
  
 
  

  

                                                                         
 

          

                        

اإلنساين ، وعـن   انب الروحي يف الفكرعن اجل احلديث عن الفلسفة يقتضي احلديث
مبا أنتجـه الفكـر    وفلسفة البشرية ليست حمدودةً.. احلياة  رؤية اإلنسان ومفهومه لسر

ى ذلك إىل خمتلـف رؤى البشـر ، وعلـومهم ،    اإلنساين من أجل الفلسفة ، إمنا تتعد
  ..وعقائدهم حول مصري اإلنسان وإدراكه ووجوده 

 العلوم الكونية أم العلوم األخرى ، سواء بالعلومر الفلسفة تتأثّولذلك من الطبيعي أن 
ة الكـون ، ويف  يف غايات حبثه يف ماد اإلنساينَّ الفكر فَتوجهذه العلوم ،  رالدينية ، وتؤثّ

  ..غايات إدراكه لدالالت النصوص الدينية 
ر العقل والفطـرة  ات الفلسفة األوروبية ، ناظرين إليها من منظاوسنقف عند بعض حمطّ

اردة عن أي قالب فكري مسبق الصنع ، لنضعها يف ميزان اإلميان واإلحلاد ، حسـب مـا   
  ..منتلك من براهني عقلية ، ومن ثوابت إميانية نستطيع الربهنة عليها 
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ق أوالً بفلسفة الوجـود ،  تتعلّ ال شك أن اإلميان بوجود اهللا تعاىل والكفر به ، مسألةٌ

ا مثرة لفلسفة املعرفةفلسفة ا ولكنلوجود ذا  ..عطـي  ولذلك ال ميكن للفيلسوف أن ي
حـ كماً يف تصو ة بـه ،  ره عن الوجود وخالقه ، دون أن تكون له فلسفته املعرفية اخلاص

  ..لتصوره عن الوجود وخالقه  واليت جيعلها مقدمة
مـن   ة بدينٍخلاصالشعائر والطقوس ا واإلميان الذي نزن به هذه الفلسفة ، ليس إميانَ

هلذا الكون له الصفات العظيمة من الكمال ، واليت حتيط  األديان ، إمنا اليقني بوجود خالقٍ
  ..شيٍء من خملوقاته  بكلّ

وسنتعرحسب ما أرى  –لون ن ميثّض لبعض الفالسفة األوروبيني مم- املفاصـل   أهم
 عن أهـم  صورة من خالله إعطاَءنستطيع  الفلسفية ملسألة اإلميان واإلحلاد ، وفق اختيارٍ

  ..الرؤى الفلسفية األوروبية جتاه هذه املسألة 

 
  ..م )  ١٧٧٦ -١٧١١( عاش يف الفترة 

 ..يحسب فلسفته –اإلنسان فهيوم من دعاة املذهب الشكوكي ،  عد –  عن  عاجز
  ..عتربه حقيقة الكون املركزية املعرفة احلقيقية ، حيث اعترب املعرفة تتعلق باإلنسان الذي ا

 ..مذهب هيوم يف فلسفة املعرفة هو املذهب احلسأصل املعرفة ي الذي يعترب احلس  ،
ي ، ولذلك رفض اخلربة الروحية ، وقال بعـدم  فال يعين بكلمة اإلدراك إال اإلدراك احلس

جتاوز اخلربة احلسة ي ،كلّ فكرة عنده هي شيٍء باستثناء الصور احلسية ، و فهو ينكر أي
استيهام حسرد  وجد عنده معرفة عقلية ، أي أنّي ، وبالتايل ال تغري  –عنده  –العقل ا

  ..موجود 
لقد رفض هيوم العلل الفاعلة والعلل الغائية ، واكتفى فقط بالعلل الصورية ، ودعـا  

احد من فهو يقول بوجود نوع و.. بأن ال نبحث عن سبب احلوادث خارجاً عن املظاهر 
  :يقول  ..العلل هو العلة الطبيعية 
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 ..   

حسب ما  –لقد أنكر هيوم عالقة العلة باملعلول ، واعتربها عالقة ومهية ، سببها .. 
.. أحدمها تعقب األخرى ، فنظن أن الثانية مسببة عن األوىل  نا نرى ظاهرتنيأن –يذهب 

ة للثانيـة ،  ليس هناك ضرورة عقلية تربط بني الظاهرتني ، وتوجب أن تكون األوىل علّف
على رؤية تتابع احلادثتني هو الذي أومهنا أن احلادثة األوىل علة للثانيـة  اعتيادنا  ولكن.. 

