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افتتاحية       

، وآلِه وصحبِه وَمن وااله
ِ
، والصالُة والسالُم عىل سيدنا  سوِل اهلل

ِ
.. .احلمُد هلل

 وبعد:

فيًّا وفكريًّ  ِن الكرِة األ ضيِ  ـــ جغرا  ا وجمتمعيًّا ـــ هو العاملُ العربي فإن مركَز اتزا

ُمه؛ يأخُذ منها ويتلقى عنها؛ إىل  ؛ الذي يستندُ واإلسالميي  )مير األزهر( وهبا قِوا

َو اَء جيٍل.  جياًل   

وبريادة فضيلِ  اإلماِم األكرِب األستاذ الدكتو  أمحد الطيب شيِخ األزهِر وتوجيهاته؛ 

ل منهاجه الوسطي األصيِل، وعامليِ يقوم األزهر الرشيف بأداء واجبه من خال

عىل:عمل  سالتِه وِعلميتها؛ في

ا، والعمِل عىل  قيِّها ويقظتِها. هَ تِ ايَ دَ هِ إنا ِة العقوِل وَ  -

 وساقِطِها،  -
ِ
وقايِ  املجتمعاِت من انحراِف األفكاِ  وتشددها، وباطِل اآل اء

ومرذوِل العادات ودخيلِها.

 دَ هوِم، واختالَف العاداِت، وتعدي : تنوَع الفُ وقد وسعت وسطيته وعاملي   سالته

،  الثقافاِت؛ وصا  ما ُتْصِدُ ُه أ ُض الكنانِ  حمط  
ِ
األنظاِ ، ومبعَث القدوِة واالحتذاء

وبخاص  فيام يمسي الرشَع الرشيَف. 



 وهي قمُ  اجلهاِز العلمي يف األزهر الرشيف؛ لتقوم بدو ها 
ِ
وتأيت هيةُ  كباِ  العلامء

السبيل، ِمن:  ايف هذ  

 .اجتليِ  صحيح الدين، وبيان وسطيته واعتداله: عقيدة ورشيع  وأخالقً  -

ِ  األفكاِ  املنحرفِ  واملتطرفِ . -  تصحيِح املفاهيم، و ّد الشبهات، وكشِف عوا

 .معاجلِ  قضايا العير ومشكالته -

 تلبيِ  حاجات املجتمع، وإجاب  تساؤالته.  -

 دعم  فع  األوطان وُ قيِّها.و ،ترسيِخ قيم التعايش واملواطن  -

 اهلية 
ِ
 -ويتجىل طرف من ذلك يف هذه اإلصدا ات للسادة العلامء األجالء؛ أعضاء

ي ؛ ه، والكتاب الذي معنا يعالج قضي   اهن قدامى ومعارصين -وَمن يف د جتهم

 مقتبس  من ،مقنع  وملزم  حلاد؛ بأدل  وشواهد عقلي  وعلمي  وحسي قضي  اإل

محه   راويمشكاة الذكر احلكيم، وهو لفضيل  إمام الدعاة الشيخ حممد متويل الشع

م له فضيل  األستاذ الدكتو  أمحد عمر هاشماهلل ث عضو هية  كبا  العلامء، حي ،، وقد 

صحب الشيخ وجالسه، وكانت بينهام وشيج  ومؤانس ؛ فكان أقرب إليه وأعرف 

ق د  ه معبدة الطريبه، وكتب كذلك د اس  عن فصول الكتاب تستخرج مكنونه و

 للقا ئ الكريم.

 وباهلل تعاىل التوفيق
 الح حممود العاديلأ.د/ ص            

 أمني عام اهليئة        



 قدميت

  هاشم عمر أمحد الدكتور: األستاذ بقلم

 العلماء كبار هيئة عضو

 آله عىلو حممد سيدنا املرسلني أرشف عىل والسالم والصالة العاملني  ب هلل احلمد

 .أمجعني وصحبه

 بعد أما

 :أمرين عىل التقديم هذا فيشتمل

 دحمم /الشيخ فضيل  الدعاة إمام العالم  العامل وهو كتابال مؤلف حياة عن :أوال

 .الشعراوي متويل

 تعاىل.و سبحانه اهلل وجود عىل املادي  األدل  من الكتاب هذا عليه اشتمل عام :ثانيا

ه يوم يف – اهلل  محه - فضيلته عن قلته ما التقديم هذا استهالل يف ذكراو   :ذكرا

 

  ســـــــــــــــــالما الغـــــــــــــــــايل شـــــــــــــــــيخنا ســــــــــــــــالما

ـــــــــــت ـــــــــــا  تســـــــــــقى ذكـــــــــــرا  أت     يـــــــــــا الن

ـــــــــــــــاب رشحـــــــــــــــت ـــــــــــــــك كت    يقـــــــــــــــني يف  ب

      قاتـــــــــــــــــــــــــــــرمش املعــــــــــــــــــــاي وجاءتــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــك   خشــــــــــــــــــــــوع يف البالغــــــــــــــــــــــ  ووافت

ـــــــــــــــــــالش فجــــــــــــــــــاء   إليــــــــــــــــــه قبتســــــــــــــــــ مل رحـــ
 

 امـــــــــــــــامق لكـــــــــــــــم باجلنـــــــــــــــان وأنعـــــــــــــــم 

 األوامـــــــــــــا بـــــــــــــل قـــــــــــــد النيـــــــــــــل كـــــــــــــامء

 واخلصـــــــــــــاما الضـــــــــــــالل  وحا بـــــــــــــت

ــــــــــــــــــ  فعاجلــــــــــــــــــت  والســــــــــــــــــقاما اجلهال

ــــــــــــــــــــا   امامــــــــــــــــــــزال وأســــــــــــــــــــلمت وإكب

 إمامـــــــــــــــا لنـــــــــــــــا فكنـــــــــــــــت تلحــــــــــــــق ومل
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 ىلع التا يخ مراحل يف يظهرون الذين القالئل من واحدا اجلليل اإلمام هذا كان لقد

 باجلديد جاءف ،الكريم القرآن وفرس ،حلديثه الدنيا فأصغت حتدث ،متباعدة فرتات

 ا هأرسو القرآن كنوز من هبا استخرج موهب  اهلل منحه فقد ،إليه أحد يسبقه مل الذي

 .قبله من أحد يستخرجه مل ما وحكمه

 نسبه ونشأته
 مركز بدقادو  ولد الشعراوي متويل حممد الشيخ فضيل  الداعي  املفرس اإلمام هو

 عرشة حدىإ سن  بريلأ شهر من عرش اخلامس يف الدقهلي  بمحافظ  غمر ميت

 .ميالدي  وألف وتسعامئ 

 ،كريمال القرآن حفظ ،""أمني بالشيخ حياته مطلع يف بلده أهل بني يعرف وكان

 نيالصاحل من والده كان حيث ،طالب وهو وتزوج ،الديني الزقازيق بمعهد والتحق

 ،عف ال عىل له وعون ،للشباب عصم  املبكر الزواج أن يرى وكان ،امليسو ين ومن

 اللغ  كلي ب التحق الثانوي  املرحل  أهنى أن وبعد ،وتعاىل سبحانه اهلل تقوى وعىل

 ثم ،الدي مي وألف وتسعامئ  وأ بعني إحدى سن  فيها وخترج األزهر بجامع   العربي

 يالدي م وتسعامئ  وأ بعني ثالث سن  التد يس وإجازة العاملي  الشهادة عىل حصل

 مير خا ج والدعوة بالتد يس عمل كام ،مير يف األزهري  باملعاهد فضيلته وعمل

 .واملغرب واجلزائر السعودي  يف
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 زيق يف الزقا
 الزقازيق معهد يف طالبا كان حيث الزقازيق مدين  يف األوىل العلم طلب فرتة وعاش

 ويقول ،ةالفرت هذه يتذكر  آي كلام وكان ،اعتزاز أيام الفرتة هبذه يعتز وكان ،الديني

 .هبا  وحيا  تبطاو فيها أرس ثالث أقد  أنني عاديتس كانت

 انوك ،"اهلواشم" يقول خاص تعبري له انوك اهلاشمي  األرسة هي :األوىل األرسة

 ةاألرس ومناقب مناقبهم ويتذكر ،مجا حبا وحيبهم هاشم آل لشيوخ كثريا  يدعو

 .اهلاشمي 

 ."املسلمي " :هي  الثاني واألرسة

 وو عهم وأوليائهم بعلامئهم يتذكرهم وكان "اخلليلي " :هي الثالث  واألرسة

 عاطفته وكانت ،مجا حبا الصاحلني ولياءواأل باهلل العا فني حيب كان ألنه ؛وتقواهم

نه تذكر إىل تدفعه والصوفي  الديني   كثريا  حيكىو الصالح وأهل العاملني العلامء إخوا

 .مواقفهم عن
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 :بالعيد األلفي لألزهر يف يوم االحتفال

 اإلمام وكان الرشيف لألزهر األلفي بالعيد االحتفال يوم يف موقفا له ذكراو

 انتهى أن وبعد ،املناسب  هذه يف العلامء من املكرمني ئلكأو  أحد الشعراوي

 اذهب – عاىلت اهلل  محه – هاشم أبو حممود الشيخ فضيل  له املغفو  يل قال ،االحتفال

 ،ليكع للسالم أحرض حتى تنتظر أن  جوأ :له وقل الشعراوي الشيخ فضيل  إىل

 بل :قائال الفو  عىل بنيفأجا ؛االحتفال منص  من مقرب  عىل الشعراوي الشيخ وكان

 أرشتف ؟هو أين ،عليه ألسلم هاشم أبو حممود الشيخ فضيل  إىل سأذهب الذي أنا

 ديثح بينهام وجرى وصافحه الفو  عىل إليه فذهب ،فيه جيلس الذى املكان إىل

 .واملودة باملحب  يتسم أخوى ودى

 وكان ، جهاوخا مير داخل يف كثريين لألزهر األلفي العيد يف املكرمون وكان

 لشيخا فضيل  دعى حتى ،له احلارضون فيصفق لتكريمه مفكر أو عامل كل يدعى

 جتض جدا طويل  فرتة يصفقون ظلوا  إال اسمه احلارضون سمع إن فام ،يالشعراو

 ملؤثرا الكبري لدو ه وتقديرهم له جالهلمإو للشيخ إعزازهم عن تعبريا  فيها القاع 

 الشيخ ل فضي لتكريم ورسو  فرح يف فيها من بكل القاع  كانت فقد ؛حياهتم يف

ئدة وأفكا ه بأحاديثه أثرى الذي الشعراوي  يف ردامتف وكان ،اإلسالمي  حياهتم الرا

 .النافع  السديدة آ ائه
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 :لقائي به يف مكة

 للعمل كرم امل مك  إىل إعا يت كانت امليالد من لفأو وتسعامئ  وسبعني ست  عام يف

 احلسيني و الدكت ستاذألا فضيل  عىل هنا  أيامي أوىل ونزلت ،هبا الرشيع  كلي  يف

 نم استدعى قد آنةذ الشعراوي الشيخ فضيل  وكان ،واسع   مح  اهلل  محه هاشم

 و الدكت األستاذ فضيل  فصحبني ،األزهر وشةون لألوقاف وزيرا  ليكون مك 

 مك  يف نهسك يف الشعراوي الشيخ فضيل  لزيا ة – اهلل  محه – هاشم احلسيني

 طويل  فرتة معه وجلسنا ،وزيرا  اجلديد عمله لتويل مير إىل يذهب أن قبل املكرم 

 يف نكا فقد مشو ته وحسن ،قرحيته وقوة نظره بعد اللقاء هذا من استشف كنت

 كيفي  يفو التعليم يف  أيه يأخذ وكان ،السعوديني املسةولني من اإلخوة أحد جملسنا

 بالروي  تتسم وهي املسةول هلذا جابتهإ تتبعأ وكنت ،اىلتع اهلل كتاب بحفظ النهوض

 يتنزل كأنهو ؛التطبيق روحبو بالعقل  أيه ويعطي ،املغاالة وعدم وبالواقعي  ،واألناة

 .املسةول ذا  عنهم يسأله الذين األطفال إمكانات إىل

 حيث ريا خ ستبرشأ وأنا يومها ومن ،سعادة أيام وآ ائه بجلسته اللقاء هذا يف وسعدنا

 ادةم بتد يس وقمت ،املكرم  بمك  الرشيع  كلي  يف التد يس يف مكانه أخذت

 كنت ألنني ،برك  كلها كانت سنوات أ بع مدة الكلي  هذه يف واحلديث التفسري

 علمي كوينت فرتة الفرتة هذه فكانت ؛وحمارضايت كتابايت مجيع وأدون فيها أسجل

ب  فيها ألفت ،حيايت فرتات أكرب من وتأليف  التي ؤلفايتم أحسن من كتب عرشة قرا

 .ألفتها
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 يف املدينة املنورة  لقائي باإلمام الشعراوي
 يف به التقيت كام ،املنو ة املدين  يف الشعراوي باإلمام لتقىا أن يل تعاىل اهلل شاء لقد

 يف نزلنا قد وكنا ،احلج فريض  أداء مناسب  يف املدين  يف به لقائي وكان ،املكرم  مك 

 لتقين أن علينا ليسهل ؛واحد مكان يف نناأ املوافقات حسن من و أيت ،واحد فندق

 ا وبجو ،طاهر طيب مكان يف لقاء أنه خاص  ،معه باجللو  نسعد وأن بسيادته

 .السالم وأتم الصالة أفضل عليه – اهلل  سول سيدنا اخللق أرشف

 مقر إىل معه ذهبأ أن مني طلب وقد إال بفضيلته صلتي النا  بعض علم نإ وما

 حاج  قضاءل السعوديني املسةولني كبا  بعض ليكلم خاص طلب يف أل جوه ؛إقامته

 و حب الإ غرفته إىل غرفتي من الداخيل بالتليفون حدثته إن وما ،امليري األخ هذا

 دخلو حلظات منذ له املعد املكان نزل قد نةذا وكان ،الفو  عىل إليه أحرض أن داعيا

 ودخلنا ،أحرض حتى مفتوحا الغرف  باب تر  ولكنه ،يسرتيحو ليتخفف غرفته

 واستقبل ،قائهل بكريم وغمرنا والرتحاب البرش يف كعادته ملقابلتنا فضيلته وخرج

 فقد ،ح املصل هلذه والسعي ،لقضائها جاب إلبا حاجته عليه ألقينا حني معي كان من

 .تعاىلو سبحانه اهلل ىلإ وتقربا عبادة هذا يف ويرى ،النا  حوائج قضاء حيب كان
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 ال ماملسل أخو "املسلم :- وسلم عليه اهلل صىل – اهلل  سول قول نةذا وتذكرت

 لممس عن فرج ومن ،حاجته يف اهلل كان أخيه حاج  يف كان من ،يسلمه وال يظلمه

 يوم اهلل سرته مسلام سرت ومن ،القيام  يوم كرب من كرب  هبا عنه اهلل فرج كرب 

 .ومسلم البخا ي ه وا القيام "

 األسرار الروحية لإلمام الشعراوي

– هللا  سول وأحب ،بأرسا ه إليه فأفىض ،تعاىل اهلل كتاب الشعراوي اإلمام أحب

 عىل هووقوف اهلل لكتاب حمبته أما ،أنوا ه من عليه فأفاض –وسلم عليه اهلل صىل

 مل التي لكنوزل هواستخراج ،وحتليله تفسريه من فواضح ،التفسري أرسا  من الكثري

 من سمعناه ام فيها نجد ال ولكننا ،التفسري كتب كثرية هي فكم ،قبله من تستخرج

 لم ك كل حيلل املعطاء وفكره بربه املوصول بقلبه هنض الذي ،املجدد اإلمام هذا

 كامن ال الد   فيستخرج املعرف  بحا  يف ويغوص ،آي  كل و اء ويقف ،حرف وكل

 وأنزله  واسع  مح  اهلل  محه ،وتفسريها املعاي جتلي  جانب إىل الروحي  واألرسا 

 .األبرا  منازل

  





:فصول الكتابعرض 

:فصول ست  عىل اهلل" وجود عىل املادي  "األدل  :كتاب اشتمل

 الوجود أسباب :األول الفصل

تبيرون( أفال أنفسكم )ويف :الثاي الفصل

 الغيبي الدليل :الثالث الفصل

للموقنني( آيات األ ض )ويف :بعالرا  الفصل

القرآن من املادي  األدل  :اخلامس الفصل

 دليل يشء كل ويف :الساد  الفصل
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 ،فهو عن أسباب الوجود وقد بدأ بأول دليل مادي :أما الفصل األول •

وبني أن هذا الكون بكل ما فيه قد  ،موضحا أسباب الوجود وأنه دليل اخللق

وكل يشء  ،الوجودإىل  فقد جاء اإلنسان ،سانوجد أوال قبل أن خيلق اإلن

  ەئ   ەئ  وئ  وئچ  :قد أعد له قبل أن يأيت وقبل أن يوجد قال اهلل تعاىل

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی     ی  

.«(25سو ة البقرة )»  چی  ی  

 أن والبد ،احلياة هذه يف وأوجده اإلنسان خلق الذي هو الكون خلق الذي واهلل

.نفسه خلق أنه يدعى أن يستطيع من يوجد فال ،وموجدا خالقا له بأن اإلنسان يشهد

 خلقو الكون أن يدعون الذين بعض عىل و د ،يشء كل خالق هو سبحانه فاهلل

 هذه دأوج من نقول ،دتواحت   وتكثفت حتركت الساكن  الذ ات أن أو ،باملصادف 

؟حركها الذي ومن ؟الذ ات

 دعىي ومن ،اإلنسان خلق أصل عن كاذب  بنظريات النا  ونيضل الذين عىل و د

 ولحت قردا نشهد مل فنحن :تعاىل اهلل  محه املؤلف يقول ،قرد اإلنسان أصل أن

.إلنسان

 إىل حولتت ومل اآلن حتى حاهلا عىل القرود بقيت فلامذا ،قردا اإلنسان أصل كان وإذا

 عىل !؟املايض يف حدث قد دام ما التحول هذا هلا حيدث أن منعها الذي ومن برش

 مدعيا اإلنسان وخلق واأل ض السموات خلق عن يتحدث جاء من لكل نقول أننا

 ؟ادلجت ففيم :نسأله ،ال :قال فإذا ؟اخللق أشهدت :له نقول ،اخلالق هو ليس اهلل أن
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  ې          ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ :تعاىل اهلل قال

 إال خالق ال وأنه حمسوم  اخللق وقضي  ،«(95) الكهف سو ة» چ   ې  ې

 أنه يعرف وأن نفسه عن اإلعالن عىل حيرص يشء كل صانع أن ومعلوم ،تعاىل اهلل

.صانعه

 ب  حوض   لقد ؟الشمس خلق قد أنه يزعم أن كان من كائنا خملوق يستطيع فهل

 عن نتعل أفال هذا تدعى أخرى قوة كانت فإذا ،الشمس خلق الذي هو أنه العزة

؟نفسها

..اخلالق أنه يدعى أن عىل أحد جيرؤ ولن أحد هذا يدع مل أنه هو :الواقع

 حني لكفا ا جواب إىل ولننظر القضي  هذه يف جيادلوا  أن يستطيعوا  مل الكفا  حتى

 يستطيعون ال إهنم ؛والقمر الشمس وسخر األ ضو السموات خلق عمن يسألون

.اجلحود وال اإلنكا 

  ے   ھچ :سبحانه اهلل قال سبحانه اهلل هو اخلالق أن رصاح  يعلنون إهنم بل

 سو ة» چۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ   ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے

.«(05) العنكبوت

  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئچ :سبحانه اهلل ويقول

 العنكبوت سو ة» چيئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ   ىئ  ېئ

(03)».
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كهم همكفر مع واملرشكون فالكفا  .واإلنسان الكون خلق يف جيادلوا  مل وإرشا

 املخلوقات مجيع إىل يمتد إنه بل ،واإلنسان للكون – فقط – اخللق أمر وليس

  ڀ  ڀ  پپ    پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ چ :سبحانه اهلل يقول والكائنات

.«(522) االنعام سو ة» چٿ  ٿ          ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ    ڀ

.األسباب قوانني إىل ننظر حني اخللق يف إلهلي ا القد ة طالق  إىل ولننظر

 أبقى ؛اهذ خلق الذي سبحانه اهلل ولكن ،الولد يأيت باألنثى الذكر لقاء من أنه نرى

 بدون اناإنس خلق واألنثى الذكر خالل من يأيت الولد جعل فكام القد ة طالق  لنفسه

 من خلقها حيث ثىأن بدون ذكر من حواء وخلق السالم عليه آدم وهو انثى أو ذكر

 ،المالس عليه عيسى وهو ذكر بدون أنثى من إنسانا وخلق ،السالم عليه آدم ضلع

 حدود وال قيود تعاىل اهلل قد ة عىل فليس اإلهلي  القد ة طالق  عىل يدل كله وهذا

.األسباب فوق وقد ته األسباب خالق سبحانه فهو

 ،بالد دون  بالد يف تنزل ألمطا ا فنرى الكون ظواهر يف اإلهلي  القد ة طالق  ونرى

  أخرى دون أماكن ويف

 فتقتيض آف  تأيت ثم النبات باملاء األ ض تعطى حيث النبات يف القد ة طالق  ونرى

  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ         ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭچ :الثمر يكون فال الز ع عىل

.«(42الكهف) سو ة» چې      ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ

.األسباب قفو اهلل فقد ة
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 وةق عىل قوته تزيد الفر  أو اجلمل هو فها ،احليوان يف القد ة طالق  نرى كام

 اجلمل وديق الصغري الطفل فرتى لإلنسان لهذل   قد اهلل ولكن ،ومرات مرات اإلنسان

 .وهكذا مطيعا ذليال الفر  أو اجلمل ويمىض ،الفر  أو

 ابت ث تكن مل ولو ثابت   ضاأل قرشة تبدو حيث ،اجلامد يف القد ة طالق  ونرى

 لقرشةا هذه تتحول األحيان بعض يف ولكن ،فوقها واحلياة عليها البناء الستحال

 أن القد ة الق ط من إنه بل ،الزالزل وحتدث الرباكني فتتفجر ثبات عدم إىل الثابت 

 وقوع رببق حسا إلا غريزة عقول هلا ليس التي احليوانات بعض أعطى تعاىل اهلل

 هذا من األول الفصل يف  أينا وهكذا ..هياج هلا وحيدث املكان فتغاد  ؛لالزالز

  معاجل و أينا الوجود" "أسباب :يف متثل والذي املادي األول الدليل :الكتاب

 طالق  ذلك من استنبط وكيف ،األكوان ويف ،اإلنسان يف ،اخللق لقضي  املؤلف

 فهو ،يشء لك ويف ،اجلامد ويف نباتال ويف ،احليوان ويف ،اإلنسان يف اإلهلي  القد ة

 .قدير يشء كل عىل وهو ،واملعيد واملبدئ املقتد  القاد  وهو يشء كل خالق

 السن  نوم الكريم القرآن من كثرية اونصوًص  ونقلي  عقلي  أدل  هنا  أن املعلوم ومن

 إلماما ولكن ،الباحثني ومن املؤلفني من الكثري إليها تطرق ،املطهرة النبوي 

 وهو أال يكون ما أهم من منحى نحا واسع   مح  تعاىل اهلل  محه شعراويال

 ؟املادي  األدل  هذه وملاذا :نقول ،املادي  باألدل  االستدالل

 وال وصبالنص يؤمنون ال الذين الكثري البرشي  املجتمعات يف هنا  أن هو :اجلواب

 الطبيع  يف ما وإىل الكون يف ما وإىل العقل إىل نحتكم إننا :ويقولون النقلي  باألدل 
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 ناقشو ،املفتوح الكون كتاب يف مبثوث  مادي  أدل  هلم يوضح أن املؤلف فأ اد

 موجود اىلتع اهلل بأن للشك جماال تدع ال التي اإلهلي  القد ة طالق  خالل من القضي 

 قد هوأن ،أحد كفوا  له يكن ومل يولد ومل يلد مل الذي الصمد الفرد األحد الواحد وأنه

 ،دىفه وقد  فسوى خلق اهلإ الكون هلذا أن ،املادي  األدل  هذه يف ناظر لكل تضحا

 األدل  هذهف النقلي  باألدل  مؤمنا يكن مل وإن حتى ،عقله معه إنسان كل باهلل فيؤمن

 .اجلميع تقنع املادي 

 :الدليل الثاين :الفصل الثاين
 .«(25) الذا يات سو ة» چہ  ۀ  ڻۀ  ڻ چ :تعاىل اهلل قال

 اخلري سمقايي أن فبني والرش اخلري مقاييس الفصل هذا يف الشعراوي اإلمام وضح

 لبرشي ا النفس معها فتضطرب الرش مقاييس وأما ،البرشي  النفس معها تنسجم

 .اهلل هو وذا  هبذا النفس أعلم فالذي ،ترتكبها وهي والذعر بالفزع وحتس

  .قنيالي وحق اليقني وعني اليقني علم هنا  وأن :بالغيب اإليامن أيضا نرى ثم

 أنه يعلمو فيه يثق إنسان قبل من معلومات من اإلنسان يأيت ما فهو اليقني علم أما

 اهوتر أمامك عنه حدثك الذي األمر ترى أن فهو اليقني عني وأما ،كالمه يف صادق

 حق هذا ونيك أوصافه من وتأكدت بيد  ملسته فإذا ،اليقني عني هذا فيكون بعينك

 .اليقني

 اهلل قد ةب إال تتم ال االختيا ي  اإلنسان حركات حتى ،تعاىل اهلل بقد ة يشء وكل

 .تعاىل
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 وأ يد ي أن دون يريد ما لإلنسان وهب الذي اهلل بقد ة له مسخر اإلنسان فجسد

  حخ  جخ  محچ :تعاىل اهلل قال والبكاء الضحك حتى الفعل هذا تم كيف حيس

 .«(43النجم) سو ة» چمخ

     ڑ  ژ  ژ                 ڈ      ڈ  ڎچ يرض مل أو  ىض اهلل لقد  خاضع سانواإلن

         ں  ں       ڱ  ڱڱ     ڱ  ڳڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ

 .(20) عمران آل سو ة چ ڻ   ڻ

 احبهلص األمر ويعطي أوال املشية  يقدم أن ما عمل عىل يقبل الذي اإلنسان وعىل

  ں  ں   ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ :تعاىل اهلل قال فقد احلقيقي الفاعل إىل وينسبه

  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  *  ڻ

 .«(24 ،23) الكهف سو ة» .چڭ  ڭ

 بصم  أن يرى حني اخللق يف إعجاز من وأعضائه نفسه يف ما يتدبر أن اإلنسان وعىل

 ملد با الرشط  كلب ولكن ،هذا كونيد  ال والنا  آخر إنسان مع تتشابه ال أصبعه

 بني من املطلوب اإلنسان فيخرج األثر  ائح  فيشم متييزها ملك  اهلل أعطاه الذي هو

             .األشخاص مةات

 خلريا ويعلم  به بالفطرة يعلم حيث نسانإلا نفس من املادي الدليل ىنر وهكذا

  ڤ  ڤ چ سبحانه قال كام عليها النا  فطر التي اهلل فطرة ،بالفطرة والرش

  «(2) الشمس سو ة» چڦ
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   چہ  ۀ  ڻۀ  ڻچ :وتعاىل سبحانه العزة  ب فيها قال التي الكريم  آلي وا

 تعايلو سبحانه العليم اخلالق ةقد  اخللق يف إعجاز من سبق ما كل عىل اشتملت

  وقيومته. وقد اته ووحداني  وجوده عىل صدق دليل وهذا

 :لغييبالدليل ا :الفصل الثالث
 االم النسبي فالغيب ،مطلق وغيب نسبي غيب :نوعان الغيب أن املؤلف وضح

 دالواح إال أحد يعرفه ال الذي هو املطلق: والغيب ،غري  يعلمه ولكن أنت تعلمه

  :وتعايل سبحانه األحد

  .ختفيه وما غيبها اهلل يعلم :البرشي  بالنفس يتعلق وما

 نأ املمكن من وكان ،ا كافرً  سيموت وأنه شأنه يف نزل وما هلب أب إىل نظرنا وإذا

 لذيا هذا حتي ولكن ،الدين قضي  ليهدم الشهادة كلم  اونفاقً   ياء هلب أبو يقول

  يقله ومل عقله عىل خيطر مل هلب أبو يفعله أن يمكن

  :املوقف هذا عىل الشعراوي اإلمام يقول

 البد بغي به اهلل يقيض ما أنو ،حيدث أن البد اهلل يريده ما أن عىل دليال هذا أليس

  .ذلك غري بدا مهام ينفذ أن

 ونافذ حادث يقوله ما نأو الغيب عامل تعايل اهلل أن عىل املادي بالدليل القرآن وجاء

  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  *  ے  ھ  *  ھ چ سبحانه اهلل قال
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  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ      ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۆۈ  *  ۇ

  (4-5) الروم سو ة چې

  دول والروم النا  تعبد كافرة دول  الفر  ألن الكفا  فرح الروم هزمت ندمافع

  .الكتاب أهل مسيحي 

  .الكتاب أهل قوم عىل انتيروا الكافرين ألن الروم هلزيم  املؤمنون وحزن

 تبرش تىال القرآني  اآليات بنزول احلزن عنهم وأذهب املؤمنني طمأن تعاىل اهلل ولكن

 القرآن خربأ كام نيرهم حتقق وقد ،سنني بضع بعد سينتيرون مالرو بأن املؤمنني

  .للروم اهلل بنير املسلمون وفرح

 :تعاىل هللا قول يف اهلل وجود تثبت التى العقلي  األدل  من يزيد آخر غيبي ودليل

  (0) طه سو ة  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  کچ

 تحت ما يكشف أن اهلل أ اد وملا ،أحد مهيعل ال غيب الرتاب أي ىالثر حتت ما وكان

 هبوذ وبرتول كنوز من الثري حتت ما اهلل فكشف النا  عن اغيبً  وكان ىالثر

 وإن موجود عنا غيب هو ما أن عىل آخر دلياًل  فكان ، جوفي ومياه وحديد ومعادن

  .وجوده ند   ال كنا
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 افإذ موجود عنا غيب هو ام أن لنا يؤكد ما والعقلي  املادي  األدل  من اهلل فأعطانا

 لبس ال التي باحلقيق  أيقنا النا و واجلن  واحلساب كاآلخرة الغيب أمو  عن حدثنا

  اإليامن إىل اطريقً  املادي  األدل  وكانت فيها

 (22سو ة الذا يات) چڱ  ں  ں   ڻچ :يف قول اهلل تعاىل: الفصل الرابع

 قالت بل ،بعينها أ ضا  ي اآل حتدد ومل (55) احلجر سو ة مددناها" "واأل ض

  عبق أي وىف ،أ ضا يسمي مكان أي إىل إلنسانا وصل فإذا ،طالقهاإ عىل األ ض

 األ ض كانت إذا إال ذلك حيدث أن يمكن وال ،منبسط  أمامك راهات األ ض من

 إىل يهاف تصل فإنك آخر هنديس شكل أي عىل أو مثلث  أو مربع  كانت فلو كروي 

 يف دودةمم األ ض فيه تكون أن يمكن الذي دالوحي هلنديسا الشكل ولكن ،حاف 

  .كروي  األ ض تكون أن هي إليها تصل بقع  كل

  :القائل وتعايل سبحانه خالقها عىل مادي دليل األ ض دو ان ويف

  ةسو چمت  خت  حت     جت  يب  ىب   خبمب   حب   جب  يئ    ىئ  مئ  حئ  جئچ

 األ ض نأل تتحر  ولكنها مكاهنا تغري ال هناأل ثابت  أمامنا اجلبال فرتي ،(22)النمل

 الريح حتر  كام معها تدو  فهي األ ض من جزء واجلبال نفسها حول تدو 

  .السحاب

  .والثام  والز وع النباتات يف اخللق معجزة يف آخر دليل وهنا
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 طعم اهل ثمرة كل أن نرى ولكن ،واحد بامء ويسقى واحد مكان يف ينبت الز ع فرتى

  .غريها عن خيتلف وحجم ،خاص  و ائح  خاص ولون خاص وشكل خاص

  :وتعاىل سبحانه اهلل قال

  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ں  ںچ

  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ

 «4 الرعد سو ة» چۆ

 بعد ثم ،اآليات هذه ونرى األ ض أنحاء كل يف املوجودة اجلنات عىل نمر ونحن

  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇچ القائل اهلل سبحان املادي الدليل ينأ :يتساءل ذلك

 .«40 يس سو ة» چژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ
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التي تكشف لغري  ،مع األدل  املادي  من القرآن الكريم :ويف الفصل اخلامس

 .الكونيف  املؤمنني تلك اآليات واالدل 

 :انً قر عرش  بع أ من أكثر منذ اجلنني عن القرآن ماقاله ولننظرإىل

  ۀ   ۀ *  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  *  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گچ

  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ

  (54-52) املؤمنون سو ة چۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ

 ألجهزةا أحدث التقطت والتي ،أمه بطن يف اجلنني طوا أ كل كندي عامل عرض ولقد

 احلمر من الكريم القرآن يف ذكر ما كل عىل متاما تنطبق هي فإذا أطوا ها العلمي 

  .ذلك غري إىل واللحم العظام تكوين

 آنالقر قال ما إىل وصل عندما سالمهإ الترشيح علم يف العامل علامء أكرب علنأو

  الكريم.

