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 امللخص:
قضية اإللحاد وما يتعلق بها من مشكالت ليست ظاهرة حديثة بل هي ظاهرة قديمة قدم التاريخ، ولكن قديما كان أمر اإللحاد أمرا ال يشكل 
مشكلة إذ كان ظاهرة القلة المنبوذة، وكان ضعيف االنتشار ومحدودا للغاية، ولكن شأنها شأن غيرها من الفتن تخضع لتحديث مستمر  

الحديث اختلف األمر كثيرا إذ ان اإللحاد أصبح ظاهرة عالمية، بل حتى أصبحت دوال بالكامل يطلق عليها دول ملحدة،   ولكن في عصرنا
أسمائه  في  إلحاد  أو  باهلل  إشراك  إما  كان  الذي  القديم  اإللحاد  عن  مضمونه  اختالف  هو  لإللحاد  الشديد  االنتشار  هذا  في  السبب  ولعل 

فكرة اإللحاد الحديث، ورأوا أنه الوسيلة المثالية لتمكين أمتهم علي سائر األمم عن طريق إضعاف غيرهم وصفاته، حيث إن اليهود تبنوا  
يرة  من األمم دينيا وأخالقيا واجتماعيا، عن طريق إغواء الناس باألفكار اإللحادية والمادية، فجعلوا اإللحاد الحديث مبنيا على نظريات كث

ا المنطق والترتيب وشبهات تحتاج متخصصين لردها مما جعله فخا قويا لفئة كبيرة من الناس، مثل مصبوغة بصبغة علمية وأفكار يحليه
بر  الجيل الناشئ، والمراهقين، وغير المتعلمين، وضعاف النفوس، ومن ليست لديهم أية معرفة دينية، وغيرهم الكثير، فكان لليهود الدور األك

العالمية من الشيوعية، والداروينية، والفرويدية وغيرها، ومما سهل عليهم ذلك في عصرنا الحالي  عبر التاريخ في نشر كل األفكار اإللحادية  
هو توفر مواقع التواصل االجتماعي، مثل الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، والتي بدورها مكنت اإللحاد من الوصول في كل بيت إما بصورة 

تعليمي مقدم بصورة وطابع علمي على أنه حقائق مثبتة أو ممزوجا بالكوميديا  مباشرة وأو بصورة غير مباشرة، كأن يكون ضمن برنامج  
 والمزاح، حتى يسهل إقناع الشباب به، فقد قام البحث بتوضيح أنواع اإللحاد القديم، وكذلك أنواع اإللحاد الحديث، ثم قدم البحث توضيحا 

اإللحاد،   على  الشخص  تحمل  قد  التي  واألسباب  الدوافع  ألهم  في شامال  الكثير  أوقعت  التي  اإللحادية  الشبهات  أهم  أيضا  البحث  وبين 
ذلك،   في  اتبعوها  التي  التاريخ واألساليب  عبر  في نشره  اإللحاد وتاريخهم معه، ودورهم  اليهود من  أيضا موقف  البحث  اإللحاد، وعرض 

د إلى ما هو عليه اليوم من انتشار، ولما أصبح أبدا  وخلص البحث إلى أنه لوال الجهود التي ها اليهود في نشر وتوطيد اإللحاد لما آل أب
له برد شبهاته  عليه والتصدي  أنه يمكن التغلب  إال  اإللحاد  أسباب  ووسائل نشر  الرغم من كثرة  على  أنه  أيضا  عالمية، وخلص  ظاهرة 

ظاهرة اإللحاد، اإللحاد   الكلمات المفتاحية:ته.ونشر الثقافة الدينية، وقد قدم البحث اقتراحات عديدة للتصدي لإللحاد والتعامل مع كل إشكاليا
 الحديث، موقف اليهود من اإللحاد، دور اليهود في نشر اإللحاد، الصهيونية، دوافع اإللحاد، أسباب اإللحاد، شبهات اإللحاد. 

Summary: 
 The issue of atheism and related problems is not a recent phenomenon, rather it is a phenomenon as old as 

history, but in the past, the matter of atheism was not a problem, as it was the phenomenon of the 

untouchable few, and it was weakly spread and very limited, but like other temptations, it is subject to 

continuous modernization, but in our time  In the hadith, the matter has changed a lot, as atheism has 

become a global phenomenon, and even entire countries have become called atheist states, and perhaps the 

reason for this extreme spread of atheism is the difference in its content from the old atheism, which was 

either associating with God or atheism in His names and attributes, as the Jews adopted the idea  Modern 

atheism, and they saw it as the ideal way to empower their nation over all other nations by weakening other 

nations religiously, morally and socially, by seducing people with atheistic and materialistic ideas, so they 

made modern atheism based on many theories dyed with a scientific character and ideas sweetened by logic 

and arrangement and suspicions that need specialists to refute them, which made it  A strong trap for a large 

group of people, such as the young generation, adolescents, the uneducated, the weak-minded, those who 

do not have any religious knowledge, and many others. The Jews had the largest role throughout history in 

spreading  All global atheistic ideas such as communism, Darwinism, Freudianism, etc., and what made it 

easier for them to do so in our current era is the availability of social networking sites, such as Facebook, 

Twitter, and YouTube, which in turn enabled atheism to reach every home either directly or indirectly, as 

if it is within  An educational program presented in an image and scientific nature as proven facts or mixed 

with comedy and banter, in order to make it easier to convince young people of it. The research clarified 

the types of ancient atheism, as well as the types of modern atheism.  The research also presented the most 

important atheistic suspicions that led many to atheism, and the research also presented the position of the 

Jews on atheism and their history with it, and their role in spreading it throughout history and the methods 

they used in that.  It is widespread today, and it never became a global phenomenon, and he also concluded 

that despite the many causes and means of spreading atheism, it can be overcome and confronted by refuting 

its suspicions and spreading religious culture.  Many places to address atheism and deal with all its 

problems.key words:The phenomenon of atheism, modern atheism, the position of the Jews towards 
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atheism, the role of the Jews in spreading atheism, Zionism, the motives of atheism, the causes of atheism, 

suspicions of atheism. 