  :يقول هيوم 
 




 ..  
وهكذا نرى أن فلسفة هيوم املعرفية اليت تنكر األفكار الفطرية ، واليت تعترب ضـروب  

، ساقته لكي ينكر نفسـه ، وعقلـه ،    من اإلحساس والتجربة –فقط  –املعرفة تتكون 
  :يقول هيوم .. والعامل من حوله 
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..  

  :ويقول أيضاً 







..  

أم .. مة لفلسفته يف الوجود ؟ هل فلسفة هيوم املعرفية مقد: وهنا نسأل السؤال التايل 
  .. !!مة لفلسفته املعرفية ؟فلسفته يف الوجود مقد أنّ

 
 ..ها تأتينـا مـن   األفكار كلّ ة ، معترباً أنّأنكر لوك يف بادئ األمر األفكار الفطري

التجارب احلسما حنسبه أفكاراً فطرية هو بديهيات ، ما يكاد ينظر العقـل   ة ، واعترب أنّي
يعرفـون   على ذلك بأنه لو نظرنا إىل األطفال لرأينا أم ال واستدلَّ إليها حىت ندركها ،

 لق خالياً من كلِّالعقل اإلنساين خ أنّ –عند لوك  –هذه األمور البديهية ، ويف هذا دليل 
وهذه التجارب تكـون خارجيـة   .. فكرة ، وبدأ مع التجارب احلسية بتكوين معارفه 

  .. باإلحساس ، مث تكون باطنية بالتفكري والتأمل
ثيلية ، اليت هي يف احلقيقة ليست إالّاه باألفكار التموبعد ذلك عاد لوك وفرض ما مس 

  :يقول لوك  ..األفكار الفطرية 
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 ..   
على التجربة ، وهي مكتسبة وليست  ليست سابقةً –عند لوك  –فاملعرفة العقلية .. 

وقبول لوك ببعض املبادئ النظرية ..  فطرية ، فاإلحساس عنده هو الطريق الوحيد للمعرفة
ت سابقةً على التجربة ، بـاملعىن  باعتبارها ليس ات واملعرفة احلدسية ، هو قبولٌكالبديهي

  ..األفالطوين أو الديكاريت 
فالفكرة ترجع إىل التجربة ، والتجربة تعتمد على املالحظة ، واملالحظة تنقسم إىل .. 

  : قسمني 
  ..مالحظة خارجية موضوعية مصدرها احلس الظاهر  -١
 ..مالحظة داخلية ذاتية مصدرها احلدس الداخلي  -٢

ي ، كان من املمكن أن يرفض فكرة اجلوهر ، جترييب حس ومبا أن لوك صاحب موقف
ولكن لوك مل يرفض فكرة اجلوهر ، واعتربها أساسية ال ميكن إنكارها ، فهو يقول عـن  

  .. : فكرة اجلوهر 
من األفكـار   ةًأو التفكري ، وليست مشتقّ إن فكرة اجلوهر ليست صادرة عن احلس

سيطة املعطاة من احلس والتفكري ، ومع ذلك مل ينكر لوك هذه الفكرة بـل اعتربهـا   الب
ضرورية ، ومن هنا نرى أن فكرته عن اجلوهر تتناقض مع ماهيي التجرييب ة مذهبه احلس

  ..ة يفاً من غريه يف مسألة املعرفة احلستطر وهذا ما جعل لوك أقلّ ..
  :ويقسم لوك اجلواهر إىل قسمني 

  .اهر مادية وهي األجسام جو - ١
 : جواهر روحية وهي على نوعني  - ٢
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   .. جواهر روحية متناهية وهي النفوس –أ          
  ..جوهر روحي ال متناه وهو اهللا تعاىل  –ب         

 اهللا ( :وهكذا نرى أن لوك أشار إىل اجلواهر ذاا اليت أشار إليها ديكارت وهي 
  .. )  ، والنفس ، واألجسام تعاىل 

مادياً كما هو احلال يف فلسفة الوجـود   فةًإذن فلسفة الوجود عند لوك ليست متطر
عند هيوم ، بينما فلسفة املعرفة عنده حتمل وجهاً من التطرف املادي ، ولكنها تبقى أقل 

  ..عند هيوم  طرفاً من فلسفة املعرفةت

   
  ..ن الدين بطريق العقل م ، وقد جند نفسه للدفاع ع)  ١٥٩٦( ولد عام 

العقل : ب قوى اإلدراك عند ديكارت إىل تتشع– الذاكرة   –احلواس  –  لةاملخي ..
درك احلقيقة هو العقل وحده ، مبساعدة القوى الثالث األخرى والذي ي..  

