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Khulasah
Kajian ini membincangkan pemikiran Badi` alZaman al-Nursi dan pendekatannya dalam
menegakkan kebenaran iman seperti kewajipan
kewujudan Allah melalui penghujahan berdasarkan
al-Quran, pendalilan ilmiah, penghujahan akal
melalui pendekatan ahli falsafah, ahli mantik dan ahli
kalam, serta kritikan terhadap falsafah kebendaan dan
teori Darwinisme seperti teori Evolusi dan Natural
Selection (teori evolusi yang terjadi melalui
pemilihan alam). Kritikan al-Nursi terhadap teoriteori tersebut dikemukakan berdasarkan pendekatan
falsafah dalam usaha menolak dan menafikan dasar
teori-teori tersebut. Pendekatan al-Nursi adalah
bersifat semasa dan menepati kehendak al-Qur’an
serta selari dengan keperluan perdebatan yang
berlaku di antara Islam dan saingannya.
Kata kunci: Al-Nursi; al-Qur’an; penghujahan akal;
Darwinisme; Teori Evolusi.
Abstract
This study briefly shows a reformist thoughts of
Badi` al-Zaman al-Nursi, as well as his role in
proving the truth of faith as there must be a God, with
comprehensive methodological arguments consisting
of Quranic methodology, scientific evidence,
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philosophical and logical arguments, and refute
philosophy of materialism and Darwinism such as
theory of evolution and the theory of natural
selection. This study also try to negate it by using a
philosophical approach against defective thought and
replace it with other methodologies which compatible
with spirit of the Quranic revelation and suit with the
requirements of the conflict between Islam and its
rivals.
;Keywords: Al-Nursi; al-Qur’an; logical arguments
Darwinism; Theory of Evolution.

املقـدمة

احلمد هلل الباعث هلذه األمة من جيدد هلا أمر دينها ،والصالة والسالم
على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وأصحابه ،ومن تبعهم إبحسان
إىل يوم الدين ،وبعد.
يعد اإلميان بوجود ابهلل ووحدانيته نرباسا لكل سالك ابحث عن
احلقيقة ،وأساسا يبتىن عليه عقيدة التوحيد ،ويظل صالح أمور الدين
والدنيا مرهون بصالح التوحيد يف العقول والقلوب .وهذا ما دفع
بديع الزمان سعيد النورسي إىل بذل جل فكره ،وتوظيف طاقاته كلها
يف سبيل انقاد إميان املستغربني من املسلمني ،والرد على شبهات
املستشرقني وامللحدين.
واختذ من رسائل النور وسيلة إلعادة بناء التوحيد على أسس
منهجية حمكمة مبنية على احلجج الربهانية اليت تفيد اليقني اجلازم،
واحلجج اجلدلية اليت تلزم الطرف املخالف ،واحلجج اخلطابية املبنية
على الظن الراجح املقبول عقال ومنطقا .وقد التزم اإلمام ابملنهج
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القرآين يف تناوله قضية توحيد هللا وكذلك اعتمد على الفلسفة وعلم
الكالم بعد تنقيتهما من األمور اليت ختالف العقيدة الصحيحة يف
إثبات وجود هللا تعاىل وعصمة رسالته اخلامتة .وسأحاول يف هذا
البحث إبراز منهجه يف برهنة وجود هللا ،وطريقته يف نقض النظرية
الدارونية .وتكمن أمهية هذه الدراسة يف إثبات دور هذا اإلمام اجلليل
يف جتديد معامل الدين وإحيائه ،وإزالة الغبش الفكري عن عقول
املتأثرين ابحلضارة الغربية ،وبيان فساد أفكار خصوم اإلسالم.
واقتضت طبيعة الدراسة أن نقسمها على مبحثني ،مها:
املبحث األول

برهنة حقيقة وجود هللا

إن قضية وجود خالق مدبر للكون من األمور املسلمة ابلفطرة عند
البشرية ،واإلحلاد مسألة شاذة وطارئة عليها .وقد خاض يف هذه
القضية الفالسفة قدميا وحديثا فاتفق أغلبهم على اإلميان بوجود خالق
للكون مدبر له ،غري أهنم اختلفوا يف ماهيته وحقيقته .وتكلم يف ذلك
متقدمي فالسفة املسلمني ومتكلميهم واستدلوا على وجوب وجوده
ابألدلة الفلسفية واملنطقية والكالمية فضال عن األدلة النقلية ،وقد
تناول متكلم العصر اجلديد بديع الزمان النورسي قضية وجود هللا
ووحدانيته مبنهجية متكاملة مبنية على التجديد يف العرض والتحليل،
إذ اعتمد على املنهج القرآين يف برهنة واجب الوجود واختذ من
الفلسفة واملنطق وعلم الكالم ما يتناسب مع العقيدة السليمة املبنية
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على القرآن والسنة أبسلوب جديد يوافق روح العصر وحتدايته ،فقد
مزج بني األدلة املتنوعة مزجا يزيل به شكوك املستغربني من املسلمني
ويهدم شبهات املنكرين .ومن األدلة اليت اعتمد عليها:
 -1األدلة القرآنية-2 ،األدلة الكونية العلمية-3 ،األدلة
الفلسفية الكالمية-4 ،دليل الفطرة والوجدان احلي.
أوًل :األدلة القرآنية على وجود هللا
ا

قسم األستاذ سعيد النورسي األدلة القرآنية على نوعني:
النوع األول :دليل العناية والغاية ،والثاين :دليل االخرتاع ،وال خيفى
أن تقسيمه هذا جاء موافقا لتقسيم الفيلسوف ابن رشد
احلفيد(ت595:هـ)( ،)1والدليالن مستنبطان من القرآن الكرمي،
وينتميان منهجيا حلقل الدراسات الفلسفية اإلسالمية.
النوع األول :دليل العناية والغاية:
أشار القرآن الكرمي يف آايت كثرية( )2إىل أن العناية الفائقة ابلكون
واملخلوقات وتسخريها لإلنسان يف أكمل وجه دليل على وجود مدبر
( )1ينظر :ابن رشد ،حممد بن أمحد بن حممد القرطيب ،الكشف عن مناهج األدلة يف
عقائد امللة ،حتقيق :حممد عابد اجلابري (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)1998ص.118،
2
استَـ َوى
( ) على سبيل املثال قوله تعاىلُ { :ه َو الَّذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما يف ْاأل َْرض ََجيعا ُُثَّ ْ
الس َماء فَ َس َّو ُاه َّن َسبْ َع ََسَ َاوات َوُه َو ب ُكل َش ْيء َعليم}(البقرة ، )٢٩ :وينظر :سورة
إ َىل َّ
الفرقان ،62-61:والقصص ،73-71:وفاطر ،41:والنبأ .16-6:وغريها كثري.
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حكيم هلذا الكون .وقد تناول األمام النورسي دليل العناية والغاية يف
معرض استدالله على وجود اخلالق إذ قال":إذ النظام املندمج يف
الكائنات ،وما فيه من رعاية املصاحل واحلكم ،يدل على قصد اخلالق
احلكيم وحكمته املعجزة ،وينفي نفيا قاطعا وهم املصادفة واالتفاق
األعمى"( ،)3وبعد أن فصل القول يف عامل الكون واحليوان واإلنسان
قال ":وكل فرد من هذه األنواع الوفرية كأنه ماكنة بديعة عجيبة تبهر
األفهام .فال ميكن أن تكون القوانني املوهومة االعتبارية واألسباب
الطبيعية العمياء اجلاهلة ،موجدة هلذه السالسل العجيبة من األفراد
واألنواع .أي أن كل فرد ،وكل نوع ،يعلن بذاته أنه صادر مباشرة من
يد القدرة اإلهلية احلكيمة"( )4وقد استدل األستاذ بقوله تعاىل:
ِ
ص َر َه ْل تَـ َرى ِم ْن فُطُور}( امللك ،)3 :وخبواتيم اآلايت
{فَ ْارج ِع الْبَ َ
وفواصلها (-أوال يعلمون)( ،أفال تذكرون)(،فاعتربوا) -على وجوب
التفكر يف املخلوقات ،وإعمال العقل وحترك الوجدان يف دليل العناية
الرابنية والغاية اليت من أجلها أوجد الكون وسخره لإلنسان(.)5
ووجه االستدالل يف كالمه إن العناية اإلهلية هي علم هللا األزيل
خبلق الكائنات على أكمل وجه وأحسن نظام والعناية الفائقة ابلكون
( )3سعيد النورسي ،املثنوي العريب النوري ،حتقيق :إحسان قاسم الصاحلي (القاهرة:
دار سوزلر2011 ،م) الطبعة السادسة ،ص.418:

