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احلمد هلل حق محده، والصالة والسالم عىل حممد نبيه وعبده، وعىل آله وصحبه من 
بعده.

أما بعد،،
املكلَّف«،  عىل  واجب  »أول  قضية  يتناول  بحًثا  املكرم-  القارئ  -أخي  فدوَنك 
 ،»F اهلل  »معرفة  تدور حول  املقدمات  من  مجلة  يتضمن  مدخاًل  يديه  بني  قدمت 
»اليقني  حول  بآخر  األساس  البحث  أتبعُت  ثم   ،»D احلق  وجوده  »إثبات  وقضية 

والشك«، ثم ببحث يف بيان موقف أهل السنة من علم الكالم واملتكلمني.
ضمنًا  ويتناول  وتوحيده«،  سبحانه  اهلل  »وجود  قضية  حول  حيوم  الكتاب  ولعل 
دون  معهم  احلوار  ألن  »امللحدين«؛  مع  احلوار  قبل  منها  ننطلق  التي  األسس  إرساء 

استحضار هذه األسس يتسبب يف تنازالت منهجية خطرية.
إن عقول الشباب اآلن ترزح حتت قصف فكري دائم ومركز فرضته مظاهر العوملة، 
واالنفتاح، واالنفجار الثقايف واملعلومايت الكبري، الذي انتفض كاملارد من ُقمقمه، وجاس 
خالل ديارنا وحصوننا عرب البث املبارش، والقنوات الفضائية، واإلنرتنت، ليفجر قضايا 
املذهل  والغياب  الفكري،  اخلواء  لوال  والقلوب  العقول  لتجد هلا موضًعا يف  ما كانت 

ألساسيات العقيدة))) لدى بعض الشباب.

))( والشك أن نرش اإلحلاد من أخطر عوامل »اهلدم املعنوي« الذي أشار إليه املسترشق »شاتليه« حني قال: 
»إذا أردتم أن تغزوا اإلسالم، وختضدوا شوكته، وتقضوا عىل هذه العقيدة التي قضت عىل كل العقائد 
السابقة والالحقة هلا، والتي كانت السبب األول والرئيس العتزاز املسلمني وشموخهم، وسبب سيادهتم 
بإماتة  اإلسالمية،  واألمة  املسلم  الشباب  نفوس  إىل  توجهوا جهود هدمكم  أن  للعامل، عليكم  وغزوهم 
روح االعتزاز بامضيهم وكتاهبم القرآن، وحتويلهم عن كل ذلك بواسطة نرش ثقافتكم وتارخيكم، ونرش 

روح اإلباحية، وتوفري عوامل اهلدم املعنوي« اهـ. من »الغارة عىل العامل اإلسالمي«.
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فتمكناأت��ان��ي ه��واه��ا ق��ب��ل أن أع���رف اهلوى خ����ال����ًي����ا  ق���ل���ًب���ا  ف����ص����ادف 

ونحن ال نحجر عىل الشباب أن يطلع عىل ثقافات اآلخرين، ولكننا ننكر عليه أن 
ينفتح عليها قبل أن يتسلح بالعلم النافع، ويستبرص يف دينه، ويقف من اليقني عىل أرض 
صخرية ُصْلَبة، ال أن هيوي يف رمال متحركة، ويلقي بيديه إىل التهلكة، وخيوض غامر 

معركة ضارية، جمرًدا من أي سالح.
أال  العلوم  من  علٍم  تعلم  بصدد  هو  من  »حقُّ   :V األصفهاين  الراغب  قال 
به امللتبسة ما مل يتهذب يف قوانني ما هو بصدده،  كة والشُّ يصغي إىل االختالفات املشكِّ
أهل  أن جيالسوا  للعامة  ُكِره  ذلك  ...، وألجل  التوجه  له شبهة ترصفه عن  تتولد  لئال 
ي إذا خال بأهل البدع: فكالشاة إذا خلت بالسُبع...  األهواء والبدع لئال يغووهم، فالعامِّ
فأما احلكيم فال بأس بمجالسته إياهم؛ فإنه جاٍر جمرى سلطاٍن ذي أجناد وُعدة وعتاد 

 

ز له االستامع إىل الشبه، بل ُأوِجب عليه أن يتتبع  ال خُياف عليه العدو حيثام توجه، وهلذا ُجوِّ
بقدر جهده كالمهم، ويسمع شبههم ليجاهدهم ويدافعهم. فالعامِل أفضل املجاهدين، 

فاجلهاد جهادان: جهاد بالَبنان، وجهاد بالبيان«))).

