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 وفيقي إال باهلل  وما ت  

ا واالسريريريريريريريريريتفادة منه، نافعً ا  من اهلل يف حيايت، وتيسريريريريريريريريريري يل علمً العون  لطاملا طلبت  
، وقد رأيت يف املنام ر يل فإين ال أحسريريريريريريريريريريرين التدبري: يا رب دب  لوكنت أدعوه وأقو 

ومل أفهم يف   ،حينها الرسريريريريريريول عليه الصريريريريريريالة والسريريريريريريالم يعطيين  موعة من الكت 
وعندما بدأ زوجي رحلته كدبلوماسريريريريريريريريريريريريريي منتدب ل مم   ذلك الوقت تأويل املنام.

لاللتحاق به مع األوالد، شريريريريريريريعرت حينها بفراب كبري لبعدي عن املتحدة، وقراري  
، حينها فتح اهلل يل طريق دراسريريريريريريريرية اللوات ألم  وقت األصريريريريريريريريدقاءعملي وأهلي و 

اللوات لن   سريريريريريريريريريريريةاجتهادي يف دراأن    من األصريريريريريريريريريريريدقاء  الكثريعتقد  قد افراغي، ول
أنسريريريى ما ألنين سريريريوف    وأنه مضريريرييعة للوقت،  ،شريريرييً ايضريريرييف إىل رصريريرييدي العلمي  

ومل أتوقف حينهريا عن ترديريد  ،علمتريه مبررد عودتنريا إىل بالدنريا بعريد تقرياعريد زوجيت
رحىت    ،يل فإين ال أحسريرين التدبري  ردب  دعاء: يا رب   حوار مع للا  اهلل يل طريقً  َيسريريَّ

بسريريريريريريريب  إتقاين للوات،  ا أثار ومعرفة اخلالق    التوحيد  عقيدة  غري املسريريريريريريريلمني عن
  .تعر  اجلميع

 حىت،  االسريريريتمرارين عن دت أن توقفاك  ملعوقات كثرية يف طريقيلطاملا تعرضريريريت  و 
يد العون يل  أرسريريريريريريريريريل اهلل  و   ،رأيت يف حلظة يأس من يقول يل يف املنام: اسريريريريريريريريريتمري

أسريريرياتذيت وبناًء على هذا التشريريريريع ونصريريرييحة    ،والتشريريريريع من حي  ال أحتسريريري 
فرتة احلرر املنزيل الريذي فررض  الكترياب خاللأن أكتري  هريذا قررت  األفرياضريريريريريريريريريريريريريريريل

  .على اجلميع بسب  جائحة الكورونا
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 هأن جيعلري  اهلل  أدعوألمحريد اهلل العلي القريدير أن وفقين لكتريابرية هريذا الكترياب، و وإين  
مشريريريريكاة تنري الطريق أمام الباحثني عن احلقيقة وأصريريريريحاب العقول النرية والقلوب 

 الصريريريريريريريريريريريحيحلتعرف على الدين  باوجيعله رسريريريريريريريريريريريالة خري وسريريريريريريريريريريريالم للرميع    ،املنفتحة
السماوية الذي جاء   لشرائعواملتمثل يف مساحة اإلسالم وخامت ا  ،السليم والفطري

مجيع   أيضريا  بهالدين الذي جاء    وهو  ،به خامت النبيني حممد صريلى اهلل عليه وسريلم
هذا الدين الذي اإلميان خبالق الكون وعبادته وحده بال وسريريي ،    أنبياء اهلل وهو:

 جاء ليصحح املفاهيم املولوطة ويعيد للدين مكانته الصحيحة. 
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  ك بالحكمةإلى سبيل ربِّ  وادع  

  ،بطبعه متدين   اإلنسان   ،شراب إن احلاجة إىل الدين أشد من احلاجة إىل الطعام وال
الوثنية    الدياناتيف  حصل  كما    ،ديًنا خيرتع له  احلق لسوف    الدين   إىل   د  هتفلو مل ي
حمتاج ل من يف الدنيا كما أنه حمتاج ل من يف   اإلنسان و  .البشر  ابتدعها اليت 

 منقلبه وبعد موته، والدين احلق هو الذي مينح أتباعه األمن التام يف الدارين. 
  :مقاييس الدين الحق  من

 :  إله االيمان ب
وقد ،  ا أو يسريريريريميه أي شريريريريي  خرالبد لإلنسريريريريان من االميان، ميكن أن يسريريريريميه إ ً 

نظرية   أورئيسريريريريريريريريريه يف العمل  أو    امرأةأو  يف السريريريريريريريريريماء    اجنمً يكون اإلله شريريريريريريريريريررة أو  
من اإلميان بشريريريريريرييء يتبعه ويقدسريريريريريريه له  لكن البد    ،نفسريريريريريريه  يف  هوىً أو حىت    علمية

  ويرجع له يف هنج حياته وقد ميوت ألجله وهذا ما نسميه العبادة.
 اإلله الحق هو الخالق: 

تتضريريريريريريريريريريريريريريمن االدعرياء بريأهنم   رية، واإللريه ال بريد أن يكون احلق   اإللريه عبريادة غري نإ
ا، والريدليريل على أنريه اخلريالق يكون إمريا مبشريريريريريريريريريريريريريريرياهريدة مريا خلقريه يف الكون وإمريا خريالقريً 

بوحي من اإللريه الريذي ثبريت أنريه خريالق، فريإذا مل يكن  ريذا االدعرياء دليريل، ال من 
  خلق الكون املشهود وال من كالم اإلله اخلالق، كانت بالضرورة باطلة.

وال   ،يقوم على حقيقة أن األشريريريريريريريريريياء ال تظهر بدون سريريريريريريريريريب   اإلميان باخلالق  أنو 
الصريريدفة ليسريريت سريريبًبا رئيسريريًيا، وإ ا الصريريدفة  كن أن تكون موجدة للكون ألن  

زمريان، املكريان، املريادة عوامريل أخرى ووجود العلى توافر هي نتيررية ثريانويرية تعتمريد 
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. فال ميكن اسريريريريريريريريتخدام بالصريريريريريريريريدفة  يً اشريريريريريريريري   هذه العوامل  يتكون من  لكي والطاقة(
 كلمة "صدفة" لتفسري أي شيء ألهنا ال شيء على اإلطالق.

 :الخالق
 ،قريريد سريريريريريريريريريريريريريريبق وجود الزمريريان، املكريريان، والطريرياقريرية  وجودهجيريري  أن يكون  -

ا على ذلك، ال ميكن للطبيعة أن تكون هي املسريريريريريريريريب  خبلق واسريريريريريريريريتنادً 
وبالتايل ،  الكون، ألن الطبيعة نفسريريريها تتكون من زمان، مكان وطاقة

  ا قبل وجود الطبيعة.جي  أن يكون ذلك السب  موجودً 
 ا أي ميتلك السلطة على كل شيء.قاهرً اخلالق جي  أن يكون  -
 ببدء اخللق. أمره، ليصدر بيده األمرجي  أن يكون  -
معرفريرية كريرياملريرية  ميع  ، أي لريريديريريهبكريريل أمر اكليريريً   اجيريري  أن ميتلريريك علمريريً  -

 األشياء.
ا  خرً  سريريريريريريريريريريريريريريببرياال ينبوي أن حيترياج لوجود ما، ا فردً جيري  أن يكون واحريدً  -

ال و   يترسريريريريريريد يف صريريريريريريورة أحد من  لوقاتهحيتاج أن  أن    ينبوي، وال  معه
، ألنه ميتلك يف أي حال من األحوال  حيتاج أن يكون له زوجة أو ولد

 مجيع صفات الكمال.
 ال يفعل شيء إال حلكمة خاصة. احكيمً  جي  أن يكون -
وأن يكون ذا   ،عريدلريه أن يكريافي ويعرياقري ، ومن عريادالً  جيري  أن يكون -

و ذا فهو يرسريريريريريريريريل  ،لو خلقهم وتركهم  إ ًاصريريريريريريريريلة بالبشريريريريريريريرير، فلن يكون  
الذي يسريريتحق و  .بلغ البشريرير منهرهالرسريريل إليهم ليوضريريح  م الطريق وير 

 .حاد عنهملن والعقاب  ،هذا الطريق املكافأة من سلك
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  :الدين 
الطريق إىل   وخبالقه ومبن حوله، وه  اإلنسريان  والذي ينظم عالقة  حياة،منهج  هو 

  .اآلخرة
اليت حتتريرياج لعالقريرية  األوىل اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريريان أقرب إىل فطرة جيريري  أن يكون -

اليت متثريل الفضريريريريريريريريريريريريريريائل و   دخريل وسريريريريريريريريريريريريريريطرياء،تري مبرياشريريريريريريريريريريريريريريرة مع خريالقهريا بريدون  
  .اإلنسان ة يفوالسرايا اخلري  

دين واحد، سريريهل وبسريريي ، مفهوم وغري معقد، صريريا    جي  أن يكون -
 .لكل زمان ومكان

ا جيريريري  أن يكون - جيريريريال ولكريريريل البالد ولكريريريل أنواع ألا لكريريريل اثريريريابتريريريً  دينريريريً
، كما هو احلال يف البشر، ال يقبل الزيادة وال النقصان حس  األهواء

 العادات والتقاليد اليت منشأها البشر.
ومربهنة وال حيتاج لوسي  وال  عقائد واضحة حيتوي على جي  أن  -

 .يؤخذ الدين بالوجدانيات بل بالدليل الصحيح املربهن 
وينبوي أن يصلح   ، يوطي كل قضايا احلياة وكل زمان ومكان جي  أن -

 للدنيا وكذلك لآلخرة، يبين اجلسد وال ينسى الروح. 
واحرتام    أعراضهم وأموا محيافظ على حيمي حياة الناس و  جي  أن -

 . حقوقهم
وبذلك من مل يتبع هذا املنهج الذي جاء بتوافق مع فطرته، عاش حالة  

عن عذاب  نفس، فضالً الصدر و الضيق ب  الشعور و   ،اضطراب وعدم استقرار 
   .اآلخرة
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؟ لماذا اإلسالم  
 . اإلنسان  لفطرةاإلسالم موافق دين  -
كل البعد عن   ةبعيدو   ،اضريريحة وبسريرييطةو ،  مربهنة  يدتهعقدين اإلسريريالم   -

اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم ال يكتفي مبخريرياطبريرية القلريري  والوجريريدان فريري  .األعمى االعتقريرياد
باحلرة املقنعة   بادئها لالعتقاد، بل يتبع مواالعتماد عليهما أسريريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريريً 

العقول زمام  الداموة، والربهان الواضريح، والتعليل الصريحيح الذي ميلك  
  .ويأخذ الطريق اىل القلوب

ألنه متعلق   ،لكل نواحي احلياة  ةشريريريريريريريريريريريامله و مرن  هتعاليم  دين اإلسريريريريريريريريريريريالم -
وقد جاء هذا الدين   عليها  اإلنسريريريريريريريريريريريريان بالفطرة البشريريريريريريريريريريريريرية اليت خلق اهلل

  :وهيلسرنن هذه الفطرة.  مطابًقا
الذي ليس له شريي  وال ولد وال يجسدد   ،اإليمان بإله واحد أحد

وعبادة هذا الخالق   ،في صورة إندان أو حيوان وال صنم أو حسي
  .وحده بدون وسيط

ألسريريريريريريريري لة الفطرية للبشريريريريريريريرير عن غاية على ا جاء باألجوبةدين اإلسريريريريريريريريالم   -
ويقيم األدلة يف مسريريريريريريألة   الوجود ومصريريريريريريدر الوجود واملصريريريريريريري بعد املوت،

ومن التريرياريع على وجود ووحريريدانيريرية  ،ومن النفس ،األلوهيريرية من الكون
 اإلنسريريريريريريريريريريريريريريان  ويف مسريريريريريريريريريريريريريريألة البع  يدلل على إمكانيه خلق  ،اهلل وكماله

وخلق السريريريريريريريريريريريريريريمرياوات واألرض، وإحيرياء األرض بعريد مو ريا، ويريدلريل على 
  حكمته بالعدالة يف إثابة احملسن وعقوبة املسيء.

، والتنوع واالختالف  واحدةية يف أصل واحد، ومتضي حنو غاية  اناإلنس جتتمعو 
 ضرورة استمرار منطق احلوار.  اإلنسان لزمضرورة كونية تر 
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ًة َواِحَدًة َوََل يََزالُوَن ُمْخَتِلِفيَ  "  َُّك لََجَعَل النَّاَس ُأمَّ  . 1"  َولَْو َشاَء َرب
والتكامل بني مجيع األجناس  التعارف  : و ه والواية من هذا االختالف

من  دم إىل حممد  اهلل  رسلالذي سلكه طريق ال طريق احلوار هو و  .واألعراق 
 صلى اهلل عليهم وسلم أمجعني. 

 

نَّ َأكْ 
ِ
ن َذَكٍر َوُأنََث َوَجَعلْنَاُُكْ ُشُعوًًب َوقََبائَِل ِلَتَعاَرفُوا ا َّنَّ َخلَْقنَاُُك م ِ

ِ
َا النَّاُس ا ِ  "ََي َأُّيُّ َرَمُُكْ ِعنَد اَّللَّ

نَّ  ْ    َأتَْقاُكُ 
ِ
َ   ا  . 2  "   َخِبيم   عَِليم   اَّللَّ

اخلالق    معرفة  وواحد وه دف األرض  جاءوا إىل واجلميع من أصل واحد، و 
 . هعبادته وحدو 

مرشريدين أقوامهم إىل إىل كل األمم  ولتقرير رسريالة التوحيد، بع  اهلل مجيع الرسريل  
ولعبادة اخلالق وحده كما عبد الرسريول ربه، وليس بعبادة الرسريول حقائق الكون؛  

وإن لكل أمة رسريريريريريريريريول،   ،لينطلقوا منها وحيققوا غاية خلقهم،  أو أي شريريريريريريريرييء  خر
  .السماوية عرب الزمان واملكان جاءت خلدمة هذه الواية ساالتوكل الر 

 

اغُوَت  "  َ َواْجتَِنُبوا الطَّ ُسوًَل َأِن اْعُبُدوا اَّللَّ ٍة رَّ  . 3" …َولََقْد بََعثْنَا يِف ُك ِ ُأمَّ
 عليهمج الرسل وكل رسالة مساوية تؤكد ما جاءت به سابقتها، حي  تدرَّ 

  مث تنوعوا يف السالم يف إبالب مراد اهلل، وتوحدوا يف أصل التوحيد الصالة و 
 . اإلنسان حاجةحس   الشرائع

م ريات مرور القر ن الكرمي وهو كترياب اهلل وكالمريه الريذي مل يتوري ومل يتبريدل رغم فري 
نزل، والزال يقود املسلمني السنني، ورغم اختالف البالد واحلضارات الزال كما أر 

 
 .(118)هود: 1
 (.13)احلجرات: 2
 (. 36)النحل:3
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الديانات اليت سريريريريريبقته   أصريريريريريولصريريريريريدق  ير  آلخرة،إىل ا  يا م الدنيا ويف طريقهميف ح
  .اليت جاءت هبا الرسل مناسبة لزماهنمو وامتدت إىل زمانه 

 الشريريريريعةطور من الديانة جديد يتفق يف أصريريريله وخيتلف يف    يأيتتوري احلاجة    معو 
وباختاذ   ،توحيدمع تصريريريريريريريريديق الالحق للسريريريريريريريريابق يف أصريريريريريريريريل ال  ،ا مع احلاجاتتدرجً 

؛ الق لرسريريريريريريالة اخل  وحدة املصريريريريريريدرسريريريريريريبيل احلوار يكون املؤمن قد اسريريريريريريتوع  حقيقة  
  .االستخالف يف األرض بدء رحلة إىل، به اإلميان اخلاصنقطة من  نطلقلي

، فاحلوار له أصريريريريريريريريريريريريول اإلنسريريريريريريريريريريريريرياين  أمام التواصريريريريريريريريريريريريريل  اعائقً   شريريريريريريريريريريريريريكلوهذا التنوع ال ير 
احرتامهريريريا واالنطالق منهريريريا  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريريان م علىت  ومنطلقريريريات وجوديريريرية وإميريريريانيريريرية، حتر 

وا وى   هو التخلص من التعصري احلوار  للتواصريل مع اآلخر؛ ألن الواية من هذا 
 العصريريريريريريريريريريريريريبية العمياء؛ اليت حتول بنينتماءات  الذي هو عبارة عن إسريريريريريريريريريريريريريقاطات لال

التصريريريريريريريريريريريريادم والدمار كما هو واقعنا ؤدي إىل  ت، و النقيوحقيقة التوحيد    اإلنسريريريريريريريريريريريريان
 اآلن.

اإلميان بكل الرسريريريريريريريريريريريريرياالت وهو    على أسريريريريريريريريريريريريرياس جوهري  اهللوينطلق حوار رسريريريريريريريريريريريريريل  
كمريا ال ميكن إنكريار   نوعحقيقرية الت إنكريارال ميكن فواالعرتاف هبريا؛  السريريريريريريريريريريريريريريمرياويرية

 .حقيقة تواتر الرسل
ملخص الرسريريرياالت السريريريماوية   بعرضريريريهباحلقائق الكونية، و   القر ن الكرمي  وباعرتاف

هذا   كان  ،أتباعه إىل االعرتاف هبذا األصل  ةدعو بأصل التوحيد، و  اليت جتتمع يف
م بأن اهلل هو املؤمن يرسريريريل    اإلنسريريريانو .  ا  ذا التواصريريريل البشريريريريتتوجيً الكتاب اخلامت  

اهلل   يف احليرياة وفق منهجرحلتريه  ل الريدافع األكربمصريريريريريريريريريريريريريريريدر كريل شريريريريريريريريريريريريريرييء، وهريذا هو 
  .وشريعته
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بعد املوت بالبع  واحلساب   اإلنسان  احلياة الدنيا بداية لرحلة أبدية يستأنفها و 
ومن مث اجلزاء، ويعترب اإلسالم أن وجودنا يف هذه الدنيا هو  دف وغاية سامية  

 التوجه إليه مباشرة.  بوهي معرفة اهلل عز وجل وعبادته  
مبثابة دار ابتالء وامتحان للبشر ليتمايزوا على  فهي احلياة الدنيا قصر  ورغم

 . اآلخرةدرجات ومرات  عند اقبا م على احلياة 
اهلل، والذي أراده اهلل وقع، وإرادة اهلل متعلقة   ةرادإوالذي يقع من ابتالءات هو 

باحلكمة املطلقة واحلكمة املطلقة متعلقة باخلري املطلق، حي  أنه ال يوجد شر  
 .  4مطلق بالوجود 

نسريريريريريريريريريريرام بني العقل والدين، العقل والنقل، والعقل االو للرتاب   بتوفري اإلسريريريريريريريريريريالم  و 
ال تنوير وال هنضريريريريريريريريريريريريريريريريرية وال تقريريريدم وال مجريريريال وال علم حقيقي إال فريريريإنريريريه  ،والقلريريري 
 .باإلسالم

إنه ما من و   ،وقد جنح اإلسريريريريريريريريريريريريالم كمنهج، بينما فشريريريريريريريريريريريريلت الرأمسالية والشريريريريريريريريريريريرييوعية
إال واعرتف بأن   -مهما كان موقفة منه    -مسريريريريتشريريريريرق درس اإلسريريريريالم وحضريريريريارته  

 اإلسالم دين ودولة.
ولكن ابتعاد املسريريريريلمني عن دينهم الصريريريريحيح وعرزهم عن نشريريريرير مباد  اإلسريريريريالم 
بصريريريريورة صريريريريحيحة سريريريرياهم يف العقود األخرية بازدياد نسريريريريبة امللحدين واملشريريريريككني 

  .واحلائرين يف العامل
املعتقريريدات اخلريرياط ريرية  واالورب بريريالعلوم واملعريريارف عنريريدمريريا تركالنريرياس يف لقريريد تقريريدم و 

بأسريريريريريريريريريريريلوب العلم   ذواخأواليت كانت تقوم على أسريريريريريريريريريريرياس الدين املشريريريريريريريريريريريوه لديهم، و 

 
 من أ قوال الش يخ محمد راتب النابليس.  4
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توجههم للعلم بطريقة سليمة كانوا قد خسروا القيم واألخالق   لكن معواملنطق،  
 .والواية من وجودهم بتواضيهم عن اعتناق الدين الصحيح

واقعية مع سريريريريريريريريريريريريرد حوارات    وسريريريريريريريريريريريريوف نبح  هذه النقان بالتفصريريريريريريريريريريريرييل من خالل
  .يف هذه الرحلة جنسيات وثقافات  تلفة من اتشخصي
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؟أفي هللا شك  
 

   !إليهال ملسأ من اهلل إال  
ا  وكنت أرددها دائمً  ، " ال ملرأ من اهلل إال إليه" لطاملا يف صوري أحببت عبارة 

حىت حصل معي موقف طريف   جيًدا ألستشعر قريب من اهلل، لكنين مل أفهمها 
عمره الثالثة   ال يتراوز صوريًا   عندما كان ابين طفالً  ،ا ن عامً يمنذ أكثر من عشر 

أعوام يصر على ملس فرن الطهي وهو ساخن، حىت اضطررت أن أضربه على يده  
ألمنعه من العودة إىل هذا التصرف؛ فبكى وأخذ جيول من مكان إىل  خر يف  
املنزل ال يدري أين يذه ، تزامن هذا مع نداء أبيه له لريضيه، لكن املفاج ة أنه  

ه وبكى يف حرري  ا أضحك والده، وقال:  عاد يل مباشرة بداًل من الذهاب ألبي
 سبحان اهلل.  

لَْيهِ " أما أنا فتذكرت قوله تعاىل  
ِ
َلَّ ا

ِ
ِ ا اآلن فهمتها،    :وقلت يف نفسي   ،5" َلَّ َملَْجأَ ِمَن اَّللَّ

فاهلل سبحانه وتعاىل يرذكرنا عندما نتعرض لبعض املصاع  للرجوع إليه كلما  
 ابتعدنا عنه، وشعرت حينها بفرحة عارمة.  

 حكمة اهلل: 
اخلالق قوانني الطبيعة والسريريريرينن اليت حتكمها وتصريريريريون نفسريريريريها بنفسريريريريها وضريريريريع    لقد

هبدف اإلصريريالح عند ظهور فسريرياد أو خلل بي ي وحتافظ على وجود هذا التوازن  
وأن ما ينفع الناس واحلياة هو الذي   ،يف األرض واسريتمرار احلياة على حنو أفضريل
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ضريريريريرر منها البشريريرير تيقع يف األرض من كوارث يعندما  و   ،ميك  ويبقى يف األرض
الشريريريريريايف ككاألمراض، الرباكني، الزالزل والفيضريريريريريانات، تترلى أمساء اهلل وصريريريريريفاته  

امسريه العريدل يف  ىترليواحلفيظ مثاًل، يف شريريريريريريريريريريريريريريفريائريه للمريض وحفظريه للنرياجي، و 
عقريرياب الظريريامل لوريه والعريرياصريريريريريريريريريريريريريريي، ويترلى امسريريه احلكيم يف ابتالء وامتحريريان غري 

ازى عليه باإلحسريريريريريان   إن صريريريريريرب وبالعذاب إن ضريريريريريرر، وبذلك العاصريريريريريي والذي جير
ا كمريا يتعرف من خالل هريذه االبتالءات متريامريً   ربريهعلى عظمرية   اإلنسريريريريريريريريريريريريريريان  يتعرف

إال صريريفات اجلمال اإل ي   اإلنسريريان  فإن مل يعرف  ،على مجاله من خالل العطايا
  .فكأنه مل يعرف اهلل عز وجل

األمراض أو  و  عن هؤالء الذين وقع عليهم االبتالء بالكوارث يوًما ملحد  سألين
 فقلت له ببساطة:  ،ما شابه 

إن احلياة الدنيا ليست إال حلظة إذا قارنتها باحلياة األخرى األبدية، ومن مث يهون  
كل ما عاناه املؤمن يف الدنيا بومسة واحدة يف نعيم اجلنة كما بشر بذلك رسول  

 . اهلل صلى اهلل عليه وسلم
والشر واألمل كان السب  وراء إحلاد كثري من الفالسفة املاديني  إن وجود املصائ   

وكان قد اعرتف بوجود اإلله قبل موته    ، نتوين فلو" أاملعاصرين، ومنهم الفيلسوف " 
ا لإلحلاد خالل  ا أمساه "يوجد إله "، على الرغم من أنه كان زعيمً وكت  كتابً 

 : قال العشرين، وعندما أقر بوجود إلهالنصف الثاين من القرن 
إن وجود الشر واألمل يف حياة البشر ال ينفي وجود اإلله، لكنه يدفعنا إلعادة  "  

الكثري من  وين فلو" أن  ذه الكوارث ت نأ، ويعترب " " النظر يف الصفات اإل ية
األمان، كما  قق له املادية فيبتكر ما حي اإلنسان  ، فهي تستفز قدرات ات جيابياإل

وقد كان لوجود الشر واألمل   .تستفز أفضل مساته النفسية وتدفعه ملساعدة الناس 
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وقال: إنه مهما تعددت   . ية عرب التاريعاإلنسان الفضل يف بناء احلضارات
واألكثر   أطروحات لتفسري هذه املعضلة فسيظل التفسري الديين هو األكثر قبوالً 

 . 6ا مع طبيعة احلياةانسرامً 
من معاناة وحاالت وفاة  اليوم  به مرض الكورونا  املتأمل السطحي يرى ما يرسب  إن  

 ذا    من توقف لكافة أنشطة احلياة وانعزال الناس يف بيو م اتقاءً   اوما ترت  عليه
، فلو أننا تفحصنا  اا ال حمالة، غري أن الشر نسيب وليس مطلقً املرض، يراه شرً 

نسبة التلوث يف هذه الفرتة نزلت ألقل  الوضع من زاوية أخرى لوجدنا أن 
ا لتوقف حركة الطريان وحركة السيارات والذي  مستويا ا يف كل أحناء العامل نظرً 

بدوره أدى إىل تقليل االنبعاثات الصادرة عن هذه احملركات امللوثة للبي ة. وكأن  
  ، نا رو و الكرة األرضية والبي ة دخلت يف مرحلة نقاهة خالل فرتة انتشار مرض الك

 وال بد لإلنسان أن يتأمل ويعيد النظر يف أموره احلياتية. 
تسب  هذا الوضع يف مل مشل األرسر داخل البيوت، كما ذكرهم بنعم اهلل عليهم  

ال يشعر بالنعمة إال حينما    اإلنسانف  ، وبتقصريهم يف احلمد والشكر لرب العاملني
وقت مضى، وتعي   كما بدأت الناس تعي أمهية النظافة أكثر من أي   يفقدها.

ضرورة اتباع أسالي  وقاية جادة واستخدام معقمات بصورة مفرطة، وغسل  
 اليدين باملاء والصابون يف كل وقت وحني، من كان يتوقع كل ذلك؟ 

 ا ال شك فيه أن هذا احلدث اجللل أعاد ترتي  أولويات احلياة، كما أظهر  
وهشاشته وجربوته الكاذب، وحماوالته البائسة ضد هذا   اإلنسان  مدى ضعف 
هذا احلدث   هذا اجلربوت الذي هزمه فريوس ال يرى بالعني اجملردة. ،امليكروب 
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كسر كربياء الكثري  ن ظنوا أن البشر وصلوا ألعلى درجات العلم املادي، وصاروا  
 وظنوا أهنم بذلك استونوا عن الدين واخلالق.   ،أشبه باآل ة 

  رض الكورونا يفتك بالصوري والكبري، الضعيف والقوي، الفقري والوين، إن م
وقد مسعنا عن كثري من األثرياء الذين  البسي  وامللك وال يفرق بني أحد.    اإلنسان

فروا إىل املالجي أو القصور املنعزلة يف حماولة للهروب من بطش هذا املرض.  
األمراض لظنهم أنه ميكنهم القضاء  هؤالء أنفسهم كانوا ال يكرتثون مبعظم األوب ة و 

عليها من خالل اإلنفاق على العالج. املشكلة اآلن لدى األثرياء أن األموال  
. وكأن الفريوس جاء ليقيم املساواة بني  متوفريف حني أن العالج غري توفرة م

 البشر، ال يرفرق بني قوي وضعيف وال بني غين وفقري. 
ملواجهة    ألول مرة يف التاريعإنه ملن العري  أن نرى أن البشرية بأسرها توحدت  

 هذا امليكروب. 
 إن لم يكن هناك إله فمن أين لنا هذا الخيي؟ 

إن املتسائل من امللحدين عن سب  وجود الشر يف هذه احلياة الدنيا كذريعة لنفي  
احلكمة وراء ذلك،  وجود اإلله، يكشف لنا عن قصر نظره وهشاشة فكره عن 

ا أن الشر  وعن غياب وعيه عن بواطن األمور، وقد اعرتف امللحد بسؤاله ضمنً 
 استثناء. 

لذلك قبل السؤال عن حكمة ظهور الشر، كان من األحرى طرح السؤال األكثر  
 واقعية وهو "كيف ورجد اخلري بدايًة؟" 

ري. فال بد أن  ال شك أن السؤال األكثر أمهية ال بد أن يبدأ من سب  وجود اخل
ومن مث ميكن أن جند   ، نتفق على نقطة البداية أو املبدأ األصيل أو السائد

 التعليالت لالستثناءات. 



 

 
 
 

17 

يضع العلماء قوانني ثابته وحمددة لعلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا بدايًة، ومن  
ال   وباملثل  مث يتم عمل دراسة لالستثناءات واحلاالت الشاذة عن هذه القوانني. 

ميكن للملحدين التول  على فرضية ظهور الشر إال حينما يرقروا بدايًة بوجود  
 عامل مليء بالظواهر اجلميلة، املنظمة واجليدة اليت ال حصر  ا. 

مقارنة فرتات الصحة والفرتات اليت يظهر فيها املرض على مدى متوس   ميكننا و 
قابلها من فرتات اخلراب  العمر، أو مقارنة عقود من االزدهار والرخاء وما ي 

والدمار، وكذلك قرون من هدوء الطبيعة والسكينة وما يقابلها من ثوران الرباكني  
ا على الفوضى واملصادفة  ا قائمً ريً والزالزل. من أين يأيت اخلري السائد بدايًة؟ إن عامل

 . جيًدا ا ريً ال ميكن أن ينتج عامل
ص القانون الثاين للديناميكا  ين  .ومن املفارقات أن الترارب العلمية تؤكد ذلك 

احلرارية على أن اإلنرتوبيا الكلية ودرجة االضطراب أو العشوائية( يف نظام معزول  
 ، وأن هذه العملية ال رجعة فيها. دائًمابدون أي تأثري خارجي ستزداد  

مبعىن  خر، األشياء املنظمة ستنهار وتتالشى دائًما ما مل جيمعها شيء من اخلارج.  
أي   أبًدالنحو، فإن القوى الديناميكية احلرارية العمياء مل تكن لتنتج على هذا ا

شيء جيد من تلقاء نفسها، أو أن تكون جيدة على نطاق واسع كما هي دون  
أن ينظم اخلالق هذه الظواهر العشوائية اليت تظهر يف األشياء الرائعة مثل اجلمال  

إثبات أن القاعدة هي اخلري والشر  فق  بعد وهذا كله واحلكمة والفرح واحل ، 
 هو االستثناء. 

 يقول ابن القيم:  
ري  و ي ة خلَ   صالح  إ كمة، وإما  وح    دل  محة، وإما عَ ورَ   سان  ح  إواألمل: إما    إن الشرَّ "
 .  "نهر صع  م  هو أَ  ر  شَ ل ها، وإما دفع  بعدَ  دثر حيَ 
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املتاع  واالآلم  يف حوار يل مع ملحد روسي طرح كثري من األس لة من ضمنها 
 اليت يعاين منها البشر. 

 : 7يوًما ما قرأته  قلت له 
إن نظرتنا إىل الشر واألمل تتوقف على نظرتنا إىل حقيقة احلياة الدنيا والورض من  

  فيها واليت ختتلف لدى املتدينني عنها لدى املاديني.  اإلنساين  الوجود 
ليس وراءها غرض حتكمها غاية،    قلت له: إن املنظور املادي يعترب أن احلياة الدنيا

  ا، إذ ليس هناك بع  تتبعه حياة أخرى، فعلى اذا مات صار عدمً  اإلنسان وأن 
أقصى ما يستطيع من متع، وبالتايل يصبح ما قد يشعر    على أن حيصل اإلنسان

ا من هذا  به من أمل وكل ما حيربه عن هذه املتع شر ال جدال فيه، وانطالقً 
ا عشوائية متر به خالل  من شرور و الم أمورً  اإلنسان املنظور يصبح ما يتعرض له

إله  ا، ومن مث يصبح القول بوجود حياته يف دنيا نشأت بأسلوب عشوائي أيضً 
كله رمحة وحمبة ينظم هذه احلياة هراء وعب  بالنسبة  م، وهذا يعين أن كل ما  

 أمل بالنسبة  م.   يرعترب حيربهم عن هذه املتعة 
 معيفة اهلل:  

نَس   الِْجنَّ   َخلَْقُت   َوَما   " 
ِ
َلَّ   َواَْل

ِ
 .    8"   ِلَيْعُبُدونِ   ا

واألنس منفردين دون سريريريريريريريريريريريريريريائر ز اجلن يَّ نفهم هنريا من اآليرية الكرميرية أن اهلل تعرياىل مَ 
هو بتوجهه لرب العاملني مباشريريريريريريريريريرة   اإلنسريريريريريريريريريان  املخلوقات حبرية االختيار. وأن متيز
 ويكون بريريذلريريك حقق حكمريرية اخلريريالق  عريريل ،وإخالص العبوديريرية لريريه مبحض إرادتريريه

 على رأس املخلوقات.  اإلنسان
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اليت عليا و ال  هسريريريريريريريريىن وصريريريريريريريريفاتاحل  ئهتتحقق معرفة رب العاملني من خالل إدراك أمسا
 تنقسم إىل  موعتني أساسيتني وهي:

الرمحة، العفو واللطف، منها الرمحن، بختتص  وهي كل صريريريريريريريريريريريفة   أسرررررررررما   ما :
 الرحيم، الرزاق، الوهاب، الرب، الرؤوف...إخل.

ختتص بالقوة واملقدرة والعظمة وا يبة، ومنها وهي كل صريريريريريريريريريريريريفة    أسرررررررررما   ال :
 اخلافض...إخل.العزيز، اجلبار، القهار، القابض، 

ويرتت  على معرفتنا لصريريريريريفات اهلل عز وجل القيام بعبادته على النحو الذي يليق 
لوضريريريريريريريريبه وعقوبته.   واتقاءً يف رمحته    مًعاومتريده وتنزيهه عما ال يليق به، ط الله  

وتتمثريل عبريادتريه برياالمتثريال برياألوامر واجتنرياب النواهي والقيريام برياإلصريريريريريريريريريريريريريريالح وتعمري 
امتحريان واختبار عبريارة عن  ا يصريريريريريريريريريريريريريريبح مفهوم احليرياة الدنيريا  على هذ  األرض. وبنرياءً 

خالفة األرض بذلك  للبشريريريريريرير لكي يتمايزوا ويرفع اهلل درجات املتقني ويسريريريريريريتحقوا  
، يف حني يلحق باملفسريريريريريريريدين اخلزي يف الدنيا ويكون م  م اآلخرةووراثة اجلنة يف  
 عذاب النار.

 

ُْم َأْحَسُن مَعًًَل"   َّهَا ِلنَْبلَُوُُهْ َأُّيُّ َّنَّ َجَعلْنَا َما عَََل اْْلَْرِض ِزينًَة ل
ِ
 . 9"ا

 المفهوم الحقيقي لإلله:  

لتقدمي بعض التصورات عن مدى تدهور العالقة بني الناس ورب العاملني، أعرض  
بعد أن كانت مؤمنة باهلل أحلدت.    إهناسيدة ملحدة تقول  لقصة حدثت معي  هنا  

دعت اهلل أن   قدو  ،فسألتها عن السب  فقالت: إن ابنتها مرضت بالسرطان 
ماتت  و   ،نتها فسوف تؤمن بهى اب نه إن جنَّ إ  ابنتها، وكانت تدعو اهلل وتقول  ينرير 

 البنت وكفرت األم باهلل.  
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، وسبحان اهلل ما جاء يف خاطري يف  كثريًا  هذه القصة من القصص اليت أثرت يفَّ 
ما قدروا اهلل حق قدره، فهم يتعاملون مع اهلل مببدأ إذا  بالفعل هذه اللحظة أهنم 

أؤمن بك وإذا مل تعطين لن أؤمن بك. فهذه املرأة مل تعرف اهلل حق   أعطيتين
، ألهنا لو كانت  املعرفة ومل تعرف القيمة احلقيقية  ذه احلياة اليت نعيشها أصالً 

 تعرف قيمة هذه احلياة ملا تصرفت هذا التصرف وملا تعاملت مع رهبا هبذه الطريقة. 
م مقارنة بالالهناية هو صفر. فحياتنا  يف علم الرياضيات يقولون: أن أي رق مثالً 

فحىت لو    ،عبارة عن  موعة أرقام وخنسر كل يوم من حياتنا رقم من هذه األرقام 
ال حمالة يف    عشنا مائة أو مائيت سنة فمقارنة بالالهناية هو صفر، وان املوت  ت  

يف الواقع يف    وساعة املوت حمددة. فنحن نعيش   ،مبرض أو بدون مرض   ،أي عمر 
ا  اهلل حق املعرفة، ألنك  لو عرفتيه حقً  إنك  مل تعرف   : الصفر. فأنا قلت للسيدة

ملا رفضت  اإلميان به والتسليم له، فرهلك بصفات اهلل جتعلك  تعامليه وكأنه  
وهل اهلل تعاىل زميل لك  يف   -سبحان اهلل  - إنسان أمامك  تقايضيه باملثل 
؟! هل إميانك كان مشروع بينك وبني رب  العمل؟! من هو اهلل بالنس بة لك 

عري !    شيءالعاملني؟! هل افرتضت  أهنا إساءة وتردين اإلساءة باإلساءة؟! هذا  
 ؟! الدنياهل أنت   لدة يف هذه 

،   فلو كنت عرفت اهلل حق معرفته ملا كفرت   به، وهو أرحم بك من أمك  وأبيك 
ذلك هبذه الدنيا؟!    ن . هل ختسريوأنه تعاىل لديه جنة عرضها السماوات واألرض

 الصفر على الالهناية؟!  هل تفضلني 
: إنه ليس من املنطق أن حنكم على مسرحية دون أن نتابعها  أيًضا قلت  ا 
ا ألن الصفحة األوىل مل تعربنا، هذا احلكم يرعترب  وال أن نرفض كتابً  ، للنهاية 
 ا. ناقصً 
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ومتكررة عن كيفية وقاية أبنائنا من اإلحلاد. فأنا أقول   كثرية لقد وصلتين أس لة  
وأكرر أن احلل هو يف معرفة املفهوم احلقيقي لإلله، ألنه من عرف اهلل هان عليه  

ا يف كثري  مل ندرك حكمة  باءنا وأمهاتنا عندما كنا صوارً  طبًعاألننا  . كل شيء
ين هبذه الطريقة، هل  نتساءل ملاذا يتصرف الوالدما  كثريًامن التصرفات، وكنا  

حيبين أيب فعاًل؟ ملاذا مل يوافق على ذهايب  ذه الرحلة؟ هل حتبين أمي؟ فإن كانت  
حتبين فلماذا تضو  علي يف الدراسة واحلصول على الدرجات العالية. وملاذا جتربين  

ا؟ عندما كربنا  مبكرً  يوم على أداء الواجبات اليومية؟ ملاذا ترسلين أمي للنوم كل 
لدينا أوالد، فهمنا احلكمة من تصرفات  باءنا. وفهمنا أنه ال يوجد على   وأصبح

ألننا إذا   جًدافاملعرفة العميقة لإلله مهمه  أكثر منهم. اخلريلنا  حي  األرض من 
وتتسع  فاق    ، عرفنا اهلل حق املعرفة سوف جند التفسري لكثري من تصاريف األمور

 رشده ويهتدى حلل كثري من املشاكل.  اإلنسان اإلدراك واملعرفة وحينها يبلغ
   ِ ْذِن اَّللَّ

ِ
َلَّ ًِب

ِ
ِصيَبٍة ا ِ َُّيِْد قَلَْبُه     "َما َأَصاَب ِمن مُّ ٍء عَِليم"    َوَمن يُْؤِمن ًِبَّللَّ ُ ِبُك ِ ََشْ  . 10َواَّللَّ

  اإلنسان   ما نسمع عن زيادة نسبة اإلحلاد بسب  احلروب اليت يتسب  فيها  كثريًاو 
والكوارث الطبيعية. ال شك أن تقدير اهلل  ذه األمور أن تقع ما هو إال امتحان  

 اهلل على حرف.  يعبدالناس  من  كثريًا، حي  إن  إلمياهنمواختبار 
َ عَََل َحْرٍف     "  ْن َأَصابَُه َخْيم اْطَمأَنَّ ِبِه     َوِمَن النَّاِس َمن يَْعُبُد اَّللَّ

ِ
ْن َأَصابَْتُه ِفْتنَةم انَقلََب عَََلٰ    فَا

ِ
َوا

نَْيا وَ  ِه َخِِسَ ادلُّ اُن الُْمِبُي"      اْلآخرة َوْْجِ ِِلَ ُهَو الُْخِْسَ  .   11َذَٰ

 وهل أعبد اهلل أو أذكره فق  يف الرخاء وعندما أتعرض للشدة أكفر به؟ 
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 رحمة الخالق: 
األيام حتاورت مع ملحد أمريكي وقلت له: إن اخلالق الذي خلق عباده  يف أحد 

، وأن املؤمن عندما يضع يف اعتباره أن من سيحاسبه  ا م هو أرحم هبم من أمه 
و أرحم به من أمه اليت ولدته، فتخيل  ه والذي يوم القيامة هو ربه الذي خلقه 

ن نشعر بالسعادة يف  مدى فرحته ومدى اطم نانه عندما يقابل ربه، وهذا كايف أل
 هذه الدنيا وسوف  ون علينا كل الصعاب.  

فأعطيته مثال بسي  عن أمهية معرفة اهلل، قلت له: إنك لو أخربوك أن فاتن  
، وأهنا لديها شخصية قوية  صربي اليت تتكلم معك من هواة تربية األسود مثالً 

واحتمال كبري  ،  ا سوف تصدق ألنك ال تعرفينوال ترحم و كن أن تؤذيك، فطبعً 
فسوف  جيًداالالزمة وترتعد، لكن من يعرفين  االحتياطاتأن تأيت هنا وتأخذ 

أن فاتن ختاف من القط    جيًدايتفاجأ ويضحك من هذه املعلومة ألنه يعلم 
 . كثريًا، وضحك  أصالً 

عن عقيدة    من قساوسة الفاتيكان وكنا قد دخلنا يف نقاش  قسيس يف حوار يل مع  
قلت له: إن املسلم يؤمن بإله واحد أحد، ليس له شريك وال ولد، وأنه    ، التوحيد 

وحممد لنشر رسالة التوحيد   وموسىاملسيح  كعيسىوالرسل   األنبياءتعاىل أرسل 
هو خيلق وال  من غري أب وخلق  دم من غري أب وال أم، ف  املسيحيف العامل، خلق  

اهلل   املسيحيلد، وأمرنا بعبادته وحده كما عبدوه هم، فنحن نعبد اهلل كما عبد 
نفسه، وحنن نعبد اهلل كما عبد حممد اهلل وال نعبد حممد نفسه   املسيحوال نعبد 

ونصلي هلل. وكذلك فقد كانت السيدة مرمي تصلي هلل وحده، وعليه فير  أال  
ها، بل نطل  من اهلل كما كانت السيدة مرمي  نصلي ملرمي نفسها وال نطل  من

 تطل  من اهلل مباشرة.  
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حنن ال نعترب مرمي هي اهلل وال نعبدها، ولكننا    : حينها قاطعين هذا القسيس وقال 
للوصول إىل اهلل. وبرر ذلك مبثال األسرة عندما يطل    كوسيلةنستخدمها  
يلرؤون إىل األم لكي تكون  فإهنم زيادة يف املصروف أو ما شابه  األطفال مثالً 

بينهم وبني أبيهم، ألن قل  األم طي  ورقيق وحتبهم أكثر، و كن أن   وسيطًا 
يف هذه النقطة    اوصارمً   ا ا جوايب كان قاطعً توصل طلبهم بطريقة أفضل للوالد. طبعً 

يف حالة أن   نعم كالمك صحيح، ولكن هذا :وقد تفاجأ به، حي  قلت له 
األطفال ال يعرفون أبيهم حق املعرفة، حي  أنه باعتقادهم أن األم هي أرحم هبم  
من أبيهم، لكنهم لو عرفوا أن هذا األب هو أرحم من األم لذهبوا إليه مباشرة،  

 وهذا جهل من األوالد بطبيعة األب.  
وعرفوا أن اهلل أرحم هبم  واسرتسلت قائلة له: أن البشر لو عرفوا اهلل حق املعرفة 

 من أمها م و بائهم لذهبوا إليه مباشرة.
  كوسيلة فقاطعين ثانية وقال: ال أنت  مل تفهميين، حنن نستخدم السيدة مرمي  

ويضع املشروبات على   أن يضي ف زواره مثالً يريد كالذي   العاملنيللوصول لرب 
 اليت نرسل هبا طلباتنا لرب العاملني.   الصينيةصينية، فالسيدة مرمي هي 

سبحان اهلل! ومن كانت مبثابة الصينية اليت استخدمتها مرمي للوصول   : فقلت له 
؟! هل مرمي عبدت اهلل مباشرة أم عن طريق وسي ؟ هل وضعت  العاملنياىل رب 

  املسيحعليه السالم؟ أم عبد  املسيحدعائها على صينية؟ أخربين! هل عبدت 
 ا؟ قديسً ا أم ا أم وسيطً ذت قسيسً أمه؟ أم اخت

الشاهد هنا أن هذه القصة كانت بالنسبة يل نقطة انطالق لنشر املفهوم احلقيقي  
، الذي أردت به أن  " املفهوم احلقيقي لإلله "وكانت سب  لكتابة كتايب:  ،لإلله 

  أوضح للعامل أن املفهوم احلقيقي لإلله هي النقطة املفقودة اآلن، الن أتباع الديانة 
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يؤمنون بإله واحد أحد ولكن هناك من أقنعهم أن اهلل يتمثل يف   ا ندوسية مثالً 
  حرر أو يف صنم وقد أعربهم ذلك ألهنم مل يعرفوا من هو اهلل، وأن اهلل ال يأت  
إىل األرض، وأن ذاته العليا ال بد أن تكون خارج السماوات واألرض، وإرادته  

 وقدرته نافذة جلميع  لوقاته.  
إن عدم معرفة رب العاملني يؤدي إىل وضع أفكار أو تصورات خاط ة عن اإلله  
كأن يترسد يف ثالثة أقانيم أو يتمثل يف جسد بشر. إن حتريف املفهوم احلقيقي  

د القدمي مل يشوش أذهان الناس فق  ويضعهم يف حرية فحس ،  لإلله يف العه
إىل اإلحلاد وصرفهم عن الدين بالكلية. فالتوراة اليت أنز ا    يف توجههمبل تسب   

اهلل سبحانه وتعاىل على موسى عليه السالم ذكرت أن اهلل تعاىل بصفاته العليا  
األبدي الرحيم املنزه  وهو اخلالق  ، هو الواحد األحد الفرد الصمد الذي ال ميوت 

  والتوراة عن كل عي  أو نقص، وأنه املعبود وحده، لكن جند يف العهد القدمي 
فة(، أهنم ينسبون إليه صفات ال تليق به وكأن ينسى، ال يعرف، خياف،  احملر  

 كبريا.   علًوايرتاح( سبحانه وتعاىل عن ذلك 
ملاذا ذكر اهلل تعاىل يف القر ن الكرمي    :تساءل أ  دائًماوسبحان اهلل يف صوري كنت  

من الداعي لذكر هذه   جًداأنه خلق السماوات بدون أن يتع  وكنت أتعر  
النقطة، حي  أنه معروف أن اهلل تعاىل ال يتع ، حىت التحقت مبرال الدعوة،  
عندما عرفت أن النصراين يعتقد أن اهلل عندما خلق السماوات واألرض ارتاح.  

وأقول   ، ملاذا ال يعترب املسلمون يوم األحد يوم مقدس : سألونينا يوهم دائمً 
ألن اهلل ال يتع  لكي يرتاح. املفاجأة أهنم يضحكوا بشدة من جوايب   : ببساطة

 . صحيحنعم كالمك   ويقولون فعالً 
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 وسيلة الخالص:  و الجوحيد ه
هنا،  إنه ملن اخلطأ أن نرعر ف اإلسالم على أنه اإلميان بإله واحد ونقف إىل 

اإليمان بإله واحد أحد وهو الخالق والذي ليس كمثله شي ،    فاإلسالم هو:
أي   وال صنم أو حسي بدون قديس وال قديس وال  وحده مباشية  وعبادته 

   .وسيط آخي
فاإلسالم ليس فق  توحيد الربوبية بل وتوحيد رب العاملني يف العبادة وتوحيد  

مبعىن عبادته وحده بدون وسي (. إن اإلميان بإله واحد وتوحيد الربوبية(    ، األلوهية
؛ فعندما  أيًضا وكانت موجودة يف عقيدة كفار قريش  ، موجود يف ديانات كثرية 

فهم ال ينكرون   ، فىل اهلل ز  إىل  سر لوا عن سب  عباد م ل صنام قالوا: لتقربنا
   وجود اهلل. 

يُن الَْخالِ "  ِ ِ ادل  َ َأََل َّلِلَّ نَّ اَّللَّ
ِ
ِ ُزلَْفٰى ا َل اَّللَّ

ِ
ِبُوََّن ا َلَّ ِلُيَقر 

ِ
َُذوا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياَء َما نَْعُبُدُُهْ ا يَن اَّتَّ ِ   ُص   َواذلَّ

 " َ ََل َُّيِْدي َمْن ُهَو ََكِذبم َكفَّارم نَّ اَّللَّ
ِ
َتِلُفوَن   ا ُُكُ بَيََْنُْم يِف َما ُُهْ ِفيِه ََيْ  . 12ََيْ

نكتشف أن غالبية األمم اليت لديها موروث    ، النظر يف معتقدات الشعوبوبإمعان  
ديين ولديها رموز دينية  تلفة ال تزال تؤمن بوجود خالق للكون وتلرأ اليه عند  

 ا يؤكد ان هذه الديانات واملعتقدات  ا أصول تارخيية نابعة من ديانة    ،الشدائد
الية من تراث ديين حيتوي  ما لدى الشعوب احل وأن ،صحيحةأصلية واحدة 

دالئل   وأن هناك ، بداخله على عقيدة التوحيد واإلميان بإله واحد والتفرد بعبادته 
أن جذورها وأصو ا ترجع إىل عقيدة    إىل   وشواهد يف هذه الديانات والكت  تشري

 اإلسالم والتوحيد. 

 
 (.3)الزمر: 12
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إن االختالفات بني الديانات تتمثل يف الوسيلة املتبعة يف التواصل مع اخلالق  
   . وقديسني، كهنة، أصنام أو أنبياء(مباشرة أو من خالل اختاذ وسطاء  

لوسطاء وتوجوا مباشرة للخالق لتوحدت  ل  اللروء   أقروا برتك فلو أن مجيع الديانات  
ن اجلميع يتفق يف وحدانية  . فكما أ البشرية والستقامة قلوهبم واهتدت للحق

  ، التوجه حنو اخلالق مباشرة دون شريك أو وسي  عند وقوع املصائ  أو الشدائد
كما  .  يف السراء والضراء  مباشرةً   فكان ال بد من دعوة اجلميع لعبادة رب العاملني

 ورد القر ن الكرمي: 
َ َوََل نُْشِ  َلَّ اَّللَّ

ِ
َمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَيْنَُُكْ َأَلَّ نَْعُبَد ا َل ََكِ

ِ
َك ِبِه َشيْئًا َوََل  "قُْل ََي َأْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا ا

   ِ َّْوا فَُقولُوا اْشهَُدوا ِبأََّنَّ   يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا َأْرًَبًًب ِمْن ُدوِن اَّللَّ ْن تََول
ِ
 . 13ُمْسِلُموَن"   فَا
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من يشري نفسه ابتغاءَ  
 مرضاة هللا

 
 

 :اآلخيةال عيش إال عيش 
لطاملا جاهدت نفسريريريريريريريي ألسريريريريريريريتوع  قيمة هذه العبارة من حدي  الرسريريريريريريريول عليه 
الصريالة والسريالم، فأردت أن أخرج من التناقض الذي يعيش يف داخلي من حيب 

الدنيا، وبنفس الوقت أسريريريريريريريريريتوع  عظمة لتحقيق السريريريريريريريريريعادة يل وألحبايب يف هذه 
تعري  بوكنريت أعيش وأوالدي مع زوجي امل  ،السريريريريريريريريريريريريريريعريادة األخرويرية، حىت مرض أيب

له الشريريريريريريريريريفاء،   رجوتو ملشريريريريريريريريريروع ل مم املتحدة يف أفريقيا، حزنت لبعدي عن أيب  
وكنت أبكي حبرقة وأقول: يا رب اشريفي أيب وأسريعده، أريد له السريعادة يا رب يف 

 هذه الدنيا. 
ا. ، وبكيريريت حرقريرية عليريريه، حىت رأيريريت يف منريريامي مريريا جيعلين أبكي فرحريريً ومريريات أيب

اقرتيب، فاقرتبت فقال يل: إننا أحياء هنا   :رأيته يسريريريريريريريريريريتلقي على سريريريريريريريريريريرير ويقول يل
ولسريريريريريريرينا بأموات، فأخذ يشريريريريريريريري بيده إىل من حوله ويقول: أنظري كيف منهم من 
يقرأ القر ن، فقلت له بلهريت العامية: أنت مبسون؟ فقال أنا سعريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريد. قد 
قا ا مبد طويل ما زال صريريريريريريريريريريريريداها يف أذين حىت هذه اللحظة، فاسريريريريريريريريريريريريتيقظت فرحة 

 كبرية.   ، وفرحت فرحةً اآلخرة: اللهم ال عيش إال عيش قائلة
 : وهم الي ل المعاصي

يف قصرية مجيلة لعامل  فيزياء أمريكي أتى لزيارة مركزنا وقد أمضريى معه الزمالء أكثر 
من سريريريريريريريريريريرياعتني يف مكتبة املركز يف حوار قوي، وكان النقاش على أسريريريريريريريريريريرياس علمي 
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. كنت أستمع بصمت ومل أتدخل إلثبات وجود اهلل والذي كان ينكره هذا العامل  
، وانتهى احلوار بدون قويًا  يف احلوار حىت شريريريريريريريريعر اإلخوة بالتع ، فقد كان  ادالً 
 الوصول ألي نتيرة مع الزائر، وغادروا مجيعهم املكتبة.

بالسريريريريريريريؤال إن كنت على اسريريريريريريريتعداد إلقناعه بطريقة علمية بوجود   وتوجه الزائر إيلَّ 
اهلل، وسريريريريريريريريريريريريريريألين إن كان لدي معرفة بالعلم املادي، فأجبته مبتسريريريريريريريريريريريريريريمة: أنا عندي 

 معرفة مبا هو أفضل من ذلك، عندي معرفة باهلل. 
، أنا مرصر أنه ال يوجد إله، لكن يوجد ع لم  .قال: ال أرجوك 

ود الكات  ملعرفتك بالكتاب، إهنم ليسريوا نك ال ميكن أن تدحض وجإ  :قلت له
 اخلالق هو الذي وضعها. ،بدائل. الع لم اكتشف قوانني الكون لكن مل يضعها

لم هريريذه احلظريرية وأخربين، أنريريت تريريريد أن تقنعين الع   إنسَ قلريريت لريريه: على أيريرية حريريال، 
 عن نفسك؟  بعدم وجود اهلل، فهل أنت سعيد هبذه القناعة؟ هل أنت راض  

، أنا مل أشعر بالسعادة ق  يف حيايت، أنا تعيس، ال أدري  أبًدا فاجأين بقوله: 
 ماذا أفعل، وبكى.  

قلت له: افعل ما حيقق لك السعادة، وسألته: هل تعرف قانون اجلذب الكوين؟  
 أنك حتصل على ما تتوقع.  

 سأل بدهشة: وهل تؤمنني هبذا القانون؟  
أنا أرؤمن بشيء أعظم منه وهو حرسن  ، قرلت له: أنا أعرفه ولكن ال أؤمن به

 الظن باهلل.  
ا أن اإللريه اخلريالق خلقنريا لريمحنريا ومل خيلقنريا ليعريذبنريا، وأنريه أعريد لنريا جنرية أننريا إذا  منريَّ 

عرضريريها السريريماوات واألرض، فإننا حنصريريل على ما نتوقع إذا امتثلنا أمره. أما أنتم 
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فتؤمنون أنكم ال شريريريريرييء، وج تم من ال شريريريريرييء، وسريريريريريوف تصريريريريريريون إىل ال شريريريريرييء، 
 فتصريون إىل ما هو أسوأ. 

تسريريريريريريأله ماذا يريد أن يصريريريريريريبح عندما يكرب ويقول   هل تقبل رد ابنك عليك عندما
لك: ال شرييء؟ إنك لن تقبل هذا الرد وسريوف تعمل املسريتحيل حل  ابنك على 

 ذا قيمة يف املستقبل.  شخًصاالعمل والدراسة واالجتهاد ليكون 
 قال: أنا أشعر أنين ضائع. 

جيد  قلت له: سوف تبقى ضائع حىت تعود إىل اهلل، كالطفل الضائع عن أمه لن 
 السكينة والسعادة حىت جيد أمه. 

تأثر هذا العامل  الفيزيائي أكثر وقال: هل يستطيع أي شخص أن يعتنق  
 اإلسالم؟  

 ا فهو دين الفطرة.  قلت له: طبعً 
 فق  أن أؤمن بوجود اهلل؟   قال: هل عليَّ 

قلت له: واإلميان برسله وأنبيائه من  دم إىل حممد عليهم السالم، واإلميان باليوم  
 اآلخر. 

 قال: نعم، نعم.   
ورسواًل    نبًياعلى أنه  واملسيح( عيسى عليه السالم   واسرتسلت قائلة: وأن تقبل

 وليس إله أو ابن إله.  
 فقال بلهفة: ال ال املسيح ليس إله، هو نيب فق .  

ا جي  أن ينظر لذاته أواًل قبل أن يأخذه الورور بعيدً  اإلنسريريريريريريان  الشريريريريريرياهد هنا، أن
ن أ ال يسريتطيع    اإلنسريانفعن احلقيقة، فمهما تطورت العلوم والتكنولوجيا حوله،  

يطور نفسريريريريريريه إىل خلق  خر قابل للخلود أو حىت أن يعيش مسريريريريريريتقال بذاته ودون 



 

 
 
 

30 

قضريريريرياء احلاجة للطعام، الشريريريريراب، ا واء أو حىت االسريريريريتوناء عن الذهاب للخالء ل
ا أن يبح  يف هذ الفضريريريريريرياء الفسريريريريريرييح عن حياة جاهدً   اإلنسريريريريريريان  اولحاجته. وحي

ا أنه يعرز أن يصل للقمر بدون ألبسة توفر له الدميومة والسعادة، وهو يعلم يقينً 
واقية أو يكون يف داخل مركبة خترجه عن نطاق األرض، وكل ذلك خشريريريريريريريريريريريريريية أن 

 يدركه املوت.
 

ُدوِرُُكْ     ( 50)  ِحَجاَرًة َأْو َحِديًداقُْل ُكونُوا    " ا يَْكُُبُ يِف ُصُ مَّ َيُقولُوَن َمن يُِعيُدََّن     َأْو َخلْقًا م ِ قُِل   فَُس َ

ٍة    َل َمرَّ ي فََطَرُُكْ َأوَّ ِ هُْم َويَُقولُوَن َمَ ٰ ُهَو    اذلَّ لَْيَك ُرُءوسَُُُ
ِ
وَن ا يُنِْغضُُُُ ٰ َأن يَُكوَن   فَسَُُُ قُْل َعَسَُُُ

  .14قَرِيًبا"
 

يف عصر من العلمانية، يصف تشارلز تايلور كيف اختذ اجملتمع الوريب من الكون 
، وبعبارة أخرى، فإن الشريريريريريريريريريريخص العلماين ينظر اآلن إىل اإلنسريريريريريريريريريريان ا حمورهمنعطفً 

نفسريريريريريه على أنه سريريريريرييد الكون، وخلص إىل أن كل ما ال تسريريريريريتطيع عينه رؤيته غري 
 .موجود

ال عر  أن اجملتمعات الوربية على وجه اخلصوص، على الرغم من الكماليات  
، واجهت أكرب صعوبة يف التعامل مع متلكهاووسائل الراحة العديدة اليت 

مشكلة الشر، فلذلك فإن مرتفيها يلرؤون إىل االنتحار يف كثري من األحيان  
 جملرد تعرضهم ألي مشكلة. 

 :قال فيكتور فرانكل
الناس اليوم لديهم كل وسريريائل العيش ، ولكن ال معىن للعيش،  ا جيعل احلياة   "

ا حي  يتدافع فيه القاطنون بني جدران احلياة واملوت، مذعورين من كل سريريريريريريريريريريريريرنً 

 
 (.51 -50)اَل رساء:  14
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ال   -لدغة، يف حياة بدون معىن، كل أمل يرعترب حدث عشريريوائي ال ميكن تفسريريريه 
ثل سوى الفوضى ملادة، وال ميال ميكن تصنيفه إال من حي  الطاقة وا  -مفر منه  

 .واالضطراب واملأساة"
إن ا دف األسريريريرياسريريريريي للحياة هو ليس التمتع بإحسريريريرياس عابر بالسريريريريعادة؛ بل هو 

 حتقيق سالم داخلي عميق من خالل معرفة اهلل وعبادته. 
حتقيق ا دف اإل ي سريريريرييؤدي إىل النعيم األبدي والسريريريريعادة احلقيقية. لذا، إذا إن  

األساسي، فإن مواجهة أي مشاكل أو متاع  سوف  ون كان هذا هو هدفنا  
 يف سبيل بلوب هذه الواية.

اختيل   ، هذا الشريريريريريريريريخص حبكم حياته مطلًقا  مل يواجه أي معاناة أو أمل  شريريريريريريريريخصريريريريريريريريً
املرتفة نسريريريريريريريي اهلل، وبالتايل فشريريريريريريريل يف القيام مبا خرلق ألجله. قارن هذا الشريريريريريريريخص 

اهلل، وحقق هدفه يف احلياة. من بشريريريريريريريريريريريريريخص قادته جتاربه من املشريريريريريريريريريريريريريقة واألمل إىل  
منظور التعاليم اإلسالمية، الشخص الذي قادته معاناته إىل اهلل أفضل من الذي 

 .مل يتأمل وأدت به ملذاته إىل االبتعاد عنه
ما تكون الواية   غالًباكل انسريريان يسريريعى يف هذه احلياة لتحقيق هدف أو غاية، و 

جنده يف الدين وال جنده يف العلم   مبنية على املعتقد الذي لديه. والشريريريريريريريريريريرييء الذي
 . اإلنسان هو السب  أو املربر الذي يسعى ألجله

. يف حني أن العلم اإلنسريريريريريان  لسريريريريريب  الذي خرلق من أجلهويبني افالدين يوضريريريريريح  
 تعريف للنية أو املقصد. لديههو وسيلة وليس 
عند اإلقبال على الدين هو احلرمان من متع احلياة.   اإلنسريريريان  إن أكثر ما خيشريريرياه

فاالعتقاد السريريريريريريائد عند الناس أن الدين يعين بالضريريريريريريرورة االنعزال، وأن كل شريريريريريرييء 
 حرام اال ما أحله الدين. 
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وهريريريذا اخلطريريريأ الريريريذي وقع بريريريه الكثريون وجعلهم ينفرون من الريريريدين. وجريريرياء الريريريدين 
ل لإلنسريريريان وأن احملرمات اإلسريريريالمي ليصريريريحح املفهوم، وهو أن األصريريريل هو احلال

 واحلدود معدودة وال خيتلف عليها أحد. 
وأن الريريدين يريريدعو الفرد لالنريريدمريرياج مع كريريافريرية أفراد اجملتمع كمريريا يريريدعو للموازنريرية بني 

 متطلبات الروح واجلسد وحقوق اآلخرين. 
إن من أكرب التحريريريديريريريات اليت تواجريريريه اجملتمعريريريات البعيريريريدة عن الريريريدين هي كيفيريريرية 

التصريرفات السريي ة لإلنسريان. فال جتد غري فرض أشريد العقوبات التعامل مع الشرير و 
 لردع أصحاب النفوس املنحرفة.

 : قيمة الحياة الدنيا
إن االمتحان جرعل لتمييز الطالب على مرات  ودرجات عند اقبا م على احلياة 
العملية اجلديدة. ورغم قصريريريريريريريريريرير االمتحان إال أنه يقرر مصريريريريريريريريريريري الطال  حنو احلياة 
اجلريديريدة املقبريل عليهريا. وكريذلريك احليرياة الريدنيريا رغم قصريريريريريريريريريريريريريريرهريا هي مبثريابرية دار ابتالء 

. اآلخرةعند اقبا م على احلياة    وامتحان للبشريريريريرير، ليتمايزوا على درجات ومرات 
جي  أن   اإلنسانفخيرج من الدنيا بأعماله وال خيرج منها باملاديات.    اإلنسان  إن

وابتورياء األجر يف  اآلخرةيفهم ويعي أنريه جيري  أن يعمريل يف الريدنيريا من أجريل احليرياة  
 .اآلخرة

لقريريريد نسريريريريريريريريريريريريريريي النريريرياس املعىن احلقيقي من هريريريذه احليريريرياة عنريريريدمريريريا تريريريذمروا من فريوس 
كورونريريريا. لقريريريد خلقنريريريا اهلل لالختبريريريار، وجزء من هريريريذا االختبريريريار هو خوض جتربريرية ال

 املعاناة والشر. إن اجتياز االختبار يرسهل وصولنا إىل النعيم األبدي يف اجلنة.
 

ي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحَياَة ِلَيْبلَُوُُكْ َأيُُُّكْ َأْحَسُن مَعًًَل  ِ  . 15"    الَْغُفورُ   الَْعزِيزُ   َوُهوَ      "اذلَّ

 
 .(2)املكل : 15



 

 
 
 

33 

يرسيء امللحد فهم الورض من وجودنا على األرض. إن هذه احلياة الدنيا ما هي 
وتنمية الفضيلة لديه.   اإلنسان  إال ساحة للترارب واحملن من أجل اختبار سلوك

 على سبيل املثال، كيف ميكننا تنمية الصرب إذا مل نواجه مواقف ختترب صربنا؟ 
كننا أن نرنمي الشريريريراعة إذا مل تكن هناك  اطر جي  مواجهتها؟ كيف كيف مي

 ميكن أن نكون رحيمني إذا مل يكن هناك من حيتاج إليها؟ 
 كثريًا  خريًاا "اللهم  تنريريا احلكمريرية اليت من أروتيهريريا أرويت وأذكر أنين كنريريت أردد دائمريريً 

"، وعندما انتقلت للعيش يف أفريقيا وواجهت صريريريريريريريريعوبات احلياة يف عامل مل أكن 
أعرف عنه الكثري، وحرصريريريريريي على تربية أبنائي على الصريريريريريران املسريريريريريتقيم، دون أن 

من احلكمة، فأدركت سريريريريريريرياعتها أن   كثريًاأجعلهم منطوين ومنعزلني،  ا أكسريريريريريريريبين  
 اهلل قد استراب دعائي.

 فلماذا االختبار؟ 
 مجيعريايقول: مبريا أن اهلل رحيم ومصريريريريريريريريريريريريريريريدر لكريل خري، فلمرياذا ال يريردخلنريا منهم من 
 اجلنة؟ 

 عباده.  ميعجل يف الواقع أن اهلل يريد اإلميان
 

ن تَْشُكُروا يَْرَضُه لَُُكْ     "َوََل يَْرََضٰ ِلِعَباِدِه الُْكْفَر   
ِ
َلٰ   َوََل تَِزُر َواِزَرةم ِوْزَر ُأْخَرٰى     َوا

ِ
َرب ُُِك    ُُثَّ ا

ئُُُك ِبَما ُكنُُتْ تَْعَملُوَن    ْرِجُعُُكْ فَُينَب ِ ُدوِر"    مَّ َُّه عَِليم ِبَذاِت الصُّ ن
ِ
 . 16ا

ومع ذلك، إذا أرسريريريريريريل اهلل اجلميع إىل اجلنة، فسريريريريريرييحدث انتهاك صريريريريريريارخ للعدالة؛ 
وسريريريريريريريريريريريريريريوف يعريريامريريل اهلل نبيريريه موسريريريريريريريريريريريريريريى وفرعون بنفس الطريقريرية، ويريريدخريريل كريريل ظريريامل 

ا مل يكن، هناك حاجة إىل  لية لضريمان أن األشريخاص وكأن شريي ً وضريحاياه اجلنة  
 الذين يدخلون اجلنة يدخلوهنا على أساس اجلدارة. 

 
 (.7)الزمر : 16
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وإن مجال التعاليم اإلسريريالمية هو أن اهلل الذي يعرفنا أكثر  ا نعرف أنفسريرينا، قد 
 أخربنا أنه لدينا ما يلزم للتول  على هذه االبتالءات. 

 َ ُ ن ُف اَّللَّ َلَّ ُوْسَعهَا "ََل يَُك ِ
ِ
 . 17"  …ْفًسا ا

ومع ذلك، إذا مل نتمكن من التول  على هذه املصريرياع  بعد أن بذلنا قصريريارى 
على تعويض بطريقة ما، إما يف   ن حصولناجهدنا، فإن رمحة اهلل وعدله سيضمنا

  .هذه احلياة أو يف احلياة األبدية اليت تنتظرنا
 :معيفة اهلل في الديا  والضيا 

يف لقاء يل مع مسريريريريريريؤول كبري يف مؤسريريريريريريسريريريريريرية دولية من األرجنتني، وقد كان احلوار 
باللوة اإلسبانية، أذكر أن الزمالء حذروين من التكلم معه عن الدين، ألن الدين 
برأيهم موضريريريريوع شريريريريائك وحسريريريرياس، لكنين رفضريريريريت وقلت  م: أنين ال أعرف أن 
 أتكلم إال عن الدين، وقد كنت أنا خيارهم الوحيد حي  أنين أتكلم اإلسبانية.
بريدأت حواري معريه بريذكر وحريدانيرية وعظمرية اخلريالق، وعمريل مقريارنرية بسريريريريريريريريريريريريريرييطرية بني 

توحريريد األمم. الريريديريريانريريات وتوضريريريريريريريريريريريريريرييح أن التوحيريريد هي احللقريرية املفقودة، واليت هبريريا ت
: أنتم املسريريريريريريريريريريريريريريلمون قائالً فاجأين بدموعه وامحرار شريريريريريريريريريريريريريريديد بوجهريه ورجفرية يف يديه  

 أفضل منا بكثري. 
 ملاذا؟ له:قلت 
ون له يف السراء والضراء وحنن ال نلرأ إليه إال يف الشدائد، حنن ؤ إنكم تلر  :قال

 .اآلخرةمتعلقون بالدنيا وأنتم متعلقون ب
 .كثريًاكم وليس نقمة، فتأثر  فالشدائد رمحة ل إًذاقلت له: 

 
 (.286)البقرة : 17
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حنن البشريريريريريريريرير ننسريريريريريريريريى بسريريريريريريريريرعة ألسريريريريريريريريباب  تلفة. أحد هذه األسريريريريريريريريباب هو الراحة 
حالوة احليرياة ببعض االبتالءات عنريدمريا نتشريريريريريريريريريريريريريريبري    أحيريانريًاوالنعيم،  ريذا يقطع اهلل 

 برتفها، وننسى هدفنا الرئيس الذي ج نا إىل هذه الدنيا من أجله.
خيرج من الدنيا فق  بشريريريريريريريهادة ناجح أو   اإلنسريريريريريريريانقلت له: هذه الدنيا اختبار، و 

الدنيا، فهو كمن يقول إنه حي  االمتحان   اإلنسريان   راسري . فمن اخلطأ أن حي
 يريد الشهادة اليت خيرج هبا من هذا االمتحان.ومتعلق به وال 

يف متاهة،   اإلنسريريريان  لذلك فح  الدنيا لذا ا هو أصريريريل الشريريريرور وهو الذي يروقع
 يف الدنيا.  مًعاهنم ال يفهمون سب  وجود هذين املتناقضني أفمشكلة الناس 
يف الدنيريا إما أن يكون باخلري أو بالشريريريريريريريريريريريريريرير. فامتحريان اخلري   الءتباالفاالمتحريان أو 

 للدنيا ويبعده عن خالقه، يف حني أن امتحان الشريرير يربعد  اإلنسريريان ما يشريريد  غالًبا
ال يعي أن امتحان الشريريريرير رمبا   اإلنسريريريريانفعن الدنيا ويقربه أكثر خلالقه.    اإلنسريريريريان

ينفعه أكثر  ا يضريريريريريره يف هذه الدنيا. وخري مثال على ذلك ما حصريريريريريل لإلنسريريريريريان 
واسريريريريريريريريريريريريريريتوىن هبريا عن الريدين   ، من انفترياح الريدنيريا عليريه بريالعلوم واملعريارف والتكنولوجيريا

، اإلنسريريريريريان   يكون من فعلأن  كما أن الشريريريريرير ليس بالضريريريريريرورة  وحىت عن اآلخرين،  
من بعض ما حيصريريريريريريريل يف الكون، مثل الرباكني والزالزل   لكن رمبا يصريريريريريريرييبه الضريريريريريريريرر
شريريريريريرير، غري أن هذه الظواهر   اإلنسريريريريريريان  يف نظر  واليت هيوانتشريريريريريريار بعض األمراض  

ا لعمل توازن بي ي. وهيأ رب العاملني لإلنسريريريريان من الوسريريريريائل واألحداث تقع فعليً 
 ن يدفع عن نفسه شر هذه الظواهر واألحداث.أما ميكنه 
ا من انتشريريريريريريريار ملرض الكورونا وما تسريريريريريريريب  من مؤخرً   اإلنسريريريريريريريان  ما تعرض له  فمثالً 

وشلل لكافة أنشطة احلياة وفقدان عدد كبري من الضحايا،   اإلنسان  تعطل حلركة
أكثر اقبااًل على مسريريريريريرياعدة اآلخرين وتوحدت مشريريريريريرياعر الناس   اإلنسريريريريريريان  فأصريريريريريريبح
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ريثما   انًباجومن كانت لديهم نزاعات وخصريريريريريريومات تركوها    ،وحىت األعداء منهم
 حاًل  ريريذا اخلطر الريريذي داهم اجلميع. وكريريأن وجود االبتالء بريريالشريريريريريريريريريريريريريرير نفع واجيريريد

أكثر  ا ضريره وخاصرية عندما توقفت بعض احلروب األهلية بسريب  هذا   اإلنسريان
 املرض.

ح لآلذان أن يررفع ويرعلن يف بعض املناطق اليت مل يتصريريور أن يسريريمع فيها  كما مسر
بريريريالنريريرياس كشريريريريريريريريريريريريريريف عن قلوهبم  االبتالء الريريريذي أملَّ كلمريريرية "اهلل أكرب". وكريريريأن هريريريذا 

 الوشاوة الزائفة. 
 

اُخرم بَيْنَُُكْ َوتََ يُرم يِف اْْلَْمَواِل َواْْلَ  " ةم َوتَفَُ بم َولَهْوم َوِزينَُ ا لَُعِ نْيَُ اُة ادلُّ ا الَْحيَُ َُّمَ ِل   ْوََلِد   اْعلَُموا َأن ََكَثَُ

اًما    َفُرا ُُثَّ يَُكوُن ُحُطَ ُُْ اُه ُمصُُُ َ َُ يُج فَ اُتُُه ُُثَّ َُّيِ اَر نَبَُ َب اْلُكفَُّ َ ٍٍ َأُجْ ِديدم   اْلآخرة َويِف    غَيُْ َُُ ُعََذابم شُُُ

ِ َوِرْضَوانم   َن اَّللَّ َلَّ َمتَاُع الُْغُروِر"  َوَمْغِفَرةم م ِ
ِ
نَْيا ا  .18َوَما الَْحَياُة ادلُّ

 

أن احلياة الدنيا هي دار لالمتحان واالبتالء وجرعل فيها املتناقضريريريات   ذكرنافكما 
 ،والليريل والنهريار   ،واحلر والربد  ،واملرض والريدواء  ،مثريل اخلري والشريريريريريريريريريريريريريرير  ،واألضريريريريريريريريريريريريريريداد

 كان ال بد من وجود اإلرادة لإلنسان ليختار.فواحلياة واملوت... إخل، 
اخلري والشر،   اإلنسان  وأما الشر الذي يقع من الناس، فهو ليس ألن اهلل زرع يف 

االختيار بني اإلقبال على اخلري أو اإلقبال  إرادة إنه مفهوم خاطي. إ ا زرع اهلل 
 هو الذي خيتار بكامل إرادته وعليها سوف حياس .  اإلنسانو  ، على فعل الشر

 

اَها   "  َها قَْد    ( 8)   فَأَلْهََمهَا فُُجوَرَها َوتَْقَواَها   ( 7)   َونَْفٍس َوَما َسوَّ َوقَْد َخاَب َمن    ( 9)   َأفْلََح َمن َزَكَّ

اَها"    . 19َدسَّ
 

ب ُُِكْ     "   . 20فََمن َشاَء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاَء فَلَْيْكُفْر..."    َوقُِل الَْحقُّ ِمن رَّ

 
 .(20)احلديد:  18
 (.10-7)الشمس: 19
 (.29)الكهف: 20
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  :عصي من الحداسية المفيطة
متالزمني يف كل زمان ومكان عرب العصريريريريريريور.   اإن اخلري والشريريريريريرير يف هذه الدنيا كان

غري أنه لوحظ زيادة احلسريريريريريريرياسريريريريريريريية من ظهور الشريريريريريريرير بني احلني واآلخر يف عصريريريريريريريرنا 
احلدي    اإلنسريان  احلاضرير، والسريب  ببسرياطة هو احلياة الرغدة اليت أصريبح يعيشريها

بعد التطور الكبري يف العلوم والتكنولوجيا وأصريريريريريبحت املقولة الشريريريريريائعة يف عصريريريريريرنا 
"حنو حيرياة أفضريريريريريريريريريريريريريريريل، أهنريأ، أطول..." وغريهريا من املقوالت اليت ترعرب عن  احلريايل
حي  أنه متكن من الوصريول   ،ومتكنه من حتقيق أحالمه وختيالته  اإلنسريان  سريعادة

للقمر وهو شريريريريريريريرييء مل يتصريريريريريريريريوره األقدمون. فكان من الطبيعي أن مشريريريريريريريريكلة وجود 
د رؤية الشرير سريوف تتضريخم وتكرب عند أول ك الذين لديهم حسرياسريية خاصرية عن

 دموع األطفال وضعف كبار السن، وصراخ األمل من األمراض.
 : انجاج الجميز البشيي

يوقظنريريا من  أحيريريانريريايعلم اهلل النزعريرية البشريريريريريريريريريريريريريريريريرية إىل الوفلريرية واخلمول، وبريريالتريريايل فهو 
 دوًماغفلتنريا. إن لإلنسريريريريريريريريريريريريريريان صريريريريريريريريريريريريريريفريات مجيلرية قريادرة على أن تطور وتنمي حيرياتنريا  

 عند األزمات والكوارث. جلًيال فضل. وتظهر هذه الصفات والفضائل 
األخوة واإليثار بشريريريريريريريريريريريكل   الكرم،  ،فعند األزمات والزالزل، تظهر قيم الشريريريريريريريريريريريراعة

 واضح حىت مع األعداء.
غشريريريريريريريريريريريرياوة الرتف أو غشريريريريريريريريريريريرياوة العداء أو غريها من إن البشريريريريريريريريريريريرير الذين على قلوهبم  

 .اإلنسانبالصفات املذمومة تنقشع عند أول كرب يلم 
إن االبتالءات مثريريريل اليتم، أو التشريريريريريريريريريريريريريريرد بال مريريريأوى، أو اجلوع، أخرجريريريت للعريريريامل 
مواه ، أبطال وشريريريريريريخصريريريريريرييات رائعة من حولنا. حنتت هذه االبتالءات فضريريريريريريائل 

 إىل صنع التاريع. أدت هبم املثابرة فيهم واليت 
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إن أذكى العقول وأعظم االكتشريريافات مل تؤت إال من خالل بذل الدماء والعرق 
 وذرف الدموع. 

حىت على الصريريريريريعيد الشريريريريريخصريريريريريي، فإنه ينشريريريريريأ عن كل جتربة فاشريريريريريلة حياة جديدة، 
 رد إشريريريريريريريريريريريريريريارة حلثنريا على تويري االجترياه، فلهريذا تكون    فعنريدمريا يرولق اهلل أمريامنريا برياب

ه عند تعرضرينا للمشرياكل أن مشريكلتنا احلقيقية مل تكن السريح  علينا أن ندرك أن
الضريريريريريريريريريريريريريريخمرية الريداكنرية اليت تطرياردنريا، ولكن هي برياجلفون الثقيلرية اليت منعتنريا من رؤية 

 أشعة الشمس املشرقة.
 لذلك فاهلل تعاىل جيدد حياتنا بشكل دوري ببعض االضطراب. 
ويشريريعرون بدافع   إن مبررد اسريريتيقاظهم من الوفلة، يدرك البشريرير حقيقة وجودهم،

عاجل وقوي حنو العيش ألشريريريريريريياء أكرب وأهم، ومن مث، فإن هذه "الشريريريريريريرور" تزرع 
بريذور االمتيرياز البشريريريريريريريريريريريريريريري، وال يكتشريريريريريريريريريريريريريريف النرياس إمكريانريا م وحيققون أنفسريريريريريريريريريريريريريريهم 
فحسريريريريريري ، بل ينتقلون إىل مركز عميق من السريريريريريريمو الذايت: العيش مع اهلل، باهلل، 

 .21اآلخرةوهلل يف الدنيا و 
 : اآلخية سعادة الدنيا و 
لإلميان باخلالق، وإنه برأيه يكفي أن  اإلنسريريريريريريريان  ا ما عن حاجةيومً   سريريريريريريريألين ملحد  

وعالقات حيرتم بعضريريريريريريريريريرينا فيها   يكون هناك أخالقيات وقيم حتكمنا حنن البشريريريريريريريريريرير،
 البعض.

 
21-the-existence-gods-suffer-people-do-elshinawy/why-https://yaqeeninstitute.org/mohammad 

problem-o.  

 محمد الش ناوي.
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قلريريريريريت لريريريريريه: ليس هنريريريريرياك معىن أن حيريريريريريافظ املوظف على عالقتريريريريريه ببريريريريرياقي زمالئريريريريه 
كي حنصريل على لذلك    ،صرياح  العملوحيرتمهم، يف حني أن يرهمل عالقته مع  

اخلري حبيريرياتنريريا وحيرتمنريريا اآلخرون جيريري  أن تكون عالقتنريريا خبريريالقنريريا أفضريريريريريريريريريريريريريريريريل وأقوى 
 عالقة.

إىل إقامة األخالقيات   اإلنسريريريريريريانبإضريريريريريريافًة إىل ذلك، فنقول ما الدافع الذي يدفع 
 اإلنسان  والقيم وباحرتام القوانني أو احرتام اآلخرين. أو ما الضاب  الذي يضب 

إن  :بقوة القريريريانون، فنرد ونقول ن قلتمربه على فعريريريل اخلري وليس الشريريريريريريريريريريريريريرير. وإوجي
وال يكفي وحده حلل كافة النزاعات على   ،فر يف كل زمان ومكرياناالقريانون ال يتو 

القانون وأعني  لدويل. ومعظم تصريريرفات البشريرير تتم يف معزل عناحمللي وا  ىاملسريريتو 
 الناس.

على احلرياجرية للريدين هو وجود هريذا العريدد الكبري من الريديريانريات واليت   ويكفي دليالً 
غالبية أمم األرض لتنظم حيا ا وتضب  تصرفات شعوهبا على أساس   اتلرأ إليه

لإلنسان هو معتقده الديين يف حال . فكما نعلم أن الضاب  الوحيد  قوانني دينية
يف كريل حني وكريل  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريان كن أن يتواجريد معغيريرياب القريريانون، فريالقريريانون ال مي

 مكان. 
فريريريالوازع والرادع الوحيريريريريد لإلنسريريريريريريريريريريريريريريريريريان هو اعتقريريريرياده الريريريداخلي بوجود رقيريريريري  عليريريريه 

يظهر بوضريريريريريريوح   ،دفني وراسريريريريريريع يف وجدانه  يف األصريريريريريريل، وهذا االعتقاد  حسريريريريريريي و 
خاطي، حي  تتنازع لديه ملكات اخلري والشريريريرير   بفعل  عندما يهم   اإلنسريريريريان  لدى

وحياول إخفاء أي عمل فاضريريريريريريريح عن أعني الناس، أو أي عمل تسريريريريريريريتنكره الفطرة 
السريريريريريريريريريريريريريريليمرية. كريل هريذا دليريل على وجود ملفهوم الريدين واالعتقرياد يف أعمرياق النفس 

 البشرية. 
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لزم فريريريالريريريدين جريريرياء ليم  الفراب الريريريذي ال ميكن للقوانني الوضريريريريريريريريريريريريريريعيريريرية أن مت ه أو تر 
 العقول والقلوب به على اختالف الزمان واملكان.

تلف  لعمل اخلري خي  اإلنسان ن الدافع أو احملرك لديأ كان  ا قرأت وأعربين 
من شخص آلخر. وأن كل شخص له دوافعه ومصاحله اخلاصة لفعل أو االلتزام  

 .بأخالقيات أو قيم حمددة
 .عن الناس العقوبة: وقد تكون هي الرادع لإلنسان لكف شره  -
  .املكافأة: وقد تكون هي الدافع لإلنسان لإلقبال على فعل اخلري  -
إرضاء الذات: وقد تكون الضاب  لإلنسان لضب  نفسه عن   -

وأن لإلنسان مزاج وهوى وما يعربه اليوم قد ال    .الشهوات والرغبات 
 .غًدايعربه 

 الوازع الديين: وهو معرفة اهلل واخلوف منه واسريريريريريريريريريريريتشريريريريريريريريريريريعار وجوده أينما -
 .22ذه ، وهو الدافع القوي والفعال 

ا. وهذا يدلنا ا أو إجيابً يف حتريك مشريرياعر وعواطف الناس سريريلبً   كبريًا  أثرًاإن للدين  
على أن أصل فطرة الناس مبنية على معرفة اهلل، وقد ترستول يف كثري من األحيان 
 بقصريريريريريد أو بوري قصريريريريريد كدافع لتحريكه. وهذا يوصريريريريريلنا إىل خطورة الدين يف وعي

 .القهيتعلق خب األمرألن  إلنسانا
 يقول ابن القيم: 
زيلها إال ة ال ير وحشريريريريريريريريَ   ه إال اإلقبال على اهلل، وعليه  لم  ال يَ   ع   شريريريريريريريريَ   "إن يف القل   

عاملته، مر   دق  ه وصريريريريريريريريريري  رور مبعرفت  ال يرذهبه إال السريريريريريريريريريري    لوته، وفيه حرزن  نس به يف خَ األر 
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ال   حسريريريريريريريرات    رار منه إليه، وفيه نريانر عليه والف    جتماعالانه إال  ال يرسريريريريريريريك    ق  وفيه قلَ 
ه، لقائ    رب على ذلك إىل وقت  عانقة الصريريريَّ ه ومر ضريريريائ  ه وقَ ه وهني  ضريريريا بأمر  يرطف ها إال الر  

 هو وحريدَ  أن يكونَ  دونَ  قفر ديريد ال يَ شريريريريريريريريريريريريريريريَ  لري   وفيريه طَ 
َ
فرياقرية ال  طلوب، وفيريه  ه امل

نيا وما فيها مل ترسريريريريريد واإلخالص له، ولو أرعطى الد   كره  ذ    بته ودوام  ها إال حمَ د  سريريريريرير يَ 
 ."أبًداالفاقة  تلكَ 
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رضماوات واألَ السَّ  بديع    

 ففيوا إلى اهلل!
مريا ال خيطر على البريريال من مجريال يريأخريذ   ينريريايف زيريارة لنريريا لريدولرية جنوب أفريقيريريا، رأ

باأللباب، حىت وصريريريريريريريريريريريريريلنا إىل منطقة رأس الرجاء الصريريريريريريريريريريريريريا  يف مدينة كي  تاون، 
يف عامل  خر. شريريريواطي من البطاريق وعوامل للطيور والفراشريريريات بألوان   اأنن  ناوأدرك
. ويف هذا املكان الذي ميتلي باخلضريريريريريريريريريريريريريريرة ناوترحال  نامع كثرة جتوال  من قبلرها ن  مل
 ،هرة، يعيش انسريريريريريان بسريريريريريي  من دولة ماليزيا وقد ورلد يف هذا املكان وترعرع والب

ن كان يعمل سريريريريريريريريريريريريائقً  ا وقد أخذنا يف جولة ملدة عشريريريريريريريريريريريريرة أيام يف هذه رجل مرسريريريريريريريريريريريري 
ا  خر يف العامل، املدينة. ما أدهشريريين أنين عندما سريريألته عما إذا كان قد زار مكانً 

 مكة، وإنين كلما حصريريريريريريريريريريريريريريلت قال: أنا ال أعرف إال مكة، وال أريد أن أعرف إال
على مبلغ من املريال ذهبريت ألزور مكرية. وقريال إهنم يريذهبون بقوافريل يقطعون فيهريا 
القارة السريريريريريريريريريريريوداء وتأخذ هذه الرحلة منهم الكثري من الوقت واجلهد واملال، لكنه 

رجل   :وقلت يف نفسريريريي  كثريًايرصريريرير على الذهاب كلما حصريريريل على املال. تأثرت  
يرتك هذا اجلمال ليذه  إىل أرض مقفرة ال زرع فيها وال شرر، وحينها تذكرت 

" اآلية الكرمية   ِ َل اَّللَّ
ِ
وا ا صريريريريريريريريدق اهلل العظيم. ما أعظم   :، وقلت يف نفسريريريريريريريريي23"فَِفرُّ

ل هذا اخلالق الذي زرع يف قلوبنا ب ذرة التعلق به، والشريريريريريريريريريريريريوق للقائه والذي سريريريريريريريريريريريريهَّ 
 كثريًا.علينا الطريق إليه، وسرررت  

 
 

 (.50)اذلارَيت: 23
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 وما قدروا اهلل حق قدره! 
 

ٍء   " ن ََشْ ُه عَََلٰ بََشٍ ِم  ْذ قَالُوا َما َأنَزَل اللَـّ
ِ
َه َحقَّ قَْدِرِه ا  .24" ... َوَما قََدُروا اللَـّ

من القصريريريريريريريريريريص اجلميلة اليت أذكرها حلوار يل مع دبلوماسريريريريريريريريريريي من الصريريريريريريريريريريني يتكلم 
كريريان قريريد أضريريريريريريريريريريريريريريحكين عنريريدمريريا قريريال: إن اخلريريالق خلق الكون و اإلجنليزيريرية بطالقريرية، 

وانشريريريريول، ومل يعد يتدخل فيه.  بصريريريريراحة ظننت أنه يسريريريريتهزأ، لكنين علمت فيما 
 بعد أن هذه العقيدة من أساسيات ديانة منتشرة يف العامل.

وما تسريريريريريريريريريق  من   له: أن اهلل تعاىل يعلم كل صريريريريريريريريريورية وكبرية يف هذا الكون،قلت  
 ورقه إال يعلمها، وما خترج من مثرات من أكمامها، وأحصى كل شيء عددا.

