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 كلمة الناشر
 

 
 

 ؟هل حتب معرفة اهلل
 ؟ومن ال حيب معرفة اهلل..

فمــا بــاب الــبعرب يســعكف  ــن معرفــة ادــال  ـ الــ  قده،ــهع و،عا مــ   ال  ع و،عــدد  
 ؟نعما  ..
وكان اإلنسان أكثـر شـ ج لـد ا نعم 

 ال سـيما   البالـلع وكلـن مـن أاـل  لـ  (1)
 …املفها  لعصرفا،ه الشاكةع أو سلوكه الالمسؤوبع أو حركعه الالوا يةع أو كالمه غري املعزن

فاإلنســان فنــان   خــاب  لــ  األ ــراه وابعكــاه أســاليب اللــك والــدوهانع ولــو كــان كلــن 
 لى نفسه وهوحهع فانه حيـاوب أن ععـل الر يـا غا مـة ويـبابية أمـام  ينيـهع هغـم أنـه يـر  ا ـ  

 …عني اجملردة والوايحة متام الويوح كالشمس   هابعة النهاهه يا ال
والعنـوان هـو سـؤاب اسـعحباإ ـ حن صـع الععبـري ـ والكعـاا هـو  بـاهة  ـن كعـاا ،عليمـي 

)ا لـــاإل اإلنســـانإل و،ـــوايهي يهـــم الشـــباا وهـــو يعمحـــوه حـــوب يـــال  ق ـــايا أساســـية هـــي 
ا كا  مغـز   ميـ ع وداللـة أكيـدة وااء  لى شكل حماوها  بسـيطة ولطيفـة حال أ ـاإلنبياج( 

 … لى املطلب الري حياوب حيبا،ه
وا ــواها  مععــددةع   البــاا الواحــد حال أن كــل حــواه يويــع ويثبــ  اانبــاً واحــداً مــن 
الق ـية املــراد ،بيا ــا أو حي ــاحهاع وهــر  ا ــواها  معواهــة أوال حىل ايــل الشــباا ومــن   حىل 

 …جميعاألمة  امة فأ ا  ظيمة الفا دة لل

                                                           

 .42سوهة الكهك:  (1)
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وقــــد ألــــك ولبــــع هــــرا الكعــــاا قبــــل أهبعــــني ســــنة ،قريبــــاًع أي انــــه كــــان   أو  ا جمــــة 
االســـــععماهية واإل اديـــــة  لـــــى الـــــولن اإلســـــالمي ا نيـــــك كلـــــهع وكلـــــن مـــــن قبـــــل الشـــــيو ية 
والواوديـــة والـــديالكعين وغريهـــا مـــن النظريـــا  الكـــافرة الـــا حاولـــ  أن ،واـــد  ـــا مكانـــاً   

 العامل يومراك.
عل فقد ،أير هبا بعرب الشباا والشابا ع  لـى كافـة الصـعد واملسـعويا ع   معظـم وبالف

األقطــاه والبلــدان اإلســالمية حال ان العــأيري كــان دعلــك مــن بلــد حىل بلــد ومــن مكــان حىل   ــرع 
وكلـــن بف ـــل العقا ـــد الدينيـــة ا قـــةع والعلمـــاء األ ـــالم الـــري كـــان  هـــم األوب الـــدفا   ـــن 

  واه الكفاه واالسععماه وامللحدين.اإلسالم واملسلمني  
وكــان لســماحة املراــع الــديا األ لــى اإلمــام الشــريالي رحفظــه اهللا الــدوه البــاهل واألملعــي 
  كــل كلــنع كعابــة و طابــة وحــواهاً   كــربالء املقدســة وهــو   هيعــان الراولــة وقمــة العطــاءع 

كثـري مـن املظـاهر واملفاسـد مـن ا ــ اق وأو  ا مـة الـا يعمعـع هبـا ـ أدامهـا اهلل  ليـه ـ فمنـع ال
 الصك اإلسالمي السيما   حميطه ومدينعه كربالء املقدسة.

وحنــن حك نعيــد لبا ــة ونشــر هــرا الكعــاا ا ميــل  ملــني مــن اهلل أن يوفــ  ا ميــع للمعرفــة 
 ع وا مد هلل ها العاملني.والطا ةع حب  حممد و له أصحاا الشفا ة 

  
 والنشر مؤسسة المجتبى للتحقيق 
 شوران 0606بيروت لبنان ص. ب  



 

 4 

 

 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ا مد هلل ها العاملنيع والصالة والسالم  لـى  ـري  لقـه حممـد و لـه الطـاهرينع ولعنـة اهلل 

  لى أ دا هم من اآلن حىل قيام يوم الدين.
 ا  !  مل دش املسععمر من مبدأ أو دين أو ولنية ما  شي من اإلسالمع انه

 والبالل ال دشى حال من ا  !.
 .(2)أما األديان والولنيا ع فلنراي الكالم  نها   كعاا   ر

أمــــا املبــــادي فهــــي وليــــدة األفكــــاهع ومــــا دام االســــععماه هيــــأ ا شــــد الكبــــري مــــن  لمــــاء 
االقعصاد واالاعما ع ودكا،رة السياسة والعنظيمع فال  شية منها وال  وف. باإليافة حىل أن 
املبــادي املاديــة حيــ  ،عبــع املــادةع فالاهعمــام  ــاع و الاهــا املــادة الــا حصــل املســععمر  لــى 

 قسط سخي منهاع فهي  الاهاع وال  وف منها.
أمــا اإلســالم ـ واإلســالم وحــد  ـ فهــو اآل ــر بزمــام الــدنيا والــدينع والقــابرب  لــى ألمــة 

 امجة ال هوادة فيها وال ،ري .ا كمع وهو املهاام  لى الظلم واالسععباد واالسععماه مه
وبقــي غ ــاً اديــداً لــوب أهبعــة  شــر … انــه اإلســالم الــري أبــاد املســععمرين وأبــاد وأبــاد

 قرناً.
 حكاً فليخش منه املسععمرون وي قبونه ،رقب اللصوص صاحب البي !

لكنــه مــن الظلــم ـ وأي  لــم أ ظــم منــه ـ أن يأ ــر أنــاق نفعيــون  نــاق ا ــ ع كــي ال 
وســـيعل  نــاقع وال يقيلــون   واهف دوحعــه اد ــراءع   ةــوم ا يــاة الالفحــة يســعظل بــه أ

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
(3)… 

 لرا: من الوااب:
أن نفــعع للنـــاق أبـــواا هـــرا القصـــر املشــيدع لنخلصـــهم مـــن صـــرا فهم العفنـــةع ونبـــني  :1

                                                           

 ألن الرقابة مل ،سمع بالبح   نه. (2)
 .442سوهة الشعراء:  (3)
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 م اإلسالم.لآل رين بألمة ا كم أن ال  الص للعامل من الشروه حال بعطبي  نظا
ونبــني لز مــاء األديــان أن ال منجــى مــن ادرافــة واه،بــاك ال ــمري حال باال عقــاد  بــادي  :2

ال ،فعئ حىل يوم … اإلسالمع وحال فاملشاكل النفسية حوب املبدأ واملعادع والرسوب واملرسل حليه
 يبعثون.

ـــاً بأســـهل األســـاليبع ل ينعفـــع بـــه و  هـــر  الكراســـة  ـــرن مقعصـــد مـــن األمـــر الثـــاب مبين
املبعــد ون الـــرين هـــم غــرق األشـــجاه الباســـقة   املســعقبلع ولـــو وفقنـــا اهلل ،عــاىل كعبنـــا  ريـــا 

 موازاً   األمر األوبع واهلل ويل كلنع وهو املسععان.
 كربالج المقدسة  

 محمد بن المهدي الحسين  الشيرازي 
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 الفصل األول
 
 اإللا

 
 ؟يقوب املاديون: ال حلهع فمن املواد

نــر  األبنــاء يولــدهم اآلبــاءع ونــر  النبــا  ،نبعــه الشــمس واملــاء وال بــة.. ونــر  ا يــوان  حنــا
 دل  من حيوانني.. أما قبل كلن فلم نر شيئاًع فان العمر مل يطل من قبل..
 حكاً كل قوب يؤيد اإللهع ويؤيد  دم اإللهع حيعا  حىل منط  غري حسي. 

 دليل.املادي الري يقوب: ال حلهع حيعا  حىل ال
 واملؤمن الري يقوب: اهللع حيعا  حىل برهان.

لكــن األوب ال دليــل لــهع فــان العــني مل ،ــر اإللــهع أمــا أ ــا هأ   دمــه فــال.. وكــرا األكن.. 
 واللمس.. وغريها..

 ؟ومن ا راء: أن يقوب أحد حن الصنا ة ا ديثة دل   لى  دم اإلله..
 ؟هل القمر االصطنا ي يدب  لى  دم اإلله

 ؟هة ،دب  لى  دم اإللههل الر
 ؟هل الكهرباء والصاهوخ والطا رة.. ،دب  لى  دم اإلله

القمــر االصــطنا ي لــيس حال كالســكني ا جــري ـ الــري يقولــون  نــه: ـ صــنعه اإلنســان 
 البدا يع ال ير،بط هرا وال كاك باإلله نفياً أو حيبا،ا.

 ؟صطنا ي..ولنا أن نقوب: نفرن أن اإلله مواودع فما كان حاب القمر اال
بل: القمـر االصـطنا ي الـري يصـرف  ليـه ماليـنيع وعهـد   صـنعه ألـوف مـن العلمـاءع 
ـــه صـــانعع ولـــيس للقمـــر املنـــري    ال ينفـــع حال يـــئيال: أدب  لـــى واـــود اإللـــهع حك كيـــك هـــرا ل
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 ؟صانع
حن مــن يطلــب منــا اإلك ــان بعــدم اإللــه للكــونع   هــو ال يــر ن بعــدم الصــانع للطــا رة.. 

يطلب من شخص أن يقـوب بعـدم بـان لقصـر مشـيدةع   هـو ال يقـوب بعـدم صـانع مثله كمن 
 آل ر.
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 بيضة ودلالة
 

 ؟اسأب من يقوب بعدم اإلله  ن هرا املطلب البسيط.. وانظر ماكا عيبن
 البي ة من الداااة..
 والداااة من البي ة..
 والبي ة من الداااة..
 والداااة من البي ة..

 وهكرا دوالين..
 ؟الشيء األوب فما هو

 هل هو البي ة.. 
 ؟أم الداااة

 حكا قاب: البي ة.
 ؟فاسأب  نه: من كو ا
 وحكا قاب: الداااة.
 .؟فقل له: من صنعها

 يقوب لن:ان الطبيعة هي الا صنع  الداااة األوىل.. أو البي ة األوىل.
 ؟قل له: فلماكا ال ،صنع الطبيعة ـ   هرا الوق  ـ الداااة أو البي ةع دفعة

 ؟وقل له ـ يانياً ـ: ما هي الطبيعة الا ،ز م أ ا صنع  الداااة أو البي ة األوىل
 ؟هل هي املاء

 ؟هل هي ا واء
 ؟هل هي الشمس
 ؟هل هي ال اا

 ؟هل هي خمو  هر  األموه
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 انه البد وأن يقوب لن: حن الطبيعة هي كل هر  األموه..
 ؟أو ،دهك ؟أو ،شعر ؟قل له: هر  األموه ،عقل

 : ال.يقوب
قـــل لـــه: حن   الداااـــة والبي ـــة  يـــاه القـــدهة والعلـــم واإلدهاك  ـــاهرة.. فهـــل أشـــياء ال 

 ؟،دهكع ،صنع شيئاً حيعا  حىل اإلدهاك
  جيب!