 املقدمة:
أحد هذه األنواع الثالثة من الفكر، وهي الفكر الدارويني، والفكر الوجودي، وافكر الماركسي، وبتتبع هذه   فلسفة اإللحاد الحديث ال تخرج من

سة  النظريات الثالثة اإللحادية نجد أن اليهود إما وضعوها أو نشروها وروجوا لها، فمثال نجد أن ماركس واضع البيان الشيوعي، ومؤسس المدر 
ونجد أيضا أن على الرغم من أن الفكر الدارويني، والفكر الوجود أسس من قبل علماء مسيحيين ولكن    الماركسية، هو في األصل يهودي،

الناشر والداعم لهذه األفكار هم اليهود، واعتمد اليهود في ذلك على منظمات ومؤسسات كل وظيفتها هي نشر اإللحاد وإفساد الناس، ولذلك  
العلمانية، ويعد أتباع الماسونية الصهيونية  هم المؤسسون الحقيقيين لإللحاد الفلسفي متبعين كل أنشاء اليهود الحركة الصهيونية العالمية و 

كثر، قواعد وتطورات العلم الحديث لترويجه، ولكن اإللحاد الذي نتكلم عنه يختلف كل االختالف عن اإللحاد القديم، فله دوافع أكبر، وأسباب أ
نشره أشد أعتى، ولذلك نجد الفرق الشديد في االنتشار بين اإللحاد قديما الذي كان قليال من حيث وشبهات أقوى، واألليات التي تستخدم ل

من    %16معتنقيه، وبين اإللحاد الحديث الذي نجده قد بلغ معتنقيه حاليا مليار ومئتي مليون شخص حول العالم ال ينتمون إلى أي دين )
من سكان العالم(، فكان ال بد من دور هام وفعال في رد هذه  %7وال أدرى حول العالم )   سكان العالم(، وحوالى خمسمئة مليون ملحد مقتنع

  الموجات اإللحادية العنيفة، وبيان أسبابها، وبيان من في مصلحتهم دعم تلك الحركة ونشرها والترويج لها، وكشف خطتهم وألياتهم المتبعة
 لتحقيق هذا الفكر الفاسد.  

 أهمية البحث: 
اإل تفشى  أهم لما  وعرض  أسبابه  بيان  الحاجة  من  صار  خافتا،  ضعيفا  كان  أن  بعد  قائما  تحديا  اليوم  وأصبح  المرعبة،  الصورة  بتلك  لحاد 

شبهاته، ومن هم الداعمون والناشرون لهذا الفكر وتوضيح طريقتهم في تمكين هذا الفكر، ونقله من قضية شخصية ضئيلة على قضية كبرى،  
 أهمية هذا البحث في رصد ودراسة أهم دوافع وأسباب اإللحاد وسرد أهم الشبهات التي تؤدي إليه. وظاهرة عالمية، وهنا تظهر 

التي  آلياتهم  وتوضيح  له،  والترويج  اإللحاد  نشر  في  دورهم  وبيان  اإللحاد،  مع  اليهود  عالقة  وبيان  رصد  في  الدراسة  هذه  أهمية  وتزداد 
 يستخدمونها في نشر اإللحاد، وهدفهم من كل ذلك. 

 منهج البحث:
 اعتمد هذا البحث على منهجين اثنين في هما:

 المنهج االستقرائي: حيث قمت باستقراء األسباب والدوافع التي تقود الشخص إلى اإللحاد، ومحاولة استخالص أهم تلك األسباب. .1
له، ورصد اآلليات التي استخدمها اليهود المنهج التحليلي: حيث قمت بتحليل موقف اليهود من اإللحاد، وتحليل طريقتهم في نشره والترويج   .2

 في اإللحاد. 
 الدراسات السابقة:

 (. اإللحاد.. أسبابه.. سبل مجابهته. الوعي اإلسالمي.2022عبد العليم، محمد. )  .أ
 (. اإللحاد مبرراته الفكرية وأحكامه الفقهية. مجلة الدراسات المستدامة. 2022مهدي، إبراهيم صالح. ) .ب
 (. الردة وحرية االعتقاد في اليهودية. مجلة المعيار.2017)زيادة، وسيلة.  .ت
 (. التطور الفكر اإللحادي: دراسة تحليلية. مجلة الفرائد في البحوث اإلسالمية والعربية.2022األشول، عزيزة بنت على. ) .ث

واليهود   وأسبابه  اإللحاد  بين  الربط  إلى  افتقرت  أنها  نجد  السابقة  الدراسات  على  االطالع  هذه  وبعد  يميز  وما  له،  والترويج  نشره  في  ودورهم 
الدراسة أنها وضحت العالقة بين هذين المحورين ووضحت نقاط الربط بينهما، وضعت صورة شاملة ألهم األسباب التي قد تتصل بصاحبها 

 إلى اإللحاد وقدمت صورة مفصلة عنها، ولم تقتصر على بعض األسباب القليلة كغيرها من الدراسات السابقة.
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى: 
 كثير. تسليط الضوء على أهم دوافع اإللحاد واألسباب التي تؤدي إليه، وبيان أهم وأشهر الشبهات التي يروج لها الملحدون والتي وقع بسببها ال •
 عقائدهم.  تسليط الضوء على عالقة اليهود باإللحاد وبيان موقفهم من اإللحاد عبر التاريخ، وبيان حكم اإللحاد في •
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 رصد دور اليهود في نشر اإللحاد والترويج له عبر التاريخ، وبيان آلياتهم التي يستخدمونها في نشر اإللحاد.  •
 مشكلة البحث:

ه ترتكز مشكلة البحث حول االنتشار الشرس وغير المسبوق لإللحاد الحديث، وكثرة األسباب أو الدوافع الشخصية التي تؤدي إليه، وسهولة نشر 
وقت الحالي بسبب مواقع التواصل االجتماعي، والبرامج التلفزيونية، وغير ذلك من الوسائل التي مكنت اإللحاد من أن يصبح ظاهرة في ال

األخالق  وتدمير  به  األخرى  الديانات  تدمير  في  وسعيهم  لإللحاد،  الداعم والمتبني  اليهود  موقف  من  الكبرى  اإلشكالية  تكمن  وكما  عالمية، 
 رية للناس عن طريق دعمهم لكل ما ينافيها.والطبيعة الفط

 أسئلة الدراسة:
 ما هي الدوافع واألسباب التي تحمل الشخص على اإللحاد؟  •
 ما هي أكثر شبهات الملحدين الشائعة والتي لها أكبر تأثيرا على المخاطبين بها؟ •
 ما موقف اليهود من اإللحاد عبر التاريخ؟  •
 الثقافة اإللحادية؟ ما هو دور اليهود في نشر   •
 ما هي األساليب التي يتبعها اليهود في محاربة األديان ونشر اإللحاد؟  •

 خطة البحث
: المبحث األول: تعريف اإللحاد وبيان دوافعه.المطلب األول  المقدمةجاء في البحث مقدمة ومبحثين وخاتمه وتوصيات والتفصيل كما يأتي.

