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 بسم الل الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة الل وبركاته، أبام بعد: 

 (حوار بني مؤمن وملحد) رسالة:فقد طالعت تفريًغا لدورة علمية يف رشح 

قام بإعداده بعض   ، -رمحه الل تعال -للعالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي 

 اإلخوة، ووضعوا له فهرًسا، وأسميته: 

 

ة ابن مقدمات عرش يف التعليق عىل رسالة حوار بني مؤمن وملحد للعالم»

 «سعدي

 

 والسالم عليكم ورمحة الل وبركاته 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

@dr_alraies 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

ـ 1441/    4/    29  ه
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 مقدمة:

- هذه الرسالة رسالة خمترصة ألَّفها الشيخ العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي 

يف صحيفتي أو ثالث، وقبل البدء يف التعليق عىل هذه الرسالة أجقدم    -رمحه الل تعال 

 بمقدمات: 

 : املقدمة األوىل

  - رمحه الل تعال -اإلحلاد، واملراد به يف كالم الشيخ العالمة عبد الرمحن بن سعدي  

 وكام هو شائع ومعروف: هو الكفر بالل، أي إنكار وجود الل، وإنكار األديان. 

األديان، وهذا اإلحلاد هو من   فإذا قيل: فالن ملحد، أي هو يجنكر وجود الل ويجنكر

 حيث اجلملة قسامن: 

أن يكون الرجل يف ابتداء حياته ملحًدا، ينشأ ملحًدا ويستمر  القسم األول:  -

عىل إحلاده، أو يكون نرصانيًا ثم ينتقل إل اإلحلاد، وهذا كثري، بل كثري من  

  الدول الشيوعية انقلبت من كوهنا نرصانية إل كوهنا ملحدة، وكذلك كثري 

من األوربيي والغربيي األمريكان وغريهم انتقلوا من كوهنم نصارى إل  

 كوهنم ملحدين.

أن ينقلب الرجل من كونه مسلاًم إل كونه ملحًدا، هذا ولل   القسم الثاين: -

وال يصح أن يجوصف بأنه ظاهرة، ألنه نادر وقليل يف  احلمد قليل للغاية، 

 املسلمي ولل احلمد. 



3 

 

أنه ال ينبغي أن يجشاع ذكر اإلحلاد بي املسلمي، وإن كان    - والل أعلم-فلذا يف ظني  

هتوينًا  موجوًدا لكنه قليل، فإن من األخطاء رشًعا أن يجشاع املنكر، فإن يف إشاعته 

بُّوَن  ﴿ وتسهياًل له، حتى يجستمرأ، وإشاعة املنكر داخل يف قوله تعال: 
ِ
ِذيَن ُيج إِنَّ الَّ

ْنيَا َواآلِخَرِة َواللَّج َيْعَلمج َوَأْنتجْم  َأْن َتِش  ِذيَن آَمنجوا هَلجْم َعَذاٌب َألِيٌم يِف الدُّ يَع اْلَفاِحَشةج يِف الَّ

ونَ   . [ 19]النور:  ﴾ال َتْعَلمج

فاملنكرات ال تجنرش وال تجشاع، فام بالكم يف مثل اإلحلاد الذي هو نادر وقليل يف  

والل  -، لذا ينبغي أال يجشاع وال يجنرش، ويف ظني الغالب يف حصوله ممن كان مسلاًم 

دولة التوحيد  ال ينبغي أن تظهر مؤسسات يف بالد املسلمي السيام يف  -أعلم

السعودية يف حماربة اإلحلاد بمعنى حماربة إحلاد املسلمي، وأؤكد أن هذا موجود  

 لكنه قليل للغاية. 

ه ملحد وهو يف احلقيقة مصاب  بل رأيت بعضهم يزعم أنه ملحد أو يجشار إليه بأن

 بمرض نفيس، ما بي عي أو غري ذلك. 

فأنا ال أجنكر وجود اإلحلاد لكنه ولل احلمد قليل، فال ينبغي أن يجشاع حتى يجظن أنه  

 ظاهرة. 

 إذا كان كذلك فلم تجعقد بعض الدروس يف حماربة اإلحلاد؟فإن قيل: 
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ارب اإلحلاد ألنه أمر شائع يف   بالد الكفار كأوربا وروسيا وغري ذلك، فالبد  يقال: ُيج

أن يعرفه املسلمون، فلو قجدر أن مسلاًم ابتجيل بمثل هؤالء فيكون عىل حيطة وحذر،  

 هذا أواًل. 

ثانيًا: ليستطيع املسلم دعوهتم، فقد يرس الل بكرمه مقابلة مجع من هؤالء يف بعض  

ملحًدا، وأسلم ولل احلمد كل  الدول األوربية املستقلة من روسيا، وكان كثري منهم  

من جرى معه نقاش، بل إنني رأيت القوم هناك ما بي ملحدين ونصارى، وامللحد  

 رسيع اإلسالم، أما النرصاين يتأخر قلياًل. 

ألن امللحد كاإلناء الفارغ، أما النرصاين كاإلناء املتسخ فيحتاج أن يجنظف أواًل ثم  

سهل وضعفه وبطالنه جيل للغاية، لكن حبذا   أمره فلله احلمد اإلحلاد يجستفاد منه، 

أن يكون املسلم مطلًعا عىل ما عند هؤالء وعىل معرفة شبههم واجلواب عليها،  

وهو من أقوى الناس يف متكي  السيام قد خرج بي املسلمي من يجظهر حماربة اإلحلاد  

 اإلحلاد. 

، كان سبب إحلاده  بل ملا أججريت لقاءات ومقابالت مع كثري ممن أحلد من املسلمي

 . - إن شاء الل تعال-مطالعته واستامعه ألمثال هؤالء كام ستأيت اإلشارة إليهم  

فإذن اخلالصة: دراسة اإلحلاد وكيفية الرد عليهم مطلب، وهو منترش يف بالد  

عل ظاهرة، وال أن   الغرب وأمريكا وأوربا، وهو ولل احلمد نزر قليل ال ينبغي أن ُيج
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د من أمره، تهد يف عالج كل يشء يقع يف بالد املسلمي مما   يجصعَّ وإن كان يوجد وُيج

الف رشع الل رب العاملي سبحانه وتعال.   خيج

 : املقدمة الثانية

 إن أدلة وجود الل كثرية للغاية، كام قال أبو العتاهية: 

 دــه واحـنىل أ ـدل عـت...  ة ـه آي ـيٍء لـل شـويف ك

وجدهتا كثرية للغاية،  وهذه األدلة لو أردت أن تستقرئها من كتاب الل فحسب 

وسأذكر بعض هذه األدلة، وأستنبط هذه األدلة من آيات القرآن، وقد يقال: كيف  

ناقش امللحد بداللة القرآن؟   يج

بالعقل، فنحن نستفيد من هذه األدلة داللتها  ربنا سبحانه وتعال ناقشهم يقال: 

العقلية عىل أن الل موجود سبحانه وتعال، فلو أنك قابلت ملحًدا فأردت أن تستدل  

قد تأيت بآية ليس يف إيرادها عليها وإنام  عليه بدليل عقيل يف رد إحلاده وبيان بطالنه، 

 ، هذا أواًل. يف استنباط داللتها يف حماجته 

ذا يصلح فيمن تريد أن تجثبت له داللة أن وجود الل موجودة يف القرآن،  ثانيًا: مثل ه

 فيزداد يقينًا عىل أن القرآن حق. 



6 

 

ونَ ﴿ قوله تعال: الدليل األول:  ْم اخْلَالِقج ٍء َأْم هج وا ِمْن َغرْيِ يَشْ لِقج ]الطور:   ﴾َأْم خج

قسيم، وذلك أن  عىل ذكرها دلياًل من أدلة السرب والت، هذه اآلية توارد العلامء [ 35

 اآلية جعلت اخلالقي أقساًما ثالثة: 

 أن خيلق نفسه. األمر األول:  -

لق صدفة.  األمر الثاين: -  أن خيج

 أن خيلقه الل.  األمر الثالث: -

 فإذن التقسيم ثالثي، وهذا هو دليل السرب والتقسيم. 

أما أن خيلق نفسه فأوضح دليل يف بطالنه أن يجقال: ال يمكن ألحد أن خيلق نفسه  

 كيف يكون خالًقا ثم يكون خملوًقا، وهذا يلزم منه الدور والتناقض، فهو ساقط. ألنه  

لق صدفة، فهذا ال يجمكن ملا يف خلق الل من اإلتقان وغري ذلك،   أما أن يجقال إنه خج

 قه سبحانه. فلم يبق إال أن الل قد خل

وأردت أن تناظر ملحًدا ناظره بداللته  هذا املعنى إذا استنبطته واستقرأته من القرآن  

 وال يشرتط أن تجورد عليه اآلية. 

،  [ 4]البلد:  ﴾ َلَقْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويمٍ ﴿ إتقان خلق الل، الدليل الثاين: 

وِقنَِي َويِف األَْرِض آَياٌت لِ ﴿ وقال سبحانه:  ونَ * ْلمج ْم َأَفال تجبرِْصج ِسكج   ﴾ َويِف َأنفج

 . [ 21- 20]الذاريات: 
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فضاًل عن خلق املخلوقات العظيمة تبيَّ له أن هذا    إن من تأمل حسن خلق اإلنسان 

فاإلنسان فيه من حسن  اخللق مل يأِت عبثًا، فإتقان الصنعة دليل عىل إتقان الصانع، 

 اخِللقة ما الل به عليم. 

فتأمل يف العيني ويف مكان العيني، لك أن تتخيل أن العيني يف غري هذا املكان بأن  

كيف يستطيع أن يميش  منى والثانية يف اجلهة اليرسى، تكون األول يف اجلهة الي

 برصه ونظره ضيًقا. اإلنسان؟ سيضطر أن يميش يف جهة واحدة ثم سيكون اتساع 

بل هذا الشعر الذي تراه يف كل أصل شعرة مادة دهنية، وإذا يبست هذه املادة  

ة،  لذلك لو نتفت شعرة لوجدت يف أصلها مادة دهنيالدهنية تساقط هذا الشعر، 

 وهكذا يف خلق الل العظيم يف اإلنسان فكيف بغريه من املخلوقات العظيمة. 

وما الذي تفعله الكىل يف دقيقة، ما الذي يجعادله حتى  ثم لو قرأت وظائف الكىل 

يصنع صنع هذه الكىل من املعدات واألجهزة، وغري هذا من اليشء الكثري، وهذا  

 ًقا متقنًا. ال يمكن أن يكون صدفة، بل البد أن له خال

وأذكر ملا كنت مع الشيخ محد العتيق نجقابل هؤالء الذين يجنكرون وجود الل يف أوربا  

الرشقية املستقلة من روسيا، وكنت أخاطبهم بخطاب سهل، وقلت: هل يجمكن أن  

تتصوروا أن رجاًل يريد أن يسافر فجلس عىل شاطئ هنر، ثم جاءت خشبة مع  

ن قا رب، ثم نصعد هذا القارب فننتقل إليكم؟ قالوا:  خشبة ثم جاء حبل حتى تكوَّ

 ال يمكن.
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فإذن إذا مل يجصدق هذا  ، -رمحه الل تعال -وأصل هذه املناظرة من كالم أيب حنيفة 

 ففي هذا اخللق العظيم من باب أول. يف القارب 

رج معهم بنتيجة وهو أن هلذا اخللق من يشء عظيم عقله   وهذا من باب  -لذا كان خيج

عقله أكرب من عقول باقي اخللق، فقلت هلم: هذا نسميه الل عز   -التقريب معهم

 وجل، ثم بعد ذلك ترشح هلم ما تريد. 

إثبات أن هلذا الكون خالًقا وهو رد عظيم عىل  إذن إتقان هذا اخللق حجة عظيمة يف  

 املالحدة. 

نَا الَِّذي أَ ﴿ : -عليه السالم-قال موسى  الدليل الثالث:  ٍء َخْلَقهج  َقاَل َربُّ لَّ يَشْ ْعَطى كج

فرعون ملا أراد أن يجنكر   -عليه السالم-هذا حاج به موسى  ،  [50]طه:    ﴾ثجمَّ َهَدى

وجود الل، وهذه آية عظيمة يف إثبات خلق الل، وهو أنه هدى كل خملوق ملا يصلح  

له، وتأمل للشمس وكيف قد هداها تسري بحيث أهنا ال تصطدم بغريها، ثم تأمل  

 وكيف قد هداه يسري يف سري ال يصطدم بغريه. للقمر

ثم تأمل كيف هدى الريح وهدى كل ما ترى من املخلوقات، بل إنك ترى بعض  

احليوان من البيضة فيتجه إل مكان معيشته  احليوانات تكون يف بيضة، ثم خيرج هذا  

لم ودجرس يف بيضته، وصدق الل ربا الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى   كأنه قد عج

 سبحانه وتعال. 

 وفيه أيًضا أن خلق الل حسن وقد تقدم الكالم عليه. 
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ونَ ﴿ قوله تعال: الدليل الرابع:  ْم إَِليْنَا ال تجْرَجعج ْم َعبَثًا َوَأنَّكج   ﴾ َأَفَحِسبْتجْم َأنَّاَم َخَلْقنَاكج

أنه لو قيل بأنه ليس له خالق  ، إن مما يدل عىل أن هلذا الكون خالًقا  [115]املؤمنون:  

، فإذن للزم عليه أن يكون اخللق خملوقي عبثًا،  وأن هذا الكون ينتهي إل ال يشء 

وهذا ال يليق بحكمة الل، ألنه البد أن يف خلق الل من أحسن وأن منهم من أساء،  

ب يف اإلحسان، و  ب يف اإلساءة. والبد أن منهم من يجرغَّ  البد منهم من يجرهَّ

فلو قيل إن اجلميع سينتهي إل ال يشء، للزم من ذلك العبث، لذا البد أن ينتهوا إل  

سنون معيشتهم يف احلياة، وُيعل بعضهم  عن بعض، وهذا  يتاميز يشء ُيعلهم ُيج

 من أعظم األدلة عىل أن هلذا الكون خالًقا وهو الل سبحانه وتعال. 

