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Abstract
The science of Islamic belief had been considered most valuable discipline
among other disciplines of knowledge as it played an important, rather
pivotal role in the practical life.. Qualitative research technique was used
for the collection, analysis, and demonstration of data. The research had
addressed the four major dimensions of the topic which particularly
include Meanings of Atheism and its essential elements, Development of
Atheism in Islamic and Un-Islamic societies and response of Muslim
scholars, Reflections of Atheism in various aspects of human life, and
Analysis of Atheism in Islamic Perspective. The systematic review of
literature disclosed that Atheism in Islamic perspective included the denial
of God, Prophet Hood and hereafter or any of these elements. Atheism had
equally affected the Muslim and Non-Muslim societies by blowing the
materialism into social, economic and political system. In this connection,
Muslim scholars were divided into four types in terms of their response to
Atheism which was discussed in detail in paper. Moreover, Atheism had
also affected the individual as well as collective life. The author had
critically analyzed the Atheism in Islamic perspective and presented the
conclusion and recommendations at the end.
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تطور العقیدة اإلحلادیة ىف املجتمعات اإلسالمیة والغري اإلسالمیة
ّ

احلمد هلل رب العاملنی ،والصلوة والسالم علی ارشف االنبیاء واملرسلنی ،اما بعد؛
إن للعقیدة تأثريا كبريا عىل الفكر والطابع واألفعال واألخالق والسلوك اإلنسانى وهلا دور كبري ىف تشكیل
شخصیة اإلنسان بطریق خاص .فأصحاب العقیدة الصاحلة تكون سلیم الفكر واإلرادة وتلذذ القیم االجيابیة يف
املجتمع أما أصحاب العقیدة الفاسدة تكون هلم اإلضطراب واحلرية ىف داخلها وتنرش القیم السلبیة ىف املجتمع.
وكذلك العقیدة الصافیة ،تصدر عنها األفعال احلسنة وأما العقیدة الفاسدة تصدر عنها األفعال السیئة.
فالعقیدة احلادیة فتنة عظیمة ىف عرصنا احلارض التى نرشف ىف بالد اإلسالمیة والغري اإلسالمیة وتأثرت
سمى امللحدون ألغلب الناس الیوم يف مجیع أنحاء العامل الذین ال یؤمنون باهلل
اجلوانب املختلفة للحیاة اإلنسانیة .قد ُی ّ
ولكن ال یؤمنون بالرسالة واآلخرة تدخل ىف اإلحلاد حسب تعالیم اإلسالم ووفقا لألرقام أن ثالث أكرب دین يف العامل
هو ’احلاد‘ كام  2.1ملیار من الناس یعتقدون فكرة اإلحلاد وهؤالء ال یقبلون أي دین ساموي أو غري ساموي .فمن
السهل القول أنه من املمكن لیس لدهيم دین .سأناقش ىف هذا الفصل مفهوم اإلحلاد تطور العقیدة اإلحلادیة وأهم
معتقداهتا وحتلیلها ىف ضوء النصوص الرشعیة.
التطور التارخيي للنظریة
مكوناهتا و ّ
وهيدف هذا البحث العلمي عن كشف مفهوم العقیدة اإلحلادیة وأهم ّ
اإلحلادیة ىف املجتمعات اإلسالمیة والغري اإلسالمیة وردود العلامء علیها وإنعكاسات النظریة اإلحلادیة ىف األبعاد
ومكوناهتا ىف ضوء النصوص الرشعیة .وىف اآلخريكتبت اخلامتة
املختلفة للحیاة اإلنسانیة وحتلیل العقیدة اإلحلادیة
ّ
التى تشتمل أهم النتائج والتوصیات.

مكوناهتا:
مفهوم العقيدة اإلحلادية وأهم ّ
اإلحلاد مذهب فلسفي وأساسها عىل إنكار وجود اهلل سبحانه وتعاىل .هو مصدر ’احلد‘ ومعناه ىف اللغة
ویتضمن رفض أد ّلة املفكّرین
احلق و َأدخل فیه ما لیس منه‘ و يف اإلصطالح’ مذهب من ُینكرون األلوه ّیة
’ َعدَ َل عن ّ
ّ
عىل وجود اهلل‘ 1.وهو املیل عن املقصود سواء لفظا أو معنى من جهة الترصیح أو التحریف أو التأویل ونحوها وكلها
ینايف التوحید ،یقول مبرش نذیر:
’’ تطلق كلمة ’احلاد‘ بالعموم عىل ’الدینیة‘ و’عدم الیقنی باهلل‘ ولكن عندنا إنكار اإلله والرسالة
واآلخرة أو أحدها یسمي اإلحلاد ألن هذه العقائد الثالثة مرتبطة معا بأن إنكار الواحد یستلزم إنكار

)https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/, (accessed 22 Aug, 2019
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اآلخرین‘‘

1

إن ىف اللغة اإلنجلیزیا تستعمل كلمة ’ ‘Atheismلإلحلاد وهو یستعمل بمعان متعددة كالعقيل واملنطقى

والالدینیة واإلنحراف عن الدین .یقول:
“Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) The term “atheist” refers to
”a person who does not believe in God

أطلق مصطلح ’ملحد‘ عىل الشخص الذى ال یعتقد عىل وجود سبحانه وتعاىل .وامللحدین یزعمون بأن
3
2
سمى ألغلب الناس الیوم يف مجیع أنحاء العامل
األدلة لوجود إله ضعیفة واألدلة املؤیدة لعدم اإلله قویة جدا .قد ُی ّ

الذین ال یؤمنون باهلل امللحدون ووفقا لألرقام ،إن ثالث أكرب دین يف العامل هو ’احلاد‘ كام  2.1بلنی 4من الناس یعتقدون
فكرة اإلحلاد وهؤالء ال یقبلون أي دین ساموي أو غري ساموي .فمن السهل القول أنه من املمكن لیس لدهيم دین.
ظهرت نظریة العلامنیة عىل بناء اإلحلاد التى ثبتت أساس لتتابق عميل بنی الدین واإلحلاد 5.فینبغى أن نرشح كلمة
()Secularism؛ ألهنا متعلقة باإلحلاد فیام یيل:
إن كلمة’ ‘Secularismأى العلامنیة مرادفا إلحلاد واملعنى هلذه الكلمة هو ’الالدینیة‘ أو ’الدنیویة‘ بمعنى
توجه
ما ال عالقة له بالدین .كتب ىف ’ ‘Encyclopedia of Britannicaبأن مقصد’  ‘Secularismكان ترصیف ّ
اإلنسان من إهتامم باآلخرة إىل إهتامم بالدنیا ألن الناس كانوا یتأملون كثريا ىف أمور اآلخرة واإلله ىف األزمنة الوسطى.
وحول هذه احلركة اإلجتامعیة رغب الناس من األمور الدینیة إىل النزعة اإلنسانیة وبدأ النهضة الثقافیة .ونشأت هذه
احلركة ’ ‘Secularisىف التاریخ ضد الدین واملسیحیة.

6

ويف قاموس العامل اجلدید كلمة ’: ‘Secularism

 1مبرش نذیر ،ااحلد جدید ےک رغمیب اورملسم داینرپ ارثات ،املجلة الشهریة :ارشاق (الهور :یونیو 5002م) ،ص33 :
 2هذه األدلة :الوجودیة  ،والغائیة  ،والكونیة  ،واملعجزات ونحوها.
)https://www.iep.utm.edu/atheism, (accessed 22 Aug, 2019
)https://en.wikipedia.org/wiki/Listofreligiouspopulations, (accessed 22 Aug, 2019

3
4

 5مبرش نذیر ،ااحلد جدید ےک رغمیب اور ملسم داین رپ ارثات ،ص33 :
)https://www.britannica.com/topic/secularism, (accessed 16 Aug, 2019
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’’هو األعتقاد بأن شئون الدینیة ال دخل فیها الشئون الدنیویة وباخلصوص ىف تربیة الناس‘‘

1

ويف املعجم أكسفورد ىف رشح هذه الكلمة بأهنا:
“The principle of separation of the state from religious institutions”2

تبدوا من هذه التعریفات بأن معنى’‘ Secularismدنیوي بعیدا عن الدیني ومادي بعیدا عن الروحاين ىف
جمال الرتبیة والفنون واحلكومة .وىف هذا النطام ال یكون الدین بناء األخالق والرتبیة.

