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 : دمة   المق 

ضالل   بيان  ،يف  مقدمات  ثالث  فهذه 

اإىل   ادلعوة  لأن  الإميان،  وعقالنية  الإحلاد 

الإميان ابهلل تعاىل هو املوافق للعقل الرصحي  

املس تقمية،ول   والطرق  السلمية  والفطر 

ل من هو خارج عن مقتىض ما متليه   ينكره اإ

ن   فاإ ليه  اإ يدعون  البرش،وما  عقول  عليه 

 املعقول  حقيقته هو اجلحود والإناكر لرصحي 

الصحيحة   والطريقة  الفطرة  وسلمي 

 املس تقمية. 
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ولى :  دمة  الأ   المق 

 أأن لهذه اخمللوقات خالق خلقها ول بد. 

اخمللوقات من    –  توجد هذه  أأن  ما  اإ لأهنا 

العقل   ،وهذا جيزم  خالق ول حمدث  غري 

رضورة ببطالنه فال ميكن أأن يوجد يشء  

 بال موجد! 

هذه    –  تكون  أأن  ما  خالقًة  واإ اخمللوقات 

ل   اليشء  فاإن  نفسها! وهذا حمال وممتنع، 

 حيدث نفسه من العدم. 
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خالق    –  لها  اخمللوقات  هذه  أأن  ما  واإ

 خلقها،وهو هللا العظمي العلمي اخلالق احلكمي. 

وقد نبه هللا اإىل هذا التقس مي يف أأحسن  

جياز،قال تعاىل:}  َأْم ُخِلُقوا ِمْن  بيان وأأوىف اإ

ٍء   يَشْ َخلَُقوا  غرَْيِ  *َأْم  الَْخاِلُقوَن  ُُهُ  َأْم 

لَّ   بَل  َواْلَْرَض  َماَواِت  السَّ

 [. ٣٦،  ٣٥]الطور:   { يُوِقنُونَ 

عرفت    –  مب  بعضهم:  س ئل  ذكل  ويف 

البعري،   عىل  تدل  الَبْعرَة  ن  اإ فقال:  ربك؟ 

وأ اثَر السرِي تدل عىل املسري؛ فسامٌء ذات  
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ذات   وحباٌر  ِفَجاجٍ،  ذات  وأأرض  أأبراج، 

 أأل تدل عىل اللطيف اخلبري؟! أأمواج؛  

ة  :  ي  ان  دمة  الث   المق 

بد،   ول  يدبرها  مدبر  اخمللوقات  لهذه  أأن 

ىل العامل العلوي والسفيل   ذا نظرت اإ نك اإ فاإ

قد   ولك يشء  املتقن،  التدبري  فيه  رأأيت 

لك   به،وأأن  الالئقة  هيئته  عىل  وجد 

يصلحها   ما  اإىل  هديت  قد  اخمللوقات 

 ويضمن بقاهئا. 
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رر يف مجيع اخمللوقات  وهذا التقان قد تك 

يف صور وأأشاكل ل حتىص،ويس تحيل معه  

 نظرية الصدفة والعشوائية! 

هذا،  اإىل  تعاىل  هللا  نبه  فقال   وقد 

ءٍ س بحانه:}  لُكَّ يَشْ َأتَْقَن  ي  ِ اَّلَّ  ِ اَّللَّ {  ُصْنَع 

 [. ٨٨]المنل:  

 {: ٍء  وقال  يَشْ لُكَّ  َأْعَطى  ي  ِ اَّلَّ ُّنَا  َرب قَاَل 

 [. ٥٠:  ]طه  { َخلَْقُه ُُثَّ َهَدى 

ويروى أأن طائفٌة من املالحدة اجمتعوا    – 

وجوِد   عىل  ادللةُل  ما  فقالوا:  حنيفة  بأأيب 

الصانع؟ فقال هلم: دعوين خفاطري مشغوٌل  
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بأأمر غريب، قالوا: ما هو؟ قال: بلغين أأن  