 ؟اقرنً  عرش أ بع  منذ قيل الكالم هذاأ :قال(جاسن تاجاثات) الربوفيسو  وهاهو

 ائلهاق يكون أن يمكن وال احديثً  إال العلم يعرفها مل احلقيق  هذه إن قال: نعم :قالوا 

 أنو اهلل الإ هلإ ال أن أشهد ألن الوقت حان ،وتعايل سبحانه اهلل من هي بل ،برشا 

  .اهلل  سول احممدً 



 

  األدلة املادية على وجود اهلل
2. 

 قرآنلل العلمي اإلعجاز مؤمترات يف متت التي األبحاث من اعددً  املؤلف أو د وقد

 اآليات أن امجيعً  شهدوا وقد العامل علامء أكرب من عدد فيها شا   والتي الكريم

ني   .الكون هلذا خالق ومن ،إهلي وحي من إال تكون أن يمكن ال القرآ

 وعىل عاىلت اهلل وجود عىل دلياًل  يشء كل يف أن املؤلف وضح ،الساد  الفصل ويف

  .وحدانيته

 الشاعر قال وكام

 الواحد أنه عىل  تدل   آي له يشء كل ويف

  قلبه يف اإليامن تثبيت إىل قا ئه يصل صدق ونداء حق لسان لكتابا هذا أن ىوأ 

 ادي م أدل  توجد ال أنه – اوهبتانً  ازو ً  – يدعون الذين ويفحم ،امللحدين عىل ويرد

 متويل مدحم الشيخ فضيل  اجلليل مامإلا اهلل فجزي ،تعايل اهلل وجود عىل الكون يف

 وصىل ب،قري سميع نهإ فتشكر تذكر لتيا العلمي  جهوده عىل اجلزاء خري الشعراوي

   .وأمجعني وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل اهلل

  

 األستاذ الدكتور
أمحد عمر هاشم

عضو هيئة كبار العلماء
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 قدمةم

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل أرشف اخللق صاحب املقام املحمود 

  :أما بعد -وعىل آله وصحبه وسلم  عليه ،واحلوض املو ود

عظمته، وتنطق ب ،ق بوجودهوضع يف كونه كله آيات تنط -سبحانه وتعاىل-اهلل ف

. والنبات يشهد أن ال إهل إال .. اجلامد يشهد أن ال إهل إال اهلل.وتنطق بأنه هو اخلالق

ذا . وكل ه.. واإلنسان يشهد أن ال إهل إال اهلل.. واحليوان يشهد أن ال إهل إال اهلل.اهلل

  .جمرد البحث والتفكريإىل  يشهد بأدل  ناطق  ال حتتاج حتى

كل العقول يف كل األزمان فجعل هذه األدل   -سبحانه وتعاىل-ب اهلل ولقد خاط

. ثم كلام تقدم اإلنسان، وا تقت احلضا ة.. .التي تنطق بوجوده من أول اخللق

ا وازدادت اآليات ًخ . ازدادت القضي   سو.وكشف اهلل من علمه ما يشاء ملن يشاء

. فجاءت آيات اهلل يف ا.. ذلك أن اهلل شاء عدله أن خياطب كل العقول.ًح وضو

. .كونوالعقل املرتقي يف ال ،الكون الناطق  بألوهيته وحده ليفهمها العقل البسيط

وال أعتقد أن أحدا يستطيع أن جيادل يف هذه األدل  وال أن ينكر وجودها. ولقد أوجد 

عقلي  وأدل  نصل إليها  يف هذا الكون أدل  مادي  وأدل  -سبحانه وتعاىل-اهلل 

  .ووجوده . كلها تنطق بوحداني  اهللباحلوا .

العقل هو الذي يد   وجود  ،ل  األوىل إلد ا  وجوده يف العقلولقد جعل اهلل األد

  هلذا . ولكن مهم  العقل بالنسب.اهلل.. بالدليل العقيل الذي وضعه اخلالق يف الكون

 ولكننا بالعقل. .قاد ا دّبًرا . ذلك أننا بالعقل ند   أن هنا  خالقا م.الوجود حمدودة
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ماذا . و.. وكيف نشكره.. وكيف نعبده.اخلالق منا ال  نستطيع أن ند   ماذا يريد

. فهذا كله فوق قد ة .. يثيب به من أطاعه، ويعاقب به من عصاه.أعد لنا من جزاء

  .العقل

. . ملاذا خلق اهلل هذا الكون..ولذلك كان البد أن يرسل اهلل الرسل ليبلغونا عن اهلل

. وما هو منهج احلياة الذي  سمه لنا لنتبعه؟.. وماذا أعد لنا من ثواب .خلقنا وملاذا

.. فتلك مهم  فوق قد ات عقولنا. وتلك مهم  لو استخدمنا فيها العقل ؟وعقاب

  .يشءإىل  ملا وصلنا

. وقاموا .وجاء الرسل ومعهم املعجزات من اهلل بصدق  ساالهتم ومعهم املنهج

نتحدث هنا عن معجزات الرسل وعام جاءوا به ولن نتكلم  بإبالغ النا  ولكننا لن

. ونتكلم عن األدل  .ولكننا سنتحدث عن املاديات وحدها، يعن أي يشء غيب

. وأن ما ال .املادي ، بام فيها تلك األدل  التي ترينا فتجعلنا نوقن أن الغيب موجود

  .. كل هذا بالعقل وليس باإليامن.نراه يعيش حولنا

. .العقيل الدليل وضع الدليل اإليامي يف الكون كام وضع -انه وتعاىلسبح-فاهلل 

. لريى النا  مجيعا أن االحتكام للعقل يعطينا آالف .ولكننا سنحتكم للعقل وحده

  ..األدل  من آيات اهلل التي تشهد أنه ال إهل إال اهلل
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  الفصل األول

 أسباب الوجود

  



 

 32  األدلة املادية على وجود اهلل

  



 

  األدلة املادية على وجود اهلل
33 

 

 

اخللق :األول الدليل  

 ترياتفشبهات وم دحض

 كل شيء خالق

 التحدي

 طالقة القدرة والقوانني الكونية

 مظاهر طالقة القدرة يف اإلنسان

 طالقة القدرة يف النبات

 طالقة القدرة يف احليوان

 طالقة القدرة يف اجلماد
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 اخللق :الدليل األول

مجيعا  ل الذي نراه. ذلك الدلي.إذا أ دنا أن نبدأ باألدل  املادي  فالبد أن نبدأ باخللق 

. ونلمسه ألننا نعيشه.. فالبداي  هي أن هذا الكون بكل ما .ا ليال وهنا انأمام أعيين

. .. وتلك قضي  ال يستطيع أحد أن جيادل فيها.فيه قد وجد أوال قبل أن خيلق اإلنسان

بمعنى  ..فال أحد يستطيع أن يقول إن خلق السموات واأل ض تم بعد خلق اإلنسان

. وال ليل .. وال شمس ترشق.ان جاء ومل تكن هنا  أ ض يعيش عليهاأن اإلنس

. بل إن اإلنسان جاء وكل يشء قد أعد له قبل أن يأيت وقبل .وهنا .. وال هواء يتنفسه

قد أعد له.. بل إن هنا  أشياء أكرب من قد ة  ئوليس فقط أن كل ش ،أن يوجد

أشياء اة بدون مقابل.. واإلنسان خلقت وسخرت لتخدمه وتعطيه كل متطلبات احلي

 جهد اإلنسانإىل  أخرى خلقت وسخرت لإلنسان تعطيه ما يشاء، ولكنها حمتاج 

  .وعمله، وذلك حتى تتم عام ة األ ض

إذن فباستخدام العقل وحده ال أحد يستطيع أن جيادل أن هذا الكون قد خلق وأعد 

وقال  -بحانه وتعاىلس-. فإذا جاء احلق .حلياة اإلنسان قبل أن خيلق اإلنسان نفسه

  :لنا

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  چ  

 ( ۹۲ :)البقرة چىئىئ  ی     ی  ی  ی 
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. ألن الكون تم خلقه قبل خلق .ال يستطيع أحد أن جيادل عقليا يف هذه القضي 

  :م . وتأيت اآلي  الكري.. فكيف يكون لإلنسان عمل قبل أن يوجد وخيلق.اإلنسان

 (۰۳ :البقرة)  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

. وهذه قضي  .نقول إن هذا يؤكد احلقيق  بأن الكون أعد لإلنسان قبل أن خيلق 

  .. وال يستطيع أن جيادل فيها.يؤكدها العقل

كامل ب -سبحانه وتعالی-النقط  األوىل، وهي أن اهلل إىل  نكون بذلك قد وصلنا

. .ون وأوجده ونظمه غري مستعني بأحد من خلقهقد خلق هذا الك صفاته وقد ته

لنا  كون معدإىل  قد جةنا -أي البرش  -. وأننا نحن مجيعا .وال حمتاج ألحد من عباده

  .إعدادا كامال

بل هي أكرب من هذه القد ات  .ولكن قد ة هذا الكون ال ختضع لنا وال لقد اتنا

كذلك األ ض والبحا  . و.. فالشمس مثال أقوى من قد ة البرش مجيعا.بكثري

. إذن فالبد أن تكون هذه األشياء قد أخضعت لنا بمقد ة من خلقها وليس .واجلبال

... فال الشمس تستطيع  بقد تنا نحن. ذلك أهنا مسخرة لنا ال تستطيع أن تعيص أمرا

أن ترشق يوما وتغيب يوما حسب هواها لتعطي الدفء ووسائل استمرا  احلياة ملن 

. وال املطر .. وال اهلواء يستطيع أن هيب يوما ويتوقف يوما.ن تشاء. ومتنعه عم.تريد

طيع أن . وال األ ض تست.يستطيع أن يمتنع عن األ ض فتنعدم احلياة وهيلك النا 
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لها . وال تستطيع البرشي  ك.متتنع عن إنبات الز ع.. ال يشء من هذا يمكن أن حيدث

ال خلق هذه األشياء وال استمرا ها  أن تدعي أن هلا دخال يف مهم  هذا الكون.. ألنه

  .يف عطائها خيضع إل ادة البرش

اإلنسان وجدناه هو اآلخر البد أن يشهد بأن له خالقا وموجدا.. فال إىل  فإذا جةنا

. وال من يستطيع أن يدعي أنه خلق .يوجد من يستطيع أن يدعي أنه خلق إنسانا

 نفسه. 
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شبهات ومفتريات دحض

. فإذا جاء .ال يقبل فيها جدل عقيل -سبحانه وتعاىل-حمسوم  هلل  إذن فقضي  اخللق 

نظاما  ئ. نقول إن املصادف  ال تنش.لق باملصادف ُخ بعض النا  وقالوا إن هذا الكون 

 .. ال خيتل  غم مرو  ماليني السنني.دقيقا كنظام الكون

 ثفتأنه كانت هنا  ذ ات ساكن  ثم حتركت وتك جاء بعض العلامء ليدعي وإذا

. ومن الذي حركها من السكون.. .. نقول من الذي أوجد هذه الذ ات.واحتدت

نقول من  ..وإذا قيل إن احلياة بدأت بخلي  واحدة يف املاء نتيج  تفاعالت كياموي 

الذي أوجد هذه التفاعالت لتصنع هذه اخللي ؟ 

. .الق. وإنام نقول هلم إن من إعجاز اخل.ونحن لن ندخل مع هؤالء يف جدل عقيم

. وأنبأنا أكثر من ذلك أن هؤالء مضلون.. أي ليسوا .أنه أنبأنا بمجيةهم قبل أن يأتوا 

 :. ويف ذلك يقول احلق سبحانه وتعالی.عىل حق، ولكنهم عىل ضالل

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې   چ

(95اآلي   :)سو ة الكهف چې

ت كاذب  عن أصل خلق السموات وهكذا نرى من يأيت ليضل النا  بنظريا

.. وهي اقردً  كان . ومن يدعي أن أصل اإلنسان.. وأصل خلق اإلنسان.واأل ض
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. وإذا كان أصل اإلنسان .ا حتول إلنسانردً ق. فنحن مل نشهد .نظري  يملؤها الغباء

الذي  . ومن.برشإىل  . فلامذا بقيت القرود عىل حاهلا حتى اآلن، ومل تتحول.ادً قر

 ؟حيدث هلا هذا التحول مادام قد حدث يف املايضمنعها أن 

ولقد نيس هؤالء أن الوجود البد أن يكون من ذكر وأنثى وإال انقرض النوع.. 

. من أين جاء القرد الذي .اإلنسانإىل  وهؤالء مل يقولوا لنا عندما ادعوا أن قردا حتول

. .امرأة ليتم التكاثرإىل  حتول

امن . لقد جةتم مثبتني لإلي.. نقول هلؤالء مجيعا.وبدون الدخول يف جدل ال يفيد

. فلو أنه مل يأت من يضل بنظريات كاذب  يف خلق السموات .ومثبتني لكالم اهلل

قرآن قد أخربنا يف ال -سبحانه وتعاىل-إن اهلل  :قلنال. .واأل ض ويف خلق اإلنسان

ولكن  ،ن. أنه سيأيت من يضل يف خلق السموات واأل ض ويف خلق اإلنسا.الكريم

. جيعلنا نقول سبحان .. ولكن كوهنم جاءوا وكوهنم أضلوا .مل يأت أحد يفعل ذلك

. فكأن . بنا.. لقد أخربنا عن املضلني وجاءوا فعال بعد قرون كثرية من نزول القرآن

 .. قد أثبتوها وأقاموا الدليل عليها.هؤالء الذين جاءوا ليحا بوا قضي  اإليامن

اء يتحدث عن خلق السموات واأل ض وخلق اإلنسان عىل أننا نقول لكل من ج

. نسأله: .ال :. فإذا قال.؟. نقول له أشهدت اخللق.مدعيا أن اهلل ليس هو اخلالق

 ؟ففيم جتادل
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ال ألنه هو وحده سبحانه الذي ق -سبحانه وتعاىل-عىل أن قضي  اخللق حمسوم  هلل 

. وإذا كان من يفعل .اخلالق . ومل يأت أحد ولن جيرؤ أحد عىل أن يدعي أنه.إنه خلق

. حتى ال يوجد يشء صغري اخرتعه البرش يف .شيةا حيرص عىل اإلعالن عام فعل

 .. إال وحرص صاحبه عىل اإلعالن عن نفسه.الدنيا
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كل شيء خالق

فإذا كان ذلك الذي اخرتع املصباح قد حرص عىل أن يعرف العامل كله اسمه 

ي أوجد الشمس غافال عن أن خيربنا أنه هو . أيكون الذ.وتا خيه وقص  اخرتاعه

 هنا  قوة أخرى قد أوجدت أفال تعلن عن نفسها؟ . وإذا كانت.الذي خلقها

إنه  :. ألنه وحده سبحانه الذي قال.-سبحانه وتعاىل-إذن فقضي  اخللق حمسوم  هلل 

ال . فإن اهلل سبحانه هو وحده اخلالق ب.. ولن يأيت.. حتى يأيت من يدعي اخللق.خلق

القرآن  . ولذلك يأيت.. وحتى الكفا  مل يستطيعوا أن جيادلوا يف هذه القضي .جدال

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  چ   :يف سو ة العنكبوت فيقول

ثم يقول احلق تبا    (05سو ة العنكبوت: اآلي  ) چڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   چ :وتعايل

(03اآلي   :)سو ة العنكبوت چىئ  ىئ

كهم مل .وهذه اآليات نزلت يف الكافرين واملرشكني . وهم  غم كفرهم وإرشا

 .يستطيعوا أن جيادلوا يف خلق الكون واإلنسان

لذي . وهو ا.خلق هو الذي -سبحانه وتعاىل-. ألنه .إذن فقضي  اخللق حمسوم  هلل

 .أخربنا بأنه هو الذي خلق
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ك كل ما يف الدنيا، حتى تلإىل  . بل متتد.ند الكون وحدهولكن القضي  ال تقف ع

-ق اهلل خل نْ مِ  :. بكل ما فيه.. فأصل الوجود كله.األشياء التي يقد  عليها اإلنسان

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    چ يقول:  -سبحانه وتعاىل-. واهلل .-سبحانه وتعاىل

اآلي  :سو ة األنعام) چپپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٿ 

فام من  چڀ  ڀ  ڀ     چ :قد قال -سبحانه وتعاىل-دام احلق  وما(۲۳۹

 .يشء يف هذا الوجود إال هو خالقه

. .. يف كل ما يف هذا الكون.. لنأخذ مثال اخلشب.ولنأخذ هذه القضي  يف كل ما حولنا

غري ىل إ شجرة اخلشب التي تعطينا كل األخشاب التي نستعملها يف بيوتنا وأثاثنا

.. يقول ؟. تسأل تاجر اخلشب من أين جاءت.؟. هذه الشجرة من أين جاءت.ذلك

ون الغاب  فيقولإىل  . وتذهب.من السويد.. وتسأل أهل السويد يقولون من الغاب 

.. من جيل سابق من ؟. وتسأل من أين جاءت هذه الشتالت.لك من شتالت نعدها

لشجرة اإىل  حتى تصل . وتظل متيض.األشجا .. واجليل السابق من جيل سبقه

. فال أحد .األوىل؟.. إنه اهلل. من الذي أوجد الشجرة .هذا كله األوىل التي أخذ منها

 .يستطيع أن يدعي أنه خلق الشجرة األوىل أو أوجدها من عدم

. .باقي أنواع الز ع لنبحث عن التفاح  األوىل والربتقال  األوىلإىل  فإذا انتقلنا

القمح األويل وشجرة القطن األوىل.. جتد أهنا وغريها من كل . وحب  .والتمرة األوىل

. ثم بعد ذلك استمر وجودها .. كلها من خلق اهلل خلقا مبارشا .ما تنتجه األ ض
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ني . قد يقال إن هنا  هتجينا وحتسينا.. وخلطا ب.باألسباب التي خلقها اهلل يف الكون

ينفي أن الثمرة األوىل خملوق  . نقول إن هذا كله ال.األنواع لتنتج نوعا أكثر جودة

نوا أو استنبطوا أنواعا جبعض العلامء أهنم  ي. وقد يدع.خلقا مبارشا من اهلل

. وأهنم استخدموا ما .. نقول هلم كل هذا ال ينفي أن الوجود األول من اهلل.جديدة

ه ن. ولكن أحدا ال يستطيع أن يدعي أ.خلق اهلل بالعلم املتاح من اهلل يف كل ما فعلوه

. فكل هذه االكتشافات العلمي  هي من .أوجد أي يشء يف األ ض من عدم

 واحد من عدم ي. وال يوجد اكتشاف علم.موجود

. نجد أن كل احليوانات والطيو  واحلرشات بدأت .احليوانإىل  وإذا انتقلنا من النبات

 ق. وهذه هي بداي  اخلل.. وبخلق من ذكر وأنثي.-سبحانه وتعاىل-بخلق من اهلل 

. وال يستطيع أحد أن يدعي أنه خلق من عدم ذكرا وأنثى من أي نوع من .مجيعا

ىئ  چ :يلفتنا يف القرآن الكريم فيقول -سبحانه وتعاىل-. واهلل .النبات أو احليوان

 .(45اآلي   :سو ة الذا يات) چی  ی  ی  ی
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التحدي

ذكرا وأنثى من أي هل جاء أحد املخرتعني وقال لنا إنه أوجد من عدم؟ أو أنه خلق 

 . ال أبدا، مل ولن يأيت.وما أكثر املوجودات يف كون اهلل ؟يشء موجود يف هذا الكون

ني  تتحدى يف قوله  ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  چ  :-تعالی–وهنا تأيت احلقيق  القرآ

ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   

اآلي ) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ

و ة احلج(من س 3.

لامء فلن يستطيع ع. .حتى يوم القيام  هذا هو التحدي اإلهلي الذي سيبقى قائاًم  

 .الدنيا ولو اجتمعوا أن خيلقوا ذباب 

نه . ولك.املريخ، وقد يتجاوز ذلكإىل  القمر، وقد يصلإىل  ولقد وصل اإلنسان

 لقد ة عىل. ولن يعطيه ا.سيظل عاجزا عن خلق ذباب  مهام كشف اهلل له من العلم

. ألنه وحده الذي خلق كل يشء، والعلم كاشف .. وهذا من إعجاز اهلل.خلق ذباب 

 :الكريم لقد ات اهلل يف األ ض، ولكنه ليس موجدا ليشء.. ولذلك يقول القرآن

 ۲۳۹من اآلي  ) چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀچ 

من سو ة األنعام( 
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إذا كان اهلل قد . ف.عقىل أن اهلل خالق كل يشء يف الدنياهبذا نكون قد أثبتنا بالدليل ال

خلق من هم دون اإلنسان من نبات ومجاد وحيوان فكيف باإلنسان بام له من 

. سنتحدث عنه تفصيال يف فصل قادم.. ولذلك يقول .متييزو إد اكات وعقل وفكر

من  39اآلي  ) چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ : -سبحانه وتعاىل-اهلل 

و ة الطو ( س

ون . فإن قوانني الك.-سبحانه وتعاىل-وإذا كان كل يشء يف هذا الكون من خلق اهلل 

. .-عاىلسبحانه وت-. تلك القوانني التي يسري عليها الكون هي من وضع اهلل .أيضا

هي  . فالقوانني التي يمىض عليها الكون.إال ما شاء اهلل أن جيعل لإلنسان فيه اختيا ا

القمر . فالشمس و.. واألسباب التي تتم هبا األشياء هي من وضع اهلل.من وضع اهلل

ذي خلقها . وال.. بل تتبع القانون اإلهلي.تتبع قوانني البرش والنجوم واأل ض ال

 .وضع هلا القانون األمثل لتؤدى مهمتها يف الكون

، ر. وكذلك القم.. وهلا حتر  آخر يف فلك خلقه اهلل هلا.فالشمس هلا حرك  كوني 

سبحانه -. ولذلك يقول احلق .. وكذلك الرياح وكذلك النجوم.وكذلك األ ض

ڍ     *ڇ  ڇ      *چ  چ   *ڃ  چ     *ڃ  چ   :-وتعاىل

چژ  ژ  ڑ  ڑ   *ڎ   ڎ  ڈ     *ڍ   ڌ  

من سو ة الرمحن(  .إىل  5آلي  من )
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 دفال تتأخر الشمس عن موع ،إذن الشمس والقمر والنجوم تتحر  بحساب دقيق

شهري .. . وكذلك القمر يف دو ته ال.تتقدم ثاني  منذ ماليني السنني رشوقها ثاني  وال

:-سبحانه وتعالی-. ثم يقول احلق .وكذلك النجوم يف حركتها

چۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئچ

من سو ة يس( 42اآلي  )

تطيع تس ال ،يض فيه بإذن اهلل  معني متأي أن كل هذه األجرام هلا فلك معني أو مسا 

دو ان  . أو أن توقف.البرشي  كلها أن تؤخر رشوق الشمس ثاني ، أو أن تقدمها ثاني 

 .غري ذلكإىل  ئاأل ض أو ترسع هبا أو تبط

ماال  وقد ته.. وهذا إذن فثبات قوانني الكون دليل عىل دق  اخلالق وإبداعه وعظمته

 .يستطيع أحد أن ينكره



  األدلة املادية على وجود اهلل
4.

القدرة والقوانني الكونية القةط

-انه وتعاىلسبح-يعطى القد ة الكامل  للحق  إن الثبات وحده ال :يأيت الفالسف  ليقولوا  

قد ة . فذلك هو دوام ال... ذلك أن اإلهل بقد ته البد أن يستطيع أن خيرج عن ميكانيكيته

لقد ة الدليل عىل دق  ا. أما بقاء الثابت عىل ثباته.. فإن ذلك قد يعطي .أو طالق  القد ة

 .يعطى الدليل عىل طالق  القد ة . ولكنه ال.وإبداع اخلالق

وانني . ولكنه مل يعطه يف الق.نقول إن اهلل قد أعطى يف كونه الدليل عىل طالق  القد ة

. .. ألنه لو أعطاه يف القوانني الكوني  فأرشقت الشمس يوما، وغابت أياما.الكوني 

وقفت ساعات.. وتغري مسا  النجوم لفسد الكون.. إذن ودا ت األ ض ساعات وت

 فمن كامل اخللق أن تكون القوانني الكوني  بالنسب  للنظام األسايس للكون ثابت  ال

تتغري، وإال ضاع النظام، وضاع معه الكون كله.. فال يقول أحد إن ثبات النظام 

الدليل عىل طالق . بل هو حيمل .الكوي حيمل معه الدليل عىل عدم طالق  القد ة

 ..القد ة التي تبقى هذا النظام ليصلح الكون

تناسب مع كونا ي .. ولكنه يريد.يف نظامه ايريد كونا فاسدً  ال -سبحانه وتعاىل-واهلل 

. .عظم  اخلالق وقد ته وإبداعه.. فيبقى بطالق  قد ته الثبات يف قوانني هذا الكون

د  . ويظهر بطالق  قد ته أنه قا.الكون ويظهر بطالق  قد ته الثبات يف قوانني هذا

 هال يفسد احلياة يف الكون.. ولكن بام يلفت خلق عىل أن يغري، وخيرق النواميس بام

 .طالق  قد تهإىل 
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طالقة القدرة يف اإلنسان مظاهر

. أول مظاهر طالق  القد ة هي .ولنتحدث قليال عن طالق  قد ة اهلل يف كونه

. ولكننا لن نتحدث عنها هنا فنحن مع .  سله وأنبياءهاملعجزات التي أيد هبا اهلل

. .أن كل ما يف هذا الكون يؤكد أنه ال إهل إال اهلل . لنؤكد بالدليل العقيل.العقل وحده

األشياء التي تنطق بطالق  القد ة وهي يف كل إىل  . نأيت.وأنه هو اخلالق واملوجد

أ بميالد اإلنسان أوال.. اإلنسان ككل . وإذا جاز لنا أن نبدأ باإلنسان فإننا نبد.يشء

. .. فإذا اجتمع الذكر واألنثى جاء الولد.يشء يف هذا الكون يوجد من ذكر وأنثى

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  چ  :-سبحانه وتعاىل-لقوله  مصداقا

ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ    *ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  

من سو ة الشو ى( 92و  45اآليتان )  چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ 

جعل يف قوانني األسباب أنه متى تزوج الذكر واألنثى  -سبحانه وتعاىل-اهلل  :إذن 

طالق  القد ة فجعل هنا  ذكرا وأنثى  -سبحانه–يأيت الولد.. ولكن أبقى لنفسه 

يرزقان بالولد.. فمع قوانني األسباب كانت هنا  طالق  يتزوجان أعواما طويل  وال

ىل إ . بل جعلها يف أمثل  قليل  لتلفتنا.عام  -سبحانه وتعاىل- لها اهلل. ومل جيع.القد ة

 ... حتى النحسب أننا نعيش باألسباب وحدها. تهقدطالق  
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 دت لتشمل كلعتخلق اإلنسان عند هذا احلد.. بل  ومل تقف طالق  قد ة اهلل يف

 -وتعاىلسبحانه -. ولكن اهلل .ثى. فاألصل يف اإلجياد من ذكر وأن.أوجه اخللق

بطالق  قد ته خلق إنسانا بدون ذكر أو أنثى وهو آدم عليه السالم.. وخلق من ذكر 

. خلقها من ضلع من آدم عليه السالم.. وخلق إنسانا من .وهي حواء ىبدون أنث

.. وهذه كلها حدثت مرة واحدة إلثبات -عليه السالم-ی بدون ذكر وهو عيسى ثنأُ 

-تعاىلسبحانه و-طالق  قد ة اهلل إىل  هنا تلفتناتتكر .. أل . وهي ال.طالق  القد ة

. .خالق األسباب -جل جالله-. فهو .. وأنه ليس عىل قد ته قيود وال حدود.

. عىل أن هنا  أشياء كثرية عن طالق  قد ة اهلل .وقد ته تبا   وتعالی فوق األسباب

.بالنسب  لإلنسان سنتحدث عنها تفصيال يف فصل قادم
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الكون ة يف ظواهرالقدر طالقة

سبحانه -طالق  قد ة اهلل تعاىل يف ظواهر الكون.. لو أخذنا املطر مثال.. اهلل إىل  نأيت

بأسباب كونه جعل مناطق ممطرة يف الكون.. ومناطق ال ينزل فيها املطر..  -وتعاىل

والعلامء كشف اهلل هلم من علمه ما جعلهم يضعون خريط  لألسباب حتدد املناطق 

 .غري املمطرةاملمطرة و

مطرة ال تنزل . فتجد املناطق امل.طالق  قد تهإىل  يف لفت  -سبحانه وتعاىل-يأيت اهلل 

وهيلك الز ع واحليوان، وقد يموت اإلنسان  ،فيها قطرة ماء وتصاب باجلدب

املطر ينزل فيها و بام سا  يف أهنا  لريوى غريها من  عطشا.. بينام هذه املناطق كان

. . فنجد مثال منابع النيل التي هي مناطق غزيرة املطر..نزل فيها املطرالبالد التي الي

د . ونجد بالدا كالواليات املتحدة وبال.تأيت فيها سنوات جدب فالجيد النا  املاء

نوات . بل يف س.حيدث هذا بشكل مستمر . وال.أو وبا يصيبها اجلدب يف سنوات

ا ما وقع هذا اجلدب يف املناطق . لو أن هذا املطر ينزل باألسباب وحده.متباعدة

نزل . وإىل أن املاء الذي ي.طالق  قد تهإىل  . ولكن اهلل يريد أن يلفتنا.غزيرة املطر

. ولكن الذي حيكمه هو طالق  قد ة .لألسباب وحدها امن السامء ليس خاضعً 

. ولكن نعرف أن هنا  .. حتى ال نعتقد أننا أخذنا الدنيا وملكناها باألسباب.اهلل

فوق  -جل جالله-. وإنه .هي التي تعطي ومتنع -سبحانه وتعاىل-ق  قد ة اهلل طال

.املسبب يغري ويبدل كام يشاء -سبحانه–األسباب وهو 
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القدرة يف النبات طالقة

. .نجد مظاهر طالق  القد ة .الز ع.. ذلك الذي فيه عمل لإلنسانإىل  إذا جةنا

. . املاء موجود والكيامويات متوافرة.بابفاإلنسان يز ع الز ع واهلل يعطيه كل األس

 ،اا، وال حيسب حساهبيعرف أحد عنها شيةً  ف  الآ. ثم بعد ذلك تأيت .واأل ض جيدة

ڭ  چ :-سبحانه وتعاىل-. ويف ذلك يقول احلق .فتقىض عىل هذا الز ع متاما

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې    

 (ة الكهفمن سو  4۹اآلي  ) چې

يعلو عليها علم مهام بلغ..  ونحن نعرف أن اآلفات تصيب كل مكان يف األ ض ال

 . ولكن بقد ة اهلل.تعطينا التمر باألسباب وحدها وهكذا حتى نعرف أن األ ض ال

ب وهو نعبد األسباب وننسى املسب . فال.فوق األسباب هيالتي  -سبحانه وتعاىل-

 .اهلل سبحانه وتعالی
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لقدرة يف احليوانا طالقة

. فهنا  من احليوان ما تزيد قوته .احليوان نجد طالق  القد ة واضح إىل  إذا انتقلنا

ـل -سبحانه وتعاىل-. ولكن اهلل .عىل اإلنسان مرات ومرات ه قد أخضعه وذل 

مثال  . واجلمل.. فتجد الصبي الصغري يقود اجلمل أو احلصان ويرضبه.لإلنسان

ة أن يقيض عىل هذا الطفل ولكنه ال يفعل شيةا ويميض يستطيع برضب  قدم واحد

. ونجد الكلب مثال حير  .يرد عىل اإليذاء  غم قد ته عىل ذلك ذليال مطيعا وال

ب من الذئب أو الثعلإىل  . فإذا جةنا.له لهـذل   –صاحبه ويدافع عنه ألن اهلل سبحانه 

حيوان ا التذليل لل. ولو أن هذ.نفس فصيل  الكلب نجده يفرت  اإلنسان ويقتله

بقد ة اإلنسان الستطاع كام زلل اجلمل والبقرة والكلب أن يذلل الذئب والثعلب 

-أن هذا التذليل بقد ته إىل  . ولكن اهلل يريد أن يلفتنا.وغريمها من احليوانات

. .. بل إن الثعبان الصغري وهو حرشة ضةيل  احلجم يقتل اإلنسان.-سبحانه وتعاىل

ـله دون أن يستطيع أن .. " وهذه عالم  من عالمات طالق  القد ة يف الكون.. يذل 

ليس . وليس باألسباب و.كل يشء بقد ته ومنه أنإىل  -سبحانه وتعاىل- ليلفتنا احلق

. بل إن اهلل تبا   وتعاىل هو الذي خلق وهو الذي جعل هذا يف .بقد ة اإلنسان

وازين القوة والضخام . وجعل م.. وهذا يمكن أن يؤذي اإلنسان.خدم  اإلنسان

. حتى ال يقال إن هذا احليوان قوي بحجمه أو بالقوة التي خلقت له.. بل جعل .ختتل

 .أضعف األشياء يمكن أن يكون قاتال للبرش
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القدرة يف اجلماد طالقة  

ا . األ ض من طبيعتها ثبات قرشهتا حتى يستطيع النا  أن يعيشو.اجلامدإىل  ثم نأيت

. ولو أن قرشة األ ض مل تكن ثابت .هم، ويام سوا حياهتموبينوا مساكن ،عليها

ريد منا ي -سبحانه وتعاىل-. واهلل .ستحالت عام هتا الستحالت احلياة عليها، وال

عام ة األ ض. ولذلك جعل قرشهتا ثابت  صلب .. ولكن ويف بعض األحيان تتحول 

. وحتدث الزالزل .حلمم. فتتفجر الرباكني ملقي  با.عدم ثباتإىل  هذه القرشة الثابت 

. ويتقدم العلم ويكشف اهلل من علمه .التي تدمر كل ما عىل املكان الذي تقع فيه

الزلزال يف  . فيأيت.. ولكن يبقى اإلنسان عاجزا عن أن يتنبأ بالزالزل.خللقه ما يشاء

أكثر بالد الدنيا تقدما ليفاجئ أهلها دون أن يشعروا بقرب وقوعه.. بل إنه من طالق 

. التي ليس هلا عقول تفكر، وال علم وال . ة اهلل أنه أعطى بعض احليواناتقد

. ولذلك فهی تسا ع .. أعطاها غريزة اإلحسا  بقرب وقوع الزلزال.حضا ة

بمغاد ة املكان أو حيدث هلا هياج.. إن كانت حمبوس  يف أقفاص أو حظائر مغلق .. 

