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{الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على محمد وسلم.
(هذه محاضرة عظيمة محويةة علةى الونبيةه الياضةإ ىلةى البةراهين العقلية علةى
وحداني الرب ووجيه كماله.
اعلم أن هذه المسأل أعظم المسةا ل علةى اطالة ، ،وأكبرهةا وأوجبوةا وأناعوةا
وأوضحوا ،وعليوا اتاقت جميع الكوب المنزل من الله على رسله ،وجميع الرسل.
أهم ما دعا ىليه الرسل أمموم؛ ُّ
فكةل رسةيي ةقةيي لقيمةه ﴿ا ْعبةدوا اللةه مةا
وهي ُّ
لكم ِّم ْن ىلةه َ ْيةره﴾ [األعةرا ،]95 :وةةذكرون ألمموةم مةن أسةما الةرب وأوصةافه ونعمةه
وآال ه وألطافه ما به ةعرفين ربوم وةخضعين له وةعبدونه.
والقةةرآن العظةةيم مةةن أول ةه ىلةةى آهةةره ةبةةين هةةذه المسةةأل وةةةذكر لوةةا البةةراهين
وةصر :لوا اآلةات ،والسن كذلك.
المونيع ،
ِّ
وليس القصد في هذه المحاضرة ذكةر األدلة النقلية عليوةا؛ فةان الكوةاب والسةن
فيوما من البراهين واألدل على ذلك ما ال ةعد وال ةحصى ،وال ةمكن اسوياا بعضةه،
وهي واضح جلي ؛ ةعرفوا الخياص والعيام ،وبعض ذلك كا :وا :بالمقصيد.
ولكننا نرةد في هذه المحاضرة ،أن نشير ىشار ًة ةسةير ًة ىلةى براهينوةا العقلية الوةي
ةشورك في معرفووا والخضيع لوا جميع العق ،من البشر ،وال ةنكرهةا ىال ُّ
كةل مكةابر
مسوكبر ،منابذ للعقل والدةن.

وهذه المسأل أوضإ وأظور من أن ةحوج لوا وتذكر براهينوا ،ولكن كلمةا عةر:
المؤمن براهينوا قيي ىةمانه ،وازداد ةقينه ،وحمد الله على هذه النعم الوةي هةي أكبةر
النعم وأجلوا.
ولوذا قالت الرسل ألمموم ﴿أفي اللةه شةك﴾ [ىبةراهيم  ،]01فاسةواوميهم اسةواوام
تقرةر ،فانه موقرر في قليب جميع العق ،االعورا :بربيبيوه ووحدانيوه)}.
بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله وصلى اللةه وسةلم علةى رسةيي اللةه وعلةى
آله وأصحابه ومن اقواى أثره واتبع سنوه ،أما بعد.
فوذه رسال ق ِّيم نافع ألاوا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه اللةه-
بست سنين ،وكان الدافع لوألياوا الر ُّد على الميج اطلحادة الوةي عصةات
قبل وفاته ِّ
في دةار المسلمين في وقت الشيخ؛ في آهر حياته ،فألف لذلك عد ًدا من الكوب منوةا
هذه الرسةال  ،وهةي محاضةرة فيمةا ةظوةر ألقاهةا أو سةيلقيوا فسةيدها وكوبوةا وأعةدها
ولخصوا من ك،مه ،ومن ك،م أهل العلم من قبله ،وميضيع هذا البحث نحواجه فةي
هةةةذا الزمةةةان؛ ألن الم،حةةةدة اآلن ترعةةةاهم دوي وتؤ ِّةةةةدهم دوي معادةةةة لمسةةة،م
والمسلمين ،وهناك من ةسةعى فةي نشةر ضة،التوم عبةر جميةع اليسةا ل المواحة فةي
اطنورنت أو في َيره وفي المطابع وفةي الصةحف وفةي القنةيات وعبةر ا ْلوقةا النةاس
بعضةةوم بةةبعض فةةي السةةار؛ فلةةذلك ىذا عظ ةم الخطةةر وانوشةةر شةةر هةةؤال الم،حةةدة،
والمؤمن والمؤمن كل منوما عليه واجب أن ةوسلإ بس،ح العلم ،وأعظةم سة،ح فةي
هذا المقام هي -معرف األدل العقلي الوي ذكرها الله في كوابه- ،انوبه -ليست األدلة
العقلي الوي ذكرها علما الك،م أو علما الا،سا الوةا وين ،فة ،تضة ِّيع حياتةك وال

تضةةة ِّيع وقوةةةك وتصةةةر :جوةةةدك فةةةي كوةةةب هةةةؤال الحيةةةارى المووةةة ِّيكين الضةةةا ِّلين
الموش ِّككين ،الذةن قصارى علموةم هةي الشةك والوشةكيك والدةدي المةذميم ،وىنمةا
تبذي هموك فيما كان عليه الرسيي -صلى الله عليه وسلم -وأنا أقيي لك هذا الك،م
اآلن اسومع ىلى ما أقيي.
الرسيي -صلى الله عليه وسلم -لما بعثه الله من النةاس الةذةن كةانيا ميجةيدةن
في األرض ،من هم؟ كان فيه كاار بدميع أصةنا :الكاةار فيةه د ْهرةة م،حةدة﴿ ،مةا
هةةي ىال حياتنةةا الةةدُُّّ ْنْيا نمةةيت ون ْحيةةا ومةةا ة ْولكنةةا ىال الةةد ْهر﴾

[الداثية

 ،]42وفيةةه مةةن ةنكةةر

الرساالت كلوا ،وفيه من ةنكر الخالق ،وذكر اللةه -عةز وجةل-
البعث ،وفيه من ةنكر ِّ
فرعين في القةرآن ،وهنةاك مةن هةي مشةرك ،بمةاذا دعةاهم الرسةيي -صةلى اللةه عليةه
وسلم-؟ وبماذا دعاهم الصحاب -رضي الله عنوم-؟ هل قاليا نةذهب ونبحةث فةي
كوةةب الا،سةةا وكوةةب المنطةةق؟ مةةاذا قةةاي هةةؤال ؟ ال ةمكةةن هةةذا ،بةةل ردوا علةةيوم
بالبراهين العقلي الصحيح  ،انظر في القرآن الكرةم سودد هذه البراهين ،هذه الرسال
الوي بين ةدةك شكر الله لمؤلاوا الشيخ عبد الرحمن السعدي ،ألاوا قبل وفاتةه بسةت
سنين -كما قلت( -ألف وث،ثما وسبعين للودرة)؛ ةعني قبل ث،ث وسةبعين سةن ،
ألاوا وكان كثير من شباب المسلمين تأثروا بولك الميج اطلحادة  ،فناع الله بوا مةن
شا  ،والبراهين الوي أوردها الشيخ هنا كلوا براهين عقلي مأهيذة من الشرع ،هل هذه
والسن أكثر مةن أن تحصةر -
كل البراهين؟ ال ،البراهين العقلي المذكيرة في الكواب ُّ
للحق مذكيرة في كوةاب اللةه وفةي
يصل
ِّ
انوبه ،-البراهين العقلي الصحيح القية الم ِّ
سن رسيله ،لكن هنا نحواج ىلى الودبر.

الشيخ سيذكر مدميع من هذه البراهين ،ونبوك ىلةى أن القةرآن مشةومل عليوةا،
شيخ اطس،م ابن تيمي في "الودمرة " في القاعدة السابع -بعض العلمةا ةقةيي ىنوةا
مضاف  -ذكر في مقدمووا أن أهل الك،م ةظنين أنه ال ةمكن الرد على المخةالاين مةن
والسةةن ؛ ألنوةةا قا مةة علةةى الشةةرع والوصةةدةق
األعةةدا أو الم،حةةدة بأدلةة الكوةةاب ُّ
بالرسيي ،وهؤال ال ةصدقين بالرسيي ،فبالوالي ،ناس الك،م اآلن ةكرر ،فرد عليوم
والسةن فيومةا أصةيي األدلة العقلية وأقةيى األدلة العقلية
شيخ اطس،م بأن الكواب ُّ
الميصل للحق ،وأنا أتمنى ،الحقيق  ،أن كةل الالةب علةم ةاوةم هةذا المعنةى وةدمةع
مةث،
هذه األدل من كواب الله وسن رسيله؛ فكثير من األدل أنةت تعرفوةا اآلن ،ةعنةي ً
قيي الله -عز وجل﴿ -أ ْم هلقيا م ْن َ ْير ش ْي أ ْم هم الخالقين﴾ [الطير ﴿ ،]59أ ْم﴾ هنا
المذكيرة في سيرة "الطير" همس عشر كلم ﴿أ ْم﴾ كل واحةدة منوةا بةدليل عقلةي،
ةقةرون بالرسةال  ،كةل ﴿أ ْم﴾ فةي هةذه
سيرة مكية  ،الخطةاب للمشةركين ،مكةذبين ال ُّ
المياضع دليل عقلي.
كةةذلك ﴿ةاأ ُّةو ةا النةةاس﴾ ،ىذا جةةا ﴿ةاأ ُّةوةةا النةةاس﴾ الخطةةاب لمةةن؟ َال ًبةا لغيةةر
المسةلمين وةشةمل المسةلمين تب ًعةا ،لكةن ةيجةه لوةؤال ﴿ ،ةاأ ُّةوةا النةاس ضةرب مثةل
اجومعةةيا لةةه وىن
اسةةومعيا لةةه ىن الةةذةن تةةدْْ عين مةةن دون اللةةه لةةن ة ْخلقةةيا ذبا ًبةا ولةةي ْ
ف ْ
ة ْسل ْبوم ُّ
الذباب ش ْي ًئا﴾ [الحةج  ،]35ىلى الييم ما ةقدرون ،من أولوم ىلى آهرهم ،هذه أدل
واحدً ا ،وهناك أدل تحواج ىلى اسونباط؛ ةعني من األدل الوي تحواج
لي جمعووا واحدًً ا
ً
ىلى اسونباط مثل قيي الله تعةالى فةي سةيرة "الطةير" ﴿أ ْم ةقيلةين شةاعر نوةربب بةه
ر ْةب المنين * ق ْل تربصيا فا ِّنِّي معكم ِّمن المور ِّبصين﴾ [الطةير  ،]50 ،51هذا الدليل ،وهذا

