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 مث أما بعد: ،ق هللال  لخ  والسالم على رسول هللا املبعوث رمحة   والصالة ،واحلمد هلل ،م هللابس
تاجهاا لال ساساية الايت حلعلاوم اأافأهال  بكم معاان يف حلقة جديدة من دورة بصائر، هذه الدورة اليت نتعرف فيهاا علاى 

 .ما يف واقعنا املعاصر املليء ابلشبهاتمسلم ال سي  
 

 يف دورة بصائرمنهجنا 
نعلام الأاأ  حاى ؛ل للصاوا ص   ؤخ ن نا  ولك ،عليها عد نرد  قات ونهإحنا ما بنجيبش شب وطبع ا املنهج اللي احنا اخرتانه إن  

- ين ونارد  عليهااات امللحادفبادل ماا نقعاد  ياه شابه ،يبقى خالفا  هاو الطلا  ح  نت عرفت الص  إيعين خالص  ،هة  بدا
صحة نباوة  ،ة القرآنصح   ،ة اإلسالمصح   ،-سبحان  وتعاىل-ت وجود هللا ب  ث  ة اليت تا  ت اأدل  ب   ال إحنا نثاخ  ،-!وما ألثرها

 .ات ابطلةملواضيع هي شبهاحول هذه  ترخ يا  ث  يت أ  لل الشبهات ال    نت تعرف إن  إ ايلابلت   ،-صلى هللا علي  وسلم- النيب
 

 وقفات سريعة مع حمتوى اللقاء املاضي
يعاين  ،ي اةهللا ضارورة فأر  وجاود مناا إن  واتكل   ،-سابحان  وتعااىل-ة وجاود هللا أدل ا لاىعواتكلمناا فاتات اللي  ةاملر  ابتدينا و 

لثا    أبدلاة -ن  وتعااىلسابحا- هللات وجاود ب اث  العقل يا   إن   وضرورة عقلية .بيجدها يف نفس  ،اإلنسان بفأرت  مضأر ليها
ا ،رأن  ال بد لألثر من مؤث   :منها لم إن وهناتك ،قل اة الخ أدلاده علاى واتكلمناا بعاد لا .د باال سابهيعين مفايش حاجاة بتوجخ

 .من اأدلة وغ ها ،على بقية اأدلة العقلية شاء هللا النهارده
 :إن في  أدلة فأرية وأدلة عقلية، فهنراجع بسرعة اللي اتكلمنا علي 

 
 ملبااادا الفأريااةاة امسهااا جااياا  حاف ل اإلنسااان علااى مسااألة الفأاارة إن  جبخاا -عااو وجاال-هللا اللااي هااي  اأدلااة الفأريااة-

ل و  قاخا ،الفأارة ة علاى وجاودن  ن والس اآلقار ان الاوحي ماواتكلمناا علاى أدلاة  ،رث   ؤخ لألثار مان م ا د  ب   اليت منها أن ال ،الضرورية
 :-عو وجل-هللا 
هخكخ ل لد  ين  حخن يف ا ۚ ف أ رختخ الل ا   ال يت  فخأخرخ الن  " ا ۚاسخ عخلخ فخأخق م  وخج  هخ   .٣٠وم:الر " ب د يلخ ل خل ق  الل ا    الخ تاخ يا 

 :-ى هللا علي  وسلمصل-وقول النيب 
ران  ، أو ي خ " سان  لل  مولوٍد ي ولخد  على الفأرة ، فأبواه يا هخو  دان  ، أو يا نخص     .يصحيح البخار  " ج  
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لياا   ي  عقلاا وريض باادهي  أااريض ضاار ماارف فأ -عااو وجاال-ث، طيااه طالمااا معرفااة هللا ثهااا ملااو  لو  فاأصاال سااالمة الفأاارة مااا   ي  
 :لنا لسببنيق   ؟بنتكلم يف هذه اأدلة

 رخ    "-جالو عاو -هلل باراهيم سايدان إ ودا شيء ال يتعارض مع اإلياان لماا قاال ،اد الذين آمنوا إياان  دليو  :ولالسبه اأ
تخى   م ن ۖ   أخر ِن  لخي فخ ُت  ي ي ال مخو  اِ ن  قاخل ايب  ا ك ن ل   وخلخا قخالخ باخلخى   ۖ   قخالخ أخوخ خ  تا ؤ  ساان ملاا يسامع عان هاذه ، فاإلن٢٦٠البقارة: "يخأ مخ

ناك تساامع عاان إش مااانع يفافم ،اد إياااان  وهاذه اأشااياء بياود ،ة عقليااةوأدل اا ،ة فأرياةرهااا ويعارف يعااين إيا  أدل اااأدلاة ويكر  
 .وداد إياان  هذه اأدلة لت
وهاذا  ويال هاذه الشابهةأن ي يادث خاارجي ف  ثت فأرت  مبلاو   و تلو  أت ل  شبهة هو اإلنسان الذي عرضخ  :واجلانه اآلخر

 متام؟ ،عيد الفأرة السليمة إىل طبيعتها وإىل وضعها اأصليلي   ثامللو   
 .علي  املرة اللي فاتت يبقى دا اأمر اللي تكلمنا

 
 .روريض فأري   ودا أمر ،ال توجد بالد إال وفيها معابدالتاريخ البشري اإلنساِن  واتكلمنا على إن  

 .يها ابلتفصيلتكلمنا علوا دب  عخ إىل التا  حال اإلنسان مع قلب  ووجود الفاقة واحلاجة لده تكلمنا على   دبع
 
اان  غخاا" :-عااو وجاال-ل هللا و  وقاخاا منااا علااى أدلااة العقاالبعااد لااده تكل  - ءٍ أخم  خ ل ق ااوا م  أخم  خخلخق ااوا *  ال ق ونخ  أخم  ه اام  ال خاا    شخااي 

خر ضخ الس مخاوخا  دليال اللاق ومساألة إن   ،الضرورية ارف الفأريةمعىن املعوعرفنا  .٣٦،٣٥الأور: "بخل ال  ي وق ن ونخ  ۚ   ت  وخاأ 
 .رث   ؤخ لألثر من م   د  واإلجياد وال ب  

 ،فجاا  رض ذاتوأ ،ذات أبارا  فسماءف  ،على البع  والبعرة تدل   ،على املس  اأثر يدل  " :ل اأعرايبو  منا على قاخ وتكل  
 .؟!"على السميع البص  أال تدل   ،ذات أموا  وحبارف 

باوا مار وتعج  تهجنوا هاذا اأواسا ناب  قصاة السافينة الايت تسا  يف البحار باال ر   هلم ص  حنيفة مع املالحدة حني قخ  وقصة أيب
 ،ارت بااال رابنسااو  ،صااانع وبااال ،لقاات ماان العاادم بااال ساابهلنااتم ال تاادرلون وجااود ساافينة خ    إن   :فقااال هلاام ،الاا  جااد  
ايخ ال م  وبا ،رب   دخ وبال م ا ،قد بال خال  وجخ ي   رون أن  ليف تتصو    ،فكذلك الكون لل  ،واتجرت ايخ لكاون يا  هلاذا ار لا  و س   ر أماوره س  

