
 
  

 
 

  



 
 : املقدمة
 األداين  تتت  غتتت   يف توجتتت  ال التتتي اليقينيتتت   املعتتت     تتت  جبملتتت   اإلستتت    التتت    خيتتت    

 ملتعتتت ى ستتتبه    هللا أن ذلتتت  مجعتت    املعرفيتتت   ملاحلقتتتو  ملالعلتتو  ملالفلختتتف   الب طلتت  ملاملنختتتو   
  عرفيتتت    صتتت د   تتت  البشتتتر    متلكتتت   تتت  إضتتت ف   املعرفتتت    صتتت د   تتت   صتتت   ا املبتتتن ابلتتتو   ز  يتتت  

 تعتتت    ال  ملتك  تتت  توافتتت  ع قتتت   املعرفيتتت   املصتتت د   تتت  ملغتتت   التتتو   بتتتن ف لع قتتت   أ تتتر  
 مث  العق    أمل  احلس  ع   انجت     ع            البشر   ب   تؤ        ك   مل علم     ك  ف ملخلم   ملتض د  
 التتو   يف مل عتت    علتتو   تت   بيتت  بتت  ملأ تت  ملتعتت ى ستتبه    هللا بتت  أ تت   مبتت   تتؤ   أ ضتت  هتتو

 جمتت ال  اإلستت   يف للمعرفتت    كتتون   أن  ق ضتت  املعصتتو  ابلتتو   اإلستت   "ف   صتت   املبتتن 
 أهنتتت  كمتت   فيهتت   ال هر تتت  لوقتتو   الختت بق   الك تتت  إى فيهتت  االستت ن د ميكتتت  ال إذ  هبتت  ختتت    
 املعرفت   أن  عون ت     املعرفت    يف  احلخت     املتهه   أصته    أن  ملذلت   البشتر     املعرفت     ت ملد  جت ملز
 االستت  ال  إب كتت ن مواستتل   ملإن العقلتت    املتتهه  أصتته   أن كمتت   احملختتو   زجتتت مل   ال اليقينيتت  
 الغيبيت    املعت      ت   ألن  الغيبي    احلق ئ   مجيع  على  وا خ  ل    أن  ميك   ال  الغيبي    على  العقل 

   علت    ت   عليت   ابل اللت    التو      خيت     ملمم   علي .  الو    دالل    جه        إال  إد اك   ميك   ال    
 ملاهلتتتتو  اجلهتتت  لغلبتتت   هم صتتتت     فيتتت   تتت  أل فختتتهم عوا شتتتتر    أن للبشتتتر ميكتتت  ال إذ  ابل شتتتر ع
 ال شتتر ع   يف ملاهل ا تت   الغيبيتت   يف فتت ليقن ابلتتو    ال شتتر ع علتتى ذلتت     وقتت   ملإمنتت  علتتيهم 

 .(1)الفلخفي "  ملاملهاه  األداين مجيع ع  اإلس   يف  املعرف   ب  خت     مم 
فتتت    اإلستتت    عوتتت  الصتتتو مل  الك  لتتت  امل ن ستتتق  املنختتتمم  للمعرفتتت   أ تتت  غتتت    تتت  امللتتت  
الب طل  ملالنه  ملالفلخف   ملاملهاه  ملاألهوا  فلم حتظ ابلصو مل الك  ل  للمعرف   ب     ست  

 اباب   تت  أبتتوا  العلتتم ملاملعرفتت  قتت  أغلتت  حنلتت  نمتت  عنتت  كتت   متتر ا علتتى ذملج احلمتت  ملالعقتتو   ف
 مل متترملا علتتى عقتتو  النتت   كلهتتم فتتك كرمل   ألهنتتم ي  تت  كوا ذلتت  البتت  إال لشتت    ال  دملهنتتم

 ت   لوا في  ملأ كرملا  ت  ستوا فغ    مب  أد كوا    األبوا  أعمبوا    لكوهنم   عرفو   ملات ملجملرد أهنم ي  
 .األبوا  املعرفي  
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  تتتت  ج  بتتتت   أغلقتتتت  التتتتي االجت هتتتت   تلتتتت   تتتت  شتتتتي     ختتتت عر      العلميتتتت   الو قتتتت   هتتتته  مليف
 اإلس   .  املعريف املنهج  ص ع   للمر  ىلي مل     املعرفي   اجلوا  
 :  متهيد
 »ماا : ملستتلم عليتت  هللا صتتلى النتتي قتت  : قتت   عنتت  هللا  ضتت  هر تترمل أيب عتت  الشتتين ن أ تتر 

 أوحا     وحيا   وتيا أ   الاي  كا    وإمنا  البشا،   علياه آمان همثلا   ما  عطا أ    إال  نبي   األنبي ء  من
 .(1)القي مة« يوم  اتبع   همأكث،   أكو  أ   فأرجو   إلي   هللا

اإلس    د   ب  هللا      الهج اال  ص   ذل     ج  ب   طي ت   يف   حيم    احل  ث  هها
 علتى الت لي   فخت  يف حيمت  التو   كتون  ملهتو ملستلم  عليت  هللا صتلى حممت   بين  الهج ج   ب 

 مبصتتت د هم للبشتتتر ميكتتت  ال ملتشتتتر ع   علتتتو   تتت  املبتتتن التتتو   يف  تتت  إى ابإلضتتت ف    صتتته  
 ملدالئلتتت  ملاملختتت ئ   التتت الئ   يتتتث  تتت  محمكتتت   د تتت  ف إلستتت   إليهتتت   الوصتتتو    احملتتت ملدمل املعرفيتتت  
إعمتت ز  ملجتتو   تت  ملجتت  ملهتتها التتو    ملهتتو بتت  مي تت ز التتهج املعتتريف املصتت   يف جم معتت   مل ختت ئل 
 اإلست    الت    يف  ت  فكت   [80: ]الواقعتت  اْلع  ل م ن {           ْ  }تت ْنز      هو الهج  الكرمي  القرآن
 هللا صتلى النتي صت   دالل   جه      سوا   العقل    ال ه ن  على  ق ئم  هب   ف ل خليم   خ ئ     
 .ذاهت  املخ ئ   أفراد على الو   دالل   جه      أمل  أ      بك  ال خليم فعلين   ملسلم علي 

  املعرفيتت   املصتت د  إى  نظتتر بكو تت  مي تت ز فهتتو ابلتتو   اإلستت    املعتتريف املتتنهج خيتت    ملكمتت 
 ملال  ال ت     املعتريف ملال توام  اال ختم    حيقت   مبت  بينهت  فيم   ال ك          وع    متث   أهن   على  كله 

 يف املعرفتتت    صتتت د   تتت   صتتت  ان ك مهتتت   ملالتتتو   ف لعقتتت  آ تتتر  جتتتز   تتتع  نهتتت  جتتتز    عتتت   
 مل د  ت  كت   بت  الصتر ح  العقت  يف مبت  الث بت  الصهيح الو      ع     أن  ميك   ملال   اإلس  

 ال كتتتهل   كتت ن  مل تتت     قتت    كتتتون ملأن بتت  ال عليتت  د     تتت  ألن بتت   ال ختتتليم فيمتت  التتو   يف
 ملإ ت  ابطت    كتون ف    ق    كون  أن  فإ    إ ك      ملع    اس ه ل    على  العق          أن  ميك 
 .(2)ت ع    ال القوعي   ملال الئ     ق    كون  ف   ابط   كون

