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 بسم اهلل  الرمحن الرحيم
 0احلمد هلل والصالة السالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
ا  ددددو  مدددددن أربعددددد   الثقافةةةةس ايةةةةةة  يسفقددددد تسددددد  ل االددددالا علدددددى ال  ددددا  ا سدددددمى 

 حمةةد وعبةةد الرامةةان اب  ةةس و  حمةةد الالالةةي: الدد أ أل دده عدددل مددن ال  ددا مسدد وتاو و 
 . حمد المبارك و صطفى كا لوقطب 

وكلهم على عقائد ومناهج ختالف ال  ا  والسن  ومنهج السلف الصدا  وكدإ اءدان تن د  
 .فظهرو عقائدهم يف ال  ا , مبا فيه
ئدتددد  ل دددال  احدددد  ومدددع دددددتد افسدددف ألدددف هددد ا ال  دددا  مبدددا فيددده مدددن  دددال و عقا 

حتت س ار الثقافد  ااسدالمي   جا عس أم القرىاجلامعاو يف ا مل   العربي  السعولت  أ  وهي 
كجا عةةس الملةةد عبةةد واسدد  اا ا رونددو  لدده مددن أهددإ البدددا أ  تقددرروه يف نامعدداو أ ددر  

تبداا  وهو من ا وال اانبارت  كما بلغين ورأت ده وجا عس الملد  حمد بن ةعود العليل بجدة
 .يف بعض ا   باو ال جارت  بأسعار باه  

, وحيث اءه حيمإ يف لياته العقائد البالل  ا خال   لل  ا  والسن  ومنهج السلف الصا 
رأتت أءه من أونب الوانباو علي موانه  ه ا ا ن ر وبيدا  مدا فيده مدن  دالل و  در علدى 

د الصحيح  من ءصدو  ال  دا  والسدن  دبا  ه ه البالل ال تن هيأ اهلل هلم أ  ت لقوا العقائ
 .على فهم ومنهج السلف الصاحلني

فددأه هددإ ن ا  ال  ددوتع علددى عقائدددهم ولددد تنحددرع ال ثددط مددنهم فعددال  ددا تن ددوأ عليدده 
ه ا ال  ا  من ا غال داو ومدا ديدده هدإ ن ومدن سدار علدى  جهدم مدن افسداليب ا دإ رة يف 

هدد ه ال  ددب وأهلهددا لثب ددوا علددى ف ددرهم السددليم    ددعاع العلددم والن ددون الدد تن لددو سددلموا مددن
 .وعلى العقائد الصحيح 

لمددت ادد ا الوانددب رنددان أ  تقددوم العلمددان وا سددإلو  عددن هدد ا ال ددبا  مبنددع هدد ا ال  ددا  
لفعا خل ره ومحات  هلدم ولغدطهم مدن ئوائلده و  ت سدع اسدال  س قصدان كدإ مدا فيده مدن أباليدإ 

 :وحسيب أ  أذكر بع ها
 :م ا خال اوتل  فمن 

اع مدددالهم يف تقرتدددر العقيددددة علدددى افصدددإ اخل دددط الددد أ وصددد ه ددددي  ااسدددالم بأءددده تنبدددوا -1
ال ددالل وهددو ا سدد د ل بددافعراو علددى حدددوى افنسددام وعلددى حدددوى العددا    ا سدد د ل 
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ادد ا ال رتددى علددى ونددول اهلل وهددو أصددإ اجلهميدد  وا ع  لدد  ومددن تددابعهم مددن أهددإ ال ددالم ولددد أل  
 ([.11)اىل ( 13)مالحظ  ] افصإ اىل تع يإ أمسان اهلل وص اته كما هو معلوم لدت م  ه ا

لليددإ اام ددا  ولددد أ دد ه ابددن سددينا عددن ذل ددم افصددإ فددألاه اىل  ددال و واحلددال, كمددا  -2
 ([.11)مالحظ  ] و   ذلك دي  ااسالم ابن تيمي  

 م بالعلمددددان الغددددربيني اع مددددالهم يف ا بدددداو ونددددول اهلل علددددى ألددددوال و ددددوى مددددن تسددددمو  -3
وال الس   الغربيني, ومع افسف فقد صدروا البحدث يف ااادا  بوندول اهلل ببحدوى هدإ ن, وفيهدا 

 (.[1), (4)مالحظ  ]من ال الل ما اهلل به عليم, ومن ذل م تقرتر وحدة الونول

ي الالمدع مدن ألدوال العدا  ال بيعد : ))اادالة بعلمان الغر  و و هم وعلمهم,كقوهلم مدن -4
 (. (( أُوك ر ُوْءِدلْ ) 

صددداحب النظرتددد  النسدددبي  وهدددو حجددد  يف الرتا دددياو ويف ( ألْددد و ) ومدددن ألدددوال العالمددد   ))
 ((. ال بيعياو

 .اخل  (( من أك  العلمان الرتا يني يف العا ( سط أر ر ألجن و  ) من ألوال  ))

 :وكقوهلم

ا دالتني ا نصد ني علدى  كبةار العلمةا  مدن الثال دني العلمةا  وه  ا ت سلسإ مقا و هدإ ن ))
ه ا افسلو  العلمي ال أ تقررو  فيه حقيقد  وندول اهلل وهدم تعلندو    دوعهم و  دوعهم بدني 

مق بسدني مدن أللد  ال دو  الدص   حتصدى مدا تقدنعهم  -ندإ ناللده-تدأ عظم ه ولدرته وح م ه 
 .((إيمانهم باهلل تعال يف

ااا  وحتققوا هد ه ا عرفد  فالبدد أ  ت وءدوا أكثدر الندان   دي  ومىت وصلوا اىل ه ا ا  )) وأ م
  ([.1)اىل ( 1),(2)مالحظ  (( ]هلل

 :  تليى جبالله, كقوهلم -ع  ونإ-الالق أل اظ على اهلل  -1

ال ظةةام )) ،(( الةرو  )) وهدو تعبدط ال السد   ا لحددتن,(42: (( ) العقةل اععلةى ))
 (.43: (( ) المستتر

تعندو  بد لك ( 41: (( )ال يحتاج إلةى   ةان)),(44: (( )ل ان والم ان  له عن ال))
 .اء ار علو اهلل واس وائه وعرده

 (.من ال  ا 12: (( )ةبب اعةباب))،(( جهول الذات ))
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اىل بعض ك ب ا اترتدت  ك رح ال قده افكد  فم منصدور ( 111-111: ) احال هم  -6 
دداعرة كال   دا،ياو, وأم اسدحاق ااسد رائيين وامدام احلدرمني يف ا اترتدأ, وذكر أعالم ا اترتدت  واف

 :الرسال  النظامي , حتت عنوا 

 ((. نصوص  ن أقوال أهل الس س والجماعس ))

اىل ذكدددر بعدددض أئمددد  أهدددإ البيدددت   ابدددن تيميددد    ءددددرأ فأ ئدددرو, وذلدددك تنوتددده بدددأئم هم 
 .افولوه ا ما يف ا س و  . وادعار لل ال  بأ م أئم  السن 

 (60-11: )أما ا س و  الرابع ف يه ت وتههم للعهدتن افموأ والعباسي  -7

اجلهددإ بق دداتا ال   ددط واع بددار ا عاصددي دددركاع كال عامددإ بعددرع القبيلدد  وعالا ددا واع بددار  -1
و القبيل  رباع ت اا واع بار عالا ا أرباباع تعبد من لو  اهلل, مع أءّه لد ت و  يف ه ه افعدراع مدا هد

 ([.2)مالحظ  ] مس حسن وتقره ال را 

تعظدديم اجلماعدداو أو ال ددرق ا خال دد  فهددإ السددن  وال وحيددد وحتسددني صددورها, كالسنوسددي   -1
الصوفي  وا هدت  ومجاع  اف دوا  ومجاعد  ا دولولأ, واع بدارهم هلدا ام ددالاع لددعوة اامدام  مدد بدن 

مددن ( 3)مالحظدد  ] يف عدددل مددن البلدددا  عبددد الوهددا , و  تدد كروا أهددإ احلدددتث وأءصددار السددن  
 [. ا الحظاو على ا س و  الرابع

 .اىل مالحظاو كثطة   تسهإ اآل  عر ها
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 مالحظات على كتاب

 الثقافة اإلسالميَّة

 (101)المستوى األول 

 عبد الرحمن حبنكة، والشيخ محمد الغزالي/ تأليف

 حسين حامد حسان/ محمد إبراهيم علي، د/ مراجعة د

 

 (:1: ) مقدم ه يفنان  (1)

 .أهداع مالة الثقاف  ااسالميَّ : أوالا  ))

 :تقصد من تدرتس ه ه ا الة يف خم لف ال لياو اجلامعي  حتقيى ما تلي

ترسدي  العقيددة ااسدالميَّ  الصدحيح  وفدى افسدس العلميد  الدص هدد  اليهدا القدرآ  والسدن   -1
 .وأرددو اليها ا عارع والعلوم ا خ ل  