 ملها يعين، متام؟ة ابلتفصيل لكن دا م  نا القص  ل  ين قا  يع ؟ارهويدب   
 

 ،فةسابه دا هاو الصاديقولاوا اللكان ب ،فيا  سابه لوجاود الكاون نكارون إن  ال ي   بعض املالحادةفي   بعد لده اتكلمنا إن  
 .واتكلمنا إن دا شيء مستحيل عقلي

اولااة ماال عشاارة آالف حمتااا  يعحم ،أرقااام ةماان أربعاا نالااذي يريااد أن يفااتح خونااة أو ابسااوورد مكااو   ال ابلسااار وضااربنا مثاا
 لياة الواحادة مان يف الساتة ملياار جانيفماا ابلاك واجليناات هاي عباارة عان  ،علشان يصل للمحاولاة الوحيادة الصاحيحة

رة مااان عااادد ماااتة ملياااار سااايعاااين عاااايوة أربعاااة مضااارو  يف نفسااا   ،بتتكاااون مااان أرباااع قواعاااد نيرتوجينياااة ،جسااام اإلنساااان
  ة؟فخ د  لص  ابذلك  ثدح ل أن  قخ ع  فهل يا   .اوالت علشان تصل إىل هذا اجلينوم البشري للية بشرية واحدةاحمل

 .ة العقليةل اأدل  ودا أو   ،جياديبقى دا دليل اللق واإل
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لااو جباات  نااا إن  ماإلحكااام؟ اتكل  م و ظ  ن  إياا  دلياال الاا م واإلحكااام،ظ  دلياال الاان  ة اللااي فاتاات وهااو اتِن حاجااة ختمنااا بيهااا املاار  
تالتاة و هاا مارة واتناني لاو عمل لكان ،آه ؟دي ممكن ُتصل صدفة ،يلةدة ومجعقفرسم رمسة م ،يت  ورقة يرسم رمسةطفل واد  

لرسام الاده يف مدرساة   لرسام قبالام  واحاد اتعل االرمسة مع تكرار املرات مستحيل يكاون الأفال دا إال  شرة وزاد تعقيد وع
 .مش ممكن أتيت مصادفة   ،أو غ ه

 ،واحلكماة لعلام واإلرادةاب فف ص  ت  وم بل هو موجودف  ،ق ليس فق  موجودالال   على أن   أعيقم  دليل ظ  فإحكام الكون ونخ 
 .م واإلحكامظ  لن  دا دليل ا

 ا علااىمنااواتكل   ،نسااان جساام اإلت يفانو اتكلمنااا علااى اهلرمااو  ،لوقاااتمسااألة املعااايرة الدقيقااة يف املخ لنااا ماان أمثلتاا وق  
 .غ ها سم اإلنسان ويفد يف ججخ و   تا  م واإلحكام اليتظ  ة الن  ن أدل   ها م  وغ ،رات، والذ  والالاي ،اتاجملر  
 

 واإلحكام م ظ  نتابع يف دليل الن  
 التعقيد غ  القابل للتبسي  -

يااد غاا  قاباال التعقمسااألة  ،دهع النهااار م واإلحكااام دا اللااي هنباادأ بياا  اجلديااد بقااى بتااا ظ  الاادليل الثاااِن بقااى يف مسااألة الاان  
 :اا أو مبثال بسي  جد  مبسألة بسيأة جد   ؟يعين اي  الكالم دا ،للتبسي 

 أي    عليااش فاايسااي  مبحجاار ناات مسااكت  لااده لقيتاا  أفاااحلجر دا  ،حجاارناات ماشااي يف جنينااة ماان اجلناااين ولقياات إلااو 
ا ،يف الشاارع موجاودة زلأاة طوباة عادياة ،حاجاة ي  أوال ش ق  ناخ  ا يعاينع أو ق اوخ تاخ ن امل  م  اجلاائو عخ ان نقاول م  دي  ةاحلجار  ن   إال  ق 

  لهاا وال جاش حر  حماد   ساننيلاده بقاهلاا سانني ومِاات السانني وألاوف ال  ودةجاهاي مو  ،ش جاهبااحماد   ،جات هنا بال سبه
 .ج  عندها حد   آاثر إن   مفيش فيها أي   ؟لي  ،مكاهنا

أو  ،يا  سااعةإفش يعاين نات متعار إو  ،لقيتهاا سااعة ص  ت تاب  نت ماشاي يف حديقاة واصاأدمت رجلاك حباجاة نول اإلكن لو 
ااب  ااناخ فتش ساااعة قباال لااده ماان الساااعات القديااة أو م  ماش اا ساااعة دي فتحاات ال ،ن لاادهاتاعاات زمااب هااات القديااةب   ناخ ن امل    م 

ي الوظيفاة شكل جيعلهاا تاؤد   ه بل  رخ هلا تعقيد م   ،هلا بندول ،الرتوس دي رالبة يف بعضها ،فيها تروس ،لقيت فيها عقار 
 ؟ت بال صانعدخ ج  الساعة دي و   ر عاقل إن  و  صخ تخ ر أو ياخ و  صخ تخ هل يا   ،بتاعتها

 
ا ؟عان  علاى وجاود الص ا الداللاة فيهاا إيا  ،ع ا علاى وجاود صاانعأ  قخ  هي تدل    ي  اجاة بسايأة زخ حماش عباارة عان  ،ةدخ ق اعخ ا م  أهن 

ااحلخ   ،  للثااواِنعقاار  ،ني  عخاام   دقيااقٍ  مٍ ظ  تاعاات الساااعة بتسا  باانخ بفيهااا أرقااام  ،فيهااا عقاار  ،دي حاجااة فيهااا تااروس ،ال ،رجخ
اا ل  ول ا ،قاار  للساااعاتعو  ،وعقار  للاادقايق ااظ  تخ نا  وم   ،وسن الاارت  عقاار  لاا  عاادد معاني م  غاا  قاباال  ة وتعقيااددخ ق ااعخ هاي م   ،ةمخ

 ؟يعين إي  غ  قابل للتبسي  ،سي ب  للتا  
ااو   د  هااي ال ب اا ،مااش ممكاان ،ال ،سااني بقااى لااذار  س ولااب بقااى ت  ر  يعااين مااش لااان ت اا  ؟لياا  ،ةهليِااة ماارة واحاادى هااذه ات علاادخ ج 
 هاانملو لل حاجاة  ،بقاش ساعةايو عقر  لوحده مل ،ساعة شبقايوحده ما لد بعضها يعين ترس ج  لو و   ،لتقوم بوظيفتها

اا إذا و  إياا ؟ إال   تبقاااش ساااعة إال  ام ،تبقاااش ساااعةايف مكاهنااا م بااةوحاادها مااش مرتل  لاال حاجااة ل  بااسموجااودة   ل  ل اا  تدخ ج 
 .ساعة ساعتها يبقى امسها إي ؟ ،وقامت بوظيفتها ،ت يف مكاهناعخ ض  انت بتاعتها، وو  املكو  
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ا يستحيل عخ ك  ين ال ي   و  ك  ل من الت  ك  وهذا الش    .دا مثال الساعة .هلا عٍ أو صان ،هلا قٍ خبال   د إال  جخ و  يا   ال  أن  ق  ن أبد 
 