 احلتتتس   بتتتن ال عتتت    فكتتتهل   اإلستتت   يف ممنتتتو  ملالعقتتت  التتتو   بتتتن ال عتتت    أن ملكمتتت 
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 احلختتتتتي   ف ملتتتتت  ك   الختتتتتو    البشتتتتتر    الفوتتتتترمل  ق ضتتتتتى هتتتتتو  نهمتتتتت  كتتتتت     ألن  ممنتتتتتو  ملالعقتتتتت 
 العقليتتتتت   ملاملتتتتت  ك   الفوتتتتترمل   ق ضتتتتتى ألهنتتتتت   صتتتتتهيه    تكتتتتتون أن بتتتتت  ال الواقعيتتتتت   للمزئيتتتتت  
 الت الل ن هت تن إثبت   " خت ن  ملإمنت   بينهمت  تعت    فت  الفوترمل   ق ضتى  أ ض   ه   الضرمل    

 الوجتت   عتت    ال بتت  خيتت    ال اللتت    تت   ملجهتت    نهمتت  لكتت  أن   إى تع  ضتتهم  بعتت   اجلتتز   تتع
 ال صتتتتو ا  علتتتتى تتتتت     أن ميكتتتت  ملال  اخلتتتت    يف اجلزئيتتتت   الوقتتتت ئع تتتتت  ك إمنتتتت  فتتتت حلوا    اآل تتتتر 

 الغر تتتزمل مبمتتترد اخلتتت    يف اجلزئيتتت   الوقتتت ئع إد اك ميكتتت  ال أ تتت  كمتتت   الضتتترمل       الكليتتت   ملاأل كتتت  
  ق ضتي   أ ت مه  يف الشت   كتون ملبتها الضترمل     ملاأل ك   ال صو ا     تق ضي   مل    العقلي  
 .(1)اآل ر" يف للش 

  يف ليتت اب    العكتتس علتتى بتت  عصتتو ه   كتت     يف املعتتريف ال ك  تت  هبتتها تتتنعم ي البشتتر    مللكتت 
  ت  منت ذ  ملدمل ت  آ تر  اباب   مل غلقتون املعرفت   أبتوا   ت   اب   يف   غلتون  مبت   العصتو       كث 

 أملل  .
 :  عقلي   مسو   الي  ابهبم غري املع،فة أبواب املن طقة إغالق
 املعرفتت   ستتب  تضتتيي   تت  املن طقتت   فعل تت   تت  احل متتر ذملج علتتى احل متتر علتتى األ ثلتت   أبتترز  تت 
  ت  غت   ملأ ت   ال ت     ابحلت  و ست   مبت  إال ات ت     اتصتو   األشتي    ت  ش    تصو   ميك   ال  أ    ملزعم
 إد اك ميكتت  فتت   ال صتت  ق   يف احلتت   ملكتتهل   قينيتت   ملال    قتت    عرفتت   فليختت  املعرفتت   طتتر 
 علمتت   بتتن  األمل   املنوتت  انصتتر عليتت   تت     تت  ملهتتها ال هتت ين  ابلقيتت   ستتو   تت  إال  نهتت  شتت  

  صتتتر بيتتت ن": املخ صتتتفى أمل  يف قتتت    يتتتث هللا  محتتت  (هتتتت505) الغتتتزايأبتتتو    تتت   اإلستتت  
 يف ملاحنصتت  ه  العقتتو   تت ا ك املق  تت   هتته  يف  تتهكر  ملال هتت ن احلتت    يف النظر تت   العلتتو   تت ا ك
     ملاملولو   ...ملأقخ  هم   احلقيق   ال ه ن  ملشرط  احلقيق   احل     شرط  مل هكر  ملال ه ن   احل 
 ال ملال كتتته   ال صتتت    إليتتت     وتتتر   التتتهج العلتتتم  تتت  ملاملولتتتو   ابحلتتت    إال  ق تتتن   ال املعرفتتت  
 فلتت ك  املولوبتت . العلتتو  ستت ئر  ق تتن   هبتت  التتي اآللتت   هتتو ملاحلتت    ف ل هتت ن ابل هتت ن  إال  ق تتن  
 يف ملدع  ت    احلت  يف دع  ت   :دعت   ن على   ش مل    العقو     ا ك  لبي ن  املرسو      املق      هه 
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   .(1)"ال ه ن
 "العلتم  عيت  " ك  بت   ألت   مللتها   ألهلت   ملتبص   العلم  لور    تنو ر  إال  هو      ذل   أن  ملبن  

 أ تتت مه :  همتتت ن غرضتتت ن العلتتتم مبعيتتت   امللقتتت  الك تتت   هتتتها حتر تتتر علتتتى الب عتتتث "إن: قتتت  مل 
 تكتتت  ي ملتتت  النظر تتت   العلتتتو  فتتتإن ملالعتتت   األقيختتت    ختتت ل  ملتنتتتو ر ملالنظتتتر  الفكتتتر طتتتر  تفهتتتيم
 حيخت   ط لت   كت   مللتيس   ولوبت      ل   خ هصت    حم لت    ال  ك  ت   مل وهوبت     بهمللت    ملالغر زمل  ابلفورمل
 غتاا اال  ملأي ت   ست كم   اال  إى   ه ت ج  ست ل   كت     ملال    املولت    طر ت   إى  مل ه ت ج  الول  
 بت  خنت ا اال   ت   آ ت   الصتوا   شت كل    إى  الوصو   ظ ن    ك   ملال   الكم    ذ ململ  دملن  ابلوقو 

 عمت  العقت   رآمل  تنف   ملي  الض     مل ث  ا   األق ا      زل    املعقوال   يف  كثر  فلم   الخرا .   ع
 ع بتت   ملاال للنظتتر  عيتت  ا الك تت   هتتها بنتت  ت   اخليتت    ملتلبيختت   األملهتت   ختليوتت    تت   ه  كتت   
 إى ابلنختب   فيكتون ملالعقت   الفكتر لقتومل  مل شتهها  للتهه    ملصيق   ف ك   ملاال  للبهث  مل يزاان
  عتتر  ال كمتت   إذ  اإلعتترا  إى ابإلضتت ف   ملالنهتتو الشتتعر  إى ابلنختتب   كتت لعرمل   العقتتو  أدلتت  

 مبهت    إال  و ت  عت  اإلعترا  صتوا  مييتز ملال  العرمل  مبيزان إال  وزمل   ع  الشعر   نز  
 فكتت  الك تت  . هبتتها إال ملستتقيم  ملصتتهيه  ملقوميتت  التت لي  ف ستت  بتتن  فتتر  ال كتتهل   النهتتو 
 الغوائتتت   تتتك ون غتتت  العيتتت   ف ستتت  أ تتت  فتتت علم املعيتتت   هبتتتها  عتتت  ملال امليتتتزان هبتتتها زن  تتت   ال  ظتتتر

 .(2)ملاألغوا "
 فيتت   صتتر  فيمتت   نهصتتر ا املعرفتت   اب  جعتت  أ تت  هنتت  هللا  محتت  الغتتزاي علتتى امل  تتظ مل تت 
 العلتتتو  أصتتتع   تتت  هتتتو -أهلتتت  ابعتتتاا - ملال صتتت  ق   ال صتتتو ا  ي بشتتتق   ملاملنوتتت  املن طقتتت  

