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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة

 

التي ذكر فيها االدلة علي وجود هللا عزوجل مستخرجة الصفحات فيه  ُجمعتهذا كتاب 

عنها ( في بعض  واو اجاب ينالمؤلف ها بعضكتب مع تجنب الشبهات ) التي ذكر 6من 

وهذا يعني ان بعض الصفحات قد تم  لةاالكتفاء فقط باالددر االمكان و الكتب بق

 تجاوزها في الكتاب االصلي.
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 اْلدلة العلمية على اإليمان باهلل سبحانه
 (1)القواعد العقلية

 :القاعدة اْلولى ـ العدم ِ يخلق شيئا  
 العدم الذي   وجود له   يستطيا أن يصنا شي اً ألنه غري موجود.

 اهلل اخلالق
ا يف املخلوقا  الا تولد يف كل يوم، من إنسان، وحيوان، ونبا ، وتفكرنتا يف كتل متا إبا تأملن

متتن حركتتا   :حيتتدث يف الوجتتود، متتن ريتتاح، وأمطتتار، وليتتل، وهنتتار، ونظرنتتا إ  متتا اتتري يف كتتل حتتني
منتظمة للشمس والقمر، والنجوم والكواكب، إبا تأملنا يف هذا وغريه من التغريا  احملكمة الا دري 

، وإَّنتا هتو متن صتنا (2)يف الوجود، يف كل حلظة،  أن العقتل اتزم بتأن هتذا كلته لتيس متن صتنا العتدم
﴿أ ْم ُخِلُقوا ِمْن غ رْيِ ش ْيٍء أ ْم ُهتْم اخلْ تالُِقون  * أ ْم خ ل ُقتوا السَّتم او اِ   :اخلالق الواحد سبحانه. قال تعا 

 .[35،36]الطور: و اأْل ْرض  ب ل    يُوِقُنون  

                                                 
جعل اهلل العقل حجة على اينسان يعرف به احلق من البا ل ومييز به بني الضار والنا ا والصحيح  :القواعد العقلية (1)

ل نوراً يهدي صاحبه إ  وجعل اهلل العق ،وجعله سبب للتكليف بالدين،  اجملنون مر وع عنه القلم حي يفيق ،والفاسد
وهنتاك قواعتد عقليتة يقرإتا كتل عاقتل و   ،معر ة ربه ويدلته عليته، والبشتر ميعتاً يستلمون بأدلتة العقتل ويقترون حبجيتهتا

وقد جاء الشرع مؤكداً هلا ومكماًل  ،احدها إ  مكابر وال. وهي من األسس الا تقوم عليها أدلة ايميان باهلل تعا 
   .رهتا أو يغيب عن ماهلاملا   تبلغه قد

 كيتتف يوجتتد لتته  عتتل أو أثتتر وهتتو معتتدوم ! وهتتذه بدهيتتة عقليتتة  اتتادل  يهتتا  ،ألن العتتدم   وجتتود لتته :اهلل الخــالق (2)
 العقتتل إبن يقضتتي بأنتته  بتتد متتن ختتالق قتتد  ، تتأبا كانتتت املخلوقتتا    ميكتتن أن يكتتون العتتدم ستتببا لوجودهتتا ،أحتتد

 أعضاء اينسان بل اينسان كلته   يكتن  ،د اخلالق كعدد املخلوقا  الا ،أل الكونوعدد األدلة على وجو  ،أوجدها
وإبا كتان آبتاؤه وأجتداده ستبباً يف وجتوده  تأن أصتل البشترية آدم عليته  ،ووجتد بكيانته كتامالً  ،موجوداً ووجد  أعضاؤه

وكتتتذا  ،وجتتته األرض ووجتتتد  الستتتالم متتتا كتتتان قبلتتته أحتتتد و  يكتتتن لتتته وجتتتود. وكتتتذا النباتتتتا    يكتتتن هلتتتا وجتتتود علتتتى
وكتتذا اجلبتتال واألهنتتار والبحتتار والرتبتتة وكتتل متتا علتتى األرض بتتل األرض كلهتتا    ،احليوانتتا    يكتتن هلتتا وجتتود ووجتتد 

تكن موجودة قبل أربعة ونصف مليار عام كما يقرر علماء الفلك بل إن الوجود كله كتان عتدما قبتل اثتم عشتر مليتار 
لك أيضاً،  م ن أوجد كل هذه الكاةنا  واملخلوقا  وقد كانت عدما   م ْن إ  اهلل يا ب ،عام كما يقرر علماء الفلك

   .أوِل األلباب
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 :(1)لقاعدة الثانية ـ التفكر في المصنوع يدل على بعض صفاَ الصانعا
إن كتتل شتتيء يوجتتد يف املصتتنوع يتتدل علتتى قتتدرة، أو صتتفة عنتتد الصتتانا،  تتال ميكتتن أن يوجتتد 
شيء يف املصنوع، إبا كان الصانا   ميلك قدرة، أو صفة مكنته من  عتل بلتك الشتيء يف املصتنوع. 

 :مثال
أتقتتتن صتتتنعه،  أنتتتك ستتتتعلم أن الصتتتانا ميلتتتك اخلشتتتب، وأنتتته  إبا رأيتتتت بابتتتاً متتتن خشتتتب قتتتد

يستطيا أن يقطعته بانتظتام، وأنته قتادر علتى أن اعتل اخلشتب أملتس، وأنته ميلتك مستامري، وأنته يقتدر 
على تثبيت أجزاء البتاب باملستامري، وأن لديته ختربة يف صتناعة األبتواب..  تأبا وجتدنا ثقبتاً منتظمتاً يف 

نا بلك بأن الصانا لديه قدرة، علتى ثقتب البتاب بدقتة وأن لديته إحكامتاً الباب )حمل املفتاح( شهد ل
يف عملتته، وهكتتذا يفتتد كتتل شتتيء يف املصتتنوع يتتدل علتتى قتتدرة أو صتتفة عنتتد الصتتانا ألنتته   ميكتتن أن 

 .يوجد يف املصنوع إ  إبا كان الصانا ميلك قدرة أو صفة ،كنه من صنا بلك الشيء
يتتدلنا علتتى بعتتض صتتفا  صتتانعه، ومتتن هنتتا نعتترف أن  وهكتتذا ستتنجد أن التفكتتر يف املصتتنوع

 ..(2)التفكري يف املخلوقا  يدل على بعض صفا  اخلالق
                                                 

الصفا  املتعلقة بأ عال الصانا تعرف متن مصتنوعه  نعترف  :التفكر في المصنوع يدل على بعض صفاَ الصانع (1)
على تشكيل الزجاج يف شتكل كتروي أو إستطواين ويقدر  ،أن صانا املصباح الكهرباةي ميلك زجاجاً ألننا نرد الزجاج

ونتترد  ،ونعلتم أن لديتته معتدنا اعلته يف شتتكل غطتاء لتذلك الزجتتاج  نعترف قدرتته علتتى بلتك ،ألننتا نترد بلتتك الشتكل
وإحكام الغطاء  ،املصباح يضيء بالكهرباء  نعلم أن الصانا لديه علم خباصية ايواءة يف املصباح عن  ريق الكهرباء

ما أننا   نر الصانا لكن  ،تحة الزجاج يدل على صفة احلكمة والقدرة على إحكام الصنا عند الصانااملعدين على  
 تال نستتتطيا أن نعترف متتن  ،أمتتا الصتفا  املتعلقتتة بذاتته  تتال تترد يف املصتتباح ،رأينتا آثتار بعتتض صتفاته املتعلقتتة بأ عالته

بتتيض أم أستتود   رجتتل أم امتترأة   كتترمي أم خبيتتل   النظتتر يف املصتتباح هتتل الصتتانا ميتتل أم قبتتيح    ويتتل أم قصتتري   أ
لذلك كان التفكر يف املصنوع  ريقاً  ،متزوج أم أعزب  إ  غري بلك من الصفا  املتعلقة بذاته والا   تتعلق بأ عاله

 و تعلتم صتفا  باتته بتالتفكر  يمتا صتنا وإَّنتا تعلتم بواستطة منتدوب ،إ  معر ة بعض صفا  الصتانا املتعلقتة بأ عالته
 ،كما يعرِّف الرسل مبا خفي على الناس من صفا  اهلل تعا  املتعلقة بذاته  ،يأن من لديه يعرِّف ببعض صفاته الذاتية

  .وهلل املثل األعلى
كما أن هناك عالقة بني املصنوع وصتانعه  تال يوجتد شتيء يف املصتنوع إ  إبا كتان الصتانا ميلتك قتدرة أو صتفة ،كنته   (2)

وإبا أردنتتتا أن نعتتترف صتتتفة متتتن صتتتفا  اهلل املتعلقتتتة بأ عالتتته  ستتتنرد أثتتتراً هلتتتا يف  ، املصتتتنوعمتتتن  عتتتل بلتتتك الشتتتيء يف
املخلوقا ،  صفة الرمحة نرد أثرها يف إنزال املطر وإنبا  الزرع وإحياء األرض بعد موهتا لتفي حباجا  املخلوقا  من 

ْيتف  حُيْيِتي اأْل ْرض  بت ْعتد  م ْوهِت تا()الروم:)  تاْنظُْر ِإ   آث تاِر ر مْح تِت اللَّت : عام وكساء ودواء قال تعتا  (  أحيتاء األرض 51ِه ك 
 ،بعتتد موهتتتا أثتتر دل علتتى صتتفة الرمحتتة، وكتتذلك ميتتا املخلوقتتا  جعلهتتا اهلل آثتتاراً تتتدل علتتى صتتفا  أ عالتته ستتبحانه

ْلتتِق السَّتتم او اِ  و اأْل ْرِض الشتتيء، قتتال تعتتا : )ِإنَّ يف خ   ويستتميها القتترآن اآيتتا ا واآليتتة هتتي: العالمتتة التتا تتتدل علتتى
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ْلِقُكتتْم و م تتا يت بُتتثُّ ِمتتْن د ابَّتتٍة  :قتتال تعتتا  ي تتاٍ  لِْلُمتتْؤِمِنني  * و يف خ  تتم او اِ  و اأْل ْرِض آل  ﴿ِإنَّ يف السَّ
ِف ال اِء ِمتْن رِْزٍق   أ ْحي تا بِتِه اأْل ْرض  بت ْعتد  آي اَ  لِق ْوٍم يُوِقُنون * و اْخِتال  لَّْيِل و النتَّه اِر و م ا أ نز ل  اللَّتُه ِمتْن السَّتم 

تا ع ل ْيتك  بِتاحلْ قِّ   بِتأ يِّ  ُلوه  تِديٍث بت ْعتد   م ْوهِت ا و ت ْصترِيِف الرِّي تاِح آي تاَ  لِق تْوٍم يت ْعِقلُتون  * تِْلتك  آي تاُ  اللَّتِه نت تتْ ح 
[، وإبا ما تأملنا وتفكرنتا يف املخلوقتا   ستتعلمنا آيتا  اهلل  يهتا 6-3]اجلاثية:  اتِِه يُتْؤِمُنون  اللَِّه و آي  

[، 111﴿قُتْل اْنظُتُروا م تاب ا يف السَّتم او اِ  و اأْل ْرِض  ]يتونس: :ببعض صفا  اهلل ستبحانه، قتال تعتا 
تتتم او اِ   :وقتتتال تعتتتا  تتتى أ ْن ﴿أ و  ْ  ي نظُتتتُروا يف م ل ُكتتتوِ  السَّ تتتْيٍء و أ ْن ع س  ل تتتق  اللَّتتتُه ِمتتتْن ش  و اأْل ْرِض و م تتتا خ 

ُه يُتْؤِمُنون   ُلُهْم   ِبأ يِّ ح ِديٍث بت ْعد   [.185]األعراف:  ي ُكون  ق ْد اقْتتت ر ب  أ ج 

 الحي الذ  ِ يمَو
 إن الطعام الذي نأكلته   يستما و  يبصتر و  يتحترك و  ينمتو و  يتتنفس و  يتتزوج و  ينتام
و  يستتتيق ،  تتأبا دختتل الطعتتام جستتمك أصتتبح جستتماً حيتتاً يتصتتف باألوصتتاف الستتابقة، وكتتذلك 
احلال يف  عام احليوان، وكذلك مواد املاء والرتاب واهلواء الا يتغذد إا النبتا    تنمتو و  تثمتر و  

اة التا  أبا دخلتت جستم النبتا  حتولتت إ  نباتتا  حيتة با  إجتة،  هتذه احليت ،تتنفس و  تتغذد
تتتدب يف كتتل جستتم متتن نبتتا  أو حيتتوان أو إنستتان يف كتتل يتتوم ويف كتتل حلظتتة تشتتهد أهنتتا متتن صتتنا 

 .واهب احلياة

، وأعلن الباحثون يف الشرق والغرب (1)ولقد حاول اينسان أن خيلق احلياة  باء بالفشل الذريا

                                                                                                                                               

ف ُا النَّاس  و م ا أ نْتز ل  اللَُّه مِ  اِء ِمْن م اٍء   أ ْحي تا بِتِه اأْل ْرض  و اْخِتالِف اللَّْيِل و النتَّه اِر و اْلُفْلِك الَِّا د ْرِي يف اْلب ْحِر مب ا يت نتْ ن  السَّم 
تتا ِمتتْن ُكتتلِّ د ابَّتت يتتاٍ  ِلق تتْوٍم يت ْعِقلُتتون ( بت ْعتتد  م ْوهِت تتا و ب تتثَّ ِ يه  ٍة و ت ْصتترِيِف الرِّي تتاِح و السَّتتح اِب اْلُمس تتخَِّر بت تتنْي  السَّتتم اِء و اأْل ْرِض آل 

  (.164)البقرة:
م كلف استالني كبري الباحثني الروس )أوبارين( ما  ريق من كبار الباحثني أن 1942يف عام  :الحي الذ  ِ يمَو (1)

و ال البحث مدة عشرين عاما إ  أن ما  استالني  اوطر أوبارين أن يعلن النتيجة  ،د ميتةيوجدوا كاةنا حيا من موا
وتأكتتدوا أن ميتتا املتتواد  ،م قتتال  يهتتا: إنتته و ريقتته قتتد حتتاولوا إاتتاد احليتتاة متتن متتواد ميتتته  عجتتزوا1962يف متتؤ،ر عتتام 