الدليل مذكير في سيرة "األحقا ":ومذكير في مياضع مةن القةرآن ،وهةي أن اللةه -
عز وجل -ال ةمكن أن ةقر عبدًً ا ةنسب ىليه ما ليس من ك،مه.
﴿أ ْم ةقيلةةين ا ْفوةةراه قة ْةل ىن ا ْفور ْةوةةه فةة ،ت ْملكةةين لةةي مةةن اللةةه شة ْي ًئا هةةي أ ْعلةةم بمةةا
كاةارا،
تايضين فيه كاى به شويدًً ا ب ْيني وب ْينك ْم﴾ [األحقةا ،]8 :هذا دليل عقلةي وةخاالةب
ً
ةقيي لوم أنا لي افورةت على الله الكذب ،الرسيي -صلى الله عليه وسلم -ةقيي عةن
ناسه لي افورةت على الله الكذب ،ال ةمكن أن ةوركني الله -عز وجةل -أكةذب عليةه،
وةنصرني وةؤةدني ،هنا ﴿أ ْم ةقيلين شاعر نوربب به ر ْةب المنةين﴾ ،جةا الوحةدي،
﴿ق ْل تربصيا فا ِّنِّي معكم ِّمةن المور ِّبصةين﴾ ،مةا الةذي حصةل؟ نصةره اللةه وهةزمكم،
وأعزه الله وأذلكم ،ونشر الله دةنه ،وقمعكم -الله أكبر ،-هذا دليل عقلةي لةيس فقة
دليل شرعي.
ى ًذا أنت اآلن ةا الالب العلم عرفت بعض األمثل  ،ى ًذا ق ْس على هذا؛ ولوةذا نقةيي
لكم واجب في البيةت ،بعةد انووةا الةدورة ولةيس اآلن لمهةية واألهةيات ،الطة،ب
والطالبات ،ما هذا الياجب؟ أنك تقرأ ث،ث أنياع من المسا ل
فةةي أدل ة الخةةالق واسةةوحقاقه للعبةةادة ،أدل ة الن ُّب ةية وأن النبةةي -صةةلى اللةةه عليةةه
وسلم -هي رسيي الله -صلى الله عليه وسلم ،-وأدل البعث بعد الميت.
والسن  ،أنا سأك ِّلاكم بياحد
هذه الث،ث كلوا لوا أدل عقلي كثيرة جدًًّّ ا في الكواب ُّ
"أدل النبية" من كواب واحد وهي "الدياب الصحيإ لمن بدي دةن المسةيإ" لشةيخ
اطسة،م ابةةن تيمية  ،المدلةةد األهيةةر فقة  ،مةا تقةةرأ السةةت مدلةةدات أو الخمسة فةةي
الطبع الثاني  ،اقرأ المدلد األهير فق واجمع هذه األدل بةالولخيب لكةن ال ةايتةك

شةةي منوةةا ،ال تكوةةب لةةي الكوةةاب كةةام ،ً،لكةةن اسةةوخرج راوس األدل ة ومياضةةع
االسوشواد واجمعوا وةكةين لةك جةا زة؛ لمهةية ،نخوةار واحةدًً ا أحسةن كوابة نعطيةه

جا زة ،تكةين -ىن شةا اللةه -ألةف رةةاي
رةةةاي

 ،واألهةيات نعطيوةا جةا زة تكةين ألةف

 ،لكةن بعةةد انووةا الةةدورة لةةيس اآلن حوةى ال تنشةةغليا عةةن الدراسة فةةي هةةذه

الكوب النافع  ،فاذا قرأت "الدياب الصحيإ لمن بدي دةن المسيإ" تذهب للمدلةد
األهير فق  ،ثم تدمع أدل النبية الوي ذكرها الشيخ ،األدل العام واألدل الواصةيلي ،
تةةذكرها وترتبوةةا وال ةايتةةك منوةةا وال واحةةد ،ىذا فاتةةك شةةي تةةرى مةةا فيةةه ،هةةذا هةةي
الياجب وهذا هي الوكليف.
{(فنقيي وبالله الويفيق حدوث األشيا له ث،ث أقسام عقلي
اعلم رحمك الله أنك ىذا نظرت ىلى العالم العليي والسةالي ،ومةا أودع فيةه مةن
تةأم،
المخليقات المونيع الكثيرة جدًّ ا ،والحيادث المودددة في كل وقت ،وتأملوةه ً
صحيحا ،عرفت أن األمير -الممكن تقسيموا -في العقل ث،ث
ً
أحدها أن تيجد هذه المخليقات والحيادث بناسوا من َير محةدث وال هةالق
 ،فوذا محاي ممونع؛ ةدزم العقل ضرور ًة ببط،نه ،وةعلةم ةقينًةا أن مةن ظةن ذلةك فوةي
ىلى الدنين أقرب منه ىلى العقل؛ ألن كةل مةن لةه عقةل ةعةر :أنةه ال ةمكةن أن ةيجةد
شي من َير ميجد ،وال محدث.

أةضا محةاي ممونةع
الثاني أن تكين هذه المخليقات محدث ً وهالق ً ناسوا ،فوذا ً
ةدةةزم العقةةل ضةةرورة ببط،نةةه واموناعةةه؛ فكةةل مةةن لةةه أدنةةى عقةةل ةدةةزم أن الشةةي ال
ةحدث ناسه ،كما أنه ال ةحدث بة ،محةدث ،وىذا بطةل هةذان القسةمان عقة ً،وفطةرة
تعين القسم الثالث وهي أن هذه المخليقات والحيادث لوا هةالق هلقوةا ،ومحةدث
أحدثوا ،وهي الله الرب العظيم ،الخالق لكل شي  ،الموصر :فةي كةل شةي  ،المةدبر
لألمير كلوا؛ ولوذا نبه الله على هذا الوقسيم الع ْقلةي الياضةإ لكةل عاقةل فقةاي ﴿أ ْم
هلقيا م ْن َ ْير ش ْي أ ْم هم ا ْلخالقين * أ ْم هلقيا السماوات واأل ْرض ب ْل ال ةيقنةين﴾
[الطةير  ،]53 ،59فالمخلي ال بد له من هالق ،واألثر ال بد له من مؤ ِّثر ،والمحدث ال بد له
من محدث ،والميجد ال بد له من ميجد ،والمصنيع ال بد له من صانع ،والماعيي ال
بد له من فاعل ،وهذه قضاةا بدةوي عقلي  ،ةشورك في العلم بوةا جميةع العقة ، ،وهةي
من أعظةم القضةاةا العقلية  ،فمةن ارتةاب فيوةا ،أو شةك فةي دالالتوةا فقةد بةرهن علةى
اهو،ي عقله وض،له)}.
هذا أمر واضإ ،وَالب من ضل في هةذا المقةام عنةدهم بةاب المكةابرة ،عنةدهم
باب المكابرة ،وهذا الباب مةا تنووةي معةه؛ فالم،حةدة بعضةوم ةصةيبه مةرض ناسةي
اكوئاب أو كذا ،فيؤدي به ىلى أنه ةلدأ ىلى الوك ُّلم بمثل هذا الك،م ،لكنةه واق ًعةا هةي ال
ةقبل هذا الك،م ،هي واقعه ال ةقبل ،ةعني لي قلت له مةث ً،قةارورة المةا هةذه جةا ت
بدون سبب ،ةعني ال ةقبل واقعه ،ما أحد ةقبل ،ما ةيجةد مةن البشةر العقة ،مةن ةقبةل
مثل هذا الك،م ،عالم كامل ،ثم ةلدئين ىلى نظرةةات مةا تنووةي كلوةا -سةبحان اللةه-
ِّ
بعضةا ،فالم،حةدة الميجةيدون اليةيم ليسةيا علةى الرةقة
ةوناقضين
وةكذب بعضوم ً

بعضا وةكار بعضوم ببعض ،وهذا من براهين عقلي أوجدها
واحدة ،بل بعضوم ةلعن ً
مةث ،دارون
الله -عز وجل -حوى تعر :حقارتوم وهسووم ،فوم أمم موااوت  ،فوناك ً
وجماعوه معه؛ ىنه ةويدي ،وألن اليويد ةسةعين فةي األرض فسةا ًدا ،ةنشةرون اطلحةاد
وهةةم ال ةعوقدونةةه لكةةن ةحبةةين ىفسةةاد النةةاس ،فةةدارون وجماعوةةه ةقيلةةين كً ،مةا َيةةر
رجإ ،مةا لةه أي ىسةناد ،مةا لةه أي دليةل ،مةا لةه أي برهةان ،ذهةب رأى
معقيي ،ما له مة ِّ
جزةرة فيوا اليير ،قاي هذه الطيير تغيرت ما كانت كذا ،ك،م فارغ ،كة،م حوةى هةي ال
عقة ،وال
ةقبله ،ثم الياقةع أن دوي الكاةر صةارت تةدعم هةذا الكة،م وتؤةةده ،وىال ال ً
فطرة وال حوى أصحاب هذا الك،م ةقبلين هذا الك،م ،أن الشي ةيجد بدون سةبب،
ثم أهذ بعضوم ةقيي كلمات ،ةقيي انادار ،االنادار ما قبله؟ ومن قاي لك هذا؟
سبحان اللةه! أتةذكر قةيي اللةه -عةز وجةل﴿ -ىن ةوبعةين ىال الظةن وىن الظةن ال
ة ْغني من الح ِّق ش ْيئًا﴾ [الةندم  ،]48آهر ةقيي والله لقينا عظم فحارنةا هةذا العظةم عمةره
عشرة آال :سن  ،عشان تحرجه اضرب في اثنين ،تقيي له عمره عشرةن ألف سةن أنةا
موأكد ،ك،م فارغ ،ثم ةقيي الدِِّّ راسات أثبوت جامع ف،ن ،الدامع الا،ني تيصةلت،
ةشةيهيا مةا اتاقةت البشةرة علةى اطقةرار بةه،
ك،م فارغ ما عندهم ةقين ،ةحاولين أن ِّ
وهي أن الكين له هالق ،فما عندهم أي قرار ،ما عندهم أي شي ةسوندون عليةه أبةدًً ا،
ةويلنةك تعظةيموم أو وصةاوم بةالعلم أو
جميع الم،حدة من أولوم ىلى آهرهم ،فةِّ ،
بكةةذا ،وبالمناسةةب ال بةةد تاومةةين هةةذه المسةةأل موم ة جةةدًًّّ اَ ،الةةب اليوةةيد وَالةةب
النصارى ،والمديس والوندوس والسيخ والبيذةةين ،وجميةع أنةياع الكاةرة والملةل
الباالل تحارب اطلحاد والم،حدة وتلعنوم وتشوموم وتوبرأ منوم ،ال تظةن أن مسةأل

