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 مقدمة 

 

 

َّتعالىَّباهللَّونعوذََُّّ،هَُّونستغفرََُّّوَُّونستعينََُّّهَُّنحمدََّّتعالى،َّهللَّالحمدََّّإن َّ
،َّلوَّل َّضَّمََُّّفالَّاهللََُّّهَِّيهدََّّمنََّّوَُّإن َّ،َّأعمالناَّسيئاتَّومنَّسنافَُّأن ََّّْشرورََِّّمن

 ..بعدَّأما،َّامرشدَّاولي ََّّلوَّتجدََّّفلنََّّللَِّضَّْيََُّّومن

َّمنَّبالعديدَّفوجئتََّّمَّٕٗٔٓعامَّنوفمبرَّلياليَّىحدإَّفي
َّالمذيعينَّأحدََّّبأن ََّّتخبرنيَّواألصدقاءَّالمعارفَّمنَّالهاتفيةَّاالتصاالت
َّةٍَّعلمي ََّّرةٍَّدوََّّْعنَّالمعلنينَّمَُّتَُّويشََّّْيسب ََّّنامجوبرََّّْفيَّخرجََّّالمعروفين

َّللبحوثَّالفتحَّمركز)َّلَّبََّقََِّّمنَّامدعو ََّّوقتهاَّوكنتَّاإللحاد،َّلمقاومة
َّالدكتورَّمعَّتراكباالشََّّْالدورةَّىذهَّفيَّنمحاضرتيََّّْإللقاءَّ(والدراسات

َّنصرَّمصطفى)َّالخلوقَّالمهذبَّواألستاذَّ(طلعتَّىيثم)َّالفاضل
َّىجومٌََّّوَُّقََّسب ََّّقدَّوَُّألن ََّّرَِّاألمََّّْلهذاَّكثيًراَّأكترثََّّلمََّّْالحقيقةَّفيَّ،(قديح
َّمطاعنََّّعلىَّاشتملَّالدورةَّىذهَّعلىَّينوإعالميََّّّينصحفيََّّّمنَّضارٍَّ



ٔٔ 

 

َّقانونيةٍََّّإجراءاتََّّالتخاذَّبعدَّفيماَّنيعََّدف َََّّمماَّةطوي ََّّوسوءََّّواتهاماتَّ
َّعليوَّذَّيؤاخََّّفًاوقذََّّاَسب ََّّتضمنتَّالتيَّاالتهاماتَّىذهَّبعضَّتجاه

َّ.القانون

َّفيَّالجديدَّاإللحادَّبملفَّعالقتيَّلأو ََّّىيَّالدورةََُّّىذهَّتكنََّّلم
َّتأسيسَّفيَّالمشاركينَّأحدََّّكنتََّّمَّٕٗٓٓعامَّففيَّ،العربيَّالعالم

َّوالمذاىبَّاإللحادَّحولَّالحوارَّفيَّالمتخصصَّ(التوحيدَّمنتدى)
َّالتيَّالحواراتَّفيَّ-أشاركَّزلتَّوما-َّشاركتَّوقد،َّالمعاصرةَّالفكرية
َّوأكرادَّعرب)َّوالدينيينَّمالحدةٍََّّمعَّالكبيرَّالمنتدىَّىذاَّداخلَّدارتَّ

َّسنواتَّمدارَّعلىَّالمسلمينَّبالدَّمختلفَّمنَّ(وأفارقةَّوتركمانَّوأمازيغ
َّعديدة َّعنَّهاتوزيعََُّّيتم ََّّمجانيةَّكترونيةإلَّمجلةَّيصدرََُّّالمنتدىَّوكان،
َّوصفحةَّاليوتيوبَّعلىَّمرئيةَّقناةَّلوَّصارتََّّم َّثَُّ،َّنترنتاإلَّشبكةَّطريق
َّتويترَّعلىَّوحسابَّبوكَّالفيسَّعلى َّأنََّّْمَّٕٓٔٓعامَّفيَّووصل،

َّأوَّعاًماَّاستمرتَّالشهيرَّ(البالتوك)َّبرنامجَّفيَّةٌَّحواري ََّّغرفةٌََّّلوَّكانتَّ
َّالملحدينَّمنَّأفواجَّىدايةَّفيَّسبًباَّالمنتدىَّىذاَّوكانَّ.يزيد

َّأناَّاكتسابيَّفيَّسبًباَّكانَّكماَّ،اإلسالمَّإلىَّوالحيارىَّوالمتشككين
َّومعرفةَّوالالدينيينَّالمالحدةَّحوارَّفيَّالخبرةَّمنَّالكثيرََّّاشخصي َّ

َّوذىنياتهمَّعقلياتهمَّمَّهَّوف َََّّالشبهاتَّحطرََّّْفيَّهمقَِّرَُّوطََُّّمسالكهم
َّاستشكاالتهمَّومواطن َّمنَّجًداَّكبيرٍََّّعددََّّاكتسابََّّإلىَّباإلضافة،
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َّوالذينَّالدعويةَّالقضيةَّسَّنفََّّْيشاركوننيَّالذينَّواألحبابَّاألصدقاء
َّ.اليومَّحتىَّمنهمَّمَُّأتعل ََّّتَّزلََّّْوالكثيرََّّالكثيرََّّمنهمَّتَّمَّتعل َّ

َّمنتدىَّادرو ََّّمنَّمتميزةٌََّّةٌَّبََّنخََّّقامتََّّمَّٖٕٔٓعامَّأواخرَّفي
َّبراىينَّمركز)َّشاءبإنََّّْ(الشهريَّاهللَّعبد)َّالفاضلَّاألستاذَّبقيادةَّالتوحيد
َّفيَّجديدةًََّّخطوةًََّّليكونََّّ(يةدالعقَّالنوازلَّومعالجةَّاإللحادَّلدراسة
َّالعنكبوتيةَّالشبكةَّإطارَّخارجَّاإللحادَّفملََّّْتناول َّفعاًلََّّالمركزََّّوقام،

َّالعلمي ََّّالمستوىبَّتَّزََّتمي  ََّّ(براىينَّمجلة)َّمنَّأعدادََّّةَِّعد ََّّبإصدار
َّلََّقبََّّْعلىَّاألرضَّفيَّمعالجةَّاإللحادَّبدأَََّّالعملَََّّلكن ََّّ؛الرفيعَّوالشرعي َّ

َّبفترةٍَّ َّاستضافتََّّْثَّحيََّّْىذا َّسخاء)ني َّباإلسالمَّللَّ(جمعية تعريف
َّدوَّْ َّفي ََّّرةٍَّللمشاركة َّالحبيب َّالدكتور َّمع َّاإللحاد َّالغريب)عن َّ(أحمد

َّ َّاألريب َّاللبيب َّالفاضل َّجاويش)واألخ َّعامََّّ(أحمد َّسبتمبر في
َّفيَّالعديدََّّوَِّبالمحاضرةَّعنَّاإللحادَّوأطروحاتََِّّوبعدىاَّقمتَّ،َّمٕٕٔٓ

َّالمناسباتَّ َّالد ََّّمن َّوالفعاليات ىاَّأبرزََُّّتَّكانََّّوالفكريةََِّّةَِّي َّوَِّعََّوالندوات
َّأقامَََّّالدورةَُّ َّالتي َّوالدراسات)ها َّللبحوث َّالفتح َّيونيوََّّ(مركز في

َّنفيَّيوميََّّْمحاضراتََّّأربعَََّّتَّيَّْقََّألََّّْثَّاإللحادَّحيََّّْةَِّقاومََّعنَّمََُّّمٕٗٔٓ
َّ.رعنَّاإللحادَّونقدهَّواألدلةَّعلىَّوجودَّاهللَّونظريةَّالتطو َّ

َّ َّالعام َّنفس َّمن َّيوليو َّشهر َّالدكتورََّّشاركتََّّمٕٗٔٓفي مع
َّ َّنجا)الفاضل ََّّرسَّالمد ََّّ(محمود َّالمنصورة)بكلية َّستََّّ(طب َّفي
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ََّّحلقاتَّ َّقناة َّالفضائية)على ََّّ(الرحمة َّالماضي َّرمضان َّشهر َّثَّحيَّْفي
َّفضيلةَُّ ََّّاستضافنا َّ)الدكتور َّاإليمانََّّ(داودمحمد َّ)حوار َّبرنامجو في

َّحوَّْ َّللكالم َّالتطورَّةَِّنظري ََّّدَّنقََّّْلَّواإللحاد( َّتكررتَّ، َّاللقاءاتََّّثم َّىذه
َّىيثمََّّالفضائيةَُّ َّالدكتور َّأيًضا َّوشاركَّفيها بعدَّشهرَّرمضانَّحتىَّاليوم

َّ.طلعتَّواألستاذَّمصطفىَّقديح

َّاآلونةََِّّلََّقبَّْ ََّّاألخََُّّعلي ََّّاقترحََّّىذه َّي َّعَّرَّْالش ََّّالباحثَّالفاضُل
َّ َّسالم)المتميز َّأحمد َّفهر َّأضَََُّّّأكتبََّّأنََّّْ(أبو َّمحتوياتََّّم َّكتابًا َّفيو

َّألَّْ َّالتي َّالجديدقَِّالمحاضرات َّاإللحاد َّعن َّيها َّقلبيََّّاهللََُّّفألقى، في
وشجعنيَّعلىَّالقيامَّبهاَّفضيلةَّالشيخَّ،َّلهذهَّالفكرةَّوالنشاطََّّالحماسَّ

َّالفتحَّللبحوثَّوالدراساتَّ(محمدَّسعدَّاألزىري) َّمديرَّمركز وكنتَّ،
َّالكتابةََّامََّأي ََّّيوَِّأنَّْ َّم َّثَُّ،َّأطروحاتوَّزَِّرََّدَّأب َّْفقطَّعنَّاإللحادَّالجديدَّونقََّّْها

فيََّّتَّيَّْعََّسََّّثَّيَّْعلىَّوجودَّاهللَّحَّةَّعليوَّبالكتابةَّفيَّاألدل ََّّأزيدََّّبداَّليَّأنَّْ
َّثَُّ َّإمكانياتي َّحدود َّفي َّالمتاحة َّالمصادر َّجميع َّمن َّتَّقمََّّم َّجمعها

َّ َّوتقسيمها َّتكونَّبتصنيفها َّللقارئَّسهلةَََّّحتى َّبالنسبة َّالتناول وأسألَّ،
َّوجودََّّمنَّعدمََّّوَُّتَُّحهاَّنظًراَّلماَّوجدَّفيَّطرََّّْتَّقَّْف  َّوََُّّأكونََّّاهللَّعزَّوجلَّأنَّْ

َّيحََّّشاملََّّجامعََّّفَّن َّمصََّ َّاإلسالمية َّالعربية َّالمكتبة َّجمََّّْصَّرَِّفي ََّّعَّعلى
لهاَّفيَََّّّالسريعََُّّىذاَّالعرضََّّيكونََّّوأرجوَّأنَّْ،َّعلىَّوجودَّاهللَّةَِّاألدل ََّّل َّكَّ

َّألعمالَّ َّفاتحًة َّأكثرََّّكتابي َّينهضَّمَّعََُّّأخرى َّالباحثونًََّّقا لها
َّ.المتخصصونَّفيَّىذاَّالباب



ٔٗ 

 

َّوَُّأرىَّأن َّ،َّفيَّالكالمَّعنَّمحتوياتَّالكتابَّناَّىذاَّالقدرََّوطالماَّبلغَّْ
َّتقديمََُّّيجدرَُّ َّلموضوعاتوَّملَّمجََّّضَّعرََّّْبنا فالكتابَّينقسمَّإلىَّأربعةَّ،
َّ:أبواب

َّاألولَّ - َّالجديدَّ؛الباب َّاإللحاد َّبعنوان َّبظاىرةَّ، َّبالتعريف ويبدأ
لَّفصََّّْم َّثَُّ،َّأتهاَّوأبرزَّرموزىاَّوأطروحاتهاشَّْاإللحادَّالجديدَّفيَّالغربَّونََّ

َّبينَّالشبابَّالعربيَّاستعرضتَّ َّأبرزَََّّعنَّأسبابَّاإللحاد األسبابََّّفيو
َّثَُّ َّالباحثين َّمن َّسبقني َّمن َّذكرىا َّأخرىََّّتَّأضفََّّْم َّالتي َّأسبابًا إليها

