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  اإلهداء

  

فــي هــذا  هللا آالءمــن إلــى تلــك الــروح التــي هــي 
  ..الكون المنظور 

ــه  ــاكي حيرت ــب الش ــى القل ــيإل ــر  ف ــب الفك غياه
  .. المكدور

ــا نحــإلــى  ــة تســعى دومً و كمــال المعرفــة كــل همّ
  .. الصافي

  ..ة الثائرةإلى تلك العقلي.. إلى تلك الروح الباحثة

  
أهدي هذا الكتاب
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  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  متهيد
اكن م�اط التلكیف ال�رشـي، وبـه  العقلالعقل ٔ��رم ما تفّضل هللا به �ىل عباده، ف�ب

ــ ــت احلضــارات، مت ــات، وقام ــت ا�متع ــه ارتق ــات، وب �ّزيَ إال�ســان عــن �يق ا�لوق
  ..عرفاتو��سست قوا�د الفكر وامل

إال�سـان ا�ي �سـ�تعمل عقـ� يف طرائـق اخلـريات ) واهب العقل(وقد ام�دح هللا 
وت�ٔم�ل احلقـائق املت�لیـات، وكثـًريا مـا ذم ٔ�هـل الغفـ� وال�سـ�یان، ؤ�حصـاب اجلهـل 

  :ا��ن ال یُعملون عقوهلم املمزية هلم عن أ�نعام، یقول تعاىل وإالحلاد

ِّلُْموِقِ�َني "   ونَ / َوِيف اْ��ْرِض �َٓ�ٌت �   ؟"َوِيف ��نُفِسُمكْ ��فََال تُْبِرصُ

ــَماَواِت َوا�� " ــِق الس� ن� ِيف َ�لْ �
ِحُمي ا ــر� ُن ال ْمحَ ــر� ــَو ال ال� ُه

�
َ�َ ا

�
ــٌد ال� ا َ�ٌ َواِ�

�
ــُمكْ ا لَهُ

�
ْرِض َوا

اَس َوَمـا ���ـَزَل ُهللا  رِي ِيف الَْبْحِر ِبَمـا یَنَفـُع النـ� �ِيت َجتْ َاِر َوالُْفْ�ِ ال �ْیِل َوا�هن� َواْخِ�َالِف ا�ل
ـیِف  ٍة َوتَْرصِ ـ� اء فَ��ْح�َا ِبـِه أ�ْرَض بَْعـَد َمْوِهتَـا َوبَـث� ِفهيَـا ِمـن ُلكِّ َد�ٓب َماء ِمن م� ِمَن الس�

َ�حِ َوالس�  َِّقْوٍم یَْعِقلُونَ الّرِ َماء َوا��ْرِض �َٓ�ٍت ل ِر بَْنيَ الس�   "َ�اِب الُْمَسّخِ

َماَواِت َواْ��ْرَض َاكنََتا َرتْقًا فََف�َْق�َاُمهَا َوَجَعلْنَا ِمَن الَْماء ُلك� " �َن َكَفُروا ��ن� الس� ِ  ��َولَْم �ََر ا��
ٍء َ�ٍّ ��فََال یُْؤِم�ُوَن  ْم َوَجَعلْنَا ِفهيَا ِفَ�اً�ـا  َوَجَعلْنَا/ َيشْ ِيف اْ��ْرِض َرَواِيسَ ��ن تَِمیَد ِهبِ

�هُْم َهيَْتُدوَن  ُبًال لََعل ْحُفوًظا َوُمهْ َعْن �َٓ�ِهتَا ُمْعرُِضوَن / س�ُ َماء َسْقًفا م� َوُهَو / َوَجَعلْنَا الس�
ْمَس َوالَْقَمَر ُلك�  َاَر َوالش� �ْیَل َوا�هن� ي َ�لََق ا�ل ِ َبُحونَ  ا��   "ِيف فََ�ٍ �َس�ْ



 

٤  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

م هللا تعاىل �ىل من ال ی��فعـون بعقـوهلم يف الت�ٔمـل يف �لـق هللا ومـا ٔ�بد�ـه يف وال
َسـُب ��ن� { : ٔ�نفسهم لیصلوا �لهدى والرشاد فقـال ُمهْ �َْسـَمُعوَن ��ْو یَْعِقلُـوَن ��ْم َحتْ ��ْكـَرثَ

ال� َاك��نَْعاِم بَْل ُمهْ ��َضل� َسِ��ًال 
�
ْن ُمهْ ا

�
  .}ا

  

ن وهبذا العقل تصدى ذویه لٔ�فاكر املنحرفـة واملغلوطـة �ـىل مـر العصـور، واكن مـ
ا�ي ٔ��اق مسـرية إال�سـان يف الوصـول ٕاىل ربـه ) ريإالحلاد ا�ه(بني ما تصدوا � 

  .وٕاصالح الص� بني ا�لوق و�القه

  

 )احلـق امل�شـود(ل يف هذا الفكر ونتوقف معه قلیًال لـرنى هـل هـو حقًـا لنت�ٔمّ وٕاننا 
؛ ٔ�م ٔ�نـه سـ�یف ٔ�سـود �ـىل !�ل�رشیة اليت �هت م�ـذ بـدا�هتا �مس أ�د�ن والرشـائع

  !رقاب إال�سانیة مدهون ب�ٔشد ٔ�نواع السموم

ووقف يف و�ـه ٔ�هـل  ،عصورلك عرص من اللقد تفىش طاعون أ�فاكر الزائفة يف 
بعض ولنا مع ذوي أ�لباب وقفة �س�متتع من �اللها ب .. أ�لباب حىت ��مخدت جرا�ميه

  .الفكر ضائعيالطباع  و ٕاسهاماهتم يف الصد والرد �ىل م�حريف 
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  مقدمة
ُمــــختلف متاًمــا عــن العقــالين الغــريب مــن �ح�ــة املــهنج  احلــدیث العقــالين العــريب

  ..واملوضوع وأ�سلوب والطریقة

فعقالين العرب قد خمت ُذروة �لمه خبمت إال�اكر الغريب �لحقائق الوجودیّـة املـ�دعومة 
ــان �حل ــدور حــول إالمي ــيت ت ــائق�ٔ�د�ن، وال ــ ق ــة والإاللهّی ــمي أ��الق�  قضــا�ة والق

  ..النبویة

ٕاال ٔ�نـه  ءلع دامئًـا بتقلیـد الغالـب؛ لـ�س ليشـ�ه يف طریق�ه هذه مكهنج املو واكن مهن
�لتـدل�س �ـىل  �الب وظاهر؛ یدمعه إال�الم وكثري من املؤسسـات املؤیـدة ٔ�فـاكره

  .�امة الناس

فمل یضع عقالين العرب تفسًريا لكًیا یوحض مذههبم الوجودي ونظرهتم الفلسـف�ة لهـذه 
تبـاعهم، وٕامنــا اكتفــوا اتفســري سـ��ًال �لعقــل الســلمي يف ال احلیـاة؛ حبیــُث �كـون هــذا 

  !برتدید السائد الغريب �لك ُمـراداته دون تث�ت وتعقل

ــزال یُــدافع عــن فلســف�ه اخلاصــة  ــة الغــريب ال � يف �ــني ٔ�ن صــاحب الو�ــة املادی
اكلفارس املغوار حىت وضع الك�ب ؤ�قـام املؤسسـات ؤ��شـ�ٔ الق�ـوات يف ) إالحلادیة(

  .. وا�ب عهناس��ل فكرته 

 عقـيل �بـري، مفـاذا فعـل العقـالين وتنـاقضیفعل هذا وهو �ىل خط�ٔ معريف عظمي، 
قرره �ريه بدون ٕاسهام � ولو حىت مب�ـاو� التفسـري  االعريب �ري ٔ�نه �ردد اكلببغاء م

  !؛ ٔ�م ٔ�نه مل یفهم واق�رص بربیق اللكامت ؟!ملا فهمه
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ال �كـن ٔ��ـدمك ٕاّمعـة،  : "ا�ی��ة اليت تقولتباع مقارنة ��عوة ٔ�هذا فهم ٔ�رشد يف اال
ولكـن وطنـوا نفوسـمك  ٕان . ٕان ٔ�حسن الناس ٔ�حس�ت، وٕان ٔ�ساءوا ٔ�سـ�ٔت: یقول 

  ".ٔ�حسن الناس ٔ�حس�نوا وٕان ٔ�ساءوا ال �س��وا

  

فال یلیق �لعقل ٔ�ن �سري اكلقطیع بدون تفكّر وتعقّل لٔ�مـور، حـىت ال ی�سـ�ب يف 
  .وقصوره�س�ب غفلته  هالكه وجير معه أ��ر�ء من الناس

    

  حممد عبيد
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  !إالحلاد
، ویقال ! قد ٔ�حلدَت : إالحلاد هو مطلق املیل، و�ا یُ�قال ملن �رك دینه لیعتنق �ٓخر

  .ِملَت : ٔ�حلدت عن الصواب؛ ٔ�ي: ملن ٔ�خط�ٔ 

ود بنفسـه ق ویقولون بقدم العامل، ؤ�نه موجـوقد ٔ�طلق �دیثًا �ىل من یُنكرون اخلال
  .ملو�د �من �ري �ا�ة 

ـــ ــدميًا �ســمى ٔ�هــ� بـ ــوع ق ــد اكن هــذا الن ــا " ا�هــریني"وق �ســ�بة ٕاىل ا�هــر وا�نی
احملسوســة، لرفضــهم إالميــان والتصــدیق �ــلك مــا �ــاب عــن �ــدود احلــواس ودا�ــرة 

  .، وهذا النوع هو مطلوب حبثنااملادة

�ـدة  وقد اختذ هذا إالحلاد املُنكر مهنً�ا ی�هت�ه يف طریقـه، هـذا املـهنج یـدور حـول
قضا� خمتلفة تصب لكها يف دا�رة العجز عن التفسـري السـلمي �لحقـائق، وقـد اكنـت 
وال �زال ذات سامت نفس�یة واج�عیـة �سـ�یطر �ـىل إال�سـان وحتركـه حنـو �طنـه 

  .املظمل

  

  هل هو ٕا�اكر فعًال ؟

؛ ! ٕان قوام الفكر إالحلادي ال �رتقي ٕاىل العقالنیـة امل�شـودة، الـيت لطاملـا تغنـوا هبـا 
  ، قد �ٓمن خبالق )هللا(ح�ُث ٔ�ن هذا الفكر املادي ٕ��اكره �ل�الق يف مفهوم أ�د�ن 
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ومـن هنـا .. �ٓخر لهذا العامل، ٔ�و ��، ٔ�و س�ب لهذا العامل، فزي�ئیة اكنت ٔ�و طبیعیـة
  :ندرك �لوه� أ�وىل حق�ق�ني

  .مؤم�ون هبأ�ن الع� أ�وىل اليت �ش�ٔ عهنا هذا العامل، معظم العباد : أ�وىل -

  .تناقض هذا الفكر إالحلادي مع ما یقررونه من ٔ�صل ال�ش�ٔة املو�ة: الثانیة -

  

وهــذه احلق�قــة يه الــيت اهــمت ب��اهنــا كثــري مــن ٔ�هــل العقــل والفلســفة حــىت تتضــح 
الصورة اكم� عن د�اة هذا إالحلاد املزعوم، وقد �رب ا�كتور محمـود محـدي زقـزوق 

فاملس�ٔ� الـيت يه حمـل الـزناع الفلسـفي ٕاذن ل�سـت مسـ�ٔ� مـا اذا ": عن هذا بقو�
  ! )�یف�ة تصوره(وٕامنا يه مس�ٔ� اكن هللا ٔ�و املطلق موجودا ٔ�م ال 

  
عندما ميعن النظر يف املوضوع جيد ٔ�ن الزناع الفلسفي الك�ـري ال یـدور ٔ�بـدًا  ان املرء

فـــوجود م�ـل هـذا املوجـود ٔ�مـر . ٔ�ي حول وجود الـال م�نـاه، حول وجود املطلق
ــاكرت  ــاس ود� ــوطني وتوم ــن ٔ�فالطــون ؤ�رســطو ؤ�فل ــنفس احلــزم لك م ــه ب یدعی

ز ٔ�ن یقــارن املــرء ٕاذا �ــا_ وایضــا_واســ�ب��ورا ولیب�ــزت واكنــت وهی�ــل ووا�هتیــد 
اي ، فٕان هذا ما یدعیه املـادیون اجلـدلیون ، العقول الصغري بت� العقول الك�رية 

، فهــم ب�ــ� ینكــرون وجــود ٕا� املســ�یحیة، الفالســفة الرمسیــون �لحــزب الشــ�یوعي 
یدعون �ادة يف الوقت نفسه ٔ�ن العامل �ري م�ناه و�ا� و�ري حمدود ومطلـق وا�ٔكـرث 

موقف ذو ، كام �س�تطیع لك وا�د ٔ�ن یت�ني ذ� �سهو�، هم من ذ� هو ٔ�ن موقف 
  ". طابع دیين يف بعض أ�مور
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وهذا العقل ا�ي وهبه هللا لٕال�سان یصـل �ـرب البحـث والتفكـر والت�ٔمـل اىل قـوة 
عظمى وراء هذا الكون الفس�یح وهذا الوجود احملسوس لیدرك ٔ�ن � �الق وم�دع 

  .�لقه ؤ�حمكه

ٔ�ن هنـاك قـوة  عظمـى �سـّري _ ومهنم املادیون_مجیع اخللق  و�� اكن مما سمل به
لكن اخلالف و�حنراف هو يف تصور هذه القوة اخلالقـة .. هذا الكون وتتحمك ف�ه 

 !فالعقل یدل �لهيا لك�ه ال �س�تطیع ان یبني صفاهتا وال حىت امسها ، 

ٔ�و " الالم�نــايه"ٔ�و " الواجــب"ٔ�و " القــدمي"ٔ�و " وىلالعــ� ا�ٔ "ف�ــارة �ســموهنا بـــــ 
  اخل" ... اخلا�"ٔ�و " املطلق"

 

ٕان القوة الـيت تبحثـون عهنـا، : والرسول عندما ی�ٔيت یقول: "یقول الش�یخ الشعراوي
فالعقل ال یقول لنـا . فالبد ٔ�ن نصدق الرسول). هللا(واليت �ٓم�مت هبا ٕامياً� مجمًال امسها 

ة هـو الـبالغ، ویعطینـا احلـق ولكن ا�ي یقول لنا امس هـذه القـو . امس القوة اخلالقة
  ". هذا البالغ من �الل الرسول �لك مراداته من وجود�
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  !هل یقف قانون الس�ب��ة عند �� العلل؟

ٕاذا اكن لك يشء موجود � �ـ� لوجـوده و�لقـه؛ مفـا :  ؛ یقولون!يف عرص� املتقدم
  يه �� وجود هللا ومن �لق هللا ٕاذا اكن هللا موجودا ؟

  

 :نوحض هذا أ�مر من �الل النقاط التالیة ميك�نا ٔ�ن

  :الوجود نو�ان :ٔ�وًال 

�سان، وجوده �سـ�يب اكالٕ ) لوجود ا�ي � بدایة وهنایهوهو ا(الوجود ال�س�يب _ ١ 
والكون ٔ�ن � بدایة لوجوده ، وهـذا مـا ٔ�كـد .. ٔ�ن � بدایة م�ذ مو�ه وهنایة مبامته

  ..،  و� هنایة ٔ�یًضا"العظمينف�ار �"العمل احلدیث من �الل نظریة  �لیه

وهو الوجود ا�ي ل�س � بدایة ول�س � (الوجود الثاين هو الوجود املطلق _ ٢  
ٔ�و ، ) هللا بلغـة ا��ـن. (وهو هللا عز و�ـل فقـط) هنایة، ٔ�زيل ٔ�بدي، وجوده ذايت

  ). اخلالق بلغة ال�رش(و �ٔ  ،) الال م�نايه بلغة الفلسفة(

  .ال املطلق) ونقصد بذ� الوجود ال�س�يب(وجوده ن لك موجود � �� لإ ف�قول 

 مـن ال�رشـ مؤم�ـون% ٩٥هناك حق�قة ال یـدر�ها كثـري مـن النـاس ويه ٔ�ن  :�نًیا
فـالع� . خ�الف ا�ي بـني بعضـهم ٕامنـا هـو يف تعریفهـابع� موِج�دة لهذا  العامل، و�

  ..ذا العامل لك العباد مؤم�ون هبا أ�وىل اليت �ش�ٔ عهنا ه
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ٔ�و  حىت املل�د�ن ا��ن ینكرون اخلالق يف مفهوم ا��ن فهـم یؤم�ـون بعـ� طبیعیـة 
و�حنراف �مكن يف .. ميان �لع� أ�وىل رضورة عقلیة فصار االٕ ، فزي�ئیة ٔ�و �ريها 
  .تعریفها وتصورها 

  

  .فا�لوق ما حيتاج ٕاىل س�ب لوجوده. هناك فرق بني اخلالق وا�لوق :�لثًا

  !فال حيتاج؛ ٔ�نه خيلُـق وال یُـــ�لق ٔ�ما اخلالق

ــاج ٕاىل مــن یو�ــده: ٔ�ي ؛ؤ�ن وجــوده ذايت  ــه ال حيت ــه اكمــل، وغــين عــن  ،ٔ�ن ٔ�ن
  )ل�س مكث� يشء. (ح�یاج�

�� یُــطلق �ىل هللا واجب الوجود ٔ�نـه . ٔ�ما لك موجود �ريه فهو حمتاج و�قص 
  ..هو الوجود أ�سايس ا�ي من �ال� ٔ�و�د لك الوجود ال�س�يب ا�ٓخر

  

سـ�ت�ا� يف معرفـة اليشـء، وبـني ٔ�ن حيـمك � هناك فرق بـني ٔ�ن حيتـار العقـلُ  :رابًعا
  ..اليشء

  بدهيًیا، اكس�ت�ا� وجود ٔ�محد يف الب�ت  ما اكن �دمه رضور�ً : فاملس�تحیل هو -

  .ٕاذا اكن موجودا  �لنادي م�ًال 

  .س�ت�ا� هنا بدهي�ي، ال حيتاج ٕاىل دلیلفاحلمك �ال
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فـٕا�اكره �ـل وقـ� .. ٔ�ما ما یقول العقل بوجـوده؛ لك�ـه حيتـار يف وصـفه وتصـوره -
روح : مفــثًال  ،العقــُل عــن ٕادراكــه مســ�تحیل الوجــود�ــمل، ٔ�نــه لــ�س لك مــا حيتــار 

إال�سان موجودة ويه الـيت تُـ�د�ر جسـده، ومـع ذ� فإال�سـان �ـلك مـا ٔ�ويت مـن 
ويف الوقــت .. التقــدم والعــمل ال �ســ�تطیع ٔ�ن یـُـ�درك ٔ�و یتصــور حق�قــة هــذه الــروح

  !نفسه ال یقول ٔ��د ٔ�هنا �ري موجودة ٔ�ن عق� �اجز عن تصورها

      

مـن �لـق هللا؟ ٔ�و مـا : ول السـائلمن �الل هذا العرض ال�س�یط نُ�درك خط�ٔ قـ 
  �� الع� اخلالقة؟

ومل . ٔ�نه مل یُ�فرق بني اخلالق وا�لوق، والع� الواج�ـة واملعلـول، وصـفات لك مـهنام
ــ�يب ــر ال�س ــق وا�ٓخ ــود املطل ــني الوج ــرق ب ــول . یف ـــ�االت العق ــني ُمـ ــرق ب ومل یف

 ..       وُمــ�ارات العقول

  

�كون فقط �لنوع الثاين من الوجـود ال�سـ�يب املُـ�نهت�ي، ولهذا فٕان قانون الس�ب��ة ٕامنا 
ود التغا�ر اللكي بني � وال یصح ق�اسه �ىل املطلق الواجب النعدام ال�شابه ووج

  .ن�الوجود

م�نايه ال ميثل أ�جسام؛ فاجلسم �حلد هو املر�ب مـن جـوهر�ن  وهذا الوجود الال
و ی�ٔ�ــذ �ــزيا مــن الفــراغ ال  ،فــ�ٔكرث، و�لــرمس هــو مــا � طــول و عــرض و معــق

  .�شاركه ف�ه �ريه ٕان اكن كثیفا و �شاركه ف�ه �ريه ٕان اكن �ري كثیف
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  " ل�س مكث� يشء: "وقد �اء ا��ن بنفي اجلسم عن اخلالق بقو� تعاىل 

ا� خمــالف �، وقــد �لمنــا �ملشــاهدة ٔ�ن لك يشء فــفــلك يشء ســوى هللا تعــاىل 
جبسم، والن���ة املنطق�ـة �� ٔ�ن هللا لـ�س سوى اخلالق هو جسم ٔ�و عرض قامئ 

  .كذ� 

  

  هل یتصور �ون موجود بدون جسم؟: وقد یُقال

 ،تصور موجود ل�س جبسم ٔ�مر �س�یط حيصل �لتفریق بني الوجود و بني اجلسمیة
ٔ�ن  ،فلك جسم موجود و ل�س لك موجود جسم ؛ف�یهنام خصوص و معوم

سام و أ�عراض، مع العمل ب�ٔن ا�ات الوجود یعم أ�جسام و أ�عراض و �ري أ�ج 
  .مغا�رة �لجسم، فلك جسم ذات و ل�س لك ذات جسم

فعق� یتصور وجود امحلرة ٔ�و الزرقة و �ريها من أ�لوان وامحلرة مكفهوم ل�ست 
  .جسم بل يه عرض یقوم جبسم

وهذا اخلالق ل�س جبوهر و ال روح، ٔ�ن اجلوهر هو اجلسم ال�س�یط، والروح يه 
  . �هام خملوقان  جسم خف�ف و
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  أ�د� �ىل وجود هللا

ا هنا إالشارة الهادئـة والوقفـة نلن نتعرض ٕاىل أ�د� �ىل وجود هللا �لتفصیل؛ مفهنج 
اطـب العقـل الـيت ختُ  الت�ّٔملیة، ولهذا فٕاننـا س�شـري ٕاشـارة هادئـة لـبعض هـذه أ�د�

  .�لعقالنیة والفكر إالحلادي

  

  .العامل �دوث ٔ�د� : ٔ�وًال 

  :احلدوث دلیل -1

 م�غـري – و�ـل عـز هللا سـوى ملـا امس وهـو – العـامل ٔ�ن �ـىل ا�لیـل هـذا یقـوم
 هو املُ�ِدث وهذا .ُم�ِدث من � بد ال �ادث ولك �ادث، م�غري ولك �ملشاهدة

  .و�ل عز هللا،

 .�طل الهنایة ما ٕاىل احلوادث �سلسل ؤ�ن الس�ب��ة، ملبد�ٔ  �اضعة العامل مفوجودات
 املُ�ِدثـة اخلالقـة العـ� وهـذه .هللا وهـو ُم�ـدث لهـا ؤ�ن العـامل، �ـدوث ٕاذن ث�ت

  .معلول لك ِ�� هو و�ل عز وهللا .الصفات اكمل لها ٔ�زلیة؛ �كون ٔ�ن بد ال (هللا)

 

  :والرت�یب الكرثة دلیل -2

 ٔ�فراده، ذوات يف الرت�یب ٕاىل تؤدي الكرثة وهذه الكرثة، تعرتیه العامل ٔ�ن �ىل ویقوم
  .هللا هو املُرِكب وهذا �ر�به، ُمر�ب ٕاىل حيتاج ٔ�نه مهنم؛ � �دوث یق�يض وهذا
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  :العامل �دوث �ىل احلدیث العمل ٔ�د� من

 وجـود �كـون ٔ�ن ميكـن ال ٔ�نه یث�ت القانون هذا :�لتريمودینام�ك الثاين القانون 1. 
 ٕاىل حـرارة ا�ٔكـرث اجلسـم مـن دامئًـا ت��قـل احلـرارة ٔ�ن لنـا یصـف فهو ٔ�زلی�ا، الكون
  .ممكن �ري والعكس حرارة، أ�قل اجلسم

 

 لهـذا ٔ�ن ٕاىل – قصـد دون – العلـوم توصـلت وهكـذا: "مور�سـون �ـر�س یقـول
 قـد �كـون ٔ�ن ميكـن ال بدایة � ما ٔ�ن هللا؛ وجود تث�ت بذ� ويه .بدایة الكون

  ".إال� هو �الق، من ٔ�و ٔ�ول، حمرك من ٔ�و م�دئ، من بد وال نفسه بد�ٔ 

 

 سوف احلرارة تغري معلیة ب�ٔن احلدیثة العلوم تؤمن": نفسه ال�م جميس السري قال
 در�اهتا؛ �ٓخر ٕاىل ا�ٓن حىت العملیة هذه تصل ومل لكیة، طاقاهتا ت�هت�ي حىت �س�متر

 نفكـر حـىت أ�رض، ظهر �ىل موجود�ن ا�ٓن كنا ملا هذا م�ل يشء �دث لو ٔ�نه
 ٔ�نه بد وال بدایة، من لها بد ال مث ومن الزمن، مع �رس�ة تتقدم العملیة هذه ٕان .فهيا
 ٔ�ن ميكـن ال ح�ث ما، وقت يف �لقًا �سمهيا ٔ�ن ميكن الكون، يف معلیة �دثت قد

 ".ٔ�زلی�ا الكون هذا �كون

 

 هابـل ٕادو�ـن ٕان» :هـاكنغ سـ��ف الشـهري الفلـيك العـامل یقـول :الك�ري �نف�ار2. 
   جتد برصك، و�ت ح�� ٔ�نك يه طریق، �المة تعد مشاهدة م1929 س�نة ٔ�جرى
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 ویعـين .�متدد الكون فٕان ٔ�خرى و�لكامت  .عنا بعیًدا �رس�ة تتحرك البعیدة ا�رات
 ٔ�نـه یبـدو ٔ�نـه واحلق�قـة .مًعـا اقرتا�ً  ٔ�كرث السالفة أ�وقات يف اكنت أ�ش�یاء ٔ�ن هذا
 أ�ش�یاء اكنت ح�ث س�نة، ملیون ٔ�لف عرش�ن ٔ�و عرشة حوايل م�ذ وقت مثة اكن
 .م�ناهیـة ال اكنـت وقهتـا الكـون كثافـة فـٕان و�لتايل �لضبط، نفسه املاكن يف لكها

  ."العمل دنیا ٕاىل الكون بدایة مبس�ٔ� ا�هنایة يف ٔ�ىت ا�ي هو �ك�شاف وهذا

  

 الكميیاء من الشواهد وتدل " :نالكو بدایة عن �دیثه يف مور�سون �ر�ىس ویقول
 ٔ�و�ـدت بـل تدرجيیـة، ٔ�و بطیئـة �كـن مل املـادة بدایـة ٔ�ن �ـىل العلـوم مـن و�ريهـا
 املـواد، هـذه ف�ـه �ش�ٔت ا�ي الوقت لنا حتدد ٔ�ن العلوم و�س�تطیع جفائیة، بصورة
  ".خملوقًا �كون ٔ�ن بد ال املادي العامل هذا فان ذ� و�ىل

  

 املـادة ٔ�ن نفـرتض ٔ�ن ٕاىل یـدعو مـا هنـاك لـ�س: "وی��كـر ٕادمونـد الفزي�يئ ویقول
 مفـا جفـايئ، تفا�ـل ب�ـهنام �ـدث ؤ�نـه العظـمي �نف�ـار ق�ل موجودتني اكنتا والطاقة

 نفـرتض ٔ�ن وأ��سـط أ�زلیـة؟ يف ا�لحظـات من �ريها عن ا�لحظة ت� ميزي ا�ي
  "العدم من �لكون إاللهیة إالرادة ٕابداع ٔ�ي العدم، من �لقًا

 :قائًال  الن���ة هذه ٕاىل املمتدد، الكون يف تفكره بعد م�لن، ٕادوارد الفزي�يئ وی�هت�ي
 الصورة ولكن .�لقارئ مرتوك ٕاضافهتا ف�ٔمر ا�متدد س�باق يف �لكون أ�وىل الع� ٔ�ما"

  ".هللا �ري من �كمتل ال �ینا اليت



 

١٧  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

 

 

 هابـل ٕادو�ـن أ�مـر�يك الفـ� �ـامل شـاهد 1929 �ـام يف :وتوسـعه الكون متدد3. 
 حركـة ٕان .هـائ� �رس�ات بعض عن بعضها ت��ا�د ا�رات ٔ�ن التلسكوب بواسطة

  .وام�داده الكون الفضاء توسع عن �جتة ا�رات ابتعاد

 عنـه �ـدثنا مـا وهذا  .بدایة � �كون ؤ�ن بد ال فٕانه توسع يف دام ما الكون وهذا
َماءَ : "تعاىل بقو� ذ� ق�ل القر�ٓن ��  ِب��یْدٍ  بَنَ�ْ�َاَها َوالس�

�
 "لَُموِسُعونَ  َوا

 

  .هللا وجود �ىل ٔ�خرى ٔ�د�

 �، وتنظميًا �لكون ٕاتقا�ً  هناك ٔ�ن �ىل ا�لیل هذا ویقوم :وإالتقان النظام دلیل -1 
 .هللا وهـو ُم�نظـ�م، � بـد ال النظـام وهـذا ُمـ�قن، مـن � بـد ال إالتقـان وهـذا

 ُمحمكًـا، قـانو�ً  جتعل ٔ�ن �س�تطیع ال الصدفة ٔ�ن صدفة، هذا �كون ٔ�ن مفس�تحیل
 العـ� �كـون ٔ�ن وحمـال .أ�سـ�باب معرفـة �لنـا عـن تعبـري هـو الصدفة �سمیه مفا

 دون الكـون �لیـه �سري �هذا قانو�ً  «العاق� �ري» املادة توِ�د �یف ٕاذ مادة الفا��
 !اضطراب؟

 

 ُصْنعَ " :تعاىل قال  ،وتدبري وتقد�ر وٕاتقان نظام هو وٕامنا فوىض، وال ٕاذن عبث فال
ي هللا ِ ء ُلك�  ��تَْقنَ  ا�� ءٍ  ُلك�  َوَ�لََق : "تعاىل وقال ،" َيشْ َرهُ  َيشْ  وقـال ، "تَْقـِد�راً  فََقـد�

�� "  :تعاىل
�
ءٍ  ُلك�  ا  ".ِبَقَدرٍ  َ�لَْق�َاهُ  َيشْ
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 �ل�س�بة هللا وبني �لبدن �ل�س�بة النفس بني املشاهبة �ىل ویقوم :املشاهبة دلیل2- 
 نظام وجود فكذ� �؛ تد�ر � نفس وجود �ىل تدل البدن ٔ�فعال ٔ�ن فكام �لكون،

 ا�لیـل هبـذا قـال وقـد .و�ـل عـز هللا، وهـو �، ُم�ظم وجود �ىل یدل الكون يف
 .املسمل الف�لسوف الك�دي

 

 ٔ�نه :ومفاده تعاىل، هللا وجود �ىل املتلكمني ٔ�د� من ا�لیل وهذا :إالماكن دلیل3- 
 املمك�ـات، يف لكهـا املوجـودات الحنرصـت ( هللا وهـو ) واجـب �لعـامل �كن مل ٕاذا

 نفسـه، یو�ـد ٔ�ن �سـ�تطیع ال ٕانـه ٔ�ي و�دًما؛ ٕاجياًدا طرفاه اس�توي ما هو واملمكن
 موجـوًدا دام ومـا �ملشـاهدة، موجـود الكـون ٔ�ن �دمه، �حنصار هذا من ویلزم
 ٔ�نـه الوجود؛ دا�رة ٕاىل إالماكن دا�رة من ؤ�خرج�ه ٔ�و�دته ٔ�زلیة «��» من بد فال
 . س�ب�انه «هللا» الع� وهذه نفسه، یو�د ال املمكن قلنا كام

 

ف هـو فـاّ�ور ، واحض وال�سلسـل ا�ور وبطالن  �ـىل أ�ّول املوجـود وجـود توقـ�
ـف الثاين ووجود الثاين، املوجود ل �ـىل م�وقِّ  ا�ٓخـر، لوجـود �ـّ�  مـهنام فـلك�  أ�و�

 وهـذا معلـول، ٔ�نّـه م��ّٔخًرا و �ّ�، ٔ�نّه م�قّدًما مهنام وا�د لك�  �كون ٔ�نْ  یلزم و�لیه
 �طـل اّ�ور م�ه یلزم ما ولكّ  �طل، فاّ�ور .�لبداهة ممتنع وهو النق�ضني بني مجع

   .ٔ�یًضا

     �لـث �ـىل والثاين الثاين، �ىل أ�ّول املوجود توقّف عن عبارة هو وال�سلسل
  .هنایة ال ما ٕاىل وهكذا   …
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 و�ـّ�  �لّسـابق معلـول مهنـا وا�ـد لكّ  املمك�ـة، املوجودات من سلس� جتمتع وهنا 
  !م�ناهیة �ري مرتتّبة لّالحق،

  

 اكنـت فـٕان املمك�ـة، الّسلس� هذه �ىل الوجود ٔ�فاضت الّيت العّ�  عن �ُس�ٔل وهنا
 وجـود �ـدم ویلزم هنایة، ال ٕاىل وهكذا ٔ�یًضا �ّ�  ٕاىل حمتا�ة اكنت ٔ�یًضا ممك�ة العّ� 

 وجودها  :ي�ٔ  الوجود، واج�ة العّ�  اكنت وٕان . بدهي�ي وجودها ولكنّ  املوجودات،
 .املطلوب وحصل الّسلس� انقطعت فقد ذايت،

 

 مـن وجوده اكن ولو خملوق، العامل ٔ�ن �ىل ا�لیل هذا یقوم: العامل ونقص الرش،4- 
 ومـا .والرشـور النقـائص عـن وتزنه املطلق الكامل نفسه ملنح بذاته قامئ ؤ�نه نفسه،

 إاذً .  ونقـص وفسـاد رشور مـن الكـون يف یقع مما هذا �الف �ىل یدل الواقع دام
 الكامل �ريه مينح ا�ي الاكمل احلق�قي الوا�د هو �لقه وا�ي خملوق، الكون فهذا

 جـام� فـ�ض مـن �ـريه وجـود لك �ـىل مين ا�ي هو املطلق الكامل وهذا .ال�س�يب
 فـ�ض مـن يه ٕامنـا الرشـور هـذه هبـا لتجنب ٔ�س�باب من العقول ت���ه وما .وكام�
  .�س�يب وجود �لك ولطفه كام�

  

 �ـمل مـن عندمك هل :و�س�ٔهلم .املل�د�ن من الفكر ٔ�هل عرضه ٔ�رد� ما ٕ�جامل هذا
  !هل ��مك رد عقيل �لمي ُم�بت �حض هذه البدهيیات أ�ولیة؟ لنا؟ ف�خرجوه



 

٢٠  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

   

  !سطة ٔ�م عقالنیةف س 

  

  "!�عد تفسًرياتُ �دم القدرة �ىل التفسري "

طریقـه يف هـذه احلیـاة، �سـري وبیـده ا�ميـىن سـ�یف هكذا �سري ٔ��ا� املُـ�ل�د �ـىل 
  ..إال�اكر، وبیده ال�رسى مشعل ا�عوة لهذا إال�اكر

  

مـا ا�ي ميك�ـين ٔ�ن : لكن هل وقف یوًما مع ذاته حلظـة جتـيل �لفكـر املهـزوم وقـال
  ٔ�بد� �ٕالق�اع بدًال من الزتییف وإال�اكر؟

  !لهذه ال�رشیة التاهئة؟ما البدیل الصحیح ا�ي وضعته : هل قال لنفسه یوًما

  

مل یقف؛ وال ن�ُٔمل م�ه ٔ�ن یقف، فالوقوف �ىل م�ـاه الب�ـار ُمغـرق، ال بـد ٕان ٔ��ا� 
متكن مـن الن�ـاة من س�باح ماهر یُـجید الس�با�ة يف م�اهات العقول وحبار العلوم لی 

  ..من رشور أ�فاكر البا�سة

  !ما املانع؟ :لویقو " الصدفة"ٕان ٔ��ا� یفرس ال�ش�ٔة والتكو�ن معمتًدا �ىل 

  

ومل یُدرك ٔ�ن الصدفة تتصف بصفات جتعل من �وهنا س��ًا لٕالجياد وال�ش�ٔة م�عدمـة، 
  مث ٕان .. ٔ�هنا �ري �اق�؛ فال تقوم �ىل ٔ�دىن �رت�ب عقيل حكمي: ؤ�مه هذه الصفات



 

٢١  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

یقة قـامئ �ـىل العشوائیة مرافقة لها دوًما، وحنن �رى هذا البناء الك�ري م�ذ بدایة اخلل 
  !فك�ف خيرج املُـرتب من العشوايئ؟.. تقانواحلمكة واالٕ  النظام

    و�یف ی�ش�ٔ املُ�نظم عن العشوايئ؟

  

  

  

********  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٢  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

شــع� أ�ســود لتــدعمي مذهبــه، ف�حمــل م " دارو�ــن"یــذهب ٔ��ــا� ٕاىل رف�ــق دربــه 
  ..�لتطور ؤ�ن إال�سان والقرد هلام سلف مشرتك وا�د ف�قول

  

هل هذا یُفرس فعًال حق�قـة اخللـق الكونیـة ؤ�نـه لو سلمنا �دًال هبذه النظریة، لكن 
  و�د بدون وا�د؟

  

ٕان دارو�ن نفسه مل �زمع قط ٔ�ن ثبوت نظریة التطور ینفي وجود هللا، ومل یقـل ٕان  
" ٔ�صل أ�نـواع"و�ایة ما ذهب ٕالیه يف خ�ام كتابه .. هذه النظریة تفرس �لق احلیاة

ع يف ��صــولها ٕاىل بضــعة ٔ�نــواع تفرعــت �ــىل جرثومــة احلیــاة الــيت ٕان أ�نــواع �رجــ: 
  .ٔ��ش�ٔها اخلّالق

  

ئل عن عق�دته ف�ٔ�اب ٕانين مـرتدد ولك�ـين يف : وقد ٔ�كد �ىل ٕاميانه �خلالق عندما س�ُ
  .ٔ�قىص خطرات هذا الرتدد مل ٔ��ن م�كًرا لوجود هللا

  

  ٔ�ال تؤكد هذه النظریة إالبداع املو�ه يف اخللیقة؟

احلق�قة ا�ی��ة لتوافقها هذه النظریة كام یذهب ا�كتـور یوسـف ��ىسـ، حبیـُث ٕان 
ٔ�ن �شابه احلیوا�ت يف ٕاطارها أ�سايس لتكو�هنـا یـدل �ـىل وجـود ٔ�سـلوب وا�ـد 

  .�ل�لق یبد�ه �الق وا�د



 

٢٣  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

فاالخ�الف ٕاًذا ل�س دلیل �ىل العجز والعشوائیة؛ وٕامنـا هـذا التنـوع مـن ٔ�كـرب ٔ�د� 
  .امت الكونّیة، وهذا یُفيض �لرضورة ٕاىل ُم�دع ٔ�ويل لهاإالتقان واملُحك

  

  

  

********  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٤  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  !ٔ�مًرا عقلًیا؟یُعد هل نفي البدهيیات العقلیة 

  :من البدهيیات العقلیة ٔ�ن املعلوم ینقسم ٕاىل

  واجب �اته. ١

  ممتنع �اته. ٢

  ممكن �اته. ٣

الوجـود والعـدم م�سـاو�ن، وهذا أ��ري ال �س�تقل بوجـوده بذاتـه، ٔ�ن طرفـاه يف 
.. فليك خيرج من دا�رة العدم ٕاىل دا�رة الوجود ال بـد مـن مـؤ�ر خير�ـه بتـ�ٔثريه �لیـه

ده س�ب �، بل ال بد � من س�ب ٔ�و� فاحلیوان م�ًال ال یو�د صدفة تلقائیة بدون
  .ٕالماكنه املنهت�ي زماً� ولبدایة ٕاخرا�ه

  

اتـه موجــود بنفسـه فــٕان العقـل والعــمل وعنـدما یــّدعي املل�ـد ٔ�ن هــذا العـامل قــامئ بذ
  ..�كذ�نه، فالعمل قد ٔ�ث�ت بدایة هذا الكون ووحض م�ٓ� ��متدد والتوسع

  

والعقل قد جزم ٕ�ماكن العامل لتغريه وكرثته و�دم قدرته �ـىل �سـ�تقالل الوجـودي 
  ..وإالبداعي، فلو ٔ�نه مس�تقل ٔ�ّمـن ذاته من النقائص الكونیة �را�ینًا وزالزل

  

  



 

٢٥  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

هل ميكن �لفكر املُ�نصف ٔ�ن ميیـل ٕاىل : وهنا ی�ٔيت دور العقالنیة الصحی�ة ف��ساءل
  العقلیة إالحلادیة يف مزامعها؟

  

  واحلق�قة �مكنان يف إالميان �ملطلق اخلالق؟ املنطقي ٔ�م ٔ�ن الُريق

  

  

  

*******  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٦  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  
�ش�ٔة  عندما �ُرید ٔ�ن یُفرس "�ار العظمي�نف"نظریة یعمتد ُم�دعي العقالنیة �ىل 

 ؟ ن املق�ولهذا �ع�د م یُعد لكن هل.. احلیاة
  

ا عنـد �شـ�ٔته، ؤ�نـه اكن يف ا وا�ـدً هذه النظریة الفزي�ئیة تقرر ٔ�ن الكـون اكن جـزءً 
�ا� �ارة شدیدة �س�ب�ت يف متدده، وما زال �متدد ٕاىل ا�ٓن، ويف وقت مـا �ـدث 

، ومن هنا قـد �كـون لك جزٔ��نوا�د �لكون ٕاىل فانقسم اجلزء ال" �نف�ار العظمي"
مث س�یصل هذا الكون ٕاىل جحم ٔ�قىص مث یبـدٔ� يف �هنیـار، ح�ـث .. يشء يف احلیاة

س�یصبح ٔ�كرث كثافة وخسونة مرة ٔ�خرى، وی�هت�ي ٕاىل �ا� مماث� لت� اليت بـدٔ� مهنـا، 
  ".��س�اق العظمي"ف� یُعرف بـ

  
واليت متثـل �وهنـا نظریـة ول�سـت حق�قـة، فقـد مع فرض حصة هذه النظریة العلمیة، 

يف تفسـريها �ل�شـ�ٔة، لكهنـا " املفعول به"و" الفعل"تعرضت ٕاىل احلدیث عن �انب 
ه"و" الفا�ل"مل تتطرق ٕاىل تفسري  ٕاىل هذا �نف�ار وهذه ال�ش�ٔة، فهل یُعـد " املوّ�ِ

  ذ� صدفة وعشوائیة يف التغیري والتدرج حنو الكامل؟
  

 !�ام الفعل بدون فا�ل؟هل من املعقول ق 
  

هذه املادة لو افرتضنا ٔ�هنا قدمية فعًال كام �زمع البعض؛ �یف ت�ٔسست وتطورت ٕاىل 
ما �ـراه يف الكـون مـن قـوانني طبیعیـة ونظـام �ـوين ُمحـمك ال یـت�ل� سـفه ٔ�م �ـدم 

  ٕادراك؟
  �ر �ار� �لهيا؟ؤ وهل یُعقل ٔ�ن تصري الال عقالنیة ٕاىل العقل بدون م

   

  �س��اد ٕاىل نظریة ال تتعلق �لع� أ�وىل ٕاىل تفسري الع� أ�وىل؟هل من العقل 



 

٢٧  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

العقل جيزم �خلط�ٔ املهنجي والفكري يف هذا، فك�ـف لـو اكنـت هـذه النظریـة تعتـرب 
  !أ�ساس ٔ�و الع� أ�وىل �ل�ش�ٔة؟

  !ا�لهم ٕان هذا خط�ٔ عقيل عظمي

  

  

*******  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٨  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

ٕاىل فروعهـا مـهنج  _اخلـالف والنقـاش ا�ي هو حمل_هل یُعد �رك ٔ�صل القضیة 
  !عقيل سلمي؟

