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 ملخص البحث 
البحث إل  اتسم    يهدف   بصفات عديدة جعلته خطراً حمدقاً ابملدعويي بيان خطر اإلحلاد اجلديد الذي 

وذلك ابلطرق والوسائل الدعوية املتاحة وكذلك بيان حتصي اجملتمع وعالج من وقع يف فخ اإلحلاد اجلديد  
 وثالثة مباحث األولو دعاته وصفاهتم    للدعاة إل هللا وقد جاء البحث يف مقدمة فيها تعريف اإلحلاد  

:   والثالث  الداعية املتبين للتحصي    : صفات   الثاين  و  أسباب انتشار اإلحلاد بي املسلمي يف الوقت احلاضر 
:   الثاينو: حتصي اجملتمع قبل أن يظهر فيه اإلحلاد    األول  حتصي اجملتمع من اإلحلاد و ذلك يف فصلي  

إعمال توحيد من أبرزها    وخامتة وقد أوصى الباحث بعدة وصاي   معاجلة من وقع يف اإلحلاد من أبناء املسلمي  
املرئية واملسموعة واختاذ إجراء  الربوبية والكالم عنه بك ينشر  ثرة يف وسائل اإلعالم  قواني صارمة ضد من 

 اإلحلاد بي شباب املسلمي 
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Research Summary 

The research aims to explain the danger of the new 

atheism, which was characterized by many characteristics 

that made it a threat to the invitees, as well as to explain 

the immunization of society and the treatment of those 

who fell into the trap of the new atheism, as well as the 

methods and means of advocacy available to preachers to 

God. Atheism among Muslims at the present time, the 

second: the characteristics of the advocate who adopts 

immunization, and the third: Immunizing society from 

atheism in two chapters, the first: immunizing society 

before atheism appears in it, and the second: treating the 

Muslim children who fell into atheism and a conclusion. 

Against those who spread atheism among Muslim youth 

 

 
 
 
 

 الكلمات املفتاحية للبحث 
 اجملتمع   –التحصي  –اإلحلاد  –الداعية 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 ى أشرف املرسلي وعلى آله وصحبه أمجعي وبعد احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم عل

فاحلفاظ على شريعة اإلسالم وصيانتها من كل ما يشوهبا سواء كان ذلك يف العقائد أو املعامالت أو 
 األخالق  أمر متحتم على كل داعية . 

نفالت من ومما ال شك وال ريب فيه أن يف كل زمان ومكان دعاة على أبواب جهنم حيرضون على اال 
 لعقيدة اإلسالمية  . ا

وقد ظهر مؤخراً دعاة إل اإلحلاد ينكرون وجود اخلالق سبحانه و تعال ويدعون الناس إل هذا اإلحلاد 
املكتوبة و شبكة املعلومات املسموعة و وقد سخروا كل اإلمكانيات لنشر دعوهتم من خالل القنوات املرئية و 

 العنكبوتية .
على العقيدة اإلسالمية ممن آاته هللا علماً و قبواًل لدى الناس أن يسعى لذا كان لزاماً على كل غيور  

  :  جمتهداً يف حتصي اجملتمع من هذه الدعاوى الفاسدة الباطلة اليت كما قال عنها النيب صلى هللا عليه وسلم 
 .( 1)  . (دعاة على أبواب جهنم)

   - أسباب البحث :
 . وقوع بعض الشباب يف اإلحلاد و مل جيدوا من خيرجهم من هذه الشبهات    -1

أن هذه الشبهات اليت ُتطرح يف الغرب سرعان ما تنتشر بي املسلمي فال بد للدعاة أن يستعدوا  -2
 .   ملواجهتها  

 
من حديث حذيفة رضي هللا  ( 1874رقم احلديث )  ومسلم  (  6673رقم احلديث )  جاء ذلك يف صحيح البخاري (1) 

: كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين فقلت ي  عنه ونصه 
شر ؟ قال ) نعم ( . قلت وهل بعد ذلك  رسول هللا إان كنا يف اجلاهلية وشر فجاءان هللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من 

الشر من خري ؟ قال نعم وفيه دخن ( . قلت وما دخنه ؟ قال ) قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر ( . قلت فهل  
بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال ) نعم دعاة إل أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها ( . قلت ي رسول هللا صفهم لنا ؟  

هم من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا ( . قلت فما أتمرين إن أدركين ذلك ؟ قال تلزم مجاعة املسلمي وإمامهم قلت   فقال ) 
فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام ؟ قال ) فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض أبصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على  

   ذلك ( 
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 اإلعالمية    الفرتة احلاضرة حتتاج إل خطاب دعوي وعقدي يناسبها من حيث الطرح وكذلك الوسائل -3
 .   وءة اء املرئية أو املقر سو 

 
 

 أمهية هذا البحث : 
 - يف النقاط التالية :  تكمن أمهية البحث  

املنتشرة اآلن يف العامل فقد انتشر اإلحلاد يف األرض واستحكم  ظاهرة  اإلحلاد    مواجهة   أمهية    -1
وصار لزاماً على الدعاة إل هللا أن يشحذوا مهمهم و أن يعملوا  الزيغ يف قلوب كثري من البشر  

العظيم الذي هو   الداء اخلطري  أخطر من أمراض فكرهم ودعوهتم وجهودهم يف حماربة هذا 
 واجملتمعات من املخدرات . وأعظم واباًل على الفرد  الشهوات  

احلديثة   -2 اإلعالم  وسائل  اجلديد من خالل  لإلحلاد  الرتويج  على عقول خطورة  تستويل  اليت 
 الشباب والشاابت . 

 دور الدعاة يف بيان وكشف الشبهات اليت تنتشر يف وسائل اإلعالم .  -3

املواضيع   هسوف تكون هذه الدراسة مرجع _إبذن هللا _ يف بيان من هو املؤهل ملناقشة هذ  -4
 املهمة واخلطرية . 

تكمن أمهية هذا البحث يف بيان الطرق العالجية ملن وقع يف اإلحلاد من خالل الطرق اليت  -5
 يف هذا املضمار . يسلكها الدعاة 

 تكمن أمهية هذا البحث يف بيان الوقاية من الوقوع يف املنزلق اخلطري .  -6

 
  -أهداف البحث : 

 .   ومساته وخطورته  بيان اإلحلاد اجلديد  - 1
 تعريف أبهم األسباب اليت جعلت بعض املسلمي يتأثرون بدعاة اإلحلاد اجلدد.   - 2
 الكشف عن أهم الطرق يف حتصي اجملتمع من الوقوع يف اإلحلاد .  - 3
 التوضيح ألهم صفات الداعية الذي يتبىن الكشف والتحصي من اإلحلاد  - 4
 تحصي املدعويي من اإلحلاد اجلديد .بيان الطرق والوسائل ل - 5
 توضيح العالج ملن وقع يف اإلحلاد .    - 6

 دود حم 2001نطاق البحث : نطاقه الزماين من بعد أحداث احلادي عشر من سبتمر  عام 
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  -:الدراسات السابقة 
 اإلحلاد يف العصر احلاضر وموقف العقيدة اإلسالمية منه  للمحمدي  -1

لكنه مل يبي  منههدفت الدراسة إل توضيح اإلحلاد يف العصر احلاضر وبيان موقف العقيدة اإلسالمية  
 يف اإلحلاد. أهم الوسائل واألساليب يف حتصي اجملتمع وكذلك عالج من وقع  

 دور القيم األخالقية يف مواجهة اإلحلاد  للجرفايل   -2

ولكنه مل يربز صفات الدعاة   هدفت الدراسة إل بيان دور القيم األخالقية يف مواجهة ظاهرة اإلحلاد  
 وعالج من وقع فيه 

 اد يف أوروابالكنيسة وأثرها يف ظهور اإلحل -3

 دور الكنيسة وأثرها يف ظهور اإلحلاد يف أورواب . هدفت الدراسة إل بيان  
دعاوى اإلحلاد اجلديد  للدكتور سعد املنهج الشرعي يف الرد على   -4

 العتييب   

والفرق بي هذه البحوث وحبثي أن حبثي عاجلت ظاهرة اإلحلاد  لكتب معاصرة  هدفت الدراسة إل نقد  
يعاجل هذه الظاهرة من انحية دعوية وبيان صفات ومسات الداعية الذي يواجه هذه الشبهات وكذلك من 

الوقوع وكذلك الفروق بي حبثي والبحوث السابقة بيان طرق حتصي اجملتمع من ظاهرة اإلحلاد سواًء قبل  
 .ي هبذه الظاهرة الطرق والوسائل يف كشف شبهات املنخدع

  - تساؤالت البحث :
 ما هو اإلحلاد ؟  - 1
 ما أسباب انتشار اإلحلاد بي شباب املسلمي ؟   - 2
 ما هي صفات الداعية اليت جيب أن تتوفر فيه لكي يقاوم وحيصن اجملتمع ؟  - 3
 ما هي وسائل الداعية يف حتصي اجملتمع اإلسالمي من ظاهرة اإلحلاد الغريب ؟  - 4
 يعاجل الداعيُة من وقع يف اإلحلاد ؟ كيف     - 5

   -منهجية الدراسة :
 اتبع الباحث يف الدراسة احلالية مناهج حبثية تتمثل ابآليت : 

املنهج الوصفي التحليلي من خالل الوصف العلمي وتتبع املعلومات املتعلقة ابإلحلاد اجلديد  من  - 1
 التعريف والسمات والشخصيات وكيفية وصوهلم للمدعويي .

وحماربة  - 2 العقيدة  على  احلفاظ  اإلسالمية يف  الدعوة  منهج  استنباط  اإلستنباطي من خالل  املنهج 
الوقاية من اإلحلاد وحتصي الفرد واجملتمع وكذلك استنباط الطرق العالجية و ت  اإلحلاد والزيع يف عدة جماال
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 هلذا الوابء اخلطري . 
 - :خطة البحث تتكون من 

حدود    –أهداف البحث    –أمهية البحث    –: أسباب اختيار البحث      قدمةامل
السابقة    –البحث   خطة -منهج البحث    –تساؤالت البحث    –الدراسات 
 البحث.
 شرح مفردات عنوان البحث لغة واصطالحاً  :التمهيد  

 : أسباب انتشار اإلحلاد بي املسلمي يف الوقت احلاضر املبحث األول
 : صفات الداعية املتبين للتحصي  املبحث الثاين

 ظهور اإلحلاد قبل : حتصي اجملتمع من اإلحلاد  املبحث الثالث
 : معاجلة من وقع يف اإلحلاد من أبناء املسلمي  املبحث الرابع 

 : اخلامتة وتشتمل على 
 وتشتمل على :  ج البحث نتائ

 توصيات البحث  
 :  ىالفهارس وتشتمل عل

 فهرس املراجع  
 فهرس املوضوعات 
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 التمهيد : 
 لغة وإصطالحاً  -معىن اإلحلاد :

 معىن اإلحلاد يف اللغة:
: "..والرجل يلتحد إل الشيء: يلجأ إليه ومييل، يقال: أحلد إليه وحلد إليه بن أمحد الفراهيدي   قال اخلليل

وأحلد يف احلرم، [ و}يـَْلَحدون{. 103 -}ِلَساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن{ ]النحل  بلسانه أي مال، ويُقرأ:
 .(1) "وال يقال حلد إذا ترك القصد ومال إل الظلم

}ِلَساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن  يف دين هللا، أي حاد عنه وعدل، وحلد لغة فيه. وقريءوقال اجلوهري: "أحلد  
[، والتحد مثله. وأحلد الرجل أي ظلم يف احلرم، وأصله من قوله  103 -إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ{ ]النحل 

 . (2)["25 -: }َوَمْن يُرِْد ِفيِه إبِِحْلَاٍد ِبظُْلٍم{ ]احلج -تعال  -
س: "الالم واحلاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال: أحلد الرجل، إذا مال عن وقال ابن فار 

واللحد الشق الذي يكون يف جانب القرب موضع امليت، ألنه قد أميل عن وسط ، (3) طريقة احلق واإلميان"
 . (4) إل جانبه

 
(   حتقيق د/مهدي املخزومي و د / إبراهيم السامرائي  الناشر : دار ومكتبة  3/182للخليل بن أحد الفراهيدي)العي    (1) 

   اهلالل  

  وانظر: العي .1990يناير    - الطبعة: الرابعة  بريوت.   -الناشر: دار العلم للماليي ،  (  2/534)  للجوهري    الصحاح   (2) 
 ( مادة حلد . . 389 -  3/388) البن منظور  سان العرب، ل(183 –  3/182للخليل بن امحد الفراهيدي ) 

األول  الناشر : دار الفكر الطبعة    حملقق : عبد السالم حممد هارون(  5/236)    البن فارس    معجم مقاييس اللغة   (3) 
 هــ 1399

 هـــــــ 1414الطبعة الثالثة  بريوت  – انشر: دار صادر  (  388/ 3)البن منظور   لسان العرب  (4) 
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والعدول عن االستقامة أو الدين أو احلق، وهو معناه وعلى هذا فلفظ اإلحلاد يف اللغة يعين امليل، والظلم،  
  .- تعال    -يف كتاب هللا 

  -اإلحلاد شرعاً :
 اإلحلاد هو الشرك وامليل والتكذيب 

]احلج }َوَمْن يُرِْد ِفيِه إبِِحْلَاٍد ِبظُْلٍم{  :-عز وجل   - ، قال -تعال    -ورد لفظ اإلحلاد يف كتاب هللا فقد 
 - { ]النحل  }ِلَساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ  :-تعال    - ه يف قوله  [كما ورد الفعل من25 -

}َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِه{   : "عن ابن عباس يف قوله:-رمحه هللا   -[. ، يقول الطربي 103
 . (1) "قال: اإلحلاد التكذيب، وقال آخرون: معىن ذلك يشركون [180 -]األعراف 

ذكر ذلك   "اإلحلاد يف الدين وهو املعاندة ابلعدول عنه والرتك له": -: تعريف آخر لإلحلاد يف الشرع 
 .(2)اإلمام الطربي يف تفسريه  

وقال الراغب: "وأحلد فالن مال عن احلق، واإلحلاد ضرابن: إحلاد إل الشرك ابهلل، وإحلاد إل الشرك 
 . (3)"ه، والثاين: يوهن عراه وال يبطلهابألسباب، فاألول ينايف اإلميان ويبطل

 . (4) فلفظ اإلحلاد يقتضى مياًل عن شيء إل شيء بباطل
هو العدول هبا وحبقائقها ومعانيها عن   ء هللا "واإلحلاد يف أمسا: -: تعريف اثلث لإلحلاد يف الشرع 

  (،5)   ذكر ذلك ابن القيم  احلق الثابت هلا" 
 اإلحلاد املعاصر: 

إنكار وجود هللا، والقول أبن الكون وجد بال خالق، وأن   هو :اإلحلاد املصطلح عليه يف هذا العصر  
املادة أزلية أبدية، واعتبار تغريات الكون قد متت ابملصادفة، أو مبقتضى طبيعة املادة وقوانينها، واعتبار ظاهرة 

 
الطبعة : األول   الناشر : مؤسسة الرسالة  احملقق : أمحد حممد شاكر ( 134/ 9للطربي )  جامع البيان يف أتويل القرآن (1) 

 م  2000 - هـ  1420، 
 (  15/232)نفس املرجع السابق   (2) 

الناشر: دار القلم، الدار   قق: صفوان عدانن الداودياحمل ( 737)القرآن للراغب األصفهاين   املفردات يف غريب آي   (3) 
       هـ 1412 - الطبعة: األول  دمشق بريوت  - الشامية 

 ( مجع الشيخ عبدالرمحن بن قاسم النجدي  12/124)البن تيمية  (انظر: جمموع الفتاوى 4) 

  أشرف أمحد اجل  - عادل عبد احلميد العدوي  - هشام عبد العزيز عطا ( حتقيق 1/169البن القيم ) (بدائع الفوائد5) 
 هــــ  1416الطبعة األول  مكة املكرمة  -مكتبة نزار مصطفى الباز  الناشر : 
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 ( 1) الذايت يف املادة  احلياة، وما تستتبع من شعور وفكر عند اإلنسان، من أثر التطور
جاء يف املعجم الفلسفي: )اإلحلاد مذهب من ينكرون األلوهية، وامللحد غري مؤل ِه، وهذا معىن شائع يف و 

اإلنساين( الفكر  إذ قصروا .  (2)   اتريخ  املعاصرين؛  الكتَّاب  إمنا جرى عليه االصطالح لدى  الوضع  وهذا 
 اإلحلاد على إنكار وجود اخلالق.

