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 لفكريةاملبحث األول: معىن املذاهب ا
املذاهب مجع مذهب وهو ما يذهب إليه الشخص ويعتقده صواابً ويدين به سواء أكان ما يذهب 

خطأ، ومعىن هذا أن املذاهب ختتلف ابختالف مصادرها وابختالف إليه صوااب يف نفس األمر أو كان 
أو لغوية أو مفاهيم الناس هلا من دينية وغري دينية وما يتبع ذلك من اختالف يف فنوهنا من فقهية 

 رايضية أو علوم عقلية جتريبية أو فلسفات أو غري ذلك.
مهما اختلفت احلضارة أو العقلية  وجيب معرفة أنه ال خيلو إنسان أو جمتمع من مذهب يسري مبوجبه

للشخص أو اجملتمع. متشيا مع سنة احلياة ومع ما جبل عليه اإلنسان الذي ميزه هللا عن بقية 
لتفكري وحب التنظيم والسيطرة على ما حوله وابتكار املناهج اليت يسري عليها إىل احليواانت ابلعقل وا

 (1فكر عن غريه من سكان هذه املعمورة )آخر الغرائز اليت امتاز هبا اإلنسان العاقل امل
 وقيل هلا مذاهب فكرية:

األرض، ويعرفه أبنه نسبة إىل الفكر الذي متيز به اإلنسان عن بقية املخلوقات اليت تشاركه الوجود يف 
صنعة العقل اإلنساين ومسرح نشاطه الذهين وعطاؤه الفكري فيما يعرض له من قضااي الوجود 

 وااب أو خطأ.واحلياة سواء أكان ص
وقد نسبت املذاهب إىل الفكر ألهنا جاءت من ذلك املصدر وهو الفكر أي أهنا مل تستند يف وجودها 

ه ومبا توصل إليه الفكر من نتائج جاءته إما عن طريق الوحي على الوحي اإلهلي أصال أو استعانت ب
ة وقد تكون خاطئة يف أو التجارب أو أقوال من سبق أو أفعاهلم، وقد تكون تلك النتائج صحيح

 نفس األمر.
وأما ابلنسبة الستنادها إىل الوحي فقد ال يكون ذلك بل رمبا كانت تلك األفكار حماربة له فتنسب 

ال الفكر املاركسي أو الفكر الفلسفي اليوانين أو الفكر الصويف أو غري ذلك من إىل مؤسسيها فيق
هنم أو الجتاهاهتم وغري ذلك. ومن هنا يتضح األفكار اليت تنسب إما لشخصيات مؤسسيها أو لبلدا

أنه إذا أطلق لفظ الفكر فإن املراد به هو ما يصدر عن العقل من شىت املفاهيم واملبتكرات الدينية أو 
 الدنيوية.

ومن هنا مسيت مذاهب فكرية نسبة إىل املذهب الذي تنسب إليه كل طائفة ونسبة كذلك إىل 
ا أو مقلدة، وقد انتشرت يف العامل أفكار عديدة ابطلة سندرس إن شاء أفكارها اليت تعتنقها مبتكرة هل

الفكر الصحيح عند هللا أمهها ونبني مفاهيم تلك األفكار عند أهلها مع اإلشارة يف املقابل إىل 
 املسلمني وبيان معينه الفياض.



O 41/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 سان يف هذه الصفات من سكان األرض غري اجلن. وهللا أعلم.( قد ال يشارك اإلن1)
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 املطلب األول: نشأهتا يف الغرب
 ء ابعتناقها إال أنه كما يقال: " لكل بضاعة سوقليس يف املذاهب الفكرية الضالة ما يغري العقال

بذكر األسباب البد أن يعلم القارئ أن املذاهب الفكرية منشؤها ولكل صائح صدى" وقبل أن نبدأ 
وموطنها املضياف هو الغرب النصراين الذي هتيأ له ما مل يتهيأ لغريه من الدول من أسباب االندفاع 

ضاع واملعتقدات نتيجة أحوال تعيسة أفرزهتا أسباب جمتمعة أدت إىل إىل الثورات العارمة على كل األو 
كرية عديدة كما يظهر الطفح اجللدي على املريض. ومن تلك األسباب ما هو ظاهر ظهور مذاهب ف

 ومنه ما هو خفي.
 أما األسباب اخلفية:

فوذ وكذلك فقد تعود إىل أمور سياسية يف أكثرها من حب السيطرة والتوسع وانتشار مواضع الن
لدين النصراين مث ملء الفراغ الرغبة يف االنفالت من كل القيود اليت كانت قائمة يف ظل حكم رجال ا

الذي أحس به األوروبيون بعد إقصاء الدين ورجاله والرغبة يف إشغال الناس أبي جديد يف املعتقدات 
 ثحث وتدقيق ووقت بعد وخلط األمور ورمبا توجد أسباب أخرى هي أهم من هذه األمور حتتاج إىل

قبضة رجال الدين النصراين وخرافاهتم،  التأكيد على أن أبرزها كان بسبب الرغبة يف االنفالت من
وكذلك سوء األحوال يف احلياة األوروبية املتمثلة يف احلالة االجتماعية والثقافية والدينية اليت كان 

وات وتنافر ومن انتشار اجلهل واخلرافات يعيش األوروبيون يف عهود سيطرة رجال الكنيسة من عدا
اخلرافية  –ذلك اختالط املفاهيم الفكرية الدينية النصرانية اجلاهلية ومن بعد عن الدين الصحيح، وك

وإظهارها ابملظهر الديين مما كان له األثر البالغ يف تشجيع أصحاب اآلراء الثائرة على الدين  –أساسا 
ضادة له وإلصاقها ابلدين يف البداية واليت نشأت يف أشكال مذاهب النصراين على اخرتاع اآلراء امل

فة بعد ذلك مقتدية ابحنراف الداينة النصرانية من األساس وقيامها على يد بولس ونظرايت خمتل
اليهودي الوثين، الذي أقام النصرانية على مفاهيم بشرية وقوانني وضعية مملوءة ابلتناقضات 

ازدراء أصحاب العقول الناضجة وتربمهم منها سواء كانوا يف الغرب أويف  واخلرافات اليت كانت حمل



عد أن فقد النصارى إجنيل عيسى عليه السالم بعد رفعه على أنه مل يكن ظهور اخلرافات الشرق ب
وحدها هي اليت أزعجت األوروبيني بل كان لزوال طغيان رجال الكنيسة احلافز القوي لظهور خمتلف 

ب بعد اإلطاحة بطغاة الكنيسة وختلص الناس من قبضتهم الفوالذية، فإن كل شيء األفكار واملذاه
رد فعل، فإن األوروبيني وهم يف مرحلة جديدة ماسة إىل كل اآلراء لسد الفراغ ببديل عن الدين  له

النصراين وحتقق بعد ذلك ما يقال من أن " لكل صائح صدى" فإنه بعد انفالت الناس عن قبضة 
بناء وهلم إىل مارد جبار ما كان أحد يظهر رأاي إال وجد من يستمع له وأيخذ به يف الالكنيسة وحت

اجلديد للحياة األوروبية وأن يكون فيه إسهام يف زايدة االبتعاد عن قبضة رجال الكنيسة وقد انضاف 
ام كل إىل تلك األسباب أيضا ما قام به رجال الكنيسة قبل اإلطاحة هبم من الوقوف ثحزم وكربايء أم

كما يرى اجلامدون   –املفكرين من علماء الغرب واحلكم عليهم أبهنم هراطقة جيب قتلهم لردهتم 
فأي عامل كان يظهر رأاي جديدا يف أي شيء يف هذا الكون خيالف عقلية رجال  –رجال الكنيسة 

ل اآلالف الدين كان يعترب قوله كفرا وردة فقامت املذابح لكل من كان يتصف أبنه حر أو مفكر وقت
 اخلرايف يف الوحل وقامت ألتفه األسباب إىل أن تغلب الثائرون ومرغوا أنوف رجال الدين النصراين

 على أنقاضه مفاهيم ومذاهب شىت.

(1/3) 

 

أما عصر سلطة الكنيسة هذا فسوف يتضح لك بعض حقائقه من خالل ما يلي بعد أن تعرف معىن 
 (1اهلرطقة. اهلرطقة: )
لكنيسة على كل خمالف هلم يف ابطلهم للبطش به. بداية إطالقها هو بنز أطلقته اأساس التسمية يف 

ومعناها عندهم الكذب والفجور واخلروج عن الدين واملراد هبا الفتك مبن ينسبون إليه هذه التسمية 
والستباحة دمه " فرأي يراه عامل يف الكون هرطقة، وحماولة فهم الكتاب املقدس لرجل غري كنسي 

رطقة، ومساعدة واحد من هؤالء أو الرضا عن اجتاهه هرطقة ، وانتقاد شيء يتصل ابلكنيسة ههرطقة
... وهكذا". ولقد كان من ضحااي هذا البنز كثري من املفكرين منهم من أحرق حيا ومنهم من 

 أحرقت كتبه ومنهم من سجن وعذب عذااب شديدا مثل:
 ـ " ويكلف" الذي نبش قربه وأحرقت جثته.1
 أحرق حيا.ون هيس" عميد جامعة براج الذي ـ " ج2
 ـ "لوثر كنج" وقد عاىن الكثري منهم.3



 ـ " كلفن".4
 مث تتابع املفكرون إىل أن استطاعوا انتزاع سلطة الكنيسة وإخفات أصوات رجاهلا.

 أما عصر سلطة الكنيسة:
وسيطرة اخلرافات فهذه السلطة برزت يف القرون الوسطى حني كانت أورواب تعاين من انتشار اجلهل 

ال الكنيسة وشدة قبضتهم على أتباعهم إذ كانوا مبثابة الدولة الطاغية فقرروا بسبب سيطرة رج
ألنفسهم صالحيات ال حدود هلا صالحيات دينية وسياسية فوق ما يتصور العقل فال حق إال ما قرره 

عنهم، والويل كل الويل ملن  البااب وأعضاؤه وال ابطل إال ما أبطلوه وال حالل وال حرام إال ما جاء
ول اخلروج عن قبضتهم يف أي انحية دينية كانت أو دنيوية فإنه ينال عقااب ال هوادة فيه حتت بنزه حا

 ابهلرطقة اليت اخرتعوها لتربير جرائمهم ابملخالفني كما عرفت.
لتارخيية ما ومن األمثلة على مظاهر ذلك الطغيان وعلى مدى صالحيات رجال الدين يف تلك احلقبة ا

 يلي:
 األمساء اليت يستحلون هبا دماء خمالفيهم ومنها تسمية اهلرطقة.ـ اخرتاعهم 1

ولقد تسلط رجال الكنيسة على كال من حاول أي نوع من إصالح مفاهيم الكنيسة اخلاطئة ورموه 
بنز من تقدم ابهلرطقة وكان من أولئك الرواد يف جماهبة الكنيسة وكل ما يتعلق هبا وكانوا ضحية هذا ال

 ذكر أمسائهم.
رض هيمنة رجال الدين على كل شيء دنيوي أو أخروي فربطوا كل شيء أبيديهم فال ينال ما ـ ف2

 عند هللا إال إبرضائهم وطاعتهم.
ـ فرضوا على الناس احرتام وطاعة رجال الدين طاعة عمياء قائمة على الذل واخلضوع املطلق 3

 مر كان.واالستسالم وعدم االعرتاض يف أي أ
ع اإلنسان أن يصل إىل ملكوت هللا إال عن طريق واسطة وتلك الواسطة هم ـ قرروا أنه ال يستطي4

وقد كذبوا على هللا  –رجال الدين البابوات فهم وحدهم الذين فوضهم هللا تعاىل وعلى لسان املسيح 
 عز وجل وعلى املسيح.

إذا مل  جيرؤ على تفسري الكتاب املقدس ـ مل جيوزوا ألي شخص كان، مهما كان ذكاؤه وعلمه، أن5
 يكن من أعضاء جملس البااب.

ـ جعلوا من مراسيم العبادة املتقبلة عند هللا والطريق إىل قبول التوبة االعرتاف ابخلطأ أمام الكاهن 6
الذي بيده حمو وغفران الذنوب فور سرد املخطئ ألخطائه سرية أو جهرية وهو على كرسي االعرتاف 

 دائرة املباحث العامة.الذي شبه 
_________ 



( انظر كتاب ))اهلرطقة يف الغرب(( أتليف د. رمسيس عوض حيث ذكر كثريا من احلقائق 1)
واملفاهيم املختلفة حول هذه التسمية اإلغريقية األصل وكيف استغلتها الكنيسة أسوأ استغالل يف 

 التنكيل ابملخالفني هلم".

(1/4) 

 

ينبغي أن يفكر فيه الشخص ملستقبل حياته  غفران وجعلوها من أهم ماأنشأوا فكرة صكوك ال - 7
ن الناس قد سلبوا حىت جمرد األخروية، وهي يف حقيقتها حيلة لنهب أموال الناس ابلباطل، ولوال أ

التفكري ملا قبل أحد منهم هذه املهزلة ولكن الذي يعتقد بوجود ثالثة آهلة من السهل أن يقبل كل 
أهنم احتكروا كل شيء من األمور الدينية والدنيوية وجعلوها قصرا عليهم  مستحيل وقد عرفت

خرة إال أن يقدم اهلدااي العينية والنقدية وابلتايل فليس على اإلنسان إذا أراد السعادة يف الدنيا واآل
واألموال املفروضة عليه وغري املفروضة ويشرتي صكوك الغفران أبي مثن يكون ويتحبب إىل رجال 

ن ويتودد إليهم وهم يتولون ما يهمه ملستقبل حياته يف اآلخرة أو إرضاء هللا عنه حسب زعمهم الدي
 يه السالم وحاشاه من أكاذيبهم.بسبب الصالحيات املمنوحة له من املسيح عل

ـ فرضوا على الناس نظام الُسخرة والعشور وذلك أبن يعملوا يف األرض اليت متلكها الكنيسة يوما  8
 ون أجر وأن يدفعوا عشر أمواهلم هبة لرجال الدين الذين أصبحوا أيكلون وال يشبعون.كل أسبوع بد

جريبية موقفا عدائيا ألنه خارج عن نطاق ـ وقف رجال الدين ضد العلم وحقائقه النظرية والت9
الكتاب املقدس الذي أعطى البابوات صالحية التدخل يف كل أمور احلياة ونشأ عن هذا املوقف 

ستحكم فيما بعد بني الدين الذي ال يعرتف ابالخرتاعات التجريبية ويعتربها هرطقة وبني العداء امل
 العلم الذي شق طريقه وسط تلك الظلمات وجنح.

ـ تبنت الكنيسة أفكارا ونظرايت يف علوم اجلغرافيا واألحياء وغريها وقدستها ومل تسمح ألحد 10
 د وإابحة دمه.مبخالفتها وحكمت على من خالفها ابلكفر واإلحلا

وكان من نتيجة تلك الصالحيات واهليمنة الكهنوتية أن عاش رجال الدين. البااب وأعضاؤه، عيشة 
ق ما كان يعيشه األابطرة وامللوك وحينما قوي الفكر احلر لرجال العلم البذخ والتهتك والفجور فو 

 بعضهم ببعض سنة هللا ولن والتجارب كان هلؤالء حسااب قاسيا مع رجال الدين، ابتلى هللا الظاملني
 جتد لسنة هللا حتويال.

ها ومدى ما ولقد تربم بعض كبار أتباع الكنائس من طغيان رجال الكنيسة من أصغر رتبهم إىل أكرب 



وصلوا إليه من جرائم واستهتار ابلقيم واألخالق وبذخ ال حد له وحىت تكون الشهادة منهم على حد 
[ فقد قالت عنهم "كاترين السينائية " كما ينقل 26ْن َأْهِلَها ]يوسف:قوله تعاىل: َوَشِهَد َشاِهٌد م ِ 

أو األساقفة أو غريهم من رجال  عنها "ول ديروانت ": "إنك أينما وليت وجهك سواء حنو القساوسة
الدين أو الطوائف الدينية املختلفة أو األحبار من الطبقات الدنيا أو العليا سواء كانوا صغارا يف 

كبارا مل تر إال شرا ورذيلة تزكم أنفك ورائحة اخلطااي اآلدمية البشعة إهنم كلهم ضيقو العقل السن أو  
ذوا بطوهنم آهلة هلم أيكلون ويشربون يف الوالئم الصاخبة شرهون .. ختلوا عن رعاية األرواح .. اخت

 حيث يتمرغون يف األقذار ويقضون حياهتم يف الفسق والفجور".
أبهنم: " خدم الشيطان منغمسون يف الفسق واللواط والشره وبيع الوظائف كما يصفهم "ماستيشو" 

من رجال الدين".وبعد أن ذكر "  الدينية واخلروج عن الدين ويقر أبنه وجد رجال اجليش أرقى خلقا
ديوارانت " ما سبق ذكر كذلك أن سجالت األديرة احتوت على عشرين جملدا من احملاكمات بسبب 

 (1 الرهبان والراهبات" )االتصال اجلنسي بني
 ـ أنشؤوا حماكم التفتيش:11

_________ 
 – 103من العلم(( )( انظر: ))موقف اإلسالم والكنيسة 95 - 84/ 21( ))قصة احلضارة(( )1)
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وحماكم التفتيش أسوأ وصمة عار ارتكبها رجال الدين يف حق العلم التجرييب والفكر احلر والناس 
ضاء جمالسهم ينظرون إىل كل جديد كان اجلهل والغباء والعناد مسة عقول الباابوات وأع  عموما، فلقد

بعني الريبة والتخوف على مراكزهم الدينية أن تذهب هبا فكرة أو حركة أدراج الرايح ليقينهم أبهنا 
كر قائمة على شفا جرف هار لذلك طلب الراهب " ثور كماندا" إنشاء التفتيش ملقاومة العلم والف

الكابوس فعاش رجال الفكر يف خوف شديد ومل  احلر والنظرايت العلمية وكل من خيالفهم، فتم ذلك
جيرؤ الكثري منهم أن يعلن نظرايته واكتشافاته خوفا من سلطة الكنيسة اليت كانت ال ترحم أحدا 

لمني خالف ما قررته. ولقد كانت تلك احملاكم سيفا مسلطا على رقاب أصحاب الفكر وعلى املس
م أي يف حدود مثانية عشر عاما 1499 –م 1481بعد ذلك خبصوصهم فحكمت يف املدة من عام 

على عشرة آالف ومئتني وعشرين شخصا أبن حيرقوا وهم أحياء فأحرقوا وعلى ستة آالف ومثانية 



( 1وستني ابلشنق فشنقوا وعلى سبعة وتسعني ألفا وثالثة وعشرين شخصا بعقوابت خمتلفة فنفذت )
" 

الوسطى " جاليليو" الذي قال "بدوران  وكان أبرز العلماء الذين حاكمتهم الكنيسة يف العصور
األرض حول الشمس" وقال كذلك "أبن السماء أكثر من سبعة كواكب " خمالفا ما جاء يف رؤاي 

مره يوحنا يف سفره الذي اضطره البااب " أراين الثامن" إىل أن جيثو على ركبتيه وهويف السبعني من ع
اعرتافه هكذا " أان غليليويف السبعني من عمري وأن يعلن عن رجوعه عن آرائه وأهنا هرطقة. وصفة 

سجني جاث على ركبتيه وثحضور فخامتك وأمامي الكتاب املقدس الذي أملسه اآلن بيدي أعلن أين 
فون" الذي ( ومثله " اب2ال أشايع بل ألعن وأحتقر خطأ القول وهرطقة االعتقاد أن األرض تدور" )

ا خيالف ما جاء يف قصة موسى. وصفة رجوعه " أعلن أعلن عن رجوعه عن رأيه يف تكوين األرض مم
إقالعي عن كل ما جاء يف كتايب خاصا بتكوين األرض" ومحله عن كل ما جاء به خمالفا لقصة موسى 

(3) 
_________ 

 (.26( انظر ))اإلسالم والنصرانية بني العلم واملدنية(( )ص 1)
 (.80 – 79( ))بني العلم والدين(( )2)
 (.80 – 79لم والدين(( )( ))بني الع3)
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وكذا " جيورد أنو برونو" الذي أحرقته الكنيسة حيا وذرته يف الرايح و" شيكو داسكويل" الذي كان 
 يا يف لفورنسا، و" دي رومينس"له شهرة يف علم الفلك جبامعة كولولينا الذي أحرقته الكنيسة ح

اقا بني هللا وبني خلقه وليس قوسا حربية بيد هللا ينتقم هبا من عباده الذي قال إن قوس قزح ليس ميث
إذا شاء كما قرره الكتاب املقدس بل هو من انعكاس ضوء الشمس يف نقط املاء. فجلب إىل روما 

وس قزح يت يف النار. وهذه األمهية لقوحبس حىت مات مث حوكمت جثته وكتبه وحكم عليها وألق
ات الكتاب املقدس من أنه عالمة هلل يتذكر به أهل األرض فال جيعل املطر إشارة ملا جاء يف خراف

عليهم طوفاان يغرقهم به كما أفادته النصوص اآلتية من سفر التكوين. وكلم هللا نوحا وبنيه معه قائال: 
احلية اليت معكم. الطيور  من بعدكم. ومع كل ذوات األنفس"وها أان مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم 

بهائم وكل وحوش األرض اليت معكم من مجيع اخلارجني من الفلك أيضا ثحياة الطوفان وال يكون وال



أيضا طوفان ليخرب األرض وقال هللا هذه عالمة امليثاق الذي أان واضعه بيين وبينكم وبني كل ذوات 
 وبني السحاب فتكون عالمة ميثاق بيينىل أجيال الدهر وضعت قوسي يف األنفس احلية اليت معكم إ

األرض فيكون مىت أنشر سحااب على األرض وتظهر القوس يف السحاب إين أذكر ميثاقي الذي بيين 
وبينكم وبني كل نفس حية يف كل جسد فال تكون أيضا املياه طوفاان لتهلك كل ذي جسد فمىت  

على  وبني كل نفس حية يف كل جسد ا ألذكر ميثاقا أبداي بني هللاكانت القوس يف السحاب أبصره
( وقال هللا لنوح "هذه عالمة امليثاق الذي أان أقمته بيين وبني كل ذي جسد على 1األرض" )
( ومن املفكرين الذين مشلهم عقاب رجال الدين" لينيوس" الذي استطاع بتحليله للماء 2األرض" )

جال ت فيه. ولكن حينما علم بذلك ر يرجع إىل تكاثر نوع من اجليناأن يعرف سبب امحراره وأنه 
الكنيسة اثروا عليه وانصبوه العداء ألن التعليل عندهم لذلك هو أن ذلك خارقة من اخلوارق 

 (3الرابنية، حتدث عند غضب هللا تعاىل وقد اضطر " لينيوس" إىل الرتاجع خوفا من رجال الكنيسة )
يسة الذي ا عليه اجلامدون من رجال الكني كانت له آراء فكرية ختالف مومنهم " كوبرنيوكس" الذ

أفلته املوت من قبضتهم ولكنهم لعنوه وهويف قربه وصادروا كتبه وأحرقوها وحرموا قراءهتا. ومنهم " 
نيوتن" الذي تبىن القول بقانون اجلاذبية فقد عوقب من قبل الكنيسة ألن هذا القول معناه من وجهة 

 (4 عز وجل إىل قوى مادية )يسة انتزاع قوة التأثري من هللانظر الكن
ومنهم " بالج" الذي أظهر رأيه يف أن املوت كان موجودا قبل آدم عليه السالم وقامت لذلك 

ضوضاء وجلبة وانتهى األمر بصدور أمر إمرباطوري بقتل كل شخص يعتقد ذلك ولعل السبب يف 
قبل آدم يعترب أمرا ال مربر وجد من أجل خطيئة آدم فوجوده هذا احلكم هو اعتقادهم أن املوت إمنا 

 ه وعبثا وأن اخلطيئة كانت موجودة قبل آدم.ل
وغري هؤالء كثريون لقوا مصارعهم قتال وحرقا وشنقا وسجنا مؤبدا إىل املوت بسبب ما كانوا يعلنونه 

ة إن كانت صادقة أو من اكتشافات أو آراء علمية قابلة للتجربة والبحث يستحق صاحبها املكافأ
 كن حكم الكنيسة خيتلف.مام هبا إذا كانت غري صحيحة لعدم االهت

_________ 
 ((9( ))سفر التكوين. اإلصحاح1)
 ((9( ))سفر التكوين. اإلصحاح2)
 (138( ))موقف اإلسالم والكنيسة من العلم(( )ص 3)
 (138( ))موقف اإلسالم والكنيسة من العلم(( )ص 4)
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اخلامس عشر وبدأ املفكرون ورواب زمنا طويال إىل أن جاء القرن وهلذا فقد ُشلت احلركة الفكرية يف أ
ارتن لوثر" ثحركته إلصالح الكنيسة ينفضون عن الناس غبار جاهلية البابوات وطغياهنم فنادى " م

م واعترب صكوك الغفران من وسائل الذل والعبودية اليت جيب أن تنتهي مث 1546 -م1483سنة 
م على نفس االجتاه ورغم أن حركة لوثر ومن سار على 1564 –م 1509جاء بعده كالفن سنة 

صادر الفهم أيضا إال أنه يالحظ طريقته غريت كثريا من املفاهيم اخلاطئة واعتربت العقل مصدرا من م
أن تلك احلركات مل تتحرر من تعاليم الكتاب املقدس بل جعلته مصدر احلقيقة فيما يتصل ابإلميان 

 خرجوا عن هذا لكانوا على جانب من اإلصالح والتحرر من اخلرافات.وله الكلمة األخرية ولو 
وروبيون من التخلف الذي كانوا يعيشونه ومن أسباب قيام املذاهب الفكرية يف الغرب ما أحس به األ

والغنب الفاحش الذي كانوا يعاملون به وقد كان من األسباب اليت أيقظتهم على هذا الواقع املؤمل هو 
ني عن طريق طلب العلم يف البلدان اإلسالمية واحتكاكهم كذلك ابملسلمني عن طريق اتصال الغربي

هم يطلعون على األوضاع حتت ظل اإلسالم واألوضاع التجارة أو غري ذلك من األسباب اليت جعلت
 اليت يعيشوهنا يف ظل حكامهم ورجال دينهم.

اء الفلسفات اليواننية واالستفادة منها ومنها ما قام به مفكرو الغرب من نبش احلضارات القدمية وإحي
رأمسالية وغريها من لقيام نظرايت ومفاهيم مسوها جديدة إلغراء الناس هبا كالدميقراطية والعلمانية ال

 األفكار اليت أرادوا أن يسدوا هبا فراغ بعدهم عن الكنيسة.
ريب لتغيري كل املفاهيم السائدة ومنها مكائد اليهود وحبكهم املؤامرات إلاثرة الفنت يف عامة العامل الغ

ى يف ذلك الوقت وحتطيم كل ما كان معاداي لليهود واالنتصاف من كل من أسهم أبي نوع من األذ
لليهود حىت مت هلم ما كانوا خيططون له فقامت الثورات اليت تسفك فيها الدماء والثورات اليت يداس 

 يهود.فيها الدين وتداس األخالق ومجيع النظم املخالفة لل
 وواقع الغرب اليوم أقوى شاهد على هذا.

أسباب انتشارها يف وإذا كان ما تقدم يدل على أسباب انتشار املذاهب الفكرية يف أورواب فما هي 
 العامل اإلسالمي.
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 إلسالمياملطلب الثاين: أسباب انتشار املذاهب الفكرية يف العامل ا
قصود وامل –عرفت مما سبق أنه إذا كان للغرب من وجهة نظرهم ما يربر قيامهم ابلثورات على الدين 

وهلم ما يربر قيامهم ابلثورات على رجال ذلك الدين  –به الدين النصراين الوثين اخلرايف بطبيعة احلال 
لئك مربرات يف كل ذلك سواء وهلم كذلك ما يربر نشوء خمتلف املذاهب الفكرية بينهم إذا كان ألو 

املذاهب يف بلدان من أغناهم أكانت مربرات مقبولة أو غري مقبولة فما هو املربر لقيام تلك األفكار و 
هللا ابإلسالم وأعزهم به يف الدنيا واآلخرة وشهد له إعالم الغرب من املوافقني ومن احلاقدين أبنه خري 

فيها السعادة وحل كل املشكالت بطرق لن يهتدي إىل مثل دين ينظم احلياة كلها وأن تعاليمه ونظمه 
 عدالتها أحد من البشر؟!!

تطفل أحد من املسلمني على موائد الغرب اآلسنة ليبحث فيها عن النجاة إنه ألمر غريب أن ي
 والسعادة يف الوقت الذي يرى أبم عينيه ما يعانيه الغرب من الشقاء واحلرمان واحلياة اليائسة.

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ُحْكًما لِ َقْوٍم يُوِقُنوَن ]املائدة: َأَفُحكمَ   [50اجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ
تَـُغوَن ِعنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ الِعزَّةَ  يًعا الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِيآَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي أَيـَبـْ  ِِِ  مجَِ

 [139]النساء:
إنه ال مربر لقيام تلك املذاهب يف داير املسلمني ولكن قد حصل ذلك شئنا أم أبينا فما هي نعم 

 ؟ إن أعظم أسباب أتثر بعض املسلمني مبا عند أعداء اإلسالم إمنا يعود إىل:أسباب ذلك
يف  ـ جهل هؤالء بدينهم وما حيويه من مفاخر وما حيويه من مشولية كاملة حيث شهد هللا تعاىل له هبذا 1

 َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا كتابه الكرمي بقوله: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت 
[ فمن رد هذه الشهادة فال شك يف جهله وكفره وخروجه عن ربقة اإلسالم ومجاعة 3]املائدة:

ود إىل أسباب كثرية إما لتفريطهم وإمهاهلم وإما املسلمني وأنت تعلم أن هذا اجلهل من هؤالء يع
 ب الكثرية.لرتبيتهم وإما الختالطهم وإما لغري ذلك من األسبا

ـ جهلهم ثحقيقة ما حتمله تلك املذاهب الضالة من بؤس وشقاء وأهنم أتثروا هبا دون معرفة حلقيقتها 2
ل شيء ميت إىل الطريق احلق املخزية وما حتمله من دمار أخالقي واقتصادي واجتماعي وديين وك

ويصم" وال مينع أن  والصراط املستقيم فأصبح حاهلم تنطبق عليه هذه املقالة "حبك الشيء يعمي
 هؤالء عمالء مأجورين أيضا ما أكثر أولئك الذين ابعوا دينهم وضمائرهم.

دات احلسنة من األسباب أيضا رغبة هؤالء يف االنفالت والتحلل من كل القيم واألخالق والعا - 3
أتكل والفضائل ورغبتهم يف العيش على الطريقة الغربية يعيشون كما تعيش البهائم وأيكلون كما 

 األنعام دون أن يقف يف طريقهم أي مانع شرعي أو عريف.
ـ نشاط أعداء اإلسالم وقوة عزمهم على إفساد عقائد املسلمني وإخراجهم من دينهم أبنواع 4



 الدعاايت واملغرايت.
ذل املساعدات املالية وحتبيب احلياة الغربية إىل قلوب املسلمني وتنفريهم من حياهتم اإلسالمية ـ ب5

الدعاايت ضد اإلسالم وحكام املسلمني وعلماء اإلسالم قاطبة فقد صوروا هلم اإلسالم أنه هو  وبث
ريخ و ... الواقف حجر عثرة يف طريق تقدم املسلمني وهنوضهم ووصوهلم إىل صنع الطائرات والصوا

بيثة اليت إخل وصوروا هلم علماء اإلسالم أهنم متخلفون وجامدون إىل غري ذلك من أنواع الدعاايت اخل
 سرت يف عروق كثري من جهال املسلمني.

 -إال القليل  –ـ أتخر بعض بلدان املسلمني يف مناهجهم التعليمية حيث أقصيت كل الدراسات 6
رب على أيدي عمالئه من املنصرين واملستشرقني ومن وافقهم ممن اليت تبصر املسلم مبا يبيته له الغ

 يدعي العروبة أو اإلسالم.
لنفسي الذي أصاب املسلمني وانبهارهم بربيق احلضارة الغربية ورغبة املغلوب يف تقليد ـ الضعف ا7

 الغالب وحماكاته جلرب ما حيس به من ضعف الشخصية أمامه.
ا ضعفة املسلمني ابستمرار يف أكثر من بلد إسالمي وإمالء ـ الضغوط الشديدة اليت يتعرض هل8

راغبة أو راهبة وغري ذلك من األسباب الكثرية اليت  الكفار ألفكارهم على تلك الشعوب لتقبلها
تضافرت لتهز من كان يف قلبه مرض هزا عنيفا. ولكننا على يقني أن احلق سيبقى وأتباعه سيبقون إىل 

 الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم بذلك.هناية هذا الكون إبخبار 
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 املبحث الثالث: هل يصح نسبة الفكر إىل اإلسالم فيقال الفكر اإلسالمي؟
ومنهم يبدو أن هذه املسألة التبس أمرها على بعض طالب العلم فمنهم من منع هذا على اإلطالق، 

دو وهللا أعلم أنه جيب معرفة أمر مهم وهو التفريق بني إطالق كلمة ه أبسا، والذي يبمن مل ير ب
)الفكر اإلسالمي( مرادا به التشريع اإلسالمي ذاته وأنه انتج عن فكر وبني احلديث عن ما أنتجته 

ئه لى اإلسالم ومبادعقول علماء اإلسالم يف شىت ميادين العلوم وأن إطالق كلمة الفكر اإلسالمي ع
غري دقيق بل ليس بصحيح فإن اإلسالم ليس فكرا انجتا عن اجتهاد أحد وإمنا هو  اإلهلية إطالق

 تشريع إهلي أنزله هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم.
أما إذا أريد ابلفكر اإلسالمي ما كان انجتا عن اجتهاد وذكاء عقول املسلمني وإجنازاهتم يف األمور 



 تعاىل ومن هنا فال يصح أن يفهم أن عبارة الفكر إطالقه إن شاء هللا لذلك فال حرج يف القابلة
اإلسالمي املقصود هبا اإلسالم ومبادئه األساسية أو أن يكون هبذا املفهوم قابال للمقارنة بينه وبني 

أو الشيوعي أو األفكار الوضعية الفكرية كأن يقال مثال املقارنة بني الفكر اإلسالمي والفكر الغريب 
كذا فإذا أريد ثحث قضية ما بني اإلسالم وبني غريه فال جيوز أن نبحثها على   فكر كان يف قضية أي

ضوء اإلسالم على أنه ميكن التوافق بينهما أو التقارب بل على أن اإلسالم يقول فيها حكمه احلق 
واب أو نتملق ن أن نتكلف يف اجلوالعدل كما أمر هللا تعاىل سواء وافق األفكار األخرى أو خالفها دو 

دا لتقريب الفكر البشري الوضعي إىل حقيقة اإلسالم ومبادئه حتت تسمية مشول الفكر اإلسالمي أح
وحنو ذلك من العبارات اليت قد ينخدع هبا املسلم من حيث ال يشعر فينجر إىل متييع احلكم 

عاره توسيع مداركه وإشة ثقافة املسلم و اإلسالمي املبتكر تناداي إبانرة العقل وحل املشكالت وزايد
ابجلد يف العمل وحتذيره من الغفلة أو اتباع اخلرافات أو التحذير مما يقوله أعداء اإلسالم من شبهات 
ابطلة ودس كاذب على هللا تعاىل أو على رسوله صلى هللا عليه وسلم أو على كتاب هللا تعاىل أو سنة 

ون قد مثلت جانبا من ك فإهنا حينئذ تكتكون الكتابة كذلنبيه صلى هللا عليه وسلم فيجب أن 
جوانب التفكري العلمي املمدوح وقدمت صفة من صفاته املتعددة وخدمة مشكورة يف بناء وإثراء 

 الفكر لدى املسلمني عامة يف شىت اجملاالت الدينية والدنيوية.
إىل األفكار الباطلة اخلداع أو تقريب أما إذا كانت الكتابة بغري علم وال هدى أو يراد هبا التملق أو 

اإلسالم فإهنا ال حيق هلا االنتساب إىل فكر علماء اإلسالم وجهودهم كما فعله الكثري ممن كتب يف 
هذا اجملال عن تطور اإلسالم ومرونته أو تقاربه مع األداين األخرى بزعمهم أو كانت يف شؤون 

م مع رغبته وص اإلسالم لتنسجأن يلوي أعناق نصسياسية بعيدة عن منهج اإلسالم وحياول كاتبها 
يف تقرير فكرته تلك فإهنا عمل شخصي وليس هو املطلوب إلثراء العمل اإلسالمي فهناك من حياول 
أن يقدم اإلسالم على أنه مرن جدا ثحيث تتوافق نصوصه مع كل ما هب ودب من األفكار وال شك 

أنه ثقافة اك من يقدمه على سة أو اقتصاد وهنأن هذا خطأ فاحش وهناك من يقدمه على أنه سيا
اجتماعية أو أنه حركات ثورية صاخبة أو أنه زهد وعبادة وانزواء عن الناس .. إىل غري ذلك من 
األمور اليت وقع فيها الكثري عن قصد وعن غري قصد وهذه التجزئة ملفهوم اإلسالم قاصرة وغري 

حلياة حتت عموميات طرقت كل جوانب ا ايه العديدة اليتمفيدة وال متثل حقيقة اإلسالم الشاملة ومزا
ال حمذور أن نقتصر  –شاملة وقواعد يسبح يف ظلها الفكر اإلنساين يف شىت جماالت قدرته على أنه 

على إشباع جزئية ما وتقدميها على أهنا من صميم اإلسالم إذا كانت كذلك يف مقابل الرد على من 
ن مع بيان أن اإلسالم شامل وكامل ال يعرفوهنا ولك ا أو أن املسلمنييزعم أن اإلسالم مل يتطرق إليه

يف بيان مجيع القضااي وأن تلك اجلزئية إمنا هي نقطة يف حميط اإلسالم مع ربطها ربطا وثيقا ابلنصوص 



املؤيدة أو املانعة وذلك لئال نستدرج يف التوسع فنتقول على اإلسالم ونتكلف التدليل ليتوافق مع 
الم قد تطرق إىل كل ما يهم البشر يف حياهتم وال ريب  وال ريب أن اإلس البشرية الوضعية األفكار

كذلك أن املسلمني كانت هلم جهود يف خدمته قدموها ابتغاء مرضاة هللا ونفع البشر من خالل 
اطالعهم على مزااي اإلسالم وخصائصه العظيمة اليت كانت قابلة لكل ما يستجد يف أذهاهنم من 

اإلسالم هو آخرالدايانت واملهيمن على الدين كله. ويف مستحدثة ثحكم أن دينية أو دنيوية علوم 
النهاية أعتقد أن ترك التعبري بكلمة املفكر أو الفكر اإلسالمي واستبداهلا بكلمة التفكري عند 

 املسلمني هو األفضل.
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 ن املسلمنيضارة الغربية أبفكارها بلدااملبحث األول: كيف دخلت احل
ور حكام لقد كان أساس دخول احلضارة الغربية إىل البالد اإلسالمية وانتشار أفكارها املختلفة هو شع

املسلمني بتفوق الغرب عليهم يف شىت اجملاالت التنظيمية واالقتصادية وخصوصا ما يتعلق ابلنواحي 
واحلاجة إىل السالح الذي كان بيد الغرب حينما صنعه  العسكرية والنظم اليت تسري هبا اجليوش

احلكام بضرورة  الغرب النصراين واملسلمون يف سبات عميق ومن هنا برز الشعور القوي لدى هؤالء
مد اليد إىل الغرب لشراء األسلحة اليت تزخر هبا املصانع الغربية ومت ذلك فنشأت حاجة أخرى وهي 

ذلك طلب من يقوم بصيانتها وال بديل عن الغرب األوريب يف ذلك طلب من يقوم ابلتدريب عليها وك
ل الغرب مث برزت حاجة أخرى بطبيعة احلال فاستقدموا املدربني واملهندسني واملستشارين من شىت دو 

وهي توفري الكتب واملدرسني واملدارس للنشء اجلديد يف الدول اإلسالمية الذين أريد منهم أن 
د ومت ذلك ولكن ال خيفى عليك أخي القارئ من هم الذين سيقومون بتلك يكونوا دائما عدة للجها

من نومها وال متلك شيئا من ذلك املهام كلها للنشء اجلديد فالدول اإلسالمية يف بداية الصحوة 
 –فكان آخر األمر أن ارمتوا أمام خرباء الغرب الذين أتوا بكل ما أمكنهم لتغريب العامل اإلسالمي 

ومن هنا بدأت عجلة التغريب تعمل يف العامل اإلسالمي وبدأ الكثري من حكام  –يوش ويف أوهلم اجل
ينظرون إىل التعاليم اإلسالمية وإىل القيم اإلسالمية املسلمني يتبعون سنن الغربيني يف كل شيء بدؤوا 

ي على نظرة ضعيفة فيها نوع من تفضيل للحياة الغربية عليها وكانت تركيا هي املثال القوي املخز 
هذا السلوك يف آخر الدولة العثمانية إىل أن تسلمها العلماين امللحد مصطفى كمال أاتتورك الذي 



مث ابتعث كثري  –كما هو معروف من اترخيه الشنيع   –سالم بصلة سلخها من كل شيء ميت إىل اإل
نقصهم كضرورة من املسلمني أبناءهم للدراسة يف الدول الغربية ليتعلموا شىت الفنون اليت كانت ت

ملحة جديدة ولكن بعد أن رجع هؤالء إىل بلداهنم مل يقف يف وجوههم أي حاجز لرفع علم احلضارة 
ناداة ليال وهنارا وسرا وإعالان ابالنضمام التام إىل احلياة الغربية واللحاق بركبها الغربية يف بلداهنم وامل

وبدأ هؤالء ينفخون يف أذهان املسلمني الذي كانوا يرونه سفينة النجاة ومصدر فخرهم وإعجاهبم، 
رة لتوصيل احلضا –متخذين من بعض القضااي ذريعة  –املبادئ الغربية والعادات االجتماعية عندهم 

الغربية إىل األذهان، مثل زعمهم أن حجاب املرأة ظلم هلا وأن املسلمني ينقصهم الدعوة إىل 
ىل منع الطالق وتعدد الزوجات ووجوب تعليم احلرايت، حرية الكلمة، وحرية العقيدة، والدعوة إ

ضارات القدمية املرأة ومشاركتها الرجل جنبا إىل جنب يف ميادين العمل وكذا الدعوة إىل العودة إىل احل
وغري ذلك من األمور الكثرية اليت نفذوا من  –اليت كانت قائمة قبل اإلسالم وإىل السلوك اإلسالمي 

سالمية يف مكر وخديعة َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر هللُا َوهللُا َخرْيُ اْلَماِكرِيَن خالهلا إىل إنقاد التعاليم اإل
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ولقد افتنت بعض املسلمني ابحلضارة الغربية وبريقها الالمع ألسباب محلتهم على ذلك متنوها يف 
هر فتمنوها دون رؤية وال نظرة الظايف  جمتمعاهتم فلم جيدوها كحال احلرية اليت رأوها يف العامل الغريب

اثقبة يف حقيقتها ومآل أمرها ولعل األوضاع اليت يعيشها املسلمون يف بعض األماكن حتت بعض 
األنظمة اليت تتظاهر ابإلسالم من عدم االهتمام ثحرية الفرد وال اجملتمع وسوقهم إىل ما يراد هبم طوعا 

 معاملتهم لعل هذه األوضاع أيضا كانت من يت يفاملقأو كرها دون مراعاة كرامة أحد والتعسف 
األمور اليت شجعت أولئك الذين فتنوا ابحلضارة الغربية بكل ما فيها من حسن وقبيح إىل املناداة هبا 
ومعلوم أن هذا الوضع ليس مربرا لرتك الدين وما أيمر به أو ينهى عنه ال من قريب وال من بعيد فإنه 

ة حني توجد بطرق كثرية غري احلضارة الغربية واحلرية الشخصية اليت لسيئاع اميكن معاجلة هذه األوض
أصبحت يراد هبا العري واخلناء وعدم احلياء يف ظل تلك احلضارة املادية الزائفة فإن اإلسالم مل يهمل 

حلول أي مشكلة تتعلق ثحياة الناس دينية حكاما أو حمكومني واترخيه يتحدث بذلك يف صوره 
الم ليس للحاكم إال تنفيذ الشرع اإلهلي على اجلميع وإذا خرج عن الدين واندى اإلسففي املشرقة 

ابلكفر البواح فال طاعة له أيضا وإذا ظلم رعيته فإن هللا تعاىل له ابملرصاد وحياسب كذلك عن 



 ا والتصرفاته يف أموال املسلمني وال يستبد برأيه وال يكتم حرايت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرار 
كم لنفسه ثحكم ينتفع به بظلم الناس إىل غري ذلك من األمور املعروفة يف اإلسالم أي أن احلاكم حي

ليس له مطلق االستبداد كما يتصور اجلاهلون ابإلسالم قياسا منهم على ما اخرتعه رجال الكنيسة 
والتواضع ويؤكد  رمحةوال ابسم الدين النصراين فإن اإلسالم يُوِجُد يف قلب احلاكم امللتزم به الشفقة

 على أنه يسأله هللا يوم القيامة عن كل تصرفاته وبذلك يكبح مجاحه ويهذبه.
ويتضح مما تقدم أن الغرب النصراين مل يعد يهتم مبقارعة املسلمني وجها لوجه مناظرات وجمادالت 

 بذلك.هتم رب يحول األسس اإلسالمية اليت قام عليها بناء اإلسالم يف قلوب أتباعه مل يعد الغ
 ـ ألهنم يئسوا من زحزحة املسلمني عنها ابلكلية عن طريق النضال الفعلي أو الفكري.1
ـ ألهنم اكتشفوا طرقا جديدة ختتصر هلم املسافة الفارقة بني احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية 2

ربية اليت قبلها الغ فكاروكان هلذا االكتشاف وزنه وفائدته ابلنسبة للغرب ومن هذه الطرق متابعة األ
املسلمون وتنميتها يف صدورهم وإطرائها ابملديح، وزينوا هلم أن البداية والنهاية تكمن يف تقبل 

 املسلمني للتطور والتجديد يف مجيع النواحي السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ... إخل
مل اإلسالمي أصبح مثلهم أشبه ما العايف  وأصبح مثل الغربيني ودعائهم ابلنسبة لبث تلك األفكار

يكون ابملزارع الذي يتعاهد ما بذره كل يوم يف الوقت الذي فتحوا فيه شهية املسلمني للوصول إىل  
كل املغرايت اليت تزخر هبا احلضارة الغربية اجلديدة ومل يقف الغرب عند حد الوصول إىل حتقيق هذا 

هودهم على أن يصبح هذا اهلدف هو االجتاه العام وا جعمل اهلدف بطريقة منفصلة لدى املسلمني بل
لدى كل املسلمني وابلتايل تكون النتيجة من وراء حتقيقه هو إقامة عالقات مشرتكة على قدم املساواة 

بني الغرب وبني العامل اإلسالمي بعد توحد األفكار واألهداف ومن مث تذويب العامل اإلسالمي يف 
بد فإن املغلوب ينظر دائما إىل الغالب بعني اإلجالل واهليبة وحيب األ إىل بوتقة احلضارة الغربية

حماكاته يف كل تصرفاته سيئة كانت أو حسنة وطبيعة صاحب اهلزمية النفسية أنه ال يفرق بني الغث 
 والسمني يف تعامله مع املنتصر.

 قصور خطري:

(1/12) 

 

لها قصور املفكرين والعلماء املسلمني يف ظهرت النتائج لدى العامل اإلسالمي يف صورة شنيعة ميث
يت ستحل ابألمة اإلسالمية إن مل يضعوا دراسة العامل الغريب جبد وبيان أفكاره واألخطار الاإلحجام عن 



حدا لذلك الغزو. مل حيصل هذا مع شدة حاجة أبناء املسلمني إىل تفهمه واحلذر منه بل إن الذي 
رين دارسي اإلجنليزية من املسلمني برتمجة كتب أولئك يف حصل هو ضد هذا وهو اشتغال بعض املفك

ة ويف مغامرات بعض أقطاب الغرب وسريهم اليت ميادين القصص الغرامية العابثة واألخبار التافه
متجد أقطاهبم وتوحي للقارئ بعظمة أولئك يف شىت امليادين أو ما كان منها يوحي ثحياة العصبية 

لى اآلخرين والعودة إىل االفتخار مبا عفى عليه من حضارات قدمية والوطنية والقومية والتعايل ع
متعددة وساعدهم أصحاب األموال الغربية بكل ما بزعمهم وأنه جيب العودة هلا حتت أشكال 

حيتاجونه لتحقيق ذلك ولعل القارئ قد مسع يف اإلذاعات الغربية خصوصا لندن ومونت كارلو 
هـ برتميم متثال " أيب 1419فال املهيب يف أول هذه السنة وواشنطن لعله مسع ما حصل من االحت

والر وإن العمل استمر يف ذلك قرابة عشر سنوات اهلول " وأنه بلغت تكلفة ترميمه عشرة ماليني د
وكان االحتفال ابالنتهاء منه يوما مشهودا حضره رئيس الدولة وعدد غفري من الوجهاء واألعيان 

 –فراء الدول الغربية وتربع" روكفلر " املليونري اليهودي مببالغ هائلة وسفراء بعض الدول العربية وس
اثر الفرعونية وبىن معهدا ألجل ذلك على نفقته لسد احلاجة إىل للبحث عن اآل –غري مشكور عليها 

الفنيني لنبش اآلاثر الفرعونية يف الوقت الذي كان الشعب املصري يف أمس احلاجة إىل املساعدة 
ما دمرته الرباكني اليت اثرت فيه وأصبح كثري من السكان بدون مأوى وال غذاء إال من  املالية لسد

كانت تذكر إذاعة القاهرة أهنا ال تكفي إلعادة األمور إىل حالتها الطبيعية   بعض املساعدات اليت
وإجياد  وليس هذا فقط فقد أختموا العامل اإلسالمي ابلدعوة إىل إحياء ما يسمونه الفن جبميع أشكاله 

كل ما يتطلبه األمر من بناء مساكن ومدارس وإجياد مدربني .. إخل وقد حتقق الكثري من إحياء هذا 
لفن الذي كان أكثره موجه لتدمري األخالق اإلسالمية والعفة ونزع احلياء من وجوه الفتيان والفتيات ا

وأصبح حتقيقها  –نها كما يعربون ع  –الناشئني وانتعشت حركة الفن هذه حىت أصبحت ذات رسالة 
ابلة بني رسالة ومفخرة وطنية جيب متجيدها وتقديسها وحينما تتم املق –على حد زعمهم  –يعترب 

أحد الفنانني يف اإلذاعة يقول له املذيع: ماذا تتمىن فيقول: أمتىن على هللا أن يوفقين إلكمال 
 الرسالة؟!

غرب جبوانب الفن املزعوم واإلنفاق السخي والقارئ يدرك السبب من وراء هذا االهتمام من قبل ال
الناس للتسلية وأهنا ذات أثر على نبش اآلاثر ألهنم عرفوا أن هذه األمور هي مقصد الكثري من 

جذاب على كل الناس مهما كان التفاوت بينهم يف املعرفة واألعمار أيضا ومن الغريب أن تسمع  
الربامج فيها إما متثيلية غربية أو ترمجة لكاتب  كثريا من وسائل اإلعالم عند املسلمني أييت مصدر

ي أن احلضارة اإلسالمية ال شأن هلا إال غريب أو خدمة لكتاب غريب كذلك حىت ليخيل للسامع العاد
ابملساجد وإقامة الصالة فيها فقط وأهنا ال بديل فيها عن تلك الربامج الغربية وهذا الظلم للحضارة 



سالم وكيد أعدائه فأصبح اإلسالم بني أمرين أحالمها مر بني جهل اإلسالمية سببه جهل أبناء اإل
 أبنائه وكيد أعدائه.
فكر اإلسالمي ابلفكر الغريب بدعوى تقارب احلضارتني والسري معا خلدمة الدعوة إىل خلط ال

 اإلنسانية
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[ وإذا كان اخللطاء يبغي 24َعَلى بـَْعٍض ]ص:قال هللا تعاىل َوِإنَّ َكِثريًا مِ َن اخْلَُلطَآِء لَيَـْبِغِي بـَْعُضُهْم 
م يف األمور الدنيوية فما ابلك إذا كان يف األمور الدينية ظلبعضهم على بعض وينتج عن ذلك شر و 

 حني يراد خلط احلق ابلباطل فما الذي سيحصل من ذلك؟
هو وجه آخر إنه حيصل نتاج مشوه ومشئوم ال خري فيه، وظلم صارخ ال عدل فيه وتقارب احلضارتني 

تهم من أتباعهم يف العامل لدعوى األداين فكيف يتجاهل هؤالء الدعاة الغربيون ومن سار على طريق
اإلسالمي من دعاة التغريب كيف يتجاهل هؤالء الفرق اهلائل بني الدين احلق والدين الوضعي وهو 

 فرق ميثل الفرق بني احلق والباطل والعلم واجلهل فأىن جيتمعان؟
ابن رب الذي يدعو إليه أصحاب الفكر الغريب إمنا يراد به جر املسلمني إىل الغرب وذو إن التقا

الشخصية العزيزة للمسلم يف خضم التيار الغريب مبا ميلكه الغرب من وسائل اإلغراء اليت ال حد هلا 
 ولعل هذه الدعوة نبعت من جراء تراخي قبضة املسلمني على دينهم واإلسفني الذي دقته احلضارة

ن واملستشرقني وأتباعهم الغربية احلديثة وقوة التغريب املتنامي يف العامل اإلسالمي على أيدي املنص ري
من احملسوبني على العامل العريب أو اإلسالمي، مث إحساس هؤالء هبذه الفجوات يف املسلمني ومن هنا 

توجيه كافة اإلمكانيات وقر يف أذهان أولئك الكتاب ومجيع القائمني على حركة التغريب أنه جيب 
املسلمني حنو حب احلضارة الغربية وأهنا  واجلهود وجتييش الكل خلدمة تلك البذور النامية يف أذهان

السبيل الوحيد للمسلمني إذا أرادوا التقدم والعيش الكرمي بزعمهم وأقطاب الغرب والتغريب كلهم 
واصل واالندماج أن يتم بعيدا عن حقيقية هلذا الت -ابلقول أحياان وابلفعل أحياان أخرى -يشرتطون 

قة وأن يتم على فلسفة عصرية جديدة بزعمهم وهي خدعة اإلسالم اليت سار عليها يف عهوده الساب
 ظاهرة يراد من ورائها عدم االهتداء بتعاليم اإلسالم الثابتة.

يها هم املسلمون ومن املعلوم مسبقا أنه لو صار تقارب احلضارتني على هذا األساس لكان اخلاسر ف
من قومية ووطنية أو تسامح بدون شك حىت ولو كان التقارب أيضا على دعوى النعرات اجلاهلية 



 ديين وما إىل ذلك فالنتيجة واحدة على حد قول الشاعر:
 من مل ميت ابلسيِف مات بغريِه تعدَّدت األسباُب واملوُت واحدُ 

مني وعودة جنودهم إىل ثكناهتم السابقة وحمو فإن اهلدف األخري للغرب هو استعمار بلدان املسل
تفوق الغرب على غريه ثحسب الرتتيب وإحكام اخلطط مبكر الشخصية اإلسالمية من القلوب ولقد 

ودهاء وهو أمر واقع وظاهر وما حصل اآلن من استعمار الغرب للعراق العريب املسلم مما يندى له 
 اط الشديد.اجلبني ويثري يف النفوس األسى واحلزن واإلحب

 نتيجة خطرية:
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أن احلضارة الغربية ستلتف على العامل اإلسالمي هنائيا ما دامت أوضاع  –وهللا أعلم  –الذي يبدو 
لعقول ومما أودعه هللا يف داخل األرض املسلمني هبذا احلال من الفقر والتقهقر وعدم االستفادة من ا

ق الشنيع وما دام امسها " الدول النامية" فلن ميكنها الوقوف من اخلريات العظيمة وما داموا هبذا التفر 
بية العاتية اليت استحوذت على كل ما يتطلع إليه البشر من التفوق يف سائر الفنون أمام احلضارة الغر 

غري ذلك من األمور اليت سرتضخ املسلمني هلم طوعا أو كرها من اقتصاد وصناعة وجتارة وطب و 
فإن من احتاج إىل شيء خضع له واإلنسان أسري من  –وليس كلها  –ا للحصول على أجزاء منه

قد أن ما يتبجح به بعض الناس من أن العامل اإلسالمي خبري وال ينقصهم أي شيء أحسن إليه وأعت
يريد تثبيط املسلمني وإهلائهم عن النظر إىل واقعهم الضحل كما أعتقد أن قائله إما أن يكون جاهال 

لييب ألاثيف على املسلمني هي هذه الثغرة اهلائلة اليت فتحها نظام العراق البعثي الصأعتقد أن اثلثة ا
الذي أعطى الغرب املرتبص الضوء األخضر والفرصة الساحنة لتغلغل أفكارهم وانتشار حضارهتم 

بعد فلسطني  –ف وكربايء وقد أصبح العراق يف عهد طواغيته اليوم املثل الثاين ونصرانيتهم بكل صل
 على إذالل املسلمني وانكسار شوكتهم. –

تقارب احلضارة اإلسالمية مع احلضارة الغربية أحياان أتيت ومما يالحظه القارئ الكرمي أن الدعوة إىل 
أو عالقات محيمة بني اإلسالم  –صداقة الذئب واحلمل  –هذه الدعوة يف شكل طلب صداقة 

ي وأنه جيب أن توجه كل اجلهود ضده فهو العدو واملسيحية يف مقابل وقفة اجلميع ضد التيار الشيوع
قوط الشيوعية وأحياان أتيت بدافع حب تطوير الشعوب إىل املشرتك وقد انكشفت هذه اخلدعة بس

يع ضد اإلحلاد ما مل يكن ذلك التقارب التقارب ومدارسة اجلوانب واألمور اليت جيب أن يقفها اجلم



ال أنه تبني أن العامل الغريب وضمن نفوذه السياسي على حساب اإلسالم أو هضم حقوق املسلمني إ
على هذا كثرية من أقواها وقوف الغرب إىل جانب الشيوعية عندما واالقتصادي ليس إال واألدلة 

هـ بعد 1422ا يف هذه األايم من هذه السنة حياط هبا وعداؤهم السافر لإلسالم واملسلمني وخصوص
يف نيويورك وواشنطن حيث أخرجت أضغاهنم على اإلسالم فتنة التفجريات اليت وقعت يف أمريكا 

أبن عدو حضارة الغرب هم املسلمون واإلسالم املتخلف بزعمهم  واملسلمني فصرحوا بكل وقاحة
ئما يقفون إىل جانب بعضهم بعضا يف حماربة وألن الكفر ملة واحدة فإنك جتد أن أعداء اإلسالم دا

ه غري متطور وجيب تطويره كشرط أساس ملسايرته احلضارة انتشار اإلسالم وحصاره ورميهم له أبن
عن هذا التطور الذي يدعون إليه وال عن نتائجه الوخيمة وعن الشر  الغربية وال تسأل بعد ذلك

مية يف ظل هذا التطور املزعوم فأين إذًا الدعوة إىل الكامن يف مبادئه وال عن قيمة اجملتمعات اإلسال
 ة ضد اإلحلاد ما داموا ال ينظرون إىل اإلسالم إال هبذه النظرة الظاملة.تالحم النصرانية واملسيحي
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يف بعضهم ومبكر ودهاء يف أكثرهم من  –ثحسن نية  –ومن هنا وقع الكثري من الكتاب املسلمني 
 يتم بناء هذا التمثال اهلزيل مث دعوى مسايرة أحكام الشريعة اإلسالمية لألحكام الوضعية الغربية لكي

ذا االدعاء الباطل املستحيل فما من قضية غربية إال ووجد هلا من ركبوا كل صعب وذللوا لتحقيق ه
بعض كتاب املسلمني من يقول "أن اإلسالم أيضا قد اشتمل على بياهنا فال ينبغي أن يعاب وأصبح 

غربية حسب دفاع أخطائه وذنوبه أمام احلضارة ال اإلسالم كأنه مذنب حيتاج إىل احملامني عنه المتصاص
دعوى مثل هذا التطور هو قتل لإلسالم على تؤدة وأنه لن يتم إال إذا ختلى  هؤالء وال شك أن

املسلمون عن دينهم هنائيا".وهذا الصنف من احملامني ُخِدُعوا يف أنفسهم وَخَدعوا غريهم فقد أوقفوا 
اندت به احلضارة الغربية كل قضية خيالف فيها اإلسالم ما أنفسهم لالعتذار عن اإلسالم أمام  

( بل وافرتوا أن مؤسس 1ة فحينما ظهرت االشرتاكية قالوا واإلسالم أيضا فيه اشرتاكية )العصري
االشرتاكية اإلسالمية هو الصحايب اجلليل أبو ذر رضي هللا عنه وحاشاه من إفكهم وحينما ظهرت 

نع دد األحزاب قالوا واإلسالم ال مي( وحينما وجد تع2يضا دميقراطي )الدميقراطية قالوا واإلسالم أ
هذا، وحينما ظهر دعاة حترير املرأة وأن هلا حق االنتخاب والوصول إىل احلكم قالوا واإلسالم أيضا 

( وتكلم هؤالء عن اإلسالم مبا مل حييطوا بعلمه منهم املاكر املخادع ومنهم من كان عن 3قرر هلا هذا )
ا هبا اإلسالم كذاب التطور وصفة الرجعية اليت وصفو  صد كي يدفع عن اإلسالم هتمة عدمحسن ق



 وزورا وهو دفاع املتقهقر غري الواثق بدينه ونصاعته ال دفاع املتيقن الثابت.
O 170/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 ( مسوها جلهلهم ومكرهم االشرتاكية اإلسالمية.1)
نَـُهْم َومِمَّايستدلون آبية الشورى َوَأْمُرهُ  (2) َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن على أهنا هي نفس الدميقراطية  ْم ُشوَرى بـَيـْ

 الغربية.
( يستدلون بقول هللا تعاىل يف سورة املمتحنة اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُبايِْعَنَك َعَلى َأن ال 3)

ًئا َوال َيْسرِ  ُيْشرِْكنَ  َِِّ َشيـْ تُـْلَن َأْوالَدُهنَّ َوال أيَِْتنَي بِبُـْهَتاٍن يـَْفرَتِيَنُه َبنْيَ أَْيِديِهنَّ ْقَن َوال يـَْزِننَي َوال يـَقْ اِب
ََِّ َغُفور رَّ  ََِّ ِإنَّ ا ِحيم. وهو فهم سخيف َوَأْرُجِلِهنَّ َوال يـَْعِصيَنَك يف َمْعُروٍف فـََباِيْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر هَلُنَّ ا

 ولرسوله يف الدين وليس يف حق االنتخاب للمرأة. اآلية واردة يف بيعة الطاعة هلللآلية إذ 
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 املبحث الثاين: كيف نقف من احلضارة الغربية وأفكارها؟
لقد جاءت احلضارة الغربية كالسيل املزبد تريد أن جتتث كل شيء يف طريقها صاحلا أو غري صاحل 

والعمران واالجتماع والتجارب املختلفة  ئال من العقائد والطبيعةجاءت وهي حتمل مزجيا ها دون متييز
يف شىت االجتاهات والفنون إهنا خليط حيري العقل حيث يقف أمامها متسائال هل أرفض تلك احلضارة 

شر وأن  برمتها أم آخذ منها وأترك هلا؟ ذلك أن أخذها يعين االستسالم هلا بكل ما فيها من خري أو
 الغرب يف تعامله ويف جاهليته وأن يتحمل تلك المية سيكون هو نفسه مصريمصري األمة اإلس

األخطار اليت هتدد اجملتمعات الغربية يف أخالقها ويف كل سلوكها كما أن تركها يعين تفويت منافع 
لذي يريد ومصاحل حنن يف أمس احلاجة إليها إذًا فما هو احلل الذي ينبغي أن يسلكه الشخص ا

تفادة كذلك من احلضارة الغربية؟!! واجلواب فيما يلي ه وقيمه اإلسالمية واالساحلفاظ على دين
 (1ابإلجياز )

 اخليار األول: أي رفض احلضارة الغربية برمتها
_________ 

 (.8( انظر ))الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية(( )ص 1)

(1/17) 



 

نطوائه اقع ألنه يؤدي إىل انعزال العامل اإلسالمي واهذا املوقف غري سليم وال يؤيده العقل وال الو 
وبعده عن األسباب اليت تقويه اقتصاداي وحربيا أيضا وذلك ملا أودعه هللا يف العامل الغريب من أسباب 

امل اإلسالمي ومل حيققوا ما القوة املادية املشاهدة اليت ال جيهلها أحد يف الوقت الذي أتخر فيه الع
عاىل: َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن قـُوٍَّة من التقدم املادي وأسباب القوة كما يف قوله تأراده هللا منهم 

هللُا يـَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا  َوِمن رِ اَبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ هللِا َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُموهَنُمُ 
[ بعد أن دعاهم إىل استعمال 60أَنُتْم اَل ُتْظَلُموَن ]األنفال:ْيٍء يف َسِبيِل هللِا يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم وَ ِمن شَ 

عقوهلم وشحذ أفكارهم لالستفادة من كل شيء ال يصطدم مع دينهم الذي ارتضاه هلم وأخربهم يف 
هم إىل بعض أدوات القوة  م كل ما يف هذا الكون وجعله هبة هلم كما أرشدأكثر من آية أنه سخر هل
وي اآلن الطائرات والسفن احلربية وإىل احلديد الذي هو قوام الصناعات كرابط اخليل الذي يسا

احلربية وغريها قدميا وحديثا وغري ذلك من أنواع القوة املادية كما أن لنا يف رسول هللا صلى هللا عليه 
بادرون إىل االستفادة من أي خربة فيها نفع أصحابه رضي هللا عنهم أسوة حسنة، فقد كانوا يوسلم و 

م وقوة لإلسالم كحفرهم اخلندق مبشورة سلمان الفارسي وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليبِ  هل
سلمني أن يتعلم لغة اليهود واشرتاطه صلى هللا عليه وسلم على بعض األسرى أن يعلم أوالد امل

اي على نفسه  وزايدة قوهتم ولن جتد قطرا من األقطار منطو الكتابة وغري ذلك مما فيه نفع املسلمني
غري مستفيد من خربات اآلخرين يف شىت اجملاالت اليت ال تتعارض مع دينه إال وجدت ذلك القطر 

ت قد طغت على متخلفا يف كل شؤونه االقتصادية واالجتماعية والثقافية ووجدت اجلهل واخلرافا
فرتة وأخرى  حوهلا بل ووجدت ذلك القطر يتنفس الصعداء بني أهله كما تطغى الفيضاانت على ما

يف شكل عصيان مدين ومترد عسكري وشغب بصور خمتلفة ملا حيسه أهله من الغنب يف عيشتهم 
ال يعين أن املتخلفة والقلق الذي يساورهم على مستقبلهم ومستقبل أوالدهم من بعدهم إال أن هذا 

الشريعة اإلسالمية  ارة الغربية بكل ما فيها من سلبيات ال تقرها يفتح العامل اإلسالمي ذراعيه للحض
كما فعل الكثري من املسلمني سواء أكان ذلك يف شكل أفراد أو مجاعات أو دول فلقد هلثوا للحاق 

ل مسلم من تفشي األوضاع بركب احلضارة كما يسمونه دون تروٍ  وأتنٍ  فكانت العاقبة ما يراه ك
مية إال من رحم هللا تعاىل وهم ائل الغربية بشكل واضح يف أكثر األقطار اإلسالالفاسدة وانتشار الرذ

قليل ابلنسبة لغريهم فأقصي احلجاب للمرأة وخرجت سافرة بل وال يسرتها إال القليل من الثياب اليت 
 لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف كثري من جتعلهن كاسيات عارايت وأحياان شبه عارايت ومل يعد

نه ابحلرية الشخصية له وانتشار اجلرمية بشكل رهيب داير املسلمني أي مكان فيهم البتالع ما يسمو 



وقس على ذلك شؤون احلياة املختلفة اليت يسبح فيها العامل املادي ومن أتثر به على طريقة عيشة 
هتا احلياة الغربية ىل ذكر أمساء تلك البلدان اإلسالمية اليت غمر البهائم. وال أظن القارئ يف حاجة إ

ة وجمون حتت أمساء براقة خادعة كالتطور واإلنسان العصري والتقدمي بكل ما فيها من عهر وسخاف
وما إىل ذلك. فكانت النتيجة أن أدخلوا رؤوسهم يف احلياة الغربية على رجل واحدة ألن اهلدم أسهل 

يتمكنوا من حتقيق اجلانب اآلخر  دون بناء فقد حققوا سيئات الغرب ورذائله ومل من البناء فهدموا
 ثل يف تلك النهضة اجلبارة يف ميدان الصناعة اليت تزخر هبا بال د الغرب.املشرق املتم
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 اخليار الثاين: وهو أخذ احلضارة الغربية على عالهتا ما طاب منها وما خبث:
بني تلك احلضارة ارق الطبيعية يعبُّها كلهفة الظامئ املتلهف إىل املاء العذب دون التفكري يف الفو 

وحضارة اإلسالم يف السياسة والتفكري والنظم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وسائر السلوك كما 
حصل يف تركيا بعد أن أتخر خلفاؤها يف القوة املادية والقوة الدينية ومتاأل عليها األعداء من كل 

مبا عند الغرب من التقدم املادي  زعماء افتتنواجانب حيث سقطت فريسة احلضارة الغربية على يد 
 واإلحلاد الذي ال حد جلماحه.

لقد واجهت تركيا الضعيفة طوفان احلضارة الغربية القوية دون تبصر ووعي وبعقلية غري متفهمة 
لألوضاع اجلديدة بل تواقة إىل العلمانية امللحدة خصوصا وقد برز شباب كانت ثقافتهم غربية متاما 

وإىل تعاليمه على أنه عقبة كأداء يف سبيل رقيهم وتقدمهم وأن على احلضارة إىل اإلسالم  ينظرون
الغربية أن تقوم على أنقاضه راضية مطمئنة كما شاء هلا أولئك الثائرون أمثال" أاتتورك" وأتباعه الذين 

ن لكل وقلبوا ظهر اجملاندوا إبحلاق تركيا ابحلضارة الغربية يف ذلك ما وسعهم من الدعاية هلذا االجتاه 
حضارة ميت إليها األتراك بصلة وخصوصا احلضارة اإلسالمية وأاتتورك هو الشخصية اهلامة اليت كان 

عليها وزر حتويل تركيا إىل ركاب احلضارة الغربية وهو أعدى أعداء اإلسالم يف وقته عاقبه هللا مبا 
ا من إجيابيات ها بكل ما فيهيستحق. ووجد كذلك مفكرون متحمسون للحضارة الغربية ونشر 

وسلبيات مثل " سيد أمحد خان" اهلندي و" قاسم أمني" املصري صاحب كتاب )حترير املرأة( وكتاب 
)املرأة اجلديدة( و" طه حسني" الذي كان من كبار املتعصبني للحضارة الغربية ومن كبار املفاخرين هبا 

ضيها وتتقدم ابحرتام لتتقمص نسلخ من كل ماوكان يود لو أن العامل اإلسالمي كله وخصوصا مصر ت
 (1احلضارة الغربية بكل ما فيها )



وعلى مستوى أويل األمر من الرؤساء مثل " احلبيب بورقيبة" الذي ظهر إحلاده وعداؤه للدين 
اإلسالمي ولنبيه العظيم يف تصرحياته اليت كان يلقيها يف املناسبات مثل هتجمه على القرآن الكرمي 

جمه على الرسول صلى هللا عليه وسلم وأنه بدويُّ جيوب الصحراء ويؤمن ابلتناقض وهت ووصفه له
 –رمحه هللا  –ابخلرافات وغري ذلك من كفرايته وقد طلب إليه كثري من العلماء منهم الشيخ ابن ابز 

 أن يتوب ويرجع إىل اإلسالم.
ضارة الغربية مملوء فإن طريق احل واحلاصل أن هذا املسلك مرفوض وال ينبغي للمسلمني أن يقعوا فيه

 ابملخاطر األخالقية والدينية والعاقل من اتعظ بغريه وقد أسفر الصبح لذي عينني.
 اخليار الثالث: وهو األخذ من تلك احلضارة ثحذر وترو دون اندفاع:

ة ا متاع احليافال ينظر إليها على أهنا هي املثل األعلى للحياة أو املورد العذب وإمنا ينظر إليها على أهن
 الدنيا وأنه سيفارقها أو تفارقه فهي عرض زائل مهما بدت يف املظهر األنيق والصور اخلداعة الرباقة.

فيعتقد املؤمن اعتقادا جازما أن احلياة السعيدة إمنا هي احلياة اآلخرة اليت جعلها هللا ثوااب ألوليائه وأن 
له من هللا على االستعداد لتلك احلياة فإمنا هي عون ما وجد على ظهر األرض من أنواع املتع املباحة 

َيا ]القصص: نـْ [ فيجمع بني الدنيا واآلخرة أو جيعل 77يتمثل قول هللا تعاىل َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
الدنيا يف يده ال يف قلبه فال يفتنت هبا افتتان من يسمون أنفسهم أصحاب التجديد الذين ال هم هلم 

ا أو مجاعة التغريب الذين ينظرون بكل تقديس واحرتام إىل احلضارة الغربية ملادية وزخرفهإال احلياة ا
 على أهنا هي كل شيء يف هذا الوجود.

ال حرج على املسلم أن يستفيد من أي أمر ال يتعارض مع دينه، ال حرج عليه من أن يستفيد من 
دينه وقيمه أو تقليدا كون على حساب مصانع الغرب وآالته املختلفة ما دام ذلك مل يصل إىل أن ي

أعمى ال يفرق فيه بني املفاهيم الغربية واملفاهيم اإلسالمية كما هو حال كثري من األقطار اإلسالمية 
مع األسف ولذلك ال حيتاج الشخص إىل تفكري عميق أو دقة مالحظة كي تتبني له تلك األوضاع 

كحاطب ليل أو كتلميذ صغري   وعي حيث كانوااليت تردت فيها تلك األقطار عن وعي أو عن غري 
أمام أستاذه ينظرون إىل الغرب بكل انبهار ونسوا أهنم ميلكون ما ال ميلكه الغرب من القيم واملبادئ 

اإلهلية اليت ال يوجد هلا مثيل يف تنظيم احلياة البشرية من مجيع اجلوانب ونسوا كذلك أنه جيب أن 
خبط يف جهله وأن تقدمهم إمنا هو ظاهر من احلياة يف سلوكه املتيكونوا هم القدوة للغرب املتحري 

الدنيا وأن السعادة كلها يف أيدي املسلمني لو أرادوا حتقيقها حينما يعتزون بدينهم ويوصلوه إىل تلك 
القلوب اخلاوية واألفكار البالية يف العامل اجلاهلي فريتوون من معينه الفياض وخيرجون من حياة الفسق 

 غيان إىل عدل اإلسالم ونوره املشرق دائما.ر والظلم والطوالفجو 
O 194/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 



_________ 
 (.35( انظر ))الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية(( )ص 1)
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 املبحث األول: عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية
يعة اإلسالمية، أو التهاون يف اإلسالمية وبغريها هو إقصاء الشر  إن أكرب رزية حلت ببعض اجملتمعات

حتيال لتمييع أحكامها عمدا أو حتت مربرات شخصية كثرية، سواء أكانت صادقة أم  تطبيقها، أو اال
 كاذبة.

إن العامل اإلسالمي يعاين يف هذا الزمن من ظاهرة االنبهار مبا عند أعداء اإلسالم، ويعاين من ظاهرة 
لعامل، ف املفروض عليهم ألن أراضي املسلمني مشهورة خبصوبتها حىت قيل إن السودان سلة االتخل

يعين لو استغل استغالال حقيقيا سليما، كما يعاين من تكالب أعداء اإلسالم عليه كما يعاين من جهل 
الحدة، أبنائه وكيد أعدائه وحلول الكوارث واالهنزامات على أيدي اليهود والنصارى واجملوس وامل

 عليه وسلم بذلك، تداعت عليه األمم كما تداعى األكلة على القصعة، كما أخرب النيب صلى هللا
وصارت كثرة املسلمني ال تفرح كثريا بعد أن أصبحوا غثاءا كغثاء السيل حني صاروا يتكففون الشرق 

م الوضعية والغرب يستمدون منهم قوانني معيشتهم ويطبقون أفكارهم الضالة وحيكمون دساتريه
 فصار حاهلم كحال العيس اليت أخرب عنها الشاعر بقوله:

 داء يقتلها الظما ... واملاء فوق ظهورها حممولكالعيس يف البي
 أو كالغراب الذي أراد أن يقلد مشية احلمامة فلم يفلح يف تقليدها وال يف البقاء على مشيته.

ويفتخرون ابالنتماء إليه، وال هم وصلوا إىل ما فكثري من املسلمني ال هم بقوا على دينهم يعتزون به 
ادي، فكانت النتيجة أهنم خسروا دينهم ودنياهم فعادوا ابلالئمة وصل إليه أعداؤهم من التقدم امل

 على الشريعة اإلسالمية وهي حجة الكاذب املنقطع.
فونه ومل جيربوه ومن العجيب أهنم حيكمون على اإلسالم وهم ال حيكمونه، ويتهجمون عليه وهم ال يعر 

وط املختلفة عليهم خارجيا يف حياهتم اليومية، إهنم متحريون ضاقت صدورهم به من جراء الضغ
وداخليا، املسلمون احلقيقيون يطالبوهنم بتطبيق الشريعة اإلسالمية، وأعداء اإلسالم يطالبوهنم 

شخصياهتم اليت كادت إبقصائه وإحالل مذاهبهم املختلفة حمله، هذا يف الوقت الذي اضمحلت فيه 
 أن تنصهر يف بوتقة احلضارات اجلاهلية الشرقية والغربية.



د توالت صيحات أعداء اإلسالم يصدق بعضهم بعضا أن تطبيق الشريعة اإلسالمية هو التأخر لق
والرجعية واجلمود، وأن يف نبذها التقدم والتطور، وصدق املغفلون هذا اهلراء، فإذا هبم يصيحون إىل 

يهم اكي دمائهم مبثل صيحاهتم يتبعوهنم كما تتبع الشاة الذئب من الرعب، ومل يبخل علجانب سف
أعداء اإلسالم إبطالق األلقاب الفخمة والعبارات الراننة ليتموا استبعادهم هلم من انحية وليستجلبوا 

يدخلوا احلظرية  هبم غريهم ممن مل يقع حتت أتثري شبهاهتم كاستدراج الفيل املدرب العميل لبقية الفيلة ل
ن الشريعة اإلسالمية كاملة ال كما أوصى بذلك " زومير ". جيب أن يعرف كل من ال يطبق اإلسالم أ

ينقصها شيء، وقد شهد رب الكون وخالقه أبهنا كاملة، قال تعاىل: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
[، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 3ْساَلَم ِديًنا ]املائدة:َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلِ 

 (.2( )1بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك(( ) ))لقد جئتكم هبا
 أكمل هللا ابإلسالم الدين وأمت به النعمة ورضيه لعباده، فماذا بعد هذا كله؟!!

_________ 
(  15352( والطرباين )331( واحلاكم )17182) (126/ 4( وأمحد )43( رواه ابن ماجه )1)

 ححه األلباين.كلهم بلفظ ))تركتكم(( بدل جئتكم، وص
، 8/ 1(. وانظر ))أحاديث يف ذم الكالم وأهله(( )74، 22/ 1( انظر ))اعتقاد أهل السنة(( )2)

4 /29.) 
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ابت واضح متام الوضوح هدي اإلسالم يف العقيدة واضح متام الوضوح، وهديه يف األحكام والعقو 
ه اهلاربون عنه ليتفيئوا ظالله، ياة، فلماذا مل جيربورادع، خري رادع، وهكذا يف كل شأن من شئون احل

وليعيشوا احلياة السعيدة اخلالية من الشقاء واحلرمان واألحقاد والذل والتبعية ملن ضل سعيهم يف 
م املنهزمون من املسلمون أن أهل احلضارات احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا. أمل يعل

ا احلضارة اإلسالمية ومسوها العجيب، وأن أهل القدمية العريقة قد تركوا حضاراهتم حينما عرفو 
الدايانت قد تركوا دايانهتم عن طواعية ورغبة يف اإلسالم حينما علموا شأنه العظيم، وصاروا جنودا 

 هللا لومة الئم، أمل يعلموا أن هللا أعز أسالفهم ابلدين حينما بواسل حلمايته والدفاع عنه ال أتخذهم يف
اإلسالمي لشعوب العامل بعد خروج العرب الفاحتني، ولكن العقيدة  حكموه. لقد احنصر احلكم

اإلسالمية ظلت حية يف قلوهبم مل تنحصر ومل تضعف، وظل حنينهم إىل اإلسالم وأحكامه العادلة 



يط هبم من جربوت حكام ضالني حماربني لإلسالم وأهله ليال وهنارا وسرا خفاقا يف قلوهبم رغم ما حي
 وإعالان.

ن يدعون اإلسالم أو حيكمون ابسم اإلسالم وهم يستحيون أن يعربوا به، عليهم أن يفيقوا وعلى الذي
وأن يعلموا أن عزهم وجمدهم ودوام حكمهم هويف تطبيق الشريعة اإلسالمية لو كانوا يعقلون، وأن 

هلها موا أن يف قتل القاتل حياة لبقية الناس، ويف قطع يد السارق أمان لألموال لتبقى حمفوظة أليعل
دون تعد عليها، وأن يف حترمي الراب والغش مفخرة لإلسالم، وكله مفاخر، ويف حترميه اخلمر حفظ 

ا فإن يف  للعقول، ويف رجم الزاين احملصن حفظ لألعراض وصيانة لألنساب وبعد عن األمراض. وهكذ
هبم وأوطاهنم وهم كل أحكام الشريعة اخلري والسعادة والعيش اهلينء الذي يزعمون أهنم يريدونه لشعو 

يصدون عن اإلسالم. فلماذا مل يردوا هذا املنهل العذب. أي إىل احلكم ابلشريعة اإلسالمية ملن يبيح 
وإقامة بيوت الدعارة ومحايتها وحماربة يف دستوره التعامل ابلراب علنا أو حتليل احملرمات كاخلمر والزان 

رتاع ما يبيح قتلهم وحماربة التعليم اإلسالمي دعاة اإلسالم وتلفيق التهم ضدهم للتنفري عنهم واخ
ومدارسه وإمهال املساجد أو ختريبها واالستهزاء هبا وإابحة أنواع اجملون من رقص النساء أمام أولئك 

خبة ومسر فاضح. إن كثريا من أبناء املسلمني هم حرب ال احلكام اجلهلة ابإلسالم يف حفالت صا
عته، خلفوا االستعمار وصاروا أشد وطأة على شعوهبم وأكثر هوادة فيها ضد اإلسالم وتطبيق شري

فحشا من أايم االستعمار ألهنم ماجنون بطبعهم وزايدة على ذلك حيبون التزلف إىل سلفهم رؤساء 
قادة الكفر واإلحلاد فتبجحوا أبن ما هم عليه هو الصحيح  االستعمار امللحدين. وشجعوا بذلك
الضالل بدليل أن املسلمني رموا دينهم خلف ظهورهم وتلطفوا هلم والصواب، وما عليه املسلمون هو 

 بدل التشريع اإلسالمي. –اجلاهلية  –إلعطائهم دساتريهم التقدمية 
وبني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن الغريب أن يدعي القاضي املسلم أنه حيكم ابإلسالم 

عليه علماء الفقه اإلسالمي على ما هم عليه من دساتري أولئك املالحدة، هذا يف الوقت الذي مجد 
 –أو مل يسمح هلم  –تعصبات مذهبية وأقوال خيالية قد ال تدع احلاجة إىل أكثرها، ومل ينهضوا 

ة اإلسالمية، مما أعطى صورة سيئة لدى من مل يعرف إبعطاء فقه كامل شامل موحد قائم على الشريع
 ن يكونوا كالبنيان املرصوص يشد بعضهم بعضا.اإلسالم وتساحمه ودعوته املسلمني إىل أ
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أن دولة كافرة أراد حاكمها أن يدخل يف اإلسالم فسأل بعض  –إن صح الكالم  –وقد مسعت 
د اخلصام على أي مذهب سالم فوقع النزاع بينهم واشتالفقهاء ضيقي األفق عن كيفية الدخول يف اإل

يتم الدخول يف اإلسالم، وكل فضل مذهبه وذم مذهب اآلخرين حىت ضاق صدر احلاكم فأخرجهم 
مجيعا وامتنع عن اإلسالم، واستدل أبن خالفهم دليل على بطالن اإلسالم ظنا منه أن أولئك اجلهال 

 يغذيه حلاجة يف نفسه.وراء هذا التفكري الضيق من  على صواب أو على علم ومعرفة، وال شك أن
ومن املالحظ أن وسائل أعداء اإلسالم اإلعالمية املقروءة واملسموعة واملشاهدة كلها تتكتل يف صف 

ملواجهة أي حركة إسالمية أو أي نشاط للدعوة إىل اإلسالم،  –رغم ما بينهم من اخلالفات  –واحد 
اهد، خصوصا بعد ما يسمونه احد، وواقعنا املعاصر أقوى شوترمي القائمني بذلك عن سهم و 

اإلرهاب على مدينيت نيويورك وواشنطن، واستغالهلم هلذا احلادث استغالال فاحشا، وأقصيت الشريعة 
اإلسالمية وتطبيقها يف معظم داير املسلمني، وحرم على اخلطباء والوعاظ ورجال الفكر طرق اجلوانب 

وردهتا احلكومات املوالية للشرق أو الغرب، أو للقوانني املدنية واليت است اليت متس معاجلة اإلسالم
تبني خطورة املذاهب الفكرية الضالة، وحددت فيها العقوابت الصارمة ثحجة أن طرقها يفضي إىل 

التدخل يف السياسة العامة للدولة، أو هو خروج عليها، ومن خرج على الدولة فقد أخل ابألمن 
ابسم الشعب مبعاقبة كل من جيرؤ على خمالفة  عداء فتصدر القرارات العاجلةوانصب الشعب ال

النظام العام للدولة. فأين حرية الكلمة اليت يتشدقون أبهنا مضمونة لكل فرد، بل هي حيل وتضليل، 
والشعب بريء من تلك احليل اإلجرامية لعمالء أعداء اإلسالم من العلمانيني وغريهم، بل إن كالمهم 

اخل اإلنسان بعد أن يصرعه، وال أعتقد أن شخصا يشك يف الشعوب يشبه كالم اجلين من دابسم 
أن العامل اليوم يعيش يف فراغ حقيقي، فالنصرانية أفلست فهي تقدم دينا غري معقول وخرافات 
سخيفة، واليهودية دينهم املادة والعنصرية، والشيوعية ماتت يف عقر دارها، واملذاهب الفكرية 

رض، ومل يبق من منقذ سليم وحيد للبشرية غري اإلسالم الذي فيما بينها لالستعالء يف األ تتطاحن
ارتضاه هللا تعاىل وتكفل ثحفظه ورد كيد أعدائه إىل حنورهم على مر الزمن، وصلح به أمر البشر قدميا، 

ياة السعيدة وسيصلحهم حديثا حينما جيربون تطبيقه ويوفقون لاللتزام به، والناس عظة واضحة يف احل
 لدولة اليت تطبق الشريعة الغراء.اليت تنعم به ا

O 79/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

(1/22) 

 



 املبحث الثاين: انتشار فساد األخالق والقيم
لقد رزء العامل الغريب والشرقي من تبعهم يف أعز ما جيب احلفاظ عليه يف السلوك وهي القيم 

فيما عرف من  -ميز هللا هبا اإلنسان عن احليواانت، لقد كانت البشرية ليت واألخالق الطيبة ا
يف غاية احلفاظ على التمسك ابألخالق واحلشمة واحلياء بل منذ أن طفق آدم وحواء  -اترخيهم 

عليهما السالم خيصفان عليهما من ورق اجلنة والتمسك ابألخالق احلسنة والبعد عن سيئها فطرة يف 
جتالت الشياطني من اجتالته من حثالة البشر فإذا ابألمر ينعكس متاما بعد أن ذا االنفوس حىت إ

انتكست أخالقهم وفسدت فطرهم وتردوا يف مهاوي الضالل وتنكروا للفضيلة بل رأوها عارا وختلفا 
ورأوا الثياب اليت هي زينة لإلنسان كالريش للطائر، رأوها أتخرا، فنبذوها يف جمامع عامة تسمى 

عراة حيث وصلوا فيها إىل ما ال تصل إليه احليواانت، وصدق قول هللا تعاىل عليهم: ُأْولَِئَك  ي النواد
َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ]األعراف:  [.179َكاألَنـْ

لقد متاأل الشرق والغرب كلهم بقيادة اليهودية العاملية على إفساد أخالق املسلمني ونشر الرذائل 
امتألت هبا  –إال من رحم هللا  –الوسائل اليت دخلت كل بيت تلك بينهم بكل وسيلة، وما أكثر 

البيوت واألسواق والواجهات، فال ترى أمامك وال عن ميينك وال عن يسارك إال دعوة فاجرة وصورة 
ماجنة وفحشا ورذائل يف ختطيط دقيق ودعاايت براقة وزخرف من القول، ولك أن تعجب حينما تقرأ 

سان كان يف بداية حياته عاراي ال يعرف اللباس وال سرت العورة، مث ترقى اإلنيف أساطري املالحدة أن 
عادوا واندوا أبن ترك املرأة  –وحلاجة يف نفس يعقوب  –قليال قليال إىل أن عرف اللباس، وبعد فرتة 

لباس احلشمة وخروجها شبه عارية أو عارية هو التقدم بعينه والرقي احلضاري، هكذا ودون إبداء أي 
هلذه النقلة الغربية، وأصبحت املرأة سلعة رخيصة للرجل يقضي منها حاجته مىت أراد،  عليلت

 –وأصبحت هي عارية والرجل يلبس الثياب الفضفاضة وهي تعاين احلر والربد يف سائر جسمها 
 والرجل يلبس لكل حالة لبوسها يف دعة وسكون. –اللهم ما تسرت به السبيلني 

وما دامت اخلمر أم  –تزكم األنوف حتت محاية القوانني الوضعية  اليتوانتشرت حمالت اخلمور 
اخلبائث فماذا تتوقع من وجود اخلبائث اليت شب عليها الصغري وشاب عليها الكبري، ولك أن تسأل 

عن عدد اجملرمني وعدد اجملانني واملعتوهني، وكم عددهم يف املستشفيات ويف السجون، إهنا أعداد 
 لى مستقبل هذه البشرية.سى عتبعث الرعب واأل

وانتشر الزان بصورة تتنزه عنها احليواانت، وظهر عامل من األوالد غري الشرعيني، وبنيت بيوت الدعارة 
علنا وحتت محاية القانون، بل وصارت بعض احلكومات السافلة تطلب من الزانيات زكاة مال 

 فروجهن من البغاء، ومل يسمعوا قول الشاعر:
 ن كسب فرجها لك الويل ال تزين وال تتصدقيام مومطعمة األيت
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ووجدت يف بعض مطارات الدول اإلسالمية العربية بطاقات لدعوة السياح إىل كيفية معاشرة 
ز؟!!، وقد جاء يف الزانيات، ووجوب التأكد من صالحية بطاقاهتن الشخصية خوفا من مرض اإليد

زان يف قوم إال سلط هللا عليهم عقااب مل يكن يف أسالفهم، احلديث الشريف ما معناه أنه ما انتشر ال
وقد عرفنا هذا العقاب يف زماننا إنه مرض نقص املناعة " اإليدز" الذي جعلهم جيرون جثث مواتهم 

وا إن شاء هللا إىل أن تتطهر األرض من إىل املقابر كل يوم دون أن جيدوا له الدواء املضاد، ولن جيد
تناسخ وإىل حد هنم وصلوا يف القوة إىل حد أهنم خيلقون اخللق عن طريق الرجسهم رغم تبجحهم أب

أهنم يستطيعون إجبار السحاب على إنزال ما به من املطر يف املكان الذي يريدون .. إىل آخر 
دة اجلاهلية األوىل فيه حيث كانوا يقولون إمنا البيع غرورهم. وانتشر الراب وعاد الناس إىل تطبيق العقي

ت يف ابتالع أموال الناس حتت الراب، فقامت البنوك الربوية الشاهقة البناء ونشطت الشركامثل 
مسميات خمتلفة خادعة ودعاايت براقة وصار من بقي فيه عرق ينبض ببقية خافتة من اخلوف أو 

م اب، مع أن هذه احليلة قد أخربان الرسول صلى هللا عليه وسلاحلياء يسميه فائدة ليتحاشى تسميته ر 
(، 1رير واملعازف ويسموهنا بغري امسها )عنها مبكرا حيث ذكر أنه سيأيت أقوام يستحلون اخلمر واحل

وهذا هو احلاصل يف زماننا، دخل إابحة الزان حتت تسمية " احلرية الشخصية "، ودخل إابحة الراب 
الرحيم"، ودخل "، ودخل قتل كبار السن ومن ال يريدونه حتت تسمية " املوت حتت تسمية " الفائدة

" أو "حرية التدين"، ودخلت قلة احلياء ونبذ احلشمة رفض الدين وتركه حتت تسمية " حرية األداين 
حتت تسمية " التقدم" وترك املاضي، ودخلت أشياء وأشياء كثرية ال حتصى حتت تسميات كاذبة 

 واي ويل البشرية من شر أشرارهم. وعناوين خادعة،
ب فائدة واملاكياجات اليت أثقلت ظهور كثري من الرجال والنساء لتذهوانتشرت ظاهرة املساحيق 

قيمتها إىل بنوك اليهود، وغريوا خلق هللا وغرروا ودلسوا واختفت حقائق كثرية وظهرت أمور غريبة 
  تعاىل.تنذر بشر مستطري ومصري مظلم ال يدري عاقبته إال هللا

غش وكذب وجشع ال حد له واستغالل القوي  كما انتشرت ظواهر سيئة يف مجيع نواحي احلياة من
أخالق وفضائل كانت عند الناس يف قمة أولوايهتم، كفضيلة  –ويف طريقها أ –للضعيف، وماتت 

ري ممن مسخت الكرم، واإليثار، والتواضع، والشهامة ... وأخالق كثرية مل يعد هلا وجود يف أذهان كث
أمسالية وعلمانية وغريها من املذاهب املادية اليت جنت فطرهم املذاهب الفكرية الضالة من اشرتاكية ور 

القائمني هبا قبل غريهم حينما جعلتهم يعيشون يف فوضى وقلق واضطراب يصل إىل حد اجلنون،  على



وجوههم  –جملامالت العابرة غري ا –ال حيسون هبدوء وال راحة نفسية وال عاطفة حب حنو اآلخرين 
فوق د للرمحة تلك املكانة اليت تبوأهتا قبل ظهور قرن الشيطان مقطبة، وأفكارهم شاردة، ومل يع

وذهب حىت  –إال القليل  –املذاهب الفكرية، ومل يعد للعدل واإلنصاف أي مكان حيط رحاله فيه 
اء اجليل الذي ال أيكل الوالد يف وج –ذكر أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 

 عز وجل طعم أبيه إال بدفع القيمة نتيجة حتمية إلعراضهم عن هدي هللامطعم ولده أو الولد يف م
واتباعهم ألهواء الضالني وقراصنة املال الذين ال يتكلمون إال يف املال، وال يضحكون إال للمال وال 

وا ما هو أمثن منه، وحق للضعفاء والفقراء أن ينشدوا يعملون إال للمال، وال يعطون شيئا إال ليأخذ
 شاعر قوله:مع ال

 وا ابملقبلذهب الذين إذا رأوين مقبال ... هشوا إيل  ورحب
 وبقيت يف خلف كان حديثهم ... ولغ الكالب هتارشت يف املنزل

_________ 
( و 162 /3( وانظر ))أحاديث يف ذم الكالم وأهله(( )404/ 7( انظر ))اإلصابة(( )1)

 (.62/ 2))اخلصائص الكربى(( )
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للراثء حال الذين يتهجمون على النظام اإلسالمي يف األخالق والسلوك  سف والداعيإن من املؤ 
يئا وهم يناصبونه العداء، نرثي العام واخلاص، إننا نرثي حلال أولئك الذين ال يعرفون عن اإلسالم ش

 جلهلهم ونرحم حاهلم وشقاءهم.
امه االجتماعي عن جهل أو ونكون أشد حزان حلال من يدعي اإلسالم وهو حياربه ويتهجم على نظ

عن معرفة، فحينما نسمع من يدعي اإلسالم مث يقول عن قتل القاتل إنه وحشية، وعن قطع يد 
 بقسميها أنه تدخل يف احلرية الشخصية، وعن احلجاب أنه ظلم جية، وعن عقوبة الزانالسارق إنه مه

ضي البغيض املتخلف، وعن أشياء للمرأة وطمس هلا، وعن احلشمة والعفة والوقار أنه من خملفات املا
أو  أخرى كثرية حث اإلسالم على التمسك هبا أو االنتهاء عنها يقول عنها أهنا غري صاحلة يف زماننا،

 ضوا وانتهوا وانتهت معهم تلك املفاهيم.أهنا كانت لقوم م
إنه ثحق   إن حال هذا املتحذلق يدعو للراثء وال حزن عليه، ألنه يعيش يف دوامة مطبقة من اجلهل،

كما يقول املناطقة " حيوان انطق " إنه يقلد ما يقوله أعداء اإلسالم حرفيا كما تقلد الببغاء 



ه متحضر ومتطور، وأنه بلغ السماء طوال واجلبال وفوق ذلك يرى نفسه أناألصوات اليت تسمعها، 
 ارتفاعا، وال يدري أنه قزم حقري ضئيل على حد قول الشاعر:

 به ... مثل الواقف يف رأس اجلبلمثل املعجب يف إعجا
 ينظر الناس صغارا وهويف ... أعينهم صغريا مل يزل

باكوا على النظام األخالقي لكاتبات السفيهات ليتوحينما ينربي بعض الكتاب السفهاء أو بعض ا
الذي أرشد إليه اإلسالم أبنه غري حضاري، إمنا هم أدوات يف أيدي أعدائهم وأعداء دينهم، ابعوا 

 من خالق. –إن مل يتوبوا  –ئرهم بل ودينهم بثمن خبس وليس هلم عند هللا ضما
م عبيد لليهود وخدم هلم عالم املختلفة إمنا هوالذين جيتهدون يف نشر اخلالعة واجملون يف وسائط اإل

من حيث يشعرون أو ال يشعرون، وحينما يدعون إىل أتخر الزواج بني الشباب والشاابت إىل ما بعد 
ران الشهوة فيهم، وابلتايل يقدمون هلم كل وسائل اإلغراء القتحام الشهوات اجلنسية، إمنا هم فتور فو 

لفواحش، ألن املنافقني واملنافقات بعضهم و الفضائل وإشاعة ايطبقون جزءا من املخطط املرسوم حمل
سافل من بعض أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف، ألن فطرهم انعكست وصار العايل سافال وال

عاليا يف نظرهم. والذين يدعون إىل حتديد النسل لئال حيصل االنفجار السكاين بزعمهم، وابلتايل فال 
ن اإلجناب حمافظة على رشاقة املرأة وأتلقها إمنا هم أو يدعون إىل احلد م (1جيدون لقمة العيش )

يشجعون تكاثر النسل خمادعون كاذبون ينفذون جزءا من املخطط اليهودي، إذ أن اليهود والنصارى 
بينهم، وقد مسعت من إذاعة إسرائيل أهنم احتفوا واحتفلوا ابمرأة أجنبت مثانية أوالد وكرموها وأعطوها 

 جوائز. عدة
منع احلمل بدون ضرورة أو اإلجهاض بال سبب أو الدعوة إىل خروج املرأة للعمل ومثلهم دعاة 

مع هذا ومتيل إىل هذا، وهذا ميدحها وهذا سافرة متربجة مبدية زينتها لكل من هب ودب وتضحك 
التدريب يضرب على كتفيها استحساان هلا أو لعملها وهي متشي العنجهية مشية العسكري يف طابور 

 عارية. عارية أو شبه
_________ 

 ( انظرالقضية االقتصادية يف هذه الدراسة.1)
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وين اخلياانت الزوجية، وما إىل ذلك من الرزااي وكذلك احتقار احلياة األسرية والعيش مع األوالد وهت
داير املسلمني إن أخطأته واحدة أصابته  وصل إليها دعاة األفكار املنحطة اليت غزت كل بيت يف اليت

األخرى والبد. ومن الظلم الصارخ والغش املبني تشويههم لصورة اإلسالم الناصعة، فقد ربطوا كل 
اري واملدين ابلتمسك ابإلسالم أو ترك مذاهبهم اليت هي حبل صورة من صور التأخر والتخلف احلض

والنهوض والعيش الرغيد ابلتمسك مبذاهبهم  النجاة بزعمهم، فربطوا كل صورة من صور التقدم
وأفكارهم، وقد رأيت يف بعض االحتفاالت ببعض الذكرايت اخلرافية أهنم أيتون بكالم عن احلضارة 

رات هتز األرض مث خيلفها رجل عريب يركب محارا، وأحياان يركب مجال الغربية وتفوقها، ومث أتيت طائ
أهنا تقول انظروا إىل ما عندان أيها املسلمون وانظروا إىل ما وعليه أغراضه، مث تتكرر مناظر كثرية ك

ن قـُوٍَّة عندكم، وإذا جاز لنا أن نعذرهم ألهنم مل يقرأوا قوله تعاىل: َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتَطْعُتم م ِ 
[ وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: ))املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن 60]األنفال:

(، وغري ذلك من النصوص اليت جيهلوهنا، إذا جاز لنا أن نعذرهم، فبأي وجه نعذر من 1لضعيف(( )ا
أنه يقول مل مينعنا من يدعي اإلسالم ويقرأ تلك النصوص مث يرجع ابلالئمة على اإلسالم وتعاليمه وك

اتنا الشرقية صناعة هذه الطائرات إال أن نتخلى عن ديننا لنصبح أمة صناعية؟!!، أو نتخلى عن عاد
أي نتخلى عن ديننا ونظامه يف السلوك لنصبح يف قمة التطور .. إهنا أماين  –كما يسميها الغرب   –

السدود واحلواجز بينهم وبني أي مصدر  بال برهان، وحجة العاجز الذليل، فهل اإلسالم منعهم وأقام
ملسلم بدينه ويعمل يده واستغنائه فيه قوة املسلم أاي كان، أليس اإلسالم قد دعا إىل القوة واعتزاز ا

 عن غريه من املسلمني فضال عن أعداء اإلسالم؟
لقد انصب اهتمام أعداء اإلسالم، أعداء األخالق الفاضلة والسلوك احلسن على نشر فساد 

 خالق وضياع القيم، فلماذا؟!!!األ
للروابط االجتماعية كلها  أييت اجلواب تلقائيا ألهنم يعرفون أن يف فساد األخالق وضياع القيم تفتيت

فتنتشر الرذائل اليت تعجل هبدم كيان ذلك اجملتمع الذي تنتشر فيه، حيث ينتشر الكذب والغش 
م الثقة بني الناس واختفاء األمانة وانتشار وقطع صلة األرحام والعداوة والبغضاء والتهاجر وعد

 يف النعش. الدعارة والفجور .. ومساوئ كثرية هي أشبه ما تكون ابملسامري
وتنتشر الرشوة بكل مظاهرها سرا وجهرا بني أصحاب النفوس الضعيفة فتضيع احلقوق وختتل موازين 

ظلوم يصبح ظاملا وصاحب احلق العدل بني الناس، وهلذا فسدت ضمائر كثري من املوظفني، فتجد امل
مبجرد احلصول  يصبح معتداي وابذل الرشوة يصبح صادقا حمقا انهيك عن اختالس األموال العامة

 عليها أبي سبيل إذ ال رادع يردعه عن ذلك.
كما ينشأ عن فساد األخالق االحتكارات احملرمة شرعا واإلثراء عن طريقها وكذا هتريب املخدرات 



ل من جهة، وإلفساد حياة املسلمني من جهة أخرى، ألن فساد األخالق هو للحصول على املا
 فساد الفضائل، قال شوقي:

 م األخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبواوإمنا األم
O 86/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.2664( رواه مسلم )1)
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 متهيد
عرفته ملحة، وقد قيل " ما ال يدرك كله ال يرتك  ذو شجون، واحلاجة إىل م هذا املوضوع احلديث عنه

الم عن طرق كثرية، من أبرزها حربه عن كله"، وابإلجياز فقد انطلق أعداء اإلسالم إىل هدم اإلس
 طريق النساء مستخدمني وسائل ال تكاد حتصر ومن أمهها:

م اجلنسية عن طريق العاهرات املتصنعات إغراء الشباب واالستيالء على والئهم عن طريق غرائزه
ذه الاليت ال يرددن يد المس، حيث يوصلوهنن إليهم عن طرق ماكرة كثرية ودعاايت مغرية، ويف ه
األايم يردد اإلعالم الغريب ما يسمونه مبحاربة فساد االجتار ابلبشر، أي عن طريق نشر البغااي، 

 ماليني الدوالرات.ويذكرون أن القائمني على هذه التجارة يكسبون 
قتل االحتشام عن طريق إغراء الفتيات بشىت األزايء الفاجرة حتت الدعاايت الباطلة أبهنن سيحزن 

جال وعلى اجلمال وعلى الداللة على أهنن متقدمات متحضرات، مث عن طريق على إعجاب الر 
 وية.موضة أنواع املاكياجات اليت ستعود أمثاهنا كلها إىل البنوك اليهودية الرب

ابدر أعداء اإلسالم إىل تعليم املرأة وفتح الباب هلا على مصراعيه وفق خطة مدروسة إلخراج الفتاة 
ا ذلك، حيث خترج الدارسة وهي على وفق ما جاء يف املخطط املبيت هلا املسلمة عن دينها، ومت هل

م املرأة بؤبؤ عيين "، وليس على وفق ما أراده اإلسالم هلا يف حثه على تعليمها. قال زومير: " تعلي
 واإلسالم يوجب على املرأة أن تتعلم، ولكنه التعليم الذي ينفعها يف دينها ودنياها.

املسلمة يف جمال الفنون اجلميلة وزينة املرأة وكيفية وصوهلا إىل إغراء الرجل، ألهنا التأثري على املرأة 
 –صحف  –قصص هادفة  –مسرح  – أتثرت مبا استخدمه الغزاة من وسائل اإلعالم القوية )سينما

تلفزيون( وغري ذلك كلها تضافرت وصدق بعضها بعضا للتأثري، فأغرمت ابلرسم  –إذاعة  –جمالت 



 واألزايء واملوسيقى والتمثيل والتصوير، وشراء أدوات تلك الفنون بباهظ األمثان.والنحت 
جلنسني وسفور املرأة، ومت هلم هذا، الرتكيز اجلاد من قبل أعداء اإلسالم على انتشار االختالط بني ا

 وكانت له نتائج وخيمة، األمر الذي أدى إىل هدم األخالق واآلداب اإلسالمية بسبب ضعف الوازع
الديين، والدعاية القوية العارمة لتهوين أمر الفاحشة ونبذ احلجاب، فالتهبت الغرائز اجلنسية وعرضت 

 ضها بعضا.الصور املاجنة يف كل وسيلة إعالمية يصدق بع
وسبب هذا التكالب منهم على هذا املسلك هو معرفتهم التامة أبن االختالط والسفور مها من أقوى 

 عات ومتييعها وقتل مهمها.األسباب الهنيار اجملتم
ولقد تكاثرت الضباء على خراش، وبلغ السيل الزىب وانفلت األمر من أيدي والة األمر من اآلابء 

علنة أو غري معلنة، وقد جعل املخدوعون من املسلمني نصب أعينهم هذه واحلكام يف ثورة عارمة م
 ن هذه القبائح هي اليت تنقصهم.املقالة احلمقاء " مىت نلحق بركب الدول املتقدمة " ظانني أ
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وكان من جراء تلك املوجة العارمة أن نسي الرجل املسلم واملرأة املسلمة أن وراءهم حسااب وعقااب 
م احليوانية، ومل يعد التماسك الستحالهلم ما حرمه هللا عليهم فاجتهوا إلشباع شهواهت أخرواي

االجتماعي بينهم قواي، بل آتكل، مث حدث أن تفاخر كل من الرجل واملرأة يف اقتناء أمجل الثياب 
نتشرت وسائر املظاهر، مث اجتهوا إىل أدوات التجميل اليت تصنعها املصانع اليهودية والنصرانية، وا

سني، وقد انتشرت خديعة كربى يرددها كثري من الفنت واخلياانت وفقدت احلشمة واحلياء بني اجلن
الناس دون أن يعرفوا مصدرها اخلبيث، وهي خديعة أن النساء احملجبات هن الداعرات والداعيات 

ي أذى إىل الفواحش، وحيلة أخرى وهي أهنن يردن إخفاء قبحهن، بينما السافرات ال يتعرضن أل
اثقات من أنفسهن، ومتت هذه احليلة على كثري من سائرات ال يلتفنت ألحد وال يلتفت إليهن أحد، و 

 النساء املسلمات فنبذن احلجاب خوفا من هذه الدعاية الكاذبة الضالة املضلة.
 وقد اخرتع أعداء الفضيلة لتقوية هذه احليلة طرقا شيطانية منها:

فيفات الشريفات أن يتسرتن مبثل األلبسة اليت تتسرت هبا املؤمنات الع توجيه بعض العاهرات الفاجرات
وأن يسرن يف األسواق العامة ويتعرضن للفساق، وهن يف هذه األلبسة الساترة املزورة، فيظن من ال 

يعرف سر هذه املكيدة أن األمر على حقيقته. ويراد من وراء هذه املكيدة إعطاء األدلة على أن 
ه فريق من الفساق ات، وكذلك ملضايقة احملجبات أيضا من انحية أخرى. توجياحملجبات فاسق



املأجورين أن يتعرضوا للمتسرتات العفيفات يف الطرقات العامة ويؤذوهنن يف عفافهن بفسق من القول 
 (.1أو الغمز أو اللمز أو اللمس .. اخل )

املتوقع أن املرأة املسلمة إذا مل تكن ويراد من هذه املكائد مضايقة احملجبات كي ينبذن احلجاب، ومن 
فية من املعرفة ابإلسالم ومعرفة بثواب الصابرين من املتوقع هلا أن تنهار أمام تلك عندها حصانة كا

الضغوط كلها، وهو ما حصل ابلفعل حىت أصبحت بعض النساء تستحي أن تلبس ثياب احلشمة 
بد من الرتكيز على ذم احلشمة عند النساء حىت وكاد أن يتحقق ما توقعه الفاجر " فرويد" من أنه ال

 ا يف نظرهن.تصبح عيب
O 95/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.414( انظر ))أجنحة املكر الثالثة(( )ص1)
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 املطلب األول: قضية املرأة يف النظم اجلاهلية ويف اإلسالم
حوهلا اآلراء، بل كانت عصر خري القرون متثل مشكلة تتطاحن  مل تكن املرأة يف يوم من األايم يف

رة مكنونة هلا احرتامها كأم أو أخت أو زوجة أو بنت، وهلا حقوق وعليها واجبات معروفة يف جوه
غاية البساطة، وعاش الرجال والنساء يف غاية من املودة والتفاهم يكمل بعضهم بعضا دون أن يقف 

[ وتعاليم 32ا اْكَتَسنْبَ ]النساء:َجاِل َنِصيٌب ممِ َّا اْكَتَسُبوْا َولِلنِ َساء َنِصيٌب ممِ َّ أحدهم يف طريق اآلخر ل ِلر ِ 
اإلسالم تظلل اجلميع وتبني لكل منهم منهجه وطريقه إىل أن ظهر قرن الشيطان يف أوراب، فإذا ابملرأة 

بت هلا الشقاء وجعلتها تواجه تصبح هنبا مشاعا بني الرجال وإذا هبا متثل مشكلة مفتعلة شغلتها وجل
معه يف جوانب كانت يف غىن عنها، وخدعها القائمون على الرجل وتقف يف طريقه، بل وتشتبك 

إلقائها يف معرتك احلياة أميا خديعة، ومل يرتكوا هلا الفرصة للتفكري والرتوي، بل صاحوا هبا على عجل 
ونفذت ما خططوه هلا وبدأت حياة  لرتمي بنفسها يف هذا اخلضم، وليكن ما يكون، واستعجلت

يف دوامة ال هناية هلا، فال هي تستطيع أن خترج منها، وال هي قادرة الشقاء والكر والفر مع الرجل 
على إكمال ما رسم هلا، وال زالت تكابد اهلموم والغموم يف ظالم دامس، وكثر احلديث عن املرأة 

كادت حقوق املرأة أن تضيع بني هؤالء املتعاركني،   وتضاربت فيها اآلراء بني جاد وهازل وخمادع، حىت
املؤلفات وأصبحت مادة دمسة لكل متحذلق ومتزلف، واحتارت املرأة كثريا أمام هذا وكثرت فيها 



فهي ال تدري إىل أي انعق تسمع، وال إىل أي جانب  –والبد هلا أن حتتار  –الضجيج من حوهلا 
 عندي.متيل، كل يصيح هبا إيلَّ إيلَّ النجاة 

املذيعون، تفنن هؤالء وغريهم يف وسائل وتفنن الكتاب واملمثلون واملغنون والرسامون والصحفيون و 
إغرائها وجذهبا، ولقد اراتبت كثري من العاقالت يف أمر هؤالء، هل هذا كله انتج عن حب وعطف 

ة للمرأة وال مفر من عليها؟ أم أنه انشئ عن مؤامرات ال يعلم مداها إال هللا؟، وعلى أي حال فال جنا
 داركها رمحة هللا تعاىل فتعود إىل رشدها.أن تسقط يف أي فخ عاجال أم آجال إن مل تت

جلميع النساء، بل هناك قسم جناهن هللا من تلك احلرية  –وهلل احلمد  –ومل تكن هذه احلرية عامة 
ة، فأين هي تلك وشعرن ابلسعادة تغمرهن، وأخذن يندبن حظ من مل تدخل تلك السعادة الغامر 

هي السعادة اليت تسكت أفواه أولئك الذين  السعادة اليت تبدد كل تلك الشكوك والقلق، وأين
ينوحون عليها من كل جانب ويذرفون دموع التماسيح؟ إن تلك السعادة بدون ريب وجدهنا يف 

ول املرأة ذو اإلسالم، وجدهنا بكل هدوء وأانة وقناعة اتمة، ولعل القارئ يدرك معي أن احلديث ح
له ال يرتك كله، كما تقدم، وإليك أخي القارئ شجون، وأنه حيتاج إىل جملدات، ولكن ما ال يدرك ك

 نبذة موجزة انفعة إن شاء هللا لبيان ما وقع عن أحوال املرأة قدميا وحديثا.
 املرأة يف النظم اجلاهلية مظلومة ظلما فاحشا

من اإلنصاف ما وجدته يف اإلسالم، واألدلة على ذلك   يف مجيع النظم -ولن جتد  –مل جتد املرأة 
 لواقع ومما دون حول قضية املرأة يف النظم اجلاهلية، ومن تلك األدلة:كثرية من ا

 قبل امليالد، جاء فيها: 23جاء يف أقدم النظم اجلاهلية وهي شريعة محورايب الذي يرجع إىل سنة 
 بتهم إىل الغري مدة من الزمن "." أن من حق رب األسرة بيع أفراد األسرة أو ه

ه فإهنا تلقى يف النهر، وإذا أراد عدم قتلها نزع ثوهبا عن جسمها وفيه " أن الزوج إذا طلق زوجت
وطردها من منزله نصف عارية إعالان منه أبهنا أصبحت شيئا مباحا لكل إنسان"، فلتسمع اجلاهالت 

 املعاصرات.
 أو تسببت يف خراب بيتها تلقى يف املاء". )ج( وفيها "أن املرأة إذا أمهلت زوجها
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)د( ونص قانونه على أن " الزوجة اليت ترمى ابلزان بدون دليل عليها وتناولتها ألسنة الناس تلقى يف 
ة، وإن غطست اعتربت آمثة"، أي أن النهر وتغطس يف املاء، فإن عامت على وجه املاء كانت بريئ



ن دليل بدو  –ءته حسب هذه املفاهيم اجلاهلية، وهذا احلكم يف املقذوفة املتهم مدان إىل أن تثبت برا
أهنا ترمى يف النهر أمر عجيب، وأعجب منه احلكم هلا ابلرباءة إذا طفت على املاء ميتة !! .. هكذا  –

 ىل، وما الذي ستستفيد منه إذا طفت ميتة بريئة.حكم اجلاهلية، وأين هو من حكم هللا تعا
 شيء أقل قيمة من ة ال قيمة هلا يف القانون الصيين الذي قرر أنه: "ليس يف العاملكانت املرأ  - 2

 املرأة".
ويف القانون اليوانين كانت القاعدة أن املرأة تدخل ضمن ممتلكات ويل أمرها قبل الزواج، وتدخل 

 الزواج.ضمن ممتلكات زوجها بعد 
ه: "إننا نتخذ العاهرات للذة، ونتخذ وكانت قيمة املرأة عندهم كما سجلها "دميوستني" هي قول

 سامنا اليومية، ونتخذ الزوجات ليكون لنا أبناء شرعيون".اخلليالت للعناية بصحة أج
لس ويف بلدان إيطاليا كانت الزوجة تعد خادمة يف املنزل، وعليها أن جتلس على األرض بينما جي

بد أن تسري على قدميها خلفه مهما  الرجل على املقاعد، وخارج البيت إذا ركب زوجها احلصان، فال
 كان بعد املسافة.

 ن اهلندي عدة قوانني منها:ويف القانو 
ال جيوز للمرأة يف أي مرحلة من مراحل حياهتا أن جتري أي أمر وفق مشيئتها ورغبتها حىت ولو كان 

 داخلية ملنزهلا".ذلك األمر من األمور ال
مراحل شباهبا تتبع زوجها، فإذا مات تنتقل الوالية إىل "املرأة يف مراحل طفولتها تتبع والدها، ويف 

أو رجال عشريته األقربني، فإن مل يكن له أقرابء تنتقل الوالية إىل عمومتها، فإذا مل يوجد هلا أبنائه 
 أعمام تنتقل إىل احلاكم".

هلند  أيضا أبن حترق الزوجة نفسها مع زوجها إذا مات، وقيل إهنن يف ا)ج( وكانت شرائعهم تقضي 
مع زوجها، إىل أن منعتهن بريطانيا من  كن يفعلن هذا حىت إن الزوجة تتحايل وتتظاهر ابملوت لتحرق

 ذلك زمن احتالهلا للهند.
عندما خلق النساء  وسبب هذه اإلهانة للمرأة يف القوانني اهلندية بينه قانون "مانو" بقوله: "إن مانو

رد من الشرف وسوء السلوك، فالنساء دنسات، فرض عليهن حب الفراش والشهوات الدنسة والتج
 دهم".وهذه قاعدة اثبتة عن

ويف القانون الروماين كما يف األلواح اإلثين عشر أن املرأة ال أهلية هلا، ألن أسباب انعدام األهلية 
ثة(، وفيه أن رب األسرة حيق له أن يبيع زوجته وابنه األنو  –اجلنون  –عندهم هي: )صغر السن 

ح واحدة من غنمك أو ا حيق له أيضا النفي والتعذيب، بل والقتل إذا شاء، أي كما تذبوابنته كم
 تبيعها.



ويف القانون اليهودي: عند بعض فرقهم البنت مبنزلة اخلادم وألبيها أن يبيعها، وال إرث للزوجة وال 
 للبنت.

وجته فإهنا تصبح زوجة ألحوال الشخصية يف إسرائيل: "إذا تويف الزوج وال ذكور له من ز ويف قانون ا
لغريه إال إذا تربأ منها"، كما نصت عليه التوراة، وعندهم لشقيق زوجها أو ألخيه من أبيه، وال حتل 

 احلائض جنسة ال تلمس وال تلمس إىل أن تطهر وتضع خرقة محراء على فراشها.
عه على ما جاء يف يس يف اإلجنيل أي نص ينظم احلياة االجتماعية، ولذا يعتمد أتباوعند النصارى ل

 التوراة، وخيالفون اليهود يف طهارة احلائض.
ال يزال حق املرأة مهضوما يف الدول الغربية رغم مناداهتم الكاذبة إبنصاف املرأة فهي مظلومة يف 

( من القانون الفرنسي 213وكانت املادة )احرتامها، ومهضومة يف تكليفها ابلعمل واالكتساب، 
الزوجة  عة زوجها وأن تسكن معه حيث يسكن، كما يقضي هذا القانون إبلزامتقضي إبلزام املرأة طا

 بعدم التصرف يف أمواهلا إال إبذن كتايب من زوجها.
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م هو اإلذن الضمين أبن تثبت أن األموال اليت تتصرف فيها ليست 1942وآخر تعديل للقانون سنة 
ألسرة، وال هي من األموال سامهة يف نفقات املك لزوجها، وال هي من األموال املقدمة منها للم

 املختلطة بني الزوجني.
وقال "هربرت سبنسر" يف كتابه )علم االجتماع(: "إن أوراب حىت القرن احلادي عشر امليالدي كانت 

 تعطي الزوج احلق يف أن يبيع زوجته، فجعلت حق الزوج قاصرا على اإلعارة واإلجارة وما دوهنا".
م، وكان الثمن حمددا بست بنسات آنذاك، 1805زوجة حىت سنة القانون ببيع ال ويف إجنلرتا يسمح

م خبمسمائة جنيه، ويف مرافعات احملكمة قالوا له 1931وقد حدث أن ابع رجل إجنليزي زوجته سنة 
 م، وأخريا حكمت عليه احملكمة ابحلبس عشرة أشهر.1805إن قانون بيع الزوجات قد ألغي سنة 

ن املسيحي املقدس للنظر يف حقيقة املرأة هل هي جسم بال روح، انعقد جممع ماكو  ويف القرن اخلامس
 أم هلا روح كالرجل، وكان قرارهم أن املرأة هلا روح شريرة غري انجية من العذاب، عدا أم املسيح.

 وصرح بعض علمائهم أبن أجسام النساء خطيئة ومن عمل الشيطان وأنه جيب لعنهن!!
للبحث هل املرأة من البشر أم ال؟ وخرج القرار أهنا إنسان مؤمتر يف فرنسا  م انعقد586ويف سنة 

خلق خلدمة الرجال فقط. كما أنه يف الدول الغربية تفقد املرأة امسها وحريتها ونسبتها إىل أبيها مبجرد 



 (.1الزواج إذ تنتسب إىل زوجها )
لدعوة إىل حرية اخلادعون هلا اب ويف عصور أوراب املتأخرة أصبحت مشكلة كربى تتطلب حلوال وقام

 املرأة، ومساواهتا ابلرجل .. فهل انلت احلرية فعال؟!! وهل حصلت على املساواة؟!!
أما احلرية اليت مينون هبا على املرأة فهي حرية زائفة عرب عنها املتظاهرون يف الصني حينما كانوا 

لى مصراعيه تعاشر من احلرية اجلنسية عيصيحون "ال حرية عندان إال يف اجلنس"، فقد فتحوا هلا ابب 
تريد وترتك من تريد، وأعطوها حرية التربج والرقص لتكون يف متناول أيديهم، وأعماال أخرى دون 

طموح كثري من النساء الشريفات، كما أعطوها حرية العمل لكي تكدح وتتعب مثل ما يكدح الرجل، 
اجلسدي، وهلذا كثرت شكاوى  نعومتها وتكوينهاومحلوها أبعمال هي من طبيعة الرجال، ومل يرمحوا 

النساء يف جمتمعاهتم من قساوة الرجال وغلظ طباعهم، كما شكني من إرهاقهن ابلعمل املضين، 
وشكني من اختفاء العاطفة األسرية وجماهبة الشدائد كل واحدة مبفردها وجها لوجه، وما أكثر 

مستوى املرأة والعناية هبا  أن املناداة برفعاملنتحرات احتجاجا على سوء أوضاعهن، وتبني هلن 
والتملق هلا إمنا هو موجه إىل من كان عليها مسحة من مالحة، وأما اللوايت مل حيظني ابجلمال والرشاقة 

( إين 2واحليوية فالويل هلن، وعليهن أن يندبن حظهن. تقول إحدى املوظفات يف أحد مطارات أوراب )
رأة إىل حد أن األخ يؤثر أخته ويدافع عنها ولو باعه يهتمون ابملألعجب من اإلسالم كيف جعل أت

 أدى إىل موته، مث قالت وأان يل أخ ال يراين أحياان إال يف السنة مرة، وقد يسلم بيده من بعيد وميضي.
_________ 

 سامل البهنساوي. -( بتصرف عن كتاب ))مكانة املرأة بني اإلسالم والقوانني العاملية(( 1)
وقد رواه أحد الدعاة يف الراديو، وقد حصل له هذا املوقف شخصيا حينما عت هذا الكالم، ( مس2)

أعطته تلك املوظفة تذكرة سفر له ولزوجته وأخرت أخته لعدم وجود مقعد، فامتنع عن السفر، 
فسألته يف دهشة وملاذا ترفض إال السفر أبختك؟ فقال هلا هكذا أيمران ديننا، فاستفسرت عن هذا 

اعية املسلم الدين ونظرته إىل األسرة، فتأثرت جدا وقالت له: ال أريد أن ين، فشرح هلا الدالد
 أؤخركم عن السفر، وأعطتهم مجيعا تذاكر، وطلبت منه أن يرسل هلا كتبا إسالمية.
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أما زعمهم املساواة بني الرجل واملرأة، فلها قصة قدمية، وذلك أن املرأة كانت تعمل إىل جانب 
بذله الرجل، واستمر احلال إىل أن الرجل، ولكنها كانت أتخذ أجرًا أقل منه لضعفها عن اجلهد الذي ي



املرأة إىل هذا الغنب فطالبت مبساواهتا ابلرجل يف األجرة واستمر الطلب وقوي  –أو تنبهت  –نبهت 
 مع مرور الوقت، ومن هنا نشأ طلب املساواة بني الرجل واملرأة.

ال يتفق وفطرهتا س الطلب وتطلعت املرأة إىل أبعد من ذلك، فإذا هبا تدفع إىل ما مث تـُُنوسي أسا
وطبيعتها ومشخت أبنفها وأخذ الغرور منها كل مأخذ وظنت أهنا مثل الرجل متاما فقلدته ومسخت 

أنوثتها، حلقت رأسها وأبعدت عنها احللي، الذي أخربان هللا تعاىل أن املرأة تنشأ فيه، وقلدته يف 
إليها الرجل على أهنا حلم صوت واملشية واحلركات فكانت هي اخلاسرة من حيث ال تشعر إذ نظر ال

على ظهر وضم، فأعرض عنها واستهان هبا فأخذت هي اليت تبادله ابملغازلة ومراودته عن نفسه، ومل 
 يبق هلا عرق واحد ينبض ابحلياء، وذلك عند الكثريات يف ظل هذا التيار اجلارف.

لذي وصلت إليه املرأة كتشفت بعض العاقالت احلالة على حقيقتها، فهاهلا الغنب الفاحش اإىل أن ا 
على أيدي ثعالبة الشر، وأن الدعوة إىل مساواة املرأة ابلرجل يف كل شيء إن هي إال مهزلة ونفاق 

احلمل وخدع ال حد هلا، وأنه يستحيل أن تتساوى املرأة والرجل الذي ال حيس مبا حتس به املرأة يف 
نفسية ومواقف وشدائد فوق ما تتحمله والوالدة، وضعف القوى يف املرأة وما تتعرض له من تقلبات 

من أعمال كلفها هبا الرجل تنوء بكاهلها وتعجل هلا اهلرم والشيخوخة أبعدهتا عن الزوج املؤنس 
 الصخب والضجيج واألوالد الذين جيلبون هلا السرور واهلدوء والراحة يف بيتها وأخرجتها إىل عامل

 رابب العمل.وهدير اآلالت واملشاكسات اليت حتصل عادة بني أ
وإذا كان ما قدمنا عن حال املرأة يف أوراب والدول اليت تدعي التقدمية واحلضارات غري العربية 

 السابقة، فماذا عن املرأة يف اجملتمع العريب قبل اإلسالم وبعده؟
  تكن شيئا يذكر، وإن كان حاهلا أحسن حاال من املرأة عند األممالواقع يدل على أهنا يف اجلاهلية مل

األخرى، ألن تقاليد العرب يف املروءة والشهامة كانت حتتم محاية املرأة والذود عنها، ومع ذلك فقد 
 –هضمت يف جوانب عديدة سنذكرها فيما يلي مقارنة ثحاله يف اإلسالم. 

 ا يف اإلسالم:مقارنة بني حال املرأة يف اجلاهلية وحاهل
تشكل قضية تتطلب احللول أو احتدام اخلالف حوهلا،  تبني لنا مما تقدم أن املرأة يف اإلسالم مل تكن

وذلك لوضوح أمرها، فلها مكانتها وهلا حقوق وعليها حقوق وواجبات وأمور أخرى سرتاها أخي 
 القارئ من خالل عرض حاهلا فيما يلي:

بنات سالم: يعرف القارئ الكرمي أن اجلاهليني كانوا يكرهون والدة الوالدة البنت يف اجلاهلية ويف اإل
ويتربمون منها ويسود وجه أحدهم من الغيظ وخيتفي عن مقابلة الناس حياء من والدة البنت، مث 

أيخذ يف التفكري العميق هل يبقيها حية تتجرع أنواع اإلهانة حىت متوت أم يعاجلها ابلعقوبة فيدفنها 
َر َأَحُدُهْم اِبألُنَثى َظلَّ ية دون أدىن مباالة، وقد وصف هللا هذا احلال بقوله تعاىل: َوإِ يف الرتاب ح َذا ُبشِ 



َاِب، َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشِ َر بِِه َأمُيِْسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ  ُه يف الرتُّ
[، إهنا إساءة إىل هللا 59، 58ل:هللا تعاىل يف احلكم عليهم: َأالَ َساء َما حَيُْكُموَن ]النح وبعد هذا قال

 تعاىل، وإىل أم املسكينة، وإىل تلك املسكينة اليت وجدت من دون اختيارها، وإىل اجملتمع كله.
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ُة ُسِئَلْت أبَِيِ  َذنٍب قُِتَلْت : َوِإَذا اْلَمْوُؤودَ -أي دفنها حية  –وقال تعاىل: عن دسها يف الرتاب 
ك الكراهية هلا إىل أن حياة اجلاهلية كانت ويعود سبب تل[، وهو هتديد شديد، 9 - 8]التكوير:

 قائمة على الغارات والسلب والنهب، والبنت ال تستطيع ذلك فكرهوا والدهتا وتعللوا خبوف العار.
ا من مال والديها وال أحدا من أقارهبا، بل الذي كان حكم اجلاهلية يقضي أبن املرأة ال إرث هل  - 2

حكم هللا تعاىل: لِ لر َِجاِل َنصِيٌب ممِ َّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأَلقْـَربُوَن  خيتص ابملال كله هو الرجل فقط، ولكن
[ فجعل 7ثـَُر َنِصيًبا مَّْفُروًضا ]النساء:َوِللنِ َساء َنِصيٌب ممِ َّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأَلقْـَربُوَن ممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو كَ 

 كثريا بقدر نصيبها الذي بينته السنة أمت بيان.املرأة ترث من املال مهما كان قليال أو  
كانت املرأة تورث كاملتاع أو كاحليواانت اليت يرتكها امليت لورثته، هكذا حكم اجلاهلية، ولكن   - 3

ال حيل، قال تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل حيَِلُّ َلُكْم َأن  حكم اإلسالم خيتلف متاما إذ حكم أبن هذا
 [.19وْا النِ َساء َكْرًها ]النساء:َترِثُ 
كانت املرأة تعامل كقطعة من مجاد ال اهتمام هبا وال نظر ملشاعرها، فقد كان الرجل جيمع بني   - 4

ما من الغرية والتعذيب النفسي، ولكن هللا يف األختني يف الزواج دون أي اعتبار ملا حتس به كل منه
ات املؤبدة يف حياة كل منهما حتت رجل واحد، حيث قال القرآن الكرمي جعل هذا العمل من احملرم

َقْد [ إىل أن قال تعاىل َوَأن جَتَْمُعوْا َبنْيَ اأُلْخَتنْيِ َإالَّ َما 22هللا تعاىل: ُحر َِمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم ]النساء:
 [.23َسَلَف ِإنَّ هللَا َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما ]النساء:

متلك االنفصال عن زوجها ولو طلقها مائة مرة، فجعلها اإلسالم طلقتني فقط،  كانت املرأة ال  - 5
 ويف الثالثة تنتهي عشرهتا مع زوجها.

ن اجلور كان الرجل يعدد الزوجات حسب ما يريد، فجعلها اإلسالم أربعا فقط مع أم  - 6
 واالستطاعة الكاملة.

 ، بل تزوج مكرهة.كانت املرأة ال رأي هلا يف اختيار الزوج الذي تريد  – 7
كانت املرأة إذا مات عنها زوجها ينكحها ولده من غريها دون أي اعتبار ملا كانت تتمتع به يف   - 8



ل هللا هذه الفعلة القبيحة حياة زوجها من منزلة ودون اعتبار لزوجة األب اليت هي مبنزلة األم، فأبط
م مِ َن النِ َساء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا وحرمها بقوله تعاىل َوالَ تَنِكُحوْا َما َنَكَح آاَبؤُكُ 

 [.22َوَساء َسِبياًل ]النساء:
 ثالث صفات قبيحة هلذا السلوك البهيمي.

أبي سبب تقهر وهتدر كرامتها، بل تصبح سلعة رخيصة كانت املرأة اليت تقع أمة لشخص   - 9
بغاء ليثرى على حساب عفتها، فأبطل هللا ذلك فقال تعاىل معروضة إذ كان سيدها يكرهها على ال

َيا َوَمن ُيكْ  نـْ تَـُغوا َعَرَض احْلََياِة الدُّ ََِّ ِمن َوال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن حَتَصًُّنا ل ِتَـبـْ رِههُّنَّ فَِإنَّ ا
 فحرم هللا ذلك السبيل اجلائر إىل األبد. [23بـَْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ]النور:

كما أنه مل يكن للمرأة أي حقوق أو دور مع الرجل يف األمور املهمة، فال يسمع هلا رأي، وال يقام هلا 
م الذي أعطى املرأة حقوقا مل تنلها يف حياهتا ال من قبل وزن، وإمنا هي ملتعة الرجل فقط، فجاء اإلسال

، فقد بني هللا يف كتابه الكرمي ويف سنة نبيه أن املرأة هي خبالف ما كانت وال من بعد يف غري اإلسالم
 تتصوره اجلاهلية، فهي متاما مثل الرجل يف أشياء كثرية أتملها فيما يلي:
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الذي تكاثر منه اإلنسان وجعل املرأة يف القرآن الكرمي عن األصل  أواًل: أصل اخللق: حتدث هللا
التقوى واملراقبة، قال هللا شريكة الرجل يف تكوين ذلك األصل وجعله نعمة توجب على اإلنسان 

نفس  [، وأن الذكر واألنثى خلقا من13تعاىل اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِ ن ذََكٍر َوأُنَثى ]احلجرات:
َها َزْوَجَها َوَبثَّ  واحدة، قال تعاىل اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَسآًء ]النساء:  [.1ِمنـْ
ن هللا تعاىل، قال تعاىل َِِِّ ُمْلُك اثنيا: أن كال من الرجل واملرأة سواء يف اعتبار كل منهما هبة ومنحة م

ُب ِلَمن َيَشآُء الذُُّكوَر َأْو يـَُزوِ ُجُهْم ذُْكَرااًن السََّماَواِت َواأَلْرِض خَيُْلُق َما َيَشآُء يـََهُب ِلَمْن َيَشآُء ِإاَناًث َويـَهَ 
 [.50 - 49َوِإاَناًث َوجَيَْعُل َمن َيَشآُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديٌر ]الشورى:

اثلثا: سوى هللا يف القرآن الكرمي كذلك بني الرجل واملرأة يف االستقالل يف املسئولية الشخصية، وهذا 
 اآلتية:يتمثل يف األمور 

حتميل املرأة مسئولية تصرفها يف الدنيا كالرجل سواء بسواء، قال تعاىل: َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة  - 1
 [.38َجَزآَء مبَا َكَسَبا َنَكااًل مِ َن هللِا َوهللُا َعزِيٌز َحِكيٌم ]املائدة:فَاْقَطُعوْا أَْيِديـَُهَما 



ردي من الرجل واملرأة طاعة كان أو معصية، قال تعاىل ترتيب اجلزاء يف اآلخرة على العمل الف - 2
ُْم َأين ِ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِ نُكم م ِ  ن ذََكٍر َأْو أُنَثى بـَْعُضُكم مِ ن بـَْعٍض عن الطاعة: فَاْسَتَجاَب هَلُْم َرهبُّ

 [.195]آل عمران:
َُِّ اْلُمَناِفِقنيَ  ُ وابلنسبة للمعصية قال تعاىل: لِيُـَعذِ َب ا َِّ  َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاِت َويـَُتوَب ا

َُِّ َغُفورًا  [.73رَِّحيًما ]األحزاب: َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت وََكاَن ا
سوى بينهما يف إابحة كسب املال ابلطرق املشروعة رغم اختالف طبيعتهما وأرشد كال منهما  - 3

لفضل واخلري من األموال ابلعمل دون التمين والتشهي، وأنه ليس للرجل أن يسلب املرأة إىل حتري ا
رأة أن تطمع فيما وراء مؤهالهتا الطبيعية، ماهلا وال العمل الذي يتناسب مع طبيعتها، كما أنه ليس للم
لر َِجاِل َنِصيٌب ممِ َّا اْكَتَسُبوْا َولِلنِ َساء َنِصيٌب قال تعاىل: َوالَ تـََتَمنـَّْوْا َما َفضََّل هللُا ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ل ِ 

 [.32لِ  َشْيٍء َعِليًما ]النساء:ممِ َّا اْكَتَسنْبَ َواْسأَُلوْا هللَا ِمن َفْضِلِه ِإنَّ هللَا َكاَن ِبكُ 
ومعىن ما فضل هللا به بعضكم على بعض: أي متين النساء أن يكن رجاال أو متين بعضكم أموال 

 ض اآلخر.البع
سوى بينهما يف استحقاق اإلرث ثحكم الصلة اليت تربط كال منهما ابملوروث، فقال تعاىل  - 4

ِلَداِن َواأَلقْـَربُوَن َوِللنِ َساء َنِصيٌب ممِ َّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأَلقْـَربُوَن ممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو  لِ لر َِجاِل َنصِيٌب ممِ َّا تـََرَك اْلَوا
 [.7َنِصيًبا مَّْفُروًضا ]النساء: َكثـُرَ 

وهبذا أبطل ما كان متعارفا عليه قبل اإلسالم من حرمان املرأة والصغري من املرياث، وإن كان نصيب 
ر من املرأة يف املرياث، فذلك ملا كلفه به اإلسالم من النفقة عليها والقيام بشؤوهنا، وعلى الرجل أكث

ليال لكنه كثري، إذ أن ما أتخذه سيكون ابقيا هلا خبالف الرجل هذا فإن نصيب املرأة وإن كان يبدو ق
ري من كثري فإن ما أيخذه سيذهب يف اإلنفاق على النساء وعلى كل من يعول الرجل، فقليل يبقى خ

 يزول.
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وسوى بينهما يف توجيه اخلطاب عندما حتدث عن اآلداب العامة ووجوب مراعاهتا مثل غض  - 5
ُمْؤِمِننَي يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم البصر، وحفظ الفرج، وعدم إبداء املرأة لزينتها، فقال تعاىل: ُقل لِ لْ 

ََِّ َخِبرٌي مبَا َيْصنَـُعوَن َوُقل لِ ْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن مِ َوحَيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى  ْن أَْبَصارِِهنَّ هَلُْم ِإنَّ ا
َها ]النور:َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر مِ   [31 - 30نـْ



ُهْم َوال ِنَسآٌء مِ ن  وقال تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقومٌ  مِ ن قـَْوٍم َعَسى َأن َيُكونُوا َخرْيًا مِ نـْ
ُهنَّ َوال تـَْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َوال تـََنابـَُزوا اِبألَْلَقابِ نِ َسآٍء َعسَ  بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد  ى َأن َيُكنَّ َخرْيًا مِ نـْ

 [.11الظَّاِلُموَن ]احلجرات: اإِلميَاِن َوَمن ملَّْ يـَُتْب فَُأْولَِئَك ُهمُ 
مساواي للرجل، وهلا نفس التأثري وعليها وسوى بينهما يف التكافل االجتماعي، فاعترب املرأة طرفا 

َهْوَن َعِن نفس التبعة، يقول تعاىل: َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمنَ  اُت بـَْعُضُهْم َأْولَِيآُء بـَْعٍض أيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ُه ُأْولَِئَك َسرَيْمَحُُهُم هللُا ِإنَّ هللَا َعزِيٌز َحِكيٌم ُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن هللَا َوَرُسولَ الْ 

 [.71]التوبة:
ما هدد من يعمل على إيذاء املؤمنني واملؤمنات، َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي وسوى بينهما عند

 [.58مُِّبيًنا ]األحزاب:َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا هُبَْتااًن َوِإمْثًا 
قال تعاىل: فَاْعَلْم أَنَُّه  وسوى بينهما يف طلب االستغفار من الرسول صلى هللا عليه وسلم لكل منهما،

َُِّ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِبَك َوِللْ  َُِّ يـَْعَلُم ُمتَـَقلََّبُكْم َوَمثْـَواُكْم ]حمال ِإَلَه ِإال ا  [.19مد: ُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َوا
ه، والزوج ومن تكرمي هللا للمرأة ولطفه هبا أن أوجب اإلسالم على الرجل أن يقوم ابإلنفاق على وليت

ل تعاىل: لُِينِفْق على زوجته، فهو مسئول عن مسكنها وكسوهتا ومطعمها ومشرهبا على قدر طاقته، قا
َُِّ نـَْفًسا ِإال َما آاَتَها َسَيْجَعُل ُذو َسَعٍة مِ ن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه فـَْلُين َُِّ ال ُيَكلِ ُف ا ِفْق ممَّا آاَتُه ا

 َُِّ فاق على نفسها [، وهذا خبالف البهائم فإن األنثى هي اليت تقوم ابإلن7بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا ]الطالق:ا
عنها، فهو الذي يقوم بكل وعلى أوالدها. ومن تكرمي هللا للمرأة أن جعل الرجل قيما عليها ومسئوال 

ابلتوجيه واإلرشاد، قال تعاىل: ما حتتاج إليه مما ال تقدر عليه، وقد جعل هللا للرجل درجة عليها ليقوم 
[، 34هللُا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َومبَا أَنَفُقوْا ِمْن َأْمَواهلِِْم ]النساء: الر َِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النِ َساء مبَا َفضَّلَ 

ومل يقل سبحانه "مبا فضلهم عليهن"، ولعل ذلك إشارة إىل أن هذا التفضيل ليس إال كتفضيل بعض 
اجلسم على بعضها اآلخر دون أن يكون ذلك احتقارا للمفضول كتفضيل اليد اليمىن على  أعضاء

 (.1اليسرى مثال، أو كتفضيل العقل على البصر، وحنو ذلك مما اقتضته احلكمة اإلهلية ) اليد
من تكرمي هللا للمرأة يف اإلسالم كذلك أن جعلها راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، ومنحها  و 
الم أعطى ل احلقوق اليت تليق بطبيعتها ومبا يقوم به صالحها، ولقد شهد الكثري من الكفار أن اإلسك

 املرأة فوق ما كانت حتلم به، وأهنا سعيدة جدا يف ظل حضارته الوارفة.
_________ 

[( بتصرف واقتباس عن كتاب ))نعم هللا يف خلق اإلنسان كما يصوره القرآن((، 24( )]1)
 (.117 – 110)ص
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احلضارة الغربية  هذا هو الوضع السليم للمرأة يف اإلسالم، وظلت على هذا اخلري إىل أن جاءت
تشعر حيث نفخوا يف روعها أن  ضيض دون أناجلارفة فإذا ابملرأة ختدع عن هذا اخلري وتنزل إىل احل

احلشمة والعفة واحلجاب وبيت الزوجية واالقتصار على تربية األوالد فقط يف داخل بيتها وعدم 
ما يشبهه من مظاهر عدم مشاركتها الرجل يف العمل جنبا إىل جنب نفخوا يف روعها أن كل هذا و 

رأة كل ميدان هو التقدم، فالرقص انفالت املرأة، أنه أتخر ورجعية إىل الوراء، وأن اقتحام امل
واالختالط، وكشف العورة، ونبذ احلياء، كله أدلة قوية على السري يف الطريق العلماين السليم 

 بزعمهم، طريق تقدم املرأة وحريتها يف ظل احلضارة الالدينية.
ىل دخوهلا يف احلكم ما نسمعه اليوم من املناداة امللحة يف أكثر البلدان اإلسالمية إىل تقدمي املرأة وإو 

أقوى دليل على أن النية مبيتة، بل إن البلدان اإلسالمية أصبح احلكم عليها ابلتقدم أو التأخر عند 
 نفالت عن الدين.الغرب يقاس مبدى استهتار املرأة بكل القيم الفاضلة ونبذ احلجاب واال

دين اليت كانت للرجال، وأخذ واهنالت على املرأة املدائح تلو املدائح جلرأهتن على اقتحام امليا
الكتاب واملفكرون يف الصحف واإلذاعة والتلفزيون وكل وسائل اإلعالم يطالبوهنن ابملزيد من هذه 

ل وظنت أهنا وصلت إىل خري، اجلرأة اليت ال حد هلا عندهم حىت تصورت أهنا علت فوق منزلة الرج
ة الالدينية، فأصبحت تعاين من اهلموم بينما هي يف الواقع مظلومة ظلما فاحشا يف ظل هذه احلضار 

واملتاعب وإرهاق العمل مثل ما يعانيه الرجل، رغم طبيعتها الضعيفة، وقد أدركت كثري من النساء 
أة، وجأرت كثري من نساء العرب املثقفات زيف تلك الدعاايت الكاذبة اليت هبرجها دعاة حترير املر 

 ة النساء املسلمات كما صرحن بذلك.ابلشكوى من وضعهن، ومتنني لو أهنن يعشن عيش

(1/36) 

 

وعن احلياة التعيسة اليت تعيشها املرأة األوروبية بعد أن زج هبا أدعياء احلضارة والتقدم من العلمانيني 
معروضة أبرخص األسعار، ال هم هلا إال  أن أصبحت سلعةالالدينيني يف كل معرتك احلياة، وبعد 

اسرتضاء الرجل، وهو أيضا ال هم له إال االستمتاع هبا إن كانت ذات مجال وكمال، والويل هلا إن مل 
تكن كذلك. عن تلك احلياة التعيسة تقول الكاتبة اإلجنليزية " آين رود ": " إذا اشتغلت بناتنا يف 



الء من اشتغاهلن يف املعامل، حيث تصبح البنت ملوثة دم خري وأخف بالبيوت خوادم أو كاخلوا
أبدران تذهب برونق حياهتا إىل األبد. أاي ليت بالدان كبالد املسلمني حيث فيها احلشمة والعفاف 
والطهارة رداء اخلادمة والرقيق الذين يتنعمان أبرغد عيش، ويعامالن معاملة أوالد رب البيت، فال 

ار على بالدان اإلنكليز أن جتعل بناهتا مثال للرذائل بكثرة خمالطتهن وء. نعم إنه عميس عرضهما بس
للرجال، فما ابلنا ال نسعى وراء ما جيعل البنت تعمل ما يوافق فطرهتا الطبيعية كما قضت بذلك 

 (.وتقول الكاتبة " الالدي كوك":1الداينة السماوية وترك أعمال الرجال للرجال سالمة لشرفها " )
أيلفه الرجال، وهلذا طمعت املرأة مبا خيالف فطرهتا، وعلى قدر االختالط تكون كثرة  "إن االختالط

أوالد الزان، وال خيفى ما يف هذا من البالء العظيم على املرأة. فيا أيها اآلابء ال يغرنكم بعض 
اد عن علموهن االبتعدريهمات تكسبها بناتكم ابشتغاهلن يف املعامل وحنوها ومصريهن إىل ما ذكران، ف

الرجال إذ دلنا اإلحصاء على أن البالء الناتج من الزان يعظم ويتفاقم، حيث يكثر االختالط بني 
الرجال والنساء، أمل تروا أن أكثر أوالد الزان أمهاهتن من املشتغالت يف املعامل ومن اخلادمات يف 

األدوية لإلسقاط لرأينا  ء الذين يعطونالبيوت، ومن أكثر السيدات املعرضات لألنظار، ولوال األطبا
أضعاف ما نرى اآلن، ولقد أدت بنا احلال إىل حد من الدانءة مل يكن تصوره يف اإلمكان حىت أصبح 

رجال مقاطعات من بالدان ال يقبلون البنت ما مل تكن جمربة، أعين عندها أوالد من الزان فينتفع 
أة من مرارة احلياة حىت قدرت على  قاست هذه املر بشغلهم، وهذا غاية اهلبوط يف املدنية، فكم 

كفالتهم، والذي اختذته زوجا هلا ال ينظر هلؤالء األطفال وال يتعهدهم بشيء يكون وياله من هذه 
(.وتقول 2احلالة التعيسة نرى من كان معينا هلا يف الوحم ودواره واحلمل وأثقاله والفصال ومرارته " )

ؤلفات البوليسية: " إن املرأة احلديثة مغفلة، ألن مركزها يف إجنليزية للم " أجااث كريسيت " أشهر كاتبة
اجملتمع يزداد سوءا يوما بعد يوم، فنحن النساء نتصرف تصرفا أمحقا ألننا بذلنا اجلهد الكبري يف 

السنني املاضية للحصول على حق العمل واملساواة يف العمل مع الرجال، والرجال ليسوا أغبياء، فقد 
علنني أنه ال مانع مطلقا من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج، ومن احملزن وان على ذلك مشجع

أن جند بعد أن أثبتنا حنن النساء أننا اجلنس اللطيف، أننا نعود اليوم لنتساوى يف اجلهد والعرق الذي  
 (.3كان من نصيب الرجل وحده " )

_________ 
(. نقال عن ))العلمانية(( 211)ص –يين مصطفى الغالي –[( ))اإلسالم روح املدنية(( 25( )]1)

 (.419د. سفر )ص
(. نقال عن ))العلمانية(( 420)ص –مصطفى الغالييين  –[( ))اإلسالم روح املدنية(( 26( )]2)

 (.419د. سفر )ص



عن ))العلمانية((  -هـ 1398/ 41السنة  – 3العدد  –[( جملة ))االعتصام(( 27( )]3)
 (.435)ص

(1/37) 

 

من نساء  %65ويف استفتاء ملعهد غالوب يف أمريكا تقول النتيجة: " إن املرأة متعبة اآلن، ويفضل 
يتها يف العمل، أما اليوم وقد أدمت عثرات أمريكا العودة إىل منازهلن: كانت املرأة تتوهم أهنا بلغت أمن

(.بل وصل 1ضان أفراخها )الطريق قدمها، واستنزفت اجلهود قواها فإهنا تود الرجوع إىل عشها الحت
جت السلطات احلال بدعاة العلمانية الغربية إىل أن يعتربوا الفضائل رذائل، والعفة مشكلة فقد " انزع

الزواج اليت تعصف ابملدرسات، فقد تبني أنه خالل عام  التعليمية يف اسكوتالنده بسبب موجة
كت ألف منهن الوظيفة للزواج، مدرسة يف اسكوتالنده، ويف هناية العام تر  1463م عينت 1960

 (.2وقالت السلطات إن الزواج يهدد النظام املدرسي " )
عليه السالم إىل  يج النساء يشاهبون انزعاج قوم لوط حينما دعاهموهؤالء الذين ينزعجون من تزو 

ن قـَْريَِتُكْم الطهارة والعفة، فاعتربوا دعوته جرمية، كما قال تعاىل خمربا عن ذلك: َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط م ِ 
ُْم ُأاَنٌس يـََتَطهَُّروَن النمل ]:  [.56ِإهنَّ

اء يف ه السلبية، فقد ارتفعت نسبة االنتحار بني النسوكان لوقوف دعاة الشر يف وجه فطرة املرأة آاثر 
تلك اجملتمعات، وارتفعت نسبة الطالق بينهن، بل وارتفعت نسبة السرقات بني النساء دون أن يكن 

املال، وإمنا إىل االنتقام من اجملتمع الذي أوصلهن إىل تلك احلالة التعيسة. أقدمت يف حاجة إىل 
ترى عليها، وقد كتبت قبل رو" على االنتحار رغم هبرجة احلياة اليت كانت املمثلة الشهرية "مارلني مون

أن تنتحر هذه النصيحة لبنات جنسها تقول فيها: "احذري اجملد .. احذري من كل من خيدعك 
ألضواء، إين أتعس امرأة على هذه األرض، مل أستطع أن أكون أما، إين امرأة أفضل البيت واحلياة اب

حلياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن على كل شيء .. إن سعادة املرأة احلقيقية يف ا العائلية الشريفة
النهاية: " لقد ظلمين كل هذه احلياة العائلية هلي رمز سعادة املرأة، بل اإلنسان .. "، وتقول يف 

شهرة الناس، وإن العمل يف السينما جيعل من املرأة سلعة رخيصة اتفهة مهما انلت من اجملد وال
يينا " تقريرا عن نسبة حماوالت االنتحار بني الفتيان (.وقد كتب بعض األطباء يف " ف3الزائفة" )

م كان عدد 1948رجال، ففي عام والفتيات قال فيه: "وقد لوحظ أن النساء أكثر حماولة من ال
 م كان العدد1956من اجملموع، ويف عام  %58ر61، وهذا يوافق 381احملاوالت من النساء 



، كما لوحظ أن نسبة %55ر92سبة م كانت الن1959، ويف عام %56ر73أي بنسبة  590
ع ابستمرار، فعند عاما ترتف 20عاما، و 14احملاوالت من الفتيان والفتيات الذين ترتاوح أعمارهم بني 

، ويف عام %6ر53م كانت 1956، ويف عام %6ر5م 1948الفتيان كانت النسبة يف عام 
فتاة  50م حاولت 1948. وأما عند الفتيات فالتصاعد خميف، ففي عام %6ر81م كانت 1959

من جمموع حماوالت االنتحار يف ذلك العام، ويف عام  %7ر69االنتحار، وهذا يشكل نسبة 
 150م حاولت 1959، ويف عام %8ر55فتاة االنتحار، وهذا يشكل نسبة  89ت حاول 1956

ذا يعين أن كل تسعة أايم توجد ست حماوالت ، وه%14ر20فتاة االنتحار، وهذا يعين نسبة 
 (.4ار، أربع منها من جانب الفتيات، واثنتان من جانب الفتيان" )انتح

يش مع رجل انجح حىت ولو كانت له عشر زوجات وقالت إحدى الكاتبات األملانيات: " أمتىن أن أع
 د حاجته لذلك." ألهنا ال تعرف أن للرجل أن جيمع بني أربع زوجات فقط يف اإلسالم عن

من استشراء ذلك الداء العضال  –أخي القارئ  –ا تالحظه ومع كل ما سبق فإنه من املؤسف م
املؤسف أن ينتقل ذلك كله إىل  الذي أصيب به الغرب يف أخالقهم ويف سلوكهم االجتماعي، من

وله تعاىل: َوَضَرَب داير املسلمني الذين أصبحوا أشبه ما يكونون بتلك القرية اليت ضرهبا هللا مثال بق
فََأَذاقـََها هللُا لَِباَس اَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة أيَْتِيَها ِرْزقـَُها رََغًدا مِ ن ُكلِ  َمَكاٍن َفَكَفَرْت أِبَنـُْعِم هللِا هللُا َمَثاًل قـَْريًَة كَ 

 [.112اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوْا َيْصنَـُعوَن ]النحل:
 النظرة إليها. إليه قضية الفوارق بني الناس وما هو الصحيح يفومما جيدر التنبيه 

O 99/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.435عن ))العلمانية(( )ص  –( 259ن(( )ص[( ))املرأة بني الفقه والقانو 28( )]1)
 (.435ن ))العلمانية(( )ص ع –( 257[( ))املرأة بني الفقه والقانون(( )ص29( )]2)
 نون((.[( ))املرأة بني الفقه والقا30( )]3)
 (.273[( ))املرأة بني الفقه والقانون(( )ص31( )]4)

(1/38) 

 

 املطلب الثاين: قضية الفوارق يف اإلسالم
م ال ينكر الفوارق بني الناس ألهنا أمر واقع، ولكنه ينظمها وجيعلها فوارق طبيعية تتماشى مع سالاإل



وينأى هبا بعيدا عن الكربايء والفخر والعصبيات البغيضة، ذلك أن األساس يف  الفطرة والواقع،
لنَّاُس اتَـُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي اإلسالم جلميع البشر التساوي بينهم يف األصل والنشأة، قال تعاىل: اَي أَيُـَّها ا

سلم: ))كلكم بنو آدم، وآدم من [. وقال النيب صلى هللا عليه و 1َخَلَقُكم مِ ن نَـّْفٍس َواِحَدٍة ]النساء:
 (.1تراب، لينتهني قوم يفخرون آبابئهم، أو ليكونن أهون على هللا من اجلعالن(( )

س يف نواح خمتلفة؛ كالفقر والغىن، والقوة والضعف، إن اإلسالم يعرتف بوجود فوارق حقيقية بني النا
مصدر استعالء الناس بعضهم على والبالدة والذكاء. ولكن اإلسالم ال جييز أن تكون تلك الفوارق 

بعض، وإمنا هي دالالت على وجود خمتلف الصفات فيهم ووصوهلم إىل ما قدر هلم، وليست هي من 
منا هي أمور ملموسة ليس لإلنسان دخل فيها، وقد جعل هللا  قبيل نظام الطبقات اجلاهلي يف شيء، وإ

لعاقل ال جيد مربرا لالفتخار هبا على غريه كل البشر يفتقرون إليها مث قدرها وفق إرادته وحكمته، فا
ممن مل تتوفر فيه ألهنا هبة من غريه وتفضل من هللا تعاىل، للرجل نصيب من صفات النقص والكمال، 

صيب من تلك الصفات، وعلى العاقل أن يرضى مبا قسم له، وهلذا هنى هللا عز وللمرأة كذلك هلا ن
، قال تعاىل: َوالَ تـََتَمنـَّْوْا َما َفضََّل هللُا ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى وجل أن يتمىن الشخص ما مل يكن له حق فيه

 [.32بـَْعٍض ]النساء:
بني البشر شاءوا أم أبوا، سواء أكان وما من إنسان إال وهو يؤمن يف قرارة نفسه بوجود فوارق شىت 

تكلمون كالما فارغا الشخص مؤمنا أو ملحدا، والذين يدعون أهنم سيذيبون الفوارق بني البشر إمنا ي
 ويطلبون إجياد مستحيل، وسنة هللا تعاىل ال تغيري فيها وال تبديل.

