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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

 

بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن 
 وبعد:؛ وااله

 ."اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه  ب: "يهذا كتف
لقدم  ي   بياًنا  اإلحلادـ"الكتيب  يتناقض  وإشكاالته،    "طبيعة  مع وكيف  اإلحلاد 

 بديهيات العقل والفطرة. 
 ويعرض الكتيب بعض براهني إثبات وجود اخلالق سبحانه. 

ْم  ﴿  ابلعقل، قال هللا تعاىل  عز وجل  فنحن نعرف هللا
َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ ََشْ

َ
أ

 سورة الطور. [٣٥] ﴾ ُهُم اْْلَاِلُقونَ 
 ابلعقل هناك ثالثة احتماالت ال رابع هلا:

خالق  األول:   • غري  من  خ لقنا  نكون  َشْيء  )أن  َغرْيِ  ِمْن  خ ِلق وا  وهذا    (أَْم 
لق من غري خالق؟   مستحيل، إذ كيف ُن 

وهذا حمال أيضاا، إذ كيف   (أَْم ه م  اخْلَالِق ونَ )أن نكون َخلقنا أنفسنا  اثلاين:   •
 َأخلق نفسي قبل أن أ خلق؟

وهو الذي سكتت عنه اآلية الكرمية ألنه    إذن بالعقل يبىق االحتمال اثلالث
 هو البديهة، وهو أّن لنا خالقاا خلقنا.

 فنحن نعرف هللا ابلعقل. 
 وكذلك حنن نعرف هللا ابلفطرة.

ونعرف بفطرتنا أنَّ األواثن والطبيعة ال متلك القدرة على خلق الكون وال على 
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

اي واإلنسان، وال على ضبط وظائف جسم اإلنسان هبذه الصورة وال على ري إجياد البكت
 إتقان اخللق من الذرة إىل اجملرة.

 القه.فاألواثن اليت يعبدها الكفار، والطبيعة اليت يؤمن هبا امللحد كالمها مفتقٌر خل
فال متلك األواثن وال الطبيعة من أمرمها شيئاا، وليس لديهما القدرة على ضبط 
اهلرموًنت بداخلك هبذا املقدار املدهش، وال لديهما القدرة على وضع الشفرة الوراثية 

على إجياد أي   واليت هي ماليني املعلومات داخل كل خلية حية، وال لديهما القدرة
 أنفسهما.  شيء وال حىت على إجياد

 .سبحانه فخالق هذا العامل هبذه العجائب هو خالق عظيم عليم قدير حكيم
وحماوالهتم سفسطة براهني وجود    بعد ذلك شبهات امللحدين،  مث يناقش الكتيب 
 اخلالق العقلية والفطرية.

أو   فهمهم  لعدم  الكون"، وهذا  بـ"صدفة ظهور  القول  أشهر سفسطاهتم  ومن 
 ت؛ ألن الصدفة هلا شرطان ال ينفكان عنها. لتجاهلهم أصول االحتماال
 ومها: الزمان واملكان.

 فالصدفة تشرتط زمان تقوم فيه إبحداث أثرها. 
 وتشرتط وجود مادي مكاين تقوم فيه إبنتاج مفعوهلا. 

بدور   نقول  الالزمان   فكيف  من  جاء  أن كوننا  مع  الكون،  إجياد  للصدفة يف 
 والالمكان، وابلتايل من الالصدفة! 

ومعىن الكتيب لبعضمث يعرض  الدين،  وجود  على ضرورة  العقلية   األدلة 
فاالستسالم هلل واالنقياد  ،  الدين وضرورة االستسالم لرب العاملني واالنقياد له سبحانه
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

 له ابلطاعة هو: حقيقة الدين. 
 فأنت ختضع هلل، وتتعبد خلالقك ورازقك واملمنت عليك بكل ِمنة  ونعمة  وهداية .

سبحانه الذي فطرًن وأحياًن ورزقنا وهداًن    ألنههي حق  هللا على عباده،    فالعبادة
وأرسل إلينا رسله ليختربًن وليبلوًن َمن ِمّنا أحسن عمالا، فالعبادة هي حق هللا علينا 

ْحَسُن َعَمًل ﴿
َ
يُُّكْم أ

َ
ي َخلََق الَْموَْت َواْْلَيَاَة ِِلَبْلَُوُكْم أ ِ  [ ٢]  ﴾ُفورُ وَُهَو الَْعِزيُز الْغَ   اَّلذ

 سورة امللك.
بيان حقيقة ، و مث يف مرحلة اتلية يقدم الكتيب بعض األدلة على صحة اإلسالم

َوَمن يَبْتَِغ َغْْيَ اْْلِْسَلِم ﴿قال هللا تعاىل  ،  أنَّ هللا ال يقبل من البشر ديناا سوى اإلسالم
ينَ ِدينًا فَلَن ُيْقبََل ِمنُْه وَُهَو ِِف اْْلِخَرِة ِمَن   سورة آل عمران. [٨٥] ﴾اْْلَاِِسِ

 هو الدين الذي أرسل هللا به مجيع األنبياء والرسل.اإلسالم ف
 ومسة اإلسالم األساسية أنَّ: فيه معىن االستسالم هلل وعبادة هللا وحده.

 .ض على االستسالم هللو أكمل شريعة ت  واإلسالم ه
ذلك   لتوحيد هللا،  يدعو  الذي  الوحيد  الدين  الوهو  به كل  التوحيد  ذي جاء 

 األنبياء. 
 .شرائعهموإن اختلفت  األنبياء على عقيدة التوحيدفكل 

َه إَِّلذ ﴿تعاىل    قال هللا ـٰ نذُه ََّل إِلَ
َ
رَْسلْنَا ِمن َقبِْلَك ِمن رذُسوٍل إَِّلذ نُوِِح إَِِلِْه أ

َ
َوَما أ

نَا فَاْعبُُدونِ 
َ
 سورة األنبياء.  [٢٥] ﴾ أ

هذا   على  يبق  األرض  التوحيدومل  على  اإلسالم،    دين  اليوم  بينما كل سوى 
املنتسبني للشرائع األخرى أصبح هلم من الشرك نصيٌب َقلَّ أو َكث ر، فبعد موت األنبياء 

ركوا الناس على التوحيد اختذ الناس مع الوقت الشركيات، ومل يبق اليوم على وبعد أن تَ 
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

 سوى اإلسالم. دين التوحيد النقي الذي جاء به األنبياء
وضرورة  اإلسالم  ومعىن  مسلماا  اإلنسان  يصبح  ببيان كيف  الكتيب  تم  ُي  مث 

 اإلسالم.
الوجودية اليت تدور يف ذهن كل إنسان: من سالم أجاب عن كل األسئلة  اإلف

 أين جئنا، وملاذا حنن هنا يف هذا العامل، وإىل أين حنن ذاهبون؟
ن القرآن الكرمي، قال ربنا سبحانه يف آية  واحدة ماإلسالم أجاب عن كل هذا  

ي َفَطَرِِن َوإَِِلِْه تُرَْجُعونَ ﴿ ِ ْعبُُد اَّلذ
َ
 سورة يس.  [٢٢] ﴾َوَما ِِلَ ََّل أ

 .(الَِّذي َفَطَرين )من أين جئت؟ هللا خلقين 
 . ( َوِإلَْيِه تـ ْرَجع ونَ )ب على عملي  حاسَ وإىل أين أًن ذاهب؟ سوف أذهب إىل هللا أل  

 .هذا العامل؟ لعبادة هللا وأل خترَب ملاذا جئت إىل 
ملاذا أعبد هللا؟ من الطبيعي أن أعبد هللا الذي فطرين، فهذه طبيعة العالقة بني 

 .(َوَما يلَ اَل َأْعب د  الَِّذي َفَطَرين )يعبد العبد ربه وخالقه   :العبد وربه أنْ 
ْعبُُد َوَما ِِلَ ﴿آية واحدة مجعت جواب أهم ثالثة أسئلة حيار فيها البشر  

َ
 ََّل أ

ي َفَطَرِِن َوإَِِلِْه تُرَْجُعونَ  ِ  سورة يس. [٢٢]  ﴾اَّلذ
 فاإلسالم هو شرع هللا للعامل. 

ي ْسلم العبد نفسه هلل, فيخضع هلل وينقاد له ابلطاعة، وي ذعن واإلسالم يعين أْن  
 .خلالقه ومواله

وَُهَو ُُمِْسٌن َفَقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوِة  َوَمن يُْسِلْم وَْجَهُه إََِل اللذـِه  ﴿قال هللا تعاىل  
 سورة لقمان. [٢٢] ﴾الُْوْثَقٰ 
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

قُْل إِنذ  ﴿ العبودية هلل يف كل صغرية وكبرية يف حياتك، قال تعاىل  فاإلسالم يعين  
يَك َلُ   [١٦٢]َصَلِِت َونُُسِِك َوَُمْيَاَي َوَمَماِِت لِلذـِه رَِبِّ الَْعالَِمنَي   ِمْرُت    ََّل ََشِ

ُ
لَِك أ َوبَِذٰ

ُل الُْمْسِلِمنَي  وذ
َ
نَا أ

َ
 سورة األنعام. ﴾[١٦٣]َوأ

: كل شيء أفعله هلل، فأًن أصلي َصاَلِت َون س ِكي َوحَمَْياَي َوََمَاِت لِلَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
ىت أكون أقوى يف هلل، وأطيع والديَّ هلل، وأذاكر وأتعلم حىت أنفع الناس هلل، وأًنم ح

 الغد على ِفعل ما أمرين هللا به.
 مظاهر وعالمات التسليم هلل.  من أهمفهي عبودية هلل يف كل عمل، وهذه 

 ال ي شبعه إال اإلسالم...  ... اجلوع ملعرفة أهم ما يشغل نافاجلوع املعريف
 اإلحلاد ال يكفي إنساًنا يعلم أنَّه و لد ليموت.بينما 

دالئل صحة بعض  اإلحلاد، و   إشكاالتيف  علمية وعقلية  وجبة  الكتيب ميثل:  
 اإلسالم.

 ...بصيغة سؤال وجوابالوجبة و 
 .فهيا نبدأ على بركة هللا
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

 اإلحلاد هو: رفض االعتقاد أبية قوى غيبية. ج: 
 فامللحد ينكر اخلالق والنبوات والبعث.

 اإلحلاد يتطلب إمياًنا أعلى بكثري من اإلميان الديين. ج:

، بعكس اإلميان الديين  اطئةلكنه إميان مبين على الفروض املتومهة واخلياالت اخل
 وأولّيات عقلية وبراهني شرعية. نرصدها أبعيننااملبين على بديهيات فطرية وقطعيات 

 عليك ختيُّل اآليت:فحىت تُلحد  
صار كوًن مدهشاا من   ...الالشيء انضاف إىل الالشيء فصار شيئاا عظيماا  -أ

 أروع ما يكون ومبنتهى املعايرة الدقيقة واحلدود احلرجة.
الصدفة أنتجت احلدود احلرجة والثوابت الفيزايئية اليت جاء هبا الكون؛ يف   -ب

والالزمان   الالمكان  من  جاء  والكون  والزمان،  املكان  مها  الصدفة  أن شرطي  حني 
 وابلتايل من الالصدفة! 

العشوائية وبيئة األرض األوىل أنتجت احلياة وأنشأت الباكرتاي واإلنسان،   -ج
 شري يف قمة جربوته اآلن ال يستطيع أن ي نتج أبسط صور احلياة. يف حني أن العقل الب

كل القيم األخالقية اليت ن سلم بصحتها واليت يسري أغلبها يف اجتاه مضاد    -د
متاماا   املصلحة – للمادة  مستوى  على  وخسارة  مادايا  عبئاا  متثل  األصلية  فاألخالق 

 س

 س
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

 هي من معطيات املادة ومنتوجاهتا.  -الدنيوية
 .تبدأ يف اإلحلاد هذه احملاالت العقلية عليك أن تؤمن هبا حىت 

اإلحلاد  -ه مادي يف  يوجد مستند عقلي وال  أهل األرض   ال  إابدة  مينع من 
 مجيعاا.

 فالعامل املادي ال يعرف اخلطأ وال الصواب؟
 .  إذن تستوي إابدة أهل األرض مجيعاا إبحيائهم إحلادايا

 من علم  أو نقل  أو عقل    اإلميان أيضاا، لكن إميان بال أاثرة  فاإلحلاد مبناه على  
 .أو خ لق

 األدلة كثرية لكن نكتفي بدليلني:  ج:

 . دليل اإلجياد -1
 . واإلتقان دليل العناية -2

 :دليل اإلجياد يعين أنَّ  ج:
ِدث   َدث أي و جد بعد أن مل يكن موجوداا، البد له ِمن حم    : أي  ،كل شيء حم 

 .موِجد
 سبحانه.ما ال حصر له من األدلة على وجود اخلالق وبذلك يكون لدينا 

 س

 س
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

الكون هي   ذرَّة يف  إذ    دليلفكل  اخللق،  إىل على  قد ظهر  َدث  كل شيء حم 
 دليل على اخلالق املوِجد. :الوجود هو

،  اأزليا أو    اومتغري وليس دائما ارض  وأنت إذا نظرت إىل الوجود تبنّي لك أنه ع
  لتايل، واباله خالقا   وهذا جيعلك تقطع بعقلك أبنَّ غري مكتف  بذاته،    وابلتايل فهو

 . ينصرف نظرك إىل موجد العامل مبجرد النظر يف العامل
،  عامل واملوجودات من حولناولذلك ما أكثر آايت القرآن يف لفت النظر إىل ال

رِْض قُِل انُظُروا َماذَ ﴿قال هللا تعاىل 
َ
َماَواِت َواْْل   َعن  َوانلُُّذرُ   اْْليَاُت  ُتْغِن  َوَما ا ِِف السذ

 ورة يونس. س [١٠١] ﴾نَ يُْؤِمنُو َّلذ  قَْومٍ 
نُفِسِهم﴿وقال تعاىل  

َ
ُروا ِِف أ َولَْم َيتََفكذ

َ
ا  أ َماَواِت   اللذـهُ   َخلََق   مذ رَْض   السذ

َ
 َوَما  َواْْل

َجلٍ   بِاْْلَِقِّ   إَِّلذ   بَيْنَُهَما
َ
َسًّم   َوأ نَ   َكِثًْيا  َوإِنذ   مُّ  [٨]  ﴾لَََكفُِرونَ   َربِِِّهمْ   بِِلَقاءِ   انلذاِس   ِمِّ

 . الروم سورة
رِْض َوَما َخلََق اللذـُه ِمن ﴿ وقال تعاىل

َ
َماَواِت َواْْل َولَْم يَنُظُروا ِِف َملَُكوِت السذ

َ
أ

ءٍ   سورة األعراف. [١٨٥] ﴾ََشْ
َدث   دليل مباشر على املوِجد! هو:فكل شيء حم 

  :يعين أنَّ  واإلتقان دليل العناية ج:

رم مادي مت رصده أصغر ج  –كل شيء يف الوجود على اإلطالق من الكواركات  
 إىل اجملرات، حيمل درجة من درجات التعقيد الوظيفي. -ي شكل الب ىن الذرية

 س
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

 أي يؤدي وظيفة متخصصة ومهمة حمددة.
 وكل تعقيد وظيفي يف الطبيعة هو مرتبة زائدة على جمرد الوجود.

 فالوجود مرتبة.
 مرتبة زائدة على جمرد الوجود.  ، هووالتعقيد داخل الشيء املوجود 

 ليؤدي وظيفة حمددة. وكل ما حولك م صمم بشكل معني 
ا وظيفياا.   إذن كل ما حولك حيمل تعقيدا

 دليل صنع وإجياد. هو والتعقيد الوظيفي
 إذن البد من موِجد.

 .اوظيفيا  ا تعقيدَ  ميثل مثال ذلك "املصباح": هذا
 فاملصباح الكهريب يتكون من: 

 . فتيلة -1
 . يوصل الكهرابء للفتيلة :سلك من الرصاص -2
 .حيمي الفتيلة وال يتعامل معها وال مع الكهرابء :غاز خامل  -3
 .مينع دخول اهلواء أو خروج الغاز اخلامل وإال الحرتقت الفتيلة :ججا ز  -4
 توصل املصباح ابلدواية وتكون مساراا للتيار الكهريب.  :قاعدة املصباح -5

هنا املصباح الكهريب نظام به تعقيد ال ميكن تبسيطه، وابلتايل فيه داللة عقلية 
 . أولية تفيد الصنع املتقن

الذي ينفي الصنع املتقن عن املصباح أو يفرتض ظهوره ابلصدفة هو  الشخص  
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 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

 املطالب ابلدليل على ذلك! 
امل َصنع  املصباح فالذي  وفائدة  ومساراهتا  الكهرابء  معىن  متاماا  يعلم  صباح 

وحساسية الفتيلة، ولذا وجود املصباح داللة مباشرة على أن له صانع متِقن، وليس 
 ضرب عشواء جملرد أن هناك مصابيح خمتلفة يف شكلها متاماا عنه!

اإلنسان وبنفس الدرجة من االستدالل العقلي جند أن الشيء املعقد وظيفياا مثل  
 له موِجد صانع.

 .مكوًنت.. 5املصباح يتكون من 
 .ن يف كل خلية من خالايهكوِّ مليار م   4اإلنسان يتكون من بينما 

و مكوِّ   مليار  4 احلي،  الكائن  وظائف  يشكلون  "حرف"  تسمىهي  ن   :اليت 
 وتقبع هذه احلروف يف نواة كل خلية من خالايك.   DNAلـاجلينوم أو ا  الشفرة الوراثية أو

مكوًنت اخلاصة ابملصباح هلا صانع وأنت ليس لك صانع   5لـا  ظننت أنَّ   فإذا
 فهذه مشكلتك أنت. 

ْم ُهُم اْْلَاِلُقونَ ﴿
َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ ََشْ

َ
 سورة الطور. [٣٥] ﴾ أ

وال يف الذرة وال يف وكل شيء حولك فيه تعقيد، وال يوجد شيء يف الطبيعة  
 على اإلطالق بدون قدر من التعقيد الوظيفي.األفالك وال يف داخل جسدك 

يف كل شيء    هي أمور موجودة  لكل ذرة وكل ج سيمالوظيفة  فالتعقيد الوظيفي و 
 يف الكون.