ك من األدلة وال أحب أن أطيل يف ذكرها، لكن داللة وجود الل وأنه  إل غري ذل

 خالق هلذا اخللق كثرية للغاية، وما تقدم كاٍف ومنه إتقان اخللق كام تقدم بيانه. 

 : املقدمة الثالثة

وهذا قد رأيته  إثارة الشك والغلو يف الشك،    املالحدة يف هذا الزمنمن أقوى طرق  

ارب املالحدة وهو يجقرر مثل هذا،   عند بعض من ينتسب لإلسالم ممن يريد أن ُيج

يقول: أواًل البد أن تشك، بل إن هذا الرجل تكلم عن نفسه وقال: أنا أشك كل  

  صحة ما أنا عليه. يوم، أو ما بي حي وآخر، ثم بعد ذلك أورد األدلة عىل

فمن رأى الكالم يف ظاهره ظن هذا الكالم حسنًا وهو من أبطل الكالم، وهذا  

ف هو النظر،  الكالم له ارتباط بمذهب املتكلمي وهو أن أول واجب عىل املكل
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- ومنهم من قال: الطريق إل النظر، ومنهم من قال: الشك. كام ستأيت اإلشارة إليه  

 . -إن شاء الل تعال 

تنبه ملثل هذا وأن يجعلم بطالنه عقاًل ثم رشًعا، ومل أؤخر رشًعا لتأخر  وأ رجو أن يج

صىل  -منزلته، وإنام املفرتض أن احلديث مع قوم ال يجقرون بكتاب الل وسنة النبي 

 . - الل عليه وسلم

وهم يقولون: كيف تستطيع أن تستيقن إيامنك وأنك عىل حق؟ فالبد أن تشك ثم  

 إيامنك ودينك. ترجع للتدليل عىل 

 ثم الرد عىل هؤالء عقاًل من أوجه: 

من سافر قاصًدا مدينة أو من خرج من بيته متجًها إل بيت  الوجه األول:  -

أحد، ثم وصل إل هذا البيت أو وصل إل هذه املدينة وهو اآلن يعرف أنه  

ك يف   وصلها، فيقال له: ال يمكن أن تتيقن وصولك حتى تشك، فاآلن شج

 دينة ثم ارجع مرة أخرى. وصولك هلذه امل

وهذا ال يصح عقاًل، ألن املقصد من اليقي أن ُيصل لك املراد وقد حصل،  

فلامذا تريد أن أرجع إل الوراء وأنا قد تقدمت؟ فلذلك إذا اهتدى املرء  

ك يف إسالمك ثم ارجع مرة  لإلسالم ال يجقال له: حتى تتيقن  إسالمك شج

دار يقصدها أو بلد سعى للسفر إليها  أخرى، ومثله كام تقدم كمن وصل إل  
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ك أنك قد وصلت للبلد التي أردهتا ثم ارجع مرة   فلام وصل قيل له: شج

 أخرى، وهذا ال يصح عقاًل. 

لو قجدر أنه رجع وشكَّ فقد ال يتيرس له الرجوع مرة أخرى   الوجه الثاين:  -

لوجود مانع، فام أكثر املوانع التي متنع الوصول، لذلك إذا أسلم الرجل  

ك. قد ال يستطيع الرجوع لإلسالم ألسباب كثرية منها عقوبة   وقيل له: شج

لجوهَبجمْ ﴿ الل له، كام قال تعال:   وا َأَزاَغ اللَّج قج ، فاملقصود  [ 5]الصف:    ﴾َفَلامَّ َزاغج

اطر؟ ملاذا العاقل إذا أدرك شيئًا بيده يرتكه؟  أنه قد ال يرجع فلامذا خيج

من وصل إل هذا البيت أو وصل إل هذه املدينة، ثم شكَّ   الوجه الثالث: -

ورجع قد ال يتيرس له الرجوع ألنه قد ال هيتدي الطريق، فكام قيل: ليس يف  

 كل مرة تسلم اجلرة. 

ل بأن اإلنسان يشك هذا خطأ كبري وضالل عقاًل، وأؤكد ذلك  فإذن القو

ليجتصور عقاًل ما تقدم من املثال فيمن سافر إل بلد بعيد، فلام وصل قيل له:  

ك يف وصولك وارجع مرة أخرى.  أوصلت؟ قال: نعم، فقيل له: شج

لو قيل هذا ألحد لضحك مجيع العقالء، ومثل هذا يجقال فيام هو أشد وهو  

 .يف الدين

ك ثم ارجع. فهذا مما   رجل أسلم واهتدى يقال له: حتى تتيقن إسالمك شج

 ال يصح عقاًل بحال. 
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 :فمن أوجه رشًعا الرد عليهم أما 

ن الرشيعة ذمت الشك، وذمت احلرية، ألن الشك طريق إل  أالوجه األول:  -

انَ ﴿ احلرية، كام قال تعال:  يج يِف األَْرِض َحرْيَ
يَاطِ   ﴾ َكالَِّذي اْستَْهَوْتهج الشَّ

، فالرشيعة تذم الشك وتذم احلرية، كام بيَّ هذا شيخ اإلسالم  [ 71]األنعام:  

 . - رمحه الل تعال-ابن تيمية 

،  أن الشكوك واالعرتاضات والشبهات ثنايا كالم له يف وقد ذكر القرايف

فهذا الشك علم. فرد عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(  

أنه ليس علم بل هو طريق للعلم إذا أراد الل بعبده خرًيا وإال قد ال هيتدي،  

 والرشيعة ال تدعو إل احلرية بل تذم ذلك. 

يف كتابه واألنبياء واملرسلي دعوا الناس إل   هل رأيتم ربنا الوجه الثاين:  -

 الشك أو االنتقال من الباطل إل احلق؟ 

إن هناك فرًقا بي أن يجدعى الناس أن ينتقلوا من احلق إل الباطل باألدلة  

  - صىل الل عليه وسلم-إل الشك، فالنبي الرشعية، وبي أن يجدعى الناس 

يف كفار    -صىل الل عليه وسلم -مد جاء إل كفار قريش والكفار نزل عىل حم

ابتدأ   - صىل الل عليه وسلم - أو نبينا قريش، فهل رأيتم ربنا سبحانه وتعال 

 معهم يف الشك أو ابتدأ يف دعوهتم لالنتقال للحق؟
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لذا مل يبتدئ معهم بالشك، وإنام دعاهم باألدلة الكونية والرشعية لرتك ما  

 احلق. علهم من الباطل واالنتقال إل 

 وقد يجعرتض عىل هذا باعرتاضات منها: 

ريض الل  -من حديث أيب هريرة  أخرج البخاري ومسلم  االعرتاض األول:   -

وقد تستغرب أن أستعمله دلياًل وأنا أخطاب املالحدة، وممن هم   -عنه

داخلون يف اخلطاب أناس برزوا ملناظرة اإلحلاد فسلكوا طريًقا خطأ، وهو 

من أدلتهم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث  دعوة الناس إل الشك، و 

قال يف قوله   - صىل الل عليه وسلم-أن النبي  - ريض الل عنه-أيب هريرة 

ِي املَْْوَتى ﴿ تعال:  ْ نحن أحق بالشك  »، قال: [ 260]البقرة:  ﴾َأِريِن َكيَْف ُتج

 . « -عليه السالم-من إبراهيم 

كام يف )جمموع   - الل تعالرمحه  -وقد أجاب عىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وابن القيم يف مواضع من كتبه يف كتابه )التبيان يف أحكام محلة  الفتاوى(، 

القرآن( ويف )مدارج السالكي( ويف غريمها من كتبه، أن الشك الذي كان  

ليس الشك املقابل لليقي، وإنام كان عند   -عليه السالم-عند إبراهيم 

قي، فأراد أن ينتقل من علم اليقي إل عي  علم الي - عليه السالم-إبراهيم 

 اليقي. 
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ليس يف شك وحرية، بل أراد أن ينتقل من درجة   - عليه السالم-فإبراهيم 

عليا إل درجة أعىل، من علم اليقي إل عي اليقي، فإذن ليس له عالقة بام  

 نحن بصدده.

يقول: إذا حاربت الشك، فإذن كيف يمكن   لقائل أن االعرتاض الثاين:  -

لصاحب ضاللة أن هيتدي إل احلق؟ كيف نستطيع أن هندي هيودًيا أو  

  والرافض نرصانيًا؟ أو املذاهب املنتسبة لإلسالم وهي باطلة كاجلهمي 

واملعتزيل واألشعري؟ كيف نستطيع أن هنديه إل اإلسالم والسنة بحسب  

 طريقته ومنهجه؟ 

يقة أن تجورث عنده الشك، بل الطريقة أن تفعل ما فعله الل  يقال: ليس الطر

يف سنته، وهو أن تدعوه إل احلق   - صىل الل عليه وسلم-يف كتابه والنبي 

بدليله، فإذا دعوته إل احلق بدليله فظهر له احلق فوجب عليه أن ينتقل من  

 احلق. الباطل إل 

استمراره بيقي    وقد يعرض له شك، وعروض الشك ألهل الباطل خري من

عىل الباطل، لكنك يف األصل تدعوه إل االنتقال، وقد ُيصل له الشك،  

 يأيت تبًعا ال قصًدا. والشك 

فإذن طريقة هداية القوم أن يجبيَّ هلم خطأ ما هم عليه حتى يدعوا الباطل  

 وينتقلوا إل احلق، ال أن يجدعى أولئك القوم إل الشك.

 الشك مقصوًدا وبي أن يأيت الشك عرًضا ال قصًدا. فإذن فرق بي أن يكون  
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فلسنا يف حاجة أن ندعوهم إل الشك، بل نحن يف حاجة أن ندعوهم إل  

 احلق بدليله. 

لقائل أن يقول: لو حاربتم الشك إذن أنتم تدعون  االعرتاض الثالث:  -

 للتقليد؟

عىل الباطل،  يقال: لو أن رجاًل قلَّد أهل احلق فاهتدى للحق فهو خري ممن هو  

وخري ممن هو عىل شك، فلو قدر أن رجاًل سألك: أين املدينة الفالنية، أو  

 أين بيت فالن؟ 

فقال: اتبعني، فرست وراءه حتى دلَّك، فأنت مقلد له لكنك وصلت إل  

مرادك، فأن تصل إل مرادك مقلًدا خري من أن تبقى شاًكا، فلذا الناس عىل  

ا باألدلة الرشعية والعقلية ...إلخ،  أصناف، وأعىل صنف أن يكون جمتهدً 

فمن مل يتيرس له هذا فيبقى مقلًدا عىل احلق خري من أن يبقى ضااًل وتائًها أو  

شاًكا، وإن كان السعي للوصول للدرجة العليا وهي االجتهاد أحسن، لكن 

 بقاؤه مقلًدا عىل احلق خري من الباطل. 

نك عىل احلق؟ فالبد أن  وهذا أمر ال يفهمونه، فهم يقولون: وما يدريك أ 

 تشك.

فتقول: أنا عندي أدلتي أين عىل احلق باألدلة الرشعية أو العقلية بحسب ما  

 يجطرح، فلامذا ألتجئ إل الشك؟



16 

 

أخذ رجل بيدي وأثق به فأوصلني إل بيت فالن فعلمت أن هذا بيته، فقال:  

 أنت وصلت بالتقليد، البد أن تشك ثم ترجع وجتتهد للوصول. 

جع وأجتهد يف الوصول فال أصل؟ فيذهب عيلَّ مرادي من  تقول: أر

 وصويل إل بيتي. 

 فوصويل إل بيتي مقلًدا خري من أن أبقى تائًها وأن ال ُيصل مرادي.

ومن أشهر من أظهر  فام يدعون إليه باطل وهو خطأ، فام يسري عليه مجاعة 

كثرية   هذا واستطاع أن يقرب من الشباب هو عدنان إبراهيم، لذا له مقاطع

يف اليوتيوب يدعو فيها إل الشك، ويجعظم الشك، وممن يسري عىل هذا طارق 

- السويدان، لذا إذا رأيت حال ابنته تكاد جتزم أهنا قد أحلدت أو قاربت 

وترى كالمها فيام تطرحه من شك يف الرب   - أسأل الل أن يجعافينا وإياكم

 سبحانه وتعال. 

يقة وهي الدعوة إل الشك، ويقول عن وعدنان إبراهيم يسري عىل هذه الطر

 نفسه: أنا كل يوم أو ما بي حي وآخر أشك ثم أذهب وآيت باألدلة. 

فيقال: يا جمنون! أنت وصلت إل دارك وحصل مرادك، ترجع من الوراء؟ 

 العاقل يتقدم ال يشك! 

ثم عدنان إبراهيم دخل هذا امليدان وهو مناقشة املالحدة، فتسبب يف إضالل  

الشباب بمثل هذا حتى عظَّم الشك، وتقدم أن الشك خطأ عقاًل   كثري من
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ورشًعا، وقلت لك أنت تبحث عن املاء عطشان ثم دلك رجل عىل املاء  

ك يف أن هذا ماء.   فوصلت إل املاء، فيقال لك: قف، شج

سبحان الل! أنا عطشان أريد أن أرشب! قال: أواًل شك أن هذا ماء، ابحث  

 قول: يا رجل أنت جمنون؟ أنا عطشان وسأموت! عن أدلة أن هذا ماء. ت

ك، فشككت فمت.   يقول لك: شج

فهذا ال يجقبل ال رشًعا وال عقاًل، ثم إن شككت أنه ماء قد ال أستطيع أن  

 أهتدي ألنه ماء فأموت عطشاًنا؟ 

الشك ليس  إذن هذه خرافة عقلية، هم غلوا يف الشك فضلوا وأضلوا، 

الشك؟ إذا استطاع صاحبه أن هيتدي إل  بل هو مذموم، ومتى ينفع    ممدوًحا

 احلق، ال أن يرتك احلق إل الباطل. 