 .أفا ا يف بيا  افهداع  

 .العقيدة ااسالمي :   أرلع ا إل ا  ه ه ا قدم  بالقسم افول-2

 :حتت العناوتن اآلتي  

 (.11: )أمهي  العقيدة يف كيا  ااءسا   /1
 (.16: )أعظم م الب ااءسا  يف احلياة  /2

وكدإ ذأ ف در مع د  وأءّه ات ى الباحثو  من ال الس   وأهإ ا لإ والنحإ وأصدحا  ا د اهب, 
 .على أ  بلوغ السعالة اعظم م لب تن ده ااءسا  يف احلياة: يف احلياة

 .- عليهم الصالة والسالم -و  ت كرا افءبيان 

 (:11: )  نانا بافسئل  الثال   ا  هورة 

  .من ال أ أوندو -1
  .ما هي الغات  -2

 .اىل أتن ا صط -3

 (:20: )  لا  

 .اااا  باهلل تعاىل نإ نالله: ال صإ افول ))



 

 -6 -

 ((. ونول اخلالى حقيق   اب   وال عور به أمر ف رأ يف افء س-1

 .واحلدتث عن اااا  هنا ا ج بني كالم أهإ ااسالم وال الس  : للت

 (.21-23:  .)العلم توصإ اىل اااا  باهلل   اىل اااا  ب إ عقائده ومبالئه: لا  -2

العلمدددي والصددددال  بدددني ااسدددالم والبحدددث العلمدددي, وسدددع  صددددر ااسدددالم وحتدددّد ا عدددن البحدددث 
 .للنقاش ا نصف ال أن

وكأ مدددا  ،﴾وإنّةةةا أو إيّةةةاكم لعلةةةى هةةةدى أو فةةةي  ةةة ل  بةةةين  ﴿: واح جدددا بقدددول اهلل تعددداىل
 .ت طا  ب لك اىل ما تسط عليه ا ميعو  من حوار افلتا 

علمدي توصدإ اىل ااادا , وءدّ   اآلتداو الدوارلة أورلا عنواءاع باسم البحدث ال( 26: )يف  (2)
ومدىت وصدلوا اىل هد ا ااادا  وحتققدوا  )) :يف ف دإ العلمدان علدى أهدإ هد ه البحدوى, ولدا  عدنهم

إنمةةا يىشةةى اهلل  ةةن عبةةاده ﴿:هدد ه ا عرفدد  فالبددد أ  ت وءددوا أكثددر النددان   ددي  هلل لددال تعدداىل 
تن تصدلو  ببحدثهم وعلمهدم اىل ا عرفد  احلّقد  ومدع فالعلمدان هدم الد  ﴾العلما  إن اهلل عليل غفةور

ا عرفد  احلقد  ت دو  بواعدث اخل ددي  ولد لك مدد ااسدالم العلمددان والبداحثني ومدن النصدو  ال ثددطة 
قةةل هةةل يسةةتوي الةةذين يعلمةةون والةةذين ال يعلمةةون إنمةةا يتةةذكر أولةةةوا ﴿:يف ذلددك لولدده تعدداىل

ا  العددا  ... ﴾والةةذين أوتةةوا العلةةم درجةةاتيرفةةع اهلل الةةذين ا  ةةوا  ةة  م ﴿: ولولدده ،﴾اعلبةةاب
 .ا الأ مىت جتاو،ي يف ت  طه حدول ظاهر ا الة وصإ ح ماع اىل اااا 

ومىت مس  العا  ا دالأ النداظر يف ال بيعد  لن سده أ  ت جداو،ي حددول ظدواهر ا دالة وبددأ ت سدانل 
ث يف النظددام اجلددامع هلددا ويف عددن ت سددط هلددا وتعليددإ وبدددأ ت  ددر يف ئاتا ددا ب أمددإ وامعددا   وبدددأ تبحدد
 ((.-نإ وعال-لواءينها الثاب  , فإءه  بد أ  تصإ ح ماع اىل اااا  بونول اخلالى 

ا  هدد ا ال ددالم واس  ددهالمها باآلتدداو يف هدد ا السددياق أأ يف احلدددتث عددن هدد ا النددوا : للددت
عقيددددددة ممدددددن مسيددددداهم بالعلمدددددان, ت دددددعر ب  دددددإ هدددددإ ن علدددددى الصدددددحاب  ال دددددرام وعلمدددددان ااسدددددالم 

 .اخل, ا    ءقإ ب  لهم على افءبيان... ودرتع 

وت ددعر بددأ  مقصددول هدد ه اآلتدداو هدد ا العلددم وعلمددامه وأ ددم ادد ا العلددم تصددطو  مددإمنني اىل  
 .آ ر ما تل م على كالمهما ه ا

وهددد ا أمدددر   دددط علدددى الدارسدددني هلددد ا ال  دددا  مدددن تعظددديم هلددد ه العلدددوم ممدددا لدددد تصدددإ ادددم اىل 
 .م وأهلها على علوم ال رتع  وعلمائهات  يإ ه ه العلو 

 :أورلا ه ا العنوا ( 21: )يف  (3)

 .ل ئإ ونول اخلالى سبحاءه منبث  يف كإ دين )) -3
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لقددد بددث اخلددالى ل ئددإ ونددوله يف كددإ دددين يف ال ددو  ف لمددا تأمددإ العقددالن يف هدد ا :   لددا 
برهدا  ندتدد ت دط اىل اخلدالى  ال و  ال بط ا  دفى ح م  وابداعاع جتددل هلدم يف كدإ تامدإ ندتدد

العظديم, فالسداذج مدن الندان تن  دف لده مددن الدد ئإ علدى وندول اخلدالى وال اهدني علدى وحداءي دده 
 .وعظم ه ل ئإ ت ناسب مع مس و  ت  طه و قاف ه

 .وال كي ت تد يف ال أمإ فيصإ اىل احلقيق  ء سها ول ن بد ئإ أكثر وألق وأعم

قيقددد  بعدددد البحدددث وال أمدددإ أ  تعلدددن عدددن وندددول اخلدددالى ا بددددا وال يلسدددوع الباحدددث ت ددد ره احل
مبس و  من افللد  أكثدر عمقداع وألق فلسد   وئوصداع اىل أعمداق أسدرار افدديان وت لمدا عدن العدا  

 .ال جرتيب, والعبقرأ, وما ددا  من افلل 

ي دعر بدأ  وال  رأ ب  رته الصافي  وونداءده السدليم ت حسدس ببسدال    تعقيدد فيهدا ف:   لا 
 .هل ا ال و   القاع كبطاع فيإمن به

 .و  ت حد ا عن أ ر القرآ  والسن  و  علمائهما

ولد ت عر كالمهما أ  ال لس   تع ي ألل    تصإ اليها علمان القرآ  والسدن  والعقائدد ا نبثقد  
اااددا   عنهمددا, ويف  ددمن ذلددك ادددالة بال لسدد   الددص تع دد  أهلهددا أدددد النددان  ددال ع وبعددداع عددن

 .باهلل ومالئ  ه وك به ورسله واليوم اآل ر
 :لا ( 21: ( )4)

ف بار علمان الدءيا وفالس   ال و  يف عصور ال أرت  على ا  الفها تع قددو  بوندول اخلدالى ))
 .سبحاءه, واليك لائ   من ألواهلم واعرتافا م

 :  عقدا العنوا  اآليت

 .ا  بونول اخلالىألوال علمان ال و  وال الس   يف ااا))

اليددك بعددض مددا تإءسددك عددن هدد ه احلقيقدد  الددص عر ددناها لددك مددن ألددوال العلمددان وال السدد   يف 
 .العا  لعلها تن عك عند احملان  وا    ت لك اااءاع بربك

 : وسالا حت ه كالماع وءقو ع عن عدل من ال الل اف  حاه بقوهلما

) ندو  فيهدا وندول ال دائن افعظدم وا ددبر احل ديم ال دو  وفالسد  ه الدص تعل علما ا  ألوال  ))
 .كثطة وهنا ءنقإ اليك لائ   منها( اهلل 

 ال ددددو  مقددددا ع لثال ددددني مددددن كبددددار العلمددددان ((اهلل يتجلةةةةى فةةةةي عصةةةةر العلةةةةم))نددددان يف ك ددددا 
 .افمرت يني يف اف  صاصاو العلمي  ا خ ل   من علوم ال و  السائدة يف العصر احلدتث
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عددن لرتددى مددا وعددوه مددن  -نددإ وعددال-يف مقددا  م هدد ه ونددول اهلل العلمةةا   ولددد أ بددت هددإ ن
 .افلل  ال ثطة ا نبث  يف ما و ا  صاصا م العلمي 

يف بابه فءه ت لع القارئ على ءدوا مدن افللد  ال وءيد  الدص ت درو سدل ا ا  كتاب اسنوهو 
أيف اهلل ددك فدالر :  , ف قدول هلدممن  الل مالحظا م وجتدارام وا  بدارا م العلميد العلما على 

آمندددا بددداهلل ربندددا العلددديم احل ددديم القددددون  دددالى كدددإ : السدددمواو وافرو, فيقولدددو  ب جدددرل و  دددوا
 ((.دين, وهو على كإ دين لدتر