ورمبتا  :إ  البحث عن احليتاة يف كوكتب آختر قتاةال و رَّ أوبارين من املأزق بأحالة قومه ،األروية   تصلح يااد احلياة
إن آدم قتتتد جتتتاء إ  األرض متتتن  :أن جرثومتتتة احليتتتاة جتتتاء  إ  األرض متتتن كوكتتتب آختتتر ! ولتتتو عقتتتل وانصتتتف لقتتتال

يف اخلليتتة يف األربعينيتتا  متتن القتترن  DNAالستتماء، أمتتا املدرستتة الغربيتتة  قتتد  تتار   رحتتاً عنتتدما اكتشتتفوا حتتامض 
ميثتتل أصتتغر جتتزء متتن  DNAألن حتتامض  ؛وزعمتتوا أهنتتم إتتذا ا كتشتتاف يستتتطيعون خلتتق احليتتاة ،املتتيالدي املاوتتي

 ،وإبا أوتيف إليته املتاء تصترف كمتادة حيتة ، له خاصتية التصترف كمتادة ميتته إبا نتزع منته املتاء ،املادة تدب  يه احلياة
التدقيق حلتامض  جلميا ملشاهدة الرتكيبوحضر ا DNA تواوا أهنم عر وا سر احلياة وعقدوا مؤ،راً دولياً باسم مؤ،ر 

DNA  وصتتنعوا حامضتتاً مثلتته يف الرتكيتتب لكنتته حتتني يضتتاف إليتته املتتاء  تتال تتتدب  يتته احليتتاة !!  تتأعلنوا عجتتزهم عتتن
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ث َل   اْست ِمُعوا ل ُه ِإنَّ الَِّذين  ت ْدُعون  ﴿ي اأ يتُّه ا النَّاُس ُوِرب  م  عجزهم عن خلق احلياة، وصدق اهلل القاةل: 
تتْيً ا    ي ْستتت نِقُذوهُ  ُهْم التتذُّب اُب ش  ُعتتوا ل تتُه و ِإْن ي ْستتلُبتْ ِمْنتتُه و تتُعف   ِمتتْن ُدوِن اللَّتتِه ل تتْن خي ُْلُقتتوا ُبب ابًتتا و ل تتْو اْجت م 

تقَّ ق تْدرِِه إِ  ُروا اللَّته  ح  ْطُلوُب * م ا ق د  والبشتر  :[ نعتم74، 73]احلتج:  نَّ اللَّته  ل ق تِويع ع زِيتَز الطَّاِلُب و اْلم 
يعجزون عن اسرتداد أي شيء يأخذه الذباب، ألنه مبجرد أختذه يصتب عليته متن لعابته،  يحولته متن 

 .(1) وره شي اً آخر   تنفا استعادته
التتداةم إن احليتتاة التتا وهبتتت، وتوهتتب علتتى التتدوام يف الكاةنتتا  احليتتة،   تكتتون إ  متتن احلتتي 

 .سبحانه
وكتتل حيتتاة يهتتددها املتتو  متتي جتتاء  أستتبابه، لكتتن ختتالق األستتباب   تضتتره األستتباب،  هتتو 

تتم او اِ  و اأْل ْرِض حُيْتتِي و مُيِيتتُت و ُهتتو  ع ل تتى ُكتتلِّ  :قتتال تعتتا  .احلتتي التتداةم التتذي   ميتتو  ﴿ل تتُه ُمْلتتُك السَّ
ُوُ   ﴿و تت و كَّلْ [، وقال سبحانه: 2]احلديد: ش ْيٍء ق ِديَر   .[58 :]الفرقان ع ل ى احلْ يِّ الَِّذي    مي 

 العليآ
إبا تأملت يف أجّنِة اينسان واحليوان، سرتد أن العيون ختلق يف أرحام األمهتا  حيتُث الظتالم 

أن التتذي خيلتتق العيتتون يعلتتم أن تلتتك  :الشتتديد، متتا أن العيتتون   تتترد إ  يف الضتتوء،  يشتتهد بلتتك
أن اخلتتالق  :ه النتتور، وهكتتذا يشتتهد خلتتق األجنحتتة للطيتتور داختتل البتتيضاألجنتتة ستتتخرج إ  عتتا   يتت

يعلم أهنا ستطري يف اهلواء،  خلق هلا األجنحة قبل و دهتا، وهكتذا كتل ولتوق تترد خلقته وهتو جنتني 
قد أعد مبا يناسب ظروف احلياة الا سيعيش  يها، حي جنني الشجرة )البذرة( يهي ه اهلل جبزء ُيكتوِّن 

ألغصتتان، وجتتزء يضتترب يف األرض  متصتتاص املتتاء والتترتاب)األمالح(، و  يكتتون بلتتك إ  األوراق وا
 .من صنا من يعلم أن النبا  سيحتاج إ  املاء والرتاب والضوء واهلواء

وإبا رأيتت التذكور ختلتتق،  سترتد أن اخلتتالق قتد علتتم أعتدادها  خلتق هلتتا متن اينتتاث متا يكفتتي 
تْيٍء خ ل ْقن تتا  :صتنا العلتيم ستبحانه، قتتال تعتا  وسيشتهد لتك بلتك أنتته متن ،لبنتاء األستر ﴿و ِمتْن ُكتلِّ ش 

                                                                                                                                               

ومتتتن العجيتتتب أهنتتتم اختتتتاروا يف حبتتتثهم عتتن احليتتتاة ببتتتاب الفاكهتتتة )دورستتتفال( ألن أكتتترب حجتتتم حلتتتامض  ،خلتتق احليتتتاة
DNA تأمل إ  اآلية وما حتمله من املعاين ،يةيوجد يف جيناهتا الوراث .  

 ريقة الذباب ألخذ غذاةه هي أن يصب الذباب من لعابه على املادة الغذاةية الصتلبة  يحوهلتا إ  متادة ستاةلة ميكتن  (1)
أراد  تأبا  ،امتصاصها بأبرة  مه، وهي بذلك تتحول يف تركيبها من مادة صلبة إ  متادة ستاةلة  يتغتري تركيبهتا و بيعتهتا

أقود األشخاص مبا معه من ايمكانيا  أن يسرتد ما أخذه الذباب منه  لن يقدر ألن الذباب يكون قد حتوَّل املتادة 
  الا أخذها إ  مادة أخرد قبل أن ميتصها.
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 [.49]الذاريا : ز ْوج نْيِ ل ع لَُّكْم ت ذ كَُّرون  
واملتتاء العتتذب إبا كتتان راكتتداً تعفتتن، ولكتتن العلتتيم بتتذلك جعتتل البحتتار ماحلتتة، وجعتتل موجهتتا 

 متحركاً حي   تفسد احلياة على األرض بعفونة البحر.
يف الكتتون يشتتهد بتتأن اخلتتالق هلتتذا الكتتون   شتتك علتتيم مبتتا خيلتتق ستتبحانه، وهتتو هتتذا وكتتل متتا 

ل تتتق  و ُهتتتو  اللَِّطيتتتُف اخلْ بِتتترُي  :القاةتتتل [. وعلتتتم اهلل حمتتتيط بكتتتل شتتتيء   14]امللتتتك: ﴿أ    يت ْعل تتتُم م تتتْن خ 
تيسبقه جهل، و  يدخل عليه نسيان، قال تعا :  ْيٍء ق تِديَر و أ نَّ اللَّته  ق تْد ﴿لِتت ْعل ُموا أ نَّ اللَّه  ع ل ى ُكلِّ ش 

 [.12]الطالق: أ ح اط  ِبُكلِّ ش ْيٍء ِعْلًما 

 الحكيآ
وإبا تأملتتتت يف صتتتور املخلوقتتتا ، وجتتتد  أن كتتتل جتتتنس حيكمتتته اخلتتتالق ستتتبحانه علتتتى مثتتتال 

 .واحد
و   .العينان يف الوجه، واألنف بينهما، واليدان يف اجلانبني، والقدمان من أسفل : في اينسان

د أن عيناً نبتت ينسان يف ركبته، أو يداً ظهر  يف رأسه، وهذا يشهد أنه من صنا احلكيم، الذي د
أحكتتم خلتتق اينستتان. وكتتذلك كتتل جتتنس متتن احليتتوان أو النبتتا  قتتد أحكمتته ربتته علتتى صتتورة ومثتتال 

 واحد.
ف  ي ش اُء    إِل ه  ِإ َّ ُهتو  ﴿ُهو  الَِّذي ُيص وِّرُُكْم يف اأْل ْرح اِم ك يْ  : من أحكم هذه الصورة إ  القاةل

 [.6 :]آل عمران اْلع زِيُز احلْ ِكيُم 
وإبا تأملتتت يف اهلتتواء التتذي تتنفستته، ستترتد أنتتك تستتتهلك اهلتتواء الصتتاحل )األكستتجني( وحتولتته 

ألن اخلتتتالق جعتتتل  ؛إ  هتتتواء  استتتد )ثتتتاين أكستتتيد الكربتتتون(، ولكتتتن مقتتتدار اهلتتتواء الصتتتاحل   يتتتنقص
اء الصاحل بقدر حمكم، حبيث تبقى نسبة اهلواء عند قدر معلوم،   تزيد و  تنقص، النبا  يعوض اهلو 

 أ  يشهد بلك: أنه من صنا العليم احلكيم ! 
وإبا نظتتر  إ  أنفتتك، وجدتتته قتتد أحكتتم ليتناستتب متتا وظيفتتته،  تتاهلواء يتتدخل متتن ثقبتتني بتتني 

نصتف األعلتى متن األنتف عظمتاً؛ العينني، لكن العليم احلكيم غطى هذين الثقبتني بتاألنف، وجعتل ال
حي   تضغط الرياح على هذا الغطاء  تستد الثقبتني  يمتنتا التتنفس، كمتا يشتارك عظتم األنتف علتى 
محايتتة العينتتني و تتتح األنتتف باستتتمرار لتتدخول اهلتتواء، إب لتتو كتتان األنتتف كلتته متتن عظتتام ملتتا ،كنتتا متتن 

اهلتتتواء باجلتتتدار املاةتتتل،  تتتريده إ  إختتتراج املختتتاط. وجعتتتل اخلتتتالق جتتتدار األنتتتف متتتاةاًل لكتتتي يصتتتطدم 
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احلتتتواجز الداخليتتتة ليصتتتطدم إتتتا،  تتتيالمس اهلتتتواء التتتداخل املختتتاط املتتتبطن جلتتتدار األنتتتف،  تلتصتتتق بتتته 
اجلراثيم واألتربة،  يتصفى اهلواء قبتل دخولته.. ويف الشتتاء تتكتاثر التدماء يف األنتف  ترتاه حممتراً وبلتك 

 نف برت يب وتربيد اهلواء اجلاف، أو احلار.لتد  ة اهلواء الداخل، ويف الصيف يقوم األ

 أِ يشهد ذلك كله أنه من صنع العليآ الحكيآ؟! 
لتتتتو تأملنتتتا يف خلتتتتق كتتتل شتتتتيء يف األرض والستتتماء، لوجتتتتدنا أنتتته قتتتتد خلتتتق يف غايتتتتة  :وهكتتتذا

 . (1)ايحكام

                                                 
 إبا تأملت يف أي ولوق يف األرض أو يف السماء وجد  أجزاءه حمكمة الرتكيب يف براته الدقيقة وجزي ا  :الحكيآ (1)

 جستيما  التذرة يف أي متادة يف الكتون حمكمتة  ،مادته وخصاةصه الا خلق عليها متكاملة ما غريها من املخلوقتا 
 ،وحمكمتة مبقاديرهتا التا خلقتت عليهتا لتتتوازن متا ستاةر املتواد بأحكتام وإتقتان ،الرتكيب بتني شتحناهتا املوجبتة والستالبة

)اليابستة(، ونستبة اهلتواء التذي يكتون غتالف األرض اجلتوي متناستبة   نسبة املاء على األرض متناسبة ما املتواد الصتلبة
ما حجم األرض. وترد املخلوقا  متناسبة يف وظاةفها،  الكاةنا  احلية حتتاج إ  املاء وحتتتاج إ  اهلتواء وحتتتاج إ  

تأملتت بلتك كلته وإبا  ،ووء الشمس كما حتتاج إ  قوة اجلذب الا تبقي الكاةنا  علتى وجته األرض مستتقرة عليهتا
وتأمتل يف ايحكتام يف ميتزان احلترارة يف  ،وجد  أن اهلواء واملاء وووء الشمس قد خلقت بأقتدار حمكمتة متا وظاةفهتا

درجتتة م ويتتة ستتواء يف الصتتيف أو يف الشتتتاء أو الربيتتا أو يف 37جستتمك التتذي اعتتل اجلستتم مكيفتتاً ثابتتتاً عنتتد درجتتة 
درجة م وية يف جو األرض يف بعتض املنتا ق احلتارة 51ورمبا  45ْقد تصل إ  وعندما تزداد درجة احلرارة الا  ،اخلريف

كمتتا يتتربد متتاء   ،نتترد كميتتا  العتترق تتصتتبب متتن جستتم اينستتان لتقتتوم بعمليتتة التربيتتد للتتدماء عنتتد تبخرهتتا متتن اجلستتم
وبتنفس العمليتة تتربد  ،لهاالزمزمية إبا رشت الزمزمية من خارجها باملاء  يتبخر املاء من قمتا  الزمزميتة ويتربد املتاء بتداخ

ويف الشتاء قد تنخفض درجة حترارة  ،درجة م وية37الدماء يف اجلسم إبا تبخر العرق منه  يبقى عند الدرجة املطلوبة 
 يقتتوم اجلستتم بتتأحراق الطعتتام ويعمتتل كتتأ ران تر تتا درجتتة  ،اجلتتو اخلتتارجي يف املنتتا ق البتتاردة إ  درجتتة الصتتفر أو حتتهتتا

ألن هذه الدرجة هي الدرجة املثلى لتفاعال  كيمياء احلياة يف اجلسم  ؛درجة م وية 37د درجة حرارة اجلسم ليبقى عن
لكنهتا يف كلتتا احلتالتني   تتنقص عتن  ،الذي يعمل بقدرة ربه كاآل  تربيد يف الصيف ويعمل يف الشتاء كاآل  تد  تة

