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אאא 
ه  ور, أمحـدُ , وجعـلَ الظُّلـامتِ والنـُّ امواتِ واألرضَ احلمدُ هللاِ الَّذي خلقَ السَّ
ـد  , نبيِّنـا حممَّ كاً فيه, وأُصيلِّ وأسلِّم عىل املبعوثِ رمحةً للعاملنيَ بارَ محداً كثرياً طيِّباً مُ

 .وعىل آله وأصحابه أمجعني
 ا بعد,أمَّ 

فإن قضية اإلحلاد من القضايا الكرب التي تشغل ذهن كثري من النـاس عـىل 
اختالف عقائدهم وأجناسهم وبلداهنم, فهـي وإن كانـت قضـية عقديـة قديمـة 
ضاربة يف جذور التأريخ مـن حيـث أصـلها إال أهنـا لبسـت يف اإلحلـاد املعـارص 

مـن اجلوانـب الفلسـفية  احلديث ثوبا براقا يغلب عليـه اجلانـب الشـهواين أكثـر
والفكرية واالجتامعية, فاصطبغ اإلحلاد املعارص بالشهوانية وأكثر من كوهنا فكرة 
عقدية فلسفية, وهلذا جتاوزت فكرة اإلحلاد دوائرها املعتادة الضيقة وهي النخـب 

حـت موضـة ااملتعلمة واملثقفة التي هلا اهتامم بالعلوم التجريبية واإلنسـانية, فاجت
ائح املجتمعية التي مل يكن له سـابق حضـور املعارص الشهواين بعض الرشاإلحلاد 

يف الزمن السابق, وهـم رشحيـة الشـباب الـذي تغلـب عليـه الرغبـة يف امللـذات 
وأصبحت اإلباحية وحتطيم احلواجز املانعة من اللذائذ أكـرب مسـوق , والشهوات

صل فكرة اإلحلاد هـي ومن اجلدير بالذكر التنبه إىل أن أ. ومروج لإلحلاد احلديث
وحُ  ها قبلَ أن تُنفخ الـرُّ إحد نتائج العداء الشيطاين لإلنسان, والذي بدت بوادرُ
كـه, فجعـلَ  ر آدمَ يف اجلنَّة, تركه مـا شـاء أن يرتُ وَّ , وذلك أنَّ اهللا تعاىل ملَّا صَ يف آدمَ

لق خلقاً  فَ أنَّه خُ , فـال إبليسُ يُطيفُ به ينظُر ما هو, فلامَّ رآه أجوفَ عرَ ال يتاملـكُ
, وال يملكُ دفع الوسواسِ عنه هواتِ ها عن الشَّ ه وحيبسُ تْ . يملكُ نفسَ وهلذا ملَّا بَدَ

لُـوِّ واالسـتكبار,  ـهِ مـن العُ أعالمُ العداوةِ بني إبليسَ وبني آدم, وظهرَ مـا يف نفسِ
ـ﴿ :أقسم بام أخربَ اهللا يف كتابه نَّ هلَُ ـدَ عُ َقْ تَنِي ألَ يْ ـوَ ـبِامَ أَغْ الَ فَ يمَ قَ ـتَقِ اطَـكَ املُْسْ َ مْ رصِ

ِـدُ ) ١٦( الَ جتَ مْ وَ ئِلِهِ امَ نْ شَ عَ ِمْ وَ هنِ امَ نْ أَيْ عَ مْ وَ هِ فِ لْ نْ خَ مِ هيِمْ وَ دِ ِ أَيْ نْ بَنيْ مْ مِ َتِيَنَّهُ مَّ آلَ ثُ
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ينَ  اكِرِ مْ شَ هُ ثَرَ ومنذ ذلك احلني, وهو جاهدٌ يف إغواءِ بني , )األعراف( ﴾)١٧(أَكْ
, بالشُّ  , وكانَ من أعظمِ إضاللِه, وأشدِّ آدمَ بكلِّ سبيلٍ ةً هواتِ تارَ ةً وبالشَّ بُهاتِ تارَ

, ومن ذلـك  ِم, وما يقذفه من الوساوسِ يف شأنِهِ بُل إغوائه, تشكيكُ اخللق برهبِّ سُ
, فيام رواه مسلم عن أيب هريرة قـال يـأيتْ «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـولُ اهللا : ما أخربَ به النَّبيُّ

م فيقولُ  كُ مَن خلقَ ربُّك? فإذا : خلقَ كذا وكذا? حتَّى يقولَ لهمَن : الشيطانُ أحدَ
ذْ باهللا, ولِيَنْتَـهِ  ال يزالـونَ «: أليب هريـرة ملسو هيلع هللا ىلصوقـد قـال النَّبـيُّ . »بلغ ذلك, فليستعِ

, حتى يقولوا ونَكَ يا أبا هريرةَ , فمن خلق اهللا?: يسألُ فبينـا أنـا ىف : , قـال»هذا اهللاُ
, فمن خلق اهللا? : وااملسجد إذ جاءين ناسٌ من األعراب, فقال يا أبا هريرة, هذا اهللاُ

م ثم قال: قالَ  ه, فرماهُ وا, صـدقَ خلـييل: فأخذ حىصً بكفِّ وا قومُ فلـم يـزلِ . قومُ
الالت وفاسـدِ الظُّنـون  يطانُ يُلقي بوساوسه, يف قلوب النَّاس, ألواناً من الضَّ الشَّ

, مـن إنكـارِ وجـودِ وكانَ أشنعَ ذلك ما ألقاه يف قلوب أشقياءِ اخلل. واخلياالت قِ
وره فر باهللا, وأقبحُ صُ , وهذا أعظمُ أنواعِ الكُ بِّ ـهُ اهللا تعـاىل يف . الرَّ وهو الَّذي قصَّ

ِي﴿ :كتابه عن فرعونَ القائل ريْ نْ إِلَهٍ غَ مْ مِ تُ لَكُ لِمْ ا عَ يـحٌ «, ﴾مَ ِ ا جحـدٌ رصَ ذَ هَ وَ
املني عَ ِنيَ ﴿ :وكذلك قوله. )١( »إلله الْ املَ بُّ الْعَ ا رَ مَ , «, ﴾وَ هُ استِفهامَ إنكـارٍ فاستفهمَ