تعاىل   هللا  َماوَ ﴿قال  السذ َخلِْق  ِِف  َوانلذَهاِر إِنذ  اللذيِْل  َواْخِتَلِف  رِْض 
َ
َواْْل اِت 

اٍء  مذ ِمن  َماِء  السذ ِمَن  اللذـُه  نَزَل 
َ
أ َوَما  انلذاَس  يَنَفُع  بَِما  اْْلَْحِر  ِِف  الذِِت ََتِْري  َوالُْفلِْك 
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ا يِف  َوتَْْصِ َدابذٍة   ِّ
ُكِ ِمن  ِفيَها  َوَبثذ  َمْوتَِها  َبْعَد  رَْض 

َ
اْْل بِِه  ْحيَا 

َ
َحاِب  فَأ َوالسذ َياِح  لِرِّ

رِْض َْليَاٍت ِلَِّقْوٍم َيْعِقلُونَ 
َ
َماِء َواْْل ِر بنَْيَ السذ  سورة البقرة. [١٦٤] ﴾الُْمَسخذ

ا؛   واآلايت يف ذلك كثرية جدا
ْْلَاِب ﴿وال يتذكر إال من يستخدم عقله  

َ
ولُو اْْل

ُ
ُر إَِّلذ أ كذ سورة آل   [ ٧]  ﴾َوَما يَذذ

 عمران. 
 ائفووظ ضبط  نظر يف  و   (دليل اإلجياد)لوجود  عقله ونظر يف افمن استخدم  

 بصحة داللة املوِجد عقالا!سيقطع  (واإلتقان دليل العناية)املوجودات 

 هنا مشكلتان:  ج:

ه ال يوجد دليل واحد رصدي على انتقال نوع من الكائنات أنَّ   األوىل: املشلكة  
نوع  آخر إىل  أتى من  ،  احلية  اإلنسان  املهولة أبنَّ  القفزة االفرتاضية  فضالا عن هذه 

 كائنات أولية.
وينكر علينا  فرتاض املعدوم من أي دليل مباشر  فكيف للملحد أن يؤمن هبذا اال

 الديين؟ ستدالل العقلياال
 Minimum geneطبقاا لنظرية احلد األدىن من اجلينات    املشلكة اثلانية: 

set concept    200ال مي كن لكائن حي مهما كانت بساطته أن ينزل إىل أقل من 
 . جني

احلد األدىن من اجلينات هو: القدر األدىن من اجلينات الذي ال حييا كائن حي و 

 س
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 بدونِه! 
فلن يكون هناك كائن حي لو قلَّ عدد اجلينات عن احلد األدىن مبقدار جني   

 واحد.
ت شفر    الوراثية  عدد كبري من الشفراتواجلني هو شريط معلوماِت حيتوي على  

 املعلومات.
هناك حدٌّ أدىن من اجلينات الزم للحياة حبيث: تشفر جمموعة من هذه اجلينات  ف
أخرى ت شفر للغذاء، جينات  ، وجمموعة  -ألنه ال حياة للكائن احلي بدون طاقة -للطاقة  

 ة، وهكذا!وجينات أخرى تشفر للتكاثر، وغريها تشفر للوظائف األساسية للحيا
قام العلماء حبساب احلد األدىن من اجلينات الالزم للحياة، وقرَّروا أهنا ال ميكن  

 أن تقل عن مائيت جني. 
فنرت   مؤسسة كريج  توصَّلت  من   Craig Venterوقد  األدىن  احلد  أنَّ  إىل 

 (1) .اجلينات ال يكون أقلَّ من ثالمثائة واثنني ومثانني جيناا
وهي أدق كائن حي موجود    Mycoplasmaوقد وجد العلماء أن امليكوبالزما  

 جني.  468على وجه األرض على اإلطالق، لديها 
رَّد نظام مادي، فنحن حباجة إ ىل أْن نبدأ لو كان األمر مادةا فحسب، والعامل جم 

 من الصفر جني، إذا أردًن املرور من اهليدروجني إىل اإلنسان!

 
(1) J. Craig Venter Institute (JCVI) conducted a study to find all the 

essential genes of M. genitalium through global transposon 

mutagenesis. As a result they found that 382 out of 482 protein 

coding genes were essential. 
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لكن العلم ُيربًن أنَّه ال يوجد شيء ي سمَّى صفر جني، أو واحد جني، أو حىت  
مائة جني، العلم يقول: إنَّنا حباجة إىل جمموعة عمالقة من املعلومات كحد أدىن، وإال 

 البداية.ملا ظهر الكائن احلي من 
 فليس هناك يف الطبيعة شيء بدائيٌّ، بل كل منظومة بدأت إبهبار مستقل! 

وسيبقى اإلهبار يف النظام املعلوماِت الذي ي شفر للكائنات قبل أن تظهر، سيبقى  
 هذا اإلهبار دوماا َحَجر عثرة يف وجه اإلحلاد، َحَجر عثرة يف وجه م نكري اخللق اإلهلي!

تلك املعلومات املوجودة داخل نواة كل –مة متخصصة  مليار معلو   4  فأنت أمام
 .إلنتاج وظائف حيوية دقيقة -خلية من خالايك

، لكن أتت نظرية  ن هناك كائنات بدأت من الصفر جنيفامللحد كان يتخيل أ
 احلد األدىن من اجلينات لتقضي على هذا احللم.

ظهرت   احلية  وإالفالكائنات  األوىل،  اللحظة  منذ  وظيفياا  ظهرت معقدة  ما   
 ابتداءاا. 

 األمثلة ال حصر هلا.  ج:

 وال تسعها دواوين األرض. 
ا ﴿ ْْبٍُر مذ

َ
أ ُه ِمن َبْعِدهِ َسبَْعُة  قَْلٌم َواْْلَْحُر َيُمدُّ

َ
رِْض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
نذَما ِِف اْْل

َ
أ َولَْو 

 .لقمان سورة [٢٧] ﴾ َحِكيمٌ  َعِزيزٌ   اللذـهَ  إِنذ  اللذـهِ نَِفَدْت ََكَِماُت  
ا هبذه احلقيقة.سنعلم فكل ذرة يف الكون هي دليل عناية عِلمنا اليوم أو   غدا

 س
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يفرزه البنكرايس بنفس مقدار السكر   -هرمون هضم اجللكوز  –فاإلنسولني   -أ
 الذي أكلته.

قوة ضخ القلب للدم تتعادل مع الطاقة اليت تتاجها العضالت حبسب   -ب
 اجلهد املبذول. 

 صمامات معدتك لئال يرجع الطعام إىل فمك فتتأذى. -ج
 صمامات اإلخراج لئال تتأذى ثيابك يف كل حلظة.  -د
عظام مججمتك ال تلتحم حىت تنزل من بطن أ مك آمناا بسهولة  وي سر،   -ه

تحمة ملا نزلت من بطن أمك إال بعد تكسرها، وال يكتمل منوها  ألهنا لو كانت مل
 حىت يكتمل منو خمك.

–كل حماور أعصابك واليت تنقل اإلشارات الكهربية م غطاه بطبقة عازلة    -و
، لئال تشرد اإلشارة الكهربية أو تضيع  -كما نفعل حنن اآلن مع األسالك الكهربية  

 أو تسبب لك إزعاجاا. 
لسقط    -ز وإال  الثانية  ألف كيلو مرت يف  بسرعة  النواة  يدور حول  االلكرتون 

داخل النواة بفعل قوة التجاذب مع النواة املوجبة والهنار الكون قبل أن يبدأ، وهذه 
 هي السرعة املثالية لتشكل الذرة.

% من كتلة اهليدروجني    0.007عندما تلتحم ذراتن من اهليدروجني فإن    -ح
% ، فإن 0.007% بدال من  0.006قة، ولو كانت هذه الكتلة هي  تتحول إىل طا

الربوتون لن يلتحم ابلنيوترون، ولظل الكون جمرد هيدروجني فحسب، وملا ظهرت ابقي  
  %،0.007% بدالا من  0.008العناصر، ولو كانت الك تلة املتحّولة إىل طاقة هي  

تفاء اهليدروجني فوراا من  ألصبح االلتحام سريعاا للغاية، األمر الذي سيؤدي إىل اخ 
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 %.0.008% و 0.006الكون، فتستحيل معه احلياة، فالرقم يلزم أن يكون بني 

اإللكرتون    -ط النيوترون 0.2متثل    Electron massكتلة  من كتلة   %
Neutron mass.وهذه هي الكتلة القياسية لتكوين الذرَّة ،- 

الضوء وتتجه اجلذور حنو   -ي مباشرةا حنو مصدر  اإلنبات  بعد  الرباعم  تتجه 
اليت تتاجها   املعلومات  للضوء، وكل  مفرطة  الرباعم حبساسية  تتمتع  األسفل حيث 
للقيام بوظيفتها توجد م شفرة داخل البذرة، وهناك هرموًنت تتحكم يف النمو العلوي  

 يضاا مشفرة داخل البذرة.واجلانيب للنبتة ويف اجتاه اجلذور وكلها أ
اجلافة اليابسة عدمية الطعم  أنت أتكل الفاكهة اللذيذة مث ترمي البذرةبينما    -ك

ا عنك،   رر جيناهتا حيث متنحك سمحت  أنت هبذا بعيدا  الفاكهة  لتلك الفاكهة أن مت 
في جيناهتا  بينما هي  لذيذاا   طعماا  يف قلب بذرة جافة ملساء غري    -أصل حياهتا-خت 

حني تتوفر الظروف املناسبة  األرض حىت تبدأ  ، فما أن تلقي هبذه البذرة على  مغرية لك
فيها من   مبا  الفاكهة  ، كل هذا حيدث يف  وجذوروأغصان  فروع  يف تشكيل شجرة 

 نبااتت ال تعي شيئا.
املعلومة  -ل ضبط  الذي  الصماء،   َمن  البكماء  الفاكهة  وَضَبط كمية لتلك 

 الس كر هبا حبيث تروق لك؟
َمن الذي جعل البذرة غري مقبولة وغري م ستساغة، حىت تزهد فيها وتلقيها مث:  

ا؟   بعيدا
َمن الذي شحن البذرة ابملعلومات الوراثية الكافية لتخليق نبتة جديدة بكل  مث:  

 تفاصيلها ووظائفها؟ 
اليت حنيا يف نعيمها    Inertiaتبنيَّ لنا مؤخراا أنَّ: القصور الذاِت أو الَعطالة    -م
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 هي نتاج كتلة الكون ككل.
 ما معىن: القصور اذلايت؟  

 لو أنك تركب سيارة وفجأةا السيارة توقفت، ما الذي حيص ل؟
 تندفع لألمام! أليس كذلك؟

 العطالة أو القصور الذاِت. هذه هي
أبسط نسمة   ت لو كان القصور الذاِت يف عاملنا أقلَّ َما هو عليه اآلن الستطاع

أنواع   الصخور، ويف عامل كهذا نكون معرضني ابستمرار لقصف كل  هواء أن ترك 
 األشياء!

 ( 1)ولو كانت العطالة أكرب َما هي عليه اآلن ملا استطعنا حىت تريك أصابعنا.

 .وقف قوة القصور الذاِت أو الَعطالة على الكتلةوتت

واألمر الذي أدهش الفيزايئيني أن كتلة جَمرَّة درب التبانة، اجملرة اليت تتوي على 
ابملليون، بينما كتلة    0.1جمموعتنا الشمسية، ال تشارك يف ضبط العطالة إال بنسبة  

 ابملليون. 0.001األرض ال تضبط العطالة إال بنسبة 
الة املثالية اليت حنيا على مثارها، واليت من خالهلا منارس كل أنشطتنا، هي فالعط

 .نتاج جمموع طاقة الكون ككل 

رَْض َوَما بَيْنَُهَما بَاِطًل ﴿
َ
َماَء َواْْل يَن َكَفُروا  َوَما َخلَْقنَا السذ ِ فََويٌْل   َذٰلَِك َظنُّ اَّلذ

يَن َكَفُروا ِمَن انلذارِ  ِ  سورة ص.  [٢٧] ﴾ِلَِّّلذ

 
(1) Nature's Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the 

Universe, Michael Denton. 
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 ( 1)وكلما توسَّع العلم، ظهرت عجائب احلكمة ودقائق اخللق! 
 لو ذهبنا للعني: مث ماذا  -ن

ُ َعيْننَْيِ ﴿تلك النعمة اليت ال ت قدر بثمن  لَْم ََنَْعل لذ
َ
 سورة البلد. [٨] ﴾أ

 فدقة العني توازي: ََخْسمائة وستة وسبعني ميجا بيكسل.
 العامل. وتتوي العني على أنقى عدسة يف 

وحجم املستقبل الضوئي يف الشبكية ال تتجاوز مساحته نصف ملليمرت مربع،  
 ومييز هبا بني عشرة ماليني درجة لونية أببعادها املختلفة، إنَّه إعجاز وخلق إهلي مبهر.

وعندما تنظر لشيء  أمامك ويسقط الضوء على شبكية العني، فإنه تصل يف 
معقدة تـ وَِّلد يف األخري تياراا كهربياا، ينتقل هذا  هذه اللحظة عدة عمليات كيميائية  

التيار من شبكية عينك إىل دماغك عرب أسالك عصبية، والدماغ هنا يقوم بتفسري  
تردد هذا التيار الكهريب على أنه رؤية، وكأن الدماغ ميتلك قاموساا متكامالا مسبقا  

ول التيار الكهريب الذي وصل إليه إىل رؤية ملا أماَمك  . حي 
 شيء مدهش لو فكرمت فيه! 

مظلم    ختيل: عظمي  داخل صندوق  يقبع  املخ  هو    –هذا  املظلم  الصندوق 
 .-اجلمجمة

 وال يصل ملِخك إال تيارات كهربية. 
 فكيف يفسر املخ هذا التيار على أنَّه رؤية؟

 
ناقَش هذه املسألة باتلفصيل مايكل دانتون ِف كتابه: قدر الطبيعة، والكتاب مرتجم من   (1) 

 إصدارات دار الَكتب.
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 كيف أعطاك الرؤية؟
 هذا اإلعجاز حيصل يف حلظة مبجرد أن تفتح عينيك وتنظر!

 ابلنسبة للسمع:ونفس األمر 
حيث تدخل موجات الصوت إىل طبلة أذنك، فت حوهلا طبلة األذن من موجات 
ا  إىل حركة ميكانيكية، مث تنتقل هذه احلركة امليكانيكية عرب ثالث عظمات صغرية جدا

 داخل األذن الوسطى إىل األذن الداخلية واليت توهلا إىل تيار كهريب. 
ن من األذن الداخلية إىل املخ، ليبدأ املخ يف هذا التيار الكهريب سوف ينتقل اآل

 متييز هذا التيار الكهريب إىل أصوات فتسمع الصوت!
ن ُبُطوِن ﴿كل هذا جيري أيضاا يف أقل من جزء من الثانية   ْخرََجُكم ِمِّ

َ
َواللذـُه أ

 
َ
َواْْل بَْصاَر 

َ
َواْْل ْمَع  السذ لَُكُم  وََجَعَل  َشيْئًا  َتْعلَُموَن  ََّل  َهاتُِكْم  مذ

ُ
 لََعلذُكمْ   فْئَِدةَ أ

 .النحل سورة [٧٨]  ﴾تَْشُكُرونَ 
ختيل أنَّ املخ تصل إليه كل حلظة آالف اإلشارات الكهربية من العني واألذن 
واللمس والتذوق والشم، ومن أعضاء اجلسم املختلفة ليميز بني كل هذه االشارات 

يَن ِمن ُدونِهِ ﴿بدقة من أعجب ما يكون   ِ ُروِِن َماَذا َخلََق اَّلذ
َ
َذا َخلُْق اللذـِه فَأ ـٰ   بَِل   َه

الُِمونَ  ِبنيٍ  َضَللٍ  ِِف  الظذ  .لقمان سورة [١١] ﴾ مُّ
ءٍ ﴿ ْتَقَن ُكذ ََشْ

َ
ي أ ِ  .النمل سورة [٨٨]  ﴾َتْفَعلُونَ  بَِما  َخِبْيٌ  إِنذهُ  ُصنَْع اللذـِه اَّلذ

صي نعمة واحدة من نعم هللا؟   من هذا الذي حي 
 َفِكر يف كل َمفِصل يف جسدك ويف كل عظمة تتيح لك احلركة بقدرها!

َفِكر يف املفاصل امللساء اليت تتيح لك احلركة بال احتكاك بني العظام وال آتكل، 
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 هذه املفاصل اليت أودع هللا فيها سائل كالشحم الذي يوضع يف مفاصل اآلالت!
 َفِكر يف نعم هللا متأمالا شاكراا ألنعمه سبحانه.

تصى   ال  هللا  اللذـَه  ﴿نِعم  نذ 
َ
أ تََرْوا  لَْم 

َ
ِِف  أ َوَما  َماَواِت  السذ ِِف  ا  مذ لَُكم  َر  َسخذ

َوَباِطنَةً  َظاِهَرًة  نَِعَمُه  ْسبََغ َعلَيُْكْم 
َ
َوأ رِْض 

َ
 بَِغْْيِ   اللذـهِ   ِِف   ُُيَاِدُل   َمن  انلذاِس   َوِمنَ   اْْل

ِنْيٍ  ِكتَاٍب  َوََّل  ُهًدى  َوََّل  ِعلْمٍ   قمان. ل سورة [٢٠] ﴾مُّ

عدم وجود أشياء متقنة يف الكون على حد تعبري امللحد ال ينفي وجود    ج:

 اإلتقان. 
 الكون.فهو بذلك يؤكد وجود اإلتقان يف 

 فلو مل يكن مثة إتقان أصالا ملا أدرك امللحد وجود أشياء غري متقنة. 
 فكيف تتحدث عن عيب يف التصميم يف عامل بال تصميم؟

أما ما يصفونه أبنه غري م تقن فهذا قصور يف العلم أو قصور يف إدراك احلكمة 
 من األشياء.

فيه مصائب، تقع  متقن فال  الكون  أن  يقولون  أنَّ   فاملؤمنون ال  يقولون    :وإمنا 
 الكون متقن فال يقع فيه شيء بال غاية.

وموقف امللحد شبيه مبن ينفي االتقان عن مركبة الفضاء لوجود كمية ضخمة 

 س
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 ( 1) من املواد البرتولية فيها واليت قد ت فجر املركبة يف أية حلظة!
 