م خلقه اهلل لبم آدم وخيلقه وسيخلقه لبتم  من أحكم هذا امليزان احلراري يف كل جس ،درجة م وية و  تزيد عليها37
وترد األرض حمكمة ما اجملموعة الشمستية  قتد خلقهتا اهلل بتاحلجم املناستب  ،البشر   إنه اهلل احلكيم يا أوِل األلباب

 والكتلتتة املناستتبة واملتتواد املناستتبة وحتتدد هلتتا املوقتتا املناستتب متتن الشتتمس  لتتو اقرتبنتتا نصتتف املستتا ة بيننتتا وبتتني الشتتمس
احرتقت كل النباتا  ولو ابتعد  األرض يف موقعها عن الشمس نصف املستا ة احلاليتة لتجمتد  التدماء يف العتروق، 
وتدور األرض بالسرعة املناسبة حلياة ما عليها متن الكاةنتا  ولتتتوازن بأحكتام متا ستاةر الكواكتب املرتبطتة إتا كتالقمر 

 .وبقية أجزاء اجملموعة الشمسية
يف السماء وكل يفم وإبا تأملت إ  النبا  وجد  أعضاءه حمكمة ما عروقه الا تضرب يف األرض وهكذا كل الكواكب 

وأوراقتتته ومثتتتاره حمكمتتتة متتتا بي تتتته وتركيبتتته. وكتتتذلك احليوانتتتا  أعضتتتاؤها حمكمتتتة متكاملتتتة متتتا بعضتتتها ووظاةفهتتتا لتكتتتون 
جستتامها حمكمتتة متتا بي اهتتتا  أجستتام ولتتو جتتد  أ ،األجهتتزة اهلضتتمية والتنفستتية وأجهتتزة ايحستتاس والتناستتل والتكتتاثر
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 :وايحكتام يف كتل شتيء، يشتهد لكتتل عاقتل أنته متن صتنا احلكتتيم العلتيم ستبحانه، قتال تعتتا 
اِء إِل َه و يف اأْل ْرِض إِل َه و ُهو  احلْ ِكيُم اْلع ِليُم ﴿و   ُهو  الَِّذي يف السَّم 

 .[84]الزخرف:  (1)

 الخبير
تأمل إ   عامك كيف خرج من تتراب ومتاء واحتد أنتواع وتلفتة الثمتار واأللتوان. ستتجد بلتك 

 ،تلفتتة يف غايتتة ايحكتتامالتتذي خيتترج متتن األصتتل الواحتتد أنواعتتاً و (2)يشتتهد لتتك أنتته متتن صتتنا اخلبتتري

                                                                                                                                               

األمساك متناسبة ما املاء وأجسام الطيور متناسبه ما اهلواء وأجسام الزواحف والثديا  متناسبة ما األرض الا تسعى 
عليها  احكتام يف الرتكيتب واحكتام يف الوظتاةف وإحكتام يف األحجتام وإحكتام يف العالقتا  بتني املخلوقتا  وإحكتام 

    . آ اق الكون وهذا ايحكام آية مشاهدة تشهد على أنه من صنا احلكيم سبحانهما البي ا  ظاهر يف
اِء ِإل تَه و يف اأْل ْرِض ِإل تَه()الزخرف :قال احلا   ابن كثري (1) هتو إلته م تْن يف  :( أي84 :وقولته ستبحانه )و ُهتو  الَّتِذي يف السَّتم 

)و ُهو  اللَُّه  :... وهذه اآلية كقوله تعا .أب ء بني يديه ،ون لهالسماء، وإله م ْن يف األرض يعبده أهلها، وكلهم خاوع
ْهتتر ُكْم و يت ْعل تتُم م تتا ت ْكِستتُبون ( )األنعتتام: هتتو املتتدعو اهلل يف الستتموا   :أي (3يف السَّتتم او اِ  و يف اأْل ْرِض يت ْعل تتُم ِستترَُّكْم و ج 

 .7/243 : بن كثري :تفسري القرآن العظيم :واألرض. انظر
هو الذي يعلم خصاةص كل شيء يف الوجود وخفاياه ودور كل خاصية لكل ولوق واملكان التذي يتناستب  :الخبير (2)

وخصاةصتتها وصتتفاهتا اخلفيتتة والدقيقتتة.  تتأبا علمنتتا أن التتذرة هتتي وحتتدة البنتتاء )لبنتتة البنتتاء( التتا  ،متتا تلتتك املخلوقتتا 
وعلمنا أن تلك الذرا  تتكون من جسيما  تنتظم حتول  ،ءتتكون منها ميا املواد الا نشاهدها يف األرض والسما

متتا بعضتها نراهتتا تكتستب صتتفا  جديتدة غتتري متا كانتتت عليته متتن  وبتفاعتل تلتتك اجلستيما  ،نواهتتا يف دواةتر حمكمتتة
معتتتدن حتتتتتاج إليتتته  :والصتتتوديوم ،غتتتاز ستتتام : ملتتتح الطعتتتام مكتتتون متتتن عنصتتترين )كلتتتور وصتتتوديوم( الكلتتتور ،الصتتتفا 

وحنتن نأكتل ملتح الطعتام متا الطعتام و   ،وإبا نقصتت يف اجلستم حتتدث  يته وترراً بالغتاً  ،قتادير دقيقتةاألجسام احلية مب
وكيتتف حيفتت   ،وكيتتف يتعامتتل معتته اجلستتم بعنصتتريه الصتتوديوم والكلتتور ،نتتدري متتا حيتتدث لتته متتن تفتتاعال  يف اجلستتم

ا  )الصوديوم والكلور( وما ينتج عنهما وما يقال عن بر  ،اجلسم ميزان الصوديوم ليبقى باملقدار النا ا جلسم اينسان
من تفاعال  بالغة الدقتة واخلفتاء عتن أعتني النتاس يقتال عتن كتل برا  الوجتود التا تتفاعتل متا بعضتها بقتوانني خفيتة 

وإَّنتتا نتترد آثارهتتا يف هتتذا الكتتون املستتتقر املتتنظم احملكتتم، ولتتو  ،ومعتتاد   دقيقتتة وتوازنتتا  حمكمتتة  نشتتاهدها بأعيننتتا
  .لتفاعال  الذرية لتفجر  من هذه الذرا   اقا  مدمرة يكفي القليل منها لتدمري مدن بأكملهااختلت هذه ا

 ، خليتة يف العتني تبصتر الضتوء ،ويفد تركيبها يتناسب ما تلك الوظيفتة ،وإبا تأملنا يف خاليا اجلسم يفد لكل خلية وظيفة
وخليتة يف  ،ليتة يف اللستان تتذوق الطعتوم املختلفتةوخ ،وخلية يف األنف تشم الترواةح ،وخلية يف األبن تسما األصوا 
وخلية يف الرةة تتنفس  ،وخلية يف القلب تضخ الدماء ،وخلية يف املعدة هتضم الطعام ،اجللد حتس باألجسام على اجللد

اللحتم  وخليتة يف ،وخلية يف الكبد حتطم السموم يف اجلسم، وخلية يف الكلية تطترد املتواد البوليتة متن بتني التدماء ،اهلواء
 ،وخليتة يف العظتم تقتيم هيكتل الكتاةن احلتي. واخلاليتا أصتلها واحتد متن نطفتة متن متاء مهتني ،تساهم يف كساء العظام

تتْن غتتري  ،وتراكيبهتتا دقيقتتة وتلفتتة عتن بعضتتها، واألنظمتتة التتا حتكمهتتا بالغتة الدقتتة وايحكتتام والتنتتوع ،ووظاةفهتا شتتي   م 
 الصفا  وأجرد هلا القوانني   اخلبري سبحانه انشأ تلك الذرا  وحدد هلا 



 (28 ) 

حلماً ودماً، وعظماً، وشحماً، ولبناً، وجلداً ،  :وتأمل إ  هذا الطعام: كيف يكوِّن منه اخلبري سبحانه
 وشعراً، وأصابا، وأظا ر، وأعصاباً، وسواةل وتلفة.

وتأمتتل إ  وجهتتك كيتتف خيتترج اللعتتاب متتن الفتتم، واملختتاط متتن األنتتف، والتتدما متتن العينتتني، 
األبنني، وكل هذه اي ترازا  متن  عتام واحتد!!  يشتهد لتك خلقهتا أهنتا متن صتنا اخلبتري  والشما من

 .سبحانه
!  ! واملختتاط متتن الفتتم ! والشتتما متتن العتتني وكيتتف يكتتون احلتتال لتتو ختترج اللعتتاب متتن األنتتف

   أليس هو العليم اخلبري احلكيم  !  من حدد الرتكيب  ومن حدد املكان والدما من األبن
خلتق اينستان منهتا جعلهتا اخلبتري العلتيم احلكتيم أعضتاء متباينتة، وأجهتزة حمكمتة،  والنطفة الا

 .متعاونة خلدمة اينسان
والسمك يف البحر حيتاج إ  اهلواء لتنفسه،  أباب له اخلبري الرحيم اهلواء ما قطرا  املطر الا 

 .الذاةب يف املاء تنزل يف البحر، وأعد السمك جبهاز خاص )اخلياشيم( لتستخلص به بلك اهلواء

                                                                                                                                               

 متتن غتتري اخلبتتري التتذي أوجتتد تلتتك اخلاليتتا وأعطتتى كتتل خليتتة وظيفتهتتا   وقتتدر لكتتل تفاعتتل يف اجلستتم ستتريه ونظامتته ودوره  
املكمل ألدوار غريه يااد هذا الكاةن احلي البديا الذي تتم تفاعال  احلياة وكيمياء تلك التفاعال  يف جسمه وهو 

 يدري مابا تفعل كل خلية يف اجلسم وماهو دورها     يشعر إا و  
وكذلك إبا نظر  إ  العالقة بني النباتا  واحليوانا  وما اري بينهما من تكامل يف احلفاظ على اهلواء يف الغالف اجلوي 

وأ م ر   ،رعلمت خربة اخلبري الذي قدر للحيوانا  أن تستهلك األكسجني يف تنفسها بغري إرادة منها أو اختيا :لألرض
النبتتا  أن يصتتلح متتا أ ستتد  احليوانتتا  متتن اهلتتواء بغتتري إرادة منتته أو اختيتتار وإعادتتته إ  هتتواء صتتاحل للتتتنفس )اهلتتواء 

واهلواء الذي تطلقه النباتا  إ  الغتالف اجلتوي هتو  ،الذي تنتجه احليوانا  وخترجه إ  اجلو هو ثاين أكسيد الكربون
 .األكسجني(

و  احليوانا  تدري مابا صنعت،  سبحان اخلبري البديا التذي اتقتن نظتام كتل  ،  يعلم مابا يفعلكل هذا اري والنبا  
 شيء وأبدع خلقه !!

وإبا نظتتتر  إ  متتترا  النجتتتتوم التتتا تزختتتتر مباليتتتني املاليتتتتني متتتن النجتتتتوم والكواكتتتب رأيتهتتتتا مرتبطتتتة ببعضتتتتها بربتتتاط حمكتتتتم 
يتة التا ختربنتا أن املتد واجلتزر يف البحتر هتو أثتر جلاببيتة القمتر بقربته أو وتدل عليه أدلة العلوم الكون ، تشاهده األبصار
وهكتتذا تتتتأثر كتتل الكواكتتب ببعضتتها وبغريهتتا متتن النجتتوم بقتتود اجلاببيتتة غتتري املنظتتورة وبالطاقتتا   ،ابتعتتاده متتن األرض

الضتتخمة يف أ الكهتتا يف ودتتري هتتذه النجتتوم والكواكتتب بأحجامهتتا  ،الكهرباةيتتة الضتتوةية التتا ينتتتج عنهتتا الليتتل والنهتتار
 ستتبحان اخلبتتري التتذي أتقتتن الصتتنا  ،اداهتتا  عديتتدة وستترعا  متنوعتتة دون أن تتصتتادم متتا بعضتتها أو خيتتتل نظامهتتا

وأماكنهتتا املناستتبة لوظاةفهتتا  ،املناستتبة لتلتتك اخلصتتاةص وعلتتم خصتتاةص املتتواد واملخلوقتتا  وقتتدر هلتتا أدوارهتتا ،وأبدعتته
  احملددة، وأعطى كل شيء خلقه م هدد.
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وإبا تفكر  وأمعنت النظر وجد  كل شيء يف الكتون قتد صتنا خبتربة بالغتة، تشتهد لتك أهنتا 
 من صنا اخلبري سبحانه.