فعندما ی�ٔيت املُل�ـد املُنكـر �ل�ـالق و�سـ�تدل بـبعض مـا �ـاء يف أ�د�ن �ـىل �ـدم 
وجود الع� أ�وىل امل�سـ��ة يف ٕاجيـاد هـذه احلیـاة، هـل هـو بـذ� قـد اتبـع العقـل 

  واملنطق؟

  

التاجر یتعامـل مـع رشكـة مفثًال لو ٔ�نين ذهبت ٔ�شرتي سلعة معینة من �جر، هذا 
كربى تصدر � م�ت�اته، فمل تعجبين السلعة اليت اشرتیته، و�سـ�ب رفيضـ �لسـلعة 

هـذه الســلعة ل�سـت سـلمية و�ــىل هـذا ال تو�ـد رشكــة كـربى تصـدر هــذه : قلـُت 
  !هل مذهيب هو مذهب العقالء هكذا ؟.. املنت�ات

  

  .عد طریقًا عقلًیا سلميًاا�ي هو حمل القضیة ال یُ  �ىل أ�صل )بدایة( ٕان التفریع

  

  

  

  

  



 

٢٩  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  خرافة ٔ�م تعقّل؟) ا��ن(

ة املُـ�د�رة لهـا، ٔ�قدام إال�سـان هـذه احلیـاة وهـو مـؤمن �لقـوة الغی��ّـ وطئتم�ذ ٔ�ن 
لهـذا إال�سـان القـارص عـن إال�اطـة �لغیـب  "ا��ـن"�لمها ٔ�م مل یعلمها، وقد �ـاء 
رتقـاء يف مسـو �اللهـا �سـ�تطیع ��شـودة، الـيت مـن لی�ٔ�ذ بیده ٕاىل نور املعرفـة امل 

  ..الفكر واملنطق

  

.. ٕان فالسفة الیو�ن القداىم ا��ن تو�وا �لك ملاكهتم ٕاىل العقـل ورفعتـه و�دم�ـه
فطال�س العبقري مل خيلوا من تناقضات يف املسائل العقلیة املتعلقة �لوجود وال�ش�ٔة، 

ة هــذه ال�شــ�ٔة املزعومــة، ا�ي ٔ�شــاد �ملــاء ٔ�صــًال يف ال�شــ�ٔة مل یتطــرق لبیــان �یف�ــ
ؤ�نیكسمندر العظمي ا�ي قال ب�الال م�نايه ٔ�و الال حمدود قد جعـ� مـادة وجسـًما؛ 

  فك�ف �س�تقمي الال حمدود �ملادة احملدودة؟

  

فقد قال ٔ�ن الكون �ش�ٔ يف بدایـة ٔ�م اجلد أ�ول �لشك وهو الف�لسوف هرياقلیطس 
ٕاال ٔ�نه جل�ٔ ٕاىل الصدفة يف تفسريه جفعلهـا  ومع ٔ�نه �رى ٔ�ن العامل قدمي.. أ�مر من النار

ــ�ظم �لطبیعــة ســامه .. أ�ســاس ا�ي قــام �لیــه الكــون ــا ُم ــانوً� �اًم ــراه یضــع ق مث �
  !ويف هذا تعارض وتناقض واحض" ا�لوغوس"

  

  



 

٣٠  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

ٔ�ما س�ید  الفالسفة ٔ�رسطو ا�ي قال �حملرك أ�ول ؤ�نـه قـدمي؛ قـد قـال ٔ�یًضـا بـ�ٔن 
ٔ�نه قام بتحریك الكون فقـط، فهـل �سـ�تقمي القـول بقـدم الكون قدمي، و�مة احملرك 

  الكون وهو مكون من املادة املعلوم �د�ا؟

  

  وما رضورة احملرك ٕاذا بعد هذه اخلطوة اليت خطاها �لتحریك؟

مث ٔ�ن من صفات احملرك عند ٔ�رسطو ٔ�نه ل�س جبسم وقد حـرك الكـون عـن طریـق 
  !ا مع من ل�س جبسم؟املالقاة واملبارشة و�ل�س؛ فك�ف �س�تقمي هذ

  

ٕاذا اكن هكـذا .. ٕاذا اكن هذا هو الفكر الیو�ين العظمي ا�ي �ش�هتر �سموه ورفعتـه
  ؟من املولعني بهيف تفسريه �لوجود فك�ف بغريه 

  

ؤ�قـام  ،ووحض ،لقد �اء ا��ن لینقذ العقل مـن هـذه احلـرية بنـور هللا اخلـالق فقـرر
احلجج والرباهني القاطعـة السـاطعة لـلك ٕا�سـان حـىت یعـرف رس وجـوده ویُـ�درك 

  .حق�قة �لقه

  

  

  



 

٣١  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  !؟هل ا��ن ٔ�ف�ون الشعوب

مل ختل ٔ�مة من أ�مم �ـىل مـر العصـور مـن ا��ـن والتـد�ن، فقـد اكن ا��ـن ٔ�ساًسـا 
 یت��اه إال�سان يف ح�اته، وا�ي جرى ٔ�ن تعددت صوره يف لك عرص من العصـور

  .مبا یتوافق مع رؤ�هتم و�لمهم �ٓن ذاك

  

عق�ــدة اخلــالق ا�ٔكــرب يه ٔ�قــدم د�نــة ظهــرت يف «فـــ: یقـول ا�كتــور محمــد العز�ــري
، ومن ٔ�شهر القائلني »ال�رش، والوث��ات ما يه ٕاال ٔ�عراض طارئة ٔ�و ٔ�مراض م�طف�

ٔ�سـرتالیا  هبذا الرٔ�ي الجن ا�ي ٔ�كد وجود عق�دة إال� أ��ىل عند الق�ائل اهلمجیة يف
ؤ�فریق�ا ؤ�مر�اك، ومهنم رسیدر ا�ي ٔ�ث�هتا عند أ�ج�ـاس ا�ٓریـة القدميـة، و�ـرولكامن 
ا�ي و�دها عند السام�ني ق�ـل إالسـالم، ومشیـدات ٔ�كـدها عنـد أ�قـزام وق�ائـل 

ــ«: ٔ�سـرتالیا، وهـذا مصـداقًا لقــو� تعـاىل ِّ ــًة َواِ�ـَدًة فََ�َعـَث اّ�ُ الن�ِب� اُس ��م� َني َاكَن النـ�
ِ�َن َوُم�ِذرِ�َن َو���َزَل َمَعهُُم اْلِك�َاَب ِ�لَْحّقِ ِلَیْحُمكَ بَْنيَ الن�اِس ِفميَا اْخ�َلَُفوْا ِف�هِ    .»ُم�َّرشِ

  

ــ�س اخلــوف مــن الطبیعــة وال اعتقــاد �لــول أ�رواح، وال  وم�عــث هــذا التــد�ن ل
ة أ�وىل وهـو الصـور. السحر كام فرس ذ� ٔ�حصاب النظـرة املادیـة، ولك�ـه الـو�

اليت عرفهـا إال�سـان أ�ول �ٓدم وتعلمهـا ووقـف �لهيـا، ویـوحض القـر�ٓن الكـرمي هـذه 
َ �َٓدَم «: احلق�قة م�ینا ٔ�ن هللا س�ب�انه هو مصدر التعلمي �ٓدم كـام يف قـو� تعـاىل َو�َـمل�

اَء ُلك�هَا ُمث� َعَرَضهُْم �ََىل الَْمَال�َِكِة فََقاَل ��نِ��ُوِين ِب��ْمسَ  ن ُكنُمتْ َصاِدِقنيَ اْ��ْمسَ
�
ُؤَالِء ا ـ�    ،اِء َه
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�َك ��نَت الَْعِلُمي الَْحِكميُ  ن
�
�ْمَتنَا ۖ ا ال� َما �َل

�
ْبَ�انََك َال ِ�ْملَ لَنَا ا َ�لََق «، »قَالُوا س�ُ

�َْسانَ 
�
�َمُه الَْبَیانَ ،اْال   .»�َل

  

  :ال بد من التفرقة يف هذا أ�مر بني نو�ني من التد�ن

ا��ن ا�ي حيجـر �ـىل الفكـر وإالبـداع، ویقّرصـ يف واج�ـات ٔ�تبا�ـه،  :النوع أ�ول
ٕانين ٔ�تفق معـك �ـىل ٔ�ن .. ویدعو الناس ٕاىل الرضا ��ون، واخلنوع �لجهل والفساد

  !هذا النوع من التد�ن ٔ�حرى ٔ�ن �سمى ب��ٔف�ون الشعوب؛ بل مبُه� الشعوب

  

بـني النـاس، وحيـافظ �ـىل ط هـو ا�ي یُقـمي العـدل والقسـ :النوع الثاين من التد�ن
ویقمي ٔ�ساس املعرفـة  ،السعي يف �رتقاء �لعال وا�دویدعو �لعمل والعمل و  ،احلقوق

   ..�ىل العقل وأ�د� 

  .ٕان هذا النوع هو أ�حرى �التباع وإالميان

  

ٕامنــا ٔ�تــت مــن ���س لك غرضــهم ) �شــلك �ــام( الصــورة املشــوهة عــن ���ــنٕان  
شــهواهتم وتلبیــة اح�یا�ــاهتم ولــو اكن �ــىل حســاب ا�ٓخــر�ن؟ فصــاروا ُخيــادعون 

ــافقون ــوهومســوا .. و�كــذبون ویُن ــا معصــوًما، واتبع ــدعونو  ،ذ� دینً ــاس ٕاىل ی  الن
فصار املس��د الظامل یُليب رغباتـه �مس ا��ـن، وُحيـارب مـن ٔ��لهـا، ویق�ـل  ؛!اتبا�ه

  !و�سفك دماء أ��ر�ء لتحق�قها



 

٣٣  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

�مس فا��ن یقولون ٕان ا��ـن هـو ٔ�ف�ـون الشـعوب م�ـ�ٔ�رون مبشـاهد مـن یت�ـدث 
یق�لـون �مس : یقولـون �ًمـا ویفعلـون �الفـه) نيشـ�یوخ، حكومـة، م�ـدین(ا��ن 
.. یـ�ٔتون الفـواحش �مس ا��ـن.. �كـذبون �مس ا��ـن.. �رسقون �مس ا��ن.. ا��ن

  !یغتصبون أ�فاكر �مس ا��ن.. العقل واملنطق �مس ا��ن�ُسفّهون 

  

ٕان هذه أ�فعال الس��ة جعلها ٔ�حصاهبا دینًا �ٓخـر �ـري ا��ـن ا�ي ٔ��ـز� هللا، وهـذا 
  !ا��ن الباطل هو �ٔ�حرى ٔ�ف�ون الشعوب وُمـهلكها

   

ا�ي �دى �رفع الهمينـة مـن �ـىل امللك�ـة اخلاصـة لتصـبح ملك�ـة  املهنج املار�يسٔ�ما 
�امة، قد ظمل إال�سان واملواطن ح�ُث جعل صالح�ة الترصف يف املـال ٕاىل حف�ـة 

فهـل هـذه يه احلریـة  .قلی�، مه ٔ�عضاء ا�لجنة املركزیة يف احلزب احلامك اخلـاص هبـم
  !امل�شودة يف ا�متع الش�یوعي يف �حتاد السوف�يت

  

بل ٕان ممارساته القمعیة اليت ٔ�بـت ٔ�ن یعرضـه ٔ��ـد �تـت �سـ�یطر �ـىل روح ا�و� 
احملكومة حتـت یدیـه فـ�ٔ�زة خما�راتـه قـد ج�ـدت الصـدیق �لتجسـس �ـىل صـدیق 

ٔ�ن صــدیقة � ج�ــدهتا ا�ــا�رات، " لیوهنــارد"�ــروي . وأ�خ �لتجســس �ــىل ٔ�خ�ــه
عهد واملیثاق ب�ٔال یبـوح �لتجسس �ىل زمالهئا، وروت � ذ� بعد ٔ�ن ٔ��ذت م�ه ال 

  ، ٕاهنا اكنت تعمل �اسوسة مع ا�ا�رات وتقدم تقار�ر بصفة مس�مترة عن هبذا الرس
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طلبة معینني، وال توقع �مسها احلق�قي �ىل هذه التقـار�ر بـل �مس مسـ�تعار یعرفونـه 
هبا ، وقد اكنت هذه التقار�ر �ك�ب يف أ�ش�اص ا��ن یتلكمون �ىل احلزب احلامك 

  .. وی��قدون س�یاس�ته

  

لقد اكنت الس�یاسة القمعیة �مينة �ـىل روح ا�متـع الشـ�یوعي املار�يسـ �ٓنـذاك �ـني 
  ..ام أ�مورمتسكوا زم

  "!ا��ن ٔ�ف�ون الشعوب"وی�ٔيت من �ردد الیوم ظنًا م�ه ٔ�نه هيتف �لحریة 

  

  

  

**********  
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  إالحلادي املذهبإالرهاب بني ا��ن إالساليم و 

  

وعن مصـاح�ته �لمسـلمني يف �الـب " إالرهاب"يف ا�ٓونة أ��رية كرث احلدیث عن 
  !املسلمون: قالواأ�مور، فٕاذا وقعت �ادثة �س�هتدف أ�من 

  !املسلمون: ع عن هتدید لٔ��ر�ء قالواوٕاذا ُمس 

وهـل إالسـالم لكن هل هذه حق�قة فعًال؟ هل املسلمون ٕارهـابیون م�طرفـون ؟  
  یدعو �لعنف والتطرف؟

  

  تعریف إالرهاب

رهـب �لكرسـ �رهـب رهبـة ورهبـًا �لضـم : (إالرهاب بقـو� ا�ن م�ظور لقد عرف
و�رهـب .. ليشء رهبـًا ورهبـًا ورهبـة �افـهورهب ا، ف�ا: ٔ�ي، ورهبًا �لتحریك

  ) رهبه واسرتهبه ٔ��افه وفز�هؤ�رهبه و . .�ريه ٕاذا تو�ده

  

وقد صدر يف حتدیده بیان عن مجمع الفقه إالسـاليم يف رابطـة العـامل إالسـاليم مبكـة 
، هــ مبكـة املكرمـة ١٤٢٣املنعقدة يف شوال مـن �ـام ، يف دورته السادسة عرشة 

دوا إالرهـاب بت�دیـد سـ�بقوا بـه �ـات �املیـة �دیـدة �الطـت يف معنـاهح�ث   �د�
  إالرهاب هو العدوان ا�ي ميارسه ٔ�فراد ٔ�و جام�ات (: و�اء يف بیاهنم ٔ�ن، ودالالته 
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و�شـمل ، وعرضـه ، ومـا� ، وعقـ� ، ودمـه ، ٔ�و دول بغیا �ىل إال�سان يف دینـه 
ومـا یتصـل بصـور احلرابـة ، حـق  صنوف التخویف وأ�ذى وا�هتدیـد والق�ـل بغـري

ولك فعل من ٔ�فعـال العنـف ٔ�و ا�هتدیـد یقـع تنف�ـذا ، وٕا�افة الس��ل وقطع الطریق 
ٔ�و ، وهيــدف ٕاىل ٕالقــاء الرعــب بــني النــاس ، ملرشــوع ٕاجــرايم فــردي ٔ�و جامعــي 

، ٔ�و ٔ�قـواهلم �لخطـر ، ٔ�و ٔ�مـهنم، ٔ�و حر�هتم ، ٔ�و تعریض ح�اهتم ، �رویعهم ٕ�یذاهئم 
ٔ�و ، ٕاحلاق الرضر �لب��ة ٔ�و ب�ٔ�د مرافق ٔ�و أ�مالك العامـة ٔ�و اخلاصـة ومن صنوفه 

  .ٔ�و الطبیعیة �لخطر، تعریض ٔ��د املوارد الوطنیة 

  
املسلمني  -س�ب�انه تعاىل  -فلك هذا من صور الفساد يف أ�رض اليت هن�ى هللا 

  : عهنا قال تعاىل

} َ ن� ا�� �
ب� الْ َوَال تَْبغِ الَْفَساَد ِيف اْ��ْرِض ا   ] .٧٧:القصص[} ُمْفِسِد�نَ َال ُحيِ

  

 Terroristجنــد ٔ�ن لكمــة ":  Oxford Dictionary" ويف قــاموس ٔ��ســفورد 
هــو الشــخص ا�ي �ســ�تعمل العنــف املــنظم لضــامن هنایــة س�یاســ�یة ، " إالرهــايب"

اس�ت�دام العنـف والتخویـف ٔ�و "یُقصد به " إالرهاب"مبعىن  Terrorismو�مس 
  " .يف ٔ�غراض س�یاس�یة إالر�اب ، وخباصة
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ــد معــىن  ــات املتعــددة يف حتدی ــامء والهیئ ــه نظــرات العل ــت ٕالی ــا �ٓل ــاظر ٕاىل م ٕان الن
ختویــف و�رویــع : "إالرهــاب وإالرهــايب جيــد ٔ�ن لكهــا تتفــق �ــىل يشء وا�ــد، وهــو

  "املساملني أ��ر�ء

ؤ�ن اليشء ا�ي مق�ته أ�نظمة واملؤسسات املدافعة عن حقوق إال�سان لـیمكن يف 
  ..زیع الناس ل�غرض س�یايس اكن ٔ�و خشيصتف

  

  مفا نظرة إالسالم لهذا أ�مر ؟

  يف القر�ٓن الكرمي

جند ٔ�ن هللا عز و�ل قد جّرم لك نوع مـن ٔ�نـواع التعـدي والظـمل وإالفسـاد، حـىت 
  .ٔ�نك لتاكد �شعر �لعجب من سام�ة إالسالم ورمحته يف ٔ��القه مع ا�ٓخر�ن

منـوذ�ني حيثنـا �ـىل �ق�ـداء ب�ٔ�ـدهام، هـذ�ن انظر �یف رضب هللا لنا مـ�ًال بـني 
 : "ا�منوذ�ني �متثالن يف قصة قابیل وهابیل و�ي �ٓدم �لیه السالم، ح�ـ� قـال �

ْل ِمـ" ـَل ِمـْن ��َ�ـِدِمهَا َولَـْم یَُتَق�ـ� َ� قُـْرَ�ً� فَُ�ُق�ِّ ْذ قَـر�
�
ْم نََب�� ابَْينْ �َٓدَم ِ�لَْحـّقِ ا َن َواتُْل �َلَْهيِ

ُ ِمـَن الُْمت�ِقـَني  اْ�َٓخرِ  ُل ا�� �َمـا یََتَق�ـ� ن �
ْقُ�لَن�َك قَاَل ا َيل� یَـَدَك ) ٢٧(قَاَل َ�� �

لَـِنئْ �ََسـْطَت ا
َ َرب� الَْعالَِمَني  ّينِ ��َ�اُف ا��

�
لَْیَك ِ��ْقُ�َ�َ ا

�
  ) ".٢٨(ِلَتْقُ�لَِين َما ��َ� ِبَباِسطٍ یَِدَي ا

   

ن یقومـون بـ�ٔعامل عنـف وٕارهـاب جتـاه النـاس بل ٕان هللا عـز و�ـل قـد �اقـب مـ
َ َوَرُسوَ�ُ َو�َْسَعْوَن ِيف اْ��ْرِض فََساًدا ��ْن یَُق��لُوا  :"فقال �َن ُحيَارِبُوَن ا�� ِ �َما َجَزاُء ا�� ن

�
  ا
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َع ��یِْدِهيْم َو��ْرُ�لُهُْم ِمْن ِ�َالٍف ��ْو یُْنَفْوا ِمـَن  �ُبوا ��ْو تَُقط� اْ��ْرِض َذِ�َ لَهُـْم ِخـْزٌي ��ْو یَُصل
نَْیا َولَهُْم ِيف اْ�ِٓخَرِة �ََذاٌب َعِظميٌ    ".ِيف ا��

  

لطریـق، وجـب وٕاذا ٔ��ـاف احملـاربون السـ��ل وقطعـوا ا: " القرطيب رمحه هللا یقول
ووجــب �ــىل املســلمني التعــاون �ــىل ق�ــاهلم وكفهــم عــن ٔ�ذى . .�ــىل إالمــام ق�ــاهلم

  ".املسلمني

   

  ويف الس�نة

ٔ�ال من ظمل معاهًدا ٔ�و انتقصه ٔ�و لك�فـه «: صىل هللا �لیه وسمل قالیقول رسول هللا 
  » فوق طاق�ه، ٔ�و ٔ��ذ م�ه ش��ًا بغري طیب نفس؛ ف�ٔ� جحی�ه یوم الق�امة

  

قـال قـال رسـول هللا صـىل هللا �لیـه  -ريض هللا عـهنام  -وعن عبد هللا �ـن معـرو 
وٕان رحيهـا تو�ـد مـن مسـرية ٔ�ربعـني ، نـة من ق�ل معاهدًا مل �رح راحئـة اجل «: وسمل
   »�اماً 

  

هذه يه املصادر أ�ساس�یة عند املسلمني يف اعتقاداهتم وسريمه يف احلیاة وتعـاملهم 
  !مع �ريه، فهل جندها مصادر �لو وتطرف وعنف؟
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  عند العلامء

قـال انظر ٕاىل فهم �لـامء إالسـالم حلق�قـة السـالم والعـدل يف الرشـیعة إالسـالم�ة، 
يف ( �ىل �رك العدل فهيم) املعتد�ن(ال حيملنمك شدة بغضمك �لمرشكني : " ضاوي� البی

، ف�عتــدوا �لــهيم �ر�ــاكب مــا ال حيــل، ) �ــري املعتــد�ن يف ســا�ر أ�قطــار أ�خــرى
اْ�ـِدلُوا ُهـَو ��ْقـَرُب {: كقذف وق�ـل �سـاء وصـبیة ونقـض عهـد �شـف�ًا ممـا يف قلـو�مك

ه مبـاكٍن مـن العدل ٔ�قرب �لتقو : ٔ�ي} ِ�لت�ْقَوى ـ� ى، رص�ح هلـم �ٔ�مـر �لعـدل، وبـني� ٔ�ن
�ه مق�ىض الهوىالتقوى بعدما َهنامه عن ا   ".جلور، وبني� ٔ�ن

