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 املقدمة
 .والصالة والسالم على رسول هللا ،احلمد هلل
 ،عقاااال تعااااب، بااا  أقواهاااايعتااال دليااا  اإللااااب واإل ااااد جكاااورة أدلاااة و اااود هللا ، أماااا بعاااد

 .(1)وأوسعها انتشارًا على مر التاريخ ،وأقرهبا إب الفطر ،وأيسرها فهًما ،و وًدا وأظهرها
لاااه  وا، ووقفااامإلياااه ساااهامه األجلساااةصاااو    ؛واملكاناااة ةنااااتوملاااا كااااا هااا ا الااادلي  هبااا   امل

 شبهةة ققب:   ،واحلادي كثري يف القدمي هبا أفئدة   أصيبجملرصاد، ومن أهم تلك األسهم اليت 
  فمن خلق هللا؟خالق،  شيءإذا كان لكل 

كونااه ماا   لكاان و ، اإلسااالم أبلااي  رياارحررهااا الاايت  ارتعماضاااتأقاادم فهاا ا ارتعااما  ماان 
انتشااارًا علااى ارتعماضااات  حاادي  متداادد، باا  ماان أوساا إرت أنااه يف تات الوقاا   تليااًدا عتيًقااا

 .دلي  اإللاب واإل اد
 سايههر   الشبهة الشيطانية ليس على حال واحادة، با  يف األمار تفصاي  هب ابتلي  ن وم  

 .معنا إبتا هللا
  ؛وهلاا   األساابا  ةتمعااة، ولهاان أ بعلااهم أا الشاار  ل يعاااك هاا   القلااية أكماا  عااال 

 .كان  ه   الورقة

 ،اكشااف زيفهااو  ،مبناقشااتها نردفهااا ،اأتثاار هبااماان  ومراتاابالشاابهة  هاا   سااتعر نس هااافيف
وكماااال  بيااااا ساااباب اإلساااالمب بااال تلاااكعق أ م   ،احلااادي  التداااريي لعلااامألدلاااة ا مناقلاااتهاوإباااراز 

 .وق  مبك أر  م معاجلته هل   الشبهة

 .نسألك اإلخالص والسداد والقبول والرشادإان اللهم 

                                         
 نهر: مقال اإلبدا  وارتخما  وو ود هللا الصادر عن مركز سلف للبحوث والدراسات.ولالستزادة ي (1)
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 قهل كل شيء

 ،الاا ل لاايس قبلااه شاايت املاانمنل جألو لماان األنقيااات األتقيااات  -اي رعااالا هللا-إا كناا  
دوا أا  هاا ا اإلشااكال لادفااناعلااى  وخطاار   ،ساابحانه وتعاااب الاا ل لاايس بعااد  شاايت اآلخاارو 

أبا هااا   حيلاااة ، فااااا الناااي صااالى هللا علياااه وسااالم أخااال وصاااالحكبفالحاااك  فأبشااار ،يساااتقر  
كما حص  م  صفوة   ؛ه يف مراتب اإلمياا العليالرقي أ  إغوائه وإضاللهن س مأ أيأ ن م   م الشيطاا 

عان أ  ف -صلى هللا علياه وسالم ورضاي عان صاحابته-وخرية البشرية صحابة رسول هللا  اإللاب
قال:  ات انس من أصحا  الني صالى هللا علياه وسالم، فساألو : إان  اد يف أنفسانا ماا  هريرة

ذاك صببببب    »قاااااالوا: نعااااام، قااااال: « ؟وقبببببد و بببببد : »يتعاااااظم أحااااادان أا ياااااتكلم باااااه، قاااااال: 
 .(2)«قلك حمض اإلميان» :ويف رواية ،(1)«اإلميان

شبببيُانح َكبببد ك  أييت ال»: صااالى هللا علياااه وسااالم ، فقاااد قاااالهلااااوأماااا عااان عاااال  الشااار  
فليسبعذ؟ هلل   كلغب ؟ فبذذا مبن خلبق رك بك   ؟ كب   قب: فيق:  من خلبق كب؟ا؟ مبن خلبق كب؟ا

 .(4)«آمنت هلل فليقل »ويف رواية:  .(3)«ولينع 
اااو  إأرت   (3}و م ااا يا ِنطأااااب  ع اانأ اهِل ااو   ) مااا ضاا   وماااا غااو  دونك وصااية النااي الااا لفاا إأِا ه 

لشااااايطاا الااااار يم جهلل مااااان ا ا ً يساااااتعض  عليهاااااا جلنوا ااااا ، مفع ااااا [4، 3]الاااااندم: { و ِحااااايح ي اااااوح ى
 الفلاااالت،  لااد وأساائلته املتناقلاااة  ،ًضااا عااان وساوسااه املناقلاااة ملنطاااب العقاااالتومعرأ  ،وخطراتااه

ااو   ات،  واملتفاااب ماا  أقااوال الرساا  واأللب اا ،التسااليم لاار  األر  والسااماتالقااائم علااى نااك إميا اد أدً ة 
 .ر قلبه جإلمياا اخننس عنه الشيطاان عم  م   اا  ف

ورت  ؛ فطرياااب الشااكولا رت منتهااى لااه،طائاا   تااهال فاا الشاايطااأمااا ارت اارار ورات خطاارات و 
؛ فااا املارت إتا وصا  غاياة كماا أماران الناي صالى هللا علياه وسالمإرت جرتنتهاات والوقاو     دو 

                                         
 .(209صحيح مسلم ) (1)
 .(211صحيح مسلم ) (2)
 (.3276صحيح البخارل ) (3)
 (.212مسلم )صحيح  (4)
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الغاايت وهناية النهاايت و ب وقوفه وانتهائه؛ ألا من حص   هناية مطلوبه فغاية مراد  حينئ  
  .(1)أا ينتهي

إن كببان  َ ةببا الضا ببل لببكوهبب؟ا القببدر كببا   ، دوات هلاا ا الاادات وخااريعااال   أفلاا هاا ا 
 .(2) ه؟ا السؤا  جم د خاط ة
 ،وعلق ا  يف تهناه ،العزيز مم ن اساتقرت ها   الشابهة يف نفساهالقارئ وأما إا كن  أيها 

فساانكم  معااك  ،تنااوا هبااايثريوهنااا أو ف   هاانرتت سااواًت كااانواأو كناا  مم اان ي ناااق   وأشااغل  فكاار ،
 .(3)إبتا هللا تعاب ،ونبل بطالهنا ،ونكشف عوارها ،ه   الشبهة نناق لجقي الطرياب، 

 

