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 :مقدمة
 مالتقود   هواا ولكو  ،هائلوة ومعلوماتيوة ماديوة صواايية وثوور   ورقيًّا  رًاتطو    اليوم  البشرية  تشهد
 متقوود   يصوواهب  مل وصووهت  جسوود  وتقوووم اإلنسووا  رفاهيووة يف كبوور  بشووك  أسووه  الووا  املوواد 
 فطور الوي هللا  فطور  إفسواد إىل هثيثًوا السوع  احلاصو  بو  ،وفؤاد  اإلنسا  قلب ميقو    مبا  ويااية

 يبوواد  فطوور سووبهان  "فوواهلل ؛هلل ويبادتوو  وصووئائ  وصووهت  القلووب صوو   موو  ايليهوو اإلنسووا 
 لو  ايابودً  لو  احمبًّ  ابهلل ايارفً  القلب كا   فساد ب  الئطر  تركت فإذا وهد ؛  ويبادت   حمبت   يلى
 مووور  أ  فكموووا ،ابلشوووهوا   وإموووا ابلشوووبها   إموووا (1)مرضووو " مووو  فطرتووو  تئسووود لكووو  ،وهووود 
 حيصو  فساد نوع" القلب مر  فكالك  ،لقوا  وإضعاف وإدراك   الطبيعية  حلركت   فساد  البد 
 يورا  أو احلو  يور  ال هوى ل  تعر  الي ابلشبها   ر تصو   يئسدف وإرادت ؛ ر تصو   ب  يئسد  ل 

 .(2)الضار" الباط  وحيب الاافع احل    يبغض حبيث إرادت  تئسدو  ،يلي  هو ما خ ف يلى
 ماوو  يتوو ذ  ال قوود ممووا ويتوو ذ  يتوو مل ،الصووهي  موو  أضووع  املووريض أ  يعلوو  إنسووا  وكوو 
 لضوعئ  يليهوا يقوو  ال ألنو  طعوام؛ أو يمو   أو  هورار   أو  بورود   م   السو     الصهي   اإلنسا 
 بضووودها يوووور  وإذا قوووو  أسوووباب   يقوووو   موووا معووو  وجووود إذا اجلسووود مووور  أ  وكموووا ،ابملووور 
 ازداد شوهو  أو شوبهة يليو  ورد   فوإذا وغور ، وجه  شك    م   القلب  مر   فكالك   ،ضع 
 بعود واستصو  الشوئا  لو  هصو  وسواة وقورن  وهكمة  مبويظة  جوهبت  وإ   ،مرض   يلى  مرًضا
 املوووريض القلوووب خبووو ف ،إليهوووا يلتئوووت مل املووورأ  لووو  تعرضوووت لوووو الصوووهي  القلوووب "فوووإ  ؛لوووةي

 خضع  فإذا وضعئ ، املر  قو  حبسب ذلك  م  ل   يعر   ما  إىل  ميي   لضعئ   فإن   ابلشهو ؛
 مر . قلب  يف الا  طمع ابلقول

 موو  فئيوو  والشررتتا   الشرربت   أمررنا  قلبرر  ف  ومرر  الصرردو  ف  ملرر  شررء   والقررن  
 حبيوث واإلدراك والتصوور للعل  املئسد  الشبهة أمرا  فيزي  ،الباط  م  احل  يزي  ما  البياا  
 والرتهيووووب ابلرتغيووووب احلسوووواة واملويظووووة احلكمووووة موووو  وفيوووو  يليوووو ، هوووو  مووووا يلووووى األشوووويا  يوووور 

 يمووا ويرغووب يائعوو  فيمووا القلووب فرغووب القلووب؛ صوو   يوجووب مووا يوو   فيهووا الووي والقصوو 
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 للرشاد. مبغًضا للغ  مريًدا كا   أ  بعد للغ  مبغًضا للرشاد حمبًّا القلب فيبقى ،يضر 
 ،إرادتووو  فتصووول  القلوووب يصووول  هوووى الئاسووود  لووودرادا   املوجبوووة لألمووورا  مزيووو  فوووالقرن 

 مووو  القلوووب ويغتوووا  الطبيعووو ، احلوووال إىل البووود  يعوووود كموووا  يليهوووا فطووور الوووي فطرتووو  إىل ويعوووود
 منوا  مثو  القلوب زكوا  فوإ  مو ؛ويقو   ياميو  مبا البد  يغتا  كما  ويؤيد  يزكي  مبا والقرن   اإلميا 
 .(1)البد "
 هقيقتهوا يف ونبهوث يليها، اإلنسا  هللا فطر الي السوية للئطر  ساعر  الورقة ها   ويف
 فطرت . تانتكس  مم  إليها والرجوع فطرت  سلمت مم  هبا التشبث وضرور  قوهتا ون ز ومساهتا

 متتيد:
 استشووعار أجهووز  جسوود  فئوو  يعووي ، هبووا الووي اجلسوودية أجهزتوو  ومعوو  اإلنسووا  خلوو  لقوود
 لوو  حتئوو و  ،والبقووا  الامووو يلووى وتعياوو  يليوو  حتوواف  منووو وأجهووز  تاشووي  وأجهووز  محايووة وأجهووز 
  ومسوتعد   بقائو  يلوى تعمو  أجهوز ً  فيو  أودع  خلقو الوا  اخلوال   أ   يودرك  ياق   ك ف  صهت ،
 ،الصوهيهة املطعوموا   ألنوواع مسوتعد  -املثوال سبي  يلى- الطعام ف جهز  منو ، يلى  للعم 
 مو  نووع كو   موع فتصور  تو  ضوعئ ،وي   اجلسود يئسود موا وبوني وياميو  اجلسد ميقو    ما  بني  وتئرق
 كو  ذ   أَتْوقوَ َ  }الوذاي  هللا صواع مو  بو  ،اإلنسوا  صواع مو  ذلوك   ولوي   ،معو   يتااسوب  مبوا  الطعام
 .،[88 ]الام : َشْ ٍ {
 صوهت  يلوى حيواف  موا فيو  أ ودع القلوب فكوالك  يلي  حياف   ما  في   أ ودع  اجلسدَ   أ   وكما
 خالصوووةً  نقيوووةً  فطووور ً  فيوو  وأودع اإلنسوووا  خلووو  سوووبهان  فوواهلل، والعلووو  واآلفوووا   األمووورا  ويقيوو 
 مووا ولووال ،ومعرفتهوا احلقوائ  إلدراك مسوتعد " وجعلهوا أجلهوا، مو  خلو  الوي الغايوة إىل ترشود 
 والئهو  والكو م واخلطواب  واالسوتدالل الاظور ميكو  مل احلقوائ  ملعرفوة االستعداد م   القلوب   يف