: أدلة تحريم اإللحاد  المبحث الثاني: موقف اليهود من اإللحادالمطلب األول: دوافع اإللحاد.نيالمطلب الثاتعريف اإللحاد لغة واصطالحا.
 : دور اليهود في نشر اإللحاد. المطلب الثانيعند اليهود.

 خامته.
 املبحث األول: تعريف اإلحلاد لغة واصطالحا

 املطلب األول: تعريف اإلحلاد لغة واصطالحا
 أوال تعريف اإللحاد لغةورد اإللحاد في اللغة بعدة معاني وهي:  
 1ألحد بمعنى: ماَل، وعدل، ومارى، وجادل، وجار، وظلم  .أ

 2وألحد إلحادا لمن مال عن القصد وعدل وجادل ثم ظلم  .ب
 .3اإللحاد هو الميل عن المقصود .ت
 اإللحاد في عدة مواضع في كتاب هللا تعالى وهي قوله تعالى:كما ورد لفظ .4ولحد الرجل في الدين لحدًا، وألحد إلحادًا: طعن  .ث

 6ومعناها: إن الذين يميلون عن الحق في حججنا وأدلتنا، ويعدلون عنها تكذيبا بها وجحودا لها.5}إنَّ الَِّذيَن ُيْلـِحُدوَن ِفي آَياِتَنا ال َيْخَفْوَن َعَلْيَنا{ .أ
 8ومن معاني اآلية: من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن اإلسالم. 7نُِّذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم{}َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِبإْلـَحاٍد ِبُظْلٍم   .ب
ِ اأَلْسَماُء اْلـُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلـِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه{   .ت .واإللحاد بثالثة أوجه هنا الوجه األول: بالتغيير فيها كما فعله المشركون،  9}َوهللَّ

ي الذين  الجهال  يفعله  كما  فيه  بالنقصان  الثالث  والوجه  فيها،  بالزيادة  الثاني:  أسمائه، والوجه  بغير  تعالى  هللا  فيها  يسمون  أدعية  خترعون 
 وتم تعريف اإللحاد بناء على أصله اللغوي من قبل بعض العلماء بالتالي: 10ويذكرون بغير ما يذكر من أفعاله ; إلى غير ذلك مما ال يليق

 11: اإللحاد هو التكذيب - رضى هللا عنه -قال ابن عباس   .أ
 12ن االستقامة". قال ابن الجوزي: "اإللحاد العدول ع .ب
 13قال القرطبي: اإللحاد هو الميل واالنحراف، وألحد في دين هللا: حاد عنه ومنه  .ت
 14وقال الكفوي: "اإللحاد: الميل عن الحق".  .ث
 15وقال شيخ اإلسالم: اإللحاد يقتضي مياًل عن شيء إلى شيء باطل. .ج

  ثانيا: اإلحلاد اصطالحا
 تعريفات متقاربة منها:ورد اإللحاد في االصطالح بعدة 
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اإللحاد هو عدم اإليمان بوجود الخالق، وأن الكون صنع بال صانع، وأن المادة هي الخالق والمخلوق، وكذلك عدم اإليمان بالرسل والكتب  .أ
 16واألديان السماوية. 

 17شائع في تاريخ الفكر اإلنساني.والمعنى الفلسفي لإللحاد هو: اعتقاد من ينكرون األلوهية، والملحد غير مؤّله، وهذا معنى  .ب
 18وعرف اإللحاد أيضا بإنكار وجود هللا تعالى، وعدم اإليمان بأية قوة غيبية، فالملحد ينكر النبوات والكتب السماوية والبعث والنشر. .ت
د، وهو ما ينتمي إليه  وعرف أيضا ب ترك االعتقاد بوجود إله لهذا الكون سواء على مستوى التدبير أم حتى على مستوى الخلق واإليجا .ث

 19الملحدون في عصرنا الحالي. 
في بيته  .ج حتى  أو  أنبيائه،  في  أو  الكريم،  كتابه  آيات  أو  وصفاته،  هللا  بأساء  يتعلق  فيما  عنه  واالبتعاد  الحق  عن  بالميل  أيضا  وعرف 

 20الحرام. 
نوع الثاني وهو اإللحاد في أسماء هللا تعالى، والنوع الي يهمنا ، وال-عز وجل- لإللحاد نوعان: النوع األول وهو اإلنكار وجود هللا  أنواع اإللحاد:

، وهو باعتبار طرقه ينقسم إلى إلحاد قديم وإلحاد مستحدث أو فلسفي،  -تعالى-في موضوع بحثنا اآلن هو النوع األول وهو إنكار وجود هللا 
 والنوع األول وهو اإللحاد القديم ينقسم إلى عدة طوائف وهي: 

ا رأى إبليـس قلَّة موافقيه  21الطبائعيون: وهم القائلون إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء .أ ، وقال عنهم ابن الجوزى: "َلـمَّ
ن ألقوام أن هذه المخلوقات من ِفْعل الطبيعة"   . 22على جحد الصانع؛ لكون العقول شاهدة بأنه ال بد للمصنوع من صانع، حسَّ

ا بالنسبة لغيرهم ممن يؤمنون باهلل تعالى، وقد أخبر هللا عنهم في كتابه الكريم، الدهريون:   .ب الذين أسندوا كل شيء إلى الدهر فهم قلة قليلة جدًّ
ْهُر ۚ َوَما َلهُ  ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ  .23ِلَك ِمْن ِعْلٍم ۖ ِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن{م ِبذَ  قال تعالى: }َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياُتَنا الدُّ

ا  الفالسفة: ذهب بعض الفالسفة إلى أنه ال صانع للعاَلم، قال ابن القيم عنهم: "وبالجملة فمالحدتهم: هم أهل التعطيل المحض؛ فإنهم عطلو  .ت
الحديث فله طوائف وأقسام كثيرة ولكن أغلب هذه    وأما اإللحاد24الشرائع، وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله"

 المذاهب نشأت لدى الغرب ومن ثم انتقلت لدينا في كل العالم وحتى مجتمعاتنا العربية واإلسالمية وأهم هذه المذاهب اإللحادية: 
المشكلة الكبرى، والتجربة اإلنسانية هي منبع  الوجودية: وهي مذهب فكري يقوم على اإللحاد وإنكار الخالق، ويعتبر الوجود اإلنساني هو أوال: 

