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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا املبعوث رمحة خللق هللا ،مث أما بعد:
فأألهال بكأأم ًيعأأا ة جليأأة جديأأدة مأ سلسأألة بصأأا ر ،الأأدورة اللأ كأأل سأأهة بهعملهأأا لمعلأأيم املسأألم مأأا يهيصأأهم مأ
أمأأور ديأأههم ،السأأهة د إن شأأالا هللا بهمهأأاول موعأأوغ ة ايأأة اخل أأورة ،وهأأو سأؤال يسأألله ك أ مأ العأأباى يعأ علأأى
السوشيال ميداي وعلى الفيسبوك ،شباى كم بيسللوا السؤال دا بعضهم ممعكك وحيمأا وأواى؛ ليأوول هأ ا العأك،
وبعضهم مسمأيي بوجود هللا -عو وجل -لك يريد أن يوداد إميان ،فييول السا ل :هل هللا موجود؟
كل الهاس مف ورون على وجود هللا
احلييية السؤال دا يع ك م الهاس قد يرفضه ابلف رة ،كم م الهاس كده أول ما يسمع السؤال دا ييأول :إيأه دا؟
معيول فيه جد بيسلل السؤال دا؟ و ة احلييية إن قضية وجود هللا -سبحانه وتعأاىل -هأ قضأية ف ريأة عأرورية ،يعأ
األصل إن اإلنسان أصال ُلق على هيئة ف رية يعرتف فيها بوجود هللا -سأبحانه وتعأاىل ،-يعأ إيأه موعأوغ الف أرة دا
قبل ما نمكلم على األدلة وعلى الكالم دا كله؟
الف أأرة د هأ مكأون موجأأود ة اإلنسأأان خصأأل ُليمأأه ،يعأ هللا -سأأبحانه وتعأأاىل -ف أأر الهأأاس علأأى هأ ه الف أأرة،
خملوقون على ه ه اخللية ،إيه ه اخللية د وإيه ه الف رة د ؟ كما ييول اب تيمية وك مأ العلمأالا أن "هللا -عأو
وجلُ -لق اإلنسان على هيئة ييبل هبا وجود هللا -سبحانه وتعأاىل -إذا طأرح عليأه" ،يعأ اإلنسأان أصأال ب بيعمأه إذا
طرح عليه قضية إثبات وجود هللا -سبحانه وتعاىل -فبال بيعة إن هو بييبلها؛ إلهنا طبيعأة بدهيأة ف ريأة ق تيبأل الهيأا
أساسا.
ملاذا نمكلم ع أدلة وجود هللا؟
 إلزالة العبهات ع املمعكك اللك أ قأأد حيمأأا بع أ

تلوثت ف رته

الهأأاس إليهأأا إم أا لمأل أوث الف أأرة ،يع أ إنسأأان أصأأال كانأأت ف رتأأه سأأليمة ملأأا اتولأأد لك أ تعأأرض

مللواثت كما قال الهيب -صألى هللا عليأه وهلأه وسألم" :-كأل مولأود يولأد علأى الف أرة ،فألبواه يأهودانأه ،أو يأهصأرانه ،أو
ميجسانه" صحيح البخار  ،يع إيه الكالم دا؟ يع اإلنسأان ملأا بيمولأد جأو لأو أبأوه يهأود أو نصأراي أو جموسأ أو
مسلم أو معرك أو ملحد ًأاي كان ،ال فل دا أول ما بيمولد بيمولأد علأى الف أرة السأليمة الأا فيهأا توجيأد هللا -عأو
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وجأأل ،-لك أ أبأأواه يع أ أبأأوه وأمأأه يأهودان أه يع أ يبأأد وا يأأدُلوا عليأأه شأأبهات اليهوديأأة ،أو شأأبهات الهص أرانية ،أو
شأأبهات اسوسأأية ،فيمعأأرى قلبأأه ه أ ه العأأبهات ،ة ه أ ه احلالأأة ه أ ا اإلنسأأان ة جاجأأة إىل رد علأأى ه أ ه العأأبهات،
وإزالة هل ه امللواثت؛ ك يعود إىل الف رة السليمة ،دا اإلنسان ال

تلوث ابلعبهات.

 -لي مئ قلب املؤم ويأودد يييها

اإلنسان ال اي وهو اإلنسان املؤم املسمأيي ال بيع ج ًدا لكهأه يريأد أن يسأمع عأ أدلأة وجأود هللا -سأبحانه وتعأاىل-
ك يوداد إميان ،كما قال إبراهيم -عليه السالم -هلل -عو وجأل" :-رى أري كيأَ حيأ المأوتى" البيأرة .٢٦٠:فيأال
هللا -عو وجل -لأه" :أوَل تأأؤم " يعأ اي إبأراهيم إنأت مأم مأؤم إن فيأه إجيأالا للمأوي؟ "قأال بألأى" أن مأؤم " ،ول أك
لي مأأئ قألأأيب" ،يبيأأى دا شأأعار املأأؤم املوجأد املسأمأيي ابهلل -عأأو وجأأل -جيهمأأا يسأألل هأ ا السأأؤال ،هأأو مأأم مهكأر،
مم جاجد لوجود هللا -عو وجل -لك يريد أن يسمع ع ه ه األدلأة ،ويريأد أن يمفهمهأا؛ جأو ي مأئ قلبأه ابإلميأان
أك ر ،دا اإلنسان املؤم املوجد ،واملمعكك نويل عهه إن شالا هللا ه ه العبهات.
األدلة على أن اإلنسان مف ور على وجود هللا
أمر ف ر ٌّ بده  ،إيه الكالم أو إيه الدليل على مسللة ه ه الف رة؟
ببساطة فاألمر أوق هو ٌ
أوق إن األمر دا أصال موجود ومركوز ة نفوس وجياة العامة ،يع أنت لأو جيأت تسألل أ واجأد كأده ة الأدنيا أو ة
العأأارغ كأأده قابلمأأه قلأأت لأأه :هأأل هللا موجأأود؟ همالقيأأه بكأل قأأوة وكأل جأرأة ييأأب علأأى هأ ا السأأؤال :ق عأأا هللا -عأأو
وجل -موجود.
جأأو ة األم ل أة العأأعبية ييولأأون" :كأأل الهأأاس ملحأأدون جأأو تسأأي ال أأا رة" ،يع أ إيأأه الكأأالم دا؟ يع أ ييأأول لأأك
اإلنسان ب بيعمه ملا يمح ة ملزق بيمضرغ بيلبه إىل هللا -عو وجل.-
جأو برعأو امل أل األجهأيب ييأول لأك "There is no atheists in foxholes" :يعأ إيأه الكأالم دا؟ ييولأك إن
مفيم أصال نس ملحدي ة ُهادق احلرى ،يع إيه الكالم دا؟ يع جأو ة الرأرى اللأ هأم أصأال الرأرى الهصأراي
أو امللحدي أو

كده بييولوا إن ساعة وجأود اإلنسأان ة حمكأات املخأاطر اللأ هأو قاعأد ة ُهأدق جأرى واليهابأل

نزلة و ..و ..ما بييعد يفكر ة مسللة اإلحلاد ،بل يد ة نفسه عرورة أنه يمضرغ إىل هللا -عو وجل.-
وه ا مصداق قأول هللا -عو وجل" :-وإذا مس اإلنسان ع ٌّر دعا ربه مهيبا إليه" الومر.٨:

اإلنسان ب بيعمه ف أر علأى هأ ه اخلليأة إن هأو لمأا أيي ة الضأر بيعمأل إيأه؟ بيمضأرغ إىل هللا -عأو وجأل -جأو تهجلأ
ه ه الف رة الصحيحة ة قلبه.