ا
 لنصري آهلة؟ ن صمما، وحنن مل أو أزليا  أبدايا  اوالعامَل مل ي صَمم ليكون عامل

والشر   ابخلري  لنبتلى  م صممون  حنن  َواْْلَ ﴿ بل   ِِّ بِالّشذ فِتْنَةً َوَنبْلُوُكم   َوإَِِلْنَا   ْْيِ 
 .األنبياء سورة [٣٥] ﴾تُرَْجُعونَ 

 . واملشيئة اإلهلية يف إطار احلكمةفتنة تدور كل اخلري والشر و و 

هذه   ،هناك قاعدة أّسس هلا علماء اإلسالم منذ أكثر من ألف عام  تقريباا  ج:

 (2)ني يؤدي ابلضرورة إىل عدم وقوع األفعال".: "التسلسل يف الفاعلِ القاعدة تقول أنَّ 
وجود أكثر من خالق، ويف هذا السؤال عندًن حضارة   :التسلسل يف الفاعلني أي

تسلسل يف   ذاأخرى وحضارة سبقتها أنتجتها وحضارة سبقتهم أنتجتهم وهكذا، فه
 ني. اخلالقِ 

 هذا التسلسل يؤدي ابلضرورة إىل عدم وقوع أفعال.
 عدم ظهور خملوقات مثل الكون واإلنسان وغريهم.  :أيع أفعال عدم وقو 

 ني يؤدي إىل عدم ظهور الكون والوجود. فالتسلسل يف الفاعلِ 
إحدى احلضارات يتوقف ظهورها على حضارة أخرى أنشأهتا واحلضارة   فلو أنَّ 

 
 ظاهرة نقد ادلين ِف الفلسفة اْلديثة، د. سلطان العمْيي، رسالة دكتوراة. (1) 

 ادلين ِف الفلسفة اْلديثة، د. سلطان العمْيي، رسالة دكتوراة.ظاهرة نقد  (2)

 س
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األخرى يتوقف ظهورها على حضارة سابقة عليها أنشأهتا وهكذا إىل ما ال هناية، فلن  
 ء. شيأي  تظهر هذه احلضارة وال اليت تسبقها وال اليت تسبقهما ولن يظهر الوجود وال  

ألن كل حضارة يتوقف ظهورها على حضارة سبقتها وهكذا وابلتايل لن تظهر 
 أي حضارة ولن يظهر أي شيء.

 فالبد من خالق أول أزيل أوجد كل شيء!
لن  ف  وكل حلقة يف السلسلة تعتمد على اليت قبلها،  فلو كان تسلسل ال هنائي

ألن الفاعل سيتوقف وجوده على فاعل يسبقه    ،توجد خملوقات وال خلق وال موجودات
 . ، وابلتايل لن يوجد أي شيءوسابقه يتوقف على سابق هلما وهكذا

 البد أن تتوقف السلسلة عند حد.ف
 وهنا جنزم ابخلالق األول الذي ال يسبقه شيء!

بعض   القوانني تكفي خللق الكون وظهوره، وقد اعتمد  يفرتض امللحد أنَّ   ج:

  وبغض النظر عن سقوط  لظهور الكون،  " وأنَّه كاف  قانون اجلاذبية كرة " امللحدين على ف 
َمن الذي   وأ هذا الزعم ذاتياا مبجرد التفكري يف مصدر قانون اجلاذبية، أو َمن الذي قننه  

 أعطاه صفة التدخل وإظهار األثر؟
دحرجة ؤدي إىل  ين اجلاذبية ال  انو ق  بغض النظر عن هذه البديهيات األولية فإنَّ 

 كرة البلياردو! 

 س
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 جز عن أي شيء بدون ظهور الشيء. فالقانون وحده عا
ركها إذا ظهرت وض ربت بعصا  فقانون اجلاذبية لن ي نتج كرة بلياردو وإمنا فقط حي 

 البلياردو. 
 مستقالا وإمنا هو وصف حلدث طبيعي. فقانون اجلاذبية ليس شيئاا 

ّرِك كرة البلياردو دو  ن قوة تضغط على عصا البلياردو وتركها  وقانون اجلاذبية لن حي 
 لياردو ويظهر أثر قانون اجلاذبية. وهنا فقط تتحرك كرة الب

البلياردو وعصا ين اجلاذبية  انو لكن امللحد يفرتض أن وجود ق كفي خللق كرة 
 ! البلياردو ودحرجة الكرة

 ؟ قانونأم ال  الق: اخليف سبب ظهور هذا الكون  أيهما أكثر قرابا من العقل واملنطق
 حرتاق الداخلي يف موتور السيارة لن ختلق موتور سيارة. قوانني االفوابملثل 

اال قوانني  أضفنا  لن ولو  أيضاا  املوتور  فإن  السيارة  موتور  إىل  الداخلي  حرتاق 
قبل ذلك  يعمل، فالبد من البنزين الذي يعطي طاقة، والبد من شرارة االحرتاق والبد  

 حرتاق الداخلي ويعمل املوتور!وهنا فحسب تظهر قوانني اال ،من وجود املوتور
فليس من العقل افرتاض أن قوانني االحرتاق الداخلي تكفي خللق املوتور وشرارة 

 االحرتاق والبنزين والسائق والطريق.
لت ابلقانون  االكتفاء  يف فففكرة  للعقل  تنتمي  ال  فكرة  هي  الكون  ظهور  سري 

  يء.ش
ي شرحناه يف دخلنا يف تسلسل الفاعلني الذه الفكرة لو افرتضناها ست  مث إن هذ

إجابة السؤال السابق، فمن الذي خلق هذا القانون ومن الذي أوجده، ولو زعموا أنه  
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قانوًنا آخر سندخل يف تسلسل الفاعلني الذي يقضي بعدم ظهور أي قانون أو أي  
 موجودات.

القول ابلصدفة هو جهل أبصول االحتماالت؛ ألن الصدفة هلا شرطان   ج:

 ال ينفكان عنها.
 ومها: الزمان واملكان. 

 فالصدفة تشرتط زمان تقوم فيه إبحداث أثرها. 
 مفعوهلا.   فيه إبنتاجوتشرتط وجود مادي مكاين تقوم 

بدور   نقول  الالزمان فكيف  من  جاء  أن كوننا  مع  الكون،  إجياد  للصدفة يف 
 والالمكان؟ 

 كيف يظهر أثر الصدفة دون ظهور الصدفة نفسها؟ 
كيف ت عطي الصدفة أثراا قبل وجودها ووجود الزمان ووجود املكان اللذان مها  

 شرطا الصدفة األساسيان؟ 

 س
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ل  ج: احلراريةطبقا  للديناميكا  الثاين   Second Law of لقانون 

Thermodynamic  .يستحيل أن يكون الكون أزلياا 
 :نضرب هذا املثال لشرحه ولتبسيط هذا القانون

فإن احلرارة تنتقل من املاء الساخن    ،لو كان عندك كوب ماء ساخن يف الغرفة
، هذا هو القانون إىل جو الغرفة حىت تعادل درجة حرارة الغرفة درجة حرارة الكوب

 الثاين للديناميكا احلرارية، حيث تسري الطاقة من األعلى إىل األدىن طوال الوقت.
يف كل حلظة منذ ظهور الكون، حىت   كل شيء يف الكونحيصل يف  هذا القانون  و 

حرارة كل شيء يف الكون سيحدث  وحني تتساوى  تساوى حرارة كل شي يف الكون،  ت
 4املوت احلراري للكونما يعرف بـ: 

 Thermal Death of Universe  . 
، لكن -ميت حرارايا –اآلن    الو كان الكون أزلياا لكان املفرتض أن يصبح متوقفا ف

االنرتويب القصوى، ومل يصل للموت احلراري  يف الواقع الكون اآلن يف حالة أقل من  
 .له بداية اثبتة ظهر معها الزمان واملكان، إذن هو ليس أزلياا بل بعد

عند احلد األدىن من األنرتويب، وهذا بدأ  الكون   ت طبقا لنفس القانون أنَّ ب  وقد ثَـ 
 .-م بدَع–على غري مثال  سابق كان حدوثه   يعين أنَّ 

 جانب بينما اإلحلاد يف جانب آخر متاماا. فهذا قانون علمي يف 

 س
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 أوالا: اخلالق ال تنطبق عليه قوانني خملوقاته وهذا بديهي. ج:

 وإال لقلنا: َمن الذي طبخ الطباخ؟ 
 َدهن الدّهان؟ وَمن الذي 

فاخلالق من البديهي أنه موِجد الزمان واملكان فال تنطبق عليه قوانني هو الذي  
 أوجدها سبحانه!

لَيَْس َكِمثِْلِه ﴿اثنياا: كل َشْيء  حادث له حمِدث، هذا صحيح؛ لكن اخلالق  
ءٌ   سورة الشورى.  [١١] ﴾ََشْ

 ؟ فكيف نقول َمن الذي خلقه -بل هو أزيل –اثلثاا: اخلالق ليس حادث 
رابعاا: البد أن يكون اخلالق أزلياا واجب الوجود وإال لدخلنا يف مشكلة "التسلسل 
يف الفاعلني الذي يؤدي ابلضرورة إىل عدم وقوع األفعال" وهذا ما شرحناه قبل قليل  

 ابلتفصيل، فالبد أن يكون اخلالق واجب وجود أول أزيل سبحانه.

اإلنسان إذن  امللحد يضع افرتاضاا متهافتاا فيقول: مبا أن الكون ضخم،    ج:

 !ليس مركزاا يف هذا الكون

 س

 س
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أن املزارع شاسعة وصاحب ها حجمه صغري هذا االفرتاض مبينٌّ على مقدمة: مبا  
 جدًّا ابلنسبة هلا إذْن: هو ليس بصاحِبها!

 ليس األمر ابحلجم إطالقاا.
واألخالق اليت بال حجم مادي هي املعيار األكرب يف التفاض ل بني أعظم الناس  

 وأحقر الناس. 
 فالناس يوزنون أبخالقهم.

 فقضية األحجام ليست معياراا!
املثال: لو أنَّ عندًن َمِلكاا وهذا امللك أوصى البنه ببعض ودعوًن نضرب هذا  

، هل ميكن أن أيِت معرتٌض ويقول: كيف  الوصااي والنصائح، وَكتب له يف ذلك كتاابا
يهتمُّ اببنه الذي ال   أنْ   مللك ميلك ماليني األفدنة واألراضي الشاسعة اليت ال حصر هلا

 هذا امللك من األراضي واألفدنة؟  يبلغ حجمه ووزنه واحد على مليون َما ميلك 
 وهلل املثل األعلى.

؟  هل هذا اعرتاض معقول أصالا
 فالقضية ليست ابحلجم وال ابلوزن.

مث أليس هذا الكون بدأ من ن قطة أصغر من رأس الدبوس مبليارات املرات كما 
 ؟ عامليقرر كل فيزايئي ال

 إذْن احلجم نسيبٌّ.
 ُيلق هللا  ما يشاء ابلكيف الذي يشاء؟ مث ما الذي يضري امللحد أن 

 هل اإلله يعاين من نقص يف املوارد حىت ي نفق بقدر احلاجة؟
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 تعاىل هللا عن ذلك.
 هذا الكون؟يف مركزاا منثل لكن هل حنن ابلفعل 

 .نعم أنت أيها اإلنسان: مركز هذا الكون ابلتكليف اإلهلي
 .الدِّين :والتكليف اإلهلي هو

 الذي أنت مطاَلب أبدائه. االختبار األعظم  ها، وهو  تَ اليت محل  هو األمانةفالدين  
 هذا الكون، يف  مركزاا  فأنت أيها اإلنسان مطالب ابلعبودية هلل تعاىل وهبذا تكون  

 ابلتكليف اإلهلي.ال حبجمك وال بقوتك وال بقدراتك وإمنا فأنت مركز هذا الكون 
 . لى اإلميان والكفرالقادر عوأنت القادر على فعل اخلري وترك الشر... 

 كلنا يعلم أنه م كلَّف، سواءا شئنا أم أبينا! ف
الكل يعلم أنه م كلَّف ويشعر ابلتكليف اإلهلي، ويعاين   والالأدري  امللحد واملؤمن

افعل اخلري وال تفعل    ...َوْخز الضمري األخالقي، ويعرف أنَّ بداخله: افعل وال تفعل
، كلنا يعلم من واقع نفسه أنه م    طاَلب!الشرَّ

 فنحن يف مركز هذا الكون تكليفيًّا!
أيضاا حنن يف مركز هذا الكون إدراكيًّا ومعرفيًّا، فنحن ندرك ونعي ونعقل ونعرف 

ا  . حقيقة وجودًن، وحقيقة الكون من حولنا، ونفهم معىن وجودًن جيدا
كلفون احملاَسبون!

 
طالبون املآخذون امل

 
 فنحن امل

درِك  
 
امل الكائن  حنن  وحنن  لإلتقان،  املدرك  الكائن  حنن  بعناية ،  اإلعداد  لروعة 

على   متاماا  نَقدر  حنن  ابلتكليف،  الكفر  أو  به  ما ك لف  تنفيذ  على  القادر  الكائن 
 االختيار، حنن نَقدر على اإلميان والكفر. 
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رِْض وَ ﴿  فنحن يف مركز هذا الكون
َ
َماَواِت َواْْل َمانََة لََعَ السذ

َ
بَاِل إِنذا َعَرْضنَا اْْل اْْلِ
نَسانُ  ْشَفْقَن ِمنَْها وَََحَلََها اْْلِ

َ
ن ََيِْملْنََها َوأ

َ
بنَْيَ أ

َ
سورة    [٧٢]  ﴾إِنذُه ََكَن َظلُوًما َجُهوًَّل   فَأ

 .األحزاب

 ما َعالقة وجود كواكب كثرية بنقد دليل اإلتقان؟ ج:

 القضية ليست مواداا أوَّلية. 
ليس مبا أنين يف غابة مليئة بكافة اخل ضر والثمار واحليواًنت، ليس معىن ذلك أن  
موادَّ  ليست  فالقضية  ؛  إًنء طعام مطبوخ شهيّ  الغابة  أمامي فجأةا يف وسط  يظهر 

 أوَّلية!
تواف ر   معىن  ليس  أجد أيضاا  أنين  ا  أبدا معناه  ليس  العامل،  صحاري  يف  الرمال 

املعاجلات الرَّْقمية والشرائح اإللكرتونية اليت ت صنع من الرمال، حويل يف كل مكان يف  
 الصحراء!

 .Know howفالقضية ليست مواداا أولية؛ القضية ص نع وإتقان 
ذا اإلتقان ليس جمرد وجود جمموعة كواكب تكون كافية ألن يظهر بينها كوكب هب

 كاألرض.
ءٍ ﴿ القضية إتقان وخلق وص نع   ْتَقَن ُكذ ََشْ

َ
ي أ ِ  سورة النمل.   [ ٨٨]   ﴾ ُصنَْع اللذـِه اَّلذ

 فوجود كواكب أخرى كثرية ال يربر إطالقاا وجود حياة على كوكب األرض.

 س
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يربر   ال  أخرى  وراثيةوجود كواكب  مليارات حرف   بداخلك  شفرة  أربعة   من 
 ضبط كل وظائفك وأعضائك وهرموًنِتك بضبط  مبهر  قبل أن توجد أنت بنفسك! ت

 . فاحلياة معلومة وليست مبادَّة
ا يعمل و  لو صعدًن أًن وأحد امللحدين على أحد الكواكب واكتشفنا جهازاا م عقدا

هلذا اجلهاز جملرد    بضبط  مبهر ، وحىت لو مل نفهم وظيفته بعد ، هل ميكن إنكار الصانع
 ضخامة حجم الكوكب الذي حنن عليه؟

طاَلب ابلدليل وليس 
 
وِجد هو امل

 
والذي ينكر هذه البداهة العقلية الذي ي نكر امل

ثِبت! 
 
 امل

طالب ابلدليل وليس املؤمن!األنيق هو  امللحد يف هذا الكون املبهر
 
 امل

"كونتاكت امسها  رواية  ساغان  كارل  الالأدري  امللحد  كتب  مرة    ذات 
Contact .حيكي فيها كيف أنَّ العلماء يبحثون عن ذكاء خارج األرض ،" 

اكتشف العلماء  سلسلة طويلة من األرقام األوَّلية قادمة من   اخليالية  ويف الرواية
دَّدة، قيمة تدلُّ على   الفضاء اخلارجي؛ وألن هذا  التسلسل األويل يفيد قيمة رايضية حم 

ليقطع عقليًّا كافياا  دليالا  هذا  فكان  الضبط،  من  من    وانوع  قادمة  الرسالة  هذه  أن 
 حضارة أخرى تاول التواصل معنا!

، لكن عقله ي سلِّم حبقيقة أن Agnostic الطرفة أن كارل ساغان الأدريٌّ شهريٌ 
  رسالة صغرية هو دليل على برهان اإلجياد واإلتقان!التعقيد والنظام يف
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رَّد سلسلة من أرقام أوَّلية ستقطع بوجود حضارة عمالقة؛ فكيف تَنسب أربعة  جم 
مليارات حرف داخل كل خلية من خالاي جسدك، واليت لو اختلَّ حرف واحد منها 

 دية الالمنطقية؟ اإلحلالرمبا حصلت كارثة، كيف تنسب كل هذا اإلتقان إىل املراوغات  
ملنع تفسري الظاهرة يف إطارها    مراوغاتليس من العقل يف شيء  االحتكام إىل  

رِْض ﴿  الداليل على اخلالق
َ
َماَواِت َواْْل َوَما ُتْغِن اْْليَاُت َوانلُُّذُر    قُِل انُظُروا َماَذا ِِف السذ

 سورة يونس.  [١٠١] ﴾َعن قَْوٍم َّلذ يُْؤِمنُونَ 

تعاىل    ج: هللا  لََفَسَدتَا﴿قال  اللذـُه  إَِّلذ  آلَِهٌة  ِفيِهَما  ََكَن  سورة   [٢٢]  ﴾لَْو 

 األنبياء. 
 يستلزم االفتقار. عددوالت، لتعددا وجود إله مع هللا يقتضي
اخلالق   على  سبحانه-واالفتقار  قد    -حاشاه  وأنه  الكون  أمان  عدم  يستلزم 

 .... يستلزم فساد الكونينهار

 !فال ضمان لبقاء الكون مع إله مفتقر

لََفَسَدتَا ﴿ اللذـُه  إَِّلذ  آلَِهٌة  ِفيِهَما  ََكَن  ا  الَْعْرِش   رَِبِّ   اللذـهِ   فَُسبَْحانَ   لَْو   َعمذ
 األنبياء سورة [٢٢] ﴾يَِصُفونَ 

 .واالفتقار فهو الغين القيوم سبحانه تنزه الباري عن احلاجة

التعارض أنه لو كان فيهما إهلني أو أكثر فإمكان  أقرب   أضف إىل ما سبق: 
التوافق إرادة، وتعدد   ،عقالا من  إله يعين أكثر من مشيئة وأكثر من  ألن أكثر من 

 س
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 وهذا يستلزم فساد السماوات واألرض.اإلرادات يعين إفتقار كل أحد، 

 الصدق أفضل من الكذب، أليس كذلك؟ نَّ أبأشرس ملحد يؤمن  ج:
 األمانة أفضل من اخليانة، أليس كذلك؟ نَّ أبأشرس ملحد يؤمن 

هذه مصطلحات ليست من هذا العامل وليس يف العامل املادي ما يربر معناها وال 
 مقتضاها. 

