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بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا املبعوث رمحة لخلق هللا ،مث أما بعد:

فأهال بكم معاان يف حلقة جديدة من دورة بصائر ،هذه الدورة اليت نتعرف فيهاا علاى العلاوم اأساساية الايت حتاجهاا لال

مسلم ال سيما يف واقعنا املعاصر املليء ابلشبهات.
منهجنا يف دورة بصائر
وطبعا املنهج اللي احنا اخرتانه إن إحنا ما بنجيبش شبهات ونقعد نرد عليها ،ولكن نا خؤصل للصاوا ؛ حاى نعلام الأاأ

بداهة ،يعين خالص إنت عرفت الصح يبقى خالفا هاو الطلا  ،فبادل ماا نقعاد ياه شابهات امللحادين ونارد عليهاا -

وما ألثرها! ،-ال إحنا نثخابت اأدلة اليت تاثبت وجود هللا -سبحان وتعاىل ،-صحة اإلسالم ،صحة القرآن ،صحة نباوة
النيب -صلى هللا علي وسلم ،-ابلتايل إنت تعرف إن لل الشبهات اليت أثيا خرت حول هذه املواضيع هي شبهات ابطلة.

وقفات سريعة مع حمتوى اللقاء املاضي
وابتدينا املرة اللي فاتات واتكلمناا علاى أدلاة وجاود هللا -سابحان وتعااىل ،-واتكلمناا إن وجاود هللا ضارورة فأرياة ،يعاين
اإلنسان بفأرت مضأر ليها ،بيجدها يف نفس  .وضرورة عقلية إن العقل ياثبات وجاود هللا -سابحان وتعااىل -أبدلاة لثا
بتوجاد باال سابه .واتكلمناا بعاد لاده علاى أدلاة الخلاق ،وهناتكلم إن
منها :أن ال بد لألثر من مؤثر ،يعين مفايش حاجاة خ
شاء هللا النهارده على بقية اأدلة العقلية ،وغ ها من اأدلة.

فهنراجع بسرعة اللي اتكلمنا علي  ،إن في أدلة فأرية وأدلة عقلية:
-اأدلااة الفأريااة اللااي هااي هللا -عااو وجاال -جبخ ال اإلنسااان علااى مسااألة الفأاارة إن في ا حاج اة امسهااا املبااادا الفأريااة

الضرورية ،اليت منها أن ال بد لألثار مان ما خؤثر ،واتكلمناا علاى أدلاة الاوحي مان القارآن والسانة علاى وجاود الفأارة ،قخاول

هللا -عو وجل:-

يل لخلق اللا " الروم.٣٠:
ك للدين خحنيفا ۚ فأ خر خ
"فخأخقم خوج خه خ
ت اللا اليت فخأخخر الن خ
اس خعلخيا خها ۚ خال تخابد خ

وقول النيب -صلى هللا علي وسلم:-
"لل ٍ
مولود يولخد على الفأرة ،فأبواه يا خهودان  ،أو يانخصران  ،أو يخجسان " صحيح البخاري.
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ي باادهي عقلاي ليا
ي ضاارور ض
فاأصاال سااالمة الفأاارة مااا يلوثهااا ملااوث ،طيااه طالمااا معرفااة هللا -عااو وجاال -أما فار فأاار ض
بنتكلم يف هذه اأدلة؟ قلنا لسببني:

السبه اأول :ليوداد الذين آمنوا إياان ،ودا شيء ال يتعارض مع اإلياان لماا قاال سايدان إباراهيم هلل -عاو وجال "-خر
ال بخالخى خولخاكن ليخأ خماِن قخالايب" البقارة ،٢٦٠:فاإلنساان ملاا يسامع عان هاذه
ال أ خخوخ تاؤمن ۖ قخ خ
ف ُتيي ال خموتخى ۖ قخ خ
أخرِن خلي خ
اأدلاة ويكررهااا ويعارف يعااين إيا أدلاة فأرياة ،وأدلاة عقليااة ،وهاذه اأشااياء بياوداد إياااان ،فمفايش مااانع إناك تساامع عاان
هذه اأدلة لتوداد إياان.
عرضت ل شبهة أو تلوثت فأرت مبلاوث خاارجي ف ياد أن يويال هاذه الشابهة وهاذا
واجلانه اآلخر :هو اإلنسان الذي خ
امللوث ليعيد الفأرة السليمة إىل طبيعتها وإىل وضعها اأصلي ،متام؟
يبقى دا اأمر اللي تكلمنا علي املرة اللي فاتت.
واتكلمنا على إن التاريخ البشري اإلنساِن ال توجد بالد إال وفيها معابد ،ودا أمر فأري ضروري.
بعد لده تكلمنا على حال اإلنسان مع قلب ووجود الفاقة واحلاجة إىل التا خعبد واتكلمنا عليها ابلتفصيل.
بعااد لااده تكلمنااا علااى أدلااة العقاال وقخا اول هللا -عااو وجاال" :-أخم خلقااوا ماان غخ ا خشااي ٍء أخم هاام الخاالقو خن * أخم خخلخقااواض ۚ بخل ال يوقنو خن" الأور .٣٦،٣٥:وعرفنا معىن املعارف الفأرية الضرورية ،ومساألة إن دليال اللاق
الس خم خاوات خواأخر خ

واإلجياد وال بد لألثر من م خؤثر.

وتكلمنا على قخاول اأعرايب" :اأثر يدل على املس  ،والبعرة تدل على البع  ،فسماءف ذات أبارا  ،وأرض ذات فجاا ،
وحبار ذات أموا  ،أال تدل على السميع البص ؟!".
ف

وقصة أيب حنيفة مع املالحدة حني قخص هلم قصاة السافينة الايت تسا يف البحار باال رابن واساتهجنوا هاذا اأمار وتعجباوا

ل ا جاادا ،فقااال هلاام :إن لنااتم ال تاادرلون وجااود ساافينة خلقاات ماان العاادم بااال ساابه ،وبااال صااانع ،وس اارت بااال رابن،

وجد بال خالق ،وبال ما خدبر ،وباال ميخسار لا وهلاذا الكاون يايخسار أماوره
واتجرت ،فكذلك الكون لل  ،ليف تتصورون أن ي خ
ويدبرها؟ يعين قالنا القصة ابلتفصيل لكن دا مملها يعين ،متام؟