 وكقيقعةا الشهةة منهع
فها   ومنبتهاا،  هااعن منبع الكالمغف  أا ن   وحنن نتحدث عن ه   الشبهة رت حيسن بنا
علاى و اود  الشاهري الادال أ  اعرتاض على دليل اخللبق واإلاباد ليس  سو  الشبهة يف احلقيقة

 اإ :بقاوهلم ،حبادوث الكاوا علاى و اود هللا تعااباملنمناوا يساتدل  فبينماهللا سبحانه وتعاب، 
 ياااوحي؛ (4)أزيل قااادمي، وتلكااام هاااو هللا ث  ال باااد لاااه مااان  ااادأ فاااالكاااوا حاااادث، وكااا  حاااادث  

هللا َ ضبببا : ببب:د ف، وخبببالق ث  حمببد   حيعبببال إىإذا كبببان كببل شبببيء بقولااه:  إب أوليائاااه الشاايطاا
 فمن خلق هللا؟ ،وخالق ثحيعال إى حمد  

                                         
 (.315 - 3/314درت تعار  العق  والنق  رتبن تيمية ) (1)
ن أمثال أمحد ديدات وتلمي   ولعلك تشاهد ردود عمالقة النقاش والرد على الشبهات يف اللامج اجلماهريية م (2)

،  https://www.youtube.com/watch?v=nAjTSJpHlhMانيك ينهر: تاكر 
8BBq85GN3https://www.youtube.com/watch?v=_o  ،

aYkeA9https://www.youtube.com/watch?v=qFIzJ . 
 /2نهر: شرح النوول على مسلم )ي ( ه ا التفصي  يف حال ومراتب من وردت عليه ه   الشبهة، قد فص له العلمات،3)

155.) 
 مركز سلف للبحوث والدراسات.  موق يف ،ولالستزادة ينهر: مقال اإلبدا  وارتخما  وو ود هللا (4)

https://www.youtube.com/watch?v=nAjTSJpHlhM
https://www.youtube.com/watch?v=_o3GN85BBq8
https://www.youtube.com/watch?v=qFIzJ9aYkeA
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بياااد أا كثاااريًا ماااا ياااراد مبثااا  هااا ا ارتعاااما  يف يومناااا هااا ا ةااارد الشاااغب والسااادال لااايس 
 .(1)إرت

؛  لااد  كثااري دوا اإلمياااا جهلل ساابحانه عائًقااا هاا   الشاابهة شااك ل ورغاام كاا  تلااك فقااد 
باااد لناااا مااان البحااا  عااان عل اااة لكااا  شااايت،  ل: "إتا كااااا رتلفيلساااو  )هياااوم( حيااا  يقاااو كا

 .(2)لو ب إتا أا نبح  عن عل ة لإلله نفسه"
وهااو  (برترانااد رساا )يقااول  ،ارتفتتاااا بااه يفحاادة اب  كثااري ماان املالت ااتا  علااى إثاار )هيااوم( و 

إب أا  ب األولعالقتاه بادلي  اإللااب واإل ااد: "كنا  أعتقاد صاحة حداة املسااب أ يتحادث عان 
حيا  وردت اجلملاة التالياة: )علما   ،قرأت يف عمر الثامنة عشرة سارية ) اوا ساتيوارت ما (

والااادل أناااه تو اااد إ اباااة عااان السااانال: مااان خلقااا ؟ ألا السااانال التاااايل سااايكوا: مااان خلااااب 
   احلدة، إتا كاا لكا  شايت الر ؟!(، ه   اجلملة القصرية هي اليت أوضح  يل مغالطة ه

 .(3)ب أا يكوا للر  سبب أيلا"سبب  
 : "اسااتم  إب هاا ا الناسااك املتاادين، هاااولحياا  يقاا (سبنساار)الفيلسااو   وماانهم أيًلااا

 هو تا يقص  عليك عل ة الكوا، وكيف نشأ، فخالاب الكوا عند  هو هللا، ولكنه ل يفس ر هب ا
ساو  أا أر عهاا خطاوة  ، ول يازد علاى صااحبه )أل: املنكار للخاالاب(االرأل مان املشاكلة شايئً 

 إب الورات.

 . (4)يف س ا ة الطف : ومن أو د هللا؟" سائلهوكأين بك ت  
وك لك )ساتيفن هاوكنج( و)ريتشاارد داوكناز( الا ل اعتماد علياه يف  ا  أ كتاباه اإلحلاادل 

 .)وهم اإلله(

                                         
 (.150يف كتابه مشو  النهار )ص وه ا ما بينه الشيخ عبد هللا العدريل (1)
 (.244ينهر: قصة الفلسفة احلديثة، زكي  يب  مود ) (2)
 (.6/21) "أان أفكر"ةلة  ؟ملاتا لس  مسيحيا (3)
 (.477ينهر: قصة الفلسفة احلديثة، زكي  يب  مود ) )4(
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ورا ااا  هااا   الشااابهة يف ألسااانة وأفئااادة كثاااري، حيااا  تلاااخ ها أ هااازة اإلعاااالم مبختلاااف 
ر باا لك بعلااهم حاار اسااتقر ت يف ، وتبثهااا يف أوساااش الشاابا  احلااائر، فتااأث  ا ووسااائلهاأساااليبه
 .، وه ا ما حيو نا إب كشف عوار ه   الشبهة، وبياا بطالهناالنفوس

 
 اوقناقضة الشهةةكُالن 
 ها؟نئلة، مث تفك ر ه  لك أا جتيب عأخي القارئ ه   األسرتحظ 

 لد ألمحد يف املستشفى البارحة، أهو تكر أم أنثى؟ما نو  الطف  ال ل و   -
 العاز ؟من هي زو ة  -
 كوا حرارة الطقس يف ه ا الوق ؟يكم لمًا   -

رت ميكان تناقًلاا داخليًاا ه  تساتطي  أا جتياب عان ها   األسائلة، أم أناك تالحاظ فيهاا 
 ه؟مسايرت  

تنقلاها دوا  هب؟  اسئبةلة لمبل ي طيامبا مغالُباق منُقيبةرت شك أناك تالحاظ أا 
 .أا  تا  إب إ ابة

أا الساانال مباا   ، وحناان نااوقنألمحاادعاان نوعيااة الطفاا  الا ل و لااد  ننتقاا  للبحاا فكياف 
 !الر   رت يلد؟و  أمحد ر  ، أا على خطأ، وهو:

 !لر   حنن موقنل أا رت زو ة له؟ كيف نبح  عن زو ة    أم
 !لحرارة؟ل ليس مقياًسااللم  أاوحنن نوقن  ،كيف نبح  عن عدد لمات احلرارة  ب 

