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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 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.الدائمة األبد
 الطرق إىل هللا بعدد أنفاس اخلالئق

(2) 
َراَط ادلُسَتِقيمَ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي:   (ٔ)(اىِدََن الصِّ

 ف ابختالف الشاكلةمن البصائر: الواجب طلب اذلداية، اما الطريق فمختلِ 
ىل الصراط ادلستقيم اترة تستند إىل الربىان العقلي وأخرى إىل احلجة العقالئية واثلثة إىل الدليل العلمي إاذلداية إن 

والرايضي ورابعة إىل الطريقق التجقري ، وىنقاص دصقاخر أخقرى للهدايقة ودودقالت ودقداخل واقرحل يصقلنا احلقديث عنهقا 
إضققاية إىل  ،األربعققة األوىلطريققق الثققا  دققن الطققرحل اليققدور حققول ىهنققا يف كتققاب )دققدخل إىل علققم العقائققد(، واحلققديث 

 .بعض الطرحل األخرى غري ادلعهوخة يف العلوم ادلتداولة
الصققراط ادلسققتقيم يانققو ال طققدخ يف البققو اريققق اذلدايققة بققل يطلققب إىل والعبققد عنققددا يسققرل دققن ربققو وابرئققو ان يهديققو 

د عبده إىل سبل زلبتقو وشقرائد خينقو ودراتقب رضقاه وقربقو، عقرب يان هللا تعاىل قد يرشذات اذلداية دنو تعاىل، ادا الطريق 
 أية واحدة دن الطرحل السابقة أو غريىا شلا قد ال يدخل يف أي تصنيف دنطقي أو يلسفي.

على ادلكلف ان يسلك الطرحل اليت تتناغم دد شقاكلتو النفسقية وتركيبتقو العقليقة ىذا دن جهة ودن جهة أخرى يان 
 نفعو إال حجة العلم وقد ال يودلو إال سلوص اريق العقالء.تن العقل وقد ال يقد ال جيديو إال برىا

 : الدليل العقلي(8)أنواع األدلة إىل هللا تعاىل
والقدليل العقلقي يقراخ بقو: األخلقة العقليقة ايت قة القيت يقدركها العققل بنفسقو دقن غقري توققف علقى علقم أو  ربقة أو غققري 

ن الدور والتسلسل علقى ان سلسقلة عقامإ اندكقان وكايقة احلقواخث وادل لوققات ذلك، وذلك نظري االستدالل مبثل بطال
جققل ا ققو اسققتناخاً إىل ان تققرّجيف أحققد اققريف ادلمكققن ادلتسققاوي النسققبة  الواجققب الوجققوخ تسققتند يف وجوخىققا إىل الصققاند

إىل واجقققب  لسقققلةودقققلل السإن كقققان شلكنقققاً احتقققاج إىل  خقققر وىكقققذا يققق ن  ادلقققرّجيفزلقققال، وان  دقققرّجيفللطقققريني، بقققدون 
حكم اآلحاخ وكما ان كل ىو حكم الكل  وذلك ألنالوجوخ ابلذات يهو ادلطلوب وإال للزم ان ال يوجد سللوحل أداًل 

حلقة دن حلقات سلسلة ادلمكنات الطوليقة تتقاج إىل علقة وانقو لوالىقا دلقا وجقدت يكقذلك كقل السلسقلة ادلتكونقة دقن 
يق ن مإ يكقن ذلقا دقاند واجقب الوجقوخ  كن ان يكركب الواجقب دقن شلكنقات()إذ ال مي حلقات شلكنة ياهنا مجيعها شلكنة

                                                           

 .ٙسورة الفاتة:  ية  (ٔ)
 وإىل سائر أدول الدين. (ٕ)
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والتققااب اباققل ابل ققرورة يادلقققدم  ،دوجققوخاً  ال نققراهولققزم ان ال يكققون أي دنهققا وشلققا نققراه أو  لققزم عققددها هكملهققا ،ابلققذات
 .دثلو

اخركقوه يقاهنم ال يسقتطيعون انجابقة علقى إهنقم إن ولعقل أكثقر النقاس ال يدركونقو أو  ،عميققو خقيقق  عقاخةً الربىان العقلقي  ولكنّ 
 .دورخ البحث –العقالئي شبهة تورخ عليو، لذلك يتيف هللا تعاىل األبواب ألمناط أخرى دن االستدالل ودنها الدليل  أية

 الدليل العقالئي
وا ان كاشققفيتو مبعققا اهنققم ارأ ،والققدليل العقالئققي يققراخ بققو: دققا رأى العقققالء مبققا ىققم عقققالء اريقيتققو إىل الواقققد نوعققاً 

إىل خليقل عقلقي قطعقي، واألدثلقة علقى  يف ذلقك الظنية النوعية عن الواقد تكفي خلياًل عليو دن غري حاجقة إىل االسقتناخ
 ذلك كثرية:

العققالء تبتقع عليهقا يف كايقة يان حياة  ،وظاىر العمودات وادلطلقات وغريىا األوادرودنها: حجية الظواىر كظاىر 
، دققد اهنققا ليسققل ارقققاً قطعيققة نظققراً الحتمققال اخلققالال ييهققا، لكققن العقققالء يعتمققدون عليهققا شققنون دعاشققهم ودعققاخىم

 ابعتبارىا ظنوانً غالبة ادلطابقة لواقد دراخات ادلتكلمني.
 ة خرب الثقة، دد ان الثقات قد خيطئون بل قد يكذبون.يودنها: حج

 خطرىم وزللهم. ودنها: حجية قول أىل اخلربة، كالطبيب وايتادي، دد انو دا أكثر
 ودنها: حجية اليد يان العقالء يروهنا عاخة ادارة ادللك.. إىل غري ذلك.