 و جيب ادا! 
حن العلماء مع  لمهم وقدههتم وحدهاكهـم.. ووسـا لهم العلميـة الكثـرية.. ال يعمكنـون مـن 

  ل  الداااةع أو حبدا  البي ة.
 كن الطبيعة البكماء العمياء الصماء ا اهلة.. صنع الداااة أو البي ة.فكيك ،عم
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 ملك ينكر اهلل
 

 كان ملن ينكر واود اهلل ،عاىل!
 وله ولير يع ف باهلل  زوال.

 فأمر الولير ببناء قصر فخم   حديقة غناءع فيها خمعلك األشجاه واألوهاد.
 وبعد ما أي  القصر بأحسن األيا ..

 ؟لن  لى القصرع فقاب امللن: ملن هرا القصرع ومن صنعهمر هو وامل
 قاب الولير: ليس القصر ألحد.. وان القصر صنع من قبل نفسه.

 يحن امللن من مقالعه ،عجباً!! 
وقــاب:  ننــ  حن لــن  قــالً حصــيناًع و لمــاً واســعاًع أمــا اآلن فقــد ،بــني أنــن أقــل النــاق 

  لماً و قاًل!!
 ؟قاب الولير: ومل

 : ألنن ،نكر واود الباب للقصر!قاب امللن
 قاب الولير: الطبيعة صنع  القصر.

 ؟قاب امللن: وهل ،عقل الطبيعة أو ،شعر أو ،دهكع حىت ،صنع مثل هرا القصر
  ؟قاب الولير: فكيك ،نكر واود ادال   را الكون الرحب

ء العـامل حن القصر ال ئيل حكا مل ميكن للطبيعة أن ،صنعهع فكيـك ،ـعمكن الطبيعـة مـن بنـا
 ؟…و… بأهيه وةا هع وما ه وهوا هع وحنسانه وحيوانهع و

 فأفحم امللنع وا  ف باإللهع واسعحسن فعلة الولير.
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 دارون وفكرتا
 

 يقوب رداهونا: حن اإلنسان وسا ر ا يوانا  فصا ل من ساللة واحدة.
 حن هرا الفكر ال يصادم واود اإلله.

ـ كمـا يـز م ـ حال أن هـرا الكـالم يصـادم األديـان كلهـاع ولرا رداهونا بنفسه يع ف باإلله 
 .أل ا ،قوب: بواود  دم 

 ؟  : اسأب من داهون.. ما دليلن  لى كالمن
 ؟هل انن شهد  ابعداء ادلقة

 يقوب: كال.
 ؟قل له: فيما برهانن  لى ل من

 يقوب: العلم.
 ؟قل له: وما هو العلم الري قادك حىل هر  النظرية

 اإلنسان للقرد. يقوب: مشاهبة
قــل لــه: الشــباهة ال ،ــدب  لــى شــيءع وحال فهــر  الــداه ،شــابه ،لــن الــداه.. وهــرا الــنجم 
يشـــابه كلـــن الـــنجم.. وهـــرا اإلنســـان يشـــابه كاك اإلنســـان.. فهـــل ،قـــوب بـــأن أحـــد ا أصـــل 

 ؟اآل ر
 : اإلنسان يشابه القردع فلم ،قوب: بـأن القـرد أصـل اإلنسـانع وال ،قـوب: اإلنسـان أصـل 

 ؟قردال
 يقوب: ألن الكون   ال قي.

أليس درف اإلنسان حكا كفع أليس يهشم النبا  وييبسع أليس يعدم  ؟قل له: ما دليلن
 ؟ا يوان ويصبع ،رابا

والكلـــب  ؟والـــرباا والبـــ  ؟ : هـــرا اإلنســـان والقـــرد.. فمـــا الـــدليل  لـــى الـــدا واألســـد
 ؟والطري والسمن ؟وادنزير
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 ؟إلنسان حيعا  حىل  لم وقدهة وصنعة : أليس حتوب القرد حىل ا
 حن قاب: ال.

قــل لــه: هــل حيعــا  حتويــل الصــوف حىل اديــو  حىل  لــم وصــنعة وقــدهةع وال حيعــا  حتويــل 
 !؟القرد حىل اإلنسان حىل هر  األموه

 وحن قاب: نعم..
فقل له: من العامل الـري حـوب القـرد حنسـاناي أهـي الطبيعـة وهـي ااهلـةي أم هـو اهللي فمـا 

 اللك الدوهانيهرا 
حن نكران اإلله وشرا عهع يععب املرء ،عباً كثرياً..   البد وأن يراع حىل ما منه فـرع ويكـون 

 .(4)حاله كـ رمفسر املاء ـ بعد ا هد ـ باملاءا

                                                           

 هااع: بني اإلسالم وداهون.. للمؤلك. (4)
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 بين صديقين
 

ااء أحد العالمير واةه رحممدا بصوهة دين ملونع قا الً لصديقه: أال ،ر  هـر  الصـوهة 
 ؟ا ميلة

أأنـ  صـنععها بنفسـنع أم هـي مـن  ؟صديقه رهد ا: نعم أهاهاع ومن أين لن هـر قاب 
 ؟صنع غريك

 قاب حممد: ح ا ليس  من صنع نفسي.
 ؟فقاب هد : فمن صنع من

 ؟قاب حممد: مل يصنعها أحد وحمنا هي ُصنع  بنفسهاع من  وامل الطبيعة
 ؟ف حن منه هد ع وقاب: أمتالحا أم ،قوب هرا املقاب بكل اد

 ب حممد: ال أمالحنع وأقو ا بكل اد..قا
 ؟قاب هد : كيك ميكن أن ،واد الصوهة بدون مصوه
 ؟قاب حممد: فأي أ ظم: صوهة الدين أم الدين نفسه

 قاب هد : الدين نفسه أ ظمع وهرا وايع اداً.
 قاب حممد: فمن صنع الدين.

 قاب هد : الطبيعة صنععه!
  ؟ ظمع وال،عمكن من صنع األيأبقاب حممد: فكيك ،عمكن الطبيعة من صنع األ 

وهــرا يشــبه القــوب: بــأن ا مــاب يــعمكن مــن محــل ألــك كيلــوع واليــعمكن مــن محــل كيلــو 
 واحد.

 فكر هد  ملياًع   قاب: لكنا مل نر صانع الدينع و را النقوب به.
 ؟قاب حممد: وهل أنن هأي  صانع الصوهة

 قاب هد : ال..
 انع  اع ألنن مل ،ر صانعها.قاب حممد: حكاً فقل: حن الصوهة ال ص
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وهنـــا انقطـــع رهـــد ا  ـــن االحعجـــا ع   أقبـــل  لـــى حممـــد قـــا اًل: حب كنـــ  حىل اليـــوم   
 اهل ويالبع أما اليوم فقد ا  ف  بواود اإلله بف لنع وصحيع ما ،قوب:

حكا مل يكــن واــود صــوهة الــدين بــدون مصــوهع فكيــك ميكــن واــود نفــس الــدين بــدون 
  ال .
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 دعال  وملح
 

 قاب امللحد: ا واق مخس: 
 : الباصرة. 1
 : السامعة.2
 : الرا قة.3
 : الالمسة.4
 : الشامة.5

 وكل شيء   العامل البد وأن يدهك بإحد  هر  ا واق: 
 فاأللوانع واألشكابع وا جوم.. ،دهك بالباصرة. 
 واألصوا ع واأل انع والكالم.. ،دهك بالسامعة. 

 عمة.. ،دهك بالرا قة.والطعومع واملروقا ع واألل
 وادشونةع واليبوسةع والرلوبةع وا راهة.. ،دهك بالالمسة. 

 والروا عع واملشموما ع والعطريا .. ،دهك بالشامة.
 ؟فمن أين نثب  واود اهلل

وا ـــاب حنـــا مل نـــر .. ومل نســـمع صـــو،ه.. ومل نـــرق لعمـــه.. ومل نلمـــس اســـمه.. ومل نشـــم 
 هحيه..

ا من حديـدع واأل ـر  مـن  شـبع وصـبغهما   أ،ـى هبمـا حىل فصنع العامل كر،ني ححدا 
 امللحدع وقاب:

!  أنا أ فك بأن ححد  ها،ني الكر،ني حديدع واأل ر   شب.. أنظر و نين
 نظر امللحد.. و جز  ن الععيني بالنظر.

 قاب العامل: فأصغ و ني. 
 أصغى امللحد.. و جز  ن الععيني بالسمع. 
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 قاب العامل: كق و ني. 
 امللحد.. و جز  ن الععيني باللسان. كاق 

 قاب العامل: امشم و ني. 
 مشهما امللحد.. و جز  ن الععيني باألنك. 

 قاب العامل: أملس و ني.
 ملسهما امللحد.. و جز  ن الععيني باللمس. 

  ويــــعهما العــــامل   يــــد امللحــــدع وحينــــراك أدهك أن األيقــــل ا ديــــدع فقــــاب: هــــرا هــــو 
 هو ادشب. ا ديد. وهرا األ ك

 ؟قاب العامل: من أ فك أن األيقل ا ديدع واأل ك ادشب
 قاب امللحد:  قلي هو الري أهشدب حىل كلن. 

قــاب العــامل: فليســ  املعلومــا  منحصــرة بــا واق ادمــسع وحن للعقــل حصــة مهمــة مــن 
 العلوم. واهلل الري نقوب بهع حمنا هو معلوم للعقلع وان مل يكن مدهكاً للحواق.

 قطع امللحدع ومل حير اواباً !!فان
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 طالب وزميلا
 

 قاب الطالب: ال واود هلل حلالقا.. 
 ؟ومن  لمن ؟الزميل: من أين ،قوب هرا

  ؟فما أن  وهرا ؟الطالب: أما من  لما
وأنـــا ال أحتاشـــى مـــن أن أقـــوب: حن املدهســـة هـــي الـــا أوحـــ  حيلن هبـــر  الفكـــرةع وحب اـــداً 

 العقاليدع حىل سعة العلم..شاكر  اع حي  أنقر،ا من 
 فألب مل أه اهللع وكل غري مر ي ال واود له.  ؟وأما من أين اقوب

 الزميل: حب ال أهيد أن أناقشن   دليلن اآلن ع لكن أقوب:
  ؟هل أن  كهب  حىل الكواكب

   ؟هل أن  كهب  حىل القطب
 ؟هل أن  كهب  حىل قعر البحاه

 الطالب: كال! 
قا ــل: حن اهلل   الكواكــب.. أو   قعــر البحــر.. أو   القطــب.. الزميــل: فــإكا قــاب لــن 

 ؟فبماكا كن  جتيبه
 الطالبع فكر ملياً!! ومل حير اواباً .

فقــاب الزميــل: حن مــن ا هــل أن ينكــر اإلنســان شــيئاً مل يــر  أو مل يســمع بــه.. وانــه  هــل 
 مف وح: 

العلفــــــون.. والكهربــــــاء كــــــان بعــــــرب النــــــاق قبــــــل ا ــــــ ا  الســــــياهة والطــــــا رة.. والراديــــــو و 
والعلفزيــون.. حكا ةعــوا هبــا أقــاموا الــدنيا وأقعــدوها حنكــاهاً  لــى مــن يقــوبع واســعهزاًء بــهع وكــانوا 

 ؟ععلون كالمه مثاه يحن وسخرية!! فهل كان  م ا     كلن
 ح م كانوا يقولون: مل نر هر  األشياء.. 

 وأن  مثلهم ،قوب: مل أه اهلل. 
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 لــى هــر  اللفعــة العلميــة. وحب اــداً شــاكر لــنع حيــ  أ ــراعا  الطالــب: أشــكرك اــداً 
 ن  رافة غرسها   كها معلم ااحد منر د ل  املدهسة: وهـي أن اهلل حيـ  مل نـر  عـب 

  لينا حنكاه .. واآلن فهم  ا قيقة..
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 مؤمن ومنكر
 

ومجيـل  كان  لي ومجيل يعنـا ران   واـود اهلل: فكـان  لـي يسـرد األدلـة  لـى اإليبـا ..
 يردهاع أو ال يقبلها.

