


 

 ادـــاإلنح دالــج
 



 

 



 

 

 

 

 

 ادـــاإلنح دالـــج
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

J 

 

¢ 

 

ٓ تحتاا ج إلااك كظاار  ،فطريةةٌالهييةقةةٌالةو يةةٌاللمعرفةةالاه

، ث بتا  الربها ن  ففل يف غ يا  القواقح والاقا ن، سا  ع واستدٓل،

ماـ غقار ، الؿؾحاديـو اإللحا درحاك إٓ أن حقلف  تادور ، إرك ن

لؾشاعقر الػطاري  تػساقر واوام مؼـاع وٓ ،وٓ سؾط ن مااقـحج  

 .يؾم يف داخؾ كؾ إكس نالذي 

لااقس أاااً  يف الاشااري ، وٓ يؿؽااـ أبااًدا أن يؽااقن  فاإلحلةةا 

يعرف الت ريخ أم  ماـ إماؿ مساؾؿ  ك كا  أو غقار  أاً : لذلؽ ٓ

ة أفراد يؼؾاقن  مسؾؿ  مض  عؾك اإللح د: وإكؿ  يسؼط يف هذه الُفقَّ

، مـفا   أو يؽثرون يف كؾ عصر مـ العصقر كتقجا  لعقاماؾ مختؾػا 

وتساتؽرب  ،مصادًرا لؾؿعرفا  ل الػؾسػ  التل ٓ تاممـ با لػطرةاكتح 

إلااك واحااد أحااد، أو  ااققع مااـ كسااا  عظؿاا  هااذا الؽااقن بتػ اااقؾف 
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الؿظ لؿ والؽقارث وعجز العؼقل الصغقرة عاـ تػساقره  والجؿاع 

 بقـف  وبقـ حؽؿ  الخ لؼ ولطػف ورحؿتف.

وغقرهاا : مؿاا   ظفاارت هااذه العقامااؾ ويف طصررركا الحا ررر

ظفاار لؾؿؾحااديـ اااقًت  أوجااا كاتااف ب لحجاا  والربهاا ن، وكاا ن أ

كصاقا ماـ هاذا الجا د ماع  "مركز سؾف لؾبحوث والدراسرات"ال

أعداء أكػسفؿ وأعداء اهلل والؿاممـقـ، مؿاـ حؿؾاقا عؾاك عاقاتؼفؿ 

كشر اإللح د وترويجاف: فؽ كا  هاذه الؿؼا ٓت التال تضاؿـف  هاذا 

 ."جالد اإللحاد"السػر 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 ت عهى وجىد اهلليَِّناث األوََّيقدًُِّـدالنت ان
 

م يف شااا ب بؿاا  لاادى الغاارب القااقم مااـ تؼااد  اكافاار كثقاار مااـ ال

جقاكاااا ماااـ الحقااا ة الؿ ديااا ، فااا فتتـقا تاعااا  لاااذلؽ بلفؽااا رهؿ 

ومعتؼااادا ؿ، وٓ عجاااا أن ُيػتـاااقا باااديـفؿ، وإكؿااا  العجاااا أن 

م  يخ لػ بدائف العؼقل، أٓ وهق إكؽ ر وجقد اهلل الخا لؼ قا ئيستؿر

الذي خؾؼ اإلكس ن مـ عادم، وما  ماـ  الء يف الادكق  إٓ وهاق دال  

 .(1)عؾقف ساح كف

ظفاارت الح جاا  إلااك الحاادية عااـ أدلاا  وجااقد اهلل  ومةةنلاـةةا

 ساح كف مع كقهن  واوح  ووقح الشؿس يف رابع  الـف ر.

( إلاك أن أدلا  ون وفطرية معرفة اهللالؿتؽؾؿوقد أ رك  يف مؼ ل  )

لقس  كقع  واحًدا، بؾ كثقارة ومتـقعا : كادلقؾ الػطارة  وجقده 

 .(2)بف السؾػ   استدلَّ ودلقؾ العؼؾ، وكؾف  مؿَّ 

                                           
ـ ( 1) عّار عـ خطقرة هذه الؼضق  الشقخ ع ئض الدوسري يف رس لتف الؿؾحؼا  مؿَّ

 (.193)ص ؽت ب مقؾقشق  اإللح دب

 ل  الؿتؽؾؿااقن وفطرياا  ( يـظاار  مققااع مركااز سااؾػ لؾاحااقث والدراساا ت مؼاا2)

 ، وهق الؿؼ ل الث لة مـ هذه الؿجؿقع .معرف  اهلل
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، ل أدل  الػطرة عؾاك وجاقد اهلل ؾ أوَّ ويف هذه الؿؼ ل  سـػص  
 .لق  الضروري  عؾك وجقد اهلل وهق دٓل  الؿؼدم ت إوَّ 

لهيالؿةوال الؼض ي  التل يصدق هب  " ؿؼيماتلالرضو يا:ةؼصو 

ك لعؾؿ بلن كؾ أمر ح دث لف  :(1)"العؼؾ الصريم لذاتف ولغريزتف

ـ آذاه وٓ يؼاؾ  فؿثاًل:ساا،  الطػؾ الصغقر إذا أوذَي ياحة عؿَّ

 .(2)أن يؼ ل  إن هذا حصؾ ب  ساا

 الـؼقضااقـ ٓ يجتؿعاا ن، فقسااتحقؾ عؼااً  أن ومـفاا  العؾااؿ باالنَّ 

. إلااك غقرهاا  مااـ (3)يقجااد  االء ساا كـ ومتحاارك يف الققاا  كػسااف

 .(4)الؿؼدم ت الادهق  الؿسرودِة يف مظ هن 

                                           
قضاا ي  "  (، وقااد عرففاا  ابااـ سااقـ  بؼقلااف222( الاصاا ئر الـصااقري  لؾساا وي )ص1)

كس ن ماـ جفا  ققتاف العؼؾقا ، ماـ غقار سااا يقجاا ومؼدم ت تحدث يف اإل

(، ول ساتزادة يف 64يـظار  الـجا ة ٓباـ ساقـ  )ص ."ؼ هبا  إٓ لاذوا  التصدي

 (.4/561معـ ه  يـظر  بق ن تؾاقس الجفؿق  )

(، وذكاره 5/358يـظار  مجؿاقع الػتا وى ) ،$( ذكر هذا الؿثا ل اباـ تقؿقا  2)

(، ول ستزادة يـظار  العؼاؾ والقجاقد 25الغزالل يف آقتص د يف آعتؼ د )ص

(، الؿـطاؼ الحادية ومـا هل الاحاة لؿحؿااقد 147 - 142لققساػ كارم )ص

لاقاار أوماا  بعااده (، الؿقك دولقجقاا  لؿملػااف لقاتقـااز، ترجؿاا    57ق سااؿ )ص

 (.12كصري )ص
(، وغ لاا كتاا 156( يـظر  وقابط الؿعرف  لعاد الارحؿـ حساـ حاـؽا  )ص3)

 ث  عـف.الؿـطؼ الصقري تحدَّ 

 وم  بعده (. 297ؼرين )صعاد اهلل ال، د. ( يـظر  الؿعرف  يف اإلس م4)
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فؽااؾ   ،: إْذ هاال وااروري ماتوالل يةةَ لفلفطريةةالاةةدهلادؼةةي ل

وأيًض  ٓ تحتا ج إلاك دلقاؾ وٓ ، (1)ره د تصق  ؿ هب  بؿجرَّ إكس ن يسؾ  

عؾقفا : إذ هال قضا ي   ، باؾ ٓ يؿؽاـ آساتدٓل(2)ؿ وكظارإلك تعؾ ا

لف ماـ  تسؾقؿق ، وإٓ فؿ  الجقاب مثً  عؾك  لؿ ذا كؾ ح دث ٓ بدَّ 

 ؾ غقر ذلؽ. اقع  العؼؾ ٓ تتؼاَّ  ساا؟ ٓ جقاب غقر أنَّ 

ر كؼقضف : ٕهنا  فقف  أو تصق   ٓ يؿؽـ الشؽ  م ت هذه الؿؼد   ثؿَّ 

ـ ماـ مؼتضك غريزة اإلكس ن العؼؾق ، ومؼتضك فطرتف التل ٓ ياتؿؽّ 

مؼ ومتفاا ، وٕهناا  أساا س آسااتدٓل التاال عؾقفاا  ُتْاـااك الؿعاا رف 

 .(3)والعؾقم بنجؿ ع العؼ ء

اا فقفاا  ٓ باادَّ  ف لشااؽ    ، وتؾااؽ إمااقر أن يسااتـد إلااك أمااقر كظريَّ

 .(4)م ت فقؾزم الدور الؿؿتـعأن تستـد إلك هذه الؿؼد     ٓ بدَّ الـظريَّ 

                                           
  ٓ يؿؽاـ معاف دفعاف عاـ الذي يؾازم كػاس العااد لزوًما"( العؾؿ الضروري هق  1)

 (.6/126وهذا تعريػ ابـ تقؿق  يف درء التع رض ) ،"كػسف

(، درء التعااا رض 5/129( يـظااار  الػصاااؾ يف الؿؾاااؾ والـحاااؾ ٓباااـ حااازم )2)

(3/923.) 

لقاتقـااز  ،دة يف الػفااؿ اإلكساا ين، أبحاا ث جدياا(6/126( يـظاار  درء التعاا رض )3)

 (.  76ترجؿ   د. أحؿد فماد ك مؾ )ص

ا3/312( درء التع رض )4) ػ الشالء عؾاك ما  (، ومعـاك الادور الؿؿتـاع  أن يتققَّ

ايتققَّ  لقا  عؾاك م ت إوَّ ػ التشاؽقؽ يف الؿؼاد  ػ هق عؾقف، كؿا  يف مث لـا  يتققَّ

 .ولق  كػسف م ت إػ  عؾك الؿؼد    الؿتقق    الـظريَّ إدلَّ 
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لاشار يف التساؾقؿ هبا  دون ٓ يختؾاػ اف أكَّ  أضفلإىللكللمالشَبق

ٕمؽـ آخت ف، ولؿ يتػؼقا عؾاك   ً  ؾا دلقؾ، ولق لؿ تؽـ فطريَّ 

 التسؾقؿ هب .

   وروري  يف الـػقس.م ت فطريَّ هذه الؿؼد   إذن

لالعؼالء: الإصؽاللَحرَّ لولؽنلثؿَّ

اد أن هاذه الؿؼاد   م ت لاؿ تحصاؾ لاف وهق أن واقع اإلكس ن يمك 

 ې ې ې ې﴿  ر ذلاؽ الؼارآنرَّ مـذ وٓدتف ب لػعؾ: كؿ  ق

[78الـحااؾ ] ﴾ ائ ائ ى ى
، وكقااػ يتػااؼ هااذا مااع (1)

ققلـ  بلنَّ الؿؼّدم ت الضروري  ٓ يؿؽـ آساتدٓل عؾقفا ، فؽقاػ 

تحّؼؼ  هذه الؿؼدم ت إًذا؟ هذا إ ؽ ٌل ققي  
(2). 

تفاا  أهناا  مقجااقدة باا لؼقة مـااذ أن الؿؼصااقد بػطريَّ  واجلةةواب:

ػعؾ، ف إلكسا ن مػطاقر عؾاك التساؾقؿ هبا  وٓدتف، ٓ أهن  متحؼؼ  ب ل

بؿجرد تصقره  بحقة ٓ يحتا ج إلاك برها ن: ٕن الغريازة العؼؾقا  

 تؼتضقف  ب لضرورة.

                                           
ا1) ا( وقد أكَّ يـظار  إر ا د العؼاؾ الساؾقؿ ٕبال الساعقد  ،رون هاذا الؿعـاكد الؿػس 

(، وأيض  قاّرر هاذا الؿعـاك )جاقن 8/221(، روح الؿع ين لأللقسل )3/178)

 وأّلػ يف ذلؽ كت ب )ماحة يف الػفؿ اإلكس ين(. ،لقك(

 (.22/91يـظر  مػ تقم الغقا ) ،( كؿ  واَػف الرازي2)
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د إمؽ هناا ، بااؾ وجااقب فؾقساا  فطريُتفاا  هااق مجاارَّ  وعةةذلاةةدا

 .(1)تحؼؼف  مع س م  الحقاس والغريزة العؼؾق 

 !ذي فَطرها؟، فؿن ال روريةً  ةً مات فطري  كاكت هذه الؿؼد  وإذا 

 [5، 4العؾااؼ ] ﴾   گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ﴿  إكرره اهلل

الاذي هاق   ررورة طؾرى وجرود فاصرِهرا مات يرد   فوجود هذه الؿؼد  

ساح كف ُمْاتاَدُأ الؿعرفا : إذ هاق ماـ عّؾؿفاؿ با  واساطٍ  الؿؼادم َت 

ؿفاؿ ، وإدوات التل يتقاؾقن هب  لؾعؾقم الـظريا ، وعؾَّ الضروري َ 

 .(2)ف لعؾؿ بف أاؾ كؾ عؾؿ ،يـ بقاسط  إكاق ءالشرع والد

ف، ل ماـ رب ااهاذا حا ل الؿااممـ الؿفتادي با لـقر والفاادى الؿـازَّ 

وأماا  الؿؾحااد الااذي يـؽاار وجااقد اهلل ساااح كف فنكااف ٓ يجااد تػسااقًرا 

   لقجقده .مؼـعً 

إن الؿؾحد هـ  ٓ مؾجَل لف غقر الحقارة والشاؽ يف إلحا ده، فانن 

رة، َرَجااَع ب لتشااؽقؽ عؾااك أاااؾ الؿساالل ، أبااك إٓ العـاا د والؿؽاا ب

: ٓكػاراِد فقـؽُر فطريَ  هذه الؿؼد   م ت، ويازُعؿ أن مصادره  الحاس 

 .(3)بؿصدري  الؿعرف  الحس  

                                           
 (.223عاد اهلل الؼرين )ص د.  ،ـظر  الؿعرف  يف اإلس م( ي1)

 .(86/ 1(، مػتا ح دار الساع دة )112( يـظر   رح إاااف كق  ٓباـ تقؿقا  )ص 2)

(، 437/ 8ول سااتزادة يف هااذا الؿعـااك يـظاار  تػسااقر ابااـ كثقاار ت ساا م  )

 (.25 /9(، أوقاء الاق ن يف إيض ح الؼرآن ب لؼرآن )441/ 32التحرير والتـقير )

، (، الؿعرفا  يف اإلسا م52( يـظر  كظريا  الؿعرفا  لزكال كجقاا محؿاقد )ص3) 

 (.326عاد اهلل الؼرين )ص  د.
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الؿعرفا ، فقؽػقـا  إلدراك     دعقاهؿ اكػراَد الحاس  بؿصادريَّ أمَّ 

اأدلَّ  أنَّ  بط هن  عا ء كاقِن ق : إذ اد    هاذه الادعقى كػساف  لقسا  حس 

 كؾ ا فؿ َتؿَّ عـ  ريؼ الحاس  عؾؿ الـ س كؾ  
 
  ل

 
ٓ يحصاؾ إٓ  تعؿقؿال

 ت مصادره  التجربا ، مهذه الؿؼد   الؼقُل بلنَّ  فؽقػ يصم  ، ب لعؼؾ

م ت ٓ غـاااك عـفااا : لؽااال تؽاااقن التجربااا  هاااذه الؿؼاااد   ماااع أنَّ 

 .(1)!؟مؿؽـ 

بؿصاادري  الؿعرفاا  بلدلاا :  وقااد اسااتدلقا عؾااك اكػااراد الحااس  

تحؾقااؾ إفؽاا ر ُيقِاااؾ إلااك أهناا  يف الحؼقؼاا  أفؽاا ٌر  إنَّ كؼااقلفؿ  

اَؼ  إنَّ   ، وقاقلفؿ(2)لكؾ فؽرة مـف  اقرة ٓكطا ع حس   ،بسقط ٌ  تحؼ 

ق  هذه الؿا دئ مقققف عؾك الؼقى الحس 
(3). 

د دعااقى ٓ دلقااؾ غؿ مااـ كقكااف مجاارَّ فاِاا لرَّ   ،فلمررا دلررقؾفم إو  

 لفاذه الؿاا دئ  (4) ثاقت ااػتل الضارورة والؽؾقا عؾقف ، فننَّ 

                                           
(، مصاا در 57( يـظاار  الؿـطااؼ الحاادية ومـاا هل الاحااة لؿحؿااقد ق سااؿ )ص1)

وم  بعده (، إم كقيؾ ك كا   لعااد الارحؿـ بادوي  524الؿعرف  لؾزكقدي )ص

 (.177-175)ص

 (.121هققم لزكل كجقا محؿقد )ص ( يـظر  ديػد2)

(، مادخؾ جدياد إلاك الػؾساػ  36( يـظر  ديػد هققم لزكل كجقا محؿقد )ص3)

 (.167لعاد الرحؿـ بدوي )ص

( الؿؼصقد بؽؾقتف   أهن  ع م  ٓ تختص بؿقجقد عـ مقجقد، بؾ تعؿ الؿشا هد 4)

 الؿحسقس وغقر الؿحسقس.
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يـااا قض كقهنااا  ك  ااا   عاااـ  -مااا  ٓ يساااتطقعقن إكؽااا ره وهاااذا-

 .(1)التجرب 

ا   ققُلفؿ بلنَّ وأمَّ  َؼفا  متقق  اق ، فنكَّاتحؼ  ف ٓ ػ عؾاك الؼاقى الحس 

معـااك فطريتفاا  وجقدهاا   تفاا : ٕنَّ تـاا قض بقـااف وبااقـ الؼااقل بػطريَّ 

اة كؿ  ساؼ، وأم  تحؼ  ب لؼقَّ  اػ عؾاك اؼفا  الؿتقق  ق  ففاق لؼاقى الحس 

 .  (2)وجقده  ب لػعؾ

ًٓ وإن سااؾَّ  ، فقؾاازم أن مصاادَر هااذه الؿااا دئ الحااس    أنَّ ؿـ  جااد

  يامول إلاك الؼاقل ب حتؿ لقا  تؽقن أمقًرا احتؿ لق  ٓ وروري : مؿَّ 

االعؾقم والؿعا ِرف وعادم يؼقـقَّتِفا ، وهاق ما  التزماقه  ؾقا إلقاف وتقاَّ

ؼقؼا  رَجعا  هباؿ إلاك عؼؾقا ت رة، ولؽـفا  يف الحبعؼقلفؿ الؿتطاق  

يف العؼؾقااا ت فتشاااؽقؽف يف  َماااـ  اااؽَّ  فاااننَّ !! السػساااط  الققك كقااا 

 .(3)الحسق ت أسفؾ

 ب هظا ُ   فا  احتؿ لقا وأكَّ  مصادره  الحاس   فَضِريا  التساؾقؿ بالنَّ 

 الثؿـ: إذ يؾزم مـف الت لل 

                                           
 (.313صعاد اهلل الؼرين )، د.( الؿعرف  يف اإلس م1)

ؼف  د أن تحؼ  ـ أكَّ (، ومؿَّ 314عاد اهلل الؼرين )ص، د. ( يـظر  الؿعرف  يف اإلس م2)

ـُ  ػ عؾك الحس  متقق   (، والارازي 416ر د يف  ارح الربها ن ٕرساطق )ص اب

 (.22/92يف مػ تقم الغقا )

(،  ااؿقع الـفااا ر لعااااد اهلل 146( يـظاار  العؼاااؾ والقجااقد لققساااػ كااارم )ص3)

 وم  بعده (. 43)ص العجقري
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اكعاادام الثؼاا  باا لؿـفل العؾؿاال التجريااال: لعاادم الثؼاا  يف  :أواًلل

لراد والؿ حظ  وآساتؼراء: إذ الؿاـفل العؾؿال معتؿاد أدوات ا

 عؾك هذه الؿؼدم ت.

ًٓ عؾااك أنَّ  فؿةةااًل: سااؼقَط  الؼااقل بقجااقد الج ذبقاا  معتؿااٌد أوَّ

عؾااك وجااقِد ج ذبقاا  يف إرض: وهااذا  إ ااق ء إلااك إسااػؾ ياادل  

ماا  وااروري ، وهاال  أن كااؾ حاا دث ٓ بااد لااف مااـ اعتؿاا ٌد عؾااك مؼد  

بلن الحقادث قد تحدث ب  سااا، فا  مقثقققا   ؿـ ساا، فنن سؾَّ 

 يف وجقد الج ذبق !

  وعدم إمؽ كق  القاقل إلك حؼقؼ  مطؾؼا : الؼقل ب لـساقَّ  ثاكقا:

م ت، ولق ك ك  مجرد اكتسا ب عؼؾال ِ  الؿؼد  ٕهن  ماـق  عؾك فطريَّ 

اا   ياامدي إلااك إكؽاا ر الحؼقؼاا  لؽ كاا  مجاارد معاا رف كساااق ، مؿَّ

وٓعجااا فؼااد ساااؼفؿ أساا ففؿ  لـساااق ،الؿقوااقعق  والؼااقل ب 

 !(1)قن إلك ذلؽالسقفسط ئق  

 عادم إمؽ كقا  التقاااؾ واإلقـا ع باقـ الاشار: إذ هاق َماـِا ثالاا:
 
 ل

عؾك مع رف مشرتك  مطؾؼ  ومستـدة إلك هاذه الؿؼادم ت العؼؾقا ، 

                                           
( ف لسقفسااط ئققن مااـ أوائااؾ مااـ قاا ل بنكؽاا ر الحؼقؼاا  الؿطؾؼاا ، يـظاار  مـاا هل 1)

(، وتاااعفؿ يف 191عؾاال ساا مل الـشاا ر )ص، د. الاحااة عـااد مػؽااري اإلساا م

ذلاااؽ الرباجؿااا تققن، يـظااار  ف ساااػ  أيؼظاااقا العااا لؿ، د. مصاااطػك الـشااا ر 

(، أعاا م 424(، تطااقر الػؽاار الغرباال، لؿجؿقعاا  مااـ الااا حثقـ )ص77)ص

 (.171الػؾسػ  الحديث ، د. رفؼل زاهر )ص
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  يف م ت يظؾ  كؾ   رف مـ الاشار محاقًساوبدون وجقد هذه الؿؼد  

 خ ص!إ  ره الؿعريف ال

لقاا  الضااروري  م ت إوَّ الؿؼااد   م ُيعَؾااؿ أنَّ ومااـ جؿقااع ماا  تؼاادَّ 

اا د تصااقره ، وعاادم دلقااؾ اااحتف  هااق مجاارَّ   ، وأنَّ   وعؼؾقَّاافطريَّ

إمؽ كقاا  التشااؽقؽ فقفاا ، ففاال أساا ُس كااؾ  اسااتدٓل، وهااذا ماا  ٓ 

 يختؾػ فقف أحٌد مـ الاشر.

جاده  ورورة عؾاك وجاقد ماـ أو م ت يدل  وفطرّيُ  هذه الؿؼد  

َـّ  ار وجاقد اهلل ساقى إكؽا ر فطرّيتفا ، ولؽا
 وفَطَره ، وٓ مؾجل لؿـْؽِ

الؿسلل  ٓ تـتفل بذلؽ، بؾ يقِاُؾ يف هن ي  الؿطا ف إلاك السػساط  

 واكعدام الثؼ  ب لؿـفل العؾؿل التجريال!

 .(1)واؾك اهلل عؾك كاقـ  محؿد وآلف واحاف وسؾؿ

 

 

 

 

 

                                           
 .بـ محؿد إرك ين  عؿ ر إعداد (1)



 

 

 

 

 اهلل وُوجىُد انفطسيُت انَغساِئُص
 

لمالتػسرلالغرائزلالؽامـالفلأغوا لالؽائـاتلاحلقا؟ل

هذا السمال ماـ أكارب إسا ؾ  التال حقارت العؾؿا ء الؿا ديقـ، 

وحقـ يتلمؾاف ذوو الِػَطار الساؾقؿ  فنكاف لاـ يؼاقدهؿ إٓ إلاك حؼقؼا  

ن اهلل الذي خؾؼ الخؾؼ أودع يف خؾؼاف أإكس ن:  كؾ وروري  يجده 

وهي دوافر  ومقرو  كامـرة ز الػطري ، ، ومـف  الغرائعؾقف  م  يدل  

يف الررـػس، موجررودة مـررذ الرروٓدة، لرردفعفا إلررى أطؿررا  وسررؾوكقات 

 لصب يف مصالحفا.

كل يـؿق مـف  ـاؾال ومص  ك لطػؾ يـس ق إلك ارتض ع ثدي أّمف، 

 .(1)دون تعؾقؿ وٓ تدريا ويسدَّ جقعف

وكقااػ يعااقش الطػااؾ لااق كاا ن يحتاا ج مـااذ وٓدتااف إلااك تعؾااقٍؿ 

اا لطريؼاا  ؟! وباالي ـؾاااال ازدرادف و ريؼاا  التؼاا م الثاادي وكقػقاا  مص 

 القس ئؾ سـعؾؿف ذلؽ؟!

                                           
(، 89ـظر  العؼقدة اإلس مق  وأسسف  لاا د. عااد الارحؿـ حساـ حاـؽا  )ص( ي1)

 (.72 ؿقع الـف ر لؾشقخ عاد اهلل العجقري )ص
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ثؿ ارجع الاصر وتلمؾ يف غريزة إمقم ، تؾؽ التل تادأ بحؿاؾ 

الطػاااؾ يف أحشااا ئف  تساااع  أ ااافر، ٓ تؽااارتث أن يملؿفااا   ػؾفااا  

بحرك تف، ويشا ركف  يف  ع مفا ، ويؿـعفا  ماـ كقمفا  وراحتفا ، ثاؿ 

تؿ كع أن تػديف بحق    حاقـ وٓدتاف: إذ تؽاقن باقـ  بعد كؾ ذلؽ ٓ

الحق ة والؿقت، فنن خرج أقاؾ  عؾقف بؽاؾ قؾافا ، وأغادق  عؾقاف 

، واقارأ عج ئاا يـ بقع رع يتف  وحافا ، وآثرتاف بـػساف  حتاك يشااَّ 

 قصص إمف ت مع أبـ ئفـ "

 ابـ يطعـ أمف فتسعك يف الشػ ع ت أٓ يع َقا أو يمَذى!

 ف  تؽقن لف  يف الحق ة أمـق  إٓ يف الجؾقس معف!وآخر يفجر أمف، 

ابـ مشؾقل، وأم عجقز تؼقم عؾك  لكف بعد أن بؾغ  مـ الؽارب 

 .(1)" !عتق  

باؾ هال يف الافا ئؿ أعجاا،  ،ولقس هذا مؼصوًرا طؾرى اإلكاران

فتلمؾ تػ ين الاطريؼ يف حؿ ي  اغقره: حقة يظؾ ح مق  لػرخف باقـ 

ـا ول  عا م، باؾ تعجاا ماـ أمقما  س ققف  قؾا  أربعا  أ افر دون ت

التؿ سااقم الؿتقحشاا ، كقااػ تاادفـ بقضااف  حػ ظاا  عؾقااف، وعـاادم  

هؿ، ثاؿ إذا واجاف يخرج اغ ره  تضعفؿ يف فؿفا  حتاك يشاتد عاقد

أماف الؿا ذ أماـ، ثاؿ اكظار إلاك أكثاك  ؿُ كا ن فا ة  خطقرالصغقر أيَّ 

الؾاااا ن كقاااػ يتقجاااا عؾقفااا  أن تلكاااؾ جقاااًدا لرتواااع ااااغ ره ، 

                                           
 (.73ؿقع الـف ر لؾشقخ عاد اهلل العجقري )ص (  1)
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القق  الذي يـؿق فقاف ااغقره  ياتؼؾص حجؿفا  هال وٓ ذات  ويف

 !(1)تؿ كع

 !!ٓ أدري كقف لـتظم الحقاة إن لم لوجد غريزة إمومة هذه

والغرائز كثقارة يطاقل بـا  الؿؼا م إن أردكا  استؼصا ءه ، ولعؾـا  

ج هـ  إلك م  ذكاره الؼارآن، أٓ وهال مؿؾؽا  الـحاؾ وغرائزها   :كعر 

ؿاؾ واإلكجا ز، واكضاا  فؿ يف العؿاؾ كتع وهنؿ وتؽ تػفؿ عؾاك الع

الؿمسسل، وتصؿقؿفؿ العجقا لؾخؾق  الذي يساؼ تص مقؿ خرباء 

الفـدس  والري وق ت، وتػ كقفؿ يف حؿ ي  الخؾقا  بحراساتف  و ارد 

 .(2)كؾ مـ يح ول اخرتاقف  ثؿ وق يتف  مـ التعػـ

 التل ٓ يحسـ إغػ لف  غريزة التديـ. ومنلالغرائزلالبرشيا

                                           
 م القث ئؼق  يف كؾ ذلؽ، وهل مقجقدة عؾك الشاؽ .ٕف ايـظر  ( 1)

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿عـ هذا بؼقلف   أخربك  اهلل  وقد( 2)

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک

 ﴾   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

مؼ ل مـ عج ئا الؿخؾقق ت الؼرآن وأم    ل ستزادة يـظرو، [69، 68]الـحؾ 

  إلقك الـحؾ عؾك  اؽ  

 http://www.alukah.net/culture/0/71891  
 وث ئؼل كقػ يصـع الـحؾ العسؾ؟ و  هد أيض  

                         https://www.youtube.com/watch?v=DKBCUQ5DjsE  

http://www.alukah.net/culture/0/71891/
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ا إلاك ماـ يعااده ويخضاع لاف،  ن يجد مـ كػسف افتؼ رً فنن اإلكس

ويتؾفااػ إلااك معقكتااف وماادده وياتفااؾ إلقااف، كؿاا   اافد بااف الؿاامرخ 

  با  مادارس، لؼد وجدك  يف الت ريخ مدكً "اإلغريؼل بؾقت رك بؼقلف  

  با    ب  حصاقن، ووجادك  يف التا ريخ مادكً ووجدك  يف الت ريخ مدكً 

 .(1)"  ب  مع بدت ريخ مدكً مستشػق ت، ولؽـ م  وجدك  يف ال

وتـجؾل هذه الغريزة إذا ادلفؿَّ  الخطقب عؾك اإلكس ن، 

واكؼطع أمؾف مـ أمث لف مـ الؿخؾقق ت، فقتقّجف ورورة إلك 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿الخ لؼ، كؿ  ق ل تع لك  

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

[22يقكس ] ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
(2). 

مـ دياـ، واإللاف أهاؿ أركا ن التاديـ،  وإذا ك ن اإلكس ن ٓ بد لف

 .دلَّ ذلؽ عؾك ورورة وجقد اهلل 
، (3)ففذه بعض الغرائز، وغقره  كثقر ٓ يؽ د يخؾق حققان مـفا 

                                           
يف أكاقاع الؿعااقدات، حتاك إن بعضافؿ  ها ئً    ولذا تجد يف ت ريخ الاشر تـقًعا ( 1)

 يعاد الحجر والاؼر والجرذان!
والدراس ت الغربق  الحديث  تعرتف هباذا ولؽاـ بؾغا  أخارى، ففـا ك كثقار ماـ  ( 2)

الدراس ت التل تجرى عؾك هذه الغريزة حتك ا ر ُياحة عـ جقـ مقجقد يف 

د اهلل كػااس اإلكساا ن مساامول عااـ التااديـ!! يـظاار   ااؿقع الـفاا ر لؾشااقخ عااا

 (.32العجقري )ص 

كغريزة التـ سؾ، ومقؾ كؾ مـ الجـساقـ إلاك أخار، و ؾاا العاقش، وحاا ( 3)

الاؼ ء، وحا الؽؿ ل والجؿ ل، وحا القلاد، ومؿا  لاقحظ ماـ الغرائاز عؾاك 

الافاا ئؿ خ ااا   بـاا ء الؿسااؽـ، والاادف ع عااـ الااـػس وتاادابقر الحااذر مااـ 

 مـ الغرائز الػطري .الؿخ  ر، والفجرة الجؿ عق  الؿـظؿ ، وغقره  
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 مـ أودعف  وأوجده ؟كػسر وجقد هذه الغرائز؟  فؽقػ

الؿتظا هر بنكؽا ر -قد أج ب الؼرآن عـ هذا حقـ سلل فرعاقن 

هبااذه  عؾقااف  عاااد، فااردَّ عااـ اإللااف الااذي يسااتحؼ أن ي -الخاا لؼ

 ىث مث جث يت﴿الؿسلل  الظ هرة التل ٓ يؿؾؽ إكؽ رها ، فؼا ل  

ففدى كؾ مخؾقق إلك م  خؾؼف لاف، وهاذه "،[52 ف ] ﴾ مج حج يث

الفداي  الع م  الؿش هدة يف جؿقع الؿخؾقق ت، فؽؾ مخؾقق تجاده 

يسعك لؿ  خؾؼ لف مـ الؿـ فع، ويف دفع الؿض ر عـف... وهذا كؼقلاف 

... ولفااذا لؿاا  لااؿ [7السااجدة ] ﴾ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿تعاا لك  

يؽااـ لػرعااقن أن يع كااد هااذا الاادلقؾ الؼاا  ع عاادل إلااك الؿشاا غا ، 

 ﴾ جس مخ حخ جخ مح﴿وحااا د عاااـ الؿؼصاااقد فؼااا ل لؿقساااك  

 .(1)"[51 ف ]

وكؿ  عَجاَز فرعاقن عاـ اإلج با  عاـ تػساقر هاذه الغرائاز، فا  

قجاقد قا  ومرهؼا  ٕمث لاف ماـ الؿـؽاريـ لزال  هاذه الؿسالل  ُممر  

لاق "أحاد دعا ة كظريا  التطاقر   (جاقردن تا يؾر)، يؼقل الخ لؼ 

تس ءلـ  عـ كقػقا  ظفاقر أول ساؾقك غريازي، وعاـ كقػقا  تاقارث 

 .(2)"هذا السؾقك الغريزي لؿ  وجدك  أي  إج ب 

                                           
 .(527تػسقر السعدي )ص ( 1)

كؼ  عـ  مقسقع  اإلعج ز العؾؿل يف الؼرآن و السـ ، مؼا ل  الغريازة وكظريا   (2)

 http://quran-m.com/quran/printarticles/2170                       :         التطقر

http://quran-m.com/quran/printarticles/2170
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وٓ غراباا  فؼااد اعاارتف كاقاارهؿ دارويااـ أن الغرائااز مااـ أكاارب 

رائاز بديعا  إلاك درجا  الؽثقر مـ الغ"إدل  الؿاطؾ  لـظريتف بؼقلف  

ظفاار لؾؼاا رئ اااعقب  ك فقاا  أكااف مااـ الؿحتؿااؾ أن كشاال   سااقف تُ 

 .(1)"لإل  ح  بـظريتل ب لؽ مؾ

 ، وادعك ولؽـ بعض الؿؾحديـ الؿؽ بريـ فسره  تػسقًرا م دي  

ـًا(2)أهن  راجع  إلاك الجاقـ إكا ين يف   ، ويؼصاد باذلؽ أن هـا ك جق

فع إلك الساؾقكق ت التال تامدي إحق ء يريد أن يستلثر ب لاؼ ء! ويد

إلك ذلؽ، فتعريض الؽ ئـ ت الحق  أكػساف  لؾخطار لتحقا  ااغ ره  

لقس تضحق  وتػ كق  مـ أجؾفاؿ، وإكؿا  ذلاؽ بسااا واغط الجاقـ 

 إك ين!

هاذا الؼاقل أن كؼاقل  إكاف مجارد مصا درة ٓ دلقاؾ  ويؽػل لارد  

 عؾقف .

 ًٓ ! ثاؿ ؟ذن برأيف، فؿـ أوجد هذا الجاقـ كػساف إولق سؾؿـ  جد

 ء أن تدفع إلك مثؾ هاذا الساؾقك وهال ؿ هذه الجقـ ت الصؿَّ مـ عؾَّ 

 !؟ؾك التػؽقر، ف قدة لؾذك ء والعؼؾغقر ق درة ع

                                           
 (.394أاؾ إكقاع لتش رلز دارويـ، ترجؿ   مجدي الؿؾقجل )ص (1)
ومااـ أ اافر مااـ ادع هاا  داعقاا  اإللحاا د الشاافقر وعاا لؿ إحقاا ء إمريؽاال ( 2)

 يف كت بف الذي سؿ ه )الجقـ إك ين(. (ريتش رد دوكـز)
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حااد الغرائااز الػطرياا  يف أ قر عـااف يف الحؼقؼاا  هااولؽااـ ماا  عاَّاا

 ً َّ ماـ اهلل  الحققاك ت، وهل غريزة الحػ ظ عؾك الـسؾ، التل ُتعترب م

 لؾحػ ظ عؾك الحق ة.

ـ مح وٓت مـظاري التطقريا  لتػساقر هاذه الغرائاز دعاقى وم

 أهن  تـتؼؾ مع عؿؾق  التطقر لؿصؾح  إبؼ ء الؽ ئـ الحل!

ثاؿ هال ده دارويـ أاً  مـ قاؾ، وهذه مؽ برة ومـ قض  لؿ  أكَّ 

  بحسا )جقردن تا يؾر(: ٕهنا  وإن قاؾتفا  دعقى غقر مؼاقل  عؾؿق  

عا م ت الـحاؾ والـؿاؾ بعض الؽ ئـ ت لؽـ ٓ يؿؽاـ تعؿقؿفا : ف

 عؼقؿ ت، فؽقاػ تاتؿ عؿؾقا  آكتؼا ل ماع أن غرائزها  تتطؾاا مثً  

! وكااذلؽ بـاا ء الطقااقر ٕعش  ااف ، وإكشاا ء ؟ ب رًعاا  وذكاا ءً عؼااً  

الؼـاادس لؾساادود، يؼتضاال وجااقد كااقع مااـ إكؿاا ط السااؾقكق  

ااا دة: ك لتصاااؿقؿ والتخطاااقط لؾؿساااتؼاؾ، وٓ يااات ءم  اقعااا  الؿعؼَّ

 .(1)ع ذلؽجف زه  العصال م

ًٓ  وإن سؾؿـ  فنكـ  ٓ كرى الغرائز تتطاقر ماع تطاقر  ،بؼقلفؿ جد

 .(2)الاـ ء الحققي

                                           
(، كؼا  عاـ  مقساقع  اإلعجا ز 222سر التطاقر العظاقؿ لجاقردن تا يؾر )ص  (1)

  عؾؿل يف الؼرآن و السـ ، مؼ ل  الغريزة وكظري  التطقرال

          http://quran-m.com/quran/printarticles/2170 

 (.98كؿ  استشؽؾف دارويـ كػسف يف كت بف أاؾ إكقاع، يـظر  )ص (2)

http://quran-m.com/quran/printarticles/2170
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السااؿؽ  تضااع بقضااف  تحاا  أحجاا ر قاا ع  وعةةذلشةةبقللاداةةال:

تؼاقده   بري    الاحر، فؽقػ تتطقر هذه الغريزة لتصام السؿؽ  حققاكً 

 !؟(1)غريزتف إلك بـ ء أعش ش خ ا  عؾك أ راف إ ج ر

  هذه الـظري ، فسقاؼك السمال ق ئؿ   مـ أكشاله  احَّ  ثؿ وإن

 .(2)أول مرة؟

هذه الغرائز الػطري  الا هرة الؿتقائؿ  ماع كظا م الؽاقن ٓ إذن، 

يؿؽـ أن تـشل مـ تؾؼ ء كػسف ، فؾق رأي  جفا ًزا بشاري   ُااـع عؾاك 

أحدث التص مقؿ وبلدق الؼق سا ت وأحساـ الؿقازات، هاؾ لاؽ أن 

  كشالت ماـ كػساف ، أو ُوجادت اادف ، أو ٓ تصدق أو تتخقاؾ أهنا

 مصؿؿ لف .

 !(3)هقف ت

 

 

                                           
يقـ الذيـ يزعؿقن أن الطققر كشالت ماـ الزواحاػ ففذا مـ قض لزعؿ التطقر (1)

 وهل كشلت مـ إسؿ ك.
يـظاار  مقسااقع  اإلعجاا ز العؾؿاال يف الؼاارآن والسااـ ، مؼاا ل  الغرياازة وكظرياا   (2)

 http://quran-m.com/quran/printarticles/2170                          :التطقر

 (.72و ؿقع الـف ر لؾشقخ عاد اهلل العجقري )ص  

 .بـ محؿد إرك ينعؿ ر   إعداد (3)

http://quran-m.com/quran/printarticles/2170


 

 

 

 

 ىًٌُتكهًُِّـان
 اهلل ِتسَفـــعَي ُتسيَّــوفط

 

ـَ يف أنَّ  كااؾ مساا ئؾ آعتؼاا ِد ماـ هاا   ٓ خاا ف بااقـ الؿسااؾؿق

َـّ اإلقراُر بقجقِد اهلل  الخا َف يف القساقؾِ  الؿقااؾِ  إلاك  ، ولؽا

 كظري ؟هذه الـتقج ، هؾ هل فطري  أم 

معرفاا  اهلل تعاا لك عـاادهؿ فطريااٌ  بديفقااٌ   فااننَّ  فلمةةالأاةةللالسةةـا

، إٓ أن العؼااَؾ والـظااَر (1)وااروريٌ  ٓ تحتاا ج إلااك كظاار واسااتدٓل

ـُ بااذلؽ زياا دة القؼااقـ وثؾاال " :مساا كٌد لفااذه الغرياازة لقـاا َل الؿاامم

 .(2)"الصدر 

وهذا مـ حقة إاؾ، إٓ أكف قاد َيعاِرُض لإلكسا ن ما  يحتا ج 

إلك الـظاِر وآساتدٓل العؼؾال: إليؼا ظ هاذا الؿعـاك الػطاري  معف

يف  ؾ معرفا  اهلل تعا لك لقسا  محصاقرةً ، فسااُ (3)الؽ مـ يف الاـػس

 .(4)كثقرة متـقع  الػطرِة وحده ، بؾ إدلُ  الدالُ  عؾك وجقده 

                                           
 (.572/ 4( يـظر  بق ن تؾاقس الجفؿق  )1)

 (.62( آكتص ر ٕهؾ الحدية )ص2)

 (.3/323( يـظر  درء تع رض العؼؾ والـؼؾ )3)

 (.3/323( يـظر  درء تع رض العؼؾ والـؼؾ )4)
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ؼقا عؾاااك فؼاااد أكؽاااروا دٓلاااَ  الػطااارة، وواااقَّ  وأمةةةالادتؽؾؿةةةون

لقحقَد لإلقرار بقجقِد الخا لؼ هاق العؼاُؾ وجعؾقا الساقَؾ ا ،أكػسفؿ

إن سالل سا ئؾ فؼا ل  ما  "  ر الؿعتزلال كؿ  ق ل الؼ ول عاد الجاَّا

ي إلااك معرفاا  اهلل أوُل ماا  أوجااَا اهلُل عؾقااؽ؟ فؼااؾ  الـظااُر الؿاامد  

تعاا لك: ٕكااف تعاا لك ٓ ُيعااَرُف واارورة وٓ ب لؿشاا هدة، فقجااا أن 

َّ َكعرفف با لتػؽ   وأْن " ر ذلاؽ لاا ق ين وهاق يؼار  ، وقا ل ا(1)"ظارر وال

 :عؾك جؿقع العاا د الـظاُر يف آي تاف... ل م  َفرض اهلل ُيعؾؿ أن أوَّ 

ٕكف ساح كف غقر معؾقم ب وطرار... وإكؿ  ُيعؾُؿ وجقُده وكقُكف عؾك 

 .(2)"م  تؼتضقف أفع ُلف ب ٕدّل  الؼ هرة، والرباهقـ الا هرة 

ؼدي  أخرى: كؿسالل  أّول ى هبؿ إلك اكحراف ت عوهذا إمر أدَّ 

 .. الشاؽ؟ أو ،أو الؼصاد إلقاف ،هؾ هق الـظر ،واجا عؾك الؿؽؾػ

 .(3)لخإ

                                           
 (.39ح إاقل الخؿس  لؾؼ ول عاد الجا ر )ص (  ر1)

هاق قاقل (، ولاقس هاذا قاقل بعضافؿ باؾ 22( اإلكص ف لؾؼ ول الا ق ين  )ص2)

(، الؿقاقاػ 3ر  د إلم م الحارمقـ الجاقيـل )ص ع م  الؿتؽؾؿقـ، يـظر  اإل

 (.32لإليجل  )ص

(، 3/333(، درء تع رض العؼاؾ والـؼاؾ )16/833( يـظر  مجؿقع الػت وى )3)

 (.72/ 1فتم الا ري ٓبـ حجر )
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اا ، وغقرهاا  مااـ الؿساا ئؾ (1)دوأيًضاا  مساالل  حؽااِؿ إيؿاا ِن الؿؼؾ 

الؽا م: بسااا حصارهؿ معرفاَ   العؼدي  التل زل  فقف  أقدام أهاؾ

 تع لك يف الدلقؾ العؼؾل.اهلل 

الؿس ئؾ وإبط لفا : إذ بَِاقا ن بطا ن ولـ كطقَؾ الحديَة يف هذه 

 .(2)أاِؾ الؿسلل  تاطؾ الػروع كؿ  فعؾ ابـ حجر

لقساا  محصااقرة يف  ماا  ذكركاا  مااـ أن أدلاا  معرفاا  اهلل  فااننَّ 

ـُ  ققٌل  العؼؾ عؾقف الؽثقر مـ إدلا ، ومـفا  دلقاؾ الػطارة الاذي كحا

بصدِد الحديِة عـف، حقة إهن  وردت يف كثقر مـ كصاقص الؽتا ب 

 ـ ، ومـ ذلؽ  والس

صراحًة بؾزوم هذه الػطرة التي فطركا طؾقفا من  أمر اهلل  .0

، حقة ق ل تع لك  (3)والترغقب معرفته ولوحقده بصقغة الحث  

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

                                           
(،  ارح الجاقهرة لؾاقجاقري 39 ارح الؽاربى لؾسـقسال )ص يـظر  ( 1)

 ( وم  بعده .32)ص 

 ڭ﴿  ومااع ذلااؽ فؼااقل اهلل تعاا لك" بعااد أن ذكاار هااذه الؿساا ئؾ  $قاا ل  (2)

كررررل »  وحاااادية [32الااااروم ] ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

فتم الا ري  ."سلل  مـ أاؾف ن يف دفع هذه الؿاظ هر «مولود يولد طؾى الػطرة

 (.72/ 1ٓبـ حجر )

 (.6/269تػسقر الاغقي )يـظر  ( 3)
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أي  فسدد وجفؽ  [32الروم ] ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ

واستؿر عؾك الذي  رعف اهلل لؽ مـ الحـقػق  مؾ  إبراهقؿ، الذي 

اهلل لف  وكؿؾف  لؽ غ ي  الؽؿ ل، وأك  مع ذلؽ ٓزم هداك 

فطرتؽ السؾقؿ  التل فطر اهلل الخؾؼ عؾقف : فنكف تع لك فطر خؾؼف 

 .(1)عؾك معرفتف وتقحقده، وأكف ٓ إلف غقره

صراحة بلكه جعل يف خؾؼـا وفطرلـا هذه  إخبار اهلل  .1

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، حقة ق ل  (2)الؿعاين وأشفدكا طؾقفا

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[172إعراف ] ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

اِري أهاؾ الساـ ، باقـ ماـ جعؾفا   ففدهلاآليةا ماع اخات ِف مػس 

قصاا  حؼقؼقاا  واقعقاا ، ذاهًااا  إلااك أن اإل ااف د كاا َن حؼقؼااً  يف عاا لؿ 

الذّر، وبقـ ق ئٍؾ  إهن  كـ ي  عـ خؾؼفؿ عؾك هق ا  يؼارون معفا  با هلل 

ؾك أن معرف  اهلل ، إٓ أهنؿ يتػؼقن ع  (3)فطري. 