 .25المعرفة وأساس البحث عندهم 
 .26الشيوعية: وهي مذهب فكري مبني على اإللحاد وإنكار الخالق، ويعتبر المادة أساَس كل شيءثانيا:
ن فقد تعلم وسيطر على الطبيعة بنفسه، ولم  الدارونية: وهذا المذهب يعتقد أن اإلنسان قد اختلق فكرة هللا إبان عصر عجزه وجهله، أما اآلثالثا:

 . 27يعد بحاجة إليه، فهو العابد والمعبود في آٍن واحد 
 . 28العدمية: ويرى أصحاب هذا المذهب أن الوجود اإللهي وعدمه سواء وال يحسن أن يجهد الناس أنفسهم في هذا الموضوع رابعا:

المية وهم من أصحاب األهواء والتحريف ولكن بالغوا حتى وصلوا إال اإللحاد  وهناك فرق ومذاهب أخرى نشأت من بين أضالع األمة اإلس
 ويطلق عليهم الفرق الباطنية ومن هذه الفرق: 

القرامطة: حركة باطنية هدامة ظاهرها التشيع آلل البيت واالنتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها اإللحاد واإلباحية  أوال:
 . 29األخالق والقضاء على الدولة اإلسالميةوهدم 

ك  البابية والبهائية: نشأت تحت رعاية االستعمار الروسي واليهودية العالمية واالستعمار اإلنجليزي بهدف إفساد العقيدة اإلسالمية وتفكيثانيا:
 .30وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم األساسية

مار اإلنجليزي في القارة الهندية، بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص،  القاديانية: نشأت بتخطيط من االستعثالثا:
 .31حتى ال يواجهوا المستعمر باسم اإلسالم

 املطلب الثاني: دوافع اإلحلاد
أسباب تتعلق بطريقة نشر اإللحاد  لإللحاد أساب كثيرة منها ما يتعلق بالشخص الملحد من أسباب شخصية وظروف معينة تقتصر عليه وهناك  
 والفئة المستهدفة فكريا وفيما يلي نوضح أهم األسباب التي قد يتعرض لها الشخص وتؤدي به إلى اإللحاد:
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هناك فئة ليست بالقليلة من الشباب المعاصر يعتقدون أن التمرد والتحدي على العادات والتقاليد وتقبل كل ما يخالف الطبيعة المتمردة .أ
ف هو من الحداثة والتطور، ويسيرون في هذا االتجاه من محاربة القيم ورفض المبادئ الدينية حتى يصل األمر بهم في النهاية إلى  المألو 

 .32اإللحاد 
طريقا سريعا لإللحاد، فمن يجهل كمال هللا وعظمته وصفاته   -سبحانه وتعالى-لطالما كان الجهل بعظمة هللا    الجهل بقدر وعظمة هللا .ب 

صلى هللا عليه  -قال: »جاء رجل إلى النبي    -رضي هللا عنه    - ، وجاء في حديث جبير بن مطعم  33الحسنى كيف له أن يعبده  وأسمائه
بي  فقال: يا رسول هللا! ُنهَكت األنفس وجاع العيال وهلكت األموال؛ فاستسق لنا ربك؛ فإنَّا نستشفع باهلل عليك، وبك على هللا. فقال الن  -وسلم

وسلم: »سبحان هللا! سبحان هللا! فما زال يسبِّح حتى ُعِرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال النبي صلى هللا عليه وسلم: ويحك   صلى هللا عليه
 34أتدري ما هللا؟ إن شأن هللا أعظم من ذلك، إنه ال ُيستشَفع باهلل على أحد من خلقه...« 

ا وعلى عالقة بملحد متمكن أقوى منه نفسيا، فيجذبه بكالمه الجذاب وفي هذه الحالة يكون الشخص ضعيفا نفسي   مخالطة فاسدي العقيدة .ت 
 35إلى سوء العقيدة وإلى برك اإللحاد والجحود، فأصحاب العقائد الفاسدة يسهل عليهم اجتذاب ضعاف النفوس.

لون في ذاته واسمائه سبحانه من المعروف عن الفالسفة أنهم ما بين منكرين لوجود هللا تعالى أو يجاد  إتباع الفالسفة وتعظيم أفكارهم .ث 
منطقية وتعالى، ولقد حذر علماء المسلمين من االستماع للفالسفة واألخذ بأفكارهم وأقوالهم المنمقة والمرتبة والمليئة بكثير من المغالطات ال 

فه36والتي يصعب على الشخص الغير معلم كشفها فينساق معها  واالنحالل، ومادة الحيرة والضالل،    ، ولهذا قال ابن الصالح: "الفلسفة ُأسُّ السَّ
 37ومثار الزيغ والزندقة" 

هناك الكثير من البرامج التلفزيونية التي كانت تنشر اإللحاد بشك مباشر أو عن طريق التشكيك في أمور   انتشار البرامج التشكيكية  .ج
 38الدين عن طريق هدم الثوابت أو التسفيه من أمور الشريعة. 

غياب المناعة الفكرية والحصانية الدينية في حالة التعرض للشبهات القوية من قبل الملحدين، تؤدي بشكل مباشر   الدينيةعدم الحصانة   .ح
وا  إلى اإللحاد ويظهر ذلك بشكل صريح في الشباب الضعيفين دينيا الذين سافروا للدراسة في بالد الغرب، فتأثروا بأفكارهم المشؤومة، وأصبح

 39أعمى.مقلدين بشكل 
فالملحد ال يتعمق في أفكاره بل يتعامل معها بسطحية شديدة، ويتبع أهواءه وتصوراته الشخصية التي   السطحية في التعامل مع األفكار  .خ

 40لو تعمق فيها قليال لوجدها مجرد شبهات ضعيفة وسطحية. 
الفيسبوك وتويتر التي تنشر اإللحاد وتروج لهو   فهناك الكثير من الصفحات على  انتشار دعاة اإللحاد في وسائل التواصل االجتماعي . د 

وذلك من قبل بعض المشاهير الذين يعتمدون على عدد متابعيهم الكثير وكذلك توجد الكثير من القنوات الموجودة على منصة اليوتيوب التي 
 .41طفالتنشر اإللحاد إما بشكل مباشر أو بتضمينها مع بعض الكوميديا والمزاح لجذب الشباب الصغير واأل 