اققرحل ظنيققة قققد  طقققر يتحققرزون عنهقققاك وذلققك اسققتناخاً إىل رلققرخ وال  وادلهالققك بققل ان العقققالء يقتحمققون يف ادل ققاار
ار ويقطعقون الفيققايف والقفققار ويركبققون يتقوقعهم يف أشققد ادلهالققك وادلفاسقدك أال تققرى دققثاًل ان التجققار يقتحمقون  قق  البحقق

شقققمل ادل قققاار، ألجقققل الفقققوز هرابح غقققري قطعيقققة بقققل اهنقققا حقققمل دقققد قطيتهقققا ال ميكقققن ان تكقققاي  سلقققاار إزىقققاحل األرواح 
 والنفوس ورمبا هبشد الطرحل: يف أعماحل البحار أو بني أنياب ال واري وادلفكرسات؟

 لطريق، وال غري.ان دعتمدىم يف ذلك كلو على ظنون نوعية بسالدة ا
 التجرييبوالدليل الدليل العلمي 

 رياخ بو: الدليل الرايضي الذي تبتع عليو العلوم القطعية كاذلندسة واحلساب وشبو ذلك.يالدليل العلمي وادا 
ادلعتمد على التجربة واليت ال تشكل يف أحسن الفروض إال استقراًء انقصاً، وذلك كعلقم  :وادا الدليل التجري  يهو

ال ميكقققن ادقققطياخ قاعقققدة كليقققة عادقققة دنهقققا إال إذا  ياهنمقققا شلقققالطقققب وشقققبهو، ودقققن الواضقققيف ان التجقققارب وإن تكقققا رت ا
، (ٔ)يرجقد، يف واقعقو، إىل حكقم العققل وكالمهقا ،ظقع وقطعقي :ل قسقمانواالسقتقراء ادلعل ق ،لرجعل إىل االسقتقراء ادلعل قأُ 

 يي رج عن خائرة التجربة ايت ة.
                                                           

 ألحكام، خالياً للمشهور.نوعني دن اىذين الالقطعي أو الظع، وقد حققنا يف زللو ان للعقل  (ٔ)
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)اذلداية( ال تتوقف على الدليل العقلي يقق،، بقل ان الكثقري دقن النقاس يصقلون إىل احلققائق وإىل  ودفوة القول: ان
 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

لرباىني اليقينية وان الظنون ادلعتربة ليسل جحجة يف خائرة أدول الدين، ولكن ادل تار ىو االكتفاء اهقا، كمقا التمسك اب
 وقد نقل الشيخ االنصاري ستة أقوال يف ادلسرلة يراجد. ،ذىب إليو بعض الفقهاء

 پالنتينگا يف طريقو إىل هللا تعاىلالفيلسوف ادلعاصر 
ئي ىو الذي قاخ الكثقري دقن العلمقاء والفالسقفة وادلفكقرين إىل هللا تعقاىل، بعقد دوجقات التشقكيك وقد كان الدليل العقال

هللا وكققان دققن أولئققك الفيلسققوال ادلعادققر )ألققوين ذالنتينفققا( الققذي ألّققف كتققاابً ابسققم ) ،الكققربى الققيت عصققفل اهققم أو اب تمققد
احلاجقة يف إ بقات وجقوخ هللا تعقاىل، إىل  ( حيث استدل علقى عقدمGod and Other Minds) (:واألذىان األخرى

يعتمققد علقى يقرال دقن يقروال الفلسقفة الت صصقية القيت تبحققث ، وخليلقو ادلبتكقر القدليل الربىقا  القطعقي، بقدليل دبتكقر عقالئقي
 .، وىذا الفرال ىو ادلسمى بق)األذىان األخرى()الكمبيوتر( عن العالقة بني يلسفة الدين واحلاسوب

 والذكاء الصناعي، طريق آخر إىل هللا فلسفة الذىن واحلاسوب
إبجياز: ان الفلسفة على قسمني: الفلسفة العادة أو ادلطلقة والفلسفة ادل اية، والفلسفة واستداللو وتوضييف كالدو 

 مث اسقتقللدقن الفلسقفة تفرعقل عديقدة  أنواالىي  ةوالفلسفة ادل اي (ٔ)العادة ىي الفلسفة ادلعهوخة دنذ دئات السنني
 يلسفة الدين، يلسفة العلم، يلسفة الفن، يلسفة التاريخ، :وذلك دثل ، دار كل دنها علماً قائماً بنفسوابلبحث حمل

 .يلسفة السياسة، يلسفة االجتماال ، يلسفة احلقوحل، يلسفة ادلنطق، يلسفة الرايضيات وحمل يلسفة الفلسفة
فلسقفة واحلاسقوب )الكمبيقوتر( ودقن أىقم ، بقني اليتشقكل الوسق والقيت)يلسقفة القذىن(  :ادلباحثالعلوم و ودن تلك 

دسائل ىذا العلم دسرلة )الذكاء الصناعي( ودن أىم دباحثو دسرلة )األذىقان األخقرى(، ويف )احلاسقوب( يبحقث عقن 
والققذكاء ال ققعيف للحاسققوب يعققع انققو ميكققن ان يسققتعمل كققرخاة  ،نققوعني دققن الققذكاء: الققذكاء القققوي والققذكاء ال ققعيف

ات حركة الذىن البشري ولكن الذكاء ال عيف لقي  ذىنقاً يف حقد دلناس والتعرال على ديكانز دتطورة دلطالعة أذىان ا
حقيقققي كرذىققان ل بررلتققو بشققكل دتكادققل، قققد تققول إىل ذىققن تّققذاتققو، ادققا الققذكاء القققوي للحاسققوب ييعققع انققو، إذا 

انيكيقة لكنقو ال يقدرص وال يعققل الذكاء ال عيف يعع ان الكمبيوتر جيقري دعقاخالت علميقة خقيققة بطريققة ديكالبشر.. و 
وال يشققعر وال طقق  وال يفهققم، وإن كققان ميكققن ان جيققري التعبققري عققن ذلققك كلققو بلملققة األرقققام يف احلاسققوب ادلتطققور، ادققا 