                                           
 (.313/ 6تػسقر ابـ كثقر ت س م  )يـظر  ( 1)

 (.41/ 3أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ )يـظر  ( 2)

( وقاد أورد إح دياة وأثا ر الاقاردة 299/ 2( يـظر  فتم الؼادير لؾشاقك ين )3)

الحدية القارد أن عؿر بـ الخطا ب سا ؾ عاـ هاذه أيا    فيف ذلؽ ومـ أهؿ

يسالل عـفا   ملسو هيلع هللا ىلصفؼا ل  ساؿع  رساقل اهلل  [172إعراف ] أي  ﴾ ٹ ٹ ٹ﴿

إن اهلل خؾق آدم ثم ماح ضفره بقؿقـه فاستخرج مـه ذريرة، فؼرا : خؾؼرت »فؼ ل  

 = همٓء لؾجـة وبعؿل أهل الجـة يعؿؾون، ثم ماح ضفره فاستخرج مـه ذرية،
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أخذ الؿقث ق مـ بـل آدم عؾك الحؼقؼ ،  ومع إيؿ كـ  بلن اهلل 

فنكف ٓ يؾزم مـ هذا بط ن الؼقل بلن اإلكس ن يقلد عؾك اإليؿ ن 

، بؾ هق مقلقد عؾك اإليؿ ن بف، والدلقؾ عؾك هذا بقجقد اهلل 

يفوداكه، ما من مولود إٓ يولد طؾى الػطرة، فلبواه »  ملسو هيلع هللا ىلص ققلف

ويـصراكه، أو يؿجااكه، كؿا لـتج البفقؿة بفقؿة جؿعاء، هل 

 ۆ ۆ﴿  ڤ. ثؿ يؼقل أبق هريرة «لحاون فقفا من جدطاء

 ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

[32الروم ]
(1). 

الؿااااراد باااا لػطرة  وأ اااافر إقااااقال أنَّ " قررررا  ابررررن حجررررر:

 ثرررم كؼرررل طرررن ابرررن طبرررد البرررر قولررره يف التؿفقرررد:، (2)"اإلسااا م

                                           
، فؼا ل رجاؾ  يا  رساقل «خؾؼت همٓء لؾـار وبعؿل أهرل الـرار يعؿؾرونفؼا :   =

إن اهلل إذا خؾررق العبررد لؾجـررة اسررتعؿؾه بعؿررل أهررل »فؼاا ل   ؟!العؿااؾ فػااقؿ، اهلل

الجـة حتى يؿوت طؾى طؿل من أطؿا  أهل الجـة فقدخؾه بره الجـرة، وإذا خؾرق 

ؿا  أهل الـرار العبد لؾـار استعؿؾه بعؿل أهل الـار حتى يؿوت طؾى طؿل من أط

(، 3277(، والرتماذي )4723والحادية أخرجاف أباق داود ) ،«فقدخؾه بره الـرار

ول ساتزادة يف معـاك أيا   .(262(، والضق ء يف الؿختا رة )6166وابـ حا ن )

(، 292/ 3وإققال يـظار  إر ا د العؼاؾ الساؾقؿ إلاك مزايا  الؽتا ب الؽاريؿ )

 (.322/ 3ط  قا  ) ،تػسقر الاغقي

 (.6926ومسؾؿ ) ،(1359احقم الاخ ري )ؼ عؾقف، متػ( 1)

 (.248/ 3( فتم الا ري ٓبـ حجر )2)
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وأجؿاع أهاؾ العؾاؿ ب لتلوياؾ  ،الؿعروف عـاد ع ما  الساؾػ وهق"

 ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿  عؾااك أن الؿااراد بؼقلااف تعاا لك

، ف إلكس ن  يقلد عؾك كقع مـ الجاؾا  والطااع (1)"اإلس م [32الروم ]

، وأهاؿ مؼاقٓت الاديـ  إثاا ت وجاقد اهلل (2)لؼاقل الاديـ قئالؿتف

 (3)، وهذا الؿعـك متقافؼ مع الؾغ  أيض. 

باالن اإلكساا ن  يقلااد عؾااك اإليؿاا ن  الؼةةولوممةةاليمكةةيل ةة ال

ؽررم مررا أٓ إن ربرري أمرررين أن أطؾؿ»  ملسو هيلع هللا ىلصقااقل الـااال  بقجااقد اهلل 

ا حررال ، كررل مررا  كحؾترره طبررًد  ،جفؾررتم، مؿررا طؾؿـرري يررومي هررذا

                                           
( ثؿ بقـ حججفؿ فؼ ل  72/ 18( التؿفقد لؿ  يف الؿق ل مـ الؿع ين وإس كقد )1)

 ۆ﴿  اقارؤوا إن  ا تؿ  واحتجقا بؼقل أبل هريرة يف آخر حادية الاا ب"

ذا الحادية يف وبحدية عق ض بـ حؿ ر ال حؼ لفا ،﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

ٕهنا  إوا ف   ﴾ۆ ۆ﴿  ورجحاف بعاض الؿتالخريـ بؼقلاف تعا لك ،إاؾ

 ڭ﴿  ققلاف  بـ جريراوق ل  ،فعؾؿ أهن  اإلس م ،وقد أمر كاقف بؾزومف  ،مدح

  أي ﴾ۆ ۆ﴿مساااتؼقؿ    أي ﴾ۇ ﴿سااادد لط عتاااف   أي ﴾ ڭ ڭ

 ."ااغ  اهلل

ما  الساؾػ وع ما  ( يف تعريػ الػطرة أققال لؾعؾؿ ء، وم  ذكرتاف هاق ماذها ع 2)

 ،(228/ 16 رح الـاقوي عؾاك مساؾؿ )يـظر   ،أهؾ التلويؾ يف تػسقر آي  الروم

فاتم الاا ري  ،(478ص ) ػ ء العؾقاؾ  ،(3/323ؼؾ )درء تع رض العؼؾ والـ

 .(248/ 3ٓبـ حجر )

 - 13/325(، تا ج العاروس )56 - 5/55) "فطار"( يـظر  لس ن العارب  ما دة 3)

 .(4/512(، ابـ ف رس )326



لا ةةةاإلحلل الةةةج  21 

خؾؼت طبادي حـػاء كؾفم، وإكفرم ألرتفم الارقاصقن فاجترالتفم  وإين

أمرلفم أن يارركوا بري طؾقفم ما أحؾؾت لفم، و طن ديـفم، وحرمت

والحـقاػ "، (2)"ف لحـقػقا  اإلسا م" ،(1)«ما لم أكز  به سرؾطاكا...

وٓ اساااتؼ م  أكثااار ماااـ  ،يف كااا م العااارب الؿساااتؼقؿ الؿخؾاااص

فنن ك ك  الػطارة دالا  عؾاك اإلسا م فادٓلتف  عؾاك  ،(3)"اإلس م

 وجقد مشّرع اإلس م مـ ب ب َأْولك.

  طؾى هذه الػطرة أسؾوب لعامل الوحي م  الؿعتر قن .2

ؾـا  ، وإذا ما  تلمَّ يعترب فرعقن مـ أ فر مـ أكؽار وجاقد اهلل 

ره بؿ  مـفل القحل يف إبط ل م  ذها إلقف، وجدك  أن الـصقص تذك  

 ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿هااق مركاااقٌز يف فطرتاااف، قااا ل تعااا لك  

ياا ت الؼاارآن تشااقر إلااك أن فرعااقن كاا ن مقلااقًدا عؾااك فآ .[44 ااف ]

ُثااؿ حصااؾ مـااف الجحااقد والغػؾاا  عااـ هااذا ، اإليؿاا ن بقجااقده 

ر فرعاقن لؿا  يف فطرتاف ـ مـ دواعل تذك  العؾؿ: ولذا ك ن الؼقل الؾق  

 .(4)مـ العؾؿ الذي بف يعرف ربف

                                           
 (.7386( أخرجف مسؾؿ برقؿ )1)

 (.197/ 17( يـظر   رح الـقوي عؾك مسؾؿ )2)

 (286(  ػ ء العؾقؾ يف مس ئؾ الؼض ء والؼدر والحؽؿ  والتعؾقؾ )ص  3)

 (.16/338مجؿقع الػت وى )يـظر  ( 4)
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 ۀ﴿  وكذلؽ ك ن جقاب الؼرآن عؾك ققل إمؿ الذيـ َق ُلقا

 [9إبراهقؿ ] ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ،[12إبراهقؿ ] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ فؽ ن الرد  

 وادالحيتؿللصقئني:

فانن الػطار  ا هدة بقجاقده،  ؟! ؽ أيف وجقده  أحيمها:

ومجاقل  عؾك اإلقرار بف: وعؾك هذا فنن آعارتاف باف واروري يف 

 الػطر السؾقؿ .

وٓ يساتحؼ  ؟!أيف إلفقتف وتػرده بقجقب العا دة  اؽ والااين:

العا دة إٓ هق، وحده ٓ  اريؽ لاف: فانن غ لاا إماؿ ك كا  مؼارة 

 .(1)ب لص كع

ـْ اجَت لْتااف الشااق  قـ، فاا لػطرة دالااٌ  عؾااك وجااقده  ، وأماا  ماا

ف ب ٕدلاا  العؼؾقاا ، يف هااذه الػطاارة، ُكا اا واكصاارف عااـ هااذا، و ااؽَّ 

: لعاؾ غريزتاف ر يف  قاهد الؽاقن الدالا  عؾقاف وُدعل إلك التػؽ  

 .  (2)ويعقد إلك اإليؿ ن بقجقده  تستقؼظ

                                           
 (.482/ 4تػسقر ابـ كثقر ت س م  )يـظر  ( 1)

(، 16/334جؿااقع الػتاا وى )(، م3/312درء التعاا رض ٓبااـ تقؿقاا  )( يـظاار  2)

 (.62صآكتص ر ٕهؾ الحدية )



لا ةةةاإلحلل الةةةج  21 

ل ،  تؽؾؿقـ إكؽ ر فطري  معرفا  اهللمـ أن مذها الؿ  كاومعلمالقرَّ
ـْ أثاااَ  ذلااؽ:  ـ أنَّ فاانن مااـ اإلكصاا ف أْن كاااق   ـَ الؿتؽؾؿااقـ ماا ماا

 .(1)ك لشفرست ين والغزالل مثً  

ل الذي أثاتف القحل وعؾقاف أهاؾ الساـ   الحؼَّ  أنَّ  للـاادالوقيلتبنيَّ

فَطاار خْؾؼااف عؾااك معرفتااف وأماار بؾاازوم تؾااؽ  اهلل  والجؿ عاا  أنَّ 

 ؽـ قد يعِرُض لف  م  تحت ج معف لؾـظر العؼؾل.الػطرة، ول

وٓ ُيؾتػاا  إلااك مااـ أكؽاار هااذه الػطاارة بعااد أن أثاتفاا  الؼاارآن 

 .(2)والسـ  الصحقح 

 

 

 

                                           
( إٓ أن لف ك م  يـ قضاف 86/ 1( أثا  الغزالل ذلؽ يف كت بف إحق ء عؾقم الديـ )1)

(، ول ستزادة يـظر  كظري  الؿعرف  عـاد 181يف كت بف الؿـؼذ مـ الض ل )ص  

  ل بؼؾؿ  د. عاد اهلل حسـ رزقالغزال

 http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&vi 

ew=item&id=310: nazariat-el-ma3refa  

( يف الؼ عدة 118وأم  الشفرست ين فؼد اّرح بذلؽ يف كت بف هن ي  اإلقدام )ص   

  مس .الخ

 .بـ محؿد إرك ينعؿ ر   إعداد (2)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&vi%20ew=item&id=310:%20nazariat-el-ma3refa
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&vi%20ew=item&id=310:%20nazariat-el-ma3refa
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&vi%20ew=item&id=310:%20nazariat-el-ma3refa


 

 

 

 

 رتاع ــم اإلبداع واالخـــدني
 ًهحديٍـوجىنت يع ان

 

ب كقرة أدل  وجقد اهلل تع لك، بؾ أققاها   (1)يعترب دلقؾ آخرتاع

 ًرا عؾك مر الت ريخ.وأظفره  وأوسعف  اكتش 

أكـاا  كاارى إ ااق ء مااـ حقلـاا  ك لسااح ب والـااا ت  وخال ةةته:

والحققاكا ت وغقرهاا ، تحادث بعااد عادٍم تا ًعاا ، باؾ اإلكساا ن كػسااف 

 .(2)يعؾؿ أكف ح دث بعد أن لؿ يؽـ

                                           
ل هبااذا آسااؿ التػ ًتاا  إلااك ققلااف تعاا لك  ( 1)  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ُسااؿ 

ا ،[1]إكعا م  ﴾ پ  ه هباذا ـ ساؿَّ ف لخؾؼ هـ  بؿعـك اإلبداع وآخرتاع، ومؿَّ

وماـ (، 119آسؿ ابـ ر د الحػقد يف كت باف الؽشاػ عاـ مـا هل إدلا  )ص

 ودلقااؾ الحاادوث، ودلقااؾ الؿؾااؽ، ؼ واإليجاا د،أسااؿ ئف أيضاا   دلقااؾ الخؾاا

الؽااقين،  =)الؽقزمقلااقجل( والاادلقؾ والؿحاارك إول، والاادلقؾ الؽ ماال،

غقره  مـ إلؼ ب وإسؿ ء، يـظر   ؿقع الـفا ر لؾشاقخ عااداهلل العجقاري و

 (.95)ص

لصحقم الث ب  بـصقص الؼرآن أنَّ ثاقت حدوث بعاض أجازاء الؽاقن كا ٍف ( ا2)

الع لؿ، وذلؽ مدرك ب لضرورة الحساق : كؿا  يف ققلاف تعا لك  إلثا ت حدوث 

 = ،[67]مريؿ  ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿
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 .(1)ففذا أمر معؾقم ب لضرورة الحسق 

                                           
يعؾؿ مـ كػسف ورورًة أكف ح دث، ُوجد بعد أن لاؿ يؽاـ، وأن الػـا ء  ف إلكس ن  =

مصقره ٓ مح ل ، وإثا ت حدوثف ك ٍف يف إثا ت حدوث الع لؿ: قق ًس  لؾغ ئاا 

ؿعاا رض الحؼقؼاال لفااذا إماار خ ًفاا  لاارأي عؾااك الشاا هد، ولعاادم وجااقد ال

الؿتؽؾؿقـ الذيـ ح ولقا إثا ت حدوث كؾ أجازاء الؽاقن، فققعاقا يف أغا ط 

وتـ قض ت واوطراب ت كثقرة، وقد قرر هذا كثقار ماـ العؾؿا ء: كا بـ حازم يف 

(، وكااذلؽ ابااـ ر ااد الحػقااد يف 1/63الػصااؾ يف الؿؾااؾ وإهااقاء والـحااؾ )

الااذي أ اا ل  $(، وأيضاا  ابااـ تقؿقاا  119صالؽشااػ عااـ مـاا هل إدلاا  )

(، مـفا ج 171-163صيـظر  مسلل  حدوث الع لؿ ٓبـ تقؿقا  ) .الحدية فقف

الؿعرفا   ،(22 -1/22(، الصػدي  ٓبـ تقؿق  )282 -2/272السـ  ٓبـ تقؿق  )

 (.527يف اإلس م لا د. عاد اهلل الؼرين )ص

ؼاد كا ن يف العصار ري ، فمع كقكف مـ أظفار الؿعا رف الضارووحدوث الؽقن  (1)

تا ريخ ماقجز  يف كت باف )ساتقػـ هاقكـل(ؼقل عل قدم الع لؿ، ييدَّ  الح ور مـ

ثؿا  أكا س كثقارون ٓ يحااذون فؽارة أن الزما ن لاف بدايا ، "(  52لؾزم ن )ص

 ًٓ ؿقت فقزيؼل، وهؽاذا كا ن هـا ك عادد ال لؾتدخؾ وربؿ  ك ن ذلؽ ٕن فقف مج 

 . "ك ن ثؿ  اكػج ر كاقرمـ الؿح وٓت لتجـا استـت ج أكف 

ٓ كزاع فقف  عـد أربا ب العؾاؿ التجرياال،  مسؾَّؿ ً  أوح  مسلل ً  القوم كفاغقر أ 

رره كثقر مـفؿ مثاؾ  وأعرض الؿؾحدون الؿع ارون عـ الؿع رو  هب ، كؿ  ق

تاا ريخ مااقجز لؾزماا ن يف كت بااف  )برتراكااد َرْسااؾ( و)سااتقػـ هااقكـل( إذ يؼااقل

لتجريااال والـظااري أاااام مااـ القاواام أكثاار ومااع تااراكؿ الاادلقؾ ا"(  7)ص

وأكثر أن الؽقن ٓ بد لاف ماـ بدايا  يف الزما ن، حتاك تؿا  الربهـا  عؾاك ذلاؽ 

، وكاا ن لؼاا كقن الااديـ مقؽ  الثاا ين وكظرياا  آكػجاا ر العظااقؿ "م1972هن ئقاا  يف 

 = أعظؿ إثر يف اعتـ ق هذا الؼقل.
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 مـ الذي اخرتعف  وأحدثف  بعد العدم؟ واـاليتساءللالعؼل:

مااـ العاادم الؿحااض؟ باا لطاع ٓ: ٕن العاادم لااقس  هااؾ ُوجااد

 .(1)بشلء حتك يقجد  قً  

  ب  ؾ، فنن اإلكس ن وهق هذا أيًض  اللأوجيلاولكػسهلهيـػسه؟

يف أحسـ مراحؾ الػتقة ٓ يؿؽـف استحداث  لء يف كػساف، فؽقاػ 

 (2)وهق معدوم!

                                           
 يتجؾك يف عصر العؾؿ (، اهلل129 -127يـظر  كظرة عؾؿق  لا)برتراكد رسؾ( )ص  =

(، واإلسا م يتحادى لقحقاد 91(، وأيضا  )ص12لؿجؿقع  مـ الا حثقـ )ص

 (.55الديـ خ ن )ص

عجًا  لاعض الؿؾحديـ يتؿسؽقن بدع وى ُتـ قض عؼاقلفؿ وفطارهؿ ماـ أن ( و1)

هااذه الؿخؾققاا ت يؿؽااـ أن تـشاال مااـ العاادم: كاادعقى الؿؾحااد )لااقراكس 

حديثا  يؿؽاـ أن تادلـ  عؾاك كقػقا  كشاقء كراوس( الاذي يادعل أن الػقزيا ء ال

الؽااقن مااـ ٓ  االء، مااع أن هااذه الاادعقى ماا  زالاا  مجاارد فروااق  ياطؾفاا  

الػقزي ئققن أكػسفؿ ويختؾػقن فقف  اخت ًف   ديًدا، وحؼقؼ  دعقاهؿ أكف يؿؽـ 

أن يـشل الؽقن مـ فراغ كؿال يؿاقر ب لـشا ط والط قا ، تظفار فقاف الجساقؿ ت 

 الدققؼ  وتختػل.

ـ جسقؿ ت دققؼ  وكحقه .ل إذن  ـ العدم الؿحض وإكؿ  م  قس الؿؼصقد وجقد الؽقن م

ويؽػل يف رده  أهن  م  زال  مجرد فروق  ٓ دلقؾ عؾؿل عؾقف ، وعؾاك فارض  

احتف ، كتس ءل عؿـ أحدث هاذه الؼاقاكقـ؟ وهاذه الجساقؿ ت ماـ العادم؟ 

 (.147قري )صف لسمال ٓ يزال ق ئؿ . يـظر   ؿقع الـف ر لؾشقخ عاد اهلل العج

 (.2/494( يـظر  الصقاعؼ الؿرسؾ  ٓبـ الؼقؿ )2)
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هق أكف أوجاده غقاره،  إذالهيطللادان،لفاالحتامللالاالثلواألخر

 الؿؿؽـ عؼً  والؿؼاقل فطرًة. وهذا هق

  مثؾاف، أو واجاا ولؽـ هذا الذي أوجاده: إما  أن يؽاقن ح دًثا

 القجقد بـػسف.

فنن ك ن ح دًث  فقحت ج إلك َمـ أحدثف، حتك تـتفل الؿخؾقق ت 

الح دث  إلك ُمحِدٍث وجقده مـ كػسف غقر مساقق بعادم وٓ يؾحؼاف 

 ۈئ ۈئ﴿قلااف  الااذي واااػ كػسااف بؼ ، وهااذا هااق اهلل (1)الػـاا ء

[3]الحديد  ﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
(2). 

                                           
لق استؿررك  يف افرتاض ذلؽ بحقة يؽقن لؽؾ ف عؾ ف عؾ، وهؽذا إلك م  ٓ ( و1)

هن ي ، فنكاف يامدي إلاك عادم حادوث  الء يف القاقاع، وهاق مؿتـاع: وتقواقم 

أن    حؽاؿ عؾقاف ب لؼتاؾ، فؼا ل الجـادي  ٓ يؿؽاـذلؽ  لق افرتوـ  أن مجرًما

ٓ أفعؾ ذلاؽ   أورب عـؼف حتك يلمرين مـ هق أعؾك مـل رتا ، وق ل مـ فققف

حتك يلمرين مـ هق أعؾك مـل رتا ، فنم  أن تـتفل إلك ق ئد يلمر ب لؼتؾ وإٓ لاؿ 

يؼااع الػعااؾ، وهااذه الؿساالل  هاال التاال تسااؿك عـااد أهااؾ العؾااؿ ب لتسؾسااؾ يف 

  الػ عؾقـ الؿمثريـ، ولتقوقم أكثر   هد

https://www.youtube.com/watch?v=e99el1gavJs 

وبعاض الؿؾحاديـ ٓ  ،(3/149درء تع رض العؼؾ والـؼؾ ٓباـ تقؿا  ) يـظر: 

يسااتقعا هااذا الؿعـااك، فقااقرد ساامآ ساا ذج  وهااق )فؿااـ خؾااؼ اهلل( ولعؾـاا  

 ع لك.كـ قشف يف مؼ ل ٓحؼ بنذن اهلل ت

( وكحـ ٓ كدعل أكـ  كعرف كـف ذات اهلل وحؼقؼتف بؿجرد حدوث الؽاقن، وإكؿا  2)

ورورة وجقد اهلل تعا لك وبعاض كؿ ٓتاف سااح كف وعادم التػرياؼ باقـ ها تقـ 

الاادوافع إلكؽاا ر) ك كاا ( إمؽ كقاا  آسااتدٓل بؿااادأ  حااد أهااؿأكاا ن الـؼطتااقـ 

 = ،بزعؿف  ت الحسالسااق  عؾك الغقاق ت: ٕن العؼؾ ٓ يتج وز معطق

https://www.youtube.com/watch?v=e99el1gavJs
https://www.youtube.com/watch?v=e99el1gavJs
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ب لطريؼاا  الؿـطؼقاا  الؿشاافقرة  ويؿؽــةةالتؾصةةقالاةةدالالةةيلقل

 بؼقلـ  

)العاا لؿ حاا دثح الحاا دث ٓ بااد لااف مااـ ُمحاادث وجااقده مااـ 

 كػسف= اهلل هق الؿتصػ بذلؽ ساح كف، ف هلل مقجقد(

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿صف بلوجز مـ هذا بؼقلاف  قد لخَّ  ورب ـ  

[35]الطقر  ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ
(1). 

وهااذا الاادلقؾ مااع كقكااف مااـ أقااقى إدلاا  العؼؾقاا ، هااق يف ذات 

اقي : بحقاة يساتقعاف  القق  مـ أيسر إدل  وأقرهب  إلك الػطار السَّ

الؿاتاادئ قاااؾ الؿـتفاال، والعاا لؿ والعاا مل: ٕكااف يعتؿااد عؾااك مااادأ 

 .(2)السااق ، وهق مادأ عؼؾل عؿقؼ الغقر يف الـػس الاشري 

لؿـؽري وجقده كجاد  ؾ مـ قش ت رب الع لؿقـ وحقـ كتلم

  فقفاا ، فحااقـ أكؽاار فرعااقن وجااقد هااذا الاادلقؾ ح وااًرا ومركزي اا

                                           
 القجاقد الاذهـل با لقجقد الخا رجل، يـظار   اؿقع الـفا رق ساف إلك ق إو ف   =

الػؽر الغربل الحدية  ظ هرة كؼد الديـ يف (،91لؾشقخ عاد اهلل العجقري )ص

 .(163/ 2لا د. سؾط ن العؿقري )

(، واكظار 3/494أواقاء الاقا ن لؾشاـؼقطل )(، 7/437تػسقر ابـ كثقر )( يـظر  1)

(، مجؿقع الػت وى ٓبـ تقؿق  253صالرد عؾك الؿـطؼققـ ٓبـ تقؿق  ) أيض  

(2/11.) 

وماادأ الساااق  أحااد الؿؼادم ت العؼؾقاا  الضاروري ، وقاد ساااؼ الحادية عـفاا   (2)

  ومـ قش  مـؽريف ، يـظر مؼ ل  دٓل  الؿؼدم ت إولق  عؾك وجقد اهلل

http://salafcenter.org/522 
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، كااااا ن [23]الشاااااعراء  ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿تعااااا لك بؼقلاااااف   اهلل

 ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿الجاااااااااااااااااااقاب  

، ف حُتلَّ عؾك استـؽ ره بلكف أعارف ماـ أن يـؽار، وأظفار [24]الشعراء 

 .(1)خؾقق ح دث يدل عؾك محدثف مـ أن يشؽ فقف، فؽؾ م
، قصاا  الـؿاارود الااذي اغاارت بؿؾؽااف، فجحااد ربااف  وتلمةةل

عؾااك  باالن حاادوث الؿحااَدث ت دال   ڠف سااتدل عؾقااف إبااراهقؿ 

، [258]الاؼاارة  ﴾ ڇ ڇ چ چ﴿محااِدثف  ساااح كف بؼقلااف  

 ڇ﴿فؽ بر هذه الحجا  وزعاؿ أكاف هاق الؿادبر والؿتصارف، فؼا ل  

إحاااداث  ڠإباااراهقؿ  ، فطؾاااا مـاااف[258]الاؼااارة  ﴾ڍ ڍ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿وتصريػ أمر أظفر ماـ اإلحقا ء، فؼا ل  

، وُأخاااِرس [258]الاؼااارة  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .(2)فؾؿ يحر جقاًب 

وغ لااا كصااقص الخؾااؼ يف الؼاارآن تاادور حااقل معـااك هااذا 

 .(3)الدلقؾ

                                           
 (.16/334ى ٓبـ تقؿق  )ـظر  مجؿقع الػت و( ي1)

 (.1/686ػسقر ابـ كثقر )( ت2)

تؾؽ الـصقص يف الغ لا تستدل ب لخؾؼ عؾك مسلل  أعظؿ مـ مسلل  وجقد ( و3)

اهلل، وهق استحؼ قف ساح كف لؾعا دة وحده ٓ  ريؽ لف، وتلمؾ ققل اهلل تع لك  

 ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿

، [191]إعراف  ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ ، وققلف  [12البقرة:}

 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿وققلف  

 .[73]الحل 
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ولساافقل  هااذا الاادلقؾ وققتااف واهتؿاا م الؼاارآن بااف: تاااقأ محااؾ 

دارة بقـ أوس ط الؿممـق ـ، ففق مـ أكثر إدل  اكتشا ًرا، وع ما  الصَّ

  عـ العؾؿ ء.الؿسؾؿقـ يحتجقن بف فضً  

 ؾ عاـ وجاقد الارب   ماـ الؿساؾؿقـ ُساومؿ  يحؽك أن أعرابق  

تع لك؟ فؼ ل  ي  ساح ن اهلل!! إن الاعرة لتادل عؾاك الاعقار، وإن أثار 

إقدام لتدل عؾك الؿسقر، فسؿ ء ذات أبراج، وأرض ذات فجا ج، 

 .(1)ات أمقاج؟ أٓ يدل ذلؽ عؾك وجقد الؾطقػ الخاقر؟وبح ر ذ

ويااروى عااـ أباال حـقػاا  أن بعااض الزك دقاا  سااللقه عااـ وجااقد 

الا ري تع لك، فؼ ل لفؿ  دعقين فنين مػؽار يف أمار قاد أخاربت عـاف 

ذكروا لل أن سػقـ  يف الاحر مققرة فقف  أكقاع مـ الؿت جر ولقس هب  

تاذها وتجالء وتساقر  أحد يحرسف  وٓ يساققف ، وهال ماع ذلاؽ

بـػسف  وتخرتق إمقاج العظ م حتك تاتخؾص مـفا ، وتساقر حقاة 

فؼا لقا  هاذا  الء ٓ يؼقلاف  ،  ءت بـػسف  مـ غقر أن يسققف  أحد

هذه الؿقجقدات بؿ  فقف  مـ الع لؿ العؾاقي  ،ع قؾ، فؼ ل  ويحؽؿ

والسػؾل وم  ا تؿؾ  عؾقف مـ إ ق ء الؿحؽؿ  لقس لف  ا كع!! 

 .(2)لؼقم ورجعقا إلك الحؼ وأسؾؿقا عؾك يديف!!ف  افاُ 

                                           
 .(197/ 1( يـظر  تػسقر ابـ كثقر )1)

(، وقاد 35/ 1يـظر   رح الطح وي  ٓباـ أبال العاز الحـػال، ت  إركاموط )( 2)

  اإلم م ابـ كثقر، ثؿ أورد استدٓل كثقار ماـ عؾؿا ء الؿساؾؿقـ هبا  ذكره  أيًض 

 .  (198 -197/ 1تػسقر اـب كثقر )اخت ف عصقرهؿ، يـظر  عؾك تـقع أم كـفؿ و
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 وس ؾ أبق كقاس عـ ذلؽ فلكشد 

 للمررررل يف كبررررات إر  واكظررررر

 

 إلرررى آثرررار مرررا صرررـ  الؿؾقرررك 

 طقرررون مرررن لجرررقن شاخصرررات 

 

 بلحرررداي هررري الرررذهب الاررربقك 

 طؾررى ق ررب الزبرجررد شرراهدات 

 

 (0)بررررلن اهلل لررررقس لرررره شررررريك 

 هاال الـتقجاا  العؾؿقاا  وهؽااذا تاااقـ لـاا  أن اإليؿاا ن بقجااقد اهلل 

الؿستخؾص  مـ معطقا ت الؿاا دئ العؼؾقا  الضاروري  والؿشا هدة 

الحسق  لحدوث الؽقن، ف لؿممـقن يعتؿدون عؾك فطارهؿ الساقيَّ  

وعؼقلفؿ السؾقؿ  إلثا ت وجقد اهلل، ولقس اعتؿا دهؿ عؾاك مجارد 

مؾء الػراغ العؾؿل أو آساتدٓل با لؿجفقل أو مجارد الع  ػا  أو 

أو الؿـػع  أو عدم الدلقؾ الؿع رض كؿ  يازعؿ ذلاؽ كثقار الحدس 

 .(3)(2)مـ الؿؾحديـ

                                           
( أورده أبق مـصقر عاد الؿؾؽ بـ محؿد الثع لال يف كت بف )أحساـ ما  ساؿع ( 1)

 (.12)ص  

، ويادعل إدهك وإمر أكف وجد يف الػؽر الغربال ماـ ياممـ بقجاقد اهلل ( و2)

ؾ، ومـ أ فرهؿ  أهن  لقس  مسلل  عؼؾق  بحقة يؿؽـ آستدٓل عؾقف  ب لعؼ

)ك ك ( و)جقن لقك( و)برجسقن( و)ب ساؽ ل( ومؿاـ تالثر هباؿ ماـ العارب 

)زكل كجقا محؿقد(، يـظر  ظ هرة كؼد الديـ يف الػؽر الحداثل الغربل لاا د. 

 وم  بعده (.  31سؾط ن العؿقري )ص

 .بـ محؿد إرك ينعؿ ر   إعداد (3)



 

 

 

 
ٌُ واإِلحكاُو وُوجىُد اهلل تعاىل  (1)اإِلتقا

 

ثت ر كهل حد  يف العؿؾقرات الؿعؼردة التري  يوًما كػُاك أن لتػؽ 

يفا   وأكت لؼرأ كؾؿالي هذه؟ -أخي الؼارئ-ُلمد 

ر كػساف )داروياـ( قاؾ أن كستعرض حْقرة ا حا كظري  التطاق

أم م تؾؽ العؿؾق ت، دعـا  كتا حاة حاقل احتق جا ت مح كا ة هاذه 

 العؿؾق  ب لتؼـق ت الحديث ؟

كحت ج إلك )ك مقرا( ع لقا  الؿقاااػ ت: يؿؽـفا   هيا ئلذيلهييءٍل

التؿققااز بااقـ إلااقان: إلدخاا ل اااقرة الحاارف، وٓ بااد مااـ اختقاا ر 

 الؿؽ ن الؿـ سا لؾؽ مقرا: لتؽقن واوح  مؼروءة.

أن عؿؾقاا  التصااقير ب لؽاا مقرا لقساا  مجاارد  ولعؾـةةالكتـبةةهلإىل

وغط  زر كؿ  يادو، بؾ هل إخارى تحتا ج إلاك خاربة وعؿؾقا ت 

 .(2)معؼدة

                                           
، [88]الـؿااؾ  ﴾ مت خت حت جت يب ىب﴿ بؼقلااف  إلااك هااذا الؿعـااك أ اا ر ( و1)

ودلقاؾ التخصاقص ودلقاؾ الرع يا  ودلقاؾ التادبقر ومـ أساؿ ئف  دلقاؾ العـ يا  

ودلقؾ التسقي  ودلقؾ الفداي  ودلقؾ الـظ م ودلقؾ الغ ي  ودلقؾ التصؿقؿ وهاذا 

ؿقع أكثر استعؿ ٓ عـد الؿشاتغؾقـ با لعؾؿ التجرياال. يـظار   اإخقر آسؿ 

 .(172)صالـف ر لؾشقخ عاد اهلل العجقري 

 أقصد هب  عؿؾق ت إعداد الؽ مقرا لؾتصقير التل يعرففا  خارباء التصاقير: مثاؾ ( 2)

، وتركقااز " FOCUS"، وتحديااد باامرة الرتكقااز " SCOPE ")تحديااد الؿجاا ل 

 = ،" DEPTH OF FIELD "العدس  عؾك الؿشفد أو م  يسؿك عؿؼ الؿشفد 
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ثؿ كحت ج إلك آل  لؾتعرف عؾك الحاروف الؿؽتقبا  لقارتجؿ لـا  

عـ الؿؼصقد هب ، وكذلؽ آل  إرس ل دققؼ  لـؼاؾ هاذه الصاقرة ماـ 

 عؾك الحروف الؿؽتقب (.الؽ مقرا إلك )جف ز التعرف 

كحت ج إلاك جفا ز التخازيـ الؿمقَّا  لفاذه  وفلكللتؾكلادراحل

الؿعؾقماا ت، ثااؿ جفاا ز التخاازيـ الاادائؿ الااذي بااف تحػااظ العؿااؾ 

ؾ لـ  كؾ هذه إجفزة.  الـف ئل، وٓ تـس أيض  الط ق  التل ستػع 

كااؾ تؾااؽ العؿؾقاا ت تحاادث يف ث كقاا ، بااؾ يف قاادر ٓ ُيااذكر مااـ 

 حقة ٓ تشعر وأك  تؼرأ. الث كق  مـ

لعؾؽ ُدِهش  مؿ  ساؼ مع بس    إمر، ولؽـل أدعقك إلبؼا ء 

الدهش  لؿ  سقليت، ف لؿسلل  عؿقؼ  الغاقر ولقسا  هباذه الساذاج ، 

ولـؼرتب ب لعدس  قؾق  مـ أحد إجفازة الاشاري  التال كساتخدمف  

 وهل العقـ حتك كعرف عج ئاف  ومؽـقك   .

ق اااغقر ساافؾ الرتكقااا، إٓ أهناا  يف تااادو العااقـ وكلهناا  عضاا

الحؼقؼاا  مااـ أعجااا إجفاازة وأعؼااده  يف اإلكساا ن، ففاال يف غ ياا  

مؽاقن، لاق تغقار مؽا ن  42الدّق  والرباع : فنن مؽقك  ا  تصاؾ إلاك 

 واحد مـف  فض  عـ فؼداكف لتعطؾ  العقـ!

                                           
كااؾ هااذه ( ووغقرهاا  LIGHT""واإلواا ءة  ،"CONTRAST"وتااا يـ إلااقان   =

تحت ج إلك وق  وجفد وخربة لتعؾؿف ، ولؽـ كؾ ذلؽ ب لـسا  لعقـ اإلكسا ن 

 عداد مساؼ!إدون أي يتؿ تؾؼ ئق  بتدبقر اهلل وفضؾف ساح كف يف أجزاء مـ الث كق  



 

 

 32لواإِلحؽاُملوُوجوُ لاهلتعاىلاإِلتؼاُنل

ولسااـ  كسااتطقع اإلح  اا  بتؾااؽ الؿؽقكاا ت يف هااذه العج لاا ، 

 دة م  أح ط ب لعـؼ.ولؽـ حساـ  مـ الؼ 

ا مـ تجقيػاف الغا ئر الؿؽقك ت الؿقوقع  لحؿ يتف : بدءً  فؿااًلل

يف الجؿجؿاا  والقساا ئد الدهـقاا  التاال تحؿقفاا ، ثااؿ الساات ئر الذكقاا  

)إجػاا ن( التاال تظااؾ مػتقحاا  دون إرهاا ق، وتغؾااؼ تؾؼ ئقاا  عـااد 

الؿخ  ر، ويف أثـ ء ذلاؽ تعؿاؾ الػ تار آلقا  )الرماقش( عؾاك مـاع 

قفاا  مااـ دخااقل ا ٕترباا ! بقـؿاا  تؼااقم الاادمقع بتـظقااػ  اا مؾ وُتـؼ 

 الؿقؽروب ت بشؽؾ دوري!

ؽا ن مـ ساا لؾـظار، فؼاد وٓ يحت ج اإلكس ن إلك الاحة عـ م

 !  (1)ن يف أفضؾ مؽ ن لتعطقـ  أكؿؾ رؤي  ووع  العقـ

مااـ الشاااؽق  التاال تحااقي  ف عجاااثااؿ إن أردت أن تعجااا 

ز العاقـ باقـ كاؾ لاقن وآخار مؾق رات العصل والؿخ ريط: وهب  ُتؿق  

 ؟(2)مفؿ  ك ن دققًؼ 

                                           
( وهذا م  كجد أاح ب  رك ت الؽ مقرا يحا ولقن مح ك تاف وهال التال تساؿك 1)

 !(3D)بتؼـق  

  ري  التطقر ح ئر أم م تركقا  العقـمؼ ل  ممسس كظ( يـظر  2)

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_26.html 

العؼقاادة اإلساا مق  لااا د. محؿااد راتااا و درس القاااقل إلااك اإليؿاا ن باا هلل يف  

 http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=314                           :لالـ بؾس

http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_26.html
http://antishobhat.blogspot.com/2012/09/blog-post_26.html
http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=314
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هاااذه العج ئاااا التااال ٓ تضااا هك وٓ تجااا رى أربؽااا  كاااا ر 

الؿؾحديـ ودع ة كظري  التطقر، فا)دارويـ( كػساف، اعارتف بؿـ فا ة 

كاقن هااذا التصااؿقؿ الؿااذهؾ لؿؽقكا ت العااقـ ااادف  أو مااـ خؾااؼ 

 الطاقع .

تؽاقن العاقـ لؽل ُيػرتض أكف ماـ الؿؿؽاـ أن " يؼولل ا وين:

ة مااـ أجااؾ واااط الطااقل الُااامري  بؽااؾ ماا  فقفاا  مااـ أجفاازة فااذَّ

لؾؿس ف ت الؿختؾػ ، ومـ أجاؾ الساؿ ح بادخقل كؿقا ت مختؾػا  

مـ الضقء، ومـ أجؾ تعاديؾ الزياغ الُؽاروي والؾاقين، قاد تؽقكا  

 -وأك  أعرتف باذلؽ-عـ  ريؼ آكتخ ب الطاقعل، فنن ذلؽ يادو 

 .(1)"ج كشلء مـ ف لؾعؼؾ إلك أعؾك در

ولؽـ هذا اإلتؼ ن والعؿاؼ يف التعؼقاد لاقس مؼتصارا عؾاك هاذا 

العضااق، بااؾ هااق دأب كااؾ جاازء يف اإلكساا ن مفؿاا  دقَّ حجؿااف وقااؾ 

وزكااف، بااؾ كااؾ جاازء مااـ أجاازاء الؽااقن مااتؼـ ومعقَّاار بدقاا 
(2) ،

                                           
 (.293دارويـ(، ترجؿ  مجدي الؿؾقجل )صا)( أاؾ إكقاع ل1)

 ،لسـ  بح ج  إلك معرف  وجقد اإلتؼ ن يف الؽقن كؾف لـثاا  وجاقد ماـ أتؼـاف( و2)

وهذا هق مـفل الؼرآن كؿا  يف ققلاف  ،عرفتـ  إلتؼ ن أجزاء مـف ك ف يف ذلؽبؾ م

 ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿تعاااا لك  

 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿، وققلف تعا لك  [8-6]آكػط ر  ﴾   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[3]الؿؾؽ  ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
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ق  بعقـقاؽ تجاد العجاا بادًءا  أي   فػل ِعؾؿ مـ عؾقم الطاقع  حادَّ

ة وققاكقـفا  مارورا  ب لػؾاؽ والػقزيا ء والؽقؿقا ء وإحقا ء، مـ الذرَّ

حتااك إهناا  أذهؾاا  أساا  قـ الؿؾحااديـ وأرغؿااتفؿ عؾااك آعاارتاف 

، يؼاااقل الؿؾحاااد الػقزيااا ئل )ساااتقػـ (1)هباااذا اإلتؼااا ن واإلحؽااا م

معظااؿ الثقاباا  إس سااق  يف كظري تـاا  تااادو مضاااق   "هااقكـل(  

 بدق ، بؿعـك أهن  لق عادل  بؿؼا دير بساقط ، فانن الؽاقن ساقختؾػ

 .(2)" ، سقؽقن يف ح ٓت عديدة غقر م ئؿ لتطقرات الحق ةكقػق  

إين مؼتـع أن وجقد الحق ة "ويؼقل ع لؿ الػؾؽ )آلـ س كديل(  

بؽؾ م  فقف  مـ تـظقؿ يف كؾ ك ئـ مـ ك ئـ    الحق  مركا بؿـتفاك 

 .(3)"الرباع 

فنذا ك ن الؽقن هبذا اإلحؽ م واإلتؼ ن، ف لسمال الاديفل الاذي 

در إلك ذهـ الع قؾ هق  مـ الاذي خؾؼفا  وفطرها  هباذه الرباعا  يتا 

 والدق ؟

                                           
مػتا ح دار كتا ب ؾ وكتا ب  اػ ء العؾقا( مـ الؽتا التل تحدث  عاـ اإلتؼا ن  1)

لؾغزالال، وكتا ب  الحؽؿ  يف مخؾققا ت اهلل  السع دة ٓبـ الؼقؿ، وكت ب

العؾؿ ودلقؾ التصؿقؿ يف الؽقن لعدد ماـ الؿاملػقـ الغاربققـ، وهاؿ  )م يؽاؾ 

 بقفل وويؾق م ديؿاسؽل وستقػـ م ير(.

 (.192)ستقػـ هقكـل( )صا( التصؿقؿ العظقؿ ل2)

 .(328ن لقـؽس( )ص)جقا( العؾؿ ووجقد اهلل ل3)
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الضاارورة العؼؾقاا ، فاانن الصااـع   والةةيافعلاةةدالالسةةماللاةةي

الؿحؽؿ  تدل بداها  عؾاك الصا كع الخاقار، هاذا هاق مؼتضاك ماادأ 

ومااـ الؿحاا ل أن يؽااقن هااذا الؽااقن الؿااتؼـ ، (1)الػطااري السااااق 

الضارورة الري واق  أيضا   مجرد ادف  عـاد العؼا ء، وقاد  افدت

 .(2)ب ستح ل  ذلؽ

هذا الدلقؾ مركا مـ دٓل  الحس الاذي ٓ يجاد اإلكسا ن  إذن

ا مااـ تصااديؼف، ومااـ دٓلاا  الؿااا دئ العؼؾقاا  التاال ُفطِاار اإلكساا ن  بااد 

 عؾقف  مذ وٓدتف.

ف إليؿ ن ب هلل تع لك لقس  مسلل  ع  ػق  تسؾقؿق  فحسا، باؾ 

 والػطرة والعؼؾ.مسلل  ماـق  عؾك دٓل  الحس 

                                           
ل ستزادة عـ الؿا دئ العؼؾق  إولق  يـظار  مؼا ل دٓلا  الؿؼادم ت إولقا  ( و1)

  عؾك وجقد اهلل يف مققع مركز سؾػ لؾاحقث والدراس ت

                                                        http://salafcenter.org/522   

وماـفؿ كريسال  ،ثا  هذا إمر كثقر مـ عؾؿ ء الري وق ت يف العصر الح ور( أ2)

لاق أخاذك  عشارة دراهاؿ،  )الادراهؿ العشارة(، وخ ااتف  يف مث لاف مقريسقن

ؿـ ه  ب لتسؾسؾ، ثؿ  ؾاـ  مـ أحدهؿ إخراجف  مرتا ، فنن احتؿا ل ظفاقر ورقَّ 

  1( فاـسااااا  2 ،1ر الاااارقؿقـ )، وأماااا  ظفااااق12  1( يؽااااقن بـسااااا  1الاااارقؿ )

، ولاق 12أس  12  1(، وأم  ظفقر إرق م العشرة كؾف  مرتا  فاـسا  122=12×12)

أجريـ  عؿؾق  السحا لقؾ هن ر بحقة كسحا ورق  كؾ خؿس ثاقان ٓحتجـا  

( سـ  لؽل يؽقن هـ ك احتؿ ل واحد لساحا هاذه إرقا م العشارة 1522إلك )

 (.51ؿ يدعق إلك اإليؿ ن )صب لتسؾسؾ الصحقم!! يـظر  العؾ

http://salafcenter.org/522/
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أكف دلقٌؾ ققي حضقره  ديد تلثقره، فؼد كا ن  أضفلإىللمالشبق

  يف رجقع كثقر ماـ الؿ حادة عاـ قاقلفؿ، يؼاقل )أكتاقين فؾاق( سااً 

لحا د جقعاف عاـ اإلأحد أكرب م حدة العصر الحدية عاـ سااا ر

ٓ  اااؽ أن مااا  كشاااػف العؾاااؿ الحااادية ماااـ "وإقاااراره ب لخااا لؼ  

قاقاكقـ الطاقعا  وكشالة الؽاقن، وكاذلؽ  معؾقم ت ه ئؾا  يف مجا ل

دلقاؾ -كشلة الحقا ة وتـاقع الؽ ئـا ت الحقا ، قاد أماد هاذا الربها ن 

ب لؽثقر مـ إدل  التل أع كتـل كثقرا يف القااقل إلاك هاذا  -اإلتؼ ن

 .  (1)"آستـت ج

بادلقؾ هاذه ساؿ تف عؾاك أهاؿ مسا ئؾ القجاقد أن تـ لاف  وحري  

ريؿ: فانن الؿسالل  كؾؿا  ك كا  أعظاؿ العـ ي  الػ ئؼ  مـ الؼارآن الؽا

 ك ن دلقؾف  أووم وعـ ي  الؼرآن هب  أكرب.