اطلحاد هي الار ة علينةا نحةن ،ال ،جميةع أهةل األرض ةمقوةينوم ،مةا الةذي جعلوةم
هكذا؟ عصةاب مسةويلي علةى اطعة،م ،عصةاب مسةويلي علةى بعةض الةدوي ةرةةدون
ىفسةةاد الةةدوي ،كمةةا أنوةةم سةةلطيا علينةةا الةةدواعل وسةةلطيا علينةةا الونظيمةةات ،هةةذه
العصةةاب ناسةةوا هةةي الوةةي أعطةةت الةةدواعل السةةيارات وأعطةووم األمةةياي وأعطةووم
عظيمةا ،هةذه
ناسا ةصيرون معوم وةاوكين بالمسةلمين فو ًكةا
ً
وسا ل الوقني وأعطووم ً
العصاب ناسوا هي الوي تنشر اطلحةاد وتنشةر الرذةلة  ،هةذه العصةاب ناسةوا هةي الوةي
تقيي ما فيه فر بين الذكر واألنثى ،تقدر تصير أنثى وةحاربين مةا فطةر عليةه الخلةق،
هذه عصاب مدرم تويلى وتاسد (من تحت لوحةت) ،لكةن كيةف ندةابووم؟ بةالعلم؛
ولوذا نحن أحيج ما نكين ىلى معرف األدل الوي سنقرأ اآلن جز ً ا منوا ،هةذا مةا قرأنةا
دليل واضإ.
{(من األدل الواكر في هلق اطنسان واألكيان
تاكر -رحمك الله -في ناسك ،وانظر في مبدأ هلقك؛ من نطاة ىلةى علقة ىلةى
مضةةغ  ،حوةةى صةةرت بشة ًةرا كامةةل الخ ْلةةق ،مكومةةل األعضةةا الظةةاهرة والباالن ة ؛ أم ةا
بالرب القادر على كل شي  ،الةذي أحةاط
ةضطرك هذا النظر وةلدئك ىلى االعورا:
ِّ
علمه بكل شي  ،الحكيم في ِّ
كل ما هلقه وصنعه؟)}.
هذا في القرآن كثير هذا الدليل﴿ ،أول ْم ةر اطنسان﴾ [ةةس  ،]33ىذا جا ذكر اطنسةان
فيراد به الدنس وةةراد بةه َال ًبةا ةخاالةب فيةه المشةركين ،تدةد اآلةةات الوةي فيوةا ذكةر
اطنسان تكين آةات مكي في الغالب﴿ ،أول ْم ةر اطنسان أنا هل ْقناه مةن ُّن ْطاة فةاذا هةي
هصيم ُّمبين﴾ -سبحان الله العظةيم -انظةر مةا بعةدها ﴿وضةرب لنةا مةث ،﴾ً،مشةرك

عظما وقاي ةا محمد أةحيي ربك هذا بعد أن..؟ ،فدا الرد ،المثل الب ًعا الشبو ،
أهذ ً
﴿وضرب لنا مث ﴾ً،ةعني الشبو  ،انظر كيف الرةق القرآن؟ وهذا مسةلك أرجةي اللةه
سبحانه أن ةيفقكم وةيقاني وجميع المسلمين للعمل به ،ما هي؟ عدم نشةر الشةبوات
وتروةدوا وتكثيرها بين الناس ،ال.
جةةا الةةرد علةةى الشةةبو قبةةل ذكرهةةا وجةةا تصةةغير الشةةبو  ،الشةةبو صةةارت أربةةع
شبوا كثيرة مذكيرة في القرآن ونقضوا القرآن ،شبه كثيةرة جةدًًّّ ا،
كلمات فق  ،ترى فيه ً
مث ،الله -عز وجل -قةاي ﴿ومةا كنةت ت ْوْلةي مةن ق ْبلةه مةن كوةاب وال
مث ،النبية ً
ةعني ً
تخ ُّطه بيمينك﴾ [العنكبيت  ،]28هذا الرد على شبو .
وهنا ﴿وضرب لنا مث ﴾ً،المثل ُّ
الشبو ﴿ ،ونسي ه ْلقه﴾ سةق المثةل ،سةقطت
الشبو قبل أن تذكر ،فيسوقر اليقين في قلب المؤمن ،مةا ةكةين فيةه مدةاي للشةك وال
لحظ  ،حوى والشبو تأتي ةعر :هسووا وبط،نوا مباشرة ،رأةت كيف الرةق القرآن؟
تةروج لوةذه الشةبوات،
هكذا كن ،أما تأتي تقيي ةا شباب فيه ميقع فيه شبوات وكذاِّ ،
ةسقطين في أوحالةه وةضة ُّلين وأنةت السةبب ،تأهةذ آثةاموم وأوزارهةم -انوبةه -تةدي
انقضةوا ،وىذا مةا كنةت تقةدر ردهةا ىلةى أهةل العلةم القةادرةن،
الناس علةى الشةبواتْ ،
تروج للباالل.
اسكت وال
تروج لوا ،ال تقيي ةا جماع فيه كواب فيه كذا ،ال ،ال ِّ
ِّ
﴿وضرب لنا مث ً ،ونسي ه ْلقه قاي من ة ْحيي العظةام وهةي رمةيم﴾﴿ ،قةاي﴾ هنةا
بداة الشبو ﴿ ،من ة ْحيي العظام وهي رميم﴾ انووت الشةبو  ،جةا الةرد قبةل وجةا ت
الردود بعد ﴿ق ْل ة ْحييوا الذي أنشأها﴾ ،هةذه ذكرهةا الشةيخ هنالةك ،هةذا مكةرر فةي
ُّ
القرآن ،دليل عقلي ،أنت ماذا أنت؟ نطا  ،أنت قبل النطا كنت في ظوةر أبيةك ،كنةت

عد ًما ،كيف؟ الذي قدر على أن ةيجدك وأنت نطا  ،أال ةقدر على أن ةعيدك؟! العقل
الةردود األهةرى ،لكةن مةا
ةقوضي أن اطعادة أهين من االبودا  ،هذا في القرآن ،انظةر ُّ
نطيي عشان نقرأ الكواب؛ ألن الكواب اليةل في الحقيق  ،قد ال ةواح لنا قرا ة الكواب
ِّ
كام ،لكن نقرأ لي بعضه.
ً
{(فلي اجومع الخلق كلوم على هذه النطا الوي جعلوا الله مبةدأ هلقةك علةى أن
ةن ِّقليها)} ،ةن ِّقليها ةعني الير ىلى الير ،ما ةقةدرون ،نطاة  ،ثةم علقة  ،ثةم مضةغ  ،لةي
ةةةأتين بةةأجوزتوم وكةةذا مةةا ةقةةدرون ،الزم رحةةم والزم تةةدبير الةةرب سةةبحانه ،قةةد
ةصةةيرون ،قةةد ةةةدهلين المةةياد ،هةةذه أشةةيا اكوشةةاوا نةةاس ،لكةةنوم ال ةسةةوطيعين أن
ةيجدوا شي ًئا أو ةوصرفيا في هلق الله﴿ ،هي الذي ةص ِّيرك ْم في األ ْرحام ك ْيف ةشا ﴾
[آي عمران  ،]3سبحانه وتعالى.
المونيع  ،وةحاظيها في ذلك القرار المكين
{(على أن ةن ِّقليها في تلك األاليار
ِّ
وبصرا وعق ،ً،وةنميها هذه الونمي
 ،وةدعليا لوا أعضا ظاهرة وقيى باالن  ،وسم ًعا
ً
العديب  ،وةركِّبيها هذا الوركيب المنظم ،وةرتبيا األعضا على هذا الورتيب المحكةم
بحيث ةكين ُّ
كل عضي في مح ِّله ال ،ق به؛ لي اجومعيا علةى ذلةك؛ فوةل فةي علةيموم
وهل في اقودارهم واسوطاعووم اليصيي ىلى ذلك؟ فوذا النظر السةدةد ةيصةلك ىلةى
االعورا :بقدرة الله وعظموه ووحدانيوةه ،والخضةيع لةه ،والوصةدةق بكوبةه ،ورسةله،
ومعرفوه ،واطةمان بالييم اآلهر.
تأمل في حاظ الله للسميات واألرض ،وما فيوما من العيالم الوةي ال ةعلموةا ىال
هي ،وفةي ىبقا وةا وىمةدادها بكةل مةا تحوةاج ىليةه فةي بقا وةا ،مةن األسةباب المونيعة ،

والنظامات العديب  ،أما ةد ُّلك ذلك على كماي الرب وربيبيوه ووحدانيوه وسع علمةه
وشميي حكموه؟ وقد نبه الله على هذا الدليل الياضإ العقلي بقيله)} ،دليةل عقلةي،
دليل واضإ وعقلي ،الله نبه عليه في القرآن.
{(﴿ومةة ْن آةاتةةه أ ْن تقةةةيم السةةما واأل ْرض بةةأ ْمره﴾ [الةةةروم ﴿ ،]49ىن اللةةه ة ْمسةةةك
يمةا
السماوات واأل ْرض أ ْن تزوال ولئ ْن زالوا ى ْن أ ْمسكوما م ْن أحد م ْن ب ْعده ىنه كان حل ً
يرا﴾ [فاالر .})]20
َا ً
في القرآن ىذا رأةت ﴿وم ْن آةاته﴾ كلوا أدل عقلي  ،أدل عقلي مةع كينوةا شةرعي ،
ةعني جا ت باليحي﴿ ،وم ْن آةاته أ ْن تقيم السةما واأل ْرض بةأ ْمره﴾﴿ ،ومة ْن آةاتةه أ ْن
اجا ِّلو ْسكنيا ىل ْيوا﴾ [الروم  ،]40كلوا براهين هذه ،كلوةا بةراهين
هلق لكم ِّم ْن أناسك ْم أ ْزو ً
ميصل لمعرفة الحةق وأن اللةه هةي الخةالق ،وأنةه المسةوحق للعبةادة،
عقلي قية جدًًّّ ا ِّ
السن السلايين الذةن على السلف الصةالإ ،أن أهةل
انظر الار بين الموكلمين وأهل ُّ
السن ةقيلين هذه أدل عقلي ميصةل ىلةى أن اللةه -عةز وجةل -هةي الخةالق ،وةقةيي
ُّ
معوا وأنه المسوحق للعبادة.
أمةةا الموكلمةةين فغةةاةووم ةقيلةةين هةةذا دليةةل عقلةةي ةةةدي علةةى أن اللةةه الخةةالق،
وةسكوين ،مثةاي العبةاد مةا ةعونةين بوةا ،هةذا الاةر موةم ،والقةرآن ةةدي علةى األدلة
العقلي الميصل ىلى معرف الرب سبحانه ،وهةي معرفة النُّبةية والبعةث بعةد المةيت
ببراهين مونيع أشد الونيع وكثيرة جدًًّّ اْ ،
وهذها قاعدة أهرى كل ما كةان النةاس ىلةى
الشي أحيج؛ فان الله من رحموه ولطاه أن ةضع األدلة الدالة عليةه حوةى ةوةدي مةن
الرسةل﴾
ةشا ،وةضل من ةشا ﴿ ،لةئ ،ةكةين للنةاس علةى اللةه حدة ب ْعةد ُّ

