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ABSTRACT 

The rational and transmissible evidence, sense and instinct indicate the existence of the GOD, 

glory be to Him. This right path leads to a peaceful life that leads to happiness and prosperity, As 

he went along this path, he was caught by the claws of atheism, whether in its old or contemporary 

means .This belief, which started with a thought, an idea, a determination, then a will, then action, 

emerged and spread in many countries and regions, which affected community life through the 

mobilization of ideas and contamination of belief until the situation of the reassuring and believing 

in God and his existence reached the state of denying his existence. The importance of this study 

came in explaining the effects of contemporary atheism on the societal life of the Muslim 

individual and the search for the most effective and best ways and methods to confront this 

overwhelming stream of destructive atheist ideas. The challenges are great and the responsibilities 

are great, especially in light of the increasing spread of this incurable disease, and this study aims 

to clarify the meaning of contemporary atheism and the difference between it and old atheism and 

to find scientific and practical steps to address this phenomenon. The researcher followed the 

content analysis approach and the descriptive analytical approach for the qualitative studies 

contained in the field and department of atheism. This study resulted in a clarification of the 

meaning of contemporary atheism, the most important ideas and schools, and the statistics of the 

impact of atheism on individuals and societies. The most important ways and means to confront 

and address this danger, whether at the individual or community level, were reached. 
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 امللخص

إن األدل  العقةلي  والنقةلي  واحلس والفطرة تدل عةلى وجود اخلالق سبحان  وتعاىل، وهذا الطريق القومي سابةل  احلياة املطمئن  

املؤدي  إىل السعادة والفالح، ومع السري حنو هذا الطريق ختطفته خمالب اإلحلاد سواًء مبعناه القدمي أو املعاصر، هذه 

أتثرياً  فكرة مث عزمي  مث إرادة مث عمل فخرجت وانتشرت يف كثرٍي من البةلدان واملناطق ممّا أثرالعقيدة اليت بدأت خباطرة مث 

عةلى احلياة اجملتمعي  من خالل تعبئ  األفكار وتةلوث املعتقد حىت وصل احلال من املطمئن واملؤمن ابهلل وبوجوده إىل 

بحث اد املعاصر عةلى احلياة اجملتمعي  لةلفرد املسةل  والآاثر اإلحلأمهي  هذه الدراس  يف بيان حال إنكار وجوده؛ فجاءت 

عةلى أجنع وأفضل السبل والطرق ملواجه  هذا السيل العارم من االفكار اإلحلادي  اهلّدام ، فإن التحدايت كبريه 

اإلحلاد  يان معىنبوهتدف هذه الدراس  إىل واملسؤوليات جسيم  خصوصاً يف ظل االنتشار املتزايد هلذا املرض الُعضال، 

املعاصر والفرق بينه وبني اإلحلاد القدمي وإجياد اخلطوات العةلمي  والعمةلي  ملعاجل  هذه الظاهرة، واتبع الباحث منهج حتةليل 

احملتوى واملنهج الوصفي التحةليةلي لةلدراسات النوعي  الواردة يف جمال ودائرة اإلحلاد، ونتج عن هذه الدراس  بيان معىن 

  األفكار واملدارس ومعرف  إحصائيات أتثري اإلحلاد عةلى األفراد واجملتمعات ومت التوّصل إىل أه  اإلحلاد املعاصر وأه

 الطرق والوسائل ملواجه  ومعاجل  هذا اخلطر سواًء عةلى مستوى الفرد أو اجملتمع.

 االحلاد املعاصر، اجملتمع. اإلحلاد،: الكلمات املفتاحية
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 املقدمة 

احلمد هلل املةلك اجلبار، الواحد القهار، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، رب السماوات واألرض وما   

 وصحبه األطهار هللا عةليه وسةل  وعةلى آله ىبينهما، العزيز الغفار، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله املصطفى املختار، صةل

(Al Bsam,2013,1:15). 