؛ ألنه سنال رت معا  لاه ه ا السنال هنا هو التوق ف ورد   رت شك أنك تقر  معي أا احل 
 فاألفلاا  ،ةاارد الساادال واجلااداليف احلقيقااة وإ ااا  ورت  ااوا ؛ إت لاايس املقصااود منااه اجلااوا 

 بتلك املغالطات. يسف أه عقولنا وخياطبناأرت   هنطلب منف السائ  و نوقأ ف و نتوق   أا هنا
فاااا ساانال "ماان خلاااب هللا" ماان  اانس هاا   األساائلة، فهااي يف حقيقتهااا  ،إتا أيقناا  هباا ا

 تقول: من خلاب ال ل هو غري خملوق؟!! أو ما بداية ال ل رت بداية له؟!!
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سابحانه  أو بداية ال ل رت بداية لاه ورت خالاب له، لابوكيف نبح  عن خالاب ال ل ل خي  
 بتدأ و ود ، حاشا  سبحانه.وه  كاا هللا يف يوم  من األايم معدوًما حر ي   ،وتعاب

 سابحانه، لايس قبلاه شايتف ؟!تصاف جألولياة املطلقاةكيف تكوا له بداية وهاو األول امل
}ه او  اياة، وإ اا ، فااهلل سابحانه وتعااب رت بداياة لاه ورت هن(1)اآلخر فليس بعاد  شايتهو وأيلا 

اار  و اله اااهأر  و اِلب اااطأن { إب  مفتقاارًال يكاان يف و ااود   فو ااود  أزيل قاادمي، [3]احلديااد:  اأِل و ل  و اآِلخأ
كو ااود املخلااوق   رت، حيتااا  إليااه غااري  الاا ل وا اابالو ااود الو ااود  باا  ساابحانه وتعاااب،  غاري 

 .املمكن الو ود
عاادم  يسااتلزمرت فاا لك   لو ااودل رت أو  أزيل  مو ااودر تصااو أ العقااول أمااام بعااض حاارية أمااا و 
 ه؟!عدمعلما بجلشيت عدم العلم  ومر كاا؛ و ود 

خلببب كبب  مببا ئبب:ء فةبب  و  يكشااف عاان األماار حقيقااةيف  الساانال وهاا ا ارتعااما  وهاا ا
 مذببى وكبب  ،وائببعلمام  لل: بب:د ال:ا بب املمكببن  سببعد  كبب  املؤمنبب:ن مببن ال: بب:د ا ببادث 

اد ث  رت باد لاه مان  وشت اا بينهما، ،امُلق  ال: :د  فااملنمنوا يف دلايلهم ينص اوا علاى أا كا    
ا كااا  ، بعكاااس ماااا يدعياااه هااانرتت املالحااادة أبهنااام يقولاااوا إأو اااد   ااادأث خاااالاب   سااابب ومااان

فقط وليس  - إا الو ود املمكن ه ا، وإ ا يقولوا يقولوا رت ، فهمسببمو ود رت بد  له من 
 .أحدثه رت بد له من سبب ومو ود وا ب   -ك  مو ود

افرتاض اععهاطي  ضرت ب  د وائعلمام ال: :د ا ادث املمكن لل: :د ال:ا   ليس جم   
أويل   و اادث  خااالاب  و ااود ف ،كدهيببة ، وإمنببا هببي مسببولة  بب ور ة عقليببة(2)املؤمنبب:ن هلل  قذبباى

 كيف تلك؟   وقد تتساتل، رلضرو  (3)وا بو ود  من نفسه متصف جلو ود ال

                                         
 (.2713ينهر: صحيح مسلم ) (1)
دلي  اإللاب واإل اد، ينهر: وهم اإلله   وإبلاملنمنه ا إب العديب أا كثريًا من )دعاة اإلحلاد اجلديد( ينسب و  (2)
 (.77ا)ريتشارد دوكنز( )صاااال
ه ا وصف لو ود هللا سبحانه وتعاب، ورت يعتل امسا من أمسائه تعاب؛ فانه ل خيلان أنه مس ى نفسه سبحانه وتعاب  (3)

 ب لك، ورت أخلان ب لك رسوله عليه الصالة والسالم.
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 هاا  فاااا ، بعااد عاادم الكااوا احملااد  ت يف و ااود إب تلااك ممااا يرونااه ماان املاانمنلنطلاااب م  
ثة تاملو ودات  رت يسبقه عدم؛ ألناه يساتحي  أا  ا قدميًاًدا أزلي  و أ ستلزم جللرورة العقلية م  احملد 

يكوا مو د  حادً  مث مو د تلك احلادث حادثح آخر إب ما رت هناية، با  رت باد أا تنتهاي 
 .(1)و د قدمي و ود  وا به   السلسلة إب م  
، وهكا ا إب ماا حاادثح مثلاه تلك حبي  يكوا لكا  مو اود حاادث  مو ادح ولو افمضنا 

علماااات الرايضااايات كماااا يعااام  بااا لك   اواقعي ااا رت و اااود لاااهتنااااهي هااا ا الالفمااا  أا  رت هناياااة،
ومناااقضح  وهااو ممتناا  يسااتلزم أِا رت خااالاب  للكااوا ورت و ااود لااه، بااه فاااا التسااليم ،(2)والفالساافة

 .للمعار  احلسية اللرورية
رت بااد أا تصاا  سلساالة الفاااعلل إب  باا  ؛ممعنببعإذن قسلسببل الضبباعل  إى مببا    ا ببة 

سابحانه -هاي إب هللا سابا ، وها   النهاياة تنتهاي إلياه األهناائي سابب  وإبعلة غري معلولاة، 
تا ه ى{ تعاب: كما قال  -وتعاب  .[42]الندم:  }و أ ا  إأب  ر ب أك  اِلم ناِ

لاااو قااال لااك احملاسااب الااا ل يصاار  الرواتااب: لااان  ولعلنااا  ل أااي لااك األمااار هباا ا املثااال:
أسال أمك الراتاب حاار يوافااب سااال، ولان يوافاااب ساال حاار يوافااب سااامي، ولان يوافاااب ساامي حاار 
يوافاب سامر، ولن يوافاب سامر حر يوافاب سلماا...وهك ا إب ما رت هناية، فلن تستلم الراتاب 

 أبًدا ولن حيص  األثر. 
كام علياه جلقتا ، فقاال اجلنادل: رت ميكان أا أضار  ا ح  ًمالاو افمضانا أا ةر  مثال آخر:

عنقااه حاار  ماارين ماان هااو أعلااى ماا  رتبااة، وقااال ماان فوقااه رت أفعاا  تلااك حاار  ماارين ماان هااو 
كوننااا ، ومثاا  هاا ا يف  أعلااى ماا  رتبااة، فامااا أا تنتهااي إب قائااد  ماار جلقتاا  وإرت ل يقاا  الفعاا 