وملــا لالــ  اجملادلــة بينهمــاع قــاب  لــي: حن   ااهنــا هاــالً مــن  لمــاء الــدينع اةــه أمحــدع 
 فهيا بنا نرهب حليه وجنعله ا كم فيما بيننا. 

قبل مجيل مقالة  لي ولكـن بـإكرا ع ألنـه كـان يـز م أن ال حجـة ملـن يقـوب بواـود اهلل حال 
 العقليد.

 داه العامل للق اء بينهماع وبعد أن اسعقر هبما اجمللس.. وكهبا معا حىل
  ؟قاب العامل:  رياً 

مجيــل: حب وصــديقي  لــيع نعباحــ  حــوب واــود اهللع ومل يــعمكن  لــي مــن االيبــا ع أو 
وأقـوب ـ قبـل كـل شـيء ـ: حب ال أقعنـع  ؟بـاألحر : أنـا مل أقعنـع بأدلعـهع فهـل ا ـ  معـي أم معـه

هيد اإليبا ع مع العلم أب  ـري  مدهسـة فلسـفية  اليـةع ال أقبـل شـيئاً حال بالقوب اجملردع وحمنا أ
 بعد املناقشة وا دابع وأن يكون حمسوساً ملموساً. 

 أمحد: فهل لن   دليل بسيط.. وبسيط اداًع ،قعنع بهع بدون لك ودوهان.
 ها  بهع وحب أنعظر مثل هرا الدليل منر لمان!!  ؟مجيل: ما هو

 ك بني قبوب أحد هر  الشقوق األهبعةع فا   ححداها: أمحد: حب أ ري 
 حنن مواود بال شنع فهل: 

  ؟أن  صنع  نفسن :1
  ؟أم صنعن شيء ااهل  ااز :2
  ؟أم صنعن شيء  امل قاده :3
  ؟أم مل يصنعن شيء :4

 فكر مجيل سا ة  اكا عيب: 
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 هل يقوب: أنا صنع  نفسي بنفسيع وهرا بالل مف وح! 
وهرا أي اً خمالك للحقيقةع فإن العدابري املعخرة    ل   ؟ا شيء ااهلأم يقوب: صنع

 !؟اإلنسان فوق العقوبع فكيك يركب هر  األاهزة هبر  الكيفية احملرية.. شيء ااهل
 وهو بنين البطالنع فإن كل شيء البد له من صانع.  ؟أم يقوب: مل يصنعا شيء

انه مصنو  لشـيء  ـامل وقـاده.. وحينئـر  ؟أم يع ف بالش  الثال : وما هو الش  الثال 
 ينهاه كل ما بنا  من األدلة ـ املز ومة ـ لعدم واود اهلل ،عاىل. 

 وبعد فكر لويل.. هفع هأسهع وقاب: ال بد يل من اال  افع بأب مصنو  لعامل قدير.
 . ؟أمحد: ومن هو كلن العامل القدير

 مجيل: ال أدهي.. 
 أمحد: ولكن كلن وايع معلوم. 

 ن من صنعن ليس من البشرع فإن البشر ال يقدهون  لى  ل  مثلن.. أل
 وال من ا مادا ع فان ا ماد ال  قل له.. 

 حكاً: هو اهلل ،عاىل.
  ؟ لي: هل قنع  يا مجيل هبرا الدليل

مجيــل: حنــه دليــل قــوي اــداً.. ال أ ــن أحــداً يــعمكن مــن املناقشــة فيهــاع وحب شــاكر لــن 
 وللعامل أمحد..
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 وتلميذ معل 
 

كهـــب مجا ــــة مـــن الطــــالا حىل مدهســــة ح اديـــة.. و  اليــــوم األوب مـــن الــــدوامع ح ــــروا 
 الصكع وكان   الصك من دة  ليها ،صوير أحد ل ماء امللحدين. 

  ؟وأين هي ؟فجاء املعلمع وقاب للطالا: هل لكم  ني
  ؟وأين هي ؟وهل لكم أكن

  ؟وأين هي ؟وهل لكم أيٍد وأهال
 .. لنا أ ني وأكن وأيد وأهال.. وهي هر ع وأشاهوا حىل هر  األ  اء.قاب الطالا: نعم

  ؟قاب املعلم: وهل ،رون هرا األ  اء وحتسون هبا
 قاب الطالا: نعم.. نراها ونلمسها. 

 قاب املعلم: وهل ،رون هرا العصوير  لى املن دة. 
 قالوا: نعم.. نراها. 

  ؟رفةقاب املعلم: وهل ،رون املن دة وسا ر ما   الغ
 قالوا: نعم.. نراها. 

  ؟وهل حتسون به ؟وهنا انف  املعلم قا اًل: وهل ،رون اهلل
 ال نر  اهلل وال نلمسه. … قالوا: ال

 قاب املعلم: فهو حكاً  رافة ،قليدية.. 
حن كل شيء   الكون حنس به ونرا ع أما مـا ال نـرا  وال حنـس بـهع فهـو  طـأع يلـزم  لينـا 

  كنا مععقدين بادرافة.. أن ال نع ف به.. وحال
 ؟وهنا قام أحد العالميرع وقاب: اةع أيها األسعاك بكلمة

 املعلم: ،ف ل. 
 العلمير: أيها الزمالء أايبوا  لى أسئلا. 

 الزمالء: سل.



 

 48 

 العلمير: أيها الزمالء.. 
  ؟هل ،رون املعلم

  ؟هل ،رون الصوهة املويو ة  لى املن دة
  ؟هل ،رون املن دة

  ؟الرحال هل ،رون 
 الزمالء: نعم.. نر  كل كلن..

 العلمير: أيها الزمالء.. 
   ؟هل ،رون  ني املعلم
  ؟هل ،رون أكن املعلم

  ؟هل ،رون واهه
 ؟هل ،رون يد  وهاله

 الزمالء: نعم نر  كل كلن.. 
  ؟العلمير: أيها الزمالء.. هل ،رون  قل املعلم

 الزمالء: كال! ال نر   قله..
حكاً ال  قـــل لـــهع فهـــو خنـــون.. حســـب مقالعـــهع ألنـــه قـــاب: كلمـــا ال يـــرا  العلميـــر: فـــاملعلم 

اإلنسانع فهـو  رافـةع عـب  لـى اإلنسـان أن ال يعـ ف بـه.. وحنـا ال نـر   قـل املعلـم.. فهـو 
 حكاً ال  قل لهع ومن ال  قل له يكون خنوناً.

 لطالا.وهنا ألقم املعلم حجراًع واصفر واهه  جاًلع ومل ينبس ببن  شفةع ويحن ا
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 بين طبيع  ومسل 
 

  ؟الطبيعي: ما ،قوب   واود اهلل
املســلم: حب أ ــ ف بــه كــل اال ــ افع وأه  أن الــرين اليع فــون بــه بــني ااهــل مل يــدهك 

 حقيقة األمر.. ومعاند يعرف وينكر..
حب أه  املع فني: بـني ااهـل يقـوب بـاملوهوم.. … الطبيعي:  جيب قولن! بل بالعكس

 ر من اال عقاد باهلل مكسباً. وحم ف يعخ
املســـلم: حن االد ـــاء بســـيط اـــداً روكـــل يـــد ي وصـــالً بليلـــىا.. لكـــن حقامـــة ا جـــة  لـــى 

 ؟الد و  أصعب األشياء.. فهل لن دليل  لى  دم واود اهلل
 الطبيعي: نعم..  ندي ألك دليل.. ودليل..

 املسلم: قل يل بع ها من ف لن!
 الطبيعي: أككر يالية من األدلة:

 لو كان اهلل مواوداً لرأينا .. لكنا مل نر ..  :1
لو كان اهلل مواوداً لكـان خـر  الكـون بالعـدبع لكـن العـدب  لـى الكـون مفقـودع ملـا  :2

 نر  من  لم ا باهينع وبؤق ال عفاء. 
لـــو كـــان اهلل مواـــوداًع ملـــا كـــان كثـــري مـــن األشـــياء بـــدون حكمـــة وفا ـــدةع كامليـــا  الـــا  :3

 واأل شاا الا ،نب    الصحراء   ،يبس وهتشم..  ،نصب   البحاه..
 املسلم: أقسم  لين  قدسا،نع اككر يل يالية أ ر  من أدلعن!! 

 الطبيعي:   هرا القده كفاية.
 املسلم: نعمع كل أدلعن هر ع وهكرا ،بخر  ألك دليل ودليل.. حىل أدلة يالية!!

ع أال ،كفــي لــبطالن ل مــن القا ــل الطبيعــي: ولنفــرن أن األدلــة منحصــرة   هــر  الثاليــة
 ؟بواود اهلل

 املسلم: حن أدلعن ،افهة.. حىل أبعد ا دود!!
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 واآلن أايبن  نهاع بأبسط األاوبة:
  ؟هل هأي  صانع هر  السا ة الا   معصمن :1

 الطبيعي: ال.
  ؟املسلم: فهل ،نكر صانعها

 الطبيعي: كال.
 ع بدون أن نرا .. املسلم: حكاً ا  ف  بأن الشيء ميكن أن يكون

 الطبيعي: أنا أ  ف بصانع السا ةع ألن السا ة أيرع واألير حيعا  حىل املؤير..
املسلم: وحنا نع ف بواود اهللع ألن الكون أيرع واألير حيعا  حىل املؤير.. فهل فهمـ  أن 

 حجعن األوىل ،افهة.. و،افهة اداً!!
  ؟عدباملسلم: ومن أين  رف  أن أموه الكون ليس بال :2

حن الظلــم والعــدوان حمنــا هــو مــن احنــراف النــاقع ال مــن  لــ  اهلل ،عــاىل.. ولــو  مــل أحــد 
  ؟ مالن  لماًع فهل معىن هرا انن  امل

فلنفـــرن أن ه ـــيس ا كومـــة مل  ؟ : أي هبـــط بـــني  ـــدم العـــدبع وبـــني حنكـــاه واـــود اهلل
 ـل: حن فالنـا ااهـلع فهـو فهرا الدليل  ثابة قوب القا ؟يعدبع فهل معىن كلن انه غري مواود

 ليس بإنسان!!!
 ؟املسلم: هل ،عرف فوا د أاهزة سا عن الا   يدك بال بط :3

 الطبيعي: ال. 
املسلم: أن  الري ال ،عرف فوا د أاهزة سا ة يدويةع فكيـك  رفـ  أنـه لـيس   بعـرب 

  ؟األموه الكونية من فا دة
.. وفا ــدة هــر  األ شــاا.. ال أن فــاألحر  بــن أن ،قــوب: حب ال أ لــم فا ــدة هــر  امليــا 

 ،قوب: ح ا ال فا دة فيها.
 الطبيعي: ،فكر ملياً ومل حير اواباً.. 

  ؟املسلم: من ف لن أككر يل سا ر أدلعن
 الطبيعي: ال دليل يل سو  هر .

 !؟املسلم: فكيك قل : ح ا ألك دليل ودليل..
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 هل تعقل الصدفة
 

  ؟الكافر: أال ،ع ف بالصدفة   األموه
  ؟املؤمن: وما ،عا بالصدفة

الكـافر: الصــدفة معناهـا: أن يــأا بعـرب األشــياء  لــى  ـالف العــادةع كـأن مينــع املطــر   
 فصل الشعاء.. أو حيمي ا واء   وق  الفد..

