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آيفي ونسخه حننله آو الأشكال من ثكل بأي منه جز، أي او 

ترجناد الكتاب ا-شِجاع س بمكن الكتررتي ار مكانثم ظام 
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أ٥ ل اس 

اس|ة

محمدنسنا الله رسول علئ لام والوالصلاة الله، الحمد 
•والأم ومن وصمه آله وعلن 
يعد!أما 

تنافيالذلاهرة وتلك حديثة، قديمة حطيرة ظاهرة الإلحاد فان 
كلية.معارضه وتعارصه بالله، الإيمان 

طريقعن والميل بالله، الكفر هاهنا! _ارالإلحاداا يوالمقصود 
وتكدسبحوالنار، والجنة بالعث، والتكديس، والرشد، الإيمان أهل 

للدنياكلها الحياة وتكرص ، - وعلا جل - الرب ؤإنكار الرمل، 

وأمريكاأوربا في الغربي فالعالم عالية؛ ظاهرة والإلحاد 
بالبعثنومن التي النصرانية للعقيدة الذلاهر في وارثا كان إن ؤ— 

وأصحالعقيدة، هده ترك فد الأغلمح في هو ، _ والمار والجنة 
مجردالكنية وأصبحم، فحب، الدنيا بالحياة هناك الناسي إيمان 
المصوضالرسمن الديص هو الإلحاد وصار حدا، تافه تراث 

ب"الر"حضللشخ علاجها؛ وطرق الظاهرة ندم أساب الإلحاد، انظرن )١( 
.ص٨٩ 



الإلعادفناموة ض سداثغضرحسين القيخ 4وتف ا ٦ ل

دلكعن ؤيعبر والأمريكية، الأوروبية البلدان دمانير كل ني عاليه 
أحرئ.تارة ودرراللأدسية« تارة، ب_»اسانية« 

الدولةوهي الإلحاد، علن دولة أكبر !، ٠٠١٥فقد الشرق في أما 
رقصبنوئها وتتضمن الشيوعية، العقيدة تحمل التي الرومية، 

بحت،.مادي منظور من كلها الحياة والنفلزإلئ الغيب، 

العالم.بلدان من كثير في رواقه ومد الإلحاد، انتشر ولقد 
بهدمالإلحاد مشكالأ تكن لم عام مائتي عش يزيد ما وتبل 

فيصراوته واشتدت، الإلحاد، تمكن ؤإنما والانتشار، الحدة، 
عدة.لأسباب الأخيرين القرنتن 

؛بإيجاز- - الأسباب تلك رأس عش ؤيأتي 
الكنسي.سالطغيائ 
اكلامالرأسمالي.-ومظالم 

الأوربي.المجتمع في المشكلات، كثرة و— 
أوريا٠في الإسلام نص أذولا و— 

الفكرية.والفلريات الاتجاهات -وكثرة 

دمار.س حلفه وما الامتعمار و— 

العالم.عش اليهودي -والمكر 
الصناعي.-والانقلاب 

بح.ث،من — الشيوعيين وخصوصا — الملاحية به يقوم ما و— 



نثإمض
خرافة.الدين إن ت تقول مغرية أدلة على تند م حاد علمي 
منهاكثيرة لأسباب لمين المبلاد إلئ الإلحاد انتقل ثم 

٠دينهم عن لمين الممن كثير نحراف ا— 

والمرأة.والإعلام التعليم إفساد علؤي الغرب تركيز و— 
الهدامة.المذاهب انتشار و_ 

٠لمين المبلاد من كّتر على جم الذي الامتعمار و— 
العشرينالقرن مطالع في اوجه يعيش الإلحاد كان ولقد 

المواجهاتوكانت أشدها، على له الدعاية كانت إذ الميلادي؛ 
الدينالعلماء من مر الفلاهرة لتللئ، تصدي حين، بداياتها؛ في له 

الحقبة.تللئح عاصروا 

٢١  ٩٣)حسين الخضر محمد الشخ هزلأم! طليعة في ويأتي 
مواحهةفي وجولان صولأت جتمآفة له فكان (؛ ٥١٣٧٧ه_ 

الشريعةعلوم في المتبحر الموسوعي العالم هو إذ الإلحاد؛ 
الخكر.قضايا ش الخير واللغة، 

أساببعض كتاب; وانظرت ، ١٨- ص'ا السابق، المربع انظر; 
وانظر!أحمدى، ءبدالحلسم للل.كتور تعالئ، و\ذئ الإيمان وأثر الإلحاد 

الحرمين،مكتة اللحيد.ان، سعد بن صالح للثسخ الثيوعية، أصول نقد 
<Yk ، الكفرصروب خلاصة والثيوممة ٤، ص' ام،  ٩٨٤- ه_ ١ ٤ • ٤

الاشتراكيةوحكم ، ٣٢_ ٍررا٣ ء3لار، عبدالغفور لأحطن والموبقات، 
. ٥٨٠٠٢٥الدري، العزيز عبد للشيخ الإسلام، ني 



ٌسواسرصذ،نيئهمةالإسد]٨[ 

فلقدالظاهرة؛ لتلك الشخ لمواحهات بط هاهنا والحديث 
يؤخمن على ويالرد المستقل، بالبحث الإلحاد ظاهرة تناول 

