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 اإلحلــاد

كثر مـا قد شؿع عن ادؾحدين، لؽن الؼؾقل من يعرف صقئًا عن هذه ادجؿوعات احلؿد هلل وبعد: 

، وارتباضفا بلفؽارها الغريبة  ادعؾومات والتحذيرات من خطرهاشاذة عيل جمتؿعـا ، كظرًا لشح الغريبة وال

ادؿزوجة بسوء الػفم واالكحدار األخالقى والديـى. فاألمة القوم تتعرض حلؿالت متتالقة لؾطعن يف 

 ثوابتفا، والصغاهلا عن بـاء مستؼبؾفا

جلقػة الـّتـة الـجسة تػوح رحيتفا يف مواقع شاّمة وأوكاٍر من ضالع وشائل التواصل االجتامعي جيد هذه ا

 خاوية هبا عؼارب وحقّات ممن لعـفم اهلل فلصّؿفم وأعؿى أبصارهم. 

 لذا أوجز يف شطور هبذا اخلطر الذي شؼط بني األمة

 القادم اخلطز.. اإلحلاد

ود اهلل اخلالق :اإلحلاد هو : مذهب فؾسػي يؼوم عذ فؽرة عدمقة أشاشفا إكؽار وج التعزيف

  فقّدعي ادؾحدون بلن الؽون وجد بال خالق.،  شبحاكه وتعاىل

 وأن الامدة أزلقة أبدية، وهي اخلالق وادخؾوق يف كػس الوقت.

ومما ال صك فقه أن كثرًا من دول العامل الغريب والرشقي تعاين من كزعة إحلادية عارمة جسدهتا 

 .الشقوعقة ادـفارة والعؾامكقة ادخادعة

 التأسيس وأبزس الشخصيات:

 اإلحلاد بدعة جديدة مل توجد يف الؼديم إال يف الـادر يف بعض األمم واألفراد.

يعد أتباع العؾامكقة هم ادمشسون احلؼقؼقني لإلحلاد، ومن همالء : أتباع الشقوعقة والوجودية 

 والدارويـقة.

كقة إلفساد أمم األرض باإلحلاد احلركة الصفقوكقة أرادت كرش اإلحلاد يف األرض فـرشت العؾام

والامدية ادػرضة واالكسالخ من كل الضوابط الترشيعقة واألخالققة كي هتدم هذه األمم كػسفا 

 بـػسفا، وعـدما خيؾو اجلو لؾقفود يستطقعون حؽم العامل.
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 كرش القفود كظريات ماركس يف االقتصاد والتػسر الامدي لؾتاريخ وكظريات فرويد يف عؾم الـػس

وكظرية دارون يف أصل األكواع وكظريات دور كايم يف عؾم االجتامع، وكل هذه الـظريات من أشس 

 اإلحلاد يف العامل.

أما اكتشار احلركات اإلحلادية بني ادسؾؿني يف الوقت احلارض، فؼد بدأت بعد شؼوط اخلالفة 

 اإلشالمقة.

يتضؿن مطاعن قبقحة يف األديان وبخاصة الدين صدر كتاب يف تركقا عـواكه: مصطػى كامل لؾؽاتب قابقل آدم 

 اإلشالمي. وفقه دعوة رصحية لإلحلاد بالدين وإصادة بالعؼؾقة األوروبقة.

إشامعقل أمحد أدهم. حاول كرش اإلحلاد يف مرص، وألف رشالة بعـوان لامذا أكا مؾحد؟ وضبعفا 

 م.6291بؿطبعة التعاون باإلشؽـدرية حوايل شـة 

م جمؾة العصور يف مرص، وكاكت قبل توبته تدعو لإلحلاد والطعن 6291يف شـة  إشامعقل مظفر أصدر

يف العرب والعروبة ضعـًا قبقحًا. معقدًا تاريخ الشعوبقة، ومتفاًم العؼؾقة العربقة باجلؿود واالكحطاط، 

 ومشقدًا بلجماد بـي إرسائقل وكشاضفم وتػوقفم واجتفادهم.

إلحلاد حتت صعار األدب واختذت دار العصور مؼرًا هلا م مجاعة لـرش ا6291أشست يف مرص شـة 

 واشؿفا رابطة األدب اجلديد وكان أمني رسها كامل كقالين.. وقد تاب إىل اهلل بعد ذلك.

 األفكار واملعتقدات:

 إكؽار وجود اهلل شبحاكه، اخلالق البارئ، ادصور، تعاىل اهلل عاّم يؼولون عؾوًا كبرًا.