 الهج األ سو  املنو  ذل    ك   ىت امل ا ك  أبوا   مجيع  العقو   على  تغل   فكي    ه ملأدق
 على تضيي   ملهها  فرملق هتم   ملفهم   صوله هتم   فظ  يف  ملج     ملتع   جهي   جبه   إال  ك       ال

 للعلتم   عيت   ا  املنوت   كتون   ت   الغتزاي  عيت       ممت   النقيض   فعلى  إال   ليس  البشر     ملالعقو   املعرف  
  ظتت   بينتت  التتهج" هتتو ملهتتها مل ختت لك   بل ستت   أ تت   عثتترمل رمل متت    مل صتت د    لورقتت  غ قتت      أصتتبح

 ف ئتت مل فيتت  لتتيس العظتتيم ال عتت  كثتترمل   تتع مل تتواد  القيتت   صتتو   تت  ذكتترمل   تت  نإفتت ...املختتلمن
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 ال مل تت   املنوقتت  قي ستتهم بتت ملن علمتت  ميكتت  املنوقتت  بقي ستتهم علمتت  ميكتت   تت  كتت   بتت   علميتت  
 العلتتتم حتصتتتي  ال قي ستتتهم يف  كتتت  فلتتتم  بقي ستتتهم علمتتت  ميكتتت  ال قي ستتتهم بتتت ملن علمتتت  ميكتتت 

 ال تكث  عت مي فصت    ب مل ت  بت  العلتم ميكت   ت  إى بت    جت   ملال  ب مل ت   علتم  ال  التهج  ابجملهو 
 فيتتت  العلتتتم يف  نفتتتع ال أ تتت   تتتع فهتتتو     عتتت   كثتتت   توو تتت  فيتتت  مللكتتت   ملعتتت    ملجتتتودا العلتتتم يف

 ملبيت ن  العلتم  بيت ن  ملال اهتن  األدلت     ت   ملاملولتو   اهلهاين.  ملكثرمل  الز  ن  ييعضملت  األذه ن  إتع    
 األستتب    تت   كتتون قتت  بتت   املولتتو  هتتها  فيتت  ال هتتها: (1)ملقتت لوا  العلتتم إى املؤد تت   الوتتر 
 .(2)"الهه  تع  كثرمل     في  مل    ل   املعوق  
 أن هتها بزعمت  للعلم الغزاي اإل    تضيي  بو ن تبن   الي األ و  أملضح        أن  ش   ملال
 ملي ملتصتت  ق   تصتتو ا    ملاملعتت    العلتتو  تنتت   زالتت  مل تت  ك  تت   بعتت   مل تت  قبلتت   تت  البشتتر   
  رتضتته  ي أشتتي   تواليفتت  "ففتت : الصتت   ابتت   قتتو  هتتها مليف فيتت    صتترمل   تت  تقتترأ ملي تختتمع
 فت  بت  حيتي  ال مل ت  هت  كل    العلتو   ق  ت   هتو: املنوت  يف قولت   نهت   الشتهملذ        ههب   أه 
 إ ت    ت  ملكتم ابلوبتع    نوقت     التهه   صتهيح  كت   إذ    تردملد  فهتها:  قت    أصت .  مبعلو   ل   ثق  
 .(3) أس " ابملنو   فع   

  بوتر ق هم  النت      ملإلتزا هم  البشتر     علتى  ملتضتييقهم  العلتم  طر ت     تعخت هم  يف  املن طق    مل   
 د    املعترمل  الختر ع الور ت   صت  أن فبت      كت   إى  جت مل      الور    ع    س         كه  
 لتيس هن ك      ك   طر     ذل  بع  ليخل   للشعيب    ملصوال    األمحر  البهر  س     طر    على
  عتتر  ملال الور تت  ذلتت  غتت     عتتر  ال أل تت  أمل ختت  مل    الور تت  هبتتها   عمتت   أل تت  إال لشتت  
 قر بتت    تت مل يف ملصتت  املعتترمل  املختت قيم الور تت  ستتل  إذا" هتتها فمثتت    املمهتت   الختتر ع الور تت 
 مل ختل  دائترمل طرقت   بت    ت مل   حبيتث  ...ال ع ستي   بت    ختل    ت   لت   قتيض   ملإذا     ع      بخع 
 فقت  ملإال   ملصت   نإ  املخ قيم    الور    إى   ص    ىت  اكث      تعب      ع     إف    نهرف     خ ل   ب 

 ال عت   ت  لت  حيصت   ت  بختب    عمز  ملق    ف س مل  اع ق دا   فيع ق    املولو   غ   إى   ص 
 ملهكتتتتها  البختتتي  اجلهتتتت  يف بقتتتى إذا هتتتها  استتتتاا  هتتتو ملال   ولوبتتت  ان  هتتتتو فتتت   ملاإلعيتتت  
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 . (329 /19س  أع   النب   ) نظر: ( 3)



 .(1)"هؤال 
 لتهل   املت  كن  الضته اي  جنت   أن  املعرفيت    للمخت ل   ملال عخ   ال ضيي   هها  بع   عم     ملال
  أستتهم ملعلتتى  نشتت مل    كتت  وا  التتهج للهتت   ملصتتوهلم عتت   مل تت  ال ضتتيي  هتتها  تت   شتت كون
 "فكقبلت : فيت  ملالغلتو   العقت  تعظتيم هنتج علتى ست   عنت     فخت  عت   قو    يث   فخ   الغزاي
 ىفت   ه   فيهت  فخت   أشتك   أن ميكنتي هت  ملأ ظتر ملالضترمل اي   احملخوست    أأت ت   بليت   جب   
  وتر فلمت  ... أ ضت   احملخوست   يف األ  ن ب خليم  فخ  تخمح ي  أن  إى  ال شكي   طو   يب
 إال دفعتت   كتت  ي إذ    يختتر فلتتم  ع جتت   لتتهل    مللتت  التتنفس يف ملا قتت    اخلتتواطر هتته  ي

 ميكتتت  ي م   ختتتل   تكتتت  ي فتتتإذا األملليتتت . العلتتتو  تركيتتت   تتت  إال دليتتت   صتتت  ميكتتت  ملي ابلتتت لي  
 حبكتم الخفختو    تهه  علتى فيهمت  أان شهر        قر ب   ملدا  ال ا   فكعض   ال لي    تركي 
  تتتر  كمتت   العقتت  إلغتت   إى العقتت  يف  غلتتو   بتت  أد  فقتت  .(2)ملاملقتت  " النوتت  حبكتتم ال احلتت   
 كمتت   ملاملعرفتت   البهتتث جمتت ال   تت  جم لتت  غتت  يف مل ك متت  العقتت  يف غتت   تت  ع  تت    تت   ملهتتها
 ا   فت   يف احلت مل ظلمت   ابلكليت   ميهتو  ت   نت   حيص   "فلم:  ق     يث   فخ   الغزاي  أ  
 لو ئفت    ذلت    صتو   يف  أشت     لخت   بت   لغت ج   ذلت    ص   ق    كون  أن  أبع     ملال   اخلل 
 .(3)األمللي  "    ليخ  الي األ و  بعض  يف ابل قلي   شواب    صوال   مللك 