3

یقول أربرى ىف كتابه الشهري ’الدین يف الرشق األوسط‘ بأن ’ ‘Secularismومذهب املنطقینی كلیهام قائم
عىل الألدینیة.

4

ونرى بأن التعبري العام الذى شاع بنی الناس والكتب اإلسالمیة هو ’فصل الدین عن الدولة‘ ولكن ىف
احلقیقة هو ال یدل كامال عىل املدلول العلامنیة بل ینبغى أن یقال بأنه فصل الدین عن احلیاة سواء إنفرادیا أو إجتامعیا.
واملفهوم الصحیح للعلامنیة هو تطور احلیاة وإقامتها عىل غري الدین أو خالف الدین .وهبذه الفكرة تظهر األشكال
املختلفة للحكومة كااللیربالیة والدیمقراطیة والعلامنیة املعتدلة والشیوعیة والرأساملیة وغريها التى تنرش الالدینیة ىف
املجتمعات وكلها مضاد الدین ( .)Antireligiousومن املنظور اإلسالمى كل فكرة لیس دینیا أى إسالمیا فهو مضاد
الدین وخمالفه.

5

عندما نرى إىل معتقدات امللحدین نجد بأهنم یرون أن مجیع املوجودات ىف العامل مادیة .واملادة هو اخلالق
واملخلوق وأزلیة وأبدیة .هذا النظام للكون إتفاقیا وبال قصد وحكمة ومصلحة .ومجیع املوجودات كاإلنسان والكون
والنبات واجلامد بدأت صدفة بال خالق 6و مستمرة بدون املستمر وهيلك بنفسه؛ ألن لیس له إله.أما العواقب التي
ترتتب عىل األعامل فهي دحددة للحیاة املادیة فقط ولیست احلیاة سوى هذه احلیاة .وبالتايل فإن قضیة الصواب واخلطأ

1

احلوايل ،سفر بن عبد الرمحن ،العلامنية نشأهتا وتطورها ۔۔۔(السعودیة :دار اهلجرة5002 ،م)12-13 :1 ،
)https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/institutions, (accessed 11 Feb, 2019

 3احلوايل ،سفر بن عبد الرمحن ،العلامنية نشأهتا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعارصة12-13 :1 ،

 4أیضا
 5أیضا
 6اجلهنى ،مانع بن محاد ،املوسوعة امليرسة ىف األديان واملذاهب املعارصة (ریاض :دارالندوة العاملیة  5012 ،م)208 :5 ،
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واملفید واملضار لن ّیفهم إال من خالل النتائج التي تظهر ىف هذا العامل.
أن حاملوا الفكرة احلادیة یعتقدون ّ
ّ
بأن اإلنسان نوع من احلیوان الذي ربام خيلق مصادفة كاألشیاء األخرى
ونحن ال جيادلون من خلقوه وملاذا خلقوه؟ ونحن نعلم فقط أنه ُوجد عىل األرض و تشتهي طبیعته إىل حصول اللذات
والرغبات .وحيمل بعض قویة وبعض األدوات التي یمكن أن تكون مصدرا لتحقیق هذه الرغبات .فإن الغرض من
احلیاة هو تلبیة رغبات .فمكانة اإلنسان ىف العامل كاملادة ،واملادة اكتشفها القانون الطبیعي ولذا اإلنسان تنطبق علیه هذه
القواننی الطبیعیة.
وكذلك ینظرون امللحدون إىل التاریخ ىف صورة اجلرائم واخلیبة واحلامقة ویزعمون بأن احلاجات النفسانیة
عنی احلاجات .والعامل املادي وسیلة لتسكنی احلاجات واللذات النفسانیة ولیس بعده العامل
عنی األفكار واألفكار ال ُت ّ
ُت ّ
اآلخر؛ ألن الحیاة بعد املوت .ونظریات دارون ىف أصل األنواع ،وأفكار فراید ىف علم النفس وآراء دور كایم ىف علوم
أسست األسس اإلحلادیة واملادیة للعلوم والفنون.إن امللحدین ینكرون وجود
اإلجتامعیة نرشت اإلحلاد ىف العامل و ّ
صور والمترصف ىف الكون عندهم .وأما الوحي واملعجزات فال یعتقدوهنا؛ ألهنا
سبحانه وتعاىل فال خالق وال م ّ
خالف الفطرة والعقل وقانون العلة واملعلول .وكذلك لیس عندهم القیم األخالفیة واألخالق الفاضلة؛ ألهنم
ینكرون الروح واحلسن والقبح واحلق والعدل واخلري ونحوها من الصفات املحمودة لإلنسان.
’’ال یوجد مصدر للعلم واملعرفة عند أتباع اإلحلاد فوق اإلنسان من حیث بأن حيصل اإلنسان القانون
حلیاته .و تنتج هذه الفكرة بأن یأخذ االنسان القواننی للحیاة من التاریخ والتجربة واآلثار واألحوال.
وبناء عىل هذا یكون اإلنسان غري مسؤول أمام اإلله بل هو مسؤول أمام نفسه أو أمام سلطة البرش ألن
لیس هناك تصور اإلله ىف هذه النظریة‘‘

1

التطور التارخيي للنظرية اإلحلادية ىف املجتمعات اإلسالمية والغري اإلسالمية وردود العلامء عليها:
ّ
إن نظریة اإلحلاد لیست إشتهرت بالرسعة بل هناك عملیة طویلة وعوامل كثرية خلفها التى تعمل بالبطء
ونرشت هذه الفكرة بعد مدة طویلة بنی الناس كام یقول زاهد مغل:2
عندما نرى إىل تاریخ املسیحیة نجد بأن الیكون للناس أن یقبلوا اإلحلاد فورا برتك الدین بل هى نتیجة

