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يمدْه

أمس؛ا،سرور ثى رار؛ب ويعود وئنتعغرْ، وسمنه، ئحمده، ش، الحنذ !ف 
وأنهيلث، هائي فلا يقبل وس له، تجل فلا افه يهد؛ س اعنالئا، ستئات ومن 

و..ززنولن غدة نخندأ أو زأئهو لن، شريك، لا زخدث ، ٠٥١!لن!لا لا أو 
.هقنيزن وأم ١^ ،زى ولا مايم، حى آثت ١^١ أقه ءؤي؛أي 

يتبمأيبث دؤج، ء لتق نؤدؤ ي، مح، تتقؤ أرمح، نهؤ آهزأ اثس اتأ؛أا 
نبئاءن؛؛؛؛؟؛( أثن إن دألأتام ه مآ»ؤن أركح أثن ^١ نبمتآأ كبجأ بماب 

]اكاء:

نشنهءر تم بمخ تدك. ؤذُ ومأؤأ ه أهؤأ ! أل:ن؛١٣ؤ.كلثآ 
[.٧١•٧، لالأحزا;ب،: تفيثأ مظ *ار ئثذ شوع أس محج وثن دكبمو ذم' 

ت JUiأما 

•تهاكيرة لأساب الأصلاب الشدة تعلم عر الحرص من يد فلا 
فيشكه مع بالإسلام التدين زعم فلو بالأملأم؛ التدين ليصح — ١ 

تعاليرتنال إسلامه، منه يقبل لم الستة، الإيمان أركان أحد أو اض، وجود 
والخكشرثوم ءثر ئزل أدى دالكمم؟، ^٣^٠ أس ءايادأ ءاثأوأ آؤ؛ث ^؛؛;؛٦١ 

ثلسد ألم وه ورته، ديجكمح، أقه ! ٠٠٤؛دش ئث ثن آري ١^٤، 
[.١٣٦،; ](JL.ه شدا ثلة 



الخيرات،أنواع وعمل وصام صلى فلو الصالحة؛ الأعمال ولتقبل . ٢
هدىؤأ0لت _ت أنبيائه عن — تعالى نال محناعاته، منه تقبل لم ١لشرك على وهو 

ملونمازأ تا عنهر لنهل أئآزأ ولو عي—ادهء ين يثال من بز، ثبمدى أف 
بنأؤ!بم يإثا إقك رِكا _ت ه محمد نبثه عن - ونال [، ٨٨]الأنعام! 

ث٦[.]١^: .ه آمحآس ين ولهين حمك لتنلن محعت 'ه تلش 
محلمميذيق الإيمان رمسوخ فإن الدين؛ على الاستقامة هل ولت— ٣ 

تعبمن فيه ما رغم الحياة؛ في ومرورا الصدر، في حادوة بالدين تمك ل١ 
ومشقة.

نمعأئن المظلم؛ عيد بن العناس عم" نده بلم مالإمام أحرج 
ديناويالإنلأم رنا ئاف رصي مس الابنان طعم راذاى يمول! اممه رنوي 

/١vزبممرشملأ
قالالجفاة، أو الغلاة مع ينحرف فاد بالدين؛ تمسكه في وليعتدل — ٤ 

عندآقم متمن، ألث-يد ثئعوأ ولا هائلأ مستمعا صرثر ٥^١ ءاؤوأئ ال—ى• —ت—ع 
[.١٥٣]الأنمام: .٤٠ ئئقون قشكم يدء وصاكم دُلآقم سميه؛ 

أركانفإن وللكون؛ وللحياة لنمه نموره وليمح معرفته، ولتصح — ٠ 
قالالكون، وحقيقة الدنيا وحقيقة وحولك ومحر بحقيقتك فك تعن الإيمان 

هبتكزئم نميظم نم لأتمحفم موة ويكننم اثي يكثرون ؤمحم> —الى؛ نع
إئآنثوى ئم ج-بمعا ؤ، مآ "زكم حؤح أثمكا هو رحعوى.ا إيه 

[.٢٩، ٢٨]البقرة; .٤٠ عيم ثى؛ يمز وهو سمو'ب سخ مومهن آلكتاء 
لفعلويدفع الجوارح، يصلح الإيمان رموخ فان جوارحه؛ ولتمالح _ ٦ 

المنكرات.في الوفؤع من ويمنعها الخيرات 

نجي■ يقول خؤنا بيير بس النعماف عن لم ومالبخاري ففي 
النشسهاث،، وسنهما تثن، الحزام وإف سن، الحلال "إن مول: ه افه رنوي 

(.٢٤٢)نم)؛/T؛•(، ممحح )١( 



دمغدس دجوجي ليبيه امتبرأ الشبهات: انمي ض الناس، مذ محر بملمهس 
نرئغأف توشك الجني حول نرض كالراءي الحرام؛ ض يقع ااشبهاُت،ت في 

الجندفي دإف ألا محارمه اف حنى وإف ألا حئى ملك، لكل وإف آلا فيه؛ 
وهىألا كله الجند مد مدت وإذا كله الجند صلح صالعصغ إدا نمنه 

نالالعب، الحياة ان الأنك_، الإيمان فإن الدنيا، فى ولهد - ٧ 

هته•حنو؟ ثثسثه> ميز يبمو أنى أؤ دًقر تن صلجا عمل ؤس ى• ٌسالت
[.٩٧.ه تنول حقاؤأ ما يك-ي، لج-ردم ولجنمهم 

تعالى:نال والأرض، موات العرصها بجنة الأحرة في وليفوز - ٨ 
جَب. سثا بمللمذ ولا ثثنه يد-ءاوث ثأولتث، ،٠١ وأمل وءاس ثاب س ^إلأ 
١^٠لئوا غ؛يا دنت،مدا لا 1. ،١ وعدْر "؛اث إدن< ألش، ■بمادهء آليض وعد ١^، عدن 

مغَكاث من ءتادثا ين >ولإث، ه ا-قنع غك، . وعيثا إؤ؟ فبما يديهم ولم ثثة' 

أدلةوالمتخمتة: الربوبية، دلائل العقيدة؛ ائل موأدل أعفلم س وإف 
أناخترت فقد ولذا الملاحية؛ على والرد الربوبية، وتوحيد تعالى، اف وجود 
الريوبية'ا.رادلائل وعنوانهI الحث، هدا موصؤع يكون 

تعالى،اف وجود على الدليل من الدارس تمكين ورائه؛ من، وأهدف، 
وتأصيلهإجمالا، وحديثا قديما النه لوحود المنكرين ثبهات نقض س وتمكينه 

والثمرات،والمقتميات للمكانة واسنتبا٠لا تدليلا الربوبية؛ توحيد مسائل في 
ومتقماته.لواثضه، وبيانا 

التالية:الخلة وفق ؛٠علالها؛ مباحثهئلأنة في المادة حعلتف وند 
مطالب،:وسعة تمهيد، وفيه اف؛ وجود أدلة الأول؛ لمبحث، ا— 

الفطرة.دليل الأول؛ لمعللب ا- 

(,١٥٩٩^(، ١٢١٩/٣سلم)ٍحح رح؛ْ(؛ )ا/•٢(، الخاري سح 

٧



والإيجاد.الخلق دليل الثاني! المهللب -

والإتقان.الإحكام دليل الثالث! لمطلب ا- 
التخصيص.دليل الرابع! لطلب ا- 
التقدير.دليل الخامس! لمهللب ا- 

النوة.دلائل دليل المادس! لمْللب ا- 

الأ-حادق.مكارم دليل الساع! لطلب ا- 
مطالب!وسعة تمهيد، وب الربوبية؛ توحيد الثاني! لمبحث ا .

الربوبية.توحيد تعرش الأول! لطلب ا- 
الربوبية.توحيد أدلة الثاني! لطلب ا- 
الربوبية.توحيد مكانة الثالث! لمهللب ا- 

الربوبية.توحيد مقتضيات الراع! المهللب ... 
الربوبية.نوحيل. نواقض الخامس! لطلب ا- 

بويية.ال توحيد نواقص ! ّادمآ اللهللب ا- 

الربوبية.توحيد شمرات الّاع! لطلب ا- 
ثمانيةوفيه الملأسة؛ من والموئف الإلحاد، قضية الئالث،! المبحث 

!مطالب،

فيالمادحدْ ام وأقوأنواعه، الإلحاد، تعريف الأول! لمهللب، ا- 
المحاصر.الحمر 

•أور.و؛ا هم، الإلحاد ظهور أباب • اكاني، لطلب ا- 
.أوروبافى الإلحاد نثاة مراحل الثالث،! لمعللبح ا- 
انمالمفي إلحادهم نثر في الملاحية اجتهاد ب ١٢آالراع! لطلب ا- 

ووسائلهم.الإسادمي 
ومركزانه.الإم\لآمي للعالم الإلحاد نلل أساب الخامس! بح لخهللا- 
والمجتمع.الفرد على الإلحاد آثار المادس! لهللم، ا- 

٨



حدة.المال على الرد في الحديث العلم دور I الماع المطلب —
المادحين.ومن الإلحاد قضة من لم المموقف الثامن! لمطلب ا- 

علىاض وصلى والقبول؛ والاحلاص، والتوفيق، الإعانة، تعالى اش سائلا 
وسلم.وصحبه آله لعلى محمل 





،؛١^)،المبحث 

اضوحول أدلة 

;مطالب وبية تمهيد، وفيه 

الفطرة.دليل الأول: سب ا ٠
والإيجاد.الخلق دليل الثاني؛ لمطلب ا٠ 
والإتقان.الأحكام دليل الثالث: نمللب ا٠ 
التخصيص.دليل الراح؛ لمطيب ا٠ 
الممدير.دليل الخامس: لمطلب ا ٠
المرة.دلائل دليل اوادس: نمللب ا ٠
الأخلاق.مكارم دليل الماح؛ لمْللب ا ٠





نمهد

الإسلامي.الدين تعريف أولا؛ 
•مربة بكل والتعريف الإسلامي، الدين مراب تعداد ثانيا؛ 
التة.الإيمان أركان تعداد ط: 

باق.الإبان أركان تحداد رابعات 

١٣





الإسلاميالدين تعريض أولأ: 

الخاتمبالدين له، سربلئ، لا وحدْ افه عبادة هوت الأسادمي الدين 
فيتعالى، اف عند من اض عبد بن محمد الرسول به جاء الذي الناسخ 

•[ ١٤]الزمر؛ ديى لن كيثا أند [ئت وؤ تعالى! قال الحياة، متاحى جمح 
والأفرادوالأبدان، والأرواح والآحرءإ الدنيا صلاح به أن نمشد و• 

.والمجتمعات 

عليه.والبراء الولاء وجوب، نعتفد و• 

دانمصدر والدين دين، لإسلام ارا I ,؛^ ٤٤تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
رسله؛به وبعثح افه، ارتقا٥ الذي الإسادم ودين وذل، حضع إذا دينا؛ يدين 

بعبادته؛ وحد0 ض الخضوع هو القلب في فأصله ؛ وحدْ لد الاسادم هو 
.سواْ ما دون وحده 

استكبربل يعثدْ لم ومن لما، ميكن لم آحر إلها معه وعبد عبده فمءن 
له،الخفؤع وهو لله، الاستسلام هو ادم والإّلما، مكن لم عبادته عن 

له((والعبودية 

لهمخلصا له سريك لا وحده الل4 تعبد أن ااذالإماؤُم ؛ ؛،iiiftويقول 
سولا الأولن س لا غرْ؛ دينا أحد من يقبر لا الدف اض دين وهذا الدين، 

الط رمله به أمرت بما إلا إلينا الرسل إرسال مع عبادته تكون ولا ط الأحرين 

سوعاشاوى)يممآآد؛١( 

١٠







أمارتها؟عن فاخبرني قال: 
الثاءرعاء العالة العراة الحفاة ترى وأن ربتها، الأمة نلد "أن فال؛ 

المان«.قي 

السائل؟"،من أتدرى عمر *يا لي؛ قال ثم مليا نلبشت، انهللق، ثم نال؛ 
دينكما١١يعلمكم أتاكم جبريل رفاته نال؛ أعلم• ورسوله اث نلت؛ 

علىنشل جدأ، عغليم لاحديثح الحل،ياث: هذا عن رجب ابن يقول 
ئنلمكمأئاكم جبريل ؛اهدا آجره؛ في ه النبي ناد ولهدا كلي، الدين سرح 

الإحنان،ودرجه الإيمان، ودرجة الإسلام، درجه نزح أف نعد دينكم"؛ 
.، ٢١١٠ديأكثه ذJالثح فجعل 

الإسلام:الأولى: لدرجة ا ٠
صعدفقل يممتضاهما؛ العمل ملتزما بمعناهما، عالما بالشهادتين طق إذا 

الإملاص.الدين في الأود الدرجة 
الزكاة،وإيتاء الصلاة، ؤإقام الشهادتان، همي■ ة حمالأسادم وأركان 

البيت.وحج رمقان، وصوم 
باعماله النبي فنصره فند الإسادم، ءافاثا إيخإنث؛ رجب، ابن يقول 

الأبمطإلا إله لا أن نهاية ذناك؛ وأول والعمل، القول من الفناهرة؛ الجوارح 
الزكاة،وإيتاء المائة، إقام ثم اللسان، عمل وهو الله؛ رسول محمدأ وأن 

ميادا'إليه امتهلاِع لمن البت وحج رمقان، وصوم 
فاناذللئح، فعلتح ارفإذا الروايامت،: بعض فى "وقوله : وبقول

الخمر،الإسادم يماني الإتيان كمل من أن على يدل »نعم« نال: لم؟« م
دخلفإذا حكما، لما مصار بالشهادتين، أقر من أن مع حقا، لما مصار 

رحالممحسلمرا/أب(.)١( 
(.٩٧)ا/رجب لأ;~ت وانمكم، العلوم جاعع )٢( 
لأبمبرجب)ا/حبم(.والحكم، العلوم جاعع )٣( 

١٨



أ.الإسلام؛،١ خصال بشة بالقيام ألزم بذلك، الإصادم ثي 
وكيلكالإسادم، مسمى في تدخل الظاهرة الأعمال جميع أن ^١^ وبين 

ا.المحرمات ترك 

الإيمان:الثانية: لدرجة ا ٠

الدرجةصعد ففد الة؛ الإيمان بأركان ؤإبمانا ازارأ القلم، املأ إذا 
هي:الإيمان وأركان الإيمان، درجة وهي الإسادمي، الدش درجات من الثانية 

وشره.خيره والقدر الإخر واليوم ورسله وكتبه وملائكته بالته الإيمان 

هدافي ه النبي فلمره فقد الإيمان؛ ،اوأما وذتث: رحبر ابن يقول 
ورمله،وكتبه، وملائكته، ياف<، نومن *أن فقال؛ الباطة، ؛الاعتقادات الحديث: 

منهيلزم بالرٌل والإيمان . . وشره،،. حيره يالقدر ونومن الموت، يعد والبعث، 
والبعث،،والكتابج والأنبياء، الملائكة، من به؛ أخثروا ما بجميع الإيمان 
اليوموصفات الله صفات • ٣٥به، أخمروا ما تفاصيل من ذللئ، وغير والقدر، 
الإيمانالإيمان: في أدخل وفد والمار. والجنة، والصراط، كالميزان الأخر؛ 

،،.. وشره. خيره بالقدر 

الإحسان:الئالئة: لدرجة ا ٠

صعدفقد عليه؛ ائته رقابة متثعرا أو أمامه، اممه يرى كأنه اممه عبئ فإذا 
والإحسانالإحسان، درجة وهي الإصادمي، الدين درجات من الثالثة الدرجة 

يراك.فانه تراه تكن لم فان تراه كانلم، اممه تحبي أن درجتين: على 
؛الدنيافي ربه المؤمن يعبد أن هو ان: ارالإحلآق؛تن: رجب ابن يقول 

.٤ عبادته،، حال فى إليه ويفلر بقلبه، يراه كانه والمراقة، الحضور وجه على 

)؛/\/ه(.وجب لأبن والحكم، العلوم جاُع ، ١١
Y•؛(.. )\/\<\< ابق انالمدر انظر: )٢( 

م<ا(.. ا )ا/؛-رجب لأبن رالحكم، الخلوم جا،ع ( ٣١
)ا/آ"'اا(.رجب لأ؛ن والحكم، السوم جاٌع رأ، 























اضحلق اللتان الإرادية؛ والقوة العلمية، القوة هى شرعأ الفطرة — ٢
,ويغضه الثر ويعلم ، ويريده الخير فيعلم ؛ بهما مزودا الإنسان 

الإنساناض حلق الذي العام الإسادم هى• والئنة الكتاب، في فالفهلرة 
ومحبته،ووحدانيته، بوجوده، العلم حلفته! أصل في وجعل حلقه ففد عليه؛ 
وبغضمنه، والقرة الشرك بغض حلقته! أصل في كدللثح وجعل 'طاعته، وإرادة 

إرادته.وعدم الشر 

وثريعته؛بعقيرته ادمي الإيالدين قبل فطرته؛ على الإنسان نرك فإذا 
الدورلهما الوالدين ان على الأحاديتح دلتح وفد ذ2لرتهج في لما لموافقته 

أوبالتهويد، الفهلرة؛ تغيير في أو الإسادم، فهلرة على الابن بقاء في الكبير 
.ذللث، نحو أو التمجير، أو التنصير، 

يتالهونهلما ؤإرادة محبة آدم بني قلوب، رفي • رختت* تيمية لبن يقول 
وإرادةمحبة فيهم أن كما ط نفوسهم وصادح قلوبهم قوام هو وذللث، ، ويعيدونه 

شملهم.ويدوم حياتهم، تملح وبدللث، وينكحونه؛ يهلعمونه لما 
فقدإذا الغداء فإن الغداء؛ إلى حاجتهم من أعغلم التأله إلى وحاجتهم 

وعبادتهالله ناله إلا يملحهم ولن النفر، التاله ويفقد الجم، يفسد 
،. ١٠١عليها فطروا التي الفطرة وهي له، ثريك لا رحيم 

الحنيفالدين على عباد0 فطر تعالى انته فان  ٠٠! ؛؟^؛^ السيعدي يقول 
يطرأبما وبل-ل؛ نغير فد الفهلرة ولكن ذللثج، على مفطور فهو أحد فكل القيم، 
الغامدة*الشامي من عليها 

فيالله وضع ند والتاطنة اJظاهرة الشرع أحكام جميع  ١١أيضا؛ ؛؛؛•٥٠ ويقول 
وهزاالحق؛ وإيثار الحق محنة قلوبهم في فوضع إليها، الميل كلهم الخلق قلوب 
..(٣)ا. ١٠٠أفدها لفطرته عرض فلعارض الأصل هذا عن حرج ومن الفطرة، حقيقة 

)م؛؛(.بب لأبن انمب. ض ناعية )١( 

 )T( ليدي الرض. اغِم ير.)رب••؛
.ابق)م•؛؛■(الانمدر )٣( 

٣



المطرية،والمعرفة الفطرة، بمقتمس المراد الثانية: الماسأدة 
وتوحيدهالله معرفة وقطريه 

اسرة:مقتضى -١ 

التيحلفها على البانية اللمة، الخالقة به وتحكم توجبه ما به؛ يراد 
والتبديل.للتغير تتعرض ولم عليها، اض حلقها 

مقتضىهو الفعلرة; بمقتضى المقصود افيكون القرني: اث عبد د. يقول 
ا.١١والتاJيلاابالتغيير عنه تنحرف أن قبل عليها الناس اند حلق التي الخلقة 

الفطرية:المرفه - ٢ 

فيتحتاج ^ نمورها، بمجرد بمدنها يحكم التي المعلومات ؛ بهايراد 
لكونفرصا، الذهن على مقروصة فهي واستدلال، نغلر إلى صدنها إثبات 
.بمحتهاتحكم بها مزودين الناس الله حلق التي العلمية القوى 

الأمثلة:

واحد.1ن في يرتفعان ولا يجتمعان لا القيفان — أ 
الكل.س اصغر الجزء - ت 
محدمث،.س له بد لا الحادين، — ج 

الخالقةتقتفيه ما الفّهلرية بالمعرفة ار١لمقمود القرأمبث اض عبد د• لقول 
بهاالتسليم يكون بحيث، المرورية، المعارف من عليها الناس اله حلق التي، 

منتدأصدقها يكون فلا عليها؛ الناس الله فطر التي العقلية الغريرة مقتفى عر 
.نمورهامجرد إلى وإنما ، عنهاحارحة أدلة إلى 

حاصلةالقس، فى كامنة تكون أن المعارف تللث، مطرية المقصود وليس 
المقتص.أنشا : )معد.ط ة القه له حاصلة تكدن إنمّا ٠ ولادته؛ محنل. ان نالأن

الثلبة«لآ،.لينريزة المائر 

(.٢١)ص•ا'شِنى اق ب للدكتور الإسلام، المعريت؛ي )١( 
ننسه.السائق المصدر ( ٢١
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بهالاستدلال وكيفية الفطرة، بدليل المراد الثالثة: المسيالة 

تالفطرة بدليل المراد — ١ 
بوجودهالإقرار توجب وإرادية• علمية بقوى وزودنا حلقنا، غبؤ؛ الله إل 

محبوب.الخالق وهذا خالق، من له بد لا الكون بأن فالاعتماد ووحدانيته؛ 
فىالله جعلها القضايا هدْ وحده، عبادته من بد لا المحبوب وهذا 

خكارآ،.أن مند قلوبا 

الفطرة:بدليل الاستدلال كيفية - ٢ 
المغروزالأمر أي؛ الفطرة؛ ووحدانيته! الله وجود على الدليل تقول؛ 

مح،كلقلبرأا•
فيهأحناج فاد فوضأ الدهن على مفروض ضروري تمحور ذلك أن أي؛ 

يقيناأعلم المخلوقات في النظر فبمجرد ، التصور مجرد غير ونفلر استدلال إلى 
.خالقا لها بان 

الأمثلة:

المتر،على يدل والأثر العير، على تدل المعرة يقول؛ الأعرابي - ١ 
الخبيرص.المطيق عر تدل ألا فجاج ذات وأرض أبراج ذات لماء 

فتمتلئتذهب؛ دجلة فى مفتة عن راأ-حبرونى يقول؛ ؛^٥ حنيفة أبو - ٢ 
وتفرغها، بنففترمحي ها، بنفوتعود ها، بنفوغيره والتاع العلعام من 

أحد؟!يدبرها أن غير من ذلك كل ونرجع 
ابدأ!يمكن لا محال هذا : فقالوا
كله،العالم هذا في يكيف منينة؛ في ئحالأ هذا كان إذا لهم: فقال 

ءر؛،.إ ومحفله؟ علوم 

(.٢٤٢.  ٢١٣)صِالقرز اث يد ؛لدض الإسلام، ر انمِذن : اظ )١( 
ءل(.)ص حمدان معد احمي للدكتور الإسلام، يلانا انغلر؛ )٢( 
)صرا/؛"(.الأشقر يمر للدكتور اه، في الشدة انغنر؛ )٣( 
)م•؟(.ايبق انمدر اننلر: )٤( 
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وتفردهإلهته آفي أى: أش ^4، قولهم: في الثاني: والمعنى -
العبادةيستحق فاد امحموحودات؛ لجمع الخالق وهو شك، له العبادة بوجوب 

تعبدولكن بالصانع، مقرة كانت الأمم غال فإن له؛ ثريك لا وحرم هو، إلا 
زلفىالله من تقربهم أو تنفحهم، يغلنوي التي الومائط؛ من غيره معه 

يولدإلا مولود مذ "ما ه: المحي قاد قاد• ه هميرْ أبى عذ - ٣ 
ه:قوله ئد ، '' 4jينجناأو ينص_زانه، أو يهودانه مأبواه الفطنة، على 

المرادان ءا-ى المانه؛ وبينل: ولم يمجسانهاا أو ينصرانه أو ؛ايهودانه 
وتوحيده.الله عرفة م :

وهذاالملة[؛ هذه ]عالي أحرى: وفي الملة[، على ليولد دواية: وفي 
عبادتهوفمي ومحبته معرفته على مجبولا ان الأتحلز الله أذ على يدل 

عقوأث؛د>م• )وء' محدم ث>، ءادم بج، ثى ربك ند ينأأ تٌإد■ قال - ٤ 
شه؛هتدا عذ حقنا إئ١ آلبنعي يوم ئمزأ أن شهديآ ؛ق ^١ ١٥بؤم ألمت أشمم 
[;١٧٢]الأءراف: .ه 

فطرو!اش بالمعرفة هم أنفعلى وشهادتهم إقرارهم في تينة الأنة ده ه- 
زبهم.ائته أن عيها 

جعلهمالدق هو أنه يقتضي )أشهدهم( "وقوله: ض: تبمبة ابن بقول 
ظهورمءن بأخذهم منِون الإشهاد وهذا ربهم، بأنه هم أنفعلمى شاهدين 
منالمني أحذ هو فيه ي، ربلا الذي المشهود العلوم الأخذ وهذا آباؤهم، 
يومعليهم لله حجة الإقرار فهذا . . الأمهات،. أرحام في ونزوله الأباء أصلاب، 
سبحانهكان إذ هم، أنفعلى إياهم وإشهاده لهم، أخذه يذكر فهو القيامة، 

فهدى•وقدد وق، فحمح، 

)م؛؛؛(.أفدى ا;م. ام.ب .ِنم ٢•؛(؛ - ر؛/ا•؛ اشب ط. كيِ، او ■ف ; اد < ١١
•؛(.١٥٨),(. T.'U)؛/لم مس (. ١٣٥٨), AM/r)اتجاري صحح )٢( 
ا'رفِنىاض ب لندممز; الإّالآم. ني انمرفة (; ٨٤)؛/١لنووق شرِح ■ءا(؛ )U/ اناري فتح ا؛غلِل ، ٣١

 VYY_< .٢٣١.)
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ولامنافا٥ التمرش بين ليس ءقلت: : حافقلالشيخ يقول 
والنئة.يالخناب ثابتة كلها المواثيق هذه فان معارصة، ولا مفاده 

أبيهمظهر من أحرجهم علهوحتن تعالى اض أخدم الذي الميثاق الأول: 
]الأعراف؛الأيات .زه ثالوأ إر؟م ؤألستا هم أنفعلى وأنهيهم لص، آدم 

وهوالايات، هذه في — الله رحمهم - رين المقجمهور  oJGالذي وهو [؛ ١٧٢
٠وغيرهما الصحيحين فى الثابتة الأحاديث نعم 

بماشاهدين فطرهم وتعالى تبارك أنه وهو الفهلرة، ميثاق الثاني: الميثاق 
حنجمأللين ؤنهقا ءؤءأذعِ تعالى: قال كما الأول، الميثاق في عليهم أخذه 
وهر•٣[، روم: لالة الآيأه j^، تويل لأ م ُالناش تنز ١^، ك ظنت 

وغيرهاه سريع بن والأسود حمار بن وعياض هريرة أبي حدث في الثابت 
.وغيرهماالصحيحين في الأحادث من 

تجديداالكتب؛ به وأنزلت الرمل به جاءت ما هو الثالث: الميثاق 
أشؤ إلن١يرا ثلأ وثندرن مبئكه ؤو>ث-ؤ' به: وتذكيرأ الأول للميثاق 

هذاأدرك فمن تأ'ا[، لألناء; لكما عغزا آمه وكاث آللمل بمد حجة 
فإنهالأول، الميثاق في ثبن، بما شاهدة هي التي فعلرته على باق وهو الميثاق 

اقهجبله وما فعلرته في لما موافقا جاء لأنه ؛ ، يتوقفولا مرة أول من ذلك يقبل 
وقلأدركه ومن يتردد، ولا يتلحثم فلا إيمانه ويقوى شبه ؛ذلل؛، فيزداد عليه 

بانالأول؛ المجثاق فى ثبت بما الإقرار من عليه فه ١ جبله عما فهلرته ت تغح 
فهذامجساه؛ أو نمراه، أو أبواه، وهزله دينه عن الثباؤلين اجتالته فل كان 

الرمل،به جاءت بما وصدق فهلرته، إلى فرجع برحمته تعالى اممه تداركه إن 
كانالميثاق بهذا كذب، ؤإن والثانى، الأول الميثاق نفعه الكتب به ونزلت 

جواباؤ؛ثره قال: حيث، علته الله اخدم يوم به إثرارْ ينفعه فلم بالأول• مكذبا 
الشقوة،عليه وغلبح، الله، حجة علميه ونامت، ؤألأنت، تعالى: لقوله 
يشاء.ما يقحل الله إن مكرم من له فما الله يهن ومءن العل-ابح؛ عليه وحق 

علىمات التكليف قبل صغيرأ مات بان الميثاق هذا يدرك لم ومن 
وإنآبائهم، مع فهم لمين المأولاد من كان فإن الفهلرة؛ على الأول الميثاق 
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ا١ل١ا... أدركه. لو )؛ ULpكان بما اعلم فاممه المشركين أولاد من كان 
ذاتقال ه؛ اله رسول آن فهد؛ المجاشعى حمار دن عياض عءن - ٥ 

هذابومي مما جهلتم ما أعلمكم أن أمرني ربي إن ُألأ إ حطنه في يوم 
أتتهموإنهم كلهم، حنفاء همادي حلقت، وإني حلال، مدأ نحلته مال كل 

أنوأمرنهم لهم، أحللت ما عليهم و-ممت لبنهم عن فاجتالتهم الشياطين 
ا;سلطانا،ال به أنزل لم ما يى يشركوا 

الكمروأن ، ونوحيدْ النه معرفة وهى• جبلة الحنيفية أن على ذلك دذأ 
،■ل الشياط" تأثير من الشر قلوب على طارئ به والشرك بافه 

الفطرةموضوع في حاطئة مفاهيم الخامسة: المسالة 

تللتوحيد القايلية مجرد هى دإثما التوحيد، تقتفي لا الفطرة — ١ 
يكونفاد قابالآ؛ يولل• مولود كل يكون؛ المعنى لأن صحيح؛ غير قول 

والتنصيروالتهويد والإنكار، المحرفة بين الفطرة إلى ية بالنفرق هناك حينئذ 
الأسباب.بحب، ذلك وإنما والإسلام، 

٠ويمجانه وينصرانه ويهودانه اّمانه يفابواه ت ل يقا أل ينبغى فكان 

دونالفاسدة المسلل وذكر ط يكفرانه أبويه أن الحديث، فى ذكر فلما 
وهوالكفر، حكم غير منفصل ببح بالإسادم حصول حكم أن علم الأم الإّ

الفطري.المقتضى 

أنهمالقول بهيا أراد إن القائل هدا ! ارقلن،زءزفإ! تيمية ابن بقول 
واحدآتقتضى الفهلرة تكون أن غير من والإنكار، المعرفة من حالين حلقوا 
ورام، وكتابة الإيمان كتابة شاب الذي كاللوح ب، القليكون بل منهما، 

(.٩٣.  ٩٢)ا/ الحكص حاص اشرو. سا;- اظ: )١( 
)حتا-ه"آ<.(. ٢١٩٧لم)؛/سس )٢( 
انقمساث بد ممرترر الأسلأم. في انمدب (:■ Try/i)نِب لأي زانقاّ. انمثل -يرم م، : اظ )٢( 
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فهذا- الكلام ظ،اهر به يشعر ^، ٠٧١هو وهذا حر، منهأقبل لأحدهما هو 
والإنكار،المعرفق بين الفطرة إلى بالنسة فرق لا حينئذ لأنه فاسد؛ نول| 

أنسغى فكان الأسباب؛ بحب ذلك ؤإنما والإسادم، والتنصير والتهويد 
يكفرانه،أبواه أن ذكر فلنا ويمجانه، وينصرانه ويهودانه يسئمانه فأبواه شال؛ 
بببذلك حصول في حكمه أن علم الإسلام، دون الفاصدة الملل وذكر 

،.١١اممرااحكم غير مفصل 

السابق:القدر مواممة هي الفهلرة - ٢ 
أنهاض علم في سبق ما على يولد فإنه مولود كل أن القول؛ هدا حقيقة 

إليه.صائر 

علىمولودة هي البهائم فجمح المثابة بهذْ المخلوقات جمح أن ومعلوم 
لها؛اض علم في بق ما على مخلوقة والأشجار لها، اف علم في بق ما 

المفصودهو ليس قعلعا وهذا الفهلرة، على مخلوقا مخلوق كل فيكون وحينئذ 
الحديث.في 

يهودانه٠افأبوا٥ ؛ لقولهبكن لم ذلك المراد كان لو فإنه وأيضا؛ 
ّعليها ولي. التي الفهلرة هو ما به فعاد فإنهما معنى؛ وومجسانهاا وينصرانه 

تلقينوبين حينئذ، والتنصير التهويد بين فرق فاد القول هدا وعلى 
بهمبق فيما داخل كله ذللث، فإن المناع؛ صائر تعليم وبين ٠ وتعليمه م الأزل 
الحلم.