 .و ود ابداية فلن يكوا هل اإا ل يكن هل وو ودان

                                         
ف كتابه لك أل  واستدل له على و ود هللا ضد املالحدة، ويف ت ،وممن استدل هب ا يف الغر  اليوم )ويليام لل كريي( (1)

 (.187) (فمن خلاب هللا))الدلي  الكالمي الكومسولو ي(، وقد انقشه د. سامي عامرل يف آخر كتابه 
 .(68من أمثال )ديفيد هيوم( و)ديفيد هللت(، ينهر: فمن خلاب هللا لا د. سامي عامرل )ص (2)
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استحالة عبور الالمتناهي، ومع  تلك أننا إا  :ه ا التسلس ومن الشواهد على امتنا  
الياوم وأماس والعاام املاضاي و  اآلا فانناا لان نساتطي  تصاو ر حلهة  بتة،و  ل نبدأ من نقطة معينة

خمتصاارة صااه اجلااوي  يف عبااارة ؛ وقااد إل  يف حياتنااا احملسااوس وهاا ا مناااقض للواقاا والعااام القااادم، 
 .(1)"يتحص  ا يتسلس  رت بقوله: "م

 العقليااة، احلتميااات أو العقليااة، اللاارورات فماانعبااد الاارمحن حبنكااة: " ويف هاا ا يقااول د.
 الفكار يف خيطار ماا لكا  الشام  العام الكلي العدم رت األص ، هو ما و ود مو ود   يكوا أا

 .و ود 
 األصاا ، هااو و ااود  الفكاار يف خيطاار مااا لكاا  الشااام  الكلااي العاادم كاااا  لااو ألنااه وتلااك
 .الو ود إب بنفسه العدم يتحول أا وواقًعا عقاًل  رتستحال
 .عقاًل  الو ود وا ب اآلخر النقيض كاا  النقيلل أحد استحال وإتا
 هاو ماا، ملو اود   الو اود يكاوا أا العقلياة، جحلتمياة أو العقلياة جللارورة و اب فقد إتا
 .األص 

 .سبًبا يتطلب ورت ،تعلياًل  ورت تفسريًا حيتا  رت فانه ،عقاًل  األص  هو و ود  كاا  وما

 .(2)"عقاًل  نقيلها استحالة بدلي  عقاًل  تثب  العقلية، احلتمية أو العقلية، اللرورة ه  
، لتسلسا  يف الفااعلل املانثرينساتحالة اج ى عناد أها  العلامسام  وه   املساألة هاي الايت ت  

 .(3)املالحدة بعدزهم عن ردهاوهي من األدلة القوية اليت اعم  
والضضببل ي كنبباء هبب؟ا البب د القبب:ل ودشببوة َصببل  دليببل اخللببق واإلابباد    ببع إى علمبباء 

 .(1)حبمد هللا تعاب كما يعم  ب لك من يتناوله من الغربيل أنفسهم املسلم 

                                         
 (.20العقيدة النهامية للدوي  )ص (1)
 .(528 - 527كواشف زيو  )ص:   (2)
وما  99(، هتاف  الفالسفة أل  حامد الغزايل )ص1/36ينهر: الفص  يف املل  واألهوات والنح  رتبن حزم ) (3)

(، ولتوضيح 3/149(، درت تعار  العق  والنق  رتبن تيمة )119صبعدها(، الكشف عن مناهج األدلة رتبن رشد )
 https://www.youtube.com/watch?v=e99el1gavJsأكثر شاهد املقط  التايل: 
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 وميكننا تلخيصه يف ه   العبارات املختصرة:
 . أرت  يو دتن  عقاًل ك  ما يف كوننا ممكن الو ود، ورت مي  -1
 ك  شيت و ود  ممكن، فهو  تا  إب علة تر ح و ود  على عدمه.  -2
 رت ميكن لسلسلة العل  واآل ر أا تستمر يف املاضي إب ما رت هناية. -3
 ما رت علة لو ود . رت بد هل   السلسلة أا تنتهي عند من/ -4
بطبيعااة امتنااا  عدمااه عقاااًل، وهااو: تنتهااي السلساالة عنااد األو ل الاا ل يفس اار و ااود   -5

 . (2)وا ب الو ود
ليس ه: إر اع للمسولة خُ:ة إى الب:راء كما ق ى ه؟ا ا ئعد   الذقلي ال ص   و 
وأا هللا رت  ،ر املنمناااوا أا الكاااوا لاااه ساااببل يقااار أ إت هكااا ا كماااا يفمضاااه املالحااادة،  اععهاط بببا

وإ اا جللارورة  ،حيتا  إب مث  تلك السبب مبدرد التحكم ارتعتباطي أو ارتفما  الشخصاي
 العقلية البدهية.
 فهاو؟ مان خلااب الكاوا التساالل العقلاي املنطقايعندما و ادان الكاوا أمامناا كااا فنحن 

أا  نطقاااياملغاااري  مااان، لكااان  تاااا  إب خلاااابو  حاااادث بعاااد عااادم ا الكاااواأل ؛سااانال منطقاااي
 .؟ ألا اإلالاب رت حيتا  إب خلابمن خلاب هللا :نسأل

رأيا  فيهاا كتااًج موضاوًعا علاى الكرساي ور ااًل  الًساا علاى  : إتا دخلا  إب غرفاةمثاًل 
، فساانالك أريكااة علااىالر اا  و ، علااى الطاولااة، فو اادت الكتااا  وع اادت، مث خر اا  األر 

ماان وضاا  الر اا   أا تسااألنطقااي املغااري  وماان؟ علااى الطاولااة  اتاااملنطقااي هنااا ماان وضاا  الك
 ملاتا؟ ؟األريكةعلى 

قاادرة الكاملااة لااه الفالر اا   االقاادرة علااى احلركااة ماان تلقااات نفسااه أماا لااه ألا الكتااا  لاايس
 .على احلركة والتنق 

                                                                                                                     
 (.17نهر: الدلي  الكالمي الكومسولو ي لا)ويليام لل كريي( )صي (1)
 (.81فمن خلاب هللا لا د. سامي عامرل ) (2)
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؛ خُبل وخبهب عقلبي عشب:ا ييف احلقيقاة يانم  عان  -سنال مان خلااب هللا- ه ا السنالو 
رت زيل األ الاباإلااهللا سابحانه وتعاااب و ااود ثبا  جألدلااة واحلدااج واللاهال أا قاار أر وت  فبعاد أا ت  