ود وإنكـار )٢( »ال استفهامَ استعالمٍ  ـن أخـربَ اهللا تعـاىل عنـه بـاجلُحُ , وهو أرصحُ مَ
ـالمُ يف  ه يف ذلك النِّمرودُ الَّذي حاجَّ إبراهيمَ عليه السَّ انع, وإن كان قد يُشاركُ الصَّ

أُ ﴿: ربِّه, أن آتاهُ اهللا امللك حيثُ قال يِي وَ ا أُحْ يتُ أَنَ قـال« .﴾مِ إنَّـه كـانَ : فهذا قد يُ
ةُ ليست رصحيةً يف ذلك; بل يـدعو اإلنسـان إىل  صَّ , ومع هذا فالقِ انِعِ اً للصَّ دَ احِ جَ

ح بإنكار اخلَالق مثلَ إنكار فِرعون ه, وإن كان ال يُرصِّ , واملقصودُ أنَّ )٣( »عبادةِ نفسِ
 , فر بوجوده, مل يزلْ يف النَّاسِ مان, كـام دلَّ عليـه إنكارَ اخلالقِ والكُ الِفِ الزَّ منذ سَ

طـرة وسـائر  ـه مصـادمةً للفِ فـر وأعظمِ القرآن, وملَّا كان هذا الكفرُ من أشـنع الكُ
                                                 

 ).١/٢١١(جامع الرسائل البن تيمية حتقيق رشاد سامل ) ١(
 ).١/٢٤٢(الصفدية ) ٢(
)٣ ( جمموع الفتاو)٦/٢٥٦.( 
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, وهو يف البشـ ه يف النَّاس نادراً يَّة والعقليَّة, كانَ وجودُ الئل احلسِّ ة قليـلٌ إىل ريَّ ـالدَّ
نا هذا, فلم يزل ـدينون بـدينٍ  يومِ ـن يف األرضِ يَ , ويعتقـدونَ بوجـودِ ربٍّ أكثرُ مَ

م واسـتحوذت  نيا قلـوهبَ م طوائفُ غافلةٌ قـد أهنكـت الـدُّ يعبدونه, وإن كان منهُ
وإنَّ العارفَ بأحوال النَّاس, يـر أنَّ دائـرة اإلحلـاد . عليها, فال همَّ لهُ يف اآلخرة

بصوره املختلفة سواء منها الغايل الذي ينكر وجود اهللا تعاىل أو الـذي ال يكـرتث 
يَّام يف الشَّ هب تْ يف األزمنة األخرية, وال سِ عَ رق ـذه القضية وال يلتفت إليها قد توسَّ

, الَّذي يبـرت صـلة اإلنسـان بـاهللا, فـال  يوعيِّ الَّذي ينترش فيه اإلحلادُ املاركيسُّ الشُّ
لطان له عليه, وقد ال يتوقَّف عندَ مسألة وجـود اإللـهِ مـن عدمـه, وكـذلك يف  سُ

أسِ  يلِّ الَّذي ينترشُ فيه اإلحلادُ الوجوديُّ الذي يقوم عـىل فكـرة رفـض الغربِ الرَّ امَ
وممـا فـارق فيـه . )١(االعرتاف بسلطة اإلله من أجل احلفاظ عىل احلريـة اإلنسـانية

اإلحلاد اجلديد املعارص جذوره وأصوله وسلفه, أنَّه يقدم نفسه بثوب علمي بحثي 
فكرٌ عـامليٌّ  أنه قه يف أنه يقدم نفسه عىلوأنَّه نِتاجُ دراساتٍ وأبحاث, وكذلك يفار

ُّ اإلحلاد عىل هذين املُعَسكرين, بل . إنساين ال يرتبطُ بمذهبٍ أو بلدٍ  ومل يقترصْ رشَ
ـع يف دائـرة  نيا, فلم تَسلم بقيَّةُ البلدان من توسُّ ت شظاياهُ يف سائر بلدان الدُّ تطايَرَ

بٍ متفاوتة تزيد هنـا وتـنقص اإلحلاد, وظهور فحيحه القبيح, وإن كان ذلك بنِسَ 
ـع . )٢(هناك أو العكس ويف هذهِ الورقةِ سـأُحاولُ بعـون اهللا, كشـف أسـباب توسُّ

دائرةِ اإلحلادِ يف العرص احلديث, وذكرِ مجلةٍ من مقرتحاتٍ يف سـبل العـالج هلـذا 
التوسع متثل سدودا مانعة تتكرس عليه موجات اإلحلاد املعارص الطـاغي وقـارب 

وال ريـبَ أنَّ كِـال األمـرين تشخيصـا ومعاجلـة . ته أمواجه العاديةنجاة ملن جرف
جليلُ القدر عظيم النفع كبري األثر, فتشـخيصُ األسـبابِ طريـقُ حلِّهـا وسـبيلُ 
ـيَ كـلُّ خـائضٍ يف هـذا األمـر, أنَّ اخلطـأ يف  عِ وريِّ أن يَ عالجها, وهلذا من الرضَّ

                                                 
ــارص ) ١( ــاد املع ــه اإلحل ــوت األب, )ج−ا(ص إل ــرب وم ــوت ال ــودي«, م ــاد الوج ــة يف اإلحل ــه −, »دراس نيتش

 .٢٠١٠لسنة  ١٩, جملة اجلمعية الفلسفية املرصية, عدد −ودوستويفسكي نموذجني
 ./69557http://www.alukah.net/sharia/0/اإلحلاد اجلديد خيرتق حصون اإلسالم ) ٢(
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ع سيقود إىل خطأ يف ا وغريُ خـافٍ عـىل . ملعاجلة غالباً تشخيص أسباب هذا التَّوسُّ
, وبطرائـقَ  دةٍ , ذوو اختصاصـاتٍ متعـدِّ املتابع أنَّ هذا املوضوع قد تناوله كثريونَ