 
   -:  عصر احلديث ويف الوقت احلاضر د يف الدعاة اإلحلا 

محل راية اإلحلاد جمموعة من البشر على مر العصور  حىت عصران احلاضر حيث محل الراية تيارات ومذاهب 
 و أشخاص  فمن أخطر و أعظم التيارات  : 

 : الداروينية:مذهب (1)
م" الباحث اإلجنليزي، مؤلف كتاب أصل األنواع. 1882 - 1808الداروينية نسبة إل تشارلز داروين "

أو التبدل، ويتلخص يف أن الكائنات احلية يف تطور دائم على أساس من االنتخاب وهو مذهب التحول  
الطبيعي، وبقاء األصلح، فتنشأ األنواع بعضها من بعض، والسيما النوع اإلنساين الذي احندر عن أنواع 

 .(3)   حيوانية
، يف ظروف معينة. وهو ينفي يد هللا من عملية اخللق كله، ويقرر أن احلياة وجدت على األرض ابلصدفة

ومن مقوالت داروين:"إن الطبيعة ختلق كل شيء، وال حد لقدرهتا على اخللق"، كما قال: "إن الطبيعة 

 .(4) "ختبط خبط عشواء
 : الوجودية: مذهب (2)

 
، ، املوسوعة  409(كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة لألستاذ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ص 1) 

 . 426الفلسفية ص
 (  20املعجم الفلسفي ص ) (2) 
،  83، املعجم الفلسفي جملمع اللغة العربية ص 318  -   317: كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة صانظر    (3) 

ل الفلسفي  صليبا  املعجم  احلفين ص1/556لدكتور  للدكتور  الفلسفية  املوسوعة  فكرية  178  -  177،  مذاهب   ،
 . 94 –  93معاصرة ص

 95، 94انظر: مذاهب فكرية معاصرة ص  (4) 
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مذهب يقوم على إبراز قيمة الوجود الفردي، وخصائصه وجعله سابقاً على املاهية، فهو ينظر إل اإلنسان 
وجود ال ماهية، وأن اإلنسان مطلق احلرية يف االختيار، يصنع نفسه بنفسه، وميأل الوجود على على أنه  

 .(1) النحو الذي يالئمه
أن قوله: "اإلنسان حر" مرادف لقوله: "إن هللا غري   - وهو من رواد الوجودية اإلحلادية   - ويرى سارتر  

ددة، بل هو إمكان مستمر على اإلنسان أن موجود"، ألن وجود اإلنسان ال خيضع ملاهية، أو طبيعة حم 

 .(2) حيققه، فليس هناك طبيعة بشرية فرضت من األزل، وليس اإلنسان إال ما خيتاره لنفسه
 املذهب العقلي:  (3)

العقلية القبلية والضرورية، ال عن   العقالنية أو املذهب العقلي هو القول إن املعرفة تنشأ عن املباديء
التجارب احلسية، ألن هذه التجارب ال تفيد علماً كلياً. كما يطلق على اإلميان ابلعقل وبقدرته على إدراك 

احلقيقة، وذلك ألن قواني العقل مطابقة لقواني األشياء اخلارجية، وأن كل موجود معقول، وكل معقول 

 .(3) ة بكل شيء دون عون خارجي أيتيه من القلب أو الغريزة أو الدينموجود، والعقل قادر على اإلحاط
فهو منهج فكري يعتمد أحكام العقل، من غري االستناد إل الدين أو التجربة، فكل ما حييط بنا مردود إل 

 مبادىء عقلية. 
 

 - املذهب  العلماين :  (4)
التجرييب، وكشفت التجارب التطبيقية جاءت النهضة العلمية الغربية املعاصرة، حيث ساد املذهب احلسي  

كثرياً من األغاليط اليت كانت يف املرحلة السابقة من مثرات املذهب العقلي. فكانت العلمانية هي دعوة إل 

 .(4)إقامة احلياة على العلم الوضعي والعقل، ومراعاة املصلحة بعيداً عن الدين

 
  -   361، كواشف زيوف ص211، املعجم الفلسفي جملمع اللغة ص2/565(انظر: املعجم الفلسفي للدكتور صليبا  1) 

364 . 

 . 525، املوسوعة الفلسفية للدكتور احلفين ص364كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة ص انظر:  انظر :  (2) 
 . 178، املعجم الفلسفي جملمع اللغة ص91 - 2/90(انظر: املعجم الفلسفي للدكتور مجيل صليبا 3) 

ين واملذاهب املعاصرة  ، بتصرف. املوسوعة امليسرة لألد 161انظر: كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة ص    (4) 
 . 445، مذاهب فكرية معاصرة ص 2/679
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يف اإلجنليزية، وهي كلمة الصلة هلا بلفظ العلم   Secularismولفظ العلمانية ترمجة خاطئة لكلمة
ومشتقاته على اإلطالق، والرتمجة الصحيحة للكلمة هي الالدينية، أو الدنيوية، وهو ما ال صلة له ابلدين، 

 .(1) أو ماكانت عالقته ابلدين عالقة تضاد
ن القواني، االعتقاد أب  Secularism" فيقول: "Secularismويبي معجم أكسفورد معىن كلمة "

 والتعليم، وغريها من األنظمة، جيب أن تبىن على احلقائق والعلم بداًل عن الدين. 
Secular -1   -   ليس مهتماً ابلشؤون ال الروحية وال الدينية هلذا العامل، التعليم الالديين، الفن

 واملوسيقى الالديين، القوى الالدينية للدولة. 
 . (2)"الُعباَّد.ال ينتمي إل جمتمع   - 2

 مبا وراء احلياة الدنيا.  ونابلدين، وال يؤمن  ون ال يعرتففبعض منتهجي العلمانية اليوم 
يف هذا العصر فكثري و لكن املشهور منهم عدة  أما األشخاص الذين تبنوا الدعوة إىل اإلحلاد 

الكتابة سواء يف الصحف   أشخاص كانت هلم ميزات ساعدهتم يف الشهرة و من أبرز هذه امليزات املهارة يف
و من أبرز   واجملالت العاملية أو أتليف الكتب اليت كانت أتخذ املراكز األول يف األكثر مبيعاً يف العامل 

  - هؤالء الدعاة :
 -ريتشارد دوكنز الربيطاين : -1

يف كينيا ضمن عائلة هتتم ابلعلم   1941ولد عامل االحياء التطوري والسلوك احليواين ريتشارد دوكنز سنة  
 واحليواانت. 

خترج من جامعة و   عاش طفولته يف كينيا، مث انتقل إلجنلرتا بعمر الثمانية ودخل يف مدرسة مسيحيةو 
 . هاكسفورد بشهادة علم حيوان مث الدكتورا

  “اجلي االانين ”اتت فكرة الكتابة لدوكنز وبدأ بكتابة  

وقد انتقد الكتاب كثري من العلماء والباحثي واملفكرين ولكن الكتاب لقي رواجاً يف السوق إذ بيع منه 
 لغة.   25اكثر من مليون نسخة ب  

 
 (  رسالة ماجستري  254)  األلفاظ و املصطلحات املتعلقة بتوحيد الربوبية أتليف:آمال بنت عبد العزيز العمرو : انظر (1) 
 

 (2)Oxford Advanced Learner's Dic. Of current English: p.1062 
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همين هو كل ما ي”اشتهر دوكنز حبديثه ونقاشته حول الدين وخطره، وعندما سئل عن السبب اجاب  
 دوكنز ابنه ملحد متعصب.   ون .. ينعت املؤمن“احلقيقة

. تُرجم 2007احتل مركز افضل كتاب صويت يف بريطانيا سنة  و  “وهم االله”. إشتهر دوكنز بكتابه  
 لغة منها العربية.  35الكتاب لـ  

 South Park. (1)ومسلسل   Simpson. ظهر دوكنز ب مسلسل  

 - ( وسام هارس :2)

( هو مؤلف وفيلسوف ومفكر وعامل أعصاب 1967نيسان    9)مواليد    Sam Harrisسام هاريس    
ومديره التنفيذي. مل يستغرق وقًتا طوياًل   Project Reasonأمريكي وهو أحد مؤسسي مشروع إدراك  

عام   Stanford Universityليحصل على درجة البكالورويس يف الفلسفة من جامعة ستانفورد  
عاًما من درجة بكالوريوس يف اللغة اإلجنليزية اليت كان حيضرها يف   11أخذ عطلة ملدة   بعد أن   2000

 نفس اجلامعة واليت مل يكملها. 

والذي ظهر يف   2004الذي صدر عام    the end of faithسام مؤلف كتاب »هناية اإلميان«  
أسبوًعا على التوايل. كما تـُو ج   33ألفضل املبيعات ملدة   New York Timesالئحة نيويورك اتميز 

 .2005( عام  PEN Awardالكتاب جبائزة ) 

يعد سام هاريس أحد املنتقدين املعاصرين لألدين، كما يُعترب أحد أهم مؤيدي الشكوكية العلمية وحركة 
  (2) »اإلحلاد اجلديد« 

 ( كريستوفر هيتشنز 3)

 
 (1)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%

B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%
D9%8A%D9%86%D8%B2 

 (2)   https://www.ibelieveinsci.com/?p=69105 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
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رًة لالهتمام وللجدل أيًضا يف الصحافة اإلجنليزية واألمريكية، ُنشر له هو واحد من أكثر الشخصيات إاث
أكثر من اثين عشر كتااًب، آخرها »احلب، والفقر، واحلرب: رحالت ومقاالت«. وقد أسهم كذلك يف حترير 

ذا رواية »دار الغرور«. ويكتب عموًدا شهريا جبريدة »ذي أتالنتك«، وتُنشر أعماله ابنتظام يف جرائد »
نيويورك اتميز بوك ريفيو«، و»ذا نيشن«، و»هاربرز ماجازين«، و»سليت«، و»ذا نيويورك ريفيو ُأف 

 بوكس«، وغريها من الدوريت. يعيش مع أسرته يف واشنطن دي سي. 

سنة بعد كفاح مع سرطان املري، والذي حُيتمل أنه نتيجة لكثرة شربه   62تويف هيتشنز عن عمر يناهز  
 )1(.الكحول والتدخي خالل حياته

 دانيل دينيت  (5)

الفيلسوف والكاتب األمريكي الذي أاثر ضجة كبرية يف العامل بسبب أحباثه يف جماالت   دانيال دينيت
فلسفة العقل وفلسفة العلوم وفلسفة علم األحياء، وخصوًصا املتعلقة بعلم األحياء التطوري والعلوم املعرفية. 

جذب إل ولد يف مدينة بوسطن بوالية ماساتشوستس وكان أول طفل يف احلادية عشر من عمره ين
 الفلسفة. ومنذ ذلك الوقت بدأ يهتم ابلفلسفة واتبع تعليمه العايل هبذا اجملال. 

درًسا يف جامعة كاليفورنيا يف إرفاين م حصل على شهادة الدكتوراه يف الفلسفة وأصبح    1965يف عام  
ذلك عمل وبعد ذلك عمل كأستاذ جامعي يف جامعة اتفتس حيث ال يزال يعمل حىت اليوم. ابإلضافة إل  

 .Cognitive Studiesكنائب مدير يف مركز

دانيال ملحد علماين ومعروف أبنه أحد الفرسان األربعة لإلحلاد اجلديد. وأيًضا هو عضو يف مؤسسة 
Secular Coalition for America . (2) 

مل أذكر من العرب  أحد ولذلك ألنه مل يصرح  أحد ابإلحلاد نظراً لكونه يرتتب على إحلاده أحكام كثرية قد 
 يكون منها اإلعتقال واحملاكمة  وكذلك انفصال الزوجة و عدم التوارث  وغري ذلك من األحكام . 

 
 (1)  https://www.arageek.com/bio/christopher-hitchens 

 (2)    
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و وظيفة  مهمة يف احلياة قد يعلن بعض العرب إحلاده  لكن ليس له قاعدة مجاهريية وليس لديه مؤلفات أ
 بل جتد هؤالء من الشباب التائهي الفاشلي يف حياهتم  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -أبرز مسات امللحدين اجلدد : 

 حلاد  اإلصرار على نشر فكرة اإل -1

لكتابة حيت مت إغراق املكتبات  مبجموعة من املؤلفات اليت ا  وذلك من خالل التأليف  و 
هؤالء امللحدين إل األضواء و امتازت هذه املؤلفات جبودة األسلوب شكلت القوة اليت دفعت  

وسحر العبارة ووضوح األفكار مثل كتاب هناية اإلميان لسام هارس حيث حصل على جوائز  
وظهر الكتاب على قائمة النيويورك اتميز للكتب األكثر مبيعاً يف العامل  واستمر على القائمة  ملدة 

له لدوكينز وصانع الساعات األعمى وكتاب كسر  وكذلك كتاب وهم اإل  ثالث وثالثي أسبوعاً 
 السحر ... الدين كظاهرة طبيعية لدانيل دينت  وغري ذلك من الكتب . 