 1مودودي ،أبو األعىل ،دجتید و اایحےئ دنی (الهور :اسالمك پبيل كیشنز1111 ،م) ،ص18 :
)http://ilhaad.com/2017/07/ilhad-tajadud, (accessed 19 July, 2017
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ونوضح هذه املراحل لنرش الفكرة اإلحلادیة ىف العامل فیام یيل:
لعملیة طویلة التى تبدأ ىف شكل احلداثة.
ّ
فرس املذهب ىف سیاق جدید أى التعبري
املرحلة األوىلُ :یرفض التفسري والترشیح التارخيي للمذهب أوال ثم ُی ّ
اإلنفرادى خالف اإلجتامعي.
وحيرص ىف احلیاة األنفرادیة .وعندما حيصل هذه املقاصد
املرحلة الثانيةُ :خيرج املذهب من احلیاة اإلجتامعیة ُ
تبدأ التفسريات املختلفة للمذهب حسب عقول الناس وهواهم وبدأت النزعة بأي تفسري وترشیح یقبل أو یرفض.
بدأ هذا النزاع بخروج املذهب من احلیاة اإلجتامعي إىل احلیاة إلنفرادي ألن التعرب اإلجتامعي للمذهب یشدّ الناس ىف
الفكرة الوحدة.
املرحلة الثالثة :ىف هذه املرحلة مىض املذهب من التفسري املوضوعي و ُیفرس املذهب حسب احلقائق
املعروضیة والواق عة .وهذه احلقائق قد تكون ثابتتة وقد ال تكون ثابتتة ولذا بدأ النزاع بنی املذهب وهذه النظریات
املروجة .إن األساس هلذه النظریات هو املادة والناس یعتقدون عىل الظاهر خالف احلقیقة فتُغرس فكرة الشك ىف
ُ
النفوس والناس یرفضون الدین عملیا ویذهبون إىل اإلحلاد .هذه املرحلة تفتح الباب إىل اإلحلاد عىل مستوى اإلنفراد
التى خترتق بعده ىف القوم إجتامعیا.
عندما نرى إىل العصور الوسطى ىف األروبا نجد هذه املراحل الثالثة الكاملة بأن هناك دخل اإلحلاد ىف هذه
األطوار الثالثة .فینبغى أن یفهم املذهب من التاریخ واملراجعة إىل أصله أى خري القرون ألن الدین احلقیقي ال یمكن
فهمه سواه .یقول د .مانع بن محاد اجلهنى:
’’ال توجد بدعة اإلحلاد ىف عصور القدیمة إال ىف بعض املناطق واألمم واألفراد .وهذه البدعة أسسها
العلامنیة والشیوعیة والداروینیة والوجودیة ونحوها الفالسفة .وكذلك نرش اإلحلاد بحركة الصیهونیة ىف
وفرس التاریخ عىل األساس املادي .وكان
العامل .إنترش الیهود نظریات كارل ماركس ىف جمال اإلقتصاد ّ
أبرز الشخصیات من الشیوعیة كارل ماركس) (Karl Marxالذى كان هيودیا أملانیا وإنجلز ( )Engelsالذى
إلتقى مع كارل ماركس وعمال وقدّ ما البیان الشیوعي .ومن أتباع الوجودیة كان أشهر الشخصیات التى
نرش اإلحلاد ىف العامل كان سارتر وسیمون دوبوفوار وألبري كامي ونحوها .وكذلك أتباع الدارونیة
والفالسفة األدباء كـ برتراند رسل ( )Bertrand Russellوهیجل ( )Hegelوسبنرس( )Spencerالذین ألفوا
كتبا ىف الفلسفة وعلم األخالق وفولتري ( )Folterالذى كان أدیبا من الفرنسة ونیتشیه) . (Netsheyومن
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الشعراء التى نرشت اإلحلاد ىف جملة العصور وبعضها فیام یيل :عبداللطیف ثابت والزهاوي الذى هو كان
عمیدا كان هو ینشأ الشكوك ىف الدین ىف أشعاره‘‘.

1

إن احلضارة الغربیة احلالیة حتمل الفكرة اإلحلادیة ولو ما كانت الغرب منكري اهلل واآلخرة ولكن الروح
التي تقوم بحضارهتا يف املجتمع املدين يف مثل هذه الطریقة ؛ ألن الناس الذین یؤمنون باهلل واآلخرة یعتمدون عىل هذه
النظریة عىل نحو فاقد للوعي ىف حیاهتم العملیة.
ومن تأثري الغرب نرشت بدعة اإلحلاد بنی املسلمنی بعد سقوط اخلالفة اإلسالمیة ىف الرتكیا .وصدرت كثري
من الكتب عىل اإلحلاد ىف بالد اإلسالمیة كمصطفى كامل للكاتب قبیل آدم ىف تركیا .هذ الكتاب مملوء باللعن ىف
األدیان وخاصة اإلسالم؛ ألن كتب فیه اإلحلاد ومدح فیه العقلیة األروبیة .وكذلك إسامعیل أمحد أدهم الذى نرش
اإلحلاد ىف املرص وأ ّلف رسالة وطبعها بتعاون املطبعة األسكندریة بعنوان ملاذا أنا ملحد؟ أصدر إسامعیل مظهر جملة
ىف املرص بعنوان جملة العصور ىف املرص .إنه أ یضا أنقد العقل العريب بأهنا متهمة باجلمود واإلنحطاط وتبعد عن النشأة
والتطور.

2

وكان السبب األعظم إلنتشار اإلحلاد ىف العامل نظریة التطور لدارون .وعىل هذه اخلطوات بدأ اإلحلاد ىف
العامل 3.فبدأ األوروبیون يف القرننی؛ اخلامس عرش والسادس عرش من بالدهم إىل الرشق والغرب وأسسوا حكومتهم
يف جزء كبري من العامل إىل هنایة القرن التاسع عرش .إهنم مل یرتكوا األثر السیايس فقط ىف هذه الدول بل تعزوا اإلحلاد ىف
هذه البالد اإلسالمیة وهامجوا عىل أسس اإلسالم أیضا .وظهرت أربعة أنواع من األجوبة من املسلمنی مقابل اإلحلاد:
 .2إتباع اإلحلاد الغريب
 .1رفض اإلحلاد الغريب
 .3إجراء التغیريات ىف اإلسالم يف إتباع الغرب
 .4وضع اجلانب اإلجيابى ىف قالب إسالمي

4

 1اجلهنى ،مانع بن محاد ،املوسوعة امليرسة ىف األديان واملذاهب املعارصة208 :5 ،
 2أیضا
 3سوهدري ،طارق اقبال ،ساسنئ قرا ن ےک وضحرںیم (الهور :نرشیات 5002 ،م) ،ص32 :
 4مبرش نذیر ،ااحلد جدید ےک رغمیب اورملسم داین رپ ارثات ،ص33 :
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كان رد الفعل األول :من زعامء املسلمنی) (Elite Classبأهنم قبلوا الغریبة واإلحلاد كلیا أو جزویا عىل رغم
أن أسامئهم ومعتقداهتم كانت إسالمیة ولكن كانوا نامذج اإلحلاد يف حیاهتم واجلامعیة وال یزال موقفهم حتى القرن
العرشین .وكان بعضهم معارضة عالنیة لتعالیم اإلسالم كمصطفى كامل باشا ىف تركیا ورضا شاه هبلوي يف ایران
واحلبیب بورغايب ىف تونس .عىل الرغم من أن غالبیة احلكام مل ینكروا اإلسالم عالنیة لكنهم كانوا عملیا ملحدین.
وكان رد الفعل الثاين :هو علامء املسلمنی التقلیدینی بأهنم رفضوا األفكار الغربیة متاما .إهنم منعوا تعلیم
اللغات الغربیة واكتساب العلم الغريب ولبس املالبس الغربیة وأي نوع من العالقة مع الغرب وقد حاولوا تكییف بیئة
مدارسهم كبیئة مدارس القرون الوسطى .وركزوا عىل التقلید املجرد بدال من التفكري واإلجتهاد ىف املسائل املعارصة.
وكان كبار العلامء من هذا النوع ىف شبه القارة اهلندیة موالنا قاسم نانوتوي ودحمود حسن وأمحد رضا خان بریلوي.
وكانت النتیجة هبذا املنهج بأن نفوذهم يف املجتمع قد انخفض و أبعد الذهن اجلدید عنهم ومال إىل إحلاد أو قبل أفكار
الطائفة الثالثة أوالرابعة.
كان رد الفعل الثالث :من املسلمنی املتجددین الذین حاولوا لتطبیق بنی اإلسالم واألفكار اإلحلادیة وهلذا
قد أنكروا بعضهم العقائد اإلسالمیة األساسیة .وكان أهم الشخصیات من أتباع هذه الفكرة رس سید أمحد خان ىف
شبه القارة اهلندیة ودحمد عبده ىف املرص وطه حسنی وسعد زغلول .وقدم غالم أمحد برویز تلمیذه الدكتور عبد الودود
نفس الفكرة يف القرن العرشین .ما ُقبلت هذه الفكرة ىف املجتمعات اإلسالمیة ولكن تتأثر الطائفة األرشافیة هبا.
كان رد الفعل الرابع :من العلامء الذین كانوا یعرفون العلوم اجلدیدة مع العلوم القدیمة .إهنم انقدوا عىل
وجهة النظر الثالثة وقدم اإلسالم بأسلوب الناجح .إهنم انتقد العلامء التقلیدینی بأن القانون اإلهلي ال یتغري ولكن
علامء العصور الوسطى وضعوا القواننی حسب مقتضیات عرصهم التى حيتاج إىل التجدید اإلسالمي .وكان منها
دحمد إقبال وأبو كالم آزاد وشبيل نعامين وسید سلیامن ندوي ومحید الدین الفراهي وسید أبو االعىل مودودى ومن
علامء املرص رشید رضا وحسن البناء وسید قطب وغريها.أتبعها علامء العرص احلدیث من البلدان األخرى وجرأت
عرفوا الدین ىف النسل اجلدید وحصلوا القبولیة ىف
احلركات اإلسالمیة ىف البالد اإلسالمیة إلحیاء الدین ونرشه .إهنم ّ
طائفة العلمیة احلدیثة وظهرت تأثرياهتا عمیقة جد ًا ىف جمتمعاهتم.
ونوضح ىف السطور التالیة أهم معتقداهتم وأفكارهم العلمیة واملادیة والدینیة والروحانیة واألخالقیة.