 ملووا ذاك ولوووال والشووراب  ابلطعووام ل غتوواا  مسووتعد  األبوودا  جعوو  سووبهان  أنوو  وكمووا ،واإلفهووام
 القلووب  فئو  واملاوايف امل ئو  الغواا  بوني تئورق  قو   األبدا   يف  أ   وكما  ،وتربيتها  تغايتها  أمك 
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  .(1)"ذلك  م  أيظ  والباط  احل  بني تئرق قو 
 البالغوووة األمهيوووة ذا الئكووور  اجلهووواز هووواا يرفوووت أ  بعووود -القوووار  أخووو - أنوووك  شوووك  وال
 الئطر ؟ ما :تتسا ل

 الءطنة؟  حقيقة
 الرردي  لقبررت  يررئج املتت   والطبرر  ةلرر  بج الج  مرر  نررت   علرر  يتلررد اإلنس   أ   ابلئطور :  املقصود

 السوتقبال ومهيو   معود  اإلنسوا  يليهوا يولود الوي واهليئوة  فاخللقوة  .(2)اإلسرر    ديرر   وهت  احلقئ 
 ومووووزود  املخلوقووووا   بووووني للتمييووووز مهيوووو   كووووالك   وهوووو  الوووووه ؛ وأخبووووار السووووماوية الرسوووواال  
 ،(3)بوو  ويوؤم  شورائع ، ويعوورف ،ومعبوود  خالقو  يلووى بو  يسوتدل   ممووا الضورورية األوليوة ابملبواد 
 .(4)أيضا اللغة مع  متواف  املعىن وهاا
 ،ابلئعو  قوةمتهق   أهنوا ال ،والدتو  ماوا اإلنسوا  نئو  يف  ابلقو   موجود   أهنا  هباا  املقصودو 
 وهبو  مبوا الصوهي  العل  إىل يرشد  ما نئس  يف ولك  ،شيًئا يعلمو  ال البشر خل تعاىل   فاهلل
 حبيوث ومعرفتو  ر تصوو   مبجورد حلو   اب التسولي  يلوى مئطور فاإلنسا  والئؤاد،  والبصر  السمع  م 
 تقتضووويها العقليووة الغريوووز  أل  ؛ذلووك  مبجوورد مبوجبووو  العموو  يلووى ومئطوووور ،برهووا  إىل حيتووا  ال

 .(5)ابلضرور 
 :أ  { ي رْ األَ وَ  ا ي اوَ مَ السووذ  راطي فووَ } وماوو  ،املبتوودأ  اخللقووة :الئطوور  أصوو " :شووامة أبووو قووال
 يلوى :أ  (6)«الءطررنة علرر  يتلررد متلررتد كرر ئ » :وسول  يليو  هللا صلى وقول   ،ه ذ خلقَ   املبتد 

 
 (.1112/ 3( الصواي  املرسلة )1)
للعلما ، وما ذكرت  هو  2) أقوال  الئطر   تعري   نية  ماهب يام  ( يف  تئسر  الت وي  يف  أه   السل  ويامة  ة 

فت  البار  ،  (303/  3در  تعار  العق  والاق  )  ،(208/  16شر  الاوو  يلى مسل  )ياظر:    .الروم
 . (248/ 3الب  هجر )

 (. 336/ 4( ياظر: احملرر الوجيز الب  يطية )3)
مقايي  اللغة  (،  326-325/  13)  (، ات  العروس56-55/  5): لسا  العرب  ( يففطر)ماد     ( ياظر4)

 . (510/ 4الب  فارس )
 (. 203( ياظر: املعرفة يف اإلس م لعبد هللا القرين )ص: 5)
 (.6926ومسل  ) ،(1359( أخرج  البخار  )6)
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 إليرر  يرر يؤدئ  ومرر  والدترر  وقرر  مرر  كنج ترر   لررت أحررد كرر     أ  :واملعررى يليوو ... خلقوو  هللا ابتوودأ موا
 العلموا  مو  أ  جنود املثابوة هبوا  األمر كا   وملا .(1)"التتحيد وهت احلق الدي   إىل  ألداه  نظنه
 هجووور ابووو  قوووال غرابوووة، وال إليووو  سوووتقود  السووووية الئطووور  أل  ؛اإلسووو م ديووو  أبنووو  افسوووره مووو 
 هو( 463) ال  يبد اب  ي  نق  مث ،(2)اإلس م" ابلئطر  املراد أ    األقوال "وأشهر  (:هو852)

 تعواىل: بقولو  املوراد أ  يلوى ابلت ويو  العل  أه  وأمجع ،السل  يامة  ياد  املعروف  "وهو  قول :
َها{ الاذاسَ   َفطَرَ  الذيي  اّللذي   }فيْطَر َ   .(3)اإلس م": [30 ]الروم: َيَليوْ

 وقائوو  اإلسو م، وإىل احلو    إىل انقيواد غور مو  السو مة جمورد أبهنوا الئطور  فسور مو  وهاواك
 الئطووور  تكوووو  أ  غووور مووو  واإلنكوووار، املعرفوووة مووو  نيالي خوووَ  قووووالي خ   "أهنووو  بووو  أراد إ  القوووول هووواا

