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خلقه وعلى آله وصحبه وسلم احلمد هلل وحده والصالة والسالم على خليله من 
 ..أما بعد ا،تسليًما كثيً 

عند رغبة بعض الفضالء يف مركز مناء وقناة دليل؛ فمنذ أن  يأيت هذا العمل نزوًل 
هـ 4141شعبان من عام  أعلنت وعدي يف إحدى حلقات برنامج حوارات مناء يف شهر

بالكتابة يف شأن اإلحلاد )اجلديد( وأنا مهموم ل بإجناز هذا اللتزام فحسب وإمنا بكيفية 
األعمال وضيق األوقات. لكن يسر اهلل ما كنت أخشى  مإجنازه رغم املكدرات وازدحا

 عسره، فاحلمد هلل وحده. 

تلقاء نفسي؛ فقد كانت لكن هذا ل يعين أين مل أكن ألكتب يف هذا املوضوع من 
 االنية منذ ما يقرب من العامني أن أكتب مىت سنحت الفرصة وناسبت الظروف؛ إدراكً 

لكين اكتشفت أن سلوك ا ملسيس احلاجة إىل الكتابة فيه، مين ألمهية احلدث وتقديرً 
انتظار الفرص وحتني الظروف املناسبة مدعاة للرتاخي وضرب من التسويف احملقق؛ فكم 

. ول أزعم رغم ازات أهدرت ومشاريع ضاعت بسبب هذه احليلة النفسية اخلفيةمن إجن
ين أحطت بكافة قضايا املوضوع، إل أ باطي بفضل اهلل يف إجناز هذا العمل أيناغت

من اجِلدة  -هكذا أرجو- حرصت أن أنظر إليه من زوايا خمتلفة، تتسم بدرجة ُمرضية
يف عدد من املسائل املتعلقة الطول مول والعمق. إهنا ورقات أو مباحث متوسطة والشُ 

 نظر إىل الكتاب من جهة حجمه ونطاق استيعابه.يُ  أنباإلحلاد؛ هكذا أحب 

ة أحبة يستوجبون تقديري وامتناين، لقد شارك يف خروج هذا الكتاب بصورته احلالي
كذلك أتوجه بالشكر الوافر   هتيئتها وصربها.بدعمها و  زوجتي الحبيبةيف هذا  أمنـَُّهم علي  

أمكنهما  ا، لقاء اطالعهما على معبداهلل العجيريوسلطان العميري لألخوين الفاضلني 
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 كاًل  احارً  اوإبداء ملحوظاهتما القيمة حوله. وأشكر شكرً  ،من هذا الكتاب طالع عليهال
ا الكرمي وتعاوهنما معلى دعمه عبداهلل القرشيو ياسر المطرفيين من سعادة األستاذ  

 الصادق إلمتام هذا العمل.

وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل  االلهم إنك أنت احلق ل إله إل أنت؛ أرنا احلق حقً 
  وارزقنا اجتنابه.باطاًل 

يـ تـ ن ا ِإذ   بـ ع د   قـُُلوبـ ن ا تُزِغ   ل   ر بَـّن ا﴿  .﴾ال و هَّابُ  أ نت   ِإنَّك   ر ْح  ةً  لَُّدنك   ِمن ل ن ا و ه ب   ه د 
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم على خليله من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم 
 ..أما بعد ا،كثيً   اتسليمً 

سائل في اإللحاد ثالث ر م الطبعة الثانية من كتاب )ارين أن أقدم للقراء الكر يسُ 
وازداد الطلب عليه والسؤال عنه،  ا،طيبً  ابعد أن حقق انتشارً  ،(4)(والعلم واإليمان

 موافقة أخي الفاضل ياسر املطريف فاحلمد هلل على فضله. وقد حصل مركز براهني على
ومسامهة يف النفع فجزاه اهلل  للفائدة الطباعته تعميمً  (مدير مركز مناء للبحوث والدراسات)

