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نصوص االنطالق

ن َيا�ِتي آِمًنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ۚ اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ۖ اِر َخْيٌر ا�م م� َفَمن ُيْلَقٰى ِفي الن� ن� ال�ِذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا َال َيْخَفْوَن َعلَْيَنا ۗ ا� قال الله سبحانه: “ا�

ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر”. ن� ا�
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ْشِد َال ْن َيَرْوا َسِبيَل الر� ْن َيَرْوا كُل� آَيٍة َال ُيْؤِمُنوا ِبَها َوا� ُروَن ِفي اْال�ْرِض ِبَغْيِر اْلَحق� َوا� ْصِرُف َعْن آَياِتَي ال�ِذيَن َيَتكَب� قال الله تعالى: “َسا�

ُبوا ِبآَياِتَنا َوكَاُنوا َعْنَها َغاِفِليَن”. ُهْم كَذ� ن� ِلَك ِبا� ِخُذوُه َسِبيًال ۚ َذٰ ْن َيَرْوا َسِبيَل اْلَغي� َيت� ِخُذوُه َسِبيًال َوا� َيت�
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المفاهيم األساسية

آمنا: مطمئنا ومرتاحا بفوزه برضا الله سبحانه.

سأصرف: سأبعد وأجنب.

سبيل الرشد: طريق الهدى والسداد.

سبيل الغي: طريق الضالل والفساد.

األحكام الشرعية لآليات القرآنية

يتوعد الله الذين يميلون عن الحق في حججه وأدلته، ويعدلون عنها تكذيبا بها وجحودا لها، بفضحهم يوم القيامة، وإبعاد األمن

والطمأنينة عنهم.

وصف الله تعالى الذين يجحدون بآياته ويتبعون سبل الغي والضالل والكفر، بأنهم متكبرون بغير حق، ومكذبين آلياته وغافلين عن

قدرته….

مفهوم اإللحاد وأوهام الملحدين
مفهوم اإللحاد

لغة: الميل عن القصد. اصطالحا: مذهب فكري اعتقادي، يقوم على إنكار وجود الله، واعتبار الدين وهم صنعه اإلنسان، والكون وجد

صدفة.

أنواع اإللحاد

اإللحاد بإنكار وجود الله

وهو المظهر األساس للملحدين، وبالعقل والمنطق يمكن الرد على هؤالء بأن الصدفة ال يمكنها أن تصنع الكون بهذا المستوى من التوازن

ووضع األمور على مقياس منضبط، فجسد اإلنسان وحده كفيل برد هذه الشبه، ففيه يتبين عجيب صنع الخالق، إذ لم يستطع اإلنسان

رغم ذكائه ونبوغه العلمي والمعرفي أن يصنع جسدا واحدا فقط على منوال خلق الله تعالى لإلنسان أو الحيوان، وهو القائل

سبحانه:”وفي األرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفال تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون”

اإللحاد في أسماء الله وصفاته

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-bak-alom-altdbir-almhasbati
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-bak-alom-altdbir-almhasbati#section-3050
https://www.alloschool.com/element/34115


قال الله تعالى: “ولله األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه”، فمن صور اإللحاد بها مثال: وصف الله تعالى بما ال

يليق بجالله وعظمته، تعطيل أسماء الله عن معانيها، تشبيه صفاته بصفات خلقه…

اإللحاد بالقرآن الكريم كله أو بعضه

يؤمن البعض ببعض الحقائق واألحكام في القرآن الكريم وينكرون الباقي بدعوى عدم فهمها أو عدم مالئمتها ألفكارهم وحياتهم، كمن

تنكر فرضية الحجاب الشرعي بسبب عدم اقتناعها باآليات القرآنية، وهؤالء هم من قال فيهم الحق سبحانه وتعالى:”أفتؤمنون ببعض

الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب”.

اإللحاد بإنكار البعث

قال تعالى على لسان بعضهم:”وما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إال الدهر”، وقد أجابهم الله تعالى في سخريتهم على

النبي عليه السالم قائال:” قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم”.

حقائق اإليمان تدحض أوهام الملحدين
منهج القرآن الكريم في دحض أوهام الملحدين

تتنوع أساليب القرآن الكريم في الرد على الملحدين، فتارة يستعمل األسلوب الوصفي التصويري لتقريب المعنى إلى أذهانهم علهم

يقتنعون، وتارة يستعمل أسلوب الترغيب والترهيب بالشدة أو اللين في الخطاب، وتارة يذكرهم بالحساب األخروي وما ينتظرهم من

عذاب، وتارة أخرى يضرب األمثلة ليتضح المقال، وأيضا يعرض حججهم الناكرة لوجود الله ويبطلها بأدلة مقنعة…

أمثلة ذلك:

قال تعالى: “قل لئن اجتمعت الجن واإلنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا”.

ْم ُهُم َك ا� ْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرب� َمَواِت َواألْرَض َبل ال ُيوِقُنوَن . ا� ْم َخلَُقوا الس� ْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن . ا� ْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء ا� قال تعالى: “ا�

اْلُمَسْيِطُروَن”.

آثار اإللحاد

الخروج عن الفطرة: فطرنا الله تعالى على العبادة كفطرتنا على األكل والشرب والتنفس والنوم…فاإلنسان لزاما أن يعبد فإما أن

يعبد حجرا أو دابة أو شهوته أو هواه، أو يرتفع عن ذلك كله ويعبد الذي خلقهم، ومن تم فإذا أنكر الملحدون العبودية فستضطرب

فطرتهم ولن تكون سوية.

العذاب النفسي: توعد الله الذين يلحدون به بالقلق واالضطراب والحرب النفسية، قائال سبحانه: “فمن يرد الله أن يهديه يشرح

صدره لإلسالم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء”.

العذاب المادي: يعذب الله المالحدة في الدنيا قبل اآلخرة، قال تعالى: “فال تعجبك أموالهم وال أوالدهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها

في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون”.