وهللا -عأو وجأل -ف أر عبأاده جهأفأالا كمأا قأال هللا -عأو وجأأل" :-فألقم وجهأك للأدي جهيفأا ۚ ف أرت اللأأه الأا ف أأر
الهأأاس عليأهأأا" الأأروم .٣٠:يعأ إيأأه "فأألقم وجهأأك للأأدي جهيفأأا ۚ ف أأرت اللأأه الأأا ف أأر الهأأاس عليأهأأا"؟ إيأأه ف أأرة هللا
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د ؟ ه احلهيفية ،أقم وجهك للدي جهيفا ،اإلنسان ب بيعمه ُليه هللا -عو وجل -جهيفا ،يع إيأه جهيفأا؟ يعأ مأا ال
إىل هللا ،يريد بيلبه أن يمعبد إىل هللا -عو وجل -وه ا م ف رة هللا -عو وجل -الا ف ر الهاس عليها.
يبيى عرفها ما معىن الف رة ،وعرفها إن مكون أو يعأ مسأللة اإلقأرار بوجأود هللا -عأو وجأل -هأ قضأية ف ريأة عأرورية
ة نفس كل إنسان ،لك إجها برعو ههمكلم على مسللة ما ه األدلة جو ني ع العأك ابلييأ  ،وليأوداد الأ ي همهأوا
إميان مع إمياهنم.
وبرعو م ه ه األشيالا أو م أدلة ه ا املكون الف ر  :املعاهدة ،يع إيه املعاهدة؟ يع ب بيعة الهاس إجهأا ز مأا
قلهأأا فيأأه أم لأأة ز م أ ال موعأأوغ "كأأل الهأأاس ملحأأدون جأأو تسأأي ال أأا رة" إن سأأاعة الضأأر دا اإلنسأأان بيهكعأأَ
ويهكعَ إميانه وف رته السليمة ة المأوجه إىل هللا -عو وجل ،-فههاك معأاهدات أيضأا لرأ املسألم جأو كمأا ييأول
املؤرخ اإل ريي بلواترك ،املأؤرخ اإل رييأ بلأواترك بييأول إيأه؟ بييأول" :إنهأا قأد أد مأدن بأال أسأوار "..يعأ إجهأا ن هأا
هأأو م أؤرخ يع أ بيبحأأا ة المأأاريف ويعأأوف إيأأه كأأان امل أدن عاملأأة إزا  ،ويعأأوف اوبأأال كانأأت عاملأأة ازا  ،ويعأأوف
األهنار كانت عاملة ازا  ،وجياة الهاس اقجمماعية واققمصادية و

ذلك ،ب صد ،فبييأول إن اجهأا رصأدن ة المأاريف

فبييول:
"ليد وجأدت ة المأاريف مأدن بأال أسأوار ،ومأدن بأال ثأروة ،ومأدن بأال ملأوك ،وبأال ..وبأال "..وقعأد يعأدد احلاجأات اللأ
ه أصال معرتكة ة معمم اسممعات ،قالك فيه اسأم هالاات إن اجهأا أجيأان مأانالقيم أسأوار ،أجيأان مأانالقيم ملأوك،
أجيان مانالقيم ثروة ،أجيان ،..أجيان ،..أجيان ،..لك َل د أبدا مديهة بال معبد يمعبد الهاس فيه هلل عو وجل.
يع إذن بييأول إن هأ ه اليضأية قضأية اإلنسأان ة جاجأة إىل تعبأد وأتلأه إللأه هأ ه املسأللة ف ريأة عأرورية وإن اُملأَ
اإلنسان ة املعبودات.
ل لك أصال م اليضااي جو الل ت بت مسللة الف رية أو مسللة احلهيفية إن اإلنسان ما أل بيلبأه إىل هللا -عأو وجأل،-
إن ليه أصال -السؤال البديه  -ليه أصأال فيأه نس بمعبأد ججأر وشأجر ،وفيأه نس بمعبأد بأوذا ،بأوذا دا مأا هأو ججأر،
أو بيعبدوا الفئران ز م ال ة الياابن ،أو بيعبدوا الصليب ،أو بيعبد

ه أو

ه أو

ه ،بيعبأد أشأيالا مأ املخلوقأات

الا ق تضر وق تهفأع ،كمأ يعبأد البيأر و أ ه و أ ه ومأا إىل ذلأك ،ليأه أصأال الهأاس المجألت إىل هأ ه اقُرتاعأات مأ
اآلهلة الا ق متلك ق عر وق نفع؟ ملاذا فعل اإلنسان ذلك؟
قالوا ه ا هو ميمضى مسللة احلهيفية والف رة مع تلوث اهلوى ،يع إيه الكالم دا؟
يع أ اإلنسأأان بف رتأأه الأأا ف أأره هللا -عأأو وجأأل -عليهأأا يريأأد أن يمعب أد ،يريأأد أن يملل أه ،يريأأد أن يعبأأد ،لك أ اإلنسأأان
صاجب اهلوى ق يريد أن يعبد هللا ،ليه بيى؟ ألن هللا -عو وجأل -لأه تكأاليَ ،هييأول لأه فيأه جأالل ،فيأه جأرام ،افعأل
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وق تفعل ،فعمل إيه علعان خير م ه ا امللزق؟ بدأ إن هو يبحا ع ههلأة ق تهفأع ق تضأر ،ق أتمأر ق تههأى ،فيسأد
فاقمه ة المأعبد دون وجود تكاليَ.
فدا برعو دليل على مسللة ف رية معرفة هللا -عو وجل.-
ا "..ة اليلأب ،اليلأب كأده فيأه شأعا
ك لك ييول اب الييم كالم ًيل ج ًدا ،بييول إيه ،بييأول" :إن ة اليلأب شأع ٌ

"ق يلمأه إق اإلقبأأال علأأى هللا ،وعليأأه وجعأأة "..يعأ اليلأأب بمأاغ أ إنسأان كأأده عليأأه وجعأأة " ..ق يويلهأأا إق األنأس
ابهلل سبحانه وتعاىل "..أ إنسان عهده فاقة وجاجة أن يمعبد إىل هللا ،عهأده وجعأة ق أتي إزالمهأا إق ابألنأس ابهلل -عأو
وجل .." ،-وفيه جو ٌن ق ي هبه إق السرور ابهلل عو وجل "..كل د أشأيالا تأدل جيييأة علأى أن اإلنسأان مف أور علأى
أنه يريد أن يمعبد ويملله هلل -عو وجل.-

اى ق يسأكهه إق الفأرار إىل هللا -عأو وجأل ،-وفيأه نأ ا ٌن ق ي فئهأا
ويع بدأ بيى يمكلم وإن فيه يعأ " ..وفيأه اعأ ر ٌ

طلب شديد ق ييَ دون أن يكأون هأو وجأده -سأبحانه
إق الرعا خمره ونأهيه وقضا ه ومعانية الصرب على ذلك ،وفيه ٌ

وتعاىل -امل لوى".