 ؟ يعاين علاى   قابال للتبسايغاي  تعقيد عين إي ،بسي ا غ  قابل للت  د تعقيد  ق  عخ الكون لل  م   - املثل اأعلىوهلل-لذلك 
فكاناات واحاادة  ،بعضااها مااثال   ي  زخ أشااياء  ةنااة ماان عااد  و  كخ ي مااش م  الليااة د ،ة بتاعتناااالليااة البشاارية العادي اا :ساابيل املثااال

 ةوظيفاا بتنبااين علااى   دية بتاعتااوالوظيفاا ،نااةعي  دا لاال جااوء ماان أجااواء الليااة لاا  وظيفااة م   ،ال ،وبقاات اتنااني وبقاات عشاارة
اي  احلاجاات اللاي بتعمال نخ اأشياء وف لل هذه،  DNA ااوفي  ال ،وفي  النواة ،ففي  مثال  امليتولوندراي ،ن اآلخرو   كخ امل   خ س 

وء مان لل ج  ،..اجات بتكونح ،ن البوتيناتاحلاجات اللي بتكو  بتاعة بتاعة اجلينات   Transcriptionااالاللي هو 
اا يعااين إياا ؟ ،وظيفتاا  معتماادة علااى غاا ه ،أجااواء الليااة لاا  وظيفااة  الليااة يفللااي هااي موجااودة الوناادراي نا امليتو ل  يعااين لااو ش 

االلية متوت،  انا الناواة اللياة برضاو متاوت، ل  لو ش  بقاى فيهاا لال تاللياة الزم  ،تتاعتهاا متاو بنا إناو  مان اإلنوياات ل  لاو ش 
 .علشان تبقى امسها خليةيفتها وللها بتقوم بوظ ،دا رقم واحد ،انتو   كخ امل  
 

أ دا لاال  ،رةبقاات عشااتااة بقاات تالبقاات اتنااني و إلهنااا مااش نفااس املكااوانت فواحاادة  ،فهااذا التعقيااد غاا  قاباال للتبسااي 
نات واحادة وبقات مش لا ،واحدة ة  عخ فا  د   ت هكذادخ ج  فو   ،ن اآلخرو   كخ خمتلف عن التاِن وبيعتمد يف وظيفت  على امل   نو   كخ م  

 .وم ابلوظيفةقانهتا لتو   كخ م   ل   بك   تقخ ل  دا اللية خ   ،ال ،اتنني وبقت عشرة
لق علايم بال خاا ،جاود خاالقو يس فقا  لا ،ا علاى وجاود خاالقع اأ  قخ  ل  ياد  اعة اللاي بدا املثال اللي ضربناه بتاع مسألة الس ا

اار  حكاايم م   اانخ ف  ق اللااي احنااا ش اال اان الخ يااد، هااذه الصاافات عرفناهااا منااني؟ م  ملسااألة اأوىل ادا فاا ،-وجاال   عااو  -هللا  قل اان خخ اه م 
 اللي هي التعقيد غ  قابل للتبسي .

 
الت تااة لقينااا فياا  و بياالااى الرتاع  لاادهص  لااو احنااا بنااب   ،اباال للتبسااي قعلشااان نفهاام مسااألة التعقيااد غاا   مثااال آخاار أيض ااا

حاروف  شاوي ة ،لادهاجاة  ح أي   "سشاعق"يعاين  ،للماات باس ال تاؤدي معاىن  ،دةق اعخ ورقة مكتاو  فيهاا حاروف م   ،ورقات
 "ءاب ألااف ،ألااف ابء ،ألااف ابء"وورقااة اتنيااة مكتااو  فيهااا  ،ي معااىنوال تااؤد   ،جناه بعااض يف شااكل للمااات جنااه بعااض
 ."بسم هللا الرمحن الرحيم"جنه بعضها، وورقة اتلتة مكتو  فيها 

ورة التانياة الصا ،ي وظيفاةؤد  تلكن ال  ة يعين معمولة يف شكل للماتدخ ق  عخ إي  الفر  بيت التالت ورقات؟ الورقة اأوىل م  
 .ىني معمقصودة لكن ال تؤد   "ألف ابء ،ألف ابء"ة يعين معمولة بأريقة مقصودة صخ ص  خم خ 

 هاي ملهااش معاىن وىل اللايج لتاه الكلماات اأالكمبياوتر هان   ،الكمبيوتر لان بيشخب  على  ممكن اأوىل دي حد   دي
ضااطأت  ،ألااف ابء ،ت ألااف ابءفعملاا لااتأو حاجااة علااى الكيبااورد اُتر   حاجااة وقعااتدي ممكاان ولااذلك ألااف ابء  ،دي

 .ع عملت ألف ابء ألف ابءاب  تخ على الورارين دول ابلتا  
 

ة وهلااا دخ ق ااعخ ، لياا ؟ أهنااا م  ث صاادفة  ُتااد   ن أن  ك اااملكتوبااة يف الورقااة التالتااة دي ال ي    "السااالم علاايكم ورمحااة هللا"ة للماا  لكاان
م ل ااع لاا  ع  ق أو صااان  علااى وجااود خااال   احلاااجتني دول تاادل   ،قاادةعوم ،وظيفااة اهلاا إن   :غايااة، وجااود االتنااني دول مااع بعااض
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ااك  وإرادة وح   جتمااع بااني لكاان وجااود حاجااة  ،التانيااة تيجااي صاادفة ،ىل ممكاان تيجااي صاادفةاأو  ،ماجاااتش لااده صاادفة ،ةمخ
، جاا   جناه بعضاها حاروف للماات  حاجاة يعاين ماش جاا  لاده ،هلا وظيفاة ومعقادة إن   ،التعقيد والتخصيص :االتنني
يت إال ممكاان أتدي مجلااة مرتابأااة هلااا معااىن مااش  "السااالم علاايكم ورمحااة هللا"واملعااىن ماارتاب   ،هلااا معااىنوللمااات  ،للمااات

 . ومريد ول  حكمة يف هذه الكتابةعا   بوجود إنسان لتبها، 
 

 ،كاوناليف  ،اإلنساان يف جسام فا  ساواءئي وظاوياؤد   ،وتعقياد غا  قابال لالختاوال ،ولذلك الكون لل  مبا في  من تعقياد
ة الاذي بخال  رخ مل  لى هذه اهليِة اعع ن  ذي ص  قابل للتبسي  الالغ  التعقيد  لل هذا  ،واأشجار ،كواأمسا ،والبحار ،اتواجملر  
احناا ماا زلناا  ،ةي ال  ق  العخ  علي  ابلداللاة ا يدل  ع  أ  دا قخ  ،ق عليم وحكيموالال   ،قا على وجود خال  ع  أ  قخ  ل  ي وظائف  هذا يد  يؤد  

 .ار عليمعلى وجود فاعل خمت فهذا التعقيد يدل   نتكلم على الداللة العقلية على وجود هللا.
 