 :فعليهما يف ه ا ال الم

وعلمةا  )) ،((وكبةار علمةا  الةدنيا : )) فيده تعظديم فعددان اهلل وت خديم ل دأ م, فقوهلمدا -1
, لددد ت ددو  لدده آ ددار سدديئ  يف ((وأقةةوال علمةةا  ال ةةون والف ةةةفس))،((والف ةةةفس ))،((ال ةةون

ء ددون بعددض ال دددال  فيجددد هلدددم هيبدد  ت صدددائر اددا أمددامهم, ولدددد ت صددور أ  عنددددهم مددن العلدددوم 
العظيمددد  واحلجدددج وال اهدددني القوتددد  مدددا   توندددد يف القدددرآ  والسدددن , و  توندددد عندددد كبدددار علمدددان 

 .ااسالم وال وحيد

 (. (( اهلل يتجلى في عصر العلم) في كتاب : ))يف لوهلما -2

تعددداىل اهلل عمدددا تقولدددو  فهدددإ كدددا  اهلل ئام ددداع خم يددداع حدددىت يف عصدددور الرسدددا و حدددىت أظهرتددده 
 .ونل ه  وى علمان الغر  وفالس  هم

 .وهإ كاءت عصور افءبيان وعصور ااسالم لبإ ما مسوه بعصر العلم عصور نهإ

سددددا و وأللدددد  القددددرآ  علددددى ربوبيدددد  اهلل وألوهي دددده وآ دددداره يف ال ددددو  وسددددائر   مددددا هددددي ليمدددد  الر 
  .خملولاته

وهددإ أللدد هم اخل يدد  الغام دد  الددص   ت   دد ها ا  أنهدد ة ا عامددإ وا خ دد او ألددو  وأكثددر مددن 
افلل  الص ت رتك يف رمت هدا والراكهدا كدإ الندان تلدك اآلتداو العظيمد  الدص بثهدا اهلل يف السدمواو 

رو بددددإ منهددددا السددددمواو وافرو واجلبددددال والبحددددار وال ددددمس والقمددددر وال واكددددب وافدددددجار واف
والنباو والددوا  يف الد  والبحدر ومعجد او افءبيدان وأعظمهدا معجد ة القدرآ  ال در  ومدا عدرو اهلل 

 .فيه من آتاو درعي  وعقلي  وكوءي 

   مددا   تسدداوأ ددديئاع ءقددال ألددوا ع  ددن تسددميا م بعلمددان ال ددو  وال السدد( 30-31: )(5)
 .بالنسب  فلل  القرآ  وما اس نب ه منه أئم  ااسالم من حجج وبراهني

 .ه  أعظم العقوب  على ءقلاإ ن من ال  ر وااحلال ما تس حقبإ يف ألوال بعض ه
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 كبةار العلمةا وه  ا ت سلسإ مقا و هإ ن العلمدان الثال دني مدن ( : )) 31: )  لا  يف 
صددد ني علدددى هددد ا افسدددلو  العلمدددي الدد أ تقدددررو  فيددده حقيقددد  وندددول اهلل وهدددم تعلندددو  ا ددالتني ا ن

مق بسني من أللد  ال دو   -نإ نالله-  وعهم و  وعهم بني تدأ عظم ه ولدرته وح م ه 
 ((.الص   حتصى ما تقنعهم يف ااا م باهلل تعاىل

ن أكثةرهم بةاهلل إال وهةم و ةا ية   ﴿:فما ه ا اااا  ال أ تصدق عليده لدول اهلل تعداىل: للت
ولئن ةألتهم  ن نةلل  ةن السةما   ﴿:ولد ت ولهم يف ه ا اااا  من لال اهلل فديهم ،﴾ شركون

: وقةةال ﴾ ةةا  فأايةةا بةة  اعرم بعةةد  وتهةةا ليقةةولن اهلل، قةةل الحمةةد هلل بةةل أكثةةرهم ال يعقلةةون
َرسَم لَيَةقمةةو ﴿ ََ الِسةةَماَواْت َواعس ثَةةةرمهممس ال َولَةةْئنس َةةةأَلستَةهممس َ ةةنس َخلَةة ةةدم لْلِةةْ  بَةةلس َأكس لمِن اللِةة م قمةةْل السَحمس

 . ﴾يَةعسَلممونَ 
 .اىل آتاو كثطة يف ااا  ا  ركني ب وحيد الربوبي 

 .ذكرا افسس الص اع مدها هإ ن ال الس   يف اااا  بونول اهلل( 40: )يف  (6)

 .ام ال و  وما فيه من ابدااءظ-1))
 .ه ا ال و  عن لرتى ا صالف ء ي أ  ت و  لد حصإ  -2  

 ...((.أ  العلوم ال وءي  تإتد أ  هل ا ال و  بدات  واءه بدأ ب  إ م انئ -3

 اأشةةهدتهم خلةَة السةةموات واعرم وال  ﴿: تعدداىلاهلل وال قددرة اف ددطة فيهددا مصددالم  لقددول 
 .فال تعلم كيف كاءت بدات ه ا  اهلل ،﴾خلَ أنفسهم

 .﴾هو الذي خلَ السموات واعرم في ةتس أيام ﴿:وه ا تعارو لول اهلل تعاىل 

قل أئ  م لت فرون بالذي خلَ اعرم في يو ين وتجعلون ل  أنداداا ذلةد  ﴿:ولوله تعداىل
رب العةةالمين، وجعةةل فيهةةا رواةةةي  ةةن فوقهةةا وبةةارك فيهةةا وقةةّدر فيهةةا أقواتهةةا فةةي أربعةةس أيةةام 

ولةررم ائتيةا عوعةاا أو كرهةاا ةوا  للسائلين، ثةم اةةتوى إلةى السةما  وهةي دخةان فقةال لهةا 
هن ةةةبع ةةةموات فةةي يةةو ين وأواةةى فةةي كةةل ةةةما  أ رهةةا و ي ةةا قالتةةا أتي ةةا عةةائعين، فق ةةا

 [.12-1: فصلت.]﴾السما  الدنيا بمصابيح وافظاا ذلد تقدير العليل العليم

كتةب اهلل  قةادير الىلَة قبةل : ))الد أ   تن دى عدن اهلدو  وتعارو لول الرسول ال در  
ّّ العظديم الد أ لا  بده ا سدلمو  ((السموات واعرم بىمسين ألف ة س أن يىلَ , ه ا الدن

 .وعلمان ااسالم تدمغ لول هإ ن ال الس   ا الحدة بأ  ال و  بدأ ب  إ م انئ
 ةةن أقةةوال العةةالم الطبيعةةي : ))  ءقددال عددن تسددع  آ ددرتن مقروءدد  أمسددامهم بددال  خيم كقوهلمددا

 .( (( أموكفر ومنسْدلس ) ال  ع 
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صااب ال ظريس ال سبيس وهو اجةس فةي الريا ةيات وفةي ( ألسبرت ) و ن أقوال الع  س  ))
 ((. الطبيعيات

 ((.  ن أكبر العلما  الريا يين في العالم( ةير أرثر أدنجتون )  ن أقوال  ))

 (: 44-43) اىل أ  لا  يف    :تقرير وادة اعديان  (7)

 : " هلل يف ال بيع ا" يف ك ا  ( كميإ فالمرتو )ك ب   -ط »

اذا اء قلندا مدن سدداح  احملسوسداو اىل الروحيدداو فدإ  اهلل ت جلدى لنددا كدروح لائددم موندول يف كددإ 
دين ليس هو سدل اءاع حي دم مدن فدوق السدمواو بدإ ءظدام مسد رت مهديمن علدى كافد  ا وندولاو, 

بدده فهددو مونددول لدديس مقيمدداع يف نندد  م  ظدد  بالصددلحان وا الئ دد , بددإ ا  ال  ددان الالءدددهائي مملددون 
مسدد قر يف كددإ ءق دد  مددن ال  ددان وكددإ حلظدد  مددن ال مددا , أو ب عبددط أصدد  هددو ليددوم   ءدددهائي مندد ه 

 .عن ال ما  وا  ا , وال سلسإ وال عالب
لددديس كالمدددي هددد ا مدددن مجلددد  عقائدددد مدددا وران ال بيعددد  ا  ددد وك يف صدددح ها, بدددإ مدددن الن دددائج 

 .كنسب  احلرك , ولدم القواءني  القالع  الص اس نب ت من القواعد الثاب   للعلم

ا  النظام العام احلاكم يف ال بيع , وآ ار احل مد  ا  دهولة يف كدإ ددين, ا ن  درة كندور ال جدر 
و ديان ال دد ى يف اهليئد  العامدد    سديما الوحدددة الدص ت جلددى يف لداءو  ال  ددور الددائم تدددل علددى أ  

هدي النظدام احلقيقدي هدي ا صددر افصدلي ل افد  القدرة ااهلي  ا  لق  هي احلوافظ ا سد رتة لل دو  
 .« القواءني ال بيعي  وأد اهلا ومظاهرها