يه اإلنسان حيصل عل يأيت منه والإىل أن العلم  -سبحانه وتعاىل-وذلك ليلفتنا اهلل 

. فيعطى ملن ال قد ة له عىل الفكر والكشف العلمي ماال يعطيه لذلك الذي .بقد ته

.ه بالعقل والعلمميز
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ن ی عير الدينتها :لنعلم أن كل يشء من اهلل فال نعبد قد اتنا.. وال نقول ؟ملاذا

 ق علامً ن هم دوننا يف اخللأن اهلل يعطى ملإىل  . بل نلتفت.واإليامن وبدأ عير العلم

 .-سبحانه وتعاىل-. فنعرف أن كل يشء بقد ته وحده .نصل نحن إليه ال

 ،ىالضعيف عىل القو ؟ومظاهر طالق  قد ة اهلل يف كونه كثرية.. فهو وحده الذي تر

. وكل ما يف الكون خاضع لطالق  قد ة اهلل سبحانه .وينتقم للمظلوم من الظامل

ق  القد ة يف تغيري ما هو ثابت من قوانني الكون إنام يأيت عند وتعالی... عىل أن طال

. حينةذ يغري اهلل القوانني كلها وحيدث الدما  وتنتهي .هناي  احلياة عىل األ ض

پ    *ٻ  پ  پ    *ٱ  ٻ  ٻ   چ  :. وذلك مصداقا لقوله تعالی.احلياة

 من 9-5اآلي  من ) چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ *ڀ  ٺ     ٺ    *ڀ   ڀ  

عندما تقوم  . تنبةنا بام سيحدث.سو ة االنفطا ( وهنا  آيات كثرية يف القرآن الكريم

 .القيام 

تي يف خلقه هي الثبات والدق  ال -سبحانه وتعاىل-إن عظم  اهلل  :إذن الذين يقولون

. والتي تبقى ماليني السنني دون أن ختتل ولو ثاني  واحدة نقول هلم: .التتأثر بالزمن

. والذين .القوانني الكوني  ودقتها وكيف أهنا مل تتأثر بالزمنإىل  ة وانظرواهذه موجود

كون . وأال ت.يف طالق  قد ته يف كونه -سبحانه وتعاىل-يقولون إن عظم  احلق 

. نقول هلم انظروا يف الكون وحولكم مظاهر .األسباب مقيدة لقد ة اخلالق واملسبب

. .ي  أو مستو ة.. بل هي ظاهرة أمامنا مجيعا. وليست هذه املظاهر خمتف.طالق  القد ة
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. بل هي حتدث لنا كل يوم. " وإذا صاح إنسان .وليست يف أحداث بعيدة عن حياتنا

 بك يمهل وال هيمل(.. فمعنى ذلك ) بنا موجود(.. أو ). أو .( بنا كبري)من قلبه 

فا عىل عيأو تنتقم من ظامل.. أو تنير ض ،تنصف مظلوما ،أنه  أى طالق  قد ة اهلل

 .. أو تأخذ قويا وهو حماط بكل قوته الدنيوي .قوى

أن هذا  . ذلك.يتذكر قد ة اهلل عندما يرى الكون أمامه يميض باألسباب فاإلنسان ال

. فانتصا  القوى عىل الضعيف ال يثري يف النفس .يوجب التعجب يشء عادي ال

سباب هو ما يعيشه . واألحداث باأل.اندهاشا.. واألجر املعقول للعمل شیء عادي

ينا . وجاء املسبب ليعط.. ولكننا نتذكر قد ة اهلل إذا اختلت األسباب أمامنا.النا 

نينها ما ال  .يتفق مع األسباب وال مع قوا

قضي  اإليامن بالدليل  أننا استعرضنا بعض أسباب الوجود التي تثبتإىل  إىل هنا نصل

اآلي )  ﴾تُبْصِرُونَ أَفَلَا جوَفِي أَنفُسِكُمْ ﴿ :يقول -سبحانه وتعاىل-العقيل.. ولكن اهلل 

(من سو ة الذا يات ۹۲

اآلي  الكريم ؟ . فام معنى هذه.نفسه فال يرى شيةاإىل  وبعض النا  ينظر 





 الفصل الثاين 

چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ





الدليل الثاين: امليثاق

مقاييس اخلري والشر

اإلميان بالغيب 

ة اهللقدر 

جسد اإلنسان مسخر له بإذن اهلل 

الضحك والبكاء من اهلل عمل اإلنسان حبكمة قدرة خالقه 

اإلنسان ال ميلك حىت اللحظة اليت يعيش فيها 

من معجزة القرآن 

اإلعجاز يف اخللق
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الدليل الثاين: امليثاق

من  ۱۲ي  اآل) چڻ  ڻۀ  ۀ  ہچ :يف كتابه العزيز -سبحانه وتعاىل-يقول اهلل 

 (سورة الذاريات

. بل .الفيوضات واملعاني اليت حتتويهاإىل  هذه اآلي  مير عليها كثري من الناس دون أن يتنبهوا

شيء يف  . يقول لك ال.إنك إذا سألت إنسانا غري مؤمن ماذا يعرف عن هذه اآلي  الكرمي 

 فماذا يف نفسي؟.. ..أموتو یاتیح ی. فأنا إنسان أولد وأكرب وأتزوج وأعمل وتنته.نفسي

. وحنن سنذكر يف هذا الفصل بعض .اتیآو اتینقول له لو أنك تدبرت لعلمت أن يف نفسك آ

 .ت اهلل يف اإلنسان كثرية ومتعددةألن آيا ،هذه اآليات

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :یأول شيء هو قول احلق سبحانه وتعال 

    ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ 

(من سو ة األعراف ۲۷۹اآلي  ) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ

. نقول .إذا قرأت هذه اآلي  يقول غري املؤمن مل نشهد شيةا ومل نر شيةا ومل نحس شيةا 

 -سبحانه وتعاىل-.. اهلل ؟. كيف.. وأنت شهيد عىل نفسك يف ذلك.بل شهدت

أن  ذلك . ومعنى.. وعرفنا بشهادة  بوبي  وليس بشهادة ألوهي .عرفنا أنه موجود

. ولكن الكافر حياول أن يسرت هذا الوجود .والكافر يعلم يف نفسه وجود اهلل املؤمن
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ته وما يريد ولو عىل حساب حقوق اآلخرين هلل ما أحل اإىل  . ولننظر.ليحقق شهوا

ولنعرف  ..النفس البرشي  عىل عمومها لنرى ماذا تفعلإىل  . ثم لننظر.وما حرم اهلل

ا حرم . وتعرف م.رف ما أحل اهلل وتسرتيح له وتنسجم معهيقينا أن هذه النفس تع

 . وأول األشياء هو العالق  بني.اهلل فيصيبها انزعاج واضطراب وذعر وهي ترتكبه

 .الرجل واملرأة

.. قد تقتله.. ؟تفعل به . ماذا.إذا جاء   جل وقال أ يد أن أختىل يف حجرة مع ابنتك

من . استنكا  عام من املؤ.ذلك كل النا . ويعينك عىل .وإن مل تقتله فقد ترضبه

 .وغري املؤمن

. تستقبله بالرتحاب وتدعو النا .فإذا جاء  هذا الرجل وقال أ يد أن أتزوج ابنتك

و . وتعقد القران، وبعد عقد القران ترتكه ه.. وتعلن النبأ عىل اجلميع.للرتحيب به

 وابنتك يف احلجرة.. وتوافق عىل اخللوة بينهام.

بعض النا  يقول إهنا وثيق  الزواج التي حتر .. فهل الفرق  ؟رق بني احلالتنيما الف

. ما أحله .هو الو ق  فعال؟.. ال.. الفرق هو احلالل واحلرام.. ما أحله اهلل وما حرمه

نفس  . وما حرمه اهلل تستنكره كل.اهلل ينسجم مع النفس البرشي  ويقبله كل النا 

 .برشي  وتنفعل ضده
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؟.. من منهج احلق والباطل.. وممن عرفته .. ألنك عرفت يقيناهذا؟ كيف حيدث

إنسان يف شق  مع زوجته.. مطمةن متاما إىل  . بل انظر.. وليس هذا فقط.الذي وضعه

 . وإذا جاء صديق.. وإذا طرق الباب قام وفتح للطا ق.بيتهإىل  يدخل أمام النا 

انظر  ..ته معه أمام النا  مجيعاالشا ع أخذ زوجإىل  . وإذا خرج.استقبله باطمةنان

 يراه أحد.. وإذا . يغلق األبواب والنوافذ حتى ال.مع نفس الشخص مع زوج  غريه

إىل  . وإذا جاءه صديق أصيب بالذعر.. وإذا خرج.طرق الباب انزعج وال يفتح

 .الشا ع ميش بعيدا عنها

حتى  عرفهام كل نفس،.. الفا ق هو احلالل واحلرام اللذان ت؟ما الفا ق بني احلالتني

 :قال -سبحانه وتعاىل-. ألن اهلل .نتلك التي مل تقرأ شيةا عن الدي

من سو ة األعراف( فإذا  ۲۷۹اآلي  ) چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  چ

يتأكد أوال من أن الطريق  ... لص يريد أن يرسق.أوجه احلياةإىل  انتقلنا بعد ذلك

. وبمجرد أن يأخذ .م أو بعيدا عن النا . وال جيرؤ أن يفعل ذلك إال يف الظال.خال

ما يريد أن يرسقه ينطلق برسع  وهو يتلفت يمينا ويسا ا خوفا من أن يراه أحد.. ثم 

. انفعاالت  هيب  يف داخله تؤكد أنه يعرف .يبحث عن مكان خيفي فيه املرسوقات

دخل أمام  اأن ما يفعله إثم وخطية .. فإذا كان اإلنسان يريد أن يدخل بيته ليأخذ شية

ه أح . ومحل اليشء الذي يريده وهو ال.النا  مجيعا وميش باطمةنان د.. خيشى أن يرا

. يتلفت .. الذي يأخذ  شوة مثال.ذلك أنه حيس يف داخله بأنه يفعل شيةا ال حيرمه اهلل

. والذي يقبض مرتبه يفعل ذلك أمام الدنيا .حوله يمينا ويسا ا ويسا ع بإخفائها

 .كلها
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خلري والشرمقاييس ا

، وحتس معها النفس البرشي  . مقاييس اخلري تنسجم.وهكذا كل مقاييس اخلري والرش

. ومقاييس الرش تضطرب معها النفس البرشي  وحتس بالفزع .بطبيعتها و احتها

ترتكبها.. من الذي وضع يف النفس هذا إال أهنا تعرف يقينا هذه  يوالذعر وه

يف كونه.. ومن الذي أعلم هذه النفس أن هنا  املقاييس التي وضعها اهلل ملنهجه 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ   :.. إال أن تكون اآلي  الكريممقاييس.. وأن هنا  اهلإ

من  ۲۷۹) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ

هي التفسري الوحيد ملقاييس اخلري ومقاييس الرش التي وضعت فينا   سو ة األعراف(

كل  يعطيه النا  -سبحانه وتعاىل-اء  بوبي  فإن اهلل . وبام أن هذا عط.بالفطرة

 .. ولذلك وجدت يف البرش كلهم.النا  من آمن به ومن مل يؤمن
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بالغيب اإلميان

 ... اهلل سبحانه وتعالی غيب.نقط  ثاني إىل  أيت بعد ذلكن

ي ننال أومن به ألف. أما ما هو غيب عني .أنا ال أومن إال بام أ ى :وغري املؤمن يقول

. .تقول أنا أومن أي أ ا  . فأنت إذا  أيتني أمامك ال.. واإليامن غري الرؤي .مل أشهده

أنا أؤمن أنني أجلس مع  :. وال تقول.ألن الرؤي  عني يقني ليس بعدها دالل 

 ... ذلك هو عني اليقني.. وال تقول إنی أؤمن أي أ ى الشمس مثال.أصدقائي

. فعلم اليقني هو الذي يأتيك من إنسان .يقني وهنا  علم يقني، وعني يقني، وحق

. فإذا قال لك إنسان مشهود له بالصدق أنا  أيت .تثق فيه ويف أنه صادق يف كالمه

. فإذا  أيت اليشء أمامك يكون .فالنا يفعل كذا.. فأنت تصدق بوثوقك بمن قال

أنت ذا فناد ا يف بلدة ك ا. فالذي يقول لك مثال إن هنا  خملوقً .ذلك عني اليقني

. فإذا جاء معه هبذا املخلوق وأظهره أمامك أصبح علم .تصدقه، ألنك تثق فيه

. فإذا ملسته بيد  وحتسسته وتأكدت من أوصافه يكون هذا حق .اليقني عني يقني

 .اليقني

 :عن جهنم يقول حني خياطب غري املؤمنني -سبحانه وتعاىل-ولذلك فإن احلق 

چۀ  ۀ      ہ  ہ  *ڻ  ڻ  *ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  چ

من سو ة التكاثر(  .-9اآليات من )
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ڻ  چ  :-سبحانه وتعاىل- أي أن كال منا سريی جهنم بعينيه يف اآلخرة.. ثم يقول

ے  ۓ  ۓ  ڭ    *ھ  ھ      *ہ  ہ  ھ    *ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ   

  .من سو ة الواقع ( ۲۳-۲۹)اآليات من  چڭ

قعا . أي وا.حق يقني نا  ويعذبون فيها سيكون ذلكأي أن الكفا  حني يدخلون ال

 .يعيشونه وليست جمرد  ؤي 

من أن ذلك . أنا أو.تقول . فأنت.. أما اإليامن فهو تصديق بغيب.هذه هي الرؤي 

. ولكنك وصلت بالدليل .. أي أنك مل تشهد ما حدث.حدث كام أ ا  أمامي

 .الرؤي  متاما. وأصبح يف نفسك كيقني .أنه قد حدثإىل  واالقتناع

قبل أن تعلن هذا  . نقول.غري املؤمن يقول إن اهلل غيب وأنا ال أصدق إال ما أ ى

 :چڻ  ڻۀ  ۀ  ہچالكالم تذكر اآلي  الكريم 

خرجت الروح من  . فإذا.وأنت يف جسد  الروح هي التي هتبك احلياة واحلرك 

 .جسد  سكنت احلرك  وانتهت احلياة

. .دخل اجلسد أعطاه احلياة هنا  شيةا اسمه الروح.. إذا إذن كل منا يعرف يقينا أن

ا  أى الروح؟.. بل من منا يعرف أين موقعها من. من .وإذا خرج منه توقفت احلياة

القدم  .. أو يف؟.. أو يف العقل الذي يفكر؟.. هي يف القلب الذي ينبض؟من اجلسد
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اهنا تسمع؟.. أين مك. أو يف العني التي ترى؟.. أو يف األذن التي .؟التي تتحر 

 .... وما هي الروح؟؟بالضبط

نا  السويرسي الذي جاء بال يعرف عنها شيةا.. حتى ذلك العامل أكرب علامء الدنيا ال

. وعندما أسلموا الروح وجد أن اجلسد .وهم حيترضون ووضعهم عىل ميزان دقيق

. أو .زنو . فأعلن أن الروح هلا.قد فقد من وزنه بضع  جرامات حلظ  خروج الروح

ن هذا غري صحيح.. ألن إ. نقول .أن هلا كيانا ماديا وإن كان ال يزيد عىل جرامات

 . أو.ومل يدخل غريه ،هذه اجلرامات قد تكون هي وزن اهلواء الذي خرج من الرئتني

 .تكون بسبب توقف رسيان الدم باجلسم

. وال .؟تعرف ما هي . فأنت ال.غيب عنك -وهي موجودة يف جسد   -إذن الروح 

 . وإال قل لنا إذا أصيب إنسان يف.أين هي؟ وأنت ال تعرف كيفي  رسياهنا يف اجلسم

. أين ذهبت الروح التي كانت يف الساقني تعطيهام احلياة .حادث وبرتت ساقاه

واحلرك .. ولكنك تستدل عىل وجود الروح مع أهنا غيب عنك بآثا ها يف أهنا تعطي 

. .هل وجود الروح يف املخلوق احلي وجود يقينی. ولكن .احلياة واحلرك  جلسد 

ه . وال يستطيع أحد أن ينكر أن اجلسد احلي في.نعم :يقول أكرب علامء الدنيا املاديني

 .الروح، وأن اجلسد امليت قد خرجت منه الروح

فهل إذا كان وجود الروح يف  .إذن فوجود الروح علم يقني مستدل عليه بآثا ها

أهنا موجودة مستدال عىل ذلك باحلرك  واحلياة التي تعطيها جسد  يؤكد لك يقينا 
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. أال .. أال يدل هذا الكون كله بام فيه من إعجاز اخللق عىل وجود اهلل يقينا.يف اجلسد

 الكون لتستخدم نفس القانون.. أم أنك يفإىل  جسد  والروح فيه ثم تنظرإىل  تنظر

 !.. أليس هذا كذب عىل؟ادل. ويف الكون بعظمته جت.جسد  التستطيع أن جتادل

  :. أال نتدبر يف معنى اآلي  الكريم .النفس واحتقا ا ملهم  العقل

 چڻ  ڻۀ  ۀ  ہچ
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اهلل قدرة

حاكم نفيس  أنا سيد نفسی.. أنا:. غري املؤمن يقول.نقط  الثالث الإىل  ثم نأيت بعد ذلك

يه . وهو يفعل ف.هلل. فجسد  هو ملك .هذا افرتاء عىل اهلل :. نقول.أفعل هبا ما أشاء

 .جسد إىل  . وإذا مل تصدق ذلك فانظر.إال ما شاء أن جيعلك فيه خمتا ا ما يشاء

.. وهل تستطيع أن توقفه قليال ؟. فهل أنت الذي جتعله ينبض.القلب ينبض

احلرك  مرة أخرى؟.. وكيف يمكن أن إىل  ليسرتيح؟.. أو جتعله إذا توقف أن يعود

 . ومن الذي يعطي.ينبض، وأنت نائم مسلوب اإل ادة وهو ،يتبع القلب إل ادتك

األمر للقلب لكي يقلل نبضاته وأنت نائم، ألنك متوقف عن احلرك .. وجيعله يرسع 

 ..رسع  حرك  الدم يف اجلسمإىل  يف النبض وأنت تقوم بأي جمهود حمتاج

. .وإذا قلت نعم فكيف تتنفس وأنت نائم؟ ؟وحرك  التنفس هل أنت الذي تقوم هبا

. فإذا صد  هلا األمر اإلهلي بأن تتوقف .إهنا حرك  تتم بالقهر ال سلطان لك عليها

 .فال أحد يستطيع أن يعيدها

تفرز من غدد  ومعدتك وما حيدث فيها من تفاعالت هلضم الطعام وإنزيامت

 ؟. أيتم هذا بإ ادتك.متعددة
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دث . أيح.اليفيدهوأمعاؤ  وحرك  الطعام فيها وامتصاص ما يفيد اجلسم وطرد ما 

. وكرات الدم البيضاء وهي تتصدى .هذا بإ ادتك أم أهنا تتم دون أن تد ي

للميكروبات التي تدخل جسد  فرتسل كرات معين  لتحدد ما يمكن أن يقيض عىل 

. .. ثم يقوم النخاع بتصنيع املواد املضادة فتقيض عىل امليكروب فعال.امليكروبات

 ..-سبحانه وتعاىل-.. إن كل هذا مقهو  هلل ؟ أتد ي أنت شيةا عن هذه العملي

بحانه س-. ودون أن تد ي أنت عنه شيةا. ومن  مح  اهلل .يقوم بعمله دون أن يتوقف

خلق هذه األجهزة البرشي  مقهو ة له.. وإال ملا استطاع اإلنسان  . أنه.-وتعاىل

لو أن  ..اهلل عليكاحلياة، وال العمل، وال أداء مهمته يف عام ة الكون.. وإال فقل يل ب

 . إنك ستظل يقظا ليستمر القلب يف.قلبك خيضع إل ادتك كيف يمكن أن تنام؟

ساعات طويل  بعد كل وجب إىل  . لو أن معدتك ختضع إل ادتك الحتجت.النبض

 . ملا استطاع عقلك أن.. لو أن الدو ة الدموي  ختضع إل ادتك.لتتم عملي  اهلضم

 .ةات العمليات التي تتم كل دقيق يستمر يف احلياة وهو مشغول بم

 احلياة والسعي يف وهكذا شاءت  مح  اهلل أن جيعل كل هذا بالقهر حتى تستطيع

 .وحتي يمكنك أن تتمتع بحياتك ،األ ض

 ا. فهذا غري صحيح علميً .. أو جسدي خاضع يل.تقل أنا حر يف جسدي إذن ال

 ى تلك التي أخضعها اهلل. حت.وبالدليل املادي. فأنت مقهو  يف كل أجهزة جسد 

. ولقد شاءت حكم  اهلل أن .اإل ادتك فهذا خضوع ظاهري وليس خضوعا حقيقيً 
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ال تغرت وتعتقد  وحتى ،. فأنت تبير بعينيك.يرينا هذا يف الدنيا أمامنا بالدليل املادي

 من -سبحانه وتعاىل-. أوجد اهلل .وإنه خاضع إل ادتك ،أن هذا اإلبصا  من ذاتك

 -انه وتعاىلسبح-. ولكن اهلل .. وأنت متيش بقدميك.يبير فتوحتان والله عينان م

. أنت لك يدان تتحر  وتفعل هبام ما .أوجد من له قدمان وال يستطيع أن يميش

أنت تستطيعان احلرك .. و أوجد من له يدان وال -سبحانه وتعاىل-. ولكن اهلل .تشاء

ن له قد أوجد م -وتعاىلسبحانه -. ولكن اهلل .تتحدث بلسانك وتسمع بأذنيك

يسمع.. كل هذه أمثل  قليل  وضعها  له أذنان وال . ومن.لسان وال يقد  عىل الكالم

 .. وأن األمر كله هلل.أنه ليس لنا ذاتي إىل  اهلل يف الكون.. ليلفتنا

فإذا كنا نبير بأعيننا فنحن نبير بقد ة اهلل التي أعطت العني قوة اإلبصا .. ونمشى 

التي أعطت القدمني قوة احلرك .. ونسمع ونتكلم بقد ة اهلل التي أعطت بقد ة اهلل 

اللسان قد ة الكالم واألذن خاصي  السمع.. ولو كان هذا بذاتي  منا.. ما استطاع 

 .أحد أن يسلبنا النظر أو السمع أو احلرك  أو الكالم
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اإلنسان مسخر له بإذن اهلل جسد

تم ت نا الدليل عىل أنه حتى حركاتنا االختيا ي  الأقام ل -سبحانه وتعاىل-بل إن اهلل 

، وكم عضل . كم عضل  تنقبض.تقوم من مكانك . مثال إذا أ دت أن.إال بقد ته

تنبسط، حتى تتمكن من القيام؟.. ولكن نقوم من أماكننا ونحن ال ند ي أي 

. بمجرد أن خيطر عىل بالنا لنقوم هذه العضل .يتحر  العضالت تتحر  وأهيا ال

ضالت . العملي  التي تتم يف ع.تنبسط، وهذه تنقبض بقد ة اهلل، وليس بإ ادتنا

 . وكذلك يف.نقوم. ليس لنا يف حركتها إ ادة إال أننا أ دنا أن .اجلسم ساع  القيام

 .كل حرك  تقوم هباامليش واجلرى و

 ي. اهلل هو الذ.-سبحانه وتعاىل-إذن حركات اجلسد كلها خاضع  لنا بإ ادة اهلل 

. .أخضعها ملا نريد وجعلها تفعل ما نشاء.. وهي ال تفعله، ونحن عىل علم بذلك

ت فيتم كل . فتنقبض وتنبسط العضال.بل تفعله بشفرة إهلي  وضعها اهلل يف أجسادنا

 .شیء ونحن الند ی

. نقول له لو كنت مسيطرا .ثم يقول اإلنسان أنا مسيطر عىل جسدى أفعل ما أشاء

هو . ولذلك ف.ري فيه.. ولكن هذا اجلسد مسخر لك بقد ة اهللحقيق  لعلمت ما جي

 .؟.يفعل لك ما تريد دون أن تد ي، أو حتس كيف يتم هذا الفعل



  األدلة املادية على وجود اهلل
.3

والبكاء من اهلل الضحك

الكريم  كتابه . يأيت احلق يف.-سبحانه وتعاىل-بل أكثر من ذلك حتديا من اهلل 

.من سو ة النجم( 43)اآلي   چمح  جخ  حخ  مخچ :ويقول

ن هذه اآلي  فيها إعجاز م . ولكن.أكثرنا يمر عىل هذه اآلي  الكريم  وال يلتفت إليها

چمح  جخ  حخ  مخچ :. قوله تعالی.-سبحانه وتعاىل-اهلل 

يع يكون جلم -سبحانه وتعاىل-. وكونه من اهلل .معناه أن الضحك والبكاء من اهلل

الدنيا  إىل . فإذا نظرت.اخللق مجيعا ذلك هو عدل اهلل ي. فاهلل حني يعطى يعط.خلقه

كلها جتد أن الضحك والبكاء موحدان بني البرش مجيعا عىل اختالف لغاهتم 

. فال توجد ضحك  إنجليزي  وضحك  أمريكي  وضحك  إفريقي .. بل .وجنسياهتم

نام هو .. وإيوجد بكاء أسيوي أو بكاء اسرتايل هي ضحك  واحدة للبرش مجيعا.. وال

. وهي إذا اصطنعت .والبكاء موحدة بني البرش مجيعا بكاء واحد.. فلغ  الضحك

أو  . ولذلك إذا اصطنع أحدنا البكاء.جاءت طبيعي  تكون موحدة . وإذا.ختتلف

اصطنع الضحك فإنك تستطيع أن متيزه بسهول  عن ذلك االنفعال الطبيعي الذي 

 .يأيت من اهلل

ل ريكا يضحك أهمأومن العجيب أنك ترى مثال الفيلم الكوميدي الذي صنع يف 

هل أسرتاليا.. بل إن هنا  من أعطاهم أأو وبا.. والذي صنع يف آسيا مثال يضحك 

 ا . ولعل هن.يضحكون شعوب الدنيا كلهافحا  النا  إضاهلل موهب  القد ة عىل 

العامل  الم عاطفي  تبكيأف. وهنا  .عاملي  يف فن الكوميديا تضحك العامل كله اجومً ن
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زل . وهكذا تن.بأي لغ  أبكى النا  هتمثال إذا قدم« لكاميلياغادة ا»لم . ففي.كله

تفيض العيون بالدموع.. وأحيانا يريد اهلل أن يروح عن  أحيانا الرمحات من اهلل

 .تتعاىل الضحكاتف النفو 

يضحك اآلخر.. وإن  . إن هنا  ما يضحك واحدا وال.ولكن قد يقول بعض النا 

 حجر الدموع يف العيون فال يبكي إنسان آخر يفهنا  مشهدا يبكي إنسانا يف حني تت

 چمح  جخ  حخ  مخچ :. فقوله تعالی.نت مل تفهم اآلي أ. نقول .نفس املوقف

. ولكن معناه أن اإلنسان .اعً م يليس معناه بالرضو ة أن النا  تضحك معا وتبك

.. ولكن شعو  صادق وبال اصطناعبنفسه  يال يستطيع أن يضحك نفسه، وال أن يبك

. فليس لكل واحد منا .. ولذلك استخدمت فيه اإل ادة البرشي .اهلل ذلك من

. بل نحن نضحك مجيعا بلغ  واحدة وليس لكل واحد منا بكاء يميزه، .هزيمت ضحك 

منا قاد ا عىل أن يضحك ضحك   بل نحن نبكي مجيعا بلغ  واحدة، وليس أي واحد

ان أن ال يستطيع إنس. و.. كأن يقول: إنني سأضحك اآلن فيضحك.طبيعي  بإ ادته

أنا سأبكي اآلن فيبكي.. إال أن يصطنع الضحك أو  :يبكی بكاء طبيعيا كأن يقول

. .ولكن يأيت الضحك والبكاء من اهلل حني يكون طبيعيا البكاء بشكل غري طبيعي

ك . فإذا كنت ال تستطيع أن تضح.وألنه يأيت من اهلل فهو موحد بني البرش مجيعا

؟لقك. وملاذا ال تسلم خلا.فكيف تدعي أنك سيد نفسك.. نفسك نفسك أو تبكی
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اإلنسان حبكمة قدرة خالقه عمل

. .. فآمن باهلل الذي هو يملك كل خيوطك.إذا كان هذا هو الشأن يف اجلسد البرشي

به.. فاخش عقابه.. وإذا كنت ال تؤمن باآلخرة  فإذا كنت ال تؤمن بجنته وال تريد ثوا

و الذي يملك كل خيوط حياتك ويستطيع أن يفعل بك . فه.فاخش عقابه يف الدنيا

 .ما يشاء

له لفتات أخرى.. يلفتنا لقد ته وعظمته ووجوده  إذا  -سبحانه وتعاىل-عىل أن اهلل 

باملرض  قد  اهلل .. فإذا جاء كنت تتأبى عىل اإليامن باهلل وتقول أنا سيد نفيس

 ،باملوت فامنعه عن نفسك، وقل لن أمرض.. وإذا جاء  قد  اهلل فامنعه عن نفسك

. وإذا جاء  قد  اهلل يف مكروه كأن تصاب يف حادث  أو أن تسقط .أموت وقل لن

 .من مكان فتتهشم عظامك فقل لن أسقط

ألن  ... وتقول سأفعل وال أفعل.هذا هو قهر القد ة الذي ال تستطيع أن تقف أمامه

. فقد  اهلل .ا  التي تقع عليكاهلل مل يعطك االختيا  يف أن تفعل أو ال تفعل يف األقد

 ففي ۔۔. وأنت خاضع لقد  اهلل سواء  ضيت أو مل ترض .إ ادتك عليك ينفذ  غم

 .الكون أحداث تقع ال متلك فيها اختيا ا

. .إن اإلنسان القوى يستطيع أن يصنع قد ه :ويقول ،بعض النا  جيادل يف هذا

:ق سبحانه وتعالینقول إن القرآن الكريم قد  د عىل هؤالء يف قول احل
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ڎ  ڈ      ڈ        ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ

(من سو ة آل عمران 20اآلي  ) چڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ 

أي  چک  ک  ک  گچ  :-سبحانه وتعاىل-قول احلق إىل  والبد أن نلتفت

نتزع بإ ادته.. بل البد أن ي املنصب واجلاهأنه ال يوجد إنسان يتخىل عن امللك أو عن 

. لتنزع امللك من أوئلك الذين .. ولذلك تأيت الثو ات واالنقالبات.منه انتزاعا

. وأهنم قاد ون عىل أن يفعلوا ما يشاءون بمجرد كلم  أو .اعتقدوا أهنم ملكوا الدنيا

 . فنجد.عنهملينزع منهم هذا  غام  -سبحانه وتعاىل-أمر أو إشا ة.. فيأيت اهلل 

. عاجزا عن أن حيمي نفسه.. هيرب من .الواحد منهم الذي كان حيتمی به النا 

آخر.. وجتده وهو املعتز بالدنيا يتمنى لو أخذ النا  كل ما يملك، وأبقوا إىل  مكان

 .حياته عىل

أنه ال أحد يأخذ امللك أو املركز العايل إىل  -جل جالله-إن هذا حيدث ليلفتنا احلق 

جيرهيا اهلل عىل خلقه.. فإذا أتى أمر اهلل نزع منه  . وإنام هي أقدا .ته وختطيطهبإ اد

