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د  اإلحلاد  اسم الكتاب: َل   حصانة عقدية من املوجة اإلحلادية   -             ج 
 عمار حممد أعظم.  اسم املؤلف:
 مكة املكرمة.   -مركز سلف للبحوث والدراسات  دار الطباعة:

 م. 2023-هـ1444                     الط بعة الثانية، عام  رقم الطبعة واترخيها:
 سم.  21*  15( صفحة، احلجم 216غَلف يقع يف ) حجم الكتاب:

 
 متهيد: 

                                                                                   احلمد هلل الذي جعل معرفته فطري ة ضروري ة؛ فهو أعرف  ما يف احل ق ول املعرفي ة، وأصل  كل   
                                                                                                       العلوم  الدنيوي ة واألخروي ة، وأظهر  احلق ائق املطل ق ة  الو ج ودي ة، واإلميان  به أعمق  الغرائز  الفطري ة، 

رادات وم نته ى الغ ائي ة، وصلى هللا
 
                                 سبحانه أعل ى امل
 
                                         وسلم على خري البشري ة؛ أرشدان إىل رب  نا                 

                                                                                    أبنه اخلالق  املبدع  للربي ة، وأنه احملكم  صنع ه احملب  لإلتقان  يف كل قضي ة، وعلى آله وصحبه  
                                                                                            وكل اتبع  أحس ن ات  باع ه وأخل ص  الني ة، مجعنا هللا هبم يف ف رد وسه وأكرمنا بن عيم الت حي ة، أما  

 بعد:
، ال حتتاج إىل نظر وال استدالل، فهي يف غاية                             فطري ة بديهي ة  ضروري ة  فإن معرفة هللا

                                                                                   الوضوح والبيان، ساطعة الربهان، اثبتة األركان، ال نقول ذلك انطَلق ا من العاطفة اإلميانية،  
                                                                                   وإمنا تصرحي ا ابحلقيقة اليقينية الربهانية؛ فهي مقولة مستندة إىل احلجج والدالئل فطرة  وعقَل  

                  وواقع ا وبديهة . 
                                                                       بيد أن حول هذه البدهي ة الفطري ة تدور رحى اإلحلاد وامللحدين، من غري حجة وال  

                                                                        سلطان مبني، وال تفسري واضح مقنع للشعور الفطري الذي ي لح  يف داخل كل إنسان.



؛ لذلك ال يعرف                                                       فاإلحلاد ليس أصَل  يف البشرية، وال ميكن أبد ا أن يكون أصَل  
                                                                   ة من األمم مسلمة كانت أو غري مسلمة م ض ت على اإلحلاد؛ وإمنا يسقط يف هذه  التأريخ أم

                               أقول هذا تنز ال  وجدال  وإال فإن                                                   اهل و ة أفراد يقلون أو يكثرون يف كل عصر من العصور، 
                                                                               اإلحلاد ال ميكن أن حيي ا عليه إنسان لو صدق  يف تبن  يه واعتقاده فكرًّي  وسلوكي ا؛ حبيث  

! بل الواقع أنه                                                                  لي ا ما ميليه عليه إحلاده من العدمي ة الوجودي ة والوحشي ة األخَلقي ة           ي طب  ق عم
                                                                        "لو تصو ر املَلحدة حقيقة إحلادهم كما هي دون تعس ف أو برت أو جتميل ملا بقي على 

                                                                              اإلحلاد إال  قليَل  منهم، إن بقي منهم أحد!...، فامللحد الويف لدهريته الصادق يف طرحه  
                                                                              بارته الواضح يف معلوماته يقد  م أعظم خدمة للدفاع عن عقيدة  اإلميان ابهلل!...؛ فحسن  وع

                                                                                    بيان حقيقة اإلحلاد كما هو كاف  لتقد  م للملحد مدخَل  عقلي ا ونفسي ا إلقامة قراءة نقدية  
ملعتقده، ولكن يبقى اإلشكال كل اإلشكال يف قدرة امللحدين على فهم إحلادهم؛ فإن  

                          يف عجز  عن معرفة مذهبهم".عامتهم 
                                       مم ن يتظاهرون بتبن  يه فكرًّي  وال يلتزمون -                                   وملا ظهر يف عصران احلاضر صوت  للملحدين 

وانتشرت أفكارهم وأطروحاهتم احتيج إىل جمالدهتم ابلتوضيح والبيان   -               بلوازمه عملي ا
              ضمار؛ حتصين ا                                 فكان هذا الكتاب سعي ا يف هذا امل                                ومساجلتهم وكب تهم ابحلجة والربهان، 

 .                                                         لبيضة اإلميان إبيقاظ احلجج الفطري ة والعقلية املخاطبة للجنان
 

 هدف الكتاب:  
حتصني املؤمن بتذكريه أبدلة وجود هللا سبحانه الكامنة يف نفسه وإيقاظ الفطرة املودعة 
من خالقه سبحانه وتعاىل أبسلوب سهل جيمع بني القوة يف الطرح والسهولة يف العرض مع 

 عراض عن االستطراد وعدم اإلكثار من الشبه واإليراداإل
 منهج الكتاب:

منهج العرض والتأصيل املتضمن للربهنة واالستدالل يف األصل، وقد ينحو حنو النقد 
                                   والرد   والتحليل مىت احتيج إىل ذلك.

 



 اخليوط الناظمة للكتاب:
 . وفيها هدف الكتاب ومنهجه وخطته ،مقدمة
 أزمة مفهوم اإلحلاد.، وفيه: متهيد

                 فطري ة معرفة هللا.  املبحث األول:
 أنواع أدلة وجود هللا، وفيه مطلبان:  املبحث الثاين:
                                        األدلة الفطري ة، ونذكر منها أربعة أدلة:  املطلب األول: 
                                املقد  مات األو لي ة الض روري ة.  الدليل األول: 
                   الغرائز الفطري ة.  الدليل الثاين: 

 الغائية، وفيه مناقشة لشبهة: استغناء العلم التجرييب.  ث: الدليل الثال
 حرية اإلرادة.  الدليل الرابع:
 األدلة العقلية، ونذكر منها دليلني:  املطلب الثاين:

 اإلبداع واالخرتاع، وفيه مناقشة لشبهة: من خلق هللا؟ الدليل األول: 
ناسب حجم الكون مع  اإلتقان واإلحكام، وفيه مناقشة لشبهة: هل يت الدليل الثاين: 

 حجم اإلنسان لتسخري األول للثاين؟ 
 وفيها بيان احلاجة إىل األنبياء ومرياثهم مث ذكر أهم التوصيات. اخلامتة،

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.