 :   علقا بقوهلما 

ول  ة  يعةرا اهلل  وكميدإ فالمرتدو  فيلسدوع تن در اليهولتد  والنصدراءي  و  تعدرع ااسدالم,))
 ((.الوااد  ن إد ان  ال ظر في العلوم باعكوان وأ ثال  كثيرون

  هلددد ا ا لحدددد الددد أ تددددتن بوحددددة الوندددول وت ررهدددا يف كلماتددده ا ظلمددد  مدددع وهددد ه ت كيددد: للدددت
 .أباليإ أ ر  كما تر  القارئ

؟ وهددإ مددن ءقددإ كالمدده ف يددف تنقددإ كددالم هدد ه ا لحددد وأمثالدده يف تقرتددر ال وحيددد واااددا  بدداهلل
 تدتن بوحدة الونول وتدعو اليها؟

 (:44: )لدا   (8)

ه  بددت مددن أ ا دده يف ا عامددإ أ  يف اجلسددم الب ددرأ روحدداع أو اءدد(: راتددن ) وتقددول الدددك ور  ))
 ((. نسماع ئط منظور
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 .فلماذا تنقال  ه ا النّ السخيف

 .بده ه الروح اهلل فهو ،يءدتى ملحد( راتن ) فإ  أرال 

وا  أرال روحدددداع خملولدددداع يف اجلسددددم فحددددىت ال دددديوعيو  وال دددديالني   تن ددددرو  الددددروح ف ددددالع عددددن 
 .جلنئطهم من ااءس وا

 (:41: )لا   (9)

 :ا  الع النان يف ذاو اخلالى بعد اااا  بونوله)) -1

مدددبر, واااددا  و كلهددم لددد اسدد ووا يف اادددارة اىل  ددالى   العقةة   الم صةةفينوبعددد أ  عرفنددا أ  
 .مهيمن ءالحظ أءدهم لد ا  ل ت مداركهم يف تصور ذاته وحتدتد ص اته  ب أ لدرة عظيم

ت هم أءه   بد أ  ت و  مدرلاع عدن م ابدده  كدإ ددين مدالأ أو تسدر  فمنهم من اس  اا أ  
و أن ي ةون واجةب الوجةود قائمةاا بذاتة  ال إلة  إال هةو ال يحتةاج  يف ا الة أو ت صف بده ا دالة,

 .إلى   ان وال يجري على ذات    ان

ا غلةس  التةي جةا ت الةديانات السةماويس لتةروي بةةهوه ه احلقيق  عن ذاو اخلالى هي احلقيقد  
ذي فطرة صافيس عاهرة ةةليمس وكةل ذي عقةل نافةذ  كل عالم بااث  ف ر ولتطمئن بةها كل

 .وقاد

ول صدددددح  بددددددها تصدددددوراو اسسدددددمني ا دددددالتني وا  دددددركني الددددد أ تندددددا،يع هم افوهدددددام وال قاليددددددد 
واسددد حوذو علددديهم ال ددديالني ف دددوهت صددد ان ف رتددددهم, ول حدددرر بددددها العقدددول الب دددرت  مدددن ليدددول 

تن لددى بدددها اىل آفدداق ال جرتددد العقلددي حددىت ت ددو  ااءسددا  أهددالع  ددا كرمدده اخلددالى بدده اذ احملسدداو, و 
منحه ه ا العقإ ال أ تس  يع أ  تددرك بده وندول اخلدالى وتندد هه عدن م ابدده  احلدوالى, واتصدافه 

 ((. ب إ ص   من ص او ال مال

  .ص و فهإ هإ ن ال  ار ال الو  تس حقو  أ  توص وا بأءدهم عقالن من: للت

ا بدداو صدد ص علددو اهلل علددى  لقدده «   حي دداج اىل م ددا  و  ،يمددا  » : ومدداذا ترتدددا  بقوهلمددا 
 .كال ؛ وامنا ترتدا  تع يإ ه تن الوص ني العظيمني!! واس وائه على عرده؟

وأءددهم ( ) كدإ عدا  باحدث م  در) وهإ هإ ن ال  ار ال الل تصدق علديهم هد ه الصد او 
وأ  الرسا و نانو ل ددروأ ئلد هم ( ) أ  عندهم عقو ع ءاف ة ولالة و ( ) أصحا  ف ر سليم  

 !!؟(
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وهدددإ الرسدددا و ندددانو بافللددد  ا سددد نب   وا نبثقددد  عدددن ا عامدددإ وا خ ددد او, أو ندددان ب دددرق 
  !!ال الس   ال الني ال ائهني؟

 !!وهإ نانو الرسإ بإء ار علو اهلل واس وائه على عرده؟

بددددها هدددإ ن  وافمدددم بدددأ  اهلل موندددول علدددى ال رتقددد  الدددص ندددانوهدددإ الرسدددا و ندددانو النددداا 
ال الل وأسالفهم من ال السد  , أو أ  افمدم تدإمن بوندول اهلل وامندا ندانهم الرسدإ ليددعوهم اىل 
عبددالة اهلل وحددده وا ددال  الدددتن لدده, واىل  لددع افو ددا  وا عبددولاو الددص كدداءوا تعبدوءدددها مددن لو  

 !!اهلل؟

 . تعرفا حقيق  ما بعث من أنله الرسإا  ه تن ا إل ني  

  مددن ا علددوم عددن هدد تن أءدددهما علددى لرتقدد  افددداعرة وا اترتدتدد  يف تع يددإ صدد او اهلل اخل تدد  
اخل,  جدد  تن تدده اهلل عدن م دداا  احلددوالى, فهددم كأسددالفهم مددن ... ومنهدا ا سدد وان والعلددو والنددد ول

لسددن  واجلماعدد  الدد تن تإمنددو  بصدد او اهلل الددوارلة أمثددال الددرا،يأ والسددب ي وال ددو رأ حيدداربو  أهددإ ا
يف ال  ددا  والسددن  الثاب دد  عددن رسددول اهلل مبددا يف ذلددك الصدد او اخل تدد  ا نددوه عنهددا, وتصدد و  أهددإ 

 .السن  بأءدهم مسم  وم به 

فهددإ ن   دددك أءدددهم تقصدددو  ال عددن يف أهددإ السددن  ورمدديهم بال  ددبيه وال جسدديم,   ح ددرهم 
ل   ت سدددع لبيدددا   دددركني ونعلهدددم يف لرنددد  أسددد إ مدددن ال السددد   ال دددالني, واسدددامدددع ا دددالتني وا 

 .هما لوحدة الونول يف ك اامالسّ  ا, ومنهلسائسهما وم رمه

 (:41: )  لا  يف  (10)
وكددا  مددن هددإ ن النددان الدد تن آمنددوا بونددول اخلددالى صددنف ختيددإ ذاو اخلددالى با ددالة, أو مبددا ))

و بدددالقو  السدددارت  يف ذراو ا دددالة  سدددب لصدددر مداركددده وتقيدددده بوالعددده ت دددابه افنسدددال ا التددد , أ
ال أ حيسده يف ء سده, أو يف ال دو  مدن حولده ولدو أ  هد ا الصدنف أصدغى بد  هم وتعقدإ للمن دى 

الوا   ال أ ءدد ل بده الدوحي علدى الرسدإ   تقدع ب دإ هد ه ال خديالو الباللد  الدص ترف دها  اجللي
 ((. ا  جرلتن ا نص ني العقإ بقليإ من ال أمإ والنظر

 : وءقول

 !!د من هم هإ ن ال تن تن قداءدهم ؟ 1

ددد  دداذا تددنقال عددنهم مددا ترتاءدددهم لددد  ددلوا فيدده اىل لددال  عددوام لددد حلدد م بيددنهم وبددني مددنهج  2
 !!القرآ  والسن  والسلف؟

 !!د أتن احلجج وال اهني الص دب أ  تقام لدحض ه ا ال الل؟ 3
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أ  الصنف افول على هدد  وعلدى مدنهج الرسدإ فمدا أ در ءقل مدا عدن  د ف الم ما تُْ ِعر 4
 .الصن ني وما أ ر تعليق ما على كالمهم من مدح  اع وءقد ميت لاصر

 .لوة يف عرو البالإ, وعج  و عف يف ءقده

 (:46: )  لا  يف  (11)

 : ااحلال وا لحدو  )) -6

تن م عصدددبني, أو مدددرمني ددددهواءيني, أو     جندددد ااحلدددال ا  عندددد مغ لدددني م دددللني, أو مقلدددد
 ر اليسط ال أ تعلموه من ظواهر ال و  فظنوا أء سهم عرفدوا كثدطاع ونهلدوا دمس   تن مغرورتن بالن

 (( أءدهم ما ئمسوا بعد أك هم يف دالئ  ر صغط من  ور علم ال و 

 : وه ا ال الم حى يف هإ ن ا الحدة: للت

ر ال الدب أ  افولدني مندد هني عدن هد ه الصد او القبيحد  الدص ول ن من  رره و  دره أءده ت دع
 .أللقوها على هإ ن من ااحلال والغ ل  وال الل وال قليد وال عصب اخل

فهإ من مدح ماهم وءقل ما ألواهلم برتئو  مدن هد ه الصد او,   ددك أ  ال الدب الغدّر ت هدم 
هدد ا فددي ن فولئددك مددن احلددب واانددالل وا حددرتام مددا ت سددد عليدده عقلدده ولتندده وو نه هلل ولدددتن 