نااا ب  لااو احنااا ج   ،حكاايمو عااا   -جاالو عااو -هللا  علااى أن   الكااون ياادل   يعااين إن   ،م واحلكمااةل اااثلاامل ملسااألة الع   لااذلك مثااال
اثا  بارة يف هنايتهاا فيا  واإل ؟بارة الياطاةإعارفني  ،إبرة اخلاة يف ثقاه دة وإبارة اتنياة و فيا  إبار لا ،ه اللاي بيادخل فيا  الاي ق 

اا ،ل داك  ت الش ااف  ناات ش ااإلااو  ،اإلباارة اأوىل ااو :واحااد قااال لااك  وج  فيهااا  وىل وحاا   باارة اأ  مسااك اإلهللا دا فياا  رجاال ج 
اا ،اإلباارة التانيااة يف الثقااه بتاعهااا لااده يقولاا  لااك دا بالِن اأو   اجاالللااي الر الكااالم ا ،ال :كلاا   قااالدا خااب، واحااد اتِن ج 

يهماا أ ة ،اأوىل صدف قهثيف  خلتورمى التانية عليها فد هاحصلش، دا هو واحد لان ماشي وطل ع اإلبرة اأوىل حأ  ام
 .اأول بال شك   ؟ق د   صخ ت   ألثر أن  

 ل.برضو ممكن حص التاِن بس ،اأول ألثر منأقية فة موجود ال ينتهي مبجرد إن  د  طيه هنقول برضو احتمال الص  
 

ااالتالتااة يف ثا   ،بهاااق   ثا  فيهااا اإلباارة التانيااة يف دا فياا  إباارة واحاادة حمأااو  ،واحاادة ةطيااه أ لقينااا بقااى مااش إباار  ، ه التانيااةق 
ااالرابعااة يف ثا   ااثا  الامسااة يف  ،ةه التالتااق  ااعخ  ،الرابعااةه ق  ااوطااة يف ثا  حمأ واحاادة ل  ر ل اابخاار إ  شخ ااه اللااي بعاادهاق    واحااد قااال ، ج 

ا ،فيها التانية      مسك اإلبرة اأوىل حخ دا في  رجل هنا ج   :لك ا ،فيهاا التالتاة    حخ ا، يهاا الرابعاةف    حخ مساة فيهاا الا    حخ
رماى عليهاا  ،بهااق  ثا  خلات يف ا إبارة درماى عليها ،هااماأوىل ر اإلبرة  دا واحد ح    ،ال :وواحد اتِن قال لك ،العاشرة حلد  

امك دا، د  ل اللاي ق اس ال  سخ وبقاى الت   ،ه بعاضق ايف ثا   ة  فخ د  ص اا أو ر  دخ ر دخلاوا قخابخار إ  شخاالعشارة والعخ  رماى ،رماى التالتاة ،التانياة
 .ة بدأ يقل  فخ د  أليد خالص احتمال الص   يق؟أيهما ألثر للتصد

 
 يعااين حمأااوطني برتتيااه ،والتانيااة مكتااو  عليهااا اتنااني ،طيااه لااو نفااس املثااال دا اإلباارة اأوىل مكتااو  عليهااا رقاام واحااد

ا ،صودقم برتتيه ،يف التانية والتالتة ختش   ،يف اأوىل التانية ختش   صود إن  قم افيا  واحا   قاال لاك إن  متام؟ وواحد ج    د ج 
ا ،عشارة حلاد   ،ربعاةأ ،فيها رقم تالتاة    حخ  ،فيها رقم اتنني    وقام جاي حخ  ،رقم واحد     حخ فعال   ك لا   قاالوواحاد اتِن ج 

 رمااى التانيااة ،خااد واحاادة عشااوائي ا ورماهااا طلعاات واحاادأن فياا  طفاال صااط  لااده رمااى اإلباارة الاا  ال دا اللااي حصاال إن  
اا طلعاات اتنااني ودخلاات يف ثا  عشاوائي   رمااى التالتااة طلعاات رقام تالتااة أخاادها عشااوائي ا مان الكاايس لاادا طلعاات  ،أوىله اق 
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وال  ،ةرخ د  وال ق ااام، ل ااا ماان واحاااد طفاال ال عناااده ع  الاااة ُتصاال عشاااوائي  والعمليااة عم   ،يف ثقااه التانياااة دخلاااتتالتااة ورماهااا 
الاب اأول  باال شاك   صديق والعقال؟ت  هما ألثر للمنأقية والوال يعرف يقصد اللي بيعمل  دا، أي   ،وال أي  حاجة ،ةمخ ك  ح  
 .م املتتابعظ  يد عاقل خمتار هو اللي عمل هذا الن  ر  في  واحد م   إن  
 

بااال  د حكاايمي اار  الق علاايم م  هااذا الااو  ،دا رقاام واحااد ،قا علااى وجااود خاال  ع ااأ  قخ  عاا  وإحكاماا  ياادل  اب  فاالكون للاا  بنظاماا  وتت
 .ك  شخ  دىنأ الإىل هذه احلقيقة ب ل  ص  لكون يخ ل يف ار ويتأم  ل يتدب  إنسان عاق   أي   شك  
 من مسألة التعقيد غ  قابل للتبسي .، -وجل   عو  -داللة العقل على وجود هللا فدا 
 

ف فيهاا  يتاأل  ب دي العقلياة وغ هااو لفأرياة ااأدلاة  طبعا اأدلة أان بس عاوز أقاول نباذة إن   ،ةانتهينا لده من اأدلة العقلي  
ات ال   اضااحة جااد ا، ليااة أوي أو الو جااات العارؤوس أقاالم يف احلا ؟، احنااا يف الادورة بنختصاار جااد ا وبناخااد إياا ه لباا ة جااد 

عقال مثاالني ان يف داللاة الوذلار  ،عقالوعلاى داللاة ال ،علاى داللاة الفأارة فاحنا دلوقت اتكلمناا ،لكن في  أمور لث ة جد ا
 عقل.داللة ال صنا لدهخل   م واإلحكام،ظ  الن  التاِن  ،ق واإلجيادل  دليل الخ املثال اأول  ،فق 
 

 عو وجل ضرورة أخالقي ة وجود هللا
ني بقاى جا  منا ،ةخالقي اأضارورة  وجاود هللا الثالمل داللة اأخال ، إي  موضوع داللاة اأخاال  دي؟ أو عاايوين نقاول إن  

 الكالم دا؟
س لدياا  لااي لعلاام الأبيعااي  ا" يقااول:ب ،إياا  دولينااو بقااىوه رسااول اإلحلاااد، بيقااول انتااوا عااارفني دولينااو بيساام   ،يقااول دولينااو

 يا ؟ بيقاول إن  إدوليناو بيقاول  عاين إيا ي ."هاذه املساألة مرتولاة لألفاراد واجملتمعاات إن   ،م على ما هو أخالقايك  للح    ف ر  ط  
 ة؟قخ لخ أ  ة، يعين إي  أخال  م  قخ لخ أ  ال يوجد عندها حاجة امسها أخال  م   الرؤية اإلحلادية

 عااو  -هللا  ،ةقخاالخ أ  أخااال  م   ة امسهااافياا  حاجاا إنسااان مااؤمن بوجااود هللا يعلاام إن   يف رؤيااة أي   ،عناادان يف اإلسااالم ايعااين احناا
اإهو الاذي وضاعها، اللاي هاي  -وجل   ، الص    ،ان واأشاخاصماان واملكاللو   ةزخ تجااو  م ةقخالخ أ   ، دي ق ايخم م  د  يا ؟ العادل ماثال 
ل وجااود بااقسااواء  ،يااة الاا ين ماان انحمااة وقيمااة خ يااة أو قيمااة يعاارخ تاخ ة وقيمااة حم   يعااين العاادل هااو قيمااة حقيقي اا ؟ياا إيعااين 