 ان احلاسوب يصل إىل خرجة دن التطور جحيث يدرص ويفهم ويشعر! يانو يععالذكاء الصناعي القوي 
                                                           

 ادلوجوخ مبا ىو دوجوخ.أحوال اليت تبحث عن وىي  (ٔ)
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ت ذات الققذكاء الصققناعي الفققائق إىل خرجققة ان االتققاخ األورويب شققكل  نققة بققل بلققت التطققور يف أدققر دققناعة الروبققوات
خادققة لسققّن قققوانني ووضققد تشققريعات تققنظم وت ققب، حيققاة الروبققواتت وعالقتهققا ابلنققاس واحلققد ادلسققموح بققو دققن تطققوير 

تسقتعبدىم دقثاًل! ذكائها، بل اهنم  ويوا دن بلوغها خرجة ىائلة دن الذكاء جحيث اهنا ميكن ان تتآدر على البشر لكقي 
أو ان تقققرر الق ققاء علققى احليققاة البشققرية يف الكققرة األرضققية تادققاً! لققذلك كققان دققن القققوانني: اّن 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 

الروبواتت أنفسها )أي الرباد ( لتستكشقف اقرحل إبطقال دفعقول تلقك األزار يتسقيطر  تزال سلاويهم قائمة دن ان تطور
 دن مّث على األرض كلها!!

، عنقد القبعض والودقول إىل ىقذه ادلرحلقة ادلتطقورة، لكنق يقةوقد اختلف يالسقفة القذىن ويالسقفة احلاسقوب يف إدكان
انقو  –عادر ادلت ص  يف يلسفة الذىن واللملقة الفيلسوال ادل –على األقل، دن ايتتمالت.. وقد اعتقد )جان ِسرل( 

 الذىن العاقل والفاىم وادلدرص والشاعر.طورت إدكاانتو ان يصل إىل درحلة ال ميكن للحاسوب دهما ت
 كما تدرك قطعاً ان للغري ذىناً، فكذلك تدرك قطعاً ان لك خالقاً!
واننققا  ،عر ويهمقاً والتفقااتً وحقاالت ذىنيقةودقوان الشقاىد: ان كقل واحقد دنقا يقدرص ان لقو ذىنققاً ولقو أحاسقي  ودشقا

دوجققوخ حققّي ولسققنا اهققاز حاسققوب جيققري عمليققات ذىنيققة رلققرخة خون يهققم أو شققعور كمققا جيريهققا احلاسققوب ذو الفهققم 
رلقرخ أم ىقم  ؟ولكن داذا عن أذىان اآلخرين؟ ىل ىم دثلنا تادقاً  ،ال عيف! يذلك واضيف وبديهي لدى كل واحد دنا

تاكي دند البشر لكنهم ليسوا ببشقر؟ دقن ققال ابن النقاس القذين ميشقون يف الشقارال روبواتت و أجهزة حاسوب دتطور 
 ىم دثلنا تاداً؟ يلعلهم رلرخ حاسوب دربد  وروبوت دتطور؟

على ذلك! ولو أقمنقا القدليل ألدكقن ان يعقكرض عليقو ابعكراضقات الربىا  أو الرايضي اننا ال نستطيد إقادة الدليل 
 –ت حساب االحتماالت! ولكننقا دقد ذلقك دقتنعقون ابن ىقذا الصقديق وذاص ادلعلقم وىقذه ادلقرأة خقيقة حسب دعاخال

وليسقققوا رجقققاًل  ليقققاً أو ادقققرأة روبوتيقققة ذات ذكقققاء  شقققاعرٌ و  يقققاىمٌ  واالٍ  ىقققم بشقققر ذلقققم ذىقققنٌ  و... الزوجقققة دقققثاًل وىقققذا الطفقققل
 .!دناعي دتطور يشبو الذىن البشري لكنو لي  بذىن بشري أبداً 

  هلل أمر عقالئي، وإن  م تتسل  بدليل فلسفياإلميان اب
لقدى  – ادلبحث الفلسفي عن وجوخ هللا تعقاىل، تبقدأ ىن الصناعي والذكاء ادلتطور إىلاالنتقال دن جحث الذ ونقطة
علقى إذ يققول: ان ادلقندن ال طتقاج يف إميانقو ابهلل تعقاىل إىل أن يققيم بقراىني يلسقفية قطعيقة  دن ىنا ابل قب،ك ذالنتينفا،
ينفقققي  وعلقققى ان ان يكقققون ققققاخراً علقققى انان يسقققتطيد ان جييقققب علقققى سلتلقققف انشقققكاالت علقققى ىقققذه األخلقققة ذلقققك أو 

االحتماالت العقلية ادلعارضة حسب حساب االحتماالت، بل ان اميانو ابهلل تعاىل ىو أدر دعققول وعقالئقي ودطمقئن 
يطمئنققون يف قققرارة أنفسققهم ابن ذلققم خالقققاً  ننيان ادلققندويكفققي  ،بققدليل عقلققي يلسققفي قطعققي غققري دسققليف إليققو وإن كققان
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وان أذىقققان دقققناعية روبقققواتت رلقققرخ دتعاليقققاً كمقققا اهنقققم يطمئنقققون يف ققققرارة أنفسقققهم ابن النقققاس اآلخقققرين ىقققم بشقققر وليسقققوا 
ودققد ذلققك يهققو  ،اآلخققرين ىققي أذىققان بشققرية وليسققل ذكققاء دققناعياً! وال طتققاجون يف إميققاهنم ىققذا إىل إقادققة أي خليققل

 ...الكايف عقالئي ودورث لالامئنان ابدلقدار
ويققققول: كمقققا ان اعتققققاخ النقققاس بوجقققوخ األذىقققان األخقققرى، غقققري أذىقققاهنم، لقققي  أدقققراً ال دعققققواًل وال دنطقيقققاً، كقققذلك 
اعتقاخىم بوجوخ هللا تعاىل لي  أدراً ال دعقواًل على الرغم دن عدم ادتالص بع هم الدليل على ذلك أو عدم ادتالكهم 