يف دجةَل سفينًة عظميًة مملوءة من أأصناف  

الأمتعة العجيبة، ويه ذاهبة وراجعة من  

ٍن يقوم علهيا. غري أأحٍد حيركها،    ول ُرابَّ

ذاك؟   وما  قال:  أأنت؟  جمنوٌن  هل:  فقالوا 

قالوا: هذا يصدقه عاقل؟ فقال هلم: فكيف  

صدقت عقولُمك أأن هذا العامَل؛ مبا فيه من  

العجيبة،   واحلوادِث  والأنواع  الأصناف 

الس يَّاَر جيري وجتري   ادلواَر  الَفََلَ  وهذا 

هذه  هذه احلوادُث بغري حمِدث، وتتحرك  

ِك، فرجعوا عىل أأنفسهم   املتحراكُت بغري حمر 

 ابملالم. 
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ة  :  الي  دمة  الث   المق 

ال اثر املرتتبة     وهذه املقدمة نبني فهيا بعض 

اجلحود   عىل  املرتتبة  وال اثر  الإميان  عىل 

 والاناكر . 

من لوازم الإحلاد وأ اثره التخيل عن لك    – 

أأنكر   من  فاإن  رذيةل،  وركوب لك  فضيةل 

ن  فاإ اخلالق  يثبت  وجود  أأن  ميكن  ل  ه 

الفوىض     أأي  لهيا،وهنا  اإ الرجوع  ميكن  قمي 

 الأخالقية واحلياة الهبميية. 
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بأأس يف رشيعة   ل  أأنه  الفساد  أأمثةل  ومن 

جناب   الإحلاد من جرمية زان احملارم وحىت اإ

 الأولد!!! 

وهذا حال من كذب وحجد احلق ول بد،  

ا َجۤاءَ قال تعاىل:}  ِ لَمَّ لَۡحق 
 
بُو۟ا ِبأ ُُهۡ فَهُۡم  بَۡل َكذَّ

َأۡمر ِریٍ   ࣲ  ىِفۤ  ق  مَّ [.  ٥{]سورة 

ِم بَۡل ُُهۡ َأَضلُُّّۚ ُأولَِئَك  }  وقال   ـٰ نَۡع ۡلَ
 
ُأولَِئَك َك

ِفلُونَ  ـٰ لَۡغ
 
 [. ١٧٩{]سورة الأعراف  ُُهُ أ

ن الزتم بعض أأهل الإحلاد بيشء من    –  واإ

القمي فذكل ل معىن هل لأن الإحلاد ل يدعو  

 وعية ! ول حيمل أأي قمي أأخالقية أأو موض 
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الظاملني    –  أأن  وأ اثره  الإحلاد  لوازم  ومن 

يأأخذ   ولن  حياس بوا  لن  ماتوا  اَّلين 

تقبهل   ل  عبث  وهذا  حقهم!  املظلومون 

نشأأة   هناك  وأأن  بد  فال  السلمية،  الفطر 

تتجىل فهيا مجيع   النشأأة  أأخرى وراء هذه 

نتاجئ   فهيا  وتظهر  الأوىل  النشأأة  حمك 

فهي تعاىل  هللا  وميزي  الرشعية  ا  التاكليف 

الطاحل   من  والصاحل  الطيب  من  اخلبيث 

وامليسء من احملسن وينتقم فهيا من الظامل  

ولول   عليه  للمبغي  الباغي  ومن  للمظلوم 

خلق   حمكة  لضاعت  ال خرة  النشأأة  تَل 

 هذا العامل ولاكن أأمره عبثا ابطال. 
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ومن لوازم الإحلاد وأ اثره، أأنه ل حسيب    – 

ول رقيب ول حساب ول بعث فافعل ما  

رجاء   ول  عقاب  من  خوف  فال  تشاء! 

 لثواب. 

ن    –  ومن لوازم الإحلاد وأ اثره أأن امللحد واإ

حلاده ل ينفعه ل يف دنياه ول يف   أأحلد فاإن اإ

 أ خرته. 

التيه   يف  العاجل  يف  عليه  رضره  بل 

والضالل واحلرية والعبثية…ويف ال جل بعد  

 موته بلقاء ربه اَّلي اكن جيحده وينكره. 