َاق  الر
عندما كتان اينستان حبيستاً يف ظلمتا  الترحم، و  يستتطيا بشتر أن ميتده بشتيٍء متن متاء، أو 

رمحتتة ربتته التترزاق ستتاقت لتته التترزق ناوتتجاً غتتذاء، حتتي األب، واألم التتا هتتو يف جو هتتا يتخلتتق، لكتتن 
من أنبوبة هتي حبتل السترة، وعنتدما خيترج الطفتل وينقطتا حبتل السترة، خيترج الترزاق غتذاء  (1)مهضوماً 

ويلهمه استخراج بلك الغذاء )اللنب( مبتص الثتدي، وهتو بعتد   يبصتر و   ،بلك الوليد من ثدي أمه
 .يسما و  يعقل

تا  واألشجار الا تصتنا الطعتام متن املتاء والترتاب واهلتواء، ويستخر م يرزق اهلل العباد من النبا
، ومتتا كتتان للغتتذاء أن يتتو ر (2)اهلل الشتتمس للنبتتا  ي،تتام صتتنا الغتتذاء التتذي حيتاجتته اينستتان واحليتتوان

                                                 
َاق (1) خيرج املنوي من الرجل متا رزقته التذي خلقته اهلل لته يف الستاةل املنتوي، وختترج البييضتة يف األنثتى ومعهتا رزقهتا  :الر

 ،الذي يكفيها ويكفي معها املنوي الذي سيلتحم إا ليكونا النطفة األمشاج )أي األخالط( من ماء الرجل وماء املرأة
وأثناء سريها يف قناة الرحم )قناة  تالوب(،  تأبا وصتلت إ  جتوف الترحم  ،لبييضةويهيء اهلل لتلك النطفة غذاءها يف ا

 تتأن   يتتأ  خرجتت دم  حتتيٍض متتن  ،ودخلتت إ  بركتتة متتن التدماء التتا أعتتد اهلل  يهتا غتتذاء اجلنتتني القتادم ،غتار   يتته
ن موقا السرة إ  جدار مشيمة املرأة، ويتغذد اجلنني على تلك الدماء يف الرحم مدة أسبوع حي خيلق اهلل له أنبوبة م

وهتتتو غتتتذاء قتتتد أ  بختتته  ،األم ليتصتتتل بالتتتدورة الدمويتتتة لتتتألم ليأختتتذ غتتتذاءه اجلديتتتد مباشتتترة متتتن التتتدورة الدمويتتتة لتتتألم
من  ور العلقة إ   ور املضغة إ   ور العظام إ   ور الكساء باللحم  ، ينمو به اجلنني مرحلة بعد أخرد ،وهضمه

 ،وهتو يف كتل  تور حيتتاج إ  نتوع متن الغتذاء يتناستب متا بلتك الطتور يف نوعته وكميتته ،ا آخترم إ   ور النشأة خلق
بلك النوع والقدر من الغتذاء  توال تستعة أشتهر  ستبحان التذي و تر الترزق للجنتني يف   واهلل يهيئ له يف جوف الرحم

  .بطن أمه وسبحانه الذي أجرد له تلك القوانني
جعل اهلل لته مصتدراً للترزق جديتداً  ،هوناً بثديي أمه ليتمكن من ا ستقالل حبياته وسعيهوحي  يبقى  عام الطفل مر  (2)

وجعله متتو راً علتى ستطح األرض يف برهتا وحبرهتا.  فتي الترب خلتق اهلل النباتتا  واألشتجار، وجعتل  ،بعد  طامه من أمه
ي تستقى بته التزروع واألشتجار، املتاء التذ -ب ، اقة الشمس -أ ، يها مصانا خضراء با  لون أخضر تقوم بتحويل

 ،اهلواء الذي تتنفسه النباتا  من أوراقها إ  مواد غذاةيتة وتلفتة يصتنا النبتا  منهتا حبوبته ومثتاره وأوراقته وجتذوره -ج
وأوراقته كتاجلرجري وغريهتا متن النباتتا  ستواء يف  ،وبعض جذور النبا  كالبطاط ،ويأكل اينسان تلك احلبوب والثمار

ية أو يف املنا ق احلارة أو الصحراوية أو املعتدلة جعل اهلل لكل بي ة منها نباتا  تقوم إتذا التدور يف كتل املنا ق اجلليد
ويعتمد احليوان أيضاً على أكل تلك الزروع والنباتا   يخلق اهلل يف األنعتام لبنتا  ،هذه الظروف البي ية املختلفة املتباينة

 ،وبتتث اهلل تلتتك احليوانتتا  ،يتغتتذد عليتته اينستتان وخيلتتق  يهتتا حلمتتا ،ذاءيشتترب منتته اينستتان مستتتو يا جلميتتا متتواد الغتت
ليجتد اينستان غتذاءه يف كتل مكتان ينتزل  يته متن  ؛ونشر تلك النباتا  علتى ستطح األرض يف ستاةر البي تا  املختلفتة
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لو  أن اهلل يسوق املاء العذب، ويهيئ الرتبة الصاحلة للزراعة، ويوجد اجلتو، والظتروف املناستبة ينتتاج 
تتق ْقن ا  :ء متتن النباتتتا ، قتتال تعتتا الغتتذا تتاء  ص تتبًّا * ُمَّ ش  ن ا اْلم  تتاُن ِإ     ع اِمتتِه * أ نَّتتا ص تتب بتْ نس  ﴿ ت ْليت ْنظُتتْر اْيِ

اِةق  ُغْلبًتا * و   اِكه ت تد  ْتاًل * و ح  ن ا ِ يه ا ح بًّا * و ِعن ًبا و ق ْضًبا * و ز يْتُتونًا و َن  ا * م ت اًعتا ًة و أ بًّتاأْل ْرض  ش قًّا*   أ نْتب تتْ
 [.32-24]عبس: ل ُكْم و أِل نْتع اِمُكْم 

 تتأبا أكتتل اينستتان أو احليتتوان الطعتتام وأ هضتتمه مبتتا خلتتق اهلل لكتتل كتتاةن متتن أجهتتزة هضتتم، 
ساقه الرزاق إ  كل نقطة يف جسم الكاةن احلي، ستواء كانتت يف وستط املتخ، أو علتى ستطح اجللتد، 

تتك  رِْزق تتُه ب تتْل جل ُّتتوا﴿أ مَّتتأو متتخ العظتتام.. وصتتدق اهلل القاةتتل:  ا الَّتتِذي يت تتْرزُُقُكْم ِإْن أ ْمس  تتذ  ْن ه 
يف ُعتُتتتوٍّ  (1)

 [.21]امللك: و نُتُفوٍر 
إن الرزاق سبحانه، قد تكفل بتاألرزاق،  ستاق رزق بعتض األمستاك إ  أعمتاق البحتار، وستاق 

ق جنتتتني رزق بعتتض التتتدود إ  جتتتوف الصتتتخر، وستتتاق رزق األجنتتة إ  ظلمتتتا  األرحتتتام، وستتتاق رز 
تا و يت ْعل تُم ُمْستتت ق رَّه ا  :النبا  إ  جوف البذرة.. قال تعا  ﴿و م تا ِمتْن د ابَّتٍة يف اأْل ْرِض ِإ َّ ع ل تى اللَّتِه رِْزقُته 
تلْ [ وقتال: 6]هتود: و ُمْستت ْود ع ه ا ُكتلع يف ِكت تاٍب ُمبِتنٍي  تة  اللَّتِه ع ل تْيُكْم ه  تا النَّتاُس ابُْكتُروا نِْعم  ِمتْن  ﴿ي اأ يتُّه 

                                                                                                                                               

ار القرآن إ  تلك األرض. وإبا كان النبا  هو املصدر الرةيس لصنا غذاء اينسان واحليوان يف أوراقه اخلضراء  قد أش
)و ُهو  الَِّذي أ نْتز ل  ِمن  السَّم اِء م اًء   أ ْخر ْجن ا ِبِه نت ب ا   ُكتلِّ ش تْيٍء   أ ْخر ْجن تا ِمْنتُه خ ِضتراً َُنْترُِج  :املصانا اخلضراء بقوله تعا 

نَّت تو اَن د انِي تَة و ج  تا ِقنتْ ّباً ُمتت ر اِكباً و ِمن  النَّْخِل ِمتْن   ْلِعه  تاِبٍه اْنظُتُروا ِمْنُه ح  تر  ُمت ش  اٍ  ِمتْن أ ْعن تاٍب و الزَّيْتتُتون  و الرُّمَّتان  ُمْشتت ِبهاً و غ يتْ
يتاٍ  ِلق تْوٍم يُتْؤِمنُتون ( )األنعتام: واآليتة تفيتد أن النباتتا  ختترج باملتاء متن بتذور  (99ِإ   مث  رِِه ِإب ا أ مْث ر  و يت ْنعِتِه ِإنَّ يف ب ِلُكتْم آل 

هتي  ،خترج النباتا  مادة خضراء ]خضراً[ يستميها علمتاء النباتتا  اليتوم باللغتة الالتينيتة الكلورو يتلوأصول النباتا  و 
م يكثف السكر  يتكون منه  ،وحدها بقدرة اهلل الا تقوم بتحول املاء وثاين أكسيد الكربون وووء الشمس إ  سكر

يضتتاف إ  املتتواد التتا تكتتون الستتكر متتادة النيرتوجتتني و  ،وخيتتتزل النشتتاء  يتكتتون منتته املتتواد الدهنيتتة ،النشتتاء ]التتدقيق[
 يتكتتون بتتذلك املتتواد الز ليتتة ]الربوتينتتا [ وهتتذه املتتواد األساستتية يف كتتل أنتتواع الطعتتام التتذي نأكلتته وتعتتيش عليتته ميتتا 

( أي 99:()األنعام)  أ ْخر ْجن ا ِمْنتُه خ ِضتراً  :وهذا املصنا األخضر هو الذي دلت عليه اآلية بقوله تعا  ،الكاةنا  احلية
 :قتتال تعتتا  ،شتتي اً أخضتتر ]باخللقتتة[ ومتتن هتتذا الشتتيء األخضتتر تتتدل اآليتتة أن احلبتتوب ختتترج متتن هتتذه املتتادة اخلضتتراء

ّباً ُمتت ر اِكباً  ( كما خترج منه القنوان الدانيتة واجلنتا  املختلفتة متن األعنتاب 99:)األنعام()  أ ْخر ْجن ا ِمْنُه خ ِضراً َُنْرُِج ِمْنُه ح 
تتاِبٍه()األنعوا تتر  ُمت ش  نَّتتاٍ  ِمتتْن أ ْعن تتاٍب و الزَّيْتتُتتون  و الرُّمَّتتان  ُمْشتتت ِبهاً و غ يتْ ( أي كمتتا 99:املزيتتتون والرمتتان كمتتا قتتال تعتتا : )و ج 

  .خترج من املادة اخلضراء احلبوب خترج القنوان واجلنا  املختلفة
وصتدق اهلل  ،بالفشتل صتنا األخضتر،  بتاء  ميتا حماو تتهولقد حاول اينسان أن يصنا مصنعاً للطعتام شتبيهاً لتذلك امل 

تُر اللَّتِه يت تْرزُُقُكْم ِمتن  السَّتم اِء و   :تعا  القاةل اِلٍق غ يتْ اأْل ْرِض   ِإل ته  ِإ َّ )ي ا أ يتُّه ا النَّاُس ابُْكُروا نِْعم ت  اللَِّه ع ل ْيُكْم ه ْل ِمْن خ 
  (.3ُهو    أ َّنَّ تُتْؤ  ُكون ( ) ا ر:

 .،ادوا يف استكبار وعناد :جلوا (1)
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اِء و اأْل ْرِض    إِل ته  ِإ َّ ُهتو    تأ َّنَّ تُتْؤ  ُكتون   ُر اللَِّه يت ْرزُُقُكْم ِمْن السَّم  [. ومتن أيقتن أن 3] تا ر: خ اِلٍق غ يتْ
 .ولن خيشى على رزقه أحداً غري اهلل ،رزقه موهوب له من خالقه،  لن يقدر أحد على سلبه رزقه

 الهاد 
األعلتتتتى يف العتتتتني وجتتتتدهتا تنحتتتتم إ  أعلتتتتى، وأهتتتتداب اجلفتتتتن إبا تأملتتتتت يف أهتتتتداب اجلفتتتتن 

.  متن هتدد ويهتدي كتل شتعرة .األسفل، تنحم إ  أسفل، ولو انعكس األمتر لتشوشتت رؤيتة العتني
  (1)يف كل جفن من إنسان أو حيوان، إ  اهلادي سبحانه !

                                                 
ويهتديهم  ،الذي يهدي ويرشد عباده إ  ميا املنا ا وإ  د تا املضتار، ويعلمهتم متا  يعلمتون :الهاد  سبحانه هو (1)

تيستري الكترمي الترمحن يف تفستري   :انظتر ،إداية التو يق والتسديد ويلهمهم التقود واعل قلوإم منيبتة إليته منقتادة ألمتره
 .1/949م املنان كال

وتعريفه باحلقاةق  ،وإبا تأملت  يما خلق اهلل لبم اينسان من العقول واألمساع واألبصار، ودورها يف توجيه سلوك اينسان
وستتألت نفستك متتن التذي خلتتق ل نستان أدوا  العلتتم التا يهتتتدي إتا   وعلمتتت أن ميتا أ بتتاء األرض  ،متن حولته
 :اء بصر ملن  بصر له ومستا ملتن   مستا لته وعقتل ملتن   عقتل لته كمتا قتال تعتا وعلماةها يعجزون عن إعط وخرباةها

ُر اللَِّه ي ْأتِ  ت م  ع ل ى قُتُلوِبُكْم م ْن ِإل َه غ يتْ يُكْم ِبِه اْنظُْر ك ْيف  ُنص رُِّف اآْلياِ  ُمَّ )ُقْل أ ر أ يْتُتْم ِإْن أ خ ذ  اللَُّه مس ْع ُكْم و أ ْبص ار ُكْم و خ 
 كيتتف تكتتون حياتتك وحيتتاة كتتل إنستان لتتو خلتتق بغتتري أدوا  العلتم واهلدايتتة متتن مستتا  (.46ْصتتِدُ ون ( )األنعتتام:ُهتْم ي  

وبصر وعقل. إن كل عقتل ومستا وبصتر وهتب ل نستان  يمتا مضتى ويوهتب لته اآلن وستيوهب لته يف األجيتال القادمتة 
وهكتذا يتدلنا األثتر علتى املتؤثر والصتفة  ،الآية من آيا  اهلادي ستبحانه، وأثتر متن آثتار صتفة اهلدايتة للهتادي جتل وعت

 .على املوصوف إا سبحانه وتعا 
وجد  أن اهلل قد خلق له من احلتواس وغترس  يته متن الغريتزة متا يهديته إ  مقومتا   ،وإبا تأملت يف كل حيوان خلقه اهلل

ليخترج إ  ماهيتأ لته متن وجوده وتسيري حياته.  هو الذي هدد كل  رخ لكستر قشترة البيضتة بعتد اكتمتال خلقته  يهتا 
وهدد الوليد إثر و دته أن يلتقم ثدي أمه وأن ميتص منه غتذاءه التذي أعتده اهلل لته بعتد أن كتان  ،بي ة حياته اجلديدة

 . من هدد الوليد   ومن مأل الثدي بالغذاء إ  اهلادي سبحانه وتعا  ،الثدي  ارغاً قبل الو دة
ألهنار يف ميا القارا  وتتجه إ  جنوب برمودا حيث تتناسل هناك يف بيو  اآلباء ويف البحر ثعابني عمياء خترج من كل ا

م تعود الثعابني الوليدة وحدها إ  األهنار الا جاء منها آباؤها دون أن ختطئ أحدها  ريقه إ  هنر  ،يف تلك املنطقة
ولكنهتا    ،  حبريتة شتديدة وعواصتف قويتةوتواجه أمواجتاً وتيتارا ،آخر، إهنا يف هذه الرحلة تقطا آ ف الكيلومرتا 

تضتلها عتتن  ريقهتتا  تصتل إ  نفتتس املكتتان التذي خرجتتت منتته أمهاهتتا وآباؤهتتا.  متتن هتدد هتتذه الثعتتابني العميتتاء إ  
  .موا ن اآلباء   من  إ  اهلل اهلادي سبحانه

رعان ما يقا ا تصال بأشارا  خفيتة وقد تفصل الرياح بني أنثى  راشة وبكرها وحتمل كاًل منهما إ  مكان بعيد لكن س 
هتتتتدي التتتذكر إ  أنثتتتاه  تتتال يضتتتل  ريقتتته إليهتتتا وإن وجتتتد  الكثتتتري متتتن العواةتتتق كتتتالرواةح املختلفتتتة أو الريتتتاح والغبتتتار، 
 سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه م هدد. وكمل اهلل ل نسان هدايته بأرسال الرستل لتعليمته احلقتاةق التا تغيتب 

 أرسل الرسل وأيدهم باملعجزا  وأنزل معهتم  ،وجوده ومستقبله ومعر ة خالقه ودينه الذي ارتضاه لهوالا تتعلق ب،عنه
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ن تتجته إ  من الذي يهدي أسنان الفك األسفل أن تتجته إ  أعلتى، وأستنان الفتك األعلتى أ
واألستتنان  تتوق األستتنان ! واألوتتراس  .متتن التتذي هتتدد األنيتتاب أن تنمتتو  تتوق األنيتتاب ! .أستتفل !