َّم َّثَُّ،َّعنَّسماتَّاإللحادَّالجديدَّفيَّالغربَّلٌَّثمَّفصَّْ،َّاموضوعيًََّّمقسمةًَّ
َّ.فصلَّعنَّسماتَّعقليةَّالملحدَّفيَّمقابلَّعقليةَّالمؤمن

َّبعنوانَّاألدلةَّعلىَّوجودَّاهللَّ؛البابَّالثاني - :َّوىوَّفيَّثالثةَّفصول،
َّاهلل،تَُّوداللَََّّالفطرةَُّ َّوجود َّعلى َّاهللَّالعقليةََُّّواألدلةََُّّها َّوجود َّ،على

َّاإللحادَّالخارجيةََُّّوالمرجحاتَّ َّعلى َّراعيََّّْ.لإليمان َّىذاََّّتَّوقد في
َّالتقسيمََّ َّالعقليةََّّالنوعي ََّّوالتصنيفََّّالباب َّاألدلة َّخصوًصا لألدلة

َّ.المستمدةَّمنَّالنظرَّالعقلي

بعنوانَّأطروحاتَّاإللحادَّفيَّمناوئةَّاألدلةَّعلىَّوجودََّّ؛البابَّالثالث -
َّ،ومشكلةَّوجودَّالشرَّ،سؤالهمَّمنَّخلقَّاهلل:َّوىوَّفيَّأربعةَّفصول،َّاهلل

َّاإللهية َّلَّفصََّّْوفيَّكل ََّّ.وتناقضَّالعلمَّاإللهيَّ،وزعمهمَّتناقضَّالقدرة
َّ.بالجوابَّعنَّالشبهةَّاإللحاديةَّبشكلَّيقنعَّالعاقلَّالمنصفَّاىتممتَّ
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سؤالَّ:َّوىوَّفيَّفصلين،َّبعنوانَّنقدَّأطروحاتَّاإللحادَّ؛البابَّالرابع -
َّاإلرادةَّ،األخالق َّبالن  ََّّ.وحرية َّتناولت َّمنََّّموقفََّّدَّقَّْوفيو اإللحاد

معَّالعقلَّوالفطرةََّّوَُّوتناقضَََّّالداخلي ََّّوَُّيتينَّالمذكورتينَّمبيًناَّتناقضََّالقض
َّ.والحس

َّسََُّّ؛الخاتمة - َّاإللحادَّلَُّبَُّبعنوان َّمكافحة َّتقدمتَّ، َّأىميةََّّوفيها ببيان
اَّعنَّطريقَّتقسيمَّمحاورَّالعملَّكيفيةَّتناولوَّإمَََّّّّم َّثَُّ،َّتناولناَّلهذاَّالملف

َّأوَّ َّالمنهجيةََِّّبعضََّّاقتراحََّّطريقََّّعنََّّفيو للباحثينََّّالمفيدةََِّّالتوصيات
َّ.والعاملينَّفيو

َّاهللَّإال ََّّشكرََّّم َّتَِّوالَّيََّ،َّعلىَّتوفيقيَّإلتماموَّحمًداَّكثيًراَّاهللَََّّدَّمَّوأحَّ
َّعوَّْ َّكانوا َّمن َّالكتاببشكر َّىذا َّخروج َّفي َّلي َّنًا َّزوجتيَّ، وأوُلهم

ََّّهامَّإلََّّْاللتانَّكانتاَّمصدرَََّّ(سماَّومنة)وكذلكَّبنتايَّالصغيرتانَّ،َّالحبيبة
ََّّ.انيةَّفيَّاألطفالالرب ََّّةَِّرََّبالفطََّّْةَِّقََّل َّعََّت َّليَّخصوًصاَّفيَّالمباحثَّالمََّّكبيرٍَّ

خالدَّبنَّمنصورَّ)فضيلةَّالدكتورَّمنََّّكل َّالجزيلَّلَّرَِّكَّبالش ََّّوَُّوأتوج َّ
ََّّ(الدريس َّسعودأستاذ َّالملك َّبجامعة ََّّ،الحديث َّاهللَّ)واألستاذ عبد
َّبراىينَّ(الشهري َّمركز َّعلى َّالعام ََّّ،المشرف َّ)والمهندس اهللَّعبد
َّتَّتفدَّمنَّأكثرَّالشخصياتَّالتيَّاسََّّْمَّْهَّف ََّ،َّمديرَّمركزَّتكوينَّ(العجيري

َّالفكري َّ ََّّبطرحها َّاإللحاد َّقضية َّالمحاورينَّفي َّأكابر َّإلى باإلضافة
ذلكَّبالًغاَّلمنََّّويظهرَّأثرَّ،َّىمنتدىَّالتوحيدَّالذينَّالَّأحصيَّأسماءبم
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َّالكتابَّ َّىذا ََّّ.المتواضعَّيقرأ َّالفاضلينوشكًرا سلطانَّ)َّلألخوين
َّجاويش)وَّ(العميري َّالكتابََّّ(أحمد َّىذا َّعلى َّاطالعهما على

َّالموضوعيةَّبالغةَّاألىميةَّوالتيَّساىمتَّفيَّجعلوَّأفضلََّومالحظاتهماَّ
َّوتنظيم َّأنَّالحمدَّهللَّربَّالعالمينَّوآخرََّّ.اطرًحا َّدعوانا اللهمََّّوصلَّّ،

َّ.علىَّنبيناَّمحمدَّوسلم

َّ

هشام عزميد.   

 

 



 

 

 

 الفصل األول
 اإلحلاد اجلديد
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 اإلحلاد اجلديد

 

 

 :تعسيفات

ُ.المستقيمُالطريقُعنُالعدوؿَُُأوُُْاالنحراؼَُُيعنيُاغويُ ُلُُاإللحادُُ
ُاهللُوجودُإنكارُعنُحاداإللُُْظُِبلفُُْالتعبيرُُِعلىُاالصطالحُُُجرىُوقد

ُوتعالىُسبحانو ُحسبُتعالىُاهللُلوجودُالمنكرُُُىوُدُُحُِلُْفالمُُ،
ُمنُدُ الُبُُُالجديدُاإللحادُرةُِظاىُتناوؿُُِعندُلكنُُْ.المتداوؿُاالصطالح

ُعلىُخصوًصا-ُالطيفُألوافُمنُواحًداُلونًاُلُُتمثُ ُالُهاأنُ ُإلىُاالنتباه
ُهاداخلَُُمتفاوتةًُُوأطيافًاُمتعددةُألوانًاُتصفُىيُبلُ-العربيُالمستوى

ُ.الواقعُفُِوصُُْفيُةوالموضوعيُ ُقةللدُ ُمراعاةًُُبينهاُالتمييزُمنُدُ البُُ

ُـُِالجازُُِالعتقادهُسواء،ُتعالىُاهللُلوجودُالمنكرُُُىو:Atheistُُالملحد
ُضعيفُُُأمرٌُُهُُوجودَُُأفُ ُأوStrong Atheistُُُْخالقُوجودُتحالةباسُْ

ُ.Defacto Atheistُاجدُ ُاالحتماؿ
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Agonisticُُريالالأدُْ ُاهللُوجودُمسألةُفيُفُُالمتوقُ ُىو: ُأفُ ُويرى،
ُبلوغُُُنُُكُِيمُُْالُوبالتالي،ُوجودهُينفُُْةُِأدلُ ُمعُتتكافأُهُِوجودُُِإثباتُُِأدلةَُ

ُ.القضيةُىذهُفيُعقليُمٍُكُْحُُ
Diestُُالربوبي ُىذاُأفُ ُيرىُوُُلكنُ ُ؛خالقُإلوُوجودُفيُدُُقُِتُِعُْالمُُُىو:

كالساعةُالزنبركيةُالتيُُأديرُمفتاحهاُثمُُيعملُوُُتركَُُمُ ُثُُفَُالكوُُْخلقَُُاإللوَُ
ُ.تدبيرُوالُتوجيوٍُُبدوفُُِىادَُوحُُْلَُمَُلتعُُُْتركت

Irreligiousُُلالدينيا ُعامةًُُلألديافُرُُكُِنُْالمُُُىو: ُيكوفُُُقدُوىو،
ُبدينٍُُنُُمُِيؤُُْالذيُالدينيُ ُوعلىُالنقيِضُمنوُُُربوبًيا،ُأوُُْالأدريًاُأوُملحًدا

ُ.عبادةُودورُُُوعباداتٌُُوشعائرُُُللعقيدةُوأركافٌُُبوُىموحَُُابٌُكتُلوُُُمٍُمنظُ 

ُ:التعريفاتُهذهبُمتعلقتينُنقطتينُعلىُالتنبيوُُُبغيينُُْثمُ 
ُاألولى ُعنُالبحثُطريقُفيُمراحلَُُليستُُْالتعريفاتُُِىذهُأفُ :

-ُمثالُريُ فالالأدُُْ.اهللُوجودُقضيةُمنُنهائيةٌُُمواقفُُُىيُبلُُْالحقيقة
ُعنُالباحثَُُرَُالمتحيػُ ُالشخصَُُبوُالمقصودُُُليسُ-التعريفُحسب
ُإنكارهُأوُاهللُوجودُإثباتُبينُالمتوقفَُُالحق ُىوُالعكسُعلىُبل،

ُالعقلَُُوأفُ ُمتكافئةٌُُوعدموُاهللُوجودُعلىُةَُاألدلُ ُأفُ ُيؤمنُشخصٌُ
ُ.يِبُيُْالغَُُالسؤاؿُىذاُعلىُاإلجابةُُُهمانُُكُِيمُُْالُالبشريةَُُالخبرةَُُوُالبشريُ 

ُالثانية ُإلوٍُُبوجودُيؤمنُُُالذيُالربوبيُ ُأفُ ُبُُسُِيحُُْقدُُْالبعضَُُأفُ :
ُالظاىَرُأف ُعداءىمُلكنُ ُ،المالحدةُعنُعدَُوأبُُْيافاألدُُْباعألتُُْأقربَُُدُ عَُيػُُ

ُوأكثرُُُللمالحدةُاًلُميُُْوأكثرًُُُماحُِرَُُبُُرُُأقػُُْمُْوىُُُكبيرٌُُهاوأىلُُِلألدياف
ُ.معهمُتعاطًفا
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 :خمتصسة نبرة

ُالدوائرُفيُتبرٌُعُْمُُُطالحٌُاصُُْىوNew Atheismُُالجديدُُُاإللحادُُ
ُوالفلسفيةُوالفكريةُالثقافية ُفيُاستعمالوُىعلُظاتٍُفُ حََُتُُوجودُمَُرغُْ،
ُاألكاديميةُالدوائر ُبعدُالغربُفيُمتعاظمةٍُُإلحاديةٍُُةٍُجَُموُُْإلىُويشير،
ُـُٕٔٓٓسبتمبرُُٔٔأحداث ُينخرطوفُالُالملحدوفُكافُلهافقبُْ،

ُمنُىاوُِومحُُْالستئصالهاُالدعوةُوالُاألديافُعلىُنعُْالطُ ُفيُكثيًرا
ُُٔٔأحداثُعدبُلكنُُْ؛والعقوؿُكاراألفُُْعالمُوفيُتمعجُْالمُُُفيُالوجود
ُفعلُردُ ُمُ ُثُُوُُوتعاليمُُُاإلسالـُدينُُُفيهاُمَُهُِأتُ ُوالتيُـُٕٔٓٓسبتمبر
ُالعالمُعلىُةٍُصليبيُ ُبٍُحرُُْشنُ ُعنُُْهارئيسُُُنَُلَُأعُُْالتيُاألمريكيةُاإلدارة

ـَُُاإلسالميُ  ُرَُعُُشَُُاألحداثُىذهُبعد،ُ(والعراؽُأفغانستاف)ُبغزوُاًلُفعُُْوقا
ُتبيدُُُثالثةٍُُعالميةٍُُبٍُحرُُْقياـُإلىُتؤديُوؼسُاألديافَُُأفُ ُالملحدوف

ُوأفُ ،ُبأكملوُالبشريُالوجودُعلىُوتقضيُاألرضُكبكوُُْعلىُالحضارةَُ
ُوجهةُمن-ُمحالةُالُيحدثُُُفسوؼُالعاجلُفيُثُْدُُيحُُْلمُُْإفُُْىذا

