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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء وادلرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا
أيب القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
الطرق إىل هللا بعدد أنفاس اخلالئق
() 2
ِ (ٔ)
ِ
يم)
الص َرا َ
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :اىد ََن ِّ
ط ادلُستَق َ
من البصائر :الواجب طلب اذلداية ،اما الطريق فمختلِف ابختالف الشاكلة
إن اذلداية إ ىل الصراط ادلستقيم اترة تستند إىل الربىان العقلي وأخرى إىل احلجة العقالئية واثلثة إىل الدليل العلمي
والرايضي ورابعة إىل الطريقق التجقري  ،وىنقاص دصقاخر أخقرى للهدايقة ودودقالت ودقداخل واقرحل يصقلنا احلقديث عنهقا
يف كتققاب (دققدخل إىل علققم العقائققد) ،واحلققديث ىهنققا يققدور حققول الطريققق الثققا دققن الطققرحل األربعققة األوىل ،إضققاية إىل
بعض الطرحل األخرى غري ادلعهوخة يف العلوم ادلتداولة.
والعبققد عنققددا يسققرل دققن ربققو وابرئققو ان يهديققو إىل الصقراط ادلسققتقيم يانققو ال طققدخ يف البققو اريققق اذلدايققة بققل يطلققب
ذات اذلداية دنو تعاىل ،ادا الطريق يان هللا تعاىل قد يرشد عبده إىل سبل زلبتقو وشقرائد خينقو ودراتقب رضقاه وقربقو ،عقرب
أية واحدة دن الطرحل السابقة أو غريىا شلا قد ال يدخل يف أي تصنيف دنطقي أو يلسفي.
ىذا دن جهة ودن جهة أخرى يان على ادلكلف ان يسلك الطرحل اليت تتناغم دد شقاكلتو النفسقية وتركيبتقو العقليقة
يقد ال جيديو إال برىان العقل وقد ال تنفعو إال حجة العلم وقد ال يودلو إال سلوص اريق العقالء.

أنواع األدلة إىل هللا تعاىل( :)8الدليل العقلي
والقدليل العقلقي يقراخ بقو :األخلقة العقليقة ايت قة القيت يقدركها العققل بنفسقو دقن غقري توققف علقى علقم أو ربقة أو غققري
ذلك ،وذلك نظري االستدالل مبثل بطالن الدور والتسلسل علقى ان سلسقلة عقامإ اندكقان وكايقة احلقواخث وادل لوققات
قرجيف أحققد اققريف ادلمكققن ادلتسققاوي النسققبة
تسققتند يف وجوخىققا إىل الصققاند الواجققب الوجققوخ جققل ا ققو اسققتناخاً إىل ان تق ّ
قرجيف إن كققان شلكن قاً احتققاج إىل خققر وىكققذا ي ق ن ودققلل السلسققلة إىل واجققب
قرجيف زلققال ،وان ادلق ّ
للطققريني ،بققدون دق ّ
الوجوخ ابلذات يهو ادلطلوب وإال للزم ان ال يوجد سللوحل أدالً وذلك ألن حكم الكل ىو حكم اآلحاخ وكما ان كل
حلقة دن حلقات سلسلة ادلمكنات الطوليقة تتقاج إىل علقة وانقو لوالىقا دلقا وجقدت يكقذلك كقل السلسقلة ادلتكونقة دقن
حلقات شلكنة ياهنا مجيعها شلكنة (إذ ال ميكن ان يكركب الواجقب دقن شلكنقات) يق ن مإ يكقن ذلقا دقاند واجقب الوجقوخ
(ٔ) سورة الفاتة :ية .ٙ
(ٕ) وإىل سائر أدول الدين.
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ابلققذات ،لققزم عققددها هكملهققا ولققزم ان ال يكققون أي دنهققا وشلققا نقراه أو ال نقراه دوجققوخاً ،والتققااب اباققل ابل ققرورة يادلقققدم
دثلو.
لكن الربىان العقلقي عقاخةً خقيقق وعميقق ،ولعقل أكثقر النقاس ال يدركونقو أو إهنقم إن اخركقوه يقاهنم ال يسقتطيعون انجابقة علقى
و ّ
أية شبهة تورخ عليو ،لذلك يتيف هللا تعاىل األبواب ألمناط أخرى دن االستدالل ودنها الدليل العقالئي – دورخ البحث.
الدليل العقالئي
والققدليل العقالئققي ي قراخ بققو :دققا رأى العقققالء مبققا ىققم عقققالء اريقيتققو إىل الواقققد نوع قاً ،مبعققا اهنققم ارأوا ان كاشققفيتو
الظنية النوعية عن الواقد تكفي خليالً عليو دن غري حاجقة إىل االسقتناخ يف ذلقك إىل خليقل عقلقي قطعقي ،واألدثلقة علقى
ذلك كثرية:
ودنها :حجية الظواىر كظاىر األوادر وظاىر العمودات وادلطلقات وغريىا ،يان حياة العققالء تبتقع عليهقا يف كايقة
شققنون دعاشققهم ودعققاخىم ،دققد اهنققا ليسققل ارق قاً قطعيققة نظ قراً الحتمققال اخلققالال ييهققا ،لكققن العقققالء يعتمققدون عليهققا
ابعتبارىا ظنوانً غالبة ادلطابقة لواقد دراخات ادلتكلمني.
ودنها :حجية خرب الثقة ،دد ان الثقات قد خيطئون بل قد يكذبون.
ودنها :حجية قول أىل اخلربة ،كالطبيب وايتادي ،دد انو دا أكثر خطرىم وزللهم.