( )4سعيد النورسي ،صقيل اإلسالم ،ترَجة :إحسان قاسم الصاحلي (القاهرة :دار
سوزلر2011،م) الطبعة السادسة ،ص.115:
( )5النورسي ،املثنوي العريب النوري ،املصدر السابق ،ص.418:
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كله واملخلوقات َجيعها وتسخريها لتوافق وجود اإلنسان ،وانتهاء
الكائنات كلها إىل غاية جلية واضحة خلقت أساسا ألجلها لَتدل
داللة عقلية قطعية على وجود خالق هلذا الكون متصف بصفات
الكمال ،وتعد حجة جدلية يف مواجهة شبهات الفكر اإلحلادي
املعاصر.
النوع الثاين :دليل اًلخرتاع:
إن املتأمل يف القرآن الكرمي يرى مثة آايت َجة عن اخللق واإلجياد
ترشدن إىل النظر والتفكر يف جواهر األشياء املوجودة ملعرفة االخرتاع
احلقيقي يف املوجودات َجيعها()6؛ ذلك ألن معرفة جوهر الشيء
وحقيقته يستلزم معرفة املخرتع.
وقد استنبط األستاذ النورسي هذا الدليل من القرآن الكرمي
وصاغه صياغة عقلية فلسفية كالمية مواجها هبا شبهات الفالسفة يف
عصره ،إذ قال":إن هللا قد أعطى كل فرد ،وكل نوع ،وجودا خاصا،
هو منشأ آاثره املخصوصة ،ومنبع كماالته الالئقة ،فال نوع يتسلسل
إىل األزل ،ألنه من املمكنات"( ،)7وذكر من أدلة االخرتاع قوله تعاىل:
ه
{اَّللُ َخالِ ُق ُك ِل َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِل شيء وكيل} ( الزمر،) 62 :
وت ُك ِل َش ْيء َوإِلَْي ِه
س ْب َحا َن اله ِذي بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
وقوله تعاىل{ :فَ ُ
( )6ينظر :قوله تعاىل( :ل َق ْوم يـَ ْعقلُو َن) (البقرة( ،)164 :ل َق ْوم يـَتَـ َف َّكُرو َن) (الرعد،)3 :
(لَ َعلَّ ُه ْم يـَتَ َذ َّكُرو َن) (إبراهيم( ،)25 :ألُويل األلْبَاب) (ص.)43 :
( )7النورسي ،صيقل اإلسالم ،املصدر السابق ،ص.114:
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تُـ ْر َج ُعون} (يس ،)83 :وفسر اآليتني تفسريا حتليليا أثبت من خالله

أن لكل موجود عالمة تدل على وجوب وجود هللا وتشهد على
ووحدانيته وعظمته ،إذ قال":إن مل تنطفئ جذوة عقلك ومل تفقد
بصرية قلبك فستفهم أن جعل الشيء الواحد كل شيء بسهولة
مطلقة وانتظام كامل ،وجعل كل شيء شيئا واحدا مبيزان دقيق،
وانتظام رائع ،ومبهارة وإبداع ،ليس إال عالمة واضحة ،وآية بينة خلالق
كل شيء وصانعه"(.)8
ويرى البحث أن النورسي قد استنطق اجلماد بدليل االخرتاع
واشهد الكائنات أبنواعها وأشكاهلا كافة على وجوب وجود خالق
أزيل .وأسلوبه هذا يعد حجة برهانية للمستغربني يف عصره ،وحجة
جدلية تلزم املذهب املادي القدمي واملعاصر ابلدليل اإلين الذي يدل
على املؤثر ابألثر.
اثنياا :األدلة الكونية العلمية على وجود هللا
إن األستاذ النورسي كان عاملا بفقه الواقع ومستجدات عصره
وحتدايت الغزو اإلحلادي لذا مل يقتصر على األدلة النقلية يف إثبات
أصول الدين بل أدرك أن الصراع مع امللحدين يستلزم االستدالل
املسلَّمة عندهم إلزاما هلم وردا عليهم يف الوقت عينه ،ويظهر
ابألدلة َ
ذلك يف جوابه حينما سأله بعض الطلبة قائلني" :عرفنا خبالقنا فإن
()8سعيد النورسي ،الكلمات ،ترَجة :إحسان قاسم الصاحلي (القاهرة :دار سوزلر،
2011م) الطبعة السادسة ،ص.328:
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مدرسينا ال يذكرون هللا لنا ،فأجاب قائال" :إن كل علم من العلوم
اليت تقرؤوهنا يبحث عن هللا دوما ،ويعرف ابخلالق الكرمي بلغته
اخلاصة ،فأنصتوا لتلك العلوم دون املدرسني"(.)9
وقال األستاذ يف املثنوي":فكل ذرة يف الكون تشهد شهادة
صادقة على وجوب وجود اخلالق احلكيم جل جالله .فبينما تراها
ترتدد بني إمكانت واحتماالت غري متناهية يف صفاهتا وذاهتا وأحواهلا
ووجودها ،إذا هبا تنتعش وتسلك طريقا معينا ،وتتصف بصفة معينة،
وتتكيف حبالة منتظمة ،وتسري وفق قانون مسدد وتتوجه إىل قصد
معني .فتنتج ح َكما ومصاحل تبهر األلباب فتزيد سطوع اإلميان ابهلل
يف اللطيفة الرابنية املمثلة لنموذج عوامل الغيب يف اإلنسان ...فكل ذرة
من الذرات كما أهنا تدل على اخلالق احلكيم بوجودها املنفرد ..فإن
هذه الداللة تتزايد ابعتبار كون الذرة جزءا من مركبات متداخلة
متصاعدة .)10("..
ويرى البحث أن استدالله هذا يعد حجة جدلية مبفهومه ملزمة
للخصم ألن وجه االستدالل يف مفهوم كالمه :أن املخلوقات تنتسب
إىل خالقها وتعتمد عليه يف حركاهتا وتتعلق به كتعلق األثر ابملؤثر
والسبب ابملسبب والعلة ابملعلول ،وهو تعلق جربي ألنه ميتنع علما
()9سعيد النورسي ،الشعاعات ،ترَجة :إحسان قاسم الصاحلي (القاهرة :دار سوزلر،
2011م) الطبعة السادسة ،ص.243:
( )10النورسي ،املثنوي العريب النوري ،املصدر السابق.412:
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وعقال ترك الكائنات بال مدبر أو إسنادها إىل املادة اجلامدة اليت ال
أمر هلا يف تدبري أمور الكون وتنظيمها فضال عن إجيادها من العدم.
وقد تناول األستاذ قضية النظام الكوين يف مواضع عدة من
رسائله وبرهن بدليل النظام احملكم على وجود منظم متصف بصفات
الكمال منزه عن النقص واملثالب ،من خالل رؤيته خضوع الكائنات
َجيعها والكون أبكمله لقانون حكيم ونظام دقيق ،إذ بني أن دورا َن
الكواكب َجيعها بشكل منظم حبيث تسبح جنمة يف مسارها املعني
بطريقة مستقيمة بدون االحنراف ،وارتباط بعضها ببعض بقوة
اجلاذبية ،ووجود معاونة عجيبة بني الكائنات َجيعها من الذرة إىل
اجملرة ،ومالئمة كوكب األرض من مناحي احلياة َجيعها حلياة اإلنسان
تعد حجة برهانية على واجب الوجود (هللا)
وابقي املخلوقاتُ ،
سبحانه وتعاىل(.)11
اثلثاا :األدلة الفلسفية الكالمية على وجود هللا