 ا أن يتدخل اخلالق يف كل صورية وكبرية؟ فقال: أليس عريبً 
قلت له: ببسرياطة إن الذبابة اليت تبدو تافهة يف نظر الناس،  كن أن تتسريب  يف 

 سريبًبانقل األوب ة واألمراض، وميكن  ا أن تروري موازيني القوى. أمل تكن البعوضرية  
 يف مصرع اإلسكندر؟ 

 كما يكفي أن نرى يف وقتنا احلاضر من انتشار امليكروبات الصورية اليت خيشاها
ن يراها وتتحكم يف مصريريريريريريريريريريريريه. إن عظمة اخلالق أنه وحده يعلم دون أ  اإلنسريريريريريريريريريريريان

 .قيمة كل شيء
َا "  :ا ما أتذكر حواري مع هذا الدبلوماسريريريريي وأقول يف نفسريريريرييإنين دائمً  َّنَّ

ِ
 تَْعَمى  ََل   فَا

ِكن اْْلَبَْصارُ  َُٰ َ َِّت  الُْقلُوُب  تَْعَمى َول ُدورِ  يِف  ال  .25" الصُّ

السريريريريتعراض ما لديها من قوة وجيوش بعمل العروض إن الدول العظمى تتسريريريريابق  
 العسكرية، واهلل تعاىل يرينا عظمته مبا ال تراه العيون.

 
  .(91)اْل نعام: 24
 (.46)احلج: 25
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إن انتشريريريريار فريوس الكورونا يف هذه األيام، جعل العامل يسريريريريتشريريريريعر عظمة اخلالق، 
وكيف تبريريدلريريت املوازين واختلفريريت املعريريايري واألولويريريات، وكيف اهنريريارت أمريريام هريريذا 

 أمام اهلل. اإلنسان سلحة النووية وا يدروجينية، لينهار غرورالكائن اجملهري األ
 يقول ابن القيم:

لها ة األمور كر له، أزمَّ له، وله احَلمد كر ا له امللك كر طاب القر ن، جت د َمل كً ل خ  "تأمَّ 
ا لكته، عال مً  َ   فى عليه خافية يف أقطار  نه، ومرد ها إليه، ال ختَ صريريريريريَدرها م  بيده، ومَ 
اململكرية،   ا بتريدبري  الن يتهم، مرنفردً هم وعَ ا على أسريريريريريريريريريريريريريريرار  لعريً فوس عبيريده، مرطَّ مبريا يف نر 

رزق، وميريت لق ويَ نع ويرعطي، ويرثي  ويرعاق ، ويركرم ويرهني، خيَ رى، ميَ سريريريريريريريمع ويَ يَ 
يي، ويقدر ويقضي ويردب    .ر"وحير

 عظمة اهلل تجسلى في تواصله مع خلقه:
 عتقاداالحواري مع الصرييين، وعكفت على قراءة املزيد عن هذا   كثريًالقد شريدين  

الريذي يؤمن أتبرياعريه أن اخلريالق خلق الكون وتركريه، ومل يتواصريريريريريريريريريريريريريريريل معنريا عن طريق 
الرسريريريريريريريريريريريل، وعكفت عن البح  على طريقة للرد عليه وعلى غريه  ن يتبنون هذا 

 االعتقاد، وهو ما يرسمى لديهم مبفهوم احل ياد اإل ي.
 مع  خالل حبثي ودراسيت  ذه النقطة، وجدت أن القر ن الكرمي أَقر بتواصل اهلل 

 .26سل َخلقه عن طريق الر  
يف أكثر من موضع يف   اإلنسان  وجتلت عظمة اهلل بتقدمي دالئل تواصله مع

 القر ن الكرمي. 
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ُسِل   "  ةم بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ِيَن َوُمنِذِريَن ِلئًَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس عَََل اَّللَّ بَش ِ ُسًًل مُّ ُ َعزِيًزا َحِكميًا"    رُّ َوََكَن اَّللَّ
27 . 

 . اإلنسان  بدايًة أكد سبحانه وتعاىل بأن هناك حكمة من خلق 
لَْينَا ََل تُْرَجُعوَن"  " 

ِ
ََّما َخلَْقنَاُُكْ َعَبثًا َوَأنَُُّكْ ا  . 28َأفََحِسبُُْتْ َأن

 ا أن تكون الواية من اخللق اللهو أو اللع . وأكد بالنفي مرارً 
َماَء َواْْلَْرَض َوَما بَيََْنَُما ََلِعِبَي"   .   29" َوَما َخلَْقنَا السَّ

 

ن ُكنَّا فَاِعِلَي"  " 
ِ
َّنَّ ا ُ ْذََّنُه ِمن دلَّ َ َّتَّ َّتَِّخَذ لَهًْوا َلَّ    . 30لَْو َأَرْدََّن َأن ن

 .وأكد استسالم مجيع ما يف السماوات واألرض له سبحانه 
 

َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوعًا  "  ِ يَْبُغوَن َوََلُ َأْسََلَ َمن يِف السَّ لَْيِه يُْرَجُعوَن" َأفََغْيَ ِديِن اَّللَّ
ِ
 .   31َوَكْرًها َوا

 

  أنه َخلق اجلن واإلنس لعبادته. وبرينيَّ 
 

َلَّ ِلَيْعُبُدوِن"  " 
ِ
نَس ا

ِ
 . 32َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواَْل

وإخالص العبودية له   هو بالتوجه لرب العاملني مباشرةً  اإلنسان زأن مَتي    بنيَّ و 
على رأس   اإلنسان ق حكمة اخلالق  عل مبحض إرادته، ويكون بذلك حقَّ 

  .املخلوقات 
بَْراِهَي َحِنيًفا " 

ِ
َ ا ََّبَع ِمَّلَّ ِه َوُهَو ُمْحِسنم َوات ُه ِللَـّ ْن َأْسََلَ َوْْجَ مَّ ْبَراِهَي   َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ِم 

ِ
ُه ا َذ اللَـّ َ َواَّتَّ

 . 33"   َخِليًًل 

مبعناها الشامل، وهو معرفة رب العاملني والتواصل   ي والعبادة املقصودة هنا ه
 .ومتريده وتنزيهه عما ال يليق به  ، معه والتعرف على صفاته 

 
 .(165)النساء: 27
 (.115)املؤمنون 28
 .(16)اْل نبياء : 29
 (. 17)اْل نبياء : 30
 (.83)أآل معران: 31
 (.56)اذلارَيت: 32
 (.125)النساء:  33
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إضافة ملا أشار إليه القر ن الكرمي، هناك عدد من األدلة العقلية على تواصل  
 :34اخلالق مع البشر ومنها 

 الحكمة: 
ا، مث تركه بدون منفعة له أو لوريه أو حىت ألوالده، مسريريكنً   اإلنسريريان  فمثاًل إذا بىن

 -فإننا بطبيعة احلال حنكم عليه بأنه انسريريريريريريريريان غري حكيم أو غري سريريريريريريريريوي. لذلك  
فريريإنريريه من البريريديهي أن يكون هنريرياك حكمريرية من خلق الكون  -وهلل املثريريل األعلى

 .وتسخري ما يف السماوات واألرض لإلنسان
  الفطية:

ملعرفة أصريريريله ومصريريريدره والواية  شريريريديًدا  فطريًا  دافًعايوجد يف داخل النفس البشريريريرية  
ا للبحري  عن املتسريريريريريريريريريريريريريريبري  بوجوده. تريدفعريه دومريً  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريان من وجوده، إن فطرة

فريالشريريريريريريريريريريريريريريخص الريذي يرولريد وال جيريد والريده أو والريدتريه تبقى لريديريه رغبرية جرياحمرية للبح  
 والتعرف على أمه وأبيه املتسببني يف وجوده يف هذه احلياة. 

 أن  ومعسريريريريريريريريريب  يف وجوده.  تا للبح  عن املتدفعه فطرته دومً   اإلنسريريريريريريريريريان  وكذلك
ي    نأبفطرته إال أنه ال يسريريتطيع  أن يهتدي خلالقه    يسريريتطيع  اإلنسريريان أو   ز صريريفاتهمير

، وذلك بإرسريريريريريريريريريريال ويبيةالرادة  هذه اإل  إال من خالل تدخل  كيفية التواصريريريريريريريريريريل معه
 رسل لتكشف لنا عن هذه احلقيقة. 

من الشعوب وجدت طريقها يف الرساالت السماوية، يف حني أن   كثريًافنرد أن  
زالت يف ضال ا تبح  عن احلقيقة، وتوقفت يف تفكريها غريها من الشعوب ال  

 .عند الرموز املادية األرضية
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للتواصريريريريريريريريريريريل مع خالقه ومعرفه الواية من   اإلنسريريريريريريريريريريريان  إن وجود الدافع الفطري لدي
منريذ القريدم، ووضريريريريريريريريريريريريريريع  ريا  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريان وجوده ومعرفرية مري لريه بعريد املوت بزغريت عنريد

 األساطري، وأسس  ا الفلسفات اليت تقوم على هذه األس لة الوجودية واحملورية. 
وتوجهريه للبحري  عن أجوبرية يف هريذا  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريان إن وجود هريذه األفكريار يف وعي

ا اجملريريريال تعطينريريريريا دليالً  على أن هنريريريرياك إرادة غيبيريريريرية تقف وراء ذلريريريك، وتريريريدفع  قويريريريً
للبح  والتواصريل مع خالقه. وإنه ملن املسريتنكر أن يررتك املخلوق هبذه   اإلنسريانب

 الفطرة بدون ارشاد أو هداية من املصدر الذي زرع تلك الفطرة فيه.
 االخالق: 

كذلك شريريريريريريريوقنا   ،ظم نا للماء هو دليل على وجود املاء قبل أن نعرف بوجوده  إن
 على وجود العادل. دليلإىل العدل هو 

الريذي يرشريريريريريريريريريريريريريريرياهريد مريا يف هريذه احليرياة من نقريائص، ومن ظلم النرياس  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريانإن 
بعضريريريريريهم البعض، ال يقتنع بأن احلياة ميكن أن تنتهي بنراة الظامل وضريريريريريياع حق ل

يشريريريعر بالراحة والطمأنينة عندما ترطرح عليه فكرة وجود  اإلنسريريريانإن  املظلوم. بل  
اسريريريريريَ    الذي  اإلنسريريريريريان  أنوالقصريريريريرياص. ال شريريريريريك   اآلخرةالبع  واحلياة   سريريريريريوف حير

على أعمريالريه ال ميكن أن يررتك دون توجيريه وإرشريريريريريريريريريريريريريرياد، وبريدون ترغيري  أو ترهيري ، 
 وهذا هو دور الدين. 

بألوهية مصريريريريريريدرها  كما أن وجود الديانات السريريريريريريماوية احلالية الذي يؤمن أتباعها
يرعترب دليل مباشريريريريريريريريرير على تواصريريريريريريريريريل اخلالق مع البشريريريريريريريريرير. وحىت وإن أنكر امللحدون 

 قويًااوية، فيكفي وجودها وبقائها دلياًل  مس  العاملني لرسريريريريريريريريل أو كت إرسريريريريريريريريال رب  
اجلاحمة يف التواصريريريريريريريريريل مع اإلله واشريريريريريريريريريباع   اإلنسريريريريريريريريريان  رغبةعلى حقيقة واحدة وهي  

 .الفراب الفطري لديه
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جند يف القر ن الكرمي احلرص الواضريريريريريريريريريريريريريح على تقدمي األدلة على صريريريريريريريريريريريريريدق األنبياء 
الذي يناسريريري  كل زمان ومكان. فليس   واملرسريريريلني، واختيار األسريريريلوب يف اإلقناع

من املنطق أن نقبريريل أو نؤمن بوجود خريريالق، وال يكون هنريرياك برتوكول تواصريريريريريريريريريريريريريريريل 
 .وطريقة، شريعة أو منهاج تواصل( معه، وهذا هو الدين

هو تنازع   اإلنسريريريريريريريان  إن من صريريريريريريريفات اخلالق احلكمة، ومن الصريريريريريريريفات املفطورة يف
بديهي أن يتبني لنا حتمية حكمة اخلري والشريريريريريريريريريريرير ووجود اإلرادة لالختيار. فمن ال

فاملوت ليس افناء إ ا هو   اخلالق، ويكفي وجود املوت على حتمية احلسريريريريريريريريريرياب.
مرحلة االنتقال للحسريريريريريريريريريريريريريرياب. وهذا هو دور الديانات السريريريريريريريريريريريريريريماوية يف تبيان هذه 

  .احلقيقة
 عظمة الخالق تجسلى في ا ابة المضطي:

حوار يل مع سريريريريريريريريريريريرييدة أملانية متزوجة من أرجنتيين وأم زوجها األرجنتينية عن   أذكر
عظمة اخلالق، وكان اللقاء بدون حضريريريريريريريريور الزوج، وكنت قد أدركت أن السريريريريريريريرييدة 

 ا.األملانية ال تعتقد بوجود إله، لكن حصل أثناء احلوار ما أبكانا مجيعً 
وكيف   اإلنسريريريان   ا  والدة الزوج كانت تسريريريألين بإحلاح عن املصريريرياع  اليت يتعرض

يتصريريريريريريريريريريرف للنراة منها، وقد كان هذا احلوار مؤثر للواية، لدرجة أنه أبكى والدة 
الزوج عندما كنت أشريريرح عن رمحة اهلل وحكمته من وجود املصريرياع  واآلالم اليت 

يف احلياة. وكنت مسريريريريريريريريريتطردة يف احلدي  عن صريريريريريريريريريفات   اإلنسريريريريريريريريريان  قد يتعرض  ا
مريا احلريل؟ مرياذا نفعريل عنريد تعرضريريريريريريريريريريريريريرينريا  ايل: إذً للخريالق، حىت قريالتريا  واجلمريالاجلالل 

 للشدائد؟ 
 رب.  بقول يافق  احلل : ماقلت  

 قالتا: كيف؟  
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وكان سريريريريريريريريؤا ما قد أثار فضريريريريريريريريويل، وقد كنت قد أرشريريريريريريريريد ما لكيفية رفع اليد عند 
 يا رب. :الدعاء وكلمات الدعاء، وقلنا بصوت واحد

وفرريريأة وحنن مريريا زلنريريا نردد الكلمريريات، حىت جريرياءت مكريرياملريرية هريرياتفيريرية ل ملريريانيريرية خبرب 
اجعلهريا تبكي  تريارة فرحهريا، وتريأخريذين برياألحضريريريريريريريريريريريريريريريان  شريريريريريريريريريريريريريريريدة تقفز من بريل و ،  فرحريً

مع سريريريريريريريريريريريريريؤال والدة زوجها  ا بقو ا: هل   تزامًناوحتتضريريريريريريريريريريريريرين أم زوجها تارة أخرى،  
باألحضريريريريريريريريريان منهن   تين كل واحدةنعم. وأخذ  ،ج؟ وقالت  ا: نعمر خرج، هل خ

 يا رب. شكرًا: تاوقال
رن من ثالثة أسريريريريريريابيع لتعارض السريريريريريري   يف  اا أن الزوج كان حمروزً الحقً  وقد فهمت

يف اجملتمع، وحرزه مرموقًا    ايف بياناته الشريخصريية لدى احلكومة، وقد كان ذا مركزً 
 هبذه الطريقة كان صدمًة  م.

قالت يل األملانية كلمات لن أنسريريريرياها يف حيايت، قالت: أشريريريريكرك  ألنك  أخرجت  
 من قليب ما مل أعرف أنه موجود، مل أكن أختيل يف حيايت أنين مؤمنة باهلل. 

ا وهريريدى قلوبريريً فريريأدركريريت حينهريريا عظمريرية اهلل الريريذي أجريرياب الريريدعريرياء يف تلريريك اللحظريرية 
 تتوق ملعرفته. 

ما اعرتفت به يل هذه السريريريريريريريريريريرييدة، حي  أثبتت ما أرردده  كثريًاكان قد أسريريريريريريريريريريريعدين  
دائما لطاليب يف حماضرايت للمسلمني وحوارايت مع غري املسلمني بقناعيت الكاملة 

، واجلميع مؤمن برياهلل شريريريريريريريريريريريريريريرياء أم أ ، عرف أم مل أصريريريريريريريريريريريريريريالً   أن اإلحلرياد غري موجود
عي اإلحلاد على إظهار ما خيفيه من اإلميان مسريريريرياعدة من يدَّ   يعرف. ودورنا فق 
 أو حياول إخفاءه. 
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رض الكورونريريا لريريدعريرياء مليف هريريذه الظروف من انتشريريريريريريريريريريريريريريريار  اآلن ومريريا أحوجنريريا مجيعريريا
ا اآليرية يف بطن احلوت، فمريا أن أحوجنريا أن نردد سريريريريريريريريريريريريريريويريً   مجيعريااملضريريريريريريريريريريريريريريطر، وكريأننريا  

ََلَ  ََل  "...َأنْ  :الكرمية
ِ
َلَّ  ا

ِ
ْبَحانَكَ  َأنَْت  ا ن ِ  س ُ

ِ
اِلِميَ  ِمنَ  ُكْنُت  ا  .35"... الظَّ

 لماذا الدين؟ 
سريريريريريألتين ذات يوم طبيبة برتوالية عن أمهية اعتناق الدين اإلسريريريريريالمي، وملاذا عليها 

؟ وملاذا ال تكتفي بإمياهنا باهلل فق ، وأن تعبده بطريقتها. اعتناق أي دين أصريريريريريريريالً 
ال يتواصل مع البشر عن بالنسبة  ا وقالت إهنا مؤمنة بوجود خالق للكون لكنه  

ا   احليواناتو وقالت إهنا تقوم بأعمال خريية وتسرياعد البشريرية    ،طريق الرسريل ، أيضريً
ية، وأن سريريريريريريريريريريريعاد ا ناإلنسريريريريريريريريريريريا  لكنها ال تنتظر أجر من اهلل وتعمل هذا يف سريريريريريريريريريريريبيل

 ومكاف تها تنتظرها من البشرية.
ية دائمة؟ عند اإلنسريان  ية ال تفىن؟ هل سريعادةاإلنسريان  أن  نقلت  ا: وهل تعتقدي

ية لن يبقى إال احلي الذي ال ميوت. أنت  كمن يدرس اثين عشريريريريريريريريرير اإلنسريريريريريريريريريان  فناء
 سنة على مقاعد الدراسة ويقول: ال أريد الش هادة.

مشريريريريريريريرتكة يف مؤسريريريريريريريسريريريريريريرية ضريريريريريريريمان اجتماعي للحصريريريريريريريول على رات  ختيلي نفسريريريريريريريك  
ة أنه لن يكون مبقدورها دفع الروات  التقاعدية وسريريريرييتم كتقاعدي، وأعلنت الشريريريرير 

 ين بالتعامل معها.  ر ا، وعلميت أنت  بذلك، هل ستستمإغالقها قريبً 
ية لكن يف سريريريريريريريريريبيل اهلل، وبالتايل اإلنسريريريريريريريريريان  من يعمل وجيتهد ويسريريريريريريريريرياعدهو  املؤمن  

 .اآلخرةعلى سعادة الدنيا و  سوف حيصل

 
 .(87)اْل نبياء:  35
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قلت  ا: خبصريريريريريريوص أمهية وجود الدين، ختيلي أنك تسريريريريريريريين يف طريق وال تعرفني 
هنريريريايتريريريه، وأمريريريامريريريك خيريريريارين، إمريريريا أن تتبعي التعليمريريريات املوجودة يف الطريق على 

 الالفتات أو حتاويل التخمني  ا قد يرسب  لك  الضياع وا الك.
تلفاز وحتاويل تشويله بدون الرجوع إىل تعليمات  أو ختيلي أن تشرتي جهاز  

التشويل، فسوف ترفسديه. جهاز التلفاز الصادر من نفس املصنع يصلين هنا  
صلك إىل الربتوال، فير  علينا  ي  ذيمع نفس كتي  التعليمات ال مثالً 

   استخدامه بنفس الطريقة.
اقلت  ا   بالوسريريريريريريريريرييلة أن أخربك    التواصريريريريريريريريريل معي مثاًل فعليَّ   : إنك إن أردت  أيضريريريريريريريريريً

ا وليس عن طريق الربيريد اإللكرتوين مثاًل، املمكنرية، كريأن أخربك أن تكلميين هرياتفيريً 
، وال ميكنك شريريريريريريريريخصريريريريريريريريًياوعليك  أن تسريريريريريريريريتخدمي رقم ا اتف الذي أزودك  به أنا  

 استخدام أي رقم  خر.
للتواصريريريريريريريريريريريريريريريل مع رب تقوم بريالرقص والونرياء يف دور العبريادة  جنريد بعض الشريريريريريريريريريريريريريريعوب 
 صفق ليروق ظ اإلله حس  عقيد م. العاملني، وغريها  ن ير 

اإن من عظمريرية اهلل أن جعريريل لنريريا  انسريريريريريريريريريريريريريريري عليريريه  نظريريامريريً  ، لينظم عالقتنريريا بريريهمجيعريريً
 ى بالدين.وعالقتنا مبن حولنا، وهو ما يرسمَّ 

ال ميكن للبشرير أن يعبدوا اهلل باتباع أهواءهم، ألهنم سريوف يضريروا بأنفسريهم أوالً 
وريهم. فمنهم من يعبد اهلل باختاذ وسريريريريي ، ويتصريريريريور أن اهلل يأيت بقبل أن يضريريريريروا  

بصريريريريورة بشريريريرير أو حرر، فاهلل يريد أن حيمينا من أنفسريريريرينا عندما نعبد ما ال ينفعنا 
. فعبادة غري اهلل مع اهلل ترعد أعظم اآلخرةوال يضريريرنا، بل ويتسريريب  يف هالكنا يف  

 النار.الكبائر، وعقاهبا اخللود يف 
 اخللود يف النار؟  يؤدي إىلسألتين: ملاذا اختاذ الوسطاء يف عبادة اهلل  
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اختيلي أن  ديين هبدية وأشريريريريريريريريكر أنا  قلت  ا:   أتوجه له بالثناء و   ، خر  شريريريريريريريريخصريريريريريريريريً
والشريريريريريريريريريريريريريكر وأنت من أهداين هذه ا دية. هذا حال العباد مع خالقهم، أعطاهم 

صريى من النعم وهم بدوره وهو الوين عنهم   ،غريه  نم يشريكرو اهلل ما ال يرعد وال حير
 سبحانه وتعاىل.

وكما هو معروف يف القانون البشريري أن املسرياس حبق امللك أو صرياح  األمر ال 
يسريريريريريريريريتوي مع غريها من اجلرائم األخرى. فما بالك  حبق َملك امللوك، إن حق اهلل 

مباشريريريريريريريرة تعاىل على عباده أن يرعبد وحده، وحق العباد هو احلصريريريريريريريول على عالقة  
 .اآلخرةمعه بدون وسي ، وبالتايل احلصول على األمان يف الدنيا و 

 الدين الصحيح: 
قلت   سريريريريريألتين بعدها عن الدين الصريريريريريحيح الذي جي  أن تعتنقه بعد إمياهنا باهلل.

 ا: أنه من عظمة اهلل أن جعل الدين الصريريريريريريريحيح سريريريريريريريهل ومنطقي وموافق للفطرة 
عبريادتريه وحريده وعمريل الصريريريريريريريريريريريريريريرياحلريات وترك املنكرات، اليت فطر النرياس عليهريا، وهو 

ميكن متييز الدين أنه    كنت قد قرأت مرةً   .وهو الدين الذي دعا إليه مجيع األنبياء
 :36الصحيح عن غريه من خالل ثالثة نقان أساسية

 

 صفات اخلالق أو اإلله يف هذا الدين.  -
 . صفات الرسول أو النيب  -
 توى الرسالة. حم -

السماوية أو الدين، ال بد أن حيتوي على وصف وشرح لصفات  فالرسالة 
   .اجلمال واجلالل للخالق، والتعريف بنفسه وذاته وعلى أدلة وجوده 
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ُ َأَحدم ) "  َمُد ) 1قُْل ُهَو اَّللَّ ُ الصَّ ُ ُكُفًوا َأَحدم "  3( لَْم يَِِلْ َولَْم يُودَلْ ) 2( اَّللَّ  . 37( َولَْم يَُكن َلَّ
 :ن الدين أو الرسالة السماويةإخيتص مبفهوم الرسول وصفاته، فوأما فيما 

    تشرح كيفية اتصال اخلالق بالرسول. 
َتِمْع ِلَما يُوىح"   تَُك فَاس ْ ْ َُ  . 38"َوَأََّن اْخ

 ولون عن التبليغ عن اهلل. ؤ األنبياء والرسل مس تبني أن 
 

ُسوُل بَل ِْغ َما ُأنزَِل   َا الرَّ ب َِك..." "ََي َأُّيُّ لَْيَك ِمن رَّ
ِ
   .   39ا

 وأن الرسل مل يأتوا لدعوة الناس لعباد م، بل لعبادة اهلل وحده. 
 

َة ُُثَّ يَُقوَل ِللنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا ل ِ  ُ اْلِكتَاَب َوالُْحُْكَ َوالنُُّبوَّ ِ  "َما ََكَن ِلبََشٍ َأن يُْؤِتَيُه اَّللَّ  ِمن ُدوِن اَّللَّ

َي ِبَما ُكنُُتْ تَُعل ُِموَن اْلِكتَاَب َوِبَما ُكنُُتْ تَْدُرُسوَن" ولكن   ِني ِ    . 40ُكونُوا َرًبَّ
 احملدود.  اإلنساين الكمال روة يف الذوتؤكد أن األنبياء واملرسلني هم 

 

ََّك لعَل ُخلٍُق عظي"  ن
ِ
 .   41"َوا

 وأن الرسل ميثلون القدوة البشرية لإلنسان.  
 

 َ َ َوالَْيْوَم اْْلآِخَر َوَذَكَر اَّللَّ نَةم ل َِمن ََكَن يَْرُجو اَّللَّ ِ ُأْسَوةم َحس َ ََّقْد ََكَن لَُُكْ يِف َرُسوِل اَّللَّ   كثًيا   "ل

 "42 .   
 

ديانة ختربنا نصوصها أن أنبيائها زناة، أو قتلة أو  إنه من غري املمكن، قبول  
 سفاحون وخونة وال ديانة تعج نصوصها باخليانة يف أسوء معانيها.  
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 :باآليت تتميز أن  ينبويأما فيما خيتص مبحتوى الرسالة 
 . الجعييف باإلله الخالق 

 ،بصريريريريريريفات ال تليق  الله أو تقلل من قدرهإن الدين الصريريريريريريحيح ال يصريريريريريريف اإلله  
كأن يأيت بصريريريريريريريريريورة حرر أو حيوان أو أن يلد أو يولد أو يكن له مثيل من أحد 

 من  لوقاته.
 

ءم   ثِْلِ ََشْ ِميُع الَْبِصُي" "...لَيَْس ََكِ   .43َوُهَو السَّ
 

َلَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم     "
ِ
َه ا َُٰ َ ل

ِ
ُ ََل ا نَةم َوََل نَْومم     اَّللَّ ِ ُُ َماَواِت َوَما يِف اْْلَْرِض     ََل تَأُْخُذُه س َُُّ ُ َما يِف الس  َلَّ

ْذِنِه   
ِ
َلَّ ًِب

ِ
َفُع ِعنَدُه ا ُُْ ي يَش ِ ْن ِعلِْمِه   يَْعََلُ َما بَْيَ َأيِْدُِّيْم َوَما َخلَْفهُْم    َمن َذا اذلَّ ٍء م ِ ْ يُطوَن ِبَشَُُ َوََل َُيِ

َلَّ ِبَما َشاَء  
ِ
َماَواِت َواْْلَْرَض  وَ  ا يُُّه السَّ   . 44َوُهَو الَْعِِلُّ الَْعِظُي" َوََل يَُئوُدُه ِحْفُظهَُما   ِسَع ُكْرس ِ

 . توضيح الغاية والهِدف من الو ود
 

َلَّ ِلَيْعُبُدوِن"  
ِ
نَس ا

ِ
 . 45"َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواَْل

 

هم َواِحدم     "  َُٰ َ ل
ِ
هُُُكْ ا َُٰ َ ل

ِ
ََّما ا َلَّ َأن ِ

ثْلُُُكْ يُوىَحٰ ا ََّما َأََّن بََشم م ِ ن
ِ
فََمن ََكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب ِِه فَلَْيْعَمْل مَعًًَل    قُْل ا

 . 46َصاِلًحا َوََل يُْشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِِه َأَحًدا" 
 .في ُحدود اإلمكانّيات الَبشيية   أن تكون الَمفاهيم الدينية 

ُ ِبُُكُ الْيُِْسَ َوََل يُرِيُد ِبُُكُ الُْعِْسَ ..."     . 47"...يُرِيُد اَّللَّ
 

َلَّ ُوْسَعهَا   
ِ
ُ نَْفًسا ا ُف اَّللَّ  . 48لَهَا َما َكَسبَْت َوعَلَْْيَا َما اْكتََسبَْت..."   "ََل يَُك ِ

 

ف َِف َعنُُكْ    ُ َأن َُيَ    . 49َضِعيًفا"   اَل نسان   َوُخِلَق   " يُرِيُد اَّللَّ
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 .تقديم البيهان الَعقلي على ِصحة ما يقوم بعيضه من مفاهيم وُمدلمات
والكافية للحكم على صريريحة لرسريريالة الرباهني العقلية الواضريريحة  ا  تعطينا  فير  أن
 ما جاء هبا.

فلم يكتف القر ن الكرمي بسريريريريريريريريريريريوق األدلة والرباهني العقلية، بل حتدى املشريريريريريريريريريريريركني 
 وامللحدين على أن يقدموا الرباهني على صحة ما يقولون. 

َلَّ َمن ََكَن ُهوًدا َأْو نََصاَرٰى   
ِ
ُمْ   "َوقَالُوا لَن يَْدُخَل الَْجنََّة ا ن ُكنُُتْ       ِتكْلَ َأَماِنْيُّ

ِ
قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُُكْ ا

 . 50َصاِدِقَي" 

ََّما ِحَسابُُه ِعنَد َرب ِِه      ن
ِ
آَخَر ََل بُْرَهاَن ََلُ ِبِه فَا هًا أ َُٰ َ ل

ِ
ِ ا َُّه ََل يُْفِلُح اْلَ ِفُروَن"   "َوَمن يَْدُع َمَع اَّللَّ ن

ِ
 . 51ا

 

َماَواِت َواْْلَْرِض     "     . 52َوَما تُْغِن اْْلآََيُت َوالنُُّذُر َعن قَْوٍم َلَّ يُْؤِمنُوَن"   قُِل انُظُروا َماَذا يِف السَّ
 

 .يو د تناقض بين المضامين الدينية الجي تطيحها اليسالة  أال
 

آَن     "  ِ لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتًَلفًا    َأفًََل يََتَدبَُّروَن الُْقْرأ  . 53"   كثًيا َولَْو ََكَن ِمْن ِعنِد غَْيِ اَّللَّ
 

ْحََكَاتم ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتَاِب َوُأَخُر ُمتََشاِِبَاتم    آََيتم مُّ ي َأنَزَل عَلَْيَك اْلِكتَاَب ِمنُْه أ ِ يَن    "ُهَو اذلَّ ِ ا اذلَّ فَأَمَّ

ْم َزيْغم فَيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء الِْفْتنَِة َوابِْتَغاَء تَأِْويِلِ    ُ   َوَما يَعْ   يِف قُلُوِِبِ َلَّ اَّللَّ
ِ
  ََلُ تَأِْويَلُ ا

ْن ِعنِد َرب ِنَا    آَمنَّا ِبِه ُكٌّ م ِ اِِسُوَن يِف الِْعَْلِ يَُقولُوَن أ َلَّ ُأولُو اْْلَلَْباِب"   َوالرَّ
ِ
كَُّر ا  . 54َوَما يَذَّ

   .النص الديني مع قانون الفطية األخالقي لإلندان  أال يجناقض
 

يِن َحِنيًفا     "  َك ِلِِل  َِّت فََطَر النَّاَس عَلَْْيَا     فَأَِقْم َوْْجَ ِه ال ِه     ِفْطَرَت اللَـّ ِِلَ    ََل تَْبِديَل ِلَخلِْق اللَـّ َذَٰ

ِكنَّ  ـٰ َ ُ َول يُن الَْقِي     . 55" َأْكََثَ النَّاِس ََل يَْعلَُموَن    ادِل 
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يَن ِمن قَْبِلُُكْ َويَُتوَب عَلَْيُُكْ     "  ِ َ لَُُكْ َوَُّيِْديَُُكْ ُسََنَ اذلَّ ُ ِلُيَبي ِ ُ عَِليم َحِكيم )   يُرِيُد اَّللَّ ُ    ( 26َواَّللَّ َواَّللَّ

هََواِت َأن تَِميلُوا َمْيًًل َعِظميًا "   َِّبُعوَن الشَّ يَن يَت ِ  .  56يُرِيُد َأن يَُتوَب عَلَْيُُكْ َويُرِيُد اذلَّ

 أال تجناقض المفاهيم الدينية مع مفاهيم العلم. 
 

َماَواِت َواْْلَْرَض ََكنََتا َرتْقًا فََفتَْقنَاُُهَا     "  يَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ِ ٍء    َأَولَْم يََر اذلَّ َوَجَعلْنَا ِمَن الَْماِء ُكَّ ََشْ

   . 57َأفًََل يُْؤِمنُوَن"   َح ٍ   
 

 ، وُمواِكب للجقدم الحضاري. اإلندان  حياةأال يكون منعزال  عن واقع 
 

ْزِق     "  ِ َباِت ِمَن الر  ي ِ َِّت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ ِ ال َم ِزينََة اَّللَّ آَمنُوا يِف الَْحَياِة    قُْل َمْن َحرَّ يَن أ ِ قُْل ِِهَ ِلَّلَّ

نَْيا َخاِلَصًة يَْوَم الِْقيَاَمِة    ُل اْْلآََيِت ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن"   ادلُّ ِ ِِلَ نَُفص     . 58َكَذَٰ

   .انصالح لكل زمان ومك
 

ْسًَلَم ِدينًا …" 
ِ
   . 59" …الَْيْوَم َأَْكَلُْت لَُُكْ ِدينَُُكْ َوَأتَْمْمُت عَلَْيُُكْ ِنْعَمِت َوَرِضيُت لَُُكُ اَْل

 . عالمية اليسالة 
 

َماَواِت َواْْلَْرِض    ي ََلُ ُمكْلُ السَُُّ ِ يًعا اذلَّ ِ َِ لَْيُُكْ 
ِ
ِ ا وُل اَّللَّ ن ِ َرسُُُ

ِ
َا النَّاُس ا َلَّ ُهَو   "قُْل ََي َأُّيُّ

ِ
َه ا َُٰ َ ل

ِ
ََل ا

ُُُت    ِِي َويُِمي ُُِ  َُيْ ات َُُ م ِ َوََكِ ي يُْؤِمُن ًِبَّللَّ ِ ِ اذلَّ ي  وَِلِ النَِّأ ِ اْْلُم ِ ِ َوَرسُُُُُُ آِمنُوا ًِبَّللَّ أ َُُ َِّبُعوُه لََعلَُُّكْ ف ِه َوات

  .60ََتَْتُدوَن"

تواصريل مع خلقه، وأرسريل الرسريل بالدين   هخَنلرص  ا سريبق أن من عظمة اخلالق أن
السريريريريريريماوي الصريريريريريريحيح والسريريريريريريليم لكافة البشريريريريريرير رمحًة هبم وللتخفيف من معانا م، 

من الناس ال يدركون هذه احلقيقة. فنرد ف ة من الناس تنكر إرسريريال   كثريًاولكن  
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أخرى من الناس جعلوا مع اخلالق شريريريريريركاء ووسريريريريريطاء   اهلل للرسريريريريريل، يف حني أن ف ة
 من حو مو خرين عانوا من معتقدات    ، تلفة للتواصريريريريريريريل مع اخلالق  طرقواتبعوا  

 وانتهى هبم املطاف إىل ترك الدين بالكلية.
 

إن احلقيقرية اليت نريريد أن نثبتهريا هنريا أنريه ال بريد من وجود دين أواًل، وأنريه ال بريد أن 
يكون دين واحد، ألن اخلالق واحد وولكن بشريريريريريريريريريريريريريريرائع ومناهج  تلفة تناسريريريريريريريريريريريريريري  

، أنه ال بد أن يكون الدين الصريريريريريريريحيح هو دين اإلسريريريريريريريالم. فكيف اوأخريً األمم(،  
فإذا نظرنا   ،مباشريريريرةً وعبادته  بدون التسريريريليم له بالوحدانية    ديًنايقبل اهلل من عباده  

 ديًناعلى وجه هذه البسريريريريريريريريريرييطة على مدار الزمان واملكان فلن جند غري اإلسريريريريريريريريريريالم  
 تواصريلالفرصرية  والذي يوفر لإلنسريان    مبفهومه السريمح والواضريح الذي ال لبس فيه

 املباشر مع خالقه.
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 مهت عنهم آلهتفما أغنَ 

 : واهلل ُمجم نوره ولو َكيِه الكافيون
بإحبان شريريريريريريريريريديد من احلال الذي وصريريريريريريريريريل إليه العامل من يف يوم  كنت أشريريريريريريريريريعر فيه  

االبتعاد عن دين اهلل والتوجه لوريه يف السريريريريريريريريريريريريؤال والطاعة  ا ال ينفع وال يضريريريريريريريريريريريرير، 
وكنت مسريرتسريلة يف تفكريي، حينما قاطعين مدرس اللوة الفرنسريية املسريلم بسريؤاله 
عن سريريريريريريريريريريريب  شريريريريريريريريريريريرودي يف التفكري، وكان ذلك املوقف يف مركز اللوات بأفريقيا، 

عوري شريريريريريريريريريريريريري ما يزعرين ويشريريريريريريريريريريريريريد تفكريي هو غفلة الناس عن دين اهلل و :  وقلت له
. ولية جتاه ذلك، وأود أن تصريريريريريريل كلمة ال إله إال اهلل إىل القاصريريريريريريي والداين ؤ باملسريريريريريري 
لف اهلل وعريريده: قريريال يل وقريريد . ال تقلقي يريريا أخيت فريرياهلل وعريريد حبفظ دينريريه، ولن خير

ُ "   :كرت اآلية الكرمية لفت نظري قوة إميان هذا الشريريريريريريريريخص، ويقينه باهلل، وتذ   َواَّللَّ

 . ، وشعرت حينها براحة كبرية61"اْلَ ِفُرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  نُوِرهِ  ُمُِتُّ 
 :يوم ال ينفع ماٌ  وال بنون

إن ما نشاهده اليوم يف هذه األزمة من موتى ال يعرف عنهم أحد، ودور مسن ني 
ومن ميوت يف الطريق ال تعج بريريرياجلثريريري  ا ريريريامريريريدة واليت تربأ منهريريريا كريريريل من حو ريريريا، 

يدري عنه أحد، ومن لديه املال ينتظر العالج، وكيف أصريريبحوا يرضريريح ون بالكبري 
رَّ  ة املسريريريتشريريريفيات، وكأن هذا املوقف من أجل الصريريريوري، ويتسريريريابق املرضريريريى على َأسريريري 

 . ا مبشاهد يوم القيامةا شبيهً يعرض مشهدً 

 
 (. 8:)الصف61
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اليت كريريانوا يعلقون  من الرموز كثريًافريريأزمريرية الكورونريريا أسريريريريريريريريريريريريريريقطريريت من قلوب النريرياس  
عليهريريا أوهريريامهم، وجعلريريت   تهم الزائفريرية اليت يقريريدسريريريريريريريريريريريريريريوهنريريا من دون اهلل تتهريرياوى 

تلو اآلخر، فمن كريان يعبريد املريال مل ينفعريه مريالريه، ومن كريان يظن أنريه بريالعلم  واحريًدا
مل ينفعه علمه، ومن كان يتوسريريريريريريل باحلرر والصريريريريريرينم   املادي وحده ميكن أن ينرو

ما نسمع عن قساوسة دعوا أتباعهم   كثريًاخشية العدوى، و   امل يعد يقرتب منهم
إىل اللروء إىل اهلل مباشريريريريريريرة وجتن  اجمليء إليهم، وأصريريريريريريبحت مشس ال إله إال اهلل 

 .تت أل يف العامل
للرجوع واإلنابة لرب العاملني واالسريتعانة   دفًعا  اإلنسريانبال شريك أن املوقف يدفع 

َ    ":  مجل معانيهابه، وتترلى كلمات احلدي  الشريريريريريريف يف أ أَْل اَّللَّ أَلَْت فَاسُُْ َذا سَُُ
ِ
ا

 ِ َتِعْن ًِبَّللَّ َتَعْنَت فَاس ْ َذا اس ْ
ِ
 .62" َوا

حنن يف الورب ال نعبد اهلل وال نعبد   :أَذكر كلمات قا ا يل عروز إسريريريريريريريريريباين، قال
لكن عبارته حتمل   مازًحامع أنه قد قال ذلك  و .  املسريرييح، حنن نعبد النسريرياء واملال

اللهم : من احلقيقريريرية، وحتضريريريريريريريريريريريريريريرين عبريريريارتريريريه اآلن وقريريريد قريريريال اجلميع يف الورب كثريًا
 . نفسي

 

 :ه هواهخذ إلهَ أفيأيت من ات  
التصريريريريريريميم، الضريريريريريريب  الدقيق، اللوة املشريريريريريريفرة، الذكاء، أن   ،63كنت قد قرأت مرًة  

النية، األنظمة املعقدة والقوانني املرتابطة وما إىل ذلك، هي مصريريريريريريريريريريريريطلحات أرجع 
على الرغم من أهنم مل يعرتفوا بذلك .  امللحدون مصريريريريريريدرها للعشريريريريريريوائية واملصريريريريريريادفة

كون، الطبيعريريرية األم، قوانني الو، يشريريريريريريريريريريريريريريري العلمريريرياء إىل اخلريريريالق بريريريأمسريريرياء أخرى أبريريريًدا

 
ُمذي(. 62  )ال
63Dr. Raida Jarrar. a giant leap of faith. Atheism 
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، يف حمرياوالت بريائسريريريريريريريريريريريريريرية للهروب من ...( ، إخل"نظريرية داروين"  االنتخرياب الطبيعي
 .منطق الدين واالعتقاد بوجود خالق

 

اٍن   " لُْطَ ُُُ َا ِمن سُُُ ُ ُِبِ ا َأنَزَل اَّللَّ آًَبُُكُُك مَُّ ا َأنُُتْ َوأ اءم َْسَّْيُتُموهَُ َ َلَّ َأُْسْ
ِ
ْن ِِهَ ا

ِ
ن  ا

ِ
َِّبُعونَ   ا َلَّ   يَت

ِ
نَّ َوَما ا  الظَّ

ُم الْهَُدٰى"م ِ  َجاَءُُه  َولََقدْ  ََتَْوى اْْلَنُفُس   ِ ِب ِ   .64ن رَّ
 

يسريريريريريل  بعض صريريريريريفاته املطلقة ويثري املزيد من "  اهلل"إن اسريريريريريتخدام أي اسريريريريريم غري  
 :على سبيل املثال. األس لة

الطبيعة إنه لترن  ذكر اهلل، يرعزى خلق قوانني عاملية وأنظمة معقدة مرتابطة إىل  
 . وذكائه ألصل أعمى وأمحق اإلنسان العشوائية، ويررجع بصر

عمليريريريرية فيزيريريريريائيريريريرية غري ون بعض أتبريريريرياع داروين الريريريريذين يعتربون االنتقريريريرياء الطبيعي إ
قوة إبداعية فريدة حتل مجيع املشريريرياكل التطورية الصريريريعبة دون أي أسريريرياس (  عقالنية

ميم يف بنيرية ووظيفة جترييب حقيقي، كريانوا قريد اكتشريريريريريريريريريريريريريريفوا فيمريا بعريد تعقيريد التصريريريريريريريريريريريريريري 
الريذكرياء "،  "الريذكيرية"اخلاليريا البكترييرية، فبريدأوا برياسريريريريريريريريريريريريريريتخريدام عبريارات مثريل البكترييريا  

نع القرار"،  "امليكرويب وبالتايل حتولت البكترييا ".  البكترييا حلل املشريريريريرياكل"  و"  صريريريريرير
 . إىل إ َهم اجلديد

 : في اإلسالم خليفة في األرض وفي الحضارة الغيبية حيوان مجطور   اإلندان
على   اإلنسان  وجوديف حواري مع زائر فرنسي كان قد تطرق ملوضوع أصل 

إن الورب يتبىن نظرية تشارلز داروين، وأننا بشر متطورون عن  : األرض، وقال
 . قرود 

 فلماذا مل تتطور بقية القرود اآلن لتصبح من بقية البشر؟ : قلت له 
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ا  قلت له وتأيت هذه الفرضريريريريرييات عن النظرية هي  موعة من الفرضريريريريرييات،  :  أيضريريريريريً
طريق مشريريريريريريريرياهدة أو مالحظة ظاهرة ما، وتتطل  هذه الفرضريريريريريريريرييات إلثبا ا القيام 

هن على صريريريريريريحة الفرضريريريريريريية، فإذا رب بترارب ناجحة، أو املشريريريريريرياهدة املباشريريريريريريرة اليت ت
كريانريت إحريدى الفرضريريريريريريريريريريريريريرييريات اليت تنتمي إىل النظريرية ال ميكن إثبريا ريا ال عن طريق 

 .يف النظرية بالكامل يعاد النظرفاملباشرة الترربة وال عن طريق املشاهدة 
 . تطور عن  خرحي فأعطين أرجوك مثال عن كائن 

 . عام 60000أعطيك  مثال منذ أكثر من : قال
 .إذا مل تشاهده أنت أو تالحظه فال  ال لقبول حرتك: قلت له
ال، لقد لوحظ يف عهد قري  أن مناقري الطيور قد توري شريريريريريريريريريريكلها يف بعض :  قال

  .األنواع
على نظريتريك جيري  أن تتطور الطيور إىل نوع   ا، وبنرياءً لكنهريا بقيريت طيورً :  قلريت لريه
 .وبالتايل فالنظرية ليس  ا معىن.  خر
 .من بالعلم وأقرأ كت  كثرية يف هذا اجملال وأصدقهاؤ ال، ال، أنا أ: قال

رب فمريريريا الفرق بينريريريك وبني املؤمن بريريرياهلل واملؤمن بكتريريرياب اهلل؟ أنريريريت تعت : قلريريريت لريريريه
، مع أن هألنه قد  من بشريريريريريريريريرييء مل ير   امتخلفً   ااملؤمن بوجود خالق للكون إنسريريريريريريريريريانً 

ق   رك ويريردين من املؤمن يؤمن مبريا يرفع من شريريريريريريريريريريريريريريأنريه ويرعلي مقريامريه، وأنريت تؤمن مبريا حير
 .شأنك

أصريريريريريريريريريريريريريله قرد أو تطور عن قرد مل تكن من أفكار   اإلنسريريريريريريريريريريريريريان  أناحلقيقة أن فكرة 
والقرد يعودان إىل أصريريريريريريريريل واحد مشريريريريريريريريرتك  اإلنسريريريريريريريريان  بأن:  لكنه يقول  ،أبًدادارون  

اليت حدث  ا تطور خاص وحتولت إىل إنسريريان، و   (املفقودة  احللقةواه  و هول مسَّ 
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كما مل يقل   ، لكنه يف كل األحوالمتاًماومع أننا كمسريريريريريريلمني نرفض كالم داروين  
  .اإلنسان دجإن القرد هو : يظن البعض

أن يكون اإلنسريريريريريان من أصريريريريريل ، لكن فكرة 65وقد ثبت أن دارون  من بوجود إله
 جاءت من أتباع دارون يف املسريريريريتقبل عندما أضريريريريافوها لنظريته وهم أصريريريريالً حيوان  

م  دم وجعله حنن كمسريريريريريريريريريريريلمني نعلم علم اليقني أن اهلل كرَّ   بالطبعمن امللحدين، و 
خليفرية يف األرض وال يليق مبقريام هريذا اخلليفرية أن يكون من أصريريريريريريريريريريريريريريل حيوان أو مريا 

 .شابه
 :عصي من السنون

من احلوارات الشريريريريريريريريريريريريرييقة اليت قمت فيها كانت مع أمريكي كان قد بذل أقصريريريريريريريريريريريريى 
 . جهده إلقناعي بنظرية داروين

التطور البيولوجي حقيقرية علميرية أم نظريرية، وهريل مفهوم التطور يعين هريل  :  قلريت لريه
 بالضرورة إنكار وجود اإلله، أم ميكن اجلمع بني املنظورين؟

إن مل تؤمين يف الريدارونيرية احلريديثرية، فريإنريك  إنسريريريريريريريريريريريريريريريان متخلف جرياهريل أو : قريال يل
 . نون

 .ن فيهاا الداروينية احلديثة ال  ال لقبول خالق للكو طبعً : قائالً واستطرد 
 !اأنا ال أدري من هو اجملنون حقً : قلت له

لنفرتض أنه من املمكن أن تكون : "دارون نفسريريريريريريريريريريريه املؤسريريريريريريريريريريريس  ذه النظرية يقول
العني بكل ما فيها من أجهزه دقيقة تضريريريريريريريب  الطول البؤري للمسريريريريريريريافات املختلفة 
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تسريريريريريريريريريريريريريريمح بريدخول كميريات  تلفرية من الضريريريريريريريريريريريريريريوء، قريد َتكونريت عن طريق االنتقرياء و 
 . 66" الطبيعي، فإن ذلك يبدو وأنا أعرتف بأنه شيء منايف للعقل إىل أعلى درجة

دارون كريان يؤمن بريأن اخلليرية احليرية األوىل وراءهريا خريالق عظيم، مث تولريت :  قلريت لريه
الطبيعة تطويرها اىل ما نشريريريريريريريريريريريريريريهده اآلن من تنوع الكائنات، انظر ماذا فعلتم أنتم 

 .ا لإلحلادوأتباعه حىت اعتربمتوه رمزً 
 :  استطردت قائلة و 
ننريا ج نريا إىل هريذا الكون نتيررية طفرات عشريريريريريريريريريريريريريريوائيرية أ:  ن نظريرية داروين اليت تقولإ

داروين أن ثبريريريت  قريريريدو وليس من خريريريالق عظيم، هي  رد نظريريريرية ومل ترثبريريريت بعريريريد، 
كوك عديدة، وقد كت  رسريائل عديدة إىل شري   نفسريه واضريع هذه النظرية كان لديه

بل من  جًداإنه من الصريريريريريريريريريريريع     :"وقالزمالئه يرعرب عن شريريريريريريريريريريريكوكه وعن أسريريريريريريريريريريريفه،  
 اإلنسريريريريانية  بقدراتناككوننا وبه  لوق يتمتع    ا هائالً املسريريريريتحيل أن نتصريريريريور أن كونً 

. ا ائلة قد نشريريريريريريريريريأ يف البداية مبحض الصريريريريريريريريريدفة العمياء أو ألن احلاجة أم االخرتاع 
إىل  مريدفوعريًاوعنريدمريا أحبري  حويل عن السريريريريريريريريريريريريريريبري  األول وراء هريذا الوجود أجريدين 

 .67"القول بوجود عقل ذكي، ومن مث فإين أؤمن بوجود اإلله
ولقد أثبتت نظرية الفوضريى أنه ليس هناك وجود حقيقي للصريدفة، بل إن كل ما 

 .من وراءه قوانني دقيقة للواية ال ندركهاكحيدث مهما صور يف الكون ت
 :  نظريه داروين هي منظومة من ثالث عناصر 

األصريريريريريريريريريريريريريريريل املشريريريريريريريريريريريريريريرتك، ويعين أن مجيع الكريائنريات احليرية حيوانيرية ونبرياتيرية  •
وهنريا وقعوا يف   .تطورت عن أصريريريريريريريريريريريريريريريل واحريد، وهو الكريائن وحيريد اخلليرية

 
66 ."Chapter 7: Oller and Omdahl." Moreland, J. P. The Creation Hypothesis: Scientific 
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ورطرية فقريدان الكريائنريات االنتقرياليرية، وهي احللقريات اليت ينبوي أن توجريد 
نتيرة لالنتقال من كائن اىل  خر، فدارون مل يضريريع يده على سريريلسريريلة 

في من الكريريائنريريات كحتوي مريريا يسريريريريريريريريريريريريريريرريريل احلفريريريات يف تطوريريرية واحريريدة 
 .االنتقالية

عبارة وهو  وضريريريع دارون تصريريريور ميثل اخللية األوىل فيه األصريريريل املشريريريرتك،  
ذع شريريريرره ومتثل فروعها الكائنات اليت تطورت من هذه اخللية، عن ج

ومساها شريريريريريريريريرره احلياة، لكن يف دراسريريريريريريريرية جلمس فالنتني  ذه النظرية أو 
إن الكثري من فروع شريريريريرره احلياة   :التصريريريريور الذي وضريريريريعه داروين، قال

اليت تبناها دارون مقطوعة األصريريريريريل، أي ال ميكن العثور على أسريريريريريالف 
 .لكائنا ا

 تعقيًدا  العشريريريريوائية، وتشريريريريري اىل الرتقي من كائن اىل  خر أكثر  الطفرات •
حدث نتيرة لتوريات عشريريريريوائية يف الشريريريريفرة الوراثية للكائن، وينبوي أن 
يكون شديد البطيء، بل ويضيف أنه بدون هذه الصفة تصبح نظريته 

 . غري مقبولة
أحبريرياثريه وقريريد فريرياجريريأ العريريامل  التطوري سريريريريريريريريريريريريريريتيفن جولريريد أتبريرياع دارون بنتريريائج 
ا شريريديد املسريريتفيضريرية اليت أظهرت أن سريريرل احلفريات ال يكشريريف تطورً 
 : الب ء، لكنه يتسم بصفتني أساسيتني كانتا قد هدمتا النظرية

 .  الظهور املكتمل املفاجي -
 .  الثبات والركود  -

االنتخاب الطبيعي، وهو  ليه تنتقل من الطفرات العشريوائية املفيدة اىل  •
وهريريذه فرضريريريريريريريريريريريريريرييريرية تفتقريريد  . احملريريافظريرية عليهريريا األجيريريال الثريريانيريرية ومن مث يتم
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الدليل، فالع لم ال يسريتطيع أن يرثبت عشريوائية الطفرات، ومن مث يصريبح 
 .68علمًياوليس  فلسفًياا القول بالعشوائية مفهومً 

يقدم العلم األدلة املقنعة على مفهوم التطور عن أصل مشرتك، وهو ما ذكره  
 .  ن الكرمي  القر 

ٍء َحٍ  َأفًََل يُْؤِمنُوَن"   َوَجَعلْنَا   ... "   .  69ِمَن الَْماِء ُكَّ ََشْ
اهلل سريريبحانه وتعاىل خلق الكائنات احلية ذكية ومفطورة على أن تتالءم مع البي ة 

اخلراف يف   احمليطة هبا، وميكن أن تتطور يف احلرم أو الشريريريريريريريريكل أو الطول، فمثالً 
 وجلود حتميها من الربد، ويزداد الصريريريوف أو ينقص البالد الباردة  ا شريريريكل معنيَّ 

حسريريريريريريريريريريريريريري  حرارة اجلو، وبالد أخرى خالف ذلك، فاألشريريريريريريريريريريريريريريكال واألنواع ختتلف 
باختالف البي ة، وحىت البشريريريرير خيتلفون بألواهنم وصريريريريفا م وألسريريريرينتهم وأشريريريريكا م، 

ال يتوريون إىل نوع   بشريريريرًانه ال يوجد إنسريريريان يشريريريبه اآلخر، غري أهنم يبقوا  أحي   
 :وقد قال سبحانه وتعاىل .من احليوانات  خر

نَِتُُكْ َوَألَْواِنُُكْ    ُُِ اَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتًَلُف َألْسُُُ مَُ َُُّ ِه َخلُْق السُُُ آََيتُِ نَّ  " َوِمْن أ
ِ
ِِلَ  يِف  ا  َْلآََيٍت  َذَٰ

 .70ِمَي"ل ِلَْعالِ 

اٍء    ن مَّ ٍَّة م ِ ُ َخلََق ُكَّ َداب ُُِ عَََلٰ ِرْجلَْيِ َوِمَْنُم   "َواَّللَّ ن يَْمَشُ ُُِ عَََلٰ بَْطِنِه َوِمَْنُم مَّ ن يَْمَشُ فَِمَْنُم مَّ

ن يَْمَِش عَََلٰ َأْربَعٍ   لُُق  مَّ ُ  ََيْ نَّ  يََشاُء   َما اَّللَّ
ِ
َ  ا ءٍ  ُك ِ  عَََلٰ  اَّللَّ  . 71"قَِديرم  ََشْ

يف فنظرية التطور اليت يراد هبا إنكار وجود خالق، تنص على األصريريريريريريريريريل املشريريريريريريريريريرتك  
تطورت عن أصريريريريل واحد وهو   وأهنا  نشريريريريأة مجيع الكائنات احلية احليوانية والنباتية،
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كائن وحيد اخللية، وأن تشكيل اخللية األوىل كان نتيرة جتمع ل محاض األمينية 
والذي حيمل  DNAيف املاء واليت بدورها شريريريريريريريريريريريكلت البنية األوىل حلمض النووي  

كلت الب.  الصريريريريريريريريفات الوراثية للكائن احلي ة ني وبترمع هذه األمحاض األمينية شريريريريريريريرير
رجيريرية  تلفريرية أدت لتكريرياثر هريريذه ونتيرريرية لعوامريريل بي يريرية وخريريا. األوىل للخليريرية احليريرية

 . اخلاليا واليت شكلت النطفة األوىل ومن مث تطورت لَعلقة ومن مث تطورت ملضوة 
. يف رحم األم  اإلنسريريان  خلقمبراحل   جًداهنا، هذه املراحل شريريبيهة    وكما نالحظ

غري أن الكائنات احلية يتوقف عندها النمو، ويتشريريريريريريريريريريريريكل الكائن احلي حسريريريريريريريريريريريري  
فمثاًل الضريفادع يكتمل  وها وتبقى .   DNAلة على محض  صريفاته الوراثية احملمو 

 .وه حس  صفاته الوراثية وكذلك كل كائن حي يكتمل . ضفادع
الوراثية يف نشريريريريريأة الصريريريريريفات  حىت لو أدخلنا موضريريريريريوع الطفرات اجلينية وأثرها على  

غري أن امللحدون .  كائنات حية جديدة، فهذا ال يدحض قدرة اخلالق ومشريريريريريريي ته
يف حني أننا نرى أن النظرية تؤكد أنه ال .  هذا يتم بصريريريريريريريورة عشريريريريريريريوائيةإن  :  يقولون

 . كن ملراحريل التطور هريذه أن تتم وتسريريريريريريريريريريريريريريري إال بقصريريريريريريريريريريريريريريريد وتريدبري من خبري عليم مي
 مفهوم التطور املوجريريريه، أو التطوير اإل ي الريريريذي يقول فبريريريالتريريريايل من املمكن تَبين  

يكون وراء التطور عامل وبأنه البد من أن    بالتطور البيولوجي ويرفض العشريريريريريريريريوائية،
 يقولو   .متريامريًاحكيم قريادر، أي أننريا  كن أن نقبريل التطور لكننريا نرفض الريداروينيرية  

إما أن أحد نصريريريريريريريريريريريفي زمالئي "  :عامل احلفريات والبيولوجي الكبري سريريريريريريريريريريريتيفن جول
 ."أغبياء بشدة أو أن الداروينية ملي ة باملفاهيم اليت تتماشى مع الدين
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 : من خال  سيد قصة خلق آدم مفهوم الجطور حُيصح  القيآن الكييم 
 

 : ا مذكورا شيئ   ندان إلالم يكن  
نسان "َهْل َأََتٰ عَََل  ْذُكوًرا" اَل  ْهِر لَْم يَُكن َشيْئًا مَّ َن ادلَّ  . 72ِحيم م ِ

 :من طين ق آدم كان بدايةخل  
نسان "َولََقْد َخلَْقنَا ن ِطٍي" اَل   . 73ِمن ُسًَلََلٍ م ِ

ٍء َخلََقُه   " ي َأْحَسَن ُكَّ ََشْ ِ نسان َأ َخلَْق َوبَدَ  اذلَّ  . 74ِمن ِطٍي" اَل 

آَدَم   " ِ ََكَثَِل أ نَّ َمثََل ِعيََسٰ ِعنَد اَّللَّ
ِ
 . 75لََقُه ِمن تَُراٍب ُُثَّ قَاَل ََلُ ُكن فَيَُكوُن"خَ  ا

 :تكييم آدم أبو البشي
بِْليُس َما َمنََعَك َأن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت ِبَيَديَّ   "

ِ
َت  قَاَل ََي ا َتْكَُبْ  . 76َأْم ُكنَت ِمَن الَْعاِلَي" َأس ْ

خرلق مسريريريريريريريريريريريريتقاًل من طني، بل أنه خرلق فق  أنه  فتكرمي  دم أبو البشريريريريريريريريريريريرير مل يكن  
بيدي  رب العاملني، كما هو مشريريار إليه يف اآلية الكرمية، وطلبه تعاىل من   مباشريريرةً 
 . رود آلدم طاعة هللالس املالئكة

َتْكَُبَ َوََكَن ِمَن اْلَ ِفِريَن" " بِْليَس َأََبٰ َواس ْ
ِ
َلَّ ا

ِ
ُدوا ِْلآَدَم فََسَجُدوا ا ْذ قُلْنَا ِللَْمًَلئَِكِة اْْسُ

ِ
 . 77َوا

 :ق ذرية آدمخل  
هٍِي" " اٍء مَّ ن مَّ  . 78ُُثَّ َجَعَل نَْسَلُ ِمن ُسًَلََلٍ م ِ
ًة يِف قََراٍر   " اُه نُْطفَُ ِكٍي )ُُثَّ َجَعلْنَُ ا   ( 13مَّ ًة فََخلَْقنَُ غَُ ُُْ َة ُمضُُُ ا الَْعلَقَُ ًة فََخلَْقنَُ َة عَلَقَُ ا النُّْطفَُ ُُثَّ َخلَْقنَُ

آَخَر   ُ  فَتََباَركَ  الُْمْضَغَة ِعَظاًما فََكَسْوََّن الِْعَظاَم لَْحًما ُُثَّ َأنَشأََّْنُه َخلْقًا أ  . 79َأْحَسُن الَْخاِلِقَي" اَّللَّ

 
 (.1)اَل نسان: 72
 (.12)املؤمنون:  73
 (.7)السجدة:  74
 (.59)أ ل معران:  75
 (.75)ص:  76
 (.34)البقرة:  77
 (.8)السجدة:  78
 (.14-13)املؤمنون  79
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ًبا َوِصهًْرا   " ا فََجَعَلُ نَس َ ي َخلََق ِمَن الَْماِء بََشً ِ َُّك قَِديًرا"وَ  َوُهَو اذلَّ  . 80ََكَن َرب
 :تكييم ذرية آدم

 

لْنَاُُهْ    " َُُّ َباِت َوفَضُ ي ِ َن الطَّ لْنَاُُهْ يِف الَُْب ِ َوالَْبْحِر َوَرَزقْنَاُُه م ِ آَدَم َوََحَ ْمنَا بَِن أ ْن َولََقْد َكرَّ مَّ عَََلٰ َكِثٍي م ِ

 . 81َخلَْقنَا تَْفِضيًًل"

ماء مهني، نرطفة، َعلقة،  و نالحظ هنا التشابه يف مراحل نشأة نسل  دم 
ومع ما ورد يف نظرية التطور يف نشأة الكائنات احلية وطرق  (  ... مرضوة،
 .  تكاثرها

َماَواِت َواْْلَْرِض     "  نْ   لَُُك   َجَعلَ   فَاِطُر السَّ      ِفيهِ   يَْذَرُُكُُكْ   َأنُفِسُُكْ َأْزَواًجا َوِمَن اْْلَنَْعاِم َأْزَواًجا     م ِ

ثْ   لَيَْس  ءم   ََكِ ِميعُ   َوُهوَ   ِلِ ََشْ  .  82َبِصُي" الْ   السَّ
اهلل نسل  دم بداية من ماء َمهني للداللة على وحدة مصدر اخللق  جعل  لقد و 

لإلنسان    تكرميًاز  دم عن سائر املخلوقات خبلقه مستقالً  ووحدانية اخلالق، وأنه ميَّ 
ن خلق  دم من غري  أو   .يفة يف األرضللتحقيق حكمة رب العاملني يف جعله خ و 

يف خلق عيسى  مثالً  خر  ضرب  و   ،للداللة على طالقة القدرة  أيًضا   أب وال أم هو 
 من غري أب لتكون معرزة على طالقة القدرة و ية للناس. واملسيح(  عليه السالم  

نَّ َمثََل ِعيََسٰ  " 
ِ
آَدَم   َخلََقُه ِمن تَُراٍب ُُثَّ قَاَل ََلُ ُكن فَيَُكوُن"   ا ِ ََكَثَِل أ  .  83ِعنَد اَّللَّ

 . وأن ما حياول امللحدون إنكاره بنظرية التطور هو دليل ضدهم 
 : البقا  لألصلح
ومن أشريريريريريريريريريريريريريريد املريدافعني عنهريا، وكريان   مؤيريدي نظريرية داروين  أحريد منيف حواري مع  

ا  املثلية اجلنسريريريرييةمن أشريريريريد املدافعني عن  أنت من املدافعني عن   :، فقلت له  أيضريريريريً

 
 (.54)الفرقان  80
 (.70)اَل رساء:  81
 (.11)الشورى:  82
 .(59)أ ل معران:  83
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املثليريريريرية و من أنصريريريريريريريريريريريريريريريريريريار داروين، و نظريريريريرية داروين تقول بريريريرياالنتخريريريرياب الطبيعي، 
واالنتخاب الطبيعي هو عباره عن  لية تنتقل هبا الطفرات العشريريريريريريريريريوائية املفيدة إىل 

حتتوي على افظريريرية عليهريريريا، أمريريريا الكريريريائنريريريات اليت األجيريريريال التريريرياليريريرية، ومن مث يتم احملريريري 
ن  البقريريريريرياء أفطريريريريريريات غري مفيريريريريريدة فتموت وتنريريريريريدثر وتفىن، نظريريريريريرية داروين تقول 

ا كمريا نعرف أن زواج الريذكر واألنثى هو من األشريريريريريريريريريريريريريرييرياء ل صريريريريريريريريريريريريريريلح للحيرياة، وطبعريً 
وأنريريت تقول: .  قريريادمريرية لبنريرياء وتعمري األرضأجيريريااًل   ناملفيريريدة للحيريرياة، ألهنم ينترو 

إن وجود املثليني على وجريريه األرض شريريريريريريريريريريريريريرييء طبيعي وأهنريريا رغبريريات طبيعيريرية وميول 
أليس هذا   :، قلت لهطبيعًيا  شريريريرييً اوإ ا هم ميارسريريريريون   شريريريريواًذاطبيعي، وهم ليسريريريريوا  

ن بريريرياالنتخريريرياب الطبيعي أ: ن نظريريريرية دارون تقولأ ريريريالف لنظريريريرية دارون، حيريريري  
ء هي اليت تبقي، فمريريا املفيريريد من الطفرات العشريريريريريريريريريريريريريريوائيريرية املفيريريدة والصريريريريريريريريريريريريريريرياحلرية للبقريريا

 ؟تصرفات املثليني
 !إجابة أجد منها مل فطبعً 

 :دين الفطية
هناك قصريرية مجيلة حدثت معي من خالل لقائي بزائرين من املكسريرييك، وقد كانا 

ويف   ا، أقران يف أرذنيهماوعلى أيديهم  جسريريريريريديهمايف منظر  يف، الوشريريريريريوم على 
عن اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم، ولكن  ا، كريريدت أال أقبريريل أن أكلمهمريري اهمريري يأحنريرياء كثرية من وجه
بعض الزمالء، وقد اإلجنليزية، لكن برفقة    انال يتكلم  األهنم  اقبلت اصريريريريريريطحاهبم

 .كنت أنوي أن أهني هذه اجلولة بسرعة
ن يؤمنون بإله واحد، اإلله اخلالق، إله موسريريريريريريريريريريريريى و بدأت حديثي عن أن املسريريريريريريريريريريريريلم

عيسريى وإبراهيم، بناًء على علمي املسريبق أهنم من املكسرييك، وافرتضريت املسرييح  و 
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الذين يعرفون   والنصريريريريريريريريريريريريارى(  نياملسريريريريريريريريريريريرييحيأن األغلبية من أهل هذه البلد هم من  
 .وابراهيم عليهم السالم وموسى عيسىاملسيح 
إن اإلله اخلالق واحد أحد ليس له ولد، وليس كمثله شريريريريريريريريريريريريرييء، خلق   :اقلت  م

نيب اهلل بال أب، وأرسريريريريريريريل رسريريريريريريريالة واحده مع  املسريريريريريريرييح دم بال أب وال أم، وخلق  
ن هناك خالق واحد جي  أن نعبده كما أ:  إن الرسريريريريريريريريريريريالة الواحدة تقولاألنبياء، و 

 . عبد األنبياء هذا اخلالق
عبدوا األصنام وكانت هذه األصنام رموز ألشخاص صاحلني، غري   قوم نوح مثالً 
عيسريريريريريريريى املسريريريريريريرييح    قوممقامهم حىت عبدوهم، و من شريريريريريريريأن هذه الرموز و أهنم رفعوا  

و ذا كان اهلل سريبحانه وتعاىل   .ورفعوا قدره إىل مقام األلوهية  هعليه السريالم عبدو 
يرسريريريريريريريريريريريريريريريريريل األنبيريريريرياء من فرتة إىل أخرى ليريريريريذكرهم بعبريريريريادة اهلل وحريريريريده والرجوع إىل 

 .الصواب
ا عليهم  أتباع ابراهيم عليه السالم كان دائمً  ، يف زمن إبراهيم عليه السالم   فمثالً 

وبع  اهلل   .اهلل وأن إبراهيم رسول اهلل عبادة اهلل وحده وشهادة أن ال إله إال 
موسى عليه السالم لتصديق رسالة إبراهيم، أتباع إبراهيم عليه السالم كان  
عليهم قبول النيب اجلديد وشهادة أن ال إله إال اهلل وأن موسى وإبراهيم رسل  

 . اهلل
عليه السريالم لتصريديق رسريالة موسريى عليه السريالم، كان على  املسرييحوعندما جاء 

وشريهادة أن ال إله اال اهلل وأن   واتباعه عليه السريالم،  املسرييحباع موسريى تصريديق  أت
 ، موسى وإبراهيم رسل اهلل.املسيح
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وعندما جاء حممد عليه الصريريريريالة والسريريريريالم لتصريريريريديق رسريريريريالة من قبله من األنبياء، 
وموسريريى عليهم السريريالم قبول النيب اجلديد وشريريهادة أن ال  املسريرييحكان على أتباع  

 .، موسى وإبراهيم رسل اهللاملسيح إله اال اهلل، وأن حممد،
، رجالن بضريريخامة وعضريريالت وطول، وكم شريريديًدافوج ت بالزائرين يبكيان بكاًء  
 امهواًل، فسألتهم   منظرًايف البداية، وفرأة رأيت    اكنت على خوف شديد منهم

كانا   ينالشريريديد  اومحاسريريهم  امباشريريرة عن سريريب  بكائهم، فأجاباين، ومن شريريوفهم
  .مبرارةيان كتيشو كاألطفال   يتكلمان بنفس الوقت

أحريد، وأنريه ليس له  إننريا كنريا منريذ الصريريريريريريريريريريريريريريور على يقني كبري بريأن اخلريالق واحريد    :قرياال
وال ابن إله، والتثلي  كان بالنسريريريريريريريريبة لنا بال   أبًدا  إ ًا باملسريريريريريريريرييحولد، وأننا مل نقبل  

معىن وال موزى وال تفسريري، وكانا قد رفضرياه، ورفضريا كل نظريات اإلحلاد والتطور 
تصريريريريريريريريريريريريريريرفات قاما باملخريدرات و   قد أدمن كل منهمريا علىالبيولوجي العشريريريريريريريريريريريريريريوائي، و 

  .داخلي العميق بوجود إلهفظيعة مع إمياهنم ال
. إننريريا مل نكن نعتقريريد بوجود دين على وجريريه األرض يقول بال إلريريه إال اهلل  :وقريرياال

يعبدون والنصريريريريريريارى(  ن  يو ، وأن املسريريريريريرييححممًدان يعبدون  و فقد اعتقدنا أن املسريريريريريريلم
ن يعبريريدون بوذا، واعتقريريدنريريا أننريريا  ريريانني وغري طبيعيني، فمريريا و ، وأن البوذياملسريريريريريريريريريريريريريرييح
ال يطريريابق مريريا يف قلوبنريريا فلرريريأنريريا إىل النوادي  ديريريانريريات على وجريريه األرضجنريريده من 

عاشريريريريريريريا حياًة تعيسريريريريريريريًة للواية، ومل يسريريريريريريريتمتعا هبذه احلياة الفارغة   إهنماوقاال    .الليلية
 .أبًدا

هذا الدين موجود، وهذا هو أصريريريريريريريريريل الديانات، وهذا هو الدين   طبًعا  :قلت  ما
رسول اهلل، وقلت   حممًداه إال اهلل وأن  احلق، وهو الدين الواحد للرميع، أن ال إل
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رسريريريريريريول اهلل،  حممًداأن كل مسريريريريريريلم عليه أن يشريريريريريريهد: بأن ال إله إال اهلل وأن    :ا م
  .رسول اهلل املسيحوأن 

، جًداوقد دخل وقت صريريريالة الظهر، وبدأ مؤذن املسريريريرد باآلذان بصريريريوت مجيل  
مع صريريريريريريريريريريريريريريوت اآلذان، وتوقفريتر عن احلريديري  لسريريريريريريريريريريريريريريمرياع   اأكثر وزاد بكريائهمري   يريافبك

  ؟ماذا قال يانأتدر  :اوما إن انتهى املؤذن من أداء اآلذان حىت قلت  م.  األذان
 .ال: قاال

ا رسول اهلل، ونقول دائمً  حممًداأشهد أن ال إله إال اهلل وأن  لقد قال:  :  اقلت  م
وموسريريريريريريى ومجيع أنبياء  املسريريريريريرييحخامت رسريريريريريريل اهلل، فبذلك نكون قد قبلنا   حممًداأن  
  .اهلل
 أنستطيع أن نقول كما قال؟ :القا

  .فسوف تكون اخلطوة األوىل يف قبول هذا الدين اإن قلتم: اقلت  م
  .نعم حنن قبلنا :قاال
 .بكيت   شريريريريريريخصريريريريريريًياالشريريريريريريهادة وسريريريريريري  أجواء رائعة من الدموع والفرح، وأنا    اونطق

 .وكان هذا أكرب دليل على الفطرة السليمة اليت فطر اهلل الناس عليها
هو، وال   ه، فال يردعى إال  عبد اهلل وحدَ إنَّ حقيقة التوحيد أن نَ  : " قال ابن تيمية
شى إال  هو، وال يكون الدين إال  له، ال   ه يوال يرتوكَّل إال  عل  وال يريرتَّقى إال  هو،   خير

 . "ق اخلَل من  ألحد  
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 حيطوا بعلمه بوا بما لم ي  بل كذَّ 

 وهو معكم أينما كنجم: 
، قال: ديًناا متيف حوار يل مع سريريريريائقي الشريريريريخصريريريريي يف نيررييا وقد كان كاثوليكيً 

أن أدعو  إنين أؤمن أن املسريريريريريريريريريريريريريرييح هو ابن اهلل، لكنين على قنريرياعريرية أنريريه جيريري  عليَّ 
ا: كنت أدعو قال يل معقبً   .أبًداوأجلأ إىل اهلل وحده، فأنا ال أطل  من املسريريريريريريريريرييح  

وأبكي وأقول: يا رب أنا ال أجلأ إال إليك، وال أدعو غريك، أنت تعرف   يوًمااهلل  
أنين أنوي الزواج، والزواج مسريريريريريريريريريريريؤولية، زوجيت يف املسريريريريريريريريريريريتقبل سريريريريريريريريريريريوف حتمل بابين 

ا إىل املسريريريريريتشريريريريريفى لتضريريريريريع جنينها، وسريريريريريوف احتاج أن أذه  هب  يوًما  ويكون عليَّ 
ها هبا، وقلت: يا رب أريد سريريرييارة خاصريريرية يب، وبكيت بشريريريدة. عندها سريريرييارة ألرقلَّ 

وقد   -: وبعد مرور عدة أسريابيع، فوج ت بثري من أثرياء منطقتنا  قائالً واسريتطرد  
قريريريريد  كنريريريريتيقول يل:   -كنريريريريت أقوم لريريريريه ببعض األعمريريريريال مقريريريريابريريريريل مبلغ من املريريريريال

منها،   جًداسيارة كهدية ومل تقبلها مين ألهنا صورية، وأنا موتاظ    اشرتيت لزوجيت
 وفاجأين بقوله: أنا سوف أعطيك هذه السيارة. 

قال يل السريريريريائق: أنت  لن تتخيلي فرحيت حينها، وكانت فرحيت باسريريريريترابة اهلل يل 
 أكرب من فرحيت حبصويل على السيارة.

ما   :، وقلت يف نفسريريريريريريريريريي84َوُهَو َمَعُُكْ َأْيَن َما ُكْنُُتْ "  "  ىل:أما أنا فتذكرت قول اهلل تعا
شريريريريريريريريريريريريريريرك بريك ويقول لريك ولريد، فمريا أعظمريك يريا اهلل، إذا كريان هريذا حريالريك مع من ير 

 
 .(4)احلديد:84
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دم 3لَْم يَِِلْ َولَْم يُودَلْ )"بريريال حريريالريريك مبن قريريال عنريريك:  ُ ُكُفًوا َأُحَ . وفرحريريت 85" ( َولَْم يَُكن َلَّ
 .كثريًا

 :لمالعِ وفيحوا بما عندهم من 
أشريريريريريريريريريريريريعر بامللل خالل تنقلي مع زوجي يف بلدان صريريريريريريريريريريريريعبة،   دائًماأذكر أنين كنت  

وحماوالت زوجي اجلاهدة ألن يسريريريريريريريريريريرياعدين للتأقلم والعيش فيها، أذكر أنه قد قام 
مرًة بريريدعوة زميريريل لريريه من دولريرية أرمينيريريا مع زوجتريريه على العشريريريريريريريريريريريريريريرياء يف مطعم مجيريريل 

و ن عليَّ وهاد ، ليعطيين الفرصة ألتعرف على الزوجة، ل  غربيت.  عل صداقتها  ر
لقد لفتت نظري هذه الزوجة حبشريريريريريريريمتها وبراءة وجهها، لدرجة أنين شريريريريريريريعرت أهنا 

 طاقة من اإلميان والرباءة.
ا أهنا قالت يل أهنا مردرسريريريريريرية لوة إسريريريريريريبانية وتريد أن تتعلم وفرحت هبا، وخصريريريريريريوصريريريريريريً 

اتفقنا على أن أرعلمها العربية مقابل أن تتحدث معي باإلسبانية كل يوم   .العربية
 ملدة سريريريريريريريرياعة حىت ال أنسريريريريريريريريى هذه اللوة، وأبدأ أنا بتعليمها العربية لسريريريريريريريرياعة أخرى

 .يومًيا
صريريريريريريريريريوري   قهىلقاءاتنا وكنا نسريريريريريريريريريكن يف نفس اجملمع السريريريريريريريريريكين ونلتقي يف م  تبدأ

وكانت األمور جتري على أحسريريريريرين حال، حىت حصريريريريريلت املفاجأة،   ،داخل اجملمع
عندما سريريريريريريريريريريألتين عن معىن كلمة "احلمد هلل" الذي يرددها املسريريريريريريريريريريلمون، قلت  ا: 
املسريريريريريلم حيمد خالقه يف السريريريريريراء والضريريريريريراء، وهو يعلم أن ما يصريريريريرييبه من اخلري يأيت 
 من رب العاملني، وما يصريريريريريريريريريريرييبه من سريريريريريريريريريريريوء فمن نفسريريريريريريريريريريريه، وعليه أن يتوب إىل اهلل

 ويستوفره.

 
 (.4-3)اَل خًلص: 85
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فاجأتين مبا مل أتوقعه وقالت: اهلل غري موجود، أنتم تضريريريريريريريحكون على أنفسريريريريريريريكم، 
 احلياة ستفىن ونصري إىل العدم.

أما أنا فشريريريريريريريريريريريريعرت بذهول شريريريريريريريريريريريريديد، ليس ألنين مل أقابل ملحدين يف حيايت، فأنا 
ا مريا أحترياور مع ملحريدين، لكنين مل أتوقع هريذا الوجريه الريذي حيمريل كريل هريذه دائمريً 
 ا ال يعرف اهلل. ا أسودً قلبً  واحلشمة يف اللباس خيفيان الرباءة

قريريالريريت: أنريريا معي درجريريات عليريريا يف الفيزيريرياء، وأيب عريريامل  فيزيريرياء، وأيب حريريذرين من 
اهريريريريات، وكريريريريأين أمسع صريريريريريريريريريريريريريريوتريريريريه اآلن يقول يل: احريريريريذري أن  اخلوض يف هريريريريذه الرتر

 خيدعوك.
اعدتك وال قلت  ا: وعندما تتعرضريني ملواقف صريعبة وال يسريتطيع أباك  نفسريه مسري 

 غريه، فلمن تلر ني؟ 
ا، أنريا أعتمريد على نفسريريريريريريريريريريريريريريي وال أحترياج اإللريه املزعوم أن قريالريت: أنريا ال أحترياج أحريدً 

 يساعدين.
، كيف مي  :قلت  ا ا وأنت  فق  كن أن يكون ما تقولينه صريريريريريريريريريريريريحيحً عري  أمرك 

عند إصريريريريريابتك بأنفلونزا حادة قد ال تسريريريريريتطيعني أن تصريريريريريلي لكوب املاء لتشريريريريريريب. 
ك  الفيزيرياء؟ الفيزيرياء أخربتريك أن هنرياك موجريات صريريريريريريريريريريريريريريوتيرية عليريك  أن مرياذا قريالريت لري 

تؤمين هبا دون أن َتري ها، وأخربتك  عن موجات فوق بنفسريريريريريريريريريرية عليك  أن تؤمين 
خارج الزمان، وأن اجلزي ات املتصريلة عندما تنفصل   لضريوءهبا دون أن تريها، وأن ا

وأقنعتك  بوجود عوامل   ،عن بعضريريريريريريريريها تظل تتواصريريريريريريريريل مع بعضريريريريريريريريها يف نفس الوقت
. وأخربك  الع لم املادي بأن تؤمين شريريريريريريريريريريريريريريي رًياقت  ذلك دون أن تري  أخرى، وصريريريريريريريريريريريريريريدَّ 

مني به، وعند وتصريدقي بأشريياء غري موجودة أصريال كالسريراب، وتؤمنني هبذا وترسريل  
 موتك لن تنفعك الفيزياء وال الكيمياء، حي  أهنم وعدوك بالعدم. 
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ومل تقبلي أن اخلالق ال خيضريريريع لقانون الزمان خارج الزمن،    الضريريريوء  أنت   منت  أن
أن اهلل تعاىل قبل كل شريريريريريريريريريرييء وبعد كل شريريريريريريريريريرييء، وأن اهلل تعاىل ال واملكان. مبعىن  

 حيي  به شيء من  لوقاته.
أنت   منت  أن اجلزي ات املتصريريريريريلة عندما تنفصريريريريريل عن بعضريريريريريها تظل تتواصريريريريريل مع 

 ع عبيده أينما ذهبوا.بعضها يف نفس الوقت، ومل تقبلي فكرة أن اخلالق بعلمه م
ترينه أنت   منت  بأن لديك عقل دون أن ترينه، ورفضريريريريريريريريريريريريريت  اإلميان باهلل دون أن  

 .أيًضا
 أنت رفضت  اإلميان باجلنة والنار، وقبلت  بوجود عوامل  أخرى مل تريها.

ا ريا معقبرية: من املؤمنني    قلريت من لريديريه درجريات عليريا بريالفيزيرياء والكيميرياء،   أيضريريريريريريريريريريريريريريً
لكنريه يريدر ك أن القوانني الكونيرية وراءهريا خريالق عظيم، فريالع لم املريادي الريذي يؤمن 
به أباك  قد اكتشريريريريريريريف القوانني اليت خلقها اهلل، لكن الع لم مل خيلق هذه القوانني. 

. يف حني ا يدرسريريريريريونه بدون هذه القوانني اليت أوجدها اهللفالعلماء لن جيدوا شريريريريريي ً 
. يف زيريريارتريريك القريريادمريرية ألبيريريك  أخربيريريه مبريا اآلخرةأن اإلميريريان ينفع املؤمن يف الريريدنيريريا و 

اهات فعاًل.   قلته لك  واساليه عم ن يتبىن الرتر
عميريرياء قريريالريريت: هريريذه ليسريريريريريريريريريريريريريريريت ترراهريريات، الع لم يقول: أننريريا ج نريريا نتيرريرية ألحريريداث 

و الزوال احلتمي ا للع لم، يترريريه هريريذا الكون حنوعشريريريريريريريريريريريريريريوائيريرية وغري عقالنيريرية، ووفقريريً 
قبل هذا املوت   اإلنسريريريريريريريريريريان  حياةوسريريريريريريريريريرييعاين من "املوت احلراري". وسريريريريريريريريريرييتم تدمري  

النهاية   ااألرض، طبعً احلراري، حي  سريريريريريريريريتقوم الشريريريريريريريريمس يف هناية املطاف بتطهري  
 للموت والعدم.
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قلت  ا: بناًء على ذلك إذا افرتضريريريريريريريريريريريريريرينا أن هذه احلياة عبارة عن سريريريريريريريريريريريريريريفينة غارقة 
اهبا ال حمالة حسريريريري  قولك، فما ا دف من توفري وسريريريريائل الراحة على سريريريريطح كبر 

 هذه السفينة. 
 أين الطييق؟

وكنت قد اسريتطردت حواري مع هذه السرييدة األرمينية قائلة  ا: أنتم تزعمون أن 
ا، وبالتايل لدينا احلرية يف إجياد معىن ألنفسريريريريريريريرينا من كل شريريريريريريريرييء ال معىن له جوهريً 
ية.  مر أجل احلصريريريريريريريريريريريول على حياة   هو يف الواقع   إنكار ا دف من وجودناإن  رضريريريريريريريريريريري 
ا نفرتض أو نتظاهر بأن لدينا هدفً   ادعون"ألنفسريريريريريريريرينا:  خداع للذات. وكأننا نقول  

يف هريريذه احليريرياة". وكريريأن حريريالنريريا كحريريال األطفريريال الريريذين يتظريرياهرون بريرياللعريري  بريريأهنم 
عرفنا هدفنا يف إننا لن حنقق السريريريريريعادة إال إذا    أطباء و رضريريريريريني، أو أمهات و باء.

 احلياة.
 قالت: أنا سعيدة هكذا.

قلت  ا: ما هي السريريريريريعادة احلقيقية وا ادفة؟  ختيلي أنك  ورضريريريريريعت  ضريريريريريد إرادتك 
وجتدين نفسريريريريريريريريريريريك  يف الدرجة األوىل، جتربة فاخرة ومرحية، قمة يف   ،يف قطار فخم

 الرفاهية. 
تدور يف   هل سريريتكونني سريريعيدة يف هذه الرحلة دون احلصريريول على أجوبة ألسريري لة

ذهنريك  مثريل: كيف ركبريت  القطريار؟ مريا هو الورض من الرحلرية؟ اىل أين تترريه؟ إذا 
بقيت هذه األسري لة دون إجابة، كيف ميكنك أن تكوين سريعيدة؟ حىت إذا بدأت  
يف االسريريريريريريريريريريريريتمتاع بكل الكماليات اليت حتت تصريريريريريريريريريريريريرفك فلن حتققي أبًدا سريريريريريريريريريريريريعادة 

هذه حقيقية وذات موزى. هل الوجبة الشريريهية يف هذه الر  حلة كافية ألن ترنسريرييك  
ا، ال يتحقق إال بتراهل ا ومزيفً هذا النوع من السعادة سيكون مؤقتً   إن  األس لة؟
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إهنا كحالة من حاالت النشريوى الزائفة   ،متعمد إلجياد أجوبة  ذه األسري لة املهمة
 الناجتة عن السركر اليت تودي بصاحبها إىل ا الك. 

ا موجود، ا، إذا كان اهلل حقً يف نربة صريريريريو ا، وقالت: حسريريريرينً   بتوريحينها تفاجأت  
ا، ان، فأنا على أية حال زوجة صريريريريريريريريريرياحلة، وال أؤذي أحدً فهذا بالنسريريريريريريريريريريبة يل سريريريريريريريريريرييَّ 

 سوف يعاقبين؟ وأعامل اجلميع باحرتام. فلماذا
 تذكرت حينها قول اهلل تعاىل:

"     ٰ َۖ ُُم اْلَكِذَب َأنَّ لَهُُم الُْحُس ْ ُُ َ ن ُف َألُْسِ ِ َما يَْكَرُهوَن َوتَُصِ َعلُوَن َّلِلَّ ُم   َوجَيْ ََل َجَرَم َأنَّ لَهُُم النَّاَر َوَأَّنَّ

ْفَرُطوَن"  . 86مُّ

 :تعاىل وقوله
َْنَا ُمنَقلًَبا"  ا م ِ َلٰ َرّب ِ َْلَِجَدنَّ َخْيً

ِ
ِددتُّ ا اعََة قَائَِمًة َولَِِئ رُّ  .87"َوَما َأُظنُّ السَّ

خبريريريالقريريريك  قلريريريت  ريريريا: مريريريا فريريريائريريريدة عالقتريريريك بكريريريل من حولريريريك  إذا كريريريانريريريت عالقتريريريك 
مقطوعة، هل تقبلني عالقتك مع والدك الذي تتخذينه مثااًل، أن تكون أسريريريريريريريريريريريريريريوأ 

 عالقة يف حياتك؟ وهل سيقبل والدك هبذا ويكافك  عليه؟
 سما  ذات أبياج وأرض ذات فساج أال تد  على العليم الخبيي:  

  ل  لى كر ليل عَ ن هو دَ على مَ  ليلر الدَّ   ر كيف يرطلَ "تقي الدين بن تيمية يقول: 
وليس يص ح  يف األذهان  شيء  ...  "  يتمثل هبذا البيت:   ماكثريًا  وكان   " شيء؟

 ". ليلر هارر إىل دَ إذا احتاج النَ 
 
 

 
 (.62)النحل: 86
 (.36)الكهف:  87
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 : 88ن دالئل وجود اهلل  يسرد لنا القر 
 دليل الخلق واإليساد: 

 ويعين أن نشأة الكون من العدم تدل على وجود االله اخلالق.  
ُوِل اْْلَلَْباِب  َاِر َْلآََيٍت ِْل  َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتًَلِف اللَّْيِل َوالَنَّ نَّ يِف َخلِْق السَّ

ِ
 . 89"  "ا

 دليل الو وب:  
لتسريلسريل وإذا اسريتمر هذا ا  ،كل شرييء له مصريدر، وأن هذا املصريدر له مصريدر  إنإذا قلنا  

على الدوام فإنه من املنطق أن نصريريريل إىل بداية أو هناية. ال بد من أن نصريريريل إىل مصريريريدر 
وهو خيتلف عن احلدث   ،وهذا ما نسريريريريريريريريريريميه "السريريريريريريريريريريب  األسريريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريريي"  ،ليس له مصريريريريريريريريريريدر

األسريريرياسريريريي، فعلى سريريريبيل املثال، إذا افرتضريريرينا أن االنفرار العظيم هو احلدث األسريريرياسريريريي، 
   هذا احلدث.اخلالق هو املسب  األساسي الذي َسبَّ  فإن

ا منه أنين لن أجد له إجابة، قال: إذا كان اهلل هو اخلالق،  سؤااًل ظنً  يوًماسألين ملحد 
 فمن الذي خلق اهلل؟  

 ، وسوف تعرف اإلجابة. قلت له: أجبين على سؤال بسي  أوالً 
 .  حسًناقال: 

 األمحر؟قلت له: ما هي رائحة اللون 
قال: ال يوجد إجابة على هذا السؤال ألن اللون األمحر ال يرصنف ضمن األشياء اليت  

 ميكن مش ها. 