يصل العقل إىل البداهـة عـن طريـق احلـدس     ، ويف فلسفة املعرفة عند ديكارت 
من احلقـائق ،   درك به الذهن حقيقةًي هو عمل عقلي –عنده  –فاحلدس .. واالستنباط 

أما االستنباط .. ربه نوراً طبيعياً وغريزةً عقليةيفهمها بتمامها يف زمنٍ واحد ، وبالتايل اعت
يف زمنٍ  فيقتضي حركة من حركات الذهن ، واالنتقال من شيٍء إىل آخر ، ولذلك ال يتم

هو ارتباطٌ بني احلقائق ، يف حني أن االسـتنباط   –ارت عند ديك – واالستنباط.. واحد 
رات عند أرسطو هو ارتباط بني التصو..  

يقـني اهللا   لقد رفض ديكارت املدرسة األرسطية حول وجود اهللا تعاىل ، اليت تستمد
تعاىل من يقني األشياء احلسيوسبب رفضه .. ة االنتقال من املعلول إىل العلّ ة ، حيث يتم

املنهجي ، الذي يقول برفض أي يقني يف األشياء احلسية وحـىت   منهجه يف الشك هو أنّ
) اهللا ( إىل العلـة  ، ) العامل ( مينع العقل من االنتقال من املعلوم ، الرياضية ، هذا الشك 

  ..تعاىل 
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ـ ) اهللا ( ورفض املدرسة األفالطونية اليت تنطلق من احلدس حنو املبدأ األول  ه حيث أن

وسبب رفضه هلذه املدرسة أا .. ة إىل األشياء األخرى حيث أا معلولة لتلك العلّ،  علةٌ
احملدثة مشاركة يف الذات اإلهلية ، فهي تعترب ذوات األشياء ليست خملوقة ،  ءتعترب األشيا

ا تعترب أنّإمنا تاهللا تعاىل ليس خالقاً لألشياء وإمنا وجد باملشاركة يف الذات اإلهلية ، أي أ 
عالقة األشياء باهللا تعاىل هي عالقة  بينما يعترب ديكارت أنّ.. خالقاً لوجود هذه األشياء 

  ..خملوق باخلالق وليست عالقة مشاركة 
ففلسفة ديكارت تقتضي استحالة استنباط صور الوجود واملعرفة من مصدرها األول ، 

وجوده سبحانه وتعاىل  ، ويقنيإمنا هو ضامن لعقلنا .. ألن اهللا تعاىل ليس منوذجاً لألشياء 
  ..مبدأ أي يقني آخر 

، من حيث هو  ذاته وجود –على طريق الشك املنهجي  –لقد أثبت ديكارت يقيناً 
ر ، وهذه املقدمة انطلق منها إلثبات وجود اهللا تعاىل ، بعد ذلك انتقـل إىل  جوهر مفكّ

  ..العامل 
، إمنا إلعطاء الفكر أولوية علـى   عند ديكارت ليس من أجل الشك الشك إنَّ منهج

وجوده  الواقع ، وللتوصل إىل معرفة يقينية ، فهو يعترب الفكر املبدأ األول للفلسفة ، وأنّ
  ..وجود  قبل كلِّ

ة احلقيقية البسيطة ، الـيت  يعترب ديكارت أن فكرة اهللا تعاىل من األفكار الفطرية األولي
تالكمال ، وبالتايل هي فكرة موجود كامـل ال  معاين ك بوضوح ، واحملتوية على كلِّدر 

كليهما ناقص ، إمنا  وهذه الفكرة ال تأيت من العقل وال من األشياء احلسية ، ألنّ..  متناه
،  من املوجود الكامل وغري املتناهي ة خارجية هي فوق العقل واألشياء ، أيتأيت من علّ

  ..وهو اهللا تعاىل 
  :اهللا تعاىل كما يلي  وهكذا برهن ديكارت على وجود.. 
١-  يف داخلنا فكرة عن موجود غري متناه..  
 ..يستحيل أن تكون هذه الفكرة دون علة  -٢