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●]    [ 
 

⊰━━━━⊱✾⊰━━━━⊱ 
 

13 

ملحد   أأن  أأمحد  ويروى  الش يخ  سأأل 

ديدات ماهو شعورك لو مت وأأكتشفت  

من   أأسوأأ  ليس  فقال  كذب؟  ال خرة  أأن 

أأهنا   وتكتشف  متوت  عندما  شعورك 

 حقيقة. 

وهذا من ابب املناظرة ول شك أأن الإميان  

 اليقني.  ل بد فيه من 

ومن لوازم الإحلاد وأ اثره أأن احلياة اليت    – 

عبث حمض وصدفة  نعيشها بال معىن فهيي  

 {: س بحانه  قال  غاية!  ََّما  بال  َأن َأفََحِسبُُۡتۡ 

مُكۡ َعَبث ـٰ  َخلَۡقنَ
 
لَۡينَا َل تُۡرَجُعوَن *  ࣲ

ِ
َّمُكۡ ا ا َوَأن
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لَّ ُهَو َربُّ  
ِ
َه ا ـٰ َ ل
ِ
ُّۖ َلۤ ا لَۡحقُّ

 
لَۡمَِلُ أ

 
ُ أ َّللَّ
 
ـٰىَل أ فَتََع

ۡلَكِریِ 
 
أ لَۡعۡرِش 

 
املؤمنون  أ {]سورة 

١١٦،١١٥ ] 

الإحلاد   –  مواد    وحاصل  عن مجيع  الهنيي 

بلك   وأأمر  والصالح،  والفالح  السعادة 

ويف   وفساد،  ورش  وسوء  وحفشاء  منكر 

والصالح،   اخلري  دعامئ  تقويض  من  هذا 

والفساد   الرش  أأصول  هبا  والاستبدال 

والفوىض يف العلوم والعقائد والأخالق، ما  

 ل منهتيى لرشه ورضره. 
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فأأما الإميان فهو عىل العكس من اجلحود    – 

اإىل لك فضيةل ويهنيى  والإ  ناكر فهو يدعو 

والعقائد   الأخالق  يف  رذيةل  لك  عن 

والأقوال والأعامل ،فيدعو اإىل توحيد هللا  

وبر الوادلين وصةل الأرحام والإحسان اإىل  

ما   بلك  ويأأمر  واملسكني  اجلار 

ما     عليه  جبهل  لك  عن  ويهنيى  اخلري  من 

عىل   عليه  جبهل  هلل  فامحلد  الرش،  من 

ونعوذ   والإحلاد  الإميان  الكفر  من  ابهلل 

 واجلحود. 
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 : اخلامتة 

رسيعات،   وحملات  انفعات  مقدمات  هذه 

ورد    ومن  والتوسع  الزايدة  أأراد 

 الش هبات،فهذه بعض الكتب املفيدة. 

 الرباهني العقلية للعالمة السعدي   –   ١

 دلئل الربوبية، د. أأبو زيد بن محمد مك   - ٢

  صاحل مشوع الهنار ،للش يخ عبد هللا بن    - ٣

براهني وجود هللا يف النفس    - ٤  العجريي 

 والعقل والعمل لدلكتور سايم عامري.  

 وتقرأأ عىل هذا الرتتيب. 
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ميااًن اكماًل، ويقينًا   نسأأكل اللهم أأن ترزقنا اإ

وأ ايتك   املسموعة،  بأ ايتك  صادقًا، وتنفعنا 

وأ ايت   للموقنني،  براهني  هنا  املشهودة،فاإ

املعاندين   عىل  وجحة  للمستبرصين، 

عىل   حسان  واإ منك  ورمحة  واملاكبرين، 

 اخللق أأمجعني. 

أ هل   وعىل  محمد  س يدان  عىل  هللا  وصىل 

 وحصبه أأمجعني. 
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   فهرسة املوضوعات: 
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 ٩............ .....واجلحود... الإميان    أ اثر 
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