إنعكاسات النظرية اإلحلادية ىف األبعاد املختلفة للحياة اإلنسانية:
كان اإلحلاد موجودا ىف العصور القدیمة ولكن تصور اإلله كان موجودا ىف أي شكل .والیوجد تصور اإلله
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ىف قلیل من املذاهب كبد مت ،وجنی .وكذلك أنكرت قلیل من الفالسفة وجود اإلله ولكن معظم الناس كانوا
یعتقدون باهلل ولوكان أكثر من إإله واحد1.وكذلك یبدو من التاریخ بأن اإلحلاد ما أخذ القوة من حیث الكل ىف العامل؛
ألن الناس ىف العامل كانوا یعتقدون باهلل .فنرش اإلحلاد ىف هذه العصور وترتتب أثرها عىل العامل اإلسالمي والغريب بل
مجیع العامل 2كامیقول عىل رضا :إن اإلحلاد والتشكیك والألدریة تنموا بالرسعة ىف جمتمعاتنا.

3

كام ذكرنا بأن اإلحلاد مبني عىل إنكار وجود اهلل تعاىل والوحي وبسبب احلرمان عن هدایة إهلیة یعتمد اإلنسان
عىل العقل ویأخذ القانون من التاریخ والتجربة واآلثار واألحوال .والقانون العقيل أحیانا یكون صحیحا وأحیانا مبنیا
عىل اخلطاء .ومن هذه اجلهة تؤدي هذه الفكرة إىل الضالل ىف مجیع اجلوانب من احلیاة .وبسبب عدم اإلعتقاد ىف اآلخرة
تنتج هذه الفكرة النتائج املادیة كإنكار الدین وفساد األخالق وإنتشار الفكر املادي ویكون النظام االجتامعي والسیايس
واالقتصادي ضارا للبرشیة بدال من أن یكون مفیدا.
إن اإلحلاد تتأثر املجتمعات اإلسالمیة والغري اإلسالمیة بأنه هز جذور الرتاث القدیمة .إننا نشعر الیوم تأثري
اإلحلاد ىف اجلوانب املختلفة كالفلسفة والسیاسة واالقتصاد واألخالق ونحوها .ونذكر هذه اآلثار فیام یيل:
فاجلانب الفلسفي:فهاجم اإلحلاد املعتقدات األساسیة للمسیحیة واإلسالم وأنكر وجود سبحانه وتعاىل
والنبوة واآلخرة وباإلضافة نرش الشكوك والسؤالت حول هذه العقائد األساسیة .مل حيصل امللحدون الفوز ىف جمال
العقائد ألن هذه املعتقدات الثالثة تتعلق باموراالطبیعة التي ال یمكن إثباهتا أو إنكارها يف ضوء املشاهدة والتجریة.
واجلانب السيايس :فنرش اإلحلاد فیه ىف شكل العلامنیة .العلامنیة تعني بأن جيب أن یكون الدین ىف املساجد
فقط ویدیر مجیع جوانب احلیاة عىل أساس العقول البرشیة وال مكانة للتعلیم الدیني ىف أمور احلیاة .قبل العامل الغريب
العلامنیة متا ًما والعامل اإلسالمى قبل بعضها كرتكیا وتیونس ولكن مزّ ج معظم الدول اإلسالمي اإلسالم والعلامنیة
وغلب عنرص العلامنیة ىف هذه الدول.

4

نرش اإلحلاد بنظریة الدیمقراطیة عىل الرغم من أن الدیمقراطیة لیست عملیا خمالفة لإلسالم ألن احلر ّیة

 1مبرش نذیر ،ااحلد جدید ےک رغمیب اورملسم داین رپ ارثات ،ص33 :
 2أیضا
)http://www.laaltain.com, (accessed 16 Oct 2016
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والرأي يف اإلسالم هلام أیضا أيمیة كبرية لكن الدیمقراطیة القائمة عىل أساس نظري فهو اإلحلاد .أنه إذا أعطى أكثر
قرارا خالف قانون اهلل فإختاذ هذا القرار وتنفیذه یكون رضوریا .ونرى كثريا من األمثلة ىف بالد الغرب بأهنم
الناس ً
خالفوا دینهم عالنیة وأجازوا اجلنس واملثلینی واخلمر والربى قانونیة ولكن ال نرى مثل هذا ىف بالد املسلمنی حتى
اآلن .یعارض اإلسالم ملفهوم الغريب للدیمقراطیة إلن السیادة ىف اإلسالم لیست حق اجلمهور بل هى حق اهلل تعاىل
یبنی اهلل ،جتوز أن تؤخذ فیه آراء األكثریة.
فقط .واملسائل التى مل ّ
واجلانب اإلقتصادي :فدخل فیه اإلحلاد بنظامنی :الرأساملیة واإلشرتاكیة.
بدأ كارل ماركس احلركة الكبرية ضد الرأساملیة يف أوروبا وانتقد عىل عدم توازن هذا النظام .إن ماركس
فرس التاریخ بأسلوب جدید وجعل النقطة املركزیة للحیاة
( )Karl Marxواینجلز) (Engelsكاليما كانا ملحدان .إهنام ّ
اإلنسانیة املعاش بأن مجیع احلروب التارخيیة واألدیان والنظم للسیاسة إنتجها اإلقتصاد .واليشء املهم ىف حیاة اإلنسان
هو اإلقتصاد .إهنم عرضوا نظا ًما جدیدً ا للعامل بإنكار اإلله والنبوة واآلخرة أي الشیوعیةوهومبني عىل اإلحلاد.
والثانى هو الرأساملیة التى متلؤ باخلرافات العدیدة كالقامر واملیرس والغرر واإلحتكار وغريها .حتصل
املؤسسات الكبرية الوسائل والرقوم الضخیمة ولكن یبكون عامة الناس للرضوریات األساسیة .هذه املؤسسات تنرش
الريب والفواحش والقامر وجيعل املراكز للسیاحة إلكتساب املال .ومن هذه اجلهة تنرش اإلحلاد ىف األخالق اإلنسانیة.
وأما األخالق :فهى تتأثر أكثر من اجلوانب األخرى ألن أي شخص اذا یعتقد بأن لیس إله للعامل وال توجد
یشجع عىل تكمیل احلوائج النفسانیة .وعندما یكون اإلنسان غري مسؤول أمام اإلله ویكون مسؤوال
حیاة بعد املوت ّ
أمام نفسه أو امام سلطة البرش فال یمكن لإلنسان أن یمنعه أي يشء سوى القواننی احلكومیة أو الضغط االجتامعي يف
العامل عن األخالق الرزیلة .هذه الفكرة تشجه عىل الظلم واخلیانة وغصب املال والقتل واحلسد والغدر والفساد
واالضطهاد ىف املجتمع بل علیه أن یفعل ما یشاء .و یفتح أهل الثروة أبواب القمع والظلم والفساد والتكرب ویبسطون
أیدهيم عىل أموال الفقراء واملساكنی .وكذلك هتاجم الدول اإلحلادیة عىل الدول الضعیفة ویغصبون أمواهلم ووسائلهم
بقوة الید .وكذلك نرى بأن معظم الناس ىف هذه املجتمعات یقعون ىف األمراض اإلجتامعیة كالزنا والسكر والكذب
والظلم والعقوق واألنانیة واحلسد واحلقد والرسقة والغش واخلداع وإستعامل املخدرات والنزاع املالیة وغريها من
الرزائل األخالقیة.

