ظاهرة اإلحلاد
يف اجملتمعات اإلسالمية
(ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمع السعودي)

إعداد
انصر بن سعيد بن سيف السيف
غفر هللا له ولوالديه ومجيع املسلمني

بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده  ،ونستعينه  ،ونستهديه  ،ونعوذ به من شرور أنفسنا  ،ومن سيئات
أعمالنا  ،من يهده هللا فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله هللا وحده
الشريك له  ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  ،أما بعد
فإن اجملتمعات اإلسالمي تتعرض اليوو حلموالت متتابعو لل عون يف توابتهوا وحماولو شو لها عون

بن ووات مس ووتغبلها وإغرااه ووا يف م ووا ل اهلويو و والفا وور والل وودامات الفلس ووفي اس ووتمرار النظريو و ه وود
اإلس ووال م وون ال وودانل هي وودي أبن وواته  ،وم ووا ينت وور الي ووو م وون ن و ور لل ووبهات الفاريو و وال ووهوات
البهيميو بووني شووبال املسوولمني لووي ديووداً وال مسووت ر ً مون أعوودات اإلسووال فتلووك سوون موون السوونن
اإلهلي يف اللورا بوني احلوا والبا ول ؛ لاون ادديود هوو موا أتلبسوته تلوك احلملو اإلحلاديو مون لبوو
العلري واالستفادة من التغني واملال ووسائل اإلعال .
وه و ه الدراس و الثغافي و النغدي و املختلوورة عوون ( :ظاااهرة اإلحل اااد يف اجملتمعا اات اإلس ااالمية)
لعلهو ووا تورو ووا ن و وور تلو ووك املو و ووات واحلمو ووالت الت و وواياي يف تواب و و الو وودين علو ووم اجملتمعو ووات
اإلسالمي  ،واد اسم الدراس إىل ست مباحث  ،هي :
املبحث األول  :مفهو اإلحلاد.
املبحث الثاين  :سبب انت ار اإلحلاد يف اجملتمعات اإلسالمي .
املبحث الثالث  :حر ات اإلحلاد املنظم يف العامل اإلسالمي.
املبحث الرابع  :مسات ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمع السعودي.
املبحث اخلام  :استبان ميداني عن ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمع السعودي.
املبحث الساد  :رق وااي وعالج اجملتمع السعودي من اإلحلاد.
نسأل هللا العلي الغدير التوفيا والسداد  ،وصلم هللا وسلم و رك علم نبينا حممد وعلم آله
وصحبه أمجعني.
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املبحث األول
مفهوم اإلحل ااد
اإلحلوواد الافوور هلل وامليوول عوون ريووا أهوول اإل ووان والرشوود  ،وظهووور التا و يب لبعووث وادن و
والنار وتاري احلياة لها للدنيا فغو  ،واإلحلواد اليوو ظواهرة عامليو فالعوامل ال ورر يف أور وأمرياوا
وإن ووان وار ً يف الظ وواهر للعغي وودة النلو وراني الو و تو و من لبع ووث وادنو و والن ووار إال أن ووه ت وورك هو و ه
العغيدة اآلن وأصوبا إ وان النوا هنواك حليواة الودنيا فغو وأصوبح الانيسو وورد تورا وأتور مون

آ ر املارووي ،وال ت ووال يف حيوواة النووا وعغوووهلم إال شوويئاً فهواً ووداً  ،واوود أصووبا (اإلحلوواد) هووو
الو وودين الرمسو ووي املنلو وووا عليو ووه يف و وول دسو ووات البلو وودان األوربي و و واألمرياي و و ويع و و عو وون ذل و ووك
( لعلماني ) رة ،و (الالديني ) رة أنرى و ل ذلك يعين اإلحلاد والافر هلل تعاىل.
ويف ال رق تغو أ دول علم اإلحلاد وهي دول روسيا ال حتمول العغيودة ال ويوعي الو مون
بنودهووا رفووغ ال يووب لووه والغووول هن احليوواة مووادة فغو وأن صورا اإلنسووان يف هو ه احليوواة إ ووا هووو
موون أ وول العوويق والبغووات فغو  ،وأمووا الوودول األنوورى فبووالرغم موون أنووه ووان ينت وور فيهووا أد ن تغووو
علووم بع ووغ العغائوود ال يبي و اهلندو ي و والبوذي و إال أن ه و ه األد ن انتف و اآلن تغريب واً أم ووا م وود

اإلحلاد ال رر واحلياة العلري .