  ؟املؤمن: أ  ف برلن.. ولكن ماكا ،قصد من وهاء هرا السؤاب
مــا ،عــ ف ـ فمــا املــانع مــن أن الكــافر: حكا أمكــن أن يكــون بعــرب األشــياء بالصــدفة ـ ك

 ؟يكون واود العامل بالصدفة
 املؤمن: هرا كالم سخيك اداًع بعيد  ن املنط  من ناحيعني: 

 معىن الصدفة..  :1
 اه،با  الصدفة بواود العامل..  :2

 الكافر: أويع. 
املــؤمن: لــيس معــىن الصــدفة الــا ككرهتــا أن يقــع الشــيء بــدون  لــةع بــل معناهــا: أن يقــع 

يء بعلــة غــري مألوفــةع مــثاًل: املــألوف حــر ا ــواء   الصــيكع فــإكا هبــ  لوبعــة اليديــة مــن الشــ
ناحيــة القطــب صــاه  ســبباً لــفودة ا ــواء.. فهــرا أمــر حــاد  غــري مــألوف لعلــة.. وهكــرا   

 ؟سا ر الصدف.. فهل لن أن ،أا بأمر وقع صدفة بدون  لة
اقشـــة مـــن هـــر  الناحيـــة.. فمـــا هـــي الكـــافر: فكـــر ســـا ة.. ومل عـــب!   قـــاب:  رفـــ  املن

  ؟املناقشة من الناحية الثانية
املؤمن: حن الصدفة لو حدي  بدون  لة ـ فريًا ـ فإمنا هي أحيانيةع أما منظماً   كل  ن 

 وأقل من  ن.. فال يعقل أن يقاب بالصدفة. 
  ؟الكافر: وكيك

الشـمس و،غـرا.. ويكـف  املؤمن: حن للعامل نظاماً دقيقاًع يسري  ليهع ففـي كـل يـوم ،شـرق
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 ؟النبا .. ويثمر الشجر.. وينمو ا يوان.. ويعولد اإلنسان.. وهكرا.. فهل هرا بالصدفة
أو يقـوب: يـرا االينـني   اينـني يسـاوي  ؟أحي  لإلنسان أن يقوب: حـراهة النـاه بالصـدفة

 ؟األهبعة بالصدفة
 الكافر: كال. 

ماليـــني ماليـــني مـــن املخلوقـــا    كـــل املـــؤمن: وهكـــرا بالنســـبة حىل  لـــ  العـــاملع و،بـــدب 
  ن..
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 بين لواد وسعاد

 
 سعاد: وما سبب ا  افن باهلل يا اواد. 

  ؟اواد: وما سبب حنكاهك هلل يا سعاد
 سعاد: ألب مل أه .

  ؟اواد: وهل هأي  الروح
   ؟وهل هأي  العقل

  ؟وهل هأي  الكهرباء
  ؟وهل هأي  ا اكبية
 ؟وهل هأي  الفكر

 ما هأيعها. سعاد: ال.. و 
 اواد: فكيك ،ع ف هباع مع أنن ما هأيعها. 

 سعاد: ألب أ رفها بآياهها:
 فالروح سبب للحس وا ركةع ولرا ال يقده املي   لى كلن.. 

 والعقل سبب النعظام ا ركا ع ولرا دعل ،والن اجملنون الفاقد للعقل.. 
  ياه ..والكهرباء سبب لإلياءة وا ركةع ولرا حكا ألفئ مل يفعل 

 وا اكبية سبب  را الشيءع كاملغناليسع ولرا ال عرا غري . 
 والفكر سبب للنعا  ع ولرا ال حتصل بدون الفكر. 

 اواد: قد حكم   لى نفسن! 
  ؟سعاد: وكيك

اــواد: ألنــن قلــ : حنــه ميكــن أن يكــون شــيء غــري مر ــيع ومــع كلــن معــ ف بــه ألاــل 
  ياه . 

ا  رفنا  بآياه ع من ةـاء مبنيـة.. وأهن دهـدة.. وحنسـان.. واهلل سبحانه وحن مل نر ع لكنن
 وحيوان.. ونبا .. وحباه.. وليوه.. وأةاك و...
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 مثقف ومتدين 
 

 املعدين: ةع  أنن ،قوب بالطبيعة. 
 ؟املثقك: نعم.. أقوب..   ماكا

  ؟املعدين: ما هي الطبيعة
 ال وء.. وما حليها..املثقك: الطبيعةع هي األهن.. والكواكب.. وا واء.. و 

 املعدين: يل سؤاالن: 
  ؟هل هر  األموه  املة قادهة حكيمة أم ال :1
 ؟من  ل  هر  األموه :2

 املثقك: أما هر  األموه فليس   املة قادهة حكيمة.. وال ال   ا. 
  ؟املعدين: فكيك دل  ما ال  لم له أشياء حمكمة معقنة

  ؟ياهةأيصع أن يقاب: حن هاالً ااهالً صنع س
فكمــا ال يــعمكن ا اهــل مــن صــنع الســياهةع كــرلن ال يــعمكن مجــادا  ااهلــة مــن  لــ  

 …اإلنسان.. وا يوان.. والنبا .. وما حليها
  ؟ : هل ،صدق أن ع ،كون لا رة بدون صانع

 حنه ال ميكن وال يعقلع ودالك البديهي.. 
 .. فكيك ،قوب: بأن هر  األموه صاه  من أنفسهاع بال مكون وصانع

 املثقك: أفكر   ا وااع وأمهلا يوماً!
املعــدين: أمهلعــن ســنةع  ــون يــومع ولكــن.. ال ،ععــب نفســنع فلــن جتــد ا ــواا.. حنــن 
حن متكنــ  مـــن حقنـــا  نفســـن بـــأن قطــاهاً.. أو داهاً.. أو فأســـاً.. صـــنع بـــدون صـــانعع فســـوف 

 ،قنع نفسن بأن الطبيعة هي ادالقة..
 فكر.. 

   فكر..
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 نبين زميلي
 

 ؟رساميا أي فرق بيا وبينن يا ر ليا   القوب باملبدأ
  لي: الفرق بني السماء واألهن.. 

  ؟سامي: وكيك كاك
  لي: ألنن ،قوب بالطبيعة.. 

 وأنا أقوب باهلل ،عاىل..
  ؟سامي: ما الفرق بني القوب بالطبيعة.. وبني القوب باهلل

.. وقلـــ  أنـــ  بناهـــا هاـــل  لـــي: لـــو قـــاب لـــن هاـــل حن هـــر  الـــداه بناهـــا هاـــل ااهـــل
  ؟مهندق قدير.. فبماكا كن  جتيبه

 سامي: أقوب له: حن ا اهل ال يعمكن من بناء داه. 
  لي: هرا هو الفاهق بني كالمن وكالمي..

 فانن ،قوب: بأن  ال  األشياء الطبيعة.. والطبيعة ااهلة  اازة. 
 وأنا أقوب: بأن ادال  هو اهلل.. واهلل  امل قاده.

 ؟  معي أم معنفهل ا 
ســامي: نعـــم.. حنـــه ال ميكـــن أن ،كـــون املواـــودا  مـــن صـــنع ااهـــل  ـــااز.. فالبـــد وأن 

 يكون الصانع  ا  املاً قادهاً.
 ؟ولكن.. من أين لن أن ،ثب  أن الصانع هو اهلل

  لي: أقوب أنا بأن الصانع هو اهلل ،عاىل.. ألنه ليس شيء يصلع للخل  سوا .. 
  ؟  ر هو ادال  فهل لن   أن ،ثب  شيئاً 

 سامي: ال.. ومنطقن معقوبع وأنا أ عقد به.
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 ا4رحكي  وسائل
 

 ؟السا ل: من  ل  األهن والسماء.. وا باب والكواكب.. واأل اه والشمس والقمر
 ا كيم: اهلل. 

 ؟السا ل: من  ل  اإلنسان واأللياه.. واألةاك والسبا .. وا شرا  وا راييم
 ا كيم: اهلل..

 ؟ا ل: من  ل  الفواكه واألشجاه.. والنبا  واألمثاه.. والنخيل واأل شااالس
 ا كيم: اهلل. 

  ؟السا ل: من  ل  الف اء وا واء.. واملاء وال ياء.. وا ر والفد
 ا كيم: اهلل.

  ؟السا ل: هل اهلل  ال  كل شيء   الكون
 خملوق.. ا كيم: نعم.. انه  ل  كل شيء.. وصنع كل مصنو .. وأبد  كل 

  ؟السا ل: فمن  ل  اهلل
 ا كيم: اهلل ليس خملوقاً ألحدع وحمنا هو كا ن برا،ه.. 

الســا ل: مــا الفــرق بــني اهلل وبــني غــري .. حــىت قلــ : حن اهلل لــيس خملوقــاًع وســا ر األشــياء 
 ؟خملوقة

 ا كيم: الفرق: حن األشياء مل ،كن   وق    كان .. واهلل كان من األلب..
 ويع كلن  ثاب! السا ل: أ

ا كــيم: نــوه األشــياء ودفؤهــا مــن الشــمس أمــا نــوه الشــمس فمــن نفســهاع حيــاة األشــياء 
 باملاء أما حياة املاء فبنفسه.. وهكرا واود األشياء من اهللع أما واود اهلل فمن كا،ه.

 السا ل: أويع. 
 ا كيم: األشياء  لى قسمني: 

                                                           

 هو ي   هرا ا واه كهن املبعدي فسي  الدليل بأسلوا بدا ي. (5)



 

 84 

 ما يكعسب الشيء من غري .  :1
 برا،ه.. ما هو غا :2

 مثاًل: حالوة األشياء بالسكرع أما حالوة السكر فمن نفسه.. 
 ملوحة األلعمة بامللعع أما ملوحة امللع فمن نفسه.

 يياء األشياء ـ   النهاه ـ من الشمسع أما يياء الشمس فمن نفسها.. 
 …حراهة األشياء من الناهع أما حراهة الناه فمن نفسها.. وهكرا

مـــن اهلل.. أمـــا واـــود اهلل فمـــن نفســـه.. فكمـــا أن األلعمـــة حتعـــا     حكاً: واـــود األشـــياء
 ملوحعها حىل امللعع أما امللع فال حيعا    ملوحعه حىل شيء   ر.. 

 كرلن: األشياء حتعا    واودها حىل اهلل ،عاىلع أما اهلل فالحيعا  حىل شيء   ر.. 
  ؟حكاً:  هر انه ليس  ال  هلل ،عاىل. فهل فهم  كلن

 ا ل: نعم فهم .. وأشكر لطفن.!الس



 

 88 

 
 

 عال  ولاهل
 

ا اهــــل: اككـــــر يل بعـــــرب  يــــا  اهلل ،عـــــاىلع الدالـــــة  لــــى واـــــود .. و لمـــــه.. وقده،ـــــه.. 
 وحكمعه.. وحهاد،ه.. ولطفه.. وححسانه..

 إن ف  خلق السماوات واألرض..العامل: 
 واختالف الليل والنهار..

 .والفلك الت  تجري ف  البحر بما ينفع الناس.
 وما أنزل اهلل من السماج من ماج 

 فأحيا با األرض بعد موتها..
 وبث فيها من كل دابة..

 وتصريف الرياح..
والسحاب المسخر بين السماج واألرض.. آليات لقوم يعقلون

(0). 
 اهلل الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها..وقاب ،عاىل: 

 ث  استوى على العرش.. 
 وسخر الشمس والقمر.. 

 يجري أللل مسمى.. كل
 يدبر األمر..

يفصل اآليات.. لعلك  بلقاج ربك  توقنون
(7). 

 وهو الذي مد األرض..وقاب  زوال: 
 ولعل فيها رواس ..

                                                           

 .192سوهة البقرة:  (0)
 .4سوهة الر د:  (7)
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 وأنهاراا.. 
 ومن كل الثمرات لعل فيها زولين اثنين..