عةلى االنسان العقل الذي من خالله يقوم االنسان بعمةلي  التأمل والتفكري لةلوصول إىل مقصد عظي  من نع  هللا تعاىل 

ةِلُق كُ  ﴿وغايته منشوده وهي معرف  هللا تعاىل اخلالق العظي  الذي خةلق كل شيء، قال تعاىل: ءٍ ٱَّللهُ خ َٰ   ع ةل ىَٰ  و ُهو   لِّ ش يء

ء ُكلِّ  خالق السماوات بغري عمد، وخالق األراضني فمهدها فمشى عةليها  ، (al-quran,al-Zumar,39:62) ﴾و ِكيل ش يء

ذلك العدد، خالق اإلنسان يف أحسن تقومي وصورة ، وجعل فيه تةلك النع  اليت ال حتصى ولو أفىن االنسان بقاءه عةلى 

ل والنهار لق الةليهذه املعمورة، خالق األكوان واجملرات، وخالق الكواكب السائرات، وخالق النورين الشمس والقمر، وخا

تِ  ر ف ع   ٱلهِذي ٱَّللهُ ﴿فسبحان هللا ما أعظمه !! إنه هللا رب العاملني ، و َٰ ِ  ٱلسهم َٰ َن  ا  ت  ر   ع م دٍ  ِبغ ريء ت  و ىَٰ  مُثه  وء
شِ   ع ةل ى ٱسء ع رء

 و س خهر   ٱلء

س  
ق م ر    ٱلشهمء

رِي ُكل    و ٱلء ء بِّرُ  مُّس ّمى   أِل ج ل جي  ر   يُد 
لُ  ٱألء مء ٓي َٰتِ  يُ ف صِّ

ض  ﴿،﴾تُوِقُنون   بُِّك ء ر   بةِِلق آءِ  ل ع ةلهُك  ٱألء و ُهو  ٱلهِذي م ده ٱألء رء

 َٰر 
ِسي  و أ َنء ِ  ِفيه ا ج ع ل   ٱلثهم ر َٰتِ  ُكلِّ   و ِمن ا  و ج ع ل  ِفيه ا ر و َٰ ج نيء ِ   ز وء ن نيء

ِشي ٱث ء ل   يُ غء
ِلك   يف  ِإنه  لن هه ار   ٱ ٱلهيء مٍ  أل ٓي َٰتٍ  ذ َٰ  ﴾ي  ت  ف كهُرون   لِّق وء

(al-quran,al-Raed,13:2-3)، ﴿  تِ  خ ةل ق و َٰ ِ  ٱلسهم َٰ دٍ  بِغ ريء َن  ا   ع م  ق ىَٰ  ت  ر وء
ضِ  يف  و أ لء ِسي   ٱألء رء ِيد   نأ   ر و َٰ   ِمن ِفيه ا و ب ثه  ِبُك ء  َت 

ن ا د آبه  ٍ  ُكلِّ 
آءِ  ِمن   و أ نز لء ن ا م ٓاءً  ٱلسهم  ب  ت ء

جٍ  ُكلِّ   ِمن ِفيه ا ف أ ن ۢ ُق ٱَّللِه ف  ﴿، ﴾ميٍ ك رِ   ز وء
ةلء ا خ  ذ  أ ُروِِ م اذ ا خ ةل ق  ٱلهِذين  ِمن ُدونِِهۚ  ب ِل ه َٰ

،وإذا سألت الفطرة عن هذه القضي  وجدت اإلجاب  اليت (al-quran,Lqman,31:10-11) ﴾ِبنيٍ مُّ  ٱلظهَٰةِلُمون  يف ض ةل َٰلٍ 

ري، والب  ْعر ة األثر يدل عةلى املس العظي  مب عرفت ربك؟ فأجاب:"توافق العقل البشري كما أجاب اإلعرايب هذا السؤال 
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ذات فجاج وحبار  ذات أمواج أال تدل عةلى السميع البصري سبحان  ا، في"تدل عةلى البعري، فسماء ذات أبراٍج وأرض  

 هللا كيف يُ ّنك ر وجود هللا سبحانه وتعاىل وهللا إن هذا لبهتان  عظي .

 

 املصطلحاتاملبحث األول: تعريف 

 املطلب األول: اإلحلاد لغًة وشرعاً 

االحلاد يف الةلغ : الالم واحلاء والدال أصل  يدل عةلى ميل عن استقام ، يقال: أحلد الرجل، إذا مال عن طريق  احلق 

 ، وأحلد يف دين هللا إي: حاد عنه وعدل، وأحلد الرجل إي: ظةل  يف احلرم، وأصةله (Ibn Faris,1979,5:236)واإلميان 

 ادِِۭ ِبظةلء  ﴿من قوله عزوجل:
هُ   ٍ و م ن يُرِدء ِفيِه ِبِِحلء ، والةلحد الشق الذي  (al-quran,Alhaj,22:25) ﴾ي أ لِ  ع ذ ابٍ  ِمنء  نُِّذقء

، وخالص   (Ibn Manzor,2003,3:388_389)يكون يف جانب القرب موضع امليت؛ ألنه قد أميل عن وسطه إىل جانبه 

 القول أن اإلحلاد يف الةلغ  ال خترج عن هذه التعاريف امليل، والظةل ، والعدول عن االستقام  أو الدين أو احلق.