اعتمد فالسفة املسلمني ومتكلميهم على دليل اإلمكان واحلدوث يف
إثبات وجود هللا ووجوبه ،وقد تنوعت آراؤهم يف ذلك ،فعلماء الكالم
املهتمني ابلفلسفة اعتمدوا دليل اإلمكان يف حني أن املتكلمني
اخللص اعتمدوا دليل احلدوث( ،)12وقد اعتمدمها النورسي معا بعد أن
( )11ينظر :سعيد النورسي ،املثنوي العريب النوري ،املصدر السابق ،ص،62:
النورسي "الكلمات" املصدر السابق :ص.644-642:

( .)12ينظر :اإلجيي ،عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد ،كتاب املواقف ،حتقيق :عبد
الرمحن عمرية (بريوت :دار اجليل1997 ،م) ج ،3ص.8- :7
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انتقد املتكلمني والفالسفة نقدا بناء يف طريقة تناوهلما الدليلني ،إذ قام
بتجريدمها مما اعتورمها من املصطلحات اجلافة ،وأبعدمها من أساسهما
القدمي القائم على املصطلحات التجريدية ،فتناوهلما أبسلوب مناسب
لعقول معاصريه ،وعدمها من أقسام الدليل اإلين الذي يدل ابألثر
(.)13
على املؤثر وابحلدث على احملدث ،وابخللق على اخلالق
-1دليل اإلمكان:
ال خيفى أن َجيع األمور واألشكال املوجودة يف الذهن متصفة أبحد
هذه األوصاف الثالثة( :واجب الوجود ،مستحيل الوجود ،ممكن
الوجود والعدم) .فاملتصف بواجب الوجود هو ما كان وجوده واجبا
ابلضرورة العقلية غري مفتقر إىل علة توجده حبيث حييل العقل عدمه.
واملتصف ابالستحالة هو ما حييل العقل وجوده .واملتصف ابملمكن
هو ما كان وجوده وعدمه سيان حبيث يقبل العقل وجوده وعدمه،
(.)14
وال حييل أاي منهما غري أن وجود املمكن حيتاج إىل علة توجده
وقد تناول النورسي هذا الدليل إذ قال "إن احليوان
امليكروسكويب الذي ال يُرى ابلعني بال واسطة ،اشتملت صورته
الصغرية على ماكينة دقيقة بديعة إهلية .فبالضرورة والبداهة إن تلك
( )13ينظر :سعيد النورسي ،إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز (القاهرة :دار سوزلر،
2011م) الطبعة السادسة ،ص ،146-147:وحمسن عبد احلميد ،النورسي
متكلم العصر (القاهرة :دار سوزلر2002 ،م) ص.116-115:

( )14ينظر :البوطي ،حممد سعيد رمضان ،كربى اليقينيات الكونية (بريوت :دار
الفكر املعاصر1997 ،م) الطبعة الثامنة ،ص.80-79:
152

Amad Kazim dan Mustaffa Abdullah, “Burhanah Wujud Allah,” Afkar 16
(Januari-Jun 2015): 143-176

املاكينة املمكنة يف ذاهتا وصفاهتا ما وجدت بنفسها بال علة إلمكان
ذاهتا وصفاهتا وأحواهلا .واملمكن متساوي الطرفني ككفيت امليزان ،ولو
وجد الرتجح لكان يف العدم .فباتفاق العقالء البد هلا من علة
(.)15
مرجحة .ومن احملال أن تكون العلة أسبااب طبيعية"......
وهكذا يثبت األستاذ أن رجحان الوجود على العدم يف
املمكنات؛ حجة برهانية على وجود مرجح أخرجه من حيز التساوي
بني الوجود والعدم ،إىل حيز الوجود ،وال يكون هذا املرجح إال
واجب الوجود؛ ألن ممكن الوجود إما أن يستمد وجوده من العدم
وهو حمال بداهة ،وإما أن يستمد وجوده من ممكن آخر ،وهو
مستحيل أيضا الستحالة التسلسل والدور ،فيقتضي أن يكون املوجد
هو الواجب الوجود (هللا سبحانه وتعاىل).
 -2دليل احلدوث:
اعتمد املتكلمون دليل احلدوث وبناه على مقدمتني :األوىل :ثبات
حدوث العامل ،والثانية إثبات أن كل حادث البد له من حمدث
وتوصلوا إىل نتيجة :أن للعامل حمدث واجب الوجود) ، (16ومعىن