 يغش  الليل النهار..
إن ف  ذلك آليات لقوم يتفكرون

(0). 
 متجاورات.. وف  األرض قطع وقاب سبحانه:

 ولنات من أعناب 
 وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان.

 يسق  بماج واحد 
 ونفضل بعضها على بعض ف  األكل.. 

إن ف  ذلك آليات لقوم يعقلون
(9). 

  ؟فمن اعل السماء جنوما ومشساً وقمراً 
  ؟ومن اعل الليل مظلماً والنهاه م يئاً 

  ؟ومن اعل ا باب الرواسي لئال متيد األهن
  ؟ومن اعل األهن لينة ،صلع للسكىن والزها ة

 ؟ومن اعل ا واء للعنفسع ولوال   لن كل كي هوح
  ؟ومن اعل األ اه  ربة ااهيةع ليسعفيد منها اإلنسان وا يوان والنبا 

 ؟ومن أنب  النبا .. و ل  األشجاه اد رة.. وأواد الثماه الشهية
  ؟معباينة.. وكيفيا  معنو ةومن  ل  ا يوان بأصناف خمعلفة.. وأشكاب 

  ؟ومن أ طى للطري ا ناح.. وللمسن ل انك.. وللحيوان خمعلك صنوف حاااهتا
ومـن  لـ  اإلنســان.. ولود  بكـل  لـة  جيبــة.. فمـن  ـني ،نظــر.. وأكن ،سـمع.. ولســان 

 ؟يعكلم ويعروق.. وأنك يشم.. وحس يلمس به.. وفكر.. و قل.. وأ صاا و ال 
  ؟ومن  ؟ومن 

 .. حنه اهلل
                                                           

 .8سوهة الر د:  (0)
 .2د: سوهة الر  (9)
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 واهلل وحد .. 
 أمن خلق السموات واألرض 

 وأنزل لك  من السماج ماجاا 
 فأنبتنا با حدائق ذات بهجة 
 ما كان لك  ان تنبتوا شجرها 
 أإلا مع اهلل بل ه  قوم يعدلون

 أمن لعل األرض قرارا 
 ولعل خاللها أنهارا 

 ولعل لها رواس  ولعل بين البحرين حالزا 
 أإلا مع اهلل 

 ثره    يعلمون بل أك
 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوج 

 ويجعلك  خلفاج األرض 
 أإلا مع اهلل 

 قليال ما تذكرون 
 أمن يهديك  ف  ظلمات البر والبحر 

 ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتا 
 أإلا مع اهلل تعالى اهلل عما يشركون 

 أمن يبدج الخلق ث  يعيده 
 واألرض ومن يرزقك  من السماج

 أإلا مع اهلل
قل هاتوا برهانك  إن كنت  صادقين

(16). 

                                                           

 .92ـ  91سوهة النمل:  (16)
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 موحد وملحد
 

كهبا حىل برية.. وحكا هبم ينظرون من بعيد حىل بناء.. فلما اق بـا هأيـا قصـراً فخمـاً حتـيط بـه 
 حديقة من أمجل ا دا  .

مريـــة.. د الهـــا فـــرأوا أنـــوا  األشـــجاه واألوهاد.. وأقفـــاص الطيـــوه بأنوا هـــاع وصـــهاهي  مر 
 وفواها  ملونة.. 

  د ــــال القصــــرع وفيــــه غــــرف مبنيــــة مــــن فوقهــــا غــــرفع مفروشــــة بــــأاود الفــــرا : غرفــــة 
لألكــــل.. وغرفــــة لالســــعقباب.. وغرفــــة للمنــــام.. وغرفــــة لأليــــا .. ومكعبــــة منظمــــة.. وكهربــــاء 

 ومراوح.. وغسالة وسياهة.. وكل شيء!
 ؟ولاه هاقاب املوحد: يا أمهر بانيها وأ لم مهندسها ومنظمها 

 قاب امللحد: كال! أنا ال أ عقد بواود بان ومنظم ومهندق  ر  البناية وا ديقة! 
 ؟املوحد رمععجباًا: وملاكا

 امللحد: ألب مل أه الباب واملعماه.. واملنظم واملر،ب.. 
 ! ؟املوحد: فكيك صاه هرا القصر

  قاب:  رف ..  رف ..امللحد: د ا أنظر..   أ ر نظاه،هع وااب ببصر    األف ..  
  ؟املوحد: وماكا  رف 

   ؟امللحد: هل ،ر  هرا ا بل املبععد  ن القصر بفرسخني
  ؟وهل ،ر  كلن البحر املمعد البعيد

  ؟وهل ،ر  ،لن الغابة الواقعة غرإ البحر
  ؟املوحد: أه .. ولكن.. ماكا

ربـاء.. يلـزم  لينـا أن امللحد: العصر  صر العلم والفن.. و صر النوه..  صر الـرهة والكه
 نأ ر بالعلم والثقافة.. وند  ادرافة.. وند  القوب  ا مل نر..

  ؟املوحد:   ماكا
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امللحـــد: د ـــا أقـــوب لـــن ســـبب ،كـــون هـــرا القصـــر  ـــن  لـــم وحتقيـــ : حن القصـــر بانيـــه 
الطبيعـــة: نقلـــ  الريـــاح صـــخوهاً مـــن ،لـــن ا بـــابع وهصـــفعها  ـــروه الســـنني حـــىت ،كـــون هـــرا 

 القصر.. 
   نقل  الرياح األشجاه واألوهاد من ،لن الغابة ونبععهاع حىت صاه  هر  ا ديقة.. 

   ااء سيل من كلن البحر حىت ار  هر  األ اه.. 
  مـــر ها  قبـــل  الف الســـننيع فنقلـــ  الريـــاح بعـــرب صـــوف أغنامـــه حىل هنـــاع و،كونـــ  

 الفر   ر األ وام.. 
منها األوهاقع   جتمع  بع ها حىل بعرب  وهب  الرياح  لى مزه ة قطنع فنقل  القطن

 حىت صاه  هر  املكعبة الا ،راها..
 وهكرا قل   سا ر األشياء.

أمـــا األليـــاه فإ ـــا بســـيطة اـــداً.. حك  فنـــ  بعـــرب ميـــا  هـــر  الصـــهاهي ع بعفا ـــل املـــاء 
والريــاحع فعكونــ  الديــدانع   ،فعقــ  الديــدان بقــاً كثــرياً..   كــف  قســم منهــا فصــاه  هــر  
الطيوه.. واليغرنن ا عالفها.. فإ ا بفعل البيئةع وما كان منها حتـ  األشـجاه املثمـرة صـاه  

 بلون ،لن األشجاه.. وما كان منها حت  األوهاد صاه  مثل ،لن األوهاد.
 وهكرا.. وهكرا.. 
 وهرا مرهب العلم! 

 مرهب الثقافة! 
 مرهب اسا،رة أوهبا! 

 مرهب رداهونا 
 مرهب رفرويدا 

 ماهكسا.مرهب ر
  ؟املوحد: كفاب.. كفاب.. ولكن أسألن سؤاالً واحداً 

 امللحد: سل ما شئ .
 ؟املوحد: حنن قل    أوب كالمن حنن ال ،ؤمن  ا مل ،ر ع هل صحيع هرا

 امللحد: نعم.. 
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  ؟املوحد: فهل هأي  الرياح
  ؟وهل هأي  نقل الصخوه من ا باب

   ؟وهل هأي  السيل
  ؟وهل هأي  مروه الرا ي

  ؟وهل هأي  ،عفن املاء و،كون الديدان
  ؟وهل هأي 
 ؟وهل هأي 

 امللحد: ال.. مل أه شيئاً منها. 
  ؟املوحد: فكيك قل   ا مل ،ر

 مل حير امللحد اواباً.. ونكس هأسه يفكر..   هفع هأسه وقاب: 
أ نن  لى صواا وأنا  لى  طأع وقد أ طأ  قبـل هـرا   ،فكـريي حـوب  لـ  العـامل 

ر مـن املخلوقـا .. واآلن أ ـ ف أن مجيعهـا خملوقـة هلل ،عـاىل ـ كمـا ،قولـه أنـ  ويقـوب  ـا يز ـ
 املوحدون.
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 ا11رمن خالقا؟ 
 

 السؤال األول

  ؟فمن أواد اهلل يا ،ر  ؟أليس لكل مواود مواد :1س
  ؟هرا  طأع فمن أين لن أن كل مواود البد له من مواد ج:
 فلماكا ،قولون:  س:

. وا بــــاب واأل ــــاه.. والبحــــاه والنبــــا .. واإلنســــان وا يــــوان..  ــــا ان الســــماء واألهن.
 ؟مواد

 ألن هر  مصنو ا ع وكل مصنو  البد وان يكون له صانع. ج:
ما الفرق بني املصنو ع وبني املواودع حىت قلعم: حن كل مواود ال يلـزم أن يكـون لـه  س:

 ؟مواد.. أما املصنو  فالبد وأن يكون له صانع
ن املصنو  معنا : الشي ء الري صنع.. وكل شيء صنع البـد لـه مـن  لـة.. الفرق: ح ج:

 أما املواود فهو  لى قسمني:
 قسم مصنو ع والبد له من صانع..  :1
 قسم غري مصنو  روهو اهللا وال صانع لهع بل هو صانع األشياء. :2
 

 السؤال الثان 

 ؟ماكا أوب األشياء :2س
 اهللع أوب األشياء. ج:

                                                           

قـــد حترينـــا   هـــرا الفصـــل اهـــدنا إلفـــراو املطلـــب   أبســـط القوالـــب املمكنـــةع ،قريبـــاً حىل األكهـــان  (11)
 املبعد ة.
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 ؟اهللفمن  ل   س:
 ال  ال  هلل. ج:
 ؟وكيك ميكن أن يكون شيء بال  ال  س:
 ؟نراع  ليكم السؤابع ونقوب: ماكا أوب األشياءع   هأيكم أنعم أيها الطبيعيون ج:

ومهما قلعم: حنه أوب األشياءع سواء األيري أو املادة أو غريها.. نقوب لكم: من  ل  كاك 
 ؟الشيء األوب

 وب راملادة.. األيريا هو كا ن بال  ال ..،قولون   ا واا: الشيء األ
 ونكر  ليكم فنقوب: الشيء األوبع   ا عقادنا روهو اهللا كا ن بال  ال ..

حكاً: حنن وأنعم سواء   اال  اف بواود شيء أوب األشياء بال  ال .. لكنا نقـوب:  س:
ــــري  ــــى صــــحة  الشــــيء األوب راملــــادةا وأنــــعم ،قولــــون: الشــــيء األوب راهللا.. فمــــا ال يــــدب  ل

 ؟كالمكمع دون كالمنا
الفــرق بــني كالمنــا وكالمكــم.. كــالفرق بــني مــن يقــوب: حن بــاب هــر  العمــاهة الفخمــة  ج:

 هال ااهل  اازع وبني من يقوب: حن بانيها هال قاده  امل..
  ؟وكيك كلن س:
 حن املــادة ااهلــة  ــاازةع فــال ميكــن صــدوه هــر  األشــياء املعقنــة منهــا..  ــالف اهللع ج:

 فانه  امل قادهع فيصع اسعناد الكون حليه..
 

 السؤال الثالث

 ؟كيك ميكن أن يكون شيء بال أوبع كما ،د ون أنعم بالنسبة حىل راهللا  :3س
 هرا اإليراد يرد  ليكم أي اًع كما ،د ون أنعم بالنسبة حىل راأليري أو املادةا.. ج: أو ا:

مل يـدب دليـل منطقـي  لـى اسـعحالة شـيء  انه ؟وملاكا يسعحيل واود شيء بال أوب ثانياا:
 بال أوب.. وحمنا دب الدليل  لى اسعحالة مصنو  بال أوب.. 