 .احلى

 : بعد منال   ه تل  للملحدتن يف عرفهما( 47: )  لا  يف  (12)

دتن اح مدال صددق لعدوة الرسدإ الد تن ت  بوءددهم, ومداذا سد  و  أليس تقوم يف ظن ا لحد ))
حجد هم بدني تدددأ اهلل اذا لدال هلددم تدوم القيامدد  كد ب م رسدلي وأعر دد م عدن ال اهددني الدص بثث هددا يف 

 ((. الونول الدال  على ونولأ والدال  على عدل فحى علي م عقام

وأ د يا علديهم صد او  دخم ,  وه ا ال الم على عالّته تع ي أ  من ءقدال عدنهم ومددحاهم
لددد صدددلوا لعددوة الرسددإ وآمنددوا بدداحلجج وال اهددني الددص أعددرو عنهددا ا لحدددو , وأءدددهم ءددانو  مددن 

 .عقا  اهلل
  اّ  ال  ددار الدد تن كدد بوا الرسددإ مددا كدد بوهم يف ا ع قددال بونددول اهلل وامنددا كدد بوهم يف الدددعوة 

ا  بالبعدددث واجلددد ان, والظددداهر أّ  ال ددداتبني   اىل عبدددالة اهلل وا دددال  الددددتن لددده والددددعوة اىل اااددد
 .تعرفا لعوة الرسإ عليهم الصالة والسالم, و  موا ع الن اا بينهم وبني أممهم ا   ب 
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ت لما عن اهلل وص اته علدى لرتقد  ا   لمدني وال السد     علدى (  12-41 ) من  (13)
صدد او علددى لرتقدد  أهددإ السددن  بددإ علددى لرتقدد  أهددإ السددن  واجلماعدد , فلددم تقددررا توحيددد افمسددان وال

 .ال رتق  ا نوه عنها, وأدارا ادراو  عي   اىل توحيد افلوهي 

 : لا  م   حني ه ا البحث بالعنوا  ال ال

 (( بعض ا سالك النظرت  الص تل م العقإ باااا  بونول اخلالى)) -7

،ية يف ف ددرة ااءسددا  مندد  ء دداته ولددئن كددا  ونددول اخلددالى مددن افمددور البدهيدد  ا ركددو » :   لددا  
 .افوىل من  بدأ تدرك ء سه وال و  من حوله كما سبى بيا  ذلك

ل نه   بد لنا من أ  ءسوق ال اهني النظرت  لعلهدا تسد خدم كوسديل  لل عدرع علدى صددق هد ا 
ااحسان ال  رأ وا،يال  ما ا دن أ  تعدرو علدى الدن س مدن دد وك تدأ رو بددها مدن والدع البيئد  

 .« لت  الص وند ااءسا  فيهاا ا

اهلل تعلم وعلمدان احلدى والسدن  تعلمدو  سدابقاع و حقداع أءده مدا دلدب ال د وك ا  ال رتقد  : للت
الددص سددل  موها وسددل ها أسددالف م علددى لرتقدد  ال السدد   وا   لمددني وأ  عر دد م ل ددالم علمددان 

ا اهل تلد  علدى كالمهدم ا ملدون ال و  وال الس   افمرت يني  ما تغدرن ال د وك وكد لك تعليقات مد
 .بال الل

ال السدد   الدد أ أ دد ه عددنهم اجلهميدد  وا ع  لدد    لمددا  علددى ا بدداو ونددول اهلل ب رتددى  ذهبددا ت 
 : وافداعرة

وهددددو ا سدددد د ل بددددافعراو علددددى حدددددوى افنسددددام وا سدددد د ل علددددى ونددددول اهلل  دددددوى 
, وهددو الدد أ أل  (اءدده تنبددوا البدددا : ) افنسددام ذل ددم الدد أ لددال عندده دددي  ااسددالم ابددن تيميدد 

بأهددإ ال ددالل اىل تع يددإ أمسددان اهلل وصدد اته وأفعالدده وكالمدده علددى ت دداوو يف اف دد  بددده ا افصددإ 
 .البالإ

وأ داع الباحثدا  لليددإ اام دا  وهددو أصدإ ا لحددد ابدن سددينا ومدن تبعدده كدالرا،يأ ومددن تدأ ر بدده, 
 .وكالمهما لوتإ نداع   ت سع ا قام لسرله

 : قإ من كالمهما بعض ال قراو الص تصدق وتإكد ما ءقولول ن ءن

يف سددياق ا سدد د ل علددى ونددول ا خلولدداو,   ا سدد د ل ( 13-12: )لددا  يف  (14)
 :مبا فيها من أعراو وتغطاو على ونول اهلل

لددال . وهنددا تبدددو لنددا حقيقدد  أءنددا   ء ددن   كنددا وتددن صددنف مم ددا،ي ال  ددوتن يف هدد ا العددا  ))
 .﴾لقد خلق ا اينسان في أاسن تقويم ﴿:تعاىل
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وأ  أدددديان كثدددطة كاءدددت يف لدددي العددددم يف أدددد اهلا وصدددورها   ونددددو كمدددا هدددو م ددداهد لندددا 
باسدد مرار كمددا تبدددو لنددا صددورة ال غددطاو ال ثددطة الدائمدد  يف كددإ ندد ن مددن أندد ان هدد ه ا ددوال ال وءيدد  

يددداة اىل مدددوو ومدددن مدددوو اىل الدددص ء ددداهدها أو تدددس ادددا أو ءددددرك لواهدددا و صائصدددها, فمدددن ح
حياة, ومن تغدطاو يف افدد ال والصدور اىل تغدطاو يف الصد او والقدو , وكدإ ذلدك   تعلدإ يف 
عقولنددا وفددى لددواءني هدد ا ال ددو  الثاب دد  الددص اسدد  دءاها مددن ال ددو  ء سدده ا  بافسددبا  ا ددإ رة الددص 

ل دددو  علدددى ا ددد الع ندددواهره حتمدددإ سدددّر هددد ه ال غدددطاو ال ثدددطة ا  عالبددد  يف كدددإ ددددين مدددن هددد ا ا
 .وص اته سوان منها ا  ناهي يف الصغر أو ا  ناهي يف ال  

ومددن هدد ه افسددبا  مددا ء دداهده ومنهددا مددا ءسدد ن جه اسدد ن اناع و  ءدد ال ء سلسددإ مددع افسددبا  
 ((. هو السبب افول  جهول الذاتحىت ءصإ اىل سبب 

 .  واصال كالمهما من ه ا النوا ال لس ي

م وا س د ل على ونول اخلالى وا خلوق يف الولت ء سه لائم علدى ذل دم افصدإ فه ا ال ال
ال اسددد الدد أ وصدد ه دددي  ااسددالم ابددن تيميدد  بأءدده تنبددوا البدددا والدد أ أل  اىل تع يددإ أمسددان اهلل 

 .وص اته

 .واءظر اىل ه ا ال عبط ال ال عن اهلل بأءه مهول ال او

 :لوهلماومما تإكد اع مالمها على ذلك افصإ, 

ومبددا أ ددا عر دد  لل حددول وال غددط ومبددا أ  لواءينهددا ت ددرو اح يانا ددا علددى افسددبا  وا ددإ راو, ))
 .ل م عقالع أ ّ ت و  افصإ فيها هو الونول وامنا دب عقالع أ  ت و  افصإ فيها هو العدم

 , ول لك فهي حت داج يف ونولهدا اىل سدبب موندول وسدنعرو اىل مبددأ السدببي  يف لليدإ  دا
 :وا ه ا رحل  من الدليإ  بت لدتنا ما تلي

أ  افصدإ هددو العدددم يف مجيددع هدد ه افددديان ال وءي القابلدد  لددملراك احلسددي وكددإ مددا دددااها  -أ
 .يف الص او

وحيث كا  افصإ يف مجيع ه ه افديان ال وءي  العدم ونب عقالع أ  ت دو  هلدا سدبب  - 
  ونولهدا افول, و  تد ال تدإ ر باسد مرار يف مجيدع صدور مإ ر ءقلها من العدم اىل الوندول يف مرحلد

 (( تغطا ا ا  قن  احل يم 

وهددد ا ا سددد د ل علدددى وندددول ا خلولددداو بالدددإ مندددالض ل رتقددد  القدددرآ  يف ا سددد د ل : للدددت
علدددددى اهلل ولدرتددددده وعلمددددده وح م ددددده باآلتددددداو ال وءيددددد  مدددددن  لدددددى افءسدددددا  والسدددددمواو وافرو 

 .اخل... واجلبال
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 :على ب ال  ه ه ال رتق  فقال -رمحه اهلل-دي  ااسالم ابن تيمي   ولد ت لم

ال رتقدد  ا دد كورة يف القددرآ  هددي ا سدد د ل  دددوى ااءسددا  وئددطه مددن احملددد او ا علددوم  ))
حدو ها با  اهدة وتوها على وندول اخلدالى سدبحاءه وتعداىل, فحددوى ااءسدا  تسد دل بده علدى 