بعد لده اتكلمنا إن في بعض املالحادة ال ينكارون إن فيا سابه لوجاود الكاون ،لكان بيقولاوا السابه دا هاو الصادفة،
واتكلمنا إن دا شيء مستحيل عقلي.
وضاربنا مثاال ابلسااار الااذي يريااد أن يفااتح خونااة أو ابسااوورد مكااون ماان أربعاة أرقااام ،حمتااا يعماال عشاارة آالف حماولااة
علشان يصل للمحاولاة الوحيادة الصاحيحة ،فماا ابلاك واجليناات هاي عباارة عان ساتة ملياار جاني يف اللياة الواحادة مان
جساام اإلنسااان ،بتتكااون ماان أربااع قواعااد نيرتوجينيااة ،يعااين عااايوة أربعااة مضاارو يف نفس ا س اتة مليااار م ارة ماان عاادد
احملاوالت علشان تصل إىل هذا اجلينوم البشري للية بشرية واحدة .فهل ياع خقل أن حدث ذلك ابلصدفخة؟
يبقى دا دليل اللق واإلجياد ،ودا أول اأدلة العقلية.
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اتِن حاجااة ختمنااا بيهااا املاارة اللااي فاتاات وهااو دلياال الاانظم واإلحكااام ،إيا دلياال الانظم واإلحكااام؟ اتكلمنااا إن لااو جباات
طفل واديت ورقة يرسم رمسة ،فرسم رمسة معقدة ومجيلة ،دي ممكن ُتصل صدفة؟ آه ،لكان لاو عملهاا مارة واتناني وتالتاة
وعشرة وزاد تعقيد الرمسة مع تكرار املرات مستحيل يكاون الأفال دا إال واحاد اتعلام الرسام قبال لاده يف مدرساة الرسام
أو غ ه ،مش ممكن أتيت مصادفة.
ف ابلعلام واإلرادة واحلكماة،
فإحكام الكون ونخظم دليل قأعي على أن الالق ليس فق موجود ،بل هو موجو فد ومتص ف
دا دليل النظم واإلحكام.
وقلنااا ماان أمثلت ا مسااألة املعااايرة الدقيقااة يف املخلوقااات ،واتكلمنااا علااى اهلرم اوانت يف جساام اإلنسااان ،واتكلمن اا علااى
اجملرات ،والالاي ،والذرات ،وغ ها من أدلة النظم واإلحكام اليت تاو خجد يف جسم اإلنسان ويف غ ها.
نتابع يف دليل النظم واإلحكام
 التعقيد غ القابل للتبسيالاادليل الثاااِن بقااى يف مسااألة الاانظم واإلحكااام دا اللااي هنباادأ بي ا اجلديااد بقااى بتاااع النهااارده ،مسااألة التعقيااد غ ا قاباال
للتبسي  ،يعين اي الكالم دا؟ مبسألة بسيأة جدا أو مبثال بسي جدا:
لااو إناات ماشااي يف جنينااة ماان اجلناااين ولقياات حجاار ،فاااحلجر دا أناات مسااكت لااده لقيتا حجاار بسااي مفاايش عليا أي
نخاقش وال أي حاجاة ،زلأاة طوباة عادياة موجاودة يف الشاارع ،مان املتخا خوقاع أو يعاين نقاول مان اجلاائو خعقاال إن احلجارة دي
جات هنا بال سبه ،حمادش جاهباا ،هاي موجاودة لاده بقاهلاا سانني ومِاات السانني وألاوف السانني حمادش حرلهاا وال جا

مكاهنا ،لي ؟ مفيش فيها أي آاثر إن حد ج عندها.
لكن لو إنت ماشاي يف حديقاة واصاأدمت رجلاك حباجاة نولات تابص لقيتهاا سااعة ،وإنات متعارفش يعاين إيا سااعة ،أو
ماشافتش ساااعة قباال لااده ماان الساااعات القديااة أو منخابا مان املنخابهااات القديااة بتاعاات زماان لااده ،فتحاات الساااعة دي
لقيت فيها عقار  ،فيها تروس ،الرتوس دي رالبة يف بعضها ،هلا بندول ،هلا تعقيد م خرله بشكل جيعلهاا تاؤدي الوظيفاة
صور عاقل إن الساعة دي وج خدت بال صانع؟
صور أو يخاتخ خ
بتاعتها ،هل ياتخ خ

هي تدل قخأعا علاى وجاود صاانع ،إيا الداللاة فيهاا علاى وجاود الصاانع؟ أهناا م خعقا خدة ،ماش عباارة عان حاجاة بسايأة خزي
احلخ خجار ،ال ،دي حاجااة فيهااا تااروس ،فيهااا عقاار  ،فيهااا أرقااام بتاعاات الساااعة بتسا باانخظ ٍم دقيا ٍاق م خعاني ،عقاار للثااواِن،
وعقار للاادقايق ،وعقاار للساااعات ،ولال عقاار لا عاادد معاني مان الاارتوس ،ومناتخظ خماة ،هاي م خعقا خدة وتعقيااد غا قاباال
للتابسي  ،يعين إي غ قابل للتبسي ؟

يعااين مااش لااان تارس ولااب بقااى ترسااني بقااى لااذا ،ال ،مااش ممكاان ،هااي ال باد وجا خدت علاى هااذه اهليِااة ماارة واحاادة ،ليا ؟
لتقوم بوظيفتها ،لو وجد بعضها يعين ترس لوحده ما يبقاش ساعة ،لو عقر لوحده مايبقاش ساعة ،لو لل حاجاة منهاا

موجااودة بااس لاال حاجااة لوحاادها مااش مرتلبااة يف مكاهنااا ماتبقاااش ساااعة ،ماتبقاااش ساااعة إال إي ا ؟ إال إذا وج ا خدت ل ال
املكوانت بتاعتها ،ووض خعت يف مكاهنا ،وقامت بوظيفتها ،ساعتها يبقى امسها إي ؟ ساعة.