 
 السؤال الرابع
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  ؟واود اهلل من أين :4س
 واود اهلل من كا،ه. ج:
 ؟ما معىن أن واود  من كا،ه س:
 معنا : انه مل يكعسب من شيء   رع بل هو برا،ه مواود.. ج:
  ؟وهل هناك مثاب لرلن س:
 نعم.. أمثلةع ال مثاب واحد.. ج:
 بينوا.  س:
 النوه.. ا راهة.. النظام. ج:
  ؟وكيك س:
 يياء كل شيء بالنوهع أما يياء النوه فمن نفسهع  عىن أنه ال ي يئه غري .. ج:

حــراهة كــل شــيء بالنــاهع أمــا حــراهة النــاه فمــن نفســهاع  عــىن أ ــا ال ،كســب ا ــراهة مــن 
 غريها..

العقلع  عىن أن العقل هو الري ينظم حركا  اإلنسان وسكنا،هع أما نظـام نظام األموه ب
 العقل فمن نفسهع  عىن أنه ال يكعسب النظام من شيء   ر.. 

حكا ،ــدبر    هــر  األمثلــة البســيطةع نقــوب   مقــام العشــبيه روحن كــان مــع الفــاهقا: حن 
 واود كل شيء باهلل.. أما واود اهلل فمن كا،ه.. 

 ؟صاه حاصل هر  البنود األهبعةماكا  س:
 حاصلها:  ج:
 حن الطبيعي واملؤمن كال ا يقوب بأوب لألشياءع ال أوب قبله.. :1
لكــن الشــيء األوب الــري يقولــه الطبيعــي ال ميكــن أن يكــون أواًل.. أمــا الشــيء األوب  :2

 الري يقوله املؤمن ميكن أن يكون أواًل.. 
 كا،ه.. وشيء واود  من غري ..ومن املمكن أن يكون شيء واود  من  :3
كمــا أن النــوه يــياء  مــن كا،ــه.. وســا ر األشــياء ـ كالغرفــة وحمعوياهتــا ـ يــيا ها مــن   :4
 النوه..
 



 

 24 

 السؤال الخامس

 ؟ما هو اللسان العلمي الفلسفي   هرا املقام س:
أمـــا بالنســـبة حىل  ـــدم مواـــد للخـــال ع فهكـــرا يقولـــون: الشـــيء حمـــا وااـــب.. وحمـــا  ج:

لوااب واود  من نفسه ألنه مل يعطرق حليـه العـدم حـىت حيعـا  حىل مواـد.. واملمكـن دكنع وا
 واود  من غري ع ألنه كان معدوماً   وادع والوااب هو اهللع واملمكن سا ر األشياء..

 وأما بالنسبة حىل  دم صالحية سا ر األشياء رغري اهللا ألن يكون أوالع فهكرا يقولون: 
 معغري. كل شيء   العامل   :1
 وكل معغري حاد .  :2
 وا اد  ال يكون أوال. :3

 : فلما نشاهد من ،غري أحواب األشياءع و رون الطواهي  ليها.األولأما 
فــألن مــا يعغــري البــد وأن يكــون لــه مغــريع فــاملغري ســاب   لــى املعغــري.. فهــو  الثــان : وأمــا
 حاد .
 اً. فألن ا اد  اديدع وا ديد ال يكون قدمي الثالث: وأما

 . (12)حكاً فغري اهلل حاد ع واهلل وحد  هو األوب: الساب   لى مجيع األشياء

                                                           

هــرا مبحــ   ميــ  اــداًع ال يــدهك كنهــه حال مــن دهق الفلســفة العاليــةع كــالعلوم الدقيقــة الفيزيا يــة  (12)
   ـــن املعاهـــد الراقيـــة.. ومل يكـــن مـــن القصـــد العطـــرق حىل هـــرا وحنوهـــا حيـــ  ال يـــدهكها حال مـــن  ـــر 

 املويو . حال أن سؤاب مجا ة من الشباا أواب حيراد .
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 آينشتاين يعترف
 

 ؟حتاكم مجا ة من املاديني حىل ر ينشعاينا لريوا هأيه بالنسبة حىل اهلل ،عاىل
ا دقيقةع مععرهاً بكثـرة أشـغاله فـال يـعمكن أن يسـمع  ـم 14فأاال  م أن ميكثوا  ند  ر

 من هرا الوق .بأكثر 
  ؟فعريوا  ليه سؤا مع قا لني: ما هأين   اهلل

ــــا مــــن الــــعكلم مــــع امليكروبــــا ع »فأاــــاا قــــا اًل:  ــــةع متكن ولــــو وفقــــ  أن أكعشــــك  ل
فعكلم  مـع ميكـروا صـغريع واقـك  لـى هأق شـعرة مـن شـعرا  هأق حنسـانع وسـألعه: أيـن 

صـــلها يابـــ  وفر هـــا   لقـــاب يل: أب أه  نفســـي  لـــى شـــجرة هأق شـــاهقة! أ ؟جتـــد نفســـن
 السماء.

 ند كلن أقوب له: ان هر  الشعرة الا أن   لى هأسهاع حمنا هي شعرة من شعرا  هأق 
 حنسان.. وحن الرأق   و من أ  اء هرا اإلنسان.. 

 ؟ماكا ،نظرون
  ؟هل  را امليكروا املعناهي   الصغر: أن يعصوه اسامة اإلنسان وكف 

 كال!
،عاىلع ألقل وأحط من كلـن امليكـرواع  قـداه ال يعنـاهى فـأن يل أن  حب بالنسبة حىل اهلل

 .«؟أحيط باهلل الري أحا  بكل شيءع بقو  ال ،عنامىع و ظمة ال حتد
 فقام املعشاارون من  ند ر ينشعايناع وأك نوا للقا لني بواود اهلل  زوال.



 

 22 

 
 

 ملحد يذعن باهلل!
 

 يقوب الدكعوه: ا.  . كرويعني: 
 ندما كن  أدهق الطب   اامعـة لنـدنع و نـدما كنـ  أقـك أمـام اسـٍم  كن  ملحداً 

 حنسابع   غرفة العشريعع أحس بأنا أمام اهال شديد الععقيد! 
وكانـــ  ابعســـامة االســـعخفاف  ؟و  الوقـــ  نفســـه: كنـــ  أفكـــر   الـــروح ادالـــدة   اهلل

 والسخرية ،ر،سم  لى واهي..!
بالية.. وكان يشاهكا   هرا الشعوه أكثر لـالا وكن  أه    كلن كله أسطوهة قدمية 

 ا امعة..
بقيــــ  هكــــرا.. حىل أن أصــــبح  لبيبــــاع وســـــافر  حىل منطقــــة املنــــاام  نــــوا رويلـــــزا 
وصــــر  أاــــدب أنفــــر   دلكــــة الــــروح اإلنســــانية: لقــــد شــــاهد  معجــــزة مــــيالد اإلنســــان.. 

 .والس  حىل املو،ىع واسعمع    الظالم حىل هفرفة أانحة املو 
 فعخلى  ا غروهي! 
 فصر  أ من باهلل! 

وهأيــ  العمــاب كلهــم يؤمنــون بــاهللع وال مي ــي أســبو  واحــد دون أن يقــع هنــاكع مــا يؤيــد 
 حميا م باهللع و،وكلهم  ليه!

 لن أنسى كلن اليوم ما حيي ! 
ا  ـامال وبقـي هـؤالء العمـاب 12فقد حد  انفجاه مرو  أد  حىل سقو  املـنجم  لـى ر

 ال اا مخسة أيام كاملة.! مدفونني حت 
 و ل  القرية ،صلي هلل ألالهم..

 وأ رياً: 
اســعطا  هاــاب االســعافع أن يشــقوا لــريقهم حىل املنكــوبني واســعمعوا حىل د ــاء  افــ ع 

 ينبع  من األنقان:
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 حنه صو  العماب! 
 ي منون بأنشودة: 

 ريا أهحم الرامحنيا.
القـــو .. والعفـــ  حـــو م ألـــوف مـــن أ راـــوا أحيـــاًء مـــن حتـــ  األنقـــان.. وهـــم منهوكـــو 

 العمابع وهاحوا يرددون:
 ريا أهحم الرامحني   كل حني!ا.

 و ندما وقف  حىل اواه هؤالء املنكوبنيع ااعاحا هر  املواة من الد اء والصلوا .. 
 ح ا دليل  لى أن حميان اإلنسان قد جتاول كل كالم و،عبري.
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 ولكن كيف ولدت المياه ؟!
 

نيا: ومنـــر ب ـــع ســـنوا   نـــدما كنـــ    لنـــدنع نظمـــ  ناديـــاً للشـــباا.. يقـــوب ركـــرو،
 ود و  حليه أحد املشعغلني بعلم ا ياةع ليلقي حمايرة لأل  اء. 

 وقد ا عاه هرا الباح  املمعال مويو  حماير،ه: ر ن بداية  املناا..
. وحتــد  بأســلوا العــامل امللحــدع واعــل يصــك  صــوه رااليــونا الســابقة  لــى العــاهي .

  ؟وكيك حتول  األهن  لى مر هر  العصوه من الغاليةع حىل السيولةع حىل الصالبة
  ؟وكيك أن األهن كان  مطموهة   ميا  احمليطا 
  ؟وكيك أن األموا  ،علو وهتبط  لى القشرة األهيية

  ؟وكيك أن القشرة األهيية قد ،كون  نعيجة ،فا ال  لبيعية كيما ية
 ؟لزبد قد أد  حىل ،كوين سطع األهن الا نعيش  ليهاوكيك أن هرا العفا ل مع ا

 ومن هر  األهن  هر  ا ياة األوىلع  لى هيئة رپرو،وپاللما.
 و ندما فرو املعحد  من حماير،هع صف  له ا ايرون ،صفيقاً مهربا.. 

 ولكن ،لمير وقكع   صوهة  صبية! وسأله: 
 لة الا كان  ، را الشالئ.ال ،ؤا رب يا سيدي! لقد حديعنا  ن األموا  ا ا 

 ؟ولكن.. كيك واد  هر  امليا  كلها أوب األمر
 وساد صم  كله حر ! 

 وامحر واه األسعاك احملاير! 
 وقبل أن عيب بكلمة واحدةع أغرق املواودون   ال حن. 

 .(13)لقد ا اه منطقه ا ديديع بسؤاب من ،لمير صغري

                                                           

 .. لألسعاك أمحد أمني.4لقد نقلنا القصص الثال   ن كعاا رالعكامل   اإلسالما   (13)
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 من صفات اهلل
 

 ؟،عاىل ما هي صفا  اهلل سؤال:
 هلل صفا  كثريةع نركر بع ها: لواب:

يعلـم مجيـع األشـياءع حـىت حبـا  الرمـلع وقطـرا  البحـاهع وحفيـك األشـجاهع  ـ عال :1
 ونوايا الناق.. فكل  الر دطر   كهن اإلنسان يعلمه اهلل ،عاىل..

 ويسمع كل صو ع ولو كان  ساً   اآلكانع أو جنو  دفى  لى غري املعنااني.
كل شيءع حىت أنه يبصر ا يوانا  الصغاه   أ ماق البحاهع ويبصر كل حنسـان ويبصر  

 ولو كان    لوا  الغرف. 
يقـــده  لــى كــل شـــيء:  لــى ادلــ ع والـــرلقع واألحيــاءع واإلما،ــةع واإل طـــاءع  ـــ قــادر:2

 واملنعع واإلغناءع واإلفقاه.. وغريها..
سـاحبهاع واألليـاه   أوكاههـاع يفعـل األشـياء با كمـةع فخلـ  الكواكـب   م ـ حكي :3

وا يوانــــــا    حما ــــــا.. واعــــــل األ ــــــاه   أ اديــــــد األهنع والبحــــــاه   ألرافهــــــاع وأنبــــــ  
األ شـــاا واألشـــجاه   ا ـــدا   والبســـا،ني والصـــحاه .. وغريهـــا.. كلهـــا  لـــى حنـــو ا كمـــة 

 والصالح.
 سك.فهو  ادب فيما يفعلع ال يظلم وال عوهع والحييك وال يع ـ عادل:4

بالعـــدبع وشـــر  األحكـــام بالعـــدبع وله  املعـــادن والثـــروا    أكنـــاف  بعـــ  األنبيـــاء 
 األهن بالعدب.