 .ال تكن اخلدشة ييو خلياًل قطعياً 
بعبقققارة أخقققرى: ان اسقققتداللنا ادلنطققققي ىقققو ىكقققذا: لقققو كقققان اعتققققاخي بوجقققوخ سقققائر األذىقققان دعققققواًل لكقققان  :ويققققول

 ياعتقاخي بوجوخ هللا تعاىل أي اً دعقول. ،اعتقاخي بوجوخ سائر األذىان دعقول اعتقاخي بوجوخ هللا دعقواًل، لكنّ 
دد اننا  ،لو ن احلاسوب ال ذىنابا وسائر الناس أذىان ونعتقد يف الوقل نفسو واحلادل: اننا نعتقد ابن ألددقائن
يرتقي قد على الشبهة اليت يطرحها القائلون ابن الذكاء الصناعي  رايضي علمي ال نستطيد ان صليب بشكل استدالاب

التشققابو الظققاىري بققني إذا مإ نسققتطد ان نققذعن دققن  :والشققبهة ىققي وانخراص، دسققتوى الفهققم والشققعوران يصققل إىل إىل 
، ياننققا ال وإخراص تركققات اننسققان وتصققرياتو وبققني تركققات الروبققوت ادلتطققور وتصققرياتو، ابن الروبققوت ذو ذىققن وشققعور

حركقققات سققائر النققاس وتصقققرياذم، ان ذلققم ذىنقققاً وبققني نسققتطيد ان نققذعن دقققن التشققابو الظقققاىري بققني حركاتنققا وتصقققرياتنا 
ولكقققن  ،ك نعتققققد ابن تشقققااهنا دقققد الكمبيقققوتر والروبقققوت دقققوري وىقققو ىيكقققل بقققال روحوشقققعوراً وإخراكقققاً! ولكننقققا دقققد ذلققق

 تشااهنا دد سائر الناس واقعي وىو ىيكل دعو الروح!
يتطققرحل إليققو كمققا انققو  ،وكمققا تققرى يققان ىققذا الققدليل ونظققائره عقالئققي دبققع علققى التنظققري وتنقققييف ادلنققاط وشققبو ذلققك

 ال جيدون أخىن رلال للكرخيد ييو!  الناس كل حياذم عليو بل لك يبعلكنو دد ذ ،االحتمال دن حيث ىو ىو
 مرجع كافة األدلة إىل الفطرايت واألوليات فكيف حتتاج ىي إىل دليل؟

وميكننقققا ان نعقققرب عقققن ذلقققك مبصقققطلحات ادلنطقققق ينققققول: ان ذلقققك نقققوال دقققن أنقققواال احلدسقققيات وىقققي دقققن أدقققناال 
حجقة رغم ذلك ىو ذلك  كيف تقيم الدليل على حدسك! ولكن  ذإقادة الدليل عليها إ ميكنكال  ولكنكاليقينيات، 

 لك وإن مإ تستطد ان تت  بو على الملري.
ان ذلقك ىقو دقت قى )الفطقرة( انذليقة أو يققل ىقو دقا يدركقو  :بلملة قر نية وكالدية وىقي ذلك كما ميكن التعبري عن

 الوجدان بنفسو.
ذا دعهققا وىققي دققن العلققوم ال ققرورية الققيت ال ميكققن إقادققة دققن سلسققلة الق ققااي الفطريققة الققيت قياسققاالق ققية ىققي يهققذه 

ادلعريقة بقراىني العلقم و وإال للقزم التسلسقل يف وال تعقوخ ىقي إىل برىقانك كقل الرباىقني تعقوخ إليهقا   وذلك ألنالربىان عليها 
 كما ُحقق يف علم ادلنطق.  – ا هل ادلطلق دن مثَّ وللزم 
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ال ميكقققن  يانقققو حدسقققية قطعيقققة أو ىقققي ظنيقققة، ويف كلتقققا الصقققورتنيادقققا ىقققي  ىقققي ان أدثقققال ىقققذه الق قققاايواحلادقققل: 
الصققورة الثانيققة ىققي زلتملققة لل ققالال، ودققد ذلققك  كمققا اناالسققتدالل اهققا علققى الملققري وال الققدياال عنهققا برباىققني اسققتداللية  

 .صلد كاية العقالء يستندون إليها ويعتمدون عليها ويعتربوهنا حجة بال كالم
 ادة ق اايىم وليسل األدور العقائدية إال دن دفرخات ىذه الق ااي العقالئية ادلسّلمة.يهذه ىي كربى بنائهم يف ع

 يهذا إذاً بعض احلديث عن احلج  العقالئية.
 طرق أخرى غري معهودة، توصل إىل هللا تعاىل

عقة بقل وال يف تلقك األرب تنحصقريقان األخلقة إىل هللا تعقاىل وإىل كايقة الشقنون العقديقة، ال  ،دن جهة أخقرىو  ،ولكن
العشرة، بل ىي ارحل كثرية جداً ال يندرج أكثرىا تقل أي إاقار دنطققي دعقروال وال يققد ضقمن أي تصقنيف دعهقوخ، 

أو إىل األئمقة األاهقار  دقلى هللا عليقو والقو وسقلمولكنو دقد ذلقك اريقق دودقل إىل هللا تعقاىل أو إىل الرسقول ادلصقطفى 
 أو إىل سائر حقائق أدول الدين. دلوات هللا عليهم أمجعني

بطقرحل غقري ولكقن ولنذكر شواىد حية وأدثلة حقيقية ألش اص دن أخاين سلتلفة ودقن بقالخ سلتلفقة اىتقدوا إىل احلقق 
 دتوقعة.