 )املطاحن(  وق األوراس  
[ متن يهتدي كتل 3، 2]األعلتى: ﴿الَِّذي خ ل ق    س وَّد * و الَِّذي ق دَّر   ت ه تد د من  إ  اهلادي 

إ  أن يأختتتذ مكانتتته الصتتتحيح بتتتني بتتتاقي عضتتتو يف كتتتل جستتتم، متتتن نبتتتا ، أو حيتتتوان، أو إنستتتان، 
 األعضاء، وأن ينمو بالقدر املناسب لباقي األجزاء ! 

ومتتن التتذي يهتتدي البتتذرة )احلبتتة( وهتتي تشتتق الرتبتتة عنتتد َّنوهتتا أن ترستتل العتتروق )اجلتتذور( إ  
 ! وملابا   يفد بذرة واحدة ينعكس األمر  يها !  أسفل، والساق واألوراق إ  أعلى

 أن بلك من صنا اهلادي سبحانه   :لكل صاحب عقل أ  يشهد بلك
من الذي يهدي أوراق الشجر إ  التوزع على الساق، أو على األغصتان،  تأبا خرجتت الورقتة 

 خرجت الثانية من جهة أخرد !  :األو  من جهة
متتن التتذي يهتتدي الشتتمس، والقمتتر، والنجتتوم يف حركاهتتتا، ويهتتدي الطيتتور الرحالتتة إ  بلتتداهنا 

  ! البعيدة
تتتد د  :ألتتتيس هتتتو اهلتتتادي تتتوَّد * و الَّتتتِذي ق تتتدَّر   ت ه  ل تتتق    س  [ والتتتذي 3، 2]األعلتتتى:  ﴿الَّتتتِذي خ 

 ! يهدي الشعرة والبذرة والورقة، وأكمل هدايته ل نسان  أرسل له الرسل وأبان له اهلدد
 ومتتن أيقتتن أن اهلل هتتو اهلتتادي احلكتتيم  لتتن يقبتتل أي  كتترة تعتتارض هتتدد اهلل، شتتعاره قتتول اهلل

 [.71]األنعام:  ﴿ُقْل ِإنَّ ُهد د اللَِّه ُهو  اهْلُد د تعا : 

 الحافظ
إن التتذي حفظتتك متتن األخطتتار وأنتتت تتخلتتق يف بطتتن أمتتك هتتو التتذي حيفتت  املتتخ الضتتعيف 
                                                                                                                                               

اهلدد والشراةا كي   يضلوا ويتخبطوا يف اجلهتا  .  متن قبتل هدايتة الد لتة وايرشتاد ]التا جتاء إتا التوحي[ منحته 
والا يسألوهنا منته ستبحانه  يعطتيهم ويزيتدهم هدايتة  ،إا اهلل هداية التو يق وايعانة الا اختص اهلل املؤمنني الصادقني

ْوا ز اد ُهتتْم ُهتتدًد و آت تتاُهْم تت ْقتتو اُهْم( )حممتتد: :وتو يقتتاً وستتداداً كمتتا قتتال ستتبحانه ،إ  هتتدايتهم وقولتته  ،(17)و الَّتتِذين  اْهت تتد 
تتتُدوا ِ ين تتتا  :(. وقولتتته تعتتتا 54()احلج: متتتن اآليتتتة)و ِإنَّ اللَّتتته  هل  تتتاِد الَّتتتِذين  آم نُتتتوا ِإ   ِصتتتر اٍط ُمْستتتت ِقيمٍ  :تعتتتا  )و الَّتتتِذين  ج اه 

( )العنكبو : ( وتكتمل هداية اهلل لعباده املؤمنني يف اجلنة عندما يهديهم 69ل نت ْهِديت نتَُّهْم ُسبُتل ن ا و ِإنَّ اللَّه  ل م ا  اْلُمْحِسِنني 
ِذين  آم نُتوا و ع ِملُتوا الصَّتتاحِل اِ  يت ْهتِديِهْم ر بتُُّهتْم بِِأمي تتاهِنِْم د ْترِي ِمتتْن إ  متا أعتدهلم متتن النعتيم املقتيم كمتتا قتال تعتا : )ِإنَّ الَّتت

نَّاِ  النَِّعيِم( )يونس:        .(9حت ِْتِهُم اأْل نْته اُر يف ج 



 (33 ) 

بقفتتص قتتتوي متتتن عظتتتام اجلمجمتتتة، وحيمتتتي العتتتني بعظتتتام احلاجتتتب واألنتتتف والوجنتتتة، وحيمتتتي القلتتتب 
حيفتت  حياتتتك  يستتر لتتك أستتباب احليتتاة متتن  عتتام ومتتاء وهتتواء إنتته التتذي  ،والتترةتني بتتالقفص الصتتدري

 .(1)وووء وحرارة وغريها

                                                 
بتدون حفت  احلتا   جتل وعتال خللقته ينفترط عقتد الكتون، وتتفكتك املخلوقتا  متن داخلهتا كمتا تتدمر متن  :الحـافظ (1)

ولو انفكت عرد الذرة  نطلقت  ، أبا تأملت يف الذرة وجدهتا حمفوظة بقوانني صارمة قدرها احلا   احلكيم ،رجهاخا
ولتتو اختتتل جتتدار كتتل خليتتة يف نبتتا  أو حيتتوان أو إنستتان ملتتا  ،منهتتا  اقتتا  بريتتة متتدمرة تكفتتي لتتتدمري كتتل متتا حوهلتتا

و إنسان. وإبا تأملت يف النظام البديا الذي حيف  اهلل به  تنوعت تلك النباتا  واحليوانا  وملا وجد نبا  أو حيوان أ
كيان الكاةنا  احلية لوجدته حمكماً يف داخلها وتركيبها بستنن تضتبط َّنتو كتل خليتة وحتتدد وظيفتهتا يف جستم الكتاةن 

 ،لة والرواةح العطرة خلية الزهرة تقوم بدورها ووظيفتها يف إخراج األلوان اجلمي ،احلي،  تقوم اخلاليا بوظاةفها احملددة هلا
وتقتوم خاليتا الورقتة بتدورها يف صتنا  ،كما تقوم خاليا اجلذور بدورها يف شق الرتبة وتفتيت ما قد يقابلها متن صتخور

عني صقر أو مسك أوإنسان تعرف دورها يف رؤيتة األشتياء  وهكذا خلية ايبصار يف ،الطعام للنبا  واحليوان واينسان
 ،ان أو األنيتاب يف  تك إنستان أو ،ستاح تتؤدي دورهتا يف ،زيتق الطعتام و حنته وهتي تته للبلتاو،ييزهتا، واخلليتة يف األستن

وخلية اجللد يف جسم اينسان أو احليوان تقوم بدورها يف حف  أجسام البشر واحليوانتا   تا قتد تتعترض لته متن البي تة 
رجية( بنفس الدور حلماية خاليا النبا   ا قد كما تقوم خاليا قلف النبا  )قشرة األشجار والنباتا  اخلا  ،احمليطة إا

 سبحان احلا   الذي خلق اخلاليا وحف  لكل خلية خصاةصها وميزها مبا حتتتاج إليته  ،يتعرض له النبا  من خارجه
 للقيام بوظيفتها على الوجه األأا

 تأبا  ،و ا قد يغزوه متن خارجته ،لهوجعل اهلل ل نسان جهازاً حا ظاً يسمى جبهاز املناعة وهو يقوم حبف  اجلسم من داخ 
دخلت شوكة يف جلد اينسان  أن مكاهنا قد ينتفخ إبا تسربت من خالل تلك الفتحة الا أحدثتها الشوكة يف اجللد 

 ؛ويقتوم اجلستم جبهتازه املنتاعي بفترض حصتار علتى مكتان اخترتاق تلتك الشتوكة يف اجلستم ،جراثيم بكميتة تضتر اجلستم
ويقتتوم باستتتدعاء خاليتتا التتدم املقاتلتتة للجتتراثيم إ  نفتتس الستتاحة  ،جلتتراثيم إ  ستتاةر اجلستتمحتتي  يستتمح بنفتتاب تلتتك ا

لتدور معركتة تستخن إتا املنطقتة وتتتورم وخيترج منهتا القتيح بأجستام كترا  التدم البيضتاء املقاتلتة د اعتاً عتن اجلستم حتي 
لتتد اعا  اجلستتم  ستتوف تفاجتتأ مبتتا أعتتده  تتأبا ،كنتتت اجلتتراثيم متتن اختترتاق احلتتاجز األول  ،يقضتتى علتتى تلتتك اجلتتراثيم

و،تر منهتا ميتا التدماء العاةتدة إ   ،احلا   من خط د اع ثاٍن يتمثل يف العقد اللمفاوية الا تنتشر حتت ستطح اجللتد
ويف هذه العقتد ،تر التدماء يف أنابيتب كثترية ا لتتواءا  لتجعتل  ريتق اجلتراثيم  توياًل يف أقتل حجتم متن اجلستم  ،اجلسم

وعلتتى جتتانيب الطريتتق امللتويتتة توجتتد اخلاليتتا املهامتتة هلتتذه اجلتتراثيم  تتأن قضتتت عليهتتا  قتتد حتقتتق  ،ة اللمفاويتتةهتتي العقتتد
ثالثتا قتد أعتده احلتا   ستبحانه   وإن تغلبت اجلراثيم على خط الد اع الثاين  أن يف انتظارها خط د اع ،حف  احلا  

 تتأبا عجتتز هتتذان املركتتزان  ،متتل متتا تلتتك اجلتتراثيم قتتاًل وتتتدمرياً و يهمتا يتتتم التعا ،يف مركتزين رةيستتني اتتا الكبتتد والطحتتال
و،كنت اجلراثيم من السري بأمان يف الدماء والوصول إ  ميا خاليا اجلسم  عندةٍذ تفاجأ مبا خلق احلا   جتل وعتال 

أنتتواع   تظهتتر يف التتدماء األجستتام املضتتادة املناستتبة لكتتل نتتوع متتن ،متتن د اعتتا  جديتتدة با  كفتتاءة عاليتتة متخصصتتة
  م ْن أعد اجلسم خبطوط الد اع املتعاقبتة ومتن علتم  ،اجلراثيم الغازية القادرة على الفتك بذلك النوع من اجلراثيم الغازية

اجلسم دراسة اخلصاةص لذلك اجلرثوم الغازي وصناعة السالح القادر على الفتك بذلك اجلرثوم املهاجم دون غريه  ! 
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إنتته التتذي   يكلفتتك بأدختتال اهلتتواء إ  جستتمك، أو إخراجتته يف نومتتك أو يف يقظتتتك، ولتتو  
كلفتتك بلتتك ملتتا ،كنتتت أن تعمتتل شتتي اً غتتري إدختتال اهلتتواء وإخراجتته!  تتأن غلبتتك النتتوم، انقطتتا عنتتك 

  !اهلواء ويأتيك املو 
                                                                                                                                               

)ل تتُه  :التتذي حيفتت  اجلستتم البشتتري مبعقبتتا  كثتترية غتتري املالةكتتة التتذين قتتال اهلل عتتنهمم تتْن إ  احلتتا   ستتبحانه وتعتتا  
ْلِفتتِه حي ْف ُظون تُه ِمتتْن أ ْمتتِر اللَّتتِه... يْتتِه و ِمتتْن خ  ( وإإتتام لفتت  املعقبتتا  يف اآليتتة قتتد 11)الرعتتد: متتن اآليتة(ُمع قِّب تاَ  ِمتتْن بت تتنْيِ ي د 

 .الةكة وغريهميتسا لكل ما يستقيم معه مع  اللف  من امل
 :ومن هذه الوساةل ، قد جعل اهلل احلا   هلا وساةل تدا ا إا عن نفسها من املسببا  املروية ،وكذلك يف النباتا 

تتٍط للتتد اع وتتد املستتببا  املروتتية هتتو ستتطح النبتتا  التتذي اعتتل اهلل  يتته د اعتتا  تركيبيتتة  :* الــدفاعاَ التركيبيــة  تتأول خ 
 :مثل
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 الشعريا  على سطح النبا  والا يكون هلا أثر  ارد للماء وبذلك تقل ايصابة. -د 

 .* وخلق احلا   سبحانه للنبا  د اعا  كيماةية يطلقها للتخلص من املسببا  املروية أو إعاقتها
 :* دفاعاَ تركيبية وكيمائية طارئة

 .لنباتية املستهد ة يؤدي إ  حتلل خيوط الفطريا  املهامةتغيري يف تركيب سيتوبالزم اخللية ا -أ
 .تراكيب للد اع عن جدار اخللية تعيق املسبب املروي وحتد من تكاثره -ب
 .تراكيب للد اع عن النسيج حتاصر املسبب املروي و،نا وصول املواد الغذاةية إليه -جت
 ملسبب املروي.قطا العضو املصاب للتخلص منه وإذا يتم التخلص من ا -د
تراكم الصمغ حول موقا ايصابة لعزل املسبب املروي وإهالكه. ]انظر: كتاب علتم ايميتان اجلتزء الثتاين القستم األول  -هت