. واليوجد إنسان يف .. ولو كان األمر بذاته ملا استطاع أحد أن ينزعه منه.كل يشء

. فإذا كانت هذه هي احلقيق .هذا الكون يستطيع أن يدعي أنه يف منع  من قد  اهلل

نسان حتكمه قد ة خالقه.. وأنه ال يستطيع لنفسه نفعا فهي الدليل املادي عىل أن اإل

 .شاء اهلل وال رضا إال ما
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إنني  :ولض النا  يق. جتد بع.فعل اإلنسان وعمله الدنيويإىل  فإذا انتقلنا بعد ذلك

. نقول له إنك أعجز من أن تفعل إال أن يشاء .. وسأقوم بتنفيذ كذا.كذاسأفعل كذا و

ىل إ فاعل، وحمتاجإىل  . وحمتاج.مكانإىل  . وحمتاج.زمانإىل  . فالفعل حمتاج.اهلل

حتى  الفاعل فأنت ال متلكإىل  . فإذا جةنا.مفعول به. وأنت ال متلك شيةا من هذا كله

ى ولو . حت.. وال تضمن أن يمتد بك العمر ثاني  واحدة.اللحظ  التي تعيش فيها

ثم  ،يشكو من يشء. أال يوجد من ال .كانت كل الشواهد الصحي  تدل عىل ذلك

هببوط  . أو أصيب.. أو سكت  قلبي .. ويقال جاءته جلط  يف املخ.يسقط فجأة ميتا

 .حاد يف الدو ة الدموي 

انتهى.. مصداقا لقوله  . ولكن السبب احلقيقي هو أن األجل قد.هذه كلها أسباب

 (من سو ة األعراف 34من اآلي  ) چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہچ :تعالی

 .العمر ن صد  األمر من املسبب وهو اهلل جل جالله انتهىإذن ساع  أ



2. األدلة املادية على وجود اهلل

ال ميلك حىت اللحظة اليت يعيش فيها اإلنسان

اء . وأكرب أطب.ومن العجيب أنك ترى أكرب أطباء القلب يموتون بأمراض القلب

. وبقيت .. فإذا ملكت اللحظ  التي تعيش فيها.املخ تنتهي حياهتم بمرض يف املخ

الفعل، فإنك قد تصاب بمرض يقعد  عن احلرك ، فال تستطيع حتى ساع  إمتام 

 .. هذا بالنسب  للفاعل.إمتام الفعل

 . ولذلك فإنه قد يأيت.ككلمي ذيولكنه هو ال ،نمزفأنت ال متلك الزمن نا للةفإذا ج

يموت  . أو.. كأن يصاب ابنك يف حادث مثال.زمن التنفيذ فتفاجأ بحدث يمنعك

ك . أو يقبض علي.سفر عاجل ملهم  رضو ي إىل  اضطرا ا. أو تضطر .أحد أقربائك

. إذن فأنت ال متلك الزمن وال تستطيع أن تقول إنني يف ساع  .يف جريم  أو يف اهتام

 .كذا سأفعل كذا

املكان قد  . فتأيت لتجد أن.فإذا جةنا للمكان فقد ختتا  مكانا لتبني فيه عام ة مثال

قد ظهر له و ث  مل تكن تعرفهم فأوقفوا العمل  استولت عليه الدول  ملنفع  عام  أو

. أو أن األ ض حتتها مياه جوفي  جتعلها غري صاحل  .أو أن تقر  أن يقام وسطه طريق

 .للبناء

د عامال . وقد ال جت.وإذا جةنا للمفعول به فقد يرفض الذي تطلب منه العمل القيام به

وظف . وقد ال حيرض امل.فقت معه. وقد ال يأيت املقاول الذي ات.ليقوموا بالتنفيذ

الذي سيعطيك الرخص  لتبدأ العمل. إذن فأنت ال متلك شيةا من عنارص الفعل 
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. أن تتأدب وتعطي اليشء ألهله، .-سبحانه وتعاىل-ولذلك طلب منك اهلل  .كلها

  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ںچ -سبحانه وتعاىل-. فقال .الفاعل احلقيقيإىل  وتنسبه

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  *ں  ڻ  

.(من سو ة الكهف 24و  ۹۰)اآليتان  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

 .وال تتجاوزها أي إذا أنسا  الشيطان أن القوة اهلل مجيعا فتذكر هذه احلقيق 

. .م. تلك هي معجزة القرآن الكري.معجزة أخرى يف النفس البرشي إىل  نأيت بعد ذلك

ا نتحدث هنا عن اإلعجاز القرآي يف النفس . ولكنن.والقرآن فيه إعجاز كثري

مل ينل  . فاملتعلم طاقته العقلي  أكرب ممن.. كل إنسان منا له طاق  وقد ة عقلي .البرشي 

. وهؤالء مجيعا ال يمكن أن جيتمعوا عقال ليشهدوا شيةا .حظا من العلم أو من األمي

. فإذا كانت مثال .. وكل واحدا منهم ينسجم مع هذا اليشء نفس االنسجام.اواحدً 

هنا  حمارضة يف فرع من العلوم فال يستطيع أن ينسجم معها إال ذلك الذي يفهم يف 

 االنسجام. أما إذا دخل إليها عدد من الذين مل يقرأوا عن هذا العلم فإن .هذا الفرع

 القرآنإىل  . ولكنك إذا جةت.. ذلك حيدث يف كل فرع من فروع الدنيا.يضيع

 جتمعها . ال.اهلل، جتد أن كل النفو  البرشي  املؤمن  تنسجم معه الكريم، وهو كالم

د جتد املسجإىل  . فتدخل.. وإنام الذي جيمعها هو  ابط  اإليامن. ابط  علم أو ثقاف 

لقرآن اإىل  ا مجيعا يستمعونعً فيه املتعلم ونصف املتعلم والعامل وقد جلسوا م

اهتم . وترتاح ملك.هتتز نفوسهم له. . مع القرآنني. وجتدهم مجيعا منسجم.الكريم
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. جتده .معنى ألفاظ القرآن الكريم . ال فرق بينهم حتى ذلك الذي ال يعرف.إليه

 . فيقف اجلميع يف.. وتقام الصالة.يستمع وهو منسجم وهيتز من داخله جالًسا

. .امن. ولكن جتمعهم  ابط  اإلي.. ختتفي الفوا ق الدنيوي  بينهم.انسجام و اء اإلمام

. ألن ملكاهتم التي خلقها اهلل فيهم منسجم  ومتفق  مع .يصلون مجيعا بانسجامف

 .وال ترى إال مساواة إيامني  . فال تلحظ فرقا.كالم اهلل

من معجزة القرآن إنه من العجيب أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد يف العامل 

نوات عمره سبع س . فتجد الطفل الصغري.الذي يمكن أن حيفظه اإلنسان بدون فهم

. أيمكن هلذا الطفل الصغري غري .. ومع هذا حيفظ القرآن كله.و بام أقل من ذلك

يف  ي. ولكن اإليامن الفطر.. بالطبع ال.املكلف أن يستوعب معاي القرآن الكريم؟

. ألن هذا اإليامن من اخلالق، وهو .داخله جيعله حيفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه

سجم . ولذلك تن.-سبحانه وتعاىل-. والقرآن هو كالم اهلل .-ىلسبحانه وتعا-اهلل 

. أليس هذا إعجازا نقف عنده .النفس البرشي  وهي يف أوىل مراحلها مع كالم خالقها

 .. وأنه هو اخلالق وهو املوجد.-سبحانه وتعاىلاهلل إىل  ليلفتنا

(1).»ينصرانه يهودانه أو اإلنسان يولد على الفطرة مسلما، وأهله إن»:ملسو هيلع هللا ىلصفإذا قال  سول اهلل 
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فطرة اإلنسان مع كالم  قلنا صدقت يا  سول اهلل، وأكرب دليل عىل ذلك هو انسجام

 .اهلل

أنه سيأيت . و.وه لريينا أن اإلنسان هو -سبحانه وتعاىل-يأيت اهلل  ،بل وأكثر من ذلك

مكن ي . ويتساءل الذين ال يؤمنون كيف.. دون أن خيتلط أحد مع أحد.به يوم القيام 

 أن يأيت اإلنسان بنفسه يوم القيام  دون أن خيتلط أحد مع أحد؟

. ولن ندخل . مح  بعقولنا قد أعطانا الدليل يف الدنيا -سبحانه وتعاىل-نقول أن اهلل 

 . ولكننا نأخذ الدليل املادي وحده فالبرش.يف تكوين اإلنسان، وال يف أشياء غيبي 

. ولكن كل واحد منهم مميز عن .  واحدة. كلهم خملوقون عىل هية.وهم باليني

 . واالبن يعرف أباه وأمه بني ماليني.. فاألب يعرف ابنه بني ماليني البرش.اآلخر

. بمجرد اللمح  تستطيع أن خترج ابنك أو أبا  أو .الرجال والنساء بمجرد النظرة

أنت ال . ف.. هذا متييز لإلنسان ال يشرت  فيه بقي  اخللق.أمك من بني النا  مجيعا

 .مجال أو أي خملوق آخر إال اإلنسا. أو مجال و.تستطيع أن متيز بقرة وبقرة

. .ولذلك فإن  عاة الغنم يرقموهنا أو يضعون عليها عالمات مميزة حتى يعرفوها

ولكنهم ال يضعون عىل أوالدهم عالمات حتى يميزوهم عن غريهم من ماليني 

الصغا 
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يف اخللق اإلعجاز

غم . ال تتشابه بصم  إهبام إنسان مع إنسان آخر  .ببصم  اإلصبع ًزا يوجتد اإلنسان مم

. ولكن لكل منا بصم   ائح  ال تتشابه مع .. ليس هذا فقط.وجود باليني البرش

 لكه. ولكن كلب الرشط  املد ب هو الذي أعطاه اهلل مُ .إنسان آخر ونحن ال ند كها

 .ن بني العرشات بل املةاتفيخرج هذا اإلنسان م ،متييزها فيشم  ائح  األثر

دم . بل إنه مع تق.وكلام أعيدت التجرب  قام كلب الرشط  بإخراج نفس الشخص

. وبصم  فك خاص  .العلم وجد أنه لكل إنسان بصم  صوت متيزه عن اآلخر

ال يشرت   أنه ميز كال منا بميزاتإىل  -سبحانه وتعاىل-. كل هذا ليلفتنا احلق .بأسنانه

 .تى يأيت به يوم البعث هو هو نفسه. ح.فيها مع أحد

. فتجد األب .وضع فينا العدل بالنسب  ألبنائنا  غام عنا -سبحانه وتعاىل-بل إن اهلل 

 . ألن االبن الصغري مهام امتد العمر باألب.؟. ملاذا.حيب أصغر أبنائه أكثر من الكبا 

وضه عن كرب ليعا أن. ولذلك أعطاه حنا.سيقيض يف  عاي  أبيه سنوات أقل من الكبا 

نهم . فم.. حتى يكون خري األب وعطفه قد وزعا عىل أبنائه بالعدل.هذه السنوات

 .. ومنهم من أخذ سنوات أقل وعطفا أكثر.من أخذ عطفا أقل وسنوات أكثر

:ريم اآلي  الك بيان بعض الفيوضات التي شملتهاإىل  إىل هنا نكون قد وصلنا

چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ چ  
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. .وح الدليل املادي من النفس البرشي  بأهنا تعرف اهلل بالفطرةوالتي أعطتنا بوض

چڤ  ڤ  ڦ    چ  :لقوله تعالی . مصداقا.وتعرف اخلري والرش بالفطرة

من سو ة الشمس(. وأن هذه النفس بالدليل املادي ال متلك لذاهتا نفعا وال  2)اآلي  

. ومنسجم  مع كالم .لقها. وإهنا منسجم  مع اإليامن بفطرة خ.إال ما شاء اهلل ا رًض 

 .اهلل بفطرهتا اإليامني 

كل  . بل يشمل.عىل أن الدليل املادي لوجود اهلل ال يشمل النفس البرشي  وحدها

 .ل. ويف كل يشء دلي.. فكل ما يف الكون ينطق بأنه ال إهل إال اهلل.يشء يف الكون





 الفصل الثالث

 الدليل الغييب 





سيب والغيب املطلقالغيب الن

النفس البشرية على وجود اهلل من خواص الدليل الثالث: الدليل الغييب

من قصة أيب هلب

من حتويل القبلة  

من قصة املنافقني 

من احلرب بني الفرس والروم

عدم إدراك الشيء ال يعين عدم وجوده 

حياة اإلنسان شاهدة عليه 

وما حتت الثرى
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غيب املطلقالغيب النسيب وال

 . ذلك أننا ال.قد يكون عنوان هذا الفصل فيه تناقض ظاهري مع موضوع الكتاب

. ولكننا نتحدث عن األدل  املادي  التي يتحكم فيها العقل .نتحدث هنا عن الغيب

وجود  عىل . ولذلك قد يقال ما دمتم تتحدثون عن الدليل العقيل.وحده ويشهد هبا

ن  ما هو غيب كاملالئك  واجلإىل  . نقول: إننا مل نلجأ.بالغيإىل  . فلامذا جلأتم.اهلل

. ولكننا نأخذ من الدليل .غري ذلك مما يغيب عن عقولناإىل  والنا ، وحياة الربزخ

. .. وأننا إن مل ند كه بعقولنا وأبصا نا.املادي ما يؤكد لنا أن الغيب قائم وموجود

. ذلك أن وجود اليشء .ةفليس معنى ذلك أنه غري موجود يؤدى مهمته يف احليا

. ومع ذلك .. فقد يوجد اليشء وأنت ال تد كه.خمتلف متاما عن إد ا  هذا الوجود

نفح  من  مح  اهلل جتعلنا ند   بعقولنا أن ما  . ثم تأيت.فهو يؤدى مهمته يف احلياة

 .حسبنا أنه ليس موجودا إنام هو موجود وقائم ويؤدى مهمته

يبا . غيبا نسبيا وغ.نعرف أن هنا  نوعني من الغيب وقبل أن نبدأ احلديث البد أن

. .ه البرش. بل يمكن أن يعرف.. الغيب النسبي ال يعترب غيبا يف علم اهلل وحده.مطلقا

 .والغيب املطلق ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعالی

. هب أن  ئيس .. هو ما ال تعلمه أنت ولكن يعلمه غري .ما هو الغيب النسبي؟إذا 

. ولكن هذا االختيا  مل يبلغ .اختا  أحد النا  ليتوىل منصب الوزا ة دول  ما

 إىل . ولكنه معلوم لرئيس الدول  ومكتبه.. إذن فهو غيب عن صاحبه.صاحبه
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ا . ولنفرض أن ال.آخره ق  ال الرس . أنت حني اكتشفت.رسق من بيتك شيةا لصًّ

عرف نفسه . ولكن الذي رسق ي.. وال أين املرسوقات.تعرف من الذي رسق

 .. إلخ.ويعرف أين أخفى املرسوقات

يب قد . هذا الغ.. أي بالنسب  لك ولكنه معلوم بالنسب  لغري .يإذن هذا غيب نسب

 .. ولكن الغيب املطلق ال يعرفه أحد.يعرفه بعض النا 

. وأعطانا .اهلل سبحانه وتعالی كشف لنا أنه يعلم الغيب النسبي والغيب املطلق

تى نعرف أن ما سيقع يف هذا الكون موجود عند اهلل، ومعلوم و الدليل عىل ذلك ح

يتني كريمتني آإىل  كن. ولذلك فإننا البد أن نلتفت الدنيا بكلم إىل  ، بحيث خيرجمعد  

ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    چ  :قوله تعاىل يف القرآن الكريم.. اآلي  األوىل

 (.من سو ة يس 22)اآلي    چۆئ

. .حني يريد أن يظهر لنا شيةا يام   مهمته يف احلياة -سبحانه وتعاىل-اهلل أي أن 

ون اهلل كإىل  -سبحانه وتعاىل-. فيخرج بكلم  كن من علم اهلل .فإنام يقول له كن

سبحانه -ق ومادام احل (يقول له) :قوله تعاىلإىل  . يف هذه اآلي  البد أن نلتفت.فنعرفه

. وإال ملا قال اهلل .ذلك أن هذا اليشء موجودفمعنى  چۋ  ۋچ  :يقول -وتعاىل

 ... ألن اخلطاب هنا ليشء موجود فعالچۋ  ۋچ 
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سبحانه -كل أحداث الدنيا واآلخرة موجودة يف علم اهلل فكل أحداث الكون و إذن

. ولذلك فإن يوم البعث مثال .علم النا إىل  خرجت (كن) :. فإذا قال هلا.-وتعاىل

. .. واجلن  موجودة، والنا  أيضا موجودة.ثه يف علم اهللموجود بكل تفاصيله وأحدا

تغلق و ،تفتح فيه أبواب اجلنة ،هذا رمضان قد جاء» فلذلك إذا قيل يف احلديث الرشيف:

 .(1) »فيه أبواب النار. وتغل فيه الشياطني

. ألن .قد يتساءل البعض كيف حيدث هذا واجلن  مل ختلق بعد والنا  مل ختلق كذلك

اء وقتهام . فإذا ج.خملوقتان يف علم اهلل بكل ما فيهام . إهنام.. نقول ال.يأت هام ملوقت

 :يف القرآن الكريم -سبحانه وتعاىل-. ويف هذا يلفتنا احلق .أظهرمها اهلل

من ) چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یچ

(.من سو ة األعراف .52اآلي  

 . ولكنه ال يظهرها.-سبحانه وتعاىل-موجودة عند احلق أي أن الساع  بكل أحداثها 

. وهو يظهره متى شاء وكيف .. إذن فكل يشء موجود يف علم اهلل.إال عندما يشاء

 .شاء
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)اآلي  األوىل من سو ة  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  :اآلي  الثاني  قوله تعالی

 (.النحل

قول املايض، ثم يكيف يقول احلق سبحانه وتعالی أتی أي حدث باستخدام الزمن 

 ال تستعجلوه باستخدام الزمن املستقبل... أليس هذا تناقضا؟

نقول إنه ال يوجد أي تناقض ألن هذا األمر الذي تتحدث عنه اآلي  الكريم  أيت يف 

. ألنه ال توجد قوة وال .حادث بال شك . ومادام قد تقر  فإنه.. أي تقر .علم اهلل

  . واهلل سبحانه وتعالی دائم الوجود ال تأخذه سن.قد ة تستطيع أن متنع ما يريده اهلل

. وكل من يف هذا .. دائم القوة والقد ة.. حتى تظن أنه قد يغفل عن يشء.وال نوم

 .الكون يستمد قد ته من اهلل سبحانه وتعالی

( يكون قد حدث ى)أت :. فمتى قال.ولذلك مادام اهلل هو القاد  فوق عباده مجيعا

م دنياكإىل  )فال تستعجلوه( أي ال تستعجلوا ظهو ه وخروجه :. أما قوله.فعال

. وهكذا نرى أنه ال .. أو ال تستعجلوا ظهو ه لكي يصبح مشهودا لديكم.املادي 

.()أيت أمر اهلل فال تستعجلوه :يوجد أي تناقض أو تضا ب يف قوله تعاىل
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يةرالنفس البش خواص الثالث: الدليل الغييب على وجود اهلل من الدليل

احلديث بالدليل من اإلنسان  . ونبدأ.الدليل الغيبي عىل وجود اهللإىل  نأيت بعد ذلك

 . فتلك هي النقاط الثالث التي.أوال، ومن األحداث ثانيا، ومن قضايا الكون ثالثا

. .. وإن كانت هنا  نقاط كثرية ال يتسع املجال هلا.سنتحدث عنها يف هذا الفصل

، والدليل العلمي وغريه من يوالدليل اإلحصائ ،ويألننا سنتناول الدليل الك

ألنه كام  ... ونحن هنا نعطي أمثل  يستطيع النا  أن يقيسوا عليها بعد ذلك.األدل 

 .. ويشهد بالدليل املادي.قلنا كل يشء يف هذا الكون يشهد أنه ال إهل إال اهلل

ل عىل أنه أعطانا الدلي -سبحانه وتعاىل-. فإن اهلل .إذا أ دنا أن نبدأ بالنفس البرشي 

ا نبدأ . وإذا أ دنا أن نبدأ بالنفس البرشي  فإنن.يعلم غيب النفس البرشي  وما ختفيه

لقرآن . ولذلك قال اهلل تعاىل يف ا.بأن اهلل يسيطر عىل غيب هذه النفس سيطرة كامل 

 :الكريم

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   چ

.من سو ة القصص( .اآلي  ) چڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄڦڦ  

ي هو . والعقل البرش.-سبحانه وتعاىل-إذن خواطر النفس البرشي  هي يف يد اهلل  

ولكن  ،ويمنع عنه ما يشاء ،يعطيه من اخلواطر ما يشاء -سبحانه وتعاىل-يف يد اهلل 

هو اهلل أن يكون حرا فيه ونعم حر فيام أ اد له  :. نقول.االختيا  حًرا يفاإلنسان خلق 
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. .. ولكنه ليس حرا حري  مطلق   غم أن الكثريين ينكرون هذه احلقيق .املنهج

 . نعم فيام قال له اهلل فيه افعل وال تفعل.فاإلنسان حر

. وهو حر يف أن ينطق شهادة اإليامن أو .هذا نطاق احلري  األوىل يف تطبيق املنهج ..

. وهو حر يف أن يفعل ما وضعه اهلل يف منهجه .باهلل أن ينطق شهادة الكفر والعياذ

 .. ومنهج اهلل يشمل كل نشاطات احلياة.ويف تطبيق هذا املنهج

فاإلسالم ليس جمرد شهادة بأنه ال إهل إال اهلل وأن حممدا  سول اهلل وإقام الصالة 

  كان. تلك هي أ.وإيتاء الزكاة وصوم  مضان وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال

 .. األ كان التي بني عليها هذا الدين.اإلسالم

 فيام ال خيص املنهج . ولكن العقل البرشى.ولكن اإلسالم أشمل من ذلك بكثري

.خاضع لطالق  قد ة اهلل

)من قصة أىب هلب (

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :نقول اقرأ قول اهلل سبحانه وتعالی :؟قص  أب هلب ماهى

ڱ     *ڳ  ڳ    گ  ڳ  *ک  ک  ک  ک  گ   گ    *ڑ  

.(سو ة املسد) چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  *ڱ  ڱ  



  األدلة املادية على وجود اهلل
59

. وقد .هذه السو ة الكريم  نزلت يف أب هلب عم  سول اهلل صلی اهلل عليه وسلم

. نزلت هذه السو ة وأبو هلب .. حما با لدين اهلل و سوله.كان كافرا  فض اإليامن

. .هداهم اهلل فأسلموا  . ثم.. وكثري من صناديد قريش وزعامء مك  كانوا كفا ا.كافر

 . وكان من املمكن.مثل أب سفيان وخالد بن الوليد وعكرم  بن أب جهل وغريهم

. ولو حدث ذلك الهندمت قضي .أن يكون أبو هلب من هؤالء وأن هيتدی لإلسالم

بد ال . ولكن هنا  شيةا آخر.. ألن القرآن قال إن أبا هلب سيموت كافرا .اإليامن كلها

. .. وهو أن هذا إنباء يفيد بأن أبا هلب سيموت كافرا جاء يف أمر اختيا ی.أن نتنبه إليه

 .أي خيضع ظاهريا إل ادة أب هلب

. أو دعا .مكان يتجمع فيه أهل مك إىل  ماذا كان يمكن أن حيدث لو أن أبا هلب ذهب

. وقال هلم لقد قال عنی حممد يف قرآن ادعى أنه ينزل من .اجتامعإىل  زعامء مك 

ولكني أقول أمامكم أشهد أن ال إهل إال  ،. إنني سأموت كافرا وسأدخل النا .ءالسام

. وأن حممدا ال .. لتعلموا أن هذا الكالم غري صادق.اهلل وأشهد أن حممدا  سول اهلل

؟! ..يوحى إليه بشیء

. لو نطق أبو هلب بالشهادتني  ياء أو نفاقا ليهدم قضي .ماذا كان يمكن أن حيدث

كن حتى هذا التيرف الذي كان يمكن أن خيدم قضي  الكفر التي كان . ول.الدين

. أليس .. حتى هذا الكالم مل خيطر عىل عقل أب هلب ومل يقله.أبو هلب أكرب أقطاهبا

 . أيوجد حتد أكرب من أن يعطى اهلل أكرب.هذا دليال عىل أن ما يريده اهلل البد أن حيدث
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. أليس .ذا الدين. ثم ال يستطيع أن يستخدمهاأعداء اإلسالم القضي  التي هيدم هبا ه

وجد . وهل ي.البد أن ينفذ مهام بدا غري ذلكيال عىل أن ما يقيض به اهلل غيب  هذا دل

 .دليل أكرب من ذلك عىل أن الغيب عند اهلل البد أن يقع
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حتويل القبلة من

:يقول نزل القرآن ..الكعب  املرشف إىل  عندما حتولت القبل  من بيت املقد 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  چ

 (.من سو ة البقرة 54۹)من اآلي    چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  

. ولو أنه حدث .واستخدام حرف السني هنا دليل عىل أن األمر مل حيدث بعد

  ٻچ تعاىل . ولكن قوله.اءهقال الســــــــــف -ســـــــــبحانه وتعاىل-لقال اهلل 

. واآليــ  نزلــت يف غري .ذلــك ســــــــــيحــدث مســــــــــتقبالدليــل عىل أن  چٻ  

. ولو أهنم فكروا قليال لســــــــــكتوا ومل .املؤمنني وتليــت عليهم قبــل أن يقولوا 

:سيتساءلون عن قول اهلل .. وحينةذ كان النا .يقولوا شيةا

ويقولون مل يأت هؤالء الذين وصفهم اهلل بالسفهاء  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ

. و غم أن .كنهم  غم أهنم يريدون هدم الدين. ول.ويقولوا ما والهم عن قبلتهم(

الدليل املادي هلدم قضي  اإليامن وضع يف أيدهيم إال أنه مل خيطر عىل باهلم أن يمتنعوا 

. لنعلم أن أمر اهلل وغيب اهلل البد أن ينفذا مهام كانت .. بل جاءوا وقالوا .عن القول

 .هنا  إ ادة  برشي 
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قصة املنافقني من

:-سبحانه وتعاىل- أعطانا الدليل املادي عىل صدق قوله -وتعاىل سبحانه-احلق 

من سو ة البقرة(  222من اآلي  ) چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳچ 

. .؟. ويقولون أين الدليل العقيل عىل ذلك.فالذين ال يؤمنون ال يصدقون هذا الكالم

كريم لقرآن الأنزل يف ا -سبحانه وتعاىل-. فاهلل .نقول إن الدليل العقلی موجود

 :. اقرأ قول احلق سبحانه وتعالی.الدليل عىل أنه يعلم ما يف النفس وما يدو  فيها

ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     چ 

هذه اآلي  الكريم  قد  (اآلي  األوىل من سو ة املنافقون) چڻ  ڻ

. ماذا قال .ليعلنوا إسالمهم  سول اهللإىل  نزلت عندما جاء عدد من املنافقني

وهذه(۲ :املنافقون) "نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ " :ملسو هيلع هللا ىلص  . قالوا لرسول اهلل.؟املنافقون

هادة . إذن ش.يقول واهلل يعلم إنك لرسوله -سبحانه وتعاىل-. ألن اهلل .شهادة حق

ڱ   چ :ل. ولكن اهلل سبحانه يقو.-سبحانه وتعاىل-املنافقني وافقت علم اهلل 

.چں  ں     ڻ  ڻ

؟.. نقول -سبحانه وتعاىل-كيف يكون املنافقون كاذبني وهم قد شهدوا بام قاله اهلل  

. أن ما تقوله ألسن  هؤالء املنافقني ال يوافق ما يف .إن اهلل أ اد أن يعلم  سوله

. ولكن .بالرسال  -والسالم ةعليه الصال–. فهم شهدوا لرسول اهلل .قلوهبم
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ا يف . وهكذا أعلن م.. أما قلوهبم فهي منكرة هلذه الرسال  مكذب  هبا.فقط بألسنتهم

. والقرآن .ا أن يكذبوا ما أعلنه اهللو. ومل جيرؤ.صدو  املنافقني وما خيفونه عن النا 

الكريم فيه آيات كثرية تعطينا الدليل املادي عىل أن اهلل يعلم ما خيفيه اإلنسان يف 

:- سبحانه وتعاىل - ذلك يقول احلق . ويف.صد ه ولو مل ينطق به

.(من سو ة طه .)من اآلي   چں  ں  ڻ        ڻ  چ 

و أخفى . وما ه.. والرس دائام يكون بني اثنني.غريهإىل  والرس هو ما يرس به اإلنسان

. .. أي ما ال ينطق به اإلنسان ألحد بل يبقى يف صد ه ال يعلمه أحد غريه.من الرس

 :يأيت ليفضح الكافرين واملنافقني فيقول -ىلسبحانه وتعا-اهلل 

 .(من سو ة املجادل  2)من اآلي   چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

فقط ومل تنطق به  . ولكن قالوه يف أنفسهم.إذن هم مل يقولوا هذا الكالم ألحد

 .. وال حتركت به شفاههم.ألسنتهم

. ولو أن هذا كان .بوهيكذ ولكن اهلل فضحهم وأنبأ بام يف صدو هم ومل يستطيعوا أن

 -سبحانه وتعاىل-. ولكنهم هبتوا بعلم اهلل .غري صحيح لقالوا مل نقل شيةا يف أنفسنا

 .فلم يستطيعوا الرد عليه ولو بالكذب
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في يف الصدو  وما خت يعلم ما -سبحانه وتعاىل-وهكذا يظهر بالدليل املادي أن اهلل 

. فعلم .نسان أن خيفيه عن الدنيا كلهاوأن اهلل عليم بام حيرص اإل ،األنفس وال تعلنه

 .. وما حتاول أن تكتمه أو تعتقد أن أحدا ال يعلمه.غيب النفس البرشي إىل  اهلل يمتد
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من احلرب بني الفرس والروم

وأن ما  ... عىل أنه هو عامل الغيب.آخر يثم يأيت احلق سبحانه وتعالی بدليل ماد 

. ويعطينا .ال تستطيع أن تغري قد ا من أقدا  اهلل . وأن الدنيا كلها.يقوله حادث ونافذ

ے    ھ  *ھ  چ الدليل املادي عىل ذلك يف سو ة الروم فيقول تبا   وتعالی

ۆ                 ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      *ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ    *

من سو ة  4-5)اآليات من   چۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې

. ولقد نزلت هذه .يمكن أن ينكرها حتى امللحدون وهذه حقيق  تا خيي  الالروم(

 . وكانت الدولتان متثالن أكرب قوة يف.اآلي  عندما قامت احلرب بني الفر  والروم

.. وقامت احلرب بينهام (5). مثل االحتاد السوفيتي وأمريكا اآلن.العامل يف ذلك الوقت

كانوا دول  كافرة . وعندئذ فرح الكفا  ألن الفر  .وهزمت الروم يف هذه احلرب

. أي أهل كتاب وحزن املؤمنون هلزيم .. والروم كانت دول  مسيحي .تعبد النا 

أن  -سبحانه وتعاىل-. وأ اد اهلل .الروم ألن الكفر انتير عىل قوم هم أهل كتاب

. فنزلت اآليات الكريم  تبرش بأن الروم .. ويذهب عنهم احلزن.يطمةن املؤمنني

 . ويف وقتها  اهن املؤمنون الكفا  عىل أن انتصا  الروم.سينتيرون بعد بضع سنني

اهن . الذي  .. وكان من املراهنني سيدنا أبو بكر الصديق  يض اهلل عنه.سيحدث

ذه . وملا مضت ه.بأ بع من اإلبل عىل أن انتصا  الروم سيحدث بعد سبع سنني

م.5552حتى عام كان االحتاد السوفيتي كتل  واحدة (5)
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ك ذل وشق عىل املسلمني، فذكر ،املدة ومل حيدث يشء، فرح املرشكون بذلك

: دون العرش، فقال ألب بكر ؟ما بضع سنني عندكم :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص للرسول  :فقالوا

. فام مضت السنتان حتى انتير الروم عىل .اذهب فزايدهم وازدد سنتني يف األجل

ثم هنى الرسول أبا بكر وهنى الصحاب  عن  .الفر . ففرح املسلمون بذلك

(5)اهب. وقال إن اإلسالم ال يقرها وال يسمح .املراهن 

.. وماذا .؟تسع سنوات من الذي يستطيع أن يتنبأ بنتيج  معرك  حربي  ستحدث بعد

. .كان يمكن أن حيدث لو أن الروم والفر  عقدا صلحا خالل هذه السنوات التسع

. ومن .أو أن الفر  استعدوا استعدادا قويا هلذه احلرب وهزموا الروم مرة أخرى

. بل .حربي  ستحدث بعد هذه الفرتة الطويل الذي يستطيع أن يضمن نتيج  معرك  

. بل إن كل .إن أحدا ال يستطيع أن يتنبأ بنتيج  معرك  حربي  ستحدث بعد حلظات

عندما  . أو حتى.قائد ألي معرك  حربي  يكون واثقا من النير قبل أن تبدأ املعرك 

 .. فلو علم أي قائد ملعرك  حربي  أنه سيهزم ملا دخلها.تبدأ

ليعطينا الدليل املادي عىل أنه يعلم غيب السموات  -سبحانه وتعاىل- يأيت اهلل

. ولكن بني .. فينبةنا بنتيج  معرك  ال بني قوتني حمدودتني.واأل ض علم اليقني

. .. وينبةنا عن نتيج  هذه املعرك  قبل أن تبدأ بتسع سنوات كامل .دولتني عظميني
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. .تأيت األحداث وتقع احلرب. و.وخيربنا من الذي سينتير ومن الذي سينهزم