ُاألياـُمستقبلُفيُ-نظرىم ُخطًراُصارتُُْالصورةُبهذهُاألديافَُُوأفُ ،
ُسللجنُُْخالصَُُالُوُُوأنُ ،ُصدرىاُعلىُمُُويجثُُُةَُواإلنسانيُالحضارةَُُدُُيهدُ 

ُصُِلُُخُُبالتُ ُإالوالهالؾُالوشيكُُاألليمُالمصيرُىذاُمنُنجاةَُُوالُالبشري
ُ.أديافُبالُالعالمُُُيصبحَُُوأفُُْتماًماُهاكلُ ُاألديافُمن

ُبأحداثُالجديدُاإللحادُصعودُلبدايةُخَُرُ نؤَُُأفُُْبالفعلُنايمكنُُ
ُـُٕٔٓٓسبتمبرُٔٔ ُساـُالملحدُكتابُصدرُـُٕٗٓٓـعاُففي،

ُمنُكافُالذيُ(End Of Faithُاإليمافُنهاية)Sam Harrisُُىاريس
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ُأمريكاُفيُمبيًعاُالكتبُأكثر ُاإللحادُكتبُمنُسلسلةُفاتحةَُُوكاف،
ُأفُ ُإلىُىاريسُساـُأشارُالكتابُىذاُفيُ.العالمُفيُمبيًعاُاألكثر

ُبشكلُاإلسالـُيندُعلىُـُُاللوُُْفيهاُألقىُالتي-ُسبتمبرُُٔٔأحداث
ُالكتابُىذاُلكتابتوُافعُُالدُ ُىيُ-مباشر ُواليهوديةَُُاإلسالـَُُوىاجم،

ُنَُضمُْ-ُالدينيُ ُاالعتقادَُُرَُكَُذَُُالكتابُىذاُفيُ.عنيفُلٍُبشكُُْوالنصرانيةَُ
ُالتيُالشياطينُكأحدُُِ-والجشعُوالكراىيةَُُالجهلَُُكذلكُتحويُقائمةٍُ

ُفيُةُُالرئيسيُ ُاألداةُُُىوُالدينَُُأفُ ُىاريسُيرىُثم،ُالبشرُعقوؿُفيُثُُبَُتعُْ
ُىاريسُقاـُعامينُوبعدُ(ٔ).Devil's Masterpieceُالشيطافُدُِيَُ

ُ(Letter To A Christian Nationُنصرانيةُأمةُإلىُرسالة)ُبكتابة
ُبُِحرُُْفيُالخاطئُُِالجانبُفيُالدينًَُُرامعتبُُِاإلىاناتُُِوواصل
ُيقفوفُالذينُىؤالءُتصارانُُْعلىُدُُمُُتُِيعُُْالعالمُخالصَُُوأفُ ُ،(ٕ)األفكار

ُ.الدينُدُ ضُُِأيُْ،ُالصحيحُالجانبُفي

ُوجهةُمن-ُالصحيحُالجانبُفيُيقفوفُالذينُىؤالءُنُِضمُُْمن
ُ(Daniel Dennetُدينيتُدانييل)ُالملحدُالفيلسوؼُ-ىاريسُنظر

ُالسحرُإبطاؿُُ)ُكتابوُفيُينالدُ ُألغازُفكُ ُإلىُىعَُيسُُْالذي ُالدين:
 Breaking The Spell: Religion As A Naturalُطبيعيةُكظاىرة

                                                           

ُ.ُٕٕٙصُ(ٔ)
ُ.ٓٛصُُ(ٕ)
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Phenomenon)ُُدينيتُفيوُبُُعَُيلُُْوالذيُـ،ُٕٙٓٓعاـُصدرُالذي
ُرُُهَُتظُُْاإللحاديةَُُوُُميولَُُلكنُ ُ،الدينُلظاىرةُدهنقُُْفيُالعاقلُالحكيمُرَُدوُْ

ُإلىُتحتاجُُُخطيرةٌُُقوةٌُُ-نظرهُوجهةُمن-ُالدينَُُفُ إُثُُحيُُْ؛بوضوحٍُ
ُ.شرورىاُعلىُطرةُِوالسيُُْفيهاُمُِالتحكُ ُلُِأجُُْمنُحصيفةٍُُةٍُعلميُ ُدراسة

ُفيُتستغرؽُُْلمُُْةٌُوواىيَُُضعيفةٌُُاهللُوجودُعلىُالبراىينَُُأفُ ُيرىُوىو
ُ(دوكينزُريتشارد)ُكتبوُماُإلىُمشيًرا،ُخفيفةُصفحاتٍُُستُ ُإال ُُإبطالها

ُاالعتقادَُُأفُ ُوبماُ.(اإللوُمُُوىُْ)ُالشهيرُكتابوُفيُاألدلةُلهذهُنقدُمنُْ
ُإلوُوجودُفكرةُُِإلىُاللجوءُبدوفُهُُتفسيرُُُكنُُيمُُْينيُ الد ُنظرُفيُفهو،

ُفائدةُكبيرُُُلوُُُليسُمُُالوىُُْوىذاُ.وىمُإال ُُليسُدينيت ُبغيينُُْماُبل،
ُ.وخطرهُِهُرُِضرَُُمدىُىوُوُِبخصوصُُِوُُودراستُُُوُُمناقشتُُ

 Richardُدوكينزُريتشاردُعرضُأيًضاُـُٕٙٓٓعاـُفي

Dawkinsَُُُالوثائقيُ ُالفيلم(ُُْالشرورُكلُ ُلُُأصRoot Of All Evils)ُ
ُاألديافُجميعُوفيُوجلُعزُاهللُوجودُفيُطاعًنا ُبكتابوُوُُعَُبػَُأتػُُْمُ ثُُ،
ُظلُ ُالذيُ(The God Delusionُاإللوُموىُْ)ُاإلطالؽُعلىُهراألشُْ

ُمنوُتُْعَُبُِوطُُُالعالمُفيُمبيًعاُاألكثرُالكتبُقائمةُعلىُطويلةًُُشهورًا
ُ.اللغاتُمنُالعديدُإلىُمَُجُِرُْوتػُُُالنسخُماليينُُ

ُ(Victor Stengerُستينجرُفيكتور)ُالملحدُعليناُخرجُكذلك
ُاهلل)ُبكتابُـُٕٚٓٓعاـ  God: Failedُالباطلةُالفرضية:
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Hypothesis)ُُالعلميُ ُرَُوالتطوُ ُالتقدـَُُأفُ ُإلظهارُفيوُىعَُيسُُْوالذي
ُإلىُينتقلُمُ ُثُُ.موجودُغيرُُُاهللَُُأفُ ُقاطعٍُُبشكلٍُُبتَُأثُُْقدُالحديثَُ

ُناحياتَُُليعطيُالدينَُُنحتاجُُُالُنانُِكوُُْعنُللمالحدةُالمعتادُالكالـ
ُُ.العالمُفيُالشرُ ُمصدرُُُىوُبلُوالقيمةَُُالمعنى

ُمنُيأتيُالدينُعلىُوىياًجاُوغضًباُضراوةًُُاألكثرَُُالهجوـَُُلكنُ 
ُليسُاهلل)ُ(Christopher Hitchensُىيتشنزُكريستوفر)ُكتاب
ُعظيًما  God Is Not Great: Howُشيءُكلُ ُينُُالدُُّمُُمُ سَُُيُُكيف:

Religion Poisons Everything)ُُىعَُويسُُْ.ـُٕٚٓٓفيُالصادر
ُهاجرائمَُُليكشفَُُيافاألدُُْتاريخُُِفيُقيبوالتنُُْرُِالحفُُْإلىُالكتابُُُىذا

ُىذهُلُُعَُويجُُْ.التاريخُمدارُعلىُالعالمُعلىُتُْحلُ ُالتيُىاوشرورَُ
ُفالدينُُ،ُوحقيقتوُينالدُُّجوىرُعنُبحقٍُُالمعبرةُُُىيُةَُالتاريخيُ ُاألحداثَُ

ُتكابارُُْإلىُلهاُرَُحصُُْالُالبشرُمنُبأعدادٍُُىأدُ ُقدُ-نظرهُوجهةُمن-
ُالولدافُشنيعةٍُُأفعاؿٍُ ُةَُالالدينيُ ُالتنظيماتُُِبأفُ ُهإقرارُُِمَُورغُُْ.يشيبُلها

ُأيُ ُكُُلُِمُْيُالُالدينَُُأفُ ُتقدُُيعُُْوُُأنُ ُإال ُُ،(ٔ)مماثلةًُُجرائمَُُارتكبتُُْقد
ُإال ُُليسُالمحاسنَُُىذهُوجودَُُتقدُُيعُُْومن،ُالشرورُىذهُتقابلُُُمحاسنَُ
ُ(ٕ).ةديُ الورُُْالـُِواألحُُْمُِالفهُُْسوءُفيُغارؽٌُُشخصٌُ

                                                           

ُ.ٙصُُ(ٔ)
ُ.٘صُُ(ٕ)
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ـُُلُْاإلُنُُكُِيمُُْالًُعاطبػُْ ُالتيُاألطروحاتُكلُ ُوالُبُِتُُالكُُُبكلُ ُما
ُنشيرَُُأفُُْىناُانَُبػُُحسُُْلكنُُْ؛الجديدُاإللحادُجةُِموُُْضمنُينالدُ ُفيُنُُعَُتطُْ

ُالكتبُمنُمجموعةُُىذهُالُعليناُخرجتُُْفقدُُْالحقيقةُوفيُ.أبرزىاُإلى
ُالكتبُقائمةَُُتتصدرُُُهاجعلَُُاممُُّرىبُْكُُُمبيعاتٍُُتُْقَُحقُ ُالتيُاإللحادية

ُوسماتُدوافعُعنُوافيةًُُفكرةًُُطيناتعُُْوىيُوشهورٍُُألسابيعَُُمبيًعاُكثراأل
ُ.الغربُفيُالجديدُاإللحادُظاىرة

ُواإللحادُالجديدُاإللحادُبينُةَُُقُرُِالتفُُْتجبُُُالصددُىذاُوفي
ُعالمناُفيُوالدعاةُالمفكرينُمنُعديدُِالُلدىُاستقرُ ُوُُألنُ ُالشيوعي

ُالشيوعيةُدامتُُْماُووأنُ ،ُبالشيوعيةُإليوُوالدعوةُاإللحادُارتباطُالعربي
ُمٍُسليُغيرُُُتوصيفٌُُوىذاُ.كذلكُيكوفَُُأفُُْلإللحادُعُُفالمتوقُ ُأفوؿُفي

ُوعدـُبهاُةُِاالستهانَُُإلىُيؤديُوُُأنُ ُوخطورتوُاإللحاديةُالحالةُلحقيقة
ُتجبُُُكذلكُ.وموضوعيةُةٍُبدقُ ُأطروحاتهاُمعُالتعاملُعلىُالقدرة
ُالفلسفيةُبالغزارةُيتميزُُُفهوُالتنويرُرُِعصُُْإلحادُوبينُوُُبينَُُالتفرقةُُ

ُوحاتٍُأطُرُعلىُويركزُالفلسفةُيتجاىلُالذيُالجديدُاإللحادُبخالؼ
ُنُُكُِيمُُْالُاآلفُالجديدُفاإللحادُ.الطبيعيُالعلمُمعطياتُُِمنُمشتقةٍُ

ُالكنيسةُالضطهادُلٍُفعُُْكردُ ُأوُُْالشيوعيُُّمذىبالُأعراضُكأحدُوُُتناولُُ
ُتماًماُمختلفةٍُُتاريخيةٍُُظروؼٍُُذاتُُُظاىرةٌُُىوُبلُ،العلمُمعُوصراعها

ُ.السابقةُاإللحاديةُالظواىرُعن
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ُالتاريخيُ ُاإللحادُعنُُْتلفُُيخُُْالحاليُناُرعصُُْفيُاإللحادُُُكذلك
ُالمفكرينُأوُالفالسفةُمنُصغيرةٍُُنخبةٍُُعلىُمقتصًراُكافُالذيُالقديمُِ