 وكذلك ساعدهتم القنوات الفضائية واإلذاعية  
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من الربامج اإلعالمية املتميزة واليت حظيت حبضور كبري من   اً فقد أنتج املالحدة اجلدد عدد
اجلمهور  مثل الربامج احلوارية و األفالم الواثئقية  والتعليمية  وكذلك عدد كبري من األفالم 

 واملسلسالت الفكاهية  مثل قلم رجل من األرض  واتصال  والغروب احملدود 
 

 الكراهية لألداين السماوية  -2

اجلدد لغة شديدة العداء للدين وملبدأ اإلميان ابهلل  ولذلك مسى ريتشارد دوكنز ميتلك امللحدون  
الدين واإلميان ب ) جذور الشرور كلها ( وذلك أثناء عرضه جملموعة من األفالم الوثقائية  ومثله 

( عنواانً فرعيا ) كيف Good s not Greatكريستوفرهيتشنز  والذي جعل  لكتابه الشهري ) 
( بل يصرح ريتشارد دوكنز بعبارة حتمل الكراهية والعداء لكل دين يقول يف   ءكل شييسمم الدين  

إحدى حوارته اليت نشرهتا جملة صن يقول ) لو كان إبمكاين احلصول على عصا سحرية  
 (1)ملا ترددت أبداً يف القضاء على الدين (و  ستطعت القضاء إما على اإلغتصاب أو الدين   ال

 ة يطبيعية التجريبلعلوم الاإلشادة اب -3

ينطلق املالحدة اجلدد يف بيان فلسفتهم الوجودية من خالل املغاالة الشديدة يف العلوم الطبيعية 
فرؤيتهم للكون واحلياة تقوم على العلوم التجريبية  وفق املنهج العلمي  ويوقنون أبن العلم واملعرفة ال 

وابلتايل فليس لإلنسان على هذا الكون  إال أحد ميكن الوصول إليها وحتصيلها إال عرب التجربة  
خيارين إما اإلميان ابلعلوم الطبيعية التجريبية  وإما اإلميان ابخلرافة واجلهل  ويقصدون بذلك العلوم 

 الدينية اليت مصدرها الوحي السماوي . 

 ختصيص دين اإلسالم مبزيد من العداوة  -4

االت املالحدة اجلدد مثل اسم النيب حممد صلى ظهرت املصطلحات اإلسالمية كثرياً يف كتب ومق
هللا عليه وسلم  وكذلك القرآن والشريعة والفتوى واجلهاد  بل ألف بعضهم كتاابً مناكفاً  

للمسلمي عندما يقولون : هللا أكرب  فألف كريستوفر هيتشنز  كتاابً مساه ) هللا ليس عظمياً (  و 
وا اإلسالم ألنه الصخرة اليت تتحطم فوقها أمواج ليس األمر غريباً على املالحدة أن يهامج

الشبهات و اإلسالم نظام رابين ينظم احلياة اإلقتصادية  واإلجتماعية  والتعبدية وهو صاحل لكل 

 
 22ميليشيا اإللحاد: مدخل لفهم اإللحاد الجديد، عبد هللا بن صالح العجيري، ص (1) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

زمان ومكان وليس فيه مطعن  وال ميكن أن أيتوا مبثله أو أيتوا بنظام حياكيه أو مياثله  بل اإلسالم 
ن وحق و خبالف النصرانية اليت يسخر من أحكامها وعبادهتا امللحديدعو إل العلم و حيث عليه  

هلم ذلك ألن النصرانية دينة حمرفة و ال حتمل نظاماً اقتصاديً وال إجتماعياً  حىت التعبدي فيه 
 عوار كبري . 

ولذلك يرى املالحدة أن اإلسالم هو العدو الكبري ملشروعهم اإلحلادي و قد أوضح ذلك سام 
ابه ) هناية اإلميان ( أبن اإلسالم هو احملور األساسي الذي يدور عليه الكتاب  بينما هازس  يف كت

 يصف رتشارد دوكنز اإلسالم أبنه العدو املتوحش . 
و املالحدة ال خيافون من اإلرهاب بل خيافون من اإلسالم ولذلك يقول سام هارس : فكرة احلرب 

قت لإلعرتاف أبننا لسنا يف حرب مع اإلرهاب على اإلرهاب ال معىن هلا ... وأنه قد حان الو 
 ( 1) وإمنا يف حرب مع اإلسالم (

 

 

 

 املبحث األول : أسباب انتشار اإلحلاد بني املسلمني 
يقال لكل مقالة وارث وحنن املسلمي لسنا يف معزل من العامل وخصوصاً بعد القفزة الكبرية يف التواصل     

اإلجتماعي و الشبكة اإللكرتونية وصار العامل كالقرية الواحدة بل أزعم أنه صار كالبيت الواحد وصار 
ي مدير جملس املخابرات الوطين التسابق على املدعويي ألي فكرة أمراً سهالً وميسراً كما قال جوزيف ان 

) إننا اآلن نركز على السعودية الخرتاق جماهلا الفكري ومل يَعد األمر صعباً  ألن التقنية ختدمنا   - األمريكي :
 ( 2) يف ذلك ، وميكننا أن نصل لعقول الشباب هناك بسهولة (

 
 (  66نفس املصدر السابق ص )  (1) 
 انظر : مقالة حنن حتت القصف للشيخ عايض  الدوسري   (2) 

https://midad.com/article/220688/%D8%B9%D9%82%D9%88%D9
%84%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81 
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كن احلكم بذلك ألننا حنتاج إل ولكن السؤال هنا هل اإلحلاد يُعترب ظاهرة منتشرة بي املسلمي ؟ ال مي
إحصائيات وال نظن أننا لو عملنا إحصائيات أن نوفق للنتيجة اليت نبحث عنها، ألن العامل اإلسالمي له 
- خصوصيته ومن الصعب مبكان أن خيرب الشخص زمالئه أبنه ملحد ولو حصل فيكون بنسبة ضئيلة جداً 

 اد . ابلنسبة ملن يعتقد اإلحل  -وهلا ظروفها اخلاصة 
ولكن هناك أشخاص وقعوا يف اإلحلاد وكان لوقوعهم أسباب  وميكن للباحث أن يقسم هذه األسباب إل 

 - عدة أمناط :
 والً: األسباب الشخصية أ

  - وهذه األسباب النفسية متعددة ومتنوعة فمنها :وهي اليت تعود إل الشخص نفسه،

 النشأة على أمور بعيدة عن اإلسالم يف البيت  (أ)

املدرسة اليت يتخرج منها اجلميع حيملون طبائع وصفات وأخالق أهل البيت فمن كان   هوالبيت  
خبالقه ، بيته عامراً بطاعة هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر خترج مصلياً متمسكاً بدينه معتزاً  

له يكونون فإنه أهوالعكس عندما يكون البيت عامرًا ابملعاصي بعيداً عن هللا وعن شريعة اإلسالم  
 ( 1) .غرابء عن هذا عن الدين يسهل على امللحدين التأثري عليهم وجذهبم  

 يف بعض بلدان العامل اإلسالمي التعليم العلماين    -ب

ألهنا تشكل من أسياسيات التعليم العلماين البعد ابلطالب عن دراسة املواد الدينية اإلسالمية  
أساسًيا يف تكوين الُنّشء املسلم عقداًي وأخالقًيا وعلمًيا، ليتم صياغة أجيال هّشة فاقدة   مرتكزاً 
مما جيعله فريسة   تشبيع الطالب ابملعلومات واألفكار اخلاطئة عن الدين اإلسالمي   تميف   للقدرة 

 سهلة أمام اإلحلاد اجلديد . 

 وسائل اإلعالم   -ج

 
م،  1979هـ/  1399،  1دمشق، دار الفكر، ط   عبدالرمحن  النحالوي،    أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها،  انظر :  (1) 

123.   
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هذا العصر الذي يوصف يف  يعترب اإلعالم من أشد وأقوى األسلحة اليت توجه إىل جمتمعاتنا املسلمة  
أبنه عصر االتصال والفضاء املفتوح والتقنيات العابرة للحدود، واإلعالم بطبيعة احلال سالح ذو حدين 

 منذ أقدم العصور. 

فاحشة، واإلغراء ابجلرمية، والسعي ابلفساد : إشاعة البعض القنوات املتفسخة  ومن املهام اليت عنيت هبا 
 -ومها العقيدة واألخالق    -يف األرض خللخلة العقيدة وحتطيم األخالق وإذا اهندم الركنان األساسيان  

 فكيف يرجى بعد ذلك قيام بناء سليم 

قنوات فضائية   احلياة يف   فنرى  تنقله من صورة  مبا  الفساد واالحنالل واإلحلاد  ألوان  تنشر كثريا من 
األقطار األوربية واألمريكية اليت انتشر فيها اإلحلاد يف العصر احلديث؛ نتيجة الستخفاف الناس ابلدين، 

ليها ضمري بعد أن كشف من متناقضات يف املسيحية ويف اليهودية، ال يقبلها عقل مستنري، وال يسرتيح إ
 (1) .حّي، يف حني أن اإلسالم ليس فيه متناقضات

 :   ضعف التكوين العلمي الشرعي   -د

اإلميان العاطفي أو املتوارث أو البيئة املساعدة لإلميان ينهار هذا اإلميان عندما يتعرض ألدىن شبهة فما 
ال جيد لديه من والتربير لشبهته    ابلك إذا كانت الشبهة مدروسة بعناية و عند من يلقيها القدرة على اإلقناع

العلم أو املعرفة ما يدفع به هذه التساؤالت والشكوك، وهو يف نفس الوقت ال يعرتف جبهله بدينه وأبن 
 األجوبة على هذه التساؤالت موجودة لكنه جيهلها، فتكون النتيجة هي وقوعه يف اإلحلاد. 

 :   البعد عن الدين     -ر

والقرب من هللا واألنس بذكره ومناجاته تبارك التلذذ ابلصالة والقرآن والذكر والعبادات     ابتعاد الشباب عن
تكون نتيجة القسوة ويكون استعداد القلب لتشرب الشبهات أمراً يف غاية السهولة واليسر  بعكس   وتعال  

 .مللحدينمن تعلق ابهلل وحافظ على عباداته فإنه يكون يف حرز إبذن هللا من الوقوع يف شبه ا

 
الناشر :    اإلستشراق وجهوده وأهدافه يف حماربة اإلسالم والتشويش على دعوتهانظر :    (1)  لعبداملنعم حممد حسيني ، 

 هــ  1397الطبعة العاشرة   اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 
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 :اإلحلاد أو املقاالت أو وسائل اإلعالم اليت تعرض مواد اإلحلاد  اجلهل أبسلوب ٌكتَّاب    -ط

بعض الشباب عندما يشرع يف قراءة بعض الكتب أو املقاالت أو الفيديوهات اليت تروج لإلحلاد قد ينبهر  
النقد لكل ما يُعرض أمامه من مبا تعرضه نظرًا الفتقاده احلاسة النقدية أو لعدم قدرته على التمحيص و 

أطروحات، فيكون هذا األمر اباًب للوقوع يف اإلحلاد، بينما لو تريث الشاب حىت يزداد علًما ورسوًخا يف 
القراءة واملعرفة لكان قراره خمتلًفا متاًما، كما يقول د. هيثم طلعت: )اإلحلاد هو حكٌم سطحٌي كسوٌل للغاية 

. ومن هذا الباب أيًضا املقولة املشهورة لفرانسيس بيكون: )قليل (1) ابألدلة( على قضية عميقة للغاية ممتلئة
 من الفلسفة يؤدي لإلحلاد والتعمق فيها يؤدي لإلميان(. 

 : بتعاد عن لوم النفس بسبب فعل املعاصي والسيئات  اإل   -ع

أسباب اإلحلاد بي املراهقي حيث يتعارض االستمتاع ابلشهوة مع الشعور ابلذنب ووخز الضمري،   من 
ويكون على املرء أن خيتار بي طاعة هللا واالخنراط يف الشهوات، فيكون قراره هو التخلص من هللا والدين 

الشخص عندما يتخذ قرار وتكاليفه. وهذا هو ما يدندن حوله كثري من منظري اإلحلاد يف كالمهم عن أن  
اإلحلاد يشعر حبالة من االرتياح واخلالص من التكاليف الدينية، لكن ابلطبع هذا الشعور املبدئي ابلراحة 

الشعور ابلقلق النفسي وفقدان   - طالت أو قصرت    - والتخفف من التكاليف الدينية يليه بعد فرتة 
 مرحلة اليأس والقنوط من مصاعب احلياة الدنيا السعادة وعدم القدرة على التلذذ ابملتع الدنيوية حىت

 والرغبة يف االنتحار. 

 : األمراض النفسية      -ف

الشخصية   BPDهناك عالقة بي اإلحلاد وعدٍد من االضطراابت النفسية مثل اضطراب الشخصية احلدية  
 Semiاليت ال تعرف إال لغة الـ مع و الـ ضد، وكذلك اضطراب الشخصية شبه الفصامية 

Schizotypal Personality Disorder الشخصية غريبة األطوار، تكون يف كل حاالهتا ،
- كذلك و رمبا تعتنق اإلحلاد كجزء من االضطراب. و هناك أيضا دوائر تتقاطع مع االضطراابت النفسية  

 - Homosexuality - Bisexualityمثل أصحاب الشذوذ اجلنسي ) -هي ليست كذلك و  

etc  يتم استهدافهم يف الدعاية لإلحلاد بزعم أن اإلحلاد هو املذهب الوحيد الذي مينحهم حريتهم )..
 

 م  2018( الناشر :دار الكتاب للنشر والتوزيع مصر 1الرد على امللحدين العرب لدكتور هيثم طلعت ص ) (1) 
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و اليت تتقاطع مع اإلحلاد وتبدو كذلك و   OCDاجلنسية. و أخريًا توجد دائرة مرض الوسواس القهري 
 قطًعا ليست إحلاًدا و لكنه مرض حيتاج إل العالج الدوائي و اجللسات حسب حالة املريض.  لكنها

قالت الدكتورة سهام حسن، األخصائية النفسية، "إن امللحد هو شخص لديه اضطراابت ويعاىن من احلزن 
واالكتئاب والضياع، بسبب خربات حياتية مر هبا ىف حياته أدت بدورها تشكيل التاريخ املرضى حلالته 

صفات شخصية   معظمهم يعاىن من اهلسرتي واهلوس وبعدها شخصية انشقاقية تعاىن من الفصام ومن 
امللحد أنه حيب أن حترتم رأيه، وتستمع له ىف حي أنه ال حيدث العكس، وال حيرتم عدم تقبلك له، ويقوم 

 بتكفريك بل يتهمك ابجلهل، ويتشكك ىف كل شىء نتيجة ضعف اإلميان وعدم رسوخ العقيدة بداخله. 