أنيبين حدعنه؛ نم جمعاء ولدت التي بالبهيمة ذللث، فتمئيله وأيضا؛ 
عليه.ولد م غيرا أبويه 

حنقاء(ا؛عيالي حالق،ت، واني وقوله: المله،أ، هذه ررعلى فقوله؛ وأيضا؛ 
.اهاو يخالف، 

اهمد للمدثتور الإسلام. في المعرفة وانظر; (؛ ٤٤٤)a/سمة لأبن والشل. انعئو تعارض درء را( 
(.٢٤٨.امنى)ص؛؛؛ 
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ومنمانعة، باد الحق قبل من فيقبلها الحق تعرث فالحكمة [؛ ١٢٥]الحل: 
والترهب.بالترغب وعقل هواه نازعه 

الفطرة،في محبوب، الحق فال اتباعه؛ إلى صاحبه يدعو بالحق فالعلم 
فإنله؛ حقيقة لا الذي اناطل من عندها وألذ فيها، واجن إليها، أحب وهو 

.، ذاكل تح_، لا الفطرة 

اهعبد للدكتور سلأم، الإ-ني المعرنة (؛ ١٠- ٦ )a/ تيمية لأتن راكل، الشل تعارض درء ت انفلر ١( 
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الثانيالمطلب 

والإيجادالخالق دليل 

والإيجاد.الخالق بدليل الراد الأولى: لمالة ا ٠
علىوالإيجاد الخلق بدليل الاسدلأل كيفية الثانية: لمالة ا٠ 

تعالى.اف وجود 

والايجادالخلق دلمل المراد المسألأالأوش: 
النهمخلوقات من مخلوق كل بوجود الاستدلال والإيجاد: الخق بدليل يراد 

•الخالق وجود على يدل مخلوق شيء فكل اش؛ وجود على تعالى 
ألكما به، بعلم ما الحائم: مثل بالغح ارالعالم : تيمية ابن يقول 

علملأنه عالما؛ المخلوقات من صنف كل مي وي٠ • به يختم ما الخاتم 
تعا'لىاالالخالق على وبرهان 

[.١٦٤لالأنعام; 'قآئه ٢، رب وهو ربا لإف آثو أءيرِ تعالى• قال 
والملكبالة اليتضمن فانه الربوبية؛ لفغل في الأية: من الدلالة ووجه 

ذلكر٢ا.لوازم من والخلق والتدبير، 
أحوجإليه الاس كان كلما الخلم رزفان الحنفي العز أبي ابن قال 

بخلقهHالله عن رحمة أظهر؛ أدلته كانت 

(.٢٦٨)تمت لأي النوات، )١( 

(.٢١٠)ص العريفى نعود الامحقاد، أصول عنى الشلة الأدلة انظر: )٢( 
)ا/¥ما(.انحممي الم آبي لأم■ الطحأؤية، العقيدذ شرح )٣( 
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يقتضيهما : لإيجاد وا الخلق بدليل »المنمود اس عبد د. يقول 
يكونأن لامحتحالة موحد؛ لها يكون أن صرورة من المشاهدة الأشياء حدوث 
بءغير من أو ذاتيا الوجود إلى العدم من وانتقالها وحولها 

إذتعالى؛ اض وجود على يدل شيء كل ءإن سعود د. ويقول 
ومخلوق،حالق إلا ئم وما - بحاانه ّ- قررته آثار من أثر وهو إلا شيء من ما 

مؤثر١١وله إلا أثر من ما إذ وبداهه، فهلرء حالقه عر يدل والخلوق 

معانيهامن ثيء أو الربوبية إصافة من القرآن فى ذكر ما رركل أيضا؛ ويقول 
فيما أو )العالمين( بلفغل عنها عثر مواء بعضها أو جميعها — الخالودات إلى 

هدهوشهادة ربها، عنى الربوبات هده دلالة إر إثارة يتضمن ذلك كل _، معناه 
سوره،من سورة تخلو تكاد لا القرآن أن على ذلك فدل مونرها، بوجود الأثار 

_،وتعالى تبارك - الله وجود دليل إلى إشارة وفيها إلا آياته؛ من آية ربما بل 
والحمر١٠العد تفوق هق الله وجود أدلة أن من ذكرنا ما يتقرر وبدلك 

لأسمحلمدلاصوالإيجادضوحوداشاسلةالثامم 
نماش

اكالية:الخلوات، وفق والإبجاد الخز بدليل الاستدلال بمكن 

مخالوقتالعالم - أ 
الشاهدة:الدليل: 

فهويعدم، وجوده بعد ثم وجد، ثم معدوما كان - مثال - الإنسان — ١ 
كيلك.الناس وكل مخلوق؛ 

ثموجدتح، ثم معدومة آحادها، شاهدنا المخلوقات صائر وهكدا ء ٢ 
•كلها على فحكمنا مخلوقة، فهي وجودها بحد تعدم 

رءسا■•؛،(.اث همد للدض الإسلام، ثي )١( 
)صبم''آ(.العرفي لعود الاعتماد، أصرو على الملمة العملمة الأدلة )٢( 
(.)^١١٢المدر )٣( 



شاهدناه.ما على محا غاب ما نقيس - ٣

والمطروالمعدن والنبات الحيوان حدوت نفس  ١١ت تيمية ابن يقول 
وإنمادليل، إلى يحتاج لا مشهود بل بالضرورة؛ معلوم ذلك ونحو حاب، وال

المحدثاتهده Jحلواث، فالعلم وبالفرورة، بالحس يحلم لم ما بالدليل يعلم 
دلل"لإلى يحتاج لا صرورى علم 
خالق!من له بد لا المخلوق — ب 

عقليةصرورة ت الدليل 

.العقإ فقد من إلا محدث من له بد لا الحادث كون فى يجادل لا — ١ 

له!يقال نم ،، الخلفمن بصفعه صغير؛ طفل على تجربة نجرى - ٢ 
يقبل؟!فهل محافع غير من عليلئ، ونزلن، الهواء في ن،كونن، صفعة هده 

فمعلومصرورى، مملري، علم محدث من له بد لا ث الحل. بأن الحلم 
إلايحدث لا الحادث أن العقل بصريح عباده عليها الله فطر التي، بالفطرة 
.أحدثه لمحدث 

التيجة:و)ب( )ا( من 
مخلوقالعالم بان سلم من فكل مخلوق، لأنه خالق من له بد لا العالم 

حالق.من له بد لا العالم بان التسليم لزمه 

هووالإيجاد الخلق دليل يكون هذا "وعلى القر.ذي؛ اث عبئ د• بقول 
بالضرورة:معلومين مقدمين مقتضى 

إدراكنابمقتضى الواقع فى الأشياء حدوث من نشاهده ما إحداهما! 
الظواهرلتلك يكون أن صرورة من ذللن، يقنفيه ما والثانية: المباشر، الحي 
سبج،حادث لكل يكون أن صرورة على القائم ببية المبدأ وفق موحد، الحادثة 

٠ثإء صثغير من وحولها يكون أن أو للممكنات، ني ١٧االوحود واستحالة 

ر'ا/ا<اأ(.يب لأبن وانقل، انمنل نط;م در، )١( 

.( ٥٠٧. د  ٠٦)ص ١^^ أفه عبئ نلدكتور الإعلام، في فه المم )٢( 

٤٥





وجودْفي المخلوقات لجميع )مخالف محدث غير قديم - ٤
وصفاته(.

خظق(''غبر )من العدم؛ - ١ 
الوهو غيره، يوجد فكيف موجود غير لكونه العقلية؛ Jالضرور٥ مستحيل 

٠نفسه إيجاد تهلح ي
معلومأحدثه محدث بلا الحادث راحدوث ت ء؛ةذث تيمية ابن يقول 

ضربلو الصبيان حتى ادم؛ بني في مركوز أمر وهذا العقل، بضرورة البaلالآن 
أنعقلمه يصدق لم أحل؛ صربك ما ت له فقيل ضربني؟ من فقال: ضربة الحبي 
فاعل!غير من حدئت الضربة 

منذلك، ونحو غراس أو بناء أو كتابة تحدث أن مجوز جوز لو ولهدا 
كالمنكرطأ؛ غمؤإما مجنونا، إما العفادء عنن. لكان لذلك، محدث غير 

المرورية،والمعارف الديهية للعلوم 

ذانني(:روحوي، الْلبيعة: - ٢ 
ولبست،،اا ااكيفعن إجابة فهذْ والأسباب،؛ دن والالقوانين بها: يتمي 

أولأ.هدا ا>مناا؟ عن 
صنبورمءن يخرج الم،'ء فوجد المدينة؛ لحل الذي الأعرابي مئال: 

الالمواسير هو المزل لداخل الماء أحضءر الذي إن فقال: الجدار، في 
العقلية.يالفرورء مستحيل للممكنات الذاتي بالوجود القول وثانيا: الإنسان. 

النيفالممكن ه؛ نفيوجد لا الشيء أن "معلوم ظئئ: تيمية ابن يقول 
ماحصا إن يا ٠ ينفه موجودا يكون لا عدم، ولا وجود ه نفم،ن له لير 

بدلاوعدمه عدمه، عن ؛ل-لأ وجودهأمكن ما وكل معدوما٠ كان ؤإلأ يوجده 
ماإن يقررء: ومما بنن. وهذا عدم ولا وجود ه نفمن له فليس ، وجودْ عن 

بنفسه٠وجوده يكون لا وجوده عن بدلأ عدمه يمكن 

(,٢٠٣)م/شب لأب- انمحح، اجواب )١( 

٤٧



بقبللم بنفسه واجبا كال ولو بقه، واجبا لكال بنفه وجوده كاف فلو 
ا.بشسهاار مرجودأ فليس العدم قمل قد وهو العدم، 

دائمةكانت المادة وهذ0 أيدية، أزلية مائة من تكون الكون أن زعموا 
هذاحلال من فأنتجت ببعخس بعضها اصطدم الدائمة حركتها وس_s الحركة، 

تعديدة وجوه من باطل وهدا الوجود؛ التمائم 
الحياة.عنها نمير أن يمك■ لا بة؛ زعموا اش المادة — أ 

إلىاصاقة حولها، لما مدركن ولا عاقلمة، غير زعموا التي المادة — ب 
ومدرك؟!عاقل هو ما منها يوجد أل يمكن فكيف موتها؛ 

قادرهو ما توجد أن يمكن فكيف إرادة؛ لها ولير قادرة غير المادة - ج 
إيعطيه؟ لا الشيء ففاقد مريد؛ 

شيء؛لا من وجديت، تكون أن يمكن لا أزلية أنها زعموا التي المائة — د 
الحقول.ببداهه ؛هلالآنه معلوممستحيل فهدا 

فانالمنغلم؛ الكون ا هان توجل أن يمكن لا العاقلة غير الحركة - م 
معنى.ذو سيء منها يوجد أن يمكن لا لها منغلم يفبهلها لا التي الحركة 

رارسددددلا؛آخر؛ محلوق - ٣ 
.يوجل0 من إلى محتاجا ، معدوما كان فقّد W مخلوق ) لقولنا ؛ ستحيل م- 
عقلية(.ضرورة ممتغ ت علين الفا )تسلسل 
يمننعوأنه ، محّدُث، من له بد لا المحدث أن العقل بضرورة علوم م- 
غبإلى محدث وللمحدث محدث، لمحدث يمحون بان ، نامت، المحي نسلسل 

باتفاقممتنع وهو والفاعلية، والعلل المؤثرامحت، تسلسل يسمى! وهدا غاية؛ 
ء.عقال لا 

إذاالعبد النبي أمر لهدا الثيهنان، وسوسة من هدا في الشك و- 
عنه.وينتهي منه، بافه تحينب يأن ! ذللن،له حعلر 

تمةلأبن الأمفه\نة، الض.؛ )١( 

٤٨



يننسم؛يقديم ْن له بد لا والمحدث ة محدث وإما قديم إما فالموجود -
إلثه•

كثرتفإذا ٠ بمحدث إلا يحدث لا الواحد المحدث أن معلوم و_ 
فكلهامحييات وكلها أولى، المحدث إلى احتياجها كان وتلك الحوادث 
هوبل ، ءيرْ إلى يحتاج لا بمحدث إلا يزول لا وذللن، محدث؛ إلى محتاجة 

غقورا*.ف أزلي قديم 

وصفاتها:وجوده قي اامخiوقات لجميع رمخالف محدث: غير فليم - ٤ 
ولا•٠ بعدم يبق لم فوجوده وجوده؛ قي المخلونات لجمح مخاك — ١ 
بعدهليس الذي الأحر وهو ا شيء قبله ليس الذي الأول فهو فناء؛ يلحقه 

سيء.دونه ليس الذي حلن لبا ١ وهو شيء، فوقه لبس الذي الظاهر وهو ا شيء 
فيهاله ند فلا وصفاته؛ وأسمائه ذاته ني المخلوئات لجمح مخالف . ٢ 

•البصير السمع ة لقوم ا الحي وهو شيء، كمثله  ٣٠نظر، ولا 
إساته,المهللوب وهو غبؤ؛ اش هو وهذا 

أكنؤتحالقإ أم ر.ا ألخلفوئ هم أم _، فر بن *نيوأ ^١٢ •' تعالى ال ق
[.٣٦دم، لال٠لور: وه س لا ل ن'الأزص 
غيرمن خلفوا فهل إ يكونوا لم أن بعد مخلوقون هؤلاء تعالى قول ي- 

يكونأن وعقل فهم له من كل عند الممتنع الحال من فهزا خلقهم؟ خالق 
٠خالق غير مءن ومخلوق صاع، غير م،ن مصنؤع 

بنيانافيها ذرأد، بها مر ثم فيها، بناء لا نغر بأرض رجل م لو و- 
صنمها،صانعا أن ريب ولا ثلث، يخالجه لم محكمة؛ وعمارات وقصورا 

.بناهاوبانيا 

العثل-يكون أن المستحيل؛ من أيضا وهذا ت القلقودأه هم وأم _ئمقالت 
وتحاطيهوجوده، بعد حياته في يزيد أن يقدر لا من فإن ه، لفخالقا موجدأ 

ر1ا/ء؛؛(.اش،'وق سبموع انظر: زا( 

٤٩



يكونكيف ة؛ نص ولا ظفرأ ولا أصبعآ ولا واحدة، ساعة الحماة أسباب، 
اعدمه؟ حال فى ك حالقا 

اكجة:

ذهْفطرهم، وفاطرأ حلمهم، حالنا لهم أن تعين الفمان؛ بملل إذا 
غيرهإلها به يشركون فكيف، والشكر، العبادة عليهم بمستحق الذي الحق الإله 
•لهم؛آ؛ الخالق وحده وهو 

حالقغير من أحلقوا I يقول حاصر تقسيم هذا  ١٠!  ijiiiiiتيمية ابن يقول 
أشدفهزا هم؟ أنفحلفوا هم أم العقول، بداءة في ممتنع فهذا حلقهم؟ 

غه.وهو حلقهم، حالقا لهم أن فعلم امتناعا؛ 
بهااستدل التي القضية هذْ أن لجين الإنكار؛ استفهام بصيغة الدليل ذكر 

.إنكارهالأحد يمكن لا النفوس، في تقرة مبديهية، فطرية 
أحدثه،محديث، بدون حادين، وحول يدعي أن الفهلرة لصحيح يمكن فاد 

٠ ١٠ه نفأحديثح هو يقول أن يمكنه ولا 

(.٤٩٣)T/اده انمراعز : اظ )١( 

اضدءشالمطني)صمتآ(.( ٢١







الحي(.)الإدراك الناس الدليل: 

يكون:أن يمكن لا حنا المدرك والإتقان الإجمكام اكانية: لمقدمة ا- 
 ١ r ٠مثب غر من

.لذاتها لها يوحد أو - ٢ 
عقلية.صرورة الدليل: 

الإحكامبهذا المخلوقات حلق حكيم؛ ء-لمم حالق وجود • النتججت 
إثباته.المهللموب وهو و|ةأن، الته وهو والإتقان؛ 

معالومتضمقدسين على الدلالة هزْ راونقوم القرني: الته عبد د. يقول 
الإحكاممن يغلهر لما الضروري الحي ;الإدراك : إحداهماتتعلق بالفرورة؛ 

فمن اتفاتا يكون أن يمكن لا ذلك أن والخانية: المخلوقات، في والإتقان 
مقتفىهو يحوز أن بل لا بل انمخلومحات، طبيعة إلى يعود لأمر ولا حالق، 

وحكمته®عله وفق للمخلوقات؛ انته حلق 

٧[.جدْ! لال.ظثه>ه ثيء ؤ؛ تحن تعالى: ال ق- 
[.٨٨لاكّل: ش؛ه أنقىَةل أش ءؤء>غ تعالى: قال و- 
ان:الإنمظق م دالإ-م،ن ا.سمم م ال 

وتزيينهماوالأحف_انا وحمايتهما محانهما العينين! حلق فى نأهمل " ١ 
,ويالرموش بالحواجب 

الأس•خلق م '-ض 
ولمان.آمنان من فيه وما المم؛ حلق في تامل — ٣ 

•الد.ن ؛-تأملمح،حلر،

والطور:والمحرية الرئة اللكتات حلق هي والإتقان الإحكام تأمل 
والماعز.الجمل حلق في تأمل - ١ 

)ءس٨١القرني اض عبد للدكتور الاصادم، قي المعرفة ١( 

٠٣





الرابعالمطلب 

واكنايةوالهداياة التخصيص دليل 

والعناية.والهاJاية التخصيص بدليل المراد الأولى- لمسألة ا٠ 
والعنايةوالهداية التخصيص بدليل الاستدلال كيفية ت الثانية لمسألة ا٠ 

تعالى.افه وجود على 

والعنايةوالهداية التخصيص بدليل المراد الأوش: المسألة 
سواء- اش مخلوقات من مخلوق أي إلى بالننلر التخصيص! بدليل يراد 

بهيئةله تخميم مذلاه.ر نجد فإننا - بغيره مقارنة أو ه، نفالمخلوق في 
لفسارتالتخصيص هازا ولولا مصالحه، بها ليتحقق ععيءت؛ مقدار أو معينة، 
•ققق الله وهو له؛ مخصص وحول على يدل وهذا حياته، 

أنعقال يجوز أنه على الدّلألة هدْ ارتنص العريفى: سعود د. يقول 
عليهاهو التي وحالته وصفته صورته خائف على العالم من حزء , كايكون 

مخصصإلى يحتاج لأن ا عليها هو التي الصورة هذه على فكونه ن، ألا 
الأحرى،أالممكنة والأحوال الصفات من غيرها دون بالوجود، يختتمها 

اللهوحول على الدلالة في الوجه هذا راوحامحل القرني: اث عبد د. ويقول 
إثبائتذنلش يقتفى أن دون للمخلوقاتت الهد.اية تتحقق أن يمكن لا أنه تعالى. 
حلقهاالذي هو اممه يكون أن . JL|فلا كاوللثح، جعلها لمن والحكمة العلم 

محلياغمقتضى هي الهداية تاللث\ تكون أن يمكن لا إذ الهداية، تللثج وهداها 

(.٢٤١رص انعلإِفي عود نالاعتماد. أصول عر القلة القلة الأدلة )١( 

٥٥



الهيابةمن المخلوق عليه ما أل من بالضرورة علم لما ذاتها؛ ض الأشياء 
.ذاتتايكون أن يمكن لا وذلك محددة، لغاية مخلوعا يكون أن متقي 

يدركهاص_روريق حقيقة هو تعالى الله وجود ائبات أن سق مما فلزم 
له•؛حلقت لما المخلوقات هداية مظاهر من لشيء إدراكه بمجرد ان الأت

نشهدهما بالمائة ااويراد العيابة: دلالة عن المريفى سعود د. ويقول 
وجهعلى ان وبالأنعموما، المخلوقات بهده المقصود الاعتناء من به ونحى 

بعضهاالموجودات هد0 موافقة من وندركه نراه فيما يتجلى والذي الخصوص، 
مريد.لدلك قاصد فاعل قل من إلا قطعا يكون لا وذك لعض، 

أصلين:على تنبني الدلالة فهذه 
الموافقة.بهدم العلم الأول؛ 
أ١١مريل.قاصد قاعا قل من صرورة هي الموافقة هدم أن الثاني؛ 

والهدايةادتخمسأص بدليل الاستدلال كيفية الثاسة: المسألة 
تعالىالله وجود على والعناية 
منتعالى اف وجود على والعناية التخصيص بدليل الاستدلال يمكن 

اكالمين؛المقدمتين خلال 

المخلوقات،من مخلوق لكل مميزة خواص وجود الأولى• لئد'مة ا- 
د.لفالخواص بهذه يكن لم لو بحيث مخصوصة؛ هيئة وله 

الشاسة.والدليل؛ 
يحوز؛أن يمكن لا حنا الل.رك التحميص هذا الثانية؛ لمقدمة ا— 
١مثب غير مآن — ١ 

.لذاتهالها يوحد أو - ٢ 
عقلية.ضرورة والدليل؛ 

الخواصبهادء المخلوقات خلق حكيم عليم خالق وجود النتيجة؛ 

)ص"ا؟ه(. J.jj\اث ب نادئتور الإسلام، و اب )١( 

(٢٢٧)صأاأ. امرض عودلالأءءا'د، اصول ض القلن القلة الأدلة )٢( 





تاكحصسهى نملل المرعى السسند 
على:-يدل التي القرآقة الأبات في يكن الدلائة لهده الشرعي المتر 

الأن،عليه هي لما تماما مضادة وصفات مقادير إلى المخلوقات تحول إمكان 
داذنافعة؛ لتكون الأن عليها هى اش بصفاتها فتخصيصها صالحة؛ تكون ولن 
والحكمةبالعلم متصف مخصص مشيئة على 

لوو ص أم رتعودآ ء'أنت ءزرث. ئ، ءاؤأفيَذبم تعالى: قال 
أومن. محن نز . ل1نإيوئ إظ . ظنت غثث أجثلثه نئآآ 
ك;ئتة قلا أز و فن آم آون ة أذنتوث ءَأتم و قززن أك أيآئ 
أكطونأةن أو;ير و ص ٌ 
]الراقعة:.ه أتظِي ره تنخ . زتثتئكزآ أثلثها ن حم. 
٧٤. ٦٣.]

فماءورطوبة؛ مياه فيها والأذن والفم، ارالعين، ! تيمية ابن يقول 
والملوحةثحمة، العين فال مز؛ الأذن وماء عيب، الفم وماء مالح، العين 

ندوب.أن تحفغلها 
سبوخةببه قوحكمة؛ سبا له فان البحر؛ ماء تمليح حكمة أيضا وهدم 

بماالماء نتن تمنع أنها وحكمتها مانه، ملوحة توجب فهي وملوحتها، أرصه 
لفسدأنتن ولو لأنتن، مائه ملوحة لولا فائه العظيمة؛ الحيتان من فيه يموت 
فائهكثير حلق قتل أحيانا، وقع وإذا ائه، بقالماس فهللث، له، قاته لمال الهواء 

كحر.حلى دلل، بك، ؛يمومن، حتى ء الهوا د يف

الأذن.إلى الهوام يحول ليضع مجز؛ الأذن وماء 
لفسدمزأ الفم ماء اش جعل فلو يأكله، ما به ليطيب، عدب؛ الفم وماء 

ونغلائرالدماغ، في اليباب عيبا الأذن ماء جعل ولو آكله، على العلعام 
.كثيرة هن.ا 

القدمين،في الحيتين يجعل أن مثل ذللئذ؛ بخالق يفعل أن يجوز فلا 

)ص؛؛؛(.ادض نمري الامحناد. أمول ض اضن انقب الأدلأ انظر; 

٠٨



والمشي؛النظر مملحة يفسد كان فانه كالميمض؛ غيظا، حثنا الوجه وبجعل 
أمامه،ما بها ليرى مقدمه فى البدن، أعلى فى العينين جعل أنه الحكمة من بل 

وغيرء.التراب من تلاهيه ما على تصبر حشنة الرجل وجعل يمثي، أين فيدري 
.. . وأءما_ابا تغطيها، أجفانا لها فجعل شيء، أدنى ضدها لهليفة والعين 

وأتقنه،حلقه، ما أحكم فد أنه على ئد الرب،، مخلوقات ْءن ومثله هذا 
أنهالضروري العلم يوجب، وهذا له، المناسب بالموضع ئيء كل ووضع 
.بهذاوهزا بهذا، هذا حصل حتى هذا، وبيآن هذا بين فيميز عالم؛ 

وهذابهذا، هذا تخصيصي أراد بأنه الضروري العلم يوجب، أيضا وهو 
وإرادتها(راا.علمه على قيئ بهذا؛ 

(.٩٢٣. ٩٢٢رأ/الخوان 
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١لمخالوئتفي الانظام أن على تدل الايات هذ0 اروحمح أيضا؛ وبقول 
فيالانتظام ينحقق أن يمكن لا وأنه لها، وسويته الله تقدير مقتضى هو 

الأشياءطبائع مقتضى هو يكون أن يممحن لا كما مدبر، غير من المحلوقان 
وجودبالفمرورة يقتضى وهذا حالق، لها يكون أن دون ا ذاتهفي 

حالخالق 
وميزانبمقدار شيء كل حلق هو لااكقدير: ااقرصاوي: يوسف د. ويقول 

منغيره مع يتناسق وبحيث وزمانه، مكانه مع يتادام بحيث، وحاب؛ وترتب-، 
لماسيرها يعوق أو وظيفتها، يعطل فاد عنه، والبعيدة منه القريبة الموجودات 

سيربه ينتظم امل، شنوازل كلها المخلوقات بض بتم وبحتث له، خلقتا 
.كله وجود ل١ 

بهيودي ما والتحوير الخلق من شيء كل إعهلاء وية التكانت فإذا 
هنففي ينفعه الذمح، بالقدر يكون أن التقدير فان ، به الالآدق الوجه على وظيفته 

فيوصع ما إذا يتم وذللث، الأحرى، بالمخلوقات يصهلدم ولا غيره، يفر ولا 
الكيفيةوعلى د، يفولا يصالح الذي وبالكم المناسب،، وزمانه المادئم مكانه 

واجزاقه،(الكون وحدات ؛ي٠ن والتوازن التنامحق بها يتحقق التي 

علىالتقدبرواتسويآ ليل بع، الاستدلال كيفية الثانية: المسالة 
تعالىالله وجود 

حلالمن تعالى الله وجود على والتسوية التقدير بدليل الاستدلال يمكن 
اكاليتين:الئقدمتين 

أيفى نقمان أو زيادة بدون التقدير مفلاهر وجود الأولى! لمقدمة ا— 
المخلوقات.من مخلوق 

٨[.]الرعد: سمداره هئا،ُ ق ^٧=؛^، إ تعالى قال 

(.٥٢)ص• اصرو اه ب للدمحور الإسلام. م ااممُت )١( 

ء(.)صر، محاري القر يرث للديور اش، رجود )٢( 







السادسالمطلم، 

النبوةدلائل دليل 

النوة.دلائل دلل \دو\د الأولى: لمالة ا٠ 
اضوجود عالي الموة دلائل بدليل الاسدلأل كيسة الثانية: لمالة ا٠ 

تحار•

النبوةدلائل بدليل المراد الأولى: المسألة 
اه،وحوي على دال فهو ه الرسول صدق على ئد دليل كل به: ثراد 

مثل:
الرسل.صدق عر الدالة اص؛ واو الايات - ١ 

الأنبياء.دعوات إجابة — ٢ 
الأعداء.عر اضر ٣- 

نبوته.على الدال الدين من يه جاء ما نؤع — ٤ 
الني.نبوة عر الدال الشخصي الملك أي* وأ"حالآءه؛ شخصيته - ٥ 

آياتت أهمها أمور؛ عدة تشمل النبوة ءادلائل العريفي؛ سعود د• يقول 
دعوىفي لهم نصديما أيديهم، عش - نعار - الد يظهرها التي الأنبياء 

الخائبةحصول ذللئ، ويتبع بالمعجزات، الكادم ء علما عند وتسمى الرسالة، 
أيضاتشمل كما والندي، لخدي ا يله مع باطراد، وأتباعهم للرسل والمصر 
إكراماالرسل أتباع أيدي عر - تعار - اممه يفلهرها ١^^ الأولياء، كرامات 

ناميةهي إذ لها، امتا.ادأ وتعتر الرمل، آيات جنس من وهي لهم، 
٦٤



المؤمنيناض لعباد يحصل ما فيها وبدحل أتباعهم، بها أكرم حث بهدفهم، 
أنواعمن ذلك وغير اللهفان، وإغاثة الكربان، وكئنه الدعوامحنح، إجابة من 

الكراuص

أنإلا والرسالة، البوة دعوى لإثباُتج أصاد موجهة النوة دلائل أن ومع 
٠جهتين من ودللث، ، وموجيها محدثها وجود على — ثلث، دون — دلالة لها 

الموامت،خالق إلا عليه يقدر لا للعادة، حارق هو ما منها أن ت أولاهما 
حرقاقتران فدل المحروقة، العادة تلك على العالم ذفلام ومسير والأرض، 

الدىهو شيء، كل على قادر رب وجود على الرسالة؛ يعوق مع العادة تلك 
صدقعلى دلالتها عن فضال هذا الآي١دت،، بهده وصدقه ط الرمول، هذا أرمل 

....ه نفالرسول، 

صدقبه ت، ثبقل النبوة، دلائل من الخوارق سوى ما أن ئانيتهما! 
جلالهصفات وعءن الحغليم، الخالق الرب عن أحبر قد الذتح؛ الرسول،، 

وجودهعن فضلا وعقلمته، ربوبيته كمال في للشلئح مجالأ بيع لا بما وكماله، 
أمالآ«لا؛.

اللهوجود على النبوة دلائل بدليل الاسدلال كيفية اليانية: المسألة 
تعالى

•مقدمتين وفق افه وجود 'علم، به ١لأستللأل، ش الدليل هدا يرب، 

الرسول،صدق على دليل وجود ت الأولى لمقدمة ا- 
،٠٥١هو أرسله الدى أن يقول المصدوق؛ الصادق الثانية: لمقدمة ا- 

تعالى.النه وجود على دليل فهذا وحق، صدق الله رمحول، بأنه فقوله 
ذللث،:على مثالين ولتاحذ 

ه•الّمح، ترة ّّفي الجرة دلائل ومشاهدته خهتع هريرة أبى قصة — أ 
ررواللهيقون: كان تقهنه هريرة أبا أد مجاهد؛ عن تيه بالبخاري روى 

(.٢٩٧رصا-هآ.\سم عود نالامماد. أمول ض القلة القلة الأدنت ( ١١
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ه!نفاد تثري. نمنيت ، ناثزب،، ايند ٠ ناد انثب. رسول يا 
بعثكوالدي لا يك! حتى . ارانزب((يئون; راد فما فشربت، . ا)اسزباا
اننه،نحمد الفدخ، هاعثلنتئ ارفأرنياا، ه■' قان ظلك. له أجد ما بالص، 
المثلهءروثرب ونش، 

القصة:فى الواردة . شخصيته قى الدلائل . ١ 

مثل!الأنبياء، في إلأ تكون لا احادقا ه الم، فىأ فيئع همريرة أبو رأى 
فىبالنفلر صدقه على استدلال فهدا مقام؛ وحين رآْ، حين تنمه - ١ 
١لشخصي.لوكه 

سواه.ثيء عنده ليس وهو له، مهدى بلبن هآ كرمه — ٢ 

الفقراء.من وهو  ٥٠هريرة لأبي ه استضافته - ٣ 
القوم.آحر ه يثرب - ٤ 
الفقراء.منه الشرب في سفه الذي ه نفالإناء من ه يئرب - ْ 
اللبن.من بشيء ه لفه يحتفغل لم — ٦ 
٠بنفسه هريرة أبا قو قي ي- ٧ 
.؛تضل.حتى بالشرب فتامرْ معه ه ، يتلهلف- ٨ 

القصة:من ه دعوته فى الدلائل - ٢ 

الطعام،ؤإطعام الخلق، وحن بالتوحيد، الأمر ه المج، دعوة هم، رأى 
منذللث، ونحو الصفة، أهل ريفيف، بكرمه، ه هو فها الضيفح، ؤإكرام 
لأحلاق.ا مكارم 

القصة:فى موجودة السابقة الكتب، في الْيشرات، - ٣ 
ياكلولا الهدية، ياكل ت أنه صفاته فى ذكور السابقة الكتب ففي 

ونزإليهم، بها بعن صدفه اثته راإدا • فهنُ هريرة أبو قال فليلك، المحدقة؛ 

(.٦٤٥٢٢)("(، l/A)الخاري صحيح 
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.فه'اوأنركيم منها، وأصاب إلتهم، أرسل هديه أثئه زإذا نبآ، منفا قاول 
ذكؤثأمحدونهء ١^ آلأمحى ألبي أفيوو شون ال_ىت ت_مال ق
ث4ئيتحل، أكأ=قي ش ويمنه؛( يأنرئم وآلإنج-را أتيدء ي بمدهن( 

عثهمَلكثئ ٢^، إصرهن( عنهن( وثثح ألتمث عثهم وبحرم ألْلبمت 
نماوبيئ تنأت أزل أدقآ ألؤئ ؤأئعإ وئتثزوء وئزروْ دء ؛امؤأ ئادمى 
[.١٥٧.ه ٦^^ 

القصة:في يديه على ام أجراها التي الأيات - ٤ 
يشربحتى يديه على الله يكثره شخصا، يكفي لا لبن فيه القدح فهذا 

وهوشمه يملك فما مسلكا، له يجد لا حتى لقهثه هريرة أبا ويشرب الجمحأ، 
بأنهلدينه ويشهد لة، لرما يا ه للخم، ويشهد ثالله، يعم حتى الدلائل هذه يرى 
وصدق.حق 

اللهوجود على تدل وهي ه، الرسول صدق على تدل كلها الأدلة فهده 
وأيده.ارسله الذي تعالى 

المحاري:صحح قي - ب 
هوالنبي - الجمعة يوم يحل أعرابنا إو قال: ه مالك بن أنر عن 

فرفعلنا؛ ال؛ه فانع المال، وجاع المال، هلك الأته: رسول يا فقال: ِ يختلن 
المطررابئ حتى منرْ عن ينزل فلم الجبال، أمثال السحاب فثار ودعا؛ يديه 

٠لحيته على يتحادر 

اش:رسول يا فقال: - غيره أو _ الأعرابي ذلك قام الثانية؛ الجمعة وفي 
ولاحوالبنا '،اللهم وقال: يديه، فرفع لنا؛ اممه فايع المال، وغرق البناء، تهدم 

انفرحت،إلا ناحية إلى يثير فما عنناو، 
أرسله،اممه بال يخبر وهو صدقه، على دليل وه الرسول دعاء فاجابة 

تعالى.الله وجود على عفليم دليل فهو 

(.٩٣٣).؛(، ١٢)T/اليخاري صمح 
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فىالميين أئمة من المنف طريفة اروهده ;؟؛؛<؛؛؛! تيمية ابن يقول 
بقيامنبوته نبتت إذا لأنه العالم؛ وحدوث الصانع، معرفة على الاستدلال 

أمرمن إليه ودعاهم الغيوب، من عنه هم آنيا ما على تصديقه وحب المعجز؛ 
١١.. . وكادمه وصفاته تعالى اض وحدانية 

المعجزةتدل الصانع نبوت علمى بها يستدل التي ارالأيات أيضا• وبقول 
بالاضطرار،معلومة الرسول صدق على دلالتها كانت ؤإذا وأعظم. كدلاكها 

كنت،إن وقال؛ ملك بحضرة تصدى لو رجال أن في صربوه الذي كالمثل 
عادته،الملماكه فخرق اقعد، ثم فم ثم اقعد، ثم وفم عادتك، نقض فا رسولك، 

فعلأنه بالضرورة الحاصرون لعلم دعواه؛ وفق علمى المدعى طلبه ما وفعل 
.له تصديقا ذلك، 

يكتبناسخ الدار هده داخل هل رحلان! تنانع إذا أنه المعلوم فمن 
الحال cLLLjفى صنعوه قد شعر ومعه أييض، ورقا المدعى فأحد مليحاآ 

الورقةهده محي الشعر هذا فلينخ ناسخ هناك كان إن وقال؛ أخرى، ورقه فى 
أنتيقنوا - الشهر ذلك فيها كتب وقاJ البيضاء الورقة إليهم فأخرجت البيفهاء، 

ينسخْن هناك 
نظامه،عن العالم ويغير الحادات يقلب، صاع إثبات في نانع ْبن فكذللئ، 

الصانعثبوت بالضرورة علم - ذلك على الدال المعجز للرسالة المدعي فاظهر 
العتاد.نهلامه عن العالم ويغير العادات، يخرق الذي 

عليمقدير صانع ثبوت على يدل أمر حية العصا فانقالآب وبالجملة؛ 
يدلذاك كان فإذا نئلمة، من الإنسان حلق من أعير ما دلالة من أعظم حكيم، 

أولى.فهذا المحاع، إنبات على بنفسه 
الخعجزاتأن على التنبيه المقصود ؤإنما هذا، دسهل المرصع هذا ولمّر 

معاءرسوله وصدق الصاع يبوت بها يعلم قد 

(.Tot/A)تمة لأن والفل، العقل تعارض درء )١( 

(.٤٤الماس المدر )٢( 



السابعالمطلم، 

اسمقمكارم دليل 

الأخلاق.مكارم دليل المراد الأولى؛ لمسالة ا٠ 
علىالأخلاق مكارم ليل بد الأسدلأل كيفية النامية لمسألة ا٠ 

•تعالى اف وجود 

الأخلاقمكارم بدليل المراد الأولى: المسالة 
وجودعلى الاجتماعية دالأخاد'ق الناس حياة Jاذتفلام الاستدلال يه؛ يراد 

.فيهاأسساء من ويعاقب عليها، يشب الذي الخالق 
والأمانةالصدق ثميم الحلقية: القيم  ٠١إدريس: شيخ جعفر د• بقول 

يكونلا قيم إنها البئرية، المجنسّات لوجود ضرورية قيم وغيرها، والوفاء 
أفرادهيمك الذف المجتمع مادط إنها بعضهم؛ قال ولذلك مجتمع، بدونها 

.البناء منها يتكون الى اللبنامت، المادط يمك كما 

اقتصاد،يكون ولا الدنيا، بأمور حتى علم يكون لا القيم هذه بغير إنه 
اجتماءيةااأااّعائقات تكون ولا 

اضوجود على الأخلاق مكارم بدليل الاستدلال كيفية الثانية: المسألة 
نمالى

وفزنعالي اف وجود على الأخلاق مكارم بدليل الاستدلال يمكن 
التالية؛الخطوات 

'اد(.)ص إدريء ثبخ جعف .د. أ اوخا'دق، ورجوت المزياء ؛ ١١
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الفطرة.ت الدليل التزامه؛ الواجب الخير من الأخلاق مكارم - ١
منالأخلاق ومحيئ نوابه، الواجب، من الأخلاق مكارم صاحب، — ٢ 
عقليه.ضرورة ت الدليل عقابه؛ الواجب، 

وهاحث،ويهان، يخسر الأخلاق مكارم حث، ا هنجلّ أحيانا - ٣ 
٠للعق,الآنية مخالف وهذا ؛ ويكب، يكرم السيئة الأخادق 

لث،الممؤإما الفطرة، فيخالف، الأخادق مكارم فل؛لأ إما النتيجة: 
ّطموم وكادهما العقالآنية، فيخالفح بالأنتادق؛ 

سهللمحوهذا والعقاُم،، الئواب، فيها أخرى دار من بد لا الصوابج: 
عليم.ّمع إله وجود 

وسع.^>، خالق س هنالك يكن لم "فإذا إدريس؛ شبخ جعفر د• يقول 
علىالمحن فيها اض يثيبح أخرى دار من هناللئ، كن لم ؤإذا الشرط يفعل ما 

الحياةهذه في المائي بح الكّوكان إساءته، على المسيء ثح ويعاقانه، حإ 
بعبودهمالموفون الأمناء الحائقون لكان المعتبر؛ ث، الكة وحل. هو الدُيوية 

المقادء.هم الخونة الخذابون ولكان لهم، عقل لا الابن المملين هم 
أنيمكن لا كذللثح، يكون أن ش لا الأم إن يقول: المقل لكن 

يبقونه١لاين هم والخنفالون المجتمع، يقوصون الاين هم القالإء يكون 
هذهبنية فى أصياد أصلا الآلعقالب لكانت، كذلم، الأم كان لو متماسكا؛ 

عقلمن ما عن عبثا، كلها - لألك — الحياة هذه ت، ولخانالدنيوية، الحياة 
تقوممبدأ لهم تقويضا - فيها ما بين من - فيها لأن كهذه؛ نتيجة يقبل أن يمكن 
البدااض افتءعلى تقوم كلها اللوم هاوْ إن كلها، اعونية علومنا عليه 

تتخلة،،لا الطبيعة قوانين إن ينول: الأي المبدأ الهلبيحّة، بتناسق المسمى 
الخونهن١١ يكون فكيف، رياضية؛ بل علمية دراسة تدرس أن يمكن لخللئ٠ وإنه 
ادئالمبمع متناقضا البشري جانبه وفي عقادننا، المائي جانبه في 

العقالة؟أ«را*.