 
 م.2014خرافة اَل حلاد. د. معرو رشيف. طبعة مقتبس من كتاب  88
 (.190)أآل معران: 89
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 ، لكن اإلله ببساطة مل يرسبَّ ، وال  لك، وبذلك كل سب  له مرسب   شكرًا قلت له: 
يرصنف ضمن األشياء اليت ميكن خلقها. اإلله هو األول قبل كل شيء، فهو املسب   

 األساسي.  
إن الشركة املصن عة لسلعة أو بضاعة كالتلفزيون أو الثالجة مثاًل، تضع قوانني وضواب   
الستخدام اجلهاز، وتقوم بكتابة هذه التعليمات يف كتاب يشرح طريقة استخدام اجلهاز  
وتررفقه مع اجلهاز. وعلى املستهلك اتباع هذه التعليمات والتقيد هبا إذا ما أراد أن يستفيد  

 على النحو املطلوب، يف حني أن الشركة املصن عة ال ختضع  ذه القوانني.  من اجلهاز
ا للقانون  فاهلل هو الذي خلق قانون السببية، وال ميكن اعتباره خاضعً هلل املثل األعلى، 

فهو ال مير يف نفس املراحل   ،لذا فهو ال خيضع للوقت  ، الذي خلقه، لقد خلق الوقت
 يتع ، وال حيتاج إىل وضع نفسه يف شكل مادي أو أن ينزل  الزمنية اليت  ر حنن هبا، وال 

لذلك ال ميكننا أن نراه يف هذه احلياة، ألننا حماصرون يف الزمان واملكان،   ،إىل األرض 
فعلى سبيل املثال: ميكن للشخص الذي جيلس يف غرفة بال نوافذ أن يرى داخل الورفة  

ومع أن قانون السببية من سرنن اهلل   ، رفةولرؤية ما يف اخلارج جي  عليه موادرة الو .فق 
 الكونية، إال إن اهلل سبحانه وتعاىل فعال  ملا يريد وله طالقة القدرة. 

 صورة كانت؟ إىل األرض بأي   اخلالق فسألين: ملاذا ال ميكن أن يأيت
قلريت لريه: على سريريريريريريريريريريريريريريبيريل املثريال، وهلل املثريل األعلى، ولتقريري  الفكرة فق ، فعنريدمريا 

فإنه ال يدخل   ،اجلهاز اإللكرتوين ويتحكم فيه من اخلارج  اإلنسريريريريريريريريريريريان  يسريريريريريريريريريريريتخدم
 بأي حال من األحوال داخل اجلهاز. 

 فضحك وقال: فعاًل كالم سليم.
 دليل االتقان والنظام:

 دل على وجود االله اخلالق. ويعين أن دقة بناء الكون وقوانينه ت
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اَواٍت ِطَباقًا     " ْبَع َْسَ ي َخلََق س َ ِ ِن ِمن تََفاُوٍت     اذلَّ َُٰ َْحَ ا تََرٰى يِف َخلِْق الرَّ فَاْرِجعِ الَْبََصَ َهْل تََرٰى   مَّ

 . 90ِمن فُُطوٍر"
 

ٍء َخلَْقنَاُه ِبَقَدٍر"" َّنَّ ُكَّ ََشْ
ِ
 . 91ا

 دليل العناية:
، ويعود هريذا اإلنسريريريريريريريريريريريريريريان  ا لنشريريريريريريريريريريريريريريأةا متريامريً مت بنرياؤه ليكون مالئمريً وهو أن الكون قريد 

 الدليل إىل صفات اجلمال والرمحة اإل ية.
"   َّ َماِء َماًء فَأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا ل َماَواِت َواْْلَْرَض َوَأنَزَل ِمَن السَُُّ ي َخلََق السَُُّ ِ ُ اذلَّ  ُُكْ  اَّللَّ

 . 92َوَِسََّر لَُُكُ اْْلََّْنَاَر" َوَِسََّر لَُُكُ الُْفكْلَ ِلَتْجِرَي يِف الَْبْحِر ِبأَْمِرِه  
 

  دليل الجدخيي والجدبيي:
 وخيتص بصفات اجلالل والقدرة اإل ية.

ا    اَم َخلََقهَُ نْعَُ أَُْكُوَن )  " َواْْلَ ا تَُ َ اِفُع َوِمَُنْ ا ِدْفءم َوَمنَُ الم ِحَي تُرَُِيوَن َوِحَي 5لَُُكْ ِفْيَُ َ َُِ ا  ( َولَُُكْ ِفْيَُ

ُحوَن ) َ َّْم تَُكونُوا ًَبِلِغيهِ 6تَِسُُْ َلٰ بََِلٍ ل
ِ
ِمُل َأثَْقالَُُكْ ا ِ اْْلَنُفِس     ( َوََتْ ق  َلَّ ِبشُُِ

ِ
ِحيم   ا نَّ َربَُُّكْ لََرُءوفم رَّ

ِ
ا

َكُبوَها َوِزينًَة  7) ْ َُ لُُق َما ََل تَْعلَُموَن " ( َوالَْخْيَل َوالِْبَغاَل َوالَْحِمَي ِل   .93َوََيْ
 دليل الجخصيص:

ويعين أن مريا نراه يف الكون كريان ميكن أن يكون على هي ريات عريديريدة، لكن اهلل  
 عز وجل اختار منها ا ي ة األفضل. 

بُونَ  َ ي تَشُُُُُْ ِ فََرَأيُُْتُ الَْماَء اذلَّ ُن  (  68) "أ  اءُ وَ   (69) الُْمزِنلُونَ َأَأنُُتْ َأنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن َأْم ََنْ  نَشَُُُُ

 .94" َجَعلْنَاُه ُأَجاًجا فَلَْوََل تَْشُكُرونَ 
َلٰ 

ِ
ْمَس عَلَْيِه َدِليًًل  "َألَْم تََر ا لَّ َولَْو َشاَء لََجَعَلُ َساِكنًا ُُثَّ َجَعلْنَا الشَّ  . 95" َرِب َك َكْيَف َمدَّ الِظ 

 
 (.3)املكُل:  90
 (.49)القمر:  91
براهي: 92  (.32)ا 
 (.8 –  5)النحل:  93
 (.70-69-68)الواقعة:  94
 (.45)الفرقان: 95

http://tanzil.net/#56:68
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 أين  ئنا: نم
 :96يذكر القر ن احتماالت لشرح كيفية خلق الكون ووجوده

اِلُقونَ  ٍء َأْم ُُهُ الْخَُ اَواِت َواْْلَْرَض    (35) "َأْم ُخِلُقوا ِمْن غَْيِ ََشْ مَُ َُُّ ُبَل َلَّ يُوِقنُوَن   َأْم َخلَُقوا السُُُ

   .97َأْم ِعنَدُُهْ َخَزائُِن َرِب َك َأْم ُُهُ الُْمَصْيِطُروَن" (36)
 :لقوا من غيي شي أم خُ 

فمثال بسريريريريريريريريريريريريريريي ،   ،وهذا يتناىف مع كثري من القوانني الطبيعية اليت نراها من حولنا
كريريأن نقول إن أهرامريريات م صريريريريريريريريريريريريريرير وجريريدت من ال شريريريريريريريريريريريريريريي كريريايف أن يريريدحض هريريذا 

 .االحتمال
  أم هم الخالقون:

هل اسريريريتطاع الكون أن خيلق نفسريريريه؟ يرشريريريري مصريريريطلح " لوق" إىل   :الذات  خلق
الوجود، اخللق الذايت هو اسريريريريريريريريريريريريريتحالة منطقية ا وظهر إىل  شريريريريريريريريريريريريرييء مل يكن موجودً 

ا هذا يرجع إىل حقيقة أن اخللق الذايت يعين أن شريريريريريريريريريريريريريرييً ا ما كان موجودً و   ،وعملية
خلق   اإلنسريريريريريريريريريان  والقول إن  ،ا يف نفس الوقت، وهو أمر مسريريريريريريريريريتحيلوليس موجودً 

 ا!ا قبل أن يكون موجودً نفسه يعين أنه كان موجودً 
هم السريريريريب    الناس حني تسريريريريأله من أوجدك فيقول ببسريريريرياطة: والديَّ   منكثريًا  إن  

يف وجودي يف هذه احلياة، ومن الواضريريريريريريريريريريح أنه جواب يراد به االختصريريريريريريريريريريار وإجياد 
بطبيعته ال يريد أن ميعن التفكري وجيتهد، فهو   اإلنسريريريريريريريريريريريريانف  ، رج  ذه املعضريريريريريريريريريريريريلة

يعلم أن والداه سريريرييموتان، ويبقى هو وتأيت من بعده ذريته لتعطي نفس اجلواب، 

 
96The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism..Hamza Andreas Tzortzi 
 (.37-35)الطور: 97
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 وهو يعلم أنه ليس له يد يف خلق أبناؤه. فالسؤال احلقيقي هو: من أوجد ساللة
 ؟اإلنسان

على اخللق  أنه ميكن العثور  وقد علق أحد امللحدين على هذه النقطة بقوله: 
يف علم األحياء باسم التكاثر    أيًضا الذايت يف الكائنات أحادية اخللية، واملعروف 

   .الالجنسي 
: أنه جي  بدايًة افرتاض أن اخللية األوىل موجودة 98أجبته مبا كنت قد قرأت يوًما

ا، بل ا ذاتيً وإذا افرتضرينا هذا القول، فإن هذا ليس خلقً   ،أصرياًل لطرح هذا النقاش
هو أسريريريريلوب تكاثر، والذي ينشريريريريأ من خالله النسريريريريل من كائن حي واحد، ويرث 

 املادة الوراثية لذلك الوالد فق .
  أم خلقوا الدماوات واألرض:

ماوات واألرض إال صريريريرياح  األمر واخللق وحده، هو السريريريري أنه خلق     أحدع  دَّ يمل  
إىل البشريريريريرية، واحلقيقة هي أنه   رسريريريريلهمن كشريريريريف عن هذه احلقيقة، عندما أرسريريريريل  

وليس له شريريريريريريريريريريك وال   ،هو خالق وبديع ومالك السريريريريريريريريريماوات واألرض وما بينهما
 ولد.

"     ِ ن ُدوِن اَّللَّ ُُت م ِ يَن َزمَعْ ِ َماَواِت َوََل يِف اْْلَْرِض َوَما ََل يَْمِلُكوَن مِ   قُِل اْدُعوا اذلَّ ٍة يِف السَُُّ ثَْقاَل َذرَّ

ن َظهِيٍ  ٍك َوَما ََلُ ِمَْنُم م ِ  . 99"لَهُْم ِفِْيَما ِمن رِشْ
عنريد العثور على حقيبرية يف مكريان عريام، ومل يريأت    :و كن أن نضريريريريريريريريريريريريريريرب مثريااًل هنريا

بتقدمي مواصريريفات قام    ،عي أنه صريرياح  احلقيبة باسريريتثناء شريريخص واحدأحد ليدَّ 
يف هذه احلالة تصريريريريريبح هذه   ،احلقيبة ومواصريريريريريفات ما بداخلها للداللة على أهنا له

 
98The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism..Hamza Andreas Tzortzi 
 (.22)س بأ :  99
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عي أهنا له، وهذا حسريريريريريري  خر غريه ويدَّ  احلقيبة من حقه إىل أن يظهر شريريريريريريخص  
 قوانني البشر.
 و ود خالق: 

 والوريريري  أن .كريريل ذلريريك يقودنريريا إىل اجلواب الريريذي ال مفر منريريه وهو وجود خريريالق
مع   ،ا أن يفرتض احتماالت كثرية بعيدة عن هذا االحتمالحياول دائمً   اإلنسريريريان

شريريريريريريرييء وكأنه  هذا االحتمال    لكنه قد يسريريريريريريريتبعد،  أن فطرته السريريريريريريريليمة ترشريريريريريريريده إليه
خيايل ال ميكن تصريريريريريريريريديقه أو التحقق من وجوده. فلو وقفنا وقفه صريريريريريريريريادقة عادلة 

حلقيقرية أن اإللريه اخلريالق ال ميكن اإلحرياطرية بريه، فهو لتوصريريريريريريريريريريريريريريلنريا  ونظرة علميرية ثرياقبرية 
، ومن املنطقي اإلنسريرياين  اإلدراكالذي خلق الكون بأسريريره، فال بد أن ذاته خارج  

التحقق من وجودها، وال بد سريريريريريريريريريريريريريهل  الأن نفرتض أن هذه القوة الويبية ليس من  
ح عن ذا ا بنفسريريريريريها بالطريقة اليت تراها مناسريريريريريبة لإلدراك من هذه القوة أن تر  فصريريريريري 

وال بد لإلنسريريان أن يصريريل لقناعة، أن هذه القوة الويبية حقيقة موجودة   ،البشريريري
 وأنه ال مفر من اليقني هبذا االحتمال األخري واملتبقي لتفسري سر هذا الوجود. 

 

ِ  "فَفِ  َل اَّللَّ
ِ
وا ا " رُّ ِبيم نُْه نَِذيرم مُّ ن ِ لَُُك م ِ

ِ
  .100ا

وأنه ال بد من اإلميان والتسريريريريريريريليم بوجود هذا اإلله اخلالق املبدع إذا ما كنا نبح  
 .عن دوام اخلري والنعيم واخللود األبدي

 لماذا نحن هنا:
 أذكر سيدة بريطانية كنت قد قابلتها يف نيررييا وسألتين: ملاذا خلقنا اهلل؟  

 وكرمية للواية، ماذا كنت  ستفعلني؟ جًداقلت  ا: ختيلي نفسك  غنية 
 قالت: كنت سوف أدعو أصدقائي وأحبايب إىل الطعام والشراب. 

 
 (.50)اذلارَيت:  100
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فات صالق له  عند اهلل، فاهلل اخل  اقلت  ا: صفاتنا هذه ما هي إال جزء بسي   
لقريد خلقنريا لريمحنريا ويسريريريريريريريريريريريريريريعريدنريا   جالل ومجريال، هو الرمحن الرحيم، املعطي الكرمي،

 .وكل الصفات البشرية اجلميلة مشتقة من صفاته ،ويعطينا
وقلريريريت معقبريريرية: إنريريريه خلقنريريريا ومنحنريريريا القريريريدرة على االختيريريريار، فريريريإمريريريا أن خنتريريريار طريق 

 مرد واملعصية.الطاعة والعبادة، وإما أن ننكر وجوده وخنتار طريق الت
 قالت: ملاذا مل جيربنا على عبادته؟

كريان بريإمكريانريه أن جيعلنريا مكرهني على الطرياعرية والعبريادة، لكن اإلكراه ال   قلريت  ريا:
رجو من خلق

َ
 .اإلنسان حيقق ا دف امل

 ي زه بالعلم.فاحلكمة اإل ية متثلت يف خلق  دم ومت
ن 

ِ
ُؤََلِء ا َُٰ اِء َه َ أَْسُُْ ُُِ اَل َأنِبئُوِن ب َُُ ِة فَق هُْم عَََل الَْمًَلئِكَُُ ا ُُثَّ َعَرضَُُُُُ اَء َُكَّهَُُ َ آَدَم اْْلَْسُُْ َ أ ُكنُُتْ " َوعََلَّ

 . 101َصاِدِقَي"

 ومنحه القدرة على االختيار. 
َ ِمَْنَا َرغَدً  َُ ُكْن َأنَت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َو آَدُم اسُْ َجَرَة " َوقُلْنَا ََي أ ِذِه الشَُّ َُٰ ُْْتَما َوََل تَْقَرًَب َه ٍُ شُِ ا َحْي

اِلِمَي"  . 102فَتَُكوََّن ِمَن الظَّ

وفتح برياب التوبرية واإلنريابرية لريه، كون أن االختيريار ال بريد وأن يروق ع يف اخلطريأ والزلريل 
 واملعصية.

َماٍت فَتَاَب عَلَْيِه   "فَتَلَقَّىٰ  ب ِِه ََكِ آَدُم ِمن رَّ ِحُي" أ اُب الرَّ َُّه ُهَو التَّوَّ ن
ِ
 . 103ا

 وكل ذلك الترهيز ليرعله خليفًة يف األرض.
ن ِ َجاِعلم يِف اْْلَْرِض َخِليَفًة  

ِ
َُّك ِللَْمًَلئَِكِة ا ْذ قَاَل َرب

ِ
ُد ِفْيَا وَ   "َوا َعُل ِفْيَا َمن يُْفسُُِ ِفُك قَالُوا َأََتْ ُُْ يَس

ُس َِلَ   ْمِدَك َونَُقد ِ ُح ِِبَ ب ِ ُن نُس َ َماَء َوََنْ ِ ن ِ َأْعََلُ َما ََل تَْعلَُموَن" ادل 
ِ
 . 104قَاَل ا

 
 (.31)البقرة:  101
 (.35)البقرة:  102
 (.37)البقرة:  103
 (.30)البقرة:  104
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فاإلرادة والقدرة على االختيار يف حد ذا ا نعمة إذا مت اسريريريريريريريريريريريريريريتخدامها وتوجيهها 
 فاسدة.بصورة سليمة وصحيحة، وتكون نقمة إذا مت استوال ا ملقاصد وم رب 

إن اإلرادة واالختيريريار ال بريريد أن تكون حمفوفريرية بريرياملخريرياطر والفو والكفريرياح وجهريرياد 
لإلنسريان من اخلنوع املؤدي للسريعادة   تكرميًاالنفس، وهي بال شريك أعظم درجًة و 

 املزيفة.
 

ِر َوالُْمَجاِهُدوَن يِف   َ َُُّ ُ ُِ َتِوي الَْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمِنَي غَْيُ ُأوِل ال ْ ُُ ِ ِبأَْمَواِلهِْم "َلَّ يَسُُ ِبيِل اَّللَّ َُُ سُُ

هِْم    هِْم عَََل الَْقاِعِديَن َدَرَجًة     َوَأنُفُسِ ُ الُْمَجاِهِديَن ِبأَْمَواِلهِْم َوَأنُفُسِ َل اَّللَّ َۖ ٰ     فَُضَّ ُ الُْحُس ْ ُ َوعََد اَّللَّ َُ  َو

ُ الُْمَجاِهِديَن عَََل الَْقاِعِديَن َأْجًرا َعِظميًا" َل اَّللَّ   .105َوفَضَّ

 فما فائدة الثواب والعقاب إن مل يكن هناك اختيار نستحق عليه اجلزاء؟ 
ا حمدودة يف هذه وهذا كله مع العلم أن مسريرياحة االختيار املمنوحة لإلنسريريان فعليً 

واهلل سريريريريريريريريريريريريبحانه وتعاىل سريريريريريريريريريريريريوف حياسريريريريريريريريريريريريبنا فق  على ما أعطانا فيه حرية   ،الدنيا
كما أننا مل   ،لنا خيار فيها  فالظروف والبي ة اليت نشريريريريريريريريريريريريريريأنا فيها مل يكن  ،االختيار

 ال  لك التحكم يف أشكالنا وألواننا. و خنرت  باءنا 
 عز العبادة وال ذ  المعصية:

إن عبادة اهلل ال تقتصريريريريريريرير على توجهنا له وحده بالصريريريريريريريالة والصريريريريريريريوم فق ، بل إن 
اعبادة اهلل تعين   عبادة اهلل جي  أن َتكون هي   ،حبه وطاعته ومعرفته أكثر  أيضريريريريريريريريريريً

 إهنا حتررنا من "العبودية" لآلخرين واجملتمع.  ،ا دف النهائي لوجودنا
ومن   ،من التذلل لوريه  اإلنسريريريريريريريريان  كرامةإن التسريريريريريريريريليم هلل رب العاملني وحده حيفظ  

كريريان يبتوي العزة فريريإنريريه جيريريدهريريا يف التقرب لرب العريرياملني بريريالكالم الطيريري  والعمريريل 
 الصا .
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يًعا     " ِ َِ ُة  ِ الِْعزَّ َة فَِللَّ اِلُح يَْرفَُعُه     َمن ََكَن يُرِيُد الِْعزَّ ُب َوالَْعَمُل الصَُُُّ ي ِ ُم الطَّ َعُد اْلَكِ لَْيِه يَصُُُْ
ِ
يَن   ا ِ َواذلَّ

ئَاِت لَهُْم عََذابم َشِديدم   ي ِ ِئَك ُهَو يَُبوُر" يَْمُكُروَن السَّ َُٰ َ   .106َوَمْكُر ُأول

 ا.لربه، كلما زاده رفعًة وشأنً  اإلنسان وكلما تواضع
ا، ا أن أكون لريك عبريدً " ريب كفى يب عزً  :وهيكثريًا   اأرددهري  كلمرياتوأتريذكر هنريا  
 ا ".ا أن تكون يل ربً وكفى يب فخرً 
 السالم:الصالة بالراحة والطمأنينة يف كلمات الرسول عليه  اإلنسان ويستشعر

ٍء لَْم يَْنَفُعوَك   ْ َة لَْو اْجتََمَعْت عَََل َأْن يَْنَفُعوَك ِبَشَُ ُ َِلَ  َولَْو "َواْعََلْ َأنَّ اْْلُمَّ ٍء قَْد َكَتَبُه اَّللَّ ْ َلَّ ِبَشَُ
ِ
ا

ُ عَلَْيَك  ُرِفَعْت اْْلَْقًَل  ٍء قَْد َكَتَبُه اَّللَّ ْ َُُ َلَّ ِبَشُ
ِ
وَك ا ُّ ُُُ ُِ َ ٍء لَْم ي ْ َُُ وَك ِبَشُ ُّ ُُُ ُِ َ ُم اْجتََمُعوا عَََل َأْن ي

ُحُف"  .107َوَجفَّْت الصُّ

ال بد أن يكون   اإلنسريريريريريريريريريانف  ،وليس كما يظن البعض أن املؤمن مأسريريريريريريريريريور بالعبادة
 قلبه متعلق هبدف يسعى لتحقيقه. 

 ،عبريادة "  ة" أخرى إىل  ينتهي بنريا املطرياف   فسريريريريريريريريريريريريريريوف  مل نعبريد اهلل  نا إوإننريا حتمريً 
فالقل  إما أن يتعلق بأمر من أمور الدنيا يسريعى لتحقيقه وجيري ورائه للحصريول 

يتعلق خبريريالقريريه وأصريريريريريريريريريريريريريريريريل وجوده، وبريريالتريريايل فريريإن رغبريرياتنريريا وأهوائنريريا قريريد  أن عليريريه، أو
خترجنا   اآلخرةيف حني أن رب  قلوبنا باهلل عز وجل وب  ،تسريريريريتعبدنا دون أن نشريريريريعر

خريالقنريا وهو أحق من نلرريأ إليريه من حلقرية االسريريريريريريريريريريريريريريتعبرياد لوريه، ورب العرياملني هو 
 ونستعني به.

 لكما أن اإلعالنات ووسريريريريريريريريريريائ   ،الناس ينرذبون إىل الشريريريريريريريريريريهرة واملوضريريريريريريريريريرية  منكثريًا  
التواصريريريريريريريل االجتماعي تشريريريريريريريد اهتمام الناس بشريريريريريريريكل مفرن، و ا دور كبري يف ب  

سريريريهم مفاهيم قاصريريريرة تدعو لالهتمام باجلزي ات وتشريريريتيت األولويات، وهذا كله ير 
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كما أن بعض املعايري   معاناتنا، وجيعلنا نعيش حياًة مضريريريريريريريريريطربة وغري سريريريريريريريريريعيدة.يف  
ون العريريائليريرية اليت قريد تفرض علينريريا مراعرياة تقريرياليريد الضريريريريريريريريريريريريريريواالجتمريرياعيريرية وغريهريا من 

 ا عن املطلوب منا يف هذه احلياة وواجبنا جتاه الدين. ومفاهيم موروثة تشدنا بعيدً 
األم مثال تعريريد الطعريريام ألبنريريائهريريا على أي حريريال، إن كريريانريريت مؤمنريرية أو غري مؤمنريرية، 
لكن املؤمنريرية جتريريدد نيتهريريا و ريري  أعمريريا ريريا هلل، وتنتظر منريريه اجلزاء، فبريريذلريريك لن حتزن 

فبريريذلريريك جنريريد  ،إذا مل يرقريريدر أبنريرياءهريريا  هودهريريا، فهي تنتظر ثواهبريريا من اخلريريالق أبريريًدا
بَ  وال خترياف من رئيس يف العمريل، وال ختش     من خريذالن أبنرياء،أمريامنريا امرأة ال حتر

 من تنمر صديق، ألهنا قالت بأعلى صو ا: حيايت كلها هلل.
فنحن ال  لريك يف هريذه احليرياة إال أن نقبريل دعوة اهلل لإلميريان بريه والتسريريريريريريريريريريريريريريليم لريه، 

، أو نرضريريريريريريريريريريريى بالدنيا فتهلكنا، ويكون مصريريريريريريريريريريريرينا اآلخرةلنكسريريريريريريريريريريري  خريي الدنيا و 
 اجلحيم.

تعليق مللحدة برتوالية حاصريريريريريريريريريريريريريلة على درجة الدكتوراة يف الفلسريريريريريريريريريريريريريفة، وإنين أذكر  
عندما قلت  ا هذا الكالم، قالت: أنتم حمظوظون هبذا اإلميان وهذه الطريقة يف 

أنا مل أجد هذا اجلمال يف التفكري يف كت  الفلسريريريريريريريريريريريريريريفة ووجدته لديكم   ،التفكري
  أنتم املسلمون.
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 لم واإليمانالعِ 
 

  اهلل:ال غالب إال 
 يف زيارة لنا لقصريرير احلمراء يف غرناطة وعند دخولنا القصريرير، رأينا عبارة "ال غال  َ 
إال اهلل" منقوشريريريريرية على اجلدران، وفاضريريريريريت عيناي بالدموع، فقد كانت نسريريريريريمات 

 املاضي املشر ف للمسلمني    يف كل مكان. 
العامَل   عندما كان علماء املسريريريريلمون يعلمونوذهبت بأفكاري إىل أ اد املاضريريريريي،  

عر، وأَنشريريريأ املسريريريلمون َأوَّل  العريب والوريب الط  والصريريرييدلة وا ندسريريرية والفلك والشريريري 
ق جامعة تعرفها أرض أوروبا يف إسريريبانيا، وإىل زمن عبد الرمحن الداخل الذي طوَّ 

وإىل زمن املعتصريريريريريريريريريريريريريم عندما عب  رومي بعباءة امرأة   ،جيشريريريريريريريريريريريريريه إيطاليا وفرنسريريريريريريريريريريريريريا
ا للدفاع عنها. فتعرَّبت من فرهَّز املعتصريريريريريريريريريم جيشريريريريريريريريريً معتصريريريريريريريريريماه،    فصريريريريريريريريرياحت و 

هو سريريريريريريريريريريريريريريبريريري  ختلف االدعريريرياء الريريريذي يتبنريريرياه الكثريون من أن اتبريريرياع تعريريرياليم الريريريدين 
 !املسلمني اليوم

وكان قد قطع شريريريريريرودي بالتفكري املرشريريريريريد السريريريريريياحي اإلسريريريريريباين وهو يقول: العبارة 
كان معنا عرب هنا   إن  "، إال اهلل  ال غال  َ   "املنقوشريريريريريريريريريريريرية يف األعلى تعين بالعربية  

ا: نعم، نعم، "ال فليقولوا نعم بصريريريريريريريريريوت عايل إن كنت على صريريريريريريريريريواب، فقلت فورً 
 .فرًحاإال اهلل" وابتهرت نفسي  غال  َ 
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 وشهد شاهد من أهلها:
مشس اهلل تشريريرق على "، صريرياحبة كتاب  هونكه  سريرييرريدالكاتبة األملانية الشريريهرية 

ا ا ومهمً ا طريفً نقلت فيه نصريريريريريريريريريريً ميالدي، قد   1960، الذي صريريريريريريريريريريدر عام  "الورب
  .ملا يعيشه كثري من املسلمني اليوم متاًماا ا مشاهبً يتحدث عن موقفً 

يف زمن تفوق احلضريريريريريريارة اإلسريريريريريريالمية، وكان   "ألقاروا"املتحدث هو أرسريريريريريريقف قرطبة  
يشريريريريريريريريتكي بقوله: "إن كثريين من أبناء ديين يقرؤون أسريريريريريريريرياطري العرب ويتدارسريريريريريريريريون 

دحضريريريريريريريوا وإ ا ليتعلموا يكتابات املسريريريريريريريلمني من الفالسريريريريريريريفة وعلماء الدين، ليس ل
حسريريريريريري  التعبري القومي والذوق السريريريريريريليم، وأين   االتوسريريريريريريل هباللوة العربية وحيسريريريريريرينون  

صريني الذي يقرأ التفاسريري الالتينية لإلجنيل؟ بل من صري ليوم من غري املتخالنصريراين ا
و حسريريريريريرتاه! إن شريريريريريباب النصريريريريريارى   ذا الذي يدرس منهم حىت األناجيل األربعة؟

مجيعهم اليوم ال يعرفون سريريريوى لوة العرب واألدب العريب! إهنم يتعمقون بدراسريريرية 
يف وسريريريريريريعهم من طاقة، منفقني املراجع العربية باذلني يف قراء ا ودراسريريريريريريتها كل ما  
ا تبات ضريريريريخمة، ويذيعون جهرً كاملبالغ الطائلة يف اقتناء الكت  العربية وإنشريريريرياء م

يف كريريل مكريريان أن ذلريريك األدب العريب جريريدير بريرياإلكبريريار واإلعرريرياب! ول ن حريرياول 
أحد إقناعهم باالحتراج بكت  النصريريريريريارى فإهنم يردون باسريريريريريتخفاف ذاكرين أن 

م، و مصرييبتاه! إن النصريارى قد نسريوا حىت لوتهم تلك الكت  ال حتظى باهتمامه
يف األلف يسريريريريريريريريريريتطيع أن يدبج رسريريريريريريريريريريالة بسريريريريريريريريريرييطة  واحًدااألم، فال تكاد جتد اليوم  

ا، بل إن منهم من يقرضريريريريون وكتابًة وحتبريً   ابالالتينية السريريريريليمة، بينما العكس تعبريً 
 ".فسهمنالشعر بالعربية، حىت قد حذقوه ونافسوا يف ذلك العرب أَ 

 ،العلماء املسريريريلمني هي املعتمدة خالل العصريريريور الوسريريريطى  نت اكتشريريريافاتلقد كا
وقد كان العلماء املسريريريريريريريريريريريريريلمون يتعبدون إىل اهلل بعلمهم، ويتقربون به إليه دون أن 
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كريريريريان من العلمريريريرياء   مريريريرياكثريًا لم املريريريريادي والريريريريدين، بريريريريل  يظهر أي تعريريريريارض بني الع  
 املسلمني فقهاء يف علوم الدين، ورجال ع لم يف نفس الوقت. 

ولقد وضريريريريريريع علماء اإلسريريريريريريالم منهًرا جتريبيلا حسريريريريريرييلا وعقليلا يف البح ، وقد كان 
 عن املنهج اليوناين، كما وضريريريريريريريريريريعوا نظريات علمية مسريريريريريريريريريريتقلة للمعرفة.  متاًما تلًفا  

علمريرياء كبريريار قريريد حريريازوا على جوائز نوبريريل يف وحىت يف العصريريريريريريريريريريريريريرير احلريريديريري ، هنريرياك 
 والدين.التررييب لم بني الع   االط  والفيزياء دون أن يروا تعارضً 

حىت يف اليهودية،   مل تظهر عرب التاريعالتررييب  النزاع بني الدين والع لم   إن فكرة
ا فإنه على مدى عصريريريريريريور كثرية كانت السريريريريريرييطرة للدين، وكان التطور العلمي بطي ً 

ا بالوثنيات واألسريريريريريريريريريرياطري؛ ولكن ظهر ويدور يف فلك الضريريريريريريريريريريرورات، أو كان  زوجً 
هذا الصريريريريريراع يف عصريريريريرير سريريريريرييطرة الكنيسريريريريرية بعد ظهور النصريريريريريرانية بأكثر من تسريريريريريعة 

 قرون.
يف عصريرير النهضريرية األوربية،   التررييبوقد ظهرت قضريريية الصريريدام بني الدين والع لم  

تطور اإلحلاد عند و   ،نيسريريريريريةوبداية الوقوف حبزم من رجال العلم ضريريريريريد سريريريريرييطرة الك
البشرير بصريور  تلفة، ولكنه ظهر عند أصريحاب الكت  السريماوية السريابقة بصريورة 

عن اإلله يف تلك الكت ، والذي ينايف واحملرف  واضريريريريريريريحة بسريريريريريريريب  املفهوم املعقد  
األسريريريريريريريريباب األخرى اليت من  و اهلل يف قلوب البشريريريريريريريرير.    فطرهاملفهوم البسريريريريريريريريي  الذي  

واملطالبة باسريريريريتبدال الدين بالعلم كانت بسريريريريب  مطال  إلحلاد  إىل ادفعت الناس  
وأوامر رجال الدين واملؤسسات الدينية غري املقبولة، واليت كانت هبدف مكاس  
دنيوية وسريياسريية. وقد عاا العامَل من الصريراع بني الدين والع لم املادي الكثري من 

 .اإلنساين والفكرخالقيات، الق يم البشرية أل يف االتدين  
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 لعلم في القيآن:ا
لقريريد ذكر اهلل  يريريات كثرية يف القر ن الكرمي يف الريريدعوة لتحفيز العقريريل البشريريريريريريريريريريريريريريري 

 يقاظ احلواس والتأمل والتفكر.إو 
 

ُ الَْخلَْق ُُثَّ يُِعيُدُه    يم )  "َأَولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُئ اَّللَّ ُُِ ِ يَسُُ ِِلَ عَََل اَّللَّ نَّ َذَٰ
ِ
ُيوا يِف   ( 19ا ُُِ قُْل سُُ

أََة    اْْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف بََدَأ الَْخلَْق    ُُْ َّشُُ ُل الن ُُِ ُ يُنشُُ ٍء قَِديرم      اْلآخرة ُُثَّ اَّللَّ َ عَََلٰ ُك ِ ََشْ نَّ اَّللَّ
ِ
ا

"108. 
َاِر َْلآََيٍت  "  َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتًَلِف اللَّْيِل َوالَنَّ نَّ يِف َخلِْق السَّ

ِ
ُوِل اْْلَلَْباِب ) ا يَن   ( 190ْل ِ ِ اذلَّ

َّنَا مَ  َماَواِت َواْْلَْرِض َرب ْم َويََتَفكَُّروَن يِف َخلِْق السَّ َ ِقيَاًما َوقُُعوًدا َوعَََلٰ ُجنُوِِبِ ا َخلَْقَت  يَْذُكُروَن اَّللَّ

ْبَحانََك فَِقنَا عََذاَب النَّاِر"   َذا ًَبِطًًل س ُ َُٰ  .  109َه
  اإلنسان  خلقحتدثت عن العلم بشكل عام وعن   نزوالً أول  يات القر ن الكرمي

وهذا املزج الرائع يف التكامل بني العلم واإلميان تترلى صوره يف   ،بشكل خاص 
   كثري من اآليات.

ي َخلََق )  ِ َُّك اْْلَْكَرُم )   ( 2ِمْن عَلٍَق )   اَل نسان   َخلََق  ( 1"اْقَرْأ ًِبْْسِ َرِب َك اذلَّ َ    ( 3اْقَرْأ َوَرب ي عََلَّ ِ اذلَّ

"   اَل نسان   عََلََّ   ( 4ًِبلَْقََلِ )   .  110َما لَْم يَْعََلْ

وجنريد هنريا أن اآليريات الكرميرية أشريريريريريريريريريريريريريريريارت إىل النظر والتريدبر يف إنزال املطر واأللوان 
املختلفة من الثمرات واجلبال والناس والدواب، ويف هذا إشريريارة واضريريحة لشريريمولية 

 ختصصا ا،  ا جعل الدين والع لم جزأين متكاملني.لم واملعرفة بكافة الع  
 

ا     "  َ ا َألَْواَُّنُ ْخَتِلفًُ ِه ثََمَراٍت مُّ اًء ُفَأَْخَرْجُنَا بُِ اِء مَُ مَُ َُُّ َ َأنَزَل ِمَن السُُُ َددم   َألَْم تََر َأنَّ اَّللَّ اِل جُُ َوِمَن الِْجبَُ

ودم )  ُُُ ُُُب سُُُُُُ يُُ ُُِ َرابُُ َُُ ا َوغُُ َ ُُُ َواَّنُُ ُُْ فم َألُُ ُُِ لُُ َُُ تُُ ُُْ خُُ ُُُّ رم مُُ ْ ُُُ ُُرم َوَحُُ يُُ ُُِ ( 27بُُ
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اِس  ِمنَ وَ  َواب ِ  النَُُّ امِ  َوادلَّ نْعَُُ هُ  ُمْخَتِلفم  َواْْلَ ُُُ ِِلَ    َألَْوان َذَٰ ا كَُُ َّمَُُ ن
ِ
َُُ  ا َ  ََيْشُُُ اِدهِ  ِمنْ  اَّللَّ اءُ  ِعبَُُ     الُْعلَمَُُ

نَّ 
ِ
َ  ا  . 111" َعِزيزم غَُفورم  اَّللَّ
 

 ما الحا ة للّدين؟
أسريريريتاذ علم الالهوت:" إنه مع أمهية العلم إال أنه ميكن أن  "هانز شريريريفارتز"يقول  

كما ميكن أن يسريريريريتخدم يف التعمري، وهنا يأيت الدور األهم   متاًمايسريريريريتخدم للهدم  
 لإلميان، وأن الترربة العملية ال ميكن أن تأيت بكل اإلجابات ".

فوا وقريال: "حيترياج اإلميريان واملعرفرية بعضريريريريريريريريريريريريريريهمريا البعض، وجيري  على العلمرياء أن يعرت 
مريا يسريريريريريريريريريريريريريريتخريدمون اإلميريان ليتمكنوا من فهم العالقريات العميقرية بني   أحيريانريابريأهنم 

 ."مظاهر الطبيعة اليت يالحظوهنا
العلماء ال ميتلكون احلقائق واإلجابات كما يدَّعون، وجيد يف   أن  شريريريريريريريريريريريفارتز  رىوي

ا أكرب دليريل على هريذا األمر، وخرياصريريريريريريريريريريريريريريًة التسريريريريريريريريريريريريريرياؤالت اليت يواجههريا العلمرياء يوميريً 
العلماء الذين يبحثون يف أصريل احلياة، فكلما توصريلوا السريتنتاج ناقضريه اكتشرياف 

 .جديد يف اليوم التايل
والسريريريريريريريؤال عن مصريريريريريريريدر حياتنا واملوزى منها والذي ال ميكن للع لم املادي اإلجابة 
عليريريه أعطى الريريدور للميتريريافيزيقريريا أو علم مريريا وراء الطبيعريرية لإلجريريابريرية عليريريه، وكريريانريريت 

ها من الكوارث اليت حدثت بسريريريريريريب  االخرتاعات العلمية حادثة هريوشريريريريريرييما وغري 
وغريه على الع لم   "كارل جاسريريريريريريريريربز"قد أفقدت الع لم براءته، وأطلق الفيلسريريريريريريريريوف  

  املادي مرسمَّى اخلرافة.
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ونسريريريريتنتج من ذلك أنه من غري املمكن اإلجابة على أسريريريري لة أصريريريريل احلياة وهدفها 
إال من خالل التوفيق   ؛التطور العلميواألخالقيريات مع اسريريريريريريريريريريريريريريتمرار احملافظرية على  

 والتكامل بني الع لم والدين. 
  ِإلحاد الفسوات وليس إله الفسوات:

األسري لة ومنها أنه قال: هل   منكثريًا  يف حوار يل مع ملحد روسريي كان قد طرح  
 يستطيع اخلالق خلق صخرة كبرية ال يستطيع محلها؟ 

ال فإهنا ترظه ر بواملقصريريريود هبذا النوع من األسريريري لة أن إجابيت سريريريواء كانت بنعم أو  
 كبريا.  علًواي القدرة، تعاىل اهلل عن ذلك وكأن اخلالق ليس كرل  

ألول مرة عن طرح امللحدين  ذا ، ألنين كنت قد قرأت  جًدا  ؤالهس  وقد أدهشين
 ،، فكانت صريريريريدفة غريبة 112النوع من األسريريريري لة يف اليوم السريريريريابق فق  حلواري معه

أسريريريريريريريريريري لة إلجابة عن هذا السريريريريريريريريريريؤال و ا  قراءيت  ذا الكتاب يف  ولقد اسريريريريريريريريريريتفدت من
 . خالل احلواركان قد طرحها هذا امللحد   أخرى

 الشكل؟  ا دائريا هل تستطيع أن ترسم يل مثلثً فقلت له: حسنً 
 فقال يل مباشرة: أنت  تتالعبني بالكالم.

ؤالك ليس له معىن وليس فسريريريريريريري قلت له: أنت الذي تالعبت يف الكالم ليس أنا،  
فيريريه منطق. اخلريريالق اإللريريه الواحريريد األحريريد جريريل جاللريريه ال يفعريريل مريريا ال يليق  اللريه، 

ا لتقري  الفكرة فق ، حي  ، وأعطيته مثااًل بسرييطً اكبري   علًواتعاىل اهلل عن ذلك  
قلت له: أي قسريريريرييس أو إنسريريريريان لديه منزله دينية رفيعة ال خيرج اىل الشريريريريارع العام 
عاري اجلسريد على الرغم من اسريتطاعته فعل ذلك، لكنه ال ميكن أن خيرج للم  

 هبذه الصورة؛ ألن هذا التصرف ال يليق مبكانته الدينية. 
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على كريل شريريريريريريريريريريريريريرييء، لكنريه ال يفعريل مريا ال يليق  وهلل تعرياىل املثريل األعلى، فرياهلل قريادر
 مبقامه جل جالله.

 لم هو الطريق الوحيد للحقيقة.قال: اإلله غري موجود، الع  
ا على األدلرية واملالحظريات الترريبيرية، قريائمريً   علميرياا  ليس بيريانريً قلريت لريه: هريذه العبريارة  
كحقيقرية. احلقيقرية أننريا نعلم أن األشريريريريريريريريريريريريريرييرياء ال تظهر بريدون   اوبريالتريايل ال ميكن قبو ري 

سريريريريريريريريريريريريب ، ناهيك عن هذا الكون املادي املأهول الضريريريريريريريريريريريريخم وما فيه من  لوقات 
 ا غري ملموس وتطيع قوانني الرياضيات غري املادية.متتلك وعيً 

عندما تعرزون عن تفسريريريريريريريريريريريريري .  113أنتم املؤمنون تتبنَّون مبدأ "إله الفروات" قال:
لوب علمي، فإنكم تطرحون اإلله كستار جلهلكم وخلمولكم العقلي، شيء بأسريريريري 

وفريريريريريريى نفس الوقت تسريريريريريريتدلون هبريريريريريريذا اجلهل على وجريريريريريريود إ كم، أي كلما وجريريريريريريدمت 
 لم نسريريبتم إىل اإللريريه القيام هبا. ثورة يف الع  

قلت له: هل الرجوع إىل صريريريريانع الطائرة عند عدم فهمنا آللية عمل حمرك الطائرة 
 فروة يف تفكرينا؟ بالرغم من أن صريريريريريريريريريريريانع الطائرة ال وجود له يف أي خطوة يعترب

 رك لكنه مسريريؤول عن وجود اآلليريريات اليت نعرفها. حملمن  لية عمل ا
لم نفسريريريريه أن لم املادي يقول إن الكون قد نشريريريريأ من العدم، بينما خيربنا الع  إن الع  

ء يف حرية، فبما أن املادة املادة ال تفىن وال تسريريريريريريريتحدث من عدم،  ا أوقع العلما
ال ترسريريريريريريريريريريريريريريتحريدث من عريدم فكيف نشريريريريريريريريريريريريريريريأ الكون من عريدم؟ اآلن يريأيت دور الريدين 

لسد ثورات منشريريريريأها   إ ًاالع لريريريريم بعرزه عن تفسريه. إن إ نا ليس   لتفسريريريريري ما أقريريريرير
 .لماجلهل، لكنه السب  األول وراء كل اآلليات اليت يكتشفها الع  

 
 .وجود اَل َل دليًًل عَل العلمية خًلَل جعل الفراغات )النقص( يف املعرفةمن واذلي يُت  يف عَل الًلهوت النقاشنوع من  113
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تتبنَّون مبدأ إحلاد الفروات، فأنتم تسريتخدمون عدم قلت له مسريرتسريلة: أنتم من  
قريدرتكم أو عريدم رغبتكم يف إدراك مصريريريريريريريريريريريريريريريدر قوانني الكون كريدليريل على أن هريذا 
املصريريريريريريريريريدر ال وجود له، وهذا يف الواقع أكرب فروة يف اإلدراك واملنطق، أليس هذا 

 "إحلاد الفروات"؟
 مصدر مستقل، إنه لشرح وجود كون مادي حمدود حنتاج إىل  قلت له مسرتسلة:

غري مادي وأبدي. ميكن للع لم أن يدرس فق  األشريريياء اليت ميكن الشريريعور هبا أو 
لذلك ال ميكننا   ،رؤيتها، وهو ما يعين األشريياء ذات اخلصريائص الفيزيائية احملدودة

 لم املادي وحده. تفسري وجود الكون بالع   أبًدا
 احقائق الكون، وليسريريريريريريت تفسريريريريريريريً إن الطبيعة بكل قوانينها ما هي إال حقيقة من  

ا لوجود الصريريريريانع، بل كتشريريريريف من قوانني ليسريريريريت نفيً لسريريريريب  وجود الكون، وما ير 
 .ا خللق اهللهي بيانً 

ا من املال ويأيت يف  ع يف مؤسسة ادخار كل شهر مبلوً فعلى سبيل املثال، من يرود  
يقول له احملاس :  لهناية العام ليستلم املال الذي ادَّخره مع األرباح من املؤسسة 

إن قانون الضرب الذي استخدمناه يف حساب املبلغ هو الذي أوجد لك النقود.  
 هل هذا من املنطق يف شيء؟ 

ا، وم رين  يف الواقع بدون ما قام به الشخص من إيداع للنقود سريرييظل رصيده صفرً 
أن قوانيريرين الطبيعة هي اليت أوجريريدت الكون هو السَّفه بعينه.   ادعاء مث، فريريإن 

 من العدم.  شيً ا النظريريريات والقوانيريرين تصف مسريريار األمور بدقة لكنهريريا ال توجد 
قوانني احلركة تستطيع أن تصف مسريريار كريريرة السَّلة، لكن يد الالع  هي اليت  

القوانني حتتاج إىل موجود تؤثر فيه قوة حمددة، يف مكان     رك الكرة، وهكذا فإنحت
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ما وزمان  ما، وبدون هذه العناصر ال عمل  ذه القوانني، بل لن تكون موجودة  
 أصاًل. 

 لم:  يعطينا الدين ما ال يعطينا العِ 
ا، لكن ال يسريريتطيع هبذا الع لم لم املادي أن يصريرينع صريرياروخً بالع    اإلنسريريان  يسريريتطيع

مجال لوحة فنية مثاًل، وال تقدير قيمة األشريريريريريريريريريريريريريريياء، وال يرعرفنا اخلري أن حيكم على  
لم املادي نعلم أن الرصريريريريريريريريريريريرياصريريريريريريريريريريريرية تقتل، وال نعلم أنه من اخلطأ أن والشريريريريريريريريريريريرير. بالع  

 نستخدمها لقتل الوري.
ا  لم مصدرً كن أن يكون الع  ينشتني عامل الفيزياء الشهري:" ال مي يقول ألربت 

لم، لكننا ال نستطيع أن  أخالقية للع   اسسً ل خالق، ال شك أن هناك أر 
نتحدث عن أسس علمية ل خالق، لقد فشلت وستفشل كل احملاوالت  

 لم ومعادالته". إلخضاع األخالق لقوانني الع  
إن الربهان األخالقي لوجود  ويقول إميانويل كان  الفيلسوف األملاين الشهري: "

  اإلنسان و ري  جي  أن يركافأ اخل اإلنسان ألناإلله أقيم وفق ما تقتضيه العدالة، 
 ، وهذا لن حيدث إال يف ظل وجود مصدر أمسى حياس    الشرير جي  أن يعاقَ 

كل إنسان على ما فعل، كما أن الربهان قائم على وفق ما تقتضيه إمكانية اجلمع  
بني الفضيلة والسعادة، إذ ال ميكن اجلمع بينهما إال يف ظل وجود ما هو فوق  

امل بكل شيء والقادر على كل شيء، وهذا املصدر األمسى  الطبيعة، وهو الع
ثل اإلله"   .واملوجود ما فوق الطبيعة مير
ا، لكن يف اعتقادي، إن وجود حتقيق ا: حسنً وكان امللحد الروسي قد سأل  ددً 

 يتوهم بوجود اإلله لتحصيل هذه املنافع.  اإلنسان جعلتمنافع وراء فكرة اإلله 
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ح هو انعكاس األشريريريريعة الشريريريريمسريريريريية على ز : إذا كان قوس ققال امللحد مسريريريريرتسريريريريالً 
املطر، فمن اخلطريريأ القول: إن منفعتنريريا يف االسريريريريريريريريريريريريريريتمتريرياع مبنظر قوس قزح تريريدفعنريريا 
لالعتقرياد بوجود خريالق، فبرياكتشريريريريريريريريريريريريريريرياف الع لم لآلليرية اليت أظهرت ألوان قوس قزح 

 طعية وجود اخلالق.فقد نفى بالق
قلت له: إذا كنت تسريري يف الطريق وضرياع منك هاتفك احملمول، ووجدت كابينة 
هاتف عمومي وأردت االسريريريريتفادة منها واالتصريريريريال بزوجتك، هل اسريريريريتفادتك من 
وجود هذا ا اتف واكتشافك آللية عمله دليل على عدم وجود صانع أصاًل  ذا 

من حتقيق املنفعة  يقي وله صريريريريريريريريريانع؟ إن  ا اتف؟ أم أن ا اتف العمومي وجود حق
 لشيء بل يؤيده.صانع لال ينفي وجود الشيء 

لم لآللية اليت يف الواقع، إن استمتاع البشر مبنظر قوس قزح اجلميل واكتشاف الع  
 أظهرت القوس ال ينفي وجود خالق الشمس ومرنزل املطر.

لفعل تصريريريريرفات سريريريريي ة ا  اآلخرين، وال ميكن أن يدفع إنسريريريريانً ي  قال: امللحد ال يؤذ
 كما يفعل بعض املتدينني باسم الدين.

قلت له: يدعو الدين إىل األخالق احلميدة وجتن  األفعال السريريي ة، وبالتايل فإن 
السريريريريريريلوك السريريريريريرييي لبعض املسريريريريريريلمني يرجع إىل عادا م الثقافية أو جهلهم بدينهم 

يف العامل   وابتعادهم عن الدين الصريحيح. أمل تسريمع عن حماوالت إقامة الشرييوعية
 إنكارإن    إًذاكيف تقول    ،اليت تسريريريريببت مبقتل املاليني من املسريريريريلمني واملسريريريرييحيني

 لفعل تصرفات سي ة؟  هلإلله ال ميكن أن يدفع اإلنسان
يقول أحد الفالسريريفة الشريرييوعيني: "كنا نظن أنه ميكن أن نكون أفضريريل دون إله، 

 اإلنسريريريريانو م كنا  ط ني، لقد حطمنا اإلله  ك،  اإلنسريريريريان  إنسريريريريانيةوأن حنافظ على  
 ا".سويً 
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 قال: صفي يل اخلالق؟ 
 

غري   شيً ا قلت له: سوف أرعطيك مثااًل للتقري  فق ، صف يل أنت أوالً 
ين وزهنا باجلرامات، وطو ا بالسنتيمرتات وتركيبها  مادي مثل "الفكرة". أعط

 . 114الكيميائي ولوهنا وضوطها وشكلها وصور ا 
 ا غري  كن. قال: طبعً 

ا فإن علينا استخدام مصطلحات  ا ليس ماديً قلت له: إننا لكي نصف أمرً 
عن املصطلحات اليت نستخدمها يف دائرة   كبريًاا  وأوصاف أخرى ختتلف اختالفً 

 العلوم، فما بالك يف وصف خالق الكون وما حيتويه. 
قال: أنا أشريريريريعر أن فكرة اإلميان كقصريريريريص األطفال املسريريريريلية أو رؤى املنام اجلميلة 

 عن مهومه، ولكن ليس أكثر. اإلنسان ترسلياليت 
. اإلحلاد يشريريريريريريونهقلت له: هذه الرؤى اجلميلة أفضريريريريريريل من كابوس اإلحلاد الذي تع

كن مع خالقك الواحد ما هو إال إعالن فشريريريريريل صريريريريريريح يف التوصريريريريريل إىل احلقيقة.  
 يي املميت وال تربال. األحد احمل

يي وميريت حني يقرر عالج مريضريه أو يتخلى عنه، والقاتل حير   أيضرياقال: الطبي   
 حني يرتاجع عن قتل ضحيته فكأنه أحياها.

 فذكرت له هذه اآلية:
 ِ ْبَراِهُي َرّب ِ اذلَّ

ِ
ْذ قَاَل ا

ِ
ُ الُْمكْلَ ا آََتُه اَّللَّ ْبَراِهَي يِف َرب ِِه َأْن أ

ِ
ي َحاجَّ ا ِ َل اذلَّ

ِ
ِِي َويُِميُت  "َألَْم تََر ا ي َُيْ

ِق فَأِْت ِِبَ  ْمِس ِمْن الَْمْشِ َ يَأِْت ًِبلشَّ نَّ اَّللَّ
ِ
بَْراِهُي فَا

ِ
َت  قَاَل َأََّن ُأْحِِي َوُأِميُت قَاَل ا ا ِمْن الَْمْغِرِب فَُُبِ

اِلِمَي"  ُ َل َُّيِْدي الَْقْوَم الظَّ ي َكَفَر َواَّللَّ ِ  .   115اذلَّ
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قلريت لريه معقبرية: أتريدري مريا كريان عقرياب اهلل  ريذا الرجريل؟  لقريد أرسريريريريريريريريريريريريريريريل اهلل عليريه 
ا من أضريعف  لوقاته، وهي بعوضرية، دخلت يف أنفه ووصريلت لدماغه حىت  لوقً 

مهما أرويت من قوة وجربوت يبقى عاجزا عن محاية   اإلنسريان  أنمات، ليرثبت اهلل  
 نفسه من أصور  لوقات اهلل.

اسريريريريريريريريتطرد امللحد الروسريريريريريريريريي: لكن اخلالق كان عليه أن يأخذ رأيي قبل أن خيلقين! 
رب اخلالق شخص على   حياة هو ال يريد أن يعيشها؟كيف جير

أراد اهلل أن يريأخريذ رأي خلقريه يف اخللق فيرري  أن يتحقق وجودهم إذا قلريت لريه:  
املسريريريريريريريريألة هنا مسريريريريريريريريألة بدايًة. فكيف ميكن أن يكون للبشريريريريريريريرير رأي وهم يف العدم؟  

 ه و أكرب دليل على رضريريريريريريا يها  عل  هوخوفإن تعلق اإلنسريريريريريريان باحلياة    وجود وعدم.
  .هذه النعمةعن 
نعمة احلياة هي امتحان للبشريريريريريرير ليميز االنسريريريريريريان الطي  الراضريريريريريريي عن ربه عن ن  إ

االنسريريريريريريريريريريريريريان اخلبي  السريريريريريريريريريريريريرياخ  عليه. فحكمة رب العاملني من اخللق اقتضريريريريريريريريريريريريريت 
 الستخالص هؤالء الراضني عنه ليحوزوا على دار كرامته يف اآلخرة.

  اإلنسان بني مت عقد ميثاق  اإلنسان  خلقيف بداية   قال: أنت تقولني: إن
 وخالقه، حي  شهد له بالوحدانية والربوبية، لكنين ال أتذكر ذلك. 

ا عنك عند تعرضريريريريريك خلوف شريريريريريديد؟ قلت له: أال تنظر عيناك إىل السريريريريريماء رغمً 
 أال ترتفع يداك دون أن تدري لطل  العون من القوة اخلفية اليت يف السماء؟ 

فأنت   إًذاقلت له:    -وكنت قد بدأت أشريريريريعر بنربة حزن يف صريريريريوته    -قال: بلى.  
 اخلالق  تتذكر ولكن يف الضريريريريريريريريريريريريراء، فأنت يف الواقع مؤمن، ولكن عليك أن تتذكر

 تمل إميانك.كيف السراء والضراء لي
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كريان قريد فرياجريأين هريذا امللحريد الروسريريريريريريريريريريريريريريي حبركرية غريبرية عنريدمريا أخربتريه أنين سريريريريريريريريريريريريريريوف 
أذهري  إىل مكتيب وأرحضريريريريريريريريريريريريريرير لريه نسريريريريريريريريريريريريريريخرية من كتريايب املفهوم احلقيقي لإللريه لكي 

سريريريريريريريريريريريريريري لرية اليت ال زالريت يف ذهنريه، حيري  أنريه أجوبرية ل يف هريذا الكترياب عن يبحري   
ا النتهاء الوقت احملدد له لزيارة املسرد أخربين بضرورة موادرته املسرد حااًل نظرً 

ا لربنامج  مكت  السياحة الذي جاء عن طريقه، وقد كان املرشد  السياحي وفقً 
املسريريريريريريرد لكن يف زاوية بعيدة، وعندما ذهبت إلحضريريريريريريار الكتاب   ةينتظره يف قاع

وعريدت ثريانيريريًة، دخلريريت القريرياعرية ومل أجريد امللحريريد الروسريريريريريريريريريريريريريريي يف  املكريريان الريذي كنريا 
نتحدث فيه، فأخذت أحب  عنه يف كل مكان، وقد أخربين املرشريريريريريد أنه يف زاوية 

 ارود املسريريريريريلمني رافعً سريريريريري   أخرى، فنظرت حي  أشريريريريريار يل املرشريريريريريد، فوجدته قد أمت
وهو يبكي بشريدة، فأدهشريين املنظر، وقال يل املرشريد السريياحي السريرود  رأسريه من  
، كان قد سريريريألين أسريريري لة كثرية شريريرييً اماذا فعلت بالرجل؟ قلت له: مل أفعل    :مازًحا

، جًداتأثر  موقد أجبت عليها، فقال املرشريريريريريريريريد يل: إن الزائر أخربين يف غيابك أنه  
مل جيد أجوبة على أسريريريريري لة كثرية تدور يف   ا، لكنهوأنه لطاملا أح َّ أن يكون مؤمنً 

 ،ذهنه، واآلن وجدها، فقلت للمرشريريريريريريريريريريد: احلمد هلل، هذا من فضريريريريريريريريريريل اهلل وتوفيقه 
، وهو يبح  عن احلقيقة، اكثري   اواهلل يعلم علم اليقني أن هذا الشريريخص فيه خريً 

 ر له الطريق إىل هذا املكان. و ذا فقد َيسَّ 
 :116ةالغائي  ة ة الفاعلة والعل  العل  

 ربريريع.  أ  ا مثاًل(، ع لالً رمحه اهلل أن لكل موجود وكتابً   يصف أبو حامد الوزايل
 ة املادية: وهي األصباب والريريورق الذي صرنع منها الكتاب.  الع لَّ 
 ل عليها الكتريرياب.  ة الظاهريريرة: وهريريي ا ي ة اليت شركَّ الع لَّ 
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 ة الفاعلة: هي املؤلف، صانع الورق وعامل الطباعريرية.  الع لَّ 
 ة الوائية: وهي الوريريرض الذي من أجله َكت  الكات  الكتريرياب.  الع لَّ 

رب  ولقد جتاهل امللحدون الع لَّ    ة الوائية باعتبارها خارج نطاق العلم، ألنه لن خير
م، وصريريار على  بالواية من الصنعة إال صانعها، واعتبريريروا التصديق هبا ضد العل

 اجلميع التصديق بأن الكون وما فيه ال غاية من ورائه. 
من نشريرياطات وما جيري يف الكون من   اإلنسان به كل ما يقوم   أنيف الواقع، 

أحداث جيمع بني اآللية والوائية، فنحن على سبيل املثال، نتناول كوب املاء  
الطائرة ب لية الركوب    بأيدينا ب لية احلمل لنشرب ونروي ظمأنا، وكذلك نستخدم 

 .117للوصول إىل مكان  معني 
 .: إن االعرتاف بوجود اخلالق يعطريل العقل واملنطقيوًماملحد  يل  قال

قلت له: إن دور العقل هو احلكم على األمور والتصريريريريريريريريريريريريديق عليها، فعرز العقل 
مثاًل، ال يلوي دوره، بل يعطي الفرصريريريريريرية   اإلنسريريريريريريان  وجودعن التوصريريريريريريل للواية من  

للريدين ليخربه مبريا عرز عن إدراكريه، فيخربه الريدين عن خريالقريه ومصريريريريريريريريريريريريريريريدر وجوده 
هذه املعلومات،   والواية من وجوده، فيقوم هو بالفهم واحلكم والتصريريريريريريريريريريريريريريديق على
 .فبذلريريك يكون االعرتاف بوجود اخلالق مل يعطريل العقل وال املنطق

  :يف قصة حي بن يقظان يقول ابن طفيل
إن العقل يستطيع مبا لديه من األفكار الفطرية األوىل أن يردرك احلق فيما يتعلق "

لوجود برياملبرياد  األوىل، ويريدرك منهريا وجود اهلل، وأمريا مريا وراء ذلريك من أسريريريريريريريريريريريريريريرار ا
واخللق واخلريريريالق احملروبريريرية عنريريريا حبررريريري  الويريريري ، فهو أعرز من أن يريريريدرك كرنههريريريا 

ك غايات األشريريريريياء، وحنن نرى أن العقل قادر على وأحقيتها؛ ألن احلواس ال تردر  
 

 .2013طبعة اْل زهر نومفُب/ديسمُب   وُه اَل حلاد. دكتور معرو رشيف. كتابف من بتَص مقتبس  117



 

 
 
 

103 

إدراك القوانني واسريتنبان الكليات والوعي بالعلل لو أنه حترر من ضريوون املكابرة 
عقل فعله هو الوصريريريريول للتفاصريريريرييل واجلزئيات والعناد اإلحلادي، وما ال يسريريريريتطيع ال

ا اليت يريريأيت هبريريا الريريدين، وترعترب حقريريائق الريريدرجريرية الثريريانيريرية، ومن املفروض أن ترقبريريل تبعريً 
وإن كان قادرًا على إدراك وجود اهلل، فهو   أيًضاللحقائق الكربى، كما أن العقل  

اإلصريريريريريرار كرنه اهلل، وال أعتقد أنه من البح  العلمي يف شريريريريرييء  عاجز عن إدراك
ءم  " ،كرنريريريه اهلل على البحريريري  يف وهريريريذا ليس ألنريريريه ال يريريريدَرك . 118 " لَيس ََكثل ََشْ

باحلواس فحسريريريريريريري ، بل ألنه ال يوجد عامل  طبيعة يسريريريريريريريتطيع أن يعرف كل شريريريريريريرييء 
كرنه ذات اهلل، فهل  عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصريريريريريريريريريها، فضريريريريريريريريرياًل عن أن يعرف

ك كيف يف يعرف، وال يريدر  الريذي ال يعرف املريادة، وال يعرف ك  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريان  يرجو
 ك حقيقة اهلل".ك، أن يدر  يدر  

لم املادي إىل أن جهاز  ل الع  لقد توصَّ  ، أنه قال:يوًماوأتذكر هنا تعليق مللحد 
 ، والسب : اإلنسان احلاسوب يشبه عقل

 .أواًل: كل املاديات ذات األشكال والن ظم ميكن تقليدها 
 .ثانياً: املع عبارة عن مادة ونظام

 .املع ميكن تقليده إًذا ثالثاً: 
   املع هو حاسوب.  إًذارابعاً:  

قلت له: أنت كمن يقول إن جهاز احلاسوب يردرك ما حيتوي من معلومات! أو 
كمن يقول إن جهرياز التلفرياز يريردرك مريا يَعرض من برامج، إن الفريارق بينهمريا هو 

 .ا يفعلوره مبوشع اإلنسان إدراك عقل
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   ن:  لعبادة رب الكو من عبادة الكون 
إن من مظرياهر النزاع الريذي قريام بني الريدين والعلم املريادي يف بالد اليونريان القريدميرية 

أعاق التطور العلمي بسريريريب  مت الشريريريرائع اليونانية دراسريريرية علم الفلك،  ا  أن حرَّ 
ولقد عرَّل فشريريريريريريريل نظام دول املدائن يف اليونان القدمية عبادة موجودات الكون.  

دمي؛ ذلريريريك لتزايريريريد اليقني لريريريديهم بريريريأن   ريريرية املريريريدينريريرية عريريرياجزة عن تريريريدهور الريريريدين القريريري 
محريايتهم، فتزعزع إميريان النرياس هبريذه اآل رية واختل  أهلهريا بريالترريار األجريانري  الريذين 

وقد بقيت أسريريريريريريرياطري اآل ة احمللية   ،بدورهم نشريريريريريريريروا الشريريريريريريريكوك واللهو بني املواطنني
ذَّج من سريريريري  اخلرافات واألوهام،   ان املدن، وانتشريريريريرتكالقدمية بني الفالحني والسريريريرير

مل يتقريريدم العلم يف اليونريان يف الوقريريت الريريذي بلغ فيريريه العلم املريريادي أوجريريه، وبريريذلريريك 
القدمي إال بعد أن توقف بعض مفكريه عن تقديس موجودات الكون. لكريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرين 
اخلطأ الفادح الذي وقعوا فيه هو عندما اعتربوا أن اإلحلاد ضريروري ملمارسرية الع لم 

 احلقيقي.
إبراهيم عليه السالم يف القر ن تعلمنا أن التخلي عن عبادة موجودات  قصة و 

 .119الكون ال تعين دحض وجود خالق للكون؛ بل هي دعوة لعبادة رب الكون 
 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن الُْموِقِنَي )  ْبَراِهَي َملَُكوَت السَّ
ِ
ِِلَ نُرِي ا ا َجنَّ عَلَْيهِ  ( 75"َوَكَذَٰ   فَلَمَّ

َذا َرّب ِ    اللَّْيُل َرَأٰى َكْوَكًبا    َُٰ ا َأفََل قَاَل ََل ُأِحبُّ اْْلآِفِلَي)   قَاَل َه ا َرَأى الَْقَمَر ًَبِزغًا قَاَل   ( 76فَلَمَّ فَلَمَّ

َذا َرّب ِ    َُٰ ال َِي)  َه َّْم َُّيِْدِن َرّب ِ َْلَُكونَنَّ ِمَن الَْقْوِم الضَّ ا َأفََل قَاَل لَِِئ ل ْمَس  فَ  ( 77فَلَمَّ ا َرَأى الشَّ لَمَّ

َذا َأْكَُبُ    َُٰ َذا َرّب ِ َه َُٰ ا تُْشُِكوَن)  ًَبِزغًَة قَاَل َه مَّ ن ِ بَرِيءم م ِ
ِ
ا َأفَلَْت قَاَل ََي قَْوِم ا ُت   ( 78فَلَمَّ ْ ن ِ َوْجَّ

ِ
ا

َماَواِت َواْْلَْرَض َحِنيًفا    ي فََطَر السَّ ِ ييَ ِلَّلَّ  .  120َوَما َأََّن ِمَن الُْمْشِِكَي"   َوْْجِ
 

 

 
 .2013طبعة اْل زهر نومفُب/ديسمُب   كتاب وُه اَل حلاد. دكتور معرو رشيف.مقتبس بتَصف من  119
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 لماذا تخل فنا؟ 
وكان دين   ،إن احلضريريريريريريريريريريريريارة اإلسريريريريريريريريريريريريالمية قد جنحت يف إظهار حرية العقل والفكر

اإلسريريريالم نفسريريريه مسريريريؤواًل، ليس فق  عن إنشريريرياء حضريريريارة عاملية شريريريارك فيها أناس 
ا يف تطوير احليريرياة الفكريريرية ا رئيسريريريريريريريريريريريريريريريريً من خلفيريريات عرقيريرية  تلفريرية، لكنريريه لعريري  دورً 

والثقريافيرية على نطرياق مل يسريريريريريريريريريريريريريريبق لريه مثيريل من قبريل. منريذ حوايل مثريا ريائرية عريام كريانريت 
 ؟إًذاة الرئيسة يف العامل، فلماذا ختلفنا اآلن اللوة العربية هي اللوة الفكرية والعلمي

يف حوار يل مع صديقة مسلمة كانت ابنتها قد رسبت يف امتحان الثانوية العامة،  
مع مرض أم   تزامًناالبنت معروفة بإمها ا يف الدراسة وعدم جديتها، وكان ذلك 

ركم عملها ال تستطيع البقاء مع وال د ا يف  صديقيت الشديد، وكانت صديقيت حب 
املنزل لرعاية شؤوهنا، وكان رسوب البنت يستدعي إعادة دراسة مناهج السنة  

فرصة ألن تكون برفقة جد ا هذه املدة،   بالطبعالدراسية من املنزل، فكانت 
 نه لن يتسنَّ  ا االلتحاق باجلامعة هذا العام. أ حي  

دث الناس بأن اهلل قد تسب  يف   سوب  ر كنت قد تفاجأت أن صديقيت بدأت حتر
 ابنتها لتتمكن من اجللوس مع أمها ورعايتها.  

 قلت  ا: عري ! اهلل الذي قد تسب  يف رسوب ابنتك أم إمها ا يف دراستها؟  
مع مرض   تزامًناقالت: أما رأيت  هذا التيسري والتوقيت املناس  لرسوب بنيت 

 أمي؟ 
ُّك أ حدا"  قلت  ا:  ، اهلل  121"وَل يَظَِل َرب ، اهلل لن يظلم ابنتك  ليوفر سبل الراحة لك 

لة ولن تنرح يف االختبار، لكنه مل جيربها على  َعلم بعلمه املسبق أن ابنتك مهم  
 ا أخرى لرعاية أمك. أ اهلل أسبابً بنتك متفوقة  يَّ االرسوب، ولو كانت 

 
 (.49)الكهف: 121
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من القصص اليت رو ا يل أمي عند صوري وال أدري ما   ة وتذكرت حينها قص
 كثري من احلقيقة. المصدرها، ولكن فيها 

والقصة تقول: أنه يف بالد األندلس عندما كانت البالد حتت حكم اإلسالم،  
ا إليها ليأتيه بأخبار اجليوش  وأراد أحد احلكام الظلمة أن حيتلها، فأرسل جاسوسً 

يف طرف   صوريًا بالد االندلس، وجد طفاًل  ومدى استعدادهم، فما أن دخل 
على ضرب عصفورين بسهم واحد،    اعتاداملدينة جيلس حتت شررة ويبكي ألنه  
ا بسهم واحد، وكان قد اعترب هذا  ا واحدً واليوم مل يستطع أن يضرب إال عصفورً 

اإلخفاق بسب  ذن  قد اقرتفه، فقال اجلاسوس يف نفسه: إذا كان هؤالء هم  
بكبارهم، فرجع من طرف املدينة إيل احلاكم وقال له: ال طاقه   أطفا م فكيف 

لك هبؤالء، ولكن انتظر حىت تدخل عليهم املعاصي والذنوب لتتمكن من دخول  
 تلك البالد. 

 

ََّما …"  ن
ِ
َّهُمُ   ا ل ْيَطانُ   اْسََتَ ُبوا   َما   ِبَبْعِر   الش َّ  . 122" …َكس َ

االشريريرياهد هنا، أننا ال نتخلف باملعاصريريريي فق ، ولكن نتخلف   بعدم اعرتافنا   أيضريريريً
فاالنتصريريريريريريار على األعداء والنراح يف احلياة ال بد أن يسريريريريريريبقه   ،بتقصريريريريريريرينا وذنوبنا

، حرسريرين عاصريريياالنتصريريار على النفس و اهد ا على: تقوية اإلميان، البعد عن امل
ا، االعرتاف بريريريالريريريذنريريري  وجتريريريديريريريد التوبريريرية دائمريريريً الظن بريريرياهلل، األخريريريذ بريريرياألسريريريريريريريريريريريريريريبريريرياب، 

 ويتحقق املراد. النصر ليأيت
َها، نري  اَبك باَلء ق   إ الَّ م  اد هنا،   يقول ابن القيم: "احذر نَفسريريريريريريريريريريريك َفَما َأصريريريريريريريريريريريَ َواَل  ر

ا أكرمهريريريريا من مل يرهنهريريريريا، ه مريريريريَ ذ ريريريريا، َواَل جربهريريريريا من مل  َوال فَواللريريريريَّ أعزهريريريريا من مل يريريريرير
 

 (.155 معران: )أآل  122
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و فهاَواَل أراحها  ،  َيكسريريريريريريريريريريريريريريرها َواَل فر حها من مل ،  َمن مل يرتعبها، َواَل أم نها َمن مل خير
زهنا  ." حير

لم والدين كقضريريريية، مل يظهر ما يرسريريريمى بالنزاع بني الع    ن يف احلضريريريارة اإلسريريريالميةإ
بل قد اعترب بعض علماء الطبيعة والفلك والرياضريريريريريريريرييات املسريريريريريريريريلمني أنفسريريريريريريريريهم يف 

 عبادة هلل تعاىل.
بريالعلوم واملعريريارف عنريريدمريا ترك املعتقريريدات اخلرياط ريرية، واليت كريانريت لقريريد تقريريدم الورب 

ه لديهم، ولذلك جنح عندما ترك هذه البدع وبدأ تقوم على أسريريريرياس الدين املشريريريريوَّ 
باألخذ بأسريريريريريريريريلوب العلم واملنطق، وترك اخلوض يف الويبيات املسريريريريريريريريتقاة من أفكار 

القيم  رجريريال الريريدين، ومع توج ههم للعلم بطريقريرية سريريريريريريريريريريريريريريليمريرية كريريانوا قريريد خسريريريريريريريريريريريريريريروا
 .واألخالق والواية من وجودهم بتواضيهم عن اعتناق الدين الصحيح

لكن عند العرب كان الوضع على النقيض، فقد ختلَّف العرب عندما تركوا الدين 
الصريريريحيح وتوجهوا للعلم بأسريريريلوب خاطي، عندما جروا وراء األسريريريلوب الوريب يف 

وإذا ما رغبنا يف اسريريريريريرتجاع أ اد املاضريريريريريي، فال بد من   التفكري والتقليد األعمى. 
عندنا صريريريريريريريريريحيح ومعتقداته   وإعادة ترتي  األولويات، فالدين  تصريريريريريريريريريوي  الوضريريريريريريريريريع

فز على الع    ،سريليمة لم بأسريلوب روحي، عقلي ومنطقي، ويرفض البدع وحي  وحير
واخلرافات، فاألسريريرياس عندنا موجود وال ينقصريريريه إال البنيان، إلعادة بناء احلضريريريارة 

  من جديد.
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مين القيِّ دال  

 

 : ذين آمنوا أشد حبًّا هلل وال
املميزة يف هونغ كونغ، وجريريدنريريا النريرياس تتهريريافريريت على رة لنريريا ملعَلم من املعريريامل ايف زيريري 

ما كان يدور يف خاطري كيف   دائًماالصريريريريريريريالة لتمثال بوذا وتقري  القربات له، و 
خص الشريريريريريريريري وعىن بذلك    ،غواتاما اسريريريريريريريريتخدم كلمة "بوذا" بسريريريريريريريريياق كلمة "نيب "أن  

أنريريا مل أكن أول بوذا  "نويره بريريالوحي اإل ي. وكريريان قريريد قريريال ألتبريرياعريريه:تالريريذي يتم 
يلرأ إىل القوة   فإنه  البوذي خبوف شريريريريريديد  يشريريريريريعر، وعندما  "ن أكون  خر بوذالو 

ووس  االزدحام الشديد واألفكار اليت تدور   .123"اليت يف السماء لطل  اإلغاثة
يف خلدي عن اعتقادات هذه الشريريريريريريريعوب، مسعت زوجي يقول بصريريريريريريريوت واضريريريريريريريح 

فنحن حماطون وقلت له: أخفض صريريوتك  ابتسريريمت    .ا: ال إله إال اهللوعايل نسريريبيً 
بالناس، قال يل: صريريريريريريدقيين ال أسريريريريريريتطيع اخفاض صريريريريريريويت، ال أسريريريريريريتطيع أن أمتالك 

فقلت يف نفسي سبحان من َجَبَل القلوب السليمة على ذ كره، وتذكرت   نفسي.
اِس َمنْ " اآليريرية الكرميريرية: َداًدا  َوِمَن النَُّ ُْ ِ َأن ُذ ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِ َوا يَتَّخُِ ب ِ اَّللَّ بُّوََّنُْم َكُحُ آَمنُوا َُيِ يَن أ ِ ذلَّ

 ِ  كثريًا.وسرعدت   ، 124"َأَشدُّ ُحبُا َّلِلَّ
 
 

 

للمبارك: من يعلمنا عندما تذهب؟  فرد املبارك: لست أ ول بوذا جاء ا ل   ( "قال أ َّنندا218- 217)ا جنيل بوذا  صفحة  123

 اْل رض ولن أ كون اْل خي. يف الوقت املناسب سوف يظهر بوذا أآخر يف العامل ".
 (.165)البقرة:  124
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 ي م: أَمي أال تعبدوا إال إياه ذل  الدين القَ 
إن بريريريريالنظر إىل الثقريريريريافريريريريات واحلضريريريريريريريريريريريريريريريريريريارات املختلفريريريرية ل مم، واختالف اللوريريريريات 
واملعتقدات للشعوب، جند أنه يوجد قواسم مشرتكة فيما يتعلق بالقيم واألخالق 

فالشريريريعوب  وحتدياتنا وطموحاتنا.    مشريريرياكلناكثريًا  كما تتشريريريابه    ،يةاإلنسريريريان  واملعاين
ية، بل وأيضريريريريريريريريا يف اخللفية اإلنسريريريريريريريريان  الق يم واألخالق واملعاينال تتشريريريريريريريريارك فق  يف  

ا نلتقي يف  دم وال بد أن  دم كان فنحن مجيعً   ،التارخيية وأصريريريريريريريول الدين والعقيدة
 لديانات واملعتقدات جاءت من البشر.له دين ومعتقد واحد. وإن اختالف ا

ف أن غالبية األمم اليت لديها شريريريريريريريريريريريريري وب، نكتالشريريريريريريريريريريريريريعوبإمعان النظر يف معتقدات  
موروث ديين ولريديهريا رموز دينيرية  تلفرية ال تزال تؤمن بوجود خريالق للكون وتلرريأ 

هذه الديانات واملعتقدات  ا أصريول تارخيية نابعة   أن ا يؤكد    ،إليه عند الشريدائد
عوب احلالية من تراث ديين الشريري وأن ما لدى  حيحة.  صريري  من ديانة أصريريلية واحدة

 وأن هنرياك  ،على مبريدأ التوحيريد واإلميريان بريإلريه واحريد والتفرد بعبريادتريه هحيوي بريداخلري 
ع أن جذورها وأصريريريريو ا ترج   إىل يانات والكت  تشريريريريريالدواهد يف هذه شريريريري دالئل و 

  عقيدة التوحيد.ىلإ
أتذكر عندما كان ابين يقضريريي وقت االجازة السريرينوية يف العمل التطوعي يف  ال 

، أنه يوًماا يف كلية ا ندسة  نذاك. كان قد أخربين  الدعوة إىل اهلل، وقد كان طالبً 
 ا ندوسريريريريريريي  يف أثناء حواره مع شريريريريريريريخص من الديانة ا ندوسريريريريريريريية قد لفت نظره أن

يؤمن بإله واحد أحد، لكنه يلرأ بالتوسريريريريريريريل لوري اهلل، حي  قال له ا ندوسريريريريريريريي: 
من ذه ،   إ ًان لديه املال يشريريريريريريريريريرتي  فمحنن نشريريريريريريريريريرتي   تنا حسريريريريريريريريري  إمكانيتنا،  

: وعند حدوث سريريريريريريريألهمن خشريريريريريريري ، فتعر  ابين من قوله و   إ ًاوالفقري يشريريريريريريريرتي  
ن؟ قريريال: نلرريريأ إىل خلريريل يف الطريريائرة وتريريدركون أنكم هريريالكون ال حمريريالريرية مريرياذا تفعلو 
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ويف ملاذا ال تلرؤوا له كل يوم    إًذااإلله الواحد الذي يف السريريريريريريريريريماء. فقال له ابين:  
 لتتوحد قلوبكم ملا فيه خريكم.كل وقت 

، عندما قال نيقصريريريريرية عمران بن حرصريريريريريَ تذكرت حني انتهى ابين من سريريريريريرد القصريريريريرية  
ي ُك تعبد اليوم  لم ألبيه:سريريري النيب صريريريلى اهلل عليه و  لهًا" َي ُحصَُ سُ تةم   ؟ قال اْل ب: سُ بعةم ا 

امء. ُقال   َُُّ غبُتك ورهبُتك؟ ُقال: اذلي يف ر  الكرمي: ُفأ ُّيم تَُعد لالنأيف اْل رض وواُحدم يف السُُُ

امء.  .125"  فأ سَل احلصيفقال َل النأ: فاترك اذلين يف اْل رض واعبد اذلين يف السامء السَّ

 ففرحت وقلت البين: سبحان الذي هداك  ذا اجلواب. 
َذا " 

ِ
َ   َدَعُوا   الُْفكْلِ   يِف   َرِكُبوا   فَا ينَ   ََلُ   ُمْخِلِصيَ   اَّللَّ ِ ا   ادل  َل   جَنَّاُهُْ   فَلَمَّ

ِ
َذا   الَُْب ِ   ا

ِ
 126    " يُْشُِكونَ   ُهُْ   ا

 

   ِ َلَّ َّلِلَّ
ِ
ِن الُْحُْكُ ا

ِ
ُه     "... ا َيَّ

ِ
َلَّ ا

ِ
ِكنَّ َأْكََثَ النَّاِس ََل    َأَمَر َأَلَّ تَْعُبُدوا ا َُٰ َ ُ َول يُن الَْقي ِ ِ ِِلَ ادل  َذَٰ

   . 127" يَْعلَُمونَ 
ولن أنسريريريريى إجابة زائرة هندوسريريريريية عندما سريريريريألتها عن خوفها الشريريريريديد مين عندما 

مها عن املفهوم احلقيقي لإلله، قالت: أنا أخاف أن أناقشريريريريريريريريريريك ألنك  لكنت أك
فاإلله قد يأيت بصريريريريريريورة إنسريريريريريريان   ،قد تكوين أنت  اهلل، حي  لديك  كثري من العلم

  ون قد أتى يف صورتك.كا، وقد يا معينً أو رمبا حيوان ليعلمنا درسً 
إجابتها، واحلزن على حينها شريريريعرت مبشريريرياعر  تلطة بني الرغبة يف الضريريريحك من  
 حا ا، والتعر  من احلال اليت وصل إليها هؤالء الناس.

قلت  ا: عري  أمرك، أنا ال أسريريريريتطيع أن أختيل أيب أو زوجي يف صريريريريورة حيوان 
التصريريريريريريريريور لإلله اخلالق، تعاىل اهلل عن ذلك  أو أي  لوق  خر، كيف تقبلني هذا

 .كبريًا  علًوا

 
ُمذي(.)125  أ خرجه ال
 (.65)العنكبوت:  126
 (.40)يوسف:  127
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،   وأتذكر هنا قصة زائر هندوسي كان  قد جاء برفقة ابنته وزوجها املسلَمني 
ا لسماع خرب قبول والدها العتناق اإلسالم ال زالت يف  ودموع ابنته شوقً 

 ذاكريت.  
ؤال يدور يف سريريري ا مين العتناق اإلسريريريالم عندما أجبته عن  كان فعاًل قد قبل عرضريريريً 

ا سريريريريوف ذهنه، قال: أنا مقتنع باإلسريريريريالم، ولكن أشريريريريعر أنين حني أرصريريريريبح مسريريريريلمً 
ن تصريريريريريريريريريريريريريريريف هريريذا فيريريه كثري من قلريرية االحرتام لوالريريدي  وعريريدم الوفريرياء  مريريا بعريريد يكو 

 مو ما.
وَّ  رك وكرَّمك وأعطاك املال قلت له: وهل نسريريرييت حق خالقك الذي خلقك وصريريريَ

رتمي سريريريريريريريريريريريري ، هل كنت  اورقلي  البحر  يف  نفسريريريريريريريريريريريرييهماب  ياوالولد؟ إن كان أبواك قد ألق
كان ألبويك الفرصريريريريريريريرية بنفسريريريريريريريريك؟ مسريريريريريريريريتقبلك مع خالقك وليس مع أبويك. ولو  

 ك باإلسالم.اللعودة للحياة لنصح
رورة اإلميان باليوم اآلخر وترك ضريريريريريريريريريري   على  بالشريريريريريريريريريريهادةوكنت قد أكدت قبل نطقه  

 .عقيدة تناسريريريريريريريريريع األرواح، وهذه من النقان األسريريريريريريريريرياسريريريريريريريريريية اليت جي  الرتكيز عليها 
 .ب السألين عن سوكان قد 
ن تالميريذهريا أن يركمريل هريل تقبريل إدارة أي مريدرسريريريريريريريريريريريريريريرية أو جريامعرية ألي  مقلريت لريه:  

 ا عنه االختبار عند انتهاء الوقت احملدد؟ احلياة هي ورقة اختبارك.أحدً 
 لنا أنه من بنيَّ إننا لو تأملنا االنسريريريريريريرام املوجود بني أجسريريريريريرياد البشريريريريريرير وأرواحهم لتَ 

غري املمكن جعل هذه األرواح تسكن يف أجساد احليوانات وال ميكن  ا الترول 
 ز اهللواحلشريريريريريرات وتناسريريريريريع األرواح( وال حىت يف أشريريريريريخاص.  لقد َميَّ بني النباتات  

له وكرَّمه ورَ   اإلنسريريريريان أنه شريريريري فع من  بالعقل واملعرفة وجعله خليفة يف األرض، وفضريريريريَّ
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على كثري من اخلالئق. ومن عريدل اخلريالق وجود يوم القيريامرية واحلسريريريريريريريريريريريريريريرياب واجلنرية 
 زن يف هذا اليوم.ي ة سوف تقاس وترو سكل األعمال الصاحلة والألن  والنار، 

ا يََرهُ مفَ   "  ٍة َخْيً ا يََرُه "  ( 7)  ْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ ٍة رَشُ  .  128َوَمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
ومن القصريريريريريريريريص اجلميلة اليت رواها لنا أحد شريريريريريريريرييوخنا األفاضريريريريريريريريل يف  ال الدعوة، 

عن شريريريريريريريريخص من الديانة ا ندوسريريريريريريريريية والذي كان قد سريريريريريريريريافر ألول مرة يف كانت  
الشريريخصريريية،   متعتهحياته، وكان قد وضريريع إ هر الصريريوري يف حقيبة السريريفر مع باقي أ

المات تعوعندما وصريريريريريريريلت الطائرة إىل وجهتها ضريريريريريريرياعت احلقيبة، وذه  إىل اسريريريريريريري 
ألوه عن حمتويات احلقيبة خرل أن خيربهم سريريريريريريريريريريريري ، وعندما  ااملطار ليربلغ عن فقداهن

أن إ ريهر داخريل احلقيبرية، وقريد كريان هريذا املوقف احملر ج نقطرية انطالق لريه للبحري  عن 
ياته من عبادة ما ال ينفع وال يضريريريريريريرير من احلقيقة وإدراك فداحة ما ارتكبه طول ح

وعندها أيقن أن فقدانه للحقيبة يف ذلك   .امل ل إىل اإلسالم  به  دون اهلل. وانتهى
 اليوم كان من حرسن حظه وليس كما ظن يف البداية. 

 : واحد وإلهكم إلهٌ 
أرسريريل رب العاملني الرسريريل،  -منذ عهد  دم    -على األرض   اإلنسريريان  منذ ظهور

اا وتقوى يف قومريريريريه ليكون كثر الرجريريريريال ورعريريريريً وكريريريريان خيتريريريريار أ ا بينهم، وحكمريريريريً  نبيريريريريً
ولتذكريهم بإخالص العبودية هلل وحده. وكلما قام الناس بتحريف رسريريريالة األنبياء 

ا جديدً   نبًياليم وعبدوا غريه، كان اهلل يررسريريريريريريريل  سريريريريريريري الطريق ال السريريريريريريريابقني وحادوا عن
 حيح وتوجيههم مرًة أخرى لعبادته وحده.الصليقود الناس ويعيدهم إىل الطريق 

أرسريريريريريريريريريل اخلالق رسريريريريريريريريريالة واحدة إىل مجيع األمم وطريق واحد للخالص، عبارة عن 
كان وجود النيب  رسريالة واضريحة بسرييطة وهي: اإلميان بإله واحد، وعبادته وحده.
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 م وسرييلة احلصريول على   توضريحعه و يف قومه مبثابة املشريكاة اليت تنري الطريق ألتبا
اخلالص، وذلريك برياتبرياع تعرياليم هريذا النيب وأفعريالريه بعبريادة اخلريالق وحريده، وليس كمريا 

أن جيعلوا نبيهم وسريريريريريريريريريريريريريريي  أو إلريريريه للتقرب لرب العريريرياملني من  يفهم البعض خطريريريأً 
 خالله.

كما أن العديد من األنبياء والرسل الذين أرسلهم اهلل ل مم املختلفة ذركرت  
عيسى، موسى، إبراهيم، نوح، داود،  املسيح م يف القر ن الكرمي ومثل أمسائه

سليمان، إمساعيل، إسحق ويوسف، إخل....(، هناك  خرون مل يرذكروا. فإن  
احتمالية كون بعض الرموز الدينية يف ا ندوسية والبوذية ومثل راما، كريشنا،  

فكرة غري مستبعدة، غري أن هذه    هي   اهللونوا أنبياء أرسلهم  كوغواتاما بوذا( أن ي
وبينما تتذرَّع بعض الشعوب بأن   . الشعوب استخدمت هذه الرموز للشرك باهلل

  القر ن الكرمي ، فيأيت  للعرب   النيب حممد  كما أرسل   نبًيااهلل مل يبع  فيهم رسواًل وال  
 ؤكد عكس ذلك يف قوله تعاىل: لي
ْص عَلَْيَك  " َّْم نَْقصُُُ ن ل نَا عَلَْيَك َوِمَْنُم مَّ صُُْ َُُ ن قَص ن قَْبكِلَ ِمَْنُم مَّ ًًل م ِ لْنَا ُرسُُُ َوَما ََكَن   َولََقْد َأْرسَُُ

  ِ ْذِن اَّللَّ
ِ
َلَّ ًِب

ِ
آيٍَة ا وٍل َأن يَأِْتَ ِبأ َ ُهنَاِِلَ الُْمْبِطلُونَ   ِلَرسُُُ ِ َوَخِسُُِ َ ًِبلَْحق  ِ قُِضُُِ َذا َجاَء َأْمُر اَّللَّ

ِ
" فَا

129 . 

 : تعاىل  وقوله
ِ بَِشًيا َونَِذيًرا    َّنَّ َأْرَسلْنَاَك ًِبلَْحق 

ِ
"   "ا َلَّ َخًَل ِفْيَا نَِذيرم

ِ
ٍة ا ْن ُأمَّ ن م ِ

ِ
 .  130َوا

 
 (.78)غافر:  129
 (.24)فاطر:  130
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وبساطته، فمصطلح اإلسالم غري مرتب   ى عظمة اإلسالم يف مشوليته وهنا تترلَّ 
بأي شخص أو مكان أو مجاعة خاصة، ولكنه يعكس العالقة مع رب  

 العاملني. 
 يوًما  أذكر هنا قصريريريريريريريريريريرية ملدرس اللوة الفرنسريريريريريريريريريريريية الكاثوليكي يف أفريقيا، أنه قال يل

قال: أنا حي     -قد كنت املسريريريريريريريريلمة الوحيدة بينهمو   -أمام الطالب يف الفصريريريريريريريريل
 أح  اإلسالم.