[النسةا

،]039

لكن الله -عز وجل -ما جعل الحد فق في الدليل العقلي ،بل أرسل الرسل وأنةزي
الكوب ،فمن أالاع الرسيي دهل الدن ومن عصاه دهل النةار ،حوةى هنةاك مةن بعقلةه
ةعر :الحق ولكنه ال ةطيع الرسيي ،فوي من أهل النار ،ف ،ةناعه عقله ،فليس المعيي
على العقل؛ ولوذا الصحاب كانيا ةقيلةين "اللوةم لةيال اللةه مةا اهوةدةنا" ،مةا بةة لةيال
كثيةرا
عقيلنا ،ترى الكاار عندهم عقيي مثل عند الصحاب ما عنةدهم عقةيي ،وعرفةيا ً
من الحقا ق ولم ةسلميا ،فالمن من الله على العبد مةا كلوةا فةي العقةل ،ةعنةي ال تدةد
أةضةا ،هةذا أصةل كبيةر،
ناسك فق أنك تذهب وتعمل ،ترى الوداةة تيفي ًقةا مةن اللةه ً
لةةيال اللةةه مةةا اهوةةدةنا وال تصةةدقنا وال صةةلينا ،فةةأنزي سةةكين ً علينةةا ،اللوةةم أنةةزي علينةةا
السكين وثبونا ةا رب ،هذا هي الطرةق الصحيإ.
{(تدبر ةا أهي في هذا الالك الدوار ،وما ترتب عليةه مةن تعاقةب الليةل والنوةار؛
وفي تصرةف األوقةات باصةيلوا وكمةاي انوظاموةا لمصةالإ العبةاد ومنةافعوم الوةي ال
ةمكن ىحصااها ،هل حصل ذلةك صةدف ً واتاا ًقةا مةن َيةر محةدث وفاعةل؟ أم الةذي
هلق ذلك ودبره هذا الودبير الموقن هي الذي أحسن كل شي هلقةه؟ كمةا نبةه علةى
ذلك البرهان العقلي بقيله ﴿صنْْع الله الذي أ ْتقن كل ش ْي ﴾ [النمل .})]88
هذا برهان عقلي ال ةايتك ،ال تمشةي وتوةرك اآلةة هكةذا -انوبةه﴿ ،-صةنْْع اللةه
الذي أ ْتقن كل ش ْي ﴾ ،سنأهذ أمثل على هذا بعد قليل ،وسأعطيكم كوا ًبا ترجعين لةه
البن القيم -رحمه الله -في الميضيع هذا لكن ننووي من الكواب.
{(وانظر هداك الله ىلى أنه أعطى كل شي هلقه ال ،ق به؛ ثم هدى كةل مخلةي
ىلى مصالحه ومنافعه وضروراته الوي ال بد فيوا من بقا ه؛ حوى البوا م العدم صغيرها

وكبيرها ،قد ألوموا وهداها لكل أمر فيه ناعوا وبقااهةا ،وةسةر لوةا أرزاقوةا وأقياتوةا،
وهداها لوناولوا ،فمن نظر فةي هةةذه الوداةةة العامة  ،وب ِّثوةا فةي جميةةةع المخليقةات،
وىلواموا هذا اطلوام العديةب -الةذي تووةدي بةه ىلةى مصةالحوا -علةم بةذلك عناةة
الةرب لكةل مربةيب ،الخةالق لكةل مخلةي  ،الةراز لكةل
الميلى العظيم  ،وعلم أنةه
ُّ
مةةرزو  ،الةةذي علةةم المخليقةةات وأعطاهةةا مةةن األذهةةان مةةا ةصةةلحوا وة ةدفع عنوةةا
المضار ،وذلك برهان عقلي واضةإ عظةيم علةى وحدانية اللةه وكمالةه ،وقةد نبةه اللةه
ذلك بقيله ﴿قاي ر ُّبنا الذي أ ْعطى كل ش ْي ه ْلقه ثم هدى﴾ [اله .})]91
اسم ر ِّبك األ ْعلى * الذي هلةق فسةيى * والةذي
في سيرة "س ِّبإ" ً
أةضا ﴿س ِّبإ ْ
قةةدر فوةةدى * والةةذي أ ْهةةرج الم ْرعةةى﴾ [األعلةةةى  ،]2 - 0هةةذه أدلةة عقليةة تراهةةا ،كة ُّ
ةةل
المخليقات ،انظر للنمل ،أنا أذكرها بعد قليل ،بعد أن ننووي.
{(فول في البيع الحييانات المونيع هةذه الوداةة  ،وهةذا اطلوةام ىلةى تحصةيل
مضارها ،والح ِّني على أوالدهةا ،وقياموةا بوةم ،حوةى ةةدرجيا وةسةوقليا
منافعوا ودفع
ِّ
بأناسوم؟ وهل هذا الحنان والرحم الميضيع في الحييانات على أوالدها؛ ىال مةن
أكبر األدل على سع رحم الله ،وشميي علمه وحكموه؟)}.
الحنةةي هةةذا
ندةةد الناقةة ىذا ولةةدت ولةةدها أو فصةةيلوا كيةةف أوي األمةةر؟ كيةةف
ُّ
الشدةد؟ كذلك الشاة وكذلك البقي  ،سبحان الله من الذي ألوموم هذا اطلوام؟
فيه كواب اسمه "ماوةاح دار السةعادة ومنشةير والةة العلةم واطرادة" تةأليف ابةن
القيم الديزة  ،كبير الكواب ،لكنه مايد جدًًّّ ا ،وهي من المياضع الوي تعر :بوا األدلة
العقلي المذكيرة وتسوايد منه ،ذكر مسأل النُّطا كأنك مع ىنسان عةالم كبيةر جةدًًّّ ا فةي

جسةةم اطنسةةان ،ذكةةر األرض والسةةما والبحةةار والحيةةيان والشةةمس والقمةةر والليةةل
والس ةحب والدبةةاي
والنوةةار والندةةيم والكياكةةب ،والحةةر والبةةرد ،والوةةيا والرةةةاح ُّ
والسويي واألودة والمطر واألقيات واألرزا وال ِّثمار والحبيب والاياكه ،وكةذلك
والزروع وأنياعوةا ،حوةى مةا ةخةرج مةن هةذه الثمةار العدةب
ذكر األشدار والنباتات ُّ
والنياة الذي داهلوا وأليانوا وأشةكالوا وصةااتوا وهياصةوا ،وكةذلك وصةيي المةا
موةرا
موةرا أو أربعةين ً
ىليوا وصعيد الما من أسال ىلى أعلى الشدرة ،ولي تبلغ ث،ثين ً
ةصل ىليوا هذا الما  ،ثم تخرج هذه الثمرة النقي الطيب ؛ منوا الحلي ومنوا المةر ومنوةا
المةةالإ ومنوةةا الحةةامض ،وكةةذلك ذكةةر األدوة ة والعقةةاقير الوةةي تسةةوخرج مةةن هةةذه
األشدار أو من هذه الحييانات ،ثةم ذكةر أنةياع اليحةي

وأنةياع الحييانةات وأنةياع

البوا م ،ثم ذكر على سبيل الخصيص ما ةكين في النمل ،ومةا ةكةين فةي النحةل ومةا
ةكين في بعض الحييانات؛كالثعلب والذ ب والطير والبيض ،وكةذلك مةا ةكةين مةن
األسماك ،ثم رجع مةرة أهةرى علةى الةناس ،قةاي ناسةك تةدبرها أةوةا اطنسةان وهةذه
األعضا الوي فيك العين والسةمع والشةعر والدلةد والعةر ومةا ةوعلةق بةالعظم ومةا
ةوعلق باألمعا  ،ثم ذكر الصيت وكيف ةخرج هذا الصيت ،وكيف توةألف الكلمةات،
وكيةةف تاوةةم المعةةاني ،وكيةةف ةكةةين اطدراك ،كةةل هةةذه األشةةيا اللةةه -عةةز وجةةل،-
﴿صةنْْع اللةةه الةةذي أ ْتقةةن كةةل شة ْةي ﴾﴿ ،الةةذي هلةةق فسةةيى * والةةذي قةةدر فوةةدى *
والذي أ ْهرج الم ْرعى﴾.

ثم ةأتي ملحد وةقةيي هةذه صةدف ! أو لةيس لوةذا هةالق؟!﴿ .أال ل ْعنة اللةه علةى
الظالمين﴾ [هيد  ،]08الحمد لله الذي من علينا باطس،م ،ونسأي الله أن ةثبونا عليه ،وأن
ال ةزةغ قليبنا بعد ىذ هدانا ،هذه أدل عقلي .
{(من األدل رحم الله العام
مةألت أقطةار العةالم ،وشةملت كةل
ثم انظر رحمك الله ىلى سع رحم الله الوي
ْ
مخلةةي فةةي كةةل أحيالةةه وأوقاتةةه ،فبرحموةةه أوجةةد المخليقةةات ،وبرحموةةه أبقاهةةا
وحاظوا ،وبرحموه أمدها بكل ما تحواج ىليه ،وأسةبغ عليوةا الةنِّعم الظةاهرة والباالنة ،
الوي ال ةمكن أن ةخلي مخلي منوا الرف عين ،وهي مونيع عليه من ِّ
كل وجه
ِّ
ولكل عضةي وقةية
نعم الوعليم ألمير الدِّ ةن والدنيا ،ونعم العافي لألبدان عمي ًما،
على وجه الخصيص ،ونعم األوالد واألهل واألتباع ،ونعم األرزا الياسةع  ،ونعةم
والزروع والثمار ،ونعم المياشي ،وأصنا :األموع  ،ونعم الدور والقصير،
الحروث ُّ
ونعم اللذات والحبير.
النِّعم الوي فيوا جلب المنافع ك ِّلوا ،والنِّعم الوي فيوا دفع المضار.
ُّ
والمواضةل بوةا ،وعلةى
كل ذلك ةدي أكبر دالل علةى وحدانية ميليوةا ومسةدةوا
ِّ
سع كرمه ،ووجيب شكره ،والخضيع له ،وىه،ص العمل له؛ ﴿أفمة ْن ة ْخلةق كمة ْن
ال ة ْخلق﴾

[النحل ]03

الض ُّر فال ْيه ت ْدئرون﴾[النحل }) ]95
﴿وما بك ْم ِّم ْن ن ْعم فمن الله ثم ىذا مسكم ُّ

هذه من األدل العقلي الظاهرة وهي تعداد هذه النِّعم ومعرف أن الله -عز وجل-
أودع هذه الرحم باةداد هذا الخلق العظةيم ،ومةا فيةه مةن الورتيةب والوةدبير الربةاني،
كيف علمنا الله -سبحانه وتعالى-؟ كيةف علةم اللةه -عةز وجةل -هةؤال البشةر هةذا
الوعلةةيم؟ الوعلةةيم هةةذا والعلةةم ،والدراسة كيةةف ةوةةأثر النةةاس بةةذلك؟ ةعنةةي الطاةةل ال
ةعقل ،ثم ةكبر ةبدأ بعض الكلمات ،ثم ةكبر ،ثم ةوعلم ،ثم ةعةر :الكلمةات وةاوموةا
هصةيما مبينًًةا ،وهكةذا ذكةر الشةيخ األنعةام والةنعم وهوموةا
وةعر :ةوكلم ،ثم ةكةين
ً
الض ُّر فال ْيه ت ْدأرون﴾ [النحل .]95
بوذه اآلة ﴿وما بك ْم م ْن ن ْعم فمن الله ثم ىذا مسكم ُّ
هذا اشومل على دليلين عقليين؛ األوي ﴿وما بك ْم م ْن ن ْعم فمن الله﴾ ،ال ةيجد
أحد ةسدي هذه النعم ،وةنعم بوا على العباد ىال الله -سبحانه وتعالى.
الض ُّر فال ْيه ت ْدأرون﴾ ،وهذا قد ةنكره بعض النةاس
الدليل الثاني ﴿ثم ىذا مسكم ُّ
في حاي صحوه وعافيوه؛ لكن ىذا اشود به الب ،؛ عر :هذا المعنى ولدأ ىلى الله -عز
الضةر وعنةد حصةيي الشةدا د هةذا كثيةر فةي
وجل-؛ فاالَورار واللدي عند حصةيي
ِّ
الكاار ،حوى من ةنكر الخالق ةعر :هذه الحقيق .
{(من األدل النظر في أحياي المضطرةن
ثم انظر أحةياي المضةطرةن الةياقعين فةي الموالةك ،والمشةرفين علةى األهطةار،
والبا سةةين مةةن فقةةرهم المةةدقع ،أو مرضةةوم الميجةةع؛ وكيةةف تضةةطرهم الضةةرورات
وتلدةةئوم الحاجةةات ىلةةى ربوةةم وىالهوةةم؛ داعةةين ماوقةةرةن وسةةا لين لةةه مسةةوعطاين،
فيديب دعياتوم وةكشف كرباتوم ،وةرفع ضروراتوم.

أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيوةه؟ ،وسةع علمةه ورحموةه ،ودقيةق لطاةه،
وأنه ملدأ الخليق كلوا؟ وقد نبه الله على هةذا البرهةان العقلةي بقيلةه ﴿أمةن ةديةب
السةي وة ْدعلك ْةم هلاةا األ ْرض أىلةه مةع اللةه﴾ [النمةل ،]34
الم ْضطر ىذا دعةاه وة ْكشةف ُّ
﴿تعالى الله عما ة ْشركين﴾ [النمل .]35
وقاي تعالى ﴿لئ ْن أند ْيونا م ْن هذه لنكينن من الشةاكرةن * فلمةا أندةاه ْم ىذا ه ْةم
ة ْبغين في األ ْرض بغ ْير  ....اآلة ﴾ [ةينس .]45 ،44
المضطرةن  -قد شاهدته الخليق بةأعينوم؛ ورأوا مةن
وهذا النيع -وهي تخليب
ِّ
اليقا ع ما ال ةعد وال ةحصى ،وهذا ةضطرهم ىلى االعورا :بالله وبيحدانيوه.
فانظر ىلى حال المضطرةن ىذا كربووم الشةدا د وأزعدةووم النيا ةب ،كيةف تدةد
قليبوم موعلق ً بالله ،وألسنووم ملح ً في سةؤاله ،وأفئةدتوم موشةرف ً لنيالةه؟ ال تلواةت
الضروري أنه وحده كاشف الشدا د ،فةارج الكةروب؛
عن الله ةمن ً وال ةسرةً؛ لعلموا
ِّ
معيي لوم ىال عليه.
ال ملدأ للخليق ىال ىليه؛ وال ِّ
فول هةذه األمةير ىال ألن الخليقة ماطةيرة علةى االعوةرا :بيحدانية ربوةا ،وأنةه
الضار ،وأن ملكيت ِّ
كل شي بيدةةه؟ ،وهةل ةنكةر ذلةك ىال مةن فسةدت فطرتةه
النافع
ُّ
بالعقا د الااسدة واطرادات السيئ ؟
وانظةةر ىلةةى فقةةر الخ ،ةةق ىلةةى ربوةةم فةةي كةةل شةةي ؛ فوةةم فقةةرا ىليةةه فةةي الخلةةق
واطةدةةاد ،وفقةةرا ىليةةه فةةي البقةةا والةةرز واطمةةداد ،وفقةةرا ىليةةه فةةي ج ْلةةب جميةةع
المنةةافع ،وفقةةرا ىليةةه فةةي دفةةع المضةةار ،فوةةم ةسةةألينه بلسةةان المقةةاي ولسةةان الحةةاي؛

فيعطيوم مطالبوم ،وةسعاوم في ِّ
كل مآربوم؛ ىن رَبيا لم ةرَبيا ىال ىليه ،وىن مسة ْووم
الضرا لم ةلدأوا ىال ىليه.
فكم كشف الضر والكروب! ،وكم جبةر الكسةير وةسةر المطلةيب! ،وكةم أَةاث
ملويفًا! وكم أنقذ هالكًا! ،فاقرهم ىليه في جميع األحياي ظاهر مشاهد ،وَناه عنوم
ال ةنكره ىال ُّ
كل مكابر وجاحد)}.
هذا وهي افوقار العباد ىلى الله ذكره الله -عز وجل -في مياضع ﴿فاذا ركبيا في
الا ْلك دعيا الله م ْخلصين له الةدِِّّ ةن﴾ [العنكبةيت  ،]39واليةيم ةمكةن أن نسوحضةر أو نةرى
الصير الوي تنقةل لنةا عةن الطةا رات،
هذا في بعض القصب أو بعض الايدةيهات أو ُّ
المحرك ورأى النةاس أنوةم سةيولكين ،مةاذا تسةمع
الطا رة ىذا فيوا ركاب ،ثم احور
ِّ
منوم؟ حوى من ليس بمسلم ،قليبوم تويجه ىلى الخالق ،هذا الذي ذكره الشيخ ،وهذا
المةةذكير فةةي القةةرآن ،واتةةرك عنةةك المكةةذبين والداحةةدةن وقةةت الرهةةا  ،هةةي وقةةت
الرها ةوكلم بما شا  ،ةلعةب بةه شةيطانه وةخةدع النةاس ،لكةن فةي وقةت الشةدة هةذه
الشدة العظيم تنووي كل األمير ،ما عاد ةاكر ىال ةنظر للخالق ،ةرجع ىلى فطرتةه الوةي
الوورب منوا ،وةحاوي أن ةطيع الشيطان في الخ،ص منوا فيرجع ىلى فطرتةه،
ةحاوي ُّ
ةسةمي اللةه ( اللةه) ،وبعضةوم ةسةميه
وةقيي بلسان الحاي أو المقةاي ،ةعنةي بعضةوم ِّ
بغير اسمه وبعضوم ال ةسميه بوذا ،لكنه في قلبه ةرجع ىليه ،الذي هلقه وأوجده ،هةذا
هي االفوةراض وهةذا مةن البةراهين الوةي ال ةناةك عنوةا البشةر مومةا اهولاةت األزمةان
وموما اهولات األليان واألجناس ،فوذا حقيق ميجيدة.

الكواب ةا أةوا اطهية ،ةعنةي الشةيخ ةقةيي ال نطيةل علةيكم ،فيةه نةيع مةن الطةيي
بمناسب أن الدرس أقل من ساع ةقيي الشيخ ،فأنةا أرةةد أن ننوقةل ىلةى عنةاوةن فقة ،
نرى الصاح الوي فيوا ىجاب الله للدعيات ،هذا ةمكن أن نوداوزه اآلن ،بعةد صةاح
سو وعشربن آةات األنبيا .
المراد هنا األدل العقلي الوي جا بوةا األنبيةا  ،ةعنةي أعطةيكم مثةا ً
ال ،الشةيخ مةا
تيسع ،هرقل لما سأي أبا سايان عن الرسةيي -صةلى اللةه عليةه وسةلم -وأبةي سةايان
وقووا كان َير مسلم ،مشرك ،سأله أحد عشر سؤا ً
ال ،كل سؤاي منوا دليل على النبية،
دليل ماذا؟ عقلي ،اسودي قاي ىن كان ما تقيي ح ًّقا ،فسيملك ما تحةت قةدمي هةاتين،
ةقيلوا ملك عظيم الروم في ذلك اليقت ،دول عظمى وكةل ملكةه هةذا سةيزوي ،هةذا
الرسيي سيملك ما تحت قدمي ،ىن كةان مةا تقةيي ح ًّقةا ،كةل هةذه تعوبةر بةراهين علةى
أةضا ،الشيخ هنا لما ةقيي لك آةات األنبيا  ،هةي بةراهين علةى اللةه -سةبحانه
الخالق ً
وتعالى -عقلي  ،فكم عدد براهين األنبيا العقلي -انوبةه-؟ ال تحصةى؛ ةعنةي هدةدة
رضي اللةه عنوةا ،-أوي مةن أسةلم بالرسةيي هدةدة -رضةي اللةه عنوةا ،-فيةه أدلةشةرعي أم مةاذا؟ عرفةت الرسةيي وعرفةت صةةدقه ،فآمنةت بةه مباشةر ًة وقالةت الكلمة
المحايظ المشويرة "ك ،والله ال ة ْخزةةك اللةه أبةدًً ا؛ ىنةك لوصةل الةرحم ،وت ْحمةل
الكل ،وت ْكسب الم ْعدوم ،وت ْقري الض ْيف ،وتعين على نيا ب الح ِّق" ،وقالت هاةت،
ةعني ةكلم هدةد ؛ أنه ها ،:أوي مرة؛ ولوذا هذا برهان عقلي ،ورق ابةن نيفةل مةاذا
قاي؟ وهكذا ،النداشي ماذا قيل له ،فأسلم؟ هذه أدل  ،براهين نبية عقلي  ،أدل عقلي .

الةةذي بعةةدها الكوةةب السةةماوة ومةةا فيوةةا مةةن الشةةرا ع ،وبعةةدها الاطةةرة ،بعةةدها
أةضةا مةن
صاح تسع وعشرةن ،الثياب المعدل والعقاب المعدةل للظةالمين ،هةذا ً
األدل ة العقلي ة  ،نأهةةذ صةةاح اثنةةين وث،ثةةين ،وهةةي الةةر معرف ة اللةةه واسةةع َيةةر
منحصرة ،وهذا من أجمل ما في الكواب نقرأ هذا.
{(فصل تابع لما قبله.
الر معرف الله واسع َير منحصرة
واعلم أن الر معرف الله واسع جدًّ ا؛ وذلك بحسب حاج الخلق وضةروراتوم
ىليوا ،وكل ةع ِّبر عنوةا بعبةارات؛ ىمةا كلية وىمةا جز ية ؛ بحسةب الحةاي الوةي تحضةره،
وبحسب األمير الوي تغلب عليه)}.
ألن بعض الناس من الم،حدة أهذ ةنوقد قيي األعرابي البعرة تدي على البعيةر،
وك،م األعرابي حق ،ةعني أنه ال ةمكن أن أرى بعرة في الصةحرا ىال وأعةر :أن فيةه
بعيرا مر مةن هنةا ،ال تدةي بعةرة بةدون بعيةر ،واألثةر ةةدي علةى المسةير ،فبحةار ذات
ً
أمةةياج وأرض ذات فدةةاج ،وسةةما ذات أبةةراج؛ أال تةةدي علةةى اللطيةةف الخبير،هةةي
اسودي بالدز على أمر كلي عظيم ،فوذا ك،م صحيإ ،فأنا وجدت بعةض المنحطةين
سميوم ،منح ؛ ألنه ةيافق الم،حدة وةحةاوي ةقةيي أعرابةي تسةودلين ،ال ،ال نحةن
أ ِّ
عندنا من األدل من كواب الله ومةن سةن رسةيله -صةلى اللةه عليةه وسةلم -مةا ةكاةي
وةشاي وةغني ،لكن هذه من الحدج الوي ةحوج بوةا العلمةا كسةبيل المثةاي كمةا قةاي
الشيخ هنا (وكةل ةع ِّبةر عنوةا بعبةارات بحسةب الحةاي ،وبحسةب األمةير الوةي تغلةب
عليه).