  ٨                  
هذه العلة تتضمن على األقل ما تتضمنه الفكرة واملعلـول مـن املوجـودات     -٣

 ..املوضوعية 
 ..هذا يؤدي إىل وجود موجود غري متناه هو اهللا تعاىل  -٤

  :  تعاىل تنتج النتيجتني التاليتني ففلسفة ديكارت حول وجود اهللا.. 
١- ة مطلقة ، فرض ذواتنا يف الوجود بفعل إرادي حمض اهللا تعاىل قو..  
بسبب انعدام فكرة املشاركة بني اهللا تعاىل واملخلوقات ، ال ميكن إدراك اهللا تعاىل  -٢
اً عقلي.. 

  :يقول ديكارت 





..  
  :ويقول أيضاً 










 ..   
  وا باألفكار الفطرية املركوزة يف ذواتنا غري املادمن الذين أقرة ي ..  



  ٩                  
  :يقول باسكال 










..   
: ٍز بني العقل واجلسد ، واعترب لكلـ  مي بـه ،   اصمنهما نظامه اخل

ف أحدمها يف عمله هما يسريان بتوافق وتناسق موطّد سابقاً ، حبيث يستحيل أن يتخلّولكن
  :يقول اليبرت .. عن اآلخر 

 







 ..  

  :ضاً ويقول أي
 

 ..  
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  م )  ١٧٢٤( ولد سنة..  
ر بديكارت واليبرت ونيوتن ، ولكن بعد كان كانط يف البدء من العقالنيني ، حيث تأثّ

رسة العقالنية واملدرسة اطّالعه على فلسفة هيوم وتأثّره ا ، كون مذهباً جيمع بني املد
  ..التجريبية 

 –ة تنتج باحتاد احلدس الذي ال ميكن أن يكون املعرفة البشري ويف فلسفة كانط فإنّ.. 
ة حمضة حسياً ، مع اإلدراك االستداليل املنطقي الذي هو قوة عقلي إالّ –كما يقول كانط 

جمردة عن احلس وظيفتيهما ،تني أن تتبادال، ويستحيل على هاتني القو  ة احلـدس ال  فقو
ة اإلدراك االستداليل ال تستطيع أن ترى تستطيع أن تفكّر ، وقو..  

عـاة  كانط من د اً ، وبالتايل فإنّال ميلك حدساً عقلي –بنظر كانط  – إذن اإلنسان
ة تركيبات من صنع الـذات ، وال  التصورات الكلي املذهب التصوري ، الذي يفترض أنّ

ليست متـثّالً   –عنده  –وهكذا فاملعرفة .. ا خارج الذات من حيث هي كذلك مقابل هل
  ..لواقع سابق الوجود ، وليست تطابقاً للفكر مع الواقع ، إمنا هي خلق هلذا الواقع 

 أفكـار  –عنده  –والعقل ، وللعقل  هي احلس –عند كانط  –مصادر املعرفة ف.. 
اها  ةٌفطريعقل املنظِّمة قوانني ال( مركوزة فيه مس (ة هي اليت ندرك ، وهذه األفكار الفطري

بواسطتها العالقات القائمة بني اآلثار احلسة اليت ترد إلينا ، سواء ترتيبـها املكـاين ، أم   ي
ب بعضها عن بعض ، وبالتايل ين العقل بواسطة قوانينه املنظِّمة إدراكاً الزماين ، أم تسبكو

حسن منها ميدركات عقلية كلّاً ، مث يكوية ، ويصدة جديدة ال يعتمـد  ر أحكاماً إنشائي
  ..فيها على احلواس 

على القوانني الفطرية للعقل هو فكرة الزمان وفكرة املكان ، فهما فكرتان  وخري دليلٍ
ال يستمد مها العقل من طريق اإلحساس ، وليستا موجودتني أصالً يف األشياء حىت حنـس 

ن العقل مـن إدراك  ملا متكّ، ن الفكرتان الفطريتان املركوزتان يف العقل ما ، ولوال هاتا
 حكـمٍ  شيء ، ومن استخراج العالقات العقلية القائمة بني األشياء ، ومن إصـدار أي 



  ١١                  
قدرة العقل على اإلدراك العقلي اخلالص ، هي  ويف الوقت ذاته قال كانط إنّ.. إنشائي 

ضمن نطاق اإلدراك احلسشكِّي الذي ياليت منها ينطلق العقل إىل أحكامه العقلية  ل املواد
  .. اإلنشائية 

  : يقول كانط قوالً أشبه ما يكون من قول الغزايل
 










 
 






 ..  
ـذا   قي الوجداين على وجود اهللا تعاىل ، فاسـتدلّ وقد اختار كانط الدليل األخال

القانون على حرة اإلرادة ، واستدل حبرية اإلرادة على خلود النفس وعلى يوم الـدين ،  ي
  :يقول كانط  ..واستدل بيوم الدين على اهللا تعاىل 



  ١٢                  
 








 ..   

