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التقوى

هذ�   ���� من  �قصد  ال 
�ل�  �ألسبا�  بيا�  �ملقا� 
�ال   ،��إلحلا  �!  "�تؤ
هذ%  نقد   �� �لظاهر'  هذ%  مها+ة  �نو" 
نسف   �! �هد0  ال  كما  �ألسبا�، 
 �� �حلد،  من  !ليها  يستند  �ل�  �لنظريا6 
�ن7  ��ألهم  للملحد،  �هللا   ��جو !ثبا6 
بيا�  �!منا  !هانته،   �! مطلق@  �هد0  ال 
من   B  Cيتر�� كما  �ألقل  على  حقيقته 
فلعل  �لتأمل N مالمح شخصيته،  خال� 

T Nلك هو �لسبيل للتعامل �ألمثل معه!
 ،'Uمر �ملقا�  هذ�   N جعلُت  �لقد  هذ�، 
بنفسه  ما ال يستطيع  نفسه   N Cلعله ير

�� ير�%!
 ،%���قصد هنا �مللحد �لذ" يتعنت N !حلا
ُنقد6   �T! �لذ"  Tلك  مطلق@  �قصد  �ال 
 ،��إلحلا  �! ��صلته  �ل�  �ألسبا�  �مامه 
 '�جا  �! �عقله  �فطنته  بفطرته   �عا

�لصو��!

�ما Tلك �مللحد �ملقصو� N هذ� �ملقا� فإنه 
bمل مالمح من ثالa: �ملتك^، ��لغ\، 

��حليو��! 
�ما كونه يشبه �ملتك^، فأل� عقله �لباطن 
�خلالق،   �بوجو فعال  يعتر0  �لو�قع   N
فلقد خلق �هللا �لناi ��ضع فيهم �لقابلية 
 iلإلميا� بالفطر' ��لسليقة، �لكن من �لنا
فيكفر��  �لك^ على عقوlم،  ُيغطي  من 

ֲדذ% �حلقيقة!
يعتر0  �مللحد  هذ�   �� على  �أل�لة  �من 
�نه غالب@ ما   ،��ملعبو باهللا  نفسه  قر��'   N
عد�%  �كأنه  �حتٍد  rقد  عنه   aيتحد
�ملشاعر  هذ%   �� �ملعر�0  �من   ،��للد�
ه !ال ملن هو بالفعل موجو�، �من  ال توجَّ
 �� على  �Tته  حد   N �ليًال  ُيعت^  فإنه   u

�هللا حق!
 vمعر N هذ� �مللحد aغالبا ما يتحد�
�ملفلسني،  باستعال�   %�!حلا لنقد  مناظرته 
yني  صيد  للدين  بالنسبة  بأنه  �يتصو� 

من  ��صبح  �هللا   �بوجو �عتر0  حا�   N
عن  ناجت@  يكو�  قد  فتك^%  �ملؤمنني! 
شعو�% بالد�نية ��لنقص، �من u فإنه }د 
فرصة N تضخيم �Tته من خال� {الفته 
 �للناi �حرصهم �مامه على !ثبا6 �جو

�هللا كل �ِحلر�!
هذ�، �هو غالب@ ما يعمل هللا حساب@ مهما 
�خلو�طر   %�تر�� كما  معد��،  بأنه  �عى �
�لقد �عت  �ملعلو�،  �ليو�  rق  ��لظنو� 
هنا�  كا�   �T! يقو�:  مر'   6�T �حدهم 
فسأقو�  !له،  هنا�  �كا�  للحسا�  يو� 
 �� قبل  تسأل7   �� عليك  }ب  كا�  له 
هذ%   �!  �U  ��  N ��غب  هل  حتاسب7 

�حليا' �� ال؟!
قر��'   N �مللحد  هذ�  كو�  �غم  �هكذ� 
ما،  �و  على  �هللا   �بوجو يشعر  نفسه 
يو�  بشأ�  ��لظنو�  �خلو�طر   %�تر�� كما 
�ا6  �حد  هو  �لك^   �� !ال  �حلسا�، 
شخصيته �ل� جتعله يرفض �إلميا� �يؤثر 