1

 1مودودي،أبو األعىل ،دجتید و اایحےئ دنی ،ص18 :
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وبام أن هذا النظام أكثر تأكیدا عىل املادة وبالتايل یتجاهل عن اجلانب الروحي جذریا .فیتطور اإلنسان يف
املجال املادي لكنه تفقد السعادة العقلیة والروحیة .وتقام العالقات يف املجتمع عىل أساس االهتامم .یتم القضاء عىل
احلب املتبادل والتسامح والتعاون والقیم األخالقیة األخرى.كام یقول الشیخ املودودي:
’’’ فإن الطبیعة هلذه النظریة تنتج النظام املادي و أیضا یؤثر ىف العلوم والرتبیة والفنون واألفكار .والناس
ال ذین حيملون هذه الفكرة تكونون ظاملا وخائنا .ثم الناس عىل هذا املستوى تظهر من املجتمع عىل مجیع
املستویات كاذبة ،وخائنة ،وقاسیة .وقیادة املجتمع والدولة يف أیدي الناس الذین یأكلون أموال الضعفاء
ىف دوهلم ویتعاملون باألمم األخري يف شكل القومیة واإلمربیالیة وتدمري الوطن ‘‘

1

ومكوناهتا ىف ضوء النصوص الرشعية:
حتليل العقيدة اإلحلادية
ّ
إن اإلحلاد ىف مفهومه العام یستعمل إلنكار وجود اهلل ولكن ىف اإلسالم تُطلق هذه الكلمة عىل إنكار اإلله
والنبوة واآلخرة أو أحد منها؛ ألن هذه العقائد أساسیة ومرتبطة معا وإنكار الواحد یستلزم إنكار اآلخرین 2.عندما
نرى املنهج القرآين نجد بأن القرآن الكریم یستعمل الكلامت املختلفة إلنكار العقائد األساسیة كالكفر والیؤمنون
ویكذبون وجيحدون ویكفرون وكفروا وغريها .تدل هذه اآلیات القرآنیة عىل الكفر واإلحلاد .وأحیانا یستعمل القرآن
الكریم هذه الكلامت بدال من اإلحلاد.
سأذكر بعض اآلیات القرآینة التى تظهر عنها العقیدة اإلحلادیة وبعد ذكرها سأحللها ىف ضوء اإلسالم ،ومما
یلی:
قال تعاىل عن امللحدین﴿ :إِ َّن ا َّل ِذی َن ُی ْل ِحدُ َ
خي َف ْو َن َع َل ْینَا َأ َف َم ْن ُی ْل َقى ِيف الن َِّار َخ ْ ٌري َأ ْم َم ْن َی ْأ ِِت ِآمنًا
ون ِيف آ َیاتِنَا َال َ ْ
ِ ِ
3
اعْم ُلوا َما ِش ْئت ُْم إِ َّن ُه بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾.
َی ْو َم ا ْلق َیا َمة َ
وت
وجاء كلمة ’الدهر‘ىف القرآن الكریم بمفهوم اإلحلاد كام قال تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلوا َما ِه َي إِ َّال َح َیا ُتنَا الدُّ ْن َیا ن َُم ُ
4
َون َْح َیا َو َما ُ ْهيلِ ُكنَا إِ َّال الدَّ ْه ُر َو َما َهل ُ ْم بِ َذل ِ َك ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن ُه ْم إِ َّال َی ُظنُّو َن﴾.

1مودودي،أبو األعىل ،دجتید و اایحےئ دنی ،ص18 :
 2مبرش نذیر ،ااحلد جدید ےک رغمیب اورملسم داین رپ ارثات ،ص33 :
 3الفصلت20 :
 4اجلاثیة52 :
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ِ
اب ِعنْدَ اهللَِّ ا َّل ِذی َن َك َف ُروا َف ُه ْم َال ُیؤْ ِمن َ
ُون﴾.
رش الدَّ َو ِّ
قال تعاىل بنسبة الكفار﴿ :إ َّن َ َّ
وقوله تعاىل فیام جيحدون بآیات اهللَ ﴿ :قدْ َن ْع َل ُم إِ َّن ُه َل َی ْحزُ ن َُك ا َّل ِذي َی ُقو ُلو َن َفإِ َّهنُ ْم َال ُیك َِّذ ُبون ََك َو َلكِ َّن ال َّظاملِنیَ
1

ِ
جي َحدُ َ
ون﴾.
بِآ َیات اهللَِّ َ ْ

2

ون بِاهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َو ُی ِریدُ َ
وقال سبحانه وتعاىل فیمن یكفرون بآیات اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذی َن َی ْك ُف ُر َ
ون َأ ْن ُی َف ِّر ُقوا
ون َأ ْن یت ِ
3
ض َو َن ْك ُف ُر بِ َب ْع ٍ
ون نُؤْ ِم ُن بِ َب ْع ٍ
نی اهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َو َی ُقو ُل َ
نی َذل ِ َك َسبِ ًیال﴾.
َّخ ُذوا َب ْ َ
َب ْ َ
ض َو ُی ِریدُ َ َ
یبدو لنا من هذه النصوص القرآنیة بأن العقیدة اإلحلادیة هلا صور شتى كإنكار اإلله والنبوة واآلخرة والدین
وغريها .وكذلك یعتقد امللحدون بأن الدهر هو إله .سأحلل هذه الصور املختلفة لإلحلاد ىف التايل.
عندما نرى العقائد اإلسالمیة ىف ضوء اإلسالم نجد بأن الناس بدأو اخلرافات وأنواع اإلحلاد ىف العقیدة
اإلسالمیة .ولكن السلف حفظوا العقیدة الصافیة ىف شكله الصحیح بأخذها عن املصادر األصلیة :القرآن والسنة
وضح النبي صىل اهلل علیه وسلم .أذكر فیام یىل أنواع اإلحلاد التي دخلت ىف العقیدة
ورشح مفاهیم العقیدة التى ّ
اإلسالمیة وأحللها ىف ضوء اإلسالم وأقوال السلف الصالح.