ودنها :حجية اليد يان العقالء يروهنا عاخة ادارة ادللك ..إىل غري ذلك.
بققل ان العقققالء يقتحمققون يف ادل ققاار وادلهالققك وال يتحققرزون عنهققاك وذلققك اسققتناخاً إىل رلققرخ اققرحل ظنيققة قققد طققر
يتقوقعهم يف أشققد ادلهالققك وادلفاسقدك أال تققرى دققثالً ان التجققار يقتحمقون ق البحقار ويقطعقون الفيققايف والقفققار ويركبققون
شققمل ادل ققاار ،ألج ققل الفققوز هرابح غ ققري قطعي ققة ب ققل اهنققا ح ققمل د ققد قطيته ققا ال ميكققن ان تك ققاي سل ققاار إزىققاحل األرواح
والنفوس ورمبا هبشد الطرحل :يف أعماحل البحار أو بني أنياب ال واري وادلفكرسات؟
ان دعتمدىم يف ذلك كلو على ظنون نوعية بسالدة الطريق ،وال غري.
الدليل العلمي والدليل التجرييب

وادا الدليل العلمي يرياخ بو :الدليل الرايضي الذي تبتع عليو العلوم القطعية كاذلندسة واحلساب وشبو ذلك.
وادا الدليل التجري يهو :ادلعتمد على التجربة واليت ال تشكل يف أحسن الفروض إال استقراءً انقصاً ،وذلك كعلقم
الطققب وشققبهو ،ودققن الواضققيف ان التجققارب وإن تكققا رت ياهنمققا شلققا ال ميكققن ادققطياخ قاعققدة كليققة عادققة دنهققا إال إذا
أُرجعل إىل االسقتقراء ادلعلقل ،واالسقتقراء ادلعلقل قسقمان :ظقع وقطعقي ،وكالمهقا يرجقد ،يف واقعقو ،إىل حكقم العققل(ٔ)،
يي رج عن خائرة التجربة ايت ة.
(ٔ) القطعي أو الظع ،وقد حققنا يف زللو ان للعقل ىذين النوعني دن األحكام ،خالياً للمشهور.
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ودفوة القول :ان (اذلداية) ال تتوقف على الدليل العقلي يقق ،،بقل ان الكثقري دقن النقاس يصقلون إىل احلققائق وإىل
الصراط ادلستقيم عرب الطرحل العقالئية.
حجية األدلة العقالئية يف أصول الدين

وقققد اختلققف األعققالم يف ذلققك يقققد ذىققب ادلشققهور ،واخعققي عليققو انمجققاال ،إىل ان أدققول الققدين ال يصققيف ييهققا إال
التمسك ابلرباىني اليقينية وان الظنون ادلعتربة ليسل جحجة يف خائرة أدول الدين ،ولكن ادل تار ىو االكتفاء اهقا ،كمقا
ذىب إليو بعض الفقهاء ،وقد نقل الشيخ االنصاري ستة أقوال يف ادلسرلة يراجد.
الفيلسوف ادلعاصر پالنتينگا يف طريقو إىل هللا تعاىل

وقد كان الدليل العقالئي ىو الذي قاخ الكثقري دقن العلمقاء والفالسقفة وادلفكقرين إىل هللا تعقاىل ،بعقد دوجقات التشقكيك
الكققربى الققيت عصققفل اهققم أو اب تمققد ،وكققان دققن أولئققك الفيلسققوال ادلعادققر (ألققوين ذالنتينفققا) الققذي ألّققف كتققاابً ابسققم (هللا
واألذىان األخرى) )God and Other Minds( :حيث استدل علقى عقدم احلاجقة يف إ بقات وجقوخ هللا تعقاىل ،إىل
القدليل الربىقا القطعقي ،بقدليل دبتكقر عقالئقي ،وخليلقو ادلبتكقر يعتمققد علقى يقرال دقن يقروال الفلسقفة الت صصقية القيت تبحققث
عن العالقة بني يلسفة الدين واحلاسوب (الكمبيوتر) ،وىذا الفرال ىو ادلسمى بق(األذىان األخرى).
فلسفة الذىن واحلاسوب والذكاء الصناعي ،طريق آخر إىل هللا

وتوضييف كالدو واستداللو إبجياز :ان الفلسفة على قسمني :الفلسفة العادة أو ادلطلقة والفلسفة ادل اية ،والفلسفة
العادة ىي الفلسفة ادلعهوخة دنذ دئات السنني(ٔ) والفلسفة ادل اية ىي أنواال عديقدة تفرعقل دقن الفلسقفة مث اسقتقلل
ابلبحث حمل دار كل دنها علماً قائماً بنفسو ،وذلك دثل :يلسفة الدين ،يلسفة العلم ،يلسفة الفن ،يلسفة التاريخ،
يلسفة السياسة ،يلسفة االجتماال  ،يلسفة احلقوحل ،يلسفة ادلنطق ،يلسفة الرايضيات وحمل يلسفة الفلسفة.
ودن تلك العلوم وادلباحث( :يلسقفة القذىن) والقيت تشقكل الوسقي ،بقني الفلسقفة واحلاسقوب (الكمبيقوتر) ودقن أىقم
دسائل ىذا العلم دسرلة (الذكاء الصناعي) ودن أىم دباحثو دسرلة (األذىقان األخقرى) ،ويف (احلاسقوب) يبحقث عقن
نققوعني دققن الققذكاء :الققذكاء القققوي والققذكاء ال ققعيف ،والققذكاء ال ققعيف للحاسققوب يعققع انققو ميكققن ان يسققتعمل كققرخاة
دتطورة دلطالعة أذىان الناس والتعرال على ديكانزدات حركة الذىن البشري ولكن الذكاء ال عيف لقي ذىنقاً يف حقد
ذاتققو ،ادققا الققذكاء القققوي للحاسققوب ييعققع انققو ،إذا تّقل بررلتققو بشققكل دتكادققل ،قققد تققول إىل ذىققن حقيقققي كرذىققان
البشر ..والذكاء ال عيف يعع ان الكمبيوتر جيقري دعقاخالت علميقة خقيققة بطريققة ديكانيكيقة لكنقو ال يقدرص وال يعققل
وال يشققعر وال ط ق وال يفهققم ،وإن كققان ميكققن ان جيققري التعبققري عققن ذلققك كلققو بلملققة األرقققام يف احلاسققوب ادلتطققور ،ادققا
الذكاء الصناعي القوي يانو يعع ان احلاسوب يصل إىل خرجة دن التطور جحيث يدرص ويفهم ويشعر!
(ٔ) وىي اليت تبحث عن أحوال ادلوجوخ مبا ىو دوجوخ.
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بققل بلققت التطققور يف أدققر دققناعة الروبققواتت ذات الققذكاء الصققناعي الفققائق إىل خرجققة ان االتققاخ األورويب شققكل نققة
خادققة لسق ّقن ق قوانني ووضققد تش قريعات تققنظم وت ققب ،حيققاة الروبققواتت وعالقتهققا ابلنققاس واحلققد ادلسققموح بققو دققن تطققوير
ذكائها ،بل اهنم ويوا دن بلوغها خرجة ىائلة دن الذكاء جحيث اهنا ميكن ان تتآدر على البشر لكقي تسقتعبدىم دقثالً!