به باألمثلة العملية، قلت لك:   وإذا أردت أن تتبيَّ ضالل هؤالء القوم فقرِّ

رجل وصل إل داره وبحث عنها كثرًيا حتى وجدها، ومضطر إليها، فلام  

 وصلها قال: احلمد لل الذي هداين. 

ك أن هذه هي دارك. قال لك عدنان إبراه   يم: شج

تقول: يا رجل أنا ما صدقت أين وصلت إل مكاين حتى أنتهي، أأنت  

 جمنون؟

ك حتى تتيقن.   قال: شج
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تقول: إذن شككت، وذهب عيلَّ مرادي ومقصودي! كيف أستطيع أن  

 أرجع، وقد أستطيع الرجوع وقد ال أستطيع. 

 فطريقتهم ال تصح ال عقاًل وال رشًعا. 

 : املقدمة الرابعة

ُياول أن يجقرر املالحدة أو من سلك هذا املسلك يف مناقشة املالحدة كعدنان  

اولون أن يجقرروا أنه ال يوجد يشء يقيني، بل كل يشء قابل   إبراهيم وأمثاله، ُيج

 لالحتامل. 

فلذا ال تعمل بيشء وال جتزم بيشء، ألن كل يشء قابل لالحتامل، هل هذا ماء؟  

 أنه ليس ماًء.  احتاملقال: هذا ليس يقينيًا 

فلذلك يقولون: ال يوجد يشء يقيني، بل كل يشء قابل لالحتامل، فوجود الل  

 يقولون فيه ليس يقينيًا، فتحتاج أن جتتهد وتشك حتى تبحث عن إله. 

ل عقاًل ورشًعا، أما عقاًل فأواًل هذه مكابرة، أنا إنسان اعتقاد اإلنسان  ومثل هذا باط

إنسانيته وأنه إنسان يتطرق إليه احتامل أو يقي جمزوم به؟ فكيف يجقال ال يوجد يشء  

 يقيني؟

وكذلك اعتقاد اإلنسان وجوده هذا متطرق إليه االحتامل أنه غري موجود أو يقي  

 بالقطع؟
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يشء متيقن بل كل يشء يتطرق إله االحتامل، هذه مكابرة، بل    فالقول بأنه ال يوجد

تيقن وجوده وال يتطرق االحتامل إل ضده. هذا أواًل.  ىص مما يج  هناك ما ال يجعد وال ُيج

وثانيًا: من قال هذا الكالم متناقض وغبي أو مل يجوفق، فتقول له: يا جمنون، تريد أن  

املاء ففيه احتامل أن فيه ساًم، أو  ترشب ماء وأنت عطشان، تقول ال أرشب هذا 

 احتامل أنه ليس ماًء، ال آكل الطعام ففيه احتامل أنه مسموم أو أنه ليس طعاًما. 

 فإذن ال تأكل وال ترشب ومتوت؟

وأن تعمل، فتقول: فيه احتامل أال أهتدي يف العمل، أو  تريد أن تذهب إل العمل 

 احتامل أن أصطدم يف الطريق، إذن ال أذهب. 

 ل له: تزوج. تقو

 يقول: احتامل أال أوفق، واحتامل أن تكون مفاسد الزواج كثرية، إذن ال أتزوج. 

فالحظوا أن هذا الكالم كالم جماني، فالدنيا والدين قائمة عىل العمل بالقطع، فإن  

نتقل إل غلبة الظن، وإال ما صلح ال دين وال دنيا وفسدت معيشة الناس.   مل يوجد يج

ن، فعدنان إبراهيم وأمثاله خيرجون ويأكلون ويتناكحون  فلذلك هم متناقضو

ويفعلون أشياء كثرية مع أنه عىل تأصيالهتم االحتامل متطرق إليها، فلامذا فعلوا  

 ذلك؟

 فهم إذن متناقضون واقًعا ثم أغبياء عقاًل، أسأل الل أن يعافيني وإياكم. 
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الحتامل هذا نسبي، واألمور  ثم ثالثًا يقال: القول بأنه ما من يشء إال ويتطرق إليه ا 

املشاهدة أيًضا نسبية، فقد تشاهد أشياء وتتيقن هبا وأنا مل أشاهدها فلم أتيقن هبا،  

عل   وإن كانت عقلية أيًضا نسبية، فقد تتبرص بعقلك ما ال أتبرص إليه، فلامذا جتج

 األمور النسبية أمًرا كليًا، بل هو خيتلف من شخص إل شخص ومن حال إل حال. 

قوهلم أنه ال يوجد يقي بل كل يشء يتطرق له االحتامل، فيأتيك ويقول لك:   إذن

 أنت تقول يوجد إله يقينًا؟ 

  تيقننا نحن نقطع به بالدالئل التي ال ُتىص أننا متيقنون من وجود الل أكثر من 

 لوجودنا ورؤية بعضها لبعض. 

 ثم يأيت وُياول أو يجورد عليك االحتامل. 

ت احتامالتك، لكن هذه األمر عندي من باب غلبة الظن،  فتقول له: تنزاًل قبل 

وتطرق االحتامل املزعوم الذي هو ال يشء لكن جداًل ال يجعارض غلبة الظن، ولو 

أين تركت كل ما كان من باب غلبة الظن لتطرق االحتامالت عليه لفسدت عيلَّ  

أن يكون ضااًل  حيايت، كيف آكل؟ فيقال عام تأكله ُيتمل أن ال يكون طعاًما وُيتمل  

 وغريه ذلك.

 فلذلك طريقتهم خطأ رشًعا وعقاًل. 
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فلذلك قوهلم هذا باطل، ولو تأملتم هاتي املقدمتي، وهي املقدمة السابقة وأهنم  

يدعون إل الشك وأهنم يجطالبون يف الشك، فهذا أصله مأخوذ من املتكلمي  

 كاألشاعرة وغريهم. 

 أول واجب عىل املكلف الشك. واألشاعرة خمتلفون، منهم من قال: 

صىل الل عليه  -تدري ما معنى الشك؟ يعيش الرجل دهره مؤمنًا بالل ورسوله 

فرييد أن يكون أشعرًيا  ثم يجقابل رجاًل أشعرًيا كأيب حامد الغزايل وغريه -وسلم

ك.   فيقول له أبو حامد: أواًل شج

 تقول: يا رجل، أكفر بالل؟ 

ك يف وجود الل ح   تى تتيقنه مرة أخرى.قال: نعم. شج

 هذا عند األشاعرة وعند طوائف من املتكلمي أن أول واجب عىل املكلف الشك. 

ثم األمر الثاين أنه ال يوجد يقينيات وأنه ال يصح أن تجبنى العقائد إال عىل القطعيات  

وبقية األمور ما بي أمور حمتملة ...إلخ، أيًضا هذا مأخوذ من األشاعرة 

 القائلون: أن العقائد ال تكون إال يقينية. واملتكلمي، فهم 

ثم تأيت بكتاب الل فيقولون عنه: كتاب الل ليس قطعيًا، ليس يف ثبوته وإنام يف داللته،  

ثم تأيت بالسنة النبوية، ثم يقولون ليست قطعية يف داللتها وال يف ثبوهتا، فردوا  

 . الكتاب والسنة
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كام يف )خمترص الصواعق(: وقوهلم قطعي   - تعالرمحه الل -لذا يقول ابن القيم 

، قلب اإلسالم رأًسا عىل عقب. ويريد ابن القيم من  الداللة وقطعي الثبوت

 . استعمله استعاماًل باطاًل 

املتكلمون يصل كثري منهم  هذا يلتقي مع مذهب أولئك املتكلمي، لذلك أولئك 

: يا ليتني أموت عىل عقيدة  بل وصل كبري من كربائهم إل احلرية، حتى يقول بعضهم

 . بورنيساعجائز 

من كثر ما وجد الشكوك يف رأسه، ألنه بنى األمور عىل باطل، وهذا الذي سلكه  

ناقشهم بل   مثل عدنان إبراهيم وأمثاله يف مناقشة أولئك املالحدة، بل هو ال يج

اطب شباب املسلمي ويدعوهم ملثل هذا.   خيج

كثر من واحد أهنم جلسوا مع كثري ممن أحلد من  حتى حدثني أكثر من واحد وكتبه أ

املسلمي فوجدوا السبب إل مقاطع وكلامت عدنان إبراهيم وأمثاله، ألن عدنان  

ناقش شباب املسلمي ويجورد عليهم الشكوك. ناقش املالحدة اآلن هو يج  إبراهيم ال يج

يقول: ال،  رجل وصل إل بيت فالن بالتقليد واستيقنه، ثم يأتيك عدنان إبراهيم و 

 ارجع وشك أنك وصلت البيت وارجع مرة أخرى.

 تقول: أنا ما صدقت أين وصلت بعد أن دلني الرجل! 

 وشك.  عيقول لك: ارج
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ثم يرجع فال يستطيع أن هيتدي مرة أخرى إل هذا البيت فرضهم وأضلهم والعياذ  

 بالل. 

 : املقدمة اخلامسة

يقول بعض املالحدة: ال نستطيع أن نؤمن بيشء حتى نراه، ونحن ال نرى الل فكيف  

 نؤمن به؟

 والرد عىل هذا سهل للغاية، وهي شبهة سمجة، وذلك أن يجقال: إن الرد من أوجه: 

ة الدالة عليه  إننا وإن مل نر الل بأبصارنا لكن رأينا دالئله الكثريالوجه األول:   -

سبحانه وتعال، فلذلك قد قيل: البعرة تدل عىل البعري، واألثر يدل عىل  

املسري، فدالئل وجود الل قد رأيناها وهي تتكرر معنا ليس يف كل ساعة وال  

 يف كل دقيقة، بل يف كل حلظة. 

إن القول بأنه ال يجؤمن بيشء حتى نراه غلط ومكابرة، فلو   الوجه الثاين:  -

هؤالء: هل تؤمن بالروح؟ قال: نعم، تسأله: هل رأيت الروح؟ سألت أحد  

 يقول: مل أرها، فيقال: كيف آمنت هبا وأنت مل ترها؟

إن الزم هذا القول إلغاء العقل ايل قد غلوتم فيه، وذلك أن   الوجه الثالث:  -

العقل يدلك عىل أشياء مل ترها، وإنام الذي يدل عىل ما يجرى هي  

يدل عىل األشياء التي مل تجر ومل تجدرك  املحسوسات، أما العقل ف

 باملحسوسات، فرجعتم إل إلغاء العقل الذي عظمتموه.
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 : املقدمة السادسة

وكلام نظرت يف هذه النظرية تعجبت  نظرية داروين، وهذه النظرية عجيبة للغاية، 

وراءها الصهاينة وهم يسعون إلضالل كل بني آدم  يف انتشارها، ثم ملا علمت أن 

من كل دين وهلم متددهم املاسوين وغريه، علمت أن انتشارها ليس لقوهتا يف نفسها  

وإنام لوجود من يدفعها وينرشها، وإال هي نظرية ساقطة وأنا أعتقد أن املجنون ال  

 يصدقها فضاًل عمن عنده نصف عقل، فضاًل عمن عنده عقل. 

نترش لقوهتا يف نفسها وإنام انترشت لنرش أولئك الصهاينة واليهود هلا، وقد  لكنها مل ت

رف السبب بطل العجب.   قيل: إذا عج

وما هذه النظرية؟ وهذه النظرية لو قرأمتوها ضحكتم وبكيتم، فتقوم هذه النظرية  

عىل أن أصل الكون خلية عشوائية، فأصل الكون أمر عشوائي، ثم هذا األمر  

ر ترتب وحسن. العشوائي ترتب  مع التطوير، كلام تطوَّ

يقولون: أصل  وهذه النظرية قائمة عىل أن البقاء لألحسن واألكمل، ومن أمثلته 

، لكن البقاء لألقوى واألحسناإلنسان قرد، وأصل القرد يرجع إل ما يرجع إليه، 

لذا يجرصح دارون ومن تأثر هبا بأن كل من كان دون األكمل واألحسن لك حق يف  

بيد األضعف. أن   تبيده، فلذا األكمل واألقوى له حق يف أن يج
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لذا قيل: إن هلذه النظرية تأثرًيا يف احلرب العاملية األول يف السامح هلم بسفك الدماء،  

فهي قائمة هكذا أن األقوى واألحسن له حق يف أن يستهلك ويبيد من هو دون،  

 ويعد هذا كاماًل. 

وظني لو مل يكن هناك من ُياول دفع ونرش   فهي نظرية سافلة بكل معاين السفل، 

 هذه النظرية ملا التفت إليها أحد. 

واجلواب والرد عىل هذه النظرية يطول، لكن أذكر شيئًا رسيًعا: يقال أواًل يا أهل  

العقول والشك واحلرية ما الدليل عىل هذه النظرية؟ هي دعوى، فام دليلها وما  

ا، وملاذا تردون األدلة الظاهرة املتواترة  برهاهنا؟ هي جمرد دعوى يجكررها أصحاهب 

املتكاثرة املتتابعة يف كل دقيقة بل يف كل حلظة عىل وجود الل وتنتقلون عىل نظرية ال  

 دليل عليها. 

افرض أين قلت: أنت أصلك قبل مائة سنة كنت فالن، ثم أصبحت فالن، فام  

 الدليل؟

ل ويرشب قبل ألف سنة،  افرض أين قلت: أصل هذا اخلشب أنه إنسان يطري ويأك

 ثم صار خشبًا، هذه دعوى، فام الدليل؟ 

ال يوجد أي دليل عقيل ولو قلياًل عىل إثبات هذه النظرية، والعجب أن تجصدق، لذا  

قلت: ما  ملا قابلت هؤالء املالحدة قلت هلم: بامذا تؤمنون؟ قالوا: بنظرية داروين، 

 دليلها؟ 
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ا،  يقولون: أصل اإلنسان قرد، ثم صار إنسانً يقولون: ال ندري. وكل من سألتهم 

 لكن ما الدليل؟ ال يوجد يشء. 