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

( صفحة  3من ) 12

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

وهذا الشكل من التكوين ال يكن أبدا يستحيل خعقال أن ياو خجد إال خبال ٍق هلا ،أو صان ٍع هلا .دا مثال الساعة.
لذلك -وهلل املثل اأعلى -الكون لل م خعقد تعقيدا غ قابل للتبسي  ،يعين إي تعقيد غا قابال للتبساي ؟ يعاين علاى

ساابيل املثااال :الليااة البشارية العادياة بتاعتنااا ،الليااة دي مااش م خكونااة ماان عاادة أشااياء خزي بعضااها مااثال ،فكاناات واحاادة

وبقاات اتنااني وبقاات عشاارة ،ال ،دا لاال جااوء ماان أجاواء الليااة لا وظيفااة معينااة ،والوظيفاة بتاعتا دي بتنبااين علااى وظيفاة
امل خكون اآلخر ،ففي مثال امليتولوندراي ،وفي النواة ،وفي ال ا  ،DNAلل هذه اأشياء وفي احلاجاات اللاي بتعمال نخساخ
اللي هو ال ا  Transcriptionبتاعة اجلينات بتاعة احلاجات اللي بتكون البوتينات ،حاجات بتكون ،..لل جوء مان

أجاواء الليااة لا وظيفااة ،وظيفتا معتماادة علااى غا ه ،يعااين إيا ؟ يعااين لااو شالنا امليتولوناادراي اللااي هااي موجااودة يف الليااة
اللية متوت ،لو شالنا الناواة اللياة برضاو متاوت ،لاو شالنا إناو مان اإلنوياات بتاعتهاا متاوت ،اللياة الزم تبقاى فيهاا لال
امل خكوانت ،دا رقم واحد ،وللها بتقوم بوظيفتها علشان تبقى امسها خلية.
فهااذا التعقيااد غا قاباال للتبسااي  ،إلهنااا مااش نفااس املكااوانت فواحاادة وبقاات اتنااني بقاات تالتااة بقاات عشارة ،أ دا لاال
م خكون خمتلف عن التاِن وبيعتمد يف وظيفت على امل خكون اآلخر ،فوج خدت هكذا دفا خعة واحدة ،مش لانات واحادة وبقات
اتنني وبقت عشرة ،ال ،دا اللية خل خقت بكل م خكوانهتا لتقوم ابلوظيفة.

دا املثال اللي ضربناه بتاع مسألة السااعة اللاي بيادل قخأعاا علاى وجاود خاالق ،لايس فقا وجاود خاالق ،بال خاالق علايم

حكاايم مريااد ،هااذه الصاافات عرفناهااا منااني؟ مان الخلاق اللااي احنااا شافنخاه مان خخلاق هللا -عااو وجاال ،-فادا املسااألة اأوىل
اللي هي التعقيد غ قابل للتبسي .

مثااال آخاار أيضااا علشااان نفهاام مسااألة التعقيااد غا قاباال للتبسااي  ،لااو احنااا بناابص لااده علااى الرتابياوة لقينااا فيا ت االت
ورقات ،ورقة مكتاو فيهاا حاروف م خعقادة ،للماات باس ال تاؤدي معاىن ،يعاين "سشاعق" أي حاجاة لاده ،شاوية حاروف

جناه بعااض يف شااكل للمااات جنااه بعااض ،وال تااؤدي معااىن ،وورقااة اتنيااة مكتااو فيهااا "ألااف ابء ،ألااف ابء ،ألااف ابء"
جنه بعضها ،وورقة اتلتة مكتو فيها "بسم هللا الرمحن الرحيم".
إي الفر بيت التالت ورقات؟ الورقة اأوىل م خعق خدة يعين معمولة يف شكل للمات لكن ال تؤدي وظيفاة ،الصاورة التانياة

صة يعين معمولة بأريقة مقصودة "ألف ابء ،ألف ابء" مقصودة لكن ال تؤدي معىن.
خمخص خ

دي ممكن اأوىل دي حد لان بيشخب على الكمبيوتر ،الكمبياوتر هانج لتاه الكلماات اأوىل اللاي هاي ملهااش معاىن
دي ،ولااذلك ألااف ابء دي ممكاان حاجااة وقعاات أو حاجااة علااى الكيبااورد اُترلاات فعملات ألااف ابء ،ألااف ابء ،ضااطأت

على الورارين دول ابلتاتخابع عملت ألف ابء ألف ابء.
لكاان للماة "السااالم علاايكم ورمحااة هللا" املكتوبااة يف الورقااة التالتااة دي ال يكان أن ُتاادث صاادفة ،ليا ؟ أهنااا م خعقا خدة وهلااا

غايااة ،وجااود االتنااني دول مااع بعااض :إن هل اا وظيفااة ،ومعقاادة ،احلاااجتني دول تاادل علااى وجااود خااالق أو صااانع لا عل ام
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وإرادة وحك خماة ،ماجاااتش لااده صاادفة ،اأوىل ممكاان تيجااي صاادفة ،التانيااة تيجااي صاادفة ،لكاان وجااود حاجااة جتمااع بااني
االتنني :التعقيد والتخصيص ،إن هلا وظيفاة ومعقادة ،ماش جاا لاده يعاين حاجاة للماات حاروف جناه بعضاها ،جاا

للمااات ،وللمااات هلااا معااىن ،واملعااىن مارتاب "السااالم علاايكم ورمحااة هللا" دي مجلااة مرتابأااة هلااا معااىن مااش ممكاان أتيت إال
بوجود إنسان لتبها ،عا ومريد ول حكمة يف هذه الكتابة.
ولذلك الكون لل مبا في من تعقياد ،وتعقياد غا قابال لالختاوال ،وياؤدي وظائفا ساواء يف جسام اإلنساان ،يف الكاون،
واجملرات ،والبحار ،واأمساك ،واأشجار ،لل هذا التعقيد غ القابل للتبسي الذي صنع على هذه اهليِة امل خرلبخاة الاذي
العقلياة ،احناا ماا زلناا
يؤدي وظائف هذا يدل قخأعا على وجود خالق ،والالق عليم وحكيم ،دا قخأعا يدل علي ابلداللاة خ
نتكلم على الداللة العقلية على وجود هللا .فهذا التعقيد يدل على وجود فاعل خمتار عليم.