O 124/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (361/ 2( وأمحد )5116( هبذا اللفظ، ورواه أبو داود )3584واه البزار )[( ر 32( )]1)
حلديث سكت عنه أبو داود وقال الرتمذي حسن، ( أبلفاظ مقاربة، وا3955( والرتمذي )8721)

(: رواه البزار وفيه احلسن بن احلسني العرين وهو ضعيف، واحلديث 86/ 8وقال اهليثمي يف اجملمع )
 صححه األلباين.

(1/39) 

 

 املطلب الثالث: اخلصوصيات بني البشر
وإذا كان وجود الفوارق بني الناس أمرا بديها وواقعا ملموسا، فنحن على يقني من وجود خصوصيات 



فتنا أبن هللا تعاىل قد ساوى بني الرجال والنساء يف أصل اخللقة فجعل متفاوتة بني البشر، مع معر 
 أيضا كل واحد حسب ما يليق به. سبحانه للرجل خصوصيات وللمرأة خصوصيات

ألمومة والعطف فقد خص هللا الرجل ابلقوامة على املرأة وانتساب األوالد إليه، وخص املرأة اب
 واحلنان.

 ه له مثل حظ األنثيني، وخص النساء بنصيب منه خمتلف.خص هللا الرجل يف املرياث أبن
شهادة رجل واحد، ولذلك أسبابه الكثرية خص هللا الرجل ابلشهادة مبفرده، بينما شهادة امرأتني ب

ال أهليتهم انقصة يف اليت ذكرها العلماء وسنذكرها فيما بعد، وال يصح أن يقال هنا أن الرج
ااي إال شهادة رجلني فأكثر، ويف بعضها أربعة رجال فأكثر  الشهادة، حيث ال يقبل يف بعض القض

 كجرمية الزان مثال .. فما سبب وجود تلك اخلصوصيات؟
واجلواب: أما القوامة ابلنسبة للرجل فسببه الذكورة، وأما األمومة ابلنسبة للنساء فسببها األنوثة، كما 

اث فليست املرأة يف املرياث على األقل ال تستقيم األمور إذا كانت القوامة للجميع، أما املري  أنه
ىف عن بنت وأم وأب، وجعل دائما، فقد ساوى اإلسالم بني األب واألم يف املرياث من ولدمها املتو 

ْصُف َوألَبـََوْيِه ِلُكلِ  نصيب البنت أضعاف نصيب الرجل يف قوله تعاىل: َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها الن ِ 
ُهَما السُّ   [.11ُدُس ممَّا تـََرَك ]النساء:َواِحٍد مِ نـْ

لف هللا هبا الرجل، حيث يذهب وأما كون الرجل له حظ األنثيني فإمنا هو لقيامه ابألعباء املالية اليت ك
 توجد صفة العدل ماله بسرعة، فلو أعطيت املرأة دائما مثل حظ الرجل لرتاكم املال بيد النساء فال

حتتاج إىل املال مثل حاجة الرجل متاما فذلك يدل على اختالل يف يف التوزيع، وإذا قيل أبن املرأة قد 
تكون مثله وتصل إىل درجة حاجته مع وجود املرياث السلوك، أما مع بقاء قوامة الرجال فإهنا ال 

 بيدها.
 صور بعيدة عن حياة النساء يف الغالب، وهو ما وأما ابلنسبة لشهادة املرأتني بشهادة رجل فإمنا هويف

لديون واملعامالت التجارية، فخشية أن تنسى املرأة الواحدة البد أن تعزز أبخرى كما قال يتعلق اب
 [.282ْإْحَدامُهَا فـَُتذَكِ َر ِإْحَدامُهَا اأُلْخَرى ]البقرة: تعاىل: َأن َتِضلَّ 

تجارية ومسائل الديون أمور ال تتخصص فيها املرأة فالسبب هو خوف النسيان، ألن املعامالت ال
فيسرع النسيان إليها، كما أن مدارك املرأة يف الغالب وفهمها يف أمور احلياة أقل من مدارك  غالبا

ن الرجل يعيش احلياة من أوسع األبواب خبالف املرأة اليت قد ال تصادف تلك الرجل وفهمه لكو 
صخبها جت املرأة عن أنوثتها ونزلت إىل الشارع وعاشت احلياة باملعامالت إال قليال، وأما إذا خر 

 وضجيجها ومشاكلها فقد يكون هلا شأن آخر من املدارك لكنه خارج عن طبيعتها احلقيقية.
ة شهود يف جرمية الزان فليس سببه نقص أهلية الرجل، وإمنا سببه احلفاظ على كرامة وأما اشرتاط أربع



، وصوان كيد والشبهات، ومنعا وردعا للتساهل يف هذا األمر اخلطرياملرأة من أن تكون عرضة لل
لألعراض. وأما قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف النساء: ))ما رأيت من انقصات عقل ودين أذهب 

(. فالقرائن تبني الغرض من احلديث، أما نقصهن للب الرجل احلازم 1لرجل من إحداكن(( )للب ا
، وإمنا يراد به تقرير عيد أي يوم فرح وسرور وزينة، فليس املراد به ذم النساءفقد كان احلديث يف يوم 

ظيم، ذكاء النساء حيث يذهنب بلب الرجل احلازم بزينتهن وتصنعهن، ألن كيدهن يف هذا الباب ع
 فهو إخبار من الرسول صلى هللا عليه وسلم وليس ذما هلن.

الصالة والصوم وغريمها من بعض العبادات، وأما نقص الدين فهو بسبب احليض الذي حيول دون 
ذم للنساء، إذ ال مذمة عليهن يف احليض، بل هو أمر أراده هللا فبدونه تنعدم وظيفة وليس معناه ال

 األمومة وتنقرض البشرية.
وأما نقص العقل فليس املراد به أن كل امرأة انقصة العقل، ولكن املراد به نقص عقلها يف الشهادة 

 ال والنساء وهو أمر مشاهد.يله، كما أن العقل والذكاء من األمور النسبية بني الرجملا سبق تعل
النساء وظهور اخلصوصيات يف هذه األمور واضحة، وال يصح إقحام دعوى التساوي بني الرجال و 

 يف مجيع اجلوانب، فهناك موانع جيب أن ندركها.
O 126/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.304[( رواه البخاري )33( )]1)
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 املطلب الرابع: موانع دعوى التساوي بني الرجال والنساء
 أما املناداة ابلتساوي:

الطبيب واملمرض لتساوي بني الناس يف كل شيء، وإال لكان فقد خدعت به املرأة، ألنه ال ميكن ا
 والصيديل يف درجة واحدة، واملوظفون كلهم رؤساء، وال فرق بني الرئيس وفراشه أو سائقه.
 والذين ينادون ابملساواة بني الرجل واملرأة اندفعوا بدون روية وأتمل ينعقون مبا ال يدركون.

مل والوالدة واحلضانة، واة أن يساووا بني الرجل واملرأة يف احلوعلى هؤالء على حد مناداهتم ابملسا
أويف محل السالح وخوض املعارك، ويف العواطف، وأن يساووا بني اجملد والكسول، وغري ذلك من 

 موانع املساواة الواضحة واليت ال ميكن أن تتم إال يف خيال غري العقالء.



 ء، ال يستطيع أحد إنكارها، فمثال:إن هناك فوارق واضحة جلية بني الرجال والنسا
احليض: تتأثر هبا املرأة يف قواها الذهنية وتعترب حالة مرضية عند املرأة، وقد ذكر الدكتور "جب حالة 

هارد" والدكتور " فيشر" أن املرأة يف حالة احليض تتأثر قواها الذهنية، ويف حالة احلمل يصاب 
 ها ملكات التفكري والتأمل.مزاجها ابلتلون وعقلها ابلشرود، فتختل في

وجنرس األمريكي مشروعا لتعديل الدستور مبا يكفل للمرأة املساواة الكاملة مع وحني وضع الك
 الرجل قامت بعض املنظمات النسائية ابالعرتاض على هذا معللني ذلك ابآليت:

 .إن مساواة املرأة ابلرجل يلزم املرأة ابلعمل، فال تستطيع التفرغ للبيت إن شاءت
 نفقة على الرجل، بل جتعل له حقا يف النفقة يف ماهلا.أن مساواة املرأة ابلرجل تلغي وجوب ال

 أن مساواة املرأة ابلرجل تلغي امتيازات املرأة يف السجون.
 أن مساواة املرأة ابلرجل تستلزم وجوب جتنيد املرأة يف اجليش.

لتعديل. ومن العجيب أنه بعد مث مل توافق أغلب الوالايت على قانون الكوجنرس فتوقف ا
 النسائية:االعرتاضات 

 قضت احملكمة العليا أن من حق الوالايت افتتاح معاهد خاصة ابلبنات.
قضت احملكمة العليا أن من حق والية ميتشجان منع النساء من العمل ساقيات يف احلاانت. يف اجملر 

 حياهتا لعملها واكتفائها ابلعالقات استقلت البنات عن األسرة واألطفال بسبب استقالل املرأة يف
 (.1 الشريفة، فاضطرت احلكومة ملنح أجازة حضانة مبرتب كامل للراغبات يف البقاء يف البيت )غري

وهذا يدل على مدى التخبط الذي يعيشه اخلارجون عن منهج هللا تعاىل، ومدى ما هم عليه من 
 الذي أراده هللا تعاىل للحياة البشرية.اإلفراط والتفريط، إذ مل يوفقوا إىل السلوك الوسط 

أن النساء الاليت مل جيربن احلياة املعيشية واألخالقية يف عامل  –والعجائب مجة  –ومن العجائب 
اإلحلاد ينزعن برغبة جاحمة إىل نبذ احلياة اإلسالمية والدخول يف خضم تلك احلياة العاهرة، بينما 

يف احلياة اإلسالمية حلادية وجربنها ينزعن بشوق إىل الدخول النساء الاليت اصطلني بنار احلضارة اإل
عن عدل اإلسالم وحفاظه على املرأة، أو قرأن قراءة عابرة  –وإن كان مساعا مشوشا  –بعد أن مسعن 

 عن اإلسالم ومعاملته الكرمية للمرأة.
توداي" رأي  استطلعت شبكة "سي إن إن" األمريكية املشهورة ابلتعاون مع صحيفة "يو اإلسالم

من النساء بقاء املرأة  %48رأة يف املنزل والرجل خارج املنزل، فأكدت النساء والرجال يف بقاء امل
من الرجال خروج املرأة للعمل، وهذا دليل على  %60يف املنزل وعمل الرجل خارجه، بينما أكد 

عاين احلياة التعيسة خداع الرجال للمرأة وعدم الرمحة هبا، وأهنم يرغبون يف أن تكد وتشقى وت
 ها هم متاما.ومصاعبها كما يعاني



_________ 
 (.227[( بتصرف عن كتاب ))مكانة املرأة بني اإلسالم والقوانني العاملية(( )ص34( )]1)
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وقد جاء أن مطلقة بريطانية امسها "ماينس جاكسون" عرضت ابنها الوحيد للبيع مببلغ ألف جنيه، 
 تستطيع اإلنفاق عليه، وليس لديها وألعابه، وقد قالت إهنا ستبيع ابنها ألهنا ال واملبلغ يشمل الطفل

دخل إلعاشته، فأين الذين يتهمون اإلسالم كذاب وزورا أنه مل يعطها حقها، وهل تصل امرأة يف 
 اإلسالم وتكافله االجتماعي إىل حد بيع ابنها؟!!

عشوائي ابآلالف بني فتيات بعضهن دون الرابعة وحني تفاقمت اجلرائم اجلنسية واالغتصاب واحلمل ال
عشرة يتسافدون كما تتسافد البهائم، أصدرت شرطة مانشسرت دعوة إىل النساء أبن يتحجنب وخيفني 

مفاتنهن لئال يثرن الشباب الصعاليك واملهووسني جنسيا، وإال فإهنن سيتحملن ما يصادفنه من 
بريطانيا م مت لقاء مع رئيسة وزراء 1990يف بداايت عام املضايقات اجلنسية واالغتصاابت املنتشرة. و 

اليت أطلق عليها "املرأة احلديدية" بينت فيه أنه تضاعف عدد الرجال والنساء املرتبطني بعالقات غري 
طفل غري شرعي،  400ر000م، واحملصلة 1987م حىت 1979شرعية ثالث مرات يف الفرتة من 

 (.1حمل العبء الثقيل هلذا االنفالت )وقالت إن املرأة هي اخلاسرة وهي تت
جيب جدا أن تتلهف املرأة اليت أعزها هللا ابإلسالم ونظامه الرحيم إىل دخول تلك احلياة ومن الع

التعيسة للمرأة يف الغرب، وصدق من قال: "العاقل من اتعظ بغريه"، ولكن األمحق يريد أن يكون هو 
 العظة.

O130/ 1واجي املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب ع 
_________ 

 –ليب العلمانية يف تغريب املرأة املسلمة((، للدكتور بشر بن فهد البشر انظر ))أسا [(35( )]1)
 (، حتت عنوان " ملحق ".73بتصرف )ص
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 املبحث الرابع: التفكك االجتماعي والضعف احلاصل يف أوضاع املسلمني وأسباب ذلك
خر فرقت بينهم وجعلتهم أحزااب مرات وفنت بعضها تلو البعض اآلمرت على املسلمني أحدااث ومؤا

يًعا َواَل تـََفرَُّقوْا ]آل  بتخطيط ابرع من قبل أعدائهم، ومل يعد لقول هللا تعاىل: َواْعَتِصُموْا ثحَْبِل هللِا مجَِ
 رق والتحزب، واستحكم اهلوى يف[ مدلوال خاصا يف نفوسهم، أو رادعا قواي عن التف103عمران:

يه، واختلفت الوالءات، فبدال أن تكون املواالة بني املؤمنني ضد النفوس، وأعجب كل ذي رأي برأ
أعدائهم أصبح كل فريق من املسلمني يوايل جهة من أعداء اإلسالم، ويستعني بعضهم على بعض 

ن أعداؤهم منهم فضربوا بعضهم أبعداء دينهم، وأصبح أبسهم بينهم شديدا، وقلوهبم شىت، ومتك
وكانوا هم احلكم بني املسلمني على بعضهم بعضا، وهم املمولون  ببعض وأحكموا بينهم اخلالفات،

للجميع ابلسالح ليضربوا عصفورين ثحجر واحد، جيربون أسلحتهم عليهم ويبيعوهنا منهم، وهذا 
أعداء  هلوان والتمزق واالنكسار أمامالواقع املرير الذي تعيشه األمة اإلسالمية اليوم من الذل وا

جة للتفكك املقيت الذي حل ابملسلمني نتيجة عدم قبضهم على دينهم جبد اإلسالم ما هو إال نتي
وإخالص، وليس هذا فحسب بل قد ظهر هذا التفكك يف جوانب خمتلفة يف حياة املسلمني، وهي  

باب سنشري فيما أييت إىل أهم األسكثرية يصعب حصرها هنا، من اجتماعية واقتصادية وسياسية، و 
 على جمرى احلياة العامة بني املسلمني. اليت تظهر أهنا مؤثرة جدا

 أما ابلنسبة للضعف العام يف املسلمني:
فإنه أمر مشاهد ال حيتاج إىل عبقري يبينه، واألدلة على ذلك تتوارد من كل جانب، ذلك أن 

سهم، وأصبحوا ال فذة، وأعداؤهم قائمون على رؤو املسلمني كلمتهم غري مسموعة، وآراؤهم غري من
ولراعيي السالم، وللدول األوروبية  –اليهودية املنشأ واهلدف  –لشكوى لألمم املتحدة ميلكون إال ا

 .. اخل.
وقد قيل إن من أكرب املصائب على الشخص أال جيد من حيتكم إليه إال عدوه. ولك فيما يفعله 

مري، رما، وما يفعله اهلندوس يف كشالشيوعيون يف الشيشان، ويف بو اليهود يف فلسطني، وما يفعله 
واهلند، وما يفعله النصارى يف الفلبني، وإندونيسيا، والبوسنة واهلرسك، وبالد أخرى كثرية. لك فيها 

أقوى دليل على ضعف األمة اإلسالمية وتكالب أعدائها عليهم. وحينما أخرب الرسول صلى هللا عليه 
كلة إىل قصعتها، قال له ويتداعون عليها كما تتداعى األأبنه سيتكالب األعداء عليهم  وسلم عن أمته

الصحابة رضوان هللا عليهم: ))أمن قلة بنا اي رسول هللا؟ قال: ال، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، 
 ولينزعن هللا من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن اي رسول

 (.1ة املوت(( )هللا؟ قال: حب الدنيا وكراهي
بني مفهوم هذا احلديث وبني ما يتشدق به بعض املسلمني، وأهنم من احمليط إىل ولك أن تقارن 



اخلليج، وقوهلم أبننا أمة لن تقهر، وأننا نستطيع ونستطيع .. يف جعجعة ال ترى فيها طحنا، وغرور  
 فراد.كاذب سواء كان على مستوى الزعماء أو األ

األفراد فيهم محاس أسالفهم وال أبيديهم من  سلمني فيهم خنوة املعتصم، والفال كثري من زعماء امل
أسباب القوة اليت ميتلكها أعداء اإلسالم يف الشرق أويف الغرب ما خييفون به أعداءهم، بل ليس له 

 الشعراء: إال ما جادت به نفوس األعداء من أسلحة متأخرة وشروط جمحفة كما قال أحد
 قراراتطائرة ... وحنن عدتنا الكربى وعدة اخلصم صاروخ و 

ومع ذلك جند الكثري من الزعماء من يشمخ أبنفه إىل عنان السماء ويتحدى الشرق والغرب ويصول 
 وجيول، وهو يف مكانه يلهب املشاعر ابخلطب الراننة والتهديدات اجلوفاء.

_________ 
( واحلديث سكت عنه 22450( )287/ 5( وأمحد )4297ود )[( احلديث رواه أبو دا36( )]1)

 د، وصححه األلباين.أبو داو 
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 فليت يل هبم قوما إذا ركبوا ... شنوا اإلغارة فرساان وركباان
 تراخي قبضة املسلمني على دينهم:

الضعف العام وهوان املسلمني،  الذي أدى ابملسلمني إىل –يف اعتقادي  -وهذا هو السبب األكرب 
جدا بغض النظر  ة العدد كثري، ومن انحية العدة فإهنم ميلكون عدة كثريةذلك أن املسلمني من انحي

عن مساواهتا مبا عند أعدائهم، ولو قارنت عدد املسلمني وعدهتم اليوم، وعددهم وعدهتم يف صدر 
كما تساءل الكثري ممن مل يلتفت إىل هذا اإلسالم وزمن الفتوحات لتحريت أشد احلرية، ولتساءلت  

دة، فما الذي ينقصنا إذا، ن حياة املسلمني، فإنه ما دام العدد موجود والعدة موجو اجلانب اهلام م
 أليس أعداء اإلسالم أيملون مثلما أنمل، ونرجو من هللا ما ال يرجون؟ وهو فارق كبري جدا.

ثري من املسلمني أن السبب يف ضعف املسلمني ولكن أييت اجلواب الصحيح الذي غاب عن أذهان ك
 تراخيهم يف قبضتهم على دينهم، وليس العدة وال العتاد. وهزائمهم هو

هو غفلتهم عن السر يف سبب النصر على األعداء، وغفلتهم عن معىن قول هللا تعاىل: َكم مِ ن ِفَئٍة 
 [.249َمَع الصَّاِبرِيَن ]البقرة:َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة إبِِْذِن هللِا َوهللُا 

 عن الشريعة اإلسالمية.ء اإلسالم وتوجههم إليهم ألخذ القوانني اجلاهلية بدال هو حتاكمهم إىل أعدا



هو تلك التيارات اجلارفة والبحور املتالطم أمواجها وسباحتهم فيها من اشرتاكية وشيوعية وشيعية 
 اهب اليت مسخت شخصيات املسلمني.ورأمسالية وعلمانية و .. إىل آخر تلك املذ

 كو وجنوده.سلمني والذي أعاد لألذهان حال املسلمني وذهلم أمام هوال هو الذل الذي أصاب امل
 هو هذا العري والتبجح ابملعاصي وانتشار الرذائل دون نكري كاف.

ومجع  هو أشياء كثرية جتمعها عبارة " تراخي املسلمني يف قبضتهم على دينهم، وحبهم العافية،
ا، وعدم متثلهم هذا البيت من الشعر الذي متثل به األموال الربوية، والتفاخر يف البنيان ... وغريه

يب اجلليل سلمان الفارسي رضي هللا عنه حينما مسع مجاعة كل واحد منهم يفتخر ثحسبه الصحا
 ونسبه، فقال:

 أيب اإلسالم ال أب يل سواه ... إذا افتخروا بقيس أو متيم
عشوائي دون االهتداء ر ونصر سيكون لشخص حكمه بغري ما أنزل هللا، وعمله خبط وأي عذ

 سه أن النصر هو من عند هللا تعاىل.ابلكتاب والسنة، وليس يف قرارة نف
وقف أحد الصحابة الكرام يوم فتحت إحدى القالع احلصينة للكفار، وقف يبكي فسئل عن ذلك 

خربهم رضي هللا عنه أبن الذي جعل املسلمني يصلون إىل وأنه يوم فرح وسرور فما الذي يبكيه، فأ
كهم هللا تعاىل كما ترك أولئك الكفار، وأنه ال ذا اخلري والنصر إمنا هو متسكهم بدينهم، فلو تركوه لرت ه

 ينبغي ملسلم أن أيمن مكر هللا تعاىل.
 وتذكر كذلك عدم اعتزاز كثري من املسلمني بدينهم.

كتب إليه ملك   ما أجاب به اخلليفة املؤمن هارون الرشيد ملك الروم حنيوتذكر أخي القارئ الكرمي 
" اليت كانت قبلي كانت امرأة ضعيفة، فإذا جاءك كتايب فادفع الروم يتهدده ويقول له إن امللكة "إيرين

اجلزية، فاستشاط اخلليفة غضبا وكتب إليه فورا على ظهر الكتاب: " من أمري املؤمنني هارون الرشيد 
دى يف املسلمني جلهاد الروم، فخرجوا  كلب الروم "نقفور"، اجلواب "ما ترى ال ما تسمع"، مث ان  إىل

حىت مرغوا أنوف الروم يف الوحل واستعد "نقفور" بدفع اجلزية للمسلمني بكل كاجلراد املنتشر 
 إخالص لقاء أن يرفعوا عنه وعن بالده سيوفهم.
يف القتال بسهم أو رمح قاتل فيقول: "فزت ورب وتذكر كذلك حينما كان يصاب أحد املسلمني 

 كيف جعل القتل فوزا.الكعبة"،  
لتمرات اليت كانت يف يده وقال: " لئن بقيت حىت أمتهن إنه وتذكر حينما رمى عمرو بن اجلموح ا

 لعمر طويل "، مث خاض املعركة حىت قتل.
قوم حيبون املوت كما حتبون وتذكر حينما كتب أحد املسلمني إىل زعيم كافر يقول له: "سآتيك ب

 احلياة".
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أولئك النجباء من صبيان الصحابة كيف يتطاولون أمام النيب ليثبتوا له أهنم كبار نما كان وتذكر حي
 ليسمح هلم بدخول املعركة وهو مينعهم لصغر سنهم.

 عفراء الصغريين وقد دخال املعركة وانقضا على أيب جهل ومزقاه بسيفيهما. وتذكر ابين
حلسنها تتكلم "، تذكر تلك األمور مث انظر وتذكر أحواال ومشاهد ومواقف ال تكاد حتصر " تكاد 

يء من مأكل حال شباب املسلمني اليوم وقد غرقوا يف املوضات ويف تقليد أعداء اإلسالم يف كل ش
وتكسر وميوعة، وانظر كيف يتزامحون ابملناكب على حمالت احلالقني لعمل موضة وملبس ونعومة 

 وقصات "األسد" وغريها وحاشا األسد منها.
إىل ابن العشرين اليوم وهو يتدلل كما يتدلل ابن اخلمس سنوات، قدميا، انظر حلركته وملبسه وانظر 

قاسم وعمره سبعة عشر عاما لفتح يش الذي قاده حممد بن الوشخصيته، هل جتده كفؤا لقيادة اجل
 السند واهلند.

 قاد اجليوش لسبع عشرة حجة اي قرب ذلك سؤددا من مولد
ل لرستم، وقد تواقف اجليشان: "ليس لكم عندان إال ثالث: إما اإلسالم، واستمع للصحايب الذي قا

 تل".وإما أن تدفعوا اجلزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما الق
كيف يثين عليهم   –الذين سفكوا دماء املسلمني  –ليوم حينما يزور الكفار واستمع لبعض زعماء ا

أي اجلندي الذي قتل املسلمني ومل يعرف  –هول ويتودد إليهم، مث يضع الزهور على متثال اجلندي اجمل
 امسه.

ليمه، خصوصا يف قضية واقرأ ما يكتبه كثري من السفهاء والسفيهات يف االستهزاء ابلدين وبتعا
اب والعقوابت يف اجلناايت، واقرأ مدحهم وإعجاهبم مبا عند الكفار من أنظمة جاهلية يسموهنا احلج

ق ذكره وغريه حىت ترى بنفسك مدى متسك كثري من املسلمني متطورة، اقرأ وامسع وتذكر ما سب
مية والوطنية والشعوبية واسأهلم ما ابل القو  –عصور الفنت والشرور  –بدينهم يف هذه العصور 

 القبلية وغريها من النعرات اجلاهلية قد أحلوها حمل العقيدة اإلسالمية وأخوة الدين.و 
 ي قال:وما الذي حيملهم على تقديس اجملرم الذ

 بالدك قدسها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم
 سالم على كفر يوحد بيننا وأهال وسهال بعده جبهنم

دس كل أهل بلد بلدهم ومسوه بلدة كذا وكذا املقدسة. من هذا الكالم الفاجر ثحيث قوكيف طبقوا 



 أين هلم هذا التقديس؟ وما هو دليلهم على أهنا مقدسة؟!!
 ي كفر سيوحد بينهم؟ أليس الكفر هو الذي يفرق الناس ويطغى بعضهم على بعض؟مث اسأهلم أ

 خ وعنجهية محقاء؟!!!حلد فريحب هبا يف حتد صار وكيف جاز هلذا اجملرم أن يستهني جبهنم إىل هذا ا
أخي القارئ .. أليس كل ما تقدم ينذر بشر مستطري وتفلت اتم؟ أليس هو تراخي عن العقيدة اليت 

 هبا أسالفنا، ولن تقوم لنا قائمة إال ابلتمسك هبا؟أعز هللا 
ْر فَِإنَّ الذ ِْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِننَي ]الذارايت:  [.55َوذَكِ 

 قوم حىت يغريوا ما أبنفسهم.وهللا تعاىل ال يغري ما ب
 هو عدم الوحدة والتفكك السياسي:

األبيات إن كان قد مسع هبا لشاعر ال أحد يذكر أوضاع املسلمني اليوم إال ويتبادر إىل ذهنه هذه 
 ارغ.أندلسي يرثي األندلس وأهلها وميقت ما هم فيه من كثرة املمالك والزعماء وأهنا شر وغرور ف

 ندلس ... أمساء معتضد فيها ومعتمدمما يزهدين يف أرض أ
 ألقاب مملكة يف غري موضعها ... كاملهر حيكي انتفاخا صولة األسد

سالمية دولة واحدة كانت قوية حيسب هلا ألف حساب، ولكن حينما وحينما كانت الدولة اإل
ن، ضر، وعرفوا أن التفرق خذالأصبحت دوال وزعماء كثريون جاءها األفرنج فإذا هي كهشيم احملت

 ولكن والت حني ندم.
لقد كان املسلمون دولة واحدة وحتت حاكم واحد قلوهبم كقلب رجل واحد، هدفهم واحد، وكلمتهم 

شرقت هبم وبعدهلم األرض، وقوي املسلمون وانتشر نور اإلسالم يف بقاع األرض ودخل واحدة، أ
 نا احلاضر.م شاهدة أبجمادهم إىل يومالناس يف دين هللا أفواجا، وال زالت آاثره
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مث خلف من بعدهم خلف جنح فيهم ختطيط أعدائهم ومتت املؤامرات عليهم بدقة، وزاد الطني بلة 
فقسموا بالد املسلمني أقدام املستعمرين بالدهم حيث كانت الوطأة شديدة عليهم حينما وطئت 

وجعلوهم دويالت حيكموهنم مباشرة أو بواسطة عمالء من أهل كل بلد هم أشد على قومهم من 
 املستعمرين، وظل املسلمون قروان وهم حتت جربوت وطغيان اإلفرنج.

ن استعمار أعدائهم هلم وحتكمهم يف كل مواردهم حىت إذا تنبهت الشعوب للغنب الواقع عليهم م
دينهم وإقصاء احلكم ابلشريعة اإلسالمية وطمس اللغة العربية وإاثرة الفنت والعداوة بني وحرهبم ل



 املسلمني على طريقة "فرق تسد".
حينما تنبهت الشعوب هبت حملاربة املستعمرين وإخراجهم من أراضيهم ابلقوة وسالت الدماء 

ون فعال من داير املسلمني ألعراض ومت يف ظاهر األمر النصر هلم، فهل خرج املستعمر وانتهكت ا
 وانتهت آاثرهم النجسة؟

 الواقع أن املستعمرين كانوا يف غاية الذكاء والرتتيب واملكر:
قسموا البالد تقسيما تعسفيا ظاملا ثحيث يبقى أهل البالد يف حزازات وشجار دائم على احلدود، وهو 

زء من أراضيها حتت الدولة ه الدول اإلسالمية إىل اليوم إذ أصبحت كل دولة تطالب جبما عانت
األخرى اجملاورة، وكثريا ما تقوم احلروب بينهم ليحتكموا يف النهاية إىل ذلك العدو الذي سبب هذا 

 احلال.
ا بقاءهم يف قبل أن خيرجوا رتبوا هلم عمالء هم أشد على أبناء جنسهم من أولئك املستعمرين، فضمنو 

هيمهم ومناهجهم سارية على أغلب تلك الشعوب صورة أخرى هي أشد من األوىل، وال زالت مفا
 –اليت تدعي التحرر وتتشدق به يف الوقت الذي كانوا فيه عالة على املستعمر يف كل شؤون احلياة 

 حىت يف التشريع والتعليم.
اليت أرادها املستعمرون أثناء حكمهم لدويالت وما دام احلال هكذا فالبد أن أتيت النتيجة احلتمية 

 وهو وجود التفكك السياسي وما يتبعه من العداوة والصراعات املشتعلة، ونسوا أنه:املسلمني 
 أتىب الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افرتقن تكسرت آحادا

ب واإلذاعات وحال املسلمني اليوم من إحدى العجائب إذ يتمنون الوحدة اإلسالمية واجلرائد تكت
لوضع شيء والواقع شيء آخر، وكأمنا طلب الوحدة تصيح والزعماء يصرحون ويلمحون، ولكن هذا ا

 واللهفة لتحقيقها معناه العكس متاما، وكأهنا معلقة ابلثراي.
يًعا َواَل تـََفرَُّقو  ْا ]آل يدخل الزعماء مؤمتراهتم وشعارهم قول هللا تعاىل: َواْعَتِصُموْا ثحَْبِل هللِا مجَِ

متباعدة، ألن كل طائفة تعتقد أن هذا احلبل [ مث خيرجون وهم على حبال شىت وأفكار 103عمران:
 الذي ذكره هللا تعاىل املقصود به ما عليه تلك الطائفة ال غريها من احلاضرين.

 بل مل تتوحد كلمة املسلمني حىت يف القضااي اليت يسموهنا مصريية، ومن املعروف أن الذي يريد أن
ثرية أمام جملس األمن وغريه مل يستطع أحد حيرتمه الناس عليه أن حيرتم نفسه أوال، فهناك قضااي ك

البت فيها ما دام أصحاب القضية مل يبتوا فيها بشيء خصوصا ما يتعلق مبواقف الدول اإلسالمية من 
 قضية فلسطني وقضية مواقفهم االقتصادية مع الغرب، وغري ذلك.

م بسبب ضيق أفق  دور ظاهر يف تفكك املسلمني وأتجج اخلالفات فيما بينهكان للخالف املذهيب
بعضهم من املتأخرين وجهلهم أبسباب قيام تلك املذاهب وجلمودهم على ما وجدوه مدوان عمن 



 تعصبوا له من املتقدمني.
هيم وجيب أن نعلم مسبقا أن اخلالف بني الناس أمر حتمي ال ميكن دفعه ثحال بسبب اختالف املفا

لى املخالف يف تلك املسائل إىل حد التكفري أو وقابلية املسائل اخلالفية لذلك، وال جيب أن نعتب ع
النفور التام ألن كل اخلالفات يف غري األمور املعلومة من الدين ابلضرورة حتليال أو حترميا ال غبار 

 عليها ما مل تؤد إىل خمالفة الشرع أو إاثرة الفنت.
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ري أن اخلالفات بني فقهاء املسلمني إمنا هي يف مسائل فرعية، أي ليست يف أصول شر ابخلومما يب
اخلالفات الفقهية املذهبية فسنجد الدين املعلومة من الدين ابلضرورة، وإذا رجعنا إىل أسباب نشأة 

تهاد فيها، أن األئمة األربعة وغريهم كانوا يف رتبة االجتهاد، فكانوا خيتلفون يف فهم النصوص واالج
أو يقع اخلالف ألن بعضهم مل يبلغه النص القاطع للخالف، ومل يكن منهم أي تعصب آلرائهم، بل  

كتاب هللا تعاىل أو سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم إذا خالفت أقواهلم النص من  كانوا يصرحون أبنه 
ذرون منه إىل أن فليضربوا بقوهلم عرض احلائط، وكانوا يذمون اجلمود على الرأي املخالف وحي

انقضت أزماهنم اجمليدة، مث خلفهم أقوام تبلدت أفهامهم ومجدوا على ما وجدوه عن أولئك األئمة 
با مذموما، إذ أخذ كل صاحب مذهب يشنع على عصب كل فريق إلمام منهم تعصالكرام، وت

أن يعري أدىن اآلخرين ويذمهم وميدح مذهبه، ويعتقد أنه هو احلق وحده وما عداه هو الباطل دون 
اهتمام ملا خيالف إمامه الذي يتعصب له، بل حىت لو وجد النص الصحيح خيالف إمامه لضرب به 

ه ال يصلي بعضهم خلف بعض، بل وصلوا إىل ول إمامه، ووصلوا إىل حد أنعرض احلائط وأخذ بق
 يف التشريع، أمور تدل على مدى محقهم وتعصبهم األعمى، وكأهنم اختذوا أئمتهم أراباب من دون هللا

وهو أمر كان يغضب أولئك األعالم ويذمون أهله أشد الذم، ولو تراخت قبضة املسلمني على هذا 
 ق لكانوا يف خري.التعصب وضيق األف

 اب احلروب:ومن األسب
فقد توالت على املسلمني حروب وفنت كثرية ومؤامرات شرسة منذ بزوغ فجر اإلسالم إىل يومنا 

 احلاضر.
روب واملؤامرات والرسول صلى هللا عليه وسلم حي، ومتثلت يف مواجهات عسكرية بدأت تلك احل

ها نبيه وأتباعه نصرا عباد األصنام، نصر هللا في بني املسلمني وأعدائهم من قريش ومن سائر العرب



 مؤزرا.
واحلقيقة أن تلك املواجهات مل تكن سببا يف فرقة املسلمني، بل كانت سببا قواي يف تالمحهم 

عاضدهم، حيث كانوا كاجلسد الواحد، مل يستطع أحد من أعدائهم أن يقف يف طريق مدهم الذي  وت
 إبذن رهبم.كان ينساب انسياب النور يف الظالم 

لى هللا عليه وسلم حىت أقر هللا عينه بدخول الناس يف دين هللا أفواجا، مث خلفه خرية ومل ميت النيب ص
ثمان، مث علي، رضي هللا عنهم مجيعا، فكان اإلسالم فيها يف أوج أتباعه فتوىل أبو بكر، مث عمر، مث ع

، اللهم ثل أي هتديد حقيقي للمسلمنيقوته وإشراقه رغم ما كانت تظهر هنا وهناك من منغصات ال مت
إال ما حصل يف عهد علي رضي هللا عنه حيث انفتحت أبواب الفنت، وبدأ التفرق وظهور املرتبصون 

الفنت تلك الثورة العارمة اهلوجاء اليت قام هبا اخلوارج يف وجه اخلليفة الراشد  ابإلسالم، وكانت أقوى
 علي رضي هللا عنه.

ن قوهتم امليمونة، وإذا هبم تعلو كلمتهم ويتابعون ية، فإذا ابملسلمني يستعيدو مث جاءت الدولة األمو 
اال وجنواب، ويف آخر الدولة نشر نور اإلسالم يف معارك مت النصر فيها للمسلمني تباعا شرقا وغراب ومش

األموية أصاب املسلمني الوهن، فإذا ابلفنت تثور كالليل املظلم يف أكثر من مكان من بلدان 
 سلمني.امل

لة العباسية، وكان خلفاؤها األوائل أصحاب نفوذ وكلمة وقوة إىل أن دخلها فتسلمت الراية الدو 
إىل أسوأ، وتوالت املؤامرات املختلفة على  الضعف فهان املسلمون وتفرقت كلمتهم وهووا من سيء

 اإلسالم واملسلمني.
 وكان أخطر احلروب اليت مرت ابملسلمني تتمثل فيما يلي:

 روب الصليبية.احل
 تار.احلرب مع الت

 مؤامرات اليهود.
 أما احلروب الصليبية:

تمرت احلرب فقد بدأت منذ فجر اإلسالم بني النصارى على خمتلف طوائفهم وبني املسلمني، واس
على أشدها بني مد وجزر إىل أن جاءت احلروب الصليبية اليت استفحل أمرها وطمت العامل اإلسالمي 

 أن يسلم منهم. إال من شاء هللا
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إال أهنا  –وال زالت  –ولقد كانت هذه احلروب هي املعول اهلدام حلضارة املسلمني، واشتغاهلم هبا 
حتولت هذه احلروب من خلون على املسلمني بطريقة ماكرة وبعد أن عرف النصارى كيف يد

املواجهات املسلحة واجليوش النظامية إىل حرب ال تقل شراسة عن املعارك النظامية، إال أهنا ال تثري 
ضجيجا وال تكلف أمواال وال هتدر سالحا، بل تسري يف النفوس سراين النوم، فكم هلا من ضحااي 

ه املعارك؟ إهنا معارك فكرية وغزوا نه، بل وأصبحوا أعداء له، فما هذرزءهتم يف دينهم وحولتهم ع
فكراي أجادوا التخطيط له، وعرفوا أنه أشد أتثريا من املواجهة احلربية الفعلية، فاكتفوا به، فإذا بكثري 

من شباب املسلمني وكبارهم بل وصغارهم ينضمون إىل صفوفهم بكل سهولة عن طريق أتثرهم 
اإلعالم اليت أجادوا االستفادة منها يف التلفزيون  ر األفكار املضللة عن طريق وسائلابلدعاايت ونش

ويف الرايضة ويف  –كما يسمونه   –ويف اإلذاعة ويف اجمللة ويف الكتاب ويف املعامالت ويف الفن 
السياحة ويف كل مرفق من مرافق احلياة، فأغرقوا أذهان املسلمني يف خضم تيارات جارفة ال عهد 

ملسلمني هبم وثحضارهتم وبكل ما عندهم من زخرف احلياة الدنيا سالفهم هبا، فافتنت الكثري من األ
 وزينتها، وابتلي العامل اإلسالمي كله رمبا ابتالء قد ال يقل عن ابتالئهم ابلدجال.

ى وال أعتقد أن القارئ خيفى عليه مدى تغلغل األفكار النصرانية حىت يف وسط األطفال، وقد ال خيف
 لتنصري وخطره ووسائله وانتشاره يف داير املسلمني.عليك الكثري من املعلومات عن ا

 أما احلرب مع التتار
فحديثها ذو شجون، وأهواهلا قد تفوق اخليال، كانت نكبة مبعىن الكلمة على العامل اإلسالمي، وارجع 

ملسلمني إىل كتب التاريخ إذا أردت الوقوف على الفظائع اليت جلبتها تلك احلروب املشئومة على ا
ا ال خيطر لك على ابل، كيف فرقت تلك احلرب املسلمني وجعلتهم أشتاات ال يلوي بعضهم وسرتى م

 على بعض، إىل أن رفعها هللا تعاىل بعد متحيص يهد اجلبال لو أحست به.
هللا وإذا كانت تلك احلرب تذكر يف أخبار تفرق املسلمني وتشتتهم فإهنا كانت أيضا درسا من 

ة اليت أمرهم هللا هبا، وحينما فطن زعماء اإلسالم يف ذلك الوقت حلاهلم للمسلمني ليعودوا إىل الوحد
املخزية اجتمعت كلمتهم وتوجهوا إىل هللا خملصني له الدين متضرعني إليه إلنزال نصره عليهم وهزمية 

وت وما بعدها، وتنفس من بقي أعدائهم، فاستجاب هللا هلم وأنزل عليهم نصره ابتداء مبعركة عني جال
من املسلمني الصعداء بعد أن أيقنوا أبنه ال بقاء لإلسالم وال للمسلمني يف هذه األرض إال بنصر حيا 

 هللا والرجوع إليه، وهللا عز وجل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم.
 وأما مؤامرات اليهود

صة للقضاء غاصون بريقهم منه يتحينون كل فر  فهي معروفة وواضحة منذ أن بزغ نور اإلسالم وهم
 عليه، ولكن هللا خييب آماهلم ويرد كيدهم إىل حنورهم.



لقد اشتهر اليهود ابجلنب وحب احلياة واملؤامرات اخلفية اليت جييدون حبكها واالستفادة من وقوع 
 األحداث وجين مثرة نتيجتها.

فعل النصارى يف املخالفني هلم وجها لوجه مثلما  والذي يبدو من اترخيهم أهنم مل خيوضوا املعارك مع
حروهبم الشهرية، وذلك للخوف واجلنب املضروب عليهم، حيث ال يقاتلون إال يف قرى حمصنة أو من 

وراء جدر، كما أخرب هللا عنهم، وملا جبلوا عليه من الذلة واملسكنة إىل يوم القيامة، وملا جبلوا عليه 
 قلوهبم شىت.من جعل أبسهم بينهم شديدا و 

على النيب صلى هللا عليه وسلم يف حياته، فكم ألبوا عليه املخالفني له، وكم لقد بدأت مؤامراهتم 
مجعوا له من مجوع ابءت كلها ابلفشل الذريع، واستمرت إىل يومنا احلاضر، ونسأل هللا أن يرد كيدهم 

 إىل حنورهم ويكفي املسلمني شرورهم.
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ف واجلنب وحب احلياة ما هو واقعهم اليوم، وقد علوا علوا  هم هللا به من اخلو وال يرد على ما وصف
شرات الطائرة، فلرمبا هذا العتو كبريا، وصاروا يتحدون الشرق والغرب، وال يرون العرب إال كاحل

منهم على العرب واملسلمني جزاءا من هللا تعاىل للمسلمني لرتكهم العمل بشرعه ومليلهم إىل الكفار، 
لعداوة والتشتت احلاصل يف صفوفهم، وسبب آخر وهو الوهن الذي أصاب املسلمني وال يدري ول

العميق فريجعون إىل هللا تعاىل وحيكمون شرعه هتم إال هللا تعاىل مىت يفيق العرب واملسلمون من سبا
ويستنصرونه على أعداء دينهم بدال من قتل بعضهم بعضا وبغي بعضهم على بعض حىت أصبح 

هم أجنب من اليهود وأشد  –ويف أوهلم العرب  – يقولون: إذا كان اليهود جبناء فإن املسلمني الكثري
 حبا للحياة منهم.

سلمني إمنا كانوا ينتصرون ثحبهم لرهبم وحتكيمهم لدينه والعمل أبوامر امل وهؤالء نسوا أن أسالفنا
دفهم واحد وتفكريهم واحد، اإلسالم واالنتهاء عن نواهيه، وأهنم كانوا على قلب رجل واحد، ه

 فنصرهم هللا تعاىل جزاءا إلخالصهم وتوجههم إليه عز وجل.
ى أعداء الدين، فهذا شيوعي، وهذا بعثي، ة علوأما اليوم فقد توزعت أهواء املسلمني وجعلتهم عال

وهذا اشرتاكي وذلك دميقراطي وهذا تقدمي وذلك رجعي .. إىل آخر هذه الرتهات احلمقاء اليت ذل 
 ملسلمون وأتخروا بسبب متسكهم هبا واعتزازهم بغري دينهم وشرع نبيهم.ا

 ذلك:واحلاصل أنه البد أن حيصل التفكك االجتماعي يف أوضاع املسلمني و 



 يف غياب الوعي اإلسالمي البد وأن حيصل التفكك املمقوت بني املسلمني شاءوا أم أبوا.
بالغ يف شراء األسلحة اليت تذهب أمثاهنا أليدي حني صار أبسهم بينهم فكل طائفة حتارب األخرى وت

ن ، فإالكفار جتار السالح، وصار حال املسلمني اليوم أقبح من حال اجلاهليني يف الزمن القدمي
اجلاهليني كانوا ال حياربوا إال األعداء، وال حياربون إخواهنم إال إذا مل جيدوا العدو الذي حياربونه على 

 حد قول شاعرهم:
 على بكر أخينا إذا ما مل جند إال أخاانوأحياان 

خبالف اليوم فإهنم تركوا العدو واجتهوا حلرب بعضهم بعضا والكيد لبعضهم بعضا، وصاروا حمل 
عداء اإلسالم ألسلحتهم، وصاروا عكس ما أخرب هللا به عن أسالفهم الذين قال هللا فيهم: رب أجتا

نَـ   [.29ُهْم ]الفتح:َأِشدَّآُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَآُء بـَيـْ
إذ حيرتم الكافر عند كثري من املسلمني أكثر من احرتام املسلم أخاه املسلم، فصار بعضهم أشداء 

ء جبناء أمام الكفار النبهارهم مبا عند الكفار من زخرف احلياة الدنيا، ضعفاعلى املسلمني رمحاء 
 يا واآلخرة.وجلهلهم بدينهم الذي أعز هللا به أسالفهم ورفع شأهنم يف الدن

وكثر الكذب يف االنتخاابت  –كل حزب مبا لديهم فرحون   –حني نشأت األحزاب املتعارضة 
هم، وصارت ألعداء اإلسالم اليد الطوىل يف توجيه كل ة عناملزعومة، وكثرت احليل، وارتفعت الثق

عميلهم  تلك األحزاب اليت يضربون بعضها ببعض إن أرادوا، أو يغلبون احلزب الذي يعرفون أنه
 وعدو لدينه ولوطنه فيغلبون جانبه.

وا بعد أن تفرق املسلمون يف الوالء السياسي فيممت كل طائفة وجوهها لدولة من دول الكفر، وفقد
 لوالء والرباء احلقيقيني الذين جعلهما هللا عالمة بني املؤمنني يف واليتهم هلل ولرسوله واملؤمنني.ا

أماهتا اإلسالم وأحيتها اجلاهلية حيث دان املسلمون ابلقومية حني نشأت العصبيات البغيضة اليت 
 .ورابوالوطنية والعنصرية وغريها من اجلاهليات املنتشرة اليت غزهتم عن طريق أ

حينما فصلت السياسة عن الدين فأصبح احلاكم بذلك جيب أن ال يكون دينيا لكي يعم عدله مجيع 
ا أنه سيكون متعصبا ضد الدين إذا مل يتعصب له كما الشعب وإال كان متعصبا جلهة بزعمهم، ونسو 

 هو الواقع.
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حني ظهرت احلركات البدعية وقوي زعماؤها وفرضوا بدعهم بكل سبيل. حني انعدمت الثقة واألخوة 
و تداعى له سائر اجلسد اإلسالمية بني الشعوب ومل يعودوا كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عض

 يدخل اجلنة من ال أيمن جاره حيققوا قول النيب صلى هللا عليه وسلم ))ال ابلسهر واحلمى، ومل
 (.2(، أو قوله صلى هللا عليه وسلم: ))املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده(( )1بوائقه(( )

ذب والدعارة وشرب حني تدهورت األخالق والفضائل وارتفع شأن الرذائل من الغش والك
 املسكرات.

 أبي مثن كان.ب على الدنيا وطلب الشهرة والعلويف األرض حني عم التكال
يستحي أن ينتسب إىل اإلسالم لئال يقال له  –حني أصبح بعض املائعني ممن جرفتهم احلضارة الغربية 

 رجعي متخلف.
 ليت تعيد للمسلمني عزهتم؟وإذا كان احلال كما ذكر سابقا وأشد أيضا، فما هي طريق العودة ا

 طريق العودة
ا إىل دينهم ومتسكوا بكتاب رهبم وسنة نبيهم صلى هللا تعود للمسلمني عزهتم ومنعتهم إال إذا عادو لن 

 عليه وسلم، فإنه لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا.
ملتدهور وترك االعتزاز ابلقوميات اعتزاز املسلمني بدينهم وترك السري يف املؤخرة وراء العامل الغريب ا

 ت بعيدا عن الدين احلنيف.والوطنيا
 العامل يف مجيع املعامالت والسلوك وسائر األخالق احلميدة.أن يكونوا قدوة 

أن يتم حتاكمهم إىل اإلسالم يف مجيع شؤوهنم، وأن يرفضوا التحاكم إىل غريه من األنظمة أو 
 اجلمعيات أو الدساتري اجلاهلية.

اء مية الصحيحة وعلى أيدي مدربني ومدرسني أكفتمام التام برتبية النشء على األسس اإلسالااله
على العقيدة ليصبح هذا النشء هم رجال الغد يف حركة مستقلة يف التعليم عن التعليم الغريب يف 

 مجيع مرافق التعليم دينيا ودنيواي.
العقيدة وليس عن طريق قرارات أو  اجلد يف القضاء على كل أنواع اجلاهليات عن طريق تعميق

 عوته إىل اإلسالم.بل كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعقوابت، 
رفع راية اجلهاد بكل أنواعه يف الوقت الذي يسمح بذلك من نصرة املسلمني اجملاهدين ودعمهم 

 يف عصورهم األوىل ابلسالح والرجال وترك اخلوف من إطالق كلمة اجلهاد اليت أعز هللا هبا املسلمني
 حني تدع الضرورة لذلك.

لعامة من قبل كافة املسلمني ملا فيه رفعة اإلسالم وعزة بذل االجتهاد يف نشر التوعية اإلسالمية ا
 املسلمني، العلماء يف جماهلم، والتجار يف جماهلم .. اخل.



واليوم جند أكثر  –بلد  أن يسند حكم املسلمني إىل رجال أكفاء هلم معرفة ابلعقيدة الصحيحة يف كل
 . اخل.اكم نصراين أو شيوعي أو بعثي أو اشرتاكي .الشعب مسلمني واحل

البد أن يستقل العامل اإلسالمي يف كل شؤونه عن العامل الغريب يف الصناعة، ويف التجارة، ويف وسائل 
 التعليم كلها، ويف كل اجلوانب.

لعمل ويستعني ابهلل تعاىل ويستشعر عظمته وما على الشخص منهم إال أن خيلص نيته مث يبدأ ا
كر أو أنثى ما دام ذلك العمل يقصد به وجه هللا قدرته، وهللا تعاىل ال يضيع عمل عامل من ذ و 

 ومصلحة املسلمني عامة، وما دام على وفق ما شرعه هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
O 134/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.46[( رواه مسلم )37( )]1)
 (.41( ومسلم )10[( رواه البخاري )38]( )2)
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 املطلب األول: التنصري
التنصري حركة دينية سياسية استعمارية بدأت ابلظهور إثر فشل احلروب الصليبية بغية نشر النصرانية 

لثالث بعامة وبني املسلمني خباصة هبدف إحكام السيطرة على هذه بني األمم املختلفة يف دول العامل ا
 وب.الشع
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

 )انظر تفصيل ذلك يف موسوعة األداين اخلاصة مبوقعنا(
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هو دراسات أكادميية يقوم هبا غربيون كافرون من أهل الكتاب بوجه  املطلب الثاين: االستشراق
ة واترخياً ونظماً وثروات لمني من شىت اجلوانب عقيدة وشريعة وثقافة وحضار خاص لإلسالم واملس

وإمكانيات؛ هبدف تشويه اإلسالم وحماولة تشكيك املسلمني فيه وتضليلهم عنه, وفرض التبعية 
للغرب عليهم , وحماولة تسويغ هذه التبعية بدراسات ونظرايت تدعي العلمية واملوضوعية، وتزعم 



 .(1والثقايف للغرب املسيحي على الشرق اإلسالمي )التفوق العنصري 
O 171ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

 )انظر تفصيل ذلك يف موسوعة األداين اخلاصة مبوقعنا(
_________ 

 (7( انظر ))رؤية إسالمية لالستشراق(( أمحد عبد احلميد غراب )ص 1)
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 أوال: التعريف
ي كبري ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إىل صْبغ حياة األمم و تيار فكر التغريب ه

ذلك هبدف إلغاء شخصيتهم املستقلة وخصائصهم بعامة، واملسلمني خباصة، ابألسلوب الغريب، و 
 املتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية.

Oية للشباب اإلسالميالندوة العامل -ب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاه 
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 اثنيا: أسباب قيام حركة التغريب يف البلدان اإلسالمية
 لقيام التغريب يف البالد اإلسالمية أسباب كثرية من أمهها:

 واملستشرقني. ـ اخنداع بعض املسلمني وأتثرهم ابملنصرين1
وبعضهم يف  سات من املسلمني بعلماء غربيني يف شىت اجملاالتـ استعانة بعض املسؤولني واملؤس2

جمال التوجيه واملسؤولية وهذا خبالف هدي املسلمني فقد كتب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل 
 أحد عماله حني طلب إليه أن يستعني بنصراين ماهر فكتب إليه "هبه مات".

سالمية وإطالق احلبل على الغارب هلم يقيمون ـ عدم مراقبة حتركات النصارى يف بعض البلدان اإل3
تفاالهتم وأعيادهم ودعاايهتم ودعواهتم بل وحيضرها بعض املسؤولني املسلمني ملباركتها ثحجة اح

 التالحم الشعيب والتسامح الديين.
أن  –حسب ما يقال  –علوم ومن الغريب ـ ابتعاث بعض الدارسني إىل الغرب ليتعلموا شىت ال4

 ية.لدراسة بعض العلوم اإلسالمية واللغوية والتارخي بعضهم يذهب



ـ قيام بعض املسؤولني من املسلمني إبلزام جيوشهم وخدمهم بلباس الغرب افتخارا به خصوصا يف 5
 اجملاالت الرمسية.

 ـ إنشاء مكاتب ومدارس ومجعيات تدعو إىل التغريب.6
 يعها يف كل بلد للكبار والصغار.الكثري من الكتب الغربية إعجااب أبشخاصها وتوز  ـ ترمجة7
ى يف كل بلد إىل جانب الغرب وإظهار إعجاهبم هبم وحتبيبهم إىل نفوس الناس وهم ـ وقوف النصار 8

 مبثابة العيون للغرب.
ص للكبار ـ قيام بعض عمالء الغرب إبصدار جمالت ودعاايت ومتثيليات وأشرطة تسجيل وقص9

 يتها.غربية وحتقري احلضارة اإلسالمية والتقليل من أمهوالصغار تدعو إىل اإلعجاب ابحلضارة ال
ـ إاثرة بعض القضااي ومهامجة اإلسالم من خالهلا كقضية جواز الزواج أبكثر من واحدة وحق 10

رد على الطالق للرجل واحلجاب ومنع االختالط وحقوق املرأة .... وغري ذلك وتضخيمها وال
 بهات الباطلة حوهلا.اإلسالم من خالهلا بتلفيق األكاذيب والش
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 اثلثا: التأسيس وأبرز الشخصيات
بدأ املشرقيون يف العامل اإلسالمي مع هناية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر بتحديث جيوشهم 

خلرباء الغربيني للتدريس والتخطيط إىل البالد األوربية أو ابستقدام ا وتعزيزها عن طريق إرسال بعثات
لنهضة احلديثة، وذلك ملواجهة تطلع الغربيني إىل بسط نفوذهم االستعماري إثر بدء عهد النهضة ل

 األوربية.
ي م أمر ابختاذ الزي األوريب الذ1826ملا قضى السلطان حممود الثاين على االنكشارية العثمانية سنة 

 حد سواء. فرضه على العسكريني واملدنيني على
لث املهندسني من السويد وفرنسا واجملر واجنلرتا وذلك إلنشاء املدارس استقدم السلطان سليم الثا

 احلربية والبحرية.
م، ببناء جيش على النظام األوريب، كما عمد إىل 1805قام حممد علي وايل مصر، والذي توىل سنة 

 هر من أجل التخصص يف أوراب.ابتعاث خرجيي األز 
ميا، وافتتح مدرسة للعلوم احلربية فيها ضباط وأساتذة د ابشا ابي األول يف تونس جيشا نظاأنشأ أمح



 فرنسيون وإيطاليون وإجنليز.
 م.1852افتتحت أسرة الفاجار اليت حكمت إيران كلية للعلوم والفنون على أساس غريب سنة 

ات، ومنها امتدت إىل يب عملها يف لبنان عن طريق اإلرساليم بدأت حركة التغر 1860منذ عام 
 يوي إمساعيل الذي كان هدفه أن جيعل مصر قطعة من أوراب.مصر يف ظل اخلد

م حينما لبيا 1867هـ/ 1284التقى اخلديوي إمساعيل يف ابريس مع السلطان العثماين عبد العزيز 
احلضارة  نسي العام، وقد كاان يسريان يف تياردعوة اإلمرباطور انبليون الثالث حلضور املعرض الفر 

 الغربية.
م وكذلك 1831/ 1826ة الطهطاوي إىل ابريس وأقام فيها مخس سنوات ابتعث كل من رفاع

م وقد عاد كل منهما 1856 – 1852ابتعث خري الدين التونسي إليها وأقام فيها أربع سنوات 
 لماين عقالين.حممال أبفكار تدعو إىل تنظيم اجملتمع على أساس ع

فولتري وروسو ومونتسكيويف حماولة منهم ثون العائدون من أورواب برتمجة كتب م بدأ املبتع1830منذ 
 لنشر الفكر األوريب الذي اثر ضد الدين الذي ظهر يف القرن الثامن.

ط أنشأ كرومر كلية فيكتوراي ابإلسكندرية لرتبية جيل من أبناء احلكام والزعماء والوجهاء يف حمي
 نقل ونشر احلضارة الغربية. إجنليزي ليكونوا أداة املستقبل يف

م: كل 1936ورد لويد )املندوب السامي الربيطاين يف مصر( حينما افتتح هذه الكلية سنة قال الل
هؤالء لن ميضي عليهم وقت طويل حىت يتشبعوا بوجهة النظر الربيطانية بفضل العشرة الوثيقة بني 

 املعلمني والتالميذ.
ملسارعني بتلقي الثقافة بعثات التبشريية وابإلرساليات ومن اكان نصارى الشام من أول من اتصل ابل

الفرنسية واإلجنليزية، كما كانوا يشجعون العلمانية التحررية وذلك لعدم إحساسهم ابلوالء جتاه الدولة 
طريقه، وقد ظهر ذلك جليا  العثمانية فبالغوا يف إظهار إعجاهبم ابلغرب ودعوا إىل االقتداء به وتتبع

 اليت أسسوها وعملوا فيها.يف الصحف 
م على صلة  1906 – 1847م وابنه إبراهيم اليازجي  1871 – 1800اليازجي  كان انصيف

 وثيقة ابإلرساليات األمريكية اإلجنيلية.
م مدرسة لتدريس اللغة العربية والعلوم 1863م يف عام  1883 – 1819أسس بطرس البستاين 

حب الوطن من اإلميان".   العروبة والوطنية إذ كان شعاره: "ديثة فكان بذلك أول نصراين يدعو إىلاحل
م اليت استمرت ست عشرة سنة وقد توىل منصب الرتمجة يف 1870كما أصدر صحيفة اجلنان سنة 

 يك.قنصلية أمريكا ببريوت مشاركا يف الرتمجة الربوتستانتية للتوراة مع األمريكيني مسيث وفاند
كان على صلة م، وقد  1892جملة اهلالل يف مصر سنة م 1914 – 1861أنشأ جورجي زيدان 



ابملبعوثني األمريكان، كما كانت له سلسلة من القصص التارخيية اليت حشاها ابالفرتاءات على 
 اإلسالم واملسلمني.
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أسس سليم تقال صحيفة األهرام يف مصر وقد سبق له أن تلقى علومه يف مدرسة عبية بلبنان واليت 
 بشر األمريكي فانديك.أنشأها امل

اليت عاشت مثانية أعوام يف لبنان انتقلت بعدها إىل مصر سنة  أصدر سليم النقاش صحيفة املقتطف
 م.1884

م كثريا يف العامل اإلسالمي شرقا وغراب وقد أدخل نظام 1897 - 1838جتول مجال الدين األفغاين 
نه انضم إىل احملافل املاسونية، وكان على اجلمعيات السرية يف العصر احلديث إىل مصر، كما يقال أب

 بلنت الربيطاين. صلة ابملسرت
م من أبرز تالميذ األفغاين، وشريكه يف إنشاء جملة العروة 1905 – 1849كان الشيخ حممد عبده 

الوثقى، وكانت له صداقة مع اللورد كرومر واملسرت بلنت، ولقد كانت مدرسته ومنها رشيد رضا 
به النصوص من أتويل التقاليد، كما ظهرت هلم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح تدعو إىل مهامجة 

بغية إظهار اإلسالم مبظهر املتقبل حلضارة الغرب كما دعا الشيخ حممد عبده إىل إدخال العلوم 
 العصرية إىل األزهر لتطويره وحتديثه.

ا إىل القومية العربية وإىل كان املستشرق مسرتبلنت: يطوف هو وزوجته مرتداي الزي العريب، داعي
 طيم الرابطة اإلسالمية.إنشاء خالفة عربية بغية حت

م وهو تلميذ حممد عبده، الدعوة إىل حترير املرأة ومتكينها من 1908 – 1865قاد قاسم أمني 
 م.1900م واملرأة اجلديدة 1899العمل يف الوظائف واألعمال العامة. وقد كتب حترير املرأة 

حممد عبده وقد نفذ  م شديد التأثر آبراء1906: الذي صار وزيرا للمعارف سنة كان سعد زغلول
فكرة كرومر القدمية والداعية إىل إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي بقصد تطوير الفكر اإلسالمي من 

 خالل مؤسسة غري أزهرية منافسة له.
ريني الذين م من أكرب مؤسسي حزب األحرار الدستو 1963 – 1872كان أمحد لطفي السيد 

اإلقليمية الضيقة وهو صاحب العبارة املشهورة اليت  انشقوا عن سعد زغلول سياسيا، وكان يدعو إىل
م وهي: "مصر للمصريني" وقد توىل شؤون اجلامعة املصرية منذ تسلمتها احلكومة 1907أطلقها عام 



 م تقريبا.1941م وحىت 1916املصرية عام 
رز دعاة التغريب يف العامل اإلسالمي حيث تلقى علومه م من أب1973 – 1889وكان طه حسني 

ى يد املستشرق كامي دور وقد نشر أخطر آرائه يف كتابيه الشعر اجلاهلي ومستقبل الثقافة يف عل
 مصر.

: للتوراة أن حتدثنا عن إبراهيم وإمساعيل وللقرآن أن حيدثنا 26يقول يف كتابه الشعر اجلاهلي ص
 ي.ني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيأيضا، ولكن ورود هذين االمس

ويقول بعد ذلك: وقد كانت قريش مستعدة كل االستعداد لقبول هذه األسطورة يف القرن السابع 
 للمسيح. كما أنه ينفي فيه نسب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أشراف قريش.

هللا والصالة على نبيه مث قال: سيضحك مين  لقد بدأ طه حسني حماضرة له يف اللغة واألدب ثحمد
ن إذا مسعين أبدأ هذه احملاضرة ثحمد هللا والصالة على نبيه ألن ذلك خيالف عادة بعض احلاضري

 العصر.
م على احلكم يف الدولة العثمانية وسقوط 1908ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة االحتاديني عام 

 السلطان عبداحلميد.
هد النضمام تركيا إىل لغت حكومة مصطفى كمال أاتتورك اخلالفة العثمانية مما مم أ1924ويف سنة 

 الركب العلماين احلديث، وفرض عليها التغريب أبقصى صوره وأعنفها.
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م كتابه اإلسالم وأصول احلكم الذي ترجم إىل اإلجنليزية واألردية، 1925علي عبدالرزاق: نشر سنة 
ينا ودولة، وقد ضرب مسيث مثال به نع القارئ أبن اإلسالم دين فقط وليس دحياول فيه املؤلف أن يق

عندما أشار إىل أن التحررية العلمانية والعاملية ال تروج يف العامل اإلسالمي إال إذا فسرت تفسريا 
م 08/1925/ 12إسالميا مقبوال، وقد حوكم الكتاب واملؤلف من قبل هيئة العلماء ابألزهر يف 

شرف على جملة الرابطة الشرقية كما أقام حفل إدانة أخرجته من زمرة العلماء، وكان يوصدرت ضده 
تكرمي ألرنست رينان يف اجلامعة املصرية مبناسبة مرور مائة سنة على وفاة هذا املستشرق الذي مل 

 يدخر وسعا يف مهامجة العرب واملسلمني.
: على أستاذه دور كامي الذي كان يقول لهوكان حممود عزمي من أكرب دعاة الفرعونية يف مصر، درس 

 إذا ذكرت االقتصاد فال تذكر الشريعة، وإذا ذكرت الشريعة فال تذكر االقتصاد.



م: أول أطروحة للدكتوراه على أستاذه ليفي بريل 1959 – 1886وسبق أن قدم منصور فهمي 
اإلسالمية وتطوراهتا، ويف هذه  مهامجا نظام الزواج يف اإلسالم اليت موضوعها حالة املرأة يف التقاليد

ة يقول: حممد يشرع جلميع الناس ويستثين نفسه، ويقول: إال أنه أعفى نفسه من املهر الرسال
م وجاهر آبرائه يف األخطاء اليت محلها 1915والشهود، لكنه انتقد بعد ذلك حركة التغريب يف سنة 

 طه حسني ومدرسته.
عصر النهضة  تغريب لكنه مل يلبث أن حتول عنها إابنويعترب إمساعيل مظهر من أئمة مدرسة ال

 احلديثة.
وكان زكي مبارك يف مقدمة تالميذ طه حسني، درس على أيدي املستشرقني وسبق له أن قدم أطروحة 

للدكتوراه يف الغزايل واملأمون مهامجا الغزايل هجوما عنيفا لكنه رجع عن ذلك فيما بعد وكتب مقاله 
 يها الغزايل.املعروف إليك أعتذر أ

م رئيس حترير جريدة السياسة يف الفرتة األوىل من حياته 1956 – 1888ويعترب حممد حسني هيكل 
من أبرز املستغربني وقد أنكر اإلسراء ابلروح واجلسد معا انطالقا من نظرة عقالنية يف كتابه حياة 

  منزل الوحي.حممد، لكنه عدل عن ذلك وكتب معربا عن توجهه اجلديد يف مقدمة كتابه يف
وهو من مدرسي ماديت التفسري والبالغة ابجلامعة املصرية، يروج ألفكار طه وكان الشيخ أمي اخلويل 

حسني يف الدعوة إىل دراسة القرآن دراسة فنية بغض النظر عن مكانته الدينية، وقد استمر يف ذلك 
 م.1947حىت كشفه الشيخ حممود شلتوت سنة 

 األداين واألخالق. م الدعوة إىل العلمانية ومهامجة قيم1917 – 1860وقاد شبلي مشيل 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: تيارات التغريب
 وقد ذكر الشيخ حممد حامد الناصر أن جممل تيارات التغريب تكمن يف ثالثة:

استه يف إدارة شؤون البالد ومن درسة االستعمار وهو من أدوات املستعمر لتنفيذ سيـ تيارات م1
 هؤالء "سعد زغلول" و" أمحد لطفي السيد"

ـ التيار الثاين تطوير اإلسالم وأهل هذا التيار ينصب اهتمامهم يف زعمهم تطوير الدين وإعادة 2
و"خري الدين التونسي" مث أصبحت على  تفسريه وفق احلضارة الغربية ومن هؤالء "رفاعة الطهطاوي"



 ده" ومدرسته.يد "حممد عب
ـ التيار الثالث: وميثله نصارى العرب وجهوا جل اهتمامهم إىل أتسيس الصحف اليومية كصحيفة 3

األهرام واملقطم وحتمالن األنباء العاملية واملذاهب السياسية وبعضها كان حيمل طابعا أدبيا علميا مثل 
ذا التغريب مثل " أديب وصحيفة اهلالل. وقد ذكرت شخصيات كثرية تنادي هب صحيفة املقتطف،

 (1إسحاق" و "سليم نقاش" و"بطرس البستاين" وهم من أنشط العرب يف نقل احلضارة الغربية" )
O 464/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.129لتغريب(( )ص ( انظر ))العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين ا1)
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 خامسا: أهداف دعاة التغريب وأساليبهم
أهدافهم تتمثل يف رغبتهم الشديدة يف أن حيولوا العامل اإلسالمي إىل مقلدين للغرب يف كل شيء وأن 

 ما أساليبهم فهي كثرية ومتنوعة ومن أمهها:يكونوا تبعا هلم , وأ
العامل اإلسالمي ومنها النفاذ إىل قيام احلضارات الغربية ـ إحياء ما يسمونه ابحلضارات القدمية يف 1

دمي يف النهاية ونبذه وقد استعد "روكفلر" اليهودي املتعصب مببلغ عشرة املتمثلة يف االستخفاف ابلق
تحف لآلاثر الفرعونية يف مصر وملحق به معهد أيضا وقد فعل الكثري ماليني دوالر تربعا إلنشاء م

هذا هو النفاذ إىل تفريق كلمة املسلمني وبتبديدهم من خالل إرجاع كل قطر منهم ذلك والغرض من 
 القدمية قبل اإلسالم وااللتفاف حوهلا.إىل جاهليته 

سالمي والعامل الغريب حىت تبقى للمسلم ـ الرتكيز على املناداة ابلقضاء على التفرقة بني العامل اإل2
 قافة على غرار عصر التنوير عند األوربيني.شخصية متميزة ويسمون ذلك تطورا يف الفكر والث

ية وغريها من النعرات اجلاهلية واالعتزاز هبا لتكون بديال ـ إحياء الدعوة إىل تقديس الوطنية والقوم3
حققته الوطنية الغربية وإظهار اإلعجاب هبا وذلك لضمان عن االعتزاز ابلدين وقيمه واإلشادة مبا 

العامة بينهم وعدم احتادهم يف كتلة واحدة ليسهل على الغرب عدم عودة املسلمني إىل األلفة 
 طر مبفرده.وأتباعهم التأثري على كل ق

 ـ الدعوة إىل االلتفاف حول ما يسمونه اإلنسانية لكي جيتمع اجلميع حتتها فتزول الفوارق4
 وهي دعوة يهودية –بزعمهم  –واخلالفات الدينية فيحل السالم وتصبح األرض وطنا للجميع 



 ظاهرها الرمحة وابطنها العذاب، ألهنا يف حقيقتها سراب.
O 465/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 سادسا: أهم آراء دعاة التغريب
 موقفهم من القرآن الكرمي

ردد بعض دعاة التغريب ما قرره أعداء اإلسالم من املنصرين واملستشرقني من شبهات ابطلة حول  
وما كان أجدر هبم أن ينأوا أبنفسهم عن ضالالت احلاقدين  –القرآن الكرمي  –عز وجل  كالم هللا

على اإلسالم واملسلمني ما داموا يشهدون الشهادتني ولكن تلمذهتم على أولئك هي اليت أنتجت 
هذا اخللط الشنيع يف مفاهيمهم من أن القرآن الكرمي صدر عن الرسول صلى هللا عليه وسلم وأنه 

وغري ذلك من أقواهلم وال ريب  –بزعمهم  –لى طريقة السجع الذي كان معروفا يف اجلاهلية سجع ع
أن من اعتقد هذا يكون قد خلع ربقة اإلسالم من عنقه وارتد عن الشريعة السمحاء واختار طريق 

 الضالل.
جمه على ولعل القارئ ال ينسى من لق به الغرب بعميد األدب العريب "طه حسني" مكافأة له على هت

 القرآن الكرمي والسنة النبوية وحماابته لليهود الذي كان يقول "تفكريي فرنسي وكتابيت ابلعربية".
وقد كان طه حسني عميال وفيا للغرب حماراب هلل ولرسوله ولدين اإلسالم مفضال الغرب وحضارته 

ليواننية ومرة يدعو إىل على اإلسالم ونوره فهو مرة يهاجم اللغة العربية ويفضل عليها الالتينية وا
التجديد وهو السري سري األوربيني يف كل شيء ومرة يهاجم الفتح اإلسالمي ويعتربه غزوا واحتالال 

وقد مساه الرافعي "  –بزعمه  –ملصر اليت مل تسرتد حريتها إال حني رجعت إىل حضارهتا الفرعونية 
 ريب "عميد األدب العريب"املبشر طه حسني" و " املسرت طه حسني" بدال عن لقبه األو 

ومما يذكر أن طه حسني مل يصل على النيب صلى هللا عليه وسلم ولو مرة واحدة يف كتابه " يف الشعر 
 اجلاهلي" وكرر يف كتبه أن القرآن الكرمي من األساطري.

حلاد وأما كتابه" يف الشعر اجلاهلي" فقد كان حادًا جادًا يف السخرية ابلقرآن الكرمي واإلشادة ابإل
الغريب والزندقة وقد حاكمه جملس الربملان يف مصر وصدر احلكم بتكفريه وإتالف كتابه وفصله من 
اجلامعة ولكن القوى اليت كانت تدفعه إىل هذا تدخلت حلمايته فُأعيد إىل عمله ورُفع ليكون مديراً 

 للجامعة مث وزيرا للمعارف ليكمل مهمته من مظلة السلطة.



ت محيمة بكثري من مشاهري أعداء اإلسالم مثل " كازانوفا" و"مرجليوث" وكانت لطه حسني صال
و"ماسينون" و"بالشري" وغريهم من أصدقائه الذين يفتخر بصداقتهم وقد استورد كثريا من 

وقرب اليهود  –ثحكم وظيفته  –املستشرقني واملنصرين احلاقدين استوردهم للتدريس ابجلامعة 
 والنصارى واختذهم بطانة له.

 موقفهم من السنة النبوية
وإذا كان دعاة التغريب قد جرؤا على حماربة كتاب هللا عز وجل وانتقدوه وشككوا فيه إتباعا 

ملشاخيهم من املنصرين واملستشرقني، فما الظن هبم ابلنسبة للسنة الشريفة على صاحبها أزكى الصالة 
ا هبا ذرعا وخططوا اخلطط املتالحقة والسالم تلك السنة الغراء اليت أقلقت أعداء اإلسالم وضاقو 

واملؤمترات املتتابعة للتشاور يف أمرها وكيفية القضاء عليها ومع تلك احملاوالت املستميتة إال أن السنة 
 النبوية ظلت على صفائها ونقائها وملعان نورها الذي يكاد خيطف أبصار الذين كفروا.

لعصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب( وقد ذكر الشيخ " حممد حامد الناصر" يف كتابه )ا
(.بعض دعاة التغريب وذكر منهم من اشتهر أمره ابالحنياز للغرب واحلضارة 137: 133من )ص

الغربية مثل " أمحد أمني" و"حممود أبو رية" و "حممد توفيق صدقي" وإمساعيل أدهم" والشاعر" أمحد 
 زكي أبو شادي" و" صاحل أبو بكر"

رئ الكرمي قد أدرك مما سبق إيراده أن املستشرقني مل يكونوا أمناء وال أصحاب ثحوث علمية لعل القا
بل إهنم غزاة العقول ومعاول اهلدم َقْد َبَدِت اْلبَـْغَضاء ِمْن  –كما زعموا   –جمردة عن التعصب 

 [18َأفْـَواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدورُُهْم َأْكرَبُ ]آل عمران:
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كثريا من حيلهم وأساليبهم املاكرة وعرفوا منهجهم يف كتابتهم عن اإلسالم   املسلمونوقد عرف 
ربية ولدايانهتم احملرفة وأن ما واملسلمني وأهنا كانت تنفث حقدا وعصبية وأهنم جواسيس لشعوهبم الغ

ن وال أدل تظاهروا به من ود وموضوعية ونزاهة فيما يكتبون إمنا هو تغرير يقصد به ذر الرماد يف العيو 
على هذا من أهنم ال يستدلون على ما يوردونه عن اإلسالم واملسلمني إال ما يوافق أهواءهم وال من 

نيب صلى هللا عليه وسلم مث يعارضون هبا جادين األحاديث ساقط منها املفرتى على الاألحاديث إال ال
تناقض املوجود يف الشريعة الصحيحة بل واآلايت الكرمية من كتاب هللا تعاىل وجيعلون ذلك من ال

مع أهنم يعرفون متاما أن ما يستدلون به لتشويه اإلسالم هو واه كبيت  –بزعمهم  –احملمدية 



 ذلك.وت ولكن ال حيلة هلم إال العنكب
فإذا وجدوا أدىن شبهة تشبثوا هبا وضخموها وصدق بعضهم بعضا يف إيرادها على التفسري الذي 

تفسريات ابطلة  –أخي القارئ  –ة الفاحص الطالب للحقيقة وهلذا جتد يرتضونه وال ينظرون فيها نظر 
م أويف التاريخ ة نبيه صلى هللا عليه وسلوحمرفة لنصوص كثرية سواء كانت يف تفسري كتاب هللا أو سن

 اإلسالمي أو الفقه أو غري ذلك مث يقدمونه للناس على أنه بيان لإلسالم وتعاليمه.
النصوص ولكن جاءوا مبا هو أدهى من ذلك إذ أهنم يضعون القضية اليت ومل يقف األمر عند تفسري 

مث بعد ذلك  بة على اإلسالم واملسلمنييريدون إلقاءها يصنعوهنا من تلقاء أنفسهم على أهنا حمسو 
يتصيدون هلا األدلة والشبهات واألقوال ويصولون وجيولون حوهلا حىت يقتنع من ال خربة له مبكرهم 

 أهنم فطاحل ثحث وحتقيق ونزاهة وأن ما قالوه عن اإلسالم صحيح ال مرية فيه.أهنم على شيء و 
O 486/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 سابعا: األفكار واملعتقدات
 أفكار تغريبية:

املستشرق اإلجنليزي )جب( ألف كتاب )إىل أين يتجه اإلسالم( الذي يقول فيه: من أهم مظاهر 
اإلسالمي تنمية االهتمام ببعث احلضارات القدمية وقد أعلن يف ثحثه هذا  التغريب يف العاملسياسة 

صراحة أن اهلدف معرفة إىل أي مدى وصلت حركة تغريب الشرق وما هي العوامل اليت حتول دون 
 حتقيق هذا التغريب

 الصليبية". م أعلن قائال: "اآلن انتهت احلروب1918عندما دخل اللورد اللنيب القدس عام 
لورنس بروان: إن اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسالم ويف قدرته على التوسع واإلخضاع ويف يقول 

حيويته، إنه اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار الغريب. وهلذا فالبد من الدعوة إىل أن يطبع العامل 
 اإلسالمي بطابع الغرب احلضاري.

غربية وحمو الطابع املميز للشخصية اإلسالمية ر يربر األمناط التشجيع فكرة إجياد فكر إسالمي متطو 
 بغية إجياد عالئق مستقرة بني الغرب وبني العامل اإلسالمي خدمة ملصاحله.

الدعوة إىل الوطنية ودراسة التاريخ القدمي والدعوة إىل احلرية ابعتبارها أساس هنضة األمة مع عرض 
ار الكالم حول تعدد الزوجات يف اإلسالم اب ابإلعجاب، وتكر النظم االقتصادية الغربية عرضا مصحو 



 وحتديد الطالق واختالط اجلنسني.
نشر فكرة العاملية واإلنسانية اليت يزعم أصحاهبا أبن ذلك هو السبيل إىل مجع الناس على مذهب 

ا واحدا واحد تزول معه اخلالفات الدينية والعنصرية إلحالل السالم يف العامل، ولتصبح األرض وطن
واحد ويتكلم بلغة واحدة وثقافة مشرتكة بغية تذويب الفكر اإلسالمي واحتوائه يف بوتقة  يدين بدين

 األقوايء املسيطرين أصحاب النفوذ العاملي.
إن نشر الفكر القومي خطوة على طريق التغريب يف القرن التاسع عشر وقد انتقل من أوراب إىل 

إىل كياانت جزئية تقوم على رابط جغرايف جيمع أانسا ونيسيني واهلنود، العرب واإليرانيني والرتك واإلند
 ينتمون إىل أصول عرقية مشرتكة.

تنمية االهتمام ببعث احلضارات القدمية، يقول املستشرق )جب(: وقد كان من أهم مظاهر سياسة 
فة يف البالد املختل التغريب يف العامل اإلسالمي تنمية االهتمام ببعث احلضارات القدمية اليت ازدهرت

اليت يشغلها املسلمون اآلن .... وقد تكون أمهيته حمصورة اآلن يف تقوية شعور العداء ألوراب ولكن 
 من املمكن أن يلعب يف املستقبل دورا مهما يف تقوية القوميات احمللية وتدعيم مقوماهتا.

نية يف مصر تحف لآلاثر الفرعو عرض روكفلر الصهيوين املتعصب تربعه بعشرة ماليني دوالر إلنشاء م
 وملحق به معهد لتخريج املتخصصني يف هذا الفن.

أن كال من االستعمار واالستشراق والشيوعية واملاسونية وفروعها والصهيونية ودعاة التوفيق بني 
األداين "وحدة األداين" قد آتزروا مجيعا يف دعم حركة التغريب وأتييدها هبدف تطويق العامل 

 ة لينة أبيديهم.وتطويعه ليكون أدااإلسالمي 
نشر املذاهب اهلدامة كالفرويدية والداروينية واملاركسية والقول بتطور األخالق )ليفي برويل( وبتطور 

اجملتمع )دور كامي( والرتكيز على الفكر الوجودي والعلماين والتحرري والدراسات عن التصوف 
الدين واجملتمع ومحلة االنتقاص من وطنية والفصل بني اإلسالمي والدعوة إىل القومية واإلقليمية وال

الدين ومهامجة القرآن والنبوة والوحي والتاريخ اإلسالمي والتشكيك يف القيم اإلسالمية عن فكرة 
 اجلهاد وإشاعة فكرة أن سبب أتخر العرب واملسلمني إمنا هو اإلسالم.

ليه وسلم وأملعيته وصفاء ة حممد صلى هللا عاعتبار القرآن فيضا من العقل الباطن مع اإلشادة بعبقري
 ذهنه ووصف ذلك ابإلشراق الروحي متهيدا إلزالة صفة النبوة عنه.

 مؤمترات تغريبية
 م وهو يدعو إىل دراسة وابتعاث احلركات السرية يف اإلسالم.1942عقد مؤمتر يف بلتيمور عام  -
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 ؤمتر لدراسة )الشؤون الثقافية واالجتماعية يفم عقد يف جامعة برنستون أبمريكا م1947يف عام 
من مشروع األلف كتاب يف  116الشرق األدىن( وقد ترمجت ثحوث هذا املؤمتر إىل العربية حتت رقم 

 مصر، شارك فيه كويلر يونغ وحبيب كوراين وعبداحلق إديوار ولويس توماس.
م يف جامعة برنستون وشارك 1953 عقد مؤمتر )الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة( يف صيف عام

ن، وجون كرسويل، فيه كبار املفكرين من مثل ميل بروز، وهارولد مسيث، وروفائيل اباتي، وهارولد أل
 والشيخ مصطفى الزرقا، وكنت كراج، واشتياق حسني، وفضل الرمحن اهلندي.

مبحاولتهم  م عقد يف الهور ابلباكستان مؤمتر اثلث لكنه فشل وظهرت خطتهم1955ويف عام 
 إشراك ابحثني من املسلمني واملستشرقني يف توجيه الدراسات اإلسالمية.

م وتتالت 1954م، مث يف اإلسكندرية 1953الم واملسيحية يف بريوت انعقد مؤمتر للتأليف بني اإلس
 بعد ذلك اللقاءات واملؤمترات يف روما وغريها من البلدان لنفس الغرض.

هرة مؤمتر السكان والتنمية هبدف نشر أفكار التحلل اجلنسي الغربية م عقد ابلقا1944يف سبتمرب 
عة بني املراهقني واإلجهاض والزواج احلر والسفاح بني املسلمني من إاتحة لالتصاالت غري املشرو 

والتدريب على موانع احلمل .. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية فتوى 
 حلذر من توصياته وأهدافه.بضرورة مقاطعته وا
 كتب تغريبية خطرة

الدراسات اإلسالمية وأستاذ  )اإلسالم يف العصر احلديث( ملؤلفه ولفرد كانتول مسيث، مدير معهد -
م حتت 1978الدين املقارن يف جامعة ماكجيل بكندا، حصل على الدكتوراه من جامعة برنستون سنة 

ذ عليه يف جامعة كمربيدج وهذا الكتاب يدعو إىل جب الذي تتلم -إشراف املستشرق هـ. أ. ر 
 التحررية والعلمانية وإىل فصل الدين عن الدولة.

م كان قد ألفه مع 1932جب كتابه )إىل أين يتجه اإلسالم(، الذي نشر بلبنان سنة  –نشر هـ. أ. ر 
ووسائل تقدمها مجاعة من املستشرقني وهو يبحث يف أسباب تعثر عملية التغريب يف العامل اإلسالمي 

 وتطورها.
 م ظلت ممنوعة من الدخول إىل1902إن بروتوكالت حكماء صهيون اليت ظهرت يف العامل كله عام 

م أي تقريبا إىل ما بعد قيام إسرائيل يف قلب األمة 1952الشرق األوسط والعامل اإلسالمي حىت عام 
 عموما.العربية واإلسالمية والشك أبن منعها كان خدمة حلركة التغريب 

تصوير بعض الشخصيات اإلسالمية يف صور من االبتذال والعهر واملزاجية كما يف كتب جورجي 



الكتب اليت تضيف األساطري القدمية إىل التاريخ اإلسالمي على هامش السرية  زيدان، وكذلك تلك
اوي وكتبه لطه حسني والكتب اليت تعتمد على املصادر غري املوثوقة مثل )حممد رسول احلرية( للشرق

 عن اخللفاء الراشدين واألئمة التسعة.
O لندوة العاملية للشباب اإلسالميا -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثمنا: اجلذور الفكرية والعقائدية
طية ومقر  لقد ارتدت احلملة الصليبية مهزومة بعد حطني، وفتح العثمانيون عاصمة الدولة البيزن

اصمة هلم وغريوا امسها إىل اسالمبول أي دار اإلسالم، كما أن م واختذوها ع1453كنيستهم عام 
م وقد ظل هذا التهديد قائما حىت سنة 1529جيوش العثمانيني قد وصلت أوراب وهددت فيينا سنة 

اة م، وسبق ذلك كله سقوط األندلس وجعلها مقرا للخالفة األموية، كل ذلك كان مدع1683
 ، ليكون السالح الذي حيطم العامل اإلسالمي من داخله.للتفكري ابلتغريب، والتبشري فرع منه

أن التغريب هجمة نصرانية صهيونية استعمارية يف آن واحد التفت على هدف مشرتك بينها وهو 
 طبع العامل اإلسالمي ابلطابع الغريب متهيدا حملو الطابع املميز للشخصية اإلسالمية.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -حزاب املعاصرة امليسرة يف األداين واملذاهب واأل سوعةاملو 
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 اتسعا: االنتشار ومواقع النفوذ
لقد استطاعت حركة التغريب أن تتغلغل يف كل بالد العامل اإلسالمي، وإىل كل البالد املشرقية على 

 لبالد وربطها ابلغرب فكرا وسلوكا.ديثة على هذه اية املادية احلأمل بسط بصمات احلضارة الغرب
لقد تعالت أتثري حركة التغريب إذ أنه قد ظهر بوضوح يف مصر، وبالد الشام وتركيا وإندونيسيا  -

واملغرب العريب وتتدرج بعد ذلك يف البالد اإلسالمية األقل فاألقل ومل خيل بلد إسالمي أو مشرقي 
 هذه احلركة.من آاثر وبصمات 
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 اخلالصة:
أن التغريب تيار مشبوه يهدف إىل نقض عرى اإلسالم والتحلل من التزاماته وقيمه واستقالليته 

واجب قادة الفكر اإلسالمي كشف  والدعوة إىل التبعية للغرب يف كل توجهاته وممارساته ومن
ة وصحافة ذات ابع خمططاته والوقوف بصالبة أمام مسومه ومفرتايته اليت تبثها اآلن شخصيات مسلم

وقد استطاع طويل يف حماوالت التغريب، وأجهزة وثيقة الصلة ابلصهيونية العاملية واملاسونية الدولية، 
فمسخوا هويتهم وحاولوا قطع صلتهم بدينهم هذا التيار استقطاب كثري من املفكرين العرب، 

ب والزهو بكل ما هو غريب وهي والذهاب بوالئهم وانتمائهم ألمتهم اإلسالمية من خالل مواالة الغر 
 أمور ذات خطر عظيم على الشباب املسلم.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
 – 7ط  –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –)حصوننا مهددة من داخلها(، د. حممد حممد حسني  -

لقرن الرابع عشر اهلجري(، فتحي )العامل اإلسالمي واملكائد الدولية خالل ا -م. 1982هـ/ 1402
)االجتاهات الوطنية يف األدب  -م. 1983هـ/1403 - 2ط –بريوت  –مؤسسة الرسالة  -يكن

 -م. 1970هـ/1389طبعة عام  –بريوت  –دار اإلرشاد  –املعاصر(، د. حممد حممد حسني 
هـ/ 1402 – 54بريوت  –مؤسسة الرسالة  –رة الغربية(، د. حممد حممد حسني )اإلسالم واحلضا

 –املكتب اإلسالمي  -)شبهات التغريب يف غزو الفكر اإلسالمي(، أنور اجلندي -م. 1982
 –مطبعة زهران  –)يقظة الفكر العريب(، أنور اجلندي  -م. 1978هـ/ 1398طبعة عام  –بريوت 
 -م. 1941 –مطبعة روز اليوسف  – 2ط –املرأة(، قاسم أمني )حترير  -م. 1972 –القاهرة 
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 أوال: تعريف املاسونية
( free(، ومعناها البنَّاء، ويضاف إليها كلمة ) Masonاملاسونية لغة: لفظ مشتق من كلمة ) 

 .( أي البناؤون األحرارfreemasonومعناها حر، فتكون ) 
البنَّاء الذي سيبين هيكل سليمان، والذي ميثل بزعمهم رمز سيطرة اليهود على وهم يرمزون هبا إىل 

 العامل.
 املاسونية اصطالحاً: هلا تعريفات منها:

إنسانياً إصالحياً، وهتدف  _ أهنا منظمة سرية يهودية إرهابية غامضة حمكمة التنظيم، ترتدي قناعاً 1
والفساد، وجلُّ رة اليهود على العامل، وتدعو إىل اإلحلاد واإلابحية من وراء ذلك إىل ضمان سيط

أعضائها من الشخصيات املرموقة يف العامل يوث ِقهم عهد ثحفظ األسرار، ويقومون مبا يسمى ابحملافل؛ 
 للتجمع، والتخطيط، والتكليف ابملهام.

ي على ُحثاالت البشر؛ من ضهم أبهنا: أخطر تنظيم سري إرهايب يهودي متطرف، حيتو _ وعرفها بع2
 تصادية والثقافية يف كل أحناء املعمورة.أجل السيطرة السياسية واالق

O 110ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 



قلية اليهود احلاقدة إلحكام واملاسونية مذهب فكري هدام، وحركة من أخطر احلركات اليت أفرزهتا ع
أداين وأخالق  وفق إرادة اليهود ووفق خمططاهتم الرهيبة للقضاء على قبضتها على العامل وحكمه

مع الرتكيز  –سواء أكانوا من املسلمني أو من النصارى أو من غريهم  –كما يسموهنم   –اجلوييم 
مما ال جيوز اجلهل به أن املاسونيني و  –اخلاص على املسلمني ابلذات بعد أن سيطروا على النصارى 

رتين غزوا عدة جوانب ون على كثري من بقاع األرض بعضهم ظاهرين وأكثرهم مستاآلن هم املسيطر 
وخصوصا اجلوانب الثقافية ذات األثر الفعال يف توجيه الشعوب فكم هلا من ضحااي خدعوا هبا 

وال خيفى على القارئ الكرمي أن املاسونية وبعضهم دخلها ليسرب عوارها لكنه مل يستطع اخلروج منها 
فاء الطويل ومع ذلك فهي ال ها كثري من العلماء وبينوا زيفها وضالهلا بعد ذلك اخلقد هتك سرت 

 زالت يف حكم اجملهول لدقة سريتها وتنظيماهتا احملكمة الغائصة يف الكتمان والسرية.
O 494/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

ا بعض زعماء اليهود بعد األسر ت كلمة كل من كتب عن املاسونية أهنا حركة سرية قام هباجتمع
الدول الغربية حتارب مجيع األداين وابألخص النصرانية واإلسالم واهلدف البابلي ظهرت يف بعض 

ون منها استعباد العامل واالنتقام من كل اجلوييم وهي هتدف يف النهاية إىل أتسيس نظام عاملي حيكم
 قراطية واإلنسانية وغريها من الشعارات الكثرية اليتالعامل من خالله وراء أستار كثيفة كان آخرها الدمي

جعلوها ستارا خادعا لتنفيذ خمططاهتم ولعل ما تنادي به الزعامات األمريكية يف عصران احلاضر من 
رات السنني منذ إنشائها إىل إقامة نظام عاملي هو الغاية اليت كانت تدعو إليها املاسونية خالل عش

صبحت األرض كلها ي بلغ فيه اليهود أوج قوهتم وعلوا فيه علوا كبريا وأاليوم ويف هذا العصر الذ
اآلن ال يقال فيها إال الدولة العظمى أمريكا واليت خياف منها العامل كله ويتوددون إىل إرضائها ابحلق 

وب تغيري مناهجهم الدراسية فيما يتعلق ابلدين وإال وابلباطل، وبدؤوا يصرحون للعامل اإلسالمي بوج
هنم إرهابيني " فما يوم حليمة بسر" وف تعتربهم إرهابيني حسب كربائهم وإذا حكمت عليهم أبس

وهذا هو االسم الذي كانت الكنيسة تسميه هرطقة وتقتل مبوجبه دون حساب أو عقاب استبدل 
 عون ضعفاء هذا العامل من سطوة طغاهتم واي ويل اآلن ابلتسمية اجلديدة " إرهاب" كان هللا يف

 سان الضعيف من اإلنسان القوي.اإلن
O 500/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 اثنيا: أمساء املاسونية ومعانيها
 أطلقت على املاسونية األمساء اآلتية:

 ـ ماسونية، أو مسونية، أو مصونية.1
 ـ القوة اخلفية.2
 ـ الفرمسون.3
 ـ املورين.4
 لفحامني.ـ ا5

 ء:معاين تلك األمسا
هي نسبة إىل مجعية أتلفت بعد جميء اليهود من اببل يف أسرهم املشهور وهذه  املاسونية أو املسونية:

 اجلمعية تنتسب إىل اليهود الذين بنوا هيكل سليمان الذين لقبتهم هذه اجلمعية بـ" البن ائني األحرار".
 سرار.قيل إنه أخذ من صيانتهم لألوأما املصونية: فهو إطالق لبعض الكتاب، 

 فهو االسم القدمي للماسونية عند نشأهتا. وأما القوة اخلفية:
وأما الفرمسون: فهي كلمة مكونة من كلميت " فري" و" مسون" أي العامل أو البناء، وفري أي احلر 

 اجليد الصادق
 (1اليا )ي تسمية املاسونيني يف إيطوأما املورين: فهي تسمية املاسونيني يف أملانيا. وأما الفحامني: فه

تسمية اجلديدة " البناؤن األحرار" هي البديل اجلديد للتسمية القدمية " القوة ويالحظ أن هذه ال
اخلفية" اليت اخرتعها "أحريام " و"مؤاب اليف"وامللك" "هريودس" عند بداية نشأة املاسونية مبشورة 

 مستشار امللك " أحريام"
م على يد "جوزيف 1717 " الرفاق البناؤن" يف عام ديد " البناؤن األحرار" أووقد ظهر االسم اجل

اليف" وولده " إبراهام" و" أبراهام أبيود" و " دجيون كوزالييه" ورفيقه " جورج" عندما عقدوا مؤمترهم 
ة يف لندن وسبب إطالقهم هذه االسم " البناؤن األحرار " على حركتهم بدال عن االسم القدمي " القو 

شر امليالدي مجعيات كثرية يطلق عليها " البناؤن إجنلرتا يف القرن الثامن عاخلفية" هو أنه كانت يف 
األحرار" أو " الرفاق البناؤن" ال غاية هلا إال االستفادة من كل جديد يطرأ على فن البناء، فاستغل 

ء األديب والثقايف وسيق دعاة املاسونية هذا االسم، فيحصل العضو على فضل البناء املادي والبنا
يعرفون ما أريد هلم إىل التصديق به فإذا هبم من حيث يشعرون أو ال كثري من الدمهاء الذين ال ال

يشعرون ال خيدمون يف النهاية إال القوة اليهودية احلاقدة ال غريها" القوة اخلفية" اليت أنشأها " أحريام" 
 كما سيأيت.  –هبم  اسونية يف اجتماع كان خاصااليهودي والباقون معه الذين أقاموا فكرة امل

يف احلفاظ عليها جتدهم يتلونون يف أمسائهم  -در التنبيه إليه: أن املاسونيني وهم يف غاية اليقظة ومما جي



ويف أشكال شعاراهتم ويف أمساء املاسونية حسب اجلو الذي يعيشونه فمن السهل عندهم تغيري أمساء 
" بناي برث" " شهود يات حتمل األمساء اآلتية: ة لذلك وقد انبثق عنها مجعاملاسونية كلما رأوا ضرور 

يهوه" " الرواتري" " الليونز" كما سيأيت" وهي كلها يف خدمة املاسونية وإلعادة اهليكل املزعوم وإقامة 
 مملكة إسرائيل حني يتم تطويق العامل وختريب أدايهنم وسلوكهم على أيدي اليهود

O496/ 1املعاصرة لغالب عواجي  املذاهب الفكرية 
_________ 

 (.10املاسونية حتت األضواء(( )ص ( انظر ))1)
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 اثلثا: مىت ظهرت املاسونية؟ وكيف نشأت؟
اختلف الباحثون عن احلركة املاسونية يف بدء ظهورها كغريها من الفرق اخلفية وقد أطلق بعض 

هذا االضطراب يف حتديد  م قيده بزمن حمدد ورمبا كان املاسون هم وراءالباحثني يف حتديدها وبعضه
 يرجع إىل ما أييت: نشأهتم وحاصل اخلالف

ـ ظهرت بعد القرن الثامن عشر امليالدي وحجة أهل هذا القول أنه مل يكن يف بريطانيا يف القرن 1
 الثامن عشر أية مجعية حتمل اسم البنائني األحرار.

تقد أن هذا القول بعيد وكاذب كان موسى عليه السالم مع قومه يف التيه وأع  ـ أهنا ظهرت حيث2
 ه السالم وللحال اليت هم فيها.لوجود موسى علي

 م حيث انبثقت عن مجعية تسمى مجعية الصليب الوردي.1616ـ أهنا أتسست عام 3
 ـ أهنا نشأت يف القرن الرابع عشر امليالدي.4
 بية.ـ أهنا ظهرت إثر احلروب الصلي5
  القرن الثامن بعد امليالد.ـ ظهرت يف أايم حكم اليوانن القدماء يف6
 اء هيكل سليمان.ـ ظهرت بعد بن7
 ـ أهنا ترجع يف نشأهتا إىل الكهانة املصرية واهلندية وغريمها.8
ـ وقول آخر هو أبعد األقوال وأحطها وهو أن املاسونية نشأت يف اجلنة على يد أبينا آدم عليه 9

كان ميكائيل هو األستاذ األعظم فيها. ويرى وأن اجلنة كانت هي أول احملافل املاسونية و  السالم،
عض العلماء أن الراجح من تلك األقوال أن املاسونية ظهرت يف بداية القرن األول امليالدي عندما  ب



للقضاء على ( وابلتايل كانوا خيططون 1كان اليهود يبشرون بظهور نيب جديد يعيد هلم امللك واملنعة )
 عالية.النصرانية اليت أخذت تنتشر بقوة 

ملاسونية قد ظهرت يف عهد امللك اليهودي "هريودس الثاين" والذي يظهر أنه القول الراجح هو أن ا
م( احلاقد على العامل أبسره  44 - 37حيث بدأ التفكري يف إقامة املاسونية يف عهد هذا امللك )

لنصرانية على اإلطالق. صرانية وحكم غري اليهود وكان من أشد أعداء اوعلى هللا أيضا لعدم إهنائه الن
املسيحية اليت جاء هبا املسيح عليه السالم هي املعول اهلدام ضد إقامة مملكة لقد رأى "هريودس" أن 

اليهود العاملية وهلذا كانت تعلوه الكآبة واحلزن كلما مسع عن الداخلني من الوثنيني يف املسيحية كان 
و" مؤاب اليف" ملكهم " هريودس" وقد عاله لك "هريودس" مستشارين مها: " أحريام أبيود" للم
زن والغم من انتشار املسيحية وعدم القضاء عليها سريعا فأشار عليه " أحريام " بتأسيس مجعية احل

خفية تسمى " القوة اخلفية " مهمتها قتل املسيحيني واحلد من انتشارهم بكل الوسائل وحتقق 
اءه بشاشة والفرح وعرف أن هذا االقرتاح له ما ور هريودس" من فائدة هذا االقرتاح فعلت وجهه ال"

فوجداه أشد غرية وحنقا على  –فشكر " أحريام" فعرضا األمر على "مؤاب " املستشار الثاين 
على ستة املسيحيني وتداولوا األمساء اليت ميكن أن تشاطرهم تنفيذ هذه املهمة اخلطرية فتم االتفاق 

 (2أشخاص )
هذه اجللسة واجللسة ا كلهم ويف هناية اجللسة وقع املؤسسون حمضر ومتت دعوهتم للجلسة وحضرو 

 واحتفظ كل عضو بصورة من اجللستني. –الثالثية  –اليت قبلها 
_________ 

 (.14( انظر: ))املاسونية حتت األضواء(( )ص 1)
س، وأحريام أبيود، ومؤاب اليف، وأدونريام، ( وقد أصبح جمموعهم تسعة، وهم امللك هريود2)
 انوا" تسعة رهط يفسدون يف األرض وال يصلحون".جوهان، وأبدون، وأنتبيبا، وأبرون، وآبيا، فكو 

(1/70) 

 

اجتمع املؤسسون يف أحد أقبية قصر امللك ومسوا مكان اجتماعهم هيكال ختليدا هليكل سليمان الذي 
ل ها كل عضو يدخ جيب أن يؤدييزعمه اليهود وكانت مهمتهم يف هذه اجللسة هو تدارس اليمني اليت

يف مجعيتهم والطريقة اليت يتم هبا إدخال الشخص معهم وبعض الرموز كالبيكار وامليزان والصور 
الفلكية كرسم الشمس والقمر والنجوم إليهام الداخل أبن مجعيتهم قدمية كقدم هذه األفالك مث 



سيس قوة اخلفية وأتخول يف هذه الوزعت املهام على األعضاء وانتشروا الستجالب الناس إىل الد
اهلياكل املاسونية ودعوة األثرايء للبذل واملساعدة يف بناء هذه القوة اخلفية فسجلوا يف ظرف ودعوة 

 أشهر مخسة وأربعني هيكال تضم حنوا من ألفي عضو خفي.
وشدد م أودع سر هذه اجلمعية البنه "أغريبا"  44وحينما أحس امللك هريودس بدنو أجله يف عام 

 لعمل احلثيث إلهناء املسيحيني.كتمان سرها واعليه يف  
وحينما آلت رائسة اجلمعية إىل " أحريام أبيود" املخرتع األول للجمعية مسى هيكل القدس املركزي "  

كما جاء   –كوكب الشرق األعظم" حتداي وتكذيبا للكوكب الذي هدى اجملوس ملكان والدة املسيح 
على كل أتباع املسيح مث غادر القدس ليشهد  يقضي ابإلجهازا أمرا مشددا مث أصدرو  –يف أجنيل مىت 

بنفسه جمازر املسيحيني وقتلهم فانقطعت أخباره أايما مث شوهد إىل جانب شجرة أكاسيا جيفة 
تتنازعها الكواسر واجلوارح وما دل على شخصه إال املطرقة املنقوشة على خامته إذ على كل عضو 

ا يدل عليه. وقبل موته كان قد أفضى ابلسر إىل قوة اخلفية" موز مجعية " الخفي أن يصطحب من رم
( مؤسس 1ابن أخيه "طواب لقيان" فأصبح رئيسا بعده فاقرتح أمورا وافقوا عليها قائال: " إن أحريام )

( حتداي للقب املسيح ولنطلق 2اجلمعية اخلفية وشهيد اجلهد واإلخالص فلنطلق عليه لقب " معلم" )
لة" ختليدا لـ " أحريام" إذ هو ابن أرملة ولنضع حول جثمانه ثالثة ة اسم " األرماجلمعية اخلفيعلى 

مصابيح احتقارا ملسامري املسيح الثالثة ولنقم حفالت تذكارية متثل هبا موت " أحريام" لكما انل 
 (3املسيحية ) طالب خفي الدرجة الثالثة إذ هي من الدرجة اليت ختلد امسه وحيث قتلته اليد اخلفية

في مناجزهتا ومناجزة مطلق أية مجعية يتزعمها العميان ولنضع للخفيني الفرعيني رموزا جيب على كل خ
 يتعارفون هبا ليدون لنا استخدامهم.

م فانتشرت اهلياكل اخلفية يف الغرب 1717وقد قويت املاسونية واستشرى خطرها خصوصا يف عام 
ا هبيكل رومية وحينما جاء بفلسطني وبعضهالشرق األعظم ويف فارس بعضها كان مرتبطا بكوكب 

اإلسالم كان دور اخلفيني يف حماولة احلد من انتشاره خميفا ووقعت احلرب اليهودية النفعية اليت مسيت 
صليبية وأتسست فرقة الربوتستانت بيد اليهود وخططهم وال يزالون يواصلون جهودهم لتنفيذ آخر 

  ما يشتهون كما فعل أبشياعهم من قبل.ول بينهم وبنيميكنهم وأن حي رغباهتم ونسأل هللا أن ال
 أما ابلنسبة للقول أبهنا أتسست بعد القرن الثامن عشر امليالدي فهو قول ابلتخمني.

وأما ابلنسبة للقول أبهنا أتسست يف عهد موسى عليه السالم يف التيه فأعتقد أن هذا القول ابطل 
ال يسمح هلم بطرق مثل هذه املؤامرات  اءهم يف التيهلسالم وألن بقلوجود نيب هللا موسى عليه ا

 واآلراء اخلطرية.
 وأما انبثاقها عن مجعية الصليب الوردي فمىت كان اليهود يرضون عن الصليب؟!!



والقول أبهنا أتسست إثر احلروب الصليبية يرده أهنا كانت موجودة قبل قيام تلك احلروب بزمن قدمي 
 جدا.

كل فهو قول كذلك عن طريق التخمني وإذا كان املقصود به أن بعد بناء اهليل أبهنا ظهرت وأما القو 
 نيب هللا سليمان عليه السالم هو الذي أقامها فال شك يف كذب هذا القول.

 وأكذب منه القول برجوع نشأهتا إىل الكهانة املصرية واهلندية القدمية.
مللك "هريودس" يف القرن ابطل يف عهد اهو قول سخيف و وأما القول أبهنا نشأت يف اجلنة .. إخل، ف

 م( فهما أقوى األقوال فيما يظهر وال يبعد عن الصحة.44 - 37األول )
O 508/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
( لقد أصبح " أحريام " من املقدسني يف احلركة املاسونية ولئال ينكشف تقديسهم لـ "أحريام" 1)

املاسونية قصة موهوا هبا على األعضاء اجلدد الداخلني يف املاسونية اسم اليهود دهاة  اليهودي اخرتع
" أحريام " أبنه كان رجال مهندسا قتله العمال بسبب عدم إفشاء سر اهلندسة يف عهد سليمان وقد 

دي الذين ثحث عنه سليمان فوجده مقتوال مدفوان يف مكان سري ففرح سليمان ابكتشافه على أي
تقديس اسم" أحريام " ولكن هذه املغالطة أصبحت مكشوفة وأن التقديس  ه ومن هنا جاءقتلو 

املطلوب إمنا هو لـ " أحريام" املهندس اليهودي مستشار امللك " هريودس" الذي أشار إبنشاء تلك 
رحوا له ابسم احلركة وليس هو لـ " أحريام" مهندس سليمان فإذا بلغ الداخل مرتبة يف املاسونية ص

 هودي."أحريام " الي
 ( يف األانجيل يطلقون عليه لقب " معلم".2)
 ( ال يوجد دليل على اغتيال املسيحيني لـ" أحريام " كما ذكره الباحثون.3)
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مل يعد خافيا على أحد تتبع أهداف املاسونية أو عرف شيئا  رابعا: حقيقة املاسونية وصلتها ابليهود
يستعملها اليهود إلعادة أتسيس مملكة  دية وأهنا إحدى معاول اهلدم اليتعنها مدى عمق نشأهتا اليهو 

إسرائيل من انحية وإلفساد اجلوييم وجعلهم محريا طائعة هلم من انحية أخرى وهناك نصوص كثرية 
تثبت هذه النشأة اليهودية للماسونية وردت يف كتيب "املاسونية أو كنيس الشيطان أداة خطرة لتهويد 

ون يف كتبهم وصحافتهم ونشراهتم مبا يوضح العالقة بني ( منقولة عن مصادر اليهود واملاس1العامل" )



اليهودية العاملية وبني املاسونية اليت تسمي هللا عز وجل " املندس األعظم" وسأكتفي إبيراد بعض 
" ال النصوص للتدليل على نشأة املاسونية اليهودية كما وردت يف الكتيب املذكور جاء يف صحيفة 

ن روح احلركة املاسونية هي الروح اليهودية يف أعمق معتقداهتا األساسية ( " إ2مارينا إسرائيليت " )
إهنا أفكارها ولغتها وتسري يف الغالب على نفس تنظيماهتا وأن اآلمال اليت تنري طريق املاسونية وتسند 

ضاهلا سيكون عند الظفر بذلك حركتها هي نفسها اآلمال اليت تساعد وتنري طريق إسرائيل وتتويج ن
لى الرائع الذي ستكون أورشليم رمزه وقلبه النابض" وجاء يف صحيفة " التوميا" األملانية املص

م من أقوال "رودلف كلني": " إن طقوسنا يهودية من بدايتها إىل هنايتها وال 1928/ 7/ 7املاسونية 
 ودية".بد أن يستنتج اجلمهور من هذا أن لنا صالت فعلية ابليه

م: " إن املاسونية 8/1866/ 3إسحاق وايز" يف كتابه )إسرائيليوا أمريكا( ويقول احلاخام الدكتور " 
 مؤسسة يهودية فتارخيها ودرجاهتا وأهدافها ورموزها السرية ومصطلحاهتا يهودية من أوهلا إىل آخرها"

: "إن شعار احملفل املاسوين 156ويف كتاب )التطورات التارخيية للمجتمع اليهودي( اجمللد الثاين، ص 
 ربيطاين األعظم مكون كله من الرموز اليهودية"ال

م: "إن كل حمفل هو يف احلقيقة 1906وجاء يف " موسوعة احلركة املاسونية " طبعة فيالدلفيا سنة 
والواجب رمز للهيكل اليهودي وكل رئيس يعتلي على كرسيه ميثل ملكا من ملوك اليهود ويف كل 

 مثل شخصية العامل اليهودي".ماسوين تت
م " إن املاسونية قائمة على اليهودية 1927أكتوبر  28جملة " ذي جويسش تريبيون نيويورك يف ومن 

 فإذا أستأصلت اليهودية من شعائر املاسونية ومصطلحاهتا فما الذي يبقى بعد ذلك"
 بيان صلة املاسونية ابليهودية م يف1849متوز  12وورد يف جملة " ال توميا" األملانية املاسونية جملد 

العاملية وابملاركسية أيضا " ال يسعنا إال أن حنيي االشرتاكية املاركسية كزميلة ممتازة للماسونية يف سبيل 
 رفع قدر اإلنسانية .. إن االشرتاكية واملاسونية ومعهما الشيوعية تنبع كلها من مصدر واحد"

م 1936يهوذا اخلفية( يقول" أ. ب غورد" يف كتابه )يد  وعن نفوذ اجمللس اليهودي " السنهدرين "
 "إن نفوذ السنهدرين اليوم أقوى منه يف أي وقت مضى بفعل املاسونية"

وعن نشاط املاسونية يف استجالب األتباع إليها يقول "بيكو لو تيجر " اليهودي وزعيم إحدى 
دميه تقدم بوسيلة أو أبخرى ما ميكن تقاجلمعيات السرية املتصلة ابملاسونية: " إن اجلمعية ترغب أن 

من األمراء األغنياء إىل احملافل املاسونية .. وسيخدم هؤالء األمراء املساكني قضيتنا وهم حيسبون أهنم 
 خيدمون مصاحلهم"
_________ 

( ترمجة السيد " مجعة محاد " وتقدمي وتعليق " حممد إبراهيم الشيباين " والتسمية ))كنيس 1)



يس " معبد اليهود ويظهر أن هذه التسمية جاءت جاءت من البابوات وتعين كلمة "كنالشيطان(( 
 من قبل أن تسقط الكنيسة والبابوات حتت أقدام اليهود.

 م.1861سنة  5( عدد 74( )2)
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وعن دور مجعية " بناي بريث" اقتبست جملة " بناي بريث" عن احلاخام املاسوين " ماغنني" "ليست 
تعرتف أبهنا يهودية يف طبعتها وأهدافها  يق إال بديال مؤقتا وحيثما تستطيع احلركة املاسونية أنالبناي ر 

 تكون احملافل العادية كافية للقيام ابلواجب."
و"بناي بريث" مجعية هلا حمفل ماسوين ال يباح لغري اليهودي الدخول فيه. وجاء يف "املوسوعة 

ات لطقوس اليت ستعملها املاسونية زاخرة ابألفكار والتعبري اليهودية" " إن املصطلحات والرموز وا
 (1اليهودية" )

وذكر "عوض اخلوري" عن رئيس أول جلسة ملؤسسي هذه اجلمعية املخربة أنه قال: "إن الغاية من 
 مجعيتنا هي إرجاع العامل إىل اليهودية وسحق تعاليم يسوع"

ونصوص أخرى كثرية مل يتسع املقام وقد ظهر لك األمر أخي القارئ من خالل تلك النصوص 
ة منشأ هذا املبدأ اهلدام أحد معاول اليهودية احلاقدة اليت تتحفز لالنقضاض إليرادها ظهر لك حقيق

على كل دايانت وأخالق اجلوييم كي يصبحوا خدما ومحريا لليهود الذين يزعمون أهنم أبناء هللا 
وهم أخبث البشر وأحطهم أخالقا وأجشعهم يف حب وأحباؤه وأهنم شعبه املختار وأولياؤه املقربون 

رصهم على االستيالء عليه بكل وسيلة مهما كانت منحطة ومهما كانت منافية لإلنسانية أو املال وأح
 [30الرمحة أو الضمري احلي َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر هللُا َوهللُا َخرْيُ اْلَماِكرِيَن ]األنفال:

اهتم لزرع ه النصوص كلها وبعد ما ظهر للعيان طغيان اليهود ومؤامر إنه من املدهش حقا أنه بعد هذ
الفتنة والبغضاء وإشاعة اخلوف والتحريش بني الناس من املدهش أنه بعد وضوح هذه األمور وغريها 

مما ال حيصى أن الناس مل ينتبهوا هلم ومل يضعوا الستهتارهم حدا بل إنه يسارع الكثري إىل حماابهتم 
يطلق عليهم اليهود اسم اجلوييم  يف غفلة خميفة وال يعلم إال هللا مىت يفيق هؤالء الذينواسرتضائهم 

 احتقارا هلم، مىت يفيقون؟!!
O 516/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 



( انظر لتلك النصوص ))املاسونية أو كنيس الشيطان أداة خطرة لتهويد العامل(( ترمجة " السيد 1)
حكماء صهيون(( وانظر كتاب ))تبديد  عة محاد" مكتبة ابن تيمية، الكويت. وانظر ))بروتوكوالتمج

 الظالم(( لـ " عويف اخلوري".
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 خامسا: الرموز املاسونية وأسرارها
للماسونية رموز كثرية، تكرس اليهودية بطرق خمتلفة كما اعرتف بذلك كثري من أكابر اليهود من تلك 

 الرموز:
ضمن  –: ويشريون به إىل خيمة موسى عليه السالم يف الربية اليت ذكرت يف التوراة احملفل املاسوين ـ

 الكتاب املقدس.
النور: يقصدون به النور الذي جتلى ملوسى عليه السالم فوق اجلبل أو النور الذي كان ميشي أمامهم 

 يف مسري موسى عليه السالم وقومه إىل فلسطني.
 ام؛ الكتاب، والزاوية، والربجل.م إىل ثالثة أقسوهذا النور ينقس

فالكتاب رمز ألحكام إماننا والزاوية لتنظيم أعمالنا والربجل لتحديد ارتباطنا مع الناس. ـ صورة 
اهليكل: ويشريون هبا إىل هيكل سليمان عليه السالم ابلقدس سواء مسوه هيكل سليمان أو هيكل 

ال يقصدون إال هيكل القوة اخلفية أي املكان ة الكربى فإهنم احلكمة أو هيكل اإلنسانية أو الكنيس
 (.1الذي عقد املؤسسون األول جلساهتم يف إحدى أقبيته )

 ـ العشرية: أي اجلمعيات املاسونية، ويشريون هبا إىل عشائر بين إسرائيل املفصلة أمساؤهم يف التوراة.
بين إسرائيل وهو يف حقيقته ها أمساء أسباط العقد امللوكي: أو القوس امللكي ومتثله قالدة نقش علي

 تذكار للمكان الذي كان املؤسسون األوائل يعقدون فيه جلساهتم.
 ـ ووردت أيضا رموز متثل أمساء بعض شخصيات بين إسرائيل مثل:

 ـ بوعز: أي األخ.
 ـ وجاكي: أي األستاذ.

نقش  زعموا أن سليمانوقد ذكر د. الزغيب أن بوعز فالح مثايل وجاكي اسم يطلق على كاهن 
امسيهما على عمودين يف هيكله وهو ما تفعله احملافل املاسونية من نقش هذين االمسني يف عمودين يف  

 كل حمفل وقيل إن بوعز أحد أجداد سليمان وجاكي أو جيكني هو حفيد يعقوب من ولد مشعون.



ل أمساء أبطال ة امللوكية تقابـ يهوذا أو جاهوفا: أي األستاذ األعظم. كما أن نفس درجات املاسوني
 (2السيب البابلي؛ مثل زور اببل، حنميا، عمذا، يشوع )

 ـ الزاوية والفرجار: ميثالن شعاران من شعارات املاسونية قال األب يوسف شيخوا اليسوعي:
 إن للربجل معىن اي فىت تصبح األفكار فيه حائرة

 سوف ينشئ للورى دائرة ويصري الكل ضمن الدائرة
شعار رئيسي من شعارات املاسونية، وهي متثل جنمة داود اليت تتكون من تقابل نجمة السداسية: ـ ال

 الزاوية والفرجار ووضع أحدمها على األخرى.
ـ السيوف املسلولة: يفهمون الداخل أهنا مسلولة للدفاع عن الداخل ما دام ماسونيا حقيقيا وهي 

 للعقاب إذا خاهنم.
، والشمس، القمر: والقصد من الرموز الفلكية هو اإلحياء لشاقوف، والنجومـ امللعقة، وامليزان، وا

 أبن املاسونية قدمية بقدم هذه األفالك بزعمهم.
ـ فارس السيف: ويسمى فارس السيف، فارس القلم، فارس الشرق، والصليب الوردي. ويف هذه 

 (3للنظام امللكي )الدرجة يلقن فيها الداخل مقدمات السر اخلفي ويصبح متخما ابلعداوة 
ـ فارس اهليكل: فارس اهليكل أو فارس املعبد ال تعنيان إال اليهود الذين حاولوا جتديد اهليكل بعد 

 عودهتم من السيب.
 ـ اللون األزرق: يف أي مكان يريدون به ختليد راية إسرائيل الزرقاء اليت حتمل جنمة داود.

 ر احتقار آالم املسيح.، يراد هبا تذكاـ الطرقات ـ سواء كانت ثالثة أو مخسة أو سبعة
ـ قطع رأس من العظم أو الكاوتشوك: ويرمزون بذلك إىل شجاعة داود حني خان عهد الفلسطينيني 

وغدر هبم وإىل شجاعة مششون بطل إسرائيل اخلرايف الذي قتل مخسة آالف فلسطيين بعصاه اليت 
 يسوق هبا البقر حسب زعمهم.

 هبا إىل هدم الرائسة الدينية واملدنية والعسكرية لسائر اجلوييم.الرأس: يرمزون  ـ احلية النحاسية املثلثة
 ومن أكاذيب التوراة أن هارون هو الذي صنعها ليعبدها بنو إسرائيل وتسمى يف التوراة " حنشتان"

_________ 
 (.49( انظر ))املاسونية منشئة ملك إسرائيل(( )ص 1)
 (.22ء(( )ص ( انظر ))املاسونية حتت األضوا2)
 (.45انظر ))املاسونية منشئة ملك إسرائيل(( )ص  (3)
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 ـ الشمعدان: هو تذكار لشمعدان فقد من اهليكل يوم كارثة تيطس وهو شعار إسرائيل اليوم.
تلميذ املسيح وتشري إىل ـ السلسلة: هي سلسلة يرى يف أحد جانبيها مفتاحا متثل رمز سخرية بطرس 

( الذي 1رثتهم. ـ السلم: تذكار للمنام )يقي ليس بيده بل بيد مؤسسي املاسونية وو أن املفتاح احلق
رآه إسرائيل حني شاهد نفسه يصارع الذي خلق العامل ويرغمه على انتزاع أرض كنعان وتسليمها 

 (2 )لعبده يعقوب الذي أصبح امسه من حينذاك " إسرائيل " أي آسر هللا
رمزا لتهدمي اإلنسانية ارة للذي شارف هناية الدرجات أن يتخذها ـ املطرقة والشاكوش والقدوم: إش

وبناء هيكل سليمان. صور بعض احليواانت: كالثريان الذهبية، والبجعة اليت تشاهد يف درجة الصليب 
العظام تذكارا لعجل  الوردي كأهنا تسقي أفراخها من دمها وتعليق الذهب يف أعناق رؤساء الشروق

وقة وتقديس أيضا للذهب ألنه ( من أموال املصريني وحليهم املسر 3رون )الذهب الذي سبكه ها
رب أول. ـ املآزر: زعم الوضاعون أن سليمان سار يف جنازة أحريام يرتدي هو وجنوده القفاقيز وأن 

 (4املآرز تذكار لتلك القفاقيز )
 للمسيح الذي وصف د اخلنزير ألن اخلنزير جمده الورثة حتدايوهي مصنوعة من جلد الغنم مث من جل

أو لعله تذكار ببين إسرائيل حينما خرجوا من مصر هاربني من فرعون وقومه حيث اليهود أبهنم خنازير 
 شدوا مآزرهم على أحقائهم وأخذوا عصيهم يف أيديهم وخرجوا هاربني كما يف التوراة.

اة املاسونية ويوحون هبا اية يف االختالف والتناقض يتصرف فيها دهوالرموز املاسونية هلا تفسريات غ
 واملتوسطني من الداخلني يف املاسونية يف الوقت الذي يظن كبار العميان أن هذه احلال إىل االبتدائيني

 هي لصاحلهم وصاحل العشرية املاسونية.
فا خمتلفة عن احلروف اليت يعرفها وقد اخرتع املاسونيون لغة خاصة هبم يتفامهون هبا فيما بينهم وحرو 

ابلغموض التام واخرتعوا أرقاما كثرية يضاعفوهنا كما ورموزا خمتلفة وعبارات خاصة هبم مملوءة الناس 
يشاءون وجعلوا لكل حرف رقما يدل عليه وقد يستغنون عن كتابة الكلمة اليت يريدوهنا بكتابة أرقام 

واملطرقة ...  يرمزون هبا إىل مرادهم كالبيكار واملنجلتدل عليها وأحياان يستعملون بعض األدوات 
فإن املقصود هبا كلها أن تصب يف املورد اليهودي اآلسن لتحقيق حلم قيام إخل ومهما تنوعت أفعاهلم 

 مملكة إسرائيل الكربى.
O 532/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
ا كما ذكر د / أنه كان صراعا حقيقيا وليس منام –توراة ال –( الذي يظهر من الكتاب املقدس 1)



 الزغيب.
 سرائيل على أهنا مبعىن " عبدهللا " وهنا فسرها الزغيب أبهنا " آسر هللا ".( وردت تسمية إ2)
 ( مل يسبك هارون عليه السالم شيئا ولعل الدكتور الزغيب ذكر هذا حسبما يعتقده اليهود.3)
لى أحقائهم يف سرعة خروجهم ليه التوراة من لبس إسرائيليني مآزرهم ع( أو لعله حسبما تشري إ4)

 السالم ليلة خروجهم من مصر. مع موسى عليه

(1/75) 

 

 سادسا: طريقة دخول املاسونية
إذا أراد أحد املخدوعني دخول املاسونية فإن ذلك يتم يف جوٍ  مرعب خميف وغريب، حيث يقاد إىل 

دس الكون األعظم يف حضرة سَم، والقسُم صيٌغ منها: أقسم مبهنالرئيس معصوب العينني مث يؤدي الق
ل املوقر، وأتعهد أمام احلاضرين أن أصون وأكتم األسرار املاسونية اليت تباح يل، وال أطبعها، هذا احملف

وال أدل عليها، وأن أمنع بكل قدرايت من يريد أن يفعل ذلك؛ كي ال تنكشف أسراران لغري أبناء 
 عشريتنا ..

، وأعضاء حمفلي، افظ على قسمي هذا، وأتودد إىل إخويتيقول: أقسم بشريف بال مواربة أن أحأو 
وأساعدهم، وأعاوهنم على احتياجاهتم، وأواظب على احلضور يف جلسات احملفل بقدر استطاعيت، 

وأن أحافظ على طاعة قانون احملفل األكرب، وإن حنثت يف مييين أكن مستحقاً قطع عنقي، 
 وحليتان البحر.لساين، وإلقاء جثيت لطيور السماء، واستئصال 

ق جثيت يف حمفل ماسوين؛ ألَضحى عربة للداخلني من بعدي، مث حترق، ويذر وإين ألرضى أبن تعل
 رمادها يف اهلواء ..

وبعد أداء القسم، وما إن يفتح عينيه حىت يفاجئ بسيوف مسلولة حول عنقه، وبني يديه كتاب العهد 
 ة، وأدوات هندسية مصنوعة من اخلشب،له غرفة شبه مظلمة فيها مجاجم بشريالقدمي، ومن حو 

وحيصل له أشياء مفزعة يف تلك األثناء، وحيصل له أنواع من اإلذالل، ورمبا التقطت له صور وهو يف 
 أوضاع مزرية حىت تكون ورقة أبيديهم يهددونه هبا.

 ة يف نفس العضو اجلديد.وكل ما جيرى يف تلك األثناء إمنا هو من ابب بث املهاب
التعليمات املاسونية وإال فهم مهددون ابالغتيال مني للمحافل أن يستلهموا األفكار و وعلى املنض

 والسحق.



وللماسونية أساليب إجرامية يف القضاء على من حياول كشف أسرارها، أو التمرد على تعاليمها مهما  
 كانت منزلته.

إن كثريًا من الذين انتسبوا يدهم خييب يف كثري من األحيان، إذ ولكن الذي ينبغي اإلشارة إليه أن ك
َا إليها  تركوها بعد ما تبينت هلم احلقيقة، ومن مث قاموا بكشف زيفها وعوارها، ومل يضرهم شيء وِإمنَّ

ََِّ جَيَْعل لَُّه خمَْ 175َذِلُكُم الشَّْيطَاُن خُيَوِ ُف َأْولَِياءُه ]آل عمران:  [.2َرجاً ]الطالق:[، َوَمن يـَتَِّق ا
طان بدالً من والية الرمحن فال يلومن إال نفسه، وأسلم قياده هلم، ورضي بوالية الشيأما من خافهم، 

 [.50وليعلم أنه سيكون عبداً ذليالً هلذه الشرذمة وبِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَداًل ]الكهف:
O 113ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

(1/76) 

 

 سابعا: شعار املاسونية
ملاسونية يف إخفاء أهدافها اليهودية فإهنا ُتظهر شعارًا براقاً خداعاً وهو )احلرية، واإلخاء،  من اوإمعاانً 

 واملساواة(.
 حلرية: حتارب األداين _ غري اليهودية _ وتنشر الفساد والفوضى.وحتت شعار ا

 وحتت شعار اإلخاء: حتاول التخفيف من كراهية الشعوب األخرى لليهود.
ساواة: تنشر الفوضى االقتصادية، والسياسية، وحترض على اغتصاب حقوق الناس، وحتت شعار امل

 وأمواهلم، وأعراضهم، وتروج للشيوعية واالشرتاكية.
O 115ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

(1/77) 

 

 اثمنا: فرق املاسونية
لعضو فيها إىل أن يصل إىل أعلى درجاهتا انقسمت املاسونية إىل فرق ودرجات منظمة إبتقان يتدرج ا

و الداخل يف مسالكها املظلمة استعبادا اتما، وزايدة يف من خالهلا استعباد العضاملقيتة يضمنون 
 إيغاهلا يف السرية واالنتشار انقسم املاسون إىل فرق:

 الفرقة األوىل: املاسونية الرمزية



يسمى " األستاذ األعظم" والذي  33على الدرجة درجة والذي حيوز  33يقال هلا العامة ودرجاهتا 
ي الدرجة األوىل درجة التلميذ أو "بوعز" ابلعربية، مث يستمر يف يبدأ ابلدخول فيها يسمى" األخ" وه

 .33الدرجات وألقاهبا اليت سيأيت ذكرها إىل هناية الدرجة
ابلعامة ألنه يقبل  وسبب تسميتها ابلرمزية، الستخدام الرموز يف مجيع طقوسها وسبب تسميتها

الدخول فيها سواء أكان يهوداي أو الشخص فيها على اختالف وطنه ودينه فهي عامة جلميع من أراد 
 غري اليهود. –من الذي يسموهنم العميون 

 الفرقة الثانية: املاسونية امللوكية، أو العهد امللوكي
خاصة ابليهود وتكون ملن أدى الرمزية ويقال أهنا  33وهذه الرتبة خمصصة للحاصلني على درجة 

وهو نفس الشعار الشيوعي لزعمائهم وهذه  خدمات واضحة لليهود ويلقب العضو فيها بـ " الرفيق"
الدرجة مينحها ثالثة رؤساء يرمز هلم بـ " ز، ي، ح" أي " زوراببل"، "يشوع"، " حجي"، ويدعى 

قد ابع دينه وقومه ووطنه لليهود ثحيث  أوهلم " احلليم األعظم" وال يصل إليها من غري اليهود إال من
 قامة اململكة اليهودية العاملية.ينصب هدفه كله على إعادة هيكل سليمان وإ

 الفرقة الثالثة: املاسونية الكونية،
وأصحاب هذه املاسونية هم رؤساء احملافل املاسونية امللوكية وهذه املاسونية غاية يف السرية حىت إهنم 

ال مقر وال يعرف نظام طقوسهم وهم الذين يتولون أمر كل احملافل املاسونية يف ال يعرف هلم مكان و 
عامل وأعضاؤها كلهم من اليهود اخلُل ص وهم العقل املدبر للمحافل املاسونية األخرى ولكل ما جيري ال

 من التدابري املاسونية.
O 541/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 دمياً وحديثاً املاسونية ق اتسعا: أهداف
_ القضاء على مجيع األداين _ غري اليهودية _ ولعل سبب نشأهتا يف القرن األول امليالدي هو 1

ين، وقد عملوا الشيء الكثري يف سبيل ذلك، وكذلك ما فعلوا يف حماربة القضاء على الدين النصرا
 اإلسالم، وليس أدل على ذلك مما قام به ابن سبأ اليهودي.

_ تكوين مجهورايت عاملية ال دينية حتت حَتَكُّم اليهود؛ ليسهل تقويضها عندما حيني موعد قيام 2
 )إسرائيل الكربى(.



 .نية سيدة األحزاب_ جعل املاسو 3
 _ العمل على إسقاط احلكومات الشرعية.4
 _ القضاء على األخالق واملثل العليا.5
 ل املرأة كوسيلة للسيطرة._ نشر اإلابحية، والفساد، واالحنالل، واستعما6
 _ هدم البشرية.7
 _ العمل على تقسيم البشرية إىل أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم.8
 ول؛ لضمان تنفيذ أهدافهم.رة على رؤساء الد_ العمل على السيط9

 _ السيطرة على اإلعالم.10
قول اجلماهري، _ نشر اإلشاعات، واألراجيف الكاذبة؛ حىت تصبح وكأهنا حقائق؛ للتالعب بع11

 وطمس احلقائق.
 _ دعوة الشباب والشاابت لالنغماس يف الرذيلة.12
 ._ الدعوة إىل العقم وحتديد النسل لدى املسلمني13
ى املنظمات الدولية برتؤسها من قبل أحد املاسونيني كمنظمة األمم املتحدة، وقد _ السيطرة عل14

ني من أمساء موظفي األمم املتحدة على اختالف ذكر الشيخ عبد الرمحن الدوسري أمساء أربعة وسبع
 مناصبهم كلهم من املاسونية.

القدس يكون من نسل  يج ملك اليهود يف_ إقامة دولة إسرائيل )مملكة إسرائيل العظمى( وتتو 15
داود، مث التحكم يف العامل، وتسخريه ملا يسمونه )شعب هللا املختار( اليهود؛ فهذا هو اهلدف الرئيس 

 ي.والنهائ
O 117ص  -رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
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 عاشرا: مراحل ظهور املاسونية
قسم الدكتور حممد علي الزغيب فروع املاسونية حسب استقرائه حلوادث التاريخ اليهودي إىل ثالث 

 مراحل:
 ـ قبل املسيح.

 ح وقبل اإلسالم.ـ بعد املسي



 ـ بعد اإلسالم.
مى " مجعية نوح" وهي مجعية زعم وضاعوا سيح فإن اجلمعيات اهلدامة متثلت يف مجعية تسأما قبل امل

اليهود فيها أن هللا أعطى نبيه نوحا عليه السالم االسم األعظم وجعلوا حلامله من الصالحيات 
صراح وافرتاء يهودي مث زعموا أن هذا واخلوارق ما ال ميكن تصور حصوله ألي بشر، وهو كذب 

 عية نوح.سلسل ابلوراثة إىل سليمان ومنه ورثه أعضاء مجاالسم ت
وأما بعد املسيح وقبل اإلسالم فإن أشهر اجلمعيات اهلدامة هي " القوة اخلفية" املاسونية اليت 

 استمرت منذ ذلك الزمن إىل وقتنا احلاضر حتت األمساء اليت عرفتها فيما سبق.
ختلفة عديدة من األمساء والشعارات واالجتاهات امل أما بعد اإلسالم فقد اختذت املاسونية أشكاالو 

واآلراء املتشعبة كان أبرز فرقها " القرامطة" و" الدايصانية " أتباع مجعية " ميمون بن ديصان " 
أن الرمز الباطين اليهودي وهؤالء هم طوائف الشرق بل إن الباطنية جبميع فروعها نبتة ماسونية إال 

ذا املعتقد مع املعتقد العام ر غري مراد وابطن هو املراد وهم يتفقون يف ههو أن النصوص كلها هلا ظاه
لليهود يف التوراة حني زعموا أبن هلا ظاهر معروف وابطن ال يعرفه إال كبار الكهنة. أما يف الغرب فقد 

 ل املختلفة وتعددت أمساؤها كذلك.نشطت احلركات املاسونية نشاطا كبريا وأقيمت احملاف
نشئة ملك إسرائيل( على أن الطائفة زغيب يف أكثر من مكان من كتابه )املاسونية موقد ركز ال

الربوتستانتية ومن جاء بعدها من الفرق؛ مثل " شهود يهوه" و" قديسي األايم األخرية" هم يهود 
لكيد للنصرانية وقد أصبح والءهم للماسونية االجتاه واملعتقد وأن أتسيسهم إمنا كان أبيد يهودية ل

 كشوفا.م
ة " مارتن لوثر" الذي انشق عن الكنيسة الكاثوليكية وأسس وجيزم مؤلفا كتاب )املاسونية( أن حرك

املذهب الربوتستانيت كان بسبب دخول مارتن يف املاسونية بدليل أن الكنيسة كانت حترم على أتباعها 
عهد القدمي اعتباره عن من أسفار عرب القرون فلما جاء لوثر أعاد لل قراءة التوراة وما أحلق هبا

مما أدى إىل انتشاره  –أي اإلجنيل  –ذكر وال يطبع إال مقروان ابلعهد اجلديد املسيحيني وأصبح ال ي
ودخوله كل بيت وكنيسه وكان هلذا العمل آاثره الضارة على النصارى واستخذائهم أمام اليهود فيما 

قتها وهامجتها علنا دون أن ترد الكنيسة نتصرت املاسونية يف النهاية على الكنيسة ومز بعد فقد ا
 يذكر. بشيء

ولقد تغلغلت املاسونية داخل أوساط الكنيسة وآتمرت على كل شيء يقف ضد اليهود وتوالت 
 الصفعات والصيحات على البابوات من املسيحيني وأسكتوهم هنائيا.

إىل اعتالء العرش طر وقعا وأشد أثرا أال وهو وصول بعض اليهود بل وصل األمر إىل ما هو أخ
مة من املسيحيني مثل البااب" بيوس احلادي عشر" اليهودي األصل الذي البابوي املسيحي يف غفلة ات



أصبح احلرب األعظم لسبعمائة مليون مسيحي كاثوليكي وكان حيب اليهود ويدافع عنهم ويبطل كل 
  روما.قرار حكومي يصدر ضدهم يف

لك وصار يسمى نال " ابسلي" ألنه من أنصار اليهود وقد مت ذوقد أوصى بعرض البابوية إىل الكاردي
" قداسة البااب بيوس الثاين عشر" وكذا البااب " بولس السادس " الذي خطى خطوات خطرية جدا 

يتهم إللغاء كل فقد مت إعالن تربئة اليهود من دم املسيح كما مت إعطاء قرار للكهنة بشمول صالح
ن البابوات كلهم على ان املسيحي املاسوين. وهذا يعطي ردا فعليا أقرار كنسي سابق له يتضمن حرم

امتداد اترخيهم وكذا األانجيل كانوا كاذبني يف أن اليهود هم الذين قتلوا املسيح ومل يكن أمام 
 (1اسونية )املسيحيني إال التسليم والرضى بشرعية دخول أي مسيحي يف احلركة امل

O543/ 1ب عواجي املذاهب الفكرية املعاصرة لغال 
_________ 

 (.119 - 114بتصرف عن ))املاسونية(( )ص ( 1)
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 حادي عشر: وسائل انتشار املاسونية
للماسونية اهلدامة وسائل كثرية خداعة هلا بريق يف ظاهرها يستجلب أصحاب األهواء واملطامع 

تام لعدل والتعايش بسالم وااللتفاف الإلخاء واحلرية واملساواة وإقامة االدنيوية مبا حتمله من شعارات ا
حول توفري الغذاء وبقية حاجات البشر بعيدين عن النزاعات واحلروب املدمرة ... ومغرايت أخرى  

كثرية تستهوي الداخل مثل إطالق األلقاب الفخمة على العضو، واإلغراء ابملال وابلوظائف 
 الداخل يف حركتهم الشيطانية.لى اآلمال العراض اليت مينون هبا وابلنساء وابحلصول ع

 أهم وسائل انتشارها:ومن 
ـ ضعف الوازع الديين عند بعض من ينتسب إىل اإلسالم فكثري من املسلمني جيهلون دينهم وأما 1

 غري املسلمني فحدث وال حرج إذ كلهم ال دين هلم فوجدت املاسونية اجلو صاحلا النتشارها.
ية للبشرية من خراب ودمار ن دخلوها ثحقيقة ما تبيته املاسونكذلك من الوسائل أيضا جهل كثري ممـ  2

وإقامة احلكومة اليهودية العاملية على أنقاض خراب البشرية حتت أتثري دعاايت جذابة مثل اإلخاء 
 واحلرية واملساواة والتكافل وترك احلروب ... اخل.

عاايت كاذبة من أن احلكام كومات القائمة كلها حتت مربرات ودـ ما كانت تنادي به إسقاط احل3



وغري صاحلني للحكم وهتم كثرية لفقوها ضدهم حىت مت هلم ذلك إبسقاط اخلالفة العثمانية عن جائرين 
طريق يهود صالنيك املاسونيني وعلى رأسهم "مجال ابشا" و" أنور ابشا" و" مصطفى أاتتورك" حيث 

يهود يف  تعاىل لرفضه إقامة وطن قومي للمن السلطان " عبد احلميد" رمحه هللاانتقم اليهود املاسون 
 م.1915فلسطني وكذلك إسقاطهم احلكومة اإلجنليزية عام 

ـ حماربة األخالق عن طريق إشاعة الفواحش اجلنسية عن طريق النساء واخلمور واحلفالت املاجنة 4
 .ونشر اإلحلاد يف كافة مستوايت التعليم والثقافة

 الفضيلة.اايت املاجنة لالحنالل من الدين و ـ كان للمرأة دور واضح يف الدع5
قال " بوكاسا " املاسوين: " أتكدوا متاما أننا لسنا منتصرين على الدين إال يوم تشاركنا املرأة فتمشي 

 يف صفوفنا.
نفوز ابملرام ونبدد  وقال أصحاب مؤمتر بولونيا: " جيب علينا أن نكسب املرأة فأي يوم متد إلينا يدها

 ين للدين".جيوش املنتصر 
شيوخ املاسون: " ليس الزان إبمث يف الشريعة الطبيعية ولو بقي البشر على وقال " دور فويل" أحد 

 سذاجة طبيعتهم لكانت النساء مشرتكات"
 وقال "براغون" يف كتابه رسوم النساء يف املاسونية: " الفضيلة املطلة مرذولة عند املاسونيني

 يعة"واملاسونيات ألهنا ضد إجتاه الطب
" ليس من أبس أبن نضحي ابلفتيات يف سبيل الوطن القومي وماذا وجاء يف نشرة سرية ماسونية: 

 عسى أن نفعل مع قوم يؤثرون البنات ويتهافتون عليهن وينقادون هلن".
وا أتباعهم وكبار دعاهتم ـ ومن وسائل انتشار املاسونية أن القائمني عليها من دهاة اليهود قد أوصل6

ه قلوب املدعوين فمثال إذا كان الشخص مصراي زعم له أن ا قيام املاسونية إىل ما متيل إليأن ينسبو 
املاسونية من أتسيس قدماء املصريني الفراعنة وعنهم أخذها موسى مث هارون تسلسالت يف الالويني 

 إىل داود مث إىل سليمان.
 رأسهم " زرادشت"أهنا من وضع أقطاب اجملوسية وعلى وإذا كان املدعو جموسيا زعم 

م أهنا من أتسيس بناة احلضارة الرومية وأن " غورفروابوبون" هو الذي أسسها وإن كان روميا زع
 بفلسطني ليضمن هبا التعارف بني املسيحيني.