ف لؼرآن قد تـ ول هذا الدلقؾ بلس لقا متـقع : كدعقة اإلكس ن 

 ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :إلك التلمؾ يف كػسف

، [8-6]آكػط ر  ﴾   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ

 ې ې ې ې﴿ :مؾ يف وس ئؾ الؿعرف  الؿقهقب  لفوالتل

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

ر يف إتؼ كف ساح كف [78]الـحؾ  ﴾ ۆئ ۆئ لخؾؼ هذا ، والتػؽ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الؽقن، وتسخقره لإلكس ن

                                           
 (.83( هـ ك إلف لا)أكتقين فؾق( وؿـ كت ب رحؾ  عؼؾ لعؿرو  ريػ )ص1)
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   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ، ويؼقل [73-71]يس  ﴾   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 وئ   وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى   ى ې ې   ې ې ۉ ۉ

، وتحدي الاشر أن [32-24]عاس  ﴾   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿، يؼقل تع لك  يجدوا يف اـعف خؾً  

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

[4، 3]الؿؾؽ  ﴾   ڎ ڎ ڌ ڌ
(1). 

  مامثًرا يؿتا ز أيضا     ارعق  إلك كقن هاذا الادلقؾ عؼؾق ا وإو ف ً 

كا ن ح واًرا عـاد الع ما  بؽقكف سفؾ الؿؼدم ت قريا الػفؿ: ولذا 

، ومـف  م  ا تفر مـ استدٓل إعرابال بااديع ااـع (2)قاؾ العؾؿ ء

 السؿقات وأبراجف  وإرواقـ وفج جفا  عؾاك اهلل العؾاقؿ الخاقار،

                                           
ل ستزادة مـ إدل  الشرعق  العؼؾق  عؾك ذلاؽ يـظار  إدلا  العؼؾقا  الـؼؾقا  ( و1)

 وم  بعده (. 265 عؾك أاقل آعتؼ د لا د. سعقد العريػل )ص

ومـفا  أيضا   ،الدلقؾ ودلقؾ اإلبداع وآخرتاع هذا مـ أوجف آتػ ق بقـ هذا( و2)

كقهنؿا  مسااتـديـ إلااك آثا ر اهلل تعاا لك وخؾؼااف، ويػرتقا ن يف أن اإلبااداع يعتؿااد 

عؾك كشلة الؽقن يف أول وجاقده بقـؿا  اإلتؼا ن يعتؿاد عؾاك ح لا  الؽاقن بعاد 

وجقده، يـظار  مؼا ل اإلباداع وآخارتاع ووجاقد اهلل بؿركاز ساؾػ لؾاحاقث 

   والدراس ت.
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، وكاذلؽ (1)يف مـ ظرتاف الشافقرة $واحتج ج اإلم م أبل حـقػا  

استدل ب خت ف الؾغ ت وإاقات والـغؿا ت  $اإلم م م لؽ 

اسااتدل بااقرق التااقت ذات  $لؼفاا ، واإلماا م الشاا فعل عؾااك خ 

  الطعؿ القاحاد، الاذي تلكؾاف الادواب ثاؿ كاؾ واحادة تخرجاف  اق ً 

،  ، تخرجااف أخاارى عسااً   ، فاقـؿاا  تخرجااف بعضااف  إبريسااؿً مختؾًػاا

 ا، وأاؾف  لء واحد!وث لث  مسًؽ ، ورابع  تؾؼقف بعرً 

ف سااتدل بخااروج الحاال مااـ الؿقاا ،  $وأماا  اإلماا م أحؿااد 

ه هـ  حصـ حصاقـ أمؾاس، لاقس لاف با ب وٓ مـػاذ، "ة ق ل  حق

ظ هره ك لػض  الاقض ء، وب  ـف ك لذها اإلبرياز، فاقـا  هاق كاذلؽ 

إذ اكصدع جداره، فخرج مـف حققان سؿقع بصاقر، ذو  اؽؾ حساـ 

 .(2)"واقت مؾقم

                                           
وهذه الؼص  الؿشفقرة قد أوردك ه  يف مؼ ل س بؼ بعـقان  اإلباداع وآخارتاع ( 1)

 ن أباا أووجااقد اهلل يف مققااع مركااز سااؾػ لؾاحااقث والدراساا ت، وخ اااتف 

، فؼا ل  دعاقين فانين أفؽار يف ساػقـ  ٓ قاطا ن لفا ، جاقد اهللحـقػ  س ؾ عاـ و

تخؾص مـفا  وتخارتق إماقاج العظا م حتاك تا وتجالء وهل مع ذلؽ تاذها

بـػسف . فؼ لقا  هذا  لء ٓ يؼقلف ع قؾ، فؼ ل  ويحؽؿ هذه الؿقجقدات بؿا  

فقف  مـ الع لؿ العؾقي والسػؾل وم  ا تؿؾ  عؾقف مـ إ ق ء الؿحؽؿ  لقس 

 لف  ا كع!!

 ؾؿ ء السؾػ  ئػ  مـ ع قد ذكر هذا الدلقؾو، (197/ 1( يـظر  تػسقر ابـ كثقر )2)

وابـ تقؿق  واباـ والرازي بـ ر د وابـ حزم اقفؼل والخط بل والك   كتافؿ:يف

 = (،167)ص الؼقؿ وغقرهؿ مـ العؾؿ ء. يـظر   ؿقع الـف ر لؾشقخ عااد اهلل العجقاري
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لوختامالأخيلالؼا ئلالؽريم:

أدعااقك إلااك ماا  دعاا  إلقااف الشاا عر أبااق كااقاس حااقـ ساا ؾ عااـ 

 ، فؼ ل  اهلل

 تلماااؾ يف كاااا ت إرض واكظااار

 

 إلاااك آثااا ر مااا  ااااـع الؿؾقاااؽ 

 عقااقن مااـ لجااقـ   خصاا ت 

 

 بلحااداق هاال الااذها السااااقؽ 

 عؾاااك قضاااا الزبرجاااد  ااا هدات 

 

 

 (1)بااالن اهلل لاااقس لاااف  اااريؽ 

ؾ   [88]الـؿؾ  ﴾ مت خت حت جت يب ىب﴿فتلمَّ
(2). 

 

 

 

 

                                           
 (.2/185) وظ هرة كؼد الديـ يف الػؽر الغربل الحدية لا د. سؾط ن العؿقري =

ساؿع ( ( أورده أبق مـصقر عاد الؿؾؽ بـ محؿد الثع لال يف كت بف )أحساـ ما  1)

 (.12)ص  

 .بـ محؿد إرك ين   عؿ رإعداد (2)



 

 

 

 

ٌٌ يُاسٌب نهحياة  !..َكى
  

الطعاا م والشااراب والضااقء لؿاا ذا   اةةللشةةللسلكػسةةكليومةةا

والحرارة وكؾ مساتؾزم ت الحقا ة متاقفرة ومقجاقدة لاديـ ؟ لؿا ذا 

كحاااـ عؾاااك كقكاااا إرض دون غقاااره ماااـ كقاكاااا مجؿقعتـااا  

الشؿسااق  ومؾقاا رات كقاكااا الؽااقن؟ ولؿاا ذا كجؿـاا  هااق الشااؿس 

دون غقره مـ مؾق رات الـجقم؟ ولؿ ذا هذا الؽقن عؾك م  هق عؾقاف 

ذا لااق تغقاارت بعااض أكظؿتااف الجذرياا  هااؾ بحجؿااف الؿتـاا هل؟ وماا 

ٓساتؼا لـ  ووجقدكا  عؾاك  مفقَّالٌ ؽقن لـ  مؽ ن فقاف؟ وهاؾ كقكـا  سق

 متـف، أم أن إمر مجرد ُادف ؟

اعتق د الشلء غ لا  م  يؼؾؾ ماـ أهؿقتاف وواروريتف، وماع تؼادم 

العؾؿ واتس ع مع رفـ  عـ الؽقن ا ر حجاؿ الؽاقن الؿتـا هل أماًرا 

قل، باؾ واتخاذه الااعض ماربًرا إلكؽا ر خ لؼاف تستصعاف بعض العؼ

وادع ء وجقده ُادف ، وأاام مـ أكثر الشاف ت اكتشا ًرا يف أوكا  

إخقرة مؼ ركا  عؿار الؽاقن وحجؿاف الؿتـا هل يف الؽارب ب إلكسا ن 

وحجؿف الذي ٓ يؽ د يؿثؾ  قً   ياذكر، ماع دعاقى أهؿقا  اإلكسا ن 

 كقرف إذ ـ الؿحقط ت،ومركزيتف يف هذا الؽقن الػسقم دون غقره م

 شريء ٓ = مادًيرا أكره م  الؽون، هذا يف ومركزيا مؿق ًزا اإلكاان يؽون

اه ما إذا لؼريًبا  !الؽون؟ بحجم قارك 
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وهذا م  أكده ع لؿ الػقزي ء الشافقر الؿؾحاد )ساتقػـ هاقكقـل( 

 كقكاا عؾاك كقؿق ئقا  ُحث لا  مجارد الاشري الجـس"حقة يؼقل  

 يف  رفقا ، مجؿقعا  يف متقساط، جاؿك حقل يدور الحجؿ، متقسط

قاؾ أتخ أن ماـ أتػاف كحاـ الؿجرات، مؾق رات م  ت بقـ مـ واحدة

أن الؽقن كؾف مقجقد مـ أجؾـ ، هاذا يشااف قاقل أكاؽ ساتختػل لاق 

 .(1)"أغؾؼُ  عقـل

إن الـاا ظر لفااذه إ روحاا  يجااده  أ روحاا  أح دياا  الـظاارة ٓ 

 وهاق –فحساا  حق دي ، ففل تـظر لإلكس ن عؾك الؿستقى الؿا دي

 -وحاده  ب لؿا دة ساقى ياممـ ٓ مؾحاد مـ تصدر كقهن  معترب أمر

ذلؽ تؿ ًم ، فـحـ يف حق تـ  الققمق  لاؿ كجاد أهؿقا   غقر القاقع لؽـ

عؾك حجؿفا  الؿا دي فحساا، ف لػقاؾ لاقس أهاؿ ماـ  إ ق ء بـ ءً 

الـؿؾاا  أو يتؿقااز عـفاا  بؿجاارد حجؿااف الؿاا دي، ولااقس الـقرتوجااقـ 

مـ الغ ف الجاقي بالكثر أهؿقا  ماـ الـقرتوجاقـ % 78الذي يؿثؾ 

% فؼط، كؿ  أن ب قل الغ زات لقس  عديؿ  إهؿقا : 21الذي يؿثؾ 

، (2)% مااااـ الغاااا ف الجااااقي1ٕهناااا  مجتؿعاااا  ٓ تؿثااااؾ سااااقى 

                                           
(1)       STEPHEN HAWKING, From an interview with Ken Campbell on the 

1995, Reality on the Rocks: Beyond Our Ken 

 http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/overview.html        يـظر  (2)
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هذه الغا زات لاف أهؿقتاف ب لـساا  لقجقدكا ، وغقا ب أحاد  مـ فؽؾ

ًرا هاذه الغا زات أو اخاات ف كسااتف  عؿاا  هال عؾقااف سقسااا أواارا

ب لغً  لـ  ولؾحق ة جؿقًع  عؾك وجف إرض، بؾ إن كثقًرا مـ إ اق ء 

 .يف حق تـ  كراه  أقؾ حجًؿ  لؽـف  أكثر تؿقًزا وأهؿق ً 

ثلعنلحمو لموضوعـا ف إلكسا ن خقار دلقاؾ  ،اإلكسةانل:لـت يَّ

عؾك م  كؼاقل، فارغؿ حجؿاف الؿا دي الصاغقر إٓ أن كاؾ ما  حقلاف 

بؽؾ ما  عؾقفا ، والشاؿس وإفا ك مسخٌر لف، ف ٕرض مسخرة لف 

 ..إلخ.مسخرة لف

ٓ باـػس الؿعقا ر الاذي  بقد أكـ  سـرد  عؾك ا حاـ  الؿا دي تـاز 

سؾؽف ا حاـ  الؿ دي، وهق الـظر إلك الؽقن مـ ك حق  م دي  فؼاط، 

لـرى هؾ أكصاػ يف أ روحتاف بـظرتاف أم ٓ؟! ولـجعاؾ الـؼا ش يف 

 :كؼطتقـ رئقستقـ

ءلضئقللحًؼالهيالـسبالحلمملالؽونأواًل:لاللاإلكسانليش
(1)

 ؟

مـ يريد الحاؼ عؾقاف أن يـظار لألمار ماـ جؿقاع الجقاكاا، وٓ 

يلخذ ج كًا  ٕكف يميد وجفا  كظاره ويارتك آخار ٕكاف مخا لػ لاف: إذ 

حجاؿ الؽاقن واتسا عف  يـظر غ لا الؿ ديقـ ب ساتؿرار إلاك مؼ ركا 

ل.بحجؿ اإلكس ن

                                           
الصااـع الؿااتؼـ  دٓٓت الػقزياا ء عؾااك وجااقد الخاا لؼ، تااللقػ   اكظاار  كتاا ب (1)

 .(133-131  ص)م، 2217مصطػك كصر قديم، مركز دٓئؾ، الري ض، 
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 ثاا  مسااتقي ت أن الؽااقن يشااتؿؾ عؾااك ث لؽةةنلحؼقؼةةالاألمةةر

 :وهل

 الؿساتقى الضاخؿ الف ئاؾ (Super-Macro)   الاذي دائؿا  ما

يـظر إلقف الؿؾحد ويرتك غقره، وهذا الؿستقى تحؽؿف ققاكقـ معقـ  

 .= الـساق  الع م 

 الؿستقى الع دي الطاقعل (Macro) وهق م  كتع مؾ معاف  اًؼا  

طاااؼ ٕحج مـاا  يف حق تـاا  الع دياا  وٓ كسااتغرب كت ئجااف، وهااق ماا  يـ

 .عؾقف ققاكقـ كققتـ أو الػقزي ء الؽ سقؽق 

  دوهنا  وم  الذرة-الؿستقى الصغقر (Micro)،  وهاق ما  يـطااؼ

ا ٓخات ف عؾقف ققاكقـ الؽاقاكتؿ، ودائؿا  ما  تزعجـا  كت ئجاف، كظارً 

 . اقعتف عـ  اقعتـ 

لفاااذه الؿسااتقي ت الث ثااا  وكؼ رهناا  بحجاااؿ   عـةةالكـظةةرلاآلن

  راإلكس ن، لـرى حؼقؼ  إم

  ًلؾؿستقى الضخؿ فنن حجؿ اإلكس ن ٓ يؽ د ُيذكر ب لـسا   اؼ  

لؾؽقن واتس عف، وهاذا ما  يـظار إلقاف الؿؾحاد دائؿا : ٕكاف دائؿا  ما  

 .يميد وجف  كظره التل يريد أن يثاتف 

 لؾؿساااتقى العااا دي فغ لاااا  ٓ يشاااغؾـ  مؼ ركتاااف بؿؼ ركااا  ًؼااا ا  

 .اإلكس ن، ٕهنؿ  تؼريا  يف تـ سؼ مـ قاؾ الحجؿ

  ًوهق م  يتج هؾف الؿؾحاد دائؿا ، فا ٕمر  ]الؿقؽرو[  لؾؿستقى  اؼ

أن حجاااؿ اإلكسااا ن ب لـساااا  لفاااذا الحجاااؿ الؿتـااا هل يف الصاااغر 
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كثقاارا بحجااؿ اإلكساا ن ب لـسااا  لحجااؿ الؽااقن الؿتـاا هل يف  أ اااف

  الء هاق -الؽاقاكتؿ-الؽرب، ف إلكس ن ب لـساا  لؿساتقى الؿقؽارو 

 حجااؿ مااع مؼ ركاا  ت ففاا  أ ااق ء الؽقاكتقاا  وإجساا م جاادا، عؿا ق

 :الت لل الؿث ل كلخذ دعـ  إمر ولتقوقم اإلكس ن،

، هااؾ ].[اكظاار إلااك الـؼطاا  الؿقوااقع  بااقـ الؼقسااقـ التاا لققـ 

 تعرف هذه الـؼط  عا رة عـ م ذا؟

 .يحتقي حربه  عؾك كحق م ئ  مؾق ر ذرة مـ الؽربقن

تؽا ار ولؽل ترى )ذرة واحادة( مـفا  با لعقـ الؿجاردة ٓ باد أن 

 .مرت 122الـؼط  حتك يصؾ قطره  إلك 

لؽـ لؽل ترى )كقاة الذرة(، ٓ بد أن تؽارب الـؼطا  حتاك يصاؾ  

 .قطره  إلك م  يع دل قطر كقكا إرض

ولرتى )الؽقارك( ٓ بد أن تؽرب الـؼط  حتك الؼؿر، ثاؿ تساتؿر  

 .يف التؽاقر لضعػ هذه الؿس ف  عشريـ مرة

الـظااار لألمااار ماااـ جؿقاااع  فااانن اإلكصااا ف يؼتضااال وهيالتةةةا :

الجقاكااا، والشااؽؾ )أ( يعاارب عااـ الؿسااتقي ت التاال تحاادثـ  عـفاا  

ا حجؿ اإلكس ن الحؼقؼل يف هاذا العا لؿ. وهال ب ٕعؾك، وياقـ جقدً 

 اجاد   قصاقرة مؼدم   "الجسقؿ ت فقزي ء"اقرة ملخقذة مـ كت ب 

 الـطاا ق بااقـ مؼ ركاا ت  الصااقرة تصااػ حقااة( كؾااقس فراكااؽ)لااا

 الصاااغقرة الـط قااا ت عؾاااك الطاقعقااا  الرؤيااا  اءور ومااا  الاشاااري

 .الؽرب الا لغ  والؿس ف ت
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 الء  -الؿا دي-أن الؼقل بلن حجاؿ اإلكسا ن  هيالتا ليتضحللـا

د افرتاء ماـال عؾاك كظارة أح ديا   ت فف ب لـسا  لحجؿ الؽقن هق مجرَّ

 .تػتؼر إلك اإلكص ف

 

 

لصؽلل)أ(

 طاقعق لاشري وم  وراء الرؤي  المؼ رك ت بقـ الـط ق ا

 صغقرة والؿس ف ت الؽقكق  الش سع عؾك الـط ق ت ال
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لُمةتؼنلُ ةـعلأملعباي؟لأمرلاولاللاؽدا؟لكبٌرللالؽونلداذالثاكقا:

 احلقاة؟لوجو ليـاش 

ت هال التال تجقاـا  عؾاك لعؾ آكتش ف ت العؾؿق  كػسف  اا ر

الؽاقار  إذ تاقـ خ ل العؼقد الؿ واق  أن عؿار الؽاقن :هذا السمال

، وإكؿ  هق أمر معترب لقساؿم لإلكسا ن  وحجؿف الػسقم لؿ يؽـ عاثً 

ب لقجقد، حقة تشقر أحدث الؼق س ت إلك أن عؿر الؽاقن حاقالل 

، قد ياادو هاذا وكلكاف وقا   قياؾ ماـ وجفا  (1)مؾق ر سـ  13.73

ماـ ، ـ عؾؿ ء الػؾؽ يعتؼدون خ ف ذلؽكظر  خص ع دي، ولؽ

ساـ  تؿثااؾ الحااد إدكااك مااـ ؾقاا ر م 13.73وجفا  كظاار فؾؽقاا  فاانن 

 .(2)القق  ال زم إلعداد مـزل لؾاشري 

عؾك مدار كصػ قرن مضك تقااؾ الػقزيا ئققن الـظرياقن إلاك 

سؾسؾ  مـ آكتش ف ت تشقر جؿقعف  إلاك وجاقد مجؿقعا  ثقابا  

ل، معقـ  يف الػقزي ء تؿتؾاؽ ققؿا  محاددة ومقجاقدة بشاؽؾ اساتثـ ئ

 .ٓستؼا لـ  ولحق تـ  عؾقف  لٍ بحقة تسؿم بقجقد كقٍن ُمفقَّ 

فخ ل العؼقد إربع  إخقرة اكتشػ العؾؿا ء ظا هرة جديادة 

أي الضاط الادققؼ، حقاة وجاد العؾؿا ء  "Fine Tuning" ُتدعك

 ،أن كقكـاا  يحتااقي عؾااك ثقاباا  وقااقؿ أولقاا  ٓ يؿؽااـ أن تتغقاار

                                           
(1)   Planck Collaboration (2015). "Planck 2015 results. XIII. Cosmological       

parameters (See PDF, page 32, Table 4, Age/Gyr, last column)." 

https://arxiv.org/abs/1502.01589 

(2)                        E. Komatsu et al., "Five–Year Wilkinson Anisotropy Probe (WMAP) 

Observations: Cosmological Interpretation," Astrophysical Journal Supplement 

Series (2008): in press 
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اكعاادم الؽااقن واسااتح ل وجااقد الحقاا ة عؾقااف، وبساااا هااذه  وإٓ

ؼااد ظفاار مااادأ جديااد لاادى عؾؿاا ء الؽقكقاا ت ُياادعك الؿ حظاا ت ف

« سا كق اإلك الـظريا » تشاقر حقاة ،"التسخقر مادأ"ب لؿادأ اإلكس ين 

إس سااق  يف الػقزياا ء هاال الساار خؾااػ الؽااقن « الثقاباا »إلااك أن 

 .الداعؿ لؾحق ة

ولذا فؼد أدت هذه آكتش ف ت لصق غ  مصطؾم جدياد ُيادعك 

وهااق مشااتؼ مااـ (The Anthropic Principle)  «ب لؿااادأ اإلكساا ين»

وياـّص هاذا «. إكسا ن»والتال تعـال ، (Anthropos) الؽؾؿ  الققك كقا 

 أن اساتطعـ  لؿا  …الؿادأ عؾك أكف إن لؿ يؽـ الؽقن مـ سًا  لؾحقا ة

 ٕن الؽاقن: يف مقجاقدة ف لحقا ة ،ذلاؽ حاقل وكتحادث هـ  كؽقن

 نفا لؽق كعاؿ ،مؿؽـا  – الحقا ة – تجعؾفا  بحقاة ُوجدت الشروط

 الحؼقؼاا  … الحقاا ة ٓساتؼا ل مفقاال الؽقكقاا  وثقابتاف مؽقك تااف بؽاؾ

عؾك أهن  ُاؿؿ  بعـ ي   تمكد الؽقكق  الثقاب  بخصقص القاوح 

 .(1)تتقم الحق ة وبؿـتفك الضاط الؿدهش

والذي يعـل أن الؽقن وكؾ م  فقاف مساخٌر ٓساتؼا ل اإلكسا ن، 

قجاقد العؿؾقا ت فقادو أن هذه الؼقاكقـ مضاق   بدق : بحقاة تساؿم ب

 ،الـف ياا  يف الاشااري  الحقاا ة بقجااقد ثااؿ وماـا … الؽقؿق ئقاا  الؿعؼاادة

                                           
(1) Stephen Hawking. A Brief History of Time, Bantame press,           

London, 1988, P. 121–125      
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رومغـ  قسااق  والػقزياا ء الـقوياا  مختؾػاا  الؽف قااقاكقـ ك كاا  فؾااق

اخت ًفااا   ػقًػااا  عؿااا  هااال عؾقاااف.. لؽ كااا  العؿؾقااا ت الؽقؿق ئقااا  

 .(1)والحققي  مستحقؾ 

عـ هذا  (Michael J. Denton) ويعرب الع لؿ الشفقر م يؽؾ ديـتـ

 عؾاك أخارى فؽارة أو كظريا  أيا  أن إكسا ن يتصاقر لؿ"إمر ق ئً   

= أن يوقق   هذا التلكقد الؼق ِدل يف جراء  تعْ  أن يؿؽـف  اإل  ق

كؾ السؿ وات الؿراع  ب لـجقم، وأن كاؾ أكاقاع الحقا ة، وأن كاؾ 

 .(2)"خ اق  مـ القاقع مقجقدة كل تخؾؼ مق ـ  مـ سا  لؾاشري 

ؽااقن الااذي كعااقش فقااف لااؿ ُيخؾااؼ عاًثاا ، ولااؿ يؽااـ اتساا ع إن ال

، وإكؿ  هق أمر وروري لقـ سا وجقد حق ة، فؼد تؿقاز حجؿف ها ءً 

كقكـ  ب لعديد مـ العقامؾ التال تلخاذ ققؿا  محاددة ودققؼا ، والتال 

 .تادو وبشؽؾ مؾحقظ مضاق   لجعؾ الحق ة عؾك إرض مؿؽـ 

قن كاقاًرا بؿا  فقاف يجاا أن يؽاقن عؿار الؽا فعذلشةبقللاداةال:

الؽػ ي : لقسؿم بتشؽقؾ الؿجرات والـجاقم والؽقاكاا، والجقاؾ 

الثااا ين والث لاااة ماااـ الـجاااقم، والتااال تساااؿم ب كااادم ج الؽرباااقن 

                                           
بقرت كقلز  عؾؿ الؽقكق ت، مؼدم  قصقرة جّدا، ترجؿا   محؿاد فتحال خضار،  (1)

 (.125م، ص )2215ط. هـداوي، الؼ هرة، 

(2)                                   Michael J. Denton. 1998. Nature’s Destiny: How the Laws of 

Biology Reveal Purpose in the Universe. New York: The Free Press. P. 3–4 
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وإكسااااجقـ حقااااة يـتجاااا ن بقاسااااط  آكػجاااا رات الؿاؽاااارة 

 2 ماـ أكثار فارتة وهل الؽقن، عؿر مـ ٪15فخ ل أول . (1)لؾـجقم

ن، أن الـجاقم اساتط ع  سـ  مؾق ر  ما  هـا ك يؽاـ لاؿ ولؽاـ تتؽاقَّ

ن والصاخقر: الغا ر مـ يؽػل فعؿار  ،(2)إرواق  الؽقاكاا لتتؽاقَّ

 .(3)الؽقن ٓ يؿؽـ أن يؽقن عشقائق 

يجااا أن يؽااقن حجااؿ الؽااقن وعؿااره كاقااريـ بؿاا  فقااف  إذن

الؽػ ي ، فـحـ بح ج  إلك كقن قديؿ بؿ  يؽػل لظفقر الجقؾ الثا ين 

، ثاؿ ماـ أجاؾ كقاكاا لتؿتؾاؽ حقا ة مـ الـجقم إلك حقاز القجاقد

مستؼرة لػرتة  قيؾا  بؿا  فقاف الؽػ يا  حتاك يؿؽاـ أن تتقاجاد حقا ة 

مؾقا ر ساـ  لقساؿم  15ذكق ، وهؽذا يجا أن يؽقن الؽقن بحاقالل 

 .(4)لؾحق ة ب لتقاجد

إكـ  لق تتاعـ  هاذا إمار عؾاك ك فا  إااعدة، فساـجد أن لؽاؾ 

  اار أو غقاار ما  اار  االء حقلـاا  أهؿقاا  ب لغاا  تساا هؿ بشااؽؾ ما

                                           
(1)   New evidence for anthropic theory that fundamental physics 

constants underlie life–enabling universe, January 16, 2015.                

[http://phys.org/news/2015–01–evidence–anthropic–theory–fundamental–

physics.html] [http://goo.gl/MSb4kX] 

(2) Peter Ward & Donald Brownlee: Rare Earth, Why Complex Life 

Is Uncommon in the Universe, Copernicus Books, 2000, p39          

(3)          Dicke, R. H. (1961). "Dirac’s Cosmology and Mach’s Principle". 

Nature. 192 (4801): 440–441 

(4)         J Gribbin and M Rees, Cosmic Coincidences. (Black Swan, 1991). 
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وجقدكااا  واساااتؿرار الحقااا ة عؾاااك إرض، العجقاااا أن جفاااؾ  يف

الاعض بخصا ئص وااػ ت بعاض الظاقاهر الؽقكقا  يجعؾاف دلاق  

، ماع أن هاذا مخا لػ  عؾك عدم أهؿقتـ ، أو عؾك وجقد الؽقن عاًثا

لؾقاقع ولؾؿؽتشاػ ت العؾؿقا ، وكالن عادم العؾاؿ = عؾؿا  ب لعادم! 

عؾؿاف بتساخقر الؽاقن وتقساقره حتاك  فاعض  مـ همٓء جعاؾ عادم

 .عؾؿ  بعدم وجقد ذلؽ واكتػ ءه ،يـ سا وجقد حق ة

هااق مااادأ إيؿاا ين ب لؿؼاا م إول، وقااد أثاتااف  إنلمبةةيألالتسةةصر

ولؿثااؾ هااذا إماار يشااقر الػؾؽاال سااقر ماا رتـ ريااس  ،العؾااؿ ماامخرا

ا، وخؿ كقكـ "ق ئ     عادم عؾاك كادلقؾ الاداي  يف يادو م  وهق ِجد 

( وااروري) ُمسااتؾَزم إكااف  القاقااع يف ،الؽااقين الؿخطااط يف ـاا أهؿقت

قن أااغر ماـ كقكـا ، كا وجاقد إمؽ كقا  عدم يعـل ٓ هذا ،لقجقدك 

 .(1)"ولؽـ ٓ يؿؽــ  القجقد فقف

ففـ ك اتػ ق ع م بقـ عؾؿ ء الػقزي ء وعؾؿ ء الؽقكق ت أن بلن 

ل.(2)ٕجؾ الحق ة« تؿ واطف بدق »الؽقن يف كقاحقف الؿتعددة 

ٓ " :قرالال (ع لؿ الػقزي ء الشفقر )باقل ديػقاز ويؾصالادالكؾه

يؿؽــاال أن أؤمااـ باالن وجقدكاا  يف هااذا الؽااقن مجاارد دع باا  قاادر، 

                                           
(1) Martin Rees (2000). Just Six Numbers: the deep forces that shape the universe. London: 

Weidenfield & Nicolson p. 9–10                                                                                                   

(2) Paul Davies, "How bio–friendly is the universe?" International Journal of Astrobiology,      

vol. 2, no. 2 (2003): 115 
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حاا دث تاا ريخ، أو مجاارد اااقرة عروااق  يف الاادرام  الؽقكقاا   أو

 .(1)"العظقؿ 

وهذا كؾف هق م  أكده الؼرآن الؽريؿ يف كثقر مـ آي تف عـ حؼقؼا  

مف عؾاك كثقار ماـ مخؾقق تاف، مادأ التسخقر، ف  هلل خؾؼ اإلكس ن وكرَّ

ر لف السؿ وات وإرض والشؿس والؼؿر والـجقم، وهقَّال لاف  وسخَّ

ر لف الاحا ر وإهنا ر  أسا ب الحق ة عؾك إرض واستؿراره ، فسخَّ

 ققلاف تػساقر يف $والدواب وكثقر مؿـ خؾؼ، يؼقل الشقخ الساعدي 

، [13ج ثقاااا  ال] ﴾ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ﴿  تعاااا لك

وهذا   مؾ ٕجرام السؿ وات وإرض، ولؿ  أودع اهلل فقفؿا  ماـ 

الشااااؿس والؼؿاااار والؽقاكااااا والثقاباااا  والسااااق رات وأكااااقاع 

الحققاك ت وأاـ ف إ ج ر والثؿارات وأجـا س الؿعا دن وغقار 

ذلؽ مؿ  هق ُمعد  لؿص لم بـل آدم ومص لم ما  هاق ماـ واروراتف، 

 ياا  جفاادهؿ يف  ااؽر كعؿتااف وأن ففااذا يقجااا عؾااقفؿ أن ياااذلقا غ

تتغؾغااؾ أفؽاا رهؿ يف تاادبر آي تااف وحؽؿااف، وكااؾ ذلااؽ دال عؾااك أكااف 

وحااده الؿااللقه الؿعاااقد الااذي ٓ تـاغاال العااا دة والااذل والؿحااا  

لف، وأن رسؾف ا دققن فقؿ  ج ءوا بف، ففذه أدل  عؼؾقا  واواح   إٓ

لـااا  ، ولاااق ظؾؾـااا  كعااادد مااا  ساااخره اهلل (2)ٓ تؼااااؾ ريًاااا  وٓ  اااًؽ 

                                           
(1)     Paul Davies, The Mind of God, New York: Touchstone, 1992, p. 232             

ؿـ الساعدي، تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر ك م الؿـا ن، الشاقخ عااد الارح (2)

 .13آي    . سقرة الج ثق 936ص  
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 .(1)ـ  عؾك الحق ة م  استطعـ  إلك ذلؽ ساقً  ئبؼ  ولضؿ ن

فنكؽ إذا تلمؾا  هق ا  هاذا العا َلؿ باصارك، واعترب ا  بػؽارك، 

وجدتااف ك لاقاا  الؿاـاال، الؿَعااد  فقااف ماا  يحتاا ج إلقااف ساا كـف مااـ آلاا  

وعتاا د، ف لسااؿ ء مرفقعاا  ك لسااؼػ، وإرض مؿاادودة ك لاساا ط، 

الجااقاهر مخزوكاا  ك لااذخ ئر، والـجااقم مـضااقدة ك لؿصاا بقم، و

ووروب الـاا ت مفقالة لؾؿطا عؿ والؿ باس والؿاآرب، وااـقف 

الحقااقان مسااخرة لؾؿراكااا، مسااتعؿؾ  فِاال الؿرافااؼ، واإلكساا ن 

ك لؿؿّؾؽ لؾاق ، الؿخقل فقف، وفِل هذا كؾف دٓل  واوح  عؾك أن 

العاا َلؿ مخؾااقق بتاادبقر وتؼاادير وكظاا م، وأن لااف ااا كع  حؽقؿاا  تاا م 

 .(3()2)لغ الحؽؿ الؼدرة ب 
 

 

                                           
، إعاراف  164] الاؼارة  اكظر أي ت أتق  عؾك ساقؾ الؿث ل ٓ الحصر وتػسقره   (1)

 ..إلخ[…، 36-18، ص  69- 37- 36، الحل  79 ء  ، إكاق79-14-12، الـحؾ  54

وقد "( بؼقلف  521/ 1) "بق ن تؾاقس الجفؿق "ذكره  قخ اإلس م ابـ تقؿق  يف  (2)

ذكرك  م  ذكره الخط بل مـ كراه   ريؼ  إعراض، وأهن  بدع  محظقرة، وقد 

عاـ  ( م  ذكره الاقفؼال526، ثؿ ذكر يف )ص  " ع ر الديـ"ق ل يف أوائؾ كت بف 

 ."الخط بل

 .كصر قديم مصطػك  إعداد (3)



 

 

 

 

 اهللاإلزادُة انحسَّة وُوجىُد 
 

بحريتاؽ يف أن تؼاارأ مؼاا لتل هااذه،  -أخاال الؼاا رئ-هاؾ تشااعر 

وأن تـتؼااؾ إلااك أي سااطر مـفاا ، أو أن ُتعاارض عـفاا  كؾقااً ، أو أن 

ا عؾقفا ، أو أن تحػظفا  يف مػضاؾتؽ؟ أو ما   تـتؼَدين وتؽتاا لال رد 

     مـ الخق رات؟!

عؿ، أ عر بحري  ت م  يف اختق ر أي  واحد ماـ ك اللجَرملشتؼول:

ذلااؽ بػطرتااؽ وَسااِجقَّتؽ، ولؽااـ إماار يختؾااػ عـااد الؿ حاادة 

 الؿـؽريـ لقجقد اهلل تع لك.

ف لؿرء مـا  يشاعر فطارًة بحريتاف يف أن يػعاؾ ما  يشا ء، وأن ثؿا  

 ، أو يرساؾ   بقـاف وباقـ الجؿا دات، فا ساتط عتف أن يؽتاا كت ًبافرقً 

، وياادرك أنَّ تؾااؽ إفعاا ل تحصااؾ بنرادتااف سااق رةً  ، أو يؼااقدرساا ل ً 

ق بقـ هذه إفع ل وإفع ل الصا درة مـاف اواطراًرا، وقدرتف، ويػر  

أو التاال تسااؿك )ٓ إرادياا (: كـاضاا ت الؼؾااا، وجرياا ن الاادم يف 

 عروقف.

مـ  بلن أعط ك  الذي خؾؼـ ، هق الذي كرَّ  وذلؽ أن اهلل 

ؾقق تف، بعد أن عروف  عؾك كؾ اإلرادة وآختق ر مـ بقـ س ئر مخ

ؾف : كؿ  أخرب اهلل تع لك عـ ذلؽ بؼقلف   الؿخؾقق ت فؾؿ ُتطؼ تحؿ 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿
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ؾ اإلكس ن لفذه [72إحزاب ] ﴾ەئ ائ ائ ى ، وسر  تحؿ 

ـ   اـ  يف إم ك  هق  ؿعف يف فضؾ اهلل وَم ف ساح كف، ف هلل تع لك رغَّ

ت ر ذلؽ جـ ت الخؾد الص ح واإليؿ ن: فجعؾ لؿـ يخ

رك   والروقان: وبذلؽ يـجؾل كؿ ل فضؾف وإحس كف ومحاتف، وحذَّ

اء مـ اخت ر ذلؽ السعقر مـ الػس د والؽػران: وجعؾ جز

: وبذلؽ يتاقـ كؿ ل عدلف وحؽؿتف، كؿ  دلَّ  عؾقف والخسران

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :أي  التل بعده 

 ﴾ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 .[73إحزاب ]

: الااذي أعطااك عااا ده الؼاادرة مااـ كؿاا ل قدرتااف  فواطجًبررا

وآختق ر: لقخت روا هؿ عا دتف ساح كف ويـ لقا عظقؿ فضؾف وكرماف 

 أمار اهلل أعظاؿ ماـ "، ولؿ يجعؾفؿ مجاقريـ عؾك عا دتف: فانن

ر ويخؾؼ ويجااؾ عااده عؾاك ما  ؼد  أن يجاِر ويؼَفر، ولؽـ يؼضل ويُ 

أحا
"(1). 

ع كظ م الؽاقن وإرادة اإلكسا ن م يـسجؿ آيؿ ن ب هلل  وهبدا

الحرة، وتتقاءم الػطرة مع القاقع والعؼاؾ، ويساقر الػؽار والساؾقك 

  ، وتستؼر الـػقس قاؾ الؿجتؿع ت.سقًرا متقافؼً 

                                           
 رح أاقل اعتؼ د أهؾ السـ  يف ( مؼقل  لإلم م الزبقدي رواه  اإلم م ال لؽ ئل 1)

 .(775/ 4والجؿ ع  )
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وأماا  عـااد إكؽاا ر وجااقد اهلل ساااح كف، فاانن آكساا ن يعجااز عااـ 

 : ولذا يؾجل الؿؾحدون إلك إكؽا ر تػسقر هذه الظ هرة تػسقًرا مـطؼق  

دة الحرة مـ أاؾف ، ويـ قضاقن فطارهؿ وواقعفاؿ بادعقى أن اإلرا

آكساا ن مجاااقر عؾااك فعؾااف، كؿاا  عاَّاار عـااف داعقاا  اإللحاا د الشاافقر 

الشاػرة القراثقا  ٓ تؽارتث وٓ تادري، ")ريتش رد دوكـاز( بؼقلاف  

، ويصاارح بااذلؽ "إهناا  كااذلؽ فؼااط، وكحااـ كاارقص وفااؼ أكغ مفاا 

 هذا الؿقواقع )اإلرادة الؿؾحد )س م ه ريس( الذي افتتم كت بف يف

اإلرادة الحاارة هاال وهااؿ، كحااـ باساا    ٓ كصااـع "الحاارة( بؼقلااف  

إرادتـ ، إفؽ ر والـقاي  تـشل مـ أسا ب خؾػق  ٓ كعقف ، وٓ كؿؾاؽ 

يف واقااع  ، ، كحااـ ٓ كؿؾااؽ الحرياا  كؿاا  كعتؼاادسااقطرة واعقاا  عؾقفاا

 .(1)"إمر اإلرادة الحرة هل أكثر مـ وهؿ )أو أقؾ(

اختق رايت مفؿا ، وهـا ك  ارق ٓتخا ذ قارارات أكثار " ويؼو :

وإذا ظفار أكـال  ،أستطقع أن أخت ر م  أرياد اختقا رهحؽؿ ، لؽـل ٓ 

ق در عؾك ذلؽ: ك لعقدة مثً  لؾقراء ٓتخا ذ أحاد قاراريـ فانكـل ٓ 

 .(2)"  لؾظ مأخت ر م  أخت ر أن أخت ره: إكف تسؾسؾ يػضل بـ  دومً 

، يحاااؾ الظااا م يف عاااقـ  هؽاااذا عـاااد اإلعاااراض عاااـ اهلل

  ب لتـ قض ت، تـ قض ماع الػطارة،   مؾق ً   وق ؼً اإلكس ن، ويدخؾ كػؼً 

 وتـ قض مع القاقع، وتـ قض مع العؼؾ.

                                           
 (.5ترجؿ   هقا  خط ب )ص (،س م ه ريسا )( اإلرادة الحرة ل1)

 (.44الؿصدر الس بؼ )ص (2)
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فننَّ اإلكس ن سقيَّ الػطرة يستـؽر كػل اإلرادة الحارة عـاف: ٕن 

الؽقااا ن اإلكسااا ين ٓ ُيتصاااقر خؾاااقه ماااـ اإلرادة الحااارة والشاااعقر 

لؽ أمار مؿتـاع: لؽاقن الشاعقر واإلرادة ماـ أهاؿ الػطري هب ، بؾ ذ

 .(1)رك ئز الحؼقؼ  اإلكس كق 

  واقااع حقا ة الاشاار يشاافد هباذا الااذي قرركا ه، فنكـاا  كجااد وأيًضا

ؾفاؿ ك ماؾ إمؿ والؿجتؿع ت ُتساـد إفعا ل إلاك أااح هب  وتُ  حؿ 

  إلرادتااف وأفع لااف، الؿساامولق  تج هفاا : فُقؿاادح اإلكساا ن وُيااذم تاًعاا

 ر حق ة الاشر وتستؼقؿ إٓ هبذا؟!وكقػ تستؼ

ؼاااؾ أولااقا إلااا ب آعتااذار عااـ اإلجاارام باادعقى ٓ يَ  ولةةدا

الجرب، بؾ لق اعتذر معتذٌر بذلؽ، ك ن خ رج  عـ مس لؽ العؼا ء، 

 وُزجَّ يف ِعداد الؿج كقـ.

لالؼرآن؛ لاولهنج حقة يسـُد أفع ل العا د إلك ف عؾقف :  وادا

 ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿  كؼقلف تع لك

، [143إعراف ] ﴾ ﮲ ۓ ۓ ے﴿، وققلف تع لك  [4يقسػ ]

 ڄ ڄ﴿ :ـ لؾـ س الحؼَّ مـ الا  ؾ ويرتك لفؿ حري  آختق روياق  

بلن   ؾويعؾ   ،[29الؽفػ ] ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 الثقاب والعؼ ب يؽقن عؾك حسا العؿؾ، فنن الجزاء مـ جـس

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿العؿؾ: يؼقل تع لك يف أهؾ الجـ   

                                           
سااقؽققلقجق  الطػااؾ لعزيااز سااؿ رة  (، ويـظاار 8/464يـظاار  درء التعاا رض ) (1)

 (.33-32وآخريـ )ص  
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ڈ ﴿ ، ويؼقل تع لك يف أهؾ الـ ر [24الح ق  ] ﴾ ٴۇ ۈ ۈ

 ﴾ک ک ک گ گ گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک

 ۅ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ مـ ذلؽ ققلف تع لك  وأووُم  ،[52-49]الدخ ن 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ

، [41-37الـ زع ت ] ﴾   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

ؾ.والـصقص الؼرآكق  يف هذا الؿعـك كثقر فؾقُ   تلمَّ

لقس معـك هذا إكؽ ر خؾؼ اهلل ٕفع ل العا د، وإكؿ  كعتؼد أن و

 ﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿كؿ  ق ل تع لك   :اهلل خؾؼـ  وأعؿ لـ 

، ولؽـ مّقزك  عـ س ئر مخؾقق تف ب إلرادة الحرة، [96الص ف ت ]

وزودك  بلدوات الؿعرف : لـعرف ساقؾ الخقر والشر، يؼقل تع لك  

 ﴾   ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

، ثؿ يج زيـ  ويح ساـ  عؾك أعؿ لـ  واختق راتـ : كؿ  ق ل [12-8الاؾد ]

 ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ تع لك 

، ف لعربة بؿ  [12-7الشؿس ] ﴾   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ

يخت ره الؿرء ويريده: ولذلؽ ٓ يح سا عؾك م  ُأكِرَه عؾقف: كؿ  يف 

 ڇ چ﴿ك  قص  عؿ ر بـ ي سر الذي أكزل اهلل فقف ققلف تع ل

 ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

[126الـحؾ ]
(1). 

                                           
(، واااححف الااذهال، ماا  بعااده و 8/228(، والاقفؼاال)2/357( رواه الحاا كؿ)1)

، ڤأهن  كزل  يف عؿ ر بـ ي سر وذكر الح فظ ابـ حجر اتػ ق العؾؿ ء عؾك 

 .(2/512يـظر  اإلا ب  )
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ا ؿ ف  تـ قض بقـ الؼقل بحري  اإلرادة واإليؿ ن ب لؼدر: كؿ  عؾَّ

ذلااؽ لؾصااح ب  حااقـ استشااؽؾقا هااذه الؿساالل  بؼقلااف   ملسو هيلع هللا ىلصالـااال 

 ھ ہ ہ ہ﴿، وت  ققلف تع لك  «اطؿؾوا فؽل مقار لؿا خؾق له»

   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے   ے ھ ھ   ھ

[9-5الؾقؾ ] ﴾   ﮹ ﮸ ﮷
(1). 

ولق تج وزك  كقن كػل اإلرادة الحرة عـ اإلكس ن مـ قض لاديـ 

ًٓ اإلس م والػطرة والعؼاؾ والقاقاع، وساؾَّ  ، ؿـ  بصاح  قاقلفؿ جاد

ـ اا ل فؽقااػ كحااؾ اإل ااؽ ٓت والؿعضاا ت التاال تـااتل يف ظااؾ تا

 ذلؽ؟!