غضونفي تمر التي الإلحاد قضايا بعض تناول كما الإلحاد، 
أحرئ.موضوعات فى أبحاث 

التالية:الطالب خلال من يتبين دلك وبمئ 
الإلحاد.لذلاهر0 دراسته الأول؛ المطف 

الإلحاد.قضايا لبعض دراسته الثاني؛ المطلب 

الإلحاديسوغ من على ردوده الثاثمط؛ المطلب، 
وتقريعات؛تفصيلأت الهلالب هذه من واحاو كل وتحت 

الخضرمحمد الشيخ رامنهج للماحتير رسالتي ْن متل البحث هذا ( ١ , 
فيتقع رسالة وهي والمكرية®، العقدية الانحرافات مواحهة في حسين 

للشيخموسعة ترحمة على احتوت وقد صفحة، ( ١٠٤٦)وفي مجلدين 
عروالرد العقيد٥ا إثبات فى لمنهجه وبيان لمولفاته، ودراسة الخضر، 

قىالضالة والدعاوئ للفرق مواحهاته علئ اشتملمث، كما المخالفين، 
الحديثة.والروحية والتنصير، والقاديانية، والبهائية، كالبابية، عصره 

والشرك،والتشح، والتصوف، قة، الفالمن موقفه بيان تضمتت كما 
وتحريروالتغريب، والحرية، العلمانية، ت وقضايا والإلحاد، والبيع، 
المرأة.

الراحالباب من الثاني الفصل من الخامس المبحث يمثل البحث وهذا 
الرسالة.من 

القياهرة،تلك لدراسة الحاجة لخسيس هاهنا؛ الإلحاد مبحث أفردت وقد 
شرعتا.وتاصيلها 



ا٩ ل اذ«مد|ة 

التكلأن.وعليه المتيان، والله ذلك، بيان فإلئ 

الحمدإبراهيم بن محمد . د 

(٤٦٠الركي:)ص.ب: 

)\^إلم\إس\ه(
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لثل1هوءالإسديرام 





[١٣]اسسالآود:درثضةالإس 

□

اساابالأول

الإتحاددراسئه 

المتقالةبالدراسة الإلحاد هرة LiaJتناوله دلك من والمراد 
لذاتها.المقصودة 

دتالمعنون بحثه فيه حاء ما وأهم الشأن، هذا في ما وأجلى 
علاجها،— فلهورْ أساب — اْ _مفاسالطبائعه — أممابه ررالإلحاد 

الثانيالجزء الإسلامية،، الها.اية ررمجلة في منشور بحث وهو 
^،١٣٥٧)ثعبان شهر في الصادر عشر، الحادي الجلل. من 

كتيس(في حرج وقد الإصلاح،،، رررسائل كتاب صمن ؤيوجد 
بنإ؛راهمالاسم^.ممل؛عتادهالاغْه^م.لم

بأسلوبهره ا ^٥ دراسة على البح.شا ذلك اشتمل وقد 
ّمحكم شامل شائق 

فيه:جاء لما عرض يلي وفيما 

اتهلاحدة:بتقسيم اسث السيخ استهل ولإث ام 

إلئفضهم ؤاحفاوه، إلحادهم، إخلهار حين، من وذلك 
دمى*

طرفعلؤي إلممحادْ يفع ْس الناس ررفي الأول،؛ الشم عن فقال، 



الإسادفلأموة ض سهداسرحسين القيخ ،ؤتف ا  ١٤ ل

صدره.في ما فيريك يدم، ظاهر عش أو لسانه، 
يحوحكولم ملحدا، تسميه أن من حل في جعلك فد وهدا 

أهواله،من بالاحتراس لهم أوتتصح لضلاله، الماس تنبه أن إر 
فاده،وجوم عن ثتكشث الدين، في به يهلعن ما إلا تحمد أن إلا 

االحجةا٠١وتدفعه 

هنففي يحمل من الماس راولأ هقال،ث الثاني المم ذكر نم 
المؤمنينإلا حلس ؤإذا للشريعة، وبمقا الدين، لا إلحادا 
متورا.حجانا ه نففي ما وبين بينهم يضع أن حاول، 

هنفثلمي ما يلد بنفوس يخلو حين الزائغة بآرائه ينْللهم، ؤإنما 
وحكمةالمبوة صدق في أو الحق، الإل وجود في العلعن من 

اكشريع«رآ،.
مثثإسوضسسسبالإس;

فذكر>طي:
هدايته.ومبادئ الإملأم ادايج من حال، بيت في السأة س١ 
منهأفوئ يكون يمالحد المفس الضحيف، الفتؤي اتصال — ٢ 
عاليهويفسد العقيدة، محوء إلا ببراعته فياحده لماما؛ وأ؛رع نقنا، 

دينه.أمر 

الإصلاحرسائل )١( 
.المجعاسصماا)٢( 



[١٥]اسالأمحو:دراثلظ1صةالإس 

سمونافيها يدنون الش الملحدين مؤلفات الناشئ قراءة — ٣ 
أنيلبث فلا أمامها؛ ه نففتضعف منمقة، ألفاظ تحت الشبه من 

اللاحدة.زمرة في يدخل 
فىالصالحة أن فتريه الرحل؛ نفس على الشهوات غلبة — ٤ 

منفيخرج حكمة، كل من خاو لها الشرع تحريم وأن إباحتها، 
وجحودإباحية إلئ البابا هدا 

اسلإشساىسسمالإسواسمس•

صروفرامافتتي ت دلك، في — محآفة — الخضر الشيخ يقول 
الآستانة،وفي تونس، في الملاحية من طائفة ملاقاة إلئ الليالي 