 ..فيقول .. مة ينطلق كانط إلثبات وجود اهللا تعاىل ومن هذه املقد:  
 






 ..   

 
، ومن  يعد برغسون من أجرأ فالسفة القرن العشرين على إنكار املذهب املادي

  :وقد اعتمد يف إميانه بوجود اهللا تعاىل على مبدأين ..  يف ذلك أصدقهم
تبار فدعا برغسون إىل عدم اع..مترابط األجزاء  النظر إىل الوجود وحركته ككلٍّ -١

هذا  من كلّ من احلقيقة ، كوا أجزاًء الصور احلسية اليت تصلنا عن طريق حواسنا أجزاًء
، وإدراكها يف حركتها وتواصلها وترابطها  شيٌء إدراك األجزاء مقطعةً الكون ، فاعترب أنّ

آخر ، ومثل ذلك كمثل الشريط السينمائي يف الصور املتحركة ، وكمثل املـنحين   شيٌء



  ١٣                  
ف كالمها من النقاط ذاا ، ولكن الربط بني النقاط ، واجتاه حركتها م اللذين يتألّواملستقي

     .. ، هو ما جيعلنا منيز املنحين عن املستقيم 
النظر إىل دالئل القصد والتصميم يف خلق هذا الكون ، لنرى استحالة تكوينه  -٢

  ..بطريق املصادفة كما يزعم املاديون 
  :يقول برغسون .. 

 











 ..  
  :ز برغسون بني املادة والعقل فهو يقول يوقد م.. 

 








  ١٤                  


 ..   
الربهان على وجود اهللا تعاىل ، ففـي  مشاة لنظرة ابن رشد يف  ونظر برغسون نظرةً

حني أخذ ابن رشد بدليل النظام والعناية واالختراع ، أخذ برغسـون بـدليل القصـد    
والتصميم واحلكمة والنظام ، عرب ربط حياة الكون وتكاملها يف مجيع أجزاء هذا الكون 

من الذررعلى خالق واحد  ة ، يف نظام واحد ، وهدف واحد ، يدلّة إىل اـ مدب وم ر قي
  .. على هذا الكون 

الدليل األخالقي عند كانط ، يظهر بصورة اإلدراك املباشـر عنـد    وهكذا نرى أنّ
  ..برغسون 

بعد هذا العرض ألهم مفاصل طرق الرؤى الفلسفية األوروبيز بـني  ة ، نستطيع أن مني
سفة العاملية ككـل ،  ة ، بل يف الفلاجلانب اإلحلادي واجلانب اإلمياين يف الفلسفة األوروبي

  :بالنظر إىل الفلسفة من منظار النقاط التالية 
نكر األفكار الفطريـة املركـوزة يف الـذات    اليت ت، فلسفة املعرفة  نرى أنّ - ١   

اإلنسانية ، واليت تنكر العقل كجوهر معنوي جمرد عن املادة وصورها احلسة ، واليت تنكر ي
واإلحلاد ، ويف  مة باجتاه الشكهذه الفلسفة هي مقد..  معنوي النفس اإلنسانية كجوهرٍ

   ..على ذلك  فلسفة ديفيد هيوم أكرب دليلٍ
بينما فلسفة املعرفة اليت تقر رد ، وبالنفس بوجود هذه األفكار الفطرية ، وبالعقل ا

ويف . .مة باجتاه اإلميان والـيقني  هذه الفلسفة هي مقد.. ة فوق املاد اإلنسانية كجوهرٍ
على ذلك  دليلٍ فلسفة ديكارت أكرب..  