أو ان تقققرر الق ققاء علققى احليققاة البش قرية يف الكققرة األرضققية تاد قاً! لققذلك كققان دققن الق قوانني :ا ّن دققن انلزادققي دققند (زر
التددري) يف كل روبوت حمل إذا أح داحبو ابخلطر دنو يانو ميكنو ب ملطة زر ان يفجقره ذاتيقاً! ولكقن ودقد ذلقك ال

تزال سلاويهم قائمة دن ان تطور الروبواتت أنفسها (أي الرباد ) لتستكشقف اقرحل إبطقال دفعقول تلقك األزار يتسقيطر
دن مثّ على األرض كلها!!
وقد اختلف يالسقفة القذىن ويالسقفة احلاسقوب يف إدكانيقة الودقول إىل ىقذه ادلرحلقة ادلتطقورة ،لكنقو ،عنقد القبعض
على األقل ،دن ايتتمالت ..وقد اعتقد (جان ِسرل) – الفيلسوال ادلعادر ادلت ص يف يلسفة الذىن واللملقة – انقو
ال ميكن للحاسوب دهما تطورت إدكاانتو ان يصل إىل درحلة الذىن العاقل والفاىم وادلدرص والشاعر.
كما تدرك قطعاً ان للغري ذىناً ،فكذلك تدرك قطعاً ان لك خالقاً!
ودقوان الشقاىد :ان كقل واحقد دنقا يقدرص ان لقو ذىنقاً ولقو أحاسقي ودشقاعر ويهمقاً والتفقااتً وحقاالت ذىنيقة ،واننققا
دوجققوخ حق ّقي ولسققنا اهققاز حاسققوب جيققري عمليققات ذىنيققة رلققرخة خون يهققم أو شققعور كمققا جيريهققا احلاسققوب ذو الفهققم
ال عيف! يذلك واضيف وبديهي لدى كل واحد دنا ،ولكن داذا عن أذىان اآلخرين؟ ىل ىم دثلنا تادقاً؟ أم ىقم رلقرخ
أجهزة حاسوب دتطور وروبواتت تاكي دند البشر لكنهم ليسوا ببشقر؟ دقن ققال ابن النقاس القذين ميشقون يف الشقارال
ىم دثلنا تاداً؟ يلعلهم رلرخ حاسوب دربد وروبوت دتطور؟
اننا ال نستطيد إقادة الدليل الربىا أو الرايضي على ذلك! ولو أقمنقا القدليل ألدكقن ان يعقكرض عليقو ابعكراضقات
خقيقة حسب دعاخالت حساب االحتماالت! ولكننقا دقد ذلقك دقتنعقون ابن ىقذا الصقديق وذاص ادلعلقم وىقذه ادلقرأة –
قاعر وليس قوا رج قالً لي قاً أو اد قرأة روبوتيققة ذات ذكققاء
قاىم وشق ٌ
الزوجققة دققثالً وىققذا الطفققل و ...ىققم بشققر ذلققم ذىق ٌقن و ٍاال يق ٌ
دناعي دتطور يشبو الذىن البشري لكنو لي بذىن بشري أبداً!.
اإلميان اب هلل أمر عقالئي ،وإن  م تتسل بدليل فلسفي

ونقطة االنتقال دن جحث الذىن الصناعي والذكاء ادلتطور إىل ادلبحث الفلسفي عن وجوخ هللا تعقاىل ،تبقدأ – لقدى
ذالنتينفا ،دن ىنا ابل قب،ك إذ يققول :ان ادلقندن ال طتقاج يف إميانقو ابهلل تعقاىل إىل أن يققيم بقراىني يلسقفية قطعيقة علقى
ذلققك أو ان يسققتطيد ان جييققب علققى سلتلققف انشققكاالت علققى ىققذه األخلققة وعلققى ان ان يكققون قققاخراً علققى ان ينفققي
االحتماالت العقلية ادلعارضة حسب حساب االحتماالت ،بل ان اميانو ابهلل تعاىل ىو أدر دعققول وعقالئقي ودطمقئن
إليققو وإن كققان غققري دسققليف بققدليل عقلققي يلسققفي قطعققي ،ويكفققي ان ادلققندنني يطمئنققون يف ققرارة أنفسققهم ابن ذلققم خالققاً
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دتعالي قاً كمققا اهنققم يطمئنققون يف ق قرارة أنفسققهم ابن النققاس اآلخ قرين ىققم بشققر وليس قوا رلققرخ روبققواتت دققناعية وان أذىققان
اآلخ قرين ىققي أذىققان بش قرية وليسققل ذكققاء دققناعياً! وال طتققاجون يف إميققاهنم ىققذا إىل إقادققة أي خليققل ،ودققد ذلققك يهققو
ابدلقدار الكايف عقالئي ودورث لالامئنان...
ويقققول :كمققا ان اعتقققاخ النققاس بوجققوخ األذىققان األخققرى ،غققري أذىققاهنم ،لققي أد قراً ال دعقققوالً وال دنطقي قاً ،كققذلك
اعتقاخىم بوجوخ هللا تعاىل لي أدراً ال دعقوالً على الرغم دن عدم ادتالص بع هم الدليل على ذلك أو عدم ادتالكهم