لطالما كان هدف الشيطان هو تضليل اإلنسان وصده عن سبيل هللا وعن الهدى، ولكن دور المؤمن    االسترسال مع وساوس الشيطان  . ذ 
، قال تعالى: ﴿ُثمَّ آَلِتَينَُّهْم ِمْن َبْيِن 42هو صده وعدم االنصياع له، ألن الشيطان حينها ستمكن من الشخص ويمأل قلبه بالوساوس والشكوك 

 .43ْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم َواَل َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن﴾أَ 
عندما يقرأ الناشئ كتبا ومؤلفات كبار الملحدين، الممتلئة بالشبهات المنمقة والمرتبة، تضعف نفسه أمامه وتدخل عقله  قراءة كتب اإللحاد .ر

 44لة، بسبب تلك العبارات المبهرجة والشبهات الثقيلة، فسرعان ما يقتنع بكالمهم ويصبح ملحدا.غير المحصن بكل سهو 
فإنه في حالة تعرضه    -عز وجل-إذا كان الشخص ضعيف اإليمان والتعلق باهلل    التعرض لظروف صعبة في حالت ضعف اإليمان .ز

بسبب ضعف إيمانه، وال يلبث إال أن يشكك في وجود هللا    -ز وجل ع -لظروف نفسية واجتماعية صعبة أو حتى أمنية سرعان ما يلوم هللا  
 .45ثم يصير ملحدا  -عز وجل-
هناك بعض الناس عندما ينالون المعرفة في بعض العلوم، فإنهم يغارون بما ليدهم   اإلعجاب بالنفس في حالة تحصيل قدر من العلم .س

ا َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت 46ون حدود هللامن الفهم، ويبدئون في الخوض في أمور الدين والغيبيات ويتعد ، وقال تعالى عن أمثال هؤالء: }َفَلمَّ
ا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن{ َن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهم مَّ  .47َفِرُحوا ِبَما ِعْنَدُهم مِّ
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النقل .ش على  العقل  القديم والحتفضيل وتقديم  الناس في  ابن أبي لطالما كان الفساد وضالل  قال  ديث هو بسبب معارضة الوحي بالعقل، 
 48العز: "وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول"

يعتقد الكثير من الملحدين وبخاصة الملحدون العرب أن اإللحاد يوفر لهم الحرية المطلقة التوهم بأن اإللحاد سبيل لنيل الحرية المطلقة  .ص 
بنفسه وهو سبحانه أعلى سلطة في الكون، كما يشعرون بالدهاء والذكاء أنهم وصلوا بزعمه إلى الحقيقة   -عز وجل-إنهم يتمردون على هللا  إذ  

 49.-تعالى هللا عما يقلون علوا كبيرا-الكاملة بينما أهلهم وجيرانهم من حولهم ما زالوا يؤمنون بذلك اإلله الوهمي  
ألن الجدال والخصومة في أمور الدين إذا كان الهدف منها االنتصار للنفس أو الباطل أو للتعنت    الدين  الخصومة والجدال في أمور .ض 

اإللحاد  إلى  بصاحبه  يصل  قد  فهذا  الَِّذيَن  50فقط،  إالَّ   ِ َّللاَّ آَياِت  ِفي  ُيَجاِدُل  }َما  بالباطل:  الدين  أمور  في  يجادلون  الذين  عن  تعالى  قال   ،
نة ترك الجدال والخصومات في الدين" 52وقوله: }َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلـَحقَّ َفَأَخْذُتُهْم{، 51َكَفُروا{  .53قال ابن قدامة: "ومن السُّ

العالم .ط في  اإللحاد  لنشر  اليهود  تطبيق   سعي  طريق  عن  عليه  السيطرة  من  ليتمكنوا  العالم  في  اإللحاد  نشر  على  اليهود  حرص   لطالما 
، وهذا هو موضوع بحثنا الرئيسي وسيتم توضيح ذلك بشكل 54بروتوكوالتهم التي ستجعلهم ملوك األرض وتجعل بقية الشعوب خاضعين لهم

 مفصل في الفصل الثاني.
 ثانيا: أهم شبهات الملحدين 

االستماع لشبهات الملحدين ألنها هي السبب الرئيسي بعد أن بينت أهم األسباب التي تسبب اإللحاد، وذكرت أن من أهم أسباب اإللحاد هو 
 في اإللحاد، وجب علينا أن نذكر أهم وأشهر هذه الشبهات، وهي: 

الشبهة األولى:إن اإلله شخصي، إذ إنه يرتبط بشعب معين أو لغة وثقافة معينة، وهذا غير منطقي، ألنه بذلك يفضل شعبا أو جنسا معينا 
 55من البشر على باقي البشر.

 56الشبهة الثانيةإن العالم يجب أن يكون متناسقا في حلة وجود إله، ولكن العالم الموجود غير متناسق، بل هو عالم عشوائي وغير مترابط.
ر من  الشبهة الثالثة:إن اإلله مجرد أسطورة نقلت عبر األمم وعبر التاريخ، لحاجة الناس لقوة مهابة يخافون من مخالفتها، وأيضا لجهلهم بكثي

 . 57الظواهر الطبيعية التي كانوا ينسبونها إلى اآللهة 
لك كل  الشبهة الرابعة:غياب األدلة والبراهين الدالة على وجود إله لهذا الكون، وأن اإلله لو كان متصفا بصف الكمال لكان الكون والحياة وكذ

 . 58المخلوقات متصفة بصفة الكمال
الكمال منذ األذل، ألنه كيف يكون رحيما أو غفورا منذ األذل، ألنه لن يكون هناك أحد    الشبهة الخامسة:يستحيل وجود إله متصف بصفات

رحيما؟ من كان   هل كان  أو  لمن كان يغفر؟  غفورا؟  هل كان  الحية  الكائنات  أن يخلق  قبل  الكون أو  أن يخلق  فقبل  له،  أو يغفر  ليرحمه 
 59الصفات بعد الخلق حينها يكون إلها متغيرا. يرحم؟، فتلك الصفات ال معنا لها وقتها، ول كان اكتسب تلك 

الشبهة السادسة:يعتبر كثير من الملحدين أن وجود الشيطان أو وجود الشر دليل على عدم وجود هللا، ألنه من غير المنطقي أن إله الخير 
 . 60العدل، وذلك لوجود الشر في العالميخلق الشر، كما أن كونا اإلله يتصف بالقدرة الكاملة والعلم الكامل يتعارض مع كونه متصف بصفة  