ن أبرز ذلك « : شتَّى, ومِ ين خان, وكـذلك  »اإلسالمُ يتحدَّ مليشـيا «لوحيد الدِّ
خرافـة «, وكتابـا »حوارٌ مع صديقي امللحـد«لعبداهللا العجريي, وكتاب  »اإلحلاد
لعبداهللا  »كهنة اإلحلاد اجلديد«لعمرو رشيف, وكتاب  »وهم اإلحلاد«, و »اإلحلاد

, وهناك العديدُ مـن املواقـع اإللكرتونيَّـة التـي تناولـت قضـيَّة اإلحلـاد  هريِّ الشِّ
راسة, من أبرزها موقع  ص يف اإلحلـاد»براهني«بالدَّ وغريهـا . , وهو موقع متخصِّ

ــة للفكــرة «عمــريي يف مقالــه كثــري, وقــد مجــع الباحــثُ ســلطان ال ة النَّقديَّ املــادَّ
ة ـة »اإلحلاديَّ ةً علميَّـة فكريَّ , قدراً كبرياً من املؤلَّفات واألبحاث الَّتي احتوت مـادَّ

وسأُحاول يف هذه الورقةِ إبرازَ أهمِّ أسـبابِ . )١(غزيرة, لتشخيص اإلحلاد وإبطاله
ت خطوات معاجلتها امَّ هِ داد وذلك يف. املشكلة, وكذلك مُ  مبحثني, فأسأل اهللا السَّ

 .والتَّوفيق
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− ٧ − 

אא 
אאא 

ةً حديثة, بل هي ممَّا زاغت به قلوبُ فئامٍ من النَّاس  اإلحلادُ ليسَ ضاللةً برشيَّ
رة, فاجتالـت اللة راجت سـوقها يف هـذه العصـور املتـأخِّ  قديام, إال أنَّ هذه الضَّ

ت عليه القلـوب, وسأُشـري يف هـذا املبحـث, إىل  , ورصفتهم عام فُطِرَ قلوبَ كثريٍ
ع دائرة اإلحلاد الظَّاهرة, يف النِّقاط التَّالية  :أبرز العوامل التي أدَّت إىل توسُّ

رت اإلحلادُ خيدم مصالحَ قوً سياسيَّةٍ ذاتِ ثُقل يف العامل: أوالً  ـخِّ ;  لذلك سُ
ـةٌ وإعالميَّـة, بـل  لنرشهِ ودعمه وتسويغه, يَّ عةٌ مادِّ وتوسيعِ دائرهتا, إمكاناتٌ متنوِّ

ريعات أمميـة ـوتطبيعه ومحايته وتذليل سبل انتشاره من خالل نظم وقوانني وتشـ
 .)١(ودولية

يوعيَّة التي دعا هلا كـارل مـاركس: ثانيا , وهـي وإن كانـت رؤيـةً ظهور الشُّ
ةً يف األصـل, تسـتهدف معاجلـةَ املظـا ـة, إال أنَّ هـذه اقتصاديَّ أسـامليَّة الفرديَّ مل الرَّ

ة, فتبنت  ة جتاوزت املعاجلة االقتصاديَّ بغة عقائديَّ ة اصطبغت بصِّ الفكرةَ االقتصاديَّ
ة, وكلُّ ما عدا ذلك من الغيبيَّات هراءٌ ال حقيقـةَ لـه, بـل هـو  فكرةَ أنَّ احلياة مادَّ

ـيوعيَّة ولقد كان للنَّجـاح الـذي أ. عائق أمام كل بناء وتقدم بسـبب −حرزتـه الشُّ
ــة  ــة بتحقيــق العدال اعمــة للفقــراء والطَّبقــات الكادحــة, واملطالب ا الدَّ ــعاراهتِ شِ

أثـرٌ  −االجتامعيَّة, ومن خالل الثَّورة البُلشفيَّة يف روسيا, واالستيالء عـىل احلكـم
اه دولٌ كروسـيا وا ـني بالغ يف نرش اإلحلاد, وانتقاله ليُصبح مـذهباً عامليَّـا تتبنـَّ لصِّ

لف وارسو املنحل قيَّة وغريها, وحتالفاتٌ كحِ ا الرشَّ  .)٢(وأوربَّ
ل انسالخ املسـلمني اإلرثُ االستعامريُّ البغيض: ثالثا , الَّذي دعم كلَّ عوامِ

ه, وهو فاتحُ أبوابِه, ورابـطُ : عن دينهم, ولذلك قيل االستعامرُ هو أبو اإلحلاد وأمُّ
                                                 

 ).٦٣(رصاع مع املالحدة حتى العظم ص ) ١(
 ). ٨/٤٨٩(املوسوعة العربية ). ٤٧(خالصة العتاد يف مواجهة اإلحلاد ص : ينظر) ٢(
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ع عىل كلِّ خـروجٍ واحلقيقةُ أنَّ االست. )١(أسبابِه عامر ساعد يف إجياد البيئةِ التي تُشجِّ
, يف أيِّ اجتاهٍ كان وذلك من خالل إشاعة فكرة . عن دين اإلسالم, عقيدةً وسلوكاً

ين عن حياة النَّاس, وهي ما يُعرفُ بنرش قيم العلامنيَّـة الالئكيَّـة الكليـة  فصل الدِّ
ينَ عن احلضور يف حياة النَّ  رته يف جوانـب ـاس وعالقاهتم, وحصالَّتي عزلت الدِّ

ة ضيِّقة دَّ العلامنيَّة هي األرضُ اخلصبة والبيئـةُ . اختياريَّ عَ ولذلك ال عجبَ يف أن تُ
ت العلامنيَّةُ البالدَ األوربيَّة, أنتج ذلـك . )٢(احلاضنة لإلحلاد وشاهد ذلك أنَّه ملَّا عمَّ

 .)٣(ينربيِّـالغة حيا, يف وأشكالهره صوحلاد بجميع اإلر انتشا
قت كثرياً من األفكار املنحرفة: رابعا عت  العوملةُ ومنتجاهتا التي سوَّ التي شجَّ