  َرط مع أكف ٓ ذكاا كقػ كردع الؿجرم وكع قاف يف الؿح كؿ والش 

 ؿ  هق مجاقٌر عؾك إجرامف؟!لف، وإك

  كقػ ُيؽ فُل الؿحساـ ويحتػاك باف ماع أن إحسا كف لاقس اجتفا ًدا

 مـف، وإكؿ  هق مجاقٌر عؾقف؟

   يف العا لؿ ماع أهنا  مسالل  حتؿقا   لؿ آمتع ض مـ وجاقد الشار

 مربمج  لقس إٓ؟

  م  الدافع ل  تغ ل بتحصقؾ العؾقم وآجتف د يف ساقؾ تحؼقاؼ

 لؿسلل  محسقم  والـت ئل معروف  مساًؼ ؟إهداف، م  دام  ا

                                           
 (.4949واه الاخ ري )( ر1)
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  بؾ لؿ ذا يسعك اإلكس ن يف هذه الحق ة ويؽد  لتحؼقؼ مآربف، فانن

ـً     ٓ يتحرك!إفضؾ عؾك هذا أن ياؼك س ك

  ولؿااا ذا يساااعك الؿؾحااادون إلاااك كشااار فؽااارهؿ والااادعقة إلقاااف

س: مع أكاف يعتؼاد أكاف مجااقر عؾاك إلحا ده والؿاممـ مجااقر بتحؿ  

 عؾك إيؿ كف؟!

تعؾااؿ أن الؿساالل  ٓ تـتفاال بؿجاارد إكؽاا ر  اـةةالأخةةيلالؼةةا ئ،

وجقد اهلل ساح كف: وإكؿ  يتاعف إكؽا ر أكارب الاادهق ت التال هال ماـ 

 أهؿ رك ئز الؽق ن اإلكس ين.

وحقـ ذ اكتظر الفروب مـ التؽ لقػ والؿسامولق ت، والخـاقع 

إلك الؽسؾ والؼعقد عـ بـا ء الحضا رة والؿجتؿعا ت! وآكجارار 

الشاااافقات والؿؾااااذات! بااااؾ وتشااااريع الجاااارائؿ والؼااااا ئم وراء 

 والؿستؼذرات! وإبط ل الؼقاكقـ الع م  وهدم الؿجتؿع ت!

إرض وٓ اسااااتؼ م  لحقاااا ة اإلكساااا ن إٓ ب إليؿاااا ن باااارب 

 .(1) والسؿ وات
 

 

 

                                           
 .رك ينبـ محؿد إعؿ ر   إعداد (1)



 

 

 

 

 اإِلزاَدُة انَغاِئيِت وُوجىُد اهلل
 

 يتؿقز الؽ ئـ الاشري عـ كؾ الؿخؾقق ت باحثاف وتسا ؤلف عاـ

 إس ؾ  القجقدي  الؽربى 

 من أين جاء اإلكاان إلى الؽون؟

 وما الغاية من وجوده؟

 وإلى أين الؿصقر؟

تؾؽ إس ؾ  التل أجفدت العؼقل وأ غؾ  إك سال عؾاك مار 

  عؾك اإلكس ن هاق السامال عاـ إلح ًح العصقر، وأكثر هذه إس ؾ  

 غ ي  وجقده هق؟

جاقده غ يا ، وأكاف فنن كؾ إكس ن يجاد ماـ كػساف وارورة أن لق

ؾ ااـ ع  ُوجد لفدف، وإن ك ن اإلكس ن ٓ يروك لعؼؾاف بالن يتخقَّا

جف ز اغقر ب  ف ئدة، فؽقػ ُيعؼؾ أن ترواك كػساف با لؼقل بالن ٓ 

 ف ئدة مـ وجقده!

 :السا بؼقـ لؾحركا  ذلؽ أن اإلكس ن ٓ يـػؽ عـ اإلرادة والفؿ  

ررر أصررردي إسرررؿاء حرررارٌث »  ملسو هيلع هللا ىلصكؿااا  أخااارب الـاااال  ، (1)«اموهؿ 

                                           
 ( واححف إلا ين.4952خرجف أبق داود برقؿ )( أ1)
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أن تـتفل إرادات اإلكس ن إلك أمار ماراد لـػساف هاق مـتفاك  بد ٓ ثؿ

 اإلرادات، ففذه هل اإلرادة الغ ئق .

لولعللادؼصو ليتضحلإذالمالتلمؾـالادالاحلوا :

 ك ن أحد الط ب يـ م ماؽًرا فسللف زمقؾف، لؿ ذا تـ م ماؽًرا؟

 ٕستقؼظ كشقًط . فلجاب:

  ؟ولؿ تريد أن تستقؼظ كشقطً  فالله:

 ٕستقعا الدروس. فلجاب:

 ولؿ تريد استقع ب الدروس؟ فلطاد:

ٕتػاقق وأتخارج ماـ آبتدائقا : ٕين أرياد أن أااام  فلجاب:

  .دكتقًرا ج معق  

  ؟ولؿ تريد أن تصام دكتقًرا ج معق   فالله:

 ٕعؿؾ مدرًس  ب لج مع  وأجؿع الؿ ل. فلجاب:

 ولؿ تريد جؿع الؿ ل؟ فالله:

 ..ٕتزوج. فلجاب:

تستؿر تؾؽ اإلرادات اإلكس كق  الؿارادة لغقرها ، ولؽاـ  وهؽذا

ٓ بد أن تـتفل إلك مراد لـػسف، لتؽاقن هال اإلرادة الغ ئقا  ماـ كاؾ 

 تحرك تف.

فانذا كا ن اإلكسا ن ٓ باد لااف ماـ إرادة غ ئقا  يؽاقن الؿاراد فقفاا  

مااراًدا لـػسااف، ففااذا هااق اإللااف الااذي تللفااف الؼؾااقب، و ااقي إلقااف 

 ؼصده الػطر حقـ الؽروب.الـػقس، وت
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ـٍ ٓ باد ماـ إلااف مُ " إذن   ، محاااقٍب عاق
 
، ومااـ لذاتاف ماـ كااؾ حال

الؿؿتـااع أن يؽااقن هااذا غقاار اهلل، فؾاازم أن يؽااقن هااق اهلل، وأن كااؾ 

 ."(1)إكس ن ولد عؾك محاتف 
وٓ إ ؽ ل عـدك  كحـ الؿممـقـ با هلل تعا لك يف هاذا، ف لشاعقر 

ٕكـ  كممـ بالن اهلل  :تل ُخؾؼـ  لف تقائؿ مع الغ ي  الالػطري ب لغ ئق  م

خ لؼـاا  ورازقـاا  وماادبر  ااموكـ : ومااـ كاا ن كااذلؽ ففااق الؿسااتحؼ 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ كؿااا  قااا ل تعااا لك  :لؾعاااا دة

 ڄ﴿، وق ل تعا لك  [21الاؼرة ] ﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[56الذاري ت ] ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

هذه الغ ي  التل خؾؼ اهلل ساح كف الجاـ واإلكاس لفا ، أٓ وهال 

 دتف ولقس ذلؽ لح ج : وإكؿ  لتتجؾاك ااػ ت كؿ لاف يف خؾؼاف، عا

 .مـ رحؿتف ومغػرتف ومحاتف
يا  مقز اإلكس ن عـ غقاره ماـ الؿخؾققا ت بحر   ذلؽ أن اهلل 

م كاا  التاال أكرمااف اهلل اإلرادة بااقـ الط عاا  وعاادمف ، وتؾااؽ هاال إ

ؾااف إي هاا : فاانْن أحسااـ أحاااف اهلل ورحؿااف: فظفاارت محاتاااف بتحؿ  

وإن أس ء ج زاه: فظفر عدلف وحؽؿتاف، وإن اساتغػر غػار  ورحؿتف،

 .(2)لف: فظفرت مغػرتف وعػقه

                                           
 (.464/ 8) ٓبـ تقؿق  درء تع رض العؼؾ والـؼؾ (1)

(، ومؿا  يادل عؾاك ذلاؽ الحادية الؼدسال 813يـظر  تػسقر الساعدي )ص   ( 2)

 = إكؽم لخطئون، يا طبادي( »2577ورده مسؾؿ يف احقحف برقؿ )الذي أ
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ذلؽ عـاد   رِف  ف عظقؿَ اإلكس ن لفذه إم ك  إدراكُ  ؾِ تحؿ   وسر  

ؾفا  تف ساح كف لذلؽ، وعؾؿف جزيؾ ثقاب اهلل تع لك: فتحؿَّ اهلل ومحاَّ 

هلل عؾااك مااف القظػاار هبااذه الؿـاا زل والاادرج ت العؾااك، فؽاا ن أْن كرَّ 

 .(1)ف بدخقل جـتف ساح كفالؿخؾقق ت، وأسجد لف م ئؽتف، وخصَّ 

خضااقعف لربااف ب ختقاا ره،  إذنلالغايةةالمةةنلوجةةو لاإلكسةةانلاةةي

 گ گ گ گ﴿متـ غًؿاا  مااع خضااقع الؿخؾققاا ت كؾفاا  الااذي 

 .[44اإلسراء ] ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ولتتحؼاااؼ هاااذه الغ يااا  أرساااؾ اهلل سااااح كف الرساااؾ ماشاااريـ 

 ڃ ڄ ڄ﴿قااا ل تعااا لك   :هباااذه الؼضاااق  الجقهريااا ومـاااذريـ 

، [36الـحاااااااؾ ] ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ولااقٓ الرساا ل  لااؿ يفتااد العؼااؾ إلااك تػ اااقؾ الـاا فع والضاا ر يف "

 .(2)"الؿع ش والؿع د

                                           
ذكوب جؿقعا، فاستغػروين أغػر لؽم، يا طبادي إكؽم والـفار، وأكا أغػر ال بالؾقل  =

لن لبؾغوا  ري فت روين ولن لبؾغوا كػعري، فتـػعروين، يرا طبرادي لرو أن أولؽرم 

وآخركم وإكاؽم وجـؽم كاكوا طؾى ألؼى قؾب رجل واحد مرـؽم، مرا زاد ذلرك 

يف مؾؽي شقئا، يا طبادي لو أن أولؽم وآخركم وإكاؽم وجـؽم كاكوا طؾى أفجر 

 .«رجل واحد، ما كؼص ذلك من مؾؽي شقئا...قؾب 
(، 62/ 7(، وتػسااقر الثعؾااال )488/ 6(، و)216/ 1يـظاار  تػسااقر ابااـ كثقاار ) (1)

 (.363/ 5أوقاء الاق ن لؾشـؼقطل )

 (.122/ 19مجؿقع الػت وى ٓبـ تقؿق  )( 2)
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وهاذا الشاعقر الػطاري ب لغ ئقاا  يرتؼال ب إلكسا ن ويرفاع ققؿتااف 

جعؾاف بعقًدا عـ اإلغراق يف أوحا ل الؿ ديا  الافقؿقا ، ويحؿقاف ماـ 

 .(1)مجرد سؾع  كغقره مـ السؾع: لتؽقن كرام  اإلكس ن مؼدس 

  أي وقد أكؽر تع لك عؾك اإلكس ن حسا كف وظـف أكف يرتك سدى،"

 ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿مفؿ ، لؿ يممر ولؿ يـف... ق ل تع لك  

الؽػ ر بف  ... وقد كزه تع لك كػسف عـ هذا الظـ الذي ظـف[36الؼق م  ]

ا ذلؽ عؾقفؿ يف اعة الخؾؼ وٓ يج زيفؿ مـؽِرً تع لك، وهق أكف ٓ ي

   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ققلف  

 ﴾     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

ی جئ حئ مئ ﴿ ، وق ل تع لك (2)"[116، 115الؿممـقن ]

خب مب ىب يب جت حت خت  ىئ يئ جب حب

 .[39-38الدخ ن  ] ﴾مت ىت

  لفااذا ٓ يؿؾااؽ تػسااقًرا مؼـًعاا ولؽااـ الؿـؽاار لقجااقد اهلل 

ب لغ ئقا ، باؾ وٓ ياحاة عاـ غ يا  وجاقده، باؾ ٓ  الشعقر الػطري

يلبااف م حاادة العصاار عااـ واااػ مااـ ياحااة عااـ ذلااؽ ب لساا ذج 

 .(3)والسخقػ

                                           
 يـظر  ،ففؿ هذا الؿعـك مؿ  زاد إقا ل غقر الؿسؾؿقـ إلك اإلس م( و1)

http://www.pal-tahrir.info/hizbuttahrir-at-world/2440----html 
 (.92/ 1)، ويـظر  مدراج الس لؽقـ ٓبـ الؼقؿ (446/ 7) لؾشـؼقطل أوقاء الاق ن( 2)

قااد ُعاارف ذلااؽ عااـ  و(، 76 عااـ   ااؿقع الـفاا ر لعاااد اهلل العجقااري )صكؼااً  ( 3)

 داعق  اإللح د الشفقر )ريتش رد دوكـز(.
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ولاَؿ ياحاة عاـ غ ياٍ  لقجاقده، وهاق يعتؼاد أكاف مجارد اادف  

 عؿق ء ٓ معـك لف !!

ولـ  أن كتس ءل هـ  مـ السخقػ، هؾ السخقػ هاق ماـ يتاقاءم 

عاـ غ يتاف؟ أم ماـ يحا ول كازع  مع أخص  سؿ ت اإلكس ن وياحاة

 هذه السؿ  عـف؟ 

ا"فنن    اإلكس ن هق الؽا ئـ القحقاد الاذي يطارح تسا ؤٓت عؿَّ

ك العؾااؾ إولااك، وهااق ٓ يؽتػاال بؿاا  هااق كاا ئـ، وبؿاا  هااق سااؿَّ يُ 

معطك...وهق الؽ ئـ القحقد الذي ياحة عـ الغرض ماـ وجاقده 

 .(1)"يف الؽقن

بعاد واحاد فحساا: ولؽـ الؿؾحد يريد أن يجعاؾ اإلكسا ن ذا 

بحقة يـغؾؼ عؾك الؿ دة والحاس ويعارتف با لظقاهر فؼاط، ثاؿ ما  

 دون ذلؽ ٓ يجا أن كلبف لف!! 

اا هاامٓء الااذيـ ٓ يتساا ءلقن عااـ ااادف  وجااقدهؿ، "  إن حؼ 

 .(2)"يع كقن مـ كؼص عؼؾل

                                           
 (.12وتػؽقؽ اإلكس ن لا د.عاد القه ب الؿسقري )ص لػؾسػ  الؿ دي ( ا1)

جااقن )الػقؾسااقف إمريؽاال أوردهاا   ؼقلاا  لؾػقؾسااقف )آرثاار  ااقبـف ور(م (2)

 بعـقان )لؿ ذا الؽقن مقجقد؟( (TED)، يف حدية لف عؾك مـص  (هقل 

https://www.youtube.com/watch?v=QXIRs8ZPibI 
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ًٓ وإن سؾَّ   بالن ٓ غ يا  ماـ وجاقد اإلكسا ن، فؿا  الػارق ؿـ  جد

 عدم وجقد غ ي  مـف؟ بقـ وجقده وعدم وجقده يف ظؾ

ٕكاف  :الاذي يعارتف باف الؿؾحادون أن ٓ فارق اجلوابلاحلتؿةي

 مجرد ادف  ف  معـك لقجقده!!

كقػ يتصقر اإلكس ن وجقد ذاتف ب  غ يا  ماع أكاف ٓ  ياللؾعم !

 يتؼاؾ وجقد آل  مـ اـع الاشر ب  غ ي ؟!

هبذا آعتؼ د ستؽقن حق تـ  ب  معـك وٓ ققؿ ! وهاذا ما  وعا ه 

رواد الؿدارس الػقوقي  والعدمق  والعاثق ، فا كتفقا إلاك ماذاهافؿ 

 تؾؽ.

أن اإلكس ن هبذا آعتؼا د يػؼاد وعقاف بذاتاف، وٓ  أضفلإىللذلك

يػرق بقـفا  وباقـ أخار، وهاذه معضاؾ  ماـ معضا ت الؿؾحاديـ 

أعتؼاد أن فؽارة أكـا  "الؿمرق ، وهق م  يعرتفقن بف، يؼاقل أحادهؿ  

ؽرة أن هـ ك )أك ( يف الداخؾ تؼقم ب تخا ذ مقجقدون مجرد وهؿ، ف

الؼرارات والعؿؾ وهل مسمول  هق مجرد وهؿ كاقر وخؿ، الذات 

التاال كاـقفاا  مجاارد وهااؿ: ٕكااف يف الحؼقؼاا  ٓ وجااقد إٓ لؾاادم غ 

   .(1)"وكقؿق ئف  وهذه الذات ٓ وجقد لف ، وهل لؿ تقجد

                                           
 (.172اهلل العجقري )ص ؼ  عـ  مقؾقشق  اإللح د لؾشقخ عاد ( ك1)
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 ن ، باؾ يرجاع اإلكساف ٕمر لـ يـتفل عـد إكؽا ر وجاقد اهلل 

 ب لشؽ يف وجقده هق كػسف، فتلمؾف  أيف  الػطـ الؾاقا.

يتواءم م  الاعور الػطري  أن اإليؿان باهلل  وخال الالؼةول:

الؽامن يف داخل اإلكاان بالغالقة، وأما إذا أكؽر اإلكاان وجود خالؼره 

لررم يجررد غايررًة مررن وجرروده، وٓ معـررى لحقالرره، وضررل يف صررراٍ  مرر  

 .(1)سئؾته، وشكٍّ حتى يف وجود كػاه!!فطرله، ولـاقٍض م  أخص أ

 

 

 

 

 

 

                                           
 .بـ محؿد إرك ينعؿ ر   إعداد (1)



 

 

 

 

َّصعت اأَلخالقيَّت وُوجىُد اهلل  ان
 

َّػِس الاشااريَِّ   ااعقٌر فطااري   ـَااِ  يف الاا يجااُده  مِااـ الؿعاا ين الؽ م

ـِ والَؼاقِم، وهق  ، والحَس اإلكس ن مـ كػِسف يؿق ز بف بقـ الخقِر والشر 

َّْزَعِ  إَخ ققَّ . ك ب ل  م  يسؿَّ

،  ً  ُيدرك اإلكس ن ورورًة مـ كػسف أنَّ فؿث ـٌ العادل خقاٌر وَحَسا

، وأنَّ عؽَساافؿ  الظ ؾااُؿ والؽااذُب،  ـٌ اادق خقااٌر وحساا وكااذلؽ الص 

، والعدِل والظؾِؿ، والصادِق ز بػطرتِف بقـ الخقر والشر  ؿق  ف إلكس ن يُ 

عد  الؿرُء مـ إكع م ٓ مـ إك موالؽذِب، وبدون هذا يُ 
(1). 

ةة ةةا،اليةةيل لوممَّ َعةةالاألَخالققَّ زأل َـّ الااـػَس  أنَّ  ـالعةةذلفطريةةِالاةةدهلال

َّؼص، وحؼقؼُ  الخقار  الاشريََّ  مػطقرٌة عؾك حا  الؽؿ ل وكراهقِ  ال

                                           
(، مادراج السا لؽقـ ٓباـ الؼاقؿ 347/ 11( يـظر  مجؿقع الػت وى ٓبـ تقؿقا  )1)

(، ساامال 265(، الؿعرفاا  يف اإلساا م لؾاادكتقر عاااد اهلل الؼاارين )ص  1/232)

كققن (، وقاد زعاَؿ الػ ساػ  الققكا 54 – 53إخ ق لطف عااد الارحؿـ )ص  

بلن فض ئؾ إخ ق محصقرة يف العؾؿ والعػا  والشاج ع  والحؾاؿ والعادل، 

ـ الحاؼ مـفا  والا  اؾ، يـظار  يف مؼقلتفؿ تؾؽ، وباقَّ  $وك قشفؿ ابـ تقؿق  

 (.454وم  بعده (، الرد عؾك الؿـطؼققـ )ص 4/127الجقاب الصحقم )
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إكؿاا  هااق آت صاا ُف ب لَؽؿاا ل: ولااذا ُتحا ااف الـػااقُس، وحؼقؼااُ  الُؼاااِم 

َّؼص: ولذا يـػُر مـُف اإلكس ُن فطَرةً   .(1)آتص ُف ب ل

َد إدراِك اإلكساا ِن الحااؼَّ والؽؿاا َل يؼتِضاال اعتؼاا َده جاارَّ م ُثااؿ إنَّ 

َّؼِص يؼتِضاال إكؽاا َره وَكَراهقتااف،  وحاَّااف، ومجاارَد إدراِك الا  ااِؾ والاا

ر وٓ يْحت ُج مَعَف  اإلكَسا ُن إلاك اْساتدٍٓل: ذلاَؽ أنَّ اإلكسا َن لاق ُخق ا

اادق والؽااِذب مااثً ، ولااؿ يرتتَّااا عؾااك اختَقاا ِره ٕحااِدِهؿ   بااقـ الص 

امضرَّ  يف كػاِس اإلكسا ِن تؼتِضال ٍة   قا  دق: لُقُجاقِد قاقٌة اخت َر الص 

َّ فِع بؿجّرد إدراِكفَؿ  دون اْستدٓلٍ   .  (2)اعتَِؼ َد الحؼ  وإرادَة ال

َّزعاا  إَخ ققَّاا  هااق  أِوااْػ إلااك ماا  ساااَؼ أنَّ الؼااقَل بػطريااِ  ال

َّػِسااقَِّ : فااننَّ اإلكساا َن يجاادُ  اارورِة ال مااـ كػِسااف واارورَة  ُمؼتَضااك الضَّ

ادِق  التػريِؼ بقـ الؿتؼا ب ِت ماـ إخا ِق: ك لعاْدِل والظ ؾاِؿ والص 

والؽِذِب، َفـساُ  هذا إلاك فطارِة اإلكسا ِن كـِساا  الُحؾاِق والَحا مِِض 

ف ـِ إلك  ؿ  ـََت إلك َذْوِقف ورائحِ  الؿسِؽ وال
(3). 

رررُة الـ ْزَطرررة إَخالقق رررة، فرررنن  ا لرررـػَس الباررررّيَة وإذا لؼرررّررت فطري 

 الؿْػُطورَة طؾى حب  آستطالِ ، لتطؾ ُب فاصًرا لفا.

                                           
 (.271( يـظر  الؿعرف  يف اإلس م لؾدكتقر عاد اهلل الؼرين )ص  1)

مااـ )قااقة يف كػااس  $(، وماا  ذكااره 8/456( درء التعاا رض ٓبااـ تقؿقاا  )2)

 ،اإلكس ن...( هاق ما  يساؿقف ف ساػ  إخا ق )الح سا  الخؾؼقا  أو الضاؿقر(

 (.275يـظر  الؿعرف  يف اإلس م لؾدكتقر عاد اهلل الؼرين )ص  

 (.1/232( يـظر  مدارج الس لؽقـ ٓبـ الؼقؿ )3)
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ً  مـ أّن ف ِ َره  هق اهلُل  وٓ تػسقَر أرسُخ دٓلً  وأققى حجَّ

َّػَس  ، [8الشؿس ] ﴾ ڦ ڤ ڤ﴿ساح َكف الِذي َخؾؼ ال

ـِ والؼاقِم، وأرَ ده  إلك  وألَفؿَف  التَّػريَؼ بقـ الخقِر والشر  والحس

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :اقَؾقـ يخت ُر مـفؿ  م    ءالسَّ 

ف لاشُر يعرفقن الخقَر ويطؾاقكف وُيـؽرون  ،[3اإلكس ن ] ﴾ ىئ

سقَل  قكف: واهلُل ُساح َكف أرسَؾ إلقفؿ الرَّ  ڇ﴿: الؼاقَم ويذم 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ﴾ۈ ۈ ۆ﴿ سبحانه، وهق [157إعراف ] ﴾ژ ڈ

 .(1)ؼقُل : ففل قا ئُم ٓ َتْستحسـف  الع[28إعراف ]

َّْزَعِ  بِصقغِ  اإِلْكؽ رِ  ُف وكثقًرا م  يـا   : كؼقلف (2)َعَؾك هذه ال

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿تع لك  

 ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ وققلف تع لك  ،[21الج ثق  ]

 .[28ص ] ﴾   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                           
(، مػتاا ح دار 17/181( وأيضاا  )234/ 16 وى ابااـ تقؿقاا  )( يـظاار  مجؿااقع فتاا1)

(، 1/274(، ماادارج الساا لؽقـ ٓبااـ الؼااقؿ )2/388السااع دة ٓبااـ الؼااقؿ )

(، تػسااقر الؿـاا ر لؿحؿااد ر ااقد رواا  17/159مح سااـ التلويااؾ لؾؼ سااؿل )

(9/227.) 

 (.237-1/238رج الس لؽقـ ٓبـ الؼقؿ )ا( مد2)
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َّْزعااا  وتَؼا اااِؾ اإلكسااا ن لؾخقاااِر  ملسو هيلع هللا ىلصوقاااد أثااااَ  الـاااال هاااذه ال

ؽ ِره لؾشاار  فِطاارًة فضاا  عااـ مجاارد معرفتِاافواسااتـ
البررر  »  ، فؼاا ل(1)

ُحاررُن الخُؾررق، واإِلثررم مررا َحرراو يف كػِاررك وكرِهررت أن يط ؾرر  طؾقرره 

 .(2)«الـاس

فـاا  بػاا  ِر  هااذا، ففااق يؼقدكاا  إلااك مسااللٍ  أعؿااَؼ إذا أدركـاا   ُتعر 

ااَؿ وات وإْرِض  ة وجرروِد الؼررقِم إَخالقق رر، أٓ وهاال مْسااللُ  السَّ

َّزعا   : حقُة إنَّ اإلكس َن ُيدرك ورورًة مـ كػساف أنَّ الؿْطؾَؼة لفاذه ال

إَخ ققَّ  ققٌؿ مقوقعقٌ  مطؾؼ  وع مٌ  لجؿقع الاشار، ولقسا  هال 

ـ ساِ  إلك فرٍد أو جؿ عٍ  أو مجتؿٍع أو بؾٍد، بؾ  حَسـ  أو سق   فَؼط ب ل

ر َماع تصاق  هل كذلؽ مطؾًؼ  عـد كاؾ  الاَشار، باؾ ِهال كاَذلؽ حتَّاك 

 عدِم وجقِد الاشر.

                                           
(، آعتصاا م لؾشاا  ال 242بااـ رجااا )ص ( يـظاار  جاا مع العؾااقم والحؽااؿ 1ٓ)

(2/161.) 

،  ملسو هيلع هللا ىلص ُة أح دية مـف   حادية وابصا  أن الـاال(، ويف معـ ه عدَّ 2553أخرجف مسؾؿ )( 2)

استػت قؾبك، البر ما اصؿلن إلقه الؼؾب، واصؿلكت إلقه الـػس، واإلثم مرا »ق ل  

د أخرجااف أحؿاا .«حرراو يف الؼؾررب ولررردد يف الصرردر، وإن أفترراو الـرراس وأفترروو

د  مررا يريبررك إلررى مررا ٓ يريبررك، فررنن الصرردي صؿلكقـررة »  (، وحاادية4/227)

 ( واححف.2518أخرجف الرتمذي ) «والؽذب ريبة
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ف لعدل مثً  خقٌر مطؾًؼ ، وققؿٌ  أخ ققٌ  حسـٌ ، ولقس هاق خقاٌر 

لُِحؽؿ الاشر عؾقف  ب لخقريَّ  أو لرتاِول الـ س هب  وتَصا ُلحفؿ َعؾاك 

ُسااؾقِكف ، بااؾ يف العاادل ققؿااٌ  مقوااقعقٌ  مطؾؼااٌ  ك بعااٌ  مااـ َذا اا  ٓ 

 .(1)بِحؽؿ أحٍد عؾقف 

لادؼصو القا:ولعلَّ ؾـالالؼصَالالتَّ لَ لهيالؼقِملادطؾؼِاليتضُحلإذالتلمَّ

اف، رأى قطاً ، فشادَّ   يف َيقٍم مـ إيَّا م، َبقـؿا  يؿِشال  ػاٌؾ ماع أم 

ف عـ ذلؽ.  ذْيؾف  بُعـػ، فزَجرْتف أم 

 فسللف   ولَؿ؟

 فؼ ل   ٕكف يمذيف .

 فؼ ل  وم  الؿشؽؾ  يف إيذائف ؟

 ساا. فؼ ل   مـ الخطل إيذاُء حققان ب 

 فؼ ل  لؿ ذا هق خطل؟

 فؾقس لؾؿؾحِد جقاٌب هـ  غقَر أن يُؼقَل  هق خطٌل وكَػك؟!

مَع أكف كا ن ماـ الُؿؿؽاـ اإلج باُ  بلكَّاف عادٌل، والعادُل لاف ِققؿاٌ  

ُض  َـّ الؿؾحااَد ٓ يعاارتُف بااذلؽ: ٕكااف يؼااق  مقوااقعقٌ  مطؾؼااٌ ، ولؽاا

فؽَره اإللح دي، بؾ يستؿر  يف عـ ِده ومؽ َبَرتف
(2). 

                                           
(، الـظريا  الخُؾؼقا  435/ 8(، مجؿقع الػت وى )99/ 2( يـظر  الؿؾؾ والـحؾ )1)

 (.132 – 129عـد ابـ تقؿق  لؿحؿد عاد اهلل عػقػل )ص  

 (.57د اهلل العجقري )ص  ( يـظر   ؿقع الـف ر لعا2)
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إذ ٓ قق َم لُؿجتؿع بشاري  وهذه الؼقم إَخالقق ة ٓ مـاص طـفا9

ااا لم باادوهن : فااننَّ ققاا َم الؿجتؿااِع يػتؼااُر إلااك قاا كقٍن يحؽااُؿ عؾااك 

ـِ أو الُؼْاِم، وإٓ لق ُتِرك كؾ   َّ ِس ب لُحْس إكسا ٍن وكزواتاف  تصرف ِت ال

ا كا ن ر وجقد مجتؿع إكس ين ا لم: ولذدون مراع ة أخريـ َلتَعذَّ 

ـُ اا رم  ماـقاٌ  عؾاك هاذه الؼاقِؿ  الاشُر عؾك مر   العصاقِر َلُفاؿ قاقاكق

الؿقوااقعق ، فؿققااُػ اإلكساا ِن مااـ الؽااذِب والخق كاا  والغااش يف 

ؾَّ قااقاكقـ الؼااديِؿ هااق كػااُس مققِػااف القااقَم وَسااقاؼك َكااذلؽ، ولعاا

 .(1)عؾك ذلؽ ةٌ حؿقرابل الشفقرة   هد

ٌة طؾررى ُموجرردها طقة دال ررووجررود هررذه الؼررقم إَخالقق ررة الؿو ررو

 سبحاَكه.

 ُتعتارب هاذه الؿساللُ  معضاؾ ويف ظؾ  إكؽ ِر وجاقِد 
ِ
ماـ أكارب  اهلل

الؿعض ِت: ذلؽ أنَّ الاحَة يف الؼاقؿ الؿقواقعق  الؿطؾؼا  بحاٌة 

لفاؿ ماـ  يف أمقر غقاق  متع لق  عؾاك التػساقر الؿا دي: ولاذا ٓ مػارَّ 

َّزعا  إَخ ققَّا  هذا الؿلِزق إٓ الؿج دلَ  ومح ولاَ  إكؽا  ِر وجاقِد ال

 والِؼَقؿ الؿطَؾَؼ  الادهقَّ  مَؽ برًة وعـ ًدا!!

                                           
ستزادة يـظر  كت ب  ريع  حؿقرابل لؿحؿاقد إماقـ، الؿقساقع  العربقا  ( ل 1)

(8/583.) 
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اافقر )ريتشاا رد دوكـااز(  وهااذا ماا  اعاارتَف بااف داعقااُ  اإللحاا ِد الشَّ

يـ، ولؽاـ  لقس  جؿقع"بؼقلف   إحؽ م الؿطؾؼ  مستؿدٌة ماـ الاد 

ا الدف ُع عـ الؼقؿ إَخ ققَّا  الؿطؾؼا  عؾاك أ رواقَّ  مـ الصعِا جد 

يـ  .(1)"أخرى غقر الد 

وَتعجُا حقـ َتسؿع بعد هذا َمـ يؼقل مِـ الؿؾحديـ بالن هاذه 

اا   ُيْػِؼااده  ققؿتفاا ، ثااؿ هااق ُيـاا قض كػَسااف وَيصااُرُخ الؼااقؿ كساااق : مؿَّ

بشااع راِت اإلكساا كق  والؿط لااا  بحؼققفاا  بااؾ وحؼااقق الحقااقان، 

 كْاز أخريـ والتظ هر بنرادة الخقر والصَّ ح لؾاشر!! والتس هِؾ يف

 !!بؽقهنؿ َأ راًرا: كقاِػ اإلس ِم بلكف أعظُؿ ققى الشر  

اا  يجدوكااف واارورًة يف  ففااذه الظَّااقاهر يف الحؼقؼاا  تؽِشااػ عؿَّ

 .(2)كػقسفؿ وُفطروا عؾقف مـ اإلقراِر ب لؼقِؿ الؿطؾؼ 

ـْصاا ع لفاا  وْوااِعق ً  ا ك كاا  الؼااقؿ إَخ ققَّاا  كساااق ً وإذ ، ففااؾ ي

ـَ  اإِلكس ن وهق يعؾؿ س ، بؾ هل مـ ُااـع بشار َق ااِري أكَّف  غقُر ُمَؼدَّ

ـْص ع لف  وهاق يعؾاؿ  مثَؾف لفؿ مققٌل ورغا ٌت ومص لُم؟! بؾ كقػ ي

 أكف لـ يْستػقد مـ التزامف هب   قً  : إذ ٓ جزاَء وٓ عؼ ب!

                                           
( كؼ  عـ   اؿقع الـفا ر لعااد اهلل 232( يـظر  وهؿ اإللف لريتش رد دوكـز )ص  1)

 (.66العجقري )ص 

 كقا  الجزئقا  ر عاـ هاذا التـا قض د. عااد القها ب الؿساقري يف كت باف العؾؿ( عاَّ 2)

 (.1/189والعؾؿ كق  الش مؾ  )
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ُحْؽؿ ققؿل )حَساـ أو  أيَّ  ٕنَّ ل ب لـساقَّ  مـ قضٌ  لؾعؼؾ: والؼق

ؿؽـ أن كحُؽَؿ عؾقف بلكف ٓ اا دق وٓ كا ذب، قاقم( عؾك أْمر م ، ي

 وهذا تـ قٌض ٓ تؼاُؾُف العؼقل!

لادالالؼوُلل ض التعؾقؿ والرتبق  ماـ أَس ِساف : ٕن الؿعؾ اؿ  ثمَّ ُيؼق 

ُيعؾ ؿ الخقر والصحقم لأل ػ ل ويرب قفؿ عؾقف، فؿاـ أياـ لاف أنَّ هاذا 

 الذي يعؾؿف خقٌر وحؼ  مطؾًؼ ؟!

ـَ لُف الصَّ حق اتذ ولق ك ك  كساق ً   لُِقْؾزم بف غقره؟! قً ، فَؿـ أي

ًٓ ب لـسااااقَّ  ٓ يؿؽــااا  مـ قشااا  أّي مقواااقع  وإْن ساااؾَّؿـ  جاااد

أخ قاال والحؽااؿ عؾااك أي  االء ب لُحسااـ والُؼااام: ٕنَّ الؿساالل  

وق الشخصل ٓ غقر!!  راجع  إلك الذَّ

فؾق قاَض  الشر   عؾك مجارٍم يف جريؿا  سارقٍ ، وادَّعاك هاذا 

ب لـساا  لاف: ٕهنا  ُتاِدر   ُم أنَّ السارقَ  لقسا  قاقحا  باؾ حساـ الؿجر

 عؾقف إمقال، ألقَس لفذا الؿجرِم الحؼ  فقؿ  يؼقل؟!

ؼاقؿ إلاك ال لنَّ مسللَ  إخا ق لقسا  راجَعا وهـ ك َمـ يزعُؿ ب

يف ع فقا  اإلكسا ن فحْساا،  الؿطؾؼ ، بؾ إلك كقهن  ك فع  ومسا هؿ 

 طؾؼ  بنوػ ِء َمسحٍ  كػعقٍَّ  عؾك إخ ق!!فقح ول إكؽ َر الؼقؿِ الؿ

ـْ عؾااك هااذا الؼااقل، هااؾ كااؾ  ماا  ُيساافؿ يف ع فقاا  آكساا ن  ولؽاا

 يعترُب مؿ رسً  أخ قق ؟!

ولق فَروـ  إكس ًك  يستػقُد مـ تدمِقر الاشِر واستـزاِف الشاعقِب، 

 ففؾ يؽقن ذلؽ خقًرا؟!
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   (1)ذلؽ؟هؾ اغتص ب امرأٍة فعٌؾ حَسـ لَِؿـ يؼِضل وَ َره مـ 

لؿ ذا ُتَخط  قن مـ يؿ رس الػ حش  مع إمفا ت والؿحا رم أو 

 ؟(2)مع الاف ئؿ

ماا  الؿاا كع مااـ الؼااقل باالن هتؾاار كاا ن عؾااك اااقاب يف أفع لااف 

 ؟(3)اإلجرامق 

 (4)بؾ م  الدافع إلك فعؾ الخقر يف الحق ة عؾك هذا الؼقل؟

 هذه التس ؤٓت وغقره  ٓ مػرَّ لؾؿؾحاديـ عـفا ، باؾ يعرتفاقن

 بَعجِزهؿ عـ اإلج ب  عؾقف .

                                           
( وقد ُس ؾ )ريتش رد دوكـز( هذا السمال يف حقاراتف مع )ج ساتـ بقرلال( حاقل 1)

ا أمر اعتاا  ل ٓ تػساقر لاف، وقاد كؼؾاف اإللح د، واعرتف بلن الحؽؿ بؽقكف  ر  

 (.66 عاد اهلل العجقري يف  ؿقع الـف ر )ص

م إمؽ كق  الحؽؿ عؾاك  اـ ع  زكا  الؿحا رم ( وقد اعرتف )لقركس كراوس( بعد2)

والتل ك كا  بعـاقان )اإلسا م  ،وكقكف خطل يف مـ ظرتف مع )حؿزة تزورتزس(

ح )بقرت سقـغر( بلن مؿ رس  الػ حش  أو اإللح د، أيفؿ  أكثر مـطؼق ؟(، بؾ ارَّ 

مااع الافاا ئؿ ٓ إ ااؽ ل فقااف؟! وقااد ذكااره عاااد اهلل العجقااري يف  ااؿقع الـفاا ر 

 (.68)ص

يـظر  العؼاؾ الـ وال لااا ه. أ. أفرسارتي  ترجؿا   عااد العزياز الؼقاال )ص  (3)

(، وأيض  أث ر اإل ؽ ل كػسف )ريتش رد دوكـز( كؿ  كؼؾف عااد اهلل العجقاري 33

 (.66يف  ؿقع الـف ر )ص 

( أورد هذه التسا ؤٓت وغقرها  أحاد الاا حثقـ يف مـتادى التقحقاد وأورد معفا  4)

  ـظر  فض ئم إلح دي  وأخ ق دارويـق الروابط عؾك كؾ م  يذكر ي

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?52441 
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كػل وجقِد الؼقؿ الؿطؾؼ  ُيػِضل إلك الػقوك وعدِم وجقِد  فننَّ 

هدٍف مـ الحق ة بؿ  ٓ يستؼقؿ معف أمقر الاشر، وهذا ما  أدركاف ماـ 

تاـّك هاذا إمار والتازم بؾقازماف، فا كتفقا إلاك الػقواقي  والعدمقا  

 والعاثق .

أكَّااف مجاارد وَسااخ كقؿقاا ئل وٓ غراباا ، فؿاا  ققؿاا  إكساا ٍن يعتؼااُد 

 .(1)مقجقٍد عؾك كقكا متقسط الحجؿ

 أكَّ  معـةةىلاةةدا
 
يف  ـاا  لااـ كسااتطقع الؼااقَل بقجااقد خقااٍر مقوااقعل

الااادكق  يف ظاااؾ  إكؽااا ر وجاااقد اهلل!! فااا  يؿؽاااـ أن كؽاااقن خق اااريـ 

 ا لحقـ يف هذه الدكق  ويف الؿجتؿع بدون اإلقرار بقجقد اهلل!!

اااق ج إخ قااال هاااق الضااا م ة الـااا س ف لس  ـ القحقاااد لؿاااقدَّ

ك الـا س كحاق أخارة وأجاؾ،  ـٌ يحار  وتع  ػفؿ: فؿتك ُوجاد ديا

رغااَا الـاا ُس عااـ الع جااِؾ وت  اا  إحؼاا ُد وإْوااغ ن واااُؾَم 

الؿجتؿااع، وإٓ َهااقؿـ الَؼؾااُؼ عؾااك العاا َلؿ، وُفِؼااَد الااقعل، وَعِجااز 

ؽ بؿػ هقؿ العدال  كؿ  تـاَّ   .(2)بل ممرخق الغرالؿجتؿع عـ التؿس 

                                           
( هذا تعرياػ الػقؾساقف )ساتقػـ هاقكـل( لؾجاـس الاشاري؟! وقاد كؼؾتاف ماـ 1)

 (.59كت ب  ؿقع الـف ر لعاد اهلل العجقري )ص

الحداثا   عاـ  إساس الـظريا  لؿا  بعاد كؼاً   ،( وهذا م  ذكره )أركقلد تاقيـال(2)

 (.74لػخري ا لم )ص



 

 

الوُوجوُ لاه زعالاألَخالققَّ َـّ  78لال

ـُ هـا  باقـ خقا َريـ  أخًرالأةالالؼا ئ،  ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿كح

  [3اإلكس ن ]

إمااا  أن ُكاااممـ بااا هلل تعااا لك وُكؼااارَّ بااا لػطرة التااال مـفااا  الـزعاااُ  

إَخ ققَّاا  والؼااقؿ الؿطؾؼاا  وَكعااقَش حقاا ًة هـقَ اا ، وإماا  أن ُكـاا ِقَض 

 فَِطَرك  وكجحَد خ لَؼـ  وكعقَش فقوك وقؾًؼ  ودم ًرا.

 .(1)م طؾى كبقـا محؿد وآله وصحبه وسؾ  وصؾى اهلل

 

 

 

 

 

 

                                           
 . ر بـ محؿد إرك ينعؿ  إعداد (1)



 

 

 

 

ًٍَ َخَهَق اهلل؟  َف
 ــتت اإلنحاديــت انشبهــيُاقش

 تـــت انشسعيـــًعانجـال انـــساش كًـــوإب
 

يعترب دلقؾ الخؾؼ واإليج د با كقرة أدلا  وجاقد اهلل تعا لك، باؾ 

لػطار، ، وأظفره  وجقًدا، وأيسره  ففًؿ ، وأقرهبا  إلاك اأققاه  عؼً  

 .(1)وأوسعف  اكتش ًرا عؾك مر الت ريخ

ب إب لسا   ولؿ  ك ن هذا الادلقؾ هباذه الؿت كا  والؿؽ كا : ااقَّ

إلقف سف مفؿ، ووقػقا لاف ب لؿراا د، وماـ أهاؿ تؾاؽ إسافؿ التال 

شبفة لؼو : إذا كان لؽل أاقا هب  أف دة كثقر يف الؼديؿ والحدية، 

 شيء خالق، فؿن خؾق اهلل؟ 

ض ماـ أقادم آعرتاوا ت التال حررها  اإلسا م ففذا آعرتا

ماع كقكاف تؾقاًدا عتقًؼا  إٓ أكاف يف ذات الققا  حادية وأبؾغ تحرير، 

متجاادد، بااؾ مااـ أوسااع آعرتاواا ت اكتشاا ًرا عؾااك دلقااؾ الخؾااؼ 

 .يف يقم الـ س هذا واإليج د

                                           
ـظر  مؼ ل اإلبداع وآخرتاع ووجقد اهلل الص در عـ مركز ساؾػ ول ستزادة ي (1)

 لؾاحقث والدراس ت.
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 هبذه الشاف  الشقط كق  لقس عؾك ح ل واحدة، باؾ يف 
َ
وَمـ ابتؾل

 ر معـ  بنذن اهلل.إمر تػصقؾ سقظف

ـ  بعضافؿ أن الشارع لاؿ يعا لل  ولفذه إسا ب مجتؿع ، ولظا

 هذه الؼضق  أكؿؾ ع ج: ك ك  هذه القرق .

فػقفاا  سـسااتعرض هااذه الشاااف  ومراتااا مااـ تاالثر هباا ، كردففاا  

بؿـ قشتف ، وكشػ زيػف ، وإبراز مـ قضاتف  ٕدلا  العؾاؿ التجرياال 

اقـ ذلؽ باق ن سااؼ اإل سا م وكؿا ل مع لجتاف لفاذه الحدية، ُمعؼ 

ر.  الشاف  مذ وق  ماؽ 

 الؾفؿ إك  كسللؽ اإلخ ص والسداد والؼاقل والر  د.
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ل:قبللكلليشءل

ل  -ي  رع ك اهلل-إن كـ   مـ إكؼقا ء إتؼقا ء الؿاممـقـ با ٕوَّ

، وخطاَر الذي لقس قاؾف  لء، وأخر الاذي لاقس بعاده  الء 

، فلبشااار بػ حاااؽ عؾاااك فااامادك هاااذا ا إل اااؽ ل دون أن يساااتؼرَّ

أخارب بالن هاذه حقؾا  الشاقط ن ماع َماـ  ملسو هيلع هللا ىلصوا حؽ، فانن الـاال 

أِيااس مِااـ إغقائااف وإواا لف لرقق ااف يف مراتااا اإليؿاا ن العؾقاا : كؿاا  

 ملسو هيلع هللا ىلص-حصؾ مع ااػقة الخؾاؼ وخقارة الاشاري  ااح ب  رساقل اهلل 

قا ل  جا ء كا س ماـ  ڤ فعاـ أبال هريارة -ورول عـ ااح بتف

، فسللقه  إك  كجد يف أكػسـ  م  يتع ظؿ أحادك  أن ملسو هيلع هللا ىلصلـال أاح ب ا

ذاو صرريح »قا لقا  كعاؿ، قا ل  « ؟وقرد وجردلؿوه»يتؽؾؿ باف، قا ل  

 .(2)«لؾك محض اإليؿان»، ويف رواي   (1)«اإليؿان

يررللي الاررقطاُن   »ملسو هيلع هللا ىلصوأماا  عااـ عاا ج الشاارع لفاا ، فؼااد قاا ل 

خؾرق أحَدكم فقؼو  من خؾق كذا؟ من خؾق كرذا؟ حترى يؼرو : مرن 

فؾقؼرل آمـرت ». ويف روايا   (3)«رب ك؟ فنذا بؾغه فؾقاتعذ براهلل ولقـتره

 .(4)«باهلل

                                           
 .(229احقم مسؾؿ ) (1)

 .(211احقم مسؾؿ ) (2)

 (.3276احقم الاخ ري ) (3)

 (.212احقم مسؾؿ ) (4)
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 ٺ ڀ ڀ ڀ﴿فدوكؽ واق  الـال الذي م  وؾَّ وم  غاقى 

فُعااضَّ عؾقفاا  ب لـقاجااذ،  ،[4، 3 الااـجؿ] ﴾   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ

مستعقًذا ب هلل مـ الشقط ن الرجقؿ وخطراتف، ومعِرًو  عـ وس وساف 

ؿـطااؼ العؼاا ء، وأساا ؾتف الؿتـ قضاا  لاادى الػضاا ء،  الؿـ قضاا  ل

ًدا إيؿ كااؽ الؼاا ئؿ عؾااك التسااؾقؿ لاارب إرض والسااؿ ء،  وُمجااد 

اار قؾاااف ب إليؿاا ن  والؿتػااؼ مااع أقااقال الرسااؾ وإلاَّاا ء، فااننَّ َمااـ عؿَّ

 اكخـس عـف الشقط ن.