تتشابهالهلوائمج هده فرأيت، مصر، وفي ألمانيا، وفي الشام، وفي 
ؤإنماالمصادفة، قبيل من عليها تواردهم يكون أن يبعد أمور في 
ؤإنكارالله، لايات جحود من قلوبهم عليه تواطأت لما طبائع هي 

ا،الحنيفج لدينه 

تجتمعلا التي الهلبائع هده من شيء عن الحديث، في شؤع ثم 
؛— يقول كما — الجحود بملة مصابا قلبه يكون أن إلا ثخمن فى 

يلي)ما والعلامات الطباع تلك من فذكر 
لهذاوالخير بالإلحادت كبير عالم بتهمة اللاحدة مج ~ ١ 

منأثارة له ظهرت من الدين إلئ ينّا ألا علئ حرصهم الفرح 

ا٨ - ١ >_U السابق المرجع انظرت ( ١ ) 
•١ المابق المرّجع ^٢، 



ثخسإواسرصننيظ1همةالإسد؛ ١٦]

فكر.أو علم 
بعضبمحضر دلك كان وربما ت بالدين اّتهزاؤهم _ ٢ 

جادين.غير مازحون أنهم بزعم الومين؛ 
الخمور،شرب على قائمة فمجالهم ت يالموق انهامكهم _ ٣ 

خبائنا.ْن يتبعها وما 

•وقت ؤإلى فبمفداو، المتا وحمن بالرزاتة متهم تقسو ومن 
الملاحيةبعض يكتبه ما إل وانفلروا بالأقوال! تناقضهم _ ٤ 

بحصا.بعضه يلعن متخاذلا تجدوه السياسة أو الأحتماع في 
حولها.الشبه ؤإلقاوهم الكونية، المعجرات إنكارهم _٥ 
العملؤإنكارهم حكمتها، ينافي ما الشريعة في دمهم . ٦ 

أهوائهمحسب، على القرآن وتأييلهم الشريمه، بالحديث، 
١بالجحود للمجاهرين صداقهم .٧ 
لتجدالدين؛ قي الرأي حربة إلى الدعوة قي إلحاحهم - ٨ 

معه.للدين المعادية دعوتهم 
الدينرحال اصعلهاد في استعملها قوه نولأء من ماللث، ومن 

ذلكيفعل لم فإن وجوههم؛ في الحرية باب ومد المستقيمين، 
ملتوية.تلرى من فعله مكشوفة، محلريقة علئ 

كونأن يحجز من الملاحية ففي الإلحاد: إلى دعوتهم ء ٩ 

٢٠ ١ — ١ _A السابق المر-؛ع 



[ ١٧ل اسمبالآول:دراشصةالإس 

الإباحية.في العنان لنمه يطلق بأن فيكتفي الإلحاد، إلئ داعيه 
بقلمهأو ؛السانه يعمل أن إلئ الدين بغض يدفعه من ومنهم 

مييله.عن والصل. أصوله، لهدم 
ا.لتدبيرهال يأتمرون طرق دللث، في ولهم 
٠— يراها كما — والملاحية الإلحاد طبائع حلاصة فهدم 

إشسانثسالإسالإبمس:

ماله،علئ ولا أحد، عرض علئ يحافغل لا ررالملحد أن فقرر 
•دلك من شيء إلى الوصول عن يعجز أن إلا حزمة؛ علئ ولا 

فىعايثإ العموبة، من بمأمن أنه وظن الفرصة، ساعدته ومتى 
حرماتها.انمهاك من متحرج غير والأموال؛ الأعراض 

بداغالملحد غير من ونحوها الأعراض انتهاك يير وقد 
لها.تبيحا ميأتيها فانه الملحد، أما الشهوة، 

صررمن أشد له متييحه الفسوق ترتكك، التي الطائفة وصرر 
٠٢٢١محرما((أمنا يأش أنه معتقدا يفعله مذ 

يخافأن إلا الهوئ، عن ه نف، يكف— لا الملحد أن قرر كما 
الهوئ.دلك، من أكبر الناس من يأتيه ألما 

عنيتحديث، مذ الحقيدة زائغي فى وجدت ررإذا أنلث، وأصاف 

.YY."٢ _ U1الربع انظر: )١( 
الأبقالمءع )٢( 



الإسدنلاهوة ض سداسرحسين ايقيخ *،وتف ا  ١٨ ل

اليرمامتقامة في تكفي الأخلاق أن الناس ينوهم الأخلاق، 
ونفاق.رياء كله ذلك فإن - بالعفاف والاحتفاقل 

عظمبأثر م لا ولخها الثر، تقليل في أثر لأخلاق لم 
دينيةعقيدة مراقبة تحمنا ير نحينما إلا الاجتملع حال انتذلام في 

هاذة((لا؛

تطلقإشاسبابظهوارالإسد:اسا؛ خم 

إلحادهم؛يعلنون المسابق في يكونوا لم الملاحية أن فقرر 
يعرفهمقليلا نقنا يتجاوز لا الماصية العصور في الإلحاد ذكان 

أوقاتهموقضاء الفجور، في وبانهماكهم أقوالهم، لحن في الناس 
المجون.في 

المجالسوتجاوز رأسه، ورغ الإلحاد، ؤلهر فقد اليوم أما 
.٢٢١والمؤلفاتاالصحف، إلئ الخاصة 

بيانهافي شؤع ثم أّيامته، أربعه الظهور لدللئا أن ذكر ثم 
قوانينهاتضع صاررت، الحكومايت، بعض أن ررأحدها: فقال؛ 