ااإلنسان أو بعد وجود اإلنسان، ساواء و   لعادل هاي قيماة ، ان أو لاذ هباا اإلنسااد، ساواء صخاد   هباجخاو    يا   مد اإلنساان أج 
 .إلنسان أو بعدهابل وجود ح سواء قبخ ق  تاخ س  هو شيء م   ، الظلملذلك العكس الظلم  .ذاهتا مقصودة أخالقية يف حد  

 
لكان  ،كالشافمعنادهوش إ ،لاك هاو هللاالاذي وضاع ذ   يعلام أن  لي ؟ أن ا ،ن هبا لمؤمنم  ؤ  دا من اأمور اللي اإلنسان بيا  

  اأخاال  ة يف موضاوع تفسادهم أزماعن م  بيقول لك أان عرفت اأخال  ه   ،قةلخ أ  د معندهوش حاجة امسها قيمة م  ح  ل  امل  
 ،تقراءعرفتا  مان االسا لكاالم دااإي  والطل  إي  منني؟ يقول لك  ح  بيقول لك أان عرفت اأخال  منني؟ عرف الص   ،يد

ة واتناني وتالتاة فلقينااه بنااه مار وجر   ،عد اجملتمس  ف   فدا بيا   اللي بيسر  مثال  مثال   فنا إن  يعين وهللا ش   ؟ي  من االستقراءإيعين 
 املسألة دي فيها إشكالني:غل ، طيه هي ى تبققة ر  لنا الس   فق   ،غل 
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فاال    طناات لااو لس ااإ يعااين ،رايسااتق قباال أن   الساارقة غلاا  والساارقة شاار   اإلنسااان بيعاارف مسااألة إن   إن   اإلشااكال اأول:
وال  هيقاول دا صاح ،ىاعتا  وجار الكايس بتاعا  اللاي فيا  احللاوايت بت  د من الده صط  خار  يف الشاارع قاام واحاد شااد  

 .بيحق ة هي شيءف قخ ر  الس   ن  م ألخ ع  هو يف فأرت  ياخ  ،حاجة ؟ من غ  ما يتعلم وال عمل استقراء وال أي  غل  الأفل
 
م، هاو ؟ هايحس  ابلظلامشعىن أانهيقول لك ا ،يت  مكافأة بدون سبهت طفلني وضربت واحد جد ا والتاِن اد  ب  نت ج  إلو 

هاذا ف ،جاة مان الادنياال شااف حاماش حاجاة و طفال ماا اتعل  ا لسا  يساتقرا الواقاع، د والم م بادون ماا ياتعل  ل ايستقبح الظ  
ن الا ، ح الشار  وتستحساا تساتقبالنااس خملوقاة لادا إهنا ،فأار هللا العبااد عليا  فأاري   االستحسان وهذا االستقباح أمارف 
 .-سبحان  وتعاىل-مني اللي فأر الناس لدا؟ ربنا 

هخاايت  فخأخارخ الن اا   ال اف أ ارختخ الل ا"ربناا قاال:  أن   ؛ةالفأري اة يف تفسا  هاذه فإحنا معنادانش إشاكالي   اس ربناا فأار النا "اسخ عخلخيا 
فأاار  ق الصااحيح، ربناااى الأريااأناات متشااي علاا الصااحيح إن   هااي اللااي ؟ففأرتااك احلنيفيااة يعااين إياا  احلنيفيااة ،ح  علااى الص اا

  د يعلوهااا الاارتاقااالفأاارة  هااذه . داخلاا اإلنسااان لاادا وخلقاا  لاادا سااواء مااؤمن أو لااافر بيتولااد عنااده هااذه الفأاارايت يف
 .رها موجودة عند لل البشلكن   ،وقد تستجلي بنور الوحي ،ل  وتق ا اإلنسانوتندثر جو  

فسا  تهم إشاكالية يف م  عنادزي ما بقولك الأفل عارف الكالم دا، ه ا ،فمسألة االستقباح واالستحسان هي أمر فأري  
 دا رقم واحد. ،راءبيقول لك ابالستق هو املسألة دي إن  

 
ال  أناات عااين أقااول لااك مااثي ؟ إياا يعااين ،ث لاا  اسااتثناءاتد  ابالسااتقراء قااد ُتخ اا فرخ يا ع ااالشاايء الااذي  إن   اإلشااكال الثاااِن:

اهال عخ  ،دهتا غلا معاك فوجامت أنات اساتقرأت ،يتش العا  لل استقرأت العا  لل  ووجدت السرقة غل ؟ أنت ما لف    ال  ق 
 .حيلشما يست سة؟يف يوم من اأايم نالقي السرقة حاجة لوي   د يستحيل إن  ح  ل    هو يعين امل  قمبنأ

ق املصالحة   عرفا  عان طرياإن ا تقراءأو الظلم يبقى لوي س مببادأ االسا ،سةالسرقة يف مكان اتِن تبقى لوي   هل يستحيل إن  
م حاجاة  والظلا ،جاة لويساةرقة حالسايألاع يف ياوم مان اأايم ا امليكافيل اللاي معااه دا فاال يساتحيل إن   والتكرار وتعاطي

 .لويسة
ابنقاول ال دا شايء م   -وجال   عاو  -حنا لمؤمنني بوجاود هللا إا أم   لقناا وهاو خللاي اربناا  ارفني إن  عااحناا  ن  إل فأاراي   حبخ ق  تاخ س 

ساا  ت  ام دخ ل وعخالخ ه خخ ، هو عندعندانش مشكلةام ،مع مبادئنا قنيس  ت  م   ،عندانش إشكالاوم ،الذي وضع يف فأرتنا ذلك
ا ، ولياف التسابت هااذا اإلطاال ر أصاال  مان أياان جااءت اأخاال يعرفش يفس ااما ،يف املباادا الومااان  ة تتجااوزقخالخ أ  م   اأهن 

 .واملكان واأشخاص
االلح    ف ر  "العلاام الأبيعااي لاايس لدياا  ط اا بيقااول: ،و بيقااول لاادهفاادولين رتولااة هااذه املسااألة م إن ،القااي  م علااى مااا هااو أخك 

 .كال لب  جد اكالم دا في  إشال إن   لناوطبع ا ق   ،يعين الناس هي اللي بتتفق إي  الصح وإي  الطل  "تلألفراد واجملتمعا
 

هاو بيقاول لاك فيا  حاجاات  .."،الادين ة ماند  مخ تخ س  ة م  قخ لخ أ  مجيع اأحكام امل   تليس"ع آخر بيقول: ض  و  بيقول لمان يف مخ 
ا، مااش للهااا جاي ااة ماان الاادين، فياا  حاجااات احنااا بنقااول جاي ااة منااني؟ ماان الاا  والعاادل والكااالم د ي  ة اللااي هااي زخ قخاالخ أ  م  

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 12من  8صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  (2هل هللا موجود؟ )
 

يعاين فيا   ،رالفأارة يعاين فيا  فااط   إلن   ؛عنادهوش حاجاة امسهاا الفأارةاهو بيقول لده بس بيقول إي  بقى، هاو م الفأرة،
 بيكم ال لالما  .."نن ولكاية مان الادمجياع اأحكاام املألقاة مساتمد   تليسا" :فبيقاول إيا  ،بهساق هو مش القيلهاا خال  
ا الد   ع  ص  يخ "..   ."على أرضي ة أخرى غ  الدين ةقخ لخ أ  م اأخالقي ة امل  يخ فاع عن الق  ه جد 