<;‹ÊÁ;„Ë÷¡;Èh_Á;ÃÊâ…;‰Ê—Öh\<;‹ÊÁ;„Ë÷¡;Èh_Á;ÃÊâ…;‰Ê—Öh\

هالة شحاتة عطية



٢٩

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الثامن - صفر وربيع األول ١٤٣٦هـ  كانون األول / ديسمبر ٢٠١٤ م

يقو�:   T! �لعظيم  �هللا  �صد�   ،��إلحلا
(َ�َقاَ� ُموَسى� !ِنِّي ُعْذ6ُ ِبَربِّي َ�َ�بُِّكم مِّن 

ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر الَّ ُيْؤِمُن ِبَيْوِ� �ْلِحَساِ�)! 
�ما كو� هذ� �مللحد يشبه �لغ\، فألنه قد 
جعل عقله �شبه �ها� م^مج على �موعة 
من �لبيانا6، �لكنه غ� قا�� على حتليل 

�ألمو� ��ملجريا6!
 Cفهو مثًال يضر� كف@ بكف حني ير 
 �� يستطيع  �ال  حوله   aحتد  aلكو���
يستنبط �لع^ من حد�ثها، �بدال من Tلك 
�لكن  �جو�ها!  ليمنع  �إلله  �ين  يقو� 
 ��جو بنفسه  �يثبت   �يعو �نه  �لغريب 
يسمح  ألنه  عليه  باللو�  يلقي  حني  �هللا 
 ��� بعقل  تفكر  لو  �نه  ��حلق  rد�ثها! 
�سباب@ يؤخذ   aلكو��� لتلك  بأ�  لعر0 
منها �لِع^، �� قد تكو� !نذ��� للغافلني من 
�لبشر، �� قصاص@ من �لظاملني ��ملفسدين 
 T! لذين ال يتو�عو�. فصد� �هللا �لعظيم�
يقو�: ﴿َظَهَر �ْلَفَساُ� ِفي �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر ِبَما 
َكَسَبْت �َْيِد" �لنَّاiِ لُِيِذيَقُهْم َبْعَض �لَِّذ" 

َعِمُلو� َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَ�﴾ !
�مع كو� هذ� �مللحد يشبه �لغ\، !ال �نه 
قد يبد�  مبظهر �لعبقر"، فهو يعمل على 
�� يبد� فا�@، �bر� على �� يقو� ��ئم@ 
(�نا ال ��من !ال بالعلم)! ��حلقيقة �� تلك 
�لو�قع  �قر� !�   N لعبقرية �ملزيفة هى�
�لغبا�،  فال شك �� عقًال غ� قا�� على 
حتليل ما }ر" حوله �� !���� �حلكمة منه 
هو عقل يفتقر !� �لفطنة ��لذكا�، Tلك 

ألنه عاجز عن �ستخر�¡ �لع^ من �ألمو� 
�ملحا�   �! ينظر  كمن  �Tلك  �لظاهر'، 
ُيمكن �ستخر�¡  يعلم �� ِمن ��خله  �ال 
يقو�:   T! �لعظيم  �هللا  �صد�  �جلوهر'! 
َال  َ��لَِّذيَن  َيْعَلُموَ�  �لَِّذيَن  َيْسَتِو"  ﴿َهْل 

ُر ُ��ُلو �ْألَْلَباِ�﴾ ! َيْعَلُموَ� !ِنََّما َيَتَذكَّ
� �آل� !� �جه �لشبه بني هذ� �مللحد U�
لنفسه  ��تضا%  قد  ��لذ"  �حليو��،  �بني 
حني �ختا� �ال يكو� مكلف@ كالعقال� من 
ب7 �إلنسا�، ��ال يعتر0 بيو� �حلسا�، 
�ال مببد� �لثو�� ��لعقا�، ��ال يكو� له 
!له !ال هو�%.. فهو بذلك قد �ختا� �لعيش 
!ميا¥،  يعيش بال ضابط  �لذ"  كاحليو�� 
�مبجر� جسد §لو من �ِحلس �لر�حا¥، 
��حلق �نه هكذ� �شبه باملوتى مهما حر� 