يم واملبادئ واألصول, بدعو تشجيعِ الفكر واإلبداع  ين والقِ دِ عىل الدِّ عىل التَّمرُّ
ة التَّعبري والتَّنوير يَّ وكذلك ما أنتجته العوملةُ من انفتاحٍ واسع, أزال احلواجزَ . وحرِّ

ل  ضٌ عـىل مُصـح, فسـهَّ ـرِ د ممُ ـورَ ثِّلُ نوعاً من احلصانةِ والوقايةِ أن يُ الَّتي كانت متُ
ة والتَّواصل املبارش معهم, عربَ نش ر الكتب ـذلك انتقال كثريٍ من األفكار اإلحلاديَّ

بٌ ذَلول موصل إىل  وايات الَّتي تدعو إىل اإلحلاد أو تقودُ إليه, فكلُّ ذلك مركَ والرِّ
م اإلحلادُ يف صورة رصحية,  اإلحلاد; قدَّ ورة أن يُ أو أُحبولةٌ لإلحلاد, فال يلزم بالرضَّ

ب الناس إىل باب اإلحلاد, أو ختتص ر هلـم املسـافة, ومـن ذلـك تسـرتُّ ـإال أهنا تقرِّ
راساتِ اإلنسانيَّة , كالبُحوث العلميَّة والدِّ اقةٍ  .)٤(اإلحلاد بمصطلحات برَّ

يِّ للحضارة الغربيَّـة ومنجزاهتـااالنبهارُ باجلانب ا: خامساً  ها ملادِّ َ ا صـريَّ , ممـَّ
ل نرشَ القيم الغربيَّـة, والتَّغريـبَ  رين هبا, وسهَّ اً ثقافيَّاً لكثريٍ من املنبهِ مرجعاً فكريَّ
اللة, وأثرَ  د رشيد رضا, وهو يرصد هذه الضَّ يخ حممَّ , قال الشَّ لوكيَّ الفكريَّ والسُّ

مـن املعلـومِ باالختبـار, أنـه قـد كثـر اإلحلـادُ «: يتهـااالستعامر والتَّغريب يف تقو
                                                 

ة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة املوس) ١(  ).١/١٥١(وعة امليرسَّ
 ).٣/١٢٨(اآلثار  −ي ـاإلبراهيم) ٢(
 ).٤٧(خالصة العتاد يف مواجهة اإلحلاد ص : ينظر) ٣(
 .عوض الركايب, صحيفة صوت االنتباهة. الدعاوات اإلحلادية وسائلها وخطرها وسبل مواجهتها د) ٤(
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ندقة يف األمصار التي أفسدَ التَّفرنجُ تربيتَها اإلسالميَّة وتعلـيمَ مدارسـها . )١( »والزَّ
وح, ونسـيان اجلـزاء  ـكِّ يف اهللاِ وإنكـار الـرُّ ع ذلك نرشَ عقليَّةِ اإلحلادِ والشَّ وشجَّ

, والوقوف عند حدود الكون امل يِّ املحسـوساألخرويِّ , فصـدق فيهـا قـولُ )٢(ادِّ
افِلُونَ ﴿ :احلقِّ  مْ غَ ةِ هُ رَ َخِ نِ اآلْ مْ عَ هُ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ نَ احلَْ ا مِ رً اهِ ونَ ظَ لَمُ عْ  )٧: الروم( ﴾يَ

ادساً  , حيـث التَّخلُّف احلضاريُّ اجلاثم عىل العـامل اإلسـالميِّ يف اجلملـة: سَ
جون لألفكار املنحرفة ومن ة ذلك, بأنَّه ثمرةُ التَّـديُّن ونتيجـةُ يربطُ املروِّ ها اإلحلاديَّ

ين,  م الغـربيِّني «االلتزام بتعاليم الدِّ بابُ املنبهر بالغرب, بني تقدُّ ن الشَّ قارِ فعندما يُ
هم وترقِّيهم يف مدارج العلوم واحلكمة, وبني ختلُّف بني قومه مـن  الكفار وحترضُّ

رهم وانحطاطهم, قد تكون  ا له, لفقدان الثقـة يف املسلمني وتأخُّ هذه املقارنةُ دافعً
يَّة م والنَّهضة, وبالتَّايل الكفرُ به بالكلِّ , وغريُ غائبٍ »قدرة اإلسالم عىل حتقيق التَّقدُّ

ـيِّم عـىل  ر والتَّرصيح املجرتئ الظامل, بأنَّ هذه احلالةَ التـي ختُ أنَّ ذاك اإلحياءَ املتكرِّ
, مـن التَّخ ـيايسِّ أكثر العـامل اإلسـالميِّ ـعف العسـكريِّ والسِّ قـر والضَّ لُّـف والفَ

ج لــه  ــروَّ , هــو نِتــاجُ ديــن اإلســالم, وثمــرةُ تعاليمــه; يُ واالقتصــاديِّ واملعــريفِّ
ـا وبـدأت : بإسقاطاتٍ ماكرة, فيُقال إنَّ احلضـارة الغربيَّـة, إنَّـام انطلقـت رشارهتُ

ـطوة التَّـديُّن الـذي عاقَ  ت أوربـا مـن سَ ا, عندما ختلَّصَ هـا عـن احلضـارة جذوهتُ
ة يَّ مت وملكت القو املادِّ ا, فتقدَّ يَّ  . واالرتقاء, ونبذت تعاليمَ دينها وراءها ظِهرِ

اسِ : سابعاً  ـناعيَّة مـن تغيـريٍ يف حيـاة النـَّ , عـىل ظهـر ما أحدثته الثَّـورةُ الصِّ
ينيَّـ خاء, فرصف كثرياً من النَّاس عـن العقائـد الدِّ فاهيَّة والرَّ ة, األرض, ونرش الرَّ

ـعاب عـىل هـذه  ذلِّل هلم كـلَّ الصِّ وآمنوا بالعلم املادِّي كإلهٍ جديد, قادر عىل أن يُ
 ,يُّ أيضاً يف الوصول إىل الكواكـب األخـر األرض, بل أطمعهم هذا اإللهُ املادِّ
يِّ والكشـوف  وتسخريها يف خدمة اإلنسان, وهكـذا سـاعد اقـرتانُ العلـم املـادِّ