كأل ذلأأك يأأمكلم ابأ اليأأيم علأأى مسأأللة أن اإلنسأأان مف أأور علأأى المللأه هلل -عأأو وجأأل ،-فهأ ا هأأو األمأأر األول وهأ
ف رية أن اإلنسان يعرف وجود هللا عرورة.
األدلة الا تأ بت وجود هللا عو وجل
األمر ال اي بيى نهميل إليه ،وهو األدلأة الأا ن بأت هبأا وجأود هللا -عأو وجأل -وز مأا قلهأا قبأل كأده وبهؤكأد إن مسأللة
إن إجها حمماج أدلة على وجأود هللا هأ ا أم ٌأر لأيس يريأده وق ي لبأه كأل الهأاس ،ق ي لبأه إق مأ كأان عهأده شأبهة يريأد

إزالمها ،أو إنسان مؤم مميي لك يريد أن يوداد يييها ،فما ه األدلة على وجود هللا عو وجل؟ فيأه أدلأة ف ريأة وأدلأة
عيلية ،إيه األدلة؟
املعارف الف رية الضروريةأول جاجأأة إن فيأأه جاجأأة اعهأأا املعأأارف الف ريأأة الضأأرورية ،يع أ إيأأه املعأأارف الف ريأأة الضأأرورية ،أو اليضأأااي الف ريأأة
الضأأرورية ،أو العلأأوم الف ريأأة الضأأرورية ،كأأل ه أ ه أعأأالا ،ييأأول لأأك أ جاجأأة ة الأأدنيا بيبيأأى هلأأا نمريأأة ،الهمريأأة د
بمسمهد على أدلة ،ه ه األدلة بمسمهد إىل أدلة ،إىل أن نصل إىل أدلة ق حمأا إىل دليأل ،هأ ه اعهأا املعأارف الضأرورية،
يع إيه الكالم دا؟
يع م ال هضرى لكم م ال بسي ج ًدا أل إنسأان مههأا ييأدر يفهمأه ببسأاطة :أنأت دلوقأت مأ ال لأو جبأت طفأل لسأه
صأأر مأأا اتعلمأم جاجأأة ُأأال  ،وق عمأأل إجصأأالا ة احليأأاة ،وق قعأأد بيأأى يعأأوف األسأأباى واملسأأببات والكأأالم دا،
طفل لسه صر كده ،وجيت قمت عاربه على عهره كده ،بيعمل إيه؟ بيلمفت ،هأ ه اقلمفاتأة دليأل علأى أن هللا -عأو
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وجل -رس ة ال فل مه وقدته معىن وهو أن األثر ق بد لأه مأ مأؤثر ،يعأ طاملأا فيأه أثأر جصأل يبيأى فيأه إيأه جأد،
طالما انضربت يبيى فيه جد عرب .
ك لك لو طفل جو لسه رعيع وجصل جهبه صوت بمالقيه بيلمفت برأسه حنو الصوت ،ليه برعو؟ لأهفس هأ ه املعرفأة
الف رية وه أن األثر ق بد له م مؤثر.
د قضأأية ف ريأأة ،قضأأااي أُأأرى ك أ ة ف ريأأة ،أن بضأأرى أم لأأة يعأ إيأأه قضأأية ف ريأأة عأأرورية أو معأأارف عأأرورية ،ز
مسللة م ال لو جبت طفل صر كده طفل إُوات واديت لواجأد مأههم متأرة ،واديأت للمأاي اتهأ  ،تالقأ ال فأل اللأ
أُد مترة بيعمل إيه؟ بيبك ويوعل وعاوز مترت ز أُوه ،د معرفة إن الواجد أقل م اقته .
إن إنأأت لأأو جبأت م أ ال تفاجأأة وقس أمت تفاجأأة ،واديأأت ربعهأأا ل فأأل ،واديأأت تفاجأأة كاملأأة ل فأأل ،همالقأ الل أ أُأأد
األصرر بيعي وييول أن عاوز هُد ز أُواي ،ليه؟ ألنه عارف إن اوولا أصرر م الكل.
د كلها اعها قضااي ف رية عرورية ،أو علوم عرورية.
كيَ تدل املعارف الف رية الضرورية على وجود هللا؟
وه ه العلوم الضرورية بمدل على وجود هللا -عو وجل -خمري :
-األمر األول :م ال

رسها ة كل هؤقلا البعر مه وقدهتأم؟ أكيأد فيأه ُأالق هلأؤقلا ًيعأا وجأده هأو الأ

أرس

ه ا املعىن ة نفوس ًيع البعر الا تيوم عليها ًيع العلوم واحلواس بعد ذلك ،دا أمر.
األمر ال اي وهو مه ٌّم ج ًدا أيضا :وهو مسللة أن األثر ق بد له م مؤثر ،ه ه اليضأية هأ مأ أعمأم أدلأة وجأود هللا -

عو وجل -الل هو دليل بهسميه دليل اخللق واإلياد ،يع ايه؟

يع ه ا الكأون ق بأد لأه مأ ُأالق ،مأا هأو دلوقأت مأ ال لأو إجهأا ز مأا بهيأول فيأه جاجأة ،احلاجأة د ليهأا إيأه؟ ليهأا
أبب لكأل هأ ه األشأيالا
سبب ،السبب دا ممك يبيى له سأبب قبلأه وسأبب قبلأه ،ق بأد أن نصأل أن ههأاك سأبب هأو س ٌ
وليس له سبب ،يع فيه ُالق ليس مبخلوق.

يع م ال نيول ك ا خملوق ملاذا؟ لكأ ا لكأ ا ،أن وجأدت كيأَ ذلأك؟ مأ أأ وأمأ وأأ وأمأ إىل أن نصأل آلدم ،هدم
م أ أي أ ؟ م أ ت أراى ،طأأب ال أرتاى بييج أ مه أ ؟ وهك أ ا ،ق ب أد نصأأل إىل إن فيأأه جاجأأة ا ليأأت والل أ ُليهأأا لأأيس
مبخلوق ،الل هو ق بد للسبب أو ق بد لألثر م مؤثر .ه ا األمر ال

يدلل ق عا على وجود هللا -عو وجل.-

لأ لك لمأا سأأللوا األعأراأ فيأالوا" :كيأأَ علمأأت أن هللا موجأأود؟" قأال" :األثأأر يأدل علأأى املسأ " يعأ إيأأه الكأأالم دا؟
أعراأ فماش ة الصحرالا قال هلم وهللا لأو أن ماشأ كأده ولييأت أثأر ،أثأر رجلأ ًأل ،أثأر رجلأ إنسأان ،أثأر رجلأ
هل هللا موجود؟  1من دروس الدورة العلمية "بصائر "3

( صفحة  5من ) 14

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

ق يع م اإلبل ،ق يع م الرهم ،جصان ،أ جاجة ،أثر ،هعمأل إيأه؟ قأال" :األثأر يأدل علأى املسأ " ،يعأ هعأرف إن
فيه جد معى هها ،هعرف إن دا كان ًل ،ق دا كان إنسان ،ق دا كأان جصأان ،ق دا كأان كأ ا ،هيعأرف مهأ ؟ "األثأر
يدل على املس  ،والبعرة تدل على البع " ،البعرة اللأ هأ روث البعأ  ،فبييأول ملأا مبعأ كأده وأققأ بعأرة أعأرف إن
معى م هها بع  ،متام؟
ونار ذات أموا  ،أق تدل علأى عيأع بصأ ؟" يعأ بييأول
وبيسم رد وييول" :فسمالاٌ ذات أبرا ٌ ،
وأرض ذات فجا ٌ ،
لو اجها بيى تفكرن كده ،قعدن السمالا اوبال البحر احلاجات د كلها معيول توجد بال ُالق خيليها سأبحانه وتعأاىل؟

ق بد أن تدل على ذلك.
ه ه اليضية الا تكلم فيها األعراأ اواهل ابلعلوم احلدي ة كلها ،أعراأ كان ة الصحرالا ميعرفم جاجة ،ه ه اليضأية

ه مسللة دليل اخللق واإليأاد علأى وجأود هللا -عأو وجأل ،-وهللا -عأو وجأل -قأال ذلأك ة هايت عميمأة جأ ًدا جأ ًدا