 فما معىن الصدق؟
 ؟مانةما معىن األ

 الصدق أو الكذب؟ :بتحليل أعماق الذرة سنرصد معان  مثلهل لو قمنا 
 األمانة أو اخليانة؟ :هل لو رصدًن فيزايء اجملرات أو كيمياء اهلرموًنت سنرصد

 هذه مصطلحات ليست من هذا العامل املادي.
 لكنها مصطلحات حقيقية. 

 من أعظم األمور.بل هي 
بعدد ذراته وال مبستوى طاقة  فقيمة االنسان أبخالقه وليس حبجمه املادي وال  

 خالايه.

 س
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 داخله.بلتكليف اإلهلي لتزامه ابقيمة اإلنسان اب
 وهذه القيمة ال يشرتك فيها مع اإلنسان من العامل املادي شيء.

 فهناك رجٌل صاحل ورجٌل فاسد.
 لكن ال يوجد جبٌل صاحل وجبل فاسٌد.

 وال نرصد كوكباا أميناا وكوكباا خائناا.
 اإلنسان فقط هو 

َ
 لوجود.اب عينامللغاية و  ابعينامللقيمة و اب عينامل

 أنَّه م كلف.يستوعب  م َمنفقط ه نس واجلناإل
 وما الشعور مبعىن األخالق إال جزء من فطرة التكليف اإلهلي داخل كل  مّنا.

 فالدين ضرورة لفهم اإلنسان.
موجودة   هي  وملاذا  األخالق  معىن  يربر  الذي  الوحيد  هو  نشعر  الدين  وملاذا 

 بضرورة االلتزام هبا.
 الوحيد الذي يعطي لألخالق صبغتها هو الدين. 

 فاألخالق ال ميكن فهمها إال يف إطار التكليف اإلهلي.
 وال ميكن معرفة ملاذا هي فطرية يف اجلنس البشري إال من خالل الدين. 

ورة من خالل الدين نعرف غاية الوجود، ونعرف أنَّ األخالق اليت نشعر بضر و 
 التزامها حىت ولو مل نلتزم هبا هي جزء من التكليف اإلهلي.

 . فالدين ضرورة إنسانية
 أيضاا نعرف ملاذا حنن هنا؟  الدين ومن خالل
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 ونعرف ماذا بعد املوت؟
 ونعرف معىن الوجود. 

 ونعرف ما هو املطلوب مّنا يف هذا الوجود؟ 
 فالدين حتمية ملعرفة أهم ما يشغل اإلنسان.

 فبدون الدين يتحول العامل كله إىل عماء كامل وعدمية اتمة. ولذلك 
الدنيا وال يف  القيم رمحه هللا: "ال سبيل إىل السعادة والفالح ال يف  يقول ابن 
اآلخرة إال على أيدي الرسل ، وال سبيل إىل معرفة الطيب واخلبيث على التفصيل إال  

 ( 1)".من جهتهم، وال ينال رضا هللا البتة إال على أيديهم
فالدنيا مظلمة ملعونة إال ما طلعت عليه مشس الدين ومشس الرسالة، كما يقول 

 (2) شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا.
 فبدون الدين ال ت عرف غاية الوجود وال معىن اخلري وال قيمته. 

 وبغري الرساالت يتحول العامل إىل عبثية خميفة. 
البشر   وينكر  الدين  نفاية  حني ُيتفي  إىل  اإلنسان  ساعتها سيتحول  النبوات 

 ( 3) جنمية كما يقول كارل ساغان، وحشرة كما يقول سارتر.
 

 .68-1زاد املعاد (1) 
 . 93،94-19جمموع الفتاوى  (2) 

(3) Video Source: The Shores of the Cosmic Ocean [Episode 1] 

Some part of our being knows this is where we came from. We long 

to return. And we can. Because the cosmos is also within us. 

We're made of star-stuff. We are a way for the cosmos to know 

itself. 06 min 04 sec 



36 

 

 

 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

وَسخاا كيميائيا  أدق  مبعىن  أو  حثالة كيميائية  ابلفعل  اإلنسان   اويصبح 
Chemical Scum .(1)كما يقول ستيفن هاوكنج 

خرتعات وأمتع فالنبوة هي نبض الوجود األوحد، وبدون النبوة تتحول أروع امل
 الشهوات إىل رعب!

 بدون الدين يتحول العامل بكل مجاله إىل أشباح مرعبة.
وأنت لو سألت أي ملحد عن أي سؤال وجودي مثل: ملاذا حنن هنا يف هذا 

 العامل أو ماذا بعد املوت؟
 فإنَّه إما أْن يسفسط سؤالك أو يلتزم اخلرس التام.

  هو خالقية، و اإلنسان وفهم ضرورة القيم األإذن فالدين هو مقتضى طبيعي لفهم  
اليت هبا   تلك العبودية  وتقيق العبودية هلل  حتمي ملعرفة معىن الوجود والغاية من الوجود

 .النجاة 

 
 أما كون اْلنسان حّشة فقد ذكر ذلك سارتر ِف روايته غثيان. 

(1) From an interview with Ken Campbell on Reality on the Rocks: 

Beyond Our Ken, 1995 
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 ابلضبط!اليت يف العامل املادي يتكون الدماغ من نفس املكوًنت املادية  ج:
ينتج إال مهما تعقد الدماغ أو تعقدت الرتكيبات املادية فمجموع األصفار لن ف

 .صفراا
 إذا كانت املادة ال تعرف خرياا وال شراا فالدماغ كذلك!ف

إذا كان العامل املادي أبمجعه   مفهوم اخلري والشر  كيف ظهر  :مللحدنسأل اوهنا  
ا أخالقياا  ؟وال يعرف خرياا وال شراا ، حمايدا

 املانع الدماغي من إابدة أهل األرض مجيعاا؟ ما  والسؤال الثاين:
 املانع الدماغي من إدخال األعراق البشرية األدىن أقفاص حيواًنت؟ ما و 

والعجزة واألعراق األدىن كما حصل املرضى واملعاقني    إابدةما املانع الدماغي من  
 (1) ؟-مشروع أكشن ِت فور-يف مشروع االنتخاب الطبيعي الذي قام به النازي 

 عنها ابلتخطئة أو التصحيح.سئلة ال ميلك الدماغ املادي جواابا هذه األ
 ألنه يرتكب من نفس ذرات األرض.،  فالدماغ حمايد متاماا من الناحية األخالقية

 بعيد.  ال من قريب  وال منفال عالقة بني الدماغ وبني األخالق 
فكرة غريبة، ألن األخالق تعين اإلنسان   ذههفأما فكرة أن اجملتمع منشأ األخالق  

 تمع.كإنسان وليس اجملتمع كمج
مث إنَّ اجملتمع هو من نفس مكوًنت املادة، وابلتايل فمجموع األصفار مرةا أخرى  

 
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4 

 س

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAktion_T4&h=YAQFVU_rY
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 لن ينتج إال صفراا، فكيف أنتح اجملتمع األخالق، وهي ال تنتمي للعامل املادي أصالا؟ 
صبح النازي فهنا سيواعتربًن أن األخالق نتاج جمتمع،  ،  لو صح هذا الكالممث  

 ألن اجملتمع يرى ذلك. صيباا يف إابدة غريه م  
فعندما قرَّر العامَل حماكمة النازي كان هذا القرار بناءاا على أن األخالق مطلقة 

 وليست نتاج جمتمع، وإال ملا أمكنهم حماكمة النازي وملا استوعبوا أنه أخطأ ابتداءاا.  
الصواب صواب عند اجملتمع الصاحل واجملتمع ، فاألخالق مستقلة عن اجملتمع ف
 . الفاسد

 واخلطأ خطأ عند اجملتمع الصاحل واجملتمع الفاسد.
 فاألخالق هلا معىنا يتجاوز الدماغ واجملتمع.

 ال يوجد معبود يف كل دايًنت األرض إال هللا. ج:
والروح   يسوع  مثل  آهلة صغرية  مع هللا  اختذوا  أهنم  الدايًنت  بقية  مع  وخالفنا 

 .وشيفا وبرامها يف اهلندوسية ...إخل يف النصرانية وفشنو القدس
 فالدايًنت كلها تؤمن ابهلل الواحد األحد وهو عندها خالق الوجود. 

 لكنهم جيعلون مع هللا آهلةا أخرى ال أكثر. 
بل وحىت أواثن املشركني مل يكونوا يتخذوهنا آهلةا لذاهتا، وإمنا كانوا ي سلِّمون أن 

هو   هلل    ،اخلالق هللا  وسائط  جيعلوهنا  َماَواِت ﴿لكنهم  السذ َخلََق  ْن  مذ تْلَُهم 
َ
َسأ َولَِِئ 

اللذـهُ  َِلَُقولُنذ  َوالَْقَمَر  ْمَس  الشذ َر  وََسخذ رَْض 
َ
ٰ   َواْْل ّنذ

َ
  سورة  [٦١]  ﴾يُْؤفَُكونَ   فَأ

 س
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 .العنكبوت
م كانوا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "ومن ظنَّ يف ع باد   األصنام أهنَّ

يعتقدون أهنا ختلق العامل أو أهنا تنزل املطر أو أهنا تنبت النبات أو ختلق احليوان أو غري  
ذلك، فهو جاهٌل هبم بل كان قصد ع باد األواثن ألواثهنم من جنس قصد املشركني  

 (1) ابلقبور".
 اإلميان ابهلل  إىل  خرييعود يف األ   ية الوثنيةأصل اهلندوس  ويقرر ول ديورانت أنَّ 

: "هذه األلوف من اآلهلة هي نفس ما تفعله عن آهلة اهلندوس  فيقولالواحد األحد،  
املسيحية تقديس   الكنائس  ولو    ،القديسني  آالفمن  اهلندي  ذهن  إىل  يتطرق  فال 

 (2) اآلهلة اليت ال حصر لعددها هلا السيادة العليا". للحظة واحدة أن هذه
بريطانيا  أثناء احتالل  اهلند  الربيطانية يف  املرفوع إىل احلكومة  التقرير  وقد ذكر 
اهلنود  أنَّ كثرة  البحث هي  من  اللجنة  إليها  انتهت  اليت  العامة  "النتيجة  أنَّ:  للهند 

 ( 3)واحد أعلى".إله الغالبة تعتقد عقيدة راسخة يف 
األرض واحد يف كل دايًنت  َواِحدٌ ﴿ فاهلل  ُهُكْم  ـٰ َوإِلَ ُهنَا  ـٰ سورة   [٤٦]  ﴾َوإِلَ

 .العنكبوت
ْوِِلَاَء ﴿هلل    فريةما األواثن واآلهلة البشرية إال وسائط ك  و 

َ
َُذوا ِمن ُدونِِه أ يَن اَّتذ ِ َواَّلذ

ِه ُزلَْفٰ  ُبونَا إََِل اللـذ  سورة الزمر.  [٣] ﴾َما َنْعبُُدُهْم إَِّلذ ِِلَُقِرِّ

 
 . 359ص  1، مجمموع الفتاوى (1)

 . 209ص 3قصة اْلضارة، ول ديورانت، جمدل (2) 
 املصدر السابق. (3)

 س



40 

 

 

 )سؤال وجواب( اإلسالم واإلحلاد وجًها لوجه 

 فكرة أن احلاجة يقابلها العبث هي فكرة سخيفة! ج:

 فاحلاجة يقابلها احلكمة ال العبث.
الثري صاحب الصيت   الناس دون أن حيتاج منهم فالطبيب  الطيب قد يعاجل 

 وهنا حنن ال نصف فعله أبنه عبث! ، بل يعاجلهم ملصلحتهم هم ،شيئاا
 العبث!/فاحلكمة واملقصد العظيم من وراء الفعل ال يدوران يف حلقة احلاجة

وقد ينقذ أحد السباحني طفالا رمحةا به مث يرتكه ويذهب دون انتظار ثناء أهل  
نبيل  الطفل، وهنا فع له ال ي صنف أبنه حاجة وال عبث بل هذا فعل كرمي ومقصد 

 وخلق طيب! 
 ( 1)فال تالزم بني االحتياج وبني العبث!

اي ِعَباِدي لو أنَّ َأوََّلُكْم  »ويف صحيح مسلم يف احلديث القدسي قال هللا تعاىل:  
رَُجٍل َواِحٍد ِمنُكْم، ما زَاَد ذلَك يف  َوآِخرَُكْم وإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا عَلى أَتْ َقى قَ ْلِب  

َأْفَجِر   ُمْلِكي شيًئا، اي ِعَباِدي لو أنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم وإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا عَلى 
َأْعَماُلُكْم   ِعَباِدي إَّنَّا هي  ُمْلِكي شيًئا، اي  نَ َقَص ذلَك ِمن  َواِحٍد، ما  قَ ْلِب رَُجٍل 

َها، فَمن َوَجَد َخْْيًا، فَ ْلَيْحَمِد اَّللََّ َوَمن َوَجَد غَْي ذلَك،   ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثَّ ُأَوفِ يُكْم إايَّ
 (2) .«فال يَ ُلوَمنَّ إَّلَّ نَ ْفَسهُ 

 فاهلل غين عن العاملني. 
إال ألنفسنا   نِلَْفِسهِ ﴿وما سعي نا وجهد ًن وعمل نا  َما ُُيَاِهُد  فَإِنذ إِنذ   َوَمن َجاَهَد 

 
 ظاهرة نقد ادلين ِف الفلسفة اْلديثة، د. سلطان العمْيي، رسالة دكتوراة. (1)
 . 2577صحيح مسلم، ح: (2)
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 سورة العنكبوت. [٦] ﴾اللذـَه لََغِنٌّ َعِن الَْعالَِمنيَ 
املريض حبكمة  نعلم أبنَّ هلل حكمة يف كل خلقه وإن جهلناها، وجهل  وحنن 

 الطبيب ال يعين أن قرارات الطبيب عبثية. 
 فالعلم ابحلكمة اإلهلية ال يلزم له َفهم كل أبعاد احلكمة وإمنا يكفي فهم بعضها!

أننا م كلفون بعبادة هللا وأن نعلم وجود احلكمة اإلهلية، فهذا فيكفي أْن نعلم  
بُوا بَِما ﴿ يكفينا من حيث اجلملة، وإال نكون كالذي يكفر بكل ما ال يفهمه   بَْل َكذذ

ِويلُهُ 
ْ
تِِهْم تَأ

ْ
ا يَأ يُطوا بِِعلِْمِه َولَمذ  سورة يونس.  [٣٩] ﴾لَْم َُيِ

 فاهلل حكيٌم وخلقنا حلكمة  سبحانه.
 الذي يستحق أن ي عبد.  هو وحدهوهللا 

فال يستحق العبادة إال هللا، فهو اخلالق الذي أوجدًن من العدم قال سبحانه 
لََعلذُكْم  ﴿ َقبِْلُكْم  ِمن  يَن  ِ َواَّلذ َخلََقُكْم  ي  ِ اَّلذ َربذُكُم  اْعبُُدوا  انلذاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا 
 سورة البقرة.   [٢١] ﴾َتتذُقونَ 

ْمرُ ﴿شرع وقدَّر وأمر وهنى  وهو الذي هداًن وهو الذي  
َ
ََّل َلُ اْْلَلُْق َواْْل

َ
 [٥٤]   ﴾أ

 سورة األعراف. 
 ليس له اخللق فقط، وإمنا له األمر أيضاا وحنن أنمتر أبمره سبحانه.اهلل ف

فالعبادة هي حق  هللا على عباده، فهو سبحانه الذي فطرًن وأحياًن ورزقنا وهداًن  
َمن ِمّنا أحسن عمالا، فالعبادة هي حق هللا علينا وأرسل إلينا رسله ليختربًن وليبلوًن  

ْحَسُن َعَمًل ﴿
َ
يُُّكْم أ

َ
ي َخلََق الَْموَْت َواْْلَيَاَة ِِلَبْلَُوُكْم أ ِ  [ ٢]  ﴾وَُهَو الَْعِزيُز الَْغُفورُ   اَّلذ

 سورة امللك.
وال تستقيم حياتنا وآخرتنا إال ابلعبادة، وال تنصلح أخالقنا إال هبا، فالعبادة تنهى 
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َلةَ   ﴿عن الفواحش واملنكرات وتصلح هبا دنيا الناس، قال ربنا تعاىل   قِِم الصذ
َ
  إِنذ   َوأ

َلةَ   وت.العنكب سورة [٤٥] ﴾َوالُْمنَكرِ  الَْفْحَشاءِ  َعِن  َتنَْهٰ  الصذ
 ابجلنة إال ابلعبادة فهي النجاة يف اآلخرة واهلناءة يف الدنيا. وال نفوز 

فالعبادة لنا حنن وخلريًن حنن، وهي واجبة علينا جتاه هللا عز وجل ألنه خالقنا،  
 ونـَْفع ها يعود علينا حنن فقط والتقصري فيها يعود علينا حنن فقط. 

يه سبحانه... احملتاجون واجلنة غالية، فمن يريد اجلنة يعمل هلا، فنحن احملتاجون إل
 لعبادته، وهو الغين عنَّا وعن كل خلقه.

ا لكن سنذكر هنا أربعة طرق: ج:  نعرف هللا بطرق كثرية جدا

 السليمة.الطريق األول: نعرف هللا عن طريق الفطرة 

فاإلنسان بفطرته يعلم أنَّ له خالقاا، فأنت ابلفطرة تعرف أنَّ لك خالقا خلقك  
 هبذه اهليئة وهذه األعضاء وهذه اخلِلقة وهذا الصنع واإلتقان املدهش.

وأيضاا اإلنسان بفطرته يعلم أنه م طالب ابللجوء إىل خالقه ابلعبادة، ويعلم أيضاا 
انه وحمتاٌج إليه يف كل وقت، ويزداد هذا الشعور ابحلاجة  بفطرته أنه مفتقٌر خلالقه سبح

 هلل يف الشدائد. 
يِن َحِنيًفا ﴿ففطرة معرفة هللا ف ِطر عليها كل البشر، قال هللا تعاىل   قِْم وَْجَهَك لدِِلِّ

َ
 فَأ

ِكنذ َذٰلَِك ادِلِّ   ََّل َتبِْديَل ِْلَلِْق اللذـهِ   فِْطَرَت اللذـِه الذِِت َفَطَر انلذاَس َعلَيَْها ـٰ يُن الَْقِيُِّم َولَ
ْكََثَ انلذاِس ََّل َيْعلَُمونَ 

َ
 سورة الروم.  [٣٠] ﴾أ

 س
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ٰ  ﴿وقال سبحانه  ْشَهَدُهْم لََعَ
َ
يذتَُهْم َوأ َخَذ َربَُّك ِمن بَِن آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذِرِّ

َ
َوإِْذ أ

بَِربُِِّكمْ  لَْسُت 
َ
أ نُفِسِهْم 

َ
بََلٰ   أ َتُقولُو  َشِهْدنَا  قَالُوا  ن 

َ
َذا أ ـٰ َه َعْن  ُكنذا  إِنذا  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  ا 

 سورة األعراف. [١٧٢] ﴾ََغفِِلنيَ 
لق ف ِطرًن على معرفة هللا وف طرًن على العبودية له سبحانه   َوَأْشَهَده ْم  )فقبل أن ُن 

 .( َعَلٰى أَنف ِسِهْم أََلْست  ِبَربِّك ْم قَال وا بـََلٰى َشِهْدًنَ 
عليه وسلم يف احلديث املتفق على صحته: ما ِمن َمْول ود  ِإالَّ  وقال النيب صلى هللا  

 (1) ي وَلد  عَلى الِفْطرَِة.