ُالمغلقةُالصالوناتُفي ُعواـُبينُواسعُنطاؽُعلىُمنتشرٍُُرَُغيػُُْوكاف،
ُاهللُوجودُبإنكارُتدينُكاملةًًُُمامَُوأُُُدواًلُُنشهدُُُفنحنُُُاآلفُاأمُّ،ُالناس

ُالسويدُمثلُدنافيةكنُْاالسُُْالدوؿُففي،ُوجودهُفيُكُُشكُ تتُأوُُْوجلُعز
ُالملحدينُمنُكافالسُ ُغالبيةَُُأفُ ُنجدُُُوالدنمارؾُوفنلنداُوالنرويج

%ُُٓٗفرنساُفي،ُمالحدةُالسكافُمن%ُُٖٓألمانياُفي،ُوالالأدريين
ُمالحدة ُضيقةُةًُنخبويُ ُحالةًُُاإللحادُُُيعدُُْفلمُ.وىكذا، ُلهاُصارَُُبل،

ُالمناسبُمنُدُْيعُُُفلمُُْ.الخلقُمنُمٍُمَُُأُُبينُعريضةٌُُوقاعدةٌُُشعبيُ ُوجودٌُ
ُةٌُأقليُ ُالمالحدةَُُأفُ ُأوُُْمجتمعيُ ُشذوذٌُُوُُأنُ علىُُاإللحادُعنُالكالـُُُاآلف

ُ.االنتشارُلهاُبَُتَُكُُْيُُأفُُْنُُكُِيمُُْالُضئيلةٌُ
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 أسباب وقوع الشباب العسبي يف اإلحلاد

ُ ُعاـ ُُـٕٕٔٓفي ُمعهد ُ)نشر ُالدولي  WIN-Gallupجالوب

International)ُُُبحثًاُ،ُمعهدُجالوبُالشهيرُفيُواشنطوفُوىوُغير
ُحوُْ ُالعالمُؿَُميدانًيا ُفي ُالملحدين ُأفُ ُ(ٔ)نسبة ُفيو ُفيُهمتَُنسبَُُظهر

ُ ُتبلغ ُالسعودية ُالعربية ُنسبةٌُ٘المملكة ُوىي للوالياتُُمساويةٌُُ%
ُاألمريكية ُالتقريرُالمتحدة ُنفس ُالكثيرةُُ،حسب ُالتشكيكات ورغم

ُةُُالمنطقيُ ُغيرُُُخصوًصاُىذهُالنسبةُُومصداقيةُنتائجوُُىذاُالبحثُُِؿَُوُْح
ُؽُ دَُيشيرُإلىُوجودُمؤثرُلإللحاد،ُويُعلىُاألقل،ُوُُُأنُ إال ُفيُالسعوديةُ

ُ ُبحُْناقوًسا ُعلى ُللعمل ُفيُُثُِخطيًرا ُالعربي ُالشباب ُوقوع أسباب
ُ.لهاُبجديةمعالجتهاُوتناُوُلىُاألقلُ عُيُإلزالتهاُأوُْعُْاإللحادُوالسُ 

ُ ؟اب اإلحلاد يف جمتمعاتها العسبيةملاذا نسعى ملعسفة أسبُ-

ُتفيدُُٔ ُمعرفةُُ( ُاإللحاديةُُأسبابُُِنا ُالحالة ُتوصيف ُفي اإللحاد
ُبدقُ وتشخيصُِ ُالصحيحُوموضوعيةٍُُةٍُها ُالعالج ُإجراء وإذاُُ.وبالتالي

ُالعالجَُُنحددَُُلنُُْسليمُلٍُخيصُبشكُْشُْناُعنُتحديدُالتُ عجزُُْناُأوُْفشلُْ
ُكماُيقوؿُُ.بشكلُسليم مؤسسُعلمُالنفسُُ(Nel Levinنيلُليفنُ)أو

ُالتعليمي ُكتابةُُِالسليمُُُالتوصيفُُ": ُإلى ُُيؤدي ُالسليم  Bestالعالج

Description Leads To Best Prescription".ُ
                                                           

(1) WIN-Gallup International, “Global Index Of Religiosity 
And Atheism” 06/08/2012. Last Accessed 18/12/2014.ُ 
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ُةًُموضوعيُ ُناُأكثرَُلُُعَُعُالكبيرُفيُأسبابُاإللحادُيجُْالتنوُ ُ(ُمعرفةُُٕ
ُويَُ ُمنُاختزالُِقُِفيُتناوؿُالظاىرة ُبشكُْينا ُواحدٍُُفيُسببٍُُحيُ سطُُْلٍُها

ُأوُُْفقطُْ ُالخارجية ُالمؤامرات ُأوُُْأوُُِْةُرَُهُْالشُ ُبُّحُُُمثل حبُُالموضة
ُ.واتهَُالشُ 

ُمعُأحدُُِلوُُُعَُوقَُُقفٍُعنُموُُْ(عبدُاهللُالعجيري)ُكيُالمهندسُُيحُْ
ُالعلُْ ُتطرُ طلبة ُكلُ ُُإفُ ُ:فقاؿُلحديثُعنُالشبابُالملحدلُؽَُمُعندما

ُطالبُُىُؤ ُالملحدين ُاالختزاؿُُُ(ٔ).شهرةُالء ُألسبابُُِفُُالمجحُُِفهذا
ُاإللحاديُ  ُالموضوعيُ دُُعُِبُْيػُُُةُِالحالة ُعن ُكثيًرا أحواؿُُمُِهُ فَُتػَُُوعنُُْةُِنا

ُيخُُْالملحدين ُتحوؿُُُحواجزَُُقُُلُُوبالتالي ُوبيُْبيُُْعاليًة ُدعُْننا ُإلىُن وتهم
ُ.الحق

ُمعرفةُُٖ ُكذلك ُضعُُْ( ُالمعرفيُ فُِنقاط ُيتَُُةُِجتمعيُ والمُةُِنا ُلُُلُ سَُالتي
ُها،قُِتُْناُفيُالسعيُإلصالحُىذهُالعيوبُورَُإلىُشبابناُتفيدُُُمنهاُاإللحادُُ

ُأفُُْلَُبالحوارُمعُأبنائهمُالصغارُواإلجابةُعلىُأسئلتهمُقبُُْاآلباءُُُمُ تَُهُْفيػَُ
ُخناجرَُ ُويصبحوا ُوأمتهمُمسمومةًُُيكبروا ُدينهم ُقلب ُفي تمُوتهُْ،

ُضُُِةُُي ُوُِعَُالدُ ُالمؤسساتُُ ُالمجتمع ُواألطروحاتُُدُ بتحصين األفكار
ُةٍُكتابيُ ُُةٍُي ُرُِعصُُْغٍُعلىُتساؤالتُالشبابُفيُصيَُُاألجوبةُُِرُِشُْاإللحاديةُونَُ

                                                           

ُواختزالهاُعندُالتعاملُمعها.يوتيوب:ُيجبُعدـُتسطيحُالظاىرةُاإللحاديةُُُ(ٔ)
www.youtube.com/watch?v=xEg_GzdVkOEُ
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ُالعواـُتكوفُُُثُُبحيُُْةٍُوفيديويُ  ُمتناوؿ ُفي ُمراكزُُ، األبحاثُُوتهتم
ُالتجريبيُُنَُبيُُْالعالقاتُُِكيكُِبتفُْ ُالعلم ُومعطيات ُالشرعية النصوص

بينُالنقلُُوـَُىُُالموُُْالتعارضَُُويرفعُُُةَُهَُبػُْالشُ ُأُُرَُكلُالذيُيدُْوتحليلهاُبالش
ُ.وىكذاُوالعلم

 :أسباب اإلحلاد يف العامل العسبي

ُإلىُُتقسيمُُُكنُُمُْيُُ ُاإللحاد ُفي ُالعربي ُالشباب ُوقوع أسباب
ُشخُْ ُسرُُْلكنُُْ؛ومعرفيةُواجتماعيةٍُُةٍُيُ صُِأسباب ُأجدُُدُِقبل منُُوُُأنُ ُىا

ُأبػُْعلُالتركيزُُُمُ هُِالمُُ ُالتي ُالمحورية ُاألسباب ُبعض ُمنَُزُرَُى ُكثيٌر ىا
ُ.الباحثينُفيُقضاياُاإللحادُالجديد

 الجوزات العسبية -

ُالثوراتُُِمنُالباحثينُوالمتكلمينُفيُقضيةُاإللحادُأفُ ُيرىُعددُُ
ُيرىُأفُ ُ(عبدُالمنعمُالشحات)فالشيخُُ،لإللحادُبابُالبارزةُِمنُاألسُْ

يدعوُُالثوريُ ُالمزاجَُُويعللُذلكُبأفُ ُمنُأسبابُاإللحادُالثوراتُُِوقوعَُ
ُكلُ ُللثورةُِ ُومنُُْعلى ُالدينُمُ أىَُُالثوابت ُالثوابت كذلكُُُ،(ٔ)ىذه

                                                           

ُالمنعمُبدع.ـُالشيخُ-"لإليمافُعلميُمدخل"ُيتحدىُاإلسالـُ-ُتمهيدُٔٓيوتيوب:ُُ(ٔ)
ُالشحات.

www.youtube.com/watch?v=Bz-WoKVJ1Xwُ
ُكثيرةُنفسيةُومجتمعية،ُبلُوغيبيةُمثلُالشيطاف. ُوقدُذكرُأسبابًاُأخرى
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ُرُُكُُيذُُْ(فاضلُسليماف)المهندسُ ُتليفزيونيةُمنُُيُِالرأُُْنفسَُُ فيُحلقة
ُ ُعلى ُالجديدة( ُ)مصر ُالناس)برنامج ُبتاريخُُ(قناة ُاهلل ُعبد ُخالد مع

ُبصُ(ٔ)ـ،ٖٕٔٓ-٘-ٕٕ ُالفرنسيةُويستشهد ُالثورة ُبعد ُاإللحاد عود
ُالبلشفية ُُوالثورة ُعن ُتوكفيل)وينقل ُدو ُكتابُُ(ألكسي صاحب

ُفْصاًلُ)الديم ُخصص ُالذي ُأمريكا( ُفي ُحوؿُُقراطية ُالكتاب من
ُُ.اإللحاد ُكذلك ُالرأي ُىذا ُيرى ُوُوممن ُالبخاري( ُأبو )د.حساـ

(ُمعُعمروُأدُ(أحمدُالغريب)د. يبُفيُحلقةُمنُبرنامجُ)القاىرةُاليـو
ُ(ٕ)ُ.ٖٕٔٓ-٘-ٜٕبتاريخُ

الباحثينُالمصريينُُومماُيلفتُالنظرُفيُىذاُالسببُتحديًداُأفُ 
عموًماُالُنخالفهمُُونحنُُ،ُدوفُغيرىمُىمُالذينُيشيروفُإليوُباستمرار

فيُُموجودٌُُاإللحادَُُفيُتضخيموُبدليلُأفُ ُكّناُالُنرغبُُُُوإفُُْوُِتُِفيُأىميُ 
ُ.مثلُبالدُالخليجُهاُالثوراتُُلغُْتبُُْلمُُْةٍُوإسالميُ ُةٍُعربيُ ُمجتمعاتٍُ

                                                           

ُالتهوينُبينُالشبابُإلحادُاهللُعبدُخالدُالجديدةُمصرُالناسُيوتيوب:ُقناةُ(ٔ)
ُٖٕٔٓ-٘-ُٕٕحلقةُ-والتهويل

www.youtube.com/watch?v=v_QaS-vFKK8ُُ
انتشارُُتالحظُىلُسؤاؿُ،والملحدينُلحاداإلُعنُكاملةُحلقةُديبأُيوتيوب:ُعمروُ(ٕ)ُ

ُ.االسالـُعلماءُمعُلقاء!ُمصر؟ُفيُاإللحاد
www.youtube.com/watch?v=fkRupdJSkSAُُ
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 صعود اإلحلاد يف الغسب -

فيُُعارمةًُُإلحاديةًُُةًُجَُىناؾُموُُْيرىُالمهندسُعبدُاهللُالعجيريُأفُ 
ُكافُُثُُأوروباُوأمريكاُحيُْ ُوأفُ ،ُبالخارجُمسافًراشهدُىذاُبنفسوُعندما

