـد ذلـك ،لتلقـي بظالهلـا علـى وثنيـة
كوبرنيـك ،وعالقتـه ا]مثـة بعقيـدة الفيثـاغوريني ،إن قيـام ليسـ [  Lysis of Tarasتـويف حـوايل سـنة ( )390قبـل
املــيالد] بطــرد هيبــارخوس  HIPPARCHUSمــن األخويــة الفيثاغوريــة بســبب قيــام األخــري بنش ــر تعــاليم فيثــاغورس
السرية ،وإذاعتها بني العامة ،ووصفه يف ذلك من يسكب املاء النقـي يف مسـتنقع قـاذورات ،فهـو يشـوا الوحـل ا]سـن
ويفســد املــاء ويلوثــه ،فهــذه الرســالة ملــن أكــأب الــدالئل علــى أن كوبرنيــك كــان تمــل هــذه التعــاليم ،ومل يكــن كنــه البــو
ا ،لذا أحب أن يشري إىل هذا املعع الذي ال يفهمه إال مـن لـه افـالع علـى أسـرارهم ،ففـي لطوفـة «حركـة القبـاب»
بكـل صـراحة أعلـن كوبرنيـك إ انـه ابلفيثاغوريـة كمـذهب يعتنقـه ولكنـه قـام حبـذ الفقـرة ( )I, xi, finisمـن الطبعـة
األوىل ،والس ـنال الــذي يطــر نفســه :مــا عالقــة رســالة ليس ـ هــذه بعلــم الفلــك؟ مــا عالقــة أس ـرار وثنيــة فيثــاغورس حبركــة
األجرام السماوية؟.
وهــذا هــو نفــس املســلك الــذي ســلكه كبلــر يف رســالته إىل جــاليليو حيــث أل
ذكــره حبكــم معلمــيهم احلقيقيــني أفالفــون
وفيثاغورس للحيلولة دون التهور وعرض احلقيقة على العوام.
]Copernicus' Relation to Aristarchus and Pythagoras
Author(s): Thomas W. Africa
Source: Isis, Vol. 52, No. 3, (Sep.,
1961), pp. 403-409
[ Published by: The University of Chicago Press on behalf of The History
of Science Society
[ J. Kepler, letter to Galileo, 13 October 1597, Gesammelte Werke,
]XIII, 145

لقد أثبتت الدالئل والبينات وقوع كوبرنيك يف جر ة ال ان وتلطخه ا ،وأنه كان على عالقة وفيـدة بصـحبة كانـت
من هذا الطراز الذي ال يبايل ما يفيت من املنكرات والفواحى بشـىت أنواعهـا ،وعـرغهم يف أوحـال الفاحشـة ،واالسـتمتاع
ا رم ،مع العلم ن الكاهن الكنسي ترم عليه ال واج فوالً عن ال ان ،لقد كانت سـرية كوبرنيـك الكـاهن الكنسـي تعـ
ابملوبقات ،واحلقد على أتباع الرسل ،ومعاداهتم ،وحمبة أئمة الوثنية ،وإعادة بعث عقائدهم من جديد.
وقد جاء بعد كوبرنيك من رد على هتافته ،وأقام احلج الشرعية من كتـاب هللا تعـاىل ،أو مـن احلجـ العقليـة ،مثـل
ركشـيويل [ P. riccioliولـد يف فـرار ( )1598وتـويف يف بولونيـا ( ،])1671فتهكمـوا عليـه ،واسـته اوا بـه ،وكـذلك
ش ــاينر  ،)1650-1575( p.scheinerوغريو ــا كث ــري ،مث ــل :أنط ـ ـوان ديوس ــين Antoine deusing
( ،)1666-1612الــذي حــاول يف كتابــه أن يــأبهن علــى أن األرض يف مركـ الكــون ،وأن يلغــي كــل تعقيــدات نظــام
بطليمــوس ،مــن خــالل براهينــه الطويلــة يســتخلص أنــه ال ضــرورة لتحريــك األرض ،وال جلعــل النجــوم ــذه املســافات
الشاسـعة ،كتابــه بعنـوانDevero Systemate mundi dissertatio mathematica :
)(Amestrdam, 1643
 م مح ــل اللـ ـواء بع ــد كوبرني ــك :عيوردا ووو برو ووو ( )1600-1548الفيلس ــو املنس ــي ،ك ــان كث ــري الش ــكوم

والتســااالت جتــاه عقيدتــه الكاثوليكيــة ،وأخــرج صــورة العــذراء مــن بيتــه ،واهتمهــا ،وقــال ن املســيح جمــرد ســاحر مــاهر
جداً ،منكراً بذلك للنبوات ،فاهتم ابإلحلاد وال ندقة ،وملا خا من حماكم التفتيى هرب من الكنيسة.
قــال يف كتابــه "حــول الكــون الالهنــائي وعواملــه" ،ن هــذا الكــون لــيس لــه هنايــة ،وتتــوي علــى عــدد غــري متنــاهٍ مــن
العـوامل ،كـ ٌـل بشمســه املرك يــة وكواكبــه ،وهــي مجيعـاً مســكونة ابلكائنــات الذكيــة ،وعليــه :فــإن هللا  -ســبحانه وتعــاىل عمــا
يقول الظاملون علواًكبرياً  -والطبيعة شيء واحد ،ال ينفصالن وال يتماي ان يف الوجود والكينونة ،ومـن م إذن أيـن جيـب
أن تبح ــث ع ــن هللا؟ جت ــده يف الق ـوانني الثابت ــة للطبيع ــة ،يف ض ــوء الش ــمس ،يف ك ــل ش ــيء مجي ــل منبث ــق م ــن ص ــدر أمن ــا
األرض ،يف الو ــوء املنبع ــث م ــن النج ــوم ،هك ــذا ق ــال امللح ــد ،وه ــذا أح ــد لـ ـوازم ه ــذه النظري ــة امللح ــدة ،الق ــول بوح ــدة
الوجود.
 م ج ــاء عوه ووا ز كبل وور (1630-1571م) امل ــنجم األمل ــا ليو ــع ثالث ــة قـ ـوانني ض ـ ألـمنها كتاب ــه" :عل ــم الفل ــك

اجلديــد" ،والنــاظر يف حقيقــة هــذه القـوانني يعلــم يقينـاً أهنــا مل تكــن مــن بنــات أفكــاره ،وإمنــا ســبقه إىل أصــوهلا أرســطو يف
كتبــه عــن الســماء وغريهــا ،وكــذلك مــا ذهــب إليــه فيثــاغورس مــن فكــرة التنــاغم املوســيقي وغريهــا ،ومــن جتاوزاتــه الــيت تــنم
قت سفن املصريني الذهبية لبناء مسكن لري بعيداً عن حدود مصر".
عن وثنيته ،أن قال يف كتابه اجلديد" :لقد سر ُ
يقــول فردينانــد هــوفر يف كتابــه "اتريــخ علــم الفلــك" (" : )104فيثــاغورس اعتقــد نــه وجــد يف النوتــة املوســيقية
تناغم القبـة السـماوية ،فالكواكـب السـبعة السـيارة البـد وأهنـا تتنـاظر مـع األصـوات السـبعة للسـلم املوسـيقي ،ومسـافاهتا،
أو جماالهتا ،البد أن تعطي نفس النسب.

علمــاء اليــوم يوــحكون بــدون شــك مــن هــذه املقاربــة ،ولكــنهم ينســون أحــد أكــأب الفلكيــني أال وهــو كبلــر نفســه
اســتهوته فكــرة الفيثــاغوريني ممــا جعلــه يقلبهــا يف كــل االجتاهــات لعــدة ســنني ،قبــل أن يصــل إىل ق ـوانني علــم الفلــك
احلديث" .
(HISTOIRE DE L' ASTRONOMIE par FERDINAND HOEFER - PARIS
)1873
 وممــن عاصــره وســاهم يف دعــم هــذه النظريــة والكفــا مــن أجلهــا :عوواليليو عوواليلي Galileo Galilei
(1642-1564م) ،ال ــذي ول ــد يف مدين ــة بي ـ ـ ا يف مقافع ــة توس ــكانيا مليطالي ــا ،ك ــان أول م ــا ب ــدأ بدراس ــته وإدخ ــال
تعـديالت عليــه مــن نظـرايت يف علــم الرايضــيات :فــرب حسـاب مركـ جاذبيــة األجســام الصــلبة ،م نظريــة الســقوط احلــر
لألجسام وسرعة تساقطها ،وهااتن املسللتان ختدمان بشكل مباشر حماولة إجياد برهان علمي لنظرية كوبرنيـك ،ممـا يـدل
علــى أن الرجــل كــان مــدفوعاً دمــة هــذه النظريــة ،إذ كــان يهــاجم بقــوة نظريــة أرســطو يف التســاق وهــو القائــل بثبــات
األرض.
مل يتـ وج جـاليليو قـ  ،لكنـه تعــر علـى امـرأة فينيسـية تـدعى مارينــا جامبـا ،وكــان عمرهـا ( )21ســنة ،وأجنـب منهــا
ثالثة أففال ،وهكذا أئمة اإلحلاد يه اون عرا البشر ،وما جبلوا عليه ،ويتعمدون لالفة سنن املرسلني.
ومن اجلدير ابلذكر أنـه اكتشـف أربعـة أقمـار اتبعـة للمشـرتي ،و اهـا Ganymede, Callisto, Io and
 ، Europaهكــذا ي ــت ــاء أس ــافري الي ــوانن الوثنيــة مم ــا يلق ــي بظ ــالل الوثني ــة اليوانني ــة عل ــى معتق ــدات ه ــنالء،
 Ganymedeجانيميـدي كـانوا يعتقـدون نـه مـن سـقاة آهلـتهم ،و Callistoكاليسـتيو و Ioآيـو وEuropa
أورواب كن عشيقات ل يوس أحد آهلة اليوانن الوثنية ،فلو كان هنالء نصارى أل وها ما يتالءم مـع معتقـدات النصـارى،
ولكــن كــل إانء ينوــح مــا فيــه ،فوـالً عمــا تنوــح بــه هــذه األ ــاء ومعانيهــا مــن معــا الفســق والفجــور ،وحــب ا نــا،
وشرب ا مور.
كتــب جــاليليو ثــالق رســائل حــول البقــع الشمســية ،لكنــه أنكــر حقيقــة الشــهب لكوهنــا ال تســري يف مســار دائــري،
فف ــي ع ــام ( )1618ظه ــر يف ــاء أورواب ثالث ــة م ــذنباتُ ،كت ــب فيه ــا العدي ــد م ــن الكت ــب ،أح ــدها ك ــان لفيلس ــو
يسوعي ،رئيس قسم الرايضيات يف كلية روما ا ه هوراشيو جراسـي [ Horatio Grassiأو :أورازيـو ،]Orazio
حيـث قــال ن هــذه املــذنبات تكــذب نظريــة كوبرنيــك ،لكوهنــا تسـري يف مســار غــري دائــري ،وعندئــذ انــأبى جــاليليو للــرد
علي ــه مس ــتخدماً -كع ــادهتم -التش ــويى العلم ــي عل ــى لالفي ــه ،حي ــث ادع ــى زوراً و ت ــاانً وب ــال دلي ــل علم ــي أن ه ــذه
املــذنبات مــا هــي إال خــداع بصــري نتيجــة انعكــاس أشــعة الشــمس وانكســارها مــن اجلهــة األخــرى ،وقــد فعــل ذلــك لـ ال
ختــدا ظــاهرة املــذنبات يف نظريــة كوبرنيــك املقدســة عنــده ،هكــذا ف ـريقتهم :اعتقــد أوالً م أوجــد الــدليل علــى صــحة
اعتقادم ،م كتب بعد ذلك كتاابً مفصالً يف هذا املوضوع اه :ا لل .The Assayer