أما يف الشرع فيقول امام املفسرين ابن جرير الطربي _رمحه هللا_ : االحلاد يف الدين وهو املعاندة ابلعدول عنه والرتك له 

(Altabri,2001,15:236) ثاِ: يف ال، و أحدمها يف أمساء هللا وهو قسمان:، وهو أيضاً امليل عّما جيب اعتقاده أو عمةله

شيئا منها، أو  أن ينكر ، فأما االول:العدول عن احلق الواجب فيها وهو أربع  أنواع فأما اإلحلاد يف أمسائه: فهو، آايته

، والثالث: املشبه  تعةلها دال  عةلى تشبيه هللا خبةلقه، كما فعةلأن جي ، والثاِ: ةل املعطّ  تمما دلت عةليه الصفات، كما فعةل

فالسف  إايه " عةل  فاعةل  " وتسمي  ال   به نفسه، ألن أمساء هللا توقيفي  كتسمي  النصارى له "أابً ي هللا مبا مل يسّ أن يسمّ 

" من لالت "من اإلله و" العزىأن يشتق من أمسائه أمساء لألصنام كاشتقاق " ا، والنوع الرابع واألخري: وحنو ذلك، " 

 وهي ما جاءت به الرسل من األحكام، واألخبار، ويكون يف ،وأما اإلحلاد يف آايته: فيكون يف اآلايت الشرعي ، العزيز
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ها: أو فأما اإلحلاد يف اآلايت الشرعي : فهو حتريف، وهي ما خةلقه هللا وخيةلقه يف السموات واألرض ،اآلايت الكوني 

وأما اإلحلاد يف اآلايت الكوني : فهو نسبتها إىل غري هللا، أو اعتقاد شريك، أو  ،، أو عصيان أحكامهاتكذيب أخبارها

 .(Ibn Othimeen,1993,4:23_24) معني له فيها

 

 املطلب الثاين: االحلاد املعاصر 

وأما االحلاد املصطةلح عةليه يف هذا العصر هو: إنكار وجود هللا، والقول أبن الكون وجد بال خالق، وأن املادة أزلّي  

أبديّ ، واعتبار تغريات الكون قد َّتت ابملصداقي ، أو مبقتضى طبيع  املادة وقوانينها، واعتبار ظاهرة احلياة، وما تستتبع 

ويتبىن الفكر االحلادي املعاصر ، (Habnkt,1991,433)ر التطور الذايت لةلمادة من شعور وفكر عند اإلنسان، من أث

عدة مفاهي  منها: نشأة الكون تةلقائيًا ؛ نتيج  ألحداث عشوائي  دون احلاج  إىل صانع، وكذلك ظهرت احلياة ذاتياً 

توصل إليه العةل  فيزايئي حبت سي من املادة عن طريق قوانني الطبيع ، وقالوا كذلك : الفرق بني احلياة واملوت هو فرق

يوماً ما، ومن املفاهي  املعاصرة أيضاً قوهل : ليس اإلنسان إال جسد مادي يفىن َتاماً ابملوت، وأيضاً من املفاهي  املعاصرة 

 (.Alshreef,2013,26)لإلحلاد املعاصر قوهل  ليس هناك حاج  إىل القول بوجود إله 

 واصطالحاً املطلب الثالث: اجملتمع لغًة 

اجملتمع يف الةلغ  هو مصطةلح مشتق من الفعل َج  ع، وهي عكس كةلم  فرق، كما أَّنا ُمشتّق  عةلى وزن ُمفت  ع ل، وتعين 

مكان االجتماع، واملعىن الذي يقصد هبذه الكةلم  هو َجاع  من الناس، وهذا رد عةلى من يعتقد أَّنا كةلم  خاطئ  ويقول 

 داًل منها، وُيسّمى العةل  الذي يُعىن بدراس  اجملتمع من َجيع نواحيه بعةل  االجتماعإنّه ينبغي استخدام كةلم  َجاع  ب

(Mansoor,2013,187) عبارة عن فئ  من الناس تشّكل جمموع   :هو "معج  املعاِ اجلامع"، واجملتمع لغ  كما جاء يف
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تعتمد عةلى بعضها البعض، يعيشون مع بعضه ، وتربطه  روابط ومصاحل مشرتك  وحتكمه  عادات وتقاليد وقوانني 

