
 
 

  الفصللللث ال مل  تا  "من قتةمقاللللة همياة عبلللللتقمد  طمع الل ميق فط      ت   يف يف هذه الورقة
 :  فقهم2009 مم  تطل 

Contents 
 35 ................................................................................... ت دتة

 36 ................................................. املطح  األ   :  ال"وحقد  ةد  طَّمع الل َّمي:

 39 ........................................................................... يُل  ِّف ال"وحقد:

 45 ............................................. املطح  ال مين:  الةطو   األنطقمء  ةد  طَّمع الل َّمي:

 46 ........................................................... األنطقمء لةو قة تلقةة تا املدن:

 47 .................................................................... األنطقمء   هث الطميية: 

 47 ............................................................... الطداية تا إب اهقم اخللقث!! 

 49 ......................................................................... الةطو   الكهمنة:



34 

 

 51 ....................................................................... الل َّمي  غمندي!!

 52 ........................................................................ إنكمر امللجزاد:

 54 ................................................. ال"وحقد  الةطو  بني تةظوريااملطح  ال مل : 

 59 ...............................................................  طَّمع الل َّمي بني الف ي ني: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 
 مقدمة
- رؤية  ا بداية اخللق  اتريخ اعنسمن يف هذا الكون،   لق"ه ابهلل اخلملقت دمي  الل َّمي  طَّمعحم   

ال ضماي احملورية ،  هي قدميًم  حدي ًم ،  هي ذاد األبئلة اليت شغلت هبم الفلسفة-بطحمنه  تلمىل ذ  ه
 يف ال  آن الك مي!! 

مل يكن أديًبا كما يدعي مب ث هذه ال ضماي  نه  الل َّمي     تم ي"طمير للذها حني ي ى  حدان  اناغم  
مبلىن   .ل ضماي الديا ال اقسقة،  يف  ديد تا الك"بفلسفقة  قدَّم رؤية  حمبوه؛ بل كان فيلسوفًا ومفكًرا،

يك"ب ت   ه شغث هبذه ال ضماي احملورية تدً  تا الزتا،  يخث  لقهم      تا ت  ،  تا ز ااي ت"لدي :  ن
 نطقمء هللا  مخللقث إب اهقم   يك"ب  اقإبلقسق،  ت    يك"ب  ا ت ً   -بطحمنه   ز  جث–هللا  ا 

، واد هللا  لقهم  مجلني(، صلالطل ة احملمدية فوال   نوار حممٍد )اللط  ايد    املسقح  قسى با ت مي، 
 ت   يك"ب  ا قالفلسفة ال  آنقةق  هي حمم لة خجولة هزيلة لل"وفقق بني قضماي ال  آن  قضماي الفلسفة، 

يدفع فكرًة األدب  .فاألدب أداة وحيمل رسالة ،1   عجيمي ش  قة قلألياينق يف تواجهة املميية الصلطة
 ويدافع عن أخرى. 

ني )الكتاب والسنة( كمصدر مل يستند للوحي ا هللا  ربله  نه  الل َّمي      تم يلفت الةظ  فقمم  "ب  
 ن ية ث  ا  ث قوٍم تم قملوه يف  نطقماهم ي ن ن ٍد    تللقق يذ  ؛ ت    ك بلقًدا،، بث حتللمعلومة

ي  يه   الل َّمي السةة الةطوية،    ت  تم  ري يف ال  آن الك ميحدي  األقوام األخ ى  ا هللا  ربله ي"لمرض 
 !!  لقهممد.   أن ال  آن مل يكذهبم  يةك  تسلم تم افرتاه ال وم   أن . مم هو ي ن ن ٍد    تللقق

تا  -للكاوفمد األث ية  مصدر للمللوتة الل َّمي بطب اجتمه  .الكاوفمد األث يةتا الة ث  ا          
غ يب  الامذ،    خمملفة السماد، ال غ يزته يف تطين المبوجب إلقهم      فِّ يُ . حداث"هم  غ اب"هم - جهة نظ ي

مبلىن  هنم  األثرية انتقائية وختضع ملن اكتشفها،فالكشوفات  .للمللوتة متوثوقً  اتصدرً تاكث ألهنم 
ية طون يف اجلزي   الل بقة ت   طون حق  يامء ن لق ولوا  ن هذا الالب ذ  حضمر  ي ن غريه،  لذا الة ِّ يُ 

 تسد ثغ   اترخيقة تة وصة  ةدهم فقمم حيم لون اب"كامفه ممم تضى   ن احلضمراد فقهم يف  ث تكمن
ون يف األرض حب ًم  ا شواهد تميية  لى تم قد  من  هو حم  تا ال يؤتةون ،  ية طتا اتريخ الطا ية

 
 أعني هنا تحديدًا كتابه "الفلسفة القرآنية"  1
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م،  يكملوهنم برتتقممد حسب تم  ةهةطش ي اآلاثر ال تةطق  إمنم ي   هم تا  .2خبرب السممء )الوحي(
قواهلم ت"صميم ت   .    ري تا ،  قد  مد ا إىل إخفمء ذ   األنطقمء تا اتريخ األتم السمب ةيفهمون هم

 ،  لى تم بقأيت بقمنه يف هذا الفصث إن شمء هللا.ص يح ال  آن الك مي
ا لت إطارًا عاًما ملشكككككككك  فكرة التطور  ا هللا  ربلللللللللله  ن  الل َّمي تا  ب ز تم يلفت الةظ  فقمم  "ب 

جمم  الل قد ، حتديًدا حم  حدي ه فطق فك   ال"طور يف   ؛ قالللمقةق يار ن  ف  ضلللللللللله  د ياف   ا؛ فقد م
. انطلق تا ال"طور   م د  لل"فكري يف جث تم قدم، تم فداحة يف غري ذلك م فط ه ا ال"وحقد  األنطقمء، 

 ال"طور  غ اب"ه.
  حم   يف هذا الفصلللث   ض هذه األفكمر ال اقسلللقة تا خل  ثلثة تطمح  راقسلللقة،  حدهم ي"للق  

،  ال لمين ي"للق مبلم حتلدب بله  ا  نطقلمء هللا،  ال لملل  حملم للة لفهم  حتلقلث (ال"وحقلدهللا )مبلم حتلدب بله  ا 
 . مب مبة تللقق  لى املطح ني السمب ني هذا املطح  األخري  ، طَّمعهم فقحت ك املسمراد الفك ية اليت 

تا  ن هدفه  الل َّمي(، يذ   جث جل  ربةم  ت دع [،هللايف ت دميه ألحد  شه   "طه ) "من ]
)ناأ  الل قد  اعهلقة، تةذ اختذ اعنسمن رابا إىل  ن   ف هللا األحد، الك"من هو ت دمي رؤية  ا 
 !!(3)  اه"دى إىل نزاهة ال"وحقد(

بدااقام يف  ث  (4) من مهجقام، فقذ    ن اعنسمن األ   )آيام  لقه السلم(  اعنسمن األ   ي"حدب  ا 
شيء، ي و : )ت قى اعنسمن يف الل ماد  مم ت قى يف الللوم  الصةم مد، فكمنت   ماده األ ىل تسم ية 

ن حلقمته األ ىل،   ذلك  منت  لوته  صةم مته، فلقست   ااث الللم  الصةم ة أبرقى تا   ااث األياي
 اللطمياد..  يةطغي  ن تكون حمم الد اعنسمن يف بطقث الديا  شق   فو  تا حمم الته يف بطقث الللوم 

 !!(5) الصةم مد(

 
من الرابط:    18/3/2018، أخذ بتاريخ  10/2012انظر: الشيخ الدكتور سفر الحوالي في سلسلة تاريخ العقيدة نشر في  2

9DCFuq899BciHwVcvrwaX6Tgs6VOcvhttps://www.youtube.com/watch?v=HtH9CSWAjDQ&list=PLBz   

 .17،ص1( ج1970اعبلتقة، )لطةمن، يار الك"من الل يب، الل َّمي  طَّمعتوبو ة ( 3)
   د هذا امللىن يف بداية  "مبه )إب اهقم  بو األنطقمء(،   ذا يف بداية   ،(      يف هذه ال بلملة تا ابل"ادام تصلطلح )اهلمجي األ  (4)

 "من )ح ماق اعبللللللللللللللم   ابفقث خصلللللللللللللوته(،  يف  "من )إبلقس( يف امل دتة  الفصلللللللللللللث األ  ،   ملح إلقه  هو ي"كلم  ا تطور 
 .. بث تلىن تس"   ا غمندي! فلقست  لمة  مب   اجمل"ملمد يف بداية  "مبه

 د هذا امللىن بكلممد ت" مربة يف خممتة حب ه )إب اهقم  بو األنطقمء(،   شللللللللللللللمر إىل شلللللللللللللليء تةه يف ت دتة  "من )ح ماق  .   6( ص 5)

https://www.youtube.com/watch?v=HtH9CSWAjDQ&list=PLBz9DCFuq899BciHwVcvrwaX6Tgs6VOcv
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    ر  ،تا  ةد نفسلله  ي دم  ققسللة   لقة يةسللع  لى فك   ال"طورم؛  لهمب ه"مبه هبذه الكلممد  خ"مبد   
ذاد الكلم ت  يطًم بذاد ال"فمصللللللللللللقث  زاي فقهم يف  "مبه )إبلقس( تا امل دتة   لى فو  الك"من، ي و : 
)قطث  ن نة" ث إىل   ماد  هث الك"من يف قو  الاللللل  اللمملقة نرتي  هةم حلظة ل"لاقح امل حلة الطويلة اليت 

خري  شلللل   ال بني إله  شللللقطمن، إىل  ربهم اعنسللللمن يف هذا الط يق، تا خطواته األ ىل حق  ال متقز بني 
غلمي"له ال صللللللللللللللوى يف حضللللللللللللللمراد األتم ال لدميلة حقل  اه د ياينلة ال"ورا ،  هي     األياين الك"لمبقلة يف 

. مث ي"مب  ت"حداًث  ا )اهلمجي األ  (   نه  من يؤتا ابألر اح  األشللللللللطمح... إر، ح  تل ف (6)ال"مريخ(
 يف األخري  لى هللا!!

 !!7ق اعنسمن   يد قنظ يةق يار نبداية خل حتدب  ا 
ق م   اي  إِّبْلِّقُس ت م :}خل ه هللا بقده - لقه السلم -من األ   هو آيميف حمكم ال"ةزيث  ن اعنس  

ب وَّاُه مثَّ } قم  تلمىل[، ٧٥ص: ] :{ت ةل ل ك    ن ت ْسُجد  لِّم م خ ل ْ ُت بِّق د يَّ ۖ   ْب" ْكرب ْد    ْم ُ ةت  تِّا  اْلل ملِّني  
هِّ ۖ   ج ل ث  ل ُكُم السَّْم     اأْل ْبص مر    اأْل ْفئِّد    ۚ ق لِّقًل تَّم ت ْاُكُ  ن    [. ٩السجد : ] :{  نل ف خ  فِّقهِّ تِّا رُّ حِّ

اِّك ةِّ فل   م     نطُِّئوينِّ أبِّ مْس مءِّ     لَّم  آي م  اأْل مْس مء  ُ لَّه م مثَّ     ض ُهْم   ل ى  }:  لم هللا آيم  األمسمء  لهم  اْلم ل 
ءِّ إِّن ُ ةُ"ْم ص ميِّقِّني   ُؤال  ق ملُوا ُبْطح من ك  ال   ِّْلم  ل ة م إِّالَّ ت م   لَّْم"ل ة م ۖ إِّنَّك    نت  اْلل لِّقُم  (31) ه َٰ

ْم ۖ فل ل مَّم   نط أ ُهم أبِّ مْس ماِّهِّْم ق م     مل ْ   ُقث لَّ  (32) احْل كِّقمُ  ُكْم إِّين ِّ   ْ ل ُم غ ْقب   ق م   اي  آي ُم   نطِّئلُْهم أبِّ مْس ماِّهِّ
 .[٣٣ – ٣١البقرة: ]  {(33) السَّم م  ادِّ   اأْل ْرضِّ     ْ ل ُم ت م تُلْطُد ن    ت م ُ ةُ"ْم ت ْكُ"ُمون  

 {إِّنَّ اَّللَّ  اصلْط ف ىَٰ آي م    نُوًحم   آ   إِّبْل  اهِّقم    آ    ِّْم  ان    ل ى اْلل مل مِّني  }قم  تلمىل: ؛ اصلطفمه هللا تا خل ه 
 .[٣٣   م ان: ]آ

يف احلدي   ا  يب ذر لللللللل رضي هللا  ةه ل     ؛الل َّمي  طَّمعم تا ً م  مم يفرتي م  مل يكا مهجقا فكمن نطقا  
َّ هللاِّ  :قم : قُلْلتُ  لم» :ق م    ؟  ف أ يُّ األ نْطِّق مءِّ   من     َّ    ،اي  ن ِبِّ َّ هللاِّ  :قُلْلتُ  :ق م     ،«آي ُم   ل ْقهِّ السلللللللللللَّ ٌّ ، اي  ن ِبِّ     ن ِبِّ

 

 يف  110صالك"من.  يف  "من ) ماالللة الصلللدي ة بةت الصلللديق(  تا ذاد 110، 109اعبللللم   ابفقث خصلللوته(،  يف ص
 ت دتة  "من )إبلقس(.