على �� يعيش كما يريد N هذ% �حليا'!
هذ� ��غم ��عائه بأنه نص� حلرية �إلنسا�، 
!ال �نه يفتقر !� منظومة �خالقيه �Tلك 
متاما كما يفتقر �حليو��، فهو يرC بأ� له 
�حلق N فعل �" شي� يرغبه، �بذلك قد 
كفر  حني  lو�%  Tليًال  عبد�  نفسه  جعل 

باإلله �حلق �لذ" }ب �� يعبد%! 
�ال شك �� �ملؤمن يصعب عليه �� يقنع 
�آلنف   aلثال� من  مالمح  bمل  ملحد� 
Tكرها، فمثل هذ� �مللحد من �لذين توجد 
غشا�' على �بصا�هم، فلن جتد" ©ا�لة 
!قناعه باإلميا� نفع@، �لكن حª ال bسب 
بأنه قد ُ�جد N هذ� �لكو� عبث@، فإ� �هللا 
مفر�،  منه  }د  لن  بضر  يبتليه   �� بد  ال 

!ال !� من كفر به �» bسن به �لظنو�، 
 �Tَ!ِ ﴿ُثمَّ  يقو�:   T! �لعظيم  �هللا  فصد� 

رُّ َفِإلَْيِه َتْجَأُ��َ�﴾ ! ُكُم �لضُّ َمسَّ
تك^  من  على  مثًال  �هللا  ضر�  �لقد 
��ستغ¬ �كفر باإلله �حلق، u حني ���كه 
�لغر� �ستفا� عقله �عر0 �� �هللا حق، 
�Tلك N قوله تعا� عن فرعو� N ©كم 
َقاَ�  �ْلَغَرُ�  �َ�َكُه ْ�َ  �Tَ!ِ �لتنـزيل: ﴿َحتَّى 
َه ِ!الَّ �لَِّذ" Uَمَنْت ِبِه َبُنو  Uَمنُت �َنَُّه ال !ِلـِ

ِ!ْسَر�ِئيَل َ��ََنْا ِمَن �ْلُمْسِلِمَني﴾ 
�يتر�  هو�%  !lه  يتخذ  من   �� ��حلق 
�لعبو�ية هللا، هو كمن N حالة ُسكر ��ئم 
�ستحب طريق �لغو�ية، على بصر% غشا�' 
َفَضّل �لطريق !� �الستقامة ��lد�ية، فعلى 
 �� هذ�  مثل  ملحد  صا�فهم   �! �ملؤمنني 
باإلميا�  !قناعه  حا�لو�  فمهما  يتركو%، 
فلن يقنعو%، �صد� �هللا �لعظيم !T يقو�: 
﴿َ�َفَر�َْيَت َمِن �تََّخَذ !َِلَهُه َهَو�ُ% َ�َ�َضلَُّه �َهللاُّ 
َعَلى ِعْلٍم َ�َخَتَم َعَلى َسْمِعِه َ�َقْلِبِه َ�َجَعَل 
َعَلى َبَصِرِ% ِغَشاَ�ً' َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد �هللا 

ُر�َ�﴾ َ�َفَال َتَذكَّ
طائل،  بال  �جلهد  معه  يبذ�  �ال  فيجب 
فلسو0  �لوقت،  إلقناعه  يهد�  �ال 
يأ� عليه يو� يعر0 فيه �� �هللا حق.. 
فهنا� ��ٌّ ُيمِهل �ال ُيهـِمل، فال يغتر 
فصد�  ينـكر��،  َمن  على  �هللا  بص^ 
﴿َ�َفَحِسـْبُتْم  يقو�:   T! �لعظـيم  �هللا 
َال  !ِلَْيَنا  َ��َنَُّكْم  َعَبـًثا  َخَلْقَناُكْم  �َنََّما 

ُتْرَجـُعوَ�﴾!