 .(Almaany,2018)واحدة

 

 

 

 املطلب الرابع: االحلاد يف القرآن الكرمي

َّللِِه اأْل مْس اءُ احْلُْسىن َٰ ف  ﴿لقد جاء لفظ " يةلحد " يف القرآن عةلى ثالث  معاٍن، األول يف قول تعاىل:  اْدُعوُه هِب ا و ذ ُروا الهِذين  و 

وهذا هو االحلاد يف أمساء هللا تعاىل إي: ، (al-quran,Araf,7:180) ﴾يُ ةْلِحُدون  يف أ مْس ائِِه   س ُيْجز ْون  م ا ك انُوا ي  ْعم ةُلون  

ُْ  ي  ُقوُلون  ِإَّنه ا يُ ع ةلُِّمُه ب ش ر  ۗ ِلس اُن الهذِ  و ل ق ْد ن  ْعةل  ُ ﴿امليل واالحنراف هبا، والثاِ يف قوله:  ا أ َنه ذ  ي يُ ةْلِحُدون  إِل ْيِه أ ْعج ِمي  و ه َٰ

ِذين  يُ ةْلِحُدون  ِإنه اله  ﴿إي: مييةلون وينسبون إليه ،والثالث يف قوله تعاىل: ،(al-quran,Anhl,16:103) ﴾ِلس ان  ع ر يب  ُمِبني  

رْي  أ ْم م ْن َي ْيت آ ِمًنا ي  ْوم  اْلِقي ام ِ  اعْ  ْن يُ ةْلق ى يف النهاِر خ  ن ا أ ف م  تِن ا ال  خي ْف ْون  ع ةل ي ْ ُتْ  ِإنهُه مب ا ت  ْعم ةُلون  ب ِصري  يف آ اي  ةُلوا م ا ِشئ ْ  ﴾ م 

(al-quran,Fslat,41:40) وهو حتريف معىن آايت هللا تعاىل إىل غري مراد هللا تعاىل ،(Alshref,2014,379). 

 املبحث الثاين: نشأة االحلاد املعاصر

 املطلب االول: بداايت االحلاد املعاصر

ل، وإَّنا كان مدعماً مبنظمات ودو  مل يكن اإلحلاد املعاصر يف التاريخ اإلنساِ ظاهرة ابرزة، ذات جتمع بشري، أو مذهباً 

ظاهرة فردي  شاذة، ورمبا اجتمع عةليه فئات قةليةل ، وانتشر االحلاد منذ القرن التاسع عشر، حيث صيغت العةلوم اإلنساني ، 

إال يات القدمي  ، وانتشر انتشاراً ال سابق له يف اجلاهةل وجذور العةلوم البحت ، عةلى أسس اإلحلاد ابهلل، والتفسريات املادي 

أنه يف أواخر القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين، وجد شيء من التدين يف األوساط الغربي  املةلحدة، وشهد 
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العامل سقوط الشيوعي ، مث بدأان نشاهد عودة ما يسمى ابليمني املسيحي املتطرف ، كل ذلك بعد أن ذاقوا ويالت البعد 

ع وجود هذه الظواهر اجلزئي  فقد ظل اإلحلاد متغةلغالً يف تةلك األوساط، مرتدايً ، ومعن الدين، والعيش يف ظةلم  االحلاد

 ، وأئم  اإلحلاد من الفالسف  كثريون، منذ عهد اإلغريق، حىت ( Majmoat,2018,331-332)عباءة العةل ، واحلضارة 

 

 

ليت جتري ن، وظاهراته، والتغريات اعصران احلاضر، وه  الذين كانت هل  آراء ظاهرة، حاولوا فيها تفسري الوجود، والكو 

 (:Sara,  ,37-173-763)فيه، تفسريات تستبعد كةلياً فكرة وجود اخلالق، ومن هؤالء كما تذكر 