النَّاس أنَّ العلم ثمرةٌ ونتيجة لإلحلاد, وكان هـذا خطـأً اجلديدة باإلحلاد, عىل ظنِّ 
                                                 

 ).١٠/٤٤٢(تفسري املنار ) ١(
 ).٥٠(خالصة العتاد يف مواجهة اإلحلاد ص : يُنظر) ٢(
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ت بسببه موجةُ اإلحلاد , ولذلك تدثَّر كثريٌ من دعاة اإلحلاد  باالعتناء )١( »عظيامً عمَّ
لوا إليه, من إنكار اخلـالق,  وا بأنَّ ما توصَّ راسات واألبحاث التَّجريبيَّة; ليُومهِ بالدِّ

ئج العلوم الطَّبيعيَّـة التَّجريبيَّـة, بـل غـدا اإلحلـادُ يف تسانده األدلة, ويتَّسق مع نتا
برشَّ هبا  .)٢( عيون املخدوعني به, علمـًا ومنهجَ حضارةٍ وفلسفةٍ يُ

ة ممَّن يتكلَّمون بألسنتها: ثامناً  , ويتظاهرون بالنُّصح هلا; جتنيدُ بعض أبناء األمَّ
ويج لإلحلاد والتَّسويغ له والتربيـر, والنَّقـد  ين والتطـاول عـىل الثوابـت للرتَّ للـدِّ

ع وجهـات  ـة التَّعبـري وتنـوُّ يَّ والتَّشويه لإلسالم ورجاالته وتأرخيـه, بـدعو حرِّ
أي والرأي اآلخر  .النَّظر, وإفساحُ املجال للرَّ

ج لإلحلاد, : تاسعاً  خصيَّات واملراكز واملعاهد التي تُروِّ تبنِّي كلِّ األفكار والشَّ
ع عليه يٍّ وتدعو إليه وتشجِّ , ومنارصهتم والدفاع عنهم وإمدادهم بكلِّ دعمٍ مـادِّ

 .)٣(أو معنويّ 
ا وأحزابـاً : عارشاً  ـيَعً قتهـا شِ ة وفرَّ قت األمَّ , حالةُ التَّرشذم والتَّشظِّي التي مزَّ

 , ـهم بعضـاً ا عرقيا أو طائفيا أو حزبيا, فقتـل بعضُ وسلَّطت بعضها عىل بعض, إمَّ
ها عىل بعض قوا هلم مكاسبَ مل حيلمـوا هبـا, . وتسلَّط بعضُ فخدموا األعداءَ وحقَّ

ين وتنفري النَّاس من التَّديُّن, واجتذاب  وقد استغلَّ هذا كلَّه امللحدون, لتشويه الدِّ
 .)٤(فئامٍ من النَّاس إليهم
ج املبطلـة : احلادي عرش هِ بـاحلُجَ بَهِ ر يف مواجهة ضاللة اإلحلاد, وردِّ شُ التَّأخُّ

فبقيت مجلةٌ من . نة لتهافته, بخطابٍ عرصيٍّ مقنع, ودالئل علميَّةٍ رصينة, واملُبيِّ له
ة والفلسفيَّة املعارصة التي يتكئ عليهـا دعـاةُ اإلحلـاد, دون  التَّساؤالت الوجوديَّ
يفها وتُبنيِّ هتافتها, فاإلحلادُ ال ساقَ له اال اهلو واجلهل . إجابات مقنعة تكشف زَ

                                                 
 .اإلحلاد أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها, للشيخ عبدالرمحن عبداخلالق: انظر) ١(
 , عرصُ اإلحلاد خلفيَّته التارخيية وبداية هنايته,)٩٣, ٨٤(ميليشيا اإلحلاد لعبد اهللا العجريي ص : ينظر) ٢(

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=1800. 

 ).٧٧, ٣٩, ٣٥(ميليشيا اإلحلاد لعبد اهللا العجريي ص : انظر) ٣(
 .3RIHQhttp://www.alukah.net/sharia/0/74827/#ixzz3s8L :انظر) ٤(
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وريِّ مواجه ـبَهِ واإلجابـةُ عنهـا وتوضـيحها; كمسـألة لذلك من الرضَّ ةُ تلك الشُّ
, ونحوِ ذلك من القضايا املتعلِّقة بوجود اإلنسان, أو أفعالِ  ِّ القدر, أو وجود الرشَّ

ة  ).١(اهللا تعاىل القدريَّ
كلُّ صور التَّديُّن املغلوط واملنقوص, كانت عامالً رئيساً يف دعم : الثَّاين عرش

هِ  ـوِّ , بــل يشـرتك فيـه كــلُّ ـال يقتصـ, واإلحلـادِ وفُشُ ر هــذا عـىل نمـطٍ أو صـورةٍ
ل هـدمٍ  ـوَ عْ ينيَّـة, فاإلرهـابُ والغلـوُّ مـثال, أظهـرَ الـدين بأنـه مِ االنحرافات الدِّ

ة, ال عامل بنـاء اه تنظـيم الدولـة . للبرشيَّ ف الَّـذي تبنـَّ فعـىل سـبيل املثـال التَّطـرُّ
ده من خالل أطروحاته الغالي »داعش« ة, وممارساته املنحرفة, استغلَّته والَّذي جسَّ

ين والتَّنفري منه, حتى غـدا ذلـك االنحـرافُ عـامالً  ة لتشويه الدِّ اجلهاتُ اإلحلاديَّ
ه, وأبرزُ ذلك اإلحلاد ين إىل كلِّ ما يُضادُّ راً طارداً عن الدِّ ومن جانـبٍ آخـر . )٢(منفِّ

ف الغايل والتَّشيُّ  , كالتَّصوُّ ع اجلايف, كان لـه أثـرٌ كبـريٌ يف فُشـوّ فُشوُّ التَّديُّن اخلرايفِّ
ون الدينَ اال ما يف هذه العقائدِ املنحرفة, من ضـالالتٍ تُنـايف  اإلحلاد; ألهنم ال يرَ