 سبب له ورت بداية له،  يت ويسألك ما سبب و ود هللا وكيف كان  بدايته ومن خلقه؟!!
خبببارلن عبببن دُبببا  الممبببان ملااان رت بداياااة لاااه، بااا  هاااو  وكياااف لناااا أا نبحااا  عااان بداياااة  

فاااهلل رت خيلاا  للقااوانل الاايت  ا ماان خملوقاتااه،باا  الاازمن تاتااه رت يعاادو أا يكااوا خملوقًاا ،واملكببان
ل اِيس  } ، سابحانهاختل  هلا املخلوقات وكيف خيل  لتلك القوانل وهاو واضا  القاانوا أساًسا

ااااري { اااامأي   اِلب صأ ااااو  الس  ااااِيتح و ه  ِثلأااااهأ ش  ؛ ولاااا ا رت يصااااح يف حقااااه ساااابحانه قياااااس [11]الشااااور :  ك مأ
 ب  قياس األوب.شمول القياس  رتو تمثي  ال

 رت ميكااان أا يكاااوا :  صاااان  السااايارة ماااثاًل -وهلل املثااا  األعلاااى-يتلاااح املقاااال وجملثاااال 
الاايت تنطباااب  ئيااةقوانل الفيزايفااال ،منهااا ورت قوانينهااا املااادة املصاانوعةو للساايارة يف شااكلها  امشاااهبً 
ودة لااورت هاا ا نااه رت ميكاان للساايارة أا تكااوا مو ااأماا   ى صااانعها،رت تنطباااب علااالساايارة علااى 

 .نعهااإلنساا ال ل ص
والقاااوانل الااايت  كمناااا حنااان يف الزمااااا واملكااااا رت ميكااان أا تنطبااااب علاااى خاااالاب الزمااااا 

سو  أثر حلركة األفاللا واأل ارام، هو ليس ف هلو أتملنا في الزمااواملكاا سبحانه وتعاب؛ فاا 
 .(1)وإ ا أثر من آ ر خلاب هللا تعاب ،ا ب اتها قائمً فهو ليس شيئً 

 هعلااى عكااس مااا كاااا يد عوناااليااوم حاار املالحاادة ماانهم أرج  العلاام التدااريي يقاار   هباا او 
واملاادة  العاالأزلياة  بادعو ارتعما  علاى دليا  اإللااب واإل ااد كانوا رت ينفك وا عن فقد   ،قب   

نقل ا  دعااواهم  هم، با ل تقاف يف صاف أ  علمياة احلديثاةكثريًا من املكتشفات ال  ولكن ،والزماا
ويف ها ا  ،ل و  ادا بعاد أا ل يكانل حاادث  العاال والزمااا خملاوق  إب التساليم أبا  همدفعاتتلك و 

                                         
 (.492 /2(، ةمو  الفتاو  رتبن تيمية )318ينهر: معيار العلم يف فن املنطاب للغزايل )ص:  (1)
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(: "وما  تاراكم الادلي  التداريي والنهارل أصابح مان الواضاح أكثار وأكثار يقول )ستيفن هوكنج
 .(1)م"1970أا الكوا رت بد له من بداية يف الزماا، حر مت  اللهنة على تلك هنائيا يف 

العااال الفيزايئااي املعاصاار )بااول ديفيااز(: "أهاام اكتشااا  علمااي يف عصااران هاا ا هااو يقااول و 
 . (2)أا الكوا املادل ل يكن مو وًدا أبًدا"

ير ااا  إب كثاااري مااان ارتكتشاااافات  كماااا أسااالفنا  وهااا ا الما ااا  عااان القاااول أبزلياااة الكاااوا
 :واليت من أمهها ،والنهرايت العلمية احلديثة

وملخصاه: أا الطاقاة احلرارياة رت تنتقا  إرت  ،الثاينا  ارل قاد:ن الد ناميكا اكعشا   -
من األ سام احلارة إب األ سام األق  منها حرارة، ورت ميكن أا حيصا  العكاس، مماا يعا  أا 

، نتقاال مان األعلاى إب األقا  حارارةالطاقة يف الكوا رت تسري إرت يف اجتا  واحد فقط، وهو ارت
 .(3)كوا يفقد طاقته ويسري من النهام إب الفوضى ومن احلرارة إب اللودةوجلتايل فال

 فاتا كاا الكوا ك لك فانه سينتهي يوًما ما، وما له هناية فال بد له من بداية.
وخالصااة هاا   النهريااة: أا كوننااا باادأ جنفدااار  ،دظ  ببة ا دضرببار الذظببي صببذ:د  بب   -

عهيم حدث قب  باليال السانل مان رت شايت، ومان حال ها ا ارتنفداار بادأ الزمااا واملكااا، 
حبااادوث املاااادة وعااادم  علاااى تبااا  أ القاااول ر، وهاااو ماااا أث اااالياااوم الفلكيااالعاماااة  وهااا ا ماااا يعتقاااد 

 .(4)أزليتها

                                         
(، هللا 109 -107ا)برتراند رس ( )صااأيلا: نهرة علمية لنهر وي(، 7)ص )ستيفن هوكنج(اااتريخ مو ز للزماا لا (1)

(، واإلسالم يتحد  ملنلفه وحيد الدين خاا 91(، وأيلا )ص12)صيتدلى يف عصر العلم جملموعة من الباحثل 
 (.55)ص

الباحثل وانهر: هللا يتدلى يف عصر العلم جملموعة من (، 17القو  األرب  األساسية يف الكوا لا)بول ديفيز( )ص (2)
 (.31)ص

 (.344 -327)بوش( )صااينهر: أساسيات الفيزايت لا (3)
وما  152(، التصميم العهيم لا)ستيفن هوكنج( )ص20ينهر: القو  األرب  األساسية يف الكوا لا)بول ديفيز( )ص (4)

 .(12الكوا لا)ستيفن واينل ( )ص بعدها(، الدقائاب الثالث األوب من عمر
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 ل الفيازايت الفلكياة )هياواع بشواهد كثرية أوصلهاوقد استدل العلمات على صح ة النهرية 
ومااان  ،وقاااد استعرضااها د. ساااامي عااامرل يف كتابااه )فمااان خلاااب هللا( ،روس( إب ثالثاال دلااياًل 

 أمهها:
 و ود إشعا  اإللفية الكونية وحرارته. -
 .نسبة الفوتوانت مقارنة جلليوانت يف الكوا -
 معدل التوس  الكوين. -
 املستقرة للندوم والكواكب. راتااملد -
 و ود احلياة واإلنساا. -
 وفرة اهليليوم يف الكوا. -
 األعمار الندمية. -
 أعمار اجملرات. -
 صور اتريخ الكوا. -