 عنتتت   قتتتو  كتتت ن   يتتتث احلتتت   هتتته  عتتت  أفصتتتح   -ملق تتت  يف املن طقتتت   إ تتت   ملهتتتو- ملاخلتتتوجن 
 االف قتت   :قتت   مث .الواجتت  إى  ف قتتر املمكتت  أبن علمتت  إال شتتي   علمتت  مل تت  أ تتو ":  وتتت 
 .(4)"شي   علم  مل   أ و   سلي  ملص 

 اجلهتت   تت همأ  ن هتتى كتت ن  إذا  تت هلم فهتتها":  علقتت   هللا  محتت  (هتتت728) تيميتت   ابتت   قتتو 
 قيت  مبت  هو   شتب   علتم إى  تنهم ملالواصت   فكثت  املركت  اجلهت   ن هت    ك ن      ملأ     البخي 

 إى  وصتتله  أن ميكنتت  كتت ن  ملقتت   بكلفتت   أذ تت  إى ه مل تت     أستت  فتتو   تت   فتتكدا  أذ تت  أ تت  :لتت 

 
 . (248( الرد على املنوقين ) : 1)
 . (مل   بع ه  112( املنقه    الض   ) : 2)
 . (مل   بع ه  124( املنقه    الض   ) : 3)
 . (248املنوقين ) : ( الرد على 4)



 .(1)"ملأقر   أسه  فهو   أس  حت      أذ  
 هتتها "فعلتتى: قتت   الف ئتت مل عتت مي ملأ تت  قي ستتهم  تت  ط ئتت  ال أ تت  تيميتت   ابتت   تتر  أن ملبعتت 
 يف  حتققهت    علتم  ال   األذهت ن  يف   مل قت     أب تو   ب     وجود  بش    العلم  ال ه ن   في   ال  ال ق  ر
 قليت  فيكتون  مبوجتود علتم ال ه ن يف  ك  ي  وجود بش   علم هها  يف   ك   ي  ملإذا   األعي ن
 ابملوجتتودا  العلتتم يف  ختت عملو   بتت   بتتهل   قولتتون ال ملهتتم املنفعتت . عتت مي بتت   اجتت    املنفعتت  
  تتتت  ليختتتت  التتتتي الوبيعيتتتت   املو لتتتت  أن... األ تتتتر  قيقتتتت   مللكتتتت  ملاإلهليتتتت . الوبيعيتتتت   اخل  جتتتت  
 أفختت  فيهتت  فكليتت هتم اإلهليتت   ملأ تت  ال هتت ن.  قصتتود تفيتت  فتت   األكثر تت   بتت  ال ز تت   الكليتت  

 صتت دق   قضتت اي تكتتون أن عتت  فضتت   ك ذبتت    ظنتتون فيهتت  ك  هتتم  ملغ لتت     الوبيعتت كليتت     تت 
 األ   أهتتت  جهتتت أ أهنتتتم مل عتتتر    تتت هم  تتت  كتتت    عرفتتت  أ تتتر فهتتتها ال هتتت ن...  نهتتت    ؤلتتت  

 الور تتتت  غتتتت   تتتت  علمتتت   تتتتنهم علتتتتم  تتت  إال  ملالختتتتمعي   العقليتتتت   العلتتتتو  هبتتت   نتتتت   التتتتي ابلوتتتر 
 التتته   ال هتتت ن يف تعتتتبهم كثتتترمل   تتتع  جهتتت هم  تتت  ال اجلهتتت   تلتتت   تتت  علو تتت  ف كتتتون  املنوقيتتت  
  تت  بواستتو   ذلتت   كتت  ي العلتتو   تت  بشتت    تتنهم ر عتت   مل تت   العلتتو  بتت   ز تتون أهنتتم  زعمتتون
 .(2)املنو " يف   ر مل 

 : املعجزات إال النبوة  مع،فة ط،ق املتكلمني غ لب إغالق
 أصتو   ت  أصت  يف نامل كلمت غ لت   فعلت    ت   احل متر  ذملج  علتى  احل متر  علتى  األ ثل    مل  
 طر ت  ال أ ت  زعمتوا  يتث  ملستلم عليت  هللا صلى حمم   بين   بنبومل  اإلمي ن  ملهو   اإلس    ال   
 أن "جيت : ق   النبومل دالئ   بن أن الب ق ين أ اد فهن  زا ابملعم علي  ابالس  ال  إال  إلي 
 هللا أفعتت   ملهتت  ابملعمتتزا    ثبتت  ملإمنتت   دعتتوا  ردمبمتت    ثبتت  ي النبتتومل ع  تت     صتت   أن  علتتم
 .(3)ذل " مبث  ابإلتي ن لأل م ملحت  هم    بياأل  ل عو  املو بق   للع دمل اخل  ق   تع ى

 أصتر  عبت  مل مليف ابملعمتزا   تثبت  إمنت  النبتومل أن  علتى  صترا      ت     البت ق ين  أن   ظفن 
 .املعمتزمل" غت  النتي ص   على دلي  ال: "فص :  بقول   الفص   اجلو ي  املع ي  أبو   ص     نه 

 
 . (248( الرد على املنوقين ) : 1)
 . (114( الرد على املنوقين ) : 2)
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 دليتت   صتت  املقتت مل  يف هتت : قيتت  "فتتإن: فيقتتو  التتهه  إى   بتت د  ا ستتؤاال    فختت  علتتى  تتو د مث
 .ذل   لقول  بر  مث   (1)ممك " غ  ذل : قلن  املعمزمل؟ غ  الني  ص   على

 كبت   ملاب  الت    طتر   ت  طر ت  ملطمتس أ وا  إبطف   هن  امل كلمون  تخب    احلقيق    مليف
 ستتع مللتتو  ابملعمتتزمل إال علتتمت   ال النبتتومل أن فزعمتتوا أصتتول    تت  عظتتيم ملأصتت  التت    أبتتوا   تت 

 ق  فهم ب   آ   مل  الني   ع صر ملمم  الصه ب      ملسلم  علي   هللا  صلى  بنبوت   أ ق       بهل 
 عنه . مون  كل    الي املعمزمل  رملا  أن ب ملن ابلنبومل أ قنوا

  تت  شتتي     تتر  أن دملن مل بوتتت  صتتلى هللا عليتت  ملستتلمالنتتي  صتت   هرقتت  عتتر  فكيتت  ملإال
 كت ن  "فتإن:  ختلمن غت    ملمهت   ستفي ن  أليب  صترا     بكت   ملقت    عنهت    متون  كل    الي  املعمزا 

 أ تت  أظتت  أكتت  ي  تت     أ تت  أعلتتم كنتت   ملقتت  هتت تن  قتت       وضتتع   فختتيمل    قتت   تقتتو   تت 
  (2)ق  ت " ع  لغخل  عن   كن   مللو لق     م ل مش   إلي  أ ل   أين  أعلم  أين  فلو   نكم 
 ملسلم؟! علي  هللا صلى للني   صوهل  ملع  املعمزا  ع  سكل  ه  عن ؟ سكل  الهج فم 