 واجهتو آايت القرآن ضد اليهود! اليهودي األمريكي الذي أسلم إذ
يف أسققرة  وقققد نشققر ،، وىققو يهققوخي دققن أدريكققا حادققل علققى شققهاخة البكققالوريوس يف اآلخاب(إسقتيفز اسققكلر)أواًل: 

كققان ينبملققي ان ينققت  العكقق  )أي ان يكققره   وبسققببٍ  ،يهوخيققة عريقققة ولكنققو أسققلم وتشققيد عققرب اريقققة غققري دعهققوخة ابدلققّرة
 الكثري دن أبناء جلدتو عن انسالم! انسالم أكثر( لكنو أسلم بنف  السبب الذي قد يصدّ 

َلَتِجددَدن  )اسققية ضقد اليهقوخ إذ يققول تعقاىل: انقو يقتيف ذات يققوم الققر ن الكقرمي يفقوج   يقة قىقو والسقبب يف إسقالدو 
ل دُة َواْلَمْسدَكَنُة )و يقة أخقرى أعنقف  (ٔ)(َأَشد  الن اِس َعدَداَوًة لِّل دِذيَن آَمنُدوْا اْليَدُهدوَد َوال دِذيَن َأْشدرَُكواْ  ْْ َعلَدْيِهُم الذِّ َوُضدرَِب

ددَن اذِ  َذلِددَك ِهَند ُهددْم َكددانُو  ََ ِبغَددرْيِ احْلَددقِّ َذلِددَك ِ َددا َعَصددوْا و َكددانُوْا َوََبُؤْوْا ِبَغَضددٍب مِّ ْا َيْكُفددُروَن َِباَيِت اذِ  َويَدْقتُدلُددوَن الن ِبيِّدد
دن شرنو وينكد على شدة عداوتقو لقو، إال انقو، علقى  ودد ان اننسان بطبعو ينفر شلن يهامجو بعنف وط،ّ  (ٕ)(يَدْعَتُدونَ 

األوىل و وىقو النقور القذي أضقاء لقو اريقق اذلقدى والفقالح! يققد اسقتوقفتو اآليقة ىدايتق البوابقة إىلالعك ، كان ذلك ىقو 
انققو  و أو اباقل؟ كمقا اسققتوقفتو اآليقة الثانيقة يف ذلقك ىققل ضلقن علقى حققق و دلقاذا نعقاخي ادلقندنني؟ حقققاً وتسقاءل دقد نفسقو 

ل ُة َواْلَمْسَكَنةُ )كيف يقول القر ن الكرمي  ْْ َعَلْيِهُم الذِّ دن ساخة العامإ؟ وققاخه ذلقك و اليهوخ اآلن أقوايء دد ان  (َوُضرَِب
هنققم  أو  ،يف رحلققة اترخييققة اويلققة ليجققد ان اليهققوخ ابلفعققل كققانوا علققى دققّر التققاريخ أذالء قققد ضققربل علققيهم الذلققة وادلسققكنة

                                                           

 .2ٕسورة ادلائدة:  ية  (ٔ)
 .ٔٙسورة البقرة:  ية  (ٕ)
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دلى آتدروا على رسول هللا وادلندنني أشد العداء و دلى هللا عليو والو وسلمعاخوا الرسول  هنمأو  ،كانوا يقتلون أنبيائهم
دلى هللا دد الرسول أن ادلفروض اهنم  ددواهنم تالفوا حمل دد ادلشركني ضد الرسول  ،بوجوه كثرية هللا عليو والو وسلم

احلقيققة حقمل  جقوىر يذلك كقان دنطلقق جحثقو ليصقل إىل  يف دف واحد ألهنم مجيعاً يوحدون هللا تعاىل. عليو والو وسلم
 أعلن إسالدو.كان أن 

 ؟دلاذا كان اليهود منبوذين وأذلة على مّر التاريخ
ال اربة، ولذا تقراىم يعتمقدون علقى ادلكقر  الظاىرية آلن أي اً رغم كل دا ذلم دن القوةأقول: اليهوخ دنبوذون وأذلة ا

وعلققى  دققن جهققة يعتمققدون أكققرب االعتمقاخ علققى ا ققن  يف إيسققاخ النققاساهنققم كمققا   ،واحليلقة والتققدلي  يف تريققر سلططققاذم
دقا ري :يقة لتمريقر أىقدايهم السياسقيةعرب ادطياخ ي قائحهم األخالقدن جهة أخرى وذلك انيقاال ابدلفاتييف االجتماعية 

ا قال دفتقوح لقو ذلقم يقان دقا دقن خي قد أو  ،دن ال خي د ذلم ياهنم ططمونو أشقد التحطقيم دتقذرعني ابنقو ياسقد أخالقيقاً 
بقل يكونقون ىقم القذين ميهقدون لقو الطريقق لقذلك بقل يهيئقون لقو دقا طتقاج دقن أنقواال  ليفعل دقا يشقاء دقن قبقائيف األعمقال

 دن الناس. احلقراءدفة األذالء ، وىذه ادلفاسد
وزلقاوالت للسقلطة  اسقت دادهموادلتوقد ان تزخاخ كراىية الشقعوب واألدقم ذلقم مبقرور السقنني أكثقر يقركثر نتيجقة سقوء 

)الفيتققو( دلنققد التصققويل علققى ذلققك اعتمققاخىم علققى حققق الققنقض  ودققن األخلققةالسققيطرة علققى العققامإ ابلققراب والقهققر وادلكققر، 
ان تنقلققب علقيهم أكقرب قققوة  الققذي نتوقعقو ىقوبقل  ،يف األدققم ادلتحقدة يتعلقق بفلسققطني أو دقا أشقبوأي ققرار إنسقا   علقى

والسبب أي اً دنادراذم  ،وىي بريطانيا ذلم سابقاً خاعمة ذلم وىي الوالايت ادلتحدة كما انقلبل عليهم أكرب قوة خاعمة 
أدريكا لسرقة بعقض أسقرارىا العسقكرية اخلطقرية   سسهم على دظاىرىاادلستمرة حمل ضد أسياخىم واليت كان دن أبرز 