(.)صب٩٥ادرين شخ جعفر أ-د• الخالق. ووجود الفيزياء 
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للقمالمسة الإلحاد إليه يودى آخر تنانض راوهنالك أيضا؛ ويقول 
يلمتزمواأن بهم يحن قيم الميم هذه أن على مغطورون انس إن الخلقية؛ 

محممظينداموا وما - لذلك يشعرون وهم العقلي، تكوينهم من حزء فهي بها، 
بالعهد،ؤيوفون الأمانة، ويولون الحديث،، يصدقون حين عادة بال— بفطرتهم 

•وينكثون يخورن أو يحدبون حين بالثناء ويشعرون 

بحالاتيمر الحائم؛ يقتضيه ما وفق يتصرف أن يريد الذي فالملحد 
لهيقول فبينما العقالآني؛ وتفكيره الداخلي، وازعه بين ؛التمزق فيها يشعر 

فكرْ:له يقول لقلثلن،، وأسعد لمفسك أريح فهذا أصدق الداخلي: الوانع 
يفوتالحال هذه فى والصدق حياة، م٢ن الحياة هذه وراء لبر أنه تعتقد لكنك 
أحلة؟بعدها أخرق تنتفلر لا وأنن، بها التضحية ففبم ط عاحلمة لذة علميلث، 

المالحدينكل ما أنه الواقع لكن الحجة؛ هذه مثل يسمع من بحفر يقول 
المؤمن،يكنب، وقد الملحد يصدق فقد صادقون؛ المؤمنين كل ولا كذابون، 
مقتضياتمع يتناقص يصدق حين الملحد لكن ليحدث؛ هذا إن أحل وأقول) 
-مؤقتا - يتخلى حين إلا مصلحة عليه يفوت صدقا يصدق لا إنه إ أي مبينه؛ 

عقله.عءن أو مبينه ء٢ن 
يكونيكذب، حين فهو تماما، ذللثح عكر له ية بالنفالأمر المؤمن أما 

لهماموافقا يكون يصدق وحين ■ممله، ومع مبدئه ْع يتناقفر ملوكا ممليثح قل 
ولفطرته.

مقتضباتمن اقترابهم واشتد الملحدين، عدد كثر كلما فإنه وعليه؛ 
وامتدالمؤمنين عدد كثر وكلما محالة، لا ميزداد عندهم الكذب، فإن مذهبهم؛ 

محالةاارلا منهم الصادقين عدد ازداد بدينهم؛ استمساكهم 
إلىدعونا الذي الداخلي الوازع هدا بين نوفق "كيف أيضأ؛ وبقول 

يفرنا؟ما ودرء ينفعنا ما تحصيل إلى يدعونا الذي والحقا الأخالاق، مكارم 
نبذإلى داعيا يكون أن إما عليه يوجب، إلحاده إن الملحد؛ عند حل لا إنه 

•٦(.- )محروه الرص شخ جعفر ا-د■ الخالق- روجود المزي 
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الاو1ذيالمبحث 

الربوبيةتوحيد 

تمطالب وثمانية تمهيد، وفيه 

•الربوسة توحيد تعريف الأول; لمطل-، ا ٠
الربوبية.توحيد أدلة الثاني; لمطلب، ا ٠
الربوبية.توحيد مكانة الثالث،; لمهللب، ا ٠

الربوبية.خصائص أهم الراح; لمهلل؛، ا ٠
الربربيةنوحيا مقتضيات الخامس; لمطلبح ا ٠

•الربوبية توحيد نواقض السادس; لمهلل-؛، ا ٠

•الربوبية توحيد نوافص اح; ائ؛، JLla.j؛ ٠
•الربوبية توحيد ثمرات الناس; لمطلب ا ٠
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Iواصطلاحا لغة التوحيد تعرف - أ

اأدوحيد!غة;تعريف أولا: 

المثلوحول وعدم والانفراد، الإغراد، حول معناه يدور ت لغة التوحيد 
•دالنظثر 

الانفراد،على يدل واحد؛ اصل والدال والحاء ارالواو فارس: ابن يقول 
ْثلهاافيهم يكآ' لم إذا فيك واحد وهو الوحدة، ذللث، من 

والعلمواحد، الشيء ؛ا'ن الحكم اللغة; في ®التوحيد الحرحانم: ويقول 
واحدا؛بانه 

اصطلاحا:التوحيد تعريف ثانيا؛ 

فالاوبالوهينه ٌواه، رب فالا بربوبيته الته إفراد ت اصطلاحا التوحيد 
نظير,ولا فيها له ند فالا وصفاته ممانه وبأ ا إياه إلا للعبادة تحق م

المعنى تحقيق هو الكتب،; به وأنزل الرمل به الله بعث الدق فالتوحيد 
المنفردلأنه ش-رع؛ بما له، شريلث، لا وحده الله عبادة وهو النه، إلا إله 

وأفحاله.وصفاته أسمائه فى له مثيل لا الدي ؛الربوبية، 

•٩(,)٦! رارس لأّ_ انلغة. دص )١( 

(.٧٣)ص نلجرحاز اتتعويفات، كتاب )٢( 
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الالتفاتيقطع ثم -، نعالي - ش كلها الأمور برى أن التوحيد! ولناب 
غيره®يعبد ولا بها، يقرئه عبادة بحانه يعبده وأن الوسائهل، إلى 

وعملقول ت التوحيد حقيقة — ب 

القلب:ا-قول 

وملمكهالعالم بخالق المنفرد غتو وأنه اض، بوجود وافراره تصديقه وهو 
فهومخلوقاته؛ من شيء مثل هو ولا مخلوماته، من له مثيل لا وأنه وتدبيره، 
الأصماءمن الوحي فى له ثت بما ض فيقر مخلوق، محواْ وما الخالق 

شريكلا وحد0 للعبادة تحق الم بانه ويؤمن والنفلير، المثل نفي مع والصفات 
نه.

ص:ما-وسل 

القلبوتعلهير ورجاء، وخوفا حنا غتو لله وعبوديته القلب، خفؤع وهو 
دفعأو المنافع ب، جلفي الله بغير التعلق ومن أنواعه، بجميع الشرك من 

المضار.

الأسان:

ليعلنبالشهادتين فينهلق له؛ بالتوحيد والإقرار الله، عن الشريان، بنفي 
اعادنهينقمن وهذا كلمها، حياته في نخ بما لله الحالمة بالعبودية التزامه 

وصفاته.وأصماته بربوبيته الله انفراد 

الجواز؛وعمل - ٤ 
ابتداعأو ك ئ أو اص اعتن بدون ط تركا أو فعلا منه افه طلبه لما فيمتثل 

حنافه؛ خالمة عبودية ه الرسول، به جاء الذي الشمع يلتزم بل ذلك، في 
روحامعادنه ذللئ، فى بان موقنا ط لرحمته ورجاء ط سخطه من وخوفا فيه، 

والمجتمع.والفرد والأخرة، الدنيا وصادح وبدنا، 

(.٣٩رءسهم. انب، الترسل تجرد ( ١١
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السراي الأتوحيد

وإقرارهتصديقه  القلم،قول - ١ 

ورجاء،وخوفا حنا ء ممه وعبوديته الفل، حضوع 
أنواعهيجمع الشرك من القد وتطهر 

القلم،وعماب . ٢ 

لهبالتوحيد والإقرار اممه، عن الشريك بنفي  اللمانوقول - ٣ 

أواعتراض بدون تركا أو  Sloمنه اممه ه حلللما يمتتا 
اتداعأو ثرك 

الجوارحوعمل ٤. 

تالتوحيد ائام — ج 

العبد:به بقوم ما جهة من أولا؛ 
•نمين إلى المد به يقوم ما جهة من التوحيد م ينق

شريكلا واحد اض بأن العد يعلم أن هو والعالمي! المولي التوحيد _ أ 
[.١٩]سد; \ءه ِالأ ^؛١^ لا أقث وء تعار: و ق[ له، 

ماعبادة وأن للعبادة، وحده المستحق هو سبحانه افه أن اعمماد فهو 
فيله شريلئ، لا للعالم، والتدبير والملك بالخالق المفرد هو لأنه باطلة؛ ّموا0 

هوالنه بان ويمني حوائجها، لها فينفى للخادنق يصمد الاJى وهو ذللث،، 

وهوالولد، عن غ_اْ لكمال، يلد لم فهو ولدا ، شيء بعده لير الذي الأحر 
الخالقفهو الوالد، عن غنام لكمال يوك لم ولذا ، شء قبله ليس الدي الأول 
إليه،مفتقر مخلوث، محوا، وما ط يخلمه أو وخاق.ه لمن يحتاج فاد بياته، الغني 

أفعاله.أو وصفاته أسمائه ر أو ذاته ر له نظير ولا له مثيل لا اممه أن ويحتمي 
وثمعفن نم ٠ آامتثمث أثه ه آ-مئ آلله هن جؤإ _الى؛ تعفال 
• ٢٤- ١ لالإحلأ'ص.،ت لمد ك ولتر؛cJ بوئي. 

فيتوحيد ٠ مى ؤيالخبري، التوحيد ت أيضا مي يالتوحيد وهدا 
اوصماته أسمائه عن فيها لنا الات4 بثن الخي الأحبار أي: والإثبات؛ المعرفة 

المثيل.عنه نافين له، موحدين له نثبتها 

سكل مادة العبد يترك أن هو الإرادي؛ العمالي التوحسد - ب 
وحده.تعالى ض بالعبادة ويتوجه اله، محوي 
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مابامتثال _؛ ورجاء وخوفا حنا - تعالى فه الخالصة العبودية فهو! 
بدونوالباس الظاهرة والأفعال الأهوال من تركا أو فعاد منا اممه طف 

ابتداع.أو شرك أو اعتراصر 
هوالله أن علم فمن السابق، العلمي التوحيد مقتضى هو التوحيد وهدا 

التوحيدوهدا لله. انمادة إحادصر عليه وحب والتدبير والملك بالخلق المقرئ 
انمادة.وتوحيد الطلي، التوحيد أيضا! يسمى 

أثنزلا و ثئثو0 تا محن لا و تأ؛ وش 'صالي: ال ق
ء٠ أء آ أق 'دلا ،آ أثأ ^ و محن ثا 

٦[.- ١ : لالكامرj .ه دبجن ود دقؤ 
الرملبه جاءت الذي التوحيد ا؛ :  iiivتيمية ابن الإسلام شبخ يقول 

وهوله، شريك لا وحد0 اض يعبد أن وهو الإلهية؛ توحيد هو الكتب به ونزلت 
يثين.لمتضمن 

عنوتنزيهه له، الكمال صفات إثبات وهو العلمي، المولي ت أحدهما 
بنقصيوصف فاد صفاته، من شيء فى أحد يماثله أل عن وتنزيهه الئانص، 

الكمال.من شيء في أحد يماثله ولا بحال، 
ولاإناه إلا يدعو فلا إبمْ، إلا يعد لا أن الإرادي: العملي والتوحيد 

الديء■ويكون إباْخ إلا حو م ولا إياه، إلا يخاف ولا عليه، إلا يتوكل 
الومليكه، وربه ثيء كل حالق اللص أن ينقمن التوحيد وهذا . .للص.كله 

الملك«راأّفي له شريك، 
ونؤعوالاعتقاد، العلم في نؤع نوعان؛ ءالتوحيد : ٥٤٧القيم ابن ويقو.ل 

التوحيدوالثاني! العلمي، التوحيد الأول؛ مي ويوالممد، الإرادة في 
بالقمدوالثاني والمعرفة، ؛الأحبار الأول لتعلق الإرادي،• المحيي 
والإرادْاا

(.٢٢٩. )ًسهأأ نمه لأبن المنية، )١( 

(.yi}\/الشم لأو الكض. ا؛ش-ارح )٢( 

٨١



افه،رسل إليه دعت الذي اراكوحيد ه: الحنفي العن أبي ابن ويقول 
الطلبمحي وتوحيد والمعرفة، الإثبات فى توحيد نوعان! كتبه به ونزلت 

والقصد.

وأسمائه،وأفعاله وصفاته تعالى الرت ذات حقيقة إثبات هو فالأول! 
ق^،رسوله أحبر وكما ه، نفعم■ به أحبر  ١١٠٤^كله، ذلك فى شيء كمثله لير 
ااالحديد(ا،أول في كما الإفصاح، كل النؤع هذا عن القرآن أمحصح ومحي 

عمرازلإ،ررآل وأول السجدةاا، تنزيل والم وأول ارالحشرلإ، وآخر وللط4لإ، 
ذلك,وغير بكمالها، ارالإحالآصل؛أ وسورة 

تآبراوهل سورة تضمنته ما مثل والقصد، لهللب ا توحيد وهو واكتى؛ 
وبدم؛ق'،ثيثثا ^٢ ١٣حقلمز إؤ شالوأ آلكقب يتآنل ووقذ آلخقيرول 

وآخرها،وأوسهلها لآوونساا سورة وأول وآحرها، الة=كثنبه< ومحل سورة وأول 
.ارالأتعام((سورة وجملة وآخرها، رلالأعر١فا^ صورة وأول 

القرآن؛فى سورة كل يل التوحيد، لوعى مننئضسة القرآن سور وغالب، 
الخبري،العلمي الموحيد وهر وصفاته، وأسمائه الله عن خبر إما القرآن فان 

فهودونه؛ من يعبد ما وخلع له، شربك لا وحده عبادته إلى دعوة وإما 
الإراديالوحيد 

١^^:يستحقه ما جهة من أقسام ثانيا: 

قالوصفاته، أسمائه وفي ألوهجته، وفي ربوبيته، في واحد غؤأ الرب 
يورتنللخ، . آلتميِ آلرمن وا آلل-تشرى وب ف آلمني >ؤ ى! العت

^؛3،ت تعالى وقال ه[، - ٢ ]الفاتحة: )ؤره شث وؤاك نعبئ إياك ؤا ألخث■ 
.٣[.١ لالاس: آلكاّف آكي و آض ;هف و ص ي محوذ 

٠٠مسلم راصحيح في كما - ه البي حجة وصفح في هد جابر وقال 
الحمدإن لمجك. لك شريالث، لا لميك لميك• اللهم لميك بالتوحيد؛ لافاهل 

(١٤١)ا/ الحنفي انع أيي لابن انطحاوية، القوة ••ح 
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لك«ءا/ثريك لا واساك. لك وانمة 
مينقالتوحيد أن العلم أهل ذكر ~ كثير وغيرها ~ النصوصن هذه فمن 

أمام:ثلاثة إلى 
نعتقدأي• للعالم؛ بربوبيته تعالى الله إفراد وهو الربويية: توحيد — ١ 
والتدم.والملك بالخلق اشادْ 

نعتقدأي• التعبن•؛ وهو Jالتالء؛ افه إفراد وهو الألوهية: وتوحيد — ٢ 
سواه.من كل عبادة بءلالآن ونعتقد للعبادة، المستحق هو وحده الله أن 

الأسماءس له ب بما ائته إفراد وهو والصفات: الأسماء وتوحيد - ٣ 
نفياالسنة أو الكتاب فى ه نفعم* به ائته أحبرنا ما بكل نومحن أي■ والحنان؛ 

والظئر.المكافئ عنه فننفي تميل، بدون إئاتأ أو 
أنوبع:ثلاثة يتضمن ؛'التوحيد وكتث: الحنفي العز أبي ابن يقول 

اللهأن وبيان الربوبية، توحيد والثاني: الحقان، في الكادم أحدها: 
يعبدا"ن غه استحقاقه وهو الإلهية، توحيد : والئالث،سيء، كل حالق وحده 
٢.له؛؛ سريلن، لا وحده 

توحيدام: أقنادنة إلى التوحيد م "ينقةء؛.ذئ: عييمين ابن يقول 
قولهفى احتممن، وقد والصفات؛ الأسماء وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، 

سمثاد سأر نل ونننبن ظءثاJه تمنا رتا را'لأري، أل—نوت ءؤرُئ، الى: عت
ها-[االصّ]ُريم: .4 

شرعي:مصْللح التوحيد 
امتولم،إدا حتى العضواء ركب ثم اشجي•، في ئأ اممه رمول، "مملى 

زغنوماش، راكب، من ض لمن نضري ند إلى نغلزلم، اللمن■؛؛، علمي نايه به 
دللثج.مل حلفه وس دلك، مل يار5 وعل دلك، بثل لمنه 

(.١٢١٨)-؛)؛/-AA(. طم صمح )١( 
(١٢٥)١;انمض الز أبي لابن الفاوة، الشدة رح )١( 
)ا/آ(.ءثسن لأن اكوحد. محاب يلي اس القول )٣( 
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ما٠ -من التوحيد اد1،،م 

انميبم يقوم 

!لتعريف.ا ' منالتوحيد اقسام 
الربيتءأته ما حهة 

نورالأ-المؤبد 
يعلمأل هو والعلمي؛ 

الواحد اض بأن عبد ال
مالقفهدا . له اد مص 

الأول:الشم فى شايه 
والأسماءة الريويتوحد 

والصفات.

يريوبيتهتعالى اممه انفراد نعتقد 
والملكبالخلزا انفراده ؛ أى للعالم؛ 

والتيسر.
الربومحة- ١ 

الأسماءمحن له ثت يما اض انفراد نعتقد 
ماكل فأن نومن ؛ أى والصفات؛ 

أوالكتان فى نفسه عن يه فه ا أ-خرنا 
١ناالأمنللهب.أو نفيا الئئة 

ا،n , لأ..ا ٢

والصفات

المملىالوحبي - ت 
العدبزك أن هو الإرادي: 

اض،ّوق من كل عبادة 
تعالىض ادة العويتوجه 
يماللهم الموهذا وحده, 
الألوهةتوحد 

التأله،ياستحقاق آلته انفراد نعتقد 
اممهأن نعتقد أى: التعبد؛ وهو 

ونعتقدللعادة، المستحق هو وحده 
سواه.مم■ كل عادة طادن 

'ّأ-الألوهبة

التوحيد!أمام بين العلاقة 
الرب:يستحقه ما حهة ومن العبد، به يقوم ما جهة من أولأآ 

التوحيدأمام من الأول القسم وهو — المولي العلمي التوحيد — أ 
والصفاتالأسماء وتوحيد الربوبية توحيد يقابله —؛ العبد يه يقوم ما جهة من 

•— الرب يستحقه ما جهة من التوحيد ام أقْبن والثاني الأول القسمان هما و- 
مجنالتوحيد أمام مجن الثاني القسم وهو — الإرادي العملي الوحيد — ب 

امأثمن الثالث القم وهو — لألوهية ا توحيد يقابله _؛ العبد يه يقوم ما جهة 
الربيستحقه ما جهة من التوحيد 

والالتزام:التضهن حهة هن ئانيا؛ 
—والصفات الأسماء وتوحيد الربوبية توحيد — المولى العلمي التوحيد — أ 
افهJانفراد آمن فمن _؛ الألوهية توحيد  ٠٠الإرادي المملى التوحجد يستلزم 
له.العبادة احادص لزمه بالربوبية 

٨٥







والصفات;والأسماء الربوبية توحيد ؛ي عليناالواجب أولا• 
شك؛بلا الثية أو الكتاب في تضيه عن به اث أخيرنا بما الإيمان - ١ 

ا؛وأهيرمنم ئم وأّبو_إمحء اثو  ١٣١٠اق-؛ن ألثؤمنؤن • ى ايعتال ق
١٠ا ٥ ]الحجرات 

وا'لأزءله١^٣؛^، ثاطي ثك أثب أؤ رثلهن >اؤدالث الى; عتال ون
•١[.]ايرام: 

بينالدائر الخبر باب من والصفات الربوبية باب في الكلام كان لما 
فولهمثل الئئة، أو القرآن في سواء تعالى اممه هو والمخبر والإثبات؛ القي 

أقتوتي، نا ى ٣ وأ سنه ئآخدإ لا ١*^ م ِإلأ إك لا ؤاسُ نعالى: 
ولاوما ئديهم قنأ ما ؛j،p يإذنوء إلا عئْآ يميع آلوى يا من آلآوْأا ن، ؤما 

حظهتأيمد؛■, ولا و\إوةو الثامإت 'آربثه ويع ثآ■؛ بم، إلا ■فء نذ يثيء يجطدف 
يكلالإيمان بل ف التصديق هو فالواجب ؛ا؛ د٢ ٥ ت لبقرة ]١ المفر آتيآ وهو 

ذلك.فى  siL؛بدون إثباتأ، أو نفيا ه نفعن به الله أحبرنا ما 
بارين؛نهتم أن اتجر ْع ويجب 

الأحادثمن ه اض رسول عن يئن لم ما نقبل فالا انجر; صحة - أ 
اعتقدناالحديث صح فإذا ومتنا٠ سندا الحديث وندرس رالموضوعه٠ الضعيفة 

آحادأ.أو متواترأ كان سواء فيه؛ ما 
عاليعرفه حلال من للخبر؛ فهمنا من فنتأكد للخبر; الفهم صحة — ب 
صلفافهم ونعتمد العرب، لغة وعلى والنثة، القرآن م٢ن الأحرى انموم 
١لممفالة.الثلاثة القرون وأئمة الصحابة، فهم يخالف بفهم ناتئ فالا الصالح؛ 

تقد،م:بلا بالخبر الإيمان - ٢ 

أثهإموأ ود؛ثوإدء أق؛ يدي بتن ثدُوأ لا ءامنوأ أئ؛ن ءؤقأ.؛آا • تعالى افه بقول 
علمبميزان ايله س الخبر نزن فاد ١[؛ ]انحجرات: وه علم سمح أثن إي 

البزانا نجعله ؤإنما الرأي؛ ولا الكشف، ولا قة، القلولا الكالأم، 
قبالهفما والرأي؛ والذوق والكشمه والعلوم الأراء عليه فنعرض موزونا، 
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البيع.أهل كفعل العكس؛ لا رفضناه، رفقه وما قبلناه، الوحي 
اكاليين:للأمرين التنه ْع 

المستقيمة؛الفطرة ولا المليم، العقل يخالف ما الخبر في يوجد لا - أ 
العقل،، يخالفما بتدب ١طه بأمرنا ولا بتدبره، أمرنا وافه ١فه، من فالخبر 

احنكمافه لوجدوا أم عيد عند مز كاذ يؤ ١^١^ ثدبنوة الى؛ عتق—١!^ 
[.٨٢لالنساء! 1.اه ءقث؛رأ 

تأى - يحيله ما لا العقل فيه يحار ما اممه عن الخبر في يوجد فل لكن 
ليساممه ولأن ادثه، ذات نر لم لأسا ذلك: في والسبب، _؛ ستحيل عنه: يقول 

ذوج.ب،صفاته؛ لكيفية الموصح الخبر يرد لم ولأنه عليه، فيقاس مثيل له 
إدراكعن الهلمع وقطم باثله، يليق ما على المعنى وفهم بالخبر، الإيمان 
الكيفة.

عنمختلفة الكيفية بأن معرفتنا مع المحنى، نفهم الجنة، بنعيم كإيماننا 
المخلوق،مع بالخالق فكيف، مخلوق، مع مخلوق وهذا الدنيا، نعيم كيفية 

أولى.باب من المباينة 

فيماالمقلية دلأملها مع القاأدة المسائل على اشتمل ئد الخبر — ب 
أهلبعض ذللث، يتوهم كما ط سمعية أدلة مجرد الخبر فليس دليل؛ إلى يحتاج 
علماءصنع من أدلة إلى يحتاج فاد أيضا، عقلية أدلة على اشتمل بل البيع؛ 

دونوللحق، للهلمانينة بالخبد نمل القرآن قائلة قة؛ القلعلماء ولا الكلام، 
أيحتلموقهم أم شء ع؛ر من حلمرأ ج تعالى: كقوله ر؛ عنطوز ولا ت محذورا 

[.٣٦، ٣٥لالهلور! يوفون لا بل وا'لأر؟يى ألسعؤبج، حل،نوإ أم إ.ا 
إس:بلا الإيمان - ٣ 

غيرعلى نفهمه فلا بالله؛ يليق ما على ظاهره أن ونعلم الخبر، فنحغلم 
الفلنونبّبح بعليه تهليل فنالتمثيل، هو الصحيح معناه أن نفلن ولا هذا، 

عمابعتليله نقوم أو إ يافه تليق لا باطلمة لمعاني فناوله بتحريفه، فنقوم الفاسدة 
الالآئقةالخفان تللث، بنقيض افه ، وصففيلزمنا الخحيحة، المعاني من عليه دل 
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>ؤو1قتعالى؛ قال الممتنعات، أو المعدومان أو الجمادات صفات من به 
تنموئَ؛امأ ما ميثروق آثثتهء ؤآ ئجدوث أؤ؛و ودروأ ج ئاذعوْ ممتئ آلأنهء 
[.١٨•]الأعراف: .ه 

النواحيوصمانه؛ اف أمحماء عن الوارد الخبر في الإلحاد فنجتنب 
الخالية:

المعنى.أو اللففل فى سواء له! اكحرض — ١ 

اض.صفات كيفية معرفة نطلب فلا الختكييف: - ٢ 

مخلوقاته.من يممانل افه صفات نقيد فاد اكمثيل؛ — ٣ 

مءنعليه دلت ما ولا الصفات، من الثابت، نكر فاد اكعهليل: - ٤ 
تعالى.والن4 ئقة  ١١١االمعاني 

تالألوهية توحيد قي علينا الواجم—، ت ثانيا 
اعتراض:بلا تركا أو فعلا منا اث طلبه لما الامتثال - ١ 

والإباحة؛والخهى الأمر بين الدائر الطاو_، ؛اب، من الألوهية ّ توحيالكان لما 
ثئئونلعدآؤم مدؤم بن ؤآلذ؛ن  ٢٥^آلتم، زوؤم آغبمددأ ألناس ءاؤيتأأ؛-ا تحالى؛ كقوله 

ثىله، ثأمج •آء الث-ثا» ين وزذ بمآء وآلثمائ فرقا ألأيس صأ جعز آلjتما 
[.٢٢، ٢١لاوقرْ؛ ر.ا؛اآ ق-تونتح وأنتم أندادا ق —لوأ قتفلا لكأ رزما أكنليأ 

إلاعنا يفاد افه؛ هو تركا أو فعاد ذلك ما طل، ي ] ٧١كان ولما 
ذللئ،٠نحو أو سياسة أو رأي أو عادة أو بقدر اعتتراض دون الامتثال، 

أمءاس َؤل وآلثومؤن رنوء بن، إثي أنزث آلثبموا، ؤءاس تحالى؛ ال ق
وأطعناسمعنا وكالوأ إايح■ رّّتن ليي بتننى ينرق لا إوء ورّيجهء و4ك؛كئعء 
[.٢٨٥وه آمر ن\6و< حره 

لنثم تذؤ وئّوكء آم [ق دعنأ ^١ ألثتيس قز ع)؛ تحالى؛ وقال 
ؤيثمه'آثه ؤبمئس ؤيبموله، آقه يهج ومن، آلمقيمن هم رأولثلتم، ؤللعنا سمعنا يقؤلؤأ 

[.٥٢، ٥١لالور; وه آكزروة هثر ٥^٧، 
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الماشالمبحث 

الربوبيةتوحيد 
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المطلب

الربوبيةتوحيد تعريض 

تلغة الرب تعريف — أ 
كاوةاربفياست؛لهاحانن;

هدْففي ومضافة؛ مفيدة وذكرها التعريف، أل من خلوها حال الأولى• 
،آلعنلمهك•يب ثؤ آنختثغد مثل! تعالى، اض على تهللق الحال، 
،ILjIxت أي والعالم؛ والفرس، الدارج رب مثل; المخلوق، على وتطلق 

ومصلح.ومربي وسيد وصاحب، 
هدهفمي إصافة؛ أو تقييد محيون وألإطلأ✓، بال، ، التعريفحال الثانية; 

معناها;فيكون لخالقه؛ أي; الرب؛ فهو اض، على إلا تعللق لا الحالة 
خلقهلأحوال والمصلح والمالك،، الخالق، 

عبدْ؛يربي اليتم، هو اروالرب ; تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
١١وغيرها العبادة من أحواله، حميع إلى يهديه ثم خلقه، فيعهليه 

المعطي،المدبر، المالك، هو ِ ّسحانه ِ الرب »ذإن أيضا: وقال 
المدلا١المعز، الرافع، الخافض، المافع، الضار، المانع، 

القانملعبادْ، الموحد الخالق هو غو "الرب ؛ المقريزيويقول 

رثا,صر؛/أ''اا(ا اسبمأ، غرسج ر .المهاغ (؛ ٣٣٧)صا-مم. ا!ن.ان ألفاظ ضbت٠ انندِ: )١( 
(,٣٨١ئر.سر؛/لأبن اس 

(.٢٢)ا/تب لأش اشاوق. سوع )٢( 
را/اا<(.ايامحق انمدر )٣( 

ء،ا،



؛•ودنيا"ر دين وإصادح وعامة، ورزق حلق س وإمحالجهم؛ بتربيتهم 
جمعالمربي هو "الرب ةق؛ه؛ سعدي بن الرحمن عبد الشيخ وقال 

اصادحلأصغِانه؛ نربيته هذا من وأحص النعم، وأصناف بالتدبير عبادْ 
٠.|ار قهم وأخلا وأرواحهم، محلوبهم، 

الربوييةتوحيد تعريف، — ب، 
اعتمادفهو سواه؛ لها رب فاد للمخلوقايت، بربوبيته الته انفراد اعتماد هو 

الكونيالأمر الأمر". في ويدخل والأمر، والملك، ؛الخالق المنفرد هو افه أن 
الشرعي.والأم 

ئعارتفاد كنا والأمر، الحلمؤ له غبو الله "فإو ■' ؛؛^٥٠ تيهية ابن يقول 
آدمي،عل آسثوئ "م آثام هثو ف، وآ'لأيس الثنوي، -ثتل ١^٤، أثل رثكقأ ►ؤلُق 

أقثقآلأت اني ص ;١^۶ ;أشت ثأيص ئ :ج آه شى 
[.٥٤لالأءراف! ؤاه آلتفيذ رب أممه ثارث محألأم 

رن،ولا من؛، خالق لا وملكن؛ ززنن ثئ؛،  jiخالق نبمانن فيو 
ومكونحرئ س في U فكل َبجإ م ينا م وما كاو ثائ ها موان، 

وحك،وءلّرته ومشش وفدرو نّمفانه 
بانالربوبية: ءتوحيد وئء: سعدي بن الرحمن عبد الشيخ ويقول 

ربىالذتم، والتدبير، والرزق بالخلق المتفرد الرب؛ هو الله أن العبد يعتمد 
بالعمائد— وأتباعهم الأنبياء وهم — خلقه خواصر وربى بالنعم، الخلق حميع 

وهدمالمالحة؛ والأعمال النافعة، والعلوم الجميلة، والأخادق الصحيحة، 
الداريزا'عادة لالمتمرة والأرواح، للقلوب النافعة التربية هي 

وحدهبأنه اى: لائمان؛ربوبيته: راا هئ: عئيمين ابن الشيخ ويقول 

)^٧٣(.الرب جِد )١( 

•( ٩٤رصذدعدى تل، أوحم*ايكريم سر )٢( 
سوعاكاوى،لأنتجر>ا/>دآ(.)٣( 
(١ رءسو ناِعدي التوحيد، كتأب ثرح السديد القول )٤( 



فادوالأمر؛ والملك، الخلق، له من I والرب، معيءن، ولا له ؛ك شو لا الرب 
أ.ئق']،' ولا تعالى:  Jliله، إلا أمر ولا هو، إلا ماللث، ولا اض، إلا خالق 

الكونيلالآ'مر شامل - بحانه - الرب وأمر . ..؛د[طلالأء_راذح: وا'لأمثه 
حكمته،تقتفيه يما حيريد بما فيه القاصى الحون مدبر أنه فكما والشرعى، 

تقتفيهجما حالمعامالآدّتح وأحكام العباداين، بنمِخ فيه الحاكم كد.للئج فهو 
المعامالآدّتج؛في حاكما أو العباداُتح، في مترعا اطه مع اتخذ فمن حكمته؛ 

الايمانءيحقق ولم به أشرك فقد 

الربوية؛توحيد أصول - ج 
Wوربوبيته حيفه عموم الأول! ! عفليميآ' أصلين على يربولية ا توحيد يقوم 

وحكمته.إحانه عموم والثاني! 