وأم  آكجرار وراء خطرات الشقط ن فا    ئاؾ تحتاف: فطرياؼ 

لف، وٓ جدوى إٓ ب ٓكتف ء والقققف كؿا  أمركا  الشؽقك ٓ مـتفك 

: فنن الؿرء إذا واؾ غ ي  الغ ي ت وهن ي  الـف ي ت وجا ملسو هيلع هللا ىلصالـال 

ؾ هن ي  مطؾقباف فغ يا  ماراده حقـ اذ أن  وققفف واكتف ئف: ٕن مـ حصَّ

 .  (1)يـتفل

وهرذا الؼردر كراٍل لرك هذا أفضؾ ع ج وخقر دواء لفذا الداء، 

 .(2)الاما  مجرد خاصرة أيفا الػا ل إن كان هذا

                                           
 (.315 - 3/314عؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿق  )درء تع رض ال (1)

ولعؾاااؽ تشااا هد ردود عؿ لؼااا  الـؼااا ش والااارد عؾاااك الشااااف ت يف الاااربامل  (2)

 يـظر  ،أحؿد ديدات وتؾؿقذه ذاكر ك يؽ  الجؿ هقري  مـ أمث ل

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

https://www.youtube.com/watch?v=_o3GN85BBq8 

https://www.youtube.com/watch?v=qFIzJ9aYkeA 

https://www.youtube.com/watch?v=nAjTSJpHlhM
https://www.youtube.com/watch?v=nAjTSJpHlhM
https://www.youtube.com/watch?v=_o3GN85BBq8
https://www.youtube.com/watch?v=_o3GN85BBq8
https://www.youtube.com/watch?v=qFIzJ9aYkeA
https://www.youtube.com/watch?v=qFIzJ9aYkeA
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اـ اساتؼرت هاذه الشااف  يف  وأم  إن كـ  أيف  الؼ رئ العزيز مؿَّ

ااـ ُيـاا قش  كػسااف، وعؾَؼاا  يف ذهـااف، وأ ااغؾ  فؽااره، أو كـاا  مؿَّ

هاامٓء سااقاًء كاا كقا يثقروهناا  أو ُفتـااقا هباا ، فسااـؽؿؾ معااؽ باا قل 

الطريااؼ، لــاا قش هااذه الشاااف ، وكؽشااػ عقارهاا ، وكاااقـ بط هناا ، 

 .(1)هلل تع لكبنذن ا

 

 

           

 

                                           
اؾف العؾؿا ء، ( هذا التػصقؾ يف ح ل ومراتا مـ وردت عؾقف1)  هذه الشاف ، قد فصَّ

 (.155/ 2ـظر   رح الـقوي عؾك مسؾؿ )ي
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ل:مـبعلالشبفالوحؼقؼتفال

ٓ يحسـ بـ  وكحـ كتحدث عاـ هاذه الشااف  أن ُكغػاؾ الؽا م 

اطتررا  عـ مـاعف  ومـاتف ، ففذه الشاف  يف الحؼقؼ  لقسا  ساقى 

، فاقـؿا  الشفقر الدال  عؾك وجقد اهلل  طؾى دلقل الخؾق واإليجاد

عؾاك وجاقد اهلل تعا لك، بؼاقلفؿ   يستدل الؿممـقن بحدوث الؽقن

إن الؽقن ح دث، وكؾ ح دٍث ف  باد لاف ماـ محاِدٍث أزلال قاديؿ، 

إذا كران كرل : ياقحل الشاقط ن إلاك أولق ئاف بؼقلاف  (1)وذلؽؿ هق اهلل

شرريء يحترراج إلررى محررِدٍث وخررالق، فوجررود اهلل أي ررا يحترراج إلررى 

 محِدث وخالق، فؿن خؾق اهلل؟

ذا آعارتاض يف يقمـا  هاذا مجارد بقد أن كثقًرا م  يراد بؿثاؾ ها

 .(2)الشغا والسج ل لقس إٓ

ؾ  هذه الشاف  ع ئًؼ  دون اإليؿ ن ب هلل  ورغؿ كؾ ذلؽ فؼد  ؽَّ

إذا ك ن ٓ باد "ساح كف لدى كثقر: ك لػقؾسقف )هققم( حقة يؼقل  

    لؽؾ  الء، لقجاا إذن أن كاحاة عاـ عؾَّالـ  مـ الاحة عـ عؾَّ 

 .(3)"لإللف كػسف

                                           
مركاز ساؾػ   مققاعول ستزادة يـظر  مؼ ل اإلبداع وآخارتاع ووجاقد اهلل، يف (1)

 لؾاحقث والدراس ت.

 (.152وهذا م  بقـف الشقخ عاد اهلل العجقري يف كت بف  ؿقع الـف ر )ص (2)

 (.244ص ، زكل كجقا محؿقد )يـظر  قص  الػؾسػ  الحديث (3)
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)هققم( َتَت بع كثقر مـ الؿ حدة يف آفتت ن بف، يؼاقل وعؾك إثر 

)برتراكد رسؾ( وهق يتحدث عاـ ع قتاف بادلقؾ الخؾاؼ واإليجا د  

كـاا  أعتؼااد اااح  حجاا  الؿسااا ا إول إلااك أن قاارأت يف عؿاار "

الث مـا  عشارة ساقرة )جاقن ساتققارت ماؾ(، حقاة وردت الجؿؾا  

سامال  ماـ خؾؼـال؟ الت لق   )عؾؿـل والدي أكف تقجد إج با  عاـ ال

ٕن الساامال التاا لل سااقؽقن  مااـ خؾااؼ الاارب؟!(، هااذه الجؿؾاا  

الؼصقرة هل التل أووح  لل مغ لطا  هاذه الحجا ، إذا كا ن لؽاؾ 

 .(1)" لء ساا يجا أن يؽقن لؾرب ساا أيض 

استؿع إلك هذا "ومـفؿ أيًض  الػقؾسقف )ساـسر( حقة يؼقل  

الؽاقن، وكقاػ كشال،  عؾقاؽ عّؾا  الـ سؽ الؿتديـ، ه  هق ذا يؼاص  

ر هبذا الرأي مـ الؿشاؽؾ  فخ لؼ الؽقن عـده هق اهلل، ولؽـف لؿ يػس  

 قً  ، ولؿ يزد عؾك ا حاف )أي  الؿـؽر لؾخ لؼ( سقى أن أرجعفا  

 خطقة إلك القراء.

 .  (2)"وكلين بؽ ُتس ئؾف يف سذاج  الطػؾ  ومـ أوجد اهلل؟

عتؿااد وكااذلؽ )سااتقػـ هااقكـل( و)ريتشاا رد داوكـااز( الااذي ا

 عؾقف يف جؾ  كت بف اإللح دي )وهؿ اإللف(.

                                           
 (.6/21) "أك  أفؽر"لؿ ذا لس  مسقحق ؟ مجؾ   (1)

 (.477صيـظر  قص  الػؾسػ  الحديث ، زكل كجقا محؿقد )(2) 
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ف   وراجاا  هااذه الشاااف  يف ألسااـ  وأف اادة كثقاار، حقااة تضااخ 

أجفاازة اإلعاا م بؿختؾااػ أساا لقاف  ووساا ئؾف ، وتاثفاا  يف أوساا ط 

ت يف الـػااقس،  الشااا ب الحاا ئر، فتاالثَّر بااذلؽ بعضاافؿ حتااك اسااتؼرَّ

 بط هن . وهذا م  يحقجـ  إلك كشػ عقار هذه الشاف ، وبق ن
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ل:هيطالنلالشبفالوتـاقضفال

ار هاؾ لاؽ أن تجقاا  ٓحظ أخل الؼ رئ هذه إس ؾ ، ثاؿ تػؽَّ

 عـف ؟

  م  كقع الطػؾ الذي ُولد ٕحؿد يف الؿستشػك الا رح ، أهاق

 ذكر أم أكثك؟

 مـ هل زوج  الع زب؟ 

 كؿ لرًتا يؽقن حرارة الطؼس يف هذا القق ؟ 

عاـ هاذه إسا ؾ ، أم أكاؽ ت حاظ فقفا  هؾ تستطقع أن تجقا 

 تـ قًض  داخؾًق  ٓ يؿؽـ مس يرُتف؟

هذه إسئؾة لحؿرل يف صقالفرا مغالطرات ٓ  ؽ أكؽ ت حظ أن 

 تـؼضف  دون أن تحت ج إلك إج ب . مـطؼقة

فؽقااػ كـتؼااؾ لؾاحااة عااـ كقعقاا  الطػااؾ الااذي ُولااد ٕحؿااد، 

رجااؾ، وكحااـ كااققـ أن الساامال ماـاال عؾااك خطاال، وهااق  أن أحؿااد 

 والرجؾ ٓ يؾد؟!

 أم كقػ كاحة عـ زوجٍ  لرجؾ كحـ مققـقـ أن ٓ زوج  لف؟!

بؾ كقػ كاحة عـ عدد لرتات الحرارة، وكحاـ كاققـ أن الؾارت 

 لقس مؼق ًس  لؾحرارة؟!

اااػ ورد    ٓ  اااؽ أكاااؽ تؼااار  معااال أن الحاااؾ هـااا  هاااق التقق 

 السمال: ٕكف سمال ٓ معـك لف وٓ جاقاب: إذ لاقس الؿؼصاقد هذا

الجاااقاب يف الحؼقؼااا  وإكؿااا  مجااارد الساااج ل والجااادال،  مـاااف
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ف  هـاا  ف ٕفضااؾ َّٓ يسااػ  أن كتققَّااػ وكقِقااػ الساا ئؾ وكطؾااا مـااف أ

 عؼقلـ  ويخ  اـ  بتؾؽ الؿغ لط ت.

مااـ جااـس هااذه  "مااـ خؾااؼ اهلل"إذا أيؼـاا  هبااذا، فاانن ساامال 

إس ؾ ، ففل يف حؼقؼتف  تؼقل  مـ خؾؼ الذي هق غقر مخؾاقق؟!! 

 بداي  الذي ٓ بداي  لف؟!!أو م  

وكقػ كاحة عـ خ لؼ الذي لؿ ُيخؾؼ وٓ خا لؼ لاف، أو بدايا  

، وهؾ ك ن اهلل يف يقٍم ماـ إيا م معادوًم  حتاك الذي ٓ بداي  لف 

 ُياتدأ وجقده، ح   ه ساح كف.

كقػ تؽقن لف بداي  وهاق إول الؿتصاػ ب ٕولقا  الؿطؾؼا ؟! 

، (1)أخار فؾاقس بعاده  الءفؾقس قاؾف  لء سااح كف، وأيضا  هاق 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ٓ بدايااا  لاااف وٓ هن يااا ، وإكؿااا   فااا هلل 

، فقجقده أزلل قديؿ لؿ يؽاـ يف وجاقده مػتؼاًرا [3الحدياد ] ﴾ېئ

، بؾ وجقده القجقد القاجا الذي يحت ج إلقاف غقاره، إلك غقره 

 ٓ كقجقد الؿخؾقق الؿؿؽـ القجقد.

ر مقجااقد أز ل لاال ٓ أوَّ وأماا  حقاارة بعااض العؼااقل أماا م تصااق 

لقجااقده فااذلؽ ٓ يسااتؾزم عاادم وجااقده: ومتااك كاا ن عاادم العؾااؿ 

   بعدمف؟!ب لشلء عؾؿً 

                                           
 (.2713يـظر  احقم مسؾؿ ) (1)
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وهااذا الساامال وهااذا آعاارتاض يف حؼقؼاا  إماار يؽشااػ عااـ 

سوء ففم وخؾط برقن مرا يارتد  بره الؿممـرون مرن الوجرود الحرادث 

 الؿؿؽن واسرتؾزامه لؾوجرود الواجرب، وبرقن معـرى الوجرود مطؾًؼرا،

قن عؾك أن كؾ ُمحاَدٍث ٓ و تَّ ن بق ـفؿ ، ف لؿممـقن يف دلقؾفؿ يـص 

بد لف مـ ساا ومـ خ لٍؼ محِدث أوجده، بعؽس ما  يدعقاف هامٓء 

الؿ حدة بلهنؿ يؼقلقن إن كؾ مقجقد ٓ بادَّ لاف ماـ سااا، ففاؿ ٓ 

فؼاط ولاقس كاؾ -يؼقلقن هذا، وإكؿ  يؼقلاقن إن القجاقد الؿؿؽاـ 

 واجٍا أحدثف.ٓ بد لف مـ ساا ومقجقد  -مقجقد

د  واستؾزام الوجود الحادث الؿؿؽن لؾوجود الواجب لقس مجر 

، وإكؿرا هري مارللة (1)افترا  اطتباصي يػتر ه الؿممـون باهلل لعرالى

   ررورية طؼؾقرة بدهقرة،
 
وجاقده مااـ  فقجاقد خاا لٍؼ ومحادٍث أولال

وااروري، وقااد تتساا ءل كقااػ  (2)كػسااف متصااػ باا لقجقد القاجااا

 ذلؽ؟ 

إلك ذلاؽ ما  يروكاف ماـ وجاقد الؿحاَدث ت يف  ُمـطؾؼ الؿممـقـ

الؽقن بعد عدم، فنن هذه الؿقجقدات الؿحَدث  تساتؾزم ب لضارورة 

العؼؾق  ُمقِجًدا أزلق   قاديًؿ  ٓ يسااؼف عادم: ٕكاف يساتحقؾ أن يؽاقن 

ثؿ مقجد ذلؽ الح دث ح دٌث آخر إلك ما  ٓ هن يا ،  ،مقجده ح دًث 

                                           
العجقا أن كثقًرا مـ )دع ة اإللح د الجديد( يـسا هذا إلاك الؿاممـقـ وإلاك و (1)

 (.77هؿ اإللف لااااا)ريتش رد دوكـز( )صدلقؾ الخؾؼ واإليج د، يـظر  و

  مـ أسؿ ئف تع لك: فنكاف لاؿ يخربكا  ، وٓ يعترب اسؿً هذا واػ لقجقد اهلل  (2)

ك كػسف   .بذلؽ، وٓ أخربك  بذلؽ رسقلف  أكف سؿَّ
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 .(1)ُمقجد قديؿ وجقده واجا بؾ ٓ بد أن تـتفل هذه السؾسؾ  إلك

ولاق افرتواـ  ذلااؽ بحقاة يؽاقن لؽااؾ مقجاقد حا دٍث مقجااٌد 

حاا دٌث مثؾااف، وهؽااذا إلااك ماا  ٓ هن ياا ، فؿااع أن هااذا ال تـاا هل ٓ 

وجااااقد لااااف واقعق اااا  كؿاااا  يعاااارتف بااااذلؽ عؾؿاااا ء الري وااااق ت 

، فنن التسؾقؿ بف يستؾزم أْن ٓ خ لَؼ لؾؽقن وٓ وجاقد (2)والػ سػ 

 تـع ومـ قٌض لؾؿع رف الحسق  الضروري .لف، وهق مؿ

باؾ ٓ باد أن تصاؾ  إذن لاؾال الػاطؾقن إلى ما ٓ كفايرة مؿتـر 9

سؾسؾ  الػ عؾقـ إلك عؾ  غقر معؾقل ، وإلك ساا هنا ئل تـتفال إلقاف 

 يث ىث﴿كؿا  قا ل تعا لك   إسا ب، وهذه الـف ي  هل إلاك اهلل 

 .[42الـجؿ ] ﴾ جح مج حج

ذا الؿثا ل  لاق قا ل لاؽ الؿح ساا ولعؾـ  كجؾ ال لاؽ إمار هبا

الذي يصرف الرواتا  لـ أسؾ ؿؽ الراتا حتك يقافؼ سا لؿ، ولاـ 

يقافااؼ ساا لؿ حتااك يقافااؼ ساا مل، ولااـ يقافااؼ ساا مل حتااك يقافااؼ 

ساا مر، ولااـ يقافااؼ ساا مر حتااك يقافااؼ سااؾؿ ن...وهؽذا إلااك ماا  ٓ 

 هن ي ، فؾـ تستؾؿ الراتا أبًدا ولـ يحصؾ إثر. 

                                           
ومؿـ استدل هبذا يف الغرب الققم )ويؾق م لقـ كريغ(، واستدل لاف عؾاك وجاقد  (1)

اػ كت باف )الادلقؾ الؽ مال الؽقساؿقلقجل(، اهلل ود الؿ حدة، ويف ذ لؽ ألَّ

 (.187صوقد ك قشف د. س مل ع مري يف آخر كت بف )فؿـ خؾؼ اهلل( )

مـ أمث ل )ديػقد هقاقم( و)ديػقاد هؾاربت(، يـظار  فؿاـ خؾاؼ اهلل لاا د. سا مل  (2)

 .(68ع مري )ص
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رتوااـ  أن مجرًماا  ُحؽااؿ عؾقااف ب لؼتااؾ، فؼاا ل لااق اف ماةةاللآخةةر:

الجـدي  ٓ يؿؽـ أن أورب عـؼف حتك يالمرين ماـ هاق أعؾاك مـال 

ٓ أفعؾ ذلؽ حتك يالمرين ماـ هاق أعؾاك مـال   رتا ، وق ل مـ فققف

رتا ، فنم  أن تـتفل إلك ق ئد يلمر ب لؼتؾ وإٓ لاؿ يؼاع الػعاؾ، ومثاؾ 

 فؾـ يؽقن لف وجقد. هذا يف كقكـ  ووجقدك  إن لؿ يؽـ لف بداي 

ومااـ الشااقاهد عؾااك امتـاا ع هااذا التسؾسااؾ  اسااتح ل  عاااقر 

ال متـ هل، ومعـاك ذلاؽ أكـا  إن لاؿ كاادأ ماـ كؼطا  معقـا  ولحظا  

ر أن والقاقم وأماس والعا م الؿ وال  ث بت ، فنكـ  لـ كساتطقع تصاق 

والعاا م الؼاا دم، وهااذا مـاا قض لؾقاقااع الؿحسااقس يف حق تـاا : وقااد 

صاااف الجاااقيـ مااا  يتسؾساااؾ ٓ "ل يف عاااا رة مختصااارة بؼقلاااف  لخَّ

ؾ  .(1)"يتحصَّ

فؿااـ الضاارورات "ويف هااذا يؼااقل د. عاااد الاارحؿـ حاـؽاا   

العؼؾقاا ، أو الحتؿقاا ت العؼؾقاا ، أن يؽااقن وجااقد مقجااقٍد ماا  هااق 

إاااؾ، ٓ العاادم الؽؾاال العاا م الشاا مؾ لؽااؾ ماا  يخطاار يف الػؽاار 

 وجقده.

ؽؾ م  يخطر يف الػؽار وذلؽ ٕكف لق ك ن العدم الؽؾل الش مؾ ل

وجقده هق إاؾ، ٓستح ل عؼً  وواقًع  أن يتحاقل العادم بـػساف 

 إلك القجقد.

                                           
 (.22العؼقدة الـظ مق  لؾجقيـل )ص (1)
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وإذا اساااتح ل أحاااد الـؼقضاااقـ كااا ن الـؼاااقض أخااار واجاااا 

 القجقد عؼً .

إذن فؼااد وجااا ب لضاارورة العؼؾقاا  أو ب لحتؿقاا  العؼؾقاا ، أن 

 يؽقن القجقد لؿقجقٍد م ، هق إاؾ.

إااؾ عؼاً ، فنكاف ٓ يحتا ج تػساقًرا وٓ وم  ك ن وجاقده هاق 

 تعؾقً ، وٓ يتطؾا ساًا .

هذه الضرورة العؼؾق ، أو الحتؿقا  العؼؾقا ، تثاا  عؼاً  بادلقؾ 

 .(1)"استح ل  كؼقضف  عؼً  

ك عـااد أهااؾ العؾااؿ ب سااتح ل  وهااذه الؿساالل  هاال التاال ُتسااؿَّ 

اعارتف  التسؾسؾ يف الػ عؾقـ الؿمثريـ، وهل مـ إدل  الؼقي  التل

 .(2)الؿ حدة بعجزهؿ عـ رده 

والػ ررل يف بـرراء هررذا الرررد الؼرروي وكاررلة أصررؾه دلقررل الخؾررق 

بحؿاد اهلل تعا لك كؿا  يعارتف  واإليجاد يرج  إلى طؾؿاء الؿارؾؿقن

 .(3)بذلؽ مـ يتـ ولف مـ الغربققـ أكػسفؿ

                                           
 .(528 - 527كقا ػ زيقف )ص  (1)

(،   فااا  1/36يـظااار  الػصاااؾ يف الؿؾاااؾ وإهاااقاء والـحاااؾ ٓباااـ حااازم ) (2)

وم  بعده (، الؽشػ عـ مـا هل إدلا   99الػ سػ  ٕبل ح مد الغزالل )ص

(، 3/149(، درء تعاا رض العؼااؾ والـؼااؾ ٓبااـ تقؿاا  )119ٓبااـ ر ااد )ص

  ولتقوقم أكثر   هد الؿؼطع الت لل

https://www.youtube.com/watch?v=e99el1gavJs 

 (.17ـظر  الدلقؾ الؽ مل الؽقسؿقلقجل لا)ويؾق م لقـ كريغ( )صي (3)
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لؿصترصة:ةويؿؽــالتؾصقصهلفلادهلالعبا اتلال

َّٓ يقجد.كؾ م  يف كقكـ  مؿؽـ القجقد، و .1  ٓ يؿتـع عؼً  أ

كااؾ  االء وجااقده مؿؽااـ، ففااق محتاا ج إلااك عؾاا  تاارجم  .2

 وجقده عؾك عدمف.

ٓ يؿؽـ لسؾسؾ  العؾؾ وأثا ر أن تساتؿر يف الؿ وال إلاك  .3

 م  ٓ هن ي .

 ٓ عؾ  لقجقده. (مـ/م )ٓ بد لفذه السؾسؾ  أن تـتفل عـد  .4

ر وجقده بطاقع  تـتفل السؾسؾ  عـد إوَّ  .5 امتـا ع ل الذي يػسَّ

 .(1)عدمف عؼً ، وهق  واجا القجقد

وهررذا آسررتدٓ  العؼؾرري الرصررقن كؿررا لرررى لررقس هررو إرجررا  

هؽذا كؿا  يػرتواف الؿ حادة، إذ  لؾؿاللة خطوة إلى الوراء اطتباًصا

ر الؿممـقن أن الؽاقن لاف سااا، وأن اهلل ٓ يحتا ج إلاك مثاؾ  لؿ يؼر 

اض الشخصال، ذلؽ الساا بؿجارد الاتحؽؿ آعتاا  ل أو آفارت

 وإكؿ  ب لضرورة العؼؾق  الادهق .

فاااـحـ عـااادم  وجااادك  الؽاااقن أم مـااا  كااا ن التسااا ؤل العؼؾااال 

الؿـطؼل مـ خؾؼ الؽقن؟ ففاق سامال مـطؼال: ٕن الؽاقن حا دث 

بعد عدم ومحت ج إلك خؾؼ، لؽـ ماـ غقار الؿـطؼال أن كسالل  ماـ 

 خؾؼ اهلل؟ ٕن الخ لؼ ٓ يحت ج إلك خؾؼ.

                                           
 (.81صفؿـ خؾؼ اهلل لا د. س مل ع مري ) (1)



 

 

 014لنلَخَؾَقلاه؟ةةةَفَؿل

لااك غرفاا  رأياا  فقفاا  كت ًباا  مقوااقًع  عؾااك إذا دخؾاا  إ مةةااًل:

الؽرسااال ورجاااً  ج لًسااا  عؾاااك إرض، ثاااؿ خرجااا  وُعااادت، 

فقجاادت الؽتاا ب عؾااك الط ولاا ، والرجااؾ عؾااك أريؽاا ، فساامالؽ 

الؿـطؼل هـ  مـ ووع الؽت ب عؾاك الط ولا ؟ وماـ غقار الؿـطؼال 

 أن تسلل مـ ووع الرجؾ عؾك إريؽ ؟ لؿ ذا؟

عؾاك الحركا  ماـ تؾؼا ء كػساف أما  ٕن الؽت ب لقس لاف الؼادرة 

 الرجؾ فؾف الؼدرة الؽ مؾ  عؾك الحرك  والتـؼؾ.

خطرل يف الحؼقؼ  ياـؿ  عاـ  -سمال مـ خؾؼ اهلل-وهذا السمال 

ر وُتثااا  ب ٕدلاا  والحجاال وخرربط طؼؾرري طارروالي : فاعااد أن ُتؼاار 

الخا لؼ إزلال ٓ سااا لاف وٓ بداياا   والرباهاقـ أن وجاقد اهلل 

للؽ ماا  ساااا وجااقد اهلل وكقااػ ك كاا  بدايتااف ومااـ لااف، يااليت ويساا

 خؾؼف؟!!

خرارٌج وكقػ لـ  أن كاحة عـ بداياٍ  لؿاـ ٓ بدايا  لاف، باؾ هاق 

، بؾ الزمـ ذاتف ٓ يعدو أن يؽاقن مخؾقًقا  طن كطاي الزمان والؿؽان

الؿخؾققا ت مـ مخؾقق تف، ف هلل ٓ يخضع لؾؼقاكقـ التل تخضع لف  

 واواع الؼا كقن أس ًسا ، سااح كفوكقػ يخضع لتؾؽ الؼقاكقـ وهق 

: ولذا ٓ يصام [11الشقرى ] ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

 يف حؼف ساح كف قق س التؿثقؾ وٓ قق س الشؿقل بؾ قق س إولك.
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   ا كع الساق رة -﴾ ڱ ڳ ڳ﴿-وب لؿث ل يتضم الؿؼ ل 

ماااثً  ٓ يؿؽاااـ أن يؽاااقن مشااا هًب  لؾساااق رة يف  اااؽؾف  والؿااا دة 

 ، ف لؼقاكقـ الػقزي ئقا  التال تـطااؼ عؾاك الؿصـقع  مـف  وٓ ققاكقـف

السق رة ٓ تـطاؼ عؾك ا كعف ، ماع أكاف ٓ يؿؽاـ لؾساق رة أن تؽاقن 

 مقجقدة لقٓ هذا اإلكس ن الذي اـعف .

والؼقاكقـ التل تحؽؿـا  كحاـ يف الزما ن والؿؽا ن ٓ يؿؽاـ أن 

: فانن الزما ن لاق تلمؾـا  فقاف تـطاؼ عؾك خ لؼ الزما ن والؿؽا ن 

سقى أثر لحرك  إف ك وإجرام، ففق لقس  اقً   ق ئًؿا  فؾقس هق 

 .(1)بذاتف، وإكؿ  أثر مـ آث ر خؾؼ اهلل تع لك

وهبذا يؼر  أربا ب العؾاؿ التجرياال القاقم حتاك الؿ حادة ماـفؿ 

ااقن عااـ  عقكااف قاااُؾ، فؼااد كاا كقا ٓ يـػؽ  عؾااك عؽااس ماا  كاا ن يدَّ

ع لؿ والؿا دة آعرتاض عؾك دلقؾ الخؾؼ واإليج د بدعقى أزلق  ال

والزم ن، ولؽـ كثقًرا مـ الؿؽتشػ ت العؾؿق  الحديثا  لاؿ تؼاػ يف 

فؿ، بؾ كؼَض  دع واهؿ تؾؽ ودفعتفؿ إلك التسؾقؿ بالن العا لؿ  اػ 

ُوجاادا بعااد أن لااؿ يؽااـ، ويف هااذا يؼااقل  خؾققاا ن ح دثاا نوالزماا ن 

ومع تاراكؿ الادلقؾ التجرياال والـظاري أااام ")ستقػـ هقكـل(  

ثاار وأكثاار أن الؽااقن ٓ بااد لااف مااـ بداياا  يف الزماا ن، مااـ القاواام أك

 .(2)"م1972تؿ  الربهـ  عؾك ذلؽ هن ئق  يف  حتك

                                           
(، مجؿاقع الػتا وى ٓباـ 318يـظر  معق ر العؾؿ يف فـ الؿـطؼ لؾغزالل )ص   (1)

 (.492/ 2تقؿق  )

 =    يًض ـظر أوي (،7)ص ت ريخ مقجز لؾزم ن لااا)ستقػـ هقكـل( (2)
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أهاؿ اكتشا ف "ويؼقل الع لؿ الػقزي ئل الؿع ار )بقل ديػقاز(  

عؾؿاال يف عصاارك  هااذا هااق أن الؽااقن الؿاا دي لااؿ يؽااـ مقجااقًدا 

 .  (1)"أبًدا

  يرجاع إلاك وهذا الرتاجع عـ الؼقل بلزلقا  الؽاقن كؿا  أساؾػـ

كثقاار مااـ آكتشاا ف ت والـظرياا ت العؾؿقاا  الحديثاا ، والتاال مااـ 

 أهؿف  

 ومؾخصااف  أن اكتاررال قرراكون الررديـامقؽا الحررراري الثرراين ،

الط قاا  الحرارياا  ٓ تـتؼااؾ إٓ مااـ إجساا م الحاا رة إلااك إجساا م 

إقااؾ مـفاا  حاارارة، وٓ يؿؽااـ أن يحصااؾ العؽااس، مؿاا  يعـاال أن 

 تسقر إٓ يف اتج ه واحد فؼط، وهاق آكتؼا ل ماـ الط ق  يف الؽقن ٓ

إعؾك إلك إقؾ حرارة، وب لت لل فا لؽقن يػؼاد   قتاف ويساقر ماـ 

 .(2)الـظ م إلك الػقوك ومـ الحرارة إلك الربودة

فنذا ك ن الؽقن كذلؽ فنكف سقـتفل يقًم  م ، وم  لف هن ي  فا  باد 

 لف مـ بداي .

                                           
= 

(، اهلل يتجؾااك يف عصاار العؾااؿ 129 -127لااااا)برتراكد رسااؾ( )ص كظاارة عؾؿقاا  

(، واإلسا م يتحادى لؿملػاف 91(، وأيض  )ص12)صلؿجؿقع  مـ الا حثقـ 

 (.55وحقد الديـ خ ن )ص

واكظار  اهلل يتجؾاك (، 17الؼقى إربع إس سق  يف الؽقن لاا)بقل ديػقاز( )ص (1)

 (.31الا حثقـ )صيف عصر العؾؿ لؿجؿقع  مـ 

 (.344 -327يـظر  أس سق ت الػقزي ء لااا)بقش( )ص (2)
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 وخ ا  هاذه الـظريا    ظقم،صعود كجم كظرية آكػجار الع

أن كقكـ  بدأ ب كػج ر عظقؿ حدث قاؾ ب يقـ الساـقـ ماـ ٓ  الء، 

ومـ حقـ هذا آكػج ر بدأ الزم ن والؿؽ ن، وهذا م  يعتؼاده ع ما  

ـ ل الؼقل بحادوث الؿا دة وعادم  الػؾؽققـ الققم، وهق م  أثَّر عؾك تا

 .(1)أزلقتف 

بشقاهد كثقارة أوااؾف   وقد استدل العؾؿ ء عؾك احَّ  الـظري 

عااا لؿ الػقزيااا ء الػؾؽقااا  )هقاااق روس( إلاااك ث ثاااقـ دلاااقً ، وقاااد 

 استعروف  د. س مل ع مري يف كت بف )فؿـ خؾؼ اهلل(، ومـ أهؿف  

 .وجقد إ ع ع الخؾػق  الؽقكق  وحرارتف 

 .كسا  الػقتقك ت مؼ رك  ب لربيقك ت يف الؽقن 

 .معدل التقسع الؽقين 

 قم والؽقاكا.الؿدارات الؿستؼرة لؾـج 

 .وجقد الحق ة واإلكس ن 

 .وفرة الفقؾققم يف الؽقن 

 . إعؿ ر الـجؿق 

 .أعؿ ر الؿجرات 

 .اقر ت ريخ الؽقن 

                                           
(، التصااؿقؿ 22يـظاار  الؼااقى إربااع إس سااق  يف الؽااقن لااا)بقل ديػقااز( )ص (1)

وم  بعاده (، الادق ئؼ الاث ث إولاك ماـ  152العظقؿ لا)ستقػـ هقكـل( )ص

 (.12عؿر الؽقن لا)ستقػـ وايـربج( )ص
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وغقره  مـ الشقاهد العؾؿق  التل أيَّدت هاذه الـظريَّا  وأعطتفا  

 .(1)السق دة يف أوس ط العؾؿ الحدية الققم

ؿؾحاديـ يف خقاا  أماؾ ال (2)ر لـ  رئقس عؾؿ ء وك ل  ك س ويصق  

تـتفل الؼص  ب لـسا  لؾع لِؿ الذي عا ش بنيؿ كاف بؼاقة  "ذلؽ بؼقلف  

العؼؾ كؿـ ٍم سلء، لؼد تسؾؼ جا ل الجفؾ، ويؽ د يؼفر أعؾك قؿا ، 

يػاجرل بتفـئرة مرن َجْؿرٍ  وبقـؿ  هق يرفع كػسف إلك الصخرة إخقرة، 

 ."من الالهولققن الجالاقن هـاو مـذ قرون

ك كاا  ااا دم  ومزعزعاا  لؽثقاار مااـ  ففااذه الـظرياا  و ااقاهده 

-عـادم  التؼقا  ٕول مارة "  (أكتاقين فؾاق)الؿؾحديـ، كؿا  يؼاقل 

بـظريا  آكػجا ر العظاقؿ الؽاقين التال تصادت  -كػقؾسقف مؾحاد

لتػسقر وجاقد الؽاقن، أدركا  أكـال أواجاف كظريا  مختؾػا ، كظريا  

تتؿ  ك مع م  يطرحف ساػر التؽاقيـ، وإذا كا ن إمار كاذلؽ، فؾاؿ 

 .(3)"هـ ك مػر مـ الاحة عؿـ أحدث هذه الاداي  يعد

اؾ إلقفا   ا سقى أن يتـؽروا لفذه الـت ئل التل تقاَّ فؾؿ يجدوا ُبد 

حقا ب ت ا عفؿ لف وسقرهؿ معاف أيـؿا   العؾؿ الحدية الذي   لؿ  تاجَّ

اروا لاف محا ولقـ  س ر، فؾؿ  كا ن إمار مقافًؼا  لؿا  عؾقاف الاديـ تـؽَّ

الؿغ لطا ،  ف، وم  زالقا حتك الققم يؿ رساقن هاذهتج وز دٓئؾف ويؼقـق ت

                                           
 (.89هلل لا د. س مل ع مري )صيـظر  فؿـ خؾؼ ا (1)

 (.116هق )روبرت جسرتو( ال  أدري يف خت م كت بف )اهلل والػؾؽققن( )ص (2)

 (.82يـظر  رحؾ  عؼؾ لعؿرو  ريػ )ص (3)
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التال يساقطر  (new Scientist)وهذا م  كؼارأه يف مؼا ل كشار يف مجؾا  

اعتؼااد عؾؿاا ء الؽقسااؿقلقجق  أن "  م2212عؾقفاا  الؿاا ديقن يف عاا م 

السااـقات  عؾااقفؿ آلتػاا ت وراء الؿشااؽؾ ، لؼااد حاا ولقا عؾااك ماار  

ن تتػاا دى الح جاا  إلااك الؿ وااق  إثااا ت عاادة كؿاا ذج مختؾػاا  لؾؽااق

يبرردو أن مررن  ،آسااتؿرار يف ا اارتاط اكػجاا ر عظااقؿبداياا ، مااع 

 .(1)"الؿمكد أن الؽون كاكت له بداية

ويقوم لـ  )ج سارتو( عؿاؼ آكغا ق العؼؾال الاذي يؿ رساف 

إهناؿ يممـاقن أهناؿ بشالء ماـ الققا  والؿا ل "همٓء حقة يؼقل  

قن يقافااؼ عؼؾقااتفؿ بنمؽاا هنؿ القاااقل إلااك حااّؾ عؾؿاال لاداياا  الؽاا

إن آكػجار العظقم قد ماح كل الؿ دي  ويؾغل كؾ تػسقر خ رق... 

والػاقؾؿ  (2)"أثر من الؿؿؽن آستدٓ  به طؾى غقر مرا كارفده القروم

 .(3)الشفقر )مطرودون( يحؽل واقع هذا آكغ ق

قااد تاااقـ لـاا  تـاا قض هااذا الساامال يف ُبـَقتااف، ومغ لط تااف  إىللاـةةا

دمتف لؿؽتشاػ ت العؾاؿ الحادية، وتؿ ساؽ دلقاؾ الؿـطؼق ، ومص 

هرل الخؾؼ واإليج د يف مؼدم تف ومؽقك تف، فنذا ك ن كذلؽ، فؾــظر 

ن الار  هذه الحجة وهذا البرهان؟ أم اكتػى بؿجرد الؿـ  مرن ل ؿ  

 الخو  يف هذا الاما  كؿا يظن كثقر؟

                                           
 (.99)فؿـ خؾؼ اهلل( لا د. س مل ع مري )ص  كؼ  عـ (1)

 مري )فؿـ خؾؼ اهلل( لا د. س مل ع  رس ل  مـ الربوفقسقر )ج سرتو( كؼ  عـ (2)

 (.122)ص

(3)                          https://www.youtube.com/watch?v=gwcDgIcwdtU 

https://www.youtube.com/watch?v=gwcDgIcwdtU
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ل:ؿعاجلالالرشعقالادهلالشبفاةكامللالل

ل هذ ه القرق  أن الشرع أمركا  ب ٓساتع ذة با هلل ساؼ أن ذكرك  أوَّ

تع لك والتققػ عـ مثؾ هذا السمال، وعزاكا  إلاك اإليؿا ن الؽا مـ 

، ولؽااـ هـاا ك َمااـ ففااؿ أن الشاارع لااؿ يعاا لل يف كػقسااـ  باا هلل 

الؿسلل  ع ًج  كا مً ، وإكؿا  اكتػاك بنبعا د الؿساؾؿ عـفا  دون كؼاد 

ـْق  الشاف  وأاؾف ، وقد َغؾطقا فقؿا  ظ ـ اقا، فػال كتا ب اهلل وساـتف ُب

الخقاار والفاادى، وهؿاا  الؿحجاا  الاقضاا ء التاال ٓ يزيااغ عـفاا  إٓ 

 ولؽن كقف ذلك؟ه لؽ، 

أن هذه  اف   اقط كق  يقساقس هبا  الشاقط ن  ملسو هيلع هللا ىلصأخربك  الـال 

يرللي الارقطاُن أحرَدكم فقؼرو : مرن »عؾك أف دة الـا س، حقاة يؼاقل  

 .  (1)..«.؟خؾق كذا وكذا؟ حتى يؼو  له: من خؾق رب ك

يرررللي العبرررَد الارررقطاُن فقؼرررو : مرررن خؾرررق كرررذا »ويف روايااا   

 .(2)...«وكذا؟

وماا  كاا ن اهلل لقااذر الؿااممـقـ دون أن ُيؿق ااز لفااؿ خاااة هااذه 

القسقساا  الشااقط كق ، وياااق ـ لفااؿ العاا ج الـاا فع والسااؾقك إقااقم 

 معف .

                                           
 .(3276احقم الاخ ري ) (1)

 .(214احقم مسؾؿ ) (2)
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ا  التال يـاغال أن  ـا  الشارع عؾاك الؿاـفل والؼ عادة الع مَّ فؼد دلَّ

سااؾؽ مااع مثااؾ هااذه القساا وس والسػسااط ت: إذ اإلح  اا  بؽااؾ تُ 

وسقاس يِرد عؾك كػاقس الؿاممـقـ عزياز ٓ حصار لاف، فا  يؿؽاـ 

 حصره يف ققل بؾ يف كتا وأسػ ر.

فؽ ن إاؾم هق ووع ق عدة لؾتع مؾ مع مثؾ هذه الخطارات 

 والقس وس السقفسط ئق ، وهق م  ساؼ الشرع إلقف.

ضروري  ك مـا  يف الاـػس الاشاري ، وذلؽ أن الؿا دئ إولق  ال

وبدهق  يف الِػَطار الساقي ، ولؽاـ الػطارة قاد تؿارض وتػُساد فارتى 

الاادهل كظري ا  والحاؼ باا  ً ، وتؼااؾ تؾاؽ القسا وس والخطاارات 

فؿرا هرو العرالج الؿغ لط ، وحقـ ذ كحت ج إلك ع ٍج لفذا الؿارض، 

 الرُؿجدي يف مثل هذا الؿر ؟

م ت العؼؾقا  الع ج إكؿؾ لؿـ فُسدت ف طرتف و ؽَّ يف الؿؼد 

ر بلااا ل  هااذه  الادهقاا  أن يـتفاال عااـ تؾااؽ القساا وس، وأن ُيااذكَّ

الؿا دئ الػطري  يف كػسف، وٓ يؿؽـ مع لجا  هاذا الؿارض ب ٕدلا  

العؼؾق  والربه كق : ٕن إدل  العؼؾق  مستـدٌة عؾك تؾاؽ الؿؼادم ت 

دائاف الػطريا  التال الػطري ، فؽقػ ُيساتدل ب ٕدلا  العؼؾقا  عؾاك الا

 .(1)هل مستـدة عؾقف ؟

                                           
روري  ل ساتزادة عاـ الؿؼاادم ت إولقا  يـظار  مؼاا ل دٓلا  الؿؼادم ت الضااو (1)

  عؾك وجقد اهلل يف مققع مركز سؾػ لؾاحقث والدراس ت

 http://salafcenter.org/522 
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فؿااـ  ااؽَّ يف الؿؼاادم ت إولقاا  الػطرياا  اكؼطااع عـااف  اارق 

آستدٓل والربهـ ، ولازم عا ج هاذه الؿشاؽؾ  فقاف قااؾ آكتؼا ل 

كا لعؾؿ -إلك م  بعده : ٕن ماـ يـؽار العؾاقم الحساق  والضاروري  

سااتدٓل ٓ سااقؾ إلااك مـ ظرتااف أو آ -بالن القاحااد كصااػ آثـااقـ

عؾقااف باا لرباهقـ، بااؾ إذا كاا ن ج حااًدا مع كااًدا عققااا حتااك يعاارتف 

ب لحؼ، وإن ك ن غ لًط  فنكف يع لل بؿ  يقجا حصقل  روط العؾاؿ 

لااف واكتػاا ء مقاكعااف، فاانن عجااز عااـ ذلااؽ لػساا ٍد يف  اقعتااف عااقلل 

قك وكحق ذلؽ وإٓ ُترك.  ب ٕدوي  الطاقعق  أو ب لدع ء والر 

الؼااا دح يف الؿؼااادم ت إولقااا    ئلإذن القساااقاس السقفساااط

ع لل ب ٓستدٓل والرباهقـ، وإكؿ  ب لتذكقر والتـاقف عؾك فطري  يُ  ٓ

 تؾؽ الؿا دئ.

ولؿ  كا ن سامال )ماـ خؾاؼ اهلل؟( ماـ جاـس هاذه القسا وس  

مااع  ملسو هيلع هللا ىلصالسقفسااط ئق ، كجااد هااذا العاا ج جؾق اا  يف تع مااؾ الـااال 

 ملسو هيلع هللا ىلصق ، فؼاد عؾِاؿ القسقاس السقفسط ئل الذي كـ قشف يف هذه القر

أن وسااقاس التسؾسااؾ يف الػ عااؾ يؼااع يف الـػااقس: وٕن العاا ج 

إكػع مع أمث لف  هق قطاع هاذه القسا وس والرجاقع إلاك الؿاا دئ 

إولق  أمر ب ٓكتف ء، وآساتع ذة با هلل مـفا ، وآساتـ د إلاك إدلا  

الػطري ، واستحض ر اإليؿ ن ب هلل والشاقاهد الؼطعقا  الدالا  عؾقاف، 

 قطع القسقاس الع رض بطقد اإليؿ ن الش مخ.و
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صاااف  يف ققلاااف   ملسو هيلع هللا ىلصوهؽاااذا كجاااد الـاااال  فؾقارررتعْذ بررراهلل »لخَّ

 .(2)«فؾقؼل: آمـت باهلل»وققلف   ،(1)«ولَقـْته

 أمرك  حق ل هذا القسقاس بث ث  أمقر  ملسو هيلع هللا ىلصإذن الـال 

 آستع ذة. -1

 آكتف ء. -2

 اإليؿ ن. -3

ل لك الؼو  يف كل واحدة من   هذه:وسـػص 

لاالشتعاذة.ل-1

مـ غؾاف وسقاس التسؾسؾ حتك عجز عـ دفعف عـ كػسف، 

ففذا ع جف آستع ذة ب هلل مـف : فنن اهلل هق الذي يعقذ اإلكس ن 

ويجقره مـ الشاف ت الؿضؾ  والشفقات الؿغقي : ولفذا ُأمر العاد 

   ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ أن يستفدي ربف يف كؾ ا ة، فقؼقل 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

، ويطرد عـف وس وس الشقط ن وكزغ تف ب ٓستع ذة كؿ  [7 ،6لػ تح  ا]

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ق ل تع لك  

 .[222إعراف ] ﴾ ڎ

                                           
 .(3276احقم الاخ ري ) (1)

 (.212احقم مسؾؿ ) (2)
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 ک ک ڑ ڑ﴿وامتااادح اهلل الؿاااممـقـ الؿتؼاااقـ بااالهنؿ 

، إلك غقره  مـ الـصقص الؽثقارة [221إعاراف ] ﴾ ک ک

 يف آستع ذة ب هلل العظقؿ.

رف مااـ كػِسااف كثاارَة تؼؾااا قؾاااف مااـ والقاقااع أن كااؾَّ إكساا ن يعاا

الخقا ر، سقاء يف ج كاا الشااف ت أو ج كاا الشافقات، واهلل هاق 

 الؼ در عؾك ارف ذلؽ عـف.

 ف ٓستع ذة ب هلل إذن ع ج ققيؿ وك جع ُمػٍض إلك الؿؼصقد.