و ل وورغم م وون أن الع ووامل اإلس ووالمي م ووا عال يتمس ووك نوعو واً م ووا إلس ووال ويغ وور لتوحي وود ويو و من
لبعث وادن والنار إال أن مو اإلحلواد العارمو ت وم عليوه مون ول انوب  ،وت واك أبنواته يف
دينهم وعغيدهتم.

()1

املبحث الثاين
( )1انظر  :اإلحلاد (أسباب الظاهرة وطرق عالجها )  ،عبدالرمح ن عبدااخال  ،ص .2

3

سبب انتشار اإلحلاد يف اجملتمعات اإلسالمية
ذ ر ال يخ حممد اخلضر حسني رمحه هللا تعاىل أسبا ً يف انت ار اإلحلاد يف اجملتمعات
1
اإلسالمي ( )  ،منها :
 .1الن أة يف بي ال يعرف آدال اإلسال وال يهتدي هبداه  ،ال يسمع فيه الناشئ ما يدله
علم دينه  ،وال يتعلم حب دينه.
 .2أن يغرأ تباً يف اإلحلاد تد فيها السم هلفاظ منمغ فتأن األلفاظ املنمغ مبجامعه عن
معانيها املنحرف .
 .3أن ت لب ال هوات علم الب املرت فرتيه املللح يف إ حتها وأن حترمي ال ر هلا نال عن
احلام ؛ في دي به ذلك إىل إ حي و حود.
 .4استجد يف ه ا العلر انفتاح العامل الفضائي وما يتبث فيهما من شهوات وشبهات أتن
ل واحدة منهما بنليبها من شبابنا مع عد و ود محل حتلني مضادة أل رها.

 .5أنظم احلام وما سببته للنا من فنت يف دينهم فبعضها يروج اإلحلاد ويغيم امل سسات
ال تبثه بني الناشئ  ،وأنرى تدعي أهنا تعتين لدين ؛ وم سساهتا –
التعليمي واألن
عن غ الد  -ممثل سيت للدين مم ا يتسبب يف ردة فعل عاسي من الدين واملتدينني
ولسان حال ه الت ال بال يغول ( :إذا ان ه ا حال محل الدين من الظلم واالنابال
علم الدنيا فاوننا بال دين أفضل!).
 .6يتبع ما سبا عد عناي اإلعال ووسائله الرمسي إببراع الغدوات اللاحل ال تتسم لعلم
والعمل وحينما خيبو أتر ه الت فغل ما شئ عن بروع أدعيات العلم والتغوى ال ين حتتفل

( )1انظر  :اإلحلاد  ،حممد ااخرض حسني  ،ص .22
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هبم وسائل اإلعال الرمسي وغ الرمسي .
 .7عد ايا م سسات الرتبي من تعليم ومعاهد و امعات هن