بدأت بعد ذلك املواجهات بني جاليليو وأعدائه ت داد حدة ،حيث انتقلت من جمـال اجلـدل العلمـي حـول الظـواهر
الطبيعيــة إىل االهتــام ابإلحلــاد ومعارضــة نصــو اإلجنيــل ،فبعــث حين ـ ٍـذ جــاليليو برســالة إىل الدوقــة الكبــرية يف توســكانيا
يــدافع فيهــا عــن نفســه ،مســتجدايً عطفهــا ،مثـرياً لغوــبها علــى لالفيــه ،واصــفاً إايهــم ابلتعــامي عــن إدرام احلقــائق الــيت
توصل إليها ،والسعي يف إيذائه وتدمريه ،ووصفه ابهلرفقة رد كون هذه احلقائق اليت توصل إليها تنـايف اإلجنيـل ،وكـلهنم
يطالبونه ن يتخلـى عـن عقلـه وأدلتـه الـيت أثبتتهـا التجربـة ا سوسـة املشـاهدة ،لصـاحل بعـض نصـو ٍ مـن اإلجنيـل كـن
أن يكون هلا معا غري ما فهمـوه منهـا [هكـذا قـال امللحـد] ،وذكـر أن السـبب يف ذلـك ﴾ن الكتواب املقود قود و
ك لواَووع كثوورية علووى ثبوواي األرض وحركووة الشوومس ،ممــا دعــاهم ألن يصــفوا املخــالف ابهلرفقــة ،م قــال ن منشــل
ذلك هـو عـدم فهمهـم لتلـك النصـو  ،وأهنـا تتمـل مـن املعـا مـا مل يفهمـوه ،ال أنـه يُك ِّـذب اإلجنيـل ،واسوتدل لودلك
القووول ِبن أريقووة ا ايووي ك َطوواب اللوووا تتناسووا لووع عقوووَم القا وورة ،وإدراكوواهتم الضووليَة ،و﴾ ووه تنووزل ك
لسووتوإ اْلطوواب إ عقووول البلَوواِّ لوون النووا  ،الوودين ال يوودركون اهقووائَ علووى لووا هووي عليووه ،وإال قوبووي لوونَم
َلتكووديا وا ع وراض ،وأن مقصــود اإلجنيــل مــن هــذه األمــور الكونيــة الــيت تــدق عنهــا مثــل األرض وامليــاه والشــمس
وغري ذلك إمنا هو خدمة هللا وإنقاذ األروا  ،ال أنـه أراد أن يعلِّـم النـاس حقيقتهـا وماهيتهـا ،ويقـول ن اإلجنيـل وظـواهر
الطبيعة كالوـا مـن هللا تعـاىل ،أحـدوا أمـاله رو القـدس ،واألخـري كاملنفـذ الـيق بدقـة ألوامـر هللا تعـاىل ،لكـن اإلجنيـل
كان ال بد أن يكون خطابه مالئماً ألفهام مجيـع البشـر ،فهـو يـتكلم أحيـاانً عـن أشـياء تبـدو هلـم يف الظـاهر لتلفـة عمـا
هي عليه يف احلقيقة املطلقـة ،لـذا عـأب عنهـا مـا يظهـر للنـاس دون مـا هـي عليـه [وهـذا اهتـام ظـاهر لكتـاب هللا ابلتـدليس
والتلبيس على النـاس ،بـل ابلكـذب علـيهم؛ بـدعوى نـدرة األذكيـاء فـيهم] ،وأمـا الطبيعـة  -مـن الناحيـة األخـرى  -فإهنـا
اثبتــة ال تــاي أحــداً ،وال تنتهــك الق ـوانني املفروضــة عليهــا ،وال هتــتم بكــون أســبا ا الغاموــة وفــرب عملهــا وتس ــيريها
مفهومةً للناس أم ال ،وبنـاء علـى ذلـك فـال جيـب إخوـاع قـوانني الطبيعـة [حسـب زعمـه هنـا قـوانني تكـم السـماء كمـا
تكم األرض ،أو أهنا حقاً قوانني ،ال جمرد فرضيات تتمل الصدب والكـذب] لنصـو اإلجنيـل الـيت تتمـل عـدة معـا
من التلويالت الباردة [فكـان بـذلك مسـقطاً ملصـداقية الكتـب السـماوية مجلـة وتفصـيالً ،للـدفاع عـن أفكـاره اإلحلاديـة]،
فإن تعبريات اإلجنيل غري مقيدة بشروط صارمة كتلك اليت تكم الطبيعة ،وقال نه ال يعين بذلك عـدم احـرتام نصـو
الكتاب املقدس ،لكن مجرد التوصـل إىل حقيقـة علميـة فبيعيـة فيجـب اسـتخدامها يف شـر نصـو الكتـاب املقـدس،

فيتطابق بذلك كتاب هللا املفتو يف الطبيعة مع كتابه املقدس[ ،فكان بذلك فاتاً ابب التفسري الرمـ ي البـافين امللحـد،
من ـ ِّهاً آراءه عــن ا طــلِّ ،
مطوع ـاً للكتــاب املقــدس ليخــدم إحلــاده] ،م فالــب منــع مــن يقــوم بتفســري اإلجنيــل بشــكل ال
يتالءم مع احلقائق الكونية اليت يدعي صحتها ،م أخذ خيل بني احلق والبافل ،ويغال يف أمـور ال غبـار عليهـا ،فيقـرن
بني علم الفلك الذي يتهوم فيه ،وبني علوم انفعة للبشر كالطب واهلندسـة وغريوـا ،فيجعلهـا كلهـا يف كفـة واحـدة ،إىل

آخر ما قال.
قلت :و ن ال ننكر كل ما ينسب إىل فالسفة اليوانن وغريهم وأتباعهم من الكفرة وامللحـدين :مـن العلـوم الرايضـية
والطبيعيــة والطبيــة ممــا هــو موافــق للحقيقــة؛ لكــوهنم كفــاراً ،بــل نقــر بصــحة مــا ثبــت ابلتجربــة الصــحيحة ،وثبــت ابلأبهــان
القافع ،أو ما غلب على الظن صحته ،ومل خيالف أصالً شرعياً ،وقـد أثبـت هللا  هلـم العلـم ابلـدنيا وأسـباب معاشـهم
فيها ،فقال سبحانه﴿ :يوللَموو َن َْ َّ
واهرا ََّّل َون ا َهَيَواةَّ ال ُّود َويَا َو ُه َوم َع َّون ا ََّ َورةَّ ُه َوم غَوافَّلُو َن [الـروم ( ،])7وامـ علـيهم
ََ ُ
ََاهم َّ
اها قَ َ
ال َاي قَو َووَّ ا َعبُو ُدواَ
﴿وإَّ َ ََثُ َ
ود ﴾ َ ُ َ َ
ن يسر هلم سبل عمارة األرض معرفة سننها وقوانينها ،فقال سـبحانهَ :
َّ
شوأَ ُكم ََّّل َون األ ََر َّ
اسوتَو َ ََّ ُروهُ مثُي تُوبُوواَ إَّلََي َّوه إَّ ين َرََّّ قَ َّريوا َُّّجميوا
الَ َلا لَ ُكم ََّّل َن إَّلَوه غََيو ُرهُ ُه َو ﴾َ َ
َّ
اسوتَو َل َم َرُك َم ف َيَوا فَ َ
ض َو َ
[ه ــود ( ،])61إىل غ ــري ذل ــك م ــن ا]ايت يف ه ــذا املع ــع [وانظ ــر :املنق ــذ م ــن الو ــالل ( )23وم ــا بع ــدها ،وانظ ــر:
الفي ايء ووجود ا الق ،لألستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس.])12( .
وقد ظهر من تصر جـاليليو يف هـذه الرسـالة أنـه أراد النجـاة مـن مصـري برونـو امل ِّ
ـروع ،فـال يُـتهم ابإلحلـاد وتكـذيب
اإلجنيل ،وحاول اجلمع بني اإلجنيل وبني ما ادعاه من حقائق كونية [حسب رايته القاصرة ،وتدليسه وكذبه فيمـا ينسـبه
للطبيعــة ،كلنــه شــهد خلقهــا يــوم خلقــت ،وافلــع علــى كيفيــة تســيريها] ،فكــان بــذلك رائــداً للقــائلني ابإلعجــاز العلمــي
للتوراة واإلجنيل والقرآن ،املعتمد على ِّيل أعناب النصو لتوافق كالم أهل اإلحلاد وال ندقة.
منقول بتصر من []Letter to the Grand Duchess Christina of Tuscany, 1615
مل يستطع جاليليو أن يكذب نصو اإلجنيل والتوراة صـراحة ،وذلـك لكوهنـا تـدل داللـة ظـاهرة علـى ثبـات األرض
ودوران الشمس حوهلا ،لكنه كان حمتاالً ،ونسوب لذلك مثاالً واحداً من :ويالته لنصو اإلجنيل والتوراة:
ورد يف التوراة أن يوشع كان يف معركة ،وكان يف حاجة ليوم أفول لإلجهـاز علـى أعدائـه ،فـدعا هللا تعـاىل أن يوقـف

حركة الشمس يف السماء حىت يتم له النصر ،وجاء يف التوراة" :تتوقُ حركة الشمس ،ويتوقوُ القمور حوىت تثوأر ﴾لوة
لن ﴾عدائَا ،... ،بقيت الشمس ك لنتصُ السوماِّ ،وْ تتحورك ليوو كالوي تقريبوا" ،ويبـدو أن هـذا مـن النصـو
اليت مل يلحقها التحريف ،وقد سبق أن ذكرت حديث أي هريـرة الـذي أخرجـه الشـيخان [البخـاري (3124و،)5157
ومسلم ( ])1747يف هذا املعع فراجعه ،وقد استدل معارضو جاليليو ذا النص من التـوراة علـى ثبـات األرض وحركـة
الشمس ،فما كان من جاليليو إال أن أعمل فكره الشيطا يف :ويل هذا النص الصريح ،ف عم أن الشمس تـدور حـول
حمورهــا مــرة كــل شــهر [وهــو أول مــن ابتــدعها] ،وبســبب دوراهنــا حــول حمورهــا تكتســب األرض والكواكــب احلركــة منهــا،
سـواء حــول نفســها ،أو حــول الشــمس ،إذ الشــمس هــي ا ــرم األساســي ملــا حوهلــا[ ،وال جــرم يف ذلــك إذا كانــت هــي
إهله املعبود] ،فـإذا فلـب يوشـع مـن الشـمس أن تتوقـف عـن احلركـة ،فإنـه يكـون قـد فلـب منهـا أن تُوقِّـف حركـة األرض

ابلتبع ،وابلتايل يطول النهار ،وهكدا بد﴾ ا ع اَّ الللمي!