 له: ملاذا؟  قلت
ا، ويصلون باجتاه  ا واحدً ا مقدسً ، ولديهم كتابً اواحدً  إ ًا قال: املسلمون يعبدون 

 هبذا الدين.  جًدافأنا معر   ،واحد
حينها بفرحة كبرية وفخر هبذا الدين العظيم، وكانت هذه اللحظة نقطة   شريريريريريعرت

عرض اإلسريريريريريريريريالم، لليمة  السريريريريريريريري انطالق يل لتكريس وقيت وجهدي لدراسريريريريريريريرية الطريقة  
وتويري أسريريريريريريريريريريريريريريلوب احلوار الدارج بني الدعاة، والذي يرنف ر من اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم أكثر  ا 

يرعَرض بطريقة معقدة ب إليه. فاإلسريريريريالم دين الفطرة، بسريريريريي  ومفهوم، ولكن  يرقر  
اإلسريريريريريريريريريريريريالم سريريريريريريريريريريريريلعة جيدة   أنوتكاد تكون خاط ة. وقد أعربين قول مسعته مرة:  

 ولكن املسوق  ا فاشل. 
يف زيريريريارة لزائر أرجنتيين ملركزنريريريا فريريرياجريريريأين بقولريريريه: أنريريريا معي  س دقريريريائق فق  هنريريريا، 
وأريد أن أعرف بثالث دقائق فق  ما هو الفرق بني النصريريريريريريريراين واملسريريريريريريريلم قبل أن 

 أخرج ألمتكن بباقي الوقت من التقان بعض الصور للمسرد.
لكنين واحرتت لوهلة،    الدقائق الثالث،أن أقول هبذه    قلت يف نفسي: ماذا عليَّ 

شريريريريريريريريعرت بقوة مفاج ة للرد عليه بسريريريريريريريريرعة وقلت له: هل لديكم يف األرجنتني من 
قال: أنا سريريريريرة نصريريريريرانية وتعمَّد، وعندما كرب  من نشريريريريأ يف أر   واملسريريريرييحيني(  النصريريريريارى
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اهلل له ولد، وهو بالنسريريريريريريريريبة يل واحد أحد واملسريريريريريريريرييح هو نيب  فق ،   بأنغري مقتنع  
 وأنا أجلأ إىل اهلل يف الدعاء مباشرًة وال أجلأ إىل املسيح؟

 قال يل: نعم، هناك الكثري وأنا واحد منهم. 
 أنت مسلم دون أن تدري.    إًذاقلت له:  

 فأنا مسلم؟ إًذا فذرهل وقال: عري ! 
: نعم، لكن عليك أن تقبل مبحمد عليه الصالة والسالم على أنه خامت  قلت له 

 هنا.  رسل اهلل، ألنك قد مسعت عنه مين 
: عنريد دخويل املركز كريان أقصريريريريريريريريريريريريريريى أملي أن أعرف قريائالً   قريال: نعم أقبريل، وعقريَّ 

ا. الفرق بني املسريريريريريلم والنصريريريريريراين، ومل أكن أتوقع أن أخرج من هذا املكان مسريريريريريلمً 
 . يبلك  أن أنرت  در  شكرًا

 لدين احلق.   مجيًعا قلت له: احلمد والشكر هلل وحده أن هدانا 
 شي: ب المنطقي من اهلل والمعقد من ال

من ضمن  موعة كبرية من األملان الذين   واحًداأملاين، وقد كان    زائر    يوًماسألين  
يسريريريريتمعون إىل تعريف باإلسريريريريالم كنت ألقيه بنفسريريريريي عليهم باللوة األملانية، قال: 
إذا كان اإلسريريريالم هبذه البسريريرياطة واملنطقية كما تقولني، فلماذا يتسريريريب  املسريريريلمون 

 بكل هذه املشاكل السياسية؟ 
أتدارك املوضوع حىت ال يرفسد   أن  وقد كان هذا السؤال أمام اجملموعة وكان عليَّ 

 هرومه هدوء احلوار.
وف أربع  وحدي، سريريريريريريريريريريريريريري وف أموت وحدي، و سريريريريريريريريريريريريريري : أنا فق  للعلم  فورًاقلت له  

وف ألقى اهلل وحدي، بدون أهلي ومايل. إنين سريريوف ألقى اهلل بثالثة أجوبة وسريري 
اإلجابة،   ولك؟ واهلل ينتظر مينرسريريريريري   لثالثة أسريريريريري لة وهي: من ربك، ما دينك ومن
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وعبريادتريه وحريده بريدون وسريريريريريريريريريريريريريريي ،  هاهلل اخلريالق ريب، وديين هو اإلميريان بري وهي: أن 
ونبي ي حممد خامت الرسريريريريريريل، وباعرتايف مبحمد خامت الرسريريريريريريل أكون قد  منت  ميع 

 الرسل الذين سبقوه، وهذا فرض وواج  على كل مسلم.
بْ 
ِ
َلٰ ا

ِ
لَْينَا َوَما ُأْنِزَل ا

ِ
ِ َوَما ُأْنِزَل ا آَمنَّا ًِبَّللَّ َباِو َوَما "قُولُوا أ اَق َويَْعُقوَب َواْْلَسُُُ ْ ْْسَ

ِ
اِعيَل َوا ْْسَ

ِ
َراِهَي َوا

ُن ََلُ ُمْسلِ  ُق بَْيَ َأَحٍد ِمَْنُْم َوََنْ ِ ْم ََل نَُفر  ِ  .131ُموَن"ُأوِتَ ُموََسٰ َوِعيََسٰ َوَما ُأوِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرِب ِ
 

ب ِِه َوالُْمْؤِمنُوَن    لَْيِه ِمن رَّ
ِ
وُل ِبَما ُأنِزَل ا سُُ آَمَن الرَّ ُق   " أ ِ ِلِ ََل نَُفر  ِ َوَمًَلئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرسُُ آَمَن ًِبَّللَّ ُكٌّ أ

ُسِلِ   ن رُّ ْعنَا َوَأَطْعنَا   بَْيَ َأَحٍد م ِ لَْيَك الَْمِصُي  َوقَالُوا َْسِ
ِ
َّنَا َوا   .132"غُْفَرانََك َرب

، وكل إنسان على وجه األرض، سوف يقابل اهلل وحده،  أيًضا قلت له: وأنتم  
واحلياة قصرية، واملوت يدامهنا فرأة، مىت سوف نتعلم كيف نفرق بني املشاكل  

 السياسية والدين؟ أما  ن األوان لنتعلم كيف حندد أولوياتنا؟ 
 . باإلجابة  فرًحا  فهدأ الرجل وصفقت اجملموعة 

إنه ملن املعروف أن كل أرمَّة    ،كم سؤاالً لا بعد ذلك: أريد أن أسأ مجيعً قلت  م  
 وشع  من الشعوب لديهم عادات، تقاليد، أهواء وبدع. 

قلت  م مسريريرتسريريلة: شريريخص بسريريي  مثلي هنا أو  خر يف الصريريني، أو لديكم يف 
ا بني ق مبدئيل فر  أملانيا أو يف أمريكا اجلنوبية أو أفريقيا مثاًل، كيف يسريريريريريريريريريريريتطيع أن ير 

دين اهلل البسريريريريريي  وتقاليد وب دع شريريريريريع  املكان الذي هو فيه قبل قراءة أي كتاب 
 ديين؟

أخذوا حياولون التخمني، وبعد أن فشلوا بإعطائي اجلواب الصحيح، قلت  م:  
يردعى الفطرة السليمة أو املنطق السليم، فكل ما هو  مصطلح  كلكم تعرفون  

 
 (.136)البقرة: 131
 (.285)البقرة:  132
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بشدة، ومنهم   مجيًعا منطقي من اهلل، وكل ما هو معقد من البشر، وضحكوا  
 من صفق ثانيًة. 

قلريت  م: على سريريريريريريريريريريريريريريبيريل املثريال، إذا أخربكم رجل دين مسريريريريريريريريريريريريريريلم أو نصريريريريريريريريريريريريريريراين أو 
 هندوسريريريريي أو من أي ديانة أخرى، أن للكون خالق واحد أحد، ليس له شريريريريريك

بصريريريريورة إنسريريريريان أو حيوان وال حرر وال صريريريرينم، وأنه   وال ولد، ال يأيت إىل األرض
دين اهلل، أما إن   علينا أن نعبده وحده ونلرأ إليه وحده بالشريريريريريريريريريريريريريريدائد، فهذا فعالً 

 أخربكم عامل  دين مسريلم أو نصريراين أو هندوسريي اخل، أن اهلل يترسريد بأي صريورة
يب أو نه عن طريق أي شخص أو  ، وجي  أن نعبده ونلرأ إليمعروفة لدى البشر

 كوه.ر ات ،يس، فهذا من البشريس َأو قد  قس  
اخلالق   :بني اجلماهري اقلت  م: إنه يكفي ألن تذهبوا لزيارة للهند مثاًل، وتقولو 

نعم اخلالق واحد. فقلت   ، نعم : اإلله واحد، ألجاب اجلميع وبصوت واحد
 .133للمرموعة: وهذا فعالً ما هو مكتوب يف كتبهم 

 
 يف الهندوس ية:  133

 (.1-2: 6)تشاندوجيا أ وًبنيشاد 

َل واحد فقط ليس َل اثن" نه ا     ."ا 

  .(9: 6  4:20  4:19)فيداس  سفيتا سفاَترا أ ًبنيشاد: 

 " اَل َل َل يوجد أآًبء وَل س يد".

 ." َل ميكن رُكيته  َل أ حد يراه ًبلعي"

 يوجد شبيه َل"."َل 

 (.9: 40)َيجورفيدا 

"يدخلون الظلمة  أ ولئك اذلين يعبدون العنارص الطبيعية )الهواء واملاء والنار  ا خل(. يغرقون يف الظًلم  أ ولئك اذلين يعبدون 

 السامبوت )أ ش ياء مصنوعة ًبليد مثل الوين  احلجر  ا خل( "..

 يف املس يحية )النَصانية(: 

 .(10: 4 ماثيو)ا جنيل 

َيه وحده تعبد  " لهك تسجد وا 
ِ
 ". حينئذ قال َل يسوع: اذهب َي ش يطان ْل نه مكتوب: للرب ا
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بعضريريريريهم البعض على نقطة أسريريريرياسريريريريية وهي:   يذبحويتعاركون وقد    خيتلفونلكنهم  
الصريريريريريريريريريورة وا ي ة اليت يأيت هبا اهلل إىل األرض. فا ندي النصريريريريريريريريريراين يقول مثاًل: اهلل 

د يف ثالثرية أقريانيم واآلب، االبن والروح القريدس(، وا نريدي سريريريريريريريريريريريريريريري واحريد، لكنريه يتر
 وان أو إنسان أو صنم.ا ندوسي منهم من يقول: يأيت اهلل بصورة حي

لوجدمت أن مجيع املشريريريريريريريريريريرياكل والفروقات بني طوائف   بتعمققلت  م: لو تفكرون  
الديانات والديانات نفسريريها هي بسريريب  الوسريريطاء اليت يتخذها البشريرير بينهم وبني 
خريالقهم، فمثاًل طوائف الكرياثوليكيرية وطوائف الربوتسريريريريريريريريريريريريريريتريانريت وغريهريا، وطوائف 
ا ندوسريريريريريريريريريريريريية، ختتلف على كيفية التواصريريريريريريريريريريريريل مع اخلالق، وليس على مفهوم وجود 

 سه، فلو عبدوا اهلل مجيعهم مباشرة لتوحدوا.اخلالق نف
 

َلٰ " 
ِ
َ َوََل نُْشَِك ِبِه َشيْئًا َوََل    قُْل ََي َأْهَل الِْكتَاِب تََعالَْوا ا َلَّ اَّللَّ

ِ
َمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَيْنَُُكْ َأَلَّ نَْعُبَد ا ََكِ

   ِ َّْوا فَُقولُوا اْشهَُدوا ِبأََّنَّ ُمْسِلُموَن"   يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا َأْرًَبًًب ِمْن ُدوِن اَّللَّ ْن تََول
ِ
 .  134فَا

 ذلك، جي  أن تعرفوا أن دين اهلل واضح ومنطقي قلت  م مسرتسلة: إضافًة إىل
عليكم أن تعبريدوه،  إلريه حممريًداوال ألورياز فيريه. فريأنريا هنريا إن أردت أن أقنعكم بريأن 

، ألنكم قريريريريد أبريريريريًدالكي أقنعكم هبريريريريذا، ولن تقتنعوا  كبريًا   هوًداأن أبريريريريذل  فعليَّ 
وقد كان يأكل ويشريريريريريريريريرب مثلنا؟ وقد ينتهي يب   إله حممًداتسريريريريريريريريألوين: كيف يكون  

أنتم مل تقتنعوا ألنريه لوز ومفهوم غريامض، سريريريريريريريريريريريريريريوف تفهموه  :املطرياف ألقول لكم
. وهذا املثال وغريه  كما يفعل الكثري اليوم يف تربيرهم لعبادة املسريرييح  عند لقاء اهلل

 
 .(5 - 3: 20 سفر اخلروج)

آلهة أ خرى أَمايم. َل تصنع ِل متثاَلً منحوًَت وَل صورة مما يف السامء من فوق وما يف اْل رض من َتت وما يف املاء من    "َل يكن ِل أ

َل غيور  أ فتقد ذنوب اْلآًبء يف اَْلبناِء يف اجليل الثالٍ والرابع من  
ِ
لهك ا

ِ
َتت اْل رض. َل تسجد لهن وَل تعبدهن  ْل ن أ َّن الرب ا

"  .مبغِضَّ
 .(64)أآل معران: 134
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ال دين اهلل الصريريريريريريريحيح ال بد أن يكون خايل من األلواز، واأللواز    على أنيربهن  
 تأيت إال من البشر.

اقلت  م مسريرتسريلة: دين اهلل   اين، فاجلميع لديه احلرية يف الصريالة والتعبد   أيضريً
يف بيوت اهلل دون احلاجة لدفع اشريريريريرتاكات للحصريريريريول على عضريريريريوية للتعبد فيها، 

عبريد تأن أسريريريريريريريريريريريريريريرريل وأدفع النقود يف أي  من دور العبريادة لل أمريا إن كريان فررض عليَّ 
 فهذا من البشر. 

ساعدة الناس مباشرة فهذا  ملأن أرخرج صدقًة   أما إن أخربين رجل الدين أن عليَّ 
 من دين اهلل. 

ال فرق بني عريب  وال  ، فإنه دين اهلل والناس سواسية كأسنان املش  الواحد يف  
 بالتقوى. فلو أخربوكم أن هذا املسرد أو  َأعرمي  وال أبيض وال أسود إال 

 الكنيسة أو املعبد ل بيض فق  واألسود له مكان منفصل، فهذا من البشر. 
قلت  م: تكرمي املرأة والرفع من شأهنا هو أمر من اهلل، لكن قمع املرأة من  

 البشر.  
 ؟ إًذافسأل أحدهم: فلماذا املرأة املسلمة يف أفوانستان مقمعة  

 املرأة البوذية أو النصرانية يف أفوانستان تعيش يف اجلنة؟  أنل تظن قلت له: وه
اإذا كانت املرأة املسريريريلمة مقمعة يف أفوانسريريريتان، فا ندوسريريريية   مقمعة والبوذية   أيضريريريً

والنصريريريريريريريرانية هناك، هذه ثقافة شريريريريريريريعوب، وليس  ا عالقة بدين اهلل الصريريريريريريريحيح يف 
 شيء.

اقلريت  م معقبرية: دين اهلل الصريريريريريريريريريريريريريريحيح   ، يف توافق وتنرياغم مع الفطرة، فمثالً   دائمريً
االبتعاد عن   دائًماأي مدخن للسريريريريريريريريريريريرييرار أو شريريريريريريريريريريريريارب للخمر يطل  من أوالده  

 شرب اخلمر والتدخني لقناعته العميقة خبطرمها على الصحة واجملتمع.
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ر   أمر  من أوامر اهلل، لكن إذا جريرياء  بريريالفعريريلم الريريدين اخلمر مثاًل، فهريريذا فعنريريدمريريا حير
فيه منطق، فاجلميع يعلم أن   هذا ليس، فعلى سريريريريريريريريبيل املثالالدين ليحر م احللي   

مسح لنريريا بريريأكريريل أن رمحريرية اهلل ولطفريريه يف خلقريريه من إن  .للصريريريريريريريريريريريريريريحريرية احلليريري  مفيريريد  
 الطيبات وهنانا عن أكل اخلبائ .

مثاًل أمر  من اهلل، لكن تفاصريرييل غطاء الرأس للمرأة واالحتشريريام للرجال والنسريرياء  و 
فاملرأة الصريريريريريينية الريفية امللحدة والريفية النصريريريريريرانية   ،األلوان والتصريريريريرياميم من البشريريريريرير

 فطري.  شيءالسويسرية تلتزم بوطاء الرأس، على أساس أن االحتشام 
 فهكذا نستطيع أن نفرق بني احلق والباطل قبل أن نقرأ أي كتاب ديين. 

بأشكال كثرية يف العامل بني طوائف مجيع الديانات، وقد   واإلرهاب مثاَل، منتشر
يف أفريقيا ويف   عشريريريريريريريريريريريريت يف أفريقيا لفرتة طويلة وأعلم أن هناك طوائف نصريريريريريريريريريريريريرانية

ارس أبشريريريريريريريع أنواع القمع والعنف باسريريريريريريريم الدين وباسريريريريريريريم تقتل ومت  مجيع أحناء العامل
هاب ارس اإلر من تعداد نصريريريريريريريريريريريريريارى العامل. بينما من مي  %4اهلل، وهم يشريريريريريريريريريريريريريكلون  

، ليس هذا فحسريريريري  و   ،من تعداد املسريريريريلمني  %0,  01باسريريريريم اإلسريريريريالم يشريريريريكلون  
امنتشريريريريرير    اإلرهاببل   بني طوائف البوذية وا ندوسريريريريريية وغريها من الديانات   أيضريريريريريً

 األخرى.
ي ة من املسريريريلمني واجليدة السريريري بوسريريريائل اإلعالم على األمثلة  الضريريريوء    لكن تسريريريلي 

سريريريريريريريريريريريريريلم الذي يقتل غريه، ولق  من غري املسريريريريريريريريريريريريريلمني، وإلقاء لق  إرهايب على امل
 .أبًداا على غري املسلم الذي يقتل الوري، هذا ما ال نقبله ا نفسيً مريضً 

وهذا ما قلته لصريريريريحفي فرنسريريريريي أثناء حواري معه هبذا اخلصريريريريوص، قلت له: أنتم 
ا يف تشريريريريريريويه صريريريريريريورة اإلسريريريريريريالم من خالل حرصريريريريريريكم ا خطريً يف اإلعالم تلعبون دورً 

 املتواصل على نقل أخبار هذه األمثلة السي ة من املسلمني. 
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 ا، حنن ال ننقل إال احلقيقة وال ننقل األخبار الزائفة. فقال: عذرً 
عي أن أخباركم زائفة، أنا أقول: إنكم حني ختصريريريريريريريصريريريريريريريون زاويًة قلت له: أنا ال أدَّ 

ا  عن األمثلة السريريريريي ة من املسريريريريلمني، عليكم  يف  التكم اإلخبارية للحدي  أيضريريريريً
أن ختصريريريريريريريريريصريريريريريريريريريوا زاوية أخرى للحدي  عن غريهم، وعندما ترلقبوا القاتل املسريريريريريريريريريلم 

 . أيًضاإلرهايب، فعليكم أن ترلقبوا القاتل غري املسلم باإلرهايب اب
 قال: كالمك فيه كثري من الصحة. 

 للدين الَقي م:   م و ه فأقِ 
 

َم َربُُُّكْ عَلَْيُُكْ    ْحَساًَّن     َأَلَّ تُْشُِكوا ِبِه َشيْئًا     "قُْل تََعالَْوا َأتُْل َما َحرَّ
ِ
ْيِن ا َوََل تَْقُتلُوا َأْوََلَدُُك    َوًِبلَْوادِلَ

ْمًَلٍق   
ِ
ْن ا ُُهْ     م ِ َيَّ

ِ
ُن نَْرُزقُُُكْ َوا ْ َوََل تَْقُتلُوا النَّْفَس    َوَما بََطَن     َوََل تَْقَربُوا الَْفَواِحَش َما َظهََر ِمَْنَا   َنَّ

   ِ َلَّ ًِبلَْحق 
ِ
ُ ا َم اَّللَّ َِّت َحرَّ اُُك ِبِه لََعلَُُّكْ تَْعِقلُوَن"   ال ِلُُكْ َوصَّ  .  135َذَٰ

ُه    ٰ يَْبلَُغ َأُشدَّ َِّت ِِهَ َأْحَسُن َح َّ َلَّ ًِبل
ِ
ََل    َوَأْوفُوا الَْكْيَل َوالِْمزَياَن ًِبلِْقْسطِ     "َوََل تَْقَربُوا َماَل الَْيِتِي ا

َلَّ ُوْسَعهَا   
ِ
ُف نَْفًسا ا َذا قُلُُْتْ فَاْعِدلُوا َولَْو ََكَن َذا قُْرََبٰ     نَُك ِ

ِ
ِ   َوا اُُك ِبِه     َأْوفُوا   َوِبَعهِْد اَّللَّ ِلُُكْ َوصَّ َذَٰ

 .   136لََعلَُُّكْ تََذكَُّروَن" 

خبالقه   اإلنسان إن الدين هو:  موعة العالقات واألخالقيات والقيم اليت ترب 
 وباجملتمع من حوله.  

 أوال: جزء خيتص بالعالقة مع رب العاملني.  
 ية.  اإلنسان  ثانيا: جزء خيتص بتنظيم العالقات 

ترشدد الوصايا يف اآليات الكرمية أعاله على احملافظة على احلقوق، وعلى رأسها  
  حق رب العاملني يف اخالص العبودية له، وهي النقطة اليت توطي العالقة بني

 وخالقه.   اإلنسان

 
 (.151)اْل نعام: 135
 (.152)اْل نعام: 136
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األوالد يف احلصريريريريريريريريريريريريول على   قح  باإلحسريريريريريريريريريريريريان  ما، ومن مثالوالدين  ومن مث حق 
الفواحش أو حىت االقرتاب منهريريريا، وعريريريدم قتريريريل حيريريرياة كرميريريرية، والنهي عن اقرتاف 

النفس البشريريريريريريريرية بوري حق واحملافظة على مال اليتيم والقسريريريريريريري  يف الوزن واملكيال، 
 والعدل عند القول والفعل، والوفاء بالعهود وعلى رأسها العهد مع رب العاملني.
ن ورغم وجود هذه الوصريريريريريريريريريريريايا يف الديانات األخرى املنتشريريريريريريريريريريريرة يف العامل، إال أنه م 

العري  أنين قد وجدت من خالل حوارايت مع غري املسريريلمني أهنم يتذكرون كل 
 ونؤ يبدا ما  ة األوىل، فعندما أطل  منهم سريردها يل فإهنم غالبً يالوصريايا إال الوصري 

، الثانية الوصريريريريية   و ما ينسريريريريون الوصريريريريية األوىل  دائًمامن الثالثة، ويرعللون ذلك بأهنم  
وحده وعدم الشريريريريريريريريريريريرك به. وهذا   تهعباداإلميان باهلل و على أمهية    انتنصريريريريريريريريريريري  الًلتو

بصريريريريريريريريريريريريريريورة متعمريريدة من قبريريل رجريريال الريريدين  تنيالوصريريريريريريريريريريريريريريي اتنيدليريريل على جتريرياهريريل هريري 
 واملؤسسات الدينية لكس  فوائد دنيوية وسياسية. 

طبيعة باقي الوصايا والقوانني األخالقية العاملية للدين، فيمكن  أما فيما يتعلق ب 
 نحو التايل: إجيازها على ال

إن  موعة املباد  التوجيهية األخالقية واليت تقيد السلوك البشري ميكن اإلشارة 
، ويتم تعزيز هذا اإلنسرياين  مري الداخلي لإلنسريان أو احلاكم أو الرقي بالضري إليها  

أو الرقيري  من خالل الرتبيرية والتعليم، ويتم توريذيتريه برياملعلومريات والثقافة   الضريريريريريريريريريريريريريريمري
 .اإلنسانمن البي ة احمليطة ب

ر للناس، وال ينبوي فرضريريها بالقوة، و  هذه املباد  فطرية معنوية ال ترشريريرح وال ترفسريريَّ
ون  ذه القيم ركألهنا جزء من التصريرف الفطري لإلنسريان، وبالتايل فإن الناس مد

دق واألمانة هي صريريريفات وفضريريريائل الصريريري ة بشريريريكل طبيعي وغريزي. فمثاًل  األخالقي
ن للمرء بسريريريريريهولة كومي  ،منبوذة بطبيعتهاصريريريريريفات    طبيعية، بينما االحتيال واخلداع
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 ،انتهاك أو جتاوز هذه القواعد واألوامر األخالقية ألهنا ليسريريريريريريريريت مادية ملموسريريريريريريريرية 
احملاسريريريريريبة عليها   حضريريريريرير أن يضريريريريريع قواعد اجتماعية يتمتلذلك كان على اجملتمع امل

يم جي  لقوأي شريريريريريريريخص حياول تقويض هذه ا  ، من خالل نظام املكافأة والعقوبة
اَكم. اَس  وحير  أن حير

هريذه املبرياد  األخالقيرية عبريارة عن التزامريات اجتمرياعيرية ال ميكن االختالف عليهريا، 
تصريبح موضريوع اسريتفتاء عام. إهنا حقائق اجتماعية ال غىن للمرتمع عنها   أو أن

اومعنريرياهريريا، فريري  يف حمتواهريريا مثاًل مريريا يرنظر إىل عريريدم احرتام الوالريريدين أو الكريريذب  دائمريريً
 لوك بويض، وال ميكن تربيره على أنه صدق أو احرتام. س على أنه

إن تثبيريت وإرسريريريريريريريريريريريريريرياء هريذه القيم األخالقيرية كمعريايري اجتمرياعيرية ال يعين عريدم وجود 
يف هذا العامل. إن الدين واقعي وعملي وال يوجد فيه أوهام وال   والشريريريريريريريريريريريريريريرالفرور  

 إنه يرقر بوجود اخلري والشر كما ويرقر بوجود احلياة واملوت. ،يفرتض املثالية
 

ِ َوالَْخْيِ ِفْتنًَة   ُكُّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت   " لَْينَا تُْرَجُعوَن" َونَْبلُوُُك ًِبلشَّ 
ِ
 . 137َوا

بكة وتشريريريريريريريريكل شريريريريريريريري مجيع هذه املباد  التوجيهية واألخالقية مرتابطة بشريريريريريريريريكل قوي  
ثل مسريريريارً   كلية من الرواب  والصريريريالت ا ال تسريريريمح بالتفكك أو االنقسريريريام، ألهنا متر

 ال ميكن جتزئته. واحًداا مستقيمً 
َِّبُعوُه     " َتِقميًا فَات اِطي ُمسُ ْ َذا رِصَ َُٰ ِبيِلِ     َوَأنَّ َه َق ِبُُكْ َعن سَُ ُبَل فَتََفرَّ َِّبُعوا السُ ُّ اُُك ِبِه   َوََل تَت ِلُُكْ َوصَُّ َذَٰ

 .138لََعلَُُّكْ تَتَُّقوَن" 
أو مهريارة من الفرد. إن اإلميريان  إن االلتزام هبريذه املبرياد  األخالقيرية ال يتطلري  قوة

ال و   ،رات خاصريريريةا، وال قدباخلالق واتباع الوصريريريايا األخالقية ال يتطل  ذكاًء حادً 
ا بشريريريريريريريريريريريريريريكل اسريريريريريريريريريريريريريريتثنائي حىت يعرف أن قتل ا أو مبدعً حيتاج املرء أن يكون موهوبً 
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فور من هذه اخلصريريريريريريريريريريريريريلة متأصريريريريريريريريريريريريريل يف الطبيعة والناآلخرين هو تصريريريريريريريريريريريريريرف خاطي،  
 البشرية. إن أركان اإلسالم ووصاياه ال حتتمل التأويل أو أنصاف احللول.

 

آَمنُوا    "  يَن أ ِ َا اذلَّ ْسِلُموَن" ََي َأُّيُّ َلَّ َوَأنُُت مُّ
ِ
َ َحقَّ تَُقاِتِه َوََل تَُموتُنَّ ا َُّقوا اَّللَّ  .  139ات

كن اعتبار األخالق على أهنا قانون روحي اجتماعي يررسريي أسرياس العالقة بني مي
ي ز البشريريريريرير عن احليوانات، وهو سريريريريرياري   ،أعضريريريريرياء اجلنس البشريريريريريري وال شريريريريريك أنه مير

 صادي يف اجملتمع. املفعول بوض النظر عن ا يكل االقت
هذه األخالق ختتلف   ،تتميز أخالق الدين بصريريريريريريريريريالحيتها على املسريريريريريريريريريتوى العاملي

عن العادات والتقاليد والعررف(. فاألحكام واألخالقيات والقيم عبارة عن قواعد 
دقيقة وقوانني ثابتة وحمددة، وهي موجودة منذ عهد نوح وحىت  خر الرسل حممد 

كل وصريريريريريريايا وهي صريريريريريرياحلة لكل زمان ومكان، الصريريريريريريالة والسريريريريريريالم على شريريريريريري   معليه
وتتقريريامسهريريا العريريديريريد من الثقريريافريريات املختلفريرية يف العريريامل، ويتم التقيريريد هبريريا بوض النظر 

 عن طبيعة النظام االقتصادي أو البي ة االجتماعية. 
الذي يوحد الثقافات واألنظمة السريريريريريريياسريريريريريريية،    املشريريريريريريرتكاإلنسريريريريريرياين  وترعترب القاسريريريريريريم

ويوحد العرق والطبقة واجلنس. إهنا تؤثر بشريكل مباشرير على السريلوك االجتماعي 
للفرد عند إضريريريريريريريريفاء الطاب ع التشريريريريريريريريريعي والقانوين عليها كمواد دسريريريريريريريريتورية أو قوانني 

اكما جيدر اإلشريريريريريريريريارة هنا أن الديانات دعت  حملية.   ل خذ بالعررف واألمر   أيضريريريريريريريريً
عروف والنهي عن املنكر(، وهو احرتام التقريريرياليريريريد والعريريريادات للمرتمع اليت ال بريريامل

أغلريري  النريرياس أو طريريائفريرية  عليريريه اعتريريادتتنريرياىف مع القيم واألخالق العريريامريرية. وهو مريريا 
 م.ن القي  يمنهم وساروا عليه من قول أو فعل،  ا ال خيالف شريعة الد
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ٰى ِللُْمْسِلِمَي"   ًة َوبُْشَ ٍء َوُهًدى َوَرَْحَ لْنَا عَلَْيَك اْلِكتَاَب ِتبْيَاًَّن ل ُِك ِ ََشْ  . 140" ... َونَزَّ

عن أمهية االلتزام باألخالق العاملية حتت مظلة الدين، والذي   يوًما  سريريريريريألين ملحد  
حسرين دون اإلميان باهلل ما   ا خبرلق  عاملة الناس بعضريهم بعضريً كان برأيه االكتفاء مب

دام الورض من احليرياة هو تعمري األرض، وأنريه يوجريد كثري من امللحريدين ملتزمون 
 باألخالق احلميدة، ويسعون جاهدين لعمارة األرض. متاًما

قلت له: إن تعمري األرض واخلرلق احلسريرين ليسريريا الواية للدين، لكنهما يف احلقيقة 
وطريقه   وجود هذا اإلنسان  نسان برب ه مث مبصدرفواية الدين أن يرعر ف اإلوسيلة!  
وال يتحقق حسرين النهاية واملصريري إال باحلصريول على رضريا رب العاملني،   ومصريريه،
إىل ذلك يكون بتعمري اأَلرض واخلرلق احلسريريريريريرين بشريريريريريريرن أن تكون أفعال والسريريريريريريبيل  

 العبد ابتواًء ملرضاته تعاىل.
 

ثْلُُُكْ   ََّما َأََّن بََشم م ِ ن
ِ
هم َواِحدم   " قُْل ا َُٰ َ ل

ِ
هُُُكْ ا َُٰ َ ل

ِ
ََّما ا َلَّ َأن ِ

فََمن ََكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب ِِه فَلَْيْعَمْل مَعًًَل    يُوىَحٰ ا

 .  141َصاِلًحا َوََل يُْشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِِه َأَحًدا" 

ن للكون خالق واحد، وهو اهلل  أ أن الدين القي م هو: اإلميان بنستنتج  ا سبق 
ودين اهلل جي  أن يكون واحد، سهل، مفهوم وبسي ، موافق   الواحد األحد، 

 للفطرة البشرية، وصا  لكل زمان ومكان. وهو: 
الوحدانية: اإلميان بأن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وال ولد، وأنه هو اخلالق  

 .والرازق للكون كله وما حيتويه 
 . خر  شيً ا ا أو  عبادته أحدً العبودية: عبادة اهلل وحده وعدم االشراك يف 

 
 (.89)النحل: 140
 (.110)الكهف: 141



 

 
 
 

126 

البشارة ) .(ا جاؤوا به ويف تلك الفرتة لرسل: اتباع الرسل واإلميان مبااإلميان ب
 142حممد، واحل  على إتباعه واإلميان به ملن مسع عنه(.  النيب  بقدوم 

 السي ات. األخالق: فعل اخلريات واجتناب 
بَْراِهَي َحِنيًفا   

ِ
َ ا َّلَّ َتِقٍي ِدينًا ِقيًَما م ِ س ْ اٍو مُّ َلٰ رِصَ

ِ
َِّن َهَداِن َرّب ِ ا ن

ِ
َوَما ََكَن ِمَن    "قُْل ا

 .  143الُْمْشِِكَي" 
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ة    وسطا وكذلك جعلناكم أ مَّ

 وال تنس نصيب  من الدنيا: 
"نافذة على العامل"، وهي عبارة عن  يف زيارة لنا لدولة الصني، قمنا بزيارة حلديقة  

حديقة عامة متتد على مساحات شاسعة، وتضم  سمات مرتاصة يف توزيع متقن  
ا لربج "ايفل"،  ألبرز مزارات العامل، حي  جند يف ركن من احلديقة مثاًل  سمً 

ا لساعة "بيغ بن" أيقونة لندن، ويف جان   خر من  وعلى مقربة منه جند  وذجً 
ا هائالً  ا مائيً ا ألهرامات مصر، ويف جزء   خر جند مسقطً ا  خرً احلديقة  سمً 

طي هذه الزيارة الفرصة  عتنهمر مياهه حماكيًة "شالالت نياجرا" األمريكية. وت 
  . لتذوق أكل الطعام الالتيين مثاًل ولبس أزياء شرق  سيا ومعايشة التقاليد األفريقية

 موقع يأخذ باأللباب ويعطي الفرصة الكتشاف العامَل بأسره. 
ووسريريريريريريريريريريريري  ذهويل وفرحة أبنائي، وقيام زوجي بالتقان الصريريريريريريريريريريريريور التذكارية، تذكرت 

عن إمكانية حتقيق التوازن بني التعرف   وري، وهوصريريريريري   يفكثريًا سريريريريريؤااًل كنت أردده  
 اآلخرةيف   على ثقافات وحضريريريريريريارات العامل وحتقيق متع الدنيا واحلرص على الفوز

اَر    "وحينها تذكرت اآلية الكرمية،    .يف الوقت نفسريريريريريريريه ُ ادلَّ آََتَك اَّللَّ َوََل   اْلآخرة َوابَْتغِ ِفميَا أ

لَْيكَ 
ِ
ُ ا نَْيا َوَأْحِسن مََكَ َأْحَسَن اَّللَّ  كثريًا.، وسرعدت  144" تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ادلُّ

 ا:أُمة  وسط  
الذي ترك اليهودية واعتنق اإلسريريريريريريريريالم   -  فايس  ليو بولدالفيلسريريريريريريريريوف النمسريريريريريريريرياوي  
 قال يف كتابه "اإلسالم على مفرتق الطرق":  -وغريَّ امسه حملمد أسد 
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"إن سريريريريفرنا يف هذا العامل أمر ضريريريريروري وجزء إجيايب من سريريريرينة اهلل، من أجل ذلك 
أهنا قيمة الواسريريريريطة إىل  ىقيمة عظمى، ولكن جي  أال ننسريريريري   اإلنسريريريريان  كان حلياة

نريالريك  ريال يف اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم لتعظيم اجلريانري  املريادي كمريا هو يف غريايرية فق ، وليس ه
فق ، وال احتقريار احليرياة الريذي   ملالورب احلريديري  الريذي يقول:  لكيت يف هريذا العريا

 يتخري. إن اإلسريريالم  جيري على لسريريان النصريريرانية: إن  لكيت ليسريريت يف هذا العامل
نَْيا  "يف ذلريك طريقريا وسريريريريريريريريريريريريريريطريًا، ولريذلريك يعلمنريا القر ن أن نريدعو فنقول   آِتُنَا يِف ادلُّ َُّنَا أ َرب

نًَة َويِف   نًَة"  اْلآخرة َحُس َ  وما فيه من متاع ال مل، وهكذا نرى أن قدر هذا العا145 َحُس َ
يقف حرر عثرة يف سريريريريريريريريريريريريريريبيريل جهودنريا الروحيرية. إن النررياح املريادي مرغوب فيريه، 

فعلى كل مسريلم أن ينظر إىل نفسريه على أنه مسريؤول  فسريه،ولكنه ليس غاية يف ن
عن نشريرير السريريعادة حوله، وأن يسريريعى إىل إقرار احلق وإزهاق الباطل يف   شريريخصريريًيا

أُْمُروَن كريريل زمريريان ومكريريان، ومصريريريريريريريريريريريريريريريداق ذلريريك اآليريرية:  اِس تَُ ْت ِللنَُّ ٍة ُأْخِرجَُ "ُكْنُُتْ َخْيَ ُأمَُ

 .146ًِبلَْمْعُروِف َوتََْنَْوَن َعِن الُْمْنَكر" 

 :أيًضاوقال الفيلسوف النمساوي مبا معناه 
"إن احلرص على انتشريريار اإلسريريالم مل حي  عليه ح  السريرييطرة، وليس فيه شريرييء 
من األنانية االقتصريريريادية أو القومية، وال الطمع يف زيادة أسريريريباب رفاهيتنا اخلاصريريرية 

ومل يرقصريريريريد منه يف يوم من األيام إكراه غري املؤمنني  على حسريريريرياب شريريريريع   خر.  
ما يرقصريريريريد به اليوم من بناء إطار   دائًماالدخول يف اإلسريريريريالم، لقد قرصريريريريد به  على  

 -عاملي ألحسريريريريريريرين ما ميكن من التطور الروحي لإلنسريريريريريريريان، إن املعرفة بالفضريريريريريريريائل  
من تلقاء نفسريريريريريريريريريريريريه العمل   اإلنسريريريريريريريريريريريريان  تفرض على  -حسريريريريريريريريريريريري  تعاليم اإلسريريريريريريريريريريريريالم  
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احل  على زيادة بالفضريريريريريريائل، وأما الفصريريريريريريل األفالطوين بني اخلري والشريريريريريرير من غري  
 اخلري وحمو الشر فإنه فسق عظيم".

ىل األخريذ إإن من أحريد األسريريريريريريريريريريريريريريبرياب اليت تريدعو النرياس للنفور من الريدين واللروء  
وحده هو وجود تناقضريريريريريريريريات يف بعض املفاهيم الدينية عند بعض التررييب  بالعلم  

الشريريعوب، لذلك فإنه من أهم السريريمات واألسريريباب الرئيسريرية اليت تدعو الناس إىل 
قبال على الدين الصريريريريريريريريريحيح هو وسريريريريريريريريريطيته وتوازنه. وهذا ما جنده بوضريريريريريريريريريوح يف اإل

 الدين اإلسالمي. 
 إن مشريريريريريكلة الديانات األخرى واليت نشريريريريريأت من حتريف الدين الصريريريريريحيح الواحد

 :إما أن تكون
رفه -   وتشرع أتباعها على الرهبانية واالنعزال. ،روحية ص 
 مادية حبتة.  -

ا يف كثري من الشعوب الناس عن الدين عمومً وهذا ما تسب  يف صرف كثري من  
 وأصحاب امل لل السابقة. 
 ال تغلوا في دينكم:

إن التطرف، التشدد والتعص ، ما هي إال صفات قد هنى عنها الدين الصحيح 
ا. وقد دعا القر ن الكرمي يف  يات كثرية ل خذ باللطف والرمحة يف التعامل أساسً 

 والتسامح.واألخذ مببدأ العفو 
 

ِ ِلُنَت لَهُْم    " َن اَّللَّ ٍة م ِ َ ا َرَُحْ وا ِمْن َحْوِِلَ     فَِبمَُ ُُُّ ا غَِلي َ الَْقلُِْب ََلنَفضُُُ ُفَاْعُف َعَْنُْم   َولَْو ُكُنَت فَُظُ

َتْغِفْر لَهُْم َوَشاِوْرُُهْ يِف اْْلَْمِر   ِ   َواس ْ ْ عَََل اَّللَّ َذا َعَزْمَت فَتََوكَّ
ِ
َي" فَا ِ بُّ الُْمَتَوَك ِ َ َُيِ نَّ اَّللَّ

ِ
 . 147ا
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نَِة    َلٰ َسِبيِل َرب َِك ًِبلِْحَْكَِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحس َ
ِ
َِّت   "اْدُع ا ََّك ُهَو َأْعََلُ    ِِهَ َأْحَسُن     َوَجاِدلْهُم ًِبل نَّ َرب

ِ
ا

 .    148َوُهَو َأْعََلُ ًِبلُْمهَْتِديَن"   ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِ   

األصريريريريريريريريريريريريل يف الدين هو احلالل باسريريريريريريريريريريريريتثناء بعض احملرمات املعدودات اليت ذركرت 
 بوضوح يف القر ن الكرمي واليت ال خيتلف عليها أحد.

بُوا َوََل تُِْسِفُوا    آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُُكْ ِعنَد ُك ِ َمْسِجٍد َوَُكُوا َوارْشَ بُّ الُْمِْسِِفَي)   "ََي بَِن أ َُّه ََل َُيِ ن
ِ
 ( 31ا

ْزِق   ِ اِت ِمَن الر  بَُ ي ِ اِدِه َوالطَّ َِّت َأْخَرَج ِلِعبَُ ِ ال َة اَّللَّ َم ِزينَُ ْل َمْن َحرَّ آمَ   قُُ يَن أ ِ ْل ِِهَ ِلَّلَّ اِة قُُ نُوا يِف الَْحيَُ

ًة يَْوَم الِْقيَاَمِة    نَْيا َخاِلُصَ ُل اْْلآََيِت ِلَقْوٍم يَْعلَُموَن )  ادلُّ ِ ِِلَ نَُفُص  َ الَْفَواِحَش   ( 32َكَذَٰ َم َرّب ِ ََّما َحرَّ ن
ِ
قُْل ا

ُكوا ًِب  ِ ُُْ ِ َوَأن تُشُُ ُْثَ َوالَْبْغَي ِبَغْيِ الَْحق 
ِ
لَْطاًَّن َوَأن َما َظهََر ِمَْنَا َوَما بََطَن َواَْل ُُُ ِ َما لَْم يزَُن ِْل ِبِه سُُ َّللَّ

ِ َما ََل تَْعلَُموَن"  . 149تَُقولُوا عَََل اَّللَّ
ما يدعو إىل التطرف والتشريريريريدد أو التحرمي بوري دليل شريريريريرعي َنسريريريريبهر الدين اىل إن  

 أفعال شيطانية، والدين منها بر . 
 

ْيَطاِن     " َِّبُعوا ُخُطَواِت الش َّ ًبا َوََل تَت ا يِف اْْلَْرِض َحًَلًَل َطي ِ َا النَّاُس َُكُوا ِممَّ ِبيم   ََي َأُّيُّ َُّه لَُُكْ عَُدوٌّ مُّ ن
ِ
ا

ِ َما ََل تَْعلَُموَن " (168) وِء َوالَْفْحَشاِء َوَأن تَُقولُوا عَََل اَّللَّ ََّما يَأُْمُرُُك ًِبلسُّ ن
ِ
 . 150ا

 

 ُ ُْم فَلَُيَغي ِ اِم َوَْلآُمَرَّنَّ نْعَُ آَذاَن اْْلَ ُْم فَلَُيبَت ُِكنَّ أ ُْم َوَْلآُمَرَّنَّ َمن َِيَنَّ ُْم َوَْلُ لََّنَّ ُُِ ِ   " َوَْلُضُُُ ِذ   نَّ َخلَْق اَّللَّ َوَمن يَتَّخُِ

ِبينًا"  اًَّن مُّ ِ فََقْد َخِِسَ ُخِْسَ ن ُدوِن اَّللَّ ْيَطاَن َوِليُا م ِ  .151الش َّ

 اهلل بكم اليدي:يييد 
القيود اليت يفرضريريريوهنا على   منكثريًا   ليرخفف عن الناس  يتإن الدين يف األصريريريل يأ

انتشريريريريريريريرت  قد  أنفسريريريريريريريهم. ففي اجلاهلية وقبل اإلسريريريريريريريالم على سريريريريريريريبيل املثال، كانت
 ارسريريريريريريريريريريريريريريات بويضريريريريريريريريريريريريريرية كوأد البنات وحتليل أنواع من الطعام للذكور وحترميها على 

 
 (.125)النحل:  148
 (.33- 31)اْل عراف : 149
 (.169-168)البقرة:  150
 (.119)النساء:  151
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رب اخلمور  اإلناث، وحرمان اإلناث من املرياث، إضريريريافة إىل أكل امليتة والزنا وشريريرير
 وأكل مال اليتيم والر با وغريها من الفواحش. 
التشريريريريريريريريريريريريريريريعريريريات واألحكريريريام  منكثريًا كمريريريا جنريريريد عنريريريد بعض الشريريريريريريريريريريريريريريعوب األخرى  

واملمارسريريريريريريات اخلاط ة، واليت نرسريريريريريريبت إىل الدين كذريعة إلجبار الناس عليها واليت 
احنرفت هبم عن طريق الصريريريريريريريريريريريريريريواب وعن مفهوم الدين الفطري، وبالتايل فريَقد كثري 

بني املفهوم احلقيقي للريدين والريذي يرليب احلرياجريات   مييزمن النرياس القريدرة على الت
حد، وبني القوانني الوضريريريريريريريريريعية والتقاليد الفطرية لإلنسريريريريريريريريريان واليت ال خيتلف عليها أ

ا إىل املطالبة والعادات واملمارسريريريريريريريريريريريات املوروثة من ق بل الشريريريريريريريريريريريعوب،  ا أدى الحقً 
 . التررييبباستبدال الدين بالع لم 

إن الريريدين الصريريريريريريريريريريريريريريحيح هو الريريذي يريريأيت للتخفيف عن النريرياس ورفع املعريريانريرياة عنهم، 
 وىل التيسري على الناس.ولَيَضع األحكام والتشريعات اليت  دف بالدرجة األ

 

ُ ِبُُكُ الْيُِْسَ َوََل يُرِيُد ِبُُكُ الُْعِْسَ ..."   .  152"...يُرِيُد اَّللَّ
 

ف َِف َعنُُكْ     "  ُ َأن َُيَ  .  153َضِعيًفا"   اَل نسان   َوُخِلَق   يُرِيُد اَّللَّ
 

َ ََكَن ِبُُكْ َرِحميًا"    "...َوََل تَْقُتلُوا َأنُفَسُُكْ    نَّ اَّللَّ
ِ
 .  154ا

 

ْلَُكِة     "  َُّ َل ال
ِ
ِنَي"   ...َوََل تُلُْقوا ِبأَيِْديُُكْ ا بُّ الُْمْحس ِ َ َُيِ نَّ اَّللَّ

ِ
ُنوا ا  .  155َوَأْحس ِ

 

َِّت َكَ  ُُهْ َواْْلَْغًَلَل ال رْصَ
ِ
ٍَ َويََضُع َعَْنُْم ا ُم الَْخَبائِ ُِم عَلَْْيِ َباِت َوَُيَر  ي ِ لُّ لَهُُم الطَّ ْم ..."  "...َوَُيِ نَْت عَلَْْيِ

156 . 
 

 
 (.185)البقرة:  152
 (.28)النساء : 153
 (.29)النساء: 154
 (.195)البقرة:  155
 (.157)اْل عراف:  156
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 وقوله عليه الصالة والسالم:
وا َوَلَ " ُ وا يَِس ِ ُ وا تَُعِس ِ ُ  . 157" َوََل تُنَف ُِروا   َوبَش ِ

هنريا قصريريريريريريريريريريريريريريرية الثالثرية رجريال الريذين كريانوا يتحريادثون فيمريا بينهم، حيري  قريال وأذكر 
ا، وقال  خر: أنا أصريريريريريريريوم الدهر وال أفطر، أصريريريريريريريلي الليل أبدً   : أما أنا فإينأحدهم

صريريريريريريريلى اهلل عليه ا، فراء رسريريريريريريريول اهلل  وقال  خر: أنا أعتزل النسريريريريريريرياء فال أتزوج أبدً 
 إليهم فقال:  وسلم

نُُت  مَّ وكَ ذا  كَ   لُُتْ قُ    اذلينَ "أ  ن  ْلَ ذا؟ أ  ُُاُكُ ا وهللا ا  تقاُُكْ خش ُُومُ َل  لكن  أَ    هلل وأ  صُُِل   وأُ رْ فطِ وأُ   ص

ج الن ساءْ د  وأَ رقُ وأَ  "ن ت فليس مِ عن سُ  ن رِغبَ مَ   فَ تزو   .158ن 
 

وقد صرح النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك لعبد اهلل بن عمرو وقد بلوه أنه يقوم 
 وخيتم القر ن يف كل ليله فقال:الليل كله، ويصوم الدهر كله، 

نَّ  َك َحقُُا  وا  َك عَلَيُْ نَّ ِلَعْينُِ َك َحقُُا  وا  ِدَك عَلَيُْ َُُ نَّ ِلَجسُُُ ا  ْل  قُْم وَمْ  وُمْ وَأفِْطْر  ُف " فًل تَْفعَُ

نَّ ِلَزْوِجَك عَلَْيَك َحقُا"  .159ِلَزْوِرَك عَلَْيَك َحقُا  وا 
 :أيًضايقول الفيلسوف حممد أسد النمساوي 

ن نعد  اإلسريريالم أمسى من سريريائر النظم املدنية؛ ألنه يشريريمل احلياة بأسريريرها، إنه "حن
، وبالنفس واجلسريريد، وبالفرد وباجملتمع، إنه ال اآلخرةبالدنيا و   واحًدا  تماًمايهتم اه

حيملنا على طل  احملال، ولكنه يهدينا إىل أن نسريتفيد أحسرين االسريتفادة  ا فينا 
إىل مسريريتوى أمسى من احلقيقة، حي  ال شريريقاق وال من اسريريتعداد، وإىل أن نصريريل  

عداء بني الرأي وبني العمل، إنه ليس سريريريريريريبياًل بني السريريريريريريبل، ولكنه السريريريريريريبيل. وإن 
ا من ا ريداة، ولكنريه ا ريادي، فرياتبرياعريه يف الرجريل الريذي جرياء هبريذه التعرياليم ليس هرياديريً 

نته فهو طرح حل هو  كل ما فعل وما أمر قيقة اتباع لإلسريريريريريالم بعينه، وأما طرح سريريريريرير
 

 )حصيح البخاري(. 157
 )حصيح البخاري(. 158
 )حصيح البخاري(. 159
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ومن بني سائر األديان جند اإلسالم وحده يتيح لإلنسان  :أيًضااإلسالم. ويقول  
 ةأن يتمتع حبياته الدنيا إىل أقصريريريريريريريريريى حد من غري أن يضريريريريريريريريرييع اجتاهه الروحي دقيق 

 وجهة النظر النصرانية". كثريًا عنواحدة، وهذا خيتلف  
 الجوازن في إعطا  الحقوق:
زائرة التينية كانت قد سريريريريريريريريريريألتين قائلة: هل مبقدور وأذكر هنا حوار طريف يل مع  

املرأة املسريلمة أن ترتدي أقران يف أذنيها كبقية النسرياء. وقد أضريحكين بشريدة هذا 
ال ختتلف عن نسريريريريريريريريائكم، لكنها و   السريريريريريريريريؤال وقلت  ا: املرأة املسريريريريريريريريلمة من البشريريريريريريريرير

وازن يز بني احلقوق والواجبات وإعطاء األوليات، وعمل التفطنة، وتستطيع أن مت
يف تطبيق هريذه املصريريريريريريريريريريريريريريطلحريات بصريريريريريريريريريريريريريريورة مريذهلرية، واليت قريد عرزت املرأة الالتينية 

 والوربية عن القيام به.
 قالت: ماذا تقصدين؟

، فعندما أحبت جيًداقلت  ا: املرأة املسريريريريريلمة فهمت مصريريريريريطلح" اخلصريريريريريوصريريريريريية "  
منهم له خصريريريريريريريوصريريريريريريريية، فحبها   أبيها وأخيها وابنها وزوجها، فهمت أن ح  كالً 

لزوجهريريا وحبهريريا ألبيهريريا أو أخيهريريا يتطلريري  منهريريا إعطريرياء كريريل ذي حق حقريريه. فحق 
والدها عليها من االحرتام والرب ليس كحق ابنها من الرعاية والرتبية وهكذا. فهي 

مىت وكيف وملن تربريدي زينتهريا، فهي ال ترتريدي يف لقرياءهريا مع الوريري   جيريًداتفهم 
 وال تظهر بنفس ا ي ة للرميع. كما ترتدي مع القري ، 

اقلت   رة، رفضريريريت أن تكون أسريريريرية ألهواء غريها : املرأة املسريريريلمة هي امرأة حر أيضريريريً
سريريريريريعدها هي، ويررضريريريريريي خالقها، انظري وللموضريريريريرية، ترتدي ما تراه مناسريريريريري   ا وير 

كيف أصريريريريبحت املرأة يف الورب أسريريريريرية للموضريريريرية ودور األزياء، إن قالوا مثاًل: إن 
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املرأة الرتدائه،   أسريريريريريريريرعتام هي لبس البنطال القصريريريريريريريري الضريريريريريريريي ق،  املوضريريريريريريرية هذا الع
 بوض النظر عن مالءمته  ا أو حىت شعورها بالراحة عند ارتدائه من عدمه.

وضعها عندما حتولت إىل سلعة، ويكاد ال خيلو   خيفاك  قلت  ا مسرتسلة: إنه ال  
شريريريريريريريرة للمرأة إعالن أو منشريريريريريريريور من صريريريريريريريورة امرأة عارية،  ا يعطي رسريريريريريريريالة غري مبا

 الوربية بقيمتها يف هذا العصر. 
إن بإخفاء املرأة املسريريريلمة لزينتها تكون هي اليت قد أرسريريريلت رسريريريالة للعامل، وهي: 
أهنريا إنسريريريريريريريريريريريريريريانرية ذي قيمرية، مركرَّمرية من اهلل، وجيري  على من يتعريامريل معهريا أن حيكم 

 على علمها، ثقافتها، قناعا ا وأفكارها، ليس على مفاتن جسمها.
  ! هذا يردعى لدينا باإلتيكيت.قالت: عري

اقلت  ا: نعم، واملرأة املسريريريلمة فهمت   الطبيعة البشريريريرية اليت خلق اهلل الناس   أيضريريريً
عليها، فهي ال ترظهر زينتها للورباء حلماية اجملتمع ومحاية نفسريريريها من األذى، وال 
أظنريريك تنكرين حقيقريرية أن كريريل فتريرياة مجيلريرية مفتخرة بريريإظهريريار مفريرياتنهريريا للعلن عنريريدمريريا 

 لسن الشيخوخة تتمىن لو أن كل نساء العامل ارتدين احلراب. تصل
 .%100قالت: هذا صحيح 

قلت  ا متسريريريريريريائلة: هل قرأت  عن إحصريريريريريريائيات معدالت الوفاة والتشريريريريريريويه النامجة 
عن عمليات الترميل؟ ما الذي دفع املرأة ألن ترقاسريريريريريي كل هذا العذاب؟ ألهنم 

ا عن اجلمال الفكري،  ا أجربوها على خوض مسريريريريابقة اجلمال اجلسريريريريدي عوضريريريريً 
 . أيًضاأخسرها قيمتها احلقيقية بل وحيا ا 

 ، هذه فلسفة عريبة مل أمسع عنها من قبل. جًداقالت: مجيل 
 ، وهل حقق اإلسالم للمرأة املساواة مع الرجل؟حسًناوقالت: 
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قلت  ا: املرأة املسريريريريريلمة تبح  عن العدالة وال تبح  عن املسريريريريرياواة، فمسريريريريرياوا ا 
 حقوقها ومتيزها. منكثريًا بالرجل ترفقدها  

 قالت: عري ! وكيف ذلك؟
واآلخر   أعوام   سريريريريريريريريريريريةقلت  ا: لنفرتض أن لديك ابنان، أحدها يبلغ من العمر  

اواة هنا تتحقق يف أن . وأردت  شريريريريريراء قميص لكل  منها، فاملسريريريريري مثانية عشريريريريرير عاًما
تشريريريريريريريريريريريرتي  ما القميصريريريريريريريريريريريني بنفس املقاس،  ا يتسريريريريريريريريريريريب  يف معاناة أحدمها، لكن 
العدالة أن تشريريريرتي لكل واحد منهما مقاسريريريه املناسريريري ، وبالتايل تتحقق السريريريعادة 

 للرميع.
قلت  ا مسريريريريريريريريريريريريريتطردة: حتاول املرأة يف هذا الزمن إثبات أنه بإمكاهنا أن تفعل كل 

أنريه يف الواقع، املرأة تفقريد تفردهريا وامتيريازهريا يف هريذه احلريالرية.  مريا يفعلريه الرجريل. غري
فإن اهلل خلقها لتقوم مبا ال ميكن أن يقوم به الرجل. لقد ثبت أن  الم الوضريريريريريريريريريريريريع 
واإلجناب من أكثر اآلالم شدة، وجاء الدين ليعطي املرأة التكرمي املطلوب مقابل 

فقرية والعمريل، أو حىت أن هريذا التعري ، ويعطيهريا احلق بعريدم حتملهريا ملسريريريريريريريريريريريريريريؤوليرية الن
يتقاسريريريريريريريريريريريم زوجها معها ما ا اخلاص كما هو احلال لديكم. ويف حني مل يرع   اهلل 
الرجريريل القوة على حتمريريل  الم الوالدة، لكن أعطريرياه القريريدرة على صريريريريريريريريريريريريريريعود اجلبريريال 

 مثاًل.
 .متاًماقالت: لكنين أح  أن أصعد اجلبال، وأستطيع فعل ذلك كالرجل 

ي، لكن أن تصريريريريعدي اجلبال كالرجل وتعملي وتكد  ، بإمكانك  حسريريريريًناقلت  ا:  
ايف النهاية أنت  من سريرييضريريع األطفال   ، ويقوم برعايتهم وإرضريرياعهم، فالرجل أيضريريً

يف كريل األحوال ال يسريريريريريريريريريريريريريريتطيع القيريام هبريذا، وهريذا  هود مضريريريريريريريريريريريريريريرياعف عليريك  كريان 
 بإمكانك تفاديه.
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ما ال يعرفه الكثريون، هو أنه إذا أرادت امرأة مسريريلمة املطالبة حبقوقها من خالل 
األمم املتحدة، والتنازل عن حقوقها يف اإلسريريريريريريريالم، فسريريريريريريريتكون خسريريريريريريريارة  ا، ألهنا 
تتمتع حبقوق أكثر يف اإلسريريريريريريريالم. فاإلسريريريريريريريالم حيقق التكامل الذي خرلق من أجله 

 الرجل واملرأة  ا يوفر السعادة للرميع. 
 حدان الحضارة اإلسالمية:إ

زائرة من دولرية كولومبيريا وزميلتهريا يف العمريل عن رغبتهمريا الشريريريريريريريريريريريريريريريديريدة   يومريًاأخربتين  
هما يف ذكر السريريريريرييدة يبعبادة اهلل وحده، لكنهما ال تسريريريريريتطيعان التخلص من رغبت

 مرمي أم املسيح يف الدعاء، حي  أهنما ال تريدان خبس حق السيدة مرمي عليهما. 
م يسريريريريريتطيع حتقيق التوازن يف عبادته دون أن يبخس النيب أو أم قلت  ما: املسريريريريريل
 النيب حقهما.
 قالتا: كيف؟

قلت  ما: املسريريريريريريريريريريريلم أح  خالقه وأعطاه حقه يف عبادته وحده، وحمبة املسريريريريريريريريريريريلم 
للرسريريريريريريريريريريريريريريول تكون باتباع املنهج الذي جاء به الرسريريريريريريريريريريريريريريول من عند اهلل، وهو عبادة 

 اخلالق كما فعل الرسول وليس عبادة الرسول نفسه. 
قلت  ما متسريريريريريريريريائلة: ما هي العبارات اليت تسريريريريريريريريتخدماهنا يف الدعاء إىل اهلل واليت 
تشريريريريريريريريريريريريريريتمريل على اسريريريريريريريريريريريريريريم السريريريريريريريريريريريريريرييريدة مرمي وال تسريريريريريريريريريريريريريريتطيعريان التخلص من الرغبرية يف 

 استخدامها؟ 
 قالت الزائرة األوىل: اهلل يبارك يف مرمي.

 املسريريريريرييحقلت  ا: هذا صريريريريريحيح وسريريريريريليم، فإننا نقول صريريريريريلى اهلل على النيب حممد و 
 كذلك.أم املسيح  مرمي السيدة الصالة والسالم، و  معليه

 ، يا مرمي باركيين وساعديين.أيًضاقالت األخرى: نقول 
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 قلت  ا: هذا غري صحيح.
 قالتا: وما الفرق؟

قلت  ما: يف الدعاء األول طل  للسريريريريريريريريرييدة مرمي ويف الثاين طل  منها، وال حيق 
الطل  إال من اهلل. فباسريريريريريتطاعتكما التمسريريريريريك يف الصريريريريرييوة األوىل للدعاء، ولكن 

 الصيوة الثانية.  عليكما التوقف عن استخدام
ألهنما وجدتا أن عباد ا هلل مباشريريريريريريريريريريريريريريرة لن جتعلهما ترتكان   كثريًا،ابتهرتا الزائرتني  

 ذكر السيدة مرمي. وطلبتا اعتناق اإلسالم مباشرًة.
األمم واحلضريريريريريريريريريريريارات فشريريريريريريريريريريريلت يف حتقيق هذا التوازن، فبينما   منكثريًا  إننا جند أن  
وأمه الصريريديقة مرمي إىل درجة األلوهية، كان   هعليه السريريالم قدر املسريرييح رفعت أرمَّة  

كرسريريريريريريول، فراء املسريريريريريريلم   املسريريريريريرييحقد رفض قوم موسريريريريريريى عليه السريريريريريريالم االعرتاف ب
واحرتمهم وقريريدَّرهم، وذلريريك  املسريريريريريريريريريريريريريرييحوحقق التوازن املطلوب، و من مبوسريريريريريريريريريريريريريريى و 

 بتصديق رسالتهم الصحيحة وعبادة اهلل كما عبد مجيع األنبياء اهلل.
د أحسريريريرينت التعامل مع خالقها، ووضريريريريعت العالقة بني إن احلضريريريريارة اإلسريريريريالمية ق

اخلالق و لوقاته يف املكان الصريريريريريريحيح، يف الوقت الذي أسريريريريريرياءت فيه احلضريريريريريريارات 
البشريريرية األخرى التعامل مع اهلل، فقد كفرت به وأشريريركت معه  لوقاته يف اإلميان 

 والعبادة، وأنزلته منازل ال تتالءم مع جالله وقدره. 
ل  بني احلضريريريريريريريارة واملدنية، فينهج منهج الوسريريريريريريريطية يف حتديد واملسريريريريريريريلم احلق ال خي

 كيفية التعامل مع األفكار والعلوم، والتمييز بني:
العنصريريريريريريريريرير احلضريريريريريريريريرياري: املتمثل بالشريريريريريريريريريواهد العقائدية، العقلية، الفكرية،  •

 والق يم السلوكية واألخالقية. 



 

 
 
 

138 

ية، العنصريريريريريريريرير املدين: املتمثل يف اإلجنازات العلمية، واالكتشريريريريريريريريافات املاد •
 واملخرتعات الصناعية. 

 فإنه يأخذ من هذه العلوم واالخرتاعات يف إطار مفاهيمه اإلميانية والسلوكية.
 وصريفته، و لهصريفة الوحدانية    أنكرتاهلل، ولكنها  بوجود     منتفاحلضريارة اليونانية  

 بأنه ال ينفع وال يضر.
اعتناقها النصريريريريريريريرانية، واحلضريريريريريريريارة الرومانية تنكرت للخالق بدايًة وأشريريريريريريريركت به عند  

 حي  دخلت عقائدها مظاهر الوثنية، من عبادة األوثان ومظاهر القوة.
واحلضارة الفارسية قبل اإلسالم كفرت باهلل وعبدت الشمس من دونه وسردت 

 للنار وقدَّستها.
بالثالوث   مثلواحلضريريريريريريريارة ا ندوسريريريريريريريية تركت عبادة اخلالق وتعبد اإلله املخلوق واملت

املقدس، واملتكون من ثالث صريريريريريور إ ية: اإلله " برامها" يف صريريريريريورة اخلالق، واإلله 
 "فشنو" يف صورة احلافظ، واإلله " سيفا" يف صورة ا ادم. 

  ا. إ ًاواحلضارة البوذية تنكرت لإلله اخلالق وجعلت من بوذا املخلوق 
م، وعبريدوا الكواكري  وحضريريريريريريريريريريريريريريارة الصريريريريريريريريريريريريريرياب ني كريانوا من أهريل الكترياب وتنكروا لرهب

 والنروم. باستثناء بعض الطوائف املوحدة املسلمة اليت ذكرها القر ن الكرمي.
ومع بلوب احلضريريريريريريريريريريريريريريريريارة الفرعونيريرية درجريرية كبرية من التوحيريريد والتنزيريريه لإللريريه يف عهريريد 
أخناتون، إال أهنا مل تتخل عن صريريريريريريريور الترسريريريريريريرييم والتشريريريريريريريبيه لإلله ببعض  لوقاته 

. وقد بلغ الكفر باهلل ذروته عندما لديهم  ا لإللهكالشريريريريريريريريمس وغريها، فكانت رمزً 
ادعى فرعون يف زمن موسريريريريريريريريريى األلوهية من دون اهلل، وجعل من نفسريريريريريريريريريه املشريريريريريريريريريرع 

 األول.
 وحضارة العرب تركت عبادة اخلالق وعبدت األصنام.
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، وأشريريريركت به املسريريرييح املطلقة  وحدانية اهللأنكرت  واحلضريريريارة النصريريريرانية كما ذكرنا  
عقيريدة التثليري ، وهي اإلميريان بريإلريه واحريد مترسريريريريريريريريريريريريريريريد يف ثالثرية  وأمريه مرمي، وتبنريت

 .أقانيم واآلب، االبن، الروح القدس(
ا هبا، وعبدت العرل، خاصريريريريريريريً   إ ًاواحلضريريريريريريريارة اليهودية تنكرت خلالقها، واختارت  

 ووصفوا اإلله يف كتبهم بصفات بشرية غري الئقة به.
اليهودية والنصريريرانية وكانت قد اضريريمحلت احلضريريارات السريريابقة، وحتولت احلضريريارة  

ا ألسالي  تعامل هاتني إىل حضارتني ال دينيتني، ومها الرأمسالية والشيوعية. ووفقً 
ا فريإهنمريا متخلفتني وغري متقريدمتني، ا وفكريريً احلضريريريريريريريريريريريريريريريارتني مع اهلل واحليرياة عقريائريديريً 

ويتسريريريريريريريريريريمان بالوحشريريريريريريريريريريية وغري األخالقية، مع وصريريريريريريريريريريو ما الذروة يف التقدم املدين، 
 العلمي والصناعي، وليس هبذا يقاس تقدم احلضارات. 

إن معيار التقدم احلضاري السليم يستند إىل شواهده العقلية، والفكرة الصحيحة 
ل   والتحضريريريرير الصريريريريحيح الراقي  .الكون واحلياة  ،اإلنسريريريريان،  عن اهلل هو الذي يروصريريريري 

، ومعرفة مصريريريريدر وجوده وم له   إىل املفاهيم الصريريريريحيحة عن اهلل وعالقته مبخلوقاته
وبالتايل نصل إىل أن احلضارة اإلسالمية   ،ويضع هذه العالقة يف مكاهنا الصحيح

هي الوحيريريدة املتقريريدمريرية بني هريريذه احلضريريريريريريريريريريريريريريريارات، ألهنريريا ببسريريريريريريريريريريريريريريرياطريرية حققريريت التوازن 
 .160املطلوب

 اإلسالم دين ودولة:
ا لإلنسريريريريريريريريريريريريريريان ودعتريه للسريريريريريريريريريريريريريريري على هريديريه، حيري  ا حرً لقريد رمسريت الرأمسرياليرية منهرريً  

للسريريريريريريريعادة   اإلنسريريريريريريريان  ادعت الرأمسالية أن هذا املنهج املنفتح هو الذي سريريريريريريرييوصريريريريريريريل

 
ساءة الرأ ساملية والش يوعية ا ل هللا. اْل س تاذ ادلكتور غازي عناية. 160  كتاب ا 
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وجد نفسريريه يف هناية املطاف يقبع يف  تمع طبقي، فإما   اإلنسريريان  اخلالصريرية، لكن
 ا. ا للملتزم أخالقيً ا مردقعً يقوم على الظلم للوري، أو فقرً  اا فاحشً غنً 

وجاءت الشيوعية فألوت كل الطبقات، وحاولت أن ترسم مباد  أكثر صالبة، 
 ا وأملا، وأكثر ثورية من غريها.لكنها خلقت  تمعات أكثر فقرً 

، وكانت األمة اإلسريريريريريريريالمية هي بني ذلك كله  م فقد حقق الوسريريريريريريريطيةوأما اإلسريريريريريريريال
ا بشريريريريهادة أعداء اإلسريريريريالم. لكن عظيمً   نظاًمااألمة الوسريريريري ، فقدمت لإلنسريريريريانية  

 هناك من املسلمني من قصَّروا يف االلتزام بقيم اإلسالم العظيمة.
 ا. حي  قال: فرنسي عما اعتربه تناقضً  ا دبلوماسي  وكان قد سألين يومً 

أنا ال أفهم كيف يكون الدين اإلسريريريريالمي حسريريريري  وصريريريريفك  يل هبذه املنطقية، يف 
حني خيوض كثري من املسريريريريريريريريريريريريريريلمني يف هريريذه العشريريريريريريريريريريريريريريوائيريرية وقريريد ابتعريريدوا عن النظريريام 

 أليس هذا تناقض؟ ،واألخالق
ع قلت له: وأين التناقض هنا؟ وهل ارتكاب سريريائق سريرييارتك الفخمة حادث مررو  

 ناقض حقيقة فخامة السيارة؟ جلهله بأصول القيادة السليمة ي
: فعاًل املسريريريريريريريلم قائالً ا من أصريريريريريريريول عربية  مرافقه اخلاص وقد كان فرنسريريريريريريرييً  فورًافعلَّق  

الفاشريريريريل ال ميثل إال نفسريريريريه. وقد حتدث الكثريون عندما وجدوا أخالق اإلسريريريريالم 
اَرس من قبل غري املسلمني، حي  قالوا: وجدنا اإلسالم ومل جند املسلمني.  متر

املستشرق والباح  األملاين يف الدراسات العربية واإلسالمية "شاخت  
وعلى الرغم من تطرفه يف بعض  رائه، إال أنه مل يستطع إال القول   ، جوزيف"

  باحلق يف تقييمه للدين اإلسالمي، فكان  ا قال:
"متيز اإلسريريريريريريريريالم بأنه دين ودولة، ومتيزت الشريريريريريريريريريعة اإلسريريريريريريريريالمية والفقه اإلسريريريريريريريريالمي 

ه بقوة يف الثقريافريات القريانونيرية اليت جرياوزتريه، وكريانريت سريريريريريريريريريريريريريريلطتهريا فوق سريريريريريريريريريريريريريريلطرية بتريأثري 
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إن النزاع بني الريريدين والريريدولريرية اختريريذ أشريريريريريريريريريريريريريريكريرياال  تلفريرية، ففي املسريريريريريريريريريريريريريرييحيريرية  .الريريدولريرية
كان هناك صريريراع من أجل السريريلطة السريريياسريريية من جان  هي ة كنسريريية والنصريريرانية(
ن يعترب القانون كا ا ينتهي إىل رئاسريريريريريريريريريريرية عليا،ا ومتماسريريريريريريريريريريريكً ا متدرجً منظمة تنظيمً 

أما يف اإلسريالم، فلم يكن هناك ق  ما يشريبه   .الكنسريي أحد أسريلحتها السريياسريية
ا إىل تأييد قوة منظمة، وعلى "الكنسريريريريريية". فالشريريريريريريعة اإلسريريريريريالمية مل تسريريريريريتند مطلقً 

ذلك فلم ينشريريريريأ ق  يف اإلسريريريريالم اختبار حقيقي للقوى بني الدين والدولة، وظل 
ين ينبوي أن ينظم النرياحيرية القريانونيرية يف حيرياة املبريدأ القريائريل بريأن اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم هو د

 ."ا ال يتحداه أحداملسلمني، قائمً 
 ومن بعض اآلراء للمرستشرق "شاخت": 

"إن من أهم ما أورثه اإلسريريريريريريريريريريريريريالم للعامل املتحضريريريريريريريريريريريريرير قانونه الديين الذي يسريريريريريريريريريريريريريمى 
ا عن مجيع أشريريريريريريريريكال ا واضريريريريريريريريحً "الشريريريريريريريريريعة"، والشريريريريريريريريريعة اإلسريريريريريريريريالمية ختتلف اختالفً 

ي   ز أسلوب احلياة اإلسالمية، وتفرده القانون. إن الشريعة اإلسالمية هي أبرز ما مير
 عتربهيعود لنظرته جلميع أفعال البشريرير وعالقا م بعضريريهم ببعض، مبا يف ذلك ما ن

  .التالية: الواج  واملندوب واملرتوك واملكروه واحملظور" املفاهيم  ا على أساس  قانونً 
 ويقول "شاخت": 

ا يف مجيع فروع القريريانون عنريريد أهريريل ا عميقريريً التشريريريريريريريريريريريريريريريع اإلسريريريريريريريريريريريريريريالمي تريريأثريً "لقريريد أثر 
الديانات األخرى من اليهود والنصريريارى، والذين مشلهم تسريريامح اإلسريريالم وعاشريريوا 

م( قد 1204 -هريريريريريريريريريريريريريريريريري  601يف الدولة اإلسريريالمية. فاليهودي موسريريى بن ميمون و
يف مريدونتريه تريأثر ببعض مالمح املؤلفريات اإلسريريريريريريريريريريريريريريالميرية يف تنظيمريه للمريادة القريانونيرية  

وهو عمريل مل يسريريريريريريريريريريريريريريبقريه إليريه أحريد من اليهود، ومل يرتدد اليعرياقبرية   ،وم شريريريريريريريريريريريريريرينرية توراة(
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يف   162والنسريريريطوريون  –أصريريريحاب الطبيعة الواحدة    -161واملونوفيزية يف النصريريريرانية  
 .163االقتباس من قواعد التشريع اإلسالمي" 

 تاريع اإلسالم": نظرات يف  " وقال املؤرخ ا ولندي رينهاردت دوزي يف كتابه 
"لقد كان غالبية النصريريريريريريريريريريريارى يف الشريريريريريريريريريريريرق ينتمون إىل مذاه  متعددة، كانت قد 

ا إرهاقًا، فلما لقيت من اضطهاد حكومة القسطنطينية وإعنا ا ما أرهق أصحاهب
ترك  م احلرية التامة يف البقاء   -ومن طبيعته التسريريريامح واإلخاء    -جاء اإلسريريريالم  

ه، وسريريريريريريريريريريريريريريريريريريرياوى بينهم يف احلقوق على اختالف على دينهم، وظَلَّلهم حبمريريريريريريايتريريريريريري 
مذاهبهم، ومبا أهنم كانوا مضريريريطرين إىل دفع ضريريريرائ  فادحة لإلمرباطور الروماين، 

 ا".فقد أعفاهم اإلسالم منها، ومل يفرض عليهم إال جزية معتدلة ال تررهق أحدً 
ا، سريريريريريابقً الدولة يف اإلسريريريريريالم ليسريريريريريت دولة "دينية" باملعىن املفهوم يف الفكر الوريب  

ع لكل عصريريمة أو قداسريرية لفعل البشريرير، وهي دولة ز بل إن يف املفهوم اإلسريريالمي ن
واجبها الرئيس خدمة مصريا  الناس. إن االنطالق من املرجعية اإلسريالمية للدولة 

ا مفهوم الريريدولريرية املريريدنيريرية أو مفريرياهيم احلريريداثريرية، بريريل جيريري  أن يكون ال ينريريايف إطالقريريً 
 .لالعتزاز هبويتنا ومكانتنا احلضارية والتارخيية سبيالً 

: ملاذا ال يرفصل  قائالً كان قد سألين    يوًمايف حواري مع أحد العلمانيني الفرنسيني  
ووجهة نظره فق    اإلنسان الدين عن الدولة، وتكون املرجعيات يف اجملتمع لرأي

عن الدولة وحياة  للدين  كما هو احلال يف الدول الوربية؟ واألخذ بالفصل التام
 . الناس وسلوكهم، كما يف الترربة الفرنسية مثالً 

 
َُُين 161 ُ به للمطران الِسُُُ ُُانيي عن يعقوب الُبادعي نسُُُُ ُُية امليافزيية اذلين ينمتون للكنائس النَصُُُ ُُة القبطية  املَصُُُ )الكنيسُُُ

 .اْل رثوذكس ية(
بأ َّنا العقيدة القائَّل  النسُُطورية كيلس اْل ول م. يُعرف دامعو 431املعقود سُُ نة  جملمع أ فسُُس املعتقد ادلين النَصُُان الرافر  162

نسان أ و بشي وهو يسوع.مكون من جوهرين يعُب عَنام ًبلطبيعتي وهام: جوهر  يسوع املس يح بأ ن لهيي وهو الكمة  وجوهر ا   ا 
163https://www.islamweb.net/ar/article/193333/ .املستشقون يؤكدون اَل سًلم دين ودوَل 

https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
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ورغباته وتقلبات مزاجه!    اإلنسان   قلت له مبتسمة: تقصد مرجعيات تعود ألهواء 
يف كل أحواله، وال   اإلنسان حباجة إىل شريعة ربانية ثابتة، تناس حنن يف الواقع 

لية، وال تركت  من قبل األقوياء  ثتتوري حبس  األهواء، كما فعلوا يف حتليل الر با وامل
على املستضعفني كما يف النظام الرأمسايل، وال شيوعية تعارض الفطرة    الً قلتكون ث  

 يف الرغبة يف التملك. 
وحتالف  قلت له مستطردة: الترربة الفرنسية جاءت كردة فعل على تسل  

الكنيسة والدولة على مقدرات الشع  وعقو م يف العصور الوسطى. العامل  
 ا لعملية ومنطقية النظام اإلسالمي. اإلسالمي مل يواجه هذه املشكلة ق ، نظرً 

 فإنكم ال تعرتفون يف الدميقراطية. إًذاقال: 
 قلت له: لدينا ما هو أفضل من الدميقراطية، لدينا الشورى.

 الفرق؟قال: وما 
 يف  االعتبار  بعني  أسريريريريريريريريرت ك  أفراد  مجيع  رأي  تأخذ  عندما  هي  الدميقراطية  له:  قلت
 أو عمره  أو  الفرد هذا  خربة  عن  النظر  بوض  ،مثالً  األرسريريريريريريريريريرة  خيص  مصريريريريريريريريريريي  قرار

 يف   رائهم  بني  وتسريريريريريرياوي  احلكيم، اجلد  إىل  األطفال  رياض  يف  طفل  من  حكمته،
 وأصريريحاب  واملقام  السريريرين  كبار  شريريريارةالسريريريت  توجهك فهي  الشريريريورى  أما  القرار.  اختاذ
 يصلح. ال أو يصلح ملا اخلربة
 بالدميقراطية  باألخذ  اخللل  على  دليل  وأكرب  ،جًدا  واضريريريريريريريريح  الفرق  معقبة:  له  قلت
 للفطرة   الفة  ذا ا حد  يف  هي  لتصريريريريريريريريريرفات  الدول  بعض  يف  الشريريريريريريريريريرعية  إعطاء هو

 املمارسريريريريريريريريريريريريريات  من وغريها  والر با  اجلنسريريريريريريريريريريريريريية  املثلية  مثل  والتقاليد،  واألعراف  والدين
 ديتنا  اليت  األصريريريريوات  وبكثرة  التصريريريريويت،  يف  األغلبية  على  احلصريريريريول  جملرد  املقيتة،
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 ال  تمعريريات خلق يف سريريريريريريريريريريريريريريريريامهريريت قريريد الريريدميقراطيريرية كريريانريريت  األخالقي، بريرياالحنالل
 أخالقية.
ا  له  قلت  خاص هو  الوربية  والدميقراطية  اإلسريريريريالمية  الشريريريريورى  بني  الفرق  إن  :أيضريريريريً

 ابتداءً   التشريريريريريريريريريع  يف  السريريريريريريريرييادة  جتعل  فالدميقراطية  التشريريريريريريريريريع، يف  السريريريريريريريرييادة  مبصريريريريريريريريدر
 ابتداءً   تكون  التشريريريريريع  يف  السريريريرييادة  نفإ  اإلسريريريريالمية  الشريريريريورى  أما  واألمة،  للشريريريريع 
 اإنتاجً   ليسريريريت  وهي  ،الشريريريريعة  يف جتسريريريدت  واليت  وتعاىل  سريريريبحانه  اخلالق  ألحكام
 اإل ية،  الشريريريريريريريعة  هذه على  البناء  سريريريريريريلطة  إال  التشريريريريريريريع  يف  لإلنسريريريريريريان  وما  ا،بشريريريريريريريً 
 السريلطة  تظل  أن  شريريطة  مساوي،  شريرع  فيه  زلني مل  مبا  االجتهاد  سريلطة  له  وكذلك
 .الشرعي واحلرام احلالل بإطار حمكومة البشرية
فبالرغم من أنه قانون ديين إال أنه من   نوعه،  من  فريد  اإلسريريريريريريالمي  التشريريريريريريريع  قال:

يؤلف  حي  اجلوهر ال يعارض العقل بأي وجه من الوجوه، وهو ذو منهج منظم
 احلدود  ضريريد  لكنينظمه املتعددة مرتابطة بعضريريها مع بعض،  ا، ونر ا متماسريريكً مذهبً 

 القر ن. يف وردت ليتا
 بدليل  األرض،  يف  اإلفسريريرياد  يقصريريريد  من  ولعقاب  ،للردع  ورضريريريعت  احلدود  له:  قلت
 الشريريريريريديدة،  واحلاجة اجلوع  بسريريريريريب   السريريريريريرقة  أو  اخلطأ  القتل  حاالت  يف  ترعطَّل  أهنا
 الفرنسريي  القانون  يف  أصريالً   موجود هو  ما  ومنها  اجملتمع،  حلماية  األسرياس  يف  وهي
 اإلعدام. كحد
 الفرنسي؟ القانون يف اإلعدام حكم موجود احقً  وهل قال:
 أخرى. دول يف الوضعية القوانني من كثري  يف وموجود نعم، له: قلت
 أحدهم  يد على  قرتلوا قد  أسريريريريرتك  أفراد وجتد  ملنزلك  تعود  نفسريريريريك  ختيل  له:  قلت
 عليه  وحتكم  عليه  لتقبض  طاتالسريريريريريريريريريريل  وجاءت  مثاًل،  االنتقام  أو  السريريريريريريريريريريرقة  هبدف



 

 
 
 

145 

 باخلدمات  وينتفع  فيهريا  يأكل  قصريريريريريريريريريريريريريريرية،  أو كانت  طويلرية  نة،معي ملدة  بالسريريريريريريريريريريريريريريرن
 دفع  طريق  عن  بنفسريريريريريريريريريريريريك  أنت  بتوفريها تسريريريريريريريريريريريرياهم  واليت  السريريريريريريريريريريريريرون،  يف  املوجودة
 الضرائ .

 ينتهي  سريريوف  اللحظة؟ هذه  يف  فعلك  ردة  تكون  سريريوف  ماذا  مسريريتطردة:  له  قلت
 نفسريه املوقف  إن   المك.  لتنسريى  املخدرات  على  اإلدمان  أو  للرنون،  األمر  بك
 السريريريريريلطات  تصريريريريريرف  يكون  سريريريريريوف  اإلسريريريريريالمية  الشريريريريريريعة  ترطبق  دولة  يف  حدث  لو

 هذا  شريريريريريريريريريريأن  يف  القرار  إلعطاء  عليهم  اجملين  أهل  إىل  باجملرم  يأتون  سريريريريريريريريريريوف  ،ا تلفً 
املريال  وهي يريةالريد   دفع أو  بعينريه،  العريدل وهو  بريالقصريريريريريريريريريريريريريريرياص يريأخريذوا أن  إمريا اجلرياين،
 والعفو  العفو،  أو  ،دمها عن ر عوضريريريريريريريريريً قتل  دمي حر سريريريريريريريريريب   بعلى اجلاين  الواج   
 .الكرمي القر ن يف جاء كما  أفضل

 

ِحيم" …"  َ غَُفورم رَّ نَّ اَّللَّ
ِ
ن تَْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوتَْغِفُروا فَا

ِ
 .    164َوا

 ية، و يات احلدود ال   6348ن الكرمي   قلت له مسريريريريريريريريريريريريرتسريريريريريريريريريريريريلة: عدد  يات القر 
حكيم خبري. هل تتراوز العشريريريريريريرير اآليات، واليت ورضريريريريريريريعت حبكمة بالوة من لدن  

ختسريريريريريريريرير فرصريريريريريريريرية االسريريريريريريريريتمتاع بقراءة وتطبيق هذا املنهج الذي تعتربه أنت فريد من 
 نوعه، فق  ألنك جتهل احلكمة من وراء عشر  يات؟

 الجوازن في االقجصاد:
وأذكر أن سريريريريريريريريريريريريريريريألين أحريريد الالتينيني املهتمني بريرياالقتصريريريريريريريريريريريريريريرياد عن الفرق بني النظريام 

 والرأمسالية واالشرتاكية.االقتصادي يف اإلسالم 

 
 (.14)التغابن : 164
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 ،امللكية اخلاصريريريريريرية هي املبدأ العام فيف الرأمسالية  قلت له: خبصريريريريريريوص حرية التملك  
مسح مبلكيات فقد    اإلسالمأما    امللكية العامة هي املبدأ العام.فيف االشرتاكية    أما

 ذات أشكال متنوعة:
 امللكية العامة: وهي عامة جملموع املسلمني مثل األراضي العامرة. 

 ملكية الدولة: الثروات الطبيعية من غابات ومعادن. 
تكتسريريريري  فق  عن طريق العمل االسريريريريتثماري مبا ال يرهدد التوازن   :ملكية خاصريريريرية

 العام. 
 قال: وماذا خبصوص احلرية االقتصادية؟

قلريت له: يف الرأمساليرية تررتك احلرية االقتصريريريريريريريريريريريريريريادية بال حدود. أما يف االشريريريريريريريريريريريريريريرتاكية 
عرتف باحلرية االقتصريريريادية يف مصريريريادرة احلرية االقتصريريريادية متاًما. أما يف اإلسريريريالم ير ف

 نطاق حمدود يتمثل يف:
التحديد الذايت النابع من أعماق النفس بناًء على الرتبية اإلسريريريريريريريريريالمية، وانتشريريريريريريريريريار 
املفاهيم اإلسريريريريريريريريالمية يف اجملتمع والتحديد املوضريريريريريريريريوعي الذي يتمثل بالتشريريريريريريريريريعات 

ر، والر با، وغريها.  َيس 
 احملددة اليت متنع أعمااًل حمددة مثل: الوش، وامل

آَمنُوا ََل تَأْ  يَن أ ِ َا اذلَّ َضاَعَفةً "ََي َأُّيُّ ًَب َأْضَعافًا مُّ َه لََعلَُُّكْ تُْفِلُحوَن" ۖ  َُكُوا الِر  َُّقوا اللَـّ  . 165َوات

هِ  بَُو يِف َأْمَواِل النَّاِس فًََل يَْربُو ِعنَد اللَـّ ًًب ِل َيْ ن ِر  آتَيُُْت ِم  ِه   ۖ "َوَما أ ن َزََكٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَـّ آتَيُُْت ِم  َوَما أ

ِئَك ُُهُ الُْمْضِعُفوَن"  ـٰ َ  . 166فَأُول

 َّ ثُْمهَُما َأْكَُبُ ِمن ن
ِ
ُْثم َكِبيم َوَمنَاِفُع ِللنَّاِس َوا

ِ
ْفِعهَِما    "يَْسأَلُونََك َعِن الَْخْمِر َوالَْميِِْسِ   قُْل ِفِْيَما ا

ُ لَُُكُ اْْلآََيِت لََعلَُُّكْ تََتَفكَُّروَن" َويَْسأَلُونََك َماَذا يُ  ُ اَّللَّ ِِلَ يَُبي ِ  . 167نِفُقوَن قُِل الَْعْفَو   َكَذَٰ

 
  (.130)أآل معران: 165
 (.39)الروم:   166
 (.192)البقرة: 167
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الريريدين كريرياألفيون، يتعريرياطريرياه الفقراء واملضريريريريريريريريريريريريريريطهريريدين لقبول الظلم واملعريريانريرياة،  قريريال:
، ليرعطي الفرصريريريريريريريريريريريريريريرية ل غنيريرياء لالسريريريريريريريريريريريريريريتحواذ على اآلخرةويرتكهم حيلمون بريرياجلنريرية و 

 تسب  بتخلف وفقر املسلمني، وغريهم من املتدينني.الثروات  ا 
قلت له: اجملتمعات البشرية مل تشهد الفقر والظلم االجتماعي بسب  إمياهنا أو  
حىت قلة املوارد لديها، ولكن بسب  بعدها عن دينها وسوء توزيع مواردها،  

 فالفقر املدقع ال يظهر إال بسب  الوىن الفاحش. 
يف الرأمسرياليرية بعريدم قريدرة املوارد الطبيعيرية على تلبيرية  إنريه يف حني سريريريريريريريريريريريريريريرياد االعتقرياد

وحتدثت االشريريريريريريريريريريريرتاكية بوجود التناقض بني قوى   ،املترددة  اإلنسريريريريريريريريريريريان  احتياجات
اإلنتاج وعالقات التوزيع، كان قد بنيَّ اإلسريريريريريريريالم أن اهلل تعاىل خلق للبشريريريريريريريرية من 

وأن املشريريريريريريريريريريريريريريكلرية دون قصريريريريريريريريريريريريريريور ونفرياد.    مجيعريااحتيرياجريا ريا    الثروات الطبيعيرية مريا يرليب  
ذاته بعدم اسريريريتخدامه للثروات الطبيعية بشريريريكل سريريريليم، وعدم   اإلنسريريريان  تكمن يف

 التزامه بعدالة التوزيع.
ة، إنه جيعل الضريريريريريريريريريريريمري يالواقع هو أن الدين التزام ومسريريريريريريريريريريريؤولقلت له مسريريريريريريريريريريريتطردة:  

ا، وحي  املؤمن على حماسريريريريبة نفسريريريريه يف كل صريريريريورية وكبرية، املؤمن مسريريريريؤول متيقظً 
عن نفسريريريه وأسريريريرته وجاره وحىت عن عابر السريريريبيل، وهو يأخذ باألسريريريباب ويتوكل 

 على اهلل، وال أظن أن هذه من صفات مدمين األفيون. 
 قلت له: أفيون الشعوب احلقيقي هو اإلحلاد وليس اإلميان. 