   .[88-82ص
وهتتذه األرض التتا حتملنتتا يف هتتذا الكتتون الفستتيح قتتد حفظهتتا اهلل بأنظمتتة حفتت  كثتترية بقتتود اجلاببيتتة واملغنا يستتية وحتديتتد 

متتا بقيتتة اجملموعتتة الشمستتية وجعتتل هلتتا متتا حيفظهتتا متتن ا صتتطدام بتتالنجوم أو الكواكتتب التتا يزختتر إتتا  لكهتتا وستتريها 
تٍد ِمتْن بت ْعتِدهِ  :الكون، قال تعا  ا ِمتْن أ ح  تان   )ِإنَّ اللَّه  مُيِْسُك السَّتم او اِ  و اأْل ْرض  أ ْن تت تُزو  و ل تِ ْن ز ال ت تا ِإْن أ ْمس تك ُهم  ِإنَّتُه ك 

ِليماً  وحفت   ،( كما حفظها من الدخول يف املنا ق اخلطرة الا تنبعث  يها إشعاعا  برية مضرة41غ ُفوراً( ) ا ر:ح 
 ،م ْن عليها بأحزمٍة مغنا يسية وغالف جوي مينا وصول األشعة القاتلة إ  الكاةنا  احليتة التا تعتيش علتى ستطحها

متتا حفتت  ربتتك للمخلوقتتا  الكبتترية   ،وبعتتض اخلاليتتا  تأمتتل حفتت  ربتتك للمخلتتوق الصتتغري التتذي  تتتراه العيتتون كالتتذرة
كاجملرا  اهلاةلة الزاخرة بالنجوم الا  يقطا الضتوء قطتر بعتض اجملترا  إ  يف أكثتر متن ألفتي عتام وهتو يستا ر بسترعة 

  وما شوهد يف الكون من مرا  يفوق املليارا  من اجملرا . تلك بعض آيا  احلتا  ،ثالمثاةة ألف كيلومرت يف الثانية
كمتا أحتاط   ،ومتن حيفت  الكتون ومتا  يته  شتك أن علمته قتد أحتاط بكتل صتغري وكبتري  يته ،املشاهدة يف أرجاء الكتون

وحيف  اهلل عباده وأولياءه من الوقوع  ،علم اهلل بأعمال عباده  يحفظها عليهم لتكون شاهدة هلم أو عليهم يوم القيامة
     .يف الذنوب واملهلكا 
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إن احلتتتا   هتتتو التتتذي يستتتوق الستتتحب  تتتوق رأستتتك،  تتتال ينزهلتتتا ستتتيوً  تصتتتب  تهلتتتك احلتتترث 
 .والنسل

إن احلتتتا   ستتتبحانه هتتتو التتتذي أحتتتاط األرض بغتتتالف متتتن اهلتتتواء مينتتتا األشتتتعة الكونيتتتة القاتلتتتة 
القادمة من الشمس والنجوم من أن هتلك احلياة واألحياء، وهو الذي جعتل غتالف اهلتواء درعتاً واقيتاً 

تدمري الشهب والنيازك الا تسقط علتى األرض بتاملاليني كتل يتوم وليلتة، وهتو التذي ثبتت األرض  من
 من أن ،يد حتت أقدامنا باجلبال الراسيا !! 

 :وصدق اهلل القاةل ،أن حفظنا من داخلنا، ومن  وقنا، ومن حتتنا :أ ال نشكر للمو  سبحانه
﴿ ل ُه ُمع قِّب ا َ 
ْيهِ  (1) ْلِفِه حي ْف ظُون ُه ِمْن أ ْمِر اللَِّه  ِمْن بت نْيِ ي د   .[11]الرعد:  و ِمْن خ 

، شتتعاره (2)ومتتن أيقتتن أن اهلل حا ظتته  تتال يضتتره متتن يف الستتماوا  واألرض إ  مبتتا قتتدر اهلل لتته
 .[51]التوبة: ﴿ُقْل ل ْن ُيِصيبت ن ا ِإ َّ م ا ك ت ب  اللَُّه ل ن ا  :قول اهلل

 (3)صفاَ أخرى
لطعتتام الواحتتد تأكلتته األستترة  يتكتتون يف جستتم الرجتتل رجتتاًل، ويف جستتم املتترأة وإبا تأملتتت إ  ا

ا أكله اهلر حتول إ  جسم هر، وإن أكلته الفتأر، أو الكلتب، كتان أب.  .امرأة ويف جسم الطفل  فالً 
 !! أراً أو كلباً، ما أنه نفس الطعام،  سبحان املصور الذي يصور كيف يشاء

                                                 
  .عاقب على حفظه يف الليل والنهارمالةكة تت :معقبا  (1)
()يوستف: متن اآليتة :قال تعا  (2) تُم الرَّامِحِني  َر ح اِ ظاً و ُهو  أ ْرح  يتْ )و ِإْن مي ْس ْستك  اللَّتُه ِبُضترٍّ   تال   :( وقتال تعتا 64)  اللَُّه خ 

تاُء ِمتْن ِعب تاِدِه و ُهتو  اْلغ ُفتوُر الترَِّحيُم( )يتونس: ك اِشف  ل ُه ِإ َّ ُهو  و ِإْن يُرِْدك  خِب ترْيٍ   تال ر ادَّ ِلف ْضتِلِه ُيِصتيبُ  ( 117بِتِه م تْن ي ش 
إبا  ،اياغالم إين أعلمك كلما  احف  اهلل حيفظك، احف  اهلل دده داهك :وقال عليه الصالة والسالم  بن عباس

عتتوك بشتتيء   ينفعتتوك إ  وأعلتتم أن األمتتة لتتو اجتمعتتت علتتى أن ينف ،وإبا استتتعنت  استتتعن بتتاهلل ،ستتألت  استتأل اهلل
ر عتتتت األقتتتالم  ،ولتتو اجتمعتتتوا أن يضتتروك بشتتتيء   يضتتروك إ  بشتتتيء قتتد كتبتتته اهلل عليتتك ،بشتتيء قتتتد كتبتته اهلل لتتتك

( وقتال 2763( بترقم )1/313و) 2669( بترقم1/293رواه أمحتد يف مستند عبتداهلل بتن عبتاس ) ،وجفت الصتحفا
برقم  3/149( وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح 2516) برقم 4/667والرتمذي  ،شعيب اآلرنؤوط إسناده قوي

(5312).   
وكتل متا  يته أثتر  ، تالوجود كلته متن  علته ،إن أ عال اهلل الدالة على صفاته الكثرية ،أل صفحة الوجتود :صفاَ أخرى (3)

الصتتفا  املتعلقتتة واملتفكتتر يف آيتتا  اهلل يف الكتتون اتتد الكتتون كلتته أدلتتة علتتى تلتتك  ،متتن آثتتار صتتفا  أ عالتته ستتبحانه
 متتتن أراد أن يعتتترف صتتتفا  اهلل املتعلقتتتة بأ عالتتته  لينظتتتر إ  هتتتذا الكتتتون الفستتتيح  يشتتتاهد معروتتتاً واستتتعاً  ،بأ عتتال اهلل

ل تتتق  اللَّتتتُه ِمتتتْن  :بامتتتتداد الكتتتون لتلتتتك اآليتتتا  وصتتتدق اهلل القاةتتتل )أ و  ْ  يت ْنظُتتتُروا يف م ل ُكتتتوِ  السَّتتتم او اِ  و اأْل ْرِض و م تتتا خ 
   (.185ٍء()األعراف: من اآليةش يْ 
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محتهتتتتا بابنهتتتتا، ستتتتواء كانتتتتت امتتتترأة، أم أنثتتتتى حيتتتتوان، وجتتتتد  وإبا تأملتتتتت إ  حنتتتتان األم، ور 
التضحية البالغة تظهر لك، حي إن الدجاجتة التا ختتاف متن صتو  الطفتل تنتتفش وهتتاجم متن أراد 

 . راخها بسوء
 إن تلك الرمحة الا حتمى إا صغار املخلوقا  تشهد أهنا من صنا الرحيم الرمحن.

النجوم الا هي أكرب متن أروتنا مباليتني ماليتني املترا ، ك  :وإبا تأملت إ  وخامة املخلوقا 
كيتف خضتعت    :وتأملت إ  أدق املخلوقا  الا دتما املاليتني منهتا يف قطترة متاء، وستألت نفستك
بتأن هتذا متن صتنا  :كل هذه املخلوقا  لسيطرة واحدة ونظام حمكم دقيتق ! عندةتذ ستتجد ايجابتة

 . (1)القوي املهيمن سبحانه وتعا 

 حد اْلحدالوا
  .(2)ويقدم الوجود كله شهادة بأنه من صنا الواحد األحد

                                                 
وهلل صتتفا  متعلقتتة بذاتتته كحبتته للمتتؤمنني و عتتل الصتتاحلا   ،متتّر معنتتا الكتتالم عتتن بعتتض صتتفا  اهلل املتعلقتتة بأ عالتته (1)

وغريهتا متن الصتفا   ،وكصتفا الروتى عتن عبتاده املتؤمنني والستخط علتى الكتا رين ،وكراهيته للكا رين و عتل املعاصتي
  تعلم إ  بتعليم منه أو من رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم، وتأمل يف مثال املصتباح التذي تقتدم  املتعلقة بذاته الا

بكره يف القاعدة الثانية من القواعد العقلية ستجد أنك تستطيا أن تعرف بعتض صتفا  صتانا املصتباح متن النظتر يف 
 شتكل كتروي أو استطواين، كمتا يستتطيا أن مثل كونه ميلك زجاجاً ومعتدنا، ويستتطيا أن يشتكل الزجتاج يف ،املصباح

وإبا أواء املصباح  ،وبذلك نعرف أنه حكيم ،يشكل املعدن يف شكل غطاِءٍ  معدين حمكم على  تحة زجاج املصباح
 نعرف تلك الصفا  عن صانا املصباح  ،بالكهرباء علمنا أن صانا املصباح لديه علم بالكهرباء وخاصيتها الا تضئ

 .هنا متعلقة بأ عاله املشاهدةأل ،ما أننا   نره
لكتتن إبا عتتدنا إ  مثتتال  ، نستتتطيا أن نعتترف الكثتتري متتن صتتفا  اهلل املتعلقتتة بأ عالتته بتتالنظر يف ولوقاتتته ،وهلل املثتتل األعلتتى

أم قصتري رجتل أم امترأة   كتترمي أم  صتانا املصتباح وستألنا عتن صتفا  با  صتانا املصتباح أهتو ميتل أم قبتيح    ويتل
بيل إ  معر تتة تلتتك الصتتفا  املتعلقتتة بتتذا  صتتانا املصتتباح إ  عتتن  ريتتق ايخبتتار متتن منتتدوب يعتترف خبيتتل    تتال ستت
 ،وهلل املثتتل األعلتتى ،أو كتتتاب حيملتته بلتتك املنتتدوب متتن الصتتانا نفستته يبتتني  يتته صتتفا  بلتتك الصتتانا ،صتتانا املصتتباح

)ع اِ ُ اْلغ ْيِب   ال يُْظِهُر ع ل ى  :قال تعا  ،م صفا  اهلل املتعلقة بذاته  تعلم إ  بتعليم من رسله عليهم الصالة والسال
ْلِفتِه ر ص تداً( )اجلتتن: ،غ ْيِبِه أ ح داً  يْتِه و ِمتْن خ  (. أو متا جتاء يف  27-26ِإ َّ م ِن اْرت ض ى ِمْن ر ُستوٍل   ِأنَّتُه ي ْستُلُك ِمتْن بت تنْيِ ي د 

   .كتابه الكرمي من بيان لصفا  اهلل املتعلقة بذاته سبحانه
إبا تأملت يف نظام الكون كله وجد  أنه يتكون من أجزاء صغرية ترتبط ما بعضتها بأنظمتة حمكمتة  :الواحد اْلحد (2)

كما هو الشأن يف جسيما  الذرة الا دتما ما بعضتها لتكتون التذرة. وكمتا دتمتا التذرا  يف   ،مكونة كيانا  أكرب
ودتمتا اجلزي تا  متا بعضتها مكونتة املركبتا   ،منها املخلوقا  جزي ا  مكونة العناصر واملواد الا تبم الكون وتركب

 ،برتني من األيدروجني وبرة من األكسجني :كما يتكون عنصر املاء من برتني اا  ،الكيماةية با  اخلصاةص البديعة
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ا  وإبا أوتتيف إ  هتتذين العنصتترين عنصتتر الكربتتون تكتتون منتته مركتتب كالستتكر متتثاًل التتذي تتكتتون منتته أغذيتتة الكاةنتت
 .احلية

ودتمتتا  ،ودتمتتا املركبتتا  متتا بعضتتها لتكتتون خاليتتا يف جستتم اينستتان أو احليتتوان لتقتتوم بوظتتاةف احليتتاة يف تلتتك اخلاليتتا
ونستتيج العظتتام التتذي  ،اخلاليتتا متتا بعضتتها مكونتتة أنستتجة أكتترب كنستتيج العضتتال  التتذي يتكتتون متتن اخلاليتتا العضتتلية

مثتل تكتون املعتدة متن عتدة أنستجة. وتترتبط األعضتاء  ،ونتة األعضتاءودتمتا األنستجة مك ،يتكون من اخلاليا العظمية
 .بعضها ببعض مكونة جهازاً كما هو شأن اجلهاز اهلضمي الذي يتكون من أعضاء الفم واملريء واملعدة واألمعاء

لا تكون جسم كما هو الشأن يف اجتماع أجهزة اينسان ا  ،ودتما األجهزة وترتابط ما بعضها لتكون كاةناً حياً مستقالً  
 ،واجلهتاز اهليكلتتي التذي يكتون العظتام والعضتتال  ،وجهتاز التتتنفس واجلهتاز التدوري التدموي ،اينستان كجهتاز اهلضتم