 .62ص(، 2013، إبلقس، )ال مه  ، تؤبسة هةد اي لل"للقم  ال  مفة، الل َّميحمموي   طَّمع (6)
  .964، 963ص اعبللللللللتقة ل يار الك"من الل يب، الل َّمي  طَّمع، ضلللللللما اجمللد اخلمتس تا جممو ة ال"فكري ف يضلللللللة إبللللللللتقة (7)

)بللد اللط  ايد(،   "لب ب  ح قإبلللللللللللللللتقلةق ال ب  ح  الل لَّميت هلذا املصلللللللللللللللدر ابلططللة،  ون هلذا الك"لمن  "لب يف   اخ   ايم   ثطل 
 فقه تؤيًدا بوضوح للدار نقة  الوجويية بلدهم يف ذاد الصفحمد.. الل َّمي  طَّمعالسقمبي الةمقد،  ت  ذلك اه  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya33.html
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:  ؟!  من  آي مُ  ٌّ ُتك لَّم   ،نل ل مْ »ق م    .(8)«اي  آي ُم قُلْطلً  :مثَّ ق م   ل هُ  ،مثَّ نل ف خ  فِّقهِّ ُر ح هُ  ،بِّق دِّهِّ  خ ل   ُه هللاُ  ،ن ِبِّ
 -هذا هو اعنسلللمن األ  : خل ه هللا بقده،  نفخ فقه تا ر حه،   لمه ح  فممل امللاكة فقمم خيصللله 

..!! :ي و  الل َّميم تكلًمم،   فكمن نطقا  ،مث اصطفمه  لى اللمملني -صل   السلم لقه ال  مهجي .. تا ك 
م تالللللللللللل ً م يطح   ا ال"وحقد   ن اعنسللللللللللللمن األ    من مهجقا   طَّمع بلد هذه امل دتة اليت ي  ر فقهم 

بوا    الل لَّمي  طلَّمعيةلمقش  !    قف تل فلت الطالللللللللللللل يلة  لى ال"وحقلد؟،   ؟! قف اه"لدد إلقله الطالللللللللللللل يلة
تا )إحسللللمع الديا.. هث هي )األبللللطور (    )تلكة االبلللل"حقمء(   )السللللح (،    هث ناللللأد الل قد  

   اعنسللللللللمن ابلضلللللللللف(  م  هنم )امه   اج"مم قة(..    )حملة ت ضللللللللقة(    )خلق  تا اجلمم قة  الف يية(،
 ؟!! 9 مم يز م  هث الفلسفة

مث ي فض  ن يةف ي  يٌّ تا هذه ال"للقلد،  يلطي تفسريًا آخ ، ي و  أبن تةاأ الل قد   ةد الطا  
ن )الو ي إ : يل فه  أبنه احلواع الةفسقة  ةد اعنسمن، ي و ، (10)ي"للق مبم  مسمه )الو ي الكوين(

ن ذلك )ح ق ة يس"لزتهم الل ث إ :الكوين( تلكة قمبلة للرتقي،  يسةد إلقهم تةاأ الل قد ،  ي و 
 املامهد يف  ث زتا  يف  ث توفا  يف  ث قطقث(!!  م يؤ ده

  مشث تا اآلخ  (الو ي) بقةهمم أبن  حدمهم ، يُف  ِّملالل َّمي  طَّمع )الو ي الكوين( غري )الل ث(  ةد 
،   ن )الو ي الكوين امل  ب يف فطقلة اعنسمن هو تصدر اعميمن بوجوي احل ق ة الكربى اليت (الل ث)

 يلين ابحل ق ة الكربى اليت حتق  بكث توجوي هللا جث جلله،  ي و : ) حنا إذا  ،حتق  بكث توجوي(
ا تا ا "مميه اعنسمن  جدان  ن ا "مميه  لى )الو ي( الكوين   ظم جدا رجلةم إىل اتريخ اعميمن يف بين 

ا تا  ث ي ني ي"أتى تا جمنب ال"حلقث  لى ال ضماي املةط قة  الرباهني الل لقة،   نه  قوى جدا 
 ي و : )الرباهني مجقًلم ال تغين  ا الو ي الكوين يف ت مربة اعميمن ابهلل  الالور ابلل قد   . ال" سقم(

 لديةقة(.  ي و : ) جلث اهلدى تا هللا  لكةه تا ف يق الل ث  اعهلمم ابلصوان(.ا
العبقريكة، أو عع  أد  أن اننسكككككككككككان  و الفكاعكل  امللىن الكلمتا خلف فك   )الو ي الكوين( هو 

؛  ي"ضلللللللح هذا ال ب  بني )الو ي الكوين(   )اللط  ية(    على احلقيقة، جاءه التدين من شكككككيء بداخل 
 

  حدي  رقم (6/167)(،  انظ : السلللللسلللللة الصللللحقحة 8/540).  انظ : تفسللللري ابا   ري 21357رقم ، حدي  (  تسللللةد   د8)
(2668  .) 

   يف  "مبه قالفلسفة ال  آنقةق ي"كئ  لى  ن الديا، تا حق  اللموم، فط    ةد الةمع. 9

ه يف الةح   ض فقه تم خلصللللللل"ُ  ،الكوين(مسمه )الو ي  فصللللللللً  الل َّمي ن ابللللللل"ل ض  قوا  الفلبلللللللفة يف نالللللللأ  الل قد    د  د( بل10)
   له،   مي اثنقة للحدي   ةه يف هنمية  "مبه، حتديًدا يف فصث ) جوي هللا(.
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 ىحم   حدي ه  ا الصوفقة يف  "من )هللا(   ط  الل َّميتسققد اعنسمن   نه ارت ى ييةقًم تا تل مء نفسه  ن 
 م صف اللط  ية الديةقة للم"صوفة، فملصوفقة  ةده هي اللط  ية الديةقة،  تم ذاك إال ألن هؤالء امل"صوفة من

فللموا احل ق ة املطل ة.  يضل ن األت م  ابحللج  ،فمنكالف هلم تم  راء احلجب  ،دهم )الو ي الكوين( ة
 اللد ية!!رابلة  ابا   يب   

)اللط  يلة(،  هبلذا   فوا  ي ى األنطقلمء  بالللللللللللللل ًا قلد ا "مللت فقهم هلذه امللكلة )الو ي الكوين(    ملل لَّميفل 
 !!(11) ا هللا  بلغوا اخللق

)الو ي الكوين(  ةلد  مي ى اللديا اعبلللللللللللللللتي  فضلللللللللللللللث األياين ألنله جلمء ت"لأخ ًا بللد  ن منل  الل لَّمي   
 !! "وحقد،    فت الاعنسمن  بلد  ن منت اجمل"ملمد

.. هذا الذي تل فت  لقه الطا ية بلد ال"قه آلالف تا   طَّمع لكا: تم هو ال"وحقد الذي ي صده 
 ؟! بز مه السةني

 
 :يُعر ِّف التوحيد

ال"وحقلد  فق و : )ال"وحقلد توحقلدان: توحقلد اعميمن وله  احد خلق األحقلمء  خلق   الل لَّمي  طلَّمعيُل ف 
ل ف  تة قدمية ت قت إىل اعميمن ابلوحدانقة  مل تُ   توحقد اعميمن وله  احد ال إله غريه.  ،تلهم  راباًب آخ يا

يلللة ال"ةزيللله يف   قلللد   لى هلللذا امللىن غري األتلللة املصلللللللللللللل يلللة، فلطلللمي  ]آتون[ قطلللث ثلثلللة  ثلثني ق اًن غلللم
 !!12ال"وحقد(

إلله   رب لكلث  مالوحلدانقلة أبهنل   لمي ذاد الفك   ت ً  اثنقلة؛     ف  يف بلدايلة  "لمبله )هللا جلث جللله( 
 )اآلهلة(!!

 !! خ ى قآهلةق ن تا ال"وحقد  ن يكون اعله  تله  الل َّميالحظ: ي ى 
 يف ال"وحقد!!  ة ت ي ى  ن الذيا  منوا يلطد ن آتون )إله( الامس هم  رقى 

هو االج"ممع     ةده  ن  هث فمرع   فوا ال"وحقد بلد اخ"لفهم ابملسلللللللللمني،  يذ    ن هذا ال"وحقد
  لى إله  احد هو إله اخلري )يزيان(  ال يا  ون تله ) ه تا(  مم فلث  بلفهم األقدتون!!

 

 .  ية"هي إىل  هنم ) صف للةفمبة بغري نظري(.156، 155ص  ف اللط  ية  اش" مقهم يف  "مبه )إبلقس(  (11)
 .  56ماق اعبلم   ابفقث خصوته( ص   ر ذاد الكلم يف )ح  .176، 175ص( اخللقث إب اهقم 12)
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 !! (13)الل َّمي  طَّمعهذا هو ال"وحقد الذي تللموه تا املسلمني  مم ي و  
 تم بلد السِب.ت حلة  تا  ي يهوي يف االف ا ةة،    ات ث هذا  ي و    
 ْد  ت ني،  ْد     من فقهم   :م ي و  هولللللللللللللللللللل     م،  ا فوريا الل َّمي  طَّمعي تكمن آخ  ي"كلم لللللللللللللللللللل  ف

م تا ً م ال يل ف ال"وحقد،   د     ف فقهم ال"وحقد،  ي و  أبن   قد  بين إب ااقث  منت اعنسمن مهجقا 
 (!! 14ت حلة فمصلة بني هذيا الطوريا    همتني اللد تني)

 منوا    الل َّمي ي  ن  ث األتم قطث بين إبلللللللل ااقث تم   فت ال"وحقد، بث  بةو إبلللللللل ااقث  نفسللللللللهم  ةد  
 ثةقني، ب قت فقهم الوثةقة تا إب اهقم لللل  لقه السلم لللل إىل تم بلد توبى لللل  لقه السلم لللل  مل   م ال"وحقد 

 جث الذهب يف بلللللقةمء  لى  لطمي ز مه هذا ب يسللللل"د   لى .  إىل قطقث اهور املسلللللقح ب   ن بسلللللقطة!!
-  لقه السللم -إىل تم بلد توبلى  - لقه السللم  -ب مء الوثةقة  ابل"م ارهم يف بين إبل ااقث تا قطث إب اهقم

(15 !!) 
)فُلطَّميِّ ]يهواه[ مل يكونوا يةك  ن  جويه  ال   :ي و   ا بين إبللللل ااقث يذ   تم هو  شلللللد نك ااًن تا ذلك. 

هو إهلهم املفضللث  لى غريه تا اآلهلة،  مم  منوا هم الالللب املفضللث  لى  إمنم  من  ،يةك  ن  جوي  غريه
 لكةهم ال تسلللل"حق تةهم  ، (16)..الالللللون، فمألرابن األخ ى  ةدهم توجوي   مم يوجد إهلهم ]يهواه[

  لث  طلمي  هللم فهي تا قطقلث اخلقلمنلة اللظمى  لقسلللللللللللللللت تا قطقلث  ،اللطلمي ؛ ألهنلم  رابن الغ ابء  األ لداء
فهمله الةلمع بللد ذللك،  غلميلة تلم يف األت   ن فلم لة اآلهللة الغ يطلة هي  الدتلة املللك الغ يلب..  الكف   ملم

نوع تا اللصلللقمن  اخلقمنة... هلذا مل يالللغث  نطقمء ال"ورا  السلللمب ون وثطمد  جوي ]يهواه[    وثطمد  جوي 
  ن يدفلوا  ا الاللب   ،طهاألرابن  لى اعمجم ،  إمنم  من شلغلهم األ رب  ن ي"جةطوا غري  ]يهواه[  غضل 

 

 يف تطل   لته  ا الفلسفة. 80( ص 13)
،  ال  يري  قف 111ص( انظ  بداية  هنمية  لته  ا بين إبلل ااقث يف  "من )هللا(،  انظ : )ح ماق اعبلللم   ابفقث خصللوته( 14)

األصلللللةمم  مم وا يلطد ن الم ى تطورد )  ذبت ت  الزتا(،   هن صلللللث هلذه الة"قجة  هو ي و  أبن   قد  بين إبللللل ااقث هي األخ  
الصلللللللللفحمد يت تةمقاللللللللل"ه إن شلللللللللمء هللا يف أتم،   ن تم  ةدهم  ةد الطمبلقني  الف ع  غريهم!!  يف  هد إب اهقم  لقه السلللللللللل  وا من

   ال ميتة.
يذ  هم هبم م األشقمء اللللللللُمسل   ؛م بين إب ااقث ال"وحقد،  مل يللق  لقهم،  هي فطقل"ه( ذ   يف مجلة  احد   ن توبى  لقه السلم  ل  15)

يف بللللللللللللللقلممل  لته،  قد فللث هذا ت    ئًم ن يل"لذر ا  ةله هبذا اال رتاض الذي ال يلين شللللللللللللللق ني ن تللقق، رمبم ي لدم  ذرًا ملا ي يد  
ت   نه   ةمقاللللله مل ي ،حدي   م املؤتةني  ماالللللة رضلللللي هللا  ةهم الذي جمء فقه صلللللفة الوحي، ذ  ه يف  ط  ية حممد غري تسللللل"دٍ  به

 !!م يذهب إلقهية ض  ثَّ ت
 تين.   ت( الة مل تةه  لقس16)
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 مل يكا له   من  شللللد   قسللللى تا   مبه ألبةمء إبلللل ااقث  لمم احن فوا إىل  طمي  إله آخ ،  ،ن م"ه    مبه
 (.17تا آهلة تص     اببث     ةلمن()

 يف  "لمن)إبلقس(   لد هلذا امللىن ف لم : )إن اللداينلة اللربيلة حتمللت   طلمء ال"وبلللللللللللللل  بني اللداياند  
 .(18)الوثةقة  ياياند ال"وحقد الك"مبقة(

 ةده.. شللللللل ك  خ افة..  ثةقة  تقه، مث خلق  تا الوثةقة  ال"وحقد،  هم بةو إبللللللل ااقث إىل   فهذا ت تقطهم
 لل"وحقد. الل َّميق ن املسقح  لقه السلم، مث توحقد مبفهوم 

؟!!،  ل أنزل هللا على نبي يقرأ يف كتاب هللا؟،  ل كان يصكككككد  ما عب اس  ل كان بللللللؤا :   ي ور
 كان يفكر؟!!