 ضحك وقال: ملاذا؟
قلريريريت لريريريه: ألن اإلحلريريرياد يريريريدعو أتبريريرياعريريريه للمريريرياديريريرية و ميش عالقتهم مع خريريريالقهم 
برفضريريريريريريريهم للدين والتخلي عن املسريريريريريريريؤوليات والواجبات، وحثهم على االسريريريريريريريتمتاع 
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باللحظة اليت يعيشوهنا، بوض النظر عن العواق ، فيفعلوا ما حيلو  م، معتقدين 
 بعدم وجود رقي  أو حسي ، وال بع  أو حساب.

 ا؟شرة: أليس هذا وصف للمدمنني حقً وسألته مبا
 قال: نعم صحيح.

 قال: وكيف حقق اإلسالم التوازن االجتماعي؟
قلت له: إن من القواعد العامة يف اإلسريريالم أن املال مال اهلل والناس مسريريتخلفون 

اإلسريريريريريريالم كنز املال بدون إنفاق   نعميَ و  فيه، وأال تكون األموال درَولة بني األغنياء،
 نسريريريريريريريريريريبة بسريريريريريريريريريرييطة منه للفقراء واملسريريريريريريريريريرياكني عن طريق الزكاة، وهي عبادة تسريريريريريريريريريرياعد

 على تولي  صفات البذل والعطاء على نوازع الشح والبخل. اإلنسان
ي الُْقرْ  ُسوِل َوذِلِ ِ َوِللرَّ ُ عَََلٰ َرُسوَِلِ ِمْن َأْهِل الُْقَرٰى فَِللَّ ا َأفَاَء اَّللَّ ََبٰ َوالَْيَتاَمٰى َوالَْمَساِكِي َواْبِن  " مَّ

ِبيِل ََكْ ََل يَُكوَن ُدوََلً بَْيَ اْْلَْغِنَياِء   ُسوُل فَُخُذوُه َوَما ََّنَاُُكْ َعْنُه    ِمنُُكْ   السَّ آََتُُكُ الرَّ ُوا   َوَما أ َُ   فَان

َُّقوا   َ   َوات َ َشِديُد الِْعَقاِب "   اَّللَّ نَّ اَّللَّ
ِ
 . 168ا

 

َتْخلَِفَي   ا َجَعلَُُك مُّس ْ ِ َوَرُسوَِلِ َوَأنِفُقوا ِممَّ آِمنُوا ًِبَّللَّ آَمنُوا ِمنُُكْ َوَأنَفُقوا لَهُْم َأْجرم    ِفيِه   " أ يَن أ ِ فَاذلَّ

 "  . 169َكِبيم

ُُه بِ  ْ ِ فَبَش ِ َة َوََل يُنِفُقوََّنَا يِف َسِبيِل اَّللَّ َهَب َوالِْفضَّ وَن اذلَّ يَن يَْكزِنُ ِ  . 170َعَذاٍب َأِلٍي " "...اذلَّ
 كما وحي  اإلسالم على العمل لكل قادر. 

 

ي   ُهوَ "   ِ ْزِقهِ   ِمن   َوَُكُوا   َمنَاِكُِبَا   يِف   فَاْمُشوا   َذلُوًَل   اْْلَْرَض   لَُُكُ   َجَعلَ   اذلَّ ِ لَْيهِ      ر 
ِ
ُُّشورُ   َوا  . 171"   الن

 
 (.7)احلش:  168
 (.7)احلديد:  169
 (.34)التوبة: 170
 (.51: املكل) 171



 

 
 
 

149 

املعيشرية، على أن م اإلسريالم اإلسريراف وارتفع مبسريتوى األفراد لضريب  مسريتوى  وحرَّ 
 اإلنسريريان  مفهوم اإلسريريالم للوىن ليس تلبية للحاجات الضريريرورية فق  بل أن ميلك

 .أيًضاويتزوج وحيج ويتصدق  ويسكن ما يأكل ويلبس
 

وا َوََكَن بَْيَ َذِِلَ قََواًما" ُ ُُ َذا َأنَْفُقوا لَْم يُِْسِفُوا َولَْم يَْق
ِ
يَن ا ِ  . 172"َواذلَّ

فالفقري يف نظر اإلسالم هو من مل يظفر مبستوى من املعيشة ما ميكنه من إشباع 
مسريريريتوى املعيشريريرية يف بلده، وبقدر ما يتسريريريع مسريريريتوى  وحسريريري حاجاته الضريريريرورية  

املعيشريرية يتسريريع املدلول الواقعي للفقر، فإذا كان املتعارف عليه يف  تمع ما حيازة 
كل عائلة على منزل مسريريريريريريتقل هبا مثاًل، أصريريريريريريبح عدم حصريريريريريريول أسريريريريريريرة معينة على 

ء كل ا من ألوان الفقر، وعلى هذا فالتوازن يعين إغنامنزل مسريريريريريريريريريريريريريتقل هبا يرعترب لونً 
ا( بالقدر الذي يتناسريريريريريريريريري  وإمكانيات اجملتمع يف ذلك كان أم ذميً مسريريريريريريريريريلًما  فرد و

 الوقت.
ويتحقق ذلك من خالل   ،ويضريريريريريريريريريريمن اإلسريريريريريريريريريريالم تلبية حاجات مجيع أفراد اجملتمع
 .التكافل العام، فاملسلم أخو املسلم وكفالته واجبة عليه

 قال النيب عليه الصالة والسالم:  
  نْ ه  ومَ َكن هللا يف حاجِت   أ خيهِ   ةِ ن َكن يف حاجِ مه  ومَ ه وَل يُْسلِ مُ لِ ظْ َل يَ   َلْ خو املِس أَ   "املسَِلْ 

َ نه كُ ج هللا عَ فرَّ   ربةَ كُ   سَِلٍ مُ   نْ ج عَ فرَّ  ُه هللا يَ   سلامً  مُ َُ ن سَ يامة  ومَ القِ   يومِ   ًبِت رُ ن كُ مِ   ةَ رب   ومَ س

 . 173القيامة"  

قصريريريريريريريريريريريريريريرية مجيلرية أيضريريريريريريريريريريريريريريريا لزائرة كولومبيرية قريد جرياءت مع أبنريائهريا املراهقني أذكر هنريا 
، حي  كانت جًداوصريريريريريريريريريريريريديقتها لزيارة املركز، ول سريريريريريريريريريريريريف جاؤوا يف وقت متأخر  

هناية الدوام ومل أمتكن من اإلجابة على مجيع أسريريري لتهم، وقد شريريريرحت ما بوسريريريعي 
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في أم  س عشريريريريريرةخالل   ا. يف رً دقيقة، لكنين شريريريريريعرت أن السريريريريرييدة الكولومبية ختر
صريباح اليوم التايل عادت السرييدة وأوالدها فق  بدون الصريديقة، وقالت يل: إنين 

أسريريري لة متنعين من اإلسريريريالم منذ   حي  لدي  على أن أكمل حواري معك،    ةمصريريرير 
 سنوات، وأريد أن أجد إجابة على هذه األس لة.

 كقلت  ا: ال ترتددي يف طرح أي سريريريريريريريريريؤال، أنا جاهزة للرد على أسريريريريريريريريري لتك، مع 
 .اليوم كامالً 

فقالت: أنا تعرفت على صريريريريريريريريديقه مسريريريريريريريريلمة يف بلد  ما خالل سريريريريريريريريفري وتنقلي مع 
زوجي، وأخربتين أنه يف اإلسريريريريالم ليس علينا أن نذه  إىل طبي  عندما  رض، 

، وكريانريت هريذه أبريًدايكفي أن نريدعو اهلل فيريري  دعريائنريا، وأنريا مل أقتنع هبريذه النقطرية  
فريأنريا برياعتقريادي أننريا جيري  أن النقطرية من النقريان اليت منعتين من قبول هريذا الريدين،  

 نأخذ باألسباب.
ل سريريريريريريريريريف أنت  تعرفني عن االسريريريريريريريريريالم أكثر  ا تعرفه هذه األخت   قلت  ا: فعالً 

املسريريريريريلمة، وأهنا حباجة ملن يشريريريريريرح  ا دينها، األخت املسريريريريريلمة مل تعطيك  املعلومة 
واهلل سريريريريريبحانه وتعاىل يأمرنا بالتوكل   الصريريريريريحيحة، فاإلسريريريريريالم دين عمل يف الواقع،

وليس بريالتواكريل، فريالتوكريل يقتضريريريريريريريريريريريريريريي العزم وبريذل الطرياقرية واألخريذ برياألسريريريريريريريريريريريريريريبرياب، مث 
 التسليم بعد ذلك لقضاء اهلل وحركمه. 

 والنيب صلى اهلل عليه وسلم قال ملن أراد أن يرتك ناقته سائبة توكاًل على اهلل:
ْ ها وتَ لْ " اعقِ    .174"وكَّ

 وهبذا يكون املسلم قد حقق التوازن املطلوب.

 
ُمذي حصيح) 174  .(ال
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كرياماًل يف اإلجريابرية   يومريًا، وأذكر أنين أمضريريريريريريريريريريريريريرييريت معهريا  بريإجريابيتكثريًا فرحريت الزائرة  
على أسريريريريريري لتها، فقالت يف هناية احلوار: إهنا فوج ت قبل سريريريريريريتة سريريريريريرينوات بإسريريريريريريالم 
زوجهريريريا الريريريذي مل يكن يعتنق أي دين من قبريريريل ومل يكن لريريريه اهتمريريريامريريريات دينيريريرية، 

أنه وجد أجوبة على مجيع األس لة اليت طاملا دارت يف خلده، وقد   والذي أخربها
دعاها لإلسريريريالم، لكنها ترددت، ألهنا ال زالت لديها شريريريكوك واسريريريتفسريريريارات عن 
نقريريان كثرية، وأخربتين أهنريريا وهلل احلمريريد وجريريدت مجيع اإلجريريابريريات على أسريريريريريريريريريريريريريري لتهريريا 

 خالل حواري معها.
ن ما يتطلع اليه الناس هو دين ن االسريريريريريريريالم ينظر للحياة كما ينبوي أن تكون، إإ

متوازن يرليب  احلريرياجريريات الروحيريرية اليت ال غىن عنهريريا، وال يرهم ش احلريرياجريريات املريرياديريرية 
لإلنسان. الدين يدعو إىل الوسطية، وهو املبدأ الذي شدَّد عليه الدين السماوي 
اخلامت الذي جاء به خامت النبيني حممد صريريريريريريريريريلى اهلل عليه وسريريريريريريريريريلم ليرصريريريريريريريريريحح اخلطأ 

عريت فيريه األمم السريريريريريريريريريريريريريريريابقرية، والريذي أدى لتشريريريريريريريريريريريريريريويريه مفهوم الريدين وربطريه الريذي وق
ا أدَّى إىل صريريريريرف الناس    بالروحانيات فق ، وبالتايل أدَّى إىل انتشريريريريار اخلرافات

إىل أن الدين أصريريبح مسريريتواًل لتحقيق أهداف وم رب   عن الدين بالكلية. إضريريافةً 
كثري من كوسريريريريريرييلة للضريريريريريريو  على الشريريريريريريعوب، وهذا ما دفع    اخاصريريريريريرية، ومسريريريريريريتخدمً 

 الدول التباع هنج ما يردعى "العلمانية "، وهو فصل الدين عن الدولة.
وقد جنح اإلسريريريريريريريريريريالم كمنهج، بينما فشريريريريريريريريريريلت الرأمسالية والشريريريريريريريريريرييوعية، ولكن ابتعاد 
املسريريريريريريريريلمني عن دينهم الصريريريريريريريريحيح وعرزهم عن نشريريريريريريريرير مباد  اإلسريريريريريريريريالم بصريريريريريريريريورة 

ككني واحلائرين سريرياهم يف العقود األخرية بازدياد نسريريبة امللحدين واملشريري   صريريحيحة
يف العامل، وبدأت البشريرية تكفر بكل العقائد جلهلها بالدين الصريحيح وفسرياد ما 

 يرعرض عليها من معتقدات. 
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دودو إن ربي رحيم    

 
 

   : طعمكم لو ه اهللا نُ إنم
أذكر أننريا أقمنريا أول عريامني لنريا يف مريدينرية الغوس يف نيررييريا يف شريريريريريريريريريريريريريريقق فنريدقيرية، 
حىت يتسريريريريريريريريريريريىن لنا البح  عن منزل مناسريريريريريريريريريريري  وقري  من مدارس األوالد، وكنت 
حريصريريرية على أن أرحضريريرير هدايا بسريريرييطة جلميع عمال التنظيف وطاقم االسريريريتقبال 

الطعام   وسريريريريريريريريريريائق السريريريريريريريريريرييارة بعد عوديت من  أي رحلة سريريريريريريريريريريفر، ومشريريريريريريريريريرياركيت  م يف
والشريريريريريريريريريريريريريريراب، لكنين وبكريل أمريانرية مل تكن الريدعوة يف بريايل يف ذلريك الوقريت، ولكن 
أردت هبريذه األعمريال التقرب إىل اهلل، وعنريد قرارنريا مبوريادرة املكريان لالنتقريال للمنزل 
اجلديد، فوج نا ببكاء اجلميع، وقد أخربنا السريريريريريريريريريريريريريائق أهنم يقولون: إهنم مل يقابلوا 

شرير روح احملبة واإلخاء، وهم يريدون أن يكاف ونا. عائلة مسريلمة هبذه األخالق تن
فلم أعد أعرف هل أفرح بسريريريريريريريب  السريريريريريريريعادة اليت أدخلناها على قلوهبم، أم أحزن 
حلال املسريريريريلمني اليوم، والذي أعطى أهل هذا البلد هذا التصريريريريور عن املسريريريريلمني، 

ََّما  وقلت للسريريريريائق: مكافأتنا هي سريريريريعاد م، وتذكرت اآلية الكرمية:   ن
ِ
نُْطِعُمُُكْ ِلَوْجِه "ا

ِ ََل نُرِيُد ِمنُُكْ َجَزاًء َوََل ُشُكوًرا"  ، فارتاحت نفسي.175اَّللَّ
 ورحمجي وسعت كل شي :

أذكر قصريريريريريريرية ملدر سريريريريريريرية اللوة الفرنسريريريريريريريية، وهي أفريقية من دولة "بنني" اجملاورة ملدينة 
زل الغوس حي  نقيم، واليت كنت قد أبلوتها بعد احملاضريريريريريريريريرة حباجيت خلادمة للمن 
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تتكلم اللوة الفرنسريريريريريريريريية، لكي أمتكن وأوالدي من  ارسريريريريريريريرية اللوة الفرنسريريريريريريريريية معها، 
.  فتفاجأت بقو ا: أنا مستعدة ألن أعمل خادمة لديك 

.  قلت  ا: أنت  مردرسيت ولك احرتامك علي 
قريالريت: أنريت لطيفرية للوريايرية، ولكنين فعاًل حبرياجرية  ريذا األمر، فريأنريت تعرفني أنين  يت 

نني" اجملاورة  ذه املدينة، وأنا حباجة إىل سريريريريريريريريريريريكن، وسريريريريريريريريريريريوف كل يوم من دولة "ب
، وأنا الحظت أنكم ودودون ا وأعمل يف املركز مسريريريريريرياءً أنظف لك  البيت صريريريريريريباحً 

، وال حىت عن حريري  أبريريًدا، مع أن كتريريابكم والقر ن( مل يتحريريدث عن احلريري  جريريًدا
 اخلالق لعبيده، وكيف حيبهم وهو يرضيق عليهم يف العيش. 

قلت  ا: بالنسريريريريريريريبة للسريريريريريريريكن، فتفضريريريريريريريلي للسريريريريريريريكن بدون عمل وال مقابل، فلدينا 
 ملحق خاص للعاملني و كن أن تشاركيهم يف املبيت.

 ؟ أما خبصوص القر ن، فهل قرأت  القر ن أصالً 
 قالت: ال، ولكنين مسعت بذلك.  

 ريا: لو قرأت  القر ن ألدركريت  مريا فيريه من ذكر لرمحرية اهلل وحبريه لعبرياده، ولكن قلريت  
ا، ألن احل  يف ح  اهلل جل جالله للعبد ليس كح  العباد بعضريريريريريريريريريريريهم بعضريريريريريريريريريريريً 

مقاييس البشريريريريريريريريرير هو حاجة يفتقدها احمل  فيردها عند احملبوب، ولكن اهلل جل 
 عيف، وح  غين  لضريريريريري   ورمحة، ح  قوي    جالله غين عنا، فحبه لنا ح  تفضريريريريريل  

 لصوري، وح  حكمة.  لعاجز، ح  عظيم   لفقري، وح  قادر  
 قالت: كيف هذا؟

قلت  ا: أال تأخذي بيد طفلك الصريريريريوري بكل ح  إىل غرفة العمليات ليشريريريريقوا 
 ا من حكمة الطبي  وحبه للصوري وحرصه على جناته.بطنه، وأنت  واثقة متامً 
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يسريريريريريريريريريريريريريريمح  م بأن يفعلوا ما حيلو  م؟ قالت: كيف حيبهم وهو يرقيد حريتهم وال  
أمل تسريريريريريريريريمعي بالفردانية؟ أمل تسريريريريريريريريمعي هبذا املفهوم املتطور، وهو أن قرارات الفرد 
جي  أن تكون مسريريريريريريريريريريريتندة على منفعته ومتعته الشريريريريريريريريريريريخصريريريريريريريريريريريية وهو مركز االهتمام 
الرئيسي، أي أن مصاحله الشخصية تتحقق فوق اعتبارات البلد وتأثريات اجملتمع 

له بتويري جنسريريريريريريريريريريه، ويفعل ما حيلو له، ويرتدي ويتصريريريريريريريريريريرف يف والدين، وتسريريريريريريريريريريمح  
 الطريق كما يريد، فالطريق للرميع.

قلريت  ريا: وهريل تسريريريريريريريريريريريريريريمحني ألطفريالريك بفعريل مريا حيلو  م بريذريعرية حبريك  م؟ هريل 
تسريريريريريريريريريمحي البنك الصريريريريريريريريريوري أن يرلقي بنفسريريريريريريريريريه من نافذة املنزل أو يلع  بسريريريريريريريريريلك 

 الكهرباء املكشوف؟ 
يع صريريريريريريريريريريريريريريحيحريرية لكن فهمريريك  ريا خرياطي، لو كنريت قلريريت  ريا: عبريريارة الطريق للرم

تسريكنني مع  موعة من األشريخاص يف منزل واحد مشريرتك، هل كان سرييعربك 
تفسريريك  ذه العبارة؟ هل كنت سريتقبلني بأن يقوم أحد شريركائك يف املنزل بعمل 
مشريريريريريريني كقضريريريريريرياء احلاجة يف صريريريريريريالة املنزل حبرة أن املنزل للرميع؟ هل سريريريريريريتقبلني 

باحلرية املطلقة   اإلنسريريريريريريريريريريريانفون قوانني وال ضريريريريريريريريريريريواب  حتكمها؟  احلياة هبذا املنزل بد
حتمل هذه   نللشريريك أنه عاجز ع ، وكما ثبت مبا ال يدع  االً اقبيحً   ايصريريبح كائنً 

 احلرية.
الفردانيريرية ال ميكن  ريريا أن تكون هويريرية بريريديلريرية عن ا ويريرية اجلريريامعريرية مهمريريا كريريانريريت قوة 

إال ببعض، وال غىن   الفرد أو نفوذه. أفراد اجملتمع طبقريات ال يصريريريريريريريريريريريريريريلح بعضريريريريريريريريريريريريريريهريا
والقضريريرياة، فكيف يتسريريريىن   األطباء، املمرضريريريون  ،لبعضريريريها عن بعض. فمنهم اجلنود

  منفعته ومصريريلحته الشريريخصريريية على اآلخرين ليحقق سريريعادته ألي منهم أن يرول  
 ويكون هو مركز االهتمام الرئيسي؟ 
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 ؟إًذاقالت: وكيف تتحقق السعادة 
السريريعادة يف الفردانية هي االنتصريريار، إن  :  176ما قرأته يوًما وأعربين كثريًا  قلت  ا

القل  املطم ن، ا يمنة وامتالك التكنولوجيا. لكن السريريريريريريريريريريريعادة يف اإلسريريريريريريريريريريريالم هي 
 الزواج الناجح، املسكن الواسع، اجلار الصا ، املرك  املريح، املشاركة والتعاون.
قد  واحلضارة اإلسالمية واليت تشكلت من مزيج من  تلف الشعوب والقبائل 

الفردانية  كالرسم البياين، فرعلت حساب وجزاء، واجبات وحقوق،  جعلت 
الفرد من   أيًضا يركافأ، ولقد حرر اإلسالم  أيًضا وكما يقع على الفرد العقاب 

العصبية القبلية وأعاده إىل الفطرة السليمة، كمدين اجتماعي يعيش يف مجاعة  
اآلخرين، فاألمة املتطلعة    حترتمه وترقدر إمكانيته التفكريية وقدرته على التعايش مع

ا تنطلق من مفهوم الكيان الواحد، فلكل فرد  ا ساميً للتقدم واليت تتبىن هدفً 
اجتهاده وأفكاره وقدراته، لكن التطبيق حيتاج إىل اجلماعة، وبالتايل يتساوى  
اجلميع هنا حس  ما قدمه كل فرد. وبذلك يكون اإلسالم قد حدد عالقة الفرد  

  ال يترزأ من ا وية اجلماعية  جزء  صوريباجملتمع، وأوضح بأن الفرد ليس سوى 
ا، ألنه كلما  ا و منً مستقرً  مًعا  ا أنتج  ت .يت بدورها تكفل ضب  إيقاع احلياةال

اختل التوازن بني الطبقات ستظهر الصراعات ويرفتقد الرضا يف اجملتمع. فلم يعد  
ي   ز مالكه عن اآلخرين، وال باملال تتحقق القوة  املال هو املعيار األعلى الذي مير

النظام اإلسالمي ال يرقيَّم مبا ميلك من مال، لكن مبا لديه  . القائد يف  مل وقيادة العا
ا التقدم وحتقيق  من ع لم وأخالق وعدل، وهبذه الصفات وحدها استطاعوا سابقً 

 االنتصارات. 

 
176.https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/05/26/523195.html   من مقال مفهوم الفردانية املطلقة

 والفرد يف اْل مة بقَل: مروان صباح  جريدة الوطن.

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/05/26/523195.html
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 قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
ذا اش ْ  سدْ اجلَ  ثلْ هم مَ فِ عاطُ هم وتَ راَُح ُه وتَ وادُّ ني يف تَ املؤمِ  ثلْ "مَ    رُ سائِ  داعى َلُ ضو تَ نه عُ تىك مِ ا 

 . 177مى" واحلُ   هرِ ًبلسَّ   سدْ اجلَ 

فلماذا ال حتبون الشاذ   الفردانية ترتب  بالشذوذ اجلنسي بشكل مباشر،قالت: 
ا، فما لديه من ميول هو مسألة جينية طبيعية، وميول طبيعي، وجي  أن  جنسيً 
 حنرتمه. 

ميول، ولكنه يف   أيًضا قلت  ا: وهل حترتمي ميول السارق إىل السرقة؟ فهذا 
احلالتني ميول غري طبيعي، إنه خروج على الفطرة البشرية، واعتداء على الطبيعة،  

 وجي  أن يرقوَّم. 
طريق   وهداه إىل الطريق السليم، ولديه حرية االختيار بني  اإلنسان لقد خلق اهلل

 اخلري وطريق الشر. 
 .   178 َوَهَديْنَاُه النَّْجَدْيِن " " 

ر م املثليرية نريادرً  ا مريا يظهر فيهريا هريذا الشريريريريريريريريريريريريريريريذوذ، ولريذلريك جنريد أن اجملتمعريات اليت حتر
والبي ة اليت تبيح وتشريريريريريريريرع على هذا السريريريريريريريلوك تزداد فيها نسريريريريريريريبة املثليني،  ا يدل 

هو البي ة والتعاليم احمليطة   اإلنسريريريريريريريريان  دد احتمال الشريريريريريريريريذوذ لدىحيعلى أن الذي  
 .به

 ولذلك قال تعاىل عن قوم لون:  
ْذ قَاَل ِلَقْوِمِه  

ِ
َبَقُُكْ ِِبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن الَْعالَِمَي )" َولُوًطا ا َ ُُ َة َما سُ َُُ نَُُّكْ لََتأْتُوَن 80َأتَأْتُوَن الَْفاِحشُ

ِ
( ا

فُوَن ) ِ اِء بَْل َأنُُْتْ قَْومم ُمِسُُْ َُُ هَْوًة ِمْن ُدوِن الن ِس َُُ َِجاَل ش َلَّ َأْن قَالُوا 81الر 
ِ
( َوَما ََكَن َجَواَب قَْوِمِه ا

ُْم ُأََّنسم يََتَطهَُّروَن "َأْخِرُجوُُهْ ِمْن قَرْ  َّنَّ
ِ
 . 179 يَِتُُكْ ا
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ا، وليس من أصريريريريل تركي  الشريريريريفرة الوراثية هذه اآلية تؤكد أن الشريريريريذوذ ليس وراثيً 
لإلنسان، ألن قوم لون هم أول من ابتدع هذا النوع من الفاحشة. وهذا يتطابق 

ينات أوسريريريريع دراسريريريرية علمية، واليت تؤكد أن الشريريريريذوذ اجلنسريريريريي ال عالقة له باجلمع  
 .180الوراثية
تتوري يف كل حلظة حس  مشاهدته للفضائيات، أو استخدامه    اإلنسان   إن هوية

.  اا معقدً إنسانً  للتكنولوجيا أو تعصبه لفريق كرة قدم مثاًل، فالعوملة صنعت منه
وأصبح    ، والشاذ أصبح صاح  سلوك طبيعي  ، فاخلائن أصبح صاح  وجهة نظر

والتصا    لديه الصالحية القانونية للمشاركة يف نقاشات علنية، بل وعلينا دعمه
معه. وأصبحت الولبة ملن لديه التكنولوجيا، فإذا كان الشاذ هو الطرف الذي  

إىل إفساد   يؤدي  ا  ،ميتلك أسباب القوة، فسيفرض على الطرف اآلخر قناعاته
وبارتبان الفردانية بالشذوذ اجلنسي   بنفسه ومبرتمعه وخبالقه.  اإلنسان  عالقة 

ية اليت ينتمي  ا اجلنس البشري،  بشكل مباشر، تالشت هنا الفطرة اآلدم
وسقطت مفاهيم العائلة الواحدة، فبدأ الورب بوضع حلول للتخلص من  

  اإلنسان  الفردانية، ألن االستمرار هبذا املفهوم سيضيع املكاس  الذي حققها
املعاصر، كما أضاع مفهوم العائلة، وبالتايل ما زال الورب حىت اليوم يعاين من  

ألفراد يف اجملتمع، والذي أدى إىل فتح األبواب الستقطاب  مشكلة تقلص أعداد ا
 املهاجرين. 

فاإلميان باهلل واحرتام قوانني الكون اليت خلقها لنا، وااللتزام بأوامره ونواهيه، هو  
 . اآلخرة طريق السعادة يف الدنيا و 

 
 

180 https://kaheel7.net/?p=15851  كحيل لًل جاز يف القرأآن والس نة.موسوعة ال 

https://kaheel7.net/?p=15851
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 وما كان عطا  رب  محظورا: 
تتطور دول ملحريريدة كريريانريريت املريريدر سريريريريريريريريريريريريريريرية قريريد أكملريريت حوارهريريا معي قريريائلريرية: وكيف 

  وتتخلف دول مؤمنة باهلل، على الرغم من حبه  م.
 ابنه  أنه  جملرد  النراح  شريريريريريريهادة  الفاشريريريريريريل  البنه املدرسريريريريريرية  مدير  طيعي  وهل   ا:  قلت
دَّد  املريدرسريريريريريريريريريريريريريريرية، هريذه يف بعتريرتَّ   أن جيري   وأنظمرية قوانني هنرياك  فق ؟  عليهريا  بنرياءً  وحيرير
 من  أكثر  ابنه  حي   املدرسريريريريريريرية  مدير  أن  واقع  يروري    ال هذا  لكن  والراسريريريريريريري .  الناجح
 الوحيد. ووريثه امسه حامل وهو اجلميع
ننه،  قوانينه  له  كاملدرسريريريريريريريريريريرية  فالكون   ا:  قلت التقدم غري املؤمنني    حقق  ولقد  وسريريريريريريريريريريرير

بسريريريريريريريريريريب  أخذهم بالقوانني الكونية والسريريريريريريريريريرينن اإل ية،   املادي والتطور التكنولوجي
تعليمية وتربوية قوية وذات   ومن مث اسريريتطاعوا بناء أنظمة سريريياسريريية جيدة، وأنظمة

فق  ملن أخذ منهم بزمام السرينن اإل ية   التقدم املادي معايري منهرية. وكان هذا
ايب أبيض وال أسود،  والقوانني الكونية، وهذا دليل على أن النراح الدنيوي ال حير
والعريدل من أمسريائريه عز وجريل، والظلم من أقبح مريا حريذرنريا اهلل منريه. ولكن مع هريذا 

 اليت هي لعباد اهلل املؤمنني وأحبائه. اآلخرةن يرع  غري املؤمن فاهلل ل
 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

نًَة  يُْعَطى علَْْيا يف ادلنيا ويُثاُب علْيا يف  "  نَّ هللَا تعال َل ِيْظَِلُ املؤِمَن حس َ
ِ
ا ال ِفُر  اْلآخرة ا   وأ مَّ

ذا أ فىض ا ل   ناِتِه يف ادلنيا  ح  ا   . 181مل تكَن ََلُ حس نةم يُْعَطى ِِبا خًيا"   اْلآخرة فُيْطَعُم ِِبَس َ

بريرياعتبريريار مريريا عنريريدهم من خري ومريا فريرياهلل تعريرياىل يعطيهم يف الريريدنيريريا مريريا يسريريريريريريريريريريريريريريتحقونريريه 
 .يبذلونه من حق
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 ا على معاصرييها،   كما أن اهلل تعاىل قد ينصرير أمة كافرة على أمة مسريلمة عقوبةً 
 أحد. معركةيف كما حدث 

َدقَُُكُ   َولََقدْ " ُ   صَُ ذْ   َوْعَدهُ   اَّللَّ
ِ
وََّنُمْ   ا ْذِنهِ   ََتُسُُّ

ِ
َذا  َح َّ   ًِب

ِ
لُُْتْ   ا ْيُُتْ   اْْلَْمرِ   يِف   َوتَنَاَزْعُُتْ   فَشُِ  بَْعدِ   ِمنْ   َوَعصَُ

بُّونَ  َما َأَراُكُْ  َما نَْيا يُرِيدُ  َمنْ  ِمنُُْكْ  َُتِ فَُُكْ  ُُثَّ  اْلآخرة يُرِيدُ  َمنْ  َوِمنُُْكْ  ادلُّ  . 182" ِلَيبْتَِلَيُُكْ  َعَْنُمْ  رَصَ

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
ن هللا يُعطي ادلُّ  أ رزاقُُك ينُُك م بَ سَّ  كام قَ ُُك خًلقَ  أَ ُُك ينَ م بَ سَّ "ا ن هللا قَ  ن َل  ب ومَ ن َيُ نيا مَ   وا 

َل مَ   َُيب  وَل يُعطي اَل ميانَ   .   183ن َُيب" ا 

 ؟  إن  منت به اآلن ماالً ومنزالً   هل يعطيين اهللفقالت: 
 هل كنيت ستنكرين وجوده؟ ومنزالً اًل قلت  ا: وإن مل يعطيك  والدك ما

 اهلل ينجظينا: 
يف قصريريريريريرية مجيلة جملموعة من امللحدين الصريريريريريريينيني الذين كانوا يتسريريريريريرياءلون عن رمحة 

كيف يعطينريريا اخلريريالق غرائز مث يطريريالبنريريا بريريأن ال نسريريريريريريريريريريريريريريتعملهريريا؟ اهلل، فقريريال أحريريدهم:  
ويعطينريا املريال ويطريالبنريا بريأن خنسريريريريريريريريريريريريريريره بريالصريريريريريريريريريريريريريريدقريات، ويعطينريا الوقريت ويطريالبنريا بريأن 

 نضيعه يف العبادات؟ أليس هذا دليل على القسوة؟
 فأنت تؤمن به واعرتاضك فق  على رمحته من عدمها؟  إذاً قلت له: 

 قال: ال، أنا ال أؤمن به ألنه قاسي.
وقلت له: افرتاضك أنه قاسي دليل على إميانك بوجوده، أنت ل سف   ابتسمت

فهو الرمحن   .يرنسريريريريريريريريريري  إليه من القسريريريريريريريريريريوة والظلم ماتناقض نفسريريريريريريريريريريك. تعاىل اهلل ع
الرحيم، لكن رمحته هي الرمحة املطلقة. وعلى أية حال فإن القسريوة اليت تفرتضريها 

 ليست حرة ضد وجود اهلل، بل ضد رمحته. 
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ا  ريا، واهلل يريريدك أن ك بريإطالق غرائزك تريريد أن تكون عبريدً قلريت لريه: أنريت برغبتري 
ا يتحكم يف غرائزه، فليس ا عليها، يريدك اهلل إنسريريريريريريريريريانا عاقاًل حكيمً تكون سريريريريريريريريرييدً 

 املطلوب منك تعطيل الورائز بل توجيهها لالرتقاء بالروح ومسو النفس. 
 قلت له: ألديك أطفال؟

 قال: نعم.
بتخصريريريرييص بعض الوقت يف املذاكرة ليحصريريريريلوا على قلت له: عندما ترلزم أوالدك  

مكانة علمية يف املسريريريريريريريريريريريريريريتقبل مع رغبتهم يف اللع  فق ، هل ترعترب أنت يف هذه 
 اللحظة أب قاسي؟

حينهريا تفرياجريأت برياجملموعرية تنتفض من الفرحرية إلجريابيت، وسريريريريريريريريريريريريريريألين أحريدهم: مرياذا 
 كثريًا؟هل يقبلنا إذا عدنا وقد أسأنا إليه   كثريًا،عدنا عن اهلل  تبانفعل اآلن وقد 

قلت له: أنتم أسريريريأمت ألنفسريريريكم فق ، فاهلل تعاىل ليس حباجة لنا، بل حنن حباجة 
إليه، ولكن على أية حال، ماذا كنت سوف تفعل أنت عندما يبتعد عنك ابنك 
العاصريريريريريريي؟ هل كنت سريريريريريريتفضريريريريريريحه وترشريريريريريريه ر به، هل كنت سريريريريريريتطل  منه أن يقتل 

 نفسه؟
 ا عودته، وأساحمه إن عاد.قى منتظرً قال: سأب
 فاهلل ينتظركم اآلن. إًذاقلت له: 
وصار اجلميع يلتفت   ،يكررهاظل  و   ،وردد بصوت عايل: اهلل ينتظرنا  فرًحافشهق  

 لبعضه البعض ويقول: اهلل ينتظرنا. 
 م، يقول:سلى اهلل عليه و صلول اهلل سر 
ليه مِ  " ن أ حدُك َكن عَل راحلَته بأ رٍض فًََلة  فانفلتت َّلَلُ أ شُُُُدُّ فرًحا بتوبة عبده حي يتوب ا 

ابه  فأ يَس مَنا  فأ َت جشرًة فاضطَجَع يف ظل ِها قد أ يس من راِحلَته  فبينا عامه ورَش نه وعلْيا طَ مِ 
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ة الفرح: اللهمَّ أ نت عبدي وأ َّن  ُُدَّ ذا هو ِبا قامئًة عنده  فأ خذ خِبطاهما  ُثَّ قال ِمن ش هو كذِل ا 

ُّك  أ خطأ  من ِشدَّ   .184ة الَفرح"رب

ا، ويف أثناء وأذكر قصريريرية يل مع  ثل هندي شريريريهري كان قد اعتنق ا ندوسريريريية مؤخرً 
حواري معريريريه وفريق عملريريريه عن رمحريريرية اهلل وحبريريريه لعبريريرياده، قريريريال أحريريريدهم يل: كيف 

 يصف اهلل نفسه بالوفور الرحيم تارة، وشديد العقاب تارة أخرى؟ 
قلت له: اهلل غفور رحيم مع أصريريريريحاب الذنوب اليت تررتك  دون إصريريريريرار وحبكم 

تعاىل يقصريريريريريم من   وضريريريريريعفه، وال يقصريريريريريد هبا حتدي اخلالق، لكنه  اإلنسريريريريريان  بشريريريريريرية
يتحداه وينكر وجوده، أو يصريوره يف صرينم أو حيوان، فقاطعين املمثل بصريورة غري 

 الئقة وقال: هذه صوائر واهلل ال يهتم هبا.
قلت له: إنك لو شتمت حيوان فلن يلومك أحد، أما أن تشتم والديك فسوف 

  .ترالم وبشدة. ال تنظر إىل صور املعصية، لكن انظر من عصيت
 حببكم الل ه: فاتبعوني يُ 

من الترارب العنيفة اليت خضريريريريريريريريريريريريتها يف  ال الدعوة، كانت مع امرأة من جنوب 
أفريقيريا وأخيهريا النصريريريريريريريريريريريريريريرانيني، وزوجرية أخيهريا التريايالنريديرية البوذيرية. املرأة وأخيهريا من 

يتميزون بضخامة عريبة يف األجساد، بينما   الذين  سكان أفريقيا اجلنوبية البيض
، وكنت قد ارتبكت يف البداية للتناقض يف جًدازوجة األخ كانت صريريورية احلرم 

أشريريريكال وأحرام وعقائد الزوار وشريريريراسريريرية املرأة يف عرضريريريها للدين النصريريريراين علي ، 
حي  كان من املفرتض أن أبدأ حواري معهم بعرض  تصريريرير عن اإلسريريريالم، وقد 

يل من العبارات الوريبة وبدون توقف، ومل تعطين حىت الفرصريريريريريريرية ألن فاجأتين بسريريريريريريري 
 أتكلم كلمة واحدة، وهي تقول: "اهلل حمبة"، اهلل حيبك، اهلل مات من أجلك.
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، أنا مستعدة العتناق النصرانية، إن أجبت  عن حسًنامتالكت نفسي وقلت  ا:  
 أس ليت.

سريريريريريريريمع احلوار، حي  كانت وذهبت لترحضريريريريريريرير زوجة أخيها لت  كثريًا،فرحت الزائرة  
املسريريريريرد تلتق  بعض الصريريريريور التذكارية، وفهمت   منزوجة األخ يف زاوية أخرى  

أن املرأة اجلنوب أفريقيريريرية حتريريرياول مع زوجريريرية أخيهريريريا من فرتة لترتك البوذيريريرية وتعتنق 
 ا لزوجة أخيها.النصرانية، فاعتقدت الزائرة أن قبويل للنصرانية سوف يكون حافزً 

 ر زوجة أخيها: أخربيين ما هي أس لتك.قالت الزائرة يف حضو 
 قلت  ا: أنت تقولني إن اهلل حيبين ومات من أجلي للتكفري عن ذنويب. 

 قالت نعم.
 ه؟ئقلت  ا: وهل حيب البين جيعلين أقتل نفسي ألساحمه على أخطا

 ا أن يوفر يل إن رجعت وعدت إليه؟وهل ح  اهلل يل جيعله عاجزً 
حيريرياسريريريريريريريريريريريريريريبين على خطي ريرية ارتكبهريريا غريي وهي خطي ريرية  دم، وهريريل حبريريه يل جيعلريريه 

ويعطيين اخلالص جملرد إمياين مبوت شريريريريريخص  خر على الصريريريريريلي ، وليس بصريريريريريا  
 عملي؟

 ا عن محايته من القتل والصل ؟عله عاجزً جيوهل ح  اهلل للمسيح 
وهو حي ال ميوت يف عقيدتكم؟ أليس مترسريريريريريريريريريريًدا يف املسريريريريريريريريريرييح وكيف ميوت اهلل  

 ؟اهذا تناقضً 
لثالثة أيام حسريريريريريريريريريريريريريري  اعتقادكم، من كان يدير الكون يف غيابه اهلل  دما مات  وعن

 املزعوم؟
 ومن كان يعطي ويرزق، من كان حييي ومييت، من أحياه هو نفسه عندما مات؟ 
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ومع أن اهلل قادر على كل شريريريريريريريريريريرييء كما تربرون عقيدتكم، لكن هل يفعل اهلل ما 
ا، ب وميوت مصريريريريريريريلوبً عليه ويرعذَّ   قبصريريريريريريري وير علَّق على خشريريريريريريريبة  ال يليق  الله، كأن ير 

 واملصلوب يعترب ملعون يف كتابكم؟ 
 وأين قال املسيح يف كتابكم أنه هو اهلل؟

ى لطل  اإلغاثة من اهلل عندما أرادوا صريريريريريريريريريلبه، كان قد وملا بكى املسريريريريريريريريرييح وصريريريريريريريريريلَّ 
 صلى لنفسه؟ 

 كبريا.  علًواتعاىل اهلل عن ذلك 
ب ِ " ِكن ش ُ َُٰ َ ِ َوَما قَتَلُوُه َوَما َصلَُبوُه َول يَح ِعيََس اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل اَّللَّ َّنَّ قَتَلْنَا الَْمس ِ

ِ
نَّ َوقَْوِلهِْم ا

ِ
َه لَهُْم   َوا

ن ِ   َوَما   َلَّ ات َِباَع الظَّ
ِ
نُْه   َما لَهُم ِبِه ِمْن ِعَْلٍ ا ك ٍ م ِ َُُ يَن اْختَلَُفوا ِفيِه لَِفي شُ ِ  بَل  ( 157) قَتَلُوُه يَِقينًا  اذلَّ

فََعهُ  هُ  رَّ لَْيهِ  اللَـّ
ِ
هُ  َوََكنَ    ا  .185"َحِكميًا َعِزيًزا اللَـّ

ت ألجل البشر، فهو الذي ميو   ليس حباجة ألن  حي قيوم غين قادر،اإلله اخلالق  
كما على الصريلي    مترسريًدا يف املسرييح  تاحلياة أو يسريلبها، لذلك هو مل مي  مينح

 الصريريريريل ،من القتل و   املسريريريرييح هو الذي محى وأنقذ رسريريريريوله عيسريريريريى  .يربع أنه مل  
، وكما يفعل دوًما وجنودهكما محى رسريوله إبراهيم من النار، وموسريى من فرعون  

 مع عباده الصاحلني يف محايتهم وحفظهم.

ِِلَ " آَمنُوا   َكَذَٰ يَن أ ِ ي ُرُسلَنَا َواذلَّ  .186"َحقُا عَلَْينَا نُنِج الُْمْؤِمِنيَ  ُُثَّ نُنَج ِ

وكنت قد الحظت ارتباكها واختالسريريريريريريريريريريريريريريها نظرات لزوجة أخيها، وشريريريريريريريريريريريريريريعرت أهنا 
بدأت ختشريريريريى من تأثري كالمي على زوجة أخيها، وقالت بعرلة بدون أن جتي  

 بشريدة حىت شريعرت باخلوف ينوحضرينت  كثريًا،على أي سريؤال: لقد أعربين ثوبك  
 . فورًاوأمسكت بيد زوجة أخيها وغادرت املسرد على نفسي، وتركتين 

 
 (.158-157)النساء 185
 (.103)يونس: 186
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وأذكر أنين قد واجهت موقف شريريريريريريريريبيه هبذا املوقف مع فرنسريريريريريريريريي نصريريريريريريريريراين متدين، 
 حي  قال يل: اهلل حيبك، اهلل مات من أجلك.
 قلت له: من أخربكم هبذا؟ اهلل نفسه أم املسيح؟

، ودرجة تعليمه يف مستوى جًدا، وهو شخص ذكي ومتعلم  بولسقال: القديس  
 درجة تعليم شخص يف وقتنا احلاضر  ن حيملون ثالث شهادات دكتوراه. 

 بالوحي اإل ي؟ بولسقلت له: وما عالقة درجة تعليم 
 ا أخربه أن اهلل مات من أجلنا.قال: لقد رأى منامً 

ه  قلت له: الوحي اإل ي يأيت من اهلل، ومنه الوحي بالرساالت السماوية، ونقيض 
الوحي الشيطاين الذي يأيت عن طريق املنامات للبشر، وكانت قد أضحكته  

 إجابيت. 
يرصريريريريريي  وخيطي، ومنه   يهو إنتاج بشريريريريرير   يواسريريريريريتطردت قائلة: مث إن الع لم البشريريريريرير 

االبريريريداع العلمي واال ريريريام األديب. وهو جتريريريارب وخربات إبريريريداعيريريرية. وال عالقريريرية  ريريريا 
 بالوحي اإل ي على اإلطالق.

: أنريريا ليس لريريدي الكثري من املعلومريريات عن هريريذه النقطريرية، لكنين خريًاوقلريريت لريريه أ
أتعر   ن يرتك رسريريريريريريريريريريريريالة املسريريريريريريريريريريريرييح احلقيقية اليت هي وحي إ ي ويتبع رؤيا منام 

فة للفطرة والعقل بكل املقاييس، لشريريريريريريريريخص مل ليس فيها شريريريريريريريرييء من املنطق و ال  
ان من ألريد ، جملرد أنريه متعلم؟ وقريد كري بولسالقريديس يقريابريل املسريريريريريريريريريريريريريرييح يف حيرياتريه كري 
 ا هدم دينه والقضاء عليه، وكان  ن عذَّب أتباعه.أعداء املسيح، وحاول جاهدً 

 أن أصدق رسالته.  وقلت مستطردة: أنا اآلن إنسانة حمبة للمسيح وعليَّ 
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اهلل ثالثريريرية يف  بولس، ويقول القريريريديس 187أحريريريد وقريريريد قريريريال املسريريريريريريريريريريريريريرييح: اهلل واحريريريد  
 . 188واحد

، وقال 189أصريريريريريعد إىل أيب وأبيكم، ريب وربكموقال املسريريريريرييح يف كتابكم: سريريريريريوف  
 .190: املسيح االبن املولود الوحيد هللبولس

، ويقول 191بنفسريريريريريريريي  شريريريريريريرييً اوقال املسريريريريريريرييح يف كتابكم: أنا ال أسريريريريريريريتطيع أن أعمل  
 .192: املسيح كلي القدرةبولس

: أن املسريريرييح مسريريرياوي بولس، وقال  193وقال املسريريرييح يف كتابكم: اإلله أعظم مين
 .194لإلله يف العظمة

 ؟بولسأن أفعل اآلن؟ أصدق املسيح، أم أصدق  فأخربين أرجوك ماذا عليَّ 
قال: تعرفني كل هذا وتقولني ليس لديك معلومات؟ هل تسريريريريريريريريمحني يل بالتقان 

 املوادرة. بعض الصور ألنين عندي موعد هام وعليَّ 
 قلت له: تفضل.

 ما يفعل اهلل بعذابكم إن شكيتم وآمنجم:
ألمريكي وياباين من أروع القصريريريريريريص اليت عشريريريريريريتها يف حيايت، حي    ىقصريريريريريرية أخر 

بريريريالعمريريريل، وكريريريانوا قريريريد  وكريريريان هريريريذا اليوم حريريريافالً  جريريريًدا ةكنريريريت يف ذلريريريك اليوم متعبريريري 

 
جنيل العهد اجلديد)  187  (.12:29مارك   ا 
 (.6-3: 12 كورنثوسالعهد اجلديد   ( 188
جنيلالعهد اجلديد) 189  (.20:17يوحنا    ا 
 (.5-4:4 غًلطية  العهد اجلديد) 190
جنيلالعهد اجلديد)  191  (.30:5يوحنا    ا 
جنيلالعهد اجلديد) 192  (.5:15يوحنا    ا 
جنيلالعهد اجلديد) 193  (.28:14يوحنا    ا 
 (.3:1)العهد اجلديد  العُبانيي 194
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أصريريريريريريريريريريريريريريريدقرياء لكنين   اأخربوين أن يف انتظرياري زائرين أمريكي ويريابرياين، وظننريت أهنمري 
يف غرفرية االنتظريار يف   البعض، ولكن تقريابال ابعضريريريريريريريريريريريريريريهمري   انال يعرفري  افوج ريت أهنمري 

 الداخل مع تعيب الشديد لكنين وافقت. ىلإيف زيارة  ااملركز، فأخذ م
 .باألسريريري لة بشريريريكل متواصريريريل، وسريريريؤال يتبعه سريريريؤال   وج ت باألمريكي ينهال عليَّ ف

اليريريابريرياين كريريان يتكلم االجنليزيريرية بطالقريريه ولكنريريه كريريان يسريريريريريريريريريريريريريريتمع، مل يقريرياطعنريريا وكريريان 
لكن األمريكي كان ال يتوقف عن األسري لة بشريكل غري طبيعي   يسريتمع بإنصريات،

لدرجة أنين شريريريككت أنه يريد مهامجة اإلسريريريالم وأنه ال يسريريريأل لالسريريريتفادة، حي  
 أنه سألين أس لة كثرية استمرت إىل ثالث ساعات.

وقد طل  مين أن يتعلم وحيفظ سريريريورة الفاحتة، وحفظها، وطل  أن يتعلم سريريريورة 
الزيارة خالل الثالث سريرياعات، وقد   وتعلمها أثناءاالخالص وأن يتعلم الصريريالة،  

ا من طبيعة أسريريري لته أنه ملحد أ مين اهلل الصريريريرب مع تعيب الشريريريديد، وشريريريعرت الحقً 
 م اخلالق.وال يعتنق أي ديانة، ألن النصراين عادة ال يهاج

فقال من ضريريريريريمن ما سريريريريريأل: ملاذا ال يقبل اهلل االدعاء بأن املسريريريريرييح ابنه، هل يوار 
 اهلل من املسيح؟ 

ا مع سريرياعي الربيد، وأرذيع أنا بني الناس أن سريرياعي قلت له: عندما تررسريريل يل طردً 
 الربيد هو ابنك، هل تقبل أنت هبذا؟

 قال: ال. 
 قلت له: هل ألنك توار منه؟ 
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 ألنه ببساطة ليس ابين. قال: ال، 
 ، فأنت تقبل على خالقك ما ال تقبله لنفسك.  إًذاقلت له:  

 ب اهلل بالنار؟ قال: وملاذا يرعذ  
من يرعذ ب األطفال باألسلحة الكيماوية   توقع أن يكون مصريقلت له: وماذا ت 

 ؟  ال حياس  على أفعاله ، أمثالً 
ردهم من املنزل وجعلهم يف  : ومن تربأ من أمه وأبيه وأهاهنم وطأيًضا قلت له 

 الشارع مثاًل، ماذا تشعر جتاه هذا الشخص؟  
 شعر بويظ شديد.أقال: 

قلت له: إن قلت لك أنين سريريريريريوف أردخله منزيل وسريريريريريوف أركرمه وسريريريريريوف أرطعمه 
 وسوف أشكره على هذا العمل هل ترقدر أنت عملي، هل تتقبل ذلك مين؟ 

 قال: ال. 
رفض خالقه وكفر أن يكون مصريريريريريريريريريريريريريريري من  قلت له: وهلل املثل األعلى، ماذا تنتظر  

ا الشريريريريريريريخص احتقر به؟ من عوق  بالنار فكأ ا ورضريريريريريريريع يف مكانه الصريريريريريريريحيح، هذ
 السالم واخلري على األرض، فلم يستحق نعيم اجلنة.

 ا يف الزمان بل هو خصلة ثابتة.ا حمدودً ذنبهم ليس ذنبً و 
ُْم لََ ِذبُوَن".." َّنَّ

ِ
وا لََعاُدوا ِلَما َُّنُوا َعْنُه َوا  .195.َولَْو ُردُّ

 باحللف الكذب وهم بني يديه يوم القيامة. أيًضاهم يواجهون اهلل و 
 

يًعا فَيَْحِلُفوَن ََلُ  ِ َِ  ُ َّللَّ
 
ِلُفونَ   مََكَ   ۥ "يَْوَم يَْبَعُُثُُم أ ُبونَ   ُُكْ   لَ   ََيْ ُمْ   َوََيْس َ ءٍ   عَََلٰ   َأَّنَّ آ      ََشْ ُ   َأََل َّنَّ

ِ
ْم ُُهُ  ا

ِذبُوَن"  ْلَك َٰ
 
 .  196أ

 
 (.20)اْل نعام:  195
 (.18)اجملادَل : 196
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يف ب    يتسريريريريريببواوغرية و كما أن الشريريريريرير ميكن أن يأيت من أناس يف قلوهبم حسريريريريريد 
املشريرياكل والنزاعات بني البشريرير. فكان من العدالة أن يكون جزائهم النار وهو ما 

 يتناس  مع طبيعتهم.
 

اُب النَّاِر    ِئَك َأحْصَ َُٰ َ وا َعَْنَا ُأول َتْكَُبُ آََيِتنَا َواس ْ بُوا ِبأ يَن َكذَّ ِ وَن" خَ   ِفْيَا   ُهُْ   "َواذلَّ  . 197 ادِلُ

ا إىل جان  رمحته، فاهلل يف النصريريريرانية تقتضريريريي أن يكون منتقمً وصريريريفة اهلل العادل  
"حمبة " فق  ويف اليهودية " غضريريريريريريريري " فق ، ويف اإلسريريريريريريريريالم هو إله عادل ورحيم 

 وله األمساء احلسىن مجيًعا، وهي صفات اجلمال واجلالل. 
نسريريريريريريريريتخدم النار لعزل   فإننا قلت له مسريريريريريريريريتطردة: مث إنه يف الواقع العملي يف احلياة

وهلل املثل  -ئ  عن املادة النقية، كالذه  والفضريريرية، ولذلك فإن اهلل تعاىل  الشريريريوا
من الريريذنوب واآلثريريام،  اآلخرةيسريريريريريريريريريريريريريريتخريريدم النريريار لتنقيريرية عبريرياده يف احليريرياة  -األعلى 

 وخيرج من النار يف النهاية من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان برمحته.
 على وجود اهلل.  املموسً  قال: أريد دليالً 

 

قلت له: أنت تطل  أضريريريريعف الرباهني. فنحن نربصريريريرير قوس قزح والسريريريريراب وليس 
 ما وجود ملموس! ونصريريريريريريريريريريدق وجود اجلاذبية دون أن نراها جملرد أن أثبتها الع لم 

 املادي. 
   .   198لَْخِبُي" ا   اللَِّطيُف   َوُهوَ   "َلَّ تُْدِرُكُه اْْلَبَْصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْْلَبَْصاَر   

 اإلدراك ينقسم إىل أربعة أنواع: إن 
 حباسة البصر مثاًل.  شيً ا اإلدراك احلسي: كأن ترى 

 اإلدراك اخليايل: كأن تقارن صورة حسية بذاكرتك وخبرباتك السابقة. 

 
 (.36)اْل عراف:  197
 (.103)اْل نعام:  198
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 اإلدراك الومهي: وهو الشعور مبشاعر اآلخرين، كأن تشعر أن ابنك حزين مثاًل. 
 واحليوان.  اإلنسان  وهبذه الطرق الثالثة يشرتك

 فق .  اإلنسان الذي يتميز به اإلدراك  وهو  :اإلدراك العقلي
باحليوان،   اإلنسريريريريان  وأنتم كملحدون تريدون إلواء هذا النوع من اإلدراك لتسريريريرياووا

أقوى نوع من أنواع اإلدراك ألن العقل هو الذي يصريريريريريريريريريريريريريحح   اإلدراك العقلي هوو 
كرنا يف املثال السريريريريريابق، ببصريريريريريره السريريريريريراب مثاًل كما ذ   اإلنسريريريريريان  احلس، عندما يرى
خرب صريريريريريريريريريريرياحبه أن هذا  رد سريريريريريريريريريريريراب وليس ماء، وظهوره كان فيأيت دور العقل لير 

بسريريريريريريريريريريب  انعكاس الضريريريريريريريريريريوء على الرمال فق  وال أصريريريريريريريريريريل لوجوده، فيكون هنا قد 
ما ترفضريريريون الدليل العقلي وتطالبون   دائًماوأنتم    ،خدعك احلس وأرشريريريدك العقل

بالدليل املادي وجتملون هذا املصريريريطلح مبصريريريطلح "دليل علمي"، أخربين أرجوك: 
ا  علمًياهل الدليل العقلي واملنطقي ليس   ولكن   علمًيا؟ هو يف الواقع دلياًل  أيضريريريريريريريريً

ا، وتستطيع أن تتخيل  رد طرح فكرة وجود ميكروبات صورية ال ترى ليس ماديً 
على كوك  األرض منذ  سريريم ة عام، ما كانت  اجملردة لشريريخص عاش يف العني

 .199سوف تكون ردة فعله
ومع أن العقل يسريريريريريريريريريريريتطيع أن يدرك وجود اخلالق ويدرك بعض صريريريريريريريريريريريفاته، لكن له 
حريريدود، و كن أن يريريدرك احلكمريرية من بعض األمور وال يريريدرك أخرى، فال أحريريد 

 دير ك ينشتاين مثاًل.مثاًل يستطيع أن يدرك احلكمة يف عقل عامل فيزيائي ق
إن  رد الظن بريالقريدرة على اإلحرياطرية برياإلدراك الكريامريل هلل هو وهلل املثريل األعلى فري "

عني اجلهل به، فقد تقودك السريريريريريريريريريريريريرييارة إىل شريريريريريريريريريريريريرياطي البحر، ولكن ال متركنك من 
عن مياه البحر تسريريرياوي كم لرت، وأجبت بأي رقم   اخلوض فيه. فلو سريريريألتك مثالً 

 
199https://www.youtube.com/watch?v=P3InWgcv18A   .فاضل سلامين 

https://www.youtube.com/watch?v=P3InWgcv18A
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إن الطريق الوحيد ملعرفة اهلل هي   ،فأنت جاهل، ولو أجبت بال أعلم فأنت عامل  
  .200" ياته يف الكون و ياته القر نية

مريريا يف العلم أنريريه ليس لريريه حريريدود، وكلمريريا تبحرنريريا يف علوم سريريريريريريريريريريريريريرينرريريد علوم  وأمجريريل
أذكى إنسريريريريريريريريريريريريان هو من حياول أن ، إن  أخرى، ولن نسريريريريريريريريريريريريتطيع أن نلم بكل العلم

 يفهم كل شيء، وأغىب إنسان هو من يظن نفسه سيفهم كل شيء.
 

ا اُت َرّب ِ َولَْو ِجْئنَُ ُمَ َد ََكِ َل َأن تَنفَُ َد الَْبْحُر قَبُْ اِت َرّب ِ لَنَفُِ ُمَ َداًدا ل َِكِ َّْو ََكَن الَْبْحُر ُمِ ل ل ِبِمثِْلِ   "قُُ

 . 201َمَدًدا"
 

 هناك   ة أخرى ترزق وتشفي؟قال: وملاذا ال يكون 
فلت له: وهل ادعى أحد غري اهلل أنه الرازق الشريريريريريريريايف، لندرس صريريريريريريريدق دعواه من 

 عدمها؟ 
 واحًدا  إ ًايف الشدة يتوجه إىل حقيقة واحدة ويرجو    اإلنسان  كذلك يرالحظ أن

وقريريد أثبريريت العلم وحريريدة املريريادة، ووحريريدانيريرية النظريريام يف الكون من خالل  .ال أكثر
 التعرف على مظاهر الكون وظواهره، ومن خالل التشابه والتماثل يف الوجود. 
مث ختيل على مسريريريريتوى األسريريريريرة الواحدة عندما خيتلف األب واألم على اختاذ قرار 

دمري مصريريريريريريريريريريريريي خيص األسريريريريريريريريريريريرة، ويكون ضريريريريريريريريريريريحية اختالفهم ضريريريريريريريريريريريياع األطفال وت
 مستقبلهم، فما بالك يف إ ني أو أكثر حيكمان الكون.

 

ُ لََفَسَدََت    َلَّ اَّللَّ
ِ
آِلهَةم ا ِ َرب ِ الَْعْرِش مَعَّا يَِصُفوَن" فَس ُ   "لَْو ََكَن ِفِْيَما أ  .  202ْبَحاَن اَّللَّ

يي ميتً   ا أمامي؟قال: هل يستطيع اخلالق أن حير

 
 من أ قوال الش يخ محمد راتب النابليس.  200
 (.109)الكهف:  201
 (.22)اْل نبياء:  202
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قلت له: العري  أنكم أنتم امللحدون تكررون نفس األسريريريريريريريريريريريري لة وكأنكم متفقون 
 عليها، مع أنين على قناعة أنكم على يقني من عدم واقعيتها ومنطقيتها.

قلت له مسريريريريريريريريريريتطردة: وإن أح  اهلل أمامك املوتى فلن يرقنعك ذلك، كما حدث 
قوامهم املعرزات، يف قصريرية موسريريى عليه السريريالم وغريه من األنبياء الذين قدموا أل

 لكن أقوامهم ا موهم بالسحرة. 
اِحرم َأْو َمْجُنونم   َلَّ قَالُوا ُسَ

ِ
وٍل ا ُسُ ن رَّ يَن ِمن قَْبِلهِم ِم  ِ ِِلَ َما َأََت اذلَّ ْوا ِبِه    ( 52)"َكَذَٰ  ُُهْ   بَلْ   َأتََواُصَ

 . 203وَن"َطاغُ  قَْومم 
 

ٍء قُُبًًل مَّ  ْم ُكَّ ََشْ ََّن عَلَْْيِ ْ ُم الَْمًَلئَِكَة َوََكََّمهُُم الَْمْوََتٰ َوَحشَُ لَْْيِ
ِ
لْنَا ا َّنَا نَزَّ َلَّ َأن "َولَْو َأن

ِ
ا ََكنُوا ِلُيْؤِمنُوا ا

هَلُوَن" ُُهْ جَيْ ِكنَّ َأْكََثَ ـٰ َ ُه َول  .204يََشاَء اللَـّ

يرعاق  اخلالق عباده بعذاب ال ينتهي، على  : كيف قائالً استطرد األمريكي 
 معاص قليلة، كان قد ارتكبها يف حياته القصرية. 

فهل هناك من   .اجلرائم تصريريريريريريريريريريل بأصحاهبا إىل حركم املؤبد  كثريًا من  إنقلت له:  
يقول أن حركم املؤبد ظلم، ألن اجملرم ارتك  جرميته بدقائق معدودة؟ هل 

رم مل خيتلس من األموال إال سنة حركم العشريريريريريريريريريريريريريرير سنوا  حركم ظامل، ألن اجمل
واحدة فق . إن العقوبا  ال تتعلق مبدة ارتكاب اجلرائم بل حبرم اجلرائم 

 .وفظاعتها
: وملاذا كرر اإلله التحذير من النار، أال  قائالً واستطرد األمريكي حواره معي 

 يدل ذلك على عدم رمحته وعدم حمبته لنا؟ 
أن بي  م كلما سافروا أو ذهبوا إىل العمل  قلت له: أنا أررهق أوالدي بكثرة تنبيه

ا قاسية؟  هذا قل  للموازين، يأخذوا حذرهم يف ذهاهبم وإياهبم، فهل تعتربين أرمل 
 

 (.53-52)اذلارَيت:  203
 (.111)اْل نعام:  204



 

 
 
 

172 

فإنكم جتعلون من الرمحة قسريريريريوة، فاهلل يرنبه عباده وحيذرهم لرمحته هبم، ويرشريريريريدهم 
 إىل طريق اخلالص، ووعدهم بتبديل سي ا م حسنات عندما يتوبوا إليه.

نَاٍت    ْم َحس َ ئَاَِتِ ُ َسي ِ ُل اَّللَّ ِ ِئَك يَُبد  َُٰ َ آَمَن َومَعَِل مَعًًَل َصاِلًحا فَأُول َلَّ َمن ََتَب َوأ
ِ
ُ   َوََكنَ   "ا غَُفوًرا    اَّللَّ

ِحميًا"    . 205رَّ

قلت له معقبة: وملاذا مل يلفت نظرك ع َظم الثواب والنعيم يف جنات اخللود  
 مقابل قليل من الطاعات؟ 

َا اْْلَ "  ُِ رِي ِمْن ََتْ ئَاِتِه َويُْدِخْلُ َجنَّاٍت ََتْ ِ َويَْعَمْل َصاِلًحا يَُكف ِْر َعْنُه َسي ِ يَن  َوَمْن يُْؤِمْن ًِبَّللَّ َّْنَاُر َخادِلِ

 .  206"  ِفْيَا َأبًَدا َذِِلَ الَْفْوُز الَْعِظيُ 
 

 إن ه كان بكم رحيما: 
طل  اهلل من نبيه إبراهيم ذبح ابنه، أليست  : وملاذا قائالً أكمل األمريكي حواره 

 هذه قسوة؟ 
قلريريت لريريه: وهريريل طلريري  اهلل منريريك ذلريريك؟ إذا ادعى شريريريريريريريريريريريريريريخص أنريريه أذكى رجريريل يف 

أن خيضريريريريريريريريريريريريريع ألصريريريريريريريريريريريريريع  االختبارات، إلثبات ادعاءه.  جًداالعامل، فمن الطبيعي  
وإبراهيم عليه السريريريريريالم نيب ورسريريريريريول يوحى إليه، وقد صريريريريريرَّح أن اهلل أح  إليه من 

 فاختربه اهلل ليرثبت هذا احل .كل شيء، 
زمن نيب اهلل إبراهيم،   يف  ا لآل ةعادة تقدمي األبناء قربانً   عن انتشريارا أنه ورد  علمً 

 وأراد اهلل ان يربطل هذه العادة يف تقدمي االضحية بداًل عن األبناء. 
  املؤمنني الصاحلني وال حي  الكافرين،  حي قال: وملاذا يكرر القر ن أن اهلل 

 ؟  ادهعب مجيًعا أليسوا 

 
 (.70)الفرقان: 205
 (.9)التغابن: 206
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قلت له: اهلل تعاىل أرشد مجيع عباده لطريق اخلالص، وال يرضى  م الكفر،  
بالكفر واإلفساد يف    اإلنسان ه ال حي  السلوك اخلاطي نفسه الذي يسلكهلكن 

 األرض.
َ غَِنٌّ َعنُُكْ   "  نَّ اَّللَّ

ِ
ن تَْكُفُروا فَا

ِ
ن   َوََل يَْرََضٰ ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر     ا

ِ
  تَِزرُ   َوََل   ُه لَُُكْ   يَْرضَ   تَْشُكُروا   َوا

َلٰ   ُُثَّ   َواِزَرةم ِوْزَر ُأْخَرٰى   
ِ
ئُُُك ِبَما ُكنُُتْ تَْعَملُوَن   َرب ِ   ا ْرِجُعُُكْ فَُينَب ِ َّهُ   ُُك مَّ ن

ِ
ُدور   ِبَذاِت   عَِليم   ا    . 207" الصُّ

اقلت له   ، مجيًعا فخور بكم    ناأقائاًل:  : ما قولك يف أب يكرر أمام أبنائه  أيضريريريريريريريريريريريريريريً
إن سريريريريرقتم وزنيتم وقتلتم وأفسريريريريدمت يف األرض فأنتم بالنسريريريريبة يل كالعابد الصريريريريا ؟ 
ببسرياطة أقرب وصريف  ذا األب هو أنه كالشرييطان، حي  أبناؤه على الفسرياد يف 

 األرض. 
قال: وملاذا يرذكرنا اهلل دائما يف القر ن بنعمه علينا، فما أعطانا إياه بالنسريريريريريريريريريريريريبة ملا 

 ظمة يف ذلك؟ ميتلكه ال شيء، فأين الع
قلت له: اهلل يرذكرنا بنعمه علينا، ليحمينا من أنفسريريريريريريرينا من التوجه لوريه بالشريريريريريريريكر 
والعرفان، فإننا إن مل نعبده فسريريريريريريريريريريريوف نتوجه بالعبادة لوريه. فكلما حصريريريريريريريريريريريلت أنا 
على املال مثاًل، أو شريريريريريريريعرت بنشريريريريريريريوة النراح، وافتخرت بإجنازايت فكأنين أشريريريريريريريكر 

ي إىل قدرايت اليت هي أصريريريرياًل من اهلل، فأفتح نفسريريريريي دون أن أشريريريريعر، وأررجع جناح
حينها صريريريريريريريريريريريريريريفحة من القر ن ألقرأ اآلية الكرمية وما توفيقي إال باهلل، فأعود وأقول 

 احلمد هلل.
اقلت له   : إن أهداك أحد هدية، هل تفرح با دية لذا ا أم بداللتها على أيضريريريريريريريريريريريً

 حمبة من أهداها إليك؟

 
 (.7)الزمر: 207
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دينار،    م ةمصدره، فلو أعطيتك  قلت له مستطردة: فعظمة العطاء بقيمة 
وأعطاك املل ك دينار، لكنت فرحت أكثر بدينار امللك، وألشعلت وسائل  

 التواصل االجتماعي هبذا اخلرب.  
 ا خالل الثالث ساعات. الياباين يستمع ومل يتدخل أبدً وقد كان 

علينا  عاد األمريكي وسأل: أليست قسوة أن حياسبنا اهلل على أعمال هو كتبها 
 أصاًل؟ 

ا من املترر، وترقرر أن ترسريريريريريريريريل أن تشريريريريريريريريريرتي شريريريريريريريريريي ً   قلت له: إنك عندما تريد مثالً 
االبن األول لشريريريريريريراء هذا الشريريريريريرييء، ألنك على ع لم مسريريريريريريبق أن هذا الولد حكيم، 

ا، وتعلم أن الولد اآلخر سريريريريريريريريوف وسريريريريريريريريوف يذه  مباشريريريريريريريريرة لشريريريريريريريريراء ما تريده متامً 
ا يف الواقع افرتاض قريد بنيريت ينشريريريريريريريريريريريريريريوريل برياللعري  مع أقرانريه، ويرضريريريريريريريريريريريريريرييع املريال، وهريذ

 حركمك عليه.
قلريريريت لريريريه: االطالع على األقريريريدار ال يتنريريرياقض مع إرادة اختيريريريارنريريريا، ألن اهلل يعلم 

يعلم طبيعرية  -ولريه املثريل األعلىأفعريالنريا بنرياًء على علمريه التريام بنوايريانريا واختيرياراتنريا.  
البشريريريريريريريريريريريرير، فهو الذي خلقنا ويعلم ما يف قلوبنا من الرغبة باخلري أو الشريريريريريريريريريريريرير ويعلم 

. هذا الع لم عنده ال يناقض إرادة اختيارنا   نوايانا ومطلع على أفعالنا، وتسريريريريريريريريريريريل
 ا بأن اهلل علمه مطلق، وتوقعات البشر تصي  وختطأ.علمً 

اقلت له   بطريقه ال ترضريريريريريريريي اهلل، لكن  اإلنسريريريريريريريان  : من املمكن أن يتصريريريريريريريرفأيضريريريريريريريً
تصريريريريريريريريريريرفه لن يأت  ضريريريريريريريريريريد إرادته تعاىل، فقد أعطي اهلل خلقه إرادة االختيار، لكن 
تصريريريريريريريريرفا م تلك وإن كانت فيها معصريريريريريريريريية له، فهي ال تزال ضريريريريريريريريمن إرادة اهلل وال 

 ا  ااًل لتراوز مشي ته. أحدً  ميكن أن تعاكسها ألنه تعاىل مل يرع   
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 قال: فلماذا يسمح باملعصية؟
على مسريريريريريريريرياس النار وأقول له ال   مثالً ا عندما يصريريريريريريريرير ابين الصريريريريريريريريوري  قلت له: أحيانً 

ا أمسح له أن ميسريريها لكي تفعل هذا الشريرييء، لكن يف حلظة ما عندما أجده عنيدً 
يتعلم من جتربته، ألنين علمت بعلمي بشريريريخصريريريية ابين أن هذا الولد لن يتعلم إال 

ة هذا الشريريريخص ويعلم أنه لن يتعلم اذا جرب، وهلل املثل األعلى، فاهلل يعلم طبيع
من الناس يتعرضريريريريون الختبارات بسريريريرييطة    كثريًاإال اذا جرب، و ذا جند أن هناك  

من اهلل، وهناك بشريريرير يتعرضريريريون الختبارات صريريريعبه، هذا كله بعلمه سريريريبحانه فرمبا 
يكون ذلك ألنه يعلم أن هذا الشريريريريريخص لن يتعلم ولن يرجع إىل اهلل إال باختبار 

 صع . 
 ملاذا جيربنا على اإلميان؟قال: و 

قلريريت لريه: وهريل أجربك اهلل على اإلميريان بريه؟ أنريت تقف أمريامي وتريدَّعي أنريك غري 
 مؤمن به.

رب قلبريك وتركرهريه على قبول شريريريريريريريريريريريريريرييء ال يريريده، فريإنريه من  إنريك ال تسريريريريريريريريريريريريريريتطيع أن جتر
رب شريريريريريريريريريريريريريريخص على البقريرياء معريريك حتريريت التهريريديريريد والرتهيريري ، لكن ال  املمكن أن جتر

ص على أن حيبك، لقد حفظ اهلل قلوبنا من أي تسريريريريريريريريريريريريريريتطيع إجبار هذا الشريريريريريريريريريريريريريريخ
شريريريريريكل من أشريريريريريكال االكراه،  ذا السريريريريريب  هو حياسريريريريريبنا ويكاف نا بناء على نوايانا 

 وما حتمله قلوبنا.
األمريكي أن يلتق  صور داخل املسرد، طل   ويف هناية الزيارة كانت املفاجأة،  

هبذا الدين، ما  جًدا  وأثنرياء غيرياب األمريكي جاءين اليرياباين وقال يل: أنا أرعربريت
هذا الدين العظيم؟ أنا أريد أن أعتنق هذا الدين، وقد كانت مفاج ة مذهلة يل، 
حي  أنين مل أجد منه أي ردة فعل خالل الزيارة. وشريريهد الياباين أمام االمريكي 
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وما كان على األمريكي إال   ،ا رسريريريريريريريول اهللبأن ال إله إال اهلل وأن حممدً فور عودته  
وقد   ،أن يبارك له، وطل  مين الياباين تفاصريريريريريريريريريريريريرييل أكثر عن  ارسريريريريريريريريريريريريرية هذا الدين

أعطيته رقم تليفون املركز االسريالمي يف طوكيو، وقد وعدين بأن يسريتمر على هذا 
 الطريق. 

ه: نحبهم ويُحبو يأتي اهلل بقوم يُ   
 

ِملُوَن الَْعْرَش َوَمْن   يَن ََيْ ِ آَمنُوا "اذلَّ يَن أ ِ َتْغِفُروَن ِلَّلَّ ْ ُُ ْم َويُْؤِمنُوَن ِبِه َويَسُ ِ ْمِد َرِب ِ ُحوَن ِِبَ ب ِ َ ُُ َحْوََلُ يُسُ

ََّبُعوا َسِبيكَلَ َوِقهِْم عََذاَب الْجَ  يَن ََتبُوا َوات ِ ًة َوِعلاْمً فَاْغِفْر ِلَّلَّ َْحَ ٍء رَّ َّنَا َوِسْعَت ُكَّ ََشْ  . 208ِحِي "َرب

ه لعباده يف خلقهم وتكرميهم وإرشادهم وبيان الطريق  ترلى حمبة اهلل ورمحت تو 
 احلق  م.  

اِيَش   ا َمعَُ ا لَُُكْ ِفْيَُ َّاُُكْ يِف اْْلَْرِض َوَجَعلْنَُ ْد َمكَُّن ُكُروَن  قَ   " َولَقَُ ُُْ ا تَشُُُ ْد َخلَْقُنَاُُكْ ُُثَّ   ( 10)ِليًًل مَُّ َولَقَُ

اِجِديَن " َن السَّ بِْليَس لَْم يَُكن ِم 
ِ
َلَّ ا

ِ
ُدوا ِْلآَدَم فََسَجُدوا ا ْرََّنُُكْ ُُثَّ قُلْنَا ِللَْمًَلئَِكِة اْْسُ  . 209َصوَّ

ومن اإلشريريريريريريريريارات اللطيفة يف القر ن الكرمي أن اهلل قدم ذكر حبه لعباده على ذكر 
 .ه العظيم، ورمحته الواسعة هبمح  العباد له، وذلك من لطف

بُّونَُه...  "  ُْم َوَُيِ ُبُّ ُ ِبَقْوٍم َُيِ  .  210"   ...فََسْوَف يَأِْت اَّللَّ

اومن اإلشريريريريريريريارات اللطيفة يف القر ن الكرمي   أن رمحة اهلل ولطفه تترلى حىت   أيضريريريريريريريً
 من مصائ  وضر.  اإلنسان فيما يصي 

 

ُْم َشيْئًا َوََل يُنِقُذوِن" ُُ ٍ َلَّ تُْغِن َعن ِ َشَفاَع  ُِ ُن ِب َُٰ َْحَ ن يُِرْدِن الرَّ
ِ
آِلهًَة ا ُذ ِمن ُدوِنِه أ ِ  .211"َأَأَّتَّ

 

 
 (.7)غافر:  208
 (.11- 10)اْل عراف:  209
 (.54)املائدة:  210
 (.23)يس:  211
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بالضريريرير، فإن هذا موج  لرمحته ولطفه،   اإلنسريريريان  فإذا شريريرياء "الرمحن" أن يصريريريي 
ألن الرمحن ال   للمؤمن؛  خريًاويصريريريريري األمر الذي ظاهره الضريريريرير يف حقيقته رمحة، و 

  يصدر عنه إال الرمحة واللطف والرب.
 

ُ يَْعََلُ وَ  يْئًا َوُهَو رَشٌّ لَُُكْ َواَّللَّ بُّوا شَُُ يْئًا َوُهَو َخْيم لَُُكْ َوَعَسَُُ َأْن َُتِ َأنُُْتْ ََل "َوَعَسَُُ َأْن تَْكَرُهوا شَُُ

 .212تَْعلَُموَن"

بينهم حريرياجريريات يقضريريريريريريريريريريريريريرييهريريا ومن رمحريرية اهلل خبلقريريه أن وزع األرزاق بينهم، وجعريريل 
أحريريدهم لآلخر، ليتحقق التعريرياون فيمريريا بينهم، مبريريا يعود بريريالنفع على اجلميع، ولو 
اسريتوىن بعضريهم عن بعض لتعطلت مصرياحلهم، وكان من متام رمحته هبم أن جعل 
فيهم الوين والفقري، والعزيز والريريريريذليريريريريل، والعريريريرياجز والقريريريريادر، وأبقى بريريريرياب العطريريريرياء 

 فس فيه ولدوام التعلق به.ا للتناوالفضل الرباين مفتوحً 
 

َت َرب َِك   " ُموَن َرَْحَ نَْيا     َأُُهْ يَْقسُُِ ُْم يِف الَْحَياِة ادلُّ َُ ْمنَا بَيََْنُْم َمِعيشُُ َ ُن قَسَُُ هُْم فَْوَق   ََنْ َوَرفَْعنَا بَْعضَُُ

ِرَُي   َمُعوَن  بَْعٍر َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ بَْعُضهُْم بَْعًضا ُِسْ ا جَيْ ُت َرب َِك َخْيم ِممَّ  . 213"َوَرَْحَ

وتترلى رمحرية اهلل يف شريريريريريريريريريريريريريعتريه وأحكريامريه واليت هي خري ورمحرية للخلق سريريريريريريريريريريريريواء مريا يتعلق  
نفسريريريريريريريهم وأبداهنم، عقو م وأفكارهم، حفظ  هبدايتهم وحفظ دينهم، أو ما يتعلق حبفظ أ 

 .أعراضهم وأنساهبم وأوالدهم، وحفظ أموا م و تلكا م 
فكريل مريا يتعلق هبريذه الضريريريريريريريريريريريريريريروريريات اخلمس من أحكريام إ ريا جرياءت رمحرية بريالنرياس 
باحملافظة عليها ومحايتها من الفسريريريريريريريريريريريريريرياد والعدوان، ورفع احلرج والعنت عن الناس، 

يتسريريريريريريريريريريريريريريىن  م العيش يف بي ريرية صريريريريريريريريريريريريريريرياحلرية و منرية حىت  وحفظ لكريريل ذي حق حقريريه،
 وسعيدة، حي  أن احلق يف البي ة السليمة هو من ركائز حق احلياة.

 
 (.216)البقرة:  212
 (.32)الزخرف:  213
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َّْسَل    ٰ َسَعٰى يِف اْْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفْيَا َوُُّيْكِلَ الَْحْرَث َوالن َذا تََولَّ
ِ
ُ   "َوا بُّ الَْفَساَد"   ََل   َواَّللَّ  .  214 َُيِ

: "أوحى اهلل إىل داود -يريريرذكر من بريرياب االعتبريريار واملوعظريرية و  -يقول ابن القيم 
م، فقي هب  م، ور  ين انتظريرياري  ر رون عَ املريريدب   علمر لو يَ  عليريريه السريريريريريريريريريريريريريريالم فقريريال: يريريا داود  

 يت، يا داود  م حملبَّ ، وتقطَّعت أوصريريريريريريا ر ا إيلَّ وقً عاصريريريريريرييهم ملاتوا شريريريريريريَ مَ   رك  وقي إىل تَ وشريريريريريريَ 
 .215"لني عليَّ باملقب  يف فكَ  ين  رين عَ يت باملدب  هذه إرادَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(205)البقرة:  214
 .(438روضة احملبي )ص  215
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 إال رحمة   وما أرسلناكَ 

 للعالمين

ّن  لعلى ُخلق عظيم: إو   
ما أتأمل ثناء اهلل سريريريريريريريريريريبحانه وتعاىل على أخالق رسريريريريريريريريريريوله حممد عليه   دائًماكنت  

الصريريالة والسريريالم، وكنت أتوق ألن أصريريل بإدراكي لروعة هذه األخالق، أريد أن 
أفهم نقطة التميز يف شريريخصريريية هذا النيب العظيم. حىت حلظة وفاة أمي، وشريريعرت 

أنين كنت متزوجة حينها حبزن شريريريديد كاد أن يردمر حيايت لوال رمحة اهلل يب، ومع  
يف ذلك الوقت وال أحتاج لرعايتها، لكن شريريريريريريريريريريوقي  ا أفقدين الرغبة يف التحدث 
مع الناس، وشعرت أن العامل يضيق من حويل، وأحسست بصعوبة فقدان حنان 

ا، وتنقل من األم، وتذكرت الرسريريريريريريريريول عليه الصريريريريريريريريالة والسريريريريريريريريالم، وكيف عاش يتيمً 
ب. حينهريريا قلريريت لنفسريريريريريريريريريريريريريريي: هريريذه بيريريت إىل بيريريت، وعريرياش يفتقريريد حنريريان األم واأل

رج إنسريانً  ا معقد الشريخصريية الظروف اليت عاشريها الرسريول صريلى اهلل عليه وسريلم ختر
ال حمالة، فأدركت حينها أنه  تلف، وأنه عندما خيرج إنسريريريريريريريريان من هذه الظروف 
هبذه الشريريريريريريريريريخصريريريريريريريريريية العظيمة، فهو فعاًل بأخالق فريدة من نوعها. وتذكرت اآلية 

ََّك لَ الكرمية:  ن
ِ
 ، وحينها سكنت نفسي.216َعََل ُخلٍُق َعِظي"" َوا
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: ُرسله  ق بين أحٍد منالنُفي    
رؤوفًا  ااملسريريريريريريريريريتشريريريريريريريريريرق الربيطاين وعامل اآلثار "سريريريريريريريريريتانلي يل بول" قال: "كان حممدً 

يري  دعوات العبيريد األرقرياء، وقريد كريان  ا، يعود املريض، ويزور الفقري، وجير شريريريريريريريريريريريريريريفيقريً
ا، حىت صريريريار مرعو زً   امقدس، نشريريريأ يتيمً نيب  -ال شريريريكَّ -يصريريريلح ثيابه بيده، فهو إًذا  

 .217"ا ا عظيمً فاحتً 
أذكر أثنرياء حواري مع  موعرية من جنسريريريريريريريريريريريريريرييريات وثقريافريات وديريانريات  تلفرية، وقريد 

يد وصريريريريريريريريريفات اجلمال واجلالل اإل ي، وأمهية عبادة اخلالق كنت أتكلم عن التوح
بدون وسريريريريريريريي ، كان قد قاطعين شريريريريريريريخص من اجملموعة بسريريريريريريريؤال، حي  قال: من 

 أعظم املسيح أم حممد؟ 
قلت له: أنت تسريريريريريريريريأل لتقارن بني إله وإله  خر؟ أم لتقارن بني رسريريريريريريريريول ورسريريريريريريريريول 

رسريريريول وحممد رسريريريول.  خر؟ إن كنت تقارن بني إ ني، فال إله إال اهلل، فاملسريريرييح 
 وإن كنت تقارن بني رسول ورسول، فنحن ال نفرق بني أحد من رسل اهلل.

 

ب ِِه َوالُْمْؤِمنُوَن    لَْيِه ِمن رَّ
ِ
ُسوُل ِبَما ُأنزَِل ا آَمَن الرَّ ُق    "أ ِ ِ َوَمًَلئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِ ََل نَُفر  آَمَن ًِبَّللَّ ُكٌّ أ

ُسِلِ    ن رُّ ْعنَا َوَأَطْعنَا     بَْيَ َأَحٍد م ِ لَْيَك الَْمِصُي"   َوقَالُوا َْسِ
ِ
َّنَا َوا  .  218غُْفَرانََك َرب

 قال: إن كنتم حتبون املسيح فلماذا ال حتتفلون مبيالده؟ 
الحتفال مبيالد املسريريرييح ابن اهلل، أم ميالد املسريريرييح رسريريريول اهلل؟ قلت له: أتقصريريريد ا

ا إن كريريان ميالد ابن اهلل، فهريريذا مردود، ألن اهلل مل يلريريد ومل يولريريد ومل يكن لريريه كفوً 
أحد. أما إن كان رسريريول اهلل؛ فنحن ال نعارض تذكره والثناء عليه يف يوم ميالده 

 
حاديٍ مع اجلدول -كتاب  217 ْل  لنأ محمد-ا ا  . س تينِل لي يول.1893 َم 
 (.285)البقرة:  218
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ابل ويف مجيع األوقات   ولد يف الشريريريريريريتاء أصريريريريريرياًل، ولكن ، مع أنه ثبت أنه مل يأيضريريريريريريً
 االختالف على حتديد يوم ميالده ال يؤثر على العقيدة يف شيء. 

 قال: وملاذا ال ترزوجون بناتكم لليهود والنصارى؟ 
قلت له: الزوج املسلم حيرتم أصل دين زوجته النصرانية أو اليهودية وكتاهبا ورسو ا،  

ملمارسة شعائرها، والعكس ليس  بل ال يتحقق إميانه إال بذلك، ويعطيها احلرية 
  اهلل   رسولأن ال إله إال اهلل وأن حممًدا  فمىت  من النصراين أو اليهودي ب،  ا صحيحً 

 زوجناه بناتنا.  
اإلسريالم إضريافة واكتمال للعقيدة، فأنا إن أردت اعتناق النصريرانية قلت له أيضريًا:  

وأخسريريريريريرير عالقيت املباشريريريريريريرة مع حممد والقر ن،  النيب  مثاًل، فعليَّ أن أخسريريريريريرير إمياين ب
رب العاملني باإلميان بالثالوث، وباللروء إىل القساوسة والقسيسني وغريهم، وإن 

 أن أخسر إمياين باملسيح واإلجنيل الصحيح. أردت اعتناق اليهودية، فعليَّ 
وأذكر يف لقائي جملموعة كبرية من دولة مالطا، وبعد عرض قصري يل عن  

 ليس إ كم؟   حممًدا إًذابصوت عايل وواحد: اإلسالم، قالوا مجيعهم و 
قلت  م: ال، حممد رسول اهلل، ولكن ل سف يرروَّج  ذه الفكرة املولوطة من  

 غري املسلمني، لتربير عبادة املسيح وبوذا وغريهم. 
هم َواِحدم    َُٰ َ ل

ِ
هُُُكْ ا َُٰ َ ل

ِ
ََّما ا َلَّ َأن ِ

ثْلُُُكْ يُوىَحٰ ا ََّما َأََّن بََشم م ِ ن
ِ
فََمن ََكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب ِِه فَلَْيْعَمْل مَعًًَل    "قُْل ا

 . 219"  َصاِلًحا َوََل يُْشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِِه َأَحًدا 
ذي يسدونه مكجوب ا عندهم  في الجر و راة واإلنسيل: لا  

ظهر حممد بعد  قال املسريريريريريريريتشريريريريريريريرق األمريكي سريريريريريريرينكس يف كتابه "ديانة العرب" ":
نة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشريريريريرير بإشريريريريريراهبا املسريريريريرييح خبمسريريريريريمائة وسريريريريريبعني سريريريريري 
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األصريريريريريريريريول األولية ل خالق الفاضريريريريريريريريلة، وبإرجاعها إىل االعتقاد بإله واحد، وحبياة 
 بعد هذه احلياة". 

ا لكثرة الزوار، صريريريريريريريريريريعبً   يوًمامن املواقف الرائعة اليت تعرضريريريريريريريريريريت  ا يف حيايت، وكان 
وأعدادهم ا ائلة اليت تصل إىل اآلالف، ظهر رجل التيين يف ذلك اليوم من بني 
  موعات كثرية ومرتاصة من الزوار، وقد سألين باإلسبانية: من هو البارقلي ؟ 

ا عن احلقيقة، وأريد ا: أنا أسريريريريريريريريريريريريريريافر مع زوجيت وابنيت وأجول العامل باحثً قال معقبً 
 .220الشخصية الذي تكلم عنها املسيح يف اإلجنيلأن أعرف من هي هذه 

 

جنِ 
ِ
َدُُهْ يِف التَّْوَراِة َواَْل َُه َمْكُتوًًب ِعُن ُدوُن ِ ي جُيَ ِ يَّ اذلَّ وَل النَِّأَّ اْْلُم ِ سُُُُُُ َِّبُعوَن الرَّ يَن يَت ِ َأُْمُرُُه "اذلَّ ِل ُي ُي

ي ِ  لُّ لَهُُم الطَّ ِ اُُهْ َعِن الُْمنَكِر َوَُيُ َ ُُهْ ًِبلَْمْعُروِف َويََُنْ رْصَ
ِ
ُع َعَْنُْم ا َُُ ٍَ َويَضُُُ ائُِ ُم الَْخبَُ ُِم عَلَْْيِ ر  اِت َوَُيَ بَُ

ْم    ْت عَلَْْيِ َُ َِّت ََكن ُه     َواْْلَْغًَلَل ال ي ُأنِزَل َمعَُ ِ ََّبُعوا النُّوَر اذلَّ وُه َوات ُ َُُ ُروُه َونََصُُُ ِه َوَعزَّ آَمنُوا بُِ يَن أ ِ اذلَّ  فَُ

ِئَك ُُهُ الُْمْفِلُحوَن" َُٰ َ  . 221ُأول

 قلت له: البارقلي  هو حممد عليه الصالة والسالم. 
 قال: كيف هذا؟

ا قلريت لريه: ال يؤمن املسريريريريريريريريريريريريريريلمون بريأن العهريد القريدمي والعهريد اجلريديريد املوجودان حرياليريً 
، لكنهم يؤمنون بريأن كالمهريا لريه امري لوجود التحريف فيه مهريا كالم اهلل بني أيريديكم

اه اهلل إىل أنبيريائه: مصريريريريريريريريريريريريريريدر صريريريريريريريريريريريريريريحيح، والريذي هو التوراة واإلجنيريل ووهو مريا أوحري 
موسريى واملسرييح عيسريى(. لذلك فإنه قد يوجد يف العهد القدمي والعهد اجلديد ما 

يعتقد املسريريريلمون أن هذه النبوءة إن صريريريحت، فهي تتكلم عن هو من عند اهلل. و 
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النيب حممد، ألهنا تتكلم عن نيب يأيت بعد أن يذه  املسيح، ويبقى بتعاليمه إىل 
 األبد. 