 ولوي  الكئور، وكتابوة اإلميوا  كتابوة  يقبو  الا  و كالل    القلب يكو  ب  ماهما،  واهًدا  تقتض 
 بوني الئطور  إىل ابلاسوبة فورق ال هيائواٍ  ألنو  ؛فاسد  قول  فهاا  ...لآلخر  ما   أقب   ألهدمها  هو

 .(4)"األسباب  حبسب ذلك  وإمنا واإلس م، والتاصر والتهويد واإلنكار، املعرفة

 الءطنة:  مس  
 :(5) ماها مسا   بعد  يليها الااس هللا  فطر الي البشرية الئطر    س تتذ 

 يف كوووام   جهووواز فوووالئطر  خ  جررر : مررر  شررر   إىل حتتررر   ال الرررنء  ف  ك منرررةأهنررر    .1
 بووني بوو  ومييووز ،احليووا  طريوو  يف بوو  ويستضوو   ،احلوو  إىل بوو  يهتوود  البشوورية الووائ 

 احلوو  جنوود هاووا وموو  ،احلوو ذ  متثوو  ال الووي الزائئووة واللوهووا   احلقووة اإلرشووادية اللوهووا  
كَ  }فَو َقي ْ  اجلهواز: هواا هود  م زموة  إىل  يوديو  تعاىل ا ليلود يي ي  َوْجهوَ  اّللذي  فيطْوَر َ  َهاييئوً
َها  الاذاسَ   َفطَرَ   الذيي  َْل ي   تَوْبديي َ   اَل   َيَليوْ ي ي  { الود يي    َذلويكَ  اّللذي  خلي  أمور فهواا ،[30 ]الوروم: اْلقوَ

 
 (. 339/ 10فت  البار  الب  هجر )ياظر: ( 1)
 (. 248/ 3( فت  البار  )2)
 (. 72/ 18واألسانيد )( التمهيد ملا يف املوط  م  املعاين 3)
 (.444/ 8( در  تعار  العق  والاق  )4)
وقد أفد  ماها يف    .(491/  1الرهي  )  ( ياظر: قوايد وضواب  ماهجية للردود العقدية، أمحد قوشي يبد5)

 ها  الورقة.
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 معرفتووو  مووو  يليهوووا فطووورا الوووي الئطووور  هوووا  بلوووزوم وتعووواىل سوووبهان  املووووىل مووو  صوووري 
 .(1)والرتغيب احلث   بصيغة وتوهيد 

 الوووائ  يف كاماوووة  أهنوووا مااسووولذ  دام فمووا عليتررر : بوالترررد ئ  تعلمتررر  إىل ح جرررة الأنررر   .2
 الاظور إىل هاجوة وال ذلوك، مبجورد مبوجبهوا ويعم  ،تصورها مبجرد  يدركها  فاإلنسا 

 كواف  رهاوتصوو   إدراكهوا جمورد إ   ب   هبا،  قيصد    هى  وبراهياها  وهججها  أدلتها  يف
ا العبود "نئو  تلوزم فهو  تصوو رها، مبجور د هبا يسل   إنسا  ك     ب  هبا،  لليقني  ال لزوموً
 بديهيوووة   فطريوووة   فهووو  ،تعووواىل هللا معرفوووة ذلوووك  ومووو  ،(2)نئسووو " يووو  دفعووو  معووو  ميكووو 
 .(3)واستدالل نظرو  تعل  إىل حتتا  ال ضرورية  

 وال ،(4)تسووليمية قضوواا الئطريووة القضوواا أل  عليترر   يسررتد ئ  وال هبرر  يسررتد أنرر   .3
 ومقتضوى العقليوة، اإلنسا  غريز  مقتضى ألهنا نقيضها؛ تصو ر أو  فيها  الشك    ميك 
 االسوتدالل أسواس وألهنوا مقاومتهوا، مو   يوتمك    وال  ،يليها  خل   الي  وفطرت   خلقت 
 .(5)العق   إبمجاع والعلوم املعارف تو ْبىن يليها الي

 قضوواا الئطريووة فالقضوواا :فيرر  األصرر  وهرر  البشررنية ف  غ لبررة ع مررة أحك مترر أ   .4
 كووووي   ،فيهوووا نوووزاع  فووو ،مووواه  الاوووادر إال ياموووة الاووواس هبوووا  يسووول ي  ،ضووورورية   مةمسووولذ 

 كوو ذ   أب  اإلنسووا  ويلوو  وهكوواا، يقوورأ مووا وبقرا توو  وبتئكوور  وبااتوو  بائسوو  اإلنسووا 
 يوو  البهووث يوو  يائووك   ال مووثً   ب ري وضوو    أوذي  إذا إنسووا  كوو   ف سووبب، لوو  هوواد  
 األذ  ذلووك  إ  يقووال: أ   يقلوو   يقبوو  وال األذ ، ماوو  الووا  السووبب ويوو  الئايوو 
ا هصووو  وإمنوووا فايووو  لووو  ولوووي  سوووبب لووو  لوووي   تيميوووة ابووو  ضووورب  وقووود .هكووواا يبثوووً
 ياوود األكوو َ  الئطوور    تقووتض مل "لووو فقووال: ه يوضوو ي  مووثً   العووام   احلكوو  هلوواا (هووو728)

 مئطوووور والطئوو  مائصووو ... بسووبب إال األكووو  يوجوود مل -يليووو  القوودر  موووع- اجلوووع