نذ بدء اخلليقة، وعندما بعث هللا األنبياء فبطبيعة البشر مييلون لإلميان والبحث عن هللا ىف كل ما يفعلون فم
والرسل حىت هتدى اإلنسان لوجود هللا وتدعوه للتوحيد، وهتديه من الضالل والكفر والتخبط الذى يصر أن 

 (1) حيصر فيه نفسه امللحد. 

 اثنًيا: األسباب االجتماعية: 

العمل يف   وأاجلامعة  أو يف  درسة  امليف    و أيف األسرة  سواًء    وهي اليت تنبع من اجملتمع احمليط ابمللحد 
  واألصحاب.. اخل..

 :ضعف التدين يف اجملتمع   )أ(

 
 لإلخصائية النفسية سهام حسن   امللحدون يعانون من احلزن واالكتئاب والضياع انظر : مقالة يف اليوم السابع بعنوان  (1) 

https://www.youm7.com/story/2014/5/19/%D8%A3%D8%AE%D8
%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-

%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9

%88%D9%86-
%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8
%A6%D8%A7%D8%A8-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8
%B9/1675344 
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واملقصود هبذا هو اخنفاض مستوى التدين يف اجملتمع بشكل ال يوفر ألفراده املناعة أو احلصانة ضد األفكار 
صورتي: اخنفاض مستوى طروحاته. وهذا االخنفاض يف التدين قد يكون على  ا   املخالفة مبا فيها اإلحلاد و

العلم ابلدين والتفقه فيه بي الناس؛ واخنفاض مستوى االلتزام ابلطاعات ومراقبة هللا يف األفعال والسلوكيات 
بي عوام الناس. يف مثل هذا اجملتمع اهلش دينًيا يسهل على أفكار اإلحلاد أن تتسرب بيسر إل عقول 

 لدين أو استحضار مراقبة هللا يف سلوكياهتم. على علم ابؤوا  وقلوب الشباب الذين مل ينش

وال يعين هذا الكالم أن أبناء األسر املتدينة سيكونون حمصني ضد خطر اإلحلاد واالحنراف، بل الواقع أنه 
إذا كان اجملتمع اخلارجي يف عمومه متحجرًا دينًيا وغري قادٍر على مواجهة األفكار املنحرفة ويسود فيه 

االلتزام به عملًيا وسلوكًيا، فليس هناك حصانة حقيقية فعلية ألبناء األسر املتدينة، بل اجلهل ابلدين وعدم  
 هم عرضة للوقوع يف اإلحلاد وسائر االحنرافات كغريهم. 

 : )ب( عدم وجود املتخصصني يف رد شبهات امللحدين  

أو البنت سؤاالً عن كثري من الناس املؤمني ليس عندهم ختصص يف رد شبهات امللحدين فإذا طرح اإلبن    
نوًعا عجيًبا   ضده  ارس شبهة عرضت له فإنه يقابل ابلتأنيب والقسوة وعدم اإلستماع واإلنصات إليه بل مي

يعين مثل هذه الشبهات   جرد طرحمب  ويهددون أبنه  من طرح األسئلة أو االستشكال،    فيمنعونمن القهر  
و استشكاالته ابلسخرية والتهكم واالستهزاء مما الكفر واملروق من الدين، أو قد يقابلون أسئلة الشاب أ

 يدفعه لكتماهنا صيانًة ملروءته وكرامته من االمتهان. 

هذه املمارسة لكبت أسئلة الشباب تدفعهم للتفكري يف أن اإلسالم نفسه ال ميلك أجوبة على التساؤالت 
ة هذه االستشكاالت والشبهات يف وأنه يكبتها وحير مها حىت ال يقع الدين يف اإلحراج، وابلتايل تتضخم قو 

ذهن الشاب إل درجة تفوق حجمها احلقيقي ويظن أن اإلسالم دين ضعيف ال ميلك أجوبة وال حلواًل 
 ألسئلته حىت تصبح يف هناية املطاف السبب يف إحلاده وتركه لإلسالم ابلكلية. 

 :   التسلط على املرأة يف بعض البلدان اإلسالمية   )ج(

هدفون املرأة بدعايهتم اإلحلادية بزعم التحرر من سلطة اآلابء وقهر الذكور وغريها من دعاة اإلحلاد يست
الشعارات، فإذا انضمت إل هذه الدعاية ما تالقيه املرأة من اضطهاد وظلم وقهر يف جمتمعها أو أسرهتا 

 كان هذا داعًيا قوًي للوقوع يف فخ اإلحلاد. 
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زواج وتدعو إل التحرر من الرجل كأب وزوج وأخ وال ميكن وقد ظهرت دعوات تسمى النسوية حتارب ال
الصحيحة فيحاربون هذه العقيدة ويدعون إل اإلحلاد هلذه الدعوات من جناح يف ظل العقيدة السليمة  

 والكفر ابإلسالم . 

 : صناعياً وفكرايً وإجتماعياً   األمة  أتخر  )ه(

يقارن الشباب املنبهر ابلغرب بي ولوجيا ابلدين  وعندما  كنعندما يربط ختلف األمة حضاريً وصناعياً وت  
وأتخرهم   الدول اإلسالمية  تقدم الغربيي الكفار وحتضرهم وترقيهم يف مدارج العلوم واحلكمة، وبي ختلف  

اإلسالم على حتقيق التقدم والنهضة،   واحنطاطهم قد تكون هذه املقارنة دافًعا له لفقدان الثقة يف قدرة
 وابلتايل الكفر به ابلكلية. 

يف حمنة اقتصادية أو اجتماعية ويتم طرح حلول هلذه احملنة   - أي أمة   - ويف بعض األحيان تكون األمة  
ويتطلع أفراد الشعب هلذه احللول على أهنا األمل يف إهناء األزمة واخلروج من عنق الزجاجة، مث يقوم رجال 

دين برفض هذه احللول ألهنا خمالفة للدين أو متضمنة للكفر أو غريه من األسباب، فيكون هذا األمر من ال
 أسباب تفشي اإلحلاد يف هذه األمة كما حدث يف أورواب يف عصور النهضة والتنوير. 

 اثلثًا: األسباب املعرفية: 

 : يف اآليت وميكن إجيزاها  وهي املتعلقة ابلعلم واملعرفة والشبهات،  

 ،ضعف وفقر املكتبة العربية اإلسالمية يف نقد اإلحلاد اجلديد (أ)

فيجد الشباب املتشكك واملتسائل نفسه يف العراء، ويف املقابل هناك وفرة يف املواد اإلحلادية كتابية و   
 مرئية بشكل جيعل املعادلة متيل بشدة لصاحل اإلحلاد. 

اعتماد العلماء على صياغات كالمية قدمية ابئدة ال يفهمها العوام بينما الشبهات معروضة ب(  (
 قريبة للفهم. بصياغات يسرية  

 رفض بعض العلماء التصنيف يف الرد على الشبهات   ج( (
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فعندما يبحث الشباب عن ردود على الشبهات اليت حتاصره ال جيد، وابلتايل يظن أنه ال توجد ردود وال 
إجاابت، فيفقد ثقته يف قدرة اإلسالم على مواجهة اإلشكاالت والتساؤالت مما يؤدي يف هناية املطاف إل 

 ع يف اإلحلاد. الوقو 

 وهذه األسباب املعرفية للسقوط يف اإلحلاد تضم أيًضا شبهات كثرية أمههما: 

 وجود الشر يف العامل.  -1 ♦

 القتل واحلروب ابسم الدين.  ♦ -2
 شبهات حول القضاء والقدر. ♦ -3

 شبهات حول احلكمة اإلهلية يف اخللق.  -4

يث يتم الرتويج لنظرية التطور مثالً على أهنا لكن أهم هذه األسباب هو املتاجرة ابلعلم لرتويج اإلحلاد؛ ح
حقيقة قطعية يقينية وأهنا هي العلم الذي ال يقبل اخلالف، كما يتم الرتويج للنظريت احلديثة يف نشأة 

الكون خصوًصا على يد العامل الفيزيئي األشهر ستيفن هوكينج. فإذا تعارضت هذه النظريت مع الدين 
على بطالن الدين وخرافاته. وهذا هو التحدي األكرب الذي يواجه اإلسالم  كان هذا دلياًل عند القوم

اآلن؛ مواجهة هذه النظريت العلمية ومتحيصها ومتييز احلق من الباطل فيها وفق منهجية شرعية إسالمية 
 (1) عقلية سليمة. 

 ( األمراض النفسية 4)
أسباب شخصية أو ردة فعل بسبب موقف من املواقف أو يف شخصية اإلنسان . مثل الكآبة او إضطراابت

مصدرها قناعة شخص معي إن حياته ستكون أفضل بدون الدين حسب مقاييس شخصية او مقايس 
 . فرضت عليه من اجملتمع الذي يعيش فيه او نتيجة أتثره مبجتمع ملحد يعتربه اكثر حتضرا و تقدما

وكذلك قد يكون سبب اإلحلاد ميل الشاب إل الشهوات احملرمة اليت جيد الدين حيارهبا وينكر على من 
فعلها  والشخص عندما ميارس هذه احملرمات أتتيه التأنيب النفسي والكراهه لنفسه فرييد أن يربر لنفسه 

 فعل مثل هذه الشهوات بدون أتنيب . 
  اية احداث اترخيية معينة يف كتب دينية خمتلفة أسباب أترخيية بسبب التناقض يف رو (  5)

 
د. الطيب بوعزة األكادميي املغريب يف مداخلة بربانمج حوارات مناء مع الدكتور عبد هللا  ذكر هذه األسباب املعرفية    (1) 

 . هجرية  1434رجب  10القرشي وعبد هللا العجريي وعبد هللا الشهري بتاريخ  
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 علماء الشريعة يف الرد على املالحدة   التضيق على  (6)
ضيئة وهم سراج األرض وكم من فتنة أمخدوها العلماء هم من يدافع عن األمة وعن عقيدهتا وهم النجوم امل 

 على األمة . ذين حيمون الشريعة و حيافظون  وكم من بدعة أبطلوها فهم اجلنود اجملندة ال
أمام األعداء فيسهل غرس األفكار اهلدامة فإذا ضيق عليهم وأبعدوا عن الساحة  صار الناس مكشوفي 

 والدعوة إل اإلحلاد ونبذ اإلسالم . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاين : مسات الداعية املتبين للتحصني 
حضارتنا على مدى التاريخ متيزت إبخراج دعاة متميزين يف حماورة كافة أهل امللل  والنحل ابملنهج الصحيح 
ولكن كان هؤالء الدعاة يتميزون بصفات عظيمة أهلتهم للحوار والنجاح يف هذا اجملال وإفحام اخلصوم ورد 

كل من مل يناظر اإلسالم ابن تيمية :    شبهاهتم حول اإلسالم  و اجتهدوا يف ذلك وأعدوا له العدة يقول شيخ
أهل اإلحلاد والبدع مناظرًة تقطُع دابَرهم مل يكن أعطى لإلسالم حقَُّه، وال َوىفََ مبوجب العلم واإلميان، وال 

 ( 1) . حصل بكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، وال أفاد كالمه العلم واليقي"
  -تمع من اإلحلاد له عدة مسات تتلخص يف اآليت : فالداعية الذي سيتبىن حتصي اجملومن هنا  
 العلم الشرعي املتني  - األوىل :  

 احملاور واحملصن والراد لشبه امللحدين ومن أتثر هبم البد أن يكون على علم وبصرية كما قال تعال : 
ٱلّلِه قُۡل  ﴿ إََِل  ۡدُعٓواْ 

َ
أ َسبِيِِلٓ  ِمَن    َهَِٰذهِۦ  نَا۠ 

َ
أ َوَمآ  ٱلّلِ  وَُسۡبَحََٰن  ٱّتَبَعِِنۖ  َوَمِن  نَا۠ 

َ
أ بَِصرَيٍة   َٰ لََعَ

فالعلم ابإلسالم عقيدة وأحكام و أخالق واتريخ  وحضارة و دراية كبرية [108يوسف:] ﴾١٠٨ٱلُۡمۡۡشِكنَِي  

 
 مجع وترتيب عبد الرمحن حممد القاسم رمحه هللا  ( 20/164) تيمية،فتاوى شيخ اإلسالم ابن جمموع    (1) 
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ورد شبهاهتم  فضاًل يف رد شبهات املخالفي من أهم صفات الداعية  يف حواره مع غري املسلمي إلقناعهم  
 عن متيزه وحصانته من اإلخنداع والتأثر بشبه امللحدين . 

يبتعد عن مناقشة املال  حدة أو من أتثر بشبهم ألنه يكون بذلك عرضة أما من مل يكن كذلك فعليه أن 
الرجل أيتيه وهو فان   )) من مسع منكم ابلدجال فلينأ عنهلإلفتتان هبم وقال قال النيب صلى هللا عليه وسلم   

و إذا مل يتأثر هبم فقد زاد يف قناعتهم يف إحلادهم   (1) ((حيسب أنه مؤمن فال يزل به ملا معه من الشبه حىت يتبعه
" وقد كانوا ينهون عن اجملادلة واملناظرة إذا كان املناظر   - رمحة هللا تعال -قال ابن تيمية    و بغض اإلسالم . 

تلة أن يقاتل علجاً قويً من علوج الكفار فإن ذلك يضره ويضر املسلمي ضعيف العلم كما يُنهى عن املقا
ومن املهم يف ابب الباب أن يكون الداعية   (.7/173.أ.هـ. من درء تعارض العقل والنقل ) (2) بال منفعة"

يف بث   عنده إملام بعلوم الطبيعة والفيزيء والكمياء والعلوم احلديثه ألن هذه العلوم يتكئ عليها املالحدة 
 شبهاهتم .

م تفسح    املعاصرة   هذه الثقافات والعلوم و  لفهم دالالت اآليت القرآني ة واألحاديث للداعية اجملال  ال شك أهن 
 القدرة على رؤية مكامن القصور واخلطأ يف الفكر اإلحلادي.  هالنبوي ة بشكل أكثر رحابة، وتعطي

 
 حسن القصد من جدال املالحدة أو من أتثر هبم     -2

من احلوار واملناظرة هي هداية امللحد وتبيي   هأن  غايت  أن يتذكر   جناح الداعية يف حوار املالحدة من أسباب 
عن جتليات احلقائق يف الدين، يف احلياة، يف   مهل  ويكشف ضالله أبدلة العقل الصريح والعلم الصحيح،  

 الكون، يف املصري بعد املوت. 