أقاول جاات  باس أان ..س للهاا ؟ الناادا هاي إيا ،اهبالعدل وال  مش الدين اللي جا ي  ة زخ قخ لخ أ  يعين بيقول في  حاجات م  
ام؟ متا، قول الكاالم دايعرفش ياهو م ن الفأرة اليت فأر هللا الناس عليها،منني مش عارف، أان عارف هي جات منني، م  

 .دون مع اأخال ح  ل  فدا اإلشكال اللي وقع في  امل  
 

لقبااايح لناااا اساااتقباح اماااا ق   ي  زخ  نااات بتالقاااي أخاااال  ضااارورية يف اإلنساااانإ إلن   ةرفاااة هللا ضااارورة أخالقي اااعلاااذلك بنقاااول م
 .ان فأرة هللا اليت فأر الناس عليهم   ؟ل دا جاي مننين حى عند الأفسخ احلخ  واستحسان

 
ااااي  ر ال أساااتأيع يف النهاياااة أن أجاااادل فكااا" :بقاااى بنقاااول دوليناااو أيض اااا يقاااول لماااان ااا د   ض  عتقاااد أنااا  أ ال  ع اااف   لخ عخااافاخ  صٍ خ  شخ
 أو بيفعاال ،يذحباا تاال طفاال بأو بيق ،بيقااول أان دلوقاات لااو ماشااي يف الشااارع لقياات واحااد بيطتصااه اماارأة مااثال   .."شاانيع

يا  إتعرفش دا اما هبيماة عجمااء ،بيعاذ   قأاة ،  إنساانحاجاة بيعاذ   أو بيعمال أي   ،ال ظار طفال أوالن   بطض   بيقتل بريء
شانيع باس  جادهمار دا أان أبقول اأهو بي ،ملهاش ذنه ؟عها مثال  أ  قخ يهبا و ان يعذ  يعين علش قأة عملت إي  القأة ،أصال  

 .دا غل  معرفش أثبت ل  ابلفلسفة اإلحلادية إن   ،ل فكراي  اد  جخ أ   ال أستأيع أن  
ل لا  اللاي أان أقاو  عاين إن  ملنأاق يا أو اببيقول أان معرفش أثبات أخالقي ا .."ل  الشرطة يما أستأيع  أن أستدع أقصى".. 

 ؟ا و أو أنا  صا نا  خأاأأالشايء  معياار ُتكام علاى أبي   ؟ابملنأاق اإلحلاادي فاني الطلا  أان معارفش إلن   ،بتعمل  دا غلا 
 .معندهوش معيار

 
ن سخااتحساان احلخ بيس ،أااري  الاايت جعلاات اإلنسااان عنااده استحسااان واسااتقباح ف عناادي معيااار الفأاارة :أان عناادي معيااارين
 .دا رقم واحد ،ويستقبح القبيح

لثار بقاى أ فناالشرع عر   ،هو الشرعو ن ألثر سخ نت ما هو القبيح وما هو احلخ دت املعىن الفأري وبي  حاجة اتنية لمان أل  و 
لعاادل يف لكاان مااا هااو ا ،ةنخ سخااح  تخ س  العاادل مااثال  هااو قيمااة فأريااة بنعاارف أهنااا م   إحنااا عرفنااا إن   ،تفاصاايل عاان هااذه اأمااور

ماا هاو العادل  ،رفنااه مان الشارعع ،لتخاق  أن يا   ؟ل ماع القاتالع االف   يف ال  ثما هو العادل ما ،عرفناه من الشرع ؟مل مثال  املواري
رة تفاصاايل هااذه الفأااو فأريااة  العاادل هااو قيمااة نااا عااارفني إن  حبااس إ .فناااه ماان الشاارععر  ،ع ياادهأخااق  تا   أن   ؟مااع السااار 

 .د على املعىن الفأري وأعأاه التفاصيلرع أل  فالش   ،عرفناها من الشرع
 

 ،د معندهوش أصال  فلسافة يباين عليهاا مساألة اأخاال ح  ل  لكن امل   ،معنديش مشكلة يف اأخال  ،ق مع نفسيس  ت  فأان م  
ااا يف تنااق   لاذلك هاام  لااكفيقااول  ،غا ه ماان الادايانتع علااى اإلساالم أو علااى ن   شخاي  لأييت   ض، إياا  التنااقض؟ إناايقعاوا دائم 

أقااول لاا  اأول مااا هااو  ،والكااالم دالياا  أقااول لاا  هااو أصاال الشاار أقعااد و  أانقشاا  مااا فقباال أصااال   ،ر  هااو أصاال الش اا الاادين
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نا  معنادهوش فلسافة أصاال  أ ؛ماش هيعارف جيااو  يف البداياة ؟ هاور  حكمت علاى شايء أنا  شخا ؟ أنت ب خ تعريفك للشر  
 .يقول هبا ما هو الشر وما هو ال 

 
أان  ،عااين يابلساايف مااثال   م انتشاار اإلسااالسااالم أييت لاابعض اأشااياء ويقااول مااثال  يف دياان اإل  علااى ساابيل املثاااليعااين مااثال  
اجاة قبلهاا ح ي أان عنادصاال  أ تاا  أرد  عليا  أان ماش حم رد  باس قبال ماا أ ،  ينتشار ابلسايف اإلسالم أن   تب  ث  تا   عندي أدلة
مفاايش  إياا  مشااكلتك؟ ؟يفالم ابلس ااأنشاار اإلسااأان  ناات إياا  املااانع عناادك أخالقي ااا يف املنظااور اإلحلااادي إن  إ ،أقوهلااا لاا 

 .مشكلة أصال  
 

اارخاهخ يف  الااد   "أان اللااي عناادي يف اإلسااالم  ،أان عناادي أان مشااكلة دا يتناااقض مااع انتشااار اإلسااالم و  .٢٥٦رة:البقاا "ين  الخ إ ل 
 .لامل  د  عندي الر  و  ،وعندي الكالم لل  واضح ،يتأدل  وعندي  ،ذلك بقول إن  ما انتشرش ابلسيفبو  ،ابلسيف

باين عنادلش فلسافة تامأنات  ؟دا  علشان تسأل على املوضوعمني؟ أنت مني أصال  أنت بتسأل بتاع  د  لكن أان قبل ما أر  
يف مساألة  عنادهم تنااقض م  ه افاخ  ،ه غل اللي بتقول اإللرا ةغل ، أان عندي الفلسفة اإلسالمي  حاجة ا اإللراه د عليها إن  
 .اأخال 

 
-نفااي وجااود هللا ين الااذي ييعاا ؟ةأخالقي ااين إياا  ضاارورة يعاا ،ةو ضاارورة أخالقي ااهاا -عااو وجاال-وجااود هللا  لااذلك بنقااول
كااان ممااان لومااان وماان ز تطاا  مان يإضااايف    هاي أماار نساايب  اأخااالل ي باا  اأمار يف النهايااة أناا  جيعاايااؤد    -سابحان  وتعاااىل