م توحًدا،   بةمؤه  منوا (،   من نطقا 19يل ون للللللللللل  لقه السلم للللللللللل  بةو إب ااقث هم  بةمؤه)إب ااقث هو  
   رب  نطقمء بين  .نِب تا  نطقمء هللا - لقه السلللللم   - ققث بةطو م،   من تةهم يوبللللف  ،تؤتةني توحديا

م دان  نه  من نطقا   ة ،إبلللللللللل ااقث      هم  ث ًا فقهم  يف ال"مريخ قطث ربللللللللللو  هللا   هو توبللللللللللى با  م ان
نَُّه ت ا إِّ ) ت بلللللللللللللللً  يت يوم ال قمتة  تله السللللللللللللللواي اللظقم تا املؤتةني املوحديا يدخلون جةة  رن ِّ اللمملني

ُ   ل ْقهِّ اجْل ةَّة    ت ْأ  اُه الةَّمرُ  َّللَِّّ فل   ْد ح  َّم  اَّللَّ ْت   ل يَّ »  :يف احلدي   ، (72)املماد : (ُياللللللللللللللْ ِّْك ابِّ  ،األُت مُ ُ  ِّضلللللللللللللل 
ا ُتوب ى يفِّ قل ْوتِّهِّ  :ف  ِّقث   ،  ر   ْيُت ب و اًيا    ِّريًا ب دَّ األُُفق     من ْت »للللللل  لقه السلم للللللل  (،  بلد توبى20)«ه ذ 
ٌّ   ؛بل ُةو إِّْب  ااِّقث  ت ُسوُبُهْم األ نْطِّق مءُ  ٌّ خ ل ف ُه ن ِبِّ  (.21)«ُ لَّم م ه ل ك  ن ِبِّ

إهنم  منوا تالللللللل  ني مل يل فوا ال"وحقد إال بلد ذلك ب   ٍن  :ي لق و  ميضلللللللل  ، تا هذا ايا  الل َّميال ي ى 
  ديد !!

زتمن تا   ، فطةو إبلللللللللل ااقث ف    لقهم الالللللللللل ك  مم غريهم تا األتم،  مل خيثُ  طَّمع ال"طس األت   لى 

 

تا  "من )ح ماق اعبلللللللم   ابفقث خصللللللوته( ضللللللما اجمللد  77، 58فصللللللث بين إبلللللل ااقث يف  "من )هللا(،  انظ : ص  :انظ ( 17)
 .127,  89ص)إبلقس(  اعبلتقة ل. يار الك"من ل بري د،  انظ   "من الل َّمياخلمتس تا توبو ة 

 .93ص (18)
ل فكث مجم ة تةهم ياكك بلضهم يف نسب بلض، فما قدمي تكلموا  ( يهوي القوم ال يصح نسب غملطق"هم لقل ون ل  لقه السلم19)

اب الالللللللللللل ققة يخلوا القهويية ت     ي ولون: إهنم تا قطماث   ر  ؛يف  نسللللللللللللمن يهوي الل ن،  القوم ي"كلم يف نسللللللللللللطهم اللمرفون ب"مرخيهم
 تلكهم.  

 .323ب قم ،  تسلم 3158 ب قمالطامري  ؛( ت"فق  لقه20)
 بذلك يف تللق ه ل يف ذاد الك"من ل  لى أتث  القهويية ابلفلسفة. الل َّمي،  ا رتف 3429ب قم تسلم ،   3196ب قم ( الطامري 21)



42 

 

  إِّن ت ِّْا  ُتلٍَّة إِّالَّ }، قلم  تللمىل: هللانلذي  يلذ   الةلمع أبايم هللا،  مل ختلث  تلة تا ربللللللللللللللو  ي"لو  لقهلم آايد 
اه  يف املالللللل  ني تا بين إبلللللل ااقث،  مل  الل َّميه( الذي ي"كلم  ةه ا،  )يهو [٢٤فمف :  ]{خ ل  فِّقه م ن ذِّي   

قهم إب اهقم إىل  قسى للللللللللل  لقه السلم للللللللللل  الذيا جمء ا تا بلده، يكا هو تلطوي بين إب ااقث  لهم تا  ب
  لئك الذيا ح فوا الك"من،  ُ  ِّف   ةد يهوي   ةد غري يهوي تا الوثةني   ، إمنم  طده املا  ون تةهم ف  

 (.22مما  مص  هم    بط وهم    حل وهم)
هذا تا  ةد  :لك"من أبيديهم  قملواه( هم املالللللل  ون تا بين إبلللللل ااقث،  هم الذيا  "طوا اا )يهو  ُ فل ط د  

 ن  ث بين إب ااقث مبم فقهم    ط معبث قملوا  لى هللا الكذن  هم يللمون.  اا  ،هللا،  تم هو تا  ةد هللا
 ه(!!ااألنطقمء  طد ا )يهو 

مي   ( ي  ر يف امل لللدتلللة  ن 23، ففي بلللدايلللة  "لللمن )إب اهقم  بو األنطقلللمء()ترتيي  ملللم هي  لللميتللله الل لللَّ
ح أبنه     )إن ي و  اخللقث قد اقرتنت ابل"وحقد(،  يصل    :إب اهقم لللللللللللللللل  لقه السللم لللللللللللللللل  لَّم الةمع ال"وحقد

للللللللللللل  بلدهم ب لقث ي  ر  كس ذلك  له،  ت دم، فآيام     إنسمن      نِب مم   أللللللللللللل  هو خط  (24)نِب
ف األنطقمء،  إمنم   فت  لكةهم مل تل   - لقه السلللللللللللم   -فق و  أبن الطالللللللللل ية   فت ال"وحقد قطث إب اهقم  

 لقه  -تا الكهمن يف امللمبد  اهلقم ث،  يسلللللللللمي تم قطث إب اهقم   - لقه السللللللللللم  -ال"وحقد قطث إب اهقم  
 بلصور الكهماند  اهلقم ث!!  -السلم 

  ث ذلك  كس تم قدَّته يف  "مبه )هللا(!! .    ث ذلك خطأ
م ترتيي يف  ت  )يهواه( ميففي  "للمن )إب اهقم  بو األنطقللمء( يللذ    ؛  يضللللللللللللللللً  ن )يهواه( إللله يهوي  الل للَّ

بث إن  مسمء اآلهلة  منت  احد   ةد الالللللمم  فلسلللللطني   ،املز وم ) من تل  فًم  ةد قطماث بلللللوراي الالللللمملقة
 . 26جث جلله (هللا) هذا ن د ملم ق ره يف  "من  .(25) القما  الل امل(

فحقةًم ي  ر  ن بين إبل ااقث  منوا  لى الال ك  مل يل فوا ال"وحقد إال   ؛ث ترتيي يف حدي ه  ا بين إبل ااق
 

 تكلم  ةلله جواي  لي يف املفصللللللللللللللللث،  هللذا األت  فطلي يف  ،( تكلمللت  ةلله ث اي تة وك يف  "للمهبللم )ال"وحقللد يف تطوره ال"للمرخيي(22)
الوثةقمد  لهم، ح   صللللةمم الل ن  لهم بل ابلللل" ةمء   فت  ةد الالللللون األخ ى اليت بللللط "هم،  هو الاللللقطمن يوحي أل لقماه يف 

  ث تكمن بذاد الا ك.
 (   "مد  لى نساة املك"طة اللص ية. صقدا. بري د.23)
 .  197،  يف هنمية حب ه ص150،    د هذا يف ص6( ص24)
 .133، 123ص( إب اهقم  بو األنطقمء 25)

تشابه الشرك مع اختالف الزمان والمكان سببه أن كله خرج من رأس الشيطان. فالمنحرفون عن التوحيد أتباع رسل الشيطان، انظر للكاتب في   26

 بعنوان: "من وحي الشيطان".  الصفحة الخاصة بصيد الفوائد وطريق اإلسالم مقاًل 
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مث يلرتف يف ذاد الك"من لللللل  هو ي"كلم  ا أتث  القهوي ابلفلسفة لللللل أبن  ،قطقث اهور املسقح  لقه السلم
تا إب اهقم تةهم زتا،  هذا يلين  ن ال"وحقد ب ي يف بين إب ااقث   األنطقمء     ا يف بين إب ااقث ح  مل خيثُ 

با ت مي للللل  لقه السلم للللل، مث يف  "مٍن آخ  )ح ماق اعبلم   ابفقث اللللل  لقه السلم للللل ح  تطل   قسى 
ي و : )مل يكا يف هلللللذه الل قللللللد  إميلللللمن  ؛خصللللللللللللللوتللللله( ي  ر  ن تلللللم  مسلللللمه توحقللللللًدا مل يكا توحقللللللًدا

  !!(27)ابل"وحقد(
م يف  ت  )آتون( إله الف ا ةة، الذي  يل"رب  طميته غمية ال"ةزيه يف ال"وحقد يف  "من )هللا(،   ترتيي  يضللللللللللً

ففي  "من )ح ماق اعبلللللللم   ابفقث خصللللللوته( ي ى  ن  طمي  )آتون( مل تكا غمية يف ال"ةزيه  مم يد ي 
 !!(28)بث  منت توحقًدا ياوبه شيء تا الوثةقة ،هو

ألفكمر   ري  توز ة يف هذه   يف تكمٍن آخ  ي و : )فكمنت فك   هللا يف اعبلللللم هي الفك   امل"ممة 
،  بللد هلذا الكلم ي و : )م"م الكلم (29)الل لمالد اللديةقلة  يف امللذاهلب الفلسللللللللللللللفقلة اليت تلد ر  لقهلم(

 لى الل قلللد  اعهلقلللة بللللللللللللللللمالني:  قف تسللللللللللللللىن لةِب اعبلللللللللللللللم  ن يةف ي هبلللذه اللللد و   حقلللًدا يف اتريخ 
 .(30)(!األياين؟

 تلللم بللللدهلللم،  بللللد ابلللللللللللللل"ل اض  127"لللمن )إبلقس( صففي   ؛ ريي ذاد الكلم يف تكلللمٍن آخ 
  ،للداياند الك"مبقة ال لب  حدي هم  ا الالللل  )الاللللقطمن( يذ    ن هذه الداياند  منت ت"والقة  ت"طور 

ي و : )مث جمء اعبلللللم فطسلللل   لى الوجوي  له  حد  ال ت ةوية فقهم  لى  جه   ؛  هنم خ"مت ابعبلللللم
 .(31)تا الوجوه(

  جلده الطللد  ا الةح الالللللللللللللل  ي،    ابألح ى  ا فهم الةح   طلَّمعصللللللللللللللور  ةلد  هلذا خطلأ يف ال"
ب"طور الل ماد  مم تطورد الصللللللللللةم مد،  ال و ُ  الل َّمي  طَّمعالالللللللللل  ي  مم يةطغي،   جد هذا اخللث  ةد 

د فمعبللللم مل يةف ي  حقًدا ابلد و ، بث اعبللللم هو ييا هللا الذي ارتضلللمه للةمع  مجلني تا آيم إىل حمم
صلللللواد هللا  لقهم  مجلني..  ييا هللا هو اعبلللللم، بل  به ربللللله مجقًلم، فةحا نل" د  ن األنطقمء مجقًلم  
 منوا  لى اعبللللللللللم الذي هو االبللللللللل"سللللللللللم هلل  حده ال شللللللللل يك له، الذي هو ال"وحقد، الذي هو تلة 

 

   .(5/61)اعبلتقة  الل َّمي( توبو ة 27)
 ل. يار الك"من ل لطةمن.  (5/56)اعبلتقة  الل َّمي( توبو ة 28)
 .52ص( ح ماق اعبلم   ابفقث خصوته 29)
 .83ص( ح ماق اعبلم   ابفقث خصوته 30)
 .128 ص)إبلقس(   "من  (31)
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الديا  ةدان  احد . تسلمون -تا آيم إىل حممٍد صلواد هللا  لقهم  مجلني-إب اهقم، فكث األنطقمء  ةدان 
  هو اعبلم،  لكا ش اا  خم"لفة. 