لااذلك مثااال اثلاامل ملسااألة العلام واحلكمااة ،يعااين إن الكااون ياادل علااى أن هللا -عااو وجاال -عااا وحكاايم ،لااو احنااا جبنااا
إبرة ،عارفني إبارة الياطاة؟ واإلبارة يف هنايتهاا فيا ثاقاه اللاي بيادخل فيا الاي  ،لاو فيا إبارة وإبارة اتنياة داخلاة يف ثقاه
اإلباارة اأوىل ،لااو إناات شافت الشاكل دا ،وجا واحااد قااال لااك :وهللا دا فيا رجاال جا مسااك اإلباارة اأوىل وحا فيهااا
اإلباارة التانيااة يف الثقااه بتاعهااا لااده ،دا خااب ،واحااد اتِن جا قااال لاك :ال ،الكااالم اللااي الراجاال اأوالِن بيقولا لااك دا
ماحصلش ،دا هو واحد لان ماشي وطلع اإلبرة اأوىل حأها ورمى التانية عليها فدخلت يف ثقه اأوىل صدفة ،أيهماا
صدق ؟ بال شك اأول.
ألثر أن ت خ

طيه هنقول برضو احتمال الصدفة موجود ال ينتهي مبجرد إن اأول ألثر منأقية ،بس التاِن برضو ممكن حصل.

طيااه أ لقينااا بقااى مااش إباارة واحاادة ،دا فيا إباارة واحاادة حمأااو فيهااا اإلباارة التانيااة يف ثاقبهااا ،التالتااة يف ثاقاه التانيااة،
شار إبخار لال واحاادة حمأوطااة يف ثاقاه اللااي بعاادها ،جا واحااد قااال
الرابعااة يف ثاقاه التالتاة ،الامسااة يف ثاقاه الرابعااة ،خع خ

لك :دا في رجل هنا ج مسك اإلبرة اأوىل خح فيها التانية ،خحا فيهاا التالتاة ،خحا فيهاا الرابعاة ،خحا فيهاا الامساة
حلد العاشرة ،وواحد اتِن قال لك :ال ،دا واحد ح اإلبرة اأوىل رماها ،رماى عليهاا إبارة دخلات يف ثاقبهاا ،رماى عليهاا
سلسال اللاي قادامك دا،
والع خ
التانياة ،رماى التالتاة ،رماى العشارة خ
شار إبخار دخلاوا قخا خدرا أو صادفخة يف ثاقاه بعاض ،وبقاى الت خ
أيهما ألثر للتصديق؟ أليد خالص احتمال الصدفخة بدأ يقل.

طيااه لااو نفااس املثااال دا اإلباارة اأوىل مكتااو عليهااا رقاام واحااد ،والتانيااة مكتااو عليهااا اتنااني ،يعااين حمأااوطني برتتيااه
مقصود إن التانية ختش يف اأوىل ،والتالتة ختش يف التانية ،برتتيه مقصود ،متام؟ وواحد جا قاال لاك إن فيا واحاد جا
فعال خح رقم واحد ،وقام جاي خح فيها رقم اتنني ،خح فيها رقم تالتاة ،أربعاة ،حلاد عشارة ،وواحاد اتِن جا قاال لاك
ال دا اللااي حصاال إن ل اان في ا طفاال صااط لااده رمااى اإلباارة أخااد واحاادة عشااوائيا ورماهااا طلعاات واحااد ،رمااى التانيااة
عشاوائيا طلعاات اتنااني ودخلاات يف ثاقاه اأوىل ،رمااى التالتااة طلعاات رقام تالتااة أخاادها عشااوائيا مان الكاايس لاادا طلعاات
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تالتااة ورماهااا دخلاات يف ثقااه التانيااة ،والعمليااة عمالااة ُتصاال عشااوائيا ماان واحااد طفاال ال عنااده عل ام ،وال ق اد خرة ،وال

حك خمة ،وال أي حاجة ،وال يعرف يقصد اللي بيعمل دا ،أيهما ألثر للمنأقية والتصديق والعقال؟ باال شاك الاب اأول
إن في واحد مريد عاقل خمتار هو اللي عمل هذا النظم املتتابع.

فاالكون للا بنظاما وتتابعا وإحكاما ياادل قخأعاا علااى وجااود خاالق ،دا رقاام واحااد ،وهااذا الاالق علاايم مرياد حكاايم بااال
شك أي إنسان عاقل يتدبر ويتأمل يف الكون يخصل إىل هذه احلقيقة بال أدىن خشك.

فدا داللة العقل على وجود هللا -عو وجل ،-من مسألة التعقيد غ قابل للتبسي .
انتهينا لده من اأدلة العقلية ،طبعا اأدلة أان بس عاوز أقاول نباذة إن اأدلاة الفأرياة والعقلياة وغ هاا دي بيتاألف فيهاا

لتاه لبا ة جاادا ،احنااا يف الادورة بنختصاار جاادا وبناخااد إيا ؟ رؤوس أقاالم يف احلاجااات العاليااة أوي أو الواضااحة جاادا،
لكن في أمور لث ة جدا ،فاحنا دلوقت اتكلمناا علاى داللاة الفأارة ،وعلاى داللاة العقال ،وذلاران يف داللاة العقال مثاالني
فق  ،املثال اأول دليل الخلق واإلجياد ،التاِن النظم واإلحكام ،خلصنا لده داللة العقل.
وجود هللا عو وجل ضرورة أخالقية
الثالمل داللة اأخال  ،إي موضوع داللاة اأخاال دي؟ أو عاايوين نقاول إن وجاود هللا ضارورة أخالقياة ،جا مناني بقاى
الكالم دا؟
يقااول دولينااو ،انتااوا عااارفني دولينااو بيسااموه رسااول اإلحلاااد ،بيقااول إيا دولينااو بقااى ،بيقااول" :العلاام الأبيعااي لاايس لديا
طر ف للحكم على ما هو أخالقاي ،إن هاذه املساألة مرتولاة لألفاراد واجملتمعاات" .يعاين إيا دوليناو بيقاول إيا ؟ بيقاول إن
الرؤية اإلحلادية ال يوجد عندها حاجة امسها أخال مألخ خقة ،يعين إي أخال مألخ خقة؟

يعااين احناا عناادان يف اإلسااالم ،يف رؤيااة أي إنسااان مااؤمن بوجااود هللا يعلاام إن فيا حاجاة امسهااا أخااال مألخ خقاة ،هللا -عااو

وجل -هو الاذي وضاعها ،اللاي هاي إيا ؟ العادل ماثال ،الصاد  ،دي قايخم مألخ خقاة متجااوخزة للوماان واملكاان واأشاخاص،
يعااين إي ا ؟ يعااين العاادل هااو قيمااة حقيقي اة وقيمااة حمتخا خرمااة وقيمااة خ يااة أو قيمااة يع اين ماان انحيااة ال ا  ،سااواء قب ال وجااود