فكلنا ن ولد على هذه الفطرة، وهذه الفطرة تكفي كل إنسان يريد احلق أن يستدل  
 على احلق وأن يستسلم هلذا احلق مىت تبني له.

ا وخاصةا يف األوقات وهذه الفطرة ال يستطيع أن ينكرها حىت أشد الناس كفرا 
يشركون   ما  وينسون  الشدائد  أوقات  يف  هلل  يلجأون  فالناس كلهم  َوإَِذا  ﴿العصيبة، 

 إِيذاهُ 
ُّ ِِف اْْلَْحِر َضلذ َمن تَْدُعوَن إَِّلذ ُكُم الُّضُّ ْعَرْضتُمْ   َمسذ

َ
ا ََنذاُكْم إََِل الَْبِِّ أ َوََكَن    فَلَمذ

نَساُن َكُفوًرا  سورة اإلسراء. [٦٧] ﴾اْْلِ
إذا كان اإلنسان يف كرب  شديد  وشعر ابهلالك، فإنه لن يدعو إال هللا، وسينسى  
السليمة  الفطرة  دافعه  الشدائد  وقت  الدعاء  يف  هلل  اإلخالص  وهذا  شركياته؛  كل 

 املوجودة بداخل كل إنسان.
أمريكا   أحد رؤساء  احلرب   -أيزهناور-يقول  األمريكية يف  للقوات  ا  قائدا وكان 

العاملية الثانية يقول بعد أن شاهد كيف أنَّ القوات تعود للفطرة وقت اخلطر الشديد:  

 
 . 2658صحيح مسلم، ح: (1)
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 (1)"ال يوجد مالحدة يف اخلنادق".
ففي اخلندق وقت احلرب ال يوجد منكٌر هلل، الكل يعود هلل، فهذه حقيقة الفطرة 

 الشدائد. اليت يعرتف هبا كل البشر وقت 
 الطريق الثاين ملعرفة هللا هو العقل: فنحن نعرف هللا ابلعقل. 

ْم ُهُم اْْلَاِلُقونَ ﴿قال هللا تعاىل 
َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ ََشْ

َ
 سورة الطور.  [٣٥]  ﴾أ

 ابلعقل هناك ثالثة احتماالت ال رابع هلا:
ِمْن  )  أن نكون ُخلقنا من غري خالق  األول:  َشْيء  أَْم خ ِلق وا  وهذا   (َغرْيِ 

لق من غري خالق؟   مستحيل، إذ كيف ُن 

وهذا حمال أيضاا، إذ كيف   (أَْم ه م  اخْلَالِق ونَ )  اثلاين: أن نكون َخلقنا أنفسنا
 َأخلق نفسي قبل أن أ خلق؟

إذن ابلعقل يبقى االحتمال الثالث وهو الذي سكتت عنه اآلية الكرمية ألنه هو 
 ا خلقنا.البديهة، وهو أّن لنا خالقا 

 فنحن نعرف هللا ابلعقل. 
 الطريق اثلالث ملعرفة اهلل هو انلظر يف خملوقات اهلل: 
وجل   عز  هللا  عظمة  أمام  يضعنا  هللا  خلق  يف  ِِف ﴿فالنظر  َماَذا  انُظُروا  قُِل 

رِْض 
َ
َماَواِت َواْْل  سورة يونس. [١٠١] ﴾السذ

 ازددًن معرفةا ابهلل. فكلما نظرًن إىل دقيق خلق هللا وعجيب اإلتقان 

 
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/There_are_no_atheists_in_foxholes. 
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 .واإلتقان وهذا ما ذكرًنه سابقا يف دليل اإلجياد ودليل العناية
 الطريق الرابع ملعرفة اهلل هو من خالل الرسل:

وهذا هو الطريق األعظم ملعرفة هللا عز وجل، وهو أن نعرف هللَا من خالل رسِله 
عن ذاته سبحانه، فمن   وأنبيائه، فالرسل أخربوا عن هللا وأخربوا عن صفاته وأخربوا

إليه،  نتقرب  نعبد هللا وكيف  األنبياء عرفنا هللا أبمسائه وصفاته، وعرفنا كيف  خالل 
وعرفنا كيف ننجو يوم احلساب من عذاب هللا، فالرسل دعوا الناس لعبادة هللا أو مبعىنا 

 آخر: دعوا الناس للعودة لفطرهم اليت ف طروا عليها وأن يَعبدوا هللا كما أمر. 
يَن َوُمنِذِريَن ِِلَلذ  ﴿الرسل أرشدوا الناس إىل طريق احلق والنجاة  ف ِ بَِّشِّ رُُّسًل مُّ

ٌة َبْعَد الرُُّسلِ  سورة    [١٦٥]  ﴾َوََكَن اللذـُه َعِزيًزا َحِكيًما  يَُكوَن لِلنذاِس لََعَ اللذـِه ُحجذ
 النساء. 

ابملعجزات، ال جيعل ألحد  فإخبار هؤالء األنبياء والرسل عن هللا وأتييد هللا هلم  
 حجة على هللا يوم القيامة.

فاهلل عز وجل أعطاك الفطرة اليت تعرف هبا خالقك، وأعطاك العقل وأعطاك 
 النظر يف خملوقاته وأرسل لك الرسل، فلم يبق لك عند هللا حجة.

 بني الدايًنت.  ااإلسالم ليس دينا  ج:
 اإلسالم يوافق يف عقيدته عقيدة مجيع أنبياء العهد القدمي.

أنبياء العهد    عقيدةهو تصحيح ملسار الدايًنت اليت احنرفت، وإعادة ل فاإلسالم
 التوحيدية.القدمي 

 س
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ي  ﴿يقول هللا تعاىل   ِ ٰ بِِه نُوًحا َواَّلذ يِن َما وََّصذ َن ادِلِّ َع لَُكم ِمِّ وَْحيْنَا إَِِلَْك ََشَ
َ
أ

َوُموََسٰ وَِعيَسٰ  إِبَْراِهيَم  بِِه  يْنَا  نْ   َوَما وَصذ
َ
ِقيُموا  أ

َ
ينَ   أ ِفيهِ َوََّل   ادِلِّ قُوا  َتتََفرذ   لََعَ   َكُبَ    

ِكنيَ   [ ١٣]  ﴾يُنِيُب   َمن  إَِِلْهِ   َوَيْهِدي  يََشاءُ   َمن  إَِِلْهِ   َُيْتَِب   اللذـهُ   إَِِلْهِ   تَْدُعوُهمْ   َما  الُْمّْشِ
 . الشورى سورة

 كالدايًنت وإمنا هو أصل الدايًنت.فاإلسالم ليس داينة  

 . اإلسالم هو: االستسالم واخلضوع واالنقياد هلل تعاىل ج:

ْسلََم وَْجَهُه لِلذـِه وَُهَو ُُمِْسٌن َواتذبََع  ﴿قال جل شأنه   
َ
ْن أ مذ ْحَسُن ِدينًا ِمِّ

َ
ِملذَة  َوَمْن أ

َذَ  إِبَْراِهيَم َحِنيًفا  .النساء سورة [١٢٥]  ﴾َخِليًل  إِبَْراِهيمَ  اللذـهُ  َواَّتذ
لِلَّـهِ ومعىن   : أي استسلم هلل وانقاد له سبحانه تعاىل وتقدس ربُّنا، َأْسَلَم َوْجَهه  

 .اوهذا أحسن الناس دينا 
ٌه َواِحٌد فَلَُه  ﴿وقال تعاىل   ـٰ ُهُكْم إِلَ ـٰ ْسِلُموافَإِلَ

َ
ِ   أ  سورة  [٣٤]  ﴾ الُْمْخِبِتنيَ   َوبَِّشِّ

 .احلج
 .أي: استسلموا حلكمهفـََله  َأْسِلم وا ومعىن 

فهذه اآلايت تفيد أنَّ معىن اإلسالم هو االستسالم املطلق هلل تعاىل, واالنقياد 
اإلسالم   جوهر  هو  وهذا  وقبول،  برضىا  ومنهجه  لشرعه  واالمتثال  عاله,  يف  جلَّ  له 

 .وحقيقته 

 س
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يَن ِعنَد اللذـِه اْْلِْسَلمُ ﴿قال تعاىل    واإلسالم هو دين هللا جلميع البشر،  ﴾ إِنذ ادِلِّ
 سورة آل عمران. [١٩]

َوَمن يَبْتَِغ َغْْيَ اْْلِْسَلِم ﴿فاإلسالم هو الدين الذي ال يقبل هللا غريه من األداين  
ينَ   سورة آل عمران. [٨٥] ﴾ِدينًا فَلَن ُيْقبََل ِمنُْه وَُهَو ِِف اْْلِخَرِة ِمَن اْْلَاِِسِ

األنبياء واحد واإلسالم هو الدين الذي أرسل هللا به مجيع األنبياء والرسل، فدين  
 وهو اإلسالم، وكل األنبياء أتوا ابلتوحيد وإن اختلفت شرائعهم.

َه إَِّلذ ﴿تعاىل    قال هللا ـٰ نذُه ََّل إِلَ
َ
رَْسلْنَا ِمن َقبِْلَك ِمن رذُسوٍل إَِّلذ نُوِِح إَِِلِْه أ

َ
َوَما أ

نَا فَاْعبُُدونِ 
َ
 سورة األنبياء.  [٢٥] ﴾ أ

 اإلسالم. سوىدين التوحيد  هذا مل يبق علىو 
 اإلسالم هو الدين التوحيدي األوحد اليوم على األرض.

بينما كل املنتسبني للشرائع األخرى أصبح هلم من الشرك نصيٌب َقلَّ أو َكث ر، فبعد  
موت األنبياء وبعد أن تركوا الناس على التوحيد اختذ الناس مع الوقت الشركيات، ومل  

 سوى اإلسالم. دين  ه األنبياء  يبق اليوم على التوحيد النقي الذي جاء ب 

قال   االسالم أجاب عن كل هذه األسئلة يف آية  واحدة من القرآن الكرمي،   ج:

ي َفَطَرِِن َوإَِِلِْه تُرَْجُعونَ ﴿ربنا سبحانه  ِ ْعبُُد اَّلذ
َ
 سورة يس. [٢٢] ﴾ َوَما ِِلَ ََّل أ

 .(الَِّذي َفَطَرين )هللا خلقين  من أين جئت؟ 
 . ( َوِإلَْيِه تـ ْرَجع ونَ )سوف أذهب إىل هللا ألحاسب على عملي    وإىل أين أًن ذاهب؟

 لعبادة هللا وأل خترب.  ملاذا جئت إىل هذا العامل؟

 س
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ملاذا أعبد هللا؟ من الطبيعي أن أعبد هللا الذي فطرين، فهذه طبيعة العالقة بني 
 .(َوَما يلَ اَل َأْعب د  الَِّذي َفَطَرين )العبد وربه... أْن يعبد العبد ربه وخالقه 

ْعبُُد ﴿آية واحدة مجعت جواب أهم ثالثة أسئلة حيار فيها البشر  
َ
َوَما ِِلَ ََّل أ

ي َفَطَرِِن َوإَِِلِْه تُرَْجُعونَ  ِ  سورة يس. [٢٢]  ﴾اَّلذ

 التام.د دالئل اإلعجاز يفيد التواتر املعنوي واليقني تعدُّ  ج:

 فأرسطو فيلسوف مبجموع أعماله وليس جبملة  قاهلا أو تليل  فلسفي  أجراه.
 وأبوقراط طبيب مبجموع مشاريعه الطبية وليس جبراحة  قام هبا.

وكذلك تعدد دالئل اإلعجاز املنقولة عن النيب صلى هللا عليه وسلم تفيد التواتر 
 املعنوي واليقني التام أنَّه نيب. 

سريته صلى هللا عليه وسلم ووجدته صادقاا وقد اشتهر ابلصدق فإذا نظرت يف  
 ابملغيبات فتقع  رب ُي  مث هو  ابعرتاف أشد الناس له عداوةا، ومل ي رم بكذب  وال فجور ،  

، مجيعاا  مع عقيدة األنبياءمن أول يوم  تتفق عقيدته اليت دعا هلا  وقبل ذلك  كما هي،  
قبل أن أيِت مبئات السنني، هللا عليه وسلم  قدومه صلى  ي بِشر األنبياء بمث هو الذي  

 على صحة الرسالة.  واليقني التام  كل هذا يفيد التواتر املعنويف
 وهي القرآن الكرمي؟ أتى هبا  مث ماذا عن أعظم آية

 القرآن الذي تدى هللا به أهل البيان، أن أيتوا مبثله أو بسورة  منه، فما فعلوا.
ذْم َتْفَعلُوا َولَن َتْفَعلُوا﴿قال هللا عز وجل   سورة البقرة.  [٢٤] ﴾ل

 س
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 فما فعلوا، وال َقدروا. 
ومل يزل القرآن الكرمي يتحدى بلغاء املشركني وأهل الفصاحة، وهم يف كل هذا 

 ًنكصون عن معارضته، حمجمون عن َماثلته.
صلى هللا عليه وسلم  يقول د.عبد هللا دراز رمحه هللا: "أمل يكن ُيشى الرسول  

 هبذا التحدي أن يثري محيتهم األدبية؟ 
حذرون؛ وماذا عساه يصنع لو أن مجاعة من بلغائهم   فيهبوا ملنافسته وهم مجيعٌ 

رجوا كالماا يسامَيه ولو يف بعض نواحيه!  تعاقدوا على أن ُي 
هذا احلكم على أهل عصره فكيف يصدره  مث لو طوعت له نفسه أن يصدر

 القادمة؟  على األجيال
وهو مالٌئ يديه من  إن هذه مغامرة ال يتقدم إليها رجٌل يعرف قدر نفسه إال

العامل، فكانت هي القضاء   تصاريف القضاء، وخرب السماء، وهكذا رماها بني أظهر
العصور  مر  على  الفاضح،  والفشل  الواضح،  ابلعجز  ابء  عارضه  من  فكل  املربم، 

 (1) والدهور".
هللا  املشركون أن جتميع اجليوش وتزيب األحزاب حملاربة رسوللقد رأى هؤالء  

ابلغ  فهذا  التحدي،  وقبول  القرآن  معارضة  من  وأيسر  أهون  وسلم  عليه  هللا  صلى 
لََعلذُكْم ﴿جهدهم   ِفيِه  َوالَْغْوا  الُْقْرآِن  َذا  ـٰ لَِه تَْسَمُعوا  ََّل  َكَفُروا  يَن  ِ اَّلذ َوقَاَل 

 سورة فصلت. [٢٦] ﴾َتْغِلبُونَ 
فلم أيت العرب مجيعاا وال األمم اليت ن قل هلا التحدي بشيء  يسرتيح له املالحدة 

 
 .45-44انلبأ العظيم، د. عبد اهلل دراز رَحه اهلل، ص (1) 
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 ويرحيون به غريهم. 
يقول األلوسي رمحه هللا: "فلم ينطق أحد منهم إىل يومنا هذا ببنت شفه وال 

 أعرب عن موصوف  أو صفة".
 عليه وسلَّم قال جبري بن مطعم ومل يكن قد أسلم بعد: مسَِْعت  النَّيبَّ صلَّى هللا  

ْغِرِب ابلطُّوِر، فـََلمَّا بـََلَغ هِذه اآليََة:  
َ
ْم ُهُم اْْلَاِلُقوَن ﴿يـَْقَرأ  يف امل

َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ ََشْ

َ
أ

رَْض   [  ٣٥]
َ
َماَواِت َواْْل ْم َخلَُقوا السذ

َ
ْم   [  ٣٦]بَل َّلذ يُوقِنُوَن    أ

َ
ْم ِعنَدُهْم َخَزائُِن َربَِِّك أ

َ
أ

 سورة الطور.  ﴾[ ٣٧]ُهُم الُْمَصيِْطُروَن 
 ( 1) قاَل: َكاَد قـَْليب أْن َيِطرَي".

 فالقرآن فيه أسرار عجيبة تصل للنفس اإلنسانية. 
أتمل كيف أنَّ نساء املشركني كن يزدمحن حول بيت أيب بكر حني يقرأ القرآن 

 ( 2)به، حىت أفزع ذلك رجال قريش. من فرط اجنذاهبن وأتثرهن
ي سِمعوه أهليهم،  ولذلك اجتمعت كلمة وفود العرب على أال يسمعوا للقرآن وال

 فهذا هو السبيل الوحيد للبقاء على الكفر. 
ومن عجائب القرآن الكرمي وعجائبه ال تنفد ما ذكره د.عبد هللا دراز رمحه هللا 
يف قضية نزول آايت القرآن يف أوقات متفاوته، مث يشري النيب صلى هللا عليه وسلم إىل  

وآايت آخرى بني سور أخرى، مث  اآلايت يف أماكن حمددة بني السور  بعض  وضع  
، يقول رمحه هللا: "يف وقت نزول القرآن كانت تظهر يف األخري كل سورة كبناء مستقل

أ خرى، تتزايد مبعزل عن مواضيع  القرآن  املواضيع يف  تدرجيياا وحدات  بعض  وت كوِّن 
 

 . 4854صحيح اْلخاري، ح:  (1) 

 . 3905صحيح اْلخاري، ح:  (2) 
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وأن بعضها كانت ت ضاف هنا،   م ستقلة بعد أن تنضم إليها آايت أ خرى نزلت بعدها،
وسلم الذي كان  الرسول صلى هللا عليه   واأل خرى تتداخل مع غريها هناك، حبسب أمر

 .يتلقاه بدوره من الروح القدس 
اليت ال حصر هلا   التواريخ  اعتبارًن  القرآن   تواريخ نزول آايت  -فإذا أخذًن يف 

كان بوجه  عام مرتبطاا بظروف  ومناسبات  خاصة،  ، والحظنا أن هذا الوحي-الكرمي
تنظيم كل سورة على الوقت الذي متت فيه عملية   فإن ذلك يدعوًن إىل التساؤل عن

 شكل وحدة مستقلة.
بناؤه ي راد إعادة  بناء قدمي، كان  القرآن كان قطعاا متفرقة ومرقمة من  يف  وكأن 

الفوري   مكان  آخر على نفس هيئته السابقة، وإال فكيف ميكن تفسري هذا الرتتيب 
  واملنهجي يف آن  واحد، فيما يتعلق بكثري من السور؟

طيع أن يتحصل عليه اإلنسان عند وضع مثل هذه ولكن أي ضمان اترُيي يست
فضالا عن  إزاء األحداث املستقبلة، ومتطلباهتا التشريعية، واحللول املنشودة هلا،  اخلطة

األ سلويب مع هذه السورة   الشكل اللغوي الذي جيب أن ت قدم به هذه احللول، وتوافقها
  بدالا من تلك؟

 ا ابلصورة املرجوة، يتطلب تدخالا منأال نستنتج ان اكتمال هذه اخلطة وتققه

 ( 1) القدرة على إقامة هذا التنسيق املنشود؟". عنده، تتوفر خالق عظيم
 فالقرآن معجزة مستقلة على صدق نبوته صلى هللا عليه وسلم.