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ   ژ  :قم  هللا تلمىل ؛ ةدان تسلللللم - لقه السلللللم -إب اهقم  

 ژ ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ  وقالل ا  عاال :، [67]آل عمران:  ژ ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ

 .[131]البقرة: 

ٺ  ٿ   ژ: ا كام حيكي القرآن الكريم  ا  هو وولده إسامعيل قلئلا  ا سبحلنه وعال  ا  وكلن يدعو ا   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  .[128]البقرة:  ژ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ   ژ ويوسف ا عليه   السلم ا كلن مسلماال:

ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ    .[101]يوسف:  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ڻ          ڻ   ژ  : وموسى ا عليه السلم ا وقومه  ژ  ،[84]يونس:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     

 .[126]األعراف:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   

 ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ      چ  چ    ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ :ونوح عليه السلم 

 .[72]يونس: 

ڭ  ژ : وسليامن عليه السلم يف قصة مكلعبته مللِكة سبأ جلءت هذه اآليلت  ،[31]النمل:  ژے  ۓ  ۓ  ڭ  

ەئوئ   ژ ،[38]النمل:  ژ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ژ ې  ې  ې      ى  ىائ  ائ  ەئ         

  .[42]النمل: . ژوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 

 .[36]الذاريلت:   ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ  امللئكة:  ولوط عليه السلم جلء يف وصف بيته عىل لسلن

ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ   ژ ى: قلل ا  عاللا ؛وكذا احلواريون أعبلع عيسى عليه السلم 

 .[111]امللئدة:  ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ڀ   ژ :فكل األنبيلء كلنوا مسلمني، وكل األنبيلء أرسلوا بللتوحيد ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

  [.١٩ل عمران: ]آ   ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چژ  ،[25]األنبيلء:  ژ ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

»َأَنا َأْوََل النَّاِس بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ِِف األُوََل   ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة ريض ا  عنه قلل:

َهاُُتُْم َشتَّى  ،َعالَّت  »األَْنبِيَاُء إِْخَوٌة ِمْن   : َقلَل  ؟! َكيَْف َيل َرُسوَل ا ِ : َقلُلوا َواآلِخَرةِ«.  َفَليَْس   ،َودِينُُهْم َواِحٌد   ،َوُأمَّ

 «. ي  َبيْنَنَا َنب
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لدوالاجيب أن   ت به علك احلقيقة، ولكنه داَر حوهلل وحلول أن يارف هذا، أو مرَّ بتلك احلقيقة، أو مر    الاقَّ

املتدينني قبل الدعوة املحمدية موصافون بأمم يقول: )كل  .  (32)يلتف عليهل، أو أن يلفهل ليحجبهل عمن يريدهل

ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  ژ   ؛ قلل عال :مسالمون كام جلء يف ساورة البقرة

 .[١٣٠البقرة: ] ژگگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

لد  عبَّلسوقبل أن أنرصاف أتتم ذذه الفقرة من كتل    لتارف أن الاقلد مل   )التفكري فريضاة إسالمية   الاقَّ

يقول: )من الاساري عىل الكريريين  يكن له انتامء واضاح لاقيدة باينهل، أو عىل األقل   ير  قبح الكاو وأهله.

تفضايلهم الدين الذ  ياتقدونه عىل سالئر األديلن التي   من املتدينني املؤمنني بلألنبيلء أن يذكروا أسابلبال عقلية ل

و  يؤمنون  ،ياتقادومال، ويالياة مال عنادهم من التاليال هلاذا التفضاايال أن يؤمنوا ذاذه الاقيادة ألمال عقيادة نبيهم

 .(33)بللاقلئد األتر  ألمل عقلئد أنبيلء آترين   يؤمنون ذم 

 

 املبحث الثاين:
 :العق اد عب اسالنبوة واألنبياء عند  

لد عبَّلسحلل حديريه عن النبوة واألنبيلء قدم  ا  الاقَّ  من أير  املفلهيم وأشدهل نكرانال!! عددا

   أن صلح حلل النلس بلألنبيلء وبللكهلن!!.    عبَّلس  اندف

 الكرب  ذات احلضلرات الاريقة!! األنبيلء ملدن القوافل وعىل أطراف البلدية والكهلن للمدن وعنده أن 

 عطور للكهلنة والسحر والشاوذة.  وعنده أن النبوة 

 مل عكن نبوة!! اخلليل   ، وقبل -عليه السلم -وعنده أن النبوة بدأت بإبراهيم 

م  بللغريب والشلذ حتى يف أشهر األمور وأوضحهل.  - كالدعه  - حتدثواملحصلة أن عبلس   ملدة   وقدَّ

الكلفر يف عقديم قراءة مغلوطة للكياة اإلسلمية لاوام الكلفرين يصدهم عن دين ا ،   ل أفلد منه "علمية "

مشهور  ، وقد مر  بنل )يف املقدمة  نموذج زكريل بطرس ونلهد متويل، وهو نموذج ويشغلنل نحن بللرد والتاقيب

 !! ومنتك

 

 .263ص( ح ماق اعبلم   ابفقث خصوته 32)
 .915ص  (33)
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 من املدن:  معينة األنبياء لنوعية 

لد  عبَّلس يدعي  يصلح هلل  وإنام  املدن املتصلة ذات احلضلرات القديمة   عصلح لدعوة األنبيلء، أن  الاقَّ

يقول: )فليست دعو  النبوة بللدعوة التي عشيع وجتتذ  إليهل األسامع يف مواطن احلضلرة القديمة   .  الكهلن

باد استقرار الامران فيهل بالداعه وآفلعه مئلت السنني أو ألوف السنني... وإذا شلع الفسلد يف مواطن احلضلرة  

ا صلحلال  فلملسألة يف هذه احلللة مسألة عكيع وقلنون أو مسألة عنظيم وعدبري .. فليست بلد الامران املتصل مهدا

 !!(34) للرسللة والنبوة 

)البدهييلت  الاقلية  أن األنبيلء كلنوا بلملدن التجلرية التي ختتلط فيهل البداوة بلحلضلرة..  ويدعي أن من 

، وحيث إن ُمدن النهرين  (36) ، و)مدين (35)علك املدن التي عكون عىل مقربة من الصحراء )مكة ، و)سدوم 

ا كلن   بد أن يكون فيهل أول نبي، إبراهيم ا عليه السلم ا !!    )دجلة والفرات  كلنت مدن قوافل، إذا

 كيف يرى األنبياء؟!   أدري  وال

أشهر مل عرض عىل صفحلت  مع أن عنظيم للحيلة،    عكيع و  بلير  دعوهتم    هل يراهم وعلظال فقط، وهل 

 !! ؟؟احلضلرة اإلسلمية وملك داود وسليامناأليلم هو 

 !! ؟؟ كهلنةللبكيف جيول بخلطره أن حلل النلس يمكن أن يصلح بدون رسللة؛ بل و أدر   و 

، ومل عقترص دعوهتم عىل نوعية ماينة  واألنبيلء عمت دعوهتم اجلميع، مل عرتو بيت مدر و  وبٍر إ  دتلته

ُباث   . موسى ا عليه السلم امن املدن بل جلءت للجميع، أرسل ا  يف كل قوٍم نذير، وأبرز األمريلة وأشهرهل 

ل وهود   ، يف أقو  حضلرة يف زملنه حيث الكهلن!! ومن قبله إبراهيم عليه السلم كلن يف بلد ذات حضلرة أيضا

هود وكلنوا يبنون بكل ريع آية يابريون، ويتخذون مصلنع لالهم خيلدون، وإذا بطشوا   عليه السلم باث يف قوم 

   عبَّلس دعيه .. إلخ. فليس بصحيح مل ي .بطشوا جبلرين، وصللح كلن يف قوم ينحتون من اجلبلل بيوعال فلرهني

 من أن الرسل ت حمصورة وحمدودة بحدود مدن القوافل،   مدن احلضلرات!! 

ڌژ  : وا  يقول ڄ ژ ، وا  يقول: [٢٤فلطر: ]   ژ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ 

 

 .142، 141(   بو األنطقمء إب اهقم  لقه السلم ص 34)
 هو الةدم ت  غم،  يضلللللللللل ن ب مضللللللللللقهم امل ث يف اجلور. تلجم الطلدان  ،( تديةة لول  لقه السلللللللللللم،  بللللللللللد م فلو  تا السللللللللللدم35)

(3/200). 
 (  تديةة شلقب  لقه السلم،  مسقت اببم الالب الذي يسكةهم، بين تداين با إب اهقم  لقه السلم.36)
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ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  چ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ک ک ک گ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ  ژ ، وا  يقول: [36النحل: ]  ژ ژ ژ ڑ ڑ ک        

ڦ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ  ژ  ، وا  يقول:[٤٤املؤمنون: ] ژ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 

ۓ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ھ        ے ے ۓ  ڄ   ڄ ڄڄ ڃ ڃ ژ  [٩ – ٨امللك: ]  ژ ڭ ڭ ڭ    ڭ 

 .  [٤٧يونس: ]  ژ ک ک کگژ ، وا  يقول [٧الرعد: ]  ژ ڃ ڃ

يف كال مكالن حالَّ فياه  .الكهالناة  يف البالدياة ويف احليفاا.. يف املادن الكرب  ويف املادن الصااغر ووجادت 

وأهال السااودان، وليس فقط يف املادن  نيوعناد اليونالن نياإلنسااالن .. عناد الار  وعناد اهلنود وعناد الرومالن

لدالكرب  كام ادعى   وكهالن اجلييرة الاربياة، وكهالن الفراعناة واحلضاالرات القاديماة يارفهم ويكتاب عنهم   .الاقاَّ

 كل من تطَّ بيدين أو عكلم بلسلن!!

 ء وأهل البادية: األنبيا

لد   عبَّلسوعند  فهم عىل  أن أهل البلدية   يصلحون للرسل ت.. خترج منهم أو عقيم بينهم، فتار   الاقَّ

  ،)احلقوق والفضلئل وتلئق الصلح وا ستقلمة التي ينكومل بلسم اإلله ويستماون وحيهل من نذر السامء

ويؤكد هذا املانى فيقول: )فنشأ احلكامء والنسلو يف الصني   ، (37) فذلك من وراء التخيل فضلا عن التفكري فيه 

إْذ كانت أمانة النبوة   ؛ ومل ينشأ فيهم األنبيلء املرسلون والرسل املجلهدون ، واهلند عىل مريلل كنفشيوس وبوذا

 !!(38)  املجاهدة شيئًا غري أمانة اإلصالح والتعليم

ْن َأْهِل اْلُقَرٰ   وَ }ليسوا من البلدية ذا كلن أشخلص األنبيلء وإ َمل َأْرَسْلنَل ِمن َقبْلَِك إِ َّ ِرَجل ا نُّوِحي إَِليِْهم مِّ

ا أن [109يوسف: ]{ عىل احلقوق والفضلئل   ف أهل البلدية  ارِّ   عصلح ألن عُ دعوهتم  فهذا   ياني أبدا

واقع   . بل إن هذا قد حدث بللفال.. وتلئق الصلح وا ستقلمة بلسم ا  الواحد األحد الفرد الصمد

، فقد استقر اإلسلم يف أهل البواد  من الصني للمغر  الاريب، وا   عب لسمشلهد يارفه اجلميع وإن أنكره 

ُسوِل َوِمَن اأْلَْعَراِ  َمن ُيْؤِمُن بِل َِّ َواْليَْوِم اآْلِتِر َوَيتَِّخُذ َمل ُينِفُق ُقُرَبلٍت ِعنَد ا َِّ َوَصَلَواِت ا}يقول:  َل   ۚ  لرَّ َأَ  إِمَّ

ُْم  ِحيمٌ  َيُفورٌ  ا ََّ إِنَّ  ۚ   َرْْحَتِهِ   يِف  ا َُّ  َسيُْدِتُلُهمُ  ۚ  ُقْرَبٌة هلَّ  [99]التوبة:  {رَّ

 اية من إبراهيم اخلليل!!لبدا

 

 .144(   بو األنطقمء إب اهقم ص 37)
 .150، 149(   بو األنطقمء إب اهقم ص 38)
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، فهو أبو األنبيالء يياهم عناده، بمانى أناه كالن أوهلم، (39)-علياه الساالم   -النبوة بادأت باإبراهيمييعم أن  

دة هم من كلنوا يف و  أنبيلء عنده إ  عدد قليل من ذرية إبراهيم اا عليه السلم اا يادون عىل أصلبع اليد الواح

، ويف مكلٍن آتر (40)اتتص األمم السالمية بللنبوات  -سابحلنه وعال  ذكره–، ويرصاح بأن ا   )مدن القوافل 

 .(41))أمل ديلنلت األنبيلء فل وجود هلل يف يري السللة الاربية  :خيصص أكرير فيقول

جنو  فيذكر أمل بدأت يف ،  "التطور"ينسااع عىل فكرة   اطيهل عساالساالا يف اليملن واملكلن،  وحيلول أن ي

فيقول: )ويطرد الرتعياب بيمالناه كام يطرد   ؛ثم الشااالم ثم احلجالز -علياه الساالم  -الاراق حياث كالن إبراهيم

أو بيت املقدس، إ  مدن تليع الاقبة إ  مدينة احلجلز املقدسااة، وعندهل   (42)شااور إ  حربونآفمن    ،بمكلنه

ل و  .مالياة املطالف  اويقول بااد ذلاك مسااتنتجاا : )وإننال لو ساالكنال التالريخ الاديني طرداا هلاذا الاذ  ادعاله مؤكادا

ا، ملل كلن له من مساالك أقوم وأثبت من بدايته ومليته بني   ل وطردا ل، ثم ساالكنله عكسااا يف جنو    «أور»وعكسااا

 الاراق ومكة يف وسط احلجلز .