طمخ.٤٠ثن الإي—ن قي، وبدأ حثه> ى و ثحى ؛^١^ ت تعالى فال 
 :_l|.]٧

ه!أءلهدئ.١٤٠ ثم ثثهُ _؛ لا آغطى ١ئئ ؤقا تعالى: ال ون
.]٥•

آنلمعِآتيص . ظلتحك رب ف ءؤآلحتننن الى: تعال وف
 I. ،^ ٤[.. ٢ ]١^،:^: . التيس، >نخ

يثنأتنهك ننئ ئكلأ ش آلممى تؤذ ١'^، نتس الد4ز م تعالى: ونال 
أفينئيلج ثدر ئذر غ عك ؤك ألم بدك دثاُ س وتذئ ئنآ، من ونعر يثآء 

دئردىألس ثق أدمث ومج ألتن بى ألك دمحبمح ؛لات ذ أللإ-اد ؤخأ '3لئار أذ 
[.٢٧. ٢٦ص؛ن: ]آ!. .ه ءثَاس ينم ئثة تن 

Wبينهما وما رالأرصين الموات رب وأنه لعالمين" ارب لته ا أن فنعتقد! 
ومحووكيل، شي، كل على وهو ثيء، كل خالق وهو العظيم، العرش ث)ب 

ويننعيشاءا من الملك يؤتي الملك؛ مالك وهو  ٠٠ومليحه شيء كل رب 

١٨-  ١٧)ص عبب' لأن الإيمان، أصول ثرح 
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والأمانة،والإحياء والتدبير، وال٠الالئs بالخالق افه إفراد الربوبية• فتوحيد 
؛والخساي، والنشور والمن، 

الث؛عأش ١^٠٤٠ ين من ع-الىت تال وق- ٤ 
سمحيألأت و نش أم ض ي ص أص ذ ء ع 

ثأدألثثل إلا أء ثد تاُا أئ ^ أس خ؛ذمحو و نثزث ١؛^ ئتز أثإ 
[.٣٢، ٣١ليونِ; .ه ثنمث 

والتدبير;والماااك، بالرزق اف انفراد اعتقاد ت الربوبية نتوحيد 

الربهمب؛ةثتوحيد أدلة من المانع دلل 
إثمَكو لهب إذا إلنو من ممع> ًءقارثت ؤما  yljثن أف اعنئ و تعالى؛ قال 

[.٩١ت المومنون ل يصفؤيك، عنا أتم بحنن سمى عل بعضهم هلا نلق يما 
فعندلمابعان للعالم كان ارلز الحنفي العز أبي ابن بقول 

أحدهمايريد أو سكينن، وآحر جئم أحدهما يريد أل مثل احتلافهما 
الأو أحاثهما، مراد أو مرادهنا، يحفز أن ثمإما إمائثه: والاحن إحياءه 
.منهماواجد مراد يحفز 

لألم  vLواكا:الئام، فن انمع يظزم لأنن ننغ؛ والأزل 
كزعجز أيضا ويظنم منتنع، وهز والنكون، ١ضكة ض انمم حلو يلزم 

إلها.يكون لا والعاجز منيما، 

والاحزالفائر، الإله هو هدا كان الأحر، دون أحدهما مراد حصل وإذا 
اّيفلح لا عاجزا 

إلىيوص،ا ءاءالآ٠ حالقا يكون أن بد لا الحيى ا٠الإله ت ون أيضأ ويقول 
ملكه،في يئركه أحر إله محبحايه معه كال فلو الصّر، عنه وود.قع النئع عادد.0 
نهرعلى ندر إن بن الئركه، نلك يوصى ملأ وجشذ وبعل، حلى له لكان 

١٢٩/١)الحض اك اي لأش السوت. الشدة م- ( ١١





الثالثالمطلب 

الربوبيةتوحيد مكانة 

الإنسانتوحيد يتم لا التوحيد، أركان من ركن الربوبية توحيد - ١ 
به:إلا 

.توحيد0 د ففقد الربوسة توحيد فى أثرك فمن 

القوس:ز ذه!ري الربوبية توحيد - ٢ 
أصلفى ووحداتينه بوجودْ الإقرار وجعل الناس، اض حلق فقد 

•خلقتهم 
بهالإيرار غنى مننلوره ررالملوب ةق,ئئ: الحنفي العز أبي ابن يقول، 

الزنلنالت كنا الموجودات، ص بعنر؛ ١^^١^ على معنلورة كونغا س أعقم 
وا'لأرص4ألثتزت ثاطم نلف أثب آؤ، رثاير ؤدالن عنم: افئ حكى فما 

اا،الا،.•

•غاية وليس وسيلة الربوبية توحيد — ٣ 
بالعبادة!اض إفراد والغاية؛ الغاية، لبلؤغ وسيلة فهو 

كانواالعرك، بن المشركين >افان هب: الحنفي العز أبي ابن يقول 
نعاليأحبر كنا واجد، والأرض الئناوات حالق وأن، الربوئة، بثوجيب• يقروذ 
دآ[،]__j: ه آثم ءنأ وأ'أمحر، آل~*ِوبج حأف س سألهم ؤوث؛ن • بنوبج غّنم 

)ا/''اأا(الحنفي انعز أيي لأبن الهلحاوة، الشدة شرح رأآ 
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ثبملندثث لها ءبمل أَيرإ ثنهآ لجعل ئئ آلأيثس جعد أس و
إدامحب؛نثفلز أثن ثلمبمث.ا لا تكر،ولم بز اف ئع زك ثاجنإ ينتنا كى 
أشثز>تقرول.ا U هي_لأ أثب ئع آءثنه 'آ/قني نيجعلم آيئوء ؤدكثئ دءاُ 

أثهمع زنه تمحتهء يرى بأي شمإ أليح مبل وس يآتحر آلم طلت ق بهيبء؛تم 
أقء;؛مح؛تذ  i3iمح؛ين؛, ة أء :ءا ام و مًية هق ه ثني 
[.٦٤. هء ]المل: الأنات .ه ٠-^؛؛^ َقلمن ؛ن ئثامإ ش أف ج أ؛له 

فعلافب نع !]نه أي؛ أثله؛ غ ؛^^؛1< آية؛ كل آجر في ثنالى ائته يمول 
يقعنU؛ بأئه مفنين كاJوا وم دبك; م يشقن إيكار، انتئهام وهدا خدا؟ 
؛،"^''؛.JLJjbعليهم قاحج اممه•، عير ذبك 

Iالعكس لا الألوهية؛ توحيد قي متضمن الربوبية توحيد - ٤ 
لتوحيدمنصمن لإلهئة ا راوئوحسد ؛ الحنفي العز أبي ابن بقول 

الوالعاجز عاجزآ، نكود يحلمق أذ على نعدر لا فنئ العكس؛ ذود الربوبثة 
. L^jنكون أذ نظح 

[،١٩١لالأءمِاف: .ه ئمن زم•  ١٤،؛جى لا ت١ تنالي: فاد 
وقال[، ١٧.ه تلًكثول ١^٦ بمو لا تئىَةمن نعالي؛ وفاد 

.اهنيلا ^٧ ٠١٢ذتم، إك لاتئمأ إدا بمولوف 'ها ءاثه تعير َ؛اث لؤ وئل ؛ ي انعن
قولان:للممتاحرين وفيها [، ٤٢لالإسمِا،: 

منالنتي.إلى سيالأ لاثحدوا أحدهما؛ 
الديوهو وعلمر؛، كفثادْ الئلم،؛ عن المنمود الصحيح وهو والثاني: 

ئعار؛كفويه إليه؛ بالئمرب سيلا لاثحدوا عيره؛ بدم ولم جرير ابن يكرم 
ودبك[، ١٩أل؛ لال_م_زمسبيلا ربو، إك أمحي شاء نس دًؤره هنِةء ^إة 

توزه.ى ;١٥تل ظ قاد؛ أنئ 

(.١٣٧،  ١٢٦را/الحفي الز ر لاين الطحاوية، الشدة شرح ١( 
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ائحدوهمآلهة منه جعلوا نل صابغان، له العالم إو ! نمولو١ ن؛؛ وهم 
يخلاف٣[، ; لالزممِ زهنآه اثي اذ لتثنبؤدآ إلا هم سو ءؤنا I وقالوا نمعاء، 

الآوز«لأ/الأنة

•الإقرار ذلك ينْعهم ولم الربوبية، بتوحيد يقرون كانوا المشركون — ٥ 
َنيمبن ه ٣ أك زم مموأ ١^ ؤتأ:با الى: تع١^ ال ن

ذاتالتتاي ين وأنزل ظ والثثآئ فنقا آلازص دؤأ ثنن أك و نتعوذ لاقمح| 
لالقرْ;ر.؟ا< تثنورك وأنتم أندادا لر ععلوأ فة لم وزئا أكزت مذ م، مج 

٢٢، ٣١.]

والملكبالخلق المتمرد هو الله بان بعلمهم الناس على الأته احتج 
الربوبيةتوحيد أن على هذا فدل له؛ العبادة ص احاد وجوب على ؛ والتيبٍء 

وفىاكبِك، من المحاة وفى التوحيد، فى وحده يكفي ولا غاية، لا حجة 
المار.من والجاة بالجنة الفوز 

هذّاومع الجملة، فى بالربوييق لمشركن ا اقرار كثيرة آيات فى اض ذكر وقد 
ألئسىوس،حر ؤآلإِض آلثترن، حؤ ئن ساقهم ؤوؤأن تعالى: كقوله مشركين؛ كانوا 

إةه وثير يادوء بى بثلأ لش ألنذذ يظ أس . ئأن أس ُألثمر 
بمديذ أ'لأزبمر، يب هأ-ءثا آء أثدآء يني رن ش سأكههم وبن عيم. هن ذك 

•[ ٦ ٣ - ٦ ١ ت انمكبوت ] ه تنقلون لا أيتقنممز بز سم ألحني ش أق ثمؤئى موهها 
آ-لتدض آس تموئن رأ'محس ؛^٣^٠ حتق ثن نثآكهم ولمن ج ^١^: وئال 

تأ[ات يثلؤنلا منممّهم بل، هي 
ئلأثه وا'لآض آلنمو؛ت، حو س مآلتهر ؤولأنأ الى: تعوقال 

أيالياأو صتيُ هقثشت، ص بمني،نل أس إن آس دون ين ثنمذ ما أتيت> 
آلنثيلإوث.4برُحل عقه آس حلمذ ئل ثننكث ئى مز .مبمنؤ 
[.٣٨]الزمر: 

(.١٤١، را/'ةاالحنفي الم" ابي لابن الهلحآوة، العمدة ننرح )١( 
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قئهثومولى وأمحن ألثمر؛ت حو س تأكهءِ ءؤوثأّا ت الى عتوق—؛ل 
٩[.]\دنمن: ©4 ص أتلا 

منمز عسك؛ ثز أيغطلإ ثز )أ؛وثلإ' نم ^٣' 'نعالي: وقال 
•'٤ا تالَدمإ ©4 يئكف هثا محبمد نبحنثث' هذم ثن دُلآئأ ين بمعل ثن 'ظلإ 

بلالجنة، بدحل ولا النار من ينجى لا وحده الربوبية توحيد ل إ٠ 
يفبحيث يفه؛ ١ رّول محمدا وأن ائته، إلا إله لا أف شهادة ت لمنجى ١ التوحيد 

رسوله؛محمدا وأل ممسواْ، ما دوذ للمثادة المستحق محو سبحانه الله بال 
٠اللهرسول به جاء بما الته فيعبل 

فىنازعوا ؤإنما ادم، بتي من أحد أصله في ينانع لم الربوبية توحيد ف• 
مامحيله.بعض 

السنواتحالق ائته أف مقرون المشركون ااا3كفار ه: تيمية ابن بقول 
ذاتهفي له اويا مشريكا لله جعل من الآكفار جميع في وليس والأرض، 

أمحلمن ولا اكوية، المجوس من لا ممل؛ أحد يمله أم محيا وأفعاله، وصفاته 
منولا والمادئكة، الكواكب، يحّدون الدين المشرك^vن الصابئة من ولا اكليئ،، 

جمحفإن وغيرهم؛ والقبور التمائيا عباد من ولا والمالحين، الأنبياء عباد 
الحقبالرب مقرون فهم - الشرك في منوعين مشركين كفارا كانوا وإن - هؤلاء 
بهمشركون محيا مع ولكنهم أفعاله؛ وحميع وصفاته ذاته في مثل له ليس الذي 

فىأو شركاء؛ أو شفعاء يتحدونها أحرى آلهة معه يعبدوا بان ألوهيئه؛ في 
ذلكرب بأنه امحرافهم مع دونه، الكائنات بعض رب غيره يجعلوا بأن ربوبيته 

/الخلق((ل ذلك وحالق الرب 

توحيدممني لا الألومة، توحيد معتى هو ،؛؛ cutإلا إله ارلأ معنى — ٦ 

معبودلا معناها! بل "؛ ٥٥١إلا حالق لا ! ١^^١٠إلا إله لا ر؛ معنى فليس 

راا/آه(.سميه لاين اكاوى• مجموع 
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والملكيالخلق المتفرد I غه كونه والمتفمن — اش إلا المبادة تحق ي
واكرع.والعمل اللغة بدلالة _؛ والتدبير 

_ضالالغة:

تألههمعبود٠ ، مألوْ ت أق مفعول؛ بمعنى لمال وزن على إله - أ 
ولنعمهالمقار، ودفع النافع جل، من عنده لما به تتعلق أق• القلوب؛ 

العلى.وصماته المنى ولأسمائه عفليمة، لا 
فاعل،أي• آله؛ بمعنى إله يقول؛ اللغة علماء من عالم يوحد لا — ب 

ابوحمكتوب، بمعنى كتاب ت مثل ط مألوه بمعنى يقولون! الينة علماء بل 
•مم,ّوم .سنى وناش محسوب، بمعنى 

التعبد،وهو واحد، أصل والهاء والالآم الهمزة رااألها، فارس: ابن قال 
إذاالرجل ناله ويقال! معبود، لأنه ؛دلائ< وسنئ _، تعالى _ اض ذررالإلهء 

نامي[

ابنقرأ ومنه عبادة، عبد أي• إلاهة؛ بالفتح أله ^! ١١١)1احوهري؛ وقال 
ومنه• ،ادتلوعثفال، الهمزة، بكر وإلاهتلث،( )ويدرك تؤها• امن عب

طمعبود أي• مألوه؛ لأنه مفعول؛ بمعنى فحال، على إلاه واصله ااارLjهاا ! قولنا
الألف،عليه أد-حلن، فلما به، موتم لأنه مفعول؛ بمعنى فعال إمام ! كقولما
الكادم(في لكثرته تخفيفا الهمزة حدقن، واللام 

تحبهأي! القلوب؛ تألهه الذي أي! المالوه؛ هو اللمنة! في الإله فمعنى 
عظيمة.محية 

فإنناآله؛ أي! فاعل؛ بمعنى فعال إله بانه حدلأ سلمنا لو العقل! فى و- 
كبيرأ.علزأ ذلك عن اه تعالى للناس، عابدا المعبود جعفا بدلك 

معنىأن على ل نل• ا كلهثثة والالقرآن نحوص الشسرع! في وء 
ومنها!اممه، إلا بحق معبود لا هو! ال1بماا إلا إله لألا 

OTU)؛/فارس لأو اللغن. .قايس سم )١( 
(■)U/٢٧ي للجرم المحاح- )٢( 
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أقوامهمدعوا فجسعهم لأقوامهم؛ الأنبياء دعوة في الواردة الأيات _ ١
منهمفهموا وأفوامهم اف، إلا بحق معبود لا بمعنى; اف١٠ إلا إله لا ٠٠إلى 

المثال:سل وعلى ذلك، 

'■هز' نؤح — أ 
مذوكر نا ك أغدوا غزن ثال إل وثا ؤتز\ ^JuJ تعالى: ال ن

٩؛[.لالأم١ف: .ه ءظيجِ وي عداب أخاث< إلإ عم،! إنه 
الدلالة:وجه 

الكلمة: يرهاوتغ، ءير0 إله مم■ لكم ما الأية: فى (،•• LIإلا إله لا  ٠٠_ ١ 
الله.اعبدوا : سفتهاالتي 

العبادةيستحق معبود من لكم ما لأنه وحلم الله اعبدوا المعنى: فيكون 
الل4.إلا إله لا محنى هو وهذا هو؛ إلا 

الآف يتم.ا ثذير لم إؤ ميهء إثا ؤثا ًأربمدا قال ١ ٢ 
[.٢٦، ٢٥]هود؛ أنجو ثوي ءداب< عئم ن، ١٠١إؤآ ك إلأ ثتدرأ 

لأيةا في إكه من ثم وما لمعنى صريح ير تغلأية ا هذه في هنا 
إلهلا معنى أن عر صريح دليل فهذا ه؛ اثن إلا ثبدرأ لا وهو؛ الأور، 

افه.إلا بحق معبود لا ارل4: إلا 

ءجلأ:هود — ب 

Li  غمءآمذ!كه ثتئِ نا أس أعدوأ نتثوم قال، هودأ لغام وثإك،١^ نع_الى: ل
[:٦٥]\لأتم\ف: . ١^• 

الدلالة:وجه 

:وتمّهاإله تذ وؤ ونا قوله: هي الأية في < ٥١لألأ إله لا . ١ 
مالأنه وحده اقه اءثئ.وا المعنى: فياكون أسه؛ واعدوا : صشهاالتي الكلمة 

افه.إلا إله لا معنى هو وهذا هو، إلا العبادة يستحق معبود من لكم 
ب_ثاJأتنا »اناؤآ ثني لقال ما وثير وح،و.ء, آثت لتمد أيفيتا ونالوأ - ٢ 

منهود قوم فهمه ما •٧[؛ ؤاو الثن،يبن\ال يذ َقتتا إن مدثآ 
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وإخلاصسآباوص يعبدها كان التي المعبودآت جمع عبادة ترك ت القه إلا إله لا 
ائته:إلا إله لا معنى أن على صريح دليإي فهذا له، ثريلتح لا وحده فه العبادة 

انته.إلا بحق معبود لا 

محمد- ج 

 ١ - LJ-محنوأ اقن إنه؛لإ أثآ إل يغ هدؤ بمثث أنأ .؛ثآ الى؛ تع؛
[.١١٠ن ثنا رنمت يمادؤ بمم،ك وي صثيحا عبملأ إئنذ ريهء ِلثاء  ١۶؛^؟َ؛ا0 

ثركلا وحده بحبادته ت ليده إقه ؛ المراد فنر ت الدلالة وجه 
اله.إلا إنه لا مض: م فهدا له، 

ياالمشركين لهؤلاء نل ذكرْ؛ تعالى "يقول الطبري؛ جربر ابن يقرل 
اللهمحان ا لله ا علمني ما إلا لي علم لا آدم بني ٌن مثلكم ن، إنسا أنا إنما ت محمد 
شبثاجبه تشركوا ولا تعبدوه أن عليكم يجب الذي معودكم أن إلي يوحي 
كانفمن يقول• ر>هءه بم،  ١٠۶؛^؛قاو ؤق شريك ولا  ١٠له ئاني لا واحد معبود 
طاعتهعلى ثوابه ويرجو معاصيه•" على ويراقبه لئانه، يوم ربه يخاف 

الربوبيةأاله ولينرد W العبادة له فليخكر ت يقول صنياه عتلا 
ألاوسم بدئنا مو)يم محقلنز ^١^ مالوأ آلكثب يتآنل تعالى• قال — ٢ 

وؤ؛؛ن آثم دون نن ^١^١ ٠١١تتئا نن.بتا يقحد ولا ، '؛-—٠٤بؤ، فرق ولا أثت ^١^٦ مبد 
•[ ٦٤عمرازت ]آن تنينوث أق أقهثدوأ ئمولوأ 

بالعوديةإلا إله ،رلأ هي: السواء اصة الدلالة: وجه 
ض.الخالصة 

إقونازأ والنصارى: اليهود مم" الكتاب لأءها ارقا عيي: البقول 
اتفقالتي الكلمة وهي ج عليها نجتمع هلموا أي• دب؛ثؤه* بينثا سولم 

ليتوالضالون، المعاندون إلا يخالمها ولم والمرملون، الأنبياء عليها 
فيالعدل من وهدا وبينكم، بيننا مشتركة با الأحر، دون باحدنا مختصة 
همقولا آثث إلا مبد ^ألأ بقوله: فئرها ثم الجدال، في والإنصاف المقال 

(.٤٣٩/١٢رالقرآن ف ر ايان جامع )١( 



بهنشرك ولا والرجاء والخوف بالحب وتخصه بالعّادة اض فنفري C كثتثاه موء 
ثقخدجمادأ، ولا حيوانا ولا وثنا ولا صنما ولا ولتا ولا ملكا ولا نبنا 

نطعفاد ولرمله، لته كنها الطاعة تكون بل آقزه، دون تن أؤياثا بمئا بمضنا 
منزلةفي للمخلوفن جعل ذلك لأن الخالق، معمية في المخلوقين 

هالربوبية 

 ٣ -Jl  iبج هد آلمن ق ؛١^١٠ الى؛ تع LJ_^ يكمنئثن آني ين
عيرسمغ ؤآثت يا أنغمتام ي آؤهمي إلثمن؛ أسسق، ئمد ماس وبوهمل إصغوت 
 4.٢٥٦.]

بالإيمانوفئرت; اه"، إلا إله ءرلأ هي: الوثفنى العروة الدلالة: وجه 
سواه.بما والكفر باض، 

منمعبود كل ربوبية يجحد فمن إذأ؛ الكادم فتأويل ار جربرت ابن يقول 
وربهإثهه أنه الله بويصدق ت يمول يائيه به؛ فيكد الله دون 

ْابأوثق نمك ففد ت يقول آلؤبمحزه بالمننؤ استنلى غيره دون ، ومعبوده 
٢.؛ ١٠وعقابه الله عذاب من ه لفالخالص طلب من به يتمك 

المبوبة:والمسرة المسة من وس 

ظالبأبا حضزث لما أيه أحبزه أيه أبيه؛ ص الممثّب، بن نعيد ن ع- 
أبيبن ائته وعبد هشام بل جهل أبا عنده فوجد ه انته رسول جاءه الوئام 

افه،إلا إله لا ثل: عم رريا ظاو_،: لأبي اض رسول فاد المغيرة بن أمنة 
أبايا أمنه: أبى بن ^ ١١-لجإا\وغ1ن أبو فقال ؛؛؛، ١٥١عند بها للئ، أشهد كلمه 
غيه،مصها ه ائته 3نون نزد فلب النئي؟ مد ملة غن أوب ْلالب 

ملةعلى - هو - كلمهم: ما آجر ظالت، أبو فاد حتى الممالة؛ بتللت، ويعودان 
وافهارأما هؤ اممه رموز ففاز افه، إلا إله لا يفوز أف وأبى النفللب، عبد 

(.١٣٣)ا/اومن،ل كلام نمير ش الرحمن الكريم تيسير ( ١١
(.٥٦٠)ة/ القرآن فر في الهاز جامع ( ٢١



وؤتإل-تي َلكزكث• و فيه؛ ئنالى اننئ دادر3 ؛ عنك٠٠أئه ]م ما لك لأسثعفزو 
'}Uzy\[١١٣]ي: سوه مثئفثوأ ئ :انوا 

عبادةترك بأنه 1_،« إلا إله ءرلأ مض فهموا قريش كفار أن الدلالة: وجه 
المحللب.عبد ملة ترك بأنه : فقالواافهC سوى ما كل 

;UJمواففأ لكان افه؛ إلا خالق لا النه«: إلا إله ءلأ ُعنى كان فلو 
ألثثؤ0نني ئذ 'تاقهم ؤوؤ0 تعالى: افه قال ففد مخالفا؛ لا المطلب، عبد 

وقال[، ٦١]اسوت: فأن أس ؤرأن َإفث ألأنش ننم نأ'لآنص 
[.٢٥للقمان; تئرئق وألأدبمدأ ألثتوت نة ثذ سأكهم ءؤثلأأ، تعالى: 

حشالناس أقاتل أذ ررأمرت ه: ائته رسول فاد فاد: مينْ أيي عري و- 
محقهاإلا وخثو\ذةز دناءئب مني عضنوا قالوها قإدا افه إلا إله لا يقولوا 

اله((رأ؛.ش زحناه؛؛ 
الئاعةندي بمص بعنت  ١٠ه: افه رسول قاد قاد: عمن ابن ن ع- 
يجبلرئجي، ءا؛و، حف ررش زجبل له 'نربك لا دحذة اس بنبذ حتى يالنبق 

،•ثنهم"ر فهو يقوم سبه دس أتري حاك نى على والصفار الدل، 
الحديئض:بين الجمع في الدلالة: وجه 

:يقولواحتى لناس ليعسنر أنه ه بنن الأول: الحدث فغي 
افهبعثد حتى للناس بحث أنه ه ثرن الثاني: الحديث، وفي ،®، liilإلا إله لا ١١

وحدهافه عبادة هو: الأJه٠ا إلا إله دارلا الممِاد أن على فدل له؛ نريلئ، لا وحده 
Iلذللث، وحده تحق المفهو له؛ سريك لا 

.رحه"اأ( ٠ ( د ٤ / ١ ر عير زصحيح )أ/له(، اوبخ'رنى صحيح )١( 
(.٣٢٢)را/اه(. منم وصحح (؛ ١٣٩٩٢)ر1/ء،ا(، صحح )٢( 
الصغيرالجامح راصحيح محي الألباني وصصحف )حدااه(أ مآا(، )بم/آ"الرسالة حل. أحمد، مند )٣( 

رحاسممآ(.را/هأه(،وزيادته* 



الرابعالمطلب 

الربوبيةحصائص أهم 

غئو؛الرب خصائص أهم 
الغنى:-١ 

الأولفهو إليه• فقير ومواه مو1ه، عما بذاته غنى العه أن به! المراد 
بعدم.بق يفلم ه، يوحد آو يخلقه لمآ* يحتام فان ا شيء قبله ليس الذي 

يحتاجفاد شيء، بعدم ليس الذي الأحر فهو فناء، يلحقه لا أزلي غني 
٣[.]الإحالآءس: .ه يوثد وثم ثه بخ ت بحانه فهو لذا يخلفه؛ من 

ئنؤإثه آثو إق ألممتآء أثر ألثاس تلي ؤ تعالى; و  Liعيه؛ الدليل 
ث١[.; لغاط. .ه 'الثبمد ألمق 

٢-الخلق:

هىالموجودات فكا مخلوق؛ ّواه وما الخالق هو الله أن يه; المراد 
فهذهوالإرادة^ والكتابن العلم من القدرت مراتب شة ذلك ويتضمن مخلوقاته، 

شيئاوخلقها شرعا، أو كونا سواء آ وقوعها وأراد وكتبها علمها المخلوقات 

,؛الهلا سء '=فإ، حبلى رقمحر أثه ولبمظم تعالى• قال عليه• 

١٢ ٦■]
•ا.ارملك:

يخرجلا - سبحانه — ملكه تحت، خاصعه المخلودات كل أن I يه المراد 
١١٣



ثاءفلو ضلكه؛ هو إنما الدنيا في غيره وملك وقهره، نه ُسلطا عن شيء منها 
المخالوثات.لجم،يم الحقيقي المالك بحانه فهو منه، لنزعه 

شءمق عك وآس وألانص ألثتوت ممش ؤو.ؤز تعالى؛ قال عليه؛ اادلل 
[.١٨٩عموان: زآل .ه مدر 

.4ق  '$فأ وم ذأس دما ُآلارم آلثتلأت تثث ءؤِس تعالى؛ وفال 

يثقش ولنأ ^٨١ ثئحد يلن وآلآنٌرا —•^، ١١تثك لم ت_عالىت انال 
٢[.ميغ سده> ثى؛ حفل نلثلى آلعثك ؤ، ث/يك 

التيبيو:- ٤ 

لمخلوقاتهفجعل مخلوقاته، جمح يدبر — بحانه — الرب أن له! المراد 
بحانهفهو حياتهم؛ في لهم منهاجا شريعن للمكلفين وجعل عاليها، تسير ننأ 
وحكمة.وعلم بقدرة مخلوقاته أمور يدبر 

يتوك وإلأيى آقثوت ثق أدى أق ولإؤ  'جتعالى؛ مال علته؛ الدلل 
أسد',لبمظلم إدئ. بمد ين إلأ نفج ين نا أ'لأص يدر أنثزس عز أنتوئ ثإ ^١^ 

■٣[ ]يونس؛ وه ثرووى لئلا نأمدوه وغٍظب' 
وأمحتنأيقنع أش وألأزي ١^^ ين يزردهم تن تعالى؛ وقال 

ثئزأثث سوزن أزم ير ثثن أدي ثث أكث زعئ أتنت ين ألى عئ زش 
[.٣١]يونس: .؟ا< أثلا 

آلنرشعل أنثوي م زنآ همي ,بمر ألّتدب ؤ آمحى ؤإث الى؛ تعال ون
J؛U؛٣ آلإثت يصل ألأم يدنث منس لأجل ،زى لأ واك-ث أكنس ونم 
٢[.لالِءد: وه وينوث يوقم 

بالفعل:الاستقلال - ٠ 

وليسط شريك أو معين بدون ه ينفالفعل على قادر الرب أن ت 0، الراد 
ماكل فهو وحده؛ الله إلا ثاء إذا شيء بفعل يستقل واحد شيء الوجود في 

مراده.•من أحد يرده لا وتعار، نارك فعله، حكمته واقتضته فعله، أراد 
١[.■/١ اهوين يربيه لما مثال رثك تعار؛ مال عليه؛ الدليل 



والمنع:العطاء - ٦

ولاأعطى لما ماح لا المانع المعطى - سحانه _ الرب أن بهما؛ الراد 
هوبل بذاته، مستقلا وبمنع يعطى من مخلوئال فى ولير منع، لما معطى 
بواسطته.والغ العطاء يجري قافه وحكمته؛ افه بقدرة مخر متا 

ََةاقإوقُ و ونقي نثآء لمن آليزذ نثقل ربك ءؤِأة Jعالىت قال ت عليهما الا.ل؛ل 
•٣[.لالإّراء! بصمل ثيإ مادوء 

أكسءُى ءدج ومحلسى أوئنا آف يؤن ثن ثبمدثُى ءؤإقما • تع—الء_ا ال وق
رآق1>قمإِأؤأعثدرء ؤنف أثو عنت ة؛نغوأ رزذا م' تمداؤى لأ آثه دون ثن 

[.١٧لالسكوت.! ).اه مثيميتك إله لهء 
واار.فع؛الخفض - ٧ 

منويرفع بحيله، يثاء من يخقفس - سبحانه - الرب أن بهيات المراد 
بذلك.سواه أحد تقإ يولا W بفخله يشاء 

sjثشثوأ 1؛،^؛ نق إدا ءاتنوأ أئ;وا ا؛ؤ.نتايما تعالى؛ ثال ءليهما: الدليل 
ينمءاثنوأ الخ-يا آثه بمخ زوا هاذثّأئزوأ فل وإدا ثتم آقث يمج ةد1ءثوأ ألمجيى 

[.١١لال٠جادلة: دز؛؛ئمح أيقن أووأ 

والذل:العز - ٨ 

[^^٠١ويذل بغفله، المؤمنين يعز — سبحانه — الرب أن بهما؛ الراد 
وبجن•ويكرم وبذل، يعز ربويته؛ تمام س وهذا بعدله، 

ئثآءش ألث؛اى سق ؛٥؛، نتمح، أليهم جؤ تعالى؛ قال ت عليهمأ الدليل 
ّيى/َم، هك ءئلى أنز ك بمي دث_اء س دنذو ئثاء من ونعر ^L•، متن آلننش محثتيع 

,[٢٦ان: ءم..]آو 

ألأيلثنيا ألأ؛ر ثغيقن آلثي.ثن إز قجغثا تين ءؤيم.أوث تعالى؛ ال وف
٨[لالمافقون! بمتمف لا المكيتين ؤؤن وإ؛لمومناإن ولتبمسمكء المرة وبمو 

^j.للج التوحيد، عقيدة تقري. في الإملاء شيخ ومتهح (؛ ١٤٠ -  ٣٩٨/٢)انفتاوى مجمؤخ ■ انغذِ 
AY_( ٤٢٩.؛.)

١١٥



الخامسالمطلب 

الربوبيةتوحيد مقاميات 

أمورأيقتضي - والتدبير والمالك الخالق من - بربوبيته اف إنفراد اعتقاد 
Iأهمها عديدة؛ 

وصفاته!وأمحمائه ذاته فى الله توحيد - ١ 
■شيء ينه لير الذف الأود فهو' فاء يلحقه ولا بعدم، بق بلم فهو 

وهوشئء، يوقه لير الذي الظاهر وهو شيء، بعده لير الدي ١لأجر وهو 
الديكسئونه١□>، 

أنيمكن فاد والتدبير؛ والملاثا بالخلق المنفرد هو - بحانه — كان فلما 
منثيء مثل هو يكون أن يمير* ولا المخلوقات، من مثيل له يكون 

المخلوقات.

شرعه:والطي، والقصد التوجه فى افه توحيد - ٢ 
الشريعةوفز له الخالصة بالعبودية إقرائه الربوبية* مقتضيات أعفلم فن 

ه.محمد بها حاء الي 
لمدمحرمدثأ بن وائد ■ذقلإ' آري آمحددأ ألئاش ءؤتأي؛ا تعالى• قال 

ِبب،ذآآ؛أج َالثء ئ ووذ نات والشتات آلازص؛زقا م ثنل آلذى و ضقوث 
[.٢٢. ٢١لادقرْ: تيتوينث وأنتم آذداد١ ف قع—لوأ فة للكم رزما آلثتزت من 

!وقدره قضاته قى اممه توحيد — ٣ 

شيءك سص فلا الكون، هدا بتدبير المنمد هو افه أن يحلم بأن وذلك 



وكتبهافعلمها الأزل، فى الخاديق فدر الذي فهو وأمر0، بإذنه إلا يكن ولا 
شيء.بعل شيئا وخالقها وقوعها وثاء 

آثمؤذ نا وبمن هو إلأ يعلعها لأ ألتس، تثايح ءؤوءنت،> الىت ن_مر ! ن
ولارم ولا آ/يرم ْلثئت ق حثت ولا بمدتها إلأ ورفو ين ينئئل ونا والا>ث 

[.٥٩]الأنعام: وه بين كف ؤ، إلا يابج، 
الشرحقي القه توحيد — ٤ 

اض؛مع مثرعا يكون أن لعابد ولا لعالم ولا وزير، ولا لأمير فليس 
؛.١٠ممهإلا يكون لا واكحريم فاكحلل 

وأولاأقأ يع بأذن لم ما ألتين ثى لهم ثيبميإ ئ/؟=قتؤا لهنَ وآم تعالى؛ قال 
[.٢١]\دورق:  40ين قداث م ألغسن زان يخ شئ أشن صفينه 

التوحيد؛عقيدة تمرير في الأم الإّشتخ ومئهح (• ٤٠١استاوى)آ/عها-مجموع المقتضيات؛ انظر 
(.٤٢٠١ِ ؛ TA)للركان 

١٧



السادسالمطلب 

الربوبيةتوحيد 

تأمران الربوبية توحيد ينقض 
نمر.والتل والملك الخلق جحد في التمثل الربوسة؛ مقام إنكار - ١ 
في- نمحانه - له نريك اعتقاد في المتمثل الربوسة؛ في الشرك — ٢ 

والتدبير.والملك الخلق 

أذهو: الربوبية في "والشرك عبد بن عبد د• يقول 
التعطيل؛شرك فمنه متعددة: صروب وله ما، تدبيرا معه تعالى الله لغير بجعل 
شرذمةفيه ولم؛ كما تعالى الله ربوبية إنكار التعطيل: شرك ومن فرعون، كشرك 

الوجود؛ة يوحد القول الربوبية: في الشرك ومن وحديثا، قديما اّلآحلة من 
علوايقولون عما تعالى ه نخلق ١ عيم■ هو تعالى الله أن يزعمون ين الن. وهم 
.١^

النور،إى الخير حوادث بإنماد القاير* المجوسم شرك الشرك هدا ومآن 
هوالحيوان بأن القانلين القدرية شرك هدا ومن الغللمة، إلى الثر وحوادث 

ومنهوإرادته، وقدرته الله مشينة بدون تحدث وأنها ه، نفألمال بخلق الذي 
مذهِحهو كما المقالي؛ العالم أمر تدبر العلوية الكواكب، أن ادعى من شرك 

ا.ار . . الماسة. مثركى 
"أنومعتاْ: الخلمج بقدم الفول الربوبية• إنكار على الأمثلة أبرز دمن 

عنهمتاحر غير له، اوقا ومله، ومعلولأ تعالى، الله ْعر موجودأ يزل لم العالم 

(٩٨. رص'ابم النطف عبئ بن العزيز لعبد والعمليت، الموثيت الأيمان نواكء ١( 

١١٨



الباريتقدم وأن للشمس، النور ومساوقة للعلة، المعلول مساوقة بالزمان، 
.. . بالزمان. لا والرتبة، بالذات تقدم وهو المعلول، على العلة كتقدم 

تمنها نذكر اعشارات؛ عدة ناقضا كوته ووجه 

•• • ٠ قك للخاش وإنكارا يخوط للرب تعطيلا الخالم بقدم القول تضن — أ 
صدورتعار الخالق، عم■ العالم هذا رصدور العالما بقدم القول أن — ب 
أصحابادعى حيث غيؤأ، لته والشتم التنقمم أنّغ من لهو العلة عن المحلول 

يعبروبنات بنين له فخرقوا هن، الرب عن الحالم هذا تولد المقالة تلك 
...علم.