 قوان والـبات وجد صدفة وشقـتفي كام بدأ وال توجد حقاة بعد ادوت.إن الؽون واإلكسان واحل

 إن الامدة أزلقة أبدية وهي اخلالق وادخؾوق يف كػس الوقت.

 الـظرة الغائقة لؾؽون وادػاهقم األخالققة تعقق تؼدم العؾم.
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أن إكؽار معجزات األكبقاء ألن تؾك ادعجزات ال يؼبؾفا العؾم، كام يزعؿون، ومن العجب 

ادؾحدين الامديني يؼبؾون معجزات الطػرة الوحقدة التي تؼول هبا الدارويـقة وال شـد هلا إال اهلوس 

 واخلقال.

عدم االعساف بادػاهقم األخالققة وال باحلق والعدل وال باألهداف السامقة، وال بالروح 

 واجلامل.

 األمل وقصته ال تعـي صقئاً. يـظر ادالحدة لؾتاريخ باعتباره صورة لؾجرائم واحلامقة وخقبة

ادعرفة الديـقة، يف رأي ادالحدة ، ختتؾف اختالفًا جذرًيا وكؾًقا عن ادعرفة بؿعـاها العؼيل أو 

 العؾؿي!!

اإلكسان مادة تـطبق عؾقه قواكني الطبقعة التي اكتشػتفا العؾوم كام تـطبق عذ غره من األصقاء 

 الامدية.

 ؽار، ولقست األفؽار هي التي حتدد احلاجات.احلاجات هي التي حتدد األف

كظريات ماركس يف االقتصاد والتػسر الامدي لؾتاريخ وكظرية فرويد يف عؾم الـػس وكظرية دارون يف أصل 

 األكواع وكظرية دور كفايم يف عؾم االجتامع من أهم أشس اإلحلاد يف العامل..

وخقاالت وأوهام صخصقة وال صؾة هلا ومجقع هذه الـظريات هي مما أثبت العؾامء أهنا حدس 

 بالعؾم.

 اجلذور الفكزية والعقائدية:

 كشل اإلحلاد احلديث مع العؼالكقة والشقوعقة والوجودية.

وقد كرش القفود اإلحلاد يف األرض، مستغؾني محاقات الؽـقسة وحماربتفا لؾعؾم، فجاءوا بثورة 

الػرويدية، وهبذه الدعوات اهلدامة لؾدين العؾم ضد الؽـقسة، وبالثورة الػركسقة والدارويـقة و
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واألخالق تػشى اإلحلاد يف الغرب، واهلدف الرشير لؾقفودية العادقة اآلن هو إزالة كل دين عذ 

 األرض لقبؼى القفود وحدهم أصحاب الدين!!

 : يتضح مما سبق

الؽون بال  أن اإلحلاد مذهب فؾسػي يؼوم عذ إكؽار وجود اهلل شبحاكه وتعاىل، ويذهب إىل أن

خالق، ويعد أتباع العؼالكقة هم ادمشسون احلؼقؼقني لإلحلاد الذي يـؽر احلقاة اآلخرة، ويرى أن الامدة 

أزلقة أبدية، وأكه ال يوجد يشء اشؿه معجزات األكبقاء فذلك مما ال يؼبؾه العؾم يف زعم ادؾحدين، 

والعدل وال بػؽرة الروح. ولذا فنن  الذين ال يعسفون أيضًا بلية مػاهقم أخالققة وال بؼقم احلق

التاريخ عـد ادؾحدين هو صورة لؾجرائم واحلامقات وخقبة األمل وقصته وال تعـي صقئًا، واإلكسان 

جمرد مادة تطبق عؾقه كافة الؼواكني الطبقعقة وكل ذلك مما يـبغي أن حيذره الشاب ادسؾم عـدما يطالع 

 (6) أفؽار هذا ادذهب اخلبقث.

محؾٍة إيامكقة دعوية عن اإليامن وحماربة اإلحلاد يف ادساجد واددارس واجلامعات  البد من

 والصحف والتؾػزة ووشائل التواصل االجتامعي.

أماكة أضعفا يف عـق كل مسؾم ومسؾؿة، فؿن خان أماكته فحسابه عذ اهلل، وموعده العرض ففذه  

 حه، وكػى بـػسه عؾقه حسقبًا.األكز، وخصقؿه عؾؿه، وعدوه لساكه، والشفود عؾقه جوار

 واحلؿد هلل رب العادني

 

                                                           

 الرمحن عبد ادالحدة، مع رصاعوراجع  (.101/ 9دذاهب واألحزاب ادعارصة )ادوشوعة ادقرسة يف األديان واباختصار من (  6)

 لؾشفرشتاين والـحل، ادؾل. ادقداين