إعلانعن يكفه قيدا الملحال فيها يرئ لا عبارام-، في الد'سورية 
.يثاء كما إليه الدعوق أو إلحاده، 

فيفرمحلوا الشريعة علوم إلئ المتمين س ^١ أن ثانيها: 
الماسيصفهم س يوالون فتراهم الحق، عش الغيرة جانب 

المرجع)١( 
اورجعاسصأأ.اظر:)٢( 



[١٩]اسك،الأود:دراثصةالإس 

للدين،بالإخلاص لهم يئثهدون بالإُلراء، ؤيمملقولهم بالإلحاد، 
إنماأنهم يعلمون وهم الديا، الحياة متلع رجاء هدا يفعلون 

وأحلاقها.دينها أمر الأمة على تفد طائفه يمدحون 
مناصبهاإلئ ترفع الإسلامية الحكومات بعض أن يالثها: 

منالممد به يميزون ما الدين علوم من يتلقوا لم من العالية 
الإلحاد،إعلانهم ولومع حظوة، لديهم الجاحدون فيجد المصلح؛ 

الغراء•الثريعة مح، الهلعن علئ وجراءتهم 
الشالمناصب، من وتمكينه الملحد عش الدولة كبراء ؤإقبال 

منلغيره مشجعا يكون قد — إلحاده محموم لشث، ومحسله يتخذها 
آمون.وهم إليه ؤيدعوا بزيغهم، يجهروا أن علكن العقيدة ناس 

الوطنية،الحركات في لحلوا الملاحية بعض أن رابعها؛ 
خلعواحص النام،، بهم فانخدع الوؤلن؛ علكن بالمرة وتذلاهروا 

يعملونالملاحية الزعماء هؤلاء فأحذ الزعامة، بلقب، عليهم 
الشبان((من بهم يتصل من بين الإلحاد لنشر 

الإمحاد:علاج كيفية بيان مؤ اسق( حتم ائسا؛ سم 

رحالاالإسلامية للحكومجات الله فيص ررمتى دللثج؛ فى فقال 
وفضلهوالجماعات، الأفراد حال إصلاح في الدين محصل يقدرون 

يعترضهمما كل ؤيقتحمون العزة، إلن يهلمحون رحال إخراج قي 
قدرمتى اللأي، في الأمن بقل في وفضله عقبات، من سبيلها في 

.٢ ٥ — ٢ ص؛ ^٠( ٧١المرّجع )١( 



^خسواسرسمننيظاهوةالإسد[ ٢٠]

الدعوةعلئ الشريعة ءلماء تضافر وصئ الدين، قفل الأمر أولو 
طهرت— بالحجة الزائغين مكافحة وعلئ بحكمة، الحق إلئ 

والخلاح،؛المجد غايات أضئ 
الذيالبحت، ذلك في وردت الي العالم أهم هي لهذه 

الإلحاد.في الشيخ أفرده 

.٢ صء السابق المرحع ( ١ 



الثانيالمطاف 

الإسدسيىضاط دراسته 





[٢٣]ساثني:دواممحكا4الإس 

ال«طاباثني
الإتحادقضايا تبعهس يؤاسيه 

الخضرالشخ دراسة من يكون ما المطالب! هدا من المقصود 
فيبحثه غضون في له تناوله أو الإلحاد، قضايا لبعض محإبمة 

دونعرصا بالإلحاد حلالها من يمر وحسث، أحرئ؛ موضوعات 
بمفرده.والبحث يالدراسة له فاصدا يكون أن 

منبشيء النؤع هذا من تناوله ما لبعض سان يلي وفيما 
البسط.

ثاتحادهم ار«لأحدةومس ولا؟ أم 

تعرضحق® على القائمة ااالدعوْ عنوانه! له يحك فمي 
طاتفتان!أنهم يثن ومحاربيه؛ الإسلام، لمنكرى 

الكفر.ويخفون الإسلام، يفلهرون من وهم الباطنية: طائفة 
١أصلها من الإسلام حقائق ينكرون من وهم والملاحية: 

ماؤإنكار عليهم، الرد من يلمون ما بحب وكثرتهم وقلتهم 
إنكارهيعتبر 

هؤلاءؤإلحاد هؤلاء، باطنية سج، ءوأما ذلك! بعد وقال 

.١  ١.٢٣ الأسلاب»_YY الثرمة ش ات درا،انظر: ١( 



الإلعادظإهوة ض اثممرحسيق u_ القيخ *وتف [ ٢٤]

بعضش الملمين غير وتقليد الدين، بحقائق الجهل ثملأكه 
عنالنامسه الأوهام من الإسلام به يرمون ما تقليد أو عقائدهم، 

٢.ااعةيادةا،ر موء 
أسابمن ذكر0 ما على الأمثلة بضرب ذلك بعد ا؛ورع يم 

الإلحاد.