واجلهاز العصيب التذي يستيطر علتى نشتاط اجلستم وحركتة  ،واجلهاز ايخراجي الذي خيرج الفضال  الضارة من اجلسم
كما دتما معها الكاةنا  احليتة متن   ،والشعوب من شي أحناء األرضودتما األجسام اآلدمية مكونة القباةل  ،البدن

 .نبا  وحيوانا  لتكون مموعة أكرب هي الكاةنا  احلية على وجه األرض
وتربتة  ،وترتبط الكاةنا  احلية بغريها من املخلوقتا  يف األرض كمتاء البحتار واألهنتار وغتالف اهلتواء اجلتوي احملتيط بتاألرض

 تتتتو ر  ،وتتترتبط كلهتتا جبستتم األرض التتذي يتعاقتتب عليتته الليتتل والنهتتار ،ستتحب والريتتاح واألمطتتاراألرض ومعادهنتتا وال
وتتترتبط األرض وأنظمتهتتا بنظتتام أكتترب هتتو نظتتام اجملموعتتة الشمستتية  ،بتتذلك مقومتتا  احليتتاة هلتتذه األحيتتاء علتتى األرض

عتتتة الشمستتتية تتتترتابط الكواكتتتب متتتا ويف نظتتتام اجملمو  ،التتتذي يشتتتمل الشتتتمس وكواكبهتتتا احمليطتتتة إتتتا، والتتتا منهتتتا األرض
بعضها وما مشسها بتروابط اجلاببيتة واملغنا يستية والطاقتة الضتوةية )الكهرومغنا يستية( وغريهتا متن التروابط التا دعلهتا 

وتتترتبط هتتتذه اجملموعتتتة الشمستتتية بستتاةر النجتتتوم واجملموعتتتا  األختترد للكواكتتتب التتتا تتتتدور  ،مموعتتة متكاملتتتة متوازنتتتة
وتترتبط اجملترَُّة بتدورها بنظتام أكترب متا ستاةر مترا   ،م يف مدينة كربد مرتاميتة األ تراف تستمى اجملترةوترتبط بتلك النجو 

لو اختتل ربتاط منهتا  ،الكون. وهكذا نرد أن أصغر ُجزٍء كالذرِة مرتبط بأكرب ولوق كاجملرة يف سلسلة من ا رتبا ا 
وإبا وصل اخللل إ  اجملموعة  ،ل إ  اجملموعة الشمسية لو حدث خلل يف اجملرة لتسرب اخلل ،ألنفرط عقد بلك البناء

وإبا وصل اخللل إ   ،إ  األرض  سيصل إ  ما عليها من الكاةنا  وإبا وصل اخللل ، سيصل إ  األرض الشمسية
م منهتتا إ  األنستتجة املكونتتة لتلتتك  ،ومنهتتا إ  أعضتتاء تلتتك األجهتتزة ،الكاةنتتا   سيصتتل إ  أجهتتزة تلتتك الكاةنتتا 

ومن املركبا  إ  اجلزةيا  ومن اجلزةيا   ،م منها إ  اخلاليا ومن اخلاليا يصل الفساد واخللل إ  املركبا  ،عضاءاأل
ومتتن التتذرا  إ  جستتيماهتا الدقيقتتة ،  تأمتتل هتتذا النظتتام الواحتتد املتكامتتل متتا بعضتته والتتذي يتتربط اجملتترة  ،إ  التتذرا 

لتا أراد  تلتك األنظمتة املرتابطتة، ولتو كتان هنتاك إرادتتان متعاروتتان بالذرة ويشهد لكل عاقتل أن إرادة واحتدة هتي ا
 .لفسد نظام الكون

ورب  ،وللهتتتواء إلتته، وللتتتدماء إلتته ثالتتتث ورابتتتا وهكتتذا ألختتتذ رب األرض أروتتته ، لتتو كتتتان للشتتمس إلتتته ولتتتألرض إلتته آختتتر
تتان  م ع تتُه ِمتتْن ِإل تتٍه ِإباً )م تتا اختَّ تتذ  اللَّتت :ورب التتدماء دمتتاءه، ورب اهلتتواء هتتواءه قتتال تعتتا  ،الشتتمس مشستته ُه ِمتتْن و ل تتٍد و م تتا ك 

( ولو وجد إله غري اهلل  تال 91ل ذ ه ب  ُكلُّ ِإل ٍه مب ا خ ل ق  و ل ع ال بت ْعُضُهْم ع ل ى بت ْعٍض ُسْبح ان  اللَِّه ع مَّا ي ِصُفون ( )املؤمنون:
 إبا كانتت لته إرادة مستتقلة   حتكمهتا إرادة غتريه، ولتو  وإ  ،يكون إهلا إ  إبا كان قادراً على اخللق مستتقاًل عتن غتريه

كان هناك إله غري اهلل  عندةذ ستوجد إرادتان مستقلتان وتلفتان، وعندةذ ستتصارع هذه ايرادا  علتى نظتام الكتون 
الق لكتن هتذا النظتام الواحتد للكتون يشتهد أنته يستري بتأرادة واحتدة هتي إرادة اخلت ؛الواحد  يفسد الكون ويفستد نظامته



 (38 ) 

 أنتتت تتترد أن غتتذاءك يتوقتتف علتتى عمتتل املعتتدة واألمعتتاء، ويقتتول األ بتتاء: إن عمتتل األمعتتاء 
يتوقتتف علتتى عمتتل التتدماء، ويتوقتتف دور التتدماء علتتى اهلتتواء وحركتتة التتتنفس، ويتوقتتف اهلتتواء الصتتاحل 

قتتف عمتتل النباتتتا  علتتى وجتتود الشتتمس، ووجتتود الشتتمس يتوقتتف للتتتنفس علتتى عمتتل النباتتتا ، ويتو 
علتتى وجتتود الكواكتتب احمليطتتة إتتا والنجتتوم األختترد.. وهكتتذا يفتتد: أن كتتل شتتيء يعتمتتد يف وجتتتوده 
وعمله على غريه من األشياء كما رأينا أن املعدة مرتبطة بنجوم السماء، وبلتك يشتهد أن اجلميتا متن 

ذ  اللَُّه ِمْن و ل ٍد و م ا ك ان  م ع ُه ِمْن إِل تٍه ِإًبا ل تذ ه ب  ُكتلُّ إِل تٍه مب تا خ ل تق  ﴿م ا اختَّ  صنا رب واحد، قال تعا : 
﴿ُقْل ُهو  اللَُّه أ ح َد [ وقال تعا : 91]املؤمنون:و ل ع ال  بت ْعُضُهْم ع ل ى بت ْعٍض ُسْبح ان  اللَِّه ع مَّا ي ِصُفون   

 .[4-1]ايخالص:   و  ْ  ي ُكْن ل ُه ُكُفواً أ ح دَ يُول ْد *  * اللَُّه الصَّم ُد*  ْ  ي ِلْد و   ْ 
ولتتو كتتان هنتتاك آهلتتة غتتري اهلل حلتتدث الصتتراع بيتتنهم علتتى تستتيري هتتذه املخلوقتتا  وعندةتتذ يتتدب 

ت ا   ُستتْبح ان  اللَّتتِه  :الفستتاد علتتى األرض والستتماء، قتتال تعتتا  تتد  تتا آهِل تتَة ِإ َّ اللَّتتُه ل ف س  تتان  ِ يِهم  ر بِّ ﴿ل تتْو ك 
 .[22]األنبياء:  اْلع ْرِ  ع مَّا ي ِصُفون  

 من صاحب هذه الصفاَ؟
رأينا  ا سبق أننا إبا تفكرنا يف الكتون واملخلوقتا  متن حولنتا وجتدنا أن كتل شتيء يشتهد بتأن 

اخلتالق، احلتي، القيتوم، العلتيم، احلكتيم، اخلبتري، الترزاق، اهلتادي، احلتا  ،  :خالق هتذه املخلوقتا  هتو
 .(1)لرحيم، القوي، القادر، املهيمن، الواحد، األحداملصور، ا

                                                                                                                                               

تتتا ي ِصتتتُفون (  :الواحتتتد األحتتتد ستتتبحانه قتتتال تعتتتا  ت ا   ُستتتْبح ان  اللَّتتتِه ر بِّ اْلع تتتْرِ  ع مَّ تتتد  تتتا آهِل تتتَة ِإ َّ اللَّتتتُه ل ف س  تتتان  ِ يِهم  )ل تتتْو ك 
 (.22)ا نبياء:

)ُقْل  :قال تعا  ولو كان هناك عدة آهلة لشهدنا التحالفا  بني هذه اآلهلة ليصلوا إ  صاحب القرار األول يف هذا الكون
بْتتت غ ْوا ِإ   ِبي اْلع ْرِ  س ِبيالً  ِبرياً( )ا سراء: ،ل ْو ك ان  م ع ُه آهِل َة ك م ا يت ُقوُلون  ِإباً    -42ُسْبح ان هُ و تت ع ا   ع مَّا يت ُقوُلون  ُعُلّواً ك 

43.)  
اآلثار الدالتة علتى صتفاته ستبحانه كمتا إبا تأملت يف معرض الكون الزاخر بفيا  اهلل و  من صاحب هذه الصفاَ ؟ (1)

 ،وجد  أن اهلل قتد بتث يف هتذا الكتون متن اآليتا  واآلثتار متا  حيصتى متن األدلتة التا تعر نتا بته ستبحانه ،سبق بيانه
وهتتتو التتتذي جعتتتل يف هتتتذه املخلوقتتتا   ، هتتتو ستتتبحانه التتتذي خلتتتق املخلوقتتتا  و  تتتتك شتتتي اً وكانتتتت قبتتتل بلتتتك عتتتدما

 تدلت آيتا   ،على بعض صفاته وبعض قدرته كما شرحنا بلك يف القاعدة العقليتة الثانيتة عالما  وآيا  وآثاراً تدل
ودلتت آثتتار احليتتاة يف تيارهتتا  ،و  خيلتتق شتتي اً  ألن العتتدم   يفعتتل شتي ا ؛اخللتق وآثتتاره علتتى أن هلتذا الكتتون خالقتتاً خلقته

يقتوم علتى كتل شتيء ويتدبر أمتره، ودلتت آثتار املتد ق الذي ميأل الوجود حركة ونشا اً أهنا من آثتار احلتي القيتوم التذي 
ومتتن  ،العلتتم وآيتتا  العلتتيم علتتى أن اخلتتالق ستتبحانه يتصتتف بتتالعلم، وعلمتته هتتو التتذي   يستتبق جبهتتل و يعرتيتته نقتتص
ويشهد  ،تأمل يف آثار احلكمة وآياهتا وجدها شاهدة نا قة بأن رب الوجود حكيم يف أ عاله صغر بلك الفعل أم كرب



 (39 ) 

وكما شهد الكون كله إذه الشهادا   أن املسلم قد شهد ما الكون كله وردد هذه الشتهادة 
 عن علم ويقني  قال: )أشهد أن   إله إ  اهلل(.

يتتة بعتتض أن العتتدم   خيلتتق شتتي اً، وعر نتتا متتن القاعتتدة الثان :وإب كنتتا عر نتتا متتن القاعتتدة األو 
صفا  اخلالق،  أننا سنعرف من القاعدة الثالثة أنه   يتصف إذه الصفا  إ  اهلل وحده   شتريك 

 .له

                                                                                                                                               

بأدق السنن الظاهرة واخلفية بأن رب هذا الكون هتو اخلبتري ستبحانه، كمتا تتدل آيتا  الترزق وآثتاره الكون الذي ينظم 
املشتتتاهدة متتتن تتتتدبري أرزاق الكاةنتتتا  وتتتتو ري حاجاهتتتتا متتتن  عتتتام وشتتتراب باملقتتتادير الكا يتتتة واأللتتتوان البديعتتتة والطعتتتوم 

بلتتك بتتأن رب تلتتك األرزاق وخالقهتتا هتتو يشتتهد كتتل  :املتعتتددة ومصتتادرها املتجتتددة التتا   تقصتتر عتتن حاجتتة ولتتوق
ومن تأمل يف صفحة الكون ورأد ما  يه من حركا  ،تأل صتفحة الوجتود وجتدها حركتا  هاد تة تستري  ،الرزاق الكرمي

بتأن ختالق الكتون هتو   تساهم ما بقيتة اآليتا  يف الشتهادة ،حنو أهدا ها احملكمة البديعة بتوجيه سديد وإحكام بديا
ومن تفكر يف السنن الا اريها اهلل  ،وأنه الذي خلق  سود وقدر  هدد ،لكل حركة يف الوجودو  ،اهلادي لكل ولوق

ومتن سترَّح  ،عز وجل حلف  املخلوقا  من الذرة إ  اجملرة ادها آثاراً شاهدة دالة على أن اخلالق هو احلتا   ستبحانه
يعتة اجلميلتة وجتدها حتمتل آثتاراً دالتة علتى أن التذي النظر يف الصور البديعة اجلميلة يف آ تاق هتذا الكتون وولوقاتته البد

أبتتدع الصتتور اجلميلتتة املتقنتتة متتن أصتتول واحتتدة هتتو املصتتور البتتديا، وتشتتهد آيتتا  الرمحتتة وآثارهتتا التتا تتترد يف عا فتتة 
األمومة حنو صغارها وترد يف تو ري حاجا  العباد كما ترد يف تو ري حاجا  الكاةنا  لتدوام وجودهتا وحفظهتا بتأن 

هتتو التترحيم ستتبحانه، ومتتن رأد األجستتام العمالقتتة للنجتتوم والكواكتتب التتا قتتد يفتتوق حجتتم الواحتتد منهتتا حجتتم  رإتتا
األرض مب ا  املاليتني متن املترا  وهتي دتري يف أ الكهتا  تتقتدم و تتتأخر عتن مواعيتدها و  حتيتد عتن مستاراهتا وهتي 

يعلتتم أن التتذي ميستتكها متتن أن تتصتتادم وأن تقتتا  حتتشتتد يف صتتفحة الوجتتود مبليتتارا  املليتتارا  متتن الكواكتتب والنجتتوم
على بعضها هو القوي القادر سبحانه، وتشهد آيا  و آثار الضبط الدقيق والتسيري اهلادف ألحوال املخلوقتا  بأهنتا 