  تت  غتت    تت  النتتي   هبتت   عتتر  أ تتو  عتت  ستتكل  ملإمنتت   ذلتت   تت  شتت   عتت  هرقتت   ختتك  ي
فيمتت   هرقتت  ستتكل  ممتت  ملكتت ن الكتت ذ    تت    تتع  شتت ب  ال النتتي  تت   فتتإن   األفتت كن  الكتتهابن

 هتتها قت   فهت : قت    خت   ذمل فينت  هتو: قلتت    فتيكم؟  ختب  كيت :  "قت  :  كتى أبتو ستفي ن
: قتت    ال: قلتت   لتت ؟  تت  آابئتت   تت  كتت ن  فهتت : قتت    ال: قلتت  قبلتت ؟ قتت  أ تت   تتنكم القتتو 

: قل   نقصون؟ أ   أ ز  ملن:  ق     ضعف مهم  ب   :فقل   ضعف مهم؟  أ     بعو    الن    فكشرا 
  فهت : ق    ال: قل  في ؟      أن بع  ل  ن  سنو    نهم أ    رت  فه : ق     ز  ملن  ب 

 ملحنتت  ال : قلتت   غتت  ؟ فهتت : قتت    ال: قلتت  قتت  ؟  تت   قتتو  أن قبتت  ابلكتته  ت همو تت  كنتت م
 غت  شتي   فيه  أد   كلم    متكي ملي: أبو سفي ن ق   فيه   ف ع   هو         ج  ال    مل  يف   ن 
 احلتتر : قلتت  إاي ؟ ق تت لكم كتت ن  فكيتت : قتت     عتتم: قلتت  قتت تل مو ؟ فهتت : قتت   الكلمتت   هتته 
 ملال مل ت    هللا  اعبت ملا:   قتو :  قلت   أي تركم؟   ت ذا:  ق      ن   مل ن     ن    ن    سم     ملبين   بينن 

 ملالصتتل . ملالعفتت   ملالصتت   ملالزكتت مل ابلصتت مل ملأي تتران آابمكتتم   قتتو   تت  ملاتركتتوا شتتي    بتت  تشتركوا

 
 (.133اإل ش د ) : ( 1)
 .(7( صهيح البن  ج )2)



 تبعتث الرست  فكتهل   خت   ذمل فتيكم أ ت  فتهكر   ختب  ع   سكل  :  ل   ق :  للامج ن  فق  
 كت ن  لتو: فقلت  ال  أن فتهكر   ؟القتو   هتها   تنكم  أ ت   قت    هت   :ملستكل     قو هت    خ   يف

 آابئتت   تت  كتت ن  هتت  :ملستتكل    قبلتت  قيتت  بقتتو  أيتختت   جتت  :لقلتت    قبلتت  القتتو  هتتها قتت   أ تت 
 أبيت    لت   ولت   جت  :قلت   لت   ت   آابئت    ت   كت ن  فلتو  :قل     ال   أن  فهكر    ل      

 ي أ ت   أعتر     فقت   ال   أن  فتهكر   ؟قت         قو   أن  قب   ابلكه   ت همو    كن م  ه   :ملسكل  
 أ  اتبعتتتتتو  النتتتتت   أشتتتتترا  :ملستتتتتكل    هللا علتتتتتى مل كتتتتته  النتتتتت   علتتتتتى الكتتتتته  ليتتتتته   كتتتتت 

 ؟ نقصتتون أ  أ ز تت ملن :ملستتكل    الرستت  أتبتت   ملهتتم بعتتو  ات   ضتتعف  هم أن فتتهكر  ضتتعف مهم 
 أن  بع   ل  ن   سنو    أ    أ رت   :ملسكل       م   ىت  اإلمي ن  أ ر  ملكهل    ز  ملن   أهنم  فهكر 
 هتتت  :ملستتتكل    القلتتتو  بش شتتت   ختتتت ل   تتتن اإلميتتت ن ملكتتتهل  ال  أن فتتتهكر  ؟فيتتت   تتت   
 أن أي تتركم أ تت  فتتهكر  ؟أي تتركم مبتت  :ملستتكل    تغتت   ال الرستت  ملكتتهل  ال  أن فتتهكر  ؟ غتت  
 ملالصتتتت   ابلصتتتت مل ملأي تتتتركم األملاثن  عبتتتت دمل عتتتت  مل نهتتتت كم شتتتتي    بتتتت  تشتتتتركوا ملال هللا تعبتتتت ملا

 ي       أ   أعلم كن   ملق  ه تن  ق       وضع فخيمل     ق    تقو       ك ن  فإن  ملالعف   
 لغختل  عنت   كنت   مللتو لقت     م ل مش   إلي  أ ل   أين أعلم  أين  فلو   نكم   أ    أظ     أك 
 .(1)ق   " ع 

 أن دملن ملأ تو   أ وال  مبعرف   ملسلم علي  هللا صلى الني  بومل ص   على  هرق   اس       لق 
  عرملفت   ملأصتوهلم األ بيت    ت   ملإمنت  لت    صتل  قت  املعمتزمل اخلتوا    ت  شي     عر   أمل   ر 

 املعمتزمل أن  تزعم مللخن  األدل         وعن  أمل   و   على  ت وق   ال     ض فرمل  كث مل  النبومل  ملدالئ 
 غ هتت  ملإلغتت   املعمتتزمل يف النبتتومل طتتر   صتتر هتتو هنتت  اإلشتتك   مللكتت   النبتتومل علتتى دالتت   ليختت 
 البشر. آ   مبثله  الي الكث مل ملال الئ   الور    

 إال طر قهتت  جيعتت  ي "مل تت : بقولتت  هللا  محتت  تيميتت   ابتت  أشتت   اجلتتوهرج اإلشتتك   هتتها ملإى
 الختتتل  كتتت ن  ملهلتتتها لب طتتت   تصتتت    أمل حلتتت    تكتتته   فيهتتت  التتتي األ تتتو  هلتتته  اضتتتور املعمتتتزمل
 فكثت ا   دالئلهتم  يف  ملإ ت    خت ئلهم  يف  إ ت   خيو ون  أصه ب   فإن   املب     الك     ه ون  ملاألئم  

  ف ست مل بت  ضتعيف   أصو  على مل سل  ملك ب  مل  ئك    ابهلل  اإلمي ن  يف  املخلمن  د     ثب ون    

 
 .(7( صهيح البن  ج )1)



 .(1)الصر ح" ملالعق  الصهيح  الخمع هب  خي لفون لواز  لهل   ل ز ون
 ترتت  ملت  بت   عرملفت     كت   ي  أمل    دث  ج     علم  أل    ليس   الك    علم  واذ     ف لخل 

 إال هبت  للعلتم  طر ت   ال  أ ت   بت عو    عنهت  النت    ملصت     املعرفت    أبتوا       أبوا   إغ        علي 
 .سلكو  الهج طر قهم

 : املع،فية واخلرب العقل ألبواب العلموية إغالق
 ملظلتم  النصتراين  الت      جت    طغي ن  بن  الضن       قرملان    الغريب  األبيض   الرج   ع ش  لق 