س:اصيضاناسااسىلإضاممالإس؛

نجتالمائي العلم أن عالي يكئ ١^^ من كثير كان إذ 
بخلافالأمر أن الشح فبين الإله؛ وجود وينكر الدين، بهللأن 
'•١، والعلم ارالإسلأم ت بعنوان له في؛حث، _ محمحة — يقول حيث دلك؛ 
العلومهذه أن من الأقلام، بعض تخهله ما الخاؤلئ الفلز ارومن 

كديندين على يفلهر وتجعله الإلحاد، أزر تشد قد المائية 
يؤازربما يات لم العلوم هذه في الصحح النفلر فإن الإسلام؛ 
يتعارضما وأصوله الإسلامي الدين موص في وليس الإلحاد، 

قوة.منه يتخذ أن الإلحاد يتهلح حتى الصحح العالم هع 
يحسنلا من يد في شر قد الحجة تدفعها التي الأراء ؤإنما 

الله،كتاب من له بها فيعارض عقبها؛ من رأسها يميز ولا نقدها، 
أوالحيرة في ويذهب ، _ هؤ — الله رمحول عن صح حديثا أو 

. JLxمكان؛إلئ الضلالة 

أنوتخلله الدين، في ثفمهه عدم من الرحل آفة تكون وقد 

اضص'آآا•الالمرجع ، ١١



[٢٥]ص:دراتسوكا4الإسد 

ا.ر المحح،، العلم أثبته ما يخالف أوالحدث الأية معنى 
مو1لثا:سفاسمحدة:

الشابأيها — — محمد شياب رءإلى ث عنوانه له مقال فمي 
الدينأبناؤنا ييحد أن العجب من راليس أنه يقرر الناهضون،، 

إلايلاقوا ولم اسمه، إلا الدين من تعرف لا محئات في نشؤوا 
قصد.أوبسوء بجهالة الدين لمحاربة تمدوا الدين النمر 

فينثروا نفر في والإباحية الإلحاد تجد أن العجب ؤإنما 
والحديثالجيد، القرآن يتاؤيل تسترون ولكنهم معاهن.إسلامية، 

لغضبأحدهم كلام تأؤيل في ملكناْ لو تاويلأ الشريف النبوي 
العربيةااراللغة ؛أوصاع أوالعسث، *^؛، ١١له؛رميا وعدم منه، 

أوؤنانفي الرشد عن الزائغين أن إل للن، من يحلص ثم 
صنفان.اللأحل.ة من لمن الم

عملولا الدين، في الهلعن شانها بيئات في نشؤوا صنف - ١ 
الحقائقوتقر تدفعها، التي الحجج من مجردة الشبه إيراد إلا لها 

^^١٠١٠٠٥٠١,
الدينيدرسوا لم ولكنهم إسلامية، معاهد في نشؤوا صنف — ٢ 

الشبه،احدهم أن من حصانة في تجعلهم وتحقيق حد درامة 
ما— تعالن — الله حشية من يملكوا ولم الحياة، زحارف وتخدعهم 

.الدعوةإلنالإصلاحصمار_٤٨)١( 
الرجعانضصأأ>.)٢( 



الإسدفناهوة ض اسرحسن 4_ القيخ منف [ ٢٦]

الحقغير الله علئ يقولوا أن يمنعهم 
تقويممن أيسر الملاحية من الأول الصف تقويم أن يقرر ثم 

داعتابصفتالث، إليك يجلس قد الأول الصف إذ الثاني؛ الصنف 
ؤإقامةشمهة، لدير تتميى عندما إليك فيصغي الإصلاح؛ إلى 

أنيلبث لم — أصاءت وُالحجة ذهت، يالشبهة تمر فإذا حجة، 
وفقهبما مغنطا الغواية، من له سق عما متاسئا دعوتك يجيب، 

الثهإليهسهاوايةأى.
وهم- الثاني الصنف ررأما ت فيقول الثاني الصتف يذكر يم 
دعوتهمففي ، - اأديني التعليم من مراحل قطع يعد يلحدون الدين 

عرفواأنهم إليهم يخثل إذ عنر؛ الرشد نور إلئ الزيغ ءلاماُت، من 
حق.إلئر موصلا يجدوه ولم الدعاة، يعرفه ما 

أصغواؤإذا الدعوة، إلئ الإصغاء عن يمدهم التخيل وندا 
صعم،موصعر استكشاف أمرهم غالب، في يقصدون فإنما إليها 

منها،يهاحمونها 

أشدالصنف، رروهدا فيقول؛ الثاني الصنف، حهلورة سسبإ يبين يم 
يكونقد الأول الصف، إذ الأول؛ الصنف من الأمة عش نحرنا 

الالاس فإن الإلحاد إلئ بدعاية قام ؤإن عليه، ٠قصوتا إلحاده 
.وأصوله الدين يحقائق الجهل عالي هومحمول إذ إليه؛ يستمعون 

اورجعسضصإأ؛.اظر:)١( 
١٢ابقصءالمرِحاي)٣( . ص٤٢١المرجع)٢( 





ضحسداسرصيذ،نيذلأهمةالإسد؛ ٢٨!

منه نفتهوى بما ويتْيلونه ياكاتيس، ياحدونه ثم عزفات، 
الحياة.هذه ^؛٤ 

الشريعة،أركان فى التشكيك إلئ — أيصا — الفئة هذه وتلجأ 
مواصعه((عن الكلم وأمف أن صفاقة بكل ونحاول 

أنيرى فهو وأولثلئ،؛ هؤلاء بين قرئا هناك أن على ينبه يم 
التضامنعلى يحملهم ماديه مناخ الإلحاد في يجدوا لم القدماء 

،.الزنلقة١٢في والصدق 
َخاث:مصالإطمضالإس؛

اهتمامه،فأولاه كبرئ، عنائه الأمر بهيا الشيخ عنى فلقد 
عدة.منا فى له وتعرض 

أجريتاصحفيتتن مقابلتين فى جاء ما ذلك في ما أجلئ ومن 
والمدام،الإلحاد من الإسلام )رموقف وعنوانها; الأولئ معه، 

بالقاهرة،تفلهر التي ررالصداقة،، مجلة أجرتها وقد الهدامة،،، 
لعام ٣٣٣)الحدي التونسية ءالأمبؤع،، حريل.ة — أيصا — ونشرتها 
٣١٩٥٣.)