حيح د ذلك كلُّه . )٣(العقلَ الصَّ بيلَ لدخول اإلحلاد عـىل النُّفـوس, وهيّـأ «فمهَّ السَّ
ذ اإلحلادُ إىل َالٌ أن ينفُ بول اإلحلاد, وحمُ  النّفـوس املؤمنـة; فـإنَّ اإليـامنَ النُّفوس لقَ

ـدَّ  ع ترمـي اجلِ دَ ـالالت والبـِ صنٌ حصـني للنُّفـوس التـي حتملـه, ولكـنَّ الضَّ حِ
هم, فـإذا هـذهِ النُّفُـوس  ي احلقيقـةَ بـالوَ ن, وتَرمِ هْ صانة بالوَ ينى, وترمي احلِ باهلُوَ

هاجم عـثِ لكثـري مـن وهذا األمرُ هو أعظمُ البوا.»)٤(اهـ«كالثُّغور املفتوحةِ لكلِّ مُ
ون أنَّ اإلسالمَ هو مـا عليـه هـؤالء  م يتومهَّ قالء العرص عىل عدم اإلسالم; ألهنَّ عُ
 , افـاتٍ رَ ـاالتٍ وخُ هَ فون وأرضاهبم, فإذا تدبَّروا ما هـم عليـه, وجـدوا جَ املُتصوِّ
هبـان النَّصـار, وطواغيـتِ  ا, لعلَّـه يفـوقُ مـا عنـد رُ كـرً االتٍ ودجـالً ومَ وحمُ

                                                 
   .املصدر السابق) ١(
 .http://www.cairolive.com/zahma/?p=16068داعش ختلق اإلرهاب واإلحلاد, تومس فريدمان, : انظر) ٢(
 ).١/١٩٥(املرجع السابق ) ٣(
 ).٤/٢٠٢(اآلثار ) ٤(
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ا مـن عقـالء املسـلمني يف اإلحلـاد املُرشكني, بل  طَ كثريً رَّ إنَّ هذا األمرَ نفسه قد وَ
ى برسعة خميفة يح, وهذا الوباءُ يتفشَّ  .)١(اهـ»الرصَّ

وات: الثَّالث عرش هَ طُون فيها الَّذين تطغيانُ الشَّ رَّ املُتورِّ يَفِ م ـ, فَ تها قلـوهبُ بَ رشَّ
يود الَّتي حتول  , وتُـذهبُ إىل اإلحلاد; للتَّخلُّص من القُ اتِ بينهم وبـني تلـك املَلَـذَّ

وات,  ـهَ ائع, فيكون اإلحلادُ أداةً تفتح لـه أبـوابَ الشَّ عنهم أمل املخالفة لتلك الرشَّ
ارفتها قَ  .)٢(ومالذاً حيميه من هليب املعصية وأمل مُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٣/٩٤٦(آثار الشيخ عبد الرمحن املعلمي ) ١(
 .عوض الركايب, صحيفة صوت االنتباهة. جهتها دالدعاوات اإلحلادية وسائلها وخطرها وسبل موا) ٢(
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אא 
אאא 

, وهو إنكارُ وجود اهللا, وكذلك ما يـدور يف ضاللةُ اإلحلاد بمفه ومه اخلاصِّ
ـة عـىل نقـضِ أصـل اإليـامن وأساسـه  فلكه من طرائق اإلحلاد وسبله كلهـا قائمٌ
األصيل وقاعدته الكرب, وهو اإليامن باهللاِ واليـومِ اآلخـر; هلـذا كانـت العنايـةَ 

ي هلا, والبحثَ عن وسائل  مدافعتـه وسـبل بمعاجلة هذه الضاللة الكرب التَّصدِّ
ت امَّ ة دينٌ أقو . إبطاهلا من آكد الواجبات, وأهمِّ املُهِ ومن نافلة القول أنه ليس ثمَّ

هَ مـن نـور اإلسـالم وهـدايات  ـبَهَ وال كتابٌ أجىل يف تقويضِ اإلحلاد وإبطـال شُ
ج  القرآن, ففي اإلسالم من الضياء ما حيرق تلك الضالالت ويف القرآنِ من احلُجَ

يطــات امللحــدين والرباهــني الفاضــحة النحــراف فطــرهم وعمــى املبطلــة لتخل
بصائرهم, فام أجدر ذلك النور املبني واهلد القويم باإلبراز, وما أحراه باإلشهار 

دِّ . واإلظهار سَ منهجاً رصيناً وطريقا قويام يف الـرَّ وال غرو فإن القرآنُ احلكيم أسَّ
الالت وأنواع االنحرافات, وكان  قد سلك يف معاجلة ذلك أسـاليبَ عىل كلِّ الضَّ

دُّ  ة, ومل حيرص ذلك يف طريق معيَّنة; بل كلُّ سبيلٍ يُقيم احلقَّ ويـرُ دَّ عة وطرقاً عِ متنوِّ
, فإنَّه مأمورٌ به يف قوله تعاىل ُم بـالَّتي هـيَ أحسـنُ : (الباطلَ ـادِهلْ جَ ـيَاق ). وَ ويف سِ

ـبُل ـع  معاجلة اإلحلاد املعارص, ذكر الباحثونَ مجلةً من سُ العـالجِ واحلـدِّ مـن توسُّ
بل  :دائرة اإلحلاد, وسأُمجل فيام ييل أبرز تلك السُّ

ـا ضـاللةٌ تعريةُ األسس الَّتي يقوم عليها اإلحلادُ : أوالً  , وبيـان هتافتهـا, وأهنَّ
قائمةٌ عىل اجلهالة والظُّنون الكاذبة واخليـاالت الفاسـدة, فقـد ردَّ اهللاُ تعـاىل عـىل 

هريَّ  دين الدَّ يَا ﴿ :ة األوائلِ بذلك, فقال تعاىلاملُلحِ نْ ا الـدُّ نـَ يَاتُ ـيَ إِالَّ حَ ـا هِ الُوا مَ قَ وَ
ونَ  ظُنـُّ ـمْ إِالَّ يَ ـمٍ إِنْ هُ لْ ـنْ عِ لِكَ مِ ذَ مْ بـِ ا هلَُ مَ رُ وَ هْ نَا إِالَّ الدَّ لِكُ ْ ا هيُ مَ يَا وَ نَحْ وتُ وَ  ﴾نَمُ