ععها صحاأ جليل والهيب -صلى هللا عليه وسلم -يملوها فيال" :كاد قليب أن ي ".
ما ه ه ه اآلايت؟
صحاأ على الهيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو يصل ابلصحابة ،فييول الهأيب -صألى هللا عليأه وسألم -يملأو ق أول
مر
ٌّ
هللا -عو وجل:-

"أم ُليوا م

ش لا أم هم اخلاليون * أم ُليوا السماوات واألرض ۚ بل ق يوقهون" ال ور.٣٦،٣٥:

اآلايت د بمهاقم مسللة إن ق بد لألثر م مؤثر ابلسرب والميسيم ،يع إيه السأرب والميسأيم؟ يعأ تعأالوا نأب

نفكأر

كأأدا أنأأت اآلن وجأدت ،أنأأت خملأأوق ووجأدت ،أنأأت كهأأت موجأأود مأ ال قبأأل مأأا تمولأأد؟ ق طبعأا أنأأت كهأأت مأ العأدم
ووجدت ،أنت ملا اتوجدت أو جهس البعرية كله ملأا اتوجأد هأل أوجأد نفسأه؟ مسأمحيل ،ليأه؟ ألن هأ ا -يعأ إن إنأت
تيأأول أن البعأأر هأأو الأ

أوجأأد البعأأر -معهأأاه إن العأأدم أوجأأد شأأيئا ودا طبعأا مسأأمحيل عيأأال ،فأ أ"أم ُليأأوا مأ

أ

شأ لا" يعأ طلعأأوا كأأده لوجأأدهم" ،أم هأأم اخلأأاليون" هأم اللأ ُليأأوا نفسأأهم وهأم كأأانوا عأدم إزا وهأم عأأدم هيخليأأوا
نفسهم؟!
"أم ُليأأوا السأأماوات واألرض" الل أ ه أ أصأأال ا ليهأأا لييهاهأأا ودا طبع أا ك أل ه أ ه األشأأيالا تهأأاة العيأأل فل أم يأب أق إق
اجممال واجد أن هللا -عو وجل -هو ال

ُلق ذلك كله.

يع ملا نفكر كده اي ترى إجها الل ُليها الكون؟ أكيد ق ،اي ترى إجها ُليها نفسها؟ أكيد ق ،أومال مأ اللأ ُليهأا
وُلق الكون؟
ههفك أر كأأده ل أ

أأد إجاب أأة إق أن ههأأاك ُأأالق هأأو الأ أ

اقجمماقت ونالق د

ل

ل

ُل أق ه أ ا الكأأون ،ه أ ا ابلس أأرب والميسأأيم الل أ هأأو حنأ أ

ل فال يوجد ة اآلُر إق ق بد أن ههاك ُالق هو ال

ُلق الكون كله.

وز ما قلها د مسللة كالم على إن األثر ق بد له م مؤثر.
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ك لك أبو جهيفة اسمخدم ه ه الياعأدة ة الأرد علأى املالجأدة ة عصأره الأ ي أنكأروا وجأود هللا -عأو وجأل ،-إزا ؟
اإلمام أبو جهيفة معروف ابل كالا والف هة جلأس يومأا ة جملسأه فجأالاه جمموعأة مأ امللحأدي أو املهكأري لوجأود هللا -
عو وجل -وأرادوا أن يسللوه ع وجود هللا -عو وجل ،-فلما سللوه قال هلم" :دعوي أفكر فأنن ههأاك أم ٌأر يعأرل "،
سيبوي أن فيه جاجة كده بفكر فيها واحلاجة د شا الي قو ومم ققيلها جل ،فسأابوه شأوية ورجعولأه اتي ،فيأال:

دعأوي أفكأر فههأأاك أم ٌأر يعأأرل  ،فلمأا قأال هلأأم املوعأوغ دا كأ ا مأرة فيأأالوا لأه :اي إمأام ،مأأا الأ

يعأأرلك؟ أنأت يعأ

سأأايبها واجهأأا عايويهأأك ة موعأأوغ مهأأم يأأمكلم عأ أدلأة وجأأود هللا واللأ بيهأأا ممكأ نأأدُل ة اإلسأأالم أو ق نأأدُل ة

اإلسالم ،موعوغ ُ

ابلهسبة لها وابلهسبة لك ،وعمأال تيأول بفكأر ة موعأوغ ،اي تأرى إيأه املوعأوغ دا اي إمأام اللأ

يع العميم دا؟
قأأال :أفك أر ة سأأفيهة تي عأأت أشأأجارها وركبأأت وجأأدها جأأو صأأارت سأأفيهة ،يعأ إيأأه بييأأول لأأك فيأأه شأأجر كأأده جأأه
لوج أده واتي أع واتلأأم علأأى بعضأأه وعمأأل سأأفيهة ،مث انميلأأت ه أ ه السأأفيهة وجأأدها دون م أدبر وق صأأانع هلأأا إىل البحأأر
فصارت تهيل البضا ع وتس ة هنر دجلة بال رابن م بلد إىل بلد تماجر وتضع وتهيل البضا ع وتربح.
فالهاس الل قاعدة قالت له يعأ الكأالم دا كأالم إيأه ،دا كأالم جمأان دا ،ق ميكأ ألجأد أن يصأدق ذلأك ،قأالوا لأه ق
يصأأدق أجأ ٌد ذلأأك اي إمأأام ،ق ميكأ  ،يسأأمحيل وجأأود سأأفيهة توجأد مأ العأأجر مأأم مأ العأأدم مأ العأأجر دون أأار،

وتهيأأل البضأأا ع دون رابن ،وتبيأأع وتعأأرت دون اتجأأر ،يع أ احلاجأأات د كلهأأا عأأاوزة صأأانع الل أ هأأو الهجأأار ،عأأاوزة
اتجأأر اللأ هيعأأرت ويبيأأع ،عأأايوة رابن هيسأأوقها ،احلاجأأات د كلهأأا لأأو مأأم موجأأودة ازا السأأفيهة هممحأأرك؟ وإزا
السفيهة سموجد م البداية؟ وإزا السفيهة سمهميل؟
كأأل هأ ه األمأأور تسأأمحيل بأأدون صأأانع وبأأدون مأدبر هلأ ه السأأفيهة ،قأأال هلأأم :أجبأأمم أنفسأأكم ،إذا كانأأت هأ ه السأأفيهة

يسأأمحيل أن تأوجأد بأأال صأأانع ،وأن تسأ بأأال مأدبر ،وبأأال رابن ،فكيأأَ تعيلأأون أن هأ ا الكأأون كلأأه قأأد ُلأق بأأال ُأأالق
وسار ة ه ه املهمومة العميمة ج ًدا عميمة اإلتيان بال مدبر ُالق -سبحانه وتعأاىل-؟ فكأان هأ ا أيضأا اسأمخدام ألأ
جهيفة -رع هللا عهه -ة مسللة إن ق بد لألثر م مؤثر.
أقسام املالجدة
 م ييولون أنها جئها بدون سببك أ لك بع أ

املالجأأدة ق يهكأأرون ه أ ه املسأأللة ،يع أ املالجأأدة نصأأف  :نصأأَ بييأأول هه ق مفأأيم اجهأأا جيهأأا بأأدون

سبب ،إجها جيها بأال سأبب أصأال ،ودول بيهأافوا العيأل والف أرة وامله أق وكأل شأ لا ،بأل سأيهدمون العلأم ،ليأه يهأدمون
العلم؟ ألن أصال م أسس العلم مبدأ السببية.
يعأ عأأاَل الفيأأوايلا ش أرلمه إيأأه؟ إنأأه ب ص أد ال بيعأأة ،ويعأأوف إيأأه اللأ سأأبب إيأأه ،اليمأأر دا بيمع أ إزا  ،واألرض د
بممعأ ازا  ،واللأ بيحصأأل ة الكأأون دا بيمحأأرك ازا  ،وسأأرعة كأ ا مأأع كأ ا ،وييعأأد ييأأيس السأأرعات والعلأأوم ،ودا
ابلهسأأبة أل جاجأأة يع أ ة علأأوم ال بيعأأة كلهأأا المجريبيأأة ،والكيميأأالا بيعأأوف المفأأاعالت وييأأيس ويعمأأل ويعأأوف دا
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هدم للعلم الهمأر المجأرييب ،دا ابمأدالا
ودى دا إليه ،وأسباى كلها مبهية على نمرية السببية ،فننكار نمرية السببية هو ٌ
يع .