اإلله لو كان كامال لما أحتاج إلى شيء، ولكنه احتاج أن يخلق، وبذلك لن يكون إلها مطلقا الكمال، ألن اإلله الذي خلق   الشبهة السابعة:إن 
الكون البد من أن له حاجة أو رغبة في ذلك، وهذا يعني أنه كانت له حاجة في شيء ال يملكه، فيستحيل على خالق الكون أن يكون إلها  

 61كامال. 
:إن وجود إله قديم متصف بصفات الكمال منذ األذل هو احتمال ضعيف وهو أقل من احتمال نشأة الحياة والكون ألنهما ال الشبهة الثامنة

يتصفان بالكمال، فاحتمال وجود إله خالق للكون هو معضلة أكبر من معضلة وجود الكون في حد ذاته، فاألبسط أن نقول إن هذا الكون  
ي التطور حتى حصلنا في النهاية على هذا الشكل المعقد، كما يؤيد ذلك الرأي نظرية التطور المبنية على  المعقد نشأ من شيء بسيط، بدأ ف 

 .62طريقة االنتخاب الطبيعي 
الشبهة التاسعة:تعارض صفات اإلله الكامل مع بعضها البعض، فيرى الملحدون أن صفة العدل المطلق تتعارض مع صفة العلم المطلق، 

 63لم هللا المسبق ينافي التخيير وإنما هو تيسير، فذلك التعارض في الصفات يقضى بعدم وجود اإلله الكامل. وكذلك أن القدر وع
 وهناك الكثير من الشبهات التي يروج لها الملحدون كما أن هناك حججا ومغالطات منطقية شهيرة على لسان الملحدين أذكرها إجماال وهي: 

 إله الفراغات. .أ



   

         

 موقف اليهود من اإلحلاد                                              

  

  

 قة. متناقضة القدرة المطل .ب
 حجة عدم اإليمان.  .ت
 حجة حرية اإلرادة.  .ث
 نصل أوكام.  .ج
 معضلة الشر.  .ح
 حجة ضعف التصميم. .خ
 مشكلة الجحيم.  .د
 عدم اإلدراك الالهوتي. .ذ

 رهان الملحد.  .ر
 حجة الخصائص غير المتوافقة.  .ز

 مصير غير المتعلم. .س
 64حجة الوحي غير المتناسق.  .ش

 املبحث الثاني: موقف اليهود من اإلحلاد.
 املطلب األول: اإلحلاد عند اليهود 

ا جاء في اليهودية كغيرها من الديانات السماوية تدعوا إلى عبادة هللا الواحد وتحرم عبادة غيره )اإلشراك(، وكذلك الكفر باهلل )اإللحاد(، فكم
اسمه تحلف، ال تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة  وجاء أيضا: "الرب إلهك تتقى وإياه تعبد وب65التوراة: "اسمع يا اسرائيل، الرب إلهنا رب واحد" 

.ولكن حال اليهود 66األم التي حولكم، ألن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم لئال يحمي غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه األرض" 
 ة اليهودية الحالية من اإللحاد الحديث.كحال كثير من األمم السابقة التي تشربت باإللحاد )اإللحاد في أسماء هللا(، بل حتى لم تسلم األم

جاء في العهد القديم: "ارجمه بالجارة حتى يموت، ألنه سعى أن يضلك عن الرب إلهك الذي أخرجك  أدلة تحريم اإللحاد عند اليهود وعقوبته:
العبودية". نيرة  من  مصر  ديار  رج67من  الجماعة  كل  يرجمه  يقتل،  فإنه  الرب  اسم  عن  جد  "ومن  أيضا:  عندما وجاء  كالوطني  الغريب  ما، 

بل حتى منعت التوراة مجرد مخالطة المشركين والملحدين والتعامل معهم: "ال تقطع لهم عهدا وال تشفق عليهم وال 68يجدف على االسم يقتل".
 . 69كم، ويهلككم سريعا" تصاهرهم، بنتك ال تعط لبنه، وبنته ال تأخذ لبنك، ألنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، فيحمى غضب الرب علي

م يدعوا  على الرغم من شدة عقوبة سب الذات اإللهية في العهد القديم إال أن اليهود انسلخوا عن تعاليم كتبهم، انحرفوا كسائر األمم السابقة فل 
 شكال من أشكال اإللحاد واتخذه فريقا منهم. 

أمرها عقيدة صحيحة ولكنها لم تسلم من التحريف على يد أحبارهم، فحرفوا  كانت عقيدة اليهود في أول  إلحاد اليهود في أسماء هللا وصفاته:
َقْد َشاَء َأْن ُيْظِهَر التوراة وحرفوا صفات هللا وذكروا صفات ال تليق به، فيقولون ان هللا يغضب كما جاء في التوراة: "َفَماَذا ِإذًا ِإْن َكاَن هللُا، وَ 

. ويغار: " لبس االنتقام كلباس، واكتسى بالغيرة كرداء.. هكذا يجازى 70َل ِبُكلِّ َصْبٍر َأْوِعَيَة َغَضٍب َجاِهَزًة ِلْلَهالِك"َغَضَبُه َوُيْعِلَن ُقْدَرَتُه، اْحَتمَ 
بِّ َيْحَنُق َقْلُبُه"71مبغضيه سخًطا وأعداءه عقاًبا"  م الرب على الشر الذي قال إنه .ويندم: " فند72. ويحنق: "َحَماَقُة الرَُّجِل ُتَعوُِّج َطِريَقُه، َوَعَلى الرَّ

وأيضا يصفونه بأنه ال يتورع عن مصارعة بشر من 74.ويحزن: " فحزن الرب أنه عمل اإلنسان في األرض وتأسف في قلبه" 73يفعله بشعبه" 
ا َرَأى َأنَُّه الَ  خلقه: "َفَبِقَي َيْعُقوُب َوْحَدُه، َوَصاَرَعُه ِإْنَساٌن َحتَّى ُطُلوِع اْلَفْجر،  َيْقِدُر َعَلْيِه، َضَرَب ُحقَّ َفْخِذِه، َفاْنَخَلَع ُحقُّ َفْخِذ َيْعُقوَب ِفي َوَلمَّ