ةَ َويُۡؤتُواْ  َوَمآ  ﴿ قال تعال   ِيَن ُحَنَفآَء َويُِقيُمواْ ٱلّصلَوَٰ إَِّّل ِِلَۡعُبُدواْ ٱلّلَ ُُمۡلِِصنَي ََلُ ٱلد ِمُرٓواْ 
ُ
أ

ٱلَۡقيدَِمةِ   َٰلَِك دِيُن  َوَذ ه  َة الفشل يف دعوة املالحدة العجب والغرور و  [5]البيِ نة:﴾٥ٱلّزَكوَٰ  ومن أسباب 
: يف احلديث القدسي  ن هللا تعال وبصرية واضحة قال هللا تبارك وتعالقوة م  الداعية  اإلخالص هلل تعال مينح 

، ويف رواية : ) فأان (3) .    ( أان أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه معي غريي تركته وشركه)
وهلذا ما زال العلماء حيذرون من املناظرات إال للضرورة القصوى وملن هو   (4)منه بريء وهو للذي أشرك (. 

 
( وأبو داود يف سننه كتاب الفنت ابب خروج الدجال رقم     19888أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده رقم احلديث )     (1) 

 (. 11247)( وصححه األلباين كما يف صحيح اجلامع رقم احلديث 4321احلديث )

 (  7/173درء تعاض العقل والنقل البن تيمية ) (2) 
 ( 2985والرقائق ابب من أشرك يف عمله غري هللا رقم احلديث )أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الزهد  (3) 
كتابه صحيح  ( وصححه األلباين  4202أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب الزهد ابب الريء والسمعة رقم احلديث )  (4) 
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ا مزلة األقدام يف مهاوي البعد عن هللا، بسبب صعوبة اإلخالص وتطهري النفس من  أهل هلا، وذلك ألهن 
أهوائها يف مثل هذه املواقف. إن  حب الظهور أبن ك واسع االطالع، قوي احلجة، ُمفحم الربهان، هوى 

  غلغل يف أعماق النفس، وال يستطيع التخلص منه إال الواحد بعد الواحد. مت
 التزام األدب احلسن يف احلوار  -4

ٱۡدُع  ﴿إن أهم ما يتوجه إليه احملاور واجملادل للملحدين التزام احلسىن يف القول والفعل كما قال تعال  
ۡعلَُم بَِمن  إََِلَٰ َسبِيِل َربدَِك بِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلَسَ 

َ
ۡحَسُنه إِّن َرّبَك ُهَو أ

َ
َنةِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلِِّت ِِهَ أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن 
َ
 [ 125]النحل: ﴾١٢٥َضّل َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

ۡحَسنُ ﴿وقال تعال
َ
 [ 53]اإلسراء:﴾َوُقل لدِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلِِّت ِِهَ أ

. وهلذا أمر هللا  فحسن األدب ومجال األداء يف عرض األفكار له أتثري قوي على النفس، ولو ال شعوريا
فقال: ﴿ فـَُقواَل لَُه قـَْواًل لَّيِ ًنا  الكبري فرعون لحد امل سيدان موسى صلى هللا عليه وسلم أن ينهج هذا النهج مع 

أن » تكون بكالم رقيق لي سهل رفيق ليكون أوقع يف النفوس وأبلغ [ أي  44لََّعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو خَيَْشٰى ﴾ ]طه: 
  .  (1) وأجنع « 
 ابحلوار اجلاد أثناء املناظرة، إللتزام  ا -5

أن يُفقد احلوار قيمته بكثرة التشغيب والصراخ، ومزج   وهذا يعطي احلوار قيمته و يضيع على امللحد 
تكمان إليها حياليت  فيجب على الداعية أن حيدد مع احملاور املرجعية  املواضيع والتنقل بينها كيف شاء،  

 لتزمان بقوانينها،  يرضيان أبحكامها و يو 

  أمهية معرفة شعارات املالحدة الرباقة   -6

عن  ه النفسي ة، لكي يعجز عقل  الداعية  ة هبذا ينشدون صدمعلم، فهم  ال دليل،  ال عقل،  المثل:    
التفكري وابلتايل يتشر ب شبهاهتم. وهذا خطة يهودي ة، مارسوها قدميًا مع املسلمي، لكي يشككوهم  

يف اإلسالم. وهلذا خل د هللا تعال هذا املوقف يف القرآن لكي يعترب به املؤمن، فقال حكاية عنهم: ﴿ 
مِ ْن أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا اِبلَِّذي أُنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النـََّهاِر واْكُفُروا آِخرَُه لََعلَُّهْم   وقَاَلت طَّائَِفةٌ 

 [.72يـَْرِجُعوَن ﴾ ]آل عمران:

 
                           (. 34الرتغيب والرتهيب رقم احلديث )

 هتـ 1420( حتقيق سامي السالمة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ط الثاية  295/  5تفسري القرآن العظيم البن كثري )   (1) 
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» هذه مكيدة أرادوها ليلب سوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم وهو أهنم تشاوروا بينهم أن قال ابن كثري : 
يظهروا اإلميان أول النهار ويصلوا مع املسلمي صالة الصبح فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إل دينهم ليقول 

ا خطة 1اجلهلة من الناس إمنا ردهم إل دينهم اطالعهم على نقيصة وعيب يف دين املسلمي « )  (كما أهن 
منا مصدر كفرهم مساعهم أمساء هائلة، الفالسفة قدميًا، قال اإلمام الغزايل عن الفالسفة ومقلديهم: » وإ

كسقراط، وبقراط، وأفالطون، وأرسطو طاليس، وأمثاهلم، وإطناب طوائف من متبعيهم وضالهلم يف وصف 
لفرط   - عقوهلم، وحسن أصوهلم، ودقة علومهم: اهلندسي ة، واملنطقي ة، والطبيعي ة، واإلهلي ة، واستبدادهم  

م  ابستخراج تلك األم   - الذكاء والفطنة   مع رزانة عقوهلم، وغزارة فضلهم   - ور اخلفي ة، وحكايتهم عنهم أهن 
ا نواميس مؤلفة وحيل  - منكرون للشرائع والنحل، وجاحدون لتفاصيل األدين وامللل، ومعتقدون أهن 

 (. 2مزخرفة. « ) 

 اليقني الكامل عند الداعية أبن املنهج اإلسالمي ال يناقض العقل الصريح  -7

على يقي أن  الوحي الرابين يستحيل أن يناقض عقاًل صرحًيا أو علًما اثبًتا. فالوحي ليكن الداعية  
كالم هللا، والعقل خلق هللا، وال ميكن أن يتناقض كالم هللا مع خلقه. وهلذا قال احلق: ﴿ فَأَِقْم َوْجَهَك 

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اَّللَِّ الَّيِت َفَطَر النَّاَس عَ  يُن اْلَقيِ ُم ولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل لِلدِ  ِلَك الدِ  َها اَل تـَْبِديَل خِلَْلِق اَّللَِّ ذَٰ َليـْ
[. كما أن  هللا تعال نب ه على عمق االنسجام بي الوحي والعقل بقوله: ﴿ فَِإَذا َسوَّيـُْتُه 30يـَْعَلُموَن ﴾]الروم:

ا إذا صادفت ما يوحي ابلتناقض بي معطيات الوحي [. أم 29ونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي ﴾ ]احلجر:
ومعطيات العقل وفروعه، فاعلم أن ه ليس تناقًضا حقيقياا، بل هو بسبب نقص يف املعطيات: إما أن  املعطى 
الديين الذي اعتمدت عليه ليس صرحًيا بل حمتمال، أو ليس صحيًحا بل ضعيًفا )يف حال أحاديث السنة(، 

، أو مقي ًدا وليس مطلًقا. وإما أن  املعطى العقلي الذي اعتمدت عليه ليس كاماًل يف أو جممال وليس مفصاًل 
 مقدماته، أو ليس صحيًحا يف بعض أجزائها، أو أن ه نظرية ال ترقى إل اليقيني ة العلمي ة.. إخل.

 
 (  2/59تفسري القرآن العظيم البن كثري ) (1) 

 ( حتقيق د سليمان دنيا الناشر : دار املعارف القاهرة  ط السادسة  73للغزايل )هتافت الفالسفة   (2) 
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ا ينبغي أن تفهم أن ه يستحيل وجود تناقض بي صحيح املنقول وصريح املعقول؛ ألن  اعت قادك أن  اخلالق وإمن 
إله كامل كماال مطلقا: علما، حكمة، قدرة، رمحة.. إخل، حيت م عليك أن تعتقد أن ه يستحيل أن يتضمن 

 وحيه ما يتناقض مع العقل البشري الذي ما خلق الوجود إال ألجله. 

 يقني الداعية أبن املالحدة على ابطل وضالل   -8

م انقضوا صريح املعقول، ورفضوا دالئل العلوم، وعاندوا مهما زخرفوا القول وزي نوا احلديث، ذلك أل   هن 
م على ابطل وأن  هناك شيئا مضطراًب يف  بديهيات الفطرة. بل أتكد أهنم يدركون يف قرارة أنفسهم أهن 

نظامهم اإلدراكي، ولكن هناك جمموعة من العناصر اليت تتدخل يف تنفريهم من هللا واهلروب منه، حىت وإن 
لة على وجوده وضرورة عبادته والطاعة له، من مثل: األفكار املسبقة اليت  متنعهم من مراجعة قامت كل االد 

هللا تعال: ﴿   قال احلق والقبول به، األزمات النفسي ة اليت مروا هبا يف فرتة من فرتات حياهتم املاضية،  
َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما وُعُلواا ﴾ ]النم َقنَـتـْ  [14ل:وَجَحُدوا هِبَا واْستَـيـْ

 العلم مبصادر امللحد    -10

قوم هُبت، يفرتون   - غالبهم    -ابملصادر اليت يذكرها امللحد أثناء حواره ومناظرته، فهم الداعية    غرت يال    
الكذب وهم يعلمون، وبعضهم اآلخر جيهل ما ينقل، بل يلجؤون إل عملية القص يف القرآن، ويف احلديث 

يف كالم العلماء؛ وهلذا جيب عليك أن تطالبه أوالً ابملصدر، وأن مع االستشهاد ابلضعيف واملوضوع، و 
تتأكد بنفسك، مث أتمل معاين احلديث وشروح العلماء له إن كان حديثًا صحيًحا مقبوالً لدى علماء 
احلديث، وأيًضا سياق اآليت واألحاديث، وأيًضا سياق شاهده من كالم العلماء، والغفلة عن هذه 

لحد حياصرك يف دائرة ضيقة حرجة، جتد فيها نفسك ملزًما ابلدفاع ولو ابخلطأ الذي ال احلقيقة ستجعل امل
  يقبله هللا وال رسوله وال علماء األمة،  

 عدم التسرع يف طلب املناظرات مع املالحدة   -11
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ا. فكم التسرع يف خوض مناظرات مع املالحدة، إال بعد أن تستعد هلا جي ًدا: علًما، وفهمً حيذر الداعية من  
من شاب ظن بنفسه القدرة على املناظرة، واملسكي ليس معه من العلم إال القشور، فراح خيوض مناظرات 

 )1(.ويدخل على صفحاهتم ومنتديهتم، فوقع يف شركهم، فانقلب ملحًدا مثلهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 املبحث الثالث : حتصني اجملتمع من اإلحلاد  

 الفصل األول  حتصني اجملتمع قبل أن يظهر فيه اإلحلاد 
 

 
 م  16/6/2014، نور الدين قوطيط  موقع األلوكة  اتريخ اإلضافة نصائح الذهبية يف مناظرة امللحدين انظر : ال (1) 
/https://www.alukah.net/sharia/0/72259 
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صي اجملتمع واجب شرعي ووطين األصل أن اإلنسان يولد على الفطرة السمحة: )فطرَة هللا اليت فطَر حت
[، وهلذا جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم قال: 30الناَس عليها( ]الروم:  

َتُج الَبهِ  يَمُة هَبيَمًة مَجَْعاَء، »ما ِمن َمْوُلوٍد إالَّ يُوَلُد على الفطرِة، فَأَبَواُه يـَُهوِ دانِِه أو يـَُنصِ رانِِه أو مُيَجِ سانِِه، َكَما تـُنـْ
ه الفطرة وينميها الوسائط الرتبوية املختلفة ويف مقدمتها   (1) ؟«.  هْل حتُِسُّوَن فيها من َجْدَعاءَ  والذي يـَُوجِ 

 املنزل.

من هنا فتأثريه أعمق من غريه، مهما طال الزمن، وتغريت األحوال، وال يعين ذلك أنه ال ميحى، بل 
ألمة، وما يوجهه، املقصود أنه انفذ العمق، قوي النفوذ. ومن هنا ميكن القول: إن ما حيكم املنزل، يشكل ا
النشطة الواعية،   -يوجه املستقبل، ومن يسيطر على تقاليده، يسيطر على مقاليد اجملتمع. والرتبية اإلسالمية 

ينبغي أن تستمر: بطول احلياة، يف مجيع مراحل العمر، وبعرض احلياة، يف مجيع نظم   - العميقة املتأصلة 
وبذلك نعد أجياال: تلتزم الكتاب والسنة دستوراً  اجملتمع، وبعمق احلياة، يف مجيع جوانب الشخصية،

وشرعة، وتقتدي ابلسلف الصاحل والء وانتماء، وختدم جمتمعها إنتاجاً وجهداً، وحتافظ على مواردها صيانة 
  (2) ومحاية، وحتمي أرضها عرقاً ودماً، وجتدد مستقبلها ِعْلماً وفَناً، وتصون قيمها أخالقاً وِعفًَّة.