وققد بلملقل خطقورة جواسيسقهم رغم ان أدريكا تفانل يف الدياال عن إسرائيل واليهوخ تفانياً دذىاًل وإىل أقصى احلقدوخ، 
 بعض جواسيسهم اآلن يف السجون األدريكية! وال يزال ،إىل خرجة اضطرت السلطات األدريكية العتقاذلم

 الذي اسلم إذ استنكر إمهال بوذا إللو الكون! البوذي الياابين
وىقو انقو اسقتوقفتو ىقذه الفكقرة  ،، وىقو بقوذي اياب ، وققد أسقلم بطريقق غقري دعهقوخ  خقر(كاتسودي سوخخو)اثنياً: 

ابحلقديث عقن إلقو الكقون بقل انقو  ادلنرقة يوداً دا وىي ان دن الملريب ان بوذا، ييما لديهم دن الكتقب والتعقاليم، مإ يهقتمّ 
كاتسققودي دققد نفسققو: كيققف ميكققن ان يهمققل بققوذا احلققديث عققن انلققو؟ بققل    وىنققا يّكققر! ذلققكى أتباعققو عققن اخلققوض يف هنقق

ادلققنعم علينققا هلققوان الققرازحل كيققف يصققيف لققو ان ينهققى عققن اخلققوض يف الكققالم عنققو وعققن تعاليمققو؟ دققد ان انلققو ىققو اخلققالق 
 وداذا أراخ دنا؟  اخلقنأيلي  دن الواجب ان نتعرال عليو وان نعرال دلاذا  ؟النعم

أودلتو إىل اعتنقاحل انسقالم القذي وجقده أكثقر األخاين  د نيةوكانل ىذه الود ة الفكرية ىي اليت قاختو يف رحلة 
 عقالنية وتفصياًل يف احلديث عن خالق الكون جل ا و.
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 ادلسيحي الفرنسي الذي أسلم إذ شرب كأس الشاي يف اجمللس!
دقكرا دقن ابريق   تنبلو( على دقربقة سسقني ألقف كيلقويحي دن يرنسا دن قرية )يونوىو دس، (وارتون كرابسي)اثلثاً: 

وكققان دت صصققاً يف ىندسققة الراخيققو والكهققرابء، وقققد سققاير إىل اهققران وعمققل يف دطققار دهققر ابخ سققنة كادلققة مث أد ققى 
  الث سنني دتعاقداً كمكرجم يف عدخ دن ادلعاىد التجارية.

يف واحققد يققق،!! لكنققو كققان كققرس شققاي كققرس شققاي   منقق،  خققر تادققاً إذ كققان ىققوأدققراً دققن  وكققان ادلققدخل إىل ىدايتققو
 درضقو وازخاخت  الدقو رغقم العقالج ادلكثقفوققد أشقتّد ذلك انو أدقيب مبقرض ع قال  عليو السالمدرمت اندام احلسني 

 حمل اهنم اضطروا نجراء عملية جراحية لو، لكنو رغم ذلك ازخاخ وضعو سوءاً على سوء. الذي كان يتلقاه
يقققام علققى  عليققو السققالمحل للمشققاركة يف رللقق  عققزاء لحلدققام احلسققني م دققن أايم زلققرم، يقققول وارتققون، انققو تشققوّ ويف يققو 

يف  لكققي يشققارصرلققال  العققزاء عنققد الشققيعة.. وخيعققو الشققوحل والف ققول  ىققيدقربققة دققن خاره، لققريى دققاذا يقولققون وكيققف 
شقاي.. أخقذ  كقرسَ  -دو ودا أعظم دنزلة خدا - عليو السالماحلسني اندام ا ل  وعنددا جل  قّدم لو أحد خدام 

ىل ان يشققفيو جحردققة وىققي ان يطلققب دققن هللا تعققااضققاءت لققو خرب اذلدايققة، ويجققرة دلعققل يف ذىنققو يكققرة  ،الشققايوارتققوى 
وان يريو دعجزة جلية واضقحة بشقفائو العاجقل دقن ىقذا ادلقرض ادلقنمإ.. وىكقذا شقرب  ،لديو عليو السالم اندام احلسني

م وعنققددا اسققتيق  دققن دنادققو وجققد العجققب العجققاب إذ انققو كققان قققد شققفي وذىققب دنزلققة وانادلباركققة ة الشققاي اهققذه النيّقق
 !!تاداً 

 !وىكذا أسلم وتشيد بربكة وديض يكرة دلعل عند رشفٍة دن كرٍس شاي يف رلل  أيب األحرار
 دلاذا كانْ بوابة اإلمام احلسَ للهداية ىي األوسع؟

ىقي أكقرب بقواابت اذلدايقة للنقاس  عليقو السقالمسقني ان بوابقة اندقام احل –ولقي  ابلملريقب  –وىنا نققول: ان الملريقب 
)االحساس ابدلشققاارة الوجدانيققة( و)التقرمإ لعظققيم دققا وادلتموجققة بقق)العاافققة(  البوابققة ادلققوارة إباقارعلقى دققّر التققاريخ، وىقي 

 عليقو السقالمان بوابقة اندقام الصقاخحل وعلقى القرغم دقن ، (واخلطقوبجرى عليهم دلوات هللا عليو دن ادلصائب والقرزااي 
ولقذا اشقتهر ادلترججقة ا ياشقة، لم وادلعرية إال ان أكثر دن يهتدي ي منا يهتدي عرب بوابة العاافة احلسقينية ىي بوابة الع

قَداَل  عليو السالمَعْن َأِب َعْبِد اذِ  ))ولقذا ورخ )كلنا سفن النجاة ولكن سفينة احلسني أوسد ويف    البحار أسرال( 
ِ ْبِن َعِليٍّ قَاَل فَأَْنَشْدتُُو فَدَبَكى ُثُ  أَْنَشْدتُُو فَدَبَكى قَاَل فَدَو اقَاَل ِل اَي َأاَب ُعَمارََة أَْنِشْدين يف احلُْ  َْ ُْ أُْنِشُدُه َس ذِ  َما زِْل