أجرتهاوقد الشيوعية،،، من الإسلام ارموهف، وعنوانهّا! والثانية 
/١ ١ Y/ ٥ في  ٢٤١١٨)الحدي المصرية ررالأهرام،، جريدة معه 

الرابعالمجلد الرابع، الجزء ارالأزهرا، مجلة وسرتها م(، ١  ٩٥٢

.Y'Y،\_Y'YAمصىابفىاهماسش»_)١( 
صآ؟ما.الأبق اورجع انذلر;)٢( 





الإثعاد^٠ ٧٠سداسرحسينض القيخ *وتف *ّآا ل

إذالإنسان؛ توجيه في مكانه الروحي للجاب يكون أن أكيدة؛ي 
روحهو ؤإنما فقط، حميه مادة ليس الإسلام نفلر قي الإنسان 

المائي،،الجم هدا بها يتصل شيء كل قبل 
الإلحاد،حرب في الأزهر مسؤولية عن الحديث، ش أفاض ثم 
عنه.سليمه صحيحه صور؟ الناس وإءهلاء الإسلام، تعاليم ونشر 

ررموقفالثانية المقابلة ش دلك، من قريتا كلاما له أن كما 
الشيوعية،،.من الإسلام 

الشيوعية،أصرار عن التفصيل في المقابلة تلك، في وزاح 
للمالكيةومحاربتها الاقتصادي، نفيامها في الضرورات، ومناقضتها 
١^٢٢.
زعماءالإثمادوالقيؤمة:ض زعيم الاحتظءبإسلام ائسا: سم 

دينأحد اعتنق إذا فرح أيما ويفرح يحتفي — محإه — فالشيخ 
أوغيرهما.أونصرانيا، يهوديا، كان سواء الإسلام 
الكبارالشيوعية زعماء من زعيم باعتتاق فرحه ذللا، ومن 

»تروتسكياارص.وهو ألا للإسلام، 

.السابق المرحع )١( 
.انظر:)٢( 
ولدوصتالين، لينين يعد الثالثة المرتبة في يأش الذي الوفيتي الزعيم م )٣( 

اثنوهو بروستالين، الحقيقي واسمه ، ٣١٩٤٠مسنة واعتيل م، ١  ٩٨٧ منة 
والحزبالشيوعية فى كير أنر وله المتومهلة، الطبقة من يهودك، لرجل 



[ ٣١ل ساثني:درامصسالإس 

•عليه وعلق مجلته، في ونثره الخبر، بهذا الشخ فرح وقد 
الجزءالإسلامية؛٠ ررالهداية مجلة نشرته مقال في الشيخ يقول 

الإسلاميعتنق ارتروتكي عنوان تحت، الأول المجلد من السابع 
اعتناقحبر الصحف ررنقلت الإسلام®I علئ تجهل بيئة في 

تركيا،ش منفي وهو للأملأم، - الولثني الزعيم - تروتكي 
الأستانةفي مرصه من سنائه أثر علئ أنه ت إسلامه حديث في وحاء 

مندوباحتماعهما وشهد دعوته، فاحاب الأستانة، مفتى دعا 
أنعير يهوديا، كنت، تروتعكي! فقال التركية، وقت® ١١جريدة 
ولخيديانتي، من فحرموني الحاحامين، لبعض ترق لم مالئي 

الإسرائيليالدين مبادئ لأن ^١، اهتماتا ندا حرuني أءز لم 
أعارض-ولم أحج، فلم لتروقني، تكن لم 

الاسمن كغيري أشعر فإني المن، في أتقدم وأنا الأن، وأما 
أنما وقت، في فمكرت سماوي، ودين إيمان إلي حاجة في بأني 

ديناعتناق لكر>محي ذلك،، عن عدلت، أني غير مسيحا، أصبح 
أمامييبق فلم الرير- الراهاّ-آج ورامبوتين المتئدين، القياصرة 

فوجدت،شرائعه، في البحث، في دققت، الذي الإسلامي الدين غير 
فيوالمباحثة المناقشة علئ يحض أنه متهات حنة، مزايا فيه 

العهساءالمفي فصيلة ومعينناول الإسلام، ساعتنق ولذا أصوله؛ 

عبدالرحمند> منها، الإسلام وموقف المعاصرة المذاهب انظرت لشيوعي- ا ~
.١٩٤_ع٠يرةص٢٩١



الإسدفلأموة اسرح،،،يذرض  JUMالقيح ٠^٥، ا  ٣٢ ل

الإسلامية®الشرائع بتلقيني يبدأ ثم معي، 
٩١ رعدي الأهرام جريدة نشرته الذي الخبر هذا على علق ثم 
اعتنقأنه تروتسكي رريحدثتا بقوله! ( ٢١٩٢٩ستة نيان أبريل 

نظرومن الغراء، شريعته حقاش في الحث، دقق أن بعد الإسلام 
ذامذهبا وامرب إسلامي، عير منيت في يشأ تروتكي أن إلى 

أحذبيئة في وقع نم الحنيف، الدين طيعة تلائم لا مبادئ 
تروئكيمثل بأن وثق — علانية الإسلام عن يفسقون مترفوها 

،•مبينءأ الحجة من ملهنان على لم يإنما 
للإسلام،تروتمكي يهتدي أن عجس، راولأ يقول؛ أن إلئ 