 برجت   الوغيت ن ملصت  لقت  بت    كلت    الت     ت   نفتر  جعلت    ىت  ملاألسي د   ملاأل را   اإلقو عين
 امللتت  ملقصت   ملز تر  عت  فضتت     لت  ستووهتم أ ت    قتت  ملي  امللتوك تيمت ن اع لتوا أن الكنيخت  
 األمل  األ تت  هتت د  يتتث ذلتت   علتتى شتت ه مل   الشتته مل الختت بع جرجيتتو ج ملالبتت اب الرابتتع هنتترج

 الكنيختت   "فك  تت   لتت  اخلضتتو  إى اضتتور ملابلفعتت  لتت   خيضتتع ي إن اإل  اطتتو  ملهتتو ابحلر تت ن
 أ ك  هتتتت    نتتتت مل  يف الغربيتتتت   أمل ملاب يف  مجيعتتتت   النتتتت    تتتت  جعتتتت  ا تتتت    ال نظتتتتيم  تتتت  بلغتتتت  قتتتت 

 يف  تىت ملتت  ل  احليت مل  شتؤملن  ت  شتكن كت   علتى بصتم هت  الكنيخت   ملضتع   ملقت   ملقرا اهت  
 .(2)"آ هاك الكنيخ   ب   ظي     مبث  أ ر   نظم   حتظ ملي اخلصوصي     ملأ    أبخ 

 العصتتو  يف ستت د التتهج النصتتراين الكنختت  الوغيتت ن قصتت     تت    تت  ملا تت مل قصتت   هتته 
 يف فغلتتوا ملاملتتردملد  املقبتتو  املعتتريف ابملصتت   ملاإلقتترا  االطتت    تت    بيتت هم كتت ن   يتتث املظلمتت  
 للنتت    ملشتتر   اإلجنيتت  قتترا مل  تت  ا  كتترملا بتت  اإلجنيتت   ملهتتو اخلتت ج املعتتريف  صتت  هم قبتتو 
   عهت ال ب  ث أمل الكنيخ   تقر      لنق  حم   ف غ     عريف  ص    ك   على  الور    ملأغلقوا
 قوترمل   نت   تترا   أن  دملن  ملاملتو   ال ف تي   ملحم كم  اهلرطق    مهت     ذل   ف ملن     ع  ض ه  ع   فض 
ك  الكنيخ     بي  اب   هن   مل     (3)د   مل ت  ملام شت   ت   ب  كت   األمل ت  اخلت ج املعتريف املصت     ت  

 املعتريف املصت     لكت   فهت   تفعت   ت    ي    شف    ببن   أ     نبس  ملل   فلم  ش مملا    ىت  ش مملا
 األمل  !

 
 .(137( شر  العقي مل األصفه  ي  ) : 1)
 (.  71لوط  ) : ج د املنف ( ات  خ املخيهي  يف العصو  الوسوى 2)
 ملك  وا  قص ملن ب  اإلع ا   رق  .( 3)



 التو   ال املعرفت     صت د   هتم  الكنيخت     جت    أن  النصتراين  علتى   فرملض     ملاقع    غ ا  ملبهل 
 ملاخلت  الصتر ح العقت  ملا تزمل   املعرفيت    املصت       علتى  النتزا    لبت    األهتوا   د لت   فقت   اإلهل  
 لكتت  للفهتتم أستتعى "لختت : املشتت هرمل العبتت  ا   تت  غتت ا  تتىت ج  بتت    الختتليم ملاحلتتس الصتتهيح
 .(1)أفهم" لك  أع ق  إين ب  أع ق  

 أمل القخ ملستتت   حنتتتو ستتتوا - ملجهتتت  ملليتتت  أ نمتتت  "إ تتت : الختتتي  ي   ك تر نتتت   الق  ختتت   تقتتتو 
 الوبقت    ت  األ بت   أمل املن لفت   ال  نيت   الووائت  أمل الت      ج      غ هم  أمل  األس قف  

  ائهت   أ فت  تتزكم مل ذ لت   اشتر   إال تتر  ي  -كبت  ا  أمل  الخ   يف  صغ  ا  ك  وا  سوا   العلي    أمل  ال  ي 
 األ ملا ...  ع  ت   عت  واختلت    خبت     شترهون   العقت    ضتيقو  كلهتم  إهنتم  البشتع    اآلد ي    اخلو اي
 األقتتتها   يف   مرغتتتون  يتتتث الصتتت  ب   التتتوالئم يف مل شتتتربون أيكلتتتون هلتتتم  إهلتتت  بوتتتوهنم اختتتتهملا

 .(2)ملالفمو " الفخ  يف  ي هتم مل قضون
 علمتت    تت  ز تترمل ابعتتاا  ملهتها مل ختت   ملالرغبتت   األهتتوا  متليت  ملتت  ع    شتتر   أصتتبه  بت 
 الوثني    األصو   ع   ابل نقي   ملاند   صرخ      أملائ   مل    أ فخهم   الغربين      األداين   ق     
 القتترن يف النصتت    أملستت ط يف كبتت مل  ضتتم   أاث  التتهج   نتت ن( )إ  ختت  ملالنصتترا ي   اليهود تت   يف

 ملأصتتتوهل  للمختتتيهي   ال   خييتتت   ال  استتت   "أن: مل ف دهتتت  حبثتتت     يمتتت   إبتتتراز  إابن عشتتتر ال  ستتتع
 علتتى ان  تتون ملعلتت   (3)الوثنيتت " أستترا   تت   ق تتبس اإلجنيتت  يف أصتت  لتت  لتتيس  تت  كتت   أن تثبتت 
  ت   خت و ى املختيهي   يف ال  نيت   ابألسترا   عتر   ت  إن :قلنت  إذا   ب ل   ال  "ملحن :  ق ئ   ذل 

 أن  ختت ويع ال "إ نتت : قتت ئ    أملضتتح عبتت  مل يف ان  تتون صتتر   لقتت  بتت   (4)الق ميتت " الوثنيتت   األداين
 توتو  يف ملافتر قخت  للوثنيت   كت ن  فقت   الوثنيت    جهمل ه    عر   ي  إذا  الفهم      هي ن ي خ   فهم
 املختيهي   علتى أتثت ا لليهود ت   أن صتح إذا  نظتو  ملال   ب شر  غ   قخ   ملهو  املخيه    ال   
 أصتتتتيب   فختتتته  اليهود تتتت   أن  نبتتتت  أن علينتتتت  فتتتتإن املختتتتيهي   للنظتتتترمل جتتتتوهراي أس ستتتت  ملك  تتتت 

 أن غتت   املنفتتى يف اليهتتود كتت ن  عنتت    لنفوذمهتت  مل ضتتع   ملاببتت  فتت    يف الوثنيتت   ابل تتكث ا 
 

 (. 182  /1ترا    س  )ات  خ الفلخف  الغربي   بر ( 1)
 (. 85  /21)   مل  د و ا   قص  احلض  مل نظر: ( 2)
 .(20مل ف ق   ترمج : س مل عز   الز   ) :        ان  ونأ  األصو  الوثني  للمخيهي : ع  (  ق   3)
 (.20      ان  ون مل ف ق   ترمج : س مل عز   الز   ) : أ   ( األصو  الوثني  للمخيهي 4)