فبع

املالجدة اسم ردوا ة ه ا األمر وقالوا :فعأال مفأيم أسأباى ،ودول نس خيأالفوا العيأل والف أرة وامله أق والعلأم

ال

هم يمعب ون به وهم أبعد ما يكونون عهه ،دا رقم واجد.
 -م ييولون أن اخلالق هو ال بيعة أو الصدفة

فيه نس تيولك ق فعال الكون ق بد له م ُالق ،لك اخلالق هو الصدفة أو ال بيعة ،ده قسم اتي م املالجدة
بييولوا إن الصدفة ه اخلالق ،الرد عليهم ببساطة هضرى لكم م ال ًيل ج ًدا يع  ،دلوقا لو أنت عهدك ُونة،
واخلونة د هلا رقم سر  ،الرقم السر ده بيمكون م أربعة أرقام ،يع م ال أربع أربعات ،أربع تالاتتً ،أاي كان

الرقم ،ه عدد م أربعة أرقام ،ز م ال الباسوورد بماغ الفيوا كارد واحلاجات د  ،جه جرام عايو يسرق اخلونة

بماعمك ،تمخيل املفروض يعمل كام حماولة بال تكرار علعان يصل للرقم الصحيح ة واجدة مههم؟
العلمالا ملا قاسوا ه ه املسللة ابلرايعيات قالوا ههعمل ايه؟ ههجيب ععرة الل هم عدد األرقام م صفر لمسعة،
ععرة أس أربعة ،ععرة أس أربعة يع واجد وقدامه أربعة أصفار ،واجد على ععرة هقف ،يع هيعمل ععرة هقف
حماولة علعان يصل إىل حماولة صحيحة الل ه بيها هيفمح اليفل بماغ اخلونة بماعك ،متام؟
هو طبعا ممك يعملها ت لع األوىل ،وممك يعملها ت لع الععرة هقف ،لك فيه ععرة هقف حماولة ،أو اجممال،
واجدة مههم بس الل همفمح اليفل بماغ اخلونة ،ده لو ايه؟ لو هم أربعة أرقام ،وكل رقم يع اجمماله واجد م ععرة،
الل هو م صفر لمسعة ،حمما يعمل ععرة هقف حماولة.
طب أن عايو أقولك بس الكالم ده ليه؟ بضربه ليه؟ علعان تعرف إن اإلنسان اخللية الواجدة م اإلنسان فيها سمة
مليار جيهوم ،اويهوم بماغ اإلنسان فيه سمة مليار وجدة ،ه ه الوجدات كل وجدة تمكون م أربع قواعد نيرتوجيهية ال
 Aوال  Tوال  Gوال  ،Cفيه أربعة قواعد نيرتوجيهية ة كل وجدة م ه ه الوجدات م السمة مليار ،يع ايه
الكالم ده؟
يع اإلنسان علعان يعمل أو ال صدفة بال

اإلنسان يعمل ،الصدفة علعان لق جيهوم بماغ ُلية بعرية واجدة

حمماجة أربعة الل ه عدد الهيوكليوتيدات ال  Aوال  Tوال  Gوال  ،Cأربعة أس سمة مليار ،يع همضرى أربعة
ة نفسها سمة مليار مرة ععان تعمل عدد احملاوقت الل ابلصدفة ت لع مرة جيهوم ُلية واجدة م جسم اإلنسان،
ده جسم اإلنسان.
شوف بيى بيية املخلوقات الل على وجه األرض ،والعجر ،والدواى ،والهجوم ،والسمك ،والبحار ،والكالم ده كله
حمما ععان أيي ابلصدفة حمما قد إيه م احملاوقت الا ابلعيل يسمحيل أن حدث.
يع برعو م األم لة الل بييولوها الك ة ج ًدا ييولك م ال على سبيل امل ال:
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لو جبها يع م ال وعالا نجم اوبل م ال وج يها فيه قرو يع  Coinsعمالت يع  ،كلهم لون واجد ما عدا
واجدة بس عملة واجدة لون اتي ،يع كله م ال أصفر وواجدة لوهنا أزرق م ال ،وج يها الورقا د ة املالي أو ًأاي
كان عدد العمالت د  ،ة الوس كده ،ما ه اجممالية إن إنسان حي إيده كده ييوم م لع الواجدة املخملفة م
أول مرة؟ ممك ت لع مرة ابلصدفة صح؟ طب اتي ممك ت لع ابلصدفة؟ طب يهفع ي لعها م ال ععرة هقف مرة
ابلصدفة؟ هل ده يعيل؟!
اجها بهيول هه ممك ي لعها مرة ابلصدفة ده حم ممل لك مع ك رة ه ه اقجمماقت ممك تبيى صدفة؟ اسمحالة تكون
صدفة ،ده يسمحيل عيال ،ك لك -وهلل امل ل األعلى -أن توجد كل ه ه املخلوقات ،كل ه ه اويهات ،كل ه ه
العفرات الوراثية ،كل ه ه األشيالا ،أن تأوجد صدفة ه ا حمال عيال ،وم ييولون ذلك لألسَ ق يعيلون وق
يمفكرون ،لكههم ة احلييية إن يمبعون إق أهوالاهم "أفأرأيت م ا

إهله هواه" اواثية.٢٣:

الفرق ب مالجدة الررى ومالجدة العرق
ة احلييية -ود ني ة مهمة ج ًدا برعو للملصيل -إن مالجدة الررى قد يكون هلم مسوغ إلحلادهم ،يع إيأه املسأوغ
بماعهم؟ إن ديههم أصال دي ابطل ،ديأههم نصأراي أو يهأود أو بأوذ أو ًأاي كأان ديأ

أ املسألم هأ أداين ابطلأة

تدفعهم إىل العأك ة الأدي  ،وإىل ال عأ ة الأدي  ،وإىل اإلحلأاد ة الههايأة مأ جيأا أهنأم يصأفون الأرى مبأا ق يهبرأ ،
وم جيا أهنم يؤمهون بمعريعات وأمور ابطلة.
كل ه ه األشيالا تدفعهم إىل العك وإىل دفع اإلميان إىل اإلحلاد.
لك امللحدون العرى أو امللحدون ة بالد اإلسالم ة احلييية ليس هلم أ مسوغ يسوغ هلم ه ا اإلحلاد ،ليه؟ إلن
اجها بفضل هللا ديهها هو دي احلق ،احلق امل لق ال

ق يعرتيه ٌّ
شك وق نأي

وق شبأهة ،ق توجد ة اإلسالم شبهة

واجدة إق وعهدن بفضل هللا -عو وجل -عليها ألَ رد ،بفضل هللا -عو وجل -اإلسالم دي ٌ كامل ،هللا -عو وجل-