  
ملـا بعثـه « -ريض هللا عنـه  -ومن هذا قول عبد هللا �ـن روا�ـة : " وقال ا�ن كثري

�رشـوه النّيب صىل هللا �لیه وسمل خيرص �ىل ٔ�هل خ�رب مثارمه وزرعهم، ف�ٔرادوا ٔ�ن 
، ؤ�نـمت ٔ�بغـض ٕايل� مـن : لريفق ِهبم، فقال وهللا لقد ج�تمك من عند ٔ�حّبِ اخللق ٕايل�

ٔ��دادمك من القـردة واخلنـاز�ر، ومـا حيملـين حـّيبِ ٕاّ�ه وبغيضـ لـمك �ـىل ٔ�ن ال ٔ��ـدل 
  .»ذا قامت السموات وأ�رضهبِ : فقالوا، ف�مك

  

�ـريمه مـن املسـلمني مـن قا�ـدة لقد انطلق العلامء والفقهاء يف نظـرهتم وتعـاملهم مـع 
مـا دامـت لك ٔ�مـة ملزتمـة " �دم إالسالم ال یعين احلرب والعداء"عظمية تقرر ٔ�ن  

بضوابط السمل واحلریة، وهبذا فقـد سـاروا �ـىل درب سـلفهم مـن ٔ�ن املسـاملة حـق 
مجلیع الناس �ىل اخ�الف د�هنم وعرقهم، ؤ�ن املعتدي جمرم یعاق�ه القضاء إالسـاليم 

  " .ال حيب املعتد�ن"ٔ�ن النظام إالساليم  ،ءه وجرمه�ىل اعتدا



 

٤٠  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  هل �س�ت�دم إالسالم القوة ؟

  . �ا� �عتداء: نعم ٕان إالسالم �س�ت�دم القوة، لكهنا يف �ا� وا�دة فقط، ويه

فقد ٔ��ح إالسالم �لمسلمني ٔ�ن �ردوا �ىل من بدٔ�مه �لق�ال والظمل بدفع هذا الظمل، 
و : " وقال يف هذا ٍة َوِمْن ِرَ�ِط الَْخْیِل �ُْرِهُبوَن ِبِه �َـُدو� َو��ِ�د� َتَطْعُمتْ ِمْن قُو� ا لَهُْم َما اس�ْ
مكُْ  ِ َو�َُدو�   ".ا��

 لـرد دفـاعي إالسـالم يف الق�ـالوقد قرر القر�ٓن �ا� الق�ال عند املسلمني وبّني ٔ�ن 
 سـ��ل يف وقـاتلوا '' :تعـاىل قو� ويه عظمية قر�ٓنیة قا�دة �ىل قامئ وهو �عتداء،

  .'' املعتد�ن حيب ال ٕانه تعتدوا وال یقاتلو�مك ا��ن هللا

  

 فـاكن النـاس، لـلك إالسـالم ب��لیـغ مـ�ٔمور _ وسـمل �لیـه هللا صـىل_  ٕان النيب
 ٔ�مـام سـًدا وقـف مـن هنـاك لكـن .املـؤم�ني مـن ٔ�هلهـا یُ�بلّ�غ من البالد ٕاىل یبعث
 فقامـت .. و�ٓذومه مب�ـار�هتم وقـاموا، �لنـاس ا�عـوة یبلغوا ٔ�ن �ریدوهنم ال ، الرسل

 لـلك لتصـل ا�عـوة ٔ�مـام الطریـق وٕافسـاح عتـداء� هـذا �فع والرسا� الغزوات
  !ٕارهاً�؟ هذا �سمي فهل .الناس

 

 فك�ف �د،�ٔ ه �لی اعتدى ٕاذا نفسه عن ا�فاع يف احلق ٕا�سان ٔ�ي ٕان
 ! عبادهٕاىل  لتصل هللا عند من  املزن� الرسا� �ىل �العتداء



 

٤١  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

وحىت يف حروب املسلمني مع املعتد�ن یلزتم املسلمون مبا و�هم ٕالیه د�ـهنم مـن ٔ�ن 
 الصـدیق �كـر ٔ�بـو وهـذا، "السـمل والسـالم"الق�ـال اسـ�ت��اء �لقا�ـدة القامئـة ويه 

 �لیـه هللا صـىل_ املسلمني وصاحب رسـول هللا  �لیفة وهو _عنه هللا ريض_
 :لفقا واعًظا ٔ�سامة ��ش يف وقف  _وسمل

 وال تغدروا، وال تغلوا، وال ختونوا، ال  :عين فاحفظوها بعرش ٔ�وصیمك الناس، ٔ�هيا"
 حترقوه وال خنًال  تعقروا وال امرٔ�ة، وال �بًريا ش�یً�ا وال صغًريا طفًال  تق�لوا وال متثلوا،

 مترون وسوف مل�ٔلكة، ٕاال بعًريا وال بقرة وال شاة تذحبوا وال ممثرة، جشرة تقطعوا وال
  ."� ٔ�نفسهم فرغوا وما فدعومه الصوامع، يف ٔ�نفسهم فرغوا قد ب�ٔقوام

  

يف وضـع املنتظـر �لمـوت  هـؤالء أ��ـداء ، واكنـوامٔ��ـداهئ املسـلمون هــزم وعندما 
  ؟ �مك فا�ل ٔ�ين تظنون وما تقولون ما : هلم الرسول قال ،مجزاًء �ىل ٔ�عامهل

   .رحمي ، �لمي ، مع وا�ن ، ٔ�خ ا�ن : نقول : قالوا 

 ترثیـب ال  :یوسـف قال كام ٔ�قول  _وسمل و�ٓ� �لیه هللا صىل_  هللا رسول فقال
  . الرامحني ٔ�رمح وهو لمك هللا یغفر الیوم �لیمك

  

وعندما د�ل معرو �ن العاص مرص فاحتا لها رٔ�ى ٔ�ن الظمل و�ضطهاد قد بلغ 
هرب من ح�نذاك قد ) ٣٨البطریك الـ(ذروته يف البالد، حىت ٔ�ن البا� ب��امني 

  .. اليت اكن مير هبا أ�ق�اط يف مرص املقوقس البطریك امللاكين ن���ة �لظروف



 

٤٢  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

�  "ب��امني بطرك النصارى الق�ط"املوضع ا�ي ف�ه : "فك�ب معرو �ن العاص �
العهد وأ�مان ولسالمة من هللا فلیحرض �ٓمن مطمئنا وید�ر �ال بیعته وس�یاسة 

  ".طائف�ه

  

��روة حىت �سمح �هيودي ٔ�ن خيامص م�ل �يل �ن ٔ�يب ٕان سام�ة إالسالم وصلت 
طالب ٔ�مام القايض، وهو من هو يف �لو الش�ٔن، لكن إالسالم ال یُـ�ايب ٕا�ساً� 

وهذا ما جعل كثري من .. �ىل �ٓخر، ومن هنا نُ�درك سالم املهنج إالساليم مع �ريه
  .�ري املسلمني �شعرون بعظمة إالسالم وید�لون ف�ه ح�ًا �ري مكرهني

  

؛ وٕامنـا هـو ! ل�س هذا �ما لتحسني صورة إالسالم واملسـلمني �ـىل مـر العصـور
شهادة حقـة قـد ا�ـرتف هبـا ذوي إالنصـاف مـن �ـري املسـلمني، وهـاك وا�ـد مـن 

وطنیة الك��سة الق�طیة "يف كتابه " القمص ٔ�نطونیوس أ�نطوين"النصارى املنصفني 
ان معرو �ـن : "وسام�ة حمكه، یقولقد ا�رتف حبق�قة السالم إالساليم "  و�رخيها

 مالعاص قد رد �ىل النصارى الك�ـا�س الـيت اكن اسـ�توىل �لهيـا الـروم كـام مسـح هلـ
و�مجلـ� فـٕان القـ�ط .. وسا�ده يف بناء كنا�س �دیدة ،برتممي الك�ا�س اليت هدمت

  ".�لوا يف ٔ��م معرو �ن العاص را�ة مل �روها م�ذ زمان

  

  



 

٤٣  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  !�هذا يف �املنا املعارص؟ملسلمني فهل فعل �ري ا

  د�ن �هذا �لفلسطین�ني املساملني؟هل فعل الصهاینة املعت

مـن ٔ�ملانیـا وق�ـل  �، لقد ف�ح الفلسطی��ون هلم ٔ�بواب رمحهتم عندما طـردمه هتلـر
  !امللیون مهنم ما �زید �ىل

  �لصني �هذا؟  �يس توجن رئ�س احلزب الش�یوعيفعل املل�د ماو هل 

  !أ�ربعني ملیو� من شعبه �ىللقد ق�ل ماو�يس توجن من معارضیه ما �زید 

  

لقد سار املسلمون م�ذ عرص الرسا� احملمدیة �ىل درب السام�ة وإال�ـاء، ال نعـين 
؛ وٕامنا ا�ي �ريم ٕالیه هو !هبذا ٔ�ن املسلمني مال�كة معصومون عن الوقوع يف اخلط�ٔ 

ظمـة متثـل ٕارهـا� و�رویعـا ل�ٓم�ـني، فهـم مل �دم اشـرتاك املسـلمني يف ٔ�ي ٔ�عـامل ُم�
�كونــوا ســ��ا يف ق�ــام احلــرب العاملیــة أ�وىل وال الثانیــة، ومل �كونــوا مؤسيســ حمــامك 

  ..التف��ش يف عصور الظالم الوسطى، ومل ی�هتكوا ٔ�رض أ��ر�ء كام فعل الصهاینة 

  

لتخویـف وٕار�ـاب ٕان ق�ام ق� م�حرفة مـن املنمتـني لٕالسـالم بـ�ٔعامل �ـري مرشـو�ة 
، مفــىت اكنــت القا�ــدة هتــدم ! النــاس لــ�س دلــیًال �ــىل ٕارهــاب املســلمني واحنــرافهم

  !�الس�ت��اء النادر ؟

  



 

٤٤  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

رساء قمي العدل أ�مور واحلمك ٔ�ن �سعوا �اهد�ن الٕان الواجب �ىل من بیدمه زمام 
اس�یا ٔ�و واملساواة واحلریة يف ح�اة الناس ليك ال یل��ٔ ٔ��د املظلومني اج�عیا ٔ�و س�ی

  . أ�رض فسادا وٕافسادافكر� ٕاىل تنظ�ت ٕارهابیة �سعى يف

   

  ملاذا ٕاًذا اجلزیة يف إالسالم؟: وقد یُ�قال

مل �كـن  إالسـالم يف اجلزیـةميك�نا ٔ�ن جنيل هذا أ�مر ا�ي یفهمه الك�ري خطئًـا بـ�ٔن 
 ة،واملنعـ �لحامیـة یومـا فرضـا �ـىل �ـري املسـمل لعـدم ٕاسـالمه، وٕامنـا يه يف حلق�قـة

  .والغلبة �لقهر ول�ست

  

فهًمـا سـلميًا محـص ٔ�مـواهلم  ٔ�هـل �ـىل عنـدما رد الولیـد ا�ـن �ا� و�� اكن فعل 
 وحنـن , حنمیمك ٔ�ن �ىل أ�موال م�مك ٔ��ذ� قد ٕانّ�ا : هلم وقال �لجزیة يف إالسالم، 

   .ٕالیمك �ردها ٔ�موالمك فهذه ؛ حامیتمك عن �اجزون ا�ٓن

  

 :معنـاه ا�ٓیـة يف والِصـغار �ـ�و�، مـواطن لك دفعهایقـوم بـ  اليت اكلرضیبة فاجلزیة
 . وس�یاس�هتاا�و� ٔ�وامر و�لزتام اخلضوع

  

  



 

٤٥  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  !هل ٔ��ّر الفكر إالحلادي �ىل هتلر وس�تالني وماو�يس ؤ�ش�باههم �حملبة وإال�اء؟

  ٔ�م ٔ�نه �س�ب يف ا�مار واخلراب لٕال�سانیة؟

  

ٔ�م ٔ�هنـا ٔ��ـربت  ؛رسـالشـ�یوعیة ا�ٓن ٕاىل هـذا �ل�ُ هل صارت ا�متعات اليت تطبـق 
بقــوة الســالح يف روســ�یا عــن طریــق الثــورة البلشــف�ة، ويف دول رشق ٔ�ورو� 

  ..بواسطة قوات اجل�ش أ�محر، عندما س�یطر �لهيا يف احلرب العاملیة الثانیة

ــدافع ا��ــن   احلــرب العاملیــة أ�وىل والثانیــة ومعظــم ا�ــازر التارخيیــة هــل اكنــت ب
  الصحیح؟

  

ُملزم �لبحث عن احلق�قة ومعرفـة مـا ٕاذا اكن دینًـا مـن �ـريه،  � صدیقي العز�ز ٕانك
ال�رشـیة �ـىل ولو ٔ�ن العقالء فطنوا لعرفوا ٔ�س�باب احلروب واملذاحب و�ضـطرا�ت 

  ..مر التارخي

  

 هـذه يه ٔ�سـ�باب انـدالع احلـروب.. ةمكیّ � ٕاهنا املصاحل �ق�صادیة والس�یاس�یة واحلـُ 
  م�ذ جفر إال�سانیة، فلامذا �هتم ا��ن �ٕالقصاء وإالرهاب؟

ــالم  ــ�ش يف عصــور الظ ــامك التف� ــام حم ــ�ب ق� ــ�ًال يه س ــ�یحیة م ــت املس ــل اكن ه
  و�ضطهاد ؟



 

٤٦  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

الصـحی�ة ���ـن املسـ�یحي ومصـادره إالنصاف العلمي وا�یين القـامئ �ـىل املعرفـة  
واحلق�قـة يه امل�سـ��ة يف اضـطهاد قرر العكس متاًما، ٕاهنا أ�فاكر املائ� عـن احلـق ی

  .إال�سان وازدراء ال�رش

  

لقد غزت العامل هذه الرتهات الفكریة حـىت متك�ـت مـن رقـاب دول كـربى حتسـب 
�ىل التد�ن وٕاتباع ا��ن، ف�ٔمر�اك و�ريها يه رٔ�س املت�ٔ�ر�ن هبـذه أ�فـاكر إالجرام�ـة 

ین�ني بدون حق، وصـارت حىت �راها �ساند احملتلني إالرسائیلیني �لمساملني الفلسط 
�حنرافــات ا�ی��ــة عنــد بعــض املتــدینني صــدیقًا ودوًدا ٔ�حصــاب الفكــر إالحلــادي 

، قـد ٢٠٠١سـ�مترب  ١١" قار�ـة"ٔ�مر�اك و�لفاهئا م�ذ الغامش، وهذا ما جعلنا �رى 
دون اتفـاق �ـىل معـىن حمـدد لهـذا " إالرهـاب"ٔ��رت حرً� �املیـة �ـىل مـا �سـمیه 

  !إالرهاب

  

  !املغشوش ا�ي قررته الك��سة أ�مر�ك�ة" التد�ن"افع لهذه احلرب هو واكن ا� 

ٕان إالدارة " : "ٕادوارد كنیــدى"وممــا �شــهد �ــىل هــذا ٕا�ــالن الســ�ناتور أ�مــر�يك 
  ) "!حبامسة مس�یحیة(أ�مر�ك�ة مدفو�ة ٕاىل هذه احلرب 

  

  ً�؟عنًفا وٕارها" بك �ىل أ�مينٔ�در �دك أ��رس ملن رض "مفنذ مىت اكنت رشیعة 

  



 

٤٧  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

ــه املتــد�ن اجلدیــد، ف�عــد ٔ�ن فطــن إالحلــاد  ــه ا�مــار الشــ�یوعي إالحلــادي يف ثوب ٕان
  .ومجوده ما لبث ٔ�ن وضع ا�ریعة ب�ٔیدي ٔ�حصاب التد�ن املغشوش ضعفهــب

  

ا�ي �متثـل (ٕانك لتدرك من الوه� أ�وىل ٔ�هنا ل�ست حرً� �ىل إالرهـاب احلق�قـي 
نصـاف إ مصدره و�ر�اه دول تتصف �لعظمـى و ، وا�ي )يف ٕا�افة أ��ر�ء و�رویعهم

؛ وٕامنا يه حرب �ىل إالسالم ، وقد شهد �ىل هذا التارخي قدميًا و�ـدیثًا، !إال�سان
  .ومساندة ٔ�مر�اك ٕالرسائیل �ري �رهان �ىل ٕارهاهبا وظلمها

  

ٕان الرصاع احلايل ل�س : "امسع قول املفكر �سرتاتیجي أ�مر�يك فرا�س�س فو�و�ما
ولك�ه رصاع ضـد العق�ـدة إالسـالم�ة أ�صـولیة الـيت تقـف .. إالرهابب�ساطة ضد 

.. واملطلوب هـو حـرب دا�ـل إالسـالم.. وضد ا�و� العلامنیة.. ضد احلداثة الغربیة
  ".حىت یق�ل احلداثة الغربیة

  

وقد �ّرٔ� إالسالم سا�ر ا���ت السـامویة مـن ٔ�ن �كـون إالرهـاب والعنـف وإال�ـراه 
  .��ل ٔ�ي مهنا يف ا�عوة ٕاىل رشیعة ٔ�ي د�ن من ت� ا���توالرتویع ل�ٓم�ني س 

   

  

  



 

٤٨  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  !ال یغرنك عق�
  

ٕا�رل راسل الثالث، ف�لسوف و�امل م�طق ور�يض    �ر�راند ٔ�ر�ر ویلیام راسل 
  . �دیث ومؤرخ و�قد اج�عي �ریطاين

  
هذا الف�لسوف الال ٔ�دري احلدیث قد اكن ذا عقل عظمي يف نظرته ٕاىل ا��ن، ال 
�ش�به نظرته نظرات �ريه من املل�د�ن العاطف�ني، هذا الف�لسوف ا�ي نقم �ىل 

قرب �لصواب والعقالنیة من �ريه، ا��ن احملیط به وانتقده نقًدا عقلًیا �الًصا اكن �ٔ 
  :انتقد ا��ن من و�تني ٕاال ٔ�نه

  النظام الكهنويت: أ�وىل
  املس�یحیة نفسها: الثانیة

  
ٕان أ��ج�ل ال �ش�بع جوانب إال�سان : ""  ٔ�فضلحنو �امل"يف كتابه  حىت قال

  "العقل والروح والغر�زة: الثالثة
  
  

وقد �اول راسل ٔ�ن �س��دل هذا الكهنوت املمتثل يف ر�ال ا��ن املنغلقون؛ 
�ر�ال هلم ٔ�عامل �اصة یع�شون مهنا ولكس�هبا، وم�حمسون یدعون ٕاىل ا��ن 

  .حبریة وحامسة وفهم
  

مل �رفض ا��ن رفًضا �ش�به �يق املل�د�ن، وٕامنا یتطلع ٕاىل من هنا ندرك ٔ�ن راسل 
  .یفهم احلیاة وإال�سان ، د�ند�ن � ممزيات وصفات �اصة



 

٤٩  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  
  

اجلوانب اليت انتقدها راسل يف املس�یحیة وقال ٔ�هنا ال �ش�بع إال�سان جعلته، مع ما 
ول�س : "قالعنده من عقل فذ، یُصدر حمكًا �اًما �ىل أ�د�ن لكها والعقائد عندما 

اخلط�ٔ �ش�ئًا عن �ون عق�دة الك��سة �ري سلمية بقدر ما هو �شئ عن جمرد وجود 
  "عق�دة

  
، فلو ٔ�ن راسل درس إالسالم و�لمه لعرف صحیحب ول�س  هذا احلمك یعترب �اطئ

ف�لبیة اح�یا�ات إال�سان من  ٔ�نه خيلو متاًما من لك ما انتقده يف العق�دة املس�یحیة،
كام ٔ�ن إالسالم �اِل متاًما من لك  ي �اء هبا لیضبط وهيّذب،سامت إالسالم ا�

ف�صور راسل ���ن بناًء �ىل ما شاهده يف .. تناقض مع نفسه ٔ�و العقل ٔ�و العمل
البد من التفرقة بني الصحیح  ؛ ٔ�نهالعامل املس�یحي ال یُعد تصوًرا حصیً�ا، كام قلنا

  !واخلط�ٔ 
  
  

احلـدیث، لكـن نظرتـه قـارصة عـن  هذه نظرة ف�لسوف عظـمي مـن فالسـفة العرصـ
ا�متیــزي بــني العق�ــدة الوا�ــدة وبــني لك العقائــد، ؤ�ن احلــمك �ــىل اليشــء فــرع عــن 
تصــوره، كــام هــو مقــرر عقلًیــا، فــٕان راســل ٔ�خطــ�ٔ يف حمكــه لعــدم تصــوره ���ــن 

  .إالساليم تصوًرا لكًیا قامئ �ىل املوضوعیة وا�راسة
   

العرص احلدیث، وأ�ب ا�ٔكرب �، هل مـٔ� الكـون ری�شارد دو�یزن ُملهم إالحلاد يف 
  ؟) هللا(بعق� جحً�ا و�راهینًا سلمية �ىل نف�ه �ل�الق 

من املسلامت اليت یق�ل هبا مجیع الناس تقریًبا ٔ�ن إالميان ا�یين هو فكـرة : "ٕانه یقول
  ".هشة وضعیفة ٔ�مام النقد



 

٥٠  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

�لیـه حـىت یعتـربه مـن  فهل اس�تقرٔ� دو�یزن ٕاميان اخللـق مجیًعـا وتعـرف �ـىل جحجهـم
  مسلامت الضعف عند �البیة الناس؟

% ٢.٠١ل�ـد�ن ، وامل% ٩.٦٦تـدینني ، ٔ�ن �ري امل  ٢٠١٠سب ٕاحصائیة �ام حف 
من اخللـق مؤم�ـون ، فعـىل مـاذا بنـا دو�یـزن حمكـه % ٩٠، ٔ�ي ٔ�ن ما یقارب من 

  الغري م�طقي ؟

   