وبســبب تلــك املواجهــات ،ودفــاع جــاليليو عــن هــذه النظريــة ،أاثر ذلــك حفيظــة البــااب بــول ا ــامس ضــد جــاليليو،
فاستدعى الكاردينال بالرمـني  -عوـو حمكمـة التفتـيى يف رومـا  -جـاليليو وحـذره مـن الـدفاع عـن آراء كوبرنيـك ،كـان
ذلــك عــام (1616م) ،لكــن يف عــام (1623م) أصــبح الكاردينــال مــافيو ابرب ـريين Florentine Maffeo
 Barberiniهــو البــااب أورابن الثــامن  ،Pope Urban VIIIوالــذي كــان صــديقاً قــد اً جلــاليليو ممــا خفــف مــن
حــدة التــوتر ،بــل حصــل منــه علــى إذن للكتابــة يف املقارنــة بــني نظــامي بطليمــوس وكوبرنيــك ،لكنــه اســتغل هــذا اإلذن
فكتب حواراً ينتصر فيه لكوبرنيك وأفكـاره ،وصـاء هـذا احلـوار علـى لسـان ثالثـة أشـخا  ،جعـل الشـخص الـذكي فيـه
هــو املتحــدق ابســم نظــام كوبرنيــك املــدافع عنــه ،وأمــا نظــام بطليمــوس فكــان املــدافع عنــه شخصــية ضــعيفة غبيــة مثــرية
للســخرية ،وضــمن مســرحيته تلــك بعــض احلجـ الواهيــة مثــل مــا يســمى بأبهــان اخــتال املنظــر النجمــي ،وذكــر بعــض
الطـرب الـيت كــن قيـاس االخــتال ـا؛ ممــا مهـد بعــد ذلـك للســعي جلعلـه حقيقــة واقعـة ،ومشــهداً ـاوايً ،ممــا يفسـر لنــا

شــدة اهتمــام مــن جــاء بعــده مثــل هــوم ،وبـراديل ،وهريشــيل ،وبســل ،وســرتو  ،وغــريهم ممــن جهــدوا أنفســهم يف تقيــق
أوهام سلفهم جاليليو.
وملــا أمــره البــااب أن يوـ ِّـمن مســرحيته تلــك مقولـةً تقــول ن احلكمــة اإلهليــة قــد ال تــدركها العقــول البشـرية ،وأن قــدرة
ا ــالق مطلقــة ال تقــف عنــد حــدود العقــل البشــري ،جعــل جــاليليو هــذه املقولــة يف آخــر احل ـوار املســرحي ،وعلــى لســان
الشخصــية املمثلــة لبطليمــوس ،ممــا أاثر حفيظــة البــااب ،ويف هــذا الوقــت كانــت حــرب الثالثــني عام ـاً بــني الأبوتســتانت
والكاثوليــك قــد بــدأت ،وا اهتــم فيهــا البــااب ملي ـواء املالحــدة ،والــدفاع عــنهم ،فصــار البــااب يف خطــر حمــدب ممــا جعلــه يقــدم
كبى فداء؛ ليُظهر والءه للعقيدة الكاثوليكية ،فحين ذ اضطر لتقدمي صديقه وعامله جاليليو للمحاكمة.
وقــد عــت حماكمــة جــاليليو بســبب فبــع كتــاب احلـوار ،الســابق ذكــره ،والــذي كتبــه يف خــالل ســبع أو مثــان ســنوات،
وقد اعرت أمام ا كمة أنه ملا اجتمع يف روما سنة (1616م) مع بعض الكاردينـاالت مثـل بالرمـني وغـريه ،أهنـم قـرروا
أمامــه أن هــذا ال ـرأي الــذي يقــول بــه مــن دوران األرض حــول نفســها وحــول الشــمس ،وأن الشــمس هــي املرك ـ ولــيس
األرض :معــارض عام ـاً للنصــو املقدســة ،لكــن كــن الــتكلم بــه علــى شــكل افرتاضــي ،دون أن يعتقــد صــحة ذلــك

القول ،وأن هذا القول ال كن اعتناقه ،أو الدفاع عنه ،أو تعليمه بشكل من األشـكال ،لكنـه نفـى أن يكـون قـد تعهـد
بذلك كتابياً ،وإمنا شفوايً أمام الكاردينـال بالرمـني ،فلمـا سـ ل عـن سـبب كتابـة هـذا الكتـاب املـذكور بعـد هـذا التعهـد،
وهل حصل على إذن يف الكتابة؟ هترب من اإلجابة نـه ال يعتقـد أن كتابـة هـذا الكتـاب يتعـارض مـع اإلنـذار السـابق،
بل إنه كان يفنده ويدحوه ،م ذكـر نـه حصـل علـى إذن ابلطبـع مـن األب فيسـكونيت  Viscontiيف رومـا ،لكنـه مل
خيــأبه بق ـرار اللجنــة الســابق وإنــذار بالرمــني لــه ،وقــد عــت هــذه ا اكمــة خــالل أربــع جلســات بدايــة مــن ( )12أبريــل
( )1633إىل ( )21يونيو ( ،)1633بعد انتهاء اجللسة األوىل واليت كـان فيهـا جـاليليو مـدافعاً عـن نفسـه ،قـام املفـتى
ماكيالنو ب ايرة شخصـية للمـتهم يـوم ( )27أبريـل ،حـاول فيهـا إقناعـه بـرتم الـدفاع عـن نفسـه ،واالعـرتا أمـام ا كمـة

خبط ــه ،جنــح املفــتى يف مهمتــه ،وأخــأب رئــيس ا كمــة الكاردينــال ابربيــين – ابــن أخــي البــااب ،وصــديق ســابق جلــاليليو -
بنجاحــه ،وابلفعــل قــام جــاليليو يف اجللســة الثانيــة ابالعـرتا أمــام ا كمــة بكــل انكســار وذل أنــه ملــا عــاود ق ـراءة كتابــه
اكتشــف أنــه دافــع عــن نظريــة كوبرنيــك ،ومــن م كــان إدانــة لنفســه خبــرب التعهــد الــذي أُخــذ عليــه ،وانتهــت اجللســات
وحكـم عليـه فقـ
برتاجع جاليليو عما كان يقول به ،وأنـه يعتقـد رأي بطليمـوس القائـل بثبـات األرض وحركـة الشـمسُ ،
ابإلقامــة اجلأبيــة ،ذلــك ألن البــااب أورابن الثــامن قــد ضــمن جلــاليليو حماكمــة صــورية ،دون أن يقــع تــت فائلــة التهديــد
ابلقتـل أو احلـرب حيـاً ،حيـث مت اختيــار أعوـاء ا كمـة بعنايـة ،كمـا مت اســتبعاد األشـخا األكثـر عـداءً جلـاليليو ،مثــل
ي شهيد عل ٍم هذا !!! ،وقد نكص على عقبيه !!!.
األب جراسي  ، Horatio Grassiفل ا
منقول بتصر من []The Galileo Affair: A Documentary History
وانظر أيواًNew light on the Galileo affair :

كان جاليليو يرى أن البحث العلمي الن يه جيب أن يتجـرد عامـاً مـن أي قيـد أو :ثـري خـارجي ،يعـين بـذلك التحـرر
التــام مــن قيــود الــدين ،أو ممــا ليــه عليــك اعتقــادم مــا يف الكتــب الســماوية ،لكــن ال س أن :خــذ مــا ليــه علي ــك
شيطانك املريد ،فنقول ملن يرى ذلك من أهل الوالل:
إذا بدأت حبثك عـن احلقيقـة معلنـاً كفـرم بـرب العـاملني ،واسـتغناءم عنـه أن يهـديك إىل الصـواب ،معتمـداً يف ذلـك
َّ ي َّ
ين الَ
على نفسك والشيطان ،واثقـاً مـا ،فكيـف تنتظـر بعـد ذلـك توفيقـاً وهدايـة إىل احلقيقـة ،قـال هللا ﴿ :إ ين الود َ
ي ََّّ
ي ََّّ
وو الَ َكو َّودب اليو َّودين الَ يو َؤَّلنُووو َن ََّياي َّ
يو َؤَّلنُووو َن ََّياي َّ
الُ َوَوُ َوم َعو َداب ﴾َلَّوويم  إَّ يَّنوَوا يَوَو ََّ
ك
ال الَ يَو ََو َّود َّيَ ُم َّ
ال َو﴾ َُول وَّ َ
َ
َ ُ
ُ
َ
َ
هووم الَ َكو َّ
واابُو َن [النحــل (104و ،])105فلــذلك نقــول :ن هــنالء شـرار ا لــق ،وهــم مــن أجـرأ النــاس علــى الكــذب
ُُ
ِّ
واالفـرتاء ،يفــرتون الكــذب ،م يغلفونــه بغــال البحــث العلمــي الن ـ يه ،املتجــرد مــن أي تعصــب ألي عقيــدة ،فمــا أبشــع
ضالهلم وكفرهم آبايت هللا!.
وتع ــالوا بن ــا نتس ــاءل ع ــن م ــدى مص ــداقية كبل ــر وج ــاليليو [وو ــا أول م ــن س ــعى إلجي ــاد دلي ــل علم ــي يعو ــد نظري ــة
كوبرنيــك] ،فنفــرتض جــدالً أن املالحظــات واألرصــاد الفلكيــة الــيت وقفــا عليهــا قــد حريهتمــا لكوهنــا ختـالف ظــاهر التــوراة
واإلجنيل ،فعندئذ جيب أن يُعمل الباحث النـ يه فكره وعقله إلجياد ٍ
سبيل للجمـع بـني هـذه النصـو املن لـة مـن عنـد هللا
خــالق هــذا الكــون ،ومــن أصــدب ِّمــن هللا قــيالً ،ومــن أصــدب ِّمــن هللا حــديثاً ،فقولــه حــق ،وخــأبه صــدب مطــابق ملــا يف
الواقع ،جيب على الباحث أن جيمع بني خأب السماء ،وبني أرصاده ومالحظاتـه حبيـث ينفـي عنهـا التعـارض الـذي ظهـر
لــه ،ومــن أقــوى املالحظــات الــيت ظهــرت هلمــا :بعــض اإلشــكاالت املتعلقــة رصــاد عطــارد وال هــرة وامل ـريخ ،فكــان مــن
املفرتض أن ببدأ الباحث ابلشك يف أرصاده ،أو يف فريقة تليلها ،فيعيد النظر فيها لتطابق الكتاب املن ـ ل مـن عنـد هللا
تعاىل ،لكن الذي حدق منهما أهنمـا مل تـاوال تطويـع مالحظاهتمـا للنصـو  ،ولكـن علـى العكـس مـن ذلـك فقـد قامـا
ملوــال مــا دلــت عليــه هــذه النصــو  ،واعتمــاد مــا ظهــر هلمــا مــن تليــل هــذه األرصــاد ،ممــا تتمــل ا طــل والص ـواب يف

التحليــل والتفســري ،واألدهــى م ـن ذلــك حماولــة يل أعنــاب النصــو لتوافــق أفكاروــا املبنيــة مســبقاً علــى تصــديق نظريــة
كوبرنيك ،فإن قال قائل :مل يكـن أمامهمـا إال هـذا الطريـق ،فيقـال :قـد كـان املخـرج موجـوداً يف التـلليف بـني أرصـادوا،
وبني نصو التوراة واإلجنيل ،لكنه عمى القلوب! ،كان احلل ماثالً أمام أعينهما ،لكنهما تعاميـا عنـه عـن عمـد ،ذلـك
أن أشهر فلكـي يف عصـروا قـد قـال ي ـة فلكيـة وسـ بـني بطليمـوس وكوبرنيـك ،وال تُعـارض صـراحة نصـو الكتـاب
املن ـ ل ،قــال تيكــو براهـى بثبــات األرض ،ودوران الشــمس حوهلـا ،لكــن الكواكــب تـدور حــول الشــمس ،وهـذا تــل هلمــا
اإلشكال املتعلق ذه الكواكـب السـيارة الثالثـة ،ويف نفـس الوقـت ال يعرضـهما لالهتـام ابإلحـاد ،وخطـر مواجهـة حمـاكم
التفتيى ،فلماذا إذن؟!!!.
السؤال احملري هو ملااا َالُ هؤالِّ عقيدة بين علودهتم؟ و صووا ا ايوي والتووراة الو تودل داللوة واَوحة
على ثباي األرض ودوران الشومس حوَوا؟ وْ يكون حتوت ﴾يوديَم لون الرباهوني القاألوة ﴾و األدلوة اللقليوة النا ولة
ال ُيكن ﴾ن تُو َؤول َا تلك النصوا؟