قال عهه ذلك "اليأوم أكملت لكم ديهكم وأمتمت عليكم نعما ورعيت لكم اإلسالم ديها" املا دة.٣:
الدليل األول :دليل األثر ق بد له م مؤثر

فعرفها مما سبق م الكالم الل قلهاه ده كله مسللة إن الدليل األول م أدلة العيل على وجود هللا -عو وجل -هو
أجدثها ،وه ا الكون مبا فيه م يع

دليل أن األثر ق بد له م مؤثر ،إن أ جاجة ق بد هلا م سبب هو ال
خملوقات ك ة ج ًدا مهها اإلنسان ومهها اوبال والعجر والدواى والكالم ده كله ق بد هلا م ُالق هو هللا -سبحانه
وتعاىل ،-يبيى ده هو الدليل األول على وجود هللا -عو وجل.-
الدليل ال اي :دليل الهمم واإلجكام
الدليل ال اي هو :دليل الهمم واإلجكام .يع إيه دليل الهمم واإلجكام؟
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يع ببساطة لو اجها جبها طفل صر كده واديهاله ورقة وقلم ،ال فل ده قعد يعخب وة اآلُر بعد ما جبها

العخب ة بماعمه د وأُدنها بصيها فيها لييهاه رسم لوجة ًيلة ج ًدا ة اية اإلبداغ ،أو بال لوجة ،رسم خملوق
م املخلوقات ،رسم شجرة م ال ،رسم وردة ،رسم أ جاجة ًأاي كان الل رعه لكهه رعه وهو يلعب ويعبا ،هل يع

حيممل عيال أن ه ه الرعة وقعت ابلصدفة؟ يع ممك نيول إهنا صدفة؟ ممك وإن كان صعب يع .

طيب إذا كانت ه ه الرعة أوق تكررت مهه مرات ،يع مم مرة واجدة عملها طلعت ،أل ،ده اديهاله ورقة اتنية وقلم
اتي وقلهاله اتفضل ارسم نفس الرعة ،وشيلها األوىل بعيد عهه ،رعها اتي ،ارعها اتلت رعها اتلت ،رابع رعها رابع،
عاشر رعها عاشر ،رسم نفس الرعة بهفس مسموى اإلتيان مرات ممعددة ،يبيى ده مسمحيل يكون صدفة ،أكيد
الولد ده اتعلم الرسم.
طب األعلى م كده بيى إن كلما زاد المعييد ة ه ه الرعة مم جمرد وردة أل وردة ة جهيهة ،وفيها م ال مرجيحة،

وفيه العمس وراها ،وفيه وراها مباي ،وفيه نس قاعدة ،ورعة ممكاملة كب ة ج ًدا ،هل ممك كل ه ا المعييد وه ا
اإلجكام وه ا الهم م ييع صدفة؟ مسمحيل ،العيل بييول كده بييول مسمحيل ،أكيد الولد ده دُل مدرسة رسم،
واتعلم رسم احلاجات د كلها ،مم ممك يكون بال علم وبال جكمة وفعل كل ذلك.
وهلل امل ل األعلى ،ه ا هو الدليل ال اي على وجود هللا -عو وجل -وهو دليل الهمم واإلجكام ،أن الكون مهمومٌ
نماما حمكما إجكاما دقييا يوم معه كل عاقل أن هل ا الكون ُالق ،ق ميك أبدا أن ييع كل ذلك بال تدب م عليم
جكيم ،اجها قلها بيدل على إيه الهمم واإلجكام؟ على العلم واحلكمة ،ليس في على الوجود ،أل يدل على وجود هللا
اخلالق املمصَ ابلعلم واحلكم ،وده دليل أوسع م جمرد الدليل الل فات الل هو دليل ق بد لألثر م مؤثر ،فبهيول
ده معهاه إن فيه إله ُالق موجود ،ق ده مم بس ُالق موجود ،ق وه ا اخلالق يمصَ ابلعلم واحلكمة ،الل هو
دليل الهمم واإلجكام ،والعلمالا عوا ه ا الدليل خعالا ممهوعة ،ودليل اإلتيان ،ودليل مم عارف ايه ،هو ة اآلُر
موعوغ واجد وهو نمم وإجكام ه ه املخلوقات.
م ال ذلك أم لة ك ة ج ًدا ج ًدا ،عهدن ة ال ب فيه جاجة اعها اهلرمونت ،أكيد ععموا عهها قبل كده ،اهلرمونت
د بمبيى ميك ابلهانوجرام ،يع بمبيى ميياسها ة الدم بيمياس ابمللل ملليجرام ،جاجات قليلة ج ًدا ،هرمون م ال
ز هرمون ال ايرويد بماغ الردة الدرقية م ال على سبيل امل ال ده هرمون ز ما بيولكم نسبمه يع مميهة بعكل
رهيب ،اهلرمون ده لو زاد شوية يعمل جاجات أعرار بعرية كب ة ج ًدا ولو قل شوية يعمل أعرار اتنية ،وتالق الوايدة
د قليلة ،نسبة طفيفة ج ًدا لو تر ت ل اإلنسان مري  ،مم عارف يعيم ،ولو زادت جاجة بسي ة ج ًدا يعيم
مري

مم عارف يعيم.

أ هرمون ة جسم اإلنسان ،وتالق مم عارف ده عهده تأعملق ،وده عهده تأيوم ،وده عهده مم عارف ايه ،ده ة
هرمون واجد م هرمونت اوسم ،هرمونت اتنية كم ة اوسم كلها تفعل م ل ذلك ،ده هرمون واجد م هرمونت
اوسم بهيول إن ميياسه ابلهانوجرام.
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د جاجة إجها بهمكلم عليها ة جسم اإلنسان ،إيه كمان ة جسم اإلنسان؟ تعال نعوف الهواة والربوتونت
واإللكرتونت الل ة الهواة.
انموا عارف إن الهواة كلها درسها علوم وفيوايلا والكالم ده ،عارف إن فيه نواة فيها بروتونت موجبة وتدور جوهلا
إلكرتونت سالبة ،طبعا كلها عارف املعلومات د  ،وعارف مهمر الهواة وه بمدور.
ييول علمالا الفيوايلا :إن قوة او ى بماعة الهأواة لإللكأرتونت بمسأاو ابلضأب قأوة ال أرد املركويأة بماعأة اإللكأرتونت
وه بمدور جول الهواة.
يعأ إيأه؟ اإللكأرتونت بمأدور مفأيم بيأههم ُأي  ،يعأ الهأواة د مفأيم بيههأا وبأ اإللكأرتونت اللأ جواليهأا ُأأي ،
فيه قوة جأ ى اللأ هأ بماعأة السأالب مأع املوجأب ،وفيأه قأوة طأرد نعأة عأ الأدوران ،هأ ه اليأوى ممكافئأة متامأا ،لأو
زادت قوة ال رد حلمة واجدة لو زادت بهسبة واجد ة املليون ت

اإللكرتونت بعيد ع الهواة ،ولأو قلأت هأ ه اليأوة

أو زادت قوة او ى بماعة الهواة ،اإللكرتونت م ف ؟ م ة الهواة وتهعدم اخللية.
فنذن ال رات ه ه أو ال رات املكونة م إلكرتونت وبروتونت و ه فيها نم ٌم دقي ٌق حمكم ،م الأ
ال