وغريهااا ماان الشااواهد العلميااة الاايت أي اادت هاا   النهري ااة وأعطتهااا الساايادة يف أوساااش العلاام 
 .(1)احلدي  اليوم

" تنتهاااي  بقولاااه:يف تلاااك  خيباااة أمااا  امللحااادين (2)رئااايس علماااات وكالاااة انساااا لناااا رصاااو  وي
لقااد تساالاب  بااال اجلهاا ،  ش إبميانااه بقااوة العقاا  كمنااام  ساايت،القصااة جلنساابة للعااالأ الاا ل عااا

ْبع  مبن األخارية، ويكاد يقهر أعلى قمة، وبينما هو يرف  نفسه إب الصخرة   ضا و كعةنةة من َج 
 ".هناك من؟ ق ونالاله:قي  اجلالس  

كمااا يقاول أنتااوين   ،نيامللحاد لكثاري ماان كاناا  صاادمة ومزعزعااة  وشاواهدها النهريااةفها   
بنهرياااة ارتنفداااار العهااايم الكاااوين الااايت  -كفيلساااو  ملحاااد-فلاااو: "عنااادما التقيااا  ألول مااارة 

                                         
 (.89ينهر: فمن خلاب هللا لا د. سامي عامرل )ص (1)
 (.116هو )روبرت  سمو( الال أدرل يف ختام كتابه )هللا والفلكيوا( )ص (2)
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تصدت لتفسري و ود الكوا، أدرك  أن  أوا اه نهرياة خمتلفاة، نهرياة تتماشاى ما  ماا يطرحاه 
ماان البحاا  عماان أحاادث هاا    التكااوين، وإتا كاااا األماار كاا لك، فلاام يعااد هنااالا مفاارساافر 
 .(1)البداية"

الا ل طاملاا    النتاائج الايت توص ا  إليهاا العلام احلادي  هلا واتنكر ي ا سو  أاد  فلم  دوا ب  
تنك اروا لاه ا ملاا علياه الادين لماا كااا األمار موافًقاار، فله وسريهم معه أينماا ساباعهم جت أ تبد حوا 

وهاا ا مااا نقاارأ  يف  ،وماا زالااوا حاار اليااوم ميارسااوا ها   املغالطااة،  ااولل جتاااوز درتئلااه ويقينياتااه
" اعتقاد  م2012يف عاام  اليت يسيطر عليها املاديوا (new Scientistةلة ) يف مقال نشر

لقاد حااولوا علاى مار  السانوات املاضاية  ،علمات الكومسولو يا أا عليهم ارتلتفاات ورات املشاكلة
إثباات عاادة  اات  خمتلفااة للكاوا تتفاااد  احلا ااة إب بداياة، ماا  ارتساتمرار يف اشااماش انفدااار 

(2)" هدو اآلن من املؤكد َن الك:ن كادت ل  كدا ةعهيم. 
. 

ويوضااح لنااا ) اساامو( عماااب ارتنغااالق العقلااي الاا ل ميارسااه هاانرتت حياا  يقااول: "إهناام 
م بشاايت ماان الوقاا  واملااال إبمكاااهنم الوصااول إب حاا   علمااي لبدايااة الكااوا يوافاااب ينمنااوا أهناا

إن ا دضرار الذظي  قد مس  كل َث  من املمكن عقليتهم املادية ويلغي ك  تفسري خارق... 
حيكاااي واقااا  هااا ا  (مطااارودوا)الفااايلم الشاااهري و  (3)"ا ئبببعد   كببب  علبببى دبببل مبببا دشبببةد  اليببب:م

 .(4)ارتنغالق
ومغالطاتااااه املنطقيااااة، ومصااااادمته  تااااه،ني  تباااال لنااااا تناااااقض هاااا ا الساااانال يف ب   قااااد إب هنااااا

فااااتا كااااا  ومتاساااك دليااا  اإللااااب واإل ااااد يف مقدماتاااه ومكوانتاااه،  ملكتشااافات العلااام احلااادي ،
َم اكعضببى رربب د املنببع مببن  ؟هبب؟  ا رببة وهبب؟ا ال هببانقضببم ن الشبب ع هببل فلننهاار كاا لك، 

 ؟كما  ظن كثل  اخل:ض ي ه؟ا السؤا 

                                         
 (.80ينهر: رحلة عق  لعمرو شريف )ص (1)
 (.99نقال عن )فمن خلاب هللا( لا د. سامي عامرل )ص (2)
 (.122( لا د. سامي عامرل )صرسالة من اللوفيسور ) اسمو( نقال عن )فمن خلاب هللا (3)
(4 )https://www.youtube.com/watch?v=gwcDgIcwdtU . 

https://www.youtube.com/watch?v=gwcDgIcwdtU
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 كما  املذاجلة الش عية هل؟  الشهةة
التوقاف عان مثا  و  جرتساتعاتة جهلل تعااب الشار  أماران سباب أا تكاران أو ل ها   الورقاة أا

ن فهام ولكان هناالا م ا ،جهلل سابحانه وتعااب نفوساناالكامن يف  اإلميااإب  وعزاان ،ه ا السنال
الشابهة  ياةنِ وإ ا اكتفى إببعاد املسلم عنها دوا نقاد با   املسألة عالً ا كاماًل، يعاكأا الشر  ل 

وا، ففي كتاا  هللا وسانته اإلاري واهلاد ، ومهاا احملداة البيلاات الايت لطوا فيما ظن  وأصلها، وقد غ  
 ولكن كيف ذلك؟رت يزيي عنها إرت هالك، 

الشاايطاا علااى  هبااا يوسااوسأخاالان النااي صاالى هللا عليااه وساالم أا هاا   شاابهة شاايطانية 
  كب؟ا ؟ كب   قب:  لب مبن خلبق كب؟ا و   فيقب: أييت الشيُانح َكبد ك  »: حي  يقول أفئدة الناس،
  .(1)«... ؟من خلق رك ك

 .(2)«...خلق ك؟ا وك؟ا؟من   فيق:  الشيُانح  أييت الذهد  »ويف رواية: 
ز هلاام خباا  هاا   الوسوسااة الشاايطانية، ويباال أ هلاام ي أااومااا كاااا هللا لياا ر املاانمنل دوا أا مي  

 .لسلولا األقوم معهاالعال  الناف  وا
مثاااا  هاااا   الشاااار  علااااى املاااانهج والقاعاااادة العام ااااة الاااايت ينبغااااي أا ت ساااالك ماااا  دل نااااا فقااااد 

د على نفوس املنمنل عزيز رت حصار لاه، ؛ إت اإلحاطة بك  وسواس يرأ والسفسطاتوساوس ال
 فال ميكن حصر  يف قول ب  يف كتب وأسفار.