أبو الذين جلءوا من باده من األنبيلء، وليس ابو األنبيلء يياهم   -عليه الصلة والسلم – وإبراهيم اخلليل 

، ويف التنييل أن إدريس -عليه السلم  -وقد سبق أن بينل أن آدم  فقد سبقه أنبيلء كرير،   عليه   - كلن نبيال مكلاما

عليه   - وهو قبل إبراهيم، [٥٦مريم: ]  ژڇڃ ڃ چ چچ چ     ڇ         ڇ ڇژ  : لكلن نبي   -السلم 

ل ا عليه السلم ا كلن نبيال،  -السلم  النسلء: ]  ژ ٱ ٻ   ٻ ٻ  ٻ     پ پ پژ ، ويف التنييل أن نوحا

 . -عليه السلم   -كلنوا أنبيلء وكلنوا قبل إبراهيم  -عليهام السلم  -، ويف التنييل هود وصللح [١٦٣

لدومل يكن عدد األنبيلء قليل كام ييعم  َقلَل:  بل كلن عددهم كريري، ويف احلديث عن أيب ذر ريض ا  عنه  ، الاقَّ

  ,َيل َرُسوَل ا ِ  :ُقْلُت 
ِ
ُة اأْلَْنبِيَلء وَن َألًْفا»َقلَل:   ؟!َكْم َوَّفَّ ِعدَّ ُسُل ِمْن َذلَِك َثاَلُثِِمَئة    ،ِماَئُة َألْف  َوأَْرَبَعٌة َوِعْْشُ الرُّ

ا َغِفرًيا ويف القرآن الكريم عدد يري قليل من أنبيلء ا  موزعون عىل جنبلت املامورة، يف   «. َوََخَْسَة َعَْشَ ََجًّ

وقوم   ،جنو  الشلم ومدين   ،احلجلز شاملوثمود يف ،  ".. قوم هود عليه الصلة والسلم علد"اجلييرة  جنو  

لدلوط بلألردن حتت البحر امليت، وموسى عليه السلم بمرص... إلخ،  و قلة يادون عىل أصلبع  جيالهم   الاقَّ

 

يف بداية فصلللللث )يف ف يق األياين الك"مبقة( يذ    ن     الداياند الك"مبقة للللللللللللللللللل  مم  83ففي  "من إبلقس ص ؛(  هو تضلللللط ن39)
 يسمقهم ل هي ياينة ال"ورا !!

 .138( إب اهقم  بو األنطقمء ص40)
 .179،    د ذاد امللىن يف ص 157( ص 41)
 (  هي تديةة اخللقث  لقه السلم.42)
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 !! بني الاراق والشلم واحلجلز أرسلوا يف )مدن القوافل     يارتف إ  بمن ،  اليد

 النبوة والكهانة:

 ن هةمك نو ني تا الداياند، ياياند األنطقمء  )ياياند( غري األنطقمء،     مم يسمقهم  الل َّمي ي ى 
)إبلقس(  ن  )هللا(   يف  "مبه هو  حقماًن )ياياند  "مبقة(  )ياياند غري  "مبقة(،  يص ح ل يف  "مبه 

ى   قسى  حممد  الوثةقة  ةده هي الداياند غري الك"مبقة،  ياياند األنطقمء املل  فني )إب اهقم  توب
، فلةده الداياند غري الك"مبقة )الوثةقة(  تا حق  الزتا مم ( هي الداياند الك"مبقة  ي تب بقةه

،  ي مرن بقةهمم فق و : ) االخ"لف بقةهم (43) منت يه ًا فويًل قطث الك"مبقة )ياياند األنطقمء(
 لكةه يةطل  بطم    احد تا   بني الداياند األخ ى  ن الةِب ال يلقةه  حد  ال يةطل  أبت   حد،

 .(44) حي ضمريه   حي خمل ه(
فقللذ    ن الكللمها يلني  الةِب ال يلني،  يللذ    ن الكللمها  جه"لله نظللمم   ؛ ي للمرن بني الةِب  الكللمها

 !!(45)اجمل"م   ت ملقد الد لة  تم إلقهم تا الظواه     الواجطمد اللمتة،  الةِب  جه"ه بللللللللل ي   اعنسلللللللللمن
، ال ي و  به تسللللللللم  ال نصللللللل اين  ال يهويي.. بث  ال الل َّميده  ال تسلللللللم  به إال  ةد  هذا الكلم ال جت

 !!يااًمم املف للجمق امل الل َّمي ثين، ف   تسمله تا 
ي و : ) تا  جقب االبللللل" صلللللمء  ن ال  آن الك مي قد  حصلللللى الةطواد   ؛ ن الةطو   نواع الل َّمي  ةد 

فلم يلدع تةهلم نو ًلم  احلًدا يل فله القوم  صللللللللللللللحلمن امل لمرنلة بني األياين،  تا تللك األنواع  ،الغلمب   أبنوا هلم
نطوء  السللللللللللللللح   نطوء  ال ؤاي  األحلم  نطوء  الكهلللمنلللة  نطوء  اجللللذن    اجلةون امل لللدع  نطوء  ال"ةجقم 

 .(46)فوال  األفلك(  
 ي  ر يف ذاد الصلللفحة  ن )الةطو  اعبللللتقة جمءد تصلللححة ت"ممة لكث تم ت دتهم تا فك    ا  

 الةطو (!!

 

( ابلرتتقب،  هو يةططق ت    86ح يف الصلللللفحة املذ ور  ) لى الزتا،  صللللل    ،  قد رتب  "مبه بةمءً 86ص(  انظ :  "من )إبلقس( 43)
 تا تطور الداياند  مم تطورد امللقاة!!.   الل َّميتم ي"كلم به 

 .179يف صذاته ،    د امللىن 157(  ص 44)
 .158، 157(  إب اهقم  بو األنطقمء ص 45)
 .(5/73)اعبلتقة  الل َّمي( ح ماق اعبلم   ابفقث خصوته تا توبو ة 46)
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 )اصطةلوا تا ال ايضة يف  ،ي و  أبن األنطقمء  منوا  شطه تم يكون بل)يرا يش الط مل الصوفقة( الل َّمي  
مجم "هم تم يصطةله هؤالء الدرا يش تا ال"وبث إىل حملة اجلذن اتر  ب"لذيب اجلسد،  اتر  ابالب"ممع 

  ن الةطو  ) منت صةم ة  راثقة ي"ل مهم األبةمء تا اآلابء(،   ن بين إب ااقث صرب ا  ،إىل آالد الط ن(
)مل  :مث ي و  تس"ةططًم .(47) اعنذار ابلكوارب امل"وقلة(  لقهم لقس"فقد ا تةهم يف )الكاف  ا اخلطماي

تكا الةطو   ةد ال وم يف هذه اللهوي إال صةم ة ت ايفة لصةم ة ال"ةجقم    لصةم ة الف ابة املةذر  
 .  (48) املتوقاة  ابلكوارب

 ي و  تلاًصم حلم  الةطو   األنطقمء يف بين إب ااقث: ) ي"لاح اتريخ الةطو  بني بين إب ااقث إذن يف 
صميمل  لى فقهم تلكي  لممد تلد ياد: إهنم قد اب"لمر ا فك   الةطو  تا جرياهنم الل ن الذيا اه  
و  تلىن غري تلىن ال ؤية  هد إب اهقم اخللقث،  اه  فقهم بلد ذلك  يون  بللمم  شلقب، ففهموا تا الةط

 الل افة  السح   ال"ةجقم،   هنم تم زالوا ي"للمون تا جرياهنم إىل  ن  تى توبى الكلقم الذي ت"لمذ  لى 
 قة نِب تديا قطث جه ه بد وته  بلد  ن جه  هبذه الد و  يف تص   خ ج ب وته تةهم إىل  رض  ةلمن، 

 .(49) هم( لكةهم  خذ هم  بلموهم فة صوا تةهم  مل يزيد

لصلح حم  الةمع، ال  هنم  منوا جزءًا تا   مألنطقمء   الكهمنيةطوي هذا ال" سقم  لى  ن   
 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ ۓژ  االحن اف السلطوي  الديين، ي و  هللا تلمىل:

رؤ ع الضللة يف الةمع،  تا فهؤالء ي"ل ون  حي الاقطمن،  هؤالء [٢٢٢ – ٢٢١]الال اء:   (50)ژ
 . ط معيةصلح هبم حم  الةمع  مم يد ي  لقسوا  حد قسمني 

: توفقق فهد يف  "مبه -صلى هللا  لقه  بلم- الل مي يصطف جبوار  بوا تا حتدب  ا الةِب
احل ي ي( يف قالكهمنة الل بقة قطث اعبلمق،  بقد ال مين يف  دي تا  "طه،  جوزيف قذى ) بو توبى 

 ث هؤالء حيم لون إثطمد  هنم  منت  رضقة..  ن الةطو     دٍي تا  "طه،  مجمهري املس"ا قني  قاملطا ياق ..
،   ث  احد حيم    ن يدخث تا ابن)الكهمنة  السح  -صلى هللا  لقه  بلم-تطور لايء يف بقئة الةِب

 جدايه، مس  تا يهوي  أتث  هبم...إر(،    الالوذ ، السقط    لى الل ن اببم الديا، يطلب تلًكم ف ده
ن   ث األبوان توصد ،  قد انقات هذا األت  ابب"فمضة حم  ال ي  لى شطهمد الةصمرى، ف    ريد  

 

 .77،  76( املصدر السمبق ص47)
 .80ص ه( ح ماق اعبلم   ابفقث خصوت48)
 .82( ح ماق اعبلم ص 49)
 ( ذ   الطربي  غريه  ن امل صوي ابآلية هةم هم الكهمن. 50)
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ت    داء الديا؛  ال   مه ابلكف ؛ ف    بني  يا ي ف  تا مع ي ف يف  بوا تكمن.. بني  ن  ط   
 . 51 حمتهاب"فمي تا  ف  

هؤالء.   داء الديا "طور  فك   اللط  ية هو الذي  ل ى به يف هذا الغما  جبوار تطين الل مي لفك   ال
 الذيا يصةلون األحداب. فلةده  ن األتور  لهم ت"طور   ن األشامص )اللطمق   حتديًدا( هم 

اد  وغاندي!! العقَّ

ييا غمندي الذي  من  الل َّمي قد شللللللللللل ح   .»االمهسلللللللللللم« تك"مث الةطو ،  ييةه هو نِب الل َّميغمندي  ةد 
يطالللل  به مث قم  تل طًم بلد  ن بالللل  هبم: )هذه هي خلصللللة »االمهسللللم«  مم  من غمندي يطالللل  هبم  بةمء 

 "ب لالللل ح تلة غمندي،   الل َّمي؛ بث تسلللل"طق   ن ت و : إن  (52) ت"ه،   بةمء  ث  تة تصللللث إلقهم ي وته(
فكلته  ا ييةه  لقس  ا شلللللللللاصللللللللله،  ابلللللللللم الك"من الذي اخ"مره يد   لى ذلك، بث راح ي   ج هلذا 

 . غمندي قربو  السلمق)الديا( اجلديد بذ   حم    ر اب  قد   ت الدرع  آتةت مبطميئ 
 تم رضي هبذا. الل َّمي قو :  لو  ن الا يلة حمض   يف ذها 

تم يل ض  لقه،    يصللللدمل تم ي"كلم به املةح فون تا الةصللللمرى  الوثةقني  القهوي  ا   يصللللدمل الل َّمي
تل" دا م،  ي"كئ  لقه  يسللللللللللل"د  به    يةمقاللللللللللله    يل ضللللللللللله  لقةم، فلث هذا ت  القهوي،  فلث هذا ت  

بد الةصللللللللللللمرى،  ت  الطوذيني،  ت  قداتى املصلللللللللللل يني،  األفمرقة الوثةقني،  فلث هذا ت  غمندي اهلةدي  م
 الط   !!