ُلق ذلك؟ م ال

نمأم ذلأك؟ مأ

ُلق اإلنسان مبا فيه م نواة وبروتونت وهرمونت ونمم دقيق؟

أن عايوك بس تيرأ ة أ كماى ة علم وظا َ األعضالا الل هو الفسيولوج عد إبداعا ما بعأده إبأداغ ،كمأا قأال هللا
ع أأو وج أأل" :-وة أنفس أأكم ۚ أف أأال تأبص أأرون" الأ أ ارايت ،٢1:ك أأم امليكانيوم أأات اللأ أ موج أأودة ة جس أأم اإلنس أأانبممحكم ة كل وظيفة م وظأا َ األعضأالا ،جرارتأك لأو علأت اوسأم يعمأل إيأه ،لأو نولأت اوسأم يعمأل إيأه ،طأب لأو
تعرعت لربودة ،تعرعت لسخونة ،دا مم جسمك اللأ سأخ  ،ق دا اوأو اللأ سأخ  ،أو العكأس ،حيصأل وسأمك
إيه ،وظا َ فسيولوجية ك ة.
طيب لو تعرعت ل أ  stressبمجر م ال بمههج ،واجد بيجر وراك ،جسأمك يعمأل إيأه ،وإيأه اهلرمأونت اللأ تمفأرز،
وأتثر إيه على وظا َ األعضالا.
وفيه جهأازي السأمب اتيك والباراعب اتيأك اللأ هأو السأيمب او والباراسأيمب او أو جأار السأيمب او ابلعأرأ ،األجهأوة
د بمعمل إيه ،وفيأه توافأق رهيأب ة كأل جاجأة بمحصأل ،وة كأل موقأَ هللا -عأو وجأل -يهيئأك لأه ،مأ الأ

ُلأق

ذلك؟
أسللك ابهلل عليك أن تمدبر م ال

ُلق كل ذلك؟ ق بد هل ا الكون م ُأالق ،وهأ ا اخلأالق ق بأد أن يكأون عليمأا

جكيما ،اجها اتكلمها ع اهلرمونت ،اتكلمها ع اخلالاي.
أيضأأا اسأأرات والكأأون نفأأس الكأأالم الل أ قلهأأاه ة ال أ رة كأأربه بيأأى ُأأال

واطلأأع عهأأد العأأمس واسموعأأة العمسأأية،

العمس واألرض نفس ه ه اليوى اواذبة وه ه اليوى ال اردة ،كل اسرات والهجوم والكواكب حمكمأة الصأهع بسأرعة
رهيبأة ،انمأأوا لأو بمسأأمعوا وبممأابعوا األُبأأار الفلكيأ ييولأأوا لأك مأ ال ييأول الفلكيأأون أجيأان إن مأم عأارف فيأأه ع أأارد
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هيحصأأل ك أ ا ،ومأأم عأأارف بلوتأأو هيحصأأل ك أ ا ،ومأأم عأأارف السأأهاد هيحصأأل جاجأأة مأأا بمحصأألم إق ك أل مأأم
عارف كام سهة ،إيه دا عرفوا الكالم دا مهأ ؟ عرفأوه مهأ ؟ مأ رصأدهم هلأ ه األمأور املحكمأة املمأيهأة ،فياسأوا السأرعة
د وقاسوا السرعة د وسرعات ق تمر وق تمبدل فيعرفوا إن ة الوقت دا اليمر هيمهر ههأا ،ة الوقأت دا العأمس
هممهر هها ،ة الوقت دا العروق ك ا ،ة الوقت دا الرروى ك ا.
لو تر ه ا الهمم احملكم للحمة واجدة قهندم الكون كله ،لمخب ت الكواكب و ب ت الهجأوم ،وزالأت اسأرات ،وزال
الكون خكمله إذا جدث ب ة ه ه األشيالا.
ل لك قال هللا -عو وجل" :-لو كان فيهما ههلةٌ إق اللأه لفسدات" األنبيالا.٢٢:

لو فيه إله مع هللا أو

ربها معاه سيفسد الكون كله م المهازغ وم أن ه ا اإلتيان ق ييأوم بأه إق إلأه واجأد وهأو هللا

العليم اخلب -سبحانه وتعاىل.-
ل لك ه ا أمر يدل ق عا على وجود هللا ،أن عايوك تململ وه ه العبأادة هأ عبأادة المأفكأر اللأ هأو الأدليل المأاي بمأاغ
الهمم واإلجكام دا يدفعك إىل المفكر والململ والمدبر ة هايت هللا الكونية واليرهنية ،أن عايوك تيرأ اليأرهن وتهمأر إىل
اآلايت الا وجهت اإلنسان إىل الهمر ة املخلوقات ،والهمر ة نفسه ،كما قلها "وة أنفسكم ۚ أفأال تأبصأرون" هأات
علم المعريح كده واقعد اقرأ ع عضالت اوسم ،وبمهيب

ازا  ،وتهبس ازا  ،واألكع بماعها ملأا تهيأب

وتهبسأ

أات مميهأأة بعأأكل يعجأأو
تعمأأل إيأأه ،وإيأأدك تعمأأل كأأدا ازا  ،وتعمأأل كأأدا ازا  ،وتعمأأل كأأدا ازا  ،كأأل ه أ ه وهللا جركأ ٌ
اإلنسان عهه متاما ،ليس في ع إياده ،بل ع إدراكه بمفاصيله ،أمر فعال صعب ج ًدا علعان ت اكره مأم سأهل فمأا
ُلق ذلك؟ إنه هللا -سبحانه وتعاىل.-

ابلك علعان تعمله ،يع أمر مسمحيل ،وم ال

علم الفسيولوج وظا َ األعضالا ،ه ه العلوم ،علم األنسجة ،وكأل نسأيج يال أم املكأان الأ

فيأه بعأكل مبهأر،

عد إن فيه أنسجة فيها شعر فيها  ciliaالل ه بمحرك ز م ال ة األنَ فيه الععب اهلوا ية علعان ت أرد املخأاط،
ت رد األجسام الرريبة ،ت رد أشيالا اتنية.
جاجة اتنية ز م ال اليرنية تالقيها عوس أو

) (smoothعلعان تال م هأ ه الهعومأة ،وهأ ه الر يأة العأفافة اللأ

إنت بمعوفها.
جاجأأات اتنيأأة كم أ وكم أ  ،اولأأد بيبيأأى فيأأه جاجأأة اعهأأا اسأأكوميس ابيسأأيليم ،طبيأأات كأأده علعأأان تسأأمحمل إهن أا مأأا
تمخدشم مم أ جاجة تلمسها تعورك ،أو تععر ابألَل بسهولة.
ُأأالاي خمصصأأة إنأأك تعأأعر ابحل أرارةُ ،أأالاي خمصصأأة تعأأعر ابلأأربودةُ ،أأالاي خمصصأأة أن تعأأعر ابلضأأر  ،يع أ ملأأا جأأد
يضأأر عليأأك كأأده حأأس إن فيأأه عأأر ة بمحصأأل علأأى إيأأدك ،د ُأأالاي انضأأراطية عصأأبية كأأده ملأأا تضأر حأأس هبأ ا
األمأأرُ ،أأالاي لأأألَل ،الضأأر