هذا من جهة ،ومن جهة أخرى :قد ُوِّجد من علمـاء ديـنهم مـن يقـيم علـيهم احلجـة الرسـالية – ممـا بـني أيـديهم مـن
نصــو اإلجنيــل والتــوراة – علــى ثبــات األرض ودوران الشــمس حوهلــا ،مــع أن أيــديهم كانــت خاليــة الوفــاض مــن أي
دليــل مــادي حمســوس يصــدب مقــولتهم ،ومــن الش ـواهد علــى ذلــك مــا كتبــه الكاردينــال  Bellarmineبالرمــني إىل
األب ابولــو أنطونيــو فوســكاريين  ،Paolo Antonio Foscariniحمــاوالً ثــين ع مــه عــن القــول ــذه النظريــة،
ومبيناً له دب وتوقري زائد خطورة هذا القول ،ومدى إضراره مل انه بنصـو الكتـاب املقـدس ،ومـا اتفـق عليـه ابابوات
الكنيســة الكاثوليكيــة يف تفســري هــذه النصــو  ،ابإلضــافة إىل معارضــة أق ـوال علمــاء زمــاهنم بعلــوم الطبيعــة ،ومعارضــة
أقوال سليمان  يف نسبة الشروب والغروب واحلركة إىل الشمس ،مع أن سـليمان  كـان أل
ممكنـاً يف األرض ،وكـان
يوحى إليه من عند هللا  ،وأويت من العلم ما كنه من معرفة احلقيقة على ما هي عليـه ،فقـد كـان أعلـى مقامـاً ومن لـة
مــن مجيــع هــنالء الــيت يتكلمــون يف العلــوم اإلنســانية والكونيــة ،وهلــذا فلــيس مــن ا تمــل أنــه كــان يــتكلم بشــيء ينــاقض

احلقائق الكونية.
[مأأوذ ب صرفأأن م أ Cardinal Bellarmine's Letter to Foscarini (April
).]12,1615
راجع كتاي :ملاذا حركوا األرض ،ففيه تفاصيل مثرية للغاية عن حقيقة جاليليو واكتشافاته.
قد يظـن الـبعض أن هـنالء قـد نـذروا أنفسـهم إلسـعاد البشـرية ،حيـث تفـانوا يف السـعي ـو مـا جيلـب هلـم السـعادة،
ويبعــدهم عــن أســباب الشــقاء والتعاســة ،فلــم يلتفتـوا إىل أنفســهم وإشــباع رغباهتــا ،بــل زهــدوا يف كــل متــع الــدنيا ،وودعـوا
الراحــة والدعــة؛ ألجــل إســعاد البشــر ،وإنقــاذهم مــن أســباب التلــف واهلــالم ،قــد امــتألت قلــو م ابلرمحــة والشــفقة علــى

ا ل ــق ،مل تس ــتطع أعي ــنهم أن ت ــرى ففـ ـالً مش ــرداً ،بس ــبب فت ــك الفق ــر واجل ــوع واألمـ ـراض بوي ــه ،أو أن ي ــروا املرض ــى
تعتصرهم ا]الم ،لو كان هذا حقاً ،فهل أجد إجابة على هذا السنال:
ملاذا ختلى جاليليو عن ابنه الـذكر الوحيـد لكـي يـذهب إىل غـري رجعـة مـع أمـه املـومس ،فـال تـراه عينـه بعـدها أبـداً؟!
ملاذا رضيت نفسه أن يلقي اببنتيه يف أحد األديرة ،ومل يكـن ليشـغل ابلـه بعـد ذلـك يف تفقـد أحواهلمـا ،بـل ملـا اسـتغاثت
به إحداوا لكي يبعث إليها ما يقيها من الأبد مل جتد منه أذانً صاغية؟!
كــذلك ممــا ينكــد أن جــاليليو كــان مــدفوعاً إلثبــات هــذه النظريــة ميكانيكي ـاً؛ أنــه مل تكــن مثــة حاجــة بش ـرية معاصــرة

ملحة للبحث يف هذه املسائل الرايضية الـيت حبثهـا ،بقـدر مـا كـانوا حباجـة ماسـة لتطـوير علـم الطـب ،أو غـريه مـن العلـوم
الــيت ختفــف مــن حــدة ا]الم الــيت يعــا منهــا البشــر بســبب املــرض أو اجلهــل أو الفقــر ،بغــض النظــر عمــا كــان جمــتمعهم
حباجــة ماســة جــداً إليــه مــن تصــحيح املســار العقــدي ،وتنقيــة النصـرانية ممــا شــا ا مــن أصــول الشــرم والوثنيــة ،وتقــومي مــا
اعرتاها من قصور شديد يف التصور والسلوم ،ونفي التثليث والبنوة عن مقـام األلوهيـة ،ومـن م فـإن هـذه النظـرايت ومـا
ترتــب عليهــا أنتجــت عامل ـاً مــادايً حبت ـاً ،ملحــداً ال يريــد أن يعــر ربــه ،وأمثــرت حوــارة بعيــدة كــل البعــد عــن متطلبــات
اإلنسان الروحية والبدنية ،ويف هذا املعع يقول الطبيب ألكسيس كاريل [تويف سنة ( ])1944يف كتابه "اإلنسـان ذلـك
ا هول" (" :)287إننا ال نستطيع جتديد أنفسنا وبي تنا قبل أن نغري عاداتنا يف التفكري ،لقد عـاىن ا تمـع العصـري

منذ نشل مـن خطـل عقلـي ،خطـل مـا زال يتكـرر ابسـتمرار منـذ عصـر النهوـة ،لقـد صـاغت التكنولوجيـا اإلنسـان ال تبعـاً
لــرو العلــم ،ولكــن تبع ـاً ]راء ليتافيزيقيووة ،وهــا قــد حــان الوقــت لكــي نتخلــى عــن هــذه املــذاهب ،... ،فــإن الغلطــة
املسـنولة عمــا نعانيــه ،إمنــا جـاءت مــن ترمجــة فكــرة لطيفـة جلــاليليو ،فقــد فصــل جـاليليو الصــفات األوليــة لألشــياء ،وهــي:

األبعاد والوزن ،اليت كن قياسها بسـهولة ،عـن صـفاهتا الثانويـة ،وهـي :الشـكل واللـون والرائحـة ،الـيت ال كـن قياسـها،
ففصل الكم عن النوع ،ولقد جلب الكم املعأب عنه ابللغة احلسابية العلم لإلنسـانية ،بينمـا أوـل النـوع ،ولقـد كـان جتريـد
األشــياء مــن صــفاهتا األوليــة أمـراً مشــروعاً ،ولكــن التغاضــي عــن الصــفات الثانويــة مل يكــن كــذلك ،فاألشــياء غــري القابلــة
للقيــاس يف اإلنســان أكثــر أويــة مــن تلــك الــيت كــن قياســها ،... ،ولقــد دفعــت هــذه الغلطــة احلوــارة إىل ســلوم فريــق
أدى إىل فـوز العلـم وا ــالل اإلنسـان" .وقــال يف موضـع آخـر (" :)37فلــو أن جـاليليو أو نيــوتن أو الفوازييـه وجهـوا
ق ـواهم العقليــة ــو دراســة اجلســم والوجــدان لكــان مــن ا تمــل أن خيتلــف عاملنــا عمــا هــو عليــه ا]ن" .وقــال أيو ـاً
(" :)41ولقــد أدى تطبي ــق االكتش ــافات العلمي ــة إىل تغي ــري الع ـوامل املاديــة والعقلي ــة ،وه ــذه التغي ـريات ت ــدق فين ــا :ث ـرياً
عميقـاً ،و:ثريهــا الــتعس إمنــا هــو نتيجــة ألهنــا عملــت دون أدىن تفكــري يف فبيعتنــا ،ولقــد أدى جهلنــا نفســنا إىل ت ويــد
علوم امليكانيكا والكيمياء ابلقوة اليت مكنتها من تعديل أشكال حياة أسالفنا كيفما اتفق".
م محل لواء اإلحلاد واهلرفقـة والـدوران :إسوحا يووتن 1727-1642( Isaac Newtonم) ،ت وجـت أمـه
وهــو يف ســن الثالثــة ،فــلدى إوالــه وفقــدان حنــان أمــه يف ســن مبكــرة إىل نشــوء حقــد دفــني علــى أمــه وزوجهــا ،حــىت هـ ألـم

حبرقهمــا مــع البيــت الــذي يســكنان فيــه ،وهكــذا تبــدأ حيــاة العبــاقرة ،عبــاقرة الفــن واإلحلــاد ،كــان نيــوتن يــرى نفســه هــو
الشخص املصطفى إلعـادة اكتشـا احلكمـة القد ـة ،وتوسـيع نطـاب املـنمنني ـا ،هكـذا يقـول عشـاقه ،وأنـه كـان يريـد
من وراء الكيمياء كشف أسرار عن سلوم املادة ،وأثرها يف كل شيء بدءاً من الذرات ،وانتهاءً ابلنجوم.
كانــت كتــاابت نيــوتن يف الــدين أكثــر بكثــري ممــا كتبــه يف أي فــن ،مثــل الرايضــيات ،أو الكيميــاء ،أو الفي ـ ايء ،أو
الفلـك ،كتـب وهـو يف التاسـعة عشـرة يف كـامأبدج لافبـاً إهلـه ،بسـوء أدب ،ونـأبة إحلاديـة ،وسـخ علـى القـدر ،وبُغــض
دفني ،فقال" :إنين ال أتقرب إليك بسبب عـواففي جتاهـك ،وال أعـيى وفقـاً ملعتقـدي ،وال أحبـك لـذاتك" ،كـان سـيء
الطويــة واملعتقــد فيمــا يتعلــق حبقيقــة ا ــالق ،ومــدى قدرتــه علــى تســيري الكــون ،فجعــل نفســه حكمـاً علــى خــالق الكــون،
يطعــن فيــه كيــف شــاء ،ويتنقصــه كيــف شــاء ،منطلق ـاً يف ذلــك مــن خــالل حبثــه العلمــي النـ ـ يه ،تعــاىل هللا عم ــا يق ــول
الظاملون ا رمون علواً كبرياً ،كمـا أنـه رسـم يف كتاابتـه الدينيـة لططـاً هليكـل سـليمان  ،ممـا يلقـي بظاللـه علـى تعلقـه