ف"جده تصلدقًم للجمق ،    ال يةمقالهم ن مك تلرتض  لى   مادهم،  لك  ن ت"دب   "من )إبلقس( 
ب"جد فقه الايء الك ري تا جث جل  ربةم  ت دع،   "من ق ط  ية املسقحق  لقه السلم،   "من )هللا( 

 هذا  هو ي"كلم  ا الداياند األخ ى. 
ي"كلم  ا الداياند األخ ى مبم ي دته هبم  صلللللحمهبم ي ن  ن ية ضلللللهم، فقل ض  لم غمندي  ا  ته 

 الط   ،  يل ض  فكمر غمندي،  يللا احرتاته هلم،  إن  من ال يواف هم!!
 . محيم مهم إلقه  لتهم ح ماق   يل ض تم تكلمت به يهوي  ا  نطقمء اللهد ال دمي   أن

 لى تلك الل ماد؛  الل َّميال"ةمقض بني هذه الل ماد  الديا اعبلتي،  ال ياجب  الل َّميال ي ى 
 

 العبقريات ستظهر هذه الفكرة بوضوح تام، فالعقاد يؤمن بأن أثر البعثة من البيئة التي نشأت فيها.  وفي الفصل الخاص بمناقشة  51

 .98( انظ   "مبه  ا غمندي ص52)
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.  يطد   هنم قضق"هاعبلتقة    الةكري  لى غريهم تا الل ماد املضمي  ال ذلك  ن الدفمع  ا الل قد 
األ ىل اليت يداف   ةهم  حنا ن"كلم  ا اللط  ايد إن شمء هللا تلمىل  حبوله  الل َّمي  تقك  اف  ل ضقة 

  قوته. 
 إنكار املعجزات: 

لدو بقول ا    النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقدم ماجية ملن سألوه إيلهل يف مكة عىل أن ، ويستدل (53) ينكر املاجية الاقَّ

ڑ ک ک ک ک گ ژ عال :  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڱ ڱ      ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ        ڱ 

ڭ      ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۓ ڭ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ 

ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ        ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ۅ ۉ ۉ 

 [٩٥ – ٩٠اإلرساء: ]. ژ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ْمُس َعىَل َعْهِد َرُسوِل ا ِ بحديث املغرية بن شابة ا ريض ا  عنه ا: ويستدل    ، ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َملَت إِْبَراِهيمُ  َكَسَفْت الشَّ

ْمُس ملَِْوِت إِْبَراِهيمَ  : َفَقلَل النَّلُس  ْمَس َوالَْقَمَر اَل َينَْكِسَفاِن ملَِْوِت أََحد   » : ملسو هيلع هللا ىلص َفَقلَل َرُسوُل ا ِ ، َكَسَفْت الشَّ إِنَّ الشَّ

يَاتِهِ     .(54) «َفإَِذا َرَأْيتُْم َفَصلُّوا َواْدُعوا اهللَ ،َوال ِِلَ

ساانة رسااوله ملسو هيلع هللا ىلص يارفهل من كتل  ا  و آيلت كريرية  لملاجية ثلبتة.. راسااخة شاال ة يف  ام قدم فو  دليل في

 .  الامي والصمُّ

لدإنكالر   أو عفسااريه اخللص للوحي والذ  ينتهي إ    للماجية فرع عىل إنكالره الوحي من ا  ألنبيالئه  الاقاَّ

لد  عبَّلس، فللنبي عند  أن النبي ارعقى حتى علم عن ا  لدبكاا.. )عبقر  ، وثبوت املاجية هيدم بيت    الاقَّ  الاقَّ

 !!، ولذا أنكرهل من قواعده

واملاجية   .لقي وحيال من ا ع هي األملرة الاقلية عىل النبوة.. عىل ا  ويدتل فيهل ضمنال اإلنبلء بغيب ا املاجية  

  ، فتأييد النبي بماجيات وإتبلره عن ييبيلت ، لنبيا هي الريلبت الذ  نتحلكم إليه يف القول بأن هذا نبي أو ليس 

، وماجيات النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وعال  وعي وجل الم الغيو  سبحلنهعىل علقة ب النبي  دليل عىل أن   ،أعت أو ستأيت

 

 تم بلدهم،  انظ : فصلللللث امللجز  يف  "مبه )ال"فكري  73( انظ : فصلللللث الل ماد يف  "مبه )ح ماق اعبللللللم   ابفقث خصلللللوته( ص53)
 ف يضة إبلتقة(.  

 .985الطامري ب قم  (54)
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ل   عكلد  للقرآن أول ماجياعه، واجلامدات نطقت  ف ؛حتىصكريرية بللكلد حتىص، ونبوءات النبي ملسو هيلع هللا ىلص كريرية أيضا

بدعلئه أو بلمسة يده أو بتفلة   ئ، وعدد من املرىض بر (56) ، وانشق له القمر(55)بني يديه وشهدت له بللرسللة

، والشلة الاجوز  (58) ، والطالم ُكريِّر بربكته عدة مرات يوم األحيا  ويوم عبوو ويوم عمرة القضلء(57) من فمه

، واجلذع حنَّ  (60) ، وامللء نبع من بني أصلباه(59)حلبت حني مس  رضعهل بيده الكيفةالتي   علد 

 ... ويري هذا كريري يف كتب السنة الصحيحة.  (61) لفراقه

ل دِ وأنبأ عَ  ، (62) بأن ا  سيتم هذا األمر حتى يصري الراكب   خيشى إ  ا  والذئب عىل ينمه بن حلعم الطلئي   ي 

ا من أصحلبه سيخرجون إليهل ويدعون املدينةوأن ا  سيفتح الشلم واليمن والاراق، وأ ن نفرا
، وأنه إذا  (63) 

ا عقتله الف (64) هلك كرس  فل كرس  باده را ، وأن  (66)، وأن عمر وعريامن شهيدان(65)البليية ئة ، وأن عامَّ

، وناى النجليش يف اليوم الذ  ملت فيه وهو بلحلبشة ورسول ا  ملسو هيلع هللا ىلص   (67) أصحلبه يقتلون أمية بن تلف

ا وابن رواحة حني قتلوا يف مؤعة (68) بلملدينة وهو بلملدينة ملسو هيلع هللا ىلص، وكلن يصف   ا  األردن حلليال ا ، وناى جافر وزيدا

 .(69) املاركة

فحكى عن مريم، وعن موسى وعيسى، وأهل مدين، واملؤعفكلت، وقوم عبع،   ؛ وأترب من أنبلء املليض

وأصحل  الرس، وثمود، وعلد، وفرعون، وإتوان لوط، هذا وهو أميٌّ مل يقرأ ومل يكتب، ومل خيرج من بني  

إنه   : ومل حكله عنهم   يتوافق يف قليل أو كريري مع حكليلت كتب النصلر  واليهود حتى يقلل ، شال  مكة
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لدمنهم، وأتذ     يارف هذا ويتكلم به يف كتلبه حقلئق اإلسلم وأبلطيل تصومه.   الاقَّ

لدوإنكالر  بنال وياأيت  للماجية دليال عىل إااللاه للنص الكااعي وعادم ا لتفالت إلياه، وهاذا متكرر مر   الاقاَّ

ا إن شلء ا  وقد    ر. مرارا

لدوإنكالر  اللماجية عكرر يف أكرير من مكالن من مؤلفالعاه، ف الاقاَّ ل عالبرا ، وقضااياة  هو إرصار، وليس كلماا

 ."عبلقرة"ل كلهل أرضية، من صنعملخصهل أمكرب  عنده 

 

بؤا    ا تصدر هذه  ا هللا  ربله  الل َّميت ى    تسم  تم  "ب      تم ي"طمير للذها حني
 !هبذا الفهم؟  طَّمع : تا  يا جمءاملللوتمد

ي"صميم  الل َّمي، فمم حتدب به - صلى هللا  لقه  بلم- بداهًة لقس تا  "من هللا  ال تا بةة ربوله
 قد ت د  ت لة   ري   لى ذلك؛    ري تةه ت فضه   لًقم ت  ص يح ال  آن الك مي  السةة الةطوية،

 الل و  الصحقحة.
ا هو غ يب شمذ يس" قم ت  فطله  جللت   قد الةظ  فقه ت   بلد ت   فإذ الل َّميمجَّلُت تم  "ب  

الذي ال إىل هؤالء  ال إىل هؤالء،  االنطلمل  ال غطة الداامة يف ال"حدب ابجلديد  يف خمملفة السماد
   !! ح"مقة اللمتث الوراثي  الظ  ف الطقئقة تا فك   ال"طور

، 70تةذ خلق هللا اخللق إىل ف ي ني: ف يق اتط  ربث هللا  ف يق اتط   بم ع الاقطمن  الةمعان سم 
وبم ع الاقطمن: ص اع بني تا اتط  ربث هللا  تا اتط  هواه بغري  لٍم تا هللا  اب"جمن ل ال"مريخ 

 الل َّمي،  تةهع مسم ي.. رابين.    Positivismتةهجمن: تةهع  ضلي..  رضي .. حسي 
   .بقةهمم

 
 . له( هذا البحث تطبيق ) شرحت هذا بالتفصيل في مقدمة كتاب "تفعيل المنافقين"  70
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 ف ي من:
 ثط"ت الكاوفمد مث  ، ال دمية  الظواه  الكونقةاللهد ال دمي تللوتمد حمدي   ا األحداب   طى 

، ممم   رب األ ر بقني الاك يف  "مهبم،  قدتوا ن ًدا لةح 71دالللمقة بوضوح خطأ هذه املللوتم
اب"دب  انسمن   هلذا  "مهبم بلهديه ال دمي  اجلديد،  ان"هوا إىل  نه ال يصلح  مصدر للمل فة. 

 فهم الظواه  املل فة  اجته للطح   ا  مصدر للمل فة،  "من القهوي  الةصمرى    ال"طور الللمي
تا خل    ية  حمم لة  "مبة اتريخ الطا ية ت ً  اثنقةالططقلقة بةفسه، فكمنت توجة الكاوفمد األث

،  اب"ططا هؤالء ال فض لكث تم ان"سب للوحي،  لذا قدتوا ق اء  لل"مريخ بد ن ذ   اآلاثر
ت   نه ارتط   -  لقه السلم -لل بمالد، فحني ي"حدثون  ا الف ا ةة ال  تون  لى ذ   توبى

 بين إب ااقث  لى تس ح ال"مريخ هورف  ونقة )هلك ف  ون(  اأبحد  هم األحداب يف اتريخ ال
لِّك      ْ ر ثْلة مه م ب ينِّ إِّْب  ااِّقث  }  . [59الال اء:]{  ذ َٰ

اندف  اعنسمن الللممين حب ًم  ا املل فة حيم   اعجمبة  ا بؤا  اخللق:  قف بد   إىل  يا 
الدنقم،  اتكئ  لى  ي اد يسري؟، تم هذه احلقم  الدنقم؟. راح يطح   ا املل فة فقمم ي"للق ابحلقم  

حسقة يف ا "سمن املللوتة،  ت"غري تلمرفه يوًتم بلد يوم  لمم تطورد  ي اته املل فقة، فمم ي م  القوم 
تل ف"هم هي اليت ت"طور ن"قجة قصور لديهم ال  ن  غري تم قد ققث ابألتس. -ت ًل -  ا الفضمء

  احل ماق ت"طور.
 تكا هللا للللممنني تا السقط   فةا  ا تلمرفهم  لى  هنم تسلممد  لمقة،  ابير إلقهم   ري 
تا قوتةم ي"اذ ن تا  اوفم م األث ية تصدرًا  لمًقم للمل فة،  ي"كئون  لى تم افرتضوه مبحض 

ذ ن بك    امللمرف لرتا مهم  األل من اليت خللوهم  لى  نفسهم ق ة  يؤخ  خقمهلم يظةون  نه احل 
  دي تا  الل َّمياه  صدى ذلك يف  "مابد فه حسني  ا األنطقمء   "مابد    تا  االهم. 