.، وتارة  75ُمَك؟« َفَقاَل: »َيْعُقوُب« َوَقاَل: »َأْطِلْقِني، أَلنَُّه َقْد َطَلَع اْلَفْجُر«. َفَقاَل: »اَل ُأْطِلُقَك ِإْن َلْم ُتَباِرْكِني َفَقاَل َلُه: »َما اسْ  ُمَصاَرَعِتِه معه
ي ْحَم الَِّذي ُيَغشِّ ْحَم الَِّذي   4اأَلْحَشاَء    يقولون إنه يطالب بنصيبه من اللحم والشحم والمسكن: َوُيَقرُِّب ِمْنَها ُكلَّ َشْحِمَها: اأَلْلَيَة َوالشَّ َواْلُكْلَيَتْيِن َوالشَّ

. ِإنََّها َذِبيَحُة ِإْثٍم"   5اْلُكْلَيَتْيِن َيْنِزُعَها.    َعَلْيِهَما الَِّذي َعَلى اْلَخاِصَرَتْيِن َوِزَياَدَة اْلَكِبِد َمعَ  بِّ .وغير ذلك من  76َوُيوِقُدُهنَّ اْلَكاِهُن َعَلى اْلَمْذَبِح َوُقوًدا ِللرَّ
بأسماء ال  والتي تتكرر بشكل كبير في التوراة )المحرفة(.وأما عن إلحادهم في أسماء هللا فسموا هللا    -عز وجل-الصفات التي ال تليق باهلل  

ن  تليق به، فأطلقوا على هللا اسم إلوهيم وهذه صيغة جمع تعني اآللهة، وليس إله واحدا، وهذا منافي ألصل العقيدة اليهودية التي تقضي بأ
 77هللا إله واحد، ولعل السبب في ذلك أن إال أن ثقافتهم التعددية طغت على عقائدهم. 
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هناك آيات كثيرة تبين إلحاد اليهود في أسماء هللا وصفاته، وهذا بعض ما في القرآن الكريم وأما ما ذكر عن إلحاد اليهود في القرآن الكريم:
 من عقائدهم اإللحادية: 

ِ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم وَ  .أ  .78ُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َيَشاء{ وصفت اليهود هللا بالبخل: قال تعالى: }َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد َّللاَّ
ِ{  .ب  .79ونسب بعضهم هلل الولد: قال تعالى: }َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن َّللاَّ
ُ َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ َّللاََّ  .ت  .80 َفِقيٌر َوَنْحُن أَْغِنَياُء{وقالوا إن هللا تعالى فقير، قال تعالى: }َلَقْد َسِمَع َّللاَّ

فقد جاء في اعهد القديم أن اليهود تركوا عبادة هللا وعبدوا  وأما عن اإللحاد الذي هو بمعنى الشرك أو ترك عبا غيرة فلليهود نصيب منها:
لنبي وليس السامري، والنص هو: العجل، ولكن القصة في العهد القديم جاءت مختلفة في سياقها فقالوا إن الذي صنع العجل هو هارون ا

"ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا اصنع لنا آلهة تسير أمامنا"فأخذ ذلك من أيديهم 
 .81وصوره باإلزميل وصنعه عجال مسبوكا فقالوا هذه آلهتكم يا إسرائيل التي أصعدتكم من أرض مصر"

وردت القصة  هو   ولكن  العجل  صنع  فالذي  التوراة  في  جاء  الذي  السياق  عن  قليال  مختلف  بسياق  موضع  من  أكثر  في  الكريم  القرآن  في 
السامري وليس هارون النبي، ولكن باستثناء ذلك فالقصة هي نفسها من حيث عبادة بني إسرائيل العجل من دون هللا تعالى، قال تعالى:  

َ َجْهَرًة    }َيْسَأُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب َأنْ  َماِء َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكَبَر ِمْن َذِلَك َفَقاُلوا َأِرَنا َّللاَّ َل َعَلْيِهْم ِكَتابًا ِمَن السَّ اِعَقُة ِبُظْلِمِهْم ُثمَّ اتََّخُذوا  ُتَنزِّ َفَأَخَذْتُهُم الصَّ
َناُت َفَعَفْوَنا َعْن َذلِ  .وقال تعالى: }َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعيَن َلْيَلًة ُثمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل  82َك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسْلَطانًا ُمِبينًا{ اْلِعْجَل ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيِّ

 .84ِمْن َبْعِدِه َوَأْنُتْم َظاِلُموَن{.وقال تعالى: }َوَلَقْد َجاَءُكْم ُموَسى ِباْلَبيَِّناِت ُثمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل 83ِمْن َبْعِدِه َوَأْنُتْم َظاِلُموَن{
 املطلب الثاني: دور اليهود يف نشر اإلحلاد

في   ماركس  ونظريات  األنواع،  أصل  في  دارون  نظريات  اليهود  نشر  إذ  له،  والترويج  اإللحاد  نشر  من  األكبر  النصيب  لليهود  كان  لطالما 
هذه   وكل  النفس،  علم  في  فرويد  ونظريات  االجتماع،  في  كايم  دور  نظريات  أيضا  ونشروا  االقتصاد،  في  وكذلك  للتاريخ  المادي  التفسير 

.واعتقد اليهود أن السبيل الوحيد لحكم العالم والسيطرة  85إلحادّية بل هي األساس الذي بني عليه اإللحاد الحديث بالكاملالنظريات نظريات ِ 
نفسها   وتدمر  األمم  فتفسد  األخالقية،  والضوابط  الدينية  التشريعات  كل  عن  الناس  يخرج  حتى  والمادية،  والعلمانية  اإللحاد  بنشر  هو  عليه 

الفر  فتتاح  يبقى بنفسها،  وال  األرض  من  دين  كل  يزول  حتى  وأيضا  األرض،  فتحكم  كيان  لديها  التي  الواحدة  األمة  يكونوا  بأن  لليهود  صة 
.وكما يقول البروتوكول الرابع من "بروتوكوالت  86أصحاب دين إال اليهود، ولذلك أنشاء اليهود الحركة الصهيونية لتقوم بذلك الدور وتلك المهمة 

وإن  87علينا أن ننزع فكرة هللا ذاتها من عقول "الجوييم" األميين، وأن نضع مكانها عمليات حسابية، ورغبات مادية".شياطين صهيون": "يجب  
نيسة، رجعنا كل األحداث التاريخية الكبرى التي رسخت اإللحاد سنجد لليهود الدور األكبر في إشعالها أو الترويج لها، مثل ثورة العلم ضد الك

جهل الكنيسة ومحاربتها للعلم، وكذلك الثورة الداروينية وما تبعها من موجات إلحادية عالمية، وأيضا الثورة الفرنسية وكل   والتي استغل اليهود
ما نتج عنها من تحرر، وغير ذلك من الشيوعية والوجودية والفرويدية، وصحيح إن ذلك في أول األمر كان محصورا في أوروبا ولكن سرعان 