 وبا ملة: فعل كل شيء.. وأمر و ى.. بالعدب.
إنمـا أمـره إذا أراد شـي اا أن يقـول لـا انه يريـد فيفعـل.. أو ال يريـد فـال يفعـل  ـ مريد:5
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كن فيكون
(14). 

ء..    ل  األشياء..   يفا األشـياء.. ويبقـي هـو كمـا كـانع كان قبل األشيا  ـ قدي :0
 فهو أوب.. وهو   ر..

يرحم العبادع ويعطك  ليهمع ويلطك هبمع ويق ي حوا جهمع ويعكرم  ليهم  ـ رحي :7
 بالثروة واألنعام واإلف اب.. وسا ر ادريا .

ألشـياءع وهالق ميلن كل شيءع وكل العامل ملكـهع وكـل فعـل منـهع فهـو  ـال  ا ـ مالك:0
 أصحاا األهواح: من نبا .. وحيوان.. وحنسان..

فلـــيس لـــه شـــرينع وحـــد  صـــنع األشـــياء.. وحـــد  يفعـــل األفعـــاب.. وحـــد   ــــ واحـــد :9
 يسعح  العبادة والطا ة..

عيــب  بــاد  حكا د ــو  وللبــوا منــه ادــريع فيعطــي كــل كي حااــة حااعــهع  ـــ مجيــب:16
عون .. أستجب لك وقال ربك  ادويق ي لكل سا ل مسألعه 

(15).. 

                                                           

 .34سوهة يس:  (14)
 .91سوهة غافر:  (15)
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 الفصل الثان 
 

 اإلنسان
 

 هناك أناق يقولون: اإلنسان  ياب.. ال واود له   اداه  حلالقاً.!
 ويسمى أولئن: بـ رالسوفسطا ينيا.

 وهناك أناق يقولون: اإلنسان من ساللة القرود ويسمى أولئن: بـرالداهوينينيا.
لمـــوا معنــــا.. أل ــــم  يــــابع وال واقــــع  ــــم وال أمـــا أولئــــن األولــــونع فــــال حيــــ   ــــم أن يعك

 لكلماهتمع  لى ل مهم.!
  ؟وأما ساللة القرود: فنسأ م: ما دليلكم  لى أن اإلنسان من ساللة القرد

 يقولون: دليلنا العلم.
  ؟نقوب: ما هو العلم. هل حنكم شهدمت بدء اإلنسان

  ؟هل حنكم كنعم قروداً فانقلبعم أناساً 
 ؟ادق هأي هرا العطوههل أ فكم خمف ص

 عيبون: بالنفي  لى مجيع هر  األسئلة. 
 ؟فما هو العلم الداب  لى هرا العحوب

 يقولون: املشاهبة بني القرد واإلنسان.. وسنة العطوه.. 
نقـــوب: مشـــاهبة شـــيء لشـــيء ال ،ـــاللم ،طـــوه   نـــه.. فـــنجم يشـــبه جنمـــاً   ـــر هـــل يكـــون 

 ؟منهوحنسان يشبه حنساناً هل أ ر  ؟مأ وكا  نه
  ؟ : من أ فكم بأن اإلنسان أصله القرد
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 ؟وملاكا ال ،قولون: بأن القرد أصله اإلنسان
 ؟أما سنة العطوه.. فهل ،عمكنون من حيبا  كل شيء يعطوه حىل أهقى منه

حن هر  األسئلة.. وكثرياً من أمثا ا.. ،رد  لى هـرا الـز مع ولـرا هف ـعه مـداهق أوهبـا الـا  
 رية. كان  مولدة  ر  النظ

 أما اإلنسان   نظر األديان السماوية ـ ومنها اإلسالم ـ: 
فهــو خملــوق هلل ،عــاىل..  لــ  قبــل  الف الســنني: أوب هاــل وامــرأة  لــى واــه األهن  دم 

..   ،والــدا.. و لــ  اهلل لولــديهما امــرأ،ني  لقــاً اديــدًا ـ كمــا  لــ   دم وحــواء ـ وحـواء 
 ة..   ،ناكحوا و،ناسلوا..فعوالدوا.. وصاه أوالدهم أبناء  موم

وحنــا وان مل نشــاهد هــرا البــدء.. لكــن أنبيــاء صــادقنيع  رفنــا صــدقهم مــن األدلــة العلميــة 
 والفاهني الوايحة.. أ فوا برلن. 

كما حنا مل نر املدن الغابرة.. وامللـوك السـالفة.. واألمـم البا ـدة.. ولكـن أهـل العـواهي  دـن 
 اع فصدقناهم. لمنا صدقهم وويقنا هبم.. ا فو 

 هرا اإلنسانع وهرا بد  .
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 مسّير أم مخّير؟
 

 ؟هادي: هل اإلنسان مسري أم خمري
 ؟اواد: ما ،قصد من هرا السؤاب

فــال حهادة  ؟هــادي: حن األ مــاب الــا ،صــده مــن اإلنســان هــل هــي مــن قبيــل حــرق النــاه
 ؟ عياهوا عياه لإلنسان فيها.. أم من قبيل أ ماب اهللع الا هي باإلهادة واال

 اواد: األ ماب الا ،صده من األشياء  لى يالية أنوا :
 ـ اال عياهية الصرفة.. كأفعاب اهلل ،عاىل.1
 ـ االيطراهية احمل ة.. كحرق الناه.. وحياءة الشمس.. و،فيد املاء..4
 ـ ادليطة من القسمني.. كشرا اإلنسان للماء.8

 ؟هادي: وكيك كلن
  وأاهـزة ال ا عيـاه لـه فيهـا.. كاليـد والراـل.. والعـني اواد: حن اإلنسان مركـب مـن  ال
 واألكن.. والقلب والكبد.. وغريها..

ولــــــه حهادة وا عيــــــاهع فرييــــــد الــــــرهاا حىل داه شــــــخص فيــــــرهب.. أو يريــــــد شــــــرا املــــــاء 
 فيشرا.. وهكرا..

فالعمــــل الصــــاده مــــن اإلنســــانع وليــــد هــــرين األمــــرين: األاهــــزة غــــري اال عياهيــــة والعمــــل 
 اال عياهي.

 فال اف.. كالناه. وال ،فويرب.. كأ ماب اهللع بل أمر بني األمرين..
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 شاك وموقن
 
 ؟الشاك: العمل الري يصده من اإلنسان هل هو بعقدير اهلل أم ال 

 املوقن: نعم.. بعقدير  ،عاىل. 
الشــاك: فــإكا  مــل اإلنســان  مــالً ســيئاًع مل يكــن الــرنب لــهع حك كــان  ملــه بعقــدير مــن 

 ؟ القه
  ؟قن: وكيك ،فسر القدهاملو 

 الشاك: أفسر  بأنه من فعل اهلل ،عاىلع ال فعل اإلنسان.
 املوقن: حن هرا العفسري  طأ. 

  ؟الشاك: وملاكا
املوقن: ألن األفعـاب أفعـاب اإلنسـان.. فاإلنسـان يشـرا.. واإلنسـان يكسـب.. واإلنسـان 

 ؟يسافر.. وأي اه،با   ر  األفعاب باهلل ،عاىل
  ؟ القدهالشاك: فما معىن

 املوقن: للقده يالية معان: 
ـــا يعمـــل العمـــل ا ســـن أو  :1 العلـــمع فـــان اهلل يعلـــم مـــا يفعلـــه النـــاق: حنـــه يعلـــم حن فالن
 القبيع.
األمــر والنهــيع فــإن اهلل أمــر با ســنع و ــى  ــن القبــيعع وأبــاح مــا ال حســن فيــه وال  :2
 قبع.
فليس من فعل املهندقع وحمنـا هـو  ا ندسةع كاملهندق الري دطط للبناء.. أما البناء :3

 من فعل البنا نيع والعماب. 
 وبعد كلن كله اعل اإلهادة واال عياه بيد اإلنسان ليعمل  ن حهادة..

 فمن أحسن فله الركر ا ميلع والعاقبة ا سنة. 
 ومن أساء فله الركر السيئع والعاقبة اداسرة.
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 ظال  ومظلوم
 

  ؟نيحمسن: هل يعرف اهلل  لم الظامل
 صادق: نعم.. يعرف.

   ؟حمسن: وهل يعمكن من هد هم  ن الظلم
 صادق: نعم.. يعمكن..

  ؟حمسن: وهل يكر   لمهم
 صادق: نعم.. يكر ..

 حمسن: فلم ال مينعهم  ن الظلم.
صادق: حن اهلل  ل  اإلنسـانع واعـل فيـه اإلهادة واال عيـاهع وأمـر  بالطا ـة وادـريع و ـا  

مكنه من  مل كال القسمني.. فإكا أحسن ازا  باإلحسان حسـناً   ن املعصية والشرع ولكن
ـ حن   الدنيا أو   اآل رة ـ وحكا أساء ازا  باإلساءة سيئاً.. ولـرا ال حيـوب بـني أحـد وبـني مـا 

 يفعل.. حىت يعميز ادرين  ن املسيءع فيسعح  األوب الثوااع والثاب العقاا.
يكـــن فــرق بينـــه وبـــني ا مــاد.. وبـــرلن يـــرهب  ولــو كـــان اإلنســـان مكرهــاً   أ مالـــهع مل

 مجاب اإلنسانع ولطك صنععه. 
 ؟حمسن: فما مصري املظلوم الري يقع  ليه الظلم

 صادق: حن املظلوم يعون  ا وقع  ليه بالثوااع وا زاء ا سن. 
 حمسن: وأين يقع هرا ا زاء.

 صادق:   الدنيا.. واآل رة.. 
 نسان..حمسن: فما املصا ب الا ،صيب اإل

 صادق: حما لطهاهة اإلنسان  ن الرنوا.. أو  قوبة ملا اق ف.. أو ك ر له   اآل رة.
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 الفصل الثالث
 
 
 األنبياج 

 
حممد: اإلنسان  ل  لغاية مقصودة منه.. يدب  لى كلـن صـنعه املـعقنع وأاهز،ـه احملـريةع 

 وحواسه الظاهرة والبالنة.. 
،كون له غاية من هرا الصنعع فمـن صـنع سـا ة أو كما أن من يصنع مصنو اً البد وأن 

 سياهة أو لا رة أو ما أشبه.. البد وأن يريد هبا شيئاً..
وال ميكــن أن يكــون  لــ  اإلنســان  بثــاً: حك العبــ  دــالك ا كمــةع وقــد  رفــ : حن اهلل 

 ،عاىل حكيم.. 
 ؟باقر: فما هي الغاية من  ل  اإلنسان اكاً 

يفةع حك هفعـــة الغايـــة ،عبـــع هفعـــة املصـــنو ع واإلنســـان مـــن حممـــد: البـــد وأن ،كـــون غايـــة شـــر 
 أف ل املمكنا ع فالبد وأن ،كون غاية  لقعه من أشرف الغايا .