 .72احملدثني املة"سطني للظمه   اعبلتقة أتيًدا    ن ًدا

 
 لي،وفيها أن أول من نبه لهذه األخطاء هو اإلمام ابن حزم.  انظر الحلقة األولى من "تاريخ العقيدة" للشيخ الدكتور سفر الحوا  71

https://www.youtube.com/watch?v=HtH9CSWAjDQ&index=1&list=PLBz9DCFuq899BciHwVcvrwaX6Tgs6VOc

v   .ذكر عددًا من األمثلة على ذلك وناقشها 
 من هؤلء جاسم سلطان. وقد ناقشت افكاره في عدد من المقالت.  72

https://www.youtube.com/watch?v=HtH9CSWAjDQ&index=1&list=PLBz9DCFuq899BciHwVcvrwaX6Tgs6VOcv
https://www.youtube.com/watch?v=HtH9CSWAjDQ&index=1&list=PLBz9DCFuq899BciHwVcvrwaX6Tgs6VOcv
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قوتةم  مصدر للمللوتة  قطث   ري تم قدته  لممء اآلاثر، هذا الذي اتكئ  لقه   ري ن تا    
  دًيا تا اعشكملقمد:، يواجه الل َّميتةه 
  مم بقةت يف ت دتة هذا الفصث.يامء ن،  فهم ية طون حق   الكاوفمد األث ية ان" ماقة ن  أوهلا:

 ن تم ي"حدثون به خيض  ل ؤي"هم هم، ل"فسريهم هم،  يلجؤ ن للرتتقم  ي يس" قم األت  ت   واثنيها: 
نكمر اعميمن ابهلل الواحد األحد الف ي الصمد، حو  إ -االفكمرهذه – فكمٍر اثب"ة  ةدهم ت"محور 

الديا     ابخ"صمر اللدا   للديا، فهؤالء انطل وا تا رفضنكمر فةمء الدنقم  الطل  بلد املود. إ  
)املامهد  لى  ضله  مم  Positivism ث اعحلمي..    املميية..    الوضلقة شكَّ  . اب"   ا يف اعحلمي

هو ي ن تفسرياد غقطقة( إفمرًا  تةظورًا لل صد  ال"فسري،  تا مث املممربة اللملقة،  يف مجق  اجملمالد: 
ح  الة دي  السقمبقة  االق"صميية  االج"مم قة، فملللممنقة ب"ف  م م الوابلة تةطلق تا قالوضلقةق

 . تةهم  ضلي  باكٍث تم تم بلد احلداثة( /)املدارع الة دية ال قمي
.. إىل توطني انحلادت"مب  الرتا مقة الللمقة يف هذا اجملم  جتد  هنم ت"جه وص ار شديد إىل حني : واثلثها

 - لى ف ض ان"هماهم–،   ن احلقم   لى األرض ال و  أبن احلقم  الدنقم تا تئمد امللقمراد تا السةني
حدي هم ف  ض ق لمقةق .. جزء تا تلقمراد األجزاء تا اتريخ الكون، مبلىن األزلقة للحقم  الدنقم،  جث 

ُم اا  ختمني  مم قم  هللا } ْهُ  ۚ   ت م هل  ُوُد   حن ْق م   ت م يُلْهلُِّكة م إِّالَّ الدَّ نْلق م من  ي  إِّالَّ ح ق متُلة م الدُّ
  ق ملُوا ت م هِّ

لِّك  تِّْا  ِّْلٍم ۖ إِّْن ُهْم إِّالَّ ي ظُةُّون    .آلخ  تغري تضمي ،  ت"غري تا  قتٍ [24]اجلمثقة: {بِّذ َٰ
 ي ممون( اآلاثر ل" و  ب وهلم! تا شواهد ذلك  هنم ي قلون )

  تا شواهد ذلك  ن الظواه  ال ت"غري  إمنم ي"غري تفسريهم!!
ال"امبه بقةهم،  خمصة ال"ممثقث  -تا  جهة نظ ي–لفت الةظ  يف هذه الكاوفمد يورابعها:  

 األنصمن، فمأله اتمد  جدد يف ق ت يكم الوبطىق،   جدد يف  ف ي قم،   جدد يف الصني.   ذا 
ال  اية الةص انقة  ا ال"جسد  الصلب للفداء  جدد ق ابة  ا يا ت    لى تدار ال"مريخ،  توز ة  لى 

  .صفحمد األايم  األتم ا
 ن بطب ذلك هو متدي احلضمراد،  راح ي"حدب  ا  -الل َّمي  طَّمع تةهم -بلض احملللنيذ   

د ت"واجد  ة   نصمن  صةممتم اش"ه  به هذا الالب تا بطوالد خمرقة لالب تا الالون جللت 
يفس   جوي متمثقث تامبه ل"ممثقث الف ا ةة يف اهلةد أبن املص يني  -ت ًل - الل َّمي لطَّمعشلون  خ ى، ف
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)الف ا ةة( بلغت ي ل"هم اهلةد.  الغ بقون يفس  ن تواجد متمثقث اعغ يق يف اهلةد أبن القواننقني غز ا اهلةد 
 ابا خلد ن يف ت دت"ه  قف  ةد هذه األخطمر  ت لهم ، ) اب"   ا فقهم حقةًم )األبكةدر امل د ين

) مل و  ب"مدي ت"مبلة القما جتمه املغ ن الل يب( يةك  تلك األخطمر  ي"هم تا ن لهم أبنه ية ث الكذن 
( ية لون  مم يسمقهم  من ال"مريخ )اعخطمريني"َّ ب صد    بد ن قصد،  اتكئ يف ت دت"ه  لى  ن  متة  ُ 

 تم جيد ن ي ن تدب . 
ف د  ، ن يفس  متدي بلض احلضمراد ي ن  ن يرت وا آاثرًا،  مم يف حملة الف ع ت ًل  مل حيم    حدهم

 .رمبم  حدثت بلدهم اللهم ن وشمد ، مل يرت وا آاثًرا جمء ا إىل املا مل فجمبوا خل  الداير،
وحياول أن خيفيها، و ي أن الشيطان بعضهم رعا يعرفها على بعضهم، و  ىإهنم حول حقيقة ختف
: من أين اليقني أبن الشيطان وراء لعل  سائًًل يسأليقيًنا سبب ذلك كل . و  :سبب ذلك كل . نعم

 ذلك كل ؟
  تلمىل ذ  ه، هللا ربةم، اخلملق الللقم، بطحمنه،  .باواهد يف ذاد اخلرب (،   اخلرب ابملارب )ت ا  خرب  ةه

 ن الاقطمن هو الذي ح ض الطا  ح  نصطوا  -ذ   يف  "مبه  بةة نطقه، صلى هللا  لقه  بلم، قد
"لظقم املربزيا، مث تصوي هم  لى اجلدران، مث  بد د ب األصةمم  شقد ا األنصمن،   ن ذلك ت َّ مب احث

 يصلد الةصب  يذبح  لقه تا شمء  ن ي"  ن إلقهم بذبٍح     ظةٍ م،   نصب   اثن هلم،   نصمن حوهل
 الضل .  يةصب املس"فقد ن تا الكف  ) همن  حكمم(  غوايةً     حي ض الةمع  لى اتطمع الشم

األصةمم  األ اثن يف ح ٍم خيللون  لقه ققدابةق  ي ي"الى الداخث فقه  ا ي ظ"ه الفك ية  اعنسمنقة، 
الكفر وتطبيقات   متشاهبون كلهم؛ أفكار. "فقه يق   له  ت  ءته بد وى  ن ال   لنقة يف قال"لطد

يف  لذيشيء يف األرض لذات  أو وصوًًل لعلى تعظيم  -يف مجلتها -وتتكئ ،العملية حمدودة
فهذا ال"امبه يف ال"صوي   لى اجلدران،  ال"م قث أبحجمر،  احل م  السماء، سبحان  وتعاىل وعز وجل.

 ع  احد .. إبلقس للةه هللا.  لقست حملة تا اج"قمح قاآلتاق،  تمر  يف قاملارب  ةهق أبنه خ ج تا ر 
،  مم ح اتهم تب"حلاحني  خ"هم  لى  قحضمر قبصمة ترت هم فلم تك  بًدا احلضمراد بلضهم بلًضم، 

 يد ي هؤالء.
هةمك رؤية  خ ى للحقم  تصدرهم ربث هللا،  لقهم الصل   السلم،: هللا هو اخلملق، بطحمنه 



58 

 

 تلمىل ذ  ه،  خلق اخللق مباقئ"ه  لغمية حديهم هو،   ربث ربًل تطا يا  تةذريا،   قمم حقم  
ف هم حتدب  ا إميمهنم     الك مي  "مبهيف  اعميمن به،  حني حتدب  ا األتم السمب ة   لىالةمع 

ابهلل: تمذا فلث مبا آتا  تمذا فلث مبا  ف ؟،  تمذا   د للمؤتةني يف اآلخ  ؟،  مبمذا تو د 
 الكمف يا؟

ُْم خ ْلق  السَّم م  ادِّ   اأْل ْرضِّ   ال  } قدَّم إجمبة شديد  الوضوح خللق السمواد  األرض:  تَّم   ْشه د ُّ
ذ  اْلُمضِّ  هِّْم   ت م ُ ةُت ُت"َّاِّ  [.51{]الكهف:ل ِّني    ُضًدا خ ْلق    نُفسِّ
  نه خلق ، .. آيام،  لقه الصل   السلملق اعنسمن األ    يف ال  آن الك مي   ض تفصقلي خل
إنسماًن املذ ور يف ال  آن الك مي،  لقس  - السلم  لقه -آيامتا فني،  الذي خلق تا فني هو 

،  آايد بور  قصق شديد  الوضوح  لى  ن  طمع  غريه مم يد ي   يخث ال"طور يف ذري"هبلقًدا 
ا ب ا  ً  لُِّق  ئِّك ةِّ إِّين ِّ خ َٰ م ل َٰ  ق م   ر بُّك  لِّل   إِّذ  ): ي و  هللا تلمىللق تا فني هو آيم  لقه السلم، الذي خ
ي فل   ُلواْ ل هُ   نل ف ا   ۥُ"هُ ف إِّذ ا ب وَّيل   ٧١ت ِّا فِّني دِّيا  ب َٰ  ۥُت فِّقهِّ تِّا رُّ حِّ  ئِّك ُة ُ لُُّهم  م ل َٰ  ل  ٱف س ج د   ٧٢جِّ

  
ل    لِّقُس ت م ت ةل ل ك    ن ت س  ب  ق م   ي َٰ ِّ  ٧٤ا  فِّ ِّيك َٰ ل  ٱرب       من  تِّا  " ك  ب  ٱلِّقس  إِّب   إِّالَّ   ٧٣ُلون    مج  ُت ُجد  لِّم م خ 

ة   خ ري   ق م     ان ا  ٧٥ل ملِّني  ل  ٱُ ةت  تِّا    د    م  رب   " ك    ب   بِّق د يَّۖ  رُه خ ل    ت ِّ ل     " ينِّ تِّا انَّ ص: ( )تِّا فِّني ۥ" هُ   خ 
71  -76.) 

الطا  يف هذه احلقم  الدنقم ت"محور حو  اعميمن  الكف  ابهلل، تلممل راقسقة ل"مريخ   يف ال  آن الك مي
 متة األتم(؛   هلكت تذ ور يف تواريخ الطوفمن ابلطوفمن )   تا ذلك:  ن الطا ية تل ضت للهلك

 ،، فل  حد يل ف تم قد  من قطث توبى إال  ا ف يق الوحي تا هللا-  لقه السلم- قطث توبى
ة م ُتوب ى اْلكِّ" من  تِّا بل ْلدِّ ت م   ْهل ْكة م اْلُ ُ  ن  اأْلُ ىل َٰ ب ص ماِّ   لِّلةَّمعِّ   هُ قم  تلمىل: }   ًدى   ر ْ  ًة ل   ْد آتل قلْ
تصلد    هطوفًم. بث تسري يف ي اا ..      ن الطا ية ال ت"طور صلوًيا  [.43]ال صح:{لَّل لَُّهْم يل " ذ  َُّ  ن  

     ط .