األعرابي ةشةاهد البعيةر وةشةاهد ،ولكةن سةوأتي أمةير أهةرى ،ى ًذا ىذا أورد بعةض
الم،حدة أن هذا كيف تسودلين؟ ال ليست هذه الحد اليحيدة الوي عنةدنا ،مةن قةاي
لك ىن هذه هي الحد اليحيدة؟ الحدج علةى اللةه -سةبحانه وتعةالى -الدالة عليةه
وأنه المسةوحق للعبةادة أكثةر مةن أن تحصةر ،ال ةمكةن حصةرها ،ىذا قلةت ىنوةا مليةين
حد والله أهطةأت ،واللةه أكثةر مةن ذلةك بكثيةر ،أكثةر مةن ذلةك بكثيةر ،اللةه رحموةه
واسع  ،لما كان العباد ةحواجين الما أجرى األنوار وأنزي المطر وأجرى الينابيع فةي
األرض ووضع اآلبار وةسر لوم حصيي الما  ،لما كان حاجووم ىلةى الوةيا أكثةر مةن
حاجووم ىلى الما ؛ جعل الويا في كل مكان ،وحاجووم ىلى الله أعظم مةن حةاجووم
للويا والما  ،فبالله عليك كم الحدج الدالة علةى اللةه؟ ال تحصةر ،ال ةأتيةك ىنسةان
مسةكين مةةن علمةةا الكة،م ةقةةيي همسة  ،سةةو  ،عشةرةن ،ث،ثةةين ،ال ،أكثةةر بكثيةةر ،ال
ةمكن حصرها.
{(وىال فكة ُّ
ةةل مةةةا هطةةةر فةةةي القلةةةيب ،وشةةةاهدته األبصةةةار ،وأدركوةةةه الحةةةياس
وكل موحرك وساكنُّ ،
والمشاعرُّ ،
وكل حيةيان وجمةاد أدلة وبةراهين علةى وحدانية
الله ،وآةات عليه ،وفي ِّ
كل شي له آة تدي على أنه واحد ،ولكن الدز يات تسبق ىلى
األذهان ،وتاوموا القليب تاصةيل ًّيا ،وةحصةل بوةا الناةع والاا ةدة العاجلة ؛ لسةويلووا
وبسةةاالووا ،وكينوةةا تةةدرك بالبدةوةة  ،فلنةةذكر لوةةا أمثلةة ً وحكاةةةات عةةن الموقةةدمين
والعصرةين ،وكل ةاوم منوا ما ةناسبه وةليق باومه.
أمثل وحكاةات في االسودالي على الله

سئل بعضوم بم عرفت ربك؟ فقاي ىن الب ْعرة تدي على البعير ،وآثار السير تةدي
علةةى المسةةير؛ فسةةما ذات أبةةراج ،وأرض ذات فدةةاج ،وبحةةار ذات أمةةياج؛ أال تةةدي
على اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى!
واجومع الا ا من الم،حةدة بةبعض أهةل العلةم  -أظنةه أبةا حنياة -؛ فقةاليا مةا
الدالل على وجيد الصانع؟ فقاي لوم دعيني فخاالري مشةغيي بةأمر َرةةب؛ قةاليا
ما هي؟ قاي بلغني أن في دجل ساين ً عظيم ً ،مملةي ة مةن أصةنا :األموعة العديبة ،
وهي ذاهب وراجع من َير أحد ةحركوا ،وال ربان ةقيم عليوا.
فقاليا لةه مدنةين أنةت؟ قةاي ومةا ذاك؟ قةاليا هةذا ةصةدقه عاقةل؟ فقةاي لوةم
فكيةف صةةدقت عقةةيلكم أن هةذا العةةالم بمةةا فيةةه مةن األصةةنا :واألنةةياع والحةةيادث
العديب  ،وهذا الالةك الةدوار السةيار ةدةري ،وتدةري هةذه الحةيادث بغيةر محةدث،
محرك؛ فرجعيا على أناسوم بالم،م.
وتوحرك هذه الموحركات بغير ِّ
وقيل لبعضوم بم عرفت ربك؟ فقاي هذه النطاة الوةي ةلقيوةا الاحةل فةي رحةم
فيطيرها الله من نطا ىلى علق ىلى مضةغ ىلةى آهةر أاليارهةا؛ فكيةف ةكةين
األنثىِّ ،
بشرا سي ًةا كامل األعضةا الظةاهرة والباالنة ؟ ،لةه سةمع ةسةمع بةه األصةيات ،وبصةر
ً
ةبصر به المشاهدات ،وعقل ةوودي به ىلى مصالحه ،وةدان ةبطل بوما ،وةعمةل بومةا
األعماي الدقيق  ،ورج،ن ةمشي بوما ،وأعضةا كثيةرة هلقةت لمنةافع أهةر معروفة ،
وله منافذ ةدهل منوا ما ِّ
ةغذي البدن ،ومنافذ أهر ةخرج منوا ما ةضره ،وقد ركِّب هذا
الوركيب العديب الذي لي اجومعت الخلق على ىةداد شخب واحد على هذا الخلةق

دلةي ،وبرهانًةا
المحكم العديب؛ لعدزت معارفوم وقةدرتوم عةن ذلةك ،ألةيس ذلةك ً
على وجيد الخالق وعظموه ووحدانيوه؟!
قلت وقد ذكر الله هذا البرهان في كوابه في أساليب مونيع )}.
هنا موم الك،م ،أنك تسوخرج من اآلةات القرآني هذا البرهان العقلةي﴿ ،ةاأ ُّةوةا
اسةومعيا
الناس ىنا هل ْقناكم ِّمن ذكر وأنثى﴾ [الحدةرات ﴿ ،]05ةاأ ُّةوةا النةاس ضةرب مثةل ف ْ
له﴾ [الحةج ﴿ ،]35ةاأ ُّةوا الناس ىن كنو ْم في ر ْةب ِّمن الب ْعث فانا هل ْقناكم ِّمن تراب ثم مةن
ُّن ْطا ثم م ْن علق ثم من ُّم ْضغ ُّمخلق وَ ْيةر مخلقة ِّلنبة ِّين لك ْةم ونق ُّةر فةي األ ْرحةام مةا
نشا ىلى أجل ُّمس ًّمى ثم ن ْخرجك ْم ال ْا[ ﴾ً،الحج  ،]9وانظر في مياضع أهرى من القرآن
اسةةةوخرجوا أنةةةت ،تدمعوةةةا وتسةةةوخرجوا تكةةةين عنةةةدك ،عشةةةان تعةةةر :مياضةةةعوا
وتودبرها ،هذا رجل ةقيي أنةا عرفةت ربةي بوةذا ،ةعنةي نطاة مةا تكةاد تةرى تسةوقذرها
تكين بوذه الطرةق العديب  ،ما ةمكن هذا ىال هالق ،ما ةمكن هكذا بدون هالق!.
الك،م موياصل -كما ترون؛ لكن نأهذ الراوس ،ةقيي (بم عرفت ربةك؟ قةاي
بنقض العزا م ،وبعث الومةم) ،مشةويرة هةذه ،سةمعوميها مةن قبةل ،ةعنةي اآلن أنةت
تقيي هذا أنا عرفت ربي بنقض العزا م ،ةعني العزةم اللي في القلب أني أسافر َةدًً ا،
عزةم تام  ،جوزت السيارة وجوزت األَراض وكل شةي  ،وجةا الصةباح -سةبحان
الله العظيم -جا ني شي في قلبي ةصرفني عن هذا السةار ،فوينةت ،هةذا دليةل علةى
أن فيةه واحةد وهةةي اللةه -سةةبحانه وتعةالى -ةةةدبرني بةنقض العةةزا م ،نقةض عزةموةةي،
كانت عندي عزةم أني أشوري هذا البيةت ،سةبحان اللةه نقةض اللةه عزةموةي ،وب ْعةث
الومم؛ عكةس نقةض العزةمة  ،ةعنةي مةا لةي همة علةى السةار ،فللحظة نيةةت السةار

وسافرت ،ما لي همة علةى الةزواج مةن هةذه الاوةاة ،فاةي لحظة هكةذا ةسةر اللةه أنةي
سبحان الله ،عرفت ربي بوذا!.
الثالةةث ةقةةيي (كةةم كنةةت مكرو ًبةا فاةةرج كربوةةي) ،فةةي صةةاح همةةس وث،ثةةين،
فقيرا فأَناني) ،ىلى آهره.
(وكنت ً
مرةضا فدعيته فشااني ،وكنت ً
(وقيل لبعضوم بم عرفت الله؟ فقةاي قةد رأةنةا ورأى النةاس فةي الةدنيا مصةارع
البغاة والمدرمين) -الله أكبر،-صإ وأال ال؟ وةمكةن هةذا الشةي شةاهدناه فةي هةذا
الزمان ،أناس من عوةاة المدةرمين اللةه -عةز وجةل -الوةر العبةاد مةنوم ،وأنقةذ العبةاد
منوم.
(واآلهر قاي باةصاي النعم ىلى هلقه وقت الحاج والضرورة ىليوا ،هةذا الغيةث
ةنزله وقت الحاج  ،وةرفعه ىذا هيف منه) -اللةه أكبةر -شةات كيةف المطةر؟( ،وهةذا
الارج ةأتي ىذا اشودت األزمات).
ثم قاي؛ صاح سو وث،ثةين (قلةت ومةن هةذا البةاب مةا نةوكلم فيةه مةن معرفة
الله) ،ثم قاي (وقيل لبعضوم بم ةعر :الله؟ فقةاي ةعةر :بأنةه علةم اطنسةان مةا لةم
ةكن ةعلم) ىلى آهره.
وهوموا بقيله (قلب اطنسان ال ةزاي ةحاةظ وةعقةل) بخة :،اللةيح وبخة،:،
اموألت صإ ،الزم تأتي له بزةادة ،الليح لةي عنةدك لةيح
ةعني الكمبييتر ةقيي الذاكرة
ْ
تكوةةب فيةةه ىذا امةةوأل مةةن الكوابة الزم تمحةةي وتكوةةب مةةن جدةةةد ،أو تةأتي بصةةاحات

جدةدة أو ألياح جدةدة ،لكن هذا القلب وهذا العقل الذي أعطاه الله لمنسان ال ةزاي
ةحاظ وةعقل -سبحان الله العظيم! ،-وكلما تيسعت معارفه قيةت حافظوه.
قيل لبعضوم بم ةعر :الله؟ فقاي هذه النياة ةغرسوا الناس؛ فيأتي منوا النخيةل
ةب والنةيى﴾ [األنعةام ﴿ ،]59أفةرأ ْةوم مةا ت ْحرثةين * أأنةو ْم
واألشدار والثمار﴿ ،فةالق الح ِّ
ت ْزرعينه أ ْم ن ْحن الزارعين﴾