مكن أن . وماذا كان ي.-سبحانه وتعاىل-وينتير الروم وهيزم الفر  كام أخربنا اهلل 

يوم ىل إ . والقرآن كالم اهلل املتعبد بتالوته.حيدث لو أن الفر  انتيروا عىل الروم

. وكيف كان يمكن أن يقف املصلون يف املساجد ويقرأوا سو ة الروم يف .القيام 

وهكذا نرى مدى  . مع أن نتيج  احلرب قد اختلفت عام جاء يف هذه السو ة.صالةال

. .. قد بني لنا الدليل املادي أنه يعلم الغيب.-سبحانه وتعاىل-اإلعجاز يف أن اهلل 

. وأنه مسيطر عىل أمو  الدنيا .وأن علمه للغيب علم يقني البد أن حيدث وأن يتم

حدوثها بتسع  ال يمكن أن يتنبأ بنتيجتها أحد قبل.. حتى يف تلك األشياء التي .كلها

ساع  حدوثها. أليس هذا دليال  . بل ال يمكن أن يتنبأ بنتيجتها أحد حتى.سنوات

ا . وهو الذي إذ.هو الذي يسري األمر يف كونه -سبحانه وتعاىل-عىل أن اهلل  يًّاماد

    ائچ  :ذا قالإ -سبحانه وتعاىل-. أليس هذا دليال عىل أن اهلل .قال كن فيكون

من سو ة يس(. قول من  23)اآلي   چائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ       ۆئ

عرفنا ذلك بالدليل املادى..  . فإذا.إهل خالق ومسيطر وقاد  عىل كل أحداث كونه

( ونصدق 5 :)النحل  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ :أال نفهم معنى اآلي  الكريم 

 . ب وإهل هذا الكونوحده هو  -سبحانه وتعاىل-يقينا بأن اهلل 
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إدراك الشيء ال يعين عدم وجوده عدم

. وهي أن عدم إد اكنا لوجود .نقط  هام  جداإىل  عىل أننا البد أن ننتقل بعد ذلك

عن  -سبحانه وتعاىل-. فإذا حدثنا اهلل .. ال يعني أن هذا اليشء غري موجود.اليشء

ل . ليس بالدلي.د أن نصدق. فالب.املالئك  وعن اجلن  وعن النا  وعن الشياطني

لدليل يف حتد أعطى ا -سبحانه وتعاىل-. ولكنه .. ألن القائل هو اهلل.اإليامنی فقط

. وأعطاه لنا .املادي لغري املؤمن به عىل أن الغيب موجود وإن مل نكن ند   وجوده

 .من أحداث هذا الكون وما يقع فيه من ماديات

ثيم، تلك املخلو به قات الدقيق  التي هتاجم جسد اإلنسان وتصيفإذا أخذنا مثال اجلرا

ثيم عاشت مع اإلنسان عمره كله.باملرض   . ولكننا يف أول احلياة البرشي.. هذه اجلرا

ىل إ . ثم تقدم العلم وتوصل العلامء.وحتى فرتة قصرية مل نكن نعرف عنها شيةا

. .؟ذا  أينا. فام.امليكرسكوبات اإللكرتوني  التي تكرب حجم اليشء ماليني املرات

. وهلا .. وهلا حياة وهلا تناسل وتكاثر. أينا عجبا ميكروبات هلا شكل وهلا حرك 

. عامل .. وهلا تفاعالت مع كرات الدم.الدمإىل  طريق  لتخرتق جسم اإلنسان وتصل

كونه  . ومع.. ومع ذلك.كبري مل نكن نعرف عنه شيةا بل كان غيبا عنا منذ مائ  سن 

. .. بل كان موجودا يؤدى مهمته يف احلياة.. ال.؟مل يكن موجودا. فهل .كان غيبا عنا

وكان العلامء يف املايض يعتقدون أن املرض معناه أن األ واح الرشيرة قد تلبست 
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. وكانوا يرضبون املرىض أو يكوون أجزاء من أجسادهم حتى خترج .جسد اإلنسان

 .هذه األ واح الرشيرة

ثيم، وهي تتحر  وتتناسلثم تقدم العلم. واستطعنا أن نرى  . . ؤي  العني هذه اجلرا

 أجسادإىل  جتا بنا العلمي  أن ندخل هذه اجلراثيم . بل استطعنا يف.وخترتق وحتا ب

 .د   دو ة حياهتا وكيفي  القضاء عليهالت. .احليوانات

وهكذا أعطانا اهلل الدليل املادي عىل أن ما هو غيب عنا موجود ويؤدى مهمته يف 

 .وأن عدم إد اكنا لوجوده ال يعنی عدم هذا الوجود ..احلياة

. .قطرة املاء الذي نرشبه حتت امليكرسكوب لوجدنا فيها أشياء عجيب إىل  وإذا نظرنا

نذ . ولكننا مل نكن نعرف م.. وهلا كيان وهلا دو  يف احلياة.أشياء فيها حياة وهلا حرك 

. أم أهنا .شهادة بعدم وجودها. فهل كان هذا .فرتة قصرية أن هذه األشياء موجودة

 .. ولكننا ال ند   هذا املوجود.كانت يف احلقيق  موجودة

. وجدناه يشهد أن الوجود يشء وإد ا  الوجود يشء آخر .الكون كلهإىل  فإذا انتقلنا

األقام  إىل  . وأن ما ال ند   وجوده يؤدی مهمته يف الكون فلننظر مثال.متاما

. هل كان أحد يعرف أن ما يقع يف مكان ما يف العامل .زيويالصناعي  واإل سال التليف

 . طبعا مل يكن أحد يعرف.يستطيع العامل كله أن يشهده ويف نفس حلظ  حدوثه؟

 ذلك.
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. ما مكننا من أن نعرف أنه موجود يف .لنا من علمه -سبحانه وتعاىل-ثم كشف اهلل 

 نيا يرى ويشهد ما يقع يفالكون من اخلصائص ما يمكن أن جيعل اإلنسان يف كل الد

ف . كي.. ويرى اإلنسان وهو ينزل عىل القمر وهو يميش فوقه.مكان ما وقت حدوثه

. هل اخرتع غالفا جويا يستطيع أن ينقل .هذا التقدم العلمي؟إىل  توصل اإلنسان

. أو بمواد من خا ج خلق اهلل ليصنع منها .. هل جاء بمواد خا ج األ ض.الصو ؟

ل . وال يستطيع أن يقو.. طبعا ال.؟  التي حققت هذه االتصاالتاألقام  الصناعي

املاديني أن هذه اخلصائص التي استخدمت قد أوجدها اإلنسان  وال حتى أكرب

. ولكن الغالف اجلوي واملواد يف األ ض موجودة منذ خلق اهلل األ ض .وخلقها

 .. ولكن خصائصها كانت غيبا عنا.ومن عليها

هلل لتكشفها لنا وجدنا شيةا عجبا فاستخدمناه فأعطانا ما نحن وعندما جاءت مشية  ا

. .. أيستطيع أحد أن ينكر خصائص الكون وأهنا كانت موجودة.يفيه من تقدم علم

يقول  ! ال يستطيع أي مكابر أن؟قبل أن يعلمنا اهلل كيف نستخدمها وفيم نستخدمها

. فلام أ ادنا اهلل أن نعلمها .. بل كانت موجودة ولكنها غيب عنا.إهنا مل تكن موجودة

 ..  غم أننا مل نكن ند   وجوده.كشفها لنا لنعلم أن ما هو غيب موجود

. نجد أننا كلام استطعنا أن نصنع ميكرسكوبا أضخم .ما يف السمواتإىل  فإذا نظرنا

. هل كانت .. استطعنا أن نكشف أجراما ساموي  جديدة ونراها ألول مرة.وأقوى

ي مل نكن نعرف عنها شيةا غري موجودة؟.. أو مل تكن تؤدى مهمتها هذه األجرام الت
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نه سبحا-. ولكن اهلل .. كانت موجودة وكانت تؤدى مهمتها يف الكون.يف الكون؟

جاء األجل كشف لنا هذا الوجود  . فلام.أجل حددهإىل  أخفى وجودها عنا -وتعاىل

 الكون ولو مل ند   فعرفناه حتى نعلم أن ما هو غيب عنا موجود يؤدى مهمته يف

 .وجوده
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 حياة اإلنسان شاهدة عليه

. أ اد أن تكون احلياة اإلنساني  كلها شاهدة عىل أن .-سبحانه وتعاىل-بل إن اهلل  

 :. ونقول.. أ ادنا أن نكون شهداء عىل أنفسنا حتى ال نأيت يوم القيام .الغيب موجود

 . يا.ت عقولنا. فضل  .عنا موجود يا  ب مل تعطنا الدليل العقيل عىل أن ما هو غيب

 .. ولذلك جاءت حياة البرش كلها شاهدة عىل ذلك. ب لو أعطيتنا الدليل لكنا آمنا

أعطى اإلنسان وحده القد ة عىل أن يرث احلضا ة ويضيف  -سبحانه وتعاىل-فاهلل 

. ولذلك ترى أن حياة احليوان مثال كام .. يف حني سلب ذلك من كل خملوقاته.عليها

. فلم نسمع عن أن جمموع  من القرود مثال قد عقدت .ي منذ بدء اخلليق  مل تتقدمه

و . وتبنى لنفسها أماكن مكيف  اهلواء تقيها حرا ة اجل.اجتامعا لرتتقي بوسائل حياهتا

ئي  . ومل نسمع أن جمموع  من احليوانات القطبي  قد جلست معا .يف املناطق االستوا

تضو  رد الشتاء القا   الذي يبيدها ويفنيها وجيعلها تلتخرتع وسائل تدفة  تقيها ب

دواء إىل  . ومل نسمع عن جمموع  من احليوانات جلست تتداول للوصول.جوعا

قي يف حياة . بل الر.مبيد احلرشة تنقل هلا األمراضإىل  . أو للوصول.ملرض يفتك هبا

 .احليوان أو النبات الذي يصنعه هو العقل البرشي

ه سبحان-. فالعقل البرشي قد أعطاه اهلل .خمتلف عن ذلك متاماولكن اإلنسان 

ل . فكل جيل يبدأ حياته من حيث انتهى اجلي.ميزة و اث  احلضا ة البرشي  -وتعاىل
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. وقد ة العقل البرشي عىل استيعاب التقدم العلمي ال .. ثم يضيف إليها.الذي قبله

ان غيبا عن اجليل الذي . ولذلك فإن كل جيل من البرش يعرف شيةا ك.حدود هلا

أرسا  ما وضعه يف  له من -سبحانه وتعاىل-. وكل جيل من البرش يتيح اهلل .قبله

. وإذا كان هذا اجليل هو .كونه ومن قوانني هذا الكون ما مل يتح للجيل الذي قبله

. فإن اجليل القادم سيكشف اهلل له من أرسا  هذا الكون ما .جيل الكمبيوتر مثال

كذا ترتقى . وه.جيعل أجهزة الكمبيوتر احلالي  شيةا من خملفات املايضيعطيه علام 

 ..احلضا ات

. ألن إضافات .وكلام تقدم الزمن كانت رسع  ا تقاء احلضا ات البرشي  أكرب

. وكل إضاف  تفتح الطريق أمام إضاف  أكربملاذا .مستمرة حتدث هلذه احلضا ات

. .اإلنساي . هذه القد ة عىل الرقّى .البرشي  وحدها -سبحانه وتعاىل-أعطى اهلل 

عا أن . لنعرف مجي.ينا االختيا  يف أن نؤمن أو ال نؤمنعطِ لنعرف مجيعا ونحن الذين أُ 

. ونحس يف حياتنا كل .اجلمود الفعيل يف أن ما هو غيب عنا غري موجود هو خراف 

نا أعين . وترى املعجزة حتدث أمام.امً . بأن هنا  غيبا عنا يصبح واقعا معلو.يوم

 ر ونفكر قليال، فنعلم أن اهللنتدبأن . علنا .ونشهدها برؤي  اليقني ،مرات ومرات

. قد أعطانا الدليل املادي عىل أن ما هو غيب عنا .سبحانه وتعالی بحكمته و محته

 .موجود
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ل . وبأن قد اتنا احلالي  ال تص.. ولكننا نؤمن بوجوده.فإذا أخربنا بغيب ال ننكره

قوله  . ويف ذلك يلفتنا القرآن الكريم يف.ا قد تصل إليه يف املستقبل. ولكنه.إليه

من )  چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ چ :تعالی

.من سو ة فصلت( 93اآلي  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  :ونعرف معنى قول اهلل سبحانه وتعالی

ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ى  

)من اآلي   چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ  ىئ            ی  ی  ی  ی

 (.من سو ة يونس 24

وهكذا ونحن نراقب مسرية احلضا ة البرشي  نعلم أن اهلل قد أخربنا أن هذه احلضا ة 

قاد ون عىل  . حتى نظن أننا.سرتتقي وترتقي بام يكشفه اهلل لنا من قوانني هذا الكون

. ألن اهلل .. وهذا الظن ليس حقيق  ولكنه جمرد ظن.أن نفعل ما نشاء يف األ ض

. ولكنه سبحانه سخرها لنا فقط .الذي كشف لنا هذه القوانني مل خيضعها إل ادتنا

 .لنفعل هبا ما نشاء
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. أو أنه أخضعها بذاتي  علمه .فإذا اغرت اإلنسان واعتقد أن هذه القوانني من صنعه

رج عن هذه القوانني أن خت -سبحانه وتعاىل-. يأمر اهلل .دون أمر اهلل تبا   وتعاىلوب

 .أمر اإلنسان فتدمره وتقوم الساع 
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حتت الثرى وما

العقلي  التي تثبت  وإذا كنا نريد أن نتحدث عن دليل غيبی آخر يزيد من األدل 

گ   گ  گ  ڳ    ک  ک  ک  ک  گ چ  :. فالبد أن نقرأ قوله تعالی.وجود اهلل

من سو ة طه(. 0اآلي  )  چڳ  ڳ  ڳ

لعلمنا أن أحدا مل يكن  ..فلو قرأنا هذه اآلي  التي نزلت منذ أكثر من أ بع  عرش قرنا 

.چڳ  ڳ  ڳ چ :يد ى شيةا ولفرتة طويل  عن معنی

 .هو غيب عنا وكان كل ما حتت الثرى أو ما حتت الرتاب أو يف باطن األ ض

 . وإن مل.. أن يكشف لنا أن ما هو غيب عنا موجود.-بحانه وتعاىلس-ثم أ اد اهلل 

. فوجدنا أن ما حتت األ ض حيتوي .. فكشف لنا ما حتت الثرى.نكن ند ي بوجوده

. .. وجدنا البرتول والذهب واملعادن واحلديد وأشياء نفيس .عىل كنوز  هيب 

د مل نكن نعلم بوجودها . وجدنا عاملا هائال حيتوي عىل موا .ووجدنا املياه اجلوفي 

 .وال نعرف شيةا عنها

 ..دليال آخر عىل أن ما هو غيب عنا موجود -سبحانه وتعاىل-وهكذا أعطانا احلق 

. فال أحد يف هذه الدنيا يستطيع أن يدعي أنه هو الذي .وإن كنا ال ند   وجوده

 ض . وال أحد مهام بلغ علمه وال علامء األ.أوجد ما يف باطن األ ض من كنوز
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جمتمعني يستطيعون أن يدعوا أهنم هم الذين أوجدوا هذه البحريات اهلائل  من 

في  عن حتت الثرى خمت زكنوال. أو هذه املعادن النفيس  كالذهب بل إن هنا  .البرتول

. وهذه الكنوز مل .أعيننا تفوق الكنوز التي هي ظاهرة ألعيننا فوق سطح األ ض

. بل كانت موجودة يف باطن األ ض .ألخريةتأت من عدم ومل توجد يف السنوات ا

. ولكنها كانت غيبا عنا فلم نكن نعرف .-سبحانه وتعاىل-منذ أن خلقها اهلل 

 .بوجودها

  . قد أعطانا من األدل  املادي.-سبحانه وتعاىل-أن اهلل إىل  حينةذ نكون قد وصلنا

فإذا حدثنا  وجودعنا موجود وإن مل نكن ند    والعقلي  ما يؤكد لنا أن ما هو غيب

قول . ال ن.عام هو غيب عنا كاآلخرة واحلساب واجلن  والنا  -سبحانه وتعاىل-اهلل 

. بل .لك. وأننا ال نستطيع تصديق ذ.أن تد كه عقولنا إن اهلل خياطبنا بام ال تستطيع

. .. وما وضعه اهلل لنا فيه من دالئل.. ونتأمل ما فيه من آيات.واقع الكونإىل  نعود

. لقلنا يا ب لقد أعطيتنا مع الدليل اإليامي الدليل الفعيل الذي يقرب .نا تدبرناولو أن

ل . يف أن نقو.. وليس لنا عذ  يا ب يوم احلساب.أذهاننا حتى ند كهاإىل  الصو ة

عقولنا مل تد  ، ألنك وضعت يف كونك األدل  املادي  التي تثبت أن الغيب واقع 

 إىل . ال طريقنا.اإليامنإىل  ألدل   هي طريقنا. وكان جيب أن تكون هذه ا.وموجود

 .الكفر واإلحلاد
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أن  -عاىلسبحانه وت-. التي أ اد اهلل .اآليات األ ضي إىل  عىل أننا سننتقل بعد ذلك

 .واملوجد والقاد  أنه ال إهل إال هو اخلالقإىل  ..يلفتنا هبا



الفصل الرابع

چڱ  ں  ں   ڻچ 

(۹۳الذا يات: )  





 !أفال يتدبرون ؟

 قوانني اليقظ  والنوم 

 سبب التمرد عىل منهج اهلل 

  اإلنسان يكتشف وال خيلق

  الرس و اء حماول  فصل الدين عن العلم

 ناهادواأل ض مد

  وال الليل سابق النها

 الليل والنها  خلف  ملن أ اد أن يتذكر جعلنا و

 و  النها  عىل الليليكو  الليل عىل النها  ويك

   دو ان األ ض
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!؟يتدبرون أفال

له آيات متأل األ ض والسامء ولكننا غافلون عنها  ومن  -سبحانه وتعاىل-اهلل  

.. فإذا مشيت يف الطريق فهنا  آيات  وإذا .اإلعجاز اإلهلي أن آيات اهلل ال تنتهي

 جدت آيات  وإذا صعدتقاع البحر وإىل  . وإذا نزلت.اجلبل فهنا  آياتإىل  صعدت

باطن األ ض فهنا  آيات إىل  زلت. وإذا ن.السامء كانت هنا  أكثر من آي إىل 

. ساقها .. هنا  آي  يف تلك الشجرية الصغرية التي تراها تنبت يف سطح اجلبل.آياتو

. .هش  لين   بام ال حتتمل قبض  يد  ومع هذا فقد فتت الصخر ونبتت فيه

 ع  أن متتد وترضب يف باطن اجلبل وحتصل عىل الغذاءواستطاعت الرقيق  الرفي

. مع أنك لو أ دت أن تصنع ثقبا يف سطح .وتتعجب أنت كيف يمكن أن حيدث ذلك

 -سبحانه وتعاىل-. فتعرف أن اهلل .آالت حادة وقوى كثريةإىل  اجلبل الحتجت

تدت م. وأالن جلذو ها صخو  اجلبل فا.الذي خلقها قد أالن هلا الصخر فنبتت فيه

 .املصد  الذي يعطيها الغذاءإىل  حتی وصلت

. .ل. ولكنها حتتاج ملجرد التأم.ميكروسكوبإىل  بحث والإىل  هذه اآليات ال حتتاج

ويف األ ض آيات كثرية ال حتتاج منا أكثر من أن نتأملها لنعرف قد ة اهلل وعظمته 

 :يف كتابه العزيز -سبحانه وتعاىل-. ولذلك قال اهلل .ونؤمن به

(من سو ة فاطر ۹۲من اآلي  ) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     چ
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. .ملاذا خص اهلل العلامء باخلشي ؟ ألهنم وهم يبحثون يف خملوقات اهلل يف األ ض

. .. كان جيب أن جيعلهم أول الساجدين هلل.ودق  خلق وإبداع تكوين ايرون أرسا ً 

 .أول العابدين هلل

حياولون النيل من  . أخذوا.أن يفعلوا ذلك ولكن هؤالء العلامء املاديني بدال من

يق . ولكنه يف احلق.أرسا  الكونإىل  . واإلنسان يعتقد أنه وصل.الدين ومن اإليامن

كيف  قانون وال يعرفإىل  . بل إنه ينتقل من قانون.أرسا  نفسهإىل  مل يصل حتى

 .. وال ماهو رس هذا االنتقال.ينتقل
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ة والنومظاليق قوانني

قانون ىل إ . ولكنه إذا نام انتقل.ن وهو مستيقظ له قوانني  بام عرفنا بعضهااإلنسا 

. .. فاإلنسان وهو نائم ال حيس بالزمن.. فهو خيرج من الزمن.خمتلف متاما جمهول له

اع ساعته ليعرف كم سإىل  فإذا استيقظ فهو ال يعرف كم ساع  نامها والبد أن ينظر

 .قضاها وهو غائب عن الدنيا

. ألن الزمن هو .ملاذا؟. .قانون الزمن ال يرسي عىل النائم فال حيس بالوقتإذن 

. والنائم هو خا ج عن هذه .. فنحن نقيس األحداث بالزمن.قيا  لألحداث

 .األحداث

وجرى وقدماه ال تتحركان من فوق  ى. ومش.وعيناه مغمضتان ىواإلنسان إذا نام  أ

امل اآلخر العإىل  وتكلم مع أنا  انتقلوا . و أى .. وحتدث ولسانه مل يتحر .الرسير

 ... ومع ذلك فهو حيدثهم ويسمعهم وهم يكلمونه ويفهم مايقولون.منذ سنوات

ان وهو كيف يرى اإلنس . فال يستطيع عامل أن خيربنا.والعلم خا ج هذه املنطق  متاما

 ذا يف. وكل ما جاء عن ه.. أو يتحر  أو يلتقي مع أنا  انتقلوا للعامل اآلخر.نائم

. إنام هي ختمينات بال دليل ومعظمها من اخليال .حماوالت أطلق عليها اسم العلم

. جتد هنا  من .. ومع أن كل هذا حيدث لكل منا وحيدث كل يوم.أكثر من الواقع

. وهؤالء إنام يقولون .. ويقول انتهى عير الدين وجاء عير العلم.يعلن بوقاح 

. وهو القائل يف كتابه الكريم .ن العلم. فاهلل هو الكاشف لعباده ع.هبتانا



  األدلة املادية على وجود اهلل
523

من  3، 2، 5اآليات ) چڎ  ڎ   ڈ   *ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   *چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 

(سو ة العلق
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التمرد على منهج اهلل سبب

غم أن هنا  من األدل  املادي  يف الكون ما ال يعد وال  . و.يؤمنون ولكن النا  ال

. وهؤالء الذين ال يؤمنون . وجود اهللطريق اإليامن وإىلإىل  . هيدى النا .حيىص

 .بعضهم منكر للدين ألنه يريد أن يكون هو مصد  الترشيع

. .. وأعطى كل ذي حق حقه.قائم عىل العدل بني النا  -سبحانه وتعاىل-منهج اهلل 

ذلك إال أن إىل  . وال سبيل.وهم يريدون أن يتميزوا وأن يأخذوا حقوق غريهم

  . والطريق.يعطيهم كل يشء ويسلب غريهم كل يشء ..يضعوا منهجا من صنعهم

 .الوحيدة لذلك هي أن ينكروا منهج السامء

ء . وهؤال.والقسم الثاي فضل أن يعيش مع النعم  بدال من أن يعيش مع املنعم

ت ءبنعم  يف الدنيا مل يفكروا كيف جا -سبحانه وتعاىل-النا  الذين متعهم اهلل 

. وأعامهم الطمع .يأخذوا من النعم كل ما يستطيعونأن . ولكنهم أ ادوا .هذه النعم

. فلم يفكروا إال يف احلصول عىل نعم  املال أو نعم  السلط  أو غريها من .اإلنساي

. .. وهؤالء شغلوا أنفسهم باملادة بدال من أن يفكروا فيمن خلق املادة.نعم الكون

 .وأخذوا النعم يف أهنا حق هلم دون أن يبحثوا عمن أوجدها

نينهم املادي  التي يؤمنون هبا ن . تقول إنه ال يشء حيدث يف الدنيا بدو.فرغم أن قوا

. فلم نجد مثال عام ة نشأت هكذا دون أن يكون هلا مهند  وعامل وغري ذلك .فاعل
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. ومل جيلسوا يف بيوهتم مثال ليجدوا كمي  من املال ظهرت أمامهم .ممن أقاموها

 .تحركوا لقضائها. وكل مصاحلهم البد أن ي.فجأة

 . فإهنم مل يطبقوا هذا القانون.ومع أن قانون املادة يقول إنه ال يوجد فعل بدون فاعل

. بعضهم قال الصدف .. بل ادعوا أن الكون قد خلق بدون فاعل.عىل الكون كله

. ولو أنصفوا لسألوا أنفسهم من الذي أوجد املادة أوال .حركت املادة فتفاعلت

 ! . ولكنهم تناسوا هذا السؤال.اني ومن الذي حركها ث

 . ولعل هذا واضح يف العامل الغرب.وحتى إذا صدمتهم آي  من آيات اهلل تكربوا عليها

و بام كان السبب يف ذلك هو  ،ا تامً صاًل فالذي حياول الفصل بني العلم والدين 

وقد . .املعرك  الرهيب  التي قامت بني العلم والكنيس  واستمرت أكثر من قرنني

 التو اة وهى الكتاب املقد  لليهود،إىل  كانت الكنيس  تنكر العلم متاما استنادا

. وما جاء يف التو اة يقول إن شجرة التفاح التي أكل منها .والذي تؤمن به الكنيس 

 . كشفت له علوم كثرية فغضب.. وإنه حينام أكل آدم التفاح .آدم هي شجرة املعرف 

. وكانت هذه هي املعصي  األوىل التي مازالت البرشي .عليه وطرده من اجلن  اهلل

. ولو مل .. والتي نكفر عنها بحياتنا يف األ ض امللية  بالشقاء.تعاي منها حتى اآلن

 .يأكل آدم تفاح  املعرف  لكنا حتى اآلن نعيش يف اجلن 
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عرك . تلك امل.املعرك  بني الكنيس  والعلمإىل  هذه اخلراف  املحرف  هي التي أدت

غضب ىل إ التي تعرض فيها العامل اإليطايل جاليليو جالييل يف القرن اخلامس عرش

. وأصد ت الكنيس  حكام .. عندما أثبت باألدل  املادي  كروي  األ ض.الكنيس 

 .. واضطر العامل اإليطايل أن ينكر ما اكتشفه.بحرقه حيا ألنه كفر

تي أكلها آدم هي منهج الشيطان . ذلك أن التفاح  ال.ولكن موقف اإلسالم خمتلف

. كام يظهر تزيني الشيطان للنا  يف الدنيا عو اهتم .الذي أظهر عو اته وكشفها

 .فيكشفها فيصيبهم اخلزي والعا 
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يكتشف وال خيلق اإلنسان

. فاهلل يكشف آياته يف األ ض .العلم عىل أنه من اهلل أوالإىل  اإلسالم ينظر

. .وال خيلق أو يضع يف الكون قوانني جديدة من صنعه. واإلنسان يكتشف .لإلنسان

ء ميالد . فإذا جا.كشف ميالدكونه ولكل قانون و ولكن اهلل يكشف ملن يشاء قوانني

 .. كشفه اهلل ملن يبحث عنه من البرش فيعرفونه ويستخدمونه.كشف لقانون كونی

 (من سو ة العلق 9)اآلي    چک  ک  ک  ک   گ  چ  :الذي قال-سبحانه وتعاىل-واهلل 

ميز اإلنسان عىل  -سبحانه وتعاىل-. واهلل .أ دنا أن نعرف أن كل علم هو من اهلل

 :املالئك  بالعلم فقال جل جالله

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ک  *ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ        *چ    ڇ  

ڱ  ڱ  ڱ  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 (من سو ة البقرة ۰۰: ۰۲اآليات من ) چں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ 

. وإن كان للكنيس  موقف آخر يف معرك  استمرت .هذا هو موقف اإلسالم من العلم

فوذ . وعندما انتير العلامء عملوا عىل تضييق ن.قرنني كاملني بني الكنيس  والعلامء

آخر ما  إىل . وفصلوا الدين عن الدول .مالكنيس  بحيث أصبحت ال دخل هلا بالعل

يرويه التا يخ
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وراء حماولة فصل الدين عن العلم السر  

العلامء يف أبحاثهم حياولون إنكا  دو  الدين إيامنا بذاتيتهم فهم يريدون أن يقولوا  

من  2.اآلي  ) چٻ      ٻ  ٻ  ٻ      چ :. كام قال قا ون.نحن فعلنا ونحن اكتشفنا

صص(.سو ة الق

صداقا لقوله اآلخرة م يف -سبحانه وتعاىل-ولذلك فليس يف باهلم اهلل وسيفاجأون باهلل  

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ:تعالی

من سو ة  35اآلي  ) چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ

 .(النو 

ك ألن آيات اهلل مل تصل اليهم بل . فعلوا ذل.وال حيسب أحد أن هؤالء الذين كفروا

 سبحانه-. ويقول احلق .اآليات أمامهم ولكنهم هم الذين يتكربون عىل اإليامن

من  40آلي  ) چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ چ  -وتعاىل

سو  يس( ولذلك فإن إعراضهم ليس عىل أن الدليل املادي عىل وجود اهلل غائب 

. وإما ألهنم ال .. إما ليحققوا مصالح ذاتي .ن اإليامنعنهم ولكن ألهنم يرفضو

. فيحاولون أن يأخذوا كل ما تعطيهم الدنيا عىل أن هذا هو كل .يؤمنون باآلخرة

 . حالال أو حراما يف الوصول.. وتكون النتيج  أهنم يستخدمون كل الوسائل.يشء

 .. عمال بمبدأ أن الغاي  ترب  الوسيل .أهدافهمإىل 
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ة النهار مبصرةآي وجعلنا

. ولو أهنم كانوا .ولو أهنم فكروا قليال لوجدوا اآليات يف القرآن الكريم معجزة 

. ود سوا اإلسالم د اس  غري .. لقرأوا القرآن الذي سمعوا عنه.علامء وباحثني فعال

إىل  ا . وإهنم مثال لو التفتو.. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.مغرض 

من  53من اآلي  ) چڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  کچ  : اآلي  الكريم

ء  اكافيً  . ولكان اإلعجاز فيها.لعرفوا اإلعجاز يف هذه اآلي  وحدها (سو ة اإلرسا

چڑ   ڑ   ک  ک چ  :يقول -سبحانه وتعاىل-. اهلل .ألن يؤمنوا 

. أم .. ولكن هل النها  هو الذي يبير.وهكذا وصف اهلل النها  بأنه هو املبير

ني هي التي تبير؟.. الذي نفهمه من تلقائي  اإلبصا  أن العني هي التي تبير الع

. فلقد ثبت علميا أن ضوء الشمس ينعكس عىل .ولكن احلقيق  العلمي  ختتلف

 .العني فتبيرإىل  األشياء ثم تدخل أشع  النو 

 عىل . ولكنها تبير بالضوء الذي ينعكس.تبير بذاهتا وال بذاتيتها إذن فالعني ال

. فإذا ذهب هذا الضوء وجاء الظالم فإن .العنيإىل  األشياء املوجودة أمامها ويدخل

د  من . إال أن تأيت بمصباح أو مص.ترى شيةا يف الظالم الدامس تبير وال العني ال

الضوء عىل األشياء فينعكس عىل العني فتبير. ينو  يلق

چڑ   ڑ   ک  ک چ :هكذا نري دق  تعبري القرآن الكريم يف قوله تعايل



532  األدلة املادية على وجود اهلل

. ولقد نزلت .نيالعإىل  لضوء النها  ومل ينسبه -سبحانه وتعاىل-فاإلبصا  نسبه اهلل 

م دث لو تقد. ماذا كان حي.هذه اآلي  والبرش كلهم ال يعلمون كيف يتم اإلبصا ؟

. أكنا يف .كشف أن العني تبير بذاهتا وليس بانعكا  الضوء عىل األشياءالعلم و

ألم يكن هذا چڑ   ڑ   ک  ک چ :أن نقرأ يف الصالة هذه احلال  نستطيع

كافيا هلدم قضي  الدين من أساسه. 