 ق.م(. 470-361دميوقريطس، وهو فيةلسوف إغريقي ) (1

 ق.م(. 341-270أبيقور، وهو فيةلسوف إغريقي ) (2

 م(. 1588-1679) توماس هوبز، فيةلسوف إجنةليزي، وهو أول املاديني احملدثني (3

 م(. 1711-1776دافيد هيوم، فيةلسوف أسكتةلندي ) (4

 م(. 1788-1860شوبنهور، فيةلسوف أملاِ ) (5

 م(. 1818-1883كارل ماركس، يهودي أملاِ مؤسس الشيوعي  ) (6

 م(. 1824-1899خبنر، فيةلسوف أملاِ ) (7

 م(.1844-1900نيتشه، فيةلسوف أملاِ ) (8

 م(. 1820-1903سبنسر، فيةلسوف إجنةليزي ) (9

 م(. 1873-1970رسل، فيةلسوف إجنةليزي ) د( برتران 10
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وبعد هجمات سبتمرب نشطت األفكار اإلحلادي  حبةلتها اجلديدة وأبفكار عصري  القت رواجاً وانتشاراً واسعاً 

ومت تغذي  هذه املرحةل  بكل الوسائل املتاح  من الدع  املادي واملعنوي والسياسي فت  إعداد الكثري من املؤَترات 

لندوات والةلقاءات وطباع  العديد من الكتب احملتوي  عةلى هذه األفكار ووصةلت إىل ماليني الطبعات ويقول وا

(Alshreef,2013,30-31 )  يف كتابه الواسع "خرافه االحلاد": مرة أخرى يتفاق  اإلحلاد ليطل برأسه حتت اس 

 

 

 

 ( 1)ول مرة يف جمةل  شبك  املعةلومات، وقد أُستخدم هذه االصطالح ألThe New Atheismاإلحلاد اجلديد 

Wired Magazine   عدد نوفمرب وقد القت الكتب اليت تناولت هذا املفهوم رواجًا كبريًا ؛ إذ وجد فيها

اإلعالم مادة ثري  ساخن  مثرية ، ابلرغ  من تواضع ما طرحت  من حجج، وهتاج  هذه الكتاابت َجيع الدايانت 

صولي ، وعظّيه أ السماوي  وغري السماوي  ابختالف اماكنها وأزماَنا، ابلرغ  من ذلك فهي تتحدث بةلهج 

يرتدي هبا املؤلفون ثياب الوّعاظ الذين يصمون القراء ابجلهل والسطحي ، ويوجهون إليه  الُسباب الةلعني إذا 

 مل يتوبوا عن إمياَن  الساذج ابلربوبي  وااللوهي !!.

 املطلب الثاين: أهم املدارس االحلادية

                                                           

ات ري ، وهتت  بطرح أتث1993يف سان فرانسيسكو يف مارس  Netجمةل  أمريكي  شهرية ، بدأ إصدارها عن طريق شبك  املعةلومات  (1)
 التكنولوجيا عةلى الثقاف  والسياس  واالقتصاد.
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هي مدارس خمتةلف  وكل مدرس  ختتص مبا فيها من األفكار خبصوص املدارس اإلحلادي  فةليس هناك مدرس  واحدة إَّنا 

املنحرف ، ولكن يف اجلمةل  فإن كل املدارس اإلحلادي  أتخذ اجتاهان، األول: االجتاه العةلمي التجرييب، واما الثاِ االجتاه 

 الفكري الفةلسفي.

 املدارس اإلحلادي  وهي: أه Sendi,2015,14-15))ويذكر 

 اليت تقوم ببناء اجملتمع عةلى أسس مادي  ال عالق  لدين هبا. املدرس  العةلماني : وهي (1

املدرس  الوجودي : وهي املدرس  اليت اندى هبا " سارتر" وغريه، وهي اليت تدعو إىل إبراز قيم  الفرد وحريته،  (2

 وقدرته عةلى أن يفعل ما يريد.

 

 

  تتجاوز وهي فةلسف  تنكر أي معرف املدرس  الوضعي : وهي املدرس  اليت اندى هبا " أوغست كونت" وأترابه، (3

 التجرب  احلّسي .

 املدرس  الشيوعي : وهي اليت أسسها " كارل ماركس" وهي اليت تقرر أن ال إله وأن احلياة مادة. (4

 املدرس  الدارويني : وهي اليت تقرر نظري  التطور واالرتقاء. (5

نكر الرب سها، يهودي   يف دعمها، تمدرس  عبدة الشيطان: وهي حرك  إحلادي  يف فةلسفتها، وثني  يف طقو  (6

 عزوجل، وترفض األداين، وليس هلا هدف يف احلياة إال التمرد والةلذة.