لااؿ يؽتااػ بتؾااؽ القاااػ  الع جقاا  لفااذا  ملسو هيلع هللا ىلصولؽااـ الـااال 

 أاؾف.الؿرض، بؾ أردفف  ب ٓكتف ء عـ مـا  الؿرض و

لاالكتفاء.ل-2

ساااؼ أن قؾـاا  إن فساا د هااذه الشاااف  معؾااقم ب لاداهاا  العؼؾقاا  

الضروري : فنن الع قؾ يعؾؿ خطل سمال مـ يسالل  ماـ َخَؾاؼ الاذي 

 لؿ ُيخؾؼ؟

ٕكااف ساامال يتضااؿـ مغ لطاا  مـطؼقاا  ويػضاال إلااك التسؾسااؾ 

 الؿؿتـع باداه  العؼقل، ف لع ج إمثؾ معف هق آكتف ء.

، ف ٓكتفاا ء وإيؼاا ف وسااقاس الشااقط ن ملسو هيلع هللا ىلصالـااال ولااذا أماار بااف 

وخطراتااف الؿػساادة لػطاارة اإلكساا ن وعؼؾااف هااق مااـ الع جاا ت 

الشاارعق ، وهااق عاا ج كاا جٌع، بااؾ إكجااع لفااذه الشاااف : ٕن هااذا 

لق  التل ُتع لل بؿ  بعاده ، القسقاس لقس مـ جـس القس وس إوَّ 
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فاانن الااـػس بااؾ هااق هن ياا  القساا وس التاال ٓ ُتاازال إٓ ب ٓكتفاا ء: 

الاشري  والػطارة الساقيَّ  تطؾاا سااا كاؾ  الء حتاك تـتفال إلاك 

الغ ياا  والـف ياا  التاال ٓ  االء وراءهاا ، فاانن واااؾ  إلااك غ ياا  

 الؿط لا وهن ي  الؿآرب وجا عؾقف  أن تؼػ.

 ﴾جح مج حج يث ىث﴿إلقف الؿـتفك كؿا  قا ل تعا لك   واهلل 

 يااا  دوكاااف التااال ٓ غ (1)، ففاااق سااااح كف مـتفاااك الغ يااا ت[42الااـجؿ ]

ساح كف، ومـ  ؾا غ يً  بعده ساح كف وجاا أن يؼاػ وأن يـتفال، 

 ويستجقر ب هلل مـ وسقاس التسؾسؾ الؿؿتـع باداه  العؼقل.

آستع ذة ع ًج  لفذا لؾؿرض، وأمر  ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا واػ الـال 

ب ٓكتف ء وإيؼا ف أااؾ الؿارض ومـاعاف، ثاؿ أوجاد الااديؾ الـا فع 

 لذلؽ الؿرض، أٓ وهق اإليؿ ن.

لاإليامن.ل-3

بعا ج هاذا القساقاس ودفعاف ب إليؿا ن، وقاقل   ملسو هيلع هللا ىلصأمر الـال 

: ٕن الع ج إاؾم لؾسػسط  هق التـاقاف والتاذكقر (2)«آمـت باهلل»

م ت العؼؾقا  لعؾفا  تساتقؼظ ماـ ساا   ، فانن اتعاظ  ب لادائف والؿؼاد 

                                           
، كؿ  هال الؼ عادة الؿعروفا  عـاد ذا مـ ب ب القاػ ولقس هق اسًؿ  هلل ه (1)

 أهؾ السـ  والجؿ ع .

 .ساؼ تخريجف (2)
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 ورجع إلك فطرتف عؾؿ فس د هذه الشاف ، وذها  عـف القس وس.

اار فاانن وساا وس ا لشااقط ن ٓ يؿؽااـ أن تجتؿااع يف قؾااٍا معؿَّ

ل القساقاس  ب إليؿ ن: ٕن الشقط ن يخـس عـد ذكر اهلل: ولاذا ُساؿ 

   ک ک ڑ ڑ ژ﴿الخـااا س، كؿااا  يف ققلاااف تعااا لك  

، والخـااقس [5، 4الـاا س ] ﴾   گ گ گ گ ک ک

 آختػ ء بـقع مـ آكخػ ض والاذل لاف، فعـاد ذكار اهلل تعا لك ياذل  

ختػاال، ولؽااـ إذا غػااؾ العاااد عااـ ذكاار اهلل الشااقط ن ويخضااع وي

 وسقس لف.

: فانن هاذا الؼاقل «آمـرت براهلل»العااد أن يؼاقل   ملسو هيلع هللا ىلصفلمر الـال 

إيؿ ن، وذكُر اهلل ُيدفع بف م  يض ده مـ القسقس  الؼ دحا  يف العؾاقم 

 الضروري  الػطري .

لؿسللا:لةؿاالللتتضحلالةوإلقكلادالال

 عؾقماف الحساق  قد يقسقس الشقط ن إلك الؿساؾؿ ويشاؽؽف يف

 الضروري ، مث   هؾ غسؾ وجفف يف ووقئف أم ٓ؟

ففذا ع جف بالن يؼاقل  بؾاك قاد غساؾ  وجفال، فقثاا  عؾاك 

الحؼ ويدفع م  يع روف مـ القسقاس، فقرى الشاقط ن ققتاف وثا تاف 

 عؾك الحؼ، فقـدفع عـف.

فقزول القسقاس ب ٓستع ذة واكتف ء اإلكس ن عـاف، وقاقل  بؾاك 

 .قد غسؾ  وجفل
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وهؽااذا يف الشاااف  التاال  ك قشااـ ه  يف القرقاا   إذا وسااقس لااف 

الشقط ن وق ل  إذا آمـا  بالن اهلل خا لؼ الؽاقن وساااف، فؿاـ خؾاؼ 

 اهلل؟ 

 .(1)فقؼقل  آمـ  ب هلل ويزيؾ هذه القسقس  عـ كػسف

 

 

 

           

 

                                           
 .وم  بعده ( 327/ 3) ٓبـ تقؿق  لعؼؾ والـؼؾدرء تع رض ايـظر   (1)
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ل:اخلامتال

قاد تااقـ لـا  أن هاذا اإل اؽ ل اإللحا دي فلختاملادهلالو قا،ل

فؿـ خؾؼ اهلل؟( لقس يف ذاتف م  يؼقؿف، بؾ هق متـ قض مـ داخؾاف، )

ه، و اتَّضام وأن إدل  العؼؾق  والشقاهد العؾؿقا  الحديثا  كؾفا  تارد 

 أن الشرع قد بقَّـ السؾقك إمثؾ مع هذه الشاف . لـ 

ف ٕكػع لؽؾ مـ وجد  اقً   ماـ هاذه القسا وس، أو ُألؼال إلقاف 

َّٓ يتؿ دى فقف   بؾ يـؽره  مـ أعؿ ق قؾاف، ويستعقذ ب هلل  لء مـف  أ

ا  وباراهقـ كثقارة متضا فرة  ر أن إيؿ كاف يساتـد عؾاك أدلَّ مـف ، ويتاذكَّ

، وأن قطعق  ٓ  ؽ فقف ، ويؼقل  آمـ  ب هلل كؿا  أمار الرساقل 

ٓ يتؿااا دى ماااع الخ ئضاااقـ يف الشاااؽقك والسػساااط : ٕن تؾاااؽ 

 .(1)الخطرات والشؽقك ٓ مـتفك لف 

 

 

 

 

 

                                           
 بـ محؿد إرك ين.  عؿ ر إعداد (1)



 

 

 

 

 ىز انعهى انتجسيبيقص
 

السااعل اإلكساا ين وراء إساا ؾ  القجقدياا  الؽااربى مااـ أجااؾ 

القاقل إلك معرف  حؼقؼ  وجاقده ساعل فطاري واروري لطاقعتاف 

الا حث  عـ الغ ي ت، بؾ هق أخص خص ئص اإلكسا كق ، ففاق دائؿا  

لؿا ذا كحاـ هـا ؟ ماـ أياـ ج ـا ؟  :ياحة عـ إج ب ت ٕس ؾتف تؾؽ

 وم  مصقرك ؟ لؽـ؟

العؾاؿ التجرياال هاق القساقؾ  القحقادة "يدعل الاعض أن لؽـ 

ٕن  :وهاذا آدعا ء = يـا قض كػساف ذاتقا ، "لتؽقيـ هاذه الحؼا ئؼ

هااذه الجؿؾاا  كػسااف  ٓ يؿؽااـ لؾعؾااؿ إثا  اا ، فؽقااػ كسااؾؿ بصااح  

 لء ٓ يؿؽـ الربهـ  عؾقف؟ كؿ  أهن  تقظقػ لؾعؾاؿ يف غقار محؾاف، 

الحؼ ئؼ الري وق  أو الحؼا ئؼ ٓ يستطقع إثا ت  "التجريال"ف لعؾؿ 

. القجقدي ، كذلؽ ٓ يؿؽـف إثا ت الحؼ ئؼ الت ريخقا  أو إخ ققا 

عااـ  ريااؼ التجرباا  وجااقد   فؿااث   كقااػ يؿؽــاا  أن كثااا  عؾؿق اا

أرسااطق أو أف  ااقن أو غقاارهؿ؟ وكقااػ يؿؽــاا  أن كاادلؾ تجرياقاا  

اقا  عؾك تحريؿ زك  الؿح رم؟ أو كقػ يؿؽــ  أن كؼـع السا رق تجري

كاؾ هاذا وغقاره ماـ م ا ت إمثؾا  ٓ ك قا  ..إلاخ، .بحرم  السرق ؟
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لؾعؾؿ التجريال فقف  وٓ جؿؾ: ٕكف لقس معـًقا  هبا  وٓ مصاؿؿ لفا  

وٓ لدراسااتف ، إذ يفااتؿ العؾااؿ التجريااال بدراساا  الؽااقن ومؽقك تااف 

، وهاق (1)والاحة يف ظقاهره ُبغق  تػسقره  والسعل لؿعرف  أساا هب 

ؽـ ٓ يؿؽـ لؾعؾؿ التجريال الاحة فقؿ  وراء الؽاقن أمر  اقعل، ل

وماا ذا كاا ن قاؾااف، أو ماا  الغاارض مااـ كشاالة الؽااقن؟ ولؿاا ذا كحااـ 

مقجقدون يف هذا الؽقن؟ مثؾ هاذه إسا ؾ  القجقديا  هال مـؼطا  

ُمحرماا  عؾااك العؾااؿ آقاارتاب مـفاا  كااذلؽ، ولااقس هااذا مااـ أجااؾ 

والتاال قااد لقاا  وااعػ يف اإلمؽ كقاا ت أو التؽـقلقجقاا  العؾؿقاا  الح 

ولؽااـ ٕن مثاؾ هااذه إساا ؾ  ٓ ع قاا   :يتج وزها  العؾااؿ مسااتؼا 

 ٕهن  خ رج كط قف وٓ يتعرض لف  بلي وجف مـ القجقه. :لؾعؾؿ هب 

إنَّ العؾؿ الطاقعل ماـل أيضا  عؾاك بعاض آفرتاوا ت، وأحاد 

هااذه آفرتاواا ت الؿفؿاا   أن قااقاكقـ الطاقعاا  ك كاا  كػسااف  يف 

 أن، حتاك هال كؿ  وهل -السـقـ ب يقـ ومـذ- الؿ ول السحقؼ

 ت ريخـاا ، يف الـؼطاا  هااذه اااح  لؿعرفاا   ريؼاا  تقجااد ٓ فا لػعااؾ

 العؾااؿ مااـ بعًضاا  فاانن.. مختؾػاا  الؼااقاكقـ هااذه ك كاا  لااق ولؽااـ

 هاذا ااح  يف الشاؽ فانن أن وحتك لؾؿراجع ، سقحت ج الطاقعل

لؿتػااؼ الؿجتؿااع العؾؿاال، ولؽااـ مااـ ا يف  دعًؿاا يجااد ٓ آفاارتاض

                                           
(1)                             https://spaceplace.nasa.gov/science/en/ 

https://spaceplace.nasa.gov/science/en/
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عؾقف والُؿغػؾ عـف  أن العؾؿ الطاقعال يؼاقم عؾاك أقاؾ عادد مؿؽاـ 

.. ويمكاد الػقزيا ئل )جاقن .مـ مثؾ هذه آفرتاو ت، وهق كذلؽ

قاقاكقـ الػقزيا ء "  :عؾاك أن (John Polkinghorne)  بقلؽقـجفقرن(

تػاا ء آك سااؿ  تؿؾااؽ ٓ – الحديثاا  الػقزياا ء عـفاا  تعاارف كؿاا  –

أهناا  تشااقر لؿاا  بعااده  لؾح جاا  «  ٕخصباا»الااذايت، ولؽااـ يااادو 

 .(1)"لؿستقى أعؾك وأعؿؼ مـ القوقح

كذلؽ مؿ  يميد قصقر الؿـفل العؾؿل التجرياال وعادم قدرتاف 

عؾك اإلح    الؽ مؾ  والقاقل إلك الحؼقؼ  الُؿطؾؼ  = ماادأ عادم 

 محدودي  الؽقن  ُمربهـ  جقدل التلكد

ل:مبيألعيملالتلكيل

، كجاد يف الؽاقاكتؿ ماث  قا كقن (2)اكتؿدعـا  كـظار يف عا لؿ الؽاق

الثـ ئق  أو آرتق بقا  فؽؾفا  مصاطؾح ت تامدي إلاك غارض واحاد، 

وهق إم  أن يتاقـ لديـ  أن الجسقؿ يؿار كؿقجا  أو كجساقؿ وإما  أن 

كعاارف مقوااعف أو كؿقاا  حركتااف ب لضاااط، أماا  أن كعاارف حؼقؼاا  

                                           
ؾاك وجاقد الخا لؼ، الصاـع الؿاتؼـ  دٓٓت الػقزيا ء عمصطػك كصار قاديم،  (1)

 .(282-281ص)م. 2217مركز دٓئؾ، الري ض، 

لؿاا ين ممسسااف  هااق عاا لؿ الػقزياا ء إم و 1922كظرياا  الؽااقاكتؿ  رحاا  عاا م  (2)

هاؿ كظريا  يف الػقزيا ء الحديثا  بج كاا أ، و تعترب هذه الـظري  (م كس ب كؽ)

 ..(ٔيـشت يـ)كظري  الـساق  
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عرفـا  إمريـ ك مً  ففاق  الء مساتحقؾ، وهاذا ٓ يعـال أكـا  متاك 

معرف  ك مؾا  أن الشالء أخار لاقس  -الؿقوع مث -أحد إمريـ 

بااؾ هااق مقجااقد لؽــاا   -كؿقاا  الحركاا  مااثً  ومااـ ذلااؽ -مقجااقًدا 

-عاا جزيـ وساااـظؾ عاا جزيـ عاااـ معرفتااف، وذلاااؽ ٕن دسااا تقر 

الػقزي ء هذه = حدود معرفتـا  الؿ ديا  التال هبا  كستؽشاػ  -ققاكقـ

، (1)لـ  مـ سااقؾ ما دي غقرها  الظقاهر الؿقجقدة يف الؽقن، ولقس

فؼااقاكقـ الػقزياا ء إس سااق  تؿـااع أي عاا لٍِؿ مفؿاا  ك كاا  ظروفااف أو 

إمؽ كق تف مث لق  مـ الحصقل عؾك معؾقم ت ممكادة بشاؽؾ يؼقـال. 

فؿ  يؼقم بؼق سف يشتؿؾ بشؽؾ  اقعال عؾاك مؼادار ماـ عادم الدقا  

ف عؾك ٕكف ق كقن  اقعل. وهق م  يعـل عدم قدرت :يؿؽـف تج وزه ٓ

بدق  متـ هق ، فسقظؾ هـ ك كسا  ولاق  التـام بحرك  إ ق ء مستؼاً  

اغقرة مـ عدم التلكد. ف لػقزي ء عؾؿ ٓ يؿؽـاف أن يعطقـا  أكثار ماـ 

تـامات إحص ئق  فؼط. ومعـك هاذا الؿاادأ أكاف مفؿا  كا ن اإلحؽا م 

وتطقير وس ئؾـ  يف الؼق س فؾـ يؿؽــ  ذلؽ مـ التقاؾ إلك معرفا  

 .  (2)لؾطاقع  مـ حقلـ ك مؾ  

                                           
(1)           https://www.theguardian.com/science/2013/nov/10/what-is-

heisenbergs-uncertainty-principle  

(2)   Mandelshtam   ،Leonid ؛Tamm ،Igor (1945) ،"The uncertainty relation between 

energy and time in nonrelativistic quantum mechanics" ،Izv. Akad. Nauk SSSR 

(ser. Fiz.) ،9: 122–128. English translation: J. Phys. (USSR) 9, 249–254 (1945.) 

https://www.theguardian.com/science/2013/nov/10/what-is-heisenbergs-uncertainty-principle
https://www.theguardian.com/science/2013/nov/10/what-is-heisenbergs-uncertainty-principle
https://www.theguardian.com/science/2013/nov/10/what-is-heisenbergs-uncertainty-principle
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إًذا لديـ  ققاكقـ تحؽاؿ ع لؿـا ، لؽـفا  محادودة وكتعارف عؾاك 

الع لؿ ماـ خ لفا ..! وعؾقاف فساتظؾ معرفتـا  الؿعتؿادة عؾاك هاذه 

الؼقاكقـ محدودة بحدوده  = الحؼقؼ  الؽ مؾ  لؽل كعؾؿف  تتققاػ 

عؾك  لء آخر خ رج عـ حدود ع لؿـ  الذي كقجاد فقاف، متجا وًزا 

ف وإ  ره الؿحدود، ومـ ُهـ  كستـتل أن ُهـ ك مص در ُأخارى لؼقاكقـ

لؾؿعرف  غقر العؾؿ الطاقعال، والعؾاؿ الطاقعال أحاد هاذه الؿصا در 

لؽـف لقس الؿصدر القحقد لتؽقيـ الحؼا ئؼ، وماـ هاذه الؿصا در  

وب لتاا لل فح جتـاا   ،(1).إلااخ.الحااس والعؼااؾ والـؼااؾ والتجرباا ،

ري: حتااك تؽتؿااؾ لااديـ  لؿصاا در الؿعرفاا  إخاارى هااق أماار واارو

الصااقرة وكصااؾ إلااك الحؼقؼاا  الؿطؾقباا ، والقاااقل إلااك إج باا  

 إس ؾ  إخرى التل عجز عـف  العؾؿ التجريال.

كقاػ تساؼط  :جريال يس عدك  بؼقة يف أس ؾ  كقػف لعؾؿ الت 

. لؽـااف ٓ يسااتطقع .إ ااق ء عؾااك إرض؟ كقااػ تعؿااؾ آلاا  ماا ؟

  الغ ئقا  القجقديا ، لؿا ذا كحاـ اإلج ب  عـ أس ؾ  لؿ ذا، أو إسا ؾ

 .هـ ؟ لؿ ذا خؾؼ الؽقن؟ م  الغرض مـ ُاـع آل  م ؟...إلخ

 

           

                                           
  مح ورة الشقخ عاداهلل العجقري )مدخؾ لػفؿ كظري  الؿعرف ( (1)

                     https://www.youtube.com/watch?v=cfUwlQqJ3eA      

https://www.youtube.com/watch?v=cfUwlQqJ3eA
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 ل(:جو ل)ُمزاـال

يؼقم الػؽر الؿ دي عؾك مؼدما  أس ساق  = افارتاض أن هاذا الؽاقن 

يؿؽـ تػسقر وجقده بؿجؿقع  مـ الؼقاكقـ الؿ دي ، وهاذا أمار مـا قض 

 (Gödel Incompleteness Theorem)ل آكتؿا لؿربهـا  )جاقدل( لعادم 

ـُص مربهـ  )جقدل( عؾك أكف م  مـ كظ م ري وق يت متـ سؼ إٓ "  وت

ويتضؿـ عؾك إقؾ عا رة ري وق  واحدة احقح  ٓ يؿؽـ برهـا  

اااحتف . وهااق ماا  يعـاال عاادم وجااقد كظاا م ري واال ك مااؾ إذا كاا ن 

يؿؽاـ إثا  ا  ماـ  متـ سًؼ ، فلي كظري  ستحتقي دائًؿ  عؾك أ ق َء ٓ

، ففاال تثااا  أن أي كظاا م )الري وااق ت، (1)"داخااؾ الـظرياا  ذا اا 

..إلخ( ٓ يؿؽاـ أن يثاا  ماـ داخؾاف وٓ يساتطقع .الػقزي ء، الؽقن

أن يؽقن ق ئًؿ  بذاتف، وٓ يؽتؿاؾ ساقى ب كتسا بف لغقاره، ففاق دائًؿا  

  ..يػتؼر إلك كؼط  خ رجف يستؿد مـفا  ااحتف
 
تخارج  ب لتا لل فؾؽال

  ؿااقذج عؾؿاال اااحقم لؾؽااقن فاانن وجااقد ماامثر خاا رجل )أيبـ

خ رج حدود الؽقن( هق أمر وروري، وب لت لل فؿربهـا  )جاقدل(  

ااادت لـااا  قصاااقر الؿاااـفل العؾؿااال التجرياااال وعااادم آكتػااا ء  أكَّ

 .  (2)الذايت

                                           
(1)                                 Miskatonic University Press: Gödel's Incompleteness Theorem, Last 

modified: 14 January 2014. [https://www.miskatonic.org/godel.html] 

(2)                https://www.perrymarshall.com/articles/religion/godels-incompleteness- 

theorem/ 

https://www.perrymarshall.com/articles/religion/godels-incompleteness-


لا ةةةاإلحلل الةةةج  015 

ل:كونلحميو ل

مـذ بداي  الؼرن العشريـ وحتك لحظتـ  هذه وإدل  تزداد يقًما  

  دياا  الؽااقن وبدايتااف، فاا لؽقن محاادود زم كق اابعااد آخاار عؾااك محدو

تشقر كؾ "ويمكد هذا الع لؿ الػقزي ئل )بقل ديػقز ( ق ئً    ، ومؽ كق  

الدٓئؾ إًذا إلك  كقن لاف عؿار زمـال محادود أتاك لؾقجاقد يف زماـ 

محاادد، ويتسااؿ ب لـشاا ط، ولؽـااف محااتٌؿ عؾقااف يف الـف ياا  باا لؿقت 

 .  (1)"ؾالحراري يف مرحؾ  معقـ  يف الؿستؼا

ويرتتااا عؾااك محدودياا  الؽااقن قصااقر اإلكساا ن عااـ اماات ك 

 ريؼ  عؾؿق  تجرياق  تؿؽـف مـ اإلج با  عاـ سامال ما ذا كا ن قااؾ 

الؽااقن؟ أو ماا ذا يقجااد خاا رج الؽااقن؟ فاا لعؾقم التجرياقاا  تتعطااؾ 

حقااة تـفاا ر الؼااقاكقـ ، (2)خاا رج كطاا ق حاادود الؽااقن الزمؽ كقاا 

ؿؽـفاا  أن تتع مااؾ مااع الحؼاا ئؼ الػقزي ئقاا  عـااد بداياا  الؽااقن وٓ ي

الؿطؾؼااا ، ويصاااام إدراك القجاااقد بشاااؽؾ حؼقؼااال بـااا ء عؾاااك 

الؿعطقااا ت التجرياقااا  فؼاااط = أمااار مساااتحقؾ، فااا لعؾؿ التجرياااال 

محدود بحدود الؽاقن الزمؽ كقا  وٓ يؿؽـاف تج وزها ، وآعتؿا د 

يف معرفاا  الحؼاا ئؼ الؽؾقاا  أماار ياامدي إلااك قصااقر  -وحااده-عؾقااف 

ل ف لؿـظقمااا  الؽقكقاا  ٓ يؿؽاااـ أن ُتػسااار ماااـ و ب لتااا ل معااريف...

                                           
(1)           Paul Davies (1994). The last three minutes: Conjectures about the Ultimate 

 Fate of the Universe. Basic Books. p.18. 

الزمؽ ن  مصطؾم فقزي ئل مـحقت ماـ كؾؿتال الزما ن والؿؽا ن، وُيؼصاد باف  (2)

 .الػض ء رب عل إبع د
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داخؾفا ، و ارط ااح  مع رفـا  = أن يؽاقن معقا ر الؿعرفا  خاا رج 

 اإل  ر الزمؽ ين لؾؽقن.

ل:اللتعا ضلهينيلاليينلوالعؾمل

ُيعاا رض  -التجريااال-كثقااًرا ماا  ياادعل الؿؾحاادون أن العؾااؿ 

الديـ، بؾ وقد يتعجاا الااعض ماـ تؿساؽ الؿارء بديـاف واكشاغ لف 

.! ولااذا ففااؿ ياادعقن إلااك آقتصاا ر عؾقااف كؿصاادر .ؾؿ يف آنباا لع

معريف وحقد، لؽـ هذا أمر كػسل ب لؿؼ م إول وٓ وجاقد حؼقؼال 

يف  (لقراكس كاراوس)لف يف القاقع،  ويعرتف بذلؽ الؿؾحد الشفقر 

اإلساا م   والتاال ك كاا  بعـااقان (حؿاازة تزورتاازتس)مـ ظرتااف مااع 

 واإللح د  أيفؿ  أكثر عؼ كق ، ق ئً  

العؾؿ ٓ يتطؾاا اإللحا د، والادلقؾ عؾاك ذلاؽ تجرياال وأكا  " 

أؤماـ ب لادلقؾ التجرياال، لادي زماا ء عؾؿا ء وهاؿ غقار مؾحااديـ، 

وبؿ  أهناؿ عؾؿا ء مؿتا زيـ وغقار مؾحاديـ، هاذا يعـال أن العؾاؿ ٓ 

 .(1)"يتطؾا اإللح د

لؾاديـ الحاؼ عؾاك مار    رًوا  يقًمافؾؿ يؽـ العؾؿ الصاحقم مع

إزماا ن، والحضاا رة اإلساا مق  وتػققفاا  العؾؿاال والثؼاا يف لؿاادة 

قرون هل خقر  ا هد عؾاك هاذا، فؾاؿ يؽاـ لؾعارب يقًما  ققؿا  باقـ 

الاارئقس لتؼاادم  سااااالإمااؿ إٓ بعااد اإلساا م، وكاا ن حضاا رات 

الؿسؾؿقـ هق تؿسؽفؿ باديـفؿ الاذي يادعقهؿ لؾتؼادم الحضا ري 

بعاد أن  خؾػ الؿساؾؿقن عاـ ركاا الحضا رة إٓ، وم  توالروحل

                                           
(1)       https://www.youtube.com/watch?v=6cbEKmuEwr0&feature=youtu.be     
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تخؾػقا عـ التؿساؽ باديـفؿ كؿا  يـاغال، فا لعؾؿ الصاحقم يصاػ 

الؽقن الذي خؾؼف اهلل، والديـ الحؼ ٓبد أن يؽاقن ماـ عـاد خا لؼ 

الؽااقن، وٓ يؿؽااـ أن يؽااقن الؿصاادر واحااًدا ويقجااد تعاا رض 

عاـ بقـفؿ ، فؽاؾ اكتشا ف عؾؿال جدياد عاا رة عاـ كشاػ إوا يف 

إذا درسا  العؾاؿ با لعؿؼ  الـظا م الاذي وواعف اهلل يف كقكاف، وإكاؽ

 .(1)الؽ يف.. فسُقجاُِرك ذلؽ عؾك اإليؿ ن ب إللف

ويؾخص ع ق  العؾؿ ب لديـ الع لؿ الػقزي ئل )ما كس ب كاؽ( 

ممسس مقؽ كقؽا  الؽاقاكتؿ وح ااؾ عؾاك كقباؾ يف الػقزيا ء وأحاد 

 أكرب عؾؿ ء الؼرن العشريـ ق ئً  

ُيؿؽـ أن ُيقجد أبًدا أي تع رض بقـ الديـ والِعؾؿ، بؾ كاؾ ٓ  "

مِـفؿ  ُمؽؿاٌؾ لمخار، وأعتؼاد أن أي  اخص جا د واا دق ُيادرك 

هااذا، فلكاا  أعتؼااد أن العـصاار اإليؿاا ين يف  اقعتااف يجااا أن يؽااقن 

  إذا تؽ تػاا  كااؾ قااقى كػااس اإلكساا ن يف تااقازن   وراسااخً معروًفاا

الصادف  أن أعظاؿ الؿػؽاريـ  قـ، ويف الحؼقؼ  لقس مِاـوتـ سؼ ت مَّ 

 .(2)"يف كؾ العصقر ك كقا كػقًس  ذات إيؿ ن عؿقؼ

 .(3)واؾك اهلل عؾك كاقـ  محؿد وآلف واحاف وسؾؿ

 

                                           
ع الؿاتؼـ  دٓٓت الػقزيا ء عؾاك وجاقد الخا لؼ، الصاـمصطػك كصار قاديم،  (1)

 .283 -282م. ص.2217مركز دٓئؾ، الري ض، 

(2)          Planck, Max Karl Ernst Ludwig. (1932).Where is Science Going? (pp. 168). 

 New York, NY: W. W. Norton & Company, Inc 

 إعداد  مصطػك كصر قديم. (3)



 

 

 

 

َِْبَياِء َوَوزَثِتِهى؟ ٍُ ِبَحاَجٍت ِإَنى اأَل ََْح   َهم 
 

ل لؽثقاار مااـ  أوااحك اإلعاا م الجديااد يف زمــاا  الؿعؾ ااؿ إوَّ

ًح  لفا  ساقاًء يف  رائم الؿجتؿع، فليـؿ  قؾَّ  ا  الـظر وجدت متصاػ 

إجفاازة الؿحؿقلاا  )الجااقال( أو غقرهاا ، ففااذا يشاا هد كصااقح  

أرسؾف  فا ن، وذاك يؼارأ مؼ لا  كتافا  عا ن، وآخار يؼؾ اا ااقًرا، 

 ورابع يرد  عؾك قضق ، وهؽذا.

َـّ  لؿ تؽـ هاذه الؼضاقَّ  ذا با ل لـساتػتم هبا  ورقا  عؾؿقا ، ولؽا

ريـ والؿعؾ ؿاقـ أن هاذه الؿقاقاع إمر الذي أرهَؼ ا لؿرب قـ والؿػؽ 

يـ وتـؼض الؼاقؿ  غدت مـاًع  لاة   اف ت وأفؽ ر وآراء تـ قض الد 

وتخؾخااؾ إعااراف، ومااـ تؾااؽ إفؽاا ر التاال تاالثَّر هباا  كثقاار مااـ 

ؿ بؿقااراثفؿ، وآزدراء  الشاا ب القااقم، التزهقااد يف إكاقاا ء، والااتفؽ 

م الغرب يف الصـ ع  والتؽـقلقجق ، والسقر بقرثتفؿ، وآكاف ر بتؼد  

وراءهاااؿ تؼؾقاااًدا أعؿاااك يف كاااؾ  ااا قن الحقااا ة!! فصااا ر إولاااقن 

َـّ ماـفؿ أن ٓ ح جا   َـّ ماـ ظا ُيستدبرون وأخرون ُيستؼاؾقن! وظا

م كؿ  يزعؿقن!  إلك إكاق ء يف عصر التؽـقلقجق  والتؼد 

ـاااقة، ك كاا  هااذه القرقاا  لاقاا ن افتؼاا ر الاشاار إلااك ال ومةةنلاـةةا

وورور   لحق ة الاشري  وإٓ ُ ؿسقا مـ القجقد، مع التؾؿقم إلاك 

  لء مـ أدوارهؿ العظقؿ  التل ٓ يؿؽـ أن يؼقم هب  غقرهؿ.
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لحؼقؼالادشؽؾا.ل

ب لتشااؽقؽ يف ح جاا  الاشااري  إلااك الـاااقة وإلااك  يشااغ ا كثقااٌر 

 
 
 يؿؽــاا  القااقم آسااتغـ ء عـااف، يف قااديؿٌ  إكاقاا ء، وأكااف أماار تاا ريخل

وق  لؿع فقف كجؿ العؾؿ التجريال والصـ عل لدى الغرب، وكعؼاقا 

كعاا ق الغرباا ن أن ٓ ح جاا  لفااؿ إلااك إكاقاا ء وٓ إلااك الااقحل بعااد 

 كقؾفؿ حػـ  مـ أسرار الؽقن عـ  ريؼ العؾؿ التجريال!!

 ، فؽاا ن لااذلؽ ؽ يف وساا ئؾ اإلعاا م وااخ  قا قااقلفؿ ذلااووااخ  

مفؿ الصااـ عل، وهااذا أثااره عؾااك بعااض الؿسااؾؿقـ الؿـافااريـ بت ؼااد 

َّا س إٓ أن  ح بف بعاض ال التلث ر ح اٌؾ لدى كثقر، وهق وإن لؿ يصر 

باؾ وآزدراء هبا  فضاً   ،واقع حق  ؿ وُبعدهؿ عـ مقاراث إكاقا ء

ؽقـ، ومع روااتفؿ لؽااؾ  عاـ إغااراقفؿ يف الخضااقع ٕقاقال الؿشااؽ 

ا  بخارب   ٓ يساتط ع القااقل إلاك مثؾاف إٓ لء ب لعؼؾ وإن ك ن مؿَّ

خـ الؽاا مـ يف الـػااقس، فلوااحك  الـاااقة= ُياارتجؿ عااـ هااذا الاادَّ

التسؾقؿ لؼقل ع لؿ الطاقعا  عؼؾـا ، وغادا التساؾقؿ لؼاقل اهلل تعا لك 

، وهؽااذا باادأ التساا ؤل يطػااق عؾااك تخؾًػاا  ورجعقاا ً  ملسو هيلع هللا ىلصورسااقلف 

 هل كحن بحاجة إلى إكبقاء؟العؼقل وإذه ن، 

لاللالـبوةلمسللالعاضػقالافساضقالف س ؟

قاااؾ كااؾ  االء ٓ بااد أن كااققـ باالن اإليؿاا ن باا لـاقة قاا ئؿ عؾااك 

أسااس عؼؾقاا  وأدلاا  مـطؼقاا ، ولااقس هااق مجاارد دعااقى ع  ػقاا  أو 

مش عر روحق  أو مسلل  افرتاوق ، وإكؿ  هل قضق  مـاثؼ  عـ قضق  
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وروري  بدهق ، وهل اإليؿا ن ب لخا لؼ سااح كف، فؿاـ أقارَّ بقجاقد 

ة  رًدا وعؽًسا  وإٓ كا ن متـ قًضا  يف الخ لؼ، ٓ بد وأن يسؾ ؿ ب لـاق

 عؼؾف متؼؾًا  يف تػؽقره. 

فنيؿ كـاا  باا هلل تعاا لك واااػ تف وكؿ لااف يااركـ إلااك  ااقد  اا مخ، 

وأدل  متـقع  متض فرة يف العؼقل والػطر وأف ق وإكػس: كدلقؾ 

الخؾااااؼ واإليجاااا د ودلقااااؾ اإلتؼاااا ن واإلحؽاااا م وأدلاااا  الػطاااارة 

ػطرياا  أيًضاا  والؼااقؿ إخ ققاا  ك لؿؼاادم ت الػطرياا  والغرائااز ال

، وإذا ك ك  مسالل  الـااقة معتؿادة عؾاك اإليؿا ن (1)واإلرادة الغ ئق 

 ففل يؿؽن مـاقاة الؿالحدة يف ماللة الـبوة؟بقجقد اهلل تع لك، 

السؾَّؿ الصحقم لؾـؼ ش والتحا ور هاق  ارح مسالل  وجاقد اهلل 

، ف لؼضاااق  إس ساااق  الجقهريااا  التااال عؾقفااا  ُتاـااا ًٓ ك الؼضااا ي  أوَّ

إخرى هل إثا ت وجقد اهلل تع لك وربقبقتاف، ثاؿ يتػارع بعاد ذلاؽ 

                                           
(، ول ساتزادة عاـ أدلا  3/323ض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقا  )يـظر  درء تع ر (1)

وجقد اهلل يـظر  مؼ ٓت أدلا  وجاقد اهلل الصا درة عاـ مركاز ساؾػ لؾاحاقث 

   /http://salafcenter.org/522والداراس ت: ك لؿؼدم ت إولق   

 /http://salafcenter.org/639 والغرائز  

 /http://salafcenter.org/548  والـزع  إخ قق  

 /http://salafcenter.org/647 واإلرادة الغ ئق   

 /http://salafcenter.org/683 واإلرادة الحرة  

http://salafcenter.org/522/
http://salafcenter.org/639/
http://salafcenter.org/548/
http://salafcenter.org/647/
http://salafcenter.org/683/
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الحاادية عااـ الـاااقة والرسااؾ وغقاار ذلااؽ مااـ الؼضاا ي  الديـقاا : 

كؿا  يؼاقل  "مـ لاؿ يعارتف بالمر اهلل لاؿ يعارتف با لـاقة قاط" ٕن

-رمحه اهلل اعاه  اا-الغزالل 
الؽا م يف الـااقة فارع عؾاك "ذلاؽ أن  :(1)

لتاال تقجااا فعااؾ ماا  تؼتضااقف الحؽؿاا  ويؿتـااع ماا  إثااا ت الحؽؿاا  ا

-رمحه اهلل اعاه  اا-كؿا  يؼاقل اباـ تقؿقا   "تـػقف
ر عؾؿا ء (2) ، وقاد حارَّ

رمحه اهلل اا-اإلس م هذه الؿسلل  مذ قرون، يؼاقل اإلما م الؿا وردي 

، (3)"ٓ يصم التعاد باعث  الرساؾ إٓ بعاد معرفا  الؿرِساؾ "  -عا  

يـاغال لاؽ أن تعارف أن  " - اعاه  ارمحه اهللا-ويؼقل اإلم م الؼر ال 

الؿعجزة ٓ تؽاقن دلاق  إٓ يف حاؼ ماـ َعؾاؿ وجاقد الاا ري تعا لك 

وأكااف قاا در عاا لؿ مريااد مقاااقف بصااػ ت الؽؿاا ل حتااك يتاالتك مـااف 

اإلرس ل والتصديؼ والتؽؾقػ، وإذا لؿ يعارف الـا ظر هاذه إماقر 

بلدلااا  عؼؾقااا  لاااؿ يعااارف الؿعجااازة ولاااؿ يػاااده العؾاااؿ ب لتصاااديؼ 

 .(4)"ـاللؾ

، إذن اإليؿاا ن باا لـاقة فاارع عااـ اإليؿاا ن باا هلل وبحؽؿتااف 

                                           
 (.134مع رج الؼدس )ص  (1)

 .(2/917الـاقات ) (2)

 (.9أع م الـاقة لؾؿ وردي )ص (3)

 (.239اإلع م بؿ  يف ديـ الـص رى مـ إوه م لؾؼر ال )ص  (4)



 

 

ِبَقاِءلَوَو َثِتِفم؟ ُنلهِيَ اَجٍالإىَِللاأَلكأل  022لَاللَك أل

لوتوضقحلذلك:

ن  أنَّ َمـ آمـ بقجقد اهلل  وَخْؾِؼاف الؽاقن، وَوااطِف كاؾ مؽاق 

ٓ باد وأن ُيؼارَّ بؼدرتاف الؿطؾؼا  وإرادتاف التال ٓ  (1)فقف واًط  دققًؼا 

 ۀ ۀ   ڻ ڻ﴿ففاق سااح كف  ُمؿسؽ لف ، وحؽؿتف الا لغا  

 .[4-1إعؾك ] ﴾   ے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ   ہ ہ

وحقـ ااٍذ فاا  ماا كع يؿـااع مااـ إمؽ كقاا  الـاااقة مااـ حقااة قدرتااف 

ساح كف، كقػ وهاق الاذي خؾاؼ الساؿ وات وإرض وماـ فقفؿا ، 

ًٓ أو يـا    َئ أحًدا مـ خؾؼف؟!ألقس بؼ در عؾك أن ُيرسؾ َرسق

: إذ ٓ يستؼقؿ لدى مـ جف  حؽؿتف  م كع ٓأيًض  و

 ے ے﴿ء أن يؽقن خؾؼ هذا الؽقن عاًث  أو لعًا ، الُحؽؿ 

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

، بؾ [116، 115الؿممـقن ] ﴾     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

َّٓ يؽقن هذا الصـع الؿتؼـ إٓ لحؽؿ  وغ ي   الحؽؿ  تؼتضل أ

ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿  كؿ  أخرب اهلل تع لك :كاقؾ 

، ا دتف ، وهذه الغ ي  الشريػ  هل ع[38]الدخ ن   ﴾جب حب
 ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ق ل تع لك 

                                           
لؾاحااقث ( الصاا در عااـ مركااز سااؾػ مـ سااا لؾحقاا ةيـظاار  مؼاا ل )كااقن  (1)

 .، وقد ساؼ يف هذه الؿجؿقع والدراس ت
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، وتؾؽ هل أكاؾ غ ي  وأكؿؾ ع ق  بقـ الخ لؼ [56الذاري ت ]

 .(1)ومخؾقققف

لولؽن،لكقفلالسبقللإىللأنليعرفلاإلكسانلادهلالغايا؟!ل

وسامال   ،يف واقع إمر الاحة عـ الغ يا  ماـ وجاقد اإلكسا ن

لااـػس الاشااري  لؿاا ذا كحااـ هـاا ؟ مااـ أكثاار إساا ؾ  إلح ًحاا  عؾااك ا

الشااغقف  باا ٓ  ع والاحااة عااـ الغ ياا ت، ولط لؿاا  أ ااغؾ هااذا 

اريـ، وكا ن الاحاة يف هاذه الؼضاق   ق الؿػؽ  السمال الػ ساػ  وأرَّ

ولؽرن هرل لؾؼردرات الباررية عؾك قدم وس ق ماذ م ياقـ الساـقـ، 

 الؿحدودة إدراو هذه الغاية بـػافا؟

قدراتاف محادودة  ُيؽ بر بعض الـ س يف هذه الؿساؾَّؿ  ويف كاقن

بااؾ ويف حاادود وااقؼ ، عجًااا !! ألقساا  أدوات اإلكساا ن الؿعرفقاا  

محاادودة؟ ألااقس سااؿعف محاادوًدا؟ ففااق ٓ يسااؿع إٓ يف الؿاادى 

الؿسااؿقح لااف بااذلؽ، ثااؿ متااك كاا ن بصااُره خ رًقاا  لقاادرك بااف كااؾ 

الؿاصااارات؟ باااؾ اإلكسااا ن ٓ يااارى باصاااره إٓ يف حااادود واااقؼ  

العؼؾ الاشري الؿحادود، كعاؿ وبشروط معروف ، والح ل كػسف مع 

فعؼااؾ اإلكساا ن محاادود ب لؿجاا ل الااذي ُووااع لااف ٓ يتجاا وزه، 

والقلقج ب لعؼؾ إلك إعؿا ق التال لاؿ ُيخؾاؼ لفا  يغرقاف يف أماقاج 

                                           
در عاـ مركاز ( والصا ؟!عـا  فؾاؿ يلمركا  بعا دتاف ق ا كا ن اهلل غـيـظر  مؼ ل )إذا  (1)

 ، وهق الؿؼ ل ال حؼ يف هذه الؿجؿقع .سؾػ لؾاحقث والدراس ت



 

 

ِبَقاِءلَوَو َثِتِفم؟ ُنلهِيَ اَجٍالإىَِللاأَلكأل  024لَاللَك أل

الخرافاا ت والشااعقذات، فاانذا ك كاا  قاادرات اإلكساا ن ومؾؽ تااف 

ر القاقم ما  يـؼضاف غاًدا، فؽقاػ لاف أن ُيادرك بـػساف  محدودة، ويؼار 

 قهري  مطؾؼ  مثؾ غ ي  وجقده وغ ي  خؾؼ الخؾؼ؟قضق  ج

اإلكس ن بلدواتف الؿعرفق  ٓ يستطقع القاقل لفاذه الغ يا   ؛إذن

َـّ  م العؾؿ التجرياال وظا َّ س الققم ُفتِـ بتؼد  وإدراكف ، ولؽـ بعض ال

كتا حاة،  ق در عؾك تج وز هذه الؿسلل ، ولذا مـا الؿشاروع هـا  أن أكف

 أدواٍت مطؾؼة أم هو أخر محدود أيً ا؟ هل العؾم التجريبي يؿؾك

يف واقااع إماار ٓ بااد أن يعاارتف أرباا ب العؾااؿ التجريااال أن 

عؾؿفؿ كؽؾ العؾقم لف حدود يؼاػ عـاده ، والاحاة يف الغ يا  ماـ 

وجقد اإلكسا ن لقسا  يف إ ا ر دراسا تف: إذ العؾاؿ التجرياال ُيعـاك 

ر، لؽاـ لاقس بدراس  الظقاهر الؽقكق  وتػسقره  وفًؼ  لتؾؽ الظاقاه

مـ  لكف الاحة يف إس ؾ  القجقدي  الؽاربى الشافقرة، والتال ماـ 

أهؿف  سمال  لؿ ذا كحـ هـا ؟ وما  الغ يا  ماـ وجقدكا ؟ وإلاك أياـ 

 الؿصقر؟

ف لعؾؿ التجريال ٓ يستطقع أن يخقض يف كاؾ مسالل  وإكؿا  لاف 

كط ق ياحة فقف، والخروج عاـ ذلاؽ الـطا ق ُيعاد خاًطا  وخَطاً ، 

يف كثقر مـ الؼض ي  يحتا ج إلاك غقاره وٓ يؿؽـاف آكتػا ء  ولذا ففق

 كؿاا  –قااقاكقـ الػقزياا ء  "بـػسااف، يؼااقل )جااقن بقلؽقـجفااقرن(  

 الااذايت، آكتػاا ء سااؿ  تؿؾااؽ ٓ – الحديثاا  الػقزياا ء عـفاا  تعاارف
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 أعؾاك لؿستقى لؾح ج  بعده  لؿ  تشقر أهن  «ب ٕخص» يادو ولؽـ

 .(1)"القوقح مـ وأعؿؼ

 افاف محادودً ؽ تاف وأدواتاف العؾؿقا  ومع رؾَ إلكسا ن بؿَ وإذا ك ن ا

 فؿن أين له أن ُيدرو غاية وجوده؟، اق ارً 

ل: الئللاالفتؼا لإىللالـبوةل

لقس مـ الحؽؿ  والعدل أن ُيرتك اإلكسا ن وأدواتاف الؿحادودة 

لقتقف يف بقداء ق حؾا ، ويصا رَع أراء الؿتشاعا  وإهاقاء الؿتـا فرة 

اف عؾاك والعؼقل الؿتع رك   بحًث  عـ قطرة م ء ُتروي تس ؤٓتف، وتدل 

 غ ي  وجقده.