أتدري أن داروين ماذا يقول يف نظريته؟ هو يجرجع اإلنسان الكامل إل اإلنسان  

فيصح    -ليس األسود-  األبيض الذي اشتد يف بياضه، وكلام كان أقل بياًضا  األوريب

بيده   أو أن يستعبده.  لألبيض أن يج

تستغرب ممن ليس شديد البياض يجصدق هبذه النظرية، فهي ترجع عليه  لذا 

 . بالعكس والسلب

 فاملقصود أهنا نظرية ساقطة ودعوى بال برهان، فكيف تجصدق؟ هذا أواًل. 

لقائل أن يقول: لو  ثانيًا: نظرية داروين عىل القول بصحتها ال يلزم منها اإلحلاد، 

 قرد ثم طوره وصار إنساًنا. سلمنا أن اإلنسان كان قرد، الل جعله 

لذلك هناك من النصارى ممن يؤمن بوجود الل ويؤمن بعيسى يؤمن بنظرية  

داروين، فيقول: أنا أقر بأن اإلنسان قرد لكن الل جعله قرد، فإذن عىل القول بنظرية  

 داروين فإنه ال يلزم منها إنكار وجود الل. 

 : املقدمة السابعة

قد سمعت لقاءات لبعض من أحلد، وممن أججري معه لقاء يف ذلك منصور النقيدان  

يف رمضان، ملا قيل له: ملاذا أحلدت؟ قال: قبل أن أجحلد كنت إذا فعلت معصية أجد  
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يص البد أن  أثًرا وتأثًرا يف نفيس، فقلت: حتى أرتاح وأستطيع أن أفعل مجيع املعا

 أجحلد وال أؤمن بيشء من التكاليف، حتى ال أكون مالًما عىل ترك التكاليف. 

وبعضهم تقول له ملاذا؟ يقول: أريد أن أتَّبع شهوايت، وكلام فعلت شهوة تذكرت  

أنني وقعت يف خطأ، فتأثرت نفسيًا فأردت أن أرتاح من هذا فالنتيجة أال أؤمن  

 بال مالمة.  بدين حتى أستطيع أن أفعل كل يشء

 والرد عىل هذا من أوجه: 

طالبي دارسي، األول جاد وكلام نقصته   يجقال له مثلك مثلالوجه األول:  -

درجة تأثر، وهو يسعى لتكميل درجاته ورفع مستواه، فهو يف جهاد حتى  

يصل للدرجات العليا، فقال الثاين: بدل من أن أتعب نفيس مثل هذا  

وأعيش هذا اهلم وهذا التعب أترك الدراسة كلها، فأعيش بطَّااًل عطَّااًل.  

ء لكنك أصبحت من املتأخرين، ومثل  يقال: صحيح أنت تركت كل يش

هذا يجقال فيمن يتعب يف ُتصيل دنياه، فاليوم يكدح ويتعب واليوم فات  

وغًدا أدركه، والثاين بطال جلس عالة عىل املسلمي ومل يعمل  عليه يشء 

شيئًا، فالثاين ال شعور له، فيقال مثلك مثل هذا وهذا يعترب ذًما وال يعترب 

 مدًحا. 

 ت للمتنبي قال: وذكرين هذا ببي 

 وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم  بعقله ...ذو العقل يشقى يف النعيم 
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اهد، واجلاهل  فصاحب العقل يشقى بعقله ألنه يريد أن يرتفع  فيتعب وُيج

الذي ال يفعل شيئًا ينفعه هو جالس ويلعب بالباليستيشن وبطال، لكن 

 العربة بعد ذلك، ففرق بي حياة هذا وحياة اآلخر.

 ن هذا ليس حاًل. فإذ

ثم يقال: من قال أنه يسلم من اهلموم؟ والل وتالل وبالل   الوجه الثاين: 

دع املجنون الذي عوقب  -يعيشون مًها ال يعلمه إال الل، ألنه إذا كان له عقل  

ين له سوء عمله ألن األدلة تصادمه يف وجود الل ويف   - عقوبة بأن زج

 ه األدلة؟التكاليف الرشعية، فأين املفر من هذ

 :املقدمة الثامنة

صحيح كون أن ُيرتم الرجل  ممن أرض كثريين املبالغة يف العقل والثقة بالنفس، 

عقله وأن يستفيد من عقله هذا يشء حممود، وبي أن يعتمد عىل العقل وحده فهذا  

 خطأ.

وقد يجكتسب، وأصله   غريزيفام العقل؟ العقل إذا تأملته هو أصل يف اإلنسان 

غريزي، وهو من باب التقريب: إناء فارغ كلام كان اإلناء أحسن كان أحسن يف  

ضع فيه.   حفظ ما وج

قد استجلبها العقل من جتارب احلياة والقراءة أو من فام يف ذهنك من معلومات 

رق بي العقل وبي املعلومات، فهذا العقل الغريزي  علم درسه أو غري ذلك، فإذن ف
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يف اإلنسان قد يستطيع أن يكسب به شيئًا وال شك ويتفاوت الناس يف عقوهلم،  

رتم أهل التخصص.  لكن بمقتىض العقل ينبغي أن ُيج

فلو قال قائل: أنا يل عقل، فإذن سأخوض مع األطباء يف العمليات، وسأقوم  

بل هذا أحد؟ كال هذا جنون، ولو كان له عقل ملا قال  بالعمليات اجلراحية، هل يق

 هذا، ألن مقتىض العقل أن يجوكل األمر إل أهله. 

اطب الشباب بعقوهلم حتى ُيعل الشاب ينتفخ،   فيأيت مثل عدنان إبراهيم وخيج

ويرى نفسه شيئًا عظياًم، فيقول: يل عقل وأستطيع أن أفهم أن هذا حالل وهذا حرام  

 أن أرجع، ...إلخ، فيجفسده، فيكون قد فتنه ثم أضله. وأستطيع أن أشك و 

سن   ومثله مثل أن يرى رجل شاًبا مفتول العضالت قوي اجلسم، وهذا الشاب ال ُيج

السباحة، فيجثني عليه: ما شاء الل ما أقواك، بارك الل فيك قوة وشجاعة، فقال له:  

يل أن تكون ال  اسبح يا فالن، فاستحى أن يقول ال أعرف أن أسبح، فقال: مستح

 تعرف السباحة! 

ثم مع اخلديعة والتزيي والتجميل والنفخ فيه رمى نفسه يف البحر، والنتيجة؟  

 سيغرق. 

ووجود العقل  فوجود العضالت والقوة البدنية يشء، ومعرفة السباحة يشء آخر، 

يشء ومعرفة التخصص وكيف يجؤتى األمر من بابه يشء آخر، فرحم الل امرًء عرف  

 نفسه.قدر 
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ففي العلم الرشعي إذا مل تدرسه من بابه ومل تتأصل فيه فكيف ختوض؟ وكذلك إذا  

 كان يف الطب أو يف اهلندسة كيف ختوض هذه امليادين وأنت ال ُتسنها؟ 

لذلك تعلمها كغريك، فنحن لسنا رافضة وعندنا مشايخ حمصورين بالتقديس، بل  

ن يتكلم يف هذا العلم، بل لو  عندنا ميدان من سلكه وحصل العلم من سلكه فله أ 

سنه ألصبح مذموًما،   أتى عامل يف العلم الرشعي وتكلم يف علم الطب وهو ال ُيج

 ومثل ذلك لو تكلم يف اهلندسة ألصبح مذموًما. 

فإذن بمقتىض العقل ال يجتكلم يف يشء إال بعد دراسته ومعرفته، ومن تكلم يف يشء  

 العقل. دون دراسته ومعرفته ففعله يناقض 

خدعوا الشباب بمثل هذا، نفخوا فيهم وأن هلم عقول وهلم  وعدنان إبراهيم وأمثاله  

ثم خاض  قدرة، وأنه البد أن يكون عندهم ثقة يف النفس، فانتفخ هذا الشاب 

سنها فغرق يف بحار اإلحلاد    . - عافاين الل وإياكم- امليادين التي ال ُيج

فخ فيه بأنه قوي وله معرفة وأنه وأنه،  مثله كمثل ذلك الشاب املفتول العضالت فنج

 ثم سبح يف البحر فكانت النتيجة أنه غرق فيه وهلك. 
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 :املقدمة التاسعة

  بسبب هذا، فيقول: قد قدر أحلد  قد اختالف أقدار الل عىل الناس، وكثري ممن أحلد 

الل عيلَّ وعىل أهيل بمصائب عظيمة دون فالن، فلامذا أنا فقري وفالن غني، ملاذا أنا  

 مريض ومشلول وفالن ليس كذلك، ملاذا؟ 

فهذا التغاير يف أقدار الل يف خلقه جعلته يشك  فينظر للتغاير يف أقدار الل يف خلقه، 

خل عليه من هذا الباب.   يف الل، فدج

 أوجه كثرية أذكر بعضها عىل عجالة رسيعة: واجلواب عىل هذا من 

تقدم ذكر األدلة عىل وجود الل، واألدلة عىل وجود الل كثرية  الوجه األول:  -

للغاية، فإذن وجود الل ثابت، والثابت ال يجرد بمثل هذه األمور، ألننا عندنا  

تجرد    يقي بل أشد اليقي بل األدلة اليقينيات املتواردة واملتكاثرة عىل ذلك فال

بمثل هذا، بل يقال: هذا مشكل، واليقي يبقى عىل يقينه، واليقي ال يجرد  

 للمشكل بل يجرد إل اليقي. وهذا يتضح بالوجه الثاين.

إن عندنا يقي بوجود الل لكن ال نعرف حكمته يف التغاير يف   الوجه الثاين: -

 .ال يدل عىل عدم احلكمةاخللق، فعدم علمنا باحلكمة  

رض أين جلست هبذه الطريقة فيتأمل اإلنسان ما احلكمة من ذلك؟  فاآلن لنف

فأخذت تتفكر ومل تظهر لك احلكمة، فعدم ظهور احلكمة لك ال يدل عىل 

 أنه ال يوجد حكمة، بل قد تكون حلكمة وأنت ال تعرفها. 
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فإذن من القواعد العقلية املهمة أن عدم معرفة احلكمة ليس نفيًا للحكمة،  

مل تظهر لك،  ة الكثرية عىل إثبات وجود الل، لكن احلكمة وقد تقدمت األدل

 فعدم ظهور احلكمة ال يدل عىل عدم احلكمة. 

بقر بطنك   ويجقرب هذا برجل مريض، فقال له األطباء العارفون: البد أن يج

وأن يجفعل بك كذا وكذا، فقال: ارشحوا يل، فلم يفهم، ثم أعادوا الرشح فلم  

فيجبقر بطنك لتجعالج أو   خيارين، إما أن توافق يفهم، ثم قالوا: أنت ما بي 

 تجرتك فتموت. 

فكل عاقل يقول: أنت لست من أهل التخصص ومل تفهم األمر، وعدم  

 فهمك له ال يدل عىل أنه ليس صحيًحا، فسلِّم إل أهل اخلربة. 

 فإذا كان هذا يف البرش ففي رب البرش من باب أول.

وهو أبو عبد الرمحن بن عقيل   أحد الناس كتب رسالة  الوجه الثالث: -

الظاهري، وأنا متحفظ عىل هذا الرجل ألخطائه العقدية، لكن أذكر جوابه  

وتستطيع أن تصل هلذه الرسالة، ذكر يف رسالة له أنه واجه عبد   ليجعلم املراد

 . -عافاين الل وإياكم -الل القصيمي الذي أحلد 

هذا أبيض وهذا أسود، وهذا  فقال له عبد الل القصيمي: أتؤمن برب جعل  

طوياًل وهذا قصرًيا، وهذا غنيًا وهذا فقرًيا، وهذا مريًضا وهذا سلياًم؟ أتؤمن  

برب فعل هذه األمور؟ أتؤمن برب جعل هذا منكوًبا وتجنكب أمم، وجعل  

 هذا عىل خالف ذلك؟
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ناقشني  أنت اآلن تج فأجاب ابن عقيل الظاهري بجواب رجل ذكي، فقال: 

وأنا وإياك خمتلفون يف ذاته ووجوده، دعنا  ال يف ذات الرب،  يف أفعال الرب

 . نجسلم بوجوده ثم بعد ذلك نبحث عن أفعاله

وهذا جواب سديد، ألنه إذا أقر بوجود الل البد أن يجقر أن الل هو خالق  

اخللق سبحانه، فإذن إذا أقررنا بعظمه وأفعاله مل تظهر لنا احلكمة فيها فيجب  

 . لنا أن نجسلم

إن من يقول هذا القول ويعرتض هبذا االعرتاض عنده نظرة جه الرابع: الو  -

فبام أن األدلة تكاثرت عىل وجود الرب سبحانه، وأن احلياة طريق  قارصة 

والعربة باآلخرة، ألين رأيت مقطع قبل فرتة رأيت شاًبا سورًيا يقول: كيف  

 أؤمن بالرب الذي ابتالنا وعذبنا وفعل بنا كذا وكذا.

إليامن بالرب قد ثبت باألدلة الكثرية، ومثل هذا أشكل عليك يف  فيقال: ا

أفعاله، وعدم ظهور احلكمة لك ال يدل عىل أنه ال يوجد حكمة، ثم قال:  

نحن خملوقون يف دار نكد، وكل من ترى فيها فهو يف كبد، لوال حالوة 

 اإليامن ولذته وانرشاح الصدر به. 