( )15النورسي ،إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز ،املصدر السابق .148-147:
( )16ينظر :اجلويي ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف ،ملع األدلة يف قواعد عقائد
أهل السنة واجلماعة ،حتقيق :فوقية حسني حممود (بريوت :عامل الكتب،
1987م) ص .92-90:واآلمدي ،علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب،
غاية املرام يف علم الكالم ،حتقيق :حسن حممود عبد اللطيف (القاهرة :اجمللس
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كالمهم أن املخلوقات َجيعها يف الكون متغرية ومتحركة وهذا يومئ
إىل أهنا غري قدمية بال ابتداء بل حادثة ،واحلادث البد له من حمدث
وهو هللا .وحري ابلذكر أهنم يقطعون سلسلة األسباب بربهنة استحالة
التسلسل والدور ،ومن ُث يثبتون وجود واجب الوجود.
وتعرض النورسي هلذا الدليل متناوال إايه أبسلوب سهل مفهوم
للمتلقني إذ قال":فان إحداث عوامل ذات حياة ،وإجياد كائنات
موظفة يف هذه الدنيا ،إحدااث وإجيادا بكل علم وحكمة ،وميزان
وموازنة ،وانتظام ونظام ،واستعماهلا بقدرة ،واستخدامها برمحة يف
املقاصد الرابنية ،ويف الغاايت اإلهلية ،ويف اخلدمات الرمحانية ،تدل
ابلبداهة على وجوب وجود ذات مقدسة جليلة الحد لقدرهتا،
(.)17
والهناية حلكمتها"..
ويظهر مما سبق أن األستاذ استخدم حجة خطابية مبنية على
الظن الراجح ،إذ َجع بني دليلي احلدوث والنظام وسخرمها إلثبات
وجود حمدث منظم هلذا الكون مستدال ابحلدث على وجود حمدث
وابلنظام املوجود يف الكائنات َجيعها والتوازن املوجود يف الكون على
وجود منظم مدبر للكون مهيمن عليه.
ابعا :دليل الفطرة والوجدان واحلي على وجود هللا
را
األعلى للشئون اإلسالمية) ص .162،165:النورسي ،الشعاعات ،املصدر
السابق ،ص.172:
( )17النورسي ،الشعاعات ،املصدر السابق ،ص.173:
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يعد هذان الدليالن من األدلة البديهية على وجود هللا ألهنما نبعان
من شعور كامن يف نفس اإلنسان ،وإحساس جمبول على جاذبية حنو
اخلالق وتعلق به غريزة وطبعا ،بعيدا عن االستدالل والتجربة العلمية.
دليل الفطرة :يقصد ابلفطرة ما جبل هللا اإلنسان عليه يف أصل

اخللقة من األشياء املادية واألمور املعنوية الظاهرة والباطنة ،اليت يعد
اإلخالل هبا إخالال مبقتضى اإلنسانية) ، (18وقد أشار إىل ذلك الذكر
ك لِ ِ
ت هِ ه
هاس
لدي ِن َحنِي افا فِط َْر َ
احلكيم{ :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
اَّلل ال ِِت فَطََر الن َ
علَيـها ًَل تَـب ِديل ِِلَل ِْق هِ
اَّلل} ( الروم.)30 :
َ َْ
ْ َ
دليل الوجدان :يراد به الشعور املغروز يف خلجات النفس

واإلحساس النابع من الفطرة السليمة بوجوب وجود اله قادر عادل
يتحكم يف الكون ،وهو هللا سبحانه وتعاىل). (19
وقد ذكر األستاذ النورسي هذين الدليلي واقرتن بينهما يف
استدالله على واجب الوجود ،إذ قال" :ال ميكن أن يكون شيء
( )18ينظر :النورسي ،الكلمات ،املصدر السابق ،ص ،779 ،20:وسعيد حوى،
األساس يف السنة وفقهها (القاهرة :دار السالم1996 ،م) الطبعة الثالثة ،ج،1

ص.271:

( )19ينظر :النورسي ،الكلمات ،املصدر السابق ،ص ،237:وسعيد
النورسي ،مكتوابت (القاهرة :دار سوزلر2011 ،م) الطبعة السادسة،

ص ،592:وسعيد النورسي ،اللمعات (القاهرة :دار سوزلر2011،م)

الطبعة السادسة، ،ص.163:
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موهوم ُمبدئ حلقيقة خارجية .فنقطة االستناد واالستمداد حقيقتان
ضروريتان مغروزاتن يف الفطرة والوجدان ،حيث أن اإلنسان مكرم
وهو صفوة املخلوقات ،فلوالمها لرتدى اإلنسان إىل أسفل سافلني،
بينما احلكمة والنظام والكمال يف الكائنات يرد هذا االحتمال .إن
العقل نفسه وأمهل عمله ،بل
الوجدان ال ينسى اخلالق مهما عطل ُ
حىت لو أنكر نفسه فالوجدان يبصر اخلالق ويراه ...فاالجنذاب
واجلذبة املغروز يف الفطرة ليس إال من جاذب حقيقي"(.)20
يفهم من كالم األستاذ أن العقل ال يستقل إبدراك جوهر
اإلميان ،وأنه ال ميكن بناء أصول اإلميان على فكرة ومهية أو فرضية
عارية عن الدليل ،بل ال بد من سند وأدلة داعمة لذلك ،ويرى أن
االستناد واالستمداد املغروزاتن يف وجدان اإلنسان جيعالنه ينجذب
حنو اإلميان ابخلالق اجنذااب ال شعوراي ،وهذا امليل الفطري واالجنذاب
الروحي يربهن أن مثة منجذب مهيمن على الكون قائم بتدبريه
وتنظيمه.
ويرى البحث أن دليلي الفطرة والوجدان من احلجج اخلطابية
القائمة على الظن الراجح على برهنة وجود اخلالق ،وأنه ميكن
االستدالل هبما لتحقيق اإلميان يف مواجهة املذهب املادي املعاصر
لكن ينبغي جتديد صياغته مبا يتناسب مع الصراع احلايل وذلك؛ ألن
فطرة يف زمننا مازالت قابلة لالحنراف بفعل مؤثرات خارجية ،والدليل
( )20النورسي ،املثنوي العريب النوري ،املصدر السابق ،ص.420:
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على ذلك أن عددا غفريا من العقالء واألذكياء أحلدوا نتيجة تعطيل
نوازع الفطرة وإشراقات الوجدان عندهم.
وميكن برهنة دليل الفطرة والوجدان أبن مثة أمثلة كثرية من الواقع
تدل على أن كثريا من علومنا ومعارفنا ال دليل عليها سوى الشعور
الفطري هبا ،إذ أهنا ال ختضع للتجارب العلمية واكتشافاته .فعلى
سبيل املثال وليس احلصر أن الطفل حديث الوالدة ينساق بفطرته إىل
ارتضاع ثدي أمه من دون أن يعلمه أحد ،وكل كائن حي يف هذا
الكون مسوق إبحساس الفطرة اليت فطر هللا األحياء عليها إىل
االستجابة لغرائزه ومطالب عيشه من دون أن يعرف أن الغرض من
أفعاله هو احملافظة على ساللته من االنقراض ،ويشعر اإلنسان
ابلعواطف والوجدانيات ،والشهوات ،واآلالم وامللذات غري أنه ال
ميكنه االستدالل على ذلك أبكثر من أنه يشعر به(.)21
فالشعور ابلشيء دليل على وجوده فإذا كان الظمأ دليل على
وجود املاء ،فكذلك االفتقار إىل اخلالق دليل على وجوده ،ويتقوى
هذا الدليل حينما تشرتك البشرية َجعاء يف اإلحساس مبثل هذا
الشعور .ومما الريب فيه أن من هذه اإلحساسات الفطرية املغروزة فينا
إحساس اإلنسان بوجود قوة مهيمنة على الكون ومدبرة متمثلة يف
واجب الوجود سبحانه وتعاىل ،واإلنسان بفطرته ووجدانه مفتقر إىل
( )21ينظر :امليداين ،عبد الرمحن حسن ،براهني وأدلة إميانية (دمشق :دار القلم،
1987م) ،ص.143-142
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هدايته ومعونته ،مدركا أبنه قريب منه قراب معنواي وإن كان ذاته غيبا
عن حواسه(.)22
إن الدراسات احلديثة كشفت عن أمور َجة حرية ابلتأمل والنظر
فيها ،منها إثبات أن فطرة وجود هللا سبحانه وتعاىل صفة عامة عند
البشر أَجع قدميا وحديثا ،والدليل على ذلك أنه مل يعثر على أمة ال
دين هلا  ،وقد أيد كثري من العلماء هذه الفكرة ،منهم أستاذ الطبيعة
عرب عن دليل الفطرة
احليوية الدكتور (بول كالرنس أبرسولد) ،إذ َّ
ابتفاق الناس يف الشعور املشرتك وقال" :واإلنسان على اختالف
أدايهنم وأجناسهم وأوطاهنم قد عرفوا منذ القدم وبصورة تكاد تكون
عامة مبلغ قصور اإلنسان عن إدراك كنه هذا الكون املتسع ،كما
عجزوا عن إدراك سر احلياة وطبيعتها يف هذا الوجود ..لو ذهبنا
حنصي األسباب والدوافع الداخلية اليت تدعو ماليني األذكياء من
البشر إىل اإلميان ابهلل لوجدنها متنوعة ال حيصيها حصر وال عد ...
واحلق أن التفكري املستقيم واالستدالل السليم يفرضان على عقولنا
فكرة وجود هللا"(.)23