إالسالم �ش�ٔ �ىل كتاب مقـدس ٕان " : "ومه إال�"مث یقول دو�یزن يف كتابه املزعوم 
امسه القر�ٓن، وا�ي اح�وى �ـىل تو�ـه فكـري �دیـدة ٔ�ال وهـو �رشـ ا��ـن �لقـوة 

  ."العسكریة

  

نعم ٕان إالسالم یقوم �ىل القـر�ٓن، لكـن مـن ٔ��ـن �و�یـزن ٔ�ن یقـرر ٔ�ن القـر�ٓن �رشـ 
  ا��ن �لقوة العسكریة؟

  :هذا ظمل �بري �لقر�ٓن ا�ي قرر م�ذ �زو� 

�ُِّمكْ فََمن َشاء فَلُْیْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْیْكُفرْ َوقُِل "   "الَْحق� ِمن ر�

ًة َواِ�َدًة، َولَِكْن ِلَیْبلَُومكُْ " ُ لََجَعلَُمكْ ��م� �ًَة َوِمْهنَاً�ا، َولَْو َشاَء ا��  ِيف ِلُلكٍّ َجَعلْنَا ِم�ُْمكْ ِرشْ
 ِ َىل ا��

�
اِت ا َتِلُفونَ َما �َٓ�ُمكْ، فَاْس�َِ�ُقوا الَْ�ْريَ �ُُمكْ ِبَما ُكنُمتْ ِف�ِه َختْ ِّ یًعا فَُ�نَ�   " َمْرِجُعُمكْ َمجِ

ِ َمْرِجُعُمكْ "و َىل ا��
�
َذا اْهَتَدیُْمتْ ا

�
ُمكْ َمْن َضل� ا �َن �َٓم�ُوا �َلَْیُمكْ ��نُْفَسُمكْ َال یَُرض� ِ َا ا��  َ� ��هي�
�ُُمكْ ِبَما ُكْنُمتْ تَْعَملُو ِّ یًعا فَُ�نَ�   "نَ َمجِ



 

٥١  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

ا " م� ُل َو��َ�ْ �َرِيٌء ِمّ ا ��ْمعَ ُلُمكْ ��نُمتْ �َرِیُؤوَن ِمم� ِيل َولَُمكْ َمعَ بُوَك فَُقل ِيلّ َمعَ ن َكذ�
�
َوا

  "تَْعَملُونَ 

یًعا ��فَ��نَْت �ُْكرُِه الن�اَس َحىت� �َُكونُوا " �َك َ�َٓمَن َمْن ِيف ا��ْرِض ُلك�هُْم َمجِ َولَْو َشاَء َرب
  "نيَ ُمْؤِم�ِ 

ْشُد ِمَن الَْغيِّ " َ الر� �ِن قَْد تََبني� ْكَراَه ِيف اّ�ِ
�
  "َال ا

 
  "لَُمكْ ِدیُنُمكْ َوِيلَ ِد�نِ "

   

انظر ٕاىل ما قرره القر�ٓن من املساملة و�دم التعرض لغري املؤم�ني بـه، ویـ�ٔيت دو�یـزن 
  !لیفرتي �لیه

ٔ�ن  ،�لحــمك �لیــهأ�حــرى ٔ�ن یــدرس دو�یــزن القــر�ٓن دراســة ج�ــدة تــؤه� ٔ�مــا اكن 
  " !احلمك �ىل اليشء فرع عن تصوره"املنطق یقول 

  

مـ�ٔمور ب��لیـغ إالسـالم لـلك النـاس،  -صىل هللا �لیه وسمل-النيب كام قلنا سابقًا ٔ�ن 
لكن هناك من وقف سًدا ٔ�مـام . فاكن یبعث ٕاىل البالد من یُ�بلّ�غ ٔ�هلها من املؤم�ني

ــدوهنم ٔ�ن یبلغــوا ا�عــوة �ل  ــاموا مب�ــار�هتم و�ٓذومه، فقامــت الرســل، ال �ری نــاس، وق
الغزوات والرسـا� �فـع هـذا �عتـداء وٕافسـاح الطریـق ٔ�مـام ا�عـوة لتصـل لـلك 

   فهل �سمي هذا ظلًما؟. الناس

  



 

٥٢  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  هل احلریة اليت ی�شدها دو�یزن �رفض ا�فاع عن النفس ؟

مـن ٔ�لفـي  مع ٔ�ن هذه الغزوات والرسا� اكن الق�ىل من املسلمني واملرشكني مًعا ٔ�قل
وهـذا مـا  .ویعرفون قدرها -قدر إالماكن-ق�یل، ٔ�ن املسلمني حيافظون �ىل ا�ماء 

  :سار �لیه النيب محمد صىل هللا �لیه وسمل طی� ح�اته

�َما َهيَْتِدي ِلنَْفِسِه َوَمنْ " ن
�
ُِّمكْ فََمِن اْهَتَدى فَا َا الن�اُس قَْد َ�اَءُمكُ الَْحق� ِمْن َر�  قُْل َ� ��هي�

�َما یَِضل� �َلَْهيَا َوَما ��َ� �َلَْیُمكْ ِبَوِكیلٍ  ن
�
  . "َضل� فَا

  

يف النقد ���ن، وقد �انب احلق " وهو إال�"هكذا �سري ری�شارد دو�یزن يف كتابه 
والعقل يف كتابه ٕ�د�ائه ا�رتام العقل والعمل وهو ال یقرر حمكًا قامئًا �ىل �مل وم�طق 

  ..دراسة موضوعیة ج�دة �لقر�ٓن ا�ي انتقدهحصیح ، وال یقوم حىت �ىل 

  

  !فهل هذه العقول �س�تحق االتباع والت�ٔیید؟

  

  ! ا�لهم ٕان هذا ظمل عظمي.. 

  

  

  



 

٥٣  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  ملاذا القر�ٓن؟

  

  هل نؤمن �لقر�ٓن وندعو لٕالميان به من م�طلق العاطفة وامحلاسة ؟
 

  هب ٔ�نه كذ�، فهل یق�� إالسالم؟
  
ٔ�تباع عقالء ال یق�لون ش��ًا ٕاال بعد ٕاق�اع  ٕامنا �رید القر�ٓن القر�ٓن ی�ٔ�ه، ٕان

فك�ف تُق�ل بغري .. واس�تدالل، ف�ٓ�ت هللا املتنو�ة قد �اءت لتعق�ل الناس ٔ�ساًسا
َ�ِتِه لََعل�ُمكْ تَْعِقلُونَ : "تعقل وهللا یقول َٓ   !؟" َو�ُرِ�ُمكْ �

 
الناس وال ٕان القر�ٓن مكهنج ٕاله�ي موضوع �لعباد قد قرر بدایة ٔ�ن م�ادئه يف صاحل 

ختالف عقوهلم الصحی�ة وم�طقهم السلمي، فقال رافًعا رایة القر�ٓن يف التعقّل وا�عوة 
اُمكْ ِبِه لََعل�ُمكْ تَْعِقلُونَ "ٕا�هيا    ."َذِلُمكْ َوص�

 
وقد اكن إالميان �لقر�ٓن ٕامياً� عقلًیا سلميًا، قامئ �ىل احلجج والرباهني الساطعة اليت 

العقالء ملا به من نور یعجز ٔ�مامه العقل و�سمل مبصدریته متن�ه اُ�روة يف ٔ��ني 
  !�یف ال واملصدر وا�د �لعقل والنقل.. احلكمية يف ٕاحفام العقول

 
ي د�ل �حلجج املعجزة �ىل فا�ي بعث كتاً� لعباده ا�ي �لقهم لی��عوه، هو ا�

  .به و�لوهاصدق كت



 

٥٤  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

 
 :الكرمي، نوجز بعضها ف� یيل وقد �لكم العلامء قدميًا عن ٔ�س�باب إالميان �لقر�ٓن

عندما ی�ٔيت ٕا�سان بدعوى معینة فٕان �لیه واجب ٕاثبات حصة دعواه، وملا ٔ��زل هللا 
اخلالق �ىل ن��ه محمد صىل هللا �لیه وسمل ا��ن اخلامت اكن ذ� ٔ�حرى �لت�ٔیید 

املعجز ا�ي ال �س�تطیعه ُمعاند، وقد تعددت مظاهر هذا الت�ٔیید �لنيب محمد صىل 
  .)إالسالم(وسمل ولرشیعته اخلامتة  �لیه هللا
  
  :ومن مظاهر هذا الت�ٔیید البلیغ 

اخلوارق املادیة اجلاریة �ىل ٔ�ید النيب محمد صىل هللا �لیه وسمل تقيض بصدقه  1- 
وحصة بال�ه، وهذا ٔ�ن ٔ�هل مكة س�ٔلوا رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ٔ�ن �رهيم 

  .حراء ب�هنام�ٓیة ، ف�ٔرامه القمر شقني حىت رٔ�وا 
 

 ."اقرتبت السا�ة وا�شق القمر" وقد ٔ��رب القر�ٓن الكرمي عن هذه احلادثة �ني قال 
  !لكن هناك من یقول ٔ�نه ال ٔ��ر لال�شقاق �لمًیا �ىل القمر �دیثُا

 
وهذا القول ٔ�بعد �لعقالنیة املؤم�ة ح�ُث ٔ�ن املعجزة املادیة احملسوسة اليت وقعت 

ن احلارض�ن الواقعة، وقد التحم القمر مرة ٔ�خرى �ال�شقاق قد حصلت �لمشاهد�
؛ وهذا من عظمي إالجعاز، مفن ا�ي یقدر �ىل خرق س�نة �ونّیة !ؤ�نه مل �كن ش��ًا

  !وٕار�اعها كام اكنت بدقة وٕاتقان دون �لل ؟
 

و�ري هذه املعجزة الك�ري والك�ري مما �شهد �لص�ة �لرسول ولك�اب هللا املزنل 
  .ا�رة �رب التارخي، وٕا�اكر التارخي ال شك ٔ�نه سفه وق� �مل�لیه، وهذه ٔ�مور م�و 

 



 

٥٥  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  
ٕاخ�ار القر�ٓن الكرمي عام �دث يف املايض وعام س�ی�دث يف املس�تق�ل، فهذا   2-

ید�ل �ىل ٔ�ن هناك ذاً� �لیا تعمل لك يشء وتُعمل هبا من �شاء �لتصدیق 
  :یقول تعاىلو�طمئنان، ومن هذه أ�مور إالخ�ار ب�موت ٔ�يب لهب اكفًرا، 

�ْت یََدا ��ِيب لَهٍَب َوتَب� { َیْصَىل َ�ًرا َذاَت ) ٢(َما ��ْغَىن َعْنُه َماُ�ُ َوَما َكَسَب ) ١(تَ� س�َ
  ).٥(ِيف ِج�ِدَها َحْ�ٌل ِمْن َمَسٍد ) ٤(َواْمَر��تُُه َمح�اَ�َ الَْحَطِب ) ٣(لَهٍَب 

 
�ا� �ن «�ّلك قوامه، م�ل لقد ٔ�سمل كثري من املرشكني ا��ن �اربوا إالسالم 

وظل ٔ�بو لهب �ىل عناده وكفره، فك�ف . »و�ريمه… الولید، ومعرو �ن العاص
 ٔ�مكن الت��ّؤ ب�ٔنّه ��ات لن �ُسمل، ولو نفاقًا وَحْق�ًا �مه، ؤ�نّه س�ميوت �ىل ُكفره؟

ففي ذ� �كذیب �لنيب والقر�ٓن، وتنفري  وملاذا مل یعلن ٔ�بو لهب ٕاسالمه ولو كذً�؟
  !ناس م�ه�ل 
  

ومما یقطع بوجود هللا ظاهرة «: یقول ا�كتور فاضل السامرايئ: والرؤى الصاحلة3- 
  .الرؤى الصادقة، اليت �كون كفلق الصبح صادقة متاًما

 
 فك�ف حتدث م�ل هذه الرؤى؟

 ومن ا�ي ٔ��رب إال�سان هبذا الغیب ا�هول؟
حيصل � يشء من  إال�سان ال یعمل الغیب، ولكن عن طریق الرؤى الصاحلة قد

  ذ�، مفا تفسري هذا أ�مر؟
 
  



 

٥٦  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  
ٕان تفسريه واحض وهو ٔ�ن هناك ذاً� تعمل الغیب وجسلته ويه تطلع من �شاء من 

وال تفسري لها �ري . عبادها �ىل بعض هذا الغیب عن طریق الرؤى ٔ�و طریق �ٓخر 
  .هذا التفسري

 
  :یقول ا�كتور فاضل السامرايئ

 !هذا من ق�یل املصادفة وقد یقول قسم من املل�د�ن" 
مث ٕان كرثهتا ال تدع . ٕان هناك كثًريا من الرؤى ال ميكن تفسريها �ملصادقة: ف�قول

كام ٔ�ن س�یاقها یدل �ىل القطع والتو�ید، ال �ىل الظن . جماًال لتفسريها �ملصادقة
فاملصادفة قد تقع يف ٔ�مر وا�د ٔ�و اثنني ولكهنا ال تقع يف كثري من . والتخمني

 ."فقاتاملوا
 ویتلو كتاَب ِهللا يف ّلك مس�د** نيب� �رى ما ال �رى الناُس حوُ� 

  ف�صدیُقها يف الَیْوِم ٔ�ْو يف ُحضى الغدِ ** َوٕاْن قَاَل يف یَْوٍم َمَقاَ� �َائٍِب 
  
 

فصا�ة القر�ٓن الكرمي وبالغته، وهذا ما یؤكد �ىل حق�قة دعواه يف ٔ�ن مصـدره  4- 
ٕاله�ي قد �اء �ل�رش لی�ٔ�ذ ب�ٔیـدهيم ٕاىل النـور، وقـد ٔ��ـزل ٔ�ول ٔ��ـزل يف قـوم ٔ�عـرف 
الناس ��لغـة ؤ�شـدمه فصـا�ة وبیـاً�، وقـد ٔ�جعـزمه هـذا الك�ـاب بفصـاح�ه الـيت ال 

محمـد عبـد هللا «ا جعـل الشـ�یخ تدا�هيا فصا�ة، فهـو �سـ�یج و�ـده، ولعـل هـذا مـ
لعمــري لــنئ اكن �لقــر�ٓن يف بال�ــة تعبــريه معجــزات، ويف ": یتعجــب ویقــول» دراز

ٔ�ســالیب �رب��ــه معجــزات، ويف نبوءاتــه الصــادقة معجــزات، ويف �رشــیعاته اخلــا�ة 
ــوم النفســ�یة والكونیــةمعجزات  معجــزات، ويف لك مــا اســ�ت�دمه مــن حقــائق العل

  ."ت�ب �ٓیة �ىل هذا الو�ه لهو معجزة املعجزاتومعجزات، لعمري ٕانه يف �ر 
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ق�ــول حتــدي القــر�ٓن "وقــد قــام �ــدیثًا مجمو�ــة مــن رافيضــ القــر�ٓن الكــرمي بــدعوى 

، وهو كتاب مك�وب ��لغة العربیـة عـن "الفرقان احلق"ف�ٔلفوا كتاً� ّمسوه بـ " الكرمي
املسـ�یحیة طریق حماو� اس�ت�ساخ كتا�ت مطابقة القر�ٓن، ودمج عنارص مـن تعـالمي 

  .التقلیدیة
 

�سم أ�ب " ؛ بقوهلم ! الفرقان" سور"والغریب العجیب ٔ�هنم یف�تحون ما �سمونه 
  ."اللكمة الروح إال� الوا�د أ�و�د

 
  ! ك�ف ثالثة يف وا�د؟ف 

  !لُیق�ل بالغًیا وبیانًیا ؟ ؛هل هذا مق�ول عقلًیا
 

فهيـا ذات وهـو كـت� هـذا اكالشـمس الوا�ـدة : "قولـون�ٕاهنم یربرون هذا ��متثیل ف 
الشــمس؛ ٔ�و مــا �ســمیه قــرص الشــمس؛ وهــذه الشــمس تــو� النــور وتن��ــق مهنــا 

وهو ل�س ثالث �رش وٕامنا ٕا�سان ..وإال�سان ف�ه الروح والنفس واجلسد ... احلرارة 
  ".�سم هللا الرمحن الرحمي: وهذا �ش�به قول املسلمني... وا�د

 
الء املسلمون ٔ�ن يف عق�دة املسلمني ولكن ال یعلمون ٔ�ن الفارق ب�هنم وبني العق

م�علقة هبا ال تنفك عهنا وال هذه صفات � الوا�د، وهذه الصفات م�صفة ��ات 
 .لصتنف

مه یقولون ٔ�ن املس�یح لكمة هللا : ٔ�ما عند املس�یحیني فهذه ل�ست صفاً� لعدة ٔ�مور
  ر ل�ٓخر ٔ�ق�وم ، والروح القدس ٔ�ق�وم ، وهللا أ�ب ٔ�ق�وم، لك ٔ�ق�وم مهنم مغا�
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بصف�ه املمزية �؛ فأ�ب صف�ه إالجياد والتكو�ن، وأ��ن صف�ه الفداء، والروح 

  .صفهتا التقد�س
 

ا�ٓب سـ�یظل ٔ�ً� ولـن یتحـول ٕاىل ا�ـن، و��ـن : "البا� كـريلس معـود ا��ـن یقول
ب�ــ� } �ــري مولــود{ســ�یظل دامئـًـا ابنًــا ولــن یتحــول ٕاىل �ٓب، و�اصــة ا�ٓب َيه ٔ�نــه 

} املولـود{و} �ري املولود{ومبا ٔ�ن هناك فرقًا �بًريا بني } املولود{��ن س�تظل �اصیة 
  ".فسوف یظل ا�ٓب و��ن خمتلفني

 
هــذا التغــا�ر ینفــي �حتــاد ا�ايت، ٔ�نــه لــو اكن الثالثــة ذا� وا�ــدة مــا اكن هنــاك 

  ..صفات وجودیة ممزية للك مهنم اكال�ن املولو� ال �كون الوا�
 

ة املزعومة اليت یقولون ٔ�هنـا ال �سـ�تلزم �نفصـال ال تـ�ىش مـع عق�ـدهتم مث أ�ق�وم�
الــيت تقــرر مضنًیــا ٔ�ن الصــفة �ســ�تقل وتنفصــل عــن ا�ات، وهكــذا تُعــد ذاً� قامئــة 

  .بنفسها ما دامت اس�تقلت
 

  !هذا ما یت�دون به القر�ٓن الكرمي
  

 :املزعومقارن ٔ�نت بعق� هذه الراككة ا�لغویة والعقلیة يف فرقاهنم 
 
هو ذا الفرقان ) �١سم ا�ٓب اللكمة الروح �� الوا�د أ�و�د: سورة الفاحتة. 1

) ٢احلق نوح�ه ف�لغه �لضالني من عباد� و �لناس اكفة و ال ختش القوم املعتد�ن
  و هيدم رصح الكفر بید ) �٣مين حيطم س�یف الظمل �كف العدل و هيدى الظاملني 



 

٥٩  
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و یزنع �ل الصدر �شذى احملبة و�شفى نفوس ) ٤تائبني�ميان و �ش�ید موئًال �ل 

و یفضح قول ) ٦و یطهر جنس الزىن مباء العفة و یربئ املساحفني) ٥احلاقد�ن 
ف��ٔهيا ا��ن ضلوا من عباد� توبوا و ) ٧إالفك بصوت احلق و �كشف مكر املفرت�ن

  .�ٓم�وا ف�ٔبواب اجلنة مف�و�ة �لتائبني
 

هو ذا النور ) ١لكمة الروح �� الوا�د أ�و�د�سم ا�ٓب ال: سورة النور 2. 
و اقرتبت السا�ة ) ٢أ�قدس قد ٔ�رشق جفاء احلق و زهق الباطل فلهيتد التاهئون

و انبلج الصبح فلیبرص ) ٣وا�شق الباطل فال �امص الیوم من ٔ�مر� فویل �لمفرت�ن 
�ٔیدهيم و ا��ن طمسوا �ىل ٔ�عیهنم ب) ٤الُعْمى و حصحص احلق فلیؤمن الاكفرون

و ا��ن جعلوا ٔ�صابعهم ىف �ٓذاهنم ) ٥لئال یبرصوا نور احلق فهم م�افقون �اهلون
ف��ٔهيا ا��ن ضلوا من ) ٦لئال �سمعوا لكمة احلق فهم املغضوب �لهيم و مه الضالون

عباد� لقد �اءمك الفرقان احلق یبني لمك الرشد من الغى فال ٕا�راه ىف ا��ن ٔ�فال 
نورًا �ىل قلب صف�نا خفطه لكامً ب�ٔعی��ا و ٔ�لقاه ىف ٔ�سامعمك و ٕا� ٔ��زلناه ) ٧تؤم�ون؟

ٔ�بصارمك و ىف قلو�مك و بني ٔ�ید�مك لیطهرمك من الكفر و خيرجمك من الظلامت ٕاىل 
  .النور لعلمك هتتدون

 
 :ا�ي یقول قارن بني هذا وبني القر�ٓن الكرمي

 
ِحِمي : سورة الفاحتة 1.  ِن الر� ْمحَ ِ الر� ِ َرِبّ الَْعالَِمَني ) ١(ِ�ْسِم ا�� ْمحَِن ) ٢(الَْحْمُد ِ�� الر�

ِحِمي  �ِن ) ٣(الر� َتِعُني ) ٤(َماِ�ِ یَْوِم اِ�ّ َك �َس�ْ ��
�
َك نَْعُبُد َوا �� �

اَط ) ٥(ا َ اْهِدَ� الِرصّ
َتِقَمي  ْم ) ٦(الُْمس�ْ ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَْهيِ �َن ��نَْعْمَت �َلَْهيِ ِ اَط ا�� اِلَّني ِرصَ   ).٧(َوَال الض�
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َماَواِت َوا��ْرِض َم�َُل نُوِرِه َمكِْشَاكٍة ِفهيَا : من �ٓ�ت سورة النور 2. ُ نُوُر الس� ا��

َ�اَرَكٍة َزیُْتونٍَة  َرٍة م� َا َكْوَكٌب ُدّرِي� یُوقَُد ِمن َجشَ َ�اَ�ُة َ��هن� ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح ِيف ُزَ�اَ�ٍة الز�
ُ ّال َرشْ  �وٌر �ََىل نُوٍر َهيِْدي ا�� ِق��ٍة َوال غَْرِبی�ٍة �ََاكُد َزْ�ُهتَا یُِيضُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه َ�ٌر ن

ٍء �َِلٌمي  ُ ِ�ُلكِّ َيشْ ُ ا��ْم�َاَل ِ�لن�اِس َوا�� ِيف بُُیوٍت ) ٣٥(ِلُنوِرِه َمن �ََشاء َویَْرضُِب ا��
ُ ��ن �ُْرفََع وَ  ُح َ�ُ ِفهيَا ِ�لُْغُدّوِ َوا�َٓصاِل ��ِذَن ا�� ّبِ ُه �ُس�َ ِرَ�اٌل ّال ) ٣٦(یُْذَكَر ِفهيَا اْمسُ

َاكِة َخيَافُوَن یَْوًما تََتَقل�ُب  یَتاء الز�
�
الِة َوا قَاِم الص�

�
ِ َوا ِف�ِه تُلْهِِهيْم ِجتَاَرٌة َوال بَْیٌع َعن ِذْكِر ا��

ُ �َْرُزُق ِلَیْجِز ) ٣٧(الُْقلُوُب َوا��بَْصاُر  ن فَْضِ�ِ َوا�� لُوا َو�َزِیَدُمه ّمِ ُ ��ْحَسَن َما َمعِ َهيُُم ا��
  ).٣٨(َمن �ََشاء ِبَغْريِ ِحَساٍب 

 
  !بعد العقيل والبیاين بني ما زمعوه وبني كتاب هللا الكرميانظر ٕاىل ال 

  
لعمري لنئ اكن «: یتعجب ویقول محمد عبد هللا درازولعل هذا ما جعل الش�یخ  

�لقر�ٓن يف بال�ة تعبريه معجزات، ويف ٔ�سالیب �رب��ه معجزات، ويف نبوءاته 
الصادقة معجزات، ويف �رشیعاته اخلا�ة معجزات، ويف لك ما اس�ت�دمه من 

معجزات ومعجزات، لعمري ٕانه يف �رت�ب �ٓیة �ىل  حقائق العلوم النفس�یة والكونیة
  ."املعجزات هذا الو�ه لهو معجزة

   

  

صـىل _لقد ظل كتاب هللا العز�ز م�ذ الـوه� أ�وىل بـزنو� �ـىل رسـول هللا محمـد 
  لك  حفولرافًعا رایة الُرقـي اخلطايب �ىل مر العصور، حىت ٕان _ هللا �لیه وسمل
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عرص �ىل مدار التارخي قـد ا�هبـروا بفصـاح�ه؛ ل�سـت الفصـا�ة ا�لغویـة فقـط؛ بـل 
  ..خ�اریة والت�ٔثريیة يف النفوسوالنفس�یة والعلمیة واالٕ 

  

وال جعب من كتاب ال ت�هت�ي جعائبه اكلقـر�ٓن العظـمي؛ ٕاذ ٔ�نـه كتـاب هللا اخلـامت ا�ي 
فك�ـف بـه ال یُـ�ليب .. قد جعل ٔ�ساًسا �لطریق القـومي لـلك النـاس ٕاىل ق�ـام السـا�ة

  !ا�تلفة فطریةاح�یا�ات النفوس ال

  

اخلالبة �ىل مر العصور لیؤكد �ـىل شـ�ی�ني لقد اكن وال زال هيدي احلا�ر�ن �روعته 
  :عظميني

  .م ب�ٔحوال عباده��وان؛ العالِ ٔ�ن مصدره �الق ا�ٔ : أ�ول

  .تباع يف هذه احلیاة �خ�الف ٔ�زم�هتا وعصورهاقدرته �ىل الق�ادة واال: الثاين
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  �راعته يف ت�ٔصیل املعرفة

  

بنا القر�ٓن الكرمي املعرفة السلمية دوما �حل�ة والربهان، املتالزمـان؛ ٕالخـراج الالئـق 
من أ�فاكر وأ�طرو�ات، فـد�ا� ٕاىل �ـدم ال�سـلمي �يشـء ٕاال بعـد ا�لیـل الـواحض 

  " قل هاتوا �رها�مك ٕان كنمت صادقني: "فقال

  

رف�ـة املتوقفـة �ـىل حىت يف ٔ�رفع القضا� ؤ�عظمها، فقضیة اخلالق ٔ�رشف القضـا� املع
ـَماَواِت  : "إالدراك احلسن لها ، فال �س�ٔل عنه ٕاال خ�ـًريا بـه ،یقـول ي َ�لَـَق الس� ِ ا��

ُن فَاْس��ْل ِبِه َخِ�رياً  ْمحَ َتَوى �ََىل الَْعْرِش الر� ٍم ُمث� اس�ْ ت�ِة ����   ".َوا��ْرَض َوَما بَ�َْهنَُما ِيف س�ِ

  ".فا�مل ٔ�نه ال ٕا� ٕاال هللا: "وقال

  

ٕاذا اكنت هذه ا�عوة �لمعرفة يف ٔ�خص قضا� الش�ٔن إالله�ي املُ�عظم؛ مفا �لنا بقضا� 
  !الفكر واملنطق العامة يف مجیع ا�االت

  

ٕان أ�حرى بنا ٔ�ن �سري �ىل مهنج القر�ٓن يف حتصیل املعرفة والعلـوم حـىت �سـ�تطیع 
  .ٔ�ن �سامه يف احلیاة �شعاع خيدم الناس ویُـرحي عقوهلم وتعهبم 
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صىل هللا �لیه وسمل هذه احلق�قة املعرف�ة يف القر�ٓن الكرمي حىت _وقد ٔ�درك النيب  
ٕان ٔ�حسـن النـاس ٔ�حسـ�ت، وٕان ٔ�سـاءوا : ال �كـن ٔ��ـدمك ٕاّمعـة، یقـول : "ٔ�نه قـال
  ".ولكن وطنوا نفوسمك  ٕان ٔ�حسن الناس ٔ�حس�نوا وٕان ٔ�ساءوا ال �س��وا. ٔ�س�ٔت

القـر�ٓن معلًمـا � ٔ�ن �سـري اكلقطیـع بـدون تفكّـر فال یلیـق �لعقـل املسـمل ا�ي اكن 
وتعقّل لٔ�مور، حىت ال ی�س�ب يف هالكـه وجيـر معـه أ��ـر�ء مـن النـاس �سـ�ب 

  .غفلته العقلیة

  

  الربا�ة ا�لغویة

ٔ��زل هللا عز و�ل كتابه ٕاىل ٔ�فصح النـاس ؤ�بلغـم ��لغـة و�لو�ـا، وملـا �ٓ�مه حبـرارة 
جسـدوا � .. ال�ة، والنور البـاهر، واحلـق السـاطعإالميان ، وقوة البیان، وتدفق الب

�اشعني ، حىت ٔ�ن مهنم من اكن یرتدد خف�ة  �ىل أ�ما�ن اليت اكن النيب صىل هللا 
  ..�لیه وسمل وحصابته یتعبدون فهيا، ف�س�متعون م�ه القر�ٓن 

  

عوا ال �سـم: "وما اكن ٔ�مرمه جتاه القر�ٓن ا�ي حتدامه م�ذ �زو� ٕاال ٔ�هنم اكنوا یقولـون
  .."لهذا القر�ٓن والغوا ف�ه

یدعون الناس لعدم جمرد السامع �لقر�ٓن الكـرمي لعلمهـم قـوة تـ�ٔثريه و�ذبـه �لقلـوب؛ 
  !�یف ال ومه ٔ�نفسهم اكنوا یذهبون ل�س�متعوه من رسول هللا �ني یقرٔ�ه
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، " الـر"، " امل:  "لقد رضب القـر�ٓن ٔ�عظـم حتـدي بالغـي عرفـه التـارخي �ـني قـال
  "..عسق"، " مح"، " �هیعص"

و�مكن رس بالغته يف ٔ�ن هذه احلروف املقطعة اكنت من عظمي فصاح�ه ا�ا� �ـىل 
ملا س�یعق�ه من حتـدي ملـن یقـف ) التن��ه(رق�ه ومصدره العيل، فـهذه احلروف تف�د 

  .ٔ�مام القر�ٓن الكرمي م��دً� 

  

� مــن ٔ�هيــا العــرب، � ٔ��ــمل النــاس ��لغــة، � ٔ��ــمل النــاس �لفصــا�ة، : ف�ٔنــه یقــول
ا ل م ، ا ل ر ، : (ٔ�هيـا البلغـاء.. ت��اهون �للكمة وتُقميون هبا أ�سواق بیًعـا ورشاءً 

ٔ�ل�ســت هــذه يه حــروف ا�لغــة العربیــة ..) ح م ، ع س ق ، ك ه ي ع س ق 
  اليت تتفاخرون هبا وتؤلفون هبا أ�شعار واله�اء؟

ی�ٔتوا مبث�؛ بل ب�ٔقرص  لقد �اءمك كتاب من ر�مك العظمي هبذه ا�لغة یت�دى العاملني ٔ�ن
  !سورة من م��

  

لْنَا �َـَىلٰ َعْبـِدَ� : "مث یقول تعاىل م��دً� هلممهم وم�ُريا لعز�م ا �َز� م� ن ُكنُمتْ ِيف َریٍْب ّمِ
�
َوا

ن ُكنـُمتْ َصـاِدِقَني 
�
ِ ا ـن ُدوِن ا�� ـ�ِْ�ِ َواْدُعـوا ُشـهََداَءُمك ّمِ ـن ّمِ مْ * فَ��تُوا ِ�ُسـوَرٍة ّمِ ـ� ن ل

�
 فَـا

ْت ِ�ْلَاكِفرِ�َن  �ِيت َوقُوُدَها الن�اُس َوالِْحَ�اَرُة ۖ ��ِ�د� �ُقوا الن�اَر ال   ". تَْفَعلُوا َولَن تَْفَعلُوا فَات

  

�ْم تَْفَعلُوا َولَن تَْفَعلُوا"یقول القرطيب يف تفسريه  ن ل
�
یعـين  –فٕان مل تفعلوا–قو� " : (فَا
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تطیقـوا ذ� فـ� یـ�ٔيت، وف�ـه ٕا�رة هلممهـم لـن : ٔ�ي _ ولـن تفعلـوا_يف ما مىض ، 
وحتریك لنفوسهم ، لیكون جعزمه بعد ذ� ٔ�بدع ، وهذا من الغیوب اليت ٔ��ـرب هبـا 

  ).القر�ٓن ق�ل وقوعها 

  !ف�ٔ�ن حنن من هذا الك�اب اجللیل؟

  

  �راعته يف صنا�ة الر�ال 

الر�ـال،  ٕان الش�ا�ة وقول احلق وصنع احلضارة وٕاقامة العدل له�ي ش�مي الُفضال من
وقد اكن القر�ٓن صانًعا لهذا الصنف من الر�ال ا��ن ال یعطون ا�نّیة من د�ـهنم وال 
من ٔ�مهتم وال من القمي العاد� مع �ريمه من املسلمني، وهبذا قد �لقـت ح�ـاة رف�عـة 

  ..للك مقدام ساعِ ٕاىل صنع الُريق والتقدم_ وس�تظل_يف ح�اة ال�رش يه م�اُال 

  

قـد �لــق ٔ�م�ــل ) القـر�ٓن الكــرمي(ومـن ت�ّٔمــل التـارخي جيــد ٔ�ن هـذا الك�ــاب العظــمي 
ـیة ممتثلــني يف الصــ�ابة والســا�ر�ن �ــىل درهبــم،  فــاكن مــهنم اخللیفــة الــ�ذج ال�رشـ

الراشــد، والقائــد احملنــك، والبطــل املغــوار، والســ�یايس ا�اهیــة، والعبقــري امللهــم، 
اقل احلازم، واحلكمي ا�ي تتفجـر مـن قلبـه ینـابیع والعامل العامل، والفق�ه البارع، والع

العمل واحلمكـة، والتـاجر ا�ي حيـول رمـال الصـحراء ذهبـا، والـزارع والصـانع ا�ـ�ان 
�ر�ن يف العمل عبادة، والاكدح ا�ي �رى يف �ح�طاب معال رشیفا یرتفع به عـن 

ال ینفقـه يف التكفف وال�سول، والغين الشا�ر ا�ي �رى نفسه مس�ت�لفا يف هذا املـ
اخلــري واملصــل�ة العامــة، والفقــري الصــا�ر ا�ي حيســ�به مــن ال یعــمل �ــا� غنیــا مــن 
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، و�رسول هللا، وهبـذا اكنـوا ، و�ك�ابهالتعفف، ولك ذ� اكن من مثرات إالميان ��
  ..أ�مة الوسط، واكنوا �ري ٔ�مة ٔ�خرجت �لناس

  

ب رسـول هللا ؤ��ـد ا��ـن صـاحففي اجلهاد جتد ش�یً�ا �بريا ٔ�� طل�ـة أ�نصـاري 
انِْفـُروا ِخفافـًا ": ، فـ�ٔىت �ـىل هـذه �یـةة ٔ��اطوا �لنيب یوم ٔ��د، قرٔ� سـورة التوبـ

: ٔ�رى ربنــا اســ��فر� شــ�یو�ا وشــ�با� �ــزوين � بــّين، فقــال بنــوه: ، فقــال"..َوِثقــاًال 
�رمحك هللا قد غزوت مع رسـول هللا صـىل هللا �لیـه وسـمل حـىت مـات، ومـع ٔ�يب 

مات، ومع معر حىت مات، ف�حن نغزو عنك، ف�ٔىب، فر�ب البحر �ـاز�،  �كر حىت
ــه هبــا ٕاال بعــد �ســعة ٔ��م ومل یتغــري، فــدف�وه هبــا   .مفــات، فــمل جيــدوا جز�ــرة یدف�ون

خــرج ســعید �ــن املســ�ّب ٕاىل الغــزو، وقــد ذهبــت ٕا�ــدى : وقــال إالمــام الزهــري 
خلف�ف والثق�ـل، فـٕان اس��فر هللا ا: ٕانك �لیل صاحب رض، فقال: عی��ه، فق�ل �

  .مل ميكّين احلرب كرثت السواد، وحفظت املتاع

  

  !مفا هذه اهلّمة اليت صنعها القر�ٓن يف نفوس الر�ال

  

ٕاهنا ّمهة النور الهادي من الظلامت، ا�ي ٔ��ز� هللا عز و�ل لعباده لی�ٔ�ذ ب�ٔیدهيم 
  .من �را�ن اجلها� والضال� ٕاىل نور إالسالم وضیاء إالميان
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  ت�ٔثريه �لهدى

لقد ٔ��ر القر�ٓن محیة الهدى يف قلوب الر�ال ؤ�زال ق�ود الطغیـان مـن �ـىل أ�ف�ـدة 
  !بضیاء حس�نه وجام�، �یف ال وهو �م رب العاملني

  

انظر �یف �ري القر�ٓن الكرمي ر�ًال اكن من ٔ�مئة الكفر وقادهتم لُ�ــصبح قائًدا مسـلًما 
  ..مر العصور اف��اًرا  عظميًا، تذاع حاك�ت �د� وح�ك�ه �ىل

  

عندما اكن يف س�تار الضـالل _ ريض هللا عنه_ٕانه ٔ�مري املؤم�ني معر �ن اخلطاب 
ا�ي فـّرق ٔ�مـر قـر�ش، وسـفّه ٔ��ال�ـا،  ئـالصاِبـٔ�رید محمدا هذا : حىت خرج یقول

  !، ف�ٔق���ٓلههتاو�اب د�هنا، وسب 

  

�ر�یك متيش �ـىل أ�رض ٔ��رى بين عبد م�اف !! لقد غّرتك نفسك � معر: فق�ل �
ـــــدا؟ ـــــت محم ـــــد ق�ل ـــــرمه؟! وق ـــــمي ٔ�م ـــــك ف�ق ـــــل ب�� ـــــع ٕاىل ٔ�ه ـــــال �رج   ٔ�ف

، ؤ�خ�ك فاطمة ب�ت  ل خ�نك، وا�ن معك سعید �ن زید ؤ�ي ٔ�هل ب�يت؟ قا: قال
  .ٔ�سلام -وهللا -اخلطاب، فقد

  
  ٔ�خ�ه فاطمة  فرجع معر �امدا ٕاىل ٔ�خ�ه وزو�ا، وعندهام خ�اب �ن أ�رت معه
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ب�ت اخلطاب لتكفه عن زو�ا، فرضهبا فشجها حىت سال مهنا ا�م، فلام فعل ذ� 
ٓ نعم قد : قاال �   !�� ورسو�، فاصنع ما بدا �  م�أ�سلمنا، و�

  

ما اكن ب�ٔخ�ه مـن النـدم والـباكء _ معر �ن اخلطاب_فلام رٔ�ى هذا الر�ل الش�اع 
�ىل قلبـه فسـك�ت جوار�ـه  �ىل �ا�، ٔ�دركته حلظة من الت�ّيل إالله�ي ا�ي همين

نفسه، وحتول من وحش �لظمل والكفر ٕاىل إالميـان وإالسـالم عنـدما قـال  واطم�ٔنت
ٓ  مهنا  تقرٔ�ونه الصحیفة اليت مسعتمكٔ�عطیين هذ: ٔ�خ�ه نفا، ٔ�نظر ما هذا ا�ي �ـاء �

ً  _به محمد    .ا اكتباواكن معر قارئ

  

ال ختـايف، و�لـف لهـا لريّدهنـا : ٕامنا خنشاك �لهيـا، قـال: فلام قال ذ� قالت � ٔ�خ�ه 
� ٔ�� ٕانك جنس �ىل : ٕا�هيا ٕاذا قرٔ�ها، فلام قال ذ� طمعت يف ٕاسالمه، فقالت �

  :رش�ـك وٕانـه ال ميسـها ٕاال الطـاهر، فقـام معـر فا��سـل، ف�ٔعطتـه الصـحیفة، وفهيــا
ال� تَْذِكَرًة ِلَمـْن َخيْىشـ ) ٢(لُْقْر�َٓن ِل�َْشقى ما ��ْ�َزلْنا �َلَْیَك ا) ١(طه 

�
ـْن ) ٣(ا تَـْزنِیًال ِمم�

امواِت الُْعىل  َتو ) ٤(َ�لََق اْ��ْرَض َوالس� ْمحُن �ََىل الَْعْرِش اس�ْ   .ى الر�

  
ذعرت، ورم�ت �لصحیفة من » �سم هللا الرمحن الرحمي«ملا قرٔ�ت : و�روى ٔ�نه قال

لكام مر �مس من ٔ�سامء هللا �ذت الصحیفة، ؤ�نه یدي، مث رجعت ٕايل نفيس ف�ٔ 
  !ذعر
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ــــــــــو� تعــــــــــاىل ــــــــــغ ق ــــــــــرٔ� صــــــــــدرا مهنــــــــــا حــــــــــىت بل ــــــــــام ق   :فل
ــــــــرِي  ْك ــــــــالَة ِ�ِ ــــــــِم الص� ــــــــْدِين َو��ِق ال� ��َ� فَاْعُب

�
َ� ا

�
ُ ال ا �ــــــــِين ��َ� ا�� ن

�
  ) .١٤(ا

 ريه، مـا ٔ�حسـن هـذا الـ�مما ی��غي ملن یقول هـذا الـ�م ٔ�ن یعبـد معـه �ـ: فقال
  !ؤ��رمه

ٕاين ٔ�رجـو ٔ�ن �كـون هللا  -وهللا -� معـر: فلام مسع ذ� خ�اب خرج ٕالیـه فقـال � 
ا�لهم ٔ�یّد إالسالم ب�ٔيب احلـمك �ـن «: خّصك بدعوة ن��ه، فٕاين مسعته ٔ�مس وهو یقول

  .فا� هللا � معر» مر �ن اخلطابهشام، ٔ�و بع

  

هـو يف : ، فقـال � خ�ـابف�ٔسـمل �ٓتیـهفدلين � خ�اب �ىل محمد حىت : فقال � معر 
ب�ت عند الصفا معه ف�ه نفـر مـن ٔ�حصابـه، ف�ٔ�ـذ معـر سـ�یفه ف�وحشـه، مث معـد ٕاىل 
رسول هللا صّىل هللا �لیه وسّمل ؤ�حصابه، فرضب �لـهيم البـاب، فلـام مسعـوا صـوته 

ٓ البـاب، فـر ٔ�حصاب رسـول هللا ف�ظـر مـن �لـل قام ر�ل من  ه م�وحشـا السـ�یف، �
� رسول هللا، هذا معر : هللا �لیه وسّمل وهو فزع، فقالفرجع ٕاىل رسول هللا صّىل 

فـ�ٔذن �، فـٕان اكن �ـاء : �ن اخلطاب م�وحشا الس�یف، فقال محزة �ن عبد املطلـب
  .�رید �ريا بذلناه �، وٕان اكن �رید رشا ق�لناه �س�یفه

  

ف�ٔذن � الر�ل، وهنض � رسـول » ائذن �«: فقال رسول هللا صّىل هللا �لیه وسملّ 
  به ج�ذة ارتعد مهنا  حىت لق�ه، ف�ٔ�ذ مب�امع جحزته  ، ٔ�و مبجمع ردائه، مث ج�ذه  هللا
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مـا �ـاء بـك � «: ، وقـال � مفا متا� ٔ�ن وقع �ىل ر�ب��ـه  :معر و�لس، ويف روایة
  »�هت�ي حىت یزنل هللا بك قار�ة؟ فو هللا ما ٔ�رى ٔ�ن ت » ا�ن اخلطاب

هللا، د ، ومبا �اء مـن عنـ�رسول هللاو � رسول هللا ج�ت ٔ�ؤمن �� : فقال معر  
فكّرب رسول هللا صّىل هللا �لیه وسّمل �ك�رية عرف ٔ�هل الب�ت من ٔ�حصـاب رسـول 