سَ ). ٢٤: اجلاثية( طْرَ م بحقيقةٍ كشفت ما هم عليهِ من غَ هُ هَ ـمِ فواجَ هْ ة املعرفـة ووَ
ولذلك فإنَّ مطالعةَ ما كتبه أساطنيُ . العلم, فام هم عليه عارٍ عن كلِّ معرفةٍ وعلم

اإلحلـاد وكبــارُ منظِّريـه تكشــف أن بضـعتهم ال تعــدو كوهنـا شــكوكا وأوهامــا 
ِدْ لدهيِم  ! دليالً واحداً صحيحاً ينفي وجود اخلـالق جـلَّ وعـال«وشبهات, فال جتَ

الكبرية الَّتي بذلُوها لإلقناع بمذهبهم, بل مل نجـد يف كـلِّ مـا كتبـوه رغمَ اجلُهود 
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دليالً واحداً يقوم ظنَّاً بعدم وجود اخلالق, فضالً عن تقديم حقيقةٍ علميَّة يف هـذا 
ثبتوا إال  اوالتٌ للتَّشكيك بعامل الغيب, والتزامٌ بأن ال يُ املوضوع, فجلُّ ما لدهيم حمُ

, ب ةٍ ةما شاهدوه من مادَّ يَّ يُشبه موقفَ «, وحقيقة هذا املوقف »الوسائل العلميَّة املادِّ
ا اهَ رَ ; ألنَّه ال يَ نكر وجودَ األلوانِ نكـر ! األعمى الَّذي يُ أو موقفَ األصـمِّ الَّـذي يُ

ها ; ألنَّه ال يسمعُ ر, التي تـر ـأو موقفَ احلمقاء حبيسةَ القص! وجودَ األصواتِ
ه أنَّ الوجودَ كلَّه هو هذا القرص ا غريَ دْ يف حياهتِ ا مل تُشاهِ  .)١( »!الَّذي تعيشُ فيه; ألهنَّ

ة والربهان: ثانياً  , وقد أقام اهللاُ دالئلَ ال حرصَ هلا تـدلُّ تَفنيدُ ضاللتهم باحلُجَّ
ها وكثرهتا, تدحض أباطيل امللحدين عِ ها وبيانُ تنوُّ  .عليه, فإبرازُ

الئل إبرازُ ما كتبهُ العائدون من أسـاطني اإل: ثالثاً  , الَّـذين أجلـأهتم الـدَّ حلـادِ
طَ يف  إىلوالرباهني  , فكثريٌ ممَّن تورَّ اإلقرارِ باهللاِ واإليامنِ بوجودِ اهللا, وهم غريُ قليلٍ

اللة, ومن ذلك عىل سبيلِ  , فرجع عن هذه الضَّ الل أبرصت عينهُ احلقيقةَ هذا الضَّ
وقـد ترمجـه  »هنـاك إلـهٌ «ف كتابه املثال الفيلسوفُ الربيطاينُّ أنتوين فليو, الَّذي ألَّ 

كتور عمرو رشيف, بعنوان  , وكذلك كرييس موريسون, فلقـد )٢( »رحلة عقل«الدُّ
العلـم يـدعو «كان من كبار املنظِّرين لإلحلاد, ثم رجع عنه وكتب كتابـه الشـهري 

ا قالـه يف كتابـه هـذا)٣( »لإليامن ـَّ  إنَّ «: , وهو كتابٌ ردَّ فيه عىل بعض امللحدين, وممِ
ه بالواجب, إنَّام هو أثرٌ من آثار اإليـامنِ  هة اخلُلُقيَّة, وشعورُ جْ م اإلنسانِ من الوِ تقدُّ

 .»باهللا
, «: وقال ه خطوةً خطـوةً فُ عن روح اإلنسان, وترفعُ شِ إنَّ غزارة التَّديُّن لتكْ

و حتَّى يشعرَ باالتِّصال باهللا, وإنَّ دعاءَ اإلنسان الغريزيِّ هللا بأن يكون يف عونـه هـ
بةٍ من خالقه , تسمو به إىل مقرَ , وإنَّ أبسطَ صالةٍ  .»أمرٌ طبيعيٌّ

, ال تنبعـثُ عـن «: وقال , واإلهلـامَ , والفضـيلةَ , والنُّبـلَ , والكـرمَ إنَّ الوقارَ
 .»اإلحلاد

بدونِ اإليامنِ كانت املدنيَّة تُفلس, وكان النِّظامُ ينقلب فوىض, وكـان «: وقال
, وكلُّ كبحٍ يضيع, ثْبُتَ عىل اعتقادنا  كلُّ ضابطٍ ُّ يسود العامل; فعلينا أن نَ وكان الرشَّ

 ).٨٩ص(رصع مع املالحدة ) ١(                                                 
 ./http://www.alukah.net/sharia/0/69557اإلحلاد اجلديد خيرتق حصون اإلسالم ) ٢(
 نسخة من الكتاب) ٣(
 http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4150126/alelmyadolileman.pdf . 
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 .»بوجود اهللا وعىل حمبَّتِه
, «: وقال نا ال نقدر أن نُدرك ما هو غريُ حمـدودٍ ; فإنَّ نا حمدودةً وما دامت عقولُ

بِّر الَّذي خلقَ األشياءَ بـام فيهـا  ر إال أن نُؤمن بوجود اخلالق املُدَ وعىل ذلك ال نَقدِ
مس تكوينُ  , والشَّ ات, والكواكبِ رَّ  .»الذَّ

ينيِّ : ثالثاً  طابِ الدِّ راجعةُ أساليبِ اخلِ ات, سواء منها مـا مُ , يف ظلِّ هذه املُتغريِّ
كان يف تقرير العقائد أو كان منهـا يف تقريـر األحكـام أو مـا كـان منهـا يف سـياق 

قلـب وآكد ما ينبغي مالحظتـه يف ذلـك اجلمـعُ بـني خطـاب ال. الوعظ والتذكري
ناسبه ه بام يُ وح, وتلبيةُ حوائج العقل والفكر, يف توازنٍ يُعطي كلَّ جانبٍ حقَّ  . والرُّ