خليالً قطعياً ال تكن اخلدشة ييو.
ويقققول :بعبققارة أخققرى :ان اسققتداللنا ادلنطقققي ىققو ىكققذا :لققو كققان اعتقققاخي بوجققوخ سققائر األذىققان دعقققوالً لكققان
لكن اعتقاخي بوجوخ سائر األذىان دعقول ،ياعتقاخي بوجوخ هللا تعاىل أي اً دعقول.
اعتقاخي بوجوخ هللا دعقوالًّ ،
واحلادل :اننا نعتقد ابن ألددقائنا وسائر الناس أذىان ونعتقد يف الوقل نفسو ابن احلاسوب ال ذىن لو ،دد اننا
ال نستطيد ان صليب بشكل استدالاب رايضي علمي على الشبهة اليت يطرحها القائلون ابن الذكاء الصناعي قد يرتقي
إىل ان يصققل إىل دسققتوى الفهققم والشققعور وانخراص ،والشققبهة ىققي :إذا مإ نسققتطد ان نققذعن دققن التشققابو الظققاىري بققني
تركققات اننسققان وتصققرياتو وبققني تركققات الروبققوت ادلتطققور وتصققرياتو ،ابن الروبققوت ذو ذىققن وشققعور وإخراص ،ياننققا ال
نسققتطيد ان نققذعن دققن التشققابو الظققاىري بققني حركاتنققا وتصققرياتنا وبققني حركققات سققائر النققاس وتصققرياذم ،ان ذلققم ذىن قاً
وشققعوراً وإخراك قاً! ولكننققا دققد ذل قك نعتقققد ابن تشققااهنا دققد الكمبيققوتر والروبققوت دققوري وىققو ىيكققل بققال روح ،ولكققن
تشااهنا دد سائر الناس واقعي وىو ىيكل دعو الروح!
وكمققا تققرى يققان ىققذا الققدليل ونظققائره عقالئققي دبققع علققى التنظققري وتنقققييف ادلنققاط وشققبو ذلققك ،كمققا انققو يتطققرحل إليققو
االحتمال دن حيث ىو ىو ،لكنو دد ذلك يبع الناس كل حياذم عليو بل ال جيدون أخىن رلال للكرخيد ييو!
مرجع كافة األدلة إىل الفطرايت واألوليات فكيف حتتاج ىي إىل دليل؟
وميكنن ققا ان نع ققرب ع ققن ذل ققك مبص ققطلحات ادلنط ققق ينق ققول :ان ذل ققك ن قوال د ققن أن قواال احلدس ققيات وى ققي د ققن أد ققناال
اليقينيات ،ولكنك ال ميكنك إقادة الدليل عليها إذ كيف تقيم الدليل على حدسك! ولكن ذلك رغم ذلك ىو حجقة
لك وإن مإ تستطد ان تت بو على الملري.
كما ميكن التعبري عن ذلك بلملة قر نية وكالدية وىقي :ان ذلقك ىقو دقت قى (الفطقرة) انذليقة أو يققل ىقو دقا يدركقو
الوجدان بنفسو.
يهققذه الق ققية ىققي دققن سلسققلة الق ققااي الفطريققة الققيت قياسققاذا دعهققا وىققي دققن العلققوم ال ققرورية الققيت ال ميكققن إقادققة
الربىان عليها وذلك ألن كقل الرباىقني تعقوخ إليهقا وال تعقوخ ىقي إىل برىقانك وإال للقزم التسلسقل يف بقراىني العلقم وادلعريقة
وللزم دن َمثّ ا هل ادلطلق – كما ُحقق يف علم ادلنطق.
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واحلادققل :ان أدثققال ىققذه الق ققااي ىققي ادققا ىققي حدسققية قطعيققة أو ىققي ظنيققة ،ويف كلتققا الصققورتني يانققو ال ميكققن
االسققتدالل اهققا علققى الملققري وال الققدياال عنهققا برباىققني اسققتداللية كمققا ان الصققورة الثانيققة ىققي زلتملققة لل ققالال ،ودققد ذلققك
صلد كاية العقالء يستندون إليها ويعتمدون عليها ويعتربوهنا حجة بال كالم.
يهذه ىي كربى بنائهم يف عادة ق اايىم وليسل األدور العقائدية إال دن دفرخات ىذه الق ااي العقالئية ادلسلّمة.
يهذا إذاً بعض احلديث عن احلج العقالئية.
طرق أخرى غري معهودة ،توصل إىل هللا تعاىل

ولكن ،ودن جهة أخقرى ،يقان األخلقة إىل هللا تعقاىل وإىل كايقة الشقنون العقديقة ،ال تنحصقر يف تلقك األربعقة بقل وال
العشرة ،بل ىي ارحل كثرية جداً ال يندرج أكثرىا تقل أي إاقار دنطققي دعقروال وال يققد ضقمن أي تصقنيف دعهقوخ،

ولكنو دقد ذلقك اريقق دودقل إىل هللا تعقاىل أو إىل الرسقول ادلصقطفى دقلى هللا عليقو والقو وسقلم أو إىل األئمقة األاهقار
دلوات هللا عليهم أمجعني أو إىل سائر حقائق أدول الدين.
ولنذكر شواىد حية وأدثلة حقيقية ألش اص دن أخاين سلتلفة ودقن بقالخ سلتلفقة اىتقدوا إىل احلقق ولكقن بطقرحل غقري
دتوقعة.
اليهودي األمريكي الذي أسلم إذ واجهتو آايت القرآن ضد اليهود!
أوالً( :إسقتيفز اسققكلر) ،وىققو يهققوخي دققن أدريكققا حادققل علققى شققهاخة البكققالوريوس يف اآلخاب ،وقققد نشققر يف أسققرة
يهوخيققة عريقققة ولكنققو أسققلم وتشققيد عققرب اريقققة غققري دعهققوخة ابدلققرة ،وبسق ٍ
قبب كققان ينبملققي ان ينققت العكق (أي ان يكققره
ّ
انسالم أكثر) لكنو أسلم بنف السبب الذي قد يص ّد الكثري دن أبناء جلدتو عن انسالم!