   .مهنا ٔ�هل مكة ٔ�ن معر قد ٔ�سمل هللا ٔ�ن معر قد ٔ�سمل، وكرب املسلمون �ك�رية �مل 

  

لٕالســالم ة ّول مــن قائــدا �لضــالل ٕاىل داعیــ؛ لقــد حتــ!انظــر ٕاىل ح�ــاة هــذا الر�ــل
  !�لكامت قلی� من كتاب هللا العظمي

  

  !فهل تصنع لكامت مهتاف�ة هذا التغیري اجلذري يف عقائد راخسة ؟

  

  .ا�هنج الرائع والبیان الساطع وأ�سلوب املؤ�ر الرايق وٕانه كتاب هللا ذ
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  !إال�سان بني �ه�م إالساليم والعناء إالحلادي

  

وقد ". ولقد �رم�ا بين �ٓدم: "�يق �لقه فقالهللا عز و�ل �لق  إال�سان و�رمه عن 
وضع هللا عز و�ل لهذا إال�سان يف ح�اته مهنً�ـا وطریقًـا �سـري �لیـه بعـزة ورفعـة، 

  .وهذا املهنج هو ما ميث� إالسالم يف توجهياته وم�ادئه العلّیة

  

  فك�ف اهمت إالسالم �ٕال�سان؟

  

  )طفًال (مظاهر �ه�م إالساليم �ٕال�سان 

ما من مولود ٕاال ویو� �ىل الفطرة وٕامنا ٔ�بـواه هيودانـه ٔ�و : "هللا �لیه وسمل قال صىل
  ".ینرصانه ٔ�و ميجسانه

ومن ٔ�مه أ�ش�یاء اليت ٔ�وجهبـا إالسـالم �لطفـل حـق الر�ایـة والرتبیـة حـىت ولـو اكن 
فقد ٔ�وجب إالسالم �ربیة الطفل ا�لق�ط ٔ�و املنبوذ ور�ایتـه . الطفل لق�طا ٔ�و م�بوذا

  . ٕالیه حىت �كربوإالحسان 

وهناك كثري من أ�د� اليت تؤكد ٔ�ن �ربیة الطفـل وتعلميـه يه مـن ٔ�وجـب أ�شـ�یاء 
  .�ىل ويل أ�مر حنو و�ه
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  :وأ��ادیث النبویة التالیة يه بعض ٔ�م�� �ىل ذ�

  
  ".ما حنل وا� و�ا ٔ�فضل من ٔ�دب من حسن" .١
  ".ٕالیه والت�ٓلف � وتعلميه وت�ٔدیبه �ٕالحسانرمح هللا عبدا ٔ��ان و�ه �ىل �ره " .٢
ٔ�ن یؤدب ٔ��دمك و�ه �ري � من ٔ�ن یتصدق لك یوم بنصف صاع �ىل " .٣

  ".املساكني
  ".حق الو� �ىل الوا� ٔ�ن یعلمه الك�ابة والس�با�ة والريم" .٤

  
من ٔ�مهل تعلمي و�ه ما ینفعه و�ركه سدى فقـد ٔ�سـاء ٕالیـه : "ویقول ا�ن قمي اجلوزیة

  . ة�ایة إالساء

وی�سـاوى ". ؤ�كرث أ�والد ٕامنا �اء فسادمه من ق�ل ا�ٓ�ء وٕاهامهلم هلم و�ـرك تعلـميهم
  .يف هذا �ه�م �لتعلمي الو� والب�ت �ىل السواء

  

مفــن عــود ابنــه أ�دب وأ�فعــال امحلیــدة واملــذاهب امجلــی� يف الصــغر �ــاز بــذ� 
  ". الفضی� و�ل احملبة والكرامة وبلغ �ایة السعادة

  

الصيب ٔ�مانة عند وا�یه وقلبه الطاهر جوهرة نف�سة : "ویقول الغزايل يف نفس املعىن
  ساذ�ة �الیة من لك نقش وصورة، وهو قابل للك ما نقش ومائل ٕاىل لك ما یقال 
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فٕان عود اخلري و�لمه �ش�ٔ �لیه وسعد يف ا�نیا وا�ٓخـرة وشـاركه يف ثوابـه لك معـمل 
ٕاهـامل ا�هبـامئ شـقي وهـ� واكن الـوزر يف رق�ـة � ومؤدب، وٕان عود الرش ؤ�مهل 

   ".القمي �لیه والوايل �

  

�ــىل رضورة ا�ــرتام الطفــل وا�ــرتام خشصــیته و�ــدم  یؤكــد �هــ�م إالســاليمكــام 
كـام جيـب معاملتـه ��لطـف وا�لـني، ومـن الشـواهد �ـىل . التقلیل من ش�ٔنه لصـغره

الصبیان سمل �لـهيم، واق�ـدى  ٔ�ن النيب �لیه الصالة والسالم اكن ٕاذا مر �ىل: ذ�
  .حصابته به يف ذ�

لــ�س م�ــا مــن ال یــوقر �بــري� و�ــرمح : "ويف �ــدیث النــيب صــىل هللا �لیــه وســمل 
  ."صغري�

واكن النيب صىل هللا �لیه وسمل یالطف أ�طفـال وميـاز�م لیـد�ل الرسـور �ـىل  
دموا �ـىل و�روى ٔ�ن ٔ��سا من أ�عـراب قـ. قلوهبم كام اكن هيش وی�ش يف وجوههم

لك�ـا وهللا : قـالوا" نعم: "ٔ�تق�لون صبیا�مك؟ قال: الرسول صىل هللا �لیه وسمل فقالوا
وقـال " ٔ�و ٔ�م� ٔ�ن �ـزع هللا الرمحـة مـن قلـو�مك: "قال صىل هللا �لیه سمل: ما نق�ل

   ".من اكن � صيب فلیتصاب �: "صىل هللا �لیه وسمل
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  )شا�ً (مظاهر �ه�م إالساليم �ٕال�سان 

مر�� الش�باب ٔ�زىه مرا�ل العمر ؤ�قواها؛ فه�ي كزن ٕان حسن اس�تغاللها، كام ٔ�ن 
هذه املر�� نقمة ملن ٔ�ساء ٕادارهتا، وقد اكن من اه�مـات إالسـالم العظميـة اه�مـه 

  ..�لش�باب

والش�باب فرتة ال تضـاههيا فـرتة يف معـر إال�سـان، فهـ�ي فـرتة القـوة والتفـ�ح العقـيل 
ولهذا اكن السؤال عن هذه الفرتة �لت�دید مـن ٕاسـالم�ا .. شاط البدينوا�هين وال� 

ال �ـزول «: العظمي لی�هبنا �ىل ِعظمها ، فقد قـال رسـول هللا صـىل هللا �لیـه وسـمل
ره فَمي ٔ�ف�اه، وعـن شـ�بابه : قدما عبد یوم الق�امة حىت �ُس�ٔل عن ٔ�ربع خصال عن ُمعُ

  . »ٔ�نفقه، وعن �لمه ماذا معل ف�ه فَمي ٔ�باله، وعن ما� من ٔ��ن اك�س�به وفميَ 

  

فه�ي فرتة الت�ٔثري والت�ٔ�ر، والعطاء والبذل، فال غـرو ٕان و�ـد� رسـولنا الكـرمي �لیـه 
: اغتمن مخسا ق�ل مخس: "الصالة والسالم یو�ه حبسن اس�تغالل هذه الفرتة ف�قول

شــ�بابك ق�ــل هرمــك، وحصتــك ق�ــل ســقمك، وغنــاك ق�ــل فقــرك، وح�اتــك ق�ــل 
  ".ق�ل شغ�موتك، وفرا�ك 

   

  :وميك�نا ٔ�ن نوجز بعض مظاهر هذا �ه�م ف� یيل

من ٔ�عظم مظاهر �ه�م إالسـاليم �لشـ�باب ٔ�ن اهـمت بدایـة : أ�م الصاحلة .١
 مبنبع �ربیة الطفل حىت یصري شاً� مسلًما �رميًا، فاهمت �خ�یار أ�م الصاحلة � 
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ٔ�راد ٔ�ن یبذر بـذرا اخ�ـار ٔ�ن إال�سان ٕاذا لت�ش�ئه ت�ش�ئة ٕاسالم�ة حصی�ة، 

� أ�رض الصـاحلة بغیـة ٔ�ن خيــرج نباتـه ٕ�ذن ربـه، وأ�مــر �ل�سـ�بة �لزو�ــة 
ٔ��ـل خطـا� ؤ�عظـم هــوًال، ٔ�نـه ٕانتـاج �رشــي وذاك ٕانتـاج زراعـي، وفــرق 
شاسع بني ٕانتاج وٕانتاج، فال جعب ٕان د�ـا إالسـالم ٕاىل التـدق�ق يف اخ�یـار 

القهـا ود�هنـا حـىت �مكـل ��سـ�ام، الزو�ة والنظر ٕا�هيـا والوقـوف �ـىل ٔ��
و�زداد احملبـة، وصـوال ٕاىل عـش الزوج�ـة الهـادئ ا�ي �سـ�تق�ل أ�بنـاء يف 
عطف وح�ان ف�رتعرعون يف ظ�؛ لیقد�م ٕاىل ا�متـع شـ�باً� ٔ�صـالء و�سـاء 

  .عریقات یقومون خبدمة أ�مة وتلبیة اح�یا�اهتا

  :وقدميا قال الشاعر

  �ىل ما اكن عودة ٔ�بوه ** وی�ش�ٔ �شئ الف�یان م�ا
  .لك قریب �ملقارن یق�دي: وقالوا

  

  

اهمت إالسالم ب��ق�ـف الشـاب وتعلميـه، فهـو �ـزوده يف وقـت م�كـر : الثقافة .٢
بثقافة ت��اسب مع س�نه وتصلح ٔ�ساسا لثقافة لكّیة اكم�، حفني نعلمه الصـالة 

 .وهكذا.. نعرفه ب�ٓداب قضاء احلا�ة، ونواقض الوضوء
 
ٌة لــٔ�والد؛ ٔ�هنــا �رشــد ســلو�هم، وتضــبط نــوازعهم، وتصــون فالثقافــة الزمــ 

  رسا� ٕاىل املتعمل ٔ�يب  ویقول ٔ�بو ح�یفة النعامن يف. خطامه من �حنراف
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فالعمل مع العمل . ا�مل ٔ�ن العمل تبع �لعمل، كام ٔ�ن أ�عضاء تبع �لبرص": مقاتل

ل ا�ي ال بـد وم�ال ذ� الزاد القلیـ. ال�سري ٔ�نفع من اجلهل مع العمل الك�ري
م�ه يف املفازة مع الهدایـة ٔ�نفـع مـن اجلهـل مـع الـزاد الك�ـري، و�� قـال هللا 

�َن ال یَْعلَُمونَ {: تعاىل ِ �َن یَْعلَُموَن َوا�� ِ َتِوي ا��   .} َهْل �َس�ْ

  

ال : قال معر �ن اخلطاب ريض هللا عنه: احلث �ىل السعي يف طلب الرزق .٣
ارزقـين فقـد �لمـمت ٔ�ن السـامء ال متطـر یقعد ٔ��دمك عن طلـب الـرزق یقـول 

َوَجَعلْنَـا لَـُمكْ ِفهيَـا {قـال تعـاىل . وقـد ح�نـا هللا �ـىل الكسـب. ذهبا وال فضة
مــن ا�نــوب : "وقــال صــىل هللا �لیــه وســمل. } َمَعــاِ�َش قَِلــیًال َمــا �َْشــُكُرونَ 

: وقـال صـىل هللا �لیـه وسـمل". ذنوب ال �كفرها ٕاال اهلـم يف طلـب املع�شـة
وقـال صـىل هللا ".  حيب العبد یت�ذ املهنة ل�س�تغىن هبا عـن النـاسٕان هللا"

 ."�لیمك �لت�ارة فٕان فهيا �سعة ٔ�عشار الرزق: "�لیه وسمل
 
� بين اس�تعن �لكسب احلالل عـن الفقـر فٕانـه مـا : وقال لقامن احلكمي البنه 

رقـة يف دینـه، وضـعف يف عقـ�، : اف�قر ٔ��د قـط ٕاال ٔ�صـابه ثـالث خصـال
یعــد و  .ؤ�عظــم مــن هــذه الــثالث اســ�تخفاف النــاس بــه. مروءتــهوذهــاب 

�كســب إال�ســان ملع�شــ�ته يف احلیــاة ا�نیــا مــن املبا�ــات يف الـرشـع لك�ــه 
وقـد . واجب �لیه، ولهـذا ذم مـن یـدعي التصـوف ف�تعطـل عـن املاكسـب
مـا : "اس�تحسن النيب صىل هللا �لیـه وسـمل مـن وفـد عبـد قـ�س ملـا سـ�ٔهلم

  .عفة واحلرفةال: فقالوا" املروءة؟ 
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  :ونظم الزرنو� يف هذا املعىن 

  وٕاال ف�ٔث�يت يف ذا الهوان **دعي نفيس التاكسل والتواين 
  سوى ندم وحرمان أ�ماين **فمل ٔ�ر �لكساىل احلظ یعطي 

  

ٔ�مهیة اجلسم يف الرتبیة إالسـالم�ة ٔ�مـر� إالسـالم �لعنایـة : �ه�م �لنفس .٤
، فهناك حق البـدن �ـىل صـاح�ه "قإان لبدنك �لیك ح"بصحتنا ؤ�جسام�ا 

كــام ٔ�مــر� ٔ�ن جنمــل مظهــر� بنظیــف . وجعــل طهــارة اجلســم رشطــا �لعبــادة
وختاطب الرتبیة إالسالم�ة حـواس . الثیاب ؤ�ن ن�ٔ�ذ زین��ا عند لك مس�د

ـ َوالُْفـَؤاَد ُلك� ��ولَِئـَك َاكَن َعْنـهُ {وحتتمك ٕا�هيا . إال�سان وقواه ـْمَع َوالَْبَرصَ ن� الس� �
 ا

 . } َمْسُؤوًال 
 

وإال�سان مس�ئول عن احلفاظ �ىل ح�اته وحام�هتا مـن اخلطـر واحلفـاظ �ـىل 
وقـد . جسمه ورضورة العنایة به ووقایته وحامیتـه و�ال�ـه ٕاذا ٔ�مل بـه مـرض

اكن فمين ق�لمك ر�ل بـه جـرح : "ورد عن النيب صىل هللا �لیه وسمل ٔ�نه قال
فقـال هللا �درين ... حـىت مـات  جفزع ف�ٔ�ذ سك�نا حفز هبا یـده مفـا رقـ�ٔ ا�م

وورد عـن النـيب صـىل هللا �لیـه وسـمل ". عبدي بنفسه حفرمت �لیـه اجلنـة
من �ردى من ج�ـل فق�ـل نفسـه فهـو يف �ر �ـمن یـرتدى فهيـا : "ٔ�یضا قو�

ومن حتىس سام فق�ل نفسه فسـمه يف یـده یتحسـاه يف . �ا�ا خم�ا فهيا ٔ�بدا
�ل نفسه حبدیدة حفدیدیته يف یـده یتو�ـ�ٔ هبـا ومن ق . �ر �من �ا�ا فهيا ٔ�بدا

   ".يف �ر �من �ا�ا خم�ا فهيا ٔ�بدا
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الرتبیة إالسـالم�ة مو�ـة ملـا ف�ـه �ـري الفـرد وا�متـع فهـ�ي : التو�ه حنو اخلري .٥
تو�ه إال�سان ٕاىل الفضی� �اللزتام �خللـق الكـرمي والـت�يل جبمیـل الصـفات 

، وحـث إالسـالم املسـلمني �ـىل "املعـام�فا��ن "ومعام� الناس �حلس�ىن 
اخلري ولك ما ف�ه سعادة الناس مجیعا وجعل حـب اخلـري ل�ٓخـر�ن مـن متـام 

كـام اهـمت ب�منیـة ". ال یؤمن ٔ��دمك حىت حيب ٔ�خ�ه مـا حيـب لنفسـه"إالميان 
�ز�ات اخلـري يف إال�سـان مـن تعـاطف و�ـرامح وتـواد وتـ�ٓخ ؤ�مـر �ملعـروف 

ملســلمني يف تــوادمه و�ـرامحهم مكثــل اجلســد ٕاذا م�ـل ا"وهنـ�ي عــن املنكــر و 
ــــداعى � ســــا�ر أ�عضــــاء �لســــهر وامحلــــى ــــه عضــــو ت   ".اشــــ�تىك م�

وجعل إالسـالم مصـاحل العبـاد مـن ٔ�فضـل العبـادات، ویقـول �لیـه الصـالة 
  ". اخللق لكهم عیال هللا ؤ�حهبم ٕاىل هللا ٔ�نفعهم لعیا�: "والسالم

  :وقال الشاعر يف نفس املعىن
  ؤ�حهبم طرا ٕا�هيم ٔ��رمه بعیا�** م عیال هللا حتت سامئه اخللق لكه
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  )ش�یً�ا �بًريا(مظاهر �ه�م إالساليم �ٕال�سان 

ٕان إالسالم بلغ ا�روة يف �ه�م �ٕال�سان ش�یً�ا �بًريا، �یف ال وقد ٔ�فىن معـره يف 
ان النبــوي وقــد �ــاء البیــ.. طا�ــة هللا ونفــع النــاس؛ والســري �ــىل مــهنج هللا القــومي

الشدید ��رتام الك�ري وتوقريه واعتبار املنتقص من قـدر الك�ـري �ارً�ـا مـن �ـدود 
لـ�س م�ـا مـن ال یـوقر : "النيب صىل هللا �لیه وسـملاملسلمني ٔ��القًا ومهنً�ا، فقال 

ِ : " َصىل� ُهللا �َلَْیِه َوَسمل�َ وقال . "�بري� و�رمح صغري� ْ�ـَالِل ا��
�
ن� ِمـْن ا �

ْكـَراَم ِذي ا
�
ا

ـلَْطاِن  ْكـَراَم ِذي الس�
�
، َوَ�اِمِل الُْقْر�ِٓن �َْريِ الَْغـاِيل ِف�ـِه َوالَْ�ـاِيف َعْنـُه، َوا �َْ�ِة الُْمْسِملِ الش�

  ."الُْمْقِسطِ

  

  !فهل هناك بیان �هذا حيض �ىل توقري الش�یخ الك�ري يف السن ؟

مـن �كرمـه عنـد  بل ٕان ٕا�رام الك�ـري جيلـب حـب هللا عـز و�ـل ویق�ـد هللا �
ال� : "روي عنه صىل هللا �لیه وسمل ٔ�نه قالكربه، 

�
نِِّه ا ْیً�ا ِلسـ�ِ َما ��ْكَرَم َشـاب� شـ�َ

نِّهِ  ُ َ�ُ َمْن �ُْكرُِمُه ِعْنَد س�ِ   ".قَ��َض ا��
ٔ�ن� َمـن ��هـاَن َذا َشـ��ٍة لَـْم یَُمـْت حـىت� : بلغنـا: وقال حيي �ن سعید املـدين قـال 

ی�َ�َُه ٕاَذا َشاَب  یَبعَث ُهللا �َلیهِ    .َمن ُهيِنيُ ش�َ
   

  :ويف هذا املعىن یقول الشاعر

 � ٔ�هيا إال�سان  **ٔ�حسن ؤ�نت معان 

  وكام تد�ن تدان  **ٕان أ��دي قروٌض  



 

٨٠  

  اإلحلاد  منطق الالعقالنيّة

  

  �ه�م إالساليم �لعقل إال�ساين

لقد اهمت إالسـالم بعقـل إال�سـان ٔ�ميـا اهـ�م، ح�ـُث جعـ� أ�سـاس الرصـني ا�ي 
العقائد وأ�فاكر، وال یصـري إال�سـان املسـمل ملكًفـا ٕاال ٕاذا اكن �ـاقًال، تؤسس �لیه 

وقد فهم �لامء إالسالم هذه املزن� اجللی� اليت ٔ�عطاها إالسالم �لعقل فعـدوا العقـل 
، ولهـذا املقصـد يف "حفـظ العقـل"من مقاصـد ا��ـن أ�ساسـ�یة وعنونـوه بـ�مقصد 

  :القدر ما یيلوجييل هذا .. رشیعتنا إالسالم�ة قدر �لغ

لك� ُمسـكٍر : (النـيب� صـىل هللا �لیـه وسـمل: حترمي لك ما یـؤذي العقـل ویغیبـه .١
الة فهـو حـرامٌ : (صىل هللا �لیه وسمل، وقال  )حرامٌ  ،  )لك� ما ٔ�سكر عن الص�

وعنـدما �ـاءه ر�ـل ،  )ما ٔ�سـكر كثـُريه، فقلـیُ� حـرامٌ : (صىل هللا �لیه وسمل
وُل هللا صـىل هللا �لیـه وسـمل عـن ذ�، فقـال �س�ٔ� عن صنع امخلر، هناه رس

واء، فقال النيب� صىل هللا �لیه وسمل: الر�ل �ام ٔ�صنُعها ��� ه لـ�س بـدواٍء، : (ٕان ـ� ٕان
 .)ولك��ه داءٌ 

  
 و�ـدم الفكـر ٕاعـامل ٕاىل د�ـا فقـد:�دم ال�سلمي ليشء ٕاال بعـد ا�لیـل واحل�ـة .٢

 صـادقني كنمت ٕان �رها�مك هاتوا قل'' :فقال ,والرباهني �ٔ�د� ٕاال ليشء ال�سلمي
 فضـل ٕاىل ُمشـرياً   , ''یتد�رون ٔ�فال '' , ''ینظرون ٔ�فال '' یقول ما وكثريا . ''

 .ومزنلته التفكري

 اكن ٕاال به �اء ٔ�مر من مفا ، العقل د�ن إالسالم ان " :زهرة ٔ�بو محمد الش�یخ یقول
   ما : فقال ؟ مبحمد �ٓم�ت ملاذا : ٔ�عرايب س�ئل . . ویصدقه یدركه �لعقل موافقا
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 یقـول محمـدا رٔ�یت وما ، تفعل ال : یقول والعقل ، افعل : ٔ�مر يف یقول محمدا رٔ�یت
 �زال ال إالسالم س�هنا اليت النظم وٕان . . . افعل : یقول والعقل ، تفعل ال : ٔ�مر يف