( )22ينظر :امليداين ،براهني وأدلة إميانية ،املصدر السابق ،ص .144وحسان عبد
املنان حممود ،إثبات وجود هللا يف كتاب "يف ظالل القرآن" (بريوت :دار اجليل،
1995م) ،ص.12:

( )23خنبة من العلماء األمريكيني ،هللا يتجلى يف عصر العلم ،ترَجة :دمرداش عبد
اجمليد (بريوت :دار القلم) ص.42-41:
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وقد ذهب عدد غفري من العلماء إىل أن فكرة وجود قوى
عظيمة مهيمنة على الكون ومدبرة له هي فكرة فطرية مغروزة يف ابطن
األنسان ،وقد أوجدها فينا موجد وهو هللا سبحانه .وعرب عن دليل
الفطرة املهندس (كلودم هااثواي) إذ قالَّ :
"فإن إمياين ابهلل يف الوقت
احلاضر يقوم على أساس خربة شخصية أو معرفة داخلية ،وهي خربة
أو معرفة تتضاءل جبانبها َجيع اجملاالت الفكرية ...لقد وجدت أن
()24
اإلميان ابهلل هو املالذ الوحيد الذي تطمئن إليه الروح".
وقد أكد ذلك الفيلسوف املؤرخ ول ديورات يف قوله ":وكثري من
القبائل البدائية يستعمل كلمة (هللا) لتعىن (السماء) ولفظ هللا عند
(اللوابرى) و(الدنكا) معناه املطر ،وكذلك كان السماء عند املنغوليني
هي اإلله األعظم ،وكذلك احلال يف الصني ،ويف اهلند الفيدية أيضا
معىن كلمة هللا هو (السماء الوالدة) ،وهللا عند اليونن هو َساء مرغمة
السحاب ،وهو (أوهرا) عند الفرس ،أي السماء الزرقاء" ).(25
ويظهر مما سبق أن اإلنسان مؤمن ابلفطرة والوجدان ،إال أن
داللتهما على وجود إله حجة خطابية مبنية على الظن الغالب املقبولة
عند العقالء ،إذ البد من اتباع األدلة العلمية واالستنتاجات العقلية
املنطقية للوصول إىل نتيجة يقينية أبن وجود هللا واجب عقال ومنطقا
( )24خنبة من العلماء األمريكيني ،هللا يتجلى يف عصر العلم ،املصدر السابق،
ص.94:
( )25ول ديورانت ،قصة احلضارة ،ترَجة :حممد بدران (القاهرة :مطبعة جلنة التأليف
والرتَجة 1958 ،م) ،ج ،1ص104-103:
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غري أن ذلك غري كاف ألنه ال ميكن التمييز بني اإلله احلق واله
الباطل ومعرفة منهجه وتطبيق شريعته يف احلياة ابلعقل فحسب ،بل
البد من األدلة النقلية (الرساالت السماوية) والتفكري فيها ابملنهج
العلمي وطريقة التحليل واالستنباط للوصول إىل معرفة إله احلق والدين
الصحيح والصراط املستقيم املتمثل يف اتباع أوامر هللا واجتناب نواهيه.
واملتابع حلياة الرسل واألنبياء والعلماء الصاحلني يدرك أن إمياهنم
بدأ فطراي وجدانيا ُث توصلوا إىل معرفة اله احلق عن طريق الرساالت
السماوية فعلى سبيل املثال أن جلوء الرسول حممد إىل غار احلراء
واملكث فيه أايما كان رحلة حبث عن اله احلق بعد أن كان مؤمنا
بوجود إله ابلفطرة ورافضا لعبادة األصنام ،وقد عرف هللا وشريعته بعد
)(26
ما أوحي إليه.
املبحث الثاين
الرد على النظرية الداروينية

أوًل :مفهوم النظرية الداروينية:
ا

تعد نظرية الداروينية يف حقيقتها أتصيال ألثبات نظرية التطور والنشوء
واالرتقاء ،أي أن الكائنات َجيعها تطورت من خلية واحدة وجدت
نتيجة عوامل طبيعية ومناخية متنوعة اليت أدت إىل جتميع الربوتينات،
وجزيئات من عناصر أخرى -بطريقة املصادفة العشوائية -يف خلية
( )26ينظر :املباركفوري ،صفي الرمحن ،الرحيق املختوم ،حتقيق :عالء الدين زعرتي
(دمشق :دار العصماء) ،ص .22:
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واحدة هي األميبا .وإهنا متايزت وتغريت ضمن شريط زمي طويل ،إذ
انشطرت إىل خليتني ُث إىل خالاي متعددة ومتنوعة ،وهكذا حىت
ظهرت احلشرات واحليوانت واإلنسان ،كما أن جزءا آخر من اخللية
انقسم ،وتطور إىل أنواع من النبااتت والطحالب واألعشاب ،وأن
تطور اإلنسان أخذ جانبا آخر ،وهو التطور يف العقل والعلم(.)27
واحلق أن واضع نظرية التطور تشارلز داروين مل ينفي وجود اإلله
بل كان يرى أن مثة خالقا للخلية احلية األوىل غري أنه اعتقد أن
الطبيعة هي اليت تولت تطوير تلك اخللية إىل ما نشهده اليوم من
الكائنات املختلفة ،والدليل على ذلك أنه صرح بذلك يف سريته
الذاتية ،إذ قال" :من الصعب جدا بل من املستحيل أن نتصور كون
هائال ككوننا وبه خملوق يتمتع بقدراتنا اإلنسانية اهلائلة قد نشأ يف
البداية مبحض الصدفة العمياء ،أو ألن احلاجة أم االخرتاع ،وعندما
أحبث حويل عن سبب األول وراء هذا الوجود أجدين مدفوعا إىل
القول مبصمم ذكي ،ومن ُث فإين أومن بوجود اإلله"(.)28
) )27ينظر :داروين تشارلس ،أصل األنواع ،ترَجة :جمدى حممود املليجي )القاهرة:
جملس األعلى للثقافة2004 ، ،م) ،ص،137-136 ،64-61 ،57:
.161-160 ،150-148
Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 18091882 (London: Collins, 1958), 92.