والسقبب يف إسقالدو ىقو انقو يقتيف ذات يققوم الققر ن الكقرمي يفقوج يقة قاسققية ضقد اليهقوخ إذ يققول تعقاىل( :لَتَ ِجد َدن
(ٔ)
اس َعد َداوًة لِّل ِدذين آمنُدواْ الْيده َ ِ
أَ َشد الن ِ
ْ َعلَ ْدي ِه ُم ال ِّذلدةُ َوال َْم ْسد َكنَةُ
ضد ِربَ ْ
ين أَ ْش َدرُكواْ) و يقة أخقرى أعنقف ( َو ُ
َ َ َُ
دود َوالدذ َ
َ
دك ِهَندهددم َكددانُواْ ي ْك ُفددرو َن َِباي ِ ِ
ضد ٍ ِ ِ ِ
دَ بِغَد ِْ
صددواْ وَكددانُواْ
دري ا ْحلَد ِّق ذَلِد َ
َو ََب ُؤْواْ بِغَ َ
ت اذ َويَد ْقتُدلُددو َن النبِيِّد َ
دك َِددا َع َ
دب ّمد َدن اذ ذَلد َ ُ ْ
َ ُ َ
(ٕ)
 ،دن شرنو وينكد على شدة عداوتقو لقو ،إال انقو ،علقى
يَد ْعتَ ُدو َن) ودد ان اننسان بطبعو ينفر شلن يهامجو بعنف وط ّ
العك  ،كان ذلك ىقو البوابقة إىل ىدايتقو وىقو النقور القذي أضقاء لقو اريقق اذلقدى والفقالح! يققد اسقتوقفتو اآليقة األوىل
وتسقاءل دقد نفسقو حققاً دلقاذا نعقاخي ادلقندنني؟ وىققل ضلقن علقى حققق يف ذلقك أو اباقل؟ كمقا اسققتوقفتو اآليقة الثانيقة وانققو
ْ َعلَْي ِه ُم ال ِّذلةُ َوال َْم ْس َكنَةُ) دد ان اليهوخ اآلن أقوايء ودن ساخة العامإ؟ وققاخه ذلقك
ض ِربَ ْ
كيف يقول القر ن الكرمي ( َو ُ
يف رحلققة اترخييققة اويلققة ليجققد ان اليهققوخ ابلفعققل كققانوا علققى دق ّقر التققاريخ أذالء قققد ضقربل علققيهم الذلققة وادلسققكنة ،وأهنققم

(ٔ) سورة ادلائدة :ية ٕ.2
(ٕ) سورة البقرة :ية ٔ.ٙ
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كانوا يقتلون أنبيائهم ،وأهنم عاخوا الرسول دلى هللا عليو والو وسلم وادلندنني أشد العداء وآتدروا على رسول هللا دلى
هللا عليو والو وسلم بوجوه كثرية ،واهنم تالفوا حمل دد ادلشركني ضد الرسول دد أن ادلفروض اهنم دد الرسول دلى هللا
عليو والو وسلم يف دف واحد ألهنم مجيعاً يوحدون هللا تعاىل .يذلك كقان دنطلقق جحثقو ليصقل إىل جقوىر احلقيققة حقمل
كان أن أعلن إسالدو.

مر التاريخ؟
دلاذا كان اليهود منبوذين وأذلة على ّ

أقول :اليهوخ دنبوذون وأذلة اآلن أي اً رغم كل دا ذلم دن القوة الظاىرية ال اربة ،ولذا تقراىم يعتمقدون علقى ادلكقر
واحليلقة والتققدلي يف تريققر سلططققاذم ،كمققا اهنققم يعتمققدون أكققرب االعتمقاخ علققى ا ققن يف إيسققاخ النققاس دققن جهققة وعلققى
انيقاال ابدلفاتييف االجتماعية دن جهة أخرى وذلك عرب ادطياخ ي قائحهم األخالقيقة لتمريقر أىقدايهم السياسقية :يردقا
دن ال خي د ذلم ياهنم ططمونو أشقد التحطقيم دتقذرعني ابنقو ياسقد أخالقيقاً ،وأدقا دقن خي قد ذلقم يقان ا قال دفتقوح لقو
ليفعل دقا يشقاء دقن قبقائيف األعمقال بقل يكونقون ىقم القذين ميهقدون لقو الطريقق لقذلك بقل يهيئقون لقو دقا طتقاج دقن أنقواال
ادلفاسد ،وىذه دفة األذالء احلقراء دن الناس.
وادلتوقد ان تزخاخ كراىية الشقعوب واألدقم ذلقم مبقرور السقنني أكثقر يقركثر نتيجقة سقوء اسقت دادهم للسقلطة وزلقاوالت
السققيطرة علققى العققامإ ابلقراب والقهققر وادلكققر ،ودققن األخلققة علققى ذلققك اعتمققاخىم علققى حققق الققنقض (الفيتققو) دلنققد التصققويل
علقى أي ققرار إنسقا يف األدققم ادلتحقدة يتعلقق بفلسققطني أو دقا أشقبو ،بقل الققذي نتوقعقو ىقو ان تنقلققب علقيهم أكقرب قققوة
خاعمة ذلم وىي الوالايت ادلتحدة كما انقلبل عليهم أكرب قوة خاعمة ذلم سابقاً وىي بريطانيا ،والسبب أي اً دنادراذم
ادلستمرة حمل ضد أسياخىم واليت كان دن أبرز دظاىرىا سسهم على أدريكا لسرقة بعقض أسقرارىا العسقكرية اخلطقرية
رغم ان أدريكا تفانل يف الدياال عن إسرائيل واليهوخ تفانياً دذىالً وإىل أقصى احلقدوخ ،وققد بلملقل خطقورة جواسيسقهم
إىل خرجة اضطرت السلطات األدريكية العتقاذلم ،وال يزال بعض جواسيسهم اآلن يف السجون األدريكية!
البوذي الياابين الذي اسلم إذ استنكر إمهال بوذا إللو الكون!