 والوسااااااااوس هاااااااو وضااااااا  قاعااااااادة للتعاماااااا  مااااااا  مثااااااا  هااااااا   اإلطااااااارات األصااااااالحكاااااااا ف
 .سباب الشر  إليهوهو ما ، فسطائيةالسو 

ر السااوية، ط اااملبااادئ األوليااة اللاارورية كامنااة يف الاانفس البشاارية، وبدهيااة يف الفأ  وتلااك أا
وتقبااا  تلاااك الوسااااوس  ولكااان الفطااارة قاااد متااار  وتفس اااد فااام  البااادهي نهاااراي  واحلااااب جطااااًل،

ردل ي مثببل مح بالذبالل البفمبا هب: ، حينئا  حنتاا  إب عاال   هلا ا املاار واإلطارات املغالطاة، و 
 ه؟ا امل ض؟

                                         
 .(3276صحيح البخارل ) (1)
 .(214صحيح مسلم ) (2)
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ينتهااي عاان  أااملقااد أمات العقليااة البدهيااة شااك  يف و  العااال  األكماا  ملاان فس اادت فطرتااه
معاجلة ه ا املر   ورت ميكن ،فطرية يف نفسهاله   املبادئ  أبصالة ك ر وأا ي   ،تلك الوساوس

الفطريااة، فكيااف  املقاادمات تلااكعلااى  ةح مسااتند ةالعقلياا األدلااةجألدلااة العقليااة واللهانيااة؛ ألا 
 (1)؟اليت هي مستندة عليها ألدلة العقلية على البدائه الفطريةي ستدل ج
، ولزم عاال  واللهنةمن شك  يف املقدمات األولية الفطرية انقط  عنه طرق ارتستدرتل ف

كاالعلم - واللاروريةالعلوم احلسية  ه   املشكلة فيه قب  ارتنتقال إب ما بعدها؛ ألا من ينكر
، باا  إتا كاااا رت ساابي  إب مناظرتااه أو ارتسااتدرتل عليااه جللاهاال -أبا الواحااد نصااف ارتثناال

ا فاناااه يعااااك مباااا يو اااب حصاااول عوقاااب حااار يعااام  جحلااااب، وإا كااااا غالطًااا اا معانااادً  احااادً 
لطبيعياة يف طبيعتاه عاوك جألدوياة ا لفسااد   فااا عداز عان تلاك ،وانتفاات موانعاه شروش العلم لاه

 رلا.وحنو تلك وإرت ت   ىقو جلدعات والر  أ
إتا الوسواس السوفسطائي القادح يف املقادمات األولياة رت ت عااك جرتساتدرتل واللاهال، 

 وإ ا جلت كري والتنبيه على فطرية تلك املبادئ.
هااا ا  اااد مااان  ااانس هااا   الوسااااوس السوفساااطائية،  وملاااا كااااا سااانال )مااان خلااااب هللا؟( 
الا ل نناقشاه يف  السوفساطائيالوساواس  ما  الني صلى هللا عليه وسلم تعام  يف ا لي   العال 

 ؛التسلسا  يف الفاعا  يقا  يف النفاوس علياه وسالم أا وساواس صالى هللام فقاد علأا ،ه   الورقاة
قطااا  هااا   الوسااااوس والر اااو  إب املباااادئ األولياااة أمااار  وألا العاااال  األنفااا  مااا  أمثاهلاااا هاااو

ر اإلميااااااا جهلل واستحلاااااا ،د إب األدلاااااة الفطرياااااةارتساااااتناو  وارتساااااتعاتة جهلل منهاااااا، ،جرتنتهاااااات
 .اإلمياا الشامخ طود، وقط  الوسواس العار  بوالشواهد القطعية الدالة عليه

 ،(2)«عببب نْ هلل  وليب   فليسبببعذ؟ْ » ه:قولاااإل صاااها يف الناااي صااالى هللا علياااه وسااالم وهكااا ا  اااد 
 .(3)«آمنت هلل فليقل  » وقوله:

                                         
لالستزادة عن املقدمات األولية ينهر: مقال درتلة املقدمات اللرورية على و ود هللا يف موق  مركز سلف و  (1)

 . //522http://salafcenter.orgللبحوث والدراسات 
 .(3276صحيح البخارل ) (2)
 (.212صحيح مسلم ) (3)

http://salafcenter.org/522/
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 إتا الني صلى هللا عليه وسلم أمران حيال ه ا الوسواس بثالثة أمور:
 ارتستعاتة. -1
 ارتنتهات. -2
 اإلمياا. -3
 نفص أ  لك القول يف ك  واحدة من ه  :وس
 ا ئعذاذة. -1
 ارتساتعاتة جهلل عال اهفه ا  ،دفعه عن نفسهعدز عن حر  وسواس التسلس  غلبه من

وهلاا ا  ؛املغويااةلشاابهات امللاالة والشااهوات و ااري  ماان ا اإلنساااافاااا هللا هااو الاا ل يعياا  ؛ منهااا
ااار اش  اِلم ِسااات قأيم  ) :فيقاااول ،مااار العباااد أا يساااتهدل رباااه يف كااا  صاااالةأ   ااار اش  6}اِهااادأان  الص أ ( صأ

، ويطارد عناه وسااوس [7، 6]الفا اة: ال  أين  أ نِاع ِم   ع ل ِيهأِم غ رِيأ اِلم ِغل و أ ع ل ِيهأِم و رت  الل اال أل { 
ااِيط ااأ نا اازِ ح ف  الشاايطاا ونزغاتااه جرتسااتعاتة كمااا قااال تعاااب:  اان  الش  ِ أ }و إأم ااا يا ناِز غ ن ااك  مأ اِساات عأِ  جأ

 .[200]األعرا :  إأن ه  مس أي ح ع لأيمح{
ااااااااوامتاااااااادح هللا املاااااااانمنل املتقاااااااال أبهناااااااام  اااااااان  الش  ااااااااه ِم ط ااااااااائأفح مأ ِيط ااأ ت اااااااا  ك ر وا{ }إأت ا م س 

 ارتستعاتة جهلل العهيم.  يف ه  كثريةال إب غريها من النصوص ،[201]األعرا :
اا يعاار  والواقاا  أا كاا   إنساااا سااوات يف  انااب تقلااب قلبااه ماان اإلااواطر،  ه كثاارة  ماان نفسأ

 .ادر على صر  تلك عنهوهللا هو الق الشبهات أو  انب الشهوات،
 .إب املقصود فض  م  عال  قومي وان    إتا ارتستعاتة جهللف