 .على حدو ه مبقارء  ال غط أو احلدوى له, وونو  تناهي احلوالىاحملِدى,   حي اج أ  تُس دل 

 .وال رق بني ا س د ل  دو ه وا س د ل على حدو ه بَدنِين 

أم  لقدوا مدن ئدط ددين أم هدم  ﴿: , كمدا لدال تعداىل والذي في القران هةو اعول ال الثةاني
 ([.7/211)لرن ال عارو (( ]﴾ اخلالقو 

 .ا عن لليإ اام ا , وهو من ألل  ابن سينا البالينحتد ( 11-11: )يف  (15)

ا  ابددددن سددددينا أ دددد ه مددددن أصددددإ اجلهميدددد  وهددددو : -رمحدددده اهلل-لددددال دددددي  ااسددددالم ابددددن تيميدددد  
 .ا س د ل على ونول اهلل بافعراو واحلوالى

 .واس  هدا هل ا افصإ ال اسد ببعض اآلتاو القرآءي , ولءدءا حوله

 (:11: )والسببي     لا  يف سياق لليإ ال غط

ءنظددر اىل ا ونددولاو ال وءيدد  سددوان منهددا ا ونددولاو ا التدد  ا دركدد  بدداحلس أو ا ونددولاو  ))
 .اف ر  اخلارن  عن ء اق االراك احلسي والص ءس ن ج ونولها ب ها  العقإ

فدددنالحظ أ  حدددوالى ال غدددط   تن دددك عنهدددا أبدددداع, فمدددا مدددن ددددين يف هددد ا ال دددو  ال سدددي  ا  
حددظ أءددده يف أو ددداا مدددن ال غدددطاو ال ثدددطة ب ددد إ مسددد مر, وهددد ه ال حاوتدددإ ال وءيددد  يف ا دددوال وءال

ال ميائي , حدوالى مسد مرة, وهد ه افعدراو يف الظدواهر ال ي تائيد  يف تغدط مسد مر, ءدر  ذلدك يف 
 ((. حتول الب ور اىل أدجار ومثار   حتوهلا اىل رمال وه يم,   ت حول اىل عناصره ال ميائي 

 .حتد ا عن تغط وحتول أديان أ ر  من ا خلولاو  

 :اىل أ  لا 

وءر  ذلدك توميداع يف تعالدب الليدإ والنهدار وللدوا ال دمس والقمدر وئروامدا وظهدور النجدوم  ))
 ((. وأفوهلا

 (:61: )  لا  

ا  ال غددط   تن ددك عقددالع عددن معدد  احلدددوى؛ فءدده لددو فر ددنا أءدده حصددإ تغددط يف :   ءقددول ))
ا  جلسددم مددن افنسددام مددع العلددم بددأ  ال غددط ا  دداو هددو أبسددن أءددواا ال غددطاو ال وءيدد  علددى ا  دد

 .االالق
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وللم دددا  الددد أ اء قدددإ اليددده اجلسدددم بنق ددد  ( أ)ولنرمددد  للم دددا  الددد أ كدددا  فيددده اجلسدددم بنق ددد  
( )) .) 

 .  فصال ذلك ب الم ت خلله افد ال والرسوم

ار اسددد وان اهلل علدددى عردددده وء ولددده اىل مسدددان الددددءيا وهددد ا ا سددد د ل هدددو الددد أ أولعهدددم يف اء ددد
 .وميئه توم القيام  اىل ئط ذلك من الص او واففعال الص ع لوها

أأ لليدإ السدببي  ) اسد دل اد ا الددليإ  -رمحده اهلل-ذكدرا أ  أبدا حني د  ( 64: )يف  (16)
 .هسوب  اليناحلج  ت طا  اىل القص  ا  على ال ءالل  وألام عليهم به( وال غط 

أ  ف ددرة ال غددط والسددببي  لامددت يف عقددول كثددط مددن ال السدد    ))كددراذ ( 55-56ص( )71)
القدددمان فجعلدد هم تإمنددو  بوانددب الونددول وذلددك أ ددم رأوا أحددوال افرو وتغطا ددا فثبددت لدددتهم 
أ ددا  اندد  اىل مددإ ر وح مددوا يف فلسدد  هم بدد لك ول ددن بع ددهم  ددا ءظددروا اىل اففددالك ،يعمددوا أ  

تصدداع السددمواو مبقالترهددا وأحيا،يهددا وأو دداعها وحركا ددا أمددر وانددب ل اتدده مم نددع ال غددط عددن هدد ا ا
 ... (( الو ع

  : اىل ا  لا 

يف  ان دده لقومدده اىل مما لدد   -عليدده السددالم-وهنددا أرددددهم سدديدءا ابددراهيم . فددأهلوا اففددالك ))
ق دي العقدإ بأ دا حدوالى حت داج اىل اففالك والنجوم وكإ ما يف السمان لدررو يف تغطا دا الدص ت

مدددإ ر واندددب الوندددول, وأ بدددت هلدددم أ  الدددر  تعددداىل الددد أ هدددو واندددب الوندددول ئدددط هددد ه افندددرام 
السماوت  الص تإهلو ا بدليإ أفوهلا وتغطهدا ا  داهد بداحلس, ولدد ح دى اهلل عنده ذلدك بقولده تعداىل 

 ﴾ لال   أحب اآلفلني فلما نن عليه الليإ رأ  كوكباع لال ه ا رم فلما أفإ ﴿: 

وكاءددت فلسدد   ابددراهيم عليدده السددالم يف ءظددره العميددى هددي لرتددى اااءدده بدداهلل أول افمددر   نانتدده 
 ((. النبوة ف ا  من ا رسلني

وحادا ه ا الرسول ال ر  من ه ه ال لس   وحادا اس د له أ  ت دو  منبثقداع عنهدا وأ  : للت
  .ت و  لصده ا باو ونول اهلل

ا كددداءوا تن دددرو  وندددول اهلل حدددىت تسددد دل علدددى هددد ا الونددده واددد ا افصدددإ الددد أ ور ددده فقومددده مددد
 .ال اتبا  وأسالفهما عن ال الس   ال الني

 .وحاداه أ  ت و  وصإ اىل اااا  من ه ا ال رتى ال اسد

  : تو   ذلك دي  ااسالم ابن تيمي  رمحه اهلل فيقول
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راهيم اخلليدإ الد أ لعداهم اىل عبدالة اهلل وحدده, هدم أعددان ابد[ تعدين لدوم ابدراهيم ] وهدإ ن  ))
عبدالة ال واكدب يف ا  كما يف ال دوراة وهلد ا ءداظرهم وكا  مولده عند أكثر النان اما بالعراق أو  ر 
 ﴾ال أاةب اففلةين﴿: اىل لولده ﴾قةال هةذا ربةي ﴿وافصنام, وح ى اهلل عنه أءه  دا رأ  كوكبداع 

ال هةةذا ربةةي هةةذا أكبةةر فلمةةا أفلةة  قةةال يةةا قةةوم إنةةي فلمةةا رأى الشةةمز با غةةس قةة ﴿: اىل لولدده
بةةري   مةةا تشةةركون إنةةي وجهةة  وجهةةي للةةذي فطةةر السةةموات واعرم ا يفةةاا و ةةا أنةةا  ةةن 

 .﴾المشركين

أ  هدد ا  ددالى  ﴾هةةذا ربةةي ﴿: ولددد ظددن لائ دد  مددن اجلهميدد  وا ع  لدد  وئددطهم أ  مددراله بقولدده
علددى عدددم ربوبي دده, و،يعمددوا أ  هدد ه احلجدد   - وهددو احلركدد  وا ء قددال -العددا  وأءدده اسدد دل بدداففول 

 .هي الدال  على حدوى افنسام وحدوى العا 

  : وه ا ئلن من ونوه

أ  ه ا القول   تقله أحد من العقالن,   لوم ابراهيم و  ئدطهم, و  تدوهم أحددهم : أحدها 
ني تعبددددو  هددد ه أ  كوكبددداع أو القمدددر أو ال دددمس  لدددى هددد ا العدددا  وامندددا كدددا  لدددوم ابدددراهيم م دددرك

ال واكددب ،ياعمددني أ  يف ذلددك نلددب من عدد  أو لفددع م ددرة, علددى لرتقدد  ال لددداءيني وال  ددداءيني 
وئطهم من ا  ركني أهإ اهلند وئطهم, وعلى لرتق  هإ ن صدنف ال  دا  الد أ صدن ه أبدو عبدد 

اهلنددد اهلل ابددن اخل يددب الددرا،يأ يف السددحر وال لسددماو ولعددوة ال واكددب, وهدد ا لتددن ا  ددركني مددن 
 .داءيني وال  داءيني وئط هإ نلاخل ا والنبن وال و 

أفريتم  ا ك تم تعبةدون أنةتم  ﴿: ولال ﴾يا قوم إني بري   ما تشركون ﴿: وهل ا لال اخلليإ
 .وأمثال ذلك ﴾واباؤكم اعقد ون فإنهم عدو لي إال رب العالمين