تةطل من خم"لفمن..رؤي"من خم"لف"من   صحمن  ث رؤية حيم لون تططق هم  اقًلم يف  امل صوي  نةم  تمم 
، يف ال  مفة  اجمل"م .. يف  ث يف السقمبة  احلكم، يف االق"صمي  املم  املا"لفة: احلقم جممالد 

 .  .. غملب  تغلونإال يف إفمر اتب   ت"طوع بقةهمم ال يكون شيء. تم يلين  ن الل مء
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 بني الفريقني: العق اد عب اس
تا انحقة  خ ى مل ي  ا إىل الوحي  ي و  مبم قم  هللا،   ما انحقة فبني الف ي ني:   طَّمع قف 

يغ ف تا هةم  يغ ف تا  إمنم راح  ..  مل حيم   ال"وفقق بني ال ؤي"ني  يًضممل  خذ اعحلمي مجلةً 
جي األ  ( هو حدي هم هم،  حدي ه  ا ال"طور يف الل ماد   ن املل فة م، فحدي ه  ا )اهلكهةم

ةم جمءد ابل"ج بة هو حدي هم هم.  حدي ه  ا   جوي  نطقمء  إميمن ابهلل له  صث  ةدان  إن خملف
 هلذا الفهم الغريب؟ العق اد عب اسونكرر السؤال: كيف وصل  .يف ال"فمصقث

 ي ج  ذلك ألت يا: 
 التفاصيل: الغر  يفا: مأوهل

تس"وى  لى    ال ضماي اليت اه"م هبم ، بواًء  لى تس"وى الل َّمي  طَّمعبقط د ال"فمصقث  لى 
يف ت احله املا"لفة؛ ف د  يال صد  ال"حلقث.  هذا تضط   املل فقة اليت اب"ادتهم يف ي اداأل 

 من يف تفمصقث السقمبة.. بداخث حزن.. يةمضث  ا حزن.  حني قمتث يف بمحة األين 
قمتث شوقي  تا  جث االن"صمر يف تل  ة جمنطقة  قضقة  لقة. يخث يف تل  ة جمنطقة  مل ي"بَّ 

األين، فمن"هى األت  ب"ح قق ان"صمر ت  ال ؤية الغ بقة يف  - ب صٍد    بد ن قصد- اصطف
حت قق  هداف  لقة لصمحل ال"مدي الغ يب ال  ميف يف السمحة يف ذاد الوقت جزاي  لى شوقي   
املوصو   ضما قطمر الةصمرى  الللممنقني -تا حق  يال     ال يال  - اعبلتقة، فمن"ظم

 !! ابل  مفة الغ بقة
اببرتاتقجقة تس"ادته ل"ةفقذ بقمبمد  فكث  متث ت تط   يااًمم. بكلقمدت تط  ال"فمصقث   

 تواقفه اللملقة؟ "مابته الةظ ية   اللمقث يةظ   يا ي ف؟،  تا املس"فقد تا    تلقةة. 
نظ ايد جزاقة،   مههم: اللط  ايد  ال"طور  الل َّمي  لى تس"وى  ي اد ال"حلقث اب"ادم 

   ايد إن شمء هللا.   لمهم تا ال ؤية الوضلقة للحقم ،  بةأيت  لى تفمصقث نظ ية اللط
 اثنيها: تقليد ابن خلدون:
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ال"حلقلقة  يًضم تفصقلقة، مبلىن  نه اب"ادم نظ ايد تلىن ابل"فمصقث ال  الل َّمي  طَّمع ي اد 
 !!فح الفلسفة  حقمانً ..  يةمابألتور الكلقة، ت   نه ي"حدب يف  لقمد..   ماد.. فك 

اب"ادم  الل َّميالبا خلد ن إال  ن  الل َّمي  طَّمعتا قف  لى إشمر   اضحة مل   ت   ين  
ادعى ابن   فقد  .البيئة ومن يعيشون فيهاني الربط ب ي اد ابا خلد ن يف ال صد  ال"حلقث؛ تا ذلك 

 ن  ث بقئة تصطغ تا     ن فطمع الةمع   خلقهم اتبلة للطقئة اليت يسكةون فقهم،  يف مقدمته تلدون
حق  املةمخ ي"واجد ن  لقهم بصطغ"هم، ي و : األنطقمء  احلكممء  املمملك امل"زنة  بمي  الطا ية 

ي و : اهلواء احلمر  ب ي، فملطقش  الةزمل  مم احلقوااند!!. حبٍ     .  حق  يةح ف املةمخ، املل"د 
 !!  اهلواء الطمري حيدي  لوان الةمع  فطم هم.

فاطة اجلزي   الل بقة صح اء ج ياء شديد  احل ،   ب  لقهم ريح  أهنم السموم،  ال  .وغري صحيح 
، فمل فوبة امل تفلة تكمي ختةق تا يسكا  لى الامفي،  ت  ذلك يف الطح   مم اي ى يلطف جوهم

 مي )بني القما   ممن القوم(،  خممت قوم  ث ب لة تةهم  جدد ربملة،  تا اجلةون للامم : 
بل  يف ال تضمء بني جطمٍ  بوياء.. يف  اٍي غري ذي زرع،  مثوي يف  -لى هللا  لقه  بلمص–الةطقني 

 ال""مر بمي ا  هم  هث بدا    تةمٍخ شديد  املدااا يسكةون اجلطم   حتق  هبم   طمن ال تم .
 هم  هث تةمٍخ شديد  ابألتس  القوم )السوفقت    ر اب(   هث الامم بمي  :االحن اف،   ذا

 ،  ال تكمي جتد  تة إال  قد بميد يوًتم تم  من تةمخهم تل"داًل  م تةح فًم إىل حٍ     ب ٍي!!فاالحن ا
اب"لملهم فقمم مسمه قاتريخ  يا  ابا خلد ن ال"حلقلقة )أتث  الطا  ابلطقئة(    الل َّمي  طَّمع خذ  

الطقئة يصلح هلم الكهمن، حم   ال ب  بني الطقئة  الةطو  ف"ح ك يف نواحقهم ي و : هذه األياينق، 
،   له تا خقمله،   له  هذه يصلح هلم األنطقمء،  املدن هلم شأن ت  الةطو   الطميية هلم شأن آخ 

 . انقاةمه ابل"فصقث يف     هذا الفصث،  قد ي"لمرض ت  الك"من  السةة
،  هي آفة  لم االج"ممع  موًتم، قراءة الواقع على ما  و علي  من ابن خلدون عب اسوأخذ 

   نه لق     ث قوم مبم ي ولون،   صث األت  ألخذ الةصمرى مبم ، حالل َّمي تضامت هذه اآلفة  ةد 
،   ذا فلث ت  غمندي  حتمس تا  جث الفداء صلبالي ولةه هم  ا  "مهبم   ا بولس )شمؤ  (،   ا 

  ز قم  ت يكم. ، ز قم الصني له،



61 

 

حني ي"حدب  ا هؤالء ال ي دم هلم ن ًدا بث ي   هم  لى تم هم  لقه  ي"قه هبم فا ًا.  بأيخث  لى 
 . الل َّميحم  ال"حدب  ا  ط  ايد  -إن شمء هللا-هذه الة طة تا زا ية  خ ى

ن طة انطلمل لل"ااقح، لل"ل ف  لى املةمل  ي أنيت له ابحلكم الصحقح إذا مي ث  احل ق ة  ن الواق  
ال يكون   - بًدا– ا الد اء إذا  من امل مم ي و   إصلح،  لكا الواق   للطح مء،     من امل مم اف"

كل جمتمع تطبيق جملموعة من و هي اليت تصوغ الواق . فمل قم  . ال ي     مم هو تصدرًا لل قم احلم مة
يغرسها وبين  إذا وجدت من القيم، أًًي كان وصفها. وكل قيم تغري الواقع مهما كان الفر  بينها 

، ف د تطدي الم اجلمهلقة الداتس الذي  من خيقم  ؛ كما حدث يف النموذج انسًلمي األولويرعا ا
أب ملهم إال قلة قلقلة تا قاألحةمفق،  تم هي إال بةواد تلد ي  ح  خ ج الةمع تا  لى األرض 

 تس"ة   الكف  اآلبا إىل ت ت  اعميمن الطهي. 
ويف واقعنا املعاصر منوذج شديد الوضوح يشهد أبعلى صوت  على كذب من ادعى حتمية الواقع، 

هذا الةموذج هو متكا  ى اجلميع.أو من اختلت عن  الرؤية فظن أن الواقع يفرض مفا يم  عل
اعابحقة )اجلةسمنقة  مم يسمقهم تاقث فو و يف  "مبه اتريخ اجلةسمنقة(، تا اجمل"ملمد الغ بقة  اهورهم 
يف اجمل"ملمد اعبلتقة   ميد  ن ت"مكا تةم  مم متكةت تا غريان. ف د  منت اجمل"ملمد الغ بقة إىل 

 ال تل ف غري احلجمن  ق ار الةسمء يف الطقت، ح  يبت  قت ق يب حممفظة ال تل ف ال"ل ي. بث، 
تةظوتة اعابحقة ) يدلوجقم اعابحقة(   جدد تا حيملهم إميماًن ابل زيلة  بغًضم يف الفضقلة،    تكسطًم تا 

 حق  ال حيث،     بقلة لسقمبة الةمع. 
ةوبقة ت"مكا القوم تا   مم متكةت تةظوتة  فكمر ) يدلوجقم( اعابحقة تا اجمل"ملمد الغ بقة  اجل

)و ي خطئية علم اًلجتماع فهذه أفكار تغري واقع، مث أييت املؤمنون خبطيئة ابن خلدون جم"ملمتةم، 
 صغ من قبل مفا يم محلها قلة من الناسيصرخون حبتمية الواقع، وكأن  ذا الواقع مل يُ عموًما( 

ًلمية اليت نزلت إليها املفا يم وحًيا من تشكيل ، وخاصة يف احلالة انسادوا الواقع حىت أععاجلوا هبا 
 هللا.
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ومما جعل األمر يلتبس على بعضهم أن أغلب الناس تبع، خيضعون للواقع يف كل شيء .. أغلب 
ي يي ن تم يرتيي ،  يلطسون تم يلطس  إن  الناس مع ما ذاع وانتشر، يف عقائد م ويف خاصة أمر م.

م يا ن  إن  من ممم ال يض   ال يةف . فملواق  هو  بو هؤالء  من حم ًتم،    لون  يا بون تم يؤ ث  ت
تطم ه،  هم الك    الكمث  ،  لكا الواق  الذي يسومل هؤالء حق  يامء هو هو بةفسه تط    بقدهم  هم 

فمحملصلة لفئة قلقلة تؤتا بفك    خُتض  هلم الواق ،  إهنم يف  ث زتمٍن  تكمن .. صمحلون    تفسد ن. 
 تصمحلهم اخلمصة. /اًمم  لى تطوي  الواق  تطًلم ألهدافهم ن احلقم  تدار ابلةاطة،  الةاطة تلمث يا

 
بلد  ن ُ س  املسلمون يف األندلس  يخث الةصمرى  لقهم يف املغ ن  اح"لوا  ف اف ابا خلد ن جمء 

الواقع يسود على  ي و  بسقمي  الواق ،  -ب صد    بد ن قصد -اللممل اعبلتي  هممجوا قلطه،  ف اح
ون القيم الذين حيرس وأيخذ م حيث شاء، والواقع ذات  بيد فئة من الناس.. أولئكمج اهل

أخذ أصل الفكرة )قراءة الواقع على ما  و علي ( دون البحث عن  العق اد عب اسويستنبتوهنا. و 
، ووقف أمام العباقرة منبهًرا دون أن يناقش أفكار م اليت قاتلوا القيم )األفكار الكلية( اليت شكلت 

ساسها، حىت وإن كانت شديدة اًلحنراف تعبد البقرة واألصنام وًل أمن أجل صياغة الواقع على 
، و و املفكر، ينتب  ملسارات القيم: مصدر ا وأثر ا، وإمنا ينطلق العق ادتعرف انميان ابهلل. مل يكن 

 من الواقع كمسلمة. 
رف فكرة الوعي الكوين.. والصفاء حىت ترتقي الروح وتع -فيما يبدو يل–وأخذ من ابن خلدون 

الغيب، فقد أطال ابن خلدون يف  ذا األمر، وشرب العقاد من ابن خلدون مث طور الفكرة فيما 
حتدث ب  عن األنبياء وصفائهم حىت يدركون عن هللا )و و مع  الوحي عنده(، وكذا الصوفية ومن 

ن هللا بًل وحي فاجتمع الثًلثة )ابن و و مجلة ما يرددون  عن األولياء الذين يدركون ع قارهبم
، وكان قد تصوف ، ابن خلدونخلدون، وعباس، والصوفية( عند حالة التي  اليت تصيب "اجملاذيب"

 . ، يقول: صفاء روح، والصوفية يقولون كرامات لألولياء، والعقاد يقول: وعي كوينيف أواخر أًيم 
ده،  هذا نفله  يف ال"فمصلللقث   دم ال"فمته للسلللقمقمد اللمتة، جلله  يت الاللليء  ضللل  الل َّميغ مل 

احل ص  لى  ي إال يف مم  ضلللل ه، فكث تا ي    للل مي جيد  ةده شللللقًئم يلجطه، ذلك  نه غري تضللللط  
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تم يف حون به  ية لونه ب"قٍه  فا ،   طمي الط    الل َّمي، فملةصللللللمرى جيد ن  ةد املاملفة  تطين الاللللللمذ
احٍد ملم ي يد يك"في مبم يلةقه، مث  الالللج   احلج ،  األت يكمن،  اعبللللتقون.  ألنه تك    يت  ث   

مييظا  ن  للمتللة تللم  "للب  مي لى هواه،  يغقللب  ةهم  ن  الل للَّ نسللللللللللللللقع  حللده.. فقمللم ال يةف   الل للَّ
  لألبف الاديد!!