ت ر للواوف يف و ه

مو اإلحلاد ادديدة ؛ وب ت استجابتها للمستجدات العاملي واحلراك اال تماعي ب ال
م سسي ؛ وغيال ث من أسات ة ادامعات واملربني عن امل هد الثغايف وعد متاينهم
من امل ار اال تماعي له أتره.
 .8دور الن ر وما تبثه من روا ت إحلادي وجتارل منحرف و تب فاري وفلسفي تلاد
تواب اإلسال تسبب يف ن ر غثات اإلحلاد وشاو هم وأترها وارا علم اديل املعاصر ؛
وإين ألعجب من لد التجار والناشرين امللحدين ودأهبم يف ن ر غثائهم و سل التجار
اللاحلني و لب العلم عن ن ر الاتب والروا ت ال ال تنااغ الدين ؛ ومن حاول ن ر
تال من تابنا غ امل هورين مهما ان ايم مورو حبثه عرف املعاانة ال يعانيها
امل لف يف بالدان.
 .9املغاهي الثغافي ال تروج للثغاف اإلحلادي وعد و ود مناف هلا ؛ وسنر ع مرة أنرى
للو جتاران اللاحلني ال افلني ونسأهلم إىل مىت؟.
 .10املوااع امل بوه ال يدعمها بار املالحدة علم ال با العنابوتي وال تدعي نلرة
املظلومني وتبث رمن ذلك ما شاتت من أفاار إحلادي .
 .11و ود فئات من اجملتمع ال نل بني الدين والعادات وأساتت للدين من نالل
محاسها غ املنضب و هلها العريغ ليتحول الدين عندها إىل مظاهر ال يلاحبها يف
ث من األحيان واهر نغي .
 .12إشااليات احلضارة وأعم اهلوي السائدة بني ال بال مع عد و ود احملارن الرتبوي
املغنع ال حتوي الفار واإل ان إراف إىل السلوك).
املبحث الثالث
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حركات اإلحلاد املنظمة يف العامل اإلسالم
الاال عن حر ات اإلحلا ِد املنظم يف العامل اإلسالمي  ،و لك اجملاهرة به  ،وإعالنه علم املأل
 ،ن أ بعد منتلف الغرن التاسع ع ر ،حينما بدأ العامل اإلسالمي والعرر  ،يتلل لعامل ال رر ،
عن ريا إرساليات الدراس  ،أو التدريب  ،وتسبب ذلك يف ر و وموع من ال الل متأترين
لفار األورر املادي  ،وال ي ان يغو علم أسا تعظيم علو ال بيع  ،ورفع شأن العغل ،
و لك تنحي الدين وال ر  ،عن حام احلياة والنا وإدارة ش وهنم.
ويف بداي األمر مل يان م َّ دعوة صرةح للإحلاد أو الردة  ،وإ ا ان هناك دعوات للتحرر ،
أو الت ريب  ،أو فتا اجملال أما العغل  ،وحما م بعغ النلوا ال رعي إىل العغل أو احل
والوااع  ،وحماول إن ات نالف ومهي  ،وصرا مفتعل بني العغل وال ر  ،ومع مرور الوا وع دة
االتلال ل رل وتراته  ،وانت ار مو الت ريب بني النا  ،ظهرت بعغ الدعوات اللرةح
للإحلاد وفتا ل الردة  ،سم احلري الفردي .
حمل الراب الديني  ،ظهرت
وحينما ن اليهود يف تر يا  ،ودعوا إىل إاام اومي تر ي  ،حتت ُّل  َّ
مظاهر عدة يف الوااع  ،تدعو إىل نب ِ الدين  ،وتظهر العدات لبعغ شعائره  ،ومع مرور الوا
ت ورت ه ه احلر  ،حىت ات مل فم مال أ تورك  ،واا َ إبل ات اخلالف  ،وأن أ الدول الرت ي
العلماني  ،وحارل مجيع العلمات وسجنهم  ،وراج علم أتر ذلك الافر واإلحلاد ،وظهرت عدة
تب تدعو إىل اإلحلاد  ،وت عن يف األد ن  ،ومنها تال بعنوان ( :مل فم مال)  ،لااتب
امسه اابيل آد .
علر النهض ِ األدبي والفاري
ه ه ادرأة يف تر يا اابلها رأة مماتل يف ملر مسي ظلماً وعوراً َ

ملر لعامل ال رر  ،والتخلا هنالاه ،
 ،بينما هي يف حغيغتها حر ت ريبي  ،ت
هتدف إىل إحلاقِ َ
لبال ِ
ِ
احليات والدين  ،وصب ْ حياهتا ب ابعِ
واحت ائها يف ذلك ح و تر يا  ،ال نلع ْ
العلماني والسفوِر والتمرد.
6