دار عبور  ألهنا ليست دار بقاء وإنام    [ 4]البلد:    ﴾ دٍ َلَقْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن يِف َكبَ ﴿ 

ودار فناء، فلذلك ينوع الل وهو أحكم احلاكمي عىل عباده البالء، ونحن  

لقنا لالمتحان،  ْم َأْحَسنج َعَمالً ﴿ خج ْم َأيُّكج  . [2]امللك:  ﴾لِيَبْلجَوكج
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وفتنة الرساء  فمن الناس من يبتليه بالرساء، ومن الناس من يبتليه بالرضاء، 

أشد من فتنة الرضاء، وهذا ما ال يعلمه كثريون، وقد تكلم عىل هذا ابن  

مفلح يف أوائل اآلداب الرشعية، ونقل نقاًل مفيًدا عن ابن اجلوزي، وقال 

: وذلك أن اجلائع إذا مل يوضع أمامه الطعام  -رمحه الل تعال -ابن اجلوزي 

ضع أمامه الطعام مل يستطع الصرب، ففتنة الرساء أشد من   صرب، لكن إذا وج

 فتنة الرضاء. 

ر أن نزول البالء والنكبات به أهنا فتنة خصته دون   فهذا املسكي الذي تصوَّ

غريه، فهو املسكي هو يف فتنة البالء والرضاء، فهو أسهل لو كان ذا عقل ممن  

 ابتجلوا بالرساء. 

ب فالًنا فيجعجل له العقوبة أو البالء حتى يرفع   ثم من رمحة الل أن الل قد ُيج

َأَليَْس اللَّج بَِأْحَكِم  ﴿ درجته، وهو سبحانه أحكم احلاكمي، كام قال تعال: 

 . [ 8]التي:   ﴾احْلَاكِِميَ 

بل قد يكون رب العاملي لو أبقى له زوجه أو أمه أو أباه أو ولده لوجد من  

 العظيم بعد ذلك ما متنى أال يبقوا، فالل أعلم وأحكم سبحانه وتعال.   البالء

لذلك اجلواب عىل هذا كله أن نعلم أن الل حكيم، وال نعلم تفاصيل  

 حكمته، فنجرجع األمر إليه سبحانه، لذا قيل: اإليامن بالقدر بلسم احلياة. 

وأن تجسلم   من أعظم ما يرشح الصدر أن تؤمن بقضاء الل وقدره حلوه ومره،

 األمر كله لل سبحانه وتعال، وأن تعلم أنه مل خيرت لك إال اخلري. 
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 : املقدمة العارشة

 عالج اإلحلاد له حاالن: 

 قبل وقوعه.احلال األوىل:  -

 بعد وقوعه. احلال الثانية:  -

أتكلم مع املسلمي، أما  قبل الوقوع وأنا أتكلم بالدرجة األول ومن حيث األصل 

بعد الوقوع فأكثر ما يكون الكالم موجًها ملن أراد أن هيتدي من امللحدين الكافرين 

أحلد من املسلمي  ممن أحلد، وهم كافرون يف األصل بأن هيتدوا لإلسالم، أو من 

 هرة. وهم قلة ونزر وأؤكد أهنا ليست ظا

، والوقاية خري من أما عالج اإلحلاد قبل وقوعه، وكام قيل: الدفع أسهل من الرفع

 العالج.

ع لنا يف صالتنا أن نقرأ يف كل ركعة سورة  األمر األول:  - الدعاء، لذا رشج

الفاُتة، وأعظم الدعاء هو الدعاء املوجود يف آخر سورة الفاُتة وهو قوله  

اَط املْجْستَِقيمَ اْهِدَنا ﴿ سبحانه:  َ ، ومن معاين هداية [ 6]الفاُتة:  ﴾الرصِّ

صىل  -الرصاط املستقيم: الثبات عىل احلق، لذلك رسول الل وهو رسول الل  

صىل  -ثبت يف صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه  - الل عليه وسلم

.  «اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى»قال:  -الل عليه وسلم 

 فكيف بنا.  - صىل الل عليه وسلم-النبي   وهو
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الدعاء وأن ندعو الل الثابت واالستمرار عىل اهلدى، ومن فلذلك نحتاج إل  

اَط املْجْستَِقيمَ ﴿ أعظم ذلك قولنا يف سورة الفاُتة:   َ  . [6]الفاُتة:    ﴾ اْهِدَنا الرصِّ

فام إن  بعض الناس قد أرخى سمعه عدم السامع لكل أحد،  األمر الثاين: -

تكلم أحد إال ويجرخي سمعه هلذا املتكلم، وهذا خطأ، ال يصح لنا أن نجرخي  ي

لكن يجريد العلو يف األرض،  ، قد يكون املتكلم جاهاًل، سمعنا لكل متكلم

وهذا من أسباب اإلحلاد عند كثري ممن أحلد من املسلمي حب العلو، وحب  

ويجشكك ألنه كام يقال:  لفت النظر، فرتاه إذا جلس يف املجالس أخذ يتكلم 

 خالف تجعرف. 

فهو يريد الرئاسة، والرئاسة ليس أن تصل إل منصب دولة، بل الرئاسة كل  

رفعة تجعد رئاسة، لو ارتفعت عىل أخيك وحده هذا نوع من الرئاسة  

والرشف، فرييد أن يجلفت األنظار فيبدأ يجعارض، وقد يكون ذكيًا لكنه  

وفًقا ملا خاض فيام  خاض فيام ال يعرفه، وهذا من غبا ئه، وإال لو كان ذكيًا ومج

 ال يعرفه. 

وترى بعض الناس يف املجالس يطرح أشياء كبرية وهو ال يعقلها، ويبدأ  

ويريد أن يجلفت األنظار  يتكلم فيها ويقبل هذا ويرد هذا وخيوض يف هذا، 

،  إليه، وكثري من هؤالء لو وقع يف يد رجل فاهم وعارف ألسكته وأجلمه

فيتكلم بينهم فيجد  يت عند من ال يدري كاألعمش عند العميان، لكنه يأ

عرشة أو عرشين وثالثي مل يجعارضون إما ألهنم يرونه كاملرفوع عنه القلم  
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وليس عندهم استعداد للخوض معه، وهو يظن أن ذلك بسبب قوة حجته،  

 أو أن يكون وقع يف أناس ال يعرفون فيغرت يف مثل هذا. 

يادين ورأيت كثريين يتكلمون يف الدين عىل غري  ثم يبدأ خيوض هذه امل

معرفة، وأذكر مرة كنا يف جملس وفيه عوام، أتانا رجل عامي من جهة معينة،  

فبدأ خيوض ويقول: الديمقراطية خري من كل يشء، وال يوجد دليل من  

الف الديمقراطية.   الكتاب وال السنة خيج

شباب ينظرون إليه  واحلضور عوام وشباب، وهو يتكلم هبذا اجلزم وال

وهو ضعيف وأتى من خارج السعودية فام قوا األبصار فاُتي األفواه، دِّ حمج 

أحببت أن أخوض معه بكالم طويل، لكن رأيت أنه البد، فقلت له: سؤال  

ْم باَِم َأنَزَل  ﴿ فقط رسيع لو تكرمت، ما اجلواب عىل قوله تعال:  َوَمْن مَلْ َُيْكج

ْم ا ونَ اللَّج َفأجْوَلئَِك هج رج
 ؟[44]املائدة:   ﴾ْلَكافِ

ألن هذه اآلية ال جتتمع مع الديمقراطية، والديمقراطية ُتكيم الشعب  

 األكثر فاألكثر. 

، ُيتاج أن أرجع إل تفسريها وأفهمها.   فوقف وقال: هذه اآلية مل متر عيلَّ

فأنت تظن وهو يتكلم أنه قرأ القرآن بالقراءات السبع، ودرس التفاسري  

 وقرأ التوراة واإلنجيل. كلها، 

فلام أجاب هذا اجلواب ضحك الشباب كلهم، بعضهم تعود أن طرح  

وكثري من الناس قد  يف أي مكان وأي زمان وبأي طريقة،  ويقول أي يشء
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يكون ال يدري وينظر إليه وغري مباٍل، وبعضهم يقول هذا جمنون، وأنا أسمع  

رجل ذكي وفاهم لكنه  صحيح أنه    :هؤالء  عن بعضكثري من العوام يقولون  

 مسكي، حتى العوام يقولون هذا. 

 ومنهم من قد يجعجب به لكن ال يتابعه، ومنهم من يتابعه وهم نزر قليل. 

لذلك ينبغي لإلنسان أال يجرخي سمعه إل كل أحد، هذا من جهة اجلهال،  

ثم جهة من يتلبس بالعلم واهلدى عليه أن يتق الل وأال يأخذ العلم من كل  

 لو تلبس بالعلم واهلدى.  أحد حتى 

روى اإلمام مسلم يف مقدمته عن حممد بن سريين أنه قال: إن هذا العلم دين  

 . فانظروا عمن تأخذون دينكم

فمن األخطاء الكبرية أن بعض الناس يسمع لكل أحد، يف اليوتيوب أو  

در للسامع   غريه، أو يقرأ لكل أحد، وهذا غلط، أواًل الوقت أقل من أن هيج

أحد، ثم ال تسمع إال إل موثوق، وثالثًا: الشبه خطافة واإلنسان ال  لكل 

كل إل نفسه هلك   يدري، ألنه إذا سمع ثقة بنفسه فيجوكل إل نفسه، ومن وج

 . -عافاين الل وإياكم -

مالزمة العلامء الراسخي وطريقتهم ومعرفة طريقتهم وأخذ   األمر الثالث: -

 العلم عنهم وعمن سار عىل طريقتهم. 

ومن أئمة السنة  د منَّ الل علينا بعلامء موثوقي فلسنا يف حاجة إل غريهم،  فق

، والعالمة حممد بن  - رمحه الل تعال-العظام العالمة عبد العزيز بن باز 
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- ، والعالمة حممد نارص الدين األلباين -رمحه الل تعال -صالح العثيمي 

 . - رمحه الل تعال

- حفظه الل تعال-شيخنا العالمة صالح الفوزان وهكذا علامء كثريون إل 

، وغريهم كثريون، فلسنا  -رمحه الل تعال -، والشيخ العالمة مقبل الوادعي  

يف حاجة أن نأخذ العلم عن غريهم، نأخذه عن هؤالء العلامء املوثوقي ومن  

 سار عىل طريقتهم. 

لح جوااًل  لو أردت أن تجصوهذا كام أنه هو الرشع أيًضا هذا هو العقل، 

 لذهبت به إل األوثق واألعرف، وهو هاتف جوال فكيف بدينك؟ 

فال تأخذه إال من املوثوقي وممن يسري عىل طريقتهم، من فعل هذا بإذن الل  

 أنه يكون من الناجي. 

والنظر   االنتباهوهو عالج ملن يسلك هذه املسالك للفت األمر الرابع:  -

ن يتذكر املوت، فاملوت كائن ال  وألجل الرئاسة والعلو والرشف، وهو أ

فام الذي ينفعه إذا لفت األنظار إليه أو أشار الناس باألصابع إليه؟  حمالة، 

اسبه ربه وحده، لن ينفعه  والل ال يشء، غًدا سيموت  ويجدفن وحده وُيج

التفات الناس إليه أو رفع الناس له أو تعظيم الناس له، فليتق الل وليعلم أن  

 . املوت يأيت فجأة

فسألت رجاًل:  وكنت ضائًعا، أذكر مرة أنني كنت يف إحدى الدول العربية، 

أين مكان الفندق الفالين؟ فوصف يل الفندق وكان يجدخن، فلام انتهى قلت  
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له: وجهك وجه طيب، لو تركت الدخان فال ُيوز رشًعا وهو ضار، فقال  

 : تكلمني يف الدخان؟ أنا ملحد! -وهنا الشاهد-يل 

خرًبا أن أفتح معه املوضوع، فقال: تريد أن آتيك يف هبو  يعني ما صدق 

 الفندق ونتناقش؟

فهو يريد لفت األنظار وأن يجبيِّ أن عنده شيئًا، لذلك كثري منهم مريض هبذا  

 وأن هذا ال ينفعه يوم القيامة. املرض، لذلك ال عالج له إال أن يتذكر املوت  

وهذا ولل احلمد نزر  -أما من أصبح ملحًدا من الكافرين أو مسلم وقع يف اإلحلاد 

 أن يجعالج بام ييل: فينبغي  - قليل

عىل بطالن هذا اإلحلاد،  أن ينظر يف الدالئل العظيمة الدالة األمر األول:  -

فهذا اإلحلاد ال دليل عليه ال نظري وال عقيل، فال يوجد دليل يدل عىل هذا  

فأنت اآلن ترتك األدلة الظاهرة يف إثبات وجود الل ثم تنتقل إل  اإلحلاد، 

 يشء ال دليل عليه. 

وجود الل كيف ترتك األدلة الظاهرة املتكاثرة املتواترة يف  األمر الثاين: -

 سبحانه وتعال وقد تقدم الكالم عىل مثل هذا. 

اإلحلاد  ريد النظر يف إذا كنت كافًرا وتيجقال هلذا الرجل:  األمر الثالث:  -

واإلسالم أو كنت مسلاًم قبلج فوقعت يف اإلحلاد وتريد احلق، فارجع إل  
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،  املعانداملختصي وأهل العلم واملعرفة وناقشهم مناقشة املتعلم ال مناقشة 

دى إل احلق   إذا شاء الل له ذلك.  ابحث معهم، فمن كان صادًقا فالبد أن هيج

أو بعبارة أدق:  أؤكد أن كثرًيا ممن تلبس باإلحلاد من املسلمي  األمر الرابع:  -

لذا ملا  يوجد كثريون منهم هو مريض مرًضا نفسيًا، وقد يكون ممسوًسا، 

كلمني بعضهم عن بعض هؤالء قلت: اقرأوا عليه، بإذن الل مع القراءة  

 يجشفى، تلبست به الشياطي فآذته. 

به الشياطي، فلذلك يجعالج عالًجا  فبعضهم مريض مرًضا نفسيًا أو تلبست 

نفسيًا أو يجقرأ عليه حتى يجشفى، وجربوا مثل هذا، أول ما يجقال لك أن فالًنا  

أحلد، أخربهم أن يقرأوا عليه، صدقني أن سبعي يف املائة منهم سيجشفى بإذن  

 الل سبحانه وتعال. 