ُالموُْ ُمجتمعاتُِآثارُُُتبلغَُُأفُُْدُ الُبُُُالعاليةَُُجةَُىذه ُالعُرىا ناُبسببُأنُ ُبيةَُنا
ُكافُيأُُْلكنُ ُ؛للغربُالفكريةُُِةُِالتبعيُ ُقعُِفيُموُْ ُأفُُْلُُمَُالمهندسُعبدُاهلل

،ُىذهُالموجةُلبالدناُالعربيةُبعضُالشيءُبسببُعائقُاللغةُبلوغُُُرَُيتأخُ 
لترجمةُُوبةوالدُؤاُذاُالعائقُأماـُالحركةُالنشطةُجدُ ىُسقوطَُُتشفَُاكُُْمُ ثُُ

ُ(ٔ).ـُوالوثائقياتُاإللحاديةُإلىُاللغةُالعربيةالكتبُوالمقاالتُواألفال

 ثهائية القابلية والتأشم -

ُ ُاألستاذ ُالشهري)ذكر ُاهلل ُفعالياتُُ(عبد ُضمن ُمحاضرتو في
ُأفُ  ُاإللحادي( ُالفكر ُ)تهافت لوقوعُُمُ واألىَُُؿَُاألوُ ُبَُالسبَُُدورة

ُوجودُُ ُىو ُاإللحاد ُفي ُلإللحادُالشخص ُقدُُ(ٕ)القابلية ُالقابلية وىذه
ُُ.أوُفكريةُةًُفُنفسيُ تكُو فيُُصُُخُْالشُ ُعَُيقَُُىوُأفُُْـُِبالتأزُ ُالمقصودُُأما

اإللحادُُقدُيؤديُإلىُاإليمافُأوُُْاالبتالءَُُلكنُ ُ،محنةٍُُأوُُْتالءٍُابُُْأوُُْةٍُمَُأزُْ
ُالسواء ُتدُُْ؛على ُمن ُالناس ُمن للجوءُُواالبتالءاتُُُنُُحَُالمُُِوُُعُُفػَُفهناؾ

                                                           

ُ.العجيريُعبداهلل.الجديد،ُشُاإللحادُيوتيوب:ُفهمُ(ٔ)
www.youtube.com/watch?v=xB6E7bGhzkwُُ

ُلإللحاد.ُالقابليةُىوُلإللحادُاألىمُسببيوتيوب:ُالُ(ٕ)
www.youtube.com/watch?v=q6boKunEG84ُ
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ُ(ٔ).منُروحُاهللُإلىُاليأسُُِوُُعُُفػَُمُمنُتدُْهُُنػُْومُِ،ُبُمنوقرُ تُ إلىُاهللُتعالىُوال
ُإلىُإلحادٍُُةَُنَُحُْوالمُُِةَُمَُاألزُُْؿُُوُ حَُتُُفإن هاُلإللحادُُةُُالقابليُ ُتُْدَُجُِلكنُإذاُوُُ

ُفعلي ُيدُُْفالعاملُُ، ُعنُُْالشخصَُُعُُفَُالذي ُاإللحاد ُىوُُدَُإلى األزمات
ُأوُابتالءٌُُمحنةٌُُأوُُْةٌُمَُأزُُْإذاُطرأتُُْوُُفالخالصةُأنُ ُ.القابليةُلإللحادُوجودُُ

ُلإللحاد ُقابلية ُلديو ُالذي ُالشخص ُعلى ُالقابليةُ، ُىذه ُتتحوؿ سوؼ
ُبالفعل ُإلحاد ُإلى ُألفُ ، ُاالبتالءَُُالمحنةَُُأوُُْاألزمةَُُوىذا تؤديُإلىُُأو
فاإلنسافُ،ُمنُروحُاهللُاليأسُُِأوُْ،ُإماُاللجوءُإلىُاهلل:ُمسارُمنُمسارين
،ُفيُمسارُاليأسُمنُروحُاهللُضييمُُْؼَُلإللحادُسوُُْالذيُلديوُقابليةٌُ

ُاإلنسافُُ ُلديُُْأما ُليس ُفسوُْالذي ُالقابلية ُىذه ُمسارُُؼَُو ُفي يمضي
ُ.فهذاُىوُالمقصودُبثنائيةُالقابليةُوالتأـزُ.اللجوءُهللُعزُوجل

 الطبيعة احلدية للمجتمع -

فيُبرنامجُُالنفسيُ ُاستشاريُالطبُُّ(طارؽُالحبيب)ذكرُالدكتورُ
ُ ُدكتور ُمع ُوبينكم( ُالعوضي))بيني ُحلقاتٍُُ(محمد بعنوافُُفي

ُالملحد( ُُطبيعةَُُأفُ ُ(ٕ))سيكولوجية ُالمجتمع ُعلىُ–العربي والخليجي

                                                           

،ُنشرُمركزُنماءُ"ثالثُرسائلُفيُاإللحادُوالعلمُواإليماف"عبدُاهللُالشهري،ُُ(ٔ)
ُ.ٕٗٔ،ُصللبحوثُوالدراسات

ُُٔالملحدُسيكولوجية[ُٕ٘(ُ]ُٖٖٗٔوبينكمُبيني)ُالعوضيُمحمديوتيوب:ُُ(ٕ)
www.youtube.com/watch?v=ml9hfuDwlDc 
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ُالخصوص ُتقُُْ-وجو ُال ُتتجاوبُُُاالختالؼَُُلُُبَُالتي ُتساؤالتُُِوال ُمع
ُكتعبيرٍُُوطموحاتُِ علىُُدُِعنُالتمرُ ُالشبابُىيُالتيُتؤديُإلىُاإللحاد

ُطاُطرحَُُيعيبُُُلكنُُْ؛المجتمع ُالعاملُُوُُيمُُخُِتضُُْرؽالدكتور لهذا
ُوالمبالغةُفيو.

ُألبػُُْدَُبعُْ ُالعرض ُاىُُْزُِرَُىذا ُالتي ُبذكرىاُُمُ تَُاألسباب الباحثوف
ُنَُ ُإليها ُذُِشُْواإلشارة ُفي ُالشخصيةُُةُِبقيُ رُُِكُْرع ُاإللحاد أسباب

ُ.واالجتماعيةُوالمعرفية

                                                                                                                                        

ُفيُطارؽُالحبيبُيرجىُقراءةُموضوع:ُرأييُ/ولالستزادةُحوؿُُالنقدُالموجوُلرأيُالدكتور
ُالحبيب،ُمنتدىُالتوحيد.ُطارؽُللدكتور(ُالملحدُسيكولوجية)ُحلقات

www.eltwhed.com/vb/showthread.php?48263ُ
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 :األسباب الشخصية: أوال

ُإلىُأسبابٍُمُُويمكنُتقسيُنفسوُصُِخُْإلىُالشُ ُوىيُالتيُتعودُُ ُها
لعدـُالمبالغةُفيُالتقسيمُسنذكرىاُُمراعاةًُُلكنُُْ؛وأسبابُفكريةُةٍُنفسيُ 

ُ.تقسيمُواحدُتَُمجموعةُتحُْ

ُ:بالنفسُوالغرورُالمعرفيُالزائدةُُُالثقةُُ(ُٔ

ُكثيٍرُ،ُاعتقادهُةُِبإيمانوُوصحُ ُزائدةٌُُثقةٌُُهُُالشبابُعندَُُبعضُُ وفي
ًساُمؤسُُّليسَُُعاطفيُ ُقلبيُ ُيمافٍُإُمجردَُُىذاُاإليمافُُُمنُاألحيافُيكوفُُ

ُبشكلٍُعلميُ  ُصحيحُا ُإيمافٌُ، ُمعرفةٍُُفهو ُدوف ُعلمٍُُبالقلب ُسليمٍُُأو
ُوأدلُ  ُبوُوُِتُِبالدين ُاليقين ُيتعرُ ُ.وأسباب ُالصنُُْضُُوعندما منُُفُُىذا

منُُوُِلديُُْدُُاتُواستشكاالتُوتساؤالتُاإللحادُالُيجُِالمؤمنينُلتحديُ 
وىوُفيُنفسُُ،بوُىذهُالتساؤالتُوالشكوؾُعُُفَُالعلمُأوُالمعرفةُماُيدُْ

ُيعُْ ُال ُوبأفُ ُؼُُرُِتَُالوقت ُبدينو ُالتساؤالتُُاألجوبةَُُبجهلو ُىذه على
ُ.فيُاإللحادُوُُوقوعَُُالنتيجةُُُفتكوفُُُ،يجهلهاُوُُلكنُ ُموجودةٌُ

ُ:الجفاؼُالروحي(ُٕ

سُبذكرهُومناجاتوُنُْالعبادةُوالقربُمنُاهللُواألُُُةُِالشعورُبلذُ ُعدـُُ
ُُو ُشديدٍُتبارؾ ُجفاؼ ُإلى ُيؤدي ُالروحانيةُتعالى ُالمشاعر ُفي وىذاُ،
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ُرَُبػَُوخَُُنَُبخالؼُمنُعايَُُاإللحادُيسيًراُعلىُالمرءُقرارَُُلُُعَُيجُُْالجفاؼُُ
ُ.ىذهُالمشاعر

ُ:السطحيةُالفكرية(ُٖ

رعُفيُقراءةُبعضُالكتبُأوُالمقاالتُشُْالشبابُعندماُيَُُبعضُُ
ُالفيديوىاتُالتيُتروُ  ُينُُْجُُأو ُقد ُتعرضُُُرُُهُِبَُلإللحاد ُالفتقادهُُوُُبما نظًرا

ُلكلُ ُالنقديةَُُةَُالحاسُ  ُوالنقد ُالتمحيص ُعلى ُقدرتو ُلعدـ ُيُعرضُُُأو ُما
بينماُلوُُ؛بابًاُللوقوعُفيُاإللحادُفيكوفُىذاُاألمرُُُمنُأطروحاتُوُُأمامَُ
ُهًُُماُورسوًخاُفيُالقراءةُوالمعرفةُلكافُقرارُُعلُُْحتىُيزدادَُُابُُالشُ ُثَُتريُ 

ُتم ُيقوؿُُاًمامختلًفا ُُسطحيُ ُمٌُكُْىوُحُُُاإللحادُُ(ُ:"ىيثمُطلعت)د.كما
ُقضيُ ُكسوؿٌُ ُعلى ُباألدلةُعميقةٍُُةٍُللغاية ُممتلئة ُىذاُُ(ٔ)".للغاية ومن

منُالفلسفةُُقليلٌُ(ُ:"فرانسيسُبيكوفػ)البابُأيًضاُالمقولةُالمشهورةُل
ُ.لحادُوالتػ َعم ُقُفيهاُيؤّديُلإليماف"يؤديُلإل

ُ:لةوالعجُدفاعُُاالنُْ(ُٗ

ُلكنُ  ُالسببُقريٌبُمنُالذيُقبلو ُبالجانبُالنفسيُ ُيتعلقُُُوُُوىذا
ُ.الُالفكري

                                                           

،ُدارُالكاتبُللنشرُوالتوزيعُ،"الردُعلىُالملحدينُالعربموسوعةُ"د.ُىيثمُطلعت،ُُ(ٔ)ُ
ُ.ٓٔص
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ُ:الهروبُمنُوخزُالضميرُالشهواتُومحاولةُُُسطوةُُ(ُ٘

ُحيُْ ُالمراىقين ُبين ُاإللحاد ُأسباب ُأبرز ُمن ُيتعارضُُُثُُوىذا
ُءُِويكوفُعلىُالمرُُْبالشهوةُمعُالشعورُبالذنبُووخزُالضميرُاالستمتاعُُ

ُاهللُيختارَُُأفُْ ُطاعة ُالشهواتواالنُُْ،بين ُفي ُقرارُُُ،خراط ىوُُهُُفيكوف
ُيدنُُْ.منُاهللُوالدينُوتكاليفوُصُُالتخلُ  ُما ُىو منُُكثيرٌُُُوُُلَُحوُُْفُُدُِوىذا

ُكالمهمُعنُأفُ منظُّ اإللحادُُقرارَُُذُُخُِماُيتُ دَُعنُُْصَُخُْالشُ ُريُاإللحادُفي
لكنُبالطبعُُ،تياحُوالخالصُمنُالتكاليفُالدينيةمنُاالرُُْبحالةٍُُرُُعُُيشُْ