ا، فهي تشريريريريريريري يف بل روحً  بشريريريريريريرًاالشريريريريريريخصريريريريريريية ال ينبوي أن تكون  قال: لكن هذه 
 ا.النصرانية إىل الذات الثالثة يف الثالوث، واليت ترعترب إ ً 

كثرية.   ت  قلت له: ارجع إىل كتابك وانظر كيف أرشري إىل األنبياء بكلمة روح مرا
ذركر   ا ملافمن املمكن أن ترطلق كلمة "روح" على إنسريريريان يف العهد اجلديد. ووفقً 

يف التريرياريع، فقريريد فهم كثري من النصريريريريريريريريريريريريريريريارى القريريدامى أن "البريريارقلي " رجريريل وليس 
روح، وقريد ادعى رجريال كثريون قبريل النيب حممريد أهنم " البريارقلي  " املنتظر. وكريان 

 ا ينتظر قدوم " البارقلي  ".النراشي ملك احلبشة نصرانيً 
واحلقيقة هذا وصريف لنيب قلت له مسريتطردة: وتقول النبوءة أنه يتكلم مبا يسريمع،  

وليس لرب. فالنيب يتكلم مبا يسريريمعه من اهلل. وهذا دليل على أن هذه النبوءة ال 
تشريريريريريريريريريري إىل الذات الثالثة يف الثالوث وكما يعتقد النصريريريريريريريريريارى( بل تشريريريريريريريريريري إىل نيب 

 يرسله اهلل.
ربكم بأمور  تية.  قال: لكن النبوءة تقول: البارقلي  خير

ذلك على  وهذا ما فعل النيب حممد عليه الصريريالة والسريريالم. ومثال    ،قلت له: نعم
 انتصار الرومان بعد هزميتهم على أيدي الفرس.

قلت له مسريريتطردة: مث أنه من املسريريتحيل أن تشريريري هذه النبوءة إىل الروح القدس، 
ألهنا تقول: إن البارقلي  سوف يظهر بعد ذهاب املسيح، والروح القدس موجود 

 هر للسيدة مرمي قبل محلها باملسيح حس  اعتقادكم. أصاًل، وقد ظ
، يريريريريريريريدور حريول أن كريلريمريريريريريريرية كريبريريًااًل  جريريريريريريريًدا "Paraclete"وقريريريريريريريد أثريريريريريريريارت كريلريمريريريريريريرية 

"Paraklytos"  يف اإلجنيريريريل اليونريريرياين كريريريانريريريت أصريريريريريريريريريريريريريريال"Periklytos"،  وتوريت
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حتمريل  "Paraclete"خالل ترمجتهريا من السريريريريريريريريريريريريريريريريانيرية إىل اليونريانيرية. كمريا أن كلمرية 
 نانية:معنيني يف اليو 

كما يعتقد   Paraklytos (παρακλητος)يد ومرساع د:  ي ومرؤَّ مرعز   -
النصارى. وهذا يعتمد على نطق الكلمة الذي حيتوي على صوت حرف العلة  

"a  ." 
كما   Periklytos (Περικλητος)املمدوح(:  اإلنسان وحممد أو أمحد   -

 ". aيعتقد املسلمون. أما نطق الكلمة هنا يكون بدون صوت حرف العلة "
فقد ثبت أن اللوة السريريريريريريريريريريريريريريانية مل حتو  إىل أن املعىن الثاين تؤيده األدلة،    إضريريريريريريريريريريريريريافةً 

حروف العلة حىت القرن اخلامس، فقد احتوت على حروف الصريريريحاح فق ، أما 
ك فريإنريه يف كريل األحوال حروف العلرية فقريد أردخلريت بعريد القرن اخلريامس، ومع ذلري 

 .222فإن كال املعنيني ينطبق على النيب حممد
 سوف يردين العامل، فكيف أدان حممد العامل؟ أن البارقلي قال: النبوءة تقول: 

اليهود على عدم إمياهنم باملسريريريريريريريريريريريرييح عيسريريريريريريريريريريريريى كنيب  حممدالنيب  قد أدان  لقلت له:  
بالثالوث وبادعائهم بألوهية ل من اهلل، كما أدان النصريريريريريريارى على اعتقادهم  رسريريريريريري م

املسريريريريريريريرييح أنه اهلل أو ابن اهلل ق . وعندما   ع  ا، حي  مل يدَّ املسريريريريريريريرييح: وهذا يرعد ذنبً 
إىل نفسريريريريه يف اإلجنيل بأنه ابن اهلل، أوضريريريريح أنه ليس االبن املولود،   املسريريريرييح  أشريريريريار
 ا، مبعىن عباد اهلل.أبناء اهلل  ازً  مجيع البشر همولكن 

 البارقلي  الناس للحق، وميرر د املسيح.قال: ويرشد 
قلت له: قد ذكَّر النيب حممد العامل بالعقيدة اخلالصة وهي واإلميان بإله واحد  

 وتوحيده يف العبادة(. 
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ا على األرض، كما َ َّده حممد عليه الصالة  : مل ميرر د املسيح أحدً أيًضاقلت له 
 قال:  والسالم. حي  

 

قالوا: كيَف؟ َي َرُسوَل هللِا     اْلآخرة بِعيََس اْبِن َمْرمَيَ  يف اُْلوَل وَ   "َأََّن َأْوَل النَّاِس  -

هَاَُتُْم ش َ َّ  َوِديَُنُْم َواِحدم  فليَس بْينَنَا نَِأٌّ )بي   ٍت  َوُأمَّ ْخَوةم ِمن عًَلَّ
ِ
قاَل: اْل نِْبيَاُء ا

 .223" ين( املس يح عيَس وب 
مرة  25ذركر اسم املسيح عيسى يف القر ن أكثر من اسم النيب حممد و -

 مرات(. 4مقابل
 على نساء العامل وفقا ملا جاء يف القر ن.  املسيح عيسىلت مرمي فرض   -
 السيدة مرمي هي الوحيدة اليت ذكرت بامسها يف القر ن.  -
 . 224هناك سورة كاملة يف القر ن باسم السيدة مرمي  -

 

مل خنرج برحلتنا   أبريدى يل الزائر وزوجتريه وابنتريه سريريريريريريريريريريريريريريعريادة ال توصريريريريريريريريريريريريريريف، وقريالوا: لو
مريات لكفتنريا. لقريد وجريدنريا احلقيقرية، ونشريريريريريريريريريريريريريريكر اهلل أن الطويلرية هريذه إال هبريذه املعلو 

بريريأن ال إلريريه إال اهلل  اعميقريريً  اهريريدانريريا إليهريريا بعريريد طول عنريرياء، لقريريد كريريان لريريدينريريا إميريريانريريً 
 رسول اهلل. حممًداواملسيح رسول اهلل، واآلن خنرج من هنا بشهادة أن 

 

ذْ "  
ِ
قًا ِل َما بَْيَ يََديَّ ِمَن التَّْورَ  قَالَ  َوا َصِد  لَْيُُك مُّ

ِ
ِ ا ِن  َرُسوُل اَّللَّ

ِ
ائِيَل ا رْسَ

ِ
اِة ِعيَُسَ اْبُن َمْرمَيَ ََي بَِن ا

ُد   ُه َأَْحَ ا ِبَرُسوٍل يَأِْت ِمن بَْعِدي اْْسُ ً ا َجاَءُُه ًِبلَْبِي نَاِت قَالُوا َوُمبَِش  َذا فَلَمَّ َُٰ "ِْسْ  َه ِبيم   .225رم مُّ

 يعيفونه كما يعيفون أبنا هم: 
يف حوار يل مع  موعة من اليهود الكنديني، وبعد أن تكلمت عن التوحيد،  

 قال يل أحدهم: ما مشكلتكم أنتم املسلمون معنا؟  

 
  )حصيح مسَل(.223
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قلت له: املسلم ليس لديه مشكلة مع أحد، لقد  من بعيسى وموسى وغريهم  
 من األنبياء، وعبد اهلل وحده. 

 رسواًل.   اقال: وأنا ال أرى مشكلة من أن يكون حممدً 
 قلت له: أو جتعل اإلميان به، ركن من أركان إميانك؟ 

 قال: ال. 
 قلت له: اإلميان مبوسى ركن من أركان إميان املسلم.  

 يف كتبنا.  حممًداقال: مل يرذكر 
 العهد القدمي؟ منقلت له: ومن هو املقصود يف هذه الفقرة 

ويريريردفع الكتريرياب ملن ال يعرف القراءة، ويقريريال لريريه: اقرأ هريريذا، فيقول: ال أعرف  "
 . 226"القراءة

فإنه حىت مولد املسريريريرييح هل تنطبق هذه النبوءة على أحد غري حممد النيب األمي؟  
 .227عيسى عليه السالم كان بين إسرائيل ويعقوب( ينتظرون قدوم نيب واملسيح

: لقد قائالً قال: ال أعرف، حنن ال زلنا ننتظر املسريريريريريريريريريرييح والنيب املنتظر. واسريريريريريريريريريريتطرد  
 نسع حممد من التوراة.

 قلت له: وهل ادعى اليهود يف زمن نزول الوحي ذلك؟ 
 قال: ال. 

 قلت له: لو كان القر ن من عند اليهود لكانوا أسرع الناس يف نسبته ألنفسهم. 
اوقلت له   ات واملعامالت من صريريريريريريريالة وحج وزكاة؟ مث : أمل ختتلف التشريريريريريريريريعأيضريريريريريريريً

انظر إىل شريريريريهادة غري املسريريريريلمني بتميز القر ن عن غريه من الكت  وعدم بشريريريريريته 

 
 (.12: 29أ شعياء   سفر العهد القدمي) 226
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واحتوائه على اإلعراز العلمي. وإنه عندما يعرتف صريريريريريريريريريريريريريرياح  عقيدة بصريريريريريريريريريريريريريريحة 
من رب  هي رسريريريريريريريريريريريريريالة واحدةو أكرب دليل على صريريريريريريريريريريريريريحتها.   العقيدة اليت ختالفه  

، ما جاء به النيب حممد ليس دلياًل على تدليسه، ن واحدةوينبوي أن تكو العاملني  
بريل على صريريريريريريريريريريريريريريريدقريه. ولقريد حتريدى اهلل العرب املتميزين بريالبالغرية  نريذاك وغري العرب 

 ا.بأن يأتوا حىت ولو ب ية واحدة مبثله وفشلوا، وما زال التحدي قائمً 
قد نسريع هذه املعلومات  حممًداقال: ليس هناك إعراز علمي يف القر ن، ولكن  

 من احلضارات السابقة.
 ا؟قلت له: وهل كل ما ورجد عند احلضارات القدمية من علوم كان صحيحً 

  فات.اقال: ال. كان منها الصحيح، ومنها الكثري من األساطري واخلر 
صريريريريريريريحراء مقفرة أن ينسريريريريريريريع من هذه قلت له: وكيف اسريريريريريريريتطاع نيب  أرمي  نشريريريريريريريأ يف  
  احلضارات الصحيح فق  ويرتك األساطري؟

 قال: وما رأيكم بزوجة  دم األوىل اليت تزوجها قبل حواء؟
بصراحة مل أمتالك نفسي من الضحك على هذه املعلومة الوريبة، واليت مل  

 أمسعها ق  يف حيايت. 
، ولكن ماذا يرضيف أبًدا قلت له: هذه الشخصية مل يتكلم عنها اإلسالم 

 اإلميان بوجود هذه الشخصية إىل عقيدتكم؟ 
 قال: ال شيء. 

املنزه عن  احلق   إللها مبا يضيف إىل عقيدتك، وهو اإلميان بافكر مليً  إًذا قلت له 
 وحممد.  املسيح ، واإلميان بكل أنبيائه مبا فيهم التع  والنسيان

 بلة األنبياء؟ قال: وملاذا أمهل حممد ق  
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قلت له: وملاذا أمهل اليهود السامراء ق بلة بيت املقدس، ويرصلون إىل طور  م يف  
 فلسطني؟ 
اقلت له    والتوقيف  الوحي  جهة  من  يكن  مل  لقبلتهم  اليهود  اسريريريريريريريريريتقبال  نإ  :أيضريريريريريريريريريً

 اختيار  على  بناءً   هو  بل  ،أبًدا  الصريريريريريريريخرة  باسريريريريريريريتقبال  أمر  التوراة  يف  فليس اهلل،  من
 املشريريريريريريريريرق  باسريريريريريريريريتقبال  غريه  يف  وال  اإلجنيل  يف  اهلل  يأمرهم  فلم  النصريريريريريريريريارى  أما  منهم،
 .228أبًدا

اقلت له   قد أخربنا القر ن أن البيت احلرام يف مكة كان يف الواقع هو أول   :أيضريريريريريً
ا للبشريريريرية، ورفع بنيانه النيب إبراهيم وابنه إمساعيل فيما بعد. بيت للعبادة  صريريريصريريريً 

أن املعبريد يف القريدس برين بعريد النيب إبراهيم بزمن طويريل، بينمريا  جيريًداومن املعروف  
 كان البيت احلرام يف مكة قبل إبراهيم. 

 

َل بَيٍْت ُوِضَع ِللنَّاِس "   نَّ َأوَّ
ِ
ي ِبَبكَّةَ  ا ِ  .  229" لَْعالَِميَ ُمَباَرًَك َوُهًدى ِل   لََّلَّ

ا حىت من أبعريد بقرياع الكعبرية على مر الترياريع، يزورهريا النرياس سريريريريريريريريريريريريريرينويريً ذركرت قريد  لو 
 اجلزيرة العربية، وحترتم قدسيتها كل اجلزيرة العربية. 

عابرين يف وادي بكة يصريونه ينبوعا" "قد ورد ذكرها يف نبوءات العهد القدمي،  لو 
230. 
 حممريريريد النيب بعثريريرية وعنريريريد جريريرياهليتهم، يف احلرام البيريريريت يعظمون العرب كريريريان  وقريريريد
 البيت  إىل  عنها  بالتحول  اهلل  أمره  مث  املقدس،  بيت  األمر  باد   يف  قبلته  اهلل  جعل
 ينقلبون  الذين  من  هلل  املخلصريريريريريريريريريريريريريريني حممد  النيب  أتباع  من  يسريريريريريريريريريريريريريريتخلص  حىت  احلرام

 
228 http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=5664#_ftn6 .دكتور عيَس القدويم 
 (.96)أآل معران:  229
 .)84 :املزامي  العهد القدمي)230

 

http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=5664#_ftn6
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 من  وجتريدها  هلل  القلوب  صاسريريريريريريتخال هو  القبلة  حتول  من  ا دف  كان  فقد  عليه.
 الرسريول،  ا  وجههم  اليت  القبلة  إىل  واجتهوا  املسريلمون اسريتسريلم  حىت  بوريه،  التعلق
  م. حررةً  املقدس لبيت بالصالة الرسول توجه يعتربون اليهود كان  وقد

احتويل الق بلة  وقد كان   مبثابة نقطة حتول وإشريريريريريريريارة إىل انتقال القيادة الدينية   أيضريريريريريريريً
اىل العرب بعد أن نرزعت من بين إسريريريريريريريرائيل، وذلك بسريريريريريريريب  نقضريريريريريريريهم للعهود مع 

 رب العاملني.
 

أن أذه  اآلن، وحنن بعقيدتنا ال نصافح النساء ألهنن مبستوى أدا    قال: عليَّ 
 لمك. من مستوى الرجال، لكن سوف أصافحك  أنت  فق ، تقديرك لع  

قلت له: أما حنن فبعقيدتنا ال نصافح الرجال، ألننا مركرمات كامللكات،  
 وبالتايل فلن أصافحك. 

  تقول الكاتبة اإليطالية الدكتورة "لورا فيتشا فالريي":
ية املتمدنة، تفرر ينبوع ماء اإلنسريريريريريريريريريريان  "يف بلد قفر بواد  غري ذي زرع، منعزل عن

ابرة غالظ القلوب، ال خيضريريريريريريعون سريريريريريريلسريريريريريريل عذب منعش بني قوم من ا مج، جب
لسريريريريريريريلطان، وال يتقيدون بقيد، ذلك الينبوع هو دين اإلسريريريريريريريالم الذي تدفق بوزارة 

ا اسريريريتحال بعده إىل هنر عظيم سريريريرعان واختذ سريريريبيله يف األرض سريريريربا، فكان نريرَهريً 
ا، ومل ول واألهنار، اليت تولولت يف البالد طواًل وعرضريريريً داما تفرعت منه  الف اجل

أن تذوقوا هذا الشريريراب العري ، وشريريفوا من أمراضريريهم االجتماعية.   يلب  الناس
ا ال ري  إن رجال الورب قد بدأوا يقتنعون بأن إخالص حممد يف دعوته كان أمرً 

ا فيريريه، ولقريريد كريريان حممريريد كرسريريريريريريريريريريريريريريول يريريدعو إىل اهلل، رجاًل  لني  اجلريريانريري  حىت رحيمريريً
الفضريريريائل اليت   ألعدائه الشريريريخصريريرييني، وبذلك اجتمعت فيه فضريريرييلتان كلتامها أكرب

يتصريريريريورها العقل البشريريريريري: الرمحة، والعدالة، وال نَر بنا من حاجة إىل إيراد األمثلة 
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عن ترياريع  توفرةعلى ذلريك، فمن السريريريريريريريريريريريريريريهريل الوقوف على كثري منهريا يف الكتري  امل
 .231حياته"

ئجَ  بشيٍ  ُمبين:  قَا  أَولو   
واملعراج، وكيف استطاع  يف حواري مع ملحد كان قد استهزأ مبعرزة اإلسراء  

الرسول صلى اهلل عليه وسلم الوصول إىل بيت املقدس والعروج إىل السماء 
 والعودة يف نفس الليلة؟ 

قلت له: أنا اليوم حصل معي ما هو أعر ، أثناء إلقاء حماضرة يل كنت  
 متواجدة يف أكثر من عشرين دولة يف الوقت نفسه.  

 . طبًعاجتماعي  ضحك، وقال: تقصدين وسائل التواصل اال
قلت له: لقد أوصلت التكنولوجيا البشرية صويت وصوريت إىل كل أحناء العامل  

أن   عام 1400أكثر من قبل  يف نفس اللحظة، أفال يستطيع خالق البشرية 
 يعرج بنبيه بالروح واجلسد إىل السماوات. 

اإل ية واليت هي إن رحلة اإلسريريريريريريريريريريريريريراء واملعراج جرت وفق طالقة القدرة واملشريريريريريريريريريريريريريي ة  
أعلى من مريريداركنريريا، وختتلف عن مجيع القوانني اليت نعرفهريريا، وهي  يريريات وبراهني 

 على قدرة رب العاملني، كون أنه من سنَّ ووضع هذه القوانني.
 يقول ابن القيم: 

 رصريريريريريريريريريةً ، وفر م  قينه  ويَ   م  سريريريريريريريريريلمني يف إمياهن  ا للمر ديدً ا جَ اختبارً   اإلسريريريريريريريريريراء    حلةر كانت ر  "
على   قوف  ة اإل ية، والور درَ القر   رائ َ عَ   -صريريلى اهلل عليه وسريريلم    -  النيب  دة ملشريرياهَ 
صريريريريريل إليه بشريريريريرير  ق ، وطن  مل يَ شريريريريريريف مبناجاة اهلل يف مَ ة، والتَ قيقة املعاين الويبيَّ حَ 

 
 أ َحد يوسف الس يد. .كتاب حماسن اَل سًلم  231
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واصريريريريريريريريريلة لى مر زمه عَ ه، وجتديد عَ وم  ه ومهر يف ختفيف أحزان    سريريريريريريريريريريبًباإضريريريريريريريريريريافًة إىل كوهنا  
 ".ه  وم  ذى قَ ي ألَ صد  ه والتَ عوت  دَ 

   لقد كان لكم في رسو  الل ه ُأسوٌة حدنة:
وتكلم فيه عن " انديا  ينج" قال غاندي الزعيم ا ندي الشريريهري يف حدي  جلريدة

 :صفات النيب حممد حي  قال عنه
"أردت أن أعرف صريريريريريريريريفات الرجل الذي ميلك بدون نزاع قلوب ماليني البشريريريريريريريرير. 

يكن الوسريريريريريرييلة اليت من خال ا ا كل االقتناع أن السريريريريريرييف مل  لقد أصريريريريريريبحت مقتنعً 
اكتسريريريريريريري  اإلسريريريريريريريالم مكانته، بل كان ذلك من خالل بسريريريريريريرياطة الرسريريريريريريريول مع دقته 
وصريريريريريريدقه يف الوعود، وتفانيه وإخالصريريريريريريه ألصريريريريريريدقائه وأتباعه، وشريريريريريريراعته مع ثقته 
املطلقة يف ربه ويف رسريريريريريريريريريريريريريالته. هذه الصريريريريريريريريريريريريريفات هي اليت مهدت الطريق، وختطت 

قراءة اجلزء الثاين من حياة الرسريريريريريريول املصريريريريريرياع  وليس السريريريريريرييف. بعد انتهائي من  
 ا لعدم وجود املزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة".وجدت نفسي  سفً 

مع نصراين من الكامريون وصديقته الربيطانية، وأثناء ما كنت أقول   يل  يف حوار 
 ال إله إال اهلل، قاطعين بقوله: 

 وملاذا حترش حممد  بطفلة صورية؟ 
ك يل أنك موافق على أنه ال إله إال اهلل، ومشكلتك  قلت له: أفهم من مقاطعت

 اآلن مع تفاصيل حياة الرسول. 
 إله.  أيًضا قال: ال، ال ال أوافق، املسيح 

؟ إًذاقلت له: وملاذا ال تناقشين بنفس النقطة اليت أتكلم فيها   
 قال: ال جتييب على سؤايل بسؤال، ملاذا حترش رسولكم بطفلة؟ 

هبذا؟ قلت له: ومن أخربك    
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 قال: كتاب البخاري الذي تؤمنون به. 
وهل اشريريريريريريريريتكت السريريريريريريريرييدة ا؟  وليس حترشريريريريريريريريً   اأمل تقرأ يف البخاري أنه زواجً قلت له:  
 ذلك ق ؟ يف البخاري عائشة 

أمل تقرأ يف البخاري ما يتكلم عن ح  السريريريريرييدة عائشريريريريرية الشريريريريريديد للرسريريريريريول عليه 
 الصالة والسالم؟ وهل حت  البنت املتحرش هبا؟ 

ر السريرييدة مرمي عندما أجنبت املسريرييح؟ وكم كان عمرها يف عقيدتكم وكم كان عم
عندما كانت  طوبة لرجل تسعيين قبل محلها باملسيح؟ أليس عمر مقارب لعمر 

  السيدة عائشة عند زواجها بالرسول؟
قلت له مسريريريريريتطردة: العري  أنه يف ذلك الوقت، أعداء الرسريريريريريول ا موه بأبشريريريريريع 

ون، ومل يرعريه أحد هبذه القصريريرية ومل يذكرها أحد ق  التهم، وقالوا عنه شريريرياعر و ن
إال أنتم اآلن. فهريذه القصريريريريريريريريريريريريريريرية إمريا أن تكون من األمور الطبيعيرية اليت درج عليهريا 

 يف سريريريريريريريريريريريريريرين  امللوكزواج  ل  التاريع قصريريريريريريريريريريريريريريص  يروي لناحي   الناس يف ذلك الوقت،  
اليت تزوجت يف الثامنة   يف القرن احلادي عشر  إيزابيالملكة إجنلرتا  قصة  ك  ،صورية

مل حتريريدث بريريالطريقريرية اليت  قصريريريريريريريريريريريريريريريرية زواج الرسريريريريريريريريريريريريريريول أو أن، 232وغريهريريا من عمرهريريا
 تتصوروهنا أنتم.

قال: وملاذا تزوج حممد بتسع نساء وحرَّم ذلك على أصحابه؛ بتحديده الزواج  
  م من أربع نساء فق ؟ 

اهلل بالزا كما ذركر يف   ا متم أنبياء  –حس  زعمكم   – قلت له: وملاذا  
 ؟ وحاشاهم فعل ذلك. كتابكم

 
232http://muslimvilla.smfforfree.com/index.php...  

france/...-de-https://liguopedia.wordpress.com/.../19/agnes 

 

http://muslimvilla.smfforfree.com/index.php?topic=1695.0%3Bwap2&fbclid=IwAR1cPSNU2O9F8weIrgLNv9Ot4E4onyuzaQ4eFUUnf-rs2wZxbQpt0NmEoRQ
https://liguopedia.wordpress.com/2011/06/19/agnes-de-france/?fbclid=IwAR2nmodVWhrV9F_PbVmdMvj7Rr51ghbM3L6Wg_xlJ17T0jV268oxVHjjdHE


 

 
 
 

193 

 قال: ليعلمونا أن الزنا حرام. 
قلت له: عري ! ترؤمنون أن أنبياء اهلل اقرتفوا الكبائر من زنا وقتل وشريريريريريريريريرب  ر 

ا ا شريريرعيً حبرة تعليم أتباعهم الصريريحيح من اخلطأ وتسريريتنكرون زواج الرسريريول زواجً 
 رب.ا وع  املسلمني دروسً بأمر من اهلل ليرعل م 

ا دون أن يتزوج بريريامرأة عريريامريريً  25الرسريريريريريريريريريريريريريريول يف حيريرياتريريه وقبريريل نبوتريريه بقي يف زواجريريه 
ا. وتزوج الرسريريريول بعد بعثته بأكثر من عامً  15أخرى، وكانت زوجته تكربه بريريريريريريريريريريريريريريريريري  

واحدة بأمر من اهلل، وعندما نزلت  ية حتديد الزواج بأربعة فق ، كان الرسريريريريريريريريريريريريول 
وباعتبارهن أمهات املؤمنني فإهنن ال يسريريريريتطعن الزواج   لديه أكثر من أربع نسريريريرياء،

 بوريه إن طلقهن.
 ا ألعدائه.  وملاذا قاتل حممد  أعداءه؟ فلم يكن املسيح مقاتاًل، بل كان حمبً 

وقد كان مقاتاًل، و منت بداوود وقد كان   إًذاقلت له: وملاذا  منت مبوسى 
 مقاتاًل؟ 

السريريريريريريريريياسريريريريريريريريية والدنيوية، وهاجر كل منهما من توىل موسريريريريريريريريى وحممد مقاليد األمور  
اجملتمع الوثين، فخرج موسريريريريريريريريريريريى بقومه من مصريريريريريريريريريريرير، وكانت هررة حممد إىل يثرب 

ا من النفوذ السريياسريي والعسريكري يف وقبلها هاجر أتباعه إىل احلبشرية، وذلك هروبً 
ه االختالف لدعوة   عليه السريريريريريريريالم هو  املسريريريريريريرييحالبالد اليت فروا منها بدينهم. ووج 

ا ملوسريريريريريريريريريريريى وحممد ألن بي تيهما وثنيتان: أهنا كانت لوري وثنيني وهم اليهود وخالفً 
مصريريريريريرير وبالد العرب(، األمر الذي كانت معه الظروف أشريريريريريريد وأصريريريريريريع ، فالتويري 

تويري جذري وشريريريامل   هو  املنون بدعويت موسريريريى وحممد عليهما الصريريريالة والسريريريالم
  .التوحيدونقلة نوعية هائلة من الوثنية إىل 
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قلت له مسريريريريريريريريريريريتطردة: إن عدد ضريريريريريريريريريريريحايا احلروب اليت دارت يف زمن الرسريريريريريريريريريريريول ال 
ا لعريريدوان أو ا عن النفس وردً تترريرياوز األلف شريريريريريريريريريريريريريريخص فق ، واليت كريريانريريت دفريرياعريريً 

نت باسريم الدين شرير ا للدين، انظر لعدد الضريحايا اليت وقعت بسريب  حروب  تأمينً 
 باملاليني.  تقد كان، يف الديانات األخرى

 ا. ا وهنبً قال: إن غزوات رسولكم كانت سلبً 
اضريريريريريريريريريريريريريطهاد قريش ومل   ملحتو   اعامً   13قلت له: ظل النيب يدعو بدعوته يف مكة  

ا هو إمريريا مريريال من أهريريل احلرب يكن لريريه غنريريائم، ومريريا كريريان يرؤخريريذ من غنريريائم الحقريريً 
موال ا أليأخذه املسريريريريريلمون حىت ال يتقوى العدو هبا على حماربتهم، وإما اسريريريريريرتدادً 

املهريرياجرين اليت أرخريريذت منهم عنوة، وهريريذا خيتلف عن النهريري  الريريذي يرتتريري  عليريريه 
 الونائم  بتوزيع  الرسريريريريريريريريريول الكرميقام  وقد  إزهاق ألنفس بري ة كالنسريريريريريريريريرياء واألطفال.  

على من أسريريلم لتأليف القلوب وعلى غري املسريريلم لتحبيبه يف اإلسريريالم، ودعا إىل 
اإلسريالم على اتفاقية جنيف بشريأن   وقد تفوقالصريفح ورد احلقوق إىل أصريحاهبا،  

فكان النيب حممد عليه الصريريالة والسريريالم يأمر أتباعه   حقوق األسريريرى يف احلروب،
 مبعاملة األسرى معاملة حسنة وأن يقدموهم على أنفسهم يف املأكل وامللبس. 
قال: كان املالئكة الذين نزلوا ملساعدة املسلمني يف معركة بدر ضعاف البأس  

 يقتلوا كل املشركني  نذاك. ومل 
 قلت له: إذن فأنت تصدق بنزول املالئكة. 

 قال: ال، ولكن أجاريكم يف الرأي. 
قلت له مبتسريريريريريريريريريريريمة: املقصريريريريريريريريريريريود من نزول املالئكة يف معركة بدر هو تثبيت قلوب 
املؤمنني يف املعركرية وتعليمهم أن اهلل يرعني من يلرريأ إليريه ويتوكريل عليريه. كمريا أن اهلل 

 ا.قتل مجيع املشركني لعلمه أن منهم من سيعتنق اإلسالم الحقً مل يشأ أن ير 
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 قال: وملاذا مل تنزل املالئكة يف معركة أرحد؟ 
قلت له: الدرس هنا  تلف، وهو عن أمهية األخذ بأسباب النصر املادية وأمهية  

 طاعة القائد. 
 قال: ومذحبة يهود بنو قريظة، وحد احلرابة، أليست هذه وحشية؟ 

عقرياب اخلريائنني ونرياقضريريريريريريريريريريريريريريي العهود يف قوانني األمم املتحريدة اليوم؟  قلريت لريه: ومريا
وسريريريريريريريل  أموالك؟   مجيًعاختيل فق   موعة عقدت العزم على قتلك وقتل أهلك  

 ما كنت أنت فاعل هبم؟
يهود بين قريظة نقضوا العهد، وحتالفوا مع املشركني للقضاء على املسلمني، فعاد 

صريريريريريريريريريريريريريرياص اخليريانرية ونقض العهود الوارد يف حيري  طرب ق عليهم ق كيريدهم يف حنرهم.
رسريريريريريريريريريريريريريريول اهلل  م أن يقوموا برياختيريار من حيكم يف  حمس  مريابعريدشريريريريريريريريريريريريريريريعتهم متريامريًا،  

بتطبيق القصريرياص الوارد يف عليهم  وقد حكم   ،أحد صريريحابة الرسريريولأمرهم، وهو  
 .233شريعتهم 

 قال: انتشر اإلسالم بالسيف ومل ينتشر بالس لم. 
قلريريت لريه: بريدايريًة، كلمريرية سريريريريريريريريريريريريريرييف مل تريرذكر يف القر ن الكرمي وال مرة واحريدة، وقريد 
حكم املسريريريريريريريريريريريريريلمون ا ند فرتة طويلة من الزمن ومل يقتلوا ا ندوس والنصريريريريريريريريريريريريريارى ومل 

ربوا اجلميع على اإلسريريريالم بالقوة. أما عاش اليهود والنصريريريارى يف بالد األندلس جي
قوقهم؟ إن البالد اليت مل حتت حكم اإلسريريريريريريريريريريريالم ميارسريريريريريريريريريريريون عقائدهم وينعمون حب

ا هي اليت يقيم فيها أكثر مسريريريريلمي العامل، مثل يشريريريريهد فيها تاريع اإلسريريريريالم حروبً 
والدليل على ذلك وجود النصريريريريارى وا ندوس   وا ند والصريريريريني وغريها.  اأندونيسريريريريي

وغريهم إىل يومنريريريا احلريريريايل يف البلريريريدان اليت فتحهريريريا املسريريريريريريريريريريريريريريلمون، بينمريريريا ال يوجريريريد 
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واليت كانت حروب  ،مسريريلمني إال القليل يف البلدان اليت اسريريتعمرها غري املسريريلمني
إبادة مجاعية وإجبار للقاصريريريريريريريي والداين على اعتناق عقيد م كاحلروب الصريريريريريريريليبية 

  ها.وغري 
إننريا مل نكن نعتقريد العريامل من يقول:    منوكثريًا مريا جنريد يف الورب ويف أمرياكن كثرية 

فقد اعتقدنا أن املسريريريريريريريريريريريريريريلمون .  بوجود دين على وجه األرض يقول بال إله إال اهلل
، وأن البوذيون املسريريريريريريريريريريريرييحيعبدون    والنصريريريريريريريريريريريريارى(  ، وأن املسريريريريريريريريريريريرييحيونحممًدايعبدون  
يتبني لنا من هنا  شريريريريريريريريديد لعبادة اهلل وحده. فوهم يف شريريريريريريريريوف   ، اخل،بوذايعبدون  
أمهية الفتوحات اإلسريريريريالمية واليت كان وال زال ينتظرها الكثري، واليت هدفها مجيًعا  

ايصريريريريال رسريريريريالة التوحيد فق  مع كفالة حرية االعتقاد، كما حدث يف فتح مصريريرير 
والذي   "جهاد الطل "معىن مصريطلح  ويف بالد األندلس وغريها الكثري. ويتضريح  

 هدفه مقاتلة من يقف أمام تبليغ رسالة التوحيد ومنع الدعوة لعبادة اهلل وحده.
 فاجأين بقوله: أنا فق  للع لم نيب  مررسل، وقد كنت أختربك. 

ابتسمت وقلت له: تشرفنا حبضوركم، أنا ل سف مل أكن أعرف ذلك، سوف  
   يركمل احلوار معك. ل أقوم باستدعاء زميل يل هنا يف املركز 

استدعيت زميل يل، حي  أنين مل أستطع إكمال حواري معه إلرهاقي  و 
تالع . مالشديد، وقد تبني يل أنه    

 جاء زميلي وقال: أهالً بك يا سيدي، كيف ميكنين مساعدتك؟  
ل وأستطيع ان أتنبأ مبستقبلك اآلن. قال: أنا نيب  مررسَ   

وم أعاين من وجع ما،  قال له زميلي: وملاذا املستقبل، حنن يف احلاضر، أنا الي
 فأخربين مبا أعاين منه منذ الصباح؟ 
 قال: ال، ال. األمور ال تسري هكذا. 
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. إًذا قال له: وكيف تسري   
لكم على االستضافة.   شكرًاأن أغادر املكان حااًل،    قال: عليَّ   

   :أيًضا تقول الكاتبة اإليطالية الدكتورة "لورا فيتشا فالريي" 
ية قد صريريريريريريارت اإلنسريريريريريريان  "وحسريريريريريريبك أن احلروب اليت هي أقصريريريريريريى ضريريريريريريرورات احلياة

ا بفضريريل حممد أقل وحشريريية وقسريريوة؛ إذ إنه كان يطل  من جنوده أال يقتلوا شريرييخً 
دمروا مريا هبريا ا مل تتخريذ كمعرياقريل حربيرية وال يري وال امرأة وال طفاًل، وال يهريدموا بيوتريً 

 .234سوا األشرار املثمرة والنخيل"من أسباب احلياة، وال مي
يا: ا ونذي  ِإنا أرسلناك بالحق بشيي    

"إن اإلسريريريريريريريالم دين سريريريريريريريريع  قال إدوار مونتيه مدير جامعة جنيف يف حماضريريريريريريريرة له:
االنتشريريريريريريريار، ينتشريريريريريريرير من تلقاء نفسريريريريريريريه دون أي تشريريريريريريريريع تقدمه له مراكز منظمة، 

مبشرير بطبيعته، املسريلم شريديد اإلميان، وشريدة إميانه تسريتويل وذلك ألن كل مسريلم  
على قلبه وعقله، وهذه ميزة يف اإلسريريريالم ليسريريريت لدين سريريريواه، و ذا السريريريب  ترى 

، وينقل عدوى اإلميان حل  ينماوأا يبشريريريريرير بدينه أينما ذه   املسريريريريريلم امللته  إميانً 
، فاإلسريالم متشريى مع اإلميان  إضريافة إىلو الشريديد لكل من يتصريل به من الوثنيني،  

األحوال االجتماعية واالقتصريريريريادية، وله قدرة عريبة على التكيف حبسريريريري  احملي  
 .235وعلى تكييف احملي  حس  ما يقتضيه هذا الدين القوي"

يف حوار يل مع قساوسة من الكنيسة األرثوذكسية يف أثيوبيا، دار بيننا هذا  
 احلوار: 

 
 أ َحد يوسف الس يد. .اسن اَل سًلمكتاب حم 234
 احلديقة مجموعة أ دب ًبرع وحَكة بليغة. سلامين بن صاحل اخلراَش.  235
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يف اإلسالم، وقد ضمن اإلسالم حرية العقيدة   قال أحدهم: ملاذا يرقتل املرتد 
 كما تدَّعون؟ 

قلريت لريه: اإلميريان عالقرية بني العبريد وربريه، مىت أراد قطعهريا فريأمره إىل اهلل، لكن مىت 
أراد أن جياهر هبا ويأخذها كذريعة حملاربة اإلسريريالم وتشريريويه صريريورته وخيانته، فمن 

 ما ال خيتلف عليه أحد.بديهيات قوانني احلرب الوضعية حتمية قتله، وهذا 
: من ضربك على خدك  أيًضا قال: قال املسيح: أحبوا أعداءكم، وقال املسيح 

 األمين فأدر له األيسر. أما حممد فقد حارب أعداءه. 
خدك   علىعليه السالم من قوله: من ضربك    املسيحقلت له: أما ما يرنس  إىل  

بوتريريه حىت نبين عليريه األمين فريريأدر لريريه خريريدك األيسريريريريريريريريريريريريريرير فليس لريريدينريريا مريريا يريريدل على ث
ا، ولو صح هذا القول، فقد يكون املقصود هنا العفو عن املسيء، ولكن أحكامً 

: "ال تظنوا أين ج ت أللقي يف كتابكم أيًضا  ليس الذل واخلنوع. أمل يقل املسيح
 . 236ا"ا وانقسامً ا ونارً ا بل سيفً ا على األرض، ما ج ت أللقي سالمً سالمً 

هناك أوامر صريريريريريريريريريريريريريريدرت من املسريريريريريريريريريريريريريرييح ألتباعه بأن ال يرقاوموا األعداء، فلو أمرهم 
مبقاومة مضريريريريريريريريطهديهم لكان ذلك فيه القضريريريريريريريرياء على دعوته منذ بدايتها. ولذلك 
فإن مقولة من لطمريك على خدك االمين فأدر له االيسريريريريريريريريريريريريريرير إن صريريريريريريريريريريريريريريحريت، فهي 

صريرية، تعبري عن منهج عمل يف ظروف خاهي  ليسريريت قاعدة عامة ومطلقة، وإ ا  
وال أعتقد أن املسريريريريريريريريريريرييح يرضريريريريريريريريريريرييع حقوق الناس، ألن الضريريريريريريريريريريريرب حالة اعتداء على 

  اآلخرين ترتت  عليها حالة قصاص.
ت رمحة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة ومتكني اهلل تعاىل كما جتلَّ 

خر وأصريريريريريريريريريريدر عفوه العام عن قريش اليت مل تدَّ   اليوم يوم املرمحة. له، حينما قال:
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ا يف إحلاق األذى باملسريريريريريلمني، فقابل اإلسريريريريرياءة باإلحسريريريريريان، واألذية حبسريريريريرين وسريريريريريعً 
 املعاملة.

ئَُة    ي ِ نَُة َوََل السَّ َتِوي الَْحس َ َُّه َوِلٌّ    "َوََل تَس ْ ي بَيْنََك َوبَيْنَُه عََداَوةم ََكَن ِ َذا اذلَّ
ِ
َِّت ِِهَ َأْحَسُن فَا اْدفَْع ًِبل

يم"    .  237ََحِ

 ومن صفات املتقني: 
ِنَي"   .واْلَ ِظِمَي الَْغْي َ َوالَْعاِفَي َعِن النَّاِس   "..  بُّ الُْمْحس ِ ُ َُيِ  .  238َواَّللَّ

 قال: ملاذا عفا املسيح عن الزانية بينما أقام حممد حد الزنا؟  
قلت له أوال: هناك اتفاق تام بني اليهودية والنصرانية واإلسالم على تشديد 

 .  239العقوبة على جرمية الزنا  
على الفعل املادي   اويف النصريريريريرانية: شريريريريدد املسريريريرييح يف معىن الزنا، فلم جيعله قاصريريريريرً 

. وقد حرمت النصريريرانية على الزناة أن 240احملسريريوس، بل نقله إىل التصريريور املعنوي
وت اهلل، وليس  م بعريريريد ذلريريريك من قرار سريريريريريريريريريريريريريريوى العريريريذاب األبريريريدي يف يرثوا ملك
وعقاب الزناة يف هذه احلياة هو ما قررته شريريريريريريريريريريريعة موسريريريريريريريريريريى، أي القتل .241جهنم
 .242ارمجً 

وكما ويعرتف علماء الكتاب املقدس اليوم أن قصريريريريريريرية عفو املسريريريريريريرييح عن الزانية يف 
الواقع ال وجود  ا يف أقدم نسريريريريريريريع إجنيل يوحنا، ولكنها أضريريريريريريرييفت إليه فيما بعد، 
وهذا ما تقرره الرتاجم احلديثة. وأهم من هذا كله أن املسريريريريريريريريريريريريريرييح كان قد أعلن يف 

بيني من قبله، وأن زوال السماء بدء دعوته أنه ما جاء لينقض ناموس موسى والن
 

 (.34)فصلت: 237
 (.134)أآل معران:  238
 (.18– 10: 20سفر الًلويي العهد القدمي  )239
 (.30 – 27: 5ا جنيل م    )العهد اجلديد 240
 (.10 –  9: 6كورنثوس  1 )العهد اجلديد 241
 (.11 –  3: 8ا جنيل يوحنا   )العهد اجلديد 242
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ومن مث ال   .243واألرض أيسر عليه من أن تسق  نقطة واحدة من شريعة موسى
 .244ميكن أن يعطل املسيح شريعة موسى برتك املرأة الزانية بال عقاب

ويرقام احلد بشهادة أربعة شهود، مع وصف حادثة الزنا مبا يؤكد وقوعه، وليس  
امرأة يف مكان واحد، وإذا تراجع أحد الشهود عن شهادته   رد تواجد رجل مع  

وهذا يفسر قلة وندرة إقامة حدود الزنا يف الشريعة اإلسالمية على   .يوقف احلد
مدى التاريع، ألنه ال يثبت إال هبذه الطريقة، وهذا أمر عسري، بل يكاد يكون  

 مستحيالً إال باعرتاف املرتك .  
 :املقررة على اخلطأ أنه بإقامة احلدود  م فيما يتعلق ومن املباد  العامة يف اإلسال 

والتأين، وتلمس املعاذير ودرء الشبهات اليت جتعل    متاًماجي  التحرز  -
ضمري القاضي غري مسرتيح للحكم بإقامة احلد؛ وذلك حلدي   

 رسول اهلل: "ادرؤوا احلدود بالشبهات". 
ه؛ فليس  من أخطأ وسرته اهلل ومل يظهر خطي ته للناس فال حد علي  -

 من اإلسالم تتبع عورات الناس والترسس عليهم. 
وليس بناًء   - بناًء على اعرتاف أحد اخلاط ني  حد الزنا يف حالة إقامة  -

فال حد على الطرف الثاين الذي مل   - على شهادة الشهود األربعة 
 يعرتف  رمه.  

 

يَن   "  ِ ِ ِلَّلَّ ََّما التَّْوبَُة عَََل اَّللَّ ن
ِ
ْم  ا ُ عَلَْْيِ وَء ِِبَهَاََلٍ ُُثَّ يَُتوبُوَن ِمْن قَرِيٍب فَأُولَِئَك يَُتوُب اَّللَّ يَْعَملُوَن السُّ

ُ عَِلميًا َحِكميًا   .  245"  َوََكَن اَّللَّ
 

 
جنيل لوقا   )العهد اجلديد 243  (.17: 16ا 
244https://www.alukah.net/sharia/0/82804 /  تشديد العقوبة عَل جرمية الزَّن يف الْيودية واملس يحية  من مقال

 اللواء املهندس أ َحد عبد الوهاب عِل.واَل سًلم. 
 (.17)النساء:  245
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َ غَُفوًرا َرِحميًا  "  ِد اَّللَّ َ جَيِ َتْغِفِر اَّللَّ  . 246"  َوَمْن يَْعَمْل ُسوًءا َأْو يَْظَِلْ نَْفَسُه ُُثَّ يَس ْ
 

ف َِف َعْنُُكْ َوُخِلَق  "  ُ َأْن َُيَ  . 247"  َضِعيًفا   اَل نسان   يُرِيُد اَّللَّ
إىل النيب صريريريريريريريريريريريريريريلى اهلل عليريه   -من غري إكراه-وقريد جرياءت امرأة معرتفرية بطواعيتهريا  

وسريريريريريريريريريريريريريريلم تطلري  منريه أن يقيم عليهريا احلريد، وكريانريت حبلى من الزنريا. فريدعريا نيب اهلل 
إليها، وهذا يدل على كمال الشريريريريعة وكمال رمحة اخلالق   أحسريريرين:  له  لقاو   وليَّها

 باملخلوقني.
 وقال  ا الرسول: ارجعي حىت تلدي. 

وعنريدمريا عريادت قريال  ريا: ارجعي حىت تفطمي ابنريك، وبنرياًء على إصريريريريريريريريريريريريريريرارهريا على 
العودة بعد فطام الصريريريريوري إىل الرسريريريريول أقام عليها احلد، وقال: لقد تابت توبة لو 

 أهل املدينة لوسعتهم.وزعت على سبعني من 
 فرمحة الرسول عليه الصالة والسالم جتلت يف هذا املوقف النبيل. 

 :ِإني رسو  الل ه إليكم  ميع ا
يف زيريارة نريادرة لرهبريان معبريد بوذي من دولرية تريايالنريد، وكريانوا ثالثرية رهبريان قريد جرياءوا 
برفقة وفد دبلوماسريريريريريريريريريريريي من السريريريريريريريريريريريفارة التايلندية، وكان الرهبان يرتدون ما أشريريريريريريريريريريريبه 
مبالبس إحرام املسريريريريريريريريريريريريريريلمني ولكن برتقرياليرية اللون. وقريد أرعطينريا تعليمريات يف بريدايرية 

أن أركع مع طاقم عمل عليَّ جي   وأنه    الزيارة أن الرهبان ال يصريريريريافحون النسريريريرياء،
شريريريريريريريرفة عند أخذ الصريريريريريريريورة التذكارية معي داخل املسريريريريريريريرد كمر السريريريريريريريفارة على رركيب 

ا من للرولريريرية، بينمريريريا يبقى الرهبريريريان واقفني على أرجلهم بريريرياعتبريريريارهم أعلى مقريريريامريريريً 
 اجلميع. 

 
 (.110)النساء:  246
 (.28)النساء:  247
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فقلت  م: أما بالنسريبة للمصريافحة فأنا ال أصريافح الرجال، لكن بالنسريبة للصريورة 
ن أتصريريريريور إال واقفة، وال أركع إال هلل، فإذا مل يريررق لكم هذا فسريريريريوف أخرج من فل

الصريريريريورة، فوافقوا والترقطت الصريريريريورة لنا وأنا واقفة إىل جان  الرهبان على مسريريريريافة 
 بعيدة، وطاقم السفارة جالسون على األرض.

 كم؟ قال يل أحد الرهبان وكان أكثرهم إجادًة للوة اإلجنليزية: ما هي تعاليم دين
قلريريت لريريه: تعريرياليم ديننريريا شريريريريريريريريريريريريريريبيهريرية بتعريرياليم دينكم ولكن حنن نتبعهريريا كريرياملريرية وأنتم 

 اختصرمتوها.
 قال: وكيف ذلك؟

مبا فيها عدم   اإلنسريريريريريريريريان  قلت له: الوصريريريريريريريريايا اليت لديكم خبصريريريريريريريريوص احرتام حقوق
القتريل واحرتام حق اجلريار والعطف على املسريريريريريريريريريريريريريريكني موجودة يف تعرياليم كريل ديريانرية 

ا ا ندوسريريريريريريريريريية واليهودية والنصريريريريريريريريريرانية، وهي يف اإلسريريريريريريريريريالم على وجه األرض مبا فيه
ا . لكن الفرق بني اإلسريريريريريريريريريالم وباقي الديانات، أن باقي الديانات مهشريريريريريريريريريت أيضريريريريريريريريريً

 الوصية األوىل وتواضت عنها وأبقت على الباقي.
 قال: وما هي األوىل؟

 قلت له: اإلميان بإله واحد أحد، والذي يرلرأ إليه عند الشدائد.
 اتاما بوذا؟قال: أتقصدين غو 

قلت له: ال.  أنا أقصريريد احلقيقة الوحيدة والقوة اليت يف السريريماء، خالق بوذا وكل 
البشريريريريريريريريريريريريرير، والذي يلرأ إليه اجلميع حني تنقطع هبم السريريريريريريريريريريريريريبل، ويسريريريريريريريريريريريريريتنفدون كل 

 الوسائل لنرا م من األزمات.
قلت له مسريريريريريريريتطردة: أال يلرأ البوذي عند خوفه الشريريريريريريريديد من صريريريريريريريوت الرعد إىل 

 اليت يف السماء لطل  احلماية؟القوة 
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 قال: نعم. ولكن ما الدليل أن هذه كانت من ضمن الوصايا اليت نتبعها؟
قلت له: الدليل أنكم متارسريريريريريريريريوهنا دون أن تشريريريريريريريريعروا ودون أن تكتبوها يف كتبكم. 
وقد علمكم بوذا اإلسريريالم بإقراره أن املوت حق، وإعطائه وصريريف للحياة األبدية 

 أمل، وهي ما ترطلقون عليها اسم " نريفانا".اليت ال موت فيها وال 
يقول أحد العلماء املشهورين " رثر ليلي": إن الكالم التايل كان منحوت على  

  (.اإلنسان حرر: وما كان يعتقد به تالميذ بوذا عن اإلله، الروح ومستقبل 
 .248"   نعرتف ونؤمن باهلل، الذي هو كائن يستحق من أجل هذا وإميان("

 بوذا إله. قال: لكن 
أنا لست أول بوذا ولن أكون  خر بوذا   : قلت له: وهل يقول إله عن نفسه 

 ؟249
ا من أتباعه ألن يعبدوه هو كإله أو عبادة أي شيء  مل يطال  "غواتاما بوذا" أيل 

أو أي شخص  خر، فالطريق الديين الذي انتهره وسار عليه كان نفس الطريق  
من قبل. كما أن "غواتاما" استخدم كلمة  الذي سار عليه بوذا  خر وتنبأ به 

 "بوذا" بسياق كلمة "نيب" وعىن بذلك الشخص الذي يتم تنويره بالوحي اإل ي. 
 . 250: "جي  على اجلميع أن يرؤمنوا بري ومايرتيا( النيب القادم" أيًضا  بوذا قال

خدمة  حتمل كلمة "مايرتيا" أو "ميتا" يف اللوة البالية ومجيع الكلمات املقابلة املست
.  251" باللوة العربية ةيف البورمية والصينية والتبتية واليابانية نفس املعىن؛ وهي "رمح 

 وحي  أشار اهلل سبحانه يف القر َن الكرمي إىل النيب حممد بأنه رمحة للعاملني(.  
 

 .85اقتباس من كتاب "الهند يف املس يحية البدائية"  صفحة 248
249 (pg.217 and 218 from Ceylon sources Gospel of Buddha by Carus) . 
250 282 page Arshagyanam 
251 Zakir Naik –Prophecy on The Coming of Prophet Muhammad (SAW) in Other Scriptures  
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   . 252"وما أ رسلناك ا َل رَحة للعاملي" 
 وتنبأ بقدوم نبيكم؟ قال: عري ! أَو جتزمون أن بوذا كان نبيلا مررسل 

يف القر ن الكرمي، لكن نرى   أبًدا، ومل يرذكر اسريريريريريريريم بوذا  أبًداقلت له: حنن ال جنزم  
أن هناك تشريريريريرياهبات بني الديانات بصريريريريريورة ملفتة للنظر،  ا ال يرسريريريريريتبعد ان يكون 
مصريريدرها واحد وهو من اخلالق، وقد اختلفت بسريريب  حتريفات البشريرير. وقد أكد 

بة أن اهلل أرسريريريريريريل إىل مجيع األمم رسريريريريريرياًل وأنبياء للتذكري القر ن يف أكثر من مناسريريريريريري 
 ن.يبعبادة خالق واحد أحد، وذكر أمساء البعض ومل يذكر  خر 
 .  أيًضا قال: وهل من دليل على نبوة حممد يف كت  ا ندوسية 

 قلت له: نعم. 
املورتب، أو الشريريريخص املمدوح وحممد( إنه كاراما: أمري السريريريالم أو    نرياشريريريانزا"إنه  

وهو  من، حىت بني  موعة من سريريريريريريريريريريتون ألف وتسريريريريريريريريريريعون من األعداء. إنه يرك  
 .253اجلمال، ومتس مركبته السماء"

" رجل احلمد" يشريريريريريريريريريريريريريري إىل النيب حممد. املعىن الفعلي للكلمة العربية نرياشريريريريريريريريريريريريريانزا  "
"حممريد" هو: "الرجريل احملمود"، وليس من املعروف بريالضريريريريريريريريريريريريريريب  عريدد أعريداء النيب 

 الوقت، ولكن ثبت أن هناك اآلالف. حممد يف ذلك
  اوادر ماضريريريريريريريريريريريريريريطر إىل  و   املدينة اليت ورلد فيها  -عندما هاجر النيب حممد من مكة  

 إىل املدينة املنورة، ذه  على اجلمل. - بسب  مؤامرة اغتياله
 .254قلت له مستطردة: ويوجد غريها الكثري

 

 
http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20

prophet%20muhammadhtml.htm 
 (.107)اْل نبياء:  252
253 .Atharva Veda  2-Book (Kuntap Sukta) book 20 Hymn 127 verses 1 
254 www.fatensabri.com .كتاب عي عَل احلقيقة. فاتن صُبي 

http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20prophet%20muhammadhtml.htm
http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20prophet%20muhammadhtml.htm
http://www.fatensabri.com/
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ِ
ِ ا وُل اَّللَّ ن ِ َرسُُُ

ِ
َا النَّاُس ا َماَواِت َواْْلَْرِض   "قُْل ََي َأُّيُّ ي ََلُ ُمكْلُ السَُُّ ِ يًعا اذلَّ ِ َِ َلَّ ُهَو   لَْيُُكْ 

ِ
َه ا َُٰ َ ل

ِ
ََل ا

ُُُت    ِِي َويُِمي َِّبُعوُه لََعلَُُّكْ  َُيْ ِه َوات ُُِ ات َُُ م ِ َوََكِ ي يُْؤِمُن ًِبَّللَّ ِ ِ اذلَّ ي  وَِلِ النَِّأ ِ اْْلُم ِ ِ َوَرسُُُُُُ آِمنُوا ًِبَّللَّ أ َُُ ف

 . 255ََتَْتُدوَن"

وقريريريريد انتهريريريريت الزيريريريريارة، وطلبوا تزويريريريريدهم بنسريريريريريريريريريريريريريريع ترمجريريريريات معريريريرياين القر ن بريريريرياللوريريريرية 
 كثريًا.التايالندية، وشكرونا  

"لقد أصريريريريريبح من  (:1795-1881ي توماس كارليل وقال الفيلسريريريريريوف اإلنكليز 
أكرب العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصريريرير أن يصريريريوي إىل ما يظن من 

خداع، وأن لنا أن حنارب ما يشريريريريريرياع من مثل   حممًداأن دين اإلسريريريريريريالم كذب وأن  
هذه األقوال السريريريريريريخيفة املخرلة، فإن الرسريريريريريريالة اليت أداها ذلك الرسريريريريريريول ما زالت 

ا لنحو مائيت مليون من الناس أمثالنا، خلقهم املنري، مدة اثين عشريريريريريرير قرنً السريريريريريريراج  
ا يسريريريريريريريريريريريريتطيع أن اهلل الذي خلقنا. وهل رأيتم ق  معشريريريريريريريريريريريرير اإلخوان أن رجاًل كاذبً 

د  ا من ا واهلل، إن الرجريل الكرياذب ال يقريدر أن يبين بيتريً وينشريريريريريريريريريريريريريريره؟ عربريً  دينريايروجري 
اجلري واجلص والرتاب وما شريريريريريريريريريريريريرياكل ا خبصريريريريريريريريريريريريريائص  مل يكن عليمً   اإذالطوب، فهو  

ا هو تريل من األنقرياض وكثيري  من أخالن ذلريك، فمريا ذلريك الريذي يبنيريه بيريت وإ ري 
ا أن يبقى على دعائمه اثين عشر قرنًا يسكنه مائتا مليون املواد، نعم وليس جديرً 

 .256من األنفس، ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه مل يكن"

 
 (.158)اْل عراف:  255
 محمد ااس باعي.  كتاب "اْل بطال". 256
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ا بعد محق ي جادلونك في ال

نتبي  

 الذي أُنز  إلي  من رب  هو الحق: 
لطاملا كنت يف صوري على اهتمام مبعرفة الدين الصحيح، حي  كانت أمي يف  

عن هذا   دوًما  ا أذلك الوقت حريصة على متابعة الربامج الدينية وكنت أس
املوضوع، وقد ولدت يف دولة الكويت، وكمرتمع يستقبل الوافدين من دول  

ا ما كنت أتعر  من   تلفة، كان حيتوي على ديانات وثقافات  تلفة، ودائمً 
إصرار أتباع كل ديانة على التصريح أهنم على الدين احلق، وكنت أقول لنفسي:  

ا الدين؟ ملاذا اإلسالم هو دين  فما هو هذ واحًدا ديًنا دين احلق جي  أن يكون 
احلق؟ ومع كثرة طرح هذا السؤال على أمي وأنا يف املرحلة االبتدائية يف الدراسة،  
قالت يل: اقرأي واحبثي وسرتين بنفسك أن دين احلق هو الذي يوفر لك العالقة  
املباشرة مع خالقك. وعكفت على القراءة مع صور عمري، وقبل أن أصل ملرحلة  

كانت الصورة لدي واضحة جلية عن التوحيد، وشعرت بطاقة عظيمة  الثانوية  
لَْيَك  ألرحد ث العامل عن هذا الكنز العظيم، وأخذت أردد اآلية الكرمية: 

ِ
ي ُأنزَِل ا ِ " اذلَّ

 " ب َِك ُهَو الَْحقَّ  كثريًا. ، وسرررت  257ِمن رَّ
 
 

 
 (.6)س بأ : 257
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 أحدن:  هي بالجي   و ادلهم
اجلنسية ا ندية، قال: أحدهم: املسيح هو  يف حوار يل مع ثالثة صحفيني من 

 اهلل. 
 قلت له: ما دليلك؟ 

 قال: لقد قال املسيح يف كتبنا: إنه كائن قبل إبراهيم. 
 قلت له: وهل هكذا يرعر ف اإلله عن نفسه، بأن يقول أنا كنت قبل فالن؟ 

َِّۖ آ  ن
ِ
آ   "ا ُ ََل َّللَّ

 
آ   َأََّن أ َلَّ

ِ
َه ا َُٰ َ ل

ِ
ْكرِىآ   َأََّنا   ا لَٰوَة ذِلِ لصَّ

 
ْعُبْدِِن َوَأِقِم أ

 
 . 258" فَأ

قلت له مستطردة: كيف َعرَّف اهلل عن نفسه ملوسى يف كتابكم؟ أمل يقل يا  
 موسى إنين أنا اهلل فاعبدين. 

شعرت حينها بارتباك شديد على وجهه، فتدخل زميله وقال: قال املسيح: أنا  
 . واإلله واحد 

اقلت له: وقال   أنا واحلواريني واحد، واهلل واملسريريريرييح واحلواريني واحد، وأعيد   أيضريريريريً
وأكرر هل هذه طريقة تعريف اإلله عن نفسريريريريريريريريريريريه؟ أنت عندما تأيت لزياريت للمنزل 
مثاًل لطلري  املعونرية يف أمر  مريا وأكون أنريا غري موجودة، فيقول لريك ابين: أنريا وأمي 

 واحد، كيف أستطيع مساعدتك؟ 
فق    واحًدالو كان ف يف األزل وقبل خلقه للكون، قال: برهان الثالوث أن اهلل

ويتفاعل من خالل   صفاته  ربزلتعطلت صفاته، فكان جي  أن يكون ثالثة لي
 الثالثة الذين يف داخله. 

 
 (.14)طه: 258
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ا يف نفسي: أنا مثاًل أمحل صفة "متحدثة  ا شديدً قلت له وقد أثار تعليقه غضبً 
 تعطل هذه الصفة عندي؟ جيدة"، وعندما أقرر أن أصمت وال أحتدث اآلن، هل ت

 قال أحدهم: أنت لست متحدثة جيدة فق ، بل وطاقة يف بديهية اإلجابة. 
 ا: من هو حممد؟ قال مستطردً 
 . عليه السالم من نسل إمساعيل و اهلل  خامت أنبياء قلت له: هو 

 ا إلبراهيم.  ا ليس شرعيً قال: لكن إمساعيل ابنً 
 قلت له: ومن قال هذا؟ 
إبراهيم هاجر املصريريريرية جاريتها من بعد عشريريرير سريريرينني إلقامة "فأخذت سريريريارة امرأة  

 . 259إبراهيم يف أرض كنعان وأعطتها إلبراهيم زوجة له"
 تشري هذه الفقرة يف العهد القدمي أن هاجر كانت زوجة شرعية إلبراهيم.

وكلمة إمساعيل تعين " اهلل يسمع"، حي  استراب اهلل لدعاء إبراهيم بأن يرزقه  
ا يف العهد القدمي  ار اهلل هذا االسم إلمساعيل، كما مل يرد مطلقً الولد، وقد اخت

 ا. ا غري شرعيً أن إمساعيل كان ابنً 
"وقال  ا مالك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا، وتدعني امسه امساعيل ألن الرب  

 . 260تك"  قد مسع ملذلَّ 
رج من نسله أمة كبرية.   وتعهد اهلل بأن يبارك إمساعيل وخير

، اثين  جًداكثريًا يل فقد مسعت لك فيه، ها أنا أباركه وأمثره وأكثره  "وأما امساع
 .261ا، يلد وأجعله أمة كبرية " عشر رئيسً 

 
 (.3: 16القدمي  سفر التكوين)العهد  259
 (.11: 16 العهد القدمي  سفر التكوين) 260
 (.20: 17)العهد القدمي  سفر التكوين  261
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 قال: أرجوك أعطيين املراجع ألتأكد بنفسي.  
قال بعدها: اهلل يف كتابكم يوري رأيه، فتارة يقول: ال إكراه يف الدين، وتارة يقول:  

 باليوم اآلخر، أتنكرون وجود الناسع واملنسوخ  قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال
 لديكم؟ 

فصاحة نطقه  ذين املصطلحني باللوة العربية مع أن احلوار    منكثريًا  وقد تعربت  
  كان باللوة اإلجنليزية.

،  متاًما قلت له: ال يوجد نسع بني هاتني اآليتني، فاآلية األوىل موضوعها  تلف  
ا، وهو منع اإلكراه على الدين؛ يف حني أن اآلية  هنا تقرر مبدأً إسالميلا عظيمً أ إذ  

الثانية موضوعها خاص، يتعلق باللذين يصدون عن سبيل اهلل واملانعني لوريهم  
 ض حقيقي بني اآليتني. من قبول دعوة اإلسالم، فال تعار 

لكن يف كل األحوال فإن تطور أحكام التشريع ووقف العمل حبكم سابق وإحالل  
حكم  خر الحق وتقييد املطلق وإطالق املقيد، أمر معهود ومألوف يف الشرائع  

 دم عليه    زمن السابقة ومنذ عهد  دم. كما كان تزويج األخ باألخت مصلحة يف  
مث صار مفسدة يف سائر الشرائع؛ وكذلك إباحة العمل يوم السبت،   ،السالم 

كان مصلحة يف شريعة إبراهيم عليه السالم ومن قبله ويف سائر الشرائع، مث صار  
قتل  ب إسرائيل  أمر اهلل سبحانه بين  عليه السالم، وقد موسى مفسدة يف شريعة 

لك، وغريها الكثري  أنفسهم بعد عباد م العرل، مث رفع هذا احلكم عنهم بعد ذ 
رد يف نفس الشريعة أو بني شريعة  امن األمثلة، فاستبدال حكم حبكم  خر و 

 وشريعة أخرى. 
: الطبي  الذي يبدأ بعالج مريضه بدواء معني ومع الوقت يزيد يف  أيًضاقلت له  

 جرعة الدواء أو يقللها كتدرج يف عالج مريضه يرعترب بالنسبة لك حكيم.
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وقد رحَّبتم بالنسريع الذي قام  جًدامسريتطردة: وإين ألعر  من سريؤالك  قلت له  
كريريان واحريريد  من األحكريريام فق ، بريريل   والريريذي مل يكن يف حكم   بولسبريريه القريريديس 

بريأسريريريريريريريريريريريريريريره، من التوحيريد إىل التثليري ، وجعلكم تنقضريريريريريريريريريريريريريريون عهريد اهلل  دينلري  تبريديالً 
 ا يف كتبكم.األبدي معكم بااللتزام باخلتان كما هو مذكورً 

  حممًدا  تم تزعمون أن اهلل محى املسيح من الصل  والقتل، فلماذا مل حيم  قال: أن
 ا بسرم اليهودية. من القتل عندما مات مسمومً 

قلت له: لقد محى اهلل الرسول الكرمي من سم اليهودية عندما أرخرب  أن الشاة  
رسالته  ت هبذا السم، وعاش بعدها قرابة األربع سنوات مكماًل مسمومة، ومل مي

وفتوحاته العظيمة، وقد محاه اهلل حىت حلظة وفاته، وكون هذه الوفاة كانت بتأثري  
ا أو بوريه، هذا ال جيعل اليهود قد انتصروا عليه بقتله ملنعه من إمتام  السم الحقً 

در  من  بل كان موت النيب صلى اهلل عليه وسلم بقَ  املهمة اليت برع  من أجلها، 
 ، وعليه فالقصة ال تقدح يف عصمته. اهلل بعدما بلغ الرسالة

قال أحدهم: إنين أرى وإن كان القر ن على درجة عالية من النظام والدقة، لكن  
 . احلروف املقطعة والوري مفهومة فيه دليل على نقص وعي 

ة، مث يرى  شاهق على درجة عالية من النظام والدق   قلت له: إنك كمن يرى مبىن
ر أهنا زائدة وال فائدة منها، فيقول: كوين مل أفهمها  يرتصوَّ يف إحدى زواياه تصاميم  

فهي عي  يف املبىن، وهل مقدار فهمك واستيعابك ل مور مقياس على   إًذا
جود ا من عدمها؟ واألحرى أن تقول: إن من أنشأ هذا املبىن بكل هذه العظمة  

ه قد وضعها  والدقة والنظم املتقن ال ميكن أن يوفل عن هذه األشياء، ال بد أن
والوري  أنه مل يعرتض أحد يف    .هنا حلكمة معينة ال ينفي وجودها جهلي أنا هبا 
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ما كانوا يثنون على إعرازه   دائًما زمن نزول القر ن على هذه األحرف، بل و 
 وتفرده حىت من أعدائه. 

 قال: وملاذا نزل القر ن باللوة العربية؟
قلت له: وبأي لوة كنت ترغ  بأن ينزل، لديكم يف ا ند  الف اللوات  

كنت تفضل؟ ولو كان نزل بواحدة من  من هذه اللوات  لوة فبأي واللهرات، 
 هذه اللوات لقلت ملاذا ليس باألخرى. 

ن اهلل يرسل الرسول بلسان قومه، واهلل تعاىل اختار رسوله  إ قلت له مستطردة: 
سل، وكانت لوة القر ن بلسان قومه، وحفظه من التحريف  ليكون خامت الر   احممدً 

 إىل يوم الدين، وكذلك اختار مثالً اآلرامية لكتاب املسيح. 
 أيب بكر للقر ن وحرقه يف عهد عثمان؟   يف عهد قال: ما قصة مجع القر ن 

قلت له: ترك الرسول القر ن موثق ومدون بأيدي الصحابة لتالوته وتعليمه  
اخلالفة أمر  مع هذه الصحف    -رضى اهلل عنه  -بكر    ووحينما توىل أبلآلخرين،  

فقد أمر حبرق  لتكون يف مكان واحد وميكن الرجوع إليها. وأما يف عهد عثمان 
واملوجودة بلهرات  النسع والصحف اليت كانت بأيدي الصحابة يف األمصار 

ركها الرسول  وأرسل إليهم نسع جديدة مطابقة للنسخة األصلية واليت ت  تلفة 
وذلك ليضمن أن مجيع األمصار ترجع إىل نفس   ، الكرمي واليت مجعها أبو بكر 

 النسخة األصلية والوحيدة اليت تركها الرسول. 
ا  ا مالزمً وبقي القر ن على ما هو عليه دون أي توري أو تبديل، وكان دومً 

 الصلوات. للمسلمني على مر العصور ويتداولونه بينهم ويتلونه يف 
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 القر ن:  : يقولالزائر  قال
َتَوى عَََل الَْعْرِش يُْغَِش  ٍم ُُثَّ اس ْ تَِّة َأَيَّ َماَواِت َواَْلْرَض يِف س ِ ي َخلََق السَّ ِ ُ اذلَّ نَّ َربَُُّكْ اَّللَّ

ِ
اللَّْيَل  "ا

َراٍت ِبأَ  ْمَس َوالَْقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َاَر يَْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشَّ ُ َربُّ  الَنَّ ْمِرِه َأَل ََلُ الَْخلُْق َواَْلْمُر تََباَرَك اَّللَّ

 . 262الَْعالَِمَي" 

وخلقها يف ستة أيام ليرعلم عباده   اهلل خلق السماوات واألرض هنا يف ستة أيام،
 عدم العرلة وأن يتدبروا األمور، وهذا مفهوم. 

 ويقول: 
َعلُوَن ََلُ َأنَداًدا َذِِلَ َربُّ الَْعالَمِ   "  ي َخلََق اْْلَْرَض يِف يَْوَمْيِ َوََتْ ِ (  9َي) قُْل َأئِنَُُّكْ لََتْكُفُروَن ًِبذلَّ

ائِِلَي) َوَجَعَل ِفْيَا َرَواِِسَ ِمْن فَْوِقهَ  ٍم َسَواًء ِللسَّ َر ِفْيَا َأْقَواََتَا يِف َأْربََعِة َأَيَّ ( ُُثَّ  10ا َوًَبَرَك ِفْيَا َوقَدَّ

ْرِض ِائِْتيَا َطْوعًا َأْو َكْرًها قَالََتا َأتَيْنَا َطائِعِ  َماِء َوِِهَ ُدَخانم فََقاَل لَهَا َوِلْْلَ َل السَّ
ِ
َتَوى ا (  11َي ) اس ْ

نَْيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا فََقَضاُهنَّ س َ  َماَء ادلُّ َّنَّا السَّ اٍء َأْمَرَها َوَزي اَواٍت يِف يَْوَمْيِ َوَأْوىَح يِف ُك ِ َْسَ   ْبَع َْسَ

 . 263َذِِلَ تَْقِديُر الَْعزِيِز الَْعِلِي" 

أما هنا فقد خلق اهلل األرض يف يومني مث جعل فيها الرواسي وتقدير األقوات يف  
يصري اجملموع ستة، مث خلق السماوات يف يومني وهبذا يكون اجملموع  أربعة أيام، ف

   مثانية أيام، أليس هذا تناقض يف القر ن؟
إن قلت لك أنين سافرت من باريس إىل لندن يف عشرة أيام، وإىل   قلت له:

،  يوًما ا، فهذا يعين أنين أمتمت رحليت يف  سة عشر  شيكاغو يف  سة عشر يومً 
   وهذا هو املقصود يف اآلية الكرمية.

قيادة دينية   ديكم قال بعدها: أنتم املسلمون تعيشون فررقة كبرية، ألنه ليس ل
 . كالفاتيكان حتكمكم
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قلت له: وكيف نفعت الفاتيكان النصرانية، هل استطاعت الفاتيكان توحيد  
 طوائف النصرانية، إن الفررقة بازدياد. 

 قال زميله: سوف نوادر اآلن ولكن لنا لقاءات قادمة.  
 علٍم:  ييبغَ  اهلل في  ساد يُ  من

اللوات يف أفريقيا، حني سألين يف الفصل وأنا املسلمة    يا أحد مدرسفاجأين يومً 
 الوحيدة بينهم حي  قال:  
أليس هذا غري     ،ا وتصلون يف اخلامسة صباحً  ، تصلون  س مرات باليوم

 عري ؟ 
وقد كان عندي علم  مسبق أن هذا األستاذ يعمل بنظام العمل اجلزئي، أي أنه  

 ا. الدرس ال يأخذ أجرً ن مل يع  إا، و إن أعطى الدرس يأخذ أجرً 
: إن كان هذا الدرس يف  - بناًء على علمي املسبق هبذه املعلومة - فقلت له 

 ا؟ ا، كنت ستعطيه أم تبقي نائمً اخلامسة صباحً 
 سأعطيه، فهذا رزقي ورزق أوالدي.   طبًعاقال: 

 قلت له: والصالة رزقنا وهي بالنسبة لنا أعظم من ماليني الدوالرات.  
 اطبك زوجتك عرب ا اتف يف اليوم؟ قلت له: كم مرة خت 

 ا: تكاد ال تتوقف عن املكاملات. قال ضاحكً 
 قلت له: وهل تستنكر علينا أن خناط  ربنا  س مرات باليوم؟ 

 قال: وملاذا الصالة؟ 
ا وتقوم صديقايت الوري مسلمات  ا يوميً قلت له: أنا أقوم للصالة يف اخلامسة صباحً 

، فصاليت بالنسبة يل غذاء جسدي  متاًما ت ملمارسة رياضة الصباح يف نفس الوق
 وروحي والرياضة بالنسبة  م غذاء جسدي فق .  
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انظر كم نعتين بأجسريريريريريادنا والروح تتضريريريريريور من اجلوع، والنتيرة حاالت انتحار ال 
 تعد وال حتصى ألكثر الناس رفاهية يف العامل.

ماب واخلاص تؤدي العبادات إىل إلواء اإلحسريرياس املوجود يف مركز الشريريعور يف الد
من   قدرًا كبريًا  اإلنسريريريريريريريريريان  بالشريريريريريريريريريعور بالذات وبالشريريريريريريريريريعور مبن حولنا، فيسريريريريريريريريريتشريريريريريريريريريعر

 التسامي، وهذا إحساس لن تفهمه إال إذا جربته.
رك العبادات مراكز الشعور يف املع فتتحول العقيدة من معلومات  أيًضاقلت له   : حتر

عودة ابنه من  نظرية وطقوس إىل جتارب شعورية ذاتية. هل يكتفي األب عند 
السفر بالرتحي  اللفظي؟ إنه ال يهدأ له بال حىت حيتضنه ويقبله. إن للعقل رغبة  
ا  فطرية يف جتسيد معتقداتنا وأفكارنا يف صورة حسية، فراءت العبادات إشباعً 

 .  ذه الرغبة، فالعبودية والطاعة تترسد يف الصالة والصوم، وهكذا 
يقول: " إن للعبادات دور كبري يف حتسني الصحة اجلسدية   264د. أندرو نيوبرج 

والعقلية والنفسية، ولتحقيق السكينة والسمو الروحي، كذلك فإن التوجه إىل  
 إىل املزيد من السكينة والسمو".     ياخلالق يؤد 

 يف األسفل نله  وراء ملذاتنا الدنيوية.  دائًماقال: معك حق، وحنن ل سف 
سلمني الذي قلل من أمهية الصالة والدعاء، حي  قال:  ويف حواري مع أحد امل

إن مفهوم الدعاء يناقض السنن اإل ية والقوانني الطبيعية، وجي  تنزيه اإلله عن  
 تبديل كلماته وتعديل قضائه.  

إن حقيقة القوانني الطبيعية يقرها الدين والعلم، وحقيقة وجود اإلله ال  قلت له: 
تكفي وحدها أو توين عن الرغبة يف االتصال به، ووجود هذه القوانني ال يعين  

 ، وال تقول إن التواصل معه واالنقطاع عنه سواء.  اإلله البشر مع عدم تواصل 
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ى القائلني مبخالفة الدعاء  " وهو من أشهر علماء الطبيعة يرد عل"اوليفر لودج
" إهنم حيكمون على الصالة حكمهم على ظاهرة طبيعية    :للسنن الكونية فيقول

خارجة عن حدود الكون، ولكنها يف الواقع ظاهرة كونية حيس  حساهبا يف  
أعمال الكون كما حيس  حساهبا يف سائر احلوادث اليت تقع يف حياتنا بوري  

نفسية فلماذا حيس  املعرتضون أن هذه الرتبية   صالة. وإذا كانت الصالة تربية 
  اإلنسان   لتحقيق بعض احلوادث كما تسببها كل تربية يتم هبا استعداد  سبًبا ليست  

 لواية من الوايات؟". 
 لنفسه أو صالته لوريه أو لربه.    اإلنسان قال: ال فرق بني صالة

يستطيع   قلت له: فاقد الشيء ال يعطيه، كيف أطل  من غريي العون وهو ال
إعانة نفسه، والطل  من اهلل عز ومن غريه مذلة.  هل يرعقل أن تساوي بني  

 .  متاًماامللك وعامة شعبه بالطل ، فالعقل واملنطق يدحض هذه الفكرة 
ا لإلرادة اإل ية فهو حمقق بوري طل ، وإما أن  قال: الطل  إما أن يكون موافقً 

 ا لإلرادة اإل ية فال معىن لطلبه.  يكون  الفً 
  اإلنسان  ، وإن من طبيعةاإلنسان  إن إرادة اهلل متمثلة يف خلقه لطبيعة  قلت له: 

طل  الووث عند احلاجة إليه، وإن طلبه من غري اهلل عب  مع اإلميان بوجود  
 اإلله القادر على كل شيء.  

 منها.    قال: إن النواميس الكونية مسألة قدمية حصلت وفرب األمر
قلت له مستطردة: إن جرس القطار يدق قبل وصوله وليس هو سب  الوصول،  
وأن ضوء القذيفة يرى عند انفرارها قبل مساع صو ا وال عالقة بني سب  الرؤية  
َصر مجيع عواملها، وأن احلصر الذي وصلنا   أو السماع. إن قوانني الكون مل حتر

ة عليها باإلمجال، وال يصلح التقدير إال   على تقدير احلوادث املرتتب نيإليه قد يرع
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ومع فتح اجملال للعلماء لدراسة الكون الذي ال حتصره ضواب  القوانني،    .بالتقري 
ملا يريد، واخللق عملية مستمرة وليس بالعملية اآللية اليت   يبقى اهلل تعاىل فع ال  

ا  فرغت منها العناية اإل ية وتركتها مهاًل بوري تبديل. وسنة اهلل ال تبديل  ا حقً 
ولكننا ال نعلم من سنة اهلل إال ما هنتدي إليه بعقولنا وهداية اهلل، وقد تكون سنة  

سية عن طريق الصالة، وقد تكون  موقوفة على تربية نف اإلنسان اهلل يف نصي 
 ا للسنة اإل ية ال جيوز للمؤمن تعطيله.  مشروطً  سبًبا هذه الرتبية النفسية 

 يف فهم حقائق الكون  اإلنساين إن الصالة عند املوحدين من عالمات التقدم
وفهم الصفات اإل ية، والتواصل مع مصدر كل خري، ومل ترعرف عند املشركني  

لوا صال م من قبيل املساومة، حينما اعتقدوا أن   تهم  هبذا الشكل، فقد جع
حباجة إىل قرابينهم. وال قوام لدين بوري اإلميان بالصالة على معىن الطل  والدعاء،  
مع اإلميان برياضتها الروحية وصلتها الوثيقة اليت ترب  عامل الشهادة بعامل الوي ،  

أو حقيقة احلوادث الكونية   وجتعل وجود اإلله حقيقة أعلى من حقيقة النواميس 
 . 265يف مطال  معيشته، كما  مه يف مطال  ضمريه   اإلنسان اليت  م

 وُيحل لهم الطيبات وُيحيم عليهم الخبائث: 
من قصة إسالم زميلة فلبينية يل يف العمل عندما قالت    جًداأذكر أنين قد درهشت  

 يف إسالمها.   سبًبايل: إن حيوان اخلنزير كان 
 قلت  ا: وكيف ذلك؟ 
كثرية    اويسب  أمراضً  جًداأن هذا احليوان قذر  جيًداقالت: أنا كنت أعرف 

، وكنت أكره املسلمني بشدة فق   أبًداللرسم، ومل أطق هذا احليوان يف حيايت 
رَّ حلم  تناول  تقادي أن  الع م يف كتاهبم لتقديسهم له، وأهنم يعبدونه، إىل  اخلنزير حمر
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حلم اخلنزير    تناول ا عندما تركتر الفلبني وعشت يف بلد عريب أن  أن أدركت الحقً 
رَّم عند املسلمني ألنه حيوان قذر وحلمه ضار بالصحة، أدركت حينها عظمة   حمر

على القراءة والبح  عن هذه اجلوهرة هذا الدين، ودأبت من ذلك الوقت 
 املكنونة. 

كان موضوع    والذيبعقيدة التوحيد،  جًداوأذكر يف حوار يل مع برازيلي مهتم 
تناول حلوم احليوان قد منعه من اعتناق اإلسالم، حي  أنه نبايت، وظن أن باعتناقه  

رَب    على تناول اللحوم. اإلسالم سوف جير
احلمراء أو البيضاء مسموحة يف اإلسالم ال تعين    قلت له: فكرة أن تناول اللحوم

رب على تناو ا.   أنك  ر
 ؟ أصالً قال: وملاذا مسر ح هبا 

ميلك أسنان مسطحة   اإلنسان و قلت له: اللحوم هي مصدر أساسي للربوتني، 
وأسنان مدببة وهذه االسنان مناسبة ومهيأة ملضغ وطحن اللحوم. واهلل خلق  

ل النباتات واحليوانات وخلق اجلهاز ا ضمي صا   لإلنسان األسنان صاحلة ألك
  ضم املأكوالت النباتية واحليوانية، وهذا دليل على حتليل أكلها. 

 قال: أليست طريقة الذبح وحشية؟ 
قلت له: طريقة الذبح اإلسالمي واليت هي قطع عنق احليوان بسكني حاد أرحم  
من الصعق واخلنق اليت يتعذب بسببها احليوان، فبمررد انقطاع تدفق الدم إىل  

ليست بسب  األمل،  عند ذحبه  املع فإن احليوان ال يشعر باألمل، وانتفاضة احليوان  
الدم كله إىل اخلارج، عكس  سهل خروج ي الذي بل بسب  تدفق الدم السريع

الطرق األخرى اليت حتبس الدم داخل جسد احليوان  ا يضر بصحة متناويل هذا  
 اللحم. 
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 قال: أليست هذه احليوانات روح مثلنا؟ 
إذا فارقتها باملوت  روح احليوان هي القوة احملركة للرسريريريريريريريريم،قلت له: هناك فرق، ف

والنبات واألشريريرار  ا نوع نوع من احلياة،    ي عبارة عنهامدة وه  ةأصريريبحت جث
امن احلياة   ا، وإ ا يسريريريريمى حياة تسريريريريري يف أجزائه باملاء إذا وال يسريريريريمى روحً   أيضريريريريً

 فارقه ذبل وسق .
ٍء َح ٍ َأفًََل يُْؤِمنُوَن"   . 266 "... َوَجَعلْنَا ِمَن الَْماء ُكَّ ََشْ

التَّكرمي والتَّشريف، وال  لورض  اليت نرسبت إىل اهلل  اإلنسان ولكنها ليست كروح
عبارة عن أمر إ ي   اإلنسان ، فروحاإلنسان  يعرف كنهها إال اهلل وال ختص إال 

فهم جوهره، وهي عبارة عن اندماج القوة احملركة للرسم    اإلنسان   ا من ليس مطلوبً 
ومضاف إليها القوى املفكرة والعقل(، واإلدراك والعلم واإلميان وهذا الذي ميزها  

 حليوانات. عن روح ا
  تتصف بكل صفات املادة ، واليت طبيعة خارجية ظاهرة وهي اجلسدفلإلنسان 

ا ل وىل تتصف بالسكون  خرى  الفة متامً أ قابلة للوزن والقياس، وطبيعة و 
 والالزمان وال مكان.  

 قال: إن هذه الطبيعة املفروض أن تكون حس  فهمي تابعة للرسد؟
قلت له: اجلسد هو التابع  ا، ألننا عندما نصوم يف رمضان مثاًل، ما الذي حيثنا  
على الصرب واالمتناع عن األكل، فهذا بسب  دافع قوي داخل أنفسنا يدفعنا  

 الختاذ هذا القرار.  
 قال: ملاذا ال نشعر هبا؟  

 
 (.30)اْل نبياء: 266
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حنا جزء  قلت له: عندما نستعمل املصعد مثاًل، ال نشعر به أثناء حركته ألننا أصب 
 منه، وال ميكننا الشعور به إال عندما يبدأ باحلركة أو عندما يتوقف. 

 قال: وما هي النفس؟ 
فيها بروحه   اإلنسان  قلت له: النفس هي نتاج التقاء الروح باجلسد، يرعرَّف 

اليت حتمل قوى اخلري والشر، واليت   نه وأحاسيسه ومدركاته، فهي ذاته جداوو 
 وب أو حيرص على الطاعة. الذن اإلنسان يرتك  بسببها
 ؟  اإلنسان قال: ما هو
 ا وشخصية. ا ودمً حلمً  ،هو الشخصية البشرية بكليتها  اإلنسان قلت له:

 َلك واجلن والشيطان؟ قال: وما الفرق بني امل
ولكن خلق عظيم، خرلقوا   أيًضافهم خلق من خلق اهلل  ،قلت له: أما املالئكة 

من نور،  بولون على اخلري، مطيعون ألوامر اهلل سبحانه مسبحون عابدون ال  
 .يسأمون وال يفرتون 

وَن"  ُ ُُ َاَر ََل يَْف ُحوَن اللَّْيَل َوالَنَّ ب ِ  .  267"يُس َ
 

َ َما َأَمَرُُهْ َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن      . 268" "...َلَّ يَْعُصوَن اَّللَّ
واإلميان هبم مشرتك بني املسلمني واليهود والنصارى، ومنهم جربيل الذي خصه  

ميكائيل،  أيًضا منهم و  . اهلل بالوساطة بينه وبني رسله، فكان ينزل بالوحي إليهم
واسرافيل، ومهمته هي النفع يف الصور يوم القيامة،   .املطر إنزال ومهمته هي
 وغريهم. 
: أما اجلن فهو عامل من عامل الوي  يعيشون معنا يف هذه األرض،  أيًضاقلت له  

وا عن معصيته، مثل اإلنس، لكننا ال نراهم، وقد   وهم مكلفون بطاعة اهلل وهنر
 

 (.20)اْل نبياء:  267
 (.6)التحرمي : 268
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 مدى قوة اجلن  ا تربني وذكر اهلل قصصً  من طني. اإلنسان وخرلق خرلقوا من نار 
وقدر م، من ذلك قدر م على التأثري بالوسوسة أو اإلحياء دون تدخل مادي،  

 لكنهم ال يعلمون الوي  وال يقدرون على إيذاء املؤمن القوي اإلميان. 
 

َلٰ   "... 
ِ
َياِطَي لَُيوُحوَن ا نَّ الش َّ

ِ
ْم ِلُيَجاِدلُوُُكْ ..."   َوا  .   269َأْوِلَياِِئِ

 هو كل عات  متمرد سواء من اإلنس أو اجلن.   ، والشيطان
 من الشيطان؟   اإلنسان قال: أليست ذنوب

قلت له: هناك نوعان من الذنوب، ذنوب النفس وذنوب تررتك  بسب  وسوسة  
 الشيطان.  

 ؟ وكيف نستطيع التفريق بينهما؟ اإلنسان قال: وأيهما أخطر على 
اَهد كما يرفطم الطفل الصوري عن الرضاعة   قلت له: النفس أخطر بكثري إن مل جتر

 بالتدريج وبالرتويض. 
فس اليت توسوس لإلنسان وتدفعه الرتكاب  إن النفس األمارة بالسوء هي الن 

لح على معصية بعينها، كأن ختط  وتدبر لقتل إنسان، وال يهدأ  ا  املعاصي وتر 
 بال وال ترتاجع حىت حتقق هدفها املنشود. 

ا وتتمادى يف طريق اإلمث والعصيان  وكذلك تزين النفس الفعل القبيح وتظهره حسنً 
ها القدرة على متييز الصا  من الطا ،  حىت ترطمر فطر ا السليمة وتفقد حين

فتبدو  ا السي ات كاحلسنات، كما حدث مع أخوة نيب اهلل يوسف عليه السالم  
 ا.  حي  ألقوه يف قاع اجل  وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعً 

َتَعاُن عَََل َما تَِصُفوَن"  ... "  ُ الُْمس ْ يلم َواَّللَّ ِ َِ لَْت لَُُكْ َأنُفُسُُكْ َأْمًرا فََصُْبم   . 270قَاَل بَْل َسوَّ
 

 
 (.121)اْل نعام : 269
 (.18)يوسف: 270
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ُنوَن ُصْنًعا"    "  ُْم َُيْس ِ ُبوَن َأَّنَّ نَْيا َوُُهْ ََيْس َ يَن َضلَّ َسْعُْيُْم يِف الَْحَياِة ادلُّ ِ  . 271اذلَّ
 

َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َوَُّيِْدي َمْن يََشاُء فًََل تَْذهَ  "  نَّ اَّللَّ
ِ
نًا فَا آُه َحس َ ِلِ فََرأ ْب  َأفََمْن ُزي َِن ََلُ ُسوُء مَعَ

َ عَِليم ِبَما يَْصنَُعوَن   نَّ اَّللَّ
ِ
اٍت ا ْم َحَِسَ    . 272" نَْفُسَك عَلَْْيِ

ْيَطاِن  "الشيطان، فقد أخربنا اهلل سبحانه وتعاىل بأنه ضعيف فقال:   أما نَّ َكْيَد الش َّ
ِ
ا

الشيطان ينحصر يف حدود األفعال التشريعية والتكليفية   فكيد  ، 273" ََكَن َضِعيًفا 
  لإلنسان بالوسوسة وإظهار الباطل يف مظهر احلق، ولكنه ليس له سلطان على 

 .  اإلنسان
ِجِي )  ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الش َّ َتِعْذ ًِبَّللَّ آَن فَاس ْ َذا قََرْأَت الُْقْرأ

ِ
آَمنُوا  98"فَا يَن أ ِ َُّه لَيَْس ََلُ ُسلَْطانم عَََل اذلَّ ن

ِ
( ا

ُوَن )  ْم يََتَوَكَّ ِ يَن ُُه ِبِه ُمْشِ 99َوعَََلٰ َرِِب  ِ َّْونَُه َواذلَّ يَن يََتَول ِ ََّما ُسلَْطانُُه عَََل اذلَّ ن
ِ
 . 274" ُكونَ ( ا

ا ما كانت تلك  ا هلل وحس ، أيل عاصيً  اإلنسان وجرل هم الشيطان أن جيعل 
و  أاملعصية؛ ولذا فإن الشيطان يوسوس لإلنسان يف معاصي شىت، كأن يسرق، 

، وعندما  يكفر وغريها من الذنوب  أن يشرك أو  أن أو يكذب  أن أن يزين، أو 
باب معصية يأتيه الشيطان من باب  خر، وقد تكون وسوسة   اإلنسان قيول  

 الشيطان لإلنسان بتقمصه صفة الناصح واحمل .  
 