فام الذي كان   ..ملسو هيلع هللا ىلص . ولكنه من عند حممد.ولو أن هذا القرآن ليس من عند اهلل

جيعله يغامر بذكر قضي  علمي  كهذه القضي  قد يثبت عدم صحتها فيضيع الدين 

يعرف أن اإلبصا  حيدث بضوء النها ؟ أليس  . ومن أين له هذه املعلومات حتى.كله

. ولإليامن بأن القرآن منزل من عند اهلل اخلالق هلذا .هذا دليال ماديا كافيا لإليامن باهلل

 .الكون والعامل بأرسا ه
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مددناها واألرض

حيدث  . ومعنی ذلك أنه ال جيب أن.يوم القيام إىل  إن القرآن كالم اهلل املتعبد بتالوته

. .يتبدل . ألن القرآن الكريم ال يتغري وال.بينه وبني احلقائق العلمي  يف الكون تصادم

. ولكن التصادم حيدث من .ولو حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضي  الدين كله

ني  أو عدم صح  حقيق  علمي .شيةني ن . فإذا مل نفهم القرآ .. عدم فهم حقيق  قرآ

  حدث كاذب . وإذا كانت احلقيق  العلمي .فيه حدث التصادم جيدا وفرسناه بغري ما

ني ن ال. ولكن كيف .التصادم ليعلم  ... سنرضب مثال لذلك.؟فهم احلقيق  القرآ

ني  قد يؤدي النا  - . اهلل.تصادم مع حقائق الكونإىل  أن عدم فهم احلقيق  القرآ

من 55)من اآلي   چٹ  ٹچ :يقول يف كتابه العزيز -سبحانه وتعاىل

 (سو ة احلجر

. ولو فهمنا اآلي  عىل هذا .واملد معناه البسط... ومعنى ذلك أن األ ض مبسوط 

. خصوصا وأننا اآلن .. الهتمنا كل من حتدث عن كروي  األ ض بالكفر.املعنى

بواسط  سفن الفضاء واألقام  الصناعي  قد استطعنا أن نرى األ ض، عىل هية  كرة 

چٹ  ٹچ :  الكريم . نقول إن كل من فهم اآلي.تدو  حول نفسها
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. .بمعنى أن األ ض مبسوط  مل يفهم احلقيق  القرآني  التي ذكرهتا هذه اآلي  الكريم 

. ويعطى احلقيق  .ولكن املعني جيمع اإلعجاز اللغوي واإلعجاز العلمي معا

 .. واحلقيق  العلمي  املختفي  عن العقول يف وقت نزول القرآن.الظاهرة للعني

.. أقال أى .أي بسطناها چٹ  ٹچ :انه وتعالیعندما قال احلق سبح

. ومعنى ذلك .بل قال األ ض عىل إطالقها  ... مل حيدد أ ضا بعينها.. ال.؟أ ض

. فإذا .أي مكان يسمى أ ضا تراها أمامك ممدودة أي منبسط إىل  أنك إذا وصلت

 . وإذا كنت يف القطب اجلنوب أو يف.كنت يف خط االستواء فاأل ض أمامك منبسط 

قع  من . أو يف أي ب.. أو يف أمريكا أو أو وبا أو يف أفريقيا أو آسيا.القطب الشاميل

. وال يمكن أن حيدث ذلك إال إذا كانت .. فإنك تراها أمامك منبسط .األ ض

. فلو كانت األ ض مربع  أو مثلث  أو مسدس  أو عىل أي شكل .كروي  األ ض

ترى أمامك األ ض منبسط  ولكنك حاف .. ال إىل  . فإنك تصل فيها.هندسی آخر

. ولكن الشكل اهلنديس الوحيد الذي يمكن أن تكون .ترى حاف  األ ض ثم الفضاء

ى إذا . حت.. يف كل بقع  تصل إليها هي أن تكون األ ض كروي .فيه األ ض ممدودة

ىل إ بدأت من أي بقع  حمددة عىل سطح الكرة األ ضي  ثم ظللت تسري حتى عدت

 ..فإنك طوال مشوا   حول األ ض سرتاها أمامك دائام منبسط  ..نقط  البداي 

تسري يف أي بقع  عىل األ ض إال وأنت تراها أمامك  ومادام األمر كذلك فإنك ال

 .منبسط 
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التي فهمها بعض النا  عىل  چٹ  ٹچ  :وهكذا كانت اآلي  الكريم 

. .لقرآن الكريم. وهذا هو اإلعجاز يف ا.أن األ ض مبسوط  دليل عىل كروي  األ ض

 .يأيت باللفظ الواحد ليناسب ظاهر األشياء ويدل عىل حقيقتها الكوني 

ولذلك فإن الذين أساؤوا فهم هذه اآلي  الكريم  وأخذوها عىل أن معناها أن 

األ ض منبسط  قالوا هنا  تصادم بني الدين والعلم والذين فهموا معنى اآلي 

لكريم هو أول كتاب يف العامل ذكر أن األ ض ا الكريم  فهام صحيحا قالوا إن القرآن

 .. وكانت هذه احلقيق  وحدها كافي  بأن يؤمنوا ولكنهم ال يؤمنون.كروي 
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الليل سابق النهار وال

. بل .القرآن الكريم مل يأت بالدالئل التي تؤكد لنا أن األ ض كروي  يف آي  واحدة 

. وألن الكتب .كوني  كربى ضي . ألن هذه ق.؟. ملاذا.جاء هبا يف آيات متعددة

ما بني . فأوجدت تصاد.البرش هاالقديم  التي أنزهلا اهلل قبل القرآن الكريم قد حرف

. ولذلك يأيت القرآن الكريم ليعطينا الدليل تلو الدليل عىل كروي .الدين والعلم

 .األ ض

  ىئ ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ    چ  يف سو ة يس -سبحانه وتعاىل-يقول اهلل 

سبحانه -اهلل  (من سو ة يس 42)اآلي   چی     ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

يف هذه اآلي  الكريم  يرد عىل اعتقاد غري صحيح كان موجودا عند العرب  -وتعاىل

ها  . أي أن الن.. وهو أن الليل يأيت أوال ثم بعد ذلك يأيت النها .وقت نزول القرآن

ىئ  ی     ی   چ :فيقول اخلاطئعتقاد . وجييء احلق ليصحح هذا اال.ال يسبق الليل

 . ولكن اهلل يقول لكم إن الليل.أي أنكم تعتقدون أن النها  ال يسبق الليل چی  

. .. ومعنى أن النها  ال يسبق الليل وأن الليل ال يسبق النها .يسبق النها  أيضا ال

لق خ. وحيث أنه مل حيدث تغيري يف .أهنام موجودان معا عىل سطح الكرة األ ضي 

ري عىل نظام . بل بقيت ثابت  تس.الكون أو يف القوانني الكوني  العليا بعد أن تم اخللق

 آخر مربع أو مثلث . فلو كانت األ ض عىل شكل هنديس.دقيق حتى قيام الساع 
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. ولكن ال يمكن أن يوجد الليل .. لكان يف ساع  اخللق وجد النها  أوال.أو غري ذلك

. .. إال إذا كانت األ ض كروي .عىل سطح الكرة األ ضي والنها  معا يف وقت واحد 

 .فيكون نصف الكرة مضيةا والنصف اآلخر مظلام
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والنهار خلفة ملن أراد أن يتذكر الليل

أخرى حتدد معنی  . فذكر آي .ولكن اهلل سبحانه وتعالی أ اد أن يؤكد هذا املعنى 

ہ  ہ  ہ  ہ   ڻ   ۀ   ۀچ  :كروي  األ ض ودو اهنا فقال جل جالله

. .من سو ة الفرقان( ما معنى خلف ؟ 02اآلي  ) چ ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے

. تأيت .معناها أن الليل والنها  خيلف كل منهام اآلخر.. فمثال يف احلراسات املستمرة

وإذا  نوب  حراس  لتخلف نوب  سبقتها ثم تأيت النوب  الثالث  لتخلف الثاني  وهكذا

لي  ال أ بعً فرضنا أن مصنعا يعم ات ي. فإنه يكون هنا  أ بع و د.وعرشين ساع  متوا

د أن . الب.أنه يف كل هذه النظمإىل  . ولكننا البد أن نتنبه.ختلف كل منها األخرى

.. فإذا قر نا وضع احلراس  عىل .تكون هنا  و دي  هي التي بدأت ومل ختلف أحدا

ف ىل التي افتتحت العمل مل ختلمكان وإذا بدأنا العمل يف املصنع فإن الو دي  األو

 .أحدا ألنه مل يكن هنا  يف املصنع عمل قبلها

نا  . تكون البداي  دائام وليس ه.. خيلف بعضه بعضا.وهكذا يف كل يشء يف الدنيا

  ڻ   ۀ ۀ  ہ  ہچقال: -سبحانه وتعاىل-يشء قبلها ختلفه..ولكن احلق

من سو ة الفرقان(  22اآلي  ) چہ

. فأوجد .الذي جعل فالبد أن يكون ذلك قد حدث ساع  اخللقوما دام اهلل هو 

ء . فإن ساع  البداي  يف كل يش.. ولكننا كام أوضحنا.الليل والنها  خلف  عىل األ ض
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 . ولكن اهلل.شيةا قبله. فهذه هي البدايات يشءخيلف  أي ال  ..ال يكون فيها خلف 

ل . إذن فال بد أن يكون اللي.ف يقول لنا إنه يف ساع  البداي  كان الليل والنها  خل

. بحيث أصبح كل منهام خلف  .ا ساع  اخللق عىل األ ضعً والنها  قد وجدا م

. ألنه يف هذه احلال  ال يكون النها  .خلفه الليل . فلم يأت النها  أوال ثم.لآلخر

. ومل يأت الليل أوال ثم خيلفه النها  ألنه يف هذه احلال  لن .خلف  بل يكون البداي 

. وال يمكن أن يكون الليل والنها  كل منهام خلف .يكون الليل خلف  بل يكون بداي 

 .لآلخر إال إذا وجدا معا

فال توجد  ..ونحن نعلم أن الليل والنها  يتعاقبان علينا يف أي بقع  من بقاع األ ض

اع . بل كل بق.. وال توجد بقع  هي ليل دائم بال هنا .بقع  هي هنا  دائم بال ليل

. ولو أن األ ض ثابت  ال تدو  حول نفسها ووجد الليل .األ ض فيها ليل وفيها هنا 

. بل يظل .أحدمها اآلخر .والنها  معا ساع  اخللق فلن يكونا خلف  ولن خيلف

وبذلك ال يكون النها  خلف  لليل وال الليل  ..الوضع ثابتا كام حدث ساع  اخللق

 .خلف  للنها 

. فالبد أن يكون هنا  دو ان .لنها  خيلف كل منهام اآلخرولكن لكي يأيت الليل وا

 . فثبوت األ ض منذ بداي  اخللق ال.األ ض لتحدث حرك  تعاقب الليل والنها 

. ولكن حرك  دو ان األ ض حول نفسها هي التي .جيعل الليل والنها  يتعاقبان

هبا. -عاىلسبحانه وت-ينتج عنها هذا التعاقب أو هذه اخللف  التي أخربنا اهلل 
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حيمل  چڻ   ۀ ۀ  ہ  ہ  ہچ :إذن فقول احلق سبحانه وتعالی 

ن . وهذا إخبا  لنا م.اآلخر . فلم يسبق أحدمها.اعً . املعنى األول أهنام خلقا م.معنيني

 .بأن األ ض كروي  -سبحانه وتعاىل-اهلل 

 .الليل والنها  . وبذلك يتعاقب.واملعنى الثاي أن األ ض تدو  حول نفسها



  األدلة املادية على وجود اهلل
535

الليل على النهار ويكور النهار على الليل يكور

. واملتكلم هو .. واخلالق هو اهلل.. فالقائل هو اهلل.وهكذا نرى اإلعجاز القرآي

ني  ليخربنا أن األ ض كروي  وأهنا تدو  حول نفسها.اهلل . .. فجاء يف جزء من آي  قرآ

من  . هل يوجد أكثر.قتني معاوال ينسجم معنى هذه اآلي  الكريم  إال هباتني احلقي

 .ذلك دليل مادي عىل أن اهلل هو خالق هذا الكون؟

سبحانه -الكوني  ألنه  ليؤكد املعنى يف هذه احلقيق  -سبحانه وتعاىل-ثم يأيت احلق 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ چ :يريد أن يرى خلقه آياته فيقول -وتعاىل

ۇئ  ې        ې  ې     ې  ى     ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  

 ()اآلي  من سو ة الزمر چۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ        ېئ

. .بأن الليل والنها  خلقا عىل هية  التكوير -سبحانه وتعاىل-وهكذا يصف احلق 

ا فال يمكن أن يكونا عىل هية عً وبام أن الليل والنها  وجدا عىل سطح األ ض م

 لكرة مظلام. بحيث يكون نصف ا.. إال إذا كانت األ ض نفسها كروي .التكوير

ني  أخرى تذكر لنا أن نصف األ ض يكون .والنصف اآلخر مضيةا . وهذه حقيق  قرآ

 .مضيةا والنصف اآلخر مظلام

حيث . ب.جدا عىل سطح األ ض غري متساويني يف املساح أن الليل والنها  و فلو

 يغطي اآلخر معظم املساح  ما كان االثنان . يف حني.افيعً كان أحدمها يبدو رشيطا  
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. ألن الرشيط الرفيع يف هذه احلال  سيكون يف شكل مستطيل أو .معا عىل هية  كرة

. أو أي شكل هندسی آخر حسب املساح  التي حيتلها فوق سطح .مثلث أو مربع

. وكان من املمكن أن يكون الوضع كذلك باختالف مساح  الليل .األ ض

چى     ى  ائ  ۉ   ې        ې  ې     ېچ  :. ولكن قوله تعاىل.والنها 

دم . وعندما تق.دليل عىل أن نصف الكرة األ ضي  يكون ليال والنصف اآلخر هنا ا

. وجدنا فعال أن نصفها .الفضاء و أى األ ض وصو هاإىل  العلم وصعد اإلنسان

 .مضیء ونصفها مظلم كام أخربنا اهلل سبحانه وتعالی
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األرض دوران

ريم اآلي  الكإىل  نلتفت حول نفسها البد أن إذا أ دنا دليال آخر عىل دو ان األ ض 

 :يف قوله تعاىل

چجئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب   حب    خبمب   ىب  يب  جت     حت  خت   متچ

عندما نقرأ هذه اآلي  ونحن نرى أمامنا اجلبال ثابت   من سو ة النمل(  22من اآلي  )

، چمئ  ىئ چ :يقول -سبحانه وتعاىل-. ألن اهلل .. نتعجب.ال تتحر  جامدة

- . ولكن هنا  شيةا خلقه اهلل.ومعنى ذلك أن  ؤيتنا للجبال ليست  ؤي  يقيني 

. .حسب فليست هذه هي احلقيق ندمنا،  . فام.عن أبصا نا يوخف -سبحانه وتعاىل

. وإنام إتقان من .. ليس حقيق  كوني .وعدم حركتها أي أن مانراه من ثبات اجلبال

ته . بأنه خلق شيةا جعلنا نراه عىل غري حقيق.د ة منهوطالق  ق -سبحانه وتعاىل-اهلل 

. فلو .. ألن اجلبل ضخم كبري بحيث الخيفى عن أي عني.وتلك طالق  قد ة اخلالق

 . أو أننا لدق  حجمه مل.أنه كان حجم اجلبل دقيقا لقلنا مل تد كه أبصا نا كام جيب

ه أقل ال. ولكن اهلل خلق اجلبل ضخام؟نلتفت إليه هل هو متحر  أم ثابت نا   يرا

يف نفس . و.. حتى الحيتج أحد بأن بيره ضعيف اليد   األشياء الدقيق .إبصا ا

ق . وملاذا استخدم احل.الوقت قال لنا إن هذه اجلبال الثابت  متر أمامكم مر السحاب

. ألن السحب .؟حرك  السحب وهو يصف لنا حتر  اجلبال -سبحانه وتعاىل-

. بل البد .آخر بقد هتا الذاتي إىل  ي ال تتحر  من مكان. فه.ليست هلا ذاتي  احلرك 
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 حرك لبقيت السحب يف مكاهنا بال . ولو سكنت الريح.أن تتحر  بقوة حتر  الرياح

 .وكذلك اجلبال

أي أهنا ال  ..يريدنا أن نعرف أن اجلبال ليست هلا حرك  ذاتي  -سبحانه وتعاىل-اهلل 

ك  يكون هنا  جبل يف أو وبا، ثم نجده بعد ذل. فال.آخرإىل  تنتقل بذاتيتها من مكان

بام أن . و.. ولكن حتركها يتم بقوة خا ج  عنها هي التي حتركها.يف أمريكا أو آسيا

. فال توجد قوة حتر  اجلبال إال إذا كانت األ ض .اجلبال موجودة فوق األ ض

 .نفسها تتحر  ومعها اجلبال التي فوق سطحها

يف نفس الوقت تتحر   . ولكنها.تغري مكاهنا ثابت  ألهنا ال وهكذا تبدو اجلبال أمامنا

ألن األ ض تدو  حول نفسها واجلبال جزء من األ ض، فهي تدو  معها متاما كام 

. ولذلك ال .. ونحن النحس بدو ان األ ض حول نفسها.حتر  الريح السحاب

 .نحس أيضا بحرك  اجلبال

هنا  فرتة زمني  بني كل فرتة متر معناها أن  چيئ  جب   حب    خب چ :وقوله تعاىل

ات . بل تأيت فرتات ممطرة وفرتات جاف  وفرت.. ذلك ألن السحاب اليبقى دائام.فيها

 .ةنفس املكان كل فرتإىل  . وكذلك حرك  اجلبال تدو  وتعود.تسطع فيها الشمس
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العناد لكنه

إذا نبهنا . و.تنبه. ولكننا نحن الذين ال ن.إذا أ دنا أن نمىض فاأل ض ملية  باآليات

 . حني قال.. متاما كام حدث مع  سول اهلل.أحد فإن الكفا  يعرضون عن آيات اهلل

ژ    *ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ  له الكفا  يف قوله تعالی

ڳ  ڳ  ڳ    *ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  

من  ۲۹ ،۲۳من االيتني )  چڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ء( وكان كل هذا معاندة منهم  . ألن اآليات التي نزلت يف القرآن.سو ة اإلرسا

 .الكريم فيها من املعجزات الكثري الذي جيعلهم يؤمنون

نا إعجاز . تري.. واآليات تلو اآليات.واحلقائق الكوني  يف القرآن الكريم تتواىل

سبحانه -. اهلل .أل ض. ودق  إخبا  اخلالق لنا عن أرسا  السموات وا.اخللق

وملاذا مل يقل سريوا عىل   (55األنعام: ) چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ   :يقول -وتعاىل

عىل  . وليس.. ثم تأيت احلقيق  العلمي  وهي أننا فعال نسري يف األ ض.األ ض

. ونحن ال نخرج من .جويا حييط باأل ض وهو جزء منها اغالفً  . ألن هنا .األ ض

 .ا الغالف اجلوياأل ض إال إذا خرجنا من هذ

. .فالطائرات التي تطري عىل ا تفاعات خمتلف  تطري يف األ ض وليس خا ج األ ض

ولكن الذي خيرج من األ ض هي سفن الفضاء التي تتجاوز الغالف اجلوي 
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. .تستطيع أن ترى صو ة األ ض كامل  . وبدون جتاوز هذا الغالف ال.لأل ض

. فأنت خا ج عام ة .مامك الصو ةألنك مادمت قد أصبحت خا ج الشیء تتضح أ

 ... ولكنك من داخلها ومن أي مكان فيها.مثال تستطيع أن تعرف شكل العام ة

 .التستطيع أن ترى الصو ة كامل 

خرجت من الغالف  . فإنه علميا أنت التكون خا ج األ ض إال إذا.وعىل أي  حال

 .اجلوى يشء واحد . ألن األ ض والغالف.اجلوي املحيط هبا

. نحن نسري حقيق .؟جيعلنا نتساءل أين نسري چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :وله تعالیق

. أي بني سطح األ ض والغالف .عىل سطح األ ض ولكننا نسري يف األ ض

. .. فام حتتنا هو أ ض وما فوقنا هو جزء مكمل لأل ض، وهو الغالف اجلوي.اجلوي

 .يف األ ض وهكذا نرى دق  تعبري القرآن الكريم يف وصفه حلرك  اإلنسان

 .تعطينا معجزة أخرى . فإن األ ض نفسها.وإذا كان هذا الوصف يعطينا معجزة

. ونرى أمامنا األشجا  املختلف  .نحن نرى ونميش يف مزا ع األ ض وحدائقها

. ولكن هل يفكر أحد منا يف معجزة اخللق يف هذه النباتات التي .والنباتات املختلف 

النباتات حتصل عىل غذائها بواسط  جذو ها الشعري نعرف أن  . نحن.نراها كل يوم

. فتأخذ منها عنارص الغذاء التي تعطيها النمو .. التي ترضب يف األ ض.الدقيق 

 .. هذه األشجا  كيف تتغذى.والثمر
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الساق واألو اق والثام  إىل  يقول العلامء إن الغذاء يصعد من جذو  النباتات

. .أو نظري  األنابيب الشعري  .األسموزی. بواسط  مايسمى بالضغط .ليغذهيا

ويدللون عىل صح  نظريتهم بأهنم يأتون بإناء واسع ويضعون فيه أنابيب شعري .. 

. وهكذا أ اد العلم أن يفهمنا أن العملي  فيها ميكانيكي .فنرى املاء يصعد فيها

 .. دون أن يكون فيها آيات اخللق وإعجاز اخلالق.الغذاء

عد فعال . فاملاء يص.فسري العلمي قد أوضح شيةا وغابت عنه أشياءنقول: إن هذا الت

ري  المتيز . فاألنابيب الشع.. ولكنه يصعد بكل حمتوياته.يف هذه األنابيب الشعري 

تلف . األمر خي.. فتأخذ عنيرا وترت  عنيرا ولكن يف النبات.بني عنارص املاء

. ولكننا نرى كل شجرة .س. فالغذاء يف األ ض بعنارصه كلها واحد متجان.متاما

  . وترت.. أي أهنا ختتا  العنارص الالزم  هلا.تأخذ من هذا الغذاء ما يناسب ثام ها

. .ولذلك نرى الز ع ينبت يف مكان واحد ويسقی بامء واحد .الباقي وال تأخذه

. فهذه .ولكن كل ثمرة هلا طعم وشكل ولون و ائح  وحجم خيتلف عن األخرى

 ... وهذه لوهنا أمحر وتلك لوهنا أصفر.وهذه صغرية وهذه كبرية. .. وهذه مرة.حلوة

وان . أشكال وأل.. وهذه هلا  ائح  نفاذة وتلك ليس هلا  ائح .والثالث  لوهنا أبيض

. وكل شجرة من هذه األشجا  تأخذ من األ ض ما يناسبها من عنارص .خمتلف 

ثمرها حلو  ة التفاح. ونرى شجر.للتكوين الدقيق هلا بكل تفاصيله وترت  الباقی

. .وبجانبها الليمون طعمه حامض وبجانبها احلنظل طعمه مر. .و ائحتها نفاذة
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ها . وثمرة ننزع غالف.وثمرة نأكلها ونرت  ما بداخلها مثل املشمش واخلوخ والبلح

. ... وثمرة هلا غالف هش كالربقوق مثال.وال نأكله ولكننا نرميه كالربتقال والبطيخ

التستطيع أن تنزعه بيد  كاجلوز واللوز والبندق وجوز  يامد قووثمرة غالفها ج

احل  . وثمرة ص.. وثمرة صاحل  للتخزين أياما أو أسابيع كأنواع من البطيخ.اهلند

طويل  كاجلوز واللوز.  ازين شهو ً للتخ

. .وأستطيع أن أميض بال هناي  يف وصف أنواع الثمر املختلف  التي تنبتها األشجا 

:ضل أن أذكر اآلي  الكريم  التي يقول فيها احلق سبحانه وتعالیولكنني أف

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

من سو ة الرعد( 4اآلي  ) چۆ     

. ثم بعد .ونحن نمر عىل اجلنات املوجودة يف كل أنحاء األ ض ونرى هذه اآليات 

ڇ   چ . سبحانك يا ب القائل.لك نتساءل أين الدليل املادي عىل أن اهلل هو اخلالقذ

 (من سو ة األنعام 4اآلي ) چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ

من سو ة عبس(.5اآلي ) چک  ک      گ    گ    چ  :وصدق اهلل العظيم يف قوله تعالی



 الفصل اخلامس

رآن األدلة املادية من الق





 .القرآن هو املهيمن

 .ال يوجد تصادم بني القرآن والعلم الصحيح

 .كيف خيلق اجلنني يف بطن أمه؟

 أطوا  اجلنني يف القرآن. 

 إسالم عامل. 

  َاعرش قرنً  منذ أ بع ملسو هيلع هللا ىلص ه حممد مَ لِ العامل اآلن يتعلم ما ع. 

 إنه وحي من السامء. 

 رس احلياة. 

 وجود اهلل األ ض دليل عىلاإلعجاز يف خلق السموات و. 
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هو املهيمن القرآن

 ستدلن أننا ذلك معنى وليس –الكون ميلء بآيات العلم التي تدل عىل وجود اهلل 

 لعلما وما.. احلق وهو واملسيطر املهيمن هو القرآن إن بل - بالعلم القرآن صح  عىل

 يرقى ال اغيبي إيامنا به ننؤم نحن القرآن به جاء فام.. الكون يف اهلل لقد ة كاشف إال

ولكننا  ..ألن دليلنا ويقيننا أن اهلل هو الذي قال -أي شك وال نريد عليه دليال  إليه

 ..نكتب هذا الكتاب لنرد عىل غري املؤمنني

ولذلك فنحن نرد باحلج  والدليل املادي ماال يستطيعون أن يردوا عليه.. ونحن ال 

ون.. ذلك أن آيات اهلل أكرب من أن حييط هبا برش نقد  أن نحيط بكل آيات اهلل يف الك

 ... ولكننا مع القرآن الكريم فنثبت بالدليل املادي.مهام كانت قد ته وعلمه

 آيات و . سنثبت أن هلل.ويف جول  تشمل الكون املحيط بنا وحسب قد اتنا البرشي 

 ن يكون. واعرتف غري املؤمنني أنه ال يمكن أ.معجزات ذكرت يف القرآن الكريم

. ولذلك فإننا سنجوب الكون لنعطي .-سبحانه وتعاىل-منزل هذه اآليات إال اهلل 

. وإذا .. ويف اجلبال آيات.. ففي خلق اإلنسان آيات.مثال واحدا من عدة أماكن

وإذا  ..باطن األ ض كانت هنا  آياتإىل  . وإذا نزلنا.السامء وجدنا آياتإىل  صعدنا

. .. نحن سنعطي ملحات.. كل هذا موجود.هنا  آياتغصنا يف أعامق البحا  كانت 

 .جملدات كثريةإىل  ألننا إذا أ دنا أن نحيط بكل يشء فنحن نحتاج
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يوجد تصادم بني القرآن والعلم الصحيح ال

وكام قلت فإن أي تصادم بني القرآن والعلم.. ال يمكن إال أن تكون النظري  العلمي 

 .. وقد حتدثنا عن ذلك يف الفصل السابق.غري سليم. أو يكون فهمنا للقرآن .خاطة 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ :قال يف كتابه الكريم -سبحانه وتعاىل-اهلل 

. .ومعنى سنرهيم من سو ة فصلت( 93)اآلي   چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ :قوله تعالی . ومعنی.. و ؤي  يقني.أي سريون  ؤي  عني

ملا احلق.. و ه.. وإال لو كانوا مؤمنني لعرفوا أنأن الذين سريون غري مؤمنني چېئ

. ولذلك فإن عددا من غري املؤمنني سيكشف اهلل .هذا الدليل املاديإىل  احتاجوا 

تطيعون . وال يس.. فال يستطيعون أن ينكروا أهنا من عند اهلل.هلم عن آياته يف الكون

أن يدعوا أهنا أن يتكربوا ويقولوا إن هذا من عند أي برش.. وال يستطيعون 

 .. وال يمكنهم إال أن يعرتفوا ولكنهم ال يؤمنون.املصادف 

وا . كلهم قبل أن يبدأ.ولقد اخرتنا يف هذا الفصل أقوال عدد من العلامء الغربيني

احلديث قالوا إننا علامء ال نصدق إال ما نرى.. وال نتعامل إال مع األشياء املادي 

قاله علامء مسلمون وهلم كشوفهم العلمي .. . ولقد جتنبت احلديث عام .البحت 

وبعضهم يعيش يف الغرب وله مكانته العلمي .. ذلك أن اإلنسان املؤمن مندفع 

. ألنه جيب أن يظهر إعجاز القرآن وفيه محا  .نتائجإىل  أن يصلإىل  بحام  اإليامن
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 . وأخذت من أقوال الذين.. ولذلك استبعدت كل ما قالوه.ألن جيعل غريه يؤمن

 ... بل ادعوا أهنام نقيضان ال يلتقيان.بدأوا جدهلم بأنه ال عالق  بني العلم والدين

. والدين يتحدث عن أشياء غيبي .فالعلم يتحدث عن أشياء واقعي  ترى وتشاهد

. ولكننا نقول هلم إنه ال .. وكان هذا يف  أهيم هو نقط  عدم االلتقاء.يؤمن هبا النا 

 . فتستطيعون أن تقولوا أن ما جاء يف القرآن خيتلف.ؤمننيإلزام عليكم فأنتم غري م

. .مع العلم.. ذلك أنه ال حرج عليكم فيام تقولون.. وأنتم لن ختالفوا ضامئركم

هو خالق الكون.. وأن القرآن الكريم  -سبحانه وتعاىل-ونحن عىل يقني من أن اهلل 

 .يعا. وإذا تكلم اخلالق عن كونه فهو أعلم منا مج.هو كالم اهلل
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خيلق اجلنني يف بطن أمه؟ كيف

إذا أ دنا أن نبدأ بمعجزة اجلنني وما ذكر عنها يف القرآن الكريم منذ أكثر من أ بع 

 . إن علم األجن  مل.. وما كشفه العلم يقينا وصو ه وعرض علينا صو ه.عرش قرنا

ان العلم ك . ففى القرن السابع عرش.يعرفه العامل بشكل واضح إال يف القرن العرشين

. أي .يقول اإلنسان خيلق خلقا كامال يف احليوان املنوى للرجل عىل صو ته اإلنساني 

أنك إذا أخذت احليوان املنوى واستطعت أن تكربه وجدت فيه اإلنسان بكل 

. أي أن اإلنسان ال خيلق عىل أطوا  يف بطن أمه بل خيلق .تفاصيله خملقا خلقا كامال

. .لثامن عرش تغريت الصو ة عندما اكتشفوا بويض  املرأة. ويف القرن ا.مرة واحدة

ة  و كز العلم عىل دو  املرأة يف احلمل وأمهلوا دو  الرجل.. وقالوا إن بويض  املرأ

. وأن نطف  الرجل هي جمرد عملي  تلقيح .هي التي فيها اإلنسان الكامل ألهنا األكرب

 فقط ال غري.

. وجاء العلم احلديث ليغري الصو ة .ينوظل هذا الرأي سائدا حتى القرن العرش

. حتى .كل. ويأيت بصو  تثبت ذ.. ويعطينا صو ة جديدة للجنني يف بطن أمه.متاما

 ا ألنه يمكن تصوير اجلنني وهو يتطو  وينمو يف بطنيً يقين ا إن العملي  أصبحت أمرً 

 .أمه
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ني وا  اجلنوكان للقرآن الكريم يف هذا كلم .. ذلك أن القرآن جاء بوصف دقيق ألط

منذ أ بع  عرش قرنا.. يوم أن كانت الدنيا كلها بكل من فيها وما فيها ال تعرف شيةا 

عام يف بطن األم.. وذكر القرآن هلذه اآليات ال يمكن أن يأيت إال إذا كان هذا القرآن 

 .منزال من عند اهلل

يملك  نالنبي األمي مل يكن يملك من العلم البرشى شيةا.. وحتى لو كاملسو هيلع هللا ىلص وحممد 

آن . وكام قلت فإن املخاطرة بذكر يشء علمي يف القر.مل البرش يعرف شيةاافلم يكن ع

.. ألن القرآن هو كالم اهلل الذي ال يتغري وال ؟. ملاذا.ال يمكن أن يقدم عليها برش

. وموقف .. فكيف يكون موقف الدين.يوم القيام إىل  يتبدل واملتعبد بتالوته

رآن شیء يمس العلم البرشى.. ثم جاءت األبحاث وتقدمت املسلمني إذا ذكر يف الق

ما الذي . و.العلوم واكتشفت أن هذا غري صحيح.. كانت ستضيع قضي  الدين كله

تطوع . في.خيوض يف هذه األشياء ألن البرشي  كلها كانت جتهلها ملسو هيلع هللا ىلصجيعل حممدا 

 .هو ويعطى أعداء الدين ما هيدمونه به
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اجلنني يف القرآن أطوار

 :.. قال اهلل سبحانه وتعالی كتابه العزيز؟ذا قال القرآن الكريم عن أطوا  اجلننيما

ۀ   ۀ    *ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    *گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

من  54-۲۹)اآليات من چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 فهي تذكر أوال أن خلق اإلنسان من فإذا بدأنا هبذه اآلي  تفصيال..  سو ة املؤمنون(

 . والطني.. ومعنى ذلك أهنا حددت املادة التي خلق منها اإلنسان وهى الطني.طني

. والعلامء أخذوا الطني وحللوه.. فوجدوه يتكون .موجود يف كل مكان يف األ ض

.. منها احلديد والبوتاسيوم واملغنسيوم وغري ذلك من املواد . .من ثامني  عرش عنيرا

. وهي الثامني  عرش .ثم د سوا جسم اإلنسان فوجدوه يتكون من نفس هذه املواد

عنيرا التي يتكون منها الطني.. 