ن حرابً ال هوادة فيها على كل ما له عالقة ابلدين اإلسالمي ، حرابً ضد القرآن الكرمي و حرابً املالحدة يشنو 
معتقداته  اإلسالم يف  فهم حياربون  وسلم  عليه  الرسول صلى هللا  ضد شخصية  النبوية  وحرابً  السنة  ضد 

 وأحكامه وعلماءه ومقدساته وأخالقه وعاداته . 
 مع دينياً وأخالقياً إل جمتمع منحل ملحد علماين إابحي تفسد فيه األخالق فهذه احلرب هتدف إل تغيري اجملت

  -وميكن أن حنصن اجملتمع بعدة طرق منها : 
 اإلسالمية:  الحكومات -1

والدولة اإلسالمية هي اجلهة املسؤولة عن تطبيق اإلسالم، وتربية الفرد واجلماعة على العقيدة اإلسالمية،  
كما هي مسؤولة عن محاية الرسالة والثقافة اإلسالمية أيضاً، وعندما توجد هذه الدولة يوجد اجملتمع 

ا هي القو ة القادرة على بنائه، مث  هي القوة اليت   تستطيع أن حتفظ اجملتمع اإلسالمي من اإلسالمي، ألهن 
التأثُّر ابألفكار والعقائد والنظم واألخالق غري اإلسالمية، وحتمي اجملتمع واحلضارة اإلسالمية من السقوط، 

 
( ومسلم  6599ابب إذا أسلم الصيب ومات هل يصلى عليه رقم احلديث )  اجلنائز  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب (1) 

 ( 2658ابب معىن كل مولود يولد على الفطرة رقم احلديث )يف صحيحه كتاب القدر 
 ( . 156للدكتور حسان بن حممد حسان ص )انظر : وسائل مقاومة الغزو الفكري  (2) 
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أو االحنراف عن اإلسالم. وتقوم بذلك الواجب عن طريق الرتبية يف املدارس ووسائل اإلعالم، كاإلذاعة 
رح والسينما... إخل، وعن طريق منع احملر مات ومعاقبة املخالفي واملفسدين، وغري والتلفزيون والصحافة واملس

ذلك من الوسائل اليت تعمل على محاية اجملتمع والنظام اإلسالمي. كما أهنا تقوم بتطوير احلياة االقتصادية 
طريق تقدمي اخلدمات والثقافية للمجتمع اإلسالمي، فتحميه من التأخُّر، وحتل مشاكل اجملتمع املختلفة عن 

ومكافحة الفقر واجلهل واملرض، فتفتح أمامه سبل اهلداية واإلصالح واالستقامة، وحُتول دون أتث ره ابألفكار 
والنظريت املنحرفة، لذا كان واجباً علينا إقامة الدولة اإلسالمية اليت تقوم على أساس العدل اإلسالمي، 

وليعلم قادة احلكومات اإلسالمية أن محاية الشعوب عنها.    وتطب ق أحكام الشريعة اإلسالمية وتدافع 
قال صلى هللا عليه وسلم :) اإلسالمية من اإلحلاد أهم من محاية الشعوب من األمراض الفتاكة واخلطرية  

:   -رمحه هللا -قال املناوي   (1) كلكم راع وكلكم مسؤال عن رعيته فاإلمام راع وهو مسؤل عن رعيته (  
  (2) . هم يقيم احلدود واألحكام على سنن الشرع وحيفظ الشرائع وحيمي البيضة وجياهد العدوفيمن ويل علي

تثبيت أركان الدين وأحكامه يف الوجود اإلنساين واحلياة الكونية، وكذلك العمل على إبعاد ما خيالف دين ف
من أعظم مهام  واجبات التكليفهللا ويعارضه، كالبدع ونشر الكفر، والرذيلة، واإلحلاد، والتهاون يف أداء  

 والة األمر . 

ومن التدابري الفعالة يف منع انتشار اإلحلاد بي املسلمي إقامة حد الردة من قبل احلكومات اإلسالمية على 
 (3) عليه اإلحلاد واستتاب ومل يرجع عن إحلاده  قال صلى هللا عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه (  من ثبت  

ْعِلن لِرِدَّتِهِ فالتَّهاون يف  
ُ
َنة  عقوبة املرتد امل ال يعلُم عواقبها إال هللا   يـَُعرِ ُض اجلميع للخطر، ويـَْفَتُح عليه ابَب ِفتـْ

 -وخصوًصا الضُّعفاء والُبسطاء مَن النَّاس  -املرتد أن يـَُغر ِر بغريه ويزين هلن الكفر   سبحانه، فال يلَبث 
يف صراع   لنفسها االستعانَة أبعداء األُمَّة عليها؛ وبذلك تقع األمَّة   بيحلألُمَّة، َتْستَ   وتتكوَّن مجاعات مناِوئَة

، والتاريخ   ، أتكل األخضر والَياِبس  َدَمِوي؛ بل حرب أهليَّة   واجتماعي، وقد يتطوَّر إل صراع   فكري  ومتزُّق
 القدمي واحلديث خري شاهد على ما نقول. 

 
(  7138رقم احلديث )     قول هللا )وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول ..( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األحكام ابب    (1) 

 ( . 1829رقم احلديث ) طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق  ومسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة ابب  

املكتبة التجارية الكربى  مصر ط األول  ( الناشر :  38/ 5لعبدالرؤوف املناوي  )  فيض القدير شرح اجلامع الصغرب    (2) 
 هــ 1356

 ( 3198رقم احلديث ) كتاب اجلهاد، ابب ال يعذب بعذاب هللا،  أخرجه البخاري يف صحيحه    (3) 
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قال اأُلستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل، مفيت مصر األسبق: "وفقهيٍَّة، ال َيستطيُع أحٌد االلتفاَف حوهلا، 
ُر يف تَغيرِي ِدينه خَيَْضُع لألحكام الشرعيَِّة اليت تـََتَحدَُّث َعْن ُعقوبة املرتد، وقد اتَـَّفَق مجهوُر  واملسلُم الذي يفكِ 

ْطِبيِق الُعقوبَِة، وِإِن اْختَـَلَف العلماء على ُمدَِّة االْسِتتابِة، وهل هي ثالثُة أيم أَم العلماء على َحدِ  الر ِدَِّة وتَ 
ِطيَلَة الُعمر؟"، وقال: "إننا ُمطالَُبوَن كمسلمي إبنزاِل األحكاِم الِفْقِهيَِّة على أرِض الَواِقِع؛ حىت ال َنرْتَُك 

يَن اإلسالمي"، وقال: "جيُب على اجلميِع الوقوُف أماَم املساحَة خاليًة أماَم األْدِعياِء الِذيَن ُيشَ  و ُِهوَن الدِ 
َنظَّماِت التبِشريِيَِّة َصْمتَـَنا َوهَ 

ُ
تَـَهى احلَْزِم؛ حىتَّ ال َيْسَتِغلَّ أصحاُب امل ين َعِن اإلسالم مبُنـْ َفَواِت َقضيَِّة املرتدِ 

ويف ِظلِ  امتالِكهم املاَل، فإهنم من املمكن َأن َيْسَتِغلُّوا الُعَلماِء؛ كي يَزيدوا من أَنشطَِتهم املعادية لإلسالم،  
ُب َأن نتذكََّر َأنَّ ُهَناَك ُجُهوًدا  ِضعاَف النفوس مَن الُفَقراِء املسلمي، َويَِتم  إغراُؤُهم ابملال لَتغيرِي دينهم، َوجيَِ

يف تغيرِي ِدينَِته؛ حىت  تفتح جمال العمل أمام  َغْربِيًَّة تسعى منذ أكثَر من ِست َي عاًما؛ ِلرَتْسيِخ َحقِ  املسلم 
َنظ مات الت نصريي ة"

ُ
 (1) امل

انتشار أفكار امللحدين بي املسلمي من ومن تدابري الدول اإلسالمية اجتاه اإلحلاد السعي احلثيث يف منع  
جبها من الشبكة حخالل تتبع مواقع اإللكرتونية اليت تبث الشبهات حول اإلسالم والدعوة إل اإلحلاد و 
أمام احملاكم الشرعية   ا العنكبوتية  ومنع القنوات الفضائية من عرض األفالم اليت تدعو إل اإلحلاد ومقاضاهت

 حلادية .وكذلك منع بيع الكتب اإل

 فريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر:  -2

من وسائل احلفاظ على اجملتمع اإلسالمي، ونظام احلياة القائم على أساس اإلسالم، وإبعاد األفراد    
واجلماعات عن االحنراف والفساد هي: فريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. فكلُّ مسلم ملزم أبن 

ساد السياسي يؤد ي واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وإصالح اجملتمع، ومكافحة الف
واالقتصادي واألخالقي والثقايف وغري ذلك من أشكال الفساد االجتماعي. قال هللا تعال: )َوْلَتُكْن 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمفْ  ِلُحوَن( )آل ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَل اخلَْرْيِ َوأَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ
. وكما جيب أداء واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بشكل فردي، جيب أداؤه (104عمران/  

 .   بشكل مجاعي

 
 م  27/7/2007صحيفة )اخلليج( اإلماراتية اجلمعة  (1) 
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وقد أشار شيخ اإلسالم إىل أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وظيفة اجتماعية بقوله: "وبنو 
ينهما آدم ال يعيشون إال ابجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعداً فال بد أن يكون ب

وجود بين آدم، فمن مل أيمر ابملعروف ائتمار أبمر، وتناه عن أمر... وإذا كان األمر والنهي من لوازم  
الذي أمر به هللا ورسوله، وينهى عن املنكر الذي هنى هللا عنه ورسوله، وإال فال بد أن أيمر وينهى، 

زله هللا ابلباطل الذي مل ينزله هللا، وإذا ذلك، وإما مبا يشرتك فيه احلق الذي أن  ويؤمر وينهى إما مبا يضاد 
على هذا فإقامة هذه الوظيفة من أهم احلصون اليت حيافظ و   (1) "اختذ ذلك ديناً كان ديناً مبتدعاً ابطالً 

 .   اإلحلادي  هبا املؤمنون على سالمة جمتمعهم من فكر املفسدين، وترويج احنرافهم

وإذا تكاسل املسلمون عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فسوف يرون اإلحلاد قائماً يف بيوهتم  
وأما :    - مدامهاً لقالعهم  منتشراً بي أبناءهم وحينئذ ال ينفع الندم  يقول الشيخ الشوكاين _رمحه هللا  

يً ال حقيقياً، فهناك كم من بدع إذا كان هذان الركنان العظيمان غري قائمي، أو كاان قائمي قياماً صور 
تظهر، وكم من منكرات تستبي، وكم من معروف خيفى، وكم من جوالت للعصاة وأهل البدع تقوى 

وترتفع، ومن ظلمات بعضها فوق بعض ترتاكم، فتعمى الطريق السوي على الناس، ومن هرج ميرج يف 
ن املؤمن كالشاة، والعاصي كالذئب العباد، ويربز للعيان، وتقر به عي الشيطان، وعند ذلك يكو 

 املفرتس. 

 ( 2)وهذا بال شك وال ريب يقضي مبحو رسوم الدين، وذهاب نور اهلدى وانطماس معامل الطريق".

 العلماء والُكّتاب واملفّكرون اإلسالمّيون:  -3
وللعلماء والكت اب واألدابء والشعراء والفن اني اإلسالميي األثر األكرب يف بناء اجملتمع اإلسالمي،   

ومحايته من األفكار والنظريت الغريبة على الفكر اإلسالمي، أو املعادية له. ذلك ألن  الفكر  
لذلك فعندما يصلح   والثقافة واألدب هي من األدوات األساسية اليت تبين شخصي ة الفرد واجملتمع؛ 

الفكر والثقافة، يصلح اجملتمع اإلنساين، وعندما تفسد تلك األدوات يفسد اجملتمع. ويقوم علماء 

 
، دار الكتاب  األول حتقيق د. صالح الدين املنجد، ط   .67،  66ص  البن تيمية    األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  (1) 

 هـ 1396اجلديد، بريوت 

، ضمن جمموعة رسائل، نشر اجلامعة اإلسالمية،  34،  33بتحرمي رفع القبور، حملمد بن علي الشوكاين، صشرح الصدور    (2) 
 . 1411املدينة املنورة، ط السادسة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

اإلسالم، وخصوصاً الفقهاء واملفكرين اإلسالميي بدور ابرز يف محاية العقيدة والقواني اإلسالمية 
وكشف زيف األفكار   من التحريف والعبث، كما يقومون ابلدفاع عن الفكر اإلسالمي،

والنظريت والعقائد غري اإلسالمية اليت حتاول أن تغزو عقول املسلمي، أو حتاول التأثري على 
ثقافتهم، بنشر الثقافة الغربي ة، أو الشرقية، أو ثقافات العامل اجلاهلية املنقرضة، كالثقافة اليوانني ة، أو 

:  - رمحه هللا-. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد الرومانية، أو الفارسية، أو الفرعونية، أو غريها
ينية اإلسالمية من فقه وحديث وتفسري وعقائد اهتماماً عظيماً  »جيب علينا أن نعتين ابلعلوم الدِ 

قبل كل شيء، وأن جنعلها يف الدرجة األول ابلنسبة إل بقيَّة العلوم اليت حيتِ م علينا الوقت معرفتها  
أن من النقص الفاضح الذي ال يشعر به مجهور املسلمي يف هذا العصر   اليوم كما قلنا، بل أرى 

أن نشيح بوجوهنا عن تلك العلوم الدينية اإلسالمية يف الوقت الذي نصرف فيه مجيع قواان إل 
غريها من الفنون، ونبذل هلا األموال الطائلة ما نبذل كأن هللا مل يكلفنا إل هبا دون تلك، حالة 

 ( 1) ع احلكيم يف حرية واضطراب من اجلهل والتأخر الذي وصل إليه املسلمون«.  مؤسفة حمزنة تد 
 : املسارعة يف التقدم العلمي واحلضاري  -4

والوسيلة املهم ة األخرى من وسائل حتصي اجملتمع اإلسالمي، ومحايته من االهنيار والتأثُّر ابلفكر 
التقدُّم العلمي والصناعي، والتنمية االقتصادية، وتوفري االستعماري، والثقافات األجنبية، وهي حتقيق  

اخلدمات الصحية والتعليمية والسكنية، وتطوير االنتاج؛ حللِ  مشاكل اإلنسان يف ظل اجملتمع 
اإلسالمي، مم ا يوف ر له حاجاته املعاشي ة، وُيشعره ابلعدالة االجتماعية، والتقدُّم العلمي، والرفاه 

لعقيدة اإلسالمية، فإن  اجملتمع املتخل ف علمياً وصناعي اً، هلو جمتمع ال يستطيع  االجتماعي يف ظلِ  ا
الثبات والبقاء، والنظام الذي ال يقد م جملتمعه اخلدمات الكافية، ال يستطيع أن حيقق الرفاه 

ك االجتماعي، وال يقود الناس إل التقدم والتطور، وهو نظام غري قادر على قيادة اإلنسان، وال ميل
مؤه الت البقاء. إن  النظام اإلسالمي يقوم على أساس اإلميان والعلم والعمل؛ لذا فهو يدعوان إل أن 
أنخذ بوسائل العلم، والتقدم، العلمي، ونبين احلياة االقتصادية املتطو رة، وحنقق جمتمع العدالة والكفاية 

اَر اآلِخرََة َوال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن لكل  إنسان، جاء ذلك يف قول هللا احلق : )َوابـَْتِغ ِفيَما آاتَ  ُ الدَّ َك اَّللَّ

 
(  األول جملة الكويت العدد ): الدين  اإلصالح والطرق اليت توصل إليه  بعنوان  مقال للشيخ عبدالعزيز الرشيد  .   انظر :    (1) 

 ه( 1348شهر حمرم سنة )
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ُ إِلَْيَك( )القصص  نـَْيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اَّللَّ (. فاإلسالم يريد من املسلم أن يبين احلياة، كما 77،  الدُّ
 يريد منه أن يهتم  آبخرته، ولقاء رب ه يوم احلساب. 