وسلم   عليه  يدومعجزاته صلى هللا  على  األلف كثرية  ه  ياليت جرت  على  تزيد 
 والعهد هبا قريب وًنقلوها هم أصدق اخللق وأبرهم.  ،بكثري

 
 كتاب مدخل إَل القرآن الكريم، د. عبد اهلل دراز. (1) 
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وهؤالء الرواة الذين نقلوا إلينا هذه املعجزات كانوا ال جييزون الكذب فيما دقَّ 
ا فليتبوأ مقعده من النار،  هم  و   ،فكيف يكذبون عليه يعلمون أن من كذب عليه متعمدا

 كما حّذر هو صلى هللا عليه وسلم. 
صلى   معجزاته  رواه  وبعض  وبعضها  الصحابة  آالف  شهدها  وسلم  عليه  هللا 

معون على الكذب يف كل هذا؟  العشرات منهم فكيف جي 
: حديث حنني اجلذع وهو  على معجزاته اليت حضرها مجع كبري من الناسومثال  

حديث مشهور متواتر حيث كان النيب صلى هللا عليه وسلم ُيطب على جذع، فلما 
وخطب حّن اجلذع، وأّن أنني الصيب، ومل يزل يئن وحين حىت  ع مل له املنرب ورقي عليه  

 ضمه النيب صلى هللا عليه وسلم فسكت.
هذا احلديث رواه من الصحابة: أنس بن مالك، وجابر بن عبد هللا، وعبد هللا 
بن عباس، وعبد هللا بن عمر، وأ يب بن كعب، وأيب سعيد، وسهل بن سعد، وعائشة  

 بنت أيب بكر، وأم سلمة. 
ِمع على الكذب يف رواية خرب  كهذا؟فه  ل مثل هذا العدد من الصحابة جي 

املاء من بني أصابعه  نبع  الصحابة مثل  إنَّ بعض معجزاته شهدها آالف  بل 
الشريفة حىت توضأ منه وشرب ألف وَخسمائة صحايب، واحلديث متواتر ورواه البخاري  

 ومسلم. 
وتكثري الطعام اليسري لَيطعم منه اجليش العظيم وهذا أيضاا جائت به األخبار 
املتواترة عن الصحابة، وقد ذكر البخاري وحده معجزات تكثري الطعام على يد النيب  
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 (1)صلى هللا عليه وسلم يف َخسة مواضع من صحيحه.
عليه وسلم،   فإذا كانت أدلة الصدق اثبتة واملعجزات حافلة على نبوته صلى هللا

 فأىن لعاقل أن ي كذب بكل هذا؟
 يسرية من معجزاته صلى هللا عليه وسلم: أخرى أمثلة وهذه 

الليايل أبن رحياا شديدة سته ب، وهنى  ليلة  من  أخرب صلى هللا عليه وسلم يف 
 ( 2)الناس عن القيام، فقام رجل فحملته الريح وألقته يف مكان بعيد عن مكانه.

هللا عليه وسلم مبوت النجاشي يف اليوم الذي مات فيه، وكربَّ عليه وأخرب صلى  
 (3) أربعاا.

والزبري  وعثماَن وعلي وطلحة  بشهادة عمَر  عليه وسلم  النيب صلى هللا  وأخرب 
  .رضي هللا عنهم أمجعني، وأهنم لن ميوتوا على فـ ر ِشهم كما ميوت الناس

ذات يوم  هو وأبو بكر  وعمر   فقد صعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلبل  
وعثمان  وعلي  وطلحة  والزبري ، فتحركت الصخرة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 (4) للجبل: "اهدأ، فما عليك إال نيٌب أو صديٌق أو شهيد".
ِّ فحكم لنفسه ابلنبوة وأليب بكر ابلصد يقية وللباقني أبهنم سيكونون شهداء، ّّ

  عليه وسلم. وحصل ما أخرب به صلى هللا

 
، اْلخاري  (4101)، اْلخاري  (3578)، اْلخاري  (2618)، اْلخاري  (1217) ياْلخار (1) 

 . ولكها أحداث ووقائع خمتلفة متباينة وهذا ِف اْلخاري وحده! (6452)
 . 3319صحيح مسلم، ح:  (2)

 . 1333صحيح اْلخاري، ح: (3)
 .2417، ح:مسلم صحيح (4)
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حديثاا دعا فيهم النيب صلى هللا عليه وسلم ربَّه وأ جيب يف احلال   150وهناك  
 (1)والناس يشهدون!

أْن ي ريـَه م آيَةا، فأراه م   وحيث سأل أهَل مكََّة رسوَل هللِا صلَّى هللا  عليه وسلَّم 
أي أنه يف أعلى درجات    القَمَر ِشقَّنِي، حىت رأْوا ِحراءا بَينه ما، وهذا احلديث متواتر، 

 الصحة.
القمر اليت فيها معجزة شق القمر  وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ سورة 

يف اجملامع الكبار كاجل مع واألعياد لي سمع الناس ما فيها من معجزاته صلى هللا عليه  
 وسلم وكان يستدل هبا على صدق نبوته. 

 : أبن آدم هو آخر اخللق من الكائنات احليةإخبار النيب صلى هللا عليه وسلم  مث  
  ( 2) "وَخَلَق آدَم بعَد العْصِر من يوِم اجلمعِة ؛ يف آِخِر اخللِق".

وهذه احلقيقة العلمية صارت اآلن اثبتة، فكيف عِلم صلى هللا عليه وسلم أبنَّ 
 واحليوان؟آدم عليه السالم آخر الكائنات ظهوراا على األرض بعد ظهور النبات 

وجل   عز  هللا  لقول  آَيتنَْيِ ﴿وانظر  َوانلذَهاَر  اللذيَْل  اللذيِْل   وََجَعلْنَا  آيََة  َفَمَحْونَا 
ةً   سورة اإلسراء. [١٢] ﴾وََجَعلْنَا آيََة انلذَهاِر ُمبِْْصَ

ي ضوؤه.َفَمَحْوًَن آيََة اللَّْيلِ   : أي أنَّ القمر وهو آية الليل كان مضيئاا مث حم 
ابن كثري يف  اإلمام  روى  فقد  الكرمية  اآلية  الصحابة  به  فّسر  ما  ابلفعل  وهذا 
تفسريه أنَّ عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: "كان القمر يضيء كما تضيء  

 
كتابه    (1) ِف  باشنفر،  القادر  عبد  ين  سعبد  اْلحاديث  هذه  من مجع  والكتاب  انلبوة،  دَّلئل 

 إصدارات دار ابن حزم. 
 . 8188اْلامع، صحيح  (2)
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 الشمس، وهو آية الليل، فم حي".
 الرمسي موقعها  والعجيب أنَّ هذا ما انتهى إليه العلم اليوم، فقد نشرت ًنسا على  

 (1) احلقبة األوىل من عمر القمر وكان فيها مضيئاا متوهجاا.  :وقناهتا الرمسية
األرض  أسرار  ودقائق  ابملغيبات  واإلخبار  اآلايت  وقوع  ابلتواتر  ثبت  فقد 
والسماوات اليت ال حصر هلا على يد رجل  واحد  صلى هللا عليه وسلم، ونزول القرآن 

ا من عند هللا ومل مَي ت حىت متت الشريعة  جاء مبا عليه النبيني من  و عليه،   قبله، وكان مؤيدا
 وَكملت. 

 فالقطع أبنه نيٌب هو رشاد العقل!
 فآايته صلى هللا عليه وسلم الغيبية تزيد على األلف.

 ونَقَلة املعجزات هم صحابته أصدق اخللق وأبّرهم بعده. 
قبل أن يروا املعجزات، فهم أسلموا ألهنم والعجيب أن كبار الصحابة أسلموا  

 . يعلمون أنَّ النيب حممد صلى هللا عليه وسلم صادق، وأنَّه مل يكذب قط
وهذا املوقف من كبار الصحابة هو موقف عقلي حكيم، فِصدق النيب صلى هللا 

ا ألن: الشخص الذي  وعليه وسلم دليل كاف  مستقل إلثبات صحة النبوة... وهذ
 يدَّعي النبوة إما أن يكون: أصدق الناس، ألنه نيبٌّ... فالنيب هو أصدق الناس. 

.  وإما أن يكون: أكَذَب الناس، ألنه يفرتي كذابا يف أعظم األمور شأًنا

 
(1) http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/vid-tour.html 

https://www.youtube.com/watch?v=UIKmSQqp8wY 

http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/vid-tour.html
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 (1) وال ُيتلط أصدق الناس أبكذب الناس إال على أجهل الناس.
يز بني   أصدق الناس وأكذب الناس.فما أيسر أن يستطيع العاقل أن مي 

وقد اعرتف املشركون يف أول يوم  من بعثته صلى هللا عليه وسلم أنه مل يكذب  
."   (2)قط، فقالوا له: "ما َجرَّبـَْنا َعَلْيَك َكِذابا

: "هل كنت م تتِهمونه ابلكذِب قبَل أن أبو سفيان قبل أن ي سلموحني سأل هرقل  
 .يقوَل ما قال؟"
 سفيان: "ال". فقال أبو 

 فقال هرقل: "مل يك ن لَِيَذَر الكذَب على الناِس ويكِذَب على هللِا".
هرقل   أكمل  عن فقال  مث  غسلت  لكنت  عنده  "لو كنت  الشهرية:  قولته 

 ( 3) قدميه".
قد عَجز الك فار عن إظهار َكِذبة  واحدة يف كل حياته صلى هللا عليه وسلم،  ف

ْم ﴿علمهم حباله هذا قبل بعثته فقال ربنا سبحانهولذلك أنكر القرآن عليهم كفرهم مع  
َ
أ

 سورة املؤمنون.  [٦٩] ﴾لَْم َيْعِرفُوا رَُسولَُهْم َفُهْم َلُ ُمنِكُرونَ 
 صلى هللا عليه وسلم.   وسريته دليل مستقل على أنه نيب فحال النيب

فأىن  فإذا كانت دواعي الصدق عامة متعاضدة على نبوته صلى هللا عليه وسلم،  
 لعاقل أن ي كذب بكل هذا؟

 
، وبمعناه ِف نفس املصدر  573ص  ، ابن تيمية، دار ابن اْلوزي،ثبوت انلبوات عقًل ونقًل   (1)

 . 318ص
 . 4971صحيح اْلخاري، ح: (2)

 .7صحيح اْلخاري، ح: (3)

 س
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انظر لنفسك سوف تعلم أنك خمترب، أليس بداخلك شعور افعل الصواب   ج:

 وال تفعل اخلطأ؟
فإنه أيتيك شعور خذ هذه   أموال وصاحبها مشغوٌل عنها،  أمامك  لو كانت 

 ال تفعل ذلك فهذا حرام وجرمية.االموال واستفد منها، وشعور مقابل يقول لك: 
 فأنت خمترب يف كل موقف من حياتك.  

يوجد بداخلك ألنك ابلفعل خمترب ولسَت   -شعور افعل وال تفعل– فهذا الشعور  
 مَهالا... لسَت شيئا هكذا بال قيمة. 

ا َكُفوًرا﴿قال تعاىل  ا َشاِكًرا َوإِمذ ِبيَل إِمذ  سورة اإلنسان. [٣] ﴾إِنذا َهَدْينَاُه السذ
فاإلنسان بداخله افعل وال تفعل: فهو إما شاكراا وإما َكف وراا يف كل موقف  من 

 حياته.
بل يف كل خطوة من خطوات حياة اإلنسان ميكن لإلنسان أن يفعل اخلري أو  

 ، هل يذهب للمسجد أم يذهب ليلهو.يفعل الشر
قال هللا عز وجل   إَِّلذ ِِلَْعبُُدونِ َوَما َخلَْقُت  ﴿ولذلك  نَس  َواْْلِ نذ    [٥٦]  ﴾اْْلِ

 سورة الذارايت.
 يف كل خطوة جتد نوعاا من العبودية هلل أو معصية له سبحانه. 

 فمن و فق لفعل ما أمر هللا به جنا، ومن عصى ما أمره هللا به أخطأ.
 وهذه االختيارية يرتتب عليها حساب اإلنسان على كل ما فعل.
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أن   َخْلقنا  أجلها  فغاية  أرسل هللا من  اليت  الغاية  ترب، وهذه هي  وأن ُن  تحن  من 
الكتب   وأنزل  َواْجتَنِبُوا  ﴿الرسل  اللذـَه  اْعبُُدوا  ِن 

َ
أ رذُسوًَّل  ٍة  مذ

ُ
أ  ِّ

ُكِ ِِف  َبَعثْنَا  َولََقْد 
اُغوَت   سورة النحل. [٣٦]  ﴾الطذ

سورة   [٢٢]  ﴾ونَ َوإَِِلِْه تُرَْجعُ ﴿وبعد أن ينتهي االختبار ابملوت نعود إىل هللا  
 يس. 

نذ إََِلٰ َربَِِّك الُْمنتََهٰ ﴿
َ
 سورة النجم. [٤٢] ﴾َوأ

 سورة العلق.  [٨] ﴾إِنذ إََِلٰ َربَِِّك الرُّْجَعٰ ﴿
نذ َسْعيَُه َسوَْف يَُرٰى ﴿نعود إىل هللا لن حاَسب على ما قدمنا فنحن س

َ
ُثمذ  [ ٤٠] َوأ

ْوََفٰ 
َ
 سورة النجم.  ﴾[ ٤١]ُُيَْزاُه اْْلََزاَء اْْل

ٍة ﴿سوف ي رى ما قدمَت من عمل وست حاسب على ذلك   َفَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرذ
ا يََرُه  ا يََرُه   [  ٧]َخْْيً ٍة ََشً  سورة الزلزلة.  ﴾[  ٨]َوَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرذ

 ال. ج:

اإلميان بوجود هللا مع عدم اإلميان ابألنبياء ال يكفي حىت يكون اإلنسان مسلماا  
دبِّر، مث تك

 
 فر بوحيه وتنكر رسله؟ هلل، فما معىن أن تؤمن أبن هللا هو اخلالق الرازق امل

 هذا كفر أكرب.
إِنذ  ﴿رماا من الذي يرد على هللا وحيه، قال هللا تعاىل  بل ليس هناك أعظم ج  

ِه َورُُسِلِه َوَيُقولُوَن نُْؤِمُن   قُوا بنَْيَ اللـذ ن ُيَفِرِّ
َ
يَن يَْكُفُروَن بِاللذـِه َورُُسِلِه َوُيِريُدوَن أ ِ اَّلذ

 س
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َسِبيًل   َذٰلَِك  بنَْيَ  َيتذِخُذوا  ن 
َ
أ َوُيِريُدوَن  بِبَْعٍض  َونَْكُفُر  ُهُم    [١٥٠]بِبَْعٍض  ئَِك  ـٰ ولَ

ُ
أ

ِهينًا وَ  الََْكفُِروَن َحًقا ْعتَْدنَا لِلََْكفِِريَن َعَذابًا مُّ
َ
 سورة النساء. ﴾[١٥١]أ

 ا. هو الكافر حقا ففمن يؤمن ابهلل ويكفر ابألنبياء 
كل من كفر بنيب من األنبياء فهو كافر ابهلل ألنه أنكر وحي هللا، لذلك فأهل ف

يَن َكَفُروا ﴿الكتاب كفروا لكفرهم بنبوة حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم   ِ إِنذ اَّلذ
يَن ِفيَها ِكنَي ِِف نَاِر َجَهنذَم َخادِلِ ْهِل الِْكتَاِب َوالُْمّْشِ

َ
ئَِك   ِمْن أ ـٰ ولَ

ُ
يذةِ   ََشُّ   ُهمْ   أ  [ ٦]  ﴾الَْبِ

 . البينة سورة
 سورة ق. [١٤] ﴾فََحقذ َوِعيدِ ﴿ووعيد هللا بدخوهلم النار حق  

فليس اإلسالم وليست النجاة جملرد إقرار اإلنسان أبنَّ هللا هو اخلالق الرازق احمليي 
 .اإلميان برسلهاملميت فحسب، بل البد من 

ال يكفي وال ينفع العبد عند هللا يوم   فاإلميان بوجود هللا والكفر ابألنبياءإذن  
 ويتم اإلميان بكل رسله.القيامة، إذ البد أن ي عبد هللا  

ملا أرسل هللا رسله وال أنزل كتبه، ألن البشر  اإلميان بوجود هللا كافياا  ان  ولو ك
 مجيعاا يعرفون هللا ابلفطرة. 

كما شرع من   فاهلل الذي خلقك وهداك ورزقك هو وحده املستحق أن تعبده
 . خالل رسله وأنبيائه
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العمل الصاحل ِفطرة َفطر هللا  الناس عليها، لذلك ترى أي إنسان ميكن أن    ج:

يعمل أعماالا صاحلةا ولو كان كافراا أو مشركاا، فالكل يعملون أعماال صاحلة للفطرة  
 اليت ف طروا عليها.

به   ي قصد  أي:  هللا،  وجه   به  ي قصد  أْن:  هو  الصاحل  العمل  قبول  شرط  لكن 
 .ثوابه من هللا احلصول على
اذهب ملن نقول له:   الذي يعبد مع هللا آهلةا أخرى  الشخص الكافر ابهلل لذلك  

أشركتهم مع هللا يف عملك الصاحل واحصل على أجرك منهم، فأنت مل ترجو أبعمالك 
 الصاحلة وجه هللا وحده.

، مث ذهب لغريهم   ختيل إنساًنا قام أهل ه برتبيته واإلنفاق عليه حىت صار شاابا قوايا
 مهم، هل حيق له أن يعود ألهله ليقول هلم: أعطوين أجرة خدميت لغريكم؟ ليخد

 فليذهب ملن كان ُيدمهم وليحصل على أجرته منهم.
 وهلل املثل األعلى.