روري أن يؽاقن لإلكسا ن مصادٌر لتعؾقؿاف هاذه الغ يا   فؿـ الضَّ

التل ُخؾؼ لف ، مصدٌر يتصػ بشاؿقل العؾاؿ وإح  تاف وعادم تالثره 

ب لظروف وإهقاء والؿققل، ولقس  هذه الصػ ت الؿطؾؼا  إٓ هلل 

، فؽاا ن ٓ بااد مااـ [11 الشااقرى] ﴾ ٿ ٿ ٺ﴿تعاا لك الااذي 

التقااؾ بقـ اهلل واإلكس ن، وذلاؽ عاـ  رياؼ رساٍؾ يصاطػقفؿ اهلل 

 ،تع لك مـ الاشاِر أكػسافؿ: لقؽقكاقا أقارب ل ساتقع ب والتصاديؼ

ولُقؿث ؾقا الـؿقذج إرقك لتؾؽ الغ يا  والؼادوة إمثاؾ يف قصاده ، 

                                           
  (، ويـظاار  مؼاا ل281كؼااً  عااـ  الصااـع الؿااتؼـ لؿصااطػك كصاار قااديم )ص (1) 

، وهاق الص در عـ مركز ساؾػ لؾاحاقث والدراسا ت ،تجريالقصقر العؾؿ ال

 .الؿؼ ل الس بؼ يف هذه الؿجؿقع 



 

 

ِبَقاِءلَوَو َثِتِفم؟ ُنلهِيَ اَجٍالإىَِللاأَلكأل  026لَاللَك أل

 فالـبوة إذن  رورة إكااكقة ٓ مـاص لؾبار طـفا.

وماـ جفا  أخارى ٓ يـؽار أحاد أن اإلكسا ن ُمق از  هذا مـ جف ،

عـ غقره مـ الؿخؾقق ت بتسخقر الساؿ وات وإرض وما  بقـفؿا  

ااق دة يف الؽااقن، وُهق االت لااف إرض  لااف وأعطقاا  لااف الخ فاا  والس 

م بحؿؾااف يف الاا رب والاحاار، يعؿرهاا  ويشااق د فقفاا  الحضاا رات، وُكاار 

يصرح  يف العؼرل أن ُيعتـرى أوَ وأعدل ِخؾؼ ،  وَخؾؼف عؾك أكؿؾ اقرة

 به يف كل لؾك إمور، ثم ٓ ُيعتـى بنبالغه غاية وجوده؟!

 ،غ يا  إيجا دهؿ يف إرض  بد إذن مـ  ريؼ  يااؾ غفؿ اهلل هباف 

 وتؾؽؿ هل الـاقة.

 ﴾ ڱ ڳ ڳ﴿ولـااااا  يف الصاااااـ ع ت الحديثااااا  مَثاااااؾ، 

  اكظار إلاك أي  مصاـقع  ا   القاقم، أٓ تارى كاؾ اا كع [62الـحؾ ]

يرفااؼ اااـعتف بااا)كت لقج( أو  االء ُيقواام غ ياا  ذلااؽ الؿصااـقع 

فراهلل سربحاكه أولرى و ريؼ  عؿؾف، وُيعترب ذلؽ كقع كؿا ل لؾصا كع، 

 .بفذا الؽؿا 

رك ه يؼقل ابـ تقؿق    الرس ل  وروري  "  $ويف هذا الذي قرَّ

لؾعا د ٓ بد لفؿ مـف ، وح جتفؿ إلقف  فقق ح جتفؿ إلك كؾ  لء، 

لع لؿ وكقره وحق تف، فلي ا ح لؾع لؿ إذا عدم والرس ل  روح ا

الروح والحق ة والـقر؟ والدكق  مظؾؿ  مؾعقك  إٓ م   ؾع  عؾقف 

وكذلك العبد ما لم لاري يف قؾبه شؿس الرسالة  ؿس الرس ل ، 
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، ق ل ويـاله من حقالفا وروحفا ففو يف ضؾؿة، وهو من إموات

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿تع لك  

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

، ففذا واػ الؿممـ ك ن مقت  يف [122إكع م ] ﴾   ۓ ے

ظؾؿ  الجفؾ فلحق ه اهلل بروح الرس ل  وكقر اإليؿ ن وجعؾ لف كقرا 

يؿشل بف يف الـ س. وأم  الؽ فر فؿق  الؼؾا يف الظؾؿ ت... 

اهلل سبحاكه جعل الرسل وسالط بقـه وبقن طباده يف لعريػفم ما  فنن

ا ي رهم ولؽؿقل ما يصؾحفم يف معاشفم ومعادهم يـػعفم وم

وبعثوا جؿقعا بالدطوة إلى اهلل ولعريف الطريق الؿوصل إلقه وبقان 

أن الديـ يـاـل عؾك ث ث   $ثؿ ذكر ، "حالفم بعد الوصو  إلقه

وعؾك هذه "أاقل  التقحقد والشرائع والققم أخر ثؿ ق ل  

دة والػ ح مقققف  إاقل الث ث  مدار الخؾؼ وإمر والسع 

عؾقف  وٓ ساقؾ إلك معرفتف  إٓ مـ جف  الرسؾ: فنن العؼؾ ٓ 

يفتدي إلك تػ اقؾف  ومعرف  حؼ ئؼف  وإن ك ن قد يدرك وجف 

ك لؿريض الذي يدرك وجف  :الضرورة إلقف  مـ حقة الجؿؾ 

الح ج  إلك الطا ومـ يداويف وٓ يفتدي إلك تػ اقؾ الؿرض 

العاد إلك الرس ل  أعظؿ بؽثقر مـ  ح ج ُ وتـزيؾ الدواء عؾقف. و

ر بعدم الطاقا مقت ؼدَّ ح ج  الؿريض إلك الطا: فنن آخر م  يُ 

ؾ لؾعاد كقر الرس ل  وحق    م ت قؾاف حُص وأم  إذا لؿ يَ  ،إبدان



 

 

ِبَقاِءلَوَو َثِتِفم؟ ُنلهِيَ اَجٍالإىَِللاأَلكأل  028لَاللَك أل

 ،اا أو  ؼل  ؼ وة ٓ سع دة معف  أبدً رجك الحق ة معف أبدً   ٓ تُ مقتً 

 .(1)"ف  ف ح إٓ ب تا ع الرسقل

والحاجررة إلررى الـبرروة لقاررت مؼتصرررة طؾررى هررذه الؼ ررقة، بررل 

اإلكاان وإن طرل أن طبادة اهلل لعالى غاية وجوده، يحتاج إلى معرفة 

به إلى اهلل  ؟، فؽقف يتم له ذلكالطريؼة والؿـفج والار  الذي ُيؼر 

هـ  يؾاقح لـا  ج كاٌا آخار ماـ جقاكاا آفتؼا ر والح جا  إلاك 

معرفا   إلاك لؾاشار بؼادرا ؿ وعؾاقمفؿ الـاقة والقحل، إذ ٓ سااقؾ

 رق التؼرب إلك اهلل، بؾ ٓ يتحصاؾ ذلاؽ إٓ عاـ  رياؼ إكاقا ء، 

ٓ ساقؾ إلاك الساع دة والػا ح ٓ "  $ويف ذلؽ يؼقل ابـ الؼقؿ 

يف الدكق  وٓ يف أخرة إٓ عؾك أيدي الرسؾ، وٓ ساقؾ إلاك معرفا  

 يـا ل روا  اهلل الطقا والخاقة عؾك التػصقؾ إٓ ماـ جفاتفؿ، وٓ

الات  إٓ عؾاك أياديفؿ، ف لطقاا ماـ إعؿا ل وإقاقال وإخا ق 

لاقس إٓ هااديفؿ وما  جاا ءوا باف، ففااؿ الؿقازان الااراجم الاذي عؾااك 

أققالفؿ وأعؿ لفؿ وأخ قفؿ تقزن إققال وإخا ق وإعؿا ل، 

وبؿت بعتفؿ يتؿقز أهؾ الفدى ماـ أهاؾ الضا ل، ف لضارورة إلاقفؿ 

رة الادن إلك روحف والعقـ إلك كقرها  والاروح إلاك أعظؿ مـ ورو

 .(2)"حق   

                                           
 .(93/ 19) ٓبـ تقؿق  ( مجؿقع الػت وى1)

 (.69/ 1زاد الؿع د يف هدي خقر العا د )( 2)
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را،  واإلكاان وإن ُطؾ م الغاية والؿـفج الذي ياقر به إلرى رب ره كظري،

، وتؽقن عؾاك فاقبؼى مػتؼًرا إلى قدوة يؼتدي بفا ويتعؾ م مـفا واقعق،ا

أكؿؾ الصقر الؿؿؽـ  يف الحق ة الاشري ، ذلؽ أن آقتداء والتلسال 

ـ  لاف غ ريزة بشري ، فتجد اإلكس ن يرث ااػ ت ماـ يخاتؾط باف ويؽا

إذن التؼاادير ك لقالااديـ، والؿعؾاااؿ، والصااديؼ وغقرهؿاا ، فاااـحـ 

  لؼدوة بؾغ  الؽؿ ل يف تحؼقؼ تؾؽ الغ ي  التال ُخؾؼـا  بح ج  م سَّ 

َـّ اهلل عؾقـا  بنرسا لفؿ،  لف ، وهامٓء الؼادوة هاؿ إكاقا ء الاذيـ امات

 .[4الؼؾؿ ] ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿  محؿٍد يف كاقـ    يؼقل 

لادهلاليالئل  :وهيعيلكل 

ركرررا يف كرررالـقن: )خرررالق ومخؾررروي( ، لرررو حؾ ؼـرررا بلكظاركرررا ولػؽ 

ر لاف الساؿ وات وإرض  مخؾقٌق أوجاده خ لؼاف بعاد عادم، وساخَّ

وم  فقفؿ ، وذلؽ الخ لؼ لف الؽؿ ل الؿطؾؼ يف كؾ أسؿ ئف وااػ تف 

 اقع  الع ق  بقـفؿ  إن لؿ تؽاـ وأفع لف، فؼؾ لل بربؽ كقػ تؽقن 

 عاقدي  إول لمخر؟!

وإن   ُ  قؾُ   هؾ هـ ك ع ق  لإلكس ن الؿخؾقق أ رف مـ 

هذه الع ق ؟ ألقس اإلكس ن الؿخؾقق أحقج ما  يؽاقن إلاك التعؾ اؼ 

 !برب ف وخ لؼف؟

فؿرن ففذه الع ق  وروري  ب لـسا  لإلكسا ن، وإذا كا ن كاذلؽ 

 ه العالقة؟ أهو اإلكاان كػاه؟الذي ي   إكظؿة لفذ



 

 

ِبَقاِءلَوَو َثِتِفم؟ ُنلهِيَ اَجٍالإىَِللاأَلكأل  030لَاللَك أل

ي  ساح ن اهلل!! أرأي  يقًم  ماـ إيا م مؾًؽا  ماـ مؾاقك الادكق ، 

الؾؼ ءات بقـفؿ  والجؾاقس يف الؿجؾاس  ومـ هَل  يضُع عاقُده أكظؿ َ 

الؿؾؽاال والؽاا م وآساات ذان والخااروج؟!! أم أن الؿؾااؽ هااق مااـ 

 يحؽؿ يف ذلؽ؟

ل لإلكسا ن وواع أكظؿا  الع قا  بقـاف وباقـ خ لؼاف  وكقػ ُيخقَّ

وهااق ق اااٌر عااـ إدراك الـظاا م إكؿااؾ لع قتااف مااع بـاال جـسااف؟! 

م رأًياا  ثااؿ يااـؼض ماا  كاا ن يااراه باا ٕمس  ر  ااقً   ويؼااق  وكثقااًرا ماا  يؼاار 

ققيًؿ ، فنن ك ن اإلكس ن ع جًزا عـ واط ع قتف بلقراكف ماـ الاشار، 

 فؽقػ َيضاط ع قتف ب هلل؟!

اا  إلااك ا لتعؾ ااؼ بربااف الااذي لااقس يف إذن اإلكساا ن بح جاا  مؾحَّ

القجااقد ع قاا  أكؿااؾ مـفاا  وأ اارف، وإلااك أن يضاااَط لااف خ لؼااف 

، إكظؿ  والؿـ هل لتؾؽ الع ق : ٕكف العؾاقؿ الحؽاقؿ الخاقار 
وصريررق إدراو  رروابط لؾررك العالقررة هررم إكبقرراء والرسررل طؾررقفم 

 الاالم.

و  ٕولؽـ هذه الع ق  الطاقعق  بقـ اإلكس ن وخ لؼف مُ   نْ عرَّ

ر اػقه : ٕنَّ  اإلكس ن لقس كس ئر  يعرتيف  م  يشقهب  ويعؽ 

كف الشفقات الؿخؾقق ت، بؾ هق كثقر الـسق ن كثقر الذهقل وتُ  حر 

ة يتحرك هب ، وأيًض  إبؾقسوالؿققل والـزوات، ويؿؾؽ إرادة ُح   رَّ

وحؾػ وق ل   ،قد أخذ عؾك كػسف العفد عؾك إغقاء بـل آدم

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿
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، ففذه [17، 16إعراف ] ﴾   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

إمقر تتساَّا يف تحريػ اإلكس ن عـ مس ره الطاقعل، وهـ  تلبك 

 بل يرسل اهلل  ،الرحؿ  اإللفق  أن ترتك اإلكس ن وغػؾتف
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 .[054الـااء:] ﴾ڈ

ف مسا  ره ولق أن اإلكس ن لؿ تؽـ فقف تؾؽ الصاػ ت التال تحار 

م  اا  الؿخؾققاا ت لؿاا  احتاا ج إلااك الرسااؾ، ولؽااـ اهلل كاارَّ كحاا ل ع مَّ

ة حاقـ اخت رها ،  اإلكس ن ومقَّزه بقـ خ ئؼف بلن أعط ه اإلرادة الحارَّ

ثاااؿ أرساااؾ إلقاااف الرساااؾ وأكااازل الؽتاااا ياااذكروه باااذلؽ العفاااد 

 .(1)والؿقث ق

ر يف ـ  إلقف  با لتػؽ  هذه اقرة مـ اقر آفتؼ ر إلك الـاقة واؾْ 

ولررو كظركررا مررن جفررة كؿررا  حؽؿررة اهلل ورحؿترره الؿخؾااقق، حاا ل 

 تتجؾ ى لـا صورة أخرى.س

بضااط هاذه  ذلؽ أن الحؽؿ  اإللفق  تؼتضل أن يتػضؾ اهلل 

 الع ق  وتقسقر ساؾف  لؾخؾؼ كؾفؿ.

                                           
ة ووجااا (1)  قد اهلل يف مققاااع مركاااز ساااؾػ لؾاحاااقثيـظااار  مؼااا ل اإلرادة الحااارَّ

 http://salafcenter.org/683                                                        والدراس ت

http://salafcenter.org/683/
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ألقس مـ الؽؿ ل ٕي  َمؾٍِؽ يف إرض إن ك ن محا ا  لؿؿؾقكقاف 

كقف، و ريؼا  الؽا م والتحقا  أن ياق ـ أكظؿ  الع ق  بقـف وبقـ مؿؾق

والجؾااقس والخااروج، وماا  يحااا  مااـ ذلااؽ وماا  يؽااره؟! بااؾ مااـ 

عؾاك ما  يرياد،  أتا عافالحؽؿ  والعدل أن يػعؾ ذلؽ: لقتع مؾ معاف 

 ًٓ ر هق أو  .ويح سافؿ عؾك م  قرَّ

، فااا هلل تعااا لك أولاااك هباااذا  [62الـحاااؾ ] ﴾ ڱ ڳ ڳ﴿

لؾـا س سااؾ محاتاف الؽؿ ل مـ الؿخؾقققـ، فؿـ الحؽؿ  أن يااق ـ 

حتك يؾتزماقا هبا ، وكاذلؽ إماقر التال يؽرهفا   والتؼرب إلقف 

حتااك يتجـاقهاا ، وياااؾغفؿ إي هاا  الااا غ الؿاااقـ، الااذي ٓ يػفؿااف 

 بؾقُدهؿ فض  عـ العؼ ء.

قد ووع هذا الؿـفل وبؾَّغف  ، ف هلل فعً   وهذا م  حصؾ

 ء طؾقفم الاالم، أٓ وهم إكبقاإلقـ  بلقرب القس ئؾ وأكجع الطرق

 ٿ ٺ﴿كؿ  ق ل تع لك   :الذيـ هؿ أرحؿ وأبؾغ وأكصم

 ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿وق ل  ، [33التقب  ]

 ﴾ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 .[128التقب  ]

رحؿرٌة لؾعرالؿقن، وإشرػاٌي طؾرى وهبذا ُكدرك أن إرسا ل الرساؾ 

ة وإٓ فادت الاؿاوات وإر  والؽر ون البارية وحاجتفم الؿؾح 

إن الؿدكقا  ٓ تاديـ ٕي   ئػا  "، يؼقل أبق الحسـ الـادوي  بلسره
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مـ  قائػ الاشر كؿ  تديـ لفذه الط ئػ  الرب كقا ، إهنا  تاديـ لفا  يف 

حق  اا  وبؼ ئفاا ، ويف  ااارفف  وكرامتفاا ، ويف اعتاادالف  وساااداده ، 

لغرقا  ساػقـ  اإلكسا كق  بؿا  فقفا  ا-صلىاهلل اعليهماوسلم-فؾقٓهؿ 

تراث حض ري، وفؾسػ ، وحؽؿ ، ولتحقل  إجقا ل مـ عؾقم، و

 ، الاشاااري  إلاااك قطعااا ن ماااـ السااا ئا  أو القحاااقش، ٓ تعااارف رب ااا

ؾًؼ ، وٓ تعارف رحؿا  وٓ محاا ، وٓ تعارف تعرف ديـً  وٓ ُخ  وٓ

معـك أسؿك وغ ي  أعؾك مـ العؾػ والرتع، ومـ الؿا ء والؽاأل، إن 

ق  الؽريؿا ، وإح ساقس كؾ م  يقجد يف الع لؿ مـ الؿع ين اإلكس ك

الرققؼاا  الؾطقػاا ، وإخاا ق الع لقاا  الػ وااؾ ، والعؾااقم الصااحقح  

الـ فعاا ، ومااـ الؼااقة والعاازم عؾااك مح رباا  الا  ااؾ والػساا د، إكؿاا  

يرجاااع فضاااؾف ويـتفااال ت ريخاااف إلاااك وحااال الساااؿ ء، وتعؾقؿااا ت 

 .(1)"إكاق ء

 أن اإلكاان سُئو  شغوٌل لؿعرفة مصقره بعرد أضفلإىللمالشةبق

، وهذا م  كرى كثقًرا مـ الؿمسس ت أي ا  كا ن هذه الحقاة التي يعقافا

كش  ف  تستغؾ ف، فُتربز قَقؿف  وٓئح  أكظؿتف  لؾؿقظَّػ والؿستػقد، 

اام لفااؿ وساا ئؾ الرتققاا  يف العؿااؾ والعؼقباا ت الؿرتتااا  عؾااك  وتقو 

الؿخ لػ ت، ذلؽ أن اإلكس ن بحَّ ث  عاـ العقاقاا والؿاآٓت التال 

  كاقع قف  بعد م  يؼقم بف مـ جفد وعؿؾ، فنذا ك ن هاذا أيًضايصقر إل

 ؟الخؾؼ، أف  يؽقن الخ لؼ أولك بفكؿ ل يف أعؿ ل 

                                           
 (.39الـاقة وإكاق ء يف الؼرآن ٕبل الحسـ الـدوي )ص ( 1)
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أن ُيااقَّـ لؾـا س الجازاء الؿرتتاا  إذنلمنلمتاملاحلؽؿالوالعةيل

َّف  اهلل تعا لك والعؽاس،  عؾك آلتازام ب ٕكظؿا  والؿـا هل التال سا

وأبعاد عؿا   هبؿ إلاك اهلل   بؿا  يؼار  حتك يؽاقن الـا س أكثار تعؾًؼا

يغضاااف: وٕن اإلكساا ن ٓ مح لاا  سقح سااا عؾااك أعؿ لااف و اقعاا  

ع قتف برب ف، وواقٌػ باقـ يدياف يف ياقم الؿصاقر، فؿاـ كؿا ل العادل 

ويعؿاؾ ويساعك  ،يؾل إلك هذه إهقال وهق عؾك بق ـا  ماـ أماره أن

ت وبقران لؾرك العواقرب الجرزاءافقؿ  يقاؾف إلاك مصاقره الؿاتغاك، 

ر إٓ طن صريق إكبقاء والرسل.  متعذ 

حجا  ففاامٓء ماـ تؿا م الـااذارة والاشا رة وإق ما  ال وهيقةانلذلةك

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: إكاقااااا ء يرساااااؾفؿ اهلل

 .[165الـس ء ] ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ

ولـرج  البصر كرة أخرى إلى اإلكاران وكتلمرل يف صبقعرة كػاره، 

 هل له أن يـػك  طن التعب د؟

  وإبح ث آجتؿ عقا    والدراس ت الـػسقالشقاهد الت ريخق

كعؾاؿ الجقـا ت وإعصا ب  :ماـ فاروع العؾاؿ التجرياال بؾ وكثقٌر 

اؾ  ر يف اإلكسا ن ومتلا  والدم غ يؼرر الققم بلن التعا د والتدي ـ متجذ 

بطاعااف، وإذا كاا ن  يف كق كااف، ف إلكساا ن متاادي ـ بطاعااف كؿاا  أكااف ماادين 

لخصقصا  اإلكسا كق  إلاك مسا ره ، كذلؽ فا  باد ماـ تقجقاف هاذه ا

وتقجقففاا  يؽااقن عااـ  ريااؼ إكاقاا ء، وإٓ خاَطاا  خاااط عشااقاء، 
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وتداخؾ  مع إغراض وإهقاء، كؿ  تشفد لذلؽ واقع الادي ك ت 

ف  بقـ مـ يعُاد حجًرا أو  جًرا أو حققاًك  حتاك إن ماـفؿ ماـ  الؿحرَّ

 .(1)َيعاد الػ ران وفروج الـس ء

ا إلى الـبوة بل افتؼاركا لفا، فراكظر معري يف إن لم لؼـ  بعد بحاجتـ

ألااقس اإلكساا ن حالررك، ألاررت متطؾًعررا إلررى الؽؿررا  يف كررل شرريء؟ 

ف؟ وكؾؿا   ًف  إلقاف غ يا  التشاق  مػطقًرا عؾك حاا  الؽؿا ل؟ ومتشاق 

ازداد العؾق والؽؿ ل يف  لء ازداد اإلكسا ن باف تعؾ ؼا  وإلاك معرفتاف 

ًف .  تشق 

لف الؽؿا ل الؿطؾاؼ يف كاؾ   الء يف  إذا كـ  كذلؽ فنن اهلل 

أسااؿ ئف واااػ تف وأفع لااف، ففااق أعؾااك وأ اارف ماا  يؿؽااـ أن تعرَفااف 

الاشااريَّ ،  اكاثؼاا  مـااف متطؾ ااع إلااك الؿصاادر الااذيالع قااُؾ ، و

ف، ومتعؾ اؼ بافمتشق  و كا ن سااًا  يف  حقاة ٌف إلاك معرفتاف غ يا  التشاق 

  رحؿا  اهلل حدوث هذا الؽقن العظقؿ والصاـع الؿاتؼـ، وما  ك كا

وعدلااف لقااذرا هااذا الؿطؾااا اإلكساا ين لتخا طاا ت العؼااؾ الاشااري 

برل لؼت ري الحؽؿرة والرحؿرة اإللفقرة أن يجعرل وأدواتف الؼ اارة، 

ًدا لؾوصو  إلقره سربحاكه، وذلؽرم  لؾعؾم به والتعؾ ق به صريًؼا آمـًا مؿف 

 هو صريق إكبقاء طؾقفم الاالم.

                                           
 (.32يـظر   ؿقع الـف ر لؾشقخ عاد اهلل العجقري )ص ( 1)
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لعذلافتؼا لاإلكسانلإ أن اإلكس ن أ رف ىللالـبوةلأيًضالوممالييل 

الؿخؾقق ت وأكرمف ، ويتؿقَّز بؽثقر مـ الخص ئص والصاػ ت ففاق 

ذو إرادة حاارة، وقصااٍد لؾؽؿاا ٓت، وبحااٍة عااـ العؾااؾ والغ ياا ت، 

الؿؼ اد والغ ي ت يستؾزم ب لضرورة اخات ف إعؿا ل  واخت ُف 

اقاة والسؾقكق ت، وٓ بد أن يؽقن فقف  الخقر والشر والطقا والخ

وحقـئررٍذ كحترراج إلررى مقرزان كررزن برره لؾررك إطؿررا  والـا فع والضاا ر، 

 ؟، فؿن أين له ذلكوكحؽم طؾقفا

هااؾ يسااتطقع اإلكساا ن بعؼؾااف أن يػعااؾ ذلااؽ، أكسااقـ  أن العؼااؾ 

الاشري محادود بحادود ٓ يساتطقع تج وزها ، وكحاـ كحتا ج إلاك 

عؾؿ مطؾؼ يستقعا كؾ الاشري  كؿ  كحتا ج إلاك عؼاؾ متجارد ماـ 

قاء وإغراض ويتسؿ ب لؿقوقعق ، أيؿؽـ أن يؽقن يف الاشار إه

 مـ يتصػ هبذه الصػ ت؟

ٓ ب لطاع، فـحـ إذن بح جا  إلاك مقازان يضاعف ذو عؾاؿ مطؾاؼ 

ومقوااقعل يسااتقعا الاشااري  وٓ تاامثر فقااف الظااروف وإهااقاء 

، وهرررذا ٓ يؽرررون إٓ فررقؿن لررره الؽؿرررا  الؿطؾرررق وإغااراض، 
ر إٓ طرن صريرق إكبقراء والرسرل طؾرقفم ذ  وآلصا  بقــرا وبقـره متعر

 الاالم.

ص هذا الؿعـك يف جؿؾ  واحدة  ٱ﴿  اقرأ ققلف تع لك وقد لخَّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[25الحديد ] ﴾ ڀ ڀ ڀ
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الرساا ل  "كااص عؾؿاا ء اإلساا م، يؼااقل ابااـ تقؿقاا    وعةةذلاةةدا

فؽؿا  أكاف ٓ اا ح لاف ، يف إا ح العاد يف مع  ف ومع ده وروري 

تف إٓ ب تا ع الرسا ل  فؽاذلؽ ٓ اا ح لاف يف مع  اف ودكقا ه يف آخر

إٓ ب تااا ع الرساا ل : فاانن اإلكساا ن مضااطر إلااك الشاارع: فنكااف بااقـ 

حركتقـ  حرك  يجؾاا هبا  ما  يـػعاف: وحركا  يادفع هبا  ما  يضاره. 

والشارع كاقر اهلل يف  ،والشرع هق الـقر الذي ياقـ م  يـػعف وم  يضره

 ـف الذي مـ دخؾف ك ن آمـ .أروف وعدلف بقـ عا ده وحص

ولقس الؿراد ب لشرع التؿققز باقـ الضا ر والـا فع با لحس: فانن 

ذلؽ يحصؾ لؾحققاك ت العجؿ: فنن الحؿ ر والجؿؾ يؿقاز باف باقـ 

بؾ التؿققز بقـ إفع ل التل تضر ف عؾف  يف مع  اف  ،الشعقر والرتاب

كـػاااع اإليؿااا ن والتقحقاااد: والعااادل والااارب والتصااادق  :ومعااا ده

إلحس ن: وإم ك  والعػا : والشاج ع  والحؾاؿ: والصارب وإمار وا

باا لؿعروف والـفاال عااـ الؿـؽاار واااؾ  إرحاا م وباار القالااديـ 

واإلحسااا ن إلاااك الؿؿ لقاااؽ والجااا ر: وأداء الحؼاااقق: وإخااا ص 

العؿؾ هلل والتقكؾ عؾقف: وآساتع ك  باف والروا  بؿقاقاع الؼادر باف: 

آة أولق ئف ومعا داة أعدائاف: والتسؾقؿ لحؽؿف وآكؼق د ٕمره: ومق

وخشقتف يف الغقا والشف دة: والتؼقى إلقف بالداء فرائضاف واجتـا ب 

مح رمف: واحتس ب الثقاب عـده: وتصديؼف وتصديؼ رساؾف يف كاؾ 

م  أخربوا بف: و  عتف يف كؾ م  أمروا بف: مؿ  هق كػع وا ح لؾعااد 

ه وآخرتاف. يف دكق ه وآخرتف: ويف ود ذلؽ  اؼ وتف ومضارتف يف دكقا 
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ولااقٓ الرساا ل  لااؿ يفتااد العؼااؾ إلااك تػ اااقؾ الـاا فع والضاا ر يف 

الؿعاا ش والؿعاا د فؿااـ أعظااؿ كعااؿ اهلل عؾااك عااا ده وأ اارف مـاا  

عؾااقفؿ  أن أرسااؾ إلااقفؿ رسااؾف: وأكاازل عؾااقفؿ كتاااف: وبااقـ لفااؿ 

باؾ  ،الصراط الؿستؼقؿ. ولقٓ ذلؽ لؽ كقا بؿـزل  إكعا م والافا ئؿ

ؾ رسا ل  اهلل واساتؼ م عؾقفا  ففاق ماـ خقار فؿاـ قاا ،أ ر ح ٓ مـف 

ًٓ  ،ومـ رده  وخرج عـف  ففق مـ  ر الربيا  ،الربي   ماـ وأساقأ حا 

 الؽؾا والخـزير والحققان الافقؿ.

قا ل   ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـال  ڤ ويف الصحقم مـ حدية أبل مقسك

مثل ما بعثـي اهلل بره مرن الفردى والعؾرم كؿثرل غقرث أصراب أر را »

وكران  ،لؿاء فلكبتت الؽأل والعارب الؽثقررفؽاكت مـفا صالػة قبؾت ا

مـفا أجادب أماؽت الؿاء فـػ  اهلل بفا الـاس فاربوا مـفرا واكتػعروا 

وأصاب صالػة مـفا أخرى إكؿا هي ققعان ٓ لؿاك ماء وٓ  ،وزرطوا

فذلك مثل من فؼه يف دين اهلل لعالى وكػعه مرا بعثـري اهلل بره  ،لـبت كأل

بذلك رأسا ولم يؼبرل هردى اهلل الرذي ومثل من لم يرف   ،فعؾم وطؾم

 .(2)"(1)«أرسؾت به

           

                                           
 (.79( احقم الاخ ري )1)

 (.99/ 19ى ٓبـ تقؿق  )( مجؿقع الػت و2)
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ل:اخلامتال

د مساالل  ع  ػقاا ، وإكؿاا   فلاخلتةةام ااد أن الـاااقة لقساا  مجاارَّ كمك 

ج  عؾاك اإليؿا ن با هلل  ، ماـق  عؾك أسس وبراهقـ عؼؾقَّ ، ومتدر 
لـا  باف ـ  وٓ باد أن تؽاقن  ف هلل ذو الؽؿ ل الؿطؾؼ الخ لؼ لـ  ولؽقك

، وإكاق ء هاؿ ماـ ياق ـاقن لـا   اقعا  هاذه الع قا  و ريؼتفا  ع ق 

 مؾحٌّ ٓ مـاص لؾبار طـه. فالـبوة إذن مطؾب إكااينٌّوعقاقاف ، 

واؾك اهلل عؾك كاق ـ  محؿد وآلف واحاف وسؾؿ
(1). 

 

 

 

 

 

                                           
 .بـ محؿد إرك ين  عؿ ر إعداد (1)



 

 

 

 

ٌَ اهلُل َغُيًّ ََا ِبِعَباَدِته؟ اِإَذا َكا َّا؛ َفِهَى يأُيُس  َع
 

لذالُوجيكا؟!لامةل

لومالالغايالمنلوجو كالفلاليكقا؟!

ا  عؾاك الاـػس الاشاري ، والتال حقَّارت  هذه مـ إسا ؾ  الؿؾحَّ

 ء و ااغؾ  إذكقاا ء يف كااؾ مراحااؾ التاا ريخ، وهااق يف ذات إلاَّاا

القق  ماـ أخطار إسا ؾ  القجقديا  عؾاك اإلكسا ن: فؽاؾ إرادات 

ر وفًؼا  لؾغ يا  التال  اإلكس ن وحرك تاف وأفؽا ره وساؾقكق تف ساتتحقَّ

 ُيحدده  لقجقده بطاقع  الح ل.

َؾ الؼقل يف الغ ي  مـ خْؾؼ الخْؾاؼ، قا ل   (1)ولذا فَصَؾ  وفصَّ

، [45الرذاريات:] ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿عزَّ مـا ق ئاؾ  

 .(2) فالغاية التي خؾق اهلل من أجؾفا الخؾق، هي طبادله
ِؾررَم يلمركررا طـ ررا ف اتررر  بع ررفم فقؼررو : ألررقس اهلل غـق،رروهـررا يع

 بعبادله سبحاكه؟

                                           
 .يعـل  قطع الخ ف فقف( 1)

فعا دة اهلل غ ي  لخؾؼاف لفاؿ ولقسا  عؾا  كؿا  يخطائ بعضافؿ يف التعاقار عـاف، ( 2)

دراسااا ت ٕساااؾقب الؼااارآن الؽاااريؿ د.محؿاااد عاااادالخ لؼ عضاااقؿ  يـظااار  

(2/472). 
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محتااا ج إلاااك  لاااقس معـاااك خؾِؼـااا  لعا دتاااف أكاااف  كؼرررو :

، بؾ كحاـ الؿحتا جقن إلقاف سااح كف، كؿا  قا ل تعا لك   عا دتـ 

 .[04فاصر:] ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

ٓ تزيده   ع  الط ئعقـ وٓ تـؼصف معصاق  الع ااقـ،  ف هلل 

كؽم لخطئون بالؾقل والـفرار، إ ،يا طبادي»  كؿ  يف الحدية الؼدسل

وأكا أغػر الذكوب جؿقًعا، فاستغػروين أغػر لؽم، يا طبادي إكؽم لرن 

وين، ولن لبؾغوا كػعي فتـػعروين، يرا طبرادي لرو أن ي فت ر  لبؾغوا  ر  

لؽم وآخركم وإكاؽم وجـّؽم كاكوا طؾى ألؼرى قؾرب رجرل واحرد أو  

لؽرم وآخرركم أن أو  مـؽم9 ما زاد ذلك يف مؾؽري شرقًئا، يرا طبرادي لرو 

وإكاؽم وجـ ؽم كاكوا طؾى أفجر قؾب رجرل واحرد، مرا كؼرص ذلرك 

 .  (1)«...من مؾؽي شقئا

 . فؾقات طبادله سبحاكه لحاجته إلى العبادة، وإكؿا لحاجتـا إلقه
مثً   م ذا لق كـ  بح ج  إلك مفـدس معؿا ري  ولو قح ذلك

ا  ب رًعا  لاـ ء بقتؽ، وكـ  قد عرف  أن يف مـطؼتؽ مفـدًس   معؿ ري 

ٓ ُيعؾك عؾقف، وآخر مف رتف محدودة يف الفـدس ، وك هؿ  يعؿا ن 

 بـػس التؽؾػ ، فليفؿ  ستخت ر؟

                                           
 .(2577( احقم مسؾؿ )1)



 

 

ا َـّ لَع  042ل؛لَفؾَِمليلُمُرَكالهِيِعَباَ تِه؟إَِذالَكاَنلاُهلَغـيٌّ

ٕكااف أكؿااؾ، وتسااؾ ؿ لؼقلااف وتسااتجقا  حةةتاًملشةةتؼوللاألول

ًٓ وجفًدا: ذلؽ أن الاحة عاـ الؽؿا ل  لطؾا تف وإن كؾَّػؽ وقًت  وم 

 .غريزة بشري  وركقزة أس سق  يف الـػقس

الذي لف الؽؿا ل الؿطؾاؼ، يف أساؿ ئف وأواا فف  فؽقػ ب هلل 

وأفع لف ساح كف، فـحـ كسؾ ؿ لربـ  ومقٓك  بؿا  اختا ر لـا ، وب لغ يا  

إكؿؾ، بؾ لف الؽؿا ل  التل بقَّـ أهن  الحؽؿ  مـ خؾِؼف لـ : ٕكف 

الؿطؾااؼ يف كااؾ  االء، يف العؾااؿ والؼاادرة والحؽؿاا ، ويف الرحؿاا  

 ؟!، أف  كسؾ ؿ لؼقلف وكذعـ ٕمره والرأف  ساح كف
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿  ف وتلمااؾ ققلاا

، كقػ كاَّف عؾك كؿ ل ربقبقتاف وألقهقتاف، ثاؿ [03صه:] ﴾ ٿ ٺ

  كف.أمر بعا دتف ساح

فانن ماـ الؽؿا ل أن  هذا من جفة، ولو كظركرا مرن جفرة أخررى،

، ولااق ك كاا  َيظفاار أثاار اااػ تف وأفع لااف وكؿ ٓتااف عؾااك الخؾااؼ 

الؿخؾقق ت كؾف  تخضع لف دون اختق ٍر مـف  ورغا  لاؿ يظفار ذلاؽ 

إثر، فؽقػ يظفر لـ  أثر كؿا ل فضاؾف وكرماف ومحاتاف إن لاؿ يؽاـ 

 ويستحؼ الؽرم والػضؾ؟!  ثؿَّ  مـ ُيحسـ  قًع  مـ كػسف

ا   أم كقػ يظفر كؿا ل رحؿتاف وِحؾؿاف ومغػرتاف إن لاؿ يؽاـ ثؿَّ

 مـ يذكا ويتقب؟! 

 أم كقػ يظفر كؿ ل عدلف إن لؿ يؽـ ثؿَّ  مـ يخطئ؟! 
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قن عـ عا دتاف و  عتاف،  ولذا فنن اهلل تع لك خؾؼ الخؾؼ ٓ يـػؽ 

 ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿بؾ 

 يسااتطقعقن غقرهاا  وٓ يؿؾؽااقن إٓ آكؼقاا د هلل ، ففااؿ ٓ[33اإلسررراء:]

مفؿ بلن أعطا هؿ  تع لك، ولؽـ اهلل مقَّز الثؼؾقـ عـ كؾ خ ئؼف، وكرَّ

حري  آختق ر بقـ أن يطقعقه أو يعصقه: فقعااده الصا لحقن  قًعا  

مـ أكػسفؿ و ؿًع  يف فضؾف وكرمف، ويعصقف غقارهؿ فاقحؽؿ فاقفؿ 

 ظ هر الؽؿ ٓت اإللفق .م بعدلف ساح كف، ففذا أحد أهؿ  

وهررذه الحريررة يف آختقررار هرري إماكررة الترري طر ررفا طؾررى كررل 

د اإلكسا ن بتحؿ   الؿخؾوقات ؾف ، وتػارَّ ؾفا  كؿا  أخارب فؾؿ ُتطؼ تحؿ 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿اهلل تعاا لك عااـ ذلااؽ بؼقلااف  

، [61إحررررررررزاب:] ﴾ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

يعروااف  الط عاا  عروااف  عؾقفاا  قاااؾ أن "  ڤيؼااقل ابااـ عااا س 

عؾك آدم، فؾؿ تطؼف ، فؼ ل ٔدم  ي  آدم إين قد عرو  إم ك  عؾاك 

السؿقات وإرض والجا ل فؾؿ تطؼف ، ففؾ أك  آخذه  بؿ  فقف ؟ 

فؼاا ل  ياا  رب  وماا  فقفاا ؟ قاا ل  إن أحسااـ  ُجزياا ، وإن أساالت 

 .(1)"ؾف ...ُعققا ، فلخذه  آدم فتحؿَّ 

                                           
 (.338/ 22ربي )( تػسقر الط1)



 

 

ا َـّ لَع  044ل؛لَفؾَِمليلُمُرَكالهِيِعَباَ تِه؟إَِذالَكاَنلاُهلَغـيٌّ

ؾ اإلكس ن تؾؽ إم ك    هو يدرو طظقَم ف ِل اهلل وولَِؿ ٓ يتحؿَّ

ؾفا طـده سبحاكه؟! وهذا م   لعالى وجزيَل ثوابه وشرِل من لحؿ 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿يظفره لِح ق أي   

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 .[62إحزاب:] ﴾مئ

اهلل  ٕنَّ "وُساا ؾ جعػاار الصاا دق  لِااَؿ خؾااؼ اهلل الخؾااؼ؟ فؼاا ل  

لاؿ يازل، فالراد  ساح كف ك ن محسـً  بؿ  لؿ يزل فقؿ  لؿ يزل، إلك ما 

   ض إحس كف إلك خؾؼف وك ن غـق   عـفؿ، لؿ يخؾؼفؿ لجار  أن يػق 

ة، ولؽـ خؾؼفؿ وأحسـ إلقفؿ وأرسؾ إلقفؿ مـػع ، وٓ لدفع مضرَّ 

ك يػصؾقا بقـ الحؼ والا  ؾ، فؿـ أحسـ ك فاله ب لجـا ، الرسؾ حتَّ 

 .(1)"ومـ عصك ك فله ب لـ ر

ماااـ خؾؼاااف الؼااادرة  وهاااذا غ ياااٌ  يف الؽؿااا ل أن يعطااال خؾًؼااا 

وآختقاا ر بااقـ الط عاا  والؿعصااق ، فقختاا روا هااؿ عا دتااف ساااح كف 

، دون جاارب مـااف أو إكااراه عؾااك ويـاا لقا عظااقؿ فضااؾف وكرمااف 

أمر اهلل أعظؿ مـ أن ُيجاِر ويؼَفر، ولؽـ يؼضل ويؼدر "عا دتف: فنن 

ويخؾؼ ويجاؾ عاده عؾك م  أحا
"(2). 

                                           
 .(62/ 7تػسقر الثعؾال ) (1)

 ارح أااقل اعتؼا د أهاؾ يف رواها  اإلما م ال لؽا ئل  ،قاديبَ ( مؼقل  لإلما م الز  2)

 .(775/ 4السـ  والجؿ ع  )



لا ةةةاإلحلل الةةةج  045 

اؾف إم كَ  كرَّ  ؾ اإلكس نِ وٕجؾ تحؿ    مف اهلل عؾك خ ئؼاف، وفضَّ

اا ف باادخقل جـتااف ساااح كف، بااؾ عؾااقفؿ، وأسااجد لااف م ئؽتااف، وخصَّ

يف  $وجعؾااف خؾقػاا  يخؾػااف يف إرض بااذلؽ. يؼااقل ابااـ جرياار 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تلويؾ ققلاف تعا لك  

ـ اا"  [21البؼرررة:] ﴾ ڀ پ ل يخؾػـاال يف إين ج عااؾ يف إرض خؾقػااً  م

ؾقػ  هق آدُم وماـ قا م مؼ ماف يف   عا  الحؽؿ بقـ خؾؼل، وذلؽ الخ

فا  فِؿااـ َغقار ُخؾػ ِئااف، .. وأما  اإلفسا د وسااػؽ الادم ء بغقاار حؼ  .اهلل

فا  إلاك ومـ غقر آدم...ٕكف أو ف اإلفس د وسػؽ الادم ء بغقار حؼ  

 .(1)"ي  خؾقػتف دوكف، وأخرج مـف خؾقػتفُذر  

 ن وظفقر هذا الؽؿ ل هلل تع لك لقس مػتؼاًرا إلاك وجاقد اإلكسا

يرتتاا عؾقاف ظفاقر آثا ر  أو محت ًج  إلقف، ولؽـ كؿا ل الؿاقلك 

كؿ ٓتف عؾك اإلكس ن مـ غقر ح جا  لاذلؽ اإلكسا ن، أٓ تارى إلاك 

الشؿس كقػ يظفر أثر كقرها  عؾاك الخؾاؼ دون ح جا  مـفا  لتؾاؽ 

 .(2)[62الـحؾ ] ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿الخ ئؼ؟ 

                                           
 .(452/ 1( تػسقر الطربي )1)

   مح ورات ذاكر ك يؽ  هد أيًض (  2)

https://www.youtube.com/watch?v=vxTnPvwOP7Y 

 https://www.youtube.com/watch?v=a1Z6wErpmHc 

https://www.youtube.com/watch?v=vxTnPvwOP7Y
https://www.youtube.com/watch?v=vxTnPvwOP7Y
https://www.youtube.com/watch?v=a1Z6wErpmHc


 

 

ا َـّ لَع  046ل؛لَفؾَِمليلُمُرَكالهِيِعَباَ تِه؟إَِذالَكاَنلاُهلَغـيٌّ

هذه إماكرة  لأكا ٓ ألذكر أين وافؼت طؾى لحؿ   وقيليؼوللقائل:

 التي لزطؿفا!!

ر ذلاؽ  فاجلواب َّا  كتاذكَّ أن هاذا هاق سار  آمتحا ن، فنكـا  لاق ك

العفد والؿقث ق الؿربم مع ربـ  ساح كف لؿ كؽـ لـُعرض عـ عا دتاف، 

وٓ ف ئدة حقـ ذ مـ حري  آختق ر، ولؿ يؽـ ثؿَّ  امتح ن واختاا ر: 

 ڀ﴿لؿتؼقن هاؿ ٕن حؼقؼ  آختاا ر هاق يف اإليؿا ن ب لغقاا، فا 

، ولق لؿ يؽـ إمار غقًاا  ٓساتج ب الـا س [2البؼرة:] ﴾ ٺ ٺ

تؿ ًم  كؿ  لق ك ن هـ ك اختا ر ماـ  ،كؾ فؿ ٕمر اهلل ولؿ يتخؾػ أحد

راسااا ، وُساااؿم لؾطااا ب ب لؽشاااػ عاااـ مصااادر  اختاااا رات الد 

 الؿعؾقم ت، فسُقجقا الجؿقع، وأي  معـًك ل ختا ر حقـ ذ؟!

رر ذاُلرره مظفررر مررن مظرراهر كؿررا  رحؿترره  ل إماكررةوطررر  لحؿ 

اؾ ومغػرله وطػروه  : ذلاؽ أن الؿخؾاقق الـا قص وإن َقاِاؾ تحؿ 

إم ك  ف   ؽَّ أكف لـ يستطقع أداءه  عؾاك وجاف الؽؿا ل والتؿا م، 

بؾ ٓ مح ل  سقحصؾ مـف التؼصقر م  دام أكف مخؾقق كا قص، وهاذا 

اا ڠماا  حصااؾ ب لػعااؾ ٕبقـاا  آدم  ؼااقل ابااـ ؾ إم كاا ، يبعااد تحؿ 

، فؼ ل  خذه  بؿا  فقفا ، ]أي إم ك [ُعرو  عؾك آدم "  ڤعا س 

فاانن أ عاا  غػاارت لااؽ، وإن عصااق  عااذبتؽ، قاا ل  قااد قاؾاا ، 
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كاا ن إٓ قاادر ماا  بااقـ العصاار إلااك الؾقااؾ مااـ ذلااؽ القااقم حتااك  فؿاا 

 .(1)"أا ب الخطق  

وإذا كاا ن التؼصااقر ٓ مح لاا  ح اااؾ، فاانن الؿااممـ مااـفؿ برب ااف 

ااؾ لعػاا قغػاار اهلل لااف قه سااقتَّجف إلقااف ب ٓسااتغػ ر والتقباا ، فوالؿمم 

قا دعقتف فقظفر كؿا ل عػاقه ورحؿتاف، ويف هاذا جويتقب عؾقف وي

والذي كػاي بقرده لرو لرم لرذكبوا لرذهب اهلل بؽرم،   »ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـال 

 .(2)«ولجاء بؼوم يذكبون، فقاتغػرون اهلل فقغػر لفم

الخا لؼ الارازق قؾ لل برب ؽ، رب  هق الؿؾاؽ  ومنلجفالثالاا،

وكحااـ مخؾققااقن لااف  ،دك  مااـ العاادمالؿاادبر، بااؾ وخ لؼـاا  ومقجاا

وااعػ ء فؼااراء، هااذا ح لـاا  وتؾااؽ ح لااف ساااح كف، فؿاا  هاال الع قاا  

 ؟الؿثؾك بقــ  وبقـف 
ٓ  ؽَّ أن الخضقع لف وآكؼق د ٕمره هاق حقؾتـا  وهاق أفضاؾ 

 ح ل بقــ  وبقـف.

 ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿يـجؾاااال لـاااا  إماااار أكثاااار هبااااذا الؿثااااؾ 

  [51الـحل:]

لق أن مؾًؽ  مـ مؾقك إرض أحسـ إلك أهاؾ مِصاره وعاَدل يف 

 حؽؿف ومؾؽف، فؿ ذا يـاغل أن تؽقن الع ق  بقـف وبقـفؿ؟

                                           
 (.197/ 19( تػسقر الطربي )1)

 (.2749( احقم مسؾؿ )2)
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ر هـ  هق التؼدير والحؿد والثـ ء والتعظقؿ لفذا  إن أقؾَّ م  يؼدَّ

الؿؾؽ، فؽقػ الح ل ب لؿؾؽ الخ لؼ الرازق الؿدب ر؟ ألقس مـ 

 أن
 
 ُيملَّف وُيعاد وُيذلَّ لف وُيخضع؟ وهذا م  يردده الؼرآن الؿـطؼل

   ڀ پ پ پ پ﴿كثقًرا، بؾ هل ف تحتف كؿ  ق ل تع لك  

 ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ

 ، ف لخ لؼ الرازق الؿدبر هق الؿستحؼ لؾعا دة.[4-1الػالحة:]

بل ٕن صبقعرة العالقرة لؿ يلمرك  ب لعا دة لح جتف إلقف ،  ف هلل 

عاـ عاا ده،   عـك كقكف غـق  ، وهبذا تستقعا مـا وبقـه لؼت ي ذلكبقـ

 ڇ چ چ چ چ﴿وكقكف ٓ يروك لفؿ الؽػر يف ققلاف تعا لك  

، فااااا هلل [6الزمرررررر:] ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 عـ  وٓ يحت ج لعا دتـ ، بؾ كحـ مـ كحت ج عا دتف.
 
 غـل

الك تاجلإىللالعبا ة؟ لواللحؼًّ

ة كاارت ك الجااقاب لؾعؾااؿ الحاادية الؿاا دي دعـاا  يف هااذه الؿاارَّ

 وم حظ تف.

فنن كثقًرا ماـ أربا ب العؾاؿ التجرياال يؼار  بالن التعا اد والتادي ـ 

ح الؿمرخاقن، وماـ ذلاؽ  خ اق  أس سق  يف اإلكسا ن، وهباذا يصار 

لؼااد وجاادك  يف "الؿؼقلاا  الشاافقرة لؾؿاامرخ اإلغريؼاال بؾقتاا رك  

 ريخ ُمااُدًك  باا  حصااقن، التاا ريخ ُمااُدًك  باا  ماادارس، ووجاادك  يف التاا
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ووجاادك  يف التاا ريخ ُمااُدًك  باا  مستشااػق ت، ولؽااـ ماا  وجاادك  يف 

 .(1)"الت ريخ ُمُدًك  ب  مع بد

ولؿ يؼتصر إمر يف إمؿ الغ برة، بؾ ب ت فرًع  مـ فاروع عؾاؿ 

  أي ،(Neurotheology)إعصاا ب والااذي أاااام يعاارف ب سااؿ 

ـ حؼقؼا  الع قا  أعص ب عؾؿ ال هقت!! وهق يسعك لؾؽشاػ عا

 وظ هرة التعا د!! العصالبقـ الجف ز 

بؾ بؾغ الح ل باعضفؿ إلاك الاحاة عاـ الجاقـ الؿسامول عاـ 

ػ يف ذلاؽ العا لؿ إمريؽال )دياـ ها مر( كت ًبا  ساؿَّ ه التعا د!! وألَّ 

ـ اإليؿ ن يف جقـ تـ ؟(، وبعضفؿ ياحة )الجقـ اإللفل  كقػ وؿَّ 

، كؿ  فعؾ الربوفقسقر )كػاـ كقؾساقن( عـ سر  هذا التدي ـ يف العؼؾ

ػ كت ًب  سؿَّ ه )الدافع هلل.. هؾ تاؿ الؿختص يف عؾؿ إعص ب، وألَّ 

 تسؾقؽ الديـ يف عؼقلـ ؟(!!

ومفؿاا  يؽااـ مااـ أمااٍر، فاانن وجااقد هااذه الدراساا ت دلقااؾ عؾااك 

ر وأا ل  التعا د يف اإلكس ن إيؿ هنؿ بتجذ 
(2). 

ة، ولقس هلل حاجة يف ذلك، فالتعب د يف الحؼقؼة حاجة إكااكقة م ؾح 

 .[86آ  طؿران:] ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

                                           
عااقدات، حتاك إن بعضافؿ ( ولذا تجد يف تا ريخ الاشار تـاقع ه ئاؾ يف أكاقاع الؿ1)

 يعاد الحجر والاؼر والجرذان!

 (.32يـظر   ؿقع الـف ر، لؾشقخ عاد اهلل العجقري )ص  (2)
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لاإلكسان: لأةا التعا د هلل تع لك مـ مؼتضق ت الؽؿ ل  ختاًما

، فضً  عـ كقكف مؼتضك مـ مؼتضق ت خؾؼف وإيج ده  ًٓ اإللفل أوَّ

ؽقن إلك عا دتف، ففل غريزة يف كػسؽ تلؽ، بؾ أك  أحقج م  

  قاب رحؿتف وهق يـ ديؽ وفطرتؽ، فؿ  لؽ بعقد عـ أب
 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿

[075البؼرة:] ﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
 ؟!(1) 

 

 

 

 

 

                                           
 .بـ محؿد إرك ين  عؿ ر إعداد (1)



 

 

 

 

 َهْم َخَهَق اهلُل انُكفَّاَز ِنُيَعرَِّبُهى؟!
 

كثقاار مااـ ال ديـقااقـ التشااؽقؽ يف اإلساا م وزعزعاا   يحاا ول

اإليؿاا ن الؽاا مـ يف كػااقس الؿسااؾؿقـ، وذلااؽ بنثاا رة اإل ااؽ ٓت 

يف الؿس ئؾ الػرعق ، وهذا هق ماؾغ جفدهؿ، ف  أحاد والؿغ لط ت 

يسااتطقع أو يجاارؤ عؾااك كااا ر مساا ئؾ أاااقل الااديـ: كاادعقى أن 

الؼرآن كذب مثً  أو خرافا  أو عاديؿ الؼقؿا  أو ركقاؽ الؾغا ، أو أن 

الاااديـ اإلسااا مل غقااار متؽ ماااؾ يف ذاتاااف، أو غقااار كااا ٍف لحاااؾ 

اقن وراء الؿشؽ ت، أو ٓ يؾا ل ح ج ت ورغا ت الاشر، با ؾ يـدس 

اقن هـا ك ساؿقمفؿ، وهاذا  مس ئؾ فرعق ، أو  اف ت مؾتقي ، ويدس 

فضٌؾ مـ اهلل أن حػظ لـ  الؼرآن وحػظ لـ  الديـ، وكثقاًرا ما  ترجاع 

إث رة همٓء لؾشاف ت بعؽاس ما  راماقا، فانثا ر ؿ لؾشااف يـصار اهلل 

الااديـ، ويحػااظ العؾااؿ الشاارعل الصااحقم، ويظفاار الؼااقل الحااؼ، 

 هلل.والحؿد 

وماـ هااذه الشاااف ت الؿؾتقياا ، الخ وياا  عرو ااف ، دعااقاهؿ أنَّ 

ب  مـرراٍل لؾرحؿررة َخؾااؼ اهلل لإلكساا ن الؽاا فر مااع عؾؿااف بلكااف سااُقعذَّ

فؽقااػ يؾقااؼ باا هلل  والحؽؿررة والعررد ، وغقررر ٓلررق بالؿؼررام اإللفرري،
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ر لااف أكااف مااـ أهااؾ الـاا ر قاااؾ  الاارحقؿ العاادل أن يخؾااؼ خؾًؼاا  ويؼااد 

 وجقده وقاؾ عؿؾف؟!

اقهناا  ماااـ تؾااؽ العـ اااار هؽاا ذا يثقااارون هااذه الشااااف ، ويرك 

ااقا هاذه  الؿتـ فرة ويخؾطقن فقف  الخاقاة ماع الطق اا، ففاؿ قاد ركَّ

قـ، واجتزؤوه  مـ أااؾقـ عظقؿاقـ ماـ  الشاف  مـ عـصريـ مـػؽَّ

ماللتي الؼردر اإللفري، وحريرة آختقرار أاقل اإلس م، أٓ وهؿ   

اااقا بقـفؿاا  تركق اإلكارراين، ًااا  متـاا فًرا لُقخرجااقا  اااف  متف لؽاا  وركَّ

 الجذور خ وي  العروش.

ويف هذه القرقا  كحا ول أن كؽشاػ عاقار هاذه الشااف ، وَكؿقاز 

ااؽ كااؾ مساالل  مااـ هاا تقـ الؿسااللتقـ  الخاقااة مااـ الطق ااا، وكػؽ 

اتقـ، وكعاِرض الصاقرة ماـ كاؾ  جقاكافا ، وكـظار إلقفا  كظاًرا  الؿركَّ

ظفااار الحؼقؼااا  ويااازول الغااااش  اااؿقلًق  دون اجتااازاء أفؽ رهااا : لت

 ويـجؾل الغا ر.

الؾفااؿ اجعااؾ عؿؾـاا  كؾااف ااا لًح ، ولقجفااؽ خ لًصاا ، وتؼاَّؾااف 

َّ ن ي  رحقؿ.  بػضؾؽ ي  م

ل
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لمتفقي:ل

قاؾ الخقض يف كشػ عقار هاذه الشااف  كحارر إااقل التال 

تقوم لـ  م بس ت هاذه الؼضاق ، وتؽشاػ لـا  عاـ حؼقؼتفا  كؿا  

، اطتررا  طؾرى ق راء اهلل وقردرها اإل اؽ ل يف حؼقؼتاف وعدك ، ففذ

وأكرره إكؿررا كَػررر  وإكؽاا ٌر لؽااقن الؽاا فر ج كًقاا  بؽػااره وظ لًؿاا  بػعؾااف،

ر ، وهـا  ساـحر  لؽوكه مجبوًرا طؾرى ذلرك، ولرقس كػرره اختقراًرا مـره

أاقل هذه الؿسا ئؾ قااؾ كؼاض تؾاؽ الشااف ، كؿا  يؼا ل يف الؿثاؾ 

 وهذه الؿس ئؾ هل )ثا   العرش ثؿَّ أدر الـؼش(، 

 حؼقؼة الؼدر ومرالبه. -1

 حرية آختقار اإلكااين. -2

 

           

 

ل

ل
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لحؼقؼالالؼي لومراتبه:ل

ُيخربك  ربـ  تا رك تع لك أكف ٓ خروج ٕي ك ئـ ك ن عـ قضا ئف 

، ولاقس هاذا [49الؼؿار ] ﴾ جث يت ىت مت خت حت﴿وتؼديره، فؼا ل  

ر اهلل لؽااؾ  االء ماا  يصااؾحف  يف هااذه الحقاا ة باالعؾك فحسااا بااؾ قاادَّ

اااا ، ففااااق ساااااح كف   ﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿مؼاااا يقس الدقَّ

، فؿاا  أعظؿااف [2الػرقاا ن ] ﴾   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿، [3الطاا ق ]

 .[3إعؾك ] ﴾ ھ ھ ہ﴿و، [2إعؾك ] ﴾ ہ ہ ۀ﴿مـ إلٍف 

وأخااا ر اهلل تعاا لك الااقاردة يف كت بااف يجااا عؾقـاا  اإليؿاا ن هباا  

 چ چ چ﴿هلل تعاا لك  والتصااديؼ الجاا زم هباا ، كؿاا  أمركاا  ا

، [136الـساااااااا ء ] ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ومؼتضك آيؿ ن ب ٕخا ر القاردة يف كت بف هق التصاديؼ هبا ، وهاذا 

بجقابف حقـ س ؾ عاـ اإليؿا ن  التصديؼ هق مؼِصد الؿصطػك 

أن لممن باهلل وماللؽته ورسرؾه والقروم أخرر ولرممن بالؼردر »فؼ ل  

در هـ  لقس تؼؾقً  مـ  لكف، باؾ قاد ، وتلخقر ذكر الؼ(1)«خقره وشره

ـ ٓ يممـ ب لؼدر حقاة قا ل  ملسو هيلع هللا ىلصكػك الـال    أاؾ اإليؿ ن عؿَّ
ٓ يممن طبٌد حتى يممن بالؼدر خقره وشره، حتى يعؾم أن ما أصرابه »

، (2)«لررررم يؽررررن لقخطئرررره، وأن مررررا أخطررررله لررررم يؽررررن لقصررررقبه

                                           
 (.8) ( احقم مسؾؿ1)

 (.2439(، واححف إلا ين يف السؾسؾ  الصحقح  )2144( ســ الرتمذي )2)
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اـ يرتا ب يف الؼادر ڤاباـ عؿار  ففؿاف م  وهذا  ،حاقـ ُسا ؾ عؿَّ

فنذا لؼقا  أول اؽ فالخربهؿ أين باريء ماـفؿ، "ل لؾس ئؾ عـفؿ  فؼ 

وأهنؿ برآء مـل، والذي يحؾػ بف عااد اهلل باـ عؿار لاق أن ٕحادهؿ 

 .(1)"د ذهًا  فلكػؼف م  قاؾ اهلل مـف حتك يممـ ب لؼدرُح مثؾ أُ 

 ﴾ جث يت ىت مت خت حت﴿وهبذه الـصقص وبؼقل اهلل تعا لك  

ئؿ  السـ  عؾك إثا ت قدر يستدل  أ"عؾك وجف الخصقص  [49الؼؿار ]

اهلل الس بؼ لخؾؼف، وهق عؾؿف إ اق ء قااؾ كقهنا ، وكت بتاف لفا  قااؾ 

 .(2)$كؿ  يؼقل ابـ كثقر  "برئف 

ر كاؾَّ  ف ؼقؼالاإليامنلهيالؼي لإذن: هق اإليؿ ن بلن اهلل تع لك قدَّ

فااقعؾؿ أزم هناا   ، االء يف إزل، وأكااف ساااح كف يعَؾااؿ كااؾَّ الحااقادث

 ، واإليؿااا ن بؽت بتِاااف سااااح كف لاااذلؽ التؼااادير، وأم كـفااا  وااااػ  

ر  ، فرال يؼر  ومِشق تِف لف  وإيج دها  وخؾؼفا  عؾاك حساا ما  قادَّ

ر ومؽتوب شاءه اهلل وخؾؼه شيء إٓ وهو مؼد 
(3). 

                                           
 .(1( احقم مسؾؿ )1)

 .(446/ 7ثقر )( تػسقر ابـ ك2)

(،  ااػ ء العؾقااؾ ٓبااـ الؼااقؿ 21ـظاار  العؼقاادة القاسااطق  ٓبااـ تقؿقاا  )ص( ي3)

 .(42(، الؼض ء والؼدر لؾؿحؿقد )ص29)ص



 

 

م؟! هَبُ اَ للُِقَعد  لَخَؾَقلاُهلالُؽػَّ  056لَالأل

ولعؾااف باادا لااؽ بعااد هااذا التػصااقؾ أن الؼاادر أقساا ٌم ومراتااا، 

 ، وهل الؼدر أربعة مرالبوكؼقل  كعؿ أيف  الؼ رئ الػطـ، 

ل -1 أن يممـ الؿسؾؿ بلن اهلل يحقط عؾًؿ    والؿؼصقد بفالعؾم،

بؽؾ  لء، سقاًء الؿقجقدات أو الؿعدوم ت أو الؿؿؽـ ت أو 

يعؾؿ م  ك ن وم  يؽقن وم لؿ يؽـ لق ك ن  الؿستحق ت، ففق 

 ەئ﴿، [75إكػ ل ] ﴾ خب حب جب يئ ىئ مئ﴿ َفاا :كقػ يؽقن

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

، وإذا ك ن ساح كف يعؾؿ حرك  الجؿ دات [59إكع م ] ﴾حت جت

فغقره  أولك، وإذا ك ن يعؾؿ ب لحاَّ  يف غق ها الظؾؿ ت فغقره  

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿، فا (1)أحرى

 .[12الط ق ] ﴾مخجس حخ جخ مح جح﴿، بؾ [5آل عؿران ] ﴾ ڎ

كترب » ة يؼقل  حق ملسو هيلع هللا ىلصم  ذَكره الـال   والؿراد هب  الؽتاهيا، -2

اهلل مؼادير الخاللق قبل أن يخؾق الاؿاوات وإر  بخؿاقن ألرف 

َكَتاا مؼا دير كاؾ   الء  ، فا هلل (2)«وطرشه طؾى الؿاء ق ل سـة، 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿يف الؾاااقح الؿحػاااقظ، فؿااا  

 .[6هقد ] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

                                           
 .(262/ 3تػسقر ابـ كثقر )ـظر  ( ي1)

 .(4823حقم مسؾؿ )ا( 2)
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 اإليؿ ن بلكف ٓ يحصؾ  لٌء إٓ  والؿؼصقد هب  ادشقئا، -3

بؿشق   اهلل تع لك وإرادتف، فؿ    ء اهلل ك ن وم  لؿ يشل لؿ يؽـ، 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ مطؾؼ  وك فذة، و فؿشق تف 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [82يس ] ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

، ف  أحد يؿؾؽ هداي  التقفقؼ إٓ اهلل  ،[125إكع م ] ﴾ ٿ ٿ
 گ ک ک ک﴿لك  ٓ يؿؾؽف  كؿ  ق ل تع  ملسو هيلع هللا ىلصحتك الـال 

 .[56الؼصص ] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ک ک ک﴿اإليؿااا ن بااالن   ، والؿؼصاااقد بااافالخؾرررق -4

، وهاق [54إعراف ] ﴾ ڻ ڻ ڻ ں﴿، ففق ساح كف [62الزمر ] ﴾گ

   ـٍ وساُؽقكف كؿا  قا ل تعا لك َخَؾؼ كؾَّ ع مٍؾ وعَؿؾف، وكؾ سا ك

[96الص ف ت ] ﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿
(1). 

ؾ خؾؼف وإيج ده أكاف ساَقؽُػر، وأكاف ف هلل ساح كف يعؾؿ ب لؽ فر قا

، وَكَتاا ذلاؽ يف كت باف الؿااقـ، وخؾؼاف سقؽقن ماـ أهاؾ الـا ر 

هرل معـرى ذلرك أن الؽرافر َمْجبرور وعَؿؾف بؿشق تف سااح كف، ولؽاـ 

 طؾى كػرِه؟

 

           

                                           
 (22/ 7( يـظر  تػسقر ابـ كثقر )1)
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لحريالاالختقا لاإلكساين:ل

ر وَعؾؿ وَكتا مؼ دير الخ ئؼ قاؾ  كعؿ كممـ بلن اهلل تع لك قدَّ

َـّ اهلل  ر، ولؽ لؿ يؽـ  خؾؼف، ثؿ خؾؼف بؿشق تف عؾك م  كتا وقدَّ

 لَقظؾؿ عا ده ويجِزيفؿ عؾك م  ٓ قدرة لفؿ فقف وٓ اختق ر، بؾ اهلل 
ـ  بخص ئص لؿ ُتعط ٕحد غقرك  كحـ الذي خؾؼـ : كرَّ  مـ  وخصَّ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿الاشر، ق ل تع لك  

 ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

مـ  هب  تؿققُز [72 اإلسراء] ـ  مـ وتشريػُ  ك ، ومـ تؾؽ الؿؽُرم ت التل كرَّ

بقـ كؾ  الخ ئؼ بحري  اإلرادة وآختق ر، فاقـؿ  تموب الخ ئؼ 

وتخضع الؽ ئـ ت هلل جاؾَّ ، حقة ٓ تؿؾؽ سقى ذلؽ وٓ تؿؾؽ 

د اإلكس ن ويتؿقَّز بتللقفف  ف   ، يتػرَّ حري  آختق ر واإلرادة يف تصر 

 عف آختق ري لرب ف ومقٓه وخ لؼف.وخضق

وع  وي  َلَؾعظؿ !! م  أكؿؾفا ماـ ااقرة متـ غؿا  وكؿا ل   ي  َلَؾرَّ

ماات ئؿ، خؾااٌؼ يعااادون اهلل  قًعاا  مااـ أكػساافؿ يف خضااؿ  الشاافقات 

والشاااف ت التاال تصاارففؿ عـفاا !! وخؾااٌؼ تلخااذهؿ أمااقاج الػااتـ 

ؿ والؿع اااال يؿـاااً  ويسااارًة ثاااؿ يموباااقن ويرجعاااقن إلاااك خااا لؼف

ومقٓهؿ، ويعتصاؿقن باف ٓ يشاركقن باف  اقً  ، متـا غؿقـ ماع كاؾ  

 الخ ئؼ التل تخضع هلل جاؾَّ  وفطرة!
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وهااذه هاال الغ ياا  مااـ خؾااؼ الجااـ واإلكااس، ٓ ح جاا  مااـ اهلل 

 .(1)لتؾؽ العا دة: وإكؿ  لتتجؾك اػ ت كؿ لف يف خؾؼف

: الااذي أعطااك عااا ده الؼاادرة فقاعجًااا  مااـ كؿاا ل قدرتااف 

لقخت روا هؿ عا دتف ساح كف ويـ لقا عظقؿ فضؾف وكرماف  وآختق ر:

 أمار اهلل أعظاؿ ماـ "، ولؿ يجعؾفؿ مجاقريـ عؾك عا دتف: فانن

ر ويخُؾؼ ويجاِاؾ عااده عؾاك ما   أن يجاِر ويؼَفر، ولؽـ يؼضل ويؼد 

 .(2)"أحا

                                           
اهلل ورِحؿاف: فظفارت محاتاف وتقوقم ذلؽ  أن اإلكس ن إذا أحسـ وآمـ أحاَّف ( 1)

ورحؿتف، وإن أس ء وكَػر ج زاه: فظفر عدلاف وحؽؿتاف، وإن اساتغػر غػار لاف: 

  [62]الـحااؾ  ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿فظفاارت مغػرتااف وعػااقه، ولااؽ هااذا الؿثااؾ 

تخقَّؾ لق أن ح كًؿ  ٓ يخطئ أحٌد يف مؿؾؽتف، هؾ لـ  أن كعرف عدَلف؟ ولق ك ن 

 اقن، فؽقاػ لـا  أن كعارف حؾؿاف وعػاقه؟ كؾ  مؿؾقكقف محاقبقن إلقف ٓ ُيخط

يف  مسؾؿوهلل الؿثؾ إعؾك، ومؿ  يدل عؾك هذا الحدية الؼدسل الذي أورده 

ي  عاا دي إكؽاؿ تخط اقن ب لؾقاؾ والـفا ر، وأكا  أغػار »( 2577) برقؿ احقحف

 ، ف سااتغػروين أغػاار لؽااؿ، ياا  عااا دي إكؽااؿ لااـ تاؾغااقا وااري الااذكقب جؿقًعاا

ل فتـػعااقين، ياا  عااا دي لااق أن أولؽااؿ وآخااركؿ فتضااروين، ولااـ تاؾغااقا كػعاا

وإكساؽؿ وجااـؽؿ كاا كقا عؾاك أتؼااك قؾااا رجااؾ واحاد مااـؽؿ: ماا  زاد ذلااؽ يف 

مؾؽل  ق  ، ي  عا دي لق أن أولؽؿ وآخركؿ وإكسؽؿ وجـؽؿ ك كقا عؾك أفجار 

 «.قؾا رجؾ واحد: م  كؼص ذلؽ مـ مؾؽل  ق  ...

 رح أاقل اعتؼ د أهؾ السـ  يف ئل ( مؼقل  لإلم م الزبقدي رواه  اإلم م ال لؽ 2)

 .(775/ 4والجؿ ع  )
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اا  اإلكساا كق  الػطرياا  ٓ ُيـؽرهاا  فاارٌد ع قااٌؾ سااقي   وهااذه الحريَّ

ر خؾااقه مااـ اإلرادة الحاارة الػطاارة: إذ الؽقاا ن ا إلكساا ين ٓ ُيتصااقَّ

والشعقر الػطري هب ، بؾ ذلؽ أمر مؿتـاع: لؽاقن الشاعقر واإلرادة 

 .(1)مـ أهؿ رك ئز الحؼقؼ  اإلكس كق 

وذاك ماا  تؼاار  بااف الؿمسساا ت وإمااؿ والشااعقب أيًضاا ، حقااة 

ؾفاؿ ك ماؾ الؿسا قلق  تج هفا :  ُتسـد إفعا ل إلاك أااح هب  وتحؿ 

كس ن وُيذم تاًع  إلرادتف وأفع لف، وٓ قرار لحق ة الاشار إٓ فُقؿدح اإل

 هبذا آعرتاف؟!

وهذا م  ج ء بف الؼرآن، فـجده يسـُد أفع ل العاا د إلاك ف عؾقفا : 

 ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿كؼقلااااف تعاااا لك  

، [143إعااراف ] ﴾ ﮲ ۓ ۓ ے﴿، وققلااف تعاا لك  [4يقسااػ ]

 ڄ﴿ك لفاؿ حريا  آختقا ر، وياقَّـ لؾـ س الحؼَّ مـ الا  اؾ ويارت

اا[29الؽفااػ ] ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ؾ ، ويعؾ 

  بلن الثقاب والعؼ ب يؽقن عؾك حسا العؿؾ، فنن الجزاء ماـ

 ۇ ۇ ڭ ڭ﴿جااـس العؿااؾ: يؼااقل تعاا لك يف أهااؾ الجـاا   

، ويؼاااقل تعااا لك يف أهاااؾ [24الح قااا  ] ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

ڑ ک﴿الـ ر   ژ ڑ  ژ  گ  ڈ  ک گ  ک ک 

گ  مـ ذلؽ ققلف تع لك  ، وأووُم [52، 49]الدخ ن   ﴾گ 

                                           
 (.8/464يـظر  درء التع رض ٓبـ تقؿق  ) (1)
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 ەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿

-37الـ زع ت ] ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

ؾ. ، والـصقص الؼرآكق  يف هذا الؿعـك كثقر[41  فؾُقتلمَّ

 وهااذه الحريَّاا  يف آختقاا ر هاال إم كاا  التاال َعَروااف  اهلل 
 ﴾ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

َؾفا  وِثَؼَؾفا ، وقاد ؿْ لؿ ُتطؼ كؾ تؾاؽ الؿخؾققا ت َح ، و[72إحزاب ]

د اإلكس ن مـ بقـ كؾ  تؾؽ الخ ئؼ بؼقلاف  أكا  لفا ، وما  ذاك  َّٓ تػرَّ  إ

 تطؾ ًع  مِـْف إلك مِـَـ اهلل ومؽرم تف التل ٓ تعد  وٓ تحصك.

وكقػ ٓ يطؿُع يف إكؿؾ وهق مػطقر عؾاك حاا  الؽؿا ل، أم 

َّاا ت  كقااػ ٓ يطؿااع يف إكؿااؾ ه اهلل لااف مااـ ج وهااق يعؾااؿ ماا  أعاادَّ

الػردوس التل خؾؼف  اهلل بقده، أم كقػ ٓ يموب إلاك رب اف ويخضاع 

وهق خ لؼف الذي يـ ديف لعا دتف، بؾ فطرُة اإلكس ن كػساف تادعقه إلاك 

 تؾؽ العا دة.

ؾ اإلكس ن هذه إم ك  حتك كرَّ  اؾف عؾاك وم  إن تحؿَّ ماف اهلل وفضَّ

رًة لف، باؾ أساجد لاف م ئؽتاف،  الؿخؾقق ت، بؾ جعؾف  جؿقًع  مسخَّ

 .(1)ف بدخقل جـتف ساح كفوخصَّ 

                                           
(، أواقاء 62/ 7، تػساقر الثعؾاال )(488/ 6، 216/ 1) ( يـظر  تػساقر اباـ كثقار1)

 (.363/ 5الاق ن لؾشـؼقطل )
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ح بف الؼرآن حقة يؼقل     ۋ﴿وهذا الذي قؾـ ه هق م  ارَّ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[72إحزاب ] ﴾ ەئ ەئ ائ ائ

ولقس معـك هذا إكؽ ر خؾؼ اهلل ٕفع ل العا د، وإكؿ  كعتؼد أن 

 ڭ ڭ﴿فؼ ل   :ؽتع لك بذلاهلل خؾؼـ  وأعؿ لـ  حقة أخربك  

زك  عـ س ئر مخؾقق تف ، ولؽـ مقَّ [96الص ف ت ] ﴾ ۆ ۇ ۇ

ب إلرادة الحرة، وزودك  بلدوات الؿعرف : لـعرف ساقؾ الخقر 

   ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿والشر، يؼقل تع لك  

، وفطرك  عؾك معرف  الطق ا [12-8الاؾد ] ﴾   ڻ ڻ ڻ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ل  والخاقة لـخت ر م    ـ  مـفؿ ، كؿ  ق 

، ثؿ يج زيـ  ويح ساـ  عؾك [3اإلكس ن ] ﴾ ىئ ىئ ېئ ېئ

 ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ﴿أعؿ لـ  واختق راتـ : كؿ  ق ل تع لك  

 ﴾   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ

، ف لعربة بؿ  يخت ره الؿرء ويريده: ولذلؽ ٓ يح سا [12-7الشؿس ]

زل اهلل فقف عؾك م  ُأكِرَه عؾقف: كؿ  يف قص  عؿ ر بـ ي سر الذي أك

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ققلف تع لك  

[126الـحؾ ] ﴾ ڈ ڎ
(1). 

                                           
 (، واااححف الااذهال،ماا  بعااده و 8/228(، والاقفؼاال)2/357) ( رواه الحاا كؿ1)

، $أهن  كزل  يف عؿ ر باـ ي سار وذكر الح فظ ابـ حجر اتػ ق العؾؿ ء عؾك 

 .(2/512يـظر  اإلا ب  )
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ٓ تـ قض بقـ الؼقل بحري  اإلرادة واإليؿ ن ب لؼدر: كؿ   إذن

ذلؽ لؾصح ب  حقـ استشؽؾقا هذه الؿسلل  بؼقلف   ملسو هيلع هللا ىلصؿ الـال عؾَّ 

ر لؿا ُخؾق له»  ہ ہ ہ﴿، وت  ققلف تع لك  «اطؿؾوا فؽلٌّ ُمقا 

   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے   ے ھ ھ   ھ ھ

[9-5الؾقؾ ] ﴾   ﮹ ﮸ ﮷
(1). 

اكساج م اإليؿا ن ب لؼضا ء والؼادر اإللفال ماع  وهبداليـميلللـةا

ي  آختق ر اإلكسا ين، وتاقاؤم الشارع ماع الؼادر، وتقاُفاؼ إمار  حر 

والخؾااؼ، وتـاا غؿ الػؽاار اإلساا مل مااع القاقااع الاشااري والسااؾقك 

 ؿجتؿع ت.اإلكس ين، وبف تستؼر  الـػقس قاؾ ال

 

           

 

                                           
 (.4949واه الاخ ري )( ر1)
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لكؼضلأ وللالشبفا:ل

ـ  أكـ  ب لاق ن الس بؼ وتجؾق  ذيـؽ إاؾقـ أزحـ  كثقاًرا ماـ  أظ

الغاش، واكجؾك الغا ر عـ هذه الشاف ، وإن كـ    لًا  الؿزيٍد ماـ 

 الاق ن فف  كحـ كزيدك أيف  الؼ رئ العزيز.

اؾ  اتضحللـالفقاملشبق ماف أنَّ اإلكس ن هق الذي تحؿَّ إم كا  وكرَّ

اهلل هب ، وأعط ه حري  آختق ر بقـ الؽػر واإليؿ ن، ففاق ماـ يختا ر 

لـػسف الساقؾ، وعؾك حسا اختقا ره ُيجا زى وُيح ساا، وٓ فارق 

يف هذه العط ي  بقـ ك فر وماممـ، باؾ ك هؿا  لدياف أدوات الؿعرفا  

والتؿققز والػعؾ وحري  اإلرادة وآختق ر، وك هؿا  ٓ يادري عاـ 

رهؿاا  اهلل ب لعاااا دة مَ ؼاادير اهلل الساا بؼ وعااـ مصاااقره، وك هؿاا  أَ ت

وهن هؿ  عـ الؿعصق ، وس وى بقـفؿ  يف التذكقر والرباهقـ وإدلا  

، وهاذا هاق فالؿممن والؽافر سرواء يف هرذه إمروروإرس ل الرسؾ، 

، [42الـساا ء ] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ ، فاااكؿاا ل العاادل اإللفاال 

ؾؿ إلك اهلل تع لك، ومَثؾ هذا كَؿثاِؾ معؾاؿ وٓ ساقؾ حقـ ٍذ لـسا  الظ  

عرض عؾك   بف أن يخت ر كؾ مـفؿ القق  الاذي يـ سااف لؾاتعؾؿ، 

ويف وق  العرض ذاتف َيْعؾؿ الؿعؾ اؿ أن ف ًكا  ماـ الطا ب ساقخت ر 

الققاا  الػاا ين وأخاار سااقخت ر الققاا  الػاا ين، أٓ ُيعتاارب هااذا 

ادتااف، ويتحؿااؾ عؾااك الط لااا قااد اختاا ر الققاا  بؽ مااؾ حريتااف وإر

اختقاا ره ذلااؽ ك مااؾ الؿساا قلق ؟ وهااؾ يؽااقن الؿعؾااؿ قااد سااؾافؿ 
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حريتفؿ بساا عؾؿف وخربتف الس بؼ  فؼاط؟ وهاؾ يؿؽاـ أن ُيـساا 

إلقااف الظؾااؿ لؿجاارد عؾؿااف وخربتااف؟ أم مااـ الَؽؿاا ل عؾُؿااف باالحقال 

 جح﴿ فتاادبر، فاانن اهلل  [62الـحااؾ ] ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ت مقااذه؟ 

، أٓ يعؾااؿ بح لـاا  وماا  كحااـ إٓ [12الطاا ق ] ﴾ جس مخ حخ جخ مح

 ى ى ې ې ې﴿خؾٌؼ مـ خؾِؼف؟ أم كقاػ يغقاا عـاف ح لـا  

؟ ويف ذات الققاا  [16الحجاارات ] ﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

ٓ تع رض بقـ إح    عؾؿف ساح كف وباقـ عدلاف سااح كف وإعط ءكا  

 چ ڃ ڃ ڃ﴿ :حري  آختق ر لقج زيـ  عؾك حسا أعؿ لـا 

 .[29الؽفػ ] ﴾ چ چ چ

 لـسا  لؾعدل اإللفل، وأم  دعاقى أن خؾاؼ الؽا فر مـا ٍف هذا ب

لؾرحؿ  ف  معـك لف : ٕن اػ  الرحؿا  ٓ باد أن تقواع يف مؽ هنا  

ف ، أما  بغقار ذلاؽ فا  ويف مقوعف  الصحقم وُيعط ها  ماـ يساتحؼ  

ك رحؿ ، بؾ يـؼؾا الح ل إلك خقٍر أو ظؾؿ.  تسؿَّ

حؿ  لؾؽا فر كحا ل مجارمٍ  ا ك،  إن ح ل مـ يـ دي ب لرَّ ساػَّ ح أفَّ

ار الؿادن والاؾادان، وحاقـ ققوال  سػؽ الدم ء وقتؾ إبريا ء ودمَّ

عل أوحقكؿ يصارُخ مح مقاف وي ماـ  نَّ ـا دي ب لرحؿا  والعػاق، ويادَّ

 [62الـحااؾ ] ﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿يع قاااف عؾااك إجرامااف ظاا لٌؿ أثااقؿ؟!! 

ر.  فتػؽَّ
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فعدُم رحؿِ  اهلل تع لك لؿـ ٓ يستحؼف  لقس كؼًص ، ورحؿُ  ماـ 

ًٓ إذا ك ك  ٓ ، وإكؿ  تؽقن الرحؿُ  كؿ  ًٓ  يستحؼ الرحؿَ  لقس كؿ 

 يف مقِوعف .

َّؼص إلااك اهلل  ؽ قاااؾ أن يـسااا الظ ؾااؿ والاا وكاا ن عؾااك الؿشااؽ 

تعاا لك، أن ُيثاااَ  أن الؽاا فر مسااتحؼ  لؾرحؿاا ، ولؽااـفؿ يتجاا وزون 

هذه الـؼط ، ويؼػزون ما  رًة إلك الـتقج   ؿًع  لؾتشؽقؽ يف كؿا ل 

 .[11الشقرى ] ﴾ٿ ٿ ٺ﴿ؾك وإعظؿ الذي إع

ومـ جفٍ  أخارى فانن إعطا َء اإلكسا ن حريا  آختقا ر يؼتضال 

م والؿع قااا، وأماا  كااقن اهلل تعاا لك  اارير والؿؽاارَّ وجااقد الخق اار والش 

ب وسَقدخؾ الـا ر، ففاذا  ر وعؾِؿ وَكَتا أكف سقؽقن ك فًرا وسُقعذَّ قدَّ

يا  آختقا ر اإلكسا ين ، ففاق ٓ َيعؾاؿ باذلؽ التؼادير ٓ ع ق  لف بحر 

ره اهلل، وهااذا هااق ساار   الساا بؼ، بااؾ ٓ أحااد مااـ الخؾااؼ َيعؾااؿ ماا  قاادَّ

ره اهلل لاف  إم ك  وسر  آمتح ن لإلكس ن: إذ إكف لق كا ن يعؾاؿ ما  قادَّ

 لؿ يؽـ ل متح ن معـك!!

لتتضاام الصااقرة أكثاار  تخقَّااؾ لااق أن ماادير  وإلقةةكلاةةدالاداةةل

ق إساااا ؾ  يف جؿقااااع آمتح كاااا ت الج معاااا  أماااار بؽشااااػ أورا

الج معق ، هؾ ُيسؿك ذلؽ آمتح ن امتح ًكا ؟ باؾ أي معـاك لاذلؽ 

آمتحاا ن الااذي ٓ يخػااؼ فقااف أحااد؟ ويسااتقي فقااف الطق ااا مااع 

 الخاقة؟ وُيؽرم فقف الص لم مع الػ سد؟
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كذلؽ الح ل لق أدرك اإلكس ن حؼقؼ  تؼادير اهلل لؿا  كا ن هـا ك 

تق ر تؾؽ، ولق لؿ يؽاـ ماـ باقـ الـا س اا لم   آخأي  معـك لحريَّ 

وف سااد وتؼاال و ااؼل لؿاا  ك كاا  لـاا  أي  مؽرماا  وٓ أي  مقاازة عااـ 

ـ  تع لك هب .  َّ  الخصقص  التل خصَّ ـُزع  ع  الخ ئؼ، ول

 
ِ
مااع  اقعاا    ٌ َؼااػِ تَّ مُ   ٌ قَّااالؽاا فَر يف الحقاا ة مسااللٌ   اقع فنيجاا ُد اهلل

د عـاف، وٓ تـا قض باقـ خؾاؼ الحق ة الدكق ، بؾ أمٌر وروري ٓ محق

اهلل ساح كف لؾؽ فر وعؿؾف وبقـ كقِن الؽ فر هق الاذي اختا ر لـػساف 

ؾ جزاء اختق ره، كؿ  ق ل تعا لك    ەئ ائ ائ ى ى﴿الؽػر ويتحؿَّ

، [29، 28التؽاااااااااااااااااااااقير ] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ

والؿااممـ ماتؾااك يف هااذه الحقاا ة بقجااقد الؽاا فر، والؽاا فر كااذلؽ 

وبذلؽ يستؼقؿ آبات ء، ويف هاذا الؿعـاك مؿتحـ بقجقد الؿممـ، 

ار ققلاف تعا لك    ۇئ وئ﴿يؼقل اإلما م الؼر اال وهاق يػس 

أي  إن الاادكق  "  $يؼااقل  [22الػرقاا ن ] ﴾ۆئ ۆئ ۇئ

دار ب ء وامتح ن، فلراد ساح كف أن يجعؾ بعض العاقد فتـً  لااعض 

عؾاااك العؿاااقم يف جؿقاااع الـااا س ماااممـ وكااا فر، ف لصاااحقم فتـااا  

تـ  لؾػؼقر، والػؼقر الصا بر فتـا  لؾغـال. ومعـاك لؾؿريض، والغـل ف

ر بص حاف، ف لغـل مؿاتحـ با لػؼقر، عؾقاف أن ختاَ هذا أن كؾ واحد مُ 

يقاسقف وٓ يساخر مـاف، والػؼقار مؿاتحـ با لغـل، عؾقاف أٓ يحساده 

وٓ يلخذ مـف إٓ م  أعط ه، وأن يصرب كؾ واحد مـفؿا  عؾاك الحاؼ، 

ؾاااك الحاااؼ.   أي ع﴾ۆئ﴿ كؿااا  قااا ل الضاااح ك يف معـاااك
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الا ي  يؼقلاقن  لِاؿ َلاؿ كعا ف؟ وإعؿاك يؼاقل  لِاؿ َلاؿ  وأاح ب

 .(1)"ُأجعؾ ك لاصقر؟ وهؽذا ا حا كؾ آف 

كؿ  قا ل  :  ء وخؾؼ هذه الطاقع  ل بت ء وآمتح ن ف هلل 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿تعااااا لك  

 ڤ ٹ ٹ ٹ﴿، ولق  ا ء اهلل ما  كػار باف أحاد [7الؽفاػ ] ﴾ چ

 .[99يقكس ] ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

وجقد الخقر والشر ورورٌة كقكق ، وخؾُؼ الؽا فر وإيجا ُده  إذن

ؽقن،  ر لـا  هامٓء الؿشاؽ  لقس عاًث  أو ترًف  أو مجرُد هقى كؿ  يصق 

ؽٌؿ جؾقؾ  لعؾف ظفر لاؽ بعضاف ، وهـا  كسارد لاؽ بؾ مـ وجقده حِ 

  قً   مـف  

عؾك خؾؼ الؿتض دات الؿتؼا ب ت،  ظفقر كؿ ل قدرتف  -1

هلل تع لك الذي خؾؼ الؾقاؾ والـفا ر، وخؾاؼ الحقا ة والؿاقت، هاق ف 

الذي خؾؼ الؽ فر والؿممـ والشؼل والسعقد، فؿ  أعظؿاف ماـ إلاف! 

 وم  أجؾف مـ ققي ق در!

حقااة خؾااؼ اإلكساا ن وأعطاا ه  ظفااقر كؿاا ل تاادبقره  -2

الحرياا  يف آختقاا ر، ولااؿ يجعؾااف مجاااقًرا مؼفااقًرا عؾااك عا دتااف، 

ر لااف السااؿ و ات وإرض: لقخاارج مااـ الاشاار مااـ َيعاااد اهلل وسااخَّ

  قًع  مـ كػسف، فؿ  أحؽؿف مـ إلف! بؾ هق أحؽؿ الح كؿقـ.

                                           
 (.18/ 13( تػسقر الؼر ال )1)
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، وآثاا ر أسااؿ ئف ظفااقر كؿاا ل ققتااف ومؾؽقتااف وجربوتااف  -3

ـ هااذه الصااػ ت: ك لجااا ر والؼفاا ر والؿـااتؼؿ والعاادل  التاال تتضااؿَّ

وذي الاطش الشديد، ففذه الصػ ت كؿ ٌل لق ُوواع  يف مقواعف  

ف ، ولاقٓ إعطا ء اإلكسا ن حريا   الصحقم، وعقمؾ هبا  ماـ يساتحؼ 

 آختق ر لؿ  ظفرت تؾؽ الصػ ت وآث ر تؾؽ إسؿ ء لـ .

، حقة يع َمُؾ كؾ  أحد عـاده ب لعادل ظفقر كؿ ل عدلف  -4

 گ   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ﴿سااااااح كف، 

، [49، 48إكعااااااااا م ] ﴾   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ب  ذو كسااا أو حسااا كحاا ل أباال لفااا، ولااق كاا ن ذلااؽ الؿؽااذ 

  .وُيحسـ ساح كف إلك الؿحسـ ولق ك ن عاًدا حاشق  

وأيًضااا  تساااقيتف سااااح كف باااقـ كاااؾ الاشااار يف أدوات الؿعرفااا  

 .والحري  يف آختق ر مـ أكرب دٓئؾ عدلف 
ظفااقر كؿاا ل حؾؿااف ومغػرتااف وعػااقه، فؾااق لااؿ يقجااد أحااٌد  -5

اـ ي ب لؿ  ظفار لـا  حؾؿاف وعػاقه عؿَّ حؾاؿ عـاف ويعػاق عـاف، إذ يعذَّ

 ه  تتؿقز إ ق ء.ه، وبضد  عرف بضد  يُ  الضد  
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لاخلامتا:ل

قد تاقَّـ لـا  أن هاذا اعارتاض متف لاؽ الجاذور متـا قض  إىللاـا

الػروع، ففق يف حؼقؼتف سقُء ففٍؿ لطاقع  الؽؿ ل اإللفال، ومح ولاٌ  

ف ومؼ يساااتف لؾح لااا  الاشاااري  الـ قصااا ، ومؼ ركتااا إلخضااا عف 

ب ٕحقال اإلكس كق ، ف هلل تع لك قد أعطك كؾ إكسا ن ما  يفتادي باف، 

وهداه الـجديـ، وأرسؾ إلقفؿ جؿقًع  الرسؾ، وأكزل إلقفؿ الؽتاا، 

وأعطك كؾ واحد مـفؿ أدوات الؿعرفا  وآختقا ر، ثاؿ كاؾ إكسا ن 

مـفؿ يح سا عؾك حساا اختقا ره، وأما  ِعؾاؿ اهلل تعا لك وتؼاديره 

سقؽقن ك فًرا ففذا مـ كؿا ل إح  تاف بؽاؾ  الء عؾًؿا ،  بلن الؽ فر

وٓ ع ق  لف بحريَّ  اختق ر اإلكس ن، وٓ تـا قض باقـ الؼادر اإللفال 

 والحري  اإلكس كق .

واؾك اهلل عؾك كاق ـ  محؿد وآلف واحاف وسؾؿ
(1). 

 

 

 

 

                                           
 .بـ محؿد إرك ين  عؿ ر إعداد (1)
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