يف تلك احلغب يف ملر  ،ظهر العديد من املفارين واألد ت  ،يدعون إىل الت ريب و ِ
اإلحلاد ،
َ
وفتا ل الردة  ،سم التنوير رة  ،و سم النهض األدبي رة أنرى  ،ومرة سم احلر ت
الفاري  ،وتلغف ملر – يف تلك الفرتة  -دون متييز  ،مجيع أمراض اجملتمع األورور  ،و لك
حتديدا  ،وعا يف أررها بعغ
أنالاه املنحل  ،وأصبح ا ع من أورو  ،ومن فرنسا
ً
وإفسادا  ،م سلموا دف اإلفساد إىل بعغ امللريني  ،ممن مل يتوانوا يف ن ر
فسادا
ً
املست راني ً
سعيا حثيثًا إىل إل ات الفضيل واألنالق اإلسالمي  ،وإحالل النفعي
الافر واإلحلاد  ،وسعوا ً
أصبا دعاة اإلسال واحملافظ غر ت علم اجملتمع دنالت عليه  ،ويوصفون
واملادي حملها  ،حىت َ
مود والتخلف و ِ
د ِ
العدات للحضارة.
ومبا أن ملر هي رئ العامل يف ذلك الوا  ،فغد انتغل مح َّم الردة واإلحلاد  ،إىل مجيع دول

ومرورا لعراق  ،واخلليج مبا فيها السعودي  ،وانتهاتً ببالد اليمن.
ادوار  ،ابتداتً من ال ا ً ،

و ان هناك وموع من رواد اإلحلاد يف العامل العرر اادوا ه ه احلمل اخلبيث حيث نب وا
انبا ،واستبدلوا به اإلحلاد أو الالديني وأعملوا معاول اهلد والتخريب يف األنالق والدين ،
الدين ً
ٍ
ِ
بني
نع فجوة َ
وأرادوا عل اجملتمعات اذج ماررة من الدول األوروبي املتنحل الفاسدة  ،وحاولوا ت
صَ
ويغف دون االن الق إىل آفاق ديدة ،
العلم والدين  ،وأومهوا أن الدين يعارض العلم والوااع  ،ت
()1
وةحو و ِرت اإلبدا  ،ويدعو إىل الاهنوتي والتغواع.
ت
املبحث الرابع
مسات ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمع السعودي

( )1انظر  :ظاهرة اإلحلاد ما حقيقتها يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية  ،وائل رمضان  ،ص .2
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ظواهرة اإلحلواد يف اجملتموع تزيود موع األ يف ظول عود املبوادرات ادوادة يف العوالج والتلوحيا
 ،واملتووابع يالحووت مسووات هو ه الظوواهرة خلووروج عوون ال ريووا اللووحيا والواووو يف دهوواليز ال وواوك
والرتدد يف املعتغدات  ،ويلرح من سلك ه ا ال ريوا عتغواده ادديود رة وخيفيوه رة أنورى حوىت
يلبا يف هناي امل اف من عداد امللحدين.
ومما يدل علم ذلك ظهور من يسب ال ات اإلهلي  ،ويت اول علم مغا النو صولم هللا عليوه
وس وولم  ،وي ع وون يف الثوابو و ال وورعي  ،وهو و ا ل ووه مل ِ
ت م وون فو وراك ب وول هن وواك ن ووال هل ووا َحو وراك
عغو وودي وفاو ووري يو وتخم لافو وور والضو ووالل واإلحلو وواد  ،وتنت و وور هو و ه املعتغو وودات واألفاو ووار هبو وودوت
وتت ورهبا بعووغ العغووول عو الوسووائل اإلعالميو املختلفو وسووائل التواصوول ادديوودة وبعووغ املوااووع
1

اإللارتوني واللحف احمللي ( )  ،ومن مظاهر اإلحلاد يف اجملتمع السعودي  ،ما يلي :
 .1تووب تر ووي احلموود رواي و ً مساهووا  " :الاراديووب "وفيهووا التعوودي الوارووا علووم ال و ات اإلهلي و