س ـرار الســحر ،ذهــب فائفــة مــن املفك ـرين إىل أن اكتشــا نيــوتن لق ـوانني احلركــة امليكانيكيــة "املبــاد األساســية" قــد
أرسى اإلفار العام لإلحلاد ،حبيث كن للبشر يف العصر احلديث تصور ك ٍ
ـون لـيس حباجـة لوجـود رب خـالق مـدبر هلـذا
ُ
الكون.
ابتدع نيوتن ثالثة قوانني تكم سري األجرام السماوية ،واحلق أن نيـوتن اخـرتع هـذه القـانون مـن قِّبـل نفسـه؛ لـيحكم
ـوحى إليـه مـن قِّبـل خـالق
ا األجرام السماوية ،لذا كان ل اماً على من صدب قوانينه اليت حكم ـا الكـون أن يـراه نبيـاً م ً
الســماوات واألرض ،أو أنــه شــارم خالقهــا وابريهــا يف صــنعها ،فكــان ي ـراه بعوــهم يف عصــره نصــف إلــه يتحــرم علــى
َّ َّ
ي ي َّ
َّ
الُ َعلَ َوي ََّ َم
س َلوا قَو يد َل َ
س ُوَ َم ﴾َن َس َّوخ َ َّ
األرض ،قال هللا تعـاىل﴿ :تَو َرإ َكثريا َّل َنو َُ َم يَوتَو َول َو َن الد َ
ت َُ َوم ﴾َ َُ ُ
ين َكَ ُورواَ لَبو َ َ
َّ
س ووماو َّ
َوَّك ال ََلو و َد َّ
اي َواأل ََر َّ
ض َوال ََ َل و َوَ
اب ُه و َوم ََالو و ُدو َن [املائ ــدة ( ،])80وق ــال تع ــاىلَ :
﴿ل ووا ﴾َ َْ و َوَدتُّو َُ َم ََ َل و َوَ ال ي َ َ
يخو َد الَم َّ َّ
وت لت َّ
َّ
ضوودا [الكهــف ( .])51فهــو يقــول بنــاءً علــى هــذه القـوانني الــيت أتــى ــا مــن
ني َع ُ
ضولَّ َ
﴾َ َُسو َّوَ َم َوَلووا ُكنو ُ ُ
ُ
عنــد نفســه ليــأبهن ــا علــى دوران األرض ح ــول الش ــمس :ن األرض جتــذب الشــمس ب ــنفس الق ــوة ال ــيت جت ــذب ــا
الشمس األرض ،فما الذي يوطرم هلذا القول الذي ال سند لك به ،ال من قبـل املشـاهدة ابلعـني ،أو السـمع ابلبصـر،
َّ َّ َّ
اأووي َّلوون بَو َ َّ
وني يَ َديَو َّوه َوال َّلو َون ََل َََّو َّوه تَ َّ
نزيووي ََّّلو َون
أو اإلدرام ببقيــة احل ـواس ،وال مــن قبــل خــأب الســماء الــذي ﴿ال ََتيووه الَبَ ُ
ح َّكوويم ََّ
محيوود [فصــلت ( ،])42إذ هــو يف احلقيقــة أمــر غيــس ال يــدرم ابحل ـواس ،فمــن ذا الــذي أفلعــك علــى كــون
َ
الشــمس تنبعــث منهــا قــوة جاذبــة قــاهرة جتــاه كواكبهــا ،ويتبــع ذلـك رد فعــل مــن مجيــع مــا حوهلــا بــنفس القــوة ويف عكــس
االجتاه ،مع أنك لو فبقت هذا اهلراء على وجـه األرض لثبـت بطـالن قانونـك ،و ـرج عنـه أفـراد كثـرية ال ينطبـق عليهـا،
وال أشـك يف أنـه قــد أنفـق وقتـاً فـويالً لكـي يصــل إىل هـذا القــانون ا]خـر ،شـلنه يف ذلــك شـلن كبلــر يف قانونـه الثالــث،
يقول نيوتن" :ينثر أي جسم على جسم آخر بقوة جذب تتناسب فرداً مع حاصل ضرب كتلتيهما ،وعكساً مع مربـع

املسافة بينهما".
وبنـاءً علــى قـوانني نيــوتن هـذه ،وامتــداداً هلـا ،فلــم يعُـد البشــر حباجـة إىل اللجــوء إىل هللا  ،والتوـرع إليــه ،وا ــو

من عقابه ،والتوبة من الذنوب واملعاصي ،إذا دوهم ما هو خارج عـن قـدرهتم وإدراكهـم ،مثـل الـ الزل والأباكـني ،والـأبب
والرعــد ،ون ـ ول املطــر الغ يــر ،والفيوــاانت واألعاصــري والك ـوارق الطبيعيــة ،والكســو وا ســو  ،فــإذا قحط ـوا ومنع ـوا
القطر من السماء فبدالً من ع و ذلك إىل ذنو م ومعاصيهم ،فريجعوا ويتوبوا ،فإهنم يعـ ون ذلـك إىل األسـباب الطبيعيـة
لعدم ن ول املطر ،من عدم وجود احلرارة الكافية لتبخر مياه البحار ،م عدم تـوفر الظـرو اجلويـة املالئمـة هلطولـه ،و ـو

ذلــك ،معرضــني عــن حقيقــة تصــر هللا تعــاىل يف إنـ ال املطــر وقتمــا شــاء ،أينمــا شــاء ،وعلــى مــن شــاء ،قــال هللا تعــاىل:
﴿﴾َ َْ تَور ﴾َ ين ي َّ
س َوم َّاِّ َّلون
َ َّل َون ََّللَّو َّه َويوُنَو ََّّوز ُل َّل َون ال ي
وحاَ مثُي يوُ َؤلََّّ ُ
الَ يوُ َزعوي َس َ
وُ بَو َيونَوهُ مثُي ََجي َللُوهُ ُرَكالوا فَوتَو َورإ الَ َوو َد َ َمَ ُور ُ
َ َ
َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ
ص َّ
وار [النـور (،])43
ص َّرفُهُ َعن يلن يَ َ
يا بَّ َّه َلن يَ َ
شاُِّ يَ َك ُ
شاُِّ َويَ َ
ا ََّ َألَبَ َ
واد َسونَا بَو َرقوه يَو َد َه ُ
عبَال ف َيَا لن بَو َرد فَويُص ُ
َّ
س َوماِّ َعلَ َوي ُكم ََّّلو َد َرارا َويَ َّوز َد ُك َم
استَو َ ََّ ُرواَ َربي ُك َم مثُي تُوبُواَ إَّلََي َّه يوُ َر َّس َّي ال ي
﴿وَاي قَو َو َ
وقال تعاىل حاكياً عن نبيه هـود َ :
َّ
ني [هود ( ،])52وقـال تعـاىل حاكيـاً عـن نـو ﴿ :فَو ُق َل ُ
اسوتَو َ ََّ ُروا َربي ُك َوم إَّ يوهُ
وت َ
قُو يوة إَّ َ قُو يوتَّ ُك َم َوالَ تَوتَو َولي َواَ َُجم َّرل َ
سو َوماِّ َعلَو َوي ُكم ََّّل و َد َرارا [نــو (10و ،])11فاالســتغفار ســبب يف ن ـ ول املطــر بعــد القح ـ
َكووا َن غَ يَووارا  يوُ َر َّسو َّوي ال ي
ملذن هللا تعــاىل ،وقــد شــهدت البش ـرية بــذلك دهــوراً ،حــىت جــاء ملح ـدو عص ـران فاســتخفوا بــذلك ،ويف صــحيح مســلم
( ،)2984من حديث أي هريـرة ،عـن النـس  قـال« :بو َيونَوا رعوي بََّولة لون األرض ،فَ َّ
اس َّوَ
وحابَة َ
سوم َع َ َووَ ك َس َ
َ َُ
َ
ت الووك
الشو َر َّ
َح َّدي َقوةَ فُوولن ،فَوتَونَ يحووى الووك ال ي
وك ََّّ
اسوتَو َو َعبَ َ
واِّهُ ك َحو يرة ،فووساا َْو َور َعة لوون تََّلو َ
اَ قوود َ
وح ُ
سو َ
اب؛ فَوأَفَو َر َ َلو َ
الَماِّ ُكليوه ،فَوتوتوبيوع الَمواِّ فوساا رعوي قَوائَّم ك ح َّدي َقتَّ َّوه ُُ َّوو ُل الَمواِّ َّمبَّسوحاتََّّه ،فقوال لوه اي عبو َد َّ
وك؟ قوال
هللا! لوا َ
اوُ َ
ََ
َ َّ َ َ َ َ
َ
َُ
َ َ ُ ََ َ َ َ
سووحاب َّة ،فقووال لووه اي عب و َد َّ َّ
َّ
وت َ و َووَ ك
هللا َْ تَ َس وأَلَُّين عوون اوووي؟ فقووال إَ ولو ُ
ََ
فُوولن ،ل َ
لسو َّوم الوود وووع ك ال ي َ َ
اب الد هدا لا ُؤهُ يقول اسَ ح َّدي َقةَ فُلنََّ ،
س َح َّ
وت هودا؛ فََّوسَََّّ ﴾َ َظُ ُور
ال ي
الو َ
صنَ ُع فيَا؟ قوال ﴾َ يلوا إَّ َا قُو َل َ
ك ،فما تَ َ
َ
َ
ص يد ُ بَّثُولُثَّ َّهَ ،وآ ُك ُي ﴾ َو َّعيَ َّاِل ثوُلُثواَ ،و﴾ َُر ُّد فيَوا ثوُلُثَوهُ» ،فالصـدقة علـى املسـاكني سـبب يف نـ ول
َ لنَا ،فَأَتَ َ
إ لا َمَ ُر ُ
املطــر ،واختصــا

أرض دون أرض ملذن هللا تعــاىل ،خالف ـاً ملــا أراده هــنالء املالحــدة مــن تفســري ظــاهرة املطــر ،كــذلك

فــإهنم يعـ ون ظــاهرة الــأبب والرعــد إىل التقــاء الشــحنات املوجبــة والســالبة يف الســحاب ،صــارفني بــذلك قلــوب العبــاد عــن
ر ــم ،فــإذا أيقــن اإلنســان بــذلك ،وانصــر تصــوره إليــه وحــده ،فمــا الــذي يــدعوه إىل ا ــو مــن رايــة الــأبب ا ــافف،
و اع صوت الرعد املرعـب ،فيتـذكر غوـب اجلبـار املنـتقم مـن ا ـرمني ،وتتطلـع نفسـه ملـا عنـد هللا مـن خـري انزل بسـبب
وال 
اب الثَََّّقو َ
املطــر الــذي هــذا مقدمتــه ،قــال هللا تعــاىلُ ﴿ :هو َوو اليو َّود يوُ َّوري ُك ُم الَبَ و َور َ ََ َوفووا َوأَ َملووا َويوَُن َّشو ُوِّ ال ي
وح َ
سو َ
ويسووبَّ ال ير َع و ُد َّْمو َّودهَّ والَملَئَّ َك وةُ َّلوون ََّيَتَّو َّوه ويور َّسووي ال ي َّ
ادلُو َن َّك ََّّ
شوواِّ وهووم ُجي و َّ
َّ
ال َو ُهو َوو
ويا َّهبوَوا َلوون يَ َ ُ َ ُ َ َ
َ
َ ُ َ َّ ُ
ََ َ َ
صو َوواع ََ فَويُصو ُ
َ َُ ُ
َْو َّودي ُد ال ََّم َحو َّ
وال [الرعــد (12و ،])13فهــم مــا أتـوا بتفســري هــذه الظـواهر مــن أجــل إســعاد البشـرية  -زعمـوا  -ولكــن

من أجل صر قلوب العباد عن التعلق خبالقها  ،خوفاً مـن غوـبه وعقابـه أن يصـيبهم ـذه الصـواعق فتحـرقهم ،أو
تول هذه األمطار إىل فيواانت مدمرة فتهلكهم ،ويقال مثل هذا أيواً يف هبوب الريح ،وما ثبـت عـن النـس يف ذلـك،