 
 (.269/ 6( ياظر: تئسر البغو  )1)
 (.106/ 6( در  تعار  العق  والاق  )2)
 (.570/ 4تلبي  اجلهمية ) ( ياظر: بيا  3)
 (.903/ 3(، در  التعار  )109/ 5( ياظر: الئص  يف املل  الب  هزم )4)
 (. 106/ 6( ياظر: در  تعار  العق  والاق  )5)
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 حمالووة، ال يرتضووع أ  لووزم الثوود  موو   متكووذ  فووإذا بائسوو ، اللوون شووربَ  خيتووار أ  يلووى
 هووو فكووالك  يرتضووع، أ  يلووى مولووود وهووو معووار ، يوجوود مل إذا ضوورور    فارتضوواي 
 وم  .(1)معار " يوجد مل إذا حمالة ال ل   ضرورية  واملعرفة  هللا،  يعرف  أ   يلى  مولود
 ميد  ما يامة ذلك  إ  هى والكرم، ابلشجاية "يتمادهو  الااس  مجيع  أ   جند  هاا
 يليهووا يتئوو  الووي والقضوواا واجلوون، ابلبخوو  و يتوواام   وكووالك  شووعره ، يف الشووعرا  بوو 
ا، إال تكووووو  ال ندم باوووو  الكوووواب  وذم والعوووودل، الصووودق موووود  يلوووى كاتئوووواقه   هقوووًّ

 الاواس يتئواو   هاوا ومو  ،حيجبهوا  موا  هلوا  يعور   قد  القضاا  ها   ولك   ،(2)والظل "
 هبا. العم  ويف إدراكها يف

 موو  بعكوو  ،هلووا وتوواي  القلوووب  هلووا توورات  ةالئطريوو   فوواألمور :للتجرردا  منحيررةأهنرر   .5
 يف مستشواعة أموورًا واخلرافا   ركالش    إىل  الديو   كانت  ولاا  ؛الئطر   يضاد    مبا  يااد 
 ويلوووى للئطووور ، مااقضوووة ألهنوووا ؛التصوووور هووو    رهاوتصوووو   اإلنسوووا  أدركهوووا لوووو نئسوووها
 قوال ولواا والوجدا ؛ لألفئد  وراهة للصدور شئا   في   القرن   فإ   م  ذلك   العك 
ا }لووَوْ  تعوواىل: َاا أَنْوزَْلاووَ ْرن َ  هووَ ًعا َلرَأَيْوتووَ    َجبووَ ٍ  َيلووَى اْلقوو  د يًيا َخاشووي َيةي  مووي ْ  م َتصووَ  اّللذي{ َخشووْ
 مووووو  يوووووةاملاق ي  واإلرشوووووادا   واملوووووواي  للشوووووبها   املزيلوووووة البياوووووا   فئيووووو  ،[21 ]احلشووووور:
 .(3)الشهوا  

 مووع قووةئي متذ  اإلنسووا  جسوو  يف ةيووَ املودَ  األخوور  فوواألجهز  :ألذهرر  ا مرر  متسررقةأهنرر   .6
 الودور  وجهاز اإلخراج  اجلهاز مع متااغ  اهلضم  اجلهاز  أ   فكما  الئطر ،  جهاز
 األجهووز  مووع ومتااسوو  ئوو متذ  الئطوور    اجلهوواز فكووالك  ،األجهووز  موو  وغرهووا الدمويووة
 يف هلووا وموقظووة ،للهوو    الوصووول يف للئطوور   مسوواند فهوو  ،واحلوو    كالعقوو   األخوور 
 يف الكاماووة احلقيقووة إىل موصوولة متضووافر  وطرائوو  سووب  وكلهووا وغئلتهووا، غياهبووا هووال

ْرن َ  َيلوذ َ  (1) }الورذمْحَ    أ   ذلك   الائ ، ا َ  َخلَو َ  (2) اْلقو  ْنسوَ  اْلبَويَواَ { َيلذموَ    (3) اإْلي
 وأنوزل العق  في  خل  الا  هو الئطر  في  وأودع اإلنسا   خل   فم   ،[4-1  ]الرمح :

 
 (.448/ 8( در  تعار  العق  والاق  )1)
 (.263/ 2( االستقامة )2)
 (.93/  10( ياظر: جمموع الئتاو  )3)
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 وجهووك  د"فسوود ي  بقولوو : الئطوور  نيووة ريئسوو   وهووو كثوور  ابوو  يليوو  دأكوو  مووا  وهووو ،الشوورع
 هللا هووداك الووا  إبووراهي ، ةملو   احلايئيووة موو  لووك  هللا شوري  الووا  الوودي  يلووى واسوتمر  

 هللا فطوور الووي السووليمة فطرتووك  الزم ذلووك  مووع وأنووت الكمووال، غايووة لووك  لهوواوكم   هلووا
 .(1)غر " إل  ال وأن  وتوهيد ، معرفت  يلى خلق  فطر تعاىل فإن  يليها؛  اخلل 

 سوهولتها الئطور  مسوا   أهو    فم  :املستتاي   لك   من سبة  الءتم  يسرية  ستلةأهن    .7
 ولكو  العلو ، وجليو  األدلوة دقوائ  يف الغووص يلوى و يقووَ  ال  الاواس  فعاموة  سرها،وي  

 وال ياكرهوا أهود فو  أهود، لكو    معلوموة واضوهة وأهكامهوا ظواهر   الئطرية  القضاا
 الشووم ؛ وطلوووع الاهووار إدراك يف جيهوود أهوود فوو  أهكامهووا، موو  شوويًئا فحيوور   أهوود
 وإمنوووا ،هبوووا يقووور   مووو  موووع نقوووا  وال ،مجعوووا  البشووورية ياووود مةمسووولذ  فطريوووة قضوووية ألهنوووا
 بمسوبذ  كو   ككوو   األخور   الئطريوة  القضواا  موع  احلوال  وكوالك   ،ياكرهوا  مع  الاقا 

 الووي البدهيووة األمووور موو  وغرهووا ،االثاووني نصوو  الواهوود وكووو  سووبب، موو  لوو  بوود   ال
 معرفتها. طلب يف األذها  تكد   وال ،تصورها مبجرد البشر يدركها