اثنياً( :كاتسودي سوخخو) ،وىقو بقوذي اياب  ،وققد أسقلم بطريقق غقري دعهقوخ خقر ،وىقو انقو اسقتوقفتو ىقذه الفكقرة
قتم ابحلقديث عقن إلقو الكقون بقل انقو
ادلنرقة يوداً دا وىي ان دن الملريب ان بوذا ،ييما لديهم دن الكتقب والتعقاليم ،مإ يه ّ
هنقى أتباعققو عققن اخلققوض يف ذلققك! وىنققا ي ّكققر كاتسققودي دققد نفسققو :كيققف ميكققن ان يهمققل بققوذا احلققديث عققن انلققو؟ بققل
كيققف يصققيف لققو ان ينهققى عققن اخلققوض يف الكققالم عنققو وعققن تعاليمققو؟ دققد ان انلققو ىققو اخلققالق القرازحل ادلققنعم علينققا هلقوان
النعم؟ أيلي دن الواجب ان نتعرال عليو وان نعرال دلاذا خلقنا وداذا أراخ دنا؟
وكانل ىذه الود ة الفكرية ىي اليت قاختو يف رحلة د نية أودلتو إىل اعتنقاحل انسقالم القذي وجقده أكثقر األخاين
عقالنية وتفصيالً يف احلديث عن خالق الكون جل ا و.
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ادلسيحي الفرنسي الذي أسلم إذ شرب كأس الشاي يف اجمللس!
اثلثاً( :وارتون كرابسي) ،وىو دسيحي دن يرنسا دن قرية (يونتنبلو) على دقربقة سسقني ألقف كيلقو دقكرا دقن ابريق
وكققان دت صص قاً يف ىندسققة الراخيققو والكه قرابء ،وقققد سققاير إىل اه قران وعمققل يف دطققار دهققر ابخ سققنة كادلققة مث أد ققى
الث سنني دتعاقداً كمكرجم يف عدخ دن ادلعاىد التجارية.
وكققان ادلققدخل إىل ىدايتققو أدقراً دققن منقق ،خققر تادقاً إذ كققان ىققو كققرس شققاي واحققد يققق !!،لكنققو كققان كققرس شققاي يف
درمت اندام احلسني عليو السالم ذلك انو أدقيب مبقرض ع قال وققد أشقت ّد درضقو وازخاخت الدقو رغقم العقالج ادلكثقف
الذي كان يتلقاه حمل اهنم اضطروا نجراء عملية جراحية لو ،لكنو رغم ذلك ازخاخ وضعو سوءاً على سوء.
ويف يققوم دققن أايم زلققرم ،يقققول وارتققون ،انققو تشق ّقوحل للمشققاركة يف رللق عقزاء لحلدققام احلسققني عليققو السققالم يقققام علققى
دقربققة دققن خاره ،لققريى دققاذا يقولققون وكيققف ىققي رلققال الع قزاء عنققد الشققيعة ..وخيعققو الشققوحل والف ققول لكققي يشققارص يف
قرس شقاي ..أخقذ
ا ل وعنددا جل ق ّدم لو أحد خدام اندام احلسني عليو السالم  -ودا أعظم دنزلة خدادو  -ك َ
وارتققوى الشققاي ،ويجققرة دلعققل يف ذىنققو يكققرة اضققاءت لققو خرب اذلدايققة ،وىققي ان يطلققب دققن هللا تعققاىل ان يشققفيو جحردققة
اندام احلسني عليو السالم لديو ،وان يريو دعجزة جلية واضقحة بشقفائو العاجقل دقن ىقذا ادلقرض ادلقنمإ ..وىكقذا شقرب
الشققاي اهققذه النيّقة ادلباركققة وذىققب دنزلققة وانم وعنققددا اسققتيق دققن دنادققو وجققد العجققب العجققاب إذ انققو كققان قققد شققفي
تاداً!!
وىكذا أسلم وتشيد بربكة وديض يكرة دلعل عند ٍ
رشفة دن ٍ
كرس شاي يف رلل أيب األحرار!
دلاذا كانْ بوابة اإلمام احلسَ للهداية ىي األوسع؟
وىنا نققول :ان الملريقب – ولقي ابلملريقب – ان بوابقة اندقام احلسقني عليقو السقالم ىقي أكقرب بقواابت اذلدايقة للنقاس
علقى دقّقر التققاريخ ،وىقي البوابققة ادلققوارة إباقار (العاافققة) وادلتموجققة ب ق(االحساس ابدلشققاارة الوجدانيققة) و(التقرمإ لعظققيم دققا
جرى عليهم دلوات هللا عليو دن ادلصائب والقرزااي واخلطقوب) ،وعلقى القرغم دقن ان بوابقة اندقام الصقاخحل عليقو السقالم