 . اخيً 

ل -بأهنا مزيدة ومصححة  سابقتهاوأود أن أنبه القراء إىل أن هذه الطبعة متتاز عن 
وقيدت وأدرجت بعض اهلوامش يف املنت، النقولت املهمة،  ببعضإذ عززهتا  ؛-معصومة

ثة من الكتاب فقرة أضفت يف الرسالة الثالبعض اإلطالقات، وحذفت بعض املكرر، و 
 ، إضافة إىل تصحيح ما أمكن الوقوف عليه من أوهام(الفطرة من جديد) مقالية بعنوان

علمية وأخطاء إمالئية وحنوية. أما أفكار الكتاب األساسية وأطروحاته املركزية فلم أغي 
 رغب يف، ومن مث فال يلزم من اقتىن الطبعة األوىل أن يقتين الطبعة الثانية إل إن افيها شيئ

  الكتاب بطبعته املزيدة املصححة، واهلل ويل التوفيق. 

 هللا الشهري عبد

                                                           

العقل" "، فجعلت (ثالث رسائل في اإللحاد والعقل واإليمان) :تعديل طفيف لكن مهم يف العنوان ليصبحب (4)
 القضايا املركزية فيه متفرعة عن هذه الثالث أو مندرجة فيها. ُجل من "العلم"، بعد أن تبني  يل أن  بدًل 
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ألن اإلحلاد حالة إدراكية مل تتمتع بأي رسوخ نوعي يف الوعي اجلمعي اإلنساين؛ 
قع، القرش وسط حبر الدين اهلادر. دعونا نستفيت الوافهي حالة تعاود الظهور كزعانف مسك 

 أبناء الطبيعة اخلُلَّص، وأحفاد الكون الشرعيني، املنحدرين من صلبه، افنسأل: لو كّنا حق  
هل كان سيفتقر خيار اإلحلاد إىل مكابدة أم كان سيكون فطرة؟ وهل كّنا سنجد يف طرد 

 فكرة اإلميان أدىن عناء أم كان سيكون سليقة؟ 

ونة بسياق هبالنسبة لتاريخ البشر احلافل، حنن أمام ظاهرة طارئة حّفزهتا مثريات مر 
فقط أزل  .يط  ر حضاري معني، هي يف عالقتها بنتائجها أشبه ما تكون بارتباط بافلوف الش  

ستجابة أو تقل والعكس. فال االستعداد اإلدراكي العام وال اال ل  املثريات أو خففها ت  زُ 
يه، لالسجل التارخيي املتطاول لبين اإلنسان، وال حىت املآل الذي يظن امللحد أننا سننتهي إ

يقول   لذلك (1).ال شيء من ذلك يشفع لإلحلاد بطابعه النضايل املتعايل الذي نشهده اليوم
يه "حىت املؤرخ املشكك لد :مع األصل يف الدين امتشي   (إريل ديورانت)و (ويل)من  كل  

 (2).رض وجيل"غىن عنه يف كل أ لوظيفته، وأنه ال ااحرتام متواضع للدين، ذلك أنه يراه مؤدي  
 ايدبرهم، وخالق   ا"الناس يف عامة األمر مل خيتلفوا يف أن هلم مدبر   :قبله قرر الشاطيب أنومن 

أوجدهم، إال أهنم اختلفوا يف تعيينه على آراء خمتلفة، من قائل باالثنني أو باخلمسة، أو 
بالطبيعة أو بالدهر، أو بالكواكب، إىل أن قالوا باآلدميني والشجر واحلجارة وما ينحتون 

وآل به  ،مشاهبة اأفكار   القدميرمبا تأمل اإلنسان ": (غاري غثري)ومن بعدمها  (3).ديهم"بأي
                                           

حالة  –ظر امللحديف ن– الوديع املتعقل ملاإلحلاد املساما يسمى بهذا ال يعين بالضرورة أننا نعترب  (1)
 "طبيعية"، فضال  عن مقبولة. نعم، بالنسبة لنا كمسلمني، هي طبيعية قدر ا، لكنها مرفوضة شرع ا. 