إحلاد ىف التوحيد:
كام ذكرنا ىف السابق بأن اإلحلاد یتضمن إنكار التوحید والنبوة واملعاد .فأما التوحید فاإلحلاد فیه عىل ثالثة:
احلاد ىف الذات واحلاد ىف الصفات واحلاد ىف األسامء .سأناقش هذه األقسام وأحللها ىف ضوء الرشیعة فیام یيل:
فأما الذات اإلهلية:فامللحدون ینكروهنا ویعتقدون بأن املادة هى األزلیة .الخالق للكون واملادة أصل ىف
سمى اهلل سبحانه وتعاىل هؤالء الناس كفارا ألهنم كفروا باهلل ورسله .أذكر بعض
العامل .وبسبب إنكار وجود اهلل تعاىل ّ
اآلیات القرآنیة فیام ذكر فیها باهنم یكفرون باهلل فیام یيل نموذجا:
ون بِاهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َو ُی ِریدُ َ
قال تعاىل عن الذین كفروا بآیات اهلل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذی َن َی ْك ُف ُر َ
نی اهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه
ون َأ ْن ُی َف ِّر ُقوا َب ْ َ
ون َأ ْن یت ِ
4
ض َو َن ْك ُف ُر بِ َب ْع ٍ
ون نُؤْ ِم ُن بِ َب ْع ٍ
َو َی ُقو ُل َ
نی َذلِ َك َسبِ ًیال﴾.
َّخ ُذوا َب ْ َ
ض َو ُی ِریدُ َ َ

 1األنفال22 :
 2األنعام33 :
 3النساء120 :
 4النساء120 :
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ِ
ِ
ین َال
وأمر سبحانه وتعاىل لقتال هبؤالء امللحدین الذین ال یؤمنون بعقائد األساسیة من اإلیامنَ ﴿ :قات ُلوا ا َّلذ َ
ِ
ِ
ُون ِدین ْ ِ
ِ
ِ
حي ِّر ُم َ
ُیؤْ ِمن َ
َاب َحتَّى
احل ِّق م َن ا َّلذی َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
ُون بِاهللَِّ َو َال بِا ْل َی ْو ِم ْاآلخ ِر َو َال ُ َ
ون َما َح َّر َم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َو َال َیدین َ َ َ
اجلزْ ی َة عَن ی ٍد و ُهم ص ِ
1
اغ ُر َ
ون﴾.
ُی ْع ُطوا ِْ َ ْ َ َ ْ َ
وأخرب اهلل تعاىل عن مرض قلوهبم بأهنم لیسوا ىف حالة الیقنی بل هم ىف حالة اإلضطراب والشك والظن ىف
آیات اهلل بسبب إنكارهم عن اإلیامن باهلل والیوم اآلخر﴿ :إِن ََّام َی ْست َْأ ِذن َُك ا َّل ِذی َن َال ُیؤْ ِمن َ
ُون بِاهللَِّ َوا ْل َی ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو ْار َتا َب ْت
2
رت َّد ُدو َن﴾.
وهب ْم َف ُه ْم ِيف َر ْیبِ ِه ْم َی َ َ
ُق ُل ُ ُ
وأما الصفات اإلهلية :فإهنم یلحدون ىف صفات اهلل تعاىل .واإلحلاد ىف الصفات عىل ثالثة أقسام فیام یيل:
إحلاد اجلهمية :إهنم عطلوا صفات سبحانه وتعاىل ما أثبتها لنفسه.
إحلاد املشبهة :إهنم یثبتون كیفیة الصفات ویتشبهوهنا بصفات املخلوق كام یتشبه الروافض .هؤالء الناس
سووا املخلوق بالرب معاذاهلل.
إحلاد املرشكني :إهنم یسمون ویثبتون صفات سبحانه وتعاىل آلهلتهم وأوثاهنم كالعزى والالت واملنات.
وكذلك جعلوا حقوق اهلل سبحانه وتعاىل حلقوق العباد.

3

وأما منهج أهل السنة واجلامعة ىف الصفات بأهنم یؤمنون بام وصف اهلل سبحانه وتعاىل والنبي صىل اهلل علیه
ِ ِِ
4
يش ٌء
وسلم من الصفات بدون التكییف والتبدیل والتغیري والتحریف ونحوها كقوله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :ل ْی َس كَم ْثله َ ْ
و ُهو ِ
5
یع ا ْل َب ِص ُري﴾.
السم ُ
َ َ َّ
إن بعض العلامء أثبتوا بعض الصفات لسبحانه وتعاىل وقالوا أن هذه الصفات تتضمن بعض اآلخرین.

 1التوبة51 :
 2التوبة22 :
 3دحمد بن عبد الوهاب ،القول السديد رشح كتاب التوحيد (اململكة العربیة السعودیة :وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف
والدعوة واإلرشاد1251 ،هـ) ،ص188-182 :
 4حافظ بن أمحد احلكیمي ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة (اململكة العربیة السعودیة :وزارة الشؤون
اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد1255 ،ه) ،ص81 :
 5الشورى11 :
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وهذه الفكرة غري صحیحة فلیكن الفكریة العلمیة الصاحلة بأن نثبت مجیع ما ثبت سبحانه وتعاىل لنفسه وننفى مجیع ما
نفى اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه.
وأما األسامء اإلهلية:فاإلحلاد فیه املیل عن احلق أى العدول عن حقیقة األسامء ومعانیها كام ثبت.
قال ابن عباس :اإلحلاد هو أن دعوا الالت يف أسامء سبحانه وتعاىل.

1

2

یقول أبو قاسم :اإلحلاد يف أسامئه عىل وجهنی :أحديما أن یوصف بام ال یصح وصفه به  .والثاين :أن یتأول
أوصافه عىل ما ال یلیق به.

3

وقال عن امللحدین ﴿ :وذروا الذین یلحدون يف أسامئه﴾ أى :أن دعوا ’الالت يف أسامء سبحانه وتعاىل‘.

4

یقول الشیخ دحمد بن صالح العثیمنی :إن اإلحلاد ىف إسامء سبحانه وتعاىل أنواع:5
فاألول :إنكار أسامء سبحانه وتعاىل أو ما تدل علیه األسامء من الصفات أو األحكام.
والثانى :إثبات أسامء هلل سبحانه وتعاىل ماأثبت لنفسه كالعلة الفاعلة ىف الكون والكون معلول .و یقول
البعض :إنه العقل الف ّعال الذي یدیر الكون والنصارى یقول له أبا.
والثالث  :التشابه بنی اخلالق واملخلوق كالقول’ :اهلل علیم وبصري‘وكذلك ’اإلنسان علیم وبصري‘۔
الرابع :إشتقاق أسامء من أسامء سبحانه وتعاىل كالعزى من العزیز واملنات من املنان والالت من اإلله.

6

إن توحید األسامء تقتىض بأن یثبت اإلنسان ماثبت اهلل سبحانه وتعاىل من األسامء احلسنى ویطلب عنه
بوسیلة أسامئه حسب املعانى اجللیلة كوسیلة إسمه ’الرازق‘حنی طلب الرزق ووسیلة ’الرمحن الرحیم‘ عند طلب
املغفرة ’والتواب‘عند طلب العفو واملغفرة وغريها .وكذلك منع سبحانه وتعاىل عن معیة الذین ُیلحدون ىف أسامءه

 1احلنبيل ،دحمد بن أمحد ،لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار ۔۔۔(دمشق :مؤسسة اخلافقنی ومكتبتها 1125 ،م)152 :1 ،
 2احلریميل ،فیصل بن عبد العزیز ،توفيق الرمحن يف دروس القرآن (الریاض:دار العلیان للنرش والتوزیع 1118 ،م)521 :5 ،
 3أبو القاسم ،احلسنی بن دحمد ،املفردات يف غريب القرآن (لبنان :دار املعرفة ،بدون السنة) كتاب اخلاء  ،ص222 :
 4ابن كثري ،إسامعیل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم (الریاض :دار طیبة للنرش والتوزیع 1111م)212 :3 ،
 5العثیمنی ،دحمد بن صالح ،القول املفيد عىل كتاب التوحيد (دمام :دار ابن اجلوزي1252 ،ه)551 :5 ،
 6حافظ بن أمحد احلكیمي ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة(اململكة العربیة السعودیة :وزارة الشؤون
اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد1255 ،هـ) ،ص10 :
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وال یلحظون كرامة أسامءه الرشیفة 1أمر اهلل سبحانه وتعاىل بأن تدعوه بأسامء احلسنى وال ختوضوا مع الناس الذین
احل ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ِ َهبا َو َذ ُروا ا َّل ِذی َن ُی ْل ِحدُ َ
ون ِيف َأ ْس َامئِ ِه
ُیلحدون ىف أسامءه كام جاء ىف سورة األعرافَ ﴿ :وهللَِّ ْاألَ ْس َام ُء ْ ُ
َس ُی ْجزَ ْو َن َما كَانُوا َی ْع َم ُلو َن﴾2.تدل هذه اآلیة الكریمة بأن اهلل سبحانه وتعاىل نزه أسامئه عن مجیع النقائص واإلحلاد
والتأویالت الزائغة.