ُ ُوالتُ بالرُ ُالمبدئيُ ُالشعورُُىذا ُُفُِخفُ احة ُالدينية ُالتكاليف ُبعدُمن يليو
ُ ُقَُُطالتُْ–فترة ُالسعادةُُالشعورُُُ–ترَُصُُأو ُوفقداف ُالنفسي بالقلق

سُوالقنوطُمنُذُبالمتعُالدنيويةُحتىُمرحلةُاليأُْذُ لَُوعدـُالقدرةُعلىُالتػُ 
ُ.بُالحياةُالدنياُوالرغبةُفيُاالنتحارمصاع

ُ:االضطراباتُالنفسية(ُٙ

ُعالقةٌُ ُالنػُ ُىناؾ ُاالضطرابات ُمن ُوعدٍد ُاإللحاد ُمثلُفُْبين سية
ُالقهري ُوالوسواس ُفئاتٍُُإفُ ُبلُُْ.االكتئاب ُالمرضىُُمعينةًُُىناؾ من

ُأصُْنفُْ ُمثل ُيتُِالشُ ُحابُِسًيا ُالجنسي ُالدعايةُاستهدافُُُمُ ذوذ ُفي هم
همُتَُهمُحريػُ حُُنَُالذيُيمُُْالوحيدُُُىوُالمذىبُُُاإللحادَُُمُأفُ زعُْلإللحادُب
ُ.الجنسية
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ُ:نظريةُالوالدُالمشوهُ"المعيب"(ُٚ

أستاذُعلمُُ(Paul Vitzُبوؿُفيتز)وضعُىذهُالنظريةُالبروفيسورُ
ُالفرويديةُ ُالتحليلية ُالمدرسة ُأدوات ُمستخدًما ُنيويورؾ ُبجامعة النفس

منتقًداُتماًماُلماُوصلُإليوُفرويدُُالفةٍُبنتيجةُمخُفيُعلمُالنفسُليخرجَُ
ُ(ٔ).إياه

ُبدقُ ُمُِهُْفَُولُِ ُالنظرية ُالمُُُةٍُىذه ُعلىُُنتعرؼَُُأفُُْمُ هُِمن بإيجاز
ُ(سيجموندُفرويد)المدرسةُالتحليليةُفيُعلمُالنفسُالتيُوضعُأسسهاُ

ُيػُُُالنظرَُُالذيُلفتَُ العقلُالباطنُأوُالالوعيُ)باسمُُؼُُرَُعُْإلىُوجودُما
ناُناُوأفكارُِفيُسلوكياتُُِرُُيؤثػُ ُالباطنَُُىذاُالعقلَُُوكيفُأفُ ،ُ(أوُالالشعور

ُ.نشعرُناُدوفُأفُْوقراراتُِ

ُأفُ  ُفيقرر ُالنفس ُعلم ُفي ُالمدرسة ُىذه ُمن ُفيتز ُبوؿ ُوينطلق
ُستُْوليُُْةٌُيُ سُِاإليمافُباهللُتعالىُىيُباألساسُنفُُْاإللحادُوموانعَُُدوافعَُ
ُالدوافعَُُوأفُ ُةًُمنطقيُ ُةًُعقليُ  ُقسمينُمُُسُِقُِتنُُْىذه ُإلى مثلُُةٍُحيُ سطُْ:
ُلفئةٍُاالنُْ ُالرُ ُأوُُْمعينةٍُُةٍُعلميُ ُأوُُْاجتماعيةٍُُتماء ُالتقيُ ُةُِبَُغُْعدـ ُدُِفي

ُ ُغيرىا ُأو ُالدينية ُالدوافعُُُوعميقةٍُُبالتكاليف ُوىي ُالباطن ُالعقل ُفي
ُ.التحليلية

                                                           

(1)ُPaul Vitz, “Psychology of Atheism”, Antimatters -  Issue 

6 (Vol. 2 No. 4) December 2, 2008. 
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ُأفُ  ُفرويد ُنفسيُ ُأسبابَُُيرى ُباهلل ُيمُُْةٌُاإليماف ُاالعتمادُُُنُُكُِال
ُيهاعل ُعُُ، ُعن ُتعبيٌر ُحيُُْةُِدَُقُْوىي ُأبيهمُُاألبناءُُُصُُيتخلُ ُثُُأوديب من

ُحتىُيظُْ ُبأمهمالذيُيغاروفُمنو ُفروا ُالشعورُُُشأُُينُُْمُ ثُُ، بُنُْبالذُ ُلديهم
وىكذاُُوتأليوٍُُعبادةٍُُمُ ُثُُوتبجيلٍُُظيمٍُىذاُالشعورُإلىُتعُُْرُُيتطوُ ُثمُ ُتجاىو

ُ.اإليمافُباهللُعندُفرويدُشأُُينُْ

ُعَُقَُاألوُُْىاُىوُأفُ أبرزَُُلكنُ ُوجوهٍُُمنُعدةُُِرَُيتزُىذاُالتصوُ ينتقدُف
ُاإللزاـ–ُبَُوَُواألصُْ ُسبيل ُعُُُاعتبارُُُ–على ُعن ُتعبيًرا ُةُِدَُقُْاإللحاد
ُىزيمةُُُإنكارَُُأفُ ُثُُحيُُْ؛أوديب ُىو ُالرُ ُاإللو تصارُواالنُُْاألبويُ ُزُِمُْىذا

ُأفُ ُلكنُ ُ،عليو ُيرى ُال ُالحقيقة ُفي ُالصورةُُُوديبيةَُاألُالعقدةَُُفيتز ُىي
ُ.لتفسيرُالدوافعُالتحليليةُفيُالعقلُالباطنُلإللحادُالصحيحةُُ

إلىُاهللُسبحانوُوتعالىُُرُُظُُينُُْالمرءَُُبوؿُفيتزُفيُأفُ ُتتلخصُنظريةُُ
ُتتشوُ ُ،مثاليُ ُأبٌُُوُُعلىُأنُ  ُةُِعيُ بالتبُُْلُ تَُتخُُْاألرضيُ ُاألبُُِصورةُُُهُُوعندما

ُيُالسماويُ ُاألبُُِصورةُُ ُوالجحودُؤدُّمما ُاإللحاد ُفي ُالوقوع ُإلى ي
ضعيًفاُُيكوفَُُأفُُْأوُالمعيبُُِهُِىذاُاألبُالمشوُ ُرُِومنُصوُُّ.وإنكارُاهلل

ومنُاألمثلةُالتاريخيةُ،ُموجودُغيرَُُقاٍسُأوُُْعنيًفاُأوُُْأوُُْمحترـٍُُغيرَُُأوُْ
ُ.فيورباخُ–ىتلرُُ–ماركسُُ–فولتيرُُ–فرويدُ:ُلهذاُاألمر
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 ية.األسباب االجتماع: ثانًيا

ُتنُْ ُالتي ُالمجُُْعُُبُُوىي ُاألسرةُُيطُِحُِالمُُُعُِمَُتَُمن ُفي بالملحد
ُ.لخ.ُإ.والمدرسةُوالجامعةُوالعملُواألصحاب

ُ:المناعةُالمجتمعيةُفُُوضعُُْالجمودُالدينيُ (ُٔ

ُلٍُدينُفيُالمجتمعُبشكُْمستوىُالتُ ُبهذاُىوُانخفاضُُُوالمقصودُُ
ُيوَُ ُفيهاُُالمخالفةُُِاألفكارُُِدُ ضُُِةَُالحصانَُُأوُُْالمناعةَُُهُِألفرادُُِرُُفػُ ال بما

ُوأطروحاتو ُاالنخفاضُُُ.اإللحاد ُالتديُ ُوىذا ُيكوفُُُنُِفي علىُُقد
ُصورتين ُبالدُ ُانخفاضُِ: ُالعلم ُوالتػُ مستوى ُ؛ُُوُِقُ فَُين ُالناس ُبين فيو

ُاألفعاؿُُوانخفاضُِ ُفي ُاهلل ُومراقبة ُبالطاعات ُااللتزاـ مستوى
ـُِوَُوالسلوكياتُبينُعَُ ُلُُهُُاُيسُْالمجتمعُالهشُدينيُ ُفيُمثلُىذاُ.الناسُا

إلىُعقوؿُوقلوبُالشبابُالذينُُبيسرٍُُبَُتتسرُ ُعلىُأفكارُاإللحادُأفُْ
ُ.تحضارُمراقبةُاهللُفيُسلوكياتهماسُُْينُأوُْبالدُ ُمٍُشئواُعلىُعلُْينُُْلمُْ

ُنينَُسيكونوفُمحصُ ُنةُِالمتديُُّرُِسَُاألُُُأبناءَُُأفُ ُنيُىذاُالكالـُُعُْوالُيػَُ
ُُوُدُّضُِ ُاإللحاد ُاالنحراؼخطر ُالواقعُُ، ُكافَُُوُُأنُ ُبل ُالمجتمعُُُإذا

ُدينيُ ُالخارجيُ  ُمتحجًرا ُعمومو ُوغيرَُفي ُاألفكارُُا ُمواجهة ُعلى قادٍر
ُالجهلُُ ُفيو ُويسود ُوعدـُُُالمنحرفة ُوسلوكيُ ُبالدين ُعملي ا ُبو ُاااللتزاـ

ُعرضةًُُبلُىمُُْرُالمتدينةسَُناءُاألُُألبُُْفعليةٌُُحقيقيةٌُُفليسُىناؾُحصانةٌُ
ُ.عُفيُاإللحادُوسائرُاالنحرافاتُكغيرىمللوقُو
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ُأوُُْكذلكُُوالمقصودُُ ُالدينيُ ُبالجمود ُعَُُالتحجر ُرُِتطوُ ُـُُدَُىو
ُالشرعيُّ ُالخطاب ُوصياغات ُالثقافيةَُُاألطروحاتُُِبَُلتواكُُِأدوات

ُاالجتماعيةُُُواألوضاعُُُرُُهاُالعصُْضُُرُِالتيُيفُُْوالتحدياتُُِالجديدةَُُوالعلميةَُ
ُتبديلُُُرُِبهذاُالتطوُ ُدُُصَُوالُيُػقُْ،ُئاتُالمجتمعيةلكثيرُمنُالفُالمستحدثةُُ

ُ.خيلةُعليواألفكارُالدُ ُالدينُأوُتغييرهُليناسبَُ

ُ:األسئلةُتُُكبُْ(ُٕ

ُالقهُُْتمارسُُُالمجتمعاتُُِأوُُْرُِسَُاألُُُبعضُُ ُمن ُعجيًبا ُعلىُنوًعا ر
ُأوُاالستشكاؿ ُفتمنعهمُمنُطرحُاألسئلة ُدَُمجرُ ُوتهددىمُبأفُ ُأبنائها

الشابُأوُُيقابلوفُأسئلةَُُقدُُْأوُُْمنُالدينُوالمروؽَُُرَُفُْالكُُُهاُيعنيطرحُِ
ُوالتػُ  ُبالسخرية ُيدُُْمُِكُ هَُاستشكاالتو ُمما ُصيانًةُُوُُعُُفػَُواالستهزاء لكتمانها

ُ.لمروءتوُوكرامتوُمنُاالمتهاف

ُالممارسةُُ ُأفُ بَُالشُ ُأسئلةُُِتُِلكبُُْىذه ُفي ُللتفكير ُتدفعهم ُاب
ُيملكُُُوُُنفسَُُاإلسالـَُ ُوأنُ ُةًَُبُوُِأجُُْال ُالتساؤالت ُويحّرمُُُتُبُُيكُُْوُُعلى هاُها

ُيقعَُ ُال ُاإلحراجُينُُالدُُّحتى ُفي ُتتضخُ ، ىذهُُةُُقوُ ُمُُوبالتالي
ُذىُْ ُفي ُوالشبهات ُدرجةٍُُنُِاالستشكاالت ُإلى هاُحجمَُُتفوؽُُُالشاب

ُيمُُْضعيفٌُُدينٌُُاإلسالـَُُأفُ ُنُ ويظُُُالحقيقيُ  ُحلواًلُُةًَُبُوُِأجُُْكُُلُِال ُوال
ُتُوُِألسئلتُِ ُالسبَُُصبحَُحتى ُالمطاؼ ُنهاية ُوتركوُُبَُفي ُإلحاده في