وقد أكد هذه احلقيقة عدد من العلماء منهم الدكتور عمرو الشريف يف كتابه:

كيف بدأ اِللق .ينظر :عمرو الشريف ،كيف بدأ اِللق (القاهرة :مكتبة
الشروق الدولية1432 ،ه2011-م) ،ص.176 ،163:
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لكن حري ابلذكر أن اليهود واملذاهب املادية استغلوا هذه
النظرية ،واختذوها معتقدا لتأسيس اإلحلاد ،واستدلوا هبا على إنكار
وجود اخلالق ،وبرهنة اإلحلاد .وقد أثرت هذه النظرية يف أفكار
األوربيني أتثريا كبريا؛ وذلك ألهنا ادعت املسلك العلمي التجرييب املبي
على علم األحياء والفيزايء ،يف الوقت الذي ضعف فيه الوازع الديي
يف أوراب نتيجة ظهور خرافات َجة من الكنيسة الكاثوليكية ومعاداهتا
للعلم آنذاك .وهذا ما أدى إىل انتشار الفكر املادي يف املعاهد
العلمية واجلامعات يف عموم أُوراب.
اثنياا :الرد على النظرية الداروينية بربهان العقل واملنطق والفلسفة:
حري ابلذكر أن األدلة اليت ساقها النورسي يف برهنة وجود هللا هي
حبد ذاهتا تفند هذه النظرية .ففي دليلي العناية واالخرتاع بعد أن برهن
وجود اإلله شرع يف الرد على النظرية الداروينية ،فقد رد صراحة على
(النظرية النشوء واالرتقاء) حينما نفى أن تكون األسباب الطبيعية
العمياء اجلاهلة موجدة لألشياء واألنواع (.)29
مستدال مبعلولية الطبيعة وافتقارها إىل علة وجودها مستبعدا
ابلقياس املنطقي األَوىل قابليتها على أن تكون علة ذاتية لوجود
الكائنات وأنكر ابملنطق أن يكون امللزوم العام الزما بنفسه للملزوم
اخلاص ،إذ املعلول املفتقر إىل علة ال ميكن عقال أن يكون معلال،
وكذلك امللزوم ال يكون الزما ذاتيا .وقد أابن ذلك بقوله ":ال يقنع
) )29ينظر :النورسي  ،صيقل اإلسالم ،املصدر السابق :ص.115 :
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العقل والينجذب الفكر وال أينس نظر احلقيقة إىل كون آاثر القدرة
صادرة من صنعة هذه الطبيعة الشبيهة ابملطبعة ،أو من أمور يسموهنا
قوى عاملة .علما أهنا تفتقر إىل قابلية لتكون مصدرا أو علة لوجود
هذه الكائنات .فليس هذا إال التغافل عن هللا احلكيم وإال اضطرار
املتولد من إجلاءات االنتظام اجلاري يف الكون فيتخيلون الطبيعة
مصدرا ،وهي ليست إال مسطرا ،وما حماولة إنتاج امللزوم األخص من
الالزم األعم إال قياس عقيم .وهذا القياس العقيم فتح الطرق الكثرية
()30
إىل أودية الضاللة واحلرية".
ورد على نظرية (التطور من سلف واحد) حينما أكد أن كل
َّ
فرد ،وكل نوع ،صادر مباشرة من يد القدرة اإلهلية احلكيمة ،وإن هللا
قد أعطى كل فرد ،وكل نوع ،وجودا خاصا وأن وجوده مرتدد بني
اإلمكانت واالحتماالت وإن سلوكه االحتمال الصائب من دون
آالف االحتماالت األُخرى.
فإمنا يدل ابلضرورة العقلية على وجود مرجح أرشده إىل ذلك
االحتمال الصائب إذ قال" :فكل ذرة يف الكون تشهد شهادة
صادقة على وجوب وجود اخلالق احلكيم جل جالله .فبينما تراها
ترتدد بني إمكانت واحتماالت غري متناهية ،يف صفاهتا وذاهتا
وأحواهلا ووجودها ،اذا هبا تنتعش وتسلك طريقا معينا ،وتتصف بصفة
معينة ،وتتكيف حبالة منتظمة ،وتسري وفق قانون مسدد ،وتتوجه إىل
) )30املصدر نفسه ،ص.117 :
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قصد معني ..فتنتج حكما ومصاحل تبهر األلباب ...فان هذه الداللة
تتزايد ،ابعتبار كون الذرة جزءا من مركبات متداخلة متصاعدة ،ومن
حيث اإلمكانت واالحتماالت اليت تسلكها ،إذ هلا يف كل مركب
مقام ،ويف كل مقام نسبة معينة وارتباط معني ،ويف كل نسبة هلا
وظيفة خاصة ،ويف كل موقع حتافظ على التوازن العام ،ويف كل وظيفة
تثمر مصاحل شىت وحكما عديدة .يف كل مرتبة اذا تتلو الذرة بلساهنا
اخلاص دالئل وجوب وجود صانعها اجلليل وتظهر قصد خالقها
()31
احلكيم ،وكأهنا ترتل اآلايت الكرمية الدالة على".
وقد فند ابلعقل واملنطق نشوء احلياة من املادة اجلامدة إذ قال":
إن قبول احتمال تشكل األنواع من أزلية املادة وحركة الذرات
العشوائية وغريها من األمور الباطلة ،إمنا هو جملر إقناع نفسي بشيء
آخر غري اإلميان ابهلل ،والينشأ هذا االحتمال إال من عدم اإلدراك،
وفساد الفكر ،ولكن ما إن قصد اإلنسان وتوجه ابلذات إىل إقناع
نفسه ،فإنه سيقف على حمالية الفكرة وبعدها عن املنطق
()32
والعقل".
وجعل التوازن الدقيق واإلبداع الفائق يف املوجودات عالمة على
وجوب وجود هللا ،إذ استدل ابآلاثر على املؤثر ،قائال ":بينما يشاهد
أكمل نظام وأدقه يف كل شيء ابتداء من جناح ذاببة صغرية ،ومن
) )31النورسي ،املثنوي العريب النوري ،املصدر السابق ،ص.412:
) )32ينظر :النورسي سعيد ،صقيل اإلسالم ،املصدر السابق :ص.115 :
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بؤبؤ عينها ومن حجريهتا الصغرية وانتهاء إىل الطائرات اجلوية ،تلك
هي الطيور اليت ال تعد والحتصى ،واىل املنظومة الشمسية ،ففي كل
شيء يف الوجود يُرى أكمل نظام سواء أكان جزئيا أم كليا ،صغريا أم
كبريا .مما يثبت هذا النظام األكمل إثباات ال حيتمل الشك أن الشرك
حمال وجوده ،وأنه معدوم أصال ،ويثبت أيضا إثباات واضحا وجود
واجب الوجود ووحدته"(.)33
اثلث ا :الرد على الداروينية ابألدلة علم الكالم

قد فن َد األستاذ النورسي النظرايت اإلحلادية من خالل تداوله لألدلة
الفلسفية الكالمية كما ذكرن مفصال ،إذ برهن بدليل اإلمكان
استحالة رجحان الوجود على العدم بعد أن تساواي يف اإلمكان من
دون مرجح( ،)34ونقض بدليل احلدوث نظرية أزلية املادة(.)35
ابعا :الرد على الداروينية ابلدليل العلمي:
را
إن إملام النورسي بعلم اإلحياء ،وتتبعه للظواهر الطبيعية يف البيئة
احمليطة به دفعه إىل تفنيد نظرية التطور والصراع من أجل البقاء بربهنته
أهنا قاعدة غري مطردة من خالل نقضها أبمور عدة ،منها:
-1التكامل يف وظائف الكائنات:
) )33النورسي ،الشعاعات ،املصدر السابق ،ص.599:

) )34ينظر :النورسي ،إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز ،املصدر السابق-147 :
.148
) )35ينظر :النورسي ،الشعاعات ،املصدر السابق ،ص.173:
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إذ استدل ابلتنظيم الدقيق ،والتناسق العجيب ،والتساند املكني بني
وظائف أعضاء الكائنات على تفند العشوائية والتطور املوهوم ،إذ
قال" :إننا نرى وظائف املخلوقات تنسج على منوال احلكمة ،وتكال
مبيزان العدل ،ومها من الدقة واحلساسية حبيث ال يتصور اإلنسان
أفضل منها ...ونرى العدالة املطلقة تضع كل عضو من الكائن احلي
يف موضعه الالئق به ،وتنسقه مبوازين دقيقة وحساسة... ،ونراها متنح
كل عضو تناسقا ال عبث فيه ،وموازنة ال نقص فيها ،وانتظاما ال
ترى فيه إال اإلبداع ،كل ذلك ضمن َجال زاهر وحسن ابهر حىت
تغدو املخلوقات مناذج جمسمة لإلبداع واإلتقان واجلمال"(.)36

-2العدل والتوازن بني الكائنات من حيث اًلسرتزاق

إن تتبع النورسي ملظاهر االسرتزاق يف البيئة أوصله إىل أن الكائنات
َجيعها تسرتزق بتوازن حمكم وأن الرزق يتناسب عكسيا مع اإلرادة
واالختيار ،مبينا أنه لو تناسب توافقيا – كما يزعم الداروينية-الختل
امليزان؛ وألنعدم الكائنات الضعيفة ،وساد الكائنات القوية .وقد
أفصح عن ذلك بقوله" :إن تسارع أرزاق األشجار إليها-وهي حمتاجة
للرزق-دون أن يكون هلا اقتدار وال اختيار وال إرادة وهي ساكنة يف
أماكنها ،وكذلك سيالن احلليب من تلك املضخات العجيبة إىل أفواه
الصغار العاجزين ،وانقطاع تلك النفقة مباشرة عنهم بعد اكتساهبم
( )36النورسي ،الشعاعات ،املصدر السابق ،ص.250-249:
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جزءا من االقتدار ...ليثبت بداهة أن الرزق احلالل ال أييت متناسبا
مع القدرة واإلرادة وإمنا أييت متناسبا مع الضعف والعجز اللذين
مينحان التوكل"(.)37
والباحث يؤيد النورسي يف ما ذهب إليه من نقض الداروينية؛
ألن العلم احلديث اخفق يف إحداث احلياة من املادة اجلامدة ،وأثبت
العلم أن اخللية احلية أعقد من األجهزة اإللكرتونية َجيعها ،واآلالت
امليكانيكية اليت أنتجتها التكنولوجيا احلديثة ،وقد عجزت العلماء بعد
احملاوالت املتتالية اليت استمرت عشرات السنني من صنع خلية واحدة
من مواد غري حية ،وقد توصل علماء الرايضيات إىل أن ظهور بروتني
واحد مكون من  500حامض أميي (اللبنة األساس للخلية) عن
طريق الصادقة العشوائية تعد نسبة تكوينه ( ،)95010/1ومن املعلوم
يف علم الرايضيات أن نسبة ( )5010/1يعد مساواي للصفر
ومستحيل احلصول علميا فكيف بـ ــ(.)38()95010/1

( )37النورسي ،الشعاعات ،املصدر السابق ،ص.206:
) )38ينظر :هارون حيىي ،التصميم يف الطبيعة ،ترَجة :حممد علي أورخان( ،استانبول:

د.ط2003 ،م) ،ص ،183:وهارون حيىي ،خديعة التطور ،ترَجة :سليمان
ابيبارا ،مراجعة :أمحد ممتاز سلطان حممد علي أورخان (استانبول :د.ط)،
ص.119-118:
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وقد أثبتت التطورات العلمية استحالة ظهور خالاي حية من مواد
غري حية ،وذلك عرب األحباث العلمية اليت أجراها عامل األحياء
ألكسندر أوابرين اليت استمرت سنوات عديدة ،إذ خلص نتاج أحباثه
يف قوله ":أن أصل اخللية يعد نقطة سوداء تبتلع نظرية التطور
برمتها"( .)39وقد تراجع عدد غفري من العلماء عن اإلميان ابلنظرية
الداروينية بعد االكتشافات العلمية اليت أثبتت بطالهنا ،وهذا ما دفع
العامل الفرنسي لويس ابستور إىل االعرتاف بقوله" :لقد أصبح االدعاء
القائل أبن املواد غري احلية تستطيع أن تنشأ احلياة يف مهب
الريح"( ،)40وهكذا أخفقت جتارهبم طوال القرن العشرين ،وبقيت
معضلة (تكوين اخللية األوىل) بال جواب علمي.
ويقول أستاذ العلوم الطبيعية نوبلوتشي

()41

"إن العلوم ال

تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغرية املتناهية يف

Alexander I, Oparin, Origin of Life (New York: Dover

)(39

Publications, 1953), 196.

(40) Marcel Dekker, Molecular Evolution and The Origin of Life (New
York: Sidney Fax, Klaus Does, 1977), 2.

) )41ايرفنغ وليام نوبلوتشي :هو أستاذ العلوم الطبيعية -حاصل على درجة الدكتوراه
من جامعة أيووا  -أخصائي احلياة الربية يف الوالايت املتحدة  -أستاذ العلوم
الطبيعية يف جامعة ميشيغان منذ سنة  - 1945أخصائي يف وراثة النبااتت
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صغرها واليت ال حيصيها عد ،وهي اليت تتكون منها َجيع املواد ،كما
ال تستطيع العلوم أن تفسر لنا ابالعتماد على فكرة املصادفة وحدها
كيف تتجمع هذه الدقائق الصغرية لكي تكون احلياة .وال شك أن
النظرية اليت تدعي أن َجيع صور احلياة الراقية قد وصلت إىل حالتها
الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات
واهلجائن ،نقول إن هذه النظرية ال ميكن األخذ هبا إال عن طريق
()42

التسليم ،فهي ال تقوم على أساس املنطق واإلقناع".