 املطلب الثالث: التأثري اجملتمعي لإلحلاد املعاصر

خالل السنوات األخرية القت األفكار اإلحلادي  رواجًا وانتشارًا واسعًا فأثرت عةلى اجملتمعات بشكل كبري، خصوصاً 

ر هذه االفكار يف البيئات اخلصب  والغني  ابلفتوة وفرتة الشباب يف اجلامعات والكةليات، ووفقاً لإلحصائيات؛ فإن انتشا
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انتشار اإلحلاد يف العامل يتنامى بصورة خطرية، ومن هذه اإلحصائيات ما قامت به مؤسس : "يوراب روميرت" _ وهي من  

أصبحوا مالحدة  2005من سكان أورواب يف عام  %18رت أن كربايت املؤسسات اإلحصائي  يف أورواب _ فقد ذك

منه  ال يؤمنون ابخلالق، وإَّنا يؤمنون بعامل روحاِ أو قوة وراء احلياة، ويف إحصائي   %27ال يؤمنون بوجود خالق، و

 مؤسس  :"إبسوس ريد" _ وهي مؤسس  شهرية متخصص  يف استطالع الرأي _ ذكرت أن أعداد املالحدة يف كندا يف

من الياابنيني  %65، وكذلك ما ذكرته جمةل  :"فاينانشال اتمير"، فإَنا ذكرت أن  %43وصةلت إىل  2011عام 

" اليت ذكرت أن عدد املالحدة يزداد يف املكسيك ومالحدة، وكذلك إحصائي  مؤسس : "إينج 2006أصبحوا يف عام 

يب  ، وذكرت قناة: "يب %14-8 ما بني ، وقد ذكرت إحصائيات أخرى أن نسب  املالحدة يف الصني %5.2بنسب  

سن  وأن  35من االمريكان مالحدة وأن االحلاد ينمو بشكل سريع ومعظمه  تقل أعماره  عن  %9سي" أن 

 والصادر   (The World Factbook)وذكر يف كتاب حقائق العامل .(Sendi,2015,12-13)اجلامعات بيئ  خصب  هل  

 

وذلك حبسب  %9.66من جمموع اجلنس البشري، وميثل الالدينيون  %2.01مثاًل يشكل املالحدة  CIAعن 

فقط من جمموع البشر، ويف إحصاء  %0.22، هذا يف الوقت الذي يشكل فيه اليهود  2010إحصائي  صادرة سن  

من  %20أورواب ميثةلون أظهرت اإلحصائيات أن املالحدة يف  2010) اليوروستات يوروابرومرت( والذي أجري سن  

، بينما أظهرت بعض االحصائيات  %25ويف بريطانيا  %40جمموع األوروبيني، وأن الرق  يرتفع يف فرنسا ليصل إىل 

؛ إي: أنك تتحدث عن وجود مةلحد  %9، ويف أمريكا اليت تعد أكثر تديناً  %23أن الذين ال يؤمنون ابهلل يف كندا 

 .(Alejiri,2014,11-12)ني واحد تقريباً من كل عشرة أمريكي

 املبحث الثالث: طرق مواجهة االحلاد املعاصر
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 املطلب األول: الطرق الفردية

إن ظاهرة االحلاد ظاهرة خطرية عةلى االفراد وعةلى اجملتمعات، ويف احلقيق  يكثر السؤال عن هذه املسأل  يف املسؤولي  

وكيفي  احلماي  واملواجه ، واجلواب: أن هذه األمر مسؤولي  اجلميع، كةلنا أمام حتدي كبري، فاملسؤولي  تبدأ أواًل من الفرد 

ع أوالدها، وهذه أمان  هللا تعاىل وحنن مسؤولون أمام هللا فما هو اجلواب عندما يسألنا يف بيته واألب مع أوالده واالم م

كةلُّك  راٍع وكةلُّك  مسؤول  عن رعيِتِه فاألمرُي الذي يف احلديث العظي :"   àهللا عن هذه املسؤولي  واألمان  !؟ قال النيب 

بعةلها  هِل بيِتِه وهو مسؤول  عنه  واملرأُة راعي   عةلى بيتِ عةلى الناِس راٍع عةليه  وهو مسؤول  عنه  والرجُل راٍع عةلى أ

 وولِدِه وهي مسؤول   عنه  وعبُد الرجِل راٍع عةلى بيِت سيِدِه وهو مسؤول  عنُه أال فكةلُّك  راٍع وكةلُّك  مسؤول  عن رعيِتهِ 

 اكز وجامعات وكةليات إىل غري، وهي أيضًا مسؤولي  اجملتمع بكل أركاَنا من مؤسسات ومر [االسناد صحيح: مسند أمحد]" 

من الطرق الفردي : العناي  ابلنشِء تربيتاً وأتسيساً، من  (Almslah,2017,15-16)ذلك من املكوانت اجملتمعي ، ويذكر 