 وإن كان املدعو من أتباع احلركة اللوثرية زعم أهنا من نتائج عقل "كوزالييه"
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ملسيحيني زعم أهنا مأخوذة عن أخوذة من القرآن الكرمي أو من اوإن كان من املسلمني زعم أهنا م
والزندافستا واألماايان. وإن كان الداعية اإلجنيل أو البوذيني أو البارمهة زعم أهنا مأخوذة عن والفيندا 

( 1أمام جملس خمتلط زعم أهنا دين عاملي وهكذا يتسلل الدعاة املاسون إىل قلوب الناس وأفكارهم )
 بينهم يرون أن هذا السلوك من األسرار اليت امتازت هبا املاسونية وهم فيما

ك حسبما يذكر د. الزغيب أن ـ ومن الوسائل اليت تسلكها املاسونية استخدام العروش وذل7
املاسونيني حياولون الوصول إىل امللوك وإدخاهلم يف حبائلهم ثحيث يستهويهم وسائل استخدامها 

لتنفيذ مصاحلهم وابلتايل حييطون الداخل منهم هبالة من –غري اليهود من  -والتوكؤ على عمياهنا 
نة العظمى يف الوقت الذي يبذلون فيه  التعظيم حىت خيرج عن صوابه فتغريه مبساوئ األخالق واخليا

كل احملاوالت لتسجيل ما يقع فيه من أخطاء وفضائح لتكون مبثابة هتديد له بفضحه ونشر مساوئه 
يذ كل خمططاهتم فإذا كان صاحب العرش ذكيا حذرا مل يقع يف حبائلهم فإهنم إن مل يسر يف تنف

بواسطة جواسيسهم وعمياهنم الكبار  يسلكون جتاهه طرقا عديدة من املؤامرات لتقويض سلطته
والصغار أما صاحب العرش الذي ميشي معهم كيفما أرادوا فإهنم حييطونه هبالة من الدعاايت الراننة 

وميكن تصور بغض اليهود الشديد لكل صاحب عرش غري يهودي أو من غري دينهم  بواسطة عمياهنم
 صران آخر كاهن"يف تعبريهم عن ذلك هبذه الوصية " اشنقوا آخر ملك مب

ـ ومن الوسائل أيضا إقامة األنظمة اجلمهورية وتعدد األحزاب القائمة على االنتخاابت اليت حيتاج  8
ة وهنا يتسىن للماسونية اليهودية مساعدة من تريد وقد تساعد كل مرشح فيها إىل األصوات املؤيد

ن ذلك إال بعد بيع الشخص األحزاب املتعارضة املتطاحنة على حد سواء لستصفي الناجح وال ميك
 دينه وضمريه ومروءته ألقطاب احلكومة اخلفية للماسونية.

ليسهل عليهم تقطيع أوصال ومن هنا جند ذلك النشاط احملموم للمناداة بفصل الدين عن الدولة 
م يف ذكرى الثورة الفرنسية جاء فيه " إن 1889الدول كيفما يريدون. عقد مؤمتر ماسوين كبري عام 

م: "إن هدف 1900( وقرر مؤمتر ابريس سنة 2ملاسونية هو تكوين حكومات ال تؤمن ابهلل" )هدف ا
 (3املاسونية هو تكوين مجهورية ال دينية عاملية" )

يف البداية يتظاهرون ابلعبارة "الدين هلل والوطن للجميع" وقد وجدوا أن العلمانية هي خري وقد كانوا 
 من ميكن االستعانة هبا على ذلك.

ومن الوسائل األخرى النتشارها دقة التنظيم وتكاتفهم مع بعضهم بعضا وهو ما يتمثل يف األخوة  ـ9
ولو أدى ذلك إىل الكذب وشهادة الزور  اليت ارتبطوا هبا والوصااي األخرى يف نفع بعضهم بعضا

د وظلم اآلخرين فكل شيء جائز يف شرع املاسونية وبينهم عالمات يتعارفون هبا وكل واحد يعض
اآلخر ويقف إىل جانبه بكل استطاعته وقد مسع كل عضو عند دخوله هذا الكالم " هذه السيوف 



هنا يشعرون بنوع من القوة والتآزر املوجهة إىل صدرك ووجهك هي للدفاع عنك عند احلاجة" ومن 
س والتعايل أيضا مع خمتلف املديح الذي يكيله هلم رؤساء احملافل من أهنم عظماء وعباقرة وأان

 متميزون ... إىل آخر أكاذيبهم وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  ِنيبٍ  َعُدوًّا َشَياِطنَي اإِلنِس َواجلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم إىل
 [112ْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يـَْفرَتُوَن ]األنعام:بـَْعٍض زُ 

_________ 
 هذا هو سلوك الفرق الباطنية كلها.( و 1)
 (.76( انظر ))املاسونية(( )ص 2)
 (.76( انظر ))املاسونية(( )ص 3)
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دة يف تنفيذ مآرب يتصورها الشخص استخدام األمم املتح ـ ومن وسائل املاسونية اليت قد ال10
ريطانيا حلكم فلسطني ولعبة اليهودية املاسونية وقد مت ذلك حينما أقرت األمم املتحدة انتداب ب

اليهود مث إدالة كفة اليهود يف الصراع لتبقى فلسطني إلسرائيل كاملة ولعل معرفة هذه الدسائس 
لشكوك على ما يتم بني القوة الفلسطينية والزعامات اليهودية حول املاكرة تلقى بكثري من ظالل ا

ر اليت تبعث الغثيان واالمشئزاز لدى كل التسوية اليت طال الكالم عنها حىت أصبح مساعها من األمو 
قلب لتفاهتها وإن األمم املتحدة ال زالت حتت سيطرة املاسونية هي ورؤساء الدول الكربى وخاصة 

 األمريكية. الوالايت املتحدة
ـ ومن وسائل انتشار املاسونية حيلهم إلدراج بعض أمساء املشاهري ضمن مجعياهتم ثحيث يتوددون 11

هلم فقط بتسجيل امسه ضمن قائمة أمساء رجال احملافل فإذا قبل جماملة هلم فرحوا  إليه ألن يسمح
ونية فيتخذوا ذلك ذريعة إلغواء وأشاعوا وادعوا أبن البطل أو البحاثة فالن هو من أبناء احملافل املاس

 من مل يعرف احلقيقة واخلدع املاسونية.
قة اليت جتذب السامع إليها مثل دعوة حتقيق احلرية ـ ومن وسائل انتشارها مناداهتم ابلشعارات الربا12

واإلخاء واملساواة ثحيث يتصور اجلاهل أهنم يريدون من ورائها حتقيق مصاحل الناس وإنقاذهم من 
ية وإشاعة األخوة واحملبة بني أفراد كل اجملتمعات وإشاعة املساواة العادلة بني اجلميع ليعيش العبود

 اهر تلك الشعارات.الكل يف أمن وسعادة هكذا ظ
لكن حقيقتها خالف ذلك متاما فهي أشبه ما تكون ابلسراب الذي حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه 



 مل جيده شيئا.
د املاسونيني طاعة وتنفيذ أوامر احملافل بدقة والعبودية هلم وتصور أن كل ما أما احلرية: فحقيقتها عن

قد استفاد منها اليهود يف حرهبم لألداين غري اليهودية  خيالف ذلك عبودية ممقوتة جيب التحرر منها و 
كذلك حرية االنفالت من كل قيود الدين واحلياء واحلشمة واألخالق. وأما املساواة: فهي كذبة 

دة قوانني املاسونية ودرجاهتا ورموزها ومالبسها املختلفة حسب الدرجات بل واألقسام اليت بشها
خمتلفة حكمة منه تعاىل، فقد جاء يف دائرة املعارف الربيطانية طبعة ختتلف أيضا حسب خلقها هللا هلم 

املاسونية"  م حتت كلمة ماسونية: " إن احملافل األمريكية أتىب قبول شرعية عضوية السود يف 1974
(1) 

وأما اإلخاء: فليس له مكان إال بني املاسونيني أنفسهم يتعارفون به أما األخوة مبعناها املعروف عند 
شر فال مكان هلا يف املاسونية بل يقابلها العداء الشديد للجوييم قاتلي أحريام ومغتصيب ملك الب

ه وقد أقسم املاسوين أنه قطع صلته بكل إسرائيل التليد؟!! وكيف يتم اإلخاء بني املاسوين وبني غري 
هبذا الشعار اجملتمعات من قريب أو بعيد كما يف قسمهم املعروف وقد استفاد اليهود من املناداة 

 للحد من كراهية الناس هلم والتغلغل إىل أي مكان يريدونه وخماطبة كل جمتمع يطرقونه.
إىل مراكز احلكم وصنع القرارات اليت  ـ ومن وسائل انتشارها: القوة والنفوذ ودخول رجاهلا13

ل" الذي مكنتهم من االنتشار والعلو يف األرض دون منازع أو رادع فعال ومن أشهر هؤالء " شاؤ 
 حول النصرانية إىل وثنية ممسوخة فكثرت احملافل املاسونية وانتشرت يف شىت بقاع العامل.

فهم مبختلف املغرايت مما كان له األثر ـ ومن وسائلهم االهتمام ابلشباب واستدراجهم إىل صفو 14
الرايضات و  –كما يسمونه   –البارز يف انتشارها بينهم عن طريق املال والوظائف واجلنس والفن 

وغريها من وسائل الرتفية مث حشر من يتمكن منهم يف الدخول إىل األحزاب السياسية واالنغماس 
 فيها.

 وأخذت يف طريقها ضحااي كثريين. وعلى كل حال فقد انتشرت املاسونية وعم شرها
_________ 

 (.78( انظر ))املاسونية(( )ص 1)
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وقد اتضح مما سبق أن ضحااي املاسونية مل يكونوا على درجة واحدة يف الثقافة أو التدين فدخل 
 يتمكن من اخلروج منها ومن بعضهم وخرج منه فور علمه بكفرها وأهدافها الشريرة ودخل بعضهم ومل

 –الطالع على ما فيها عن كثب " الشيخ حممد أيب زهرة" رمحه هللا العلماء الذين دخلوها ثحجة ا
 (1ولكنه تركها فور علمه بكفرها، ومن الذين بقوا فيها " الشيخ مجال الدين األفغاين" )

ه د / حممد علي الزغيب يف كتابفيما يذكره من كتب عنه. وحتت عنوان " اجلنود اجملهولون" يذكر 
ئيل( وهو من الذين من هللا عليهم ابخلروج من املاسونية: " إن هناك رجاال )املاسونية منشئة ملك إسرا

دخلوا املاسونية وسربوا غورها وعرفوا خبثها ودهاء زعمائها فعاملوهم بنفس األسلوب من الدهاء 
أن تقسيم املاسونيني  للدين ونصحا لألمة " مث ذكر واملكر فعرفوها وعرفوها إخواهنم املسلمني خدمة

 (2فيها إىل عميان صغار وعميان كبار إن هي إال خدعة ما كرة. ) للداخل
وبعد أن قويت املاسونية ابنضمام أفراد كان هلم ذكاء خارق وقوة حادة على التخطيط يف أمريكا 

حلاد تقبل كل األفكار وخصوصا اإل وأوراب قرر أولئك املاسون أن تكون املاسونية مؤسسة عاملية
ة إىل أن يعيش العامل بسالم وأن يكون االهتمام كله وشعارهم التعايش السلمي وحماربة األداين والدعو 

 ورفاهية الشعوب ونبذ احلروب بكل أشكاهلا .. إىل آخر خدعهم.
كل مكان   وهذه النداءات كانوا يوجهوهنا يف الوقت الذي خططوا فيه إلشعال فنت احلروب يف

 قيموا احلرب الضروس العاملية األوىل.لكبرية إىل أن استطاعوا أن يوخصوصا بني الدول ا
وبتكليف منهم أمروا "كارل ماركس" بوضع خطته الشيوعية للقضاء على كل الدايانت واألخالق 
سة األممية، وساعده يف ذلك صديقه " إجنلز" ويف نفس الوقت فكر أولئك األشرار بوضع خطة معاك

وابستطاعته أن يكون سيد العامل كله ومنه لعرق اآلري هو أفضل األعراق لنظرية ماركس مفادها أن ا
ظهرت فلسفة احلزب النازي وهي خطة مدبرة لضرب العامل بعضه ابلبعض اآلخر إلضعاف الكل ومما 

ك ولكنهم جيدر ابلذكر أن اليهود مل يكونوا هم العقل املدبر لكل أحداث العامل فهم أقل من ذل
يريدوهنا، بل إهنم يقطفون مثار كل فتنة تقوم يف  ألحداث وتوجيهها الوجهة اليتيستطيعون استغالل ا

 العامل.
O 546/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.18( انظر: ))املاسونية حتت األضواء(( )ص 1)
 .(29( انظر: ))املاسونية منشئة ملك إسرائيل(( )ص 2)

(1/84) 



 

 انتشار املاسونيةاثين عشر: أماكن 
لقد انتشرت احلركة املاسونية سرا وجهرا يف عقول كثري من الناس يهودا وعمياان كما انتشرت يف 

ا مل يعرف بل لقد أصبح املاسون هم أابطرة العامل ولكن من وراء بلدان كثرية بعضها عرف وبعضه
 وهم كثر. –ض اآلخر وقد يكون كثيفا عند البع –وهم قلة  –ستار قد يكون رقيقا عند البعض 

ولقد حتدث املطلعون على أوكار املاسونية وحمافلها الشريرة وحذروا منها تربءة لذممهم ووفاء مبا 
 ان احلق واحلث عليه وبيان الباطل والتحذير منه.يه من بيعاهدوا هللا عل

 أما أماكن انتشار املاسونية يف بلدان العامل فهو كما يلي:
 ـ فلسطني:

هود الذين وضعوا التوراة واملاسون الذين جاءوا بعد ذلك على الرتكيز على أن وقد تضافرت ج
دة بناء هيكل سليمان ينيه إعافلسطني هي أرض امليعاد وأن على كل يهودي أن يكون نصب ع

 ابلقدس.
وال يزال اليهود إىل اليوم يتمسكون ابلقدس وأهنا عاصمتهم األبدية وأنه ال تفريط فيها مهما كان 

بل وال جيوز أن تشملها املفاوضات اهلزيلة املضحكة املبكية ال مع ايسر عرفات وال مع غريه  األمر
 من العرب.

كما سبق يف   -اليت تؤكد أن القدس يهودية بزعمهم  ت النصوصويف التوراة ويف التلمود عشرا
 وهي كثرية: -دراستنا لذلك يف مادة األداين ومن النصوص املاسونية 

تعريفه للماسونية: "إهنا مجهور كبري من مذاهب خمتلفة يعملون لغاية واحدة هي بناء  قال "دوزي " يف
 اهليكل إذ هو رمز دولة إسرائيل"

افل الشرقية يقرأون ما يلي: "نؤمن إبله واحد، رب موسى وهارون، منزل سات احملوعند افتتاح جل
ة املفضل اجلليل، وطننا التوراة، خالق الشعب املفضل املختار، خالق الشعوب األخرى خلدم

فلسطني، الدم الذي جيري يف عروقنا دم إسرائيل عقيدتنا خالفة هللا على األرض ابرك جلستنا هذه اي 
 (1موسى وهارون" )ل اي رب رب إسرائي

وقد أدخل دعاة ماكري املاسونية التصميم على امتالك فلسطني والقسم على إعادة بناء هيكل 
 يف أقسام الدرجات املختلفة مما يطول إيراده هنا.سليمان يف كل مناسباهتم و 

ما  وتبينوا وقد اكتشفت عدة حمافل للماسونية يف مصر ويف األردن على مستوايت اجلماعة واألفراد
فيها من الدعوات احلثيثة المتالك فلسطني وبيت املقدس وإقامة اهليكل وتدمري العامل كامال وصدرت 



 وع يف هذه األخطار احملدقة.تقارير وحتذيرات كثرية من الوق
 ـ فرنسا:

ة كانت املاسونية تشتعل محاسا وحنقا على فرنسا املسيحية فبدؤا خيططون لضرهبا بفنت داخلية عارم
أخريا بقيام فتنة الثورة الفرنسية الشهرية اليت أنتجت كل الشرور والثورات املتالحقة على تتوجت 

 تمعات وقيم العلمانية واآلراء الفكرية املتصارعة.الدين املسيحي وعلى األخالق وعلى كل اجمل
 وهلذا كانت فرنسا سباقة إىل كل احلركات الفكرية الضالة اليت نشأت يف أوراب.

 ريطانيا:ـ ب
لقد نشطت املاسونية يف بريطانيا نشاطا قواي جدا، وكانت املرتع اخلصب لتكاثر املاسونيني يف لندن 

هـ وأُنشئ أول حمفل علين فيها كذلك 1376عضوية العموم عام  فقد وصل أحد أعضاء املاسونية إىل
ر يف بريطانيا قواي ا املباشم وكان امللك " جورج األول" زعيم املاسونية فيها وال يزال أمره1717عام 

إىل الوقت احلاضر ومتكن اليهود من احلكم املباشر يف بريطانيا حتت عدة أقنعة ومل أيت وعد " بلفور" 
ابملاسونية" وإصراره على إظهار خدمته لليهودية العاملية حسب ما عاهدهم عليه عند إال لتشبعه 

 دخوله فيها.
 ـ روسيا:

_________ 
 (.128 – 127ص ونية(( )( انظر ))املاس1)
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اجتهت املاسونية إىل افرتاس روسيا وإلقائها حتت خمالب اليهود فاصطنعوا " كارل ماركس" اليهودي 
اسونية إلسقاط احلكم القيصري ومعه  خرتاع مذهبه اإلحلادي الشيوعي بتكليف من دهاة املاملاسوين ال

كل الدايانت يف روسيا وبدأ آتمر املاسونية على احلكم القيصري وتوالت الدعوات إىل الثورة والتمرد 
واالحتجاجات العلنية وحبك املؤامرات تلو املؤامرات فقامت الثورات حسب املخطط املاسوين 

على يدي " لينني" و" تروتسكي" وغريمها وقامت  احلاقد وسفكت من الدماء ما ال يعلم قدره إال هللا
بعد ذلك الصداقات القوية بني إسرائيل وزعماء املاسونية اجلدد يف روسيا وال تزال على ذلك رغم ما 

ملغفلني منهم يتظاهر به حكامهم الشيوعيون من صداقة للعرب حينما وجدوا هلم آذان صاغية من ا
 وغريه ممن وقع يف حبائلهم.أمثال " مجال عبد الناصر " يف وقته 



 ـ أمريكا:
لقد كان اجملتمع قابال لكل أدواء العامل وكان التسابق إىل اقتناصه على أشده وكان للماسونية نصيب 

ت" نشاطه األسد من عقول األمريكيني مثقفني حكاما وحمكومني وكان للماسوين األمريكي " وايزهاوب
ات وأعد اخلطط والتعليمات لتحطيم كل ما ليس بيهودي. وقد العارم يف تقوية املاسونية فعقد املؤمتر 

أسس حمفال ماسونيا ابسم " حمل الشرق األكرب" ومسى الداخلني فيه بـ "النورانيني" أي محلة النور، 
يين" اإليطايل و" جيفرسون" و" وأصبح له احلكم والصدارة على مجيع احملافل العاملية مث خلفه " ماز 

طاب املاسونية الكبار الذين كان عليهم وزر تقوية املاسونية يف أمريكا ويف العامل  ابيك" وغريهم من أق
 (1كله. )

وقد تضافرت املصادر أن كثريا من رؤساء أمريكا وكثريا من زعماء العرب واقعون حتت أتثري املاسونية 
يف  33 الدرجة اء هبا ومباركة أنديتها وأن بعض زعماء العرب هم يفوأهنم يقومون برعايتها واالحتف

املاسونية. وقد قويت املاسونية ونواديها يف عهد رئيس أمريكا السابق " رجيان" ويف عهد" جورج 
( ما مل تقواه يف أي وقت مضى واليوم خلفه ابنه بوش االبن ويظهر أنه على نفس اخلط وقد 2بوش" )

مل اإلسالمي ابحتالل العراق م واملسلمني يف أكثر من مناسبة وقد توج غزوه للعاأظهر عداءه لإلسال
 هـ وال حول وال قوة إال ابهلل تعاىل.1424 2/ 4يوم األربعاء 

 ـ مصر:
لقد كانت عيون املاسونية شديدة الرتكيز على مصر لعوامل كثرية من أمهها وقوعها حتت يد االستعمار 

 يعلمها.لوجود طوائف دينية كثرية هبا، وألمور أخرى هللا  الغريب مث لكثرة سكاهنا مث
م حمفال ماسونيا امسه حمفل " إيزيس" كان مبثابة عني على أي 1800أنشأ انبليون يف القاهرة سنة 

نشاط إسالمي يف املنطقة مث انتشرت احملافل املاسونية بعد ذلك فأنشأ اإلجنليز حمفل " يوحنا" سنة 
 م.1882

صر ممثلة يف منظمة الرواتري أن أدله قدمه للقارئ إذا أراد تفاصيل وجود املاسونية يف مولعل خري ما أ
 على الكتب اآلتية اليت ختصصت يف دراستها:

 (245ـ )املاسونية يف املنطقة
 ـ )الرواتري يف قفص االهتام(
 ـ )شرخ يف جدار الرواتري(

راية عجيبة بكل تفاصيل هذه ومؤلف هذه الكتب هو: أبو إسالم أمحد عبدهللا، وهو على د
 أحداثها واطلع عليها عن كثب.املنظمات اخلبيثة عاش 

 ـ الشام:



حينما وقعت يد املستعمرين الصليبيني على الشام أنشأوا يف دمشق حمفال كبريا للماسونية على يد 
بلدان القائد الفرنسي احملتل اجلنرال " غورو" مث انتشرت املاسونية بقوة االستعمار الصلييب لل

جرياي" " ماليزاي" " اتيالند" " إندونيسيا" ... وغريها من اإلسالمية وقامت حمافلها يف: " اجلزائر" ني
البلدان اليت غزهتا املاسونية وانتشرت فيها كانتشار األوبئة جنبا إىل جنب مع املستعمرين الصليبيني 

 املاسونيني احلاقدين على اإلسالم واملسلمني.
نية وإدخال تركيا املسلمة حتت ( وال حرج ومؤامراهتم على اخلالفة العثما3دومنة )وحدث عن يهود ال

حكم طغاة املاسون وعلى رأسهم " مصطفى كمال أاتتورك" الذي كان أشد احلاقدين على اإلسالم 
واملسلمني، وال يزال احلكام يف تركيا إىل وقتنا احلاضر من عبيد املاسونية وخدامها األوفياء وأصبح 

ونيني املالحدة حياربون اإلسالم وتشريعاته شعب الرتكي حتت حكم هؤالء الطغاة العسكريني املاسال
 بكل ما يستطيعون نسأل هللا أن ينقذ املسلمني من شرورهم.

O 557/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 ( أميين وأبو حبيب.23 – 16( انظر ))املاسونية(( )1)
 (.142(( )ص 245))املاسونية يف املنطقة  ( انظر:2)
منة: مجاعة من يهود األندلس هاجروا إىل تركيا بعد زوال حكم املسلمني اعتنق بعضهم ( الدو 3)

اإلسالم ظاهرا للكيد للمسلمني واإلسالم. ومعىن الدومنة ابللغة الرتكية أي املرتد، امللحد الزنديق 
 (.157عن: ))املاسونية(( )ص  الكافر الكاذب فيما يزعم اعتقاده بتصرف

(1/86) 

 

 اثلث عشر: عقائد املاسونية
أول ما يالحظه املتتبع لعقائد املاسونية قيامها على النفاق والكذب واخلداع وقد متدح بوجود هذه 

 وتبجحا وهو دستور قيام املاسونية إذ ال ميكن أن تنطلق بدون الصفات فيهم كثري من كتاهبم حتداي
 ذه الصفات وغريها من صفات الرذائل.قيامها على ه

 ال د. الزغيب:وحتت عنوان: " أركان الدين املاسوين" ق
 الركن األول: إنكار وجود هللا.

د الوجود املتصرف ـ ال إله إال اإلنسان، وال سيد وال خالق وال معبود إال اإلنسان إذ هو سي1



 بنواميسه.
 فة بل علينا أن نرتفع فوق كل إميان أبي إله كان.ـ ليس علينا أن نذل أعناقنا لنري دايانت خمتل2
 الفظيع، وهو ما يدعونه هللا.ـ علينا أن نسحق القبيح 3
 ـ إن االعتقاد بوجود إله والسجود له محاقة.4

 الركن الثاين: مناهضة األداين
 رب اآللة اليت يتذرع هبا رجال الدين وأعين هبذه اآللة األداين نفسها.ـ علينا أن خن1
 ن تدريس الدين املسيحي أعظم حاجز لصد األحداث عن النمو والرتقي.ـ إ2
 يتنا القصوى فمالشاة الكثلكة بل كل روح مسيحي.ـ أما غا3
 يها.ـ لنشتغل أبيد خفية نشيطة ولننسج األكفان اليت سوف تدفن مجيع األداين ف4

 الركن الثالث: حماربة رجال الدين
النتقادات ونستعني بفشنو وأذرعه املئة وجنعل كل ذراع برأي لنكسر نفوذ الفقهاء والكهنة ونوجد ا

 ليم اجملوسية يف املاسونية.وهنا ظهرت التعا
 الركن الرابع: اإلابحية والفساد

 ـ لننشر الرذيلة بني الشعوب.1
 ـ إن الفساد أمنيتنا.2

 اخلامس: كره الوطن الركن
ولعل ذلك يعود إىل شعورهم أبهنم بال  –ها اليهود يرذلون أوطان العامل كل –أما الوطن فإان نرذله 

 .وطن وأهنم أمة منبوذة بني الشعوب
 الركن السادس: هدم البشرية

نا. ـ كل أمة ختتلف على نفسها تقع يف حوزت2ـ كل شيء جيوز لنا الستئصال شأفة من ينكر مبادئنا.1
(1) 

اسونية بعد تعمقه فيها وإال فإن ولعل ما ذكره الزغيب يشري إىل النتيجة اليت يصل إليه الداخل يف امل
لتمسك ابألداين واألخالق الفاضلة وعدم التدخل يف الداخل يف البداية جيد احلث الشديد على ا

حسان إىل احملتاجني. وهذه الشؤون السياسية والتعمق يف اإلميان ابهلل تعاىل والدعوة إىل الرب واإل
يف املاسونية وهلم وصااي على ذلك كثرية تردد على  املبادئ هي الواجبات األوىل اليت يسمعها الداخل

 (2مسامعه )
O 566/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 



 (.115، 114( ))املاسونية منشئة إسرائيل(( )ص 1)
 (.68 – 62))املاسونية(( للسقا وأبو حبيب، )ص  ( انظر تفاصيلها يف كتاب2)
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 يةلشيطان يف املاسونرابع عشر: عبادة ا
ولكن الداخل سيصل إىل الواجبات األخرى فإذا هبا حتثه على الكفر ابهلل وعبادة الشيطان الذي 

 مسوه " لوسيفر"
فخر لألستاذ األكرب حملفل "لسينج" املاسوين" جاءت العبارة التالية: "حنن املاسونيون ويف كلمة 

 نا هو املثلث وهيكلنا هو احملفل"ننتسب إىل أسرة كبري األابلسة " لوسيفر" فصليب
ويف رسالة اجلنرال " ألربت ابيك" إىل رؤساء اجملالس العليا اليت نظمها قال: " جيب أن نقول 

ا نؤمن ابهلل ونعبده ولكن اإلله الذي نعبده ال تفصلنا عنه األوهام واخلرافات وحنن الذين ري أننللجماه
 تفظ بنقاء العقيدة الشيطانية.وصلنا إىل مراتب االطالع العليا جيب أن حن

 وقد مسوا هللا تعاىل " أدواني" ومسوا الشيطان " لوسيفر" ويف ذلك يقولون أيضا:
فة الصافية فهي اإلميان ابلشيطان كإله مساٍو لـ "أدواني" ولكن الشيطان والفلسأما الداينة احلقيقية 

 لشر.وهو إله النور وإله اخلري يكافح ضد " أدواني" إله الظالم وا
ويقول املاسوين "عبد احلليم إلياس اخلوري": " مل يبق أحد يؤمن ابهلل وخلود النفس إال البلهاء احلمقى 

 .. إخل.
" يف فرنسا نشرة فيها " حنن املاسون ال ميكننا التوقف عن احلرب بيننا وبني األعظمجاء يف " الشرق 

أن نغلق املعابد مجيعها"وجاء يف املؤمتر األداين وال مناص من ظفران أو ظفران ولن نراتح إال بعد 
دينني م قوهلم: " إننا ال نكتفي ابالنتصار على املت1900املاسوين العاملي املنعقد يف بلجراد سنة 

 (1ومعابدهم إمنا غايتنا األساسية إابدهتم من الوجود )
O 568/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.75 - 69وص ))املاسونية(( للسقا وأبو حبيب )ص ( انظر لتلك النص1)
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 خامس عشر: أعمال املاسونية قدمياً وحديثاً 
 مر معنا شيء من أهداف املاسونية، ووسائلها، وخمططاهتا يف تنفيذ تلك األهداف.

 حقرية.ا تصبو إليه، والتهويل من شأهنا مغاالة يف تضخيم شرذمة واملاسونية ال تستطيع أن حتقق كل م
إعطائها شيئاً من االهتمام، وابلتايل تنفذ ما تريد  كما أن التهوين من أمرها يؤدي إىل جتاهلها، وعدم

 دون شعور هبا من أحد.
 ومهما يكن من شيء فاملاسونية جنحت يف حتقيق كثري من األهداف.

 ان لبعض ما حققته املاسونية يف القدمي واحلديث:وفيما يلي من أسطر بي
عمل على إضرام انر احلروب ف الكتب املقدسة، والعبث بتفريق األداين واجلماعات، وال_ حتري1

 والعداوة بني األمم.
 _ عمل مؤامرة لقتل اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب.2
 _ اختالق األكاذيب على اخلليفة الثالث عثمان وعمَّاله.3
 اهبم كجورجي زيدان وغريه.تشويه التاريخ اإلسالمي عن طريق كثري من مؤرخيهم وكتَّ  _4
إما ابتداءًا أو تدخالً ومساعدة، ومن تلك الفرق يف القدمي _ نشر وأتسيس الفرق الضالة، 5

 اجلهمية، واملعتزلة، والقدرية، وغريهم إىل القرامطة، والرافضة، وسائر فرق الباطنية.
يتسىن هلم ترويج املذاهب  لى األمويني، والتعاون مع األعاجم على اإلطاحة هبم؛ حىت_ أكاذيبهم ع6

 اهلدامة.
 لفرنسية._ قيامهم ابلثورة ا7
_ نشر اإلابحية اجلنسية، وذلك عن طريق دور السينما، والصحف، واجملالت، وخمتلف وسائل 8

 اإلعالم.
 ثوابت كأدب احلداثة وغريه._ نشر األدب املتهتك السافر املستهرت بكل القيم وال9

 ا كأندية الرواتري، وبناي برث، والليونز._ إنشاء األندية التابعة هل10
مم ابلرايضة والفن حىت ماتت مهم كثري من الشعوب، وتبلدت أحاسيسهم، ومل تعد _ إشغال األ11

 تعرف ما يضرها مما ينفعها.
ة والسفور وغري ذلك من الدعاوى، اليت _ إاثرة الدعاوى الباطلة اهلدامة كدعوى حترير املرأ12

 ة وآاثرها ال ختفى على ذي بصرية.روجت هلا املاسوني
 شكيك الناس يف عقائدهم._ بلبلة األفكار، وت13



 _ تعطيل احلكم مبا أنزل هللا، وإحالل القوانني الوضعية يف كثري من بالد العامل اإلسالمي.14
بداحلميد، وإسقاط اخلالفة اإلسالمية على أيدي يهود _ اإلطاحة ابخلليفة العثماين السلطان ع15
 منة.الدو 
 _ نشر الراب.16
ستعصية كاإليدز وغريه وكل ذلك بسبب اإلابحية والفوضى _ نشر اجلرمية، وتفشي األمراض امل17

 اليت ورائها أصابع املاسونية.
كما كانت وراء الثورة ويف اجلملة فاملاسونية وراء عدد من الويالت اليت أصابت األمة اإلسالمية  

ليهود شفية الروسية، وهي كما قال أحد املؤرخني: آلة صيد بيد االفرنسية _ كما مر _ والثورة البل
 ويصرعون هبا الساسة، وخيدعون عن طريقها الشعوب واألمم اجلاهلة.

O 120ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
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 سادس عشر: املنظمات املاسونية ونواديها
غري حقيقية ظاهرة وبعضها خفي وحتت أمساء حقيقية و أنشأت املاسونية منظمات عديدة بعضها 

 خدمة اليهودية العاملية حتت أقنعة خمتلفة.وكلها جتتمع على هدف واحد هو 
 ومن هذه املنظمات والنوادي.

 ـ اندي الرواتري.
 ـ اندي الليونز ـ أي األسود.

 ـ اندي بناي برث أو أبناء العهد.
 ـ منظمة شهود يهوه.

O 570/ 1واجي املعاصرة لغالب عاملذاهب الفكرية 
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 سابع عشر: حكم اإلسالم يف املاسونية
صدرت العديد من الفتاوى تبني حكم اإلسالم يف املاسونية ومن تلك الفتاوى فتوى اجملمع الفقهي 



هـ برائسة مساحة الشيخ عبدهللا بن محيد وعضوية  1398 العاشر عام الذي عقد يف مكة املكرمة يف
 لعلماء وعلى رأسهم مساحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز.عدد من ا

مع ما كتب وما نشر عن املاسونية من قدمي وحديث ودونوا ما تبني هلم وبعد أن استعرض أعضاء اجمل
سالم واملسلمني، وأن من ينتسب إليها وهو على قرروا أن املاسونية أخطر املنظمات اهلدامة على اإل

 فر ابإلسالم جمانب ألهله.علم ثحقيقتها وأهدافها فهو كا
 وإليك نصَّ الفتوى:

 على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه، أما بعد:احلمد هلل، والصالة والسالم 
هـ املوافق 1398 العاشر من شعبان نظر اجملمع الفقهي بدورته األوىل املنعقدة يف مكة املكرمة يف

 بني إليها، وحكم الشريعة اإلسالمية يف ذلك.م يف قضية املاسونية، واملنتس7/1978/ 15
افية عن هذه املنظمة اخلطرية، وطالع ما كتب عنها من قدمي وجديد، وقد قام أعضاء اجملمع بدراسة و 

وبعض أقطاهبا، من مؤلفات، ومقاالت، يف وما نشر من واثئقها نفسها فيما كتبه أو نشره أعضاؤها، 
 اجملاالت اليت تنطق ابمسها.

 لي: للمجمع بصورة ال تقبل الريب من جمموع ما اطلع عليه من كتاابت ونصوص ما يوقد تبني
 _ أن املاسونية منظمة سرية ختفي تنظيمها اترة، وتعلنه اترة ثحسب ظروف الزمان واملكان.1

تقوم عليها هي سرية يف مجيع األحوال، حمجوب علمها حىت على  ولكن مبادئها احلقيقية اليت
 الذين يصلون ابلتجارب العديدة إىل مراتب فيها. أعضائها اخلواص

بعضهم ببعض يف مجيع بقاع األرض على أساس ظاهري؛ للتمويه على _ أهنا تبين صلة أعضائها 2
يف تنظيمها دون متييز بني خمتلف العقائد املغفلني، وهو اإلخاء اإلنساين املزعوم بني مجيع الداخلني 

 والنحل واملذاهب.
ية على شخاص إليها ممن يـَُهمُّها ضمهم إىل تنظيمها بطريق اإلغراء ابملنفعة الشخص_ أهنا جتذب األ3

أساس أن كل أخ ماسوين جُمَّنٌد يف عون كل أخ ماسوين آخر يف كل بقعة من بقاع األرض، يعينه يف 
مشكالته، ويؤيده يف األهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا حاجاته، وأهدافه، و 

مظلوماً، وإن كانت  ع يف مأزق من املآزق أايً كان على أساس معاونته يف احلق والباطل ظاملاً أووق
 تسرت ذلك ظاهرايً أبهنا تعينه على احلق ال الباطل.

ز االجتماعية، وأتخذ منهم اشرتاكات مالية ذات وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من خمتلف املراك
 ابل.

على أساس احتفال ابنتساب عضو جديد حتت مراسم وأشكال رمزية  _ أن الدخول فيها يقوم4
 ب العضو إذا خالف تعليماهتا، واألوامر اليت تصدر إليه بطريق التسلسل ابلرتبة.إرهابية؛ إلرها



يف ممارسة عباداهتم الدينية، وتستفيد من توجيههم، وتكليفهم _ أن األعضاء املغفلني ُيرتكون أحرارًا 5
رتتقي يصلحون هلا، ويبقون يف مراتب دنيا، أما املالحدة، أو املستعدون لإلحلاد ف يف احلدود اليت

مراتبهم تدرجيياً يف ضوء التجارب واالمتحاانت املتكررة للعضو على حسب استعدادهم خلدمة 
 ة.خمططاهتا، ومبادئها اخلطري 

والتغريات اخلطرية  _ أهنا ذات أهداف سياسية، وهلا يف معظم االنقالابت السياسية والعسكرية6
 ضلع، وأصابع ظاهرة أو خفية.

ظيمها يهودية اجلذور، ويهودية اإلدارة العليا العاملية السرية، وصهيونية _ أهنا يف أصلها وأساس تن7
 النشاط.

د األداين مجيعاً؛ لتهدميها بصورة عامة، وهتدمي اإلسالم يف _ أهنا يف أهدافها احلقيقية السرية ض8
 ورة خاصة.نفوس أبنائه بص
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_ أهنا حترص على اختيار املنتسبني إليها من ذوي املكانة املالية، أو السياسية، أو االجتماعية، أو 9
 جمتمعاهتم، وال يهمها انتساب من ليس هلم العلمية، أو أية مكانة ميكن أن تستغل نفوذًا ألصحاهبا يف

امللوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفي  مكانة ميكن استغالهلا؛ ولذلك حترص كل احلرص على ضم
 الدولة وحنوهم.

ويهاً وحتوياًل لألنظار؛ لكي تستطيع ممارسة نشاطاهتا حتت _ أهنا ذات فروع أتخذ أمساء أخرى مت10
مقاومة السم املاسونية يف حميط ما, وتلك الفروع املستوردة أبمساء خمتلفة من خمتلف األمساء إذا لقيت 

ُسود، والرواتري، والليونز إىل غري ذلك من املبادئ والنشاطات اخلبيثة اليت تتناىف  أبرزها منظمة األ
 واعد اإلسالم، وتناقضه مناقضة كلية.كلياً مع ق

للماسونية ابليهودية الصهيونية العاملية، وبذلك  وقد تبني للمجمع بصورة واضحة العالقة الوثيقة
لني يف البالد العربية وغريها يف موضوع قضية استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثري من املسؤو 
ذه القضية املصريية العظمى ملصلحة اليهود فلسطني، وحتول بينهم وبني كثري من واجباهتم يف ه

 والصهيونية العاملية.
ملعلومات األخرى التفصيلية عن نشاط املاسونية، وخطورهتا العظمى، وتلبيساهتا لذلك، ولكثري من ا

ا املاكرة _ يقرر اجملمع الفقهي اعتبار املاسونية من أخطر املنظمات اهلدامة على اخلبيثة، وأهدافه



سلمني، وأن من ينتسب إليها على علم ثحقيقتها وأهدافها فهو كافر ابإلسالم جمانب اإلسالم وامل
 هله، وهللا ويل التوفيق.أل

O 122ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
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 ع عن املاسونيةاجمر 
 )األجوبة املفيدة يف مهمات العقيدة(: الشيخ عبدالرمحن الدوسري. -

 _ )املاسونية ذلك احملفل الشيطاين(: أمحد احلصني.
 _ )املاسونية يف امليزان(: د. سعود الصقري.

 _ )املخططات التلمودية(: أنور اجلندي.
 العقل، د. انصر القفاري._ )املوجز يف األداين واملذاهب املعاصرة(: د. انصر 

 _ )هناية اليهود(: أبو الفداء حممد عزت عارف
 فية يف اجلمعية املاسونية( أتليف " شاهني مكاريوس"ـ )األسرار اخل

 ـ )أسرار املاسونية( أتليف " اجلنرال / جواد رفعت أتلخان.
 ـ )أصل املاسونية( أتليف " لويس شيخو اليسوعي"

 اسونية( " أمحد زكي أبو شادي"ـ )البناية احلرة وروح امل
 ـ )اتريخ املاسونية العام( أتليف " جورجي زيدان".

 حقيقة املاسونية( أتليف" حممد علي الزغيب"ـ )
 ـ )اخلالصة املاسونية( أتليف " إيليا احلاج"

 ـ )دائرة املعارف املاسونية املصورة( أتليف " حنا أيب راشد.
 ليف " لويس شيخو اليسوعي"ـ )السر املصون يف شيعة الفرمسون( أت

 ـ )شيعة املاسونية( " أتليف " اآلابء اليسوعيني"
 ل املاسونية( أتليف " شاهني مكاريوس"ـ )فضائ

 ـ )كشف الظنون عن حال الفرمسون( أتليف " احلاج حممد علي الشامي"
 ـ )املاسونية( أتليف " أمحد عبد الغفور عطار"

 س شيخو اليسوعي"ـ )املاسونية بال قناع( أتليف " لوي



 ـ )املاسونية ذلك العامل اجملهول( أتليف " صابر طعيمة"
 ة يف العراء( أتليف " حممد علي الزغيب"ـ )املاسوني

ـ )ماسون لوك يف ماسون( )ابلرتكية( " أتليف " عزت نوري قلقلر"ـ )هذه هي املاسونية( أتليف " 
 (1فورسينيه" ترمجة " هبيج شعبان" )

O613/ 1عواجي  املعاصرة لغالب املذاهب الفكرية 
_________ 

 (.43عبد اجلبار الزيدي )ص ( انظر ))املاسونية حتت األضواء(( أتليف 1)
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 أوال: التعريف
بناي برث مجعية من أقدم اجلمعيات واحملافل املاسونية املعاصرة وذراع من أذرعتها اهلدَّامة، وال ختتلف 

إال أن عضويتها مقصورة على أبناء اليهود، وخدمتها موجهة لغاايت عنها كثريًا من حيث املبادئ وا
أساساً لدعم الصهيونية يف العامل، والتقاط األخبار واحتالل مراكز حساسة يف الدول، وهلذه اجلمعية 

فروع منتشرة يف مجيع أحناء العامل، وهي مكلفة بدراسة نفسية كل قائد أو سياسي أو زعيم أو أي 
 من جوانب الضعف فيها.ستفادة شخصية عامة لال

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م بصفة 10/1843/ 13أتسست هذه اجلمعية يف الوالايت املتحدة األمريكية يف مدينة نيويورك يف 

 هاجروا من أملانيا برائسة هنري جونيس )جونز( على رخصة حصل اثنا عشر يهودايًّ رمسية بعد أن 
رمسية بذلك. وقد اختذت اجلمعية من مدينة نيويورك مقراً هلا ومنها انتشرت وأتسست فروع هلا يف 

 مجيع أحناء الكرة األرضية. وشعارها الشمعدان وهو شعار يهودي ديين قدمي.
م أتسس أول 1888وجود يف فلسطني، ويف سنة تسعى ألن تكون هلا  م واجلمعية1865منذ سنة • 

حمفل هلا، ولغة العمل الرمسية فيه هي اللغة العربية، ومن أبرز شخصياته: انحوم سوكولوف، دزنكوف، 



 حاييم خنمان، دافيد يلني، مائري برلني، حاييم وايزمن وجادفرامكني.
موتسا أول قرية يؤسسوهنا ة يف فلسطني، وكانت لقد عملوا على أتسيس مستعمرات يهودية صغري • 

 م ابلقرب من القدس مشكلني بذلك نواة الكيان اإلسرائيلي احلايل.1894عام 
م إىل هذه 1895م(: انضم عام 1939 - 1856اليهودي سيجموند فرويد عامل النفس الشهري )• 

 اجلمعية وكان مواظباً على حضور اجتماعاهتا.
ري واإلهانة وتشويه السمعة اليت يتعرض هلا اليهود يف مجعية ملكافحة التشهم أسسوا 1913يف عام • 

 العامل.
كان رئيساً هلذه اجلمعية عندما ُعنيِ  يف عهد الرئيس   Philip Kluznickفيليب كلوزنيك • 

 أيزهناور رئيساً للوفد األمريكي لدى اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
م وهو نصراين 1958ألمريكية عام الوالايت املتحدة ا جون فوسرت داالس: وزير خارجية• 

م حيث قال يف هذه املناسبة: "إن 5/1956/ 8بروتستانيت شارك يف احلفل الذي أقامته اجلمعية يف 
مدنية الغرب قامت يف أساسها على العقيدة اليهودية يف الطبيعة الروحية لإلنسانية، ولذلك جيب أن 

أكيد من أجل الدفاع عن هذه املدنية اليت معقلها  عليها أن تعمل بعزم تدرك الدول الغربية أنه يتحتم
 إسرائيل".

 إن رؤساء الوالايت املتحدة يثنون دائماً على األعمال اليت تقوم هبا هذه اجلمعية.• 
قامت املنظمة بعد إعالن قيام إسرائيل بتقدمي إمدادات طبية ومالبس ومعدات وسامهت يف إنشاء • 

تصريف سندات إسرائيل وجتنيد العمال الفنيني يف الوالايت جري الغاابت وتقوم باملكتبات وتش
 املتحدة وكندا إلسرائيل.

سنوات من قبل احملفل األعلى الذي يتألف من ممثلي  3يتقلد زمام املنظمة رئيس ينتخب كل • 
 احملافل احمللية. وهناك جلنة إدارية ومدراء يشاركون يف إدارة املنظمة أيضًا.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة  املوسوعة امليسرة يف 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 الشعارات الظاهرية املعلنة:

حب اخلري لإلنسانية والعمل على حتقيق الرفاهية هلا. مساعدة الضعفاء والعجزة وذوي العاهات 



 ية.فيات اخلري دعم للمستشوتقدمي ال
 افتتاح بيوت الشباب يف مجيع أحناء العامل.

 الدفاع عن حقوق اإلنسان.
 منع إهانة اجلنس اليهودي.

 ـ العطف على املضطهدين من اليهود.
ـ تطوير التبادل الثقايف ابالحتياجات الثقافية والدينية للطالب اليهود وذلك عن طريق مؤسسة 

The Hillel Foundation. 
 لتدريب املهين.يف جمال ا ـ التوجيه

 ـ مساعدة ضحااي الكوارث الطبيعية.
 ـ فتح حوار مع مسؤويل احلكومات حول موضوعات احلقوق املدنية واهلجرة واالضطهاد.

 األهداف احلقيقية:• 
ـ ضم شباب اإلسرائيليني بعضهم إىل بعض للنظر يف مصاحلهم العمومية واحملافظة عليها وإعدادها 

 ث احلماسة يف نفوسهم لتحقيق ذلك.ناً هلم وبفلسطني وط ألخذ
ـ التصدي ملن يتعرض لليهود أو حياول عرقلة جهودهم الرامية إىل حتقيق أطماعهم واختاذ كافة السبيل 
ملواجهته. ـ متويل عمليات اهلجرة إىل إسرائيل وبيع سنداهتا وجتميع األموال الالزمة واملساعدات اليت 

قة إسرائيل العدوانية، وإنشاء الشركات ـ ال سيما األمريكية ـ وزايدة طا املهاجرين تساعد على إدخال
يف إسرائيل يف شىت اجملاالت وتسويق منتجاهتا يف خمتلف بلدان العامل. ـ الدعم العسكري إلسرائيل 
بصفة مستمرة وبصورة تدعو للدهشة واالستغراب يف معرفة ما يلزم اليهود من املعدات العسكرية  

 معية دور ابرز يف إنشاء املستوطنات العسكرية قبل قيام إسرائيل.ولتلك اجل كماً وكيفاً 
 ـ تربئة اليهود من دم املسيح حىت يتيسر لليهود حتقيق أهدافهم بعيدًا عن مناوأة املسيحية هلم.
حيث ـ التغلل يف األجهزة احلكومية والتحكم يف سياسات احلكومات وخصوصاً يف أمريكا وبريطانيا 

حلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية .. اخل. ـ أن يكون الوالء أوالً يف صميم ا تغلغلت
 وأخريًا إلسرائيل ثحيث يتجاوز الوطن الذي يعيش فيه اليهودي.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 دات أخرىكار ومعتقرابعا: أف
ـ إهنم يهود وال يهمهم إال إعالء هذا العنصر ليسود العامل. ـ دعم املاسونية العاملية يف خططها وبراجمها 

اإلسرائيلي يف فلسطني وتشجيع اليهود ليهاجروا إليها. ـ العمل على تدمري  اهلدامة. ـ دعم الوجود
 .األخالق واحلكومات الوطنية واألداين عدا اليهودية

ـ التعاون مع املاسونية والصهيونية إلشعال احلروب والفنت وقد كان هلم دور ابرز يف احلرب العاملية 
م. ـ كان هلم دور 1933ما جاء إىل احلكم سنة جوم على هتلر وحكمه حيناألوىل. ـ قاموا بشن ه

ساسة يف الدول خطري يف التمهيد للحرب العاملية الثانية. ـ التقاط األخبار واحتالل املراكز احل
املختلفة، كما أن هلم أنظمة داخلية سرية وشبكة من العمالء السريني. ـ تغلغلت هذه اجلمعية يف 

حتكمت يف شؤون االجتماع والسياسة واالقتصاد هلذين البلدين ألمريكية واإلجنليزية و صميم احلياة ا
 خباصة.

 قيق األهداف اليهودية املدمرة.ـ إهنم يستخدمون املال واجلنس والدعاية املركزة من أجل حت
م من األرجنتني إىل إسرائيل 1960ـ لقد عملوا على خطف أدولف إخيمان النازي الشهري يف عام 

م. ـ التصدي لكل من حياول النَّيل من اليهود واغتيال األقالم 5/1962/ 31يث أعدم هناك يف ح
 اليت تتعرض هلم حىت خيضع اجلميع هليبتهم.

  تقدم خدماهتا إال ألبناء اجلالية اليهودية وال تعمل إال من أجل دعم تفوقهم وسيطرهتم.ـ إهنا مجعية ال
ئيس الوفد األمريكي جلمعية بناي م قال ر 1897ل بسويسرا ـ يف االجتماع الذي عقد يف مدينة اب

م برث: "ولسوف أييت الوقت الذي يسارع فيه املسيحيون أنفسهم طالبني من اليهود أن يتسلموا زما
السلطة". ـ حظيت )بناي برث( بتمثيل يف األمم املتحدة وذلك من خالل عضويتها يف اجمللس 

 التنسيقي للمنظمات اليهودية.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداي 

(1/97) 

 

 خامسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
تايل فإن التلمود هو حمور عقيدهتا وتفكريها. ـ بروتوكوالت حكماء صهيون ة يهودية وابلـ أهنا منظ م

 دافها. ـ طموحات املاسونية اهلد امة أمر مهم تعمل على حتقيقه وإجنازه.ركن أساسي يف خططها وأه
O الميالندوة العاملية للشباب اإلس -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سادسا: االنتشار ومواقع النفوذ
أتسست بناي برث يف نيويورك وانتشرت حمافلها يف الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا وأملانيا 

 دول مواقع نفوذ قوية.وفرنسا، وصارت هلا يف هذه ال
عض البلدان امتدت فروعها إىل اسرتاليا وأفريقيا وبعض دول آسيا، كما أن هلا نوادي يف ب• 

مصر اإلسالمية: األردن، سوراي، لبنان، البحرين، املغرب، تونس، العراق، مصر، السودان. ـ يف 
للغة العربية، واآلخر حمفل وقانونه مطبوع اب 436أتسس هلا حمفالن أحدمها حمفل ماغني دافيد رقم 

نات، ولكن حدث أن وقانونه مطبوع ابألملانية، وقد مت حظر نشاطهما يف الستي 365ميمونت رقم 
ابملعمورة   عضوًا ابسرتاحة الرئيس 24التقى الرئيس املصري أنور السادات بوفد من املنظمة يضم 

م( وهكذا تلقى 1979عام  كما استقبل الوفد د. مصطفى خليل رئيس وزراء مصر آنذاك )مايو
 وفودها ترحيباً يف بعض الدول اإلسالمية.

Oة العاملية للشباب اإلسالميالندو  -ذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين وامل 
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 اخلالصة
أنه بعد انكشاف أهداف الصهيونية ونشر بروتوكوالهتم وإغالق الكثري من حمافل املاسونية، جلأ 

م مثل الرواتري والليونز وبناي برث، وهي اليهود إىل تغيري األمساء ووضعوا الفتات جديدة لنشاطاهت
 انية السامية.يعها حرب على األداين وختريب للمبادئ اإلنسمج
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
مجلس ـ )املاسونية ما هي حقيقتها، أسرارها، أهدافها(، رابطة العامل اإلسالمي ـ األمانة العامة لل



 م.1978هـ/1398األعلى للمساجد ـ الدورة الثالثة 
ـ )خطر اليهودية العاملية على اإلسالم واملسيحية(: عبد هللا التل ـ املكتب اإلسالمي ـ بريوت ودمشق 

م. ـ )حقيقة نوادي الرواتري(، من رسائل مجعية اإلصالح االجتماعي ـ 1979هـ/1399ـ  3ـ ط 
د محودة ـ . ـ )اإلسالم واحلركات اهلدامة(، معايل عبد احلميم1974هـ/1394ـ  2الكويت ـ ط 

 م.1984هـ/1404ـ صادر عن رابطة العامل اإلسالمي  25سلسلة دعوة احلق ـ العدد 
 م.1978هـ/1398ـ  2ـ )جذور البالء(، عبد هللا التل ـ املكتب اإلسالمي ـ بريوت ودمشق ـ ط 

 هاميان لوفر ـ دار الثقافة اجلديدة ـ القاهرة. ـ )الصهيونية ودورها يف السياسة العاملية(،
 م.1980هـ/1400ـ  1)شهادات ماسونية(، حسني عمر محادة ـ دار قتيبة ـ دمشق ـ ط  ـ

 م.1970ـ )الرتاث اليهودي الصهيوين يف الفكر الفرويدي(، د. صربي جرجس ـ عامل الكتب ـ طبعة 
 Encyclopedia Britannica, Vol II(1976 (Bnaiـ )املوسوعة الربيطانية 

Brith) 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة  املوسوعة امليسرة يف 
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 املطلب السادس: الرواتري
 أوال: التعريف.• 
 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات.• 
 اثلثا: األفكار واملعتقدات.• 
 لعقائدية.رابعا: اجلذور الفكرية وا• 
 االنتشار ومواقع النفوذ.خامسا: • 
 اخلالصة.• 
 مراجع للتوسع.• 
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 أوال: التعريف
الرواتري مجعية ماسونية يهودية تضم رجال األعمال واملهن احلرة تتظاهر ابلعمل اإلنساين من أجل 

ملهنية، وتعزيز النية ألخالقية السامية يف احلياة احتسني العالقات بني البشر، وتشجيع املستوايت ا
والسالم يف العامل. وكلمة رواتري كلمة إجنليزية معناها دوران أو مناوبة. وقد جاء هذا االسم  الصادقة

ألن االجتماعات كانت تعقد يف منازل أو مكاتب األعضاء ابلتناوب، وال زالت تدور الرائسة بني 
ترس ذات هي "العجلة املسننة" على شكل تارت النوادي شارة مميزة هلا األعضاء ابلتناوب. وقد اخ

أربعة وعشرين سناً ابللونني الذهيب واألزرق وداخل حميط العجلة املسننة تتحدد ست نقاط ذهبية،  
كل نقطتني متقابلتني تشكالن قطرًا داخل دائرة الرتس مبا يساوي ثالثة أقطار متقاطعة يف املركز 

تتشكل النجمة السداسية الثة بنهاية القطرين اآلخرين البدء لكل قطر من األقطار الثوبتوصيل نقطة 
 حتتضنها كلميت "رواتري" و "عاملي" ابللغة اإلجنليزية.

أما اللوانن الذهيب واألزرق فهما من ألوان اليهود املقدسة اليت يزينون هبا أسقف أديرهتم وهياكلهم 
 املشرتكة".ان علم "دول السوق األوروبية وحمافلهم املاسونية ومها اليوم لو 

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م أسس احملامي بول هاريس أول اند للرواتري يف مدينة شيكاغو بوالية 1905من فرباير عام  23يف 

نشر بول هاريس لفكرته اليت اقتنع هبا البعض، ويعترب سليفر من ألينوي وذلك بعد ثالث سنوات 
شيلر )اتجر الفحم( وغوستاف ايه لوهر )مهندس املعادن( وسريام إي شورى )التاجر اخلياط( 

ابإلضافة إىل بول هاريس )احملامي( مؤسسي احلركة الرواترية وواضعي أسسها الفكرية بعد اجتماعات 
هم األول يف نفس املكان الذي بين عليه فيما بعد مقر النادي ماعمتكررة دورية. وقد عقد اجت

اليوم. مل يقبل بول هاريس أن يرأس النادي يف أول عهده  177الرواتري الذي حيمل اسم شيكاغو 
م. ـ بعد ثالث 1908بل ترك رائسته ألحد زمالئه وهو سليفر ومل يقبل بول رائسة النادي إال يف عام 

عى شرييل د. بري الذي وسع احلركة بسرعة هائلة، وظل سكرتريًا للمنظمة يد سنوات انضم إليه رجل
م بعد أن امتدت 1947م. ـ تويف بول هاريس )املؤسس( سنة 1942إىل أن استقال منها يف سنة 

 عضو. 327000اند تضم  6800دولة، وأصبح هلا  80احلركة إىل 



يف بريطانيا بفضل نشاط شخص امسه  شرتم مث انت1911انتقلت احلركة إىل دبلن أبيرلندا سنة • 
 مسرت مورو الذي كان يتقاضى عمولة عن كل عضو جديد.

م مث أغلق ومل يسمح له مبعاودة النشاط يف كل أسبانيا 1921أتسس اندي الرواتري يف مدريد سنة • 
 والسويد.

املعلوم أن من ال يُدون الرواتري الدويل اسم فلسطني يف سجالته بل يذكر صراحة اسم إسرائيل و • 
مصر وفلسطني الدولتان األوليان يف العامل العريب واإلسالمي اللتان أتسس فيهما أول اندي للرواتري 

م 1929م( اندي أورشليم )القدس( 1/1929/ 2م )اندي رواتري القاهرة 1929وذلك يف عام 
ني اندايً(. وقد ارتبط ربعأيضاً، كما أهنما أكثر عددًا )مصر أكثر من عشرين اندايً، فلسطني أكثر من أ

اتريخ الرواتري يف الوطن العريب بثالث ظواهر: ـ ابالستعمار الغريب يف نشأته وغالبية أعضائه. ـ 
ابلطبقات االرستقراطية وذوي النفوذ واملال. ـ بنشاط شامل عام جلميع العامل العريب بصورة مباشرة أو 

 غري مباشرة.
 ري يف اجلزائر ومراكش برعاية االستعمار الفرنسي.واتيف الثالثينات مت أتسيس فروع للر • 
يوجد يف طرابلس الغرب فرع للرواتري ومن أعضاء جملس اإلدارة فيه املسرت جون روبنسون • 

 واملسرت فونت كريج.
م 3/1974/ 14م غادر إسرائيل يف 1974يعقوب ابرزيف رئيس اندي الرواتري يف إسرائيل عام • 

ة حلضور املؤمتر الذي ينظمه النادي الرواتري اإليطايل، وادعى أنه سيكون قليإىل مدينة اتور مينا بص
مؤمتراً عربًيا إسرائيلياً الشرتاك وفود عدد من الدول العربية مع وفد إسرائيلي. ـ كان أول املتحدثني 

 خمتار عزيز ممثل النادي الرواتري التونسي مث تكلم بعده يعقوب ابرزيف اليهودي.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -رة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة يساملوسوعة امل 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
عدم اعتبار "الدين مسألة ذات قيمة ال يف اختيار العضو، وال يف العالقة بني األعضاء، وال يوجد • 

السياسية وليس له أن  ابملسائل الدينية أو لرواتري أنه ال يشتغلأي اعتبار ملسألة الوطن: يزعم ا
ًً يف أي مسألة عامة قائمة يدور حوهلا جدال. ًً  يبدي رأاًي

تلقَّن نوادي الرواتري أفرادها قائمة ابألداين املعرتف هبا لديها على قدم املساواة مرتبة حسب • 



أخر  ، احملمَّدية ... ويفاهلندوكية، اليهودية الرتتيب األجبدي: البوذية، النصرانية، الكونفشيوسية،
 القائمة التأويزم "الطاوية".

إسقاط اعتبار الدين يوفر احلماية لليهود ويسهل تغلغلهم يف األنشطة احلياتية كافة، وهذا يتضح • 
 من ضرورة وجود يهودي واحد أو اثنني على األقل يف كل اند.

صور الديين عنوي، وهذا مصادم للتار أي جزاء مادي أو معمل اخلري لديهم جيب أن يتم دون انتظ• 
 الذي يربط العمل التطوعي ابجلزاء املضاعف عند هللا.

 من نسبة احلضور سنوايًّ على األقل. %60هلم اجتماع أسبوعي، وعلى العضو أن حيرر • 
ام إليه ابب العضوية غري مفتوح لكل الناس، ولكن على الشخص أن ينتظر دعوة النادي لالنضم• 

 االختيار. على حسب مبدأ
 مهنة. 77يقوم على أساس املهنة الرئيسية، وتصنيفهم يضم  التصنيف• 
 العمال حمرومون من عضوية النادي، وال خيتار إال من يكون ذا مكانة عالية.• 
حيافظون على مستوى أعمار األعضاء ويعملون على تغذية املنظمة بدم جديد وذلك ابجتالب • 

 مقتبل العمر.رجال يف 
احد عن كل مهنة وقد خترق هذه القاعدة بغية ضم  عضو مرغوب أن يكون هناك ممثل و  يشرتط• 

فيه، أو إقصاء عضو غري مرغوب فيه، وقد نصت الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من القانون 
تصنيف من األساسي للرواتري الدويل على ما يلي: ـ ال جيوز قبول أكثر من عضو عامل واحد يف 

تصنيفات األداين ووسائل اإلعالم والسلك الدبلوماسي ومع  عمال واملهن ابستثناءتصنيفات األ
 مراعاة أحكام الالئحة الداخلية اخلاصة ابألعضاء العاملني اإلضافيني.

يشرتط أن يكون يف اجمللس اإلداري لكل اند شخص أو شخصان من رؤساء النادي السابقني أي • 
 )بول هاريس(.الرواتري املنحدر من من ورثة السر 

ز ماردن الذي كان عضًوا ملدة ثالث سنوات يف أحد نوادي الرواتري قام بدراسة عن تشارل• 
 الرواتري وخرج بعدد من احلقائق.

عضوًا منهم للماسونية مع االستنتاجات جعل  159عضوًا يف نوادي الرواتري ينتمي  421بني كل • 
 نادي.الوالء للماسونية قبل ال

اتري على املاسون فقط كما حدث يف أدنربة ـ بريطانيا سنة ت اقتصرت عضوية الرو يف بعض احلاال• 
 م.1921

م ما يلي: "إذا كون املاسونية مجعية ابالشرتاك مع غريهم 1881ورد يف حمافل اننس بفرنسا سنة • 
ن تسري كزها أبيد ماسونية وأفعليهم أال يدعوا أمرها بيد غريهم، وجيب أن يكون رجال اإلدارة يف مرا 



 ها".بوحي من مبادئ
نوادي الرواتري حتصل على شعبية كبرية ويقوى نشاطها حينما تضعف احلركة املاسونية أو ختمد، • 

 ذلك ألن املاسون ينقلون نشاطهم إليها حىت تزول تلك الضغوط فتعود إىل حالتها األوىل.
 ريكا.نشاط املاسونية يف أمم وذلك إابن فرتة 1905أتسست الرواتري عام • 
األندية متاثل الرواتري فكراً وطريقة وهي: الليونز، الكيواين، االكستشانج، املائدة هناك عدد من • 

املستديرة، القلم، بناي برث )أبناء العهد( فهي تعمل بنفس الصورة ولنفس الغرض مع تعديل بسيط 
واألنصار. بني هذه  كار واجتالب املؤيدينوذلك إلكثار األساليب اليت يتم بواسطتها بثُّ األف

 لنوادي زايرات متبادلة، ويف بعض املدن يوجد جملس لرؤساء النوادي من أجل التنسيق فيما بينها.ا
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
اسونية والرواتري يف مسألة )الدين والوطن والسياسة(، ويف اعتمادهم امل كبري بني امليوجد توافق ك• 

العضو ال ميكنه أن يتقدم بنفسه لالنتساب ولكن ينتظر حىت ترسل إليه بطاقة على مبدأ )االختيار( ف
 دعوة للعضوية.

فكرة املساواة واإلخاء والروح  القيم والروح اليت ُيْصبُغ هبا الفرد واحدٌة يف املاسونية والرواتري مثل• 
ألمم، وتفتيت مجيع أنواع اإلنسانية والتعاون العاملي. وهذه روح خطرية هتدف إىل إذابة الفوارق بني ا

الوالءات، حىت يصبح الناس أفراًدا ضائعني اتئهني، وال تبقى قوة متماسكة إال اليهود الذين يريدون 
 السيطرة على العامل.

ثله من النوادي تعمل يف نطاق املخططات اليهودية من خالل سيطرة املاسون عليها الرواتري وما ميا• 
يهودية العاملية نظرايًّ وعمليًّا، ورصيد هذه املنظمات ونشاطاهتا يعود الذين هم بدورهم مرتبطون ابل

 على اليهود أوالً وأخًرا.
والن على عكس الرواتري الذي ختتلف املاسونية عن الرواتري يف أن قيادة املاسونية ورأسها جمه• 

ن رائسة املنظمة ميكن معرفة أصوله ومؤسسيه، ولكن ال جيوز أتسيس أي فروع للرواتري إال بتوثيق م
 الدولية وحتت إشراف مكتب سابق.

تتظاهر ابلعمل اإلنساين من أجل حتسني الصالت بني خمتلف الطوائف، وتتظاهر أبهنا حتصر • 



ية والثقافية، وحتقق أهدافها عن طريق احلفالت الدورية واحملاضرات نشاطها يف املسائل االجتماع
 داين وإلغاء اخلالفات الدينية.والندوات اليت تدعو إىل التقارب بني األ

أما الغرض احلقيقي فهو أن ميتزج اليهود ابلشعوب األخرى ابسم الود واإلخاء وعن طريق ذلك • 
أغراضهم االقتصادية والسياسية وتساعدهم على نشر يصلون إىل مجع معلومات تساعدهم يف حتقيق 

لمنا أبن العضوية ال متنح إال عادات معينة تعني على التفسخ االجتماعي، ويتأكد هذا إذا ع
 للشخصيات البارزة واملهمة يف اجملتمع.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 خامسا: االنتشار ومواقع النفوذ
م وانتقلت بعدها إىل بريطانيا وإىل عدد من الدول 1905بدأت أندية الرواتري يف أمريكا سنة • 

لندن وزيورخ وابريس وترتبط رائسة كل منطقة رواترية على مستوى األوروبية، وفروعها الرئيسية يف 
يف إيفانستون عن طريق ممثلها العاملي يف األفرع الرئيسية وقد غطت العامل ارتباطًا مباشًرا ابملركز العام 

 دولة يف العامل. 157أندية الرواتري 
كما أن هلذه املنظمة أكثر   تضم مصر، السودان، لبنان، األردن، البحرين، قربص، 245املنطقة • 

اندايً واألردن  23من  من أربعني فرعاً يف إسرائيل، وهلا نواد يف عدد من الدول العربية كمصر أكثر
كز مجعيات الشرق أندية، وتعد  بريوت مر  5اندي ولبنان  13انداين وتونس واجلزائر وليبيا واملغرب 

 األوسط.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب 
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 اخلالصة
ينية املتميزة إلجياد بيئة واحدة تعمها األفكار اء على املعامل الثقافية والدأن الرواتريني يستهدفون القض

من احلركة املاسونية العاملية، وتتخذ الناقوس واملطرقة شعارًا واملبادئ الرواترية اليت تستمد مفاهيمها 
ت وتضم هلا وتتخذ هذه املنظمة أمساء أخرى تعمل يف ظلها مثل: جلنة اإلنرهويل اليت ختتص ابلسيدا



، وجلنة الرواتراكت وجلنة االنرتاكت. وتعترب هذه 95مصر واألردن منطقة إنرهويل واحدة حتمل رقم 
مًها على اإلسالم واملسلمني لتظاهرها ابلعمل اإلنساين يف حني أهنا معاول هدم للروح النوادي خطًرا دا

ؤمتر اإلسالمي العاملي اإلسالمية وتعمل يف نطاق املخططات اليهودية العاملية. وقد أصدر امل
م قراره احلادي عشر واخلاص 1974هـ/1394للمنظمات اإلسالمية الذي انعقد مبكة املكرمة عام 

ونية وأندية الرواتري وأندية الليونز وحركات التسلح اخللقي وإخوان احلرية أبن: ـ على كل ابملاس
ا داخل بالدها وأن تغلق حمافلها مسلم أن خيرج منها فورًا وعلى الدول اإلسالمية أن متنع نشاطه

ب وأوكارها. ـ عدم توظيف أي شخص ينتسب إليها ومقاطعته كلية. ـ حيرم انتخاب أي مسلم ينتس
إليها ألي عمل إسالمي. ـ فضحها بكتيبات ونشرات تباع بسعر التكلفة. ـ كما أعلن ابجملمع الفقهي 

ات أخرى كالليونز والرواتري تتناىف كلية مع يف دورته األوىل أن املاسونية وما يتفرع عنها من منظم
 قواعد اإلسالم وتناقضه مناقضة كلية.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاه 
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 مراجع للتوسع
ملاسونية(، جواد رفعت أتلخان. ـ ـ )املاسونية يف العراء(، الدكتور الشيخ حممد علي الزغيب. ـ )أسرار ا

يزية، مصباح اإلسالم فاروقي. ـ )خطر اليهودية العاملية على ل)املاسونية(، دراسة نقدية ابللغة اإلجن
اإلسالم واملسيحية(، عبد هللا التل. ـ )جذور البالء(، عبد هللا التل. ـ مقال يف )جملة أنوار األحد(، 

م. ـ مقال يف )جملة الفكر اإلسالمي(، )بريوت( العدد 1973أيلول / سبتمرب  23يف  4627عدد 
/ 14م. ـ )جريدة القيس الكويتية(، يف 1974هـ/كانون الثاين 1393األول ذي احلجة 

م. ـ )جملة فلسطني(، أكتوبر 1969م. ـ )ملحق جريدة العلم الليبية(، أغسطس 3/1974
ح االجتماعي ابلكويت. ـ )دراسة عن م. ـ )حقيقة أندية الرواتري(، من رسائل مجعية اإلصال1969

إسالم أمحد عبد هللا. ـ )الطابور اخلامس(، بقلم أيب إسالم أمحد أندية الرواتري املاسونية(، بقلم أيب 
(( بقلم أيب إسالم أمحد عبد هللا. ـ )شرخ يف جدار الرواتري( ـ 245عبد هللا. ـ )املاسونية يف املنطقة )

( ـ ال اي شيخ األزهر( ـ )الفتاوى الشرعية يف أندية رواتري وليونز املاسونيةأبو إسالم أمحد عبد هللا. ـ )
أبو إسالم أمحد عبد هللا. ـ )املاسونية العاملية يف ميزان اإلسالم(، د. عبد هللا مسك. ـ )جمالت الرواتري 

. ـ (( و )نشرات األندية يف مصر والسودان( وغريمها. ـ )اليهود(. د. أمحد شليب245)املنطقة 



م. ـ )قوانني 6/1963/ 10م. ـ )جملة اجليل( 4/1980/ 27م، 2/1980/ 6)صحيفة األهرام( 
الرواتري الدولية ولوائحه الداخلية واإلقليمية واحمللية(. ـ )القانون األساسي للماسونية(. ـ )الدستور 

. 19ة الربيطانية( اجمللد املاسوين(. ـ )الرواتري يف قفص االهتام(، أبو إسالم أمحد عبد هللا. ـ )املوسوع
د(، منري البعلبكي. ـ )حقيقة الرواتري يف مصر(، أبو ـ )قاموس األندية الرواترية(. ـ )موسوعة املور 

م. 1921إسالم أمحد عبد هللا. ـ )شهادات رواترية(، حسني عمر محاده. ـ )روزاليوسف( عدد 
Rotary and Its Brothers, Charles F. Marden (Princeton 

University press – 1963). Towards my Neighbour. G.R.H. 
Nitt. My Road To rotoary, Ranl. P. Harris. Rotary Service. 

Service in life and work. 
O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/109) 

 

 أوال: التعريف
نز جمموعة نواد ذات طابع خريي اجتماعي يف الظاهر، لكنها ال تعدو أن تكون واحدة من ليو ال

ابع يهودية بغية إفساد العامل وإحكام السيطرة املنظمات العاملية التابعة للماسونية اليت تديرها أص
 عليه.

O للشباب اإلسالميالندوة العاملية  -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م دعا مؤسس هذه النوادي ملفن جونس إىل فكرة إنشاء نواد تضم رجال 1915يف صيف • 

ان أول انٍد أتسس من هذا النوع يف مدينة سانت األعمال من خمتلف أحناء الوالايت املتحدة، وك
 أنطونيو ـ تكساس.

املنظمة العاملية لنوادي الليونز إىل الوجود وقد عقدت اجتماعها األول يف م ظهرت 1917يف مايو • 
 قدم نوادي الرواتري هناك.شيكاغو حيث أ



لعهد( الذي أتسس يف يعتقد بعض الدارسني أن هذا النادي اتبع لنوادي بناي برث أي )أبناء ا• 
 م يف مدينة نيويورك.10/1834/ 13
 ًعا تتبع بشكل أو آبخر منظمة البنائني األحرار )املاسون(.بصورة عامة فإن هذه النوادي مجي• 
كون بدياًل عن النوادي السابقة يف حاالت انكشافها أو اضطهادها ملا لقد أنشئ اندي الليونز لي• 

 حي خريي.يتمتع به من مظهر اجتماعي إصال
O ة للشباب اإلسالميالندوة العاملي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/111) 

 

 اثلثا: األفكار واملعتقدات
(  Lionsإن امسهم )الليونز( أي )األسود( إمنا يرمز إىل القوة واجلرأة وحروف الكلمة ابإلجنليزية ) • 

 كل منها يرمز ملعىن عندهم.
 تنهى كسائر النوادي املاسونية عن اجملادلة يف األمور السياسية والعقائدية الدينية. •

خلدمات العلمية تتظاهر ابلعمل يف امليادين التالية: ـ الدعوة إىل اإلخاء واحلرية واملساواة. ـ ا• 
بني الشعوب. ـ والثقافية. ـ تشجيع تبادل الزايرات والرحالت واللقاءات. ـ نشر معاين اخلري والتعاون 

م ابلرفاهية االجتماعية. ـ العمل تنمية روح الصداقة بني األفراد بعيًدا عن الروابط العقدية. ـ االهتما
كفوفني واخلدمات االجتماعية األخرى. ـ ختفيف على نشر املعرفة بكل الوسائل املمكنة. ـ مساعدة امل

ىل البيئة احمللية. ـ إقامة املسابقات الرتفيهية متاعب احلياة اليومية عن املواطنني. ـ تقدمي اخلدمات إ
الرحالت. ـ دعم املشروعات اخلريية. ـ دعم مشروعات األمم وتشجيع اللقاءات وتبادل الزايرات و 

 املتحدة.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: العضوية
ية والرواتري. ـ ـ شروط العضوية يف هذه النوادي ال ختتلف كثريًا عن شروط العضوية يف نوادي املاسون

وز لديهم أبن ميثل املهنة الواحدة أكثر من عضوين. ـ ال لكنها متتاز عن النوادي املاسونية أبنه جي



يستطيع أي شخص أن يقدم طلب انتساب إليها، إمنا هم الذين يرشحونه ويعرضون عليه ذلك إذا 
ني. ـ يشرتط أن يكون رأوا مصلحة هلم فيه. ـ يشرتط أن يكون العضو من رجال األعمال الناجح

فيها النادي. ـ يفرض على كل عضو أن حيقق نسبة حضور مكان عمل العضو يف ذات املنطقة اليت 
سنوايً. ـ مينعون منعاً اباتً دخول العقائديني وذوي الغرية  %60يف االجتماعات األسبوعية ال تقل عن 

على أدىن مستوى ممكن من األعمار الوطنية الشديدة. ـ جيتذبون الشباب والشاابت بغية احملافظة 
ة النادي الدائمة فضاًل عن سهولة التأثري. ـ جيتذبون السيدات من الشابة للمحافظة على حيوي

زوجات كبار املسؤولني كما يسند إليهن مهمة االتصال ابلشخصيات الكبرية، وهلن نواٍد هبنَّ تسمى 
الندوة  - واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداينOنوادي سيدات الليونز. 

 سالميالعاملية للشباب اإل

(1/113) 

 

 خامسا: اهليكل التنظيمي
تتشابه أندية الليونز مع أندية الرواتري يف وضع نظام شبه جغرايف يقسم العامل إىل عدد من • 

ن دولة أو تكتل رقم خاص ويتكون التكتل الواحد م التكتالت حسب كثافة انتشار األندية ولكل
ة أو احملافظة رقم ـ وترتبط رائسة كل منطقة من املناطق على مستوى عدد من الدول ويسمى ابملنطق

 .352العامل مباشرة ابملركز العام وتقع جمموعة الدول العربية يف املنطقة 
ؤلف سكرتري ـ وأمني صندوق. ـ جملس إدارة ميتكون كل انٍد من: ـ رئيس. ـ انئب رئيس أو أكثر. ـ • 

شخص أو اثنان من رؤساء النادي السابقني هبدف إحكام ( عضوًا على أن يكون بينهم 12من )
القبضة على اجمللس كي ال ينحرف يف أي مسار ال يريدونه لناديهم. ـ جلان متنوعة تشكل من قبل 

 -رة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاص املوسوعة امليسرةOاجمللس لتشمل األنظمة املختلفة. 
 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
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 سادسا: خطورة هذه النوادي
يتسمون ابلتخطيط الدقيق، · نشاطاهتا اخلريية الظاهرية مصيدة ختفي وراءها أهدافها احلقيقية. · 



يتعرفون على أسرار املهن من خالل لقاءاهتم · املعلومات.  ويعملون على أساس من السرية يف مجع
 الشؤون االقتصادية طيهم قدرة على التحكم يف السوق احمللية كما يعينهم على التدخل يفمما يع

جيمعون املعلومات املتعلقة ابلشؤون السياسية والدينية للبلد الذي يعملون فوق أرضه · للبلد. 
إهنم · ا. العاملي اليت تقوم بتحليلها ووضع اخلطط الالزمة واملناسبة حياهل ويرسلوهنا إىل مركز املنظمة

· يغطى كل قسم بنشاطه القطاع املتعلق به.  يـَُقسِ مون املنطقة اليت يعملون فيها، ومن مث جيب أن
تضرب جمالس إدارات مناطق الليونز · هناك غموض شديد يكتنف أسرارهم ومواردهم ووسائلهم. 

اإلسالم لديهم ·  يرددون دائماً شعار )الدين هلل والوطن للجميع(.· مشددة حوهلا.  إجراءات أمن
ية كانت أم بشرية هذا من حيث الظاهر، أما يقف على قدم املساواة مع الدايانت األخرى مساو 
يركزون يف دعواهتم وحماضراهتم على إبراز مكانة · احلقيقة فإهنم يكيدون له أكثر مما يكيدون لسواه. 

لقد عقدوا دورة يف · ل أعضائها. معينة إلسرائيل وشعبها، كما يقومون بزراعة أفكار صهيونية يف عقو 
إهنم يقيمون · رة للحديث عن معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل. نوادي ليونز مصر اجلديدة ابلقاه

هي يف دورته لقد أصدر اجملمع الفق· حفالت خمتلطة ماجنة راقصة حتت شعار )احلفالت اخلريية(. 
هـ قراراً َبنيََّ فيه أن مبادئ حركات 1398رمضان  10األوىل املنعقدة يف مكة املكرمة بتاريخ 

املوسوعة امليسرة يف األداين Oرواتري تتناقض كليًّا مع مبادئ وقواعد اإلسالم. املاسونية والليونز وال
 يالندوة العاملية للشباب اإلسالم -واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
 رة املاسونية اليت تتبع هلا، فاجلذور إذن واحدة.ال خترج عن الدائ إن نوادي الليونز

 نية وإزالة العوائق بني البشر.إهنا تدعو إىل فكرة الرابطة اإلنسا• 
املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب Oإهنا تستمد جوهرها احلقيقي من الفكر الصهيوين. • 

 اإلسالمي الندوة العاملية للشباب -واألحزاب املعاصرة 
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 اثمنا: االنتشار ومواقع النفوذ
 هلذه املنظمة نواٍد يف أمريكا وأورواب ويف كثري من بلدان العامل.• 
( عضو 934.000ها يزيد عن )م أبن عدد أعضائ1970ادعت نوادي الليونز يف أوائل عام • 

 ( بلداً.146موزعني يف )
 والية الينوي يف الوالايت املتحدة األمريكية.مركزها الرئيسي احلايل هو يف أوك بروك ب• 
 قيع معاهدة السالم مع إسرائيل.نوادي الليونز والرواتري نشطت يف مصر بعد تو • 
م مبصر اجلديدة وفندق هيلتون وشربد إهنا تتخذ من الفنادق الضخمة مراكز هلا كفندق السال• 

 وشرياتون.
ت تنمية الصداقة وحفالت االهتمام ببعض إهنا ترصد مبالغ ضخمة كجوائز تقدم خالل حفال• 

املوسوعة امليسرة يف األداين Oاملالية. املشروعات مما يضع إشارة استفهام حول طبيعة املوارد 
 ية للشباب اإلسالميالندوة العامل -واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
ندما أغلقت احملافل املاسونية. واحلقيقة أن أن الليونز الفتة جديدة للماسونية جلأ اليهود إليها ع

رمحة وابطنها العذاب، ومع األسف فإهنا تباشر نشاطها يف كثري من البالد اإلسالمية مثل: ظاهرها ال
ياانً بعض ما مصر واألردن وسوراي ولبنان والبحرين واملغرب وتونس والعراق، وهم يعرضون أح

 يريدون به للمجتمع أن ينمو وفق نظام هندسي دقيق تذوب يسمونه نشاطاً اجتماعيًّا ويدَّعون أهنم
فيه النعرات القومية والعصبيات اجلنسية واالختالفات الدينية، واحلقيقة اليت جيب أال ختفى على 

دعومة من جهات خارجية مسلم هي أهنم مجاعة مشبوهة، ويكتنفها الريب والشكوك، ويكفي أهنا م
 غري معلومة.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -هب واألحزاب املعاصرة يف األداين واملذااملوسوعة امليسرة 
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 مراجع للتوسع
م. ـ )حقيقة 1980هـ/1400ـ  1ـ )شهادات ماسونية(، حسني عمر محاده ـ دار قتيبة بدمشق ـ ط 

 العراء(، م. ـ )املاسونية يف1974هـ/1394ـ  2نوادي الرواتري(، مجعية اإلصالح االجتماعي ـ ط 
الزغيب. ـ )أسرار املاسونية(، جواد رفعت أتلخان. ـ )خطر اليهودية العاملية على الشيخ حممد علي 

اإلسالم واملسيحية(، عبد هللا التل. ـ )جذور البالء(، عبد هللا التل. )املاسونية(، حممد صفوت السقا 
ة هـ. ـ )املاسوني1402ـ  2طـ اإلسالمي ـ مكة املكرمة ـ  وسعدي أوجيب ـ إصدار رابطة العامل

م. ـ 1978ـ  1والصهيونية والشيوعية(، د. صابر عبد الرمحن طعيمه ـ دار الفكر العريب ابلقاهرة ـ طـ 
( ـ )أندية ليونز املاسونية يف مصر( ـ أبو إسالم أمحد عبد هللا ـ بيت احلكمة ـ القاهرة. ـ 352)املثلث 

م. ـ )جريدة 1984هـ/1404ـ ذو احلجة  34عشر ـ العدد دي املسلم(، السنة احلادية )جملة اجلن
م. ـ )الئحة النظام األساسي للجمعية العاملية ألندية 1/1984/ 27األخبار القاهرية(، بتاريخ 

ـ يف احلديث عن  302ـ صفحة  4م، جملد 1974الليونز(. ـ انظر )املوسوعة الربيطانية(، طبعة 
 ,Encyclopaedia Britannica, Nolجع األجنبية: )البناؤون األحرار(. املرا املاسونية

V.p. 385, 1974. 
O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
ة حريوت حزب سياسي صهيوين أسسه مناحم بيجني يف فلسطني احملتلة بعد قيام الدولة اليهودي

ة األراجوان اإلرهابية قبل عام م، ويعد حزب حريوت وريث منظم1948املسماة إسرائيل عام 
 م.1948

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
ي )تسهال(، ون زفائي لؤمي يف جيش الدفاع اإلسرائيلم: انصهرت منظمة األراج1948بعد عام • 



رائيلي فقد شكلوا حزاب سياسياً مسوه حزب حريوت أو احلرية وأما من رفضوا االرتباط ابجليش اإلس
 الذي حيمل لواء اإلرهاب، وكان على رأس احلزب مناحم بيجني ..

كيالً حزبيًّا حتت اسم م حتالف حزب حريوت مع حزب األحرار وكونوا معاً تش1965ويف سنة • 
)كتلة حريوت واألحرار(.  جحل وهو االختصار العربي ألمساء أحزاب )جوش حريوت ليرباليم( أو

 واتبعت خطاً فكرايًّ وعقدايًّ ال خيرج يف قليل أو كثري عن خط حريوت العقدي.
 رئيس م كووت جحل وعدة أحزاب ميينية هي: املركز احلر )ورئيسه شامري1973ويف هناية سنة • 

الليكود ملواجهة  الوزراء السابق( والقائمة الرمسية وحركة أرض إسرائيل الكاملة، تكتاًل عرف ابسم
حزب العمل احلاكم، وظهرت يف هذه التكتالت شخصيات إرهابية منها أرييل شارون وعزرا وايزمان 

 والدكتور بنيامني هيلفي.
ز نفس السياسة اإلرهابية، ويغضُّ مبفاهيم العنف ـ أعلنت )الليكود( برانجمها أمام الكنيست، وهو يرب 

 األراضي احملتلة.والتأكيد على حقوق االستيطان حىت يف 
 وأهم الشخصيات يف هذا التكتل:

م 1938م يف بولندة، والتقى ابلزعيم الصهيوين جابوتنسكي سنة 1913مناحم بيجني: ولد سنة • 
م والتحق ابملنظمة اإلرهابية 1942فلسطني سنة  الذي عينه ممثاًل للحركة الصهيونية ودخل بيجني

م بعد حل منظمة 1948. وأسس حزب حريوت سنة األراجون حيث توىل قيادهتا يف نفس العام
م قاد تكتل الليكود، وتوىل رائسة احلكومة اليهودية يف فلسطني احملتلة 1973األراجون. ويف سنة 

 فيد مع الرئيس املصري أنور السادات.م، وقع اتفاقية كامب دي1977م. ويف سنة 1977سنة 
اسة جابوتنسكي ويلخص سياسته بقوله: "أان ـ يعد مناحم بيجني من أشد اإلرهابيني املتبعني سي

 أحارب فأان موجود". "القوة هي لغة التفاهم مع العرب".
ب م، عمل يف سالح اجلو الربيطاين .. واشرتك يف حر 1924عزرا وايزمان ولد يف تل أبيب سنة • 

م 1966م إىل 1958م، وعني قائدًا لسالح الطريان اإلسرائيلي من سنة 1948فلسطني سنة 
 م.1975م مث عني وزيرًا للمواصالت، مث وزيرًا للدفاع سنة 1967شرتك يف حرب سنة وا
يوحنا بيدر: من منظمة األرجوان اإلرهابية وهو حمرك احلزب وواضع نظرايته الفلسفية اإلرهابية، • 

 رير جريدة حريوت.ورئيس حت
 يعقوب مرييدور مدير عمليات األرجوان السابق.• 
 يثعن .. واجلميع جتمعهم صفة اإلرهاب والتطرف. يوحنا ابرو ـ انحوم• 
م وانضم إىل املنظمة اإلرهابية اهلاجاانه يف سنة 1928أرييل شارون: ولد يف فلسطني سنة • 

بني إنكلرتا وفرنسا وإسرائيل من  م1956م واشرتك يف حرب 1948م واشرتك يف حرب 1944



إىل التقاعد بعد احلرب مباشرة  م وأحيل1967جهة، ومصر من جهة أخرى .. واشرتك يف حرب 
م وقام بعملية الثغرة )الدفرسوار( يف الضفة الغربية لقناة السويس. 1973واستعد للحرب يف سنة 

وأصبح من أبرز الزعماء اليهود والتحق بتكتل الليكود الذي يعد حزب حريوت أكرب حزب فيه .. 
ن، وهو املخطط ملذثحة صربا وشاتيال يف .. فضاًل عن أنه قائد القوات اليهودية اليت اجتاحت لبنا

 لبنان.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
بادئ الرئيسية ـ يف التعريف ابحلزب ـ منذ أتسيسه كحزب مستقل، وحىت انضمامه إىل تكتل م املأه• 

 ا ذات مبادئ واحدة، أبرزها:)الليكود( الذي ضم عدة أحزاب، كله
م وأن للشعب 1967ـ املطالبة ثحدود إسرائيل الكربى، وعدم التخلي عن أي أرض احتلت عام 

 تنازل عنه يف أرض إسرائيل .. أرض األجداد.اليهودي حق اترخيي وغري قابل لل
 يفهمها العرب. ـ مباركة األعمال العدوانية ضد الدول العربية .. واحلرب هي الوسيلة الوحيدة اليت

ـ العمل على تشجيع االستيطان الديين والريفي يف فلسطني، واعتبار أن تشجيع اهلجرة يقع على رأس 
رورة ختصيص األموال الالزمة لالستيطان. ـ إدراك وحدة املصري مهام الدولة، مبا يستلزمه ذلك من ض

ايسبورا )أرض الشتات(. ـ والنضال املشرتك من أجل وجود الشعب اليهودي يف أرض فلسطني والد
التجنيد اإلجباري واجب على كل مواطن، ولذا يلزم إعداد اجلنود إعدادًا فنيًّا حديثاً مع االهتمام 

التعاون مع املعسكر الغريب والدخول يف أحالف عسكرية معه وخاصة  ابلقوات االحتياطية. ـ
اد الصهيونيني وأفرعها املنتشرة يف أورواب الوالايت املتحدة األمريكية وفرنسا. ـ يعد احلزب فرعاً الحت

وأمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا. ـ التضييق على األقلية العربية يف الدولة والعمل على تصفية 
 الالجئني. معسكرات
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
إن ادعاء الصهيونية ابحلق التارخيي لليهود يف فلسطني، وأهنا أرض امليعاد وأن اليهودي فوق • 

املختار. وكذلك أسلوب اإلرهاب والعنف والقتل اجلماعي الذي اتبعه  اجلميع، وأن اليهود شعب هللا
م وبعده .. إن ذلك كله يرجع أواًل وقبل كل شيء إىل 1948اليهود يف فلسطني احملتلة قبل عام 

التعاليم التلمودية اليهودية اليت يعدوهنا مقدمة على التوراة نفسها. ـ فالعنصرية اليهودية الغالبة جندها 
التلمود: "إن اليهود أحب إىل هللا من املالئكة" و "إن اليهود وحدهم هم البشر أما الشعوب  قوليف 

األخرى فليست سوى أنواع خمتلفة من احليواانت". ـ وسياسة العنف والقتل لدى الصهاينة اجلدد .. 
على  عطفجند سندها يف قول التلمود: "ليس من العدل استعمال الرمحة مع األعداء" و" ممنوع ال

اإلنسان األبله" و "من الواجب على اليهودي أن يبذل كنانة جهده يف استئصال شأفة النصارى 
واملسلمني عن وجه األرض .. ". ـ وقد وعى مفكرو اليهود دروس التلمود، ونظَّروه يف مبادئ 
وأفكار، حىت أصبحت هذه املبادئ فلسفة خاصة هبم، ومن هذا املنطلق جند أن جذور الفكر 

رهايب حلزب حريوت وألحزاب إسرائيل األخرى متتد إىل املفكر اليهودي زئيف جابوتنسكي اإل
م وأسس منظمة اهلاجاانه اإلرهابية 1908م الذي ولد يف روسيا وزار فلسطني سنة 1940ـ  1880

ووضع للمنظمات اليهودية املبادئ اليت جيب السري عليها لتحقيق حلمهم يف أرض فلسطني ومن 
ـ إن عصر احلرايت  2ـ العنف هو الطريق الوحيد إلقامة دولة إسرائيل واستمرارها.  1ئ: بادهذه امل

واإلنسانيات الذي يعرتف ثحقوق اآلخرين قد وىلَّ وحل مكانه عامل جديد يرفض النزعة اإلنسانية وال 
يف ظل  تعشيلتفت إطالقاً حلقوق اآلخرين، ويستند على األاننية القومية لتأكيد وجوده الذي ال ين

ـ عدم التقرُّب إىل العرب أو الثقافة العربية )عارض  3العقل واألخالق بل يف ظل احليوية اجلسدية. 
م، وعندما قالوا له إن 1924جابوتنسكي أي حماولة من قبل اليهود للتقرب إىل الثقافة العربية سنة 

بعمنا، فنحن ـ وهذا بفضل يس العرب أبناء عم لنا فهم من نسل إمساعيل، رد قائاًل: إن إمساعيل ل
ـ الشعب اليهودي  4هللا!! ـ ننتمي إىل أورواب، وعلى مدى ألفي عام ساعدان يف خلق ثقافة الغرب(. 

هو شعب هللا املختار، وثقافته فوق كل الثقافات. هذه هي املبادئ اليت وضعها اإلرهايب األول 
على مستوى منظمات الدفاع اليهودية  مليجابوتنسكي. وأخذت هذه املبادئ سبيلها إىل التطبيق الع

الرمسية قبل وبعد إنشاء إسرائيل، ويعدُّ مناحم بيجني التلميذ األول الذي استوعب أفكار وآراء 
أستاذه جابوتنسكي وترسخت يف مفهومه ومفهوم كل املنظمات اإلرهابية، األراجون واهلاجاانه 

 وغريها.
ا تسري على هنج جابوتنسكي وتشعر بشعوره املفعم اهتـ إن االجتاهات الصهيونية مبختلف انتماء

ابلكراهية للعرب واملسلمني، مهما حاولت الصهيونية احلالية أن تصفه أبنه ال ميثل إال نفسه ولكن 



الواقع يثبت غري ذلك. ـ وهناك من مفكري احلركة الصهيونية من أتثر بفلسفة نيتشه الفيلسوف 
مان(، وأن القوة هي األساس يف الكون، ومنهم جوزيف بر األملاين عن اإلنسان األعلى )السو 

م( الذي يرى أن التوتر، والثورة العنيفة هي الطريق الوحيد لقيام 1921ـ  1865بريويشفكي )
إسرائيل. ـ ومن هذا الفكر أصَّل بن جوريون ـ أول رئيس لدويلة اليهود ـ السياسة اليهودية جتاه 

سنوات التحدي إذ يقول: "إن هذه الدولة املسماة إبسرائيل ال ل: املسلمني والعرب يف كتابه إسرائي
 ميكنها أن تعيش إال ابلقوة والسالح" "القوة هي لغة التفاهم مع العرب".

ـ وكذلك مناحيم بيجني يف كتابه التمرد فقد أعطى األبعاد الكاملة لفلسفة التمرد واإلرهاب قائاًل: 
 فإننا سوف نفىن، واحلرب هي الطريق الوحيد للخالص".رب "أان أحارب فأان موجود". "إذا مل حنا
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 اخلالصة
أن حريوت حزب سياسي صهيوين أسسه مناحم بيجني يف فلسطني احملتلة بعد قيام إسرائيل عام 

م، 1967أرض احتلت عام  لب ثحدود إسرائيل الكربى، مع عدم التخلي عن أيم، وهو يطا1948
ويبارك األعمال العدوانية ضد الدولة العربية ويعترب احلرب هو الوسيلة الوحيدة اليت يفهمها العرب 
ويشجع االستيطان الديين والريفي يف فلسطني، والتضييق على األقلية العربية، وجعل إسرائيل تدور 

سرائيلية من حيث تكريس العنف ووأد يف فلك املعسكر الغريب، حىت تتحقق األهداف اإلدائًما 
 حقوق اإلنسان العريب واحليلولة دون شيوع الثقافة العربية يف إسرائيل.
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 مراجع للتوسع
ـ الصهيونية وسياسة العنف، حممود سعيد عبد الظاهر، اهليئة العامة املصرية للكتاب ـ القاهرة 

لصهيونية ـ إبراهيم العابد ـ منظمة التحرير ـ مركز م. ـ العنف والسالم، دراسة يف االسرتاتيجية ا1979
ـ مركز األثحاث ـ  م. ـ نظرة يف أحزاب إسرائيل، أسعد رزوق منظمة التحرير1967األثحاث ـ بريوت 



م. ـ إسرائيل الكربى، دراسة يف الفكر الصهيوين التوسعي. ـ اجلذور اإلرهابية حلزب 1966بريوت 
م. ـ املطامع 1966لة منظمة التحرير ـ مركز األثحاث ـ بريوت لي، بسام أبو غزاحريوت اإلسرائي

م. ـ التمرد، 1966اث ـ بريوت الصهيونية التوسعية، عبد الوهاب كيايل ـ منظمة التحرير مركز األثح
م القاهرة. ـ إين أهتم، روجيه 1978قصة األراجوان، مناحم بيجني ـ اهليئة املصرية العامة للكتاب 

م. ـ مهجية التعاليم الصهيونية، بولس حنا 1980مق للطباعة والنشر ـ بريوت يلورم ـ دار اجلر د
 يف تقرير مصريه، د. حممد شتا أبو مسعد، املكتب اإلسالمي ـ بريوت. ـ حق الشعب الفلسطيين

م ابلقاهرة ص 1984سعد، ثحث مقدم ملؤمتر حقوق الشعوب العاملي، الذي نظمته جامعة الزقازيق 
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 أوال: التعريف
هي نوادي اجتماعية وثقافية مرتبطة مبنظمة الرواتري الدولية، اليت تسيطر عليها اليهودية العاملية 

 دية والثانوية.س اإلعداة املدار واملنظمات املاسونية، وتضم هذه النوادي طلب
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م، أنشئت أندية األنرتاكت من طلبة 1962م/ 1961بتوجيه من مؤمتر الرواتري الدويل عام • 

سنة.  18و  14أبندية الطالئع .. وترتاوح أعمار األطفال بني ثانوية، وتسمى: املدارس اإلعدادية وال
 121م أبنه مت إنشاء 1984م/ 1983وقد دلت إحصائية خاصة عن أندية األنرتاكت عن العام 

عضوًا. ويشرف على هذا العدد من  95150اندايًّ لألنرتاكت بلغ عدد أعضائها من تالميذ املدارس 
 دولة من جمموع الدول الرواترية. 79لرواتري يف اندايًّ ل 3459 أندية األنرتاكت:

م صدرت عن املركز الرئيسي للرواتري ابلوالايت املتحدة األمريكية نشرة خاصة 1986ويف سنة • 
بعنوان: هذا الرواتري جاء فيها عن األنرتاكت والروتراكت أنه أصبح هلا أكثر من عشرة آالف اندايًّ 

 يف مائة دولة.
األنرتاكت يف بعض البالد العربية منها: مصر .. ولقد نشرت جملة: أكتوبر .. قد أنشئت نوادي و • 

م احلفل السنوي لنادي األنرتاكت، الذي أقيم يف اندي سبورتنج 11/1980/ 16يف اتريخ 
ابإلسكندرية، وأحيت احلفلة فرقة البيت شاه الغنائية الراقصة. وال توجد حتت أيدينا إحصائيات عن 

 يف البالد العربية واإلسالمية األخرى.وادي األنرتاكت ن
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/127) 

 

 اثلثا: األفكار واملعتقدات
سعى سنة يكشف املخطط اخلطري الذي ت 18ـ  14إن ختصيص هذه النوادي لرعاية األطفال من • 

ى األطفال وصياغة تفكريهم وسلوكهم وفق أهدافها اخلبيثة، إليه منظمة الرواتري العاملية، للتأثري عل
 بعد أن متت السيطرة على الكبار من الرجال والنساء.

ترفع هذه النوادي شعارات خادعة تلبس ثوابً براقاً مثل الرتبية احلديثة، والرايضة، والثقافة. وقضاء • 
احلقيقي وهو إخضاع وتلقني الصغار  .. وإعداد الطفل للمجتمع .. اخل. وختفي اهلدف أوقات الفراغ

 مفاهيم رواترية الستخدامهم يف املستقبل يف تنفيذ املآرب الصهيونية اخلبيثة.
تنشأ هذه النوادي يف حدود منطقة الرواتري، حيث توجد نوادي الكبار، كي يسهل السيطرة عليها • 

 لرجال، واألنرهويل للنساء.ضمن خطط الرواتري ل
ـ على األرجح ـ يف املعاهد اخلاصة اليت تديرها األقليات النصرانية واليهودية يف  تنشأ هذه النوادي• 



 البالد العربية واإلسالمية.
تقيم هذه النوادي حفالت غنائية ومسرحية خاصة ابلصغار ملا هلذه الوسائل من أتثري قوي فعال يف • 

 الصغار.
 ية.طة هذه النوادي إقامة الرحالت واملخيمات اخللو من أنش• 

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
رواتري ابعتبار أن األنرتاكت أتسست من قبل اندي الرواتري، فإن غرضها هو غرض اندي ال• 

سونية. وإن مجيع األنشطة اليت تقوم هبا هذه األندية ختدم يف النهاية العاملي. ذي اخللفية اليهودية املا
 اليهودية العاملية، ابسم اإلنسانية، والثقافة، واإلخاء بني الشعوب.

O الميالندوة العاملية للشباب اإلس -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 خامسا: االنتشار ومواقع النفوذ
أتسست هذه النوادي يف الوالايت املتحدة األمريكية بتوجيه من مؤمتر الرواتري الدويل سنة • 

ا فروع يف معظم أحناء العامل، وهلا فرع يف إسرائيل ويف بعض م وانتشرت يف أورواب، وصار هل1961
 ودول املغرب العريب. الدول العربية مثل مصر واألردن ولبنان

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
أن األنرتاكت كأندية مشبوهة مرتبطة مبنظمة الرواتري الدولية اليت تسيطر عليها اليهودية العاملية 



د إىل تثبيت انتماءات الشباب الغض لألفكار داف خفية وتعمواملنظمات املاسونية، هلا غاايت وأه
املاسونية عن طريق املنح الدراسية وتبادل الشبيبة، وقد أفىت اجملمع الفقهي يف دورته األوىل مبكة 

 هـ بتحرمي االنتساب إىل هذه األندية.1398شعبان سنة  10املكرمة يف 
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزا 
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 مراجع للتوسع
م. ـ شرخ يف 1987ـ الرواتري يف قفص االهتام، أبو إسالم أمحد عبد هللا ـ دار االعتصام ـ القاهرة ط 

م. ـ شهادات 1988هـ/1408دار االعتصام ـ القاهرة جدار الرواتري، أبو إسالم أمحد عبد هللا ـ 
/ 16وبر، القاهرة ـ م. ـ جملة أكت1982هـ/1402، حسني عمر محادة ـ دار قتيبة رواترية

م. ـ 1989هـ / أكتوبر 1410ربيع األول  55م. ـ جملة اجلندي املسلم، الرايض ـ العدد 12/1980
 Rotary and its -االجتماعي ـ الكويت. حقيقة أندية الرواتري، من رسائل مجعية اإلصالح 

Brothers, Charles. F. Marden. 1963 1. - My Road Rotary, 
RarI.p. Harris. - Rotary Service 
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 أوال: التعريف
 تسيطر عليه اليهودية العاملية هي أندية اجتماعية ثقافية تروحيية، مرتبطة مبنظمة الرواتري الدولية اليت

سنة،  18دي طلبة اجلامعات وخرجييها ممن ال يقل عمرهم عن واملنظمات املاسونية. وتضم هذه النوا
سنة من الذكور أو اإلانث أو من اجلنسني حسب ما يقرره النادي الراعي. واندي  28وال يزيد عن 

كما يزعمون ـ إىل تشجيع التمسك شباب الرواتري منظمة يرعاها اندي الرواتري وهتدف ـ  
عمال وتنمية القيادة والشعور ابملسؤولية عن طريق خدمة اجملتمع ابملستوايت اخللقية العليا يف مجيع األ

 وتعزيز التفاهم الدويل والسالم.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس
م بدأ الرواتري يعين بشؤون الشباب فأنشأ صندوقاً خاصاً لذلك الغرض، وأصبح 1917يف عام • 

 هذا الصندوق فيما بعد نواة هلذه املؤسسة.
م إبنشاء أندية للشباب من طلبة اجلامعات 1968م/ 1967مؤمتر الرواتري الدويل عام أوصى • 

إبنشاء أندية الروتراكت يف حدود منطقتها إلاتحة الفرصة أمام وخرجييها، ويسمح ألندية الرواتري 
 الشباب للدراسة يف بلد غري بلده.

م على أنه مت 1984م/ 1983ي خاصة عن أندية الروتراكت عن العام الرواتر وقد دلت إحصائية • 
اندايً  4305 اندايً يف شىت أحناء العامل هذا العام وحده، وقد وصل عدد األندية يف العامل 134إنشاء 

دولة من دول الرواتري، ووصل عدد أعضاء  90اندايً من أندية الرواتري املنتشرة يف  4011تتبع 
 ستة ومثانني ألف عضٍو. 86000ت إىل الروتراك

 ت نوادي الروتراكت يف بعض البالد العربية واإلسالمية.أنشئ• 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
من األهداف املعلنة لنوادي الروتراكت إاتحة الفرصة للشباب للدراسة يف بلد غري بلده، أي إعطاء • 

اليت تضم مجهورية مصر العربية والسودان  245ملنطقة الرواترية منح دراسية على هيئة بعثات من ا
اتري، وختضع لتنظيم ن ودولة البحرين واألردن وقربص. وهذه املنح خاصة أببناء أعضاء الرو ولبنا

الرواتري العاملي .. وللخداع .. يشرتط يف الشباب املتقدم للحصول على املنحة أن يكون متمسكاً 
 يكون متساحماً!بدينه اإلسالمي! وأن 

الذي يتم فيه اختالط الشباب من  ومن نشاط هذه النوادي مشروع تبادل الشباب املريب،• 
ضيل من كان عضوًا يف أحد أندية شباب الرواتريني أو أن يكون اجلنسني .. ومن شروط املشروع: ـ تف

 والده رواترايً.



يتكفل الطالب مبصاريف سفره يف الذهاب ـ السفر يف اإلجازة الصيفية، ومدة اإلقامة ثالثة أسابيع و 
 18ملها النادي املضيف. ـ أن يرتاوح سن الطالب أو الطالبة بني والعودة، ومصاريف اإلقامة يتح

سنة. ـ أن يكون حاصاًل على الشهادة الثانوية على األقل وأن يكون ملماً بلغة البلد  22وسنة 
 املسافر إليه.

ًا الستضافة طالب أو طالبة يف منزله ملدة مماثلة للمدة اليت ـ يشرتط أن يكون ويل األمر مستعد
 ابنه أو ابنته يف اخلارج. يقضيها

 ومن تطبيقات هذا املشروع:• 
م برائسة دافيد روزلني 1/1981/ 24وين من الكيان اليهودي يف فلسطني احملتلة يوم سفر وفد صهي

ان الصهيوين إىل مصر العربية املسلمة لبلورة مدير العالقات الرتبوية والعلمية يف وزارة خارجية الكي
فية بني طالباً إسرائيلياً لقضاء العطلة الصي 50وأتلفت اجملموعة األوىل من تفاصيل تبادل الشباب، 

األسر العربية املسلمة يف مصر، واستضاف الكيان الصهيوين جمموعة مماثلة من الشباب املسلم 
هودية وقد مت االتفاق على ذلك سابقاً أثناء حماداثت إسحاق لقضاء اإلجازة الصيفية بني األسر الي

 م هبدف تطبيع العالقات!1980أواخر عام  انفون يف
: خلق روح القيادة االجتماعية يف الشباب والشعور ابملسؤولية لدى ومن األهداف املعلنة أيضاً • 

والتعليمية .. ويظهر أن  املواطنني وغرس املثل العليا لألخالقيات، وثحث مشاكل اجملتمع الصحية
 اد اجملتمع .. أو للحصول على الرتخيص من الدولة.هذه األهداف املخادعة تعلن للسذَّج من أفر 

قي هلذه النوادي فهو إفساد اجليل املسلم أخالقياً، وإبعاده عن قيم دينه وتعاليمه أما اهلدف احلقي• 
تسميها اخلريية( والسهر إىل ما بعد منتصف .. وتستخدم يف ذلك احلفالت املوسيقية الراقصة )اليت 

كاله، وشرب اخلمر املسموح به يف هذه احلفالت وقضاء اإلجازات مع الليل مع االختالط بكل أش
الت ال تتقيد ابألخالق اإلسالمية .. واالتصاالت الفاجرة بني اجلنسني أثناء الرحالت واألسفار عائ

الفاسدة، ما أقامه شباب اندي روتراكت ابإلسكندرية يف الرتوحيية أو الدراسية. ومن هذه احلفالت 
د كبري وحضره جمموعة من الضيوف الربيطانيني من أصدقاء وشباب الروتراكت وعداندي سبورتنج 

من سيدات ورجال اجملتمع املسلم! وأحيا احلفل الفنان عمر خورشيد وفرقة اجلاز، ورقص على 
ىل ما بعد منتصف الليل .. وقد نشرت إحدى اجملالت أنغامها الشباب والزهرات واستمر احلفل إ

شطة سياحية ت النادي أبوضاع غري أخالقية وشبه عارية .. ! ـ إهلاء الشباب يف أنصوراً خليعة لعضوا
وترفيهية منحرفة تشغلهم عن القضااي املصريية اليت هتم أمتهم، وأمهها قضية فلسطني واحتالل اليهود 

يونية ي يصل إىل درجة املسؤولية يف بلده، لتنفيذ املخططات الرواترية الصههلا .. ـ إنشاء جيل رواتر 



 الصليبية اخلطرية.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
ـ نوادي الروتراكت تتبع اندي الرواتري الدويل .. ذي اخللفية املاسونية اليهودية. ـ وابلتايل فإن مجيع 

 ة من قبل املاسونية العاملية وختدم اليهودية العاملية.نشطة النادي خمططأ
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 خامسا: االنتشار وأماكن النفوذ
م. 1961ه من الرواتري الدويل سنة أتسست نوادي الروتراكت يف الوالايت املتحدة األمريكية بتوجي

ر هلا فروع يف نواح كثرية من العامل، وهلا فرع يف فلسطني احملتلة وصاوانتشرت بعد ذلك يف أورواب 
 وبعض البالد العربية.
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 اخلالصة
ة الروتراكت ترتبط مبنظمة الرواتري الدولية اليت تسيطر عليها اليهودية العاملية، كما أن هذه أنديأن 

ليهود وهدفهم من ذلك السيطرة على العامل عن طريق األندية تعترب وكرًا للماسونية ويسيطر عليها ا
ى أوطاهنم ابسم القضاء على األداين وإشاعة الفوضى األخالقية وتسخري أبناء البالد للتجسس عل

اإلنسانية. ولذلك حيرم على املسلمني أن ينتسبوا ألندية هذا شأهنا كما نصت عليه الفتوى اليت 
وتعترب أندية االنرتاكت والروتراكت وجهان لعملة واحدة هـ. 1405شعبان  25 أصدرها األزهر يف



ارات الرباقة اليت تضع فعلى الشباب املسلم احلذر من أالعيب التضليل الصهيوين واالخنداع ابلشع
 السم يف الدسم وتنشر الفساد وخراب الذمم.

O لشباب اإلسالميالندوة العاملية ل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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O  عاملية للشباب اإلسالميالندوة ال -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/139) 

 

 أوال: حقيقة التسمية
جيب البدء أواًل ببيان حقيقة التسمية، وبيان صحة نسبتها إىل العلم، فهل هي كذلك؟ لقد اخندع 

زال أنصارها يتبجحَّون هبا ويتطاولون بتعاليمها مغرتين هبا الناس بتسمية العلمانية هبذا االسم، وال ي
رائجة لدى فئات ممَّن قلَّت معرفتهم أو كانت هلم أهدافاً شريرة ضد الدين حيث وجدت هلا سوقا 

 عن قيادة البشر أو التحاكم إليه إلحالل تعاليم َعبَدة األواثن وأصحاب األحقاد حمله. لعزله
يف أوراب كان يُقَصد هبا عندهم حسب ترمجتها الصحيحة فصل الدين وحني انطلقت هذه التسمية 

الفصل الكامل بينه وبني احلياة االجتماعية، على أساس أنه ال جيتمع العلم مع عن السياسة، أو 
دين بزعمهم، وقد كذبوا يف ذلك وقلبوا احلقيقة، فإن الدين والعلم محيمان يكمل أحدمها اآلخر ال

 مذهبهم إىل العلم فإن احلقيقة تدل على أنه ال عالقة بني العلم وبني هذه الفكرةويقويه، أما نسبتهم 



ذي هو االبتعاد عن الضالة، بل إن تسميتها علمانية إمنا هو بسبب سوء الرتمجة من معناها الغريب ال
نية" الدين، أو من ابب اخلداع والتضليل إذ كان األوىل أن تكون ترمجتها وتسميتها أيضاً هي "الالدي

 ألن مفهومها األصلي هو هذا وليس نسبة إىل العلم.
ميتهم العلمانية هبذا االسم نسبة إىل العلم، وبني تسميتهم االشرتاكية وما أقوى التشابه بني تس

هبذا االسم كذلك، كالمها متسح ابلعلم وهو بريء منهما، وكالمها خداع للناس وتضليل. العلمية 
لمانية" بكسر العني وسكون الالم معناها العلم الذي هو ضد وبعض الباحثني ذهب إىل أن "ع

" بفتح العني وسكون الالم فمعناها العامل أو الدنيا يف مقابل اآلخرة، وأتيت اجلهل، وأما "علمانية
مانية أيضاً مبعىن دهري وهو تفسري لكلمة "الئيك" الفرنسية وهو تعبري نشره اليهود يف فرنسا فيما عل

 (.1ثالث عشر والتاسع عشر امليالديني )بني القرنني ال
O 681/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.23العلمانية ودخوهلا اجملتمع اإلسالمي((، )ص ( انظر ))نشأة 1( )1)
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 اثنيا: التعريف الصريح للعلمانية
الواقع أن دارس العلمانية سيالحظ تعريفات كثرية، إال أن أصدق تلك التعريفات وأقرهبا إىل حقيقة 

 العلمانية هو:
 ين عن احلياة كلها وإبعاده عنها.راد به فصل الدة مذهب هدَّام يُ أن العلماني

أو هي إقامة احلياة على غري دين إما إببعاده قهراً وحماربته علناً كالشيوعية، وإما ابلسماح به وبضده 
من اإلحلاد كما هو احلال يف الدول الغربية اليت تسمي هذا الصنيع حرية ودميقراطية أو تدين 

ين يف نطاق فردي بعيدًا عن حكم اجملتمع ذلك أن حصر الد هو حرب للتدين، شخصي. بينما
وإصالح شؤونه هو جمتمع ال ديين ألنه أقام حياته االجتماعية والثقافية وسائر معامالته على إقصاء 

(، وهو حال احلضارة الغربية اجلديدة ونظامها، وهذا هو الواقع الصحيح، وال عربة 1الدين )
ا جمرد خداع للمتدينني، فإن تسميتهم هلذا اإلحلاد علماً ون التدين، فإهنزعمهم أهنم يرع مبراوغتهم يف

هو من ابب فرحهم مبعرفتهم ظاهرًا من احلياة الدنيا، وأين هو من العلم احلقيقي الذي يوصل صاحبه 
 إىل معرفة ربه ودينه وإىل السعادة يف الدنيا واآلخرة.



O683/ 2لب عواجي املذاهب الفكرية املعاصرة لغا 
_________ 

 (.21سفر احلوايل )ص  –(، وانظر ))العلمانية(( 5)ص  –حممد قطب  –انظر ))العلمانية(( ( 1)
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 اثلثا: نشأة العلمانية وموقف ُدعاهتا من الدين وبيان األدوار اليت مرت هبا
وهي ردة يف حق ، نلقد قامت العلمانية الالدينية على اإلحلاد وإنكار وجود هللا تعاىل وإنكار األداي

من يعتنقها من املسلمني مهما كان تعليله هلا، وكانت العلمانية عند قيامها يف مرحلتها األوىل يف 
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني، تنظر إىل الدين على أنه ينبغي أن يكون أمرًا شخصياً ال 

ل هذا كان خداعا ألهل الدين، مث اشتدت لعو  شأن للدولة به إال ما يتعلق جبباية الضرائب للكنيسة،
املواجهة للدين على النحو الذي تطورت إليه بعد ذلك، وكان اخلالف حمتدماً ما بني رجال الدين 

ورجال العلمانية على السلطة، مما جعلهم ينادون بفصل الدين عن الدولة ليستقل كل فريق بسلطته. 
الثالثة، إذ ابلعلمانيني يتجهون اجتاها منافياً لكل ة حلحىت إذا جاء القرن التاسع عشر، وهي املر 

مظاهر الدين والتدين، وأحلوا اجلانب املادي حمل الدين، وبدأ الصراع يشتد بني العلمانيني اليساريني 
الناشئني وبني رجال الدين الكنسي املتقهقر، إىل أن ُأقِصَي الدين متاماً، ومل يعد لإلميان ابلغيب أي 

 (.1س، إذ حل حمله اإلميان ابملادي اجملرد احملسوس )فو لنمكانة يف ا
ورغم وضوح اإلحلاد يف املذهب العلماين فقد ظهر من يزعم زورًا وكذابً أنه ال منافاة بني العلمانية 

وبني الدين، وأخذ بعض اجلاهلني واملتجاهلني يرددون هذا الفكر املغالط كاالشرتاكيني متاماً، على أنه 
عن ذهن القارئ أن حرب الغرب للدين وأهله إمنا جاءهم من دين حُمرَّف معاٍد  يبيغال ينبغي أن 

لكل مفهوم للحياة اجلديدة، ألن النصرانية اليت جاء هبا املسيح عليه السالم قد اندثرت وُحرفِ ت 
وضاع إجنيله بعد رفعه بفرتة قصرية، فتزعم الداينة بولس اليهودي احلاقد، فجاءت خرافية مصادمة 

ال ميكن أن  –وهو تعميم خاطئ  –ل واملنطق والواقع، ومن هنا وجد أقطاب العلمانية أن الدين عقلل
وهو ما  –يساير حضارهتم الناشئة، وأن رجال دينهم طغاة الكنيسة ال ميكن أن يرتكوهم وشأهنم 

 يف ونوعلى إثر ذلك قامت املعركة بني الدين وأقطاب العلمانية، ونشط العلماني –حدث ابلفعل 
بسط نفوذهم، وساعدهتم على ذلك عامة الشعوب األوربية اليت أذاقتها الكنيسة الذل واهلوان 

وااللتزام بدين ال يقبله عقل أو منطق، فوجدوا يف االلتجاء إىل رجال الفكر العلمانيني خري وسيلة 



 للخروج عن أوضاعهم.
اجلاهلي، فإنه سريى حتماً أن  سيولوإذا كان القارئ يرى أن للغرب حجتهم يف رفض ذلك الدين الب

انتشار العلمانية يف بالد املسلمني أمر ال مربر له أبي حال، وال سبب له إال قوة الدعاية العلمانية 
وجهل كثري من املسلمني بدينهم وجهلهم كذلك مبا تبيته العلمانية للدين وأهله واتباعا للدعاايت 

 الربَّاقة.
 يف نشأهتاة نياألدوار اليت مرت هبا العلما

 وقد ذكر الدكتور العرماين أن العلمانية قد مرت يف تطورها أبدوار هي كما يلي:
 الدور األول

وقد كان دور الصراع الدموي مع الكنيسة، ومُسي هذا الدور بعصر التنوير أو بداية عصر النهضة 
ق طلب العلم يف ريط األوربية، ويعود سببه إىل أتثر األوربيني ابملسلمني أثر اختالطهم هبم عن

اجلامعات اإلسالمية، وقد ذاق علماء الغرب يف هذا الدور ألواان من العذاب على أيدي رجال 
الكنيسة إثر ظهور االكتشافات العلمية هناك ووقوف رجال الكنيسة ضد تلك االكتشافات وجهاً 

 لوجه.
 الدور الثاين

جال الكنيسة، وفيه مت عزل الدين عن ر  منظهور العلمانية اهلادئة وتغلب رجاهلا على املخالفني 
 الدولة واحنصرت مفاهيم الكنيسة يف الطقوس الدينية فقط بعيدة عن احلياة االجتماعية كلها.

 (.2الدور الثالث وفيه اكتملت قوة العلمانية ورجاهلا، وحلَّ اإلحلاد املادي حمل الدين متاماً )
إلحلاد العلماين، فاكتمل تطويق الدين ورجاله واعترب ل يةمث برزت الرأمسالية وغريها من الروافد املقو 

الدين عدوًا للحضارة، وصار حمل سخرية اجلميع يف رد فعل عارم يريد أن يكتسح كل شيء أمامه مما  
 كان موجودا ليفسح الطريق أمام الوضع اجلديد املتمرد على كل األوضاع اليت قبله.

O684/ 2 املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.93، 92( انظر ))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )1)
 (.42( بتصرف عن ))نشأة العلمانية ودخوهلا اجملتمع اإلسالمي(( )ص 2)
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 (1رابعا: أسباب قيام العلمانية )
 قامت العلمانية أول ما قامت يف أورواب وذلك ألسباب عديدة منها:

 أواًل: الطغيان الكنسي:
 فالكنيسة طغت، وجتربت، وأصبحت تفرض على الناس العقائد الباطلة اليت ال تتفق مع نقل وال

 عقل، كعقيدة العشاء الرابين، وعقيدة التثليث، وعقيدة اخلطيئة املوروثة، والصلب والفداء.
 أهنا أصبحت حترم، وحتلل، حسب ما يتفق وأهواء رجال الدين. كما

ة الطاغية ابدعاء حقوق ال ميلكها إال هللا مثل حق الغفران، وحق وعززت الكنيسة سلطتها الديني
 احلرمان، وحق التحلة.

كوك مل ترتدد الكنيسة يف استعمال هذه احلقوق واستغالهلا، فحق الغفران أدى إىل املهزلة التارخيية صو 
والشعوب يف آن  الغفران السالفة الذكر، وحق احلرمان عقوبة معنوية ابلغة كانت شبحاً خميفاً لألفراد

: فردريك، وهنري الرابع واحد؛ فأما الذين تعرضوا له من األفراد فال حصر هلم، منهم امللوك أمثال
حىت لوثر، والعلماء والباحثون األملاين، وهنري الثاين اإلجنليزي، ورجال الدين املخالفني مثل: أريوس 

 به.املخالفون آلراء الكنيسة من برونو إىل آرنست رينان وأضرا
اإلجنليز، أما احلرمان اجلماعي فقد تعرض له الربيطانيون عندما حصل خالف بني امللك يوحنا ملك 

ومحلت  وبني البااب، فحرمه البااب وحرم أمته، فعطلت الكنائس من الصالة، ومنعت عقود الزواج،
حنا صاغرًا يقر اجلثث إىل القبور بال صالة، وعاش الناس حالة من اهليجان، واالضطراب، حىت عاد يو 

 خبطيئته، ويطلب الغفران من البااب.
 رفع احلرمان عنه وعن أمته. وملا رأى البااب ُذلَّه، وصدق توبته

، وتتخلى عن االلتزام هبا مىت أما التَّحلَّة؛ فهو حق خاص يبيح للكنيسة أن خترج عن تعاليم الدين
 اقتضت املصلحة _ مصلحتها _ ذلك.

حلد السيما بعد أن اتضح للكنيسة األثر اإلسالمي الظاهر يف اآلراء ومل يقف األمر عند هذا ا
الغول البشع، والشبح املرعب، الذي أطلق عليه اسم )حماكم التفتيش( تلك  املخالفة، فأنشأت ذلك

 إابدة املسلمني، أو املخالفني آلراء الكنيسة.احملاكم اليت عملت على 
يث عنها إال ويصيبهم االضطراب، وتتفجر كلماهتم رعباً، وال يكاد املؤرخون الغربيون يتعرضون للحد

 رواحهم، والسجناء الذين أذاقتهم ألوان املر والنكال.فما ابلك ابلضحااي الذين أزهقت أ
ألرض هبا غرف خاصة للتعذيب، وآالت لتكسري وكانت احملكمة عبارة عن سجون مظلمة حتت ا
دأون بسحق عظام األرجل، مث عظام الصدر والرأس العظام، وسحق اجلسم البشري، وكان الزابنية يب

رج من اجلانب اآلخر كتلة كتلة من العظام املسحوقة، واليدين تدرجيياً حىت يهشم اجلسم كله، وخي



 والدماء املمزوجة ابللحم املفروم.
ى احملكمة آالت تعذيبية أخرى منها آلة على شكل اتبوت تثبت فيه سكاكني حادة، يلقون وكان لد

ان ية يف التابوت، مث يطبقونه عليه، فيتمزق جسمه إرابً إرابً، وآالت كالكالليب تغرز يف لسالضح
املعذب، مث تشد، فتقصه قطعة قطعة، وتغرز يف أثداء النساء حىت تنقطع كذلك، وصور أخرى تتقزز 

 منها النفوس، وتشمئز لذكرها.
 أحد على مناوءهتا أو خمالفتها. كل ما سبق جعل الناس يؤمنون ابملسيحية قسرًا دون أن يتجرأ

فرضت وصايتها على امللوك، أضف إىل ما سبق ما حصل من طغيان الكنيسة السياسي، حيث 
 وجعلت معيار صالحهم معلقاً مبا يقدمون للكنيسة من طاعة وانقياد.

 إىل ذلك الطغيان املايل، وميكن تلخيص مظاهر الطغيان الكنيسي يف هذا اجملال مبا يلي: أضف
 رواب._ األمالك اإلقطاعية: حيث أصبحت الكنيسة أكرب ُمالَّك األراضي، وأكرب اإلقطاعيني يف أو 1

_________ 
 (.143 - 123[( انظر ))العلمانية((، للشيخ سفر احلوايل )76( )]1)
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افاً _ األوقاف: فلقد كانت الكنيسة متلك املساحات الشاسعة من األراضي الزراعية ابعتبارها أوق2
 الكنائس، وجتهيز احلروب الصليبية.للكنيسة، بدعوى أهنا تصرف عائداهتا على سكان األديرة، وبناء 

إال أهنا أسرفت يف متلك األوقاف حىت وصلت نسبة أراضي الكنيسة يف بعض الدول إىل درجة ال 
 تكاد تصدق.

كانت الكنيسة تضمن _ العشور: حيث فرضت الكنيسة على كل أتباعها ضريبة العشور، وبفضلها  3
قطاعيات، وعشر ما حيصل عليه املهنيون وأرابب حصوهلا على عشر ما تغله األراضي الزراعية، واإل

 احلرف غري الفالحني.
_ ضريبة السنة األوىل: فالكنيسة مل تقنع ابألوقاف، والعشور، بل فرضت الرسوم، والضرائب 4

الصليبية، واملواسم املقدسة، وظلت ترهق كاهل  األخرى، السيما يف احلاالت االستثنائية؛ كاحلروب
 رعاايها.

 البااب حنا الثاين والعشرون جاء ببدعة جديدة هي )ضريبة السنة األوىل(.فلما توىل 
وهي جمموع الدخل السنوي األول لوظيفة من الوظائف الدينية، واإلقطاعية تدفع للكنيسة بصفة 



 جديداً. إجبارية، وبذلك ضمنت الكنيسة موردًا مالياً 
من العطااي واهلبات، يقدمها األثرايء  _ اهلبات والعطااي: وذلك أن الكنيسة كانت حتظى ابلكثري5

 اإلقطاعيون؛ متلقاً ورايءًا، أو بدافع من الصدقة واإلحسان.
_ العمل اجملاين _السخرة_: وذلك بقيام بعض الناس ابلعمل خلدمة الكنيسة ابجملان مدة حمددة، 6

 ب يوم واحد يف األسبوع دون مقابل.هي يف الغال
 علم:اثنياً: الصراع بني الكنيسة وال

فلقد قام الصراع بني الكنيسة واحلقائق العلمية على أشده، فلقد كانت الكنيسة هي املصدر الوحيد 
م( 1543للمعرفة، فلما ظهرت بعض احلقائق العلمية اليت ختالف ما تقرره الكنيسة كنظرية كوبرنيق )

كنيسة وبني العلم، ومن بعده )جردانو برونو( وغريها من النظرايت _ حصل الصراع بني ال الفلكية،
ومن هنا اصطدمت حقائق العلم بزيوف الكنيسة؛ فقامت الكنيسة ابلقبض عليهم، وتكذيبهم، 

 وحماربة أفكارهم.
 ومن مث نشأت الفكرة القائلة: إن العلم ال صلة له ابلدين، وإن الدين حيارب العلم.

 اثلثاً: االضطراابت والثورات اليت قامت يف أورواب:
 ية، وغريها، تعد من أسباب قيام العلمانية.كالثورة الفرنس

 رابعاً: شيوع املذاهب واألنظمة االجتماعية والنظرايت اهلدامة كنظرية التطور وغريها.
 خامساً: اخلواء الروحي عند األوروبيني؛

ي الروح، وال ختلص أتباعها من األسئلة القاتلة داخل النفوس حول ذلك؛ ألن النصرانية احملرفة ال تزك
 كون، واإلله، واملصري، وما إىل ذلك.ال

 سادساً: غياب املنهج الصحيح عن الساحة األوروبية، وهو اإلسالم.
 سابعاً: تقصري أمة اإلسالم يف أداء رسالتها جتاه البشرية.

 حمدد لنظام سياسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو علمي. اثمناً: خلو األانجيل احملرفة من أي تصوُّر
 كر اليهودي الذي حيرص على إنشاء املذاهب اهلدامة،اتسعاً: امل

 أو احتوائها؛ رغبة من اليهود يف إفساد البشرية وجعلها محراً ميتطوهنا.
، وحماربة العلم؛ كل هذه العوامل جعلت من الدين رمزاً للتسلط، والتجرب، والطغيان، واجلهل واخلرافة

 فما احلل إذًا؟
ثرة أمام التطور، واملطلوب نبذه وإقصاؤه عن احلياة، ومن هنا احلل الذي ارأتوه أن الدين حجر ع

 قامت العلمانية.
وكان جديرًا هبؤالء الذين قاوموا هذه الكنيسة أن يبحثوا عن املنهج احلق الذي يشجع العلم وال 



 هو اإلسالم.يقف ضده، بل هو دين العلم أال و 
 ولكن شيئاً من ذلك مل حيصل، وهلل يف ذلك حكمة.

 سباب قيام العلمانية، وتلك مسوغاهتا.فهذه أ
O 478ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
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 خامسا: صور العلمانية
 للعلمانية صوراتن، كل صورة منهما أقبح من األخرى:

الق البارئ املصور، امللحدة: وهي اليت تنكر الدين كلية: وتنكر وجود هللا اخل الصورة األوىل: العلمانية
وال تعرتف بشيء من ذلك، بل وحتارب وتعادي من يدعو إىل جمرد اإلميان بوجود هللا، وهذه العلمانية 

على فجورها ووقاحتها يف التبجح بكفرها، إال أن احلكم بكفرها أمر ظاهر ميسور لكافة املسلمني، 
يها من املسلمني إال رجل يريد أن يفارق أمرها على املسلمني، وال يُقبل عل -ثحمد هللا  -ال ينطلي ف

دينه، )وخطر هذه الصورة من العلمانية من حيث التلبيس على عوام املسلمني خطر ضعيف(، وإن  
، أو السجن كان هلا خطر عظيم من حيث حماربة الدين، ومعاداة املؤمنني وحرهبم وإيذائهم ابلتعذيب

 أو القتل.
( وهي علمانية ال تنكر وجود هللا، وتؤمن به إميااًن نظراًي: 1حدة )الصورة الثانية: العلمانية غري املل

لكنها تنكر تدخل الدين يف شؤون الدنيا، وتنادي بعزل الدين عن الدنيا، )وهذه الصورة أشد خطًرا 
عوام املسلمني، فعدم إنكارها لوجود هللا، من الصورة السابقة( من حيث اإلضالل والتلبيس على 

( يغطي على أكثر عوام املسلمني حقيقة هذه الدعوة الكفرية، فال 2تها للتدين )وعدم ظهور حمارب
يتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة ابلدين، ولذلك جتد أكثر األنظمة احلاكمة 

 ، والكثرة الكاثرة واجلمهور األعظم من املسلمني ال يعرفوناليوم يف بالد املسلمني أنظمة علمانية
 حقيقة ذلك.

ومثل هذه األنظمة العلمانية اليوم، حتارب الدين حقيقة، وحتارب الدعاة إىل هللا، وهي آمنة مطمئنة 
أن يصفها أحد ابلكفر واملروق من الدين؛ ألهنا مل تظهر ابلصورة األوىل، وما ذلك إال جلهل كثري من 

، وأن يفقه األمة يف دينها حىت تعرف سلمني، نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يعلمنا وسائر املسلمنيامل
 حقيقة هذه األنظمة املعادية للدين.



وهلذا فليس من املستبعد أو الغريب عند املسلم الفاهم لدينه أن جيد يف كلمات أو كتاابت كثري من 
أو  -صلى هللا عليه وسلم  –سبحانه وتعاىل، أو ذكر رسوله العلمانيني املعروفني بعلمانيتهم ذكر هللا 

 كر اإلسالم، وإمنا تظهر الغرابة وتبدو الدهشة عند أولئك الذين ال يفهمون حقائق األمور.ذ 
_________ 

( العلمانية يف مجيع صورها وأشكاهلا هي يف احلقيقة ملحدة، سواء منها ما ينكر وجود هللا، وما ال 1)
 اجلور واالحنراف. وإمنا اإلحلاد يف لغة العرب معناه: العدول عن القصد، وامليل إىل ينكر؛ ألن أصل

قلنا علمانية ملحدة، وغري ملحدة، جراًي على ما اشتهر عند الناس اليوم: أن اإلحلاد يطلق على 
 إنكار وجود هللا فقط.

ألن الدين احنصر عندهم يف  ( كثري من الناس ال يظهر هلم حماربة العلمانية )غري امللحدة( للدين؛2)
نع العلمانية مثالً الصالة يف املساجد، أو مل متنع احلج إىل بيت هللا نطاق بعض العبادات، فإذا مل مت

احلرام، ظنوا أن العلمانية ال حتارب الدين، أما من فهم الدين ابلفهم الصحيح، فإنه يعلم علم اليقني 
أشد وأوضح من إقصاء شريعة هللا عن احلكم يف شىت  حماربة العلمانية للدين، فهل هناك حماربة

 ، لو كانوا يفقهون.اجملاالت
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واخلالصة: أن العلمانية بصورتيها السابقتني كفر بواح الشك فيها وال ارتياب، وأن من آمن أبي 
، له يف  أن اإلسالم دين شامل كاملصورة منها وقبلها فقد خرج من دين اإلسالم والعياذ ابهلل، وذلك 

اإلنسان الروحية، والسياسية، واالقتصادية، واألخالقية، واالجتماعية، منهج  كل جانب من جوانب
واضح وكامل، وال يقبل وال جُييز أن يشاركه فيه منهج آخر، قال هللا تعاىل مبيًنا وجوب الدخول يف  

ْلِم َكآفَّةً ِذيَن آَمُنوْا اْدُخُلو كل مناهج اإلسالم وتشريعاته: اَي أَيُـَّها الَّ  [. وقال 208]البقرة:  ْا يف السِ 
تعاىل مبيًنا كفر من أخذ بعًضا من مناهج اإلسالم، ورفض البعض اآلخر، َأفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب 

نـَْيا َويَـ َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزاء َمن يـَْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احلَْ  وَن إىل ْوَم اْلِقَياَمِة يـَُردُّ َياِة الدُّ
 [.85َأَشدِ  اْلَعَذاِب َوَما هللُا ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن ]البقرة:

واألدلة الشرعية كثرية جًدا يف بيان كفر وضالل من رفض شيًئا حمقًقا معلوًما أنه من دين اإلسالم، 
ياسة حكام الشرعية املتعلقة بسيف مبن رفض األخذ بكل األولو كان هذا الشيء يسريًا جًدا، فك

من فعل ذلك فالشك يف كفره. والعلمانييون قد ارتكبوا انقًضا من  -مثل العلمانيني  -الدنيا 



أكمل من هديه، وأن  -صلى هللا عليه وسلم  -نواقض اإلسالم، يوم أن اعتقدوا أن هدي غري النيب 
 (.1حكم غريه أفضل من حكمه )

أي من نواقض  -ويدخل يف القسم الرابع  : "-رمحه هللا  -بن ابز  ل مساحة الشيخ عبد العزيزقا
من اعتقد أن األنظمة والقوانني اليت يسنها الناس أفضل من شريعة اإلسالم، أو أن نظام  -اإلسالم 

نه حُيصر يف اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف القرن العشرين، أو أنه كان سبًبا يف ختلف املسلمني، أو أ
 ون احلياة األخرى "بربه، دون أن يتدخل يف شؤ عالقة املرء 

O حممد شاكر الشريف –العلمانية ومثارها اخلبيثة 
_________ 

( انظر ))الناقض الرابع من نواقض اإلسالم(( للشيخ حممد بن عبدالوهاب، وكتاب ))العقيدة 1)
ملحدة، جراًي على لنا علمانية ملحدة، وغري (. وإمنا ق28الصحيحة(( للشيخ عبدالعزيز بن ابز، )ص

 ر عند الناس اليوم: أن اإلحلاد يطلق على إنكار وجود هللا فقط.ما اشته
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 سادسا: آاثر العلمانية يف الغرب
على الرغم من أن احلضارة العلمانية الغربية قد قدمت لإلنسان كل وسائل الراحة وكل أسباب التقدم 

لسعادة والطمأنينة والسكينة، بل العكس واحدًا وهو ا ن تقدم له شيئاً املادي، إال أهنا فشلت يف أ
قدمت لإلنسان هناك مزيدًا من التعاسة والقلق والبؤس والتمزق واالكتئاب، وذلك ألن السعادة 

والسكينة أمور تتعلق ابلروح، والروح ال يشبعها إال اإلميان خبالقها، وااللتزام أبوامره واجتناب نواهيه؛ 
[ أي جعل 4السَِّكيَنَة يف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيَـْزَداُدوا ِإميَاانً َمَع ِإميَاهِنِْم ]الفتح:ِذي أَنـَْزَل عاىل: ُهَو الَّ قال ت

الطمأنينة والوقار يف قلوب املؤمنني الذين استجابوا هلل ولرسوله، وانقادوا حلكم هللا ورسوله، فلما 
 اهنمإمياانً مع إميأطمأنت قلوهبم بذلك واستقرت، زادهم 

 السكينة يف قلوب أانس أقاموا حضارهتم على غري أساس من اإلميان ابهلل تعاىل وشرعه؟ وكيف تنزل
 ُ َِّ بل الذي حيصل هلم هو مزيد من القلق والتعاسة والضيق واخلوف يقول هللا تبارك وتعاىل: َفَمْن يُرِِد ا

َا َيصَّعَُّد يف السََّماِء   َأْن ُيِضلَّهُ  َوَمْن يُرِدْ  َأْن يـَْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإِلْسالمِ  جَيَْعْل َصْدرَُه َضيِ قاً َحَرجاً َكَأمنَّ
َُِّ الر ِْجَس َعَلى الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ]األنعام:   [.125َكَذِلَك جَيَْعُل ا

رعه، على ري هدى هللا وشوهبذا يتبني لنا حالة القلق الرهيب اليت تعيشها اجملتمعات اليت تسري على غ



 من تقدمها املادي، ووصوهلا إىل أرقى أساليب التقنية احلديثة. الرغم
وهذا ما أيده الواقع امللموس يف البالد اليت ابتعدت عن شرع هللا، فاإلنسان إمنا يكون يف حالة طيبة 

 -ن القيم ولذلك يقول اب نفسياً وبدنياً عندما تقوى صلته ابهلل تعاىل، ويلتزم أبوامره وجيتنب نواهيه.
ال يلمُه إال اإلقبال على هللا، وفيه وحشة  -أي متزق وتفرق  -: "يف القلب شعث -هللا تعاىل  رمحه

ال يزيلها إال األنس ابهلل، وفيه حزن ال يذهبه إال السرور مبعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق ال يسكنه 
مره وهنيه وقضائه، ومعانقة ا إال الرضى أبسرات ال يُطفئهإال االجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نريان ح

الصرب على ذلك إىل وقت لقائه، وفيه فاقة ال يسدها إال حمبته واإلانبة إليه، ودوام ذكره، وصدق 
 (.1اإلخالص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها مل تسد تلك الفاقة أبدًا" )

أهم األسباب اليت أدت من  -وال يزال  -الغربية كان إن إبعاد الدين عن جماالت احلياة يف اجملتمعات 
 إىل اإلفالس واحلرية والضياع.

 وإن مما نتج عن ذلك مما هو مشاهد وملموس ما يلي:
 الولوغ واالنغماس يف املشروابت الروحية واإلدمان على املخدرات.

 األمراض العصبية والنفسية. - 2
 ي، والقتل وغريها.والشذوذ اجلنس ات، واالغتصاب،اجلرائم البشعة مبختلف أنواعها كالسرق - 3
 أتجيج الغرائز اجلنسية بني اجلنسني. - 4
انتشار األمراض املخيفة كالزهري، والسيالن، وأخريًا يبتلي هللا تلك اجملتمعات ابلطاعون اجلديد  - 5

 وهو مرض "اإليدز".
 االنتحار. - 6

ور أهله، بل وال انشراح لصدله وال راحة،  إن الغرب يعيش حياة الضنك والقلق، فال طمأنينة
صدورهم يف ضيق وقلق وحرية، وما ذلك إال لضالهلم وبعدهم عن هللا، وإن تنعموا ظاهراً يف احلياة 

 الدنيا.
نـَْيا َوُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن ]الروم:  [.7قال تعاىل: يـَْعَلُموَن ظَاِهرًا ِمَن احْلََياِة الدُّ

Oالرابح لبندر بن حممد العلمانية 
_________ 

 (164/ 3( ))مدارج السالكني(( )1)

(1/147) 

 



 سابعا: الرد على من زعم أنه ال منافاة بني العلمانية وبني الدين
بيتة ما أكثر املغالطات اليت توجه إىل خلط املفاهيم إما عن جهل ابحلقائق وإما عن معرفة وطوية م

 شريرة.
بوتقة  لمانية أبهنا حرب على األداين وتذويب للمجتمعات يفومن العجيب حقاً أن يتبجح ُمنشئوا الع

الالدينية، مث أييت بعد ذلك من حياول تغطية هذا املفهوم الواضح فيدَّعي التوافق بينها ثحجة أن 
وعلى احلث على العلم  –حسب مفهومهم  –العلمانية والدين جيتمعان يف احلث على نبذ التأخر 

ية بينما الدين خيدم عوة إىل احلرية، أو أن العلمانية ختدم جوانب إنسانواالكتشافات والتجارب، والد
جوانب إهلية .. إخل ُترهاهتم، ولنا أن نقول للمغالطني أن العلمانية مل تظهر يف األساس إال بسبب 

فما الذي أذكى اخلصومة بني الدين والعلمانية اخلالفات الشديدة بني دينهم وبني علمانيتهم، وإال 
 ؟عندهم

ابلعلم ومعرفة االكتشافات والبحث والتجارب  نعم إن الدين الصحيح يدعو إىل نبذ التأخر واألخذ
ويدعو إىل احلرية، لكنه ال جيعل تلك األمور بدياًل عن اخلضوع للتعاليم الرابنية أو االستغناء عنها 

وحماربة الدين  له عز وجل، بل حيكم على كل من يعتقد ذلك ابإلحلادوإحالل املخرتعات حمل اإل
 نسبة لنبذها للدين.علناً، وهو ما سلكته العلمانية ابل

والدين الصحيح ال يفصل بني السياسة واحلكم مبا أنزل هللا تعاىل، وال جيعل قضية التدين قضية 
رب على القيم واألخالق، بينما العلمانية شخصية مزاجية، وال يبيح االختالط وال السفور وإعالن احل

وإابحة الشهوات بكل أشكاهلا.  –النصراين  –األساس إال على تكريس البعد عن الدين  مل تقم يف
 فأي وفاق بينهما؟!!

ع للناس من دون هللا تعاىل، وال أن يتحاكموا إىل  ًَ كذلك فإن الدين ال يبيح ألي شخص أن ُيشرِ 
عض اجلوانب ال جيعلهما ا خبالف العلمانية، كما أن التوافق بني شيئني يف بغري شرع هللا تعاىل، وهذ

 متماثلني حتماً.
 د وفاق بني اإلسالم خبصوصياته وبني العلمانية؟أما هل يوج

فإهنا إذا كانت العلمانية ال تتوافق مع بعض املذاهب الوضعية اجلاهلية وتقف ضد نفوذها، أفيمكن 
شاعر اآلخرين، صه، إن الذين يتصورون ذلك ال حيرتمون عقوهلم وال مأن تتوافق مع اإلسالم خبصو 

اجلاهليات مهما اختلفت أمساؤها يف حزم وصرامة دون أي  أليس اإلسالم هو العدو اللدود جلميع
 حتفظ ال خيتلف يف ذلك مسلمان؟

وحده ال شريك وكيف تتفق العلمانية على الشرك ابهلل عز وجل، وبني اإلسالم القائم على عبادة هللا 
 له ذاًل وخضوعاً وحكماً يف كل شيء.



دم التحاكم إليه، وعلى اخلضوع لغري هللا تعاىل قد قامت العلمانية من أول يوم على حماربة الدين وعل
إما الطبيعة وإما يف عبادة بعضهم بعضاً بعد أن ابتعدوا عن الدين وعن اخلضوع لرب العاملني وأشركوا 

ا يقرره هؤالء وينفرون شر يسموهنم ابملشرعني أو القانونيني، ويقدمون كل ممعه سبحانه فئة من الب
رسل والرساالت ألهنا بزعمهم ال تقدم احللول الناجحة كاليت اخرتعوها، عن ذكر الشريعة اإلهلية وال

متناسني هذه الفوضى الفكرية واألخالقية واالقتصادية .. اخل، الفوضى اليت تعيشها اجملتمعات 
فًا َكِثريًا ْن ِعنِد َغرْيِ هللِا َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتالَ ية ونقضها اليوم ما أثبتته ابألمس َوَلْو َكاَن مِ العلمان

 [.82]النساء:
ولعل الذي محل بعض القائلني أبن العلمانية ال حتارب الدين ما يرونه من عدم تعرض العلمانيني 

جيب أن تعرف أن أساس العلمانية ال ديين، لسائر أهل العبادات خبالف النظام الشيوعي، ولكن 
 م ألهل العبادات إمنا هي خطة أو فرتة مؤقتة.ولعل تركه

O 687/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

(1/148) 

 

 اثمنا: بداية ظهور العلمانية يف بالد اإلسالم
ال تكاد تعثر يف األزمنة املاضية على مسلم يشن احلرب على اإلسالم، ويتنكر له خصوصاً يف جمال 

 النظام السياسي.
حديث جدًا ال يزيد على قرنني من الزمان؛ فقد بدأ مع بداية انتشار الفكر  هذه احلرب بل إن زمن

 م.1789العلماين الذي دعت إليه الثورة الفرنسية عام 
ومن ذلك احلني، وبفعل جمموعة من األسباب اليت مر احلديث عنها _ بدأ ذلك الفكر يسري إىل 

الدوائر يؤيت مثاره، وينتج نتائجه يف العديد من ين يف بعض اين الالديبالد املسلمني، وبدأ التوجه العلم
 جماالت احلياة، وميهد لقيام العلمانية.

ولقد كانت تظهر بعض املقوالت، أو الفقرات يف كتاابت بعض الناس لتعلن عن الفكرة العلمانية غري 
ا دون أن ميرون عليهريون ثحيث أهنا كانت فقرات قصرية متداخلة مع كالم كثري قد ال يفطن هلا الكث

 يلقوا هلا ابالً.
 بل رمبا عدوها من سقطات الكتاب، دون أن يتبني هلم ما وراءها.

وظل احلال على هذا املنوال حيناً من الدهر حىت أفصحت العلمانية _ يف اجملال السياسي _ عن 



 نفسها إفصاحاً كاماًل، وذلك على املستويني العملي، والنظري.
يما قام به مصطفى كمال أاتتورك من إلغاء اخلالفة اإلسالمية، وإقامة ي فيتمثل فستوى العملأما امل

 النظام السياسي العلماين على أنقاضها.
أما على املستوى النظري فيتمثل فيما أقدمت عليه العلمانية من تقدمي فكرهتا أو نظريتها السياسية 

سلمني على يد شيخ أزهري،  داير املمن نوعها يفيف عزل الدين عن الدولة، وذلك يف أول كتابة 
وقاٍض شرعي وهو علي عبدالرازق. وهذا الصنيع كان إيذاانً إللغاء اخلالفة على املستوى الفكري 

 (2( صنيع أاتتورك يف قيام العلمانية، وإلغاء اخلالفة )1النظري. )
ى املستوى علمانية علمن طبق ال مر يف الفقرة املاضية _ إبجياز _ حديث عن أاتتورك، وأنه كان أول

العملي؛ فالعلمانية يف تركيا قامت على أنقاض اخلالفة اإلسالمية، على يد اليهودي مصطفى كمال 
أاتتورك الذي كان يتظاهر ابلتدين، ويصلي يف مقدمة اجلنود، ويتملق العلماء، وعندما متكن نفذ 

 خطته اللئيمة على النحو التايل:
 سالمية._ إلغاء اخلالفة اإل1
 ا عن ابقي أجزاء الدولة العثمانية، فحطم بذلك الدولة اإلسالمية العظيمة._ فصل تركي2
 _ أعلن العلمانية اإلحلادية، وأشاع أن الدين عالقة قلبية بني العبد وبني هللا.3
 _ اضطهد العلماء أبشع اضطهاد، وقتل منهم العشرات، وعلقهم أبعواد الشجر.4
 والصالة ابللغة العربية. رم اآلذان،ملساجد، وح_ أغلق كثرياً من ا5
 _ أجرب الشعب على تغيري الزي اإلسالمي، ولُْبس األورويب.6
 _ ألغى األوقاف، ومنع الصالة يف جامع أاي صوفيا، وحوَّله إىل متحف.7
 _ ألغى احملاكم الشرعية، وفرض القوانني الوضعية املدنية السويسرية.8
 يوم اجلمعة.بداًل من  يوم األحد _ فرض العطلة األسبوعية9

 _ ألغى استعمال التاريخ اهلجري، واستبدل به التاريخ امليالدي.10
 _ حرم تعدد الزوجات، والطالق، وساوى بني الذكر واألنثى ابملرياث.11
_ شجع الشباب والفتيات على الدعارة، والفجور وأابح املنكرات، وقد كان قدوة يف احنطاط 12

 اء والشذوذ.ارسة البغاخلمر، ومم اخللق، وإدمان
_ قضى على التعليم اإلسالمي، ومنع تدريس القرآن الكرمي واستبدل ابحلروف العربية احلروف 13

 الالتينية.
 _ فتح ابب تركيا لعلماء اليهود.14
O 486ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 



_________ 
 (.12 - 11كر الشريف )حممد بن شا (( للشيخ ( انظر ))حتطيم الصنم العلماين1)
( انظر ))الرجل الصنم(( كمال أاتتورك _ أول كتاب عن حياة كمال أاتتورك ابلتفصيل _ لعبدهللا 2)

( و ))املوجز يف املذاهب واألداين املعاصرة(( للعقل والقفاري 507_506عبدالرمحن )
 الرفاعي.(، و ))حقيقة اليهود(( سيد بن عبد الرمحن 110_108)
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 (1العلمانية يف مصر ) اتسعا: العلمانية يف البالد اإلسالمية
مات اجتهت العلمانية يف مصر اجتاهاً فكرايً يف الثالثينات من هذا القرن امليالدي، وقد كان هلا مقد

 وإرهاصات أدت إىل ظهورها كحملة انبليون، وكصنيع حممد علي وأبنائه.
مكانه بوجه خاص أايم االحتالل الربيطاين، وقد خطت مصر خطواٍت وبدأ هذا االجتاه العلماين أيخذ 

 جوانب احلياة أمثال: يف العلمانية، وبرز دعاة إليها يف كثري من
 جتماعي._ قاسم أمني يف اجلانب األخالقي، واال1
 _ طه حسني يف اجلانب الفكري، والثقايف، واألديب.2
 التشريعي وسيأيت احلديث عنه._ الشيخ علي عبد الرازق يف اجلانب السياسي و 3

 وغريهم كثري كسالمة موسى، وسعد زغلول، ولطفي السيد.
لدولة املصرية هات القوية إال أهنا مل تكن ذات أثر يف واقع الشعب املصري واوابلرغم من هذه االجتا

الدولة م واليت بثت ما يسمى ابلعلمانية، وأقامت 1952إال بعد الثورة اليت قام هبا عبد الناصر عام
 نظامها عليها، مث جاء من بعده السادات، وأصَّلها ودعم وجودها.