َي"  ن ِ لََُكَا لَِمَن النَّاحِصِ
ِ
هَُما ا  . 275"َوقَاَْسَ

 على الشيطان باالستعاذة باهلل وكثرة الذكر بالقل  واللسان.  اإلنسان  وينتصر 
 

وَن"  ْبَِصُ َذا ُُه مُّ
ِ
ْيَطاِن تََذكَُّروا فَا َن الش َّ هُْم َطائِفم م ِ َذا َمسَّ

ِ
ََّقْوا ا يَن ات ِ نَّ اذلَّ

ِ
 . 276"ا

 والشيطان يعلم ذلك ويعرتف به، فيوم القيامة سيقول للمذنبني:  
 

 (.104)الكهف:  271
 (.8)فاطر:  272
 (.76)النساء:273
 (.99-98)النحل:  274
 (.21)اْل عراف:  275
 (.201)اْل عراف:   276
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َ َوعََدُُكْ َوْعَد الَْحِق  َوَوعَدتُُُّكْ فَأَْخلَْفُتُُكْ َوَما  نَّ اَّللَّ
ِ
ا قُِِضَ اْْلَْمُر ا ْيَطاُن لَمَّ ََكَن ِلَ عَلَْيُُك  "َوقَاَل الش َّ

َلَّ َأن َدَعْوتُُُكْ  
ِ
ن ُسلَْطاٍن ا َتَجْبُُتْ ِل فًََل تَلُوُموِن َولُوُموا َأنُفَسُُك ِم   . 277" ... فَاس ْ

 يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل:  
  عدَ إال بَ   ل إليه  وصَ طريًقا، وال ير   صول إىل الرب  الور   وبنيَ   لوب  عة بني القر قاط    فسر "النَّ 
فروا  ظَ  سم  كته، وق  ه فأهلَ فسر ه نَ ب   رت  فَ ظَ  سم  سمني، ق  على ق   اسر ها، فالنَّ إماتت  
 م". ره  وام  نقادة ألَ صارت مر هم، فَ نفوس  ب  

وقد وصف سبحانه النفس يف القر ن بثالث صفات: املطم نة، واألمارة بالسوء،  
 .واللوامة 

 

هي اليت اطمأنت بذكر اهلل واشتاقت إىل لقائه، وهي اليت يقال   :النفس املطم نة
َل ربِك راِضيًة مرِضيًة"  ا عند الوفاة:  

ِ
 .   278" ارِجِعي ا

ومن الوفلريريرية إىل  ،ومن اجلهريريريل إىل العلم ،وخترج حينهريريريا من الشريريريريريريريريريريريريريريريريك إىل اليقني
 الذكر، ومن الرياء إىل اإلخالص. 

ها مبا  واه، وهذا من طبيعتها إال إن النفس األمارة بالسوء: هي اليت تأمر صاحب
 وفقها اهلل وثبتها وأعاهنا، فما ختلص أحد من شر نفسه إال بتوفيق اهلل. 

: نعوذ باهلل  قائالً وقد كان الرسول عليه الصالة والسالم يستعيذ من شر النفس 
 .من شرور أنفسنا

التقل ، فتذكر وتوفل، وتقبل  النفس اللوامة: وهي كثرية اللوم لنفسها، وهي كثرية  
 وتعرض، وحت  وتبوض، وتفرح وحتزن، وترضى وتسخ ، وتوب  وحتسد.

 
براهي : 277  (.22)ا 
 (.28)الفجر: 278
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القيامة،   وم يومَ اللَّ  ، دائًما فسهر نَ  لومر راه إال يَ املؤمن ال تَ  قال احلسن البصري: "إنَّ 
على   سًناا على إساءته، وإن كان حمنفسه، فإن كان مسي ً  لومر ل أحد يَ فإن كر 

 .ه"قصري  تَ 
 قال: وما الفرق بني الوبطة واحلسد؟

قلت له: الوبطة: أن تتمىن أن يكون لك مثل ما للوري من اخلري والنعمة وال يزول  
 عنه خريه، وجيوز أن يسمى منافسة.  

 . 279"....َويِف َذِِلَ فَلَْيتَنَافَِس الُْمَتنَاِفُسوَن"  
واحلسد مرض  قلت له مستطردة: أما احلسد فهو متىن زوال النعمة من الوري، 

نفسي يؤذى احلاسد وضرره على احلاسد أكرب من ضرره على احملسود، وقد أمرنا  
 .اهلل تعاىل أن نتحصن ونستعيذ به من شر احلاسد

 "... َلَّ ِبأَْهِلِ
ِ
ُ ا ّي ِ يُق الَْمْكُر الس َّ  . 280"...َوََل ََيِ

 والشر الذي يأيت من اهلل.   اإلنسان قال: وما الفرق بني الشر الذي يأيت من
وجودية، فالوجود هو   ا الشرور ليست أمورً  قلت له: إن الشر ال يأيت من اهلل، إن

 خري حمض.  
 قال: وكيف ذلك؟  

قلت له: إذا قام شخص مثاًل وضرب شخص  خر حىت أفقده القدرة على  
 احلركة، فقد اكتس  صفة الظلم، والظلم شر.  

 . شرًاا ويضرب هبا شخص  خر ليس لكن وجود القوة لدى من يأخذ عص
 .  شرًاووجود اإلرادة اليت أعطاها اهلل له ليس 
 

 (.26)املطففون: 279
 (.43)فاطر: 280
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   . شرًاووجود قدرته على حتريك يده ليس 
   . شرًاووجود صفة الضرب يف العصا ليس 

كل هذه األمور الوجودية هي خري، وال تكتس  صفة الشر إال إذا أدت إىل    إن
 املثال السابق، وبناًء على هذا  الضرر بإساءة استخدامها، وهو الشلل كما يف

فلدغه،   اإلنسان بعينه إال إذا تعرض له  شرًااملثال فوجود العقرب واألفعى ليس 
 األحداثبل يف فاهلل تعاىل ال يرنس  إليه الشر يف أفعاله اليت هي خري حمض، 

نترت  واليت  مع قدرته على منع حدوثها. مسح اهلل بوقوعها حلكمة معينةاليت 
   بصورة خاط ة.    ذا اخلريالبشر ستخدام اعن 

 ا؟ قال: ومن خرلق عاجزً 
وقد كان يف اخلمسني من عمره: أنا أدرك   يوًماقلت له: قال يل شخص  مقعد 

اآلن حكمة إصابيت اجلسيمة واليت أقعدتين عن احلركة، فقد كنت أنوي قبل  
عن اهلل وأنوي بإصرار ا ررة لكي    جًداا  إصابيت أن أجته إىل اإلحلاد، وكنت بعيدً 

ا من   عامً ني أمتكن من هذا، وقد منعتين إصابيت من تنفيذ رغبيت، وأنا وبعد ثالث
، واليت  نعم اهلل هبا علي  أاإلصابة ألمحد اهلل عليها، وأراها من أكرب النعم اليت 

  ين على يقني أن نفسي من السوء ما جتعلين ال أعود إىل ن جعلتين أقرب إليه، وإ
 اهلل إال مبثل هذا االبتالء، فاهلل يعلم نفوس عباده حىت من قبل أن ترولد. 

، واحلياة دار اختبار وليس  ا قلت للسائل مستطردة: مبا أن الشر نسيب وليس مطلقً 
كمن يقطع املسافة الشاقة  جزاء، واجلزاء على قدر العمل، فتكون االبتالءات  

 على أمل الوصول للمراد وللمحبوب.  
 ا الدليل على البع ؟  قال: وم



 

 
 
 

225 

لبناء  لعادة  إ   دوًما قلت له: إن شواهد الوجود والظواهر تشري مجيعها إىل أن هناك  
 . واألمثلة كثرية، كإحياء األرض بعد مو ا باملطر وغريها. يف احلياة  خللقاو 

 

ِِلَ   ِِي اْْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَا َوَكَذَٰ ِ َوَُيْ َت ِمَن الَْحي  ِرُج الَْمي ِ ِت َوَُيْ ِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْمي ِ " َُيْ

َرُجوَن"     . 281َُّتْ

او  الدليل اآلخر على البع  هو النظام احملكم للكون الذي ليس فيه خلل،   أيضريريريريريً
حىت االلكرتون متناهي الصريريريريور ال يسريريريريتطيع أن يتنقل من فلك اىل فلك  خر يف 

ا من الطاقة يسريريرياوي حركته، فكيف تتصريريريور يف الذرة إال إذا أعطى أو أخذ مقدارً 
عقرياب من رب  هريذا النظريام أن يهرب القرياتريل أو يفر الظريامل بريدون حسريريريريريريريريريريريريريريرياب أو

 العاملني.
لَْينَا ََل تُْرَجُعوَن 

ِ
ََّما َخلَْقنَاُُكْ َعَبثًا َوَأنَُُّكْ ا ُه الَْمكِلُ الَْحقُّ    ( 115) "َأفََحِسبُُْتْ َأن َلَّ   فَتََعاَل اللَـّ

ِ
َه ا ـٰ َ ل

ِ
ََل ا

 . 282ُهَو َربُّ الَْعْرِش اْلَكِرمِي "  
 

ْحيَ  "  اِلَحاِت َسَواًء مَّ لُوا الصَّ آَمنُوا َومَعِ يَن أ ِ َعلَهُْم ََكذلَّ ْ ِي ئَاِت َأن جنَّ َُحوا السَّ َُ يَن اْج ِ اُُهْ  َأْم َحِسَب اذلَّ

َُكُوَن  َوَمَماَُتُْم    َماَواِت َواْْلَْرَض ًِبلَْحِق  َوِلُتْجَزٰى ُكُّ نَْفٍس  ( 21) َساَء َما ََيْ ُه السَّ ِبَما  َوَخلََق اللَـّ

   . 283َكَسبَْت َوُُهْ ََل يُْظلَُموَن " 

  ء صدقااألقارب و األ منكثريًا : أال تالحظ أننا يف هذه احلياة نفقد  أيًضا قلت له 
ما، لكننا نشعر يف قرارة أنفسنا أننا سوف   يوًما ونعلم أننا سوف  وت مثلهم 
مادي ضمن إطار حياة مادية ضمن   اإلنسان نعيش اىل األبد. لو كان جسم

القوانني املادية ملا كان هناك معىن  ذا الشعور الفطري باحلرية، الروح تعلو على  
 الزمن وتتخطى املوت. 
 قال: وكيف حيييهم؟ 

 
 (.19)الروم:  281
 (.116-115)املؤمنون:  282
 (.22-21)اجلاثية:  283
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 قلت له: كما خلقهم أول مرة. 
 

ُّْطَفٍة ُُثَّ ِمْن عَلَ " ََي أَ  ن تَُراٍب ُُثَّ ِمن ن َّنَّ َخلَْقنَاُُك ِم 
ِ
ٍِ فَا َن الَْبْع ن ُكنُُتْ يِف َريٍْب ِم 

ِ
َا النَّاُس ا َقٍة ُُثَّ ِمن  ُّيُّ

َلٰ َأَجلٍ 
ِ
َ لَُُكْ َونُِقرُّ يِف اْْلَْرَحاِم َما نََشاُء ا ََّقٍة ِل ُنَبِي  َخلََّقٍة َوغَْيِ ُمَخل ْضَغٍة مُّ َسُمى ُُثَّ ُُنْرُِجُُكْ ِطْفًًل  مُّ  مُّ

َلٰ َأْرَذِل الُْعُمِر ِلَكْيًَل يَْعََلَ مِ 
ِ
ن يَُردُّ ا ٰ َوِمنُُك مَّ ن يَُتَوَّفَّ ُُكْ َوِمنُُك مَّ ن بَْعِد ِعَْلٍ َشيْئًا  ُُثَّ ِلَتْبلُُغوا َأُشدَّ

َذا َأنَزلْنَا عَلَْْيَا الَْماَء ا 
ِ
يٍج" َوتََرى اْْلَْرَض َهاِمَدًة فَا  .  284ْهََتَّْت َوَربَْت َوَأنَبتَْت ِمن ُكِ  َزْوجٍ َِبِ

ِبيم    اَل نسان   " َأَولَْم يَرَ  َذا ُهَو َخِصيم مُّ
ِ
ُّْطَفٍة فَا َب لَنَا َمثًًَل َونيَِسَ َخلَْقُه    ( 77) َأَّنَّ َخلَْقنَاُه ِمن ن َوََضَ

ِِي الِْعَظاَم َوِِهَ َرِميم   ٍة َوُهَو ِبُكِ  َخلٍْق عَِليم "   ( 78) قَاَل َمن َُيْ َل َمرَّ ي َأنَشأََها َأوَّ ِ ِيْيَا اذلَّ  . 285قُْل َُيْ

ِِي اْْلَْرَض بَْعَد َمْوَِتَ  ِه َكْيَف َُيْ آاَثِر َرَْحَِت اللَـّ َلٰ أ
ِ
ِِلَ لَُمْحِِي الَْمْوََتٰ َوُهَو عَََلٰ ُكِ   "فَانُظْر ا نَّ َذَٰ

ِ
ا ا

 " ٍء قَِديرم    . 286ََشْ

 قال: وكيف حياسبهم يف نفس الوقت؟
 قلت له: كما يرزقهم يف نفس الوقت. 

يعم بَِصيم     َ َْسِ نَّ اَّللَّ
ِ
َلَّ َكنَْفٍس َواِحَدٍة   ا

ِ
ا َخلُْقُُكْ َوََل بَْعثُُُكْ ا  287مَّ

 بالباطل:  كفيوا الذين وُيساد 
يف حوار يل مع  موعة كبرية من فرنسيات يعملن يف منظمة دولية، كنت قد  

مع  فواجهت صعوبة يف التعامل مع ذوات األصول العربية املسلمة منهن، 
 تراوب الكبري من الفرنسيات غري املسلمات وجدت العر  من املسلمات. ال

فكانت قد قاطعتين إحداهن وأنا أجي  على سؤال فرضية احلراب يف القر ن  
من سيدة غري مسلمة يف اجملموعة، وقالت بعصبية: احلراب ليس فرض يف  

 اإلسالم. 

 
 (.5)احلج:  284
 (.79-77)يس:  285
 (.50)الروم: 286
 (.28)لقامن :  287
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 يف أوقا ا. اخلمس الصلوات  قلت  ا: وهل تصلني
 ال، أنا ال أصلي. قالت: 

معك حق، فالصالة بالنسبة لك ويف حالتك أوىل، ومىت بدأت   إًذاقلت  ا: 
 رت بإحراج شديد. عَ الصالة فتعايل وناقشيين يف موضوع فرضية احلراب، فشَ 

 قالت أخرى: ولكن املرأة تولد مكشوفة الرأس، فاألصل أن تكشف عن رأسها. 
بناًء على ذلك، فهي تولد   متاًماسد فهي جي  أن خترج عارية اجل إًذاقلت  ا: 
 بال مالبس. 

 قالت: غطاء الرأس ختلف ورجوع إىل الوراء. 
قلت  ا: وهل يوجد وراء أبعد من زمن  دم؟ كشف الرأس هو الرجوع إىل الوراء  
بعينه، عودي إىل صور جدتك وهي يف طريقها إىل املدرسة وانظري ماذا كانت  

ألول مرة خرجت مظاهرات يف أوروبا وأسرتاليا  ترتدي؟ عندما ظهر مايوه السباحة  
وعكفت شركات التصنيع  ضده ألنه  الف للفطرة والعرف وليس ألسباب دينية،  

  ن ظهر ي  حىتعلى عمل إعالنات مكثفة باستخدام بنات يف عمر اخلمس سنوات  
ع النساء على ارتدائه، وقد ظهرت أول طفلة متشي به خبرل  يلتشر بدايةً فيه 

ومل تستطع االستمرار يف العرض. وقد كان النساء والرجال  نذاك يعومون    شديد،
 مبالبس سباحة توطي كامل اجلسد باللونني األبيض واألسود. 

 قالت: وكيف عرفت  ذلك؟ 
قلت له: قد درستها يف دراسيت اجلامعية، حي  أنين عندما قررت ارتداء احلراب  

ة شديدة مين ألن اقتدي بالنساء املؤمنات  يف السنة النهائية للثانوية العامة على رغب
ا لصالحهن، مثل السيدة مرمي أم  على مر التاريع والاليت أخذن من احلراب رمزً 

املسيح وزوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم، يف ذلك الوقت أدركت أنه ال  
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 ال ألن أجد يف األسواق ما هو مجيل وأنيق للمحربات، فقررت دراسة تصميم  
 ن أجل هذا الورض. األزياء م

قلت  ن معقبة: ما الفرق بني حراب الراهبة الكاثوليكية وحراب املسلمة؟ إن  
نظرتن إليها من اخللف فلن تستطعن التفريق بينهما، حىت ترينهن من األمام  

فرقن عن طريق مالحظة وجود الصلي  على صدر إحدامها من عدمه، وهذا  فتر 
 والنصراين. هو الفرق األساسي بني عقيدة املسلم 

 قالت إحداهن: لكن الراهبة متدينة وهبت نفسها هلل وال تتزوج. 
برأيك علينا أن خنتار بني الزواج والتدين؟ أليس هذا ظلم يف حق   إًذاقلت  ا: 

النفس وإجحاف عظيم  ا، بأن جنعل النفس يف صراع بني التوفيق بني  
اب أبدي يف الدنيا  االحتياجات املادية والروحية، هذا قتل بطيء للنفس وعذ

 . اآلخرةو 
 قالت: ولكن احلراب ليس من األمور الطبيعية لدينا. 

قلت  ا: سوف أروي لك قصة رمزية حلاكم قرية من القرى، عندما أصي  مبرض  
من طبيبه اخلاص، ويف اليوم التايل    تشخيصخطري وقرط ع على أثره أنفه بناًء على  

ا من منظر امللك، فوض   لقطع أنفه، دخل الوزير على امللك فضحك اندهاشً 
الثال ، ضحك الوزراء   امللك وأمر الطبي  أن يقطع أنف الوزير، ويف اليوم

املساعدين مندهشني من منظر الوزير، فوض  الوزير وأخرب امللك بالذي حدث  
فأمر امللك أن يقوم الطبي  بقطع أنوف الوزراء. ويف اليوم الرابع خرج احلاكم مع  
الوزير والوزراء املساعدين حلل بعض مشاكل الشع ، فضحك الشع  عليهم  

بقطع أنوف مجيع الشع  وأنوف من   أيًضا طبي  وأمر امللك حينها أن يقوم ال
ا  يولد من األطفال، وأصبح سكان القرية كاملة بال أنوف، وعندما جاء الحقً 
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شخص طبيعي بأنف سليم من قرية أخرى لزيارة قريتهم أشار اجلميع إليه بالبنان  
 . طبيعًياا وقالوا: هذا له أنف إنه ليس إنسانً 

: نعم القصة فيها الكثري من  حداهنإالت القصة، وقوقد ضحكت اجملموعة من 
 احلقيقة. 

سألت أخرى: ملاذا ال يوطي الرجل حليته كما توطي املرأة شعرها؟ وملاذا اللباس  
الواج  ارتداؤه يف اإلسالم للرجل خيتلف عنه عند املرأة، ملاذا ال يوطون  

 أجسادهم بنفس الطريقة؟ 
فلماذا مالبسك السباحة قطعتني   وقلت  ا: عري ! كان قد أضحكين سؤا ا

 ومالبس زوجك السباحة قطعة واحدة؟ وحينها ضحكت اجملموعة.  إًذا
اغتصاب   حادثة  : املرأة توطي شعرها لدرء الفتنة، هل مسعت عن أيًضاقلت  ا 

امرأة لرجل يف حياتك ق ؟ خترج النساء يف بلدانكم يف مظاهرات مطالبة حبقوقها  
رش وال اغتصاب، ومل نسمع عن مظاهرات مشاهبة قام  يف احلياة اآلمنة بدون حت

 هبا الرجال. 
 مررسال؟   نبًيافقالت إحداهن مستهزئة: وملاذا ال ميكن أن تكون امرأة  

 رسال؟ مر   نبًيا قلت  ا: أو ترغبني أن تكوين 
 قالت: ومل ال؟ 

 إًذاقلريت  ريا: مريا دام إميريانريك هبريذه القوة وعنريدك من قوة التحمريل واجللريد والعزميرية،  
 مرساًل، فضحكت اجملموعة. نبًياادعي اهلل أن جيعلك 

 قالت إحداهن: وما الفرق بني املنقبة واحملربة؟
قلت  ا بناًء على علمي املسريريريبق بتعلقهم الشريريريديد بالسريريرييدة مرمي: احملربة اقتدت 

ا لصريريريريريريريريالحهن نات على مر التاريع والاليت أخذن من احلراب رمزً بالنسريريريريريريريرياء املؤم
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كالسريريريريرييدة مرمي أم املسريريريريرييح وغريها، واملنقبة اقتدت بنسريريريريرياء الرسريريريريريول عليه الصريريريريريالة 
 والسالم.

 فقالت: وملاذا يتزوج الرجل من أربع نساء؟ 
 قلت  ا: ويف فرنسا، كم امرأة يتزوج الرجل؟ 

 قالت: واحدة فق . 
 ؟العشيقات قلت  ا: ويتخذ كم من 

 ، وضحكن. جًداكثريًا قالت اجملموعة بصوت واحد:  
ا قبل  قلت  ن: هذا الوضع الذي تضحكن منه هو الوضع الذي كان سائدً 

اإلسالم، وجاء اإلسالم ليصححه، وحيفظ للمرأة حقوقها وكرامتها وحيو ا من  
 عشيقة إىل زوجة  ا كرامة وحقوق.  

كيف تقبل املرأة الفرنسية أن تكون زوجة  قالت: ومن تقبل أن تكون زوجة ثانية؟  
 ثانية أو ثالثة؟ 

أن تقبل أن تكون  هبا قلت  ا: من تقبل أن تكون عشيقة بال حقوق األوىل 
 زوجة حبقوق  ا وألوالدها. 

فكرة   تقب لفالعشيقة تعيش حياة مذلة بال حقوق  ا وألطفا ا، ومن العري  
  ورفض فكرة العالقات بدون زواج ومسؤولية، وأطفال بال  باء أو املثلية، إخل، 

 زواج قانوين بني رجل وأكثر من امرأة.  
قالت: وملاذا ال حيق للمرأة الزواج من أربعة رجال يف وقت واحد كما حيق للرجل  

 زواج من أربع نساء؟ ال
قلت  ا: املرأة بإمكاهنا الزواج من رجل أعزب أو غري أعزب طاملا أن لديه أقل  
من أربع زوجات، وهذا حق  ا، يف حني أن هذا احلق ال يتوفر للرجل، حي   
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وذلك حلفظ حقوق األوالد من   أنه ال حيق له الزواج إال من غري متزوجة فق 
 نس  ومرياث.  
فظ حق األوالد عن طريق فحص احلمض النووي. قالت:  كن أن   حير

قلت  ا: وإذا خرجت  إىل الدنيا ووجدت أمك ترعرفك على أبيك عن طريق هذا  
الفحص، ما كانت سوف تكون حالتك النفسية؟ مث كيف تستطيع أن تقوم املرأة  
بدور زوجة ألربعة رجال هبذا املزاج املتقل  الذي لديها؟ إضافة ل مراض اليت  

 تسببها عالقتها مع أكثر من رجل يف الوقت نفسه. 
 قالت أخرى: وملاذا الرجال قوامون على النساء يف اإلسالم؟  

قلت  ا: هذا تشريف للمرأة وتكليف للرجل أن يقوم على رعاية شؤوهنا وقضاء  
 حوائرها، املرأة املسلمة تلع  دور امللكة اليت تتمناه كل امرأة على وجه األرض. 

 ها يف الواقع ليست ملكة. قالت: لكن
قلت  ا: الذكية هي اليت ختتار ما جي  أن تكون، إما ملكة مكرمة، أو كادحة  

 على قارعة الطريق. 
 قالت: انظري كيف استول الرجال هذه القوامة. 

 قلت  ا: هذا ال يعي  بنظام القوامة بل يعي  مبن أساء استخدامها. 
عربية، كيف يقمع زوجته يف البيت  قالت: انظري إىل الرجال يف بعض الدول ال 

 ويذه  إىل النوادي الليلية ليشرب اخلمر ويلهو مع النساء. 
قلت  ا: كم عددهم؟ ألف، ألفني، ثالثة؟ أتدرين ما تعداد املسلمني يف أي  

 دولة من هذه الدول؟ 
 قالت: وملاذا أباح  م القر ن ضرب املرأة؟ 
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لسالم مل يضرب امرأة ق  يف  قلت  ا: ومن قال هذا؟ حممد عليه الصالة وا 
حياته، أما اآلية القر نية اليت تكلمت عن الضرب، فيقصد هبا الضرب غري املربح  

وقد ورصف يف القانون الوضعي يف الواليات املتحدة األمريكية  يف حالة النشوز، 
والذي   على أنه الضرب املسموح به والذي ال يرتك أثرًا على اجلسم،يف فرتة ما 
كأن  زي كتف ابنك عندما توقظيه من النوم    ملنع خطر أكرب منه،يرلرأ إليه 

 . على سبيل املثال العميق كي ال يفوته وقت االختبار 
قلت  ا مستطردة: ختيلي أنك وجدت ابنتك تقف على طرف النافذة لرتمي  

كيال  ا ومتسكي هبا وتدفعيها للخلف لبنفسها، سوف تتحرك يديك إليها ال إراديً 
تؤذي نفسها، هذا املقصود هنا من ضرب املرأة، أن حياول منعها من تدمري بيتها  

 هذا بعد عدة مراحل كما ذكرت اآلية.  طبًعاوتدمري مستقبل أوالدها، و 
 

افُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْْهُُروُهنَّ يِف الَْمَضاِجعِ َواَْضِبُوُهنَّ   ...  "  ِت ََّتَ ْن َأَطْعنَُُكْ فًََل   َوالًلَّ
ِ
فَا

َه ََكَن عَِليُا َكِبًيا "    تَْبُغوا عَلَْْيِنَّ َسِبيًًل    نَّ اللَـّ
ِ
 . 288ا

ًة َوَرَْحَ   " َودَّ لَْْيَا َوَجَعَل بَيْنَُُك مَّ
ِ
ْن َأنُفِسُُكْ َأْزَواًجا ِل تَْسُكنُوا ا آََيِتِه َأْن َخلََق لَُُك ِم  ِِلَ    ًة   َوِمْن أ نَّ يِف َذَٰ

ِ
ا

 . 289َْلآََيٍت ِل َقْوٍم يََتَفكَُّروَن " 
 

 قالت: وملاذا ال تضرب املرأة زوجها إن أساء التصرف؟ 

استطاعت أن تأخذ حقها بيدها فلتفعل ولكن ذلك قد يتسب  يف  قلت  ا: إن  
ا لضعف املرأة على العموم أعطاها اإلسالم احلق يف اللروء  مضرة أخرى، لكن نظرً 

 إىل القضاء. 
 واألصل يف العالقة الزوجية يف اإلسالم أن تربىن على املودة والسكينة والرمحة.  

 
 (.34)النساء: 288
 (.21)الروم : 289
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 ة وال أستطيع أن أتدخل يف قرارها.قالت: أنا بنيت من  ارسي املثلية اجلنسي
 قلت  ا: ولو ألقت بنفسها يف النار هل كنت ستتدخلني أم ال؟ 

قالت: هذا الفرق بيين وبينك، فأنت جتدين هذا التصرف خطري وأنا أجده  
  اإلنسان  نظريات متنوعة ألصلأمل تسمعي بالنسبية؟ فكما يوجد طبيعي، 

ق نسبية وال يوجد قيم أخالقية  ونظريات ملفهوم اإلله، كذلك فإن األخال 
فنحن يف فرنسا ال جند إشكال يف إقامة بناتنا عالقات مع زمالئهن   ،موضوعية

يف املدرسة خارج نطاق الزواج مثاًل، وأنا عن نفسي أرعطي ابنيت تكاليف إقامتها  
مع صديقها يف فندق  اور لتفادي لقائهم يف غابة  اورة مثالً وتعرضهم لقطاع  

 الطرق. 
حقيقة  وجود نظريات وقناعات متنوعة عند البشر ال يعين عدم وجود  لت  ا: ق

واحدة صحيحة، فمهما تعددت مفاهيمكن ونظرياتكن أنو كمرموعة عن  
ا، ال ينفي حقيقة أنين  وسيلة املواصالت اليت أستخدمها أنا للوصول إىل هنا يوميً 
اريت محراء فهذا االعتقاد  أملك سيارة سوداء اللون، ولو اعتقد العامل بأسره أن سي 

 ال جيعلها محراء، فهناك حقيقة واحدة وهي أهنا سيارة سوداء. 
فمن غري املنطقي أن ترقر ر قناعة بشر حمكوم هبواه إن كانت عملية االغتصاب  

ي على  شرلا على سبيل املثال، بل من الواضح أن يف االغتصاب ذاته هنالك تعد  
حريته، وهذا ما يدل على أن االغتصاب شر،  انتهاك لقيمته و و  اإلنسان  حقوق 

وكذلك املثلية اجلنسية واليت هي خرق للسنن الكونية، وعالقات خارج نطاق  
. فال يصح إال الصحيح ولو اجتمع العامل بأسره على بطالنه، واخلطأ  أيًضا  الزواج
 وضوح الشمس ولو أقر بصحته مجيع البشر. كواضح  
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للمثلية اجلنسية هو تصرف خاطي ومشني حىت لو  وبالتايل فإن  ارسة ابنتك 
وأن احلقيقة الوحيدة والصحيحة أن األخالق غري   ،اجتمع العامل على صحته 

 نسبية وال تتوري مع الزمان أو املكان.  
وتعدد نظريات أصل الوجود ال ينفي وجود حقيقة واحدة وهي اإلله اخلالق الواحد  

أن اخلالق  فكرة أراد العامل بأسره تبين وال ولد، فلو شريك األحد الذي ليس له 
تعاىل اهلل عن ذلك    .يترسد يف صورة حيوان مثاًل أو إنسان فهذا ال جيعله كذلك

 كبريا.    علًوا
 قالت إحداهن: لكن جي  أن حنرتم  راء اآلخرين ونظريا م. 

قلت  ا: حنرتم إرادة االختيار اليت وهبها اهلل للرميع ولكن ال حنرتم التصرف  
 املشني نفسه.  

 م اإلسالم التبين؟ قالت أخرى: وملاذا حرَّ 
قلت  ا: وهل مسعت عن قصة الفتاة األسرتالية اليت عرفت بالصدفة بعد ثالثني  

عطوها  ألصور لرمحوها و ا أهنا ابنة بالتبين وانتحرت. لو كانوا أخربوها منذ ال عامً 
 الفرصة ألن تبح  عن أهلها. 

اإلسالم حي  على كفالة اليتيم، وحي  كافل اليتيم على أن يعامل اليتيم كمعاملته  
ألبنائه، لكن يربقي احلق لليتيم لكي يتعرف على أسرته احلقيقية حلفظ حقه يف  

 مرياث أبيه ولترن  اختالن األنساب. 
 وملاذا الوحشية يف عقوبة الزنا، انظري إىل الرقي الفرنسي. قالت مسلمة أخرى:  

قلت  ا: وبسب  الرقي الفرنسي كم من املاليني ال يعرفون من أين جاءوا؟ هل  
 هذا رقي أم ختلف؟ 

 قالت: وملاذا ترث املرأة نصف ما يرث الرجل؟ 
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، إهنا كانت تعاين من عدم فهم هذه  يوًماقلت  ا: قالت يل صديقة مسلمة 
النقطة حىت وفاة والد زوجها، وورث زوجها ضعف املبلغ الذي ورثته أخته، وقام  
هو بشراء األساسيات اليت كان يفتقدها من منزل خاص ألسرته وسيارة، وقامت  
أخته بشراء  وهرات باملبلغ الذي حصلت عليه وادخرت باقي املبلغ يف البنك،  

من األساسيات، ففهمت  حي  أن زوجها هو من عليه توفري املسكن وغريها 
 صديقيت يف هذه اللحظة احلكمة من وراء هذا احلكم، ومحدت اهلل. 

املرأة قبل اإلسريالم من املرياث، وحني جاء لقد حررمت  قلت للسريائلة مسريتطردة: و 
أو   اإلسريريريريريريريريالم مشلها يف املرياث بل وإهنا حتصريريريريريريريريل على حصريريريريريريريريص أكثر من الذكور

احلرياالت، يف حني أن الريذكور عض  وقريد ترث وال يرث الرجريل يف ب مسريريريريريريريريريريريريريريرياويرية  م
 حيصلون على نس  أعلى حس  درجة القرابة والنس .

قالت: لكن يف كثري من اجملتمعات تعمل املرأة وتكد لرعاية أسر ا، فحكم املرياث 
 هنا فاسد. 

قلت  ا: هل اخللل يف هاتفك والذي تسببت  أنت به بعدم اتباعك  لتعليمات  
 تعليمات التشويل؟ التشويل، دليل على فساد  

 الحق:  به  لُيدحضوا بالباطل و ادلوا
وكانت قد استطردت الفرنسية بأس لتها قائلة: إن اإلسالم قد انتقص من أهلية  

 املرأة  عل شهاد ا النصف من شهادة الرجل. 
ومل   ، قلت  ا: إن شهادة الرجل مل تقبل ق  وحده حىت يف أتفه القضايا املالية 

ا لكرامته، غري أن املرأة قد امتازت على  ويعترب ذلك مساسً يعرتض الرجل املسلم 
الرجل يف مساع شهاد ا وحدها دون الرجل فيما هو أخطر من الشهادة على  
 األمور الصورية، وذلك يف الشهادة على الوالدة وما يلحقها من نس  وإرث.  
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ْن لَْم يَُكوَّنَ 
ِ
هََداِء  "َواْستَْشهُِدوا َشهِيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُُكْ فَا ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ  َرُجلَْيِ فََرُجلم َواْمَرَأََتِن ِممَّ

ْحَداُُهَا اْْلُْخَرى"  
ِ
َر ا ْحَداُُهَا فَُتَذك ِ

ِ
 . 290َأْن تَِضلَّ ا

أما "اإلشهاد" يف َدين خاص اليت تتكلم عنه اآلية هنا، فهو نصيحة وإرشاد  
واملالبسات اخلاصة وليست تشريًعا موجًها إىل  لصاح  الدَّين ذي املواصفات 
بناًء على عدم اشتوال النساء بأسواق املبايعات   القاضي احلاكم يف املنازعات،

 يف ذلك الوقت، وهذا خيتلف عن "الشهادة". 
فالشهادة اليت يعتمد عليها القضاء يف اكتشاف العدل املؤسس على البينة ال  

ا لصدقها أو كذهبا، ومن مث قبو ا أو رفضها؛  رً تتخذ من الذكورة أو األنوثة معيا
وإ ا معيارها حتقق اطم نان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس  

وعلى أية حال   .كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود  االشاهد ذكرً 
، وعندما خيفف اهلل عن املرأة يف  مسؤولية جي  أن نعلم أن الشهادة تكليف و 
 الشهادة فهذا إكرام  ا وليس العكس. 
 ق؟ قالت: وملاذا حي  اإلسالم على الر  

وقد كانت  ق، قلت  ا: ال توجد يف القر ن الكرمي وال  ية واحدة حت  على الر  
به بني الشعوب، وكانت بال قيود،   ا معموالً العبودية قبل اإلسالم نظاًما قائمً 

وكانت مكافحة اإلسالم للعبودية  دف إىل تويري نظرة وعقلية اجملتمع بأسره،  
حبي  يصبح العبيد بعد حتريرهم كأعضاء كاملني فاعلني يف اجملتمع دون احلاجة  
إىل اللروء للمظاهرات أو اإلضرابات أو العصيان املدين أو حىت الثورات العرقية.  

هدف اإلسالم التخلص من هذا النظام املمقوت بأسرع ما ميكن  كان لقد  
 وبوسائل سلمية.  

 
 .(282)البقرة:  290
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   قالت: وكيف ذلك؟ 
قلت  ا: اإلسالم مل يسمح للحاكم مبعاملة رعيته معاملة اسرتقاق، كما منح  
اإلسالم كل من احلاكم واحملكوم حقوق وواجبات ضمن حدود احلرية والعدالة  

ا من خالل الكفارات وفتح باب  حترير العبيد تدرجييً املكفولة للرميع، فيتم 
 الصدقات واملسارعة يف اخلري من خالل عتق الرقاب للتقرب لرب العاملني.  

ا عند موت  واملرأة اليت تلد لسيدها مل تكن ترباع وكانت حتصل على حريتها تلقائيً 
ن املرأة  ع أن يلحق ابسيدها، وخبالف مجيع التقاليد السابقة فإن اإلسالم شرَّ 

ع أن يشرتي العبد نفسه من سيده من خالل  ا. كما شرَّ العبدة بأبيه فيكون حرً 
 دفع مبلغ من املال أو العمل لفرتة حمددة. 

ا..  "...  ْن عَِلْمُُتْ ِفِْيْم َخْيً
ِ
ا َملََكْت َأيَْمانُُُكْ فََ تُِبوُُهْ ا يَن يَبْتَُغوَن اْلِكتَاَب ِممَّ ِ  . 291"   . َواذلَّ

ا عن الدين، النفس واملال، املعارك اليت أرجرب املسريريريريريريلمون على خوضريريريريريريها دفاعً ويف  
كان النيب حممد صريريريلى اهلل عليه وسريريريلم يأمر أصريريريحابه مبعاملة األسريريريرى باحلسريريريىن. 
وكان بإمكان األسريريريريريريريرى احلصريريريريريريريول على حريتهم من خالل دفع مبلغ من املال أو 

سريريريريريريريريرير يف اإلسريريريريريريريريريالم مل حيرم تعليم األطفال على القراءة والكتابة. كما أن نظام األ
 طفل من أمه أو أخ من أخيه.

 وأمر اإلسالم املسلمني بإظهار الرمحة  ؤالء املقاتلني الذين يستسلمون. 
ِه ُُثَّ َأبِْلْغُه َمأَْمنَهُ  َم اللَـّ َ ََ ٰ يَْسَمَع  َتَجاَرَك فَأَِجْرُه َح َّ َن الُْمْشِِكَي اس ْ ْن َأَحدم ِم 

ِ
ُ  "َوا ِِلَ ِبأََّنَّ ْم قَْومم  َذَٰ

 . 292َلَّ يَْعلَُموَن" 

 
 (.33)النور:  291
 (.6)التوبة:  292
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كما نص اإلسالم على إمكانية مساعدة العبيد على حترير أنفسهم من خالل  
الدفع من أموال املسلمني أو خزينة الدولة، حي  قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم  

 وأصحابه فدية لتحرير العبيد من أموال اخلزينة العامة. 
 عظيم للكعبة وغريها من الشعائر؟ قالت: أليست شعائر احلج وثنية من ت 

هريريل يرفهم من احرتام املواطنني يف أي بلريريد من البلريريدان ألي نرصريريريريريريريريريريريريريريري   قلريريت  ريريا:
تذكاري بنشريرير صريريوره ووضريريع عالمته يف األوراق الرمسية وحنو ذلك بأن هذا عبادة 
للن صريريري  التذكاري؟ فرق كبري بني الديانات الوثنية، وبني تعظيم أماكن ومشريريرياعر 

 .معينة سواء دينية أم وطنية وقومية
 ل املسلمون احلرر األسود؟ قالت: وملاذا يرقب  

 قلت  ا: وهل تعييب على شخص تقبيل مظروف فيه رسالة من والده مثاًل. 
 قالت: ورمي اجلمرات؟ 
إلظهار  الفتنا للشيطان وعدم   حس  بعض األقوالأما رمي اجلمرات فهو 

اقتداء بفعل سيدنا إبراهيم عليه السالم حينما ظهر له الشيطان ليمنعه  و اتباعه، 
. وكذلك السعي بني الصفا  293تنفيذ أمر ربه وذبح ابنه فقام برميه باحلرارةمن 

واملروة فهو اقتداء بعمل السيدة هاجر عندما سعت للبح  عن ماء البنها  
  رميع ف هبذا اخلصوص، ويف كل األحوال وبوض النظر عن اآلراء إمساعيل. 

مناسك احلج هي إلقامة ذكر اهلل وللداللة على الطاعة واالنقياد لرب العاملني وال  
يف حني أن اإلسالم يدعو إىل   يرقصد منها عبادة حرارة أو مكان أو أشخاص. 

 هو رب السماوات واألرض وما بينهما وخالق كل شيء ومليكه.  و إله واحد  عبادة  
 

 
 . عنه اَل مام احلاُك يف املس تدرك واَل مام ابن خزمية يف حصيحه عن ابن عباس ريض هللا 293
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ي فَ  ِ ييَ ِلَّلَّ ُت َوْْجِ ْ ن ِ َوْجَّ
ِ
َماَواِت َواْْلَْرَض َحِنيًفا َوَما َأََّن ِمَن الُْمْشِِكَي"  "ا    . 294َطَر السَّ

قالت: أنا بالنسبة يل هذه الشعائر  يفة، فكم من مسلم مات بسب  التزاحم  
 الشديد. 

قلت  ا: قد ميوت يف هذا احلدث السريريرينوي العشريريريرات بسريريريب  التزاحم، لكن من 
ا، وضريريريريريحايا جتمعات مالع  كرة باملاليني سريريريريرينويً ميوت بسريريريريريب  شريريريريريرب الكحول  

يف أمريكريا اجلنوبيرية وأكثر من ذلريك، وعلى أيرية حريال فرياملوت  هرجريانرياتالقريدم وامل
 حق ولقاء اهلل حق، واملوت على طاعة خري من املوت على معصية.

 :مالكوم إكس يقول 
وقفت أمام   ، ا قضيتها على هذه األرض" وألول مرة بعد تسعة وعشرين عامً 

مل أشهد يف حيايت أصدق من هذا  خالق كل شيء وشعرت أين إنسان كامل، و 
اجة إىل فهم اإلسالم  حب اإلخاء بني أناس من مجيع األلوان واألجناس، أمريكا 

 .295شكلة العنصرية"  ملألنه الدين الوحيد الذي ميلك حل  
 أيفلني كوبولد:   تقولو 

وهي تعين السالم أيًضا، ويرعرف املسلم بأنه  "واإلسالم كلمة تعين التسليم هلل، 
ا إلرادة خالقه وأوامر ربه، والذي يعيش بسالم  الرجل الذي يسري يف حياته وفقً 

مع اهلل وعباده، ولعل أمجل ما يف اإلسالم هو الوحدانية اإل ية وخلوه من التقاليد  
ا يقوم  يف القر ن إ    والب دع، والتصاقه الكامل مبا يف احلياة من أمور عملية. واإلميان

، وهذا  أبًداعلى العمل الصال ح، وليس هناك يف اإلسالم إميان دون عمل صا  
ما جيده املرء مردًدا يف القر ن أكثر من مرة يف  تلف سوره وشىتَّ  ياته. ولقد  
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فرض اإلسالم احلج على املسلمني ما استطاعوا إىل ذلك سبيال، فاملريض معذور  
، ويرشرتن يف احلج أن تكون الطريق إليه خالية من  أيًضا ستعبد  والفقري كذلك، وامل

املخاطر، ال ينتظم فيها مرض وال ظرالمة، أما احلج نفسه فال يوجد من يرنكر  
كبري شأنه وما يومر النفس فيه من انطالق إىل املثل الروحية العليا، وانفالت من  

لوف املؤلَّفة من البشر  أعراض الدنيا، والتوجه إىل اهلل بقل  سليم مع هذه األ
على اختالف أمصارهم، وتباعد لوا م، وتعدد مشارهبم وأذواقهم، يأتون من  
أقصى األرض ويتحملون يف طريقهم من املشقات واضطراب السبل وبعد  
املسافات ما ليس باإلمكان تقديره وال تصوره، وكل ذلك ليقفوا يف صعيد واحد  

ليه بقلوب صافية وأف دة متشوقة ودموع جارية"  يتقدمون إ  - جلَّ شأنه    - أمام اهلل  
296.   
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المسالدين عند هللا اإل إنَّ   

ي أُمة ُأخيِ ت للناس: يُكنجم خ  
مريردرسريريريريريريريريريريريريريريرية اللورية األملريانيرية مرًة قريائلرية: من زرع فيريك كريل هريذه  أذكر أن أثنريت عليَّ 

الطاقة يف ح  العلم وبذل اجملهود واملال والصريريريريريريريريريحة يف الدراسريريريريريريريريرية والعمل ورعاية 
ا أوالدك؟ قلت  ا: من وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: اغتنم  سً 

شريريريريريريريريريبابك قبل هرمك، وصريريريريريريريريريحتك قبل سريريريريريريريريريقمك، وغناك قبل فقرك،  قبل  س:
فراغريك قبريل شريريريريريريريريريريريريريريولريك، وحيرياتريك قبريل موتريك. قريالريت: عريري ! قمرية يف احلكمرية، و 

ْت أنتم نوع فريريد من البشريريريريريريريريريريريريريرير، فتريذكرت حينهريا اآليرية الكرميرية:   ٍة ُأْخرِجَُ " ُكْنُُتْ َخْيَ ُأمَُّ

 كثريًا.، ومحدت اهلل  297ِللنَّاِس"
 قد  ا كم من الل ه نور وكجاب مبين:

كتوراه، كريانوا قريد جرياءوا يف زيريارة ويف حوار يل مع  موعرية من محلرية شريريريريريريريريريريريريريريهريادة الريد 
حلضريريريريريريريريور مؤمتر دويل، وأثناء زيار م للمسريريريريريريريريرد سريريريريريريريريألين أحدهم عن خطي ة  دم، 

 : فعلها  دم بسب  حواء وحتملناها حنن مدى احلياة.قائالً واستهزأ 
قلريت له: هذا يف عقيريدتكم، أما يف اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم فقريد غفر اهلل آلدم، وعلَّمنريا كيف 

أخطأنا على مر احلياة، إهنا ليسريريريريريريريريريت اخلطي ة األصريريريريريريريريريلية، إهنا العفو نعود إليه مىت  
 األصلي.

 

َماٍت فَتَاَب عَلَْيِه    ب ِِه ََكِ آَدُم ِمن رَّ َّهُ   " فَتَلَقَّٰى أ ن
ِ
ِحُي"   ا اُب الرَّ  .   298ُهَو التَّوَّ
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وبذلك فإن النسريريريريريريريرياء ال تتحمل وزر خطي ة  دم، بل حرص اإلسريريريريريريريريالم على رفع  
 يف كثري من القصص اليت ذركرت يف القر ن  كبريًا  اوقد لعبت املرأة دورً ة.  أشأن املر 
، مثل بلقيس ملكة سريريريريريريريبأ وقصريريريريريريريتها مع النيب سريريريريريريريليمان واليت انتهت بإمياهنا الكرمي

 واسالمها لرب العاملني.
    

ن ِ  
ِ
ٍء َولَهَا َعْرشم َعِظيم " "ا  . 299َوَجدتُّ اْمَرَأًة تَْمِلُكهُْم َوُأوِتيَْت ِمن ُك ِ ََشْ

 

 ا؟ قال: وهل يستطيع أي إنسان أن يصبح مسلمً 
 قلت له: بالتأكيد. 
 قال: وكيف ذلك؟ 

هلل، فهو دون تدخل األهل   بًدااقلت له: كل طفل يولد على فطرته الصحيحة ع
ا أو املدرسريرية أو أي جهة دينية يعبد اهلل مباشريريرة، حىت سريرين البلوب، فيصريريبح مكلفً 

ا بينه وبني اهلل ويصريريبح ا على أعماله، فحينها إما أن يأخذ املسريرييح وسريرييطً وحماسريريبً 
ا، أو ا، أو كريشريريرينا ويصريريريبح هندوسريريرييً ا ويصريريريبح بوذيً ا، أو يتخذ بوذا وسريريرييطً نصريريريرانيً 
، أو أن يبقى على دين الفطرة متاًماا ليحيد عن اإلسريريريريريريريريريريريريالم  وسريريريريريريريريريريريرييطً  حممًدايتخذ  

 هلل وحده، وحينها صفقت اجملموعة.  بًدااع

 قال: ملاذا ال يرسمح لوري املسلم دخول مكة؟
ا بينه قلت له: حىت املسريريريريلم الذي يتخذ من حممد عليه الصريريريريالة والسريريريريالم وسريريريرييطً 

مكة، ويرطل  منه التوقف عن التوسريريريريريريريريريريريريريريل بالرسريريريريريريريريريريريريريول وبني اهلل غري مررح  به يف  
 الكرمي أو موادرة املكان.

 قال: أال جتدون ذلك ضد التسامح؟
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 قلت له: وهل تستطيع شراء اخلضار من البنك يف بلدك؟
 قال: ال.

 قلت له: ملاذا؟
قال: ألن البنك فق  للمعامالت املالية يف حني أن شريريريريريريريريريريراء اخلضريريريريريريريريريريار يكون من 

 .املترر
حارس البنك ال يكون غري متسامح عندما يقول لك: هذا املكان ف  اإذً قلت له:  

 لشراء اخلضار. املتررللمعامالت املالية، اذه  إىل 
قلت له مسريريريريريريريريريريريريريريتطردة: مكة املكرمة عبارة عن مكان خرصريريريريريريريريريريريريريريص لعبادة اهلل وحده 
بدون وسريريريريريريريريريريريي ، وهو للعبادة فق  وليس للسريريريريريريريريريريريياحة، وليس من املنطقي أن يأيت 

ان ويلرأ إىل بوذا بالطل ، ويأيت النصراين ليلرأ إىل املسيح البوذي إىل هذا املك
بالطل ، أو حىت املسريريريريريريريريريريريريلم يأيت ليلرأ إىل النيب حممد بالطل ، من أراد أن يعبد 

 غري اهلل فال يأت  إىل بيت اهلل.
مثلهم؟ ملاذا ال يررسريريريريل إليهم   بشريريريريرًاقال أحدهم: ملاذا يررسريريريريل اهلل إىل الناس رسريريريرياًل  

 مالئكة؟ 
قلت له: إن الذي يناسريريري  البشريريرير هو بشريريرير مثلهم يكلمهم بلوتهم ويكون قدوة 

ا رسريواًل وفعل ما اسريتصريع  عليهم الحتروا بأنه َمَلك  م، ولو أرسريل إليهم مَلكً 
 .يستطيع ما ال يستطيعون

 

َّْو ََكَن يِف اْْلَْرِض َمًَلئَِكةم يَْمُشوَن مُ  ُسوًَل " "قُل ل َماِء َملًَ  رَّ َن السَّ    .   300ْطَمِئن َِي لزََنَّلْنَا عَلَْْيِم م ِ
 

ا يَلِْبُسوَن"  م مَّ نَا عَلَْْيِ ََّجَعلْنَاُه َرُجًًل َولَلَبَس ْ  . 301"َولَْو َجَعلْنَاُه َملًَ  ل
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، وال أؤمن أن اهلل يرسل  املسيح قال: أنا أؤمن باهلل وال أؤمن برسالة حممد وال ب
 رساًل. 

أدركريت من تعليقريه أنريه من الريديريانرية اليهوديرية، وقلريت لريه: إنريك لو عرفريت اهلل تعرياىل 
حق املعرفريريرية لعلمريريريت أنريريريه ال ميكن أن خيلق النريريرياس مث ال ميريريريدهم مبريريريا حتتريريرياج إليريريريه 
أرواحهم من هداية، كما تفضريريريريريريريريريريل عليهم بكل ما حتتاجه أجسريريريريريريريريريريامهم من طعام 

يف التباس وحرية وقلق، مث   وشريريريريريراب وأرض وهواء ومشس وقمر، بل يرتكهم يقعون
إذا كنت ال تؤمن بأن اهلل يرسريريريريل رسريريريرياًل، فكيف تؤمن مبوسريريريريى؟ من الذي أرسريريريريل 

 إليه الكتاب الذي جاء به؟
ٍء    ن ََشْ ٍ م ِ ُ عَََلٰ بَشَُ ْذ قَالُوا َما َأنَزَل اَّللَّ

ِ
َ َحقَّ قَْدِرِه ا ي  اْلِكتَاَب   َأنَزلَ   َمنْ   قُلْ   "َوَما قََدُروا اَّللَّ ِ  اذلَّ

اءَ  هِ   جَُ ًدى  نُوًرا   ُموََسٰ   بُِ َعلُوُنَهُ     ل ِلُنَّاِس   َوهُُ ُدوَّنََُ   قََراِطيَس   ََتْ ُفوَن  تُبُْ ا  َوعُل ِْمُُت   كثًيا  ا َوَُّتْ  تَْعلَُموا  لَمْ   مَُّ

آًَبُُكُُكْ   َوََل  َأنُُتْ  ُ  قُلِ  أ  . 302" ْرُُهْ يِف َخْوِضهِْم يَلَْعُبونَ ذَ  ُُثَّ    اَّللَّ

 الدليل على نبوة حممد؟قال: وما 
ا  قلت له: الدليل على صدق نبوته جتدها يف سريته، فقد عررف رجالً صادقً 

 ا ال يقرأ وال يكت . ا، وقد كان أرميً أمينً 
ُه ِبَيِميِنَك    ًذا   "َوَما ُكنَت تَْتلُو ِمن قَْبِلِ ِمن ِكَتاٍب َوََل ََّتُطُّ

ِ
ْرََتَب الُْمْبِطلُوَن"   ا    . 303َلَّ

وكان الرسول أول من يطبق ما يدعو إليه، ويصدق أقواله باألفعال، وأنه مل يكن 
ا، وكان ا متواضريريريريريريريريريريريريعً ا رحيمً كرميً   اا على ما يدعو إليه، فعاش فقريً ا دنيويً يطل  أجرً 

 أكثرهم تضحية وأزهدهم فيما عند الناس. 
  ُ يَن َهَدى اَّللَّ ِ ئَُِك اذلَّ َُٰ َ َُداُهُُ   "ُأول أَلُُُكْ   َلَّ   قُل     اْقُتَِدهْ   فَُُبِ ُُْ هِ   َأسُُُ نْ      َأْجًرا   عَلَيُْ

ِ
َلَّ   ُهوَ   ا

ِ
الَِميَ   ِذْكَرىٰ   ا  ِللْعَُ

"304 . 
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القر ن الكرمي الذي جاء  وقدَّم أدلة على صدق نبوته مبا أتاه اهلل من  يات 
 بلوتهم وكان من البالغة والفصاحة ما جيعله يعلو على كالم البشر. 

آَن    ِ   غَْيِ   ِعندِ   ِمنْ   ََكنَ   َولَوْ   "َأفًََل يََتَدبَُّروَن الُْقْرأ  .  305“ كثًيا    اْخِتًَلفًا   ِفيهِ   لََوَجُدوا   اَّللَّ

اُه    َ َُ ن    " َأْم يَُقولُوَن افْ
ِ
ِ ا ن ُدوِن اَّللَّ َتَطْعُُت م ِ ََيٍت َواْدُعوا َمِن اس ْ َ َُ ثِْلِ ُمْف قُْل فَأْتُوا ِبَعْشِ ُسَوٍر م ِ

 . 306ُكنُُتْ َصاِدِقَي " 

َِّبُعوَن َأْهَواَءُُهْ    ََّما يَت َتِجيُبوا َِلَ فَاْعََلْ َأن َّْم يَس ْ ن ل
ِ
نِ مِ   َأَضلُّ   َوَمنْ   "فا ََّبعَ   مَّ َن    ِبَغْيِ   َهَواهُ   ات ُهًدى م ِ

   ِ اِلِمَي"   اَّللَّ َ ََل َُّيِْدي الَْقْوَم الظَّ نَّ اَّللَّ
ِ
 .  307ا

 قال: ما الفرق بني النيب والرسول؟
قلت له: النيب من أروحي إليه ومل يأت  برسالة أو منهج جديد، وأما الرسول  

والتوراة، اإلجنيل، القر ن، صحف فيبعثه اهلل مبنهج وشريعة تناس  قومه،  
 إبراهيم، الزبور(. 

 ؟قال: هل اإلمام يف اإلسالم مثل القسيس يف النصرانية
قلت له: كلمة إمام تعين من تقدم قومه بالصريريريريريريريريالة أو برعاية شريريريريريريريريؤوهنم وقياد م، 
وهي ليسريريريريريريريريريريريريريت رتبة دينية حمصريريريريريريريريريريريريريورة يف أشريريريريريريريريريريريريريخاص معينني، وال يوجد طبقية يف 

ألوىل بإمامة الصريريريريريالة هو اسريريريريريية كأسريريريريرينان املشريريريريري ، وااإلسريريريريريالم، والناس كلهم سريريريريريو 
ومهمريا   ا والعريارف مبريا يلزم معرفتريه من األحكريام املتعلقرية بريالصريريريريريريريريريريريريريريالة،األكثر حفظريً 

حصريريل اإلمام على احرتام من املسريريلمني فإنه يف كل احلاالت ال يسريريمع العرتاف 
 وال يوفر الذنوب كما هو احلال عند القسيس.

 اإلسالمي والفلسفة؟قال: ما الفرق بني الفكر 
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هو  موعرية العلوم واملعريارف القريائمرية على أسريريريريريريريريريريريريريريس الفكر اإلسريريريريريريريريريريريريريريالمي    قلريت لريه:
 ا  ذه الضواب  فهو فكر غري إسالمي.وضواب  إسالمية، وإذا كان  الفً 

والفلسريريريريريريريريريفة يف األصريريريريريريريريريل هي البح  عن احلكمة، وعرفها سريريريريريريريريريقران بأهنا البح  
وهي هبذا املعىن أمر حسريريرين، ولكن   العقلي عن حقائق األشريريريياء املؤدية إىل اخلري،

واقع الفلسريريريريريريريريريريريريريريفريرية هو اخلوض يف علم الكالم، وحتكيم العقريريل يف العقريريائريريد ومنهريريا 
اإل يريريريات والنبوات والويبيريريريات وغريهريريريا دون التصريريريريريريريريريريريريريريريريديق بريريريالوحي، وهريريريذا ينريريرياقض 

 بديهيات العقيدة.
 والفيلسوف؟ رسولقال: ما الفرق بني ال

مصريدرها اهلل، والفيلسريوف يعتمد على عقله إن معرفة احلقائق القصريوى  قلت له:  
ومنطقه يف اسريريريريريتنبان احلقائق، وإدخال مفاهيم فلسريريريريريفية فيها، ويتراهل حمدودية 
تفكريه كبشريريريريريريريريريريريرير. أما الرسريريريريريريريريريريريريول فتأتيه احلقائق من عند اهلل عن طريق الوحي. وال 
مقارنة بني الرسريريريريريريول والفيلسريريريريريريوف، فعلى الفيلسريريريريريريوف أن يتبع الرسريريريريريريل وليس على 

ع الفيلسريريريوف، فالرسريريريول مبعوث والفيلسريريريوف مبعوث إليه، والوحي الرسريريريل أن تتب
 حاكم والعقل حمكوم عليه.
 قال: وما هو الشرع اجلديد؟

 قلت له: هو: التشريع الذي حيوي شيً ا جديًدا، مل يكن يف التشريع السابق.
 

َِم عَلَْيُُكْ    ي ُحر  ِ لَّ لَُُك بَْعَر اذلَّ ا بَْيَ ُيََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوِْلُحُِ قًا ل ِمَُ ِ د  َُُ آُيَةٍ   َوِجْئُتُُك   "َوُمصُُُ أ ب ُُِكْ م ِ   بُِ ن رَّ

َ َوَأِطيُعونِ  َُّقوا اَّللَّ  . 308" فَات
 

 قال: الكون هو املصدر الوحيد للمعرفة وال مكان للوحي.
 ، الكون والوحي، أي َخل ق اهلل ووحي اهلل.مًعاقلت له: بل كالمها 
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فمصادر العلم عند املسلم هي الكون والوحي، ووسائله هي احلس والعقل، وأما 
 املنهج فيختلف باختالف نوع العلم ونوع املصدر.

 

ُ الَْخلَْق ُُثَّ يُِعيُدُه    يم )  "َأَولَْم يََرْوا َكْيَف يُْبِدُئ اَّللَّ ُُِ ِ يَسُُ ِِلَ عَََل اَّللَّ نَّ َذَٰ
ِ
ُيوا يِف   ( 19ا ُُِ قُْل سُُ

أََة    اْْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف بََدَأ الَْخلَْق    ُُْ َّشُُ ُل الن ُُِ ُ يُنشُُ ٍء قَدِ      اْلآخرة ُُثَّ اَّللَّ َ عَََلٰ ُك ِ ََشْ نَّ اَّللَّ
ِ
يرم ا

"309. 
 

 ؟ة وعقالنية االعتقادقال: وما رأي اإلسالم يف نظرية املعرف
قلت له: إذا كنت تقصريريريريريريريريريريريريد بنظرية املعرفة بأنه القول املطابق للواقع فهذا ما جاء 

 به اإلسالم. 
كريريان بعض العرب يعتقريريدون أن الرجريريل الريريذكي لريريه قلبريريان، وكريريان الواحريريد منهم إذا 

كأمي، وكان الواحد منهم يتبىن ابن غريه وينسريريبه غضريري  من زوجته قال  ا أنت  
فَحكم اهلل تعرياىل على   ،إىل نفسريريريريريريريريريريريريريريه كأنه ولده، كمريا يفعريل النرياس اآلن يف الورب

 كل هذه الدعاوى بأهنا  رد كالم لساين وأهنا  الفة للحق. 
ِه    ن قَلَْبْيِ يِف َجْوفُِ ٍل م ِ ُ ِلَرجُُ َل اَّللَّ ا َجعَُ اِتُُكْ     "مَُّ هَُ اِهُروَن ِمَْنُنَّ ُأمَّ ِ  تُُظَ َل َأْزَواَجُُكُ الًلَّ ا َجعَُ  َومَُ

ِلُُكْ  َجَعَل َأْدِعَياَءُُكْ َأبْنَاَءُُكْ   َوَما ُ    ِبأَفَْواِهُُكْ  قَْولُُُك  َذَٰ ِبيلَ  َُّيِْدي َوُهوَ  الَْحقَّ  يَُقولُ  َواَّللَّ  . 310" السَّ

َه ُهَو الْحَ   " ِِلَ ِبأَنَّ اللَـّ َه ُهَو الَْعِِلُّ اْلَكِبُي" َذَٰ  . 311قُّ َوَأنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ُهَو الَْباِطُل َوَأنَّ اللَـّ

لم احلقيقي املطريابق للواقع، وهريذا هو الفرق بني احلق والبرياطريل، فرياحلق يعكس الع  
 وأما الباطل فهو وهم.

 .  اإلنسان والدة القر ن الكرمي يؤكد على إمكانية اكتساب الع لم بعد 
ْمَع َواْْلَبَْصاَر َواْْلَفْ  هَاِتُُكْ ََل تَْعلَُموَن َشيْئًا َوَجَعَل لَُُكُ السَّ ن بُُطوِن ُأمَّ ُ َأْخَرَجُُك م ِ   لََعلَُُّكْ   ِئَدَة   "َواَّللَّ

 .  312"  تَْشُكُرونَ 
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هي مصريريريدر املدخالت، ويقوم و   ،واحلواس كالسريريريمع والبصريريرير مرتبطة كلها بالدماب
، فتنتج الفكرة اليت ترتب  التعقريل(عمليرية والعقريل بعمليرية تفكيريك هريذه املريدخالت 

، والعقل هو الذي حيول املادة إىل سريريريريريريريلوك مرعنيَّ   اإلنسريريريريريريريان  بالشريريريريريريريعور الذي يدفع
العقل  ويعرض  ،اآلتية عن طريق احلواس إىل أشريريريريريريريريياء  ا معىن بالنسريريريريريريريريبة لإلنسريريريريريريريريان

ويقوم بدوره   األفكار واخلواطر واليت بضوئها تنفعل له عضلة القل ،على القل   
وميكن تشريريبيه ذلك ببطارية موجودة يف جوف الدماب ومربوطة بالتصريريديق عليها.  

بسريريريريريلك عصريريريريرييب مبصريريريريريباح موجود يف عضريريريريريلة القل ، فاملصريريريريريباح يضريريريريرييء من هذه 
  :يف الدماب، ولذلك نرى يف القر ن الكرمي قول اهلل تعاىلاليت البطارية 

َا " َّنَّ
ِ
ِكن اْْلَبَْصارُ  تَْعَمى ََل  فَا َُٰ َ َِّت  الُْقلُوُب  تَْعَمى َول ُدورِ  يِف  ال  .313" الصُّ

يرطفأ نور القل  الذي يف الصريريريريريريريريريريريريدر، وهو   اإلنسريريريريريريريريريريريريان  أي أن الضريريريريريريريريريريريريالل يف عقل
 من أفكار ضالة. اإلنسان انعكاس ما يف باطن
 ا بالعقل هو السمع.وأكثر احلواس ارتباطً 

 يسمع:  اإلنسان 
 ا ل شياء الطبيعية كالرعد والريح والطيور.أصواتً  -
الكالم، وهو أصريريريريريريريريريريريريريريوات تريدل على معرياين، ويسريريريريريريريريريريريريريريتعمريل القر ن الكرمي  -

 هبذا املعىن. غالًباالسمع 
أما الذي ال يعقل الكالم وال يسريريريريريريريريريريريريريتفيد منه فإن القر ن يشريريريريريريريريريريريريريبهه بالدابة اليت ال 

 تسمع من الكالم إال األصوات. 
 

ُُهْ يَْسَمُعوَن َأْو يَْعِقلُوَن   َسُب َأنَّ َأْكََثَ نَْعاِم   "َأْم ََتْ َلَّ ََكْْلَ
ِ
ْن ُُهْ ا

ِ
 .314بَْل ُُهْ َأَضلُّ َسِبيًًل" ا
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َداًء    اًء َونُِ َلَّ ُدعَُ
ِ
َمُع ا ُُْ ا ََل يَسُُُ ي يَْنِعُق ِبمَُ ِ ِل اذلَّ يَن َكَفُروا ََكَثَُ ِ ُل اذلَّ يم فَهُْم ََل  "َوَمثَُ ُمٌّ بُُْكم مُعْ

 . 315يَْعِقلُوَن"

وأمريريا الكالم فمنريريه مريريا هو حق ومنريريه مريريا هو بريرياطريريل، وال سريريريريريريريريريريريريريريبيريريل إىل معرفريرية ذلريك 
ا ر أواًل ما إذا كان الكالم متناقضريريً باحلس وحده، فالبد أن ينضريريم إليه العقل فيقر 

 ا حكم ببطالنه. ا، فإذا وجده متناقضً أم متسقً 
ا على ا، لكن عقله يأيت مفطورً خيرج من بطن أمه ال يعلم شريريريريي ً   اإلنسريريريريان  ومع أن
 التوحيد.

 فنقرأ يف حدي  النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
  .316ينَصانه أ و ميجسانه""ك مولود يودل عَل الفطرة  فأ بواه ُّيودانه أ و 

 نفهم هنا أن:
يولد ويف عقله بذرة التوحيد، أي اإلقرار بأنه ال إله يستحق   اإلنسان   -

 .أن يرعبد إال اإلله اخلالق الواحد
يولد بفطرة ال يناسبها إال احلقائق واألحكام اليت جاء هبا   اإلنسان   -

 اإلسالم كمعتقد وسلوك. 
يِن َحِنيًفا    ِ ِ   ِفْطَرَت   "فَأَِقْم َوْْجََك ِلِل  َّ   اَّللَّ ِ     ِلَخلْقِ   تَْبِديلَ   ََل   ِت فََطَر النَّاَس عَلَْْيَا   ال ِِلَ   اَّللَّ ينُ   َذَٰ ِ   ادل 

 ُ ِكنَّ   الَْقي ِ َُٰ َ  .  317"   يَْعلَُمونَ   ََل   النَّاِس   َأْكََثَ   َول

 هلل.   بًدااا ع النفسية إال إذا كان مسلمً ولذلك فإنه ال يشعر بالطمأنينة والراحة 
   ِ آَمنُوا َوتَْطَمِِئُّ قُلُوُِبُم ِبِذْكِر اَّللَّ يَن أ ِ ِ   ِبِذْكرِ   َأََل   "اذلَّ  .   318"  لُوُب الْقُ   تَْطَمِِئُّ   اَّللَّ

 ا للرمال والفن والثقافة يف اإلسالم؟  قال: هل احلقيقة نقيضً 
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  والذوق اجلمايل املرهف وخترياط  فطرة "احلقيقة" يف اإلسالم صيوت لتتوافق 
 . اآلخرة، وتشري إىل ما تتحقق به سعادته يف الدنيا و اإلنسان

 

ِ َرب ِ الَْعالَِميَ    نَّ َصًَلِت َونُُسيِك َوَمْحَياَي َوَمَماِت َّلِلَّ
ِ
ِِلَ  ََل رَشِيَك ََلُ    "قُْل ا ُل  َأ  َوَأَّنَ  ُأِمْرُت  َوِبَذَٰ وَّ

 . 319الُْمْسِلِمَي " 
 

إن النص القر ين الكرمي يقرن الظواهر اجلمالية كلها بضريريرورة شريريكر خالقها، كما أن 
الشريريريريريريريريف بينت أن املسريريريريريريريلم مطال  بإظهار نعم اهلل عليه بالزينة نصريريريريريريريوص احلدي   

 .الظاهرة والباطنة، واعتربت ذلك من شكر اهلل وحمبته
 صلى اهلل عليه وسلم قال: اهلل رسول 

 َِ  .320امل"اجلَ  بُّ َيُ  يلم "ا ن هللا 

الزينة واجلمال هنا يأخذ مشريريروعيته من تعاليم اإلسريريالم اليت حتض املسريريلم على أخذ  
من التطهر للصريريريريريريريريالة واالهتمام  مال املظهر   بدايةً   يف كل تفاصريريريريريريريرييل حياته اليومية،

ا  ماليات التواصريريريريريريل والتخاط ، والتوجيهات واملريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريلبس واملسريريريريريريكن واملرك ، مرورً 
الريريريريريمرتبطة باملبالوة يف التزين يف العالقات الزوجية، وهي عالقة حييطها اإلسالم هبالة 

اجلمريريريريريريريريريريريريريالية التريريريريريريريريريريريريريي ال توفل تفاصيل الكلمة اجلميلة، والنظرة احلانية، من التوصيات  
باآلداب املختلفرية لقضريريريريريريريريريريريريريرياء احلاجة والسريريريريريريريريريريريريريريواك والتطيري  وانتقرياء اجلميريل من   وانتهرياءً 

الثياب، وهي تربية مجالية موجهة وقاصريريريريريريريريدة،  دف إىل تشريريريريريريريريكيل السريريريريريريريريلوك اجلمايل 
ا ، صريريريريريريريريريريريريرييامً وابتهاالً   عاءً ا، د ا وسريريريريريريريريريريريريريرودً للمسريريريريريريريريريريريريريلم، ويترلى يف إبداعه اليومي، ركوعً 

 ا.ومعمارً  ا، بناءً ونقشً  ا، رمساً وتأليفً  ، كتابةً رًداو 
مشريكلة غربية وليسريت  هي عبارة عنيف الواقع مشريكلة تناقض الدين مع اجلمال  

فإن تزعزع القيم الدينية يف الورب واملوقف السيء الذي وقفه املفكرون إسالمية،  
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التصريريريريورات الكنسريريريريية وتارخيها قد سريريريرياعد على حماولة واألدباء والفنانون عامة من  
إقصريريريائها عن احلياة والفكر والفن بصريريريفة عامة، كما حدث بينها وبني السريريريياسريريرية 

 لم.والع  
إىل إنسريانيته،   اإلنسريان  إن العالريريريريريريريريريريريريريريريم اليوم يف أمس  احلاجة إىل إنتاجات مجالية تررجع

وحتقق له السعادة اليت افتقدها يف غمرة انشواالته املادية، وعدم قدرته على املواءمة 
بني متطلبات الروح وحاجات اجلسريريريد، بعد أن تبلدت أحاسريريرييسريريريه وصريريريار يسريريريتهلك 
 كل ما تلفظه وسريائل اإلعالم من مواد، واليت تصريل بيوتنا اليوم، واليت ضرييقت وعي

 للشاشة الصورية يف البيت.  اوجعلته أسريً  اإلنسان
يقول "برجينسكي" مستشار األمن القومي األمريكي السابق يف كتابه "االهنيار": 
"حنن أصبحنا  تمع إباحة االستباحة؛ الفرد لدينا استباح كل شيء، ولريريريريريريريريريريريريم يعد 
يف قاموسريريريريه كلمة حرام أو حمرم؛ وهبذا ال تسريريريريتقيم حضريريريريارة وال تسريريريريتمر، السريريريريفينة 

ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريملريريك أحريريد إنقريرياذهريريا، وإنقريرياذهريريا مرهون بريريالعودة إىل الريريدين كلهريريا تورق وال ي
 واألخالق".

 : الفن واجلمال مها مصدر الثقافة. الزائر  قال
 قلت له: الثقافة هي اليت تنتج الفن واجلمال ال العكس. 

 "ويلس" عالريم األثنوجرافيا الثقافية يقريول:  
و إلواؤها كلية، فمن " إن احلدود بني الفنون وغري الفنون جي  أن يعريريريرياد رمسريريريريها أ

الضريريروري أال يركتفى بنقد وجهة النظر القائلة بأن املسامهة يف الفن تنتج الثقافة، 
بريريل جيريري  علينريريا اإلعالن عن أن الثقريريافريرية هي اليت تقوم فعليريريلا بريريإنتريرياج الفن وليس 

 .العكس "



 

 
 
 

252 

مت الفلسريريريريريفات املختلفة منذ القدم تصريريريريريورا ا يف الفن واجلمال، فراءت لقد قدَّ 
 :كما نرى يف األمثلة التالية  هذه التصورات مضطربة متناقضة

إىل املثريريريل اخلريريريالريريريد وهو من بقريريريايريريريا ذكريريريريات اجلمريريريال يررجع  "أفالطون" -
 الروح، ويفس ر ذلك بنظرية احملاكاة. 

نقض نظرية احملاكاة وعامل املثل واهتم بالواقع، وكان اجلمال   "أرسريريطو" -
 عنده تناسق التكوين.

 اجلمال باحلس والشعور. رب  "بو ارتن"  -
 عترب الفن غاية يف ذاته. ا"كان "  -
ا إال إذا كان ال فائدة له ال وجود لشريريريريريريريرييء مجيل حقً أنه    يرى"جوتييه"   -

 وكل  ما هو نافع فهو قبيح. 
 الفن هو حترير الذات.  أنيرى  "فيخته" -
اجلمال هو يف التأمل اخلالص   أنيرى  "  شريريوبنهاور"الفيلسريريوف األملاين   -

 .  321 اإلنسان ا دون أن  زج به إرادتنا، فألوى إرادةروحيً 
 أما األدب والفن يف اإلسالم هو األدب امللتزم التزام صدق ويقني والتزام لوة ودين،

 املتعة احلالل اليت ريوهو تعبري عن قضريريريية أو موضريريريوع بوسريريرييلة طاهرة مباحة، وتوف
على الوفرياء بعهريده مع اهلل  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريان أحلهريا اهلل لعبرياده واألمن واألمريان، وليعني

وقريد   سريريريريريريريريريريريريريريبحريانريه وتعرياىل: عبريادًة وأمريانريًة وخالفريًة وعمريارًة ل رض برياإلميريان والتوحيريد.
مل حيدث مثلها يف التاريع البشريريريريري، فقد  جًدانقل اإلسريريريريالم األدب نقلة واسريريريريعة  

نقريل اللورية العربيرية من كوهنريا لورية شريريريريريريريريريريريريريريعري  واحريد إىل كوهنريا لورية النبوة اخلريامترية، ولورية 
 العبادة لكل مسلم أبد الدهر، عبادة وطاعة هلل على امتداد األرض والزمان.
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 بالعبودية، وحتقق اجلمالية اإلسالمية يف تبليغ رسالة التوحيد إىل العالريم، إفرادا هلل
 .وتنريزيها له عن الشركاء واألنداد

َِّن ِمَن الُْمْسِلِمَي" " ن
ِ
َل َصاِلًحا َوقَاَل ا ِ َومَعِ َل اَّللَّ

ِ
ن َدعَا ا مَّ  . 322َوَمْن َأْحَسُن قَْوًَل م ِ

 اإلنسريريريريريريريريريريريريريان  اليت فطره اهلل عليها، مث يف نفس  اإلنسريريريريريريريريريريريريريان  ويترلى اجلمال يف فطرة
 مجيل، سريريراح    مجيل، صريريفح    املؤمن وخرلرقه، مث يف عمله، مث يف كلمته وبيانه: صريريرب  

مجيريل، وغري ذلريك، هكريذا ميتريد اجلمريال يف تصريريريريريريريريريريريريريريور املؤمن حىت إنريه  مجيريل، هرر  
يعيش اجلمال احلق يف أمره كله، على قدر إميانه واتصريريريريريرياله بالكون وإدراك مجاله، 

 .323واتصاله خبالق الكون
 

نسُان   َخلَْقنَالََقْد  " ِن تَْقِوميٍ   اَل  اِفِليَ  ( 4)  يِف َأْحسَُ َفَل سَُ لُوا  ( 5) ُُثَّ َرَدْدََّنُه َأسُْ آَمنُوا َومَعِ يَن أ ِ َلَّ اذلَّ
ِ
ا

اِلَحاِت فَلَهُْم َأْجرم غَْيُ َمْمُنونٍ   .324" الصَّ

ا" اَم َخلََقهَُ أَُْكُونَ  َواْْلَنُْعَ ا تَُ َ اِفُع َوِمَنُْ ا ِدْفءم َوَمنَُ الم ِحَي تُرَُِيوَن َوِحَي  ( 5) لَُُكْ ِفْيَُ َ َُِ ا  َولَُُكْ ِفْيَُ

ُحونَ   .325" تَِْسَ

َحاِب   " ُُبَا َجاِمَدًة َوِِهَ تَُمرُّ َمرَّ الُسَّ ُس َ ْنعَ   َوتََرى الِْجَباَل ََتْ ِ   ُصُ ي  اَّللَّ ِ ٍء  َأتْقَ   اذلَّ َّ   َن ُكَّ ََشْ ن
ِ
ُه َخِبيم ا

 .326" ِبَما تَْفَعلُوَن 

 ا عن أصوات القردة؟ كما يقول العلماء تطورً    تنشأاللوة؟ أملقال: وكيف نشأت 
اللوة  لقد ثبت أن َملَكة:  327أجبته مبا قرأته يوًما وأعربينأضريريريريريريريريريريريحكين سريريريريريريريريريريريؤاله و 

مرب ة فطريًا وجينًيا( يف بنية أدموتنا، وأن لوات العامل مجيعها تشريريريريريريريريريريريريرتك يف نفس 
 القواعد اليت حتكمها.

 
 (.33)فصلت: 322
 اْل دب اَل سًليم يف موضوعاته ومصطلحاته. عدَّنن بن عِل رضا بن محمد النحوي. 323
 (.6ُ 4)التي:  324
 (.6-5)النحل:  325
 (.88)المنل: 326
 .2013طبعة اْل زهر نومفُب/ ديسمُب   وُه اَل حلاد. دكتور معرو رشيف. كتابف من بتَص مقتبس  327
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َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتًَلُف َألِْسنَِتُُكْ َوَألَْواِنُُكْ    آََيِتِه َخلُْق السَّ ِِلَ َْلآََيٍت    "َوِمْن أ نَّ يِف َذَٰ
ِ
ا

 . 328ل ِلَْعاِلِمَي" 
 لقد ذكر القر ن الكرمي أن اهلل سبحانه تعاىل علم  دم األمساء كلها. 

 

ن كُ 
ِ
ُؤََلِء ا َُٰ اِء َه اَء َُكَّهَا ُُثَّ َعَرَضهُْم عَََل الَْمًَلئَِكِة فََقاَل َأنِبئُوِن ِبأَْْسَ آَدَم اْْلَْْسَ َ أ نُُتْ َصاِدِقَي  "َوعََلَّ

 "329  . 

كاملاء  ا  ديً ما  شيً ا ا، سواء كان  وتعليم  دم األمساء يعىن أنه تعلم أن لكل شيء امسً 
ا كاحلرية والسعادة،   ردً  غري مادي كاألمل والضوء، أو معىنً  شيً ا والسماء، أو 

ية  اإلنسان والقدرة على الرتميز من أرقى املَلكات العقلية  . وهذا ما يرسمى بالرتميز
وغريه من   اإلنسان  ارسها سواه، وترعترب أحد الفروق اجلوهرية بنيالىت ال مي
 .الكائنات

 

ََّمُه الَْبَياَن "   ( 3)   اَل نسان   َخلََق  "   .  330عَل
يف ذلك الرموز    اإلنسان  ا لقواعد، ويستعملوالبيان هو صياغة األفكار بتعقل وتبعً 

 .الىت أطلقها على األشياء، كما يستعمل قواعد اللوة املرب ة يف عقله 
ثَْل َما   َُّه لََحقٌّ م ِ ن

ِ
َماِء َواْْلَْرِض ا  .   331َأنَُُّكْ تَنِطُقوَن" "فََوَرب ِ السَّ

والنطق هو املرحلة التالية يف اللوة املنطوقة، ويقوم هبا جهاز النطق واحلنررة  
   .والبلعوم والفم( واملراكز املخية املسؤولة عن عمل هذا اجلهاز

وال يكون  ذه املنظومة فائدة وقيمة بدون مرستقب ل  ذه املعلومات املنطوقة،  
 لنا السمع.  لذلك خلق اهلل تعاىل  

ْمَع َواْْلَبَْصاَر َواْْلَفِْئَدَة    ي َأنَشأَُُكْ َوَجَعَل لَُُكُ السَّ ِ ا   قَِليًًل   "قُْل ُهَو اذلَّ  . 332"   تَْشُكُرونَ   مَّ

 
 (.22)الروم:  328
 (.31)البقرة : 329
 (.3:4)الرَحن  330
 (.23)اذلارَيت: 331
 (.32)املكل: 332
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 ما يسمعه ويفهمه.   اإلنسان ية بأن يعق لاإلنسان وتكتمل منظومة اللوة 
ِِلَ   .. . "  ُل اْْلآََيِت ِلَقْوٍم يَْعِقلُوَن"   َكَذَٰ ِ  .  333نَُفص 

وقد توصريريريريريريريريريريريريريل الط  احلدي  إىل أنواع من اخللل الذي ميكن أن يصريريريريريريريريريريريريريي  هذه 
املنظومة، فمن إنسريريريان ال يعقل ما يسريريريمعه، إىل  خر غري قادر على السريريريمع، إىل 
ثال  غري قادر على النطق، و خر ال يسريريريريريريريريتطيع صريريريريريريريريياغة أفكاره، إىل أخري ينظر 

 .االشيء وال جيد له يف عقله امسً إىل 
 : وما رأيكم مبفهوم نسريريريريريريريريبية الزمن الذي توصريريريريريريريريل إليه  ينشريريريريريريريريتاين عندما قال:قال

"ليس لنريا أن نتحريدث عن الزمريان دون املكريان، وال عن املكريان دون الزمريان، ومريا 
دام كل شريريرييء يتحرك فال بد أن حيمل زمنه، وكلما حترك الشريريرييء أسريريريرع فإن زمنه 

 ؟"سينكمش بالنسبة ملا حوله من أزمنة مرتبطة حبركات أخرى أبطأ منه
طوله    يوًمان هناك  قد أشار القر ن الكرمي إىل نسبية الزمن، وذكر أقلت له: 

 يبلغ طوله  سني ألف سنة.   يوًما ألف سنة، و 
مَّ  نٍَة م ِ لَْيِه يِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَداُرُه َألَْف س َ

ِ
َل اْْلَْرِض ُُثَّ يَْعُرُج ا

ِ
َماِء ا ونَ "يَُدب ُِر اْْلَْمَر ِمَن السَّ "   ا تَُعدُّ

334 . 
 

وُح   نٍَة" " تَْعُرُج الَْمًَلئَِكُة َوالرُّ ِسَي َألَْف س َ لَْيِه يِف يَْوٍم ََكَن ِمْقَداُرُه ََخْ
ِ
 . 335ا

ينشريريريتاين ليسريريريت له حقيقة منفردة وقائمة بذا ا، وإ ا هو من  والزمن كما يقول  
رلت فيه احلوادث  خواص املادة، ولذلك فالكون أشريريريريريريريريريريريريبه ما يكون بكتاب سريريريريريريريريريريريرير

وكل ما يتلفظ   بدقة، حبي  إن كل حركة أو فعل أو قول مسرل يف هذا الكون،

 
 (.28)الروم:  333
 (.5)السجدة: 334
 (.4)املعارج: 335
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ا، وهذا ما ذركر بدقة عريبة من يوم والدته وحىت وفاته يبقى حمفوظً   اإلنسريريريريريريريان  به
 يف القر ن الكرمي.

يِْه َرِقيبم َعِتيدم "  َلَّ دَلَ
ِ
ا يَلِْف ُ ِمن قَْوٍل ا  . 336" مَّ

 داللة أخرى على تطرق القر ن الكرمي ملفهوم نسبية الزمن.  أيًضا ولدينا 

ِنَي َواْزَداُدوا تِْسًعا  "  ُه َأْعََلُ ِبَما   ( 25)  َولَِبثُوا يِف َكهِْفهِْم ثًََلَث ِمائٍَة س ِ غَْيُب    ََلُ  لَِبثُوا قُِل اللَـّ

َماَواِت   عْ ِبِه    َأبَِْصْ  َواْْلَْرِض السَّ ن ُدوِنهِ   َما  َوَأْْسِ ِه َأَحًدا "   لَهُم ِم   .   337ِمن َوِلٍ  َوََل يُْشُِك يِف ُحَْكِ

 .ا سنة وازدادوا تسعً  300لبثوا  أصحاب الكهف   وقد ذكر اهلل تعاىل هنا أن
وقريريد سريريريريريريريريريريريريريريبق القر ن كريريل علوم الفلريريك حينمريريا قريريدر الفرتة اليت لبثهريريا أهريريل الكهف 

 بثالمث ة سنة، واليت تعدل يف الوقت 
    365,  25×    300سريريريريرينة مشسريريريريريية     300، مبعىن أن كل  عام  309نفسريريريريريه  

 .يوًما 109575
 .يوًما 106311    354  , 37×  300سنة قمرية   300

 .سنوات  9  يوًما 3264   106311- 109575 :الفرق بني التقوميني 
 سنوات.   9سنة ميالدية بفرق  300عام قمري يقابلها  309أي أن 

 هنا:  أيًضاو 
  109575( تعادل على عطارد   يوم109575وعلى األرض  ا عامً  300إن 
 .سنة 1245    ا(أرضيً   يوًما 88وسنة عطارد   88 ÷

 

 .سنة   451    243÷109575على الزهرة   
 

 
 

 
 (.18)ق: 336
 (.26 -25)الكهف:  337
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أما القيمة احلقيقية فال توجد إال عند من أحان    ا،الزمن نسبيً وهكذا يظل 
   بالزمان واملكان وهو اهلل تعاىل.

ُه َأْعََلُ ِبَما لَِبثُوا  َماَواِت َواْْلَْرِض  " قُِل اللَـّ  . 338"   ََلُ غَْيُب السَّ
 .أيًضاويتطرق القر ن الكرمي إىل نسبية احلياة الدنيا 

 

ِنيَ  ِ ُُ َدَد سُُُ اَل َُكْ لَِبُتُُْتْ يِف اْْلَْرِض عَُُ َُُ أَِل  ( 112) "ق ُُْ اسُُُُ ا َأْو بَْعَر يَْوٍم فَُُ ا يَْومًُُ َُُ الُوا لَِبُتْن َُُ ق

ينَ  َلَّ  (113) الَْعاِد 
ِ
َِّبُتُُْتْ ا ن ل

ِ
َّوْ  قَِليًًل قَاَل ا  . 339"تَْعلَُمونَ َأنَُُّكْ ُكنُُتْ  ل

 

اعَُة يُْقِسُم الُْمْجرُِموَن َما لَِبثُوا غَْيَ َساعَةٍ  ِِلَ ََكنُوا يُْؤفَُكوَن "   "َويَْوَم تَُقوُم السَّ  . 340َكَذَٰ
 

اَها يًَّة َأْو ُُضَ َلَّ َعش ِ
ِ
ُْم يَْوَم يََرْوََّنَا لَْم يَلَْبثُوا ا  .341"  "ََكََّنَّ

قريال بعريدهريا: يقول كثري من العلمرياء إن كريل عصريريريريريريريريريريريريريرير ينبوي أن يكتري  الترياريع من 
وجهة نظره؛ ألن تقدير كل عصريريريرير ملا هو مهم وذو معىن بالنسريريريريبة له خيتلف عن 
تقدير العصريريريريريرير اآلخر، فكل عصريريريريريرير حياول أن يرى املاضريريريريريريي من خالل اهتماماته 

 .أيًضاواألفكار السائدة فيه، فالتاريع نسيب 
ال ينفي أن ل حداث حقيقة واحدة شريري نا أم أبينا،   هصريريحيح ولكن هذاقلت له:  

وتأريع البشريريريرير املعرَّض للتشريريريريويه وعدم الدقة ل حداث والقائم على األهواء ليس 
 ا ومستقباًل. ا وحاضرً كتأريع رب العاملني  ا، والذي هو غاية الدقة ماضيً 

 

ومُ "   َيْغِلُبوَن   ( 2)  غُِلَبِت الرُّ ْم ُس َ ن بَْعِد غَلَُِبِ ِ اْْلَْمُر   يِف (  3)يِف َأْدَِن اْْل رض َوُُه م ِ ِنَي َّلِلَّ عِ ُس ِ ِبُضْ

ٍذ يَْفَرُح الُْمْؤِمنُون   ُد َويَْوَمئُِ ُل َوِمن بَعُْ ِ (  4)ِمن قَبُْ ُُْ ِ   ِبنََصُُُ ُ  اَّللَّ ُُُ اءُ  َمن يَنَصُُُ َُُ َوُهَو الَْعزِيُز  يَشُُُ

ِحُي"  . 342الرَّ

 
 (.26)الكهف:  338
 (.114- 112)املؤمنون:  339
 (.55)الروم:  340
 (.46)النازعات:  341
 (.5-2)الروم:  342
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عن هزميرية البيزنطيني على أيريدي الفرس يف معركرية أنطرياكيريا، تتحريدث هريذه اآليريات  
ا للمسلمني أن تنقل  ا زمية يف بضع سنني إىل انتصار للبيزنطيني، وقد كان وعدً 

عدون من أتباع ا للمسريريلمني، ألهنم كانوا نصريريارى وير ا مهمً وقد كان انتصريريارهم أمرً 
وقد   .الديانة الزرادشريريريريتية وهي ديانة وثنيةعد الفرس من أتباع  دين مساوي، بينما ير 

دارت املعركريريريرية يف املنطقريريريرية احمليطريريريرية بريريريريالبحر امليريريريريت، ويف أخريريريريدود وادي األردن(، 
ا من خالل األقمار واحلقيقة املثرية لالهتمام لوري املسريريريلمني واليت اكتشريريريفت مؤخرً 

ا ارتفاعً   الصريريريناعية والتكنولوجيا احلديثة أن املنطقة احمليطة بالبحر امليت هي األقل
على األرض، وهريذه معرزة قر نيرية، فلم تكن هريذه احلقيقرية معروفرية أو متوقعرية  م 
يف القرن السريريريريريريريابع، حي  مل تكن األقمار الصريريريريريريريناعية والتكنولوجيا احلديثة متاحة 

ا ا إ يً يف هريذا الوقريت، التفسريريريريريريريريريريريريريريري املمكن الوحيريد هو أن النيب حممريد قريد تلقى وحيريً 
سريريريريريريريريريريريريريرينوات من نزول الوحي هبريذه  7ومبريريدعريه، وبعريريد حوايل من اهلل خريالق الكون 

 اآليات، حتقق وعد اهلل بانتصار الرومان يف القر ن بإعراز.
يف تدوين األحداث يف لوح    أيًضاوقد سبق القر ن الكرمي نظرية نسبية التاريع  

 حمفوظ. 
 

نَساٍن َألَْزْمنَاُه َطائَِرُه يِف ُعُنِقهِ  " 
ِ
رُِج ََلُ يَ  َوُكَّ ا اْقَرْأ ِكَتابََك  (  13)  ْوَم الِْقيَاَمِة ِكَتاًًب يَلَْقاُه َمنُشوًرا َوُُنْ

 .  343َكَفٰى ِبنَْفِسَك الَْيْوَم عَلَْيَك َحِسيبًا " 

 قال: كيف تنظرون ملفهوم التنوير؟ 
قلت له: يقوم املفهوم اإلسريريريريالمي للتنوير على قاعدة راسريريريريخة من اإلميان والعلم، 

بريالعلم الريذي ال مث ،  تنوير القلري ، برياإلميريان برياهلل أوالً و واليت جتمع بني تنوير العقريل  
 ينفصل عن اإلميان. 