 يني وإياكم. فكثري منهم فيه مس، أو مريض مرًضا نفسيًا، أسأل الل أن يعاف 

بعد هذه املقدمات ننتقل للتعليق عىل كالم الشيخ العالمة عبد الرمحن بن سعدي  

وهي رسالة خمترصة للغاية، وله  ، وهذه الرسالة رسالة لطيفة - رمحه الل تعال-

أرانيه بعض اإلخوة مجع فيه عدة مقاالت يف الكالم يف اإلحلاد، وهي  كتاب آخر 

ضاعفة، لكن هذه الرسالة رسالة خمترصة وقد  رسالة أطول من هذه بأضعاف م

ألفها الشيخ العالمة عبد الرمحن بن سعدي كعادته يف كثري من رسائله أنه يؤلفها  

 عىل طريقة املناظرة. 
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 : - تعالرمحه الل -  عبد الرمحن بن سعدي العالمة الشيخ قال

ِ كانا  وذلك أن  بني مؤمن موحد ومادي ملحد،أذكر هـهنا حماورة  ِ مسلمنين رجلنين

ِ عىل اإلسالم ويف طلب العلم، فغاب أحدمها عن صاحبه مدة طويلة، ثم   متصافينين

التقيا؛ فإذا هذا الغائب قد تغريت أحواله وأخالقه، فسأله صاحبه وبحث معه يف  

  ه؛ فإذا هو قد تغلبت عليهأوصله إىل هذا التغري الذي ال يعهده من  تبيني السبب الذي

دعايات امللحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به سيد املرسلني، فحاوله  

صاحبه وقلبه عىل كل وجه لعله يرجع عن هذا االنقالب الغريب الذي توجه به  

 . وجهة خبيثة؛ فلم يفد فيه النصح

  ده،فعرف أن هذه علة تفتقر إىل استئصال أصل الداء ومقابلته بض

وأن ذلك متوقف عىل معرفة األسباب التي حولته وإىل متحيصها وتوضيحها 

مرتبتها من احلقيقة؛ فقال له   ومقابلتها بام يضادها وبقمعها، ورشحها رشحًا يبني 

 . مستكشفًا له عن احلامل له عىل ذلك

 ---------------------------------------------- 

ِ   وذلك أن  حماورة بني مؤمن موحد ومادي ملحد،أذكر هـهنا )قوله:  رجلنين

ِ عىل اإلسالم ويف طلب العلم، فغاب أحدمها عن صاحبه   ِ كانا متصافينين مسلمنين

أي أن هذان الرجالن طلبا العلم، فطال هبم الزمن ومل   (ا ... مدة طويلة، ثم التقي

 يلتقيا ثم التقيا بعد ذلك. 
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معرفة األسباب التي حولته وإىل متحيصها وتوضيحها وأن ذلك متوقف عىل  )قوله:  

مرتبتها من احلقيقة؛ فقال له   ومقابلتها بام يضادها وبقمعها، ورشحها رشحًا يبني 

وهذه طريقة مفيدة، فإذا أردت عالج أحد   (مستكشفًا له عن احلامل له عىل ذلك

وًيا، وسواء  اعرف السبب الذي أوقعه فيام هو فيه، سواء كان املرض حسيًا أو معن

رف السبب استطعت أن تعاجله.   كان يف اإلحلاد أو ما هو دونه، ألنه إذا عج
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الذي دعاك إىل نبذ ما  وما  يا هذا! ما هذه األسباب ايل محلتك عىل ما أرى، :فقال له

رشيكني فيه وتابعتك عىل ذلك، وإال؛   كنت عليه، فإن كان خريًا كنت أنا وأنت

عقلك وأدبك أنك ال ترىض أن تقيم عىل ما يرضك   فانظر لنفسك، وانظر من 

 !ويثمرك الثمرات الرديئة

ال أخفيك العلم أين رأيت حالة املسلمني حالة ال يرضاها عاقل، رأيتهم  : فقال له

يف ذل ومخول وأمورهم مدبرة وأحواهلم سيئة، ورأيت يف اجلانب اآلخر هؤالء  

نون العجيبة، واخرتعوا االخرتاعات  األجانب قد ترقوا يف هذه احلياة وتفننوا يف الف

املدهشة والصناعات املتفوقة، وقد دانت هلم األمم وصاروا يتحكمون يف األمم 

الضعيفة بام شاؤوا ويعتربوهنم كالعبيد هلم واألجراء وأدنى من ذلك؛ فرأيت منهم  

العز الذي هبرين والتفنن الذي أدهشني؛ فقلت يف نفيس: لوال أن هؤالء القوم هم  

وم، وأهنم عىل احلق واملسلمون عىل ضده؛ ما كانوا عىل الوصف الذي ذكرت  الق

 .لك، فرأيت سلوكي سبيلهم خريًا يل وأمحد عاقبة؛ فهذا الذي صريين إىل ما رأيت

 ---------------------------------------------- 

ما كنت  الذي دعاك إىل نبذ  وما  ما هذه األسباب ايل محلتك عىل ما أرى،)قوله: 

رشيكني فيه وتابعتك عىل ذلك، وإال؛ فانظر   عليه، فإن كان خريًا كنت أنا وأنت

عقلك وأدبك أنك ال ترىض أن تقيم عىل ما يرضك ويثمرك   لنفسك، وانظر من 

فإذا أردت أن تكسب غريك، فتقول له: أنت  وهذا أسلوب طيب،    (الثمرات الرديئة
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أحسن مما نحن فيه فبيِّنه يل، لعيل أنتقل   انتقلت إل حال، فإذا كان ما انتقلت إليه 

 معك، فهذا أشجع ليه. 

وخالصة جواب من أحلد: أنه قد أحلد بعد إسالمه، وذلك أنه رأى الكفار متقدمون  

ملا   يف دنياهم، ورأى املسلمي متأخرين يف دنياهم، فقال: لو كان اإلسالم عىل حق

ر املسلمون، فدل هذا عىل أن اإلسالم ليس عىل   حق، فانتقل إل اإلحلاد. تأخَّ

كلمة األجانب يف هذا   (ب ...ورأيت يف اجلانب اآلخر هؤالء األجان)قوله: 

 االصطالح أي عند العوام، واملراد به الغربيون واألوربيون.
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لك   :فقال له صاحبه حني أبدى له ما كان مستوراً  إذا كان هذا هو السبب الذي حوَّ

األسباب والطرق واحلقائق التي يبني عليها العقالء وأولو إىل ما أرى؛ فهذا ليس من  

األلباب عقائدهم وأخالقهم وأعامهلم، ويعلقون هبا مستقبلهم وآماهلم، أما تأخر  

املسلمني فيام ذكرت؛ فليس ذلك من دينهم، بل دينهم يضاد هذا أشد املضادة، وقد  

ح واإلصالح من  علمت وتيقنت ببعض ما عرفت أن دين اإلسالم يدعو إىل الصال

كل وجه: إصالح العقائد واألخالق والدين والدنيا، وإصالح األحوال الداخلية  

واخلارجية بكل وسيلة تصلح األمة وتكف عنها عادية األعداء، واالستعداد هلم  

بكل قوة تستطاع، وها هو ال تزال تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا، تنادي أهلها:  

نافعة التي تعليكم وترقيكم وتعزكم يف دينكم ودنياكم!  هلموا إىل مجيع األسباب ال 

أفبتفريط أهل الدين بل املنتسبني إىل الدين حتتج عىل الدين وتوايل أعداءه؟! أليس  

العاقل إذا رأى هذا التفريط منهم أوجب له أن يكون نشاطه وجهاده متضاعفًا لينال 

 ية.املقامات العال

! أليس القيام التام لنرص الدين يف هذه احلالة من  يستنقذ اهلالكني من اهلوة العميقة؟

أفرض الفروض وأوجب الواجبات؟! فاجلهاد يف حال قوة املسلمني وكثرة  

املشاركني له فضل عظيم يفوق سائر العبادات؛ فكيف إذا كانوا عىل هذا الوصف؟!  

يكون  فإن اجلهاد يف سبيله ال يمكن التعبري عن فضله وجليل ثمراته، ففي هذه احلال  

 : اجلهاد قسمني 



47 

 

قسم جهاد لتقويم املسلمني وإيقاظ مهمهم وعزائمهم، وتعليمهم كل علم ينفعهم،  

وإرشادهم إىل كل صالح وإصالح، وهتذيبهم باألخالق الراقية، ولعل هذا أشق  

 .النوعني وأفضلهام

 ه.وقسم فيه مقاومة األعداء وإعداد العدد هلم من كل وج

الوصف الذي ذكرت واحلال التي رشحت، وصار املوقف  أفحني صار األمر عىل 

حرجًا تتخىل عن إخوانك املسلمني وتتخلف مع اجلبناء واملتخلفني؛ فكيف وأنت 

ا َقاتُِلوا  }} :منضم إىل حزب املحاربني، ال تكن يا هذا أرذل ممن قال اهلل فيهم َتَعالَون

َفُعوا قاتلوا ألجل الدين أو ادفعوا ألجل   [ ،167آل عمران: ] {{يِف َسبِيِل اهللَِّ َأِو ادن

  فأعيذك من هذه احلالة التي ال يرضاها ذوو الديانات وال أهل  الرابطة القومية؛ 

وقوة عددهم  النجدات واملودات فهل ترىض أن تشارك قومك يف حال عزهم

يف حالة اشتدت فيها   وعديدهم، وتفارقهم يف حال ذهلم ومصائبهم، وختذهلم

وقمع عدوان األعداء؛ فكيف مع هذا تظاهر   ألولياء وغريهمالرضورة إىل نرصة ا

 ؟! رأيت دينًا خريًا من دينك  األعداء األلداء؛ فهل

 ---------------------------------------------- 

لك إىل ما أرى؛ فهذا ليس من األسباب  )قوله:  إذا كان هذا هو السبب الذي حوَّ

الء وأولو األلباب عقائدهم وأخالقهم  والطرق واحلقائق التي يبني عليها العق
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ال يصح  يقول له: هذا الذي ُتكيه  (م ... وأعامهلم، ويعلقون هبا مستقبلهم وآماهل

 أن يكون حجة، وليس أمًرا عقليًا تجبنى عليه العقائد. 

أما تأخر املسلمني فيام ذكرت؛ فليس ذلك من دينهم، بل دينهم يضاد هذا  )قوله: 

علمت وتيقنت ببعض ما عرفت أن دين اإلسالم يدعو إىل  أشد املضادة، وقد 

الصالح واإلصالح من كل وجه: إصالح العقائد واألخالق والدين والدنيا،  

وإصالح األحوال الداخلية واخلارجية بكل وسيلة تصلح األمة وتكف عنها عادية  

  فيخربه أن تأخر املسلمي ليس من  (األعداء، واالستعداد هلم بكل قوة تستطاع

 دينهم ألن دينهم يدعوهم إل التقدم، فكيف نسبته تأخرهم إل دينهم؟ 

  ( أفبتفريط أهل الدين بل املنتسبني إىل الدين حتتج عىل الدين وتوايل أعداءه؟!)قوله:  

فرٌق بي اإلسالم واملسلمي، فتأخر املسلمي يف أمور دنياهم  وهذا أمر مهم للغاية،  

تقصريهم، ففرق بي اإلسالم وبي املسلمي،  ليس ألجل إسالمهم وإنام ألجل 

فلذلك إذا أردت أن تنقد اإلسالم ال تنقده بالنظر إل أحوال املسلمي أنفسهم وإنام  

 انظر إل تعاليم اإلسالم. 

وإذا أردت أن تجثني عىل دين آخر فال تنظر إل أصحابه، ولكن انظر إل تعاليمهم،  

فإذا ختلف املسلمون فليس نقًصا وال ذًما   فإذن فرق بي اإلسالم وبي املسلمي،

 لإلسالم ألن تعاليم وقواني اإلسالم عىل خالف ذلك. 
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أليس العاقل إذا رأى هذا التفريط منهم أوجب له أن يكون نشاطه وجهاده )قوله: 

يقول له:   (يستنقذ اهلالكني من اهلوة العميقة؟! ية. متضاعفًا لينال املقامات العال

كون عىل خالف ذلك، وهو أنك ملا رأيت املسلمي تركوا دينهم  املفرتض منك أن ت

أن تكون ذا محاسة ألن تجرجع املسلمي إل دينهم وأن تتمسك أنت نفسك بتعاليم  

 دينك فتتقدم ال أن تتخىل عنه. 

فاجلهاد يف حال قوة املسلمني وكثرة املشاركني له فضل عظيم يفوق سائر  )قوله: 

إذا كان هناك جهاد يف حال قوة   (عىل هذا الوصف؟! العبادات؛ فكيف إذا كانوا 

املسلمي ففضله عظيم، فكيف إذا كان األمر عىل خالف ذلك، ثم أشار إل حال  

قوة املسلمي، فدل عىل أن اجلهاد يجرشع يف حال قوة املسلمي عىل تفصيل، لكن  

دفع وهم حمتاجون هلذا  ال جلهاد لنفرض أن املسلمي يف حال ضعف واضطروا 

يف  ، ثم وعاقل يرتك دينًا وأناًسا احتاجوا إليه يف حال القوة اجلهاد، أيصح لناصح 

 حال الضعف ختىل عنهم؟ هذا ال يصح لعاقل. 

 فإذن يتعي عليك يف حاجة املسلمي يف ذاك اليوم أن تقف معهم أكثر من ذي قبل. 

فإن اجلهاد يف سبيله ال يمكن التعبري عن فضله وجليل ثمراته، ففي هذه  )قوله: 

قسم جهاد لتقويم املسلمني وإيقاظ مهمهم وعزائمهم، :  اجلهاد قسمني احلال يكون  

وتعليمهم كل علم ينفعهم، وإرشادهم إىل كل صالح وإصالح، وهتذيبهم  

وقسم فيه مقاومة األعداء  . باألخالق الراقية، ولعل هذا أشق النوعني وأفضلهام
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اد السيف،  اجلهاد جهادان: جهاد الكلمة وجه ( ه.وإعداد العدد هلم من كل وج

 وجهاد الكلمة والبيان أعظم من جهاد السيف. 