ونزت، ،تؤقأت الرسل عليه انقمن، لما تكذب، العالم بقدم القول إن — ج 
.. . الصريحة. والعقول السليمة للفهلر ومصادمة محالفة تضمن كما الكتب،، به 

عم*بالنقل والتواتر الإجماع فيه اجتمع مما العالم حدوث إن i د 
١،.. . لذللث، المخالف يكفر ثم ومن الشمع، صاحب، 

وحولوإنكار الإلحاد، الربوبية: توحيد اريضاد الحمد: د. ويقول 

منسيء؛ أي في هش اش مع منصرف اعتقاد —؛ أيض،ا — ويفاده هقإ الرب 
أوحير، جلب أو إماتة، أو إحياء، أو إعدام، أو إيجاد، من الكون، تدبير 

منء ني في له منازع اعتقاد أو الربوبية، معاني من ذلك غم أو ثر، دفع 
دلك.ونحو والكب«ياءط كالعفلمة، أو ؟^،ط JtJ١كعلم وصفاته؛ أسمائه مقتضبات 

وحده،الرب هو لأنه هش الله مع مشدئ اعتقاد —؛ ايضسا . بفساده وكما 
والشر'ءىااالكوني لأمره شاملة وربوبيته 

،:الريوبٍة١٣في اثري ام والفرق ١^١٢ وأبرز 
إن: وقاJواوالقس، انور بالأصلن: قالوا ءالأصلية، المجوس: - ١ 

يحدتة.والظل أزلث، الور 

.( ١ ٢■ . )صا،بم اممشف همد V انمِ_ز نمد . رانمب \أ}ووة ادان زام ( ر١ 

(.)ص١٢لنحمد انربوبيت، توحيد )٢( 

(.٢٨. )_YT للحمد الربوية، توحد انظر: )٣( 

١١٩



والظلمةالمور أن .بزعمون : الأزو1ن،االاض ارأمححاب اكنوية: - ٢
قالوالكن الذلاد"م، بحدوث قالوا الذJ٠ن المجوس بخال'ف قديمان، أزليان 

،والأجنام والمكان، والخبر، ٠ واJغعا والطبع، الجوهر، في باحتالآتيس 
ترى٠كما والأفعال، الصفات في بنمائلهما يقولوا ولم والأرواح، والأبدان، 

القدم.في بتساويهما قالوا وإن 
منمصنؤع العالم إن ) قالوا! فاتلث،اان ماني ٠أصحانم، المانوية) ٣- 

والفعل،والمحورة، النفس، في ختلافهما با قانوا ولكن قديمين، لين صأ 
والتدير-

تلاثةللعالم ببوا لم فالممحارى : بالثلثا،ءالقانلون الصادي: - ٤ 
يقولون؛واحد صاغ أنه على متفقون هم با ٠ بعض ع،ن بعضها ينفصل أربانم، 

ئالآئةباليات واحد ويقولون) واحد، إله انقدس وروح والابن الأب م باّم
بالأفنوم.
.. . يرهانفعن عجزوا فإنهم الأفابم أما 

لازموهذا الربوبية، في مشركون الحقيقة في هم القدرية: - ٠ 
الناسمءن أحد لكل أثبتوا فهم ط لفعله حالي ان الأنأن يرون لأنهم لمذهبهم؛ 

فعله.حنق 
وما_: تعالى قال- يه، الته احتمر مما هو إنما نخلق و١ 

[.٩٦لاك،اءات: سلؤف.اه 
هز.حلقه عموم من ثيء يخرجها لا العماد واقعال 

وأنتسعة، بأنها الأفادك حركة في قولهم في الدهربة: الفلاسفة - ٦ 
الحوادث،مبدأ فجعلوه كلها، الأفادك يحرك الأطلس وهو منها المانمع 
,الأرص فى يقدره ما يحدث انته آن وزعموا 

أنيحنندوف كانوا مهم■ وغيرهم: العرب منركي من الأصنام عيدة — ٧ 
.بهاويتبركون لها، وينيرون إليها، فيتقربون وتنقع، نفر الأصنام 
بقرون،أنهم وزعمهم الأولياء، في لغلوهم الموفية: غلاة - ٨ 
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الوجود،بوحدة ولقولهم انمب، ويعلمون الأكوان، هي ويتصرفون ويقعون، 
_؛.م وربوبمي 

تبقبها يتصرف لالآم،ام، ألأحرة را الدنيا بأن لقولهم الروافعض* — ٩ 
تولقولهم حوف، كا من وأمان  ٠٠داء كا من ثناء الحين تراب وأن ط يشاء 

.٠ بإذنهم. إلا يموتون ولا يموتون، متى ويعلمون لغتب، ا يعلون أئمتهم إن 
١ الختهسرفوبانه ثهنع لم، طا أبي بن علي بألوهثه لقولهم • الصّيرية " ٠
معهن الله إلا أحد بها يوصم، أن يجوز لا بأوصاف إياه لوصمهم بالكون، 

ب؛ويسمون الشممى في يسكن انه يقول! فبعضهم هذا؛ في أقوالهم ف احتالا 
الشمسإ.

القسية.دن ولممون القمر، في دسكا' إنه يقويون؛ وبعضهم 
!قالواالمحاب رأوا إدا ولدا المجاب، في بمكمن إنه يقولون! وبعضهم 

.الحإ أمير يا عليك المالأم 
فيه،وغلوهم العبيد، ائته بأمر الحاكم بألوهيه لقولهم الدرور! —  ١١

الأ■ءي١*حائنه يعلم ارإنه عنه! كقولهم ؛ وحد0 بالله إلا تليق لا بأوصاف ووصفه 
أرلصدور ا تحفى وما 

الدشكحال وذلك واس: والكواكب اتجوم اثير بمتقدون س -  ١٢
أوني لقالا ا البرج في فادن ولد إذا —! بالغيب رحما - ويقولون الأبراج يتتبعون 
-كذا أو كذا ف م يبدأ اس كان أو الفالأني، اليوم أو الشالنى اص 

تعرفميالادك شهر مم' تقول: دعايات عليها ويضعون وكذا، شذا فيصيبه 
حظك.تعرف اسملث، من أو حظك، 

يعلمهلا والغيب، الغيب، لعلم ادعاء لأنه الربوبية؛ في شرك ذلك كل 
له.شريك لا وحده اممه إلا 

وح،دامولوالذي* الله، حكا عا فول ويصد يصدون الذي* القانونيون• —  ١٣
أذهاني^.وزبالة أفيارهم، نحطتة من هي التي الوضعية، باشواتيآ' النامحم 

iوشرعه وحكمه ربوبيته ش له منازعون فه، محاربون فهولأم 
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مراق.إل الخم ٢.!^ 

تالتسوية يقتضي يحرف غيره ومعه اف إلى العم إسناد — ٣ 
ضُشاء نا قولوا اا'لأ :  Jliه اض رنوي أو ه خيفة عن الدليل: 

ءلأن«أا،.شاء ني اف' شاء نا ئولوا زلكن محلان، نشاء 
فولأالله إلى النعم إضافة الخلز علمى حب لوا ا ٠ :  Ziicالسعدي يقول 

فذلكولسانه شلمبه اممه نعم أنكر فمم* التوحيد، يتم وبذلك تقدم، كما واعترافا 
شيء.الدين من معه ليس كافر 

يضيفهاتارة بلسانه وهو وحده، ائته ■ ٢٠كلهذا النعم أن بقلبه أقر ومن 
علىحار هو كما غيره محي وإلى وعمله ه نفإلى يضيفها وتارة الله، إلى 

،يضيملا وأن منه، يتوم، أن ايعبد على يجب؛ فهدا ،  ٢٢النامن كثير نة أل
إلاالإيمان يتحفق ولا ذللئ،. على ه نفيجاهد وأن موليها، إلى إلا العم 

وامحافا،ارأا.قولأ انته إلى الحم بإضافة 
اممه،بغير ، كالحافلألفافل؛ ا فى كالشرك الأصغر؛ ^٥ ٢٧١": ويقول 
باممهوهذا وفلان، الاJه لولا ك) الألغافل، فى حلقه وبين اممه بين وكاكثريك، 

اللصوص،لأتانا الحارس لولا ك) افه لغير ووقوعها الأشياء وكإغافة وبك،(، 
لماالفادنى ب، المكفى فادن حدق ولولا لهلكتح، القالانى الدواء ولولا 

التوحيد.ينافي هذا فكا حمل(؛ 
،٥١إرادة إلى الأٌباب، ونفع ووقوعها الأمور تصافه أن والواجب، 

؛كداثم اممه لولا فيقول؛ ٠ ونفعه ب، بالمرتبة ذللث، يع ويذكر ابتداء، اممه وإلى 
الحتى العبد توحيد يتم فاد وقدره، الته بقضاء مربوحلة الأٌبأدب، أن ليعلم 
وفعلهIIوقوله قف، فى ندأ لته يجعل 

رزيادته*)؟/امغير الجاعع ءصحيح خي الأُنباني ،ِمحححه (؛ ٤٩٨٠ر■،,داود)أ/تهآ(، أبي ض را( 
(.٧٤)-؛■•(.١٢٣٤

)صأةا(.عدي نل انتوحيد، كتاب ثرح ديد ال القون وعحه التوحيد كتاب )٢( 
الماير)صبمإا(.المصاو)٣( 
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فإنهفيه؛ كذبه تيقن ما على ، وحلنوال،كذبا، الفجور منه عرف من وأما 
ماالله تعظم من قلبه في ليس وأنه يكذبه، للعلم الوعيد فى تكذيبه يدخل لا 

متيقنة،حالته لأل الوعيد؛ من النوء هذا إحراج فتعين يمينه، إلى الناس يطمئن 
أءلمااوافه 

ياف!سأل من رد 1 ٥ 
؛افه؛نال، ررمن ه: اض رنوي قاد قاد: ه عمر ابن ض الدليل: 

مروقاإليكم صغ وس يأجمثوْ؛ دعاكم وس دأءيدوْ، يافه؛ انتناذ ومن قاعطوْ، 
,,(٢)'كاءاتثوة((لى.ئد ]ئفإ رؤا حتى له عادءوا وك1فئوثه؛ ما حدوا لم ثإف هكافئوه، 

الحقيرة:الأشياء قى اطه بوجه الول — ٦
إلاافِ بزيه ثنآل »لأ ج: اض ننول قاو قاد: ه جابر ص الدلل: 

انمئة«ص.

مدلا _؛ابلأ: وول للمحطانم، الأول؛ اءالبانمح ؛ ظ؛، السعدي يقول 
باعفلمإليه وتوما بحاجة أحد اذ الأنعلى أدلى إذا وأنه ؛ - باض ممال من 

لحقوأداء اه، لحق وتحفليما احتراما يجيبه أل بالله، السؤال وهو الوسائل، 
لأعفلم.ا بب، البهذا اللي حيث أحيه 

_؛الجنة إلا اممه بوحه أل يلا بامحبط؛ - للسائل حطانم، الثاني؛ والبانم، 
لمهنالسج١ من شيئا أل يلا وأذ\ وصفاته، الله ء أمما يحترم آل عليه وأل 

وهيالمقاصد وأعظم المهلاو_ط أهم إلا بوحهه بال لا بل الله، بوحه الدنيوية 
الكريم،وجهه إلى والنفلر الرب ورصا المقيم، النعيم من فيها بما الجنة 

الله.بوحه يأل الذي هو نى الأّب، المطلفهذا بخطابه؛ والتلذذ 

(.١٠١_  ١٠٠)صر نلسعدي التوحيد. كتاب. نرح ديد الامول ومعه التوحيد كتاب، )١( 
)T/وزيادته" المغير الجامع *صحيح ني الألباني وصححه (؛ ١٦١ر،,٢^)ب/\مبا(، داود أبي ش )٢( 

)حاا.ا■(.(. ١٠٤١
)ح؛؛آآ(.)ا/ه'أ(، انم-؛يح• •ثكا؛ في الأناني رضث (، ١٦٧١^ U\yU/r)داود اى ب )٢( 
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سإلا يالها لا العبد كان وإن - الدنيئة والأمور الدنيوية المهلالب وأما 
الهايلا فانه - ربه 

عراف:٧-الإمام 
يال٠٠؛ اضرسول مال مال: رجلإ؛غ ال1ب عبد بن ■جندب ءس الدليل• 

أعفزلا أن عار يثأر الذي ذا مى افُ؛ يقال لملأن، افُ يعمر لا دافَ رجل• 
غطك«لأ/زأظن 'لن عفرث مذ ش لفلان؟ 

'ائكئم• همربرْ أبو ُال ، عابد٠٠رجل 'لفايا ا؛ ٠١٠٠■ همريرْ أبي ث حي• ومح، 
وآخرضا<دسا0 اويمئ، ، يكلمة 

أقام:ثلاثة اش•؛ على العم  ٠١: ءثيْدن ابن يقول 
وغايتهإثبات؛ أو نفى مم' رسوله أو ائته أحبر ما على تقم أن — ١ 

همحمد لينفعن وافه مثل• جئأ، ورمحوله الله أحبر بما يقينك على يدل أن 
نز,جا وحكمه ٠ به أمحرك لمزٍر افه يغم لا والته القيامة، يوم الخلق في 

وحكمهبه؛ الظن وحمآن الرجاء لفوة ربه على ن ا الأنم يقأن - ٢ 
مم'جارية ثنية كرت عندما النفر بنت الربح قصة في النبي لإقرار جائز، 

فعرصواالربح؛ ثنية بكر باادما>ممم فقضى ه الني إر فاحتكموا الأنصار، 
تكرلا واهفه ومال: النفر بن أص فقام القماص، إلا فأبوا الصلح عليهم 

افعار م أقلو من اف عباد من اران ه: البي فقال فعموا؛ الربع، ثنية 
لم.مرواء لأبرْ" 

سبحانه؛بالته الذلن ومحوء بالنفي، الإعجامبه له الحامل فحون أن س ٣ 
حرام،وحكمه: لئلأنء، افه بانفز لا اروافه الحديث،: في الرجل قول مثل 

٠م لمق١ هدا عمل الله يحبعل آن وومحيلث، 

(.١٧٩_  ١٧٨)ص ق عد لنالتوحيد. كت،ب ئر» ديي انالقول ومعه اتتوحياّ كتاب )١( 

(.١٢٦٢١٢) A^-rr/i)سلم محيح )٢( 
(.٤٩)ح١•(.٢٧ض١;يداودر٤/ْ)•١( 



أدىما عمل ما عمل فلو اض، على < uL<jيدلي لا أن الإنسان فعلى 
اضإلى فالأمر الرحمن؛ أصابع من إصبعين بين والقلوب نعمه، على افه شكر 

سحانه؛؛و>وو0 

خالقه:عالي باق الأمشفاع - ٨ 
ممال:ه آلنى إلى أعرابي جاء قاد؛ فهد مئلعم بن جسر ءذ ت الدليل 

لنافاسق الأموال، وهلمكنؤ ألعيال، وجاغ 'لائم ا'نهكت اممب! رمود يا 
اف!ااسأحانى ه؛ النبي ممال اننب، على وبلث، علنلئ،ط باض سنئفع قإيا رثلثط، 

فاز:ثل أصحابه، وجو؛ في ديلئ، عرف حتى ينبح ران نما اف؛'؛ نبحال 
عر، ١٥١؛ستشمع لا !ئه ذلك،، مد أعقم افب نأو  jJ؛؟ ١٥١ما أثيري أ 'رونحك 

يذأخو 
يستلزملأنه حرام؛ حلض، على ، ١٥١؛ءالامتشفاع ؛  i&jعقيمين ابن يقول 

.حلض،من مرتبة أدنى جعلتا، حيث، تعالى، ، ١٥١تنقص 
الشفاعة.باب في مبق كما ط فجانز ، ١٥١على بالخلمق الأّتشفاع وأما 

؟، ١٥١؛لامتئفاع ا مغ وهنا ، فاءطوها، باق)، سألكم رامن ؛ حدين، ورد • إشكال 
منأدنى المؤول؛١، مرتبة تكون أن يقتضي لا ، ١٥١السؤال؛أن الجواب: 

مر؛اكما تعالى ، ١٥١الاممتشفاع؛بخادفج المؤول، مرتثة 

:رالو((باستعمال القدر على الاعتراصن — ٩ 

فال:ه اممب رنوي أذ فهد؛ همًنْ أبي عد "الصحيح" ذمم، الدليل؛ 
لومل فلا شيء؛ أصاتلث، وإل ئنجز، ولا محاق واستعن ينمننثح، ما على رااحرص 

)َلن(فإن سل؛ ناء زظ افه فدر  jiن'لكن زكيا، كدا لكان كد.ا، سلت، أني 

 )١(jص عنب' لأب• انتوحيد، كتاب حر٠ س المنتقاة مامم ١(UA _ VU ).

رب/أأ'ءا(،الماسح" •منكا؛ في الأناني وسه (؛ ٤٧٢٦)-(. ٦٣'•ii)داود أم ش )٢( 
.(aVTV,)

)?_(،v(.عشمين لأبن التوحيد، كتاب شرح من المنتقاة المواتي )٣( 
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الدهر!ب — ١ ٠

شالتالنبي عن ه، همبرْ أبي ض اشيحين، في ت الدليل 
\ذلأذ1ف م زى الدفز، بني آذم ابن بوذبض ئنالى: افأ »داو 

الدهراال٢،.هز افَ فاق الدم؛  ١٠٣ارلأ روايؤ: وفي ا. ١١والنهاراا
هداعلى وتبعهم الجاهلية، في كثيرأ واقع راوهدا ة؛لمتن: السعدي يقول 

حائفعلى الدهر ارش نم جرت إذا ٠ والحمقى والمجان المساق من كثير 
لعنوه.وربما والوقت، الدهر سون جعلوا مرادهم 

الدهرفإن العظيم، والجّهل الحمق ومن الديآ■ صعق من ناشئ وهدا 
تدبيرفيه الواقعة والتمارش، ف، مهب مدبر فانه شيء؛ الأمم من عنده ليم 

نقصأنه وكما < مدبر0 على والسب الحسب يقم الحقيقة ففي الحكيم^ اليزير 
بابويغلق وقعها ويعظم المصاب تزداد قبه العمل، فى نقص فهو الدين فى 

.للتوحيد مناف وهدا الواجب،، الصبر 

فلاوحكمته؛ وقدره الله بقضاء واقعة الصاريمج آن يعلم فإنه المؤمن أما 
لأمرهويسلم الله بتدبير يرصى بل رسوله، ولا الله يحبه لم ما لعيب ينعرصن 

وطمانينتهاأتوحيده يتم وبدللئ، 

بآدم ابن *ليؤذيتى لأقوله؛ ؛ اش عبد بن سلسان الشبح ويقول 
وتعالى.تيارك اممه يودي الدهر محب أن فيه ؛ الدهرا، 

تدمأن شأنها من كان الحرب، ®إن _ت أعلم واقه - تاوينه في الشافعي قال 
غيرأو تلف أو هرم أو موت من بهم تنزل التي المصانب عند به ونالدهر 
ذنك.

أصابتهمت ويقولون والهار، الليل وهو الدش يهيئا انما فيقولون! 
فيذمونالأشياء؛ يفعلان والنهار الليل فيجعلون الدهر؛ وأبادهم الدهر فوارِع 

(.٢٢٤٦٣)(، ١٧٦٢/٤منم)صحح (؛ ٤٨٢٦٠)(، ١٣٣)٦;انخاري صحح )١( 
(.٢٢٤٦٠)(، ١٧٦٣/٤)ص صحح )٢( 
رٌلا"دا،'تلهيي التوحيد، كتاب دح السديد اتقول ومعه التوحيد كتاب )٣( 
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؛الدهرا؛ سوا ررلأ ت اغ رسول فقال بهم؛ ويفعل يمنيهم الذي إنه الدهر 
فاعلسبتم ادا فإنكم الأسياء، هده بكم يفعل والدي يمنيكم الذي أنه على 
انتهى.. الأسياءا؛هده ِ فاعافانه وتعالى تبارك الته تسبون فإنما الأشياء؛ هده 

تنوعان المثري• أن والظام ت محلت 
همفهؤلاء لدلك، فيسبه الفاعل؛ هو الدهر أن يعتمد من أحدهما: 

الدهرية.

ولكنله، شريك لا وحده اض هو لأمور المدبر أن يعتمد من والثاني! 
المهينال فيفيفول والحوادثث؛ المامب مآ* فيه عليهم يجري لما الدهر بون ي

فيصريح والحديث لدلك، فاعل عندهم لأنه لا محله، إلى الشيء إضافة من 
يقعكما دلك، يعتمد لم أو فاعل أنه اعتمد سواء مطلقا؛ الدهر محب عن النهي 
الإسالآماايعتقد ممن كيرا 

عظيمة:مقاصد ثلايث، هدا لاوفي : القيمابن قال 
الله،حلق من مسخر حلق الدهر فإن للمس،؛ أهاد ليس من صبه أحدها! 

منه.والسب أولى فسابه لتسخيره؛ متذلل لأمره، منقاد 
طوينفع يضر أنه لفلنه صبه إنما فإنه للشرك؛ متضمن صبه أن والثانية: 

الرفعه،يستحق لا ص* ورفع العطاء، يستحق لا من صر محي ظالم ذلك مع وانه 
الحرمان.يستحق لا من وحرم 

محبهفي الخونة الغللمة هؤلاء وأشعار الظفها أظلم من شاتميه عند وهو 
وتقبيحه.بلمعنه يصرح الجهال مآن وكثير حدا، كيرة 

انعلو التي الأفعال هذه قعا من على يقع إنما منهم الب أن الثالثة: 
حمدواأهواءهم وافقت ؤإذا ط والارص مواُت ايلنسدمت أهواءهم فيها الحق 
الخافضالخانع المعتلي هو الده فرب ألأمر ا حقيقة وفي عليه، وأثنوا الدهر 

الدهربتهم فمشيء؛ الأمر من له ليس والدهر المذل، المعز الرافع 
تعالى.للرب مودية كاث\ ولهذا هل لله مسبة 

ت٤ ٤ رص ايي• عبد بم■ لسليمان h التوحيد كتاب شرح الحبي ١^٣^ سير )١( 

١٣١





ذلكأن إلا الدهر، ب في سبق ما نغلير لاوهذا ت )ه السعدي قال 
تحريمهومع بالريح، خاص وهذا الدهر، حوادث جمح ب في عام الباب 

التهبتدبير مدبرة مصرفة الريح فإن والرأي؛ العقل في وصعق حمق فإنه 
ببلمتكام ١ أن ولولا ، صرفها من على مبه بقع لها فالساب ، وتسخيره 

الولكن ذلك، من ١^^ الأمر لكان غالبا قلبه في المعنى هدا يخطر لا الريح 
٠مسلم شلب يخهلر يكاد 

(١٨٤-  ١٨٣٠)^لنعيي التوحيد، محاب نرح لديد ا القول ومعه التوحيد محاب 

١٣٣



الثامنالمحللب 

الربوببهتوحيد ثمرات 

القسفى الربوسة توحيد قوة ثمرات 

الإسلامي.بالدين التمسك حلاوة تذوق — ١ 
والرزقاض، بيد والحياة اض، بيد فالموت الحياة؛ فى وقوة شجاعان - ٢ 

ابنيجو النبي علم كما بهم• التعلق ولم المخلوقين، س الخوف فلم الله؛ بيد 
اف'احمظ نحمفللش، الهَ احمظ كلناُت،: معلنلث، إي علام، يا ر) بقوله: خؤى' عباس 
أوواعلم يافه، ياسعى اسننق وإذا افن، فاسال، سأك وإذا ثجاهك، ئحده 
ولوللئح، افه كب ئد سئء إلا نسوك لم يسوك، أذ على احتنثوا لو الأنه 

نض،_،، اض' كب ئد ثئء إلا نضزوك لب نضإوك، أن غلى ابمنوا 
١١١الصحئفوحمت الأيلأم، 
ولاسخط ولا المهللوب، تحصياب حب^ غرور فالا بالمقدور؛ رصا - ٣

فواته.حال جليع 
عرفولا بقدر لا عليه؛ اصراصى ولا به، واضمحار بالشرع، اصراز - ٤ 

•رأي ولا هوى ولا سياسة ولا ذوق ولا 
كلاذ بعلم فهو المضار؛ لدغ المنانع بج جلفي باهه القلبي التعلهم، - ٥ 

اض.بيد شيء 

■ء بافه والاستعانة الدعاء كثرة - ٦ 

(.٢٦٦٩)-،اتراد ط. احد، مد ٩( 

١٣٤





وملوكهم؛وأمراءهم ومشايخهم، علماءهم الناس من الكثير ءلاعة ت ثامنا 
لهعاينت لا ذلك أن منهم اعتمادا ، حرموا م1 وحرموا أحلموا، ما فأحالوا 

ورسولهالله حلماعت تقديم الربوبية في التوحيد لوازم من أل والحق Jالتوحيدط 
....سواهما ما على 

أنهلعلمه اض؛ إلا ل يا فاد الخالق، من سواه عما وال؛إه الاستغناء ت تاسما 
فادالناس؛ أيدي في عما الفّر عالائق وتنفaلمإ سيء، كل حزائن بيده الذي 

اضبغير نله تعلق من وأما ذلك، على واللماز القلب فيتواطأ إليه، يستشرف 
.٠. ينفع• ولا يملك لا ممن سؤاله يطلب فإنه العباد؛ لراصى الخاك 

٠٧- ٥ رص"آ* لبريكان التوحيدا ممدد تقرير قي الإسلام شتح *ّّهح ، ١١

١٣٦



الثالثالميحث 

الملاحيةمن والموقف الإلحاد قضية 

؛لب مط ئمانه وفه 

العصرقي الملاحية وأقام وأنواعه، الإلحاد، تعرف ت الأول لمْلي، ا ٠
الحاصر.

أوروبا.في الإلحاد فلهور أساب، الثاني: وطاو_، ا ٠
أوروبا.في الإلحاد نشأة مراحل الثاJث،; سق ا٠ 
ووسائله.الإسلامي العالم في الإلحاد نشر أساب الراح: س، ا ٠
ومرنكنانه.الإسلامي للعالم الإلحاد الل تأساب الخامس: لمهلل، ا ٠
والجمع.الفرد على الإلحاد آىر المدس: س، ا ٠
ايلاحدة.على الرد في الحديث، اللم دور الماح: لطي، ا ٠
اللاحدة.ومن الإلحاد قضية من المسالم موقف، الثامن: لعلل، ا ٠

١٣٧





اصالمطلب 

وأنواعهالإلحاد، تعريف 
الحاضرالعصر ق الملاحاوة وأقسام 

واصطلاحالغة الإلحاد نعريف الأولى: المسالة 

ومنهالشيء، أصا عن والانحرافه والعدول، الميل ت لغت الإلحاد - ١ 
الحفرة.أصل عن ميل لأنه لحدأ؛ اللحد صمي 

استقامة؛عن ميل على بدل أصل والدال والحاء ر١الالآم فارس: ابن يقول 
لأنهاللحد وسمي والإيمان. الحق ؤلريقة عن مال إذ الرحل، ألح.ا- Jقالت 

;والملتحد ّ وألحدمت، الميت، لحّلأن، يقال! الجدين،، حانبى أحد فى مجاتل 
'.١١إليه،؛بمباب ١^^ لأن بدللن، سمي الملجأ، 

يةالحالأمور في سواء الانحراف، عار طالق اللغة في فالإلحاد 
الحق.عن ، كالانحرافالمئوية الأمور أو الحفرة، أصل ص كالانحراف، 

الديالحق عن والانحراف، والعدول الميل هو اصطلاحا; الإلحاد — ٢ 
١عمّله أو اعتقاده يجب 

نمين:على فهو 

والئنةالكتاتح، فى اكابت، الحق اعتقاد م ينحرنج بأن عقيق، إلحاد - أ 

)ت/ا-أآ(.فارم لأي اس. ث/ص )١( 

١٣٩



والتحريضوالتعطيل التمثيل من الباطل إلى صفاته او أسمانه في مواء الله في 
والمْثلة.الجهمية كفعل التكيينس. أو 

أنتي،ؤآ ئلمدوث أئن ودروأ بما ئادعو، كئ -أألآّ،ا» ؤو,د •' تعالى قال 
[.١٨•.ه بملوذ '؛وأ ما نثجزوث 

الكبأو المادنكة في النمحوصر في الثابت الحق اعتشاد عن ينحرف أو 
الملاصقةكفعل الباطلة، المقالات فيعتقد القدر، أو الأحر اليوم أو الرسل أو 

ونحوهم.مادم، لالآ المنتسبين 

فالكما بضدها، بالقيام اش، أوامر يعصي بال عملي؛ وإلحاد - ب 
[.٢٥]١^: يَيم عياب يذ ؛^٥،؛• نلمِ يإلتثثاد مه برئ ت تعالى 

الواجبفعل عن ليعدل الله، أراد ما حالفه على لتدل بتحريفها يقوم أو 
رالإسماعيليةوالرافضة الموفية حدة ماد من الباطنية الفرق كفعل للمعمية، 

والدروز.والضيرية 

أوالكونية، كانت، مواء افه آيات فى هو الاصطلاحى والإلحاد 
مجالان:فله الشرعية، 

فىويخ،لنه افه، حالة,ه ما وهى الكونية: الأل4 آيات ني إلحاد — ١ 
إعانة.أو مشاركة أو امتقادلأ افته غير إلى بها ينبأن والأرض، الموات 

الأحكاممن الرسل به جاءت ما وهي الشرعية؛ افه آيات في إلحاد - ٢ 
،؛تحريفإما فيها الثابت، الحق عم* الشرعية بالنصوص ، وينحرففيميل والأحبار، 

،.لأحكامهار عصيان أو لأحبارها وتكديهبح 

(.٢٢)ال1ض انمدر انظر: )١( 





تمتفد نغيرات ار واعتبأزلية، الأولى هادته أو الكون واعتبار 
وماالحياة هرة حنا واعتبار وقوانينها، المادة طبيعة بمقتمى أو يالمحادفة، 

فيالذاتي التطور أثر من الإنسان، عند فمنها حتى وفكر نعور من ننتبع ت
المادة.

وصاحبها)زندقة( كالمة الكفر من النؤع هذا على يهللق كان وربما 
زنادقة؛؛طى ويجمع )زنديق( 

بأنوالقول اض، وجود إنكار بمعنى - ررالإلحاد قطب،: محمد د. ويقول 
فيوالمخلوق الخالق وهي أبدية، أزلية المادة أن أو خالق ياي وجل الكون 

،.٢١؛؛ب، حأ فما القائلة فى جديدة بدعة - الوقح ذات 
بإنكارينعلمق فكر كل . . . بالإلحاد؛ ررالمراد عواحي: ^، JLcد. ويقول 

عندآو الدهريق، من المتقدمين عند كان سواء غبو، الكون هذا خالق وحوي 
يشملالإلحاد وصفح أن I بمعنى الماركسيين، الشيوعيين من بعدهم جاء مآ■ 

نتيجةالأزل؛ في بذاته وجد الكون أن ويزعم تعالى، باض يؤمن لم من كل 
وصلما أن واعتقاد لها، وفن، تحديد دون الصدفة طريق عن جاءت تفاعادت 

انماشؤونه كل في أحوال مز التاريخ امتداد وعلى وجد أن منذ الإنسان إليه 
فيه؛؛ف وتتمر تدبره إلهية قوة هناك أن لا التعلور طريق عن وجد 

الفلسفيةالمذاهبه مصطلح في الإلحاد  ٠١مزروعة: محمود د. ويقول 
مائي،كنه الوجود بأن والإيمان - بحانه - الله وجود إنكار يعنى؛ المعاصرة؛ 

بمائة،ليس ما كل وإنكار المخلوقة، ومحي الخالقة هي المادية الهلبيعة وأن 
٠المائة إلا كله الوجود في ور دى ولا وحي ولا غيب هناك فلس 
.٤ *ا فقط والمادة 

.'أ( رصبأّالميداني حبنكة حمرن 'و اتعبئ زمف٠ كو١نغ٠٠)١( 
(.٦٠)صسدتطب لمحمد معاصرة، ية تك م، مدا )٢( 

نملبعواملآ/يم'ا<•ا'ممةاسصة، المذاهب )٣( 
(٢٦٤رص مزروعة محمد لمحمود معاصرة، ين ناي مذاهب، )٤( 



فيالإلحاد مغهوم بأن القول يمكن تعريفات من بق مما حائل من 
تالتالية الأمور ينقمن الحاصر عصرتا 

العالم.تدبيرْ إنكار أو اممهء وحوي إنكار — ١ 
-عندهم الأزلية. ا3كون زدة والعشواتي الذاتي المملور بأن القول - ٢ 

البشرية.أو الكونية الفلواهّر لجمح ير التغهو 
دين.أو نبوة، أو إله، من المائة وراء هو ما كل إنكار — ٣ 

أحنلكن رارمما صليبا جميل - الفلسفي المعحم صاحب يقول 
علىلا اض: وحوي ينكر الذي المذهب على اللففل لهذا نحدبد 

رأياأو معينا، دينيا معقدا تخاك أو اممه، محقات بعض تنكر التي المذاهب 
وحوياللمادة إن ؛ قالوالأنهم ملاحدة؛ الماديون فالفادمنة ّ مقررآ عيا حما 

والفكر.والحياة الحركة عالة وأنها مطلقا، 
وأنهصانع، الى يحتاج لا الحالم أن زعموا لأنهم مادحدة؛ والدهريون 

الاتفاق.عر مبني فيه بما 

الاض إن فال: أو تحشر، لا الأجسام إن وف; الفيلقال إذا ولكن 
قالإذا وكنّلك ملحدأ٠ لا الدين أمحول من باصل كافرأ كان الجزئيات، يعلم 

صاحبهيجعل ولا اممه، وحول إنكار يستلزم لا القول هذا فان الوجود، بوحدة 
ا؛ملحدا 

التالية:المفاهيم العاصر الإلحادي الفكر ارويتبز عمروشريف،: د• وبقول 
إلىالحاجة دون عشوائية، لأحدايثج نتيجة تلماننا، ال،كون نشأ — ١ 
صاح.