ـ: رابعاً  , يف بيـانِ األحكـام الشَّ لَلِ والغاياتِ مِ والعِ كَ , رعيَّةـالعنايةُ بإبرازِ احلِ
ر, مـن خـالل نُـور الـوحي ـواملبادرةُ إىل تقديم احلُلول املناسـبة ألزمـات العصـ

ـ«وهلذا . لكرب وقواعده املحكمةومقاصده ا ةُ الشَّ م األدلَّ رعيَّة مـع ـال بدَّ أن تُطَعَّ
ة العقليَّة;  ا باألدلَّ ناقصِ اإليامن بدليلٍ من العقل ليقتنع, وهلذا جتدون القرآنَ مملوءً
ين ما حيملُهم عىل قبول احلـقِّ مـن الكتـاب  ا ليس عندهم من الدِّ اطب قومً ألنَّه خيُ

نَّة ة الشـ«فإنَّ  .)١(»والسُّ رعية, بـل حيتـاج أن تُسـند ـمن النَّاس من ال يكتفي باألدلَّ
ةٍ عقليَّة, وهلذا يَستدلُّ اهللا سبحانه وتعاىل يف آيـاتٍ كثـريةٍ  عيَّة عنده بأدلَّ ة الرشَّ األدلَّ

عيَّة ة الرشَّ ة العقليَّة, عىل ما أوحاه إىل نبيِّه من األدلَّ  .)٢(»باألدلَّ
حيح ركيزةٌ أساس يف بناء احلياة البشـالتَّأكيد ع: خامساً  ين الصَّ  ريَّةـىل أنَّ الدِّ

ق العدالة والكرامة والتَّنمية, وتوجيه حتصيل مصالح الناس وكلَّ  قِّ ة الَّتي حتُ ويَّ السَّ
ما يصبو إليه البرشُ من حياةٍ طيِّبةٍ هنيَّة, فدين اإلسالم ال يتعـارض مـع منتجـات 

عطَيات العلم الصحيح, بل إنه يشجع عىل العرص التي تبني اإلنسان ال تت ناىف مع مُ
حتصيل أسباب الرقي املادي والتقدم احلضاري, والرضب بسهم يف بناء اإلنسانية 

 .وحتقيق عامرة األرض
ف واإلرهاب: سادساً  , وبيانُ براءة اإلسالم التَّحذير من مناهج الغلوِّ والتَّطرُّ

ط فيها فٍ . منها, وعظيم حتذيره من التَّورُّ وبيانُ ما مارسه امللحدون من غلوٍّ وتطرُّ
تـي  وإبادةٍ ملن خالفهم, واإلرهاب الَّذي مارسوه وال زالوا يُامرسونه يف البلدان الَّ

 ).٦٦/١٣(لقاء الباب املفتوح ) ١(                                                 
 ).١/٧٦٢(رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ) ٢(
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ول ني وروسيا وما دار يف فلكهام من األنظمة والدُّ , كالصِّ  .  هلم فيها سطوةٌ
مه للإبرازُ حماسن اإلسالمِ عقيدةً ورشيعةً : سابعاً  ة من خـرياتٍ , وما قدَّ برشيَّ

ـبُهات . ومنافع, منـذ ظهـوره إىل يومنـا احلـارض وهـذا مـن أقـو مـا يفنـدُ الشُّ
ثريها أعداءُ اإلسالم وخصومه, جتاه اإلسالم عقيـدةً ورشيعـةً  والتَّشوهيات الَّتي يُ

ة  .وأمَّ
ـة : ثامناً  ـةٍ بالقضـايا الفلسـفيَّة والفكريَّ هتمَّ العملُ عىل إنشاء مراكزَ بحثيَّـةٍ مُ
ا وإعالميا ومعلوماتِيَّااملعارصة يَّ وحث أصـحاب . , ودعم القائم منها علميا ومادِّ

رؤوس األموال عىل البذل السخي يف مثل هذه املشاريع سواء مـن الصـدقات أو 
 . من الزكوات أو من األوقاف أو من الوصايا

عقـلٍ ذي  , تسـهم يف صـياغةبناءُ منـاهجَ علميَّـةٍ رشعيَّـةٍ وتعليميَّـةٍ : تاسعاً 
اتُ اإلحلـاد ومـا يُشـاكلها مـن  بُهَ دُّ أباطيلَ امللحدين, وتنحرس أمامه شُ صانةٍ ترُ حِ

الالت  .الضَّ
, من خالل تضافر جهود كلِّ اجلهـات العنايةُ بالنَّشءِ تربيةً وتأسيساً : عارشاً 

, وهذا مسؤولية مشرتكة يتحملها  بية وبناء جيل واعٍ حمصن فكرياً املُشاركة يف الرتَّ
ة األوىل لكـلِّ ك بِنـَ تـي هـي اللَّ ل اجلهات ذات العالقة بالنشء ابتداءً من األرسة الَّ

ةٍ ناجحة, مشـاركة مـع دور التعلـيم ووسـائل اإلعـالم واملحاضـن  عمليَّةٍ تربويَّ
 .)١(الشبابية املتنوعة وغريها من اجلهات الفاعلة

خصيَّات ا: احلادي عرش ل للشَّ وذات  لعلميَّـةتكثيفُ احلضور العلميِّ املؤصّ
اس بضـالهلم عـربَ كـلِّ الوسـائل  بَهِ امللحدين, وتبصـري النـَّ التَّأثري الفاعل, لردِّ شُ

ة عة احلديثة والتَّقليديَّ ة, ومنها وسائلُ اإلعالمِ املتنوِّ رَ  .املؤثِّ
هذه بعض الومضات العجىل حول اإلحلاد احلديث أسبابه ومعاجلاته, وهـو 

ة إىل دراسات أكثر عمقا لتشعب اجلهات املتصـلة موضوع غاية يف األمهية وبحاج
أسأل اهللا التوفيق والسداد . عو إليهدهبذه الظاهرة, ولقوة الدعاية التي تروج له وت

 .للجميع
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