عليه  -لذا أولوا العزم أمروا مجيًعا بجهاد الكلمة، أما جهاد السيف فأمر به موسى 

وقومه    -صىل الل عليه وسلم-وقومه فلم يستجب له قومه، وأجمر به النبي    -السالم

 فاستجاب له قومه. 

مل   -عليه السالم-ونوح  -ه السالمعلي-وموسى  -عليه السالم-أما إبراهيم 

يجؤمروا بجاهد السيف، فجهاد الكلمة أول من جهاد السيف مع أمهية جهاد  

السيف، فكل األنبياء واملرسلي جممعون عىل جهاد الكلمة بخالف جهاد السيف،  

فقد بعثه عىل جهاد الكلمة، أما   -صىل الل عليه وسلم -ومنذ أن بعث الل النبي 

ع إال بعد ذلك وعىل مراجل ملا انتقل إل املدينة وتقوى  صىل  -جهاد السيف ما رشج

 . - الل عليه وسلم

ا َقاتُِلوا يِف َسبِيلِ }} :ال تكن يا هذا أرذل ممن قال اهلل فيهم)قوله:  اهللَِّ َأِو   َتَعالَون

َفُعوا أي كحال هؤالء املنافقي الذين قيل هلم: تعالوا   ( [167آل عمران: ] {{ادن

 قاتلوا أو عىل أقل تقدير دافعوا مع إخوانكم وكثروا سوادهم، وقد ذمهم الل هبذا. 

 . فكيف بمن خيذل املسلمي يف وقت حاجة املسلمي إليه 

  ( ؟! رأيت دينًا خريًا من دينك األلداء؛ فهلفكيف مع هذا تظاهر األعداء )قوله: 

 الكالم عىل الدين نفسه ال عىل أهل الدين. فإذن 
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األمر كام ذكرت لك ونفيس َتتُوق إىل أولئك األقوام الذين   :فقال له ذلك املنقلب

 ت. أتقنوا الفنون والصناعات، وألفوا السياسات الراقية واحلضارا

أرفضت دينًا قياًم كامل القواعد نري الربهان يدعو إىل   :فقال له صاحبه وهو حياوره

اخلريات، وحيث عىل مجيع طرق السعادة والفالح، ويقول ألهله: هلموا إىل الفالح  

والنجاح! هلموا إىل دين عظيم مبني عىل احلضارات الصحيحة الراقية التي بنيت  

كمة وأداء  عىل العدل والتوحيد وأسست عىل الرمحة والشفقة عىل اخللق واحل

 ق.قو احلقوق ومنع الظلم من مجيع الوجوه واحل

دين شمل بظله الظليل وخريه الكثري الطويل وإحسانه الشامل وهبائه الكامل ما بني 

املوافق واملنصف املخالف؛ أترتكه يا هذا   املشارق واملغارب، واعرتف بذلك

 جلشع والطمعزائفة مبنية عىل الكفر واإلحلاد، مؤسسة عىل ا  حلضارات ومدنيات

حه ورمحته، حضارة ظاهرها مزخرف وباطنها   وظلم العباد، فاقدة لروح اإليامن وَرون

 خراب، وتظنها تعمريًا للوجود وهي حقيقة اهلالك والتدمري؟! 

فهل سمع اخللق منذ أوجدهم   أمل تر آثارها وما جلبته للعباد من اهلالك والفناء؛

ية؟! فهل أغنت عنهم مدنيتهم وحضارهتم بمثل هذه املجازر البرشية والفوىض املاد

يشء ملا جاء أمر ربك؟! وما زادهتم غري تتبيب؛ فال خيدعنك يا   من عذاب اهلل من

هذا ما ترى من املناظر والزخرفة واألقوال املموهة والدعاوي والدعايات الطويلة  
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  العريضة التي أخذت بقلوب الرعاع اهلمج، فانظر إىل بواطن األشياء وال تغرنك 

الظواهر، وتأمل النتائج الوخيمة؛ فهل أسعدهتم هذه احلضارة يف دنياهم التي ال  

يرجون حياة غريها فضالً عن أخراهم؟! أمل ترهم ينتقلون من رش إىل رشور وال  

ثم هب أهنم متعوا يف  ت؟! إال وهم يتحفزون إىل الطاما  يسكنون يف وقت قليل

إذا انحزت إليهم وواليتهم   حياهتم بالعز والرياسات ومظاهر احلياة؛ فهل

 يرشكونك يف حياهتم وجيعلونك كأحدهم؟ 

كال واهلل، إهنم إذا رضوا عنك بمظاهرتك إياهم جعلوك من أخس خدامهم وأقذر  

أجرائهم، يقضون بك وطرًا، وجيعلونك مصيدة هلم يصطادون هبا كل من ال بصرية  

وأخالقك وأدبك ويف بقية  عنده؛ فاهلل اهلل يا هذا يف دينك! واهلل اهلل يف مروءتك 

 ك. رمقك! فاالنضامم إىل هؤالء هو واهلل اهلال

األغراض من أولئك   فلام سمع هذا الكالم وتأمل مجيع الوسائل التي تنال هبا 

األقوام؛ فإذا هي مسدودة؛ فال دين وال دنيا، وال راحة قلب وال بدن وال سالمة،  

الناصحني، وأن الرجوع إىل احلق  عرف أنه من املغرورين، وأن الواجب عليه متابعة  

الدنيا واآلخرة خري من التامدي عىل الباطل الذي حيتوي عىل الرضر    الذي فيه سعادة

  كيف يل بالرجوع، وأّنى يل وقد انحزت إىل أولئك النزوع؟  :فقال لصاحبه العظيم؛ 

مل تعلم أن من أكرب فضائل اإلنسان أن يتبع احلق الذي تبني له  ه: أ فقال له صاحب

ويدع ما هو عليه من الباطل، وأن املوفق احلازم هو الذي إذا وقع يف اهلالك سلك  
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كل وسيلة توصله إىل النجاة والفكاك وختلِّصه مما وقع فيه األرشاك؟ واعلم أنه كلام  

غي والضالل، ثم تراجع إىل احلق  ذاق العبد مذهب املنحرفني وشاهد ما فيه من ال 

الذي هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكرب لنفعه؛ فارجع إىل احلق ثابتًا، وثق  

 د. بوعد اهلل أن اهلل ال خيلف امليعا 

احلمد هلل الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من اهلالك والشقاء، ومنَّ علينا   :فقال

 ا.ا نعمته ويثبتنا عليهبالسعادة واهلدى؛ فنسأل اهلل أن يتم علين

يا أخي! وأزيدك بيانًا عام ذكرت لك أن هذه املظاهر التي تراها   :فقال له الناصح

 :من الكفار قد نبهنا اهلل عليها يف كتابه، وأخرب عنها وحذرنا أن نغرت هبا، قال تعاىل

نََّك َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا يِف النباِلَدِ *َمتَاٌع َقلِ }} يٌل ُثمَّ َمأنَواُهمن َجَهنَُّم َوبِئنَس  الَ َيُغرَّ

[ ؛ فهذا االغرتار مصيدة هلم وللجاهلني  197ـ  196آل عمران: ] {{ املنَِهادُ 

بأحواهلم، وقد أرانا اهلل من أيامه ووقائعه فيهم ما فيه عربة للمعتربين وموعظة 

 .رب العاملني  للمتقني. واحلمد هلل

 ---------------------------------------------- 

األمر كام ذكرت لك ونفيس َتتُوق إىل أولئك األقوام   :فقال له ذلك املنقلب)قوله: 

إذن أبى   ( تالذين أتقنوا الفنون والصناعات، وألفوا السياسات الراقية واحلضارا

يد أن يجبيِّ له العالمة  أن يقبل احلجة فانتقل إل اهلوى وأنه يريده ألجل دنياهم، فري
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أنك حتى ألجل دنياهم لو أتيت معهم لن يكرموك  -رمحه الل تعال -ابن سعدي 

 بل سيجعلوك يف املؤخرة وخادًما هلم. 

مبنية عىل الكفر واإلحلاد، مؤسسة  زائفة  أترتكه يا هذا حلضارات ومدنيات)قوله: 

حه ورمحته، حضارة  عىل اجلشع والطمع    وظلم العباد، فاقدة لروح اإليامن وَرون

ظاهرها مزخرف وباطنها خراب، وتظنها تعمريًا للوجود وهي حقيقة اهلالك  

، فلو تأملت هذه احلضارة األوربية  - رمحه الل تعال-وقد صدق  ( والتدمري؟!

وًرا يف اجلوانب الصناعية، لكن انظر إل اجلوانب األخرى،  فصحيح أن عندهم تط

إل جانب األرسة تراهم دمروا األرسة تدمرًيا عظياًم، جمرد أن أضعفوا والية الرجل  

 عىل امرأته وأصبحت املرأة نًدا للرجل دمروا األرسة.

ة عىل  األرسة، فاألرسة قائمة عىل فردين، ثم الدولة قائموالدولة العظيمة قائمة عىل  

 أرس، فلذلك فككوا هذه األرس بأن أضعفوا مجيع املعامل. 

ثم ترى الرجل يعيش مع غريه عيشة املصلحة، حتى إن الزوجي إذا اجتمعا يف بيت  

واحد كل واحد منهم يقوم بنفقته، تراهم يف بالد الغرب هذا اخلبز للمرأة وهذا  

كٌل يعيش  ه وجبنه، اخلبز للرجل، هي تأكل من خبزها وجبنها وهو يأكل من خبز

 حياته. 
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ثم ترى العالقات اجلنسية الفاسدة زادهتم فساًدا، قد رأيت هناك شيئًا عجيبًا، كنت  

مرة أسري مع بعضهم فنظرنا يف مكان واسع كالرب، عند الطرق، فرأيت رجااًل قد  

 كشفوا صدورهم عىل حالة مزرية، فقلت: من هؤالء؟

 ات وأصبحت هذه حاهلم. قال: هؤالء رجال قد انغرقوا يف املخدر

 ثم أتينا إل حمطات الوقود، فلم نر من يعمل إال النساء، فسألت: ملَ؟ 

قال: ألن هذه النساء يأيت ويجعارشها هذا الرجل، فيأيت منها بولد، ثم يجعارشها الثاين  

فيأيت منها بولد، ثم الثالث، فيكون عندها ثالثة أوالء وأربعة أوالد، وهي املسؤولة  

د تركهم آباءهم، فهي تعمل الليل والنهار لتجنفق عىل هؤالء األوالد، ثم  عنهم، وق 

 إذا بلغوا حًدا معينًا من العمر تركوها وذهبوا. 

فحياهتم حياة قد دجمرت بجميع معاين الدمار، فلذلك إذا رأيت حياهتم االجتامعية  

 . رأيت العجب العجاب 

ما  الربا، عىل الطبقية التامة، عىل  أما من جهة األمور املادية املالية فاقتصادهم قائم

بي غني كسول ال يعمل أو فقري يكدح الليل والنهار والدين يزداد عليه يوًما بعد  

 ، هذه هي نتيجة الربا. يوم

بل إهنم  ، والل إنك تراهم يف الطرقات كالبهائم وهكذا جتد حياهتم حياة عجيبة

، لذا ترى دور العجزة قد  انتهت حياهتم يفعلون شيئًا قد ال تفعله بعض البهائم، 
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بام أهنا يف زهرة عمرها وباإلمكان  كاملرحاض،  -أجلكم الل -امتألت، ألن املرأة 

لتفت إليها،   ميت ومل يج تلذذ هبا فهم يتعاقبون للتلذذ هبا، ثم إذا انتهى هذا األمر رج أن يج

تب وصيته لكلبة  لذا جتد كثرًيا منهم يجريب الكالب ويتعلق بالكالب، بل بعضهم ك

 أو لكلب. 

كلبه، فليل هنار يعيش مع هذا  مل ُيد من يعش معه وال أوىف منه من  كلبه هو حياته، 

الكلب، هم حياهتم تعيش دماًرا، والل ملا حصل جلوس مع بعضهم وُتدثه عن 

بعضهم ملا رأى املسلمي فقط ُيتمعون عىل وجبات  اإلسالم والل ال يجصدق، 

تأثَّر فأسلم، ألنه ال يعرف هذا يف بالده، حياهتم قائمة عىل  ويأكلون ويتضاحكون 

 اجلشع واملادية.

واجتمعنا باملسلمي،    -جزاه الل خرًيا- وملا انتهيت من رحلة مع الشيخ محد العتيق  

وسألنا كثرًيا منهم ملاذا أسلمت؟ كثري منهم يقول: رأيت األلفة بينكم وهذا ال  

ية حمضة، كٌل ُيمع لنفسه ويأكل لنفسه، أما أنتم  يوجد عندنا، فنحن نعيش حياة ماد

 جتتمعون وتتضاحكون وبينكم األلفة والعرشة.

ملا سمعت التوحيد  أما أحدهم فأهبرين جوابه، فقال: أسلمت إعجاًبا بالتوحيد، 

 هذا العجيب أسلمت. 
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والل يا إخواين هذا الرجل: سريته مخار، وزوجته ترضبه بالليل والنهار، لكن هداه  

، فيقول أحسن ما أعجبني يف اإلسالم التوحيد، أن قلبك ال يتعلق إال بواحد،  الل

 وهذا الواحد بيده كل يشء، وإرضاؤه سهل، وإذا أرضيته فزت. 

والل يا إخواين رجل ال يتكلم بالعربية وال عرف اإلسالم إال يف خالل عرشة أيام  

 وهذا جوابه. 