فاهلل هو الذي خلقك ورزقك وامنت عليك بكل النعم مث ترتك عبادته وتريد أن  
 أتخذ منه أجر عملك؟ كيف هذا؟
وجل   عز  هللا  قال  َهبَاًء ﴿ولذلك  فََجَعلْنَاُه  َعَمٍل  ِمْن  َعِملُوا  َما  إََِلٰ  َوقَِدْمنَا 

نثُوًرا  سورة الفرقان. [٢٣] ﴾مذ
ْمآُن َماًء  ﴿وقال سبحانه   اٍب بِِقيَعٍة ََيَْسبُُه الظذ ْعَمالُُهْم َكََسَ

َ
يَن َكَفُروا أ ِ َواَّلذ

 س
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ْدُه َشيْئًا ٰ إَِذا َجاَءُه لَْم َُيِ  سورة النور. [٣٩]  ﴾َحَّتذ
فالذين كفروا ال يستحقون الثواب على العمل وإن كان صاحلاا، ألهنم كفار مل  

 ، وال ابتغوا به رضا خالِقهم. يقصدوا ابلعمل الصاحل أن ينالوا ثواب رهبم
من  على كثري   مفطورون  مجيعاا  فنحن  الصاحل  العمل  جمرد  يف  القضية  فليست 
األعمال الصاحلة، وإمنا القضية ملاذا تعمل هذا العمل الصاحل وملن تعمله؟ وهل تعمله 

 ملصلحتك الشخصية أو تعمله رايءا أو تعمله لغري هللا؟ 
ي رجى منه ثواب العمل الصاحل الذى ي رجى من فكل هذا ليس يف سبيل هللا وال 

 هللا.

الشبهة هي مسألة ال يفهمها املسلم يف دينه، وقد تلتبس عليه إىل أْن جيد   ج:

 هلا رداا. 
ة من الدين،  وقد شاء هللا سبحانه أن تكون هناك أمور مشتبهة يف مسائل فرعي

 حىت يبتعد هبا من يريد الباطل عن طاعة ربه.
مُّ ﴿قال هللا عز وجل  

ُ
َْكَماٌت ُهنذ أ نَزَل َعلَيَْك الِْكتَاَب ِمنُْه آيَاٌت ُمُّ

َ
ي أ ِ ُهَو اَّلذ

َخُر ُمتََشابَِهاٌت 
ُ
يَن ِِف قُلُوبِِهْم َزيٌْغ َفيَتذِبُعوَن َما تََشابَهَ   الِْكتَاِب َوأ ِ ا اَّلذ مذ

َ
ِمنُْه ابِْتَغاَء    فَأ

ِويِلهِ 
ْ
ِويلَُه إَِّلذ اللذـهُ   الِْفتْنَِة َوابِْتَغاَء تَأ

ْ
اِسُخوَن ِِف الِْعلِْم َيُقولُوَن آَمنذا بِِه   َوَما َيْعلَُم تَأ َوالرذ

ْن ِعنِد َربِِّنَا ْْلَاِب  ُكٌّ ِمِّ
َ
ولُو اْْل

ُ
ُر إَِّلذ أ كذ  .سورة آل عمران [٧] ﴾َوَما يَذذ

الذي يف قلبه زيغ سيتبع هذه فََأمَّا الَِّذيَن يف قـ ل وهِبِْم َزْيٌغ فـَيَـتَِّبع وَن َما َتَشابََه ِمْنه :  
 الشبهات ابتغاء الفتنة وابتغاء البعد عن هللا.

 س
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وكفر   إميان  هناك  يكون  أن  حبكمته  هللا  شاء  َوِمنُكم ﴿فقد  ََكفٌِر  فَِمنُكْم 
ْؤِمنٌ   سورة التغابن. [٢] ﴾مُّ

فيتعلق هبذه الشبهات َمن يريد الكفر وينشغل هبا عن دينه وعن صالته وعن  
 إميانه.

الثابتة واليت هي   يتبع األدلة احملكمة  املؤمن فإنه  اْلِكَتابِ )أما  على صحة   (أ مُّ 
ولو َوجد شيئاا ال يفهمه فإنه يسأل عنه، لكنه ال ينشغل مبا ال    الدين وصحة الرسالة،

 عن دينه أو عن صالته. يفهمه
قلبه مرض   َمن يف  إال  يفهمه  مبا ال  دينه  عن  ينشغل  يَن ِِف ﴿فال  ِ اَّلذ َوِِلَُقوَل 

َمثًَل  َذا  ـٰ بَِه اللذـُه  َراَد 
َ
أ َماَذا  َوالََْكفُِروَن  َرٌض  مذ يََشاُء   قُلُوبِِهم  َمن  اللذـُه  يُِضلُّ  لَِك  َكَذٰ

 سورة املدثر.  [٣١] ﴾َوَيْهِدي َمن يََشاءُ 
ومن ِحكمة وجود الشبهات أيضاا أنَّ هذه املتشاهبات يتمايز بسببها أهل العلم  
وأهل البصرية يف دين هللا، فرتى العامل يعرف جواب األمور املشتبهة ويتميز هبا عن  
العلم   أوتوا  الذين  فريفع هللا  يدرسه،  ومل  الدين  يف  يتعمق  مل  الذي  العامي  الشخص 

 درجات.  
 ه حيصل به التمحيص.البد من وجود متشابه ألنفاحلق أبلج لكن 

احلكمة، والفائز   بعض  فسنة هللا يف خلقه التكليف، وسنته يف التكليف خفاء  
َمن استدل مبا يعلم على ما خفي ودّق، واخلاسر من جعل َما جيهل حجاابا حيرمه من 

 االستدالل مبا يعلم.
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 فتنة الشر هي تقريباا أكرب أسباب اإلحلاد عرب التاريخ.  ج:

ٰ َحرٍْف ﴿ نذ بِهِ   َوِمَن انلذاِس َمن َيْعبُُد اللذـَه لََعَ
َ
َصابَُه َخْْيٌ اْطَمأ

َ
َصاَبتُْه   فَإِْن أ

َ
َوإِْن أ

ْنيَا َواْْلِخَرةَ  ٰ وَْجِهِه َخَِسَ ادلُّ اُن الُْمِبنيُ  فِتْنٌَة انَقلََب لََعَ سورة   [١١]  ﴾َذٰلَِك ُهَو اْْلَُْسَ
 احلج.

 .به  فهناك من يكفر ابهلل بسبب فتنة أو بالء أو مصيبة نزلت 
 : ملاذا هناك شر من األساس؟ فيقول يسأل امللحدقد وهنا 

 واجلواب ببساطة: ألننا م كلفون.
 ألننا يف عامل اختباري.

ِِّ َواْْلَْْيِ فِتْنَةً ﴿قال ربنا سبحانه   سورة األنبياء.  [٣٥] ﴾َوَنبْلُوُكم بِالّشذ
 فاخلري والشر ألنك مكلف، والتكليف هو غاية وجودك.

 ﴿قال هللا تعاىل  
َ
ي َخلََق الَْموَْت َواْْلَيَاَة ِِلَبْلَُوُكْم أ ِ ْحَسُن َعَمًل وَُهَو اَّلذ

َ
يُُّكْم أ

 سورة امللك. [٢] ﴾الَْعِزيُز الَْغُفورُ 
ووجود الشر ووجود الفنت والبالاي، هو يف حد ذاته أكرب دليل على صحة القضية  

 الدينية وعلى خطأ اإلحلاد.
 فلو كنا أبناء العامل املادي ملا استوعبنا ال اخلري وال الشر.

 س
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الكون كله عدمي   أنه عدمي املعىن. املعىنلو كان  لنا إطالقاا   (1)ملا كان قد تبني 

ألننا طبقاا للرؤية اإلحلادية نسري يف حتميات مادية صارمة، وجتري علينا قوانني الطبيعة،  
 ماهية الشر وال معىن كلمة شر. ويف هذا اإلطار لن نستوعب 

 فهل ت درك أكثر احليواًنت تطوراا معضلة الشر؟ 
الشر   أبناء هذافاستيعاب  لسنا  أننا  لوجود   يعين  استيعابنا  وأننا نستمد  العامل، 

 الشر من مقدمة أخرى غري املقدمة املادية الداروينية للوجود.
فنحن ننتمي ملقدمة مساوية، وليس لطراز إحلادي مادي أرضي، وهذا هو التفسري 

 األوحد لكوننا نستوعب الشر.
ومن الطبيعي أن   ون هناك فنت وبالء فطاملا أننا مكلفون إذن من الطبيعي أن يك

 .نستوعب الشر 
فالشر وبعض األمل والقدرة على ارتكاب املعصية هو املقتضى الطبيعي والنتيجة  

 البديهية حلرية اإلرادة والتكليف اإلهلي.
رجون أفضل ما يف اإلنسان  ووجود الشر والبالء واملصائب والشهوات هؤالء ُي 

 لفاسد.الصاحل وأسوأ ما يف اإلنسان ا
ومن عجيب حال املالحدة حني يقومون إبنكار وجود اخلالق ألن هناك شر، 

 أهنم يستخدمون هذا التحليل:
اا وحيب اخلري البنه، إذن ملاذا مسح إبعطائه حقنة مؤملة   -1 إذا كان األب خريِّ

 ضد امليكروابت؟

 
(1) C. S. Lewis 
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 هناك أمل وقع على اإلبن جراء احلقنة؟ -2
 ( 1) إذن األب غري موجود. -3

 فهل هذا استنتاج عقلي؟ 
 من الطبيعي أننا ال نفهم كل دقائق احلكمة اإلهلية يف اخلري والشر.مث إنَّه 

ا  أهنَّ أفعال اخلضر لسيدًن موسى عليه السالم، مع  وقد جلَّى هللا احِلكمة من 
عظ خري   على  تكتنف  لكنها  مستساغة،  وغري  م نكرة  ظاهرايا  ت عد  وقصة  أفعال  يم، 

موسى واخلضر مل أتت يف القرآن من ابب السرد واحلكااي، لكن من ابب التدبر واإلقرار 
تعجل.

 
 بقصور النفس البشرية وحكمها امل

ت ومن العجيب يف أمر مسألة الشر أنّه: لو مل يكن هناك شر يف العامل ملا خرجْ 
 لدت فيه!من املكان الذي و  

ال مصانع وال بيوت وال احتاج الناس إىل وملا و جدت حضارة وال ب نيت مدن و 
 ر الناس يف مقاومة مرض أو حل مشكلة أو اخرتاع فكرة جللب الراحة!كَّ عمل وال فَ 

 .وملا احتاج اإلنسان أن ينتقل من مكان والدته أصالا 
 إذ ال شر وال عناء وال بالء وال تعب وال مشاكل تبحث هلا عن حلول!

 والتفكري والعمل؟ فلماذا التعب والسهر  
 الشر هو الضرورة اليت البد منها يف الدنيا!ف

 فتدبر! 

 
 من كتاب أسس َغئبة، م. أَحد حسن، مركز دَّلئل. بتْصف.  (1) 
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 واتق هللا فإنك مكلف.
فيعودون إىل هللا ويصبحون من الصاحلني   والشر  كثري من الناس ينزل هبم البالء و 

 فسبحان هللا العظيم وحبمده.
 فكل أقدار هللا فيها حكمة وخري.

هللا قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ولْو أنَّ  والبد للمسلم أن يؤمن بكل أقدار  
لَك ِمْثَل أ ح د  ذهباا أَنَفْقَته  يف سبيِل هللِا ما قَِبَله  هللا  ِمنَك حىتَّ تـ ْؤِمَن ابلَقَدِر، وتـَْعَلَم أنَّ 

على   ما َأصاَبَك مل َيك ْن لِي ْخِطَئَك، وأنَّ ما َأْخطََأَك مل َيك ْن لِي ِصيَبَك، وإنَّه  َمن مات
 (1) غرِي هذا َدَخل النَّاَر".

 فأقدار هللا من خري وشر جيب على املسلم الرضا هبا. 
يف    لكنها ،شر أو ضيق أو أذى ظاهرايا   بعضها  وإن بدا يف  ،وكل أقدار هللا خري

 .ابلغة وحكمة إهليةعظيم تكتنف على خري  األخري

  عاشت البشرية مع شرائع التوحيد آالف السنني، ومع الشرائع اإلبراهيمية   ج: 

راا مباشراا على اجلنس البشري بل  الثالث الكربى أربعة آالف سنة، ومل ميثل الدين خط
قّدم للبشرية قيماا أخالقيةا عليا يتفق عليها املؤمن وامللحد، وأّسس حلضارات  أصيلة،  

األرض   يف  خري  أن كل  نزعم  أن  ميكن  النبواتفبل  تلك  آاثر  من   !هو 

 
 .4699صحيح سنن أيب داود، ح: (1)

 س
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فقد أراح الدين احملاكم من آالف القضااي، وفوق كل هذا وذاك وضع الدين األساس 
األرض على  اإلنساين  الوجود  لغاية  والقيمي  والسلوكي   !املعريف 

والدول اليت احتضنت الشرائع التوحيدية ما زالت إىل اليوم متلك تنوعاا ثقافياا أبقى 
ذاهتا.  التوحيدية  الشرائع  مبوجب  محاية  سقف  هلم  ووّفر  هلم  املخالفني   على 

حلاد كانت البشرية كلها على  اقرتبت فيه بعض الدول من اإل  اواحدا   يف حني أن قرًنا 
  شفري هالك!

البشرية على  الدين  خطر  عن  وحيدثوًن  املالحدة  اآلن  أيِت    !مث 

مل يعرف التاريخ البشري منهجاا أخطر من اإلحلاد، فلم تكن مذابح الكوالج يف اإلتاد  
ة، وتفريغ  ثنية يف أملانيا النازيالسوفييت السابق على يد امللحد لينني، وإابدة األقليات اإل 

مليون   52ل  ، وقتْ Pol Potبول بوت  ربع سكان كمبوداي من البشر على يد امللحد
،   Mao Zedong صيين يف الثورة الثقافية الكربى على يد امللحد ماو تسي تونج

يف أوراب واليت   League of Militant Atheists وظهور رابطة امللحدين العسكرية
، وقتلت عشرات اآلالف - كنائس ومساجد–  ألف مؤسسة دينية  42أغلقت رمسياا  

 (1) .ونتائج طبيعية لظهور اإلحلادمن املتدينني، إال إفرازات إحلادية 
، تكمهما  إحلادية–  إحلاديةبل إن احلربني العامليتني األوىل والثانية كانتا حروابا  

السعي حنو النقاء العرقي، فكانت النتيجة  أفكار  تصورات إحلادية لألجناس البشرية و 
كالا من املنتصر واملهزوم احلروب العاملية  % من سكان العامل وأرجعت  5إابدة قرابة  

هناية  عن  ابريس كنايةا  وسط  يف  مبولة  بوضع  الفالسفة  وقام  الوراء،  إىل  قرن  ثلث 
 

(1) - https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Militant_Atheists 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLeague_of_Militant_Atheists&h=2AQGQchz4&s=1
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 احلضارة.

اجلنس البشري  ابدة  إل  وخّلفت املعارك اإلحلادية ترساًنت من األسلحة النووية تكفي
 .كله مرات  عديدة

اإلحلاد بؤس  مدى  ت ظهر  العشرين  القرن  حلروب  بسيطة  قراءة   .إن 

ف اإلحلاد ورائه فكرة أن زوال اجلنس البشري يف أية معركة قادمة هي فكرة  قد خلَّ ف
  هذا هو اإلفراز اإلحلادي املتوقع.و قائمة، 

 هذا هو سؤال احلضارة! ج:

 وكم عاىن األنبياء يف مواجهة هذا السؤال. 
 .بسبب هذا األمرتباع وكم تّفلت األَ 

 أصل كفر األمم عرب العصور.فسؤال احلضارة هو 
يَن آَمنُوا ﴿قال هللا تعاىل   ِ يَن َكَفُروا لَِّلذ ِ َوإَِذا ُتتَْلٰ َعلَيِْهْم آيَاُتنَا بَِيِّنَاٍت قَاَل اَّلذ

ْحَسُن نَِديًا
َ
َقاًما َوأ يُّ الَْفِريَقنْيِ َخْْيٌ مذ

َ
 سورة مرمي. [٧٣] ﴾أ

صحة الدين، احتج الكافرون   والرباهني علىإذا ت ليت اآلايت اليت فيها احلجج  
 .(َأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َخرْيٌ مََّقاماا َوَأْحَسن  َنِدايًّ )بتقدم األمم الكافرة 

: "وهذا قانون اترُيي وسنة كونية  - حفظه هللا–يقول الباحث إبراهيم السكران  
العجب من أتمل أرشيفها الطاعن يف العمر، فجمهور املبلغني عن   ينتهي  متكررة ال

 س
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" النبوات وحىت حلظة العمل اإلسالمي املعاصر يواجهون دوماا "قوى مادية هللا منذ فجر
 تفوقهم وتفنت الناس عن اتباع الوحي الذي معهم.  