احلاد ىف الرسالة:
اإلحلاد ىف الرسالة عىل أنواع وأذكر فیام یيل:
النوع األول :نجد ىف عرصنا احلارض كثري من الناس الذین یؤمنون باهلل سبحانه وتعاىل ولكن ینكرون النبوة
والرسالة كام توجد إنكار الوحي والنبوة ىف اتباع مذهب اهلندوسیة وبعض املذاهب األخرى .وهؤالء الناس ینكرون
رضورة الوحي ویزعمون بأن العقل تكفى لعرفان املصالح واحلسن والقبح ونمط احلیاة املثالیة وجعل القواننی للحیاة.
هؤالء الناس من طائفة املرشكنی والكفار الذین كذبوا الرسل واألنبیاء وأنكروا عن قبول دعوهتم .و كان
یقتل بعض األرشار النبینی بظلم كام قتل بنو إرسائیل كثريا من األنبیاء كسیدنا حيیى وزكریا ویرمیاه علیهم السالم.
ِ
ِ
ومن املمكن بأن نقول بأن كل نبي كان ُی ّ
ربوا
كذب هبوالء الظاملنی كام قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ ك ُِّذ َب ْت ُر ُس ٌل م ْن َق ْبل َك َف َص َ ُ
َاهم نَرصنَا و َال مبدِّ َل لِكَلِام ِ
3
ت اهللَِّ َو َل َقدْ َجا َء َك ِم ْن َن َبإِ املُْ ْر َسلِنی﴾.
ع ََىل َما ك ُِّذ ُبوا َو ُأو ُذوا َحتَّى َأت ُ ْ ْ ُ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
یها
وأخرب اهلل سبحانه وتعاىل عن تكذیب سیدنا شعیب علیه السالم﴿ :ا َّلذی َن ك ََّذ ُبوا ُش َع ْی ًبا ك ََأ ْن َمل ْ َی ْغن َْوا ف َ
4
اخلَ ِ ِ
ا َّل ِذی َن ك ََّذ ُبوا ُش َع ْی ًبا كَانُوا ُه ُم ْ
ارسی َن﴾.
یفرقون بنی األنبیاء والرسل بأهنم
النوع الثاين :إن هؤالء الناس یؤمنون برضورة الرسالة والنبوة ولكنهم ّ
یؤمنون ببعض األنبیاء وینكرون ببعض اآلخرین كام یؤمنون الیهود بسیدنا موسى علیه السالم ولكن كانوا ال یؤمنون
بسیدنا عیسى علیه السالم وكذلك النصارى الذین یؤمنون بسیدنا عیسى علیه السالم ولكن الیؤمنون بسیدنا دحمد
صىل اهلل علیه وسلم.
 1دحمد بن عبد الوهاب ،القول السديد رشح كتاب التوحيد ،ص188-182 :
 2األعراف120 :
 3األنعام32 :
 4األعراف15 :
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سمى اهلل سبحانه وتعاىل هذا الفرق بنی األنبیاء كفر وتكذیب كام جاء ىف سورة النساء﴿ :إِ َّن ا َّل ِذی َن َی ْك ُف ُر َ
ون
ّ
ون َأ ْن یت ِ
ض َو َن ْك ُف ُر بِ َب ْع ٍ
ون نُؤْ ِم ُن بِ َب ْع ٍ
نی اهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َو َی ُقو ُل َ
بِاهللَِّ َو ُر ُسلِ ِه َو ُی ِریدُ َ
نی َذلِ َك
َّخ ُذوا َب ْ َ
ون َأ ْن ُی َف ِّر ُقوا َب ْ َ
ض َو ُی ِریدُ َ َ
َسبِ ًیال﴾.

1

النوع الثالث :إن الطائفة من املسلمنی یقدمون العقل عىل النقل كفرقة الغالة من املعتزلة .حیث أهنم ینكرون
املعجزات بسب التقدیم العقل عىل النقل وعدم التوافق مع العقل .عندما یعارض العقل مع النقل ،هم یرفضون النقل
ویرجحون العقل علیه.

احلاد ىف اآلخرة:
إن كثريا من الناس ىف العامل ینكرون اآلخرة ویزعمون بأن اإلنسان سیفنى بعد املوت وال حیاة بعد املوت.
هؤالء الناس یقال هلم ملحدون.
قال تعاىل عن إنكار الناس عن اآلخرةَ ﴿ :ولِت َْصغَى إِ َل ْی ِه َأ ْفئِدَ ُة ا َّل ِذی َن َال ُیؤْ ِمن َ
ُون بِ ْاآل ِخ َر ِة َول ِ َ ْري َض ْو ُه َولِ َی ْق َ ِرت ُفوا
َما ُه ْم ُم ْق َ ِرت ُف َ
ون﴾.

2

وقوله تعاىل عن الناس الذین یكذبون اآلخرةُ ﴿ :ق ْل َه ُل َّم ُش َهدَ ا َءك ُُم ا َّل ِذی َن َی ْش َهدُ َ
ون َأ َّن اهللََّ َح َّر َم َه َذا َفإِ ْن
ِ
ِ
ِ
3
ین َال ُیؤْ ِمن َ
ُون بِ ْاآل ِخ َر ِة َو ُه ْم بِ َر ِّهبِ ْم َی ْع ِد ُلو َن﴾.
َش ِهدُ وا َف َال ت َْش َهدْ َم َع ُه ْم َو َال َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َء ا َّلذی َن ك ََّذ ُبوا بِآ َیاتنَا َوا َّلذ َ
ِ
عْىل و ُهو ا ْلع ِزیزُ ْ ِ
ِ ِ
ِ ِ
4
ین َال ُیؤْ ِمن َ
یم﴾.
الس ْوء َوهللَِّ املَْ َث ُل ْاألَ َ َ َ َ
وقال تعاىل﴿ :ل َّلذ َ
احلَك ُ
ُون بِ ْاآلخ َرة َم َث ُل َّ
هناك عدة وجوه إلنكار اآلخرة .ومنها بسبب التكرب كام قال تعاىل ىف سورة النحل﴿ :إِ َهلكُم إِ َله و ِ
احدٌ َفا َّل ِذی َن
ُ ْ ٌ َ
ِ
ِ ِ
ِ
5
ْربو َن﴾.
وهب ْم ُمنْك َر ٌة َو ُه ْم ُم ْس َتك ِ ُ
َال ُیؤْ منُو َن بِ ْاآلخ َرة ُق ُل ُ ُ
ت ا ْل ُق ْر َ
آن
ال ُیفید القرآن الناس الذین ال یؤمنون باآلخرة ألن بینهم وبنی القرآن حيول احلجابَ ﴿ :وإِ َذا َق َر ْأ َ

 1النساء120 :
 2األنعام113 :
 3األنعام120 :
 4النحل80 :
 5النحل55 :
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ِ ِ ِ
ِ
جع ْلنَا بین ََك وب َ ِ
1
ُورا﴾.
نی ا َّلذ َ
ین َال ُیؤْ منُو َن بِ ْاآلخ َرة ح َجا ًبا َم ْست ً
َ َ َْ ََْ

عَن الرص ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اط
وقال تعاىل بنسبة املنكرین بأهنم ضلوا عن السواء السبیلَ ﴿ :وإِ َّن ا َّلذ َ
ین َال ُیؤْ منُو َن بِ ْاآلخ َرة ِ ِّ َ

َلنَاكِ ُب َ
ون﴾.