نسى اآلخرة كما صنعته اليهودية وال يعكس كما صنعته واإلسالم ال يتطرف إل جانب الدنيا في
 (1) (  املسيحية يف الرهبنة بل قال: )إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل ألخرتك كأنك متوت غدا

 (2) قال املصطفى: )اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي(.

رجاًل بقي يف املسجد، وقد انطلق الناس إل أعماهلم   -عنه رضي هللا    - وعنف عمر بن اخلطاب
 (3) التنموية املختلفة قائالً: قم، ال متت علينا ديننا أماتك هللا.

وبي الدول املتقدمة حضاريً وصناعياً  وال شك وال ريب أن الفجوة بي العامل اإلسالمي اليوم
وهذا ساهم كثرياً يف عودة كثري من الطالب املبتعثي إل تلك الدول وهم   كبرية جداً   وتكنولوجيا  

أفكاراً غريبة وعقائد ضالة و مشاريع ظالمية و حيسبون أن الدين اإلسالمي هو حيملون يف صدورهم  
 العائق أمام التقدم واحلضارة . 

،  وان  ب وراء فقر األرض اإلسالمية وكثرة مشاكلها ليس قلة مواردها، وإمنا هو التقاعس، واهلإن السب
ن معايل األمور إل سفاسفها وعلينا كمجتمع إسالمي والضعف العلمي، ووهن العزائم، واالنصراف ع

ايل والنفيس من واقتصاديً وحيتاج منا إل بذل الغ   أن نسعى إل استعادة ريدة العامل حضاريً وعلمياً 
 أجل الوصول إل ذلك . 

ومن هنا فإن كل من حياول التخطيط لبناء احلضارة اإلسالمية "   :   -رمحه هللا -يقول مالك بن نيب  
البد له من التفكري يف أمور ثالثة : يف اإلنسان والرتاب والوقت، فيحاول أن يبين اإلنسان بناًء كامالً، 

 
يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم انظر : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها على االمة للشيخ حممد    مل  (1) 

 ط األول   انصر الدين األلباين  الناشر : املكتب اإلسالمي  

التعوذ من شر ما عمل، ومن شر ما مل يعمل   (2)  الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب  برقم  أخرجه مسلم، كتاب   ،
2720 . 

 (. 82(، و"الباعث" أليب شامة )ص 428/ 2(، و"حماضرات األدابء" للرَّاغب ) 370/ 3"النَّهاية" البن األثري ) (3) 
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والزمن .. فإذا فعل ذلك فإنه حينئٍذ قد كو ن اجملتمع األفضل، وكو ن ويعتين يف الوقت ذاته ابلرتاب ن  
 (1) احلضارة اليت هي اإلطار الذي تتم فيه للفرد سعادته ولألمة تقدمها "

بي الشباب أن احلضارة الغربية قوامها واستمدادها كان من احلضارة اإلسالمية ومل يكن وكذلك ننشر  
وقد اعرتف كثري من املستشرقي بفضل هلم أن يصلوا إل التقدم لوال علماء املسلمي يف شىت اجملاالت  

 .(2) العرب املسلمي على حضارة أورواب 

العصور الوسطى متعددة، وأثرت على جماالت خمتلفة كالفن كانت مسامهات املسلمي يف أورواب  
والعمارة والطب والصيدلة والزراعة  واللغة والتكنولوجيا. من القرن احلادي عشر إل القرن الثالث 

 ( 3) عشر، هنلت أورواب املعرفة من احلضارة اإلسالمية

 األسرة املسلمة  -5

ثمر يف توعية األوالد وتبصريهم أبعدائهم، وما َيكيدوهنم به، وما يُِعدُّونه من ُخطط ا
ُ
لعمل اجلاد امل

وأساليَب، ويف الوقت نفسه تبصري الناشئة أبمور دينهم على خمتلف مراحل العمر؛ لتقوم بذلك احلصانة 
داهم، الذي سَيشهد تنامًيا مضطرًدا الكافية والالزمة لوقاية األوالد وِفلذات األكباد من اخلطر الثقايف ال 

عادية 
ُ
 على َمرِ  األيم، على ما هو ُمعلن من خالل مؤمترات القوى امل

األسرة هي أساس كيان اجملتمع؛ ألنَّ من جمموعها يتكو ن اجملتمع، فهي ابلنسبة له كاخللية لبدن اإلنسان، 
سدت فسد اجملتمع، وهلذا اعتىن النظام ويرتتَّب على ذلك أنَّ األسرة إذا صلحت صلح اجملتمع، وإذا ف

االجتماعي اإلسالمي ابألسرة عناية كبرية تظهر يف األحكام الكثرية بشأهنا، وأكثر هذه األحكام وردت هبا 
آيت القرآن الكرمي يتعبَّد املسلمون بتالوهتا يف صالهتم ويف خارج صالهتم، فضاًل عن األحاديث النبوية 

 األسرة   الكرمية الواردة يف موضوع

 
 ( . 170ص )أتمالت مالك بن نيب  (1) 
ترمجة فاروق بيضون، وكمال الدسوقي الطبعة  زيغريد هونكه  انظر : مشس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة األملانية    (2) 

 األول الناشر : دار صادر، بريوت 
ط  الدكتور شوقي خليل  الناشر : دار الفكر  دمشق   يف النهضة األوروبية هلاين املبارك و انظر : دور احلضارة العربية    (3) 

 هـــــــ 1417سنة النشر األول .
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 تتلخص فيما أييت:   األسرة ولعل أبرز مهمات  

 وترويضها. الشباب  تربية انفعاالت    - 1

ومن أبرز هذه احلاجات.. احلاجة إل االستقالل، فهو يبحث عن فطامه   األساسية.  ممراعاة حاجاهت  -2
 إلشراف األسري، وأن يصبج موجهاً لذاته. ا  عن

هام اً، وله موقعه وسط اجلماعة.   اآلخرين، وإشعاره مبكانته؛ فهو يريد أن يكون ومن ذلك حاجته إل احرتام  
سراً يف دار األرقم   كان جيتمع مع أصحابه  فقد أصحابه على ذلك  - صلى هللا عليه وسلم-وقد رىب رسول هللا  

زيد، وكان األسرى من بين قريظة يف دار أسامة بن    بن أيب األرقم وكان عمره آنذاك ست عشرة سنة، ومجع
 (1) أسامة آنذاك فىت صغرياً 

 .ممعاجلة أبرز مشكالهت  - 3

بعد تعليمهم ُمعطيات الدين احلنيف، وتربيتهم على   - اإلحلادولعل من أجنع احللول لتحصي الشباب ضد  
 كما يف كتاب هللا  -حتصيَنهم ابلتزويج املبكر، فإن التزويج  -َمعي القرآن العظيم والسُّنة النبوية الشريفة 

: ﴿ َوأَْنِكُحوا اأْلََيَمى ِمْنُكْم -تعال   - واجٌب شرعي، ال يتكاسل عنه إال فاجر أو عاجٌز؛ قال    - تعال  
ُ َواِسٌع عَ  ُ ِمْن َفْضِلِه َواَّللَّ  [. 32ِليٌم ﴾ ]النور:  َوالصَّاحِلَِي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم اَّللَّ

من الفوائد ما ال حُيصى؛ كملء الفراغ على الكدِ  والكْسب، ونْبذ  -عدا اإلعفاف   -ن يف النكاح فإ
 .البطالة، وحتصيل األجر يف السعي على الزوجة واألوالد وتربيتهم

وكثري من الشباب اجته إل اإلحلاد بسبب الشهوات احملرمة فهو يشعر حبزن شديد بعد ممارسته لشهواته  
 والقضاء عليه فيتجه إل اإلحلاد . د أن يهرب من هذا احلزن  احملرمة فريي

إن  أخطر أنواع اإلحلاد هو هذا الذي ينطلق من أزمة نفسية مر  هبا اإلنسان، وقد تكون أزمة عاطفية حاد ة 
ا لشىت غوايت الشيطان، مما جيعل األخري  ا وقابلة جد  قلبْت حياته عاليها سافلها، فصارت نفُسه هش ة جد 

 
 دار صادر، بريوت  ( 244/ 3)طبقات ابن سعد،     (1) 
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ُد ابملفهوم املعاصر يدخل يف هذا املعىن، فهو يف يُلقي بسهولة أبكرب أوراقه: االستكبار عن عبادة هللا. واإلحلا 
 مجيع متظهراته إعالٌن للتمر د على هللا عز  وجل . 

 .   يريد أن يفرغ شهوته بدون ضوابط وال حساب وال عتابإن امللحد  

 

 الفصل الثاين : معاجلة من وقع يف اإلحلاد من أبناء املسلمني

 الرفق واللني مع املصابني هبذا الداء   -1

من وقع يف هذا الداء حيس أبمل شديد وضيق عظيم ويبحث عمن يساعده يف النجاة من هذا املستنقع 
العفن فال جيد إال علماء الدين الراسخي فيه فالبد هلؤالء العلماء أن تتسع صدورهم  ويعاملوا املصابي ابلرفق 

 عليه وسلم مع املشركي ومع املنافقي ومع املسلمي عموماً كما قال تعال واللي كما كان يفعله صلى هللا
َِن ٱ   فَبَِما رَۡۡحَة  ﴿ واْ ِمۡن َحۡولَِكۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم مد ا َغلِيَظ ٱلَۡقلِۡب ََلنَفضُّ لّلِ ِِلَت لَُهۡمۖۡ َولَۡو ُكنَت َفظًّ

نَِي  َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َوَشاوِرُۡهۡم ِِف   ِ ۡمرِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوَّّكۡ لََعَ ٱلّلِه إِّن ٱلّلَ ُُيِبُّ ٱلُۡمَتَوّكد
َ
]آل ﴾١٥٩ٱۡۡل

 [ 159عمران:
والشدة وعدم السماع جيعل اخلرق يسع واملصاب يكرب والشباب يهلكون ويغرقون يف الشبهات يقول 

تلك الشبهات ابحلجج العقلية والنقلية فإذا   أنه ذهب إل أحد العلماء الكبار كي يدفع عنه آاثر  -أحدهم : 
لقد أخذ هللا امليثاق على   (1) به يصدم هبذا العامل اجلليل وهو يطرده من جملسه ويُهدده ابستدعاء الشرطة  

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ََلُبَ ﴿أهل العلم أن يبلغوا العلم وال يكتمونه قال تعال
ُ
َخَذ ٱلّلُ ِميَثََٰق ٱَّّلِيَن أ

َ
يدِنُّنُهۥ  ِإَوۡذ أ

َثَمن   بِهِۦ  ۡواْ  َوٱۡشََتَ ُظُهورِهِۡم  َوَرآَء  َفَنَبُذوهُ  تَۡكُتُمونَُهۥ  َوََّل  ۖۡ ا  لِلّناِس  وَن  قَلِيل  يَۡشََتُ َما  فَبِۡئَس   
 [ 187]آل عمران:﴾١٨٧

ُد : » َجاَء اَنٌس ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ -رضي هللا عنه - قال أبو هريرة  َم َفَسأَُلوُه: ِإانَّ جنَِ
ميَاِن .«َصرِيُح  يف أَنـُْفِسَنا َما يـَتَـَعاَظُم َأَحُداَن َأْن يـََتَكلََّم بِِه، قَاَل: َوَقْد َوَجْدمُتُوُه؟ قَاُلوا: نـََعْم، قَاَل: َذاَك     (2) اإْلِ

اإلميان، فإن استعظام هذا وشدة صريح  »يريد أن استعظامكم الكالم به هو    - رمحه هللا  -قال الصنعاين  
اخلوف منه من التكلم به فضالً عن اعتقاده، إمنا يكون ملن استكمل اإلميان استكماالً حمققاً، وانتفت عنه 

 
 201مليشيا اإلحلاد ص  (1) 

ميَاِن َوَما يـَُقولُُه َمْن َوَجَدَها اإلميان ابب  صحيح مسلم كتاب    (2)   (. 209رقم احلديث ) بـََياِن اْلَوْسَوَسِة يف اإْلِ
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ومل يبوخهم أو يتكلم معهم بكالم غليظ فالنيب صلى هللا عليه وسلم استمع إل كالمهم    (1)الشبهة والشكوك«
ح اإلميان وأن الشيطان يتالعب ابإلنسان ويشككه يف خالقه وربه ومواله بل وجهم إل أن خوفهم هو صري

. 
 
 ترسيخ توحيد الربوبية  -2

املتأمل يف القرآن الكرمي جيد اآليت الدالة على الربوبية كثرية جداً  بل ال ختلوا سورة أو صفحة يف 
األولوهي توحيد  يستلزم  الربوبية  وتوحيد  الربوبية  توحيد  فيها  وإال  فاملريض هبذه القرآن  والصفات  ة واألمساء 

الشبهة من أفضل عالجه هو النظر والتفكر يف هذه املخلوقات ويف دقتها وخلقها و ذهاهبا وجمئها .  وينبغي 
قال   للمعاجل  أن  يستخدام الوسائل العلمية احلديثة ملشاهدة آيت هللا وقدرته يف البحار والنجوم واحليوان  

ِ ﴿تعال َو لَۡم يَۡكِف بَِربد
َ
أ  ُّۗ نُّه ٱۡۡلَقُّ

َ
أ يَتََبنّيَ لَُهۡم  نُفِسِهۡم َحِّتَٰ 

َ
أ َوِِفٓ  َءاَيَٰتَِنا ِِف ٱٓأۡلفَاِق  َك  َسُُنِيِهۡم 

ء  َشِهيٌد   ِ ََشۡ
َٰ ُكد نُّهۥ لََعَ

َ
 [ 53]ُفصِ َلت:﴾٥٣أ

فمن أثبت هلل خصائص الربوبية  من اخللق واإلحياء واإلماته والنفع والضر واإلسعاد وإلشقاء استسلم هلل يف 
الربوبية يف أنه مقدمة لنتيجة، أمهية اإلقرار بتوحيد    لنا  تظهرف  كل شئ فيعلم ان ما أصابه مل يكن ليخطئه ....