 كمووا  واسووتيعاهبا حبقيقتهووا اإلهاطووة يف يعوواين ال اإلنسووا  أ  أ : املأخرر  قنيبررةأهنرر   .8
 ويعوووود ،املثوووال سوووبي  يلوووى الئلسوووئية القضووواا موووع احلوووال هوووو كموووا  غرهوووا يف يعووواين
 وهواا ،امعه ومتااسقة افيه وكاماة البشرية الائ  داخ  م  مستقا  أهنا  إىل  السبب
 احلجووور كهركوووة  احلركوووة أ  "فكموووا فطرتووو ، يووو  احنووورف مووو  إال هووو كل    الاووواس مطلوووب
 يقووووم الوووا  اإلراد  فالطلوووب -املسوووتقي  اخلووو  وهوووو- طريووو  أبقصووور مركزهوووا تطلوووب
 طويوو . ماهوورف طريو  إىل القريووب املسوتقي  الصوورا  يو  يعوودل كيو   العبوواد بقلووب 
 ف خرجتوو  الشووياطني اجتالتوو  موو  إال واالسوتقامة الصووهة يلووى يبوواد  فطوور تعواىل وهللا
 إال يقاوووع ال قووود اإلنسوووا  فطووور  فسووود   إذا ولكووو  ،(2)يليهوووا" فطووور الوووي فطرتووو  يووو 

 .(3)الطويلة ر الويي  ةاملعوجذ  ابلطرق
 إىل الوصوووول أجووو  مووو  الووودلي  يووو  يبهوووث فاإلنسوووا  املطلرررتب: إىل متصرررلةأهنررر   .9

 
 ( بتصرف.313/ 6( تئسر اب  كثر )1)
 (. 569/ 6( جمموع الئتاو  )2)
 (. 73/ 3( ياظر: در  تعار  العق  والاق  )3)
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 وإمنووا ،ويااصوور  ماتوو ومقد   وصووياغت  نئسوو  الوودلي  يف الئالكووة أجوو  موو  ال ،املوودلول
 الووودلي " العلموووا : قوووال هاوووا ومووو  ماووو ، الغايوووة فهوووو املووودلول إىل الوصوووول أجووو  مووو 

 لغوور  مسووتلزما كووا   وكلمووا ،املقصووود إىل واملوصوو  املطلوووب  إىل املرشوود هووو وال هووا 
 حبيوووث لغوور  مسووتلزما كووا   موووا كوو     أ  فاملقصووود ..يليوو . بووو  يسووتدل أ  ميكوو  فإنوو 
 .(1)"ل  وبرهاا يلي  دلي  يكو  فإن  ل ؛ ملزوما يكو 

 أهووا  هووى فيوو   وختصوو   ماتهووا  العلوو  موو  بلوو  فموو  وغ ايهترر : العلررت  منتترر  أهنرر .10
 كووا   الووي العبووارا   بتلووك  رايوواك   وهوواا الئطوور ، القضوواا بيقيايووة أيقوو  وفرويوو  جبوواور 
 أبوو ررمنيحلوا إموام قوال كموا  ،الئطور  إىل العود  ضرور  م  املتكلمني فطاهلة  دهايرد  

 اإلسوووو م أهوووو  يووووتوخلذ  ،   ضووووَ اخلي  البهوووور ضووووتخ   "لقوووود :موتوووو  ياوووود جلوووووييا املعوووواي
 البووو  فالويووو  برمحتووو  ريب يتوووداركي مل إ  واآل  ،ياووو  وينهنوووَ  فيموووا ودخلوووت ،ه ويلوووومَ 
 الئ سوئة ياود جيود مل أنو  ومقصود  .(2)"أم  يقيد  يلى أمو   ذا  اأا  وه  ،اجلويي

 هووى العلوووم أهكوو  وموو " هللا: رمحوو  تيميووة ابوو  يقووول ،والاوودم احلوور  إال واملتكلمووني
 لتكميوو  الرسوو  بعثووت وإمنوا ،بوودااهتا يلووى طوورالئي  تقريور إىل ذلووك   ردذ  بغااهتووا أهوا 
ا الاووذاسَ  َفطوَورَ  الووذيي  اّللذي  }فيطووَْر َ  ،لتغيرهووا ال الئطوور  هووَ َلووْ ي  تَوبووْديي َ  اَل  َيَليوْ  ]الووروم: اّللذي{ خلي

30]"(3). 
 والسنة: الكت ب ف  الءطنة
 وجووووب  يلوووى د مؤكووو ي  والسووواة الكتووواب  نصووووص مووو  كثووور   نصووووص يف الئطووور  ورد   لقووود
 ذلك: وم  فيها، وما مبوجبها التمسك 
كَ  }فوووَ َقي ْ  تعووواىل: قوووول هللا .1 ا ليلووود يي ي  َوْجهوووَ َر َ  َهاييئوووً رَ  الوووذيي  اّللذي  فيطوووْ اسَ  َفطوووَ ا الاوووذ هوووَ  اَل  َيَليوْ

ديي َ  َلووْ ي  تَوبووْ ي ي  { الوود يي    َذلوويكَ  اّللذي  خلي  يلووى واسووتمرذ  وجهووك  د"فسوود ي  أ : [30 ]الووروم: اْلقووَ
 لوك  لهواوكم   هلوا هللا هوداك الوا  إبوراهي ، ملوة احلايئيوة مو  لك  هللا شري  الا   الدي 

 
 (. 209/ 9( جمموع الئتاو  )1)
 . (73/ 4( جمموع الئتاو  )2)
 (.105/ 31( جمموع الئتاو  )3)
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 فإنو  يليهوا؛ اخللو  هللا فطور الوي  السوليمة  فطرتوك   الزم  ذلوك   موع  وأنوت  الكمال،  غاية
 موو  صووري  أموور فهوواا .(1)غوور " إلوو  ال وأنوو  وتوهيوود ، معرفتوو  يلووى خلقوو  فطوور تعوواىل
 بصويغة وتوهيود  معرفتو  مو  يليهوا  فطورا  الوي  الئطور   ها   بلزوم  وتعاىل  سبهان   املوىل
 .(2)والرتغيب احلث  