 امل العريب واإلسالمي.مث سرت العدوى إىل أكثر أقطار الع
O488ص  –مد احلمد رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حمل 

لتاريخ م كانت األحكام وفق الشريعة اإلسالمية مث بدأ التدرج من هذا ا1791يف اهلند: حىت سنة 
 إللغاء الشريعة اإلسالمية بتدبري اإلجنليز وانتهت متاما يف أواسط القرن التاسع عشر.

 م 1830ألغيت الشريعة اإلسالمية عقب االحتالل الفرنسي سنة  يف اجلزائر:
 م.1906 تونس: أدخل القانون الفرنسي فيها سنة يف

 م.1913يف املغرب: أدخل القانون الفرنسي فيها سنة 



راق والشام: ألغيت الشريعة أايم إلغاء اخلالفة العثمانية ومت تثبيت أقدام اإلجنليز والفرنسيني يف الع
 فيها
Oالعلمانية لبندر بن حممد الرابح 

_________ 
 (.108ملوجز يف املذاهب واألداين املعاصرة(( )ص[(( انظر ))ا83( ]1)
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 العلمانية؟عاشرا: هل العامل اإلسالمي اليوم يف حاجة إىل 
، مما ال يصح أن خيتلف فيه اثنان أن العامل اإلسالمي ليس ثحاجة إىل العلمانية جبميع صورها وأشكاهلا

كمال الدين اإلسالمي: وقد شهد بذلك أصدق القائلني ورب   - 1وذلك ألمور كثرية، من أمهها: 
ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم العاملني، عامل الغيب والشهادة، فقد قال يف كتابه الكرمي اْليَـْوَم أَ 

[، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: ))تركتكم على 3ة: نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا ]املائد
(.فاإلسالم دين كامل ونعمة اتمة رضيه هللا 1احملجة البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك(( )

حممد صلى هللا عليه وسلم، وقد اتضح مبا ال شك فيه حىت عند أعداء اإلسالم أن هذا الدين  ألمة
نهج السليم لسعادة البشرية وحتقيق آماهلم يف احلياة السعيدة واألمن واألمان، هو الدين الصحيح وامل

يف العامل أمجع قال الفيلسوف "برانردشو": إين أعتقد أن رجاًل كمحمد لو تسلَّم زمام احلكم املطلق 
لتم له النجاح يف حكمه ولقاده إىل اخلري وحللَّ مشاكله على وجه يكفل للعامل السالم والسعادة 

 (.2املنشودة" )
وقد جربه املسلمون حينما كانوا يطبقونه قوالً وعماًل، فكانوا سادة العامل واملنقذين للبشرية من اجلهل 

طر السماوات واألرض ونبذ عبادة من عداه، وهلذا ولغريه واخلرافات والظلم والتوجه احلق لعبادة فا
لعلمانية الالدينية اجلاهلية عقيدة ومنهجاً له فإنه ال يوجد أدىن مربر ألي مسلم أن يُعرض عنه ويتخذ ا

إال َمن سفه نفسه، ومن املؤسف أن يتكاثر السفهاء مم ن ينتمون إىل اإلسالم للتهافت على موائد 
أن يزجوا أبنفسهم يف الظلمات بعد أن وصلوا إىل النور وأن ينحدروا إىل اهلاوية بعد العلمانية القذرة و 

وكأهنم مل يسمعوا أبنني أصحاب احلضارات اجلاهلية والظلم الفادح الذي أن وصلوا إىل قمة األمان، 
هنم يتجرعون غصصه واخلوف الشديد الذي يعيشونه، فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً، وكأ

 مل ينتفعوا مبا جرَّبه غريهم من طلب العز بغري اإلسالم وما وصلوا إليه من الذل واحلقارة.



م أنه مل يدع أي أمر حيتاج الناس إليه إال وبينَّه أمت بيان وأوضح حكم سواء أكان ومن كمال اإلسال
ذلك، بل حيتاج إىل ذلك يف االعتقادات أو يف املعامالت، ويطول الكالم لو أردان أن نستقصي أمثلة 

م دراسة خاصة، كما يالحظ القارئ الكرمي من خالل جهود علماء املسلمني قدميا وحديثاً يف بياهن
لكل ذلك على هدى من كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم جتد ذلك الشمول يف اإلسالم 

ة والدنيوية، وعلى سبيل املثال جلميع جوانب احلياة عقيدة وسلوكاً يف كل ما يتعلق ثحياة الناس الديني
كل مسلم، واحلث   انظر بيانه للشرك وأقسامه، والتوحيد وأقسامه، وتثبيت املراقبة الذاتية يف قلب

على اإلخالص يف كل شأن وحسن املعاملة وتثبيت الفضائل والتنفري عن الرذائل واألحكام الصاحلة 
 اواة بني الناس.لكل زمان ومكان، والتكافل االجتماعي احلقيقي واملس

فلم خيُل أي جانب من جوانب األعمال القلبية واحلسية من وقوف اإلسالم عنده وبيانه بصورة 
 ة ترغيباً وترهيباً.واضح

_________ 
(  15352( والطرباين )331( واحلاكم )17182( )126/ 4( وأمحد )43( رواه ابن ماجه )1)

 كلهم بدون لفظة احملجة، وصححه األلباين.
 (.131نظر: ))اإلسالم والرسول يف نظر منصفي الشرق والغرب(( )ص ( ا2)
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جتد فيه التنفري عن الرايء والغلظة واحلسد والنفاق والكرب وسوء الظن والكذب والبهتان والغيبة 
نفس وظلم اآلخرين وعدم الرفق والنميمة وشهادة الزور والغش وقذف احملصنات الغافالت وظلم ال

د .. إىل آخر الصفات فتنشأ يف النفس املراقبة و احليوان وحترمي غمط الناس وإخالف الوعابإلنسان أ
الذاتية هلل تعاىل اليت ينتج عنها اإلخالص الذي هو مصدر كل خري وينتج عنها اخلوف من هللا تعاىل، 

 الشيء ال يعطيه. بينما هذه الصفات مفقودة يف العلمانية، وفاقد
ن أن جتد هلا األحكام الرادعة يف غياب يف العامل العلماين منتشرة بشكل خميف دو وهلذا جند أن اجلرائم 

اخلوف من هللا تعاىل وعدم مراقبته، فال جتد فيها الدعوة إىل التواصل والرتاحم والعطف على الضعفاء 
 هي أحسن، كما يظهر فيها النقص الواضح يفواملساكني وصلة الرحم وحسن اجلوار واملعاملة ابليت 

و النواحي االقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية وسائر قضااي املعامالت سواء كانت يف البيوع أ
املعامالت، فال يوجد ذلك اإلحساس الطيب بني الفرد ونفسه وبينه وبني قرابته، وبينه وبني سائر 



لاللتفات إىل  د واطمئنان أنه ال توجد أي حاجة أو مربراجملتمع، وعلى هذا فإننا نقول وبكل أتكي
ينها البشرية القائمة على التناقض واالضطراب، بل ليس فيها ما يغري هبا عند اجلاهلية العلمانية وقوان

 أصحاب العقول واهلمم الرفيعة طالب احلق واملعرفة.
 لتوافق بينهما.ألهنا ال تتفق مع اإلسالم، وقد سبق الرد على من زعم وجود ا - 2
كم واألخالق والقيم وسائر لد إال وأنتجت من الشقاء والفوضى يف احلوألهنا ال تصل إىل ب - 3

 السلوك ما ال يعلمه إال هللا تعاىل.
ولقد ثبت فشلها يف إسعاد اجملتمعات اليت ابُتليت هبا، فلماذا جيرهبا من ليس يف حاجة إىل شيء  - 4

 بغريه. سه يف شقاء ال مربر له، والعاقل من اتعظمن تعاليمها، وملاذا يدخل نف
ك يف صحة تعاليم اإلسالم احلنيف، وال أن يفضل القوانني الوضعية وألن املسلم ال جيوز له الش - 5

 على الشريعة اإلسالمية.
وألن وجودها يف أوراب ويف سائر اجملتمعات اجلاهلية كان له ما يربره لفساد احلال فيها كما تقدم،  - 6

 ليم اإلسالم هبا.خبالف األوطان اإلسالمية اليت أشرقت تعا
م واضحة متام الوضوح يف بيان أمر األلوهية والنبوات وكل ما يتعلق أبمر وألن عقيدة اإلسال – 7

 - 3ص:البشر والتشريع، فاهلل تعاىل واحد ال شريك له مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد َومَلْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد ]اإلخال
بشر كلهم عبيد هلل تعاىل لَّن وا أببناء هللا تعاىل وال شركاء له، وال[ واألنبياء بشر أرسلهم هللا ليس4

ْسَتْكرِبْ َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأن َيُكوَن َعْبدًا ِِ ِ  َواَل اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمن َيْسَتنِكْف َعْن ِعَباَدتِِه َويَ 
يًعا ]النساء:َفَسَيْحُشُرهُ  ال جماملة ألحد ريع كله هلل تعاىل الذي ال حماابة فيه و [ والتش172ْم ِإلَيِه مجَِ

 على حساب أحد كما هو حال القوانني الوضعية.
ليس يف اإلسالم حجر على أي شخص أن يتصل بربه مباشرة وبال واسطة، إذ الكل عبيد له  - 8

 تعاىل إال من انت عليه الكنيسة إذ ال وصول فيها إىل هللاسبحانه، أقرهبم إليه أتقاهم له، خبالف ما ك
مما أاثر  –بزعمهم  –ان والقسس الذين هم نواب عن املسيح الرب وميثلونه خالل رجال الدين الرهب

 اثئرة املفكرين الغيورين على مستقبل حياهتم وحياة أبنائهم.
قانون، أو رجال طبقات مسخرة، ليس يف اإلسالم رجال دين ورجال دنيا، أو رجال تشريع و  - 9

هم يف درجة واحدة يف األصل والتكليف ال ن أوضاع اجلاهلية، فالناس يف اإلسالم كلوغري ذلك م
يتفاضلون إال بعلمهم وعملهم الصاحل، فال مزية بينهم إال يف هذا امليدان، وابلتايل فال يوجد فيه ما 

 النظم اجلاهلية العنصرية.يربر وجود تلك العداوات والعنصرايت اليت توجد يف 
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َا خَيَْشى  - 10 اإلسالم حيرتم العلم وحيث على طلبه بكل الوسائل كما حيرتم العلماء ويثين عليهم ِإمنَّ
ََِّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ]فاطر: َا يـََتذَكَُّر ُأْوُلوا [ ُقْل 28ا َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن ِإمنَّ

[، وميدان العلم يف اإلسالم فسيح يشمل كل جوانب املعرفة، سواء ما يتعلق منها 9ر:األَْلَباِب ]الزم
عة وغري ذلك، بينما يف ومعرفتها من طب وزراعة وجتارة وصنا ابلدين ومعرفته أو ابألمور الدنيوية

ين مهما  الداينة النصرانية ال علم إال ما أشار إليه الكتاب املقدس، وال حق إال ما تفوَّه به رجال الد
كان األمر، ومن هنا كان العلم عند املسلمني يدعو إىل اإلميان، خبالف ما عند النصارى ورجال 

 بني للدين ابسم العلم.العلمانية احملار 
ن جتد يف العامل الغريب الالديين أن الذين ينادون ابلعلمانية الالدينية هم أنفسهم الذين ومن الغريب أ

النصارى يف دعم التنصري واالستشراق، وهم الذين ميدون الكنائس  يساعدون االجتاه الديين عند
ا أن تقوم لمانية يف البالد اإلسالمية ُأريد هلابألموال السخية يف سبيل نشر الفكر الغريب، بينما الع

على قطع كل صلة للمسلم بدينه، إذ كانت القسمة هكذا إما أن تكون شخصاً علمانياً مثقفاً 
تكون دينياً جامدًا متخلفاً، ومن هنا نشأ بُغُض الدين اإلسالمي يف قلوب احلمقى متطورًا، وإما أن 

التمايز اليوم بصراحة يف  ربية النصرانية، فلماذا مل يظهر هذاممن ركن إىل هذه اخلدع اإلجرامية الغ
ارا  الغرب النصراين الذي تسلل إىل زعامته كبار املنصرين، والذي اختذ من التنصري واالستشراق ست

 كثيفاً بسط نفوذه يف العامل اإلسالمي.
أحدهم أن يقول أان ملاذا أصبح املندهشون من احلضارة الغربية وهم ينتسبون إىل اإلسالم يستحي 

م يف آن واحد، وديين هو الدين الذي دعا إىل العلم وعزَّز القائمني عليه متطور ومثقف ومسل
 وأكرمهم غاية اإلكرام.
عظة لكل عاقل، إذ يزداد املؤمن إمياانً بدينه وبنبيه صلى هللا عليه وسلم،  ويف كل ما تقدم وغريه

 احلسن. حرب اإلسالم واملسلمني وسائر السلوكويعرف أهداف العلمانية وما تسعى إليه من 
O 698/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 ن أسباب ذلكحادي عشر: انتشار العلمانية يف داير املسلمني وبيا
ر عرفت مما سبق أن املسلمني ليس هبم حاجة إىل العلمانية، ومع ذلك فقد انتشرت العلمانية يف داي



املسلمني انتشارًا قوايً، وأوجد هلا أعداء اإلسالم عمالء من أهل كل بلد ينوبون عنهم يف نشرها 
حدة الغرب شراسة وإحلادًا، ابحليل أحياانً وابلقوة أحياانً أخرى، وكان هؤالء النواب أشد من مال

جياهلم، وأصبحت يف  وأشد جرأة وتعسفا ألبناء جنسهم يف إرغامهم على قبول الالدينية وربوا عليها أ
كثري من البلدان أمراً مسلماً به، وحلت حمل اإلسالم يف كل انحية مع التظاهر عند البعض ابلتزام 

 اإلسالم.
تركيا دولة علمانية ال دينية على يد اجملرم "أاتتورك"،  واألمثلة ال ختفى على القارئ، فقد أصبحت

ذي كان على يديه إسقاط آخر خليفة مسلم يف الذي قطع كل صلة لرتكيا ابإلسالم واملسلمني، وال
الدولة العثمانية، وإسقاط الدستور اإلسالمي واستبداله ابلقانون املدين السويسري، وقانون اجلزاء 

ري األملاين، وغريها من القوانني الوضعية اجلاهلية، وتعهد إبمخاد كل حرمة اإليطايل، والقانون التجا
لدول الغربية، وكان من نتائج ذلك أن متزق املسلمون ومل تعد هلم إسالمية، وربط تركيا مباشرة اب

جامعة جتمعهم وال رابطة تربطهم، وهو ما حتقق ألعداء املسلمني من املستعمرين، وال يزال حكام 
تزلفون إىل الغرب، ومل تكن تركيا وحدها هي الضحية، بل كانت كل الدول اإلسالمية اليت  تركيا ي

ر اإلجنليزي أو الفرنسي، أو غريمها، دخلتها العلمانية من أوسع األبواب، كانت خاضعة لالستعما
وأدخلت تلك الدول كلها يف ظلمات العلمانية، وأقصي عنها التشريع اإلسالمي ابلقوة مثل ما 

يف اهلند على يد الربيطانيني، ويف تونس على يد الفرنسيني، وقويت العلمانية كذلك يف مصر  حصل
يدافعون عنها، بعضهم كان ينتسب إىل األزهر مثل "علي عبد الرزاق"، و"خالد وأصبح هلا كتاب 

 حممد خالد" الذي يُقال إنه رجع عن ذلك.
مانية أو ردها، وإن كانت األكثرية قد اخندعت وال تزال الدول اإلسالمية يف مد وجزر يف تقبل العل

الكثري من الزعماء يراهن على بقائه يف بربيق العلمانية ومنجزاهتا احلضارية املزعومة، بل لقد أصبح 
الزعامة يف تزلفه ألقطاب العلمانية الالدينية يف الشرق أو يف الغرب، ومبا يقدمه من خدمات يف 

يعة اإلسالمية وممثليها، وال يكتفون هبذا اإلجرام، بل يضيفون إليه أن استرياد العلمانية وحماربة الشر 
يذثحون الشعوب أبيدي الشعوب، ويتم كل ذلك دون أن الشعوب هي اليت تطلب ذلك، والساسة 

تعلم الشعوب شيئا عما جيري يف اخلفاء وراء الكواليس يف الشرق أو يف الغرب، مع أن كل عمل إمنا 
 ين الشعب وأين ما جيري وراء الكواليس.ينفذ ابسم الشعب، وأ

 األسباب اليت أدت إىل انتشار العلمانية يف بعض داير املسلمني
ال شك فيه أن انتشار العلمانية الالدينية أو غريها من املذاهب الباطلة إمنا تنتشر يف غفلة العقل مما 

إلنسان حسنا ما ليس وخواء النفس عن التمسك ابملعتقد الصحيح، ويف الوقت الذي يرى فيه ا
 ابحلسن من جراء الدعاايت الرباقة أو الضغوط الشديدة.



اليت أدت إىل انتشار العلمانية يف داير املسلمني، وميكن أن  وفيما يلي نبني بعض تلك األسباب
 يكون من أول األسباب كلها:
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تغلبت اخلرافات وقل فيها جهل املسلمني بدينهم: فلقد مرت ابملسلمني فرتات ساد فيها اجلهل و 
قرأون ويكتبون يف البلد الواحد، ل إىل إمكان َعدِ  الذي ياإلقبال على العلم والتعلم حىت وصل احلا

وحىت الكثري من هؤالء القرَّاء والكتاب قد ال يقرأ أحدهم إال القرآن الكرمي من املصحف دون فهم 
العلماء اجملددون ومجدوا على التعصب لآلراء  وال تدبر، وأقفل ابب االجتهاد حني غلب اجلهل وقلَّ 

م بينها التنافس املنحرف ال لشيء إال ألجل بسط وتشعبوا إىل مذاهب فكرية وطوائف متعارضة حيتد
النفوذ واكتساب األتباع، وهذا االحنراف مثلته الصوفية أبجلى مظاهره حيث انم الناس على ترديد 

 ذب عن الدنيا وملذاهتا.أوراد جوفاء يف معظمها للتربك وزهد كا
حصل عند بعض املتصوفة والناس يف نظر أقطاب الصوفية أصبحوا مذنبني مقصرين يف جنب هللا، و 

املسلمني ما حصل للنصارى يف نشوء طغيان رجال الكنيسة يف جترميهم للناس وحتطيم معنوايهتم 
م وحدهم أزمَّة األمور والضغط عليهم للتمسك برجال الدين أصحاب اجلاه العريض عند هللا، فبه

 وبرضاهم يرضى هللا وبسخطهم يسخط.
و النصراين مقالتهم املشهورة "من مل يكن له شيخ، فشيخه واخرتع الصوفية يف مقابل هذا الغل

الشيطان"، واخرتعوا أشد من صكوك الغفران عند النصارى، وهو ضمان القطب الصويف اجلنة ملن 
 الكسل التام واخلمول املخزي ثحجة التوكل على هللا وترك يريد، ووصل اهلوس أبتباع التصوف إىل

 ك الصوفية.حطام الدنيا إىل غري ذلك من مسال
وعلى كل حال فإن تلك األوضاع الشائنة اليت كان فيها املسلمون مضافا إليها سرعة انتشار اجلهل، 

قد أثر أتثريا قواي يف يل مضافا إليها النهضة العلمية التجريبية اليت شهدهتا أوراب، كل ذلك وغريه 
اولون جاهدين تقريب تلك احلضارة أعناق كثري من املسلمني إىل التأثر ابحلضارة الغربية، فذهبوا حي

الغربية إىل احلضارة اإلسالمية على حساب احلضارة اإلسالمية ثحجة االنفتاح واالستفادة مما وصل 
نظر إليه بعني اإلكبار عند املغرتين بزخرف إليه الغرب الذي تطور إىل أن وصل إىل احلال الذي يُ 

ثريا من املفاهيم األوربية وقدموها للمسلمني على أهنا احلياة الدنيا، وقد اقتبس الكثري من املسلمني ك
حلوال ملشكالهتم االقتصادية واالجتماعية، وأهنا تتماشى مع اإلسالم، واخندع بذلك الكثري من 



نا نسري إىل حتقيق ما أخرب عنه النيب من اتباع املسلمني سنن من كان املثقفني ومن غري املثقفني، وكأن
ارى يف كل شيء، حىت لو دخل أحدهم جحر ضب لدخله املسلم حماكاة قبلهم من اليهود والنص

 وتقليدا دون وعي وتبصُّر.
ولقد زاد انبهار املسلمني مبا عند الغرب، فقد أصبح التغريب من األدلة القوية على التمدن 

لك التحضر، وأن تلك العلمانية امللحدة هي اليت أوصلت أوراب إىل صنع الطائرة والصاروخ، وغري ذو 
من الدعاايت اليت أجاد حبكها العلمانيون وأفراخهم يف البلدان اإلسالمية الذين يصورون العامل 

احد اإلسالمي وكأن السبل قد انسدت عليهم والطرق قد انقطعت هبم ومل يبق هلم إال منفذ و 
 يتنفسون منه وهو منخر احلضارة الغربية العلمانية العاتية.
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ومن املعروف أن احلقد الصلييب، وخصوصا نصارى العرب مجرة مشتعلة ال تنطفئ إال أن يشاء هللا 
صارى ال ميكن أن يرضوا عن املسلم تعاىل، ولقد أخربان هللا عز وجل يف كتابه الكرمي أن اليهود والن

عز وجل عن ذلك ومؤكدا عليه: َوَلن تـَْرَضى  بع ملتهم ويتخلى عن دينه اإلسالمي، فقالحىت يت
[، ولقد وقف النصارى ضد اإلسالم منذ 120َعنَك اْليَـُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ]البقرة:

وسفك الدماء ما ال يعلمه إال النصارى وبني أتباع اإلسالم من احلروب  بزوغ فجره إىل اليوم وكان بني
يقف عدو لإلسالم إال وقف النصارى إىل جانبه مؤيدين له، وال جيهل طالب العلم شراسة هللا، وال 

احلروب الصليبية اليت خاض غمارها جحافل الصليب يؤجج انرها طغاة الكنيسة الذي كانوا يضمنون 
ا يسموهنا جهادا يف سبيل هللا وحراب ل صليبه وسيفه حلرب املسلمني اليت كانو اجلنة لكل من مح

 سة.مقد
وقد استمرت عداوة العامل الغريب النصراين لإلسالم واملسلمني راسخة يف قلوب النصارى حىت بعد أن 

ا وقع يف أدار العامل الغريب ظهره للنصرانية إذ مل متنعهم عداوهتم للدين النصراين من شدة تعصبهم مل
ابلفطرة، واستحكمت  فقد أصبحت عداوهتم لإلسالم أمرًا مورواثً أسالفهم حتت السيوف املسلمة، 

العداوة إىل احلد الذي أصبح من املستحيل أن يبقى أدىن عطف يف قلوب النصارى على أي مسلم، 
لإلسالم بسبب  ولكنهم ينافقون املسلمني أبنواع النفاق كلها حتت مسمَّيات عديدة، واشتد العداء

سة، وبسبب دعوة اهنم اجلديد الذي أعقب طغيان رجال الكنيوقوفه ضد مطامعهم وضد طغي
اإلسالم إىل التحرر من كل اخلرافات واألوهام وإىل حترميه الذل للكفار واالستكانة هلم، وغري ذلك 



 من األسباب الكثرية الظاهرة واخلفية.
داء ثحمل السالح ربتهم له أشكاال خمتلفة ومظاهر عدة، ابتولقد اختذت عداوة النصارى لإلسالم وحما

إىل االلتجاء للخداع واملكر املتمثل يف غزوهم الفكري للعامل اإلسالمي حتت  وجتييش اجليوش النظامية
عدة أقنعة من التنصري إىل االستشراق إىل استجالب أبناء املسلمني وتنصريهم بطرقهم املختلفة من 

نا ذكرها، ونشطوا يف ذلك نشاطا عاليا املستشفيات وإنشاء شىت املرافق اليت قدمبناء املدارس هلم و 
ر فيما بعد استيالءهم على العامل اإلسالمي حسيِ ا ومعنواي، وعلت حضارهتم املادية اليت يفاخرون أمث

هبا على حضارة اإلسالم، علت يف قلوب مريضة أصيبت ابالنبهار مبا عند الغرب من صناعة وفكر 
وجهاء  ل وجهاء وأصحاب نفوذ صاروا رابئب ألكابرام، سهل بعد ذلك تسرب العلمانية إىل عقو ونظ

 العلمانية.
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وقد توالت اهلزائم على العامل اإلسالمي فال خيرجون من هزمية إال إىل أخرى، وأصاب املسلمني الوهن 
املخططات الالدينية، وتضافرت اجلهود  واالستخزاء أمام العبقرية األوربية، وجنح اجلزء األكرب من

م أي شكل من أشكال املصاحل العامة. وكانت ا املسلمني أبحداث هامشية فيما بينهم ال ختدوأشغلو 
أكرب اخلطط الناجحة هي تلك اليت اتفق عليها زعماء الغرب من ضرب املسلمني بعضهم ببعض 

بية، وإمنا هي حرب اإلسالم ذاته عن واالجتاه ابحلرب وجهة أخرى ليس فيها جيوش وال آالت حر 
طالق الشعارات الرباقة على أعمال العلمانيني زو الفكري بدون إاثرة املسلمني والتفنن يف إطريق الغ

واملنصرين يف البالد اإلسالمية يف أشكال مساعدات إنسانية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وما إىل 
 (.1طنها دمار اإلسالم واملسلمني )ذلك من األمساء اليت ظاهرها الرمحة واب

امت الشيوعية املاركسية ابحتالل أراضي الل الشيوعي املاركسي: ففي الشرق اإلسالمي قأما االحت
املسلمني هناك وقتلت أهلها قتال ذريعا، وقامت الصني بنفس العمل أيضا حينما احتلت أجزاء من 

يد املسلمني ونشر الرعب والفساد، فتوالت األراضي اإلسالمية، وكان اجلميع يتباهون بقتل وتشر 
 تعاىل وتكفله ثحفظ دينه وكتابه لكان العامل املسلمني النكبات من كل جانب، ولوال لطف هللا على

اإلسالمي يف مهب الريح، فلقد فعل الشيوعيون ابملسلمني ومبمتلكاهتم أفعاال يندى هلا اجلبني، 
أعني ها يف حقد ال نظري له، واحلمد هلل الذي أقر فكانوا يهدمون املساجد والبيوت على من في

قر دارها، سنة هللا يف الباطل الذي يكون له صولة مث املسلمني مبوت الشيوعية واندحارها يف ع



كما سيأيت احلديث عن هذا املذهب اهلدَّام وأتباعه األابلسة. أما ابلنسبة لالحتالل   –يضمحل 
ا هو شأن أتثري واضح جنح رويدا رويدا من وراء ستار كماليهودي ألراضي فلسطني: فلقد كان له 

رية ضد كل املخالفني هلم، وهم وإن مل يكن هلم مستعمرات كثرية اليهود الذين جييدون املؤامرات الس
واضحة، فإن هلم مستعمرات هي أشد خطرًا من املستعمرات الظاهرة، فلم يكن السبب يف انتشار 

يها هذا التيار اخلطري هو ما تقدم من األسباب فقط، وإمنا انضاف إل العلمانية يف البالد اإلسالمية
ور اليهود احلاقدين الذي أخرب هللا يف كتابه الكرمي عن شدة عداوهتم لإلسالم اهلدام واملتمثل يف د

ل ِلَِّذيَن آَمُنوْا  واملسلمني، وأهنم ال يزالون على عداوهتم إىل األبد، قال تعاىل: لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوةً 
لنبوية لتؤكد ذلك، فقد أخرب الرسول صلى هللا [، وجاءت السنة ا82َن َأْشرَُكوْا ]املائدة:اْليَـُهوَد َوالَِّذي

عليه وسلم عن خبث اليهود ومكرهم ابملسلمني يف عدة أحاديث، منها ))ما خلى يهودي مبسلم إال 
 (.2وهم بقتله(( )

_________ 
يوم فإننا كما نسمعهم يف اإلذاعات الم قبل األحداث األخرية يف أمريكا، وأما ال( كتبت هذا الك1)

كا علنا ابحتالل العراق وأن يتوىل حكمه جنرال أمريكي، وال أحد يدري عن مصري هتدد أمري
املسلمني إال هللا تعاىل، وبعد هذا الكالم والرتقب وقع املكروه، واآلن أمريكا حتتل العراق وتذيق أهله 

  ابهلل تعاىل.لواان من الذل والتنكيل، وال حول وال قوة إالأ
( وأعله ابن حبان يف ))الضعفاء(( بيحىي بن عبيدهللا، وقال ابن  362/ 10( رواه عبدالرزاق )2)

 (.4439( غريب جدا، وضعفه األلباين يف ال ))الضعيفة(( )166/ 3كثري )

(1/157) 

 

فهم لتؤكد مصداق كل ما ورد من أوصا –قدميا وحديثا  –وجاءت أفعال اليهود جتاه املسلمني 
ء الناس من مسلمني العدائية يف الكتاب والسنة وأقوال الناس عنهم، وجاءت كذلك أقوال عقال

وغري مسلمني لتؤكد على خطر اليهود على البشرية كلها، واطلع الناس على ما جاء يف "التلمود" من 
هاهلم األمر، تعاليم ضد اجلوييم أو األمميني، واطلعوا على "بروتوكوالت حكماء صهيون" اجلهنمية ف

ومن أشدهم مكرا، ولقد استعمر  واتضح لكل ذي بصرية أن اليهود من أشد الناس عداوة للبشرية،
اليهود كثريا من البشر عن طريق منظماهتم ونواديهم، ومنها املاسونية، والشيوعية، وسائر تلك 

حظريهتم إىل احلد  األفكار، ويكفي يف تصور شدة مكر اليهود استحواذهم على النصارى وإدخاهلم يف



ساسية وهو قتل اليهود للمسيح عليه الذي جعل النصارى يتنكرون ملا هو من صميم عقائدهم األ
فقد أصدر زعماء النصارى بياان بتربئة اليهود من هذا القتل، وما  –كما تزعمه مصادرهم   –السالم 

اليهود ضد النصارى من ذاك إال للضغط اليهودي، كما أهنم أصمُّوهم وأعموهم عما دونه أحبار 
حهم كما فعلوا ابألب "توما" وخادمه عداء شديد إىل حد استحالل دمائهم وأكلها يف عيد فص

 "عمَّار" يف القضية املشهورة اليت حدثت ببالد الشام القرن املاضي.
اإلسالمية، والذي يهمنا من هذا إمنا هو اإلشارة إىل أتثري اليهود يف نشر العلمانية الالدينية يف البالد 

حكماء صهيون" وما جاء يف وسيتضح للقارئ مدى هذا التأثري مبجرد قراءته لـ "بروتوكوالت 
وأن  –ما عدا دينهم  –"التلمود" ويف تعاليمهم السرية اليت يتواصون فيها ابلقضاء على كل األداين 

الفساد  ذلك سيتم بتشجيعهم لكل حركة معادية للدين ولكل فكرة حتارب الفضيلة، فنشروا
 ات خمتلفة.األخالقي بكل أشكاله حتت مسمى احلرية، وحاربوا األداين حتت مسمي

وما إن ظهرت الالدينية إال وتلقفها اليهود ونشروها بكل وسائلهم الكثرية ودعاايهتم املؤثرة، حىت 
 ركن كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم إىل تلك الدعاايت وحتولوا إىل جنود خلدمة اليهود من حيث

بقوله عز وجل: َوالَ تـَرَْكُنوْا يشعرون أو ال يشعرون، وقد حذران هللا تعاىل من الركون إىل أعداء ديننا 
[، وقد 113إىل الَِّذيَن َظَلُموْا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِ ن ُدوِن هللِا ِمْن َأْولَِيآَء مثَّ اَل تُنَصُروَن ]هود:

إلسالمية الذين تنكروا لدينهم وتقبلوا العلمانية، وضحت يف وضحت هذه النار يف الشعوب ا
َِِّ يف الَِّذيَن معيشتهم ويف أ منهم ويف تكاتفهم، بل ويف كل شؤون حياهتم، فكانت أمرا خمزاي ُسنََّة ا

َِِّ تـَْبِديال ]األحزاب:  [62َخَلْوا ِمن قـَْبُل َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة ا
اليت متثل عدوهم  –وخصوصا األمة اإلسالمية  –وإغواء لكل األمم  وال يزال اليهود أداة ختذيل

ألبدي، ذلك العدو الذي آتمروا عليه منذ بزوغ فجره إىل اليوم، ولكن ُكلََّما َأْوَقُدوْا اَنرًا اللدود ا
[، وما متجيدهم 64يَن ]املائدة: لِ ْلَحْرِب َأْطَفَأَها هللُا َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساًدا َوهللُا الَ حيُِبُّ اْلُمْفِسدِ 

عاليمه إال جزءا من عداوهتم له، وجزءا من خمططاهتم للقضاء للعلمانية وألقطاهبا وذمهم لإلسالم ولت
َُِّ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن ]الصف:  [.8عليه. ولن يتم هللا هلم ذلك إن شاء هللا إىل األبد َوا
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 –شار العلمانية أيضا هذه البعثات ألبناء املسلمني اليت ُترسل إىل الغرب للدراسة باب النتومن األس
يذا مستفيدا ال مناظرا مدافعا، فيشبع ذلك أن الطالب يذهب ابعتباره تلم –إال من رحم هللا منهم 



شك أنه من هناك مبا قد أعد له وفق خمطط حمكم، وحينما يتم دراسته ويرجع إىل بلده اإلسالمي ال
يرجع بغري الفكر الذي ذهب به، إذ البد وأن يتأثر ولو ابجتاه واحد على األقل أو شبهة ال يستطيع 

 بيد هللا تعاىل.ا حاول التماسك والتوفيق دفعها عن نفسه مهم
بل إن كثريا من الذين ذهبوا للدراسة يف الدول الكافرة العلمانية يرجعون بقلوب غري اليت ذهبوا هبا 

يتمنون لو أن جمتمعهم اإلسالمي يتحول يف حلظة إىل صورة طبق األصل عن تلك اجملتمعات معهم ف
به ابحلضارة األوربية، واعتقدوا أن ال قد صرَّح كثري منهم إبعجاالكافرة اليت ألفوها وُأشربوا حبها، و 

لطهطاوي وأمحد خمرج للمسلمني إىل السعادة وامتالك القوة إال بتقليد الغرب يف كل صغرية وكبرية، كا
 خان، وعلي عبد الرزاق، وطه حسني.

اسة وهم متضلعون من فرجع كثري من طالب العلم من املسلمني الذي ذهبوا إىل الدول األوربية للدر 
م العلمانية ومقتنعون هبا، وإذا رجع الفكر إىل اتريخ املسلمني األوائل فإن صاحبه يشعر ابحلزن تعالي

كان هو النور املشرق، وكان العلم وأهله وكتبه كلها عند املسلمني ويف واألسى، ألن ماضي املسلمني  
ى عقب حينما زهد  هل، فانقلب احلال رأسا علجامعاهتم، يف الوقت الذي كانت فيه أوراب يف محئة اجل

كثري من املسلمني عن تعاليم دينهم ورغبوا يف احلضارة الغربية وزخرفها، فأصبح بعض املسلمني ينظر 
 وم الغربية بنفس اإلكبار الذي كان ينظر به الغرب إىل العلوم اإلسالمية.إىل العل

ية ودعوى نبذ ت اجلاهلية من قومية ووطنومن األسباب أيضا استغالل العلمانيون قيام النعرا
التخلف، وما إىل ذلك، وقد استجاب هلم الكثري، البعض ثحسن نية، واألكثرون خببث نية وختطيط 

 م واملسلمني.ابرع للكيد لإلسال
وما إن سرت خنوة اجلاهلية يف عروق القوميني والوطنيني والتقدميني إال وسرى معها التعايل والرجوع 

كانت العلمانية تصفق هلا وتصف أهلها بشىت نعوت املدائح   د اجلاهلية املزعومة اليتإىل األجما
 والعبقرايت الفذة.

يابس ورأوا أن بناء جمدهم يتطلب إقصاء تعاليم كما أن أولئك الثائرون قد أتوا على األخضر وال
ة والسري يف طرقاهتا الدين والسري خلف ركب احلضارة األوربية الذي تولد من قيام العلمانية اجلديد

 القذة ابلقذة.حذو 
ومنها الرتابط بني العلمانيني يف الغرب وأتباعهم يف داير املسلمني، ومساندة بعضهم بعضا وإمدادهم 

قوة اليت متكنهم من اعتالء املناصب يف بلداهنم بعد أن ابعوا ضمائرهم وأصبحوا عمالء أبسباب ال
جملال واسعا أمام طالئع كومات اإلسالمية إلفساح اهلم، فضال عن الضغط الذي تتعرض له احل

جيب أن تكون حمل االهتمام  –العلمانيني، بل وتشغيلهم ثحكم ما حيملون من شهادات أوربية 
هنا صادرة عن موطن التقدم والرقي كما يصوروهنا يف أذهان عامة املسلمني املنهزمني يف والتقدير أل



 أنفسهم.
هلم األولوية يف الوظائف وزايدة الرواتب،  ة هؤالء املستغربون، فإن وقد ظهر ذلك واضحا يف معامل

 كما نسمع من أخبارهم.
على تقدمه ومعرفته، ولقد نشر هؤالء وإذا أىب إال التحدث ابإلجنليزية فهو نور على نور وداللة 

ا بني عامة مبادئ العلمانية الشريرة بكل وسيلة وكان هلم أكرب األثر يف الدعاية للعلمانية ومبادئه
 ظهر ذلك التأثري يف سلوك العامل اإلسالمي يف املظاهر اآلتية يف الصفحة التالية املسلمني، وقد

O 705/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

(1/159) 

 

 اثين عشر: مظاهر العلمانية يف بالد املسلمني
 متهيد:

كانت العلمانية يف بداية ظهورها هتدف إىل حتقيق غرض وهو من أهم األغراض اليت أشغلت أذهان 
ها، أال وهو فصل الدين عن السياسة واحلكم على طريقة ما ينسبه الكتاب املقدس إىل القائمني علي

ليه السالم "أعط ما هلل هلل، وما لقيصر لقيصر"، وبغض النظر عن صحة هذه املقولة نيب هللا عيسى ع
الم فإن العلمانيني وهم يف حماولتهم األوىل لتصديع الدين املسيحي وجدوا أن عن عيسى عليه الس

هذا النص من األمور املساعدة هلم، وقد جدوا وانضلوا حىت مت هلم ما يهدفون إليه من فصل الدين 
الدولة، وابألحرى عزل رجال الكنيسة عن الدولة، ومل يعد دينهم صاحلا للحكم بني الناس يف عن 

 هتم، بل تواله التشريع اجلديد املسمى العلمانية يف قوانينها الوضعية.شؤون حيا
األمر مل يقف عند هذا احلد، بل تعداه إىل طور آخر وهو عدم السماح ابلدين يف كل مظاهر ولكن 

 تعد مقولة "أعط ما هلل هلل، وما لقيصر لقيصر"قائمة يف أذهان زعماء العلمانية اجلاحمة، احلياة، ومل
فهوم حسب م –لدين حراب شعواء حتت الكراهية الشديدة لطغاة الكنيسة الذين ميثلونه فحورب ا

 البلدان هذا ما حصل يف العامل النصراين ومربراته، وهو ما ميثله دعاة العلمانية يف –أقطاب العلمانية 
 اإلسالمية اليت مت هلم احلكم فيها.

ائيا، فال بد أن يوجد البديل له يف كل مظاهر وما دام األمر قد وصل إىل حماربة الدين وإقصائه هن
ورت العلمانية لتشمل بعد ذلك احلكم، واالقتصاد، والعلم، والتاريخ، احلياة، وهو ما وقع ابلفعل، فط
لسلوك واألخالق، وصور اآلداب والفنون .. أي أهنا أصبحت دينا واحلياة االجتماعية، ومظاهر ا



 قصاء الدين النصراين عن اجملتمعات.قائما بذاته مأل الفراغ الذي خلفه إ
ية من القضااي اليت تصادفهم، ألن املارد اجلديد قد سد كل ومل يعد الناس ثحاجة إىل الدين يف أي قض

الفرد يف حياته اليومية كلها، يف احلكم ويف سائر متطلبات احلاجات ولَّبَّ كل املطالب اليت تواجه 
العلمانية كلهم على خط واحد وهدف واحد مع اختالفهم  احلياة االجتماعية اجلديدة، وأصبح دعاة

 آخر، وفيما يلي بيان ذلك يف املسائل اآلتية:يف الوسائل من بلد إىل 
 األوىل: العلمانية يف احلكم

فمن الطبيعي أن ال جيد احلاكم العلماين أدىن ضرورة إىل االستعانة ثحكم الدين  أما العلمانية يف احلكم
بني  أوال جلهله ابلدين وعدم معرفته به، واثنيا للعداء الشديد املستحكم احللقات يف أية قضية، وذلك

 إذا الدين وبني آراء املفكرين العلمانيني الذين يتصورون أنه ال تتم السعادة احلقيقية للشعوب إال
م ُأقصي الدين متاما عنهم وحكموا أنفسهم أبنفسهم بعيدين عن التأثر أبحكام الدين اليت ال ترح

اه، كما ظهر ذلك جليا الفقري وال جترب الكسري، بل حتايب ومتالئ الظاملني من أصحاب املناصب واجل
ميع على إخضاع الناس مما رأوه من ترابط املصاحل بني رجال الدين وأصحاب اجلاه واحلكم، لتآمر اجل

خوفا  –هم وساعد –وهو ما حصل ابلفعل حني اشتد طغيان رجال الكنيسة  –واستنزاف خرياهتم 
 إقناع العامة أبن احلكام هم أابطرة احلكم الذين استفادوا هم بدورهم من رجال الكنيسة يف –منهم 

ة هللا تعاىل، وعصياهنم عصيان له، من اختيار هللا وأهنم ميثلون هللا يف األرض، وطاعتهم هي عينها طاع
 وأن السعادة كلها يف يد البااب املمثل املباشر للرب املسيح!!!
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وكانت النتيجة أن الثائرين نظروا إىل رجال الدين على أهنم خمادعني متآمرين هم واحلكام على استعباد 
ة بداًل عن كل الشرائع اهليات اجلفتم وضع القوانني والتشريع –وهو صحيح  –الناس وإذالهلم 

اإلهلية اليت متثلها الكنيسة الظاملة والبااب املتغطرس، فجاءت األحكام العلمانية خليطا مشوها من 
شىت األفكار واحلضارات اجلاهلية وظنوا أهنم وجدوا احلل املناسب حلياهتم االجتماعية، وأهنم وجدوا 

وهنا يف ظل العلمانية الوضعية اليت تنقض اليوم ما يتمن اليت السعادة اليت ينشدوهنا واألحكام العادلة
 أبرمته ابألمس.

وقصر هبم العزم أن يبحثوا عن مصدر العدل احلقيقي واألحكام املتناسقة اليت يسبق العقل إىل 
ا َكِثريً فًا  تصديقها قبل الواقع، وقد قال تعاىل: َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ هللِا َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتالَ 



[، ولقد وجدوا يف علمانيتهم اختالفا كثريا وتناقضا فاحشا يف األحكام، ولكن طبع على 82]النساء:
 قلوهبم وصار حاهلم كما عرب عنه الشاعر:

 لفح اهلجري نعيم إن رضيت به ... وانعم الظل إن أنكرت رمضاء
ية وقوانينها وبني عدل هذا جلاهلحكم اوفيما يلي نشري إىل احلكم يف اإلسالم لكي يقارن العاقل بني 

النور ألنه كما قيل "وبضدها تتميز األشياء" ولريى القارئ الكرمي أكذوبة من زعم أن اإلسالم يفرق 
 بني الدين والسياسة يف احلكم، سواء كان هؤالء يتظاهرون ابإلسالم أم ال.

 الثانية: هل يوجد فرق يف اإلسالم بني الدين والسياسة
مهما قلت معرفته به أن يقول أن اإلسالم يفرق بني الدين  –ف اإلسالم خص عر ألي شال ميكن 

واحلكم، ثحيث يكون الدين هلل واحلكم للشعب أو القانون أو جملس التشريع أو احلزب أو غري ذلك 
 من اإلطالقات العلمانية الباطلة، ألن اإلسالم يعترب مجيع البشر عبيدا خلالقهم، وال مزية ألحد على

لتقوى، وحيرم أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أراباب من دون هللا، وأن من رضي ابلتحاكم إىل إال ابآخر 
غري هللا فهو طاغوت خارج عن الفطرة حمارب هلل ظامل لنفسه، متعد ملا ليس له، وسيحاسبه هللا تعاىل 

 عن ذلك.
اجتماعية .. اخل، بينها  ة، أوتصاديويف اإلسالم البيان التام الشامل لكل جوانب احلياة سياسية، أو اق

هللا تعاىل يف قواعد شاملة وأحكاما جامعة وأمر الناس بفهمها واستخراج كل ما يصادفهم من أحكام 
وتشريع على ضوئها من كتاب هللا تعاىل أو من سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، فاملشرع يف اإلسالم 

ية هم احلكام الذين ختتارهم األمة ويرضون الشرعحكام هو هللا وحده، وما نطق به رسوله واملنفذ لأل
كما    –ثحكمهم لتنفيذ الشرع الشريف، وهؤالء احلكام ليسوا طبقة فوق البشر، أو هلم صفات إهلية 

وإمنا هم منفذون فقط، وأن كل مسلم مطالب أبن يعرف األحكام  –كان يتصور اجلاهلون قدميا 
أمور احلياة، وبعض آخر يطلب اإلسالم من كل ك من ري ذلالشرعية وأمور العبادات واالقتصاد وغ

أتباعه أن يكونوا صاحلني لتنفيذ أحكام هللا يف كل قضية تعرض للشخص، ومعىن هذا أنه ال يوجد يف 
اإلسالم تلك الدعوى النصرانية اليت بىن عليها الالدينيون فكرهم، وهي "أعط ما هلل هلل، وما لقيصر 

ا يف اإلسالم، وإمنا الذي فيه هو تساوي الناس يف التكليف أمام كان هلال م لقيصر" فهذه اإلزدواجية
هللا ومطالبتهم مجيعا بتنفيذ أحكام الشريعة وطاعة والة أمورهم يف غري معصية هللا ورد ما خيتلفون فيه 

س لتنافإىل كتاب هللا وإىل سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم، وهبذا تصلح احلياة وتستقيم األمور وحيصل ا
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ُحْكًما لِ َقْوٍم يُوِقُنوَن يف  فعل اخلري، قال تعاىل: َأَفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ

 [.50]املائدة:
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َأن حَتُْكُموْا اِبْلَعْدِل ِإنَّ وقال تعاىل: ِإنَّ هللَا أيَُْمرُُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَمااَنِت إىل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس 
يًعا َبِصريًا ]النساء:هللاَ   [.58 نِِعمَّا يَِعُظُكم ِبِه ِإنَّ هللَا َكاَن مسَِ

نَـُهْم مثَّ اَل جيَُِدوْا يف أَنُفِسِهمْ  َحَرًجا ممِ َّا  وقال تعاىل: َفاَل َورَبِ َك الَ يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 [.65لنساء:َضْيَت َوُيَسلِ ُموْا َتْسِليًما ]اقَ 

ومعلوم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت مهمته هي بيان الدين، ومع ذلك أمره هللا أن حيكم 
بني الناس ابلعدل، ألن معرفة الدين هي الطريق الصحيح إىل احلكم ابلعدل، ومل يقتصر األمر على 

كموا ابلعدل حينما ل غريه من أمته، فقد أمرهم هللا أن حيالرسول صلى هللا عليه وسلم، بل مش
يرتضيهم الناس للتحاكم إليهم، وعلى هذا فال فرق بني الدين واحلكم أو السياسة، ومن فرَّق بينهما 

فلجهله أو مليله إىل العلمانية الالدينية. ولقد كان خلفاء املسلمني هم الُعبَّاد، والزهاد، والقواد، 
احلكم أوسع مما يتصوره العلمانيون إذ يوجب قضاة بني الناس، بل جند اإلسالم جيعل واخلطباء، وال

على مجاعة املسلمني مهما كانت قلتهم أن خيتاروا هلم أمريا منهم يرجعون إليه عند االختالف. قال 
 (.1رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم(( )

، وعلى طريقة العلمانية البد أن يكون هذا األمري متدين ملتزم للحكم مبا أنزل هللا ومعلوم أن هذا
األمري غري متدين مستهرت أبحكام الشرع يتم انتخابه أبي طريقة كانت، وال تسأل بعد ذلك عن 
 الفضل الذي يتميز به عليهم ليكون أمريا هلم إذا مل يكن ملتزما ملنهج هللا يف حكمه، مراقبا لربه،

 خملصا يف أداء عمله ابلعدل اإلهلي.
نه ال يوجد يف الشريعة اإلسالمية نص واحد يثبت التفرقة بني الدين واحلكم، ال يف القرآن الكرمي، إ

وال يف السنة النبوية، وال يف أقوال علماء اإلسالم، بل جند أنه ال شرعية حلاكم ال يتخذ الدين منهجا 
 له.

أصدر حكما على ن أحدا من خلفاء املسلمني من الصحابة وال يوجد كذلك نص واحد يثبت أ
طريقة الفصل بني الدين واحلكم، أو اعتذر عن أي حكم أصدره أبن سياسة احلكم اقتضته، حىت وإن  

كان خمالفا للدين، بل كانت طريقتهم أن كل حكم خيالف الدين يعترب حكما جاهليا ابطال، وذلك 
اة العلمانية الغربية وإذا استمر األمر على ذلك حىت نبغت فتنة دعللتالزم التام بني الدين واحلكم، و 

بضعفاء اإلميان واملخدوعني من املسلمني يتأثرون بتلك الدعاايت ويطالبون جمتمعاهتم ابلسري يف أثر 
أن للغرب أسبابه الظاهرة يف مناداهتم ابلعلمانية  –أو جتاهلوا  –أولئك يف الوقت الذي جهلوا فيه 



لزمن، وكان على الشعوب الغربية كالكابوس دين الذي مثله طغاة الكنيسة ردحا من اوإقصاء ال
الثقيل، وتغافل هؤالء عن أن اإلسالم ليس فيه شيء من ذلك، بل فيه العدل والنور، وإنه صلح 

عليه حال من قبلنا، وسيصلح به حالنا لو حكمناه واكتفينا به عن األنظمة اجلاهلية البشرية اليت هي 
 النقص دائما. حمل

_________ 
( والطرباين يف األوسط 257/ 5( والبيهقي )1623(، واحلاكم )2608داود ) ( رواه أبو1)
 ( إسناده حسن.1322( وقال األلباين يف ))الصحيحة(( )8093)
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لسحرية الثالثة: العلمانية واالقتصادأما العلمانية واالقتصاد والدين، فلقد كان االقتصاد هو العصى ا
لة االقتصادية يف أوراب يف أتعس وضع ( اليت أسهمت يف قيام املذهب العلماين، فقد كانت احلا1)

وأأبس حال بسبب الوضع االجتماعي املتخلف الذي أنتجته الداينة النصرانية وحكامها ممثلة يف 
النصرانية  البابوات وأصحاب اجلاه والسلطان الذين كانوا ال يهمهم إال ضمان اسرتقاق الشعوب

حالتهم بعد ذلك إىل النار، فالدولة ليست  وإذالهلا لطواغيت رجال الدين وأابطرة الدولة، ولتكن
 مسؤولة عن الفقراء والبائسني.

فنشط النظام اإلقطاعي واستبداد الطبقة العليا مبن دوهنا حسب النظام اجلاهلي، وكان النظام 
رميا، وكان قائما على ظلم الكادحني وشره رجال االقتصادي مكبال بتعاليم الكنيسة حتليال وحت

حتووا جل مصادر االقتصاد مضافا إىل ذلك صنوف الضرائب املفروضة على الكنيسة الذين ا
 الفالحني وغريهم الذين كانوا يسخرون كلهم كما يسخر العبيد.

يف  -والرهبان  احلاكم –وعاش اجملتمع النصراين اقتصادا ظاملا متناقضا غاية التناقض منهم خنبة 
ميلكون إال ما يسد رمقهم يف أحسن الظروف،  يف الثرى ال –بقية الشعوب  –الثراي، ومنهم قسم 

وفشا النظام اإلقطاعي أبجلى صوره وأصبح فيه األرقاء ال يزيد أحدهم عن كونه إحدى القطع أو 
بشعة وظلم واستبداد إحدى البهائم اليت ميلكها صاحب اإلقطاعية من طبقة النبالء، وأوضاع أخرى 

ادا يف كل نواحي احلياة، واملالحظ أن شياطني العلمانية ال نظري له، وال ينكر شيء منها، وبطالة وكس
قد فسروا كل تلك األوضاع على أهنا إحدى نتائج التدين، وأن الدين هو وراء هذه األوضاع السيئة  

ابلنظرايت اإلحلادية تقوم على حماربة وجود كلها مبباركته لرجال الكنيسة هذا التسلط واجلربوت، فإذا 



رجال الدين وأن االقتصاد ينبغي أن يتحرر عن كل أغالل الكنيسة وأن يتجه صوب هللا تعاىل وحماربة 
األفكار التحررية اليت جيود هبا زعماء التحررية بعيدا عن الدين، ويف الوقت نفسه مل يكن لدى رجال 

 عن دينهم إزاء هذه املسامري اليت تدق يف نعشه.الدين الكنسي ما يسعفهم ابلدفاع 
 على هذا الثور امليت وارتفعت األصوات من كل مكان تندد ابلدين وبطرقه وتكاثرت السكاكني

االقتصادية اجلائرة، وتدعو إىل سرعة االنفالت عن تعاليمه اليت أصبحت ابلية ومل تعد صاحلة يف 
طة هلل تعاىل وال لرجال الكنيسة على املارد اجلديد الذي عصر التطور وظهور النور، وابلتايل فال سل

لرجال الكنيسة، وخببث حول  –حسب زعم أقطاب العلمانية  –فع الظلم الذي رضيه هللا هب ليد
هؤالء األقطاب العداء لرجال الدين ولألوضاع السيئة إىل العداء للدين نفسه، وحتميله كل تلك 

ث عن حقيقة هذا الدين الذي اتسع لقبول تلك املآسي كلها، املآسي دون أن يكلفوا أنفسهم البح
دين صحيح أم هو ابطل وضالل وتلفيق من كبار املخادعني النصارى، فلم يهتموا  وهل هو

 اباللتفات لذلك حلاجة يف أنفسهم لكي حيملوا الدين تلك األوضاع االقتصادية املرتدية.
أي جمال من جماالت احلياة االقتصادية على أساس أنه والواقع أنه حينما أقصى العلمانيون الدين عن 

ري ألتباعه وال يرفع الظلم عنهم، مل أيتوا هم أيضا ببديل يرفع ذلك الكابوس، بل ختبطوا ال حيقق اخل
يف حلقات مفرغة وعاشوا أوضاعا غاية يف الفساد مل يكن الرابح فيها غري املرابني واحملتكرين وجتار 

قراء املادي الذين ال يبالون أبحد وال توجد فيهم أدىن عاطفة على الفالرقيق وأصحاب الشره 
والضعفاء الذين مل يصلوا إىل معرفة حذق املرابني وعباد املال أو مل يكن هلم من املال ما يوصلهم إىل 

 تلك املسالك الثعلبية.
_________ 

ة أن عصا موسى مل تكن ( هذا األسلوب يستعمله بعض الكتاب، ويرى البعض املنع من ذلك ثحج1)
 ا املفهوم.سحرية، وال شك يف صواب املنع إذا أريد هذ

(1/163) 

 

ومل  –سنة هللا يف اخلارجني عن شرعه  –وعاش عامة الناس يف تعاسة رغم تزاحم النظرايت االقتصادية 
ى طريقة ق للناس احلبل على الغارب علتنقذهم من تلك احلال ال الرأمسالية بنظامها الشره الذي أطل

ستلب" وال الشيوعية املاركسية اليت كبلت الناس وجعلتهم عبيدا يكدحون "من عز بز ومن غلب ا
 للدولة يف مقابل ما تعطيهم لسد حاجة اجلوع، وال العلمانية اليت ال يلوي فيها أحد على أحد.



قتصاد حر مزدهر ج الفقراء من فقرهم وإجياد امع أهنم ملؤوا الدنيا صراخا وعويال على العمل إلخرا 
اليت وعد هبا الرسل أتباعهم بزعمهم، ورغبوا الناس يف عبادة اإلله اجلديد يف اإلحلاد، يوازي اجلنة 

 وهو املادة ورؤوس األموال، ولكن اتضح لكل ذي عينني أن املناداة شيء والواقع شيء آخر.
والغنب الية وإال اإلحلاد واإلفالس دم حقيقة للناس إال آماال خيوإذا بتلك األنظمة املعادية للدين مل تق

الفاحش وانتزاع احرتام الدين والتدين من قلوب أتباعه وإحالل ضالالهتم بدال عن ضالالت الدين 
النصراين البولسي، وصح عليهم املثل القائل: "إنك ال جتين من الشوك العنب"، وظهر سوء االقتصاد 

ال يعرفون بديال منقذا جلياً يف العلمانية، ولكنهم وات وسوء التكافل االجتماعي وسوء التوزيع للثر 
 يف حال استكبارهم عن طريقة اإلسالم يف نظامه االقتصادي.

O 718/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
 الرابعة: العلمانية يف الرتبية والثقافة

خرة أسلوابً وموضوعاً، كانت الرتبية يف األخرية متأقبل أن يصطدم الغرب املتحضر ابلشرق املتخلف  
 الثقافة جامدة وحمدودة. وكانت

كان نصيب األمة اإلسالمية من املعرفة ينحصر يف بقااي الرتاث الفكري الذي دونه علماء الكالم 
والفقه واللغة يف عصور ازدهار احلضارة اإلسالمية تلك البقااي اليت تسمى "الكتب الصفراء " أو 

 .-كما يف بالد املغرب   -األحوال "الثقافة األصلية " لثقافة التقليدية، ويف أحسن ا
 ...... ولنأخذ شاهدًا قريباً لذلك من األزهر الذي صبت عليه اللعنات جلموده وختلفه.

كان األزهر منذ أتسيسه يدرس يف حلقاته املكتظة الفلك واجلرب واهلندسة والطب كما يدرس الفقه 
 غضاضة. ديث سواء بسواء بال حرج والوالنحو واحل

س ببعيد، فها هو ذا اجلربيت يورد يف اترخيه أمساء كثريين ممن نبغوا يف هذه وظل كذلك إىل عصر لي
وإن كان مستواهم متخلفاً ابلنسبة ملا هو عليه حال  -منهم والده  -العلوم ابلنسبة لعصرهم 

 -حني ميثل أولئك  ت األخرية حلضارة منهارة، يفمعاصريهم يف الغرب، ذلك أن هؤالء ميثلون الدفعا
طالئع متقدمة حلضارة فتية. ومع ذبول احلضارة اإلسالمية التدرجيي تقلص ميدان العلم  -الغربيون 

ليقتصر على العلوم الضرورية اليت ال ميكن للمجتمع اإلسالمي أن حييا بغريها، وأمهلت العلوم 
 ار من كل انحية.هتاوانً مييلها الواقع املنهاألخرى ال حترمياً هلا ولكن عجزًا و 

ركود العلمي تلك ولدت أجيال بررت ذلك العجز والتهاون بصنوف املعاذير مث استساغت ويف فرتة ال
االنغالق وفسرت الدين نفسه تفسريًا ضيقاً وحددت علومه حتديدًا انبعاً من واقعها املظلم ال من 

 حقيقة الدين وجوهره.



ة اإلسالمية أصدق متثيل ي كان يعتقد أنه ميثل الثقافرة شديدة بني علم األزهر الذ...... وحدثت نف
 وبني علم الغرب الذي بدا ألعني األزهريني غريباً خاصاً ابلكفار.
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من هذا اخلطأ التارخيي تقريباً نشأت االزدواجية اخلطرة يف العامل اإلسالمي: تعليم ديين ضيق حمدود، 
علي يف أول األمر أن يدخل العلوم وقد حاول حممد وتعليم ال ديين يشمل نشاطات الفكر كلها. 

احلديثة ضمن مناهج األزهر، إال أنه خشي معارضة األزهريني، فقام على الفور إبنشاء نظامه التعليمي 
( "وملا كان اللقاء بني 1احلديث، وهكذا انقسم التعليم يف مصر إىل نظام ديين ونظام مدين حديث )

ال بد من الصراع بني أتباع وثقافة كل منهما، ورأى حيالً فقد كان ( مست2شيخ األزهر "وجومار" )
 أبناء جومار أن القضاء على األزهر يكون ببقائه جامدًا معزوالً عن احلياة ومتغرياهتا.

"وتنص فقرة "القانون اخلاص بتنظيم األزهر وإصالحه  1872استصدروا من اخلديوى إمساعيل سنة 
تعطى ابألزهر إبحدى عشرة مادة هي: الفقه وأصول الدين  الدراسات اليت ب منه على:"حتديد

 ( "3( )3والتوحيد واحلديث والتفسري والنحو والصرف واملعاين والبيان والبديع واملنطق )
 ووافق ذلك يف نفوس علماء األزهر، وبذلك قطع الطريق أمام وعي ذايت إلصالح األزهر حقيقة.

علي وأوالده فقد كانت جماالهتا أرحب وفرصها أوسع، وكانت  أنشأها حممد أما املدارس احلديثة اليت
 البعثات إىل اخلارج قائمة على قدم وساق.

والناحية األشد خطورة هي الوسائل اليت ينتهجها كال النظامني التعليميني: النظام الديين "كما مسي " 
 امع األزهر للمرحلة العليا.بتدائية، واجليقوم يف الكتاتيب املتفرقة يف القرى واألمصار للمرحلة اال

( جيتمع حوهلم الطلبة يف مظاهر ريفية حيملون األلواح القدمية 4والكتاتيب يدرس فيها "فقهاء" )
واملصاحف، والفقيه يتوسطهم بعمامته ويف يده عصا طويلة، ويقوم بتلقينهم بطريقة تغاير روح الرتبية 

 يب الرتبية العالية.صرها أرقى أسالاإلسالمية املأثورة اليت كانت يف ع
يتحدث "جب "عن شيء من ذلك قائاًل:"وكانت املصادر األوىل اليت أخذ الفكر األورويب يشع منها 

 هي املدارس املهنية اليت أنشأها حممد علي والبعثات العلمية اليت أرسلها إىل أورواب".
 - 1801لطهطاوي ) الفذ رفاعة اويذكر أن منها "مدرسة األلسن اليت كان يشرف عليها العامل

 م( وهو تلميذ جومار البار.1873
أذكى من فرعون الذي استخدم سياسة قتل  -كما قال أحد شعراء املسلمني يف اهلند -فاالستعمار 



 (8األوالد، ومل يفتح هلم مدارس وكليات تقتلهم من حيث ال يشعرون كما فعل املستعمرون. )
املراكز الثقافية الكربى للعامل اإلسالمي ورمسوا املخططات اً وقالباً يف فقد افتتحوا مدارس غربية قلب

 الستئصال التعليم األصلي.
من هذه املدارس الكليات التبشريية اليت أنشئت يف الهور وبريوت واستنبول والقاهرة وغريها، عدا 

 بالد املغرب. املدارس األقل شأانً اليت انتشرت يف اهلند وبالد الشام ومصر وبصفة أظهر يف
ومما ال شك فيه أن هذه املدارس كان هلا أعظم األثر يف توجيه النهضة الفكرية وجهة ال دينية وتوسيع 

اهلوة بني التعليم الديين والالديين كما شجع االستعمار واحتضن احلركات الفكرية واألدبية اليت قام 
مصر من أشد أجنحة فهم يف الشام و حيث كانت مجعياهتم وصح -ال سيما الشاميون  -هبا النصارى 

 التغريب أتثريًا.
أما احتواء التعليم األصلي والسيطرة عليه فأقوى الشواهد عليه املخطط البطيء املاكر، الذي وضعه  
كرومر ووزيره القسيس دنلوب يف مصر، والذي استخدم أحدث ما وصلت إليه الرتبية وعلم النفس 

 ستعباد.يف عصره إلخراج جيل ممسوخ قابل لال
_________ 

 (.79( ))اتريخ ونظام التعليم يف مصر((: منري عطا وزمالءه: )1)
 (.79( ))اتريخ ونظام التعليم يف مصر((: منري عطا وزمالءه: )2)
 .105( ))اتريخ ونظام التعليم يف مصر((: 3( )3)
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لغة االستعمار  -لغة اإلجنليزية "فتح دنلوب مدارس حكومية ابتدائية تدرس العلوم "املدنية" وتعلم ال
جنليز، يقبضون رواتب تعد ابجلنيهات ال اليت حيتلها ويديرها اإلوخترج موظفني كتبه يف الدواوين  -

 ابلقروش.
"ومل يكن األمر يف حاجة إىل مزيد من اإلغراء. فمن ذا الذي يبعث اببنه بعد اليوم إىل األزهر إال 

ت، وهو له املستقبل املضمون يف وظيفة احلكومة حيث "يرطن " الفقراء العاجزون عن دفع املصروفا
 بلغة السادة املستعمرين؟

عن األزهر، واجتهوا إىل مدارس احلكومة بعد  –من ذوات أنفسهم  –رف الناس القادرون "وانص
ال الثورة األوىل اليت أاثرها احلس الباطين املسلم على هذه املدارس "الكافرة" اليت ال تعلم القرآن و 



أواًل، ومن  تعد الدين، وأصبح هؤالء املتعلمون "طبقة "جديدة تستمد طبقيتها من أهنا من أبناء األسر
مركزها االجتماعي يف وظيفة احلكومة اثنياً، ومن التشجيع الظاهر واخلفي الذي تلقاه من سلطات 

 (.9االستعمار بعد هذا وذاك " )
ولو  -مل يشأ دنلوب أن ختلو املدارس متاماً من الدين  وابإلضافة إىل أسلوب الرتبية السيئ املتعمد

دين" لكنه جعلها مادة اثنوية يف قيمتها الدراسية مث أن بل قرر مادة " -فعل ذلك لكان أفضل 
حصصها كانت "توضع يف هناية اليوم املدرسي وقد كل التالميذ وملوا وحنوا إىل االنفالت من سجن 

أو رحب البيت، وكانت هذه احلصص توكل إي أسن مدرس يف  املدرسة البغيض إىل فسحة الشارع
تالميذ ضعف احلياة الفانية املنهارة ... فريتبط الدين يف وجداهنم املدرسة، يسعل ويتفل، وميثل أمام ال

 (.10ابلعجز والفناء والشيخوخة، كما يرتبط ابمللل والضجر والنفور" )
ويف الوقت الذي كان فيه مدرس اللغة اإلجنليزية مادة "لغة عربية"  -لغاية خبيثة  -وقرر كذلك 

لة كان زميله مدرس اللغة العربية ال يقبض سوى أربعة يتقاضى مرتباً شهرايً اثين عشر جنيهاً كام
جنيهات، مما جعل الفرق بينهما يف املكانة االجتماعية شاسعاً، وجعل اللغة العربية يف ذاهتا موضع 

 (.11االحتقار واالزدراء )
أنكى من ذلك إال املناهج اليت كانت تدرس يف مدار احلكومة واليت كانت مملوءة ابلطعن  وليس
موم فيما يتعلق ابإلسالم واترخيه وحضارته، ومفعمة ابلتقدير واإلكبار الذي يصل درجة التقديس والس

بتعاث إىل فيما يتعلق أبورواب واترخيها وحضارهتا. ومن بني طالب هذه املدارس تنتقى خنبة معينة لال
كر والثقافة أورواب وهناك يتم املسخ الكامل هلا، لكي تعود إىل بالدها فتقبض على مقاليد الف

 وتوجهها حسب إرادة السادة املستعمرين.
....... مل ميض على سيطرة االستعمار فرتة من الزمن حىت كان العامل اإلسالمي خاضعاً لتأثري الرتبية 

 قاليم املختلفة.والفكر خضوعاً يتفاوت حسب األ
دة العقائدية والفكرية العنيفة اليت بلغ التأثري ذروته يف الر  -اليت مل حتتل احتالاًل مباشراً  -ففي تركيا 

انتهجها أاتتورك لطمس اإلسالم بيد من حديد. ويف اهلند فقدت الثقافة اإلسالمية رايدهتا وتقوقعت 
طها يف زمحة الصراع الداخلي واخلارجي. أما يف يف املؤسسات األهلية الصغرية، وضاع كثري من نشا

قاله "توينيب " من أن الصراع الفكري فيه بني األفكار العامل العريب فلعل أصدق وصفة حلاله هو ما 
الغربية واإلسالم مل ينتج عماًل غربياً انجحاً مثل ذلك الذي يف تركية وإمنا كان نتاجه هجيناً ال هو 

 "( 13غريب وال هو إسالمي )
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وقد قال أحد املستشرقني "إن يف القاهرة مائيت مطبعة وسبع عشرة، تصدر ما معدله كتاب أو نشرة 
( 14ات للقصص الغربية " )واحدة يف اليوم " مث يستدرك موضحاً أن "أكثرية ما يصدر هو ترمج

لغرامية يف وقت وهذا يعطينا الدليل على مدى ما وصلت إليه اهلجنة، فإن أمة تتجه إىل القصص ا
لوصف. وقد هي أحوج ما تكون فيه إىل ترمجة العلوم التطبيقية واألخذ أبسباب النهضة جلديرة هبذا ا

 ى سبيل التمثيل ما يلي:أخرج هذا اهلجني املمسوخ دعوات ونتائج سيئة نذكر منها عل
تزعم هذا االجتاه   الدعوة إىل االرمتاء يف أحضان الغرب وأخذ حضارته دون وعي وال متييز: وقد - 1

 كثري من هجناء الفكر ..... ,
دينية حديثة: ولنأخذ مثااًل على هذا ما قاله  احتقار املاضي اإلسالمي وتربية األجيال تربية ال - 2

 تها(:مؤلف كتاب )مصر ورسال
م كانت والية بيزنطية حتكم من القسطنطينية وعندما غزا 640"عندما فتح العرب مصر عام 

م وجدوها والية عثمانية حتكم من نفس القسطنطينية اليت محلت امساً 1798مصر عام الفرنسيون 
م، كان 640م أبحسن من حاهلا عام 1798األستانة، ومل يكن حاهلا عام  جديدًا وهو استنبول أو

 الناس يف بؤس وذل وكان البلد يف خراب ".
ات الكثرية قد انقضت وحنن فكأن عشر قرانً من اتريخ هذا البلد ضاعت سدى، كأن هذه السنو 

 نيام بعيدين )كذا( عن الوجود!.
تصور اثين عشر قرانً ونصف تذهب سدى! قد يقال "شيء مل حيدث يف اتريخ بلد مثل مصر أبدًا، 

وهو مدار هذا  -جماد ... ولكنها تالشت كأن مل تغن ابألمس وعاد املصري قد قامت خالهلا دول وأ
 كان يف أواخر عصر الرومان .. "ابلضبط كما   -التاريخ ومقياسه 

 “."ما الذي حدث؟ 
تنا حنو الشرق فاختل ميزان اترخينا وكان ذلك "الذي حدث أننا ختلينا عن رسالتنا )!( واجتهنا بكلي

 ".( 18االنكسار العظيم )
وبناء على هذه األفكار طولب برتبية األجيال اجلديدة تربية ال صلة هلا بذلك املاضي، وها هي ذي 

نصوص من نشرة مؤمتر الرتبية العريب املسمى "احللقة الدراسية العربية األوىل للرتبية وعلم  بعض
 النفس":

ية الناشئة ثحيث جيب أن تعمل الرتبية العربية على خلق خصائص جديدة يف الشخصية العرب"
ة تستأصل منها رواسب العصر الرتكي واالستغالل االستعماري وتصنع بداًل منها خصائص مضاد



 تتحقق هبا القومية العربية الشاملة يف املستقبل القريب. فاملواطن العريب جيب أن يكون شخصاً تقدمياً 
بل ال عن املاضي ومسؤواًل أمام يؤمن بفلسفة التغري والتطور جيب أن يعترب نفسه مسؤواًل عن املستق

 ( "!!.19األجيال القادمة ال أمام رفات املوتى ... )
رغم ختلفه ورغم تقصريه يف إبراز الثقافة اإلسالمية  -)تطويعه(: كان األزهر  تطوير األزهر - 3

 ة حيسب هلا أعداء اإلسالم كل حساب، وكان فيه رجال يلتهبون غرية علىقلعة إسالمي -املتكاملة 
 بكل جرأة. -داخلياً كان أم خارجياً  -اإلسالم وجياهبون الطاغوت 

ل أحد منسوبيه قائدها، وهو الذي تزعم الثورة الشعبية سنة فهو الذي قاوم احلملة الفرنسية وقت
 ز ملا حيدث على الرقعة اإلسالمية الكبرية ..، وفوق هذا كان رابطة إسالمية عامة هتت1991

طويلة حمط املقت ومصب اللعنات من قبل دعاة التغريب والالدينية، حىت ولذلك ظل األزهر سنني 
 صر والعقبة الؤود يف سبيل النهضة!.جعلوه رأس املشاكل الثقافية يف م

هو خرجيه  -شعور ابلنقص  عن حسن نية ورمبا عن -وأعظم من جترأ على األزهر يف القرن املاضي 
 الشهري الشيخ حممد عبده.
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الدعوة إىل العامية: ليست اللغة العربية أداة الثقافة اإلسالمية فحسب، بل هي مقوم من  - 4
إلسالمية للفرد واجملتمع، وليس غريباً أن يشن املستشرقون واملبشرون عليها مقومات الشخصية ا

القرآن يبها ومقدرهتا على مسايرة العصر، فقد كانوا يرمون هدم هجمات شرسة تتعلق أبلفاظها وتراك
هبدم لغته ليصبح كاإلجنيل الالتيين ال يقرؤه إال رجال الدين غري أن املؤسف حقاً هو أن يتصدى 

ة العربية أانس حيملون أمساء إسالمية كانت الفصحى سبب بروزهم الفكري، ويكتبون هبا ملقاوم
أهداف املصلحني ئها، وأن يعد ذلك جزء من التفكري االصطالحي وهدفاً من مسومهم الرامية إىل إلغا

ك ما .......... لقد كان كل دعاة العامية أانساً مشبوهني وصلتهم ابلدوائر االستعمارية واضحة وذل
يؤكد أهنا كانت جزء من املخطط اليهودي الصلييب للقضاء على اإلسالم، بل إنه من املؤكد أن 

بشرين يتضح ذلك من أمساء ية إمنا ظهرت أصاًل من أفكار املستعمرين ويف أحضان املالدعوة العام
 ( "35دعاهتا األوائل أمثال "بوراين وماسبريو )
يز فهمي يف اجملمع اللغوي هو توفيق احلكيم الذي دعا إىل وجدير ابلذكر أن الذي خلف عبد العز 

ال أن تفتح كليات اللغة العربية واآلداب ( وليس مثل هذه الدعوى أسى إ36قاعدة "سكن تسلم " )



ربية الباب ملا أمسوه "الرتاث أو األدب الشعيب " وأن حتضر فيه رسائل جامعية عليا. على يف البالد الع
على مصر فقد كان هلا أذايل يف الشام منهم املتطرف كسعيد عقل ومنهم املتدرج  أن الفكرة مل تقتصر 

 كبعض املهجرين.
مناهج كرومر ودنلوب، فقد  ظمة واملناهج الالدينية من الغرب: مل يقتصر األمر على اقتباس األن - 5

الالدينية  كان أذايل الفكر الغريب ال يقلون عنهما رغبة يف صبغ مصر والعامل اإلسالمي ابلصبغة
 الغربية.

من  1960وقد كان من أهداف أعداء اإلسالم ما أوصى به مؤمتر القاهرة التبشريي املنعقد سنة 
ملناهضة األزهر والذي قالوا أنه "يتهدد   وجوب إنشاء جامعة علمانية على منط اجلامعة الفرنسية

 كنيسة املسيح ابخلطر ".
انتهاء املؤمتر بسنتني تقريباً أسس سعد زغلول وأمحد لطفي  وقد قام األذايل بتنفيذ املهمة إذ أنه بعد

ل من شروط إنشائها هو: أال ختتص جبنس أو دين السيد وزمالؤهم اجلامعة املصرية، وكان النص األو 
 ( "37ميع سكان مصر على اختالف جنسياهتم وأدايهنم فتكون واسطة لأللفة بينهم )بل تكون جل

ية يف الفكر واألدب: كانت فلسفة كومت الوضعية يف فرنسا ونظرية استرياد املذاهب الالدين - 6
وقد عاصرت اليقظة  -كما سبق   -ثر هبا الفكر الغريب داروين غفي إجنلرتا من أعظم النظرايت اليت أت

نبهرة يف العامل اإلسالمية هاتني النظريتني ومها يف أوج عظمتهما فتأثرت هبما أبلغ التأثر، ومن مث امل
نهضة الفكرية واألدبية احلديثة مسارًا غربياً حىت آل األمر إىل الواقع الفكري واألديب سارت ال

ويف هذا القرن  ابلرومانسية اليت اكتهلت يف تلك الفرتة،-دب خاصة أتثر املعاصر، على أن األ
 استوردت الواقعية والالمعقول مبدارسه املتعددة.

O612 - 588العلمانية لسفر احلوايل ص 
 يلي:ص املستشار علي جريشة علمنة التعليم فيما وقد خل

 أوال: القضاء على التعليم الديين:
 )أ( التطويق من اخلارج:

 اإلزدراء ابلتعليم الديين. - 1
 .إزدراء معلمه وطالبه - 2
 قفل الوظائف الالمعة يف وجوه خرجييه. - 3
 خفض رواتبهم. - 4

 )ب( التطويق من الداخل:
 ديين.تقليص التعليم ال - 1



 ازدايد التعليم العلماين. - 2
 اثنيا: نشر التعليم العلماين:

 اهتمام الدولة به.
 االبتعاث.

 (.1جنبية. االختالط )املدارس األ
 :العلمانية يف االجتماع واألخالق

_________ 
 (.79( ))اتريخ ونظام التعليم يف مصر((: منري عطا وزمالءه: )1)
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ي قد احنرفت منذ بضعة قرون، لكن صورة االحنراف مل تبلغ ية يف العامل اإلسالمكانت احلياة االجتماع
قه وتقاليده وعاداته ينطلق من أوجها إال يف مطلع العصر احلديث حيث أصبح اجملتمع يف أخال

منطلقات غري إسالمية إذ غلبت األعراف اجلاهلية والعواطف املتهورة والعادات املستحدثة على 
مية األصيلة، غري أن الناس ثحكم العاطفة الدينية املوروثة ومبا جبلوا عليه من الغرية األخالق اإلسال

يلتمسون -أعراف جمتمعهم للدين، أو على األقل على فضائل اخللق كانوا ينسبون كل قيم وموازين و 
 هلا فيه أصواًل، ورسخ ذلك االحنراف املتمسح للدين حىت أصبح هو الواقع الذي كان لدى الناس

على  -استعدادًا للوقوف يف وجه من حياول تغيريه سواء أكان جمدداً إسالمياً أم مفسدًا أجنبياً، وهم 
 إىل الدين. يربرون موقفهم ابالستناد -أي حال 

ويف القرن املاضي احتك اجملتمع اإلسالمي املنحرف ابجملتمع الغريب الشارد عن الدين، ومنذ اللحظة 
بتفوقه االجتماعي على الشرق الذي ال شك أنه كان  -ور بتقدمه املادي املغر  -األوىل أحس الغرب 

تسمح ابلرؤية الصحيحة عادة، فيه من الفضائل ما يفتقده الغرب، لكن نظرة الغالب إىل املغلوب ال 
 ال سيما والروح الصليبية من ورائها.

، ومل يرتدد الغربيون الكفرة يف وابملقابل أحس اجملتمع الشرقي ابالنبهار القاتل واستشعر النقص املرير
القول أبن سبب ختلف الشرقيني هو اإلسالم فقد استمدوا ذلك من الوهم الذي كان يسيطر على 

 لمون حقاً!أولئك أبهنم مس
وهكذا كان الطريق مفتوحاً ملهامجة األخالق وتدمري مقومات اجملتمع من خالل مهامجة ذلك الواقع 



-الذي فصل األخالق عن الدين  -، وكان النموذج الغريب املشاهد املتخلق الذي ال ميثل اإلسالم
 يزيد األمر قوة ووضوحاً.

أن البؤرة اليت تتجمع  -ومبشرين ومستشرقني من مستعمرين  -وإذا علمت قوى الصليبية احلاقدة 
فقد وضعت املخططات املاكرة لسلب هذه امليزة من  -فيها أصول أخالق ومقومات اجملتمع وغريه 

 سلمني إبفساد املرأة املسلمة وإشاعة الدايثة بينهم.امل
انب الذايت من عن كل هذا، وملا كان اجل -أواًل وآخراً  -وملا كانت األمة اإلسالمية هي املسؤولة 

 املشكلة هو األخطر واألهم، فسوف نوليه جل اهتمامنا.
روبية، وكان من أشهر املبتعثني ........ ومنذ أايم حممد علي ابتدأت حركة االبتعاث إىل الدول األو 

األوائل الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي يعد كذلك من رواد اإلصالح. هذا الشيخ املبتعث كتب عن 
ابريز "كتاابً يصف فيه ألبناء أمته احلياة االجتماعية يف فرنسا آنذاك، تعرض فيه مدينة ابريس "

 لوصف النوادي واملراقص فقال:
اء وال جيلس أحد من الرجال إال إذا اكتفت النساء، وإذا دخلت امرأة "والغالب أن اجللوس للنس

امرأة لتجلسها، فاألنثى على أهل اجمللس ومل يكن مث كرسي خال قام هلا رجل وأجلسها وال تقوم 
دائما يف اجملالس معظمة أكثر من الرجل، مث أن اإلنسان إذا دخل بيت صاحبه فإنه جيب عليه أن 

 (.3بل صاحبه ولو كرب مقامه ما أمكن، فدرجته بعد زوجته أو نساء البيت " )حييي صاحبة البيت ق
 هذا الكالم يوحي لقارئه بدالالت نذكر منها اثنتني:

خالق ليست مرتبطة ابلدين، وهي فكرة انقدحت يف ذهن الشيخ لكنه مل يستطع أن يعرب إن األ - 1
ال يرضاها الدين طبعاً ولكنها مع ذلك ليست  عنها جبالء، فها هو اجملتمع ميارس ألوان الدايثة اليت

 خارجة عن قوانني احلياء وال يشم منها رائحة العهر بل هي معدودة يف ابب األدب.
الفكرة وترعرعت حىت قيل صراحة: إن احلجاب وسيلة لسرت الفواحش وأن التربج  وقد منت هذه

 الق.دليل على الشرف والرباءة، ومن مث فال عالقة بني الدين واألخ
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إن هذا اجملتمع الديوث يكرم املرأة وحيرتمها، ويف املقابل نرى اجملتمع اإلسالمي حيافظ على  - 2
 املفهوم الذي وجد يف أوراب وبذلك نصل إىل -حسب الواقع آنذاك  -العرض لكنه حيتقر املرأة 

 فلن حتصل على هذه احلقوق  نفسه وهو أن حقوق املرأة مرتبطة بتحررها من الدين فما مل ينبذ الدين



ي اخلاص احلياة وقريب من قصد رفاعة ما قصده أمحد فارس الشدايق إذ وصف أبسلوبه املقام
 ". (5الغربية ووضع املرأة فيها يف كتابه )الساق على الساق( )

رفاعة  -على أن احلركة اليت تقوم على الوعي ال على السذاجة مل تكن منطلقة من آراء هذين 
وأمثاهلما، بل من أفكار شخصية أخرى هي شخصية مجال الدين األسد أابدي املعروف  -ايق والشد

 ابألفغاين.
ال سيما شعار املساواة،  -اليت رفعتها الثورة الفرنسية  -ن مجال الدين متأثرًا بشعارات املاسونية كا

قوق والواجبات، واعتقد أن من أعظم علل الشرق أن املرأة فيه ليست متساوية مع الرجل يف احل
اً جلمعية وكان من تالميذه الذين سرت فيهم هذه الفكرة حممد عبده، وقاسم أمني الذي كان مرتمج

تعث إىل فرنسا للدراسة يقول عنه ( وقد سبق احلديث عن األول أما األخري فهو مب6العروة الوثقى )
 مؤرخ حياته:

أشد رغبة يف تعريف املزيد عن احلياة يف أورواب، "ويعود قاسم إىل قاعة احملاضرات جبامعة مونبليه وهو 
ا أن تصحبه إىل اجملتمعات الفرنسية وتقبل هي يف وهناك جيد زميلته "سالفاً" ... فال يرتدد يف سؤاهل

إىل كثري من احلفالت وتعرف إىل كثري من األسر فوجد حياة اجتماعية سرور ابد، وصحبته فتاته 
سفور بدل احلجاب واالختالط بدل العزلة والثقافة بدل اجلهالة" ختتلف عن احلياة يف مصر، وجد ال

(7.) 
ته فكرة خطرة عرضها أصدقائه فرتدد بعضهم وأيده أكثرهم وخاصة وعاد قاسم إىل مصر حيمل إىل أم

( وكذلك علي شعراوي زوج هدى 8سعد زغلول ومصطفى كامل وأمحد لطفي السيد ) الزعماء مثل:
احلركة النسائية وغريهم ممن قال عنهم كرومر "أمسيهم حباً يف االختصار امللقبة بزعيمة  -شعراوي 

 (.9ق الشيخ حممد عبده" )أتباع املرحوم املفيت الساب
و )املرأة اجلديدة( وعند صدور األول شك كثريون يف  وأظهر قاسم فكرته تلك يف كتابيه )حترير املرأة( 

قوال الفقهية واألدلة الشرعية اليت كان مثل قاسم كونه كاتبه ملا حواه الكتاب من عرض ومناقشة األ
دفعه إىل الفكرة أحد رجلني إما كرومر وإما حممد قليل البضاعة منها، ولكنهم مل يشكوا يف أن الذي 

 د األشكال يف كتابه قصة حيايت إذ يقول:( وحيل لطفي السي10عبده )
م 1897حترير املرأة( يف جنيف عام "إن قاسم أمني قرأ عليه وعلى الشيخ حممد عبده فصول كتاب )

 (.11قبل أن ينشره على الناس " )
 (.12( أيضا )وجاء مثل هذا يف كتاب )قاسم أمني

 ص أفكاره فيما يلي:وعلى أية حال فقد ظهر كتابه )حترير املرأة( الذي ميكن تلخي
 -( 13ء" )إن املرأة مساوية للرجل يف كل شيء و"إن تفوقه البدين سببه استعمال األعضا - 1



 .-ويتضح من هذا تعريضه ابلقرآن الكرمي وأتثره ابلدرواينية 
ليسا من املشروعات اإلسالمية ال للتعبد وال لألدب بل مها من العادات "إن االنتقاب والتربقع  - 2

مية السابقة على اإلسالم والباقية بعده "وهي عادة عرضت على املسلمني " من خمالطة بعض القد
سنوها وأخذوا هبا وابلغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة اليت متكنت األمم فاستح
لتقدم والرتقي سم الدين والدين منها براء"لكن طوعاً ملقتضيات االجتماع وجرايً على سنة ايف الناس اب

( "14.) 
شة يف حني أن إن احلجاب ليس عائقاً عن التقدم فحسب بل هو مدعاة للرذيلة وغطاء للفاح - 3

 !.االختالط يهذب النفس ومييت دوافع الشهوة 
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( 15وقد حرص قاسم على تربئه نفسه من هتمة الدعوة إىل تقليد الغرب يف مناداته هبذه الفكرة )
والوطن، فهو يزعم أن أصل فكرته مدعياً أن الدافع الوحيد هو احلرص على األمة والغرية على الدين 

 !ست أدري ماذا ترك قاسم لداركور ى "داركور" املستشرق الذي هاجم احلجاب، ولهو الرد عل
 لكن كتابه الثاين "املرأة اجلديدة "يكذب ادعاءاته تلك فهو يقول فيه:

وآاثرها، وإذا أتى "هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إىل عالجه وليس له دواء إال أصوهلا وفروعها 
اطعة سطوع الشمس وعرفنا قيمة اجنلت احلقيقة أمام أعيننا س-يكون بعيداً ونرجو أال  -ذلك احلني 

التمدن الغريب وتيقناً أن من املستحيل أن يتم إصالح ما يف أحوالنا إذا مل يكن مؤسساً على العلوم 
 (.16العصرية " )

( وظل قاسم 17إحدامها فرنسية واألخرى إجنليزية ) -ني وقد طبق ذلك يف بيته فأحضر البنتيه مربيت
كرته "إىل آخر نسمة من حياته القصرية ففي ليلة وفاته ابلسكتة حريصاً على دعوته داعياً إىل ف

 (.18م كان يقدم طالبات رومانيات يف اندي املدار العليا " )1908أبريل  23القلبية يف 
سلفاً الشاعر ويل ء واألدابء والصحفيني، منهم غري من ذكران وقد انصر قامساً وأيده كثري من الزعما

 قصيدة له:الدين يكن الذي يقول من 
 أزيلي احلجاب عن احلسن يوماً ... وقويل مللتك اي حاجبه

 (19فال أان منك وال أنت مين ... فرح ذاهباً ها أان ذاهبة )
 والشاعر العراقي الزهاوي، ومن ذلك قوله:



 مهات ... وأهانوا الزوجات واألخواتهزأوا ابلبنات واأل
 سلماتاملسلمون يف كل صقع ... حجبوا للجهالة املهكذا 

 سجنوهن يف البيوت فشلوا ... نصف شعب يهم ابحلركات
 منعوهن أن يرين ضياء ... فتعودن عيشة الظلمات

 إن هذا احلجاب يف كل أرض ... ضرر للفتيان والفتيات
على أثر جناحها يف لفكرة اليت انتشرت يف بالد الشام واملغرب وكانت الصحافة أعظم املؤيدين ل

 مصر.
ن الواضح أن الدعوة فيها تعرقلت ابلنسبة ملصر حىت إن أول كتاب يتحدث عنها أما بالد الشام فم
أو ألف  -م أي بعد وفاة قاسم بعشرين سنة، وهو الكتاب الذي ألفته 1928مل يصدر إال سنة 

النتباه أن الذي قرظه هو علي بعنوان "السفور واحلجاب " ولعل مما يثري انظرية زين الدين  -ابسم 
 احب )اإلسالم وأصول احلكم( وكان مما قال:عبد الرازق ص

"إين ألحسب مصر قد اجتازت ثحمد هللا طور البحث النظري يف مسألة السفور واحلجاب إىل طور 
نهم من يتساءل اليوم عن السفور هو من العمل والتنفيذ، فلست جتد بني املصريني إال املخلفني م

اة احلديثة أم ال بل جندهم حىت الكثري من الرجعيني ن أم ال ومن العقل أم ال ومن ضرورايت احليالدي
 احملجبني منهم يؤمنون أبن السفور دين وعقل وضرورة ال مناص حلياة املدينة عنها".

ت قد محل العبء األكرب منه احلركة اليت أمسيهذا من الوجهة النظرية أما التطبيق الواقعي للفكرة ف
: هدى شعراوي وسيزا نرباوي سكرتريهتا، وابحثة البادية "حركة النهضة النسائية " وأشهر رائداهتا

ومنرية اثبت، وقد التف حوهلن عصبة ممن خلعن رداء احلياء وسخرن أنفسهن خلدمة الدوائر 
 الصليبية.

ولكن مباذا؟ لقد  قاهتا للدفاع عن حقوق الوطن وطرد احملتلنييف ذلك اجلو العاصف انربت هدى ورفي
جاب وأحرقنه يف ميدان عام، وكان هذا أعظم إسهام منهن يف الثورة، خرجن يف مظاهرة ومزقن احل

طوقوا الشوارع ساعة املظاهرة واعتدوا  -حلاجة يف نفس يعقوب  -وإذ حدث أن اجلنود الربيطانيني 
ا ملنع املرأة املصرية من بدا ذلك يف أعني الشعب حماولة من بريطاني فقد –على بعض املتظاهرات 

 (.23كتسبت احلركة صفة البطولة الوطنية!! )التحرر، وبذلك ا 
وتظهر احلقيقة أجلى وأوضح إذ علمنا أنه يف تلك الفرتة نفسها كان أاتتورك يهدم اإلسالم حتت زيف 

 البطولة الوطنية أيضاً.
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ألخالق بل ملهامجة أحكام اإلسالم عالنية، إذ لقد اعتربت هذه البطولة مربراً كافياً لالنقضاض على ا
ره يف الثورة الوطنية إبخالص جديرًا أبن اإلابحية قوهلم: أليس اجلنس اللطيف الذي أدى دو  ردد دعاة

يتساوى يف كل شيء مع اجلنس اخلشن؟ أتريدون أن تقدم املرأة للوطن كل شيء وال يقدم الوطن هلا 
 شيئاً؟.

شف وإذا ابحلركة النسائية يف حقيقتها حركة عملية مريبة ترتبط خارجياً ولكن احلق مل يلبث أن انك
 ابلزعماء املصطنعني.ابلدوائر االستعمارية وداخلياً 

....... وكان من مثرة احلركة النسائية والدة الصحافة النسائية، فقد صدرت جملة "فتاة الشرق " قبل 
كل عدد من أعدادها حيوي مناذج وصورًا ألزايء   احلرب العظمى األوىل، ومما جتدر اإلشارة إليه أن

املرأة املسلمة يف شباك مصيدة األزايء  (. اليت ظهرت يف أورواب، األمر الذي مهد لوقوع30الشهر )
 اليهودية كما وقعت املرأة النصرانية يف الغرب.

والعصور تنشر  وأسهمت اجملالت غري النسائية بنصيبها يف احلركة فكانت "اهلالل " ومثلها املقتطف
 إىل جانب املناقشات الفكرية للموضوع صور املتربجات من شرقيات وغربيات وحتيطها هبالة من

 التعظيم تغري القارائت مبحاكاهتن.
ويف اجملال التعليمي حرص لطفي السيد وطه حسني وأتباعهما على أن يكون التعليم خمتلطاً فيه 

من أجل ذلك، وكتب الرافعي "شيطان وشيطانه" ردًا على الذكور واإلانث واشتد الصراع يف اجلامعة 
( 31طلبة اجلامعة الذين رفضوا االختالط ) طه حسني وسهري القلماوي، كما كتب مقااًل حييي فيه

ومعظم الصحف،  –ولكن االنتصار كتب لدعاة االختالط، فقد كان يف صفهم الزعماء السياسيون 
 يف اجلامعة وغريها، إذ أن هذه القوى جمتمعة فزعت وكل القوى الدخيلة من مبشرين ومستشرقني

 رب.لظهور احلركة اإلسالمية الطالبية وحاربتها أشد احل
ومل يقنع الكتاب النسائيون مبا حققته الدعوة من مكاسب وجناح ولعل مرد ذلك إىل أن األسياد 

الوهم حىت جيعل وضع ينتظرون املزيد، بل ظلت احلرب النفسية مستمرة فبعضهم يغرق يف املبالغة و 
 املرأة هو املسئول عن مشكالت مصر من أوهلا إىل آخرها، كما قال سالمة موسى:

مشكالتنا يوهم اختالفها يف األصل وإهنا ال يتصل بعضها ببعض، ولكن املتأمل املفكر "تعدد 
نظامنا  يستطيع أن جيد النقطة البؤرية جلميع هذه املشكالت والنقطة البؤرية الوحيدة هنا هي أن

ىل اإلقطاعي يف نظرته للعائلة ومركز املرأة واألخالق األبوية والنظرة االجتماعية، كل هذا يعود إ
مشكلة واحدة هي أن آراءان اإلقطاعية القدمية اليت ورثنا معظمها عن الدولة الرومانية امللعونة )ال 



وأرزاءان واصطداماتنا تنبع من  يريد أن يعرتف ابإلسالم( مل تعد تصلح للحياة العصرية وأن متاعبنا
 (.32طاعية "( هذا الكفاح الذي نكافحه حنو دميقراطية جديدة نتخلص هبا من احلياة اإلق

أما إمساعيل مظهر فقد مجع شبهاته القدمية وآراء غريه ونسقها يف كتاب أمساه )املرأة يف عصر 
 الدميقراطية( جاء فيه:

يرهبون التطور فرقا من أوهام سلطت عليهم أو رغبة يف بسط .......... "لقد اختذ الرجعيون الذين 
 حاالت قامت يف عصور غابرة سبياًل إىل استعباد سلطاهنم على النساء من بضعة نصوص أشري هبا إىل

النساء استعبادًا أبدايً، لقد حضت املرأة يف ذلك العصر أن تقر يف بيتها وان ال تتربج تربج اجلاهلية 
 أخذ يناقش كال الدليلني:( مث 34األوىل " )

ىن غامض كل "إن املعىن الذي يستخلصه أصحاب الرجعية من حض املرأة على أن تقر يف البيت مع
 الغموض الذي يكتنفه فإهنم ال يريدون أن يفسروه حىت تتحدد املعاين القائمة يف نفوسهم منه.

(1/172) 

 

ن بني هذا املعىن وبني حاجات احلياة أما إذا أرادوا أن تكون املرأة سجينة البيت فكيف يوفقو 
ذا مل يكن هلا ما يشغلها خارجه، ادوا أن يكون تفسريه أن تقر املرأة يف البيت إالضرورية؟ وإذا أر 

 (.35فلذلك هو الواقع يف حياتنا احلديثة " )
بلية البدائية، " ... ولكن املصيبة اليت أصابنا هبا أولئك املستغرقني )كذا( يف النظر يف احلياة مبنظار الق

حني أن كلمة أهنم يعتقدون أن كل جتمل تبدو به املرأة هو تربج وأنه تربج اجلاهلية األوىل، ذلك يف 
"التربج"ليس هلا حدود التمرينات الرايضية، ويف حني أنه مل يصلنا عنهم وصف شامل لتربج اجلاهلية 

 األوىل!!! ".
د به )أي التربج عادة ألفت يف األزمان األوىل كانت " ... فغالب الظن بل األرجح تغليباً أن املقصو 

ة، فإن البغاء على ما يعرف اآلن من اترخيه وتطوره يف نشأهتا شعرية من شعائر الوثنية، أي شعرية ديني
 قد نشأ يف أوله نشأة دينية، فكان شعرية من شعائر التقرب من اآلهلة ".

 مث يقول:
ملرأة فاعتربها نصف إنسان وأضفى عليها من الكرامة "فلما جاء اإلسالم .. عطف إىل انحية ا

نبهار كل املشرتعني " غري أن مخسة عشر قرانً واالحرتام ذلك القدر الذي ال يزال حىت اآلن موضع ا
 من الزمان كافية يف الواقع ألن هتيئ العقلية اإلنسانية إىل خطوات أخرى يف التشريع للمرأة ... ".



ما مينع مطلقاً من أن ترفع املرأة إىل منزلة املساواة ابلرجل يف مجيع احلقوق "ومن هذه الناحية ال أرى 
املرياث ويف قبول الشهادة ويف العمل ويف االستقالل الفكري واالقتصادي، املدنية والسياسية: يف 

 (.36وابجلملة يف مجيع األشياء اليت تكمل هبا إنسانيتها، ذلك أبهنا إنسان" )
 كتابه )الدميقراطية أبدًا( وكان نصيب املرأة من الدميقراطية شيئني:مث تاله خالد حممد و 

ات، وعلى ذمته ينسب إىل حممد عبده أنه قال "جيب حترمي حق املرأة يف وقف تعدد الزوج - 1
 (.37التعدد اآلن عماًل ثحيث ال ضرر وال ضرار" )

 (.38) -على حد تعبريه -أتميم الطالق - 2
حىت  -فكرايً أم عملياً -قون يصيحون من كل مكان ويسلكون كل اجتاه ........ وهكذا ظل الناع

 رب عنه أوىف تعبري "جان بول رو "بقوله:آل األمر إىل الواقع املؤمل الذي ع
"إن التأثري الغريب الذي يظهر يف كل اجملاالت ويقلب رأساً على عقب اجملتمع اإلسالمي ال يبدو يف 

 (40رأة " )جالء أفضل مما يبدو يف حترير امل
اجليل لقد عمت الفوضى األخالقية العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أدانه على تفاوت يف ذلك، وتوىل 

الذي رابه املستعمرون تربية جيل جديد أكثر مسخاً واحنالاًل، وحوربت أحكام هللا على يد أبطال 
 رر ذلك قائالً:االستقالل أكثر مما حوربت أبيدي املستعمرين، ولنستمع إىل "رو"وهو يق

تعدد م صدر قانون مدين على غرار قانون "نوشاتيل" املدين السويسري فحرم 1929"يف تركية سنة 
الزوجات وقضى على احلجاب واحلرمي ونظرة الطالق، ويف برهة وجيزة جعل من املرأة الرتكية شقيقة 

 (.41املرأة السويسرية وصنوها " )
لكفاح فخرجت العذارى احملارابت من بيوهتن ونزعن احلجاب "ويف اجلزائر أوحت الثورة للنساء اب

تكون املعركة النضالية قد فعلت ما عجز السالم  ألول مرة منذ أن اعتنقت بالدهن اإلسالم، وهنا
 عن فعله " أي كما فعلت الثورة الشعبية املصرية ".

وجعل السن الدنيا لزواج  ويف تونس "أعلن السيد بورقيبة عدة قرارات هي مبثابة ثورة تعدد الزوجات
من عمرهم من موافقة الفتاة اخلامسة عشرة مث حترير املواطنني واملواطنات الذين ختطوا العشرينات 

الوالدين إذا ما أرادوا عقد الزواج، ويف نفس الوقت أعلن السيد بورقيبة ... أبن الطالق ال بد من 
 ( ... "43أن خيضع للمحاكم )

يب يف استطالع هلا عن تونس صورة للوحات الدعاية املنصورية يف الشوارع هذا وقد نشرت جملة العر 
واألخرى متثل )×( ثل أسرة ترتدي الزي احملتشم مشطوبة إبشارة ففي كل ميدان لوحتان إحدامها مت

 أسرة متفرجنة ومكتوب حتتها "كوين مثل هؤالء "!
واطئ )البالجات( املختلطة، وأتيت إىل جانب ذلك أييت التعليم املختلط والنوادي املختلطة والش



 حلمل ووسائل اإلجهاض.األزايء اخلليعة املستوردة من بيوت اليهود يف الغرب، وأتيت موانع ا
إىل جانب ذلك يكون االختالط الفاضح يف دوائر احلكومة واملؤسسات ويف وسائل املواصالت ويف 

 مي.الشقق واملساكن ويف كل مكان يف معظم أقطار العامل اإلسال
إن الرتبية غري السليمة ال ميكن أن تنتج إال جياًل غري سليم، وها هو ذا اجليل املعاصر املنكود 

تجاذبه الشهوات والشبهات ومتزقه التناقضات والغواايت، وتغتاله النزوات املتهورة القاتلة، فال ت
يلهبون ظهره يستطيع إال أن يسلم نفسه ذلياًل لشياطني اجلن واإلنس ينهشون فكره وجسمه و 

 بسياطهم حىت يسقط شلوا ممزقاً على مذبح الفسق واإلابحية.
كلها ال تزال الدعوات احملمومة على أشدها وال تزال املوجه يف   والعجيب حقاً أنه مع هذه النذر

 عنفواهنا وال تزال الصيحات تتعاىل من كل مطالبة بنبذ التقاليد وفصل األخالق عن الدين.
O644 - 621حلوايل صالعلمانية لسفر ا 
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 (1اثلث عشر: وسائل حتقيق العلمانية )
 سلك العلمانيون يف سبيل حتقيق مآرهبم أهدافاً عديدة مالئمة لكل زمان ومكان منها ما يلي:

 عيفة، واإلميان املزعزع مبغرايت الدنيا من املال واملناصب._ إغراء بعض ذوي النفوس الض1
 عالم؛ ليبثوا مسومهم من خالهلا._ السيطرة على وسائل اإل2
اية املكثفة هلم، وتسليط الضوء عليهم، _ رفع قيمة األقزام واملنحرفني وذلك من خالل الدع3

قرائح املتفتقة، ويهدفون من وراء وإظهارهم مبظهر العلماء املفكرين، وأصحاب اخلربات الواسعة وال
 ذلك إىل أن يكون كالم هؤالء مقبواًل عند الناس.

ط لبس احلق ابلباطل وذلك من خالل َطْرِق العديد من املوضوعات ابسم اإلسالم، كاالختال _4
 وغريه.

قاابً _ القيام برتبية بعض الناس على أعينهم يف حماضن العلمانية يف البالد الغربية، وإعطائهم أل5
يفقد شهادة _  علمية مثل: درجة الدكتوراه، أو درجة األستاذية؛ فيحصل على هذه الشهادة بعد أن

يد من املنابر؛ ليمارسوا ال إله إال هللا _ وبعد رجوعهم يصبحون أساتذة للجامعات، ويتولون العد
 حتريف الدين، وتزييفه، والتلبيس على الناس، وتوجيههم الوجهة اليت يريدوهنا.

 _ اتباع سياسة النفس الطويل والتدرج يف طرح األفكار.6



وضوعات معينة هبدف إقناع الناس هبا انطالقاً من قاعدة )ما تكرر _ اإلكثار من األحاديث عن م7
 تقرر(.

 اس بتوافه األمور حىت ال يدركوا حقيقة العلمانيني._ إشغال الن8
ية، مع كتمان اجلوانب املشرقة املضيئة هبدف _ تشويه التاريخ اإلسالمي، وإبراز اجلوانب السلب9

 قطع حاضر األمة عن ماضيها.
 لى األئمة األعالم، بل الطعن يف الصحابة والتابعني ابسم املوضوعية._ اهلجوم ع10
 ات اجلاهلية، والتغين ابلوثنيات القدمية._ إحياء النعر 11
سلمون ويستصعبوها وابلتايل ينقطعون _ الطعن يف اللغة العربية ووصفها ابجلمود، حىت يكرهها امل12

 ألئمة.عن فهم تراث أسالفهم، وفهم نصوص الشرع، وكالم ا
 ءهم._ تفسري القرآن ونصوص الشرع تفسرياً عصرايً ثحسب ما يروق هلم، ويناسب أهوا13
_ إنشاء املدارس واجلامعات، واملراكز الثقافية األجنبية، واليت تكون يف حقيقة األمر خاضعة 14

 شراف الدول العلمانية.إل
م ذلك األمر؛ حىت خييل للناس _ احلديث بكثرة عن املسائل اخلالفية واختالف العلماء وتضخي15

شيء مما يوقع يف النفس أن الدين ال شيء فيه أن الدين كله اختالفات، وأنه ال اتفاق بني العلماء يف 
 رف الناس عن الدين.يقيين جمزوم به، وإال ملا وقع اخلالف، وهم بذلك يريدون ص

حرفة خلقياً، وأهنم طالب دنيا _ تصوير أهل العلم يف كثري من وسائل اإلعالم على أهنم طبقة من16
 س هبم.ومناصب ونساء، وذلك هبدف احلط من قيمتهم، وتزهيد النا

_ اهلجوم املستمر على اآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر، وتصويرهم أببشع الصور، ودعوى 17
 ن ذلك تدخل يف شؤون اخلاصة.أ

فراد من املسلمني أو اجلماعات _ استغالل األخطاء الفردية أو اجلماعية من قبل بعض األ18
 إىل رمي اإلسالم والطعن فيه.اإلسالمية وتضخيمها واختاذها غرضاً ينفذون من خالله 

بني املسلمني  _ متجيد الغرب، وتعظيم دوره، هبدف إزالة الفوارق، وحتطيم حاجز النفرة19
 والكافرين.

ضوابط الشريعة _ بقوة، ووضعها يف _ االتكاء على بعض القواعد الشرعية _ املنضبطة بقواعد و 20
 لزمان( وغريها.غري حملها كقاعدة: )تغري الفتوى ابختالف املكان وا

 _ اقتباس وجلب املناهج الالدينية من الغرب، وبثها يف الصفوف الدراسية، وحذف النصوص21
 اليت ختالف أهوائهم.

 _ اهلجوم على السنة النبوية ومحلتها.22



 الشاذة، ونشرها، وتروجيها كالفتاوى اليت تبيح الراب، والسفور أو غري ذلك. _ االحتفاء ابلفتاوى23
ل حتقيق العلمانية إمجااًل، مع أنه ال يلزم من قال بشيء من ذلك، أو دعا إليه أن ُيصنَّف، هذه وسائ

 لعلمانية؛ فقد يكون جمتهداً، أو جاهالً، أو متأوالً.أو يوصم اب
O502ص  –ذاهب حملمد احلمد رسائل يف األداين والفرق وامل 

_________ 
 ( الفقيه يف عرف ذلك الزمن هو معلم الكتاب.4( )1)
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 رابع عشر: فشل األحزاب العلمانية العربية
تكونت العديد من األحزاب والتجمعات العلمانية أو املتأثرة هبا يف الوطن العريب خالل القرن 

ية وحرية الرأي والتقدم التكنولوجي والغىن حتقيق الدميقراطلفشل الذريع يف العشرين، وانتهت إىل ا
وحقوق اإلنسان وهذا ال مينع حتقيقها لبعض اإلجنازات وحتقيق بعض اإلجنازات ال يعين أهنا انجحة 

فال يوجد شيء شر كله إال انر جهنم واستخدمت كلمة متأثرين ابلعلمانية ألن أغلب هذه األحزاب 
طريقة علمانية بعيدة عن اإلسالم وأهدافه وعلمائه. وتعاملت ة ولكنها عاشت بتبنيها للعلمانيمل تعلن 

مع الواقع من خالل منهج يتعامل مع الشعارات الوطنية وأهداف احلرية واملساواة والعدل والتحرير 
ب سواء كان واخلطاابت احلماسية وترك األمور للقيادة السياسية للحزب أو حىت للفرد األول يف احلز 

ءت هناية هذه األحزاب يف الغالب أبيدي أصحاهبا نتيجة تبنيهم للعلمانية، أو ا أو معارضا وجاحاكم
أتثرهم هبا، فهم خمتلفون حىت ولو اتفقوا على بعض األهداف العامة واليت عادة ال خيتلف معها أي 

 الطريق إىل ظهورخملص كاستقالل األوطان وإنصاف الفقراء أو غري ذلك وهذا أدى من أول 
ثرية الفكرية والسياسية بني العلمانيني يف التعامل مع الواقع واألحداث مما أوجد االختالفات الك

الصراع واالنشقاقات والتصفيات بني أعضاء احلزب الواحد ألن األحزاب العلمانية ال تتبىن عقيدة 
ة ا مبادئ أخالقيمني هلا، وليس هلأن القتل حرام، أو السجن بال ذنب حرام حىت يف التعامل مع املنت

هي ملتزمة هبا بل كل صفحات األخالق غري موجودة يف أدبيات هذه األحزاب أو توجهاهتا فقد 
أصبح أصحاهبا إما قاتال أو مقتوال أو هاراب أو معزوال وانتهى األمر فيها إىل حتكم فردي أو عائلي أو 

ملناصب وفتنة حيد البقاء يف اوأصبح هدفها الو عشائري أو عسكري أو حتالف مع أجانب أو منافقني 
املناصب واملال فتنة عظيمة واقرءوا إن شئتم اعرتافات كثرية ألفرادها يف مقاالت ومقابالت وكتب 



لتقتنعوا أبن الرابطة العلمانية ضعيفة وأن العلمانية هي منبع الضعف واالختالف واجلهل والضياع، 
دة وهو جتاوب مع مصلحة  يف حاالت حمدو هذه األحزاب إال ولتقتنعوا أن الشعوب مل تتجاوب مع

األوطان أكثر من أي شئ آخر ولتقتنعوا أبن هذه األحزاب أصبحت فعليا منوذجا مثاليا لالستبداد 
والضعف والنفاق والغموض وانتهاك حقوق اإلنسان وفشلوا أيضا اقتصاداي، وأصبحت دوهلم من 

فشل األحزاب العلمانية رقات ومل يقتصر ها الرشاوى والسأكثر الدول فقرا وختلفا، وانتشرت في
داخل أوطاهنا بل أيضا اختلفت وتصارعت مع جرياهنا أحياان كثرية، وسامهت يف تطوير اإلنتاج العاملي 
مبصطلحات جديدة للشتم والسخرية واالهنزامية، وهذا وغريه جعل املواطن العريب العادي يرتحم على 

عمالة قال الدكتور فؤاد زكراي عما حدث يف مت ابلرجعية والأنظمة قدمية اهتأايم االستعمار، وعلى 
الثمانينات من القرن العشرين )فإن التقدميني، والدميقراطيني، والعلمانيني، مل يكن هلم دور يف هذا 

التحريك املفاجئ لألحداث بل كان يبدأ يف الوقت الذي حدثت فيه املفاجأة أهنم وصلوا إىل طريق 
 د ال خمرج منه(مسدو 

قد العلمانيون العرب دولنا العربية واإلسالمية واترخينا وشريعتنا، ونقول هلم أبن البديل وما أكثر ما ينت
الذي تسعون إليه مت تطبيقه يف الغرب والشرق وأثبت فشله واضحا يف حروب عاملية، وشهوات 

 ول العربية خالل العديد من الدوخمدرات وشقاء شخصي وتعاسة أسرية، وما تدعون إليه مت تطبيقه يف
القرن العشرين وفشل فشال ذريعا، وليس هدفنا إحراج أحد بذكر أمثلة تفصيلية فاملتأمل يف واقع 
بعض الدول العربية يقتنع بذلك، وهذه جتارب واقعية، وكان كثري من قياداهتا خملصون وصادقون 

 ولكن حققوا الفشل الكبري!!.

(1/175) 

 

ال تسألون العلمانيني القدماء أو من أتثر ريدون تكرار نفس اخلطأ؟ ملاذا ملاذا أيها العلمانيون اجلدد ت
ة؟ ملاذا مل تفتحوا األبواب للحرية؟ ملاذا مل حتققوا ابلعلمانية ملاذا فشلتم؟ ملاذا مل تطبقوا الدميقراطي

ن فيما التقدم االقتصادي؟ وملاذا مل تسألوهم ملاذا تصارعتم واختلفتم وجلأمت للقتل والتعذيب والسج
بينكم ويف تعاملكم مع الشعوب؟ ومشكلة العلمانيني اجلدد أهنم ال يعتربون أي نظام عريب قدمي أو 

أمساليا، أو اشرتاكيا، أو شيوعيا، أو عرقيا، أو غري ذلك، هم فعال يتكلمون حديث ميثلهم سواء كان ر 
طبيقه ومع هذا يصرون عن سراب وأحالم وأوهام وظنون وتوقعات ألن ما يريدون مل ينجح أحد يف ت

عليه. وهم يفعلون ذلك ألن هللا أعمى بصائرهم، وهم يفعلون ذلك ألن من طبيعتهم االختالف حىت 



ساتذهتم، فكلما جاءت أمة لعنت أختها. أمتىن أن يستمعوا ملا نقول هلم وال يضعوا مع أنفسهم وأ
لة وأفراد ايئسني ومتذمرين وقلقني؟ أصابعهم يف آذاهنم!! ... قولوا لنا: ملاذا انتهيتم إىل جزر معزو 

 وقولوا لنا كم من فتنة سياسية وفكرية كنتم أنتم وراءها؟ وكم من االختالف والتنافر والغضب
زرعتموه يف الشعوب؟ واي ليتكم تؤمنون ابلدميقراطية وحتتكموا للشعوب، وإذا فعلتم ذلك فلن جتدوا 

وحنن أمة ذات عقيدة إسالمية، وذات فكر  أتييد لكم فاقتنعوا ثحكم الشعوب ووفروا جهودكم.
هل إىل صحيح وواقعي ومعتدل، أخرج هللا سبحانه وتعاىل البشر به من الظالم إىل النور، ومن اجل

العلم، وهو الفكر الذي جاء به األنبياء مجيعا وسار عليه الصاحلون يف كل زمان ومكان، ودخلت 
ن تغري عقائدان، ومبادئنا، فتتهمنا ابلتخلف والرجعية علينا يف القرن العشرين عقائد علمانية تريد أ

خاصة منهم من درس يف  سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وأتثر بعض شبابنا ابألفكار العلمانية
أمريكا وأوراب فعادوا ليشعلوا الفتنة يف األمة، وكان شيئا طبيعيا أن يغضب كل مسلم واع من هؤالء، 

مكانة اإلسالم عندان مقدسة، وألننا أمة نكره الكفر والشرك، ونريد أن ويدخل يف صراع معهم ألن 
اإلسالمي هو املنتصر إن شاء هللا سواء   حناربه أينما وجد فكيف نرضى به يف أرضنا؟! وسيكون الفكر

كان احلسم سلميا أو عنيفا ليس فقط ألن املسلمني أصبحوا يزدادون كل يوم يف وعيهم وثقافتهم 
سية واإلدارية بل أيضا ألن العلمانيني ثحكم طبيعة الفكر العلماين متفرقون ومتناقضون وخربهتم السيا

قاهتم سطحية وكثري منهم تركوا " النضال " وقضااي اإلصالح وانعزاليون ويتصارعون فيما بينهم، واتفا
ء فكري واكتفوا ابلتنظري والكالم واجلدل وتوزيع االهتامات، فليست لديهم قواعد شعبية، وال بنا

 واضح، ومل يعودوا ميثلون للشعوب القدوة يف الشجاعة والتضحية والوعي والعلم!!.
Oسالعلمانية يف ميزان العقل لعيد الدويه 

(1/176) 

 

 خامس عشر: العلمانيون هم أهل الفتنة واليأس
شعوبنا وأمتنا قد يدري العلمانيون أو من أتثر ابلعلمانية واألغلب أهنم ال يدرون أهنم أحد أكرب أعداء 

لوا كثريا من الفنت العقائدية والسياسية واالجتماعية مما أدى إىل تفرق أمتنا وشعوبنا إىل ألهنم أشع
أفراد ومجاعات وحكومات وجتمعات متناقضة ومتنافرة والتفرق هو العمود الفقري للضعف واهلزمية 

هللا مع وتذهب رحيكم واصربوا إن والتخلف. قال تعاىل: وأطيعوا هللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا 
 -[ وإليكم األدلة:46الصابرين ]األنفال:



مطالبات العلمانيني ثحرية التهجم على الدين، وفصل الدين عن الدولة، ورفض تطبيق الشريعة،  - 1
ومحاية الرواايت اجلنسية )ثحجة اإلبداع األديب(، وتقليد الغرب يف بعض عقائده وعاداته واحتفاالته 

اجتماعية واىل إشغال الشعوب بقضااي حمسومة، ومن املعروف أن  أدت إىل فنت عقائدية و .. إخل
االختالف العقائدي هو أكثر األنواع تدمريًا للوحدة الشعبية، وأكثرها زرعاً للكراهية والتنافر، ومت 

استغالل هذه االختالفات من بعض من فسدت ضمائرهم وأخالقهم، فزادوا يف احنرافاهتم 
واألمة، وأحب أن أذكر أن العلمانيني العرب احلقيقيني قلة قليلة  داءاهتم على مصاحل الوطنواعت

وضعيفة جدًا، ولكنهم جنحوا يف اهلدم وإاثرة الشبهات والتشويش على أبصار وعقول فئات أخرى 
 نتيجة جهل الشعوب، وضعف وعيهم واتصاالهتم، فإذا كنا كمسلمني عرفنا بفضل هللا سبحانه وتعاىل

اية من الضالل يف القضااي العقائدية والتشريعية، فإن العلمانيني يريدون أن احلق من الباطل، واهلد
نقف ونفكر ونتساءل أين احلق وأين الباطل؟ وما هي احلرية؟ وما هو العدل؟ وهذا ثحد ذاته فتنة 

 انهيك عن إضاعة اجلهد والوقت.
العدد، واثنياً متناقضون  ياسياً، فهم أواًل قليلوالزال وسيبقى العلمانيون ضعيفني فكرايً وس - 2

فكرايً وسياسياً، وفيهم الرأمسايل واالشرتاكي والشيوعي وغري ذلك، وأحياانً يسمون القوى املتحالفة 
غري الدينية، وهذا الضعف انعكس يف قدراهتم على حتقيق إجنازات طيبة سواء على مستوى 

ومن وصل منهم إىل احلكم فشل  ت واالحتادات الطالبية.احلكومات، أو األحزاب، أو حىت النقااب
يف حتقيق اإلجنازات الطيبة مع ضخامة املوارد اليت كانت حتت سيطرهتم سواء كانت بشرية أو مادية. 
وال شك أن الضعف الفكري والسياسي سيحد كثريًا من القدرة على وضع رؤية لإلصالح، ووضع 

تهم يبحثون عن أي "قوة" ليستفيدوا ية. ومعرفتهم بضعفهم جعلاخلطط االسرتاتيجية والشاملة للتنم
منها يف إعطاء وزن هلم، وهلذا وجدانهم يتحالفون مع حكومات اشرتاكية ويسارية، مث مع حكومات 

ميينية، وكانوا ضد أمريكا، واليوم أغلبيتهم معها فكرايً وسياسياً، ومل ميانعوا أن تستند قوهتم على 
رات فكرية، فاملهم أن يبقوا ويعيشوا حىت ولو تنكروا تالت سياسية، أو حىت شعاأعراق معينة، أو تك

لبديهيات مبادئهم احملدودة، وهذا التقلب أفقد الناس الثقة هبم، كما أدى إىل فنت وضبابية إىل درجة 
 أننا مل نعد نعرف من حيارب من؟! وماذا يريد هذا أو ذاك؟! ومن هو عدو األمة ومن هو صديقها؟!

(1/177) 

 



قدرة العلمانيني الكبرية ألهنم أبناء الفالسفة يف توجيه االهتامات، وإاثرة الشكوك مما جعلهم  - 3
، فهذا متطرف، وهذا عميل، وهذا يتهمون احلكومات واجلماعات واألحزاب واألفراد بتهم متنوعة

عمال اخلريية مل ضعيف، وهذا حرامي، وهذا كذاب، وهذا أمحق، وهذا إرهايب، وهكذا .. فحىت األ
وبناء املدارس تسلم من تشويه أهدافها مع أن أعماهلا ظاهرة جدًا يف كفالة األيتام، ومساعدة الفقراء، 

الواقع ومن فيه بل امتد حىت اترخينا، وأخذوا واملستوصفات واملساجد، ومل يقتصر التشكيك على 
لبيات، بل يضيفون هلا سلبيات يكذبون كل ما فيه من إجيابيات، ويصدقون كل ما كتب عنه من س

ومات وجتمعات وأفراد جديدة، ولو صدقنا هذه االهتامات لفقدان ثقتنا يف كثري مما يف واقعنا من حك
شاركة يف البناء، ومن جهل العلمانيني ظنهم أن هذه ومؤسسات، ولرتكنا العمل، وتقاعسنا عن امل

ة واالحرتام والتفاؤل، ومن طبيعة البشر أن االهتامات لن يكون هلا نتائج مريرة تفسد الود والوحد
جاهاًل يتبع الظنون؟ وكثريا ما يكون  يكرهوا من يتهمهم حىت ولو كان صادقاً، فكيف لو كان كاذابً أو

نفوس والشعوب من الرصاص، ويشعل من الكراهية والعنف الشيء الكثري، الكالم أشد فتكاً يف ال
د احلوار العلمي اهلادئ الباحث عن احلق واملوضوعية ويؤدي إىل التفرق والضعف، وحنن لسنا ض

 وقيمنا واترخينا.واالعتدال ولكننا ضد اهتامات كاذبة وابطلة لعقائدان 
لتارخيية، فلم تكن إال سلسلة طويلة من الفشل إذ كان قال الدكتور فؤاد زكراي "أما التجارب ا - 4

حلاكم واحملكوم والعدل واإلحسان والشورى االستبداد هو القاعدة والظلم هو أساس العالقة بني ا
فعال حاكم يتجاهل كل ماله صلة وغريها من مبادئ الشريعة ال تعدو أن تكون كالماً يقال لتربير أ

 هبذه املبادئ السامية"
هلذا الكالم سيصاب ابليأس والتشاؤم إذا صدقه، ولكن احلقيقة غري ذلك فقد حققنا  أي قارئ

دوال عظمى، وحققنا الوحدة السياسية لعاملنا العريب عدة مرات، وحققنا   سالسل من النجاح فأنشأان
يا، . اخل وحققنا انتصارات عسكرية وتطوراً اقتصاداي وعلميا وثقافكثريا من العدل والرمحة والشورى .

فاخلالفة العثمانية كانت دولة عظمى لعدة قرون، وغري ذلك كثري، فهل حققنا هذا من خالل 
ظلم!! وال شك أن الشورى طبقت مرات كثرية، وكذلك العدل، وأغلب دولنا كانت االستبداد وال

ت والشعوب وكان هناك مبادئ وأعراف تفرض العدل واالحتكام إىل العالقة فيها طيبة بني احلكوما
الشريعة، وكلنا يعرف أن التكافل االجتماعي قوي يف اجملتمع املسلم، ومن املعروف أن اإلجنازات 

 مت حتقيقها كثرية يف عصران احلايل، ولكن العلمانيني يشككون فيها، أو يف أصحاهبا، فهم الطيبة اليت
ألمم، فهي أخطر ليأس، والشك أن اهلزمية النفسية هي من أخطر أعداء األوطان واحيطمون األمة اب

نا يف من اهلزائم العسكرية والتخلف التكنولوجي والفقر، ويريد منا أعداؤان أن نيأس وأن يشك بعض
بعض وهذا ما يفعله العلمانيون، بل وما يصرون عليه حىت ال تكاد جتدهم ميدحون أحدا يف األمة، 



ستبقى ضعيفة، فالبد أن حنذر من ال تثق يف حكوماهتا وعلماء اإلسالم وقيادهتا ال شك أهنا أمة وأمة 
ن هم طابور خامس من حيث البيئة امللوثة اليت صنعها العلمانيون فقتلت احلماس والبناء، والعلمانيو 

 يدرون أو ال يدرون.!!
Oالعلمانية يف ميزان العقل لعيد الدويهس 

(1/178) 

 

 سادس عشر: نتائج العلمانية يف العامل العريب واإلسالمي
 قد كان لتسرب العلمانية إىل اجملتمع اإلسالمي أسوأ األثر على املسلمني يف دينهم ودنياهم.

 للعلمانية: عض الثمار اخلبيثةوهاهي ب
فض احلكم مبا أنزل هللا سبحانه وتعاىل، وإقصاء الشريعة عن كافة جماالت احلياة، واالستعاضة ر  - 1

عن الوحي اإلهلي املُنزَّل على سيد البشر حممد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، ابلقوانني الوضعية 
احلكم مبا أنزل هللا وهجر  وة إىل العودة إىلوله، واعتبار الدعاليت اقتبسوها عن الكفار احملاربني هلل ورس

القوانني الوضعية، اعتبار ذلك ختلًفا ورجعية وردة عن التقدم واحلضارة، وسبًبا يف السخرية من 
أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم، وإبعادهم عن تويل الوظائف اليت تستلزم االحتكاك ابلشعب 

 م.والشباب، حىت ال يؤثروا فيه
يفه، وتصوير العصور الذهبية حلركة الفتوح اإلسالمية، على أهنا ريخ اإلسالمي وتزيحتريف التا - 2

 عصور مهجية تسودها الفوضى، واملطامع الشخصية.
 إفساد التعليم وجعله خادًما لنشر الفكر العلماين وذلك عن طريق: - 3
احل لطالب يف خمتلف مر نسبة للتالميذ، وابث األفكار العلمانية يف ثنااي املواد الدراسية ابل -أ 

 التعليم.
 تقليص الفرتة الزمنية املتاحة للمادة الدينية إىل أقصى حد ممكن. -ب 
 منع تدريس نصوص معينة ألهنا واضحة صرحية يف كشف ابطلهم. -جـ 
د حتريف النصوص الشرعية عن طريق تقدمي شروح مقتضبة ومبتورة هلا، ثحيث تبدو وكأهنا تؤي -د 

 ا ال تعارضه.أو على األقل أهن الفكر العلماين،
إبعاد األساتذة املتمسكني بدينهم عن التدريس، ومنعهم من االختالط ابلطالب، وذلك عن  -هـ 

 طريق حتويلهم إىل وظائف إدارية أو عن طريق إحالتهم إىل املعاش.



نفسه سي، وهي يف الوقت وجعل مادة الدين مادة هامشية، حيث يكون موضعها يف آخر اليوم الدرا
 قديرات الطالب.ال تؤثر يف ت

إذابة الفوارق بني محلة الرسالة الصحيحة، وهم املسلمون، وبني أهل التحريف والتبديل  - 4
واإلحلاد، وصهر اجلميع يف إطار واحد، وجعلهم مجيًعا مبنزلة واحدة من حيث الظاهر، وإن كان يف 

 د والطاعة واإلميان.ان على أهل التوحياد والفسوق والعصياحلقيقة يتم تفضيل أهل الكفر واإلحل
فاملسلم والنصراين واليهودي والشيوعي واجملوسي والربمهي كل هؤالء وغريهم، يف ظل هذا الفكر 
مبنزلة واحدة يتساوون أمام القانون، ال فضل ألحد على اآلخر إال مبقدار االستجابة هلذا الفكر 

 العلماين.
البوذي أو الشيوعي ابملسلمة أمًرا ال غبار ين أو اليهودي أو يكون زواج النصرا ويف ظل هذا الفكر

عليه، وال حرج فيه، كذلك ال حرج عندهم أن يكون اليهودي أو النصراين أو غري ذلك من النحل 
 الكافرة حاكًما على بالد املسلمني.

 الوطنية(.وهم حياولون ترويج ذلك يف بالد املسلمني حتت ما مسوه بـ )الوحدة 
 –( هي األصل والعصام، وكل ما خالفوها من كتاب هللا أو سنة رسوله ا )الوحدة الوطنيةبل جعلو 

 طرحوه ورفضوه، وقالوا: )هذا يعرض الوحدة الوطنية للخطر!!(. -صلى هللا عليه وسلم 
 البنية نشر اإلابحية والفوضى األخالقية، وهتدمي بنيان األسرة ابعتبارها النواة األوىل يف - 5

 حلض عليه: وذلك عن طريق:ية، وتشجيع ذلك وااالجتماع
القوانني اليت تبيح الرذيلة وال تعاقب عليها، وتعترب ممارسة الزان والشذوذ من ابب احلرية  -أ 

 الشخصية اليت جيب أن تكون مكفولة ومصونة.
ال متل من حماربة وسائل اإلعالم املختلفة من صحف وجمالت وإذاعة وتلفاز اليت ال تكل و  -ب 

 ذيلة ابلتلميح مرة، وابلتصريح مرة أخرى لياًل وهنارًا.الفضيلة، ونشر الر 
 حماربة احلجاب وفرض السفور واالختالط يف املدارس واجلامعات واملصاحل واهليئات. -جـ 
 حماربة الدعوة اإلسالمية عن طريق: - 6
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للكتب الضالة املنحرفة اليت تضييق اخلناق على نشر الكتاب اإلسالمي، مع إفساح اجملال  -أ 
 ريعة اإلسالمية.تشكك يف العقيدة اإلسالمية، والش



يف وسائل اإلعالم املختلفة للعلمانيني املنحرفني ملخاطبة أكرب عدد من الناس  إفساح اجملال -ب 
لنشر الفكر الضال املنحرف، ولتحريف معاين النصوص الشرعية، مع إغالق وسائل اإلعالم يف وجه 

 املسلمني الذين يُبصِ رون الناس ثحقيقة الدين.علماء 
التهم الباطلة هبم، ونعتهم ابألوصاف الذميمة،  مطاردة الدعاة إىل هللا، وحماربتهم، وإلصاق - 7

وتصويرهم على أهنم مجاعة متخلفة فكراًي، ومتحجرة عقلًيا، وأهنم رجعيون، حُياربون كل خمرتعات 
ون متعصبون ال يفقهون حقيقة األمور، بل يتمسكون ابلقشور العلم احلديث النافع، وأهنم متطرف

 وَيدعون األصول.
 ني الذين ال يهادنون العلمانية، وذلك عن طريق النفي أو السجن أو القتل.التخلص من املسلم - 8
 إنكار فريضة اجلهاد يف سبيل هللا، ومهامجتها واعتبارها نوًعا من أنواع اهلمجية وقطع الطريق. - 9

أن اجلهاد يف سبيل هللا معناه القتال لتكون كلمة هللا هي العليا، وحىت ال يكون يف األرض  وذلك
قد عزلوا الدين عن  -أي العلمانيني  -ن له القوة والغلبة واحلكم إال سلطان اإلسالم، والقوم سلطا

وما يعبد،  عالقة خاصة بني اإلنسان -يف أحسن أقواهلم  -التدخل يف شؤون الدنيا، وجعلوا الدين 
 ثحيث ال يكون هلذه العبادة أتثري يف أقواله وأفعاله وسلوكه خارج مكان العبادة.

 ف يكون عندهم إذن جهاد يف سبيل إعالء كلمة الدين؟!!فكي
والقتال املشروع عند العلمانيني وأذانهبم إمنا هو القتال للدفاع عن املال أو األرض، أما الدفاع عن 

والقتال يف سبيله، فهذا عندهم عمل من أعمال العدوان واهلمجية اليت  الدين والعمل على نشره
 !!أتابها اإلنسانية املتمدنة

الدعوة إىل القومية أو الوطنية، وهي دعوة تعمل على جتميع الناس حتت جامع ومهي من  - 10
 اجلنس أو اللغة أو املكان أو املصاحل، على أال يكون الدين

بل الدين من منظار هذه الدعوة يُعد عاماًل من أكرب عوامل التفرق  عاماًل من عوامل التجميع،
وهو  -)والتجربة اإلنسانية عرب القرون الدامية، دلَّت على أن الدين  والشقاق، حىت قال قائل منهم:

 ذهب أبمن احلياة ذاهتا(. -سبيل الناس لتأمني ما بعد احلياة 
لمانية يف بالد املسلمني، وإال فثمارها اخلبيثة أكثر من هذه هي بعض الثمار اخلبيثة اليت أنتجتها الع

 ذلك بكثري.
يدرك كل هذه الثمار أو ُجلها يف غالب بالد املسلمني، وهو يف الوقت  واملسلم يستطيع أن يلمس أو

ذاته يستطيع أن يُدرك إىل أي مدى تغلغلت العلمانية يف بلٍد ما اعتماًدا على ما جيده من هذه الثمار 
 ة فيها.اخلبيث
O العلمانية ومثارها اخلبيثة حملمد شاكر الشريف 
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 سابع عشر: ملاذا نرفض العلمانية؟
أن الشرع هلل ابتداء، وأن شريعة هللا هي العليا .. وأن مقتضى ذلك أال يكون معها شريعة أخرى،  -

 فرقني.واختاذ اآلهلة مع هللا، والعبادة لألرابب املتوإال فمعىن ذلك هو الشرك، 
ما أحل هللا، وقبول التحليل والتحرمي من غري هللا كفر وشرك  إن العلمانية حتل ما حرم هللا، وحترم -

 خمرج من امللة، فال بد لنا من رفض العلمانية لنحقق ألنفسنا صفة اإلسالم.
لنا  ح، وقبول الكفر والرضا به كفر .. ولذلك فال بدإن العلمانية ليست معصية ولكنها كفر بوا  -

  دين هللا، وحنقق ألنفسنا صفة اإلسالم.من رفض العلمانية وعدم الرضا هبا لنبقى يف
إن األنظمة العلمانية اليت تقوم على فصل الدين عن الدولة والتحاكم إىل إرادة األمة بدالً من  -

 .. شرعية وموقف املسلم منها يتحدد يف عبارة واحدةالكتاب والسنة ـ هذه األنظمة ـ تفتقد ال
 أبي  شرعية. إنه يرفض هذه األنظمة، ويرفض االعرتاف هلا

إن العلمانية هي أقصى درجات التخلف العقيدي، والذي تنشأ منه كل ألوان التخلف األخرى ..  -
لعلمانية ألهنا سبب وهذا التخلف يول د احتياجاً، واالحتياج يولد تبعية .. ولذلك فنحن نرفض ا

 التخلف والتبعية.
عنها ظواهر اغرتاب، وفقدان انتماء، فيؤدي لمانية حيكم يف ظلها األراذل والعمالء، وينتج إن الع -

ذلك إىل استنزاف الطاقات، وضياع اجلهود، وفساد عريض .. ولذلك فال بد أن نرفض العلمانية 
 لباب قيادة األمة، فيكون ميالدًا جديدًا لألمةليسقط حكم األراذل والعمالء، ويتوىل أولوا األ

، وتنطلق االنطالقة الواسعة، وحتطم األغالل اليت اإلسالمية، اليت تستطيع أن تثب الوثبة القوية
 وضعها األعداء على املارد اإلسالمي.

Oبتصرف 86 - 85ملاذا نرفض العلمانية حملمد حممد بدري ص 
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 اثمن عشر: نظرة يف كتاب )اإلسالم وأصول احلكم( للشيخ علي عبدالرازق
علي  فإن جناية -ما يف هجمة أاتتورك وجنايته على اإلسالم من الضراوة والقسوة والشراسة غم بر 



عبدالرازق يف كتابه )اإلسالم وأصول احلكم( أشد وأخطر؛ ذلك أن صنيع أاتتورك ردة صرحية، 
 وخروج على اإلسالم بقوة السلطان؛ فال يكون هلا أثر إال بقدر بقاء القوة.

 لرازق فقد كان حماولة للتغيري يف أصول اإلسالم، ومسلماته.أما صنيع علي عبدا
ه، وميتد أثره؛ ليصبح هو التفسري الصحيح لعالقة اإلسالم ابلسياسة يفعل فعل -بال ريب  -وهذا 

 واحلكم.
يف وجه اإلسالم، وحُيال بينه وبني القيادة  -لو ُقدِ ر هلذه احملاولة أن تنجح  -وحينئذ توصد األبواب 

 ه حلياة األمة املسلمة.والتوجي
سالم، بل إىل العلم والقضاء معلناً لقد كان كتاب علي عبدالرازق أول كتاب يقدمه رجل ينتمي إىل اإل

 عن نفسه بال مواربة، مقدماً فيه الفكر العلماين يف جرأة ال تعرف احلياء وال اخلجل.
 ل طويل يُنشر يف إحدى الصحف.ومل تكن كتابته جمرد فقرة قصرية أو طويلة، بل ومل تكن جمرد مقا

 سالم، وعالقته ابحلكم.وإمنا كان كتاابً كاماًل يعرض منهجاً كلياً يف معرفة اإل
أصدر  -م 1924ومما حيسن التنبيه عليه أن احلكومة الكمالية حني ألغت اخلالفة العثمانية سنة 

 اجمللس الوطين الرتكي رسالة شرح فيها وجهة نظره يف إلغاء اخلالفة.
ري وعلماء ال أن الرأي العام يف العامل اإلسالمي مل يقابل هذا العمل ابالرتياح، بل أخذ بعض مفكإ

 اإلسالم يتطارحون الرأي يف إقامة اخلالفة اإلسالمية.
أما الرسالة اليت أصدرها اجمللس الرتكي فقد كانت بعنوان )اإلسالم وسلطة األمة( أو )اخلالفة وسلطة 

 األمة(.
 م.1924ىل العربية، وطُبعت مبطبعة املقتطف مبصر سنة وقد ُترمجت إ

أصدر علي عبدالرازق كتابه املذكور، وكان حينئذ قاضياً م 1925وبعد صدور هذا الكتاب سنة 
 مبحكمة املنصورة الشرعية االبتدائية.

علي وُيالحظ أن بني امسي الكتاب ومضموهنما تشاهباً، إال أن الكتاب األول مل يبلغ ما بلغه كتاب 
 عبدالرازق من القدح يف عالقة اإلسالم ابلسياسة.

ما نصه: إن هذه  5ه قد جاء يف كتاب )اإلسالم وسلطة األمة( صومما يوضح الشبه بني الكتابني أن
دنيوية وسياسية أكثر من كوهنا مسألة دينية، وإهنا من مصلحة األمة نفسها  -اخلالفة  -املسألة 

القرآن الكرمي وال يف األحاديث النبوية يف كيفية نصب اخلليفة وتعيينه، مباشرة، ومل يرد بيان صريح يف 
 ما هي ..... وشروط اخلالفة

ما نصه: "إنه لعجب عجيب أن أتخذ بيدك كتاب هللا الكرمي،  16وقال علي عبدالرازق يف ص
أمر وتراجع النظر فيما بني فاحتته وسورة الناس، فرتى فيه تصريف كل مثل، وتفصيل كل شيء من 



ه ذكرًا لتلك اإلمامة العامة، أو [ مث ال جتد في38هذا الدين مَّا فـَرَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ]األنعام: 
 اخلالفة.

إن يف ذلك جملااًل للمقال! ليس القرآن وحده الذي أمهل تلك اخلالفة، ومل يتصد هلا، بل السنة  
 وقد تركتها ومل تتعرض هلا .. -أيضاً  -كالقرآن 

خلالفة، ما نصه: إن الفرقة املسماة ابخلارجية تنكر وجوب ا 4ويف رسالة اجمللس الوطين الرتكي ص
وتقول إن أمر نصب اخلليفة وتعيينه، ليس واجباً على األمة اإلسالمية، بل هو جائز، ووجوده وعدم 

 وجوده سيان ..
ب نصب اإلمام أصاًل، ما نصه: فكيف وقد قالت اخلوارج: ال جي 33ويقول علي عبدالرازق يف ص

 شارة إليه.كما سبقت اإل  -أيضاً  -وكذلك قال األصم من املعتزلة، وقال غريهم 
وحسبنا يف هذا املقام نقضاً لدعوى اإلمجاع أن يثبت عندان خالف األصم واخلوارج وغريهم، وإن 

 قال ابن خلدون: إهنم شواذ.
جمللس الوطين الرتكي، وزاد عليها شيئاً من وهكذا ردد علي عبدالرزاق يف كتابه ما جاء يف رسالة ا

 كبار الصحابة.  فساد الفهم، وسوء األدب يف حق النيب " وحق
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وقد قابلت الدوائر االستعمارية واملراكز التبشريية املسيحية كتاب علي عبدالرازق ابلرتحيب 
ارتياحها إىل نشر مثل هذه و  ي،والتصفيق، وذلك خلشيتها من كل فكرة ترمي إىل تكتل العامل اإلسالم

اآلراء اخلبيثة اليت ضمنها علي عبدالرازق كتابه، تلك اآلراء اليت ختدم أهداف االستعمار وحتقق آماله 
 يف السيطرة على الشعوب اإلسالمية، وإذالهلا إىل األبد.

 لهسأوقد كشف املؤلف عن نفسه اخلبيثة يف حديثه مع مراسل صحيفة )البورص إجبسيان( حينما 
 هذا املراسل:

 هل ميكن أن نعتربك زعيماً للمدرسة؟ -
فأجاب: "لست أعرف ماذا تعين ابملدرسة؟ فإن كنت تريد هبذا أن يل أنصاراً؛ يسرين أن أصرح لك 

 أن الكثريين يرون رأيي، ال يف مصر وحدها، بل يف العامل اإلسالمي أبسره".
  نفذ إليها اإلسالم.ليتا وقد وصلتين رسائل التأييد من مجيع أقطار العامل

 وال ريب أين رغم احلكم، ال أزال مستمراً يف آرائي ويف نشرها، ألن احلكم ال يعدل طريقة تفكريي.



وسأسعى إىل ذلك بكل الوسائل املمكنة كتأليف كتب جديدة، ومقاالت يف الصحف، وحماضرات، 
 وأحاديث.

، ويُؤلف فيها الكتب تتلخص يف الطعن يف نيلمواآلراء اليت أراد علي عبدالرازق أن ينشرها بني املس
 حكومة النيب "، واهتام كبار الصحابة أبشنع التهم.

ومل يكن من بني هذه اآلراء احلض على مكافحة االستعمار، واجلهاد يف سبيل االستقالل واحلرية، وال 
ر؛ فقد ماتععجب يف ذلك؛ فبيت عبدالرازق كان يف ذلك الوقت من البيوت العريقة يف خدمة االس

م انضم آل 1919حملاربة احلركة الوطنية، وبعد سنة  1908أنشأ حسن عبدالرازق حزب األمة سنة 
عبدالرازق إىل حزب األحرار الدستوريني الذي كان يعمل مع اإلجنليز .. وسواء كان الكتاب 

يف لأت أو كان من -كما هو مدون على غالف الكتاب   -املنسوب لعلي عبدالرازق من أتليفه هو 
( فإن الذي يعنينا هنا أن يُقال: إن العلمانية 1بعض املستشرقني كما يذهب إىل ذلك آخرون )

أعلنت احلرب بغري مواربة على النظام السياسي اإلسالمي، وبدأت جولتها معه، اليت رمبا ُخيِ ل 
َُِّ الَِّذيَن َكَفُرو  َُِّ بِ ا ألتباعها أهنا اجلولة األوىل واألخرية، ولكن َوَردَّ ا َغْيِظِهْم مَلْ يـََناُلوا َخرْيًا وََكَفى ا

َُِّ َقِوايًّ َعزِيًزا ]األحزاب:   [25اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتاَل وََكاَن ا
والذي يعين عند مؤلفه ومن يشايعه إسقاط اخلالفة والقضاء  -لقد كان صدور ذلك الكتاب املنبوذ 

عام واحد من إسقاط اخلالفة والقضاء عليها  عدب م، أي1925عام  -عليها من الناحية الشرعية 
 واقعياً من ِقَبِل أاتتورك وأتباعه.

من أهل احلق يف الرد على  -الظافرة إبذن هللا  -وبصدور ذلك الكتاب بدأت وقائع اجلولة األوىل 
أهل الباطل وضالالهتم، ومحي الوطيس، وانتصب للحق أهله ودعاته، وظهرت الردود تلو الردود؛ 

لى الكائدين كيدهم يف حنورهم، ولِتفضَحهم أمام أجيال األمة املعاصرة والالحقة، وتبني ع دلرت 
خيانتهم هلل ولرسوله وللمؤمنني، ومتابعتهم ألولياء الشيطان من اليهود والنصارى احلاقدين. فقام ابلرد 

ألزهر ا يل( وك2عليه السيد حممد رشيد رضا صاحب )جملة املنار(، وكذلك الشيخ حممد شاكر )
سابقاً، وكذلك األستاذ أمني الرافعي، وقد أفىت بعض كبار العلماء من أمثال الشيخ حممد شاكر، 

والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ حممد خبيت، والسيد حممد رشيد رضا ِبرِدَِّة علي عبدالرازق مؤلف 
 الكتاب املذكور.

 احلكم(ل صو رد الشيخ حممد اخلضر حسني يف كتابه )نقض كتاب اإلسالم وأ
_________ 

 ( انظر ))روائع إقبال((.8( )1)
 (.137– 136( ))هل حنن مسلمون(( )9( )2)
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كما ألف كبار العلماء كتباً يف الرد عليه: فألَّف الشيخ حممد اخلضر حسني )نقض كتاب اإلسالم 
ول اإلسالم وأصقته )حقيقة وأصول احلكم( وألَّف الشيخ حممد خبيت مفيت الداير املصرية يف و 

 احلكم( كما ألَّف الشيخ حممد الطاهر بن عاشور كتاب )نقد علمي لكتاب اإلسالم وأصول احلكم(.
ومن قبل ذلك فقد عقدت له حماكمة يف األزهر من قبل هيئة كبار العلماء برائسة الشيخ حممد أبو 

ثحضور علي العلماء، و  اً من كبارالفضل اجليزاوي شيخ اجلامع األزهر وعضوية أربعة وعشرين عامل
عبدالرازق نفسه، وقد متت مواجهته مبا هو منسوب إليه يف كتابه، واستمعت احملكمة لدفاعه عن 
نفسه، مث خلصت اهليئة إىل القرار التايل: "حكمنا؛ حنن شيخ اجلامع األزهر إبمجاع أربعة وعشرين 

اجلامع األزهر والقاضي أحد علماء  ي عبدالرازقعاملاً معنا من هيئة كبار العلماء إبخراج الشيخ عل
الشرعي مبحكمة املنصورة االبتدائية الشرعية ومؤلف كتاب )اإلسالم وأصول احلكم( من زمرة 

ابإلمجاع بفصله من  -العدل –العلماء. كما حكم جملس أتديب القضاة الشرعيني بوزارة احلقانية 
 (.1القضاء الشرعي. )

كمة اليت جرت؛ فقد انعقدت هيئة كبار العلماء ن تلك احملا ن التفصيل عوإليك فيما يلي شيئاً م
 22برائسة الشيخ حممد أيب الفضل اجليزاوي، شيخ اجلامع األزهر يف ذلك الوقت، صباح األربعاء 

وكان عدد أعضائها أربعة وعشرين عاملاً، وملا َمُثَل  -م1925أغسطس سنة -هـ 1344احملرم سنة 
لسالم عليكم( فلم يرد عليه أحد، وبعد مناقشة طويلة ها بقوله )ااهليئة حيا علي عبدالرازق أمام

 أصدرت اهليئة حكمها إبدانة املتهم، وإخراجه من زمرة العلماء.
ويرتتب على احلكم املذكور: حمو اسم احملكوم عليه من سجالت اجلامع األزهر واملعاهد األخرى، 

لقيام أبية وظيفة عمومية، دينية  دم أهليته لهة كانت، وعوطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباته يف أي ج
 كانت أو غري دينية.

 أما حيثيات احلكم، فيمكن إجيازها فيما يلي:
أن الشيخ علياً جعل الشريعة اإلسالمية, شريعة روحية حمضة, ال عالقة هلا ابحلكم والتنفيذ يف  - 1

 أمور الدنيا.
مجاع املسلمني على ما جاء به النيب سالمي هو إن الدين اإلوقد ردت اهليئة على هذا الزعم الباطل أب

وسنة  -تعاىل-",من عقائد, وعبادات, ومعامالت إلصالح أمور الدنيا واآلخرة, وأن كتاب هللا 
 رسوله ", كالمها مشتمل على أحكام كثرية يف أمور الدنيا, وأحكام كثرية يف أمور اآلخرة.



سالمية عنده شريعة روحية حمضة, الشريعة اإلأن  -ملؤلف ا -وقالت اهليئة: وواضح من كالمه 
جاءت لتنظيم العالقة بني اإلنسان وربه فقط, وأن ما بني الناس من املعامالت الدنيوية وتدبري 

 الشؤون العامة فال شأن للشريعة به, وليس من مقاصدها.
 تعلقة أبموراألحكام املوهل يف استطاعة الشيخ أن يشطر الدين اإلسالمي شطرين, ويلغي منه شطر 

 الدنيا, ويضرب آبايت الكتاب العزيز, وسنة رسول هللا" عرض احلائط؟!
ومن حيث إنه زعم أن الدين ال مينع من أن جهاد النيب " كان يف سبيل امللك, ال يف سبيل  - 2

 الدين, وال إلبالغ الدعوة إىل العاملني.
لدين, وال حيمل الناس على لدعوة إىل اكون جملرد افقد قال: " ... وظاهر أول وهلة أن اجلهاد ال ي

 اإلميان ابهلل ورسوله".
مث قال:" ... وإذا كان " قد جلأ إىل القوة والرهبة, فذلك ال يكون يف سبيل الدعوة إىل الدين وإبالغ 

 رسالته إىل العاملني, وما يكون لنا أن نفهم إال أنه كان يف سبيل امللك".
يكون اجلهاد يف سبيل امللك, ومن الشؤون امللكية كما جوز أن ا احلد, بل  على أنه ال يقف عند هذ

 .-أيضاً  -جوز أن تكون الزكاة واجلزية والغنائم, وحنو ذلك يف سبيل امللك  -
تعاىل  –وجعل كل ذلك على هذا خارجاً عن حدود رسالة النيب " فلم ينزل به وحي, ومل أيمر به هللا 

-. 
_________ 

 (.139ون(( )هل حنن مسلم( ))10( )1)
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والشيخ علي ال مينع أن يصادم صريح آايت الكتاب العزيز, فضاًل عن صريح األحاديث املعروفة, 
 وال مينع أنه ينكر معلوماً من الدين ابلضرورة.