رد ابلربوبية وخصائصها، استلزم ذلك حتماً أن ينتج عن فإذا أقر العبد أن هللا سبحانه وتعال هو الرب املتف
إقراره هذا إقرار آخر بتفرد الرب جل وعال يف ألوهيته فيجرد له العبادات كلها، وال يصرف منها شيئاً لغري 

مانعاً،   هللا تعال إذ أنه ال يصلح أن يعبد إال من كان رابً، سيداً، خالقاً، ابرائً، مصوراً، مالكاً، رازقاً، معطياً، 
حميياً، مميتاً، مدبراً ألمر الكون كله، وذلك كله ال يثبت إال هلل وحده ال شريك له، فوجب أن يكون هو 
املعبود وحده، الذي ال يصح أن يكون ألحد من خلقه شركة معه يف أي شيء من العبادات على اختالف 

 صورها. 
توحيد ربوبية، مث اخللوص منها إل الدعوة إل  الوهلذا جرت الطريقة يف كتاب هللا الكرمي على سوق آيت  

 .   هالربوبية مدخالً لتوحيد العبادة لإلله الذي ال يستحقها أبنواعها مجيعاً سواتوحيد  األلوهية فيجعل  
وقد اهتم النيب صلى هللا عليه وسلم هبذا التوحيد وأثبته وبينه كما يف كثري من األحاديث مع أنه قد أرسل 

قد أييت يف زمن   كرون اخلالق الرازق املدبر ولكن الرسول صلى هللا عليه وسلم بي ذلك ألنهإل قوم ما ين

 
الناشر : دار الرشد الريض ط    ( 1/198حسن حالق )صبحي  للصنعاين حتقيق حممد  التيسريالتحبري إليضاح معاين    (1) 

 هــ1433األول سنة النشر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

، كما هو احلال يف زماننا الذي انتشر فيه اإلحلاد وإنكار ربوبية إنكار توحيد الربوبيةمن األزمنة من يقع يف  
وغالة الرافضة يف أئمتهم، فكان هللا عز وجل، كالشيوعية امللحدة، وما يعتقده غالة الصوفية يف أوليائهم  

 (1) من الضروري، العناية هبذا النوع من التوحيد.
 معاجلته ابلقرآن الكرمي وذلك من طريق التدبر والفهم ملعاين القرآن وتالوته  -3

ُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن مَ ﴿قال تعال لِِمنَي إَِّّل َخَسار    ۡؤِمننِيَ  لدِلۡمُ َورَۡۡحَة    ا ُهَو ِشَفآء  َونَُند ا  َوََّل يَزِيُد ٱلّظَٰ
 [ 82]اإلسراء:﴾٨٢

شيخ اإلسالم ابن تيمية: "من أصغى إل كالم هللا وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم بعقله وتدبره   قال  
 بقلبه وجد فيه من الفهم واحلالوة واهلدى وشفاء القلوب والربكة واملنفعة ما ال جيده يف شيء من الكالم، ال 

 .(2) منظومه وال منثوره"
دعا اخلطاب القرآين الناس مجيعا إل التفكر والتبصر واالعتبار، وهنى الناس كافة عن التقليد والتبلد   وقد 

والرباهي   والبينات  ابلدالئل  انطقي  والقرآن كتابي  الكون  هللا  جعل  والضمري كما  والقلب  احلس  وموت 
لشبهات، ويتجلى ذلك أكثر واملعجزات، فكالمها يصدق اآلخر ويعززه، ويدفع عنه الطعون والشكوك وا

فاكثر زماان بعد زمان وجيال بعد جيل كما هو حاصل اليوم من خالل الفتوحات املذهلة يف جمال اإلعجاز 
العلمي للكتاب والسنة حىت يبقى الناس على ذُكر مبقصود خلقهم وبراهي رسالتهم، قال تعال: ﴿َوَلَقْد 

 [. 27ْن ُكلِ  َمَثٍل َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن﴾ ]الزمر: َضَربـَْنا لِلنَّاِس يف َهَذا اْلُقْرآِن مِ 
وعلماء  والعابدين  الدارسي  حمراب  والكون  االجتهاد،  وعلماء  واملستنبطي  املتدبرين  حمراب  فالقرآن 
القرآن وأشفيته ورمحاته، قال  التجارب واملاديت؛ وكلٌّ يف فلك يسبحون تدبرا واستنباطا وانتفاعا مبواعظ 

ِنَي﴾ ]يونس: ﴿َي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربِ ُكْم َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤمِ تعال:  
57 .] 

 
وال ريب أن الفهم والتدبر واالستباط من أعظم القرابت، وأكمل األعمال، وأوجب الواجبات، وأجل 

اقل إل التأثر والرتوي واالعتبار والعمل مبوجبات العلم ووصاي الدين ورصيد التجارب، الطاعات؛ ألنه يقود الع
قال تعال: ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا، وتلك األمثال نضرهبا 

 [. 21للناس لعلهم يتفكرون﴾ ]احلشر

 
الناشر : عمادة    ( 285ص )  حممد عبدهللا الغامدي    »محاية الرسول صلى هللا عليه وسلم محى التوحيد«  انظر :    (1) 

 هــ 1432البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ط األول سنة النشر  
 ( 384اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص ) (2) 
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أنفع للعبد يف معاشه ومعاده، وأقرب إل جناته من   ويف هذا املعىن اجلزيل يقول ابن القيم: "فليس شيء
 . (1) تدبر القرآن، وإطالة التأمل فيه، ومجع الفكر يف معاين آيته"

 خماطبة الفطرة  -4

  ح خلق اإلنسان على فطرة سوية مهيأة لإلميان وعنده استعداد الكامل لقبول احلق والتدين ابلدين الصحي
قِۡم  ﴿كما قال تعال  

َ
ِيِن َحنِيف  فَأ ه فِۡطَرَت ٱ وَۡجَهَك لِلد ه ََّل َتۡبِديَل ِِلَلِۡق  ا لّلِ ٱلِِّت َفَطَر ٱِلّاَس َعلَۡيَها

ۡكََثَ ٱِلّاِس ََّل َيۡعلَُموَن 
َ
ِيُن ٱلَۡقيدُِم َوَلَِٰكّن أ َٰلَِك ٱلد  [ 30]الروم:﴾٣٠ٱلّلِه َذ

للتوحيد ودين اإلسالم غري انئي عنه وال منكرين   ) املعىن أن هللا خلقهم قابلي   :  - رمحه هللا  -قال الزخمشري 
املفتاح احملدد   طباقله لكونه  جماوابً للعقل مساوقاً للنظر الصحيح منطبق على طبيعتهم  اليت خلقوا عليها ان

على قفله  احملكم  حىت و لو تركوا ملا اختاروا عليه ديناً آخر ومن غوى منهم فبإغواءشياطي اإلنس واجلن 
 ريد امللحد بطريقة عقلية إل فطرته السوية بعيداً عن املؤثرات اخلارجية . ف  (2)(

 إثبات حماسن اإلسالم  -5
لإلسالم من احملاسن والكمال والصالح والرمحة والعدل واحلكمة ما جيعل اإلنسان يعلم يقيناً أنه الدين احلق 

فقد احتوى على اجلالل واجلمال والكمال ولكن كثري من الناس ال يعلمون و من أصيب بلوثة اإلحلاد 
جيدها يف شريعة وال دين و حزب وال   أشدهم جهالً هبذا الدين وعندما ُتشرح وتٌبي له هذه احملاسن اليت ال 

:) فلو تصدى   - رمحه هللا–دولة فإنه إبذن هللا سوف يذعن ويرجع إل فطرته وعقله .يقول الشيخ السعدي  
للدعوة إل هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويُبينون للخلق مصاحله  لكان ذلك كافية اتمة يف جذب 

 الدينية والدنيوية ولصالح الظاهر والباطن من غري حاجة إل اخللق إليه  ملا يرون من موافقته للمصاحل 
 .  (3) التعرض لدفع ٌشبه املعارضي والطعن يف أدين املخالفي ( 

 
 هـ 1375طبع مطبعة السنة احملمدية سنة ( 1/475)مدارج السالكي  البن القيم   (1) 
الكتاب العريب  3/479للزخمشري )   التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض    (2)  الناشر : دار  الثالثة    –بريوت  -(  الطبعة 

 هــ 1407

م  2010  -هــ1431الدرة املختصرة يف حماسن الدين اإلسالمي  للشيخ عبدالرمحن بن انصر السعدي  طبعة عام    (3) 
دار عطاءات العلم  الناشر :    قايد    حتقيق عبدالرمحن حسن  وينظر الداعية إل كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة  

:  و    وكذلك كتابه اآلخر شفاء العليل  م    2019  -هـ    1440الطبعة: الثالثة،    دار ابن حزم )بريوت(   -)الريض(  
العبيكان، الريض، ط   لقفال  و    هـ، حتقق: عمر احلفيان  1420،  1مكتبة  إل كتاب حماسن الشريعة  أيضاً  ينظر 

  - هـ    1429إبراهيم مصطفى، دار النشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة األول،  حتقيق: على    الشاشي
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 تزويد امللحد مبجموعة من الكتب اليت عنيت إبصالح وهداية امللحد     -6
ج اإلحلاد عند من من أسباب عال يف دحض دعاوى اإلحلاد وتفنيد شبهاته،القراءة يف الكتب املتخصصة 

 ومن هذه الكتب   تلوث هبذه الشبهات  
 .كتاب: )الفيزيء ووجود اخلالق(؛ للدكتور/ جعفر شيخ إدريس     - أ

 . كتاب: )هللا يتجلَّى يف عصر العلم(؛ ترمجة الدكتور/ الدمرداش عبد اجمليد سرحان  - ب

 .   تاب: )اإلسالم يتحدَّى(؛ لألستاذ/ وحيد الدين خانك   - ت

 . املالِحَدة حىت العظم(؛ للشيخ/ عبد الرمحن امليداينتاب: )صراع مع  كو  - ث

 لندمي اجلسر .تاب  )قصة اإلميان(ك   - ج
 تذكريه أبانس مروا مبرحلة من مراحل اإلحلاد مث عادوا إىل اإلميان  -7

كالدكتور مصطفى حممود الذي يقول يف كتابه: "رحليت ِمن الشك إل اإلميان": "لقد رفضُت عبادة هللا؛ 
والدكتور فاضل الساُمرَّائي الذي يقول يف مقدمة كتابه: "نبوة حممد ِمن   (1)استغرقُت يف عبادة نفسي"،ألين  

الشك إل اليقي": "وكنُت أظن أنه ليس على وجِه األرض فرٌد مؤمٌن بل كلهم أانٌس خيفون شكوكهم، 
َمن يربقعه، وكنُت أظن أنه ليس وكنُت أرى أن الناس كلهم ُملحدون، ولكن منهم َمن جيهر إبحلاِده، ومنهم  

ا أن أهَب كل عزيٍز ملن يُقيم يل الدليل  مثَّة شخٌص يف الدنيا يتمكَّن ِمن إقناعي بوجود هللا، وكنُت ُمستعدا
 (2) .على وجوِده!"

وأستاذ الفلسفة الربيطاين )أنتوين فلو( الذي أحلد يف سنِ  اخلامسة عشرة، واستمر على إحلاِده أربعًة   
 عاًما، حىت مرَّ له ِمن العمر إحدى ومثانون سنة، فرجع وقتئٍذ عن إحلاِده، وآمن أخريًا بوجود خالٍق ومخسي

صانٍع حكيٍم ُمدبِ ٍر هلذا الكون البديِع، ُمستدالا على وجوده ابلشواهد العلميَّة، فصنَّف كتابه املشهور: 
"There Is a God .هناك إله " 

 
 

 
 ففي هذه الكتب بسط حملاسن اإلسالم .  م.  2008

 ( ضمن األعمال الكاملة ملطصفى حممود  36رحليت من الشك إل اإلميان  ملصطفى حممود ص )  (1) 
   -بغداد   –( الناشر : مكتبة القدس  6مرائي ص ) لفاضل السا  نبوة حممد ِمن الشك إل اليقي (2) 
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 اخلامتة

استعرضنا يف األوراق السابقة قضية اإلحلاد يف الوقت احلاضر وُسبل الوقاية وذلك عن طريق التحصي قبل 
وبعد نشر شبه اإلحلاد بي املسلي و ال أزعم أين أعطيت املوضوع حقه ولكن من ابب املشاركة يف عالج 

 ويورد فيه األدلة العقلية والنقلية . فيه بتوسع   ةهذا الوابء ولعل هذا البحث أن يفتح لبعض الباحثي الكتاب 

  -نتائج البحث :

 ال يكاد مير زمن من األزمان إال ويظهر فيه دعاة إىل اإلحلاد   -1

 متيز اإلحلاد يف هذا الزمان بعدة ميزات جعلته ينتشر يف أوساط الناس بسرعة  -2

 ل اإلعالم املختلفة من أبرز مسات اإلحلاد اجلديد اإلصرار على نشر اإلحلاد من خالل وسائ -3

 اجملتمع اإلسالمي جمتمع حمصن من اإلحلاد ولكن هناك أفراد أتثروا هبذا املذهب    -4
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من أهم األسباب اليت أدت إىل سقوط البعض يف اإلحلاد األمراض النفسية والبعد عن الدين  -5
 والتأثر بوسائل اإلعالم اليت تنشر الرذيلة والفاحشة . 

ليس كل الدعاة يصلح ملناقشة امللحدين أو كشف شبهاهتم بل البد أن تتوفر يف الداعية    -6
اجملادل ألهل اإلحلاد عدة مسات وصفات من أبرزها العلم الشرعي املتني ومعرفة مداخل املالحدة 

 ومعرفة شبهاهتم وكيفية الرد عليهم . 

 هو من أهم واجبتها اجتاه شعوهبا . احلكومات اإلسالمية ملزمة ابلتصدي لظاهرة اإلحلاد و    -7

 إظهار حماسن اإلسالم من أسباب التحصني للمجتمع من اإلحلاد    -8

من وقع يف اإلحلاد من أبناء املسلمني فيجب أن يعامل معاملة خاصة كاملريض الذي ُأصيب  -9
 مبرض خطري . 

  -التوصيات :

وسائل وكذلك    الس العلم  بيان خطورة اإلحلاد عرب خطب اجلمع والكلمات الوعظية وجم -1
 .اإلعالم بكل أشكاهلا وأصنافها

التحدث كثرياً عن توحيد الربوبية ملا هلذا التوحيد من فوائد عظيمة يف تقوية اإلميان يف قلوب  -2
 الناشئة والشباب .

يف كشف شبهات امللحدين و تُنشر أرقام جوالتهم ومواقعهم على   أن يتخصص بعض الدعاة  -3
 جتماعي . ا من قنوات التواصل االالشبكة وتويرت وغريمه 

 .  pdfنشر الكتب اليت تبي حماسن اإلسالم بي الشباب وإرساهلا عرب القنوات بصيغة   -4

 . إقامة مؤمترات يف البلدان اإلسالمية ملعاجلة اإلحلاد   -5
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