  ؟باقر: ومن يبني هر  الغاية من ادل 
حممــد: البــد وأن يهــدي اهلل اإلنســان حىل الغايــة املعو ــاة منــه.. وحال كــان نق ــاً للغــرنع 

 وكلن قبيعع ال يفعله ا كيم.
 لبيان الغاية.. وهداية الناق حىل ما يراد منهم.. قد نصب اهلل األنبياء و 

هــم أفــراد مــن البشــرع بعــثهم اهلل ،عــاىل  دايــة النــاق حىل ا ــ  وحنقــاكهم  حكاً: فاألنبيــاء 
 من براين ال الب.

كــانوا أنبيــاء ألنفســهمع مل يــؤمروا بــالعبليغع   هــرا  لــى األغلــب.. وهنــاك بعــرب األنبيــاء 
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 وا كالزهاد الرين ال يقعحمون اجملعمعا ع وحمنا يهربون أنفسهم فحسب..فكان
  ؟باقر: كيك كان  د وة األنبياء

 كان  د وهتم  امةع ،عم مجيع أهل األهنع وهم مخسة:  حممد: بعرب األنبياء 
 .حبراهيم  :1
 .نوح  :2
 .موسى  :3
 . يسى  :4
 .حممد  :5

لبلـد.. أو قبيلـة.. أو قطــر.. أو مـا حىل كلــن.. كانــ  د ـوهتم  اصــة   وبعـرب األنبيـاء 
 د و،ه  اصة ملا ة ألك أو يزيدون.. مثال: كان يونس النيب 

.. أو بعــدها   وبعــرب األنبيــاء كــانوا ينجحــون   الــد وة..   حيــاهتمع كنــيب اإلســالم
 ..كاملسيع 

 ..وبع هم كانوا يد ون حىل اهلل.. ولكن قومهم ما كانوا يلبون الطلب.. وهكرا
  ؟باقر: كم هي األديان العاملية

 حممد: األديان العاملية اليوم يالية:
 .دين موسى 

 .ودين  يسى  
 الري يععنقه املسلمون. ودين حممد  

 ولكن اإلسالم هو الدين الوحيد الري ال يقبل اهلل سوا ع حي  قاب  زوال:
 من الخاسرينومن يبتغ غير اإلسالم دينااإل فلن يقبل مناإل وهو ف  اآلخرة

(10). 

                                                           

 .34سوهة  ب  مران:  (10)
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 دعوة األنبياج 
 

  ؟حسني: ما هي د وة األنبياء
 حممود: األنبياء يد ون حىل أمرين: 

 ،نظيك العقيدة  ن األوهام واألباليل وادرافةع   اال عقاد با   والواقع. :1
،نظيـــــك العمـــــل  ـــــن ا ـــــوه والركيلـــــة.. ومـــــا حليهمـــــا.. والععـــــويرب  نهمـــــا باأل مـــــاب  :2

 اإلهشاد حنو ا   والصرا  املسعقيم.. الصا ةع و 
 ؟حسني: ما معىن ،نظيك العقيدة  ن األوهام

 حممود: حنا حكا نظرنا حىل العقا د الا ،سود العاملع نراها من هرا القبيل:
 .بادة األصنام واألويانع الناشئة  ن اال عقاد بألوهيعها  
 ..بادة الشمس والقمر والكواكب  
 ..بادة الناه  
 ..بادة أفراد من البشر.. كفر ون ومنرود  
 .. بادة بعرب ا يوانا  
 ..اال عقاد بالنفع وال ره من أشياء موهومة 
 .. اال عقاد بعدم اإلله.. وادال 
 ..اال عقاد بإ ني: حله للخري.. وحله للشر 

 هو اهللع أو ابن اهلل.. أو كون العزير ابن اهلل.. اال عقاد بأن املسيع 
 ال عقاد بكون اإلله اسماًع أو معزوااً للجنةع أو له بنا ..ا 
 .وغريها .. وغريها.. وكلها  رافة وأوهام 

 كانوا يرشدون حىل ا   والواقع.  فاألنبياء 
  ؟حسني: ما معىن ،نظيك العمل  ن ا وه

 حممود: حن بعرب األ مـاب الـا ،صـده  ـن النـاقع فيهـا اـوه بالنسـبة حىل اجملعمـعع أو حىل
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 النفسع أو ما أشبه.. فمثاًل: 
القعــل.. والزنــا.. والربــا.. والرشــوة.. وأكــل مــاب النــاق بالبالــل.. والســرقة.. واالحعكــاه.. 

 وحنوها.. اوه بالنسبة حىل اجملعمع..
وأكــل  ــم ادنزيــر.. وشــرا ادمــر.. والقمــاه.. واالنعحــاه.. وحنوهــا.. اــوه بالنســبة حىل 

 النفس..
ــــادة هلل ،عــــاىل .. وســــوء ادلــــ .. و ــــدم االســــعقامة   البيــــع والشــــراء والنكــــاح و ــــدم العب

 والطالق واإله  والق اء.. وغريها.. كلها أ ماب اا رة..
يــــد ون النــــاق حىل ا ــــ    مجيــــع كلــــن.. حــــىت ،ســــعقيم أ ــــالق النــــاق..  واألنبيــــاء 

 وأ ما م.. و باداهتم.. و قا دهم.
 يه نظام صحيع للدنياع وسعادة لآل رة..الناق حىل ما ف وبا ملة: يد ون األنبياء 

 ـا  النــاقع    ولـرا حكا هااعنـا العــاهي  نـر : حن كــل  صـر سـاد فيــه ،عـاليم األنبيــاء 
  ري وهفا ع وأمن وسالمع وغىن وصحة و لم.. وكل  ري.. وكل  ري..!

ـــه قـــوانني األهنع أو  رافـــة العقيـــدة.. فانـــه أ،عـــس  صـــوه  وبـــالعكس كـــل  صـــر ســـاد في
 وأكثرها  لماً واوهاًع واسععباداً واسعغالال. العاهي ع

  ؟حسني: وهل ساد  ،عاليم األنبياء    صر من العصوه
 حممود: نعم..   كثري من العصوهع كما يعبني كلن ملن هااع العاهي ..
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 من أين نعل  ؟
 

  ؟هشاد: من أين نعلم صدق مد ي النبوة
ا نعلـم صـدق مـد ي كونـه معصـرفاً  ـن كا م: نعلم صدقه من ،صدي  اهلل ،عـاىل لـهع كمـ

 قبل الولير من حم اء الولير لقوله..
 ؟هشاد: كيك نعرف ،صدي  اهلل ،عاىل للنيب

 كا م: من حم اء اهلل لنبو،ه.. كما نعرف صدق مقالة املعصرف من حم اء الولير.
  ؟هشاد: وما هو حم اء اهلل ،عاىل

 كا م: حم ا   أاراء املعجزة  لى يديه.. 
  ؟وما هي املعجزةهشاد: 

 كا م: املعجزة أمر ال يقده البشر  لى اإل،يان  ثله..
 هشاد: مثنل للمعجزة! 

 كا م: املعجزة: كإحياء املو،ىع وحبراء األ مى.. وحلا ة ا ماد.
  ؟هشاد: وهل ميكن هر  األموه

 ؟كا م: نعم.. ميكنع فما املانع منها
  ؟هشاد: وكيك يعمكن شخص من هر  العصرفا 

 ؟م: هل ،ععقد أن اهلل قاده  لى هر  األموهكا 
 هشاد: نعم.. أ عقد.. 

كا م: فإكا كان اهلل قاده  ليهاع وأهاد حهساب نيبع أاراها  لى يديهع ليعلم الناق صدق 
 د وا : انه هسوب من اهلل ،عاىل.

  ؟هشاد: هرا كالم معقوبع ولكن هل أ،ى األنبياء باملعجزا 
 كا م: نعم أ،وا هبا.

 اككر يل بع ها! هشاد: 
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 كا م: من معجزا  األنبياء:
 . اليد البي اء.. العصا.. فل  البحر.. ملوسى  :1

 هشاد: فسرها يل.
 يد ل يد    ايبهع فإكا أ راها كان  ،شع نوهاً كالشمس..  كا م: كان موسى 

ب وكانــ  لــه  صــا حكا ألقاهــاع انقلبــ  يعبانــاً  ظيمــاًع ،أكــل مــا جتــدع   حكا أ ــرها ،نقلــ
  صا كما كان  وانعدم  ،لن األشياء الا ابعلععها.. 

وأهاد هو وبنو حسرا يل أن يعـفوا البحـر األمحـر فاحنسـر املـاء  ـن البحـر كسـكن حـىت  ـف 
وبنـــو حســـرا يلع وهـــم ليســـوا أقـــل مـــن نصـــك مليـــون.. حىل غـــري   لـــى أهن البحـــر موســـى 

 كلن.
 ..يوان بإ طا ه الروح.. لعيسى ححياء املو،ى.. حبراء األكمه واألبرص..  ل  ا  :2

  ؟يقده  لى هر  األموه هشاد: وهل كان  يسى 
 كا م: نعم كان يقده  ليها..

 وحنن مل نشاهدها. ؟هشاد: أين الدليل  لى كلن
كا م: أيـن الـدليل  لـى األمـم الغـابرة.. كالبـابليني.. والكلـدانيني.. واآلهيـني.. وغـريهم.. 

 ؟وغريهم
 يحة.. هشاد: العواهي  الصح

كــا م: وهــرا أي ــاً بــالعواهي  الصــحيحةع فإ ــا ككــر  هــر  املعجــزا ع ولــرا نصــدق هبــا 
 وان مل نشاهدها..

األ بــاه بــاألموه املســعقبلية.. واــري املــاء مــن األصــابع.. وحشــبا  ا مــع الكثــري مــن  :3
 . لعام قليل.. وش  القمر.. والقر ن.. وغريها.. لنيب اإلسالم حممد 

 هشاد: أويع!
 أ ف بأموه مسعقبلية: ككون شانئه اب ..  ا م: حن النيب حممد ك

 وأن الروم سيغلبون.. 
 وأن اليهود ال ،قوم له دولة حال حببل من الناق.. 

 وأن أبا  ب ال يؤمن.. 
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 وغريها.. وقد وقع  كما أ ف..
 وار  من أصابعه املاء حىت اه،و   ل  كثري ـ   قصة مفصلة ـ .

 اً من لعام قليل ـ   قصص مفصلة ـ .وأشبع مجعاً كثري 
 ..(17)وش  القمرع حىت ه ي نصفني   السماء

وأ،ــى بــالقر ن الكــر  الــري مل يــعمكن أحــد مــن اإل،يــان  ثلــهع كــل كلــن و شــرا  املئــا  
 . من أمثا ا دليل  لى نبو،ه 

 ؟هشاد: كيك ميكن هر  املعجزا  الا ككرمتوها
 ؟ ما املانع من أن دل  اهلل ،عاىل نوهاً   يد موسى كا م: بسيطة اداً هلل ،عاىل.. ف

 ؟أو يزحزح املاء  ن مقر  ؟أو دل  حية  ظيمة من  صا 
أو يعطـي  ؟أو يـفي األكمـة واألبـرص ؟وما املانع من أن ينف  الروح   مي  لعيسى 

 ؟الروح  يوان يصنعه نبيه
 ؟وأن دل  املاء  لى أصابعه ؟بليةبأموه مسعق وما املانع: من أن دف اهلل النيب حممد 

وأن يـوحي حليـه بكــالم  ؟وان ينصـك القمــر   يراعـه كمـا كـان ؟وان دلـ  الطعـام  لـى لعامـه
 (10)؟ فوق قدهة سا ر الناق

 
 

 
 

                                                           

 .ينة املعاازا للسيد هاشم البحراب هااع رمد (17)
وهــرا   ــر مــا واــدنا  مــن الكعــاا وه ــا كانــ  لــه ،عمــة حــوب االمامــة أو املعــاد يــا   بســبب  (10)

 ال غولا  املعوالية من قبل حكام ا وه  لى اإلمام املؤلك رالناشرا.
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