ففــي الصــحيحني [البخــاري (3206و .)4829ومســلم ( ])899مــن حــديث عائشــة ،أهنــا قالــت :كــان النــس  إذا
عصف ِّ
ت ِّ
وك لون َْ ََّّورَهاَ ،و َْ ََّّور
ك ََ َيو َرَهاَ ،و ََ َيو َر لا فيَواَ ،و ََ َيو َور لوا ﴾ َُر َّسولَ َ
ت بَّ َّوهَ ،و﴾َعُوواُ بَّ َ
َسأَلُ َ
يح ،قال« :اللَم إَ ﴾ َ
الر ُ
ت بَّ َّوه» قالـت :وإذا ختيألـل ِّ
السـماءُ تـغيألــر لونُـهُ ،وخـرج ودخـل ،وأقـبـل وأدبــر ،فـإذا مطـرت ُس ِّـري
لا فيَاَ ،و َْ ََّّر لا ﴾ َُر َّسولَ َ
ـت أل
شوةُ كموا قوال قَو َوو ُ َعواد ﴿فلموا َر﴾ ََوهُ َع َّ
ارَوا
ت ذلك يف وج ِّه ِّه ،قالت عائِّشةُ :فسللتُهُ؟ فقـال« :لَ َلليهُ اي َعائَّ َ
عنه ،فـعرف ُ
ارض ُمَُ َّطرَ » .ويف رواية :أهنا قالت :ما رأيت رسول هللاِّ  مسـتج ِّمعاً ض ِّ
ُل َستَو َقبَّ َي ﴾ ََو َّديَتَّ ََّ َم قالوا هدا َع َّ
ـاحكاً حـىت
ُ
ُ
ُ
أرى منه هلواتِِّّه ،إمنا كـان يـتـب ألس ُـم ،قالـت :وكـان إذا رأى غيمـاً أو ِّرتـاً عُ ِّـر ذلـك يف وج ِّه ِّـه ،فقالـت :اي ر ُسـول هللاِّ! أرى
ـت يف وج ِّهــك الكر ِّاهيــة؟ قالــت :فقــال« :اي
النــاس إذا رأوا الغــيم ف ِّر ُح ـوا رجــاء أن ي ُكــون فيــه المطـ ُـر ،وأرام إذا رأيـتــهُ عرفـ ُ
َّ
َّ
اب فَو َقووالُوا ﴿هوودا َعو َّ
وارض
َعائَّ َ
ب قَو َوو ََّلو ََّّوري َّ  ،وقوود َر﴾َإ قَو َوو ال ََل و َد َ
ش وةُ لووا يُو َوؤَّلنَُّين ﴾َ َن يَ ُكووو َن فيووه َع و َداب ،قوود عُو َّود َ
ُمَُ َّطو ُورَ » .وكــذلك فعلــه  عنــد رايــة الكســو  ،خالف ـاً ملــا نســمعه مــن تصــر جهلــة عص ـران مــن خــروجهم لرايــة
الكسو  ،وكلهنم يف ن هة ،يتداعون لذلك بفر وسرور ،بسبب ركوهنم إىل ما تعلموه على أيدي هـنالء ،وأمـا النـس 
فإنــه ملــا كســفت الشــمس يف حياتــه  فـ ع لــذلك ف عـاً شــديداً حــىت أخطــل فلخــذ درعـاً حــىت أدركــوه بردائــه  ،فصــلى
ألجل ذلك صالة الكسو  ،والـيت ختتلـف يف هي تهـا عـن صـالة الفريوـة ،فقـام قيامـاً فـويالً جـداً ،حـىت جعلـوا خيـرون،

م ركــع ركوعـاً فــويالً ،م رفــع رأســه فلفــال القيــام ،م ركــع فلفــال الركــوع ،م ســجد ،م فعــل يف الركعــة الثانيــة مــا فعــل يف
األوىل ،م خطب الناس ،فذكر اجلنة والنار ،وفتنة القأب ،وحذر من املعاصي املوجبة لعذاب اجلبـار ،وأمـر مـن رأى ذلـك
أن يف ـ ع إىل الصــالة والصــدقة واالســتغفار والــدعاء ،وكــان ممــا قــال مبين ـاً حقيقــة هــذا احلــدق ،واحلكمــة منــه ،وتصــر
ي َّ
ي ﴾َحوود ،وال َّهياتَّو َّوه ،ولَ َّكنويَمووا لوون آاي َّ
َّ َّ َّ َّ
العبــد حيالــه« :إَّ ين ال ي
ت هللا َّهبَّ َمووا
هللا؛ ُمَو ََّّوو ُ
س َوالَ َق َمو َور ال يَ َكسوَان ل َمو َوو َ
َ
ََ َ ُ َ
شو َوم َ
َّ
َّ
صلُّوا حىت تَو َن َ لَّ َوي» ،ويف اثلـثَ « :ولَ َّكو ين
عبَ َ
سوفا فَااَ ُك ُروا هللاَ حىت يَو َن َ ليَا» ،ويف حديث آخر« :فَ َ
ادهُ ،فساا َر﴾َيَوتُ َم ُك ُ
هللا يور َّسلَُا ُمَ َّو ُ َّ
َّ َّ
َّ
اسوتَّ ََ َّ
ارهَّ» [انظـر :صـحيح البخـاري
ت هبا عبَ َ
ادهُ؛ فوساا َر﴾َيَووتُ َم لنَوا ْوي ا فَوافَو َزعُوا إ ا َك َّوره َو ُد َعائَّوه َو َ
َ ُ َ َ َّ
( )29وأفرافــه ،و( )86وأفرافــه ،و( )1041وأفرافــه ،و( )1042وأفرافــه ،و( )1043وأفرافــه ،و( )1044وأفرافــه،

و( )1049وأفرافـ ــه ،و( .)1059وصـ ــحيح مسـ ــلم ( .])915-901وعلـ ــى هـ ــذا فقـ ــس غ ـ ــري ذلـ ــك ،مثـ ــل ال ـ ـ الزل،
والأباكــني ،واألعاصــري ،وعامــة الك ـوارق املهلكــة ،فبعــد انتشــار هــذا الــذي يســمونه علم ـاً ،مل يعــد النــاس يعتــأبون ــذه
َّ
ت قُولُوبوُ َُ َم َوََّي َن َُ ُم ال ي
ش َيطَا ُن َلوا
س َ
َسنَا تَ َ
الكوارق ،فريجعوا ويتوبوا ،قال تعـاىل﴿ :فَولَ َوال إَّ َا َع ُ
اِّه َم َِب ُ
ض يرعُواَ َولَوكن قَ َ
ََ و َد َ ُهم ََّل ََل و َد َّ
ض و يرعُو َن
اسووتَ َكا ُوا لَّو َورََّّهبَّ َم َوَلووا يَوتَ َ
﴿ولََق و َد ﴾ َ
اب فَ َمووا َ
َكووا ُواَ يَو َل َملُووو َن [األنعــام ( ،])43وقــال تعــاىلَ :

َّ
َّ
وود النياقَوةَ ل َب َّ
صو َورة
ب َّهبَوا األَ يولُووو َن َوآتَو َيونَوا ََثُ َ
﴿وَلوا َلنَو َلنَووا ﴾َن وُّ َرسو َي ََّ َايي إَّالي ﴾َن َكو يد َ
ُ
[املنمنـون ( ،])76وقـال تعـاىلَ :
فَظَلَمواَ َّهبا ولا وُر َّسي ََّ اي َّ
ي إَّالي َُتَ َّويَا [اإلسراء (.])59
ُ َ ََ َ ُ َ
استعمل نيوتن الرايضيات يف تفسـري كثـري مـن الظـواهر ،ال سـيما ظـاهرة املـد واجلـ ر ،واسـتنت ابلرايضـيات كثـرياً مـن
النظرايت الفلكية ،ولذلك فإن نيوتن يكون بذلك قد حقـق أحـالم أسـالفه بـدءاً مـن فيثـاغورس ،حيـث وجـدوا ضـالتهم
املنشــودة يف علــم الرايضــيات ،الــذي تــول املســتحيل إىل واقــع ال يســتطيع أحــد أن يكذبــه ،كمــا يقــول خلفــه آينشــتاين:

ليس مثة مستحيل ،لكن فق تاج إىل عبقري ،إلجياد الأبهان الرايضـي علـى صـحة الكـذب والـدجل ،وكمـا قـال أحـد
فالب جامعة كامأبدج معلقاً على نيـوتن وهـو يسـري يف الشـارع بعـد فبـع كتـاب املبـاد " :هـذا هـو الرجـل الـذي ينلـف
كتاابً ال يفهمه هو وال أحد غريه".
وخالف ـاً ملــا ينش ــر عــن ني ــوتن وإ ــار الع ــامل بــه ،يق ــول االقتصــادي الأبيط ــا اللــورد جــون ماين ــارد كينـ ـ John
 Maynard Keynesالــذي فــتح الصــندوب األســود لنيــوتن بعــد موتــه بـ من فويــل ،يقــول" :هــل كــان نيــوتن أول
وأعظم علماء العصر احلديث ،... ،كال ،مل يكن أول عباقرة ال مان ،بل كان آخر السـحرة ،آخـر البـابليني والسـومريني،
وآخــر ففــل رائــع يعمــل للســحر بــوالء وإخــال " ،قــال ذلــك بنــاءً علــى حمتــوى الصــندوب ،حمبــو نيــوتن ملــا افلعـوا علــى

حمتــوايت الصــندوب أحجم ـوا عــن نشــره ،ألنــه يســيء إىل عــة حمبــو م ،لــذا فوــلوا انتقــاء مــا يصــلح للنشــر ،مــع تلفيــق
بعــض األكاذيــب وت ييــف بعــض احلقــائق إلكمــال الــنقص ،يف احلقيقــة كانــت شخصــية نيــوتن غــري مســتقرة ،كــان شــديد
الن ـ عة إىل الشــك واالرتيــاب ،مــا هــو نــوع الكيميــاء الــذي كــان نيــوتن ي اولــه؟ :لقــد ُوجــد يف مصــادره كتــب يف الكيميــاء
إلليــاس أمشــول  ،Elias Ashmoleأحــد كهنــة أخويــة الصــليب الــوردي ،وأحــد كيمــاويي القــرون الوســطى الــذين
يبحث ــون يف توي ــل املع ــادن إىل ذه ــب أو فو ــة ع ــن فري ــق الس ــحر واالس ــتعانة ابجل ــن ،ويف س ــبيل العث ــور عل ــى حج ــر
الفالســفة الســحري ،كمــا ت ـرب هــذه الكيميــاء بــني مــا يعتقدونــه مــن التــلثريات التنجيميــة للكواكــب وبــني ســلوم امل ـواد
الكيمياويــة ،لقــد اشــتملت لطوفاتــه يف الكيميــاء علــى وصــفات ســحرية ت ـرب بــني بعــض امل ـواد الكيميائيــة والكواكــب
والشمس والقمر ،واألنثى والذكر ،واإلخصاب واألسود ا وراء ،وأوزوريس ،كان نيـوتن يكتـب هـذه الشـعوذة والسـحر
والتنجــيم ابلرتافــق مــع :ليفــه لكتــاب املبــاد األساســية وقوانينــه الــيت تكــم الكــون ،فــلي حبــث علمــي قــاده إىل معرفــة
حقائق الكون ،بقدر ما قادته شيافني اجلن إىل هذا التلليف السحري املسمى" :املباد األساسية".
لقــد انتحــل نيــوتن وســرب كثـرياً مــن أعمــال ا]خـرين مســتغالً رةســته للجمعيــة امللكيــة الأبيطانيــة ،ونســبها إىل نفســه

زوراً و تــاانً ،وجــرد أصــحاب احلقــوب مــن حقــوقهم ،حبيــل دني ــة وفــرب بذي ــة وقحــة ،وهلــذا فــإن عــة نيــوتن يف أورواب يف
ذلــك الوقــت مل تكــن ــذا القــدر الــذي نســمع بــه ا]ن ،وإمنــا هــي عــة لتلقــة مبــالو فيهــا عــن عمــد ،فقــد كــان كثــريون
يكنــون لــه الكراهيــة بســبب أعمالــه الدني ــة ،وأقصــى مــا يقــال فيــه إن عتــه بــني علمــاء أورواب كانــت بســيطة يف ذلــك
الوقت ،وأما مسللة تعظيم نيوتن فقد كانت من عمـل امللحـد الفينيسـي املاسـو  ،أحـد كهنـة الصـليب الـوردي :أنطونيـو