 .رك  وا ء قالوأت اع فاففول يف لغ  العر  هو ا غيب وا ح جا , ليس هو احل

وأت اع فلو كدا  اح جانده باحلركد  وا ء قدال   تن ظدر اىل أ  تغيدب, بدإ كدا  ء دس احلركد  الدص 
 .داهدها من حني ت لع اىل أ  تغيب هي اففول

 .وأت اع فحرك ها بعد ا غيب وا ح جا  ئط م هولة و  معلوم 

ل ددا  لصدد  ابددراهيم عليدده السددالم هدد ا ر  العددا ني : أأ ﴾هةةذا ربةةي ﴿  :وأت داع فلددو كددا  لولدده
حجددد  علددديهم, فءددده حينئددد    ت دددن احلركددد  عندددده ماءعددد  مدددن كوءددده ر  العدددا ني, وامندددا ا ددداءع هدددو 

  .اففول
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و دددا حدددرع هدددإ ن ل دددظ اففدددول سدددلك ابدددن سدددينا هددد ا ا سدددلك يف اددددارته فجعدددإ اففدددول هدددو 
ا  وهد ا تسد ل م أ  ت دو  مدا اام ا , ونعإ كإ مم ن آفالع, وأ  اففدول هدوّأ يف حظدطة ا م د

 ([.117-2/113)من منهاج السن  ((. ]سو  اهلل آفالع 

 : ولال رمحه اهلل  الل رله على ابن سينا لوله بقدم اففالك

فددإ  أهددإ ال ددالم احملدددى  ددا اح جددوا  دددوى اففعددال علددى حدددوى ال اعددإ الدد أ لامددت بدده ))
ا ددرال بدداففول احلركدد  وا ء قددال, وأءدده اسددد دل  اففعددال, و،يعمددوا أ  ابددراهيم اخلليددإ احدد ج اددد ا وأ 

بدد لك علددى حدددوى ا  حددرك ءقددإ ابددن سددينا هدد ه ا ددالة اىل أصددله فجعددإ هدد ا اففددول عبددارة عددن 
 .امنا هو  يف حظطة اام ا  هو  يف حظطة اففول: اام ا , ولال 

 ((. فإ  اهلوأ يف حظطة اام ا  أفول ما: ول ظه

 .باللني يف ا ح جاج باففول  ذكر ه تن القولني ال

  :  لال

ومعلدددوم أ  كدددال القدددولني مدددن بدددا  حترتدددف ال لدددم عدددن موا دددعه وامندددا اففدددول هدددو ا غيدددب  ))
وا ح جدددددا , لددددديس هدددددو اام دددددا  و  احلركددددد  وابدددددراهيم اخلليدددددإ   حيددددد ج بددددد لك علدددددى حددددددوى 

إ  لومده كداءوا م دركني ال واكب و  على ا باو الصاءع وامنا اح ج باففول على ب ال  عبال ا فد
تعبدددددو  ال واكددددب وتدددددعو ا مددددن لو  اهلل   ت وءددددوا تقولددددو  ا ددددا هددددي الددددص  لقددددت السددددمواو 

 .﴾قال يا قوم إني بري   ما تشركون ﴿وافرو فإ  ه ا   تقوله عالإ, وهل ا 

وقةةةةال أفةةةةريتم  ةةةةا ك ةةةةتم تعبةةةةدون أنةةةةتم وابةةةةاؤكم اعقةةةةد ون فةةةةإنهم عةةةةدو لةةةةي إلةةةةى رب ﴿
 .﴾العالمين

 ([.1/201)منهاج السن ])بسن ال الم على ه ا يف ئط ه ا ا و عولد 

 :بقوهلما( 72-66: )  عنوءا  (18)

 .ال نبيه على لليإ ال غط والسببي  يف القرآ  ال ر 

 :  لا 

لقددد ءبدده القددرآ  ال ددر  علددى معدد  ال غددط الدددائم القددائم ب ددإ دددين يف هدد ا العددا  يف كثددط مددن ))
 .ص ت  من ل ت النظر اىل ونول اهلل سبحاءه, واىل ص    لقه لردياناآلتاو ال را  ال

ولددئن كنددا ع ءددا بل ددظ السددبب ومعدد  السددببي  مددن ونهدد  النظددر الددص سددقناها يف الدددليإ, فددإ  اهلل 
سددبحاءه لددد ا  ددار يف القددرآ  الل ددظ افلق يف ال عبددط والدد أ ت ناسددب مددع صدد   افلوهيدد , أ  وهددو 
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  السببي  مىت اء هت اىل العليم احل يم ا رتد ا خ ار القالر علدى كدإ ددين  ذلك أ( اخللى ) ل ظ 
 .كاءت  لقاع 

فل ددإ صددورة مددن صددور ال غددط يف هدد ا العددا  الدد أ أمسيندداه عددا  ا  غددطاو  لددى ربدداو, كددا  هددو 
 .السبب يف حدوى ظاهرة ال غط

اخللددى ف  صدديغ  اخللددى  ومددا أكثددر اآلتدداو القرآءيدد  الددص ت ددط اىل م ددمو  هدد ا الدددليإ بصدديغ 
واهلل ﴿: هددي الددص ت ناسددب مددع افلوهيدد  كمددا بينددا, ومددن تلددك اآلتدداو القرآءيدد  ال ثددطة لولدده تعدداىل

 .﴾خلق م  ن تراب ثم  ن نطفس ثم جعل م أ واجاا و ا تحمل  ن أنثى وال ت ع إال بعلم 

 .اآلتاو ﴾...ألم تر أن اهلل يلجي ةحاباا ثم ي لف بي   ﴿: ولوله تعاىل

ه ه اآلتاو وأمثاهلدا يف القدرآ  ال در  ت حددى عدن ال غدطاو ال ثدطة الدص ء داهدها يف :   لا 
 ... ((.ه ا العا  وت ط اىل أ  ه ه ال غطاو  بد هلا من سبب

, وامنددا ت  ددمن الدددعوة اىل عبددالة اهلل واآلتدداو   تدددل علددى أصددلهم ال اسددد و  عاللدد  لدده اددا
 .  تن روءه, وال امهم ب لك وبب ال  ال رك واختاذ افءدال مع اهللاخلالى وحده, افمر ال أ 

 :عنوءا بقوهلما( 73-71: )( 71)

 .ص او اخلالى نإ وعال

  :  لا 

 ((. ظاهرة العمإ ا  قن تدل على ص   ااتقا  لد  من لام به ))

أ ا دده وت تيندده, تدددل  بالقصددر اجلميددإ ا دد قن يف بنائدده, ا دد قن يف هندسدد ه, ا دد قن يف: و ددربا مددثالع 
بداه  على أ  من هندسه وبناه وأ ثده و،يتنده مد قن  بدط باهلندسد  حسدن الد وق يف ا  يدار اف داى 

 .وت تني القصور

 .ص   العلم واحل م  والقدرة والعنات  وال دبط واهليمن  وا لك والسمع والبصر والرمح : وذكرا

  :  لا 

بدارك وتعداىل   ءنظدر اىل مدا أ ب ده سدبحاءه لن سده مدن وه  ا اىل سائر صد او ال مدال هلل ت ))
الص او وما ء ى عن ء سه مدن الصد او فيمدا أءد ل عليندا فنثبدت لده مدا أ بدت وءن دي عنده مدا ء دى 

 ((. ﴾رليز كمثل  شي  وهو السميع البصي ﴿وءن هه عن م اا   لقه وءقول 

 يميدد  السددين مددن ا ب دددا وا ثبددت و  تدد كرا صدد   العلددو والندد ول وئطمهددا مددن الصدد او اخل تدد  الددص
 .من ا ع إ
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 ويف ال  ا  بالتا   ت سع الولت  س قصائها. 

وأ دطاع أكددوا م دامني هد ا ال  دا  بااحالد  اىل مصدالر ت تدد ال دال   دال ع وتعلقداع  (20)
بأهإ ا نهج ال تن ترتدو  ربن ددبا  افمد  ادم وبعقائددهم ومنداهجهم ال اسددة وهداكم ا صدالر 

 (:266: )احملال عليها 

 عبد الرمحن حسن حبن   ا يداو العقيدة ااسالمي  وأسسها. 

 مد الغ ال عقيدة ا سلم . 

  سيد سابى العقائد ااسالمي. 

 على ال ن اوأ تعرتف عام بدتن ااسالم. 

 مد ا بارك ءظام ااسالم العقيدة والعبالة . 

  وحيد الدتن  ا  ااسالم ت حد. 

 سعيد حوا , ااسالماهلل, الرسول. 

 توسف القر اوأ العبالة يف ااسالم. 

 مد الغ ال  لى ا سلم . 

 أمحد أمني اف الق. 