صاد هباا اإلنساان أو لاذهبا ،العادل هاي قيماة
اإلنسان أو بعد وجود اإلنسان ،ساواء وجاد اإلنساان أم ياو خجاد ،ساواء خ
يف حد ذاهتا مقصودة أخالقية .لذلك العكس الظلم ،الظلم هو شيء مستخاقبخح سواء قبل وجود اإلنسان أو بعده.
دا من اأمور اللي اإلنسان بياؤمن هبا لمؤمن ،لي ؟ أنا يعلام أن الاذي وضاع ذلاك هاو هللا ،فمعنادهوش إشاكال ،لكان
امللحد معندهوش حاجة امسها قيمة مألخقة ،بيقول لك أان عرفت اأخال هم عندهم أزماة يف موضاوع تفسا اأخاال

دي ،بيقول لك أان عرفت اأخال منني؟ عرف الصح إي والطل إي منني؟ يقول لك الكاالم دا عرفتا مان االساتقراء،
يعين إي من االستقراء؟ يعين وهللا شفنا إن مثال اللي بيسر مثال فدا بيافسد اجملتمع ،وجربنااه مارة واتناني وتالتاة فلقينااه
غل  ،فقلنا السرقة تبقى غل  ،طيه هي املسألة دي فيها إشكالني:
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اإلشااكال اأول :إن اإلنسااان بيعاارف مسااألة إن الساارقة غلا والساارقة شاار قباال أن يسااتقرا ،يعااين إناات لااو لسا طفاال
لده صط خار يف الشاارع قاام واحاد شاادد منا الكايس بتاعا اللاي فيا احللاوايت بتاعتا وجارى ،هيقاول دا صاح وال
غل الأفل؟ من غ ما يتعلم وال عمل استقراء وال أي حاجة ،هو يف فأرت يخاعلخم أن السرقخة هي شيءف قبيح.
لو إنت جبت طفلني وضربت واحد جدا والتاِن اديت مكافأة بدون سبه ،هيقول لك امشعىن أان؟ هايحس ابلظلام ،هاو
يستقبح الظلام بادون ماا ياتعلم وال يساتقرا الواقاع ،دا لسا طفال ماا اتعلماش حاجاة وال شااف حاجاة مان الادنيا ،فهاذا
االستحسان وهذا االستقباح أم فار فأاري فأار هللا العبااد عليا  ،النااس خملوقاة لادا إهناا تساتقبح الشار وتستحسان الا ،
مني اللي فأر الناس لدا؟ ربنا -سبحان وتعاىل.-

اس خعلخيا خهاا" ربناا فأار النااس
فإحنا معنادانش إشاكالية يف تفسا هاذه الفأرياة؛ أن ربناا قاال" :فأ خار خ
ت الل ا الايت فخأخ خار النا خ

علااى الصاح ،ففأرتااك احلنيفيااة يعااين إيا احلنيفيااة؟ اللااي هااي الصااحيح إن أناات متشااي علاى الأرياق الصااحيح ،ربنااا فأاار
اإلنسااان لاادا وخلقا لاادا سااواء مااؤمن أو لااافر بيتولااد عنااده هااذه الفأاارايت يف داخلا  .هااذه الفأاارة قاد يعلوهااا الارتا
وتندثر جوا اإلنسان وتقل ،وقد تستجلي بنور الوحي ،لكنها موجودة عند لل البشر.
فمسألة االستقباح واالستحسان هي أمر فأري ،زي ما بقولك الأفل عارف الكالم دا ،هام عنادهم إشاكالية يف تفسا
املسألة دي إن هو بيقول لك ابالستقراء ،دا رقم واحد.
اإلشااكال الثاااِن :إن الشاايء الااذي ياع ا خرف ابالسااتقراء قااد خُت ادث ل ا اسااتثناءات ،يعااين إي ا ؟ يعااين أقااول لااك مااثال أناات

استقرأت العا لل ووجدت السرقة غل ؟ أنت ما لفيتش العا لل  ،أنات اساتقرأت متمعاك فوجادهتا غلا  ،هال خعقاال

مبنأق هو يعين امللحد يستحيل إن يف يوم من اأايم نالقي السرقة حاجة لويسة؟ ما يستحيلش.

هل يستحيل إن السرقة يف مكان اتِن تبقى لويسة ،أو الظلم يبقى لويس مببادأ االساتقراء إنا عرفا عان طرياق املصالحة
والتكرار وتعاطي امليكافيل اللاي معااه دا فاال يساتحيل إن يألاع يف ياوم مان اأايم السارقة حاجاة لويساة ،والظلام حاجاة
لويسة.
أما إحنا لمؤمنني بوجاود هللا -عاو وجال -بنقاول ال دا شايء مساتخاقبخح فأاراي إلن احناا عاارفني إن ربناا اللاي خلقناا وهاو
وعا خدم اتساا
الذي وضع يف فأرتنا ذلك ،وماعندانش إشكال ،متسقني مع مبادئنا ،ماعندانش مشكلة ،هو عنده خخلخل خ

يف املباادا ،ماايعرفش يفسار أصاال مان أياان جااءت اأخاال  ،ولياف التسابت هااذا اإلطاال أهناا مألخ خقاة تتجااوز الومااان
واملكان واأشخاص.

فاادولينو بيقااول لااده ،بيقااول" :العلاام الأبيعااي لاايس لدي ا ط ار ف للحك ام علااى مااا هااو أخالقااي ،إن هااذه املسااألة مرتولااة
لألفراد واجملتمعات" يعين الناس هي اللي بتتفق إي الصح وإي الطل  ،وطبعا قلنا إن الكالم دا في إشكال لب جدا.
بيقول لمان يف خموضع آخر بيقول" :ليست مجيع اأحكام املألخ خقة مستخ خمدة مان الادين ،"..هاو بيقاول لاك فيا حاجاات

مألخ خقاة اللااي هااي خزي الا والعاادل والكااالم دا ،مااش للهااا جايااة ماان الاادين ،فيا حاجااات احنااا بنقااول جايااة منااني؟ ماان
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الفأرة ،هو بيقول لده بس بيقول إي بقى ،هاو ماعنادهوش حاجاة امسهاا الفأارة؛ إلن الفأارة يعاين فيا فااطر ،يعاين فيا
خالق هو مش القيلهاا سابه ،فبيقاول إيا " :ليسات مجياع اأحكاام املألقاة مساتمدة مان الادين ولكان "..بيكمال لالما
" ..يخصعه جدا الدفاع عن القيخم اأخالقية املألخ خقة على أرضية أخرى غ الدين".