اَ  }َوإيذْ  :تعوووواىل قولوووو  .2 كَ  َأخووووَ يي  مووووي ْ  َربوووو  وريهي ْ  مووووي ْ  نَدمَ  بووووَ تَوه  ْ  ظ هوووو  َهَده  ْ  ذ ر ييوووووذ ى َوَأشووووْ  َيلووووَ
هي ْ  ت   أَنْوئ سوووي َرب يك  ْ  أََلسووووْ ال وا بووووي ى قووووَ هيْداَ  بَولووووَ وا َأ ْ  شووووَ ْومَ  تَوق ولووو  ةي  يوووووَ ا  إياذ  اْلقيَيامووووَ َاا يووووَ ْ  ك اووووذ  هووووَ
افيلينَي{  هيووث اآليووة هووا  يف املئسووري  اخووت ف موو  الوورغ  ويلووى ،[172 ]األيووراف: غووَ

، يوامل يف هقيقوةً  كوا َ   شوهاداإل أ و  ،واقعيوة هقيقيوة ةقصو   أهنوا يلوى  بعضه   أكد  الوار 
 ابهلل معهووا و يقوور   هيئووة يلووى خلقهوو  يوو  كاايووة  هوو  وإمنووا هقيقووة كوهنووا  بعضووه  ىونئووَ 

 أ  يلوووى ئقوووو مت   أهنووو  إال االخوووت ف هووواا مووو  الووورغ  يلوووى :أقوووول وتعووواىل، سوووبهان 
 للخل  وربوبيت  بوهدانيت  واإلقرار  وتعاىل  سبهان   ابهلل  االيرتاف  يلى  مئطور   البشرية
 .(3)فطرية حمكمة قضية فها  ل ، شريك  ال وهد  العباد  واستهقاق  وألوهيت 

 هللا رضو  هريور  أيب هوديث مو  جوا   موا  ذلوك   يف  الوارد   واآلاثر  األهاديث  أه   وم  .3
 فأبتاه الءطنة، عل  يتلد إال  متلتد م  م » قال: وسل  يلي   هللا صلى الايب أ   يا 

 فيترر  حتسررت  هرر  مجعرر  ، هبيمررة البتيمررة ج نررتج ت   كمرر   ميجس ن ،  أو  وينصنان   يتتدان 
ا الاذاسَ  َفطَرَ  الذيي  اّللذي  }فيْطَر َ  يا : هللا رض  هرير  أبو  يقول  مث  ،«؟جدع    م  هوَ  َيَليوْ
َْل ي   تَوْبديي َ   اَل  ي ي  { الود يي    َذليكَ   اّللذي   خلي  وبوني هواا بوني هاوا تعوار  وال .(4)[30 ]الوروم: اْلقوَ

 هوووا  أ  يلوووى وولووود سوووليًما، الئطووور  يلوووى ولووود "فووواملولود وتعووواىل، سوووبهان  هللا تقووودير
 صولى الاويب مثو  كموا  وكتبو ، ذلوك   تعواىل  هللا  قودر  كموا  األبوا ،  هايغر    السليمة  الئطر 
 مرر  فيترر  حتسررت  ه  مجع  ، هبيمة   البتيمة  ج نتج ت    »كم   بقول :  ذلك   وسل   يلي   هللا

 
 ( بتصرف.313/ 6( تئسر اب  كثر )1)
 (.269/ 6( ياظر: تئسر البغو  )2)
ول ستزاد  يف معىن اآلية واألقوال ياظر: إرشاد العق  السلي  إىل    .(299/  2لشوكاين ) فت  القدير ل( ياظر: 3)

 (. 300/ 3(، تئسر البغو  )290/ 3مزاا الكتاب الكرم )
 (.6926ومسل  ) ،(1359( أخرج  البخار  )4)
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 هللا بقضووووا  وذلووووك  الاوووواس، جيووووديها مث سووووليمة، دتولووووَ  البهيمووووة أ  فبووووني   ،«؟جرررردع  
 بقضوا  أيًضا وذلك  أبوا ،  يئسدي  مث سليًما، الئطر  يلى  يولد  املولود  فكالك   وقدر ،
 .(1)وقدر " هللا

 مرررر  أعلمكررررم أ  أمررررني  يب إ  أال» وسووول : يليووو  هللا صووولى الاووويب قوووول ذلوووك  ومووو  .4
 عبرر د  خلقرر  وإي حرر  ، عبرردا حنلترر   مرر    كرر   :هرر ا  يررتم   علمرري  ممرر   جتلتم،
 مرر  علرريتم مرر وحن   ديررنتم، عرر  ف جترر لتتم الشرري  ن أتررتتم وإهنررم تررم،كلئ   حنءرر  
 :"فاحلايئيوووة ،(2)«سرررلط .... بررر  أنررر   مل مررر  يب يشرررنكتا أ  هتمن  وأمررر   هلرررم، أحللررر   
 مووو  أكثوور اسووتقامة وال ،املخلوو  املسووتقي  :العوورب  كوو م  يف "واحلايوو  ،(3)اإلسوو م"
 وأ  احلايئية، يلى ه خلقَ  أن  يف صري  "وهاا هللا: رمح  تيمية  اب   قال  .(4)اإلس م"
 .(5)ذلك" بعد اجتالته  الشياطني

 والسنة: الكت ب م  فطنية قض اي
 الئطريوة القضواا مو  جممويوة اسوتابا  يستطيع الئطر  يف الوارد  الاصوص ها   أتم   وم 
 وماها: ،الائوس يف الكاماة
 دو يؤكو   الساة ف ه  ،وعب دت  إلي   واللجأ  وتتحيده  وتع ىل  سبح ن   هللا  معنفة  فطنية .1
 والاظوووور البهووووث إىل هاجووووة يف هووووو ولووووي  ،ضوووورورية   بديهيووووة   فطريووووة   تعوووواىل هللا معرفووووة أ  يلووووى