ت الواردة يف اجلهاد يف سبيل هللا, واآلايت اخلاصة ابلزكاة, وتنظيم الصدقات, وذكرت اهليئة اآلاي
 ائم, وهي كثرية.وتقسيم الغن

ام, أو اضطراب, ومن حيث إنه زعم أن نظام احلكم يف عهد النيب " كان موضع غموض, أو إهب - 3
 أو نقص, وموجباً للحرية.

كانت والية حممد " على املؤمنني والية رسالة غري وقد رضي لنفسه بعد ذلك مذهباً, هو قوله: "إمنا  



 مشوبة بشيء من احلكم".
 خلطرية اليت خرج إليها, وهي أنه جرد النيب " من احلكم.وهذه هي الطريقة ا

: ِإانَّ أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب -تعاىل -قرآن الكرمي, فقد قال هللا وما زعمه الشيخ علي مصادم لصريح ال
[ مث أوردت اهليئة 105النساء:لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس مبَا َأرَاَك هللُا َواَل َتُكن لِ ْلَخآئِِننَي َخِصيًما ] اِبحْلَق ِ 

 آايت كثرية تتضمن معىن اآلية السابقة, وتنحو حنوها.
 حيث إنه زعم أن مهمة النيب ", كانت بالغاً للشريعة جمردًا عن احلكم والتنفيذ.ومن  - 4

 -أيضاً  -ا لكان رفضاً جلميع آايت األحكام الكثرية الواردة يف القرآن الكرمي، وخمالفاً ولو صح هذ
 ريح السنة.ص

: "فهل جيوز أن مث أوردت اهليئة كثريًا من األحاديث اليت هتدم مزاعم املؤلف, وختمت ذلك بقوهلا
من كل معاين السلطان، يقال بعد ذلك يف حممد ", إن عمله السماوي مل يتجاوز حدود البالغ اجملرد 

 وإنه مل يكلف أن أيخذ الناس مبا جاءهم به, وال أن حيملهم عليه؟! ".
ومن حيث إنه أنكر إمجاع الصحابة على وجوب نصب اإلمام, وعلى أنه ال بد لألمة ممن يقوم  - 5

 أبمرها يف الدين والدنيا.
ين بعض اخلوارج واألصم؛ وهو وقال إنه يقف يف ذلك يف صف مجاعة غري قليلة من أهل القبلة, يع

وحسبه يف بدعته أنه يف صف  دفاع ال يربئه من أنه خرج على اإلمجاع املتواتر عند املسلمني،
 اخلوارج, ال يف صف مجاهري املسلمني.

لقضاء وظيفة شرعية, وقال إن الذين ذهبوا إىل أن القضاء وظيفة ومن حيث إنه أنكر أن ا - 6
 الفة, فمن أنكر اخلالفة أنكر القضاء.شرعية جعلوه متفرعاً عن اخل

, متسكاً ابألدلة الشرعية اليت ال يستطاع وكالمه غري صحيح, فالقضاء اثبت ابلدين على كل تقدير
 نقضها.

اخللفاء الراشدين من بعده, رضي هللا عنهم, كانت ال ومن حيث إنه زعم أن حكومة أيب بكر, و  - 7
ده من أن زعامة أيب بكر ال دينية أهنا ال تستند على وحي, دينية, ودفاع الشيخ علي أبن الذي يقص

كان   -رضي هللا عنه  -سف, فإن أحدًا ال يتوهم أن أاب بكر مضحك موقع يف األ -وال إىل رسالة 
 خ علي بدفع هذا التوهم.نبياً يوحى إليه حىت يُعين الشي

لقائم أبمر الدين يف هذه األمة بعد لقد ابيع أاب بكر, مجاهري الصحابة من أنصار ومهاجرين, على أنه ا
 نبيها حممد ".

حكومته ال دينية, مل يـُْقِدْم على مثله أحد من املسلمني؛ وإن ما وصم به الشيخ علي أاب بكر من أن 
قام النبوة, يسهل عليه كثريًا أن يطعن يف مقام أيب بكر وإخوانه فاهلل حسبه, ولكن الذي يطعن يف م



 -هللا عنهم أمجعنيرضي  -اخللفاء الراشدين 
 كر.هذه خالصة احليثيات اليت بنت عليها هيئة كبار العلماء حكمها السالف الذ 

يئة  ومنذ ذلك احلني مل تنقطع الكتاابت يف الرد على كتاب علي عبدالرازق سواء كان ذلك على ه
 كتاب، أو مقال.
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وقد حاول بعضهم مساندة علي عبدالرازق، وإعادة وجاهته وقدره عند الناس؛ فبعد اثنني وعشرين 
كافرًا خارجاً   1925د أن كان سنة اق؛ فبععاماً غريت هيئة كبار العلماء رأيها يف الشيخ علي عبدالرز 

مؤمن يستحق العطف،  1947على اإلسالم, منكراً لكثري مما ورد يف القرآن والسنة, إذا هو يف سنة 
حتت عنوان )العلماء يلوذون  2/1947/ 26ويستوجب العفو انظر إىل ما نشرته صحيفة األهرام يف 

 يلي:ابلعرش يف مسألة علي عبد الرزاق بك( وهو ما 
ندما أصابت األزهر تلك الصدمة اليت نزلت فجأة يف شيخه األكرب املغفور له الشيخ مصطفى "ع

عبدالرازق اجتهت نية كبار العلماء إىل تكرمي ذكراه يف شخص شقيقه األستاذ علي عبد الرزاق بك, 
ار العلماء هيئة كبوذلك أبن يلوذوا ابلسدة امللكية ملتمسني عفوًا ملكياً عن أثر القرار الذي اختذته 

من قبل؛ فما اختمرت هذه الفكرة حىت أخذت سبيلها إىل التنفيذ, وُأِعدَّت صيغة االلتماس الذي 
 يرفع يف هذا الشأن, ومحله إىل القصر العامر مجاعة كبار العلماء وأعضاء اجمللس األعلى لألزهر".

ئتان العلمية والتنفيذية يف به اهليومما هو جدير ابلذكر؛ أنه روعي يف رفع هذا االلتماس أن تتقدم 
األزهر: متثل األوىل مجاعة كبار العلماء, ومتثل الثانية اجمللس األعلى لألزهر, وأن يكون املالذ يف 
ذلك؛ هو جاللة صاحب العرش, بعد أن تبني أن مجاعة كبار العلماء ال متلك بوضعها احلايل أن 

ألستاذ علي عبد الرازق بك؛ إذ إن مثل هذا القرار مسألة اتتخذ قرارًا جديداً إبلغاء قرارها األول يف 
جيب أن يصدر أبغلبية ثلثي أعضائها, على أن يكون من بينهم شيخ األزهر، وذلك يقضي قراراً من 

 عشرين عضوًا, على حني أن األحياء من أعضاء اجلماعة ال يبلغون هذا العدد.
زهر, مبا فيهم هيئة كبار العلماء  ماء األ, ومنه نرى أن عل2/1947/ 26هذا ما نشرته الصحف 

كانوا مدفوعني من تلقاء أنفسهم إىل طلب العفو عن علي عبدالرازق, وأن هيئة كبار العلماء مل 
؛ 1925أغسطس سنة  12يتوافر فيها العدد القانوين الذي ميكنها من إلغاء قرارها الصادر يف

 فلذلك جلأت إىل امللك.



؛ فقد أراد امللك فاروق أن يعني علي عبد الرازق وزيراً وافرتاءواحلق أن هذا كله حمض كذب 
 لألوقاف؛ فأمر شيوخ األزهر أبن يقوموا هبذه احلركة؛ فأطاعوا وتربعوا ابلكذب.

 نشرت الصحف مرسوماً بتعيني علي عبدالرازق وزيرًا لألوقاف. 1947مارس سنة  3ويف يوم 
ذا إذا نظران بعني االعتبار إىل القرار لدين؛ هوالعجب أن يكون تكرمي ذكرى مصطفى على حساب ا

 ، وإىل الضجة اهلائلة اليت أحدثها علماء األزهر حول الكتاب ومؤلفه.1925الصادر سنة 
وعلى كل حال فإن الكتاب لقي وما زال يلقى اهلوان، والرد عند كل مسلم أومضت يف قلبه ابرقة 

 إميان، وإخالص.
عادوا إىل مناوأته، وختطئته. بل إن علي عبد الرازق نفسه أمره،  بل إن بعض من حتمسوا للكتاب أول

م إعادة طبع الكتاب مرة أخرى رفض ذلك، كما أنه مل 1966عندما عرض عليه قبل وفاته عام 
 (.1حياول من قبُل الردَّ على منتقديه وخصومه )

O 489ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
_________ 

 (.143 - 142ر ابلتفصيل(( هل حنن مسلمون(( )( انظ11( )1)
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 اتسع عشر: ماذا بقي للدين؟
 هذا هو السؤال الذي يراودان اآلن بعد تلك الرحلة الطويلة!

لسياسة واالقتصاد، ويف لقد رأينا كيف استؤصلت جذور الدين من كل جمال من جماالت احلياة: يف ا
ذكر سواء م والفن، فماذا بقي للدين بعد ذلك؟ هل بقي له شيء ياالجتماع واألخالق، ويف العل

 على الصعيد النظري أو يف واقع احلياة؟
قد استبعدت بصفة مطلقة أن  -شرقها وغرهبا -أما على املستوى العلمي والفكري فإن أورواب 

يت الدين يف من القضااي منطلقة من الدين أو متأثرة به، وأن تستفتكلف نفسها البحث يف أية قضية 
 أي شأن من الشئون.

املريرة بني الكنيسة والعلم قضت على كل احتمال من ذلك، واملبدأ األساسي فالعداوة التقليدية 
عاصر الذي قامت عليه احلياة األوروبية املعاصرة هو عبادة اهلوى وحتكيمه من دون هللا، فاإلنسان امل

 جة إىل الرجوع إليه ..الذي شب عن الطوق واستغىن عن اإلله مل يعد ثحا



، نقدًا، خرافة، لغوًا ساقطاً، جموانً، وفحشاً ... إخل أي شيء، وليبد ليكتب أي ابحث ما شاء: نظرية
 رأيه بكل حرية ما دام ال ينبع من املنطقة احملرمة: منطقة الدين، منطقة احلالل واحلرام.

للعصر: "إن حياتنا بكاملها وعقلنا  جاءت كلمة: جورج سانتياات وهو يلخص املزاج الثقايف ومن هنا
 ب البطيء الصاعد لروح جديدة هي روح دميقراطية دولية متحررة وغري مؤمنة ابهلل".قد تشبعا ابلتسر 

كل   يكتبون يف -حىت من كان منهم يذهب إىل الكنيسة يوم األحد-وهكذا جند الباحثني العلميني 
 التخصصات من منطلق العداوة العمياء للدين:

حيطم لكي ال يؤذي الكيان النفسي ي يتحدث يف علم النفس يقول: إن الدين كبت ينبغي أن فالذ
 للفرد!

والذي يتحدث يف االقتصاد يقول: إن االقتصاد الصناعي حيتاج إىل جمتمع متحرر من القيود املوروثة 
 -جملتمع الصناعييف ا -كذلك احتجاز املرأة ملهمة األمومة )إذ ينبغي من اجملتمع الزراعي ومن بينها  

 أن خترج املرأة لتعمل!
يف االجتماع ينظر بعني السخرية إىل تلك السذاجة اليت كانت ختيل للناس أن الدين  والذي يتحدث

جهالتهم  فطري وأنه شيء منزل من السماء، أال يعلم الناس أن البشر هم الذين ابتدعوا الدين أايم
ا ... اليت ما تزال تعيش يف األحراش يف أفريقيا وأسرتالي وسذاجتهم؟! انظروا إىل اجملتمعات املتأخرة

وستجدون بذرة الدين هناك يف اجلهل والسذاجة واخلرافة واألسطورة ... مث انظروا إىل التقدم 
تكم بقية مما ورثتموه عن احلضاري يف القرن العشرين! أما تستحون من أن يكون يف ضمائركم ووجداان

 سكان الغاابت واألحراش؟!
لدين كذلك! إنه يذكر الناس بيوم كان الناس الذي يتحدث عن العلوم ... العلوم البحتة، ال ينسى او 

متدينني، فكانوا جلهالتهم الشديدة ينسبون ما حيدث يف الكون كله إىل هللا! اي جلهالتهم! مل يكونوا 
 عشرين.ة اليت حتكم الكون ... أما حنن العلماء يف القرن اليعرفون القوانني الطبيعي

ليت كان التحدث عن اجلنس فيها يعترب عيباً أتابه والذي يتحدث يف الفن ... يزري بتلك األايم ا
األخالق! تباً لكم أيها املتأخرون! كم كنتم حتجبون من ألوان اجلمال املمتع البهيج األخاذ! انظروا 

ة اجلنس كون كامل ... تعالوا نتتبعه ين! اليوم حنن جنعل اجلنس فناً قائماً بذاته .. حلظإلينا حنن املتحرر 
... تعالوا نصفه داخل النفوس ويف واقع احلياة ... تعالوا نكشف متعه ومباهجه ...  من مجيع أقطاره

 للتسجيل.تعالوا نُعري الناس ذكورًا وإاناثً، ونطلقهم ينشطون نشاط اجلنس ... ومنسك الكامريا 
أايم القرون األوىل حني كان حيتكم وخيضع لقوانني  والذي يتحدث يف السياسة يرثى حلال اإلنسان

يبية ال يد له يف وضعها، وكان حمروماً ابسم الطاعة اإلهلية من كل حقوقه وحرايته!! إىل آخر من غ



 يكتبون ويبحثون.
 ملية؟هذا على صعيد الفكر والبحث، فماذا على صعيد احلياة الع
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شكل من أشكال قد قضى أو يف سبيل القضاء على كل  إن الشرق الشيوعي يعرتف صراحة أبنه
أما الغرب الرأمسايل العبادة واملظاهر الدينية حىت الشخصي منها، ولذا فال حاجة للحديث حوله، 

( وليست من الطراز Non-Religiousالذي يقول: "إن علمانيته من الطراز الالديين ) 
 فاً بعض الشيء"ظاهره يبدو خمتل( فإن األمر يف Anti -Religiousاملضاد للدين ) 

حلياة إن دعاة الالدينية من املخادعني واملخدوعني هناك يقولون: إنه ال ضرر على الدين من قيام ا
على الالدين!! فالكنائس ستظل مفتوحة، بل إن عددها ليزداد، وهناك يوم األحد حيث تقفل 

الكنائس ومنشدوها يف ذروة نشاطهم، وهناك الدوائر الرمسية وغري الرمسية أبواهبا يف حني يكون وعاظ 
ينضم إىل  احلرية الشخصية اليت ال تضع على حرية العقيدة أي قيد، وتتيح ألي متحمس للدين أن

سلك الرهبانية أو يشرتك يف مجعية خريية أو يسافر ضمن بعثة تبشريية إىل اخلارج، وله احلق أن 
 ة.يوصي عند احتضاره بكل تركته وقفاً على الكنيس

كما أن من حق الكنيسة أن تقيم طقوسها ومرامسها وحفالهتا بال اعرتاض من الدولة، بل إن رجال 
 ضورها.احلكومة أحياانً يتشرفون ثح

أما الزواج فال تزال غالبية اجلماهري ترى ولو نظرايً أن إقامة طقسه يف الكنيسة أفضل من العقود 
 املدنية أو الزواج بال عقد.

ضمن دائرته اخلاصة بطبيعة -جتعل الدين حيتفظ مبكانته ونفوذه  -يف نظرهم -وكل هذه األمور 
كما يشاء، ومعىن ذلك أن املخاوف اليت   -لدائرةيف نطاق هذه ا-وتتيح له أن يوجه أتباعه  -احلال

يبديها بعض الناس على الدين من جراء تعميم اإلجراءات التطبيقية الالدينية على مستوايت احلياة 
 مربر هلا إطالقاً! عامة ال

ايً  ومن انفلة القول أن نقول: إن الدين كما أنزله هللا ال يصح ثحال أن ينعزل يف زاوية من زوااي احلياة أ
كانت، لكننا نقول ابلنسبة ألورواب: إنه حىت هذه الزاوية اليت يوهم دعاة الالدينية الناس أبهنم تركوها 

موجة التحلل من الدين حىت أفقدهتا معناها، وتركتها للدين مل تظل دينية خالصة، بل طغت عليها 



 مظاهر صورية جوفاء ال أثر هلا يف مشاعر الناس وال يف سلوكهم.
O497 - 493نية لسفر احلوايل ص العلما 
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 مراجع للتوسع
 هتافت العلمانية، عماد الدين خليل. -
 اإلسالم واحلضارة الغربية، حممد حممد حسني. -
 ية، سفر بن عبد الرمحن احلوايل.العلمان -
 ت السرية واحلركات اهلدامة، حممد عبدهللا عنان.اتريخ اجلمعيا -
 اإلسالم ومشكالت احلضارة، سيد قطب. -
 الغارة على العامل اإلسالمي، ترمجة حمب الدين اخلطيب ومساعد اليايف. -
 الفكر اإلسالمي يف مواجهة األفكار الغربية، حممد املبارك. -
 حممد البهي. الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب، -
 اإلسالم والعلمانية وجهاً لوجه، د. يوسف القرضاوي. -
 العلمانية: النشأة واألثر يف الشرق والغرب، زكراي فايد. -
وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية للخروج من دائرة الكفر االعتقادي، د. حممد شتا أبو سعد،  -

 هـ.1413رة، القاه
 م.1990ج دار الوفاء املنصورة جذور العلمانية، د. السيد أمحد فر  -
 م.1986ثحث ضمن املعجمية الدولية بتونس  –علماين وعلمانية، د. السيد أمحد فرج  -

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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( يف Liberalismالليربالية مصطلح أجنيب معرب مأخوذ من )  هوم مصطلح الليربالية: مفأوال
ويعود اشتقاقها إىل ) ( يف الفرنسية، وهي تعين " التحررية "، Liberalismeاإلجنليزية، و ) 
Liberaty ( يف اإلجنليزية أو )Liberate( يف الفرنسية، ومعناها احلرية )1.) 



ويعتقد أن على احلرية الفردية، ويرى وجوب احرتام استقالل األفراد، وهي مذهب فكري يركز 
لكية اخلاصة، الوظيفة األساسية للدولة هي محاية حرايت املواطنني مثل حرية التفكري، والتعبري، وامل

 واحلرية الشخصية وغريها.
ومة عن السوق، وهلذا يسعى هذا املذهب إىل وضع القيود على السلطة، وتقليل دورها، وإبعاد احلك

وتوسيع احلرايت املدنية. ويقوم هذا املذهب على أساس علماين يعظم اإلنسان، ويرى أنه مستقل 
ريكية األكادميية: ))إن النظام الليربايل اجلديد )الذي اك احتياجاته، تقول املوسوعة األمبذاته يف إدر 

وسط األشياء، فالناس بعقوهلم ارتسم يف فكر عصر التنوير( بدأ يضع اإلنسان بدال من اإلله يف 
املفكرة ميكنهم أن يفهموا كل شيء، وميكنهم أن يطوروا أنفسهم وجمتمعاهتم عرب فعل نظامي 

( أيضا مذهب سياسي Liberalismمذهب احلرية ) (.وقول مجيل صليبا: " و 2عقالين( )و 
انون جيب أن يكفل فلسفي يقرر أن وحدة الدين ليست ضرورية للتنظيم االجتماعي الصاحل، وأن الق

 (.3حرية الرأي واالعتقاد " )
ن أمهها: حركة فكرية ضمن الربوتستانتية املعاصرة، وقد أطلق مصطلح "الليربالية" على عدة أمور، م

على هذه احلركة اسم "الليربالية" ألهنا تعتمد على حرية التفكري، وانتهاج الفكر العقالين يف  وقد أطلق
ية. يقول " براتراند رسل ": بدأ يظهر يف أعقاب عصر اإلصالح الديين التعامل مع النصوص الدين

على فرتة وقد ظهر هذا املوقف بوصفه رد فعل موقف جديد إزاء السياسة والفلسفة يف مشال أورواب، 
احلروب الدينية واخلضوع لروما مركزا يف إجنلرتا وهولندا .. ويطلق على هذا املوقف اجلديد جتاه 

ن الثقايف واالجتماعي اسم الليربالية، وهي تسمية أقرب إىل الغموض، يستطيع املرء مشكالت امليدا
بروتستانتية يف احملل األول،  ملميزة، فقد كانت الليربالية أوالأن يدرك يف ثناايها عددا من السمات ا

لفكرة ولكن ليس على الطريقة الكالفينية الضيقة، والواقع أهنا أقرب بكثري إىل أن تكون تطورا ل
الربوتستانتية القائلة: إن على كل فرد أن يسوي أموره مع هللا بطريقته اخلاصة، هذا فضال عن أن 

 (.4ضر ابألعمال االقتصادية" )التعصب والتزمت ي
ربوتستانتية يف حد ذاهتا اختصرت الطريق أمام الليربالية العقالنية احملضة، وهذه احلركة الفكرية وال

م الليربالية مع أهنا الزالت حركة دينية ألهنا فسرت الدين بطريقة معينة جعلته داخلها أطلق عليها اس
الليربالية " كذلك على حركة  منري البعلبكي: " كما يطلق لفظ " متوافقا مع الليربالية العلمانية. يقول

القي، وقد  يف الربوتستانتية املعاصرة تؤكد على احلرية العقلية، وعلى مضمون النصرانية الروحي واألخ
 (.5كان من آاثر هذه احلركة انتهاج الطريقة التارخيية يف تفسري األانجيل" )

_________ 
 (.113/ 3سة التاريخ(( )( ))خمتصر درا13( )1)



 (.318))دراسات يف حضارة اإلسالم(( )( 14( )2)
 (.82 - 81( حسني مؤنس )18( )3)
 من النشرة. 77:( من كلمة "أبو الفتوح رضوان " يف املؤمتر19( )4)
 (.251( انظر ))حصوننا مهددة من داخلها((، د. حممد حممد حسني: )ص35( )5)
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فقد نشأت الليربالية كردة فعل غري واعية بذاهتا ضد مظامل الكنيسة واإلقطاع، مث تشكلت يف كل بلد 
ة، زية، واألمريكيالثورة اإلجنليبصورة خاصة، وكانت وراء الثورات الكربى يف العامل الغريب )

والفرنسية(، ولكن نقاط االلتقاء مل تكن واضحة بدرجة كافية، وهذا يتبني من تعدد اجتاهاهتا وتياراهتا. 
يقول "دوانلد سرتومربج": "واحلق أن كلمة الليربالية مصطلح عريض وغامض، شأنه يف ذلك شأن 

(.ويف املوسوعة 1ض واإلهبام" )حالة من الغمو  مصطلح الرومانسية، وال يزال حىت يومنا هذا على
الشاملة: "تعترب الليربالية مصطلحا غامضا ألن معناها وأتكيداهتا تبدلت بصورة ملحوظة مبرور 

(.وتقول املوسوعة الربيطانية: "واندرا ما توجد حركة ليربالية مل يصبها الغموض، بل إن 2السنني" )
: تسمية أقرب إىل -يقول رسل كما   –" فإنه  م " الليربالية(.وإذا ذكر اس3بعضها تنهار بسببه" )

 (.4الغموض، يستطيع املرء أن يدرك يف ثناايها عددا من السمات املتميزة" )
 ومن أهم أسباب غموض مصطلح الليربالية: غموض مبدأ احلرية:

يربايل من املفهوم اللحيث يعتمد مفهوم الليربالية على احلرية اعتمادا اتما، وال ميكن إخراج "احلرية" 
 اجتاه يعترب نفسه ليرباليا.عند أي 

ولكن مفهوم، وكثرة كالم الناس فيه، ال ميكن حتديده وضبطه، ألن أصحاب األفكار املختلفة يف 
احلرية الليربالية يعتمد كل واحد منهم على " احلرية " يف الوصول لفكرته ....... وقد خرجت أفكار 

ساسي لليربالية مثل الفاشية، والنازية، والشيوعية، ترب املكون األاحلرية اليت تعمضادة لليربالية من رحم 
فكل واحدة من هذه املذاهب تنادي ابحلرية، وتعترب نفسها املمثل الشرعي لعصر التنوير، وتتهم 

 غريها أبنه ضد احلرية.
هذا املنطلق  ققة هلا، ومنوقد حصل التنازع بني اجتاهات الليربالية يف تكييف " احلرية"، والربامج احمل

 اء املفهوم السليب، واملفهوم اإلجيايب للحرية.ج
O18 - 12حقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها لسليمان اخلراشي ص 



_________ 
 (.181( انظر ))زعماء وفنانون وأدابء((، كامل الشناوي )ص36( )1)
 (.7( ))الغارة على العامل اإلسالمي(( )ص37( )2)
 (.111)ص  –عاصرة(( ات الفكرية املانظر ))االجتاه( 3)
 (.168( ))ختليص اإلبريز يف تلخيص ابريز(( )ص3( )4)
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 اثنيا: األسس الفكرية لليربالية
تقوم الليربالية على أسس فكرية هي القدر املشرتك بني سائر اجتاهاهتا وتياراهتا املختلفة، وال ميكن 

هبا، ألهنا هي األجزاء املكونة هلذا املذهب  األسس وال يعرتف وهو ال يقر هبذه اعتبار أي فرد ليرباليا
 واملميزة له عن غريه.

 وتنقسم هذه األسس املكونة لليربالية إىل قسمني:
ذاتية مميزة لليربالية عن غريها من املذاهب الفكرية الغربية اليت ظهرت يف عصر النهضة والتنوير، 

 ". ية " و " الفرديةوهي أساسان مها: " احلر 
لليربالية وغريها من املذاهب الفكرية الغربية، وهي أساس واحد هو: "العقالنية"، فكل مشرتكة بني ا

املذاهب اليت ظهرت يف أورواب يف العصر احلديث خرجت من الفكر العقالين الذي يعتقد ابستقالل 
 الدين. العقل يف إدراك املصاحل اإلنسانية يف كل أمر دون احلاجة إىل

تركيبا اتما من " احلرية الفردية العقالنية "، ولكن هذه األسس املكونة لية حقيقة مركبة فالليربا
حلقيقتها جمملة، تعددت تصورات الليرباليني يف تفصيالهتا الفكرية، فضال عن آاثرها العملية، 

 والطريقة التطبيقية أثناء العمل السياسي أو االقتصادي ...... ,
 ألول: احلرية:األساس ا

حر يف أفعاله، ومستقل يف تصرفاته دون أي تدخل من الدولة أو غريها، فوظيفة  يت تعين أن الفردال
الدولة محاية هذه احلرية، وتوسيعها، وتعزيز احلقوق، واستقالل السلطات، وأن يعطى األفراد أكرب 

 قدر من الضماانت يف مواجهة التعسف والظلم االجتماعي ........ ،
هي السمة األساسية األوىل لعصر النهضة، فها هو عصر النهضة فردية: "الفردية ألساس الثاين: الا

 (.1أييت كرد فعل لفكر القرون الوسطى، ويتحرر الفرد من االنضباط الكاثوليكي الطويل " )



 وقد ارتبطت احلرية ابلفردية ارتباطا وثيقا، فأصبحت الفردية تعين استقالل الفرد وحريته.
 لفني:دية مبفهومني خمتقد جاءت هذه الفر و 

أحدمها: الفردية مبعىن األاننية وحب الذات، وهذا املعىن هو الذي غلب على الفكر الغريب منذ 
 عصر النهضة وإىل القرن العشرين، وهذا هو االجتاه التقليدي يف األدبيات الليربالية.

ذا هو اد على النفس، وهاملتواصل واالعتموالثاين: الفردية مبعىن استقالل الفرد من خالل العمل 
 االجتاه الربامجايت، وهو مفهوم حديث للفردية.

 األساس الثالث: العقالنية:
تعين العقالنية استقالل العقل البشري إبدراك املصاحل واملنافع دون احلاجة إىل قوى خارجية، وقد مت 

 الطاغية. استقالله نتيجة حتريره من االعتماد على السلطة الالهوتية
العقل وحتييد الدين جاء بصورة متدرجة، ولكنه استحكم يف عصر التنوير،  أن االعتماد على ونالحظ

وزاد ترسيخه كمصدر وحيد للمعرفة يف القرن التاسع عشر الذي هو قمة اهلرب الليربايل. وقد أصبح 
يب ات الفكر األورو االعتماد على العقل اجملرد وإقصاء الدين والقيم واألخالق مسة من أبرز مس

 . ,املعاصر .....
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 اثلثا: عوامل نشأة الليربالية يف الغرب
 أورواب بني االحنراف الديين واالستبداد السياسي:

يف املستعمرات الشرقية لإلمرباطورية  -عليه السالم  –: ظهرت دعوة املسيح أوال: االحنراف الديين
الرومانية، وهي إمرباطورية وثنية ال تؤمن إال ابألمور احلسية، وشديدة االعتداد ابلشهوات اجلسدية. 

 (.1وتعترب اإلنساين سيد املخلوقات )
احلاقدون على  ساندهم يف ذلك اليهودابالضطهاد والتعذيب و وقد قابل الرومان أتباع الدين اجلديد 

 واحلواريني، مما اضطرهم إىل اهلروب واالختفاء بدينهم. –عليه السالم  –املسيح 
يف هذه األجواء القاسية عاشت النصرانية، ويف مناخ االضطهاد واملطاردة والقتل والتعذيب ترىب أتباع 



وقتله. وقد قام ذا الدين بصلب نبيهم ومان أهنم قضوا على هوقد ظن الر  –عليه السالم  –املسيح 
اليهود بدور خطري يف القضاء على النصرانية، وهو التحريف والتبديل من الداخل .......... وعند 

التأمل يف عقائد النصارى بعد التحريف جند التشابه الكبري مع عقائد فلسفية كانت موجودة يف 
 ( .... ,2فة الرواقية وغريها )ونية احلديثة، والفلساملرتائية، واألفالط حوض البحر املتوسط كالعقيدة

اثنيا: االستبداد السياسي: النظام السياسي الذي كان حيكم اجملتمع األورويب يف العصر الوسيط هو " 
نظام اإلقطاع " وهو نظام جاهلي مستبد، وصل إىل ذروة الطغيان والعدوان على حرية اإلنسان. وقد 

نية، ودخول الربابرة إىل روما، واهنيار اإلمرباطورية اإلمرباطورية الروما هذا النظام بعد سقوط تكون
 ( .... ,3الغربية وتفكك الدول املرتبطة هبا وانقسامها )
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 (.34و20( انظر ))قاسم أمني(( )6( )1)
 (.40( )قاسم أمني( )7) (2)
م عن لطفي السيد وسيأيت احلديث عن سعد زغلول، أما مصطفى كامل فيذكر ( سبق الكال8( )3)

مؤرخ حياته أنه كان له أم روحية فرنسية تدعى جولييت آدم .. اخل، انظر مصطفى كامل حياته 
 مع أن بينه وبني قاسم خالفات كثرية. 71وكفاحه، أمحد رشاد:
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 رباليةية يف أورواب حنو الليرابعا: التحوالت الفكر 
بدأت التحوالت الفكرية يف أورواب يف عصر النهضة، وهو العصر املمتد من القرن الرابع عشر 

قرن السابع عشر امليالدي، وقد كانت هذه التحوالت متدرجة وكانت البداية الفعلية امليالدي إىل ال
داب اإلغريقية دون أي تعرض لألوضاع يف إيطاليا من خالل احلركة األدبية اليت قامت إبحياء اآل

 الدينية واالجتماعية، مث جاءت حركة اإلصالح الديين اليت هزت اجملتمع الغريب بقوة، وكان دورها يف
 االجتاه حنو الليربالية أقوى من احلركة األدبية ... ,

 وأبرز املعامل اليت كان هلا دور ابرز يف االجتاه حنو الليربالية:
 األدبية ذات النزعة اإلنسانية )إحياء اآلداب اإلغريقية(.أوال: احلركة 

 اثنيا: حركة اإلصالح الديين.



 اثلثا: الفكر التجرييب املادي.
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 خامسا: دور الطبقية الوسطى يف ظهور الليربالية
صور الوسطى من أقسى األنظمة وأكثرها الذي سيطر على أورواب يف العيعترب " النظام اإلقطاعي " 

وهو مكون من طبقتني إحدامها: السادة، )النبالء وامللوك(، وهم الطبقة السياسية، عنصرية وطبقية. 
ورجال الدين )االكلريوس(، وهم الطبقة الدينية، والثانية: الفالحون )الرقيق( وهم عامة الشعب .... 

, 
عامة الشعب نشأت طبقة اثلثة ليست من النبالء، وال الرقيق، يعتمدون على التجارة  .... ومن

والكسب من غري أن يكونوا رقيقا يف األرض. ويدخل يف هذه الطبقة التجار، واملدرسون، واألطباء، 
 واملهندسون، وأصحاب املهن احلرة. وقد عرفت هذه الطبقة ابلطبقة الوسطى )الربجوازية(.

لتجار وأصحاب رؤوس األموال من القيود واالنغالق الذي يقف حائال دون تنمية رؤوس وقد ضاق ا
مواهلم، وتوسيع طموحاهتم املادية، وقد كانت هلذه الطبقة اجلديدة دور ابلغ األمهية يف أتسيس جمتمع أ

وقوف يف السوق القائم على املنافسة، كما كان هلا أثر ابلغ يف التحوالت االجتماعية يف أورواب، وال
ليت تساعدهم يف اخلروج وجه اإلقطاع والكنيسة. وقد كان يعوز هذه الطبقة: " النظرية الفلسفية " ا

من قبضة اإلقطاع والكنيسة، وقد وجدوا بغيتهم يف " الليربالية " اليت تقوم على " احلرية االقتصادية 
ابة ..... وهبذا نستطيع أن " ورفع العوائق عن آليات السوق، وترك حركته مرسلة دون تدخل أو رق

بارها تقوم على أساس الفردية، وخاصة من نقول إن الليربالية هي فكر ومنهج الطبقة الوسطى، ابعت
خالل آراء " جون لوك " يف امللكية اخلاصة. وقد انتقلت الليربالية من الفكر اجملرد إىل الواقع العملي 

م(، والثورة الفرنسية 1775(، والثورة األمريكية )م1688من خالل: امللكية الدستورية يف إجنلرتا )
 م(.1798)
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 سادسا: اجتاهات الليربالية
 أوال: الليربالية الكالسيكية:

ت يف القرن الثامن هذا االجتاه هو النموذج املعتمد لليربالية فهو األقدم من حيث النشأة حيث ظهر 
ر، وكذلك تعود إليه األفكار الليربالية القدمية، ويعتمد هذا االجتاه على احلرية الفردية، ومنع عش

تدخل الدولة وغريها سواء يف االقتصاد أو غريه، ويعتقد الكالسيكيون أن ترك الفرد حيقق مصلحته 
 ن تدخل بشري.الذاتية اخلاصة كفيل بتحقيق السعادة للمجتمع بشكل طبيعي دو 

 الراديكالية الفلسفية )مذهب املنفعة القانونية(:اثنيا: 
يعترب هذا االجتاه يف جوهره برانمج من إصالحات قانونية واقتصادية وسياسية، تعتمد على مبدأ " 

 حتقق أعظم السعادة ألكرب عدد " .... ,
 اثلثا: الليربالية الفكرية:

ل "، وقد جاءت جهوده يف فرتة مهمة هود " جون ستيورات مارتبطت الليربالية يف اجملال الفكري جب
من اتريخ الليربالية، وقد اقتضت هذه الفرتة وجود آراء جتديدية، ألن الشعارات الليربالية تبني زيفها 

 مما دعا إلعادة التقومي لليربالية .... ,
 رابعا: التحليل احلديث )املدرسة الكالسيكية احلديثة(:

ناقضة، وانقمة على أسلوب اإلنتاج الرأمسايل، فهو اجتاه يف ظروف اجتماعية مت ظهر هذا االجتاه
فكري اقتصادي ليربايل، وأسلوب جديد مبتكر للتحليل االقتصادي وقد قام هذا االجتاه على فكر 
ثالثة من أبرز االقتصاديني الليرباليني وهم: ستانلي جيفونز "، " وليون فالراس "، و " كارل منجر " 

..., . 
 ة االجتماعية:خامسا: الليربالي

يعد هذا االجتاه من أقوى وأشهر االجتاهات الليربالية يف مقابل الليربالية الكالسيكية وهو صورة من 
صور تنازل الليربالية عن تطبيق منهجها الصارم املتمثل يف الكالسيكية واملربر لظهور هذا االجتاه هو 

ية، ومن أبرز هذه األزمات أزمة الكساد العظيم مات املتعددة لليربالاملساوئ االجتماعية العنيفة، واألز 
م وما بعدها، وانتشار البطالة ووصول طبقات من اجملتمع إىل قريب من املوت وعدم وجود 1929يف 

 ضماانت صحية وتعليمية، وغريها .... ,
 سادسا: الليربالية الربامجاتية:

ليربالية األمريكية متأثرة جبون لوك، ولكن ريكية "، فقد بدأت الهذا االجتاه هو اجتاه " الليربالية األم
ما لبثت أن تطورت بعد الثورة الصناعية اهلائلة لتصبح أكثر عملية ومادية، ومن مث اعتنقت فلسفة 

جديدة تعتمد على النتائج العملية يف النظرة للحياة وهي )الربامجاتية( وقد أصبحت النظرة األمريكية 



ثابة إصالح وتعديل للفكر الليربايل ليكون موافقا لروح العصر وظروفه ياة )الربامجاتية( مباجلديدة للح
 املتغرية، وليكون دعما لتقدمه ومنوه يف ظل املتغريات التقنية.

 والربامجاتية فلسفة أمريكية خالصة تركز على فردية اإلنسان ونفعيته بصورة عملية مستقبلية ... ,
 ديدة:سابعا: الليربالية اجل

و آخر أطوار الليربالية، وهو الليربالية اليت تبنته الدول الصناعية الكربى واملنظمات هذا االجتاه ه
الدولية كصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، ومنظمة التجارة العاملية وبدأت 

 آاثره ومعامله تتضح أكثر فأكثر.
عاملية وبدأت آاثره ومعامله تتضح أكثر تفع لتبين التجارة الوقد أصبح صوت هذا االجتاه هو املر 

 فأكثر.
وقد أصبح صوت هذا االجتاه هو املرتفع لتبين اإلمرباطورية األمريكية له، السيما يف ظل نظام القطب 
الواحد وقد شعرت بقية الدول املعتقدة ألفكار اقتصادية غريه تشعر أنه ال جمال يف قبوله وال مندوحة 

ما تعتقده من أفكار ليتوافق معه، ويسري مقاران له، كما حدث يف االجتاه وهلذا أخذت يف تعديل عنه، 
 األورويب الذي يعتقد أكثر أعضائه الليربالية االجتماعية.
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 سابعا: الليربالية بني الصعود واهلبوط
ربالية يف عصر النهضة األوروبية مث تطورت يف عصر التنوير، وكان أعلى فرتة صعدت فيه اللي بدأت

يالدي، وهو القمة اليت وصلت إليها الليربالية ومل تعد إىل مستواها بعده، هو القرن التاسع عشر امل
ارثية، ولكنها بدأت وقد هبطت الليربالية يف القرن العشرين هبوطا كبريا بعد ظهور نتائج الليربالية الك

 مرحلة جديدة بعد سقوط الشيوعية وتفكك االحتاد السوفييت.
O46ها لسليمان اخلراشي صحقيقة الليربالية وموقف اإلسالم من 
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 اثمنا: جماالت الليربالية
 الليربالية السياسية: - 1

واجه وضعا طبيعيا يف احلياة تعتمد الليربالية على " احلرية الفردية " كمفهوم أساسي هلا، ولكنها ت
انية وهو أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، ومن صور حياة اإلنسانية االجتماعية "احلياة السياسية"، اإلنس

وقد وجد لليربالية أفكار سياسية حتاول اجلمع بني ضرورة احملافظة على حرايت األفراد، وتنظيم 
األصل يف وهذا هو  –إىل تغليب جانب احلرية شؤوهنم السياسية ...... وقد اجته بعض الليرباليني 

فمنع تدخل الدولة حىت على مستوى إعانة الفقراء واحملتاجني، ومحاية البيئة، وغلب  –الفكر الليربايل 
آخرون جانب املساواة فطالبوا ابحلد من احلرايت ملصلحة املساواة االجتماعية. وكذلك حيصل 

ع يف اجملال اخلاص أنواع التدخل املشروع وغري املشرو االختالف يف أشكال احلكومات وصورها، و 
 للفرد.

 وأشري هنا إىل:
 أبرز املعامل السياسية لليربالية:

وهي نظرية العقد االجتماعي ابعتبارها النظرية األساسية يف تكون الدولة، وعالقتها ابألفراد. واحلقوق 
لى ية الفردية. وحدود سلطة اجملتمع عاألساسية لألفراد. وفصل السلطات ابعتباره أهم ضماانت احلر 

 األفراد، وحرية التعبري.
أوال: نظرية العقد االجتماعي: تعود فكرة وجود عقد بني احلاكم واحملكوم، أو بني الدولة واألفراد يف 
الفكر األورويب إىل الفلسفة اليواننية والرومانية، فكثري من السوفسطائيني بنوا تصورهم للدولة على 

رتيادس " إىل أن الناس كانوا يعيشون قدميا بال قانون قدي، ويف الفكر اليوانين " ذهب كاأساس تعا
وكان كل منهم يعتدي على اآلخر مما أدى إىل انتشار القلق واخلوف ولذلك أبرموا عقدا فيما بينهم 

 ( ... ,1خيضعون وفقه لنظام خيتارونه )
 اثنيا: احلقوق األساسية للفرد:

ساسية لإلنسان يف الفكر الليربايل، وهو املصدر يعي القاعدة واملرجعية للحقوق األيعد القانون الطب
 األساسي يف التقنني الوضعي هلا على شكل مواد حمددة.

وأي حكم قانوين أو قضائي خيالف هذه احلقوق فهو الغ ال قيمة له، ألن هذه احلقوق هي أساس 
 التشريع ... ,

سي الليربايل ابعتباره أكرب إىل فصل السلطات يف النظام السيا اثلثا: فصل السلطات: نشأت احلاجة
ضمان للحرية السياسية، وهو يعين انقسام السلطات إىل: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، ثحيث تستقل  

(. 2كل منها ابلتشريع، وتنفيذ القوانني، والقضاء، وال تتدخل أي واحدة يف شؤون األخرى )



 د والطغيان.احدة فإهنا تكون سببا يف االستبداوالسلطة عندما تكون بيد و 
 رابعا: حدود سلطة اجملتمع على الفرد:

 فسلوك الفرد الذي جيب عليه مراعاته مع بقية أفراد اجملتمع هو:
أوال: عدم اإلضرار مبصاحل اآلخرين، وعلى أقل تقدير احلقوق األساسية، سواء ذكرت هذه احلقوق 

 الضمين. بنص القانون الصريح، أو ابلفهم
 ه من األعباء اليت يفرضها الدفاع عن اجملتمع، ومحاية أعضائه من األذى ... ,اثنيا: حتمل الفرد لنصيب

خامسا: حرية الفكر والرأي: املنطلق األساسي لليربالية هو " احلرية " كقيمة إنسانية ضرورية، وهلذا 
هم احلرايت، فهي الضمان الالزم فإن من واجبات الدولة حفظ احلرايت، وحرية الفكر والرأي من أ

 (.3ماية الفرد من استبداد احلكومات ومفاسدها )حل
ويعتقد الليرباليون أن توسيع اخلالف، والتعددية يف اآلراء واألفكار ظاهرة إجيابية تنمي الفكر وتقوي 

ة" ألن الرأي، وتظهر اإلبداع. ومن لوازم حرية الفكر عندهم: اعتقاد عدم امتالك "احلقيقة املطلق
نع من التفكري احلر, فاإلميان املطلق الذي ال يعرتيه أدىن شك ال يتوافق دعوى امتالك هذه احلقائق مي

مع الفكر الليربايل الذي ال يبين عقيدة حمددة يقينية, ألن ذلك يناقض حرية الفكر واملناقشة حسب 
 وجهة نظرهم.

املتدين ؤمن هبا واجلزم بعقيدته، واعتقاد تعصب العتقاد امل –عندهم  –وهلذا فاملعتقدات الدينية 
 –. ومن لوازم حرية الفكر عندهم -وهذا مما يناقض اإلسالم كما سيأيت  –بطالن الدين اآلخر! 

: " التسامح الديين "، وهو موقف ليربايل ظهر أول األمر أعقاب عصر اإلصالح الديين كرد -أيضا 
)التسامح( يعين  "املوقف الليربايل". وهذا املوقف فعل على احلروب الدينية، فأصبح التسامح حمور

عدم اعتقاد يقينية اإلنسان لرأيه أو فكره أو مذهبه أو دينه، ألن هذا االعتقاد ينايف التسامح يف 
الفكر الليربايل. فالتسامح يقتضي االعرتاف ابآلخر، وعدم اجلزم يف األفكار، واحتمال صواب 

 (.4املخالف )
 قتصادية:الليربالية اال - 2

لية" ارتبطت يف صعودها وأفكارها ابلطبقة الوسطى )الربجوازية(، وهذا يدل سبق أن بينا أن "الليربا
على أن اجلانب االقتصادي أكثر أصالة يف املذهب الليربايل من اجلانب السياسي. وقد اعترب "جون 

ك حق االنتخاب، ومنع لوك" امللكية اخلاصة من أهم احلقوق األساسية للفرد، وهلذا أعطى املال
 احلق. غريهم من هذا
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 المية يف العامل اإلساتسعا: الليربالي
كانت أغلب البالد اإلسالمية حتت حكم الدولة العثمانية يف عصر النهضة األوروبية، وهي دولة 

إلسالمية يف اجلملة، وكانت الدولة العثمانية هي احلامية لبيضة اإلسالم قائمة على حتكيم الشريعة ا
والنهي عن املنكر، واحلاملة لراية اجلهاد والقائمة على نشر العلم واحرتام العلماء، واألمر ابملعروف 

 يف سبيل هللا، وقد فتحت أقطارا واسعة يف القارة األوروبية، وأخضعتها لإلسالم. وقد تسللت
لية إىل البالد اإلسالمية من خالل "اجلمعيات السرية" اليت كوهنا أفراد أتثروا ابلفكر الغريب الليربا

بقية األمة اإلسالمية اثبتة على دينها ال حتتاج إىل األفكار والنظم وانبهروا ثحضارته املادية. وقد كانت 
 (.1زمان ومكان )ل يف كل الغربية، وهي معتزة بدينها واثقة بصحته، وصالحيته للحكم والعم

ولكن وجدت عوامل أضعفت ثقة األمة بدينها، وهيئت اجملتمع اإلسالمي لتقبل الليربالية وعدم 
هي: االحنراف العقدي، واالستبداد السياسي، واجلمود والتقليد، وهي مقاومتها، وهذه العوامل 

تقبلة، ومناخا مناسبا أرضية م ليست أسبااب مباشرة يف وجود الليربالية، ولكن هذه العوامل أوجدت
 للرضى ابلليربالية، والسكوت عليها.

تعمار وأذانبه " من دعاة وال شك أن السبب املباشر لدخول الليربالية يف العامل اإلسالمي هو " االس
التغريب، واملنبهرين ابحلضارة الغربية، ولكن دخوهلا مل يكن له أن يتم لوال وجود عوامل معينة 

 ف اجلاد يف وجه هذه األفكار اإلحلادية.دم الوقو ساعدت على ع
فية وجيمع هذه العوامل " االحنراف "، وقد مت هذا االحنراف على يد الفرق الضالة كاملرجئة والصو 

ودعاة املذهبية، فهذه االحنرافات ساعدت على وجود الفكر الليربايل عندما قدم مع االستعمار وقد 
 ستغالل، ووظفوها يف خدمة أهدافهم.ت أبشع ااستغل املستعمرون هذه االحنرافا

وملا احتلت بالد املسلمني فرضت الليربالية عليها يف النظام السياسي واالقتصادي، وملا رأى 
الل عدم تقبل املسلمني ألي أمر غري مرتبط ابإلسالم جاء بفكرة " تطوير اإلسالم وحتديثه "، االحت



 .يربايل "ومن هذه الفكرة خرج " مشروع اإلسالم الل
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 ر الليربالية يف العامل اإلسالميوامل ظهو عاشرا: ع
 أوال: االحنراف العقدي:

راجعها يف االحنراف العقدي هو السبب املباشر يف ضعف األمة اإلسالمية وختلفها واحنطاطها، وت
القرون املتأخرة، وأتثري الذنب )االحنراف العقدي( يف اإلنسان واجملتمع حقيقة شرعية، وسنة رابنية 

ارك وتعاىل يف هذه األمة، وهي من ابب العقوبة على الذنب ابملصيبة. ويدل على ذلك قدرها هللا تب
[، وقوله تعاىل: َذِلَك أبَِنَّ هللَا مَلْ 11وْا َما أِبَنـُْفِسِهْم ]الرعد:ا بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِ ُ قوله تعاىل: ِإنَّ هللَا الَ يـَُغريِ ُ مَ 

َعَمَها  ًا ن ِْعَمًة أَنـْ ُوْا َما أِبَنُفِسِهْم ]األنفال:َيُك ُمَغريِ  [، فالضعف واهلوان، والقابلية 53َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغريِ 
 يري والتبديل يف العقائد والتصورات.األمة اإلسالمية بعد التغللمبادئ املنحرفة حصلت يف 

ه جيدر بنا .... ولبيان حقيقة االحنراف العقدي يف احلياة اإلسالمية العامة، وآاثره العميقة، فإن
 توضيحه من خالل النقاط التالية:

 الفرق الباطنية املنحرفة وآاثرها: -أ
يقة مع بقاء انتساهبا لإلسالم يف من الفرق الكافرة يف احلقالباطنية: اسم عامل يدخل حتته عدد كبري 

يما يف العصور الظاهر، ومنها: اإلمساعيلية، والنصريية، والدروز، والقاداينية، والبهائية، والرافضة الس
األخرية. وليس املقصود هنا بيان عقائدهم على التفصيل، ولكن املقصود بيان آاثر هذه الفرق على 

 مي، فمن هذه اآلاثر:اجملتمع اإلسال
إشاعة العقائد الكفرية بني املسلمني، وإلصاق هذه العقائد ابإلسالم، فهذه الفرق ال تدعي أهنا  - 1

م، بل يدعي أصحاهبا أهنم مسلمون مع املناقضة التامة بني عقائدهم أداين مستقلة عن دين اإلسال
 وبني اإلسالم.

م دول وحكومات الضطراب فيها، وقد كان هلتفريق صفوف املسلمني وإشاعة الفوضى وا - 2
وحركات ومجاعات، وقد قاموا ثحروب طاحنة داخل اجملتمع اإلسالمي، وأشغلوا الدول اإلسالمية 



 هم.مبقاومتهم ورد كيد
التعاون مع اليهود والنصارى للكيد ابملسلمني؛ وقد كان هلم دور خبيث يف إعانة االستعمار  - 3

 ى بالد املسلمني ... ,ومساعدته يف االستيالء عل
 اإلرجاء وآاثره: -ب

يعترب اإلرجاء من أخطر االحنرافات العقدية املؤثرة يف حياة املسلمني، فمسألة اإلميان أهم مسألة 
هنا أصل الدين وأساسه، وهي املعيار يف معرفة املؤمن من الكافر، واملوحد من املشرك، عقدية أل

 مي ... ,عظيمة يف اجملتمع اإلسال فاالحنراف فيها البد أن يكون له آاثر
(، وتعود مصادره إىل 1التصوف وآاثره: ظهر التصوف يف فرتة مبكرة من اتريخ املسلمني ) -ج

(، وقد أطلق عليهم كتاب 2واننية اإلشراقية، والزهد املسيحي وغريها )نساك اهلنود والفلسفة الي
عالقة ابلزهاد ف بصورته الراهنة ليس له (، وال شك أن التصو 3الفرق األوائل اسم " الزاندقة " )

 والعباد األوائل، بل هو بعيد كل البعد عن عقيدة اإلسالم وسلوكه ... ,
 اثنيا: االستبداد السياسي:

أسباب ساعدت يف منوه، وبررت لوجوده، ودافعت عنه، ودعمته حىت وصل إىل هذا وقد وجدت 
 احلد املزري يف األمة.
 ومن هذه األسباب:

 نكر.مر ابملعروف والنهي عن املترك األ
من خالل الصوفية واألشاعرة واملاتريدية، وهااتن  –كما سبق   –انتشار عقيدة اإلرجاء واجلرب 

 يف ظهور روح االستسالم للظلم، وهتوين األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، العقيداتن هلما أتثري كبري
 فاإلرجاء يربر الطغيان ويعتذر له.

 من مصلحتها بقاء األمة اإلسالمية حتت سلطة األنظمة ستعمارية األجنبية، واليتدعم القوى اال
 االستبدادية، وهذا الدعم ال تكاد ختطؤه العني, وال يزوغ عنه الفكر.

 اثلثا: اجلمود والتقليد:
_________ 

 (.79،68،67( ))حترير املرأة(( ):14( )1)
 (.83( ))انظر حترير املرأة(( )ص:15( )2)
 (.193– 192( ))قاسم أمني(( ):16)( 3)
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وهلذا وقفت الدولة العثمانية موقفا سلبيا من دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب، والعالمة الشوكاين، 
ا كامال على املذهب احلنفي، وهو من يخ اآللوسي وغريهم، ألن علماء الدولة يعتمدون اعتمادوالش

أقوى املذاهب منعا لالجتهاد وأكثرها تعصبا، وأبعدها عن الواقعية لكثرة االفرتاضات فيه، وقد زاد 
 يف السلوك.األمر سوءا اعتمادهم على املذهب املاتريدي الكالمي يف العقيدة، وعلى التصوف الغايل 

والتصوف( أحكمت غلق الباب يف إمكانية عمل جتديدي من وهذه األمور الثالثة )التقليد، والكالم، 
 داخل املشيخة العلمية والسلطة السياسية يف الدولة العثمانية ... ,

 رابعا: القوى االستعمارية:
ختالف الديين، وهذه حقيقة قررها تعود العداوة العميقة بني أوراب النصرانية والبالد اإلسالمية إىل اال

هبا التاريخ والواقع، يقول تعاىل: َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ  القرآن الكرمي ويشهد
ِإِن اْسَتطَاُعوْا  [، ويقول تعاىل: َوالَ يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكمْ 120تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ]البقرة:

 وب الصليبية القدمية واحلديثة.[، وهلذا وقعت احلر 217]البقرة:
وعندما ختلت أورواب عن النصرانية كدين الهويت، واعتنقت الفكر الليربايل املادي العلماين بقيت معها 

مع أهنا دول  " روح التعصب الصليبية "، وهذا ما يفسر التعامل الصلييب ألورواب مع البالد اإلسالمية
 علمانية مادية ملحدة.

ت األوىل لالستعمار يف حركة الكشوف اجلغرافية اليت لبست ثوب العلم وقد كانت البدااي
واالكتشاف، ورافق ذلك احلملة العسكرية اليت هتدف إىل تصفية الوجود اإلسالمي يف األندلس. وقد 

 م.انطلقت طالئع االستعمار من روح صليبية حاقدة على اإلسال
 ..... وميكن اإلشارة إىل:

 الليربالية يف العامل اإلسالمي من خالل ما يلي:جهود االستعمار يف فرض 
إلغاء احلكم ابلشريعة اإلسالمية، واستبدال القوانني الوضعية هبا، وذلك من خالل حكومة نيابية 

 دستورية على النمط الغريب.
بناء املدارس األجنبية، واملدارس التنصريية يف بالد القضاء على التعليم اإلسالمي، وتغيري مناهجه، و 

املسلمني بغرض التأثري على أبناء املسلمني ليسهل تقبل األفكار الليربالية، وتكسر احلواجز والعوائق 
 دوهنا.

القيام إببراز الطوائف واملذاهب غري اإلسالمية، ابسم "حقوق األقليات "، وهذا العمل وغريه يبدو 
را آخر وهو إبراز هذه محاية احلرايت ونبذ الطائفية والتعصب، ولكنه يبطن أمغطاؤه الظاهر 



 الطوائف، وتوليتهم على املسلمني، وإضعاف الروح الدينية يف اجملتمع اإلسالمي.
تكوين جيل حيمل الفكر الليربايل من أبناء املسلمني، وقد مت ذلك من خالل البعثات التعليمية، وبناء 

 ومعلمني للجيل اجلديد. على هذا الفكر، وجلب املستشرقني هلا، ليكونوا أساتذةاجلامعات املؤسسة 
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 حادي عشر: دعوى اإلسالم الليربايل
ة العثمانية، تعود جذور التقريب بني اإلسالم والليربالية إىل القرن التاسع عشر حيث تفككت الدول

مية، وظهرت فيه قوة الغرب املادية، وضعف البالد اإلسالمية، وبرز فيه واحتلت أكثر البالد اإلسال
 السؤال الفكري الشهري " ملاذا أتخر املسلمون وتقدم غريهم؟ ".

 وقد متت عملية التقريب بني اإلسالم والليربالية يف أجواء من اهلزمية النفسية أمام الغرب املنتصر،
مني يف تلك الفرتة، وجعل املقارنة ابلغرب حممدة ومنقبة، والذي أسر عقول الكثري من أبناء املسل

وخاصة أنه صدم تلك األجيال أبنواع جديدة من املعارف والعلوم يف زمن ضعف العلم وانتشار 
ستبداد اجلهل ومجود التفكري وظهور التقليد من جراء آراء الفرق الضالة، والتعصب املذهيب، واال

 السياسي الذي سبق الكالم عنه.
 قد حصل التقريب بني اإلسالم والليربالية من طرفني:و 

 أحدمها: "احلركة التلفيقية "
اليت حصلت على يد حممد عبده وتالميذه يف التقريب بني اإلسالم واحلضارة الغربية وهي املعروفة " 

 ده إىل الليربالية الصرفة.ابحلركة اإلصالحية "، وقد انتهت بتحول تالميذ حممد عب
 االستعمار "والثاين: " 

وخاصة بعد دخول الوالايت املتحدة للهيمنة على املنطقة بعد خروج االستعمار الربيطاين والفرنسي 
منها يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، وظهور الشيوعية ممثلة يف االحتاد السوفييت كتحدي جديد 

 لليربالية الغربية.
مى احلركة اإلصالحية وقام بتوجيهها لتحقيق أهدافه اد االحتالل والقوى االستعمارية مما يسوقد استف

 يف إضعاف املفاهيم اإلسالمية الصحيحة يف النفوس والقضاء على الوحدة اإلسالمية.
 أوال: املشروع األمريكي لقضية اإلسالم الليربايل:



ا من رباليا منذ وقت مبكر، ألن ذلك حيقق كثري اهتمت الوالايت املتحدة بتفسري اإلسالم تفسريا لي
املصاحل احليوية هليمنتها، فهي تعلم أن إقصاء اإلسالم متاما من البالد اإلسالمية أمر مستحيل لقوة 

أتثريه وتعلق املسلمني به فوجدت يف التبديل والتحريف له أجنح السبل للقضاء على فاعليته وأتثريه. 
قة هذه البالد وشعوهبا ابحلضارة سالم وأتويله أتويال ليرباليا يقوي عالومن جهة أخرى فإن تفسري اإل

 الغربية وقيمها مما يضمن عملية استمرار اخلضوع هلا.
 ونشري هنا إىل بعض الواثئق واألعمال األمريكية يف هذا اجملال:

 م.1947مؤمتر الشرق األدىن جمتمعة وثقافته، مارس 
 م.1953املعاصرة  مؤمتر الثقافة اإلسالمية واحلياة

 لعصر احلديث " )ولفرد كانتول مسيث(.دراسة " اإلسالم يف ا
 دراسة " الليربالية اإلسالمية: نقد لآليديولوجيات التنموية " ليوانردابيندر.

 تقرير مؤسسة راندا األمريكية عن اإلسالم الدميقراطي.
 واألهداف احلقيقية هلذا املشروع ميكن بياهنا من خالل ما يلي:

ل النموذج الليربايل يف الشأن السياسي )الدميقراطي(، والشأن أوال: إعادة ترتيب أوضاع املنطقة لتتقب
االقتصادي )الرأمسالية( لظنهم أن تطبيق الليربالية يف هذه البالد الشرق أوسطية سيخفف االحتفال 

 ية يف املنطقة.الشعيب وابلتايل يفقد اإلرهابيني )اجملاهدين( التأثري على الشعوب اإلسالم
لعوملة ودخول الشركات الغربية يف أسواقها لزايدة الكسب، وحل مشكلة الفائض اثنيا: هتيئة املنطقة ل

 يف االقتصادايت الغربية، والبحث عن اليد العاملة الرخيصة.
اثلثا: العمل على تطبيع العالقات بني إسرائيل ودول املنطقة من خالل االقتصاد والشراكة يف حلف 

 يد غري مرتبط هبوية دينية أو قومية.جد
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اثنيا: الليربالية يف املال واالقتصاددخلت الليربالية يف اقتصاد الدول اإلسالمية من خالل سيطرة 
ذلك ما كتبه "حسن حنفي" حيث سيطرة الدول الرامسالية الكربى على االقتصاد العاملي، على 

رخات األمل وصيحات الفرج، أي أنه تعبري أدىب أكثر منه وصفا يقول: " إن )هللا( لفظة نعرب هبا عن ص
وتعبري إنشائي أكثر منه وصفا خرباي .. إنه ال يعرب عن معىن معني، إنه صرخة وجودية أكثر  لواقع،

تصور من العقل، هو ردة فعل على حالة نفسية أو منه معىن ميكن التعبري عنه بلفظ من اللغة، أو ب



يه وال منه تعبريا عن فقد، يكون يف احلس الشعيب هو هللا، وكل ما تصبو إل تعبري عن إحساس أكثر
(، ويقول أيضا " فالصفات السبع هي يف 1نستطيع حتقيقه فهو أيضا يف الشهود اجلماهريي هو هللا )

إلنسانية هو العامل، والقادر، واحلي، والسميع، والبصري، حقيقة األمر صفات إنسانية خالصة، فا
(.ومع 2اليه على اجملاز" )واملتكلم ... هذه الصفات يف اإلنسان ومنه على احلقيقة، ويف هللا و واملريد، 

أن هذه اإلحلاد واإلنكار لوجود هللا تعاىل منافيا لإلسالم من أصله إال أن حسن حنفي يلصقه 
جود، ك بكتاابت ابن عريب وابن سبعني واحلالج وغريهم من زاندقة وحدة الو ابإلسالم، وحيتج لذل

لإلسالم خمتلفة عن القراءات السلفية  وكتاابت الفالسفة كابن سينا وغريه، ويعترب ذلك قراءة إسالمية
(. وهبذه الطريقة يناقش " أبو زيد 4(. وهو هبذا يؤسس لإلحلاد الشيوعي إسالميا )3غري العقالنية )

لفكر والواقع، وهي جمرد درجة قضية النبوة وجيعلها إنسانية حمضة، وال تعدو أن تكون اتصاال بني ا" 
(، وأساس هذا الفكر اإلحلادي 5علية املخيلة اإلنسانية" )قوية من درجات اخليال الناشئ عن " فا

ل، ألنه مرآة هو أن أتويل النص ال توجد له حقيقة موضوعية وليس له معيار ملعرفة احلق من الباط
الذي جيعله يتكلم "، والنتيجة أنه مع  صامتة " فالنص أخرس، صامت، مؤلفه قد مات، واملؤول هو

ة ظنية ممكنة الصدق أو الكذب، وال ميكن إقامة الربهان عليها تعدد القراءات يكون كل قراء
لشريعة وتطبيق (.ومن النماذج التطبيقية هلذا الفكر " فصل الدين عن الدولة "، و" تنحية ا6)

(.يقول حسن حنفي: " نشأت 7علماين " )القوانني الوضعية " وهلذا ظهر ما يسمى " اإلسالم ال
وحلريته يف السلوك والتعبري، وحريته يف الفهم واإلدراك، ورفض لكل العلمانية اسرتدادا لإلنسان، 

ية إذن هي أساس الوحي، أشكال الوصاية عليه، وألي سلطة فوقية إال سلطة العقل والضمري! العلمان
(. والفصل بني الدين والدولة، 8يه من صنع التاريخ " )فالوحي علماين يف جوهره، والدينية طارئة عل

ن شأان شخصيا بينما الدولة أمرا مدنيا يبين على العقل واملصلحة من النقاط اليت اتفق واعتبار الدي
عبد الرازق يف كتابه اإلسالم وأصول احلكم وإىل  عليها كتاب املدرسة العصرانية احلديثة منذ أايم علي

 (.9زماننا املعاصر )
آلن فقد اتفق العصرانيون والشك أن العصرانية وسيلة موصلة إىل العلمانية فيما مضى، أما ا

والعلمانيون يف أتويل عقائد اإلسالم وأحكامه وأخالقه ليتوافق مع التحديث الغريب، وهذا ما أصبح 
 لليربايل.يعرف ابإلسالم ا
_________ 

 (.77( ))قاسم أمني((: )17( )1)
 (.215لطفي السيد: ) ( أمحد18( )2)
 (.45(( )( ويل الدين يكن، ))مناهل األدب العريب19( )3)



 ( فما بعد.203( انظر كتاب ))سعد زغلول(( بقلم سكرتريه: حممد إبراهيم اجلزيري )23( )4)
 ، مركز البحث العلمي.1913املذكورة سنة ( انظر اجمللد األول من اجمللة 30( )5)
 (.163/ 3( ))وحي القلم(( )31( )6)
 (.67 - 66( ))األدب للشعب(( )32(( 7)
 (.118( )ص:34( )8)
 (.120( )ص:35( )9)
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وقضية املوقف من اآلخر واالعرتاف به من أهم القضااي اليت يناقض فيها دعاة اإلسالم الليربايل 
 –والقبول  ة متساوية يف الصحةأصول الدين وحقيقة اإلسالم والوالء والرباء. فاألداين السماوي

، وهذا يقتضي عدم تكفري اآلخر املنايف يف أساس الدين، يقول عبد العزيز كامل: "وحنن يف -عندهم 
منطقة الشرق األوسط نؤمن ابلتوحيد بطريقة أو أبخرى. وأقوهلا واضحة يستوي يف هذا اإلسالم 

منطقة تم إبله واحد، هذه  الفكر املسيحي خيواملسيحية واليهودية، حىت اإلميان ابألقانيم الثالثة يف
(. 1توحيد والصور ختتلف، حىت يف مصر القدمية مع التعدد الظاهري كان لآلهلة كبري هو أوزير )

وتقف فكرة االعرتاف ابآلخر واعتقاد صحة إميانه، ويف أقل تقدير عدم اجلزم ببطالن عقيدة اآلخر 
 على أساس التعددية والتنوع واالختالف.

تصحيح األداين األخرى غري دين اإلسالم، أو على األقل هم إىل أن يصل إىل يتسع تعدد احلق عندو 
 عدم اجلزم والتأكيد على أن عقائدهم ابطلة، ألن هذا اجلزم فكرة وثوقية مستعلية غري معرتفة ابآلخر.

م وارتباطاهتم ومدرسة اإلسالم الليربايل ذات تنوع عجيب يف أشخاصها وأفكارها وأهدافهم ومقاصده
لغلو، فهي مكونة من نسيج متعدد يشكل أتويل اإلسالم ملوافقة العصر وى آرائهم من حيث اومست

)العصرانية( قاعدته املشرتكة. فقمة هذه املدرسة جمموعة من الزاندقة واملالحدة يناقضون جذور 
هم منهزمون من ( ومنهم بعض املخلطني يف الفكر والعقيدة، ومن2اإلسالم وأصوله األساسية )

 الفقهاء والدعاة. اب اإلسالميني وبعضالكت
وتتنوع أفكارهم: فمنهم من يوافق الفالسفة واحللولية والباطنية واملالحدة يف نفي حقيقة األلوهية، 
والنبوة، والوحي، والغيبيات، ويرفض حتكيم الشريعة، ومنهم من يفصل بني الدين والدولة، ويرى 

، وينفي احلجاب عن املرأة ويراه  لالقتصاد املعاصرملدين، وضرورة الرابضرورة القانون الوضعي ا



احتقارا هلا، ويرى البعض عدم االستدالل إال ابلقرآن، وينفي السنة واإلمجاع، ويطالب بتجديد أصول 
الفقه وغريها من العلوم املعيارية، وهلم آراء ترفض الوالء والرباء، وتكفري املشركني، وتنكر اجلهاد، 

ت مبا يف ذلك التصريح بنشر اإلحلاد وغريها من األفكار والتعددية، واحلراي تؤمن ابلدميقراطية،و 
 الشاذة.

وختتلف ارتباطاهتم: فمنهم عمالء للصليبية العاملية يتلقون الدعم املادي من العدو، ويتعاونون معه، 
 حضاراي، منهزم فكرايويشاطرونه األفكار وأسلوب العمل، ويدافعون عن سياسيته، ومنهم مستلب 

فض مع ظهور عالمات العدوان ودالئله ولكنه ال يتقاضى شيئا ماداي آلرائه، فهي غري قادر على الر 
انشئة من اهلزمية الفكرية والنفسية مع قصور يف العلم الشرعي، وختليط يف تكوينه الثقايف، ومنهم من 

أنه يف حتسن ربه من مشروعه إال يقف ضد املشروع األمريكي ويناهضه، وهذا مع وجود آراء تق
ووعي دائم، وتتكشف له احلقيقة، وهو مظنة العودة للحق إذا نوقش ومتت معه عملية حوار  مستمر،

 علمي مفيد.
وختتلف مستوى آرائهم: فمنهم من يناقض أصل الدين يف العقائد واألحكام واألخالق واألمور 

أللوهية يكية مثل من ينكر ار مؤسسة راند األمر االجتماعية، وهو الذي متت اإلشارة إليه يف تقري
والنبوة والغيبيات ويرى " اترخيية النص "، ويرفض حتكيم الشريعة، واحلجاب، ويبيح الراب وغريه. 

ومنهم من يناقض أصول الدين بدرجة أقل غلوا مثل من ال يكفر املشركني، ويرفض الوالء والرباء، 
لدرجة ولكن آراءهم فد ال يصلون هلذه اوغريها، ومنهم روا ويرى ضرورة القوانني الوضعية والراب

 ترفدهم عن غري قصد مثل من ينفي وجوب كراهة الكفار، وجيوز احلكم ابلدميقراطية وغريها.
O 115 - 105حقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها لسليمان اخلراشي 

_________ 
 (.138 - 137( )ص:36( )1)
 (.164( )ص:37( )2)
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 سياسةيف احلكم وال : الليربالية1
دخلت الليربالية إىل البالد اإلسالمية بشكل تدرجيي وقد بدأ ذلك يف أواخر عهد الدولة العثمانية 

 احملافظة على داير اإلسالم، واحلكم فيها ابلشريعة اإلسالمية يف اجلملة.اليت كان هلا دور كبري يف 



بين اإلرجاء والتصوف، وأمهلت الشورى ولكن الدولة العثمانية رسخت االحنراف العقدي من خالل ت
صعود واملشاركة السياسية، وهذا ما جعل الدولة واجملتمع ثحاجة ماسة لإلصالح، وقد كان هذا أثناء 

وروبية وقيام حركات التحرر بعدد من الثورات ضد العهد القدمي مما نتج عنه تغري كبري يف الدول األ
 الجتماعية يف أورواب.األنظمة السياسية، والرتكيبة الفكرية وا

يف هذه األثناء بدأت املطالبة ابإلصالح يف الدولة العثمانية، ولكن عملية اإلصالح مل تتم ابألسلوب 
لى الطريقة األوروبية. وقد كانت البداية غري مقصودة لتطبيق الليربالية  ، حيث مت ذلك عالصحيح

ية من خالل رصد بداايت التأثر ابلنظام كنظام سياسي يف الدولة، وميكن تتبع عملية تسلل الليربال
ة وإىل مشروع الليربايل ومراحله متدرجا منذ التقليد الشكلي لألنظمة الغربية يف أواخر الدولة العثماني

 لشرق األوسط الكبري ومنتدى املستقبل يف واقعنا املعاصر، وذلك من خالل ما يلي:ا
 عهد التنظيمات:

دولة العثمانية ابلوهن والضعف الشديد يف حني أن أورواب قد بدأ عهد التنظيمات عندما شعرت ال
نية تفكر يف الدولة العثما أثبتت تفوقا قواي يف امليدان العسكري والسياسي والعلمي، وهذا ما جعل

إجياد طريقة تتمكن هبا من اللحاق ابلدول األوروبية يف التقدم الصناعي واإلداري. وقد كان اخللل يف 
و بناؤها على النموذج الغريب، وكان الواجب حتريك العقلية اإلسالمية لالخرتاع هذه التنظيمات ه

ديد الدين وتنقيته من إلصالح ليشمل جتواإلبداع حسب احلاجة، وما يناسب الدولة، وتوسيع ا
 شوائب اإلرجاء والتصوف، وفتح ابب االجتهاد وغريه ... ,

لليربالية: نشأ يف عهد التنظيمات السابق، وما صاحبه املنهج التوفيقي بني اإلسالم واحلضارة الغربية ا
بنوا لة العثمانية تمن دعوة لإلصالح على النمط األورويب خنبة من األساتذة والضباط وموظفي الدو 
 اإلصالح، واقتنعوا أن هذا اإلصالح لن يتم إال بتبين بعض صيغ اجملتمع األورويب.

اإلسالم، وهذا ما استدعى النظر يف اإلصالحات ..... ولكن هذه احلركة مل تبدأ منفصمة عن 
ب حلركة من اجلاناجلديدة املأخوذة من أورواب وحماولة ربطها أبحكام اإلسالم وعقائده. فقد مثل هذه ا

الفكري "ضياء ابشا "، و " انمق كمال "، ومها ممن اطلع على اآلداب األوروبية وأعجبوا هبا وشكلوا 
 ( وحاولوا الربط بني الفكر الليربايل واإلسالم.1ب العثماين " )حزاب سياسيا وهو " حزب الشبا

بريا، وقد اطلع يف ب هبا إعجااب ك...... ويف مصر كان الطهطاوي ممن تشرب األفكار الليربالية وأعج
رحلته إىل ابريس على الفكر الليربايل، وقرأ كتب التاريخ والفلسفة والفكر السياسي ابللغة الفرنسية، 

على فكر فولتري وروسو ومونتسكيو وغريهم أثناء إقامته هناك. .... وممن أتثر هبذه  وقد تعرف
عن الدول األوروبية: " وإمنا بلغوا  نسي" الذي يقول"خري الدين التو  –أيضا  –املنهجية التوفيقية 

ق تلك الغاايت والتقدم يف العلوم والصناعات ابلتنظيمات املؤسسة على العدل السياسي وتسهيل طر 



 (.2الثورية " )
..... وممن ينبغي الوقوف عنده يف هذا اجملال " حممد عبده " فقد كان صاحب مدرسة مستقلة خترج 

 د اإلسالمية.ربالية يف البالمنها عدد من اللي
وهلذا وقف احلاكم اإلجنليزي ملصر كرومر مع حممد عبده وسانده يف كثري من مشاريعه, ومن ذلك أنه 

م ابخلديوي عباس حىت أصبح هو سنده يف كل ما استهدفه من مشاريع تطوير احتضنه عندما اصطد
 األزهر ومدرسة ختريج القضاة.

_________ 
 (.165 - 164ملذكور انظر )( الكتاب ا38( )1)
 (.178( ))اإلسالم يف الغرب(( )40( )2)
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مته مبصر كل ما ميلك من عون وقد ذكر كرومر يف كتابه )مصر احلديثة( أنه منح حممد عبده خالل إقا
 اإلفتاء لوال هذا التأييد.يع أن حيتفظ مبنصبه يف وأتييد, وأنه "حممد عبده" مل يكن يستط

 اجلمعيات واألحزاب السياسية الليربالية:
ظهر يف أواخر الدولة العثمانية مجعيات وأحزاب سياسية سرية تتلقى الدعم واملساعدة من الدول 

 نت ترتبص ابلدولة، وتستعمل هذه األحزاب للضغط عليها مبا يوافق مصاحلها.االستعمارية اليت كا
ن هذه اجلمعيات نصارى العرب يف بالد الشام، كما وجدت أحزاب جتمع بني بعض وقد أنشأ كثريا م

املسلمني والنصارى، وقد وجد بعض هذه األحزاب ألفكار سياسية وقتية مث انتهى. ومن أبرز هذه 
ان هلا أثرا: مجعية االحتاد والرتقي: وهي أول مجعية منظمة تعتمد على الفكر الليربايل اجلمعيات اليت ك

هومه العام، وترجع بداية ظهور هذه اجلمعية إىل مجاعة )األحرار( اليت تكونت يف عهد السلطان مبف
 (.1م جملة يف لندن ابسم "حريت" )1864عبد العزيز، وأنشأت يف عام 

إىل  -مع وجود التفريط واملخالفة –التحول من احلكم ابلشريعة اإلسالمية  ومن خالل هذه احلركة مت
 التشريع بغري ما أنزل هللا تعاىل.احلكم ابلطاغوت و 

وقد كان وراء هذه احلركة يهود الدومنة يف سالنيك, فمن خالل حمافل املاسونية تكونت هذه احلركة 
(:حزب الوفد هو امتداد 2سون. حزب الوفد )الليربالية, وأصبح كثري من أعضائها من اليهود املا

ربيطاين، وهو حزب األمة، وقد التأم حزب األمة ألول حزب ليربايل تكون يف مصر أثناء االحتالل ال



( وآخرين من املثقفني وعلى رأسهم " أمحد لطفي السيد، وقد كان 3بني مجاعة من كبار املالك )
لليربالية(، وحاولوا التوفيق بينه وبني رغبات املثقفون أصحاب مذهب سياسي واجتماعي وهو )ا

 هؤالء األعيان ... ,
 روع الشرق األوسط الكبري:التحول الدميقراطي ومش

مل تعرف البالد اإلسالمية الليربالية إال من خالل دعاة التغريب، ومل يكن ملفاهيمها السياسية تطبيق يف 
ة االستعمار هي " العصر الذهيب لليربالية " يف  الواقع إال عن طريق االستعمار الغريب، وقد كانت فرت 

 ر.كل البالد اإلسالمية اليت دخلها االستعما
و" مشروع الشرق األوسط الكبري " مشروع أمريكي، ولكن االحتاد األورويب وخاصة أملانيا وفرنسا  

نية الكبار، كان له مشاركة فعالة السيما وأن الوالايت املتحدة عرضت املشروع على قمة الدول الثما
الشرق األوسط  وقد بدأ العمل هبذا املشروع من خالل "منتدى املستقبل". أما أبرز مبادئ مشروع

 (، فهي:4الكبري )
 أوال: تشجيع الدميقراطية )مبفهومهم!(.

 اثنيا: بناء جمتمع معريف.
 اثلثا: توسيع الفرص االقتصادية.

 أما األهداف احلقيقة ملشروع الشرق األوسط الكبري:
 مشروع الشرق األوسط الكبري مشروع له أبعاد سياسية واقتصادية، وينطلق من املنفعة الغربية

ابلدرجة األوىل، فالغاية تربر الوسيلة حسب الرؤية امليكافيللية الغربية، ولكنه يتذرع ابخلوف على 
 مل.املصاحل الغربية، ويتجمل ابحلرص على اإلصالح وإشاعة الدميقراطية واحلرية يف العا

ار الربيطاين واملتابع للسياسة الغربية جيزم أن مصلحة املنطقة غري واردة يف هذا املشروع، فاالستعم
 والفرنسي هنب ثروات الشعوب، واستعبد الناس وفق مصاحله الذاتية:

 واألهداف احلقيقية هلذا املشروع ميكن بياهنا من خالل ما يلي:
النموذج الليربايل يف الشأن السياسي )الدميقراطية(، والشأن  أوال: إعادة ترتيب أوضاع املنطقة لتتقبل

م أن تطبيق الليربالية يف هذه البالد الشرق أوسطية سيخفف االحتفال االقتصادي )الرأمسالية( لظنه
 الشعيب وابلتايل يفقد اإلرهابيني )اجملاهدين( التأثري على الشعوب اإلسالمية يف املنطقة.

لعوملة ودخول الشركات الغربية يف أسواقها لزايدة الكسب، وحل مشكلة الفائض اثنيا: هتيئة املنطقة ل
 الغربية، والبحث عند اليد العاملة الرخيصة. يف االقتصادايت

اثلثا: العمل على تطبيع العالقات بني إسرائيل ودول املنطقة من خالل االقتصاد والشراكة يف حلف 
 جديد غري مرتبط هبوية دينية أو قومية.



O102 - 78حقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها لسليمان اخلراشي ص 
_________ 

 (.181سالم يف الغرب(( )( ))اإل41( )1)
 (.189 - 188( ))اإلسالم يف الغرب(( )43( )2)
 (.34 - 29[( انظر ))العلمانية ومثارها اخلبيثة(( حملمد شاكر الشريف )94( )]3)
يخ حممد خبيت املطيعي مفيت الداير املصرية األسبق؛ حيث [ قد ذهب إىل ذلك الش95( ))]4)

على املؤلف أن الكتاب ليس له فيه إال وضع امسه عليه فقط.  قال: علمنا من كثريين ممن يرتددون
وقد نقل ذلك د. حممد ضياء الدين الري س يف كتابه ))اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث(( 

 لقرائن.(، واستظهر له ابلعديد من ا211)ص
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 الليربالية يف املال واالقتصاد: - 2
دخلت الليربالية يف اقتصاد الدول اإلسالمية من خالل سيطرة الدول الرأمسالية الكربى على 

لدول فيه، والسعي جلعل الدول الصناعية مركز حركة املال يف العامل، االقتصاد العاملي، ودمج بقية ا
جتارب هلذه الدول، وهذا ما جعل الدول النامية يف حالة خضوع كامل  والدول النامية أطراف وحقول

 ادية.لتصرفات الدول العظمى االقتص
O103، 102حقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها لسليمان اخلراشي ص 
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 اثلث عشر: املصطلحات اليت أطلقوها على أنفسهم أو أطلقت عليهم من غريهم
نها منظروها يف وعبادة الفرد نفسه وهواه وشهوته وقد عرب ع و إىل احلرية املطلقةالليربالية: تدع - 1

احلضارة الغربية سواء يف فرنسا أو يف بريطانيا أبهنا التفلت املطلق وهي أيضا تدعو إىل احلرية املطلقة 
 - 2.اليت ال تعرتف بدين وال نص مقدس وال عادات وال تقاليد وال أي أمر يعيق احلرية الفردية

مع مستجدات العصر دون اعتبار العصرانية: إشارة لتطويعهم نصوص الشريعة وأحكامها لتتوافق 
ـ العقالنية: إشارة إىل تقدميهم 3(.1لقداسة النص واملرجعية الشرعية وهي الكتاب والسنة )



وتقديسهم للعقل أو أهنم أهل عقل وحكمة ومن عداهم ليس لديه اهتمام ابلعقل ويقصدون بذلك 
فة اليت تعامل هبا أهل البدعة أصحاب االجتاه السلفي حتديدا وتعاملوا مع العقل ابلطريقة املنحر 

ـ التنوير: ظهر مصطلح التنوير ) 4(.2عموما واملعتزلة على وجه اخلصوص )
ENLIGHTENMENT يف القرنني السادس عشر والسابع عشر يف أورواب تعبريا عن )

نزعة  النزعة اإلنسانية العقلية والعلمية والتجريبية ويتضمن هذا الفكرالفكر الليربايل البورجوازي ذي 
مادية واضحة بعد إقصاء الالهوت وذلك إبحالل الطبيعة والعقل بدال من الفكر الغييب الثيولوجي 

 (.3واخلرايف يف تفسري ظواهر العامل ووضع قوانينه )
_________ 

 ر.[ وهو والد العالمة الشيخ أمحد شاك96( ))]1)
 (.15 - 14[ حتطيم الصنم العلماين حملمد بن شاكر )ص97( ))]2)
[_ ومع ذلك فإن هذا الكتاب يلقى رواجاً عند من يقولون آبرائه، ويبعث ما بني الفينة 98( ]3)

والفينة. ولكنه ما إن يبعث إال ويقيض هللا من يدفع زيفه، أو يعيد طبع ما رُد به ابطله. ومن أحسن 
يف كتابه  ت عوار ذلك الكتاب ما خطته يراعة العالمة الشيخ حممد اخلضر حسنيالردود اليت كشف

))نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم(( الذي ُأعيدت طباعته مؤخرًا بتحقيق ابن أخيه األستاذ علي 
الرضا احلسيين. فلقد تناول هذا الكتاب نقض ما جاء يف كتاب اإلسالم وأصول احلكم مما خيالف 

اخلضر يف العلوم المية، وحيود عنها بطريقة تدل على رسوخ قدم األستاذ السيد حممد املبادئ اإلس
اإلسالمية والعربية، وتضلعه منها تضلعاً جيعله يف صفوف كبار العلماء الباحثني الذين يعرفون كيف 

يصلون ابلقارئ إىل احلق الناصع يف رفق وسهولة، دون أن يرهقوا ذهنه، أو حيرجوا صدره. فأدلة 
صريح، وخلق متني يدل على أن انصعة، ولغة بينة، وقصد يف التعبري من غري غموض أو إهبام، وأدب 
: َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي -تعاىل  -صاحبه ممن أتدبوا ابألدب اإلسالمي، وتشبعوا به، وفهموا معىن قوله 

فس القارئ جماالً للشك، وال َأْحَسن، مث حسن ترتيب وتنسيق يف املناقشة وسوق األدلة. ال يدع يف ن
ي عليها قضاءًا هنائياً. كل ذلك يف تواضع العامل الصادق يرتك شبهة ترتدد يف صدره دون أن يقض

النظر، النزيه الغرض، الذي ال يقصد من ثحثه وجدله إال إحقاق احلق وإزهاق الباطل .. انظر جملة 
مية اجلزء الثاين من السنة الثانية الصادر يف )املكتبة( شهرية أدبية تبحث عن املؤلفات وقيمتها العل

 تقدمي، وتقريظ للكتاب أن يقدم ويقرظ نفسه بنفسه. وكتابة الشيخ حممد هـ. وخري1344رمضان 
اخلضر حسني مرآة لقلم بليغ، ونفس طاهرة، وعقل حصيف، وكتاابته جوامع الكلم، وحكم ابلغات 

لى األمساع ركنت إليها النفوس لطهارهتا صيغت ابللفظ العذب، والسبك اجليد، إذا تُليت ع
رئ عاش يف روضة علمية ساحرة. إن الشيخ حممد اخلضر حسني عامل جليل وصدقها، وإذا قرأها القا



يغرف العلم من ثحر ال ساحل له. ويـَُعدُّ كتاب )نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم( أهم املراجع للرد 
ون املضلون بكتاب )الشيخ القاضي الشرعي( فقد على كتاب علي عبدالرازق .. وإذا فرح الضال

قون بكتاب اإلمام الصاحل، وشتان بني الضالل واهلدى، وبني الشر واخلري. فرح املؤمنون الصاد
وإليك مقدمة ذلك الكتاب، تلك املقدمة اليت تُبني عن شيء من مكنوانت الكتاب ونفائسه. قال 

هللا على اهلداية، وأسأله التوفيق يف البداية والنهاية، : أمحد -رمحه هللا  -الشيخ حممد اخلضر حسني 
أسلم على سيدان حممد املبعوث أبكمل دين وأحكم سياسة، وعلى آله وصحبه، وكل من وأصلي و 

حرس شريعته ابحلجة أو احلسام، وأحسن احلراسة. وقع يف يدي كتاب )اإلسالم وأصول احلكم( 
من يتغاضى عن صغائر اهلفوات، ويدرأ تزييف األقوال للشيخ علي عبدالرازق، فأخذت أقرؤه قراءة 

ت أمر يف صحائفه األوىل على كلمات ترمز إىل غري هدى، فأقول: إن يف اللغة كنايًة ابلشبهات. وكن
وجمازاً، ومعميات وألغازاً، ولعلها شغفته حباً حىت ختطَّى هبا املقامات األدبية إىل املباحث العلمية. وما 

نطق فال تعبأ عاين اجلاحمة عن سواء السبيل تربح عن خفاء، وتناديها قوانني املنشبت أن جعلت امل
ُأصربِ  نفسي على حسن الظن مبصنِ فها، وأرجو أن يكون  -ابلرغم من كثرة بوارحها  -ابلنداء. وكنت 

الغرض الذي جاهد يف سبيله عشر سنني حكمة ابلغة، وإن خانه النظر فأخطأ مقدماهتا الصادقة. وما 
ملاء، أو الغراب ابلغراب. فوَّق رحت أنتقل من حقيقة وضاءة ينكرها، وهي أشبه مبقدماته من املاء ابب

املؤلف سهامه يف هذا الكتاب إىل أغراض شىت، والتوى به البحث من غرض إىل آخر، حىت جحد 
ألقى حباالً اخلالفة وأنكر حقيقتها، وختطى هذا احلد إىل اخلوض يف صلة احلكومة ابإلسالم. وبعد أن 

ما كان يدعو إىل دولة سياسية،  -ه السالم علي -وعصياً من التشكيك واملغالطات _ زعم أن النيب 
وأن القضاء وغريه من وظائف احلكم ومراكز الدولة ليست من الدين يف شيء، وإمنا هي خطط 

ألصبحت سياسية صرفة ال شأن للدين هبا، ومسَّ يف غضون البحث أصواًل لو صدق عليها ظنه 
طربة العنان. كنا نسمع بعض مزاعم النفوس املطمئنة ثحكمة اإلسالم وآدابه مزلزلة العقيدة مض

الكتاب من طائفة مل يتفقهوا يف الدين، ومل حيكموا مذاهب السياسة خربة، فال نقيم هلا وزانً، وال حنرك 
يف األهواء حرية، والركض  ملناقشتها قلماً، إذ يكفي يف ردها على عقبها صدورها من نفر يرون احلطَّ 

ملزاعم فال نزيد أن نعرض عمَّن يلغطون هبا حىت خيوضوا يف وراء كل جديد كياسة. كنا نسمع هذه ا
حديث غريه. أما اليوم وقد سرت عدواها إىل قلم رجل ينتمي لألزهر الشريف، ويتبوَّأ يف احملاكم 

املستقلة، ونضعها بني يدي احلجة،  الشرعية مقعداً _ فال جرم أن نسوقها إىل مشهد األنظار
ن ال حيايب، وال يستكني. ال أقصد يف هذه الصحف إىل أن أعجم وللحجة قضاء ال يستأخر، وسلطا

الكتاب مجلة، وأغمز كل ما أالقيه فيه من عوج، فإن كثريًا من آرائه حتدثك عن نفِسها اليقنَي، مث 
شبهة. وإمنا أقصد إىل مناقشته يف بعض آراء تضع عنقها يف يدك دون أن تعتصم بسند، أو تسترت ب



نيف، وأخرى يتذمر عليه من أجلها التاريخ الصحيح. ومىت أميط اللثام عن وجه يتربأ منها الدين احل
بقي الكتاب ألفاظاً ال تعرب عن معىن، ومقدمات ال  -الصواب يف هذه املباحث الدينية التارخيية 
كتب، وكل كتاب حيتوي على ثالثة أبواب، وموضوع   تتصل بنتيجة. والكتاب مرتب على ثالثة

الفة واإلسالم، وموضوع الكتاب الثاين: احلكومة واإلسالم، وموضوع الكتاب الكتاب األول: اخل
الثالث: اخلالفة واحلكومة يف التاريخ. وطريقتنا يف النقد أن نضع يف صدر كل ابب ملخص ما تناوله 

ىل ما نراه مستحقاً للمناقشة من دعوى أو شبهة، فنحكي املؤلف من أمهات املباحث، مث نعود إ
ان هذا األسلوب ألفاظه بعي نها، ونتبعها مبا يزيح لبسها، أو حيل لغزها، أو جيتثها من منبتها. وختريَّ

لتكون هذه الصحف قائمة بنفسها، ويسهل على القارئ حتقيق البحث، وفهم ما تدور عليه 
 سخة من هذا الكتاب املطروح على بساط النقد واملناظرة.املناقشة، ولو مل تكن بني يديه ن
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. فالتنوير إذن، كمصطلح شائع يف احلياة الفكرية هو مصطلح أورويب النشأة واملضمون واإلحياءات 
كر األورويب احلديث حىت ليقال  بل إنه عنوان على نسق فكري ساد يف مرحلة اترخيية من مراحل الف

يعنون به تغيري أصول اإلسالم احل هذا الفكر: "عصر التنوير".الفكر التجديدي: و كثريا يف تقسيم مر 
ال املقصود املتبادر من اصطالح التجديد وهو إحياء ما اندرس من معامل اإلسالم وأصوله فاملتمعن يف  

فق مع البتداع يف تغيري اإلسالم وتغيري أصوله مبا يتواكتب هذا التوجه يرى أهنم يدخلون يف التجديد ا
 (.1قبلوا هبم )األهواء ويساير الواقع وتوجهات األعداء لي

O9ص  -التطرف املسكوت عنه أصول الفكر العصراين لناصر احلنيين 
_________ 

 (.461/ 1( انظر: ))املعجم الفلسفي(( )1)
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 رابع عشر: أسباب انتشار هذا الفكر واالفتتان به
 أوال: اتباع اهلوى:

دم العلم وال املعرفة بل إن صاحب اهلوى يستخمي ويصم وعند غلبة اهلوى ال ينفع فإن اهلوى يع



العلم واملعرفة لتأييد ما يهواه ويسوع احنرافه وهذا ظاهر يف كتاابت هؤالء حيث يفرقون بني 
املتماثالت وتظهر يف كتاابهتم اخلياانت العلمية والتناقضات حىت يف أفكارهم وأطروحاهتم ومصادمة 

خراجها عن والفطرة وكلها نتاج التباع اهلوى وهلذا ماذا ميكن أن نسمي: برت النصوص وإ العقل
سياقها ومن مث الطعن يف صاحب املقال أو القدح يف الفكرة؟ وماذا نسمي اهلجوم على رموز اإلسالم 

 ومناراته الشاخمة واإلشادة برموز البدعة واالحنراف بل رموز الكفر واإلحلاد؟.
ْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْعَتِديَن لعظيم إذ يقول: َوِإنَّ َكِثريًا لَُّيِضلُّوَن أبَِْهَوائِِهم ِبَغرْيِ عِ وصدق هللا ا

 [119]األنعام:
 اثنيا: االنبهار ابحلضارة الغربية:

 وما يعرب عنه ابلصدمة احلضارية وهي نتيجة لواقع املسلمني املؤمل من التخلف التقين والعملي
ابجلانب احلضاري يف  التجرييب وهيمنة احلضارة الغربية يف جانبها املادي وهؤالء مل يرفعوا رأسا

تشريعات اإلسالم اليت مل يصل إليها الغرب ولن يصلوا إليها يف تشريعاته وحفظه حلقوق اإلنسان 
لكل زمان  وحفظ كرامته وتوازنه بني حقوق الفرد واجلماعة، وعظمة تشريعاته املعجزة اليت تصلح

شراف املستقبل تبني أن املسلمني يف ومكان وحىت ال نغرق يف الواقع املؤمل فإن املؤشرات احلالية واست
 طريق النهوض احلضاري وأهنم بدأوا يف امتالك كثري من أدوات التقنية والعلم.

 اثلثا: اهلزمية النفسية:
قني وتالميذهم الذين كتبوا وألفوا يف والضعف واالنكسار أمام اهلجمات املتتالية، من قبل املستشر 

ورة مزيفة عن اإلسالم احلقيقي الذي أنزله رب العاملني، وقد الطعن يف اإلسالم وتشريعاته وقدموا ص
 ظهر ذلك جليا يف موقفهم من قضية احلدود واجلهاد والوالء والرباء واملوقف من القوانني الوضعية.

 [.139 حَتَْزنُوا َوأَنُتُم اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي ]آل عمران:وصدق هللا إذ يقول: َواَل هَتُِنوا َوالَ 
 رابعا: الضعف العلمي:

وحني يقل العلم، ويتلقف هذه الشبهات قليلو البضاعة يف العلم؛ فإنه ابلتأكيد ستمرر عليهم 
اختزال يف النص، الشبهات والتلبيس احلاصل اآلن بدعاوى خمتلفة كحرية النقد، أو املوضوعية، أو 

 العلم النافع ـ دعاوى ساقطة مرذولة أو التقليد دون إعمال العقل، وهي يف احلقيقة ـ ملن رزقه هللا
 ألهنا:

أوال: ختالف أصول الشريعة وضروراهتا كحفظ الدين، فعلى سبيل املثال يطلب منا اليوم السماح 
غي هذه الضرورة املهمة اليت هي حمل برتويج اإلحلاد ونشر ابطلهم ثحجة الرأي والرأي اآلخر وتل

 إمجاع.
الم ودعاته يتوافق مع النصوص وال يعارض ما يدعون إليه من واثنيا: أن ما يطرحه علماء اإلس



املوضوعية والشمولية وعدم إقصاء اآلخر وحنوها من العبارات املطاطة اليت حتتمل معاين متعددة منها 
 احلق ومنها الباطل.

 خصية:خامسا: العوامل الش
تاج ثقايف، وهذا يف احلدود ال شك أن شخصية الكاتب وامللقي واملفكر هلا أتثري على ما يطرحه من ن

الطبيعية ال يؤثر يف الطرح كثريا، أما إذا أصبحت هناك مشكلة يف نفسية وشخصية الكاتب فهنا 
وكثري ممن ينظرون حيدث االحنراف والتطرف والغلو أو التفريط والتساهل يف تقرير القضية العلمية 

هان به من رواد هذا الفكر ومنظريه  هلذا الفكر جتد أن لديهم مشاكل شخصية ونفسية فعدد ال يست
كانوا يف ماضيهم أصحاب أفكار غالية ومتطرفة وحدثت هلم ردة فعل فأصبحوا أقرب إىل دعاة 

 العلمنة والتحلل ومجيع هذه األفكار ـ ولألسف ـ تصاغ ابسم اإلسالم.
 الدعم الغريب هلذا التيار:ساسا: 

(1/210) 

 

وهذا أمر حقيقي قطعي، فليس هو من قبيل الظن أو التوقع أو التخمني، وإنك واجد هذه احلقيقة 
حثية التخصصية يف الوالايت فيما سجلته التقارير الغربية اليت صدرت مؤخرا عن بعض املراكز الب

لذي يسمى بـ )اإلسالم الليربايل( زورا وهبتاان املتحدة األمريكية من احلث على دعم هذا التيار ا
( مدير برانمج الشرق األوسط يف معهد jon. Alntermanمان ) ـ تقرير جون يب آلرت 1ومنها: 

 studies centrer strategic andالدراسات الدولية واالسرتاتيجية األمريكي ) 
lnternational ان حتدث فيه عن تنامي ( حيث كتب جون يب آلرتمان مقاال حتت هذا العنو
 (.1العرب ) الدعم الغريب لليرباليني

ـ تقرير مؤسسة )راند( األمريكية حيث نشرت مؤسسة )راند( األمريكية تقريرا اسرتاتيجيا بعنوان  2
ملوارد واالسرتاتيجيات( للباحثة يف قسم األمن القومي )شرييل )اإلسالم املدين الدميقراطي: الشركاء وا

م ويف ربيع عام 2003م وحتديدا يف عام 2001ر هذا التقرير بعد أحداث سبتمرب بينارد( وقد نش
 م قامت الباحثة نفسها بنشر ملخص عنه.2004

ات عملية موجهة وقد جاء يف الفصل الثالث من هذا التقرير وعنوانه: " اسرتاتيجية مقرتحة" توصي
ية وألهنا أقرب ما تكون إىل قبول القيم لصانع القرار األمريكي الستبعاد التيارات العلمانية واحلداث

رد( من خالل هذا التقرير أن الغرب يراقب بدقة الصراعات األمريكية الدميقراطية. وتقرر )بينا



ص: " من الواضح أن الوالايت اإليديولوجية العنيفة داخل الفكر اإلسالمي املعاصر وتقول ابلن
 ككل تفضل عاملا إسالميا يتفق يف توجهاته مع املتحدة والعامل الصناعي احلديث واجملتمع الدويل

راطيا وفاعال اقتصاداي ومستقرا سياسيا تقدميا اجتماعيا ويراعي ويطبق النظام العاملي أبن يكون دميق
صراع احلضارات( بكل تنويعاته املمكنة والتحرر قواعد السلوك الدويل وهم أيضا يسعون إىل تاليف )

لية اليت تدور يف جنبات اجملتمعات الغربية ذاهتا بني األقليات من عوامل عدم االستقرار الداخ
لسكان األصليني يف الغرب وذلك تالفيا لتزايد منو التيارات املتشددة عرب العامل اإلسالمية وا

 (.2ر وأفعال إرهابية" )اإلسالمي وما تؤدي إليه من عدم استقرا
اشنطن، كتبه اخلبري واحمللل السياسي ابملؤسسة ـ تقرير صادر عن مؤسسة كارنيجي للسالم العاملي ـ و 3

 األايم القليلة املاضية نشاطا الفتا للنظر فقد نظم معهد " املؤسسة املهتمة بشؤون الشرق األوسط يف
عريب عنوانه " إىل املعارضني العرب: ارفعوا أصواتكم" األمريكية" مؤمترا حول الدميقراطية يف العامل ال

ثلي التيارات الليربالية ملناقشة دورهم يف حتوالت أوطاهنم السياسية ودعا إليه جمموعة من مم
اتيجية األجنع للدعم الغريب هلم وتاله " معهد واشنطن لدراسات الشرق األدىن" بعقد ورشة واالسرت 

عربية يف ضوء جناحات القوى الدينية يف جممل ما أجري من انتخاابت عمل حول مستقبل الليربالية ال
 م برملانية يف العراق ومصر وبلدية يف األراضي الفلسطينية احملتلة.2005يف عام 

 يونيو: ركز هذا التقرير على ضرورة 9ر صادر عن جملس العالقات اخلارجية األمريكية بتاريخ ـ تقري4
األوسط تشجيع التطور الدميقراطي وليس الثورة كما جيدر بصانعي  أن يكون هدف أمريكا يف الشرق

ن عملية أيخذوا بعني االعتبار التنوع السياسي واالقتصادي يف املنطقة وذكر التقرير أالسياسات أن 
التطور الدميقراطي بطيئة ومتدرجة وجيب أن تتم من خالل النظم السياسية املوجودة يف الدول 

رير إىل أن سياسة نشر الدميقراطية تؤدي إىل بعض املخاطر ولكن حرمان الشعوب العربية. وأشار التق
ولة على حدة مع من احلرية ينطوي على خماطر أكثر، ونبه التقرير على أخذ الظروف اخلاصة بكل د

التأكيد على مبادئ أساسية مثل حقوق اإلنسان وتقبل اآلخر وسيادة القانون وحقوق النساء 
 (.3ربط اإلصالح ابلصراع العريب إالسرائيلي" )واألقليات وعدم 

 نحرفني الزائغني من أمثال الصوفية الزاندقة والفالسفة املالحدة:سابعا: االنكباب على تراث امل
اتريخ هؤالء الليرباليني يلحظ جبالء أن انكباهبم على تراث املنحرفني الزائغني من أمثال  املتأمل يف

املالحدة ـ مع ضعف العلم والبصرية ـ كان هو نقطة التحول الرهيبة يف الصوفية الزاندقة والفالسفة 
فعل ذلك الرتاث الفكرية مثلما كان هو الشرارة النارية األوىل يف تغري نسيجهم الثقايف حيث يحياهتم 

فعله الفظيع يف النفس اإلنسانية إذ يغرز فيها حب التفلت والتحرر من أي قيود أو ضوابط شرعية  
 عمق فيها منهج الشك يف كل شيء حىت يف قطعيات الدين وثوابته الراسخة.كما أنه ي



O 20ص  -سكوت عنه أصول الفكر العصراين لناصر احلنيين ف املالتطر 
_________ 

(1 )Academic American Encyclopedia (Liberalism). 
 (.465/ 1( )) املعجم الفلسفي(( )2)
 (.103/ 2( ))حكمة الغرب(( )3)
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 خامس عشر: تيارات الليربالية
املستعمرة الل االستعمار املباشر وإعادة تركيب البالد جاءت الليربالية إىل البالد اإلسالمية من خ

مصاحل احملتل، وقد كان للمستغربني أتثري كبري يف توسيع نطاق الليربالية على أسس ليربالية تتوافق مع 
 واملطالبة هبا.

ية ومل تكن هناك حاجة ذاتية للفكر الليربايل يف البالد اإلسالمية، وما يوجد من خلل يف األمة اإلسالم
رية والعدل يف يف جمال احلرايت ميكن عالجه اباللتزام احلقيقي ابإلسالم، وهو الكفيل بتحقيق احل

حياهتا وهذا يؤكد أن الدعوة لليربالية ذات مصدر خارجي أجنيب دعمته جمموعة معجبة ابلغرب 
 منهزمة أمام حضارته املادية.

الدعوة العامة للحرية واتباع الغرب يف هنضته  وقد كانت البداية يف الدعوة إىل الليربالية تعتمد على
 ملادي.اجلديدة للوصول إىل مستواه احلضاري ا

 وهذه البداية متت على يد تيارين مها:
 تيار عصراين: -

يربط بني دعوته للحرية واإلسالم، مع انبهار ابحلضارة الغربية، وحماولة نسبة بعض منجزاهتا احملددة 
 راطية، والتعددية، واالعرتاف ابآلخر وغريها.لإلسالم مثل احلرية الدميق

الطريقة الليربالية الغربية دون احلاجة إىل الربط ابلدين، يقول  تيار علماين: يطالب " ابحلرية " على -
أمحد لطفي السيد " خلقت نفوسنا حرة، طبعها هللا على احلرية. فحريتنا هي حنن .. هي ذاتنا، 

سان، وما حريتنا إال وجودان وما وجودان إال احلرية ". وقد وضع " طه ومفهوم ذاتنا هي أن اإلنسان إن
نهضة يف قوله: " هي أن نسري سري األوروبيني، ونسلك طريقهم، لنكون هلم أندادا، حسني " منهج ال

(.ويؤكد 1ولنكون هلم شركاء يف احلضارة: خريها وشرها، حلوها ومرها، ما حيب منها وما يعاب " )



ريد أن نتصل أبورواب اتصاال يزداد قوة من يوم إىل يوم، حىت نصبح جزءا منها، لفظا ذلك بقوله: " ن
 (.2معىن، حقيقة وشكال " )و 

وهبذا يتبني أن هذا التيار طالب ابحلرية الغربية دون هتذيب أو تغيري, وقد كان لنصارى العرب دور  
 كبري يف ترسيخ هذا الفكر من خالل صحفهم ومؤلفاهتم.

يقة, ه التيارات هتتم ابلدعاية للفكر الليربايل بصورة عامة, ومل تناقشه بطريقة علمية عموقد كانت هذ
ومما يؤكد ذلك أن صعود الليربالية يف البالد اإلسالمية مل يعرف مناهج الليربالية واجتاهاهتا الفكرية, 

 وصراعها العقدي وهلذا مل تتأثر مبوجبات املد واجلزر لليربالية الغربية.
الليربالية نظران إىل واقعنا املعاصر فإننا جند الوضع قد تغري، حيث تعرف العامل اإلسالمي على وإذا 

بشكل أكرب، وهلذا نشأت تيارات متعددة لليربالية نذكر يف هذا املقام أبرز هذه التيارات على النحو 
 (:3التايل: تيار الليربالية اإلسالمية )

الية واإلسالم ونفي التعارض بينهما، وقد نشأ هذا التيار أول وهذا التيار يسعى للتوفيق بني الليرب 
صالحية " على يد حممد عبده وتالميذه، مث بعد ذلك يف " مدرسة التجديد " األمر يف " احلركة اإل

أيلول أصبح هذا الفكر أكثر بروزا من ذي  11اليت بدأت منذ الستينات امليالدية، وبعد أحداث 
 لغربية به لالستفادة منه يف تسويق مشاريعها يف البالد اإلسالمية.قبل، وقد اعتنت الدول ا

_________ 
 (.114/ 6املورد(( )( ))1)
 (.337( ))اتريخ الفكر األورويب احلديث(( )ص 2)
(3 )The World Book Encyclopedia (Liberalism). 
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بني اإلسالم واحلداثة الغربية،  وليست رؤية هذا التيار واحدة، ولكن إطارها العام هو التوفيق
هم بناء على معرفتهم ابحلداثة مع هذه احلداثة، وهلذا اختلفت رؤيت واإلصالح الديين مبا يتناسب

الغربية وتطورها املستمر. يقول عبد الرمحن احلاج: " الوعي ابلتاريخ هنا ليس يف الشعور ابلتغري 
اإلسالمي " اإلصالحي " و "التجديدي"  الثوري الذي حدث يف العامل، فجميع أشكال اخلطاب

بدا خمتلفا جدا يف كل مرحلة من  مؤمن من غري تردد بذلك، لكن حتليل هذا التغري وتفسريه أمر
مراحله، وهي تتصل مبدى وعيه للحداثة وتطوراهتا املتسارعة قراب وبعدا، ففيما " اخلطاب النهضوي " 



)الطهطاوي والتونسي( مل ير ضرورة يف تطوير اخلطاب خلط التقدم الغريب يف شقه التنظيمي واملادي 
عد وحسب، بل استهجنت ورفض التفكري فيها، اإلسالمي، فمسألة " اإلصالح الديين " مل تستب

وسرعان ما أدرك " االصالحيون " )عبده وتالميذه( يف إطار احلقبة الكولونيالية )االستعمارية( أن 
غربية، وأن الفجوة الواسعة واملطردة بيننا وبني الغرب ليست املسألة أبعد من جمرد نقل للحضارة ال

إهنا أيضا مسألة تطور يف املعرفة اإلنسانية، وليس يف العلوم  جمرد تطورات تقنية وإدارية تنظيمية،
املادية فحسب، إال أن تفسري التقدم الغريب بوصفه تطورا عن الصراع مع الكنيسة، وضع " 

 –مبنطق املقايسة جبامع علة متمثلة يف النهضة احلديثة  –إلسالمي " اإلصالحيني " و " اخلطاب ا
ة على اإليقاع الغريب نفسه، وهكذا قرر زعماء اإلصالحية )عبده أمام خيار إعادة إنتاج للنهض

وتالميذه( أهنم البد أن ميارسوا دورا لوثراي، بل لقد صرحوا أبن اإلصالح الديين هو مثيل اإلصالح 
اما، هنا يبدو أن الزمن بدأ يصبح يف الوعي اإلصالحي زمن الغرب وحضارته، وليس الربوتستانيت مت

( ومل يكن حظ " مدرسة التجديد " أقل من ربط خطاهبا بتغريات احلداثة 1) زمننا اخلاص .. "
الغربية، حيث سارت على خطا مدرسة حممد عبده مع غلو أكثر يف أتويل النص الديين، ووضع 

ويله وصرفه عن حقيقته. وهبذا أصبح من األمور العادية لدى هذا اخلطاب أدوات جديدة يف أت
الليربالية، وثقافة الدميقراطية أمورا ضرورية متوافقة مع حقيقة اإلسالم، وال ( اعتبار قيم 2التجديدي )

 ينكر ذلك إال متشدد متطرف.
د والقتال، واعتبار ومن ذلك النظر إىل اآلخر )الكافر( دون تكفري أو إقصاء فضال عن اجلها

ي. وينظر هؤالء إىل الدميقراطية وما تقتضيه من تشريعات مدنية متوافقة مع الفكر السياسي اإلسالم
الرتكيبة العاملية، وسيطرة الكفار، ونظم احلداثة الغربية السياسية واالقتصادية واالجتماعية على أهنا ال 

كارها ثحجة وجوب حتكيم الشريعة، ألن اإلسالم تعارض اإلسالم، وجيب أن ال يسعى املسلمون إىل إن
لناس بصورة كاملة، فاألمور املدنية تشريعية أو عالقة روحية وليس نظاما سياسيا مشوليا حيكم حياة ا

 (.3إدارية مرتوكة للناس يرون فيها ما يصلحهم )
 تيار الليربالية القومية:

_________ 
(1 )Encyclopedia Britannicac (Liberalism) 
 (.103/ 2( )) حكمة الغرب(( )2)
 (.358/ 1( ))اتريخ الفكر السياسي(( )3)
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وقد نشأ هذا التيار يف وقت مبكر، وقد كان من رواده نصارى العرب، وقد استمرت القومية منذ 
ة ة عن طريق االنقالابت العسكرينشأهتا ليربالية إىل اخلمسينات مث بدأت مرحلة جديدة، وكانت البداي

هذه الفرتة وما بعدها تشهد مدا يساراي قواي، فتبنت احلكومات يف الوطن العريب، وقد كانت 
العسكرية النظرية االشرتاكية ثحجة االستقالل عن اإلمربايلية الغربية، فأممت الكثري من وسائل 

اجملال ابلليربالية قطعا ابات. ففي  اإلنتاج، ويف هذه املرحلة قطعت احلكومات العسكرية الصلة
حلزب الواحد مع التضييق على احلرايت ومنع األحزاب وأتميم الصحافة، السياسي اعتمدت فكرة ا

ويف اجملال االقتصادي قامت بتوسيع دور الدولة يف تنظيم االقتصاد، وأتميم بعض وسائل اإلنتاج 
ه التحديد للدميقراطية، وكان ذلك على وجولكن هذه التجربة فشلت وبدأت رايح التحول والعودة 

 (.1) يف منتصف السبعينات
وإذا تركنا جانب التطبيق العملي يف أنظمة احلكم وسياسة االقتصاد ألهنا تتعرض لتغريات متكررة فإن 

 اجلانب الفكري يعد منضبطا إىل حد ما.
ه لتطبيق الدميقراطية، ورفضه ويتميز هذا التيار بقبوله لليربالية يف جماهلا السياسي من خالل دعوت

ي املتمثل يف اقتصاد السوق احلرة، والنظام الرأمسايل، ولعل أقرب اجتاه لليربالية يف جماهلا االقتصاد
ليربايل يف أورواب يشابه فكر هذا التيار ما يسمى " ابلدميقراطية االجتماعية " أو " الدميقراطية 

 االشرتاكية ".
لالقتصاد الوطين، ية االقتصادية ودورها املدمر جيايب يف بيان خطورة الليربالولقد كان هلذا التيار دور إ

وضرر تبين برامج التكيف الليربالية على األمة العربية وهو يدل على روح وطنية صادقة بعيدة عن 
 التسويق ملشاريع املستعمر اليت تريد اهليمنة على األمة يف ثرواهتا وقيمها وثقافتها وحضارهتا.

يف نقد الرأمسالية الليربالية، والدور  املعريف الذي قدمه هذا التيارلباحث ليقف معجبا من اإلجناز إن ا
 الرائد يف كشف أالعيبها وخداعها.

أن املنطق يف ذلك منطلقا علمانيا صرفا، فهو ال يعرف احلق إال من  –مع األسف الشديد  –ولكن 
على الفقراء وتدمريها الليربالية وظلمها وعدواهنا  خالل الفكر الغريب ونتائجه، فعندما نقد وحشية

التنمية املستقلة، مل يبحث عن احلق يف الشريعة اإلسالمية الثرية، ولكنه اجته لالشرتاكية  ملستقبل
الغربية من خالل تبين أفكار طرف ليربايل آخر )الدميقراطية االشرتاكية(، وهذا يدل على أنه ال يعرف 

الم وشريعته على اجلهل العظيم ثحقيقة اإلسيدل  –كذلك   –كر الغريب، وهو احلق إال من خالل الف
الرابنية .... ,فليس هناك فكر جديد سوى اجرتار ما لدى الغربيني من أفكار، رمبا يبدو هذا االجتاه 



أبعد عن العمالة وأقرب للوطنية من " الليرباليني اجلدد " على األقل على املستوى النظري، ولكن 
 (.2احدة وهي العلمانية )أن املرجعية الفكرية لديهم و  املهم
 الليرباليني اجلدد: تيار

_________ 
 (.157(، و ))ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني(( )ص196( انظر: ))التاريخ اليوانين(( )ص 1)
 ( وما بعدها.29( انظر يف بيان ذلك: ))العلمانية(( )ص2)
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ة وتفكك االحتاد السوفييت، وزاد حضوره يف هذا التيار حديث النشأة، فقد نشأ بعد سقوط الشيوعي
م. ويعتمد هذا التيار على 2001أيلول  11قرن احلادي والعشرين، وابلذات بعد أحداث بداية ال

تراث الفكر الليربايل العريب منذ هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وخاصة فكر حزب 
الفكر املطلقة، وحرية التدين املطلق، وحرية املرأة  (.وتتلخص أفكارهم فيما يلي: "حرية1األمة )

سياسية، واملطالبة ابإلصالح الديين والتعليمي ومساواهتا ابحلقوق والواجبات مع الرجل، والتعددية ال
والسياسي، وفصل الدين عن الدولة، وإخضاع املقدس والرتاث للنقد العلمي، وتطبيق االستحقاقات 

مد على األفكار اجلديدة اليت ظهرت يف النصف الثاين من القرن العشرين (.كما يعت2الدميقراطية " )
ة العسكرية والقبلية واحلزبية املتسلطة، واملناداة إبقامة اجملتمع وهي: "حماربة اجملتمعات الديكتاتوري

املدين، وإحياء دعوة اإلصالح الديين من جديد، والتأكيد على العلمانية وفصل الدين عن الدولة" 
 (:4.متيز هذا التيار )تيار الليرباليون اجلدد( عن التيارات الليربالية األخرى بعدة أمور ومنها )(3)

لوقوف يف صف املشروع األمريكي يف املنطقة، واملطالبة مبا يريده ويسعى له مثل: تغيري مناهج أوال: ا
اطية عن طريق االحتالل التعليم، واستعمال القوة العسكرية لتغيري األنظمة العربية، وفرض الدميقر 

م أبنه يتلذذ املباشر هلذه الدول، وهلذا فرحوا فرحا كبريا ابحتالل أمريكا للعراق، وقد صرح بعضه
بسماع صوت القنابل، ودوي اإلنفجارات يف بغداد، وكأهنا " موسيقى بتهوفن".يقول شاكر النابلسي: 

رية العاتية، واستئصال جرثومة االستبداد، " عدم احلرج من االستعانة ابلقوى اخلارجية لدحر الدكتاتو 
ب اهلشة عن دحر تلك الدكتاتورية وتطبيق الدميقراطية العربية، يف ظل عجز النخب الداخلية واألحزا

 (.5وتطبيق الدميقراطية" )
 وأنه ال حرج من اإلتيان ابإلصالح على ظهر داببة بريطانية أو ابرجة أمريكية.



لغريب على نصوص الوحي، وإخضاع الوحي املقدس للمنطق العقالين، اثنيا: تطبيق مقاييس النقد ا
 يقة، وصحتها.وهذا عندهم هو األساس العلمي يف معرفة احلق

اثلثا: رفض العداء لغري املسلمني، واعتبار املوقف العدائي عند املسلمني انتج عن ظروف سياسية 
خذ هذه املواقف العدائية املوجودة يف واجتماعية معينة، وهي مل تعد قائمة اآلن، وهلذا ال يصح أ

متغرية، واملواقف متغرية، النصوص املقدسة، ومهامجتهم وسفك دمائهم بناء على ذلك، ألن املصاحل 
فيجب تغري هذه العقائد. رابعا: " اعتبار األحكام الشرعية أحكاما وضعت لزماهنا ومكاهنا، وليست 

ومثاهلا األكرب حجاب املرأة، ومرياث املرأة .. إخل "  أحكاما عابرة للتاريخ كما يدعي رجال الدين،
(6.) 

بار املوجود عبارة عن فكر علماء الدين كما يعربون خامسا: رفض االرتباط ابإلسالم ألنه ماض، واعت
 وليس الدين الرسويل، وهو يقف عثرة ضد الفكر احلر، وميالد الفكر العلمي.

كل النقائص، وذكر مثالبهم ونقائصهم، واعتبار الدعوة سادسا: "الشعوبية" وكره العرب واهتامهم ب
( هذا التيار فوجدت 7ة. وقد تتبعت آراء )لالستقالل جمرد شعارات غوغائية ال متت للعقالنية بصل

أنه تيار عميل للدول االستعمارية، وخاصة الوالايت املتحدة، وال خيرج عن آرائها، فاملقاومة 
إرهاب وتطرف، وال ميكن حل الصراع العريب الصهيوين إال  –عندهم  –الفلسطينية والعراقية 

ع الكامل مع إسرائيل، والدخول يف العوملة ابملفاوضات على الطريقة األمريكية، وضرورة التطبي
واقتصاد السوق احلرة من أوسع أبواهبا، وغري ذلك من اآلراء، وال تكاد جتد قضية سياسية إال وجتد 

ه مع الوالايت املتحدة حىت على مستوى خالف أمريكا مع الصني أو اهلند، هذا التيار يتطابق يف رؤيت
 افري )الرئيس الفينزويل(.أو زايدة إنتاج النفط واملوقف من ش

وهذا يؤكد أن هذا التيار عبارة عن احتياط إعالمي يستعمله األمريكيون لتسويق أفكارهم 
 طقة اإلسالمية.وسياساهتم، وجناح فكر ورافد ثقايف ملشاريعهم يف املن

O133 - 116حقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها لسليمان اخلراشي ص 
_________ 

 (.13)مدخل لدراسة التاريخ األورويب(( )ص ( انظر: )1)
 (.574/ 1( ))تراث اإلنسانية(( ))العقد االجتماعي(( )2)
 (.709/ 1( انظر: ))تراث اإلنسانية(( ))روح القانون(( )3)
 (.37: ))احلرية(( )ص( انظر4)
خر، والرسل، ( وهذا املوقف يشمل عندهم العقائد الدينية األساسية مثل اإلميان ابهلل، واليوم اآل5)

 واملالئكة وغريها، واملوقف الليربايل يقتضي عدم اجلزم واليقني بصحة هذه العقائد وغريها.



ها الذين روجوا هلا؛ ينظر ثحث " كيف ( لبيان كيفية تسلل الليربالية إىل العامل اإلسالمي، ورموز 6)
على شبكة االنرتنت ) تسللت الليربالية إىل العامل اإلسالمي؟ "، منشور مبوقع صيد الفوائد 

WWW.saaid.net.) 
( وقيل يف أوائل القرن الثاين ومل يشتهر إال بعد 467( قيل: قبل املائتني ))مقدمة ابن خلدون(( )7)

 (.5/ 11ى(( )القرن الثالث ))جمموع الفتاو 
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 سادس عشر: الليرباليون اجلدد .. عمالة حتت الطلب
( مدير برانمج الشرق األوسط يف معهد Jon B. Altermanكتب جون يب آلرتمان ) 

 Center for Strategic andاألمريكي )  الدراسات الدولية واالسرتاتيجية
International Studiesدث فيه عن تنامي الدعم الغريب( مقااًل حتت هذا العنوان حت 

لليرباليني العرب حمذرًا من أن تعاظم هذا الدعم سيضر الليرباليني العرب ولن يفيدهم، وحمذراً الغربيني 
قال آخر كان قد كتبه أصبحت احلاجة ماسة إىل من الرهان عليهم. ويعد هذا املقال اختصاراً مل

رى فيهم بعض الغربيني األمل والقوى القادرة على الليرباليني العرب أكثر من أي وقت مضى؛ حيث ي
سؤويل احلكومات يف واشنطن ولندن وابريس وغريها لذلك يدعوهم كبار م« القاعدة»مواجهة خطر 

 خلمر.من العواصم الغربية إىل موائد األكل وشرب ا
ثريًا معاكساً؛ لقد ازداد الدعم الغريب لليرباليني العرب، لكن يبدو أن تنامي هذا الدعم قد حيدث أت

بل جعل الكثريين فبداًل من أن يؤدي إىل تقويتهم فإنه سيؤدي إىل هتميشهم ووصمهم ابلعمالة، 
 اختاذ السياسة يتشككون يف اإلصالح السياسي الذي يسعى الغرب إىل حتقيقه يف املنطقة. يعترب

منطقياً؛ ابلنظر إىل التجانس  الغربية لليرباليني العرب قاعدة انطالق لتنفيذ سياساهتا يف املنطقة أمراً 
ي جيد، ويتحدثون اإلجنليزية بطالقة، ويف املوجود بني الطرفني؛ فالليرباليون العرب على مستوى تعليم

ربيون جيدون الراحة يف التعامل معهم وهم كذاك بعض األحيان يتحدثون الفرنسية أيضاً. فالساسة الغ
 حيبون التعامل مع الغرب.

نكون صادقني مع أنفسنا، فيجب أن نعرتف أن الليرباليني العرب القدامى قد كرب لكن إذا أردان أن 
عزلتهم وتضاءل عددهم، ومل يعد هلم إال أتثري حمدود يف جمتمعاهتم والقليل من  سنهم وازدادت
ابلنسبة ملواطين بلداهنم وخباصة الشباب منهم ال ميثلون أمل املستقبل، بل ميثلون  الشرعية؛ فهم



الغابرة اليت مل تنجح يف املاضي، ومل يعد لديهم القدرة على استمالة قلوب وعقول أبناء  األفكار
 داهنم.بل

ابلعمالة، ليس  إن اهتمام الغرب املتزايد ابلليرباليني العرب يُنذر بتأزم موقفهم، وجيعلهم يوَصمون
يف مساعيه إلضعاف العمالة اهلادفة إىل حتقيق احلرية والتقدم، ولكن العمالة للغرب ومساعدته 

جيدون حفاوة وإخضاع العامل العريب. بل األسوأ من ذلك جعلهم يتحولون إىل الغرب؛ حيث 
 هنا يف الغرب.االستقبال اتركني بذلك جمتمعاهتم؛ ألهنم ال جيدون فيها تلك احلفاوة اليت جيدو 

أتيت الوالايت املتحدة إن الناظر إىل حال الليرباليني العرب جيد أن السواد األعظم منهم ينتظر أن 
اجلماعات احملافظة بعمل برامج لتسلمهم مفاتيح البالد اليت يعيشون فيها؛ يف الوقت الذي تقوم فيه 

 متس احلياة اليومية للمواطنني. مع نشطة إبداعية مبهرة يقدمون من خالهلا جمموعة من اخلدمات اليت
 دورهم ينتهي مبجرد كتابة مقالة. هذا؛ فإن كثريًا من الليرباليني يعتقدون حىت اآلن أن

ماس هؤالء األشخاص يف جمتمعاهتم، بل وإن من غري احملتمل أن يؤدي هذا الدعم املتنامي إىل انغ
 ية احلصول على املساعدات منعلى العكس؛ فإن ذلك الدعم سيشكل حافزًا هلم لتعلم كيف

ابإلدارة األمريكية أن منوذج املتلقني اهليئات الغربية اليت تقدم املعونة. وقد ذكر يل أحد أصدقائي 
د السفراء من أم أملانية وتصادف أنه يدير منظمة للمعونة اليت تقدمها اإلدارة األمريكية هو ابن ألح

ات ال جيعلها تبدو نبتاً للوطن بل على العكس يقلل من أهلية. إن تقدمي املساعدات إىل تلك املنظم
 ذلك التصور.

ضي تنفيذ النقاط الثالث األساسية التالية بداًل من الرهان على الليرباليني إن السياسة احلكيمة تقت
 العرب:
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أواًل: أن نستثمر احلرية؛ وذلك أبن ندعم احلرية للجميع ليس فقط ملن يدعمون أفكاران، بل وملن 
التعبري وحرية  حة اجملال أمام حريةيعارضوهنا. وقد يرى بعضنا أن الضغط على احلكومات العربية إلات

ء اجلمعيات األهلية واالنضمام هلا يشكل خطرًا كبريًا، خاصة يف ظل احلرب العاملية على إنشا
اإلرهاب. لكن ذلك أمر غاية يف األمهية؛ ألن تلك احلرية ستوجد سوقاً حرة تُعرض فيها كل 

ى أن يُنَظر إليهم عل دعم الشعيب بداًل مناألفكار، وهو األمر الذي سيمكِ ن الليرباليني من كسب ال
أهنم قد اختريوا من الغرب ليكونوا بدياًل عن القوميني واحملافظني والراديكاليني. حنن دائماً ندعي أننا 



نرغب يف أن تقوم دولة عظمى إبدارة الشرق األوسط كي تتيح اجملال للمنافسة. إذاً ملاذا ال نرحب 
 فؤ الفرص للجميع؟ملبنية على مبدأ تكابتلك املنافسة بني األفكار ا

نياً: جيب أن نقلل من الشروط والصفات املطلوبة يف املنظمات اليت نقدم هلا الدعم. فعدم تقدمي اث
الدعم ملنظمات تقوم أبعمال إرهابية يعد أمراً طبيعياً. لكن سياسة منع الدعم عن املنظمات اليت ال 

من مصداقية كل من العزلة، كما ستضعف  سنا، وستؤدي بنا إىلتقدم الدعم لسياستنا تعترب هزمية ألنف
 نرغب يف العمل معه.

اثلثاً وأخريًا: جيب استحداث أنشطة جديدة ال حتمل ختم اإلدارة األمريكية؛ هذه األنشطة اجلديدة 
ميكن أن تنفذ مبشاركة من احللفاء األوروبيني الذين يشعر الكثري منهم ابلقلق من أتزم الوضع 

ألنشطة األخرى ميكن أن تقوم هبا املنظمات األهلية لعامل العريب. بعض ااسي واالجتماعي يف االسي
واجلامعات ومؤسسات أخرى. اهلدف من ذلك ليس إخفاء الدور الذي تقوم به الوالايت املتحدة يف 

هذه األنشطة، بل اهلدف هو جذب قطاع كبري من اجملتمعات الشرق أوسطية إىل قطاع كبري من 
 تمعات الغربية.اجمل
ن الليرباليني العرب؛ فكثري منهم يقاتل بشجاعة يف سبيل حتقيق أفكار ا جيب أن ال نتخلى عكم

ندعمها، والتخلي عنهم سيبعث برسائل خاطئة. لكن يف الوقت نفسه جيب أن ال نعلق أملنا على 
كبرياً من أن حنقق جناحاً   جناحهم؛ فاألفضل لنا أن حنقق جناحات جزئية مع قطاع كبري من العامة بدالُ 

 النخبة املنعزلة واليت ال تتمتع أبي تفويض شعيب. مع جمموعة من
إننا نريد أن نرو ِج للفكر التحرري بني مجاهري العامل العريب املوجودة يف القاهرة وبغداد وبريوت، وليس 

لك الدول وليس يف واشنطن ولندن وابريس؛ لذلك جيب أن أييت الدعم املقدم إليهم من حكومات ت
ا نسينا ذلك فعندئذ لن نكون قد أسأان ألنفسنا فقط، بل سنكون قد كومات الغربية. وإذمن احل

 أسأان يف حقهم أيضاُ.
O الليرباليون اجلدد .. عمالة حتت الطلب ترمجة: إبراهيم عرفة أمحد -موقع صيد الفوائد 
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 املعلم األول: املوقف من النص الشرعي
م يف حياة املسلمني والعقل مصدر الشرعي هو املرجع وهو احلاك من املسلمات الشرعية أن النص

 اتبع له.



وقد تباينت مواقف هذه املدرسة املنحرفة اليت ختالف أصول اإلسالم من هذه القضية الكربى وهي 
رعية ألهنا مرجعية الشريعة وتعظيم النصوص الشرعية فحصل منهم تعد وهتوين من شأن النصوص الش

الف الشرع صراحة فعمدوا إىل موقف سيئ من أمام ما يطرحونه من أمور خت هي العائق الكبري
 النصوص الشرعية يتجلى يف القضااي اآلتية:

 ـ تقديس العقل يف مقابل التهوين من شأن النصوص:1
اإلسالم من  وقبل احلديث عن موقفهم من النص الشرعي وتقدميهم العقل عليه ال بد من جتلية موقف

ل واحلكمة وليس كما يصمهم خصومهم أبهنم حرفيون ة حتديًدا وأهنم هم أهل العقالعقل وأهل السن
ونصي ون وعبدة نصوص وجامدون وغريها من األلقاب اليت ـ إن شاء هللا ـ لن تغري من الواقع واحلقيقة 

 شيئا فنقول:
 أوال: صور تكرمي اإلسالم للعقل:

سالم ابن تيمية ـ وذمه ملن عطله. قال شيخ اإل  وثناؤه على من استعمل عقلهـ إشادة القرآن الكرمي1
(.، 1رمحه هللا ـ: " .. مدح هللا العلم والعقل والفقه وحنو ذلك يف غري موضع وذم ذلك يف مواضع )

ويف كتاب هللا آايت كثرية تثين على من أعمل عقله واستعمله فيما خلق له كما يف مثل قوله تعاىل 
[ ويف مثل قوله تعاىل يُؤيت 43ا ِإال اْلَعاِلُموَن ]العنكبوت: ا لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلهَ ْلَك اأَلْمثَاُل َنْضِرهبَُ َوتِ 

 [269 ]البقرة:احلِْْكَمَة َمن َيَشآُء َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد ُأويتَ َخرْيًا َكِثريًا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األَْلَبابِ 
 ال يتعداها: ـ جعل اإلسالم للعقل حدودا2

لدى العقالء أن العقل البشري هو كغريه من أعضاء اإلنسان له طاقة حمدودة  من املسَّلم به
واختصاص معني ومن اخلطأ والعبث أن يطالب مبا فوق طاقته وأن يطالب كذلك مبا هو خارج عن 

صاصه حاد ك وإذا استعمل خارج نطاق اختاختصاصه فإذا محل فوق طاقته كان نصيبه العجز واهلال
به التخبط واالحنراف. يقول السفاريين ـ رمحه هللا ـ: " فإن تسليط الفكر على عن الصواب وكان نصي

ما هو خارج عن حده تعب بال فائدة ونصب من غري عائدة وطمع يف غري مطمع وكد يف غري منجع" 
(2.... ) 

 ءت الشريعة ثحفظها:ـ العقل أحد الضرورايت اخلمس اليت جا3
لضرورايت اخلمس اليت ال بد منها لقيام مصاحل الدين والدينا ريعة ثحفظ العقل؛ ألنه أحد اجاءت الش

وقد حفظت الشريعة جانب العقل من انحيتني: الناحية األوىل: من جانب الوجود؛ وذلك بفعل ما به 
جعل منه العقل ويزيد من عمق تفكريه  قيام العقل وثباته وملا كان العلم النافع يزيد من قوة إدراك

مه على كل مكلف سواء كان ذكرا أو أنثى وهذا العلم منه ما هو فرض عني ال اإلسالم ما جيب تعلي
 (.3يعذر أحد جبهله ومنه ما يكون فرض كفاية )



_________ 
 ها.( وما بعد62( انظر توضيح ذلك ابألمثلة: ))املصادر العامة للتلقي عند الصوفية(( )ص1)
 (.73رد(( )ص ( انظر: ))التنبيه وال2)
 (.639/ 2دة إىل الثورة(( )( ))من العقي3)
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الناحية الثانية: من جانب العدم وذلك ثحفظ العقل من كل ما يؤثر فيه بشكل سليب وهذا يتضح 
ل الدية كاملة على من تسبب يف فيما يلي: أـ حرم اإلسالم اجلناية على العقل ابلضرب والرتويع، وجع

(.ب ـ 1ال نعلم يف هذا خالفا .. " )قدامة ـ رمحه هللا ـ: " ويف ذهاب العقل الدية، إزالته يقول ابن 
النهي عن كل ما يؤثر على وظائفه ومن ذلك: حترمي شرب اخلمر وكل مسكر ومفرت قال القرطيب ـ 

شرائع مصاحل العباد ال مفاسدها وأصل املصاحل رمحه هللا ـ: " إن السكر حرام يف كل شريعة ألن ال
(.ج ـ ومن صور 2ما يذهبه أو يشوشه" ) عقل كما أن أصل املفاسد ذهابه فيجب املنع من كلال

حمافظة اإلسالم على العقل، حترمي ما تنكره العقول وله أتثري عليها كالسحر الذي يذهب العقل كليا 
ول هللا وما م قوله: ))اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا اي رسأو جزيئا فقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسل

 (.3) هن قال: الشرك ابهلل، والسحر .. ((
ـ العقل مناط التكليف: من القواعد املعلومة يف هذا الدين أن العقل مناط التكليف يف اإلنسان 4

تبني أمهية العقل وإذا زال العقل زال التكليف فالتكليف يدور مع العقل وجودا وعدما ومن هنا ي
سان كما بني ذلك الذي هو عمدة التكاليف يكون التفضيل هلذا اإلن ومكانته يف اإلسالم إذ ابلعقل

القرطيب ـ رمحه هللا ـ بقوله: "والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إمنا كان ابلعقل الذي هو عمدة 
رسله إال أنه ملا مل ينهض بكل املراد التكليف وبه يعرف هللا ويفهم كالمه ويوصل إىل نعيمه وتصديق 

ثال العقل العني، فإذا فتحت بعثت الرسل وأنزلت الكتب فمثال الشرع الشمس، وممن العبد 
(.ويقول الشاطيب ـ رمحه هللا ـ " إن مورد 4وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل األشياء" )

إذا فقد ارتفع التكليف رأسا وعد فاقده   التكليف هو العقل وذلك اثبت قطعا ابالستقراء التام حىت
 (.5ة املهملة" )كالبهيم

االجتهاد: من املعلوم أن استنباط األحكام فيما ال يوجد نص من  ـ العقل له دور فعال يف قضية 5
كتاب أو سنة أو إمجاع يرجع إىل االجتهاد الذي يقوم مداره على العقل حيث قال رسول هللا صلى 



د مث أصاب فله أجران وإذا ا عليه ـ عند فقد النص: ))إذا حكم احلاكم فاجتههللا عليه وسلم ـ حاض
(.فجعل من اجتهاد العقل أساسا للحكم ـ ملن هو أهله ـ عند 6له أجر(( )حكم فاجتهد مث أخطأ ف

 (.7فقدان النص مع تثبيت األجر عند اخلطأ. )
 اثنيا: مكانة العقل يف اإلسالم:

غري أن هذا التكرمي ال  هبا على بين آدم وميزهم هبا على سائر املخلوقاتالعقل نعمة عظيمة امنت هللا 
ل مهتداي بوحي هللا حمكوما بشرع هللا وبذلك ينجو صاحبه من الضالل يتحقق إال إذا كان العق

َلى َعَلْيُكْم آاَيُت هللِا َوِفيُكْم  َرُسولُُه َوَمن ويهتدي إىل احلق كما قال تعاىل وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم تـُتـْ
 [101َي إىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ]آل عمران:يـَْعَتِصم اِبهلِل فـََقْد ُهدِ 

ا إذا كان العقل مقدما على وحي هللا حاكما على شرع هللا فقد ضل صاحبه سواء السبيل كما قال أم
َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواءهُ  َِِّ ِإنَّ ْم َوَمْن َأَضلُّ ممَِّن اتَـَّبَع َهَواُه بِ تعاىل فَِإن ملَّْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأمنَّ َغرْيِ ُهًدى مِ َن ا

ََِّ ال يَـ   [50ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ]القصص:ا
_________ 

 (.602/ 2( ))من العقيدة إىل الثورة(( )1)
 له".( انظر ))الرتاث والتجديد(( " الكتاب كله "، ))دراسات إسالمية(( " الكتاب ك2)
 اركسي لإلسالم(( حممد عمارة.( انظر: حول املوضوع كتاب ))التفسري امل3)
 (.65 – 38لنص: ))دراسة يف علوم القرآن(( )( انظر: مفهوم ا4)
 (.100 - 90ص  19)عدد  –( انظر ))جملة قضااي إسالمية معاصرة(( 5)
 (.274)ص( انظر كثريا من النصوص يف هذا اجملال يف كتاب: ))العصرانيون(( 6)
 (.69( ))الرتاث والتجديد(( )ص7)
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ومن هنا وقف اإلسالم موقفا وسطا جتاه العقل فلم يتخذ مسلك الفالسفة واملعتزلة الذين غالبوا يف 
 احلقائق واحلكم املقدم على تقديس العقل وجعلوه األصل لعلومهم ومعارفهم وسبيل الوصول إىل

 النقل والشرائع.
ن ذموا العقل وعطلوه واعتقدوا ما .......... كما أن اإلسالم مل يتخذ مسلك الصوفية والرافضة الذي

 ال يقبل وال يعقل من احلماقات واخلرافات.



اه العقل حيث زله اللطيف اخلبري ـ جال وعال ـ اختذ مسلكا وسطا جت...... إن اإلسالم كمنهج رابين أن
عرف للعقل قدره فوضعه يف مكانه الالئق به بال إفراط وال تفريط وإليك كالما نفيسا ثحق ـ يكتب 

داد من ذهب على صفحات من نور ـ لشيخ اإلسالم ابن تيمية يوضح فيه حقيقة تلك املسالك مب
قول ـ رمحه هللا ـ: " وملا بيان املنهج الوسطي )املنهج احلق( يف هذه القضية ياملنحرفة جتاه العقل مع 

م يف العقل أعرض كثري من أرابب الكالم واحلروف وأرابب العمل والصوت عن القرآن واإلميان: جتده
على طريق كثري من املتكلمة جيعلون العقل وحده أصل علمهم ويفردونه وجيعلون اإلميان والقرآن 

 له. اتبعني
السنة واجلماعة موقفا متميزا جتاه العقل أما ...... هكذا وقف اإلسالم متمثال يف منهج أهل 

ر هذا جبالء من خالل اجلوانب الليرباليون فقد اختذوا مسلك الفالسفة واملعتزلة جتاه العقل يظه
 اآلتية:

يدعو إىل أن يتجاوز ـ تقديس العقل يف مقابل التهوين والتهكم من شأن النصوص: أـ خالص جليب 1
قفز عليها يقول " املواطن العريب اليوم حماصر يف مثلث من احملرمات العقل نطاق الثوابت الدينية وي

حاجزا شاهقا ال يستطيع أفضل حصان عريب رشيق  بني الدين والسياسة واجلنس كل ضلع فيه مثل
دة وأمام جدار السياسة يربز أن يقفز إال ابلقفز إىل اإلعدام فأمام حائط الدين يطل مفهوم الر 

افة اجلنس تشع كل ألوان احلرام والعيب فالعقل مصادر ومؤمم وملغى حىت مصطلح اخليانة، وعند ح
 بد من تدريب عقولنا على النقاش واجلدل وذلك يفتح إشعار آخر" مث يدعو إىل ثورة عقلية: " ال

 (.1طرقا عصبية رائدة فالعقل النقدي والعقل النقلي ميت" )
عة اإلسالمية جاءت حمدودة بطبيعتها ابعتبار ب ـ وها هو يوسف أاب اخليل يرى أن النصوص يف الشري

رت الشريعة بناء على تلك توقف الوحي بعد وفاة الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ومن هنا اقتص
وقد النصوص على بيان الفروض واحلدود أما ما سوى ذلك فهو ميدان العقل والتدبري اإلنساين 

 قفع الفارسي!استند أاب اخليل يف رأيه هذا على كالم البن امل
؟ ألن هذا الرجل الذي جعله أاب  ًَ وها هنا حقيق بك أن تعجب أخي القارئ غاية العجب أتدري مَل

 (.2ل عمدته فيما ذهب إليه من رأي هو رجل متهم ابلزندقة )اخلي
 ـ تقدمي املصلحة املتومهة على النص:2

ساب النقل ـ عياذا ابهلل ـ نحرف متفرع عما سبق من غلوهم يف جانب العقل على حهذا املوقف امل
صاحل واملفاسد حيث اعتقدوا أن العقل له الصالحية الكاملة واألهلية التامة يف أن يستقل إبدراك امل

لشرع بعيدا عن نور الوحي وهذا بال ريب مصادم للحق واحلقيقة إذ إن العقل ـ كما ذكران آنفا ـ اتبع ل
ا حده الشرع زاعما أنه إمنا يتبع املصلحة ويرد وخاضع حتت حكمه فال جيوز له حينئذ أن يتخطى م



 اإلحسان والتوفيق بل احلكم األول واألخري للشريعة.
_________ 

( انظر: ))العصريون معتزلة اليوم(( )يوسف كمال(، و ))العصرانيون بني مزاعم التجديد(( و 1)
 ي حممد سعيد.حممد حامد الناصر، و ))مفهوم جتديد الدين(( بسطام ))ميادين التغريب((

(، وانظر نصوص كثرية يف ))العصريون معتزلة اليوم(( 194( انظر: ))اإلسالم والعصر(( )ص2)
(30 - 40.) 
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ومعلوم أن العلماء جعلوا املصاحل على أنواع منها: مصاحل معتربة يؤخذ هبا وهي ما دل الدليل على 
ر وال ميزان هلا وهي ما جاء النص صراحة اعتبارها وجوازها وحليتها ودعا إليها ومصاحل ملغاة ال اعتبا

حل ملغاة بنص الشارع احلكيم إبلغائها كما حرم اخلمر مع اشتماله على بعض املصاحل وهي مصا
يضربون ابلنصوص وأصحاب هذه املدرسة يصرحون ـ كما سوف أييت ـ ابعتبار املصاحل امللغاة و 

صبح الدين تبعا هلوى وما متليه الشهوات الشرعية اليت جاءت مصادمة هلذه املصاحل عرض احلائط في
 واألهواء ال عبودية لرب األرض والسماء ...

ريا: إذا كان العقل له الصالحية الكاملة واألهلية التامة ـ كما يعتقد الليرباليون ـ يف مث حنن نتساءل أخ
الكتب وإرسال دراك املصاحل واملفاسد بعيدا عن نور الوحي فما الفائدة إذا من إنزال أن يستقل إب

وعال ـ ابلعبث  الرسل؟! كما أن هذا االعتقاد قد يقودهم إىل أمر خطري للغاية أال وهو: اهتام هللا ـ جل
وإرسال الرسل يف أفعاله وتقديره ـ تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا ـ ذلك ألن من غاايت إنزال الكتب 

(. فإذا كان العقل البشري يستقل مبعرفة 1تعريف الناس ابلشر واخلري وبيان املصاحل واملفاسد هلم )
رسال الرسل حينئذ ـ ال طائل من ورائه وال ذلك ـ كما يعتقد كثري من الليرباليني ـ كان إنزال الكتب وإ

 كبريا.جدوى فيه وهذا هو حقيقة العبث الذي يتعاىل هللا عنه علوا  
ك العقل ويف إدراك املصاحل واملفاسد إن هذه املفاسد اخلطرية النامجة عن اعتقادهم ابستقالل يف إدرا

 ة الصواب.تكفي العاقل املنصف يف بيان فساد هذا االعتقاد واحنرافه عن جاد
 أقوال الليرباليني يف هذا اجلانب:

صلحة املزعومة على النص الشرعي فهي كما أما أقوال الليرباليني اليت تربهن على أهنم يقدمون امل
" حنن مطلوب منا أن منارس السياسة وفق مصاحلنا وحيث ما كانت يلي: أـ يقول مشاري الذايدي: 



(.ب ـ يقول حممد احملمود: " ما 2هكذا أفهم األمور" ) املصلحة كان دين هللا هكذا أفهم األمور
على مدى أربعة عشر قران يقابله اتصال خالق حنتاجه اآلن: قطيعة نوعية مع تراث بشري تراكم 

ربى وليس جمرد ظاهرية نصوصية ال تعي ما بني يديها وال ما خلفها" ابلنص األول يف مقاصده الك
(3.) 

حد: يعتقد الليرباليون أن النص الشرعي له قراءات متعددة ـ دعوى تعدد قراءات النص الوا
من الفساد مبكان ألهنا تفتح الباب على مصراعيه وتفسريات متنوعة وكلها صحيحة وهذه العقيدة 

مذهبه الفاسد من النص الشرعي بدعوى )تعدد قراءات النص( وال ريب  لكل مبطل أن يستدل على
ندق وكفر كل كافر فالباطين مثال الذي يفسر قول هللا تعاىل أن هذا أصل خطري يسوغ زندقة كل متز 

ك األصل قوله [ أبهنا عائشة ـ رضي هللا عنها ـ بناء على ذل67ْا بـََقَرًة ]البقرة: ِإنَّ هللَا أيَُْمرُُكْم َأْن َتْذثَحُو 
عوى (.ويطلق بعض األئمة على هذا األصل )د4حق والذي يقول: إهنا البقرة املعروفة قوله حق. )

 (.5عدم إفادة النص للعلم واليقني( )
_________ 

يد وخليل عبد الكرمي، والعفيف األخضر، ( مثل حممد أركون، وحسن حنفي، ونصر حامد أبو ز 1)
 أمحد البغدادي وحممد عشماوي، وطارق رمضان، وغريهم.وسيد القمين ونوال السعداوي، و 

ابريس، وأصدروا جريدة لكن احلزب احنل بعد  ( نشأ احلزب أوال يف اسطنبول مث نقل مركزه إىل2)
 (.91كر العريب يف عصر النهضة(( )صم عندما مسح لزعمائه ابلعودة من املنفى. انظر: ))الف1871

 (.98املمالك(( )ص  ( ))أقوم املسالك يف معرفة أحوال3)
سالمية يف تركيا(( (، نقال عن ))العلمانية وآاثرها على األوضاع اإل39( انظر: ))تركيا الفتاة(( )ص4)

 (190)ص
لنحاس، ( أبرز أعضاء الوفد: مصطفى فهمي، سعد زغلول، أمحد لطفي السيد، مصطفى ا5)

 وغريهم. وقد ذهب الوفد للتفاوض مع بريطانيا لنيل االستقالل.
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ذا والعجيب أن زاندقة عصران من املتكلمني الذين يسمون )مثقفني!!( و )عصريني!!( اتكأووا على ه
ن القرآن ميكن أن يدل على كل األصل لتسويغ ابطلهم ومترير احنرافهم وهلذا زعم من زعم منهم أ

أن أصل هذا املذهب الفاسد،  –رمحه هللا  –مذهب يف األرض. وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية 



 (.1يرجع إىل قول السوفسطائية من الفالسفة، مث أخذه عنهم طوائف من مالحدة الصوفية )
وا كل األداين واملذاهب الفلسفة املعاصرة أخذت يف بعض تقاريرها هبذا املذهب الفاسد، فصححو 

الباطلة، ومل جيعلوا لنصوص القرآن والسنة منزلة وال حرمة، فكل شخص يفهم النص مبا يريد ويشتهي 
 ال مبا هو عليه احلقيقة.