يعين بيقول في حاجات مألخ خقة خزي العدل وال مش الدين اللي جاهبا ،دا هاي إيا ؟ النااس للهاا ..باس أان أقاول جاات

منني مش عارف ،أان عارف هي جات منني ،من الفأرة اليت فأر هللا الناس عليها ،هو مايعرفش يقول الكاالم دا ،متاام؟
فدا اإلشكال اللي وقع في امللحدون مع اأخال .
لااذلك بنقااول معرفااة هللا ضاارورة أخالقي اة إلن إناات بتالق ااي أخااال ضاارورية يف اإلنسااان خزي مااا قلنااا اسااتقباح القب اايح

سن حى عند الأفل دا جاي منني؟ من فأرة هللا اليت فأر الناس عليها.
واستحسان احلخ خ

لمااان بقااى بنقااول دولينااو أيضااا يقااول" :ال أسااتأيع يف النهايااة أن أجااادل فك اراي ض اد خش اخ ٍ
ص فخا خع ا خل فع اال أعتقااد أن ا

شاانيع "..بيقااول أان دلوقاات لااو ماشااي يف الشااارع لقياات واحااد بيطتصااه ام ارأة مااثال ،أو بيقتاال طفاال بيذحب ا  ،أو بيفعاال
بيقتل بريء بطض النظار طفال أو ال ،أو بيعمال أي حاجاة بيعاذ إنساان ،بيعاذ قأاة ،هبيماة عجمااء مااتعرفش دا إيا
أصال ،قأة عملت إي القأة يعين علشان يعذهبا وي خقأعها مثال؟ ملهاش ذنه ،هو بيقول اأمار دا أان أبجاده شانيع باس

ال أستأيع أن أ خجادل فكراي ،معرفش أثبت ل ابلفلسفة اإلحلادية إن دا غل .

" ..أقصى ما أستأيع أن أستدعي ل الشرطة "..بيقول أان معرفش أثبات أخالقياا أو ابملنأاق يعاين إن أان أقاول لا اللاي
بتعمل دا غلا  ،أان معارفش إلن ابملنأاق اإلحلاادي فاني الطلا ؟ أبي معياار ُتكام علاى الشايء أنا خأاأ أو أنا صاوا ؟

معندهوش معيار.
س ان
أان عناادي معيااارين :عناادي معيااار الفأاارة الاايت جعلاات اإلنسااان عنااده استحسااان واسااتقباح فأااري ،بيستحساان احلخ خ

ويستقبح القبيح ،دا رقم واحد.

سن ألثر وهو الشرع ،الشرع عرفنا بقاى ألثار
وحاجة اتنية لمان ألدت املعىن الفأري وبينت ما هو القبيح وما هو احلخ خ
س انخة ،لكاان مااا هااو العاادل يف
تفاصاايل عاان هااذه اأمااور ،إحنااا عرفنااا إن العاادل مااثال هااو قيمااة فأريااة بنعاارف أهنااا مستخح خ
املواريمل مثال؟ عرفناه من الشرع ،ما هو العادل ماثال يف الفعال ماع القاتال؟ أن ياقتخال ،عرفنااه مان الشارع ،ماا هاو العادل

مااع السااار ؟ أن تاقأخاع يااده ،عرفناااه ماان الشاارع .بااس إحنااا عااارفني إن العاادل هااو قيمااة فأريااة وتفاصاايل هااذه الفأ ارة
عرفناها من الشرع ،فالشرع ألد على املعىن الفأري وأعأاه التفاصيل.

فأان متسق مع نفسي ،معنديش مشكلة يف اأخال  ،لكن امللحد معندهوش أصال فلسافة يباين عليهاا مساألة اأخاال ،
شانع علااى اإلساالم أو علااى غا ه ماان الادايانت ،فيقااول لااك
لاذلك هاام يقعاوا دائمااا يف تنااقض ،إيا التنااقض؟ إنا أييت لي خ
الاادين هااو أصاال الشار ،فقباال أصااال مااا أانقشا وأقعااد أقااول لا هااو أصاال الشاار ليا والكااالم دا ،أقااول لا اأول مااا هااو
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تعريفك للشر؟ أنت بخ حكمت علاى شايء أنا خشار؟ هاو ماش هيعارف جيااو يف البداياة؛ أنا معنادهوش فلسافة أصاال
يقول هبا ما هو الشر وما هو ال .

يعااين مااثال علااى ساابيل املثااال يف دياان اإلسااالم أييت لاابعض اأشااياء ويقااول مااثال اإلسااالم انتشاار ابلساايف مااثال يعااين ،أان
عندي أدلة تاثبت أن اإلسالم ينتشار ابلسايف ،باس قبال ماا أرد عليا أان ماش حمتاا أرد أصاال أان عنادي حاجاة قبلهاا
أقوهلااا ل ا  ،إناات إي ا املااانع عناادك أخالقيااا يف املنظااور اإلحلااادي إن أان أنشاار اإلس االم ابلس ايف؟ إي ا مشااكلتك؟ مفاايش
مشكلة أصال.
أان عناادي أان مشااكلة ،أان اللااي عناادي يف اإلسااالم " خال إلا خار خاه يف الاادين" البقارة .٢٥٦:ودا يتناااقض مااع انتشااار اإلسااالم

ابلسيف ،وبذلك بقول إن ما انتشرش ابلسيف ،وعندي أدليت ،وعندي الكالم لل واضح ،وعندي الرد لامل.

لكن أان قبل ما أرد أنت بتسأل بتاع مني؟ أنت مني أصال علشان تسأل على املوضوع دا؟ أنات ماعنادلش فلسافة تباين
عليها إن اإللراه دا حاجة غل  ،أان عندي الفلسفة اإلسالمية اللي بتقول اإللراه غل  ،فخاهام عنادهم تنااقض يف مساألة
اأخال .