العامل  ، ألنّ ، واليت تقود إىل الشك على احلس فلسفة املعرفة اليت ال تعتمد إالّ - ٢
ـا ال  .. هذه الفلسفة .. متغري غري ثابت  ي عاملٌاحلسهي مقدمة إحلادية من حيث كو

بينما فلسفة املعرفة اليت .. د مترابط يسري دف واحد وقصد واح تنظر إىل الكون ككلٍّ



  ١٥                  
ال تنكر العقل ارد والفطرة الروحية يف النفس اإلنسانية ، هي مقدمة إميانية من حيـث  

ا تنظر إىل الكون على أنكوه جسد دف واحد وقصد خلفه علّ واحد ة واحدة ، يسري
  ..على ذلك  دليلٍ ويف فلسفة برغسون أكرب.. واحد 
 ة مكانـاً وزمانـاً ، وأنّ  ة املادادية جيمعها اعتقاد مذهبه سرمديالفلسفات اإلحل - ٣

ة اخلارجة عن احلركة األوىل اليت بدأ ا الكون حياته هي من ذات املادة ، أي إنكار العلّ
مة ونتيجـة يف  هذا االعتقاد هو مقد.. ة هي ذاا املعلول جسم الكون ، أي اعتبار العلّ

       ..الوقت ذاته هلذه الفلسفة 
ة اليت تقف وراء املعلول ، ومل جتحـد وجـود   بينما الفلسفات اإلميانية مل جتحد العلّ

ك الذي أعطى ويعطي الكون حيثيات وجوده ، ومل جتحد احلقائق العلمية اليت أثبتت احملر
  ..حدود الكون زماناً ومكاناً 

٤ - مياء هـي وراء هـذا   املصادفة الع مذهبه أنّ الفلسفات اإلحلادية جيمعها اعتقاد
  هـي  ، زناً كهذا الكون املصادفة اليت تنتج كوناً مت الكون العجيب ، مع علم أصحاا أنّ

برهان  ويف الوقت ذاته يرفض أصحاب هذه الفلسفة أي ..مسألة مستحيلة  –رياضياً  -
ـ هم مل تر هذه الحواس ة أنّة تقف وراءه ، حبجعقلي يربط هذا الكون املعلول بعلّ ة ، علّ

ـ  يحس هي واقع، مصادفتهم العمياء املستحيلة رياضياً  وكأنّ هلـذا   ةًيرونه بأعينهم علّ
  .. الكون 
 :الفلسفات اإلميانية يف نظرها إىل خلق مادة هذا الكون تنقسم إىل قسمني  - ٥
١ً  - ا خملوقةًفلسفة اعتربت املادهللا تعـاىل ، ومعظـم    ة أزلية على الرغم من كو

ر اخللق ألم مل يستطيعوا تصو.. سفة املؤمنني خبالق هلذا الكون ذهبوا هذا املذهب الفال
  ..من العدم 

 ٢ً  - فلسفة اعتربت املادـا   ة ، وإمنا حادثة ، وأنّة ليست أزليبداية الزمن هي ذا
أصالً ، والبداية وجود مادة العامل ، أي أن مكان  ه قبل خلق مادة العامل مل يكن هناك زمن

وفيزيائياً  رياضياًوقد أبدع الغزايل يف هذه الفلسفة ، وأتى أينشتاين ليؤكد هذه احلقيقة .. 



  ١٦                  
وجد خارج إطار املـادة  دة علمياً ، ال يفوفق هذه الفلسفة املؤي..  ) النسبية ( يف نظريته

  ..والزمان واملكان ال سلطان هلما إال يف مملكة املادة .. مكان وال زمان 
ذا نرى أن الفلسفة األوروبية ، بل العاملية ، بدأت تسلك سبلَ احلقيقة املربهنة وهك

مسألة القدم واألزل ال  مادة الكون حادثة بعد أن مل تكن موجودة ، وأنّ علمياً ، وهي أنّ
حلظة إىل  هذه املادة هي يف حقيقتها طاقة حتتاج يف كلِّ نّأيف عامل املادة ، و معىن هلا إالّ

من يرها لتبقى موجودة يف عاملها املادي املكاين الزماين ، وأن اهللا تعاىل لو سحب دو
ويف اآلية الكرمية .. القدرة اليت تعطي هذه املادة حيثيات وجودها لزالت املادة من الوجود 

إهلي التالية وصف هلذه احلقيقة املثبتة علماً ومنطقاً  مطلق..  

               

           ]٤١: فاطر [   

  
  ..م  ١٩٩٥: عام .. درعا .. 

  
 

 