ث أمريكا  إلى  تسب  العالمما  بقاع  شتى  إلى  األلماني 88م  اليهودي  ماركس  كارل  وضعه  فيما  تمثل  اإللحاد  لنشر  اليهود  فعله  ما  أشد  .ولكن 
م وهو حفيد الحاخام اليهودي المعروف مردخاي ماركس، حيث إنه مؤسس الفكر الشيوعي، الذي يقوم على اإللحاد وأن  1883  -  1818

بص التاريخ  ويفسر  شيء  كل  أساس  هي  االقتصادي المادة  وبالعامل  الطبقات  البلشفية، 89راع  الثورة  قامت  حتى  الفكر  لهذا  اليهود  روج  ثم 
وأصبحت الحركة الشيوعية هي الحركة األولى في روسيا، وطغت الحركة على كل من خالفها بالحديد والنار، ولما قام االتحاد السوفياتي  

على   فرضًا  اإللحاد  بفرض  الشيوعية  الحركة  عن  قامت  العالم  في  نشره  الحركة  حاولت  ثم  وجمعيات،  مدارس  له  وأنشأت  االتحاد،  شعوب 
 .وأما عن الخطوات التي اتخذتها الحركة الصهيونية العالمية في نشر اإللحاد فكان من بروتوكوالتهم: 90طريق أحزابها 

 .91حيات الكاملة لمواجهة الشعور الدينيتشجيع الملحدين على نشر أفكارهم والترويج لكتبهم، وإعطائهم كامل الحرية، والصال .أ
 .92منع تكوين أو ظهور أي حركة دينية في البالد، والتضييق على أي حركة دينية وتنفير الناس منها، لمنع حدوث أي يقظة دينية .ب
يقها ينتج عنه كثير من المشاكل، التسفيه من أمر القيم الدينية واالجتماعية، واالدعاء أنها تولى عليه الزمن وأن العقل ال يقبلها كما أن تطب .ت

 .  93وتشويه رجال الدين وإظهارهم دائما بمظهر المتشدد الرجعي 
أمر   .ث تسفيه  طياتها  في  تحمل  التي  الصحف واألخبار  وكذلك  ومقاالت  وقصص،  ومسرحيات،  ومسلسالت،  أفالم،  من  الدين  يشوه  ما  نشر 

 . 94الدين، ونشر اإللحاد 
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 . 95المشاهير المتدينين، مما يشوه صورتهم في أعين العامة، فتصبح الصورة النمطية عندهم هي فساد المتدينين إلصاق التهم بالحكام المتدينين و  .ج
 .96الترويج للقومية وجعلها هي الروابط البديلة للروابط الدينية، حتى تنتهي الروابط الدينية بين الشعوب التي تتبع نفس األديان  .ح
 .97دة والنظريات اإللحادية التي يتضح لنا زيفها، حتى يصبح الجيل الناشئ جيال فاسدا عديم النفع تلقين األجيال الناشئة األفكار الفاس .خ

 : النتائج
 اإللحاد تدمير نفسي ومعنوي للفرد والمجتمع.  •
 انتشار اإللحاد يعهد كيان األمم، ويجتث القيم األخالقية.  •
 اإللحاد.قلة الجهود المبذولة من الجهات المعنية في مقاومة  •
 تزايد سبة الملحدين في العالم الغربي والمجتمعات غير اإلسالمية بنسبة أكبر بكثير من المجتمعات العربية نتيجة وجود الرادع الديني. •
 استجابة اليهود لإللحاد بأشكاله على مر التاريخ.  •
 موقف اليهود من اإللحاد لم يتغير وإنما يتطور بتطور الوسائل. •
 الكبير في نشر اإللحاد ودعمهم له باسم العلم والتنوير.دور اليهود  •

 التوصيات:
  اإللحاد ظاهرة يجب التصدي لها من الدول والكيانات اإلسالمية بأساليب حديثة ووسائل متطورة •
  الرد على الشبهات سواء بالجهد أو الفكر والدعوى أو بالتبرع والمال •
  العب به الشبهات تأسيس الطفل المسلم على أسس قوية حتى ال تت •
 نشر الرد على الشبهات في كل تجمعات الشباب والنشء المسلم •
 المعرفة باليهود وخطرهم عبر العصور.  •

 اخلامتة:
ظاهرة اإللحاد الحديث شكلت خطرا كبيرا على مجتمعاتنا العربية بل والعالم أجمع، بسبب التطور الرهيب الحاصل في نظريات اإللحاد التي  

مبنية على العلم والتجارب، وتطورت كذلك الدوافع واألسباب المؤدية إليه وتعددت من حيث النقاط التي تخاطب بها    أصبحت في ظاهرها
عقول المستهدفين باإللحاد، كما أصبحت الشبهات معقدة مطلية بالمنطق في ظاهرها حتى تخدع أصحاب النفوس الضعيفة والعقول غير  

في عظيما  دورا  ليهود  أن  كما  التدين    الحصينة،  محاربة  في  ثالثا  ودورا  له،  والترويج  نشره  في  آخر  ودور  الحديث،  اإللحادي  الفكر  إنشاء 
واألخالق عن طريق خطتهم وبروتوكوالتهم، وال عجب في ذلك فبتتبع تاريخ اليهود مع  اإللحاد نجد أن أمة اليهود وقعت في اإللحاد بكل 

ال أن  لنا  التاريخ، ويتضح  عبر  التشريعات  أشكاله عدة مرات  الناس عن كل  على نشر اإللحاد وإبعاد  المعاصرين  اليهود  الذي يحمل  سبب 
بنفسها،   الدينية والضوابط األخالقية هو أنهم يرون أن نشره هو السبيل الوحيد لحكم العالم، والسيطرة عليه، ألنه بذلك تفسد األمم وتدمر نفسها

لتي لديها كيان، ودين، ودولة فتحكم األرض، وذلك عن طريق حفنة من الملحدين الحثالة  فتتاح الفرصة لليهود بأن يكونوا األمة الواحدة ا
َواِعَق َفُيِصيُب ِبَها َمن َيَشاُء َوُهْم  }   الذين يجادلون في أمر ربهم، قال تعالى: ُيَجاِدُلوَن ِفي  َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَماَلِئَكُة من ِخيَفِتِه َوُيْرِسُل الصَّ

ِ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل{   .98َّللاَّ
 هوامش البحث 
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