وإليك هذه الواقعة:

ُأيت أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس برجل ثنوي))) عىل مذهب املجوس، 
َفَجَمع له العلامء، ثم أقبل عىل الرجل وقال له: »صف يل شبهتك«. فقال: »رأيت خرًيا 
ا وذالاًّ وموًتا وحياة، فقلت: هذا ليس من واحد بل من اثنني: واحٍد للخري  ا وعزاًّ ورشاًّ
خيلق  الذي  عن  »أخربين  له:  وقال  رأسه،  رفع  ثم  َمِلياًّا،  السفاح  فأطرق   .» للرشِّ وآخَر 
اخلري، أيقدر عىل َخلق مقدوِر اآلخر؟«، فقال: »ال«، قال: »والذي يقدر عىل الرش؛ أيقدر 
عىل مقدور اآلخر؟«، قال: »ال«. قال: »وحيك فاختذت إهلني عاجزين قارصين؟! ومن 

))( »الذريعة إىل مكارم الرشيعة« )ص8))( بترصف.
))( انظر: )ص34).
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ال يقدر إال عىل بعض املقدورات دون بعض فعاجز عن البعض«. فبهت الرجل، فقال 
له: »أبقيت لك حجة؟« قال: »ال«. فقال له ابن شربمة: »احلمد هلل الذي هدى بأولكم 
أوَلنا، وبآخركم آِخَرنا«، ثم ردَّ السفاُح رأسه إىل اجلمع وقال هلم: »هال أنفقتم جزًءا من 

أعامركم يف قراءة علم تردُّون به عىل من أحلد يف دين اهلل يوًما من الدهر«))).
أال يستحرض الشباب نعمة اهلل عليهم باإلسالم والقرآن والسنة؟ أال يدركون قيمة 
أن يكون لك رؤية مطمئنة واضحة ملوقفك من خالق هذا الكون D، وهدف واضح 
تسعى إليه، ووجهة حمددة تقصدها، وإجابات علمية يقينية راسخة ال تشوهبا شائبة شك 

حول مجيع األسئلة النهائية )أو الكلية())).
إن الغرب تقدم يف عامل املادة، ولكنه مفلس يف عامل الروح، هائم يف عامل العقيدة، 
والثقافة  اخللقي،  االنحالل  وأهنكه  املتضاربة،  النظريات  أرهقته  الغيب،  عامل  يف  ضال 
هذا  ألنفسنا  نستجلب  أن  بنا  يليق  فال  َثمَّ  وِمن  اإلطالق،  عىل  شيًئا  تقدس  ال  الغربية 

البالء، وُنفسَد فَِطرنا السوية، ونكفر بنعمة اهلل علينا.
أبالكم ال  ب����ص����ًرا  ي����ق����ود  تهديهأع����م����ى  العميان  كانت  من  ضل  قد 

يف  هبا  يتبجح  بل  دعاواه،  من  خيجل  ال  أنه  املعارص  اإلحلاد  به  يتَّسم  ما  أبرز  إن 
كأنه  الدين طاَبًعا نضالياًّا مستميًتا  كرب وغرور واستعالء، وُيضفي عىل مسلكه يف هدم 

حيمل رسالة إنقاذ للبرشية، قال اهلل تعاىل: ]گ گ          گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ    ھ  ھ 

ھ[ ]النحل:))، 3)[. 
عون »العلم«، وما يفقهون أن »العلم« يف قضية اإليامن  ومن عجيب أمرهم أهنم َيدَّ

باهلل ليس حمايًدا، بل هو منحاز بكليته إىل اإلسالم والتوحيد واإليامن.

))( »عيون املناظرات« للسكوين )ص06)).
))) يراد هبا التساؤالت التي تثار حول اإلنسان والكون واحلياة، وحقيقة كل منها وما يتصل هبا، انظر )ص)55).
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وال خمرج من هذه الفتنة سوى احلوار »العلمي« بكل ما تعنيه كلمة »العلمي« مع 
من حادوا عن الفطرة، ووقعوا فريسة التضليل اإلحلادي.

لقد رضب اإلسالم املثل األعىل يف احلوار العلمي املنصف النزيه، ودعا من خيالفونه 
إىل احلوار، قال تعاىل: 

]ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ[ ]سبأ:4)[.
وجعل االحتكاَم إىل حقائق العلم وبراهني العقول، فقال تعاىل:

]البقرة:)))[، وقال سبحانه:  ]ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ[ 
]ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ[ ]األنعام:48)[، وقال سبحانه: ]ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ى ى[ ]األحقاف:4[.
وقال مؤمن آل فرعون يف حواره مع قومه: ]ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

ک ک ک ک گ     گ[ ]غافر:8)[.

ُروي عن ابن مسعود I أن رسول اهلل H كان إذا تشهد قال: »... من 
يطع اهلل ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه، وال يضر اهلل شيًئا«))).

كالهما وال��ط��ب��ي��ُب  امل���ن���ج���ُم  إليكماق����ال  ق���ل���ت:  األم��������واُت  ُت��ب��ع��ث  ال 
خباسر ف���ل���س���ُت  ق��ول��ك��م��ا  ص����ح  عليكماإن  ف���اخَل���س���ار  ق���ول���ي  َص�����حَّ  أو 

نسأل اهلل أن يثبتنا عىل اإلسالم حتى يقبضنا عليه، وأن خيتم لنا بخامتة السعادة، 
وجيعل آخر كالمنا يف الدنيا الشهادة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

ثغر اإلسكندرية يف اجلمعة
19 من ربيع اآلخر 1437ه�
املوافق 29 من يناير 2016م

.V ( انظر: »حتقيق الكلم الطيب« رقم ]05)[، و»ضعيف أيب داود« رقم ]459[ كالمها لأللباين((