 اليوان يت   للوثنيت   كت ن  لق  .- وضوعن  جوهر ملهو- املخيهي   أص    ب شرا     ص    أتث ا  هن ك
 د تتت  أتلتتت  هكتتتها  الشتتتر  عمتتتو  يف للوثنيتتت   كتتت ن  ملكتتتهل  املختتتيهي   علتتتى هيمنتتت   ملالف  ستتتي  
 .(1)ج   مل" جرا  يف ع يق  مخرا  ص    كم   ملك ن ملهن ك  هن     أش  ت  مللم  ج    

 العقتتتت  أن ذلتتتت   هتتتت  تبن   بتتتت  الوثنيتتتت   علتتتتى تقتتتتض  ي املختتتتيهي   "إن: د و ا تتتت  مل  مل قتتتتو 
 أكتت   ثلهتت  ملعلتتى  (2)ملطقوستته " الكنيختت   الهتتو  صتتو مل يف احليتت مل إى عتت د امل هضتتر اليتتوانين
 .(3)أ ض   س  برترا  

 ضت  الثتو مل ق  ت  املعرفيت   احلقت ئ   عت   ملاالحنترا   الوغيت ن  هتها  ملق مل ت    طبيعيت    فعت   ملكردمل
 البشتتر    للعقتتو  ملاالضتتوه د ملالوغيتت ن الظلتتم قيتتود  تت  لل هتتر   مل ج لتت  التت    ملضتت  الكنيختت  
  القت مي  ت  ابلت نل   األصتوا  ف  تفعت  .الكنيخت   متليت   ت  علتىملقصتره     عت  فهم  ملا  ك  
 عت  مل ثتو     ك   يف كون  شك   ملب مملا تراث    هو    ملك          هو      ك   ع   القويع    ملقر ملا

 الكهنتتتتو  أمل التتتت    قضتتتت اي  تتتت  ملقضتتتتي    ختتتتكل   كتتتت    تتتتو  الر بتتتت    ثتتتت ملن ملبتتتت مملا الكنيختتتت  
 .النصراين

 ملال بتتت   فيختتت  فيهتتت    علتتتم ال لتتت  ق     بيتتت ا  يف    ئتتت  ك ل  أصتتتبح بتتتهل   نتتت دج  تتت  مللكتتت 
 يف  مشتس  ملال  اجلنتو     ت   الشتم    لت    بتن  قوتي    جنتم  ملال  الور ت    لت   حتوضت    إ شت د     لو   
 التت    أصتتو  يف ال شتتكي  علتتى شتت   إى شتت   تت  فهتتو الغتتر    تت  الشتتر  ليعتتر   ي تتت 
 ا  صتر    الظ   هها ملس  يف ك ن  مللك   ميخ  ملأع     ج ل  يف ال شكي  ملعلى    صبح
 األ تر    املعرفيت    املصت د   على  النصراين  الرج   ملأطلع  ملهبر    ز    ك   ملكش   احلق    للمعرف  
 علتتتتى متتتتترد  أعلتتتت   يتتتتث  (كوبر يكتتتتو ) األمل بيتتتت   النهضتتتت   عصتتتتر يف أملل تتتت  أبتتتترز  تتتت  فكتتتت ن
  استت ب ال   لتتهل  صتو مل ملأجلتتى فيهت   النظتتر ملإعتت دمل  راجع هت  ملضتترمل مل الكنختي   املعرفيتت   املصت د 
  يتتث الشتتمس   ركز تت   تتتر  التتي كوبر يكتتو   بنظر تت   األ   مبركز تت   الق ئلتت   بوليمتتو   ظر تت  
  يف أبرزهتتت  مللكنتتت  الكنختتتي   اخل  تتت   املصتتت د  ال  ال مر بيتتت   العلميتتت   ابألدملا  ذلتتت  إى  توصتتت  

 
 (.20      ان  ون مل ف ق   ترمج : س مل عز   الز   ) : أ   ( األصو  الوثني  للمخيهي 1)
 (. 77 /12قص  احلض  مل )( 2)
 (. 418 /1خف  الغربي  ) نظر: ات  خ الفل( 3)



 النظتر إبعت دمل ملط لت   حبثهت    إى  حت     علمي     ظر     أهن   على   وت   عن   إال   ظهر   ي  ل   ك   
 .(1)ج       ملد اس ه  القضي    هه  يف

 الكوبر يكيت    الثتو مل  ملأ ت ثوا   الترأج  هتها  ملانصترملا   ذلت   حبتث  يف  املفكترملن  ت ت بع  ملابلفع 
  أهتتت  التتي اآل ا   تت  ملغ هتت  النظر تت   ل لتت  اع ن قتت  أعلتت  التتهج برمل تتو( )جيو دا تتو أبتترزهم مل تت 

 د ! قوتترمل  نتت  تتترا  أن دملن بق لتت  مل كمتت   ال ف تتي  حمتت كم ملأدا  تت   ملمتتترد ا هرطقتت   الكنيختت  
  تىت  عت  اجللخت   ملط لت   طو لت     ق شت    مل توق    ر   فمت     هلت   تبنيت   أعل   الهج  مل)ج ليليو(

 .(2)الكنخي   املعرفي   املص د  متلي  مل  املن لف   كوبر يكو   بنظر    القو  ع   تراجع
 غتت  األ تتر  املصتت د  فكصتتبه  الغتتريب  العقتت  يف األ تتر  امليتتزان   كفتت     جهتت  ملبتتهل 

 ابلكنيختت   ملالفقتتر ملاجلهتت  ال نلتت   تت  فيتت  كتت  وا   تت  كتت   النتت   مل بتت     شتت هم   العقتت   صتت  
 متليتت  مبتت  بت  هبتت   تثت  ال فكصتتبه   ت    بشتتك  املعرفيت   مل نظو  هتت   عت   بشتتك  ملأ ظم هت 
 املختيهي   علتى األصتح علتى أمل الت    علتى العلتم أتث  "إن: د و ا   مل    قو   العقو    عليه 
 األ تت  متتتنح العتت ي عتت   فتت هيم حتبيتته أمل تكتتو   يف   تت  ملال سيمضتتون كتت  وا  النتت   إن مميتت  
   ملثتت   تت   نتت   ال التتهج مل تت  ...األجتت  القصتت مل املعهبتت   للنفتتو  ملالكرا تت   ملاملغتتز  ملالعتتزا  
 مل ت   مل ك   ت ؟  مل نمزاتت    قع ت   يف   و   بع    و     نمو  علم  النهو  هها  على    ه ا   الهج  لل   
  (3)التت   ؟" ذلتت  علتى قتت ئم أ  قت  ان تتو  علتى ق ئمتت   حلضت  مل   ملثتت   ت   نتت   ال التهج
 أن فكتت ن  العلمتت  االستت يق   هتتها ملواجهتت   صتت       وقفتت   ملقفتت  الكنيختت   أن بلتت   الوتتن ملزاد

 ملالعلم. العق  جنم صعود  ع    ص   الشعو  ثق   بهل    خر 
  التهج  املتر    ت   جتز ا  املشكل        جز ا  الكنيخ    ك     ق ":  إد  س  شيخ  جعفر   قو 

 أ ب تت  التتي األ   الكنتت ئس ك  تت   لقتت  العتت     تت  جتتز ا ال ابهلل   عرفتت   كتت    صتتي  كتت ن
 .(4)اإلحل د"