أ األَل ،كأأل هأ ه اخلأأالاي ،واألنسأأجة العصأأبية ،واألنسأأجة العمميأأة ،واألنسأأجة العضأألية،
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أمر مبهر اية اإلهبار ،اإلنسان لو قعد يململ فيأه جياتأه كلهأا تهيضأ جياتأه وق يهيضأ عجبأه مأ صأهع هللا الأ
وهللا ٌ
أتي كل ش لا -سبحانه وتعاىل.-
دا ة اإلنسأان ،انمأأر ة الكأأون كأأم عأأدد األعأاك ،كأم كأم البحأأار ،كأأم احملي أأات ،كأم مأأا يوجأأد ة الكأأون مأ معجأوات
مبهرة ،لأو اإلنسأان قعأد بأس يفكأر ة كيأَ هللا -عأو وجأل -دبأر للحيأوانت الربيأة رزقهأا ،إنأت بأس تيعأد تمفأر كأده
علأأى قهأأوات ز الأأيب أ سأ مأ ال أو أ ه ،اللأ بمجيأب مأ ال جاجأأات عأ جيأأاة الكا هأأات أو نشأأيونل جيأأوجراة أو
ه جاجات ع جياة احليوانت ،شوف جيوان واجد هللا -عو وجل -كيَ ُليه ودبر له رزقه.
ودا أمر ومكون هُر أو دليل هُر م أدلة وجود هللا -سبحانه وتعاىل -وهو املكون الرريأو  ،ودا برعأو ق بأد لأه مأ
ُالق دا م الهمم واإلجكام ،املكون الرريو ة الكا هات ،ودا السؤال اللأ فرعأون سألله ملوسأى -عليأه السأالم -أو
موسى -عليه السالم -قال لفرعون ،قال له إيه بيى؟
"قال ربأها ال

أع ى كل ش لا ُليه مث هدى" طه.٥٠:

يع إيه الكأالم دا؟ يعأ سأيدن موسأى -عليأه السأالم -يسأمدل علأى وجأود هللا بأدليل ايأة ة الروعأة ،بييأول لأه إيأه؟
بييول له انمر إىل الكا هات كل كا له جسم خمملَ ،كل طا ر له مهيار

ال ا ر اآلُأر ،ولأه قأدم وريأم ورأس أ

ال يور األُرى ،وكل خملوق خمملَ عأ اآلُأر ،دا زواجأَ بممعأ علأى ب ههأا ،ودا إنسأان بيمعأ علأى رجليأه ،ود
دواى بممع على أربع ،كل ه ه املخلوقات هللا -عو وجل -أع اها ُليهأا "الأ

أع أى كأل شأ لا ُليأه" اللأ هأو

جسمه "مث هدى" يع إيه مث هدى؟
أع أاه الرريأوة اوبليأة الأا هبأا يسأم يع أن يمفاعأل مأع جسأأمه ،يعأرف ازا ي أ  ،مأ الأ
اتولد خجهحة ازا عرف ي ؟ كيَ تعلم ه ا ال ان ال

علأم ال أ ال أ ان؟ ال أ

اسمخدمه اإلنسان ة صهع ال ا رة بعد ذلك؟ كيأَ تعلأم

السمك الروص ة البحار ،كيَ تعلم كل جيوان ما يعيم به ة ه ه احلياة؟
مأ الررا أأو املهمأة جأ ًدا والعميمأأة جأ ًدا واللأ بمحمأأا إىل أتمأل وتأأدبر كبأ جأ ًدا هجأأرة الكا هأأات ،انمأأوا عأأارف إن فيأأه
جاجة ة الكا هات اعهأا اهلجأرة ،فيأه طيأور مهأاجرة ،وفيأه جيأوانت مهأاجرة ،هأ ه اهلجأرة مأ الأ
ال أ

علمهأأا هأ ه األسأراى الأأا ت أ ة الفضأأالا ق

علمهأا ذلأك؟ مأ

أئ بوصأألمها الوجهأأة أبأأدا ،بأأل تفأأوق كأأل املعأدات احلدي أأة الأأا

ُليها اإلنسان؟
م ال

ُلق الع الا ة كأل املخلوقأات الأا عأاوزت كأل الكأام ات اللأ اجهأا بهصأور بيهأا وبهعأوفها ،وكأام ميجأا

بكسل ،وكام مم عارف إيه ،والعاشات واملوابيالت ،كل ه ه ر ية الع تفوقهأا مبراجأل ،مأ الأ
م ال

ُلأق هأ ه العأ ؟

ُلق كل ه ه املخلوقات؟
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مسأأللة الرريأأوة إن أنأأت ربهأأا اداك عضأأو وعلمأأك ازا تسأأمخدمه ،هأ ه الرريأأوة ه أ مأ أدل األمأأور علأأى وجأأود ُأأالق
علأأيم جكأأيم -سأأبحانه وتعأأاىل ،-فاإلنسأأان إذا تأأدبر إىل هأ ه املخلوقأأات وكيأأَ علمهأأا هللا -سأأبحانه وتعأأاىل" -الأ
أع ى كل ش لا ُليه مث هدى".
انمأأر إىل الوجأأو كيأأَ علمأأت إن فيأأه جاجأأة اعهأأا بيأأات شأأموى ،كيأأَ علمأأت إن فيأأه جاجأأة بمماكأأل وجاجأأة مأأا
تماكلم ،وفيه جاجة عارة ليها وجاجة تهفعها ،م الل علم كل ه ه املخلوقات ه ه األشيالا؟
ه ه دعوة للمدبر ،تدبر ة ُلق هللا -عو وجل -سمأعلم أن ق إله إق هللا.
ملخ

احللية

مأل مأا ذكأرنه ة هأ ه احلليأة إًأاق :أوق تكلمهأأا علأى ف ريأة معرفأة هللا -عأأو وجأل -وأنأه أمأ ٌأر ف أر ُلأق اإلنسأأان
علأأى هيئأأة ييبأأل هبأأا األدلأأة الأأا تأأدل علأأى وجأأود هللا -عأأو وجأأل ،-وأن هأ ا أمأأر بأأده ق حيمأأا إىل اسأأمدقل إق ملأ
تلوثت ف رته ابلعبهات ،أو مل يريد أن يوداد يييها ابلهمر ة ه ه األدلة.
األمر ال اي أن ههأاك أدلأة عيليأة تهاولهأا مههأا دليلأ فيأ واألدلأة ك أ ة جأ ًدا ،الأدليل األول أن األثأر يأدل علأى املأؤثر،
وأن هللا -عو وجل -قال" :أم ُليوا م
وه ا نوغٌ م السرب والميسيم ال

أ شأ لا أم هأم اخلأاليون * أم ُليأوا السأماوات واألرض ۚ بأل ق يوقهأون"

يدل ق عا على أن هل ا الكون ُالق.

الأأدليل ال أأاي هأأو دليأأل الأأهمم واإلجكأأام ،وأن ه أ ه املخلوقأأات مبأأا فيهأأا م أ نمأأم وإجكأأام دقيأأق ق تهمه أ عجا بأأه وق
را بأأه ق تأأدل في أ علأأى وجأأود هللا بأأل أيضأأا علأأى أن هللا -عأأو وجأأل -علأأيم جكأأيم -سأأبحانه وتعأأاىل ،-فهأأو العلأأيم
احلكيم -سبحانه وتعاىل -ة ُليه وة تدب ه.
دعالا اخلامتة
نسلل هللا -سبحانه وتعاىل -أن ي بمها وإايكم على اليي ة هللا -عو وجأل ،-وأن نأوداد يييهأا إىل ييأ  ،وأن يعلهأا مأ
ال ي يدجضون العبهات ع اإلسالم ،وأن يسأمعملها وإايكأم ة طاعمأه ،وأن يميبأل هللا مهأا ومأهكم ويعلهأا وإايكأم مأ
ال ي يسممعون اليول فيمبعون أجسهه ،أولئك ال ي هداهم هللا وأولئك هم أولو األلباى.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت نمد هللا
شاهدوا الدرس للهعر على الهت ة قسم تفريغ الدروس ة مهمدايت ال ريق إىل هللا وتفضلوا هها:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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