اِر وَ  ُْ اْلُبَكاَء ِمَن الد  ْع  يَدْبِكي َحَّت  َسَِ
ِ بْدِن َعِلديٍّ ِشدْعرًا فَد :قَاَل فَدَقالَ  َْ َن داَي اَب ُعَمدارََة َمدْن أَْنَشدَد يف احْلَُسد َْ ََ فَدلَدُو ا ِ ُة وَ أَْبَكى ََخِْسد َْ َمدْن أَْنَشدَد يف احْلَُسد

َن دُة  َْ ِ ِشدْعرًا فَدأَْبَكى ِعْشدرِيَن فَدلَدُو ا َْ َن ُة َوَمْن أَْنَشدَد يف احْلَُسد َْ ََ فَدَلُو ا ِ ِشدْعرًا ِشْعرًا فَأَْبَكى َثاَلِث َْ َوَمدْن أَْنَشدَد يف احْلَُسد
ِ ِشدفَأَْبَكى َعَشَرًة فَدلَ  َْ َن دُة َوَمدْن أَْنَشدَد يف احْلَُسد َْ ِ ِشدْعرًا فَدأَْبَكى َواِحددًا فَدلَدُو ا َْ َن ُة َوَمْن أَْنَشَد يف احْلَُسد َْ ْعرًا فَدَبَكدى ُو ا
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َن ةُ  َْ ِ ِشْعرًا فَدتَدَباَكى فَدَلُو ا َْ َن ُة َوَمْن أَْنَشَد يف احْلَُس َْ  (ٔ)((فَدَلُو ا
بشعائره ورلالسو وحسقينياتو ودنقابره، بقل  عليو السالماندام احلسني  أكثر الناس ىو إميانطاي  على  الذيبل ان 

 بربكة الشعائر احلسينية ودنها ادلشي على ا مر والتطبري..  واندونيسيا والباكستان وغريىالقد اىتدى ادلاليني يف اذلند 
وال انقو ميكقن تشقكيل انيقة، حلقّ يف العاافقة تقربىن علقى اخاللقة يلسقفية جهقة وذلك كلو على الرغم دقن انقو ال توجقد 

قياس دنطقي دن الشعائر أو دن ادلصائب للودول إىل ان انسالم ىو الدين القومي وان الرسول وأىل بيتو ىم الصراط 
َواّذُ يَدْدُعو )يف األار ادلنطقية واالستدالالت الفلسفية ققال تعقاىل:  تنحصرادلستقيم.. ولكنها )اذلداية الرابنية( اليت ال 

دداَلِم َويَدْهددِدي َمددن َيَشدداء ِإىَل ِصددَراٍط م ْسددَتِقيمٍ إِ  ِسددت ُة َأْشددَياَء لَددْيَس )): عليققو السققالموقققال اندققام الصققاخحل  (ٕ)(ىَل َداِر الس 
دْوُم َواْليَدَق َدةُ  َْهدُل َوالرَِّضدا َواْلَغَضدُب َوالند  َْ  ديثوسقير  تفصقيل الكقالم عقن ىقذا احلق (ٖ)((ِلْلِعَباِد ِفيَها ُصْنٌع اْلَمْعرِفَدُة َوا

 والوجو ييو إبذن هللا تعاىل.
ُْ أِلَِب َعْبدِد اذِ  ))كما ورخ  ََْدَم َعدْن َمْنُصدوِر بْدِن َحدازٍِم قَداَل قُدْلد عليدو َعدِن اْلَفْضدِل بْدِن َشداَذاَن َعدْن َصدْفَواَن بْدِن 

ُْ ذَلُدْم ِإن  اذ َ  السالم ْكدَرُم ِمدْن َأْن يُدْعدَرَف ِلَْلِقدِو بَدِل اْلِعبَداُد يُدْعَرفُدوَن أَ  َجدل  َجاَللُدُو َأَجدل  َوَأَعد   وَ ِإيّنِ ََنَظْرُت قَدْومًا فَدُقْل
 .(ٗ)((فَدَقاَل َرِِحََك اذ ُ  ؟اِبذ ِ 

 الطرق إىل هللا بعدد أنفاس اخلالئق
يهقو خليقل علقى هللا يتنفسقو سللقوحل   َفقان كقل نقَ  :حل إىل هللا تعاىل بعدخ أنفقاس اخلالئقق( وادلقراخوقد اشتهر ان )الطر 

ودعلقول يقدل  ،وشلكقن يقدل علقى الواجقب ،وزلتقاج يقدل علقى الملقع ابلقذاتاألزاب، نو حاخث يدل على زلد و تعاىل يا
ان كل سللوحل قد جيد اريققو إىل هللا تعقاىل بنحقٍو خيتلقف عقن الطريقق القذي ودقل عقربه سقائر  :على الِعّلة، كما ان ادلراخ

 .الكبري ادلتعال ادل لوقات إىل الرب
نسققجن أنفسققنا يف سققجن األخلققة ادلنطقيققة والفلسققفية يققق، بققل علينققا ان نكلققم علينققا ان ال ان والعققربة دققن ذلققك كلققو: 

العقلية والعقالئية والعلمية والتجريبية وغريىا شلا ال طصى  حلالناس على قدر عقوذلم وان نقوم بعملية ترشيد لكاية الطر 
 .والفلسفة دناعة ادلنطق والكالم أراببدن الطرحل اليت قد ال تكون درلوية لدى 

دا أشران إليو دن استثمار اريق العاافة احلسينية، وهروال الطرحل، ذلدايقة النقاس، ويف ىقذا الصقراط علينقا ان  :ودنها
ر ال نست ف بقراءة قارئ، أو ددائيف شاعر، أو درا ي راخوخ، أو شقعرية دقن الشقعائر، يقان هلل يف خلققو شقنوانً وققد ققدّ 

نمللققق ابابً يتحققو ان أو  ،يلققي  دققن الصققحييف أبققداً ان ن ققّيق وسققيعاً دّهققده هللا ،دتوقعققةللهدايققة ارقققاً كثققرية دتوقعققة وغققري 
                                                           