 
 (.14-13)اَل رساء:  343
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وقد مت نقل مفهوم التنوير األورويب للمرتمعات اإلسريريريريريريريريريريريالمية كوريها من املفاهيم 
خرى، والتنوير بريرياملفهوم اإلسريريريريريريريريريريريريريريالمي ال يعتمريريد على العقريريل اجملرد غري الوربيريرية األ

املهتدي بنور اإلميان، وبالقدر نفسريريريريه ال ينفع املرء إميانه إن مل يسريريريريتخدم ما وهبه 
اهلل من نعمة العقل يف التفكري والتدبر والتأمل وتصريف األمور على الوجه الذي 

 يف األرض.  حيقق املصلحة العامة اليت تنفع الناس ومتك 
لقد قام املسريريلمون يف القرون الوسريريطى املظلمة بإعادة نور احلضريريارة واملدنية الذي 

حركة   وكانت  كان قد انطفأ يف مجيع بالد الورب والشريريريريريريريريرق حىت القسريريريريريريريريطنطينية. 
التنوير يف أوروبا رد فعل طبيعي على اجلربوت اليت مارسريريريريريته السريريريريريلطات الكنسريريريريريية 

 و وضع مل تعرفه احلضارة اإلسالمية.ية، وهاإلنسان ضد العقل واإلرادة
 

َل النُّوِر   
ِ
اِت ا لُمَُُ َن الظُّ م م ِ رُِْجُ آَمنُوا َُيْ يَن أ ِ ُ َوِلُّ اذلَّ ينَ  "اَّللَّ ِ اُُكُهُُ  َكَفُروا  َواذلَّ اغُوُت  َأْوِليَُُ َُُّ  الط

ِرُجوََّنُم نَ  َُيْ َل  النُّورِ  م ِ
ِ
لَُماِت  ا ِئكَ    الظُّ َُٰ َ اُب  ُأول ونَ  ِفْيَا ُُهْ  النَّاِر   َأحْصَ  . 344" َخادِلُ

 وبريريالتريريأمريريل يف هريريذه اآليريريات القر نيريرية جنريريد أن اإلرادة اإل يريرية هي اليت تتوىل إخراج
من الظلمات، وتلك هي ا داية الربانية لإلنسريريريريريان اليت ال تتم إال بإذن   اإلنسريريريريريان
الذي خيرجه اهلل سريريريبحانه من ظلمات اجلهل والشريريريرك واخلرافة   اإلنسريريريان  اهلل، ألن

 ن. جداإىل نور اإلميان والعلم واملعرفة احلق هو إنسان منور العقل والبصرية والو 
 كرمي بالنور. وكما أن اهلل تعاىل قد أشار إىل القر ن ال

 

" ِبيم ِ نُورم َوِكَتابم مُّ َن اَّللَّ  .345"...قَْد َجاَءُُك م ِ

والقر ن الكرمي والتوراة واإلجنيريل الوري حمرفرية أنز ريا اهلل تعرياىل على رسريريريريريريريريريريريريريريلريه ليخرجوا 
 الناس من الظلمات اىل النور، وبذلك جعل اهلل ا داية مرتبطة بالنور. 

 

 
 (.257)البقرة: 344
 (.15)املائدة:  345
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َّنَّ َأنَزلْنَا التَّْوَراَة 
ِ
..." "ا  .346ِفْيَا ُهًدى َونُورم

 

قًا ل َِما بَْيَ يََديِْه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ل ِ  ِ د  جِنيَل ِفيِه ُهًدى َونُورم َوُمصَُُُ
ِ
آتَيْنَاُه اَْل لُْمتَِّقَي" "...َوأ

347 . 

وينري حياته إال بإذن من   اإلنسريان  قل   يضرييوال هداية بال نور من اهلل، وال نور  
 اهلل.

 

َماَواِت  ُ نُوُر السَّ  . 348..." َواْْلَْرِض   "اَّللَّ

ا يف كل احلاالت، بينما تأتى الظلمات وهنا نالحظ أن النور يأيت يف القر ن مفردً 
 .349، ويف هذا منتهي الدقة يف وصف هذه األحوال ًعامج

 بلنا:هدينهم سُ لن اهدوا فينا والذين 
ا من يل يف يوم إجريريازيت إلخبريرياري أن مالكمريريً  يريريلأذكر أن جريرياءتين مكريرياملريرية من زم

أراد أن يتعرف   -خالل مشرياركته يف مسريابقة دولية يف املالكمة -أمريكا اجلنوبية  
، أبريريًدا على اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم، وهو غري متفرب إال يف يوم اجلمعريرية وال يتكلم اإلجنليزيريرية 

 ويريدون من يتحدث اإلسبانية للحوار معه.
خرجنا   ا يف مكان  عام، وفعالً مقابلته سريريريويً اسريريريتشريريريرت زوجي وقال: أننا نسريريريتطيع  

يوم اجلمعة وقابلناه يف مقهى قري ، برفقة وفد من النادي املسريريتضريرييف له، وكان 
 قد أعلن إسالمه يف هناية اللقاء.

 سألين الشاب من ضمن ما سأل:  
 هل يوجد يف اإلسالم قديسني؟ 

 
 (.44)املائدة:  346
 (.  46)املائدة:  347
 (.35)النور:  348
349 1.1129413-16-11-2001senses/-https://www.albayan.ae/five   التنوير يف اَل سًلم. د. التوجيري.   من مقال    

https://www.albayan.ae/five-senses/2001-11-16-1.1129413
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 قلت له: ال. 
ليس لديكم أناس صاحلني؟ أال تقدسون صحابة الرسول حممد؟ إًذا قال:   

قلت له: حنن حنذو حبذو الصاحلني وصحابة الرسول وحنبهم وحناول أن نكون  
علوا هم، ولكن ال نقدسهم وال جنعل  صاحلني مثلهم، ونعبد اهلل وحده كما ف

ا بيننا وبني اهلل. منهم وسيطً   
اوود ألنين أردعي ديفيد، فهل إذا  قال: أنا مثالً أمحل قالدة عليها جنمة د

أن أخلعها؟  أسلمت عليَّ   
قلت له: بدايًة، النيب داوود عليه السريريريريريريريالم من أنبياء اهلل املكرمني يف القر ن كوريه 
من األنبياء، وقد برأهم اهلل يف القر ن الكرمي من كل التهم اليت نسريريريبت إليهم من 

ذكر القر ن الكرمي لنريا كيف كريانت حتريفريات يف كتري  العهريد القريدمي واجلريديريد. وقريد  
  لوقات اهلل ترسب ح اهلل مع داوود جلمال صوته.

 

آتَيْنَا َداُووَد ِمنَّا فَْضًًل    ِّب   ِجَبالُ   َيَ   "َولََقْد أ ِ  . 350" الَْحِديدَ   َلَُ   َوَألَنَّا   ْيَ   َوالطَّ   َمَعهُ   َأو 

الذين حرفوا دين  فاملسلم ليس لديه مشكلة مع أنبياء اهلل، ولكن املشكلة مع 
 ا.  ا سياسيً اهلل، وجعلوا من هذه النرمة رمزً 
؟ قال: ما الفرق بني الشيعة والسنة   

ا، واملسريريريرييح مل ا مسريريريريلمً ا ولكن كان حنيفً ا وال شريريريرييعيً ا مل يكن سريريريرينيً قلت له: حممدً 
ا وال غريها، كالمها عبد اهلل وحده بال وسريريريريريريريي ، فلم يعبد املسريريريريريريرييح يكن كاثوليكيً 

 . ابنته وال ابنته وال زوج نفسهحممد  عبدي كذلك ملو ، نفسه ومل يعبد أمه
 ،وعندما أشاع قوم يف املدينة املنورة أن الشمس انكسفت ملوت إبراهيم ابن النيب 

رسريريريريالة لكل من   كانت مبثابةخط  هبم النيب صريريريريلى اهلل عليه وسريريريريلم وقال عبارة  
 

 (.10)س بأ :  350
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صريى عن كسريوف الشريمس حىت يومنا هذا. قال بكل وضريوح  يتبىن خرافات ال حتر
 ا: أربعة عشر قرنً أكثر من وبيان قبل 

نَّ  َُُّ   "ا  آيتانِ مَ والقَ   مَس الشُ آَيِت مِ   ر أ َُُ هللا  َل َُي   ن أ  وَل حلِ   أ حدْ   وِت ملِ   فانِ سُ
ِ
   ذِْل ذا رأ يُُت ياته  فا

 .351ًلة"كر هللا والصَّ عوا ا ل ذِ فافزَ 

عن الدين الصريريريحيح أو   اتاحنرافرق كثرية بسريريريب  مشريريرياكل سريريريياسريريريية أو  وظهور ف  
، ويف الصريريريريحيح الواضريريريريح البسريريريريي   وارد، وال عالقة له بالدينمن األسريريريريباب  غريها  

نَّة" تعين اتباع منهج الرسريريريريريريريريريول حبذافريه، وتعين كلمة  كل األحوال فإن كلمة "سريريريريريريريريرير
 ينتهره عامة املسلمني.رقة من الناس انشقوا عن النهج الذي "شيعة" ف  

 

نَّ " 
ِ
ينَ   ا ِ قُوا   اذلَّ َيًعا   َوََكنُوا   ِديََنُمْ   فَرَّ َّْسَت   ش ِ ءٍ   يِف   ِمَْنُمْ   ل ََّما      ََشْ ن

ِ
َل   َأْمُرُهُْ   ا

ِ
ِ   ا ُُئُم   ُُثَّ   اَّللَّ   ََكنُوا   ِبَما   يُنَب ِ

 . 352" يَْفَعلُونَ 
 

 ون:نحدن من الل ه ُحكما لقوم يُوقأ  ومن
 

 وما معىن اجلهاد؟ : سأل الشاب مستطرداً 
قلريت لريه: اجلهرياد يعين  رياهريدة النفس يف الكف عن املعرياصريريريريريريريريريريريريريريي، جهرياد األم يف 
محلها بتحمل  الم احلمل، اجتهاد الطال  يف دراسريريريريريريريريريريريته، جهاد املدافع عن ماله 
وعرضريريريه ودينه، حىت املثابرة على العبادات مثل الصريريريوم والصريريريالة على وقتها تعترب 

 ا من أنواع اجلهاد.نوعً 
واإلسالم يقدر احلياة، فال جيوز مقاتلة املساملني واملدنيني كما جي  محاية  
املمتلكات واألطفال والنساء حىت يف أثناء احلروب، كما ال جيوز التشويه أو  

 التمثيل يف القتلى فهي ليست من أخالق اإلسالم. 
 

 
 )حصيح البخاري(.351
 (.159)ااْل نعام: 352
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يَن لَْم يَُقاِتلُوُُكْ يِف ا ِ ـُُه َعِن اذلَّ َّ وُُهْ َوتُْقِسُطوا  "َلَّ يََْنَاُُكُ الل ن ِدََيِرُُكْ َأن تََُبُّ ِرُجوُُك ِم  يِن َولَْم َُيْ مْ دِل  لَْْيِ
ِ
نَّ  ا

ِ
 ا

بُّ   َُُُُُُه َُيِ ِطيَ اللَـّ ن ِدََيِرُُكْ  ( 8)  الُْمْقسُِ يِن َوَأْخَرُجوُُك ِم  يَن قَاتَلُوُُكْ يِف ادِل  ِ ُُُُُُُه َعِن اذلَّ ََّما يََْنَاُُكُ اللَـّ ن
ِ
ا

ْخرَ 
ِ
َّْوُُهْ اِجُُكْ َأن َوَظاَهُروا عَََلٰ ا اِلُمونَ  َوَمن تََول ِئَك ُُهُ الظَّ ـٰ َ َّهُْم فَأُول  . 353" يََتَول

 

ِِلَ َكَتبْنَا عَََلٰ  ََّما   "ِمْن َأْجِل َذَٰ َن ََ اٍد يِف اْْلَْرِض فَ ا ِبَغْيِ نَْفٍس َأْو فَسَُ َُّه َمن قَتََل نَْفسًُ ائِيَل َأن رْسَ
ِ
بَِن ا

ََّما َأْحيَا النَّاَس   َن ََ يًعا َوَمْن َأْحيَاَها فَ ِ َِ يًعاقَتََل النَّاَس  ِ نَّ    َولََقدْ  َِ
ِ
لُنَا ًِبلَْبِي نَاِت ُُثَّ ا ُُُ كثًيا َجاَءَْتُْم ُرس

َْنُ  ِِلَ يِف اْْلَْرِض لَُمِْسِفُوَن"  مِم   .354بَْعَد َذَٰ
 

 فوري املسلم هو واحد من أربعة: 
 ي األمان.وهو الذي أرعط   مستأمن:

ِ ُُثَّ َأبِْلْغُه َمأَْمنَُه َذِِلَ  " َم اَّلل  َ ََ َتَجاَرَك فَأَِجْرُه َح َّ يَْسَمَع  َن الُْمْشِِكَي اس ْ ْن َأَحدم م ِ
ِ
ُْم قَْومم َلَّ َوا ِبأََّنَّ

 . 355يَْعلَُموَن"

 املسلمون على ترك القتال.  هعاهد ي الذ و وه د: معاهَ 
ُْم ََل  "    َّنَّ

ِ
َة اْلُكْفِر   ا ن بَْعِد َعهِْدُِهْ َوَطَعُنوا يِف ِديِنُُكْ فََقاِتلُوا َأئِمَّ ن نََّكثُوا َأيَْماََّنُم م ِ

ِ
َأيَْماَن لَهُْم لََعلَّهُْم  َوا

ُونَ  َُ  .   356" يَن

وأهريريل الريريذمريرية هم غري املسريريريريريريريريريريريريريريلمني الريريذين تعريرياقريريدوا مع الريريذمريرية هي العهريريد،  :مي  ذ  
مقابل بقائهم على دينهم   املسريريريريريريريريريلمني على اعطاء اجلزية وااللتزام بشريريريريريريريريريرون معينة

 اسريريريريريريريتطاعتهم، حسريريريريريريري على  يردفع  وهو مبلغ بسريريريريريريريي     وتوفري األمن واحلماية  م.
وهم الرجريريال األحرار البريريالوني الريريذين يقريرياتلون  ،يرؤخريريذ من املقريرياتلني دون غريهمو 

يريدفعريه هؤالء املقرياتلون وهم  وهريذا املبلغ .وري عرياقلنيدون النسريريريريريريريريريريريريريريرياء واألطفريال وال
الضريريريريريريريريريريريريبة اليت يدفعها يف حني أن    صريريريريريريريريريريرياغرون مبعىن خاضريريريريريريريريريريريعون للقانون اإل ي.

 
 (.9-8)املمتحنة:  353
 (.32)املائدة:  354
 (.6التوبة:) 355
 .(12 التوبة:) 356
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الريريدولريرية مقريريابريريل رعريريايريرية ومببريريالغ كبرية  مجيع األفرادتشريريريريريريريريريريريريريريمريريل املاليني يف يومنريريا هريريذا 
  لقانون الوضعي.ذا ان  و خاضع وهم لشؤوهنم

ُ َوَرُسوَُلُ َوَلَ  " َم اَّلل  ُِموَن َما َحرَّ ِ َوََل ًِبلَْيْوِم اْلآِخِر َوََل َُيَر  يَن ََل يُْؤِمنُوَن ًِبَّلل  ِ  يَِديُنوَن  قَاِتلُوْا اذلَّ

ٰ يُْعُطوا الِْجْزيََة َعن يٍَد َوُُهْ َصاِغُروَن"  يَن ُأوتُوْا اْلِكتَاَب َح َّ ِ ِ ِمَن اذلَّ  . 357 ِديَن الَْحق 
 

ال عهد له وال ذمة وال   ذاأعلن القتال ضد املسلمني، فهمن  و وه ب: حمار  
 : أمان. وهم الذين قال اهلل تعاىل فيهم

 

َ ِبَما يَْعَملُو  نَّ اَّلل 
ِ
َْوْا فَا َُ ِن ان

ِ
يُن َُكُُّه َّلِل  فَا ِ " "َوقَاِتلُوُُهْ َح َّ ََل تَُكوَن ِفْتنَةم َويَُكوَن ادل    . 358َن بَِصيم

 

مقريرياتلتهريريا فق ، ومل يريريأمر اهلل بريريالقتريريل ولكن بريريالقتريريال  جيريري وف ريرية احملريرياربون هي من 
 بني مقرياتل ومقرياتل  احلربيف وهنرياك فرق كبري بينهمريا، فالقتريال هنريا مبعىن املواجهرية  

من  املسريريريريلمني  ومنع أعلن القتال ضريريريريد املسريريريريلمنيأو قتال من    للدفاع عن النفس،
 تبليغ عقيدة التوحيد.

 

يَن يَُقاِتلُونَُُكْ َوََل   ِ ِه اذلَّ نَّ  تَْعَتُدوا "َوقَاِتلُوا يِف َسِبيِل اللَـّ
ِ
بُّ الُْمْعَتِديَن"   ا َه ََل َُيِ  .  359اللَـّ

 

 للطرف اآلخر؟  ا قال: أليست كلمة كافر حتقريً 
بعقيدة التثلي ؟ كلمة  قلت له: أال أرعترب كافرة بالنسبة للنصراين ألنين ال أؤمن 

كفر تعين إنكار احلق، واحلق بالنسبة يل كمسلمة هو التوحيد، وبالنسبة  
 للنصراين هو التثلي . 

 قال: وملاذا يركافَأ من يقوم بالعمليات االنتحارية باحلور العني يف اإلسالم؟ 
إنريه من غري املنطقي أن يريأمر واهري  احليرياة من املوهوب إليريه أن يزهقهريا،   قلريت لريه:

ويزهق حيرياة  خرين دون ذنري  وهو القريائريل "وال تقتلوا أنفسريريريريريريريريريريريريريريكم"، وغريهريا من 

 
 (.29 التوبة: ) 357
 (.39)اْل نفال : 358
 (.190)البقرة:  359
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 اآليات الىت تنهى عن قتل النفس إال بوجود مربر كالقصريريريريريريريريريريرياص أو دفع العدوان،
دون انتهريرياك للحرمريريات أو اإلقريريدام على املوت وتعريض النفس للتهلكريرية خلريريدمريرية 

ن مساحة وأخالق مصريريريريريريريا  مجاعات ال عالقة  ا بالدين أو مبقاصريريريريريريريده، وتبتعد ع
وال جيريريري  أن يربىن نعيم اجلنريريرية على تلريريريك النظرة الضريريريريريريريريريريريريريرييقريريرية هريريريذا الريريريدين العظيم. 

باحلصريول على احلور العني فق ، فاجلنة فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال 
إن معاناة الشريريريريباب اليوم من الظروف االقتصريريريريادية وعدم   خطر على قل  بشريريريرير.

الىت تعينه على الزواج، جتعلهم فريسريريريريرية سريريريريريهلة املقدرة على حتصريريريريرييل األمور املادية  
ا  للمروجني  ذه األعمال املشريريريريريريينة،   منهم والذين يعانون من  املدمننيوخصريريريريريريوصريريريريريريً

ا و اضريريريريريريريريطرابات نفسريريريريريريريريية. ولو صريريريريريريريريدق املروجون لتلك الفكرة لكان األوىل أن يبدؤ 
 بأنفسهم قبل أن يرسلوا الشباب  ذه املهمة. 

 
 

علم حقيقي إال باإلسريريريريريالم، يف إطار وال  م  ال هنضريريريريرية وال تقد  أنه ا سريريريريريبق  خنلرص  
الفهم الرشرييد لوظيفة الدين يف احلياة، واملوازنة الواعية بني مقتضرييات الشريرع وبني 
متطلبريريريات احليريريرياة دون إخالل بقريريرياعريريريدة من قواعريريريد الريريريدين احلنيف، أو تنريريريازل عن 
ثابت واحد من ثوابت الدين الراسخة. والعقل وحده مل يستطع أن يصل بالذين 

دوا عليريه اىل معرفرية كريل احلقيقرية، بريل أدى اىل احنرافهم وفسريريريريريريريريريريريريريريرياد رأيهم ألنريه اعتمري 
جزء من حقيقرية كرياملرية ال تكتمريل إال بريأمور أخرى، وكريذلريك أخطريأ الريذين جترياهلوا 

ن وحده، ومن هنا جداالعقل والتمسريريريريريريريريريريريريريريوا املعرفة الباطنية عن طريق احلدس أو الو 
العقل والقل ، وجامعة بني جاء اكتمال النظرية اإلسريريريالمية للمعرفة، جامعة بني  

 عامل الشهادة وعامل الوي .
 

ولقد عرَّف القر ن الناس خبالقهم بكالم ال جيدونه يف كت  الفلسريريريريريريريريريريريفة وال كت  
الديانات األخرى، ويف إرشادهم إىل الطريق اليت جي  أن يعبدوا هبا هذا اخلالق، 
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لبعض، ويف إرشريادهم اىل وإىل اخلرلق الذي ينبوي أن يسريلكوه يف معاملة بعضريهم  
مريا يسريريريريريريريريريريريريريريمو بروحهم وهنيهم عمريا حي  من قريدرهم، وزودهم مبنهج حيرياة متكريامل 

ا وأسريريريريريريريريريريريريريريرة من االعتقريريريريادات والعبريريريريادات واألخالق، إىل النظريريريريام االجتمريريريرياعي فردً 
، وإىل العالقات مع غري املسريريريريلمني، وذلك بطريقة متوازنة تليب املتطلبات مًعاو ت

 .والروحيةالعقلية، واحلاجات اجلسدية 
 

ِِلَ يُُِتُّ ِنْعَمَتُه عَلَْيُُكْ لََعلَُُّكْ تُْسِلُموَن" "  .360...َكَذَٰ
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دين اومن يبتغ غير اإلسالم   

 فطيت اهلل الجي فطي اهلل عليها:
يف حوار يل مع أسريريريريريريريريريريريريرة بريطانية تتكون من أب وأم وطفل عمره عشريريريريريريريريريريريريرة أعوام، 
وأثناء إجابيت عن سريريؤال األم عن عقيدة املسريريلمني، قال الطفل الصريريوري وقد كان 

أفهم من كالمك أنه إذا كنريت يف قاعة االختبريار يف   إًذاغاية يف اجلمريال والذكاء:  
لدعاء ومل أتوجه إىل سريريريريريريريريريريؤال، وتوجهت هلل مباشريريريريريريريريريريرة با مدرسريريريريريريريريريرييت وصريريريريريريريريريريع  عليَّ 

املسريريريريريريريريريريريريريرييح، فريأنريا يف هريذه اللحظرية مسريريريريريريريريريريريريريريلم؟ قلريت لريه: نعم. وتريذكرت حينهريا اآليرية 
ا" الكرميريرية َ اَس عَلَُْيْ َِّت فََطَر النَُّ ِ ال اوقريريد ابتهرريريت  ، 361" ِفْطَرَت اَّللَّ بتعليق الطفريريل،  فرحريريً

والذي شريريريريريريريريريعرت من إجابته أن الرسريريريريريريريريريالة اليت أريد أن أوصريريريريريريريريريلها  م قد وصريريريريريريريريريلت 
 وبسهولة.

 ورحمة رب  خيي مما يسمعون:
أذكر قصريريريريريريرية حلواري مع الع  كرة قدم التيين شريريريريريريريهري مع والدته والطبي  املعا  

بعد اقتناعهم التام بالتوحيد، كان من ضريريريريريريريريريريريريمن ما و الذي صريريريريريريريريريريريرياحبه أثناء الزيارة،  
عن تقصريريريريريريريريريريري املسريريريريريريريريريريلمني يف التعبري عن أنفسريريريريريريريريريريهم وعن إبالب الدين   سريريريريريريريريريريألوا هو

الصريريريحيح، حي  قال الالع : الرسريريريوم الكاريكاتريية املسريريريي ة للرسريريريول حممد هي 
ومسريي ة للخالق نفسريه، فمن يرسريم   أيضريًاعبارة عن سريلسرية لرسريوم مسريي ة للمسرييح  

زاء هذه الرسوم هم  موعة من امللحدين الذين يكرسون وقتهم وجهدهم لالسته

 
 (.30)الروم: 361
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ا عندما  ميع الرموز الدينية جلميع الديانات، فلماذا ال يتظاهر املسريريريريلمون غضريريريريبً 
يرسريريريريريرياء إىل اإلله اخلالق مثاًل أو حىت املسريريريريريرييح ويتظاهرون فق  من أجل الرسريريريريريريول 
حممد؟ لقد جنم عن هذه التصريريريريريرفات سريريريريريوء فهم كبري، حي  أننا بتنا متيقنون أن 

 إله املسلمني. حممًدا
، لكن املسلمني غري مثاليني، هم بشر خيط ون ويصيبون. قلت له: هذا صحيح  

كيف يتواجريريد أعريريداد هريريائلريرية من   جريريًداعرريري  تقلريريت  م معقبريرية: وأنريريا نفسريريريريريريريريريريريريريريي أ
سريريريريريريريوى دين املسريريريريريريريلمني  املسريريريريريريريلمني يف أوروبا مثاًل، وال زال األورويب ال يعرف عن  

أركان اإلسريريريريريالم من صريريريريريالة وزكاة وصريريريريريوم فق ، وال يعرف أركان اإلميان واليت من 
 نها اإلميان بنبوة عيسى املسيح واإلميان باإلجنيل الصحيح.ضم

ويف هناية احلوار أعلن الالع  ووالدته وطبيبه إسالمهم وس  أجواء من الفرح  
 والسرور. 

وأذكر قصريريريريريريريريريريريريريريرية جملموعرية كبرية من دولرية بنمريا الالتينيرية، وكريان برياص كبري قريد أقلهم 
حيريري  كريريان موعريريد موريريادريت بعريريد يوم حريريافريريل  جريريًداإلينريريا، وجريرياءوا يف وقريريت متريريأخر 

بالعمل، وتبني يل أن املرشريريريريريريريريريريدة السريريريريريريريريريريياحية اليت رافقتهم قد جاءت هبم يف وقت 
اإلسريريريريالم لضريريريرييق   متأخر حىت ال تعطيهم فرصريريريرية لالسريريريريتماع للعرض املختصريريريرير عن

الوقريت لريديهريا يف جريدول برنريا هريا لريذلريك اليوم، حيري  أخربتين أن الوقريت حمريدود، 
وقريالريت يل مريازحرية: أنريت تبريدين متعبرية ومل يتبق على أذان املورب كثري من الوقريت، 

 .فورًاحي  يتوج  عليهم موادرة قاعة املسرد 
بل أذان املورب. قلت  ا: ال عليك، أنا لست متعبة، وأستطيع أن أرهني الزيارة ق   
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وقبلت على مضريريريريريريريض، وبدأت أنا بالتحدث إليهم وفوج ت باجلميع جيلس على 
باألسريري لة ومن ضريريمنها الفرق بني دين اإلسريريالم واليهودية   األرض وقد اهنالوا علي  

 والنصرانية ونبوءة سيدنا حممد، وغريها من األس لة.
يف بلدكم بالفطرة،   قلت  م: دين اإلسريالم هو دين التوحيد الذي ميارسريه الكثري

 وهو عبادة اهلل وحده بدون وسي ، واإلميان بأن املسيح هو أحد رسل اهلل. 
 قالوا: ومن هو اهلل؟

واليهود واملسريريريريريلمون يف الشريريريريريرق األوسريريريريري  كلمة   سريريريريرييحيونامليسريريريريريتخدم   قلت  م:
، وقد املسريريريريريرييحواهلل( إشريريريريريريارة إىل اإلله، وهي تعين اإلله الواحد احلق، إله موسريريريريريريى و 

 .362مرة  89ة اهلل يف النسخة القدمية للعهد القدمي ذركرت كلم
دام   قال أحدهم: أنا قرأت القر ن، ملاذا يشريريري اخلالق إىل نفسريريه بصريرييوة اجلمع ما

 هو واحد أحد وليس ثالوثاً؟
اسريريريريريريريريريريريريريريتخريدام رب العرياملني لكلمرية "حنن" يف التعبري عن ذاتريه يف كثري من   قلريت لريه:

 يريات القر ن الكرمي ترعرب  عن أنريه وحريده جريامع لصريريريريريريريريريريريريريريفريات اجلمريال واجلالل وترعرب  
يف اللورية اإلجنليزيرية "حنن  ترسريريريريريريريريريريريريريريمَّىكريذلريك عن القوة والعظمرية يف اللورية العربيرية، و 

يف منصريريريريريريريري  كبري امللكية"، حي  يسريريريريريريريريتخدم ضريريريريريريريريمري اجلمع لإلشريريريريريريريريارة لشريريريريريريريريخص  
يرشريريريريريريد د على وحدانيَّة   دوًماوكامللك، العاهل أو السريريريريريريلطان(، غري أن القر ن كان  

 اهلل فيما يتعلق بالعبودية.
واشريريريريريريريريريتد غضريريريريريريريريري  املرشريريريريريريريريريدة وهي تواَجه بالرفض منهم كلما طلبت منهم املوادرة 
لضريريريريرييق الوقت، ودخل موعد الصريريريريريالة ومل يقبلوا اخلروج لكثرة األسريريريريري لة، وقد كان 

 
ُِة العُبية 20:6  سفر دنيال 4:2سفر التكوين ) 362  والعربية لًل جنيل(.  ال
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التعليق املتريداول بينهم: وجريدنريا احلقيقرية، وقريد ضريريريريريريريريريريريريريريرياعريت سريريريريريريريريريريريريريرينني عمرنريا دون أن 
 نعرفها. 
اوأذكر   وعة من الشريباب الذين ال قصرية لفريق كرة سريلة مكسرييكي، كان جملم  أيضريً

ا، لكن  تارون بعناية من طوال القامة، وحضريريريريريرير ن عامً يتتراوز أعمارهم العشريريريريريرير 
معهم الطرياقم املرافق  م، وعنريدمريا قلريت  م: املسريريريريريريريريريريريريريريلم هو من يؤمن بريإلريه واحريد 

صريريريريريريريرخوا   ،رسريريريريريريريول  املسريريريريريريرييحأحد، ويعبده وحده بدون وسريريريريريريريي ، وحممد رسريريريريريريريول، و 
بصريوت واحد وقالوا: هذا ما نؤمن به، وشريهد أكثر من نصريف الفريق بال إله إال 
اهلل حممد رسريريريريريريريريول اهلل، و افت الباقي على طل  ترمجة معاين القر ن باإلسريريريريريريريريبانية 
وكتيبريريات للقراءة ومنهم من بكى، وقلريريت يف نفسريريريريريريريريريريريريريريي: مريريا الريريذي قلتريريه  م حىت 

ع دقائق، فسريريريريريريريريريريريبحان من جبل ؟ أنا مل أتكلم سريريريريريريريريريريريوى بضريريريريريريريريريريري فرًحاجيعلهم متألقني  
 القلوب السليمة على الدين السليم.

اأذكر   يف لقائي مع سريريريريريريريريريرييدة بريطانية يف التسريريريريريريريريريريعني من عمرها، وهي أرملة   أيضريريريريريريريريريريً
لشريريريريخصريريريريية مرموقة، كانت قد جاءت مع صريريريريديقتها الربيطانية وسريريريريائقها ا ندي، 

إال اهلل وبكت السريريرييدة مبررد أن بدأت أنا بالكالم، وقالت: أنا أعتقد أن ال إله  
 رسول اهلل. املسيحوأن 

، وقد مات منذ عشريريرة أعوام، فإذا أسريريلمت جًداوقالت بعدها: أنا أح  زوجي 
 اآلن، ما سيكون مصري زوجي؟ هل سألقاه يف اجلنة؟

أم   قلت  ا: ما كانت عقيدة زوجك يف املسريريريريريريريريريريريريرييح؟ هل كان يؤمن مثلك أنه نيب
 ؟ إله
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 نيأعرف؟ لقد اسريريريريريريريريريتمر زواجنا سريريريريريريريريريتقالت: هل تصريريريريريريريريريدقيين إن قلت لك أنين ال 
حىت شريريريريعرت أنين   ا، وال أذكر أن تناقشريريريرينا هبذا املوضريريريريوع، وزاد بكاء السريريريرييدةعامً 

 أتأمل من احلزن عليها.
قلريت  ريا: إن اهلل رحيم خبلقريه أكثر من األم بولريدهريا، وهو يرحم من كريان يف قلبريه 

 مثقال ذرة من إميان، لعل زوجك كان منهم، وأمره إىل اهلل.
ررق  ا احلوار، ومل السريرييدة املسريريرد حتت إحلاح من صريريديقتها، واليت مل يريَ   وغادرت

 تطل  مين السيدة حينها اعتناق اإلسالم.
برفقة حفيدها وصريريريريريريريريريديقته وسريريريريريريريريريائقها   رشريريريريريريريريريهأوعادت السريريريريريريريريرييدة بعد حوايل ثالثة  

الشريخصريي الذي جاء يف املرة السريابقة، وسريألت موظفات االسريتقبال عين، وكنت 
 .لرؤيتها جًداقد فرحت 

قال يل سريريائقها: هي مل تتوقف عن احلدي  عن اللقاء السريريابق منذ خرجت املرة 
مقتنعة أنه الدين احلق، وبصريراحة أنا فهي    ،املاضريية، وهي تريد أن تعلن إسريالمها

 .جًدامقتنع بذلك  أيًضا
 قلت له بعد أن نطقت السيدة بالشهادة: وهل تريد أن تشهد مثلها؟

العميق هبذا الدين، ولكن ال أسريريريريريريريريتطيع أن أغري دين قال: ل سريريريريريريريريف مع اقتناعي  
 دي.جدا بائي وأ

 
 :أفنسعل المدلمين كالمسيمين 

 : ملاذا يعذب اهلل عباده إذا مل يؤمنوا به؟يوًما سألين ملحد  
 قلت له: جي  أن نفرق بني اإلميان والتسليم لرب العاملني. 
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هو التسليم له بالوحدانية  الذي ال يسع أحد تركه فاحلق املطلوب لرب العاملني 
، وأنه اخلالق وحده له امللك واألمر، سواء رضينا أم  ته وحده ال شريك له وعباد

  ا  خر، واليت على ضوئها حياس أبينا وهذا أصل اإلميان، وال  لك خيارً 
 ويعاق .   اإلنسان

 ام.  وما يقابل التسلي هو اَل جر 

 .  363" َأفَنَْجَعُل الُْمْسِلِمَي ََكلُْمْجرِِمَي" 

 وأ ما الظَل فهو جعل رشيك أ و ند لرب العاملي 

ِه َأنَداًدا َوَأنُُتْ تَْعلَُموَن"  َعلُوا ِللَـّ  .  364"...فًََل ََتْ

هَْتُدوَن"  ِئَك لَهُُم اْْلَْمُن َوُُه مُّ ـٰ َ ميَاََّنُم ِبُظَْلٍ ُأول
ِ
آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا ا يَن أ ِ  .  365" اذلَّ

 قلت له:   قال: ماذا أخسر لو كفرت باخلالق؟
 من كفي بالخالق حاله في الحياة الدنيا: 

 .  366ا ولو تظاهر بالفرح أكثر الناس حزنً 
ٰى"  ُه يَْوَم الِْقيَاَمِة َأمْعَ ُشُ نَّ ََلُ َمِعيَشًة َضنً  َوََنْ

ِ
 .  367"َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكرِي فَا
 مأجور.  عند املصيبة فإنه غري 

َلٰ 
ِ
نثُوًرا"   "َوقَِدْمنَا ا ٍل فََجَعلْنَاُه َهَباًء مَّ لُوا ِمْن مَعَ  . 368َما مَعِ

 فال جيد من يطل  منه.   شيً ا إذا أراد  
َل الَْماِء      الَْحق ِ  َدْعَوةُ  ََلُ " 

ِ
َلَّ َكَباِسطِ َكفَّْيِه ا

ِ
ٍء ا َتِجيُبوَن لَهُم ِبََشْ يَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ََل يَس ْ ِ َواذلَّ

َلَّ يِف َضًَلٍل"   ِلَيْبلَُغ فَاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه   
ِ
 . 369َوَما ُدعَاُء اْلَ ِفرِيَن ا

 
  (.35)القَل:  363
 (.22)البقرة:  364
 (.82)اْل نعام:  365
 من أ قوال الش يخ مشاري اخلراز.  366
 (.124 طه:) 367
 (.23 الفرقان:) 368
 (.14 الرعد:) 369
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 أقصى أعوانه املخلوقات الضعفاء.  
لَُماِت    َل الظُّ

ِ
َن النُّوِر ا رُِجوََّنُم ِم  اغُوُت َُيْ يَن َكَفُروا َأْوِلَياُُكُُهُ الطَّ ِ  .  370." "...َواذلَّ

 إذا أفرحه شيء علم أنه باملوت لن يدوم.  
نَْيا يِف   نَْيا َوَما الَْحَياُة ادلُّ َلَّ َمتَاعم"   اْلآخرة "...َوفَرُِحوا ًِبلَْحَياِة ادلُّ

ِ
 .  371ا

 

 ولو تعرض لظلم فال يعتقد أنه سينصره حي قيوم.  
نَْيا وَ  ُ يِف ادلُّ ُه اَّللَّ َّن يَنَُصَ َماِء ُُثَّ  اْلآخرة "َمن ََكَن يَُظنُّ َأن ل َل السَّ

ِ
 لَْيْقَطْع فَلَْينُظْر  فَلَْيْمُدْد بَِسبٍَب ا

 . 372َهْل يُْذِهََبَّ َكْيُدُه َما يَِغي ُ" 

 فكيف ال ينتحر؟ 
 : اآلخيةومن كفي بالخالق حاله في الحياة 

 يطل  األمان فال جيد.  
ْدُه َشيْئً  َذا َجاَءُه لَْم جَيِ

ِ
ٰ ا آُن َماًء َح َّ ْمأ ُبُه الظَّ اٍب ِبِقيَعٍة ََيْس َ الُهُْم َكَِسَ يَن َكَفُروا َأمْعَ ِ َه  "َواذلَّ ا َوَوَجَد اللَـّ

ُه رَسِيُع الِْحَساِب"   ِعنَدُه فََوفَّاُه ِحَسابَُه     . 373َواللَـّ

 فيتخلوا عنه. يطل  النردة من الذين عبدهم من دون اهلل 
َتِجيُبوا لَهُْم َوَرَأُوا الَْعَذاَب     "  ََكَءُُكْ فََدَعْوُُهْ فَََلْ يَس ْ ُْم ََكنُوا َُّيَْتُدوَن"   َوِقيَل اْدُعوا رُشَ  .  374لَْو َأَّنَّ

 يطل  النعيم فال جيد.  
اُب  َوََّنَدىٰ "  اَب  النَّارِ  َأحْصَ ُ    َأنْ  الَْجنَّةِ  َأحْصَ ا َرَزقَُُكُ اَّللَّ َ   َأِفيُضوا عَلَْينَا ِمَن الَْماِء َأْو ِممَّ نَّ اَّللَّ

ِ
قَالُوا ا

َمهَُما عَََل اْلَ ِفرِيَن"   . 375َحرَّ

 يطل  الفوز فال جيد.  

 
 (.257 البقرة:) 370
 (.26 الرعد:) 371
 .(15)احلج:  372
 .(39)النور:  373
 .(64)القصص:  374
 .(50)اْل عراف:  375
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ُّوِرُُكْ ِقيَل اْرِجُعوا وَ  آَمنُوا انُظُروََّن نَْقتَِبْس ِمن ن يَن أ ِ َراَءُُكْ  " يَْوَم يَُقوُل الُْمنَاِفُقوَن َوالُْمنَاِفَقاُت ِلَّلَّ

ُة َوَظاِهُرُه ِمن ِقَبِلِ الَْعَذا  َْحَ ُ ًَببم ًَبِطُنُه ِفيِه الرَّ َِب بَيََْنُم ِبُسوٍر َلَّ ُِ (  13ُب ) فَالَْتِمُسوا نُوًرا فَ

َعُُكْ    ٰ َجاَء   يُنَاُدوََّنُْم َألَْم نَُكن مَّ ْتُُكُ اْْلََماِنُّ َح َّ َّْصُُتْ َواْرتَبُُْتْ َوغَرَّ ِكنَُُّكْ فَتَنُُتْ َأنُفَسُُكْ َوتََرب ـٰ َ قَالُوا بَََلٰ َول

ِه الَْغُروُر )  ُُك ًِبللَـّ ِه َوغَرَّ يَن َكَفُروا   ( فَالَْيْوَم ََل يُْؤَخُذ ِمنُُكْ 14َأْمُر اللَـّ ِ   َمأَْواُُكُ النَّاُر      ِفْديَةم َوََل ِمَن اذلَّ

 .  376َوِبَْْس الَْمِصُي "        ِِهَ َمْوََلُُكْ 

 حىت أنه يطل  ا الك ليتخلص من العذاب وال يستطيع.  
َُّك    اِكثُوَن"   "َوََّنَدْوا ََي َماِِلُ ِلَيْقِر عَلَْينَا َرب نَُُّك مَّ

ِ
 . 377قَاَل ا

 .  يتخلى عنه الشيطان حىت 
َه َوعََدُُكْ َوْعَد الَْحِق  َوَوعَدتُُُّكْ فَأَْخلَْفُتُُكْ    نَّ اللَـّ

ِ
ا قُِِضَ اْْلَْمُر ا ْيَطاُن لَمَّ َوَما ََكَن ِلَ عَلَْيُُك    "َوقَاَل الش َّ

َتَجْبُُتْ ِل    َلَّ َأن َدَعْوتُُُكْ فَاس ْ
ِ
ن ُسلَْطاٍن ا ا َأََّن ِبُمَْصِِخُُكْ َوَما َأنُُت   ا َأنُفَسُُك   فًََل تَلُوُموِن َولُوُمو  ِم  مَّ

ِِخَّ    ْكُتُموِن ِمن قَْبُل     ِبُمَْصِ ِن  َكَفْرُت ِبَما َأرْشَ
ِ
اِلِمَي لَهُْم عََذابم َأِليم"   ا نَّ الظَّ

ِ
 .  378ا

 خيلد يف النار. 
يَن َشُقوا فَِفي النَّاِر لَهُْم ِفْيَا َزِفيم َوَشهِيقم )  ِ ا اذلَّ َماَواُت  106"فَأَمَّ يَن ِفْيَا َما َداَمِت السَّ ( َخادِلِ

َُّك    َلَّ َما َشاَء َرب
ِ
الم ِل َما يُرِيُد"   َواْْلَْرُض ا ََّك فَعَّ نَّ َرب

ِ
 . 379ا

إله إال اهلل امللك   لو تكلمت األحرار، ونطقت األشرار واألطيار، لقالت ال ف
 القهار. 

     ِ َيِة اَّللَّ ْن َخش ْ عًا م ِ ِ تََصد  ََّرَأيَْتُه َخاِشًعا مُّ آَن عَََلٰ َجَبٍل ل َذا الُْقْرأ َُٰ ُِِبَا    "لَْو َأنَزلْنَا َه ِْ َ َوِتكْلَ اْْلَْمثَاُل ن

 . 380ِللنَّاِس لََعلَّهُْم يََتَفكَُّروَن" 
ال إله إال اهلل حصن اهلل ومفتاح اجلنة وأمان من العذاب، وهي أفضل الذكر،  

 وليس بينها وبني اهلل حراب، وموجبة لشفاعة الرسول. 
 

 
 .(15-13)احلديد: 376
 .(77)الزخرف:  377
براهي:  378  .(22)ا 
 (.107- 106 هود:) 379
 (.21)احلش:  380
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ن  ن قال: َل ا َل ا َل هللا خالصا مِ يامة مَ وم القِ ت يَ شفاعَ اس ِبد النَّ "... أ سعَ   قال رسول اهلل: 

َ   لبهِ قَ     .381" فسهِ أ و ن
 

َل ا َل هللا وأَ   كرِ اذل ِ وَأفضُل    " قال رسول اهلل:      . 382هللا"    مد عاء احلَ ادلُّ   فضلُ َل ا 

 قال: ماذا أكس  لو أسلمت؟ 
 : اآلخيةحا  المؤمن في الدنيا و 
 ال خوف عليه وال حزن. 

يَن قَالُوا   ِ نَّ اذلَّ
ِ
َزنُوَن" "ا ْم َوََل ُُهْ ََيْ َتَقاُموا فًََل َخْوفم عَلَْْيِ ُه ُُثَّ اس ْ ُّنَا اللَـّ  . 383َرب

 وعده اهلل باألمان. 
هَْتُدوَن"  ِئَك لَهُُم اْْلَْمُن َوُُه مُّ ـٰ َ ميَاََّنُم ِبُظَْلٍ ُأول

ِ
آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا ا يَن أ ِ  . 384"اذلَّ

 وعده اهلل باألجر عند املصيبة. 
ْن َخلِْفهِْم َأَلَّ خَ  م ِم  يَن لَْم يَلَْحُقوا ِِبِ ِ وَن ًِبذلَّ َتبِْشُ ُُُُُه ِمن فَْضِلِ َويَس ْ آََتُُهُ اللَـّ ْم "فَرِِحَي ِبَما أ ْوفم عَلَْْيِ

َزنُوَن"  .385َوََل ُُهْ ََيْ
 

َن اْْلَْمَواِل َواْْلَنُفِس َوالثََّمَراِت    َن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َونَْقٍص ِم  ٍء ِم  ْ اِبرِيَن   "َولَنَْبلَُونَُُّك ِبَشَُُ ِ الصَُُّ  ُُِ َوبَش

لَْيِه َراِجُعوَن )155)
ِ
َّنَّ ا

ِ
ـُِه َوا َّ َّنَّ ِلل

ِ
ِصيَبةم قَالُوا ا ُم مُّ ُْ َذا َأَصابَ

ِ
يَن ا ِ ِئَك عَ 156( اذلَّ ُـٰ َ ْم َصلََواتم ( ُأول لَْْيِ

ةم   ْم َوَرَْحَ ِ ِِب  ن رَّ ِئَك ُُهُ الُْمهَْتُدوَن" ِم  ـٰ َ  .386َوُأول

 جيد من يلرأ إليه يف الشدائد. 
ن ِ قَرِيبم   

ِ
َذا َسأََِلَ ِعَباِدي َعن ِ فَا

ِ
َذا َدعَاِن     "َوا

ِ
اعِ ا َتِجيُبوا ِل َولُْيْؤِمنُوا    ُأِجيُب َدْعَوَة ادلَّ فَلْيَس ْ

 . 387لَّهُْم يَْرُشُدوَن" ِّب لَعَ 

 
 .(البخاري حصيح) 381
ُمذي() 382  .حصيح ال
 (.13 اْل حقاف:) 383
 (.82 اْل نعام:) 384
 (.170 معران:أآل ) 385
 (.157 –  155البقرة ) 386
 (.186 البقرة:) 387
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 ولي هر اهلل رب العاملني. 
َل النُّور 

ِ
لَُماِت ا َن الظُّ م م ِ رُِْجُ آَمنُوا َُيْ يَن أ ِ ُ َوِلُّ اذلَّ  . 388." .. "اَّللَّ

 . اآلخرةيرثاب على صربه يف الدنيا و 
نًَة    نَْيا َحس َ ُْم يِف ادلُّ ئََنَّ ِه ِمن بَْعِد َما ُظِلُموا لَُنَبِو  يَن َهاَجُروا يِف اللَـّ ِ لَْو    َأْكَُبُ     اْلآخرة َوَْلَْجُر    "َواذلَّ

 . 389ََكنُوا يَْعلَُموَن" 
َُّقوا َربَُُّكْ     "  آَمنُوا ات يَن أ ِ نَةم     قُْل ََي ِعَباِد اذلَّ نَْيا َحس َ ِذِه ادلُّ ـٰ ُنوا يِف َه يَن َأْحس َ ِ ِه َواِسَعةم     ِلَّلَّ   َوَأْرُض اللَـّ

اِبُروَن َأْجَرُُه ِبَغْيِ ِحَساٍب"  ََّما يَُوَّفَّ الصَّ ن
ِ
 . 390ا

 . اآلخرةوعده اهلل النصر يف الدنيا و 
َّنَّ    " 

ِ
نَْيا َويَْوَم يَُقوُم اْْلَْشهَاُد" ا آَمنُوا يِف الَْحَياِة ادلُّ يَن أ ِ  . 391لَنَنَُصُ ُرُسلَنَا َواذلَّ

 وعده اهلل النعيم األبدي. 
ُّكَ  َلَّ َما َشاَء َرب

ِ
َماَواُت َواْْلَْرُض ا يَن ِفْيَا َما َداَمِت السَّ يَن ُسِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة َخادِلِ ِ ا اذلَّ      "َوَأمَّ

 . 392َطاًء غَْيَ َمْجُذوٍذ" عَ 

 قال: وكيف أطبق التوحيد يف حيايت؟
 قلت له: قال رسول اهلل:

أَلَْت فَ  َذا ُسَ
ِ
اَهَك  ا ْدُه َُتَ َ ََتِ َفْظَك  اْحَف ْ اَّللَّ َ ََيْ َماٍت: اْحَف ْ اَّللَّ ِن  ُأعَِل ُمَك ََكِ

ِ
أَْل "ََي غًَُلُم  ا اُسْ

َتَعْنَت   ْ ُُ َذا اسُُ
ِ
َ  َوا ٍء لَْم اَّللَّ ْ َُُ َة لَْو اْجتََمَعْت عَََل َأْن يَْنَفُعوَك ِبَشُُ ِ  َواْعََلْ َأنَّ اْْلُمَّ َتِعْن ًِبَّللَّ ْ ُُ فَاسُُ

َلَّ 
ِ
وَك ا ُّ ُُِ َ ٍء لَْم ي ْ وَك ِبَشَُ ُّ ُُِ َ ُ َِلَ  َولَْو اْجتََمُعوا عَََل َأْن ي ٍء قَْد َكَتَبُه اَّللَّ ْ َلَّ ِبَشَُ

ِ
ٍء يَْنَفُعوَك ا ْ  ِبَشَُ

ُحُف"قَْد َكَتَبُه  ُ عَلَْيَك  ُرِفَعْت اْْلَْقًَلُم َوَجفَّْت الصُّ  .393اَّللَّ

   :إن خفت فقل 
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ُ َوِنْعَم الَْوِكيل   … "   .   394  " َحْسبُنَا اَّللَّ
 "   ِ ََّبُعوا ِرْضَواَن اَّللَّ َّْم يَْمَسْسهُْم ُسوءم َوات ِ َوفَْضٍل ل َن اَّللَّ ُ   فَانَقلَُبوا ِبِنْعَمٍة م ِ   فَْضلٍ   ُذو   َواَّللَّ

 .  395"  َعِظيٍ 
 وإن مركر بك فقل: 

   ِ َل اَّللَّ
ِ
ُِض َأْمرِي ا َ بَِصيم ًِبلِْعَباِد"    "... َوُأفَو  نَّ اَّللَّ

ِ
 . 396ا

ُ َسي ِئَاِت َما َمَكُروا"   .  397"فََوقَاُه اَّللَّ
 وإن طلبت الدنيا وزينتها قل: 

ُ   َشاءَ   َما …   "  ةَ   ََل   اَّللَّ َلَّ   قُوَّ
ِ
ِ   ا  .   398"  ... ًِبَّللَّ

ن َجنَِّتكَ   "فََعََسٰ  ا م ِ  . 399"   َرّب ِ َأن يُْؤِتَيِ َخْيً

 وإن أصابك غم فقل: 
ََلَ   ََل   "... 

ِ
َلَّ   ا

ِ
ْبَحانَكَ   َأنَْت   ا ن ِ   س ُ

ِ
اِلِميَ   ِمنَ   ُكْنُت   ا  400"   الظَّ

َتَجْبنَا   "  ِِلَ      الَْغِم    ِمنَ   َوجَنَّْينَاهُ   ََلُ   فَاس ْ  . 401"    الُْمْؤِمِنيَ   نُنِجي   َوَكَذَٰ

واإلميان قضية غيبية تقتضي اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر،  
 والقبول والرضا بقضاء اهلل وقدره.  

آَمنَّا    َّمْ   قُل  " قَالَِت اْْلَْعَراُب أ ِكن  تُْؤِمنُوا   ل ُُٰ لَْمنَا   قُولُوا   َولَـُُُُ ُُْ ا  َأس ميَانُ   يَْدُخلِ   َولَمَّ
ِ
ن     قُلُوِبُُكْ   يِف   اَْل

ِ
 َوا

هَ  تُِطيُعوا اِلُُكْ َشيْئًا  اللَـّ ْن َأمْعَ نَّ   َوَرُسوََلُ ََل يَِلْتُُك ِم 
ِ
ِحيم"ا ا َه غَُفورم رَّ  . 402للَـّ

اآليرية الكرميرية أعاله تريدلنريا على أن اإلميريان مرتبرية ودرجرية أرفع وأمسى وهي الرضريريريريريريريريريريريريريريا 
وسريريعة   اإلنسريريان فقدرة والقبول والقناعة، واإلميان درجات ومرات  يزداد وينقص.
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قلبه على اسريريتيعابه ل مور الويبية ختتلف من شريريخص آلخر، والبشريرير يتمايزون يف 
 سعة إدراكهم لصفات اجلمال واجلالل ومعرفتهم برهبم. 

 فلن يعاق  إنسريريريريريريريريريان على قلة إدراكه للويبيات أو ضريريريريريريريريرييق أفقه، ولكن يؤاخذ اهلل
، وجي  التسريريليم رللنراة من اخللود يف النا  على احلد األدا املقبول منه  اإلنسريريان

مر وعبريادتريه وحريده، وهبريذا التسريريريريريريريريريريريريريريليم يوفر اهلل مريا ألهلل بريالوحريدانيرية وأن لريه اخللق وا
، فإما اإلميان والفوز اإلنسريريريريريان  . وال خيار  خر أمامملن يشريريريريرياء  سريريريريريواه من الذنوب

 وإما الكفر واخلسران، إما أن يكون شيء أو ال شيء. 
ِِلَ ِلَمن يََشاُء    َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذَٰ َُُه ََل يَْغِفُر َأن يُْشَ ُ نَّ اللَـّ

ِ
ُُهِ   يُْشِكْ   َوَمن  " ا ُ َىٰ   فََقدِ   ًِبللَـّ َُ  افْ

ثًْما
ِ
 . 403"َعِظميًا ا

فاإلميان قضية تتعلق بالوي  وتتوقف عندما ينكشف الوي  أو تظهر عالمات  
 الساعة.  

 
ِ
آَمنَْت ِمن قَْبُل َأْو َكَسبَْت يِف ا ميَاَُّنَا لَْم تَُكْن أ

ِ
آََيِت َرِب َك ََل يَنَفُع نَْفًسا ا ميَاَِّنَا  "... يَْوَم يَأِْت بَْعُر أ

ا     .  404..."   َخْيً

إن أراد أن ينتفع من إميانه باألعمال الصاحلة ويزيد من حسناته فال   اإلنسان و 
 ة وانكشاف الوي . ن يكون ذلك قبل قيام الساعأ بد 
الذي ليس له أعمال صاحلة فير  أال خيرج من الدنيا إال وهو   اإلنسان  أما

مستسلم هلل ومسل م بقضية الوحدانية، والعبادة له وحده، إذا ما كان يرجو  
هذا  و ، فاخللود املؤقت قد يقع لبعض أهل املعاصي،  النار اخللود يف النراة من 

   حتت مشي ة اهلل، إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار. 
ْسِلُموَن "  "ََي   َلَّ َوَأنُُت مُّ

ِ
َ َحقَّ تَُقاِتِه َوََل تَُموتُنَّ ا َُّقوا اَّللَّ آَمنُوا ات يَن أ ِ َا اذلَّ  . 405َأُّيُّ
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فق  كمريريريا يف تعريريرياليم  اواإلميريريريان يف دين اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم قول وعمريريريل، فهو ليس إميريريريانريريريً 
 ال تسريريريريريريريريريتوي أعمالفق  كما هو احلال يف اإلحلاد، و   النصريريريريريريريريريرانية اليوم، وال عمالً 

الذي عاين وشريريريريريريريريريريرياهد   اإلنسريريريريريريريريريريريان  يف مرحلة إميانه بالوي  وصريريريريريريريريريريريربه مع  اإلنسريريريريريريريريريريريان
كما ال يسريريريريريريتوي من عمل هلل يف مرحلة الشريريريريريريدة   ،اآلخرةوانكشريريريريريريف له الوي  يف  

والضريريريريريريريعف وعدم معرفة مصريريريريريريريري اإلسريريريريريريريالم مع من عمل هلل واإلسريريريريريريريالم فيها ظاهر 
 وعزيز وقوي. 

 

ْن َأنَفَق ِمن قَْبِل الَْفْتِح َوقَاتََل   "   َتِوي ِمنُُك مَّ ـِٰئكَ   ...ََل يَس ْ َ نَ   َدَرَجةً   َأْعَظمُ   ُأول ينَ   ِم  ِ   ِمن   َأنَفُقوا   اذلَّ

ُ      َوقَاتَلُوا   بَْعدُ  َُ هُ   َوعَدَ   َو َۖ  الْ   اللَـّ ُ      ُحس ْ  .  406" َخِبيم   تَْعَملُونَ   ِبَما   َواَّللَّ

إما حياس  ويعاق  على تضيع   اإلنسان فورب العاملني ال يعاق  بدون سب ، 
 كما يلي:   عليه  حقوق العباد أو حق رب العاملني

للنراة من اخللود يف النار وهو التسريريريليم الذي ال يسريريريع أحد تركه  احلق   -
أشريريريهد   ، بقول:"وعبادته وحده ال شريريريريك له  لرب العاملني بالوحدانية

أن ال إله إال اهلل وحده ال شريريريريريريك له وأشريريريريريهد أن حممد عبده ورسريريريريريوله 
والقيام   .وأشريريريريريريهد أن رسريريريريريريل اهلل حق وأشريريريريريريهد أن اجلنة حق والنار حق"

 .حبقها
عدم الصريريريريد عن سريريريريبيل اهلل أو معاونة أو مسريريريرياندة أي عمل يقصريريريريد به  -

هو رسريريريريالة التوحيد الذي  و   الوقوف يف وجه الدعوة أو انتشريريريريار دين اهلل
 .توفر تواصل مباشر بني العبد وخالقه اليت

 عدم هضم أو ضياع حقوق الناس أو ظلمهم.  -
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كف الشر عن اخللق واملخلوقات، وإن تطل  ذلك أن ينأى بنفسه   -
 أو يعتزل الناس. 

ا أو ينشريريريريريول رمبا ال تكون له أعمال صريريريريرياحلة كثرية لكنه مل يضريريريريرير أحدً   اإلنسريريريريريانف
يررجى له بذلك فهذا بأي عمل يسريريرييء لنفسريريريه أو للناس، وشريريريهد هلل بالوحدانية،  

 النراة من عذاب النار.
آَمنُُتْ    ن َشَكْرُُتْ َوأ

ِ
ُه ِبَعَذاِبُُكْ ا ا يَْفَعُل اللَـّ هُ   َوََكنَ   " مَّ  .  407ِلميًا" عَ   َشاِكًرا   اللَـّ

فالبشريرير يتم تصريرينيفهم على مرات  ودرجات ابتداًء من أعما م يف الدنيا يف عامل 
، اآلخرةالشريريريريهادة وحىت قيام السريريريرياعة وانكشريريريرياف عامل الوي  وبدء احلسريريريرياب يف  

 كما ورد يف احلدي  الشريف.  اآلخرةقوام من يبتليهم اهلل يف ألفمن ا
لسريريريريريريريي ة فإما يعرلها يف فرب العاملني يعاق  األقوام كاًل حسريريريريريريري  أعماله وأفعاله ا

ويتوقف ذلريك على مريدى فريداحرية الفعريل وإذا مريا كريان   ،الريدنيريا وإمريا يؤخرهريا لآلخرة
له توبة، ومدى أثره وضريريريرره على احلرث والنسريريريل وسريريريائر املخلوقات واهلل ال حي  

 الفساد.
لون، فرعون وغريهم  ن كذبوا بالرسل   ،صا   ،هود  ،فاألقوام السابقة كقوم نوح

العقوبة يف الدنيا وذلك بسريريريريريريريريريريريريريب  أفعا م املنكرة وطوياهنم، فهم مل فعاجلهم اهلل  
قوم ، و قوم هود جتربوا يف األرضفبأنفسريريريريريريريريريريريريريهم أو يكفوا شريريريريريريريريريريريريريرهم بل متادوا،    او أين

وقوم شريريريريريعي  أصريريريريريروا على   وقوم لون أصريريريريريروا على الفاحشريريريريرية،صريريريريريا  قتلوا الناقة،  
وقوم فرعون حلقوا بقوم موسريريى الفسريريرياد وضريريريياع حقوق الناس يف املكيال وامليزان،  

 قوم نوح أصروا على الشرك بعبادة رب العاملني.لهم بمن قو  ا،ا وعدوً بويً 
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ْيَحُة َوِمَْنُْم َمْن َخَسْفنَا ِبِه  فّلَُُكُ َأَخْذََّن ِبَذنِْبِه فَِمَْنُْم َمْن َأْرَسلْنَا عَلَْيِه َحاِصًبا َوِمَْنُْم َمْن َأخَ " َذتُْه الصَّ

ُ ِلَيْظِلَمهُْم َولَِكْن ََكنُوا َأنُْفَسهُْم يَْظِلُموَن"      . 408اْْلَْرَض َوِمَْنُْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما ََكَن اَّللَّ
ْن مَعَِل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه    ُّكَ   َوَما      فََعلَْْيَا   َأَساءَ   َوَمنْ   "مَّ مٍ   َرب  .     409 ِل لَْعِبيِد" ِبَظًلَّ

لدت يف أسريريريريريرة مسريريريريريلمة فإنك تدافعني عن اإلسريريريريريالم، لو كنت قال: هذا ألنك ور 
لنصرانية، ال أحد يستطيع أن يوري باولدت يف أسرة نصرانية لكنت اآلن تبشرين  

 ده.جدادين  باءه وأ
يرتك دين ا لوريه، وجزمريت أنريه لن بريذلريك تريابعريً  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريان قلريت لريه: أنريت جعلريت

وسلبت منه حق االستقالل الفكريريريريريريريريريريري والتمييز بني احلق والباطل وحكرت   !أهله
أن يطل  العلم   اإلنسريريريريريريريريريريان وهذا خطأ جسريريريريريريريريريرييم، ألنه من حق  !على طلبه للعلم

ويبحريري  يف  فريرياق هريريذا الكون، فريرياهلل سريريريريريريريريريريريريريريبحريريانريريه وتعريرياىل أودع فينريريا هريريذه العقول 
فكل إنسان يتبع دين  باءه دون إعمال للعقل وبال   لنستخدمها ال لنعطلهريريريريريريريريريريريريريريريريريريا،

تفكري وحتليل  ذا الدين فهو بال شك ظريريريريريريريريامل لنفسه حمتريريريريقريريريريريريريرير لذاتريريريريريريريريه، حمتقر  ذه 
 .هلل تعاىل فيه أال وهي العقلالنعمة العظيمة اليت أودعها ا

قلت له مسريريريريريريريريتطردة: فكم من مسريريريريريريريريلم نشريريريريريريريريأ يف أسريريريريريريريريرة موحدة وحاد عن الطريق 
بالشريرك باهلل، وهناك من نشريأ يف أسريرة مشريركة أو نصريرانية يؤمن بالتثلي ، ورفض 

 ال إله إال اهلل. :هذه العقيدة وقال
بطبع   قلت له: سأروي لك قصة رمزية لتوضيح هذه النقطة، حي  قامت زوجة

تطبخهريا، وعنريدمريا سريريريريريريريريريريريريريريأ ريا 0مسكرية لزوجهريا ولكنهريا قطعريت الرأس والريذيريل قبريل أن  
؟ قالت: إن أمي تطهوها هبذه الطريقة، سريريريريريريريأل والذيلزوجها: ملاذا قطعت  الرأس  
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الزوج األم: ملاذا تقطعني الذيل والرأس عندما تطبخني السريريريريريريريريريريريريمك؟ أجابت األم: 
إن أمي تطهوهريا هبريذه الطريقرية. بعريدهريا سريريريريريريريريريريريريريريريأل الزوج اجلريدة: ملرياذا تقطعني الرأس 

أن أقطع الرأس   وكان عليَّ   صريريريريريريريريريريريريريوريًاوالذيل؟ أجابت: كان قدر الطهي يف البيت  
 ألمتكن من إدخال السمكة يف القدر. والذيل

األحداث السريريريابقة واليت جرت يف العصريريريور اليت سريريريبقتنا كانت   منكثريًا الواقع أن  
رهينة عصريريرها وزمنها، و ا أسريريباهبا اليت ارتبطت هبا ولعل القصريرية السريريابقة تعكس 
ذلك، والواقع أهنا كارثة بشريريريريريريريريريريريريريريرية أن نعيش يف زمان ليس بزماننا وأن نقلد أفعال 

 نا دون أن نفكر أو نسأل رغم اختالف الظروف وتوري األزمنة. غري 
وا َما ِبأَنُفِسهِمْ …"  ُ ٰ يَُغي ِ ُ َما ِبَقْوٍم َح َّ َ ََل يَُغي ِ نَّ اَّللَّ  .  410" …ا 

 ؟قال: وما مصري من مل تبلوه رسالة اإلسالم
  هؤالء لن يظلمهم اهلل عز وجل ولكنه سوف ميتحنهم يف يوم القيامة.  قلت له:

 ؟جيًدا االسالم التعرف علىقال: والبشر الذين مل حتن  م الفرصة ب
فهؤالء ليس  م عريريذر، ألنريريه كمريريا ذكرنريريا فال ينبوي  م التقصريريريريريريريريريريريريريريري يف  قلريريت لريريه:

 البح  والتفكري.
ظلًما بعد كل هذه احلرج اليت أقامها وإن حكم اهلل تعاىل عليهم بالعذاب ليس  

عليهم من العقل والفطرة والرسريريريريريريريريريريريريرياالت واآليات يف الكون ويف أنفسريريريريريريريريريريريريريهم، وأقل 
شيء كان من املفرتض عليهم أن يفعلوه مقابل ذلك كله هو أن يعرفوا اهلل تعاىل 

السريريريريريريريعادة   قواقحلو   من اخللود يف النار  لنروا  ا ذلككحد أدا، ولو فعلو   ويوحدوه
 ا؟أتعتقد أن هذا صعبً  ،اآلخرةيف الدنيا و 

 
 (.11)الرعد:  410
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ألن من   ؛ايرتك  ذنبً أن  أو    اإلنسريريريريريريريريريان  يف أن خيطيليسريريريريريريريريريت    شريريريريريريريريريكلة احلقيقيةامل
الوقوع يف اخلطأ، فكل ابن  دم خطاء وخري اخلطائني التوابني،   اإلنسريريريريريريريريريريريريان  طبيعة

التمادي يف يف    يه  شريكلةكما أخرب بذلك النيب صريلى اهلل عليه وسريلم، ولكن امل
ااقرتاف املعاصريريريريريريي واإلصريريريريريريرار عليها، والعي    فال  اإلنسريريريريريريان  هو أن يرنصريريريريريريح  أيضريريريريريريً

ظ فال ن يوعَ يسريريريريريريريريريريريريمع النصريريريريريريريريريريريرييحة وال يعمل هبا، وأن يرذكَّر فال تنفعه الذكرى، وأ
 ا. يتعظ وال يعترب وال يتوب وال يستوفر، بل يصر ويويل مستكربً 

ُه بِ  "  ْ ا ََكَْن لَْم يَْسَمْعهَا ََكَنَّ يِف ُأُذنَْيِه َوْقًرا فَبَش ِ َتْكُِبً آََيتُنَا َولَّ ُمس ْ َذا تُْتََل عَلَْيِه أ
ِ
"   َعَذاٍب َأِليٍ َوا
411 . 

 قال: وملاذا ال نعصي اهلل؟ 
له: إذا أردت أن تعصريريريريريي اهلل فال تأكل من رزقه واخرج من أرضريريريريريه، واحب  قلت  

وإذا جرياءك ملريك املوت ليقبض روحريك قريل لريه  .عن مكريان  من ال يراك اهلل فيريه
مالئكة إذا جاءتك  و ا،  صريريريريريريريريرياحلً   ا وأعمل هلل عمالً نصريريريريريريريريريوحً   أخرين حىت أتوب توبةً 

مهم وامتنع عن يوم القيريريامريرية ليريريأخريريذوك إىل النريريار فال تريريذهريري  معهم، قريرياو  العريريذاب
 ؟   412الذهاب معهم وخذ بنفسك إىل اجلنة، فهل تستطيع فعل ذلك

 قال: ال.
ا يف منزلريريك فريريأقصريريريريريريريريريريريريريريى مريريا ترجوه منريريه هو ا أليفريريً قلريريت لريريه: إنريريك حني تقتين حيوانريريً 

فما بالك خبالقك وهلل املثل األعلى،  الطاعة، وهذا ألنك اشرتيته فق  ومل ختلقه،  
ا وبارئك، أال يسريتحق منك الطاعة والعبادة واالسريتسريالم، وحنن مسريتسريلمون رغمً 
عنريا يف هريذه الرحلرية الريدنيويرية يف كثري من األمور، قلبنريا ينبض، جهريازنريا ا ضريريريريريريريريريريريريريريمي 

 
 (.7)لقامن:  411
براهي بن أ دُه.  412  قصة ا 
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حواسريريريريرينا تدرك على أكمل وجه، وما علينا إال أن نرسريريريريريل م هلل بباقي أمورنا   يعمل،
نا فيها لنصل ساملني إىل بر األمان.  اليت خرري 

 ما هو بر األمان؟ و قال: 
 قلت له: تتلخص هناية الرحلة ووصول بر األمان يف هذه اآليات. 

َع اْلِكتَاُب  َا َوُوُضِ قَِت اْْلَْرُض ِبُنوِر َرِِب  َ بَيََْنُم ًِبلَْحِق  َوُُهْ ََل   "َوَأرْشَ هََداِء َوقُِضُِ َوِِجَء ًِبلنَِّبِي َي َوالُشُّ

ا يَْفَعلُوَن )69يُْظلَُموَن ) ُلَْت َوُهَو َأْعََلُ ِبمَُ ا مَعِ يَن َكَفُروا 70( َوُوِف ُيَْت ُكُّ نَْفٍس مَُّ ِ يَق اذلَّ ِ ُُ ( َوسُُُ

َذا َجاُءوَها فُ 
ِ
ٰ ا َ ُزَمًرا   َح َّ َّنَّ َلٰ َْجَ

ِ
نُُكْ يَْتلُوَن عَلَْيُُكْ ا لم ِم  َا َألَْم يَأِْتُُكْ ُرسُُ ُُ ِتَحْت َأبَْواُِبَا َوقَاَل لَهُْم َخَزنَ

َمُة الَْعَذاِب عَََل اْل  ِكْن َحقَّْت ََكِ ـٰ َ َذا   قَالُوا بَََلٰ َول ـٰ آََيِت َرِب ُُكْ َويُنِذُرونَُُكْ ِلَقاَء يَْوِمُُكْ َه ( 71َ ِفرِيَن ) أ

ِيَن )ِقيَل اْدُخلُ  يَن ِفْيَا   فَِبَْْس َمثَْوى الُْمَتَكُِب  َ َخادِلِ َّنَّ َل 72وا َأبَْواَب َْجَ
ِ
ُْم ا ََّقْوا َرِبَّ يَن ات ِ يَق اذلَّ ( َوُس ِ

ًَلمم عَلَْيُُكْ ِطْبُُتْ فَُ  َُُ ا سُُُ َ ُُُ اَل لَهُْم َخَزنَ ا َوقَُ َ ْت َأبَْواُِبُ ا َوفُِتُحَ اُءوهَُ َذا جَُ
ِ
ٰ ا ِة ُزَمًرا   َح َّ ا ادْ الَْجنَُّ ُخلُوهَُ

يَن ) ٍُ نََشاُء   73َخادِلِ ُأ ِمَن الَْجنَِّة َحْي ي َصَدقَنَا َوْعَدُه َوَأْوَرثَنَا اْْلَْرَض نَتََبوَّ ِ َّـُِه اذلَّ  ( َوقَالُوا الَْحْمُد ِلل

 .413فَِنْعَم َأْجُر الَْعاِمِلَي" 

 

 

 

 

 
 (.74-69)الزمر:  413

 

 

 

 



 

 
 
 

285 

 رسالة اإلسالم

اإلحلاد، ال يوجد يف اإلسريريريريريريريريريريريالم ال يوجد يف تعاليم اإلسريريريريريريريريريريريالم ما يقود الناس إىل  
ألواز أو غموض ترربك العقل، اإلسريريريريريريريريريالم بسريريريريريريريريريي  ومتني، وتتلخص تعاليمه فيما 

 يلي:
للكون إلريريه  واحريريد  أحريريد، وهو اهلل، اخلريريالق للكون ومريريا حيتويريريه، والريريذي  -

ليس كمثله شريريرييء، وعلى املسريريريلم عبادة خالقه وحده وذلك بالتواصريريل 
عند التوبة من ذن  أو طل  املعونة، وليس من خالل   معه مباشريريريريريريريريريريريريريريرةً 

قسريريرييس وال قديس وال أي وسريريريي . وأن رب العاملني رحيم خبلقه أكثر 
من األم بريأوالدهريا، فهو يوفر  م كلمريا رجعوا وتريابوا إليريه. وأنريه من حق 

أن يكون له صريريريريريريريلة مباشريريريريريريريرة   اإلنسريريريريريريريان  اخلالق أن يرعَبد وحده ومن حق
 ه. برب  

ال إىل األرض بصريريريريريريريريريريريورة إنسريريريريريريريريريريريان وال حيوان وال حرر و   اخلالق ال يأت   -
صريريريريريريرينم، وليس له شريريريريريريريريك  وال ولد، وأنه تعاىل أرسريريريريريريريل األنبياء والرسريريريريريريريل 

خلق   .وموسريريى وحممد لنشريرير رسريريالة التوحيد يف العاملاملسريرييح   كعيسريريى
من غري أب وخلق  دم من غري أب وال أم، فهو خيلق وال  املسريريريريريريريريريريريريريرييح

ه كمريا فعلوا هم، فرياملسريريريريريريريريريريريريريريلم يعبد يلريد، وأمرنريا بعبريادتريه بريالتوجريه إليريه وحريد
نفسريريريريه، ويعبد اهلل كما عبد   املسريريريرييحاهلل وال يعبد    املسريريريرييحاهلل كما عبد  

 حممد اهلل وال يعبد حممد نفسه. 
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يقوم على حقيقة أن األشريريريياء ال تظهر بدون سريريريب  أو   اإلميان باخلالق -
وما لضريريريريريخم  ، ناهيك عن هذا الكون املادي املأهول االصريريريريريدفةمبحض  
ا غري ملموس وتطيع قوانني الرياضريريريريريريريريريريريرييات  لوقات، متتلك وعيً فيه من  

غري املادية. وإنه لشريريريريريريريريريرح وجود كون مادي حمدود، حنتاج إىل مصريريريريريريريريريدر 
 .ال يفىن وال يزول وأبدي مستوين بذاته

جريريريل أ من تميو  ليس حبريريرياجريريرية ألن حي قيوم غين قريريريادر،اإللريريريه اخلريريريالق  -
مترسريريًدا   تاحلياة أو يسريريلبها، لذلك هو مل مي  مينحالبشريرير، فهو الذي  

هو الذي محى وأنقذ   .كما أنه مل يربع على الصريريريريريريريريريريريريلي     يف املسريريريريريريريريريريريرييح
كما محى رسريوله إبراهيم من   الصريل ،من القتل و   املسرييح  رسريوله عيسريى

ا، وكمريريريريا يفعريريريريل وجنودهالنريريريريار، وموسريريريريريريريريريريريريريريى من فرعون  مع عبريريريرياده  دومريريريريً
 الصاحلني يف محايتهم وحفظهم.

الدرس الذي علمه اهلل للبشريريريريريريرية عند قبوله توبة  دم بسريريريريريريب  أكله من  -
الشريريريريريريررة احملرَّمة هو مبثابة أول موفرة لرب العاملني للبشريريريريريريرية، حي  أنه 

أخرى، فكل إنسان   تزر وازرة وزرال يوجد معىن للخطي ة املوروثة، فال  
يرولد   اإلنسان  وأن  رمحة رب العاملني بنا.يتحمل ذنبه وحده؛ وهذا من  
  .عن أعماله ابتداًء من سن البلوب نقيلا بال خطي ة، ويكون مسؤوالً 

اسريريريريَ   اإلنسريريريريان - لن ينال النراة إال ه    عن ذن  مل يقرتفه، كما أنلن حير
بريريإميريريانريريه وعملريريه الصريريريريريريريريريريريريريريريا ، منح اهلل احليريرياة لإلنسريريريريريريريريريريريريريريريان وأعطريرياه اإلرادة 

 اإلنسريريريريريريان  أنو   واالبتالء، وهو مسريريريريريريؤول فق  عن تصريريريريريريرفاته.لالمتحان  
حريرية االختيريار فق  يف حريدود معرفتريه وإمكريانيرياتريه. فرياحلسريريريريريريريريريريريريريرياب   ميتلريك

رء 
َ
مرهون بوجود املسريريريريريريؤولية وإمكانية االختيار، فاخلالق لن حياسريريريريريري   امل
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والكفاح بالصريريريريريريريراع  واحلرية احملفوفة    على شريريريريريريريكله ووضريريريريريريريعه االجتماعي.
 ،السريريريريريريريريريريعيد مسريريريريريريريريريريلوب اإلرادة   اإلنسريريريريريريريريريريان  للمرء منأعظم درجة وتكرمي  

 .اإلرادةفاحلساب والثواب ليس  ما معىن بدون 
أي   االميان بكافة الرسريل الذين بعثهم اهلل للبشرير دون متييز. وأن إنكار -

رسول أو نيب يتعارض مع أساسيات الدين. وأن مجيع أنبياء اهلل َبشَّروا 
كما أن العديد من بقدوم خامت الرسريريريريريريل حممد عيه الصريريريريريريالة والسريريريريريريالم.  

األنبياء والرسريريريريريريل الذين أرسريريريريريريلهم اهلل ل مم املختلفة ذركرت أمسائهم يف 
القر ن الكرمي ومثريريريريل نوح، إبراهيم، إمسريريريرياعيريريريريل، إسريريريريريريريريريريريريريريحريريريرياق، يعقوب، 

إخل....(، هناك  خرون مل   املسريريرييحسريريريى، داود، سريريريليمان،  يوسريريريف، مو 
بعض الرموز الدينية يف ا ندوسريريريريريريريية والبوذية   يرذكروا. فإن احتمالية كون

ألناس صريرياحلني مت   تعود أصريريو اقد  ومثل راما، كريشريرينا، وغواتاما بوذا(  
رسريريلهم اهلل هي فكرة غري مسريريتبعده. أ  تقديسريريهم من شريريعوهبم أو أنبياء

أنبياءها   الشريعوبقات بني املعتقدات عندما قدَّسريت  وقد ظهرت الفرو 
 وعبد ا من دون اهلل.

اإلميريان بريالكتري  والعهود السريريريريريريريريريريريريريريريابقرية اليت مل يطرأ عليهريا أي حتريف أو  -
بالرسريل والكت  السريابقة من أسريس اإلسريالم.   اإلميانتويري، بل وجيعل  

ويركر م كافة الرسريريريل واألنبياء ويرربئهم من التهم والنقائص، ويربهن على 
النص الكامل علًما بأن    إخالصريريريريريريريريهم لرب العاملني ووحدانية الرسريريريريريريريريالة.

والقر ن الكرمي( ال يزال بلوتريريه األصريريريريريريريريريريريريريريليريرية والعربيريرية( وبريدون أي  لكتريريابريه
كمريا هو حىت وقتنريا هريذا، حمفوظريا  ، وال يزال ديريلبري تويري أو حتريف أو ت

فظه. وهو متداول بأيدي حبوسريريريريريريريريريريريريرييبقى كذلك، كما وعد رب العاملني  
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الكثري منهم، وأن الرتمجات احلالية يف صريريريدور  مجيع املسريريريلمني وحمفوظ  
للقر ن بلوريريات متعريريددة واملتريريداولريرية بني أيريريدي النريرياس، مريريا هي إال ترمجريرية 

حممد صريريريريريريريلى اهلل عليه وسريريريريريريريلم وأفعاله   تعاليم النيبو   ملعاين القر ن فق .
وثوقني. س وأقواله مت نقلها وتوثيقها من خالل

َ
 لسلة من الرواة امل

َوجود بني أجسريريريريريريريريريرياد البشريريريريريريريريريرير وأرواحهم يربني  أنه من غري سريريريريريريريريريري االن -
رام امل

كن  ا املمكن جعل هذه األرواح تسريريريريكن يف أجسريريريرياد احليوانات وال مي
يف حىت الترول بني النبريريرياتريريريات واحلشريريريريريريريريريريريريريريرات وتنريريرياسريريريريريريريريريريريريريريع األرواح( وال 

بالعقل واملعرفة وجعله خليفًة يف   اإلنسريريريريريريريريريريريان  ز اهللولقد َميَّ  أشريريريريريريريريريريريخاص.
له   ومن   كرَّمه ورفع من شريريريريريريريريريريأنه على كثري من اخلالئق.و األرض، وفضريريريريريريريريريريَّ

سريريريرييبع  اهلل فيه اخلالئق   اخلالق وجود يوم القيامة الذي  حكمة وعدل
اجلنريرية أو النريريار، وكريريل األعمريريال هم وحريريده، ويكون مريري  م إىل وحيريرياسريريريريريريريريريريريريريريب

 .الصاحلة والسي ة سوف تروزن يف هذا اليوم
يف توافق وانسريريريرام مع الطبيعة البشريريريرية، وهو   دائًمادين اهلل الصريريريحيح   -

 وأن  ،بسريريريريريي ، وصريريريريريا  لكل زمان  ومكان  ،دين واحد، سريريريريريهل، مفهوم
تعريريدد الريريديريريانريريات نريرياتج عن اختريرياذ الوسريريريريريريريريريريريريريريطريرياء بني اخلريريالق واملخلوق يف 
العبادة، وعند توجه البشر لعبادة اخلالق مباشرة بدون وسي ، واإلميان 

مبحمد خامت الرسريريريريريريريريريريل واتباع شريريريريريريريريريريريعته، تتوحد القلوب على دين   مجيًعا
 واحد، وهذا هو مفتاح البشرية حنو التناغم والتواؤم.

ما،  مثل حق الوال دي ن باإلحسريريريريريريريان    السريريريريريريريي اتاخلريات واجتناب    فعل -
ومن مث حق األوالد يف احلصريريريريريريريول على حياة كرمية، واحملافظة على مال 
اليتيم والقسريريريريريريريريريريريريريري  يف الوزن واملكيال، والعدل يف القول والفعل، والوفاء 
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والنهي عن اقرتاف الفواحش أو حىت االقرتاب منهريريا، وعريريدم   ،بريريالعهود
فطرية معنوية وبالتايل فإن   وهي مباد   .قتل النفس البشريريريريريريرير ية بوري حق

 الناس مردر كون  ذه القيم بشكل طبيعي وغريزي. 
ية وتعمري اإلنسريان  خبرلق  َحسرين هبدف نفع  ام بعضريً هضري معاملة الناس بع -

األرض ال يروين عن اإلميريريان بريرياخلريريالق وااللتزام بريرياألخالق العريريامليريرية حتريريت 
مظلة الدين، ألن تعمري األرض واخلرلق احلسريريريريريريريريريرين ليسريريريريريريريريريريا الواية للدين، 

 مثبرب ه،    اإلنسريريريريريريريريريريان  يلة. فواية الدين أن يرعر فلكنهما يف احلقيقة وسريريريريريريريريريري 
صريريريريريدره هو وطريقه ومصريريريريريريه، وال يتحقق حرسريريريريرين النهاية واملصريريريريريري إال مب

إىل ذلك يكون بتعمري والسريريريريريريريريبيل  باحلصريريريريريريريريول على رضريريريريريريريريا رب العاملني،  
 اأَلرض واخلرلق احَلسن.

ال يوجد كهنوت يف دين اهلل والدين للرميع، الناس سريريواسريريية كأسريرينان  -
إال بالتقوى والعمل امل شريريريريريريريريريريري  أمام اهلل، فال فرق بني عريب وال أعرمي  

 الصا . 
ا بدون عبثً   شريريريريرييً اال خيلق   رب العاملني احلكمة، فهود صريريريريريفات  من أح -

وكل الصريريريريريريفات   ،محنا ويسريريريريريريعدنا ويعطينافهو خلقنا لري   ،غاية أو هدف
وأن وجودنا يف هذه الدنيا هو   .البشريريريريريريريرية اجلميلة مشريريريريريريريتقة من صريريريريريريريفاته

 ريدف وغريايرية سريريريريريريريريريريريريريريرياميرية وهي معرفرية اهلل عز وجريل والتوجريه إليريه بريالتوبرية 
 واالستعانة به مباشرة.

فاألشريريريريريريياء املنظمة سريريريريريريتنهار   .القاعدة هي اخلري والشريريريريريرير هو االسريريريريريريتثناء -
أو أن تكون جيدة   ،جاخلار وتتالشريريريريريريريريى دائًما ما مل جيمعها شريريريريريريريرييء من  

على نطريريريرياق واسريريريريريريريريريريريريريريع كمريريريريا هي دون أن ينظم اخلريريريريالق هريريريريذه الظواهر 
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العشريريريريريريريريوائية اليت تظهر يف األشريريريريريريريريياء الرائعة مثل اجلمال واحلكمة والفرح 
 واحل . 

نفسريريريريريريريريها   وتصريريريريريريريريون  اخلالق وضريريريريريريريريع قوانني الطبيعة والسريريريريريريريرينن اليت حتكمها -
بنفسها عند ظهور فساد أو خلل بي ي وحتافظ على وجود هذا التوازن 
هبدف اإلصريريريالح يف األرض واسريريريتمرار احلياة على حنو أفضريريريل. وأن ما 

يقع يف عندما  و ينفع الناس واحلياة هو الذي ميك  ويبقى يف األرض.  
ضريريريريريريريريرر منها البشريريريريريريريرير كاألمراض، الرباكني، الزالزل تاألرض من كوارث ي

نات، تترلى أمساء اهلل وصريريريريريريريفاته كالشريريريريريريريايف واحلفيظ مثاًل، يف والفيضريريريريريريريا
شريفائه للمريض وحفظه للناجي، أو امسه العدل يف عقاب الظامل لوريه 
والعرياصريريريريريريريريريريريريريريي، ويترلى امسريه احلكيم يف ابتالء وامتحريان غري العرياصريريريريريريريريريريريريريريي 

ازى عليه باإلحسريريريان إن صريريريرب وب لعذاب إن ضريريريرر، وبذلك اوالذي جير
ا كما ه من خالل هذه االبتالءات متامً على عظمة رب  اإلنسريريريريان  يتعرف

إال  اإلنسريريريريريريريريريريريريريريريان يتعرف على مجريريالريريه من خالل العطريريايريريا. فريريإن مل يعرف
  .صفات اجلمال اإل ي فكأنه مل يعرف اهلل عز وجل

الريريريذي يقع من ابتالءات هو إرادة اهلل، والريريريذي أراده اهلل وقع، وإرادة  -
متعلقريرية بريرياخلري املطلق، اهلل متعلقريرية بريرياحلكمريرية املطلقريرية واحلكمريرية املطلقريرية 

 احلياة الدنيا اليت يعيشريريريريها  أنو   ،حي  أنه ال يوجد شريريريرير مطلق بالوجود
ليسريريت إال حلظة مقارنة باحلياة األخرى األبدية ومن مث يهون   اإلنسريريان

وأن احلياة الدنيا   .كل ما عاناه يف الدنيا بومسريريريرية واحدة يف نعيم اجلنة
ملوت بالبع  واحلسريريريريريريريرياب بعد ا  اإلنسريريريريريريريريان  بداية لرحلة أبدية يسريريريريريريريريتأنفها

 ومن مث اجلزاء. 
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 بسرياطته، فمصريطلح اإلسريالم غري مرتب  بأيه و عظمة الدين يف مشوليت -
خص أو مكان أو مجاعة خاصريريريريريريريرية، ولكنه يعكس العالقة مع رب شريريريريريريريري 

 العاملني. 
 :أيًضا تعاليمه منو  -

 ب العاملني عن طريق الصالة.صل مع ر دوام التوا  ➢
بنفسريريريريريريريريريه وتنمية مشريريريريريريريريرياعر الرمحة مه  وحَتك    اإلنسريريريريريريريريريان  تقوية إرادة  ➢

 والت لف مع اآلخرين عنده بالصيام.
إنفاق نسريريريبة بسريريرييطة من مدخراته للفقراء واملسريريرياكني عن طريق   ➢

على تولي  صريريفات البذل   اإلنسريريان  الزكاة، وهي عبادة تسريرياعد
 والعطاء على نوازع الش ح والبخل.

 التررد والتفرب للخريريالق يف وقريريت ومكريريان مرعَّني، من خالل أداء ➢
ا املقتدرين ماديً  سريريريريريريريريريريريريلمنيمناسريريريريريريريريريريريريك ومشريريريريريريريريريريريرياعر واحدة لكافة امل

وهي رمز للوحدة يف التوجه   ،ا، عن طريق احلج اىل مكةوصريريحيً 
للخريالق على اختالف االنتمرياءات البشريريريريريريريريريريريريريريريرية وثقريافريا م ولوريا م 

 ودرجا م وألواهنم.
خبالقه جي  أن تكون أفضريريل وأقوى من أي عالقة، فلذلك   اإلنسريريان  عالقة -

وهذه العالقة هي   ،ص على تطبيق تعاليم اإلسريريريريريريريريريريريالمحير فاملسريريريريريريريريريريريلم جي  أن  
 العالقة احلقيقية اليت سترل  له اخلري كله واحرتام اآلخرين. 

رون بفرتة يعرتيها الشريريريريريريريريك والبح  والضريريريريريريريريياع، وال جيدون ميالناس    كثريًا من -
كطفل   متاًماالسريريريريريريريريريريريريريالم التام والراحة إال بعد أن جيدوا طريقهم لرب العاملني.  
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ضائع يبح  عن والدته، وعندما جيدها يشعر بالسكينة ويكتشف أن هذا 
 األمان الذي كان يبح  عنه.
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 لهأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شيي  

 وأشهد أن محمد عبده ورسوله 

 وأشهد أن رسل اهلل حق  

 .وأشهد أن السنة حق والنار حق  
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 درس اللوريريرية الفرنسريريريريريريريريريريريريريرييريريريةمريريري  يل مع قصريريريريريريريريريريريريريريريريرية يف
أمام   يوًما  عندما فاجأين  الكاثوليكي يف أفريقيا
وقد كنت املسريريريريريريريريريريريريريلمة   -  الطالب يف الفصريريريريريريريريريريريريريل

: أنريريريريريا أحريريريريري  حيريريريريري  قريريريريريال - الوحيريريريريريدة بينهم
قال: وحينما سريريريريريريريريألته عن السريريريريريريريريب     اإلسريريريريريريريريالم.

ا ، ولريديهم كتريابً ااملسريريريريريريريريريريريريريريلمون يعبريدون إ ريًا واحريدً 
فأنا   ،واحد  ا، ويصريريريريريريريريريريلون باجتاه  ا واحدً مقدسريريريريريريريريريريً 

شعرت حينها بفرحة   معر  جًدا هبذا الدين.
لعظيم، وكريانريت هريذه كبرية وفخر هبريذا الريدين ا

الريلريحريظريريريريريريرية نريقريطريريريريريريرية انريطريالق يل لريتريكريريريس وقرييت 
وجهريدي لدراسريريريريريريريريريريريريريرية الطريقرية السريريريريريريريريريريريريريريليمرية لعرض 
اإلسريريريريريريريريريريريريالم وتويري أسريريريريريريريريريريريريلوب احلوار الدارج بني 
الريريدعريرياة، والريريذي يرنف ر من اإلسريريريريريريريريريريريريريريالم أكثر  ريريا 
يرقر ب إليه. فاإلسريريريريريريريريريريريريالم دين الفطرة، بسريريريريريريريريريريريريي  
ومفهوم، ولكن يرعَرض بطريقرية معقريدة، وتكرياد 

 .ةرحلالبدأت  ومن هنا. تكون خاط ة
 

 