[الياقعة

]32 ،35؛ آهر سةطرةن صةاح سةبع وث،ثةين ،واحةد

آمن بالرسيي -صلى الله عليه وسلم ،-ما الذي دعاك؟ قاي رأةوه ما أمر بشي  ،فقاي
العقل ليوه لم ةأمر به ،وال نوى عن شي  ،فقاي العقل ليوه لم ةأمر به ،ةعنةي أن العقةل
ةدي على صح ما أمر به الرسيي -صلى الله عليه وسلم-؛ فعرفت أنه الحق.
بأي شي ةعر :الله؟)- ،العابةدةن ةعنةي (قةاي بةذو
(وقيل لبعض العارفين ِّ
وتدرع مرارة المخالاات ،وهذا اسةودالي برهةاني وجةداني) ،لةيس
ح،وة الطاعات،
ُّ
محضاْ ،بل برهان صحيإ لكنه وجداني.
ع ْقل ًّيا
ً
(قيل لبعضوم بأي شي ةعر :الله؟ فقاي بانوظام األسباب على وتيةرة واحةدة،
ثم بوحيةله لبعضوا ومنع سببيوه) -سبحان الله ،وكذلك صاح تسع وث،ثةين ،مةياد
الرز كيف نظر فيوا وتأمل وعر :الله -عز وجل -من ه،لوا؟
ِّ
والذي ،والغنى والاقر).
العز
صاح أربعين قاي (بمداولوه األةام بين العباد في ِّ
آهر سطرةن (وقيل آلهر بأي شي ةعر :الله؟ فقاي بمشاهدة مصةدا قيلةه
تعالى ﴿وما م ْن دآب فةي األ ْرض ىال علةى اللةه ر ْزقوةا﴾ [هةيد  )]3نظةرت كيةف ؟ حوةى

ِّ
فيسةخر اللةه لوةا
بعض الناس ةنظرون وةةذكرون أنةه بعةض الحييانةات تكةين عميةا ؛
حييانات أهرى تأتي لوا بأرزاقوا ،أمثل كثيرة.
قاي (وقيل لبعضوم بم ةعر :الله؟ فقاي ىن لمعرف الله أبيا ًبةا والر ًقةا كثيةرة )،
ذكر منوا ما شا .
صاح اثنين وأربعين اقرأ.
تضةطر العقةيي
{(قلت وهذه األجيب كلوا عن الكليةات والدز يةات صةحيح ،
ُّ
ىلى االعورا :بربوا ووحدانيوه ،وةمكن مضاعاووا ىلى أضعا :كثيرة)}.
ةعني؛ ةمكن أن نحوج بأدل ونضاعاوا أضعا ًفا كثيرة ،أدل عقلي من هذا النسق أو
َيره.
{(فانةةك ىذا نظةةرت نظةةر ًة عميميةة ىلةةى العةةالم العلةةيي والسةةالي وعظةةم هةةذه
المخليقات ،وانوظاموا العديب ،وتركيبوا المحكم وترتيبوا ،وما ةنةوج عةن ذلةك مةن
وقةادرا
كبيةرا،
مصالإ العالم والمخليقات علمت أن لوذا العالم ر ًّبةا
ً
عظيمةا ،ومل ًكةا ً
ً
مقودرا ،قد هضعت له األكيان ،ودانت لةه الخليقة  ،وأهةذ بنياصةي العبةاد ،وعلمةت
ً
؛أن كل ما في السميات واألرض عبيد ومماليك لربوم ،ليس لوم من األمر شي .
ثم ىذا نظرت ىلى ِّ
كةل مخلةي علةى حدتةه ،وتأملةت مةا اشةومل عليةه مةن الخلةق
العديب والحكم الباهرة ،ثم نظرت على وجه الخصيص ىلى ناسك وصةااتك ،ومةا
أودع فيوةةا مةن الخلةةق العديةةب والحكةةم البةةاهرة؛ عرفةةت أن اللةةه هةةي الةةر ُّب الخةةالق

الراز  ،المد ِّبر لكل شي  ،الحكيم فةي كةل شةي  ،قةاي تعةالى ﴿وفةي األ ْرض آةةات
ل ْلميقنين﴾ [الذارةات .]41
فدميع مخليقات الله وجميع الحيادث الوي ةحدثوا الله؛ آةات وبراهين على
أنه واحد عظيم ،ورب كرةم ،وملك جياد؛ وكذلك ىذا تأملت الشرع الكامل؛وأن
أهباره كلوا صد  ،وقد قامت البراهين على صدقوا ،وأحكاموا كلوا عدي)}.
أةضا دليل آهر ىذا تأملت الشرةع اطسة،مي ةعنةي ال ةقةيي لةك قا ةل هةذا
هذا ً
الدليل شرعي ،هي الدليل شرعي ال شك ،وحي ،والحمد لله الةذي هةدانا وآمنةا بوةذا
الدليل ،وعرفنا قيته ونصاعوه وأنه حق ةيصل ىلةى حةق؛ ولوةذا الرسةيي -صةلى اللةه
عليه وسلم -ىذا صلى ةسواوإ أحيا ًنًةا فةي الليةل ةقةيي «اللوةم أنةت ملةك السةميات
واألرض ومن فيون ،وأنت ق ُّييم السميات واألرض ومن فيون ،وأنت نير السةميات
واألرض ومن فيون ،أنت الحق ،ووعدك حق ،ولقااك حق ،والنب ِّيةين حةق ،ومحمةد
أةضةا فيةه أنةاس ةعنةي شةخب كةافر ةاخةر علةى
حق» ،ك ُّلوةا حةق والحمةد للةه ،لكةن ً
آهةرةن ةقةيي لوةم؛ أنةا فةي اليةيم أَسةل وجوةي مةرتين ،نحةن النظافة عنةدنا شةدةدة،
نغسل؛ فقاي له مسلم نحن في الييم ةأمرنا الشرع بأن نويضةأ ونغسةل اليجةه واليةدةن
واألعضا همس مرات في الييم والليل  ،نويضأ كل ةيم ،وةأمرنا الشةرع بالغسةل مةن
الدناب  ،وةأمرنا بكذا ،فلما سمع هذا الرجل قاي ىن هذا الذي ةأمركم بوذا؛ ىنه لةدةن
حق.
آهر جا وسمع ما ةاعله المسلمين مةن الوةراب االجومةاعي ،أنةا شةخب أعرفةه
لما سألوه كيف أسلمت؟ قاي أنا عشت هنا ،ورأةةت الوةراب االجومةاعي بةين االبةن

وأبيه واالبن مةع أمةه ،ورأةةت كيةف أن األسةر هنةا عنةدكم ألاة عديبة ؟ ،اجوماعةات
ولقا ات بين األقارب ،هذا الشي ناوقده؛ فعرفت أن هةذا حةق ،وأحببةت هةذا الةدةن
الذي ةأمركم بوذا؛ فأسلمت ،هذا الدليل ماذا؟ اسودي بعقله على صح هذا المةنوج،
وصةةةح هةةةذا المسةةةلك ،ىذا نظةةةرت ىلةةةى الاةةةرا ض كيةةةف قسةةةم اللةةةه -عةةةز وجةةةل-
مث ،مسا ل توعلق بالعبادات ،ىذا نظرت ىلى ،...ما ةيجةد
الميارةث؟ ،ىذا نظرت ىلى ً
شي ىال وفيه محاسن تدي على أن هذا حق.
اليب ننوقل من هنا ىلى انوقاي بعيد وأدعيكم ىلى قرا ة العناوةن ،ثم المضامين.
وجةةيد الةةرب أظوةةر مةةن كةةل شةةي  ،أةةةام اللةةه ووقا عةةه ،مةةع مةةا عليةةه األنبيةةا مةةن
الرسل.
الكماالت ،اجوماع كلم ُّ
بالرسل ،كيف تحةوج باجومةاع كلمة الرسةل وهةي مةا
ةقيي لك واحد هذا ما ةق ُّر ُّ
ةقر بالرسل؟
بالرسةةل أمةةر ىجمةةاعي ،لمةةاذا ىجمةةاعي؟ ألن سةةا ر أهةةل األرض
نقةةيي اطقةةرار ُّ
ةقرون بساين نيح ،ونيح ىذا ذكر فمعناه أنه رسيي ،كةل السةان فةي الةدُُّّ نيا أوي سةاين
ُّ
هي ساين نيح ،والله هي الذي علةم نةيح ،فوةذا ىجمةاع األمةم علةى أن هنةاك رسةل،
اآلن اليويد الميجيدون ،النصارى الميجةيدون فةي األرض كةم عةددهم؟ كثيةر جةدًًّّ ا
جدًّ ا ،كل النصارى الميجيدون اآلن مع أنوم كاار ،ومن أهل النار لكنوم ةشودون أن
ًّ
هناك نبي اسمه عيسى وىن َل ْي فيه ،وضليا ،واليويد على كارهم وأنوم أهل النةار ىذا
بقيا على هذا ولم ةسلميا ةشودون أن هناك نبي اسمه ميسى ،وهةؤال الخلةق وعةدد
َايةر جةةدًًّّ ا ةعنةةي م،ةةةين الم،ةةةين ةملئةةين األرض تقرة ًبةةا كلوةةم ةشةةودون بةأن هنةةاك

رسةةل؛ ى ًذا هةةذا دليةةل علةةى ثبةةيت هةةذا األمةةر قةةد ًةما وأنةةه لةةم ةنكةةره ىال شةةذاذ البشةةر؛
كارعين وجماعوه ،وهؤال ورث فرعين.
انظر صاح همسين نقرأ منوا مةا تيسةر ،هةي مرتبطة بةة ﴿فلمةا جةا ْتو ْم رسةلوم
با ْلب ِّينات﴾ [َةافر  ،]85هذه سيرة "َافر" ،وسيرة "َافر" سةيرة مكية -انوبةه ،-السةيرة
المكي فيوا من البراهين العقلي ما الله به علةيم ،كالسةير المدنية  ،لكةن المكية أكثةر،
سيرة "َافر" ذكر فيوا الدداي في مياضع ،وأنه ما ةدادي في آةات الله ،ىذا قيل آةات
أةضا ،كلوا بةراهين عقلية ﴿ ،مةا ةدةادي فةي آةةات اللةه ىال
الله هنا ،ترى براهين عقلي ً
الذةن كاروا ف ،ة ْغر ْرك تق ُّلبو ْم في الب،د﴾ [َةافر  ،]2ذكر المدادي والمدادل من الكاار
على وجه الذم في أربع مياضع في هذه السيرة ،ارجع لوةا لوعةر :الرةقة الم،حةدة
اآلن ،ما ةخرجين عن هذا اليصف؛ ولوةذا هةوم اللةه السةيرة بقيلةه ﴿فلمةا جةا ْتو ْم
رسلوم با ْلب ِّينات فرحيا بما عنْْدهم ِّمن الع ْلم﴾ ،الله -عةز وجةل -مةا أنكةر أن عنةدهم
بعض المعليمات ،قد ةكةين عنةدهم علةم ،انظةر فرعةين ةعنةي﴿ ،فأ ْوقةدْْ لةي ةاهامةان
اجعل ِّلي﴾ [القصب  ،]58هذا اطةقاد -ىةقاد النار على الطين -ةدعةل الطةين
على ال ِّطين ف ْ
صل ًبا شدةد الص،ب ىلةى اآلن بةا  ،أهرامةات مصةر ،وىلةى اآلن شةاهدة علةى أن هةذا
الطاَي أهلكه الله وأندى الله ميسى ،ىلةى اآلن هةذا الشةاهد بةا  ،هةذه دةةار لوةؤال
الكاار أهلكوم الله وأَرقوم ،ىلى اآلن أهل األرض ةعرفين هذه المسةأل  ،لةيس أهةل
اطس،م فقة  ،وةعرفةين أن هنةاك نبةي اسةمه ميسةى ،هةذا برهةان عقلةي علةى صةد
الرسيي محمد -صلى الله عليه وسلم -وأنه ما قاي ىال الحق ،لكن الشاهد ﴿فرحيا