 والاظووووور البهوووووث أ  يعوووووي ال وهووووواا ،(6)وفطرتووووو  نئسووووو  يف كاماوووووة  املعرفوووووة هوووووا  بووووو  ،واألدلوووووة
 يئوووز موو  ذلووك، العكوو  يلووى بوو  ،املعرفووة وهووا  الئطوور  هووا  مووؤازر  يف لوو أثوور  ال واالسووتدالل
 وإميوااً  يقيا  يلى يقيًاا فيزداد ،األدلة يف ونظر  العق  إبيمال  السابقة العوام  ك     مع  اإلنسا 
 .إميان  يلى

 
 (.361/ 8( در  تعار  العق  والاق  )1)
 (.7386( أخرج  مسل  )2)
 (. 197/ 17مسل  )صهي  ( ياظر: شر  الاوو  يلى 3)
 (286( شئا  العلي  الب  القي  )ص: 4)
 (.363/ 8( در  تعار  العق  والاق  )5)
 (.570/ 4( ياظر: بيا  تلبي  اجلهمية ) 6)
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 ياود  تكوو  أ  بود   ال إنسوا  كو   أ  دا قعو   الوا  التقريور هواا  يعوي  ال  :الوقت  ذا    ويف
 والشووووبها   التضوووولي    موووو  يشوووووهبا مووووا الئطوووور َ  هووووا  يشوووووب  قوووود بوووو  ،هاضوووور  املعرفووووة هووووا 

 تلوك  يف حباجوة اإلنسوا  ويكوو  ا ،املودهلم   تلوك  وسو   يف  مغموور   جيعلهوا  موا  ؛والتشكيكا  
 والاظور ابلبهوث سووا  ،ماهوا يلي  أظل  ما ل  ويار الئطر  طري  ل   يض    سرا   إىل  الظلما  
 اإلنسوا  حيتوا  فقود بغرها، أو ،واإلحلا  ابلديا  أو ،األدلة أنواع م   نوع  يف  والتئكر  والت م 
 مل أنوو  وتعواىل سووبهان  املووىل هكمووة ومو  .(1)الوائ  يف الكووام  الئطور  املعووىن هواا إيقوا  إىل

 تضو   يود  أنووارًا جعو  بو  ،الطريو  هواا يليو  أظلو  م   ك هلَ فيَ   الئطر   يف  يلي   الداللة  حيصر
 ؛ ويوووي  وأنبيووا  ورسوو  ونا   ومشوواهد  وفطووور  ونظوور يقوو  موو  ؛للبشووور سووبهان  معرفتوو  طريوو 

 يف أخطوو  موو  يدييوو  مووا خبوو ف ،(2)متاويووة كثوور   وتعوواىل سووبهان  وجووود  يلووى الدالووة   األدلووة  ف
 .(3)الباب  هاا

 إىل وبياهووا بياوو   لوو  خ   لووو بئطرتوو  يهتوود  اإلنسووا  أ  فكمووا ،تعرر ىل هللا تتحيررد فطنيررة .2
 يف زاغ مووو  القوورن  ردذ  هاووا وموو  توهيوود ؛ إىل يهتوود  كووالك   فإنوو  ،وتعوواىل سووبهان  هللا معرفووة
{ السذَماَوا ي  فَاطيري  َشك   اّللذي  }َأيفي  تعاىل: قال  هني  فطرت   إىل  في   وشك    التوهيد  ابب   َواأْلَْر ي

 وهود  هوو إال العبواد  يسوته  وال ؟!شك   العباد  بوجوب   د وتئر    إهليت   أيف  :أ   ،[10  ]إبراهي :
 .(4) ابلصانع مقر  كانت  األم  غالب فإ  ل ؛ شريك  ال

 إليو  ويلجو  لو ، وخيضوع   يعبود    إلو   إىل  افتقوارًا  نئسو   مو   جيود  فاإلنسوا   ، التررديئ   فطنية .3
 إذا الغريوز  هوا  وتاجلو  د ،ومودَ  وتودبر  يونو  إىل  ويتلهوذ   املوائود،  يف  يليو   ويثوي  الشدائد  يف

ىذ  تعواىل: يقوول كموا  اإلنسوا  يلى اخلطوب   ادهلمذت ت  ْ   إيَذا }هوَ َرْي َ  اْلئ لوْكي  يفي  ك اووْ  بويريي ٍ  هبويي ْ  َوجوَ

 
 (. 303/ 3( ياظر: در  تعار  العق  والاق  )1)
 (. 303/ 3( ياظر: در  تعار  العق  والاق  )2)
 ، دروا املقل  وأوجبوا الاظر وكئذ   ،أخط  في  يامة املتكلمني؛ إذ زيموا أ  معرفة هللا نظرية ال فطرية( وهاا ما  3)

للقاض  يبد اجلبار )ص:    . جمموية م  الض ال   ى ذلكوباوا يل (،  39ياظر: شر  األصول اخلمسة 
(، املواق  لدجي  )ص:  3رشاد إلمام احلرمني اجلويي )ص:  (، اإل22نصاف للقاض  الباق ين )ص:  اإل
32). 

 (.482/ 4( ياظر: تئسر اب  كثر )4)
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َا َوَفريه وا  طَي يَبةٍ  ي َ  َأهنذ  ْ  َوظَا وا َمَكا ٍ  ك   ي   مي ْ  اْلَمْو    َوَجاَ ه     َياصي    ريي    َجاَ هْتَا هبي  َديوَو ا هبيي ْ  أ هي
نيَ  اّللذَ   تعووورتف ال احلديثوووة الغربيووة الدراسوووا   أ  العجيوووب وموو  .[22 ]يوووون : الوود ييَ { لوووَ    ُم ْليصووي
،تطوو    طبيعيوًّا  مواداًّ   تئسورًا  تئسور   وحتاول  ،صراهةً   هباا  يف فطور  التودي  أب  ضومًاا وتعورتف راًّ

 كثور  فهاواك أخور ، لغوةبي  ولكو   جيااتوي  م   جني    ذلك   ي   املسؤول  أ     تزي   ولكاها  ،اإلنسا 
 نئووو  يف موجوووود جوووني يووو  ي بهوووث صوووار هوووى الغريوووز  هوووا  يلوووى  رَ تووو   الوووي الدراسوووا   مووو 