ر ، بااا  ولكااان الناااي صااالى هللا علياااه وسااالم ل يكتاااف بتلاااك الوصااافة العال ياااة هلااا ا املااا
 .وأصله املر  عن منب أردفها جرتنتهات 

 ا دعةاء. -2
فاااا العاقاا  يعلاام ؛ معلااوم جلبداهااة العقليااة اللااروريةفساااد هاا   الشاابهة  سااباب أا قلنااا إا

لاب؟  خطأ سنال من يسأل: من خ ل اب ال ل ل خي 
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 التسلساااا  املمتناااا  ببداهااااة العقااااول، يفلااااي إبألنااااه ساااانال يتلاااامن مغالطااااة منطقيااااة و 
 ارتنتهات.فالعال  األمث  معه هو 

ارتنتهااات وإيقااا  وسااواس الشاايطاا وخطراتااه ف ،النااي صاالى هللا عليااه وساالم بااه أماارولاا ا 
هلا    با  األ ا  ،وهو عال  ان  ح  ،هو من العال ات الشرعية املفسدة لفطرة اإلنساا وعقله

، باا  هااو اعاااك مبااا بعاادهالاايت ت   األو ليااةلاايس ماان  اانس الوساااوس ؛ ألا هاا ا الوسااواس الشاابهة
النفس البشرية والفطرة السوي ة تطلب سبب ك   فاا؛ الوساوس اليت رت ت زال إرت جرتنتهات هناية

شيت حر تنتهي إب الغاية والنهاية اليت رت شيت وراتها، فاا وصل  إب غاية املطالب وهناية 
 املآر  و ب عليها أا تقف.

تا ه اى{ }و أ ا  إأ وهللا سبحانه وتعاب إليه املنتهى كما قال تعاب:  ، [42]الاندم: ب  ر ب أك  اِلم ناِ
الاايت رت غايااة دونااه ساابحانه، وماان طلااب غايااًة بعااد  ساابحانه  (1)فهااو ساابحانه منتهااى الغاااايت

 املمتن  ببداهة العقول. ويستدري جهلل من وسواس التسلس  ،و ب أا يقف وأا ينتهي
للمار ، وأمار جرتنتهاات  هل ا وصف الني صلى هللا عليه وسلم ارتستعاتة عالً ا وهك ا

 وإيقا  أص  املر  ومنبعه، مث أو د البدي  الناف  ل لك املر ، أرت وهو اإلمياا.
 اإلميان. -3

أمااار الناااي صااالى هللا علياااه وسااالم بعاااال  هااا ا الوساااواس ودفعاااه جإلميااااا، وقاااول: "آمنااا  
ليااة لعلهااا مات العقجهلل"؛ ألا العااال  األصاالح للسفسااطة هااو التنبيااه والتاا كري جلبدائااه واملقااد أ 

عنااااه   ، وتهباااار اااا  إب فطرتااااه علاااام فساااااد هاااا   الشاااابهةو اتعااااظ  تسااااتيقظ ماااان سااااباهتا، فاااااا
 س.او الوس

خيانس الشايطاا  ألامعم ار جإلميااا؛  يف قلاب  رت ميكان أا جتتما   فاا وسااوس الشايطاا
ااولاا ؛عنااد تكاار هللا اار أ كمااا يف قولااه تعاااب: الوسااواس اإلناااس،   ي ا مس  أ ااِن ش  اِلو ِسااو اسأ اإلِ ن اااسأ } مأ

(4} بنااو  ماان ارتخنفااا   واإلنااوس ارتختفااات ،[5، 4]النااس:  ( ال ا أل يا و ِسااوأس  يفأ ص ااد ورأ الن اااسأ

                                         
 كما هي القاعدة املعروفة عند أه  السنة واجلماعة.  ، ا من ج  الوصف وليس هو امسًا هلل    وعاله (1)
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إتا غفا  العباد عان تكار لكان و  ،وخيلا  وخيتفاي الشايطاا عند تكر هللا تعاب ي ل  ، فوال ل له
 .له هللا وسوس

 ،فاااا هاا ا القااول إمياااا "؛آمناا  جهلل"قااول: فااأمر النااي صاالى هللا عليااه وساالم العبااد أا ي
 .ادحة يف العلوم اللرورية الفطريةدف  به ما يلاد  من الوسوسة القهللا ي   وتكر  

 وإليك ه ا املثال لتتلح املسألة: 
 املسلم ويشاككه يف علوماه احلساية اللارورية، ماثال: ها  غسا  إبقد يوسوس الشيطاا 

 ه أم رت؟ئو هه يف وضو 
قد غسل  و هي، فيثب  على احلاب ويدف  ما يعارضه من بلى  :أبا يقول عال هفه ا 

 .وته وثباته على احلاب، فيندف  عنهالوسواس، فري  الشيطاا ق
 .قد غسل  و هيبلى  وقول:، اإلنساا عنهالوسواس جرتستعاتة وانتهات  لو يز ف
إتا آمناا  الشاايطاا وقااال: لااه  وسااوسإتا  الورقااة: يفهكاا ا يف الشاابهة الاايت  انقشااناها و 

  اب هللا؟أبا هللا خالاب الكوا وسببه، فمن خل

 .(1)عن نفسهويزي  ه   الوسوسة  : آمن  جهلليقولف

 
 اخلا ة

يف ختام ه   الورقة، قد تبل لنا أا ه ا اإلشاكال اإلحلاادل )فمان خلااب هللا؟( لايس يف 
العقلياة والشاواهد العلمياة احلديثاة كلهاا تاته ما يقيمه، ب  هو متناقض مان داخلاه، وأا األدلاة 

  ، وكيف أا الشر  قد بل  لنا السلولا األمث  م  ه   الشبهة.ترد  
رت  يتماااد  لقااي إليااه شاايت منهااا أوساااوس، أو أ  ا ماان هاا   الكاا  ماان و ااد شاايئً فاااألنف  ل

ى أدل اااة يتااا ك ر أا إمياناااه يساااتند علاااو  ويساااتعي  جهلل منهاااا، ينكرهاااا مااان أعمااااق قلباااه،بااا   فيهاااا
علياه الصاالة كماا أمار الرساول   يقول: آمن  جهللو  ،وبراهل كثرية متلافرة قطعية رت شك فيها

                                         
 .وما بعدها( 307 /3) رتبن تيمية درت تعار  العق  والنق ينهر:  (1)
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تلك اإلطرات والشكولا ؛ ألا الشكولا والسفسطةيف  اإلائللأا رت يتماد  م  و  ،والسالم
 رت منتهى هلا.

 
 