بما عنْْدهم ِّمن الع ْلم﴾ ،هنا االكوشافات اآلن بعضوم لما اكوشف انوبل وجا ه الغرور
واالسوكبار﴿ ،فرحيا بما عنْْدهم ِّمن الع ْلم وحا بوم﴾.
هؤال سيحيق بوم كما حا باألوا ل؛ ولوذا الشيخ قاي (وهذا نظير) ةعنةي هةذا
تعليق على اآلة .
{(وهذا نظير ر ِّد الم،حدة والمادةين لما جا ت به الرسل من الويحيد واطةمان،
والسخرة بوا وبأتباعوا بأنوم رجع ُّيين مقلدون ،أتباع كل ناعق)}.
هم الم،حدة ةقيلين عن المسلم ىنك رجعي ،أنةت توبةع كةل نةاعق ،أنةت مق ِّلةد،
أنت موخلف عن ركب اطنساني  ،ال ةا أهي ما نحن موخلاين عن ركب اطنساني -ىن
شا الله ،-المسةلمين ةقةيدون اطنسةاني ىلةى الخيةر ،ةةد ُّلين النةاس علةى الخيةر ،أمةا
موخلف عن ركب اطنساني لماذا؟ هذا وصف ةليق بك أنت؛ ألن فرعةين قةاي اللةه -
عةةز وجةةل﴿ -ة ْقةةدم ق ْيمةةه ةة ْةيم القيامة فةةأ ْوردهم النةةار﴾ [هةةيد  ،]58ىذا قةةاليا هةةذا نحةةن
موقةةدمين وتقةةدميين وأنةةوم رجعيةةين ،ةةةا أةوةةا المسةةلمين ،أنةةوم تقةةدمين مةةع فرعةةين
وجماعوةةه﴿ ،ة ْقةةدم ق ْيمةةه ةة ْةيم القيام ة فةةأ ْوردهم النةةار﴾ ،هةةذا ىمةةامكم ،هةةذا ىمةةامكم
والسةن  ،نحةن مةع كةل علةم نةافع ةايةد
فرعين ،نحن لسنا رجعيين ،نحن مةع الكوةاب ُّ
الناس وةايد البشرة -الحمد لله.
{(أتباع كل ناعق)} ،ةصاين المسةلمين بةأنوم أتبةاع كةل نةاعق وأنوةم موخلاةين
عن ركب اطنساني .

{(وأنوةةم موخلاةةين عةةن ركةةب اطنسةةاني ! ومةةا أشةةبه ذلةةك ممةةا ةنعةةق بةةه سةةاوا
األح،م ضعاا العقيي ،الذةن قلدوا الم،حدة في ِّ
كل ما ةقيلةين وةاعلةين ،واَوةروا
بعليم مادة دنيية ال تغني عن أهلوا شي ًئا؛ حين فقدت الروح الدةن بل صةار ضةررها
عليوم أكثر من ناعوا ،وشرها عليوم أكثر من هيرها)}.
فمةث،
ً
ولوذا الشيخ ذكر أمثل هنا في أنوم اسوخدميا العليم فيمةا ةضةر بالبشةرة ،
وألقيهةا علةى بلةد قولةيا بةه النةاس
هم الذةن اهورعيا القنبل الذرة والقنبلة النيوةة
ْ
كلوم في هذا البلد ،فعليموم اسوخدميها فيمةا ةضةر البشةرة  ،هةم الةذةن اهورعةيا أو
هيةرا وال
اكوشايا األسلح البييليجي  ،فأضروا بوا البشةرة ؛ فوةم ال ةرةةدون بالنةاس ً
هيرا ،بخ :،الرسل ،الرسيي -صلى الله عليه وسلم -ةرةةد الخيةر
ةرةدون بالبشرة
ً
بالبشرة  ،ةرةد الخير لمنساني ليس كما ةزعم هؤال .
والشيخ هنا ةويسع في بيان أن هذا الرقي والحضارة ماذا اسوادنا منه اآلن؟ نحةن
ولله الحمد -المسلمين نأهذ كل مايد ونافع ،لكن هم ماذا اسواادوا؟ الةذكر ةةنكإالذ كر ،اآلن في بلدانوم ةذهب ذكر في وزارة العةدي عنةدهم مثةل المحكمة الشةرعي
عندنا ةقيي؛ ةوزوج هذا الذكر وأنثى توزوج األنثةى ،هةذه بشةرةووم وهةذه حضةارتوم،
وهذا رقةيوم ،هةذه الخسة الوةي وصةليا ىليوةا ،هةذه العقةيي أدتوةم ىلةى هةذا الشةي ،
ةض ة ُّرون بالبشةةرة فةةي كةةل النةةياحي ،مةةا نعم ةم علةةيوم كلوةةم؛ لكةةن هةةذا راسةةااهم
وزعمةةااهم ةةةرون هةةذا وةحرصةةين عليةةه ،ولةةي تقةةيي كلمة سةةدنيك هنةةاك ومنعةةيك،
وةدعين الحرة بعد ،ةدعين أن عندهم حرة  ،ولي دكوير في الدامع عندهم ةقيي أن

هذا ةشكك فيه أو هذا كذا ،ةعني ما ةقيلةين ىال شةي ةمكةن فقة ةنوةين العقةد نواةة
السن  ،وال ةعقدون معه أي عقد ةصير منبي ًذا.
الشيخ أتى باآلةات ،انظر ىلى اآلةات ﴿ة ْعلمين ظاه ًرا ِّمن الحياة الدُُّّ ْنْيا وه ْم عةن
اآلهرة ه ْم َافلين﴾ [الروم  ،]3في الصاح الوي بعدها ﴿أفمن ز ِّةن له سةي عملةه فةرآه
حسنًا﴾ [فةاالر  ،]8هذه آةات عقلية  ،اللةه -عةز وجةل -ةبة ِّين لةك بةراهين ،انظةر لحةالوم
اآلن ،زةةةن لوةةم﴿ ،وزةةةن لوةةم الشة ْيطان مةةا كةةانيا ة ْعملةةين﴾ [األنعةةام  ،]25ةعنةةي أي شةةي
ذكةرا مثلةه؟ أي شةي حسةن فةي هةذا؟ أةةن الحمةل؟ أةةن
حسن فةي أن الرجةل ةةنكإ ً
اليالدة؟ أةن تبقى البشرة ؟
المشر :للمملك العربي السةعيدة أعزهةا اللةه
ولوذا مما ةشرفنا نحن ،الميقف
ِّ
بطاعوه وحرسوا الله ،هي راعي الدةن واطس،م ولله الحمد ،قالت أمام هؤال كلوم
نرفض هذه الوارق بين الذكر واألنثى والوسية بين الذكر واألنثى الوي تزعمينوا ،وال
نرضى بالوارةق وادعا اتكم البااللة  ،وهةذا الشةي هةي الياجةب علةى بة،د اطسة،م
كلوا قاالب  ،ولوذا هنا نأهذ هذه األدل .
ونخوم بوذا لكي ما نطيل عليكم ،الشيخ تيسع هنا الحقيق  ،ذكةر ىهبةار الرسةيي
صلى الله عليه وسلم -عن أمير الغيب ،والوحدِِّّ ي بأن ةأتيا بمثل هذا القةرآن جميةعاطنس والدن ،واآلثار المورتب على رسةال النبةي -صةلى اللةه عليةه وسةلم ،-أحكةام
الشرةع وصد أهبارها واتااقوا ،وعةدم وجةيد تنةاقض فيوةا؛ كةذلك صةد الرسةل
والبراهين الدال على أنوم أصد البشر ،فماذا بعد الحق ىال الض،ي؟

ملخصا له من كواب
ثم في صاح أربع وسوين نقل ك،م شيخ اطس،م ابن تيمي
ً
"النبيات" في صاحوين أو ث،ث ،ثم في صاح ثمان وسوين ذكر أن كل ما جا ت بةه
الرسل هي الحق النافع وما هالاه هي الباالل.
ثم صاح سبعين الاطرة وأدلووا ،ثم اطجماع مةن المسةلمين وممةن عةر :حةاي
النبي -صلى الله عليه وسلم ،-بعض الناس ةقيي اطجمةاع لةيس بةدليل؛ ألن الةدليل
شرعي ،ال ،الةدليل عقلةي وشةرعي ،دليةل عقلةي؛ ألنةك لمةا تةرى المسةلمين بدميةع
أنياعوم ،ثم من عر :حاي النبي -صلى الله عليه وسلم -من َيةر المسةلمين ،وهةذا
كثير جدًًّّ ا جدًًّّ ا جدًًّّ ا ،من اليابان ،من تاة،ند ،من الصين ،من جميةع بلةدان العةالم ،مةن
ىفرةقيا ،من أوروبا ،من األمرةكوين الشمالي والدنيبي  ،مةن أسةوراليا ،العقة ،مةنوم؛
ىذا عرفيا حاي النبي -صلى الله عليه وسلم ،-قةاليا هةذا حةق وهةذا صةد  ،وأسةلم
الدمع الغاير منوم ولله الحمد ،هذا برهان عقلي واضإ.
ثم هوم الشيخ في صاح ث،ث وسبعين بأسئل تدي على جيانةب بةراهين عقلية ،
ثم هوم في صاح همس وسبعين بالخاتم الوي نطلب مةن أهينةا القةار أن ةقرأهةا،
كام.،
لعلنا ةعني نكين قد أتينا على مدمل الكواب ،ونعوذر عن عدم قرا ته ً
{(الخاتم
كةام ،،وةقينًةا
ً
فنسألك ةا الله بأسما ك الحسنى وأوصافك العليا أن ترزقنا ىةمانًةا
صةةاد ًقا ،وتناعنةةا بآةاتةةك المسةةميع  ،وآةاتةةك المشةةويدة ،وآةاتةةك األفقي ة  ،وآةاتةةك
الناسةةي ؛ فانوةةا بةةراهين للمةةيقنين ،وآةةةات للمسوبصةةرةن ،وحدةة ً علةةى المعانةةدةن
والمكابرةن ،ورحم ً منك وىحسان على الخلق أجمعين.

اللوةةم صة ِّةل وسة ِّلم وبةةارك علةةى محمةةد ،وعلةةى آلةةه وأصةةحابه ،وأتباعةةه ىلةةى ةةةيم
الدةن ،واَار لنا وليالدةنا ولدميع المسلمين ،األحيا منوم والم ِّيوين .آمين)}.
آمين ةا رب العالمين.
هيرا ةا شيخ على القرا ة ،ونسأي الله -جةل وعةْ -،
أن ةرزقنةا وىةةاكم
جزاك الله ً
العلم النافع والعمل الصالإ.

حولت المادة الصوتية إلى نصية كما ألقيت ولم تتم مراجعتها من قبل الشيخ
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