حيووث اووال ( :مسوواني أن و هلل دائم واً حنملووك مووانغو بووه موون أن ووات)  ،واووال و لك :
(أ وول هو ا ووزت موون اوودر إهلووي  ،أ هووو عبووث شووي اين  ،أ هووي حامو ال نوودريها  ،تبئو

يف عباتة ادر عابث  ،أو عبث اوادر ؟ ال أحود يودري  ،فواهلل وال وي ان واحود هنوا و المهوا
و هان لعمل واحدة).
 .2تووب عبوودهللا محيوود الوودين تووا ً مسوواه  " :الاينون و املتناغم و " املبووين علووم ال ووك واإلحلوواد
والاف وور وحت ووول حمتو ت ووه إىل مو وونهج جملموعو و م وون ال ووبال والفتيو ووات  ،وم وون مغوالت ووه الو و
ت اك يف و ود هللا تعاىل وت عون يف الثوابو واملعتغودات اإلسوالمي  ،اولوه ( :حنون حبا و
هلل  .ال شوك  .ولاون حبا و للووياغ عالاو ديودة معووه  .وهو ا ال ي إال لت وايك بووه
 .فإذا حتب هللا وتريد استمراره يف حياتنا ف اك فيه).

( )1شاهد عرب اليوتيوب برنامج َحراك عىل قناة فور شباب الفضائية بعنوان  " :اإلحلاد والتطرف املضاد " ،
ضيف اللقاء عبداهلل الشهري ونضر بن

سند  ،الرابط http://www.youtube.com/watch?v=C9lJoH_tgQE :
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 .3اووال رائووف بوودوي – م س و ال ووبا اللي الي و السووعودي علووم اإلنرتن و – يف تسووجيل لووه
من ووور علووم مواووع اليوتيووول فيووه اد ورأة بغووول البا وول والضووالل  ،حيووث اووال ( :موون حووا
التيار احملافت أو ادناح احملافت أن ياون من لغاً علم نفسه  ،لاون لوي مون حغوه أن يل وي
اآلنورين  ،وأن يفوورض فاووره وأيديولو يتووه علووم عام و النووا  ،موون حووا اإلنسووان أن يع وِ ،
حىت امللحد من حغه أن يغول ما يريد ومن حغوه أن خيورج إىل النوا ويلود بلووته ويغوول
 " :أان ملحد " ولي من حا أي أحد أن ةحاسبه).
 .4تب منلور النغيدان يف مواعه علم شبا اإلنرتن الماً سيئاً حوول تعلويم أموور الودين ،
حيووث اووال ( :ادنووون ال و ي ن وراه اليووو عوورض موون أع وراض املوورض والعل و ال و است وورت يف
س وود هو و ه األمو و وتغافتهو ووا  ،وهو و ه را عو و أساسو واً إىل تو ورا مو وتعفن  ،وتغافو و اللو ووديد
والضووحال ال و يوورع أبنوواحان عليهووا صووباحاً ومسوواتً  ،يف املسووا د  ،وع و ن ووب ادمع و ،
ويف درو الدين  ،ومن إذاع الغرآن الارمي).

املبحث اخلامس
استبانة ميدانية عن ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمع السعودي
مت

االستبان امليداني يف مدين الر ض علم مائ شخص حول أهم النغاط يف مورو

ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمع السعودي  ،و ان نتيج االستبيان لنسب املئوي مايلي :
 .1أالحظ انتشار ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمع :
 -أوافا  ،النتيج % 17 :

 ال أوافا  ،النتيج % 25 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 48 : ال أدري  ،النتيج % 10 :9

 .2بعض من يعلن اإلحلاد يعاين من مشكالت نفسية :
 أوافا  ،النتيج % 36 : ال أوافا  ،النتيج % 22 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 22 : ال أدري  ،النتيج % 20 : .3انتش ااار اإلحل اااد بسا اابب ض ااعج اإل ا ااا ت العلمي ااة يف مناقش ااة ما اان ما ا بعا ااض
اإلشكاالت يف مسائ العقيدة :