ومتن تأمتل يف آثتار  ،بأمر املهيمن تسري، وأهنا عالما  على صفة اهليمنة الا ختضا الكتون كلته ألمتره ستبحانه وتعتا 
ويف ارتباط أنظمته بعضها بتبعض، وتكامتل األجتزاء  ،يف تكوينه من لبنة واحدة هي الذرة :دة يف بناء هذا الوجودالوح

تشتتهد لتته كتل تلتتك اآليتتا  بأنته متتن صتتنا ختتالق  :متا غريهتتا لينشتتأ هتذا الكتتون املتترتابط التذي يستتري حتتتت إرادة واحتدة
يزخر به من املخلوقا  يف معرض  مثيتل لته حيتتوي علتى وهكذا يتقدم الكون مبا  ،واحد  شريك له يف خلقه أو أمره

مليارا  األدلة النا قة الشاهدة بتأن هلتذا الكتون خالقتاً أوجتده متن العتدم، وأنته يتصتف بتأعظم الصتفا ، وأنته اخلتالق 
التتتذي احلتتي القيتتتوم العلتتتيم احلكتتتيم اخلبتتتري التتترزاق اهلتتتادي احلتتتا   املصتتور التتترحيم القتتتوي القتتتادر املهتتتيمن الواحتتتد األحتتتد 

ينطق املسلم بالشهادة الكربد يف  :وكما شهد الكون إذه األدلة الا  حتصى أمام كل عاقل حيرتم عقله ، شريك له
هذا الوجود ويقدمها شهادة كاملة حمققًة ملا تدل عليه وتوجبه من حق للخالق على ولوقاته شهادة يقرُّ إا العبد لربته 

 كانتت الشتهادة الكتربد التا يقتدمها العبتد يف هتذا الوجتود تترتدد  ،لعبتادة ستواهوخالقه أن  خالق غريه و  مستحقا ل
    .أصداؤها يف أرجاء هذا الوجود تنطق أحواهلا بشهادة صادقة هي ]شهادة أن   إله إ  اهلل[



 (41 ) 

 :القاعدة الثالثة ـ فاقد الشيء ِ يعطيه
إن الذي   ميلك ماً ،   يطلب الناس منه املال، واجلاهل   يأن منته العلتم، بلتك ألن  اقتد 

  .الشيء   يعطيه
رأينا العالما  واآليا  يف املخلوقا  الا تعر نا بصفا  اخلالق سبحانه، وإبا عر نا وبالتفكري 

 .(1)الصفا  عر نا املوصوف
 الذين يزعمون أن الطبيعة خلقتهم، خالفوا العقل وحاربوا احلتق، ألن الكتون يشتهد أن خالقته 

 .حكيم، عليم، خبري، هاد، رزاق، حا  ، رحيم واحد أحد
جلامتتدة   ،لتتك علمتتا، و  حكمتتة، و  حيتتاة، و  رمحتتة، و  إرادة،  كيتتف والطبيعتتة الصتتماء ا

 .ظن اجلاهلون هذا الظن ! و اقد الشيء   يعطيه

                                                 
التا توجتد كتل من القاعتدة العقليتة األو  نعترف أن العتدم  خيلتق شتي اً وأن هتذه املوجتودا   :فاقد الشيء ِ يعطيه (1)

ومن القاعدة الثانية الا  ،يوم ووجد  يف ما مضى و  تك شي اً تشهد بأن هلا خالقاً أوجدها ألن العدم   خيلق شي اً 
ونعلتتم أنتته اخلتتالق احلتتي القيتتوم العلتتيم  ،نعلتتم بعتتض صتتفاته :تقتتول التفكتتر يف املخلتتوق يتتدل علتتى بعتتض صتتفا  اخلتتالق

تْن صتاحب  ،  املصور الرحيم القوي القادر املهيمن الواحد األحد ستبحانه وتعتا احلكيم اخلبري الرزاق اهلادي احلا   م 
هذه الصفا    وهل ميكتن أن يتصتف إتا أي شتيء متن املوجتودا  يف األرض أو الستماوا   هتل ميكتن أن توصتف 

جم بشتيء الشمس بأهنا عليمة حكيمة خبترية مصتورة بديعتة إ  آختر الصتفا  ! وهتل ميكتن أن يوصتف القمتر أو التن
من هذه الصفا    وهل ميكن أن يوصف إا شيء يف األرض من جبتال أو أهنتار أو حبتار أو نبتا  أو حيتوان  ! إن 
القاعتتدة الثالثتتة التتا تقتتول:  اقتتد الشتتيء   يعطيتته تتتدلنا علتتى أن كتتل هتتذه املخلوقتتا  التتا تقتتا عليهتتا أبصتتارنا  ،لتتك 

كيف وهي   ،لك لنفسها وراً   ،حبال أن ينسب إليها خلق هذا الوجودو  ميكن  ،علماً و حكمة و  خربة و  إرادة
 و  نفعاً و  تبدياًل و حتوياًل !

 م ْن صاحب هذه الصفا  الا يشهد إا الكون كله  إنه  شك غري هذه املخلوقا  إنه رإا وخالقها التذي أوجتدها و  
وتلتك شتهادة  ،ن يعبتد و  يعبتد غتريه وأن يطتاع  تال يعصتىإنته اهلل الواحتد األحتد ستبحانه التذي يستتحق أ ،تك شتي اً 

تا ع ل ْيتك   :املسلم الا تقوم عليها األدلة والرباهني الا  حتد هلتا قتال تعتا  ُلوه  تِديٍث  )تِْلتك  آي تاُ  اللَّتِه نت تتْ بِتاحلْ قِّ   بِتأ يِّ ح 
حتد تلتك احلقتاةق  ينكرهتا ويعمتى عتن تلتك اآليتا   يتختبط (. ومتن النتاس متن ا6بت ْعد  اللَِّه و آي اتِِه يُتْؤِمُنون ( )اجلاثتتية:

ومنهم من يتوهم بتخريفا  محقى  حجة هلم  يتوهم أن صاحب اخللق والتدبري والرزق وساةر صفا   ،يف الضال  
وهتتي كلهتتا  ختتترج عتتن كوهنتتا ولوقتتا  عتتاجزة   ،لتتك  ،الكمتتال العليتتا هتتي ممتتوع هتتذه املخلوقتتا  ويستتموهنا الطبيعتتة

كمتا  ،لتك أن تتحتول متن حتال إ  حتال   ،ها مفردة أو متمعة تبدياًل لصفة من صفاهتا أو قدر  ا قتدر اهلل هلتالنفس
    .وأَّن هلا املشي ة احلرة وهي ولوقة و ق إرادة الذي خلقها ،حسب مشي تها



 (41 ) 

 ؟ما هي الطبيعة
  .الطبيعة هي هذه املخلوقا  مبا هي عليه من صفا 

 الشتتمس، والقمتتر، والنجتتوم، والنتتار، واألحجتتار، :ولقتتد عبتتد الوثنيتتون أجتتزاء متتن الطبيعتتة مثتتل
واينسان، ويتوهم الوثنيون اجلدد )الطبيعيون( أن مموع األوثان السابقة )الطبيعة( هي الا خلقتهم، 
متتا أن الطبيعتتة   ،لتتك عقتتاًل وهلتتم عقتتول !! و  ،لتتك علمتتاً، وهلتتم علتتم!!! و  ،لتتك ختتربة، وهلتتم 

تتا  :ه، قتتال تعتتا !!! أمتتا علمتتوا أن  اقتتد الشتتيء   يعطيتت(1)ختتربة!! و  ،لتتك إرادة، وهلتتم إرادة ﴿ي اأ يتُّه 
ُعتتوا ل تتُه و ِإْن النَّتتاُس ُوتتِرب  م ث تتَل   اْستتت ِمُعوا ل تتُه ِإنَّ الَّتتِذين  ت تتْدُعون  ِمتتْن ُدوِن اللَّتتِه ل تتْن خي ُْلُقتتوا ُبب ابًتتا و ل تتْو اْجت م  

ْطلُتت تتْيً ا    ي ْستتت نِقُذوُه ِمْنتتُه و تتُعف  الطَّالِتتُب و اْلم  ُهْم التتذُّب اُب ش  تتقَّ ق تتْدرِِه ِإنَّ 73وُب)ي ْستتلُبتْ ُروا اللَّتته  ح  (م تتا ق تتد 
 [.74، 73]احلج:  اللَّه  ل ق ِويع ع زِيَز 

                                                 
الكتون ومتا  بعتت عليته متن هتي ممتوع هتذه املخلوقتا  التا يشتتمل عليهتا  :الطبيعة عند الطبيعيني :ما هي الطبيعة (1)

 تتال عقتتل للشتتمس و   ،و يمتتا عتتدا اينستتان  تتا نتتراه متتن هتتذه املخلوقتتا  كلهتتا   ،لتتك عقتتالً  ،اخلصتتاةص والصتتفا 
للقمتتر و  للنجتتوم و  للكواكتتب و  لتتألرض و  متتا عليهتتا متتن البحتتار واألهنتتار واجلبتتال واألشتتجار واحليتتوان، و ،لتتك 

إهنتا خاوتعة  ، تها من حال غتري التذي قتدره هلتا خالقهتا إ  حتال جديتد تريتده لنفستهاإرادة حتول إا نفسها و ق مشي
و  ،لك الورقة  يها أن تتحول إ   ،مستسلمة ألمر رإا،  ال ،لك الشجرة أن حتول نوعها إ  صنف من شجر آخر

كما   ،لك   ،ري خصاةصه وصفاتهو ميلك البحر أن يغ ،و  ميلك اجلبل أن حيول موقعه وتكوينه وتركيبه ،جذر أو مثرة
  .وهكذا كل املخلوقا  واملوجودا  ،الشمس أن تغري مدارها أو سرعتها أو أي أمر  ا قدره اهلل هلا
كتلُّ متا نشتاهده يف الكتون  تا ستود بلتك متادة ميتتة   ،و يما عدا الكاةنا  احلية من نبا  وحيوان وإنسان وكاةنتا  دقيقتة

  .جامدة صماء بكماء
كمتتا     ، تتال تستتتطيا العتتني يف ولتتوق أن تصتتبح أبنتتا ،ا  واحليوانتتا  واينستتان   تستتتطيا تبتتديل متتا قتتدر اهلل هلتتاوالنباتتت

و  أن يتحتول البشتر إ  ولتوق  ،و  يستتطيا النبتا  أن يتحتول إ  بشتر ،تستطيا املعدة أن تتحتول إ  قلتب أو رةتة
جتتاءه قتدر املتتو . وإبا ستألت الطبيعيتني هتتل ،لتك الطبيعتتة آختر، و  يستتطيا كتتاةن حتي أن يكتتتب لنفسته احليتاة إبا 

عقالً   أو علما   أو حكمة   أو خربة أو إرادة  نفوا بلك نفياً باتاً.  كيف ينسب الوثنيون اجلدد )الطبيعيون( خلق 
كيتتف هتتذا الكتتون إ  نفستته وقتتد كتتان يف العتتدم قبتتل الوجتتود ! وكيتتف أوجتتد نفستته وقتتد كتتان معتتدوماً   خيلتتق بعتتد ! و 

خلقت الطبيعة الصماء البكماء العمياء اجلامدة كونا يشهد أن خالقته هتو احلكتيم العلتيم اخلبتري اهلتادي الترزاق احلتا   
واتادلون يف اهلل بغتري علتم و هتدد و    ،الرحيم الواحتد األحتد  ! إهنتم يتعتامون عتن احلقتاةق التا ،تأل صتفحة الوجتود

   .(8اِس م ْن ُا اِدُل يف اللَِّه ِبغ رْيِ ِعْلٍم و   ُهدًد و   ِكت اٍب ُمِنرٍي( )احلج:كتاب منري كما قال تعا : )و ِمن  النَّ 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

























































 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 

بان الكون خلق نفسه مناقشة القائلين   

 

















































































































































































































































































 االول : من اين تحصلت النفس عليها ؟

الثاني : من اين تكتسب هذه الضرورات العقلية قيمتها 

 الموضوعية المطلقة ؟

من خالل العرض السابق يتضح ان هذه المعقوالت الضرورية 

حاصلة في النفس ابتداًء و انها ال تتحصل بعملية التعلم و 

 التعليم ، و ال انها معان تتلقي من خارج.

ثم فمن الطبيعي ان نتساءل : مالذي او من الذي اودع هذه  ومن

 المعاني الفطرية في النفس ؟

االجابة المعقولة و المنطقية هي : ان هللا تعالي هو الذي علم 

 االنسان هذه المعاني و اودعها في نفسه.

 

 

 المستوي الثاني :

 النزعة االخالقية:

االنسان من نفسه :  من المعاني الفطرية ايضا  التي يجدها      

نزعة اخالقية متجذرة ، يدرك من خاللها ليس فقط االخالق 

حسنها من رديئها ، بل و يجد من نفسه ادراكا ضروريا بان 

لهذه القيم االخالقية معان موضوعية  ، تعطي لهذه االخالق 

 قيمتها الحقيقية بعيدا عن اعتبارات النسبية و االضافة.



زة للوجود االنساني بل للوجود فهي حقائق موضوعية متجاو

المادي ، فسواء وجد االنسان او لم يوجد ، وسواء وجد الكون 

او لم يوجد ، فستظل مثل هذه القيم االخالقية محافظة علي 

 قيمتها الموضوعية.

هذان المستويان من االدراك ) ادراك الخير من الشر ، ودراك 

هما فيما نحن البعد الوضوعي لقيم الخير والشر ( يمكن توظيف

بصدده من التدليل علي قيام معان فطرية في ذواتنا ، دالة علي 

وجود هللا تعالي ؛ اذ ال يمكن تفسير النزعة االخالقية دون 

الوجود االلهي ، وكما ان المبادئ العقلية_كما راينا_ تستدعي 

؟ فكذلك هذه النزعة االخالقية سؤال من الذي اودعها في النفس 

سؤال : من الذي اودعها؟ اضافة الي السؤال تستدعي ذات ال

 االكثر عمقا :ما الذي يفسر هذا 







































































































































































 المصادر
 الزنداني البرهان شرح كتاب االيمان

 العجيري شموع النهار

 حنبكة الميداني العقيدة األسالمية وأسسها

االعتقاد  أصول على النقلية العقلية ألدلةالعريفي ا  

 جعفر الفيزياء و وجود الخالق

 البوطي كبري اليقينيات