كــونيت  Antonio Contiوالــذي ولــد يف ابدوا ســنة ( ،)1677هــو الــذي صــنع أســطورة نيــوتن يف فرنســا ،كــذلك
فقد أصيب نيوتن بلوثة عقلية ،وخسف بذكائه لفرتة ما وضعُف إىل األبد ،لقد فقد القـدرة علـى فهـم الأباهـني العويصـة
[راجع تفاصيلها املثرية يف كتاي :ملاذا حركوا األرض ؟ ].
فهــل البحــث العلمــي هــو كمــا قــالوا ،ابعتمــاد فريقــة التجريــب املعتمــد علــى التجــرد التــام ،وافـرا كــل مــا كــن أن
يــنثر ســلباً علــى توجيــه جم ـرايت البحــث لصــاحل معتقــد مع ـني ،أو فائفــة معينــة ،وذلــك مــن خــالل جتميــع املعطيــات ،م
صوء الفرضيات ،م إجراء التجارب ،للوصول إىل احلقيقة ا وة؟.
كال مل يكن لإلنسان إال أن يكون إنسـاانً ،فهـو أسـري معتقداتـه الـيت نشـل عليهـا ،وبي تـه الـيت تـر فيهـا ،فهـو للـوب
حماط رض تقلـه ،و ـاء تظلـه ،وليـل وهنـار يتعاقبـان عليـه ،وظـواهر اويـة وأرضـية تلفـت انتباهـه علـى الـدوام إىل إبـداع
ا الق العظيم ،فكيف حلواس هـذا املخلـوب الوـعيف ،الوـ يل احلجـم ،القليـل العلـم ،الـذي يغلـب عليـه اجلهـل والظلـم:
أن تــي علمـاً حبقيقــة مجيــع هــذه املخلوقــات -عظُمــت أو صــغرت -الــيت ال يســتطيع أن يــدرم كنههــا ،وكيفيــة خلقهــا،
وفريقــة تســيريها وهــدايتها ملــا يصــلحها ،وعالقــة الــرو ابلبــدن فيهــا ،وكيــف تســري الــرو يف البــدن فتــدب فيــه احليــاة،
وكيــف تن ـ ع منــه فيصــبح كاجلمــاد بــال ح ـرام ،كيــف وقــد عج ـ عــن إدرام كنــه مــا بــني يديــه مــن املخلوقــات :أىن لــه أن
يدرم حقيقة ما جيري يف السماء الدنيا ،وكيف له أن يستنب األسباب املخفية جلراين هذه األجرام السماوية.
إن أمثال جاليليو ونيوتن ما اعتمدوا حقيقةً على حبث علمي ن ـ يه ،بقـدر مـا اعتمـدوا علـى ا يـال الوـال املنحـر
الـذي يسـتقي توواتـه مـن قِّبـل شـيافني اإلنـس واجلـن؛ إلثبـات عقيـدة اإلحلـاد ،والكفـر خبـالق األرض والسـماوات ،حـىت
ال يعبد أبداً ،فهنالء مل يكتبوا يف الرايضيات واهلندسة والفلك ،حـىت قـام يف خيـاهلم تصـور لك ٍ
ـون بـديل عـن هـذا الكـون
ٌ
الذي نعيى ن فيه ،فإن الكون الذي نعيى فيه يقودان حتماً إىل اإل ان ابهلل ،فـلرادوا أن يصـنعوا يف ليلتنـا كـوانً آخـر
تنع معه -أو :يوعف -االعتقاد بوجود هللا تعـاىل ،وأنـه خلـق هـذا الكـون ألجـل هـذا اإلنسـان وابتالئـه يف هـذه احليـاة
بعد إىل دار اجل اءِّ ،
ليحاسب كالً على ما قدم.
الدنيا الفانية ،م االنتقال به ُ
ولو صح عقـل هـنالء لبحثـوا عـن احلقيقـة ،ولوجـدوها يف اإلسـالم ،إال أهنـم اثروا علـى الـدين  -كـل الـدين  -مجلـة

وتفصيالً.
ولــو رأوا أن للكــون خالقـاً واحــداً ،متفــرداً اب لــق واإلجيــاد ،والــرزب والتــدبري ،وتصـريف أمــور العبــاد ،والنفــع والوــر،
لبحث ـوا عــن هــذا ا ــالق ،ولعلم ـوا أنــه ال كــن أن يــرتم خلقــه ســدى ،وال أن يــدعهم و ـالً ،مــن دون أن يرســل إلــيهم
رســوالً ،أو ين ـ ل إلــيهم كتــاابً ،يبــني هلــم فيــه مــا مــن أجلــه خلقهــم ،ويعلمهــم ســباب ســعادهتم ،وتــذرهم مــن أســباب
شقاوهتم؛ فلماذا مل يصل إلينا أهنم حبثوا عن ذلك ،مـع تـوفر الكتـب واملراجـع لـديهم ،سـيما تـراق أهـل اإلسـالم ،فلمـاذا
اقتصــروا منــه فق ـ علــى ال ـرتاق املــادي اليــوان اجلــذور؛ دون القــرآن والســنة وعلومهمــا ،بــل إهنــم ازدادوا غي ـاً وضــالالً،
وبنس ـاً وشــقاءً ،فلــم يعبــدوا إهل ـاً واحــداً ،ومل يتبع ـوا رس ـوله الــذي أرســله رمح ـة للعــاملني ،إذا تبــني هــذا دل ذلــك كلــه علــى

إحلادهم املطبق ،وكفرهم آبايت هللا ،وجبميع رسله ،وكتبه ،وما كان منهم من عبارات قد تسبها الـبعض توحيـداً وإ ـاانً؛
فإمنا هي من ابب ذر الرماد يف العيون ،حىت ال يشتد النكري عليهم.
فهنالء مجيعاً مل يقفوا على دليل قطعي واحد اضطرهم إىل القول ذه النظرية ،لكن احلقيقـة أن الفكـرة اختمـرت يف
عقــوهلم أوالً ،بنــاءً علــى أوهــام أو ختــيالت ،انجتــة عــن عــدم التســليم ملــا جــاء بــه الرســل ،أو ن لــت بــه الكتــب ،ومتــابعتهم
ألئمتهم يف الكفر والوالل ،م ذهب من جاء بعدهم ليبحث هلا عن دليل مادي.
وقــد يظــن الــبعض أن النظ ـرايت العلميــة ،أو احلقــائق الكونيــة املكتشــفة ،إمنــا هــي وليــدة التجربــة وحــدها ،وبــدافع
البحث العلمي الن يه املتجرد وحده ،دون أن يكون له دوافع عقدية ،تـرم اإلنسـان وتدفعـه ـو البحـث عـن شـيء مـا،
أو يف جمــال مــا ،فإنــه مــن املعلــوم أن اإلنســان ال يصــدر منــه قــول أو فعــل إال عــن قصــد ونيــة ،كمــا قــال النــس « :إَّنووا
األعمال َلنياي ،»... ،فما الذي دفع هنالء للبحث عـن شـيء خيـالف فطـرهم ،وخيـالف البصـر واحلـس والعقـل ،ومـا
دلت عليه الكتب املن لة من عند هللا تعاىل خالق البشر والكون.
إن القــول ن :البحــث العلمــي الن يــه املتخلــي عــن أي فكــرة ســابقة ،أو عقيــدة قائــدة ،ســو يقــود اإلنســان ــو
احلقيقــة؛ إمنــا هــي مســللة ذهنيــة حموــة ،ال وج ــود هلــا يف ا ــارج ،وال يف أرض الواقــع ،ذام أن اإلنس ــان بطبيعتــه أس ــري
أفكــاره ،وحبــيس معتقداتــه ،فهــذه املعتقــدات هــي الــيت تقــوده للبحــث يف أمــر مــا ،أو لــنقض مســللة مــا ،فهــي الــيت تــرم
سواكنه ،وترر كوامنه.
وهلذا ملا كثـر أنصـار هـذه النظريـة؛ جـاء مـن يبحـث هلـا عـن أدلـة مقنعـة ،ختـدمها وترسـخها يف األذهـان حـىت ال يفيت
بعد ذلك من يشكك فيها.
يقول جوزيـف برترانـد يف كتابـه" :منسسـي علـم الفلـك احلـديث" (" :)114ابلـرغم مـن أن ا يـال يتعـارض مـع
اهلندســة :فتــاريخ الفلــك يــأبهن لنــا علــى أن بينهمــا عالقــة متينــة ،فا يــال يســبق احلقيقــة فيكشــفها مــن خــالل احلــدس،
واإلحســاس ابجلمــال ،والتنــاغم ،والنظــام ،م اهلندســة تتــدخل اثني ـاً للأبهنــة علــى الصــحيح مــن ا طــل؛ فتفصــلهما عــن

بعو ــهما" ،ويق ــول أيوـ ـاً يف إيو ــا حقيق ــة البح ــث العلم ــي عن ــد ه ــنالء املتن ــورين [هك ــذا ـ ـاهم وه ــم يف احلقيق ــة:
الظالميون] (" :)116-114جيب يف املرحلة األوىل من البحـث :القيـام محـاوالت ،وقبـول التخمينـات املبنيـة علـى
مقارانت بعيدة ،و:سيس أنظمة ،حيـث األحبـاق الالحقـة تقـوم بدحوـها ،ووضـع فرضـيات يـتم الرتاجـع عنهـا بسـرعة،
ولكــن نقــوم بتعويوــها

خــرى ،وبــدون أي إحبــاط أو ملــل ،و َووس الشوويِّ َلنسووبة للمنظولووة الَلكيووة فس ووه لوون

املسووتحيي إجيوواد جمموعووة لتتاليووة لوون االسووتنتاعاي ْي و ُيكوون الربهنووة علووى كووي ع وزِّ حسووا أريقووة ﴾ ووحاب
اَندسووة؛ ولكــن عنــدما يــتمكن رجــل عبقــري ي فريقــة كانــت مــن ختمــني األســس الــيت تـوائم بــني احلقيقــة البســيطة

واملظاهر املعقدة واملتغرية ،فـإن العقـول السـليمة تتقبلهـا بـدون أن تبحـث عـن الطريـق الـذي أوصـل إليهـا ،وبـدون انتظـار
براهني قوية ومنرية ،واليت ترتاكم من قرن إىل آخر حىت يتم إَضاع الثائرين عن أريَ تنوير األكثر عمى".
وحىت تدرم مدى رو العداوة اليت :صلت يف قلوب هنالء جتاه كل ما ن ل من السماء ،وكيـف أهنـم اسـتغلوا العلـم
والبحــث العلمــي مطيــة ألغراضــهم ا بيثــة؛ هلــدم الــدين ونشــر الوثنيــة؛ ععــن يف كــالم س .بريوشــينكني يف كتابــه "أس ـرار
الفي ايء الفلكية وامليثولوجيا القد ة" (" :)456وجاءت والدة الكو ولوجيـا يف أعمـال كـان والبـالس وسـواوا مـن
العلمــاء ا]خ ـرين لتوجــه ض ـربة قاصــمة إىل العقائــد التوراتيــة ،مل تتلــق أقســى منهــا إال علــى يــدي كوبرنيكــوس يف نظريتــه
مرك يــة الشــمس ،أمــا الوـربة الثانيــة الــيت تلقتهــا العقائــد التوراتيــة فقــد جاءهتــا علــى يــدي دارويــن يف كتابــه نشــوء األن ـواع
ابالصطفاء الطبيعي الذي نشره يف عام (1859م)؛ فقد أقصى هـذا البحـث ا رافـة التوراتيـة عـن خلـق اإللـه لإلنسـان،
م تلقــت العقائــد والتصــورات الدينيــة الو ـربة الثالثــة ابنتصــار التصــورات الذريــة-اجل ي يــة إثــر التقــدم الــذي حققتــه نظريــة
اجل ي ات املولدة للحركة ،وما تال ذلك من اكتشافات يف تركيب الذرة ،فقد أعلن هذا كله انتصـار االجتـاه املـادي الـذي
وضع ليكيبوس ود وقري الذي أسسه لدراسة الطبيعة ومعرفتها".
وهكذا تتابع هنالء وذيوهلم إىل يومنا هذا يف استعمال الرتاكم املعريف القائم على الكـذب والتحايـل يف ادعـاء وجـود
براهني علمية ،وهي جمرد فرضيات مل تثبت علميـاً ،راجـع يف ذلـك كتـاي :ملـاذا حركـوا األرض؛ لتقـف علـى مـدى الت ويـر