 أوافا  ،النتيج % 42 : ال أوافا  ،النتيج % 19 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 27 : ال أدري  ،النتيج % 12 : .4االنفتاا الثقاايف الغاام منطاب وبادو للفيااة شارعية سابب يف كثاام مان اال را ااات
الفكرية كاإلحلاد :
 أوافا  ،النتيج % 83 : ال أوافا  ،النتيج % 3 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 9 : ال أدري  ،النتيج % 5 : .6وسائ التواص اال تماعية اجلديدة – ويرت والفيس بوك مثالً  -سامهت بشك
كبم يف انتشار اإلحلاد يف اجملتمع :
 أوافا  ،النتيج % 55 :10

 ال أوافا  ،النتيج % 6 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 35 : ال أدري  ،النتيج % 4 : .7غياااد دور العلمااا الشاارعي واملفك اري اإلسااالمي عاان الساااحة الفكريااة ساابب يف
زايدة انتشار ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمع :
 أوافا  ،النتيج % 47 : ال أوافا  ،النتيج % 22 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 25 : ال أدري  ،النتيج % 6 : .8الساافر لاابالد الكفاار ماان غاام حا ااة وباادو علاام شاارع يااد ع الشاابهات ساابب يف
انتشار اإلحلاد يف اجملتمع :
 أوافا  ،النتيج % 61 : ال أوافا  ،النتيج % 10 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 29 : ال أدري  ،النتيج % 0 : .9الصاراعات الفكريااة سااببت يف و ااش بعااض الشااباد إب قارا ة الكتااب والاارواايت الا
حتم اإلحلاد :

 أوافا  ،النتيج % 34 : ال أوافا  ،النتيج % 13 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 43 :11

 ال أدري  ،النتيج % 10 : .10املقاااه الثقا يااة الغاام مراقبااة ماان اجلهااات امل تصااة – كاجلهااات الشاارعية مااثالً -
سامهت يف ناق األ كار املستوردة كاإلحلاد :
 أوافا  ،النتيج % 38 : ال أوافا  ،النتيج % 11 : أوافا إىل حد ما  ،النتيج % 36 : ال أدري  ،النتيج % 15 :املبحث السادس
طرق وقاية وعالج اجملتمع السعودي من اإلحلاد
استخلل من نالل االستبان امليداني بعغ ال رق الواائي والعال ي  ،هي :
 .1إن ات املرا ز املتخلل ورع الدراسات املعمغ يف يفي موا ه ظاهرة اإلحلاد.
 .2التأصيل ال رعي لل بال وناص املبتعثني نارج البالد مع رب االبتعا .
 .3توعي اجملتمع خب ر اإلحلاد علم اجملتمع ع وسائل اإلعال املختلف .
 .4منع الاتب والروا ت ال فيها اإلحلاد يف املاتبات ومعارض الاتال الدولي .
 .5تغوي ادانب اإل اين والوعت واإلرشاد يساعد يف مناع اجملتمع من اإلحلاد.
 .6احملاسب ال رعي يف احملا م علم من يت اول علم الثواب ال رعي ل تد غ ه.
 .7تاثي ووف الو وودرو العلميو و يف املس ووا د واملو وودار وناصو و يف العغي وودة والتوحيو وود وفو ووتا
أبوال احلوار مع احلضور.
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 .8اارتال العلمات واملفارين من أوساط ال بال والتما حا اهتم والسما منهم.
 .9ح ووث ال ووبال عل ووم لو ووب العل ووم ال وورعي والو وودعوة إىل هللا تع وواىل – حبس ووب ال ااو و
والغدرة – وانتيار اللحب اللاحل .
 .10االهتما لتجديد يف وسائل الدعوة والتواصل مع ال بال علم مجيع املستو ت.
  
انتهى الدراسة
وآلر دعواان احلمد هلل رد العامل
وصلى هللا وسلم و رك على نبينا دمد وعلى آلش وأصحابش أمجع .
1435/6/11ها
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