 
 مل   بع ه (. 58 /3ترا    س  ) نظر: ات  خ الفلخف  الغربي   بر ( 1)
 مل   بع ه (. 66 /3ترا    س  ) نظر: ات  خ الفلخف  الغربي   بر ( 2)
 (.263 /27) و ا    ( قص  احلض  مل  مل  د3)
 (. 25 : )  ل ( الفيزاي  ململجود اخل4)



  قو     اليو   خمع صران  ىت  ع م     املعرفي   املص د  أج على الصرا     ذل   بع   ملس د
 ال متتتتر ي العلتتتتم إليتتتت     وصتتتت    تتتت  علتتتتى البشتتتتر    العقتتتتو   متتتتر إى تتتتت عو التتتتي العلمو تتتت   بقتتتتو 

 ملصت د   دو ملجت  ال  ك ت كمل   ملعقت    مل ت    ت مل    ت   األ تر   املعرفيت    املصت د   مجيتع  ملحمو  مل خ  
 .(1)ال مر ي العلم سو   هب   وث 

 ابدئ استت عم   ان ولتت    صتتوله ن": بقولتت  العلمو تت   الال تت   وستتوع   صتت    لنتت  مل تت ز
  :لل   األ ر
  الواقعيتتت   املشتتت ك  كتتت   حيتتت   مل   هتتت  كمتتت   األشتتتي     عتتتر    العلتتتم أن فكتتترمل علتتتى إ تتت  -أ

 املشرملع . البشر    العق    ج   ك     إلشب   مل كف 
 احليت مل   يت د    كت     تشتم   أن  العلميت    ملاملنت هج  العق   على  أن  فكرمل  على  لل      إمل  - 

 .(2)"اس ثن    ب  ملاأل  قي   العقلي  
 أغلقت  الكنيخت   أن فكمت    مت  ت   الكنيخت   فعل ت    ت   فعلت   العلمو ت    أن  هنت   امل  ظ  مل  
 أن العلمو تت   تر تت  فكتتهل   طر قهتت  غتت  ال فكتت  ملطتتر  العمتت  ستتب  كتت     البشتتر    العقتتو  علتتى
 املمكنت    ملاملعرفت    العلتم  أبن  اع قت د  احلقيق    يف  ف لعلمو      طر قه   إال  العلم  طر   فكغلق   تفع  
 بعلتم فلتيس ذل   مل ا       ملك   ال مر ي   العلم  إلي     وص   أن   خ ويع  مل     ال مر ي  العلم  ه 
 أص .  عرف   ملال

 القتتو  هتتها أبن البشتتر عقتتو  علتتى ال ضتتيي  هتتها لتترد   عنتت   كبتت   إى الع قتت  املتتر  حي تت   ملال
  م ت   ف لعلمو ت    فخته   العلمو ت   علتى  بنت    علم     غ   قو   فهو  ال مر ي   العلم  على   بي  غ 
 بنفخه .  فخه  تنقض  فكرمل فه  علمو    غ 

 غتت  إى   متت ملز ملال  احملختتو  املتت دج العتت ي هتتو ال متتر ي العلتتم جمتت   أن عتت  فضتت    هتتها
  شتت  ذلتت  ملإى ابخلتت    تت  ك ملالتتهج ابلعقتت   تت  ك التتهج الفختتيح العتت ي جمتت ال   تت  ذلتت 
 …اجت    انقصت   صتو مل  توي  ت  الواقتع عت  العلتم  ه  ق     الي  الصو مل":  بقول   شرملدجنر  إ مل  
 ملاللتتهمل  األي ملاحللتتو  املتتر   ملاألز    األمحتتر عتت  شتتف   ببنتت     تت كلم ال الوبيعتت ( العلتتم :)أج إ تت 

 
 (.460 /2سلو ن العم ج ) نظر: ظ هرمل  ق  ال      ( 1)
 (. 1256 /2 وسوع  الال   )( 2)



 أب ت   أ يت ان    العلتم    ظت هر  ملاخللود   هللا  ملالخيئ   احلخ   ملالقبيح   اجلمي   ع    شي      عر   ال  إ  
 د جت   إى  للغ  ت   ستنيف   إج ابتت  تكتون   ت    غ لبت    مللكت   اجملت ال    هته   يف  أست ل    علتى  جيي 
 .(1)اجل " حمم  على أ هه  إى مني  ال أ ن 

 الوجتتود فلختتف   ملهتتو الفلختتف   أقختت    تت   هتتم   لقختتم إط  تت    ستتو  ليختت  الفكتترمل ملهتته 
 الوجتتود  تت  الوجتتود فلختتف   ملإعتت ا  بختت مولوجي ()اإل العلتتو  فلختتف   يف مل صتتر  )األ وولوجيتت (

 .(2)العلو  فلخف    ملل    ن  الهج األص  هو أ    ع مت    
 اك شتتتتت   علتتتتتى القتتتتت ئم  تتتتتنهمهم  هتتتتت  ون العقليتتتتت   الضتتتتترمل ا  إب كتتتتت  هم هتتتتتؤال  إن بتتتتت 
 أبن قتوهلم علتى  بنت     ولق    العقلي    الضرمل مل   نكرملن  "ال مر بين  إن  حبيث   راده ط   ملا  األسب  
 هتتتو العقتتت  أن الل ز تتتوا العقليتتت   ابلضتتترمل مل ستتتلموا لتتتو إذ  للمعرفتتت   الو يتتت  املصتتت   هتتت  احلتتتوا 
 .(3)املعرف "  ص   يف احلخ   ههبهم  ع   ن قض  ملهها  الضرمل مل  تل   ص  

 : اخل متة
 اإلستت  ي   املعرفيتت   املنظو تت    تت  أ فتتع ملال أتقتت  ملال أ تتن ملال أجنتتع  عرفيتت    نظو تت    توجتت   ال
 هتو التهج اإلهلت   ابلتو    ا  صت مل   ملجم التت    مل نزل ت    ك   ت    عتريف   صت    لكت   جعل   الي
  فتس يف مللكنت  بغت    إليه   وص     ال الي جم الت   ملل    اإلس     ال     يف  املص د   تل   أمل 

  ملاإلعت ا   ابملو   عليه   حيكم  ملال    لغيه   ملال   األ ر   املعرفي    املص د    ع    ع     ال  الوق 
 تتوام  ع قت     هت  ملاحلتس  العقت   مبصت    ع ق هت   بت   ملاال  ق     ال همي   مبب أ   عه     ع     ملال

 الختتم ملا  يف ملال فكتر النظتتر إى املختلمن دعت  التتهج هتو فت لو   فتت   ملات   ملتك  ت  ملا ختم  
 التت    مجتت   جوا تت   تت  ج  تت  ملهتتها مل كنوانتتت   أستترا   الك شتت   ملالعقتت  ابحلتتس   ملاأل  
 . ملكم ل اإلس   
 ذملج علتتتتى   متتتترا ملاملنظو تتتت   ملاألداين الفلختتتتف    تتتت  غتتتت    تتتتع البشتتتتر    ع  تتتت  بينمتتتت 
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 https://youtu.be/cP2TMrCtekg 
 .املرجع الخ ب   فخ ( 2)
 (. 450املعرف  يف اإلس    عب  هللا القرين ) :  ( 3)



 احل مر.
 أمجعن. ملصهب  آل  ملعلى  حمم    بي  ن  على ملسلم  هللا ملصل ى