الهلثثعة.قوانين ْلريق عن المائة؛ من ذاتنا الحياة فلهرت - ٢ 

إليهسيتومحل بحت،؛ فيزيائي فرق هو والموت الحياة بين الفرق — ٣ 
ّما يوما العلم 

.( ١ ٢ ٠ / ١ ر القنني المعجم )١؛ 

١٤٣



الموت.تماما يتسنى مائي، جد إلا الإنسان ما — ٤

•الروح لمفهوم وجود هناك لتم - ٥ 
الموت.بعد أحرى حياة هناك ليس — ٦ 
إله((بوجود القول إلى حاجة هناك ليس سق؛ ما كل من — ٧ 

يريدونمصطلحات أحيانا يستخدمون الملاحية أن إلى التنبه المهم ومن 
ويريدونوالملمانية؛ والحضارة التهلور يستخدمون; يالإلحاد؛ يريدون ما بها 
المتحضرةالأفكار هذه لأن والنسيان؛ الأديان وإنكار الله، وجود إنكار بها 

عملتاوتحريته فحصه المكن بالمحوس إلا نقل لا والملية والمتهلورة 

صامالملأحJةفيانمصرالخاصرالمساممالأاب؛ 

قسمين:إلى الحاصر الخصر ر الملاحية يم تقيمكن )١( 
ميهمويالله. وجود عدم تئبتح نغلريات لديهم أن يزعمون ملاحدة — ١ 
الملم،.أو الإيجابي، أو القوي، الإلحاد أصحاب، البعض: 

اتجاهين•فى أتباعه ويسير حدا، قلة وهؤلاء 
٠فلممفية مناقشات على قائم في: لف— 

.ونحوهافيزيائية مناقشات على قائم • 'ءلي، و~ 
ميهموي١ افه وحوي إثبات في تكفي لا الأدلة بان يزعمون ملاحدة - ٢ 
أدري.اتاد أو الملبي، أو الغعيفج، الإلحاد أصحب، البعض: 

وشهوات،هوى وأصحاب، شكاك، وهم الملاحية، أغل، وهؤلاء 
إلحادهوبعضهم مها، مروا سيئة ية نفلحالات أفعال ردود أصحاب، وبعضهم 

صد- الأمر واقع في - الإلحاد نثر في متخممحر فهو محيامتأ، إلحادا 
فيمتخصص حدة المال بحض مثل محدد، واتجاه معين، بلد وفي الإصادم، 

اكحاوياو.وجه على المني والمنهج الودية، في الإسالآم محاربة 

(.)ص١٢شريف نمرو ج عقل رحلة )١( 

.٢( ٤ -  ١٨)إسحاق لصالح الحديثن، الأوربية الحياة ش وآثاره الإلحاد، )٢( 



'■•ضي مجموعتتن إل الإلحادي الفكر م رريقشريف: عمرو د• يقول 
الذينويمثل (؛ Strong (Positive) Atheism)القوي الإلحادي الفكر - أ 
ويروحونالنفلريات، ويبنون الأدلة، ذلك على ويسوقون الإله، وحول ينكرون 

لمكرهم.
ويمنلمه(؛ Weak (Negative) Atheism)الضعيف الإلحادي الفكر - ب 

الإله٠بوجود وق.نعهبم كافة أدلة يجدوا لم الذين 
اضوجود مبدأ من الممكنة العقدين ٠المواقف العجيري: اث عبد د. يقول 

تنكراأشدها من مرتبة وهي رئيسية، عقدية مواقف أرع والنبوة• والوحي تعار 
؛بهأالمؤمنين إر الخثادئ لهذه 

الذيالإلحاد وهو (: Atheism)الإيجابي الإلحاد أو ب،، الماللإلحاد ا- 
بمدينولا والبوات،، للوحي سكر وبالتالي الخالق، وحري بعدم صاحمه يؤمن 
٠بدين  ٠ ٠ ٠

الالذي الإلحاد وهو (; Agnosticism)الالآأدري أو الملبي، الإلخاد -
ليسيقول: بل وجوده، يؤمن؛عا-م لا أيضا لكنه اسلق، بوجود صاحبه يؤمن 

يدلأيضا دليل عندي ولا بوجوده، مؤمنا ن، فلوجوده؛ عر يل.ل دليل عندي 
.. . أنفى. ولا ألمت.، لا شأنه؛ فى متوقف، بل يعدمه، مؤمنا ت، فلعدمه؛ على 

لهذاحالق بوجود صاحبه يوٌن عقدي ، موقفوهو (• Deisiii)لربوبية ا- 
ئلخلقوالرالة، الوحي ص الكون بهذا الخلق هذا صلة ِم لكه ازكون، 

ولاإيمانا الخلق يكلف فلم تركه، نم العالم حلز العقدي المنظور هذا في 
فييتدخل ولا ٠ لهم ب، تجيويالداعين دعوات مع يبالذي هو ولا تدينا، 
بئراغ،أوحى ولا اي رمحأرسل ولا والخوارق، ا'نح بالعجز الكون هذ.ا شؤون 

والاستدلالالكون، في التأمل طريق عن يتم إنما الخلق هذا على والتعرف 
طريقعن المتحملة والمعرفة والرسل الأنبياء أحبار دون عليه، العقلي 
•الوحم،

(.٢١٠٢٠)شريف نمرو عقل؛ رحلة )١( 

ه:



صاحبهيؤمن الذي العقدي الموقف وهو (! Theism)التدين المؤمن —
سبحانهالخالق وأن والموات، بالوحي يرمن كما الكون، لهذا حالق بوجود 

خالقهممن مأمورون الخلق وأن والرمل، الأنبياء طريق عن لخلقه ه نفعر؛، 
المالح،انمما على ب، ويثيدعاه، لمن بمسمع صبحانه وأنه و١كينط بالإلمايح 

الطالخ«را؛.الأعمال عر ب، ويعاق
فشمالدواغ؛ جهة من الحاصر العصر ني للملاحدة يم تقوهناك - ٢ 

أمام:ثلاثة إلى يمهم تق
بالقدر.تتعلق امتثكالأت دافعهم عامحلفيون؛ ملاحدة — أ 

قيود.بغير اللذات دافحه>ا نقعيون؛ ملاحية - ب 

.؛ والعلميه؛ الفلفية النفلريات - يزعمون فيما - يافعهم عمليون؛ ملاحدة - ج 
منأفكارها المنمية المدارس ناحية من للملاحدة يم نقوهناك — ٣ 
هى;مدارس، متة إلى الإلحادية المدارس م فتقالإلحاد؛ 

الحياةبإقامة العلمانية، مباديء على إلحادهم بتوا فادحدة الخلمانية. — أ 
■أصاد إله وجود البتة يهمهم فلا س أمحا غير على 

عليهميفرض ألته وجود يرفقون الملاحية وهؤلاء الوجودية. - ب 
أفعالهم.على رقيثا ويكون وقيم، تشريعات 
وكاالوال، في التجربة بغير يؤمون لا ملاحرة وهؤلاء ؟ الوضعية — ج 

الإللهذنلث، ومؤن صحيح، ولا عندهم نافع غير غيب هو وما الحر، وراء محا 
والغيبيات.

إنهولا لهم، إنه بالمائة إلا يؤمنون لا مادحية فهؤلاء الشيوعية. - د 
.سواها

نمارونطالتهلور نغلرية على إلحادهم بتوا ملاحدة وهؤلاء الدارونية. ه_ 
.مواهاإله ولا الإنه، هى فالهلثيمة 

(.٢٠-  ١٩)ص اثعجيري ض ا نعبد الإلحاد، ملمثسأ ( ١١

(.٢٢-  ٢١رص ندي سالم مواجهته(، وصل وخطره، رواتله، الإلحاد انفلوت ( ٢١









يكونفالبحث ؤإلأ ، بها يتايآ قد لن مغالطا^ كشف باب ْبن م إنما يذكره 
٠ولشرعه للخالق كراهيته أسباب عن 

Sloنجدم الغرب؛ في المادحدق أقوال في النظر وعند 
الحقيقبة،مشكلتهم وهده الكنيسة، ورحال الكنية* ودين الكنية، إله كرهوا 

الحق،بالإله فهم بص من نجد ولم الكراهية، هده ريائه في اعد بمن ووحدنا 
الربانيين.ولعلمانه له الماصعة الصورة لهم ويفلهر الصواب، والدن 

حمسة!أوروبا ر الإلحاد ؤلهور أساب همأبرر 
.وشريعتهاعقيدتها قى المنفرة النصرانية الديانة ت أولأ 

الدن.رحال فى المبغض الكنبة رحال طغيان ثانيات 

العلية.والكشوف الكنسي الدي* بين الصراع حدوث ت ثالثا 

الإلحاد.نشر فى اليهود دور رابعا• 

الحق.الدن بيان عن الأمة غياب حاسأ: 

وثرمحعتها!عقيدتها قي المنفرة النصرانية الديانة ت أولأ 
م,*ولكآ* مقبول، أمر عنه الغرب فارتداد فاسدا، دينا تعتنق أوروبا كانت 

تحق،ا انوي* يعتنقوا أن علميهم الواجب، ؤإنما لاحل-حاد، ندوا ب أن اJمقبول غير 
وهوالإسادم.

1عر تشتمل فالنصرانية 

تمثل وفهلرة؛ عقلا مقبولة غير عقيدة - أ 
حالقايصي*  ٥١اص بطن من جرج ببشر فكيف المسبح. بالوهية القول ٠ ١ 
للأكون.

*٣٥له بد فاد وند، له بالله فكين، ء. لله ا بن ا ٠ يمسيح ا بأن القول — ٢ 
.الش متا فهو زوجة، 

والوظائمالصفات في مختلفون آلهة بثلاثة فكيف، التثليث،. عقيدة ٠ ٣ 
ذاته.الوقت فى واحل.ا إل-ها يكونون 



حطيئةعلى الوحيد ولدم بمالب الخالق بهذا فكيف . والفداء اضد_ا - ٤

-يرتكبها لم 
لمحطبثة الأبناء يرث فكبف الموروثة. الأصلية الحطيئة عفيدة — ٥ 

يقبلهالا العقائد لهذه عليها، الابن وصلب والدهم، منها تاب وقد ٠ يرتكبوها 
الذيلإلله ا هذا فرفضوا عنها. ارتدوا ثم وْبن  ٠٠عقله يستخدم الذي المتعلم 

تزعمتما المعرفة، شجرة من لأكله حديقته من الأسان طرد صفاته، هذه 
الكنية.

لصلاحمحققة ولا ا مقنعة وغير بالأسرار، مليئة شريعة عر وتشتمل " ب 
واليين:الدنيا 

مثل:المقدسة؛ الأسرار فيها ف— 
فيللدخول الكاهن يد على بالماء التهلهير أي• التعميد. سر — ١ 

الكاهن،أمام أيثى أم ا دك سواء لكبي ا من التعري يصحبيا وقد النصرانيه، 
الخان.عن بدلا العميد وجعل 

لحمبونلث، فيخاكل حمرأ، وتشرب خبزأ محتاكل الرباني. الحشاء وسر — ٢ 
للعفلاع.منفر لهذا ودمه، المسح 

فضحفيها إ لبشر وخهناياك عيو؛لئ، تذكر أن الاعتراف. وسر ~ ٣ 
يته.ا ٥ صت وقد لنفه، ن نسا أل١ 

معوالإناث الذكور من للكبار يكون وهذا ٠ المقدس الزيت وسر - ٤ 
ومنقر.مقأز آمر العورات، محي بالزيت والمسح التعري، 
وينتهيبالمعمودية لهدأ . وأمثالهاللمحتضّر الأخيرة الصالة وسر — ٥ 

الربوهذا هيتهاخ إلى حياته بداية من بواسْلة إلا ربه يعبد فالا يشبهها، بما 

حرجسمبطنامأة•
والتماثيل.الصور عبادة فيها: و— 

الرهبانية:نذلام فيها و— 
العزوبة.— ١ 



.الدنياعن الكامل التجرد - ٢

المتواصلة.العبادة - ٣ 

للنفس.الجنوني التعذيب — ٤ 

المهينة،المارسايت، من فيها لما للعقلاء، منفرة التشريعية الأمور فهنْ 
انالأنوانقاد الطببايت،، وتحريم الدنيا، بعمارة الاهتمام عدم من فيها ولما 

الإلحاد.أسائق من فكانت، الدنيا، في معادنه 

الحق،والدين الصحيح الإيمان تعتقد لم ارأوروبا الخوالي؛ سفر د• يقول 
جاهلية.إلى جاهلية من تقلت بل 

عمرهافى والرومان اليونان عند المتعددة لألهة وا الأوثان عبادة فمن — أ 
ّالقديم 

.الومهلى عمورها فى محة المح انية النص، إلى — لب 

العاصرة.والجاهلية والإلحاد الضياع إلى - ج 

هوؤإنما الله، دين هو لير أوروبا عنه لحين اي لن. ١ ين فالم. ؛ وعليه 
الالتي بالخرافاتي مملوء دين وهي بعدم، ومن بولس وضعها التي المرانية 

باضيتمل ما الخرافات هذ0 واعنلم القويمة، والغهلرة المليم العقل يقبلها 
خرافةوكن.للئ، وهلبه، ولادته اعتقاد مع المسيح وأِوهية 'كالتنلين، تعالى 

تناقضمن الأناجيل حوته ما عدا هذا المقدمة، والأسرار والخلاصر خعليثة ل١ 
واضحة.وتاريخية علمية وأخهلآء 

بادالخرافات بهده يؤمن أن النصراني على مقروصا *كال، فقد ذللن،؛ ومع 
ثانيا(فكر ثم أولأ رآمن الدائم النصرانية نعار إن حيث تفكير، ولا اعتراض 

العقيدة.في هذا 

)الرهبانية(وغيرها أوروبا على فرضن، النصرانية أن نجل انمثادة: وفي 
أمر- ذاته حد في - الدين هدا من فالخروج المترية، للمغهلرة منافي، ملوك وهي 

١٠٢



الإلحاد،ليس البديل أن هي القضية ولكن W ريب باد السليم التفكير يوجبه 
الإسلأم،اأا؛.الصحيح؛ الدين الإبمان هو وإنما 

عنرجع الدي الملحد - فلو أنتوني هن كل صرح الحاصر، عصرنا وفي 
المقدس،الكتاب فى وأباطيل أحطاء وجود إلحاده سبب بأن -، إلحاده 
-للداروينة الناقد الشهير البيولوجي ابن - بيهي مايكل ليو اللحد ذكر وكيلك 

فىالمقدس للكتاب دوكنز ريتشارد الشهير الملحد تفنيد هو إلحاد0 ي، أن 
الإل!هلآ،.وهم تابه 

ريتشاردو رامحل.؛ JرJراند ت مثل الملاحية من كثير صرح وكيلك 
لإللها صورة هو ت إلحادهم سب بان ناحل وتوماس هاريس، م وما دوكنز، 

وبينبينه فرق فلا الكون، من جزء انه المقدس الكتاب ني الموجودة 
ا.مخلو^اJهل 

منهمالمهللوب ة الكنيدين إلحادهم أساب من بان كيلك وصرحوا 
لأنهاالأزلي؛ الثاثت الكون نغلرية يتبنى يانه واينبؤخ ستيفن ينول به؛ الممل 

الأديان.به نادت عنا وأبعد جاذبية، أكثر 

عنرجع نمم ألحد الذي ، فيتز بول ص-ر، المعا النمس عالم وذكر 
ليسالسبب هدا وأن وأعبائه، التدين من نفوره هو إلحاده مبب بأن إلحاده، 
وقرويي،فوليتر، أمثالت من الكبار الملاحية حتى بل بالشباب، خاصا 

ومارتر١

(.١٢٧ِ  ١٢٦\سم\ر)ص لغ الغكرية، والمذاهب والأديان اآنِز أصول )١( 
لمفا١ نقد ■ ش نقلأ ، انطار,محا معد د. ن؛ س الغم ت انطّجس علما، يلحد لماذا منالت ؛ انظم)٢( 

(.٣٧٢علال)ير حاني د. المنمي 

الهاض.في ( ٢٠٥)شرف، و عم الإلخاد، خراط انظر: )٣( 
(.٣٨٣، ٣٧٩)المحلي المقل نقد انظر: )٤( 

١٠٣





بربهيتصل أن الإنسان يملك فاد اممه؛ وبين بينهم طه لوما ا فرضت —  ١٧
بالجلوسإلا ذنوبه من والاستغفار التوبة منه تقبل ولا • الكاهن. طريق عن إلا 

توبته.بقبول له الكاهن واعادن الاعتراف^ رركرس على الكاهن أمام 
علىالإنساو وعمر لأرصم ١ ثكل عن معينه أفتارا عليهم وفرضت ء ٢ 

إنلهم• وقالت الثابتة، العلم حقائق إليه وصلت ما تحالف لأرض، ا سطح 
ملحد.كافر فهو خالفها ومن اض، عند من منزلة لأنها مقدسه؛ أفكار هده 

حالمةهبة مالهم عشر يقدموا أن أي• لعشور؛ ا عليهم وفرصت — ٣ 
يحلملا بذخ في الدين رحال بها ليعيش إنما اكي»ن، للمولا ه لا للكنيسة؛ 

العصور.من عصر فى الأباطرة به 

لأرصىا فالحق في يعلموا أن أي• المخرم؛ عليهم وفرصن — ٤ 
أحر.بعب سحرة أسبؤع؛ كل من واحدا يوما للكنبسة المملوكة 

أنالناس على فيتعين الدين؛ لرجال الخيل الخضؤع عليهم وفرصت — ٥ 
كانتولو ، بالأرص جباههم تلتصق حتى بهم الكاهن مرور عند ينحنوا 
والطين•بالوحل مملوءة الأرض 

العصروفى أوروبا فى ١لجمامر قامت حين انه كله ذلك إلى وأصيف 
رجالمن عليها الواقع الظلم رفع وذطاوِا الوبة، المبحقوقها تطالب الحديثة 

وهددتالإقطاع رجال من الظالمين جاب إلى الكيسة وقت الإقطاع، 
ل؛ال إالأسياد ظلم على ثارت إن عليها ان؛ه بغضب تعبدة المالجماهير 

يشرعونللنصارى أربابا هم أنفجعلوا لإفقل اJحوالى؛ سفر دء ويقول 
وإيمانهمعقولهم في ويتحكمون الضرائب، عليهم ويفرصون يشاءون ما لهم 

المغفرةوطلب ؛الخaلايا أمامهم الاعترافه وفرم الته، وبين بينهم بتوسطهم 
لأوروبياا١ التاريخ به يزخر مما ذللث، وغير بواستلتهم، 

(.١٤٧ِ قطب لسد الإيمان، ركام )١( 

(رصv٢١الحوالي فر لوالذاهب والأديان أصول ( ٢١

هْا





الميمين.عن منقول العلمي المنهج أن — أ
عنياطلة معلومات من المقدمة، الكتٌت، في أدحلوه ما دم يصا أنه — ب 

والتاريخ.الكون 

إحراقإلى وصل الذي لالآصطهاد العلمية الكنوف رواد تعرض وهكذا 
٠بالنار بعضهم 

الخرافاتوبمللأن العلمية، الحقانق صحة تج، الزمن نندم وكلما 
هوحيت من كله الدين فهاحموا اثنتهلوا العلم أنصار بحض ولكن يه، الكني
وهكذا)الإسلام(، الكامل الخالد الله دش - يحترموا أو - يعتنقوا ولم دين، 

علىلالآلحاد حديد نحر هي إنما تكتشف حفيقة كل أن الناس أوهموا 
الدينءرا،.

الممسي،هازا تحت الأمور من حملة إديبص® شيخ حعمر ٠ ارد يكر وند 
منها:

والحلمورثوْ، الذي الدين دعاوى من كثير بض الشديد التناقض - ١ 
ّاكتئفوْ الذي التجريى 

أوالحي الدليل على القائم التجريبي العلم منهج بين تناقض - ٢ 
ليس.التدينهم ومنهج العملي، 

فيالمتدينين المنفقين من ٢ وف الدض علماء من كثير خوض - ٣ 
ولاكتابهم، س له سند لا الذي الرأي بمجرد عنها والحدث النمين، المسائل 

غيرْ•من عله دليل 

لييحاولون يجعلهم تعميا المدينين الطبيعيين العلماء بعض يح تعم— ٤ 
الدينية.الدعاوى لتوافق العلمّية؛ الحقاتف أعناق 

للدنيامعينة بتعورات مرتبهن الخالق بوجود الإيمان أن توهمهم — ْ 
؛،iJuصحة عدم ألمت، الحلم وأن ، أوروبا في الماس عند مانعة كانت 

١٢٨ِ  ١٢٧)ص الحوار لم العكرين. والمذاهب والأديان الغرق أصول )١( 

١٥٧



معهدا الإيمان، ذلك، عليه يقوم لكن الذي الأساس بذلك فأزال التصوراتن 
التصورات.Jللثا وبين الإبمان بين صرورية علاقة لا أنه 

أنهأي* الأسباب؛ وفكرة لحيق ا فكرة بيآ* تناقض وجود توهمهم — ٦ 
فإذاطبيعية، أساب لحدوثه يئون أن ينبغى فاد ض مخلوقا الشيء يكون لكي 

بقدرةيحدث لم أنه على دلياد هدا كان الطبيعية حدوثه أساب اكتشفنا 
.١٢١١لخالق

الإلحاد.نشر قى اليهود دور ٠ رابمآ 
قطبحقيقة أنها على الطور لنلرية اكرويج اليهودي الاعادم تيم 

ف'مالحاصر العصر وفي يقبل لا الذي العلم هي وأنها يتجية، 
لدين،١ مع يتمارض لعلم ١ بأن عم لنا ١ هوكينج، صتيفآن للفيزيائي لكبيرة ١ بالدعاية 

إلهوجود عدم - عنده - وبالتالي الدين، بطلان عر يدل مما 
وكاثمزمنة، والمارق اليهود بين ٠االعداوة الحوالي: سفر د. يقول 

كانتفلما وإفسادهم، ادهم فبب باليهود، تضطهد سيطرتها أيام ة الكني
خصومهامع فوقفوا منها، للاسقام فرصة اليهود وحدها الكية، على المعركة 

جهة.من هذا الملحدين، 
أنقاضعلى داود( رمملكة يسمونه ما لإقامة اليهود يختلهل ى! أح جهة ومحن 

)غيرالأميين إفساد حعلتهم في ضروريا كان ولهدا العالمية، والحكومانح الأديان 
•بينهم والإلحاد الانحادل ونثر والأحادق. الدش عرن وإبعادهم اليهود( 

أنكما يهودآ، الها.امة الإلحادية المذاهب زعماء أغلب كان ولهذا 
١١أجمع الحالم في اد والغالإلحاد لشر والدعاية المال يستخدمون اليهود 

تالإسلامي الدين بيان عن الإسلامية الأمة غياب حاما; 
ةالكنيرجال وكان وثريعة، عقيدة فامدة انية الص الديانة ت، كانلما 

■( ٢٥-  ٢٢)صر إدريس ثسخ لجعفر الخالق، روجود الفيزياء انظ )١( 
(.٣٧٥)الس العقل نقد ا;ظر: )٢( 

.( ١٢٨)^انموايي نم اشكرية. رالمداهب والأديان الفرق أصوو )٣( 

١٥٨



الكنسالدين بين الصراع وحدت الهلغيان، من ألوانا الناس مع يمارسون 
يجدوالم ولكنهم المراني، الدين العمادء من كير رفض العلمة والكثوفات 

لالآلحاد.فتوجهوا له، الصحيحة المعرفة وبين بينهم حيل ا'و الإسلام، 
وتحولللدين البغضاء حدة س زاد ومما ٠٠إدريس؛ شيخ جعفر د* يقولر 

والإلحاد:العلمانية إر الناس 

فيهليس الدق الحق الدين إلى بالهداية اله حياهما التي الأمة رأوا أن 
فيواقعة - عرفوْ الذي الدين على الغِ؛يون أخذهما التي الماحذ تلك من شيء 

تاثيرهمم.تحت، معنلمها 
فيتنهج - الاستعمار من الخالص لها اله ر يأن بعد حتى - ورأوها 

تصوراتها،من وكثير واقتصالها سياستها في مجتعمريها نهج دولها معفلم 
والتكنولوجيا.العلوم في عنهم ومتخلفة ضعيفة أمة ورأوها 

دينهمبين الفرق، تريهم أو بفكرها تتحداهمم أن على قادرة يروها ولم 
الأمةهذْ على الغالب، الحال هذا - منهم النه رحم من إلا - ففتنهم ودينها، 

فيرم.حق وتقديره دينها في النظر عن 
^'٠٣فتنة هو ؤإنما ب،، فحنا أنفحف في تقحيرأ ليس فتخلفنا 

تيفن انية للأنظلم انه . ؤإلحادهاكفرها في ؛التمادي يغريها مائيا، المتطورة 
١٠١والأخروية الدنيوية حالة والالاهتداء فرصة عليها 

الجونفهم على تعيننا أوروبا تاريخ من اللمحة هده ٠٠قطم،: محمد ويقول 
الأخادقى.والفساد الإلحاد فيه انتثر والذي الغرب، في الساند الحالي 

ودورة، الكنيموقف، وهى - الذكر سالفة الثادية الحوامل من نشأ لفد 
فيللدين معاد جو وجود - رسالتهم عن لمين الموتخلي الإفساد، في اليهود 

فيه.تنتثر أن الفساد جراثيم لكل صالح اوروبا، 
،.٢١١٠.. الأخالآقي٠ والفساد الإلحاد هو جميعا الجراثيم هذه أخطر ولعل 

(.٣٦- )صءم الرص سخ نجعدّ الخالق، ووجود اشزياء را، 
يا(. ١١٠٣٠)تطب لمحمد الإيمان، ركاثز )٢( 
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التاكالمطف، 

أوروباق الإلحاد نشأة مراحل 

علىوانتصارها العلمي، ة الكنيطغيان مرحلة ت الأولى لمرحلة ا ٠
العلمية!الكسوفارت، 

تواحد آن ش فائحين حطاين ة الكنبارتكبت لقد 

البشر.سنلريات وحلطها الإنهى، الوحي حقانق تحرف ت حدهما أ- 
والقيامالنصرانية، العقيدة صمن النفلرياُن، تللن، بإدحال القيام الآحر• د— 

.بضدهايقول من بعقوبة 

٠؛رمطحة ثابتة، وهى الكون، مركز ارالأرص بطليموس! نفلرية مثال! 

العقدي:الإلخال 

.فيهاتجد هءا؛ت( عيسى )أي؛ الثاني الأفنوم - ١ 
والخالص.الفداء تم عليها — ٢ 
الرباني.العشاء يناول فوفها - ٣ 
.بهياتنبي التوراة — ٤ 

أناسنمور يمكن لا لأنه كروية؛ الأرصى تكون أن يمكءن لا فعند.هم 
لأسفل.ينمو ونبات رووّهم، نعلو أقدامهم 

هناكوصلب يح، المإليه لذهب آحر وجه لالأرص-رئ كان لو وعندهم 
مسطحةفالأرض هذا؛ عندهم ينثن لم فلما حادصيم، أجل من أيضا؛ 

ءّجءان•ولها يّوية تكون أن يمكن ولا 
١٦٠



الحييئة؛العلمية اليظويات 

إلى؛توصل السماوية؛١ الأجرام الحركات كتابه محي كوبرنيقت - أ 
للكون.مركزا ليت الأرصر — ١ 
المسر.حول تدور اّكواكبمب — ٢ 

كوبرنيققاله ما  x,y_>رونو: - ب 

وبرونو•مبرمح ناله  ١٠يؤيد حاليلوت - ج 

اركأدسة;موقف 

يحاكم؛ورربروذو'ا؛ نبلها، مات ولكنه للمحاكة، استدعت 
المرحلةهذه فمي يتوب• ثم ؛جن ثم يحاكم وُُجالتليوا' يحرق، نم فيجن 

.رعلمية ١ الكثوف أصحاب على ة الكنيت تص ن١ 

الكنيةرجال بين المعرفة مجالات يم تقمرحلة ت الثانية لرحلة ا •
الملية:الكشوف وأصحاب 

بأمرين؛المرحلة هل، وتوصف 
الطيعة.مجال فى بالمعرفة واسقادله العقل تقدسر — ١ 

الأحر.العالم فى النفس يمماتر المتعلق مجاله، فى الوحي بقاء مم - ٢ 
أمثلة:

Iوموصوعه الهلميعة، الملم: ميدان أن: برى وكان ديكارت: — ١ 
بمصانرالدين ويختص والتجربة، الرياضة وأدواته: الطبيعية، القوى امتغاد'ل 

بينمضايقة فاد والتسليم؛ الاعتقاد على ويعتمد الأحر، المالم في الفر 
الأحر.على لأحدهما سلطان ولا والدين الحلم 

حاطئةقفية أي تكون أن يمكن ا، لإبيكون عنّل بيكون: يى فران— ٢ 
،.الديزل نغلر لأنها تماما صحيحة ولكنها العقل، نفلر في تماما 

آدا(.- )ما"،ا انحوار ك اب- انمن: اظ )١( 

انمواليرصيترمت\(.اسنن،طِاظر:)٢( 



علىالعالمية الكشوف أصحاب انتصار مرحلة الثالثة: المرحلة ٠
الكسسة.رحال 

المقدسةللكتب ميزانأ العلم حعل ت المرحلة هذه في ما أبرز فكان 
الزمامينمك ولكن منه، تمكنت هن وودي الكتب، تصادر والكنيسة؛ لديهم. 

منها.

أمثلة:

تطبيقإلى ويدعو ولابيكوزا،، ®ديكارت® يخالف اليهودي: سبينورا " ١ 
وليتبشري تراث أنها أساس على المقدس؛ الكتاب على العملي المنهج 

دءا!لغأ•
التعارضعند للعقل الوحي إخضاع ت لوك جون - ٢ 

الربويى:الإلحاد رحلة الرابعة: لرحلة ا ٠
بالكون.علاقته انتهت لكن رب يوجد قولهم؛ حلاصة 

•ئيوتن ٠ مثال 
بهانبهرت مطرد؛ رياصى بقانون مؤيدة الجاذبية بنظرية ارذيودنا٠ جاء 

سمبتلقد حتى قويا، سائحا الدين أعداء واتخذها المثقفة، المئات عقول 
القانونبهيا كله الكون نمير أمكنهم أنهم وظنوا النتوتونتة'إاج الثورة ي® النظرية 

الخارق.

أنبحجه الله، وحول مومجنا كان الذي أ؛ نيوتن لا الكنيسة رجال هاجم وقد 
الكون.س الإلهية العناية ينفى افه، وجود إنكار إلى تفضى نظريته 

الأوروبية:الحياة فى أثرأ العلمية الفلريات أعظم ص لأنيوتن،' نظرية 
الغربي.المادي الفكر وضعت — ١ 

الطبيعي.والمذهب ^٠٠ ٥٠١١المذهب س كل نجاح فى ساهمت — ٢ 
الوحي.إنكار هع بإله الإيمان مذهب إيجاد فى ساهمت — ٣ 

(.١٠٥المورالبق)ءسمآها_ ١( 

٦٢!



.١ الإلحاد إيجاد في صاهمت - ٤

الإنسانتأله مرحلة ة الخاملمرحلة ا ٠
المعبود،وهو الإله هو ان الإنت طة مر هي المرحلة هده 

أمثلة:

والصورالإله وتجسيم التثليث، في المسيحية العفيا،ة فولتير انتقد - أ 
ة.المقيئ

بائياءأو مستحيلة، بانياء الاعتقاد هوت بالميحية الإيمان يرى — ب 
■اض ش نحسي 
يتحدث،والحمار تتكلم، الحية بان• الإيمان الجنون ْن يرى — ج 
الأبواق.صوت مماعها بعله تنمافهل أريحا وحوائهل 
؛البربريةلهواتهاما فه، إهانة الأولى الخطينة بالإيمان يعتبر — د 

أكلقد الأول أباهم لأن ويعيبها البشرية الأجيال يخلق فكيف، والتناقض، 
حديقته.من فاكهة 

؟'-هولباخ:
القائلةهو ايثه فكرة إن المتناقضات، من يح نالمأثورة الله عقيدة إن 
اني.الإنللنؤع المشتركة 
فجعلوه؛العقل؛ تأليه تم المرحلة هذه في 

وحرافق.فوهم عداه وما شيء، كل هو الوحيد، الحكم هو — أ 
كاذبة.أمهلورة فهو العقل؛ يخالف، لكونه الوحي — ب 
بالية.خرافات فهي العقل؛ ومالوفج تتفق لا العجزان - ج 
وعقائدمقللة أ؛اءليل كلها الخ، - • والرهبانية؟ والصالبح الفداء - د 
العقل.مع نتق لا لأنها مرذولة؛ 

_حدا(,)صرر0ها اواس الممدر )١( 
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الطسة "اذء^|نم،م ■■  ^4٥٠١٠جاو 

،رحااحدام،اا فإلمهها الطبية أما 

اكاط)ت،.

حقود؛الكنعسة إله 
الحشرية،السلالة يعدن 
الإنسانلأن اسه؛ ويفتل 
صاكهة فأكل الأول 

٠حديةتبم 

الإله

صلوامت،،ولأ طقوسا يستدعى لا 
يكونأن الإنسان )4 يهنال ما وكا 

الطعةمهنال يى عنا طانسانا 
وصراحة.وصوح في 

اأت-رلآ٠ - ض ا -■"، .*٥^٠ م  ١١

حريةعلى الاعتباية 

الالتزامات.

القيود

دينرحال، له لبس الجديد له إلا 

أسرارولا متنافقس مقل.مل كتان 
أمثال،من دعاة له مل مقدمة، عليا 

علة، كتوله ، فولتر١١ و رومحو  ١٠
ااالعق١أو المع_ارفاا !ادانرة هى 

.القوانن١١روح ١٠أو الاجتماعي١١ 

الميلالخضؤع يمرض 
الأرض.على لممثليه 

الدينرحال، 

)جعلر١الحاذا١ا عي الطالقانون 
اضهلرارّحلا متناسقا متراJءلا الكون 

ن،جعلوبالمقابل ن حلل ولا فيه 
)كفاعنا طقانونا ان !ادنالط..«ءة 

التامة.عادة الله 

التيانة الرهعليه يفرض 
تسعد.ولا تنقى 

المعادة

الجديد!الإلحاد مرحلة السايعة لمرحالة ا ٠
منمجموئ طرحتها التي الأفكار على الغرب في الجديد الإلحاد يطلق 

توفروكريدانت، ودانيل هارمن، ومام دوكنز، ت وأبرزهم المالآحد0ط الكتاب 
الدينية،والمناهج والإل1ه الدين )مهاجمتها عرفت، الجموعة وهد0 - هيئثنز 

روادأمهر ومن خصوصا. والإمادم عموما، الدين ونبذ الإلحاد، إلى والدعوة 
المرحلة;هدْ 
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Iأمور لأثة على قائمة الإلحادية وفلقته دوكتز، ريتشارد — ١

منالأحياء عالم في U كل شر لدارون اكلور نلرية أن الأول: الأم 
الإيمانمن بد فاد الإلته، بوجود القول مع متعارصة النفلربة وهذه تعضد، 

العلم.هو فاختار الإنه، وإما العلم إما : بأحدهما
نقلوهتقدم وفد ونتيجته، بمقدمتيه يامحلل وهو فيه، جديد لا الأم وهذا 

بالطيعة.المانلن على الرد عند 

وبرالالشم، الإنسان ليه بالإنسان، الإله بمنل أنه الثاني: الأم 
الإنسان،من صدوره يتوقع ما على الإلنه وبحاسبإ الواقع في ينظر ثم مان، 

موجود.غير فهو الصواب، يراه ما يقع لم فلما 
ولكنتنفي، ولا تثبت لا والأدلة محتمل، الإته وحوي أن الثالنؤ: الأم 

يوجدفاد والحياة، الكون أوجاJت التي هى والصدفة العثوانية أن تثبت، الأدلة 
إنه.— زعمه حد على — بالتالي 

أمور:أربعة على قاتمة الإلحادية قته وفلدانست،، دانيل — ٢ 

الحالم،لنئأه الصحيح ير التغفيها لدارون التطور نظرية الأول: الأم 
ولالها غاية لا عمياء ميكانيكية آلية إلى يرجع الحالم سمات من سمة فكل 
٠٥)ابيم 

الإيمانإبعاد ويجب للمعرفة، الوحيد المصدر هو العقل الثاني: الأم 
الغيبية.الأمر في حتى المجال، هذا عن 

ّطفولية يكرة إنه وجود فكرة الثالث،: الأم 
أنبد ولا صحيحة، غير الإله وجود على التقليدية الأدلة الراع: الأم 

.عملفاحسيا الدليل يكون 

بقوانين٥ ي تفيمكن ما أن على قائمة قته وفلكيج، هو متيقن — ٣ 
إيجادعلى قادرة الفيزياء وثواينن، وقوانين إله، وجود إلى بحاجة ليس الطيعة 

إله.بوجود للقول حاجة فلا ئم ومن الكون، وتنكيل 
فالدينالسياسية، المنعة فيها برز الإلحادية فلسفته مارس، سام — ٤ 
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محاربةفيجب والإرهاب، العنف ووجود البشرية، لمعاناة السبب هو - عنده -
إله.وجود بعدم والقول الأديان، 
لأهلالأولى بالدرجة موجهة الإلحادية قته فل، هيتثنز توفر كري— ٠ 

الملمون،ذللئ، يردد كما عغليم ولا أكبر لبس — عند0 - لإلته فا الإمحلأم، 
الإسلام.وأهل القرآن، ويهاجم 
الإلحاد،في كتاب له وليس دوكنز، قاله ما يكرر كراوص، لورانس - ٦ 

وأقلامه.برامجه فى لدوكنز مشاركته بسبب اشتهر لكنه 
تركفي الخطأ أو بالإثم شعور أي معالجة إلى نهدف المرحلة هذْ 

الأ-حادقالتزام إم،كانية لبيان عى ونالمحرمة، الئهوات> وممارسة اللين، 
*•دير،أ بدون 

اسلط.وتجع (، ٨١ِ  ٧٩)اسِى اه نمد الإلخاد؛ ربتا (، ٣٧٢-  ٣١٧)الإلحاد خرك' : اظ 
.يز أل مي نما وكادهما انمتار.، حلفح ونظرة الضانة، 
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الرابعالمطف، 

الإلحادنشر أساب 
ووسائلهالإسلامي، لعالم اق 

العالمني إلحادهم نثر في الملأحالة اجتهاد أساب الأولى: لمسألة ا ٠
الإسلامي.