ل كان يعمامم حاد   أي   يعاين ،ةنسبي   للهااأخال    ،ة ترجع هلا يف مسألة اأخال قخ لخ أ  م   عندهوش حاجةايعين هو م ،ملكان
ا لامر فيهاا ظ  أماو  فاق علاىن اجملتمعات وات  م     متمع، مبعىن لو ج    صح  فقوا إن  ما ويت   حاجة يف مكانٍ  أي   ر وفيهاا و  وفيهاا جخ

 ،غلا  تاواانظاور اإلحلاادي م مان املنحمدش يقدر يقول هل ،ةم غ  أخالقي  يخ ق   ..و ..و ..على حقو  اأخرين و ظلم وتعد ٍ 
  ليس عندهم مرجعية يف مسألة اأخال .أصال   م  ه   ،ال
 

ضاارورة  ،ة  ضاارورة فأري اامنااا أن اايبقااى فه ،ةقي ااهااو ضاارورة أخال -ساابحان  وتعاااىل-وجااود هللا  طيااه لااده فهمنااا مسااألة أن  
 ة.ة أخالقي  ر رو ، ضةعقلي  
 

 ةوجود هللا عو وجل ضرورة تشريعي  
 مبادأ الثاوا  ال  يعاين أصا ؟يةعشريضرورة ت -سبحان  وتعاىل-يعين إي  معرفة هللا  ،ة  ضرورة تشريعي  رابعة معاان أن  النقأة ال

دأ مباا ،صااارى وغاا همهااود والن بوجااود هللا ماان مساالمني وغ هااا ماان الاادايانت اليوالعقااا  عناادان لمساالمني أو املااؤمنني
  ي مبين على إي ؟و  رخ خ  الثوا  والعقا  سواء الدنيوي أو اأ  

يعاين  ،ريتيااخامسا  فعال ا وفعال ،ريل امسا  فعال اضاأراع اهنااك ف   اإلنسان يعرف فأرة  وضرورة  وشارع ا أن   مبين على إن  
 ؟إي  الكالم دا
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هاام فعلااني بعمل   فيااأان، دا لمااك دلوقاات عاان طريااق التسااجيل اللااي بيتسااج  ك بكل  ام معاا أان دلوقاات وأان قاعااد أتكل اايعااين
إن الكلياااة  ،سااياز التنفس اهلااواء عاان طريااق اجلهااتاانف   ،نبضااات القلااه ،الفعاال اأول بيحصاال يف جساامي أان :دلوقاات
شااور ب، باتكلم بلسااِن أان ياة إن  وفيا  أفعاال اتن .جاوءا د ،بتحصال يف جسامي ولل هذه أمور أفعاال ،لرت الدمفخ بتعمل وتا  
 .ةدي أفعال إرادي   ،بعيين ص  بب   إبيدي،

تح عياين فاايو أعا ،هلاا بنو هلااو  و أنيعاا ،وعايو أرفع إيدي برفعها أهاأان  ،في  حاجة امسها إرادي أان ضرورة  وفأرة  عارف إن  
 .إراديةدي امسها أفعال  ،ضهابطم   ض عيين، عايو أغم  بفتحها

ل جهاازك ر تشاط  تقاد ،رشماتقاد ؟ف الكلاى بتاعتاك عان العمالتقادر توق ا ،ماا تقادرش ؟ف ضارابت قلباكلكن تقدر توق  
 .ةاضأراري   عالدي امسها أف .ماتقدرش ؟قفالتنفسي لو و 

 
فعاال ف ،بشاارو أفعااال الؤمنني نااإحنااا عناادان دي الفلساافة اإلسااالمية أو فلساافة املاا ،ل اضااأراري وفعاال اختياااريع ااففياا  ف  

الا  ك إياده واد  ر  حالقادرة علاى إنا  الا  اد  ربناا اللاي ا ،اهالا ناا اد  ن قادرة رب  م   ؟البشر اإلرادي اللي هو بيعمل  دا جاي منني
 -  وتعااىلسابحان-للاي ربناا اختياار ال، ودا اولاذلك حاساب  عليهاا ياوم القياماة ،عاالفهاذه اأ ال  املشيِة علىاإلرادة واد  

خر ض  وخاجل  بخاااااإ ان  عخرخ "ذلاااااره  خمخانخاااااةخ عخلخاااااى الس ااااامخاوخات  وخاأ  ااااانخا اأ  خ أخن حخ  ال  فخاااااأخباخ ض  اااااني  هخ نا  ااااافخق نخ م  اااااا وخأخش  اااااان  م ل ناخهخ نسخ اااااا اإل    "ا وخمحخخلخهخ
 . يف أفعال    اإلنسان يبقى خم   إن   ،هي االختيار ؟نةاما هي اأم .٧٢اأحوا :

ااان م  اللااي هااو بتاااع اإلنساا ا مااش خماا  ماان منأااقطبع اا اامل  او  ؟    خم خاا وال     سخ ال مااش  ،ن إرادة هللاعااين أناا  خااار  عاااللااي ي    خخ
عقيادة  ،إلساالميةيف الفلسافة ا     خم خا وال     سخاطبع اا مفايش حاجاة امسهاا م   إلن  لا  اختياار يعاين،  بس نقاول إن   ،معناها دي
ِن إن شااء ات موضاوعدا  .صاحيح البخااري ل قخ لا  "م يخس رف ملخا خ  اعمخلوا فكلف "ر س  يخ ولكن اإلنسان م   ،ة واجلماعةن  أهل الس  

 .دة واإليان ابلقضاء والقدرلالم العقيهللا تراجعوه يف  
 

لأاعاة أو تعمال ات تعمال نات اللاي اخارت إنات لياك اختياار و إطه  ،اإلنسان ل  اختيار لكن نرجع ملوضوعنا موضوع إن  
لعقاا  يف والثاوا  وا عشاريين عليا  التن اختياارك دا هاو اللاي مباإذيبقاى  ،نسخااحلخ ل ع  تفعل الف   تعمل اجلرية أو ،املعصية

 ؟سلوي    .الدنيا واآلخرة
 

أو  -بحان  وتعااىلسا-ر معرفاة هللا نكي بي  الل ةمعرفة هللا ضرورة تشريعي   تعالوا بقى تشوف الرؤية اإلحلادية اللي بنقول إن  
 ن  إياا  بقااى؟ بيقااول إه، بيقااول الكااالم دا للاا  مااش عنااد ،ساامجاإلرادة لل ىوربنااا اللااي اد   -ساابحان  وتعاااىل-وجااود هللا 

اايح أو يفعاال اأماار احلخ اإلنسااان الااذي يفعاال اجلريااة أو يفعاال اأماار القباا ااسخ  خ  يف امل اا الت ليميائيااةفاااعت؟ ماان ني  مناان دا ج 
 ؟هاسخ ح  ليف   ي وبناء  عل ،فعل هذه اأشياء  يت إىل إرادة إن  ، أد  ني  عخ ال عصيب م  ت إىل سي  أد  

ادماغ  هاو ال ح   لتفاعالت ليميائية حصلت يف ، ضحيةبل ابلعكس اإلنسان اجملرم يف النظرة اإلحلادية هو ضحية م لا  ك 
فيا  تفااعالت هاي إنا   جبياة، اإلنساان مباور لذلك أصال  الرؤية اإلحلادياة يف احلقيقاة هاي رؤياة ،هو إنسان مبور ،عليها