لااذلك بنقااول وجااود هللا -عااو وجاال -ه او ضاارورة أخالقي اة ،يع اين إي ا ضاارورة أخالقي اة؟ يع اين الااذي ينفااي وجااود هللا -
سابحان وتعاااىل -يااؤدي با اأمار يف النهايااة أنا جيعال اأخااال هاي أماار نساايب إضااايف يتطا مان زمااان لومااان وماان مكااان
ملكان ،يعين هو ماعندهوش حاجة مألخ خقة ترجع هلا يف مسألة اأخال  ،اأخال للها نسبية ،يعاين أي حاد ممكان يعمال
أي حاجة يف ٍ
مكان ما ويتفقوا إن صح ،مبعىن لو ج متمع من اجملتمعات واتفاق علاى أماور فيهاا ظلام وفيهاا خجاور وفيهاا
ظلم ٍ
وتعد على حقو اأخرين و ..و ..و ..قيخم غ أخالقية ،حمدش يقدر يقول هلم مان املنظاور اإلحلاادي انتاوا غلا ،

ال ،هم أصال ليس عندهم مرجعية يف مسألة اأخال .

طيااه لااده فهمنااا مسااألة أن وجااود هللا -ساابحان وتعاااىل -هااو ضاارورة أخالقياة ،يبقااى فهمنااا أنا ضاارورة فأرياة ،ضاارورة
عقلية ،ضرورة أخالقية.
وجود هللا عو وجل ضرورة تشريعية
النقأة الرابعة معاان أن ضرورة تشريعية ،يعين إي معرفة هللا -سبحان وتعاىل -ضرورة تشريعية؟ يعاين أصاال مبادأ الثاوا
والعقااا عناادان لمساالمني أو املااؤمنني بوجااود هللا ماان مساالمني وغ هااا ماان الاادايانت اليهااود والنصااارى وغ ا هم ،مب ادأ
الثوا والعقا سواء الدنيوي أو اأخ خروي مبين على إي ؟

مبين على إن اإلنسان يعرف فأرة وضرورة وشارعا أن هنااك فعال امسا فعال اضاأراري ،وفعال امسا فعال اختيااري ،يعاين
إي الكالم دا؟
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يعااين أان دلوقاات وأان قاعااد أتكلام معااك بكلمااك دلوقاات عاان طريااق التسااجيل اللااي بيتسااجل دا ،أان فيا فعلااني بعملهاام
دلوقاات :الفعاال اأول بيحصاال يف جساامي أان ،نبضااات القلااه ،تاانفس اهلااواء عاان طريااق اجله ااز التنفسااي ،إن الكليااة
بتعمل وتا خفلرت الدم ،ولل هذه أمور أفعاال بتحصال يف جسامي ،دا جاوء .وفيا أفعاال اتنياة إن أان باتكلم بلسااِن ،بشااور

إبيدي ،ببص بعيين ،دي أفعال إرادية.

أان ضرورة وفأرة عارف إن في حاجة امسها إرادي ،أان عايو أرفع إيدي برفعها أهاو ،عاايو أنوهلاا بنوهلاا ،عاايو أفاتح عياين
بفتحها ،عايو أغمض عيين بطمضها ،دي امسها أفعال إرادية.
لكن تقدر توقف ضارابت قلباك؟ ماا تقادرش ،تقادر توقاف الكلاى بتاعتاك عان العمال؟ ماتقادرش ،تقادر تشاطل جهاازك
التنفسي لو وقف؟ ماتقدرش .دي امسها أفعال اضأرارية.
ففيا فعال اضااأراري وفعاال اختياااري ،إحنااا عناادان دي الفلساافة اإلسااالمية أو فلساافة املاؤمنني ناو أفعااال البشاار ،ففعاال
البشر اإلرادي اللي هو بيعمل دا جاي منني؟ من قادرة ربناا اداهالا  ،ربناا اللاي ادالا القادرة علاى إنا حارك إياده وادالا
اإلرادة وادال املشيِة على هاذه اأفعاال ،ولاذلك حاساب عليهاا ياوم القياماة ،ودا االختياار اللاي ربناا -سابحان وتعااىل-
نسا ااان"
ذلا ااره "إان خع خرضا اانخا اأ خخمانخا اةخ خعلخا ااى السا ا خام خاوات خواأخرض خواجلبخ ا اال فخ ا اأخبخا خ
ني أخن خحملنخا خها ااا خوأخش ا ا خفق خن منا خه ا اا خو خمحخلخ خها ااا اإل خ
اأحوا  .٧٢:ما هي اأمانة؟ هي االختيار ،إن اإلنسان يبقى خم يف أفعال .

سا وال خمخا ؟ وامل خخا اللااي يعااين أنا خااار عان إرادة هللا ،ال مااش
طبعاا مااش خما ماان منأااق اللااي هااو بتاااع اإلنساان م خ
سا وال خمخا يف الفلسافة اإلساالمية ،عقيادة
معناها دي ،بس نقاول إن لا اختياار يعاين ،إلن طبعاا مفايش حاجاة امسهاا م خ
فكل ميخس فر ملخا خل خق لا " صاحيح البخااري .دا موضاوع اتِن إن شااء
أهل السنة واجلماعة ،ولكن اإلنسان ميخسر " خ
اعملوا ف

هللا تراجعوه يف لالم العقيدة واإليان ابلقضاء والقدر.

لكن نرجع ملوضوعنا موضوع إن اإلنسان ل اختيار ،طه إنات لياك اختياار وإنات اللاي اخارتت تعمال الأاعاة أو تعمال
سان ،يبقاى إذن اختياارك دا هاو اللاي مباين عليا التشاريع والثاوا والعقاا يف
املعصية ،تعمل اجلرية أو تفعل الفعل احلخ خ
الدنيا واآلخرة .لويس؟

تعالوا بقى تشوف الرؤية اإلحلادية اللي بنقول إن معرفة هللا ضرورة تشريعية اللي بينكر معرفاة هللا -سابحان وتعااىل -أو
وجااود هللا -ساابحان وتعاااىل -وربنااا اللااي ادى اإلرادة للجساام ،الكااالم دا لل ا مااش عنااده ،بيقااول إي ا بقااى؟ بيقااول إن
سان دا جا مناني؟ ماان تفاااعالت ليميائيااة يف املاخ
اإلنسااان الااذي يفعاال اجلريااة أو يفعاال اأماار القبايح أو يفعاال اأماار احلخ خ

اسه؟
أدت إىل سيال عصيب م خعني ،أدت إىل إرادة إن يفعل هذه اأشياء ،وبناء علي ليف ح خ

بل ابلعكس اإلنسان اجملرم يف النظرة اإلحلادية هو ضحية ،ضحية لتفاعالت ليميائية حصلت يف دماغ هاو ال حكام لا