  أمحد  مد مجال  ا راو يف الثقاف  ااسالمي. 
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 مالحظات على كتاب

 الثقافة اإلسالميَّة

 (101)المستوى الرابع 

  /تأليف

 طفى كاملمحمد قطب، واألستاذ محمد المبارك ، واألستاذ مص

 حسين حامد حسان/ محمد إبراهيم علي، د/ مراجعة د

 

 (:13: )حتد ا عن اجلاهلي  الونه ا قابإ لمسالم, فقالوا  (1)

 .وكثطاع ما ختلن ال  ب الص ءقرمها بني نوهر اجلاهلي  ومظاهرها ))

 :ف قول يف تعرتف اجلاهلي  تلك اجلمل  ا  هورة

افصددنام وتئدددو  البندداو وت ددربو  اخلمددور وتلعبددو  ا يسددر,  كددا  العددر  يف اجلاهليدد  تعبدددو ))
 ((. وتقومو  بغاراو السلب والنهب, فنهاهم ااسالم عن ذلك

وهددد ا كلددده حدددى, ول نددده   تبدددني اجلدددوهر احلقيقدددي للجاهليددد , فقدددد توندددد اجلاهليددد  لو  عبدددالة 
ر أو ئدداراو للسددلب لرصددنام الظدداهرة احملسوسدد , ولو  وأل للبندداو أو دددر  اخلمددر أو لعددب ا يسدد

امندا هد ه كلهدا مظداهر ونددو يف اجلاهليد  العربيد  لبدإ ااسدالم ولديس مدن ال درورأ أ  .. والنهب
 .توند يف كإ ناهلي 

فيمددا عدددا -بددإ ا  اجلاهليدد  احلدتثدد  ا سددي رة علددى الغددر  ل  ددال ختلددو مددن هدد ه ا ظدداهر كلهددا 
 ((. ناهلياو ال ارت ومع ذلك فهي ناهلي  كامل , بإ هي أعىت  -اخلمر وا يسر

سددبحا  اهلل لددو لددام م مددع علددى ال وحيددد  ددار  لعبددالة افصددنام ومددا دددااها ولدديس فيدده : للددت
 .اخل, ت و  م معاع ناهلياع بإ أعىت اجلاهلياو... در  للخمر ووأل للبناو 

وهدإ اجلاهليدد  ا سددي رة علدى الغددر  وال ددرق  لددت فعدالع مددن عبددالة ئدط اهلل ومددن هدد ه ا ظدداهر 
  !!ا  كورة؟

ألدديس عنددد اهددإ الغددر   !!وكيددف ت ددو  أعددىت اجلاهليدداو وهددي ت ددال ختلددو مددن هدد ه ا ظدداهر؟
عبدددالة الصدددلبا  والصدددور والقبدددور وافحبدددار والرهبدددا , وعنددددهم مدددن الرذائدددإ مدددا ت ولدددو  فيددده مجيدددع 

 .!ال عو  وتسلبوا  ورا م, وتس  وا لمانهم, وتس حلوا أعرا هم؟اجلاهلياو, أ  تس عمروا 
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عدن اجلاهليد  لبدإ ااسدالم وأ  ال درك فيهدا كدا  لائمداع يف مجيدع صدوره ( 16: )حتدد وا  (2)
 :وأد اله مع أ م تعرفو  اهلل وسالوا بعض اآلتاو يف ه ا الصدل,   لالوا

بدإ  ... و  ت ن افصنام وا الئ   واجلن هي ا عبولاو الوحيددة الدص تعبددو ا مدن لو  اهلل  ))
حلقيق  أربا  أ ر  معبولة ومسدي رة علدى القلدو  أكثدر مدن سدي رة االده الد أ كاءت هناك يف ا

ت عمو  عبالتده فالقبيلد  كاءدت ربّداع تعبدد وت داا و  ددرم أحدد مدن أفرالهدا علدى ا خال د  عدن أمرهدا 
 ((. بإ كا  عرع اآلبان وافندال ك لك سل اءاع لاهراع ... 

 :اىل أ  لالوا

 .اخل... ((  رك اا يف ا ع قال ويف ا تباافه ه كلها كاءت أرباباع ت ))

وحملمد ل ب منهم  اص  توسع يف الالق اآلهل  وافربا  علدى ا عاصدي وال قاليدد والعدالاو, 
 .ول لك آ اره على لال  العلم والقران

كمدددا أ  هدد ا ا سددد و  ت  ددمن تلميدددع احلركدداو ا خال ددد  لل  ددا  والسدددن  يف عقائددددها  (3)
ن دددددإو ا مثددددإ ال رتقدددد  السنوسددددّي  الصددددوفي , وال رتقدددد  ا هدتدددد  الصددددوفي  يف ومنهاهجهددددا وكثددددط مدددد

السولا , ومجاع  اف دوا  ا سدلمو , ومجاعد  ا دولولأ, ومجاعد  النورسدي الرتكيد  الصدوفي , وحركد  
 .عبد القالر اجل ائرأ ال أ كا  حيرق ك ب دي  ااسالم ابن تيمي 

 :ومن ألوال ا إل ني فيهم

ركداو البعدث ب صدور ااسدالم ب د له احلقيقدي وروحده الصدحي  الد أ ا  داره ولدد لامدت ح ))
 (.164: (( ) اهلل للب ر

عبدد الوهدا  وام ددال   لددعوة اامدام  مدد بدن مدا هدي ا  صدد : )) ولالوا عدن هد ه احلركداو
 (.161: (( ) لبيعي هلا

 :ولالوا عن مبالئ الدعوة السنوسي 

حلرك  السنوسدي  هدو اءقداذ ا سدلمني مدن كدإ مدا را  ك إ حرك  بعث اسالمي  كا  هدع ا ))
عليهم من ا تالل ال  رأ والثقايف وا ن ماعي والسياسي ومدا أل  اليده مدن ال خلدف وال دعف 

ف اءدددت مبدددالئ لعوتددده هدددي م البددد  الندددان بدددالعولة اىل صددد ان العقيددددة وءدددداوة ااادددا  ... واهلدددوا  
(( ال  العبولتد  هلل بدإفراله وحدده بسدل ا  افلوهيد وال مسك بروح ااسدالم احلقيقيد  الدص هدي ا د

( :170.) 

 :ولالوا عن لعوة ا هدأ
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...((  ولقدددد لعدددددا اامددددام ا هددددددأ اىل الرنددددوا اىل ال  دددددا  والسندددد  وءبددد  آران الرندددال ))
( :173.) 

بأ دددددا لعدددددت اىل الرندددددوا اىل ااسدددددالم وا سددددد مدال مدددددن ( 174: )وأكددددددوا هددددد ا ا ددددددح يف 
 .اخل... ه النقي  وهي ال  ا  والسن  ولرح اخلالفاو واآلران مصالر 

اخل ... اهلل ئات ندددددا والرسدددددول ،يعيمندددددا : ومددددددحوا لعدددددوة اا دددددوا  ا سدددددلمني, وذكدددددروا ددددددعارا م
( :176.) 

لعوة اف وا  لعوة سل ي  تأ رو تأ راع بالغاع باحلركاو الدص سدبق ها و اصد  الوهابيد   : ))ا ولالو 
 .(177: [(()ه  ا]

واسددد مروا يف كيدددإ ا ددددح هلددد ه اجلماعددد  الدددص مجعدددت أصدددنافاع مدددن العقائدددد وا جتاهددداو ا خال ددد  
 .لل  ا  والسن  ومنهج السلف

 (:171: )ولالوا عن مجاع  ا ولولأ 

هددي مددن أكدد  احلركدداو ااسددالمي  ا عاصددرة لامددت علددى االراك السددليم لعقيدددة ال وحيددد  ))
م ب  دددا  اهلل وسدددن  رسدددوله والرندددوا اىل صددد ان الددددتن بعيدددداع عدددن وعلدددى ا  البددد  ا لحددد  اىل احل ددد

 ((. ال وائب ولقد أ رو يف ء ر الوعي ااسالمي ودبه اجل ترة اهلندت    اء  ر اىل بقي  العا 

 (:171: )ولالوا عن لعوة سعيد النورسي 

تقدددد  وهددددي صدددديح  عاليدددد  لمسددددالم يف تركيددددا وا  كددددا  تغلددددب عليهددددا اجلاءددددب الصددددويف وال ر ))
 ((. النق بندت  مع الراك واا لمسالم وللجو احملين به

ومعلوم أ  ال رتق  النق بندت  تقوم على احللول ووحدة الونول وال درك, و  تد كروا دديئاع : للت
مدددن سدددلبياو لعدددوة اف دددوا  و  ا دددولولأ و  ئطمهدددا مدددن الددددعواو الدددص اع  وهدددا ام ددددالاع لددددعوة 

 .اامام  مد بن عبد الوها 

ولد اد مإ عر هم هل ه اجلماعاو أو ال درق علدى ا غال داو وتلبيسداو ت در كثدطاع بدال ال  
 .والقران, وه ا تنايف النصيح  هلل ول  ابه ولرسوله وللمإمنني

  . وفيها ظلم لممام  مد ولعوته حيث اع  وا ه ه الدعواو ام دالاع هلا

وباكسد ا  وددرق آسديا, و  أءصدار السددن   ومدع افسدف فدإ م   تد كروا أهدإ احلدددتث يف اهلندد
 . -رمحه اهلل-يف مصر والسولا  الص هي ا م دال حقاع لدعوة اامام  مد 

 . وصلى اهلل وسلم على ءبينا  مد وعلى آله وصحبه أمجعني
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