ُبالكلية ُيكوفُُُ.لإلسالـ ُالكبُُْوقد ُىذا ُنفسي–ت دافًعاُُ–كعامل
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ُلكيُْ ُوينضَُُيتمردَُُللشاب ُومجتمعو ُبيئتو ُاآلخرُُمُ على للمعسكر
فيُُتكزُُلإللحادُترُُْةُِجَُكثيًراُمنُالدعاياتُالمروُ ُُأفُ ُدُُلهذاُنجُُِالمعاكس

ُوالمرا ُللشباب ُوالكبُْخطابها ُالقهر ُعلى ُالتمرد ُأطروحة ُعلى تُىقين
ُ.المجتمعيُوقيودُالتقاليدُوغيرىا

ُ:(ُاضطهادُالمرأةٖ

ُدعاةَُُاإللحادُبينُالفتياتُخصوًصاُأفُ ُأسبابُُِرُِوأكبَُُرزُِىذاُمنُأبُْ
ُبزعُُْاإللحادُيستهدفوفُالمرأةَُ منُسلطةُُرُِالتحرُ ُمُِبدعاياتهمُاإللحادية

ُوقهُْ ُُرُِاآلباء ُوغيرىا ُالشعاراتالذكور ُمن ُانضمتُْ، ُىذهُُفإذا إلى
هاُأوُأسرتهاُُفيُمجتمعُرٍُوقهُُْمٍُلُْوظُُُمنُاضطهادٍُُالدعايةُماُتالقيوُالمرأةُُ

ُ.اإللحادُخُ اُللوقوعُفيُفَُكافُىذاُداعًياُقويُ 

ُكافُجدُ ُةٍُمصريةُمنُأسرةُثريُ ُفتاةٍُُإلىُقصةُُِفتُُاُتعرُ أناُشخصيُ  ا
ألوانًاُُُاعليهُسُُيمارُُِالضابطُُُاألخُُوكافُىذاُُشرطةٍُُضابطَُُأخوىاُاألكبرُُ

المجرمينُالذينُُماُىيُأحدُُوكأنُ ُوُُتُْإذاُخالفَُُفُِربُوالعنُْمنُالضُُّكثيرةًُ
ُالشرطة!ُيتعاملُُ ُقسم ُفي ُالفتاةُُُمعهم ُىذه ُكانت ُالوقت ُنفس ُوفي

منُشبابُُكبيرٍُُُمعُعددٍُُعنُطريقُمواقعُالتواصلُاالجتماعيُ ُتتواصلُُ
ُبمعُْسَُالملحدينُالذينُأدارواُرأُْ ُطةُِلُْمنُالسُ ُرُِحرُ نُالتُّسوؿُالكالـُعها

ُوالغراـالذكوُرُةُِاألبويُ  ُالغزؿ ُعبارات ُإلى ُباإلضافة ُية ُعلىُوأنُ ، هم
ُإلىُأحدُُِاستعدادٍُ ُكالجئةٍُُؿُِوَُدُُُلتهريبها منُُىاربةٍُُملحدةٍُُشماؿُأوروبا
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ُكيفُيمُْىُعلىُالقافَُوالُيخُْ،ُفيُبلدىاُاالضطهادُالدينيُ  ُنُُكُِرئُالكريم
ُ.أحدُفيُبلدُغريبةُىذهُفريسًةُسهلًةُأليُ ُمثلُُُفتاةٌُُحَُبَُصُُْتُُفُْأ

ُأفُُْوأسوأُُ ُاألمر ُوالقهُُْتبريرُُُمُ ِتَُيُُمنُىذا ُاالضطهاد ُللمرأةُىذا ر
ُبحيُْدينيُ  ُوظلمهااضطهادُُِىوُسببُُُاإلسالـَُُأفُ ُالمرأةُُُتكتشفُُُثُُا ُىا

ُطبيبةٍُُقصةَُُ(منيرُأديب)يحكيُاألستاذُُ.كهاُلوفيكوفُىذاُداعًياُإلىُترُْ
هاُبَُضرَُُهاُالسلفيُ جَُزوُُْهاُلإللحادُىوُأفُ عَُماُدفػَُُؿُُكافُأوُ ُُدةٍُحَُملُُْةٍُمصريُ 

ُوجهها ُعلى ُأفُ ، ُأخبرىا ُلوالدىا ُشكت ُلزوُْطَُأعُُْاهللَُُفلما ُىذاُى جها
ُاآلياتُُِالحقُ  ُذلكُالقرآنيةَُُوتال ُفي ُالطبيبة، ُ"تقوؿ ُغايةُُتُُكنُْ: في

ُبَُالخالقُضرُُْةُُوصيُ ُتكوفَُُأفُْ،ُحُ صَُُفُْوالديُإُكالـُُُِسيرُِالعجبُمنُتفُْ
ُ؛ُفهلُالمرأةُُالحيوافُذاتوُبَُضرُُْـُُرُ حَُُيُُاإلسالـَُُوأفُ ُةًُخاصُ ُالمرأةُوإىانةَُ

ُ(ٔ)منُالحيواف".ُىناُأقلُ 

ُ:األمةُفُُتخلُ (ُٗ

ُقدُْ ُالمتخلُُّدُ عَُيػُُُوىذا ُالمجتمعات ُفي ُاإللحاد ُأسباب فةُمن
ُ؛ُفعندماُيقارفُُبينُىذاُالتخلفُوالدينُطُُالربُُْمُ خصوًصاُإذاُتَُُ،احضاريُ 

ُوترقيهمُُرُُهَُِبُنُْالمُُُالشبابُُ ُوتحضرىم ُالغربيينُالكفار بالغربُبينُتقدـ
ُ ُالعلـو ُمدارج ُتخلُ ُالمختلفةفي ُالمسلمينُُفُِوبين ُمن ُقومو بني

                                                           

(ٔ)ُُ ُأديب، ُأتباعو"منير ُوىجرة ُأصحابو ُأفكار ُبين ُوالتوزيعُ"اإللحاد ُللنشر ُمقاـ ُدار ،
ُ.ٜٙص
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قةُفيُوتأخرىمُوانحطاطهمُقدُتكوفُىذهُالمقارنةُدافًعاُلوُلفقدافُالثُ 
ُ.وبالتاليُالكفرُبوُبالكلية،ُـُوالنهضةقيقُالتقدُ اإلسالـُعلىُتحُِةُرَُدُْقُُ

ُظلُْ ُفيُالحقيقة ُفيُتخلُ ُسَُليُُْوُُلدينُاإلسالـُألنُ ُمٌُوىذا ُفُِسبًبا
ُكماُأ ُةٌُكُ فَُمنػُُْبلُالجهةُُ،ُتقدـُالغربُليسُىوُسببُُُرَُالكفُُْفُ المسلمين

ُبينُىذاُوذاؾ ُتأخرُْمواُألنُ فالغربيوفُتقدُ ُىنا ُبينما اُنهمُاجتهدواُوسعوا
ُتكاسلُْألنُ ُنحنُُ ُوعجزنانا ُأفُ ُ.نا ُعالقةٌُُوالتخلفَُُالتقدـَُُفالحقيقة ُلو

سبًباُللتخلفُُوليسُاإلسالـُُ،ُباالجتهادُوالسعيُوالعملُفيُأمورُالدنيا
ُكماُيظنُىؤالءُسببٌُُوالُالكفرُُ ُ.للتقدـ

ُنةُاقتصاديةُأوُْفيُمحُُْ–ِةُأمةأيُ –ُةُُاألمُ ُوفيُبعضُاألحيافُتكوفُُ
ُويتُِ ُالمحُُْحلوؿٍُُحُُطرُُْمُ اجتماعية ُلهذهُعُْالشُ ُأفرادُُُعُُويتطلُ ُنةُِلهذه ب

ُمُ ثُُ،ُالزجاجةُقُِنُُمنُعُُُوالخروجُُِمةُِفيُإنهاءُاألزُُْهاُاألملُُالحلوؿُعلىُأنُ 
ُالحلوؿُألنُ ُضُِينُبرفُْالدُُّرجاؿُُُيقوـُُ ُللدُّىذه ُمخالفة ينُأوُمتضمنةُها

ُأوُْ ُاألسبابُهُُغيرُُُللكفر ُمن ُاألمرُُ، ُىذا يُشُّتفَُُأسبابُُِمنُفيكوف
ُ.فيُأوروباُفيُعصورُالنهضةُوالتنويرُثَُدَُكماُحَُُُاإللحادُفيُىذهُاألمةُِ

ُ:تمزؽُاألمةُوتفرقها(ُ٘

التيُتؤديُبالشبابُإلىُاإللحادُماُُةُِنَُالفتػُُْوىذاُأيًضاُمنُأسبابُِ
ُبينُالسلفيينُواألشاعرةُوالصوفيةُمُ ثُُ،ُةُومعتزلةةُوأباضيُ ةُوشيعَُنُ نُسُُبيُْ
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ُأسبابُِوىذُ،وىكذا ُمن ُغيرُُِةُِنَُالفتػُُْه ُالشباب ُتمييزُُالقادرُُِبين على
ُاألشالءُالحقُ  ُمنُاألباطيلُفيُىذه ُكيفُيرضىُاهللُُُفيقعُُ، ُفيُحيرة

ُكلُ ُينُُالدُُّيكوفَُُأفُُْالرحيمُُُالحكيمُُ ُفي ُالتنافرُوالتناحرُبينُُسبًبا ىذا
ُ.أبنائوُمماُيؤديُبوُفيُنهايةُالمطاؼُإلىُالكفرُباهللُواإللحاد

 :األسباب املعسفية: لًجاثا

وأفضلُمنُتكلمُعنهاُ،ُبالعلمُوالمعرفةُوالشبهاتُةُُقَُلُ عَُتػَُوىيُالمُُ
ُبوعزة)د. ُاألكاديميُ ُ(الطيب ُببرنامجُُالمغربيُ ُالفيلسوؼ ُمداخلة في

معُالدكتورُعبدُاهللُالقرشيُوعبدُاهللُالعجيريُوعبدُُ(حواراتُنماء)
ُ(ٔ)ىجريةُٖٗٗٔرجبُُٓٔاهللُالشهريُبتاريخُ ُأسبابَُ، ُحيثُذكر

ُوالمعرفية ُالنفسية ُاإللحاد ُا، ُذكر ُفيُوعند ُأوجزىا ُالمعرفية ألسباب
ُ:اآلتي

ُٔ ُُرُُوفقُُْفُُضعُْ( ُالمكتبة ُاإللحادالعربية ُنقد ُفي ُاإلسالمية
ُالجديد ُالعراءُوُُنفسَُُوالمتسائلُُُكُُالمتشكُ ُالشبابُُُيجدُُف، ُفي وفيُ،

ُكتابيُرةٌُالمقابلُىناؾُوفُْ ُاإللحادية ُبشكُْفيُالمواد ُوفيديوية ُلُُعَُيجُُْلٍُة
ُ.لصالحُاإللحادُةٍُبشدُ ُتميلُُُالمعادلةَُ

                                                           

ُالعربي.ُلشباباُبينُلإللحادُالمعرفيةُيوتيوب:ُاألسبابُ(ٔ)
www.youtube.com/watch?v=qWAD9mAzE1Y 
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هاُمُُهَُالُيفُُْبائدةٍُُةٍُقديمَُُةٍُكالميُ ُُالعلماءُعلىُصياغاتٍُُاعتمادُُ(ُٕ
ُـ  ُ.بصياغاتُيسيرةُقريبةُللفهمُبينماُالشبهاتُمعروضةٌُالشبابُُعوا

فعندماُ،ُدُعلىُالشبهاتنيفُفيُالرُّبعضُالعلماءُالتصُُْضُُرفُْ(ُٖ
وبالتاليُ،ُالُيجدُهُُعلىُالشبهاتُالتيُتحاصرُُُردودٍُُعنُُْالشبابُُُيبحثُُ

رةُاإلسالـُعلىُدُْفيُقُُُوُُتَُثقَُُدُُقُِفيفُُْوالُإجاباتٌُُردودٌُُالُتوجدُُُوُُأنُ ُيظنُ 
ُيؤدُّ ُمما ُوالتساؤالت ُاإلشكاالت ُإلىُمواجهة ُالمطاؼ ُنهاية ُفي ي