(2) Will & Ariel Durant (2010) The Lessons of History, p. 43 
 (.3/09االعتصام ) (3)
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  –ليومبعضهم ا يف تعبريكما –ود قوة عاملة أبدعت كل شيء، أو األمر إىل اإلميان بوج
ه سؤال تباينت اآلراء حول؟ القوة العاملة ذا تكون هذهحّولت الطاقة إىل أشكال املادة. ما

تشارلز )بل اعرتف  (1).خمّلفة وراءها قائمة طويلة من االحتماالت" عرب األزمان،واختلفت 
أكن يف يوم من  "يف أقصى درجات تقّليب، مل :مبا نّصهمواربة  دون يف آخر حياته (نيدارو 

حيال مسألة وجود  داروينز لقد كان تشارل، احق   (2).لوجود اإلله" نكر  مبعىن مُ  ملحدااأليام 
تقده أو لغته أو يف مع من كثري من تالمذته املتأخرين، سواء   اوأكثر اتزان   اخلالق أفضل حاال  

أن تفُرط منهم عبارة متنح  (3)ففي الوقت الذي خيشى فيه فرسان اإلحلاد اجلديد حىت أدبه!
 الشفافية يف ارس  يعطي د داروينحتياط، جند ة، وحيتاطون هلذا أشد االاإلميان أدىن مشروعي
 فهذا مما دانت به مجوع  من أعظم العقول اليت ،أما وجود حاكم للكون"فيعلن بكل أرحيية: 

  (4)."ُوجدت على اإلطالق

أمام إفراز حضاري متوقع  ؛أمام وعي "ُُمد ث" (5)مرة أخرى: حنن يف أسوأ األحوال
يوسنت ه)كما يقول فيلسوف الالهوت   ،يف ظل حتول أمل اإلنسان من السماء إىل األرض

 (6).ريةإىل ُمطته األخ ،بل االحنالل ،يف سوق مشروع التحرر واالستقالل ا، طمع  (مسيث

                                           
(1) Guthrie, G. D. (1997) The Wisdom Tree, p. 16. 

 م(1772تويف داروين عام )م. 1770مايو  7، بتاريخ  John Fordyceيف رسالة خاصة إىل (2)
 The Four الفرسان األربعةيطلقون على الرباعي دوكنز وهاريس وهتشنز ودينيت لقب  ( 3)

Horsemen . 
(4) Darwin, Charles (1902) The Descent of Man and Selection in Relation 

to Sex, P.F. Collier & Son, London, Vol. 1, p. 131. 
 بالنسبة لنا طبع ا. (5)

يتعلق بالدين"؛  "العائق الثقايف الثاين للدميقراطية ، يقول فوكوياما عن الدين:نهاية التاريخيف كتاب  (6)
 . "وإمنا جنس الدين؛ يقول: "لكن الدين يف ذاته مل يصنع جمتمعات حرة ،وفوكوياما ال يقصد دين ا بعينه

Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man, Penguin, p. 
216 
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، اوعدم   اوبالرغم من مرحلية الوعي اإلحلادي، ودورانه مع أسبابه الثقافية واالجتماعية وجود  
دى امللحد ل –األقل فيما يبدوعلى –إال أن املرء ليتملكه العجب من هذه الثقة املربمة 

 بل األغرب واألعجب ثقة قطاع واسع من األتباع ال يف جلديد يف أصالة الفكرة اإلحلادية،ا
 ن يتبعون.م هلم، وإمنا ثقتهم الواثقة يف براهني أو أدلة متبوعيهم، فإن املقّلدين ال اجتهاد

إلحلاد ومرتكزات ا هذا نبدأ رحلتنا يف التعّرف على أبرز مالمح من ملمح )الثقة(
 (1).اجلديد

  

                                           
يذكرين هذا امللمح بامرأة غربية عرّف ت نفسها يف إحدى مواقع التواصل اإلجتماعي بعبارة مثرية  (1)

 للشفقة: "ملحدة وسعيدة". 
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