ىي بوابة العلم وادلعرية إال ان أكثر دن يهتدي ي منا يهتدي عرب بوابة العاافة احلسقينية ادلترججقة ا ياشقة ،ولقذا اشقتهر
(كلنا سفن النجاة ولكن سفينة احلسني أوسد ويف البحار أسرال) ولقذا ورخ ((عن أَِِب عب ِد ِ
دال
اذ عليو السالم قَ َ
َ ْ َْ
ال فَدو ا ِ
ال ِِل َاي أ ََاب ُع َم َارةَ أَنْ ِش ْدِين ِيف ا ْحلُس ْ ِ
َ بْ ِن َعلِ ٍّي قَ َ
قَ َ
ذ َما ِزل ُ
ْْ أُنْ ِش ُدهُ
ال فَأَنْ َش ْدتُوُ فَدبَ َكى ُُث أَنْ َش ْدتُوُ فَدبَ َكى قَ َ َ
َ
اء ِم َن الدا ِر
َويَد ْب ِكي َحَّت ََِس ْع ُ
ْ الْبُ َك َ
ِ
ِ ِ
دَ فَدلَدوُ ا ََْندةُ َوَم ْدن أَنْ َشد َد ِيف ا ْحلُس ْ ِ
دارَة َم ْدن أَنْ َشد َد ِيف ا ْحلُس ْ ِ
دَ
ال فَد َق َ
قَ َ
دَ بْد ِن َعل ٍّدي ش ْدعراً فَدأَبْ َكى ََخْس َ
الَ :اي َاب ُع َم َ
َ
َ
ِ
ِشعراً فَأَب َكى ثََالثَِ فَدلَوُ ا َْنةُ ومن أَنْ َشد َد ِيف ا ْحلس ْ ِ ِ
ين فَدلَدوُ ا ََْندةُ َوَم ْدن أَنْ َشد َد ِيف ا ْحلُس ْ ِ
دَ ِش ْدعراً
َ
ْ ْ
َ ََ ْ
دَ ش ْدعراً فَدأَبْ َكى ع ْشد ِر َ
َ
َُ
دَ ِشدعراً فَدأَب َكى و ِ
احدداً فَدلَدوُ ا ََْندةُ َوَم ْدن أَنْ َشد َد ِيف ا ْحلُس ْ ِ
دَ ِشد ْعراً فَدبَ َكدى
فَأَبْ َكى َع َش َرةً فَدلَوُ ا ََْنةُ َوَم ْن أَنْ َش َد ِيف ا ْحلُ َس ْ ِ ْ ْ َ
َ
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فَدلَوُ ا ََْنةُ َوَم ْن أَنْ َش َد ِيف ا ْحلُس ْ ِ
َ ِش ْعراً فَدتَدبَا َكى فَدلَوُ ا ََْنةُ))
َ
بل ان الذي طاي على إميان أكثر الناس ىو اندام احلسني عليو السالم بشعائره ورلالسو وحسقينياتو ودنقابره ،بقل
لقد اىتدى ادلاليني يف اذلند واندونيسيا والباكستان وغريىا بربكة الشعائر احلسينية ودنها ادلشي على ا مر والتطبري..
وذلك كلو على الرغم دقن انقو ال توجقد جهقة خاللقة يلسقفية يف العاافقة تقربىن علقى احل ّقانيقة ،وال انقو ميكقن تشقكيل
قياس دنطقي دن الشعائر أو دن ادلصائب للودول إىل ان انسالم ىو الدين القومي وان الرسول وأىل بيتو ىم الصراط
اذُ يَد ْد ُعو
ادلستقيم ..ولكنها (اذلداية الرابنية) اليت ال تنحصر يف األار ادلنطقية واالستدالالت الفلسفية ققال تعقاىلَ ( :و ّ
صددر ٍ
اط مسددتَ ِق ٍيم)(ٕ) وقققال اندققام الصققاخحل عليققو السققالمِ (( :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
س
دي
د
ل
اء
دي
د
ش
أ
ة
دت
د
س
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
إ َىل َدا ِر السدالَم َويَد ْهدددي َمددن يَ َشدداء إ َىل َ
ََ َ
ِِ ِِ
دل َو ِّ
دب َوالند ْدو ُم َوالْيَد َق َدةُ))(ٖ) وسقير تفصقيل الكقالم عقن ىقذا احلقديث
ضدا َوالْغَ َ
الر َ
للْعبَاد ف َيها ُ
ض ُ
ص ْن ٌع ال َْم ْع ِرفَدةُ َوا ََْْه ُ
والوجو ييو إبذن هللا تعاىل.
دْ ِألَِِب عب ِدد ِ
اذ عليدو
صدوِر بْد ِن َحدا ِزٍم قَ َ
كما ورخ (( َعد ِن الْ َف ْ
دال قُد ْل ُ
َْ
صد ْف َوا َن بْد ِن ََْ َدم َع ْدن َم ْن ُ
ض ِدل بْد ِن َشداذَا َن َع ْدن َ
داد يُد ْع َرفُدو َن
َعد َوأَ ْك َدرُم ِم ْدن أَ ْن يُد ْع َدر َ
السالم إِِّين ََنظَ ْر ُ
ت قَد ْوماً فَد ُقل ُ
ف ِلَل ِْق ِدو بَ ِدل ال ِْعبَ ُ
َجدل َوأ َ
ْْ َذلُ ْدم إِن اذَ َجدل َج َاللُدوُ أ َ
ذ؟ فَد َق َ ِ
ِاب ِ
ك اذُ))(ٗ).
ال َرِحَ َ
(ٔ)