ُ.الوقوعُفيُاإللحاد

ُُأيًضاُشبهاتٍُُمُ ضُُإللحادُتَُوىذهُاألسبابُالمعرفيةُللسقوطُفيُا
ُ:أىمهماُكثيرةًُ

ُ.الشرُفيُالعالمُوجودُُُ-

ُ.باسمُالدينُوالحروبُُُلُُالقتُُْ-

ُ.القضاءُوالقدرُؿَُحوُُْشبهاتٌُُ-

ُ.فيُالخلقُاإللهيةُُِحوؿُالحكمةُُِشبهاتٌُُ-

ُاألسبابُُِأىمُ ُلكنُ  ُُةُِالمعرفيُ ُىذه ُىو ُنظري ُوجهة ُالمتاجرةُُمن
هاُعلىُأنُ ُلنظريةُالتطورُمثاًلُُالترويجُُُمُ ِتَُيُُثُُحيُُْ؛بالعلمُلترويجُاإللحاد

ُالعلمُُوأنُ ُيقينيةٌُُةٌُقطعيُ ُحقيقةٌُ ُىي ُيقُُْها ُال ُيتُِ،ُُالخالؼَُُلُُبَُالذي ُمُ كما
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ُنشُُْالترويجُُ ُفي ُالحديثة ُالعالمُُفُِالكوُُْأةُِللنظريات ُيد ُعلى خصوًصا
ُ ُاألشهر ُىوكينج)الفيزيائي ُتعارَُُ.(ستيفن ُالنظرياتُُُتُْضَُفإذا معُُىذه

ُدلياًلُالدُّ ُىذا ُكاف ُالقوُُْين ُوخرافاتوُـُِعند ُالدين ُبطالف ُوىذاُ.على
ُاألكبرُُ ُيواجُُِالتحدي ُُاآلفُاإلسالـَُُوُُالذي ُالنظرياتُُمواجهةُُىو ىذه

ُوَُ ُفيها ُالباطل ُمن ُالحق ُوتمييز ُوتمحيصها ُةٍُشرعيُ ُةٍُمنهجيُ ُقَُفُْالعلمية
ُ.عقليةُسليمةُةٍُإسالميُ 

 :بمسات اإلحلاد اجلديد يف الغس

ُ(ٔ).اإللحادُإلىُالمحمومةُُُالنشطةُُُوةُُعُْالدُ (ُٔ
-ُالشعبيةُالقاعدةُإلىُالنخبويُ ُالفلسفيُاإلطارُمنُانتقالو(ُٕ

ُ.-واألطفاؿُوالمراىقينُللشبابُموجهةُوفيديويةُةٌُكتابيُ ُأعماؿٌُ
ُٖ ـُُ( ُوتسريبُواإلعالناتُلإلعالـُفُُالمكثُ ُاالستخدا

ُوالوثائقياتُوالمسلسالتُـاألفالُخالؿُمنُاإللحاديةُاألطروحات
ُ.الكارتوفُأفالـُوحتى

ُٗ ُاللغةُإلىُاإللحاديةُعماؿاألُترجمةُنحوُالمحموـُُُيُُعُْالسُ (
ُ.-وثائقياتُ،محاضراتُ،مقاالتُ،كتب–ُالعربية

ُ٘ ُوالتطاوؿُُِبُ السُ ُوكثافةُاألديافُمنُوالغضبُالحنقُنبرةُُ(
،ُ(Militant Atheismُالحربيُ ُاإللحادَُ)ُهيسمُوُحتىُاللفظيُ ُفُِنُْوالعُُ

                                                           

ُ.ٕٔصُ،،ُمركزُتكوينُللدراساتُواألبحاث"ميليشياُاإللحاد"عبدُاهللُالعجيري،ُُ(ٔ)
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ُسَُليُُْاهللُُُ،اإليمافُةُُنهايَُُ،اإللوُمُُوىُْ)ُالكتبُعناوينُفيُبارزًاُىذاُرُُهَُويظُْ
ُ(ٔ).(شيءُكلُ ُينُُالدُُّمُُمُّسَُُيُُفَُكيُُْ،الشرورُكلُ ُلُُأصُُْالدينُُُ،اعظيم

ُٙ ـُُ( ُالحواراتُفي-ُالدينُقداسةُُِلهزُ ُالسخريةُاستخدا
ُمنُالسخريةُُِةُِعَُرُْجُُُوزيادةُِ،ُ-ئيةالفضاُوالبرامجُوالوثائقياتُوالمناظرات

ُ(ٕ).الفنيةُاألعماؿُفيُاألدياف
ُ(ٖ).الدينُدُ ضُُِىابُِاإلرُُْمكافحةُُِةُِألطروحَُُالكثيفُُُماؿُُعُْتُِاالسُْ(ُٚ
ُٛ ُاإللحادُييدُِلتأُُْالحديثةُُِوؼُِشُُوالكُُُةُِالتجريبيُ ُالعلوـُُِاستغالؿُُ(
ُنظريةُطروحاتأُخصوًصاُ-بالعلمُالمتاجرة-ُمناسبةٍُُةُِأليُ ُوُِوترويجُِ
ُ(ٗ).التطور

 :مسات عقلية امللحد

ىذهُ،ُالمؤمنُعنُُْدُُحُِبهاُالملُُْفُُلُِتَُيخُُْوذىنيةٌُُعقليةٌُُىناؾُسماتٌُ
ُـُِعدَُفيُُالرئيسيُ ُوىيُالسببُُ،ُالنزاعُبينُالفريقينُلُُالسماتُىيُأصُْ

ُاهللُةُِلألدلُ ُدُِحُِلُْالمُُُمُِفهُْ ُوجود ُعلى ُنُُُِبُُوالسبَُ، ُفي ُوءُِشُُكذلك
ُفإفُ ُ.مثلُمسألةُالشرلديوُُةٍُعقليُ ُإشكاالتٍُ ُىذهُالعقليةُُِكيكَُتفُُْلهذا

ناعهاُالسبيلُلمخاطبتهاُوإقُُْؿُُفيهاُىوُأوُ ُكاؿُِمواطنُاإلشُُْمُِهُْلفَُُيَُعُْوالسُ 
                                                           

ُ.ٖٗالمصدرُالسابقُصُ(ٔ)
ُ.ٜٙالمصدرُالسابقُُ(ٕ)
ُ.ٖٙالمصدرُالسابقُُ(ٖ)
 .ٖٛالمصدرُالسابقُُ(ٗ)
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ُواتُُّةُِاإليمانيُ ُةُِالعقليُ ُومحاورُُِسُِسُُُأُُينُِيُِوتبُُْبالحقُّ ساقهاُوسالمتها
ُ.الكليةُهاُمعُسائرُالقواعدُالمعرفيةجامُِسُِوانُُْالداخليُّ

 :اإللحاديةُوالرؤيةُالفكرةُفيُالمفرطةُُُالثقةُُ(ُٔ

ُشرَُ ُالسابقُِحُْكما ُفي ُفٍُطيُُْألوافَُُمُ ضَُُتُُاإللحاديةَُُالظاىرةَُُأفُ ُنا
ُربوبيالأدريُ،ملحد–ُةٍُمتعددَُ ُاإللحادُُالغالبَُُلكنُ ُ؛-، ُظاىرة على

ُأفُ  ُىو ُالُالمنكرَُُاإللحاديُ ُفَُاللوُُْالجديد ُوجود ُلصانع ىوُبالكلية
ُإلحادُُِالسائدُُ ُيمُُِويرُِالتنُُْرُِعصُُْبخالؼ ُكاف ُإلىُُيلُُالذي ُالبداية في

ُاإللحادُُأمُّ،ُإلىُالالأدريةُوالشكوكيةُمُ الربوبيةُثُُ ُببروزُُِزُُيػُ مَُتَُفيَُُالجديدُُُا
ُالمنكرُُِجانبُِ ُاهللُاإللحاد ُالربوبيُ ُلوجود ُبلُُْالالأدريُ ُأوُُْوليس

ُالرؤيةُوالتعصبُُ ُأفُ ُ،لهذه ُالغرُُْاالنتقاداتُُِزَُرَُأبػُُْحتى ُفي ىوُُبُِلو
كمثلُالتعصبُمثلوُُُ،للمخالفُفضيلةٍُُةُِأيُ ُكارُِوإنُُْبُِصُ عَُفيُالتػُ ُاإلغراؽُُ

ُ(ٔ).الدينيُفيُأسوأُصوره

ُ(ُحصرُالمعرفةُفيُالحّسُوالتجربةُوالمادة:ٕ

                                                           

كتابُريتشاردُدوكينزُ)وىمُاإللو(ُفيُكتابهماُأنظرُمثالُنقدُأليسترُوجواناُماكجراثُلُ(ٔ)
ُ)وىمُدوكينزُ،ُاألصوليةُاإللحاديةُوإنكارُاإللو(.

Alister E. McGrath, Joanna Collicutt McGrath, “The Dawkins 
Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the 
Divine”, InterVarsity Press 2007 
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ُالمادةُ ُفي ُالموجودات ُواختزاؿ ُللغيبيات ُالتاـ واإلْنكاُر
ُبػػ)الفلسفة ُيُػْعرُؼ ُفيما ُاالختزاليةُُالمحسوسة المادية

Reductionismُ ُالوْعَيُواإلرادَةُالحر َةُُ-مثاًلُ-(ُحْيُثُيرىُالقْوـُ أف 
ُتفاعالٍتُُ ُإلى ُرّدىا ُيمكن ُاإلنساف ُفي ُوالروحي َة ُالنفسيَة والميوَؿ
كيميائيٍةُوإشاراٍتُعصبيٍةُتدوُرُفيُالجهازُالعصبي،ُويتبَػن وَفُأطروحاِتُ

ُالبيُو ُالحْتِمي ِة ُالسلوكيةُمْدَرَسِة ُالحتمية ُومدرسة ُفيُعلمُاألحياء لوجية
ُفيُعلمُالنفس.

ُ(ُالمحكمُوالمتشابوُالكوني:ٖ

ُففيُالكْوفُوفيُخْلقُ ُاإللحادية، ُالعقلي ِة ُسماِت ُمنُأبْػَرِز وىذه
َقِةُ ُوالد  ُاإلحكاـ ُعلى َُتُدؿ  ُمْحَكماٌت ُآياٌت ُالكائنات ُوسائِر اإلنساف

َعِةُتشيُرُبوضوٍحُ إلىُعْلِمُاهللُوحكمتوُوخبرتوُوعنايتو،ُوفيوُُوبراَعِةُالص نػْ
ُالعقوُؿُفيُاْستْنباطُالحكمةُاإللهي ِةُ كذلكُآياٌتُمتشابهاٌتُقدُُتحاُر
ُالُمْحَكِمُ ُإلى ُالمتشابهاِت ُىذه ُتَػُرد  ُاإليماني ُة ُفالعقلي ُة ُوجودىا. من

اديُةُالثابِتُمنُعْلِمُاهللُوحكمتِوُالواسعِةُفيُخلقو؛ُبينماُالعقليُةُاإللح
ُأْوُ ُوالعشوائيَة ُالفوضى ُتوِىُم ُالتي ُالمتشابهات ُإلى ُالمحكماِت ترد

لهذاُفإف ُالقواعَدُالعقلي َةُالكلي َةُُ(ٔ)وجوِدُالعيوِبُوالَخَلِلُفيُالكائنات.
                                                           

األستاذُعبدُاهللُُ-الخطأُفيُطريقةُنظرُالملحدُللظواىرُالكونيةُيوتيوب:ُمكمنُُ(ٔ)ُ
ُ.الشهري



ٜٗ 

 

ُالظ ن ياتُ ُومحاكمة ُالمحكمات، ُإلى ُالمتشابهات ُإرجاع مثل:
يحُبينهاُبقدرُاإلمكاف،ُللقطعيات،ُوتْقديِمُالجْمعُبينُاألدلةُعلىُالتػ ْرج

لِيِلُاألْضَعِفُعندُالتعارض،ُىيُأصوٌؿُ وتقديمُالد ليِلُاألقػَْوىُعلىُالد 
ُالحواُرُ ُعليها ُالمؤمنُبخالؼُالملحدُوىيُالتيُيعتمُد ُعقلي ة ومحاوُر

ُبينُالطرفين.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                                                                                                        

www.youtube.com/watch?v=QO_kA1HIfVA 
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