أ . ثم بد.وهكذا جاءت احلقيق  األوىل.. حقيق  مشاهدة معملي  ال ختضع للجدل

ڱ  ں  چ   :. فتقول اآلي  الكريم .القرآن يف وصف خلق اإلنسان يف بطن أمه

أيت . ثم ت.والقرا  املكني هو  حم األم چۀ   ۀ  ہ  ہ  *ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 للربوفيسو  الكندی كيث ل. مو .. وهو من أشهر مسأل  العلق .. ونرت  احلديث

. .. و ئيس قسم الترشيح واألجن  بجامع  تو نتو بكندا.علامء العامل يف علم األجن 
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امنی ثإىل  مرتمج  و ئيس االحتاد الكندي األمريكي لعلامء األجن .. وله عدة كتب

لغات.. وهو احلائز عىل اجلائزة األوىل يف العامل عن كتابه عن علم األجن .. هذه 

 .اجلائزة التي تعطي ألحسن كتاب ألفه مؤلف واحد

***

يف بطن أمه يكون شكله  قال الدكتو  كيث. ل. مو : إن اجلنني عندما يبدأ يف النمو

ألشع  لبداي  خلق اجلنني ومعها صو ة . وعرض صو ة با.يشبه العلق  أو الدودة

رب إن العلق  عند الع :للعلق .. فظهر التشابه واضحا بني االثنني.. وملا قيل له

. وقال إن ما ذكر يف القرآن ليس وصفا دقيقا فقط لشكل .. ذهل.معناها الدم املتجمد

 ن. ولكنه وصف دقيق لتكوينه.. ذلك أنه يف مرحل  العلق  تكو.اجلنني اخلا جي

 .الدماء حمبوس  يف العروق الدقيق  يف شكل الدم املتجمد

فإن القرآن  چہ  ہ  ھ  چ :املرحل  الثاني  يف قوله تعالیإىل  فإذا جةنا

. فعندما عرضت صو ة األشع  املأخوذة للجنني وهو .الكريم جاء بالوصف الدقيق

كل جد الشقطع  من الصلصال أو اللبان املمضوغ.. و تيف مرحل  املضغ .. وصو 

. ثم أظهرت صو ة األشع  التي التقطت للجنني يف مرحل  املضغ  وجدت .واحدا

جتاوز مرحل  قد -سبحانه وتعاىل-. بل إن اهلل .فيها جتويفات تشبه عالمات األسنان
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ڻ  ڻ  ڻ    چفقال جل جالله:  ..التكوين الداخيلإىل  الشكل اخلا جي

من سو ة احلج(  9من اآلي  ) چڻ

يء باملضغ  اآلدمي  من بطن األم وطوهلا سنتيمرت واحد.. وتم ترشحيها وعندما ج

. وجد أن بعض أجهزة اجلنني بدأت تتخلق وبعضها .حتت امليكرسكوب اإللكرتوي

. ولو أن القرآن الكريم قال مضغ  خملق .. لكان ذلك ال ينطبق عىل حقيق .مل يتخلق

 ..التكوين.. ألن فيها أجزاء غري خملق 

ل القرآن الكريم مضغ  غري خملق .. لكان ذلك اليطابق حقيق  التكوين ألن ولو قا

فيها أجزاء خملق .. ولكن الوصف الدقيق الوحيد الذي ينطبق عىل املضغ  هو قوله 

.چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ :تعالی

 . والتي التقطت بأحدث.ولقد عرض العامل الكندي كل أطوا  اجلنني يف بطن أمه 

راحل . من م.ذا هي تنطبق متاما عىل كل ما ذكر يف القرآن الكريماألجهزة العلمي ، فإ

 ..غري ذلكإىل  تكوين العظام واللحم

وملا قيل للدكتو  كيث. ل. مو  هل كان من املمكن أن يعرف  سول اهلل هذه 

مستحيل.. إن العامل كله يف ذلك الوقت مل  :.. قال؟التفصيالت عن أطوا  اجلنني

. فام بالكم بتحديد مراحل هذه األطوا  التي مل .لق أطوا ايكن يعرف أن اجلنني خي

حتى  . بل إن العلم مل يستطع.يستطع العلم حتى اآلن أن حيددها هبذه السهول  والدق 
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اآلن تسمي  أطوا  اجلنني، بل أعطاها أ قاما بشكل معقد غري مفهوم.. يف حني 

 .جاءت يف القرآن بأسامء حمددة وبسيط  وغاي  يف الدق 

يتضح ىل أن هذه األدل  حتام جاءت ملحمد من عند اهلل.. وهذا يثبت ىل أن حممدا 

أن يضع  إنه مستعد :.. فقال؟. أفال تسلم.بعد أن قلت ما قلت :. فقيل له. سول اهلل

 .ما علمتإىل  يف الطبعات القادم  من كتبه إشا ة

 علامء األجن  يفولقد قرئ معنى اآليات التي جاءت يف القرآن الكريم عىل أكرب 

. فلم جيرؤ واحد منهم أن يدعي أن هنا  تصادما بني ما جاء يف القرآن الكريم .العامل

وأحدث ما وصل إليه العلم. 

. .ولكن أحدهم أثا  أن الو اث  أو الربنامج الو اثي لإلنسان يوجد يف نطف  الرجل

ولون  لون العيننيما هو  ؟أم أنثي ا ويتحدد فيها تفاصيل اإلنسان الذي سيولد ذكرً 

. أي أن اإلنسان تكون صفات خلقه موجودة يف شفرة .آخرهإىل  اجللد ولون الشعر

گ  ڳ    *ک  ک      گ    گ    چ  :. فلام قرئت عليه اآلي  الكريم .خاص  يف نطف  الرجل

(عبس ۲۲، ۲۲، ۲۷اآليات )  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ    *ڳ  ڳ  

 .هللال يمكن أن يكون هذا إال من عند ا :قال
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هذه األبحاث كلها التي ذكرهتا، وشهادات العلامء مدون  ومسجل  بالصوت 

ت . وهي مؤمترا .والصو ة يف املؤمترات املتعاقب  عن اإلعجاز يف القرآن الكريم

هذه  إىل عقدت يف الدول اإلسالمي  املختلف .. ويستطيع كل من يريد أن يرجع

. بل إن عاملا منهم أشهر .ويتكلموناألرشط  ويشاهد هؤالء العلامء وهم يتحدثون 

إسالمه، وشهد أن ال إهل إال اهلل وأن حممدا  سول اهلل أمام احلارضين يف أحد هذه 

لعامل . وهو من أكرب علامء ا.التايالندي تاجاثات جاسن . وهو الربوفيسو .املؤمترات

. وكيف أهنا موجودة .. وذلك عندما كان يتحدث عن األعصاب.يف علم الترشيح

-. واهلل .حتت اجللد مبارشة.. بحيث إذا احرتق اجللد انتهى اإلحسا  باألمل متاما

مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا كل﴿يقول عن أهل النا :  -سبحانه وتعاىل

(من سو ة النساء 90من اآلي  )﴾ۗ  الْعَذَابَ

* * *

م . عذاب دائ.أن عذاب النا إىل  يريد أن يلفتنا -ىلسبحانه وتعا-ذلك أن احلق 

. .القوهو اخل -سبحانه وتعاىل-. وملا كان يف علمه .ومستمر ال خيفف وال يتوقف

أن اجللود إذا احرتقت انتهی إحسا  اإلنسان باألمل.. نبهنا أن جلود أهل النا  كلام 

 ..احرتقت بدهلم اهلل جلودا غريها ليستمر شعو هم بالعذاب
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عامل إسالم

. قال: أهذا .وعندما عرض معنى هذه اآليات عىل الربوفيسو  تاجاثات جاسن

إن هذه احلقيق  مل يعرفها العلم  :. قال... قالوا نعم؟الكالم قيل منذ أ بع  عرش قرنا

. .-سبحانه وتعاىل-. بل هي من اهلل .. وال يمكن أن يكون قائلها برشا .إال حديثا

 .ن ال إهل إال اهلل وأن حممدا  سول اهللحان الوقت ألن أشهد أ

ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  چ   :ولنا أن نتأمل يف هذه اآلي  الكريم 

إىل  نامل يلفت -سبحانه وتعاىل-ماذا كان يمكن أن حيدث لو أن اهلل  چڳ  ڳ  

. أكان من املمكن أن نعرف كيف .بدهلم غريها  أنه كلام احرتقت جلود أهل النا

 .ل النا .. بال توقف وال خيفف عنهمسيستمر عذاب أه

س . وإذا احرتق اجللد ال حي.لو أن احلقيق  العلمي  بأن األعصاب موجودة حتت اجللد

. كان .اإلنسان باألمل.. ذكرت دون أن يبني لنا القرآن الكريم كيفي  استمرا  العذاب

ذلك  م بعد. ث.الكفا  العاصون سيقولون سنعذب فرتة قصرية حتى حترتق جلودنا

ال نحس بأي عذاب أو ألم.. ولكان هذا تشجيعا لإلنسان عىل االستهان  بعذاب اهلل 

يف اآلخرة.. ألنه لن يستمر العذاب إال لفرتة قصرية حيرتق فيها اجللد وينتهى 

ا بني القرآن الكريم واحلقائق العلمي .. يف أن الكفا هنا  تصادمً  دَ جِ . ولوُ .العذاب

:وذلك يف قوله سبحانه وتعالی ..سيخلدون يف عذاب جهنم
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، 4.اآليتان )  چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      *ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  چ  

ه سبحان-. فكيف يقول اهلل .وال يفرت معناه ال خيفف من سو ة الزخرف( 9.

نه مل خيفف عنهم.. مع أهنم إذا إإن أهل جهنم سيخلدون يف العذاب.. و -وتعاىل

. ومن الذي أبلغ  سول اهلل .حسا  بالعذاب واألملاحرتقت جلودهم فقدوا اإل

عرفه البرش إال . وهذا ما مل ي.هبذه احلقيق  العلمي  حول اإلحسا  باألمل ملسو هيلع هللا ىلص

 .. أال يكفي؟هذا كدليل مادي عىل أن القرآن الكريم من عند اهلل . ألم يكف.حديثا

قد دفع ا ذ. وإذا كان ه.؟هذا أيضا كدليل مادي.. عىل أن الذي خلق هو الذي قال

. أن يعلن إسالمه .عاملا من أكرب علامء علم الترشيح وهو العا ف بأرسا  هذا العلم

أمام النا  يف مؤمتر عام.. وقد هبره اإلعجاز اإلهلي ووجد بني يديه الدليل املادي 

. أال يكفي هذا ليؤمن العامل كله ويؤمن أهل .عىل وجود اهلل فنطق بالشهادتني

كتفي ونحن ن أ بع  عرش قرنا منذملسو هيلع هللا ىلص اآلن يتعلم ما علمه حممد  العامل األ ض مجيعا؟

.. ذلك أننا نريد أن نتحدث عن آيات أخرى يف الكون بالنسب  هبذا اجلزء بالنسب  لإلنسان

 .. واألصل الواحد للكون اإلنسان.. بالنسب  للكون نفسهلغري

ڱ  ڱ    گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳچ :يقول اهلل سبحانه وتعالی

من سو ة  ۰۳ :اآلي ) چڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ

 (.األنبياء
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لقد عرض معنى هذه اآلي  يف مؤمتر اإلعجاز القرآي يف السعودي  عىل الدكتو  ألفريد 

 :كرونر من أشهر علامء العامل يف اجليولوجيا.. وعندما قرأ املعنى أخذ يصيح

ائق قد ذكرت يف أي كتاب منذ أ بع  عرش . مستحيل أن تكون هذه احلق.مستحيل

هذه احلقيق  العلمي  إال منذ سنوات.. وباستخدام وسائل إىل  . إننا مل نصل.قرنا

علمي  متقدم  جدا وبعد د اسات معقدة طويل  خاص  بعلم الطبيع  النووي .. 

للكون ال يمكن أن يكون قد توصل إليه برش منذ ألف وأ بعامئ  واألصل الواحد

. ولكن الوسائل العلمي  احلديث  اآلن يف وضع تستطيع أن تثبت ما قاله حممد .سن 

 .منذ ألف وأ بعامئ  سن  ملسو هيلع هللا ىلص

لمون . وكيف كان العلامء حي.القمرإىل  ولعلنا مجيعا مازلنا نذكر جترب  صعود اإلنسان

 . وباملواد.قبل إمتام هذه التجري .. بالعنارص الناد ة التي سيجدوهنا عىل سطح القمر

. وكيف أنه سيكون فيها مواد تشفى أمراضا ال يوجد هلا دواء عىل .التي سيحرضوهنا

. ومواد إذا أضيفت لعنارص األ ض نتجت عنها عنارص جديدة مل تعرفها .األ ض

 الكرة األ ضي  من عنارص غريإىل  . وأخذت أحالمهم تزداد عام سيضيفونه.البرشي 

باألحالم.. . واشتد اخليال وامتألت الرءو  .موجودة
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وحي من السماء إنه

. وجاء بعينات من .القمر ومشى فوق سطحهإىل  ثم ماذا حدث؟.. صعد اإلنسان

ىل إ الصخو  التي عىل السطح.. ومن الصخو  املوجودة حتت السطح وعادوا هبا

هبم يكتشفون أن سطح القمر مكون من نفس عنارص سطح  . وإذا.األ ض

تركيباهتا هي نفس صخو  األ ض وأهنام من أصل . وأن صخو  القمر يف .األ ض

.. ألم يكن إثبات نظري ؟عىل أن يؤمنوا  يقو يألم يكن هذا كافيا كدليل ماد واحد

 يف -سبحانه وتعاىل-اهلل به  . الذي أخربنا.د للسموات واأل ضاألصل الواح

. وعىل .. منذ أكثر من ألف وأ بعامئ  سن  دليال كافيا عىل وجود اهلل.القرآن الكريم

العامل الذي قال إن الوسائل العلمي  احلديث  اآلن يف وضع تستطيع  . إن.؟أنه اخلالق

أن تثبت ما قاله حممد منذ ألف وأ بعامئ  سن ، وهو الربوفيسو  ألفريد كرونر.. عامل 

. حتى ال يشهد بأن هذا .. حتى أنه كان حياول أن يتهرب من اإلجاب .مراوغ جدا

. حتى أنه يف كل ما قاله كان يقول إن ما .-سبحانه وتعاىل-اهلل العلم قد أنزل من 

. وأنه يف .فقالوا له: سنثبت لك أن حممدا مل يكن ينطق إال بوحي من اهلل ،قاله حممد

 ..عدد من األحاديث النبوي  إعجاز نرجو أن تفرسه لنا
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 يف حديث  واه أبو هريرة وجاء يف البخا ي ومسلم..  وى ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل  قال

تى تعود أ ض العرب مروجا حديثا يقول يف جزء منه: )ال تقوم الساع  ح

. وملا سةل الدكتو  كرونر هل كانت أ ض .. أي مزا ع وبساتني وأهنا ا.(5)(وأهنا ا

.. ؟. فقيل له متى كان ذلك.قال نعم ملسو هيلع هللا ىلصالعرب بساتني وأهنا ا كام  وی  سول اهلل 

 .عامل يف عصو ه األوىليف العير اجلليدي األول الذي مر به ال قال:

. قال  بام علم ذلك من .هبذه احلقيق  ملسو هيلع هللا ىلصوسةل كرونر من الذي أخرب  سول اهلل 

ني هل تعود بالد العرب بسات :الرومان الذين كانوا متقدمني يف هذه العلوم.. فسألوه

كيف تقول عىل يشء  :نعم هذه حقيق  علمي .. قالوا  :.. قال؟وأهنا ا مرة أخرى

بدأ.. ومن  الثايقبل إنه حقيق  علمي .. قال: ألن العير اجلليدي سيقع يف املست

مقدماته ذلك الشتاء القا   والعواصف الثلجي  التي بدأت تزحف عىل أو وبا يف 

  اجلليد يف . فكتل.السنوات األخرية.. وكل شتاء سيأيت سيكون أقسى من الذي قبله

 . ولكن. كل عام تقرتب. وهي يف.القطب الشاميل بدأت تزحف ببطء نحو اجلنوب

 . وعندما يزداد هذا االقرتاب بعد فرتة.ببطء جدا من املنطق  التي فيها بالد العرب

والعجيب أنه يف الشتاء املايض  طويل  من منطق  بالد العرب ستعود بساتني وأهنا ا
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غمرت الثلوج أ ض السعودي  ألول مرة منذ قرون طويل .. ووصلت د ج  احلرا ة 

وعندما سةل الدكتو  كرونر: هل الرومان هم  د جات حتت الصفر دةعإىل  هنا 

ال  :ال.. ق؟. بأن بالد العرب ستعود بساتني وأهنا ا.ملسو هيلع هللا ىلصالذين أخربوا  سول اهلل 

  .يمكن أن حيدث ذلك إال بوحي من السامء
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 احلياة سر

گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ اآلي  الكريم إىل  نعود

يف هذه اآلي  أعطانا اهلل رسا .چں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ ڱڱ  ں  

ولقد أصبح هذا حقيق  علمي  يعرتف هبا العامل أمجع..  من أرسا  احلياة وهو املاء

فالصو  احلديث  التي تلتقط باألقام  الصناعي  وسفن الفضاء والكواكب القريب  من 

ه الكواكب حياة أم ال.. و غم أن . يستطيع العلامء أن يتنبأوا إذا كان يف هذ.األ ض

هذه الصو  ال تأيت بالتفاصيل الدقيق  التي تبني إذا كانت هنا  خملوقات موجودة 

الكوكب أم ال.. ولكن جمرد علمهم بأن الصو  ال تدل عىل وجود  اعىل سطح هذ

إىل  . فإذا كان هنا  ما يشري.حياة فيه املاء عىل سطح الكوكب فإهنم يؤكدون أنه ال

. وعملي  وجود املاء هي من قد ة اهلل .املاء موجود حتدثوا عن احتامالت احلياةأن 

ن . وهي عندنا يف األ ض تتم دون عمل م.التي احتفظ هبا لنفسه -سبحانه وتعاىل-

. بخا  املاء يصعد من املحيطات والبحا .. .. بل هي عطاء من اهلل.اإلنسان

يف  -وتعاىل سبحانه-ولذلك يقول اهلل  ..ويتكثف يف طبقات اجلو العليا وينزل مطرا 

 چڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  *ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  :سو ة الواقع 

 ( من سو ة الواقع  ۷۳ -2۲اآليات من )

. وكل من يدعي غري ذلك نطالبه أن ينشىء .إذن املاء هو  زق من السامء بقد ة اهلل 

. .ع. ولن يستطي.كان يستطيعلنا هنرا صغريا وسط الصحراء.. ويمأله باملاء إن 
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ما ىل إ ولكن اعرتاف العلم ويقينه من أن وجود املاء معناه وجود احلياة... مل يلفتهم

. .ازهذا اإلعجإىل  . وكان جيب أن يلتفتوا .ذكره القرآن الكريم منذ أ بع  عرش قرنا

لَا أَفَ ﴿  :فيؤمنوا باهلل خالقا وموجدا واهلإ واحدا.. ولذلك يقول احلق جل جالله

. ومن.قد قدم هلم الدليل املادي يف األصل الواحد للسموات واأل ض..﴾يُؤْمِنُونَ

. .يكون عدم إيامهنم مكابرة وعنادا ذ. فإهنم مل يؤمنوا وحينة.أن املاء هو رس احلياة

. ومع ذلك .ويكون عذاهبم يف جهنم عدة من اهلل، الذي أعطاهم الدليل تلو الدليل

 .ال يؤمنون

:وجود اهلل  خلق السموات واألرض دليل علىاإلعجاز يف

. البد أن نتحدث عن اإلعجاز يف خلق السموات .وقبل أن نرت  السامء وآياهتا 

. مثال عندما عرض.السامء ونرى أشياء وتغيب عنا أشياءإىل  واأل ض.. نحن ننظر

     ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   چ  معنى اآلي  الكريم 

قرأ الربوفيسو  يوشيدی كوزای   من سو ة فصلت( 55)اآلي   چوئ  وئ  ۇئ

العلم مل يصل إال  :. وقال.مدير مرصد طوكيو هذا الكالم وأ اد أن ينهي املناقش 

ا . وقد أصبح هذا شيةا مشهودا ومرئي.أن السامء كانت دخاناإىل  منذ فرتة بسيط  جدا

الصناعي  وعرض صو  التقطت لنجم يف  . بعد إطالق سفن الفضاء واألقام .اآلن

السامء وهو يتكون.. وقد بدا كتل  من الدخان يف وسطها تكون اجلزء امليضء من 

 النجم وحوله الدخان وحتيط بالدخان حاف  محراء دليل عىل ا تفاع د ج  احلرا ة
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عد اآلن ب .. ولكننا عرفنا.وقال لقد كنا نعتقد منذ سنوات فقط أن السامء كانت ضبابا

. .. ألن الضباب خامد وبا د.التقدم العلمي بأهنا ليست ضبابا ولكنها دخان

. وقال إنني متأثر .والدخان حا  وفيه حرك .. وهذا يدل عىل أن السامء كانت دخانا

نع . ليقت.وإذا كنا نريد أن نميض يف التفاصيل جدا باكتشاف هذه احلقيق  يف القرآن

مؤمترات  . بعض ما قاله أشهر علامء العامل يف. . فإننا نستعرض برسع.من مل يقتنع

. الدكتو  اسرتوخ من أشهر علامء وكال  ناسا .اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم

لقد أجرينا أبحاثا كثرية عىل معادن األ ض وأبحاثا  :األمريكي  للفضاء.. قال

ا ديد هلات احل   فذمعملي .. ولكن املعدن الوحيد الذي حيري العلامء هو احلديد.. 

ىل إ . إن اإللكرتونات والنيرتونات يف ذ ة احلديد لكی تتحد.. حمتاج .تكوين مميز

طاق  هائل  تبلغ أ بع مرات جمموع الطاق  املوجودة يف جمموعتنا الشمسي  ولذلك 

ىل إ . والبد أنه عنير غريب وفد.فال يمكن أن يكون احلديد قد تكون عىل األ ض

ڀ  ٺ  ٺ    چ  ام ترمجوا له معنى اآلي  الكريم . فل.األ ض ومل يتكون فيها

إن هذا الكالم  :قال (من سو ة احلديد 22من اآلي  )  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ

.ال يمكن أن يكون من كالم برش

الصو   . إن.أعامق البحا  وجدنا شيةا عجيباإىل  فإذا تركنا السامء وأرسا ها ونزلنا 

. بل .نبحا  الدنيا ليست موحدة التكوياحلديث  التي التقطت للبحا  قد أثبتت أن 

تقطت .. ويف صو ة الاألكسجنيهي ختتلف يف احلرا ة وامللوح  والكثاف  ونسب  
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. ظهر كل بحر بلون خمتلف عن البحر اآلخر.. فبعضها أز ق قاتم .باألقام  الصناعي 

. وذلك بسبب اختالف د جات احلرا ة يف كل بحر .وبعضها أسود وبعضها أصفر

باخلاصي  احلرا ي .. وباألقام  الصناعي  ومن  . وقد التقطت هذه الصو .خرن اآلع

. وظهر خط أبيض  فيع يفصل بني كل بحر وآخر.. فإن قرأت اآلي .الفضاء عمق

من سو ة  ۹۳و ۲۲اآليتان:) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  *ڀ  ڀ  ڀ  چ  الكريم 

. .لبحرينبني اتصوير الربزخ إىل  الرمحن( نجد أن وسائل العلم احلديث  قد وصلت

ريق البحر اآلخر عن طإىل  .. بأن مياه أي بحر حني تدخلاَل َيْبِغيَاِن() وبينت معنى

الربزخ.. فإهنا تأخذ وقت دخوهلا خصائص البحر الذي تدخل له.. فال تبغى مياه 

هذه احلقائق بعد إقام  مةات إىل  ولقد تم الوصول بحر عىل مياه بحر آخر فتغريها

. والتقاط الصو  باألقام  الصناعي .. والذي قال هذا الكالم .ري من املحطات البح

يد  من أكرب علامء البحا  بألامنيا الغربي .. الذي كان يقول يف  هو الربوفيسو  رشا

. فعندما سمع معانی آيات القرآن .إذا تقدم العلم فالبد أن يرتاجع الدين :أول كالمه

 .برشإن هذا ال يمكن أن يكون كالم  :هبت وقال

ليعطينا ما وصل إليه  أستاذ علم جيولوجيا البحا  (دو جا وا)ويأيت الربوفيسو  

ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  :العلم يف قوله تعالی

ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  

فيقول لقد كان اإلنسان يف املايض ال   من سو ة النو ( 42آلي  )ا  چھ  ے   ے   ۓ    
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يستطيع أن يغوص بدون استخدام اآلالت أكثر من عرشين مرتا.. ولكننا نغوص 

أعامق البحا  بواسط  املعدات احلديث .. فنجد ظالما شديدا عىل عمق مائتي  اآلن يف

أعامق البحا  صو ة وأعطتنا اكتشافات.. چک  گ   چ :اآلي  الكريم  تقول مرت

. .فاملعروف أن ألوان الطيف سبع  چڱ  ڱ  ں  ں چ :نى قوله تعالیملع

 آخره.. فإذا غصنا يف أعامقإىل  منها األمحر واألصفر واألز ق واألخرض والربتقايل

فاألمحر  . واختفاء كل لون يعطى ظلم .البحر ختتفي هذه األلوان واحدا بعد اآلخر

 لوان اختفاء هو اللون األز ق عىلخيتفي أوال ثم الربتقايل ثم األصفر.. وآخر األ

ظلم الإىل  . كل لون خيتفي يعطي جزءا من الظلم  حتى تصل.عمق مائتي مرت

 ﴾گ  گ  ڳ  ڳ  ﴿  :. أما قوله تعالی.الكامل 

. وأن .واجلزء العلوي بحر.. فقد ثبت علميا أن هنا  فاصال بني اجلزء العميق من ال

أمواجا عىل حاف  اجلزء العميق املظلم من  ا هذا الفاصل ميلء باألمواج.. فكأن هن

. فكأهنا موج من .هنا  أمواج عىل سطح البحر وهذه نراها.. والبحر وهذه ال نراها

 .موج.. وهذه حقيق  علمي  مؤكدة فوق

هذا ال يمكن أن يكون  ولذلك قال الربوفيسو  دو جا وا عن هذه اآليات القرآني 

. .ث  أكدت أن للجبال جذو ا عميق  يف األ ضوإذا كانت العلوم احلدي علام برشيا

في  تظهر اجلبال بال جذو  ممتدة .وهو ما مل يكن معروفا . ففي كل اخلرائط اجلغرا

. ظهر فيها أن لكل .. ولكن الصو  األخرية التي التقطت للجبال.داخل األ ض
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. وهكذا .أعامق بعيدةإىل  . وأن هذا اجلذ  يمتد.جبل وتدا يقويه يسميه العلامء جذ ا

من  .، 0)اآلي   چٹ  ڤ       *ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  چ  ظهر إعجاز اآلي  الكريم 

ۓ  ۓ    *ھ  ے    *ھ  چ  :ثم جاءت حقيق  أخرى يف قوله تعالی (سو ة النبأ

وقد فرست أدي عىل  ومن اآلي  الثالث  من سو ة الروم(  ۹، ۲اآلي  )  چڭ 

 ..ثت املعرك  قرب بيت املقد . فقد حد.أ ض العرب أسا  أهنا قريب  من

وجاءت اخلرائط اجليولوجي  التي صو ت أخريا باألقام  الصناعي .. لتثبت أن 

. .املنطق  التي دا ت فيها املعرك  هي أكثر األماكن انخفاضا عىل سطح األ ض

.وأدي تعني املكان املنخفض

رآن از العلمي للقإىل هنا وقد أو دنا عددا من األبحاث التي متت يف مؤمترات اإلعج

. والتي شا   فيها عدد من أكرب علامء العامل يف خمتلف فروع العلم من غري .الكريم

ني  التي قرئ عليهم معانيها . والذين شهدوا مجيعا أن اآليات.املؤمنني . ال .القرآ

 ... ومن خالق هلذا الكون.يمكن أن تكون إال من وحي إهلي

ا قلنا كأدل  علمي  عىل وجود اهلل.. كلها جاءت إنه يكفي كل م :نقول للنا  مجيعا

ه الذين ال يؤمنون.. و فضوا اإليامن حتى بعد أن سمعوا هذا اإلعجاز  من أفوا

 . وعىل.إن كل ما أو دناه ليس جمال بحث ولكنه قائم عىل املشاهدة والرؤي  القرآي

ات . ومل يكن الذين قدموا هذه الصو  هيمهم إثبات معجز.صو  عرضت وقدمت

إذا جاء العلم فليرتاجع الدين   :. بل إن معظمهم كان يقول.وآيات القرآن الكريم
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وإذا كان اهلل  وبعضهم عا ض يف أول األمر يف االشرتا  يف حوا  يدخل فيه الدين

البد أن نعلم . ف.قد استخدم غري املؤمنني يف إثبات قضي  اإليامن -سبحانه وتعاىل-

 .دم قضي  اإليامن يف الكونكليهام خي .أن املؤمن والكافر

***





 الفصل السادس

 ويف كل شيء دليل





 معجزة القرآن ال تنتهي 

 تعلم األسامء أوال 

 آدم سمع ثم تكلم 

 اهلل.. دليل عىل وجود اهلل

 الزيادة العددي  يف البرش دليل عىل وجود اهلل

  يف التا يخ عربة ودليل عىل وجود اهلل

 القرآن من األدل  املادي  عىل وجود اهلليف  و  والفراعن اهلكس

  ليل مادي عىل وجود اهلل ديف قص  إبراهيم مع الذي كفر

 يف صناع  اللبن دليل مادي عىل وجود اهلل 

 الداء والدواء دليل مادي عىل وجود اهلل
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معجزات القرآن ال تنتهي وفيها الدليل

ولذلك وضع   ...يوم القيام إىل  معجزة باقي جعل القرآن  -سبحانه وتعاىل-اهلل  

 . عىل ما يتحدى به غري املؤمنني لريد عىل ادعاءاهتم، ولقد قيل.فيه الدليل تلو الدليل

إن عير املعجزات انتهى.. ولكن معجزات القرآن ال تنتهي حتى تقوم الساع   

ن قد كمعنی مل نإىل  . بل كل عير نصل.ومعاي اآليات ال تتضح يف عير واحد

للعبادة  قوالقرآن معجزة ومنهج.. املنهج هو ما  سمه اهلل لنا كطري وصلنا إليه

الت فالعبادات واملعامملسو هيلع هللا ىلص واحلياة، ثم تفسريه وبيانه كامال يف حياة  سول اهلل 

.ملسو هيلع هللا ىلص  سول اهلل نها. بي  .وغريها فيام يتصل بافعل وال تفعل

ذلك . وك.القيام إىل  فالصلوات املفروض  فيه مثال مخس ال تزيد وال تنقص

 . ولكن.حسمت وبينت متاما تت. كلها أ.األحكام وكل ما يتعلق بمنهج السامء

ه بقيت لتعطي كل جيل معنى إعجازيا مل يصل إلي تىاملعجزة يف القرآن الكريم هي ال

 .بلهاجليل الذي ق

. .ايعد يعطي شيةا جديدتوقفت عند النزول جلمد القرآن فلم  ولو أن معجزة القرآن

. فهو يعطى لكل جيل عطاء جديدا.. .ولكن ألن هذا الكتاب معجزة متجددة

نا مثال فإذا قر  قبلهوهكذا جتد كل عير عطاء للقرآن مل يكن موجودا يف العير الذي  أ

(۰، ۹: اآليتانسو ة الروم)﴾ۓ  ۓ  ڭ  *ھ  ے   ﴿ :اآلي  الكريم
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. .ن القريب أل ض العربوجدنا أن عطاء أدنى حني نزل القرآن كانت بمعنى املكا

وملا تقدم العلم واستطاع اإلنسان أن يصو  سطح األ ض باألقام  الصناعي .. وجد 

. .أن مكان املعرك  بني الروم والفر  هو أكثر األماكن انخفاضا عىل سطح األ ض

نا اآلي  الكريم   :وإذا قرأ

سو ة  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ 

قد حدد ثالث  مواقع.. موقع  -سبحانه وتعاىل-أن اهلل  نجد (42األنفال:اآلي  

. وموقع الكفا  وهم بعيدون عن مك  .املدين  املنو ةإىل  املؤمنني وهم قريبون

. والكفا  بعيدون عن مدينتهم .مدينتهم وأهلهمإىل  املكرم .. أي أن املؤمنني أقرب

سفيان والركب هو قافل  أب ﴾چ   چ  ڇ﴿  :. ثم قال تعاىل.وأهلهم

التي أفلتت من املؤمنني. واملعروف أن أبا سفيان لكي يفلت بقافلته من املؤمنني غري 

 ﴾چ  ڇ﴿قوله تعاىل إىل  ل.. وهنا جيب أن نلتفتحمسا ه واختذ طريق السا
خفاضا يف واملعروف أن ساحل البحر هو أكثر األماكن ان أي موقع منخفض عنكم

 . فيقال هذا املكان يعلو ألف.ح البحراال تفاعات بسط. ولذلك تقا  كل .األ ض

 .مرت مثال عن سطح البحر أو مائ  مرت أو غري ذلك

إذن فسطح البحر املقيا  الذي اختذه العامل كله ليساوی صفرا يف اال تفاع تقا  

إىل تنا. يلف.﴾چ  ڇ﴿. ولذلك قوله تعاىل: .عليه كل اال تفاعات يف الدنيا
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بقع  . بل بني لنا أن هنا .يم مل يكتف بأن يبني هذاهذه احلقيق .. ولكن القرآن الكر

. وهي التي دا ت فيها .عىل سطح األ ض هي أكثر البقع انخفاضا عىل سطحها

 . راملعرك  بني الروم والف
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األمساء أوال تعلم

نا القرآن الكريم د  العلم مصإىل  فتنالقد  -سبحانه وتعاىل-. نجد أن احلق .وإذا قرأ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چسبحانه وتعاىل-. فقال للبرشي  كلها.