 أقوال الليرباليني يف هذا اجلانب:
بينما  -رضي هللا عنه–عوى تعدد قراءات النص الواحد قد أصلها علي يوسف أاب اخليل يزعم أن د

القول بوجود قراءة واحدة للنص هو مذهب اخلوارج!! ويقول أيضا:" إن أول خطوة يف مكافحة 
العصاب الوسواسي للتعصب تكمن يف تقديري يف إصالح مناهج املواد الدينية اليت تقدم للناشئة يف 

يين يف ذاته ا يؤدي هبا إىل أن تقدم مضموان يعلم الطالب التفرقة بني النص الدمراحل التعليم العام؛ مب
املتعالية وبني قراءته البشرية، ثحيث يتم )تعبئته( الذهنية الطرية الغضة أبن النص يف ذاته كبنية متعالية 

للدوافع  هو واحد ال يتعدد وال يتنسب )من النسبية(، أما قراءة البشر هلذا النص فهي تتعدد وفقا
ملعيشية والنوازل اجلديدة اليت حتيط به سواء الرغبوية للقارئ وللظروف الزمانية واملكانية واحلاجات ا
 (.2أكان هذا القارئ فردا أو مجاعة أو مذهبا أو طائفة". )

 رد السنة صراحة ألهنا ال تتوافق مع العصر ومتطلباته ومستجداته: - 4
O 31ص  -العصراين لناصر احلنيين التطرف املسكوت عنه أصول الفكر 

_________ 
وحسن عبد الرزاق، ومحد الباسل، وفخري عبد النور، وسليمان أابظة، ( مثل حممود سليمان، 1)

 (.94/ 1وعبد الرمحي الدمرداش، وعلي شعراوي، وغريهم. انظر: ))االجتاهات الوطنية(( )
ن، وأفغانستان، وإيران، وتركيا، ( يشمل الشرق األوسط الكبري: الدول العربية، وابكستا2)

 وإسرائيل.
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 املعلم الثاين موقفهم من قضااي العقيدة وأصول الدين الكربى
 موقفهم من قضااي التوحيد واإلميان:

لقبح والشناعة، حيث يلوح يف مقاالهتم موقف الليرباليني من قضااي التوحيد واإلميان موقف يف غاية ا
والسخرية أن قضااي التوحيد، بل وصل األمر ببعضهم إىل درجة االستخفاف التهوين والتقليل من ش



 هبذا األصل العظيم الذي قامت من أجله السماوات واألرض.
وص كما أهنم حرفوا مفهوم اإلميان، وأخرجوه عن مدلوله الشرعي الذي جاء واضحا بينا يف نص

ية املادية كقوهلم: إن الطبيعة هي اليت الوحيني، كذلك فإنك تلحظ يف كتاابت بعضهم النزعة اإلحلاد
 !تعطي وهي اليت متنح!

أقوال الليرباليني يف هذا اجلانب: يرى حممد احملمود أن تطبيق التوحيد على أرض الواقع من املنظور 
سلفية التقليدية املتغلغلة يف أعماق وعينا السلفي يقارب اهلوس األيديولوجي؛ حيث يقول:"إن ال

 –ولوجي نشط كخطاب أيدي  –يف، تزعم أن )التوحيد( هو مرتكز خطاهبا، وأهنا االجتماعي والثقا
إابن حماولة  –تسعى للقضاء على مظاهر التوثن، أاي كانت متظهراهتا يف اجملتمع، هذا الزعم يكاد 

ديولوجي، أو يتم من خالله ممارسة سلوك النفي يقارب درجة اهلوس األي –موضعته يف الواقع 
(.كما 1" )خر اإلسالمي يف الداخل واخلارج، حتت وعاء التمذهب واالفرتاق)املفاصلة( لآل

يقول:"رمبا كان من قدر املرأة لدينا، أن تواجه أكثر من سور منيع، حيول بينها وبني احلصول على أقل 
 (.2ليت منحتها إايها الطبيعة ابتداء" )القليل من حقوقها الفطرية، تلك احلقوق ا

املنصوص عليه، فسريا غريبا ملعىن اإلميان ومدلوله بعيدا عن املعىن الشرعي وهاهو احملمود يضع ت
حيث جيعل اإلميان مرتبطا ابإلنسان والعلم املادي، قائما عليهما كما هو الشأن يف عصر التنوير 

 اجمليد، الذي أخرج إىل اإلنسانية من ظلمات اجلهل األورويب، يقول:"مل ينهض التنوير األورويب
على إميان راسخ وعميق هبذا واالحنطاط، إىل نور العلم والتقدم واملدنية اإلنسانية، إال والتخلف 

 –اإلنسان، إميان متفائل، يتكئ على فعاليات عقلية، ومعطيات جتريبية من عامل الوقائع املادية، ولكنه 
يف عصر  يكون عقيدة كلية، تستويل على مشاعر أولئك الفالسفة العظام، يكاد –قبل ذلك وبعده 
 النهضة األورويب"

 احلكم مبا أنزل هللا:موقفهم من قضااي الوالء والرباء و 
 يتضح من خالل كتاابت الليرباليني التحريف والتبديل والتشويه هلذه القضااي العقدية.

_________ 
 ( ملنري البعلبكي و ))دائرة املعارف الربيطانية،586(( )ص ـ ( انظر: ))قاموس إجنليزي، عريب1)

( لبسطامي 106، 105، 103، 102، 101، 97، 96م(( و ))مفهوم جتديد الدين(( )1954
 ( حملمد حامد الناصر.552حممد سعيد، ))اجتاهات الفكر اإلسالمي املعاصر يف مصر(( )ص 

فلسفي، رؤية نقدية يف ضوء اإلسالم(( لعبد الرمحن ( انظر ))مصادر املعرفة يف الفكر الديين وال2)
 ( لناصر العقل ..9نيدي ))املدرسة العقلية احلديثة(( )ص ـ بن زيد الز 
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أقوال الليرباليني يف هذا اجلانب: يوسف أاب اخليل يرى أن األخوة ينبغي أن تبىن على أساس اإلنسانية 
اسونية اخلبيث، وليس دين اإلسالم الذي ال على أساس الدين واملعتقد، وال ريب أن هذا هو دين امل

ه وسلم , يقول: "اإلنسانية آبفاقها الرحبة الواسعة, هللا جل وعال على نبيه الكرمي صلى هللا علي أنزله
(.ويوسف أاب اخليل له فلسفة 1والطائفية أبفقها الضيق املنعزل, ضدان ال يلتقيان ......... " )

شري إىل مواالة املوايل ... مفهوم الوالء والرباء من هذه الزاوية ي منحرفة للوالء والرباء، حيث يقول:"
م والرباءة من املعتدي أاي كانت حنلته وداينته، ومن غري املعقول لكل من استقرأ املسامل اجلانح للسل

نصوص الشريعة ومقاصديتها أن يتصور مفهوما ينادي ابلوالء للمعتدي ألنه فقط يتمظهر أو ينطق 
حقاقات أخرى من غري املسلم ولو كان بنفس الوقت الرباءة وما سيرتتب عليها من استابإلسالم و 
ا مؤداي لشروط العالقة السلمية مع املسلمني، هذا مفهوم مغلوط ومشني تتنزه عنه الشرائع مسلما بر 

 السماوية فضال عن اإلسالم وهو خامت الدايانت؛ ألنه تعد صريح على عدل هللا تعاىل بني خلقه، وال
الء والرباء خلري اإلنسانية ما دمنا نتصور أن عالقة الو  ميكن أن تستقيم عالقة سلمية تعاونية مؤدية

مبنية على الوالء للمسلم ولو كان من جنس "احلجاج بن يوسف أو صدام حسني" والرباءة من غري 
 (.2ديال" )املسلم ولو كان على شاكلة داعيي السالم واإلنسانية "املهامتا غاندي ونلسون مان

تعدى ذلك إىل  االحنراف اخلطري يف قضية الوالء والرباء، بلومل يقف يوسف أاب اخليل عند ذلك 
يف اجملتمع املدين قامت  –صلى هللا عليه وسلم  –القول أبن عقيدة الوالء والرباء اليت طبقها النيب 

 يين.على أساس الوطن والبلد الواحد بغض النظر عن ملة الشخص وانتمائه الد
الحنراف، سواء ء والرباء: الثناء واملدح ألرابب الضالل واويدخل يف دائرة احنرافهم يف عقيدة الوال

أكان ذلك على مستوى األداين واملذاهب األرضية املعاصرة كالشيوعيني والزاندقة والفالسفة أو 
 ه من أفكار ومعتقدات.على مستوى الفرق الضالة املبتدعة كاملعتزلة واجلهمية، والرتويج ملا حيملون

_________ 
ألعلى للشؤون اإلسالمية(( القاهرة، موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة، اجمللس ا( انظر ))1)

 (،حمرر املادة. حممد أبو شامة.1699م )2000
 (.120( انظر ))مفهوم جتديد الدين(( )ص2)
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قد يكون يف  –املدنية  –أقوال الليرباليني يف هذا اجلانب: يقول جودت سعيد:"والشعور ابألانقة 
ة، أو يف صورة حقوق إنسان، كما ورة انتصار عسكري، أو عدالة اجتماعية، كما يف الثورة البلشفيص

(.وها هو خالص جليب )شيخ العصرانيني يف القصيم( يشيد ابلزنديق 1يف الثورة البلشفية ... " )
ية يف عهد )حممود حممد طه( ويكيل له الثناء العاطر، ويتباكى على إعدامه من قبل احلكومة السودان

دم "حممود طه" يف السودان بيد الطغمة م أع1971الرئيس حممد جعفر النمريي، يقول:"ويف عام 
العسكرية بتهمة الردة، وكان رجال جمددا، ومل يكفر ومل يرتد، ولكنها السلطة اليت ال تتحمل النقد 

ن الفالسفة، والتنويريني، أما حممد بن علي احملمود، فقد أثىن على رموز التنوير م -(.ج2واملعارضة" )
ر األكرب )فلوتري( على فراش املوت حضر إليه رجل الدين حيث يقول:"بينما كان فيلسوف التنوي

الكهنويت، يطالبه ابالعرتاف؛ ليحقق له الغفران، ومبا أن فيلسوف التنوير قضى عمره الطويل يف 
رفض هذا اإلجراء الذي لو قبله العمل يف فضح الدجل الكنسي، وتعرية االستغالل الكهنويت، فقد 

(. ويقول:"رحلة 3ره التنويري املليء ابلصراع مع عامل اخلرافة" )لكان تضحية فضائحية، مبسرية عم
البحث عن اإلنسان، من خالل البحث عن العقل املمكن وإمكاانته، ومن خالل التمحور احلقوقي 

أسر ماضيه، ووضعه على عتبات حول حريته املسلوبة، ومن خالل البحث عن سبل انعتاقه من 
الحم يف اتريخ البشرية. تلك الرحلة اليت بدأت بوادرها اخلافتة املستقبل، كانت ملحمة من أروع امل

منذ القرن الثالث عشر امليالدي، وظهرت جلية يف املنجزات النظرية اليت تعكس الوعي، كما عند 
وفوكر، ودريدا .. إخل، مرورا بكانت، لوثر، وسبينوزا، وديكارت .. إخل، إىل راسل، وهيدجر، 

(.ويقول:"مل ينهض التنوير األورويب اجمليد، الذي أخرج اإلنسانية من 4)وهيجل، وروسو، وفولتري" 
ظلمات اجلهل والتخلف واالحنطاط، إىل نور العلم والتقدم واملدنية اإلنسانية إال على إميان راسخ 

لى فعاليات عقلية، ومعطيات جتريبية من عامل الوقائع وعميق هبذا اإلنسان، إميان متفائل، يتكئ ع
يكاد يكون عقيدة كلية، تستويل على مشاعر أولئك الفالسفة  –قبل ذلك وبعده  –ولكنه املادية 

(.ويقول مشجعاً لنشر ثقافة رواد التنوير: "إن كثريا من كتب 5العظام، يف عصر النهضة األورويب" )
ا يف اوي وإىل آخر كتاب ثقايف صدر يف دور النشر العربية ال وجود هلرواد التنوير العريب منذ الطهط

 (.6ذاكرة أبنائنا" )
 ونقول هلذا الكاتب املفتون: ماذا تركت لألنبياء واملصلحني؟!

O 56ص  -التطرف املسكوت عنه أصول الفكر العصراين لناصر احلنيين 
_________ 
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 املعلم الثالث موقفهم من الرتاث والتاريخ اإلسالمي
أن موقفهم من الرتاث  –جبالء  –املتأمل يف مقاالت الليرباليني، الدارس هلا بتفحص ومتعن يظهر له 

  اجلوانب اآلتية:يتمثل يف
اجلانب األول: وصم هذا الرتاث ابلرجعية والتحجر واجلمود على املاضي وعدم استشراف املستقبل، 
وابلتايل عدم جدواه يف ظل املستجدات احلديثة: يقول حممد احملمود:"لن نستفد من تراثنا ما مل نسلط 

اثنا من أسر الفهوم اليت تشل قدرة هذا لن نصنع عاملنا ما مل حيرر تر  عليه ترسانة العلوم املعاصرة،
(.ويقول بكل استخفاف:"تصنيم الرتاث مل يقتصر 1الرتاث على الفعل اإلجيايب يف سياق العصر" )

على الرتاث، وإمنا تعداه إىل سدنة التقليد، املتشدقني بصوت الرتاث ومحايته، لقد أصبح هؤالء 
 .(2ة من مقوالت الرتاث ذاهتا" )السدنة أعظم صنمي

وقد ترتب على هذا املوقف السليب من تراث األمة دعوة خطرية إىل التحرر من هذا الرتاث 
واالنعتاق منه, وضرورة نقده بدعوى التجديد واالجتهاد كما ظهر ذلك جليا من خالل النقوالت 

 السابقة.
مل يف طياهتا كالتجديد واالجتهاد غري أهنا حتإن هذه الدعوة اخلطرية ترفع يف ظاهرها شعارات خالبة  

مسا زعافا ورجسا قذرا فهي كما يقال: )كلمة حق أريد هبا ابطل(؛ ذلك أهنا مل تؤسس يف حقيقتها 
 ، ولك أن تبصر ذلك من خالل النقاط اآلتية:-جل وعال  –على تقوى من هللا، وال على هدى منه 

سة والغرور؛ حيث من نظرة استعالئية ملؤها الغطر أهنم ينطلقون يف حركة جتديدهم واجتهادهم 



 ينظرون إىل هذا الرتاث وأصحابه نظرة احتقار وازدراء كما تقدم معنا.
 أهنم ينطلقون يف حركة التصحيح والنقد من منهج تغرييب خارج عن تراث األمة وقيمها األصيلة.

ه صيلة وحقائقه الشرعية، وتطويعأهنم يرمون من وراء ذلك إىل متييع الدين، وإفراغه من معانيه األ
 ثحيث يكون مالئما ألسيادهم الغربيني.

أهنم ال ميلكون أدوات التجديد االجتهاد الشرعية؛ إذ أهنم أجهل الناس هبا، ومع ذلك تراهم عرب 
 اجملالت واجلرائد والقنوات الفضائية ينعقون ويصيحون بضرورة هذا األمر.

أن تكون إال حتريفا  –يقة األمر يف حق – هذا الرتاث ال تعدوا فدعواهم إذا ابلتجديد واالجتهاد يف
 .-عياذا ابهلل  –وختريبا وتدمريا هلذا الرتاث 

اجلانب الثاين: وصم هذا الرتاث ابلتشدد والعنف واإلقصاء والال إنسانية، وأنه املنبع األساسي 
الذي نراه اليوم عرض من أعراض للتفكري والتبديع والتضليل الظامل: يقول منصور النقيدان:"اجلنون 

املرض، والعلة اليت استشرت يف جسد هذه األمة وثقافتها، وهذه راجعة أساسا إىل تراث متعفن، 
وثقافة الصديد والضحالة اليت يرىب عليها أبناؤان صباحا ومساء، يف املساجد، وعرب خطب اجلمعة، 

 (.3ويف دروس الدين، ومن إذاعة القرآن الكرمي" )
 تعليق:

_________ 
المي وخطاب ما بعد اهلوية(( ))إسالم أون الين(( ))اإلسالم وقضااي العصر(( ( ))التجديد اإلس1)

 م.2/2004/ 23
( ينظر إنتاج هذا اخلطاب يف بعض مطبوعات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، وموقع امللتقى 2)

 موقف إسالم أون الين. الفكري لإلبداع، وجملة االجتهاد والتجديد، وبعض املقاالت يف
 (.341 - 175ر كتاب ))العصرانيون(( )( ينظ3)
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كيف تكون اجلرأة والتطاول أن يوصف تراث األمة ابملتعفن!! ويقول حممد   –اي رعاك هللا  –فانظر 
لتكفري والقتل ُتَشرعن لذلك بطرح بن علي احملمود:"ثقافة اإلرهاب املعلنة اليت تدعو صراحة إىل ا

جبز  –دالالهتم، واإلعالم الذي يصدر التفجري والقتل عي سلفي يتكئ على مقوالت السلف واستشر 
كل ذلك خدم اإلرهاب اخلفي الكامن يف خطاب التطرف املتعاطف مع اإلرهاب"   –الرؤوس 



تغىن بقتل املعارضني بوصفهم (.ويقول:"اإلرهاب جزء من مكوانت السلفية اليت كانت وال تزال ت1)
 (.2" )ومارقني ورمبا بوصفهم عقالنيني ... زاندقة 

اجلانب الثالث: وصم هذا الرتاث بعدم املوضوعية واالنزواء عن الواقع, وأنه قائم على اخلرافة 
والتنكر للعقل: يقول حممد احملمود: "إن النقد احلقيقي ال بد أن يفك البنية العامة للمناهج تلك 

عبد هللا بن جباد يرى أن  (3ي املتلبس ابخلرايف والعاطفي". )بنية اليت تكونت بفعل الوعي اجلماهري ال
( ويقول: "ومما ال شك فيه أن ضخ هذا الكم 4الكرامات هي من قبيل اخلرافات اليت تنايف العقل. )

ة اليت تبحث يف عامل اهلائل من الرؤى التنويرية يف اجملتمع ساعد إىل حد كبري يف مواجهة كتب اخلراف
 (5طني وأحوال اجلان وثعابني القبور" )األرواح والشيا

اجلانب الرابع: وصم هذا الرتاث متمثال يف كتاب االعتقاد أبهنا كتب جتسيم وتشبيه: يقول حسن 
على كثري من العيوب الكبرية  –املالكي: "وقد احتوت كتب العقائد ومن أبرزها كتب عقائد احلنابلة 

 (6التجسيم الصريح" )تزال تفتك ابألمة ولعل من أبرزها:  اليت ال
 وصم هذا الرتاث أبنه نشأ نتيجة لدوافع وصراعات سياسية: اجلانب اخلامس:

موقف الليرباليني السليب املخزي  –مبا ال يدع جمال للشك والريب  –هكذا استبان لك أخي الكرمي 
ي، نعين )أهل ، وخباصة يف اجملال العقدي والتشريعمن تراث األمة ورموزها، وحنن هاهنا نعين ابألمة

هم على االمتداد الطبيعي لألمة الواحدة اجملتمعة على عقيدة ومنهج واحد يف  السنة واجلماعة( الذين
زمن الرسالة، وذلك قبل جنوم الفرق واملسالك الضالة املنحرفة, فأهل السنة واجلماعة هم املعرب 

قيقي لرتاث األمة, ذلك ألنه قائم ي هللا عنهم( وتراثهم هو املمثل احلالفعلي عن األمة )الصحابة رض
 ى األصول العلمية اليت كان عليها الصحابة, رضي هللا عنهم.عل

_________ 
 (.259( انظر: ))الندوة املصري(( ))الفرنسية السادسة(( )الليربالية اجلديدة(( )ص1)
دة العربية(( عريب((، و ))إنتاج مركز دراسات الوح( انظر حول هذا االجتاه: ))موقع التجديد ال2)

 الدميقراطية ". وبرانمج "مشروع دراسات
( وجد يف تلك الفرتة "حزب األمة " وهو حزب ليربايل متعاون مع االحتالل، ويشابه الليرباليني 3)

موقف اجلدد هذه األايم، و " احلزب الوطين " وهو حزب ليربايل وطين يقف ضد االحتالل، ويشابه 
ف بني هذين التيارين: انظر حول خالف قدمي بني احلزبني، فقد وقع خالالليربالية القومية، وكما وقع 

 ( وما بعدها.175/ 1( وما بعدها، و )94/ 1احلزبني: ))االجتاهات الوطنية(( )
جريدة إيالف  –شاكر النابلسي  -( ))من هم الليرباليني العرب اجلدد، وما هو خطاهبم؟(( 4)

 لكرتونية.اإل



((، وانظر: ))الفكر العريب يف القرن اليني العرب اجلدد، وما هو خطاهبم؟( انظر: ))من هم الليرب 5)
 .-( شاكر النابلسي 2000 – 1950العشرين(( )

جريدة إيالف  –شاكر النابلسي  -( انظر ))من هم الليرباليني العرب اجلدد، وما هو خطاهبم؟(( 6)
 اإللكرتونية.
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يف اجلانب االجتهادي القابل  ملطلقة والقداسة التامة هلذا الرتاثوهذا ال يعين بطبيعة احلال العصمة ا
ائمني على هذا الرتاث مهما بلغوا من للخطأ والصواب, فهذا غلو مذموم نرفضه بشدة ذلك أبن الق

العلم والفضل فإهنم ال يزالون يف دائرة البشرية ومل خيرجوا عن طوقها, وما دام األمر كذلك, فإن هذا 
وهلل  -لوا من وجود أخطاء وسقطات وهفوات حتتاج إىل حركة نقد وتصحيح, وهذا الرتاث ال خي
سه قدميا وحديثا, فرتى الواحد منهم يستدرك على موجود يف علماء هذا الرتاث نف –احلمد واملنة 

اآلخر, ويبني خطأه نصحا لألمة, وإبراًء للذمة, بل ترى العامل نفسه يستدرك على نفسه, ويصحح 
 خطأها.

ك فإن من السمات البارزة ألهل السنة أن العصمة املطلقة ليست ألحد سوى األنبياء عليهم كذل
ألخيار يرددون أن كال يؤخذ من قوله ويرتك مهما كانت منزلته الصالة والسالم وما زال علماؤان ا

 ومهما بلغ علمه إال الرسول صلى هللا عليه وسلم.
وإىل عصران احلاضر يقومون بعملية النقد والتصحيح هلذا  وما زال أهل السنة واألثر من قدمي الزمان

اإلسالمية تزخر ابملؤلفات الضخمة الرتاث يف إطار النقد العلمي الذي يبين وال يهدم وهاهي املكتبة 
 اليت تشهد هلذه احلقيقة.

قا أما تراث أهل االحنراف والضالل كالفالسفة واملعتزلة ومن دار يف فلكهم فهو الرتاث اجلدير ح
 ابإلبعاد والنفي عن تراث األمة.

ت التزوير موقفهم من التاريخ اإلسالمي: دأب الليرباليون على تشويه التاريخ اإلسالمي, وشن محال
والتخريب عليه ومل تقف هذه احلمالت الضارية على عصر دون عصر بل امتدت لتشمل كافة 

 (.1تسلم من ذلك )العصور اإلسالمية حىت إن الصفحات املشرقة يف اترخينا مل 
 أقواهلم يف هذا اجلانب:

حزمة أمراض  خالص جليب يعلنها حراب شعواء على العصر اإلسالمي يف زمن بين أمية يقول: "هناك



ثقافية تبلغ العشرة منها: أن العامل العريب ما زال حيكم بسيف معاوية, بعد انطفاء الوهج الراشدي ... 
نذ املصادرة األموية, وتوديع حياة الراشد, واعتناق حياة الغي, وأن الثقافة العربية تستحم ابلعنف م

 (.2رشد إال الغي" )وتفش روح الغدر والقتل واالنقالابت والتآمر, فليس بعد ال
كيف يتهجم خالص جليب على الفتوحات اإلسالمية بكل شناعة وفظاعة,   –اي رعاك هللا  -وانظر

طان حممد الفاتح, وفتح املدينة )القسطنطينية( يذكر ويشبهها ابجلرائم اليهودية يقول: "إن السل
ات الفتح, وحجم بشارون وهو يريد احتالل القدس, وطرد أهلها منها. وبغض النظر عن فظاع

النهب والسلب, واالغتصاب على يد االنكشارية, فإن أول ما فعله )حممد الفاتح( أن وضع يده 
ارخيية, ليحوهلا إىل مسجد, مل يكن هذا الفتح على أقدس مقدساهتم: أايصوفيا, تلك التحفة الت

 (.3انتشاراً على منهج النبوة, بل اجتياحا عسكراي .... ونسميه إسالمياً؟!! " )
O 76ص  -التطرف املسكوت عنه أصول الفكر العصراين لناصر احلنيين 

_________ 
جريدة إيالف  –سي شاكر النابل -( ))من هم الليرباليني العرب اجلدد، وما هو خطاهبم؟(( 1)

 اإللكرتونية.
يالف جريدة إ –شاكر النابلسي  -( انظر ))من هم الليرباليني العرب اجلدد، وما هو خطاهبم؟(( 2)

 اإللكرتونية.
( إنتاج هذا التيار موجود يف: ))جريدة إيالف اإللكرتونية وموقع احلوار املتمدن((، و ))صحيفة 3)

املغربية((، و ))صحيفة السياسة الكويتية((، و ))صحيفة  الشرق األوسط((، و ))صحيفة األحداث
ألخضر((، وإحسان الطرابلسي، االحتاد اإلماراتية((، ويف كتاابت: شاكر النابلسي، و ))العفيف ا

 ومأمون فندي، وفؤاد عجمي، وكنعان مكية، وغريهم.
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 املعلم الرابع املوقف من الغرب عموما
فتونون غاية االفتتان ابلقيم الغربية واحلرية حسب الليرباليني, جيد أهنم م املتأمل يف مقاالت هؤالء

دث واألمل يعتصر قلبك عن إعجاهبم شبه املطلق ابلغرب بشكل عام, ووضعه املفهوم الغريب وح
 مقياسا للحضارة والتقدم وحقوق اإلنسان, ولنا أن نربز موقفهم من الغرب, كما يلي:

 م ال يكيدون لإلسالم وال أهله وأن املتدينني يعيشون عقدة املؤامرة.تقدمي حسن الظن هبم, وأهن



العداء الذي يعيشه العامل اإلسالمي مع الغرب: يقول البليهي: "احمليط  اهتام املسلمني أبهنم سبب
احلقيقي هو أن نزكي أنفسنا وحنن هبذا الوضع السيئ, العرب واملسلمون اآلن أضحوكة يف العامل, 

ا أضحوكة, وال يهتم لنا أحد, لكننا اآلن أصبحنا نعلن هلم أننا نبدع يف قطع الرءوس يعين وحنن كن
لقتل, ويف التفجري يعين هذا أقصى ما نستطيع أن نبدع فيه, وهذه معضلة كربى يعين ونبدع يف ا

يتقهقر أصبحنا لسنا فقط عبئا على أنفسنا, وإمنا أصبحنا عبئاً على العامل ... أان أعتقد أن العامل كله 
ا وغريها يعين بسبب أفعالنا يعين مثال البلدان الغربية البلدان الدميقراطية أمريكا وأورواب وبريطاني

 (.1أصبحت تعدل أنظمتها مبا يقيد احلرايت" )
 الدعوة إىل عدم املواجهة واملقاومة واختاذ السبل السياسية والنقد الالذع ملن يدعوا ملقاومة احملتل.

رة الغربية واإلشادة أبصحاهبا. يقول خالص جليب: "جيب أن حنزن حلزن أمريكا ألن االنبهار ابحلضا
 (.2اجلنس البشري, وألهنا متثل طليعة اجلنس البشري" )فشلها فشل لكل 

ويقول مشيدًا ابلعدوان السافر على املسلمني يف أفغانستان من قبل أمريكا:"والطالبان كانت دولة 
عت الرءوس واألطراف, ووأدت املرأة, ونفت العقل إىل اجملهول, إسالمية حتكم ابلشريعة, فقط

(.ويقول 3نام, فانتقمت أمريكا لبوذا, فدمرت الطالبان تدمريًا" )ودمرت آاثراً إنسانية بدعوى األص
حممد بن علي احملمود يف معرض انبهاره ابلعامل الغريب: "لقد كان العامل املتحضر يعاملنا ابحرتام, حىت 

عقر داره, قبل اليوم ويف اململكة املتحدة )بريطانيا( اليت أشرق منها نور احلضارة املعاصرة,  ضربناه يف
(.وميضي 4حيث شق اهلدى )هدى احلضارة اإلنسانية( أكمامه, وهتادى موكبا دون موكب .... " )
طانيا, مها املغرور بزيف ذلك العامل يف تصوره األعمى قائال: "ال جدال يف أن الوالايت املتحدة وبري

يب )أورواب الغربية والعامل الغر  –الدولتان األكثر تعبريًا عن قيم العامل املتحضر وعن حضارته وأهنما 
التجلي األكرب الجتاهات الليربالية العاملية اليت صنعت هذا العامل املتحضر,  –وأمريكا( من ورائهما 

(.ولك أن تتصور أخي القارئ 5االهنيار" )الفضل الكبري يف مناعته ضد  –أي الليربالية  -وكان هلا 
اهتا العلمية!! حينما تطالع هذا النص للكاتب كم هم القوم مفتنون ابحلضارة الغربية, منبهرون مبكتشف

معجزة إنسانية مل يسبق هلا  –إابن حلظة اللقاء  –نفسه )حممد احملمود(: "لقد كانت احلضارة الغربية 
يوجد ما يقارهبا, ولو يف أدىن مستوايهتا البدائية اليت أفرزهتا فرتات مثيل يف التاريخ البشري, بل مل 

 (.6اإلصالح الديين" )
O 89ص  -التطرف املسكوت عنه أصول الفكر العصراين لناصر احلنيين 

_________ 
 ( البن تيمية.157/ 2( ))االستقامة(( )1)
ة املضيئة يف عقيدة الفرقة املرضية(( ( ))لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية شرح الدر 2)



 (.105/ 1للسفاريين )
/ 1ملفكرين اإلسالميني املعاصرين(( لسعد بن عيضه الزهراين )( انظر ))االجتاه العقالين لدى ا3)

44 ،46) 
 ( البن قدامة.497/ 12( ))املغين(( )4)
 ( البن قدامة.497/ 12( ))املغين(( )5)
 (.89م )( ومسل2766( رواه البخاري )6)
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عبد هللا بن جباد يف مقال  معامل متفرقة القدح يف أئمة السلف والزعم أبهنم سبب رئيس للغلو والتكفري
سالم ابن تيمية رمحه هللا ويتهمه ابلتناقض, له بعنوان: "الذاكرة الرتاثية العوراء" يطعن يف شيخ اإل

خالق وحنوها: هذا ليس آبدمي وال إنسان, حيث يقول: "ويقال ملن خرج عن موجب اإلنسانية يف األ
 (.1ما فيه إنسانية ..... )

 منصور النقيدان كيف يتهجم أبسلوب ساخر مقذع على أئمة اإلسالم إىل –اي رعاك هللا  -وانظر 
ابلتناقض والقلق وهو يف احلقيقة أوىل الناس هبذه الصفات؟!:قال: "إنه نشر مقاال من حيث اهتامهم 

قرآن, قال وذكرت فيه املوقف املتناقض ألمحد بن حنبل كيف كفر ابن أيب دؤاد, عن حمنة خلق ال
اهـ. وقال يف إحدى اإلجاابت: وما قرأت ما قاله أمحد بن حنبل لعبد الرمحن  وتغاضى عن املأمون.

مون: إايك أن تقول مبسألة ليس لك فيها إمام", ما قرأته إال قلت, اي حسرة على العقول. ا. بن مي
يف إحدى اإلجاابت: "وابن تيمية نفسه من الشخصيات  –رمحه هللا  –(.وقال عن ابن تيمية 2هـ. )

ية كانت تلم (.مث قال: "وإن هناك آاثرا ومظاهر أزمة روح3ليت عرفها تراثنا الفكري والديين" )القلقة ا
 (.4به" ا. هـ. )

 تأخرين من أهل العلم.إنكار قضية سد الذرائع, والتشنيع على من يقررها من املتقدمني وامل
مد بن علي احملمود( اهلجوم على مناهج التعليم الشرعية يف السعودية: شن الكاتب الليربايل )حم

ململكة, وذلك يف مقال طويل له بعنوان هجوما ضاراي على املقررات الشرعية يف املنهج التعليمي يف ا
 (.5" )2 - 2"مفهوم التسامح, 

نحرف: يقول منصور النقيدان: "أعتقد أن احلل ميكن يف أن يكون هناك دعوهتم للحرية مبفهومها امل
 (.6يهم" )حرية, وأن يطرح اجلميع ما لد



 نقد الثوابت والتشكيك فيها:
نوعة, واختذوا طرائق متعددة, هلدم األصول, وهز مارس أرابب هذا الفكر وأساطينه أساليب مت

واملوضوعية, والتجرد, واحليادية, والنقد الذايت,  الثوابت, والتشكيك ابملسلمات حتت مظلة )العلمية
وى )نسبية احلقيقة( وعدم امتالك أحد للحقيقة والتصحيح والنصيحة, واإلنصاف والعدل( , وبدع

 املطلقة.
ذا يراد هبا؟ وما جماهلا؟ وهل هي ميدان فسيح يصلح للتطوير أو االجتهاد؟ إذًا فما هي الثوابت, وما
ومواضع اإلمجاع اليت أقام هللا هبا احلجة يف كتابه, أو على لسان نبيه صلى الثوابت هي: القطعيات 

 ال حيل فيها االختالف, ويضاف إىل ذلك بعض االختيارات العلمية الراجحة هللا عليه وسلم واليت
(.قال الشافعي رمحه هللا: "كل ما أقام هللا به احلجة 7ثل خمالفتها نوعا من الشذوذ أو الزلل" )اليت مت

 (.8يف كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا مل حيل االختالف فيه ملن علمه" )
_________ 

 (.293/ 10اجلامع ألحكام القرآن(( )( ))1)
 ( للشاطيب.27/ 3( ))املوافقات(( )2)
 (.1716( ومسلم )7352ه البخاري )( روا3)
 حسن عبد احلميد.( لعلي بن 29،30( ))العقالنيون أفراخ املعتزلة العصريون(( )4)
 م.1996/ 10/ 24( بتاريخ: 10349( ))جريدة الرايض(( العدد )5)
( البن كثري ))الوايف 96/ 5( ))البداية والنهاية(( )209/ 6عالم النبالء(( )( انظر ))سري أ6)

 (.11/ 6فيات(( )ابلو 
 ( للدكتور عمر سليمان األشقر.43,55 -( انظر: ))الرسل والرساالت((: )ص7)
 م.12/2004/ 22نظر ))موقع قناة العربية(( , برانمج إضاءات, بتاريخ: ( ا8)
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وهي اليت يسميها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا الشرع املنزل وهو ما شرعه هللا ورسوله من 
لرسول والدخول حتت طاعته, واتباع األقوال واألعمال مما ليس لالجتهاد فيه جمال. وحقيقته: اتباع ا

ليم واإلذعان كما قال تعاىل: َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا ذا الشرع واجب, وليس ألحد إال التسه
ََِّ َوَرُسوَلُه فـَقَ  َُِّ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأن َيُكوَن هَلُُم اخلِْرَيَُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص ا ْد َضلَّ َضالاًل مُِّبيًنا َقَضى ا



 [.36زاب:]األح
نَـُهْم مثَّ اَل جيَُِدوْا يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا وقال جل وعال: َفاَل َورَ  بِ َك اَل يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

بت إمنا يكون يف كليات الشريعة [ ....... وجمال هذه الثوا65ممِ َّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموْا َتْسِليًما ]النساء:
حملرمات وأصول الفضائل واألخالق, وأبرز ميادينها: ائل العقيدة وأصول الفرائض وأصول اومس

 (.1العقائد والعبادات واألخالق وأصول املعامالت )
وأتسيسا على هذه املعرفة الكلية الواضحة ملصطلح الثوابت, وانطالقا من حتديد جماالت الثوابت 

رانيني اليت توضح للقارئ لة الكلية واجلزئية من كتاابت العصنها أنيت اآلن لذكر الشواهد واألمثوميادي
الكرمي حجم التشكيك والنقد الذي طال الثوابت من جهتهم وهم يعربون عنها اترة ابملسلمات, 

حونه من واترة ابحلتميات, واترة ابملعرفة األوىل .. إخل, وهي دعوة خطرية تكشف عن حقيقة ما يطر 
 فكر.

 الكلية العامة: ذكر الشواهد واألمثلة
إىل أن يتجاوز العقل نطاق الثوابت الدينية ويقفز عليها, فيقول: "املواطن  خالص جليب يدعو -أ

العريب اليوم حماصر يف مثلث من احملرمات, بني الدين والسياسة واجلنس, كل ضلع فيه ميثل حاجزا 
دام, فأما حائط الدين يطل شيق, أن يقفز إال ابلقفز إىل اإلع شاهقا ال يستطيع أفضل حصان عريب

ردة, وأما جدار السياسة يربز مصطلح اخليانة. وعند حافة اجلنس تشع كل ألوان احلرام مفهوم ال
والعيب, فالعقل مصادر ومؤمم وملغى حىت إشعار آخر" مث يدعو إىل ثورة عقلية: "ال بد من تدريب 

لعقل النقدي حي والعقل النقلي ل, وذلك بفتح طرقا عصبية رائدة, فاعقولنا على النقاش واجلد
 (.2) ميت"

احملمود يشن هجوما ضاراي على الثوابت حتت مسمى )احلتميات(:يقول: "ال أريد أن أحتيز إىل  -ب
هتميش احلتميات, بقدر ما أريد التأكيد على قدرة اإلرادة اإلنسانية على جتاوزها والتحرر منها مع 

 (.3إلنساين ... " )لتحرر اإلرادة اإلنسانية مما سوى اار بنسبية هذا التحرر منها حتقيقا اإلقر 
يوسف أاب اخليل ينتقد الثوابت حتت مسمى )النظام املعريف( ويدعو إىل فتح جمال الشك أمام  -ج

منطلق لعملية يقول عبد هللا بن جباد العتييب: "إذا فال بد ك -العقل الناقد بدعوى )نسبية احلقيقة(:هـ 
سالمي احلايل أن يشك يف قضية جوهرية يدخل الشك يف آلية العقل العريب اإلالتنوير واإلصالح أن 

وهي هل هو قادر على العمل اآلن؟ هل آلياته ومناهجه ومنظومته املعرفية صاحلة للتعامل مع الزمن 
دي: انج سعد .. فقد هلك يقول مشاري الزايدي يف مقال له بعنوان: "وصية الغام -(.و4الراهن" )

اية الثوابت, إن هو إال فرضية ترفية ال متلك ك فإن احلديث الذي ال معىن له عن محسعيد: ولذل
وجوًدا حقيقيا يف دنيا النقد التارخيي كثري من املفاهيم حورت, وشذبت, وتعرضت إلعادة تعبئة, طبقاً 



هم الفكر من يصنع اإلنسان, حىت وإن تو للمتغريات املوضوعية, اإلنسان هو من ينتج الفكر, وليس 
 (.5العقائديون األشداء ذلك! " )

O 100ص  -التطرف املسكوت عنه أصول الفكر العصراين لناصر احلنيين 
_________ 

 .13492م, العدد: 2005يونيو  2هـ, 1426ربيع اآلخر  25( ))جريدة الرايض(( اخلميس1)
 (.551/ 5( انظر ))جمموع الفتاوى(( )2)
 ( البن قيم اجلوزية.793، 633/ 2( انظر ))الصواعق املرسلة(( )3)
 (.98/ 2ر: ))جمموع الفتاوى(( )( انظ4)
م, العدد 2006ديسمرب 9هـ 1427ذي القعدة  18( ))جريدة الرايض(( , بتاريخ: السبت 5)

14047. 
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 اثمن عشر: آاثر وأخطار الفكر الليربايل على املسلمني
 ة؟هل الليرباليون ميلكون مشروعا جادا وحقيقيا للنهض

 وهل لديهم رؤية انضجة لإلصالح؟
مراء فيه: أن غاية ما عند هؤالء الليرباليني هو مسخ هوية اجملتمع واالنقالب على الواقع الذي ال 

 الذات وتلميع الفكر الغريب, واستنساخه بدون وعي أو صدق مع الذات أو مع اجملتمع!
مع, وليس له امتداد أو قبول شعيب, وأحسب أن هذا التيار املنحرف ليس له جذور عميقة يف اجملت

يف أن بعض وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية صدرت رموزه, وجعلت منهم  لكن خطورته تكمن
 مفكرين إسالميني, وخرباء يف احلركات اإلسالمية, وصناع للرأي العام!

 وفيما يلي بعض آاثر وخماطر الفكر الليربايل على املسلمني:
 :أوال: اآلاثر العقدية

ختلف األسباب والطرق امللتوية اخلبيثة, مما التشكيك يف العقيدة الصحيحة وزعزعة الثقة هبا, مب
 يؤدي عياذا ابهلل إىل انصراف الناس وعزوفهم عنها.

القطيعة التامة مع مصادر التلقي واالستدالل عند املسلمني والتزهيد, بل التشويه املتعمد للرتاث 
 اإلسالمي عقيدة وشريعة.



لب مجيل مزخرف مما يؤدي عياذا ابهلل إىل تقبل اء الرتاث الفلسفي واملعتزيل, وتقريبه للناس يف قاإحي
 هذا الرتاث املنحرف يف ظل اجلهل الذي خييم على كثري من الناس.

اهلزمية النفسية أمام األعداء اليت يريدون أن يغرسوها يف أفراد األمة شاءوا أم أبوا من خالل أمور عدة 
 منها:

 هبدم حاجز الوالء والرباء.
 إلغاء اجلهاد.

أبن املسلمني متخلفون, وال ميكن أن يتقدموا أبدا واالنبهار ابلغرب رغم تراجع احلضارة الرتويج 
 الغربية والتنبؤات من قبل منظريهم بزواهلا.

 إفساح اجملال أمام التيارات املنحرفة الزائغة, بدعوى حرية الرأي واالنفتاح على اآلخر.
لفكري ثحجة صحة هذه األداين وأن ما عندهم الرمتاء يف أحضان األعداء وتقليدهم, وتقبل الغزو اا

 ال خيالف صراحة ما عندان.
نشر ثقافة تقبل اآلخر ولو كان ملحدا, وضياع ما أمساه العلماء ثحفظ الضرورات اخلمس وعلى 

 رأسها )حفظ الدين(.
 تماعية:اثنياً: اآلاثر الرتبوية واألخالقية واالج

 هبا املنحرفون سلوكيا وأخالقيا. إفساد املرأة املسلمة, وجعلها دمية يتالعب
طمس معامل األخالق اإلسالمية, وذلك عن طريق االحنالل والتفسخ األخالقي, فلقد فتح هذا الفكر 

الباب على مصراعيه لدعاة التغريب ثحيث لو طبقت اجملتمعات كل ما يرونه ويؤصلونه ألصبحت 
 ات منحلة ال تعرف معروفا وال تنكر منكرا.جمتمع

 الص جليب يدعو إىل هذا التهتك والسفور بطريقة مثرية للدهشة واالستغراب!! ,فها هو خ
يقول: "عند سكان أسرتاليا األصليني, تتدىل أثداء النساء بدون أن تثري الفتنة. ويف كهوف الفلبني, 

امل, فال يصيح واعظهم أن هذا خمل ابألخالق!! يعيش الناس رجاال ونساًء مع أطفاهلم يف عري ك
قابل فإن كشف )يد( امرأة متلفعة ابلسواد من مفرق رأسها حىت أمخص القدم يف بعض املناطق وابمل

 (.1من العامل العريب, يثري الشهوة عند رجال يعيشون يف حالة هلوسة جنسية عن عامل املرأة" )
 عروف والنهي عن املنكر.إماتة وإضعاف جانب االحتساب واألمر ابمل

_________ 
( حملمد بن علي احملمود يف مقال له بعنوان 17ض اإللكرتوين حروف وأفكار((: )ص( كتاب ))الراي1)

 م.9/2005/ 1)التقليد والتوثني( , وقد نشر يف جريدة الرايض بتاريخ: 
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حلياة, وحصرها يف نطاق املسجد اثلثاً: اآلاثر السياسية: إقصاء الشريعة عن احلكم وعزهلا عن ا
الدعوة الليربالية يف حقيقتها هي بـ )العلمانية( أو الالدينية ف والعبادات الشخصية, وهو ما يعرف

العلمانية, وإن وجد فاصل بينهم فهو رقيق جدا وكأهنما وجهان لعملة واحدة وامسان ملسمى واحد. 
إلميان ابلدين هي يف إعطائهم معىن روحيا (.يقول عادل الطريفي: "إن حاجة كثري من البشر ل1)

لتدخل يف حتديد النظم احلياتية للبشر, إهنا حلياهتم, ولكن بعد ذلك تصبح األداين غري قادرة على ا
تفيد يف قيادة أخالق الناس وتوجيههم الوجهة الروحية املطمئنة, ولكنها خترج عن دورها املطلوب إذا 

(.ويقول يوسف أاب 2سياسية واالقتصادية واالجتماعية" )فرضت شروطها على مواضعات البشر ال
لى حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم يفرق متاما بني اخليل: "اإلسالم بصفائه األول كما نزل ع

الناحية الروحية والناحية االجتماعية بكافة ما تشتمل عليه من سياسة واقتصاد وتربية وتعليم وصناعة 
النصوص الصحيحة صحة قطعية ثبوات وداللة, أما الثانية فمرتوك شأهنا للعقل إخل, األوىل تنظمها 

يشاء وفق مصاحل اجلماعة الراهنة املتأثرة ابملتغريات الزمانية واملكانية, وهذه هي  البشري لريى فيها ما
ة معها احلداثة بعينها بغض النظر متاما عما اصطحبته املمارسات التارخيية االجتماعية منها والسياسي
 (.3" )من تراث بشري خلط الروحي ابلدنيوي والسياسي ابلديين تبعاً إلمالءات أيديولوجية خمتلفة

 الوالء للفكر الغريب, واالستقواء ابألجنيب.
O 135ص  -التطرف املسكوت عنه أصول الفكر العصراين لناصر احلنيين 

_________ 
ا إىل اإلنسان( نشر يف ))جريدة الرايض(( , بتاريخ: ( يف مقال له بعنوان )املرأة ... من األيدلوجي1)

 .13758عدد م, ال2006هـ فرباير 1427احملرم  24اخلميس 
( يف مقال له بعنوان )اإلنسانية والطائفية: صراع األضداد( نشر يف ))جريدة الرايض(( , بتاريخ: 2)

 .13754م, العدد 2006هـ فرباير 1427احملرم  20األحد 
بعنوان )فلسفة الوالء والرباء يف اإلسالم( نشر يف جريدة الرايض, بتاريخ: الثالاثء  ( يف مقال له3)

 .13546م, العدد 2005هـ يوليو 1426اآلخرة مجادى  20
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 اتسع عشر: احلكم الشرعي يف الليربالية
باطها فكرة غربية مستوردة، وليست من إنتاج املسلمني، وهي تنفي ارت –كما سبق   –الليربالية 

 ة األداين قيودا ثقيلة على احلرايت البد من التخلص منها.ابألداين كلها، وتعترب كاف
وقد تقدم الكالم حول حقيقتها، وتصورها ملفهوم احلرية، ومن خالل ما تقدم يتبني لنا أن الليربالية 

 مناقضة لإلسالم يف أصوله ومنهجه وأخالقه وقيمه.
وم كل واحد منهما، وتبديل ملعناه خيرجه ة " و " اإلسالم " هي تغيري ملفهوحماولة التوفيق بني " الليربالي

 عن حقيقته إىل مفهوم مشوه، وصورة غري صحيحة لكل منهما.
ومن البديهي أن نقول: إن فالسفة الليربالية ومفكريها الذين وضعوا أصوهلا يف فرتات خمتلفة قد 

لو كان دينا منهم ارتباطها بدين من األداين و شكلوها خارج إطار األداين مجيعا، ومل يدعي أحد 
 حمرفا.

ومع هذا الوضوح يبقى من يصر من املسلمني على أنه ابإلمكان اجلمع بني منهج مادي يرفض قيود 
األداين، ومنهج اإلسالم الرابين، وهلذا سنبني مبا ال يدع جماال للشك أن الليربالية تعين يف اإلسالم 

 خمتلفة تنايف أخالقه وقيمه الكرمية.الشرك املناقض حلقيقته، وأشكاال ألواان متعددة من الكفر و 
 أوال: نواقض اإلميان يف الليربالية:

إن دارس الليربالية جيد أهنا دعوة إىل اإلحلاد ورفض األداين حيث ال تعرتف هبيمنة الدين على احلياة 
عليه، وهي تريد أن تعطي اإلنسان اإلنسانية، فقد منت هذه الفكرة يف أجواء رافضة للدين، ومعرتضة 

حريته املطلقة ابلتحلل من قيود األداين والقيم واألخالق، فأساس الفكرة قائم على تعظيم العقل 
اإلنساين وماديته، وهلذا ارتبطت عبارة " الفكر احلر" يف كتاابت الغربيني ابإلحلاد والرفض للدين 

 م.والقيم وعليه فإن الليربالية ال تتفق مع اإلسال
ن أنواع الكفر والشرك الواقعة يف الليربالية، ليتبني من خالهلا احلكم ويف هذه الفقرة سأذكر بعضا م

 الشرعي يف الليربالية:
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كفر االستحالل: االستحالل معناه: أن يعتقد يف احملرمات أهنا مباحة، وجيوز فعلها مع علمه أبن هللا 
رمه هللا تعاىل مما هو معلوم من الدين ء على أن املستحل ملا ح(، وقد أمجع العلما1تعاىل حرمها )

(، يقول القاضي " عياض ": " وكذلك أمجع 2ابلضرورة ومتواتر فهو كافر خارج عن دين اإلسالم )



املسلمون على تكفري كل من استحل القتل أو شرب اخلمر أو الزان مما حرم هللا بعد علمه بتحرميه،  
( ........ وضابط األمر املستحل هو أن 3وفة" )رامطة، وبعض غالة املتصكأصحاب اإلابحة من الق

يكون أمرا ظاهرا متواترا ال يوجد فيه خالف وال شبهة مثل حترمي الزان والراب وأكل اخلنزير وغريها 
(.وسبب كفر املستحل التكذيب أو العناد، فإن اعتقاد إابحة أمر حمرم يدل على تكذيبه ملن 4)

(.فال يشرتط لتكفري املستحل أن يصرح 5قيقة اإلميان )ه له، وكالمها مناقض حلحرمه أو عناد
ابلتكذيب أو يعتقده، ألن اجلحود يف حد ذاته كفر ينقل عن امللة، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: " 

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة املتواترة: كالفواحش والظلم، واخلمر وامليسر، والزان وغري 
ات الظاهرة املتواترة: كاخلبز واللحم والنكاح. فهو كافر مرتد، ، أو جحد حل بعض املباحذلك

 (.6يستتاب فإن اتب وإال قتل " )
وهذا النوع من الكفر موجود يف الليربالية، ألن من مفاهيم الليربالية املتعلقة ابحلرية " منع التحرمي "، 

هلي املقيد حلرية الفرد، كما يقول لليربايل مع التحرمي اإلأو " منع املنع "، فال ميكن أن جيتمع الفكر ا
جون مل: " إن التحرمي ميس حرية الفرد ألنه يفرتض الفرد ال يعرف مصلحة نفسه " ومن بديهيات 

الليربالية " إابحة الزان "، وهي إابحة عقائدية، وليست جمرد ممارسات عملية، وال ميكن أن يكون 
املنهي عنها ألن هذا يتعارض مع حرية التجارة حترمي الراب، والبيوع  الرجل ليرباليا وهو يعتقد

واالقتصاد، كما أنه ال ميكن أن يكون ليرباليا وهو يعتقد حترمي الزان والتربج والشذوذ اجلنسي ألن هذا 
 يناقض احلرية الشخصية.

ة، فهو اعتقاد وتصور والليربالية مذهب فكري حيدد للفرد املمنوع والالزم قبل أن يكون ممارسة عملي
 ع لسائر أمناط احلياة البشرية.وا 

 كفر الشك:
الشك هو عدم اليقني، والرتدد بني شيئني، وعدم القطع ابلصحة أو البطالن، أو اخلطأ أو الصواب، 

 وحنو ذلك، وعدم وجود القطع واليقني هو من الريب والشك.
_________ 

 ودت سعيد.( جل27 -( ))فقدان التوازن االجتماعي((: )ص1)
 م.9/2001/ 12( يف 8324الشرق األوسط(( العدد )( ))جملة 2)
( حملمد بن علي احملمود, يف مقال له 17( كتاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأفكار(( )ص 3)

 م.9/2005/ 1بعنوان )التقليد والتوثني( , وقد نشر يف جريدة الرايض بتاريخ: 
 16هـ 1427صفر  16يخ: اخلميس ذا اإلنسان( , نشر بتار ( يف مقال له بعنوان: )املستقبل هل4)

 .13779م, العدد 2006مارس 



 16هـ 1427صفر  16( يف مقال له بعنوان: )املستقبل هلذا اإلنسان( , نشر بتاريخ: اخلميس 5)
 .13779م, العدد 2006مارس 

 .( حملمد بن علي احملمود26 -( كتاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأفكار(( )ص6)
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ومن أساسيات اإلسالم وجود اليقني يف التوحيد واإلميان، فالتوحيد واإلميان ال يغين فيه إال اليقني 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن اجلازم، وهلذا عده العلماء شرطا أساسيا من شروط ال إله إ ال هللا. يقول تعاىل: ِإمنَّ

َِِّ َوَرُسوِلِه مثَّ مَلْ  َِِّ ُأْولَِئَك ُهُم الصَّاآَمُنوا اِب ِدُقوَن يـَْراَتبُوا َوَجاَهُدوا أبَِْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل ا
(، وهلذا جاء الشك 1ك والظن )[، فاشرتط يف صحة إمياهنم عدم الريبة، وهي الش15]احلجرات: 

َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن  الَ يـُْؤِمُنوَن اِبهلِل َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْراَتَبْت والريب وصفا للمنافقني فقال تعاىل: ِإمنَّ
هللا وأين  [، ولقد جاء يف احلديث: ))أشهد أن ال إله إال45دَُّدوَن ]التوبة: قـُُلوهُبُْم فـَُهْم يف رَْيِبِهْم َيرتََ 

ريرة (. وجاء يف حديث أيب ه2رسول هللا ال يلقى هللا هبما عبد غري شاك فيهما إال دخل اجلنة(( )
( مرفوعا: ))من لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال هللا مستيقنا هبا قلبه فبشره ابجلنة(

 شاك فيها، وإذا انتفى الشرط (. " فاشرتط يف دخول قائلها اجلنة أن يكون مستيقنا هبا قلبه غري3)
 (.4انتفى املشروط" )

ري حق الفرد يف احلرية الفردية مهما توصل له من ....... والفكر الليربايل ال يعتقد عقائد جازمة غ
، ألن كل عقيدة قابلة للتغيري، ومن حق اآلخر أفكار وعقائد وآراء، فهو ال ميلك عقيدة يقينية حمددة

الفكر ال ميلك جوااب حمددا على أوضح األمور مثل وجود هللا تعاىل وربوبيته،  أن يعتقد خالفها، وهذا
يعتمد عليه جيعل كل أمر قابل للصواب أو اخلطأ، ورمبا أوصلت املنهجية ألن املنهج السيال الذي 

 الليربالية إىل عقائد متناقضة.
ارضة، وال جتزم ثحقيقة عقدية، وتبين وهبذا يتبني أن الليربالية تصحح العقائد املتناقضة، واألفكار املتع

ل ذلك قاعدة عامة يف قاعدة " قويل صواب حيتمل اخلطأ، وقولك خطأ حيتمل الصواب "، وجتع
اخلطأ،  أصول العقائد وسائر األداين. فاملنتسب لإلسالم منهم يعتقد أن إسالمه صحيح حيتمل

عقائدي يف جانب الصحة أو وعقيدة اآلخر )الكافر( خطأ حيتمل الصواب، ويرفضون اجلزم ال
 (. وهذا هو الشك بعينه.5البطالن )

_________ 



 ( حملمد بن علي احملمود.14 -حروف وأفكار(( )ص( كتاب الرايض اإللكرتوين ))1)
 مد بن علي احملمود.( حمل14 -( كتاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأفكار(( )ص2)
 ( انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية.3)
( حملمد بن علي احملمود, يف مقال له 29 -تاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأفكار(( )ص( ك4)

 م.10/2005/ 6عاية لإلرهاب( وقد نشر يف جريدة الرايض بتاريخ: بعنوان )قنوات الد
( حملمد بن علي احملمود, يف مقال له 44 -كار(( )ص( كتاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأف5)

 (.2/ 2سامح( )بعنوان )مفهوم الت
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ألمر هللا تعاىل وشرعه، كفر اإلابء واالمتناع: حقيقة اإلابء واالمتناع هي عدم االنقياد واالستسالم 
امر تقتضي االنقياد والتسليم، ومناقضة وأو  ومن املعلوم أن اإلميان يتضمن أخبار تقتضي التصديق،

(.وقد ينضاف إىل 1التصديق يكون ابلتكذيب، ومناقضة االنقياد والتسليم يكون ابإلابء واالمتناع )
(، وقد يكون اإلابء واالمتناع دون 2اليهود )اإلابء واالمتناع " االستكبار " مثل كفر إبليس وفرعون و 

ن الطائفة املمتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة (.وقد قرر أهل العلم أ3" استكبار" )
املتواترة جيب قتاهلا، وأمجعوا على ذلك، كما فعل الصحابة مع املمتنعني عن أداء الزكاة، وقد رجح 

ائفة املمتنعة إذا قاتلهم اإلمام على ذلك فقاتلوه فهم كفار وليسوا بغاة شيخ اإلسالم ابن تيمية أن الط
(4.) 

.... وال ريب أن الفكر الليربايل يؤسس لالمتناع عن شرائع اإلسالم يف جمال السياسة واالقتصاد، ..
 .وهلذا تكونت الدول الليربالية بعيدة كل البعد عن شرائع اإلسالم يف نظمها السياسية واالقتصادية

المتناع عن حترمي ومن ذلك امتناع الدول الليربالية من تطبيق احلدود والعقوابت الشرعية، وكذلك ا
 الراب يف البنوك واملؤسسات املالية، وهكذا.

احلكم بغري ما أنزل هللا: واملراد هنا: تشريع القوانني الوضعية املضادة لشريعة هللا أو استحالل احلكم 
، وليس املعىن يف هذه الفقرة: القاضي -وقد تقدم الكالم يف االستحالل  –( 5بغري ما أنزل هللا )

 تحكيم الشرع مث حيكم هبواه وشهوته دون تغيري أو تبديل لألحكام.امللتزم ب
والتشريع حق خاص هلل تعاىل، وهو األمر الشرعي يف قوله تعاىل: َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمُر ]األعراف: 

مشرعا من دون هللا تعاىل فقد انزع هللا يف ربوبيته كما قال تعاىل: اختََُّذوْا [، ومن نصب نفسه 54



هَلًا َواِحًدا الَّ ِإلََه ِإالَّ ُهَو َأْحَبارَُهْم َورُْهَباهَنُْم َأْراَباًب مِ ن ُدوِن هللِا َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوْا إِ 
تبعوهم على [، وحقيقة فعلهم أهنم أحلوا احلرام، وحرموا احلالل فا31ا ُيْشرُِكوَن ]التوبة:ُسْبَحانَُه َعمَّ 

 ذلك.
وقد أوجب هللا تعاىل احلكم بشريعته، وجعله من العبادة فقال تعاىل: ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ِِِ  َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوْا 

ُه ]يوسف: وبني [ 57ُم ِإالَّ ِِِ  يـَُقصُّ احْلَقَّ َوُهَو َخرْيُ اْلَفاِصِلنَي ]األنعام: [، وقال: ِإِن احْلُكْ 40ِإالَّ ِإايَّ
خطورة اإلعراض عن احلكم ابلشريعة فقال تعاىل: َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أَنَزَل هللُا فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن 

 [44]املائدة:
_________ 

( حملمد بن علي احملمود, يف مقال له 32فكار(( )ص ( كتاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأ1)
 أة واحلجاب(بعنوان )من حديث املناهج: املر 

أغسطس  15هـ 1426رجب  10( يف مقال بعنوان: )هيمنة اخلرافة( , جريدة الرايض: االثنني: 2)
 .13566م, العدد 2005

حملمود, يف مقال له ( حملمد بن علي ا25( كتاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأفكار(( )ص 3)
 بعنوان )من حديث املناهج: املرأة واحلجاب(

 (96 -تب العقائد((: )ص( ))قراءة يف ك4)
 (482, 433( انظر ))املدرسة العصرانية يف نزعتها املادية(( )5)
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نَـُهْم مثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيقٌ وقال تعاىل َأمَلْ تـََر إىل الَِّذيَن ُأْوُتوْا َنِصيًبا مِ َن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن إىل    ِكَتاِب هللِا لَِيْحُكَم بـَيـْ
ُهْم َوُهم مُّْعِرُضوَن ]آل عمران: [ وقال تعاىل َأمَلْ تـََر إىل الَِّذيَن ُأوُتوْا َنِصيًبا مِ َن اْلِكَتاِب يـُْؤِمُنوَن 23مِ نـْ

ر [، والكف51َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوْا َسِبيالً ]النساء: اِبجْلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويـَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروْا َهُؤالء 
(:األول: استحالل احلكم بغري ما أنزل هللا، وهذا أمر 1األكرب يف احلكم بغري ما أنزل هللا ثالثة أنواع )

متفق عليه، ويدخل فيه: جحد أحقية حكم هللا ورسوله، أو اعتقاد أن حكم غري الرسول صلى هللا 
ه، أو اعتقد أن حكم أحسن من حكمه، أو اعتقده مثله، أو اعتقد جواز احلكم مبا خيالف عليه وسلم

هللا ورسوله ال يصلح للتطبيق يف زمن احلداثة، أو أنه سبب التخلف، أو أن اإلسالم ال يتضمن منهجا 
 (.2)للحكم، ألن الدين عالقة روحية بني العبد وربه، وحنو ذلك من العقائد املرتبطة ابالستحالل 



يل األحكام وتغيريها، وهذا ما حيصل يف الثاين: التشريع املخالف لشرع هللا تعاىل، ويكون ذلك بتبد
 األنظمة الدميقراطية حيث يرون أن املشرع هو الشعب.

يقول الشيخ " حممد بن إبراهيم آل الشيخ " عن هذا النوع: " وهو أعظمها وأمشلها، وأظهرها معاندة 
دادا وإرصادا، امه، ومشاقة هلل ورسوله، ومضاهاة ابحملاكم الشرعية: إعدادا وإمللشرع، ومكابرة ألحك

وأتصيال وتفريعا، وتشكيال وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية 
مراجع مستمدات مرجعها كلها إىل كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، فلهذه احملاكم مراجع 

سي، والقانون األمريكي، والقانون ي القانون امللفق من شرائع شىت، وقوانني كثرية، كالقانون الفرنه
الربيطاين, وغريها من القوانني، ومن مذاهب بعض البدعيني املنتسبني إىل الشريعة وغري ذلك. فهذه 

إليها أسراب إثر  احملاكم اآلن يف كثري من أمصار اإلسالم مهيأة مكملة، مفتوحة األبواب، والناس
ة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به أسراب، حيكم حكامها بينهم مبا خيالف حكم السن

وتقرهم عليه، وحتتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة أبن حممدا رسول هللا 
 (.3بعد هذه املناقضة" )

وضع نظاما وضعيا حيكم به غري الشريعة اإلسالمية. ويدخل يف هذا من جعل لنفسه حق التشريع، أو 
 (.4املبدلني مع علمهم أهنم خالفوا شريعة هللا وحكمه )الثالث: طاعة 

والليربالية هي عبارة عن اجتماع هلذه األنواع املكفرة مجيعا، ألهنا تستحل احلكم بغري ما أنزل هللا، 
األصلح له، وهلذا فإن النظام السياسي املبين  وتعترب أن من حق الفرد أن يشرع لنفسه ما يعتقد أنه

الية هو النظام الدميقراطي، وهو نظام يعتمد على أن الشعب هو مصدر التشريع على الفكرة الليرب 
 الوحيد، وأن الدين ال دخل له يف احلكم فهو جمرد عالقة روحية بني العبد وربه.

ا ال تعرتف ثحكم هللا، وال تقر بشريعته، وترى وكل من تصور الليربالية، وعرف حقيقتها فإنه جيزم أهن
نية كافية يف إصدار التشريعات دون الرجوع إىل جهة إهلية خارج نطاق العقل أن احلرية اإلنسا

 اإلنساين.
_________ 

 هـ1418( , يف األول من مجادى اآلخرة 10692( جريدة الرايض, العدد )1)
/ 29ان: )ال إكراه يف السياسة( , بتاريخ: ( بعنو 8310( جريدة الشرق األوسط )العدد 2)

تعجب أخي القارئ أن تفتح الصحف العميلة املشبوهة األبواب على م, ومن هنا ال 8/2001
 مصراعيها ألمثال هذا املهزوم املخذول.

 ( انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية.3)
 م.2/2003/ 4( يف: 173( ))جريدة االقتصادية(( , العدد )4)
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وال ريب أن مقاييس علماء اإلسالم يف أحكام الكفر تنطبق عليها )الليربالية( مبجرد معرفة حقيقة 
 استحالال أو تشريعا. الفكرة وتصورها، ومن هذه األحكام أهنا حكم بغري ما أنزل هللا

ألضحك ولو قال قائل: إن الليربالية تطبق شريعة هللا وحكمه يف احلدود واألموال واألسرة وغريها 
 على نفسه كل ابحث يعرف مفهوم الليربالية واترخيها ومرجعيتها.

دية تعتمد تضح لنا فيه أن الليربالية عقيدة يف احلرية الفر وقد تقدم معنا عرض تفصيلي عن الليربالية ا
 على العقالنية املنكرة للوحي، واملادية املضادة للقيم واألخالق.

 (:1شرك القصد واإلرادة )
هللا تعاىل اإلنسان خلقه وله إرادة وقصد يف كل وقت. فكل عمل يقوم به اإلنسان من  عندما خلق

هللا تعاىل عليها كون أراده وقصده قبل ذلك. وهذه طبيعة نفسية فطر أعماله االختيارية البد أن ي
 اإلنسان.

ىل فتكون حينئذ وهذه اإلرادة قد تكون هلل تعاىل فتكون حينئذ توحيدا خالصا، وقد تكون لغري هللا تعا
شركا خالصا. وهي مهيأة ألن تكون على التوحيد أو الشرك. أما أن تكون النفس مريدة وليست 

 وحيد وال على الشرك فمحال.على الت
بدا لغري هللا كان البد مشركا، وكل مستكرب فهو مشرك، وهلذا كان فرعون من ......... وإذا كان ع

وكان مشركا ... بل االستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم اخللق استكبارا عن عبادة هللا، 
، ألنه كلما استكرب عن عبادة هللا ازداد فقرا أعظم استكبارا عن عبادة هللا، كان أعظم إشراكا ابهلل

اجة إىل مراده احملبوب الذي هو مقصود قلبه ابلقصد األول، فيكون مشركا ملا استعبده من ذلك، وح
 (.2ن مجيع املخلوقات إال أبن يكون هللا مواله، الذي ال يعبد إال إايه " )ولن يستغين القلب ع

الناشئة عن  غاية مراده وقصده فهو حمقق للتوحيد، ألن اإلرادةوعلى هذا: فمن جعل هللا تعاىل مهه و 
رادة حمبة هللا تعاىل واالفتقار إليه وجعله غاية القصد هي أصل التأله والتعبد له تعاىل، وإذا مل تكن إ

اإلنسان ومهه وقصده هلل تعاىل فال بد أن تكون لغريه، وخلو القلب من هذا وذاك أمر مستحيل، 
 ن حينئذ شريكا هلل تعاىل.وهذا الغري يكو 

ن اتبع هواه مطلقا، وانصرف إىل الدنيا وآثرها، فقد أصبح عبدا هلا، مشركا ........ وعلى هذا: فم
َيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِ  ِإلَْيِهْم يف األلوهية، خالدا يف النار، ويدل ل نـْ ذلك قوله تعاىل: َمن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ

لَِّذيَن لَْيَس هَلُْم يف اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوْا ِفيَها َها َوُهْم ِفيَها الَ يـُْبَخُسوَن ُأْولَِئَك اَأْعَماهَلُْم ِفي



[. وقوله تعاىل: َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآلِخَرِة نَزِْد َلُه يف َحْرثِِه 16 - 15يـَْعَمُلوَن ]هود: َواَبِطٌل مَّا َكانُواْ 
َيا نُؤتِِه ِمنْـ َومَ  نـْ [، وقوله تعاىل: مَّن  20َها َوَما َلُه يف اآلِخَرِة ِمن نَِّصيٍب ]الشورى: ن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

ورًا ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد مثَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُموًما مَّْدحُ َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ 
نـَْيا فَِإنَّ اجْلَِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى َوَأمَّا َمْن [. وقوله تعاىل: فََأمَّا َمن 18]اإلسراء:  َطَغى َوآثـََر احْلََياَة الدُّ

[. وهذا الشرك 41 - 37َوهَنَى النـَّْفَس َعِن اهْلََوى فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى ]النازعات: َخاَف َمَقاَم رَبِ هِ 
 قصده منه إرادة الدنيا وقصدها.ج من امللة هو عندما يكون الباعث له على العمل و املخر 

_________ 
 ( خلالص جليب.184( ))الزلزال العراقي(( )ص 1)
( حملمد بن علي احملمود, يف مقال له بعنوان 5رتوين ))حروف وأفكار(( )ص( كتاب الرايض اإللك2)

 م.7/2005/ 14الرايض بتاريخ:  )املتهمون ابإلرهاب( , وقد نشر يف جريدة

(1/239) 

 

وهذا الشرك ينطبق على الليربالية ألهنا اتباع اتم للهوى والرغبة، وإيثار للدنيا وحطامها الفاين، وهو 
الرأمسالية اجلشعة اليت تدل على أن الباعث م حول احلرية الشخصية، أو التطبيقات ما جنده يف الكال

للعمل هو قصد الدنيا وإرادهتا، فال ميكن أن يقال إن الفكر الليربايل يوصل إلرادة هللا تعاىل وقصد 
 طاعته.

O156 - 134حقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها لسليمان اخلراشي ص 
  الفوزان عن الليرباليةفتوى للشيخ صاحل

 الشيخ: صاحل بن فوزان الفوزان: املكرم فضيلة
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ما قول فضيلتكم يف الدعوة إىل الفكر الليربايل يف البالد اإلسالمية؟ وهو الفكر الذي يدعو إىل 
فر بدعوى التعددية، وجيعل احلرية اليت ال ضابط هلا إال القانون الوضعي، فيساوي بني املسلم والكا

ته الشخصية اليت ال ختضع لقيود الشريعة كما زعموا، وحياد بعض األحكام الشرعية لكل فرد حري
اليت تناقضه؛ كاألحكام املتعلقة ابملرأة، أو ابلعالقة مع الكفار، أو إبنكار املنكر، أو أحكام اجلهاد .. 

ربايل(؟ هل جيوز للمسلم أن يقول: )أان مسلم ليإخل األحكام اليت يرى فيها مناقضة لليربالية. و 
 ومانصيحتكم له وألمثاله؟



 اجلواب
وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته وبعد: فإن املسلم هو املستسلم هلل ابلتوحيد، املنقاد له ابلطاعة، 

رد على الربيئ من الشرك وأهله. فالذي يريد احلرية اليت ال ضابط هلا إال القانون الوضعي؛ هذا متم
وحكم الطاغوت، فال يكون مسلًما، والذي يُنكر ما علم من الدين شرع هللا، يريد حكم اجلاهلية، 

ابلضرورة؛ من الفرق بني املسلم والكافر، ويريد احلرية اليت ال ختضع لقيود الشريعة، ويُنكر األحكام 
عن املنكر، ومشروعية اجلهاد  الشرعية؛ من األحكام الشرعية اخلاصة ابملرأة، واألمر ابملعروف والنهي

هللا، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض اإلسالم، نسأل هللا العافية. والذي يقول إنه يف سبيل 
)مسلم ليربايل( متناقض إذا أريد ابلليربالية ما ذُكر، فعليه أن يتوب إىل هللا من هذه األفكار؛ ليكون 

 مسلًما حًقا.
O186، 185م منها لسليمان اخلراشي صحقيقة الليربالية وموقف اإلسال 
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 عشرون: قوادح األخالق يف الليربالية
لقد بنيت الليربالية على أساس مادي ال يرتبط ابلقيم واألخالق، وقد تبني لنا فيما تقدم أثر احلرية 

ور حممودة الغريب، فاألاننية واتباع اهلوى، وما يرتتب عليهما من انعكاسات أم الفردية على اجملتمع
اجملتمع إىل التعامل بطريقة غري أخالقية يف  عندهم ألهنا حتقيق لذاتية اإلنسان وفرديته، وهذا ما أوصل

سياسته واقتصاده، فقد أصبح احلديث عن األخالق يف جمال املال واالقتصاد مثار سخرية وتندر 
االجتماعية، فاألخالق هي  لدى الليرباليني ألنه ال جمال للحديث عن القيم األخالقية يف األمور

لرداءة، فاإلنسان األخالقي هو اإلنسان املنتج، وهذا ما العمل أاي كان تقوميه من حيث اجلودة أو ا
 اهلوى.جعل األخالق ال قيمة هلا يف احلقيقة. فانتشرت بسببها: األثرة، والظلم، واتباع 
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 واحد وعشرون: شبهات وردود
 يردد بعض املفتونني ابلليربالية عددا من الشبهات يعارضون هبا احلكم السابق عليها، منها:



 الشبهة األوىل: شبهة التكفري:
هة تظهر يف احلكم على كل مذهب إحلادي يفد على البالد اإلسالمية، حيث يقولون: إن وهذه الشب

ون الشهادتني، ويصلون، ويؤدون الشعائر التعبدية، والقول أبن الليربالية عقيدة بعض الليرباليني ينطق
  املسلمني، وهذه هي عقيدة اخلوارج الضالني.كفرية يكون مبثابة تكفري
أبن ثبوت اإلسالم لإلنسان يشرتط له ابإلضافة إىل اإلتيان ابلواجبات  وجنيب عن هذه الشبهة

النواقض واملبطالت حلقيقة اإلميان واإلسالم، فمن أييت هبذه املذكورة يف الشبهة وغريها: ترك 
 هنا ال تنفعه حىت يرتك النواقض.الواجبات، وهو قائم على نواقض اإلميان، فإ

" نواقض اإلميان "، وبينت خطورهتا، فقد يكفر اإلنسان وخيرج  وهلذا حذرت الشريعة اإلسالمية من
  هللا ويؤدي بعض الواجبات، وهذه حقيقة شرعية قطعية.من امللة، وهو ال يزال يشهد أن ال إله إال

إال ويوجد له نواقض إذا وجدت بطل أصل هذا وهذه احلقيقة موجودة يف كل دين، ألنه ما من دين 
العبادات كالصالة والوضوء وغريها لو أتى الفرد بواجباهتا وارتكب مبطالهتا الدين، وكذلك األمر يف 
 مل تنفعه هذه الواجبات.

املعلوم اجملمع عليه عند أهل السنة واجلماعة أن لكلمة التوحيد )ال إله إال هللا( شروطا عظيمة  ومن
ليم واإلخالص وغريها. جمرد كلمة تقال ابأللسن، ومن هذه الشروط: االنقياد والقبول والتسوليست 

هللا " ألهنما مل يلتزما وهلذا مل يعترب الرسول صلى هللا عليه وسلم إقرار احلربين من اليهود أبنه "رسول 
نعكما أن تتبعاين، قاال: ابإلسالم، ويف احلديث أهنما: ))قبال يديه، وقاال: نشهد أنك نيب. قال: فما مي

 (.1يته نيب، وإان خنشى إن أسلمنا تقتلنا يهود(( )إن داود عليه السالم دعا أال يزال من ذر 
 وهكذا أقر أبو طالب بصدق دينه يف قوله:

 مت أنك انصحي فلقد صدقت وكنت قدم أميناودعوتين وعل
ة أو حذاري سبة لوجدتين مسحا بذاك وعرضت دينا قد عرفت أبنه من خري أداين الربية دينالوال املالم

 (2مبينا )
بوته عليه الصالة والسالم، ألنه إقرار ابللفظ ال يتضمن التزام عملي )القبول ومثله إقرار هرقل بن
 واالنقياد والتسليم(.

_________ 
( حملمد بن علي احملمود, يف مقال له بعنوان 6( كتاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأفكار((: )ص1)
 م.7/2005/ 14املتهمون ابإلرهاب( , وقد نشر يف جريدة الرايض بتاريخ: )
( حملمد بن علي احملمود, يف مقال له بعنوان 6( كتاب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأفكار(( )ص2)

 م.7/2005/ 14همون ابإلرهاب( , وقد نشر يف جريدة الرايض بتاريخ: )املت
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وقد قاتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قومه وعموم العرب عندما رفضوا معىن )ال إله إال هللا( 
وقالوا: " أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب "، ومل يفعل ذلك جملرد اللفظ، وهذا ما فهمه 

فهم الصحيح لإلسالم، شركون يف زمانه، وهلذا مل يقبلوا ومل ينقادوا. وهذه الشبهة تدل على عدم الامل
وأنه التزام حقيقي، وجهاد للباطل وأهله، وهلذا قال عليه الصالة والسالم ملن خاف من القتال يف 

ه الصالة والسالم تبني سبيل هللا " ال صدقة وال جهاد مباذا تدخل اجلنة " والسرية العملية للقدوة علي
اإلميان يف كافة اجملاالت: يف النفس واجملتمع  (، فهي تفسري واقعي حلقيقة1حقيقة اإلسالم واإلميان )

اإلسالمي، والعالقة ابآلخر )الكافر/واملنافق(، ويف احلكم واالقتصاد وغريها من اجملاالت. ومن جهة 
العقائد، واألفكار، واآلراء اليت يتضمنها، وهذا  أخرى فإن التكفري الوارد حول هذا املذهب يقع على

رير املسائل الكفرية دون النظر للمعينني، أما الفرد املعني فإن وجدت يسمى " كفر النوع "، وهو حت
 (.2فيه هذه العقائد واألفكار، واآلراء، فإنه البد من توفر شروط التكفري فيه وانتفاء موانعه عنه )

ملكفرات، أما جمرد االنتماء هلذا املذهب وحده، فهو غري كاف يف اعتباره هذا يف حال تلبسه هبذه ا
سا هبذه املكفرات، ألن الواقع يشهد أبنه يوجد من ينتمي إىل مذهب فإذا سئل عنه، وصفه بغري متلب

 حقيقته دون إقرار ابملكفرات اليت هي مناط الكفر.
ولكن العقائد واألفكار تبقى اثبتة ميكن أن  وبناء على ذلك فإن املعينني ختتلف أحواهلم، وأوضاعهم،

 على ذلك اختالف أحوال املعينني وأحكامهم.يطلق عليها حكم حمدد، وال يعكر 
وكالمنا يف هذا الفصل يكون حول العقائد واألفكار، وليس على املعينني فلهم شأن آخر. وهذا أمر 

ملقالة، ويبينون وجه مناقضتها معروف عند علماء السلف الصاحل حيث يطلقون وصف الكفر على ا
قول هبذه املقالة، فضال عن تكفري املنتمي لفرقة ألصل الدين دون أن يقتضي هذا تكفري كل معني ي

 (.3تقول هبا جملرد انتمائه )
_________ 

 ( انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية.1)
 ( انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية.2)
 ة العنكبوتية.( انظر موقعه على الشبك3)
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: " فقد يكون الفعل أو املقالة كفرا، ويطلق القول بتكفري من قال تلك 
و من فعل كذا فهو كافر. لكن املقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقال: من قال كذا فهو كافر، أ

بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت الشخص املعني الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل ال حيكم 
لسنة واجلماعة، فال يشهد على معني يكفر اتركها. وهذا األمر مطرد يف نصوص الوعيد عند أهل ا

(، وقد حذر 1ات شرط أو لثبوت مانع " )من أهل القبلة أبنه من أهل النار، جلواز أن ال يلحقه، لفو 
واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن ( من إطالق تكفري املعني دون بينة، 2علماء السلف )

ُتْم يف سَ  تَـُغوَن َعَرَض  ِبيِل هللِا فـَتَـبَـيـَُّنوْا َوالَ تـَُقوُلوْا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم السَّاَلَم َلْستَ آَمُنوْا ِإَذا َضَربـْ ُمْؤِمًنا تـَبـْ
َيا ]النساء: نـْ عليه وسلم: ))إذا قال الرجل ألخيه اي كافر فقد ابء (.وبقوله صلى هللا 3[ )94احْلََياِة الدُّ

احلاصل أن املقول له إذا كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق (، يقول الشاطيب: " و 4هبا أحدمها(( )
 (.5ن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإمثه " )القائل وذهب به املقول له، وإن مل يك

يا واآلخرة، فيجب االحتياط فيه، واحلذر من والتكفري حكم شرعي ترتتب عليه لوازم يف الدن
قال عن امللة، وال يكون القائل هبا كافرا إذا مل تقم عليه االستعجال فيه، وهلذا قد تكون املقالة كفرا ان

يمية: "ومع هذا فالذين كانوا من والة األمر يقولون بقول اجلهمية: احلجة أو كان متأوال. يقول ابن ت
هللا ال يرى يف اآلخرة وغري ذلك، ويدعون الناس إىل ذلك وميتحنوهنم إن القرآن خملوق، وإن 

يبوهم، ويكفرون من مل جيبهم، حىت أهنم كانوا إذا أمسكوا األسري مل يطلقوه حىت ويعاقبوهنم إذا مل جي
مية: إن القرآن خملوق، وغري ذلك، وال يولون متوليا، وال يعطون من بيت املال إال ملن يقر بقول اجله

بني هلم ل ذلك، ومع هذا فاإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل ترحم عليهم واستغفر هلم لعلمه أبهنم مل يتيقو 
، وقلدوا أهنم مكذبون للرسول صلى هللا عليه وسلم وال جاحدين ملا جاء به، ولكن أتولوا فأخطأوا

ط، وانتفت عنه (، ولكن هذا ال يعين أن املعني ال يكفر إذا وجدت فيه الشرو 6من قال هلم ذلك " )
بردة عدد ممن أعلنوا الكفر املوانع، فإنه إذا مت التأكد من ذلك يكفر بعينه، فقد أفىت علماء اإلسالم 
ين، وفتوى شيخ اإلسالم وحتققت فيهم شروط الكفر، ويدخل يف هذا الصدد قتال الصحابة للمرتد

 (.8(، وغريهم )7ابن تيمية يف قتال التتار وتكفريهم )
ملذاهب اإلحلادية املعاصرة فهو أمر ضروري لتعلم األمة اإلسالمية خطورة هذه املذاهب أما تكفري ا

( من 9ر منها، ومن ذلك: ما قرره جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي )وحتذ
لية " فري " العلمانية "، وهي املنبع الذي خرجت منه سائر املذاهب املعاصرة مبا فيها " الليرباتك

 وينص القرار على ما يلي:



_________ 
 ( انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية.1)
( , وقد نشر مقاله املذكور يف جريدة 46, 44اب الرايض اإللكرتوين ))حروف وأفكار(( )( كت2)

 م.11/2005/ 10اريخ: الرايض بت
 ( انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية.3)
( للدكتور صالح الصاوي, و ))الثابت والشمول(( 38ات(( )ص ( انظر: ))لثوابت واملتغري 4)
اين, ومقاال لفضيلة الشيخ العالمة: صاحل بن فوزان الفوزان, ( للدكتور عابد السفي129, 109)

 م(.2007يناير  1جريدة الوطن الكويتية )اإلثنني: 
 (.560( ))لرسالة(( )ص 5)
 (.560( ))الرسالة(( )ص6)
 م.10/1996/ 24( بتاريخ: 10349عدد )( جريدة الرايض, ال7)
 .14020م, العدد 2006نوفمرب  12هـ 1427شوال  21( جريدة الرايض: األحد 8)
 م.6/2005/ 22, بتاريخ: 1727( جريدة الوطن, العدد: 9)
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أوال: إن العلمانية )وهي الفصل بني الدين واحلياة( نشأت بصفتها رد فعل للتصرفات التعسفية اليت 
 رتكبتها الكنيسة.ا

ية بقوة االستعمار وأعوانه، وأتثري االستشراق، فأدت إىل اثنيا: انتشرت العلمانية يف داير اإلسالم
تفكك يف األمة اإلسالمية، وتشكيك يف العقيدة الصحيحة، وتشويه اتريخ أمتنا الناصع وإيهام اجليل 

الل النظم الوضعية حمل الشريعة أبن هناك تناقضا بني العقل والنصوص الشرعية، وعملت على إح
 والتحلل اخللقي، واهنيار القيم السامية. الغراء، والرتويج لإلابحية،

اثلثا: انبثقت عن العلمانية معظم األفكار اهلدامة اليت غزت بالدان حتت مسميات خمتلفة كالعنصرية، 
ة، وتردي األوضاع والشيوعية والصهيونية واملاسونية وغريها، مما أدى إىل ضياع ثروات األم

 مثل فلسطني والقدس، مما يدل على فشلها يف االقتصادية، وساعدت على احتالل بعض دايران
 حتقيق أي خري هلذه األمة.

رابعا: إن العلمانية نظام وضعي يقوم على أساس من اإلحلاد يناقض اإلسالم يف مجلته وتفصيله، 



واهلدامة، وهلذا فهي مذهب إحلادي أيابه هللا ورسوله  وتلتقي مع الصهيونية العاملية والدعوات اإلابحية
 منون.واملؤ 

خامسا: إن اإلسالم هو دين ودولة ومنهج حياة متكامل، وهو الصاحل لكل زمان ومكان، وال يقر 
فصل الدين عن احلياة، وإمنا يوجب أن تصدر مجيع األحكام منه، وصبغ احلياة العلمية الفعلية بصبغة 

 وغريها. السياسة أو االقتصاد، أو االجتماع، أو الرتبية، أو اإلعالماإلسالم، سواء يف 
 التوصيات:

 يوصي اجملمع مبا يلي:
على والة أمر املسلمني صد أساليب العلمانية عن املسلمني وعن بالده، وأخذ التدابري الالزمة 

 لوقايتهم منها.
 ها.على العلماء نشر جهودهم الدعوية بكشف العلمانية، والتحذير من

ت، ومراكز البحوث وشبكات املعلومات وضع خطة تربوية إسالمية شاملة يف املدارس واجلامعا –ج 
من أجل صياغة واحدة، وخطاب تربوي واحد، وضرورة االهتمام إبحياء رسالة املسجد، والعناية 

د على ابخلطابة والوعظ واإلرشاد، وأتهيل القائمني عليها أتهيال يستجيب ملقتضيات العصر، والر 
سياق نفسه فقد أصدر جملس علماء الشبهات، واحلفاظ على مقاصد الشريعة الغراء." ويف ال

(، ونصت الفتوى اليت صدرت يف ختام مؤمتر اجمللس السابع على 1إندونيسيا فتوى بكفر الليربالية )
قيقة الدين اإلسالمي، أن " التعاليم الدينية املتأثرة ابألفكار العلمانية والليربالية هي تعاليم منافية حل

 (.2م هو الدين احلق، وأن ما سواه هو الباطل" )وعلى املسلم أن يعتقد أن دين اإلسال
 الشبهة الثانية: أن الليربالية جمرد آلة وليست عقيدة:

هذه الشبهة تقوم على أن الليربالية ليست عقيدة ميكن أن توصف ابإلميان أو الكفر، وإمنا هي جمرد 
 كن االستفادة منها لتحديث اجملتمع وتطويره.آلة عصرية مي

الشبهة أسلوب املخادعة، واهلروب من احلقيقة، فإن من يدرس الليربالية يتبني له أهنا ويبدو على هذه 
عقيدة فكرية متكاملة، وفلسفة مادية إحلادية، فدعوى أهنا جمرد آلة هي هروب مما تتضمنه الليربالية 

فني. وإذا  هذه الدعوى ال يوافق عليها أحد من مفكري الليربالية املعرو من مناقضة ألحوال اإلسالم، و 
كان بعض الليرباليني خيادع نفسه ابدعاء أن الليربالية جمرد آلية فإن منهم من يصرح أبهنا منهج 

للحياة كما فعل الدكتور حممد الرميحي يف قوله: " ومع أن الليربالية هي مفهوم فلسفي، وطريقة 
معناها الشامل هي  من احلياة أكثر منها آلية حمددة للحكم، فإن الدميقراطية يفتفكري وموقف 

 (.3النتيجة الطبيعية للفكر الليربايل " )
_________ 



 ( انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية.1)
 م.7/2002/ 3( يف مقال له نشر يف جريدة الشرق األوسط, يف: 2)
 (.417, 409جديد وميادين التغريب(( )( انظر: ))العصرانيون بني مزاعم الت3)
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وقد تقدم الكالم على حقيقة الليربالية وأسسها الفكرية، وبه يتبني أن الليربالية منظومة فكرية 
 يزعم البعض. متكاملة، وعقيدة سياسية واقتصادية حمددة، وليست جمرد آلة كما

 بيات:الشبهة الثالثة: أن الليربالية تشتمل على بعض اإلجيا
إكرام اإلنسان، وعدم إهدار حقوقه،  وترى هذه الشبهة أن الليربالية مشتملة على أمور إجيابية مثل

وشحذ الدافع الذايت )الفردية( لإلنسان مما ولد املنافسة القوية بني الشركات الكربى ثحيث توصلت 
ملفيدة لإلنسان، هذا ل هذه املنافسة إىل حتريك االقتصاد، واكتشاف املخرتعات احلديثة امن خال

مؤسسات اجملتمع، والصحافة، وتكوين األحزاب ابإلضافة إىل املشاركة السياسية، واحلرية يف 
 واملعارضة وغريها، وال ميكن أن يكون هذا معارض لإلسالم.

 عدة:وميكن اجلواب عن هذه الشبهة من وجوه 
ذاك، ألنه ما من فكر ابطل أو أوال: أن وجود بعض اإلجيابيات ال يدل على صحة هذا املذهب أو 

حلق كما قال تعاىل: اَي َأْهَل اْلِكَتاِب ملَ تـَْلِبُسوَن احْلَقَّ اِبْلَباِطِل بدعة خمرتعة إال ويوجد فيها شيء من ا
[، فال يكاد يوجد مذهب إال وهو مشتمل على بعض 71مران:َوَتْكُتُموَن احْلَقَّ َوأَنُتْم تـَْعَلُموَن ]آل ع

ْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ولكن ذلك ال يستلزم الصحة كما قال تعاىل عن َيْسأَُلوَنَك َعِن اخلَْ اإلجيابيات، 
 [.219ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإمْثُُهَمآ َأْكرَبُ ِمن نَـّْفِعِهَما ]البقرة:

هلل تعاىل، واألثرة، واتباع يا: أن سلبيات الليربالية ومساوئها أكثر، وأعظمها الكفر والشرك اباثن
 نية، واحلروب، واالحتالل وغريها.اهلوى، والظلم للفقراء والطبقات املتد

اثلثا: أن إجيابيات الليربالية ال ختلو من جوانب سلبية، ألهنا حرايت مفتوحة غري منضبطة فحقوق 
بحت شحا مطاعا، فتح جمال اإلحلاد، والفساد األخالقي إىل درجة الشذوذ، والفردية أصاإلنسان 

اب رؤوس األموال، وجعلتهم يتحكمون يف وهوى متبعا، وأاننية مقيتة، والدميقراطية رفعت أصح
 اجملتمع أبمواهلم.

ل وأنقى من رابعا: أن أي صفة إجيابية يف مذهب ابطل فإهنا موجودة يف دين اإلسالم أبحسن وأكم



ه يف قوله تعاىل: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم النقص من غريه، وهذا من كمال الدين ومتامه املنصوص علي
[، ويف قوله تعاىل: ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن 3ْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا ]املائدة:ِديَنُكْم َوَأمتَْ 
ِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِ ْلُمتَِّقنَي ]آل [، وقوله تعاىل: َهَذا بـََياٌن ل ِلنَّا9ِهَي َأقْـَوُم ]اإلسراء: ِيْهِدي ِللَّيِت 

فال حنتاج إىل أن ننقل من املناهج واملذاهب املنحرفة ثحجة وجود إجيابيات  [، وغريها138عمران: 
فكل خري موجود يف اإلسالم دون أي  فيها، فال خري إال وقد دلنا له اإلسالم وال شر إال حذران منه،

 شائبة.
 هم: سنقيد الليربالية بقيود الشرع!الشبهة الرابعة: قول بعض

يعة اإلسالم، حيث نؤقلمها مع عقيدتنا وظروفنا. واجلواب: قد قيل فال نقبل منها أي أمر خيالف شر 
أمر خمالف لإلسالم، وأنه مثل هذا ممن أراد الرتويج للدميقراطية؛ مدعيا أنه لن يقبل ابلتصويت على 

ا قيدهتا هبذه األمور فال تسميها " دميقراطية "؛ ألهنا لن تكون  .. وأنه .. إىل آخر القيود، فقيل هلا: إذ
لك! مسها إسالما، ودع هذا التالعب. ومثل هذا يقال ملن أراد أن يقيد الليربالية بقيود الشرع؛ كذ

  اهلادي.ألهنا ستكون شيئا آخر غري الليربالية. وهللا
O 172 - 157صحقيقة الليربالية وموقف اإلسالم منها لسليمان اخلراشي 
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 متهيد
الدميقراطية مذهب من املذاهب الضالة اخلداعة اليت أنتجتها العقلية األوربية يف التفافها على 

قصدون به العدالة واحلرية يف الظاهر مما إذ ي –الكنيسة وداينتها الزائفة والدميقراطية اسم جذاب 
ملذهب ظانني أهنا حتمل حتت هذا االسم ما جعل كثريا من املسلمني ومن غريهم يتأثرون بدعاية ا

ملستفيدين منها هم الطبقات العليا طبقة احلكام وأن ا –ومل يعلموا أهنا تسمية سراب  –يوحي بظاهره 
يف الزمن القدمي، أو من هلم غرض يف حماربة األداين  واألثرايء الذين هم نسخة عن اإلقطاعيني

 وخصوصا اإلسالم.
O755/ 2اصرة لغالب عواجي املذاهب الفكرية املع 
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( يف أصلها ومعناها سلطة الشعب 1الدميقراطية كلمة يواننية ) أوال: معىن الدميقراطية ونشأهتا
ب حلكامه وهي الكذبة اليت  واملقصود هبا بزعمهم حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشع

 كان يرددها النظام الشيوعي.
من مارس هذه النظرية هم اإلغريق يف مدينيت أثينا وأسربطة ولكنها ارتبطت ويذكر الباحثون أن أول 

غرب ابلنظام السياسي واالقتصادي خبالف نشأهتا عند اإلغريق وكانت طريقتهم تتمثل يف أهنم  يف ال
يع رجال املدينة وأطلقوا عليها اسم )حكومة املدينة( حيث جيتمع كانوا يشكلون حكومة من مج

بحث كل أمورهم ينتخبون هلم حاكما ويصدرون القوانني يف كل قضية تعرض عليهم رجال املدينة ل
خذون هلا حال يكون حامسا ويشرفون مجيعهم على تنفيذه بكل دقة وحزم واستمروا على هذه ويت

حكومة املدينة يف كل من أثينا وأسربطة حينما غلبهم املد النصراين وبرز الصورة الفريدة إىل أن انتهت 
ا بعد لكنيسة وقد بقيت تلك احلكومة يف ذاكرة الناس، مث كان لطغيان رجال الكنيسة فيمرجال ا

األثر احلافز على الرغبة يف العودة إىل تلك احلكومة الغابرة وظل أهل أوراب يتوقون إىل اخلالص من 
الكنيسة حتت أي تيار يسوقهم علهم جيدون متنفسا من أوضاعهم املخزية حتت سلطة  قبضة رجال

شعوب. وجنم عن  اإلقطاع والنبالء واألشراف من البابوات وكبار املالك الظاملون جلميع طبقات ال
كثرة الضغط االنفجار الذي متثل يف الثورة الفرنسية حيث أخذ زعماؤها يف التفتيش عن مصدر حيل 

ري من ك احلكم البغيض ومل يكن أايم حكم املدينة غائبا عن أذهاهنم خصوصا وقد اتصل كثحمل ذل
العادل الذي منعهم من األوربيني ابملسلمني وتفهموا كثريا من تصورات املسلمني ونظامهم اإلهلي 

فوقع االنقياد له حقدهم الشديد على الدين واملتدينني مث رغبتهم يف االنفالت من كل قيد وغري ذلك 
جه كي يبعدهم عن اختيارهم على ذلك املاضي اجلاهلي اإلغريقي واندوا بتجديده والسري على هن

بغض  – الرأمساليني فاختذوه شعارا شبح البابوات واألابطرة واإلقطاعيني ومن جاء بعدهم من اجلشعني
الدعاة له من  حياربون حتته ومع طموح الشعوب إىل حتقيق هذا احللك فقد وجد –النظر عن حتقيقه 

وعلى أيدي البابوات والوجهاء املشقة والتنكيل والسجن على أيدي أصحاب السلطة املستأثرين هبا 
إال أن دعاة تلك الدميقراطية مل يضعف عزمهم  األثرايء يف ذلك الوقت ما ال يوصف وهو أمر بديهي

 ومل ختنهم شجاعتهم فكانوا كما قيل:
 مدمن القرع لألبواب أن يلجأخلق بذي الصرب أن حيظى ثحاجته و 

ة وإخضاع أمراء اإلقطاع واملستأثرين ابلسلطة ومت هلم بعد الكفاح املرير الوصول إىل كراسي السلط
البساط من حتت أقدام البابوات أصحاب احلق اإلهلي املقدس إىل الرضوخ لألمر الواقع وزحزحت 

فعلوا والناس يسألون، وصدق هللا تعاىل  بزعمهم ومن حتت أمراء اإلقطاع الذين كانوا ال يسألون عما
ُم نَُداوِ  [. وابتلى هللا الظاملني بعضهم ببعض 140هُلَا َبنْيَ النَّاِس ]آل عمران:حينما قال: َوتِْلَك األايَّ



 يزال أبسهم بينهم شديدا وقلوهبم شىت. وال
O 761/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
عنوان )املشرتكات اإلنسانية سبيل للحضارة( نشر يف موقع )إسالم أون الين( ( يف مقال له ب1)

 م.4/2004/ 18يخ: بتار 
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 اثنيا: احلكم على الدميقراطية
أما منزلتها يف اإلسالم: فقد ظهر أن بعض املنخدعني هبا قد تصور أنه ال فرق بني الدميقراطية وبني 

الدميقراطية هي نفس املبادئ اليت دعا إليها اإلسالم وال شك أن من قرأ اإلسالم بل ويزعم أن مبادئ 
املسلمني عن الدميقراطية سيلمس الفرق واضحا ال خفاء فيه والقائل بعدم الفرق إما ما كتبه علماء 

كون جاهال أو خمادعا أو ملحدا مغالطا ومن الفوارق الواضحة أن أهداف الدميقراطية وحلوهلا أن ي
كلها سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو غري ذلك هي غري األهداف وغري احللول للمشكالت  

اء هبا اإلسالم، والبد أن حيصل االختالف بكل بساطة ووضوح حلول اإلسالم دائمة وعامة اليت ج
حلول الدميقراطية مؤقتة وملصاحل. كما أن تعاليم اإلسالم جاءت من رب العاملني عامل الغيب و 

بينما تعاليم الدميقراطية مل تقم إال بتجارب البشر وابالحتجاجات ضد طغيان السلطات والشهادة 
فهوم الدميقراطية رأمسالية وقبلها اإلقطاع وابملظاهرات الصاخبة واالضطراابت املتوالية إىل أن ترقوا مبال

سلمني ليسوا يف إىل ما وصلوا إليه يف ظاهر األمر بينما األمر يف اإلسالم خيتلف متاما ذلك أن امل
سالمية ليجدوا أنفسهم يف حاجة إىل سلوك مثل تلك املهامة وال حيتاجون إال إىل تطبيق الشريعة اإل

يف أمت ما يكون من األحكام العادلة غاية السعادة ويف غاية التكافل االجتماعي مبعناه احلقيقي و 
ن تصور هذا الفرق هان عليه معرفة الرحيمة اليت يطبقها املسلم على نفسه قبل أن يطالب هبا غريه وم

اإلسالم جتعل املرء يشعر وحيسن مبسئوليته أمام هللا الفرق بني اإلسالم وبني الدميقراطية كما أن تعاليم 
بة الذاتية هلل تعاىل اليت ال تصل إليها أي قوة غري قوة مراقبة هللا تعاىل وتوجد يف داخل نفسه املراق

ك اإلنسان حنو معاملته لربه ومعاملته إلخوانه املسلمني بل ومع غري تعاىل اليت يتغري مبوجبها سلو 
بديع لن يصل إليه بل ولن يقاربه أي تنظيم بشري هو عرضة للنقض والتغيري بني  املسلمني يف تنظيم

وأخرى وفرق بني سلوك ينتج عن مراقبة هللا وخوفه وسلوك ينتج عن غريه فما من شخص كل فرتة 



ة هي اليت حتقق السعادة للشعوب أو أهنا أرحم من التعاليم الرابنية ما من شخص يزعم أن الدميقراطي
عا ك إال وجتده إما جاهال جهال مركبا وإما ملحدا ال يعرف عن حقيقة اإلسالم شيئا أو خمدو يزعم ذل

أن بشعارات الدميقراطية الرباقة مل يتعظ مبا يشاهده من حال بلدان دعاة الدميقراطية، كما جند كذلك 
هيمن على كل تعاليم اإلسالم ال جتيز الفصل بني الدين والدولة بل الدين اإلسالمي هو الشامل وامل

ضهم بعضها أراباب من دون أمور احلياة وما مل تصدر عنه فإهنا تعترب من الضالل ومن اختاذ البشر بع
مهمتهم تنحصر يف أماكن  هللا تعاىل بينما تعاليم الدميقراطية قائمة على الفصل بينهما فرجال الدين

هتم فهم املشرعون واملنفذون ومعىن هذا العبادة واملواعظ الدينية وحنو ذلك ورجال الدنيا ال حد ملهما
 ن التوافق الذي يدعيه املغالطون.أن اإلسالم والدميقراطية الغربية ضدان هنا فأي
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كما أن الدميقراطية ال تعتمد احلكم مبا أنزل هللا وتنفر منه ألهنا يف الغرب قامت من أول يوم على 
أن يتم على تشريع الشعوب والربملاانت  احلكم فيها جيب حماربة األداين وكل شيء فيها يتصل هبا وأن

ورؤساء الدول وقوانينهم مقدمة على احلكم مبا أنزل هللا تعاىل بينما اإلسالم يعترب هذا خروجا عن 
الدين وكفرا وحمادة هلل وردا لشرعه خصوصا ممن يعلم هبذا احلق ولكنه يرفضه ويفضل حكم اجلاهلية 

كم مشاع لكل أحد ومن حق املرأة أن تصل إىل القضاء اطية الوصول للحعليه كما أن يف الدميقر 
والتمثل الدبلوماسي واجلندية والرائسة وغري ذلك بينما اإلسالم جيعل الشخص املناسب يف املكان 
املناسب فجعل للرجال جماالت وجعل للنساء جماالت أخرى تتناسبها وهلذا فإننا جنده مل جيز للمرأة 

ر كثرية تذكر يف كتب العلم وال جيوز هلا مزامحة الرجال يف حق امة العظمى ألمو أن تتوىل اإلم
 االنتخاابت.

يف الدميقراطية ال حرج يف أن يتوىل احلكم أفسق الفاسقني وأكفر الناس ال حرج أن يتوىل احلكم  -
بيح للكافر يف االنتخاابت بينما اإلسالم ال ي -كما يصفون   –على املسلمني وغريهم ما دام قد فاز 

كم املسلم أو يشاركه يف احلكم وال جييز كذلك للمسلمني أن يولوا ابتداءا شخصا معروفا أن حي
 ابلفسق والفجور بل عليهم أن خيتاروا أصلح املوجودين وأن جيتهدوا يف ذلك ما أمكن.

 يف الدميقراطية الشورى تتم عن مشاورة عامة الشعب دون ختصيص أهل الرأي والعلم فتحصل -
ألهواء ويصبح احلق ما اندت به األكثرين خريا كان أم شرا، بينما الشورى يف فوضى وتدخالت ا

 كما سيأيت تفصيل هذا.  –اإلسالم تعتمد على جمموعة هم أفاضل الناس وفقهائهم 



يف الدميقراطية ال حدود أخالقية حلرية الفرد واجلماعة وال مكان للفضيلة وال حاجز عن الفواحش  -
الصريح يف الدميقراطية حتت مسميات عديدة حرية الكلمة احلرية عامالت والكفر وسوء امل

 الشخصية، حرية الفكر، حرية التملك، حرية التدين ... اخل.
بينما اإلسالم جيعل للحرية طريقا واضحا حيقق مصلحة الفرد واجملتمع يف آن واحد ثحيث ال ختتلط 

 لحة اجلميع وتؤلف بني القلوب.ية اليت حتقق مصاحلرايت الفوضوية الظاملة ابحلرية احلقيق
يف الدميقراطية احلث على تفرق الناس وقيام األحزاب املختلفة ومعارضة بعضهم بعضا ونشوب 

املكائد بعد ذلك واحتقار وسب بعضهم بعضا وصار مثلهم كمثل اليهود والنصارى فيما أخرب هللا 
ٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيٍء اَرى َعَلَى َشيْ عنهم: َوقَاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النَّصَ 

 [.113]البقرة:
فإن كل حزب يهون شأن احلزب اآلخر وال يهتم كل حزب إال بكيف يكسب أصوات الناخبني ومن 

ا هنا تكثر الوعود الكاذبة والتنجيح بكثرة اإلجنازات اليت ستتم حينما يتوىل احلكم فالن. بينم
مر بذلك بل ينهى عن التفرق والكذب واخلداع وأيمر ابحلب يف هللا والبغض فيه والعمل اإلسالم ال أي

ملصلحة اإلنسان لنفسه وبغريه واحتساب األجر عند هللا يف حتمل املسئولية ويف أدائها ما تفتقده 
 الدميقراطية الغربية.

 هل املسلمون يف حاجة إىل الدميقراطية الغربية؟
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إن اجلواب عن هذا السؤال ال حيتاج إىل تفكري من قبل أي مسلم مل تدنس فطرته الشبهات. لقد 
نهجا يف كل شؤون حياهتم وصار كل قامت احلياة يف الدول الغربية على املناداة ابلدميقراطية سلوكا وم

ر كل هذا السلوك سياسي يتباهى بتطبيقها والرغبة يف تصديرها والواقع أنه قد يكون للغرب ما يرب 
هم ألهنم ليسوا على شيء فلم يعرفوا من النظم إال هذا النظام الذي اكتشفوه وفرحوا به لعدم معرفت

 ورضيه لنفسه ولعباده دينا وسلوكا، وإذا كان مبا هو أفضل منه وهو الشرع احلنيف الذي أكمله هللا
ياق الكثري من النظم اإلسالمية ومن للغرب والنظم اجلاهلية ما يربر هذا السلوك فإنه ال مربر النس

ن وأكمله وأفضل نظام بعض املفكرين من املسلمني إىل اتباع أولئك بعد أن من هللا عليهم أبفضل دي
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ُحْكًما لِ َقْوٍم يُوِقُنوَن ]املائدة:اجتماعي وأعد له َأَفُحْكَم ا [، 50جْلَاِهِليَِّة يـَبـْ

نَـُهْم مثَّ اَل جيَِدُ وإحكامه غ وْا يف أَنُفِسِهْم اية العدل َفاَل َورَبِ َك اَل يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ



[. يرتكون هذا املعىن الفياض مث ينساقون إىل نظام 65َسلِ ُموْا َتْسِليًما ]النساء:َحَرًجا ممِ َّا َقَضْيَت َويُ 
صاحلا إىل يوم القيامة مضى عليه سلفهم فكانوا مصابيح الدجى ومشارق ثبت فشله ويرتكون نظاما 

 األنوار.
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إن الشرع اإلسالمي يستهوي بعدله ورمحته ومشوله حىت أعداء اإلسالم فإذا هبم ينساقون إليه مذعنني 
ة اليت تقود إلسالم وبني النظم اجلاهليبل ويصبحون من جنوده البواسل حينما قارنوا بني ما جاء يف ا

إىل شقاء ألهنا من صنع البشر الذين قصرت أفهامهم والتبست عليهم األمور  البشر من شقاء
وهؤالء حجة على أولئك اهلاربني إىل الدميقراطية دون أن يعلموا شيئا عن اإلسالم وعن تعاليمه 

ية فظنوا أن ذلك إمنا هو ة الغربية وصناعاهتا املادالشاملة لقد انبهر الكثري من املسلمني بربيق احلضار 
سبب ما عندهم من األنظمة ومل يفطنوا إىل أن سبب ذلك إمنا يعود إىل نشاط الغرب وشحذ مهمهم ب

وإصرارهم على اكتشاف خريات األرض واالستفادة منها وطرقهم آلالف التجارب دون كلل أو ملل 
 إصرارا على إعادة الكرة وهللا جتربة صناعية زادهم ذلك مهما واجهتهم من املصاعب كلما فشلوا يف

عز وجل ال يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى فأعطاهم هللا من الدنيا على قدر عزمهم بينما 
املنتظرون من املسلمني للحضارة الغربية يغطون يف سباهتم، فلما أفاقوا على هدير مصانع الغرب 

جوههم فإذا ذا التربير يبقى على ماء و الم ظلما وزورا وظنوا أن هوإنتاجهم ألقوا ابلالئمة على اإلس
هبم ال ظهرا أبقوا وال أرضا قطعوا فال هم بقوا على إسالمهم وتالفوا أخطاءهم، وال هم حلقوا ابلدول 
الغربية يف إنتاجها املادي. وكان جيب عليهم أن يعرفوا أن اإلسالم الذي عاش عليه ماليني البشر يف 

الدهور عاش عليه البشر قبل  نظام ال يزال كذلك على مر لغابرة على أحسن حال وأعدلالقرون ا
أن يظهر قرن الدميقراطية اليت يريدون إحالهلا حمله واليت قامت من أول أمرها على حماربة الدين 

يز وخداع اجلماهري للوصول إىل احلكم أبي مثن يكون واعتبار ذلك فوزا أو مغنما بينما اإلسالم ال جي
وابتزازهم ال يف دينهم وال يف دنياهم بل يعترب جييز االحتيال على الناس  اخلداع وال النفاق وال

الوصول إىل سدة احلكم أمانة عظيمة محلها ثقيل ومزالقها خطرية وال يعترب الوصول إليه فوزا كما 
بو بكر رضي هللا عنه نسمعه يف تطالب الدميقراطيني للوصول إىل احلكم فتذكر أخي القارئ ما قاله أ

عليكم ولست خبريكم فإن أحسنت فأعينوين وإن اعوججت ويل اخلالفة: " لقد وليت  حينما
فقوموين"، وكان عمر دائم التأوه من محل ثقل اخلالفة وكان أسالفنا من أعالم اإلسالم يفر أحدهم 



قته إمنا هو اخلوف من من أخذ احلكم كما يفر أحدان من األسد أو أشد ال جهال به وال خوفا من مش
افق احلق فإذا مت انتخاب اخلليفة أسدوا إليه النصيحة وآزروه راضني عز وجل أن يقع فيما ال يو  هللا

مطمئنني ثحكمه ال جيوزون عصيانه وال اخلروج عليه وال تشكيل حزب معارض له ما دام يشهد 
 هو حمل طاعتهم وأمره إىل هللاالشهادتني ويطبق أحكام اإلسالم حىت وإن كانت له معاصي وكبائر ف

 وإسداء النصيحة له. مع حماولتهم بيان احلق
حىت إذا جاءت الدميقراطية فإذا أبقطاهبا يتهارشون عليها وخيادعون الناس وينافقون ويعدون مبا ال 

 وكأن حال اإلسالم واملسلمني يقول: –وإذا ابلناس غري الناس والقلوب غري القلوب  –يفعلون 
 ا إيلَّ ورحبوا ابملقبلإذا رأوين مقبالً ... هشو  ذهب الذين

 قيت يف خلف كأن حديثهم ... ولغ الكالب هتارشت يف املنزلوب
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إن احلاكم يف اإلسالم مؤمتن على مصاحل املسلمني وليس له أكثر من كونه منفذا ال مشرعا ألن 
يف اجلور اء اخلوف من الوقوف التشريع إمنا هو هلل عز وجل وبذا يضمن احلاكم واحملكوم على حد سو 

الفساد وتفكك اجملتمع والفرقة اليت تنشأ يف الغالب من البعد عن هدي هللا عز وجل أو انتشار 
وهدي نبيه الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه وهذا خبالل الدميقراطية اليت يكون احلاكم فيها مشرعا 

هُ َر َأالَّ تـَْعُبدُ من دون هللا تعاىل ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ِِِ  َأمَ  يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل  وْا ِإالَّ ِإايَّ َذِلَك الدِ 
 [.40يـَْعَلُموَن ]يوسف:

نَـُهْم مثَّ اَل جيَُِدوْا يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممِ َّ  َت ا َقَضيْ َفاَل َورَبِ َك اَل يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 [.65َتْسِليًما ]النساء:َوُيَسلِ ُموْا 

ْيٍء فـَُردُّوُه إىل هللِا اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا هللَا َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْويل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََنازَْعُتْم يف شَ 
 [.59]النساء: َأْحَسُن أَتِْويالً ِر َذِلَك َخرْيٌ وَ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبهلِل َواْليَـْوِم اآلخِ 

فإذا طبق الشعب واحلاكم هذه املفاهيم كانوا صخرة قوية تتحطم عليها كل آمال احلاقدين وأعداء 
 امللة وعاشوا يف سعادة ووائم كأهنم أسرة واحدة.

حكمته قه، وظله يف أرضه، و )قال ابن القيم رمحه هللا: )فالشريعة عدل هللا بني عباده، ورمحته بني خل
على صدق رسوله صلى هللا عليه وسلم، أمت دالله وأصدقها، وهي نوره الذي أبصر به الدالة عليه و 

املبصرون، وهداه الذي به اهتدى املهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه املستقيم 



لقلوب، ولذة قرة العيون، وحياة االذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي 
، فهي هبا احلياة، والغذاء، والدواء، والنور، والشفاء، والعصمة، وكل خري يف الوجود فإمنا هو األرواح

مستفاد منها، وحاصل هبا، وكل نقص يف الوجود، فسببه من إضاعتها، ولوال رسوم قد بقيت خلربت 
أن تزوال،  السموات واألرض العامل، وهبا ميسك هللاالدنيا وطوي العامل، وهي العصمة للناس وقوام 

فإذا أراد هللا سبحانه وتعاىل خراب الدنيا وطي العامل، رفع إليه ما بقي من رسومها، فالشريعة اليت 
بعث هللا هبا رسوله هي عمود العامل، وقطب الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة(. إذا تبني  هذا، 

ا، والدعاة إليها ـ فقد يُراد إبطالقها الذي أراده خمرتعوه لدميقراطية( مبعناهافلُيعلم أن  ما ُيسمى )ا
جهال أهنا ما ُيضاد اإلستبداد فحسب ـ هي أعظم مناقٍض للشريعة، والداعون إليها، هم الدعاة إىل 

أن  أبواب جهنم، ألهنم هم الداعون إىل رفض احلكم مبا أنزل هللا تعاىل، املبتغون حكم اجلاهلية، ذلك
إبعتبار أصوات غالب ممثليهم، شريعة بديلة عن شريعة هللا تعاىل،   اختاذ أحكام البشرالدميقراطية تعين

مهيمنة أبحكامها على األقوال، واألفعال، واألفكار، ومجيع السلوك اإلنساين، والعالقات الدولية 
  تعاىل.الداخلية، واخلارجية، هلا أْن حتل  ما حر م هللا، وحتر م ما أحل  هللا

إفكا، وهي منبع الطواغيت اليت حتدثها ابطال، وهي مصنع اجلاهلية قوانني اليت ختلقها فهي أم  ال
 املعاصرة اليت تصد  عن سبيل هللا تعاىل، وحتارب شريعته.

ومعلوم أن سدنة هذا الدين اجلديد، يقولون إن ه ال حُيكم على السلوك اإلنساين منفردا أوجمتمعا يف 
كا مباحا، إال  بقانون، والبد للقانون من فيكون جرمية، أم سلو أبنه صواب أو خطأ،  صورة دولة،

 مشر ِع يشر عه، ومصدر حُيدثه، ويُنشئه:
 فإم ا إن يكون مصدره من غري البشر، وهو هللا تعاىل، عند أتباع الرسل.

 وإما أن يكون من البشر، وهذا األخري ال خيلو:

(1/253) 

 

لدكتاتورية اليت مور برأيه، ويقضي فيها ثحكمه وهذه هي اإم ا أن يكون من حاكم مستبد، يفصل يف األ
 .اثرت عليها الشعوب يف القرن املاضي، حىت ساد املذهب الثالث

وهو أن يكون مصدر التشريع هو حكم األغلبي ة ثحسب العد  احملض، الذي يعد  الرؤوس وال يزهنا، 
واملؤمن الصاحل األمني، مكافئا  فيجعل العاقل احلكيم املصلح، مساواي للجاهل األمحق املفسد،

 ن عاهرة ..للكافر الفاسق اخلائن، وسيد القوم الشريف سديد الرأي، معادال للمرأة اليت رمبا تكو 



فكلهم سواء يف ميزان هذا الدين اجلديد، فُتعد  أصواهتم عد ا فحسب، مث يُعرف أبكثر العد ، الشرُع 
 م سواء السبيل!الذي جيب أن يسريوا عليه، والنهج الذي يهديه

ولئن قال قائل إن هذا احلمق، واجلهل، والضالل املبني، ال ميكن أن يتواطأ عليه العقالء، ألنه يعرف 
 لبداهة فساده، ويتبني مبنطق األمور مناقضته للعقل الصريح.اب

يلة قادرة فاجلواب أهنم علموا أن ه ال فرق ـ يف احلقيقة ـ بني هذا الدين اجلديد، وما قبله، ألن  فئة قل
على التأثري على الغالب ابلرتغيب والرتهيب، ستسيطر على عدد األصوات، فيصري التشريع 

غري أهنم وجدوا أن  إبقاء اللعبة اليت ُتسم ى الدميقراطية، يف ظاهرها ختدع أبيديهم، علموا ذلك، 
الستيالء واهليمنة الشعوب، وختد رهم يوم التصويت، أنفع هلم من اجملاهرة أبهنم مستبدون، يبتغون ا

 بشعارات خداعة.
ار مبا ميلكون من  وهذا ُيشبه ـ من وجه ـ ما يسمى الشركات املسامهة، حيث يظن  املسامهون أهنم جت 

أسهم يف الشركات، بينما يتحكم يف الشركات الكبار الذين خيدروهنم بتلك اخلدعة، حىت ميلكوا 
طية عقوهلم وإرادهتم، وهلذا قال أحد املفك رين أمواهلم، كما ملكت تلك اخلدعة املسماة الدميقرا

 سامهة!الغربيني: إن  أكرب كذبتني يف التاريخ مها الدميقراطية، والشركات امل
 وهلذا كان ما فيهما من الفساد العام، وحمق الربكة من اجملتمعات ما فيهما.
ألغلبي ة، مقدمة على كل  واملقصود أن  سدنة هذا الصنم قالوا: إن  التشريعات اليت تنتج عن حكم ا

رج حكم آخر حىت شريعة هللا تعاىل، وأهنا ملزمة للشعوب، فهي شريعة كاملة، وأحكام انفذة، واخلا
عليها جمرم، واملتمرد عليها خائن، والساعي يف تعطيلها مرتد حيكم عليه أحياان ابإلعدام، أو احلبس 

يطو رونه، أطلقوا عليهم اسم )فقهاء القانون(   املؤبد، أوالنكال الشديد، مث جعلوا هلذا الدين خرباء
  واستبداهلا بغريها.كما أطلقوا على آراءهم )الفتوى(، إمعاان يف املضادة لشريعة هللا تعاىل

وهبذا يتبني أن هذه القوانني الوضعية، ترجع إىل أصل عقدي، هو دين الدميقراطية، تنبثق منها على 
التشريع هلم، ال يرجع فيه إىل هللا تعاىل خالق البشر بل إىل أساس إعتقاد أن  احلكم بني الناس، و 

 البشر أنفسهم.
Oعاصرة حلامد بن عبد هللا العليدليل العقول احلائرة يف كشف املذاهب امل 
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 اثلثا: أثر الدميقراطية على األوربيني واحلكم عليها
 يتبني احلكم عليها من خالل جانبني مها

  على األوربينياجلانب اإلجيايب - 1
ا كان رجال الدين وزعماء اإلقطاع هم املسيطرون، ومدى ما قاسته فقد عرفت حال أهل أوراب حينم

الشعوب على أيديهم من أنواع الظلم الفادح والغنب الفاحش. وأن أولئك الطغاة مل يستيقظوا إال على 
أن أفاق أولئك البؤساء ورأوا هدير اجلماهري الصاخبة املطالبة برفع تلك األغالل واألثقال بعد 

وهم على صواب يف ذلك  –ة وأحواهلم املعيشية املخزية فثاروا على تلك األوضاع أوضاعهم املرتدي
غري ما أخذ عليهم من أهنم مل يتوجهوا الوجهة الصحيحة اليت تضمن هلم اخلروج النهائي عن حكم  –

 تعاىل كما تبني من خالل الدراسة السابقة البشر بعضهم لبعض واختاذ بعضهم بعضا أراباب من دون هللا
قد عرفت أهنم أخذوا ينبشون عن أجمادهم السابقة علهم جيدون اخلالص فكان ذلك اخلالص هو و 

العودة إىل الدميقراطية اليت أماهتا رجال الدين النصراين حينما كانت الغلبة هلم فكان أن استبدلوا 
 –سه حكم الشعب نفسه بنف –ت هذه الدعوى اخليالية جباهليتهم القدمية جاهليتهم احلاضرة وحت

بدءوا يرتبون لرتقيتها وتطويرها حىت وصلت إىل ما وصلت إليه اليوم بل واجتذبت إىل صفوفها 
أعدادا غفرية بعضهم ما كان يف حاجة إىل السري يف ركاهبا كما كان األوربيون يف حاجة إليها حقيقة. 

إىل غريه وال أيخذونه  ياهتم من نقطة الصفر كلما حققوا مكسبا تطلعواوأن األوربيني بدءوا يف تنظيم ح
إال بعد جهاد مرير وتلك املكاسب استخرجوها بقوهتم مل متنحهم إايها الدميقراطية ابتداء كما يتصور 
البعض أن الدميقراطية مذهب نشأ يف صورته احلالية وأنه ال ينقصه إال التطبيق ومهما كان األمر فإن 

مؤزرا هلم وفاحتة طيبة للخالص من حكم  لت إليه الشعوب األوربية رغم نقصه يعترب نصراما وص
اإلقطاع والبابوات الظاملني وبعض الشر أهون من بعض كما تقدم ذكره وما تقدم ميكن أن يعترب جانبا 

 إجيابيا يف الدميقراطية ابلنسبة للغرب رغم ما فيه من سلبيات.
 وربينياجلانب السليب على األ - 2

الدميقراطية حتمل يف ظاهرها بريقا خالاب ولكن يف حقيقتها فقد تبني من خالل الدراسة السابقة أن 
 هي عكس ذلك.

أما ابلنسبة ملوقف السلطة وأصحاب اجلاه والثراء فقد أتضح أن هؤالء عرفوا كيف حيتالون  - 1
ية ثحيث يومهون الشعوب أهنم على الشعوب ويوجهوهنم ملصاحلهم اخلاصة قبل مصاحل الشعوب احلقيق

 كانوا يطالبون به وكان الرابح احلقيقي هم السلطة.حصلوا على كل ما  
أما ما حتقق يف ظل الدميقراطية من التشجيع على الفساد األخالقي حتت تسمية احلرية  - 2

نه ال الشخصية وما حتقق هلم من الدعوة إىل اإلحلاد حتت تسمية حرية الكلمة أو حرية األداين فإ



 ة فادحة وإن مسوه مكسبا وهذا ابعرتاف عقالئهم.يعترب مكسبا حقيقيا بل الصحيح أنه خسار 
ما حتقق من االبتعاد التام عن االلتزام ابلدين أو التحاكم إليه إمنا هو رجوع إىل اجلاهلية اليت  - 3

فأي مكسب للشعب  يزعمون أن اإلنسان البدائي كان يعيشها يف حقبة ما قبل التاريخ كما يسموهنا،
 يف رجوعه إىل تلك احلال.

ما حتقق كذلك من نسيان اليوم اآلخر وما أخرب هللا به من الثواب والعقاب وما حل حمله من  - 4
التكالب على املتع الرخيصة والسري بلهفة للوصول إىل الشهوات والزخارف اجلذابة اليت تنتجها 

 ة.للدنيا وإرجاع لإلنسان إىل احليوانية البهيميمصانع الشرق والغرب إن هو إال ضالل وعبادة 
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ما تنادي به الدميقراطية من املبادئ الرباقة ينقضه أهنا مل حتقق للناس األلفة واحملبة والرتاحم الذي  - 5
واالغتصاب وكثرة اجلرائم هي السمة الظاهرة  جاءت به الشريعة اإلسالمية فال يزال السلب والنهب

مال، وأي أمن سيحصل يف نظام اليت حتكم ابلدميقراطية فأين املكاسب يف مثل هذه األع يف األنظمة
من أبرز أسسه اليت قام عليها تشريع البشر للبشر املتمثل يف جملس النواب وغريهم من املشرعني من 

ق الذي هلوى وحمادة هللا فإن الدميقراطية قد كفلت هلم هذا احلدون هللا بقوانينهم اليت تقوم على ا
م بعضا أراباب من دون هللا فأي مكسب لإلنسان أخذوه بغري حق والذي يعترب من اختاذ الناس بعضه

املكرم يف ظل هذه االجتاهات الباطلة وأي مكسب سيجنيه الشخص من قانون احلرية الشخصية اليت 
ميقراطية اإلجرام حتت دعوى حرية الشعب، ومن الغريب أن تضمن الد أاتحت كل الفواحش وأنواع

سالمي ولقد صدق املتظاهرون يف بريطانيا حني احلرية يف كل شيء إال حرية التمسك ابلدين اإل
خرجوا يصيحون يف الشوارع " ال حرية عندان إال يف اجلنس " ذلك ألن السفور والزان واللواط وشرب 

هبا الغرب واملعجبون ر كلها أمور ضمنها قانون حرية الدميقراطية اليت يتبجح اخلمور والتبجح ابلكف
 النامية( أو على األصح )النامية( تظن أن تلك اجلرائم مكاسب. هبم من الدول اليت يسموهنا )الدول

مل يتحقق يف الدميقراطية تكرمي اإلنسان التكرمي الالئق به وإمنا تكرميه يتم حسب األمزجة ومن  - 6
سواء أكان فقريا أم غنيا قبيحا أم مجيال  خالل اعتبارات كثرية بينما اإلسالم يكرمه يف كل أحواله

سب احلقيقي الذي جيب أن يعض اإلنسان عليه ابلنواجذ فإن اإلسالم يكرم اإلنسان وهذا هو املك
عرضه إال بشروط حيا وميتا يكرمه يف حياته فال جيوز االعتداء عليه ال يف ماله وال يف نفسه وال يف 

ال هو ميت فال جيوز أخذ شيء منه وال االستهانة بقربه بل و وال جيوز تعيريه بذنب اتب منه ويكرمه و 



جيوز جمرد اجللوس على قربه وال أن يذكر بشر إال ملصلحة راجحة وال جيوز إخضاعه واستعباده إال 
ن عند خالق البشر، بينما لربه سبحانه وال أن ينفذ تشريع أحد من البشر مل يرد به تشريع م

يني أو الناس بعضهم لبعض متمثلة يف جمموعة من الناس يسمون شرعالدميقراطية قائمة على تشريع 
 جملس النواب أو الربملان مث يسمون ذلك جلهلهم مكاسب دميقراطية.

نه قد ما متدح به دعاة الدميقراطية من أهنم ضمنوا للشعوب حق التعبري عن الرأي مهما كان فإ - 7
ق بطريقة صحيحة إذ أنه ال يزال ألصحاب اجلاه أتضح من التاريخ األوريب أن هذا االجتاه مل يتحق

لثراء سيطرهتم املباشرة أو غري املباشرة على رأي تتخذه اجلماهري، فلم يصفو املشرب هلذا واحلكم وا
 املساس احلقيقي املكسب كما جيب له أو كما يتصور البعض بدليل عدم جواز وصول املعارضة إىل

عن لتعبري عن الرأي هل ينفذ للجماهري؟ ما أكثر ما يعربون مبصاحل السلطة احلاكمة كذلك فإن حق ا
آراء ويتظاهرون من أجلها ويضربون عن العمل لتنفيذها ولكنها ال تنفذ هلم وهو ما نسمعه يف كل يوم 

ىل أن حق التعبري إمنا كان بتخطيط من إذاعاهتم وما نقرأه يف صحفهم وهذا األمر ليس بسر إضافة إ
 ن يسموهنم ابجلوييم.ماسوين لضرب عقائد م
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 رابعا: الدميقراطية والشورى
املقصود هبذا العنوان هو تفصيل األمر يف قضية العالقة بني النظام الدميقراطي وبني نظام الشورى يف 

 :أو قريبا؟ سنرى ذلك من خالل ما يلية أم أهنما خيتلفان اختالفا بعيدا اإلسالم. هل مها مبنزلة واحد
أما الدميقراطية فقد تقدمت دراستها وتفصيل أمرها، وأما ابلنسبة للشورى فإليك بيان أهم ما يتعلق 

 هبا ليتضح لك من خالله معرفة الفرق بينهما.
آلراء حول القضااي املهمة ومعرفة معىن الشورى: تتلخص معاين الشورى يف أهنا حماولة إمجاع ا

د وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع لصحيح منها من جمموع تلك اآلراء وقا
 وجلوانب خمتلفة فيها الثناء واالمتنان واإلرشاد.

ففي بعض اآلايت الثناء من هللا تعاىل على املؤمنني حينما تتآلف القلوب وتتحد األهداف وميثل  -
 ميع جسما واحدا.اجل

نَـُهْم َومِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن ِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرهبِ ِْم وَ قال تعاىل: َوالَّ  َأقَاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ



 [، أي ال يربمون أمرا حىت يتشاوروا فيه ليتساعدوا آبرائهم.38]الشورى: 
وأن هذه املشاورة منهم له  ى هللا عليه وسلم أبن يشاور أصحابهويف بعضها أمر من هللا تعاىل لنبيه صل

من هللا تعاىل واصطفائه ابألخالق الفاضلة قال تعاىل: فَِبَما َرمْحٍَة مِ َن هللِا لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت  هي رمحة
ُهْم َواْستَـْغِفْر  فَِإَذا َعَزْمَت  هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمرِ َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

ِلنَي ]آل عمران:فـَتَـوَكَّْل َعلَ   [.159ى هللِا ِإنَّ هللَا حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِ 
ويف بعضها أمر وإرشاد للمؤمنني يف حال اخلصومة بينهم أن يلجأوا إىل التشاور فيما بينهم  -

زوج وزوجته: فَِإْن  فقال تعاىل يف شأن النزاع بني الللوصول إىل األمر الذي يصلح به كال الفريقني
ُهَما َوَتَشاُوٍر َفالَ ُجَناَح َعَلْيِهَما ]البقرة:َأرَاَدا ِفَصا  [.233اًل َعن تـََراٍض مِ نـْ

وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم دائما يشاور أصحابه امتثاال ألمر هللا تعاىل له وكان أيخذ ابلرأي 
حة عن الرأي الذي يبدو أنه حيقق املصلكان إذ أن طالب املشورة إمنا يبحث السديد من أي شخص  

فقد شاور الرسول صلى هللا عليه وسلم يف غزوة اخلندق، ويف غزوة بدر، ويف أسارى بدر، ويف غزوة 
 أحد، ويف غريها من املواقف الكثرية.

 السنة النبوية هو نفسه املفهوم والسؤال الوارد هنا هو هل هذا املفهوم للشورى يف القرآن الكرمي ويف
افع لكثري من املسلمني القول أبن الشورى يف اإلسالم هي نفس لذي حتمله الدميقراطية؟ وما هو الدا

 مفهوم الدميقراطية؟
والواقع أنه اخندع كثري من املسلمني بنظام الدميقراطية خصوصا جانب االنتخاابت منها حني زعموا 

نَـُهمْ إليه اإلسالم بل وفرضه على املسلم أن ذلك النظام هو مما دعى ، وال تنس  ني َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
كذبة االشرتاكية اإلسالمية حينما افرتوا وادعوا أن هلا صلة ابإلسالم وكذا الدميقراطية وسبب وقوعهم 

يها يف هذا اخلطأ هو ظنهم أنه ال فرق بني ذلك االنتخاب الغريب وبني مسألة الشورى اليت دعى إل
نَـُهْم، وهاإلسالم يف قول هللا عز وجل: وَ   ذا يدل على:َأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

 جهلهم ثحقائق اإلسالم. - 1
 جهلهم مبا حتمله الدميقراطية من أخطار على الدين وأهله. - 2
 وما حتمله كذلك من مساوئ يف طريقة الدميقراطية يف االنتخاابت. - 3
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ضى إذ هو قائم على صياح اجلماهري ملن فإن نظام االنتخاب الدميقراطي هو أقرب ما يكون إىل الفو 
والعقد من املسلمني ألفضل وأكفأ شورى يف اإلسالم قائمة على اختيار أهل احلل خيتارونه بينما ال

املوجودين يف وقت أخذ البيعة كما أن النظام الدميقراطي قائم على الدعاية والوعود اخلالبة من قبل 
لبعضهم سابقة خري أو شهرة ابلعلم والتقوى يف كثري منهم املرشح لنفسه وما إىل ذلك دون أن يكون 

م عقل واحد يتتابعون لرتشيح الشخص بفعل أتثر هل –كما يقال   –بل يتكل على العامة، والعامة 
 بعضهم ببعض ومبا يقدمه من الرشاوي.

 أما نظام الشورى يف اإلسالم فهو خال من ذلك كله فال صياح للجماهري وال دعاايت كاذبة وال
رشاوى الختيار املرشح وإمنا يكتفي فيه مبوافقة أهل الرأي والصالح الختيار أفضل املوجودين 

البقية يكونون سندا للحاكم ومستشارين أمناء وليس له وال هلم هدف يف تقوية حزب على للحكم و 
ميع حزب وال آراء على آراء وال احنياز لفئة دون أخرى وإمنا مههم كله متوجه جللب مصلحة اجل

ودفع الضرر عن اجلميع يف حدود الشرع الشريف، بل وقد ورد يف السنة النبوية ما يفيد أن طالب 
ية ال يعطاها وأن من طلبها وكل إليها ومن مل يطلبها وأعطيت له أعني عليها، فكيف يقال بعد الوال

بني نظام يعترب  ذلك أبنه ال فرق بني الدميقراطية وبني نظام الشورى يف اإلسالم؟! أال يوجد فرق
ربى يف الدنيا الوصول إىل السلطة مغنما وفوزا وبني نظام يعترب الوصول إىل السلطة مهاً ومسئولية ك

 واآلخرة وبني نظام يقوم على الرشوة والوعود اخلالبة ونظام ال جييز ذلك ثحال؟
مور بني وهنا مسألة أحب أن أنبه إليها لضرورهتا وهي هل ما يظهر من التشابه يف بعض األ

 الدميقراطية وبني بعض املفاهيم يف اإلسالم جيعلها يف درجة واحدة؟
لتشابه بني النظام الدميقراطي وبني ما جاء به اإلسالم يف بعض اجلوانب، واجلواب أن ما يظهر من ا

الواقع أن هذا ال جييز القول أبنه تشابه حقيقي يف كل انحية وال يعطي الدميقراطية سبيال إىل 
الط مببادئ اإلسالم الناصعة بل هو تشابه ظاهري يصح أن نسمي ما جاءت به الدميقراطية االخت

عاليم اإلسالم أو صدى من بعيد له فال جيوز القول ابستواء املكاسب يف الدميقراطية قشور ابلنسبة لت
 ويف اإلسالم لبعد حقيقة كل منهما عن اآلخر.

هنا اكتشفت تلك اجلوانب وال ميدح اإلسالم ويعرتف له ومن العجب أن متدح التعاليم الدميقراطية أل
َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما ابلفضل وهو السابق هلا بسنني عددا أليس الفضل ل َقنَـتـْ لمتقدم؟ َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ

 [.14َوُعُلوًّا ]النمل:
اولون أن يقدموا لقد قل اإلنصاف لإلسالم حىت عند الكثري ممن ينتسب إليه من العاقني له الذين حي
ق اتم وأساليب تعاليم الدميقراطية على تعاليمه ملتمسني أنواع اخلدع واالحتيال لتنفيذ ذلك يف نفا

خمتلفة يف داير اإلسالم وبني ظهراين املسلمني وقد أتضح بصورة جلية أن أكثر ما جيتذب الناس إىل 



شرعية إىل الفوضى اجلماهريية اليت جيدون الدميقراطية الغربية إما اهلرب من أحكام الدين وتكاليفه ال
لدميقراطية من الرجوع إىل الشعب يف فيها احلرية الفوضوية بكامل صورها وإما بسبب ما تنادي به ا

 األحكام وهؤالء حيبون هذا اجلانب ثحجة احلد من سلطان احلاكم وجربوته وهم جادون يف ذلك.
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 فلعلهم ال يعلمون أن ضويون من اجلهال، وأما القسم الثاينأما القسم األول فهم الغافلون الفو 
ال يعلمون أن هللا قد أخرب أنه  اإلسالم ال جيعل احلاكم هو السلطان املطلق دون الرجوع إىل أحد.

جيب أن يكون أمر املؤمنني شورى بينهم وكما أسند هللا تعاىل احلكم يف بعض القضااي إىل أهل الرأي 
بني الزوجني وما حيكم به احلكمان وكتقدير صيد احملرم وغري ذلك مما سبق فيه واملعرفة كاإلصالح 

حاكم مسلم يتصف ابجلور والطغيان وعدم اخلوف من  اإلسالم الدميقراطية الغربية على أنه إذا وجد
هللا تعاىل وعدم استطاعة أحد من الناس مراجعته أو احلد من طغيانه فهذا ال يعين أنه ال حل أمامنا 

 التزام الدميقراطية الغربية، بل احلل هو القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واملطالبة بتطبيق إال
ا والوقوف اجلماعي ضد أي تسلط ابلباطل ببيان احلق وبذل النصح بصدق احلق مجاعة وأفراد

ىل أحسن أما إذا وإخالص وسؤال هللا له اهلداية إىل غري ذلك من الوسائل املتاحة حىت يصل التغيري إ
مل يكن هناك تغيري وإصالح فإن املناداة ابلدميقراطية ال يعطي احلل هلذه املشكلة أو غريها حىت ولو 

لقائمون على السلطة ابلتزامها فإن ذلك ال جيدي شيئا مع اإلصرار على عدم التطبيق سواء زعم ا
ل الظاهري وكال احللني ال أيتيان تطبيق اإلسالم وهو احلل احلقيقي أو تطبيق الدميقراطية وهو احل

اَل يـَُغريِ ُ َما ِبَقْوٍم  تلقائيا للناس ما مل يكن هناك قائمون عليه وجادون يف تطبيقه كما قال تعاىل: ِإنَّ هللاَ 
ُوْا َما أِبَنـُْفِسِهْم ]الرعد:  [.11َحىتَّ يـَُغريِ 

ًئا وهللا تعاىل عادل حيب العدل وال يرضى ابلظلم وال حيب الصرب عليه : ِإنَّ هللَا اَل َيْظِلُم النَّاَس َشيـْ
وجهه اخلاملون الكساىل إىل اإلسالم [، فأي لوم ميكن أن ي44َوَلِكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن ]يونس:

مع تفريطهم وعدم يقظتهم للتمسك بدينهم الذي يعيشون يف ظله آمنني مطمئنني أخوة متحابني  
منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى، مث يفضلون عليه كاجلسد الواحد إذا اشتكى 

أهنما يف درجة واحدة مع اإلسالم  األنظمة الوضعية البشرية اليت تفسد أكثر مما تصلح أو يزعمون
 فإنه جيب على هؤالء أن يوجهوا اللوم إىل أنفسهم ال إىل اإلسالم.
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 خامسا: وقفات مع النظام الدميقراطي
الوقفة األوىل: العالقة بني الدميقراطية والعلمانيةالعالقة بني الدميقراطية والعلمانية هي عالقة الفرع 

الثمرة اخلبيثة ابلشجرة اليت أمثرهتا، فالعلمانية هي " مذهب من املذاهب الكفرية  أبصله، أو عالقة
ن عن التأثري يف الدنيا، فهو مذهب يعمل على قيادة الدنيا يف مجيع النواحي اليت ترمي إىل عزل الدي

ين ونواهيه ماعية، واألخالقية، والقانونية وغريها، بعيدا عن أوامر الدالسياسية، واالقتصادية، واالجت
( "1.) 

 أن الكلمة والدميقراطية تقوم أساسا على إسناد السيادة أو السلطة العليا لألمة أو الشعب وهذا يعين
 العليا يف مجيع النواحي السياسية إمنا هي لألمة أو الشعب.

 راطية مذهب من املذاهب الفكرية اليت ترمي إىل عزل الدين عنوعلى ذلك ميكننا القول: إن الدميق
التأثري يف مجيع النواحي السياسية، فالدميقراطية إذن هي التعبري السياسي أو الوجه السياسي 

ما أن االشرتاكية والرأمسالية تعبري اقتصادي عن العلمانية، وهذه العالقة بني الدميقراطية للعلمانية، ك
جتماعي اليت متثل طيع أن ندركها بكل سهولة ويسر إذا علمنا أن نظرية العقد االوالعلمانية نست

الركن  األساسي الفلسفي لنظرية السيادة اليت تقوم عليها الدميقراطية، كانت يف نفس الوقت متثل
األساسي يف فكر زعماء الثورة الفرنسية اليت أقامت دولة علمانية ألول مرة يف اتريخ أورواب 

 ة.املسيحي
 الوقفة الثانية: ال دميقراطية يف اإلسالم:

ت لنا حقيقة الدميقراطية، وحقيقة األصول واألسس اإلحلادية اليت تنطلق منها وإذا قد تبين
تملت عليه من الكفر الغليظ والشرك ابهلل العلي الكبري، إذ تبني لنا الدميقراطية، وتبني لنا ما اش

ألمور املنكرة جدا أن تسمع من يقول: إن " الدميقراطية حقيقة ذلك بكل وضوح وجالء، يصبح من ا
إلسالم " أو إن " اإلسالم نظام دميقراطي" أو " الدميقراطية اإلسالمية " أو أشباه ذلك من من ا

 من كلمة احلق وهي اإلسالم، ومن كلمة الباطل وهي الدميقراطية. األمساء امللفقة
 رعا:الوقفة الثالثة: النظام الدميقراطي ابطل ش

يصبح ابطال شرعا، وتصبح الداير أو البالد  –بقيامه على أسس إحلادية كفرية  –والنظام الدميقراطي 
املعرتف به شرعا، والذي له على الناس  اليت تعلوها أحكامه دايرا أو بالدا خالية من احلاكم أو الوايل

 حق الطاعة وحق النصرة، وهذا يرتتب عليه:



 م الدميقراطي على املسلمني.أنه ال والية شرعية للنظا
 ي عالقة الرباء وليس الوالء.أن عالقة املسلم هبذا النظام ه

هم العمل إلزالة هذه أن على املسلمني الذين تعلو دايرهم أو بالدهم أحكام النظام الدميقراطي، علي
)غياث األمم( األحكام حىت تعلوها أحكام النظام اإلسالمي. وقد كتب إمام احلرمني اجلويين يف كتابه 

ا ختلو بالدهم عن احلاكم الشرعي املعرتف به، فصال عظيما يف ما جيب على املسلمني فعله عندم
 (.2فانظره فإنه مهم )

 ري حتتاج إليه خري أمة أخرجت للناس:الوقفة الرابعة: ليس يف الدميقراطية خ
ية يف اإلسالم هبذا املعىن كثريا ما حيدث أن يقول بعض الناس: إننا ال نشك أبنه ال توجد دميقراط

ل النصرانية وغريها من ملل الكفر، مث يضيفون إىل هذا القول قوهلم: املذكور، واملوجود فعال يف الدو 
اصر الطيبة مثل: حق الشعوب يف اختيار حكامهم، ومساءلتهم ولكننا وجدان يف الدميقراطية بعض العن

وأن يكون هلم نصيب يف إدارة شئون بالدهم، وحق مبا مينع من استبدادهم، وحقهم يف إبداء آرائهم، 
مواردها، يقولون: إذا كان األمر كذلك، فما الذي مينع من أن أنخذ من الدميقراطية ما يف خرياهتا و 

 فيها من شر؟!فيها من خري وندع ما 
_________ 

 .13871م, العدد 2006يونيو  16هـ 1427مجادى األوىل  20( جريدة الرايض, اجلمعة 1)
 (.962/ 3( انظر: ))الصارم املسلول(( )2)
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والسؤال على هذا النحو يدل على تلك األمية الشرعية املتفشية يف األمة، وخاصة فيما يتعلق ابلفقه 
 الشرعي السياسي.

 واجلواب يتلخص فيما يلي:
أن أصول الدميقراطية وجذورها إمنا هي أصول وجذور إحلادية كفرية، فما معىن أن قد ذكران من قبل 

ندع ما فيها من الشر؟ معناه أن ترتك هذه األصول وابلتايل ما نتج عنها أو تفرع منها، وإذا كنا سوف 
؟! ليس فيه أسس الدميقراطية أنه نظام دميقراطينرتك أصول الدميقراطية فهل ميكن أن نقول عن نظام 

 وإذا كان األمر كذلك، فلماذا إذن اإلصرار على التمسك بلفظ ال حقيقة له؟!
وقد ذكران أيضا من قبل أنه يف ظل النظام الدميقراطي ال ميكن الفصل بني ما يظن أنه حسن وبني ما 



 هو خبيث، ألن اجلميع يصدر عن أساس واحد.
شيء من اخلري ينقصنا حىت يقال: أنخذ ما  –أو يف غريها من النظم  -يف الدميقراطية  مث نقول: وهل

 فيها من خري وندع ما فيها من شر؟!
 [.110هل األمة اليت قال فيها هللا عز وجل ُكنُتْم َخرْيَ ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ]آل عمران:

 ها إىل ما عند أمم الكفر والضالل؟حتتاج يف شيء من نظامها السياسي الذي هو جزء من دين
يدة اإلسالم اليت يعتقدها كل مسلم: أن ديننا مل يرتك اباب من أبواب اخلري إال ودلنا عليه، إن من عق

ومل يرتك اباب من أبواب الشر إال وحذران منه. كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))إنه مل يكن 
( فهل 1هلم(( ) أمته على خري ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمهنيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل 

أن يقال: إن يف النظام الدميقراطي عناصر طيبة أو نوعا من  –بعد ذلك  –يسوغ يف عقيدة املسلم 
 اخلري تنقص النظام اإلسالمي، ومن مث فنحن يف حاجة إىل استعارهتا منه وتطعيم النظام اإلسالمي هبا؟!

ضاء احلاجة، فهل ميكن أن تكون الدين ابملسلمني أن علمهم كل شيء حىت أدب قلقد بلغ من عناية 
 اهلداية يف جمال النظام السياسي غري كاملة حىت حنتاج إىل غريان؟

إن من املقاصد األساسية يف شريعة اإلسالم إقامة دولة على أساس اإلميان، وتنظيمها تنظيما دقيقا 
ة اإلسالمية، فهل ق كله والعدل كله لكل من أظلتهم راية الدولحمكما وصحيحا، يكفل اخلري كله واحل

ميكن أن يقال: إن هناك عناصر من اخلري الزمة لدولة اإلميان مل أتت يف شريعة اإلسالم، وحنن يف 
 حاجة إىل استريادها من أمم الكفر والضالل؟!

ما كان من قبيل املخرتعات إن ما ميكن أن يقال فيه: أنخذ ما فيه من خري، وندع ما فيه من شر، هو 
كتشافات والتجارب املعملية، أو ما كان من قبيل األمور املباحة اليت تركها هللا لنا اليت بنيت على اال 

لنجتهد فيها وفق ظروف العصر ومصاحل األمة، أما ما جاءان فيه من هللا ورسوله أمر أو هني أو هداية 
  حنتاج إليه.أو إرشاد فال خري إال فيه، وليس يف غريه خري

 قاطع طريق على النظام اإلسالمي: الوقفة اخلامسة: الدميقراطية
قد يبدو من األمور الغريبة لدى كثري من الناس، واليت قد ال يدركون هلا تفسريا مقنعا، ما تظهره كثري 

مية، من الدول الغربية الكافرة من نقمة أو مهامجة لبعض األنظمة احلاكمة يف الدول العربية واإلسال
االجتماعي واالستبداد السياسي، وكبت احلرايت، وقتل بدعوى ما متارسه هذه النظم من الظلم 

واعتقال اآلالف من الناس، وترتفع فيها أصوات مطالبة بقطع املعوانت، أو تقليل املساعدات، حىت 
م حريتهم وأمنهم تقوم يف تلك البالد أنظمة دميقراطية تتعامل مع رعاايها بطريقة إنسانية حتفظ عليه

 واستقرارهم.
م سامع، أو يقرؤه قارئ، فيحتار: هل وصلت الرمحة والشفقة بدول الكفر على يسمع هذا الكال



املسلمني إىل هذا احلد، لدرجة أهنم يناصرون الشعوب املسلمة على حكامها اجلائرين؟! شيء عجيب 
 حقا!

_________ 
 (، وابن سحمان يف103/ 1يف ))شرح السنة(( ) ( نقل اإلمجاع على ذلك كثريون منهم البغوي1)

 (.349))الضياء الشارق(( )ص 
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ولكن العجب يزول إذا علمنا أن ذلك ليس من أجل الرمحة والشفقة، وإمنا من أجل قطع الطريق 
 على النظام اإلسالمي حىت ال يعود إىل بالد املسلمني.

 د املسلمني:قراطية أو الدعاة إليها يف بالة: طبقات املتكلمني بلفظ الدميالوقفة السادس
 لقد تكلم بلفظ الدميقراطية ودعا إليه كثري من الناس على اختالف مشارهبم وأفكارهم.