ًنطقاا للصراع بني متثاالا   ، ستجدها تكاد أن تكون مجيعااا األنبياء وانظر يف جتارب
وستجد افتتان الناس ابلقوة املادية ُيلب   ،"داعي "الوحي اإلهلي" وفتنة "القوة املادية

يعانون   ألباهبم ويصرفهم عن  للدين  العاملني  للوحي، وستجد  االنصياع واالستسالم 
 . افتتان الناس ابملظاهر املادية األمرَّين من

َوَما نََراَك ﴿  ومه بكل صراحة ماديةفالرسول األول نوح عليه السالم قال له ق
َراِذنُلَا

َ
يَن ُهْم أ ِ  سورة هود. [٢٧] ﴾ اتذبََعَك إَِّلذ اَّلذ

مسلسل طغيان القوة املدنية   يتكرر من جديدحىت  وما أن يظهر نيب هللا موسى  
 .وغرورها أمام الوحي

ْنيَا َربذنَا َوقَاَل ُموََسٰ َربذنَا إِنذَك آَتيَْت فِرَْعْوَن  ﴿ ْمَواًَّل ِِف اْْلَيَاِة ادلُّ
َ
ُه ِزينًَة َوأ

َ
َوَمََل

 سورة يونس. [٨٨] ﴾ِِلُِضلُّوا َعن َسِبيِلَك 
وسلم عليه  هللا  صلى  حممد   لنبينا  ابلنسبة  جديداا  احلال  يكن   فقد كان  ومل 

َوقَالُوا  ﴿ اجلاحدون لنبوته والوحي الذي معه يتعلقون يف اإلعراض عنه بضعفه املادي
َن الَْقْرَيتَنْيِ َعِظيمٍ  ٰ رَُجٍل ِمِّ َذا الُْقْرآُن لََعَ ـٰ َل َه   ."سورة الزخرف [٣١]  ﴾لَْوََّل نُِزِّ

 . إبراهيم السكران انتهى كالم
من االفتتان ابلقوة    ربلي البشر عرب العصور وعرب اتريخ النبوات ببالء  أكفما ابت  

 . كافراملادية لل
 .احلقتقدم وبني البني  أصالا  ال عالقة مع أنه

 فالتقدم املادي والتأخر ال عالقة هلما مبَن معه احلق أو الباطل.
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 .  فال يلزم من كون اإلنسان فاضالا وصاحلاا أن يكون متقدماا حضارايا
يكون   وقد  بسيط،  فقري  لكنه  اإلسالم  بتعاليم  ملتزماا  الشخص  يكون  فقد 

 العكس.
كم من األمم كانت متقدمة حضارايا وهي من أبعد الناس عن شرع هللا ودينه  و 
يَن ِمن َقبِْلِهمْ ﴿ووحيه   ِ رِْض َفيَنُظُروا َكيَْف ََكَن ََعقِبَُة اَّلذ

َ
َولَْم يَِسُْيوا ِِف اْْل

َ
َشدذ   ََكنُوا  أ

َ
 أ

ةً  ِمنُْهمْ  ثَاُروا قُوذ
َ
رَْض  َوأ

َ
ْكََثَ  َوَعَمُروَها اْْل

َ
ا أ  . الروم سورة [٩] ﴾ُروَهاَعمَ  ِممذ

احلق   صاحب  على  معياراا  ليسا  املايل  والثراء  املادي  َجاَءْتُهْم  ﴿فالتقدم  ا  فَلَمذ
يَْستَْهِزئُونَ  بِِه  ََكنُوا  ا  مذ بِِهم  وََحاَق  الِْعلِْم  َن  ِمِّ ِعنَدُهم  بَِما  فَرُِحوا  بِاْْلَِيِّنَاِت    ﴾ رُُسلُُهم 

 سورة غافر. [٨٣]
ليس مذموماا يف ذاته، وإمنا كذلك هو  املادي َمدوحاا يف ذاته و ليس التقدم  إذن  

به يف   انتفاعك  وبقدر  فيه،  الدين  تطبيق  وبقدر  اإلهلي،  ابلوحي  تزكيته  بقدر  مي دح 
 .لوجه هللا دينك، وبقدر ما تستخدمه يف نفع الناس وصالح أحواهلم 

 وهذا هو التقدم املطلوب.
يف تقدمهم املادي ولكن يف التفاضل   فمعيار التفاضل احلقيقي بني البشر ليس

وليس كغاية املادي كوسيلة  التقدم  وأيِت  الصاحل،  والعمل  أيِت كوسيلة    ... ابلتقوي 
 . هلل خلدمة ونفع الناس

 فيكون تقدما ماداي م زكَّى ابلوحي اإلهلي وهو وحده التقدم املطلوب.
االستخالف احلقيقي يف األرض: استخالف عبودية هلل، واستخالف وهذا هو  

َلَة َوآتَُوا  ﴿تزكية إميانية لكل مناحي احلياة   قَاُموا الصذ
َ
رِْض أ

َ
نذاُهْم ِِف اْْل كذ يَن إِن مذ ِ اَّلذ

َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن الُْمنَكرِ 
َ
ََكَة َوأ ُمورِ   ََعقِبَةُ   َولِلذـهِ   الزذ

ُ
 . احلج  سورة  [٤١]  ﴾اْْل
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واعلم أنَّ املسلم إذا فعل ما عليه َيسَّر هللا  له أسباب كل خري  وسعادة وتقدم يف 
اِْلَاِت ﴿الدنيا، وجناة ورفع درجة يف اآلخرة   يَن آَمنُوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصذ ِ وََعَد اللذـُه اَّلذ

 ِ رِْض َكَما اْستَْخلََف اَّلذ
َ
ي لَيَْستَْخِلَفنذُهْم ِِف اْْل ِ نَنذ لَُهْم ِدينَُهُم اَّلذ يَن ِمن َقبِْلِهْم َوَِلَُمِكِّ

ْمنًا
َ
ن َبْعِد َخْوفِِهْم أ نَلذُهم ِمِّ ُكونَ   ََّل   َيْعبُُدونَِن   اْرتَََضٰ لَُهْم َوَِلُبَِدِّ   [٥٥]  ﴾َشيْئًا  يِب   يُّْشِ

 سورة النور. 
 وحني طّبق املسلمون دينهم كانوا أئمةا يف الدين والدنيا.

أيديهم  وقّدم اإلسالم امتدت    على  سنة وهي أطول حضارة   1200حضارة 
 استمرت بدون توقف أو انقطاع هذه املدة. 
 فاإلسالم نشأت به احلضارة االسالمية. 

 وهو هبذا الدين الوحيد الذي أنشأ حضارة.
 بقية الدايًنت احتضنتها حضارات.

 ندية احتضنت اهلندوسية. فتجد احلضارة الغربية احتضنت املسيحية، واحلضارة اهل
 أما الدين الوحيد الذي أنشأ حضارة فهو: اإلسالم.

 فعندما كان املسلمون يعرفون ما يلزمهم حنو دينهم قادوا العامل مادايا وروحياا.
ميالدية، انتهت العصور الوسطى   1453لقسطنطينية عام  وحني دخل اإلسالم ا

 املظلمة يف أوراب.
ميالدية، وهو نفس العام الذي دخل   1453لمة هو  تاريخ انتهاء العصور املظف

 فيه اإلسالم أوراب.
 فما أْن دخل اإلسالم قلب أوراب حىت شعَّ فيها نور العلم. 
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ن قش على سقف الصالة الرئيسية للمكتبة دوائر تشري إىل   ويف مكتبة الكوجنرس
 . الدوائر السبع  مصادر تقدم احلضارة الغربية، واإلسالم هو الداينة الوحيدة املذكورة يف

 ، وهو ُيتص ابلعلوم الطبيعية.االسالم هو الدين الوحيد املذكور
ISLAM: PHYSICS  

هو تقدم أديب أو    هذه البلدان  بينما ختتص بقية الدوائر أبمساء بلدان وما قدمته
 فين أو لغوي! 

العامل  سنة كانت اللغة الدولية للعلوم يف    700وعلى مدى  فاإلسالم قدَّم العلم،  
 ( (1))هي: اللغة العربية.

 فإذا أصلح املسلمون دينهم صلحت دنياهم.

اإلنسان بفطرته ال يعرف ذاتَه وال تطمئن روح ه وال هتدأ وحشة  قلبه إال   ج:

يَن آَمنُوا َوَتْطَمِِئُّ قُلُوُبُهم بِِذْكِر اللذـهِ ﴿بعبادة هللا   ِ ََّل   اَّلذ
َ
 ﴾الُْقلُوُب   َتْطَمِِئُّ   اللذـهِ   بِِذْكرِ   أ

 .الرعد سورة [٢٨]
الصدر   يطمئن  َيُقولُوَن  ﴿فبالعبادة  بَِما  َصْدرَُك  يَِضيُق  نذَك 

َ
أ َنْعلَُم    [ ٩٧]َولََقْد 

اِجِديَن  َن السذ  سورة احلجر. ﴾ َواْعبُْد َربذَك  [ ٩٨]فََسِبِّْح ِْبَْمِد َربَِِّك َوُكن ِمِّ
 فيطمئن صدر ك. اْعب ْد َربََّك:

 
(1)-https://www.telegraph.co.uk/news/science/science 

news/3323462/Science-Islams-forgotten-geniuses.html 

 س
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ولذلك ركعتان خبشوع وتدبر تفعالن يف النفس اإلنسانية ما ال تفعل ساعات  
 جلسات التهدئة النفسية. من 

فالعبادة فيها طمأنينة النفس اإلنسانية، وكل بعيد  عن ذكر هللا يضيق صدره،  
ْعَرَض َعن ِذْكِري  ﴿فتجده دائما يتلهف على الدنيا، فال هو يشبع وال يطمئن  

َ
َوَمْن أ

 سورة طه. [١٢٤] ﴾فَإِنذ َلُ َمِعيَشًة َضنًَك 
إال أنَّه بدون اإلميان حييا يف ضنك، ويف   مهما كان اإلنسان يف سعة  من الرزقو 

 سباق حمموم ال ينتهي مع اجملهول فرتاه دائماا قِلقاا.
قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "من كانت الدُّنيا مهَّه فرَّق هللا  عليه أمَره، وجعل 

َته مجع هللا  له فقَره بني عينَـْيه، ومل أيتِه من الدُّنيا إالَّ ما ك ِتب له، ومن كانت اآلخرة  نيـَّ 
 ( (1) )."أمَره، وجعل غناه يف قلِبه، وأتته الدُّنيا وهي راغمةٌ 

 فالعبادة ترر املسلم من اخلضوع للدنيا، وجتعله حراا.
ولذلك املسلم الذي يعبد هللا حبق  هو إنسان َفِهم معىن احلياة، وفهم قيمة الدنيا،  

خترب وليعبد ربه حق العبادة  أنَّه يف هذا العامل لي  وفهم غاية وجوده يف هذا العامل، وَفهم 
ي َخلََق الَْموَْت َواْْلَيَاَة ﴿وليس ليعيش يف قلق بال طائل تته، قال ربنا سبحانه   ِ اَّلذ

ْحَسُن َعَمًل 
َ
يُُّكْم أ

َ
 سورة امللك. [٢] ﴾ِِلَبْلَُوُكْم أ

 
 .2465صحيح سنن الرتمذي، ح: (1)

 س
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 عالمات االستسالم هلل تعاىل أربع وهي: ج:

تعاىل    أوالً: العبودية هلل يف لك صغرية وكبرية يف حياتك،  إِنذ  ﴿قال  قُْل 
يَك َلُ   [١٦٢]َصَلِِت َونُُسِِك َوَُمْيَاَي َوَمَماِِت لِلذـِه رَِبِّ الَْعالَِمنَي   ِمْرُت    ََّل ََشِ

ُ
لَِك أ َوبَِذٰ

ُل الُْمْسِلِمنَي  وذ
َ
نَا أ

َ
 سورة األنعام. ﴾[١٦٣]َوأ

أفعله هلل، فأًن أصلي   : كل شيءَصاَلِت َون س ِكي َوحَمَْياَي َوََمَاِت لِلَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
هلل، وأطيع والديَّ هلل، وأذاكر وأتعلم حىت أنفع الناس هلل، وأًنم حىت أكون أقوى يف 

 لى ِفعل ما أمرين هللا به.الغد ع
 فهي عبودية هلل يف كل عمل، وهذه أوىل مظاهر وعالمات التسليم هلل.

تباع ما هي ا   العالمة اثلانية حىت تكون مستسلًما هلل تمام االستسالم: 
ِطيُعوا اللذـَه ﴿أمر هللا به واجتناب ما هنى عنه، قال ربنا سبحانه  

َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

نتُْم تَْسَمُعونَ 
َ
ذْوا َعنُْه َوأ  سورة األنفال. [٢٠] ﴾َورَُسوَلُ َوََّل تََول

عزَّ وجلَّ   اْدُخلُوا ِِف  ﴿وقال  آَمنُوا  يَن  ِ اَّلذ َها  يُّ
َ
أ ََكفذةً يَا  لِْم  سورة   [٢٠٨]  ﴾الِسِّ

 البقرة 
ْلِم   أي: يف اإلسالم.يف السِّ

ْلِم َكافَّةا   : أي التزموا بكل ما أمر به هللا وانتهوا عما هنى عنه.اْدخ ل وا يف السِّ
أمرين هللا بشيء أفعله.... هناين عن شيء أنتهي عنه، فهذا هو متام االستسالم 

 واالنقياد هلل.
اثلاثلة اهلل،  العالمة  رشع  ما  بتحكيم  لم  نُسَّ أن:  يه  هلل  التسليم   ىلع 

 فنرضى بشرعه ونقبل به. 
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بل البد أن    العقوابت اليت شرعها هللا،نقبل بكل تشريع إهلي وال ننكر مثال  
طهارة   عقوابتنرضى بشرع هللا، ألنَّ هللا يعلم ما ي صِلح خلقه، ويعلم أنَّ يف هذه ال

ََّل َيْعلَُم َمْن خَ ﴿للمجتمع 
َ
 سورة امللك. [١٤]  ﴾لََق وَُهَو اللذِطيُف اْْلَِبْيُ أ

ْحَسُن ِمَن اللذـِه ُحْكًما﴿وقال سبحانه 
َ
 سورة املائدة. [٥٠] ﴾َوَمْن أ

ذهب رجل يزعم أنه مؤمٌن ابهلل ومبا أ نزل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل كعب 
بن األشرف اليهودي ليحكم له يف قضية من القضااي، بدالا من أن يذهب إىل رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم خوفاا من أن حيكم الرسول صلى هللا عليه وسلم حبكم  ال 

يَن ﴿كم يعجبه، فنزل قول هللا تعاىل  يعجبه، فذهب لليهودي أمالا يف ح ِ لَْم تََر إََِل اَّلذ
َ
أ

ن َيتََحاَكُموا إََِل  
َ
نِزَل ِمن َقبِْلَك يُِريُدوَن أ

ُ
نِزَل إَِِلَْك َوَما أ

ُ
نذُهْم آَمنُوا بَِما أ

َ
يَْزُعُموَن أ

يُِضلذ  ن 
َ
أ يَْطاُن  الشذ َوُيِريُد  بِِه  يَْكُفُروا  ن 

َ
أ ِمُروا 

ُ
أ َوقَْد  اُغوِت  بَِعيًدا الطذ َضَلًَّل    ﴾ ُهْم 

 سورة النساء.  [٦٠]
م حب كم هللا ولو  فإذا كنت مسلماا منقاداا هلل فعليك أن تلتزم بشرع هللا، وأن ت سلِّ 

أتى حكم  هللا على غري هواك، ال أن ترتك شرع هللا وتذهب ليهودي ليحكم لك يف  
 قضيتك من أجل أن يرضيك. 

 التالية:وقال هللا عز وجل يف اآلايت 
رَْسلْنَا ِمن رذُسوٍل إَِّلذ ِِلَُطاَع بِإِْذِن اللذـهِ ﴿

َ
 سورة النساء.  [٦٤] ﴾َوَما أ
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 فاهلل مل يرسل الرسل حىت نرتكها وحنتكم إىل شرع غريها. 
هللا عز وجل الدرس من هذه احلادثة وأشباهها آبية  هامة تبني ضرورة   مث ُيتم

ُموَك  ﴿اخلضوع لالحتكام لشرع هللا، قال ربنا عز وجل   ٰ َُيَِكِّ فََل َوَربَِِّك ََّل يُْؤِمنُوَن َحَّتذ
ا قََضيَْت َويَُسِلِّمُ  مذ نُفِسِهْم َحرًَجا ِمِّ

َ
ُدوا ِِف أ   [٦٥]  ﴾وا تَْسِليًماِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم ُثمذ ََّل َُيِ

 سورة النساء. 
االنقياد  عالمات  من  هللا  لشرع  فالتسليم  هللا  شرع  ملا  التام  التسليم  من  البد 

 لإلسالم!
، فكل شيء هللا  أما العالمة الرابعة على التسليم هلل تعاىل فهي: التسليم ألقدار

 ره ... يف اخلري والشر. قدَّره هللا سبحانه حبكمته وابلتايل فاملسلم يستسلم هلل يف كل أقدا
 إن أصابت املسلم سراء شكر، وإن أصابته ضراء صرب.

لو رزقك هللا طعاماا أو رزقاا حسناا أو بيتاا مجيالا أو جناحاا يف الدراسة أو صحةا 
 يف البدن أو أهالا طيبني تشكر هللا.

ولو أصابت املسلم ضراء من مرض أو فقر أو خوف أو بالء أو َهم، صرَب على 
 الضراء واستعان ابهلل، فهذا حال املسلم املنقاد املستسلم لربه سبحانه.  هذه

والفقر... كل شيء  والغىن  واملرض  الصحة  عز وجل:  بتقدير هللا  فكل شيء  
 بتقديره وحكمته، وعلى املسلم الرضا ابألقدار ألن هللا هو الذي ي قدِّرها.

ٍء ﴿قال ربنا سبحانه   سورة القمر.  [٤٩] ﴾َخلَْقنَاُه بَِقَدرٍ إِنذا ُكذ ََشْ
 سورة التوبة. [ ٥١] ﴾قُل لذن يُِصيبَنَا إَِّلذ َما َكتََب اللذـُه نَلَا﴿وقال تعاىل 

 لن يصيبنا إال ما قّدر هللا لنا. 
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هِ ﴿وقال عز من قائل   ن َتُموَت إَِّلذ بِإِْذِن اللـذ
َ
سورة   [١٤٥]  ﴾َوَما ََكَن نِلَْفٍس أ

 آل عمران.
 ال قدرها هللا.اآلج

وكل شيء حيصل يف الكون وكل ذرة تسري يف العامل وكل حادث حيدث، إمنا  
 حَيد ث بعلم هللا ومشيئة هللا وبتقدير هللا وحبكمة هللا وبقدرة هللا.

رَُه َتْقِديًرا ﴿سبحانه ربنا قال  ٍء َفَقدذ  سورة الفرقان. [٢] ﴾وََخلََق ُكذ ََشْ
 كل شيء، وما شاء كان وما مل يشأ مل يكن. ر  قدَّ فهو سبحانه خلق كل شيء و 

 فأًن كمسلم مطالب ابلتسليم بكل أقدار هللا عز وجل. 
 هبذا يصبح اإلنسان مسلماا هلل.و 

يَن ِعنَد اللذـِه اْْلِْسَلمُ ﴿قال تعاىل    اإلسالم هو دين هللا جلميع البشر،   ﴾إِنذ ادِلِّ
 سورة آل عمران. [١٩]

  يَبْتَِغ َغْْيَ اْْلِْسَلمِ َوَمن  ﴿ فاإلسالم هو الدين الذي ال يقبل هللا غريه من األداين  
ينَ   .سورة آل عمران [٨٥] ﴾ِدينًا فَلَن ُيْقبََل ِمنُْه وَُهَو ِِف اْْلِخَرِة ِمَن اْْلَاِِسِ

 ففي اإلسالم النجاة من النار والفوز برضا هللا وابجلنة. 
 هو أعظم وأهم شيء يف وجودك.   بل والدخول يف اإلسالم نعمة من أعظم النعم،  

 س
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 .يف حقيقته رجوع إىل الفطرة والعقل واإلسالم 
 والدخول يف اإلسالم أمره يسري وال حيتاج إىل طقوس وال أمور رمسية،

 :أبن يقولوذلك ، فقط على اإلنسان أن ينطق ابلشهادتني

 مسلًما.وهو بهذا صار 
 مث يبدأ يف َمارسة اإلسالم.

  املسلم اجلديد   وأوصي مبتابعة موقع إسالم هاوس، كٌل حبسب لغته، حىت يتعلم
 كيف ميارس اإلسالم.

 / https://islamhouse.com/arرابط املوقع: 
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