 .ٔٗٔىق، صٗٓٗٔقم،  –الشيخ الصدوحل، األدااب، ادلكتبة انسالدية  (ٔ)
 .ٕ٘سورة يون :  ية  (ٕ)
 .ٗٙٔص ٔاهران، ج –نسالدية  قة انسالم الكليع، الكايف، خار الكتب ا (ٖ)
 .2ٙص ٔاهران، ج – قة انسالم الكليع، الكايف، خار الكتب انسالدية  (ٗ)
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ضلرم الدعوة والدعاة دن ارحل إىل الصراط ادلستقيم جعلها هللا دفتاح بصرية للكثري دن ا اىلني وإن مإ يكن ان أو  ،هللا
 بينها وبني اذلداية، دنطقياً، أبداً.جوىري يبدو لنا أي رب، 

 أَْنَكدَرُه ِإن  اذ َ ِإَذا َأرَاَد ِبَعْبٍد َخرْيًا طَي َب ُروَحُو َفاَل َيْسَمُع َمْعُروفاً ِإَّل  َعَرفَدُو َو ََّل ُمْنَكدرًا ِإَّل  ))يف احلقديث  وقد ورخ
ُ يف قَدْلِبِو َكِلَمًة ََيَْمُع ِِبَا َأْمَرهُ   (ٔ)((ُثُ  يَدْقِذُف اذ 

َْ يف قَدْلبِدِو ُنْكتَدًة ِمدْن نُدوٍر َو ))َقاَل:  عليو السالمَعْن َأيب َعْبِد اَّللِ  وورخ  ِإن  اذ َ َع   َو َجل  ِإَذا َأرَاَد ِبَعْبدٍد َخدرْيًا َنَكد
َْ يف قَدْلِبِو ُنْكتَدًة َسد ُدُه َوِإَذا َأرَاَد ِبَعْبٍد ُسوءًا َنَك اِمَع قَدْلبِدِو َو ْوَداَء َو َسدد  َمَسدفَدَتَ  َمَساِمَع قَدْلِبِو َو وَك َل ِبِو َمَلكاً ُيَسدِّ

ْسدالِم َو َمدْن يُدرِْد َأْن ُيِضدل ُو ََيَْعدْل )وَك َل ِبِو َشْيطَاَنً ُيِضل ُو ُثُ  َتاَل َىِذِه اْْليََة  َْ َصدْدرَُه ِلاْلِ ُ َأْن يَدْهِديَدُو َيْشدَر َفَمدْن يُدرِِد اذ 
ا َيص ع ُد يف الس ماءِ   وسير  شرح احلديث وبيان وجهو إبذن هللا تعاىل. (ٖ)(( (8)(َصْدرَُه َضيِّقاً َحَرجاً َكَأَّن 

 ادلسيحي الفيلسوف الذي أسلم إذ رأى هنج البالغة!
علقققى شقققهاخة  وحصقققلوالقققذي نشقققر يف أسقققرة كا وليكيقققة  م5ٖ٘ٔادلولقققوخ عقققام  –( القققدكتور دمحم لكنهاوسقققن)رابعقققاً: 

دكتوراة يف الفلسفة أي اً دن جادعة )واتي ( يف وعلى ادلاجستري وال ،البكالوري  يف الفلسفة دن جادعة والية نيويورص
انققو عنققددا ذىققب للجادعققة ارتققد عققن ادلسققيحية وأدققبيف دلحققداً.. لكنققو اعتنققق انسققالم بعققد الققدكتور: )تكسققاس( يقققول 

 وكان الوديض الذي خيعو للبحث عن احلقيقة ودن مث إعالن إسالدو، أدران: ..ذلك
إذ ىقي أعقم دقن  جحسب علقم ادلنطقق(! ودد ان الشمولية ال تصليف خلياًل األول: يقول )اعجبتع يف انسالم مشوليتو

ادلقققدعي، بقققل ان الكثقققري دقققن النقققاس يراىقققا نقطقققة ضقققعف ويقققدعي ان األخاين ال شقققرن ذلقققا بشقققنون ادلعقققاش وأدقققور العبقققاخ 
 ، إال ان ىذه الق ية ابلذات كانل ادلدخل إىل ىدايتو!(ٗ)والسياسة واالقتصاخ واحلقوحل وأشباىها

إذ يققول: )اعجبتقع يف  لحلدام علقي عليقو الصقالة والسقالم : ادلدخل الثا  لتشيعو وإسالدو ىو )هن  البالغة(الثا 
 .واليت  لل يف دحائف هن  البالغة وغريه اندام علي ش صيتو السياسية واالجتماعية والعريانية(

 قققد لمققة واحققدة قققد تكفققي ذلدايققة رجققلحل إىل هللا تعققاىل ىققي بعققدخ أنفققاس اخلالئققق.. بققل ان كوىكققذا نققرى ان الطققر 
و تعققاىل: قولَقق لبهققيم ليسقرحل،يف أدقة كمققا حقدث للسققارحل القذي  ققد وىقو يتسققلق ا قدار يف قلققب الليقل ا مٍ لَققيتحقول إىل عَ 

َْشددَع قُدلُددوبُدُهْم لِددذِْكِر اذ ِ ) ََ د  ن اب أن خيشققد تققو اآليققة وىققو علققى ا ققدار وقققال: بلققى قققيهزّ  (٘)(َأ َمْ َيَِْن ِلل ددِذيَن آَمنُددوا َأن 

                                                           

 .٘ٙٔادلصدر نفسو: ص (ٔ)
 .ٕ٘ٔسورة األنعام:  ية  (ٕ)
 .ٙٙٔص ٔاهران، ج – قة انسالم الكليع، الكايف، خار الكتب انسالدية  (ٖ)
 لف.راجد )أسلمة العلوم اننسانية( للمن  (ٗ)
 .ٙٔ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