هؤلاءفإن سنين؛ بضع شريعته معاهد عش ترددوا نفر عنه ؤيزيغ 
تعاليمهكانت وما النبيه، الباحث نفلر حقائقه في ينظروا لم النفر 

فماسرائرها؛ تخالط أن دون قلوبهم ظاهر على محر كالصور إلا 
ببعيد.م3للقة بجهالة عنه يتجافون الذين أوكلث، من هم 

علنفيسهل والتحاليم، التأليف طرق تصلح أن في الأمل ولنا 
إلىوينفذ إلى يمحل أن الشريعة حقائق يدرس ناشئ كل 

بالححكمتها.
محفوفةبترجمة الدين شؤون على القائمون ولوعني 

سللإسلام المعتنقين عدد لأصبح الحكمة، وبيان ؛الاستدلال 

الهداةالإّلأبصابم\.)١( 
الهاةالإّلأبصا؟ا.)٢( 



[٣٣]الإسد_b سم دراث الياض: 

قليلٌغير تروتسكي أمثال 
غضونفي الشخ بها مر التي الإلحاد قضايا أهم هي فهده 

الأحرئ.أبحاثه 

ص\آا.الأسلاب الهداية 





الثالثالميلف 

هبينيخغالإسدردوده 





ا ٣٧ل اسمباس:ردودهضنيخُالإس 

اس،اثدق

الإلحاديسؤغ من على لدوده 
فيكما كته، من كثتر تضاعيف في مبثوثة الردود وهذ0 

علئبه رد الذي الحكمار وأصول الإسلام كتاب ررنقص كتاييه! 
ارمقيوكتاب الحكم،؛، وأصول ررالإملأم عبدالرازق علي كتاب 
الخاني١١/الشم في كتاب 

الإلحاد:يسوغ من علن نميا فيها رد التي الردود أحلن أما 
صماممقالا كتب الذي وجدي فريد محمد الأستاذ علن ردْ فهو 

الأديان((.علن الإلحاد ارمعلوة 
برئالمهال دلك علن رد أن إلا الخضر الشيح من كان فما 
الأديانٌأى•علن الإلحاد سطوة مقالة: نقد ١١ّماْ: 

جمعيةنائي في محاصرة في الرد هذا محمحت الشخ ألقن وقد 
المجلدمن التاسع الجزء في ونشرت بالقاهرة، الإسلامية الهداية 
وقدالثانية، المحاصرة وهي الإسلامية((، ررالهداية لمجلة الراح 

وسايأرا، وأكثرها وأهمها، كته،ٍواحالدها، أعظم من الكتابان هذا )١( 
عليهماالكلام تفصيل انفلرت الردود. في الفدة وعبقريته العفليمة، لعلميته 

فيحسين الخفر محمد الشيخ رامنهج ^١^ من كثيرة مواصع في 
,والفكريق® العقدية الانحرافات مواجهة 

٠٢٠ص• إسلامية محاصرات انفلرت )٢( 



ثخسواسرصز،س؛لأضةالإسدا  ٣٨ ل

فردالأستاذ اراء انقد بعنوان؛ كان وكلاهما محاصرة، محسفتها 
والاجتماعية®الدينية اكاحية من وحدى 

فريدالأستاذ آراء من عددا المحاصرتين حلال تناول وقد 
•الأديان® على الإلحاد ءسهلوة مقالة! صمنها ومن وجدى، 
فريدفي رأيه الأولئ الحاصرة في الخضر الشح بين وقد 
فريدللأستاذ نقرأ رركنا I _ به الظن محنا — قال حيث، وحدى؛ 
الجيل،م، بها يحيد جملا فيها فنرى مؤلفات، بعض وحدى 

صوابهأن لنا فيبدو الإسلام، تأييد في يكتبه كان بما ذزذها ولكنا 
مترعة،نفلرة وليد أنه علئ الخهلآ ذللث، ونحمل حهلئه، من أكثر 

وتارخالدين علوم يدرس لم أنه ناحية س العير له نلتمس أو 
يعيد.مكان إلئ الجادة عن يثذ أن س تحميه دراسة الإسلام 

استملت،ما ييان في تاليف، باسا تيمور أحمد المرحوم وللأستاذ 
فيالفاحش الخطأ س وجدي فريد الأستاذ معارف® ®دائرة عليه 

التارخ،لا،.
بدأتوجدي بالأستاذ الثقة تاللث، أن إلئ محآلنء الشخ بين يم 

إلئالدعاة صفوف في الأستاذ أن نعتقد زلنا راما فقال! تتزعنع، 
سمنشآته بعض في يظهر كان مما الرغم عش والإصلاح، الحق 

فيتصدر مجالة في مقالا سنين ثلاث، مند له قرأنا حتى شذوذ، 
تخذلروحا القال هذا ش نا فأح®الحدسث،® لها؛ يقال حلب، 

.٢ " ص" السابق المربع ( )١ 
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فإذابعيد، غير ولثنا قبل، من أثمه فيما يتردد كان الذي الروح 
ررالأهرام((جريدة في نثرها مقالات ثلاث للأستاذ نقرأ نحن 

سيرتهعن فيها فتزحزح التجديد،،، إلى ارالدعوة عنوان! تحت 
فيقلمه يحبون مقالاته ناقدي وجعل تزحزح، مما أكثر الأولي 
رصانة.غير في الدين بامر تستخم، التي الأقلام 

الإلحادررمطوة عنوانها! جعل بمقالة المقالات هذه وأتبع 
أنوادعي الإلحاد، حركة القال، هذا في وأكثر الأديان،، علي 