إلحادهم.نشر ني ة الملاح،. وسائل الثانية! لمسألة ا •

العائمفي المحادهم نشر في الملاحية اجتهاد أسباب الأولى: المسألة 
الإسلامي

'•الإسلام دين عن الملمين إبعاد •' الأول السبب 
بأحداثمرنبيلة فهي اا>٠لحاد، الوعوة بدابة إلى بالنغلر يتضح وهاوا 

هوالرجين في التفجير في الب أن يرون فهم سبتمبر، من عنر الحادي 
أنويرون لبنهم، عءن المسلمين بإيعاد إلا ْستقبالآ تفاديه يمكن فاد الدين، 
سلحغلة أي في تا'مب فاد الشوارع، في المادح كالمثار المين انتثار 

لاحرين١ أذية فى اتحدامه 
ببأن يصرح - الحاصر العصر في ملحد أنهر - دوكم; ريتشارد ء ١ 

كيضالكرون، اءل لإين٠ ويقول عشر، ارحادي أحداث هو للالحاد دعوته 
حميعاكوقف، عيرتني! كيف، إليكم ستمثر؟ من عشر الحادي أحداث ۶^^٧؛، 

(رص١٢اJع٠صى اض لمد الإلحاد. ميلمشيا انظر! ١( 
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_أالأديان يعني؛ ء الاحترام إبداء محي المقيت التصنع هذا عن 
بغايةالإسلام من الجديد الإلحاد موقف عن دوكنزلإ ااريتشارد كشّف لقد 
فيللشر قوة أعفلم هو الإسالأم أن ارأعتفد له؛ تغريده في والصراحة الوصوح 

تتحوث(امادا فعن عال، وبصوت مرارأ ذلائs هلت اليوم، عالم 
المناظرررأحد الإسلام؛ لمظاهر حقيقي بغمن عن كاشفا رردوكنزأ؛ ويقول 

فيملفوفة امرأة صورة اليوم؛ شوارعنا في يرى أن يمكن مما نعامة الأكثر 
.لإ صثل شق من للعالم تنظر ، لقدمها رأسها من لسكل ا عديم سواد 

صدالأخير الحصن هى المسيحية بأن الإعادمية؛ لقاءاته أحد فى وأعلن 
الإسادميعني؛ - منها أسوأ شر 

بأنيعترف - أيضا المعاصرين المادحدق أبرز من - ٠ هارس سام — ب 
تالففى بدأ وأنه عشر، الحائي أحداث هو االآلحاد الدعوة فى انطلاقه سب 

منعشر الثاني اليوم في أي• التالي؛ اليوم في الإيمازو ،رنهاية كتابه 
•سم*بم 

حانراوأنه لها®. معنى لا الإرهاب على الحرب فكرة 'ابأن ويقول؛ 
معحرب في ؤإنما الإرهاب مع حرب في نا لبأننا للاعتراف الوت 

.الإمالآم<ا
القرآنيحددها التي للحياة الروية مع تحديدا حرب في إننا ١١يقول؛ بل 

فيقطعا لكننا لمين المحميع مع حرب في بأننا نمول نا للمين. الملكل 
. ١١بالقاعدة مباشرة صادت لهم ليس مائيين ْع حرب 

فيهابما الكتب جمح والعشرين، الواحد القرن في الإن راوننا ويقول؛ 
دونالمرحاصس في نلقيها أن يمكننا يحيتح لنا مباحة تكون أن ينبغي القرآن 

(.)._TTاسموي اض ب الالخاد، مئشا انظر: )١( 
نفه.السابق المصدر )٢( 

(.)٢٧المابق المدر )٣( 

(.٣٨)الإلحاد ^١^ انظر: )٤( 
نمه.بز يا ا لهمير ا )د( 



العنمة''الفعل ردود من حوف 

لكنهفحب، للمسلمين تحدا ليس الإيمان ®،؛jA سدنغر(<؛ ))بيتر يقول 
سائم ١٧نقد فالكنانم، كدلك>،ا، والحاوي واليهود للهندوس كدللث، تحد 

حيثهاوير سام عند حدأ حام الإسادم وهاجس تبعا. ولغيره يالأصالة 
دالإسالآمخاصا فما مدونته في خممر 

النلاهرةخهلر على كمثال أورد الإيمان( )نهاية هارساا مام  ٠٠كنانم، ي ف- 
عنوالمهي بالمعروف الأمر هتنة مع عن المكدوبة القمة البشرية على الدينية 
ب،ثبمكة مدرسة في ن حباللاتي الطالبان، إنفاذ من الإءلفاء لرجل النكر 

الشهيرةالحادثة محجبان،، يكن لم الهلالبااتw أن ذريعة نحنه حريق فيها 
علىوالعليم الريية بوزارة البنانم، لعليم العامة الرئاسة دمجت والي الكدوبة 

.أنرها 

فيللسيارة المرأة قيادة مع موضع عن يتحديثج تغريده واردوكنزا؛ إن بل 
القيادةتأثير موصؤع ؛جهل أقحم من إلى مشيرأ بل فحسسب هدا ليس السعودية، 

الملاحيةمتابعة وشواهد ، ٠١هاريس ام ا«لااتغريده ومثله المرأة، مبايفس على 
صرححواراته أحد في دوكنز إن بل كثيرة، المعودى المحلي للوضع الجدد 

يكونوالا أن يامكانهم أن عوديون الليتعلم حلريقة يجد أن يتمنى  ٠٠بأنه 
> ١٠لمين م

الالمرأة حيث، السعوديون، الأمراء حكم تحت، عودية ل ١٠٠أيضات ولقول 
منالمزل من حرجت، لو الخاكاديته لها وتحصا الميارة، تقود أن تستطع 

.صغيرأ،،محلفلأ ّخى وكتنازل يكون أن يمكن والدي ، ذكر قريبه غير 
لالآّلأممخهما فملأ عقد لهيتثنز ( God is not Great)كنانم، وفي 

.والصرانية١١اليهودية حرافامتح من تعار م القرآن ٠٠ب له عنون 
هاريس١١سام ٠٠يتحداأثج الإسلام؛ عن الشائعالّن، نشر ملف، في واستمرارأ 

(.٧١. الإلحاد/١٧ انظر: )١( 

)ص•؟(.ابق اتالمدر )٢( 
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وأنهمللقتل، طالبان حكم فترة في الأفغانية المرأة يعرض القراءة تعلم أن عن 
وجهعلى لأميي ا مكثوا أنهم يرحه إلى لهى، منفلما تجهيلأ يمارسون كانوا 

٢.اكراءةل تعلم تريد من 

فهملمين، المبلاد في الملاحية عن الغربة إبعاد الثاني■ بّبا ال
تأمور لعدة سوادهم تكثير يريدون 

عنبالانحراف الشعور وإبعاد نفومحهم، عن القلقة الوحشة إزالة — ١ 
الإلحاد.على وتثبيتهم قلوبهم، في الهلمأنينة ويث، أذهانهم، 

ونيلالردة، فى الملحد بحقوق الءلالة في ال^قئرة من للاستفادة - ٢ 
أذلك ونحو الإلحادية، الإراء ونشر الشهوات، 

نشرفي ناشطون الملاحية أن يشهد "الواقع سندي: صالح د. يقول 
لأمور;وذلك الملمن، أبناء محيهل في ميما لا باطلهم، 

أنيريد فهو بالغربة؛ يشعر - الإسلامي العالم في - الملحد أن ت الأول 
الشأنوهكذا الغربة، هذه عنه تخف، حتى الفكر ا ئ. في الداخلين د عل. يكثر 

عنهيذهب حتى متله كلهم الناس يصير أن يتمنى فانه قبيح؛ أمر ذي كل في 
كلهناء النأن الزانية راودت تغيثه; عثمان عن يروى ومما يجد، ما بعضر 

زدان"•

فيمؤثرة قوة أصبحوا صوتهم؛ وعلا ازدحدة كثر إذا أنه الثاني; 
مناّلآحدة وغالب أهوائها، يب الواقع فكب توثر أن تهلع تالمجتمع، 

الشهوات.إلا يرومرن فاد المائي؛ النفعي الإلحاد ذوي 
شكاكةقلمقة ثخضية ذو فاللحد ه؛ نفيطمئن أن اللحد رغبة الثالث،; 

سكننن،الإلحادي فكرْ إلى ينقم الأحر تلو الواحد رأى فإذا - كابر إن و- 
ءألثيء ١ بعفس ه نف

(.UV. )ص؛؟ السري اث نمد الإلحاد. ميشا انظر: )١( 
اديز)صآ؛(.اوءدر)٢( 

ا/د()ص سندى آمالح مواجهته(، وسل ، وحطرء رواتله، الإنحاد )٣( 
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نشرإلحادهمفى الملاحية وسائل الثانية: المسالة 

ثلاث؛ي الوسائل نالك إجمال يمكن 

والروس;الإلحادية الكب الأولى: الوسلة 
مباشرة،غب أو مبامرة، بعورة الإلحاد يبث والروايات الكتب خلال فمن 

مثل:الإلحاد، نشر في المادحدة علبها اش الأفكار تهلرح ولكنها 
اكاك.قافف - ١ 

الدينية.بالنمووس النفوس فى الثقة إصعاف _ ٢ 

القوس.في الدين تبغض - ٣ 
١^٠نية٠العتبة فكرة وبث، الباري، حكمة في التشكيك ء ٤ 

والمعود:الروايات؛ الثانية: يلة راالومحسندي: ص_ااح د. يقول 
إلىموصل دلول ومركب للعقيدة، هدم معول فهي عقديا، المنحرفة الروايات 
الالقصص، حب على مجبولة والقوس نمص، الروايات أن وذلك الإلحاد؛ 

ومحياالغريزة، إثارة أو العشق أو العاؤلمة وتر على يضرب منها كثيرأ وأن محيما 
الكبيرتهافتهم يخفى لا الدين والشباب، الفتيات س كثير إليه يميل مما النؤع 
الروايات.اقتناء على 

من— ة حد الماد ينفذ ما وغالبآ للالحاد، أحبولة وايات ال من التؤع وهذ,ا 
حكمةفي ؛التشكيك يزعمون؛ التي القدر مشكلة من - الروايات هذه حلال 

وحولححا- نتيجتها التي الكونية(؛ )العبثية عليه: يهللقون ما أو ه،، الباري 
للكون٢٠مدبر رب 

الجديد:والإعلام الإنترنت،، ومواغ الفضائية، القنوات الثانية: الوسيلة 
يلى:ما يعرض الوسائل هذه حلال ومن 

ومبعلنة.واضحة إلحادية مفاهيم عرض ء ١ 

الإلحاد،ميليسإ وانظر، (؛ ٦٤- }ص نل-ي نصالح مواجهته(. وسل وحطرد، الإلحاد)واتله، ١( 
•؛(.>ص؛ي_انممحري اه نمد 
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الخامسالمطلب 

ومرتكزاتهالإسلامي للعالم الإلحاد تسلل أسباب 

الإّلاص.للعالم الإلحاد نلل أساب الأولى: لمألة ا٠ 
العاصر.الإلحاد مرتكزات الئانة: لسألة ا٠ 

الإسلاميللعالم الإلحاد تسلل أسباب الأولى: المسألة 
فيله مبرر فاد الغرب، في الإلحاد لانتشار مبررات بوجود قلنا إذا 

يلي:با الأساب إجمال يمكن إذن، تسلل فكيف—٠ الإمادمي، العالم 
فوجدوانمثله؛ الفرق أن والفلن الإسلام، بدين الجهل — ١ 

موجودةوهي النصرانية، في العبادة أو العقيدة في مواء الانحرافات بين تشابه 
م.للامان به المنتالفرق بعفر في 

منوهو متبعيهم، مع البلح أهل أئمة بعخى يمارسه الذي الطغيان — ٢ 
•ة لكني١ رجال محلغيان جتر 

وربطهالغرب له وصل الذي الحضاري المادي بالشيم الانبهار ■ ٣ 
بالدين.بالتمك الممني التخلف وربط بالإلحاد، 

النفستشتهيه ما بكل التمتع الغرب في يرى فلما الشهوات؛ حب! — ٤ 
معادنهعن يبحث فهو الغرائز، بكت الدين بأن له ويصور ديني، عانق بدون 

الضميرتأنيب من ه نفوليعالج ؛^؛_، إء؛لار غير في البهيمية 

(.١٦٩. )ص؛\ا نطب لمصي. الابمان، رلكر : اظ 
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منهاتالأساب؛ من جملة انمحيري اف< مد د. ذكر وقد 
صعقحالات في اللبراب وهيمنة العلمانية المادية القيم غلبة — أ 

فىليس يب وينصونها، فى والتصورات العقول تشكيل إعادة إلى الممانعة 
علىصاحبه يحمل قد بل ح>؛ فحالبشرى شقه في الشرعي الخطان مناقرة 
مثلهيمنة حجم يآ بحوذلك الثابتة، لشرمة ١ والمبادئ القيم بحفر منافرة 

\كخص.عقلية على التصورات تلك 

المطلوبة،الحقوق من والحرمان الحماري، التخلف واقع — ب 
القواعد،من كثير لدى الاحتفال حالة من تربد والتي، المشروعة، والحريات 

الظلم.ورفع الهضة تحقيق في هم تبديلة خيارات عن للتفتيش وتدفعهم 
يشنعأو الذلاJمإ رفع فهم، سلبا هم يالدينهم، الخهلاد-٠ بأن الشعور - ج 

؛.الحقوق؛ وسلبح للأسا.اد 

انمعاصرالإلخاد مرتكزات اثمساآةالثانية: 
المائيةأتباع هم ؤإنما العلم، زورأ ون يلبالمعاصرين الملاحية إن 
إلاموجود لا بأنه فيعتقدون ان، لأنا ومولهه المادة، عباد وهم الغالية، 
والإلهموجود، غير فهو يحس لا ما فكل المحسوس، هي والمادة المائة، 

دين،ولا حن ولا ملائكة أيضا يوجد ولا موجود، غير فهو بمحسوس ليس 
١وهكذا للمعرفة، إللهي مصدر ولا الله، من تثريع ولا ١ آخر يوم ولا 

وهوواللذة، للمتعة ووجل والشر، الخير مقياس وهو ه، نفمحيي هو فالإنسان 
التسرع.مصدر 

الصدفةبمحخى العشوائية كتها ح بت، ويأزلية، المادة أن يعتقدون يم 
تدبرهاالتي هي تتخلف، لا قوانين الأشياء في ووجدت الأشياء، تكوك 

التاريخيةوالحواليث، النفسية، والحالات الهلبيحية، الغلواهر فكل يرها، ون
إنه.بوجود للقول حاجة غير من القوانين بللث، ر تف

ا١ ٠ )ءسآ العجتري الته لعد الإلح١د٠ ملشا انظر■ ١، 
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ونهاية،بداية لها المعينة المادة أن يشت فهو البتة، يخدمهم لا العلم إن 
الصدفةوينافي بياتها، لها يكون أن ينافي ذكي تصميم الأشياء في أن ت، وينب

طلأشياء ا يدب الدق هو الكون خارج من حكيم وجود ويثت والعثوائية، 
.مهاliajويضع 

مواءنظريات؛ على إلحادهم يقيموا أن جاهدين يحاولون الملاحية إن 
العلمأهل من أنهم الماس أمام ليغلهروا فية؛ فلمفكرية أو تجريبية، علمية 

الفطرة،فيويد باض، لالآي٠ان يدعو فالعالم باطلة؛ دعوى وهده والحكمة. 
وتسويةوتخميمر وإتقان وإحكام ؤإبداع حمال من الخلوفات في ما ويكننا 

قادرحالق إله وحول من بد لا تقول والحكمة والعقل ولطف، وعناية وتقدير 
هدى.ئم حلقه شيء كل أعطى متقن، مبدع حكم 

بهالالهم فامسل. صحيحة؛ غير إما I مين قإلى م تنقالعلمية والمفلريات 
تدلولا الفاعل. لا والمسبح الكيفية عن تكثف، وهي صحيحة ؤإما باطل، 

علىالأدلة أعظم من المفلأء عنله هي بل حالق، غير من أنها على ألمنة 
الخلوقات.حلق في والعناية واللطف، الإبداع ن تكثفه لما اغ وحول 

مثل:العلمية فالفلريات - أ 
المملور.في ااداروناا نظرية — ١ 

الخظيم.الانفجار ٢-نظرية 

لدارون:التطور نفلرية — ١ 

الأحر؛عن مستقل منهما كل أصلض عر تقوم التطور نفرّبة 
تاريخيةمراحل في لأرضى ا على وحدت الحجة الخلويان إن — ١ 

واحدة.دفعة توحد ولم متلّرحة، 
بطريقبعفر من بعضها نتج ودّانيآ متللة المخلوقات هذه إن — ٢ 
الهلويلة.البطيئة التعلور عملية حائل التعافّبح 

إبداعمن والإنسان للخالق، وحوي لا كالمالي: الملاحية اسنمرها 
الطيعة.
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بيندمجت أنها الداروينجة; عملته 'رالذي الحوالي؛ سفر د• يقول 
اللبسوهدا الثاني، بها لتويد الأول الأصل ويلانا نواهد وحمعت الأصلين، 

محةعليها وأصفى اوظّوة بقبول العلما، بعضرب أغرى الذي هو العلمي غير 
وكنالأول الأصل على تضنى أل يصح حة المهده أل مع العلميه*  ٠١

التاريخيب، الترتيأل بلهنا المعلوم مءن إذ محض؛ خط[ الثاني على إصفاءها 
الورامحي.التسلسل يستلزم لا للوجود 

الالمنتلقي ب، الترتيأن وهو ذللئ،؛ مءن أبعد هو ما ليؤكد العقل إن بل 
-تصاعدنا - هو الحية للكاونا'تج المتعلقي فالترتيب، التاريخي، ب، الترتييستلزم 
الوجودأن على بدل ما الترتسب، هدا في وليس الإنسان، نم الحيوان ثم البات، 

دليلإلي، ذلك إثات مح، نحتاج بل الترب، بهذا ومع الأجناس لهذْ التار.بخءا 
٣٢)نالاعداد المنهلقي ب، اكرتيتماما يثبه وذللثح خارجي،  أنهوبدهي ٤(، ١ 

.وراثيةاُ عالاقة بينهما يوجد ولا تاريخي ترتيب، لها م 'لي

معروف،هو كما — واحدة دفعة توجد لم المخلوقات أن ثلث، لا 
الأميبا،حيوان من لة لمتجميعا كونها على الدليل ما ولكن _، ومشاهد 

القرد؟!اس الإنسان وأن 
مثلا؛والطيور الحشراته أصل عن تكشف فلا قاصرة؛ الفلرية نيذ0 . ١ 

فلواهرجميع ر تغلم فهي فامحسِة؛ اانذلرية سندي: هطلح د. بقول 
الحشرات،نشأة لأصل يرأ نفتقدم لا - مثال - هي إذ الكون، هذا في الحياة 

أمالحشرات تللثط تهلورت فهل الحيوانات؛ مجمؤع من A./ ٠ تمثل أنها مع 
؟المملور قانون علميها بحر لم ولم عليه، هى ما على بقيتح 

تعلور؟فد الحيوانات س يعلير ما فها للمعليور؛ يرا نفتقدم لم أنها كما 
الطور؟هذا أصل كان وماذا 

تقوملا نفلرية قيمة فما أهملتها؛ قد الأحياء إلى ترجع أحرى أشياء إلى 
شاولها؟«؛أأ.أن المفترض ص الى الغلواه ص \.إ' 'ض 

رم؛ها(.الحوار نر ناسب، )١( 

(.٣٠)ص ندي نح ك عواجهت،(. وبل وخطره، انته، — رو الإلحاد )٢( 
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تللحي الجماد من الحياة انتقال ير نفعن عاجزة وهي - ٢
بانعن وأنصارها ية النقل هدم أرباب راعجز سندي: صالح د• يقول 

وجدتكيف ا'لتهم؛ فإذا حية؛ كائنات إلى حماد س الحياة انتقال كيفية 
الملحديجيبك وعقل؟ إحساس لها حية أض إلى حامدة حلية من فجاة الحياة 

صدفه!فجاْ! حصا إنما التطور هدا بان الننلرية! وتجيبك 

ميصاد جواب هي يل ٠ علميا جوابا ت لتاّصدمحة أن يخفى ولا 
انملم«را،.

انالأنبين المشابهة مجرد على مبنية فهي علمية، ليت، وهى ~ ٣ 
سين:عصر في والقرد 

اصالأهب وجود إن ال-ظرثت هذه تزعمه مما ا؛ سندي؛ صالح د• يقول 
يسالوهنا W بينهما تشابه وحول على يدل والحيوان الإنسان بين المشترى 

د؟ق • ٣٠وليس فار * ٣٥متطورأ الإنسان يكون لا لماذا ت النظرية هذه أرباب 
مدجواب ولا مثال؟! كالرطان الاراض، من 5ثير فى ضكان لأنها 

،ا\ى

والأحرىغير الأعضاء صمور قاعدة على اعتمادهم — ٤ 
تتتطور 

وغيرالزرافة، كعنق يصبح لم الماعز عنق فهذه ت بالمشاهدة باطل وهذا 
ذلك.

عنقتهلل لم ولماذا عليهم: الوارد "والسؤال سندي؛ صالح د• يقول 
عقهاتمد وهى الأشجار، من الأوراق أكل إلى كذلك محتاجة أنها مع الماعز 

جواب!لا أيضا السني,ن؟! آلاف منذ أيضا 
تطورعندما وأنه ٠ كثيف نم ذري كانوا أمادفا أن داروين يذكر يما 

أواستعماله لعدم شعره * ٣٠كثير ّشهل سوي؛ ان إنإلى الكائن هذا وتحول 

(.٣١.  ٣٠رص ندق مأنح مرأحينه(ي رميا رحصِت، الإحات)•ِاتله» )١( 
أشز>صآم(.انمدز )٢( 
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عندهو كما النساء عند الشعر وجود عدم ليمر حاء عندما لكنه إليه، الحاجة 
المرآةلجمال صرورئ هدا آن زعم حين عجيب؛ بعدر عندر ا الرجال 

إوحاذيتها 

يصاحبهللموصؤخ النقل كان لو يه يقتنه. أن الممكم' هن الجواب وهدا 
المادحين!يه فا لا هذا لك■ حك؛ حالت د ج، ب اعتقاد  .م- ب إ - W ر • •ر 

الإنسان،هن الرأس منعلقة في التعر وجود ر يغأن داروين •*؛،اول أيما 
أنبما I فيقول - زعمه في - سقط الذي الجم ثعر بقية مع اقمله توعدم 

اعله الشم يبقى أن الضروري مءن كان فقد للضر؛ات،؛ كثيرا معرض الرأس 
لعدماين،يتعرضان وهما والأنف، الجبي,ت عن فماذا الحجب،! ض يا 

ب،باللهدا وجودها كان هل الجم؛ في الداحلية الشعور ص وماذا أكثر؟! 
.ُمتداعية*' هنة، نظرية إنها اختمار; أيضا؟! 
يةنفل أساسها على وأنشأ * اادارويم■ نتلرية جوهر ءماركس* حد أ- 

الماديةالأحوال بان؛ فخرج إلحادية البشرية لحياة ليرا ونفافتعادية 
ومشاعره،وأفكاره الإنسان حياة على يعلر لم١ الرئيم العنصر هي والاقتصادية 

.ملحداأو متدينا كون آماسبا وعلى 
ثمالواحدة الخلثة ■ ٣٥بدأيت، المياثناين، أذ إلى ذمتج كدنك و— 
جت،بالارتقاء مسِة فى وقف ن لإل ا وزدث لالآنسا'ن. وصلت، حز تطورت، 
أنالإنسان وعلى الضحنا،، على والإبقاء والتقاليد والأحادق الدن ص أوهامه 

بينالمراح وإحياء والسم الدين على الفضاء طريف عن النتلور مسيرة سدأ 
،)السوبرمان( الأسان إلى النهاية فى لنصل رحمةاا دون والضعفاء الأقوياء 

العنف.وفلسغه ارنيتشه؛؛ فاسافة عرفت وJهذا 

تواريتهافة ا خ أكبء الدين ويعتبر ،٠ واحسج ا وراء بما يوهمن لا ناد ففد 
كايعارضها؛ ما على ء الففسا إلى ويدعو القوة يمجد وثان ٠ انية ندا 

الأعلىالإنسان حنق علمى فلست فى نيتثه ركز وند والرحمة، والعطف 

(.٣٣-  ٣٢رص ّندي لصالح مواجهته(، ومل وخطره، )ومائله. الإلحاد ( ١١
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الذاتي.والتطور وانضعظء الأغياء ين الصراع طريق عن وبرمان( )ال
كذلكتوحاة م النسر، علم في الحادية بنغلرية أتى ارفروJاJاا كذلك و— 

للطاقةك لمحن ا هي بة الجنالهلاiة أن; فزعم الدارويني، التهلور ننلرية من 
والقيم.الدين لنشوء الأساس وهي انية، الأن

الدين؛لنشوء الأساس كانت حادثة وقت _ بزعمي ء التاريخ فجر ؛في 
بينهمحائلا أباهم فوجدوا أمهم تجاه ية الجنغية بالت شعروا الأولاد أف ذلك 
افمدمحو أبيهم قتل على بالندم أحنوا ثم فقتلوه، الأم على الامحتيادء وبين 

الأب.عيادة وهى البشرية، عرفتها عبادة أزل فنشأم، ذكراه؛ 
ومحيقتلالأم على محينقاتلون أنهم وجدوا الأولاد إف ثم 
فيتحريم أول فنشا منهم؛ أحل. يقربها لا أل علمي فاJفموا يعفا بعضهم 

الأم.تحريم وهو ية؛ الجنالعائقات 
قالاالقل٠ ; فرويدا؛عن ارذكرياتي كتابه في _ فرويي تلميذ س  ١١قال

.الاا.ينيةااالعقائد كل نحتلم أن ينبغي إنه رويي 
منتوحاة م الاجتماع علم في إلحادية بنغلرية أتى كايماا اردور ظللث، و- 

يلي;فيما تتمقل آرائه حلاصة التهلور؛ نفلرية 
الجمعي.العقل إيحاء من البشرى الكائن تصنفان أن ء أ 

إرادة.ولا وعي باد الجمعي العقإّ إليه "يلقيه ما يتقثل والفرد - ب 
الجمعي.العقل عن نائئة والأحلاق والق>مر الد.ين - ج 
والأحالاقالدّين ثبات يمكن لا ولذا التعثر؛ دائم الجمعي العقل ء د 
إيقافه؛يمكن لا التغير وهذا الجمعي، العقل لتغنر نتعا تتغير إنها بل والقيم، 

الن.اتخارج من لأيه 
عبدتقد داروين بعد أوروبا أن رروالحق ايحوالم،: سفر د. يقول 

.١ ا ارالمبيحةااعيادة طريق عن مرة اته ءيا؛يح؛ لما تحبي كانت أن بعد الشيطان 

(.١١٨-سب لمحمد ، معاصرة فكرة ماوام_ح انظرل )١( 
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إن- لها حديدا نبتا كان داروين ولكن داروين فبل عبدت الطسعة أن صحيح 
دعاالتي المكره وهي الإنسان؛ عبادة طريق عن مرة وعبدته -، التعبير صح 
الأعلىالإنان وإن صات فد الإل إن قاناد: اليهودي«نيتنه« الفيلسوف إلية 

.. . محله. يحل أن ينبغي ُاسوبرماناا 
هد0نبي يكون أن فى غرابة ولا المادة، عبادة طريق عن مرة وعبدته 

الملايينمئات اليوم بها يدين التي لاماركس® ديانة وهي كيلك، يهوديا العبادة 
ٌنالنر■

بطلهو اافرويداا اليهودي وكان لا لجنس را! عبادة طريق عن مرة وعبدته 
العبادة.هده 

ونظرته.داروين من الاستمداد في جمتعها تفق شتى صور في وءده 
العقيدةهدم فى عقليها إسهاما أسهمت التطور نفلّريه أن نجد وهكذا 

يواريهلا ذلك فى دورها إن ت نقول أن المبالغة من وليس وتحطيمها، الدينية 
أجرى"بشرية نغلرية أي 

اص:لاتجار اي 
حليةذات بسيطة كرية كان الخلق أصل أن ت النظرية هذه ااحالآصّت 

نمواللامكان، اللازمان في بح تكانت الدبوس، كراس صغيرة وهي واحدة، 
الكونهذا تكون الانفجار هذا عن فنتج سنة! مليار ( ١٥)قبل فجأة انفجرت 

بالتدريج.
هاJار٢ا.اللبوس رأس إذن: كله ا]أكون هذا فاصل 

التالية:اولأت اكعليهم نطرح وهنا 
ولنعنه، يجيبوا لم ما هذا إ هذ0؟ لدبوّآ ا نقطة حاءت أين من — ١ 

*يجيبوا 

(.١٩٢. الحراق لنر اسانة، )١( 

(.٣٤- )?_rr سندي نما'لح مواجهته(، وصل وخطره، روسانله، الإلحاد )٢( 
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ميزةوما أ تنفجر؟ أن فجاة قررت ثم ماكنة الكريه هذه كانت لماذا _ ٢
غيرها؟عن - بالذات فيها اشجرت اش اللمحنلة هذه 

الظام؟يناسب الانفجار وها بديعا؟ نظاما انفجار ينتج كيف — ٣ 

ومشاعر؟وعقلا حياة حامدة مائة من نقطه أنتجت كف — ٤ 
جتمعت؛ا يا حان نتجت ١ عادت؛ تفا حصلت نه بأ ! المالحد ويجيب 

شيء.كل في البديع لطام ا بهذا الانفجار ج فتاكونت 
منالحياة وجدن ونيف للخلايا؟ الاجتماع هذا حما كيف _ ه 
الجماد؟

وصدفه!٠ نلقاسا ^ا حدث ببلادة; الملحد أجابك 

كللأن الكون! لهذا المكود العالمي■ رن حدة; الماد عند الصلفة إف 
الجوى،العائق ووجد اكماء، وجدت فيالصدقة بها؛ يعلق عندهم الظواهر 

ارضووجدت ١ حب، الووجدن الغازات، ووجدت الجوي، الفغقل ووجل 
ووجدالأممالث.، ووجدت ابحار، ووجدت الأنهار، ووجدت للحياة، قابلة 

بمر،ووحد سمع، فوجل. لاحتياجاته؛ محبة منا أعضاء ووجدت ان، الإن
عداديا اء بيضدم وكريات حمراء دم كريات ووجدت يدق، قلب ووجد 

حدةالماد عند — حصل ا هل. كإ والأحاسيس؛ الحقل وجد هادا وفوق متناسبة، 
دفة!ص- 

أنيمكن لا الحقول; يداءة ففي ط الصدفة قانون أن عاقا يشك لا 
منتفلمهحقائق الصدفة توجد 

الكونهذا حدوث منها يلزم الخظيم؛ الانفجار لظرية أحرى نفلرة وهناك 
ومكان;زمان من فيه بما المشهود 

فابعللتالعفليم الانفجار نفلرية جاءت إدريس: شيخ جعفر د. يقول 
إنهاإذ ث،؛ الحل.بالإلحاد عليهما اعتمد اللتين يتبن ا0ّالأسالحجتين هاتين 

•( ٣٥-  ٣٤)ص سندي لصالح مواجهتي(، ويذ i وحضره )ومات1ه، الإلحاد 
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مطلقة.بداية له - والمكان الزمان ذلك فى بما - الكون هدا أن منفى 
ظهورقنط لمس يمثل المقلم الأذفجا'ر أن يعقدون الكولمض الملماء إن 

انج أيضا والمنان الزمان خلق يل  ١١ابقا صموجود لغ ذ مم* ثمة  iaj-1واايمّادة 
المالممن جزء هما والمكان الزمان إن بل ومكان، زمان في يخلق لم الكون 

المخلوق.

١لمضربرُنيوتر* بعضهم دعاه الذي هوكنجلإ رامتيقن يوافق ذللث، وعلى 
بأنهالنول هو المفلمم لالآjفجار فهم سوء أعغلم إن ت قال حيث الحدث،١ 

هيالمائة تكءن لم المضاء، ء حاد مTت ما مكان في المائة من كتلة بدأ 
أيضاوالكا'ن ارمان إن يل المفلمم، الانفجار ء ألما خلف، المي وحدها 
أيضافلوزمان بداية، للكان إن يه[: يقال ]الذي لمعي  Liوإذن خلقا؛ 

بدايةااُاا.

صحها:حال في الخالق وجود على بدلالتها آخرون فاعترف 
المفلرية؛صحّتج إذا إنه ثمال:  JAنمهم ٠٠إدريس: شيخ جعفر د• يقول 

Iوتكر٠١يقول الخالق، بوجود القول من منام فالا  أساسمن هناك ليس ٠١ ١٠
ماإذأ الفعل، إلى فجاة ت أثيم نم موجودة ت، كانوالهناقف المائة أن لافترام 

الأزل؟في ى الأخ اللحفناتؤ كل عون اللحغلة تللث، يميز أن يمكن كان الذي 
م•الطيعة تكون الإلهية الإرادة - الدم من الخلق نفترض أن هذ.ا من يل الأب

.الحض٠٠الدم 

إتهية،بإرادة إلا نتكون أن يمكمن لا الهلبيعة أن القول أنه أما 
إذاإلا ، الحض الميم من تكوينها يكون أن هذا مون يدزم لا لخن فنعم، 

هذالكن ٠ وندرسه نناهده الذي هذا كوننا إلا بخلق لم الخالق أن افنرصنا 
لهاوجه في مابقة مخلوقامت، — تعامى — لله أن، يحتفي اللم إن يا بالنم* لمر 

٠٠هذاكوننا لوجود 

(.٩١)ص إد;و. ب جعفر أ.د. . روجود ا'نيياء )١( 
)ءسهآ(.ا؛ق اللسد.ِ )٢( 
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مثل:الفلمية، الفكرية والظريأت - ب

المعرفة:فى الحسي الذهب — ١ 

عالمأنكر ولهذا ، الحم وراء بما يرمن لا كاذ • هيرمُ اديضد — أ 
منكلها الإيمانية العقانل واعتبر الاحرق، والدار اقه ذلك في بما كله الغيب 
وحياله.الإنسان أوهام 

ألوبرق السات، من المادة وراء بما يؤمن لا : ر>ثوسهاوراا- ب 
قوةإلى بحاجة ولير فيه، يجري ما كل ير لتغلكف الحس أو المائي العالم 

•فيه توثر خارجية 

علىJحاذغل التي وهي الكلبق( )الإرادة إلى يخضع لكه ١^٠ن أن وزعم 
العقلهي الإنساني النؤح على الإبقاء في الكلية الإرادة وميله أف وزعم بقاته، 

يقط عم■ ألم من فيها ما على الحياء بقبول الإنسان يقنع فالقل والجنس؛ 
يقومم والجننار، أو حنة أو يعث، أو إله كوجود بالحياة؛ تقنعه أنياء اختراع 

يةالجنالغريزة شأن من أعلى وقد والمكر، بالأنثى الدنكر إغراء على 
الإنساني.الملوك أساس واءت؟رها 

المعرفة؛في العقلي الذهب — ٢ 
الما فكل بالمقل؛ تدرك المحوايتح وكل ة، محوممالأشياء كل 

•موجود غير فهو بعقل، لا فهو بحس 
الظواهرإلا يدرك لا الإنساني الفكر أل برى I أوجست و- 

التيليلمإ ا أمحا محّومحق، ت ئا عالا مم' بينهما وما العالم في المحسومة 
الغيبعالم أهمل ولهذا بالواقع، لها بلة لا أوهام فهي الظو'اهر هذه وراء 
كله.