فاملقصود أن حياهتم حياة عجيبة، لذا ملا فجتح املجال يف بريطانيا وأمريكا للدعاة  

هم  ويدعوا الكفار، أسلم أعداد كبرية للغاية، املسلمي أن يدخلوا السجون 

حمتاجون، ثم يأتيك من يأيت من املسلمي فتكون نظرته سطحية بل رقيقة هزيلة  

مثال هذه األمور، وسيأيت الكالم عن  وينظر إل جانب تقدم أو حضارة، ثم يدع أ

 . -إن شاء الل تعال -التقدم واحلضارة يف الصناعات ونحوها  

فهل سمع اخللق منذ   أمل تر آثارها وما جلبته للعباد من اهلالك والفناء؛ )قوله: 

كم مات يف احلرب العاملية   ( أوجدهم بمثل هذه املجازر البرشية والفوىض املادية؟!

 ماليي! أعداد ضخمة! هذه هي نتيجة ما سموه باحلضارة والتقدم. األول والثانية؟  

أين هم  ثم خيادعون الناس بحقوق اإلنسان، وهم أبعد الناس عن حقوق اإلنسان،  

عن حقوق اإلنسان يف األمور املالية؟ وقد امتألت وغرق الناس بالديون والطبقية  

 لربا؟ بسبب هذا ا
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أين هم عن حقوق اإلنسان يف إقصاء املرأة املسكينة التي أصبحت كاملرحاض وهي  

 قائمة عىل األوالد دون الرجل؟

أين هم يف حقوق اإلنسان يف النظر إل حروهبم التي أقاموها، ما إن تعادوا بينهم  

 ؟ إال وأباد بعضهم بعًضا باملاليي يف احلرب العاملية األول والثانية

ذلك فيمن ليس من قومهم من الدول األخرى، كم أبادوها وهم ينادون   ثم بعد 

 بحقوق اإلنسان؟

 فهي دعايات ال حقيقة هلا، وإنام ينخدع هبا الرجل السطحي. 

احلياة؛ فهل إذا  ثم هب أهنم متعوا يف حياهتم بالعز والرياسات ومظاهر )قوله: 

إحدى النساء    ( انحزت إليهم وواليتهم يرشكونك يف حياهتم وجيعلونك كأحدهم؟

بزعم احلرية ...إلخ، أججري معها لقاء قبل فرتة، قالت:  التي هربت إل بالد الغرب 

والل كنت يف بيت أيب منعمة، كان يعطيني كل شهر ثالثة آالف ريال، وأنا اآلن  

مة يف مطعم، والراتب الذي آخذه أقل من الذي كنت  أعمل منظفة وعاملة خاد

 آخذه من أيب يف بيتي. 

فقد هربت من السعودية، فتشتكي وتقول: ما وجدت يشء، تصوروا أهنا خرجت  

دعوا به،   من عز وتكريم إل أن تجصبح عاملة نظافة يف مطعم، هبذا الزخرف الذي خج

 وأسأل الل أن يجعافيني وإياكم. 
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  وأن الواجب عليه متابعة الناصحني، وأن الرجوع إىل احلق الذي فيه سعادة)قوله: 

فقال   الدنيا واآلخرة خري من التامدي عىل الباطل الذي حيتوي عىل الرضر العظيم؛

ما أكثر   ( ؟ ...النزوعكيف يل بالرجوع، وأّنى يل وقد انحزت إىل أولئك  :لصاحبه

 الذين تركوا احلق فلام أرادوا الرجوع إليه أبوا كرًبا.

يف كتابه )بيان تلبيس اجلهمية(   -رمحه الل تعال-لذا ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وابن القيم يف كتابه )مدارج السالكي( أن أكثر كفر بني آدم ليس جهاًل، أكثر بني  

لهم، وإذا أردت أن تتحقق من هذا اقرأ أوائل سورة آدم الذين كفروا ليس هذا جله

 . البقرة وحال بني إرسائيل، كم أظهر الل هلم احلجج والرباهي لكن أبوا

فلذلك هو يقول: أنا اقتنعت بكالمك، لكن كيف يل أن أرجع عن هذا األمر الذي  

رفت به واشتهرت به؟   عج

، لكن أريد أن أشري إل  - لرمحه الل تعا-أسأل الل أن يغفر للعالمة ابن سعدي 

يف اجلواب عىل شبهة أن هؤالء عندهم   - رمحه الل تعال -أجوبة منها ما ذكر الشيخ  

خطأ اإلسالم وصحة ما هم عليه من  ُترًضا وتقدًما يف الصناعة ...إلخ، فيدل عىل 

 األديان. 

 واجلواب عىل هذا من أوجه: 

ومن أراد أن ينتقص  إن هناك فرًقا بي املسلمي وبي اإلسالم،  الوجه األول:   -

اإلسالم فلريجع إل معامله وأسسه ونظامه، ال أن ينتقده بالنظر إل القائمي  
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به، فإن القائمي به أصناف وأجناس، منهم من يقوم به متاًما ومنهم من  

الفه يف كثري من األمور، والناس متباينون يف ذلك، لذا من أراد أن ينقد  خيج 

 شيئًا فلينظر إل نظامه ال إل األفراد. 

يف باب الصناعة، بل إن أكثر   إن املسلمي كانوا متقدمي الوجه الثاين: -

الصناعات املوجودة عند الغرب اليوم أصلها مأخوذ من املسلمي، فلو كان  

مع هذا ملا كان املسلمون متقدمي، بل الغرب إل قبل مائة  اإلسالم يتناىف 

سنة تقريبًا أو أكثر كانوا ينظرون لبالد املسلمي السيام ملرص ينظرون إليها  

نظرة تقدم وتطور وُترض، ملا يرونه من االخرتاعات والتقدم عندهم، فهذا  

 ليس بعيًدا. 

ذا، فهذا يدلك  فلذلك املسلمون مرت عليهم أزمان وقرون هم متميزون هب

ا  عىل أنه ال يصح أن يجقال إن اإلسالم سبب للتخلف، لو كان كذلك مل 

 اتصف املسلمون بالتقدم يف قرون مضت. 

ثم يف املقابل ال يجقال إن الكفر واإلحلاد سبب للتقدم، فإنه لو كان كذلك  

لكان الكفار يف أزماهنم املاضية كلها متقدمي يف صناعاهتم وغريها، والواقع 

 ىل خالف ذلك. ع

من أين يجقال إن اإلحلاد سبب للتطور؟ من أي مبدأ أو دليل  الوجه الثالث:  -

 أو برهان؟ 
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من قال سأترك اإلسالم ألين رأيت املسلمي عىل خالف ذلك، فيقال:  

لنفرتض أنك تقول أريد أن أكون ملحًدا، فام الدليل والربهان عىل أن  

مبادئه وال يف أصوله دعوة إل   اإلحلاد سبٌب للتقدم والتطور؟ ال يوجد يف 

 التقدم والتطور، وإنام يوجد يشء واحد وهو إنكار اخلالق. 

بخالف اإلسالم فإن مبادئه ظاهرة يف الدعوة إل التقدم والتطور يف أمور  

 الدين والدنيا.

إن من أراد أن ينظر إل التطور الذي عند الغرب ينبغي أن  الوجه الرابع:  -

تقدم الكالم يف ذلك، فال ينظر فقط إل الصناعات، بل  يكون شموليًا كام 

ينظر إل جوانب احلياة األخرى التي تقدم اإلشارة إليها، كاحلياة االجتامعية  

 واملالية إل غري ذلك. 

أن األدلة العقلية كثرية ومتواردة ومتكاثرة عىل وجود الل،   الوجه اخلامس:  -

جد عند غريهم؟ ليس بي  يردها ألن التطور والتقدم فكيف يستطيع أن  وج

 األمرين تعارض. 

 من قال إن اإليامن بوجود الل معناه يتناىف مع التقدم والتطور؟

لتفت إليها، ومثلها شبهة أخرى وهي أن يقال:   لذا هذه الشبهة ال ينبغي أن يج

إنني رأيت إل أخالق املسلمي فوجدت فيهم ختلًفا، ونظرت يف أخالق  

 فيها تقدًما ومتيًزا. الكافرين فوجدت 



62 

 

فاجلواب عىل هذا أن يجقال: أواًل ال يجسلم هبذا، من قال إن أخالق الكافرين 

متقدمة؟ نظرت إل جانب وأهنم إذا واعدوك يف املوعد الفالين جاؤوا يف  

 نفس املوعد. 

فقط يف ذلك؟ مع أين قد زرهتم يف بالدهم ألسباب وتواعدت مع كثريين 

نهم يف هذا، لكن لنفرض أهنم كذلك وأهنم يف  منهم فوجدت أننا أحسن م

يجفضل قوًما ألهنم متيزوا يف يشء  املواعد أهل دقة للغاية، أيصح لعاقل أن 

ويدع أشياء كثرية للغاية؟ أين هم يف األخالق؟ أين هم يف األمور املادية؟  

أين هم يف املروءة؟ أين هم من الكرم والتضحية؟ أين هم يف صدق الوفاء  

احب ولألم ولألب؟ أين هم يف صلة األرحام؟ أين هم يف بر  لألخ وللص

 الوالدين؟ أين وأين ...إلخ؟ 

 ملاذا يكون الناظر قارًصا وجزئيًا وينظر إل جزء ويدع أشياء كثرية؟

ثم يقال: األخالق احلسنة من اإليفاء بالوعد ...إلخ، فقد أتى هبا اإلسالم،  

 يرجع عىل اإلسالم بالذم، إل  فكون كثري من املسلمي قرصَّ يف هذا فهو ال

 غري ذلك من األوجه التي قيلت فيام سبق. 

رص، لكن تقدمت اإلشارة إل   ثم أخرًيا؛ إن أسباب اإلحلاد كثرية وال يمكن أن ُتج

 قع عمليًا: بعضها، ويؤكد ذلك أن عقول بني آدم متفاوتة، وأقرب هذا بيشء و 
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وله مكانة، والناس تشري إليه  يوجد ممثل كبري يف دولة مرص، رأى نفسه مشهوًرا 

 بالبنان، فاغرتَّ وأصيب بالكرب والزهو، فأحلد، وظن أنه يشء فأحلد. 

ت السنون عىل ذلك أجصيب بيته  وهذا موجود معه لقاء باليوتيوب،  فلام أحلد ومرَّ

يله، فأصبح ال يشء، قال: فلام رأيت نفيس  بحريق فاحرتقت أفالمه التي سجلت متث

 ال يشء علمت حقارة نفيس وضعفي، فرجع وأسلم. 

أسباب انحراف بني آدم  يعني هذا سبب سمج وساقط، لكن هذا الواقع، فإذن 

رص، فهو متفاوت لتفاوت عقوهلم، فالرجل   سواء يف اإلحلاد أو غريه ال يكاد أن ُيج

 الشهرة باإلحلاد؟ملا اشتهر أحلد؟ ما عالقة 

 لكن املقصود هذا وقع وهو يتكلم عن نفسه وله مقابلة تكلم فيها عن نفسه. 

 فلذا هيمني أن نعرف ما ييل: 

أن نحمد الل عىل نعمة التوحيد والسنة، والل مهام خاض الناس  األمر األول:   -

بعقوهلم فالنتيجة ليس لك إال الكتاب والسنة عىل فهم السلف الصالح،  

مع هؤالء املتكلمي ملا    -رمحه الل تعال-رك بصنيع شيخ اإلسالم  وهذا يذك

عاركهم بعقوهلم وبيَّ ضعف حججهم العقلية أرجعهم إل الكتاب  

والسنة، وأنه ال نجاة إال هبا وأهنا هي احلق املحض وما عداها حجج عقلية  

 ال وجود هلا. 
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فهذا باب من أبواب  من فجتح له يف باب مواجهة هؤالء امللحدين    األمر الثاين:  -

فإن كان أيًضا يف مواجهة من أحلد من املسلمي ففيام  الدعوة وهو باب خري،  

بالغوا يف هذا، وأال ُيعلوه ظاهرة، كام ترى   أظن وأدعو نفيس وإخواين أال يج

مثاًل يف بعض رجال احلسبة الذين يعملون يف القضاء عىل املنكرات  

اهرة، ألنه ال يرى إال هذا اجلانب،  الشهوانية، من كثرة ما يرى ُيعل ذلك ظ

ومثله مثل رجال الرشط الذين يقبضون عىل املجرمي، ُيعلون هذا ظاهرة،  

 وهكذا كل إنسان يجعايش شيئًا. 

فاملقصود أن أمثال هذه اجلرائم قد تكون ظاهرة وقد ال تكون ظاهرة، لكن 

لنسبة إل  إذا نظرت إل عدد املسلمي وأحوال املسلمي علمت أنه ال يشء با

 حال املسلمي. 

ىص تنتقل من النرصانية وغريها إل دين اإلسالم ولل احلمد،   فأعداد ال ُتج

عل ظاهرة.   فإذن ال ينبغي أن جتج

أن تكون عىل بصرية وبيِّنة هبؤالء الذين دخلوا هذا امليدان  األمر الثالث:  -

ريقة عدنان  وسلكوا طريًقا يجوقع يف اإلحلاد بزعم حماربة امللحدين، كام هي ط

إبراهيم وطارق السويدان وأمثاهلم، فإهنم سلكوا هذه املسالك فأرضوا أكثر  

مما نفعوا ألهنم مل يسلكوها عىل الطريقة الرشعية، وإنام سلكوها عىل طريقة  

 املتكلمي وغريهم أن األصل الشك. 



65 

 

والل أول ما بلغني عن عدنان إبراهيم أنه يقول األصل أنك تشك يف  

 دقت، حتى سمعته بأذين. إسالمك ما ص

ثم شككت فيام سمعت، يدعو الناس أن يشكوا يف دينهم بالشبهات املتهافتة  

 التي تقدم ذكرها. 

 

ينا عىل التوحيد والسنة، وأن يميتنا عىل ذلك،   فأسأل الل الذي ال إله إال هو أن ُيج

 وأن يثبتنا عىل دينه حتى نلقاه راضيًا عنا، وجزاكم الل خرًيا. 

 

*** 