اللحدين،،ٌلاح يقاوم ملاح بيدهم ليس الدين رجال 
نقرأرركنا فقال(! الرد، إلي دعاه الذي اوأ، الشيح يثن ثم 

منالأستاذ يجد أن رجاء الفلر؛ عنها ونصرف المقالات، هذه 
حتنمنبها، نميره اقتحم الذي الله كتاب من أو واعظا، ه نف

مقالاررالأهرام،، جريدة في التفتزاني محمد الشخ الأستاذ نشر 
غيرإلي القرآن ترجمة من الإسلام بلاد يحص في وقع ما فيه نقد 

فريدالأستاذ من فكِان الأصل؛ مقام الترجمة لتقوم العربية 
منويهلري العمل، دلك يحبذ وانهال( قله، جرد أن وجدي 
لودعاية إلي انقلمط أنه لهجته من واستبان إغراق(، فى ارتكبوه 
الجديدباسم لقوصّنن، القومي إليها وأملح، العقول،، أساغتها 

بنائه.في الإصلاح يد تعست، ما 
متجافيهقطنا المقالات _، من أنقل أن إلي دعاني ما دلك، 

•٢ ٠ ١ - ٢ ٠ ٠ ص السابق المرم ( ١إ 
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يخطهمما سيئا تقرأ أن الناشئ أيها شئت إذا حتى الحقيقة، عن 
مردا®لعواطفه يملك لا أنه من بينة علئ وأنت قرأته ثلمه، 

المحاصرةفي بدأ حيث الاراء، نالك نقد في الشح شؤع ثم 
شحةالحاصر الخصر ءروح مقالة! نقد في الأولئ 
التجديد.إلئ الدعوة مقالات نقد إلئ انتقل ثم 

الأولئ.المحاصرة في به بدأ ما أكمل الثانية المحاصرة رقي 
علميالإلحاد سطوة مقالة! ءنقد في المحاصرة حتم ثم 

الأديان®.

الأستاذأغلامحل من حملا الخضر الشيح ساق النقد دلك وفي 
حجة.وسطؤع وقوة، بادبج، — كعادته — ودنال.ها وحدي، فريد 

الرد!ذلك في الشيح قرره ما لأهم موجزة حلاصة يلي وفيما 
زاف،رأى أنه استبان النظر محك علي الإلحاد وضع إذا — ١ 

العقولتتجاوزها غاية عند البحث فى والوقوف الرؤية، قالة منشؤه 

المنهلق؟بقوة معتصمة العالم، بتور مهتدية وهي 
افترىفقد اليقبية، العلوم إلي يتند أنه الإلحاد ادعن إذا - ٢ 
كدبا٠العلوم هد،ْ علن 

يضلعونلا من الإلحاد دعاة من أن علن المشاهدة دلت - ٣ 
دليل.ألف ضلالهم علن لهم أقمن، ولو دعايتهم، عن 

)١(
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أولئكوجد صفاء، وقلة غملة الأعلئ الرئيس في لكن مى -٤ 
السليمةالفملر فى فعاثوا واسعا؛ المجال رعايته تحت الدعاة 

ادا.ف

الرئيسحزم الإلحاد دعاة يثأكو أن العجب مثار من — ٥ 
حريةعلى اعتداءا ؤيمونه مكرهم، من واحترامه المصلح، 

حما،الناس فضلاء بها أرهق قوم أحدهم مللثج إذا حتى الفكر، 
يتغنواأن إلا الفكر حرية يندبون الدين أولئلئ، س يكون ولا 

إصلاحا.الغاشم إرهاقه ؤيمون الصحف، في لمديحه 
للعلومصأو\ق\ الماس أشد إن نةولت أن الإنصاف س — ٦ 

الإسلام.علماء الصالح والمجديد 
أنفي يهلمع الإلحاد تجعل التي هي الحرة الحياة لمت، - ٧ 

القضاءفي الإلحاد يْلمع ؤإنما الأخير، القضاء الدين على يقضى 
يحملعلمي، معهد أورئس وزيرا، أو أمرا، رأئ متى الدين على 

التديننعلن الملحدين ؤيرفع وى، والقالإنكار صدرْ في 
درجات،

ممومتلتهمهم ؤإنما المتعلمة، الطبقات تلتهم لا الملمفة — ٨ 
علنوهم الرائغتن، من تعليمهم يتول من بحض فهم ينفثها 

فْلرتهمالأود•
يدرسلم ص الإلحاد دعاة في أن الإلحاد حرئ تتح ٩-دلنا 

سيرة.مثادئ إلا منها يحرف ولم قتل، المائية القلقة 
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ويربيهاالقوس، من طائفه ي فيقوحيها؛ ينال واكنه 
ملة.المائية للفيفه لمستا لا تربية والإباحية الجحود على 

فيتصبح حكم دسإ تعليأ إليها بق يام القوس - ١ ٠ 
المائية،الفالقة غمار ولوحاصت، الإلحاد، يمسها أن من حصانة 

أبوابها.من فى؛اب، أوأمعنتا 
ومصلوالإيمان، الإلحاد بين مرق ما القرآن هداية في — ١ ١ 

مرمحن لت تا ميإ لت ائم هع قنآؤ والعقافج، العدل عن الإباحية 

موقفعلى الكلام ينتهي وبه دللثج، في قررْ ما أهم هو فهذا 
الإلحاد.ءلاهر٥ ص الخضر الشيح 

العالين.رب لله والحمد 
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