( وهكذا حدد القرآن الكريم يف إعجاز مذهل 35سو ة البقرة: اآلي  )  چڃ  

. .البرش. فأنت حني تريد أن تعلم طفلك عندما يبدأ متييز األشياءإىل  مدخل العلم

 ا طعام. فتقول له هذا كوب وهذا قلم وهذا كرسی  وهذ.البد أن تعلمه األسامء أوال

. .ونحن إذا مل نعلم الطفل هذه األسامء فإنه ال يستطيع أن يفهم شيةا آخر ذلكإىل 

ى . ولذلك فف.ولكنه إذا تعلم األسامء أصبح بعد ذلك قاد ا عىل استيعاب العلم

. ثم .. البد أن نبدأ بأن نعلم أطفالنا أسامء األشياء.الدنيا كلها وبالنسب  للبرشي  كلها

نها . ولك.أخرىإىل  أخرى ومن طريق إىل  ظم التعليم من دول بعد ذلك ختتلف ن

. وهكذا نعرف أن بداي  العلم من اهلل سبحانه .البد أن تبدأ بتعليم األسامء كلها

 .وتعالی

. والزالت هذه البداي  موجودة .بتعليم اإلنسان األسامء -جل جالله-فقد بدأ احلق 

توعب الطفل األسامء بدأ يس ال.. فإذا تعلم. األسامء أو.حتى اآلن يف كل نظم التعليم

 ..أي يشء آخر.. ونحن ال نعلم الطفل األسامء يف املد س  فقط
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املد س .. واألم إىل  ولكن هذا هو علم الفطرة.. تبدأه األم مع طفلها قبل أن يذهب

ن امء.. أل. كلتامها تبدأ بتعليم ابنها األس.املتعلم  وتلك التي مل تنل حظا من التعليم

ن أن يتم . وال يمك.. ثم بعد ذلك يتطو  ويتبدل.علم الفطرة تكون منه البداي  دائام

التفاهم بني األم وطفلها وال بني طفل وطفل آخر إال إذا تعلام األسامء أوال.. والعلم 

يف الدول املتقدم  والدول املتخلف  البد أن يبدأ باألسامء باعتبا ها أسا  التفاهم 

وهو حيمل  ..هنا  إعجازا آخر بالعلم البرشى.. البد أن نلتفت إليه . ولكن.يف احلياة

 .إلينا الدليل اللغوى عىل وجود اهلل
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مسع مث تكلم آدم

 . واللغ  ليست بية  وال حضا ة وال جنينا وال.فاللغ  هي أسا  التفاهم بني البرش

مع ال ذا مل يس. فإذا سمع اإلنسان تكلم وإ.. ولكنها تعتمد أساسا عىل السامع.لونا

 الصم . فيقال دائام.. ولذلك جتد دائام أن األصم الذي ال يسمع أبكم ال ينطق.يتكلم

ولكي نفهم هذه احلقيق  جيدا وأن اللغ   ... ألن أسا  الكالم هو السامع.والبكم

ىل إ إننا إذا أتينا بطفل عربی وأخذناه بعد والدته :. نقول.ال عالق  هلا إال بالسمع

. بحيث ال يسمع إال اللغ  اإلنجليزي .. نجد أن هذا الطفل يتكلم .مثالبريطانيا 

ع أنه . م.. فإذا حاولت أن تتحدث معه باللغ  العربي  فإنه ال يفهمك.اإلنجليزي 

. ولكنه ال يستطيع أن ينطق حرفا واحدا من .. من أب وأم عربيني.عرب األصل

العرب فإنه  بالدإىل  إنجليزي وأخذناه . فإذا جةنا بطفل.اللغ  العربي  ألنه مل يسمعها

أصل  . مع أنه من.. وال يعرف حرفا من اإلنجليزي .سينشأ وهو يتكلم اللغ  العربي 

. وإذا أتينا بطفل إفريقي وكر نا معه نفس التجري  فسنحصل عىل نفس .إنجليزي

 .لسامعا. إذن فاللغ  ال عالق  هلا باألصل وال باللون وال بأي يشء آخر غري .النتيج 

 للتفاهم.. وإال كيف . البد أنه كان بينهام طريق .وآدم حني خلقه اهلل وخلق حواء

 تفامها؟
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. ثم جاء أوالد آدم فكان بني آدم وحواء .البد أنه كان بينهام لغ  ما تفامها هبا

وأوالدمها لغ  للتفاهم سجلها اهلل سبحانه وتعالی يف القرآن الكريم يف قوله 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ڌ    چ :سبحانه

آي  :سو ة املائدة)  چگ  گ  گ     گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

للكالم بني آدم  ل إذن الثابت يقينا من القرآن الكريم أنه كانت هنا  وسي( ۹۷

أن اإلنسان ال يمكن أن يتكلم إال إذا كان  . وإذا كنا قد أثبتنا بالدليل املادي.وأوالده

. فالبد أن آدم قد سمع حتى يستطيع أن .قد سمع.. وأن اللغ  أساسها السامع

 .لهاكوعلم ادم األسامء  :-سبحانه وتعاىل-. فإذا قال لنا اهلل .يتكلم

. وبام أن السمع هو .-سبحانه وتعاىل-إذن فالبد أن يكون آدم قد سمع األسامء من اهلل 

ل أن . بدلي.امء من اهلل هو الذي علمه الكالم. فكأن سامع آدم لألس.وسيل  النطق بالكالم

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ  :قال -سبحانه وتعاىل-اهلل 

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    *ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  

ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ     *ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  

. .أي أن آدم تكلم وأنبأ املالئك  باألسامء التي علمها اهلل له (۰۰-۰۲)سو ة البقرة:

. وحواء سمعت من آدم .كان آدم نطق وتكلم فالبد أنه سمع من اهلل سبحانه وإذا

 .فتكلمت.. وأوالد آدم وحواء سمعوا منهام فتكلموا 
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إلشا ة اهنا  بعض النا  يقول إن اإلنسان األول مل يكن يتكلم، وإنام كان يتفاهم ب

 كي يتكلم البد أن. ألن أي إنسان ل.. نقول إن هذا غري صحيح.ثم بعد ذلك تكلم

. إن الكالم ال .من سمع أول إنسان تكلم سواء كان آدم أو من بعده. ف.يسمع أوال

يأيت إال بالسامع.. والذين يتفامهون باإلشا ة يظلون طوال حياهتم يتفامهون بنفس 

. والصم .حينةذ تبدأ عندهم ملك  الكالم ...غريهم األسلوب.. إال إذا سمعوا من

 . إذا مل يسمعوا فلن يتكلموا..والبكم الذين يعاجلون من هذا الداء

إن هذا  . نقول.فإذا قال أحدهم إن البرش يتحدثون بلغات خمتلف  وهلجات خمتلف 

ء يش. وليس اجلنس أو اللون أو أي .إن اللغ  مصد ها البية  ،دليل لنا وليس علينا

 . ولكنها صف  سمعي  فالبد.آخر.. وإن الكالم ليس صف  و اثي  تولد مع اإلنسان

م هو الذي عل -سبحانه وتعاىل-وهكذا تعطينا القرائن كلها أن اهلل  من السامع أوال

. وال يمكن أن تكون هنا  بداي  علام وال .البرشي  الكالم بأن علم آدم األسامء

 .يف القرآن الكريم -سبحانه وتعاىل-ذكرها اهلل . إال هذه البداي  التي .عقال
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. دليل على وجود اهلل.اهلل

 :كلم  ... لفظ اجلالل .وإذا كنا نريد أن نميض يف هذا اإلعجاز فأمامنا جماالت كثرية

.. إن الثابت لغويا أن املعنى البد أن ؟. من أين جاءت.-سبحانه وتعاىل-« اهلل»

. فإذا مل يوجد املعنى ال يوجد اللفظ يف اللغ .. .السميوجد أوال ثم يوجد اللفظ أو ا

وكل االخرتاعات احلديث  التي مل تكن البرشي  تعرف عنها شيةا مل توجد هلا أسامء إال 

. واإلنسان ال يستطيع أن يفهم الكالم إال إذا كان املعنی .بعد أن وجدت وعرفناها

. ألفاظا .عامل تضيف كل فرتةموجودا يف عقله.. ولذلك فإن املجامع اللغوي  يف ال

 .. فكان البد أن توجد هلا ألفاظ تعرب عنها.ملعان مل تكن موجودة ثم وجدت

وعىل أي  حال فإن العقل البرشي يعجز عن فهم أى لفظ إذا مل يوجد يف عقولنا املعنى 

. فالبد أن يعرف املعنى أوال .نك إذا حدثت أي إنسان بلفظ ال يفهمهإ. حتى .أوال

. ولكن اهلل سبحانه وتعالی غيب عنا.. مل يره أحد.. ومع .ذلك يفهم اللفظ ثم بعد

ذلك فإن لفظ اجلالل  موجود يف كل لغات العامل.. والعقول كلها تفهمه.. فكيف 

يمكن أن حيدث هذا؟.. إال إذا كان يف داخلنا اإليامن الفطري الذي يعرفنا معنى لفظ 

 .اجلالل 
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 :سبحانه وتعاىل تبني لنا هذا اإلعجاز فيقول اهللوهنا تأيت اآلي  الكريم  ل

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  چ 

إذن فالبد أن اهلل قد أشهدنا عىل نفسه فعندما   (۲۷۹آي   :)األعراف   چڄ  ڃ

. ألنه ال .أشهد البرشي  كلها -سبحانه وتعاىل-. والبد أنه .ذكر لفظ اجلالل  فهمناه

 . بل إن التحدي واإلعجاز اإلهلي يميض.العامل ليس فيها لفظ اجلالل  توجد لغ  يف

 :يف كتابه الكريم -سبحانه وتعاىل-. فيقول اهلل .أكثر من ذلك

مريم: ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀچ 

أن لفظ اجلالل  لن يطلق عىل أحد  -سبحانه وتعاىل-وهكذا أخربنا احلق ( 09آي  

هو  . فاالسم.الكريم .. وهكذا حتدى اهلل البرشي  كلها يف أمر اختيا ی غري ذاته

. ويوجد يف هذا الكون الكفرة وامللحدون وشياطني اإلنس .يشء من اختيا  اإلنسان

.. مل ؟.. أو سمی ابنه اهلل؟فهل سمعت عن واحد سمى نفسه اهلل ...وغريهم

ال ذا االسم ذاته الكريم  ف. ألن احلق سبحانه وتعالی اختص هب.. ولن حيدث.حيدث

. بل .يمكن لبرش أن يتخطى مراد اهلل ليطلق لفظ اجلالل  عىل نفسه أو أحد أوالده

. ونصبوا أنفسهم آله  يعبدون من دون .إن الذين ادعوا األلوهي  مثل فرعون وغريه

 .اهلل.. مل جيرؤ واحد منهم ومل خيطر عىل باله أن يسمي نفسه اهلل
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ال  . أن أحدا.للبرش مجيعا يف أمر اختيا ي ليؤكد للدنيا كلهاوهكذا جاء التحدي 

ا  . ولو كانت هذه املخالف  يف منطق  االختي.يستطيع أن خيالف مرادات اهلل يف كونه

. ولو كانت هذه املخالف  من ملحد حما ب لدين اهلل يريد اإلضالل يف .لإلنسان

ددي  يف البرش دليل عىل وجود الزيادة الع . أيوجد دليل مادي أكرب من هذا؟.األ ض

سبحانه -وجود احلق  فإذا تركنا األدل  اللغوي  فإننا نجد هنا  دليال إحصائيا عىل اهلل

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :يقول -سبحانه وتعاىل-. اهلل .-وتعاىل

 )سو ة احلجرات: چچ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

. .اخللق بدأ من ذكر وأنثى ومها آدم وحواء خيربنا أن -سبحانه وتعاىل-احلق  (53آي 

. الدليل اإليامي عىل ذلك هو أن اهلل الذي .ثم جاء منهام كل هذا اخللق الذي نراه

 . فإذا تتبعنا البرش.. والدليل املادي عىل ذلك هو أن علم اإلحصاء يقول ذلك.قال

 .نسم  كذا بليونإىل  يف الكون نجد أن تعداد النا  يف العامل اليوم يصل

كان . كم كان عدد س.فإذا فرضنا مثال أن تعداد سكان العامل اليوم مخس  آالف مليون

. مثال أ بع  آالف مليون.. ... سنجد أن تعدادهم كان أقل؟العامل منذ قرن مىض

ومنذ عرشين قرنا  ؟ طبعا كانوا أقلرون مثال كم كان عدد سكان العاملومنذ ثالث  ق

ني . ومنذ ثالث... نقول إهنم كانوا بضع  ماليني؟ان العاملمن الزمان كم كان عدد سك

قرنا من الزمان كم عدد سكان العامل؟.. نقول كانوا مليونني أو ثالث .. إذا كلام عدنا 

 . وكلام تقدمنا بالزمن نجد أن عدد.الو اء نجد أن عدد البرشي  يتناقصإىل  بالزمان
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يد.. أليست هذه حقيق  إحصائي ؟. غري  . أيستطيع أحد من املاديني أوالبرشي  يتزا

فإن عدد البرش يتناقص؟.. وإذا  ،الو اءإىل  املؤمنني أن ينكر أنه كلام عدنا بالزمن

د املايض تناقص عدإىل  . فمعنى ذلك أنه كلام عدنا.كانت هي القاعدة املعرتف هبا

دأت   التي بنقط  البدايإىل  . ويظل عدد البرش يتناقص ويتناقص حتى نصل.البرش

ي  . إذن التناقص يف عدد البرش.. فتكون هذه النقط  من ذكر وأنثى.عندها حياة البرش

اثر البداي  التي بدأ منها تكإىل  الذي عرفناه وسجلناه باإلحصاءات البد أن ينتهي

 هذا اخللق ومها الذكر واألنثى.. وكلام مر الزمن كلام زادت أعداد البرش حتى وصلنا

 .نتعداد العامل اآلإىل 

. أي أن الدنيا بدأت بألف مليون إنسان .فلو أن تعداد البرش كان يتناقص مع الزمن

ذلك يؤكد لنا أنه من املستحيل أن تكون  . لكان.وانتهت يف عيرنا هذا بامئ  مليون

. ألن الدليل العلمي سيكون يف هذه احلال  شاهدا عىل .وأنثىالبرشي  قد بدأت بذكر 

 .أن ذلك ال يمكن أن حيدث

. .فامدام البرش يتناقص مع مرو  الزمن فال يمكن أن تكون البداي  من ذكر وأنثى

يد عددهم مع مرو  الزمن ويتناقص عددهم كلام عدنا إىل  ولكن كون البرش يتزا

نه يف العصو  األوىل مل تكن إال أجزاء صغرية من األ ض إ. حتى .الو اء يف املايض

  . فهذا يعطينا الدليل عىل أن البداي.فيه أحد . والباقي ال يوجد.يعيش فيها النا 

 .یثكانت من ذكر وأن
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الدليل  التا يخ فنحن نجد فيهإىل  فإذا ذهبنا  يف التا يخ عربة ودليل عىل وجود اهلل

نا .-سبحانه وتعاىل-املادي عىل وجود اهلل  ته.. إذا قرأ . وعىل علمه وعىل معجزا

گ  ڳ    *ک  ک  گ  گ        ڑ  ک  کچ  . سو ة الفيل.السو ة الكريم 

  *ڻ   ڻ  ڻ  ڻ    *ڱ  ڱ  ڱ  ں    *ڳ          ڳ  ڳ  

هذه معجزة مل يأت هبا  سول.. ومل  ()سو ة الفيل  چۀ  ہ     ہ  

. ولكنها .تنزل لتثبيت اإليامن عىل قوم نبي كان يدعو قومه لإليامن وهم ال يؤمنون

يف  ملسو هيلع هللا ىلص  . ولقد ولد  سول اهلل.حلرامحدثت اإلثبات القدسي  واحلامي  لبيت اهلل ا

الذي سينزل عىل هذا  . وكانت هذه املعجزة عالم  عىل أن دين اهلل.عام الفيل

سيحميه وحيفظه.  -جل جالله-. فإن اهلل .الرسول إذا ختىل عنه البرش مجيعا

والقص  معروف ، وبطلها يف ذلك الوقت أبره .. الذي بني بيتا ليحج إليه النا  بدال 

فصمم أبره  أن ينتقم هبدم  ،. وجاء بعض األعراب وألقوا فيه قاذو ات.لكعب من ا

 . فلام  أى أهل.مك إىل  الكعب .. وأخذ جيشا ضخام وعددا كبريا من األفيال وذهب

. قضت عىل أبره .. فجاء الطري بحجا ة من جهنم.مك  هذا اجليش هربوا وفروا

 .وجيشه وأفياله يف دقائق

يقيض  صغري أناللطري ا. إذ كيف يمكن .ها العقل غري املؤمنالقص  يرفض تصديق

. بينام لو وقفت مةات من الطري عىل جسد فيل واحد ال حيس .عىل جيش من األفيال

إن اهلل أ سل  :. ولقد توقف بعض العلامء عند هذه السو ة الكريم  فقالوا .هبا
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ثيم لتقيض عىل أبره  وجيشه.. وكأهنم يريدون أن يسهلوا ا مع أن  ألمر عىل اهللجرا

ث يف . وبع.يف عام الفيل ملسو هيلع هللا ىلصلقد ولد  سول اهلل  :. نقول.اهلل عىل كل يشء قدير

ا  . وكان الكف.. ونزلت هذه السو ة يف مك  ويف بداي  الدعوة اإلسالمي .األ بعني

. وكان الكفا  يبحثون عن أي .. واملسلمون هم القل  والضعف.هم القوة والعزة

. والرسول .إن هذه السو ة نزلت يف مك  :نقول ن اإلسالمييشء للطعن يف الدي

. أي أن هنا  من أهل مك  من كان يبلغ .كلفه اهلل بالرسال  وعمره أ بعون سن  ملسو هيلع هللا ىلص

اخلامس  واخلمسني والستني واخلامس  والستني والسبعني وهم قد شهدوا هذه 

ه يف ؤ يتم إفناوجيش أبره  مل . ولو أن الطري مل تأت.املعجزة، و أوها  ؤي  العني

. لقال هؤالء النا  إن هذا الكالم غري صحيح.. ولقد كنا موجودين يف .حلظات

م . ولطعنوا بذلك يف اإلسال.. ومل نر طريا جاءت وال جيشا أفنی.مك  يف هذا الوقت

 جيرؤ . مل.. ولكن كون الطري جاء.. وكون املعجزة متت.ويف القرآن ويف أنه كالم اهلل

 .سالم أن يطعن فيهأحد من أعداء اإل

دليال من التا يخ ملعجزة مشهودة حدثت..  -سبحانه وتعاىل-وهكذا يعطينا احلق 

 ذلك ما ذكرناه سابقا عنإىل  . فإذا أضفنا.ويعطينا معها الدليل عىل صدق حدوثها

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    *ھ  ے    *ھ  چ  :قوله تعالی

خر  ثم يأيت بعد ذلك دليل لوجدنا دليال تا خييا آ (3-5الروم: ) چۇ

  املادي اهلكسو  والفراعن  يف القرآن من األدل  هذه األدل  التا خيي إىل  يضاف ثالث
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. كان عندما يذكر يف القرآن .-سبحانه وتعاىل-عىل وجود اهلل نالحظ أن احلق 

. أي .. كان يسميه فرعون.عليه السالمالكريم شيةا عن حاكم مير يف عير موسی 

ڄ  چ  . فيقول تعاىل.حكموا مير أطلق عليهم القرآن اسم الفراعن  أن الذين

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  

وهذا يتفق مع التا يخ يف أن الذين حكموا مير يف  (95)الزخرف:   چڌ 

. والقرآن سامهم .. إذن حكام مير القدامى فراعن .العصو  القديم  هم الفراعن 

-تعاىلسبحانه و-وجدنا أن اهلل  )عليه السالم(سو ة يوسف إىل  . فإذا أتينا.فراعن 

لقب . مل ي.يف مير )عليه السالم(وهو يروى لنا يف القرآن الكريم قص  يوسف  ،

     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹچ  :-تعاىل–. بل لقبه بامللك فقال .حاكم مير بفرعون

ائ  ائ  ەئ   ې  ې  ى        ى چ :وقال تعاىل (94 :يوسف) چٹ

ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  

(43 :يوسف) چىئ  ىئ    ی           ی   ی 

عاش يف مير.. وأنه خالل  )عليه السالم(إذن فثابت من القرآن الكريم أن يوسف 

وجوده يف مير اختلف يف القرآن الكريم اسم حاكم مير.. فلم يكن يلقب 

ل  موز . وحت... ويميض الزمن ويكتشف حجر  شيدبفرعون.. بل لقب باسم امللك

فرتة عاش يف مير يف ال )عليه السالم(اللغ  امليري  القديم .. ويثبت أن يوسف 

. وأن حاكمهم كان .. وأن هؤالء مل يكونوا من الفراعن .التي احتلها فيها اهلكسو 
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ردوا ط . وأن امليريني.يطلق عليه اسم امللك.. ومل يكن يطلق عليه اسم فرعون

هبذه  ملسو هيلع هللا ىلص. من الذي أنبأ حممدا .احلكم مرة أخرىإىل  . وعاد الفراعن .اهلكسو 

شاف حجر  شيد.. اكت احلقائق التا خيي  التي مل يعرفها العامل إال يف الفرتة األخرية بعد

)عليه . وأن موسى .كان يف عهد اهلكسو  )عليه السالم(وكيف علم أن يوسف 

 .كان يف عهد الفراعن  السالم(

 إال أن يعطينا الدليل املادي التا خيي عىل إعجاز -سبحانه وتعاىل-وهكذا يأب احلق 

حتى . و.. وإنه بكل يشء عليم.. وعىل أن اهلل يعلم ما يف الدنيا واآلخرة.هذا القرآن

. جاء بحقيق  تا خيي  مل يكن يعلمها أحد من .يظهر ذلك لعباده وبالدليل املادي

. حتى إذا تقدم الزمن وكشف .. وذكرها يف كتابه العزيز.البرش وقت نزول القرآن

اهلل خللقه ما شاء من علمه.. ظهرت هلم هذه احلقيق  لتكون عطاء وإعجا ا جديدا 

. حتى .رشعلم البإىل  . يف الوقت الذي تظهر فيه هذه احلقيق  وخترج.للقرآن الكريم

آن الكريم بقرون تكون معجزة من معجزات القرآن يظهرها اهلل بعد نزول القر

 .عديدة

قد أعطى من أرسا  ملكه ما شاء ملن يشاء.. وكشف  -سبحانه وتعاىل-عىل أن اهلل 

. وبعوامل .. ولكنه احتفظ لنفسه بعلم بدء احلياة أو اخللق.عام شاء من علمه ملن شاء

 . وكشف.. وبنهاي  احلياة وهى املوت.. فمهام تقدم العلم وازدهر.استمرا  احلياة

أن ىل إ . وسيظل حييي ويميت.. فإن اهلل هو الذي حييي ويميت.من أرسا  كونهاهلل 
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. .. وتقبض  وح ملك املوت.. فال يصبح هنا  موت.تأيت اآلخرة ويتم احلساب

 .. إما يف اجلن  وإما يف النا .ولكن خلود

  *ې  ې  ى  ى  چ  :يف سو ة الشعراء -سبحانه وتعاىل-تأمل قول احلق 

چۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  *ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    * ائ  ەئ  ەئ  وئ   

وإذا أ دنا أن نتأمل ما جاء يف هذه اآليات  (۲۲-۷۲اآليات  :سو ة الشعراء)

-ه وتعاىلسبحان-ونستعرض اإلعجاز فيها بإجياز.. نجد أن قضي  اخللق حمسوم  هلل 

. وال أحد يستطيع أن يدعی أنه يقد  عىل خلق .. والكل عاجز.. فهو وحده اخلالق.

ڃ  چ  چ  چ  چ :. فإذا قرأت قوله تعالی.. ولكن قضي  املوت فيها جدلشیء.

( 222سو ة البقرة: اآلي  ) چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

. فلام .)عليه السالم(تاه اهلل امللك وبني إبراهيم آواآلي  تروى قص  احلوا  بني من 

يى ال أنا أحتاه اهلل امللك العزة فقآ. أخذت من .قال له إبراهيم  ب حييي ويميت

فحكم عليه باإلعدام وقال هو ميت.. ثم عفا عنه  ،. وجاء برجل من  عيته.وأميت

تل هو إفساد . فالق.. نقول إن النا  ال تتنبه للفرق بني القتل واملوت.وقال أحييته

ت هو ولكن املو ،جلسد اإلنسان جيعل اجلسد غري صالح لبقاء الروح فيه فتغاد ه

. ولذلك فرق اهلل بني االثنني .ون هدم أو إفساد للجسدإخراج الروح من اجلسد د



  األدلة املادية على وجود اهلل
559

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   چ  :يف القرآن الكريم فقال

(544اآلي   :)سو ة آل عمران چڇ   ڇ  ڍ  ڍ

اآلي :سو ة آل عمران) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  وقال جل جالله

املوت يمكن أن  ن القتل وهو غريإذن املوت هلل وحده هو الذي يميت ولك (822

 .يتم عىل يد عباد اهلل

. ألن أمر اهلل نافذ عىل كل .وألن اهلل هو الذي يميت.. فال أحد ينجو من املوت أبدا

ائ  ەئ  چ  :خلقه.. وألن اإلنسان غري نافذ يف الكون.. ثم تقول اآلي  الكريم 

-وىل أن احلق ويالحظ يف اآلي  األ (۷۲)سو ة الشعراء: اآلي   چەئ  وئ   

ومل يقل هو الذي  چې  ې چ  :مل يستخدم أسلوب التأكيد فقال -سبحانه وتعاىل

 طعام والرشاب جعلهام اهلل أسباًبا. ولكن ال.خلقني ألنه ال أحد نازع اهلل يف اخللق

. وأما .أن هذه األسباب ليست هي األصلإىل  . فجاء التأكيد هنا ليلفتنا.لإلنسان

ع فيها ووض -سبحانه وتعاىل-حلب  يف أي نبات خلقها اهلل . فا.كل يشء من اهلل

. وخزن فيها الغذاء الذي يلزمها حتى تستطيع جذو ها أن ترضب يف .خصائصها

. وخلق هلا .. وهو الذي أعطاها خصائصها.تأخذ منها عنارص احلياةلاأل ض 

 ن. وأنت تضع احلب  يف األ ض فتظل تتغذى عىل املخزو.األ ض التي تز ع فيها

. ثم بعد ذلك متتص من عنارص األ ض .فيها من الغذاء الذي وجد فيها بقد ة اهلل
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. ثم تظل تنمو وتنمو حتى تثمر بقد ة اهلل وليس بجهد .ما يلزمها وال تأخذ الباقی

 ..-سبحانه وتعاىل-. فكأن الطعام كله من اهلل .برش

ۇئ  ۇئ  چ  :تعالی قولهإىل  فإذا جةنا الداء والدواء دليل مادي عىل وجود اهلل

كثريا حول هذه  اًل نجد أن هنا  جد( ۲۳اآلي   :)سو ة الشعراء چۆئ  ۆئ

يد ولكن احلقيق  هي أن الشفاء ب ،اآلي .. فالنا  تقول إن الطبيب هو الذي يشفي

ء يف . وقد خيطي.. وقد يأيت عىل يده الشفاء.. وأن الطبيب يعالج فقط.اهلل وحده

 .العالج فيكون عىل يده املوت

ئا . ولذلك حيدث كثريا أن طبيبا مبتد.جعل لكل داء شفاء -سبحانه وتعاىل-واهلل 

. .يكتب الدواء الصحيح ملريض عرض نفسه عىل أكرب األطباء فلم يعرفوا لدائه دواء

إن هذا الطبيب حديث التخرج أعلم  :ويف هذه احلال  قد يتعجب النا  ويقولون

. وهو .. فاألستاذ قطعا أعلم من تلميذه.. نقول هلم هذا تفسري خاطىء.من أساتذته

بالشفاء جاء فكشف اهلل عن الداء  -سبحانه وتعاىل-. ولكن قد  اهلل .الذي علمه

وليس معنى أن اهلل هو الشايف أال  . فكتب الدواء وتم الشفاء.هلذا الطبيب املبتدىء

أن نأخذ  -سبحانه وتعاىل-نلتمس الوسيل  للعالج.. فنحن يف هذه الدنيا أمرنا احلق 

 :واآلي  الكريم  تقول بعد ذلك . ثم بعد ذلك نتوكل عىل اهلل يف النتائج.باألسباب

-ونالحظ هنا أن احلق  (25)سو ة الشعراء:اآلي   چۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  چ 

. ألنه .مل يستخدم أسلوب التأكيد فيقول وهو الذي يميتني ثم حييني -سبحانه وتعاىل
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اد  . فإذا جاء البعث فاهلل وحده الق. املوت أو البعثال أحد يستطيع أن ينازع اهلل يف

. وبذلك نكون قد أثبتنا بالدليل املادي أن بداي  احلياة واستمرا  .عىل بعث املوتى

يف صناع  اللبن  وحده -سبحانه وتعاىل-. هي من قد ات اهلل .احلياة وهناي  احلياة

ما يرشبه اإلنسان هو من  فإذا جةنا للرشاب نجد أن كل دليل مادي عىل وجود اهلل

ن نأخذه . واللب.فاملاء ينزل من السامء عذبا سائغا بقد ة اهلل -سبحانه وتعاىل- اهلل

ولقد حاول العلم أن يصنع اللبن فجاء باللبن  من احليوان وهو خملوق بقد ة اهلل

عنارصه.. ثم جاء هبذه العنارص وخلطها مع بعضها البعض إىل  الطبيعي وحلله

نها . ثم جاء بعرشين فأ ا سقى عرشة م.ب املوجودة يف اللبن الطبيعيبنفس النس

. فنمت الفةران التي سقيت اللبن الطبيعي وماتت الفةران التي .اللبن الطبيعي

 .أعطيت اللبن الصناعي

. بل إن بعض دول .والزال العلم حتى اآلن عاجزا عن أن يصنع نقط  لبن واحدة

فتحرم اللبن عىل  ... ال تستطيع أن حتل األزم .يف اللبنالعامل التي تعاي نقصا شديدا 

  . ومنها االحتاد السوفيتي والصني وكو يا اجلنوبي.الكبا  ليكون متوفرا لألطفال

لنا حيوانات جيري  . ومن اإلعجاز اإلهلي أن هذا اللبن تعطيه.وغريها من دول العامل

حانه سب-ذلك يقول احلق  . ويف.. فال خيتلط اللبن والدم أبدا.يف عروقها الدم

سو ة ) چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ -وتعاىل

عىل أن العلم البرشي كله عاجز حتى اآلن عن أن يسقى النا  املاء  (00النحل:اآلي  
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القمر عاجز عن أن يصنع ترع  صغرية.. أو كوبا إىل  . فاإلنسان الذي وصل.أو اللبن

ء األخرى التي يرشهبا اإلنسان فهي مما أوجدها فيها من . أما باقي األشيا.من اللبن

 .ثمر يضاف إليها املاء أو ال يضاف

يكون  أن -سبحانه وتعاىل-. فنرجو من اهلل .هناي  هذا الكتابإىل  وإذا كنا قد جةنا

 . وما يرد عىل أوئلك امللحدين الذين يدعون.ما يثبت اإليامن يف القلوبإىل  قد هدانا

ن أ -جل جالله-. ونرجو من احلق .أدل  مادي  يف الكون عىل وجود اهللأنه ال توجد 

. وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه .. إنه هو السميع العليم.يتقبل منا

 .وسلم
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