 ومو  هو ، كو     مو  لااتو  حمبووب  معوني، إلو  مو  بد    "ال  إذ   .(1)التدي !  ي   مسؤول  اإلنسا 
 سوبهان  حمبتو  يلوى ولود إنسا  ك   وأ  هللا، هو يكو  أ  فلزم هللا، غر هاا يكو   أ   املمتاع
 .(2)وتعاىل"
 وأنو  غايوة، لوجوود  أ  ضورور  نئسو  مو  جيود إنسوا  كو   ف ،املعى  ع   البحث  فطنية .4
 فكيوو  فائوود ، بوو  صووغر جهوواز صووااية يتخيوو   أب  لعقلوو  اإلنسووا  يرضووى وال هلوودف، و جوود
 !؟وجود  م  فائد  ال أب  ابلقول نئس  ترضى أ   ي عق 
 األمسررر   أصرررد  » :وسووول  يليووو  هللا صووولى الاووويب أخووو  كموووا  اممهووو   مريووود حمالوووة ال اإلنسوووا ف
 الكو   األسوئلة يو  البهوث إىل سيقودان  شك   ال اإلراد  وها  اهل    وهاا  ،(3)«ومه    ح  ث
ة   نَوئوْ ٍ  }كو     لاعبود ، خلقاوا فواهلل اإلس م، دي  يف إال هلا شايف جواب  ال الي  وأجوبتها  َذائيقوَ
} ْو ي َر ي  }َويفي  ،[185 يمووورا : ]نل اْلموووَ َااب   اآْلخوووي دييد   يوووَ َر    شوووَ َوا    اّللذي  موووي َ  َوَمْغئوووي ا َوريضوووْ ا    َوموووَ  احْلَيوووَ
نْوَيا  .[20 ]احلديد: اْلغ ر وري{ َمَتاع   إيالذ  الد 

 بو  زيو  مت فطوراًّ  اشوعورً  البشورية الوائ  يف أ  بوالك   واملقصوود  األ خ قيرر ة،  النر ْ ع ة  فطنية .5
 العوودل أب  ضوورور  يقوور   البسوويطة وجوو  يلووى إنسووا  فكوو  والقبووي ، واحلسوو  والشوور، اخلوور بووني

 أب  ويقر   ،ابلظل  نئس  يلى يرضى وال ،ابلعدل  إال   يعامَ   أب   يرضى  وال  ،يليا  وقيمة  مطلب
 يعامو  أ  الاواسي  م  أهد يرضى ف  ،الصدق مع احلال وكالك  ،احلس   وهو  اخلر  هو  العدل
 العوووودل حيووووب إنسووووا  وكوووو  ،واخلووووداع والغوووو    ابلكوووواب  لوووو تعامي  أ    يرضووووى وال ،ابلصوووودق إال

 
 (. 32( ياظر: مشوع الاهار للشيخ يبد هللا العجر  )ص: 1)
 . ( وما بعدها464/ 8( در  تعار  العق  والاق  )2)
 وصهه  األلباين.  ،(4952( أخرج  أبو داود )3)
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 .(1)والكاب   الظل  م  ويائر والصدق
 لااتوو  الصووري  العقوو  هبووا قيصوود   الووي "القضوواا :هوو و  األوليررة العقليررة املبرر د  فطنيررة .6
 إىل ابإلضوافة املبواد  فها  ،(3)السببية ومبدأ ،التااقض يدم ومبدأ ،اهلوية  كمبدأ  ،(2)ولغريزت "

  هووو  ،تصووو رها مبجوور د هبووا  يسوول ي  إنسووا  كوو   ف ،فطريووة قضوواا أيضووا هوو  يقليووة ما  مسوولذ  أهنووا
 تصوووورها مبجووورد هبوووا التسووولي  يلوووى مئطوووور فاإلنسوووا  ،والدتووو  ماوووا ابلقوووو  اإلنسوووا  يف موجوووود 
 .(4)ابلضرور  تقتضيها العقلية الغريز  أل  برها ؛  إىل حيتا  ال حبيث

 اخل متة:
 ويسووور هولتهابسووو هووواز ومتي   البشووورية،  الوووائ يلوووى املوووؤثر  احلجووو  أقوووو  مووو  الئطريوووة احلجوووة

 كو   ومبتودأ العلووم مبتودأ وكوهنا الائ  يف وكموهنا م خاها وقرب   املطلوب   إىل  ووصوهلا  فهمها
ا دلوويً   الئطوور  موو  جيعوو  دليوو   ويف الرخووا  يف ،أهوالوو  كوو   يف ةخاصوو   املسوول  بوو  ثيتشووب   مهمووًّ
 ويف وتصووورفات ، تصووورات  بووو  يووز  الوووا  وامليووزا  ،لسوور  الضوووابطة كالبوصوولة  لووو  لتكووو  ؛الشوود 
 وقضوااها؛ ماهتامسولذ  إىل والورد بلوازمهوا واإللزام ابلئطر   االستدالل  م   هائ   ك     اإلهل   الوه 

ر  أ   ميك   األصيلة  الئطر   إذ  م فوي  وتووقَ  تسوتثار أ  وميكو  حلظة، أ    يف اهلد   طالب  تبص ي
 .الباط  ي  ويعر  ابحل  فيوق  ،حلظة أ  يف ياها يم 

 يليهووووا هللا فطوووور الووووي الئطوووور  وهووووا  تعوووواىل، هللا هووووب ألجوووو  خلوووو  "إمنووووا اإلنسووووا  فقلووووب
 كا   فساد ب  الئطر  تركت فإذا وهد ؛ ويبادت   حمبت   يلى  يباد   فطر  سبهان   فاهلل  يباد ...
 .(5)"وهد  ل  يابًدا ل  حمبًّا ابهلل يارفًا  القلب

 وسلم. وصحب  و ل  حممد نبين  عل  هللا وصل 
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