 ٔ�اكن سـواء ، نظـم من ال�رشي العقل ٕالیه اهتدى ما لك من ٔ��دل وصفاهئا �رونقها
 هـو فإالسـالم . . . أ�رسة نظـام يف ٔ�م ، املـال نظـام يف ٔ�م ، احلـمك نظـام يف ذ�
   . "  ٔ�دواهئا �الج وف�ه ، إال�سانیة حلمك یصلح ا�ي الوح�د ا��ن

  

ِ َصـىل� ُهللا �َلَْیـِه جعل إالسالم العقل س��ل املروءة لٕال�سان، فعن  .٣ َرُسـوُل ا��
ُبُه ُ�لُُقهُ َكَرُم الَْمْرِء ِدیُنُه، «: َوَسمل�َ  ، َوَحس�َ وٍق، قَالَ . »َوُمُروَءتُُه َعْقُ�ُ : وقال َمْرسُ

ُ َعْنُه فَُذِكَر الَْحَسُب فََقالَ  اِب َرِيضَ ا�� َر ْ�ِن الَْخط� َحَسُب الَْمـْرِء «: ُكن�ا ِعْنَد ُمعَ
، َوُمُروَءتُُه ُ�لُُقهُ  ِ َصـىل� . »ِدیُنُه، َو��ْصُ�ُ َعْقُ�ُ :  ُهللا �َلَْیـِه َوَسـمل�َ وقـال َرُسـوُل ا��

ْسَالُم اْمرٍِئ َحىت� تَْعرِفُوا َمْعُقوَد َعْقِ�ِ «
�
 .»َال یُْعِجبن�ُمكْ ا

  

ِيبِّ َصـىل� ُهللا �َلَْیـِه : لكام ارتقى عقل إال�سان ارتفعت در�اتـه عـن هللا .٤ فَعـِن النـ�
َ قَالَ  َرَ�اِت «: َوَسمل� �َما �َْرتَِفُع الن�اُس ِيف ا�� ن

�
ـْم َعـز� َوَ�ـل� ا ِ لَْفـى ِمـْن َرّهبِ َویَنَـالُوَن الز�

ِ َصىل� ُهللا �َلَْیِه َوَسمل�َ  ، و »�ََىل قَْدِر ُعُقوِلهِمْ  اِهُد �ََىل «: قَاَل َرُسوُل ا�� ��َ� الش�
، ُمث� َال  ُ َعـز� َوَ�ــل� ال� َرفََعــُه ا��

�
ِ َعـز� َوَ�ـل� ��ْن َال یَْعــُرثَ �َاِقـٌل ا ال� َرفََعــُه ا��

�
 یَْعـُرثَ ا

َىل الَْجن�ةِ 
�
َعَل َمِصَريُه ا   . » َحىت� َجيْ

ْن لَـْم �َُكـْن ِيف ِفْعـِ�ِ ِحبَِسـ�ِب ** یَُعد� َعِظَمي الَْقْدِر َمْن َاكَن �َاِقَال 
�
  َوا

ْن َ�ل� ��ْرًضا �َاَش ِفهيَا ِبَعْقِ�ِ 
�
ٍة ِبَغرِیِب ** َوا   َوَما �َاِقٌل ِيف بَْ�َ
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  !فك�ف اهمت إالحلاد �ٕال�سان؟

لقد ٔ�زال القانون العام املطلق لٔ��الق، فللك ٕا�سان ٔ�ن یت�لق مبا شاء ؤ�ن یفعـل 
  ..!ما �رید؛ حىت لو �زوج الر�ل ر�ًال، وأ�نىث ٔ�نىث، وإال�سان هبميًا

لقد �لق إالحلاد فكرة العدم�ة اخلالقة وجعلها دینًا ی��عونه يف ح�ـاهتم بـدًال مـن د�ـن 
  ..هللا

لقد �زل �لعقل من مسو �رتفاع املنطقي وسمل العال الفكري ٕاىل دراكت �حنراف 
  ..السلويك واجلهل املعريف

  

  !لقد ٔ�زال الضوابط اليت حتفظ الفرد وا�متع من التعدي وإالرضار �لغري

  

  !، ؤ�ي طریق �س�؟تبا�ه�ف�ٔي مهنج یطالبوننا 
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  يحلاداالٕ الفكر �ود العقالء يف الرد �ىل 

ٕاىل وضــع .. اجهتــد العلــامء م�ــذ بدایــة ظهــور هــذه أ�فــاكر املرضــة �لعقــل إال�ســاين
القوا�د وأ�سـس الـيت حتفـظ الفكـر مـن الضـالل ، وب��ـوا مـا لك مـا خيـص هـذه 
التیارات إالحلادیة لیكـون املـرء �ـىل ب��ـة مـن ٔ�مرهـا، وال ی�سـاق ٕا�هيـا �ـرد �ریـق 

  ..ه�د�هثا يف عی��

  

، وقـد اكن الــرد �ـىل الفكــر التـ�ٔلیف والتصــنیف يف هـذا ا�ــال_ زالوال _فـاكن 
  :إالحلادي من �الل طریق�ني

ومن �اللها اكن الرد �ـىل أ�فـاكر الـيت ی�هثـا ٔ�هـل إالحلـاد، : الطریقة �ري املبارشة -
  ..والقمي وأ��الق ك�الش�هبات اليت یثريوها �ل�شك�ك يف أ�د�ن وإالميان

ٕا�ــاكر "�متثــل يف الــرد �ــىل الفكــر إالحلــادي ذاتــه يف دعــواه و : الطریقــة املبــارشة -
  ..، وقد صنفت يف هذا كتب ٔ�د� وجود هللا "اخلالق

  

 ا يف ٕازا� هــذه اجلاهلیــةن ســامهوا قــدميا و�ــدیثً الك�ــب ملــو� ٕاشــارة عــن بعــض  
   الفكریة
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  لٕالمام س�یف ا��ن ا�ٓمدي" ٔ��اكر أ�فاكر"كتاب 

دفـع " ٔ��ـاكر أ�فـاكر يف ٔ�صـول ا��ـن"من �دة ٔ�جزاء سـامه ٔ�لف إالمام كتاً� عظميًا 
ف�ه الك�ري والك�ري ل�س من احنرافات الفكـر إالحلـادي و�ـده؛ وٕامنـا دفـع ف�ـه ٔ�یًضـا 

  .احنرافات كثري من الفرق والتیارات الفلسف�ة وا�ی��ة ٔ�یًضا

لّرثیّـة ویعد هذا الك�اب من ٔ�مه الك�ب يف جمال التصدي �ىل الفكر املادي ملاكنتـه ا
  .من بني الك�ب يف هذا ا�ال

وقد  صیغت لكامت هذا الك�اب ب�ٔ�ات ا�لغة املنطق�ة والفلسف�ة، ف�شق �ـىل �ـري 
املنطقي الفلسفي ٔ�ن �س�توعب كثـري مـن مرام�ـه ومقاصـده؛  أ�سلوباملمترس �ىل 

�� �ســ�تحب �لمق�ــل �لیــه ٔ�ن یتدارســه مــن �ــالل معــمل حكــمي یبــّني �لســا� 
  .فاهميه ومقاصدهوطالب احلق م

  

رشح السـ�ید الرشـیف �ـيل �ـن محمـد " املوقف اخلامس يف إاللهیـات"
  اجلر�اين

یُ�عد املوقف اخلامس يف إاللهیات من هذا الك�اب من املواضـیع املتعلقـة �لـرد �ـىل 
  : الفكر إالحلادي رًدا عقلًیا رزینًا؛ ح�ُث ٔ�نه یتكون من س�بعة مراصد

  د� واحلجج القویةيف ٕاثبات ا�ات إاللهیة ��ٔ . ١

  يف تزنیه هذه ا�ات عن لك شائبة ونقص. ٢
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  يف ٕاثبات الو�دانیة يف ا�ات اخلالقة �لعامل. ٣

  يف بیان الصفات الوجودیة لهذه ا�ات . ٤

  ف� جيوز �ىل ذات اخلالق �لعامل. ٥

  يف بیان ٔ�فعال اخلالق العظمي. ٦

  .يف ٔ�سامء اخلالق من ح�ث العقل والنقل. ٧

  

صد مهنم یتفرع ٕاىل مقاصـد م�عـددة، يف لك مقصـد مـن هـذه املقاصـد جتـد لك مر  
املؤلــف الشــارح بقــوة م�طقــه و�لــو جحتــه یعــرض أ�د� �ــىل موضــوع لك مقصــد 
ویناقش ما یعرض لها من ا�رتاضات عقلیـة مث ال ی�هتـ�ي مـن مقصـد ٕاىل �ٓخـر حـىت 

  .یوفّ�ه بیاً� وت��ا�ً 

  

  الرازيلٕالمام خفر ا��ن " مفاتیح الغیب"

املتعددة يف نقدها وهو كتاب تفسري �لقر�ٓن الكرمي؛ ٕاال ٔ�نه تعرض �لش�هبات العقلیة  
���ن واخلالق، ویعترب هذا الك�اب مـن الك�ـب العظميـة يف جمـال الـرد العقـيل �ـىل 

  .. ش�هبات املل�د�ن واملبتعد�ن عن نور الفكر السلمي 
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رض الشـ�هبات املثـارة �لولهـا مث مفا ٔ�ن یتعرض املؤلف �ٓیة من كتـاب هللا حـىت یعـ
بدون لكل، حىت ٕانه ل�سـوق شـ�هبات عقلیـة �راه یقوم بتف�یدها وا�دة تلو أ�خرى 

  ..�ىل ا�ٓیة مل یت�دث ٔ�هل الزیغ هبا ومن مث یقوم �لرد �لهيا وبیان خطهئا

  

ٕان املؤلف بعقلیته البار�ة قد ٔ�حسـن �ـني وضـع كتـاً� يف تفسـري كتـاب هللا والـرد 
  ..ات اليت تُ�ثار حول لك ٔ�یة؛ بل لك لكمة يف القر�ٓن الكرمي�ىل الش�هب

  

لعبد الوهـاب عبـد السـالم " الك�ب السامویة، ورشوط حصهتا"كتاب 
  طوی�

حوى هذا الك�اب موضو�ًا �ام یبني الطریقة الصـحی�ة يف ٕاتبـاع الك�ـب السـامویة  
املزن� من عنـد هللا عـز و�ـل ٕاىل عبـاده، كـام ٔ�نـه یضـع الضـوابط والرشـوط الـيت 

  ..ی��غي ٔ�ن تُـراعى ق�ل اتباع ٔ�ي د�ن ؤ�ي كتاب هو ٔ�صل لهذا ا��ن

وقـد . �هيودیـة، واملسـ�یحیةعـن إالسـالم، وا: وقد اش�متل الك�اب �ىل ثالثة ٔ�قسـام
تفرع املؤلف يف لك قسم ٕاىل كتب ٔ�هـل لك د�نـة �لنقـد املوضـوعي السـلمي وبیـان 

  .الصحیح ومن اخلط�ٔ 
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  لكامل ا��ن ٔ�يب الرباكت أ�نباري النحوي" كتاب ا�اعي ٕاىل إالسالم"

وهــو كتــاب رائــع �ــىل مــذهب أ�شــاعرة يف الوقــوف ٔ�مــام الفكــر املــادي �لتف�یــد 
�ــة، تعــرض املؤلــف ف�ــه ٕاىل ٔ�فــاكر املــادیني يف ٕا�ــاكر �ــدوث العــامل، وٕا�ــاكر واحل

و�قـش .. اخلالق، كام تعرض ٕاىل الرد �ـىل املـذاهب ا�تلفـة يف نظـرهتم ٕاىل أ�د�ن
  .ٔ�حصاب التد�ن املغلوط يف د�هنم �لك فصا�ة وبیان

  

ــاب  ــاين " كت ــر�ٓن �لمس�رشــق أ�مل ــودور نو�كــه"�رخي الق �رمجــة " تی
  .. من �لامء أ�زهر املُعارص�نا�كتور رضا ا�ق�قي " راءة نقدیةوق

وّج�ه ا�كتور رضا معظم �وده حنـو ت��ـان احلق�قـة �اكمـل صـورهتا لٕال�سـان، ويف 
هذا فقد ٔ�لف الك�ب يف الرد �ىل شـ�هبات ومـزامع ٔ�هـل إالحلـاد وامجلـود، وقـد اكن 

حصل من �ال� �ىل در�ـه  من ٔ�عظم مؤلفاته كتابه املكون من ثالثة ٔ�جزاء، ا�ي
فقـد عـرض ٕاىل مـا . ا�كتوراه مع مرتبة الرشف أ�وىل، من مجعة أ�زهـر الرشـیف

اد�اه نو�كه �ىل النيب محمد صىل هللا �لیـه وسـمل �لنقـد ا�ي ٔ��ـىل السـ�تار عـن 
هذا الفكر ا�ي �سمع صداه يف لكامت املشككني يف خشصیة رسول هللا صـىل هللا 

  ..�لیه وسمل

  

" محمد بني إال�اكر والتفسري النفيسالو� ٕاىل "وقد اكن اجلزء أ�ول م�ه بعنوان 
  وقد تناول ف�ه �ىل �د تعبريه موقف نو�كه الغریب من �یف�ات الو� اليت ث�ت 
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كام �قشه يف دعواه ٔ�ن الو� ..يف القر�ٓن والس�نّة ٔ�ن رسول هللا تلقى من هللا هبا
  !ٔ��ر �لهتیج النفيس

  

وف�ـه ی��ـاول " الو� ٕاىل محمد هـل هـو صـوت دا�ـيل؟"اين حتت عنوان اجلزء الث
�لنقد والتف�ید دعوى نو�كه من ٔ�ن الو� مل �كـن سـوى صـوت دا�ـيل منـا عنـد 
محمد �رد فعل �ـىل رشك قومـه، واكن هـذا �سـ�ب �لوتـه املعتـادة صـىل هللا �لیـه 

  .وسمل وتفكريه يف عقائد ٔ�هل الك�اب ح�نذاك

  

ل؟"�ه بعنـوان واجلزء الثالث م  وف�ـه ینـاقش " النـيب محمـد واملرجعیـة، هـل مثـة حتـو�
نو�كه يف دعواه بـ�ٔن النـيب اكن یت�ـذ ٔ�هـل الك�ـاب مرجعیـة �لیـا �سـ��د ٕا�هيـا يف 

  ..دعوى النبوة

ــه الثالثــة �ــىل إالنرتنــت ملــن ٔ�راد ٔ�ن یقــرٔ�  ومــن امجلیــل تــوفر هــذا الك�ــاب ب�ٔجزائ
  .و�س�تف�د

  

یعرض ف�ه مج� من " الفلسفة الیو�نیة ٔ��الم وقضا�"كتاً� بعنوان  كتب املؤلفكام 
الفالسفة الیو�نیني ویناقش ٔ�فاكرمه يف نظرهتم ل�شـ�ٔة الكـون و�یـف اكن املُ�شـئ � 

ویعتـرب هــذا الك�ــاب مـن املهــامت أ�وىل �لتعــرف �ــىل .. يف فكـر هــؤالء الفالســفة
  ..� ٔ�ساًسا هلم يف فكرمه وتو�هم�ذور كثري من أ�فاكر اليت اختذها ُمل�دي عرص
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  كتور محمد عامرة��" إالسالم والس�یاسة"

قىض ا�كتور عـامرة �لیـه رحـامت هللا ح�اتـه نضـاًال و�ـاًدا �لقـمل واللكـامت، وقـد 
ومن كتبه .. وقف ٔ�مام ا��اوى املبط� موقف عظمي یتضح من �الل كتبه ومقاالته

  : يف هذا الش�ٔن 

ا�ي ٔ��ن ف�ه د�اوى اخلشـ�یة مـن التطبیـق ال�رشـي ���ـن " إالسالم والس�یاسة"
وقــد تعــرض ا�كتــور عــامرة يف هــذا الك�ــاب .. خوفًــا مــن �ســ��داد �مس ا��ــن

 .لٔ�فاكر العلامنیة املهتاف�ه يف هذا الش�ٔن املتعلق �جلانب السـ�یايس يف ح�ـاة النـاس
سالته ��كتوراة يف ، واكنت ر " الرسول الس�یايس"ويف هذا الش�ٔن ٔ�یًضا ٔ�لف كتابه 

  .�انب هذه الفلسفة يف الس�یاسة واحلمك

  

وتعترب �ل كتا�ت ا�كتـور عـامرة يف هـذا اجلانـب ا�ي یـوحض الفهـم اخلـاطئ عـن 
تطبیــق ا��ــن يف ا�و�، وهــذا ٕاســهام عظــمي يف بیــان القــدرة ا�ی��ــة �ــىل الق�ــادة 

  .وتوضیح الفهم اخلاطئ عن الرشیعة

  

  لف�ح الرمحن ٔ�محد محمد اجلعيل" واجلدل الش�یوعيإالميان �� "كتاب 

سار هذا الك�اب املكون مـن مائـة ومخسـة عرشـ صـف�ة حـول مفـاهمي الشـ�یوعیة 
ا�تلفـــة �لنقـــاش والبیـــان، ف�عـــرض لقضـــیة إالميـــان ��، واملـــهنج املـــادي عنـــد 

  ..، ونظرة هذه الش�یوعیة يف ا�متعالش�یوعیني ؤ�تباعهم
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الزتییـف إالحلـادي الشـ�یوعي احلـدیث يف  توضـیح ا �ام منوميثل هذا الك�اب �انبً 
  ..ٔ�نظمته املتعددة، �ق�صادیة والس�یاس�یة والعسكریة 

  

ننصـح هبـا  يف الرد �ىل ضالالت العقول إالحلادیة هذه مج� من الك�ب العقلیة
حىت �كون مـن ٔ�ويل ا�هنـ�ى فـال ، لیحصن نفسه من �را�ن اجلها� والضال�  القارئ

زمع ": یذهب مذهب املنحرفني؛ بل یفكر ویتعقل ما یتعرض �، كـام قـال اجلـاحظ
صاحب املنطق ٔ�ن قد ظهرت ح�ة لها رٔ�سان، فسـ�ٔلت ٔ�عرابًیـا عـن ذ� فـزمع ٔ�ن 

  مفن ٔ�ي �ة الرٔ�سني �سعى؟ ومن ٔ�هيام ت�ٔلك وتعض؟: ذ� حق، فقلت �

  

ولكهنــا �ســعى �ــىل �اجهتــا �لتقلــب كــام یتقلــب  ف�ٔمــا الســعي فــال �ســعى؛: فقــال 
الصبیان �ىل الرمل، ؤ�ما ا�ٔلك فٕاهنـا تتعىشـ بفـم وتتغـذى بفـم، ؤ�مـا العـض ف�ٔهنـا 

  .تعض �رٔ�س�هيا مًعا

  " !فٕاذا هو ٔ�كذب الربیة
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  اخلالصة
هل من العقالنیة ٔ�ن نرتك �ح�اكم ٕاىل اليشـء مـن �ـالل مصـادره و��سسـه؛ ؤ�ن 

  عنه، ولو ادعى ٔ�نه ميث�؟حنتمك ليشء �ار� 

  ٔ�ل�س أ�صل هو ا�ي یُ�ث�ت الفرع ول�س العكس؟

  

ٕان هللا عز و�ل ا�ي ٔ��زل إالسالم لعباده هدایـة مـن احلـرية، ورشـاد مـن التیـه، 
ًة ُمث� َجَعـَل ِمـْن بَْعـِد  : "قال ي َ�لََقُمكْ ِمْن َضْعٍف ُمث� َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُـو� ِ ُ ا�� ا��

لُُق َما �ََشاُء َوُهَو الَْعِلُمي الَْقِد�رُ  ٍة َضْعًفا َوَش�َْ�ًة َخيْ   ".قُو�

لتعمـري، فمل خيلق�ا عبثًا، ومل یرتكنا سـدى، وٕامنـا �لق�ـا لغایـة عظميـة ويه العبـادة وا
ويف س��ل هذا اكن �ه�م إالساليم العظمي �ٕال�سان يف مجیع مرا�ل ح�اتـه م�ـذ 

لك ذ� من �الل مهن�ـه املُحـمك، وطریقـه القـومي .. بدا�ت مو�ه حىت هنایة معره
  ).إالسالم(

  

�ُمكْ ِمّينِ ُهدًى فََمْن تَِبَع ُهـَداَي فَـال َخـْوٌف �َلَـهيِْ {: وقال ا یَ��ِت�َ� م�
�
َزنُـونَ فَا ، } ْم َوال ُمهْ َحيْ

�َبَع ُهَداَي فَال یَِضل� َوال �َْشَقى{: وقال تعاىل   .}فََمِن ات

فقد �كفل هللا تعاىل ملن متسك �لقـر�ٓن الكـرمي بـ�ٔال یضـل يف ا�نیـا وال �شـقى يف  
  . ا�ٓخرة
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 .. ، والحمد �إِْنتھى
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  الفهرس
  الصفحة                           الموضوع                    

  ١..... .............................................اإلھداء 

  ٣....... ............................................تمھید  

  ٥..... ..............................................مقدمة  

   ٧ .................................................اإللحاد  

   ٧......................................ھل ھو إنكار فعًال؟ 

   ١٠...... ........انون السببیة عند علة العلل؟ ھل یقف ق

     ١٤.... .............................األدلة على وجود هللا 

     ٢٠..... .....!  ........................سفسطة أم عقالنیة

  ٢٩................................الدین خرافة أم تعّقل؟  

   ٣١ ............ ...............ھل الدین أفیون الشعوب؟ 
  ٣٥.. ....بین الدین اإلسالمي والمذھب اإللحادي " اإلرھاب"

  ٤٨  !  ................................... ال یغرّنك عقلك

     ٥٣    ........................ .............لماذا القرآن؟  
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  ٧١... اإلنسان بین االھتمام اإلسالمي والعناء اإللحادي 

  ٨٣... ......جھود العقالء في الرد على الفكر اإللحادي 

  ٩١  ............................. ..............  خالصةال

      ٩٣   .............................................الفھرس 
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