2

الض َال ِل ا ْلب ِع ِ
ُون بِ ْاآل ِخ َر ِة ِيف ا ْل َع َذ ِ
رتى ع ََىل اهللَِّ ك َِذ ًبا َأ ْم بِ ِه ِجنَّ ٌة َب ِل ا َّل ِذی َن َال ُیؤْ ِمن َ
ید﴾.
اب َو َّ
َ
وقال تعاىلَ ﴿ :أ ْف َ َ
إن الشیطن یز ّین أعامل الناس ىف أعینهم فهم یغفلون عن اآلخرة كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذی َن َال ُیؤْ ِمن َ
ُون
3

بِ ْاآل ِخ َر ِة زَ َّینَّا َهل ُ ْم َأع َْام َهل ُ ْم َف ُه ْم َی ْع َم ُه َ
ون﴾.

4

ِ
ُون بِ ْاآل ِخ َر ِة َل ُی َس ُّم َ
ین َال ُیؤْ ِمن َ
ون
وكذلك منكروا اآلخرة یرشكون باهلل كام قال سبحانه وتعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
5
املَْ َالئِ َك َة ت َْس ِم َی َة ْاألُ ْن َثى﴾.
یقول اهلل تعاىل عمن ینكرون اآلخرة بأهنم سريون احلقیقة حنی املوت ویرون بأعینهم فیقولوا یلیتنا أن نعمل
صاحلا ىف الدنیا .إن هؤالء الناس یقعون ىف اخلرسان كقوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َخ ِرس ا َّل ِذین ك ََّذبوا بِلِ َق ِ
اء اهللَِّ َحتَّى إِ َذا َجا َء ْ ُهت ُم
َ ُ
َ
ِ
6
ون َأ ْوزَ َار ُه ْم ع ََىل ُظ ُه ِ
ور ِه ْم َأ َال َسا َء َما َی ِز ُر َ
حي ِم ُل َ
رس َتنَا َ
ون﴾.
عَىل َما َف َّر ْطنَا ف َ
الساعَ ُة َب ْغ َت ًة َقا ُلوا َی َ
یها َو ُه ْم َ ْ
َّ
اح ْ َ
إهنم یظنون بأن لیس هناك إله الذي ُیمیت وحيیى ولكن هو الدهر التى متیت وحتیى كام قال سبحانه وتعاىل:
7
وت َون َْح َیا َو َما ُ ْهيلِ ُكنَا إِ َّال الدَّ ْه ُر َو َما َهل ُ ْم بِ َذلِ َك ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن ُه ْم إِ َّال َی ُظنُّو َن﴾.
﴿ َو َقا ُلوا َما ِه َي إِ َّال َح َیا ُتنَا الدُّ ْن َیا ن َُم ُ

النتائج والتوصيات:
فخالصة مما سبق أن ثالث أكرب دین يف العامل هو ’اإلحلاد‘كام مالینی من الناس یعتقدون فكرة اإلحلاد،
وهؤالء ال یقبلون أي دین ساموي أو غري ساموي وینكرون اإلله والنبوة واآلخرة .بدأ اإلحلاد ىف العامل مع أفكار
 1اإلرساء22 :
 2املؤمنون22 :
 3السبأ2 :
 4النمل2 :
 5النجم52 :
 6األنعام31 :
 7اجلاثیة52 :
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تطور العقیدة اإلحلادیة ىف املجتمعات اإلسالمیة والغري اإلسالمیة
ّ

الشیوعیة والوجودیة والعقالنیة والدارونیة وعلوم النفس .ونرشه الیهود ىف العامل بمحاربته بالعلم وهدم الدین والقیم
األخالقیة .ومن أعظم أهداف لنرش اإلحلاد إزالة األدیان عىل األرض سوى الیهود لیبقى الیهود عىل األرض.
إنترش اإلحلاد ىف األوروبا ىف البدایة ثم ذهب إىل أمریكا ثم نرش إىل البالد اإلسالمیة .حسب التاریخ إنترش
اإلحلاد ىف ثالثة ادوار:


بترصف اإلله ىف العامل
سبعة عرشة مائة سنة وكان اإلحلاد واملذهب یمشیان معا ولكن الفالسفة الیعتقدون
ّ
وكانوا حياولون القوة التى تترصف ىف هذ ا العامل،



وسبعة ثامنیة مائة سنة وىف هذا الدور أنكر كثريا من الفالسفة وجود اإلله وإن قبلوه قبلوا بأنه خلق الكون فقط
وبعده ال دخل له ىف الكون،



وتسعة عرشة مائة سنة وبلغت املادیة واإلحلاد إىل حد الكامل وأنكر الفالسفة كل يشء سوى املادة حتى اإلله.
فمن املمكن بأن یقال بأن اإلحلاد خزل عىل املستوى النظرى (ال العميل) ولكن فاز ىف املیدان السیايس،

واإلقتصادي ،واألخالقي ،وغريها ىف شكل العلامنیة۔
فأجاب املسملنی لإلحلاد بأن بعضهم أتبعوه كامال (ىف املداینی املختلفة الالعقدیة) ،ورفضوا البعض كامال
(نظریة وعملیة) ،وأجروا البعض التغريات ىف اإلسالم بإتباع اإلحلاد ،ووضعوه البعض ىف القالب اإلسالمي بأخذ
إجيابیاهتا وترك سلبیاهتا.
واإلحلاد عىل ثالثة أنواع :اإلحلاد ىف التوحید وهو اإلحلاد ىف الذات ،والصفات ،واألسامء ،واإلحلاد ىف النبوة
وهو بأن ینكر أحد النبوة أو یؤمن ببعض األنبیاء وال یؤمن ببعض أو یقدّ م العقل عىل النقل ،واإلحلاد ىف اآلخرة كإعتقاد
املرشكنی بأهنم الیعتقدون بالبعث.
وكذلك إعتقاد الدهریة كفر وإحلاد بإنكارهم حدوث األجسام واألعراض 1وإثباهتم أزلیة أجسام
وأعراض .وهذه الفكرة ضد التوحید؛ ألن كل شیئ حادث سوى اهلل تعاىل .والفالسفة والدهریة وقائلوا الصدفة
وقدم العامل وأزلیته وأبدیته وقائلوا العقل الف ّعال والعقیدة بأن النجوم مؤثرة كلها من اإلحلاد ىف ذات سبحانه وتعاىل.

2

 1البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية (بريوت :دار اآلفاق اجلدیدة ،بدون السنة) ،ص152 :
 2ملكاوي ،دحمد عبدالقادرخلیل ،عقيدة التوحيد ىف القرآن الكريم:رسالة ماجستري(الریاض :جامعة اإلمام دحمد بن سعود
اإلسالمیة ،بدون السنة) ،ص115 :
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ویقع الیهود والنرصى واملجوس والصابئنی واجلهمیة واملشبهة واملرشكون والقائلون باإلحتاد واحللول ىف
اإلحلاد ىف األسامء والصفات .وباإلضافة هذه النظریة مبنیة عىل اخلرافات واألوهام واحلدس وال أصل هلا 1ولذا أنقد
كثري من العلامء هذه التصورات بالشدة والدالئل عىل األسس العلمیة.

 1افغانی ،شمس الدین ،علوم القرآن (الهور :مكتبة أرشفیةو بدون السنة) ،ص122 :
43