واإلفــك الــذي ينتحلونــه إلثبــات البافــل الــذي يعلمــون بطالنــه ،ــرد نصــر آهلــتهم الــيت يعبــدوهنا مــن دون هللا علــى مــا
جاءت به الشرائع املن لة.
وهــنالء ال يــرون كــل ديــن وشــرعة ن لــت مــن عنــد هللا تعــاىل إال جمــرد أضــلولة وعــدواً للتقــدم وحــاج اً يف ســبيل ســعي

اإلنسان و السعادة .أما الثيوصوفيا -أعين :هذه العقيدة البافنيـة ،والـيت تعـين عنـدهم :حكمـة ا]هلـة -فهـي ابشـتماهلا
علــى العلــم والــدين مجيعـاً :ديــن علمــي وعلــم ديــين ،يقــول س .بريوشــينكني يف كتابــه "أسـرار الفيـ ايء الفلكيــة وامليثولوجيــا
القد ــة" (" :)433فقــد أدى تقــدم العلــم والفلســلفة إىل تبــدل جــذري يف العقائــد والــراى ،وســقوط الســيادة املطلقــة
للعقائد املسيحية واليهودية ،هذا السقوط الذي اختصره الفيلسو األملا نيتشه بقوله" :مات اإللـه" .اهــ ،ويقـول
(" :)439إن أزمة نظام القيم اإلنسانية اليت أحدثها اهنيار العقيدة الدينية ،قـد أرغـم احلوـارة علـى أن تـدفع ببـدائل مـا،
وقد ظهر أن اإلحلاد والنفعية وا أكثر األيديولوجيات قدرة على احلياة".
هنالء مجيعاً مل يكن لريوج كذ م ودجلهم على النـاس حـىت يُظهـروا لبـاس التقـوى والـدفاع عـن العقيـدة واإل ـان ابهلل

تعــاىل؛ إذ لــو أظهــروا إحلــادهم ملــا راجــت ســلعتهم ،ولنبــذهتم العامــة وا اصــة ،فكــان ال بــد مــن أن يلبس ـوا جلــود الوــلن
على قلوب الذةب ،ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -يف العقيدة األصـفهانية (" :)153وقائـل
خــامس يقــول :لســت أفعــل ه ـذا تقليــداً ،ولكــين ق ـرأت علــم الفلســفة ،وأدركــت حقيقــة النبــوة ،وأن حاصــلها يرجــع إىل
املص ــلحة واحلكم ــة ،وأن املقص ــود م ــن تعب ــداهتا ض ــب ع ـ ـوام ا ل ــق ،وتقيي ــدهم ع ــن التقات ــل والتن ــازع واالسرتس ــال يف

الشهوات ،فما أان من العوام اجلهال حىت أدخل يف حجـر التكليـف ،وإمنـا أان مـن احلكمـاء أتبـع احلكمـة ،وأان بصـري ـا
مستغ ٍن فيها عن التقليد.
ه ــذا منته ــى إ ــان م ــن ق ـرأ فلس ــفة اإلهلي ــني م ــنهم ،ويُعل ــم ذل ــك م ــن كت ــب اب ــن س ــينا وأي نص ــر الف ــاراي ،وه ــنالء
املتجملــون مــنهم ابإلســالم ،ورمــا يـُـرى الواحــد مــنهم يقـرأ القــرآن ،وتوــر اجلماعــات والصــلوات ويعظــم الشـريعة بلســانه،
ولكنــه مــع ذلــك ال يــرتم شــرب ا مــر وأنواع ـاً مــن الفســق والفجــور ،وإذا قيــل لــه إن كانــت النبــوة غــري صــحيحة فلــم
تصلي؟ فرما يقول :رايضة اجلسد ،وعادة البلد ،وحف الذرية والولـد ،ورمـا قـال :الشـريعة صـحيحة والنبـوة حـق ،فيقـال
لــه :فلــم تشــرب ا مــر؟ فيقــول :إمنــا هنــي عــن ا مــر ألهنـا تــورق العــداوة والبغوــاء ،وأان حبكمــيت حمــرتز عــن ذلــك ،وإ
أقصــد بــه تشــحيذ خــافري ،حــىت أن ابــن ســينا ذكــر يف وصــية لــه كتــب فيهــا :أنــه عاهــد هللا تعــاىل علــى كــذا وكــذا ،وأن
يعظم األوضاع الشرعية ،وال ِّ
يقصر يف العبادات الدينية ،وال يشرب ا مر تلهياً؛ بل تداوايً وتشفياً ،وكـان منتهـى حالتـه

يف صفاء اإل ان والت ام العبادات :أن يستثين شرب ا مر لغرض التشفي ،فهذا إ ان من يدعي اإل ان منهم".
واستمع هلذا العامل الفذ الذي سأب علوم السابقني والالحقني ،فقال يف درء التعارض ( )66-65/5يف الرد على
ابن سينا -وهو أشهر من نقل كالم أرسطو" :-وهل وجد يف العامل أمة أجهل وأضل وأبعد عن العقل والعلم من أمة
يكون راوسها فالسفة.

أو مل تكن أئمتكم اليوانن كلرسطو وأمثاله :مشركني يعبدون األواثن ،ويشركون ابلرمحن ،ويقربون أنواع القرابني
لذرية الشيطان.
أو ليس من أعظم علومهم السحر ،الذي غايته أن يعبد اإلنسا ُن شيطاانً من الشيافني ،ويصوم له ويصلي ،ويقرب له

القرابني ،حىت ينال بذلك عرضاً من الدنيا ،فساده أعظم من صالحه ،وإمثه أكأب من نفعه.
أو ليس أضل الشرم يف العامل هو من بعض هنالء املتفلسفة.
أو ليس كل من كان أقرب إىل الشرائع ولو بدقيقة؛ كان أقرب إىل العقل ومعرفة احلقيقة ،وهل رأيت فيلسوفاً أقام
مصلحة قرية من القرى ،فوالً عن مدينة من املدائن ،وهل يصلُح دينه ودنياه إال ن يكون من غمار أهل الشرائع.

م يقال له :أنت وأمثالك أئمة أتباعكم ،وهذا قولك وقول أرسطو ،وأمثالكم من أئمة الفالسفة يف واجب
الوجود ،وصفاته وأفعاله ،مع دعواكم هناية التوحيد ،والتحقيق والعرفان ،قول ال يقوله إال من هو من أجهل الناس
وأضلهم ،وأشبههم ابلبهائم من احليوان.
ـب أو جن ـ ٍ
ـرس أو بن ـ ٍ
وك ــون الواح ــد م ــنكم حاذق ـاً يف ف ـ ٍ
ـوم أو غ ـ ٍ
ـاء ،ه ــو لقل ــة مع ــرفتكم ابهلل وأ ائ ــه وص ــفاته وأفعال ــه

وعبادتــه ،وقلــة نصــيبكم وحظكــم مــن هــذا املطلــب ،الــذي هــو أجــل املطالــب ،وأرفــع املواهــب ،فاعتصــم ابألدىن عــن
األعلى إما عج اً وإما تفريطاً.
وال ريب أن أئمة اليهود والنصارى بعد أن بدلوا الكتاب ،ودخلوا فيما هنوا عنه :أحذب وأعر ابهلل من أئمتكم.

وعوام اليهود والنصارى الذين هم ضالون ومغووب عليهم :أصح عقالً وإدراكاً ،وأصوب كالماً يف هذا البـاب مـن
عوام أصحابكم ،وهذا مما ال يشك فيه من له عقل وإنصا .
واعتأب ذلك بعوام النصريية واإل اعيلية والدرزية والطرقية والعرابء ،وعوام الترت املشركني الذين كان علمااهم
املشركون السحرة من البخشية والطوينية وأمثاهلم ،وكان خيار علمائهم راوس املالحدة مثل النصري الطوسي وأمثاله،
وكذلك عوام أتباع سنان رأس املالحدة وأمثاله ،فاعتأب عوام هنالء مع عوام اليهود والنصارى جتد عوام اليهود
والنصارى أقل فساداً يف الدنيا والدين من أول ك ،وجتد أول ك أفسد عقالً وديناً.

وأما متوسطوكم كاملنجمني واملع مني وأمثاهلم ففيهم من اجلهل والوالل والكذب وا ال ماال تصيه إال ذو
اجلالل ،وهل كان الطوسي وأمثاله ينفقون عند املشركني من الترت إال كاذيب املنجمني ومكايد ا تالني املنافية للعقل
والدين.
وأما أئمتكم البارعون كلرسطو وذويه فغايته أن يكون مشركاً سحاراً ،وزيراً مللك مشرم سحار ،كاإلسكندر بن
فيلبس ،وأمثاله من ملوم اليوانن الذين كانوا أهل شرم يعبدون األواثن... ،
وهذا الكالم وأمثاله إمنا قيل للمقابلة ملا يف كالم هنالء من االستخفا تباع األنبياء.
وأما أئمة العرب وغريهم من أتباع األنبياء عليهم الصالة والسالم ،كفوالء الصحابة مثل :أي بكر وعمـر وعثمـان
وعلي ومعاذ بن جبل وأي بـن كعـب وعبـد هللا بـن مسـعود وعبـد هللا بـن سـالم وسـلمان الفارسـي وأي الـدرداء وعبـد هللا
بن عباس ،ومن ال تصى عدده إال هللا تعاىل ،فهل ع يف األولني وا]خـرين بعـد األنبيـاء علـيهم الصـالة والسـالم بقـوم
كــانوا أمت عقــوالً وأكمــل أذهــاانً وأصــح معرف ـةً وأحســن علم ـاً مــن هــنالء" [وانظــر :درء التعــارض ( )49/4و()286/8
و(253/9و261و272و293و )398و( .)90/10الـ ـ ـ ــرد علـ ـ ـ ــى املنطقيـ ـ ـ ــني (106و268و283و .)394جممـ ـ ـ ــوع
الفتاوى ( )83/2و( )136/4و( )539/5و( )331/6و( )134/9و( )593/12و(.])351/17
ويف النهاي ــة أح ــب التنوي ــه ن ــين ق ــد اختص ــرت أص ــل كت ــاي ( :مل ــاذا حركـ ـوا األرض ؟ )  ،م ــن قراب ــة س ــبعة آال
صفحة ،وها أان أوردت منه نبذاً ،لعلها تنفع من يقرأها ،وابهلل التوفيق.
واحلمد هلل أوالً وآخراً.

كتبه/ايسر بن حممد فتحي آل عيد.
الرايض ك 1437/6/11
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