عليها ،هو إنسان مبور ،لذلك أصال الرؤية اإلحلادياة يف احلقيقاة هاي رؤياة جبياة ،اإلنساان مباور إنا فيا تفااعالت هاي
سان أناات
اللااي بتأااوره وبتحرلا وهااو ملهااوش سالأخة عليهااا ،فلماا يفعاال جريااة أناات إزاي تعاقبا ؟ ملااا يفعاال شاايء مستخح خ
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ازاي تثياب ا ؟ إذن يخس اق التش اريع والثااوا والعقااا ابلرؤيااة اإلحلادي اة ،لااذلك بنقااول إن معرفااة هللا -عااو وجاال -هااي
ضرورة تشريعية أيضا؛ أن هبا تخاثابت اإلرادة احلرة لإلنسان ،ويخاثابت مبدأ الثوا والعقا نتيجة هلذه الرؤية.
فااإذن لاناات النتيجااة ماان هااذه الرؤيااة اإلحلاديااة أو املنظااور اإلحلااادي ملسااألة اإلرادة احلاارة إن هام معنااد ش حاجااة امسهااا
إرادة حاارة ،باال إن البهجااة والسااعادة واحلااون واأ وغ هااا لاال اأمااور اللااي اإلنسااان بتعرتي ا يف حيات ا ه اي عبااارة عاان
تفاااعالت ليميائيااة بتحصاال يف املاخ تااؤدي إىل ساايال عصاايب يشاعرك ابلسااعادة أو يشااعرك ابلقلااق أو ابأ أو ابحلااون أو
بط ه ،لو هم ينفون وجود الروح ،بال إن لايس عنادهم تفسا أصاال ملساألة احليااة واملاوت والبعامل والنشاور وغا ذلاك،
لاال هااذه أمااور هاام ينكروهنااا ابملاارة ،فبالتااايل يساق مباادأ الثااوا والعقااا ماان الرؤيااة اإلحلاديااة ،ويسااق التشاريع سااواء
الدنيوي أو اأخروي ،وهذا يؤدي إىل فساد لب جدا سواء يف اجملتمع أو يف اإلنسانية للها.
ملخص أدلة وجود هللا عو وجل
وجود هللا ضرورة فأرية وعقلية
فبااذلك خ ل اص ماان هااذه املقدمااة أو ماان هااذا االختصااار اللااي قلناااه يف احللقتااني دول ع ان مسااألة وجااود هللا -ساابحان

وتعاىل -أن وجود هللا -سبحان وتعاىل -هو ضرورة فأرية ،فاإلنسان مفأور علاى االلتجااء إىل هللا -سابحان وتعااىل،-
واإلنسان مفأور على املعارف الفأرية الضارورية الايت منهاا أن اأثار ال باد لا مان ما خؤثر ،وأن الأفال لاو إنات عملات لا

صوت وراه بيلتفت ،لو ضربت بيوعل أو بيلتفات يشاوف ماني ضارب  ،لال هاذا يعاين أن اأثار ال باد لا مان سابه أو مان

ما خؤثر ،ودا الكااون للا هااو أثاار ملااؤثر وهااو الااالق -ساابحان وتعاااىل ،-وال باد مان خااالق غا خملااو  ،وهااو هللا -ساابحان
وتعاىل ،-فدا املبدأ اأول ،املبدأ العقلي اللي هو اأثر ال بد ل من م خؤثر.

املبادأ الثاااِن دليال الاانظم واإلحكااام واتكلمناا فيا علااى مساألة التعقيااد غا قابال للتبسااي النهااارده ،واتكلمناا املاارة اللااي
فاتت على مسألة الكون أن مت خقن وحم خكم ،واملعايرة الدقيقاة يف اهلرماوانت والاالاي والكاالم دا للا  ،لال دي لانات أدلاة

إي ؟ قلنا أدلة الفأرة ،أدلة العقل.
وجود هللا ضرورة أخالقية

واتكلمنااا علااى الضاارورة اأخالقيااة إن اأخااال ال تكااون إال إم اا إهنااا فأاارة فأاار هللا الناااس عليهااا اللااي هااي املعروفااة
سان وماا هاو القبايح ،وفيا
سن واسقباح القبيح ،واأمر الوائاد وهاو الشارع اللاي عرفناا تفاصايل ماا هاو احلخ خ
استحسان احلخ خ
أمور ماعرفنهاش إال ابلشرع بال شك من هذه التفاصيل.

وجود هللا ضرورة تشريعية
بعد لده اأمر الرابع اللي هو ضرورة تشريعية؛ أن اإلحلاد يهدم مبدأ الثوا والعقا .
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إنكار هللا هدم للعلم واإلنسان واجملتمع
يبقى إذن إنكار هللا -عو وجل -يهدم العلم ،يهدم الفأرة ،يهدم اإلنساانية ،يهادم اأخاال  ،يهادم التشاريع ،ودا يعاود
على اإلنسان لل جبميع أصناف وألوان ومتمعات ابهلدم والضياع ،فاإلحلاد حقيقة لايس مبنياا علاى علام لماا يادعون بال
ال هب اا أدى إىل مااا
هااو مبا ض
اين علااى جها ٍال عظاايم بكاال شاايء ماان علااوم العقاال وعلااوم الفأاارة واأخااال والتش اريعات ،جها ف

وصلوا إلي .

ويعض امللحدين يظان أن إنكاار هللا -عاو وجال -هاو هناياة املأااف ،يعاين هاو عماال يساتدل علشاان يوصال إلنكاار هللا
فيعمل اللي هو عايوه ،ابلعكس ،إنكار هللا -عو وجال -هاو بداياة مسلسال متتاابع مان اإلنكاارات ،فاإذا أنكارت وجاود
هللا فضاارورة سااتنكر الفأاارة ،سااتنكر العقاال ،سااتنكر اأخااال  ،سااتنكر مباادأ الثااوا والعقااا  ،متتابعااة متالزمااة م ان
اإلنكارات تؤدي يف النهاية إىل خهدم اإلنسان واإلنسانية مجعاء.
الامتة
لذلك احلمد هلل الذي هداان لإلسالم ،واحلماد هلل الاذي هاداان لإلياان ،ونساأل هللا -سابحان وتعااىل -أن جيعلناا وإايلام
من الذين يستمعون ال خقول فيتبعون أحسن  ،أولِك الذين هداهم هللا ،وأولِك هم أولو األبا .

وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آل وصحب وسلم تسليما لث ا ،واحلمد هلل ر العاملني.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبرلات .
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الأريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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