الفلسفيةالمذاهب هذْ يهللان ش شالثؤ ولا 

المحسوسان.فى محصورة الموجودات ليتآ — ١ 

الموجودات.يجمح يحيهل أل من اصهف العقل — ٢ 
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الردح،مثل؛ شيء، كل على الحكم والعقل بالحس يمكن لا - ٣
.وغرهاوالروي، والعقل، 

تالحقائق يشسية والقول الشك قاعدة — ٣ 

فلبهعن فليمح لإنهية؛ ا المعارف في يشيع أن أراد ع١ث ت راأرسطو٠٠ ال ق- 
وليشكمقدوره، حب نله من إزالتها قى ولسع والأعتماداتفا العلوم جمع 

ورأيه.وخياله بعقله ليكتف يم الأشياء، محي 
باينه،الإيمان ت ومنها مطلقة حقيقة هناك ويسا أنه على اعتمدوا فهم 

به.نقهير ألا وينبغي بي، نأمر بافه فالإيمان 
تصراحة يكل للشل مصادم منهج الشك منهج 

لياكلشخصن يطالب كمن ليشك، اليقين لبرد وصل لمن مطالبة ت فيه ن- 
العافية.يحرمحب، حتى الم 

أخطأت،له; فيقال آخر، عالي ثخص فيعتدي ت الدنيا اد إففيه و- 
نسبيةلا/الحقيقة فيقول: 

(٥١رصاأ_ سدي لصالح ماح٩(٠ وسل وحطرء، رواتله، الإلحاد انظرن ، ١١
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السادسالمحللب 

والمجتمعالفرد على الإلحاد آثار 

منها!والمجتمع؛ الفرد على سسة آثار لإدلحاد 

النفس:وراحة العيس، ولذة عادة، الشم فقدان - ١ 
ويتمانااوالت يمقولة بالمادة، الفوز كتابه رل، 'برتراند الملحد محير 

الجأمرابطة فهي الحيوانات، ْع أعين أن أستطيع لو أتمنى ١٠• بها إعجابا 
.بذاتهاوقانعة 

ولاالمتم، بالخواء حالها عن نط أرائ فالا ْالخ: فيها وا-اْل أف 
اممه،تجاْ واجبها بمناقثة تمرمحني ولا خطاياها، نكي ولا الظلام في تشققن 
سبينها ولا الأثياء، اقتناء في بالهوم ابتلي من ولا نانم، بينه ولس 
ولاَم بيمها ولا اض، آلاف فباب الذي'عاش لجه ولا نائح، بحي 

"الأ'ثص محل عذ نص 
W  بِ سا ى

الملحد.إليه وصل الذي الشقاء مقدار معرفة ني الأمنية هذه قراءة كفي ي٠ 
تتمتعدامت ما سعيدة الحيوانات ارتكون بقول،: ساشرة كتابه يفتتح ثم 

.٠١أيضا هكذا يكون أن ينبغى البشر وشعور W لتأكل تكفيها ما وتجد ، بالصحة 

بالحياةمتعلق أنه في اللحد عند عادة المفهوم بيان ش هذا يكفي و٠ 
هذاومع النفعية، الأخلاق بعض هع ت يعني المطورة؛ البهائم لكن البهجمتة، 

.النامن من كثير عند المعادة فقدان من ستكي 

(.١٩)ص رسا نبرتراند بانعادءا الفور )١( 
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إلايتحرك فاد يحركه؛ الذي هو المال وللثهوات. للمال، عبد والغربي 
فوحودْالإنسان؛ بها يقوم التي القيمة هو والمال المائي، الكي، أجل من 

ؤإ0ل! يقو واف مال، ■ ٢٥يتكب ما يمنيا١ مءهونان المجتمع ف- يانته صو 

[.١٣أثغ؛ه آض ت نمء 
منجاء قد الغنى كان ولو . أغناكم. عندنا أكرمكم إن ت يقولون وهم 

التيالتعمرات في البشر من مائيين أقوارّثح على علو والوالنهب، ت، الل
الذينالعمال من المائيين دماء وامتصاص أقواتها، ب، وينهالغرمت، تعمرها ي

فيبها ليتجتحر الرأسمار هذا وجهدهم عرفهم يسرق ثم ويكدحون، يكدون 
الأرض.

ويمبحونالصورة هده على يجمعونها التي أموالهم ينقمون أين ٠ ثم. 
إلىبالإنسان تنحعل التي الجامحة الجسد شهواُتح في ينفقونها إما لها؟ ا عبيد 
الدائرالوحشي الصراع في والتدمير الخراب في ينفقونها وإما الحيوان، مرتبة 

الأرض•في 
يشعرونفمتى عبادتهم؛ على الترتب، الملوك هو وذلائ< عياداتهم، تلك، 

لدواعيها؟®يتجيبون أو العليا بالقيم 

الإباحية:إلى اللعوْ . ٣ 
يهلرحأن الإنسان على أن ويرون المهللقة، الإنسان بحرية يقولون فهم 
مغلقية.أم فلسفية، أم اجتماعية، أم كاسح، دسية القيود، كل وينكر الماضي، 

منالقس إمحللاق حرية يقبل ولا إلينا، تمع ي لا من إن ))سمارتر((: يقول 
حبان،هو إنما قيودها 

إليهندعو ما كل تلبثه - الوجودي حياة عليه نكون أن ينبغى ما إن ويقول: 
عتهاابتل. التي القيود وتحطيم الاجتماعية، والتعاليم التقاليل كل ونثان شهواته، 
إلىالأمام، إلى متجها منه ه نفالمرء وسلح المامحي، تهلليق ثم الأديان، 

الأيدي.والعدم ، الواّث، إلى الهاوية، إلى المحتوم، المصير إلى قفزأ المتقبل، 

(.١٥٨رصما0ا. نف لسن. الإيمان، ركائز 
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الاجتماعية:الروابط على والقضاء الأسري، التفكك - ٤
ولاالأرحام لمالة ولا الزوجية لحقوق ولا الوالدين لبر يعطي لا الملحد 

حالفي حرج المحارم نكاح في يرون لا ل اهتمام، أي الجيران لحموق 
»دوىز«.عليه ووافقه هارم«٠ ءصام ذلك ذكر كما ، الرصا

الساس:الإجرام - ٠ 
ترقلا ولدللن، الغا'د_،؛ وقانون نادقوى٠ البقاء الملحد مجادى مءن 
البطشأنواع أعفلم معها فتمارم ، ا في الحز اشعيفه للشموب، 
والاهانة.

منمائيين عثرة فيها قتل الأولى العالمية ااالحِمب، قطي،: محمد يقول 
ولم. البشر. من مليونا أربعون فيها قتل الثانية العالمية والحرب، الثباب،، 

اللحخلة.هده إلى بعدهما ولا قبلهما ولا الحربين بين ما الحالم أحوال تستقر 
بنعممآكانا تجد تكاد ولا ط لأرض ا أهلراف في يكف لا الدائر والصراع 

بالاستمرار.

الصراع؟هذا يقوم شيء أي احاي ومن 
الماس؟ين العدل ونشر الادض في المم، لإحقاق صراع م هل 
علىالعدوان عن القوى ووقف، حقه الضعيف لإعطاء صراع هو هل 
الضعف،؟

يدوراليوم الدول بج■ القائمة الصراع أشكال صن واحد صراع هناك ليس 
■٣٠مزيد على دائر اع ص كلها انما . المفللوم. ونحنة الحق إحقاق حول 

تتصارعالكبرى( )الدول ها نفتمي انتي الدول العدوان! محن ومزيد لهل الت
ولكنلتنجو؛ ة الفريعن دفاعا لا بعضا بعضها ينهش ة، الفريحول الذتاب، 

نتيجةكانت، أنا مأكولة ة والفري٠ اردئابلأ١ بقية دون لتفه ذئب كل بها لمتاثر 
الصراع«را؛.

(.١٦١رص-ا"ا.نطب، نمد الابماذ. رلكتز )١( 



السابعالمحللب 

الصلاحيةعلى الرد ق الحدث انملم دور 

تقرر؛وأنها الفيزياء، علوم عر — يزعمون فيما — الملاحية يعتمد 
ازدة.أ-أزلة 

لخبمعالكافي الوقت وحدت ذرات؛ ص عبارة الأزلية المائة - ب 
.عالمافى المعروفة الأشكال وتأحذ ٠ صدفة 

عالهم:الرد ر الحديثة الفيزياء علوم من أيضا الاستفادة فيمكن 
تنطل فهي 

حادثة.فهي وتتحول، تنقم بانها وتقول المادة، أزلية — أ 
والبروتون؛والنيوترون الإلكترون ؛ منهاعرف أجزاء من مركبة فالذرة 

!منها عرف ما أحر أيضا، أحزاء من مركبة ها نفهى المكونات، ومحذه 
شيءوهناك منهاج أصغر أحزاء ■ ٢٠تلونها ■ ٢٠يمغ ما هناك وليس الكوارل، 

إلىتتحول ها نفوالعناقة منانة، إلى -نحول لأو قابلة الأجزاء هذْ آخر: 
٠مائة 

المخلوقة فهي ، تحديث، وتتفنى المائة؛ أن لحديث، ا العلم ن، فائث
أزلية.

فأيإذن ٠ حادين، بالضرورة با ؛ أزلى فلي،-! بتحول أو يتحلل ما فكل 
أنهالعلميه ١ التجارب أئبتت، فل معروفق وصفان حصانص ت ذ١ ٠ معينة مادة 
فانية؟حادثة فهي والتحول للتحلما قابلة 

الكون؛حلق في والذكاء والإبداع والإحكام والإتقان الدقة ؛؛، وتثب- ب 
١٩١





الثامنالمطلب 

الإلحادقضية مس المسلم موقف 

لها،مبرر ولا وشرعا، وعقلا فهلرة المالمين عند مرنوصة الإلحاد قضية 

المجال:هدا قي عالنا نعمه ومن تحصى، ولا تعد لا بنعم عليهم اف أنعم فقد 
دمنانا ألذو زة محئ ؤِإنا تعالى: فقال كتابه، بحففل اف نكفل - ١ 
لحفظالعلماء الته مخر أن المعمة هذْ تمام ومن ه؛ا، إ ]انمم رواه يذذ 

تلقيفمحادر الموضوعة؛ الأحاديث من بها ألمحق ما بيان فتم هآا نبيه نمة 
تعالى.اض فضل من مبينة، ومعانيها محفوظة، الدين 

بلالحديث؛ العالم ولا الساليم، العقل يعارصه ما اف حبر في ليس - ٢ 
وفيالجملة، في إليها الوحي أشار قد بتفميادت الحديث الملم يأتي ند 

وانم؛ر.والتفكر للعلم الواضحة الدعوة الإلنهي الوحي 
فيالناس مصالح يخالف ما تركا، أو فعلا منا اف طلبه فيمأ ليس — ٣ 
الروحعادة لصمان فيه بل أبدانهم؛ في عادة اليفقدهم ما ولا دنياهم، 
والمجتمع.الفرد وصادح والأنترة، الدنيا وصادح والا.ن، 
ومنها:إليه، تقفي وميلة كل اض وحرم الإسلام، نقيضن الشرك — ٤ 

فييوحد فاد التماثيل، تحوير وحرم فورهم، وفي الصالحين، في الغلو 
دينرحال هناك ولا التوبة، أو التعبد في اله وبين بينك انهل وممايم الا 

الثّخحية،حياتهم أو علومهم أو أرزاقهم في الناس على لعل التيمارسون 
.للنامب بيانه عليهم الله أوجب الآهي الإّبالدين علماء هناك ؤإنما 

للغرائز،غبعل ؤإنما رهبانية؛ ولا للهليياُت،، تحريم الإسلام في ليس — ٥ 
١٩٣



نجعلهابان فيها نكون التي الساعة في وأمرنا ، خرم ٧>؛ مزرعة الدنيا واعشار 
افعةنحضارة فيها نقيم  ٠٠الته ءع ثبمحكومة ٠ الته ادة لعبالحة ص

دياهوآنمجن الأيو نن أقأغ جؤ تعالى! قال كدس؛ والحيوان لالآنسان 
أ١؛.t٦١]هود: 

Iالإلحاد قضية تجاه علينا الواجب 

والدعويةوألتحليمية بوية لته ا الموولية الجمّئآ امحنثعار من بد لا ء ١ 
الإلحاد.فتنة من لتحميهم الشباب؛ فئة نجاه 

به.عتمام وتدبرأ؛حفظا الإلهي بالوحي الثياب ربهل — ٢ 
الأيمان.ْما لتدوق الثالثة؛ الأصول على التربية - ٣ 
والاستدلال.التلقي في والجماعة الثنة آهل مهج عر التربية - ٤ 
الآحشؤأفكار على الانفتاح وضبهل القاش، التربي - ٥ 
الشبهات.مع التعامر في الشرعي المنهج تا'صيل — ٦ 
الغرب.بالاد إلى المثتعثين رعاية — ٧ 

أصبا؛4.واجتثاث  ٠١الإلحاد متاع تجفتنه — ٨ 
المرتد.في انته حكم إقامة - ٩ 

الملاحوة!مع التعامل 
إليه،يدعو لا أنه غير شك، في فوغ إلحادية نبهة له عرصت ملم — ١ 

الشريعة.من يخر ولا 

اجتثاتفي حثيثا عي يوأن والحقليقف الإيمانية صحة بالمنا ! هل.اعلاج 
.العليّوطلبة العلماء دور وهدا ء حكيم هاديأ بأسلوب نفه؛ هن الفكر هدا 

وأهلها،الشريعة من ويخر الأدلة، عاليه ويقيم الإلحاد، إلى يدعو متمرد - ٢ 
التالية!الفوابط وفز باظه، على كون اليجوز ولا عليه يرد أن يجب فهدا 

١٦٩_  ١٦٤)ص نطب لمحمد الإيماو، ركاتز انظرن )١( 



تحكمهأن بد لا ثسهاثمم ونقض حدة لمال ا هؤلاء على د ال ت أولا 
لأنالدمبح؛ ل يميزا يوزن أن يجب محوصوّم وهدا اومهسلحةا ومءاعاق الحكمة 

الشبهةعن الاعراصر في نحكمة ا تكون فتارة ف نخص ١ غاية في مومع لا 
تكونوتارة عليها، الجاهل تنبيه عآن والبعد قائلها ذكر وإحمال وإماتنها 
والرد■التصدي في الحكمة 

الردفإن وإلا ؛ قويا محكما - تحتم إن - الرد يكون أن يجب ثانيا؛ 
ينفع.مما أكثر يضر أسلوبه؛ في الضعيف أو مادته، في الضعيف 

بالتتع:فإنه الثنة؛ أهل فواعد على المادحدق على الردود تني أن ثالثات 
أصولوعلى مئة كالا قواعل. على بنيت لما الردود تلك مم■ كثيرا أن وجد 

■أحرى جهة من عقيدتهم قي المسلمين وصات جهة، ■ ٣٥ضعيفة كانت بدعية؛ 
فرديةالمناظرة تكون أن فينبغي الملحد؛ مناظرة إلى احتيج إن رابعا؛ 

يخشىالتي ولمفسدة درءا وذللن ذللد٠ أمكء' ما علنية عمة لا نخضّيةف 
٠حصولها 

وأنالمناظرة، بزمام يمسك أن الملحي• مناظرة في المهم من ؛ اطمسٌا
تحقيقفي أنفع بالتجربة هدا فإن المؤول؛ لا المائل المسلم الخاخلر يكون 

مصلحة.لا 

وأحذW العدة أعد ممن إلا المادحدق لمناظرة يتصدق ألا ينبغى ؛ سادسا 
بهايباغتون قد التي ومغالخناتهم اّلآحدة مداخل إلى وتفطن أهبته، 

يهممناظر 

■( ٧٧- )^٦٦ ندي ماد مواجهته(، رسبا رحءنْ» الإنحادروسش، ت انظ ( ١١
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الخاتمة

الحدثفيه تناوك وقد بوبية، ل* ١ دلائل بحث — وتوفيقه افه بحمد — تم 
تحية نا ص* الربوبية لتوحيد فيه وتعرصت انته، وحول أدلة هن أنواع بعة سعن 

راووواقتساخ والنواقص مق.تضسياتا واروالمك-انة، ٠ واألأدلة ، اذنعريف|» 
التعريف،ناحية! من الإلحاد قضية تناولت الثالث، المحث، فى ثم والثمرات، 
بالتانجوحرحت، ،؛ والمواقفوالأنار، والمراحل، والأسايبه، والأنواع، 

التالية:

علىداذ مخلوق فكل الله؛ مخلوقان، بعدد تعالى الله وحول أدلة أن - ١ 
إحكامناحية من أو وحوله، ناحية من مواء عديدة، نواحي من افه وحول 
دالفيه شيء فكل أعضائه؛ تخبر أو حلقه، مقادير ناحية من أو حلقه، 

تعالى.اممه وجود على 

وقايهالأهمية؛ غاية فى الحاصر عهرنا فى الربوبية توحيد دراسة أن — ٢ 
بالدن،اكل، في لهم ودافعا الهدامة، والأمار الإلحاد خعلر من لياس 

صادجه،أثمر ه نففى الفرد حققه فكلما اض؛العبادة؛ لإفراد المقتفى وهو 
مجتمعه.وصادح 

علىأدلة وحوي في مشكلتهم ن، لي- وحديثا قديما - حدة المال أن — ٣ 
فيأو لهم، المقدمة الإله صورة في مشكلتهم وإنما عدمها، في أر انله وجود 

الواجب،الشريعة وعن الإله، عن لهم المقدمة العقائد من نفروا فلما شريعته؛ 
وجودإنكار هي - ذللئ، من للتخلص - ؤلريقة أقفل أن رأوا التزامها؛ علميهم 

١٩٧



الإلحاد.لواغ أكبر من ة الكنبورحال النصرانة وكانت الإل، 
الصحّءحةالصورة إيضاح الإمحادءت أهل على الواجب أف — ٤ 

سوىذلك بعد حدة حجةفاد أجمع؛ للعالم وتقديمها وسريعة، عقيدة 
البهيمية.والئهوات المحرمة، اللذات وراء الجري 

نفيدآلوحيه، حالما المحث؛ هاوا يكون أن تعالى اممه وأسأل هذا؛ 
.ودارسد. لقارئه 

ءوسلم وآله محمل على الله وصلى 

j»\iT/\/rl\yجدة: 

!٩٨





بنالرحمن عبد المؤلف: الخنان؛ كلام ير نفني الرحمن الكريم سير - ٧
'yjالرحمم* عبد المحقق: آ"'لأمآاه-(، )الختوقى: المعدي الله عبد بن ناصر 
.٣٢٠الأولى: الطبعة مزسة اياشر: للويحق، اذ 

انمباسمابو الديم■ تقي المؤلف: المسح؛ دين بدل لمن الصحيح الجواب ~ ٨ 
ابنمحمد بن القاصم أبي بن لته ا عبد بن ١^^٢ عبد بن الحليم عبد بث أحمد 
حسن،بن على تحقيق• -(، ٥٧٢٨)الموفى: الدمشقي ١!^^ الحراني تيمية 

المعودية،العاصمة، دار الناشر: محمد، ن حمدان ابراهيم، بن الحزيز عبد 
الثانية:الفة 

بنأحمد المياس أبو ١كJن تقي المؤلف: والنقل؛ الممل تعارض درء — ٩ 
تيميةابن محمد بن القاصم أبي بن الله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد 

رشادمحمد الدكتور تحقيق: -(، ٥٧٢٨)الموفى: الدمشقي الحنبلي الحراني 
المربيةالملكات صعود بن محمد الإمام جامعة الناشر: سالم، 

.٢١٩٩١-- ٥١٤١١الثانية: الطبعة المرئية، 

مكتبةالناشر: عكاشة، أحمد تقديم: ، سرين، عمرو الخولف،: عقل؛ رحلة —  ١٠
*م.0\اه_  ٤١٠٦التاسعة: الطبعة مصر، الدولية، الشروق 

ب■الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين نقى الموشح: المنهلقيين؛ على الرد - ١ ١ 
الحنبرالحراني نمة ان محمد ن القاسم أبي بن الله عبئ بن للام اب 

بيروت،المعرفة، دار الناشر: المحقق:؟؟؟ -(، ٥٧٢٨)المتوفى: الدمشقي 
الطبعة.لمان، 

مصر،القاهرة، الشروق، دار الناشر: قهلم،، محمد المؤلف: الإيمان؛ ركائر —  ١١٢
٣٢٠الثالثة: الطبعة  ١ ٠.

اممهعبد أبو - يريد أبيه* امم وماجه - ماجه ابن الولخ،: ماجه؛ ابن سنن —  ١١٠
وأبوابهكتبه ورقم نصوصه حقق آه(، ٧٥)المتوفى: القزوينى يريد ين محمد 

والنشرللطباعة الإسلامية الكتبة الناشر: الباقي، عبد فواد محمد وأحاديثه: 
.تركيااستانبول، والتورع، 

بم■اسح-اق بن الأسعث، بن سنيمان داود أبو المؤلف: داود؛ أبي ٌس —  ١٤
:اJمحقق ، ه( ٢ ٧ ث )المتوفى: انجستاُى الأزدف عمرو بن صداد ن ئر ب

صيدا،ط المصرية الكتبة الناشر: الحميد، عبد اكين محيى محمد 

يرون-



الضحاك،بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد المؤلف: اكرمذى؛ سنن -  ١٥
شاكرمحمد أحمد ت وتعليق تحقيق ، ه( ٢ ٧ ٩ )المتوفى؛ عيسى أبو الترمذي،، 

المدرَعوص عطوة وإبراهيم )حمآ(،ا الباقي عبد فواد ومحمد ٢(،، ، ١ رج 
البائيمصطفى ومطبعة مكتبة ثركة الناشر! د(، رج؛•* اشرش الأزهر محي 

١^^:الطبعة مص^ الحلمى. 

دارالناثر! العنيمين، صالح V محمد المزش! الإيمان؛ أصرل شرح —  ١٦
اه. ٤١٨الأولى؛ الطبعة السعودية، العريية المملكة الرياض، الوطن، 

بنأحمد العباس أبو الدين نقى الموك! الأصفهانية؛ العقيدة شمح —  ١٧
تيميةابن محمد بن القاضم أبى بن ثلة ا عبد بن السلام عبد بآن الحليم عبد 

محملحسجآن المحقق! —(، ٥٧٢٨رالمتوض! الدمشقي الحنبالى الحرانى 
الأسادمتة.الكب دار الناشر: مخلوق، 

العزأبى ابن محمد بن علن بن علن المؤلف! الطحاوية؛ العقيدة شرح -  ١٨
وقدمأحاديثه وخرج عليه وعلق حققه ه-(ج ٧٩٢)المتوفى! الدمشقي الحنفي، 

مؤسسة! ن لنا ا ط لأرنووط ا وشعيّب، لمحمن ا عبد بمن ليّ ا عبد له! 
.٣٢٠ ٠٥اكا;ية! الهوعةلبنان، ط بيروت، الرصالة، 

ومننهالنه رسول أمور من المختصر الصحح المني الجامع ) البخاري؛ صحيح — ١ ٩ 
بنزهير محمد تحقيق! اجعفى، البخاري همداش و عيا اسما س لمحمد وأيامه(؛ 

^•٠١٤٢٢اسالأورت ٨ عددالأحزاء: دارطوذانمجاة، ناصر١لناصرط 
)المتوفى!الألباني ادي ناصر محمد اتموف! والترهبي،؛ الترغسي، صحيح —  ٢٠

الراض.المعارف، مكتبة الماش! .آ؛اه(، 

الدين،ناص، محمد حمن ال همد أبو الموشح! وراداه؛ الصغير الجامع صحيح ء  ٢١
^١٤٢٠٠)الموفى: ١لأثقودرىالأJابى نوح؛نجاتىينآدمط الحاج اثن 

م.١٩٨٦ه_١٤٠٦الثانية: الطبعة لمان، محرونط، الامادص، المكتب اكاش: 
؛اف رصول إلى العدل عن العدل بتقل المختصر الصحيح )المد مسلم؛ صحيح — ٢ ٢ 

٠٠ه( ٢ ٦ ١ )المتوفى: التبابوري ي المشير لحسآن ا أبو الحجاج بن لم مالمورف: 
انمبي_ييرودتح.التراث، إحياء دار الناشر: الباش، عبد ^اد محمد المحقق: 

بنالحليم عبد بن أحمد العباس أبو الديم* نقى المؤلف،: الصمدية؛ —  ٢٣
الحنبليالحرانى تيمية ابن محمد بن القاسم أبى بن الله همد بن المادم عبد 

دارالناشر: محالم، رشاد محمد المحقق: —(، ٥٧٢٨)المتوفى: الدمشقي 
٣٢٠اآةاه_ الأور: الطبعة مصر، النبوي، الهدي  ٠ ٠.

٢٠١





حسالرحمن عبد ت المؤلف المعاصرة؛ الفكرية المذامs محي زيوف كواشف —  ٣٤
٠٥١٤٠٥الأورت ااطعةW صوريا  ١٠دمثز القلم، دار ت الناثر ا■مدانين حنكة

-٠١٩٨٥).

ب•الحليم عبد ب■ أحمد انحباّ أبو الدء■ م المؤنق؛ الفتاوى؛ مجمؤع -  ٣٥
م*محمد بؤ* أِرحمء■ اعبد ا—محقز؛ —(، ٥٧٢٨)اJمنوفى! ني نحرا ا تيمية 
النبوية،المدينة ٠ ّنرذ ١ المصحف عة لصا فهد نمسك ١ مجمه ؛ نءِ لنا ١ قاسم، 

.٢١٩٩٥آ^أةاه_ ! النش عام اسعودية، العبية المملكة 
—؛منها الخالم وموقف المجتمعات في ودورها — المعاصرة الفكرية الخذاهب — ٣ ا 

حدة،الذهبية، العصرية لميخلتبة ا ؛ الناش حي، عوا علي بن غالب، ! المؤلم،
الأولى:الطعة المعودين، 

مأروعة،محمد محمود _؛ J^^j؛؛ — ونقد عرصن — معاصرة فكرية مداه—1، —  ٣٧
--٥١٤٢٧النانية؛ التلبعة ارّادوديةا حدة، انمعرفة، كنوز مكتبة اوتااس-ر؛ 

.٠٢
١

الشروق،دار الماشر؛ قطّ_،٠ محمد المؤلف؛ معاصرة؛ فكرية مذامب، -  ٣٨
.٠١٩٩١ ٠٠٥١٤١١ة؛ ملخا ١ لطعة ١ ٠ مص ٠ ة  ٢٥نا لا 

١

ي.الله عبد بن محمل الحاكم الله عبد ابر المؤلف؛ الصحيحين؛ عر المستدرك -  ٣٩
المعروفابوري اليني لطهما ا الغبي الحكم و\ نعيم ن حمدويه بن محمد 

داراياشر؛ عطا، القادر عبد ممحطفى تحقيق؛ ٤ه(، ٠ د )المتوفى؛ المع بابن 
٠٠١٩٩٠- - ٥١٤١١الأولى؛ الطبعة بيروت، العلمية، الكتب، 

بم■محمد بم* أحماء الله عبد أبو اوم،ولن-لأ؛ حنبل؛ بن أحمد الإمام مسند — ٤ ٠
المكتبالمام؛ ^، ٢٤١)المنور؛ اكيبا'نى أسد ن ن حنباب 

.٣١٩٨٥ث*؛اش_ انمامسة؛ اوطبعةلبنان، ٠ بيروت الإساد'مى'ا 
الله،عبد أبو ٠ ى حم، ا لخهلمس، ا الله عبد -* محمد الخوف—،؛ المصابيح؛ مشكاة —  ٤١

؟J-0،'ناص محمد نمحنّز؛ ا ٠ -( ٤٥٧ ١ رالممتوثمى- تبريري ا ٠ لديءن ١ وّي 
.١٠١٩٨٥كاكة؛ الطبعة يبِزتخ الأسانمي، المكتب النار؛ الأبني< 

بءنح١اذذل المؤلف،؛ الأصول؛ عالم إر الوصول سلم بشرح القبول معارج —  ٤٢
أبومحمود بن عمر المحقق؛ -(، ٥١٣٧٧رالختوتمى؛ الحكمي علي بن أحمد 
الطبعةالعودية، بية الع الملكة اثممامط القيم، ابن دار شر؛ لما ا عمر، 

٠٥١٤١الأولى؛  ٠ -۴١٩٩٠.
٢٠٣



الرازي،القزدبمي ذكرياء بن قارص بن أحمد المؤلف: اللغة؛ مقاييس معجم -  ٤٣
هارون،محمد لام العبد المحقق! -(، ٥٣٩ت )المتوفى؛ ين الحأبو 

.٢١٩٧٩الشر: ئء الفكر، دار ازش: 
محمدبن اض عبد : ،المؤلفومجالاتها(؛ )مصائرها الإسلام ني المعرفة -  ٤٤

السعودية،العربية المملكة المكرمة، مكة الفوائد، ■ءالم دان. الناشر: القرني، 
.٠٥١٤١٩الأولى: الطعة 

(،٥٤٢؛؛)المتوفى: الأصفهاني الراغِ، الموشح: القرآن؛ ألفاظ مفرداق، -  ٤٥
والنثرلال3لباءة النامية الدار الناثر: داوودي، عدنان صفوان المحقق: 
لمنق،والتوزيع، والشر للهلباعة القلم ودار لبنان، بيروُت،، والتوزيع، 

.٢١٩٩٢٠٥١٤١٢الأولى: الطعة مورّ، 
مركزالناشر: انمجيري، صالح بن اممه عبد : ؤالمولفالإلحاد؛ مليثيا —  ٤٦

-٠٥١٤٣٥لأولى: ا بعة الهلحودية، الوالأبحاث، اينط املدر لتكوين 
٣٢٠١٤.

بنإبراهيم المؤلف: التوحيد؛ عقيدة تقرير ني تيمية ابن الأملأم شخ منهج -  ٤٧
مصر،والموزح، للنثر عفان ابن دار الماشر: البريكان، الله عبد بن محمد 
٢٠- ٥١٤٢٥الأولى: الفة  ٠٤.،

بنالحليم عبلؤ بن احمّي العباس أبو ازين نقى المؤلف: النبواُت،؛ —  ٤٨
الحنبليالحرانى تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن اممه عبد بن الملام ■مد 

العلويان،صالح بن \سميز عبد المحقق: (، ٥٧٢٨)المتوفى: الدمشقي 
الأولى:العلبعة المودية، الحربية الملكة الرياض، لفح، الأصواء الماشر: 

ء،لىس محمد بن العزيز عبد ،: المرلفوالمملية؛ المولية الأيمان نوانض —  ٤٩
الودية،المربية الملكة الرياض، الوؤرن، دار الماشر: اللطيف،، الع؟او 
٠٥١٤١٥الثانية: الطبعة 

الهلبعةمصر، رهبة، مكتبة الماشر: القرصاويط يوسف المؤلف: افه؛ وحول .  ٥٠
.٣١٩٩٠- ٥١٤١٠التالمة: 



ثانيا
الموضوعاتفهرس 

الصفحةالموضوع 

٥مقدمة 

١١اف وجود أدلا ؛ الأول 
١٣تمهيد 

١٥الإسادمى الدين تعريف أولا' 
١٧. ....................درجة بكل والتعريف الاصادمي، الدين درجات تعداد ت ثانيا 

٠٢ شرعأ والإيمان الإمادم مض 
٢٣التة الأمان أركان تعداد : ثالثا

٢٥باض الإيمان أركان تعداد ت رائعا
٢٩اسمِة دليل الأول: نملب 

٢٩وزعأ لغة بالفهلرة الراد الأولى: الخالة 
وقطريهالفطرية، والمعرفة الفطرة، بمقتضى المراد الثانية؛ المالأ 

٣١وتوحيده الته معرفة 

٣٣به الامتدلأل وكيفية بدليل اراد الثالثة: المسالة 
٣٤وتوحيده اش معرفة فطرية على الدالة الشرعية الموص الرابعة: المالة 
٣٨.. ..........................الفهلرةموفسوء في حامحلتة مفاهيم ة: الخامالخالة 
٠٠٠..الكلف..على واجب أول ة: ادّالالآلأ  . ٤١.. .......ٌ.ه.ب..ّ....ٌّّ....٠٠٠

٤٣والإيجاد الخلق دليل الثاني: الطلب 

٢٠٠



الصفحةالموضع 

ULjl  :٤٣. .......والإيجاد بدم الماد ؛لأولى
اضوحوي على والإجاد الخلمق بدلياِ الاتدلأل كشة الئانتة: المألة 

٤٤تعالى 

٤٦الخالق؟ هو من 
آتوالإم'ن الإحكام يتل الثالث: اسلب 

٥٢والإظj الإحكام بديل \م\دالأولى: المالة 
اهوجود علمي والإتقان الإحكام بدياب الاتدلأل كشة الثانية: المالة 

٠٢تعار 
٥٥. ..................................والعناية والهداية التخصص ليل الرابع: المطلب 

٥٥. ...................والعنايةوالهل؟اية التخصيص بديل المراد الأور: المسألة 
علىوانماية والهداة التخصيص بديل الاستدلال كشة الثانية: المسالة 

٠.،.٠٠٠......٠٠٠...٠٠تعالى اينة وحول  ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ّّ...٠ ٠٠ ٠ ٥٦. ٠
٥٦التحميص , ، Jjuالشرعي المستل 

*٦والتسّْيت التقدي دل، : الخامء ، الطل

٦• ... ...............................زالتوة..التقدم يدم الماد !لأولى: المسألة 
انتهوحوي علمى والتسوية التقدير بدلها لال لا ا كيفية الثالهة: المسالة 

٦١

٦٤المرة دلأثا دلهل ؛لمادس: الطاوّ_، 
٦٤الموة دلائل بدلا الماد الأولى: المسألة 

اقوحوي عش المبوة يلام بدلهم الاندلأل كينية ؛لئاضة: المسالة 

٦٥تمال 
•٧الأحادق عارم دلا المابع: اسب 

•V. ...........ء.ّّهه..هه.............الأخلاق.مكارم بدلا الراد الأولى: المألق 
اهوجود على الأخالاق مكارم بدلهل الاستدلال كيفية الخسألة 

•٧نحار 
٧٥الربوبية توحيد الثاني: المحثه 

٧٥تمهيد 

١٠ ٠٦