 خالل تظافر كل اجلهات املشارك  يف الرتبي  وبناء جيل واٍع حمصن فكرايً، وهذه مسؤولي  مشرتك  يتحمةلها كل اجلهات 

 

ذات العالق  ابلنشء ابتداًء من االسرة اليت هي الةلبن  األوىل لكل عمةليٍ  تربويٍ  انجح ، مشارك  مع دور التعةلي  ووسائل 

االعالم واحملاضن الشبابي  املتنوع  وغريها من اجلهات الفاعةل ، ومن الطرق والسبل ملواجه  ومعاجل  ظاهرة االحلاد عةلى 

نْ ُتْ  و ك ْيف  ت ْكُفُرون  و أ  ﴿تالوًة وتدبراً، وهللا عزوجل يقول:  àهللا تعاىل وسن  نبيه مستوى االفراد العكوف عةلى كتاب 

ُت اَّللِه و ِفيُكْ  ر ُسولُهُ و م ْن ي  ْعت ِصْ  اِبَّللِه ف  ق ْد ُهِدي  ِإىل َٰ ِصر اٍط ُمْست ِقي ٍ  ةل ىَٰ ع ةل ْيُكْ  آاي   (quran,Aal amran,3:101-al) ﴾تُ ت ْ

لك من السبل والطرق السعي يف الوصول إىل ذوق طع  االميان ووجدان حالوته؛ من خالل التأمل يف ، وكذ à، وقال 

:" ذاق  à، ومن خالل التأمل يف حماسن اإلسالم، قال النيب à، ومن خالل التأمل يف سرية املصطفى Ôصفات هللا 
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، فاإلميان طع  وحالوة َينس هبا [57]صحيح مسةل :رق رسواًل " àطع  اإلميان من رضي ابهلل رابً، وابإلسالم ديناً، ومبحمد 

 .(Alsendi,2015,54-55) من التزم حدوده واجتنب نواهيه

 املطلب الثاين: الطرق اجملتمعية

فيما يتعةلق ابلطرق والوسائل الالزم  عةلى اجملتمع اختاذها ملواجه  هذا السيل العارم من كتل الشبهات االحلادي  فإَنا  

احلديث عن ها املبحث اهلام كان من األمهي  مبكان التطرق إىل أمهي  كشف وبيان شؤم االحلاد لةلناس كثريه ولكن قبل 

:" إَّّنا تنقض ُعرى اإلسالم عروًة عروًة إذا نشأ يف اإلسالم من مل يعرف Ïفاألمر كما قال الفاروق عمر بن اخلطاب 

، جيب عةلينا أن نعرف ونّعرف الشرك حىت نسةل   Ïاجلاهةلي " ، ما أعظ  قول عمر وما أحوجنا إىل قول الفاروق العادل 

سةل  أعمالنا من لدين حىت تمنه ويسةل  منه العباد من هذا الظةل  العظي ، جيب عةلينا أن نّعرف البدع  وخطورهتا يف ا

البطالن وعدم القبول، وجيب عةلينا أن نعرف املعصي  وشؤمها حىت نعبد هللا عةلى خوف ووجل، فإن معرف  هذه  األمور 

 الثالث الشرك والبدع  واملعصي  حتقق التوحيد هذا األمر العظي  الذي عةليه مناط السعادة يف الدنيا واآلخرة.

 

 

ذي حدث التقصري يف بياَنا وتوضيح خطورهتا مسأل  االحلاد، فإن من الوسائل املهم  ملواجهتها، ومن األمور اخلطرية ال 

تعري  األسس اليت يقول عةليها اإلحلاد، وبيان هتافتها، وإَنا ضالل   قائم  عةلى اجلهال ، والظنون الكاذب  واخلياالت 

 ك، فقال تعاىل:الفاسدة، فقد رد هللا تعاىل عن املةلحدين الدهري  األوائل بذل

ِلك  ﴿  ُْ  ِبذ َٰ ْهُر   و م ا هل  ُوُت و حن ْي ا و م ا يُ ْهةِلُكن ا ِإاله الده نْ ي ا َّن  ي اتُ ن ا الدُّ  ْن ِعةْلٍ  ِإْن ُهْ  ِإاله ي ظُنُّون  مِ  و ق اُلوا م ا ِهي  ِإاله ح 