اا ،ة عليهاااأخ ل  ملهااوش س االاا  وهااو ر  ره وبتحاللااي بتأااو   ن أناات سخااح  تخ س  اي تعاقباا ؟ ملااا يفعاال شاايء م  ا يفعاال جريااة أناات إز  فلم 
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اااذن يخ إ  ؟ب ااايا  ث  ت  اي از   هاااي  -عاااو وجااال-معرفاااة هللا  لاااذلك بنقاااول إن   ،ةابلرؤياااة اإلحلادي ااا   التشاااريع والثاااوا  والعقاااا ق  س 
 ت مبدأ الثوا  والعقا  نتيجة هلذه الرؤية.ب  ثا  وياخ  ،إلنسانة لر  ت اإلرادة احل  ب  ثا  أن هبا تاخ  ؛ة أيض اضرورة تشريعي  

 
اجااة امسهااا معنااد ش ح م  ه اا حلاارة إن  املسااألة اإلرادة  يأو املنظااور اإلحلاااد فااإذن لاناات النتيجااة ماان هااذه الرؤيااة اإلحلاديااة

عاان  ي عبااارةحياتاا  هاا تعرتياا  يفباللااي اإلنسااان لاال اأمااور   باال إن البهجااة والسااعادة واحلااون واأ  وغ هااا ،إرادة حاارة
ااال عصاايب ي  تااؤدي إىل سااي   خ  تفاااعالت ليميائيااة بتحصاال يف امل اا و ابحلااون أو لااق أو ابأ  أرك ابلقأو يشااع رك ابلسااعادةع  ش 

  ،غا  ذلاكلبعامل والنشاور و املاوت وا ملساألة احليااة و لايس عنادهم تفسا  أصاال   بال إن   ينفون وجود الروح، م  لو ه   ،بط ه
ريع سااواء يااة، ويسااق  التشاااإلحلاد   مباادأ الثااوا  والعقااا  ماان الرؤيااةقفبالتااايل يساا ،ةوهنااا ابملاار  لاال هااذه أمااور هاام ينكر 

 .لهال  ةساني  ، وهذا يؤدي إىل فساد لب  جد ا سواء يف اجملتمع أو يف اإلنخرويالدنيوي أو اأ  
 

 ملخص أدلة وجود هللا عو وجل
 وجود هللا ضرورة فأرية وعقلية

  سااابحان-جااود هللا و ن مسااألة لناااه يف احللقتااني دول عاااالختصاااار اللااي ق   اه املقدمااة أو ماان هااذص ماان هااذل اافبااذلك  خ  
 ،-اىلسابحان  وتعا- هللالتجااء إىل فاإلنسان مفأور علاى اال ،هو ضرورة فأرية -سبحان  وتعاىل-وجود هللا  أن   -وتعاىل

نات عملات لا  إ لاو وأن الأفال ر،ث  ؤخ ن م الا  ما د  ر ال ب ااأثا واإلنسان مفأور على املعارف الفأرية الضارورية الايت منهاا أن  
و مان لا  مان سابه أ د  ر ال ب ااأثا لو ضربت  بيوعل أو بيلتفات يشاوف ماني ضارب ، لال هاذا يعاين أن   ،صوت وراه بيلتفت

اا د  وال ب اا ،-ساابحان  وتعاااىل-ر وهااو الااالق ودا الكااون للاا  هااو أثاار ملااؤث    ،رث   ؤخ م اا ساابحان  - هللاوهااو  ،  خملااو خااالق غاا نم 
 .رث   ؤخ ل  من م   د  فدا املبدأ اأول، املبدأ العقلي اللي هو اأثر ال ب   ،-وتعاىل

 
اللااي  ةملاار واتكلمناا ا ،ردهالنهااا بسااي قيااد غاا  قابال للتالتععلااى مساألة  واتكلمناا فياا  دليال الاانظم واإلحكاااماملبادأ الثاااِن 

انات أدلاة للال دي    ،دا للا   والكاالملدقيقاة يف اهلرماوانت والاالايواملعايرة ا ،من وحمكخ الكون أن  متقخ فاتت على مسألة 
 .أدلة العقل ،لنا أدلة الفأرةق   ؟إي 
 

 وجود هللا ضرورة أخالقي ة
املعروفاااة  عليهاااا اللاااي هاااي  النااااسا إهناااا فأااارة فأااار هللاإال إم ااا اأخاااال  ال تكاااون مناااا علاااى الضااارورة اأخالقياااة إن  واتكل  

وفيا   ،يحن وماا هاو القباسخاهاو احلخ  تفاصايل ماا فناااللاي عر  هاو الشارع و القبيح، واأمر الوائاد  ن واسقباحسخ استحسان احلخ 
 .من هذه التفاصيل أمور ماعرفنهاش إال ابلشرع بال شك  

 
 وجود هللا ضرورة تشريعي ة

 .قا مبدأ الثوا  والع هدميأن اإلحلاد  ؛بعد لده اأمر الرابع اللي هو ضرورة تشريعية
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 هدم للعلم واإلنسان واجملتمع إنكار هللا
يعاود  ودا ،دم التشاريعيها ،خاال يهدم اإلنساانية، يهادم اأ ،يهدم الفأرة ،يهدم العلم -عو وجل-يبقى إذن إنكار هللا 

ماا ياد عون بال ا علاى علام لني ا لايس مبلضياع، فاإلحلاد حقيقة  على اإلنسان لل  جبميع أصناف  وألوان  ومتمعات  ابهلدم وا
 ى إىل ماااا أد  هبااجهاالف  ،تشااريعاتالشاايء ماان علااوم العقاال وعلااوم الفأاارة واأخااال  و   علااى جهااٍل عظاايم بكاالهااو مبااينض 

 .وصلوا إلي 
 

 يوصال إلنكاار هللا علشاان دل  ال يساتهاو عم ا يعاين ،هاو هناياة املأااف -عاو وجال-أن إنكاار هللا  ن  ويعض امللحدين يظ ا
 ا أنكارت وجاودذإفا، نكااراتع مان اإلمتتااب   هاو بداياة مسلسال -وجال عو-، إنكار هللا سفيعمل اللي هو عايوه، ابلعك

ن ماااتابعاااة متالزماااة مت ،عقاااا ساااتنكر مبااادأ الثاااوا  وال ،ساااتنكر اأخاااال  ،ساااتنكر العقااال ،نكر الفأااارةهللا فضااارورة  سااات  
 م اإلنسان واإلنسانية مجعاء.د  اإلنكارات تؤدي يف النهاية إىل هخ 

 
 الامتة

وإايلام  اأن جيعلنا -سابحان  وتعااىل-الاذي هاداان لإلياان، ونساأل هللا  واحلماد هلل ، لإلسالملذلك احلمد هلل الذي هداان
 با .ولو األوأولِك هم أ ،أولِك الذين هداهم هللا ،بعون أحسن ل فيت  و  من الذين يستمعون القخ 

 .العاملني  ر    هلل واحلمد ،  وصحب  وسلم تسليم ا لث  اوصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آل
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبرلات .

 
 مت حبمد هللا

 ا هنا:وتفضلو  منتدايت الأريق إىل هللا يف يف قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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