الطرق إىل هللا بعدد أنفاس اخلالئق
وقد اشتهر ان (الطرحل إىل هللا تعاىل بعدخ أنفقاس اخلالئقق) وادلقراخ :ان كقل نَق َفق يتنفسقو سللقوحل يهقو خليقل علقى هللا
تعاىل يانو حاخث يدل على زلد و األزاب ،وزلتقاج يقدل علقى الملقع ابلقذات ،وشلكقن يقدل علقى الواجقب ،ودعلقول يقدل
على العِلّة ،كما ان ادلراخ :ان كل سللوحل قد جيد اريققو إىل هللا تعقاىل بنحق ٍو خيتلقف عقن الطريقق القذي ودقل عقربه سقائر
ادل لوقات إىل الرب الكبري ادلتعال.
والعققربة دققن ذلققك كلققو :ان علينققا ان ال نسققجن أنفسققنا يف سققجن األخلققة ادلنطقيققة والفلسققفية يققق ،بققل علينققا ان نكلققم
الناس على قدر عقوذلم وان نقوم بعملية ترشيد لكاية الطرحل العقلية والعقالئية والعلمية والتجريبية وغريىا شلا ال طصى
دن الطرحل اليت قد ال تكون درلوية لدى أرابب دناعة ادلنطق والكالم والفلسفة.
ودنها :دا أشران إليو دن استثمار اريق العاافة احلسينية ،وهروال الطرحل ،ذلدايقة النقاس ،ويف ىقذا الصقراط علينقا ان
ال نست ف بقراءة قارئ ،أو ددائيف شاعر ،أو درا ي راخوخ ،أو شقعرية دقن الشقعائر ،يقان هلل يف خلققو شقنوانً وققد قق ّدر
دهققده هللا ،أو ان نمللققق ابابً يتحققو
للهدايققة ارققاً كثققرية دتوقعققة وغققري دتوقعققة ،يلققي دققن الصققحييف أبققداً ان ن ققيّق وسققيعاً ّ
(ٔ) الشيخ الصدوحل ،األدااب ،ادلكتبة انسالدية – قمٔٗٓٗ ،ىق ،صٔٗٔ.
(ٕ) سورة يون  :ية ٕ٘.
(ٖ) قة انسالم الكليع ،الكايف ،خار الكتب انسالدية – اهران ،جٔ صٗ.ٔٙ
(ٗ) قة انسالم الكليع ،الكايف ،خار الكتب انسالدية – اهران ،جٔ ص.2ٙ
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هللا ،أو ان ضلرم الدعوة والدعاة دن ارحل إىل الصراط ادلستقيم جعلها هللا دفتاح بصرية للكثري دن ا اىلني وإن مإ يكن
يبدو لنا أي رب ،جوىري بينها وبني اذلداية ،دنطقياً ،أبداً.
وقد ورخ يف احلقديث ((إِن اذ إِذَا أَر َ ِ ٍ
وحوُ فَ َال يَ ْس َم ُع َم ْع ُروفاً إَِّل َع َرفَدوُ َو ََّل ُم ْن َكدراً إَِّل أَنْ َك َدرهُ
ب ُر َ
َ َ
اد ب َع ْبد َخ ْرياً طَي َ
(ٔ)
ف اذُ ِيف قَد ْلبِ ِو َكلِ َمةً ََْي َم ُع ِِبَا أ َْم َرهُ))
ُُث يَد ْق ِذ ُ
ِ ِ
دْ ِيف قَد ْلبِ ِدو نُ ْكتَدةً ِم ْدن نُدوٍر َو
اد بِ َع ْب ٍدد َخ ْدرياً نَ َك َ
وورخ َع ْن أَِيب َعْبد اَّلل عليو السالم قَ َال(( :إِن اذَ َع َو َجل إِذَا أ ََر َ
ِ
ِِ
اء َو َسدد َم َسد ِام َع قَد ْلبِ ِدو َو
اد بِ َع ْب ٍد ُسوءاً نَ َك َ
فَدتَ َ َم َسام َع قَد ْلبِ ِو َو َوك َل بِ ِو َملَكاً يُ َس ِّد ُدهُ َوإِ َذا أ ََر َ
ْ ِيف قَد ْلبو نُ ْكتَدةً َسد ْو َد َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دل
َوك َل بِو َش ْيطَاَنً يُضلوُ ُُث تَ َال َىذه ْاْليَةَ (فَ َم ْدن يُد ِرد اذُ أَ ْن يَد ْهديَدوُ يَ ْش َدر َْ َ
صد ْد َرهُ ل ِْال ْسدالم َو َم ْدن يُد ِر ْد أَ ْن يُضدلوُ ََْي َع ْ
ص ْدره ضيِقاً حرجاً َكأََّنا يصع ُد ِيف الس ِ
ماء)( )ٖ()) )8وسير شرح احلديث وبيان وجهو إبذن هللا تعاىل.
َ
َ َُ َ ّ َ َ
ادلسيحي الفيلسوف الذي أسلم إذ رأى هنج البالغة!
رابع قاً( :ال ققدكتور دمحم لكنهاوس ققن) – ادلول ققوخ ع ققام ٖ٘ٔ5م وال ققذي نش ققر يف أس ققرة كا وليكي ققة وحص ققل عل ققى ش ققهاخة
البكالوري يف الفلسفة دن جادعة والية نيويورص ،وعلى ادلاجستري والدكتوراة يف الفلسفة أي اً دن جادعة (واتي ) يف
(تكسققاس) يقققول الققدكتور :انققو عنققددا ذىققب للجادعققة ارتققد عققن ادلسققيحية وأدققبيف دلحققداً ..لكنققو اعتنققق انسققالم بعققد
ذلك ..وكان الوديض الذي خيعو للبحث عن احلقيقة ودن مث إعالن إسالدو ،أدران:
األول :يقول (اعجبتع يف انسالم مشوليتو)! ودد ان الشمولية ال تصليف خليالً جحسب علقم ادلنطقق إذ ىقي أعقم دقن
ادلققدعي ،ب ققل ان الكث ققري د ققن الن ققاس يراى ققا نقط ققة ض ققعف وي ققدعي ان األخاين ال ش ققرن ذل ققا بش ققنون ادلع ققاش وأد ققور العب ققاخ
والسياسة واالقتصاخ واحلقوحل وأشباىها(ٗ) ،إال ان ىذه الق ية ابلذات كانل ادلدخل إىل ىدايتو!
الثا  :ادلدخل الثا لتشيعو وإسالدو ىو (هن البالغة) لحلدام علقي عليقو الصقالة والسقالم إذ يققول( :اعجبتقع يف
اندام علي ش صيتو السياسية واالجتماعية والعريانية) واليت لل يف دحائف هن البالغة وغريه.
وىكققذا نققرى ان الطققرحل إىل هللا تعققاىل ىققي بعققدخ أنفققاس اخلالئققق ..بققل ان كلمققة واحققدة قققد تكفققي ذلدايققة رجققل قققد
يتحقول إىل َعلَق ٍم يف أدقة كمققا حقدث للسققارحل القذي ققد وىقو يتسققلق ا قدار يف قلققب الليقل البهققيم ليسقرحل ،قولَقو تعققاىل:
ِ (٘)
ِِ
ِِ ِ
يهزتققو اآليققة وىققو علققى ا ققدار وقققال :بلققى ققد ن اب أن خيشققد
ين َ
آمنُددوا أَن ََْ َشد َدع قُدلُددوبُد ُه ْم لددذ ْك ِر اذ) ّ
(أََ مْ ََيْن للددذ َ
(ٔ) ادلصدر نفسو :ص٘.ٔٙ
(ٕ) سورة األنعام :ية ٕ٘ٔ.
(ٖ) قة انسالم الكليع ،الكايف ،خار الكتب انسالدية – اهران ،جٔ ص.ٔٙٙ
(ٗ) راجد (أسلمة العلوم اننسانية) للمنلف.
(٘) سورة احلديد :ية .ٔٙ
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قل لذكر هللا ..يرجد واتب ودار دن الصاحلني.

وآخر دعواَن ان احلمد  هلل رب العادلَ وصلى هللا على دمحم والو الطيبَ الطاىرين
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