﴾ (al-quran,Aljathya,45:24)يه عرف  ووه  العةل ، فما ه  عةل، فواجهه  حبقيقٍ  كشفت ما ه  عةليه من غطرس  امل
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عاٍر عن كل معرف  وعةل ، ولذلك فإن مطالع  ما كتبه أساطني اإلحلاد وكبار منظري  تكشف أن بضعته  ال تعدو كوَنا 

شكوكاً وأوهاماً وشبهات، فال جتد لديه  دليالً واحداً صحيحاً ينفي وجود اخلالق جل جالله، رغ  اجلهود الكبرية اليت 

، ومن الوسائل املهم  ملواجه  االحلاد غرس العقيدة الصحيح  يف النفوس  (Almslah,2017,13)اع مبذهبه  بذلوها لإلقن

بكل وسيةل  كالدروس واحملاضرات واخلطب والربامج واملناهج، وكل طريق، والسّيما األصول اليت يؤدي الرسوخ فيها _ 

فعال هللا، وتعظي  كم  من أبتوفيق هللا _ إىل تفكيك الفكر اإلحلادي: كاإلميان ابلغيب، واإلميان ابلقدر، واعتقاد احل

النصوص الشرعي ، مع بيان حقيق  اإلميان وحقيق  الكفر وخطره، والعالق  بني العقل والنقل، وعةلى املؤسسات احلكومي   

كذلك املسؤولي  عةليه  يف رعاي  شباب املسةلمني املبتعثني يف بالد الكفر، وقدم حس  عةلماؤان هذا الباب، فبّينوا ما 

وما حيرم، وما ضوابط احلل، والواقع الذي نعيش فيه، فيه مشكةل  ال ينكرها عاقل، والواجب عةلى الغيورين حيل االبتعاث 

أن ال يقفوا مكتويف األيدي ويرتكوا هؤالء الشباب وه  حداثء يف أسناَن ، ضعيفون يف جتربته ، صيدًا سهاًل هلؤالء 

 .(Sendi,2015,55-65)املالحدة، وهلذه الدعوات اهلدام  

من اجلوانب املهم  الواجب العمل يف أتسيسها وهي من مسؤوليات اجلهات التعةليمي  إنشاء مراكز حبثي  مهتم  ابلقضااي و 

 الفةلسفي  والفكري  املعاصرة، ودع  القائ  منها عةلمياً وإعالمياً ومعةلوماتياً، وحث أصحاب رؤوس األموال عةلى البذل 

 

  خرى بناء مناهج عةلمي  شرعي  وتعةليمي ، تسه  يف صياغ  عقل ذي حصانالسخي يف مثل هذه املشاريع، وابجله  األ

 .(Almslah,2017,16)تُردُّ أابطيل املةلحدين، وتنحسر أمامه شبهات اإلحلاد وما يشاكةلها من الضالالت 

 اخلامتة 
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 تبنّي من خالل هذه الدراس  معىن اإلحلاد ابملعىن املعاصر ومدى أتثري األفكار اإلحلادي  عةلى احلياة اجملتمعي  تتبعاً واستقراءً 

من اإلحصائيات الواردة من اجلهات اإلعالمي  والرمسي  عن عدد املةلحدين وكيف أودت ببعض املةلحدين إىل ارتكاب 

  أه  الوسائل والسبل واملسالك ملواجه  االحلاد قبل وصوهلا لةلفطرة السةليم  والصحيحجرمي  االنتحار، ومت التّعرف عةلى 

أو لةلحد منها ومعاجلتها المست االعتقاد الصحيح املقر بوجود هللا تعاىل وأبمسائه وصفاته، ولقيادة سفين  احلياة السعيدة 

لباطل من مام بكتاب هللا تعاىل الذي ال َيتيه ااملؤسس  عةلى العقيدة السةليم  إىل بر األمان يوصي الباحث إىل االهت

بني يدي  وال من خةلفه، وإىل تعزيز جانب اليقني ابهلل تعاىل وحبه وخوفه ورجاءه واالنس به، ويدعو الباحث معاشر 

 الفضالء إىل قراءة كتاب مه  يف هذا احلقل وهو كتاب " األدل  القواطع والرباهني يف إبطال أصول املةلحدين " لةلشيخ

عبدالرمحن بن انصر السعدي _ رمحه هللا _ ، ويوصي الباحث الطةلب  املبتعثني إىل االهتمام جبانب العقيدة وانتقاء 

 الصحب  الصاحل  والتعةلق ابهلل جل وعال عةلى كل حال فإنه خري معني وهو اهلادي إىل سبيل الرشاد.  
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