كان األستاذ النورسي من الذكاء مبكان حينما استدل ابلرهان
الكوين العلمي يف إثباته حلقيقة وجود اخلالق( ،)43وذلك ألن الربهان
العلمي من أقوى أدلة العصر؛ ألنه كلما تطور العلم جتلت حقيقة
اخللق .وقد أدت الرباهني العلمية واكتشافاهتا إىل تراجع كبار
امللحدين وفالسفة العصر عن اإلحلاد ،ومنهم الفيلسوف الربيطاين
أنتوين فلو( )Antony Flewالذي كان من أشد الرافضني لفكرة اإلله،
إال إنه فاجأ العامل -بعد أن بلغ من العمر مثانني عاما-أنه يؤمن ابإلله
ودراسة شكلها الظاهري .خنبة من العلماء األمريكيني ،هللا يتجلى يف عصر
العلم ،املصدر السابق.57 :

) )42خنبة من العلماء األمريكيني ،هللا يتجلى يف عصر العلم ،املصدر السابق ،ص:
.58

) )43ينظر :املطلب الثاين من املبحث األول من هذا الفصل.
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ونشر كتااب َساه:

(There is a GOD, How the World is

)( Notorious Atheist Changed His Mindهناك إله ،كيف عدل
أشرس ملحد عن اإلحلاد) ( ،)44وذكر أن الربهان العلمي الكوين هو
ُ
أحد أسباب إميانه ،إذ قال ":وال شك أن من أشد الرباهني وأضبطها
على وجود اخلالق هو برهان التصميم

(،)Design Argument

()Cosmic Argument

يعي ببساطة أن دقة بناء

والربهان الكوين

الكون ،وما عليه الطبيعة من نظام وانتظام يشري إىل وجود مصمم
ذكي ،وابلرغم من أني كنت من قبل من املعرتضني بشدة على أن
دقة التصميم تشري إىل وجود اإلله ،فإن إعادة النظر يف الربهان ،ويف
أسلوب االستدالل الفلسفي أوصلي إىل القرار بوجود إله حكيم
خالق .وال شك أن ما كشفه العلم احلديث من املعلومات اهلائلة يف
جمال القوانني الطبيعية ونشأة الكون ،وكذلك نشأة احلياة قد أمد هذا
الربهان ابلكثري من األدلة اليت أعانتي يف الوصول إىل هذا االستنتاج"
(.)45
(44) Antony Flew, There is a God: How the World is Notorious Atheist
Changed his Mind (New York: Harper Collins e- books), 95.

وينظر :عمر الشريف ،كتاب رحلة عقل ،املصدر السابق :ص.13

(45) Antony Flew, There is a God, 95.

وينظر :عمر الشريف،كتاب رحلة عقل ،املصدر السابق ،ص.83:
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ويرى الباحث أنه ينبغي االعتماد على الرباهني العقلية والفلسفية
واألدلة الكالمية يف مواجهة املذاهب املادية املعاصرة وجتديدها
وإبعادة صياغتها مقرونة ابألدلة العلمية واالكتشافات احلديثة كنظرية
االنفجار الكبري ( )Big Bangاليت اكتشفت يف مطلع القرن العشرين،
وأُثبتت بوصفها حقيقة علمية يف هناية القرن العشرين ،ومفادها أن
الكون أببعاده املادية والزمنية كلها نتج عن حدوث انفجار كبري .وقد
اتفقت املراكز العلمية احلديثة على أن االنفجار الكبري هو التفسري
العلمي العقالين الوحيد املقبول عن بداية نشوء الكون ،وأنه حادث
غري أزيل (.)46
وحري ابلذكر أن هذه احلقائق كانت معدومة ومل تكتشف إال
يف العصر احلديث من خالل الفيزايء احلديثة وقد سبقهم يف ذلك
هِ
ين َك َف ُروا أَ هن
القرآن العظيم كما هو جلي يف قوله تعاىل{ :أ ََوََلْ يَـ َر الذ َ
سماو ِ
اُهَا َو َج َعلْنَا ِم َن ال َْم ِاء ُك هل
ض َكانَـتَا َرتْـ اقا فَـ َفتَـ ْقنَ ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ال ه َ َ
َش ْيء َحي أَفَ َال يُـ ْؤِمنُو َن} (األنبياء .)30 :ومعىن اآلية أن السماوات
واألرض مبا حتويه من جمرات وكواكب واليت تشكل جبموعها الكون
كانت يف األصل كتلة متصلة بعضها ببعض ملتصقة وقوله تعاىل:
) )46ينظر :هارون حيىي ،املعجزات القرآنية ،كتاب إلكرتوين منشور يف موقع:

، http://www.harunyahya.comص ،10:وأوميد مششك ،،اًلنفجار الكبري
أو مولد الكون ،ترَجة :أورخان حممد علي )بغداد :مطبعة الشعب1986 ،م(،

ص.22:
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{رتقا} أي :ملتصقتني ،إذ الرتق هو االلتصاق ُث حدث هلذه الكتلة
الواحدة (فتق) أي انفصال وآلت إىل حدوث الكون (.)47
وهكذا يرى الباحث ضرورة االهتمام ابألدلة اليت استدل هبا
األستاذ النورسي ملواجهة املذاهب اإلحلادية املعاصرة املعتمدة يف جل
أفكارها ومعتقداهتا على النظرية الداروينية .وينبغي جتديدها مبا
يتناسب مع حتدايت العصر.
اِلامتة
بعد هذه اجلولة فكرية املتواضعة يف رسائل النور حبثا عن مظان أقوال
العالمة اجملدد سعيد النورسي يف برهنة وجود هللا ومواجهته العلمية
والفكرية للنظرية الداروينية ،توصلنا إىل نتائج َجة منها:
سلك اإلمام النورسي مبدأ التوازن والشمولية يف إثبات العقائد
اإلسالمية ،واختذ من رسائل النور منهجا جديدا إلعادة بناء التوحيد
على أسس علمية حمكمة مبنية على احلجج الربهانية اليت تفيد اليقني
اجلازم ،واحلجج اجلدلية اليت تلزم الطرف املخالف ،واحلجج اخلطابية
املبنية على الظن الراجح املقبول عقال ومنطقا.
وقد التزم ابملنهج القرآين يف برهنته لواجب الوجود ووحدانيته.
وقد اعتمد األمام النورسي على الفلسفة وعلم الكالم بعد تنقيتهما
) )47ينظر :ابن كثري ،إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري (ت774 :هـ)،
تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين )بريوت :دار الكتب

العلمية( ،ج ،5ص.297:
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من األمور اليت ختالف العقيدة الصحيحة يف برهنة حقائق اإلميان.إذ
قام بتجريدمها مما اعتورمها من املصطلحات اجلافة ،وأبعدمها من
أساسهما القدمي القائم على املصطلحات التجريدية ،فتناوهلما
أبسلوب مناسب لعقول معاصريه .إن الدليلني (العناية واالخرتاع) اليت
استدل هبما النورسي يفندان النظرية الداروينية ،ويردان صراحة على
النظرية (االنتخاب الطبيعي) وذلك بنفيهما أن تكون األسباب
الطبيعية العمياء اجلاهلة موجدة لألشياء واألنواع ،ويهدمان نظرية
(التطور من سلف واحد) وذلك إبثباهتما أن كل فرد ،وكل نوع،
صادر مباشرة من يد القدرة اإلهلية احلكيمة.
املصادر واملراجع
ابن رشد ،حممد بن أمحد بن حممد القرطيب .الكشف عن مناهج
األدلة يف عقائد امللة ،حتقيق :حممد عابد اجلابري .بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية .1998،
ابن كثري ،إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري .تفسري القرآن
العظيم ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين .بريوت :دار الكتب
العلمية.

اآلمدي ،علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب .غاية املرام يف

علم الكالم ،حتقيق :حسن حممود عبد اللطيف .القاهرة:

اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية.
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عقائد أهل السنة واجلماعة ،حتقيق :فوقية حسني حممود.

بريوت :عامل الكتب1987 ،م.
املباركفوري ،صفي الرمحن .الرحيق املختوم ،حتقيق :عالء الدين
زعرتي .دمشق :دار العصماء.
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