فمنهم بعض العلماء وبعض املنتسبني إىل العلم ومن غريب األمر لدينا حنن اآلن أن جند يف كتاابت 
اكية اإلسالم، مة، األمة مصدر السلطات، واشرت دميقراطية اإلسالم، السيادة لألهؤالء كلمات مثل: 

وأشباه ذلك من املصطلحات الدخيلة ذات اجلذور اإلحلادية اليت وفدت إىل بالدان مع الكفار 
 املتغلبني على داير اإلسالم.
ذا الصدد ال وزن له إذ أدركنا أن كل ما قاله هؤالء يف ه –ولو جزئيا  –وقد يزول هذا االستغراب 

حية العلمية، ذلك أن كثريا منهم وقد دمهتهم احلضارة الشرعية، وال قيمة له من النا من الناحية
الوافدة بكثري من نظمها واصطالحاهتا مل أيخذوا الوقت الكايف للتفكري املتأين املتزن ملعرفة حقيقة 

عهدهم  حلداثة –مور، اليت مل يتمكنوا هذه األلفاظ، بل وجدوا أنفسهم مدفوعني للكالم يف هذه األ
ا من الكفر والضالل، فاقرتبوا منها وقالوا هبا، وأتولوا يف سبيل ذلك النصوص أن يدركوا ما فيه –هبا 

واألحداث التارخيية لتوافق هذه املصطلحات وحنن ال نتهم أحدا بسوء نية، ولكن أردان التنبيه على 
املصطلحات وحماولة إلباسها  هذه الكتاابت من استخدام هلذه ذلك حىت ال يفرت أحد مبا قد جيده يف

 اب إسالميا.ثو 
ومن هؤالء العلماء واملنتسبني للعلم من قد تبني له ما يف هذه الدعوات واملصطلحات، من الزيغ 
والضالل، لكنهم يف نفس الوقت رأوا الكثريين من املسلمني املثقفني ثقافة غري شرعية، وقد أخذ 

مير  –ة الكافرين عليه بعد سيطر  –كان اجملتمع املسلم يق الزائف هلذه املصطلحات حيث  بلبهم الرب 



مبرحلة من االهنزام على كافة املستوايت، وكان هم هؤالء العلماء أن حيفظوا على العامة دينهم 
السيادة واعتقادهم، فأرادوا التوفيق بني ما جاء به الدين ودل عليه وبني ما جاء به هؤالء فقالوا: إن 

أفرغتها من مضموهنا، فهم مل يقولوا  در السلطات، ولكن قيدوها بقيودلألمة وإن األمة هي مص
وإمنا قالوا بسيادة وسلطة  –كما هو املعروف يف هذا املصطلح   –بسيادة مطلقة أو سلطة مطلقة 

تناقض ينقض مقيدة بقيد الشرع، ويف إطاره، ومع ذلك فإن هذا الكالم أيضا غري صحيح ألنه كالم م
لسلطة العليا املطلقة اليت ال تعلوها أو تدانيها هي ا –كما سبق تعريفها   –يادة آخره أوله، ألن الس

سلطة أخرى، فكيف يقال: إهنا سلطة وسيادة مقيدة، وإذا أمكن تقييد هذه السيادة أو السلطة كان 
 -قول: إن األمة أو الشعب املقيد هو صاحب السيادة وليس املقيد، وهذا يبني بطالن قول كل من ي

يادة أو مصدر السلطات بشرط تقييدها ابلشريعة؛ ألن هذا  هي صاحبة الس –لنظام اإلسالمي يف ا
كالم ينقض بعضه بعضها، والسيادة يف النظام اإلسالمي هي للشرع، واألمة أو الشعب يف مقام 

 العبودية هلل الواحد القهار ال يف مقام السيادة.
ية التفكري، وقد ظنوا قوم مجعوا بني حسن النية وسطح لدميقراطية أو الداعني إليها،ومن املتكلمني اب

بدافع  –أن النظام الدميقراطي حيقق اخلري والعدل، فأرادوا أن يبينوا للناس  –وهم خمطئون قطعا  –
ان، وأن أن اإلسالم قد سبق الدميقراطية أبربعة عشر قران من الزم –حسن النية أو الغرية على الدين 

 شدون!ا اإلسالم وطبقها اخللفاء الراالدميقراطية قد جاء هب
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ومنهم من خدع يف الشعارات الرباقة املعلنة مثل حق الناس يف اختيار حكامهم، وحقهم يف 
ع القاتلة أبن معارضة مساءلتهم، وحريتهم يف التعبري عن آرائهم، وغري ذلك، وانطلت عليهم اخلد 

وإهدار كرامة اإلنسان، وأتييد اجلور والطغيان. ومنهم  الدميقراطية تعين املوافقة على تضييع احلقوق
ن الدميقراطية قد توفر هلم قدرا من احلرية يستطيعون من خالله أن يقوموا بواجب دعاة ظنوا أ

 (.1الدعوة، فنادوا ابلدميقراطية )
رية  العمل على إرجاع األمة إىل النظام اإلسالمي احتياجا إىل جهود كبومنهم دعاة أيضا رأوا يف

الل احلرية املتاحة أن يتمكنوا من وتضحيات جسام، فآثروا السالمة واندوا ابلدميقراطية لعلهم من خ
 إقامة النظام اإلسالمي، ولكن هيهات.

عاملة يف حقل الدعوة اإلسالمية واحلقيقة أن هذا التصور الذي يبدو أن فئات كثرية وجمتمعات كبرية 



. جينبهم كثريا من تكاليف اجلهاد وتضحياته، ابتت تركن ابتت يف ظل البحث عن طريق سلمي آمن
 لواءه، إمنا يدل على غفلة كبرية، وسذاجة يف الفهم، وسطحية يف التفكري.إليه وترفع 

سالمي هو مناقض مناقضة كاملة فهل هؤالء نسوا أو تناسوا أن ما يدعوان إليه من إقامة النظام اإل
 وشاملة للنظام الدميقراطي؟!

 -فإنك تراهم خيوضون  هؤالء ال يدركون فإن الدميقراطيني يدركون ذلك إدراكا حقيقيا، ولذاإذا كان 
 معارك شرسة على كافة املستوايت وبشىت الوسائل واألساليب. –يف مواجهة النظام اإلسالمي 

ة النظام اإلسالمي والنظام الدميقراطي، أفال يكون من الغفلة والسذاجوإذا كان التناقض اتما بني 
املسلمني يستخدمون وسائل  والسطحية مبكان أن يتصور متصور أن الدميقراطيني يسعهم أن يرتكوا

النظام الدميقراطي لتقويض النظام الدميقراطي نفسه والقضاء عليه! وإقامة النظام اإلسالمي بدال 
 منه؟!

استطاعت أن تثبت ماعات يف حقل العمل اإلسالمي جلأت فعال إىل اخليار الدميقراطي، و إن بعض اجل
 ذا حدث هلا.أقدامها يف الشارع السياسي، لكن لكم أن تعلموا ما

إنه يف الوقت الذي ظهر فيه سيطرة احلركة اإلسالمية على الشارع السياسي مت االنقضاض عليها 
 ردوا وسجنوا وعذبوا بل وقتلوا.والفتك هبا، فحورب هبا أتباعها وط

 راطية اليت اندوا هبا.وكل ذلك يتم ابسم من؟! ابسم الدميق
 ن شيء؟!فهل أغىن عنه اخليار الدميقراطي من ذالكم م

 واألمثلة على ذلك يف الواقع العملي كثرية يدركها كل متابع لألحداث.
ال تدرك حقائق األمور،  –لدميقراطية وهي متثل السواد األعظم من املتكلمني اب –ومنهم طائفة كبرية 

 ري ترديد ما تبثه وسائل األعالم املرئية واملسموعة واملقروءة.بل هي طائفة مقلدة ال متلك غ
هذه الفئات فئات غالطة خمطئة فيما ذهبت إليه، فإنه ال يوجد شيء يربر الدعوة إىل الكفر أو  وكل

كتاب والسنة وأقوال مجيع علماء األمة بني أيدينا ال الثناء عليه أو حىت جمرد قبوله، وهذه نصوص ال
نا جند يف هذه ء الكفر غري القدح فيه والدعوة إىل هجره وجهاده وجهاد متبعيه، ولسجند فيها إبزا

 النصوص واألقوال أن الكفر ميكن أن يكون طريقا مؤداي إىل اإلسالم.
على علم هبا وأبصوهلا إيثارا هلا على من يدعو إىل الدميقراطية وهو  –وهم األشد خطرا  –ومنهم 

 وهذه الطبقة فيها كثري من الكتاب واألدابء والصحفيني، ومن يسموهنمالنظام السياسي يف اإلسالم، 
املفكرين، وفيه اأساتذة يف اجلامعات وخاصة ممن درسوا القوانني الوضعية والنظم الغربية وأتثروا هبا، 

 .وهؤالء ميثلون فريقا من العلمانيني



_________ 
 (.1073/ 2( ))الشفا(( )1)
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كاليهود والنصارى املوجودين يف بعض بالد املسلمني، والذين هل امللل األخرى  ومنهم طائفة من أ
فس الوقت الذي يتمكنون فيه من يرون يف الدميقراطية جناة هلم من اخلضوع للنظام اإلسالمي، يف ن

احتالل مراكز قيادية يف داير املسلمني يف ظل هذا النظام، ما كان هلم أن حيتلوها يف ظل النظام 
 مي.اإلسال

 الوقفة السابعة: وسائل الدميقراطيني والعلمانيني وغريهم يف حماربة النظام اإلسالمي:
م وسائل متعددة يف حماربة النظام السياسي اء اإلسالللدميقراطيني والعلمانيني وغريهم من أعد

آخر اإلسالمي نظام " اخلالفة "، وهذه الوسائل " ختتلف " من بلد إىل بلد ومن زمان إىل زمان 
ثحسب وعي الشعوب املسلمة وفهمها لدينها ولنظامه السياسي، وثحسب قوة أو ضعف الصحوة 

د اليت يقل فيها وعي شعوهبا بدينهم، أو تكون يف البالاإلسالمية فيه، فعلى حني تكون احلرب سافرة 
ذات  الصحوة فيها صحوة ضعيفة أو جزئية غري شاملة، تكون احلرب خفية أو غري صرحية يف البالد

ال كلها  –الوعي القوي أو اليت فيها صحوة قوية شاملة غري جزئية، وحنن هنا نرصد بعض الوسائل 
 اإلسالمي للحيلولة دون رجوعه مرة أخرى.النظام  اليت من خالهلا يقومون مبحاربة –
( فمن هذه الوسائل زعمهم أن اإلسالم ليس فيه نظام سياسي، وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم 1

مل يكن من عمله إقامة دولة وإدارهتا، وأن عمله مل يتجاوز حدود البالغ واإلنذار اجملرد من كل معاين 
لدين، وأن بيعة أيب بكر رضي هللا عنه كانت بيعة سياسية سند من االسلطان، وأن اخلالفة ليس هلا 

يعرفها املسلمون، ملكية قامت على أساس القوة والسيف، وأن اإلسالم بريء من تلك اخلالفة اليت 
وأنه ال شيء يف الدين مينع املسلمني من أن يسابقوا األمم األخرى يف علوم االجتماع والسياسة كلها، 

فة ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ام اخلالوأن يهدموا نظ
 ما دلت جتارب األمم على أنه خري ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمنت

 أصول احلكم.
ات كانت تلك إحدى وسائلهم وهي إنكار النظام السياسي يف اإلسالم مجلة، وكانت هذه الكلم

قة هي جممل ما افرتاه على النظام السياسي اإلسالمي الشيخ علي عبد الرازق القاضي الشرعي الساب



ا قفوه يف إنكار النظام السياسي اإلسالمي الكاتب خالد يف كتابه: )اإلسالم وأصول احلكم(، وممن قف
وبينوا كذهبم ملرصاد حممد خالد يف كتابه: )من هنا نبدأ(. لكنه بفضل هللا وحده وقف هلم العلماء اب

(، وهلذا مل يكن عجبا أن 1وافرتاءهم وخمالفتهم للنصوص القاطعة من الكتاب والسنة وإمجاع األمة )
يخ علي عبد الرازق من قبل شيخ األزهر وابجتماع هيئة كبار العلماء ويتم تعقد جلسة حماكمة للش

الرازق إمنا خيرجه من زمرة  علي عبد فيها إخراجه من زمرة العلماء، لكن يف احلقيقة إن الذي أاته
املسلمني ال من زمرة العلماء فقط. وقد خفت ثحمد هللا هذا الصوت بل حمق، فلم نعد نسمع به، ومل 

جيرؤ على ترديده بعدما تبني عواره وبعدما افتضح أمر الداعني إليه، وأهنم إمنا كانوا يرددون   يعد أحد
 (.2كالما نقلوه من كالم أعداء اإلسالم )

كانت هذه الصورة من إنكار النظام اإلسالمي صورة فجة ومستقبحة، فإن هناك صورة أخرى   وإذا
وأشد خبثا من الطريقة األوىل، وهذه الطريقة تعتمد  إلنكار النظام اإلسالمي ولكن بطريقة أكرب ذكاء

، السياسيةعلى اهلجوم على مصادر التشريع يف اإلسالم، وإخراجها عن أن تكون مصدرا لألحكام 
 وتوضيح ذلك فيما يلي:

_________ 
 (.68 - 66/ 2( انظر: ))نواقض اإلميان االعتقادية(( )1)
 تكذيب واالستحالل((: ))نواقض اإلميان االعتقادية((.( انظر: ))حول الكالم يف الفرق بني ال2)
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( تقوم هذه الوسيلة على التسليم أبن اإلسالم له نظام سياسي وأن اإلسالم دين ودولة، وهذا أمر 2
م السياسية )الدستورية( إمنا هي ال غبار عليه، مث ينطلقون من هذا إىل القول أبن مصادر األحكا

ندهم مرفوض يف جمال ، ويرفضون بقية أدلة األحكام األخرى حىت اإلمجاع عالكتاب والسنة فقط
 األحكام السياسية ولو كان إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم.

نه من مضمو  –أبن اإلسالم له نظام سياسي  –مث خيطون خطوة اثنية يف جمال تفريغ اعرتافهم السابق 
ة: إمنا كان على سبيل القواعد العامة ال األحكام فيقولون: إن ذكر القرآن الكرمي لألحكام السياسي

لتفصيلية؛ ومعىن ذلك أنه ليس هناك أحكام حمددة جيب التقيد هبا يف جمال النظام السياسي، وإمنا ا
نظام أو طرق غربية هناك قواعد عامة فقط هي اليت جيب التقيد هبا وما يرتتب على ذلك من إدخال 

 ال تتعارض مع القواعد العامة. إىل النظام اإلسالمي بدعوى أهنا



ة إلفراغ املصدر الثاين عندهم وهو السنة من أن يكون مصدرا لألحكام مث خيطون خطوة اثلث
فيقولون: إن األحكام اليت جاءت هبا السنة منها ما هو تشريع دائم ومنها  –الدستورية  –السياسية 

أن السنة املتعلقة  –ذلك كاذبون وهم يف  –تشريع وقيت مرتبط بزمن النبوة، ويقولون  ما هو
كقاعدة عامة هي من ذلك النوع الثاين الذي يعد تشريعا وقتيا أو   –الدستورية  – ابألحكام السياسية

 ما يعد زمنيا، مث ال يكتفون هبذا القدر حىت يضيفوا إليه قوهلم: وال يوجد أحياان حد فاصل دقيق بني
من وهبذا الطريق يكون هؤالء قد أفرغوا الكتاب والسنة من السنة تشريعا دائما، وما ال يعد كذلك 

 .-الدستوري  –أي مضمون يتعلق ابالحتجاج بنصوصهما يف جمال مسائل الفقه السياسي 
راء أو ( ومن وسائلهم يف حماربة النظام السياسي اإلسالمي: استغالل خطأ بعض اخللفاء أو األم3

 ام اإلسالمي نفسه، وتشويهه به.احلكام املسلمني، وإلصاق هذه األخطاء ابلنظ
 –انطالقا من فهم قاصر لبعض النصوص الشرعية  –كثري من أفراد األمة   أو استغالل استكانة

للظلم الواقع عليها من قبل احلكام، وحماولة إظهار أن طبيعة النظام اإلسالمي هي اليت متلي على 
نظام يكرس االستبداد ويدعو إليه حتت  ب االستكانة واملذلة حلاكمها، وأن النظام اإلسالميالشعو 

 مري.شعار طاعة األ
ومثل هذه املقولة قد يفرح هبا الذين  –( ومن وسائلهم أيضا القول أبن النظام اإلسالمي نظام مثايل 4

طبيق، وإذا طبق فهو غري صاحل ومرادهم هبذه املقولة أنه نظام غري للت –ال يفهمون اصطالحاهتم 
س مثاليني، وملا كان الناس ال يصلح إال ألان –يف عرفهم  -ألن النظام املثايل لقيادة احلياة، وذلك 

غري مثاليني بل فيهم الطيب وفيهم اخلبيث، وحىت الطيب فهو عرضة للزلل، يكون النظام اإلسالمي 
 يادة احلياة.غري قابل للتطبيق، أو غري صاحل لق –على قوهلم  -

 أن يقال: إن النظام السياسي اإلسالمي ظل حيكم دولةويكفي يف الرد على هذا الزعم الباطل 
اإلسالم منذ قيامها يف املدينة املنورة بقيادة الرسول األعظم حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم 

وا على ربوعها راايت ولعدة قرون بعده، وفتح املسلمون يف ظله مشارق األرض ومغارهبا، ورفع
دث ابسم بني الناس، وغريوا وجه التاريخ اإلنساين، كل ذلك حاإلسالم، ونشروا احلق والعدل 

اإلسالم، ويف ظل دولة اإلسالم، فهل حدث ذلك يف ظل نظام غري قابل للتطبيق، أو غري صاحل 
 لقيادة احلياة؟!

اولة تزييف اتريخ الدولة اإلسالمية عرب ( ومن وسائلهم أيضا: استخدام الكتاابت التارخيية يف حم5
ة اإلسالمية املشرق على أنه سلسلة تطاولة، ومن خالل هذه الكتاابت يصورون اتريخ الدولقروهنا امل

من املؤامرات واخلياانت اليت يقوم هبا حاكم لكي يستويل على السلطة من احلاكم الذي يسبقه، 
 معتمدين يف ذلك على:
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ال ترقى إىل املرتبة اليت حيتج هبا يف إثبات أ( كثري من الرواايت التارخيية الباطلة أو املكذوبة، أو اليت 
 ة.القضااي التارخيي

 لرواايت الصحيحة إلبطال ما دلت عليه من احلق والصواب.ب( أتويل بل حتريف كثري من ا
ج( استغالل جهل أكثر املسلمني بتاريخ دولتهم العظيمة، ومن خالل هذا اجلهل تروج عليهم 

 األكاذيب.
 لدميقراطية يف إقناع املسلمني ابلنظام الدميقراطي:الوقفة الثامنة: وسائل ا

للنظام الدميقراطي يف الدول اإلسالمية وذلك للحيلولة دون  للدميقراطيني وسائل كثرية حملاولة التمكني
 رجوع النظام اإلسالمي مرة أخرى إىل بالد املسلمني.

 من هذه الوسائل:
 ( حماربة النظام اإلسالمي:1

ألن النظام اإلسالمي هو األقرب إىل قلوب املسلمني  –ن وسائلهم يف ذلك وقد مر ذكر الكثري م
مة، فال ميكن أن يتم التمكني إذن ألي نظام خيالفه إال ابهلجوم على النظام من كل ما عداه من األنظ

اإلسالمي وتشويهه، حىت يفقد املسلمون ثقتهم فيه، وابلتايل يسهل إقناعهم مبا خيالفه من األنظمة 
نا كانت حرهبم للنظام اإلسالمي حراب شرسة، استخدموا فيها كل أساليب الغش واخلداع ومن ه

َُِّ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو  والتمويه وا َِِّ أبَِفْـَواِهِهْم َوا لكذب، ولكن هللا غالب على أمره: يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤوا نُوَر ا
 [.8َكرَِه اْلَكاِفُروَن ]الصف:

للنظام الدميقراطي وتصويره على أنه النظام الوحيد الذي يكفل للشعوب ممارسة  ( الدعاية املكثفة2
، وهو النظام الذي ميكن الشعوب من اختيار حكامها الذين نثق فيهم، وميكنها حريتها بدون قيود

أيضا من تغيريهم مىت أساءوا استخدام السلطة املمنوحة هلم وخرجوا على مقتضى الدستور الذي 
 ، وهو النظام الذي يعلي من إرادة الشعوب ويوفر هلم احلياة اآلمنة املطمئنة.ينظم حياهتم

من  –د ال نستطيع أن ننكر ما تتمتع به الشعوب الغربية الدميقراطية ولو ظاهراي وحنن يف هذا الصد
ال يستطيع بقرار أن يعتقل  –مثال  –حرية، وأمن ومشاركة يف إدارة شؤون بالدهم، وأن حاكمهم 

أو يشكل هلم احملاكم لتعلقهم على أعواد املشانق، حنن ال نستطيع أن ننكر هذا، وال أن ننكر  اآلالف
 م يتمتعون ببعض من كرامة اإلنسان، ولكن!!أهن

أوال: هل هو فعال النظام الوحيد الذي يوفر مثل هذا؟! حنن ال نريد أن نعقد موازنة أو مقارنة بني 



فة نظام احلق، ولكن نقول فقط: إن كل ما يظهر أنه أمر حسن يف الدميقراطية نظام الباطل، وبني اخلال
أفضل منه وأطيب، غري أنه موجود على حنو خالص من االختالط أو هذه النظم، فاملوجود يف نظامنا 

 االمتزاج ابملعايب والسيئات اليت رأينا مناذج منها يف النظام الدميقراطي.
أن النظام اإلسالمي هو  –آمن أن يقع يف الكذب وهو  –والذي يستطيع أن جيزم به كل منصف 

 حي احلياة، غري ممتزج بشيء من الشر أو املعايب.النظام الوحيد الذي يوفر اخلري كله يف مجيع نوا
والنصوص يف ذلك كثرية جدا سواء من الكتاب أو السنة، ال يتسع املقام لذكرها، وأسأل هللا تبارك 

ة وميسرة عن النظام السياسي اإلسالمي لتوضيح كل هذه األمور وتعاىل أن يوفقين إىل كتابة مفصل
من إدراك هذا املوضوع على  –ولو كان ذا ثقافة حمدودة  – والقضااي، ثحيث يتمكن معها القارئ

 حقيقته إدراكا كامال.
 اثنيا: إن احلرية يف النظام الدميقراطي ليست حرية حقيقية، ألهنا قائمة أساسا على اختاذ طائفة من

أراباب وآهلة، يشرعون هلم، فهي يف حقيقتها عبودية طائفة من البشر  –قلت أو كثرت  –الناس 
 ئفة أخرى من البشر، وإن اختذت يف ظاهرها شكل احلرية.لطا
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اثلثا: هل هذه احلرايت املطلقة من مجيع القيود واليت توفرها الدميقراطية هل حتقق الكرامة الكاملة 
سانية التعامل معه على أنه إنسان وليس جلواب: قطعا ال، ألنه إذا كان من كرامة اإلنلإلنسان؟! وا

جملس النواب، وتدور  –يف ظل النظام الدميقراطي  -حيواان، فليس من الكرامة يف شيء أن جيتمع 
ة املناقشات، وتؤخذ االقرتاحات واآلراء، مث ينقض اجمللس، وقد أقر قانوان يبيح للرجل أن يعقد عقد

ألمثلة على هذا الفساد العريض واإلابحية اجلنسية النكاح على رجل مثله! وقد تقدم ذكر ذلك وا
اليت توفرها الدميقراطية متأل األسفار، فأين كرامة اإلنسان يف هذا؟! من أجل ذلك نقول: إن الكرامة 

ا، إذ ما قيمة النظر إىل اليت توفرها الدميقراطية لإلنسان هي كرامة ملوثة بقاذورات تفقدها كل قيمة هل
ى أنه إنسان بينما يعامل يف كثري من اجلوانب األخرى على أنه أدىن منزلة من اإلنسان يف جانب عل

احليوان؟ والبديل ليس هو تلك النظم اجلائرة املستبدة املوجودة يف كثري من بالد املسلمني، فما إىل 
  إلسالمي الذي يوفر احلرية احلقيقية مربأة منهذا ندعو، ولكن البديل الذي ندعو إليه هو النظام ا

 كل سوء ودنس، القائمة أساسا على ربوبية هللا وإالهيته جلميع اخللق.
هي حرية الفساد والرذيلة، وكل ما  –يف النظام الدميقراطي  -رابعا: احلرية املتاحة على أوسع أبواهبا 



كما   –الناحية النظرية لب الدميقراطية  يناقض األخالق والدين، أما احلرية السياسية اليت هي من
فإهنا حرية ظاهرية أو صورية، وانظر إىل ما يشهد به أحد الباحثني حيث يقول: )إن احلرية  –ون يقول

يف الدميقراطية الغربية، هي ثحق حرية القادرين، ذلك أن حرية الرأي والصحافة واألحزاب، بل والرأي 
صناعة  نع وفق ما تضع هلا احلكومة من مواصفات، وككلالعام نفسه أصبحت صناعة ميكن أن تص

عمادها التخطيط والتمويل، وهذان العنصران متوفران لدى القلة احملتكرة من الرأمساليني، وهم ثحق 
 املسيطرون على أنظمة احلكم بغري جدال(.

راطية هي التطبيق ( ومن وسائلهم أيضا حماولة إلباس الدميقراطية ثواب إسالميا: أو القول: إن الدميق3
يف ترويج هذه الفرية من  -عندهم  –شورى يف اإلسالم، وال أبس العصري أو احلديث لنظام ال

االستعانة ببعض القواعد الشرعية املنضبطة بقواعد وضوابط الشريعة مثل املصاحل املرسلة، وصالحية 
االستعانة هبذه القواعد  اإلسالم لكل زمان ومكان، واختالف الفتوى ابختالف األحوال أو الزمان،

 بطها لرتويج ابطلهم املذكور بني الناس.من غري مراعاة لضوا
وهذه الوسيلة يكثر استخدامها يف األماكن اليت فيها صحوة إسالمية، فلكي ميرروا الدميقراطية فيها، 

 فال بد هلم من إلباسها زاي إسالميا.
Oحقيقة الدميقراطية حملمد شاكر الشريف 
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 دسا: مثالب الدميقراطية يف احلقوق واحلرايتاس
 للدميقراطية مثالب كثرية، منها ما يلي:

أواًل: ال تنظر الدميقراطية إىل حقوق هللا على عباده، وال تنظر بعدل إىل احلقوق العامة، وحقوق 
 اجملتمع على األفراد فهي منحازة إبسراف جلانب الفرد وإطالق حريته.

اطية لدى وضع الدستور والقوانني والنظم ألهواء أعضاء اجملالس النيابية، واللجان اثنياً: ختضع الدميقر 
 تفوض يف وضعها، أو وضع مشروعاهتا. اليت

وغالباً ما حيرك هذه اجملالس أفراد معدودون، ويوجهوهنا حسب أهوائهم، وبوسائلهم وأحابيلهم 
 الشيطانية.

جتماعية، اليت تسخر التطبيقات واملؤسسات وتظفر بنصيب األسد فيها غالباً بعض الطبقات اال
ها األفراد احملركون هلا، واملوجهون ملسريهتا وآرائها الدميقراطية لصاحلها، أو يظفر بنصيب أسد في



 ومناقشاهتا.
وتتدخل عناصر )احليلة، والذكاء، واملال، والشهوات، ومطامع املناصب، وشراء الضمائر، وتزوير 

شىت، يف استغالل اجملالس وجتميع األصوات وحتريك اجلماهري الغوغائية ارادات اجلماهري أبساليب 
فكار والبصائر وإبعاد كل رأي صحيح عن جمال رؤية اجلماهري له، وصناعة والتغشية على األ

الضجيج اإلعالمي املشوه للحقائق واملزين للباطل( إلقرار املواد الدستورية أو القانونية أو التنظيمية 
احل أصحاب األهواء الشياطني املاهرين أبساليب استغالل التنظيمات الدميقراطية اليت حتقق مص

 ا وتطبيقاهتا.ومؤسساهت
مث ألنواع املكر والكيد اليت متارسها األحزاب السياسية الدميقراطية أتثري كبري يف جعل احلق ابطاًل، 

شاريع الدساتري والقوانني والباطل حقاً، وخداع اجلماهري الذين يدلون أبصواهتم للموافقة على م
 دارية.والنظم، أو انتخاب الذين يتحملون األعباء التشريعية أو اإل

هذا إذا مل يتم تزوير االنتخاب بتبديل الصناديق اليت ألقى املقرتعون فيها أوراق انتخاهبم، بصناديق 
 أخرى مشاهبة هلا يف الظاهر، وما يف ابطنها مزور تزويراً كليا.

 مزاعم انتخاابت دميقراطية وكانت احلصيلة )مئة يف املئة( لصاحل املزور أو اآلمر وكم حدث هذا يف
 " أو حنو ذلك.%99.9أو " به،

اثلثاً: إن الدميقراطية ابعتبارها تنادي أبن الدين هلل والوطن للجميع، وأن شأن األقليات يف الدولة  
اتف والتناصر، الستغالل الوضع كشأن األكثرية يف احلقوق والواجبات، متكن األقليات من التك

كنها أيضاً من التسلل إىل مراكز القوة يف الدميقراطي، ضد األكثرية ومبادئها وعقائدها ودينها. ومت
البالد، مث إىل طرد عناصر األكثرية رويدًا رويدًا من هذه املراكز، بوسائل اإلغراء، وابلتساعد والتساند 

 ت ارتباطاً عقدايً أو مذهبياً أو سياسياً أو قومياً، أو غري ذلك.مع الدول اخلارجية املرتبطة ابألقليا
سباهتا بعد حني، لتجد نفسها حتت براثن األقلية، حمكومة حكماً ديكتاتورايً وتصحو األكثرية من 

 ثورايً من قبلها، مع أهنا مل تصل إىل السلطة إال عن طريق الدميقراطية.
لت أعداء األكثرية وحسادها واملرتبصني الدوائر هبا، إىل عربة لقد كانت الدميقراطية بغلة ذلواًل أوص

 ية.ثريان ديكتاتورية األقل
رابعاً: الدميقراطية وفق مبادئها املعلنة حقل خصيب جداً، لتنمية أنواع الكذب واخلداع واملكر واحليلة 

ريق الصفوف ونشر والدس اخلبيث والغش واخليانة والغدر والغيبة والنميمة والوقيعة بني الناس وتف
لقية الفردية واجلماعية. لتتخذ املذاهب واآلراء الضالة الفاسدة املفسدة، إىل سائر جممع الرذائل اخل

هذه الرذائل وسائل وأحابيل للشياطني، حىت يستأثروا بكل السلطات يف البالد، وكل خرياهتا وثوراهتا 
 ني به، وإماتة احلق واخلري والفضيلة.وحىت يتمكنوا من مطاردة الدين وأنصاره ومحاته واملتمسك



مسرفة، تفضي إىل شرور كثرية وانتشار فواحش خامساً: احلرايت الشخصية يف الدميقراطية حرايت 
 خطرية يف اجملتمع ومآهلا إىل الدمار املاحق.
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لى حقوق سادساً: احلرايت االقتصادية يف الدميقراطية حرايت مسرفة، تفضي إىل عدوان احملتالني ع
لغشاشني واملقامرين واملرابني الشرفاء ونشر االستغالل واالحتكار، وحيل سلب األموال ومتكني ا

واحملتكرين والرائني واحملتالني ومستغلي السلطة اإلدارية أو العسكرية من حتقيق مكاسب مالية وفرية 
 موال العامة.ابلظلم والعدوان وهضم احلقوق وأكل أموال الناس ابلباطل والغلول يف األ

ن شرط اإلسالم والعدالة الشرعية واألهلية سابعاً: حق كل مواطن يف املساواة السياسية يف احلكم، دو 
للمشاركة يف الرأي أو املسامهة يف االقرتاع أو االنتخاب واالختيار، يفضي إىل نسف دعائم الدولة 

عتالء سلطة احلكم، وحتويل الدولة إىل اإلسالمية، وجعلها علمانية غري دينية، أو متكني األرذال من ا
 فحش يف األقوال واألعمال، وشر كبري.دولة فساد وإفساد، وفسق وفجور، و 

وقد يلعب أعداء األمة ابجلماهري غري الواعية، فريكبون ظهورها، ويصلون بذلك إىل حكم الشعب 
 رغم إرادته، عن طريق تزوير إرادته نفسها.

سه للحكم يف الدميقراطية، جيعل طالب مغامن احلكم يتنافسون عليه، اثمناً: حق الفرد يف ترشيح نف
تلون من أجله، ويسلكون مسالك كثرية غري شريفة للوصول إليه، ويبذلون أمواالً طائلة، أماًل أبن ويتقا

 يعوضوها أضعافاً مضاعفة، مىت ظفروا ابحلكم.
O710 - 707كواشف زيوف لعبد الرمحن حسن حبنكة ص 
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 : املقصود ابلقوميةالأو 
القومية فكرة وضعية نشأت أول ما نشأت يف البالد األوروبية شأن غريها من احلركات واألفكار اليت 

حظ أن دعاهتا قد اختلفوا يف املفهوم الصحيح هلا هل هي تبحث عن التفلت من رابطة الدين ويال
  –ية. إما النتمائهم إىل لغة واحدة مبعىن جتمع أمة من الناس وارتباط بعضهم ببعض هدفا وسلوكا وغا

أم  –الفرنسيون كما يرى القوميون   –وإما النضوائهم يف عيشة مشرتكة  –كما يرى القوميون األملان 



لغري ذلك من أمور سياسية واقتصادية كاالشرتاك يف املعيشة االقتصادية كما  أهنا لكليهما. أو أهنا
اللغة يف البلد الواحد كما يرى كثري من دعاة القومية العربية يرى املاركسيون أو االشرتاك يف التاريخ و 

ة واحدة وأن ما جيري على البعض من ساطح احلصري ومن سلك سبيله ثحيث حيسون أهنم مجيعا كتل
 م وآمال هو ما جيري على الكل فتقوم قوميتهم على هذا املفهوم.آال

مجيعا متفقون على أن إبعاد الدين خصوصا  إنه خالف مرير بني القوميني على تعريف القومية ولكنهم
 اإلسالمي أمر حتمي النتعاشها.

ن ألن كل الناس  القومية ليس معناها الدعوة إىل الديوالقوميون العرب دائما يصرحون أبن الدعوة إىل
به بل عباد هلل تعاىل وكلهم يريدون احلياة السعيدة يف الدنيا وما بعد احلياة الدنيا وهذا ال شأن للقومية 

يعتربونه الدعوى إىل الدين دعوى انقصة عن حتقيق طموحات القوميني بل إهنا رجعية يف نظرهم وجيب 
وروبية اليت قامت يف البداية على القومية أيضا. انسياقا مع مفاهيم احلركات األ فصله عن الدولة

لقومية جيب أن وحرب الدين بل وصل طمع دعاة القومية أن تكون بديال عن النبوات وأن نبوة ا
يبذل هلا كل غال ورخيص وأن يكون اإلميان هبا أقوى من كل الروابط وجعلوها يف الكفة األخرى مع 

داينة لكل عريب وأخذوا يتباكون على مصري العرب حينما ابهلل تعاىل وأهنا جيب أن تكون هي ال اإلميان
أجنبية ويرفعون رؤوسهم عالية ال يتم حتقيق هذا الدين اجلديد الذي سيخلص العرب من كل سيطرة 

سوءا  ليس بعريب )بزعمهم( وال ريب أهنا دعوات جاهلية ليس ورائها إال اخلراب –أمام كل أجنيب 
 الوطنية. فال عزة للعرب وال اسرتجاع حلقوقهم إال ابلتمسك ابلدين أكانت الدعوة إىل القومية أو إىل

ليتان خرجتا من أورواب اجلاهلية ويف هذا يقول فرانرد احلنيف. إن القومية والوطنية كلتامها نعراتن جاه
الشرتاكية كلها أوروبية األصل مهما لويس: " فالليربالية والفاشية والوطنية والقومية والشعوبية وا

( أحلها القوميون والوطنيون حمل الدين ورؤوا أن 1لمها وعدهلا أتباعها يف الشرق األوسط " )أق
من االجتماع على الدين وذلك لالختالف الواضح بني الناس يف قضية  االجتماع عليها خري وأنفع

تمعا كل أفراد القوم ومجاعاهتم ليكونوا جم  التدين حسب زعمهم خبالف القومية والوطنية اليت تضم
واحدا ال خالف فيه الحتادهم التام يف االنتساب إىل القومية أما الوطنية اليت تقبل كل تناقضات 

ة وهي يف الواقع ال تقبلها كما يدعون بل ترمي هبا كلها وتؤخذ بدال عنها شعار املذاهب املختلف
فاخر والتباهي هبا فعوها فوق كل اعتبار واجتمعوا على التوالوطنية ومن هنا قدسوها ور  –القومية 

حىت صار كل قوم يدعون أهنم هم أفضل اجلنس البشري وغريهم يف الدرجة الدنيا وهلذا تسمع 
يفتخر كل قوم أو كل شعب أبهنم أرقى أمة وأفخرها فما دام قد احنل الوكاء فما الذي وتعجب حني 

وذلول يف تقرير ذلك  ل والتعايل على اآلخرين راكبني كل صعبمينع كل جنس أو قوم من االفتخار ب
فكثرت تبعا لذلك القداسات املزيفة هلذه الفئات من البشر كما كثرت األماكن واألراضي املقدسة 



 دهم كما يقتضيه شرح القومية والوطنية.عن
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

_________ 
 (.405/ 11وع الفتاوى(( )( ))جمم1)
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 اثنيا: كيف ظهرت القومية؟
مسون له كان من البلد املضياف لكثري أساس ظهور القومية يف شكل مذهب مجاعي وله دعاته املتح

كما عرفت وكان سبب ظهورها هو نفس األسباب اليت   –أورواب  –ب املختلفة من اآلراء واملذاه
أظهرت بقية املذاهب الفكرية فيها متوخية الرغبة الشديدة يف هدم سلطة الكنيسة الطاغية اليت 

يشه األوروبيون من شريعة الغاب والظلم إضافة إىل ما كان يع –كما تقدم   –سامتهم سوء العذاب 
هم وعدم وجود الدين الصحيح الذي ينري هلم احلياة، فكان والعدوان وسوء األخالق يف معاملة بعض

ظهور القومية هناك مظهرا مشاركا لبقية مظاهر اخلروج واالنفالت عن سلطة الكنيسة وقبضة رجاهلا 
ثرت على الكنيسة بعد أن بدأت الكنيسة ترتنح وكانت القومية هي إحدى معاول اهلدم اليت تكا

ب الغربية األوروبية على واقعهم الشنيع من الذل واخلوف والتنكيل للسقوط النهائي إثر إفاقة الشعو 
والقتل اجلماعي واجلهل املركب واألحكام اجلائرة على أيدي فئة تزعم أهنا متثل الرغبة اإلهلية يف كل ما 

كغريها من األفكار األخرى ووقفت من الدين وأهله نفس املواقف   أتيت وتذر، فظهرت القومية
ادية األخرى ويظهر أنه مل يكن لديهم أي جامع أو رابط يقدمونه لشعوهبم غري هذا للنظرايت اإلحل

الرابط اجلديد الذي داروا حوله بكل جد وقدسوه إىل أن أوصلوه قريب األلوهية علهم جيدون فيه 
اإلله الذي كان هو السبب يف إذالهلم على أيدي رجال الكنيسة الذين كانوا  عزاًء عن االلتجاء إىل

ثلونه يف األرض كما قرره زعماء الكنيسة الرهبان هلم لتحقيق شهواهتم وافرتاء على هللا تعاىل، وعلى مي
ها هذا فإن ظهور القومية يف أورواب وعامة دول العامل املسيحي إمنا كان لتلك األسباب الظاهرة وغري 

وبعد خروجهم  –يقيا وإن مل يكن مربرا حق –وكان هلم ما يربر ذلك اخلروج فيما ظهر من أحواهلم 
ذلك اهلوا كل ما راق هلم ومنها القومية اليت قدسوها وزينوا أمرها لكل الشعوب لتكون العزاء والبديل 

د وخارجها يزينون عن الدين النصراين ورجاله يقول الندوي: " وال يزال القوميون يف داخل البال
هتذيبها وميجدون هلا اترخيها حىت تصبح للشعوب الصغرية القومية ويطرون أدهبا ولساهنا وثقافتها و 



نشوانه ابلعواطف القومية واخليالء والكربايء وتدل بنفسها وتظن أهنا مانعتها حصوهنا وما أعدت 
بنفسها أو هتجم عليها الدول فال للحرب وتنقطع عن العامل وتتحرش أحياان ابلدول الكبرية غرورا 

ا واحنصارها يف دائرة ضيقة وال يغين أولئك تلبث إال عشية أو ضحاها وتذهب ضحية لقوميته
َخاُف املسؤولون عنها شيئا َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلإِلنَساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإين ِ بَِريٌء مِ نَك ِإين ِ أَ 

ََِّ َربَّ   (.1[ )16اْلَعاَلِمنَي ]احلشر: ا
أهتا ال يرمي أهلها إال إىل اخلالص من قبضة رجال الدين ومن اجلدير ابلذكر أن القومية كانت يف نش

وتنفس الصعداء من األغالل اليت كانت عليهم. ولكن ما إن مت هلم ذلك اخلالص املنشود حىت 
إمنا تطلعوا إىل ظلم اآلخرين والبغي عليهم انتقلوا نقلة أخرى فصاروا ال يقنعون بذلك اخلالص و 

بادهم وحصل من وراء ذلك شر عظيم وفنت عريضة وحروب مث واستعمار الضعفاء من الناس واستع
انقلب السحر على الساحر فأصبحوا يف دوامة القومية اليت ال تعقل وال ترحم ونبغت قرون الشر يف 

ل فتاة أببيها معجبة فانتعش بينهم فن املفاخرات رأس كل فريق من القوميني كل ينوح على لياله وك
لقومية اليت مل يقم بناؤها يف األساس إال على هذا املسلك البغيض يف لضرورة احلاجة إليه يف ظل ا

 بداية تكوينها يف أورواب.
_________ 

 ( انظر: ))لسان العرب مادة(( " ش ك ك ".1)
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م نتيجة التعصبات القومية حيطم بعضه بعضا وكثرت احلروب بينه وبعد أن سار ركب القومية يف أورواب
ابلدعوة اجلادة إىل نبذ القومية وأهنا  الشعوبية اهلوجاء عاد األسد إىل عرينه فقام مفكروهم وقادهتم

رجعية وليست تقدمية حضارية وجيب نبذها وأهنا متثل أفكار "هتلر" النازي حني قسم العامل على 
 أملانيا. أساس عرقي أفضلهم

وألن مسلك التقدم واحلضارة ال يتماشى مع مسالك القومية الضعيفة فلفظتها أوراب لتقع يف أيدي 
ين من النصارى العرب وغريهم ليتموا حاجة يف نفس يعقوب بعد أن بيتوا النية املخادعني واملاكر 

العرب إىل فكرة  حلرب اإلسالم كما سنذكر ذلك يف موضعه. يقول د. صالح الدين املنجد: " تنبه
 (.1القومية يف أوائل القرن بعد أن مضى على موهتا يف أورواب فرتة طويلة بتأثري الغرب " )

احثون عن القوميات األوروبية وسبب ظهورها أن البداايت األوىل لظهور القوميات ومما يذكره الب



ل األحقية ابلسيطرة هناك. كان أثر النزاعات اليت احتدمت بني رجال الدين الكنسي وامللوك حو 
واألمر والنهي هل هم امللوك فقط أم رجال الدين فقط وكاد أن يتم احلل بينهم على أن تكون 

ية للملوك والسلطة الروحية للبابوات. إال أن األمور احندرت إىل هاوية سحيقة كانت السلطة األمن
م وما وقع بني الكنائس من هي اثلثة األاثيف وهو النزاع الشرس الذي نشب بني رجال الدين أنفسه

 –كاثوليك   –عداوات خرجت تباعا عن الكنيسة األم يف روما وتعصبت كل كنيسة آلرائها 
إصالحيات ... إخل وانفلت األمر وصار احلبل على الغارب فقام كل فريق بتكوين  –بروتوستانت 

النحو وأخذ النزاع  ( على ذلك2نفسه ومذهبه فانتشرت املذاهب واألفكار ومنها قيام القوميات )
 طابعا قوميا.

O سالميالندوة العاملية للشباب اإل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
_________ 

 (.27( رواه مسلم )1)
 (.31( رواه مسلم )2)
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 أوال: التعريف
موحدة هلم، على أساس من رابطة حركة سياسية فكرية متعصبة، تدعو إىل متجيد العرب، وإقامة دولة 

ن. وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر يف ل رابطة الديالدم واللغة والتاريخ، وإحالهلا حم
 أورواب.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 يةاثنيا: بداية ظهور القومية العرب
ال يعرف على وجه الدقة حتديد نشأة احلركات واألفكار يف الغالب أما ابلنسبة للقومية فإن الباحثني 

 –كما يسمون أنفسهم   –ورواب كان يف الفرتة اليت كان رجال الفكر والتحرر يذكرون أن ظهورها يف أ
ال ذلك الدين اجلامد يبحثون عن بديل للعقيدة النصرانية اخلرافية اجلائرة واالنفالت من قبضة رج



املتخلف وكان ذلك يف حدود القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالديني واشتد عودها يف القرن 
ر امليالدي، وقد أثىن دعاة القومية على الثورة الفرنسية اليت كانت هي البداية األوىل التاسع عش

وليس لفئة من الناس هم لظهور القوميات حيث عرف بعدها أن احلكم جيب أن يكون للشعوب 
احلكام وأن احلرية جيب أن تشمل مجيع األمة ابلتساوي وشعار اجلميع اإلخاء وأصبح هذا املبدأ 

احلرية، املساواة، اإلخاء هو مصدر إهلام اجلماهري يف زعم دعاة القومية وقد زعموا أن القومية الثالثي 
أ دعاة القومية العربية متأثرين بذلك التيار يف العربية إمنا أاثرها التوجه األورويب للقومية حيث نش

ة وكان هلم اليد الطوىل يف أورواب فأصبحوا يلهثون للحاق بركبهم، والواقع أن الذي أاثر القومية العربي
الدعوة إليها يف بالد املسلمني إمنا هم النصارى العرب إلدراكهم فائدة التفاف العرب املسلمني على 

ن الذي ال يتوافق مع دمج املسلم وغري املسلم يف حظرية واحدة، فجاء القومية بدال عن الدي
هلذه القومية وأن العرب يف حاجة  القوميون العرب من النصارى وغريهم وأخذوا يكيلون املديح

شديدة إىل قيامها إن أرادوا العزة واملنعة واحرتام سائر األمم هلم بزخرف من القول وظلت تستعر 
 يا من معني احلقد على الدولة العثمانية.انرها وتشتد تدرجي

يف حركة  ظهرت بداايت الفكر القومي يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين متمثلة
سرية أتلفت من أجلها اجلمعيات واخلالاي يف عاصمة اخلالفة العثمانية، مث يف حركة علنية يف مجعيات 

مث يف حركة سياسية واضحة املعامل يف املؤمتر العريب األول  أدبية تتخذ من دمشق وبريوت مقرًّا هلا،
 م.1912الذي عقد يف ابريس سنة 

 ت ذات التوجه القومي حسب التسلسل التارخيي:وفيما يلي إشارة إىل أهم اجلمعيا
 م يف دمشق.1847ـ اجلمعية السورية: أسسها نصارى منهم: بطرس البستاين وانصيف اليازجي سنة 

 م.1868سورية يف بريوت: أسسها نصارى منهم: سليم البستاين ومنيف خوري سنة ـ اجلمعية ال
 روع يف دمشق وطرابلس وصيدا.م وهلا ف1875ـ اجلمعية العربية السرية: ظهرت سنة 

م وهلا فروع كذلك، وهي هتدف إىل وحدة املسلمني 1881ـ مجعية حقوق امللة العربية: ظهرت سنة 
 والنصارى.

 م بباريس وألف كتاب يقظة العرب.1904وطن العريب: أسسها جنيب عازوري سنة ـ مجعية رابطة ال
م بباريس، ويف هذه السنة نشر أول كتاب 1905ة ـ مجعية الوطن العريب: أسسها خري هللا خري هللا سن

 قومي بعنوان احلركة الوطنية العربية.
 ا خليل محادة املصري.م وهي مجعية سرية من مؤسسيه1909ـ اجلمعية القحطانية: ظهرت سنة 

 م.1911ـ مجعية )العربية الفتاة(: أسسها يف ابريس طالب عرب منهم حممد البعلبكي سنة 
 م.1911ة العربية: ظهرت سنة ـ الكتلة النيابي



 م.1912ـ حزب الالمركزية: سنة 
م وقد قامت يف بريوت ودمشق وحلب وبغداد والبصرة 1912ـ اجلمعيات اإلصالحية: أواخر 

 صل وتتكون من خليط من أعيان املسلمني والنصارى.واملو 
 م.1912ـ املؤمتر العريب يف ابريس: أسسه بعض الطالب العرب سنة 

 م وهو سري، أنشأه ضباط عرب يف اجليش العثماين.1912:ـ حزب العهد
 م، من مؤسسيها الدكتور فائق شاكر.1913ـ مجعية العلم األخضر: سنة 

هذا وقد ظلت الدعوة إىل القومية العربية · م، يف املوصل.1914ة ـ مجعية العلم: وقد ظهرت سن
د من أبناء املسلمني الذين أتثروا حمصورة يف نطاق األقليات الدينية غري املسلمة، ويف عدد حمدو 

بفكرهتا، ومل تصبح تيارًا شعبيًّا عامًّا إال حني تبىن الدعوة إليها الرئيس املصري الراحل مجال عبد 
سخر هلا أجهزة إعالمه وإمكاانت دولته. وميكن أن يقال إهنا اآلن تعيش فرتة احنسار أو  الناصر حني

 مجود على األقل.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي - األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف 

وا إىل القومية الطورانية وكذلك أصبحت الدعوة يف تركيا إىل القومية الطورانية الرتكية، والذين دع
 الرتكية كانوا من اليهود، وهذا شيء اثبت؛ حىت إن أحد املؤرخني األمريكان امسه واتسون يقول: )إنه

من أصل تركي حقيقي، وإمنا هم  -احلركة القومية الرتكية  -ال يوجد أحد يف حركة االحتاد والرتقي 
 -ية وليس فيهم رجل واحد من أصل تركي أي: يدعون إىل القومية الرتك -من اليهود وغريهم! 

 نصارى(.أصوهلم أعجمية و  -أيضاً  -والذين يدعون إىل القومية العربية ليس فيهم مسلم، وأكثرهم 
Oالقومية العربية لسفر احلوايل 
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 اثلثا: أخطار احلركة القومية
لتمزق والفرقة بني املسلمني؛ من هنا جيد اإلنسان املفارقة، ويعلم أهنا كانت كلها هتدف لتحقيق ا

ة يف أورواب اليت قد عانت وذاقت األمرَّين من الفكر القومي والتمزق ملعرفتهم أبخطار احلركة القومي
القومي، فجاءت وُصدِ رت هذا الفكر إىل العامل اإلسالمي، يف حني بدأت هي تكون التحالفات 

املية األوىل مث يف الثانية، وبعد احلرب العاملية والتكتالت األممية والعاملية اليت ظهرت يف احلرب الع
 نتهت القوميات يف أورواب واختفت.الثانية ا



واآلن يريدون إخفاء الوطنيات متاماً لتصبح أورواب أمة واحدة ال وطنية فيها فضاًل عن القومية، وألهنم 
ت الدعوة الطورانية أو الرتكية، ذاقوا مرارة القومية فأرادوا أن ُيصدِ روها لتفتيت العامل اإلسالمي؛ فظهر 

 -ية على مجيع العرب، ويف املقابل ظهر الدعاة القوميون العرب وأرادت أن تفرض اللغة الرتك
ينادون ابلعروبة واللغة العربية واألمة  -مث تبعهم الشيعة والدروز وأمثاهلم  -وأكثرهم من النصارى 

 العربية.
عندما اتفق فيما يسمى اتفاقية سايكس بيكو على تقسيم  يف احلرب العاملية األوىل كانت البداية

ة العثمانية بني دول الغرب، فجاءت احلركة القومية العربية وجيشت جيوشاً؛ وحاربت مع اخلالف
اإلجنليز ضد الدولة العثمانية، فعندما أراد الصليبيون أن يدخلوا إىل القدس كانت رايتهم تضم مجوعاً 

يف اإلسالم  الذين انضموا إىل اإلجنليز يف قتال إخواهنم -لعرب القوميون عديدة منها: اإلجنليز، وا
ودخل اإلجنليز القدس، وابنتهاء احلرب العاملية انتهت اخلالفة العثمانية متاماً، ومتزق العامل  -"الرتك" 

 اإلسالمي، ونفذت اتفاقية "سايكس بيكو ".
ر ما تكون وطنية، وأما يف بالد الشام فإهنا  وظهرت األفكار الوطنية والقومية، وكانت يف مصر أكث

وحرصت على  -كما يسموهنا   -تطورت احلركة القومية ومجعية العربية الفتاة كانت قومية. مث 
أتسيس رابطة قومية جتمع العرب، وابرك الغرب هذه الرابطة وشجعها؛ بل إن الذي اقرتحها يف 

خارجية بريطانيا، مث أصبح رئيس وزراء بريطانيا، األصل كمنظمة هو "أنطونيا إيدن " الذي كان وزير 
 إنشاء جامعة الدول العربية، فأنشئ بروتوكول اإلسكندرية مث جامعة الدول العربية. فاقرتح فكرة

كانوا أعضاء يف مجعية   -قبل قيام هذه اجلامعة  -وكان الذين أسسوها واجتمعوا ووقعوا ميثاقها هم 
معيات اليت كانت قائمة يف ذلك الزمن، وأوضح الكتب على هذا  العربية الفتاة وأشباهها من اجل

تاب )نشأة القومية العربية( حملمد عزة دروزة ألنه كان واحدًا منهم، وكذلك الشاعر "خري الدين ك
 الزركلي " صاحب األعالم، واحدًا من هؤالء القوميني، وشعره وحياته يذكر فيها هذا الشيء كذلك.

الدول العربية، القوتلي " كان من مجعية العربية الفتاة، ووقع ميثاق جامعة  رئيس بالد الشام "شكري
فنشأ الفكر القومي بعد ذلك حىت قامت ثورة احلزب البعثي، واستطاع بقيادة "ميشيل عفلق " أن 

يؤسس فكرة عقدية قوية جداً حتكم اآلن العراق وسوراي، وله وجود قوي يف ليبيا ويف السودان وهم 
 أقوى حزب يف موريتانيا. -ريباً تق -اآلن 

ة نسيت القوميات متاماً يف أورواب، فأصبحت التكتالت عقائدية وعسكرية، وبعد احلرب العاملية الثاني
وأصبحت أورواب يف احلقيقة معسكرين: حلف وارسو، وحلف الناتو مشال األطلسي، فأما حلف مشال 

ل غرب أورواب كلها على اختالف مللها األطلسي فيضم الوالايت املتحدة األمريكية ومعه دو 
 اهتا.ومذاهبها الدينية وقومي



وأما حلف وارسو فيضم االحتاد السوفييت وأورواب الشرقية الشيوعية على اختالف أجناسها وأعراقها 
 م(.1945اليت أصبحت كتلة واحدة بعد احلرب العاملية الثانية اليت انتهت عام )
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ظهرت هذه األحزاب وأسس حزب البعث، فلما ظهر  عة الدول العربية؛ مثوبعدها وقع ميثاق جام
ألهنا كلها  -مية والوطنية املعسكر الشرقي االشرتاكي اندجمت الفكرة االشرتاكية يف احلركات القو 

فقامت الثورة املصرية وَحوَّهَلا مجال عبد الناصر من فكرة وطنية إىل فكرة  -مستوردة من الغرب 
مجال عبد الناصر ال جتد يف مصر إال إشارات إىل العرب أو العروبة ككل، وإمنا كانت قومية، وقبل 

م والشعر هي الشعارات الوطنية الفرعونية الفكرة الراسخة يف مناهج التعليم ويف الصحافة واإلعال
... إخل، وبعد أن جاء مجال عبد الناصر أنشأ إذاعة صوت العرب، والصحافة العربية، والفكر 

 يب، واألمة العربية من احمليط إىل اخلليج، فأجج الفكر العريب القومي.العر 
ت رسالة خالدة" فكان هذا هو جاء البعثيون بشعار: "أمة عربية واحدة ذا -أيضاً  -ويف املقابل 

شعار حزب البعث، فبدءوا ينشرون هذا املبدأ، وكان الصراع على أشده بني هؤالء وهؤالء، مع أن 
ر دعا إىل االشرتاكية مع القومية العربية، وأولئك مع الوحدة العربية دعوا إىل مجال عبد الناص

كن اخلالفات احلزبية بينهم، واختالف االشرتاكية؛ إذًا: هؤالء اشرتاكيون وهؤالء اشرتاكيون، ل
كانت على أشدها، والذي جيمع اجلميع أهنم ال   -هذا مع الغرب وهذا مع الشرق  -الوالءات 

ال يريد أن يكون هناك أي جتمع ابسم  -سواء كان شرقاً أو غرابً  -الم، فالغرب يريدون اإلس
الغرب أراد أال يكون هناك أية رابطة  اإلسالم، كما عرب لويس وغريه يف أوضح ما ميكن، فقال: )إن

 القومية العربيةOأو جامعة إسالمية، وإمنا يكون املبدأ القومي هو الذي جيمع هذه الشعوب مجيعاً(. 
 لسفر احلوايل
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 رابعا: األفكار واملعتقدات
يعلي الفكر القومي من شأن رابطة القرىب والدم على حساب رابطة الدين، وإذا كان بعض كتاب 

عضهم اآلخر يصر على إبعاده إبعاداً اتمًّا عن الروابط اليت القومية العربية يسكتون عن الدين، فإن ب



لك ميزق األمة بسبب وجود غري املسلمني فيها ويرون أن رابطة اللغة تقوم عليها األمة، ثحجة أن ذ
لمة العرب من رابطة الدين. حيث إن أساسها إبعاد الدين اإلسالمي عن واجلنس أقدر على مجع ك

ة واالجتماعية والرتبوية والتشريعية فإهنا تعد ردة إىل اجلاهلية، وضرابً من معرتك حياة العرب السياسي
الفكري الذي أصاب العامل اإلسالمية، ألهنا يف حقيقتها صدى للدعوات القومية اليت ضروب الغزو 

 أورواب. ظهرت يف
التخلص من يصفها مساحة الشيخ ابن ابز أبهنا: "دعوة جاهلية إحلادية هتدف إىل حماربة اإلسالم و 

سالم والقضاء عليه يف أحكامه وتعاليمه ". ويقول عنها: "وقد أحدثها الغربيني من النصارى حملاربة اإل
واغرت هبا كثري من األغمار داره بزخرف من القول .. فاعتنقها كثري من العرب من أعداء اإلسالم 

ل مكان ". ويقول أيضاً: ومن قلدهم من اجلهال وفرح بذلك أرابب اإلحلاد وخصوم اإلسالم يف ك
 سالم وأهله"."هي دعوة ابطلة وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر لإل

أهم املقومات اليت  يرى دعاة الفكر القومي ـ على اختالف بينهم يف ترتيب مقومات هذا الفكرـ أن
 آلمال املشرتكة.تقوم عليها القومية العربية هي: اللغة والدم والتاريخ واألرض واآلالم وا

ي الوطن العريب الواحد ويرون أن العرب أمة واحدة هلا مقومات األمة وأهنا تعيش على أرض واحدة ه
 الذي ميتد من اخلليج إىل احمليط.

ذا الوطن هي حدود طارئة، ينبغي أن تزول وينبغي أن تكون للعرب كما يرون أن احلدود بني أجزاء ه
 م على أساس من الفكر العلماين.دولة واحدة، وحكومة واحدة، تقو 

 والغيبيات واألداين كما يزعمون. يدعو الفكر القومي إىل حترير اإلنسان العريب من اخلرافات
من هذا الشعار، إقصاء اإلسالم عن أن  ـ لذلك يتبىن شعار: )الدين هلل والوطن للجميع(. واهلدف

 على أخوة الدين من انحية أخرى. يكون له أي وجود فعلي من انحية، وجعل أخوة الوطن مقدمة
توارثة عقبات ينبغي التخلص منها من أجل ـ يرى الفكر القومي أن األداين واألقليات والتقاليد امل

 بناء مستقبل األمة.
 ر: حنن عرب قبل عيسى وموسى وحممد عليهم الصالة والسالم.ـ يقول عدد من قادة هذا الفك

 ية حقيقة، أما الوحدة اإلسالمية فهي حلم.ويقرر الفكر القومي أن الوحدة العرب
عية اليت تنبع من أغوار الطبيعة االجتماعية، ال من اآلراء ـ وأن فكرة القومية العربية من التيارات الطبي

 دعها األفراد.االصطناعية اليت يستطيع أن يب
 ـ كثريًا ما يتمثل دعاة الفكر القومي بقول الشاعر القروي:

 لعرب أمةً هبوين عيداً جيعل ا
 وسريوا جبثماين على دين بـَْرَهمِ 



 سالم على كفٍر يوحِ د بيننا
 ده جبهنمِ أهاًل وسهاًل بع

، فمثالً عربت ـ يقول بعض دعاة الفكر القومي: إن العبقرية العربية عربت عن نفسها أبشكال شىت
 .ذات مرة عن نفسها بشريعة محورايب، ومرة أخرى ابلشعر اجلاهلي، واثلثة ابإلسالم

 ـ وقال أحد مشاهريهم: لقد كان حممد كل العرب، فليكن كل العرب حممداً.
القومي أن من اإلجرام أن يتخلى العريب عن قوميته، ويتجاوزها إىل اإلميان بفكرة يرى دعاة الفكر 

 و أممية، مع أن إبعاد اإلسالم عن معرتك حياة العرب ينهي وجودهم.عاملية أ
ربية: إذا كان لكل عصر نبوته املقدسة، فإن القومية العربية نبوة هذا يقول بعض مفكري القومية الع

 العصر.
هم اآلخر: إن العروبة هي ديننا حنن العرب املؤمنني العريقني من مسلمني ومسيحيني، ـ ويقول بعض

وجدت قبل اإلسالم وقبل املسيحية، وجيب أن نغار عليها كما يغار املسلمون على قرآن النيب ألهنا 
 سيحيون على إجنيل املسيح.وامل

تمية، وهي أخر مراحل التطور كما ويقرر بعضهم اآلخر أن املرحلة القومية يف حياة األمة، مرحلة ح
 أهنا أعلى درجات التفكري اإلنساين.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/277) 

 

 خامسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
 إيطاليا وأملانيا. الدعوة القومية اليت ظهرت يف أورواب وأتسست بتأثريها دول مثل

لفكر القومي وعمل على نشره بني املسلمني حىت تصبح يظهر الواقع أن االستعمار هو الذي شجع ا
القومية بدياًل عن الدين، مما يؤدي إىل اهنيار عقائدهم، ويعمل على متزيقهم سياسيًّا حيث تثور 

 العداوات املتوقعة بني الشعوب املختلفة.
العثمانية،  الشام وخاصة لبنان، يف الدعوة إىل الفكر القومي أايم الدولةيالحظ نشاط نصارى بالد 

وذلك ألن هذا الفكر يعمق العداوة مع الدولة العثمانية املسلمة اليت يكرهوهنا، وينبه يف العرب جانباً 
 من شخصيتهم غري الدينية، مما يبعد هبم عن العثمانيني.



 القومي العريب رد فعل للفكر القومي الرتكي الطوراين.من بعض اجلوانب ميكن أن يعد ظهور الفكر 
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -وعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوس 

(1/278) 

 

 سادسا: االنتشار ومواقع النفوذ
وجد عدة أحزاب يوجد كثري من الشباب العريب ومن املفكرين العرب الذين حيملون هذا الفكر، كما ت

ة مثل حركة الوحدة الشعبية يف تونس، وحزب البعث بشقيه يف العراق قومية منتشرة يف البالد العربي
 وسوراي، وبقااي الناصريني يف مصر وبالد الشام، ويف ليبيا.

كثري من احلكام يتبارون يف ادعاء القومية وكل منهم يفتخر أبنه رائد القومية العربية ويدعي أنه · 
 جدر بزعامتها!األ

 و يف حالة تراجع واحنسار.يالحظ أن الفكر القومي اآلن ه
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سابعا: كيف تسربت دعوى القومية إىل البلدان العربية واإلسالمية؟
 عل أتباعه كاجلسد الواحد. وقد عاشأعزها هللا ابإلسالم الذي جي البلدان العربية واإلسالمية

املسلمون ردحا من الزمن ما كانوا يعريون القومية اجلاهلية أدىن اهتمام سواًء كانوا حكاما أو 
حمكومني. إىل أن بدأ املسلمون يف الضعف والتقهقر فنفذ أعداء اإلسالم خمططاهتم بتفريقهم على 

فدخلها الكثري ئذ مدوا أيديهم إىل فتات الغرب القذر. فإذا هبم أمام القوميات أيدي القوميني وحين
من أوسع أبواهبا مصدقني الدعاايت الغربية أهنا ثقافة وعلم مادي أوصلت الغرب إىل ما هو عليه من 

ا التقدم والرقي. بزعمهم ومل يفطن إال القليل جدا إىل خطر القوميات وأىب الكثري بسبب ما كان عالق
ساعدهم يف هذا االجتاه كل أعداء أبذهاهنم من وجوب استعادة األجماد السابقة لآلابء واألجداد ي

اإلسالم من الصليبيني الذين تكبدوا يف حروهبم مع املسلمني أفظع اهلزائم اليت مل يعرف يف التاريخ هلا 
بيني العرب يف لبنان أي مثيل ومستغلني كذلك احلملة ضد احلكم العثماين الرتكي على أيدي الصلي

لقومية والوطنية املصدرة عن عمد إىل العامل وسوراي. يقول حممد قطب: "وقد كانت دعاوى ا



اإلسالمي من بني وسائل الغزو الفكري الذي استخدمه الصليبيون احملدثون يف غزو العامل اإلسالمي " 
(1.) 

الزائفة  –ناداة إبقامة األجماد واملفاخر وكان أوسع األبواب لدخول القومية إىل بلدان املسلمني هو امل
ذي سلبه األتراك ممثال يف الدولة العثمانية بزعمهم وكان الذي فتح هذا الباب ابلرتاث اجلاهلي ال –

الواسع هم اليهود الذين هم وراء كل جرمية فقد أشعلوا اخلالف الشديد بني األتراك الذين ما كانوا 
مام وبني العرب الذين كان والؤهم لإلسالم. فجاء دعاة القومية يعريون القومية الرتكية أدىن اهت

حرضوا األتراك على إقامة قوميتهم الطورانية كما حرضوهم على ترتيك العرب أيضا ليتم التصادم و 
بني اجلميع وأنه ال جيب على اجلميع احرتام القومية الطورانية. ورمز الذئب األغرب الذي جتتمع عليه 

لألتراك حيث جعلها  مت جلمعيات اليهود أن ينادوا بتمجيد القومية الطورانية ابلنسبةقومية األتراك و 
عدو هللا أاتتورك بديال عن الدين اإلسالمي وعرفوا كيف ينفخون يف أذهان العرب إبجياد أنفة شديدة 

يف نفوسهم من خضوعهم لألتراك وقامت الدعاايت واملؤامرات والكتاب وكل وسائل اإلعالم 
ت اجلاهلية القومية والوطنية وعة واملقروءة قامت كل تلك الوسائل كالصاعقة إلحياء تلك النعرااملسم

عند العرب واألتراك مجيعا وما تبع ذلك من الرغبة الشديدة يف إشعال الثورات املتالحقة للتخلص 
ى القومية من احلكم العثماين بفعل دسائس أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى يف رد فعل عارم عل

 الطورانية.
وخبثائهم الدول الغربية املؤيدة لليهودية العاملية إىل أن وكان ذلك كله مبرأى ومسمع من دهاة البشر 

سقطت اخلالفة العثمانية جسما هامدا وجاء احلكام اجلدد الذين ال هم هلم إال تثبيت كراسيهم يف 
يرددون كالببغاوات كل ما يسمعونه من خمتلف احلكم على مفهوم القومية والوثنية مث البعثية وصاروا 

 -ان أول بلد جنم عنه قرن القومية لبنان وسوراي بزعامة نصارى هذين البلدينالشعارات الرباقة وك
ومنها انتشرت الدعوة إىل القومية والوطنية بتأثري  –عيون الغرب الصليبيي يف بالد املسلمني 

ائر .. وما إىل ذلك من الوسائل الكثرية اليت استخدمت الدعاايت والدراسات يف الغرب وشراء الضم
ه األفكار وإخراجها كأمر واقع البد منه إلجياد األجماد العربية؟!. ولقد كان لليهود نصيب إليصال هذ

األسد يف إحياء القومية الطورانية حلقدهم الشديد على الدولة العثمانية اليت أبت أن متنحهم موضع 
تلك النعرة  طني وغريها من بلدان املسلمني فكان من الطبيعي أن يستغل اليهودقدم ميتلكونه يف فلس

 –اجلاهلية ليحققوا من ورائها أهدافهم يف اإلطاحة ابخلالفة اإلسالمية ممثلة يف السلطان عبد احلميد 
الذي قال: " لن أبيع ولو قدما واحدا من البالد وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح  –رمحه هللا 

 (.2ألحد ابغتصاهبا منا وليحتفظ اليهود بباليينهم " )
وكل  –ا قرر اليهود إنشاء مجعية " االحتاد والرتقي " واحلقيقة أهنا عكس هذا االسم متاما ومن ها هن



أعضائها فيما يذكر الباحثون أهنم غري أتراك وغري مسلمني حقيقة وكانت املساعدات املالية أتتيهم  
 ة النصرانية ومن يهود الدومنة.كلها من الدول الغربي

O921/ 2ب عواجي املذاهب الفكرية املعاصرة لغال 
_________ 

 (.378/ 1( ))معارج القبول(( )1)
 م(.2006( )شتاء وربيع 32، 31( انظر مثال: جملة قضااي إسالمية معاصرة، عدد )2)
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 اثمنا: نتيجة ظهور القومية بني املسلمني
القومية إىل البالد اإلسالمية والعربية خبصوصها إمنا كان بدافع  التارخيية أن دخولتبني من احلوادث 

واليهودي والرغبة يف متزيق الوحدة اإلسالمية واالنتماء إىل اإلسالم ألن االنتماء إىل احلقد الصلييب 
إخواهنم العربية سيسهل عليهم مهمة استعمارهم لبلدان املسلمني بعد أن يفرقوا بني العرب وسائر 

د املسلمني على طريقتهم " فرق تسد " وهو ما وقع ابلفعل فما أن ضربت القومية جبراهنا على بال
العرب إال وتفرقوا فرقا وأحزااب ال يلوي بعضهم على بعض يف عنجهية جاهلية قومية فتمكن 
دينهم  املستعمرون أعداء اإلسالم منهم حني عرفوا من أين تؤكل الكتف فتخطفوهم وأخرجوهم من

ما على  -وفلسطني أقوى شاهد  –اإلسالمي إال من حفظه هللا تعاىل وأخذوا طرقا كثرية من بالدهم 
وقع فيه املسلمون العرب من ضياع وهزمية والعراق الذي يعيش اليوم مرارة هزميته على أيدي 

ظهور القوميات مل الصليبيني ومن قبل ذلك أسبانيا والربتغال واهلند وغريها. ومن اجلدير ابلذكر أن 
املتمثلة يف يستفد منها أحد مثلما استفاد منها اليهود حني اندوا ابلتعصب لقوميتهم اليهودية 

قد مزقهم هللا تعاىل وشتتهم بسبب خبثهم ورعونة  –وهو أمر مهم  –الصهيونية وذلك ألن اليهود 
يعيشون فيها وأقوى ضمان أخالقهم وهذا الشتات يشكل خطرا عليهم أن يذوبوا يف اجملتمعات اليت 

ية مفيدة هلم بقدر ما لبقاء متاسكهم هو تعزيز القومية يف نفوسهم لكي يتم ربطهم هبا فكانت القوم
هي ضارة أبمة تربطهم عقيدة واحدة مهما اختلفت قومياهتم وواقع اجلميع أقوى شاهد على ذلك 

 ( على حد ما قاله أحد الشعراء:1)
 فيها أمري املؤمنني ومنرب وتفرقوا شيعا فكل قبيلة ...

د غرسوها بني املسلمني أما ابلنسبة الستفادة النصارى من وراء قيام القوميات فحدث وال حرج فلق



وتعاهدوها بكل ما حتتاج إليه وما ال حتتاج إليها حىت أتت مثارها اخلبيثة اليت كانوا يتوقعوهنا وقد ملؤوا 
لقومية العربية وإىل الرتاث اجمليد؟! الذي كان للعرب قبل الدنيا صياحا ونياحا على عودة العرب إىل ا

آلشوريني والفراعنة .. اخل. فكم ألفوا من الكتب نثرا ونظما جميء اإلسالم وإىل حضارات الفينيقيني وا
ملأل عقول الناس بتقبل القومية اليت ستكون هي املنقذ الوحيد للعرب من الذل وسيطرة غريهم عليهم 

 –هو اإلسالم  –ن هي النبتة اجلميلة لبداايت التطور والتقدم ونبذ املاضي البغيض واليت أيضا ستكو 
ور الدول اإلسالمية .. إىل آخر الدعاايت اليت أجادوا حبكها والتخطيط هلا الذي أخر عجلة تط

وتكاتفت جهود األقليات النصرانية واليهودية املبثوثة بني املسلمني وجهود الدول االستعمارية 
 بية اليت كانت ترتبص ابملسلمني الدوائر متمثلة يف أمريكا وبريطانيا وأسبانيا والربتغال وغريها منالصلي

دول النصارى صارت كل هذه القوى اهلائلة حتت تنظيم دقيق وخطط أعدت يف غاية من الدهاء 
القومية واخلبث إلدخال فكرة القومية إىل عقل كل مسلم وأن العرب خبصوصهم ال منقذ هلم غري هذه 

له املباركة اليت ستجمعهم وتؤلف بني قلوهبم وجتعلهم كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت 
 سائر األعضاء ابلسهر واحلمى؟!

وكانت دعوة القومية كعملة ذات وجهني الوجه األول منها هو تلك الصورة الوردية واحللم السعيد 
ه العذاب والذي صمم لتفريق وتشتيت الداخلني والوجه اآلخر هو ذلك الباب الذي ظاهره من قبل

بشريية واالستشراقية ويف إقامة نقاط التواصل فيه تلقائيا وقد متثل نشاط النصارى يف اإلرساليات الت
القوي والتخطيط املشرتك بني النصارى املنبثني يف اجملتمعات اإلسالمية وبني النصارى اخلارجني عنهم 

سائل اليت تقدمت دراستها والنصارى على يقني من أن القومية لو مستخدمني تلك األساليب والو 
نصراين يف بالد العرب فهي قوة يف حقيقتها هلم حيث  انتصرت فإن انتصارها سيكون نصرا لكل

يكون شأهنم مثل شأن كل املسلمني وكل أصحاب األداين ألن الرابط اجلديد القومية والوطنية 
إال الدين إذ ال جيتمع احلق والباطل وقد أتكد لدى كل نصراين أن تعطيهم هذا احلق الذي ال مينعه 

ل الستحمار املسلمني واستعمارهم ومن هنا جند أن نصارى إحالل القومية حمل الدين هو السبي
العرب كانوا اجلواسيس الناصحني للنصرانية الغربية ومن أوىف املؤازرين هلا ومن أكثر الناس نشاطا 

ؤامرات ومؤمترات لدراسة كل الوسائل اليت يستفيدون منها إلبعاد اإلسالم وأكثرهم اجتماعات وم
 وإحالل القومية حمله.

O924/ 2ذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي امل 
_________ 

 (.180/ 2( انظر: ))نواقض اإلميان االعتقادية(( )1)
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 اتسعا: ماذا يراد من وراء دعوى القومية؟
ء هذه الدعوى وجه هللا عز وجل وال إقامة شرعه ليكون للناس نورا ال يراد من ورا من البديهي أنه

هبا كذلك إعالء شأن املسلمني وإقامة جمدهم وعزهم ألن مسلك القومية  يعيشون به. وال يراد
وهنايتها ال تؤدي إىل هذه النتيجة وعلى االفرتاض البعيد نقول لو كان اهلدف من وراء نشر القومية 

لك األهداف النبيلة بزعمكم لكان يف تعاليم اإلسالم والتمسك بكتاب هللا عز وجل وسنة نبيه هي ت
ليه وسلم ما يغين ويكفي عن تعاليم القومية املخالفة هلما بل املضادة هلما ولو كان اهلدف صلى هللا ع

معه الشخص إىل من ورائها إعالء شأن املسلمني لكان يف السري على هنج سلفنا الصاحل ما ال حيتاج 
 أي شعار جديد يدعو الناس إىل االلتفاف حوله والنضال يف سبيله.

من أن القومية العربية ستكون فجرا جديدا على العرب كافة إن  –ذاب وزورا ك  –وما زعمه القوميون 
هي إال منكر من القول وزور بل كانت ظلمة وجهالة وتفريقا ومتزيقا ال يزال املسلمون يتجرعون 

فجرا جديدا وعهدا زاهرا فقط على اليهود والنصارى  –احلقيقة  –إىل اليوم وكانت على  غصصها
م عالية حتت مظلة القومية اجلاهلية ثحجة أن القومية العربية ال تفرق بني مسلم الذين برزت قروهن

إىل  ويهودي ونصراين أو غريهم وأن اجلميع يشرتكون يف القومية والوطنية وكلهم من حقهم أن يصلوا
 احلكم على حد سواء.

إىل ذلك فإن اإلسالم  وإذا كان األوروبيون قد اندوا بفصل الدين عن الدولة. لألسباب اليت اضطرهتم
ليس فيه أي نزاع أو صراع بني احلكام واحملكومني ألنه ليس فيه طبقات كل طبقة متثل جانبا يف احلياة 

اوية يف املعامالت والقيام ابلتكاليف الشرعية العامة بل إنه يعترب املسلمني كلهم على درجة متس
ضوع لشرع هللا تعاىل دون أن تستبد فئة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وكلهم جيب عليهم اخل

أبخرى واحلكام يف اإلسالم ليسوا يف طبقة خاصة بل هم مثل سائر أفراد املسلمني مل تكن له مزية إال 
عاىل وأوجب هلم اإلسالم السمع والطاعة يف مقابل هذا العمل فأين حتمل األمانة وتنفيذ شرع هللا ت

اس من سلوك اجلاهليات األوروبية وشرائعها القومية وإذا كان هذا السلوك الذي تتحقق به سعادة الن
بعض املسلمني حكاما وحمكومني قد خالفوا هذا النهج الواضح فإن تبعة هذا اخلالف عليهم ال على 

م قد تربأ من كل اجلاهليات الوضعية وأابن حكمه يف كل أمر فال جيوز أن حيمل اإلسالم إذ اإلسال
 تعاليمه.تبعة أي أمر مل يكن من 
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من البديهي أن أييت اجلواب ابلنفي مطلقا  عاشرا: هل املسلمون يف حاجة إىل التجمع حول القومية؟
ول أي فكر جديد أو شعار أو مع حواضح متام الوضوح فقد أغىن هللا املسلمني عن التجواألمر 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  حزب بل إنه حارب كل جتمع يقوم على غري هديه القومي معتربا املسلمني كلهم ِإمنَّ
يف توادهم  ( ))مثل املؤمنني1[ " ))املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا(( )10]احلجرات: 

اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا 
(.ونصوص أخرى كثرية يف كتاب هللا عز وجل وسنة نبيه كلها حتث املسلمني على أن 2والسهر(( )

ز وجل ال يكون جتمعهم وتفرقهم وحرهبم وسلمهم ومعاداهتم ومواالهتم كلها قائمة على هدى هللا ع
فهي وغريها شعارات جاهلية يبغضها اإلسالم وحيارهبا  إىل العرب أو العروبة أو القومية أو الوطنية

وكل دعوى ال تلتزم هدى هللا فهي دعوى جاهلية جيب احلذر منها ولقد أعلنها املصطفى صلى هللا 
قال اي للمهاجرين عليه وسلم صرحية حيث قال لألنصاري الذي قال اي لألنصار وللمهاجرين حني 

( ويف رواية ))أبدعوى اجلاهلية وأان بني 3عوى أهل اجلاهلية(( )قال صلى هللا عليه وسلم: ))ما ابل د
( ويف رواية 5(.ويف بعض الرواايت قال ملن افتخر بعروبته ))دعوها فإهنا خبيثة(( )4أظهركم(( )

(. ألن اإلسالم أراد أن 7وال أم(( )( ويف بعضها ))دعوها فإهنا ليست لكم أبب 6))فإهنا منتنة(( )
اخلبيثة من أساسها ألن مثارها ال خري فيها ألحد بل فيها العداوة والبغضاء جتتث شجرة التعصب 

والكربايء واألحقاد وكل املساوئ والرذائل وأهنا ال تؤلف القلوب بل تنفرها وتثري فيها كوامن حب 
ينهم وال يف دنياهم. ولقد جربت هذه الفكرة قدميا التعايل والبغي بغري احلق فال تفيدهم ال يف د

ثا فكانت فاشلة اتفهة ما إن حيصل خالف وخصام بني أصحاهبا إال ورموا هبا عرض احلائط وحدي
وصار بعضهم ال خياف يف اآلخر إاًل وال ذمة فهو ال خياف من اخرتاقها انرا حامية وال يرجو من 

 (.8ال أبو فراس " إذا مت ظمآان فال نزل القطر " )تطبيقها جنة عالية فتكون النتيجة كما ق
وضح لكل عاقل أن القومية مل تقدم أي نفع للناعقني هبا بل إهنا كانت معول هدم وختريب وبغي  وقد

فأي حاجة للمسلمني إىل النعرات اجلاهلية بعد أن أعزهم هللا ابإلسالم الذي أكمله هللا هلم ورضيه 
لسعادهتم يف الدارين أحكامه شاملة كاملة وافية جبميع ما حيتاج إليه البشر هلم إىل يوم القيامة. وجعل 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ُحْكًما لِ َقْوٍم يُوِقُنوَن ]املائدة:  [.50َأَفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ
_________ 

 (.22/ 2(، و ))معارج القبول(( )366/ 1( انظر: ))مدارج السالكني(( )1)



 (.183/ 2( انظر: ))نواقض اإلميان االعتقادية(( )2)
 (.551 – 548/ 28انظر: ))جمموع الفتاوى(( ) (3)
(، ))احلكم بغري ما 58/ 27( انظر: حول استحالل احلكم بغري ما أنزل هللا ))جمموع الفتاوى(( )4)

 (.165أنزل هللا أحواله وأحكامه(( )ص 
 (.210 - 159حواله وأحكامه(( )ص ( انظر: ))احلكم بغري ما أنزل هللا أ5)
 (.416/ 4، 137/ 1( ))جمموع فتاوى ابن ابز(( )5قوانني(( )ص ( انظر: ))حتكيم ال6)
(، وقد نقل الدكتور احملمود نصوص مخسة عشر عاملا يكفرون هذا 6( ))حتكيم القوانني(( )ص 7)

 (.204 – 75النوع من احلكم بغري ما أنزل هللا، انظر )ص 
 (.209 – 205مه(( )ص فصيل ذلك يف: ))احلكم بغري ما أنزل هللا أحواله وأحكا( انظر ت8)
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إن الدعوة إىل القومية دعوى إىل الفرقة والفخر والتعايل حيث يدخل التعصب جبميع أشكاله من 
جمي عريب ومن بلد كذا وكذا والع مجيع األبواب فما الذي مينع يف شرع القومية أن يفتخر العريب أبنه

كذا سيفتخر حتما يف شرع القومية العريب بعربيته والفارسي بفارسيته أبنه عجمي ومن بلد كذا و 
 واهلندي هبنديته والصيين بصينيته.

وهكذا كل قوم أو بلد سيجدون ما يفتخرون به ابحلق وابلباطل فالقومية ستلهمهم مجيعا صواب ما 
ي وأن كل ذرة البشر وأن وطنه أفضل األراض زب أدلته على أنه أفضل عناصريريدون وستعطي كل ح

إىل قومية  –قبل احنرافهم عن اجلادة  –منه مقدسة ومعلوم أنه مل حيتج املسلمون يف اترخيهم الطويل 
جتمعهم وال أي رابط يربطهم غري كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ومعلوم أنه ال يصلح 

 أوهلا.ر هذه األمة إال مبا صلح به آخ
بعد أن ذكر أن دول أوراب حتولت إىل شتات من البشر ال رابطة بينهم بعد أن يقول د. مجعة اخلويل 

أبعدوا عنهم النصرانية ورجال دينها وأهنم جلؤوا إىل القوميات كوسيلة لربط الشعوب كالقومية األملانية 
احلروب نت فتنة هلم وسببا من أسباب وأهنم مل ينتفعوا هبا بل كا والقومية الفرنسية والنمساوية .. إخل

 بينهم.
مث جاء يوم حتاربت فيه على أساس هذه القوميات يف احلربني العامليتني األوىل والثانية فلما أحست 

بلعنة القومية أخذت تتخلى عنها وعد كثري من مفكريها العودة للدعوة هلا دليال على الرجعية 



أت إليها أورواب يف ظروف وها نوعا من التجارب اليت جلنصرا هداما لإلنسانية واعترب والتخلف وع
خاصة ويف وقت حمدود، مث نقل عن املؤرخ الشهري " أرنولد توينيب " قوله: " القومية ال تستطيع أبدا 

يع إال أن توحد اإلنسانية بل إهنا توزعها وتشتت مشلها ومن أجل ذلك ليس هلا مستقبل وأهنا ال تستط
ننقذ أنفسنا من اهلالك والدمار فينبغي أن حتتضن ركامها وأننا إذا أردان أن  أن تدفن اإلنسانية يف

 اإلنسانية كلها من غري استثناء ونتعلم كيف نعيش كأسرة واحدة ".
مث أال يعلم القوميون العرب خبصوصهم أن العرب قبل اإلسالم كانوا يف غاية األنفة واحلمية والفصاحة 

م الذل لغريهم من سائر األجناس هل جنبتهم غضب هللا أو جنبتهلعجيبة فما الذي أغنت عنهم و ا
أليس كان الفرس ينظرون إىل العرب كما ينظرون إىل احلشرات ال يقيمون هلم وزان وال قيمة فلماذا مل 

ا وكم الذوا تدافع عنهم القومية وهل ستدافع عن املسلمني والعرب اليوم لوال ذواهبا؟! وكم دعوا هل
هم وتشتتهم وذهلم الذي بلغ ذروته مع وصول القومية يجة ما نشاهده اليوم من تفرقهبا فكانت النت

إىل ذروهتا على أيدي مالحدة البعث ونصارى العرب وغريهم من مغفلي املسلمني وأصحاب املصاحل 
بعون والنمور جياع، مث الذين أذلتهم بطوهنم ومطامعهم الذين هم أشبه ما يكونون ابلقطط الذين يش

انصر أخاك  –شريعة اليت كانت يف اجلاهلية من التعصب القبلي شريعة القوميني هي نفسها ال أليست
ومن الدعوة إىل الفجور والفواحش ومن التعايل والبغي على الناس بغري احلق ومن  –ظاملا أو مظلوما 

داء اإلسالم يت يتميز هبا املسلم أمام أعتقديس رؤوس الكفر واحرتامهم وعدم وجود العزة واألنفة ال
ارى حىت أصبح راضيا مطمئنا أبن يتوىل عليه من ال يساوي شراك نعله من ضالل من اليهود والنص

اليهود والنصارى وغريهم من كبار الفساق ألن شريعة القومية توجب ذلك ألن العروبة حني جتمع بني 
 استبدال الدين ابلقومية. خرين وهذا املفهوم منطقي معهؤالء مجيعا ال يبقى أي مزية للمسلم على اآل

(1/284) 

 

أمل يعلم األشرار دعاة القومية أن املسلمني كانت هلم ابإلسالم عزة طأطأ اجلبابرة هلا جباههم ذال 
أفواجا راهبني وراغبني فاغتبطوا به وانكسارا وملكوا هبا الشرق والغرب ودخل الناس يف اإلسالم 

كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر   وفازوا يف الدنيا واآلخرة وأصبح املسلمون
قلبا واحدا هدفهم واحد وتفكريهم واحد وعبادهتم واحدة نشروا  اجلسد ابلسهر واحلمى وكانوا

ك وال رغبة يف السيطرة حىت أدوا ما أوجبه هللا اإلسالم رغبة يف األجر العظيم من هللا ال حبا يف التمل
 د واملفسدين.عليهم من نشر دينه وقمع الفسا



وصها فما ذاك إال من شدة احلرص وإذا كنا ننكر الدعوة إىل القوميات عموما والقومية العربية خبص
ية وليس ما على أن ال تفوت البقية الباقية من عز العرب املسلمني وليس جتاهال لفضل العرب والعرب

 اهلية وإمنا هو تبيان للحقيقة.نذكره هنا يف فضل العرب مبربر لالفتخار به على طريقة القومية اجل
أبمواهلم وأنفسهم وأسدوا إىل البشرية عامة ما صلح  فالعرب هم أول من أبلوا يف سبيل هللا وجاهدوا

ىل جانب الرعيل األول من به أمر دينهم ودنياهم وال ننس كذلك أفذاذا من غري العرب كانوا إ
العرب وأرسله رمحة للعاملني وفضله على مجيع املهاجرين واألنصار وقد اختار هللا عز وجل نبيه من 

 نزل وحي هللا فيها ال شك أهنا حمط األنظار ومهوى األفئدة.البشر كما أن األماكن اليت كان ي
معجزة املسلمني اخلالدة كما ال ننس ما  وقد شرف هللا اللغة العربية وكرمها بنزول القرآن هبا وهو

هلم التاريخ من الوفاء والكرم وحفظ حقوق اجلار امتاز به العرب من صفات محيدة سجلها 
ن الصفات ولكن جيب أن نتفطن ألمر مهم جدا وهو أن العربية والشجاعة والفصاحة وغري ذلك م

اللغات يف هذه األرض والعرب هم أحد  والعرب ما كانوا شيئا يذكر لوال اإلسالم فالعربية هي إحدى
ابلدين اإلسالمي ولنا أن نسأل الذين يتشدقون أبجماد األجناس من هذه األمم فال مزية هلم إال 

أمل يعرتف فضالء الصحابة أبهنم كانوا جهاال وفقراء وقاتلني قبل اإلسالم  العرب قبل اإلسالم ما هي
 وأن هللا رفعهم ابإلسالم وأعزهم به.

م ومصدر جمدهم تريد القومية العربية إرجاع العرب إىل حالتهم تلك السابقة وإبعادهم عن دينه واآلن
لدعاة القومية ما يهدفون إليه وليت  احلقيقي فأي جرمية سريتكبوهنا ثحق العرب وسائر املسلمني لو مت

العرب خصوصا تلك الدعوات إىل القومية اجلوفاء كانت دعوة موجهة إىل مل مشل املسلمني عموما و 
كاملوا فيما بينهم يف مجيع يف ظل ما حيدق هبم من أخطار تتهددهم على طول اترخيهم وإىل أن يت

يكونوا منهم عاملا قواي اثبت األقدام كما كان  اجملاالت االقتصادية والسياسية والثقافية وإىل أن
ملعامل ألنه إذا كانت كلمة أسالفهم مث لتكن تسمية هذا املسلك أايً ما تكون ما دام اهلدف واضح ا

يصبح العريب وغري العريب املسلم كاجلسد اإلسالم جتمعهم سيصبحون قلبا واحدا وهدفا واحدا و 
ائر اجلسد ابلسهر واحلمى وكم ضحى العريب بنفسه يف الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له س

عريب املسلم بنفسه يف ميادين سبيل جناة أخيه املسلم غري العريب وكم ضحى غري العريب عن أخيه ال
 اإليثار.القتال وكم سجلوا مجيعا أروع االنتصارات وأروع 

رد الصليبيني عن بالد العرب  وليتذكر العرب واملسلمون مجيعا تلك املواقف اليت سجلها املماليك يف
لقدس واملسلمني وليتذكروا صالح الدين األيويب وهو من األكراد ماذا سجل للمسلمني يف إرجاع ا

سلمون من أجناس شىت وبالد الشام ودحره النصارى وكم كانت من املواقف العظيمة اليت خاضها امل
مني فكم كان املسلمون سيخسرون لو كانت يف آسيا ويف إفريقيا ويف أورواب دفاعا عن اإلسالم واملسل



 الدعوة قومية من أول يوم؟
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 حادي عشر: هل حتققت السعادة املزعومة يف ظل القومية؟
صياحا أبن الدعوة القومية ستحقق ملعتنقيها كل السعادة وأهنم  ون وملئوا الدنيالقد اندى القومي

يف جنة عالية وعز ال يرام إذا طبقت الشعوب القومية سواء أكانت تلك الشعوب عربية أم  سيعيشون
غري عربية فالسعادة تنتظر اجلميع وأهنا جتمع وال تفرق وتؤلف القلوب وتوحد األحوال االقتصادية 

 يني.قق القوة على األعداء أاي كانوا إىل غري ذلك من أنواع املديح والتزكية للقومية والقوموحت
ولكن هل حتققت تلك املزاعم ألي قومية من القوميات عراب أو عجما؟ لقد قال بعضهم إن الناس 

غته بطبيعتهم فيهم غرائب لؤم فإن الشخص يبغض اآلخرين ألهنم ال يتكلمون بلغته فإذا تكلموا بل
فإذا كانوا من  فإنه يبغضهم ألهنم ليسوا من وطنه فإذا كانوا من وطنه بغضهم ألهنم ليسوا من قبيلته

 قبيلته بغضهم حسدا على ما عندهم.
والعرب ثحد ذاهتم حينما مالوا إىل القومية ووالوا وعادوا من أجل العروبة ماذا كانت نتيجتهم لقد 

م وكاد بعضهم للبعض اآلخر بل ودارت بينهم حروب شرسة ازدادوا فرقة وفقرا وعداوة فيما بينه
القومية وافتخار كل بقومه فقامت األحزاب والتكتالت حني بغى بعضهم على بعض بربكات حب 

الصغرية والكبرية على محية القومية اجلاهلية فازدادت املسافة بينهم وبني الوصول إىل السعادة 
اربون عن طريق السعادة احلقيقية يرجعون بذاكرهتم إىل املنشودة يف ظل القومية وليت هؤالء اهل

ل رسول سعد بن أيب وقاص لرستم حينما سأله ما الذي أخرجكم اترخيهم املشرق ويتذكرون حني قا
علينا فقال له: أمران أن خنرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد. ويف هناية اجتماعهم قال 

ثالث خصال. إما اإلسالم أو اجلزية عن يد وأنتم صاغرون أو القتال". له " واعلم أن لكم عندان 
لم به العرب يف يوم من األايم أن يواجهوا به سادة الفرس الذين كانوا يعتربون وهو كالم ما كان حي

العرب أذل البشر قبل أن يعزهم هللا ابإلسالم وقبل أن يصبحوا خري أمة أخرجت للناس حينما نبذوا 
 فات اجلاهلية وافتخروا بدينهم فوجدوا السعادة احلقيقية فيه، ترامحوا بعد أن كانوا أشدمجيع اخلرا

الناس عداء فيما بينهم يقهر القوي الضعيف ويستعبد األغنياء الفقراء ترامحوا حىت أصبحوا كاجلسد 
الواحد يؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة يقول الشخص منهم لآلخر تعال أقامسك مايل 



وأهلي فيقول له صاحبه ابرك هللا يف مالك وأهلك دلين على السوق، ترامحوا حىت مدحهم رب 
نَـُهْم ]الفتح: َِِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء بـَيـْ  [.29العاملني بقوله تعاىل: حمَُّمٌَّد رَُّسوُل ا

هم على الشرك حيث امنت هللا عليهم بذلك فقال ولقد جنوا من اهلالك الذي كان ينتظرهم ابستمرار 
يًعا َواَل تـََفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة هللِا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف َبنْيَ قـُُلوِبُكْم تعاىل: َواْعَتِصُموْا ثحَْبِل هللِا مجَِ 

ُ هللُا َلُكْم آفََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلَى َشفَ  َها َكَذِلَك يـَُبنيِ  اَيتِِه َلَعلَُّكْم ا ُحْفَرٍة مِ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِ نـْ
 [.103هَتَْتُدوَن ]آل عمران:
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وصاروا ينظرون إىل الشرك وأهله بعني االحتقار واالزدراء والرمحة حلال املشركني أن ميوتوا على 
روهنا دون خوف أو وجل اي عزى ال قباب وإىل األصنام فيهدموهنا ويكسشركهم فكانوا يذهبون إىل ال

عزى لك إين رأيت هللا قد هانك، واجتهوا إىل عبادة خالقهم وحده فاراتحت نفوسهم من تشتت 
الفكر وعبادة األرابب املتشاكسني واخلوف من أصحاب القبور واجلن والسحرة واملشعوذين وحققوا 

زيدهم الشدائد إال صالبة: الَِّذيَن قَاَل هَلُُم هللا كل ما خييفهم أو حيزهنم ال تالتوكل على هللا فكفاهم 
يُل فَانَقَلُبوْا بِِنْعَمٍة النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوْا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإميَاانً َوقَاُلوْا َحْسبُـَنا هللُا َونِْعَم اْلوَكِ 

 [.174ُعوْا ِرْضَواَن هللِا َوهللُا ُذو َفْضٍل َعِظيٍم ]آل عمران: مَيَْسْسُهْم ُسوٌء َواتَـّبَـ مِ َن هللِا َوَفْضٍل ملَّْ 
وصار فخرهم ابإلسالم وحده بعد أن كان فخرهم أبجمادهم اجلاهلية وآبابئهم وقبائلهم وغري ذلك من 

 املفاخر اجلاهلية وصار شعارهم:
 وا بقيس أو متيمأيب اإلسالم ال أب يل سواه ... إذا افتخر 

 تعاىل نصب أعينهم يف بيعهم وشرائهم ومجيع معامالهتم ال راب وال غش وال فجور وصارت مراقبة هللا
 وال ظلم وال سوء خلق.

فهل توجد هذه األخالق يف القوميات؟ هيهات هيهات وهل يتصور القوميون أن العودة إىل تلك 
منهم  وأنه سيكون –والعرب خصوصا  –لمني احلال املظلمة للجاهلية هو الذي سيجمع مشل املس

 أمة ذات حضارة وسيادة حتت مظلة القومية البالية؟!
وأما غري العرب فإن األتراك أقرب مثال لنكسة القومية هلم حينما فشت فيهم خنوة القومية اجلاهلية 

نوا وهانوا ماذا كانت النتيجة لقد تفرقوا وفرت نشاطهم يف حرب أعداء اإلسالم بل وضعفوا واستكا
يومنا احلاضر حيث يطلب حكامها الدخول يف املنظمة األوروبية ومع ذلك  على الدول الغربية إىل



يتجاهل الغرب مطالبهم يف احتقار ال حيتمله األحرار دون أن يتذكروا ماضيهم يف ظل اإلسالم وكيف  
ل التفكري يف التنغيص كانوا سادة كثري من بلدان العامل وقادهتم حيسب هلم أعداؤهم ألف حساب قب

 دىن اعتداء.عليهم ولو أب
ذهب بعض دعاة القومية إىل ابتكار حيل وتلفيق شبهات كاذبة مفادها أنه ال فرق بني االلتزام 

ابلقومية وااللتزام ابلدين وأنه ال تعارض بينهما مادام الشخص متمسكا بدينه وبعروبته أاي كان دينه 
 معهم.مسلم أو نصراين إذ اسم العروبة جي

 عليه وسلم وحد العرب حتت راية العروبة وأوجب على كل مسلم أن مث زعموا أن النيب صلى هللا
يستشعر القومية العربية قبل كل شيء وأن جهاده يف نشر اإلسالم هو نشر كذلك لسيادة القومية 

 العربية.
اأَلْعَراِب َأن  َمِديَنِة َوَمْن َحْوهَلُم مِ نَ ومن أدلتهم الباطلة على هذا الزعم قول هللا تعاىل: َما َكاَن أَلْهِل الْ 

[، ألن واجب العروبة حيتم عليهم 120يـََتَخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل هللِا َوالَ يـَْرَغُبوْا أِبَنُفِسِهْم َعن نَـّْفِسِه ]التوبة:
ب عن اجلهاد الوفاء هلذا النيب العريب ومثلها اآلايت األخرى اليت فيها التشهري ابملتخلفني من األعرا

 جهاد يف سبيل رفع راية العروبة أيضا؟! يف سبيل هللا الذي هو
ومما استدلوا به كذلك من القرآن الكرمي قوله تعاىل: ِإانَّ أَنَزْلَناُه قـُْرآاًن َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن 

َناُه قـُْرآاًن [، وقوله تعاىل: ِإانَّ َجَعلْ 37د:[، وقوله تعاىل: وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيًّا ]الرع2]يوسف:
 [.3َعَربِيًّا ]الزخرف:

وكل هذه اآلايت يف خياهلم السقيم دعوة إىل متجيد العربية والعروبة وجيعلون جهاد أولئك امليامني إمنا  
ف كان لنصرة العروبة إلمياهنم هبا ومعىن كالمهم أن انتصار اإلسالم هو انتصار للعروبة بل هي هد

ذهن الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه حسب زعم دعاة  من األهداف املهمة اليت كانت يف
 القومية العربية املفرتين.

واستدالهلم مبا تقدم إمنا هو من ابب أن الغريق بكل حبل ميسك فالنصوص يف واد وفهمهم هلا يف واد 
ة كرام أبهنم كانوا يهدفون إىل تقويآخر وهل يليق وصفهم للرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ال

 العرب؟ فلماذا حاربوهم إذا كان كالم دعاة القومية صحيحا.
O 936/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 اثين عشر: إبطال فكرة القومية
نصارى إن أول ما يدل على بطالن فكرة القومية وأهنا شر ال خري فيها أن وراء قيامها اليهود وال

أتت به من اخلري للبشرية أو للمسلمني خبصوصهم بعد هذه التيارات وسائر املالحدة فماذا ننتظر أن 
 املنشئة هلا.

 أمل يكن غرض القوميون هو تفتيت أي جمتمع متماسك واالنفراد بكل جتمع ال يتفق وأهدافهم؟
ه ومآثره اجلاهلية؟ وأصبح أمل يتفرق املسلمون بعد دخول القوميات بينهم اعتزاز كل قطر بقوميت

فة عامة ال يلوي بعضهم على بعض بعد أن تقطعت الدولة اإلسالمية إىل أوصال ممزقة املسلمون بص
يقاتل بعضهم بعضا يف حروب أهلية أتخذ األخضر واليابس والقومية متدهم بكل املربرات هلذا 

 السلوك الذي حذر منه اإلسالم؟
أن الناس سيعيشون يف منتهى اليت أطلقها دعاة الفكرة القومية من  وابلرغم من تلك املناداة اجلوفاء

السعادة حينما يطبقون تعاليم القومية ثحذافريها وأن كل قطر يلتزم هبا سيصبح حمرتما فكانت النتيجة 
أن حل هبم الشقاء والذل سواء أكانوا من العرب أو من غريهم بل لقد شقى هبا من كان مهد نشأهتا 

خبصوصهم إمنا هي دالالت على محقهم  وروبية ونداءات من ينتسبون إىل العربمن الدول األ
ورعونتهم وإال فأي مستند هلم أيف القرآن الكرمي؟ أم يف السنة النبوية؟ هل وجدوا نصا فيهما ميجد 

 العروبة أو يدعو إليها؟ كال.
ن لكل شخص قوما وفيه نعم ورد يف القرآن الكرمي ما يفيد نسبة الشخص إىل قومه وهذا معروف فإ

وهي أمر معروف وبدهي وليس يف القرآن الكرمي االفتخار ابلقومية أو الدعوة إىل  نسبه ثحسب الواقع
التجمع حوهلا أو جعلها بديال عن الدين بل ما ورد يف السنة يدل على عكس ذلك حيث وصفها 

 نتهاء منها.الرسول صلى هللا عليه وسلم أبهنا دعوى جاهلية وأهنا خبيثة جيب اال
لمسهم ألي أمر ميدحون به القوميات اجلاهلية يذكرون بعض الصفات ودعاة القومية جتدهم يف ت

احلميدة من الصدق والكرم والشجاعة واإليثار وحنو ذلك وجيعلوهنا حضارة عريقة هلم ويهولون من 
أو التحف مث يقفون أمرها ليحببوا الناس إىل الرجوع إليها. ويكرون كذلك بعض اآلاثر من العمران 

ني زاعمني أن أهل العصور املتأخرة ال ميكنهم ثحال عمل ذلك أو ما يقاربه وذلك أمامها خاشعني ذليل
 ليمألوا فراغ قلوب من يصغون لكالمهم ممن قصر فهمهم لإلسالم.

ية ومن غرائب األمور أن ينادي القوميون سواء أكانوا من العرب أو من غريهم أبن يف التمسك ابلقوم
دة الشاملة اليت ينادي هبا زعماء القومية العربية أو غريهم أم حتقيق للوحدة والتآلف فهل متت الوح

أن القومية كانت هي املعول اهلدام للوحدة يف كل بلد حلت به من بلدان العرب أو من غري العرب 
َا ال تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف   [.466الصُُّدور ]احلج: فَِإهنَّ



أهنا رابطة حقيقية لتوحيد من يتعصبون هلم أاي كانت  –إن أحسنا هبم الظن  –لقومية لقد ظن دعاة ا
تلك القومية إما وطنية أو اللغة بعينها أو اترخيا مشرتكا ولكنها يف احلقيقة سراب حيسبه الظمآن ماء 

 حىت إذا جاءه مل جيده شيئا.
قيقة ويؤلف بني قلوهبم وجيعلهم  على مر التاريخ أن الذي يوحد الناس ح فقد ثبت بتجارب األمم

كاجلسد الواحد أو كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا إمنا هو االلتزام مبنهج هللا تعاىل ودينه القومي 
وما عدا ذلك فإنه خدع وتضليالت يراد من ورائها مصاحل بشرية تزول بزوال تلك املصاحل شأن 

 تعاىل ورضوا ابلتحاكم إىل الطاغوت واالجتماع االجتماعات اجلاهلية اليت أبت شرع هللاالتشريعات و 
 على ما ميليه عليهم.

وعلى القوميني أن يتفهموا مقالة الناس"الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل"، أو قوهلم 
 "االعرتاف ابحلق فضيلة".
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 يها القوميةاثلث عشر: نقض األسس اليت قامت عل
مل يكن لدعاة القومية أسس خاصة يف الدعوة إليها وأىن جيدون ذلك وهم خمتلفون فيما بينهم اختالفا  

وقد  –شأن الباطل دائما  –دوا غري آراء تصوروها لبناء القومية مث اختلفوا أيضا فيها كثريا فلم جي
االحتاد يف اللغة ومنهم من قال عرفت فيما سبق أن من القوميني من ذهب إىل أن أساس القومية هو 

مة، االتفاق يف التاريخ ومنهم من جعلها األرض ومنهم من قال هي املصلحة املشرتكة بني أفراد األ
ولعل سبب اختالفهم يعود إىل هذه اآلراء اليت ال تركن إليها النفس متاما وال تصل إىل حد القناعة 

 يصيب.التامة فلهذا كل أدىل بدلوه أو رمى ثحجره عله 
 )أ( أما اللغة

فالقول أبهنا رابط قومي كذب ينقضه واقع حياة الناس فقد وقع أن أمما كثرية تتكلم لغة واحدة ولكن 
م من التفاوت بل والعداوة ما ال خيفى وأقرب مثال على ذلك العرب أنفسهم فهم يتكلمون لغة بينه

والعريب املسلم والعريب املشرك؟ بل وأين واحدة ولكن كم الفرق بني العريب اليهودي والعريب النصراين 
انيا يف قومية واحدة املسلم من غري العرب من غريه أيضا ممن يتكلم بلغته؟ وملاذا مل تتحد أمريكا وبريط

ما دامت اللغة اإلجنليزية جتمعهم؟ وابلتايل يقال هلم كيف جتمع أهل سويسرا واحتدوا مع أهنم يتكلمون 
( وكثري من األمم على هذا النحو مل يكن للغة أي أتثري يف سري حياهتم 1) ثالث لغات دون متييز بينها



 وانتماءاهتم وإمنا هي إلمتام مصاحلهم الدنيوية.
 ب( وأما التاريخ)

فإن التاريخ مراحل متر هبا البشرية تشتمل على صعود واحندار على خري وشر وتقدم وأتخر يف مجيع 
رية أما ابلنسبة للمسلمني فإن اترخيهم احلقيقي املشرق إمنا نواحي احلياة وحيوي كذلك اختالفات كث

ارة األوروبية فطرته منهم حني يبدأ بظهور اإلسالم حينون إليه خلفا عن سلف إال من أفسدت احلض
حين إىل احلضارات اجلاهلية السابقة ويتباكى عليها ويفتخر هبا ويود جبدع األنف لو عاد عهدها وهي 

أهلها خبريها وشرها ومل يعد هلا يف حياتنا اإلسالمية أي أثر وابلتايل تكون حضارات قدمية عاشها 
بسبب اجلهل املطبق وإما ألغراض أخرى ويف أوهلا  املناداة إبقامة القومية على تلك احلضارات إما

 االنفالت من الشريعة اإلسالمية وربط املسلمني ابلغرب أو ابلشرق بعيدا عن كتاب رهبم وسنة نبيهم.
ن هؤالء الدعاة قد تشبعوا بثقافات واتريخ تلك األمم املعادية لإلسالم فال يعرفون بعد ذلك أل

 اجلاهلية وكل إانء مبا فيه ينضح. مسلكا إال االنضواء حتت الراايت
وأىن للتاريخ املشرتك أن يوجد األلفة احلقيقية بني املختلفني فكراي وعقداي فليس وراءه ال ثواب وال 

 د املوت فأي مربر جيعل اإلنسان يؤثر غريه على نفسه ولو أدى إىل موته هو؟عقاب يرجى بع
 )ج( أما األرض

_________ 
 البن تيمية، كامال. ( انظر: ))العبودية((1)
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فقد صادف دعاة القومية يف بناء قومياهتم على األرض املشرتكة متاعب وتناقضات مجة وذلك أن 
لهم من جنس واحد وعلى فوق أرض واحدة ليس ابلضرورة أن يكونوا كالذين يتكلمون لغة واحدة و 

لغة واحدة من البداية إىل النهاية يف أي أرض فقد تنشأ لغة جديدة يف بلد وتنتهي عن بلد ألمور كثرية 
اعتقادية أو سياسية إذ ال ميكن ألي أمة أن تدعي أنه ال يوجد ألي شخص بينهم انتماء إىل غريهم 

م وبعده إذ أنه قبل اإلسالم كانت األرض لقريبة على ذلك األمة العربية قبل اإلسالومن األمثلة ا
العربية هي شبه اجلزيرة ولكن بعد جميء اإلسالم دخلت أمم أخرى يف اإلسالم وحني أن اإلسالم ال 

يشعر أحد أبنه غريب عنه وأن األرض كلها خملوقة ألجله فقد دخلت تلك األمم يف اإلسالم وأحبوه 
م كمصر واملغرب وغريمها من البلدان اليت أصبحت حبوا لغته وصارت هي اللغة األساسية بينهوأ



عربية تعتز بدينها ولغتها فهل يقال أن األرض هي اليت وحدت بينهم وبني سائر إخواهنم العرب 
دعواهم  املسلمني إن قالوا هذا فقد ظهر كذهبم وإن قالوا إنه اإلسالم فقد قالوا ابحلقيقة اليت تناقض

 بدال عن اإلسالم. صالحية التجمع القومي على األرض
بل كان اجلاهليون العرب أفقر منهم ألن هؤالء ما كانوا ينادون ال ابلقومية العربية وال ابلتحزب 

والتعصب هلا وحينما جاء اإلسالم مل يذمهم على عدم شعورهم أبهنم على أرض العروبة وإمنا أخذ 
تعاليمه وأن العرب قد جاءهم ما حهم وعزهم وهو الشعور ابلفخر ابإلسالم و أبيديهم إىل ما فيه صال

حيفظ وحدهتم يف اللغة واألرض والتاريخ وسائر االجتاهات فكانوا يف جهادهم يدعون الناس إىل 
 الدخول يف اإلسالم ال إىل اإلنضمام إىل العربية أو إىل شبه اجلزيرة العربية.

تعصب للعروبة والقومية عليه وسلم كانت موجهة من أول يوم إىل الولو أن دعوة الرسول صلى هللا 
وما إىل ذلك لسارع كل العرب إىل االلتزام بذلك والرتحيب هبا بسبب ما كانوا حيسون به من ضعف 

 عام وتشتت ومتزق يف اآلراء واألفكار واألنظمة.
مبادئهم انصر أخاك ظاملا  فكانوا يف حاجة إىل أي شخص يتزعمهم على أي نعرة جاهلية ليحققوا به

 يحققوا به شيم النفوس حينما توغل يف الظلم كما قال شاعرهم:أو مظلوما. ول
 والظلم من شيم النفوس فإن جتد ذا عفة فلعله ال يظلم

فكانوا ال ينقصهم إال الشخصية املؤهلة لتتزعمهم، ألن الشجاعة موجودة واإلحساس ابلفوضى يف 
رهبم كان موجودا وما  ابلظلم الفادح بل إن اإلحساس ببعدهم عن حياهتم موجود وكذا اإلحساس

عبادهتم لألصنام إال لتقرهبم إىل هللا زلفى بشفاعتها هلم لشعورهم ابلذنوب والتقصري يف جنب هللا 
تعاىل وكثري منهم كان يعلم أن شريعة "من عز بز ومن غلب استلب" ليست هي الطريق الصحيح وأن 

 غريهم والفقر الشديد واحلروب املستعرة.ما هم فيه من الذل ل
 وأحياان على بكر أخينا إذ ما مل جند إال أخاان

كانوا يشعرون أبهنا أوضاع فاسدة ال ميكن أن تصلحها ال القومية وال الوطنية وال سائر النعرات 
اإلسالم  اجلاهلية. وإمنا يصلحها أمر ال ميكن أن أييت من قبل اإلنسان الظلوم اجلهول وحينما عرفوا

 م وال يعرفون الطريق إليها.وجدوا احلقيقة اليت كانت تنقصه
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 رابع عشر: اإلسالم والقومية العربية
ذكران يف البداية أن اإلسالم ال يقف يف طريق الشخص إذا انتسب لقومه أو لوطنه أو أهله بل إنه 

ذا كان على أساس التواصل وصلة الرحم بل أخرب هللا تعاىل أن انقسام سلك وحيبذه إيشجع هذا امل
الناس إىل شعوب وقبائل هو أمر منه عز وجل أن احلكمة من وراء هذا بينها عز وجل بقوله: اَي أَيُـَّها 

ََِّ لِتَـَعارَفُ  النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِ ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئلَ  َِِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ ا وا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد ا
[.وقد هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ينتسب الشخص إىل غري أبيه 13َعِليٌم َخِبرٌي ]احلجرات:

 ( وال مينع كذلك أن ينتسب اإلنسان إىل الوطن الذي يعيش فيه وال لوم1أو ينتمي إىل غري مواليه )
به ال على أساس الفخر اجلاهلي وإمنا ألنه وطنه أواه فإن تلك األمور كلها ال حرج فيها عليه إذا أح

وواقع تعيشه البشرية كلها وال مينعها اإلسالم إال يف حالة واحدة وهي احلالة اليت يصبح والء الناس 
ميها على عصب هلا وتقدومعاداهتم وحمبتهم واجتماعهم وافرتاقهم كله قائم على دعوى القومية والت

األخوة اإلسالمية ألن هذا الوضع منحرف ألنه يصبح تشريعا جديدا ال تستند فيه مشروعية إال على 
احلكم الوضعي البشري ال إىل حكم هللا تعاىل وما أمجل أن يرتك اإلنسان كل عالقة خارجة عن 

سبه وبقومه فقال ناس يفتخر بناإلسالم حماكيا يف ذلك قول سلمان رضي هللا عنه حينما مسع بعض ال
 عن نفسه:

 أيب اإلسالم ال أب يل سواه
 إذا افتخروا بقيس أو متيم

وأما حينما يصل التعصب للقومية إىل أن يقدم الشخص والءه وحمبته لآلخر ألنه من قومه بينما 
ف به يبتعد عن اآلخر من غري قومه حىت وإن كان صاحلا تقيا فهذا ال يعرتف به اإلسالم بل تعرت 

اجلاهلية وما أكثر ما ورد عن سري السلف الصاحل رضوان هللا عليهم من الصحابة ومن بينهم  القومية
إحسان ما أكثر ما ورد عنهم تقدمي أخوة اإلميان على أخوة النسب أو الدم ولنا يف مؤاخاة الرسول 

م ذلك فإن قصصهصلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار يف أول اإلسالم خري شاهد على 
العطرة وسريهتم املرضية ال تزال تضيء نورا وهاجا وعبريا فواحا إىل يومنا هذا ختليدا من هللا تعاىل هلم 

 وإكراما ألوليائه.
_________ 
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ألهداف اليت  وأما القومية العربية اليت دعى إليها ساطع احلصري فهي قومية جاهلية مغرضة هلا نفس ا
ئك وإن ظهر مبظهر الغيور على جمد كانت نصب أعني املرتبصني ابإلسالم كما أنه هو نفسه أحد أول

العرب كما يزعم فإن العرب ال جمد هلم بغري اإلسالم بل هم أمة كانوا يف محئة اجلاهلية كسائر األمم 
ب احلقيقة وكذب على التاريخ حىت أنقذهم هللا ابإلسالم ورفع شأهنم به ومن زعم غري هذا فقد جان

زعمها قبل اإلسالم فإن زعمه هذا هو من جنس مزاعم وتشبع مبا ليس فيه وال قيمة ألجماده اليت ي
هذا العصر املعكوسة اليت تسمي األشياء بغري امسها فتستحل احلرام وحترم احلالل بذلك حيث 

عداوة اآلخرين من غري وطنه أضحت اخلمر مشروابت روحية والراب فائدة والزان حرية شخصية و 
املادايت والعالمات وبعض األماكن واجب وطين ال جيوز وطنية واآلراء الفاجرة حرية الكلمة واحرتام 

اخلروج عليه واملساس به وكأنه جزء من الدين فما الذي يبقى هلل تعاىل يف قلب اقتنع برتهات القوميني 
ر الذي أنزله هللا. أما اخلدع اليت يرددها القوميون بتوافق ونسي أن اجملد احلقيقي إمنا هو يف اتباع النو 

قومية على أساس التسامح يف اإلسالم فإنه كذب حمض وكذا دعوى أن القومية تتسع اإلسالم وال
( من أن املسلم والنصراين كل واحد 1لكل اخلالفات الدينية واستمع ملا يقوله مصطفى الشهايب )

الكنيسة مادام جيمعها حب القومية العربية ألن اإلسالم مسح أيمر يؤدي عبادته يف املسجد أو يف 
ف وينهى عن املنكر والنصرانية كذلك أتمر ابحملبة وكذلك سائر امللل والفرق ال لوم على أي ابملعرو 

واحد منهم مادام يتوجه إىل القومية ويتخذها رابطا جامعا ألن القومية قابلة لكل اختالفات األداين 
م وبني غريه من لقومية كل االختالفات الدينية وهؤالء الدعاة الذين ال يفرقون بني اإلسالوتذوب يف ا

امللل والنحل هم أعداء الدين اإلسالمي حقيقة وهم طالئع االستعمار الشرقي والغريب وهم املفرقون 
املة فيما بني الناس واملثريون للعداوة والبغضاء بني الشعوب املتجاورة واملتعايشة على حسن املع

د من أكاذيب القوميني فيما يزعمه بينهم مع اختالفهم أحياان يف املعتقدات. واستمع كذلك إىل مزي
( من أن النيب حاول أن يتحرر عن القومية العربية ويعلن نفسه جلميع 2د. علي حسن اخلربوطلي )

فع عنها. وهذا من أشد البشر ولكنه مل يستطع إذ غلبت عليه القومية العربية وصار يتعصب هلا ويدا
من أشد أعداء الدعوات اجلاهلية ومنها القومية  الكذب والبهتان فإن النيب صلى هللا عليه وسلم كان

 والنصوص يف هذا أشهر من أن تذكر.
ومن األمور البديهة أن اإلسالم ودعوى القومية ال يتفقان ألن مصدر اإلسالم هو هللا جل وعال 

يات وعقول البشر القاصرة وكذلك فإن إعراض القومية عن الدين وعدم ومصدر القوميات هي اجلاهل
 والرجوع إليه واالستغناء عنه بشعار تلك اجلاهليات أمر ال يقره اإلسالم وال يسايره ثحال. حتكيمه

_________ 
(: 3527( قال النسائي يف ))السنن الكربى(( )4078( والنسائي )2733( رواه الرتمذي )1)



األلباين  (: يف رجاله من تكلم فيه. وقال182/ 6بن كثري يف ))البداية والنهاية(( )منكر. وقال ا
 (: ضعيف.3144))ضعيف الرتمذي(( )

 (.464/ 1( ))السرية النبوية(( البن كثري )2)
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كما أن تقدمي األخوة القومية على األخوة على الدين هو كذلك أمر يرفضه اإلسالم. وكذا املواالة 
لَِياء أن تكون بني املسلمني ال أن تكون على أساس قومي َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأوْ جيب 

م والتساوي يف احلقوق والواجبات [. كذلك فإن اإلسالم يدعو إىل التآلف والرتاح71بـَْعٍض ]التوبة:
ه املفاهيم املشرقة اجلميلة بل تقوم وأن أكرم الناس هو أتقاهم هلل تعاىل بينما القومية ال تقوم على هذ

ها من خمازي اجلاهلية اليت على بغض اآلخرين والتعايل عليهم والفخر ابألحساب واألنساب وغري 
 حارهبا اإلسالم.

هنا رجوع إىل اجلاهلية هي كذلك قدح يف كمال اإلسالم ورد ملا تفضل هللا بل إن القومية إضافة إىل أ
إكمال الدين ورضاه به وإخراجهم ابإلسالم من الظلمات إىل النور تعاىل به على هذه األمة من 

اهلية ومخول ذكرهم بني األمم ابلرغم من كل ذلك وغريه وإخراج العرب خبصوصهم من حياهتم اجل
تاب السفهاء والكاتبات السفيهات يقلدون أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى جند الكثري من الك

يف طلب العودة إىل اجلاهلية اليت كانت قبل اإلسالم وإىل العودة إىل يف ذم اإلسالم واإلحلاح 
يت هي يف غاية العدالة وإىل اترخيها اجمليد .. إىل آخر األكاذيب اليت حضاراهتا العظيمة وقوانينها ال

يلوها وسجلوها يف شكل كتب ونشرات ومتثيليات ومسرحيات وكلها توحي بصراحة إىل أن العرب خت
انوا قبل اإلسالم على خري عظيم وأهنم كانوا على جانب عظيم من احلضارة والقوة وكل األمم ك

مما يوحي إىل أن اإلسالم هو الذي عطل مواصلة تلك احلضارات وأن يف واملنعة وميجدون ذلك 
ع عنه التقدم والرقي واأللفة ضاربني بكل ما عرفه الناس من كتاب هللا تعاىل ومن سنة نبيه صلى الرجو 
عليه وسلم ومما عرفه العقل واملشافهة عن من سبق من أخبار العرب خبصوصهم قبل اإلسالم هللا 

ين الذي له عرض احلائط فمىت يدرك املنخدعون واملخادعون أن اخلري كله يف هذا الدضاربني بذلك ك
 أخرب عنه رب العاملني وشهد له ابخلري واحلق والكمال.
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 خامس عشر: مصادر دعم القومية
 )أ( اليهود.• 
 )ب( النصارى.• 
 )ج( احلرب على الدين.• 
 )د( احلركات واملذاهب اهلدامة األوربية.• 
 ن.)هـ( العلمانية والعلمانيو • 
 )و( االشرتاكية والشيوعية.• 
 )ز( قيام حزب البعث.• 
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 )أ( اليهود
ة ومؤامرة فقلما تنشأ فكرة ضد البشرية إال ووقفوا لتقويتها وال فهم وراء كل جرميواليهود كما وص

اإلجراء منهم هو ما أوصتهم به كتبهم اليت يقدسوهنا طائفة ترتبص ابلدين إال ووقفوا إىل جانبهم وهذا 
 وحاخامتهم الذين اختذوهم أراباب من دون هللا تعاىل.

نهم طوال اترخيهم يف اعتزاز جبنسهم وقوميتهم وعقائدهم ولقد حافظ اليهود على متاسكهم وتضام
نوات ومهما كانت اليت ورثها هلم أكابرهم قدميا، فلم يذوبوا يف أي جمتمع مهما امتدت هبم الس

أعدادهم ومهما كان تفرقهم وابإلضافة إىل تعصبهم لقوميتهم فهم يتعصبون أيضا للغتهم العربية وكان 
القومية اليهودية والتدين هبا هو احلفاظ على أفرادهم من الذوابن يف  من مكاسب اليهود يف انتشار

الفيهم أيضا مكسب هلم من حيث متزق أي جمتمع يكونون فيه وابلتايل فإن يف انتشار القومية بني خم
هؤالء وتشرذمهم وانطواء كل مجاعة على قوميتهم وما يتبع ذلك من التنافس بينهم واستعالء بعضهم 

م شريعة القومية وحينئذ يكونون لقمة سائغة لليهود لينفردوا مبن يشاءون منهم حىت على بعض ثحك
كائدهم الكثرية ابلشعوب حكاما وحمكومني وما يكتمل الدور عليهم مجيعا وقد ظهر هذا واضحا يف م

فعلوه جتاه الدولة العثمانية ابخلصوص حني عملوا على تشجيع قيام القوميات والنعرات اجلاهلية 
ى مثال ووصل األمر حىت إىل قصور اخللفاء أنفسهم يف آخر دولتهم فنسي الكثري منهم أن عزهتم أقو 

أمام الضغوط اليهودية والنصرانية يف كثري من املواقف إمنا هي ابإلسالم والتعصب له فاستخذوا 



 بسبب أتثرهم مبختلف التيارات من انحية ومن انحية أخرى خلذالن املسلمني هلم.
اليهودية العاملية روافد عدة إلحياء القوميات يف النفوس من ماسونية وعلمانية ومجعيات  وقد أقامت

ى احلرية واإلخاء واملساواة وغريها من الشعارات أخرى وثورات عارمة للشعوب ضد حكامها ودعاو 
 فكانت أكرب كارثة حلت ابملسلمني هي سقوط الدولة العثمانية مبؤامرات اليهود حينما ركن إليهم

سالطني هذه الدولة فكانوا كالذي يفقأ عينه بيده يف مساحتهم وتساهلهم ضد أهداف اليهود 
ال العلمانية جنبا إىل جنب مع نعرات القومية الرتكية اليت  ومطالبهم املتتابعة وما يتبع ذلك من استفح

 ا يسموهنا "تركيا الفتاة".كان يذكي انرها مجعية االحتاد والرتقي الرتكية اليهودية املاسونية املعتقد أو كم
وكل هؤالء أخذوا يرجعون إىل الوراء بصورة حثيثة جلعل القومية الطورانية هي كل األجماد واملعتقدات 

 ها يلتقون وعليها يفتقرون مدعني أن اإلسالم هو الذي أخفت صوهتا وحضارهتا.علي
ليسوا أتراكا حقيقيني وال هم  -أو تركيا الفتاة  -ومن اجلدير ابلذكر أن مجعية االحتاد والرتقي 

كما يذكر   -وهم يهود يف مجلتهم  -مسلمني أيضا وإمنا وفدوا من عدة أقطار متظاهرين ابإلسالم 
ون تظاهروا ابلتباكي واحلنني إىل القومية الطورانية جلمع األتراك كلهم عليها. وقد علمت مما الباحثي

وضرب بعضها ابلبعض اآلخر فإهنم حينما أنشأوا سبق أن اليهود قد عملوا على إاثرة كل القوميات 
األتراك بقومياهتم  حركة الطورانيني كان عليهم أن يثريوا احلركة العربية واالعتزاز هبا يف مقابل اعتزاز

القدمية وأخذت تلك احلركات تشتعل ال تلوي على شيء يف الوقت الذي نسي فيه اجلميع الرجوع 
وبدؤوا يف التعسف وإجبار الناس على اعتناق اللغة الرتكية وإحالهلا إىل احلق والدين واشتط األتراك 

و ما حصل ابلفعل حيث حمل كل لغة وهم يعرفون أن النتيجة ستكون فوضى ومحية جاهلية وه
استطاع اليهود أن يثريوا محية العرب لعربيتهم جلعلها مصدر إهلامهم بدال عن اإلسالم واالعتزاز به 

هلذا التمزق والتفاخر األجوف هم اليهود وال شك أن النصارى سيناهلم ليبقى الكاسب الوحيد 
ليمه وهو ما حصل ابلفعل نصيبهم من هذه املكاسب أيضا فالكل عدو للمسلمني ولإلسالم وتعا

ولقد عرف العامل ويالت احلروب اليت وقعت بني العرب واألتراك وتدخالت الدول االستعمارية وعلى 
 اللدود للمسلمني قدميا وحديثا.رأسها بريطانيا العدو 

(1/295) 

 

 )ب( النصارى
لقد قام النصارى على خمتلف عقائدهم واجتاهاهتم ابملؤامرات املستمرة لتمزيق وحدة املسلمني 



ان أشد هؤالء النصارى إيغاال يف وإبعادهم عن دينهم بكل ما يستطيعون من جد واجتهاد وك
سطني وغريمها من بالد العرب بدعم مباشر من دول املؤامرات هم نصارى العرب يف لبنان وفل

ثر تركيزهم يتمثل يف استجالب الشباب العريب إىل الدراسة يف الدول النصارى الكبرية وكان أك
انية احلاقدة وجميء املنصرين إىل بالد النصرانية ويف احملاضرات واملراسالت بينهم وبني ممثلي النصر 

وا املدارس واملستشفيات وجادوا بشىت مطبوعاهتم من املقررات العرب مدرسني وكتااب ووعاظا وفتح
 املوسوعات فأنشأوا أجياال من دعاة القومية من شىت املراحل الدراسية وكانوا من ورائهم الدراسية إىل

عاة القومية املخلصني هلا وكان للجامعة األمريكية يف دعما وتوجيها وأصبحت تلك األجيال من د
ملنظمات نشر القومية العربية وال تزال ومل ينس هؤالء الدعاة إنشاء اجلمعيات وا بريوت حظ األسد يف

حتت هدف إحياء العربية وإيقاظ العرب بغض النظر عن الدين وأن االلتفاف على القومية يغين عنه 
يتغنون فيها مباضي العرب وحيضوهنم على عداوة كل من ليس عريب  ونشروا املقاالت واألشعار

نوا يتلقون الدعم تراك وكان أبرز القادة يف هذا امليدان هم نصارى لبنان وسوراي الذين كاوخصوصا األ
السخي من دول النصارى الكربى أمريكا وبريطانيا وفرنسا متلؤهم الغطرسة إبحياء القومية العربية 

ة حسب الدين متباكني على حقوق العرب الضائعة ولغتهم املظلومة وحقوقهم املهضوموإحالهلا حمل 
طرس البستاين اللبناين، وإبراهيم مزاعم هؤالء ومن مشاهري هؤالء الدعاة انصيف اليازجي اللبناين، وب

جة بن انصيف اليازجي. وعبد الرمحن الكواكيب، ونبيه فارس، وكان هؤالء الزعماء يعرفون أهنم يف حا
عثمانية وحيث أهنم على مع الدولة ال –خصوصا  –ماسة إىل وقوف املسلمني إىل جانبهم يف حرهبم 

 املشرتك واملوحد بينهم.اختالف يف الدين فإن القومية العربية هي القاسم 

(1/296) 

 

 )ج( احلرب على الدين
وهو مصدر هام من مصادر قيام القوميات وحماولة من مجلة احملاوالت لتشجيع القومية وقيامها على 

احلال الذي هم فيه حسب زعمهم إال اجلهل و خلص من البعد عن الدين وأن أورواب مل ميكنها الت
إبعالن احلرب على الدين ومن ميثله بدعوى أن الذي جرهم إىل هذا املصري هو الدين والبابوات 

الذين كانوا يزعمون للناس أهنم مفوضني من قبل الرب املسيح واندى أولئك اهلاربون من الدين أبن 
وأجمادها الغابرة أما الدين فهو طغيان واستبداد  السابقةقوميات البديل عنه موجود وهو الرجوع إىل ال

واستعالء بعض البشر على البعض اآلخر. ومل تكن احلرب على الدين من قبل النصارى واملالحدة 



فقط وإمنا وجد من بعض املغفلني املسلمني الذين تشبعوا ابلقومية العربية من حيارب املسلمني بدافع 
بية وهذه هي إحدى املكائد اليت جنح فيها أعداء اإلسالم يف ية العر ء القوممن حرص على استعال

 حماربة الدين.

(1/297) 

 

 )د( احلركات واملذاهب اهلدامة األوربية
حينما أفاق األوروبيون ورؤوا ما حل هبم من الغنب الفاحش على أيدي رجال الدين النصراين هاهلم 

لطغاة مستعملني كل ما لديهم من ة النصرانية ورجاهلا ااهلادر يف وجه الداين األمر واثروا كالربكان
األسلحة الفكرية وغريها يف إيقاف ذلك الطغيان فقامت حركات وآراء فكرية ومذاهب خمتلفة كل 
يعمل من جهته واملصب واحد هو القضاء على الدين ورجاله وكانوا يف ذلك اهلياج العارم منطقيني 

ىل القومية وإىل غريها علهم جيدون فرجا مما وطغاهتا إليه فلجئوا إذي أوصلتهم النصرانية مع احلال ال
هم فيه وكانت تلك املذاهب املختلفة متثل تيارا عاتيا خارجا عن أي سلطة ويف الوقت نفسه كانت 

ظرهم إىل هذه املذاهب يف حاجة ملأل الفراغ الذي خلفه ترك الدين فكانت القومية البديل اجلديد يف ن
 هو أحسن منها.أن يتيسر ما 

(1/298) 

 

 )هـ( العلمانية والعلمانيون
العلمانية كما هو معروف مذهب هدام والعلمانيون كما عرفنا سابقا هم من أعداء الدين اإلسالمي 

ما أمكنهم من الوسائل عن طريق املنصرين وعن طريق نشر  وممن تفانوا يف تضليل املسلمني بكل
ي واملسموع وعن طريق عمالء هلم من عرب النصارى ومن الكتب وعن طريق نشر اإلعالم املرئ

ومهم وقد جعلوا اجملالت اليت يصدروهنا من لبنان ومصر غريهم ممن أتثر أبفكارهم وارتوى من مس
لالنتقال من التعصب للدين إىل التعصب للقومية العربية وغريها سلما إىل قلوب الناس وهتيئتهم 

 وأجمادها.
ا يزال أتثري قوي بني كثري من طبقات الناس على اختالف مستوايهتم الثقافية ولقد كان للعلمانيني وم

ما من نعرة جاهلية تقوم إال وللعلمانيني فيها يد طوىل وقد ذكرانها ملا هلا من األمهية واالقتصادية و 



ثري املتزايد خصوصا يف هذه األوقات اليت انتشرت الفنت اهلوجاء فيها سواء يف حرب أمريكا والتأ
هديدات تلو وبريطانيا للعراق أو أفغانستان أو غريمها من البلدان اإلسالمية واليت إىل اآلن نسمع الت
الدراسية بعد التهديدات للدول اليت ال تنصاع إىل السلوك األمريكي وخصوصا فيما يتعلق ابملناهج 

ال انقة له فيها وال أن جرت هذه األمور فتنا خمتلفة على أيدي أحزاب وحركات مث اصطلى بنارها من 
 مجل فكانوا على حد قول الشاعر:

 وذنب جره سفهاء قوم
 العذابوحل بغري جارمه 

(1/299) 

 

 )و( االشرتاكية والشيوعية
االشرتاكية أحد املعاول اهلدامة حلرب األداين وقيام األحزاب املتصارعة على كل شيء. وهدم كل ما 

ئر السلوك الذي ال ينسجم مع هذه االشرتاكية الق وسان واألخيقف يف طريق االشرتاكية من األداي
من األداين واألخالق وسائر السلوك الذي ال ينسجم مع هذه االشرتاكية وما من شخص ينادي 

ابالشرتاكية إال ويقرهنا ابلقومية وأن ال انفكاك لبعضهما عن البعض اآلخر غري أن القومية تعترب مبثابة 
 هلا. اخلادمةاكية و التهيئة األوىل لالشرت 

واالشرتاكية هي الغذاء لقيام القوميات وانتشار الشيوعية بعد ذلك وكل فتنة ترقق اليت قبلها مما 
 يوحي بوقوع أخطار جسيمة ستحل ابملسلمني إن مل يتداركهم هللا برمحته.

ا هو زمان وموقد ورد يف احلديث أن كل فتنة ترقق اليت قبلها ويقصد صلى هللا عليه وسلم يف آخر ال
 ا ببعيد نسأل هللا العلي العظيم اللطف والتوفيق.عن

(1/300) 

 

 )ز( قيام حزب البعث
كان وراء قيام حزب البعث االشرتاكي النصارى العرب وعلى رأسهم النصراين ميشيل عفلق الذي 

تلف الناس وخمتلف عقائدهم وكانت االشرتاكية جعل حب القومية العربية عقيدة راسخة جتمع بني خم
البعث وأخذ زعماء حزب البعث على عواتقهم يضا من ضمن منابع القومية اليت امتزج هبا حزب أ



املناداة أبنه جيب أن تبقى اآلراء الفكرية هي القاسم املشرتك بني العرب حتت لواء الوحدة الثقافية 
شرتاكيون دعاة اللغة الواحدة حتت بعث جديد يقوده القوميون االلألمة العربية ذات التاريخ املشرتك و 

ور واالزدهار وصد كل احلركات اليت تعطل األمة وتؤخر مسريهتا االشرتاكية اليت تبعث على التط
وحينما متكن هؤالء البعثيون النصارى من احلكم يف لبنان وسوراي كشفوا عن حقيقتهم فإذا هم ينادون 

 م:وبة والكفر مبا عدامها ويف هذا قال أحد شعرائهبعبادة البعث والعر 
 دينا ماله اثنآمنت ابلبعث راب ال شريك له ... وابلعروبة 

 وقال آخر:
 بالدك قدسها على كل ملة ... ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم

 هبوين عيدا جيعل العرب أمة ... وسريوا جبثماين على دين برهم
 ال وسهال بعده جبهنمسالم على كفر يوحد بيننا ... وأه

يهية إذ ال ميكن أن تقبل يب االشرتاكي على دعوى القومية من األمور البدوكان قيام حزب البعث العر 
آراءهم اجملتمعات العربية اإلسالمية ما داموا يقدسون دينهم. فإذا تراخت قبضتهم على دينهم أمكن 

ب للدين إىل التعصب للقومية شيئا حينئذ أن تطل عليهم مبادئ القومية وأن تزحزحهم عن التعص
يف ظرف هذه احلرب الضروس اليت  يتم املقصود وحنن اليوم نعيش خيانة هذا احلزب فشيئا إىل أن

 خيوضها الغرب يف العراق.

(1/301) 

 

 أبو خلدون ساطع احلصري - 1
لقد تفاىن هذا الشخص يف الدعوة إىل القومية العربية خبصوصها وأعاد وأبدى فيها وجعلها دينه 

وغرضه ربط العرب هبا بدال  –حلاجة يف نفس يعقوب  –دي ومصدر إهلامه عليها يوايل وعليها يعا
عن ربطهم بدينهم وربطهم كذلك ابلغرب قلبا وقالبا ومن الغرائب أن بعض الباحثني يذكر أن لغته 
 األصلية األوىل هي الرتكية وليست العربية فما الذي محله على هذا التقديس للعربية والتعصب هلا؟

مية ابلقوميني األوروبيني وحذا حذوهم إال أنه كان يرى أن القومية ترتكز وقد أتثر يف دعواه إىل القو 
على أمرين مها وحدة األمة. ووحدة التاريخ دون ما سوامها خصوصا الدين الذي تواطأ على إبعاده 

مجيع القوميني، تنقل يف مناصب خمتلفة أمهها شغله وزارة الرتبية وقد وصف أبنه فيلسوف الفكرة 
ربية ومرجع القوميني العرب وقد جد يف دعوته إىل القومية ثحذر شديد فكان يساير احلكام القومية الع



واملذاهب املختلفة امللحدة وغري امللحدة مع غمزه يف دين اإلسالم وتفضيل رابط القومية على رابطة 
عليها قبل   اإلسالم وأن اإلميان ابلقومية العربية جيب أن تكون يف حسبان كل عريب وأن جتتمع الكلمة

كل شيء، وأن انضمام األقوام الذين يتكلمون لغة واحدة واترخيهم واحد وآماهلم وآالمهم واحدة 
جيب أن جيعلوا القومية هي الرابط العام بينهم وجيب أن تقوم دولتهم وثقافتهم عليها. وأحنى ابلالئمة 

منه حسب تعاليم األداين  يف أتخر ظهور القومية إىل متسك الناس ثحكامهم ومل يقل بدينهم حذرا
وكان هؤالء يعيقون تطلع الشعوب إىل االنضواء حتت راية القومية لئال يضعف الوالء للحكام حسب 

زعمه وكان دائما يثري احلماس يف نفوس العرب ويبشرهم أبن النصر سيكون يف النهاية للقومية وأهنا 
طلب أن تقوم الشعوب بزعمه على ستكون هي الرابط الوحيد بني الشعوب وليس اإلسالم الذي ي

 التعصب له بعد أن تعقدت األمور وظهرت النوازع السياسية املختلفة وتغري مفاهيم الناس.

(1/302) 

 

 مصطفى الشهايب - 2
كان من النشطاء يف الدعوة إىل القومية العربية وكان يسميها عقيدة القومية العربية وأن من يناضل يف 

ذلك أن الناس يف القدمي كانوا جيتمعون على رابطة التدين ا عنده وزعم كسبيلها فيصاب يسمى شهيد
ولكن حينما ظهرت العقيدة القومية أظهرت تفوقا كبريا على رابطة التدين وأن العرب أحسوا حينما 
متسكوا ابلقومية أهنم سيحققون كل ما يريدونه لشعوهبم يف السياسة ويف االقتصاد ويف مجيع مرافق 

للغة فيما بينهم على خمتلف دايرهم مضافا إليها اترخيهم املشرتك الذي ب وجود جامع ااحلياة بسب
جيدون فيه ما كان بني أسالفهم من التكاتف والتفاين وما قدموه من خدمة لبعضهم بعضا على مر 

التاريخ وما أدت إليه هذه املواقف من قوة ومنعة وصمود يف وجوه أعدائهم من غريهم بزعمه فانظر  
الناس إىل التاريخ اجلاهلي ويتناسى فضل اإلسالم وكان يردد دائما أن الفرق بني  ف يرمي أبنظاركي

القومية العربية واإلسالم أن القومية أدق وأقوى يف االرتباط ألن العقيدة اإلسالمية مل تقتصر على ما 
 اقتصرت عليه القومية من شد أزر العرب فقط وإمنا كانت شاملة للعرب وغريهم؟!

اإلسالم ال يهتم ابلعرب وال جيعل هلم مزية على غريهم أو احرتاما حلقوقهم خاصة هبم  ويرى أن رابط
 وال يعطيهم التميز الذي تعطيه هلم القومية العربية وهو حتريض سافر على إقصاء اإلسالم عن احلياة.

(1/303) 



 

 حممد معروف الدوالييب - 3
ل أن ينتبهوا للقومية غالني يف تقديسها وقد زعم أن العرب قبمن مشاهري دعاة القومية العربية وامل

طاط شديد وأن ظهور دعاة القومية العربية من تباشري اخلري العميم العربية كانوا يف فراغ مميت واحن
ودعا بكل حرارة إىل أن جيند كل عريب نفسه خلدمة القومية وإعالء شأهنا واإلميان الراسخ بعقيدة 

انضواء كل العرب حتت رايتها اليت سرتفرف فوق كل بلد عريب ويستظل بظلها كل انتشار القومية و 
ن على العرب أال ينظروا إىل رابطة الدين وانضواء الناس على خمتلف لغاهتم حتت عريب وكان يعتقد أ

لوائه ألن هذه النظرة الشاملة ليست هي القومية العربية اخلالصة اليت جيب أن تقدم على الروابط 
هي األساس قبل اإلسالم وبعده وكان العرب قبل  –من وجهة نظره  –مة ألن رابطة اللغة العربية العا

إلسالم على مذاهب وأفكار شىت من جاهليني ووثنيني ونصارى ويهود ومل يكن هلم رابط إال اللغة ا
الرابط  العربية والتاريخ املشرتك وهو يهدف إىل إقصاء فكرة أن الدين اإلسالمي جيب أن يكون هو

لغة والتاريخ العام ولكن ال أدري لو سئل هذا السؤال وكيف كان حاهلم حينما كانوا ال تربطهم إال ال
املشرتك قبل اإلسالم ال أدري مباذا سيجيب؟ وله مبالغات يف مدح اللغة واجتماع كل أمة عليها وأهنا 

جيب أن يستنريوا ابلقومية يف مجيع  مصدر إهلام وحمبة وتوافق وأن األمة العربية من أدانها إىل أقصاها
 آخر ما عنده من الرتهات واهلذاين.جماالت حياهتم ما داموا كلهم يتكلمون اللغة العربية إىل 
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 مجال عبد الناصر - 4
ومن املشاهري يف تقديس القومية رئيس مصر مجال عبد الناصر الذي كانت له صوالت وجوالت 

ية العربية وعمل ما يف وسعه يف سبيل تقويتها العصر الدعوة إىل القوم وألقاب فخمة وتزعم يف هذا
وانتشارها بل وجعلها دينا مقدسا وعقيدة أساسية واستحوذ على كثري من مصادر اإلعالم يف وقته 

وسخرها لرتديد أفكاره القومية ومتجيد العروبة وأهنا هي املنقذ الوحيد إلزالة املستعمرين والطريق 
ن العرب سيعيشون يف اجلنة اليت وعدهم هبا الدين سيعيشوهنا يف التقدم ونبذ الرجعية وأ القومي إىل

هذه الدنيا حتت ظل راية القومية العربية إن استقاموا على االلتزام بتقديس القومية واالشرتاكية وكانت 
ل يف دقائق له صوالت وجوالت ودعاايت هائلة حىت مرغ هللا أنفه حتت رجليه هبزميته أمام إسرائي

هبذا اجلبار الذي كان ميدح أبنه أبو األحرار وقامع الرجعية ورائد العروبة .. و .. و .. معدودة فإذا 



بل كان يقال لن ننهزم وانصر فينا مث احنلت املعركة عنه فإذا به دمية صغرية وأن فأسه كان من طني 
 ولقى اخلزي واهلوان وهو ينظر إليه.

O955/ 2رة لغالب عواجي املذاهب الفكرية املعاص 
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 سابع عشر: كالم الشيخ ابن ابز يف نقد القومية
ومن املعلوم من دين اإلسالم ابلضرورة أن الدعوة إىل القومية العربية أو غريها من القوميات، دعوة 

 عظيم، ومنكر ظاهر، وجاهلية وكيد سافر لإلسالم وأهله، وذلك لوجوه:ابطلة وخطأ 
، عوة إىل القومية العربية تفرق بني املسلمني، وتفصل املسلم العجمي عن أخيه العريباألول: أن الد

وتفرق بني العرب أنفسهم؛ ألهنم كلهم ليسوا يرتضوهنا، وإمنا يرضاها منهم قوم دون قوم، وكل فكرة 
يدعو مني وجتعلهم أحزااب فكرة ابطلة، ختالف مقاصد اإلسالم وما يرمي إليه؛ وذلك ألنه تقسم املسل

على ذلك قوله سبحانه:  إىل االجتماع والوائم، والتواصي ابحلق والتعاون على الرب والتقوى، كما يدل
ََِّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ إِ  يًعا َوال اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا ا َِِّ مجَِ ُتْم ُمْسِلُموَن َواْعَتِصُموا ثحَْبِل ا ال َوأَنـْ

ُتْم َأْعَداًء فَأَلَّ تـََفرَّ  َِِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ ُتْم َعَلى ُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة ا َف َبنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكنـْ
َُِّ َلُكْم آاَيتِِه لََعلَّ َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ  ُ ا َها َكَذِلَك يـَُبنيِ  [ وقال 103ُكْم هَتَْتُدوَن ]آل عمران:اِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ

يًعا َما أَلَّفْ تعاىل: ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِ  َفْقَت َما يف اأَلْرِض مجَِ َت َبنْيَ ِه َواِبْلُمْؤِمِننَي َوأَلََّف َبنْيَ قـُُلوهِبِْم َلْو أَنـْ
نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز  ََِّ أَلََّف بـَيـْ  [ وقال تعاىل: ُمِنيِبنَي ِإلَْيِه َواتَـُّقوُه َوَأِقيُموا63َحِكيٌم ]األنفال:قـُُلوهِبِْم َوَلِكنَّ ا

ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن  الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ 
 [32]الروم:

ق كيف حيارب اإلسالم التفرق واالختالف، ويدعو إىل االجتماع فانظر أيها املؤمن الراغب يف احل
بل احلق والوفاة عليه، تعلم بذلك أن هدف القومية غري هدف اإلسالم، وأن والوائم، والتمسك ثح

لى ذلك أيضا أن هذه الفكرة، أعين الدعوة إىل القومية مقاصدها ختالف مقاصد اإلسالم، ويدل ع
ائنا الغربيني، وكادوا هبا املسلمني، ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن العربية وردت إلينا من أعد

يم كياهنم، وتفريق مشلهم، على قاعدهتم املشئومة )فرق تسد( وكم انلوا من اإلسالم وأهله بعض، وحتط
 مما حيزن القلوب ويدمي العيون هبذه القاعدة النحيسة،

ومنهم مؤلف املوسوعة العربية: أن أول من دعا إىل  وذكر كثري من مؤرخي الدعوة إىل القومية العربية،



رن التاسع عشر امليالدي، هم الغربيون على أيدي بعثات التبشري يف القومية العربية يف أواخر الق
 املسلمني ........ , سوراي، ليفصلوا الرتك عن العرب، ويفرقوا بني

، وأبدى يف ذلك وأعاد يف نصوص كثرية الوجه الثاين: أن اإلسالم هنى عن دعوى اجلاهلية وحذر منها
هلية، وأعماهلم إال ما أقره اإلسالم من ذلك، وال بل قد جاءت النصوص تنهى عن مجيع أخالق اجلا

دعوة إىل غري اإلسالم، ومناصرة لغري احلق، ريب أن الدعوة إىل القومية العربية من أمر اجلاهلية، ألهنا 
وحروب طاحنة، وقودها النفوس واألموال واألعراض،  وكم جرت اجلاهلية على أهلها من ويالت

داوة والشحناء يف القلوب، والتفريق بني القبائل والشعوب ........ وعاقبتها متزيق الشمل وغرس الع
, 

إىل البغي والفخر؛ ألن القومية ليست دينا مساواي مينع  وال ريب أيضا أن الدعوة إىل القومية تدعو
إمنا هي فكرة جاهلية حتمل أهلها على الفخر هبا والتعصب هلا على من انهلا أهله من البغي والفخر، و 

 وإن كانت هي الظاملة وغريها املظلوم، فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه احلق.بشيء، 
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 الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطالن الدعوة إىل القومية العربية
ستنصار هبم العرب ومالحدهتم من غري املسلمني، واختاذهم بطانة، واال هو أهنا سلم إىل مواالة كفار

على أعداء القوميني من املسلمني وغريهم ومعلوم ما يف هذا من الفساد الكبري، واملخالفة لنصوص 
القرآن والسنة، الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب وغريهم، ومعاداهتم وحترمي مواالهتم 

َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد والنصوص يف هذا املعىن كثرية منها قوله تعاىل: اَي أَيُـّ واختاذهم بطانة 
ََِّ ال يـَهْ  ُهْم ِإنَّ ا ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

[ اآلية 52ِفيِهْم يـَُقوُلوَن خَنَْشى َأْن ُتِصيبَـَنا َدائَِرٌة ]املائدة:َفرَتَى الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن 
 سبحان هللا ما أصدق قوله وأوضح بيانه،

هؤالء القوميون يدعون إىل التكتل حول القومية العربية مسلمها وكافرها، يقولون: خنشى أن تصيبنا 
رواتنا أبيدي أعدائنا، فيوالون ألجل ئرة، خنشى أن يعود االستعمار إىل بالدان، خنشى أن تسلب ثدا

ذلك كل عريب من يهود ونصارى، وجموس ووثنيني ومالحدة وغريهم، حتت لواء القومية العربية، 
تاب هللا، ويقولون: إن نظامها ال يفرق بني عريب وعريب، وإن تفرقت أدايهنم، فهل هذا إال مصادمة لك

ومعاداة، وحب وبغض على غري دين هللا؟ فما أعظم وخمالفة لشرع هللا، وتعد حلدود هللا، ومواالة 



ذلك من ابطل، وما أسوأه من منهج والقرآن يدعو إىل مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين أينما كانوا 
َُِّ ويقول هللا سبحانه: اَي وكيفما كانوا، وشرع القومية العربية أيىب ذلك وخيالفه: ُقْل أَأَنْـ  ُتْم َأْعَلُم َأِم ا

[ إىل قوله تعاىل 1َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم اِبْلَمَودَِّة ]املمتحنة: أَيُـّ 
 َوَمْن يـَْفَعْلُه ِمْنُكْم فـََقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل.

يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا  م القومية يقول: كلهم أولياء مسلمهم وكافرهم وهللا يقول:ونظا َشرََع َلُكْم ِمَن الدِ 
يَن َوال تـَتَـَفرَُّقو  َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِ  َنا ِبِه ِإبـْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ ا ِفيِه َوالَِّذي َأْوَحيـْ

َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ل سبحانه َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبْـ [ ويقو 13]الشورى: 
َنُكُم اْلَعَداَوُة  نَـَنا َوبـَيـْ َِِّ َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ َحىتَّ  َواْلبَـْغَضاُء أََبًداِإانَّ بـَُرآُء ِمْنُكْم َومِمَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا

َِِّ َوْحَدُه ]املمتحنة:  َِِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ [ وق4تـُْؤِمُنوا اِب ال تعاىل: ال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن اِب
َناَءُهْم َأْو ِإْخَواهَنُْم َأْو َعِشريهََتُْم ]اجمل ََِّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم َأْو أَبـْ [ وشرع القومية أو 22ادلة: ا

أقصوا الدين عن القومية، وافصلوا الدين عن الدولة، وتكتلوا حول  بعبارة أخرى شرع دعاهتا يقول:
أنفسكم وقوميتكم، حىت تدركوا مصاحلكم وتسرتدوا أجمادكم، وكأن اإلسالم وقف يف طريقهم، وحال 

 القضية، سبحانك هذا هبتان عظيمبينهم وبني أجمادهم، هذا وهللا هو اجلهل والتلبيس وعكس 
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واآلايت الدالة على وجوب مواالة املؤمنني، ومعاداة الكافرين، والتحذير من توليهم كثرية ال ختفى 
ل عاقل أن يكون أبو جهل، وأبو على أهل القرآن، فال ينبغي أن نطيل بذكرها وكيف جيوز يف عق

ث وأضراهبم من صناديد الكفار يف عهد النيب صلى هللا هلب، وعقبة بن أيب معيط، والنضر بن احلار 
 يومنا هذا، إخواان وأولياء أليب بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، ومن عليه وسلم وبعده إيل

أبطل الباطل وأعظم اجلهل وشرع القومية سلك سبيله من العرب إىل يومنا هذا. هذا وهللا من 
نكره بعض دعاهتا جهال أو جتاهال وتلبيسا، فال حول وال قوة إال ونظامها يوجب هذا ويقتضيه، وإن أ

 علي العظيم.ابهلل ال
وقد أوجب هللا على املسلمني: أن يتكاتفوا ويتكتلوا حتت راية اإلسالم، وأن يكونوا جسدا واحدا، 

دوهم، ووعدهم على ذلك النصر والعز والعاقبة احلميدة، كما تقدم ذلك يف  وبناء متماسكا ضد ع
َُِّ الَِّذيَن آَمُنوا ك ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم يف ثري من اآلايت، وكما يف قوله تعايل: َوَعَد ا

ْبِلِهْم َولَيُ  لَنـَّ اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَ َبدِ  َننَّ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيـُ ُهْم ِمْن بـَْعِد َمكِ 



ًئا ]النور: َخْوِفِهْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَنيِن ال ُيْشرُِكوَن يب  [ اآلية وقال تعاىل: َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتُـَنا ِلِعَباِداَن 55 َشيـْ
ُْم هَلُُم اْلمَ  د هللا سبحانه عباده [ فوع171ْنُصوُروَن َوِإنَّ ُجْنَداَن هَلُُم اْلَغالُِبوَن ]الصافات: اْلُمْرَسِلنَي ِإهنَّ

فهم يف األرض والتمكني لدينهم، وهو الصادق يف املرسلني، وجنده املؤمنني ابلنصر والغلبة، واستخال
َُِّ اْلِميَعاَد ]الزمر: َِِّ ال خُيِْلُف ا هذا الوعد يف بعض األحيان بسبب [ وإمنا يتخلف 20وعده، َوْعَد ا
 عليهم من اإلميان ابهلل، والنصر لدينه، كما هو الواقع، تقصري املسلمني، وعدم قيامهم مبا أوجب هللا

ا ال ذنب اإلسالم، واملصيبة حصلت مبا كسبت أيدينا من اخلطااي، كما قال تعاىل: َوَما فالذنب ذنبن
 [30َبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثرٍي ]الشورى:َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكسَ 
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العرب وغريه: التوبة إىل هللا سبحانه، والتمسك بدينه، والتواصي ثحقه، وحتكيم ب على فالواج
، فبذلك حيصل هلم النصر شريعته، واجلهاد يف سبيله، واالستقامة على ذلك من الرؤساء وغريهم

ويهزم العدو، وحيصل التمكني يف األرض، وإن قل عددان وعدتنا، وال ريب أن من أهم الواجبات 
نية: أخذ احلذر من عدوان، وأن نعد له ما نستطيع من القوة، وذلك من متام اإلميان، ومن األخذ اإلميا

 قوله تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم هبا، وال جيوز إمهاهلا، كما يفابألسباب اليت يتعني األخذ 
[ وليس للمسلمني أن يوالوا الكافرين أو 71ْن قـُوٍَّة ]النساء: وقوله تعاىل: َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم مِ 

، وهنى عن ائلتهم وقد حرم هللا مواالهتميستعينوا هبم على أعدائهم، فإهنم من األعداء وال تؤمن غ
اختاذهم بطانة، وحكم على من توالهم أبنه منهم، وأخرب أن اجلميع من الظاملني، كما سبق ذلك يف 

، وثبت يف: )صحيح مسلم(، عن عائشة رضي هللا عنها قالت: ))خرج رسول هللا اآلايت احملكمات
جرأة وجندة ففرح  رة أدركه رجل قد كان يذكر منهصلى هللا عليه وسلم قبل بدر فلما كان ثحرة الوب

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رأوه فلما أدركه قال لرسول هللا جئت ألتبعك وأصيب 
ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتؤمن ابهلل ورسوله؟ قال ال قال "فارجع فلن استعني معك وقال ل

قال أول مرة فقال له النيب جرة أدركه الرجل فقال له كما مبشرك قالت مث مضى حىت إذا كنا ابلش
صلى هللا عليه وسلم كما قال أول مرة فقال ال قال "فارجع فلن استعني مبشرك" قالت مث رجع 

كه يف البرياء فقال له كما قال أول مرة "تؤمن ابهلل ورسوله؟ " قال نعم فقال له رسول هللا صلى فأدر 
شدك إىل ترك االستعانة ابملشركني، ويدل ( فهذا احلديث اجلليل، ير 1( )هللا عليه وسلم "فانطلق"(

لعرب؛ ألن على أنه ال ينبغي للمسلمني أن يدخلوا يف جيشهم غريهم، ال من العرب وال من غري ا



الكافر عدو ال يؤمن. وليعلم أعداء هللا أن املسلمني ليسوا يف حاجة إليهم، إذا اعتصموا ابهلل، 
ريه، وقد وعد به املؤمنني، وإن قل عددهم وعدهتم كما لته. ألن النصر بيده ال بيد غوصدقوا يف معام

 سبق يف اآلايت وكما جرى ألهل اإلسالم يف صدر اإلسالم،
_________ 

 ( وما بعدها.37/ 1( انظر توضيح هذه القضية يف: ))ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي(( )1)
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 ويدل على تلك أيضا قوله تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ال أيَُْلوَنُكْم َخَباال
ُتْم بَـْغَضاُء ِمْن َقْد َبَدِت الْ َودُّوا َما َعِنتُّْم  َأفْـَواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدورُُهْم َأْكرَبُ َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآلاَيِت ِإْن ُكنـْ
[ فانظر أيها املؤمن إىل كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصالة والسالم كيف حيارابن 118]آل عمران: 

اده، وأرحم هبم من أعلم مبصاحل عب ة، وهللا سبحانهمواالة الكفار، واالستعانة هبم واختاذهم بطان
أنفسهم، فلو كان يف اختاذهم الكفار أولياء من العرب أو غريهم واالستعانة هبم مصلحة راجحة، 

ألذن هللا فيه وأابحه لعباده، ولكن ملا علم هللا ما يف ذلك من املفسدة الكربى، والعواقب الوخيمة، 
وخروجهم يف جيش املسلمني ن طاعة الكفار، يف آايت أخرى أ هنى عنه وذم من يفعله، وأخرب

يضرهم، وال يزيدهم ذلك إال خباال، كما قال تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا 
َُِّ َمْوالُكْم َوُهوَ  َقِلُبوا َخاِسرِيَن َبِل ا :[ 149ن: رِيَن ]آل عمراَخرْيُ النَّاصِ  يـَُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فـَتَـنـْ

َنَة َوِفيُكْم مَسَّ  ُغوَنُكُم اْلِفتـْ اُعوَن وقال تعاىل: َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإال َخَبااًل َوأَلْوَضُعوا ِخالَلُكْم يـَبـْ
َُِّ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمنَي ]التوبة:  [47هَلُْم َوا
نفريا منهم، وإيضاحا ملا يرتتب على ستعانة هبم، وتاعة الكفار، واالفكفى هبذه اآلايت حتذيرا من ط

ذلك من العواقب الوخيمة، عاىف هللا املسلمني من ذلك، وقال تعاىل: َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم 
َنٌة يف تـَْفَعُلوُه َتكُ ُء بـَْعٍض ِإال [ وقال تعاىل: َوالَِّذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم َأْولَِيا71َأْولَِياُء بـَْعٍض ]التوبة: ْن ِفتـْ

[ أوضح سبحانه أن املؤمنني بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم 73اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي ]األنفال:
أولياء بعض، فإذا مل يفعل املسلمون ذلك، واختلط الكفار ابملسلمني، وصار بعضهم أولياء بعض، 

الشكوك، والركون إىل أهل الباطل ل يف القلوب من ، وذلك مبا حيصحصلت الفتنة والفساد الكبري
وامليل إليهم، واشتباه احلق على املسلمني نتيجة امتزاجهم أبعدائهم ومواالة بعضهم لبعض، كما هو 

الواقع اليوم من أكثر املدعني لإلسالم حيث والوا الكافرين، واختذوهم بطانة، فالتبست عليهم 



الباطل وال بني اهلدى والضالل، وال بني أولياء يزون بني احلق و حىت صاروا ال مياألمور بسبب ذلك، 
 الرمحن وأولياء الشيطان، فحصل بذلك من الفساد واألضرار ما ال حيصيه إال هللا سبحانه ..... ,

وللقوميني هنا شبهة، وهي أهنم يقولون: إن التكتل حول القومية العربية بدون تفرقة بني املسلم 
اء شاخما، يهاهبم عدوهم وحيرتم حقوقهم، وإذا انفصل املسلمون وحدة قوية، وبن كافر جيعل العربوال

عن غريهم من العرب، ضعفوا وطمع فيهم العدو، وشبهة أخرى وهي أهنم يقولون: إن العرب إذا 
صوا اعتصموا ابإلسالم، وجتمعوا حول رايته، حقد عليهم أعداء اإلسالم، ومل يعطوهم حقوقهم، وترب

ريوها حرواب إسالمية، ليستعيدوا هبا جمدهم السالف، وهذا يضران ويؤخر ، خوفا من أن يثهبم الدوائر
 حقوقنا ومصاحلنا املتعلقة أبعدائنا، ويثري غضبهم علينا.
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واجلواب: أن يقال: إن اجتماع املسلمني حول اإلسالم، واعتصامهم ثحبل هللا، وحتكيمهم لشريعته، 
نصر هللا هلم ومحايتهم من كيد  التصريح هلم ابلعداوة والبغضاء، هو سببوانفصاهلم من أعدائهم و 

أعدائهم، وهو وسيلة إنزال هللا الرعب يف قلوب األعداء من الكافرين، حىت يهابوهم ويعطوهم 
حقوقهم كاملة غري منقوصة، كما حصل ألسالفهم املؤمنني. فقد كان بني أظهرهم من اليهود 

ا هللا وحده، واستعانوا به وحده، فلم يوالوهم ومل يستعينوا هبم، بل والو والنصارى اجلمع الغفري، 
فحماهم وأيدهم ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلك، والتاريخ اإلسالمي انطق 

بذلك، قد علمه املسلم والكافر. وقد خرج النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بدر إىل املشركني، ويف 
ليسوا ابلكثرة، وحاجتهم إىل األنصار  فلم يستعن هبم، واملسلمون يف ذلك الوقتاملدينة اليهود، 

واألعوان شديدة، ومع ذلك فلم يستعن نيب هللا واملسلمون ابليهود، ال يوم بدر وال يوم أحد، مع 
شدة احلاجة إىل املعني يف ذلك الوقت، وال سيما يوم أحد، ويف ذلك أوضح داللة على أنه ال ينبغي 

ن يوالوهم أو يدخلوهم يف جيشهم، لكوهنم ال تؤمن لمني أن يستعينوا أبعدائهم، وال جيوز أللمس
غائلتهم، وملا يف خمالطتهم من الفساد الكبري، وتغيري أخالق املسلمني، وإلقاء الشبهة، وأسباب 

السابقني الشحناء والعداوة بينهم، ومن مل تسعه طريقة الرسول صلى هللا عليه وسلم وطريقة املؤمنني 
 فال وسع هللا عليه.

غري املسلمني على املسلمني إذا جتمعوا حول اإلسالم، فذلك مما يرضي هللا عن املؤمنني وأما حقد 
ويوجب هلم نصره، حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه، ونصر دينه واحلماية لشرعه. ولن يزول 



أعدائهم، وصاروا يف حزهبم، وذلك هو  حقد الكفار على املسلمني، إال إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة
ضالل البعيد والكفر الصريح، وسبب العذاب والشقاء يف الدنيا واآلخرة، كما قال سبحانه: َوَلْن ال

َِِّ ُهَو اهْلَُدى َولَِئِن اتَـّبَـ  َأْهَواَءُهْم  ْعتَ تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى ا
َِِّ ِمْن َويلٍ  َوال َنِصرٍي ]البقرة: بـَْعَد الَِّذي َجاَءكَ   [120ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن ا

َعْن ِديِنِه وقال تعاىل: َوال يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم 
َيا َواآْلِخَرِة َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبطَ فـَيَ  نـْ ْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ

يَن ال يـَْعَلُموَن [ وقال تعاىل: مثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَّذِ 217]البقرة:
ُْم َلْن يـُغْ  َُِّ َويلُّ اْلُمتَِّقنَي ]اجلاثيةِإهنَّ ًئا َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َوا َِِّ َشيـْ  [18:ُنوا َعْنَك ِمَن ا

ندع فأابن هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلايت البينات: أن الكفار لن يرضوا عنا حىت نتبع ملتهم، و 
 حىت يردوان عن ديننا إن استطاعوا. شريعتنا، وإهنم ال يزالون يقاتلوان

وأخرب أنه مىت أطعناهم واتبعنا أهواءهم، كنا من املخلدين يف النار، إذا متنا على ذلك، نسأل هللا 
 العافية من ذلك، ونعوذ ابهلل من موجبات غضبه وأسباب انتقامه.
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ة إىل القومية العربية أن يقال: إن الدعوة إليها الدالة على بطالن الدعو  الوجه الرابع: من الوجوه
رآن؛ ألن القوميني غري املسلمني لن والتكتل حول رايتها يفضي ابجملتمع وال بد إىل رفض حكم الق

يرضوا حتكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية ختالف حكم القرآن، 
تمع القومية يف تلك األحكام، وقد صرح الكثري منهم بذلك كما سلف، وهذا هو حىت يستوي جم

تعاىل: َفال َورَبِ َك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ ُموَك  الفساد العظيم، والكفر املستبني والردة السافرة، كما قال
نَـُهْم مثَّ ال جيَُِدوا يف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ممَّ   ا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما ]:[ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
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َِِّ ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن ]املائدة:  ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ا [ وقال 50وقال تعاىل: َأَفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ
ُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ تعاىل: َوَمْن مَلْ حيَْ  َِّ [ وقال تعاىل: َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مبَا 44]املائدة: ُكْم مبَا أَنـَْزَل ا

َُِّ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ]املائدة:أَنـْزَ  َُِّ فَُأولَِئَك ُهُم 45َل ا [ وقال تعاىل: َوَمْن مَلْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل ا



هللا، وال ترضاه فهي دولة  [ وكل دولة ال حتكم بشرع هللا، وال تنصاع حلكم47َن ]املائدة:اْلَفاِسُقو 
ه اآلايت احملكمات، جيب على أهل اإلسالم بغضها ومعاداهتا يف جاهلية كافرة، ظاملة فاسقة بنص هذ

ا وعليها،  هللا، وحترم عليهم مودهتا ومواالهتا حىت تؤمن ابهلل وحده، وحتكم شريعته، وترضى بذلك هل
َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لِ كما قال عز وجل: َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة حَ  َقْوِمِهْم ِإانَّ بـَُرآُء ِمْنُكْم َسَنٌة يف ِإبـْ

َنُكُم اْلَعَداَوُة َوالْ  نَـَنا َوبـَيـْ َِِّ َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ َِِّ َوْحَدُه َومِمَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا بَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا اِب
نفسهم ويتهموا رأيهم، وأن يفكروا [ فالواجب على زعماء القومية ودعاهتا، أن حياسبوا أ4ملمتحنة:]ا

يف نتائج دعوهتم املشئومة، وغاايهتا الوخيمة، وأن يكرسوا جهودهم للدعوة إىل اإلسالم ونشر حماسنه 
يعلموا يقينا أهنم إن مل ه والدعوة إىل حتكيمه بدال من الدعوة إىل قومية أو وطنية، ولوالتمسك بتعاليم

كموه فيما شجر بينهم، فسوف ينتقم هللا منهم، ويفرق مجعهم، يرجعوا إىل دينهم ويستقيموا عليه وحي
ِإْن تـَتَـَولَّْوا ويسلبهم نعمته، ويستبدل قوما غريهم، يتمسكون بدينه وحياربون ما خالفه كما قال تعاىل: وَ 

ُسوا َما ذُكِ ُروا ِبِه فـََتْحَنا [ وقال تعاىل: فـََلمَّا نَ 38 َيُكونُوا َأْمثَاَلُكْم ]حممد:َيْستَـْبِدْل قـَْوًما َغرْيَُكْم مثَّ ال
ُمْبِلُسوَن فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم  َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِ  َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا ُأوُتوا َأَخْذاَنُهْم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهمْ 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: [ صح 44َواحْلَْمُد َِِِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي ]األنعام:  الَِّذيَن َظَلُموا
اْلُقَرى َوِهَي ))إن هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته، مث قرأ قوله تعاىل وََكَذِلَك َأْخُذ رَبِ َك ِإَذا َأَخَذ 

بوا إليه، ( فيا معشر القوميني: راقبوا هللا سبحانه، وتو 1[(( )102هود: ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد ]
وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه، وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم والعمل هبما 

فه، ففي ذلك عز الدنيا واآلخرة، وصالح أمر اجملتمع، ودعوة الناس إىل ذلك، وحتذيرهم مما خيال
 ذاب هللا يف الدنيا واآلخرة.ضمري وطمأنينة القلب، والسعادة العاجلة واآلجلة، واألمن من عوراحة ال

_________ 
 275( مثل قيام احلجة وانتفاء الشبهة والتأول، وعدم اإلكراه وحنوها انظر: ))ضوابط التكفري(( )1)

 (.313 - 201/ 2(، و ))نواقض اإلميان االعتقادية(( )/2ط  385 –
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وكل ما خالف ذلك من الدعوات، فهو دعوة إىل جهنم، وسبيل إىل قلق الضمائر، واضطراب 
قال ذو العزة واجلالل يف  اجملتمع، وتسليط األعداء، وحرمان السعادة واألمن يف الدنيا واآلخرة، كما 

ِضلُّ َوال َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ كتابه املبني: فَِإمَّا أيَْتِيَـنَُّكْم ِمينِ  ُهًدى َفَمِن اتَـَّبَع ُهَداَي َفال يَ 



َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا قَاَل َكَذِلَك اَمِة َأْعَمى قَاَل َربِ  ملَ َحَشْرَتيِن َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوحَنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقيَ 
وََكَذِلَك جَنِْزي َمْن َأْسَرَف َومَلْ يـُْؤِمْن آِباَيِت رَبِ ِه َوَلَعَذاُب  أَتـَْتَك آاَيتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى

اتبع هداه مل يضل ومل يشق، بل [ فأابن سبحانه يف هذه اآلايت أن من 133ى ]طه:اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوأَبـْقَ 
نيا، والعمى له اهلدى والسعادة يف الدنيا واآلخرة ومن أعرض عن ذكره فله املعيشة الضنك يف الد

والعذاب يف اآلخرة، ومن ضنك املعيشة يف الدنيا ما يبتلى به أعداء اإلسالم من ظلمة القلوب 
لق، وأنواع املشاق يف طلب الدنيا ومجعها وما ينزل هبا من الغموم واهلموم والشكوك والق وحريهتا،

ا، كما قال هللا سبحانه: واخلوف من نقصها وسلبها، وغري ذلك من أنواع العقوابت املعجلة يف الدني
َُِّ لِيُـَعذ ِ  َا يُرِيُد ا نـَْيا َوتـَزْ َفال تـُْعِجْبَك َأْمَواهُلُْم َوال َأْوالُدُهْم ِإمنَّ َهَق أَنـُْفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن هَبُْم هِبَا يف احْلََياِة الدُّ

 ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن [ وقال تعاىل: َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدىنَ 55]التوبة: 
أن يصلح قلوبنا، وأن يعرفنا بذنوبنا، ومين  [ واآلايت يف هذا املعىن كثرية، نسأل هللا21]السجدة: 

 ينا ابلتوبة منها، وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير.عل
O 43 - 11بن ابز صاإلسالم والواقع لعبد العزيز نقض القومية العربية على ضوء 
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 اخلامتة
بعد هذا العرض املوجز للقومية يتضح لنا جبالء أهنا أبعد ما تكون عن احلقيقة وأهنا ال ميكن أن تتم 

ية أوروبية ورثها املتطفلون على احلياة األوروبية عليها املودة والرمحة واجتماع الكلمة وأهنا جاهل
عليها الكلمة ولتحل حمل الدين  حياولون جتميل وجهها القبيح ويزخرفون القول فيها لتجتمع وذهبوا

وأبلوا يف ذلك بالء ال حيمدون وال يشكرون عليه وما هي إال لعبة سياسية ومقصد يراد من ورائه 
اليهود   وتبني هلم أهنا تفسد أكثر مما تصلح فنبذوها وقد تلقفهاأهدافا ومكاسب وقد جربتها أورواب

 –هبا تفريق الكلمة واالبتعاد عن الدين  والنصارى وقدموها يف شعارات براقة للعرب ليكملوا
أقل ما  –وبعبارة أخرى نقول لو كانت القومية فيها خري ومجع للكلمة لوحدت  –وخصوصا اإلسالم 

جيدها املتنافرة بل ولو كانت كذلك لكان كل عريب يلهج بذكرها ومتبني قلوب العرب  –ميكن 
كلهم وهم يواجهون هتديدات الدول   خصوصا يف أايمنا هذه وهي أايم حنس وحزن على العرب

الكربى يف اكتساح العراق وغريه من بلدان العامل بقيادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ولو كان ساسة 
لعرب فضال عن فيه أدىن نفع ل -العربية  -ون أن يف الدعوة إىل القومية العرب الناهبني منهم يعلم



التزام القومية والعمل حتت لوائها ولكنهم يعلمون يف  غريهم ملألوا الدنيا صياحا وعويال على وجوب
 قرارة أنفسهم أهنا بضاعة مزجاة ال تصلح إال لالستهالك اليومي.

اما ووثقوا من إحكام الفرقة بني العرب وبني غريهم فال وكذلك أيضا الدول الكربى قد اطمأنوا مت
مع التقديس للقومية الذي كان يف زمن من ون ضرورة للمناداة ابسم القومية العربية فلهذا مل نعد نسير 

قبلنا من دعاة القومية وآخرهم مجال عبد الناصر بل إسرائيل وأمريكا وسائر الكفار ال يريدون أن 
وألهنا قد أتت ربية برأسها ألن مصلحتهم تقتضي عدم ذلك يف الوقت احلاضر تطل دعوة القومية الع

اإلسالمية يف تركيا ممثلة يف احلكم العثماين وبذلك يتبني أن مثارها سابقا حينما قضوا هبا على اخلالفة 
م كثريا من دعاة القومية من العرب ومن غريهم إمنا هم ببغاوات يرددون ما يسمعونه حرفيا من مدربيه

 رؤساء الكفر والضالل إذ ال يغريون حىت كلمات العبارات.
O 967/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 مراجع للتوسع
 ـ القومية العربية اترخيها وقوامها، مصطفى الشهايب.

 ـ اللغة واألدب وعالقتهما ابلقومية، ساطع احلصري.
 ـ العروبة أواًل، ساطع احلصري.

 يمية جذورها وبذورها، ساطع احلصري.ـ اإلقل
 انصر.ـ قضية العرب، علي 

 ـ القومية العربية، د. أبو الفتوح رضوان.
 العروبة، عبد احلي حسن العمراين.ـ أرض 

 ـ بني الدعوة القومية والرابطة اإلسالمية، أبو األعلى املودودي.
 ـ تطور املفهوم القومي عند العرب، أنيس صائغ.

 ة العربية، حممد الغزايل.ـ حقيقة القومي
 رب وحضارهتم اإلنسانية، د. حممد معروف الدوالييب.ـ دراسات اترخيية عن أصل الع

 شعوبية اجلديدة، حممد مصطفى رمضان.ـ ال
 ـ حمنة القومية العربية، أركان عبادي.



 ـ معىن القومية العربية، جورج حنا.
 ـ نشوء القومية العربية، زين نور الدين زين.

 د القومية العربية، الشيخ عبد العزيز بن ابز.ـ نق
 لعرب، ترمجة د. انصر الدين األسد، د. إحسان عباس.ـ يقظة ا

 رة القومية العربية على ضوء اإلسالم، صاحل بن عبد هللا العبود.ـ فك
 ـ نشأة احلركة العربية احلديثة، حممد عزة دروزة.
 .ـ حول القومية العربية، عبد اجمليد عبد الرحيم
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 أوال: التعريف
حزب البعث حزب قومي علماين، يدعو إىل االنقالب الشامل يف املفاهيم والقيم العربية لصهرها 

عربية واحدة ذات رسالة خالدة( وهي رسالة  االشرتاكي، شعاره املعلن )أمة وحتويلها إىل التوجه
 احلزب، أما أهدافه فتتمثل يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م عاد من ابريس قادماً إىل دمشق كل من ميشيل عفلق )نصراين ينتمي إىل الكنيسة 1932سنة  يف

 الشرقية(، وصالح البيطار )سين( وذلك بعد دراستهم العالية حمملني أبفكار قومية وثقافة أجنبية.
لطالب او ـ عمل كل من عفلق والبيطار يف التدريس، ومن خالله أخذا ينشران أفكارمها بني الزمالء 

 والشباب.
م وكانوا يطلقون 1934ـ أصدر التجمع الذي أنشأه عفلق والبيطار جملة الطليعة مع املاركسيني سنة 

 على أنفسهم اسم )مجاعة اإلحياء العريب(.
م مت أتسيس احلزب حتت اسم )حزب البعث العريب(، وقد كان من املؤسسني: 1947ـ يف نيسان 

 السيد، زكي األرسوزي كما قرروا إصدار جملة ابسم البعث. لميشيل عفلق، صالح البيطار، جال
م 1946ـ كان هلم بعد ذلك دور فاعل يف احلكومات اليت طرأت على سوراي بعد االستقالل سنة 

 وهذه احلكومات هي:
 م.3/1949/ 29م وحىت 1946ـ حكومة شكري القوتلي: من  1
 م.1949 ةنـ حكومة حسين الزعيم: استلم السلطة عدة شهور من س 2
 م.1949ـ حكومة اللواء سامي احلناوي: بدأ حكمه وانتهى يف نفس عام  3
 م.1954ـ حكومة أديب الشيشكلي: استمر حكمه حىت سنة  4
ـ حكومة شكري القوتلي: عاد إىل احلكم مرة اثنية واستمر إىل توقيع اتفاقية الوحدة مع مصر سنة  5

 م.1958
 م.1961ـ 1958الناصر:  ـ حكومة الوحدة برائسة مجال عبد 6
م وحىت 9/1961/ 28ـ حكومة االنفصال برائسة الدكتور انظم القدسي: وقد دام االنفصال من  7
 م. وقد قاد حركة االنفصال عبد الكرمي النحالوي.3/1963/ 8

م وإىل اليوم فقد وقعت سوراي حتت حكم حزب البعث، وقد مرت هذه الفرتة 3/1963/ 8منذ 
 هي: ةبعدة حكومات بعثي

 م وفيها برز صالح البيطار كرئيس للوزراء.1963ـ حكومة قيادة الثورة: 
 م.1966م وحىت 1963ـ حكومة أمني احلافظ: من 

م حيث لعبت القيادة القطرية للحزب دورًا ابرزاً يف 1970م ـ 1966ـ حكومة نور الدين األاتسي: 



يناً عاماً للقيادة القطرية وحافظ مأاحلكم، وقد برز يف هذه الفرتة كل من صالح جديد الذي عمل 
 األسد الذي عمل وزيراً للدفاع.

 م وإىل يومنا هذا.1970ـ حكومة حافظ األسد: من سنة 
 ومن الشخصيات السورية البارزة اليت ظهرت يف اتريخ احلزب:· 

 م.1963ـ سامي اجلندي: تقلد منصب وزير اإلعالم بعد انقالب 
اً للقيادة القطرية األوىل إال أنه انشق ومجاعته عن احلزب يف آذار ماـ محود الشويف: عمل سكرترياً ع

 م، وهو اآلن يف العراق.1964سنة 
م إىل 1965ـ منيف الرزاز: )أردين سين( عمل سكرتريًا عاماً للقيادة القومية للحزب من نيسان 

 م.1966شباط 
ص، انضم إىل احلزب يف مم، درس يف الكلية العسكرية ثح1932ـ مصطفى طالس: )سين(: ولد سنة 

م، ورئيس أركان اللواء 1963م وعمل رئيساً حملكمة األمن القومي للمنطقة الوسطى من 1947سنة 
م وانئب 1968م ورئيس األركان للقوات املسلحة من شباط 1966م ـ 1964املدرع اخلامس من 

 م وصار وزيرًا للدفاع.1973م ويف آذار 1972ـ 1968وزير الدفاع من 
 ء يوسف شكور: خلف مصطفى طالس يف رائسة األركان وهو من منطقة محص.او ـ الل

م وحىت آذار 1970ـ اللواء انجي مجيل: من دير الزور، كان قائدًا لسالح اجلو من تشرين الثاين 
 م.1978

م لكنه فشل يف ذلك. وقد أعدم يف عام 1966ـ سليم حاطوم: حاول أن يقود انقالابً عام 
 م.1967

 زي: )من لواء إسكندرون( مؤسس مع ميشيل عفلق ومنافس له.و سـ زكي األر 
م، عمل وزيرًا لإلصالح الزراعي مث وزيرًا للمعارف، مث وزيرًا 1930ـ شبلي العيسمي: ولد عام 

 م.1965م وانئباً لألمني العام حلزب البعث 1964مـ 1963للثقافة واإلرشاد القومي 
 م.1969انتهى منتحراً عام  ،دـ عبد الكرمي اجلندي: من أنصار صالح جدي

 ـ سليمان العيسى: )من لواء إسكندرون( منظ ر ومفك ر وشاعر.
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م وهي 1971م واستقال يف شباط 1970ـ أمحد اخلطيب: استلم رائسة اجلمهورية من تشرين الثاين 
لقيادة القطرية ، وقد كان عضو االفرتة االنتقالية بني حكومة نور الدين األاتسي وحكومة حافظ األسد

 م كما استلم رائسة جملس الشعب لفرتة قصرية.1965املوسعة من 
م، 1964ـ 1963م طبيب، عمل وزيرًا لإلصالح الزراعي 1931ـ يوسف زعني: مولود يف البوكمال 

ن م إىل تشري1966م انتخب عضوًا يف القيادة القطرية، ومن شباط 1965وسفريًا يف بريطانيا، ويف 
 م.1970راء حىت عام كان رئيساً للوز م،  1968األول 

ـ جالل السيد: عضو مؤسس يف حزب البعث وهو من مدينة دير الزور وقد ترك احلزب لكنه بقي 
 نشيطاً يف السياسة السورية.

م يف ابنياس، خريج كلية احلقوق بدمشق تنقل يف عدة وظائف حيث 1932ـ عبد احلليم خدام: ولد 
م ووزيرًا لالقتصاد 1964نيطرة وحمافظاً ملدينة دمشق فظاً ملدينة القدينة محاة وحماعمل حمافظاً مل

م وقد ارتقى عام 1969م وهو عضو القيادة القطرية منذ عام 1970م ووزيراً للخارجية من 1969
 م ليكون انئب رئيس اجلمهورية للشؤون السياسية.1984

سكرية ثحمص ج يف الكلية العم، ختر 1930سنة  ـ حافظ األسد: ولد ابلقرداحة من قرى الالذقية
م، انضم إىل 1964م، وقائداً لسالح الطريان 1963م عمل قائدًا لقاعدة الضمري اجلوية 1955

م وصار وزيراً 1966م، انضم إىل صالح جديد يف انقالب 1965اجمللس الوطين لقيادة الثورة 
ه هورية بعد قيادتصار رئيساً للجمم 1970م. ومن تشرين الثاين 1970م إىل 1966للدفاع من 

 احلركة التغيريية اليت أوصلته إىل السلطة.
 ـ زهري مشارقة من حلب، عني مؤخرًا انئب رئيس اجلمهورية لشؤون احلزب.

م كل من )حزب البعث( و )احلزب العريب االشرتاكي( الذي كان يقوده 1953لقد اندمج يف سنة  -
 ريب االشرتاكي(.)حزب البعث الع أكرم احلوراين يف حزب واحد أمسياه

أما عن اجلناح العراقي من حزب البعث فقد استوىل على السلطة يف العراق بعد أحداث دامية سارت 
 على النحو التايل:

 استيالء حزب البعث على انصية احلكم يف العراق: -
 ىل بغداد قادماً م دخل لواء بقيادة عبد السالم عارف إ1958ـ يف الرابع عشر من شهر يوليو عام 

وىل على حمطة اإلذاعة وأعلن الثورة على النظام امللكي وقتل امللك فيصل الثاين وويل من األردن واست
عهده عبد اإلله ونوري السعيد وأعوانه وأسقط النظام امللكي وبذلك انتهى عهد امللك فيصل ودخل 

 العراق دوامة االنقالابت العسكرية.
بعد عشرة أايم من نشوب الثورة وصل م أي 1958و عام رين من شهر يوليـ ويف اليوم الرابع والعش



ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث وزعيمه إىل بغداد وحاول إقناع أركان النظام اجلديد ابالنضمام إىل 
اجلمهورية العربية املتحدة )سوراي ومصر( ولكن احلزب الشيوعي العراقي أحبط مساعيه واندى بعبد 

 .ماً أوحد للعراقالكرمي قاسم زعي
م قام حزب البعث ابنقالب على نظام عبد الكرمي 1963لثامن من شهر فرباير لعام سنة ـ ويف اليوم ا

قاسم وقد شهد هذا االنقالب قتااًل شرساً دار يف شوارع بغداد، وبعد جناح هذا االنقالب تشكلت 
ب البعث ح املتطرف من حز أول حكومة بعثية، وسرعان ما نشب خالف بني اجلناح املعتدل واجلنا 

نوفمرب سنة  18عبد السالم عارف هذه الفرصة وأسقط أول حكومة بعثية يف اتريخ العراق يف فاغتنم 
م وعني عبد السالم عارف أمحد حسن البكر أحد الضباط البعثيني املعتدلني انئباً لرئيس 1963

 اجلمهورية.
قطرية يف القيادة ال صدام حسني عضواً  م أوصى ميشيل عفلق بتعيني1964ـ يف شهر فرباير سنة 

 لفرع حزب البعث العراقي.
م قام حزب البعث العراقي ابلتحالف مع ضباط غري بعثيني ابنقالب 1966ـ يف شهر سبتمرب سنة 

 انجح أسقط نظام عارف.
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م طرد حزب البعث كافة من تعاونوا معه يف انقالبه 1968ـ ويف اليوم الثالثني من شهر يوليو عام 
قيادة الثورة ورئيساً للجمهورية  على عبد السالم عارف وعني أمحد حسن البكر رئيساً جمللسالناجح 

وقائدًا عاماً للجيش وأصبح صدام حسني انئباً لرئيس جملس قيادة الثورة ومسؤواًل عن األمن 
 الداخلي.

من أبرز  م مت اغتيال الفريق حردان التكرييت يف مدينة الكويت وكان1970أكتوبر سنة  15ـ ويف 
 ة الثورة وانئباً لرئيس جملس الوزراء ووزيراً للدفاع.أعضاء حزب البعث العراقي وعضوًا يف جملس قياد

م مت اغتيال السيد فؤاد الركايب وكان املنظ ر األول للحزب وأحد 1971ـ ويف شهر نوفمرب من عام 
 أبرز قادته يف العراق وقد مت اغتياله داخل السجن.

ن الداخلي ومخسة م جرى إعدام انظم كزار رئيس احلكومة وجهاز األم1973نة يوليو س 8ـ ويف 
 وثالثني شخصاً من أنصاره وذلك يف أعقاب فشل االنقالب الذي حاولوا القيام به.

م وق عت احلكومة البعثية العراقية مع شاه إيران االتفاقية 1975ـ ويف السادس من شهر مارس عام 



ورة أبن يوافق وقد وقعها عن العراق صدام حسني وتقضي االتفاقية املذك املعروفة ابتفاقية اجلزائر
العراق على املطالب اإلقليمية للشاه يف مقابل وقف الشاه مساندته لألكراد يف ثورهتم على النظام 

 العراقي.
م طردت احلكومة البعثية اخلميين من العراق وقامت يف شهر فرباير عام 1978ـ يف شهر أكتوبر لعام 

 م الثورة اخلمينية يف إيران.1979
م أصبح صدام حسني رئيساً للجمهورية العراقية بعد إعفاء البكر من 1979ـ ويف شهر يونيو عام 

 مجيع مناصبه وفرض اإلقامة اجلربية عليه يف منزله.
م قام صدام حسني ثحملة إعدامات واسعة طالت ثلث أعضاء جملس قيادة 1979ـ يف يوليو سنة 

 كثر من مخسمائة عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي.الثورة وأ
ـ ويف اليوم الثامن من شهر أغسطس من العام نفسه أقدم صدام حسني على إعدام غامن عبد اجلليل 
وزير التعليم وحممد حمجوب وزير الرتبية وحممد عايش وزير الصناعة وصديقه احلميم عدانن احلمداين 

ن األخريين مث قتل مرتضى سعيد الباقي حتت التعذيب، وقد سبق لكل م والدكتور انصر احلاين سعيد،
أن شغال منصب وزير اخلارجية، وقد بلغ عدد من أعدمهم صدام حسني خالل أقل من شهر واحد 

م سوى 1968ستة ومخسني مسؤواًل حزبياً، ومل يبق على قيد احلياة من الذين شاركوا يف انقالب عام 
 ايسني رمضان وطارق حنا عزيز. عزت إبراهيم الدوري وطه

م قام صدام حسني إبعدام حممد ابقر الصدر أحد أبرز 1980هر إبريل عام ـ ويف اليوم التاسع من ش
 علماء الشيعة وأخته زينب الصدر املعروفة ابسم )بنت اهلدى(.

م شن صدام حسني حربه على إيران اليت أسفرت عن سقوط ما 1980سبتمرب سنة  22ـ ويف يوم 
ئة ألف من املعاقني واملشوهني، إضافة ارب نصف املليون من أزاهري شباب العراق فضاًل عن سبعمايق

إىل نفقات احلرب اليت جتاوزت املائيت ألف مليون من الدوالرات وكذلك جتميد كل تنمية طوال مدة 
ع إيران  زمنية جتاوزت الثماين سنوات، خرج صدام بعد كل هذه التضحيات ليعلن للعامل أن حربه م

 فاقية املربمة بينهما ـ اتفاقية اجلزائر ـ.كانت خطأ وأن احلق كل احلق يف العودة إىل االت
ـ ويف أثناء حربه مع إيران أنزل ابملواطنني األكراد أبشع أنواع القتل والبطش والتنكيل واإلابدة 

 ابستخدام الغازات السامة والكيماوية.
هـ( قام ابجتياح دولة الكويت واستباحة 1411نة حمرم س 11م )1990أغسطس سنة  2ـ ويف 

 رد شعبها، إىل أن مت حتريرها.أرضها وط
ـ قامت أمريكا أخريًا إبسقاط صدام ونظامه البعثي، واحتلت العراق، ونصبت حكومة علمانية موالية 



 هلا؛ وسط مقاومة عظيمة من الشعب العراقي السين املسلم.
Oسالمية العاملية للشباب اإلالندو  -ذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين وامل 
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 اثلثا: سلوكيات ومبادئ حزب البعث العراقي
اندى مؤسس احلزب بضرورة األخذ بنظام احلزب الواحد ألنه كما يقول: )إن القدر الذي مح لنا هذه 

ض تعليمات احلزب ومن مث ال يوجد حق األمر والكالم بقوة والعمل بقسوة( لفر  الرسالة خولنا أيضاً 
عراقي يتمتع أببسط قدر من احلرية الشخصية أو السياسية فكل شيء يف دولة حزب أي مواطن 

البعث العراقي خيضع لرقابة بوليسية صارمة، تشكل دوائر املباحث واملخابرات واألمن قنوات 
  املواطنني والنظام.االتصاالت الوحيدة بني

م، واملناداة بفصل الدين عن على قطع كافة الروابط بني العروبة واإلسال ـ تركيز سياسة احلزب
السياسة، واملساواة يف نظرهتا لألمور بني شريعة محورايب وشعر اجلاهلية وبني دين حممد عليه والصالة 

ث األمة العربية ويف التعبري عن شعورها والسالم وبني ثقافة املأمون وجعلها مجيعاً تتساوى يف بع
 حلياة.اب

رتاكية شرط أساسي لبقاء األمة العربية وإلمكان تقدمها، مع أن ـ اد عت سياسة احلزب أن حتقيق االش
النتيجة احلتمية للسياسة االشرتاكية اليت طبقت يف العراق مل جتلب الرخاء للشعب ومل ترفع مستوى 

راء ووفرة املوارد والثروات يف الفقر، وبعد أن كان العراق قمة يف الث الفقراء ولكنها ساوت اجلميع
 البعث عاجزًا عن توفري القوت األساسي لشعبه. أصبح بطيش حزب

ـ قيامه بتجريد الدستور العراقي من كل القوانني اليت متت إىل اإلسالم بصلة، وأصبحت العلمانية هي 
 مصدر التشريع لقوانينه.دستور العراق ومعتقدات البعث ومبادئه هي 

م ما 1982 بغداد يف شهر يونيو من عام املركزي للمؤمتر القطري التاسع واملنعقد يفـ ورد يف التقرير 
 يلي:

 )وأما الظاهرة الدينية يف العصر الراهن فإهنا ظاهرة سلفية ومتخلفة يف النظرة واملمارسة(.
ئاً حلزبيني صاروا ميارسون الطقوس الدينية وشي)ومن األخطاء اليت ارتكبت يف هذا امليدان أن بعض ا

 ى املفاهيم احلزبية(.فشيئاً صارت املفاهيم الدينية تغلب عل
)إن النضال ضد هذه الظاهرة ـ يقصد الظاهرة الدينية ـ جيب أن يستهدفها )احلزب( حيث وجدت .. 



 ألهنا كلها تعرب عن موقف معاٍد للشعب وللحزب وللثورة وللقضية القومية(.
ذر اجلمع لماين انقاليب له طروحات فكرية متعددة يتعـ حزب البعث العريب االشرتاكي حزب قومي ع

بينها أحياانً فضاًل عن اإلقناع هبا، لقد ُكِتَب عنه كثريًا وحتدث زعماؤه طوياًل، ولكن هناك بون واسع 
 بني ممارسات وأقوال فرتة ما قبل السلطة، وممارسات وأقوال فرتة ما بعدها.

النسجام بني دة القائمة يف الدولة العربية اليت تكفل اـ الرابطة القومية عنده هي الرابطة الوحي
املواطنني وانصهارهم يف بوتقة واحدة وتكبح مجاح سائر العصبيات املذهبية والطائفية والقبلية 

 والعرقية واإلقليمية حىت قال شاعرهم:
 ناً ما له اثنآمنت ابلبعث رابً ال شريك له وابلعروبة دي

وحدة أمته وخلود رسالتها ة أهنا ترمي إىل خلق جيل عريب جديد مؤمن بـ تعلن سياسة احلزب الرتبوي
أخذًا ابلتفكري العلمي، طليقاً من قيود اخلرافات والتقاليد والرجعية، مشبعاً بروح التفاؤل والنضال 

وتقدم اإلنسانية، "والطريق الوحيد والتضامن مع مواطنيه يف سبيل حتقيق االنقالب العريب الشامل 
اإلنسان االشرتاكي العريب اجلديد الذي يؤمن أبن حضارة العرب وبناء اجملتمع العريب هو خلق لتشييد 

هللا واألداين واإلقطاع ورأس املال وكل القيم اليت سادت اجملتمع السابق ليست إال دمى حمنطة يف 
 احلزب يف العراق(.متاحف التاريخ". )إبراهيم خالص ـ فيلسوف 

 ررات املؤمتر القومي الرابع:من التوصيات العامة ملق
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ـ تقول التوصية الرابعة: "يعترب املؤمتر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى املخاطر األساسية اليت 
ي القيادة القومية ابلرتكيز يف النشاط الثقايف هتدد االنطالقة التقدمية يف املرحلة احلاضرة ولذلك يوص

 خاصة يف األقطار اليت تشوه فيها الطائفية العمل السياسي". والعمل على علمانية احلزب،
اسعة تقول: "إن أفضل سبيل لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز مفهومها التقدمي ـ التوصية الت

يقي يف عرض الفكرة القومية وعلى ذلك سيكون نضالنا العلماين وجتنب األسلوب التقليدي الرومنط
حول علمانية حركتنا ومضموهنا االشرتاكي الستقطاب قاعدة شعبية ال طائفية يف هذه املرحلة مركزًا 

 ن كل فئات الشعب".م
ـ أما عن الوحدة فهم يقولون: ليست الوحدة العربية جمرد جتميع ولصق ألجزاء الوطن العريب، بل هي 

، وهي ثورة ألهنا فصهر هلذه األجزاء، لذا فإن الوحدة ثورة بكل أبعادها ومعانيها ومستوايهتاالتحام 



وهي ثورة ألهنا جتابه مصاحل  قضاء على مصاحل إقليمية عاشت وتوسعت وترسبت عرب القرون،
 وطبقات تعارض الوحدة وتقف يف وجهها )املنطلقات النظرية للمؤمتر القومي السادس(.

والتقاليد  رتاكية فهي تعين تربية املواطن تربية اشرتاكية علمية تعتقه من كافة األطرـ وأما االش
يعقل علمي متفتح، ويتمتع أبخالق االجتماعية املوروثة واملتأخرة لكي ميكن خلق إنسان عريب جديد 

 اشرتاكية جديدة ويؤمن بقيم مجاعية.
سالة خالدة تظهر أبشكال متجددة متكاملة يف ـ الرسالة اخلالدة: يفسروهنا أبن األمة العربية ذات ر 

القيم اإلنسانية وحفز التقدم البشري وتنمية االنسجام والتعاون بني مراحل التاريخ ترمي إىل جتديد 
 األمم.

 هذا وميكن مالحظة ما يلي:· 
 ـ إن كلمة الدين مل ترد مطلقاً يف صلب الدستور السوري أو العراقي.

ؤكد عموميتها مل ترد يف صلب الدستور، ال يف تفصيالته وال يف عمومياته، مما ي ـ كلمة اإلميان ابهلل على
 على االجتاه العلماين لديه.

 زىن وال يشريون إىل آاثره السلبية.ـ يف بناء األسرة ال يشريون إىل حترمي ال
 ـ يف السياسة اخلارجية ال يشريون إىل أية صلة مع العامل اإلسالمي.

 تاريخ اإلسالمي الذي أكسب األمة العربية مكانة وقدرًا بني الشعوب.ـ ال يشريون إىل ال
فاقت كل تصور  مطالبة احلزب إباتحة أكرب قدر من احلرية للمواطنني، فإن ممارساته القمعيةـ رغم 

وانتهكت كل احلرمات ووأدت كل احلرايت وأجلأت الكثريين إىل اهلجرة والفرار بعقيدهتم من الظلم 
 واالضطهاد.

ليل هنار، والنظام املايل القوانني يف البالد اليت حيكمها البعث علمانية وحاانت بيع اخلمور مفتوحة ـ 
 ربوي ودعاة اإلسالم مضطهدون بشكل سافر.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
ة العثمانية يف العامل العريب ـ يعتمد احلزب على الفكر القومي الذي ظهر وبرز بعد سقوط الدول1

 ي اندى به منظَّر القومية العربية يف العامل العريب آنذاك ساطع احلصري.والذي اندت به أورواب، والذ



ـ يعتمد احلزب على الفكر العلماين إذ ينحي مسألة العقيدة الدينية جانباً وال يقيم هلا أي وزن سواء 2
 نتساب إىل احلزب أو على صعيد التطبيق العملي.على صعيد الفكر احلزيب أو على صعيد اال

احلزب تصوراته من الفكر االشرتاكي ويرتسم طريق املاركسية رغم اهنيارها، واخلالف ـ يستلهم 3
الوحيد بينهما أن اجتاهات املاركسية أممية، أما البعث فقومي، وفيما عدا ذلك فإن األفكار املاركسية 

ي فيما  زب ومعتقده، وهي ال تزال كذلك رغم اهنيار البنيان املاركسمتثل العمود الفقري يف فكر احل
 كان يعرف ابالحتاد السوفييت.

ـ لقد كان احلزب واجهة انضوت حتته كل االجتاهات الطائفية )درزية ـ نصريية ـ إمساعيلية ـ مسيحية( 4
ثورة والوحدة واحلرية وأخذ هؤالء يتحركون من خالله بدوافع ابطنية يطرحوهنا ويطبقوهنا حتت شعار ال

ائفة النصريية أقدر هذا الطوائف على استغالل احلزب لتحقيق واالشرتاكية والتقدمية وقد كانت الط
 أهدافها وترسيخ وجودها.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/323) 

 

 النفوذ خامسا: االنتشار ومواقع
ـ للحزب أعضاء ينتشرون يف معظم األقطار العربية، بعضهم يعمل بشكل علين وبعضهم اآلخر 1

 إىل آخر على حسب طبيعة البلد ونوعية حكمه.سري، ويتفاوت وجودهم وأتثريهم من بلد 
ـ حيكم حزب البعث بلدين عربيني مهمني مها سوراي والعراق، وقد عجز احلزب عن حتقيق الوحدة  2

 فصائله، بل إن الصراع بني شطري البعث مستمر وعلى أشده، واهتامات اخليانة بني الطرفني ال بني
ين خيضعان له فهو من ابب أوىل عاجز عن حتقيق تنقضي، وإذا كان هذا هو شأن احلزب يف بلد

 وحدة األمة العربية بكاملها.
ريب ابعتبار ذلك جزًء ال يتجزأ من والبعثيون يتطلعون إىل استالم السلطة يف مجيع أرجاء الوطن الع

طموحاهتم البعيدة، وقد أدت هبم هذه الرغبة العارمة إىل السقوط يف محأة اإلنذار املقنع والتهديد 
 لسافر والعدوان الصريح ورمبا يكون حزب البعث يف العراق أسوأ ما شهده التاريخ.ا
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 اخلالصة
أن حزب البعث العريب االشرتاكي حزب قومي سلطوي حياد هللا ورسوله ويسعى إىل قلب األوضاع يف 

يربر سياسته القمعية، ورسالته اليت يصفها، على  العامل العريب ويتخذ العلمانية وحتقيق االشرتاكية مطلباً 
 إرادة الشعوب.لتقدمية وجيعل من الوحدة العربية هدفاً ينفذه ابلضم واإلرغام رغم خالف احلقيقة، اب

َِِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن  َمْن والعالقة معه جيب أن حيكمها قول هللا سبحانه: ال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن اِب
ََِّ َوَرُسوَلُه ]اجملادلة:   [ اآلية.22َحادَّ ا
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 مراجع للتوسع
 م.1970ـ نضال البعث، بشري الداعواق ـ بريوت ـ 

م، أتليف شبلي العيسمي ـ 1949م ـ 1940ـ حزب البعث االشرتاكي مرحلة األربعينات التأسيسية 
 م.1975 بريوت

 م.1967از ـ بريوت املرة، منيف الرز  ـ التجربة
 م.1969ـ البعث، سامي اجلندي ـ بريوت 

 م.1970ـ جتربيت مع الثورة، حممد عمران ـ بريوت 
 ـ حزب البعث، مطاع صفدي.

 م.1965ـ الصراع من أجل سورية، ابتريك سيل ـ لندن 
 م.1959ـ أعاصري دمشق، فضل هللا أبو منصور ـ بريوت 

 هر الدين.صال، عبد الكرمي ز مذكرايت عن االنف ـ
 ـ الدروز، فؤاد األطرش.

 م ـ مكتبة احلرمني.1981ـ  1ـ احلركات القومية احلديثة يف ميزان اإلسالم، حممد منري جنيب ـ ط 
 ـ حزب البعث اترخيه وعقائده، سعيد بن انصر الغامدي دار الوطن للنشر.

 يريد ذكر امسه". من أحد الكتاب "الـ دراسة عن حزب البعث وردت للندوة 
 م.9/1966/ 8م ـ 2/1966/ 15م ـ 2/1965/ 10ـ جريدة احلياة البريوتية 



 ـ جريدة الرايض، جمموعة مقاالت األستاذ أمحد الشيباين.
 م.2/1964/ 15ـ جريدة النهار البريوتية 
 م.9/1966/ 13ـ جريدة احملرر البريوتية 

 .م1/1975/ 7هـ ـ 12/1394/ 24ـ  231د ـ جملة اجملتمع الكويتية العد
 .74، 73، 72، 71، 70ـ جملة الدعوة املصرية األعداد 
 م.1/1991/ 23بتاريخ  572ـ مقال لفهمي هويدي العدد 
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 أوال: التعريف
م ـ 1952د الناصر )رئيس مصر من عام ة، نشأت يف ظل حكم مجال عبالناصرية حركة قومية عربي

األفكار اليت كان ينادي هبا وهي:  م( واستمرت بعد وفاته واشتقت امسها من امسه وتبنت1970
 احلرية واالشرتاكية والوحدة وهي نفس أفكار األحزاب القومية اليسارية العربية األخرى.

Oدوة العاملية للشباب اإلسالميالن -ملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين وا 
 التأسيس وأبرز الشخصيات

مد حسنني هيكل، الصحفي الذي رافق عبد الناصر إابن حكمه، أول من أطلق لفظ )الناصرية( حم
 م.1/1972/ 14وأصبح له شهرة يف العامل العريب، وذلك مبقال له يف جريدة األهرام يف 

م كتيباً بعنوان انصريون ذكر فيه مبادئ الناصرية 1976مال رفعت وأصدر يف عام جاء بعده ك -
 وأهدافها.

حامت الذي كان وزيرًا يف عهد عبد الناصر املذهب الناصري يف أتبينه وبلور الدكتور عبد القادر  -
يوم م( حينما قال: " أصبح يف العامل ال10/1970/ 2لعبد الناصر، كما جاء يف جريدة األخبار )

 مذهب سياسي متميز ينتسب إىل عبد الناصر ".
قراطي الناصري( وذلك وقد وافق القضاء املصري على إعالن الناصرية كحزب ابسم )احلزب الدمي -

م( برائسة ضياء الدين داود احملامي، وعضو 4/1992/ 20هـ )1412/شوال/18يف يوم االثنني 
 جملس الشعب املصري.



ربية ـ مثل معمر القذايف رئيس اجلماهريية الليبية ـ من يصرح أبنه على وهناك من قادة الدول الع -
 منهج عبد الناصر!!.
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 اثنيا: نظرة اترخيية على مؤسس الناصرية
ـ مجال عبد الناصر: وكان يرتدد على مركز اإلخوان املسلمني لسماع حديث الثالاثء منذ عام 

 عبد الرؤوف(.م. )مذكرات عبد املنعم 1942
م ابيع اإلخوان املسلمني على التضحية يف سبيل الدعوة اإلسالمية جمموعٌة من 1946عام ـ يف أوائل 

 الضباط منهم مجال عبد الناصر. )مذكرات عبد املنعم عبد الرؤوف(.
م أي قبل قيام الثورة 1952ـ بدأت عالقة عبد الناصر ابملخابرات األمريكية منذ آذار )مارس( 

حد رفاقه وهو خالد حمي الدين. وحتدث اللواء حممد جنيب أول اعرتف بذلك أة أشهر، كما أبربع
رئيس ملصر بعد الثورة عن هذه العالقة يف مذكراته، وأهنم هم الذين كانوا يرمسون له اخلطط األمنية 

 ويدعمون حرسه ابلسيارات واألسلحة اجلديدة.
 خوان املسلمون.رضه فيها اإلبريطانيا وعام عقد اتفاقية اجلالء مع 1954يوليو  27ـ يف 
م أعفي حممد جنيب من منصبه كرئيس للجمهورية ليصبح عبد 1954تشرين الثاين )نوفمرب(  14ـ يف 

 الناصر فرعون مصر اجلديد ـ على حد تعبري رفاقه ـ كمال الدين حسني وحسن التهامي. ـ
اإلعدام الناصر حكم  هـ( نفذ عبد1374ربيع اآلخر  12م )1954كانون األول )ديسمرب(   8ـ يف 

يف ستة من قادة مجاعة اإلخوان املسلمني منهم عبد القادر عودة مؤلف التشريع اجلنائي يف اإلسالم. 
فضاًل عن االعتقاالت اليت مشلت اآلالف من أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني وذلك بعد اهتامهم 

أبهنا مسرحية دبرها عبد ( واليت قيل يف نفس العامابلتآمر على قتله يف حادث املنشية ابإلسكندرية )
الناصر مع املخابرات املركزية للتخلص من اإلخوان املسلمني الذين كانوا يشكلون عقبة كبرية حلكمه 

 الفردي البعيد عن الدين، ولتلميع شخصيته كزعيم وطين حىت تتعلق به اجلماهري.
سرائيل .. ومل ينسحب ا وفرنسا وإمن قبل اجنلرت م كان االعتداء الثالثي على مصر 1956ـ يف عام 

 املعتدون إال بعد استيالء إسرائيل على شرم الشيخ يف سيناء، وجزيرة تريان يف البحر األمحر.
ـ شارك يف احلرب اليمنية: اليت قتل فيها اآلالف من الشعب املصري املسلم .. وخسرت فيها 

 املاليني.



إلخوان املسلمني منهم سيد قطب ثة من كبار الى إعدام ثالم أقدم عبد الناصر ع1965ـ يف عام 
 مؤلف يف ظالل القرآن.

م( ابلعفو الشامل عن مجيع العقوابت 1965ـ يف نفس العام صدر القرار اجلمهوري )نيسان ـ أبريل ـ 
األصلية والتبعية ضد الشيوعيني يف مصر، ودخل املاركسيون يف مجيع جماالت احلياة يف مصر بعد 

 ذلك.
بة الثانية للعرب واملسلمني، فقد احتلت دولة اليهود يف فلسطني احملتلة، م كانت النك1967ـ يف عام 

 م )سيناء واجلوالن والضفة الغربية( وسقطت القدس بال قتال.1948ثالثة أمثال ما اغتصبوه عام 
ياً م بعد أن غرقت مصر يف الديون وبعد أن خر ب مصر سياس1970ـ وتويف عبد الناصر سنة 

 ، ومأل العامل العريب ابلشعارات اجلوفاء. وأخالقياً واقتصادايً 
 ومن أخالق عبد الناصر على لسان رفاق حياته ومعاصريه: -

ـ يقول حسن التهامي وهو من أقرب املقربني لعبد الناصر: " إن عبد الناصر هو الذي أمر القوات 
ر هو الذي أن عبد الناصم. و 1967عام املصرية ابالنسحاب إىل الضفة الغربية من قناة السويس 

 م.8/1977/ 5دس السم لعبد احلكيم عامر، يف بيت عبد الناصر نفسه ". األهرام 
م يقول يف 1952ـ حسني الشافعي وهو أحد الضباط األحرار الذين قاموا ابالنقالب العسكري سنة 

م 1967 معركة ي مل حيارب يفحماضرة له يف مجعية الشبان املسلمني: " انقلوا عين: أن اجليش املصر 
 بل هزم بسبب اإلمهال واخليانة، وأقول اخليانة وأضع حتتها عشرة خطوط ".

ـ خالد حميي الدين: زعيم التنظيم اليساري يف مصر وهو أحد أعضاء تنظيم الضباط األحرار، يقول: " 
أبربعة قيام الثورة م أي قبل 1952إن عبد الناصر كانت له عالقة ابملخابرات األمريكية منذ مارس 

 ".أشهر 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 من مبادئ الناصرية:

ـ احلرية واالشرتاكية والوحدة، للقضاء على مشكالت العامل العريب األربعة: وهي االستعمار والتخلف 
التجزئة بني أقطار العامل العريب. )وهي نفسها أفكار حزب البعث القومي اليساري: طبقية و وال



 الوحدة، احلرية، االشرتاكية(.
ـ احلرية املطلوبة هي حرية الناصريني وليست حرية الشعب بكامله، إذ أن الناصرية القدمية )يف عهد 

قد أبن كل معارض هلا من أعداء وهي تعتعبد الناصر نفسه( رفعت شعارات ال حرية ألعداء احلرية، 
 احلرية.

االشرتاكية أساس التقدم االقتصادي .. وهي أساس بناء جمتمع الكفاية والعدل، واجملتمع الذي 
 ترفرف عليه الرفاهية كما يزعمون.

 ـ واندت الناصرية بتوزيع الثروة الوطنية لتحقيق التغيري االجتماعي.
ليط من االشرتاكية املاركسية والليربالية الغربية واألفكار . وهي خـ واندت ابالشرتاكية العلمية .

 والوطنية مع شيء من األفكار الدينية.
ـ الوحدة هي أساس القوة العربية .. والعروبة أو القومية العربية هي أساس قيام الوحدة. وأغفلت 

ول رايتها. وهي أساس ع إال حالناصرية رابط العقيدة اليت ال تؤمن الشعوب العربية إال هبا وال جتتم
 وحدة العرب يف الصدر األول.

ـ اندت الناصرية ابلدميقراطية ومفهوم الدميقراطية لديها هو دميقراطية التحالف السياسي، تبعاً لتحالف 
القوى االجتماعية .. أو كما وصفها حممد حسنني هيكل بدميقراطية املوافقة: أي أن الزعيم احلاكم 

لقرارات املصريية .. ودور الشعب يقتصر على أتييد هذه القرارات. ألنه صدار اينفرد ابحلكم وإب
 يفرتض يف الزعيم العصمة والصواب واحلكمة وجتسيد إرادة الشعب وحقوق التعبري عنها.

ـ العلمانية ـ أو الال دينية ـ من أسس الناصرية أيضاَ .. فليس للدين عالقة ابجملتمع وقوانينه ونظام 
 طقوس تعبدية يف املسجد فحسب.منا هو حياته، وإ
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
الناصرية حركة قومية يسارية علمانية برزت بعد وفاة عبد الناصر لذلك فهي تعتمد على الفكر 

 ة العثمانية.ومي الذي ظهر بعد سقوط الدولالق
 الفكر املاركسي املادي أحد روافد فكرها الذي تلبسه الثوب القومي. -



 الناصرية أبعدت الدين من كل مبادئها وممارساهتا، من هنا جاء وصفها ابلعلمانية )أو الالدينية( -
O ميلندوة العاملية للشباب اإلسالا -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/330) 

 

 خامسا: النفوذ وأماكن االنتشار
نشأت الناصرية يف مصر وانتشرت يف ابقي البالد العربية، وإن كان أتباعها يف البالد العربية قلة من 

الذين تعاونوا مع عبد الناصر إابن حكمه بتشكيل حزب انصري يف مصر املنتفعني، وقد طالب بعض 
 ح هلم بذلك.وقد مس
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 اخلالصة:
أن الناصرية تتجسد يف حفنة من الذين تعاونوا مع عبد الناصر إابن حكمه وأظهروا الوالء لشخصه 

ابسم القومية العربية وحتت لواء احلرية  لتجمعفلما مسح ابلتعددية احلزبية يف مصر اتفقوا على ا
واالشرتاكية والوحدة دون حتديد واضح ملضمون هذه األهداف. ولكنهم على أية حال يدينون ابلوالء 

لعبد الناصر ويعتربونه رائدهم مشيدين مبواقفه اإلجيابية ثحكم أنه أهنى امللكية الفاسدة يف مصر وأمم 
يطاين، وبىن السد العايل، وحرر اليمن الشمايل، وحقق مكاسب الرب  قناة السويس، وأهنى االحتالل

للعمال والفالحني. ولكنهم يتغافلون عن سلبيات حكمه الفظيعة، اليت تتمثل يف إعالن احلرب على 
االجتاه اإلسالمي يف الداخل واخلارج، وتعذيب محلة لوائه عذاابً نكرًا، تقتيل فطاحل علمائه من أمثال 

 وسيد قطب وغريهم بعد حماكمات صورية.عودة عبد القادر 
كما دأب على الوقوف دائماً يف صف أعداء اإلسالم ومناصرة سياستهم فأيد هنرو يف مواقفه   -

اجلائرة ضد ابكستان، وأيد نرييري الذي قام مبذثحة ضد مسلمي زجنبار، وأيد مكاريوس الذي كافح 
 من أجل إضاعة حقوق املسلمني يف قربص.

القرن العشرين إباثرة نعرة القومية العربية وإعالن احلرب على ملوك البلدان اإلسالمية هلية وأحيا جا
 وتشجيع املؤامرات االنقالبية.



ورغم أنه يف أول حكم الثورة كان قد جعل الدميقراطية أحد مبادئها، إال أنه مل يسمح ببزوغ فجرها  -
وأنشأ احلزب الشمويل وألغى الدستور ومجع هبا، ووأدها يف مهدها وقضى على كافة األحزاب املطالبة 

السلطة كلها يف يده وظل طوال حكمه مثال احلاكم املستبد الذي يضرب خصومه بيد من حديد، 
 دون أدىن مراعاة للقيم األخالقية ويفتعل املؤامرات للقضاء عليهم قضاء مربماً.

والفساد، وقام إبلغاء األوقاف  لنفعيوانتشر يف عهده التحلل األخالقي والتفكك األسري والتزلف ا
اإلسالمية واحملاكم الشرعية، وأضعف كيان األزهر، وأصبح للمخابرات واملباحث العامة واألمن 

القومي السيطرة على كل املؤسسات يف الدولة، وقاصمة الظهر يف هذا كله أنه عرَّض اجليش املصري 
ا الضفة الغربية وقطاع غزة واجلوالن والقدس بسببههلزمية ساحقة مل يعرف هلا التاريخ مثياًل وضاعت 

 الشريف ومتكنت إسرائيل من توسيع رقعتها مبا مل تكن حتلم به.
ويعترب مسئوال عن انفصال السودان عن مصر وعن حرب اليمن وعن السماح إلسرائيل ابستعمال  -

 مضيق تريان.
ل حزب سياسي يف مصر ـ أن بتشكيواملؤمل، إذا جتملت الناصرية ـ بعد أن مسح هلا من جديد  -

تفتح أنصارها عيوهنم على هذه احلقائق املؤملة ويصححوا مسارها حنو فهم جديد مستند لإلسالم  
كأهم عنصر إجيايب يف حتقيق حكم نظيف قوامه العدالة االجتماعية وإجناز احلرية والشورى كأساس 

ة القبيح ويقضون على آاثرها ناصريمتني لتجمع املسلمني ووحدهتم. ولعلهم بذلك خيفون وجه ال
املتعفنة ورموزها القذرة، وهلم يف ماضيهم عربة وفيما حدث يف الكويت تبصرة وذكرى )ملن كان له 

 قلب أو ألقى السمع وهو شهيد(.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 للتوسعمراجع 
 ـ كنت رئيساً ملصر حممد جنيب.

 ـ اتريخ بال واثئق ـ إبراهيم سعدة.
 ـ البحث عن الذات، منري حافظ.

 ـ مذكرات عبد املنعم عبد الرؤوف.
 لدمار، سعد مجعة.ـ هللا أو ا



 ـ الناصرية يف قفص االهتام ـ عبد املتعال اجلربي.
 ـ املوتى يتكلمون ـ سامي جوهر.

 اسية ـ د. فهمي الشناوي.ـ الناصرية وثنية سي
 ـ من أسرار عالقة الضباط األحرار ابإلخوان املسلمني ـ حسني حممد أمحد محودة.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحز 
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 أوال: بيان حقيقة الوطنية
لبداايت األوىل ويف هنايتها تثري يف النفوس عاطفة حب الوطن يف االوطنية دعوة براقة وخدعة كبرية تس

دين واالكتفاء هبا يف كل وطن له حدود جغرافية ومواالة أهله على حبه يراد هبا االنسالخ من رابطة ال
 بغض النظر عن أي اعتبار.

ر القومية  وهي نسبة إىل الوطن: أي األرض اليت يعيش عليها جمموعة من الناس وقد ظهرت بعد ظهو 
باطل كرافد من روافد القومية يقصد هبا أن يقدس كل إنسان وطنه فقط وأن يتعصب له ابحلق وال

وهي هبذا املفهوم ال يقبلها اإلسالم وال يقرها إال إذا كان املقصود هبا الناحية الطبيعية اليت طبع عليها  
ع هذا اإلحساس والعاطفة بل كل كائن حي من حبه لوطنه الذي يعيش فيه فقط فإن اإلسالم ال مين

جارها حىت قال بالل رضي هللا حيبذه وكان الصحابة يف املدينة حينون إىل مكة وجباهلا وأوديتها وأش
 عنه أو غريه من املهاجرين:

 أال ليت شعري هل أبينت ليلة ... بواد وحويل أذخر وجليل
 وهل أردن يوما مياه جمرة ... وهل يبدون يل شامة وطفيل

 الرسول صلى هللا عليه وسلم ربه أن حيبب إليهم املدينة كحبهم مكة أو أشد حبا. حىت دعا
ن بصدد دراستها هي الوطنية الشريرة اليت تريد أن حتل حمل اإلسالم إىل جانب والوطنية اليت حن

 القومية ومضيفة إليها بعدا جديدا يف التفلت من رابطة الدين واألخوة اإلسالمية واالكتفاء ابلوطنية
 وكلتامها تصب يف جمرى واحد وإن اختلفت التسمية.

لتعصب للوطن. والوطنية هي التعصب لتلك ذلك أن القومية هي التعصب للقوم ويدخل فيها ا
األرض ويدخل فيها التعصب للساكنني عليها أيضا. ومن هنا جند أن القومية والوطنية ميد بعضها 

لنفرة عن الدين وااللتقاء على حب الوطن، بغض النظر بعضا لتكوان معا رافدا من روافد اجلاهلية وا



أم اجلميع، ألن الوطنية توجب أن يتعايش املسلم  عن اختالف داينة املوجودين عليها، فالوطنية
والنصراين واليهودي واجملوسي وغريهم على حد سواء. والقارئ الكرمي جيد عبارات القوميني تتضح 

 رهم:تقديسا وتكرميا للوطن كما قال شاع
 بالدي هواها يف لساين ويف دمي ... ميجدها قليب ويدعو هلا فمِ 

 وقوله:
 ملة ... ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمبالدك قدسها على كل 

 وقول اآلخر:
 بالدي وإن جارت علي عزيزة ... وأهلي وإن ضنوا علي كرام

 وكأنه مل يسمع قول ابن الورد:
 عن األهل بدلحبك األوطان عجز ظاهر ... فاغرتب تلق 

وعدم  وهذه الوطنية هي يف حقيقتها دعوة لتجزئة أوطان املسلمني وانطواء كل جزء على نفسه
 االهتمام بغريه من أوطان املسلمني األخرى.

O 972/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 اثنيا: القومية والوطنية
الوالء له ن الواحد على حب الوطن والتفاين يف خدمته و إن الوطنية دعوة جادة إىل جتمع أبناء الوط

ظر الوطنيون إىل اختالف أبناء الوطن الواحد يف الدين أو يف بغض النظر عن أي اعتبار آخر فال ين
اللهجات أو اللغات أو اختالف األلوان بينهم فإن الوطنية حتتوي كل اختالف يقع بني أبناء الوطن 

ومية فهي أمشل وأعم من الدعوة إىل الوطنية بقبوهلا انضمام أكثر من وطن الواحد أما الدعوة إىل الق
اجلميع كما عرفت سابقا وكلتامها من مجلة السهام املوجهة إىل وحدة األمة اإلسالمية إليها مع التقاء 

 إن مل يصب هذا أصاب اآلخر.
O 974/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

(1/335) 

 



 طنيةشأت دعوى الو اثلثا: كيف ن
نشأت هذه الفكرة يف أورواب كغريها من األفكار األخرى الكثرية يف رد فعل عارم جتاه أوضاعهم 

فريقني فريق هم السادة والقادة وأصحاب االمتياز وفريق آخر  التعيسة اليت كانت تقسم الناس إىل
جيمع بني قلوهبم وقلوب الطبقة هم العمال العبيد الذين يساقون كما تساق البهائم ال قيمة هلم وال 

األوىل غري األحقاد والكراهية والرغبة يف التمرد أبي مثن يكون للخالص من قبضة رجال الدين 
واء بعد أن التقت مصاحل رجال الدين ورجال احلكومة على استعباد الناس الدولة على حد س ورجال

اع املربرات للخروج على ذلك وتسخريهم خلدمتهم وحني وصلت األمور إىل هذا احلد كان اخرت 
ية الوضع هو التفكري اجلاد فاخرتعت الدعوة إىل القومية مث إىل الوطنية مث إىل األفكار األخرى كاحلر 

 وق اإلنسان .. إىل آخره.واملساواة وحق
وكان إىل جانب هؤالء املرتبصون ابلكنيسة ورجاهلا وابحلكام الذين يظلمون الناس ابسم املسيح كان 

انبهم اليهود الذين كانوا حمل بغض االضطهاد الديين النصراين حينما كانت النصرانية قوة إىل ج
 متنمرة لكل املخالفني هلا.

هود إىل جانب أولئك بكل ما يستطيعون علها تظهر من وراء تلك يقتضي أن يقف اليفكان األمر 
 جيج الفنت.الفنت فوائد لليهود وهم يعرفون كيف يستغلون األوضاع لصاحلهم بعد أت

ومن اجلدير ابلذكر أن دعوى الوطنية حني ظهرت يف أورواب ما كان هلا وهي دعوى جاهلية أن تؤلف 
فقامت احلروب الشرسة بينهم وسفكت دماء ال يعلم  برغم تلك األوضاعبني قلوب األوروبيني 

لنفوذ وهي حروب  عددها إال هللا تعاىل وكل تلك احلروب إمنا كان يراد من ورائها السيطرة وبسط ا
كثرية وقعت بني فرنسا واإلجنليز واإليطاليون وغريهم يف مد وجزر استغرق وقتا طويال وقفت أمامها 

 ية ذليلتان.القومية والوطن
جاءت الوطنية على غرار خبث القومية ومل يكن تصدير أورواب الفكرة الوطنية إال وسيلة من لقد 

ا العامل اإلسالمي وتشتيته ومتزيق وحدته ليسهل عليهم وسائلهم الكثرية لغزو العامل كله وخصوص
مية ط اجلاهلية من قو إذالل تلك الشعوب حينما تنقطع فيما بينهم روابط العقيدة وحتل حملها رواب

ووطنية شعوبية ويصبحون فريسة األفكار اخلادعة ويتخلون عن مصدر عزهم وقوهتم يف اإلسالم وقد 
هاد اإلسالمي خبصوصه هو أقرب الطرق إىل تشرذم املسلمني عرفوا أن إحالل الوطنية حمل اجل

من كونه  ر. فيتحول اجلهادوابلتايل يكون جهاد املسلمني ألعدائهم إمنا هو ألجل الوطن ال لشيء آخ
ألجل نشر اإلسالم إىل حركات وثورات وطنية ال تفرق بني الدين وعدم الدين بل وال تدعو إىل الدين 

تعاليمه وال يقاتلون أعداء اإلسالم ألجل اإلسالم بل ألجل أن يرتكوا هلم  اإلسالمي وال إىل نشر
ني ومينوهم برتكهم أوطاهنم أن يعدوا املسلم بالدهم وأوطاهنم ال غري ومن السهل على أعداء اإلسالم



إذ أن الطلب يف هذا أسهل من طلب اإلسالم أو اجلزية عن يد وهم صاغرون أو القتال كما هو 
م فإذا صارت املفاوضات سياسية حمضة فاخلطب هني والوعود والكذب واالحتيال أمر شعار اإلسال

عود واالعتذارات ثحرارة عليهم إخالف الو  مشروع عند الكفار ضد اإلسالم واملسلمني وال يصعب
عندما يتالعبون ابملواعيد وبني تلك املواعيد واللقاءات املتكررة واجملامالت يسري يف عروق الوطنيني 

يسري من الغزو املنظم واالنبهار مبا عند أعداء اإلسالم مما مكنهم هللا به من العلم بظاهر احلياة  ما
ا بني الوطنيني ممن يزعمون اإلسالم وبني أعداء اإلسالم ت تنمو شيئا فشيئالدنيا وزينتها فتقوم صداقا

ادعة من القومية والوطنية بعد أن أبعد الدين ومبادئه يف اجلهاد عن الساحة وحلت حمله الشعارات اخل
ء واإلنسانية والتقدمية و .. إىل آخره ومادام الوطنيون ال يغضبون هلل تعاىل وال لدينهم فبإمكان أعدا

ا هلم ملاذا تغضبون ألجل االستقالل؟ سنجود به عليكم بل وستكونون أنتم خلفنا دينهم أن يقولو 
 و كان التعصب للدين.على شعوبكم وسيقبل الوطنيون بكل بساطة خبالف ما ل

وهلذا فمن الواضح أن دعاة الوطنية وقد أشربوا حبها بدال عن الدين وتقديسها بدال عن تعاليم 
يمة أعدائهم حيث يرمتون يف أحضاهنم لالستعانة هبم والركون إليهم واضح أن هؤالء غناإلسالم من ال

طنون ملا يبيته هلم الوطنيون يف كل شيء سيواجههم حىت ولو كان ذلك ضد أبناء وطنهم الذين يف
عباد الكراسي والشهوات وكانت قيادة دعاة الوطنية لشعوهبم كقيادة فرعون الذي قال ألبناء وطنه " 

رى " قادوهم إىل جعل الوطن هو املقدس أوال وأخريا وإىل التعلق أبذايل أهل الشرق ا أريكم إال ما أم
هبم اإلسالمية اليت تبعث فيهم النخوة والشهامة الشيوعي أو الغرب النصراين وأماتوا شخصية شعو 

حب الوطن وحب واالعتزاز ابإلسالم ومعلوم من هذا الكالم أنين ال أقصد به ذم الذين مجعوا بني 
هم وتواضعوا للناس. وإمنا أقصد أولئك الذين ابعوا أنفسهم وأوطاهنم ودينهم بثمن خبس وفضلوا دين

 الدين احلق ومسوه رجعية وختلفا. املبادئ والنظرايت الكافرة وازدروا
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 رابعا: هل جنحت الوطنية يف أتليف القلوب؟
إن الوطنية من الشعارات الزائفة وهي أقل وأذل من أن تؤلف بني القلوب حينما تبتعد عن هدي 

ن بطش أصحاب الوطن د اإلسالمية وغريها مقومي وما جيري يف البالخالقها وتعرض عن دينه ال
الواحد بعضهم ببعض عند قيام الفنت هلو أقوى شاهد على فشل االلتفاف حول الوطنية وأهنا دعوى 



 عنصرية ال تلني هلا القلوب وال تدمع هلا العيون.
خليال الساذج والسراب هو ضرب من ا –بعيدا عن الدين اإلهلي  –إن مجع الناس على الوطنية 

ل ال يصلح عمل املفسدين وقد أخرب سبحانه وتعاىل أن األلفة بني القلوب الكاذب ألن هللا عز وج
أمر بعيد املنال إذا مل يوجد العامل الصحيح يف إجياد ذلك وقد امنت هللا عز وجل على عباده ابجتماع  

يًعا َوالَ كلمتهم على الدين فقد قال تعاىل: َواْعَتِصُموْا ثحَبْ  ُكُروْا نِْعَمَة هللِا َعَلْيُكْم ِإْذ   تـََفرَُّقوْا َواذْ ِل هللِا مجَِ
َها  ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف َبنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِ َن النَّ  اِر فَأَنَقذَُكم مِ نـْ

ُ هللاُ   [.103]آل عمران: َعلَُّكْم هَتَْتُدونَ  َلُكْم آاَيتِِه لَ َكَذِلَك يـَُبنيِ 
وقال تعاىل ممتنا على نبيه الكرمي صلى هللا عليه وسلم مبا وصل إليه املؤمنون من آتلف قلوهبم: َوِإن 

ْقَت َما ُلوهِبِْم َلْو أَنفَ  َوأَلََّف َبنْيَ قُـ يُرِيُدوْا َأن خَيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك هللُا ُهَو الَِّذَي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َواِبْلُمْؤِمِننيَ 
نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم ]األنفال: يعاً مَّا أَلََّفْت َبنْيَ قـُُلوهِبِْم َوَلِكنَّ هللَا أَلََّف بـَيـْ  [.63 - 62يف اأَلْرِض مجَِ
لذي جعل وأين هذا التآلف العجيب الذي كان أحدهم يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة وا

كل شيء والذي جعلهم كاجلسد الواحد، وكالبنيان   يقدم نفسه دون أخيه يفالشخص املسلم 
املرصوص أين هذا التآلف من دعوى التآلف على الوطنية القائمة على اجلهل والغرور والكربايء 

 والبغي بغري احلق وتبادل املنافع أليس فاقد الشيء ال يعطيه؟
حلب فيه وإمنا قامت على اخلوف منه عز وجل أو اى هللا تعاىل وال على إن الوطنية مل تقم على تقو 

نزعات الشيطان. والشيطان يهدم وال يصلح ويفرق القلوب وال جيمعها فمن أين إذًا أييت التآلف 
 واحملبة بني أفرادها إنك ال جتين من الشوك العنب.

الدين شلها وبعدها عن أهداف وإذا كان ما قدمنا دراسته عن القومية يعطي صورة واضحة عن ف
 [.92ل للناس: ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأاَن رَبُُّكْم فَاْعُبُدوِن ]األنبياء:احلنيف الذي يقو 

إذا كان ما قدمنا يدل على خيبة القومية وهي األصل فما هو الظن ابلوطنية وهي املتفرعة عن 
ىل َداِر السَّاَلِم َويـَْهِدي َمن َيَشاء ثا: َوهللُا يَْدُعو إثتان ال تقدمان إال خبالقومية ال ريب أهنما نبتتان خبي

 [.25إىل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ]يونس:
تعصب لقومه ولوطنه مكة من كان سيوصل  –وحاشاه  –أرأيتم لو أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

يف احلجاز من كان عنهم تعصبوا ألوطاهنم اإلسالم إىل املدينة املنورة ولو أن الصحابة رضي هللا 
ل اإلسالم من احمليط اهلندي إىل احمليط األطلسي بل لو تعصب املسلمون لقومياهتم وأوطاهنم سيوص

 فما الذي سيقدمونه للناس إن قدر هلم أن يفتحوا بلداهنم؟
ى جنس بطريقة وانظر يف كتاب هللا عز وجل هل جتد آية خاطب هللا فيها قوما أو وطنا أو جنسا عل

اإلشادة أو جتد يف سنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم شيئا من  القومية أو الوطنية أوالتعصب و 



 ذلك؟ كال.
ِلُموَن بل ستجد قول هللا تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا هللَا َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّسْ 

وْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة هللِا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف َبنْيَ قـُُلوِبُكْم يًعا َواَل تـََفرَّقُ ْا ثحَْبِل هللِا مجَِ َواْعَتِصُمو 
َها َكَذِلَك يـُبَ  ُ هللُا َلُكْم آايَ فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِ نـْ تِِه َلَعلَُّكْم نيِ 

 [.103 - 102َتُدوَن ]آل عمران:هتَْ 
 َأْكَرَمُكْم ِعنَد وستجد: اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِ ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ 

ََِّ عَ  َِِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ ا  [.13ت:ِليٌم َخِبرٌي ]احلجراا
 [.92ِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأاَن رَبُُّكْم فَاْعُبُدوِن ]األنبياء:وستجد ِإنَّ هَ 

وستجد آايت كثرية كلها تنادي البشر أبهنم على حد سواء أمام هللا تعاىل وأن التفاضل بينهم عند هللا 
ستجد يف السنة لشيطان ومن يتبعه كما يل إمنا هو من طبيعة اال يكون إال ابلتقوى وأن التفاخر والتعا

وهللا يقول احلق وهو يهدي  –وقد مر ذكر أحاديث يف ذلك  –النبوية مثل هذا املفهوم احلق 
 السبيل.
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 خامسا: اإلسالم والوطنية
الحظة أمور البد أن تكون يف حسبان واإلسالم وإن كان ال مينع حب الشخص لوطنه لكنه يوجب م

من أجل الوطن بل جيعل الوالء أوال هلل تعاىل عليه يوايل  بدقة فال يوايل ويعادياملسلم وأن يالحظها 
وعليه يعادي فال يقدم حمبة الوطن أو أهل الوطن على حمبة هللا تعاىل وحمبة من حيبه عز وجل كذلك 

جاهلية أو على طريقة اجلاهلني انصر أخاك ظاملا أو  جيب أن ال يكون حب الوطن ينشأ عن عصبية
جانبه سواء كان على حق أو على ابطل ثحجة أنه أخاه يف الوطن بل عليه مظلوما مبعىن الوقوف إىل 

أن يراعي األخوة اإلسالمية قبل أخوة الوطن فإن أخوة العقيدة أثبت وأنفع من أخوة الوطن على 
 طريقة خاطئة.

 بقى ... على احلالني من فرج وضيقوكل حمبة يف هللا ت
 حلريقوكل حمبة فيما عداه ... فكاحللفاء يف هلب ا

ومما ال جمال للشك فيه أن املسلمني ما ضعفوا وما استكانوا إال يوم قدموا الوطنية وافتخر كل أهل 



ل أهل  وطن بوطنهم ومل يهتم بعضهم ابلبعض اآلخر فكان اجلميع لقمة سائغة ألعدائهم فانفردوا إبذال
لكبري والصغري كل وطن كما هو الوضع اآلن وانتشرت مع األسف دعوات جاهلية صار يرددها ا

واملرأة والرجل وهو شعار التضحية يف سبيل الوطن أو بذل الدم من أجل تراب الوطن وحنو ذلك من 
ملظلومني الكلمات اليت أمثرت التخاذل حىت عن الدفاع اجلاد عن أوطان املسلمني وأعراضهم ونصرة ا

 خنت فيهم الدعاايت اجلاهلية.وإرجاع احلق ألهله بعد أن ماتت مهمهم وغريهتم وتوزعتهم األهواء وأث
إن دعاة الوطنية مل يقفوا هبا عند حد فقد قدسوا الوطنية إىل حد العبادة من دون هللا تعاىل وأحلوها 

ممن عداهم من أوطان املسلمني حمل الدين وصاروا ال يدعون إال إىل تقديسها ونسيان كل أهل وطن 
ستكبار بغري احلق والتعايل والغطرسة الكاذبة بل األخرى ونشأ عن تلك الدعوات الفخر واخليالء واال

وركن أهل كل وطن على قومهم يف وطنهم يف كل شيء حىت يف االنتصار على األعداء فقد نسوا أن 
منحهم الشجاعة والنصر والعيش الكرمي وأن النصر من عند هللا تعاىل فصاروا ميتدحون أبن الوطن سي

لطامعني ولكنها جعجعة وال ترى طحنا وعنرتة جوفاء فضحتها وطن كل طائفة سيصبح مقربة للغزاة وا
 الوقائع القائمة.

وقد بلغ من تقديس األوطان عند دعاة الوطنية اجلاهلية أن يطلبوا إىل كل شخص أن يقدس وطنه 
 ضحي بكل ما لديه لوطنه:على كل اململ واألداين وأن ي

 ا صمبالدك قدسها على كل ملة ... ومن أجلها أفطر ومن أجله
 بل وقال:

 سالم على كفر يوحد بيننا ... وأهال وسهال بعده جبهنم
وإذا وصل اإلنسان يف حب وطنه إىل هذا احلد فماذا سيبقى حلب هللا وللمحبة يف هللا مادام حب 

عليه حييا وعليه ميوت وعليه يوايل وعليه يعادي وبه يفاخر وإايه  الوطن هو كل شيء يف حياة اإلنسان
أن األوطان أصبحت وكأهنا أواثن تعبد من دون هللا تعاىل وكل صاحب وطن يدعي أن  يقدس إىل حد

وطنه هو أفضل األوطان وتربته أفضل تربة وأنه وطن معطاء يكفي من متسك ثحبه كل مكروه ويفتخر 
ويف املقابل البد وأن حيتقر البلدان األخرى وجهود الرجال  –هكذا  –حمدود برجاله وبعطائهم الال 

 خرين من بلدان املسلمني ورجاالته يف رد فعل سواء شعر بذلك أم مل يشعر به.اآل
فال حرج يف دين الوطنية أن يفتخر الشخص برجال وطنه ويقدم حبهم على من سواهم حىت وإن كان 

ين اجلميع. ومعلوم أن هذه املبالغة ال يقرها اإلسالم الذي يدعو أولئك غري مسلمني فالوطنية د
ن ينصروا كلهم يف بوتقة اإلسالم، ويدعو أتباعه ألن يكونوا يف هذه األرض كأهنم جسم أتباعه إىل أ

واحد ويف وطن واحد ويوجب على كل مسلم أن يدافع عن كل شرب من أوطان املسلمني وأن يغار 
ىل قتله فإنه يكون شهيدا مقاتال يف سبيل هللا تعاىل فإن من مل يهتم أبمر عليها حىت لو أدى ذلك إ



سلمني فليس منهم وقد ذكر بعض العقالء أنه من ضيق األفق تقوقع اإلنسان يف مكان واحد امل
 وصربه فيه على كل ما يصيبه من أنواع املكاره حبا لذلك املكان.

 إليه:قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فيما ينسب 
 إين رأيت وقوف املاء يفسده ... إن جير طاب وإن مل جير مل يطب

اقل هو املكان الذي يتهيأ له فيه عبادة هللا تعاىل ويقوم بدينه ويصون نفسه وعقيدته من ووطن الع
 االحنراف آمنا مطمئنا على نفسه ودينه وعرضه.
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 ا: نشأة الفكرة الوطنية يف البالد العربيةدسسا
الفكرة  -مثل دول اجلزيرة العربية  -وحتت شعار احلركة القومية واحلركة البعثية نشأت يف دول أخرى 

مل يكن الناس يعرفون  -مثالً  -يت مل تكن معروفة من قبل، ففي هذه البالد وعمان واليمن الوطنية ال
حلضارات القدمية وابلوطنية، وال يعلمون عنها أي شيء فضاًل عن على اإلطالق فكرة التفاخر اب

القومية  واآلاثر القدمية؛ بل مع أهنم َيدَّعونالقومية، فنجد أن القوميني تبنوا إحياء هذه احلضارات 
العربية؛ ويتعصبون للغة العربية، أحيوا ما يسمونه الرتاث الشعيب واألشعار النبطية وما أشبه ذلك، 

ا عوامل تفتيت لألمة إىل قوميات، فالقومية تفتت إىل وطنيات، والوطنية تفتت إىل قبليات وهذه كله
ية ورابطة الوالء فيما بينهم؛ هذا بغرض تفريق ومتزيق األمة اإلسالم وحزبيات وحضارات خمتلفة، وكل

 فأصبح اإلنسان ال يوايل وال يعادي إال فيما يعتقد من قومية أو وطنية ........ ,
 ت فكرة القومية العربية، حىت قال شاعرهم:ورسخ

 سالٌم على كفٍر يوحد بيننا
 وأهاًل وسهاًل بعده جبهن مِ 

 العرب أمةً هبوين ديناً جيعل 
 همِ وطوفوا جبثماين على دين بر 
 بالدك قدمها على كل ملةٍ 

 ومن أجلها أفطر ومن أجلها ُصمِ 
 داع من العهد اجلديد دعاكِ 



 فاستأنفي يف اخلافقني عالكِ 
 اي أمة العرب اليت هي أمنا

 أي افتخاٍر منيته ومناكِ 
 والثاين يقول:

بو شبكة يليا أبو ماضي، وإيليا حاوي، وإلياس أولقد كان ميخائيل نعيمة، وجربان خليل جربان، وإ
 ... إخل، هم الشعراء الذين يتغىن الناس أبفكارهم، بل قال أمحد شوقي:

 بالد العرب أوطاين
 من الشام لبغداد

  دين يفرقنافال
 وال حد يباعدان

جعية هي وأصبحت املفاخرة أبن أبناء الوطن مجيعاً يعملون ضد االستعمار وضد القوى الرجعية، والر 
ون فكرة القومية والوطنية إلشعال احلرب الضروس على الدين، وعلى  الدين يف نظرهم، فكانوا يستغل

تقريباً  -عادي يف هذا الدين، حىت مسخت األمة كل من يدعو إىل االنتماء إىل اإلسالم أو يوايل أو ي
 مسخاً كاماًل أو شبه كامل. -

هي جغرافية الوطن والوطن العريب؛ فإن درست اجلغرافيا ف وأصبحت نظرة كل الناس إىل األمة العربية
العريب، وإن درست الثروة فثروة الوطن العريب، وإن درس السكان فهم سكان الوطن العريب، وإن 

د عن األخطار فإنه يتحدث عن األخطار على األمة العربية، ويف احلقيقة أنه جماملًة هلؤالء حتدث أح
ري الذي كان وال يزال إىل هذه ن ومصر ختلى الباقون عن دينهم، والتعباحلفنة من النصارى يف لبنا

ألمة الواحدة األايم هو أن يقال: )األمتني( األمة العربية واألمة اإلسالمية! ومن أجل هؤالء جتعل ا
نتيجة هلذا الشعور [ جتعل أمتني!! و 92اليت قال هللا تعاىل عنها: ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة ]األنبياء:

أصبح ال ميكن أن تنظر إىل أي إنسان وتقول: هذا مسلم أو  -مية عند الناس رسوخ الفكرة القو  -
أحد يستطيع أن يتحدث هبذا إال وحُيتقر!! وال نصراين، وال ميكن أن تسأل عن هذا، ومل يكن 

لعربية، أو األخوة العربية، يستطيع أن يكتب يف جملة أو يتكلم يف اإلذاعة وهو خيالف فكرة القومية ا
ة العربية، أو اللغة املشرتكة والتاريخ املشرتك، وهذا خالف ملا ذكر هللا تبارك وتعاىل يف قوله: أو الرابط

َِِّ أَتْـَقاُكْم ]احلجرات: ِإنَّ َأْكَرَمُكمْ  [ وملا قاله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ))ال فضل لعريب على 13ِعْنَد ا
 .(1ال ألعجمي على عريب إال ابلتقوى(( )أعجمي و 

_________ 
 (.488/ 12( انظر مثال: ))جمموع الفتاوى(( )1)



(1/339) 

 

والكلدانية، ة العربية إال أنه يفتخر ابآلشورية والبابلية وإن كان يدَّعي القومي -مثالً  -وكان العراقي 
ربية والبعثية إال أهنم يفتخرون آباثر السومريني يدعون القومية الع -أيضاً  -وأهل الشام وإن كانوا 

 والفينيقيني، ويف مصر يفتخرون ابآلاثر الفرعونية وغريها ........... ,
مثل النازية والفاشية، وهذه ظهرت نتيجة التأثر ابلفكر وقد بقيت النزعة اليت تظهر هذه األايم 

لمود؛ ووجد الفكر اليهودي جيعل اليهود فوق التلمودي اليهودي، وكل ما فعله هتلر أنه قرأ ما يف الت
اجلميع، فأراد هتلر مضادة اليهود، فقال: األملان فوق اجلميع، وأخذ كل اخلصائص اليت يدعيها 

، وتعاون معه موسيليين يف إيطاليا ابلفاشية، وقامت الياابن على هذا املبدأ اليهود وجعلها يف األملان
ية الثانية كانت هذه الدول الثالث حتارب بريطانيا وفرنسا، مث أيضا؛ ولذلك ملا قامت احلرب العامل

 بعد ذلك تدخلت أمريكا وكانت النهاية املعلومة لدى اجلميع.
حيارهبا اإلسالم أشد احلرب، واليت كان أول من رفع راية  هذه العنصرية املقيتة البغيضة هي اليت

عندما أنزل هللا تعاىل عليه هذا الدين العظيم، وأصبح  احلرب عليها هو حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
الناس سواسية، فبالل احلبشي وأبو سفيان وسلمان الفارسي ومن أسلم من اليهود، ومن كان أنصارايً 

َِِّ أَتْـَقاُكْم ]احلجرات:أو مهاجرايً   [.13 فال فرق بينهم: ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ا
O ايلالقومية العربية لسفر احلو 

وهبذا التوسيع املقصود الذي يراد به كيد املسلمني مالكي األوطان احلقيقيني، عدا هؤالء النزالء 
ة للوطن حقوق متساوية حلقوق مالكيه والضيوف املقيمون بعهد أو أمان أو ذمة هلم يف امللكية العام

 األصليني.
وجو شعار الوطنية بني املسلمني ومبكر مدبر انطلقت عبارة: "الدين هلل والوطن للجميع". وأطلق مر 

 حديثاً ال أصل له، نسبوه إىل النيب، وهو: "حب الوطن من اإلميان".
 سليم ثحق اجلميع يف إدارته السياسية.وهذا التوسيع يف حق امللكية العامة املشاعة للوطن، جر إىل الت

مجيعاً احلق يف اإلدارة وملا كان هؤالء اجلميع خمتلفي األداين واملبادئ والعقائد، وقد صار هلم 
السياسية للوطن الواحد، مبقتضى مكيدة الزحف االنتقايل من فكرة إىل فكرة، كان ال بد من اللجوء 

 عن السياسة، واملناداة بعلمانية الدولة.إىل مكيدة أخرى، هي املناداة بفصل الدين 
سياسية لبالد املسلمني وأوطاهنم، مث  إن األخذ بعلمانية الدولة اليت تتضمن إبعاد الدين عن اإلدارة ال

قد مك ن الطوائف غري املسلمة فيها من الوصول إىل مراكز اإلدارة السياسية، والقوة العسكرية، حىت 



 مستوى القمة أو قريباً منها.
وتدخلت أالعيب كيدية كثرية خارجية وداخلية معادية لإلسالم واملسلمني، يف هتيئة الظروف 

ري املسلمني ذلك برباءة وغفلة وحسن نية، وكان بعض قادهتم السياسيني السياسية، وتقبلت مجاه
 والعسكريني وغريهم عمالء وأجراء ألعدائهم.

الفعالة داخل بعض بالد املسلمني، كشفت  مث  ملا متكنت هذه الطوائف غري املسلمة من القوى
تدعي أن الوطن هلا،  األقنعة عن وجوهها اليت كانت ختادع هبا، وتد عي اإلخاء الوطين، وصارت

وأخذت تنبش الدفائن لتستخرج مزاعم اترخيية قدمية، سابقة للفتح اإلسالمي، وهذه املزاعم ال 
 أساس هلا من الصحة.

ة يف هذه البالد، مؤيَّدًة من الدول الكربى املعادية لإلسالم واملسلمني، مث  أخذت تفرض سلطاهنا ابلقو 
وأخذت حترمها من حقوقها يف أوطاهنا، حىت جعلتها مبثابة  وحارب األكثرية املسلمة بضراوة وحق،

 أقليات مستضعفة.
ونسفت  ونسفت الطوائف غري املسلمة بعد متكنها أفكار احلق الوطين القائم على العلمانية نسفاً،

اإلخاء الوطين، وأظهرت تعصبها الطائفي املقيت، القائم على االنتماء ألدايهنا وعقائدها التقليدية 
 روثة.املو 

وكانت لعبة شعار الوطنية مكيدة اخندع هبا مجع غفري من املسلمني برباءة وسالمة صدر، حىت استل  
 أعداؤهم منهم معظم حقوقهم، ومعظم مقد راهتم

O  260 - 258نكة ص عبد الرمحن حبكواشف زيوف ل 
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 سابعا: نتائج تقديس الوطنية
أمثرت الدعوة إىل الوطنية مثارا خبيثة وبرزت العصبية البغيضة وانتزعت الرمحة بني الناس وحل حملها 

حيث تعصب كل شعب لوطنه واحتقر ما عداه يف صور خمزية مفرقة ومن الفخر واخليالء والكربايء 
بفعل دسائس اليهود ضد الدولة اإلسالمية  –ة على ذلك ما حصل عند األتراك أقوى األمثل

حيث نفخوا يف أذهان الوطنيني األتراك وجوب العودة إىل االفتخار بوطنيتهم الطورانية  –عثمانية ال
سالم والعودة إىل تقديس شعار الذئب األغرب معبودهم قبل اإلسالم اليت كانت موجودة قبل اإل

وتقدميها على   الوقت نفسه يف أذهان العرب الوطنيني احلنني إىل االعتزاز ابلوطنية العربيةونفخوا يف 



اعرهم [ وقد عرب ش43كل شيء بل جعلها إهلا كما قال تعاىل: َأرَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه ]الفرقان:
 عن ذلك بقوله:

 ن برهمهبوين عيدا جيعل العرب أمة ... وسريوا جبثماين على دي
ي الدين، وهل حقق هؤالء فماذا ينتظر من الوطنيني حينما تكون الكلمة هلم؟ غري جعل الوطنية ه

السفهاء األشرار كالمهم يف حب الوطنية العربية؟!، وماذا فعلوا ضد اليهود يف فلسطني ويف غري 
لقدس واألمة طني؟، ماذا قدموا غري الصراخ والعويل والنباح والتهديدات اجلوفاء لتحرير افلس

ي منها العقالء على أنه مل العربية؟ يرددون كالما ممجوجا مكررا وشعارات أصبحت مهازل يستح
 يقتصر الضرر فقط على ما تقدم وإمنا كانت وراء خدعة الوطنية أغراضا سياسية وثقافية واجتماعية

شعار " الدين هلل والوطن حيث بدأت الدعوة للوطن تفرق بني الوالء هلل تعاىل وبني الوالء لغريه حتت 
 مجيع املواطنني حىت السياسية منها ومن هنا للجميع "، وابلغوا يف وجوب حب الوطن وأنه مشاع بني

ودي أو العلماين أو متت اللعبة على كثري من بلدان املسلمني حيث أصبح املواطن النصراين أو اليه
ن من حقه كمواطن أن يصل إىل أعلى الشيوعي حىت وإن مل يكن من أهل ذلك البلد يف األساس فإ

مصائر أهل تلك الشعوب اإلسالمية وهو ما هدف إليه  الرتب اليت يتمكن من خالهلا من التحكم يف
هم يف األساس عمالء أعداء اإلسالم من دعمهم السخي ألولئك األقليات يف تلك البلدان الذين 

األمر وهو نتيجة لتمكن أولئك من السلطة لتلك القوى الكفرية العاملية وجنحوا يف ذلك ويف هناية 
ش فيه هو يف الدرجة األوىل هلم وصاروا ينظرون إىل أهل تلك أصبح هؤالء ينادون أبن الوطن والعي

يل فمن حقهم أن يضطهدوهم وهو ما مت األوطان اإلسالمية أبهنم غرابء وأحياان يسموهنم عمالء وابلتا
فيها لغري املسلمني بل وطرد املسلمني وحوربوا ونفذ يف بعض داير املسلمني اليت أصبح احلكم 

 بكل دقة وكأن الشاعر يندب حظهم حينما قال مفتخرا: املخطط املعادي لإلسالم
 اي ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا حنن الضيوف وأنت رب املنزل
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وحرية الكلمة وتقبل وهبذا يتضح أن دعوى الوطنية وكذلك القومية وكذا اإلنسانية واألخوة واملساواة 
اد من ورائها مكاسب سياسية وعقدية. الرأي والرأي اآلخر ما هي إال لعب سياسية ماكرة ودعوات ير 

ويف لبنان وفلسطني أقوى الشواهد واتضح أن الدعوة إىل كل النعرات اجلاهلية مل ينتفع هبا إال أعداء 
ا االسم. ألن الغرض من قيامها يف اإلسالم من اليهود والنصارى ليندجموا مع املسلمني حتت هذ



جمتمع إال وأصيب هبذا الداء العضال من تراخي األساس هو لتحقيق هذا اهلدف. فال يبتلى هبا 
القبضة على الدين ومن متجيد تراب الوطن وكل ذرة رمل فيه وأنه وطن مقدس دون غريه من بالد 

ويتبادل  –غري األعياد اإلسالمية هي  –اآلخرين فاخرتعت له طقوس وشعارات واخرتعت له أعياد 
من املصاحل النشغال الناس بتلك األعياد بينما اإلسالم الناس فيها التهاين والتربيكات وتتعطل كثري 

ليس فيه إال عيدين عيد الفطر وعيد األضحى وعيد صغري هو يوم اجلمعة وطلب أقطاهبا من الناس 
  عن اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل.أن يقدموا دماءهم رخيصة من أجل تراب الوطن بدال

ألاثيف وهي كثرة األماكن املقدسة فمرة يدعون إىل ومل يقف األمر عند هذا احلد بل جاءت اثلثة ا
تقديس تراب الوطن كله ومرة يدعون إىل تقديس بعض املدن أو األماكن اليت قد ال يعرف هلا ذكر 

ف عنها الشر ورمبا وصل احلال إىل أن خيتلط وال سابقة خري بل أحياان يدعون إىل تقديس أماكن عر 
احملرتمة من غري األماكن احملرتمة واملسلمون يعلمون أن اإلسالم ال  األمر على من ال معرفة له ابألماكن

يدعوا أحدا إىل تقديس أي مكان يف هذه الدنيا وال جيد املسلمون بلدا حتن إليها النفوس وترتقرق 
واملدينة النبوية وليس ذلك لذات املكان أو لرتابه وإمنا هو ملا شرفهما  عنده الدموع إال مكة املكرمة

 به من جعلهما أماكن عبادة فاضلة ومن بعثة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم.هللا 
وبزوغ فجر اإلسالم فيهما ومن ظن أن هذا االحرتام والتقدير إمنا هو لرتاهبما فهو جاهل فقد كانت 

ن فيها ما ذكره العلماء عنها من أهنا أرض وابء وحرة جرداء حىت شرفها هللا املدينة تسمى يثرب وكا
ىل بنزول نبيه فيها ودعاؤه هلا ابلربكة وأن ينقل محاها إىل اجلحفة ويبارك يف مدها وصاعها وأن تعا

حيببها إليهم كحبهم مكة أو أشد إىل غري ذلك من أخبار هذا البلد الطيب وكذلك مكة فإهنا واد غري 
ة بذات األرض ي زرع شرفها هللا ابلكعبة ولكن يف عرف الوطنية ليس العربة ابلصفات وإمنا العرب ذ

وأحياان تقدس الوطنية األرض ألن هواءها مجيل وأشجارها ابسقة وحنو ذلك مما ينظر إليه الشخص 
 القصري النظر الضيق الفكر.

طع كل صلة للشخص مبا وراء وطنه وليت شعري ما الفائدة من تقديس الوطنية إذا كانت مثارها ق
وأن كون الوالء والرباء قائما على الوطنية ال على  وابلتايل قطع أواصر املودة بني أوطان املسلمني

األخوة اإلسالمية وأن يغضب الشخص لوطنه أكثر من غضبه لدينه والتعصب لبين وطنه وتقديسهم 
ر األخوة يف الدين ثحيث جيب أن حيب امللحد سواء كانوا قبل اإلسالم أو بعده مقدما هلم على أواص

شريعة الوطنية أليست هذه معاول هدم تفرق وال جتمع؟  الوطين على الصاحل من غري وطنه حسب
 وتشتت املسلمني وتضعفهم؟

O 985/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 تعقيب على ما سبق
 وأخريا فإنه يتضح مما سبق:

نية بينهما ترابط شديد وإن كان مفهومهما يف الظاهر خمتلفا ولكن يف حقيقتهما ومية والوطأن الق - 1
 تالزم يرتبط بعضه ابلبعض اآلخر إذ ال جتد من يتصف أبحدمها إال وهو متصف ابآلخر حتما.

 إن الدعوة إىل هاتني النعرتني اجلاهليتني قد أراد أصحاهبما أن حيلوها حمل الدين. - 2
 ارهبما حراب شعواء وبني األخطار اليت تكمن من وراء قيامهما.سالم قد حإن اإل - 3
إمنا كان بدسائس  –على الصورة املستعرة اليت هي عليه اليوم  -إن ظهورمها يف بالد املسلمني  - 4

 اليهود والنصارى وسائر الدول الغربية احلاقدة.
ربتهما وبيان ما حتمالنه من تدمري دوا يف حمالم أن جيتهجيب على كافة الدعاة إىل هللا وطالب الع – 5

لإلسالم واملسلمني، وبيان أن اإلسالم دين كامل إىل يوم القيامة وأن اخلري والسعادة للبشرية تكمن 
يف االنضواء حتته وتطبيق تعاليمه ومعرفة ما كان عليه حال العرب قبل اإلسالم وكيف حتولوا بعده إىل 

 رق.األرض املشعامل ووجه أن كانوا قادة ال
O989/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 أوال: التعريف
حركة حترير املرأة. حركة علمانية، نشأت يف مصر يف ابدئ األمر، مث انتشرت يف أرجاء البالد العربية 

ا مثل احلجاب، داب اإلسالمية واألحكام الشرعية اخلاصة هبواإلسالمية. تدعو إىل حترير املرأة من اآل
لزوجات واملساواة يف املرياث وتقليد املرأة الغربية يف كل أمر ونشرت وتقييد الطالق، ومنع تعدد ا

 دعوهتا من خالل اجلمعيات واالحتادات النسائية يف العامل الغريب.
Oيالندوة العاملية للشباب اإلسالم -ملعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب ا 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
قبل أن تتبلور احلركة بشكل دعوة منظمة لتحرير املرأة ضمن مجعية تسمى االحتاد النسائي .. كان 

 هر من خالل كتب ثالث وجملة صدرت يف مصر.هناك أتسيس نظري فكري هلا .. ظ
داينة، دعا فيه إىل القضاء على ـ كتاب املرأة يف الشرق أتليف مرقص فهمي احملامي، نصراين ال

وإابحة الزواج بني النساء احلجاب وإابحة االختالط وتقييد الطالق، ومنع الزواج أبكثر من واحدة، 
 املسلمات والنصارى.

م، بدعم من الشيخ حممد عبده وسعد 1899( أتليف قاسم أمني، نشره عام ـ كتاب )حترير املرأة
أن حجاب املرأة السائد ليس من اإلسالم، وقال إن الدعوة إىل  زغلول، وأمحد لطفي السيد. زعم فيه

 السفور ليست خروجاً على الدين.
أفكار الكتاب  م يتضمن نفس1900املرأة اجلديدة( أتليف قاسم أمني أيضاً ـ نشره عام ـ كتاب )

 األول ويستدل على أقواله وادعاءاته آبراء الغربيني.
العاملية األوىل، من قبل أنصار سفور املرأة، وتركز على السفور ـ جملة السفور، صدرت أثناء احلرب 

 واالختالط.
، اشرتاك النساء بقيادة هدى شعراوي )زوجة علي شعراوي( يف ثورة سنة سبق سفور املرأة املصرية· 

م، فقد دخلن غمار الثورة أبنفسهن، وبدأت حركتهن السياسية ابملظاهرة اليت قمن هبا يف 1919
 م.1919مارس سنة  20صباح يوم 

نقاب عن وأول مرحلة للسفور كانت عندما دعا سعد زغلول النساء اللوايت حيضرن خطبه أن يزحن ال
اليت اشتهرت ابسم: هدى وجوههن. وهو الذي نزع احلجاب عن وجه نور اهلدى حممد سلطان 

دته من املنفى. شعراوي مكونة االحتاد النسائي املصري وذلك عند استقباله يف اإلسكندرية بعد عو 
 واتبعتها النساء فنزعن احلجاب بعد ذلك.

ة مؤسسته هدى شعراوي من مؤمتر االحتاد م بعد عود1924أتسس االحتاد النسائي يف نيسان 
م .. واندى جبميع املبادئ اليت اندى هبا من قبل 1922روما عام النسائي الدويل الذي عقد يف 

 مرقص فهمي احملامي وقاسم أمني.
م وقد حضرته 1944ذا االحتاد بعد عشرين عاماً لعقد مؤمتر االحتاد النسائي العريب عام ـ مهد ه

د املؤمتر حىت أن د العربية. وقد رحبت بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية ابنعقامندوابت عن البال
 حرم الرئيس األمريكي روزفلت أبرقت مؤيدة للمؤمتر.

Oدوة العاملية للشباب اإلسالميالن -ملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين وا 
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 اثلثا: من أبرز شخصيات حركة حترير املرأة
الشيخ حممد عبده ـ فقد نبتت أفكار كتاب )حترير املرأة( يف حديقة أفكار الشيخ حممد عبده. 

ديثه عنها يف مقاالت الوقائع ر الشيخ اليت عرب فيها عن حقوق املرأة وحوتطابقت مع كثري من أفكا
تفسريه آلايت أحكام النساء. )التفاصيل يف كتاب )املؤامرة على املرأة املسلمة( د.  املصرية ويف

م كتاب )عودة احلجاب( اجلزء األول، 1985وما بعدها. دار الوفاء سنة  63السيد أمحد فرج ص 
 إمساعيل املقدم(. د. حممد أمحد بن

هار كتبه وتشجيعه يف هذا لوفد املصري، الذي أعان قاسم أمني على إظسعد زغلول، زعيم حزب ا
 اجملال.

لطفي السيد الذي أطلق عليه أستاذ اجليل وظل يروج حلركة حترير املرأة على صفحات اجلريدة لسان 
 حال حزب األمة املصري يف عهده.

لك األايم وأشهر وابنة مصطفى فهمي ابشا رئيس الوزراء يف تصفية زغلول. زوجة سعد زغلول 
 .صديق لإلنكليز عرفته مصر

هدى شعراوي ابنة حممد سلطان ابشا الذي كان يرافق االحتالل اإلنكليزي يف زحفه على العاصمة 
 وزوجة علي شعراوي ابشا أحد أعضاء حزب األمة )حاليًّا الوفد( ومن أنصار السفور.

هدى شعراوي يف املؤمترات الدولية  امسها األصلي زينب حممد مراد(، وهي صديقةسيزا نرباوي )و 
لية. ومها أول من نزع احلجاب يف مصر بعد عودهتما من الغرب إثر حضور مؤمتر االحتاد والداخ

 م.1923النسائي الدويل الذي عقد يف روما 
على الدكتوراه، مث إىل  درية شفيق. من تلميذات لطفي السيد، رحلت وحدها إىل فرنسا لتحصل

 تدعو إىل التحرر من أغالل اإلسالم وتقاليده وسائل اإلعالم الغربية أبهنا املرأة اليت إنكلرتا، وصورهتا
 مثل: احلجاب والطالق وتعدد الزوجات.

م بدعم من السفارة اإلنكليزية 1949ـ ملا عادت إىل مصر شكلت حزب )بنت النيل( يف عام 
احلزب وكان هذا الدعم سبب  .. وهذا ما ثبت عندما استقالت إحدى عضواتوالسفارة األمريكية 

 12م و1951فرباير 19د قادت درية شفيق املظاهرات، وأشهرها مظاهرة يف عام استقالتها. وق
م ابلتنسيق مع أجهزة عبد الناصر فقد أضربت النساء يف نقابة الصحافيني عن الطعام 1954مارس 

االنتخاابت ومل تنجح.  مطالبهن. وأجيبت مطالبهن ودخلت درية شفيقحىت املوت إذا مل تستجب 



 رت املؤمترات الدولية النسائية للمطالبة ثحقوق املرأة ـ على حد قوهلا ـ.وانتهى دورها. وحض
سهري القلماوي: ـ تربت يف اجلامعة األمريكية يف مصر ـ وخترجت من معهد األمريكان ـ وتنقلت بني 

 املصرية.واألوربية، مث عادت للتدريس يف اجلامعة  اجلامعات األمريكية
ه حسني، األديب املصري الذي دعا إىل تغريب مصر .. ترأست أمينة السعيد: وهي من تلميذات ط

جملة حواء. وقد هامجت حجاب املرأة جبرأة ـ ومن أقواهلا يف عهد عبد الناصر: " كيف خنضع لفقهاء 
دعو فيه إىل مليثاق؟ ". تقصد ميثاق عبد الناصر الذي يأربعة ولدوا يف عصر الظالم ولدينا ا

 ء للهجوم على اآلداب اإلسالمية.االشرتاكية ـ وسخرت جملة حوا
 د. نوال السعداوي زعيمة االحتاد املصري حاليًّا.· 

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: األفكار واملعتقدات
 ار حركة حترير املرأة فيما يلي:ومعتقدات أنصجنمل أفكار 

 حترير املرأة من كل اآلداب والشرائع اإلسالمية وذلك عن طريق:· 
 ة إىل السفور والقضاء على احلجاب اإلسالمي.ـ الدعو 

ـ الدعوة إىل اختالط الرجال مع النساء يف كل اجملاالت يف املدارس واجلامعات واملؤسسات احلكومية، 
 واألسواق.

 ـ تقييد الطالق، واالكتفاء بزوجة واحدة.
 ـ املساواة يف املرياث مع الرجل.

 يث ال يتحكم الدين يف جمال احلياة االجتماعية خاصة.الدعوة العلمانية الغربية أو الالدينية ثح
 املطالبة ابحلقوق االجتماعية والسياسية.· 
ابحلياة االجتماعية للمرأة: كالعمل، واحلرية  أورواب والغرب عامة هم القدوة يف كل األمور اليت تتعلق· 

 اجلنسية، وجماالت األنشطة الرايضية والثقافية.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ألداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف ا 

 اجلذور الفكرية والعقائدية:
ائية يف البالد العربية خاصة والدولية عامة، بعد تبلور حركة حترير املرأة على شكل االحتادات النس



لعقدي حلركة حترير املرأة. أصبحت الالدينية أو ما يسمونه )العلمانية( الغربية هي األساس الفكري وا
وهي موجهة وبشكل خاص يف البالد العربية واإلسالمية إىل املرأة املسلمة؛ إلخراجها من دينها أواًل. 

عيًّا .. وبفسادها، يفسد اجملتمع اإلسالمي وتنتهي موجة محاسة العزة مث إفسادها خلقيًّا واجتما
أعداء اإلسالم وهبذا الشكل يسهل السيطرة اإلسالمية اليت تقف يف وجه الغرب الصلييب ومجيع 

 عليه.
 ومن األدلة على أن جذور حركة حترير املرأة متتد حنو العلمانية الغربية ما يلي:

للكاتب الفرنسي الكونت داركور، محل فيه على نساء مصر وهاجم م ظهر كتاب 1894ـ يف عام 
 احلجاب اإلسالمي، وهاجم املثقفني على سكوهتم.

 م ألف قاسم أمني كتابه )حترير املرأة( أيد فيه آراء داركور.1899ـ يف عام 
 ـ ويف نفس العام هاجم الزعيم الوطين املصري مصطفى كامل )زعيم احلزب الوطين( كتاب )حترير

 املرأة( وربط أفكاره ابالستعمار اإلنكليزي.
اب يف الرد على قاسم ـ ألف االقتصادي املصري الشهري حممد طلعت حرب كتاب )تربية املرأة واحلج

 أمني ومما قاله(: " إن رفع احلجاب واالختالط كالمها أمنية تتمناها أورواب ".
املرأة إىل اإلنكليزية ونشروه يف اهلند  ـ ترجم اإلنكليز ـ أثناء وجودهم يف مصر ـ كتاب )حترير

 واملستعمرات اإلسالمية(.
يت حضرت بنفسها إىل مصر لتدرس عن كثب تطور ـ الدكتورة )ريد( رئيسة االحتاد النسائي الدويل ال

 احلركة النسائية.
ثلت بربقية ـ اغتباط الدوائر الغربية ثحركة حترير املرأة العربية وبنشاط االحتاد النسائي يف الشرق ومت

 م.1944حرم رئيس الوالايت املتحدة األمريكية للمؤمتر النسائي العريب عام 
اإلنكليزية والدعم املايل الذي يتلقاه منهما ـ كما رأينا عند حديثنا  ـ صلة حزب )بنت النيل( ابلسفارة

 عن درية شفيق.
ها بصورة الداعية الكربى ـ ترحيب الصحف الربيطانية بدرية شفيق زعيمة حزب )بنت النيل( وتصوير 

 إىل حترير املرأة املصرية من أغالل اإلسالم وتقاليده.
إىل زعيمة حزب بنت النيل هتنئها على اجتاهها اجلديد يف  ـ برقية مجعية )سان جيمس( اإلنكليزية
 القيام مبظاهرات للمطالبة ثحقوق املرأة.

م ظهر من قرارته اليت وافقت 1951عام ـ مشاركة الزعيمة نفسها يف مؤمتر نسائي دويل يف أثينا 
 عليها أهنا ختدم االستعمار أكثر من خدمتها لبالدها.

أن االحتاد النسائي الدويل واقع حتت رايدة الدول الغربية واالستعمارية  إعالن )كاميال يفي( اهلندية



 واستقالتها منه.
م أثناء املؤمتر أن الدول 1987عام ـ إعالن الدكتورة نوال السعداوي رئيسة االحتاد النسائي املصري 

 تساهم يف ذلك. الغربية هي اليت هيأت املال الالزم لعقد مؤمتر االحتاد النسائي والدول العربية مل
هذه بعض الوقائع اليت تدل داللة ال ريب فيها على صلة حركة حترير املرأة ابلقوى االستعمارية 

 الغربية.
Oالعاملية للشباب اإلسالميالندوة  -ذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين وامل 
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 اخلالصة
أن حركة حترير املرأة هي حركة علمانية، نشأت يف مصر، ومنها ُنشرت يف أرجاء البالد العربية 

ة واألحكام الشرعية اخلاصة هبا كاحلجاب، واإلسالمية، وهدفها هو قطع صلة املرأة ابآلداب اإلسالمي
 املرياث وتقليد املرأة الغربية يف كل شيء. ويعترب  قييد الطالق ومنع تعدد الزوجات واملساواة يفوت

كتاب )املرأة يف الشرق( ملرقص فهمي احملامي، وحترير املرأة واملرأة اجلديدة لقاسم أمني من أهم 
إىل جعل  وج على الدين، ومتتد أهداف هذه احلركة لتصلالكتب اليت تدعوا إىل السفور واخلر 

 ملرأة واجملتمع.العلمانية والالدينية أساس حركة ا
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 أوال: التعريف
نة البانتشاسيال )أو املبادئ اخلمسة املتالمحة( هي مخسة مبادئ رئيسة أعلنت غداة االستقالل س

على هديها الشعب اإلندونيسي املسلم، م ووضعت يف دستور إندونيسيا املسلمة، ليسري 1945
 بدياًل عن العقيدة اإلسالمية.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
 داد لالستقالل يف إندونيسيا، لوضع أسس للدولة املقبلة.عقدت جلنة اإلعم 1945يف سنة 

لوطنية ـ كما يقال عنهم ـ حول أساس الدولة، هل هو ـ واحتدم اخلالف بني القوى اإلسالمية وا
 اإلسالم أو الالدينية؟.

مسة املبادئ اخل -ـ يف أثناء ذلك وضع سوكارنو ـ وهو أول رئيس إلندونيسيا بعد االستقالل 
 )البانتشاسيال( لتكون أساس وفلسفة الدولة.

ء الوطنيني مهمتها يف وضع ميثاق ـ وأجنزت اللجنة التساعية اليت ضمت الزعماء اإلسالميني والزعما
م. 1945م. وهذا امليثاق أصبح مقدمة لدستور سنة 1945يونيو  22جاكرات ومت التوقيع عليه يف 

يعة اإلسالمية على معتنقيها". ويقال إن سبب إلغاء هذه بعد إلغاء مجلة: "مع وجوب تطبيق الشر 
دونيسيا ـ بعدم املشاركة يف النضال لنيل اجلملة هو صدور إنذار من النصارى ـ وهم قلة قليلة يف إن

 االستقالل إذا مل حتذف هذه العبارة.
الصليبية  ـ وهكذا ضاع أمل اإلسالميني يف إنشاء دولة إسالمية يف إندونيسيا نتيجة فكر الدول

 وتالميذها من القادة العلمانيني.
العسكريني الذين استولوا على ـ وكان سوكارنو ـ واضع املبادئ اخلمسة ـ حيكم إندونيسيا مثل ابقي 

 السلطة يف دول العامل الثالث ابحلديد والنار.
اإلسالمية ـ وعرف سوكارنو ببعده عن اإلسالم وحتلله األخالقي طوال فرتة حكمه وقد لقيت الدعوة 

 يف إندونيسيا أشد العنت إابن حكمه.
سوكارنو عن احلكم ..  ـ الرئيس )سوهارتو( الذي استوىل على السلطة ابنقالب عسكري وأقصى

سار على هنجه، يف صبغ إندونيسيا املسلمة ابلصبغة العلمانية )الالدينية( وأطلق يد كل أعداء 
ا للتنصري وإحياء الوثنية ونشر الفساد والتحلل اإلسالم للعمل يف البالد وفتح أبواب إندونيسي

 األخالقي يف البالد.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب وا 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 يقوم البانتشاسيال على مخسة مبادئ هي:

 الرابنية املتفردة(.اإلميان ابهلل الواحد األحد )
 القومية وتنادي )ابلوحدة اإلندونيسية(.

 الدميقراطية أو )الشعبية املوجهة ابحلكمة يف الشورى النيابية(.
 اإلنسانية العادلة املهذبة.

 العدالة االجتماعية.
 على أساس أن هذه املبادئ هي نقاط التفاهم بني مجيع الطوائف يف إندونيسيا.

يف احلكومات ة بقيت مبادئ نظرية حمضة، أو شعارات مرفوعة ـ كما هي احلال ـ هذه املبادئ اخلمس
العسكرية يف العامل اإلسالمي ـ وختفي وراءها العلمانية اليت تسعى إىل سلخ الشعب املسلم يف 

إندونيسيا عن اإلسالم شيئاً فشيئاً. ـ ال يقصد بـ )اإلميان ابهلل( )املبدأ األول من املبادئ اخلمسة(، 
كل املؤثرات، وفكرة هللا عند سوكارنو ميان القائم على العقيدة الصحيحة والوحي اإلهلي اجملرد من  اإل

)املنظِ ر هلذه املبادئ(: )أن اإلنسان الذي ال يزال يعيش على الزراعة يشعر ثحاجة إىل هللا، وإذا بلغ 
ود هذا املبدأ )اإلميان ابهلل( هو مرحلة الصناعة مل يعد يرى مثة ضرورة لوجود هللا(. ـ إذاً املقصود بوج

 يقة الالدينية للبانتشاسيال.اخلداع والتمويه على احلق
العلمانية والتغريب مها خلفية البانتشاسيال ومن هذا الباب دخلت الصليبية واجلمعيات التنصريية • 

ابسم رعاية من كل طائفة وملة إىل إندونيسيا بتسهيالت من احلكومة اإلندونيسية، واألمم املتحدة 
 يات .. اخل.األمومة والطفولة، ومكافحة األمراض وفتح املستشف

ميلوانً ضمن سكان الدولة  20بلغ عدد الذين تركوا اإلسالم واعتنقوا الكاثوليكية يف إندونيسيا • 
 املسلمة اليت كانت مسلمة مائة ابملائة.

إلندونيسي بعضهم ببعض .. وهذه الرابطة الرابطة القومية ـ الالدينية ـ هي اليت تربط أفراد الشعب ا• 
اليت ظهرت يف أورواب وتسعى اآلن للتخلص منها وإحياء االنتماء لديهم صدى للدعوات القومية 

للنصرانية واليهودية .. وهدف القومية اإلندونيسية إبعاد العقيدة اإلسالمية عن عوامل وحدة الشعب 
 فشيئاً. اإلندونيسي وابلتايل إبعاد الشعب عنها شيئاً 

في وراءها الدعوة الالدينية، واحلقد على اإلنسانية فكرة أصبحت مبدأ من املبادئ اخلمسة، خت• 
 اإلسالم .. ابعتبار أن الشعب اإلندونيسي ليس كله مسلماً .. وأن الذي جيمعهم هو اإلنسانية.

ولكن بدون ممارسة  العدالة االجتماعية .. مقولة مجيع احلكام العسكريني يف دول العامل الثالث• 
تشر الفساد واللصوصية والرشوة واحملسوبية بني املسؤولني حقيقية، أو وجود واقعي .. وإال فلماذا ان



 يف إندونيسيا ويف سواها ممن هنج هنجها؟.
ـ انطالقاً من التزام احلكومة ابلبانتشاسيال ابعتبارها األساس الوحيد املعرتف به للسياسة العامة للدولة 

وة ختريبية هتدد أساس استقرار رت القوانني اليت اعتربت أية دعوة لتطبيق الدين اإلسالمي دعفقد صد
م منع املسلمني من التحاكم لقوانني الشريعة اإلسالمية 1973اجملتمع ـ كما حاولت احلكومة عام 

ارخيية الكربى املتعلقة ابلزواج والطالق واألحوال الشخصية إال أن تلك احملاولة أسقطتها املظاهرة الت
 اليت قام هبا الشباب املسلم آنذاك.

هت احلكومة ملنع حجاب الشاابت املسلمات وأحلقت جهاز بوليس بكل مصلحة حكومية كما اجت•  
 لتويل مسؤولية مراقبة ومالحقة أنشطة الدعوة اإلسالمية.

 % 2ثنية )البوذية واألداين الو  % 5وعلى أساس البانتشاسيال اعرتفت احلكومة ابلنصرانية ومتثل • 
من عدد السكان  % 88لرغم من أن اإلسالم ميثل ( على ا% 2وابقي الوثنية  % 2واهلندوكية 

 مليون نسمة. 160البالغ 
وتعامل احلكومة ـ انطالقاً من البانتشاسيال ـ األداين معاملة متساوية لذلك أاتحت للهيئات • 

ة بني املسلمني وكذلك تقدم احلكومة برامج متساوية التبشريية كامل احلرية يف نشر الداينة النصراني
التلفزيون لنشر تعاليم كل األداين!!. ـ ونظرًا ألعمال البانتشاسيال فإن عدد الكنائس على شاشة 

 واملعابد البوذية واهلندوكية أصبحت مقاربة لعدد مساجد املسلمني.
الرتبية والتعليم يف مجيع املراحل أدخلت احلكومة مبادئ البانتشاسيال كمادة أساسية يف جمال • 

تدريبية جلميع موظفي احلكومة والقطاع اخلاص لدراسة مبادئها. زعماً أبن  التعليمية، وأعدَّت دورات
 البانتشاسيال ليست ضد اإلسالم واملسلمني وإمنا تعين حرية األداين للتعايش السلمي.

اقتبس مبادئ الدميقراطية والعدالة ومما جتدر مالحظته ما قيل من أن الرئيس سوكارنو قد • 
الزعيم الوطين " سون ايت سن " وأضاف إليها مبدئي األلوهية ووحدة  االجتماعية واإلنسانية من

 إندونيسيا.
وهكذا انطلقت اجلمعيات التنصريية لتنصري املسلمني يف إندونيسيا حىت أصبح املَُنصَُّرون من • 

 ليوانً انطالقاً من البانتشاسيال اليت ابركها الغرب.املسلمني اإلندونيسيني يتعدون عشرين م
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -وعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوس 
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 اخلالصة
أن البانتشاسيال هي مخسة مبادئ أعلنت غداة استقالل إندونيسيا املسلمة ليسري الشعب على 

ية واإلنسانية والعدالة االجتماعية، ويف ميان ابهلل الواحد األحد والقومية والدميقراطهديها وهي: اإل
ظل هذه الشعارات النظرية عربدت العلمانية يف إندونيسيا. ففي بيان املبدأ األول قال سوكارنو منظِ ر 

 ظل هذه هذه املبادئ إن املزارع يشعر ثحاجته إىل هللا أما الصانع فال يرى ضرورة لوجوده، ويف
مني يف إندونيسيا، ويف ظل هذه املبادئ متنع احلكومة احلجاب املبادئ مت تنصري املاليني من املسل

 وتالحق الدعاة إىل هللا.
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 مراجع للتوسع
ينية للدكتور حممد انصر رئيس وزراء إندونيسيا السابق الدار يلني: الدين أو الالدـ اختاروا إحدى السب
 م.1983هـ/ 1403، 2السعودية للنشر ط 

 ت من اتريخ إندونيسيا املعاصرة حملمد أسد شهاب.صفحا
 م.1989هـ ـ نوفمرب 1410جملة االعتصام ـ القاهرية ـ عدد ربيع اآلخر 

م مقال "البانتشاسيال أساس 1987هـ يوليو 1407ن ذو القعدة ـ جملة الدبلوماسي العدد الثام
 الدولة يف اجلمهورية اإلندونيسية".

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداي 
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 أوال: التعريف
نت اإلسالم مبفاهيم خاصة غلبت عليها " أمة اإلسالم "، حركة ظهرت بني السود يف أمريكا وقد تب

 ( بعد أن صححت كثريًا من معتقداهتا وأفكارها.فت فيما بعد ابسم )البالليونالروح العنصرية، وعر 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
وهو شخص أسود غامض النسب،  Wallace D. Fardس هذه احلركة واالس د. فارد ؤسم

بني السود، وقد اختفي بصورة غامضة يف م داعياً إىل مذهبه 1930ظهر فجأة يف ديرتويت عام 
 م.1934يوينو 

م التحق ابحلركة وترقى يف مناصبها 1975ـ 1898أو إليجا حممد  Dlijah poolاليجابول · 
وأثيوبيا  م وجتول يف تركيا1959يساً هلا وخليفة لفارد من بعده، زار السعودية عام حىت صار رئ

 مد الذي كان يقوم ابلرتمجة.والسودان والباكستان يرافقه ابنه واالس حم
بنيويورك. خطيب ومفكر قام برحلة إىل  7مالكم إكس )مالك شباز(: كان رئيساً للمعبد رقم · 

وملا عاد تنكر ملبادئ احلركة العنصرية وخرج عليها وشكل فرقة  م،1963الشرق العريب وحج عام 
 م.1965فرباير  21عرفت ابسم )مجاعة أهل السنة( وقد اغتيل يف 

م وخلف مالكم 1950: الذي دخل يف اإلسالم عام Lewis Farrakhanلويس فرخان · 
ية حاليًّا ابلعقيد وهو أيضاً خطيب وكاتب وحماضر، وهو على صلة قو  7إكس على رائسة معبد رقم 

القذايف، يدعو إىل قيام دولة مستقلة ابلسود يف أمريكا ما مل حيصلوا على حقوقهم االجتماعية 
 املة.اسية كوالسي

م 1933أكتوبر  30واالس و. حممد، الذي تسمى ابسم وارث الدين حممد ولد يف ديرتويت · 
م كما 1967فريضة احلج عام م وأدى 1960ـ 1958وعمل رئيساً للحركة يف معبد فيالدلفيا 

 تكررت زايراته للمملكة العربية السعودية.
ه عاد إليها قبيل وفاة والده خبمسة م لكن1964ـ انفصل عن احلركة وختلى عن مبادئ والده عام 

 أشهر آماًل يف إدخال إصالحات على احلركة من داخلها.
 م.1977هـ /1397رك بوالية نيوجرسي ـ حضر املؤمتر الذي عقدته رابطة العامل اإلسالمي يف نيويو 

 م.1975ـ قام بزايرة للمركز اإلسالمي بواشنطن يف ديسمرب 
م، ويف كل مرة منها كان يعلن 1977المي املنعقد يف كندا عام ـ حضر على رأس وفد املؤمتر اإلس

 عن صدق توجهه اإلسالمي وأنه سيسعى إىل تغيري املفاهيم اخلاطئة يف مجاعته.
م وتركيا وعددًا من بالد الشرق وكان يقابل كبار 1976كة العربية السعودية عام ـ زار اململ

 الشخصيات يف البالد اليت يزورها.



 م عن الشخصيات اليت سيعتمد عليها يف رائسته للجماعة والذين من أبرزهم:1975ام ـ أعلن يف ع
 مساعداه اخلاصان كرمي عبد العزيز والدكتور نعيم أكرب. -
 ابسم املنظمة: عبد احلليم فرخان.املتحدث  -
 مستشارون للنواحي الثقافية: د. عبد العليم شباز، د. فاطمة علي، فهمية سلطان. -
 العام: جون عبد احلق.األمني  -
 رئيس القيادة العسكرية: إليجا حممد الثاين. -
رميوند شريف: صار وزيرًا للعدل بعد أن كان قائدًا أعلى حلرس احلركة املسمى مثرة اإلسالم · 

Fruit of Islam  ويرم إليه ابلرمزI.O.F  م.1937الذي أتسس منذ عام 
 .M.G.Tأمينة رسول مسؤولة عن جهاز تطوير املرأة · 
 د. ميكل رمضان: املمثل لكافة جلان املساجد ورئيس جلنة التوجيه.· 
م رئيساً هليئة اكتشاف الفساد واآلفات االجتماعية 1967ثريون مهدي: الذي انضم للحركة عام · 

 Blight Arrest pioneerم حتت اسم 1976بني أفراد احلركة اليت تشكلت عام 
patrol  ويرمز إليها بـB.A.P.P  هي بديلة عن الـ وF.O.I. 

 N.E.T New Earthإبراهيم كمال الدين: املشرف على هيئة فرقة األرض احلديثة · 
Team .لإلشراف على مشروع اإلسكان يف الناحية اجلنوبية من شيكاغو 

سلطان حممد: أحد أحفاد اليجا حممد: يقال أبنه على فهم جيد لإلسالم، وهو إمام يف واشنطن، · 
 هـ يف الرايض.1410إلسالم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وقد تويف عام وكان يدرس ا

حممد علي كالي: املالكم العاملي املعروف: يقال أبن مالكم اكس هو الذي اجتذبه إىل احلركة كما · 
أنه كان أحد أعضاء اجمللس الذي أنشأه واالس حممد بعد استالمه رائسة احلركة من أجل التخطيط 

 ألمور املهمة يف اجلماعة.ل
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
ال بد من مالحظة أن أفكار هذه احلركة قد تطورت تدرجييًّا متأثرة بشخصية الزعيم الذي يدير 

 ر احلركة إىل ثالث فرتات )انظر مادة الفرخانية(. بد من تقسيم تطو أمورها، ولذا فإنه ال



 أواًل: يف عهد واالس د. فارد:
( كما عرفت ابسم Nation of Islamعرفت املنظمة منذ أتسيسها ابسم " أمة اإلسالم " ) · 

 آخر هو )أمة اإلسالم املفقودة املكتشفة(، وبرزت أهم أهدافها فيما يلي:
 واملساواة والعدالة والعمل على الرقيِ  أبحوال اجلماعة. الدعوة إىل احلريةـ التأكيد على 

ـ الرتكيز على تفوق العنصر األسود وأصالته والتأكيد على انتمائهم إىل األصل األفريقي والتهجمُّ على 
 البيض ووصفهم ابلشياطني.

اب املقدس يف رار األخذ من الكتـ العمل على حتويل أتباعها من التوراة واإلجنيل إىل القرآن مع استم
 بعض األفكار.

 Trainingأنشأ زعيمها منظمتني: واحدة للنساء أطلق عليها اسم )تدريب البنات املسلمات( ) 
Muslim Girls ( ويرمز هلا ابلرمز )G.M.T ( وأخرى للرجال أمساها )مثرة اإلسالم( بغية

 والسياسي.إجياد جيش قوي حيمي احلركة ويدعم مركزها االجتماعي 
 يف عهد اليجا حممد: اثنياً:

أعلن إليجا حممد أن اإلله ليس شيئاً غيبياً، بل جيب أن يكون متجسدًا يف شخص، وهذا الشخص · 
هو فارد الذي حل فيه اإلله، وهو جدير ابلدعاء والعبادة. وقد أدخل بذلك مفاهيم ابطنية على فكر 

 مجاعته.
 .Messenger of Allah تصف بلقب رسول هللااختذ لنفسه مقام النبوَّة، وصار ي· 
حرم على أتباعه القمار وشرب اخلمور والتدخني واإلفراط يف الطعام والزىن، ومنع اختالط املرأة · 

برجل أجنيب عنها، وحثهم على الزواج داخل أبناء وبنات احلركة ومنعهم من ارتياد أماكن اللهو 
 واملقاهي العامة.

اره مصدراً لكل معاين اخلري، مع االستمرار يف ازدراء عنصر األسود واعتباإلصرار على إعالء ال· 
العرق األبيض ووصفه ابلضعة والدونيَّة، وال شك أن االكتتاب يف احلركة مقصور على السود دون 

 البيض بشكل قطعي ال جمال ملناقشته إطالقاً.
ن كذلك ابلبعث ابملالئكة وال يؤمال يؤمن إليجا حممد إال مبا خيضع للحس، وعليه فإنه ال يؤمن · 

 اجلسماين إذ أن البعث لديه ليس أكثر من بعث عقلي للسود األمريكيني.
ال يؤمن خبتم الرسالة عند النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، ويعلن أنه هو خامت الرسل إذ ما من · 

ان قومه ه من قبل فارد بلسرسول إال وأييت بلسان قومه وهو أي ـ إليجا حممد ـ قد جاء نبياً يوحى إلي
 السود.

يؤمن ابلكتب السماوية، لكنه يؤمن أبن كتاابً خاصاً سوف ينزل على قومه السود والذي سيكون · 



 بذلك الكتاب )السماوي األخري للبشرية(.
الصالة على عهده عبارة عن قراءة للفاحتة أو آايت أخرى ودعاء مأثور مع التوجه حنو مكة · 

 هي مخس مرات يف اليوم.ارد يف األذهان، و واستحضار صورة ف
 صيام شهر ديسمرب من كل عام عوضاً عن صوم رمضان.· 
 يدفع كل عضو ُعْشر دخله للحركة.· 
 أل ف عددًا من الكتب اليت تبني أفكاره، منها:· 

 .Message to the Black Manـ رسالة إىل الرجل األسود )يف أمريكا( 
 .Our Saviour has arrivedـ منقذان قد وصل 

 .Supreme Wisdomحلكمة العليا ـ ا
 .The Fall of Americaـ سقوط أمريكا 

 .How to eat to liveـ كيف أتكل لتعيش 
 .Muhammad Speaksأنشأ صحيفة تنطق بلساهنم أمساها حممد يتكلم · 

 اثلثاً: يف عهد وارث الدين حممد:
)البالليون( نسبة لبالل ديدًا للمنظمة هو م اختار وارث الدين امساً ج1975نوفمرب  24يف · 

 احلبشي مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
فرباير  25م قانون منع البيض من االنضمام إىل احلركة ويف 1975يونيو  19ألغى وارث الدين يف · 

 م ظهر يف قاعة االحتفاالت عدد من البيض املنضمني إليهم جنباً إىل جنب مع السود.1976
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العلم األمريكي صار يوضع إىل جانب علم املنظمة بعد أن كان ذلك العلم ميثل الرجل األبيض ذا · 
 العيون الزرقاء، الشيطان القوقازي.

 رار بضرورة صوم رمضان واالحتفال بعيد الفطر.م صدر ق1975أغسطس  29يف · 
 Bilalianليان نيوز م حتول اسم الصحيفة من حممد يتكلم إىل بال1975نوفمرب  14ويف · 

News  مث أصبحت اجلريدة اإلسالميةThe Muslim Jouran. 
د إىل كلمة أعلن أن لقبه هو اإلمام األكرب بداًل من رئيس الرؤساء كما أنه غري كلمة رؤساء املعاب· 

 إمام وقد حصر اهتمامه ابألمور الدينية بينما وزع األمور األخرى على القياديني يف احلركة.



 إعداد املعابد لتكون صاحلة إلقامة الصالة.مت · 
م أمرًا أبن تكون الصالة على اهليئة الصحيحة املعروفة لدى املسلمني 1975أكتوبر  3أصدر يف · 

 مخس مرات يف اليوم.
 كيد على اخللق اإلسالمي واألدب والذوق وحسن اهلندام ولبس احلشمة ابلنسبة للمرأة.التأ· 
بزايرة السجون لنشر الدعوة بني املساجني وقد الحظت سلطات األمن أن يقوم الدعاة يف احلركة · 

السجني األسود الذي يعرف عنه التمرد وعدم الطاعة داخل السجن يصبح أكثر استقامة وانضباطاً 
 د دخوله يف اإلسالم، ومن هنا فإن السلطات ُتَسرُّ بقيام الدعاة بدعوهتم هذه بني املسجونني.مبجر 

يم اإلسالمية، اليت اعتنقتها احلركة منذ أايم فارد وإليجا حممد بطريقة خاطئة، وحماولة تصحيح املفاه· 
 تصويبها.

توجهاً إسالمياً صحيحاً متاماً، إن األمور اليت ذكرانها سابقاً ال تدل على أن احلركة قد توجهت · 
اساً على ما كانت عليه لكنها تدل على أن هناك حتسناً نوعياً قد طرأ على أفكار ومعتقدات احلركة قي

يف عهد من سبقه. وهي ما تزال ثحاجة إىل إصالحات عقائدية وتطبيقية حىت تكون على اجلادة 
 اإلسالمية.

ركة وكانت حمصلة هذا االضطراب أن أعلن وارث الدين يف لقد اضطربت األمور كثريًا بني قادة احل· 
ل بشكل منفرد، ويف كل يوم هناك م حل اجلماعة وترك كل شعبة من شعبها تعم1985مايو  25

 جديد حول املصري الذي ستؤول إليه احلركة.
كة وتسيريها هناك حماوالت يقوم هبا العقيد القذايف وحماوالت يقوم هبا حكام إيران بغية احتواء احلر · 

وفق عقائدمها اخلاصة بكل منهما، وهناك شخصيات جديدة تظهر وزعامات ختتفي وانقسامات قد 
 ميع.هتدد اجل

 The nation ofلقد عرفت اجلماعة بعدد من األمساء كان من آخرها أمة اإلسالم يف الغرب · 
islam in the west. 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
 على أنقاض حركتني قويتني ظهرات بني السود مها: قامت هذه احلركة



 Timothyنوبل درو علي  ـ احلركة املورية اليت دعا إليها الزجني األمريكي تيموثي
Drew Ali 1886  م وهي دعوة فيها خليط من 1913م الذي أسس حركته سنة 1929ـ

سلمني لكن حركتهم أصيبت املبادئ االجتماعية والعقائدية الدينية املختلفة وهم يعدون أنفسهم م
 ابلضعف إثر وفاة زعيمها.

أسس منظمة سياسية م الذي 1940ـ  Marcus Garvey 1887ـ منظمة ماركوس جاريف 
 Universai Negro Improvementم حتت اسم 1916للسود سنة 

Associlation  وتتصف هذه احلركة أبهنا نصرانية لكن على أساس جعل املسيح أسود وأمه
 م مما أدى كذلك إىل انداثر هذه احلركة.1925أبعد زعيمها عن أمريكا سنة  سوداء وقد

ركة تنظر إىل اإلسالم على أنه إرث روحي ميكن أن ينقذ السود من هلذا ميكن أن يقال أبن هذه احل· 
 سيطرة البيض ويدفع هبم إىل تشكيل أمة خاصة متميزة هلا حقوقها ومكاسبها ومكانتها.

يسي للحركة إليجا حممد مبا يف التوراة واإلجنيل من أفكار ابإلضافة إىل ما أخذه أتثر املؤسس الرئ· 
 ييز العنصري يف الوالايت املتحدة.من اإلسالم وإفرازات التم
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 النفوذخامسا: االنتشار ومواقع 
 مليون نسمة منهم حوايل مليون مسلم. 35يبلغ عدد السود يف أمريكا أكثر من · 
مثانون شعبة يف خمتلف املدن األمريكية  وهلم اآلن  Templesكانوا يسمون مساجدهم معابد · 

معهدًا يف شىت أحناء أمريكا وختصص احلصة األوىل كل يوم  60كما أن مدارسهم قد بلغت أكثر من
 لدين اإلسالمي.لتعليم ا

يرتكز املسلمون السود يف ديرتويت وشيكاغو وواشنطن ومعظم املدن األمريكية الكبرية وحيلمون · 
 يناصرون قضااي السود بعامة. بقيام دولة مستقلة، وهم

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/359) 

 



 الصةاخل
أن أمة اإلسالم يف الغرب حركة مذهبية فكرية، ادعت انتساهبا لإلسالم، ولكنها أفرغته أمداً طوياًل 

كانت قد دعت إىل حتويل أتباعها صوب من جوهره ومضمونه، ذلك أهنا يف عهدها األول، وإن  
ويف عهدها الثاين القرآن الكرمي إال أهنا أبقت على فكرة االستمرار يف األخذ من التوراة واإلجنيل. 

اتبعت املفاهيم الباطنية وقالت إن اإلله ليس شيئاً غيبياً وإمنا جيب أن يتجسد شخصاً معيناً هو فارد 
ون، وذهبت إىل عدم ختم الرسالة مبحمد صلى هللا عليه وسلم، الذي حل فيه اإلله فعالً كما يزعم

يسمرب بدياًل عن صوم رمضان. وبشرت بنزول كتاب مساوي على السود، وجعلت الصيام يف شهر د
ويف عهدها الثالث اختذت هذه املنظمة امساً جديدًا هو: " البالليون " نسبة إىل بالل احلبشي مؤذن 

وقد أمر وارث الدين حممد أبن تكون الصالة على اهليئة الصحيحة  الرسول صلى هللا عليه وسلم.
، وبدأ االجتاه احلقيقي هلم صوب اإلسالم املعروفة، مع تصحيح املفاهيم اإلسالمية السابقة لديهم

 مبفهومه احلق.
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 مراجع للتوسع
ـ املسلمون الزنوج يف أمريكا، أتليف دكتور ج. أريك لنكولن ترمجة عمر الديراوي ـ دار العلم 

 م.1964بريوت ـ  1اليني طـ للم
 م.1960هـ /1379، حممد يوسف الشواريب ـ جلان البيان العريب ـ القاهرة ـ ـ اإلسالم يف أمريكا

ـ دار الشروق ـ  1ـ منظمة إليجا حممد األمريكية، أتليف د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ـ طـ 
 م.1979هـ /1399جدة 

مطبعة اجلمعية  ـ1تحدة األمريكية، عبد هللا أمحد الداري ـ طـ ـ الوجود اإلسالمي يف الوالايت امل
 م.1983هـ / 1403العربية السعودية للثقافة والفنون ـ جدة ـ 

ـ الفرق الباطنية املعاصرة يف الوالايت املتحدة، بالل فيليبس ـ رسالة ماجستري بكلية الرتبية جبامعة 
 م.1984هـ / 1405امللك سعود ـ الرايض 

ـ بريوت ـ  1املكتب اإلسالمي ـ ط  مون حتت السيطرة الرأمسالية، حممود أمحد شاكر ــ املسل
 هـ.1397



 هـ.1396ـ الرابط  1ـ املسلمون يف أورواب وأمريكا، د. علي املنتصر الكتاين ـ دار إدريس ـ طـ 
 م.6/1985/ 8هـ ـ 9/1405/ 20ـ جملة: املسلمون، 

 م.1985ار آذ 23يف  422ـ جملة املستقبل ـ العدد 
 م.1977يناير  2هـ ـ 1397حمرم  12 يف 1683ـ جريدة اجلزيرة السعودية عدد 

هـ تصدر عن رابطة العامل 1396ربيع األول  23ـ  470ـ جريدة أخبار العامل اإلسالمي عدد 
 هـ.1/1397/ 20ـ  510اإلسالمي مكة املكرمة وكذلك عدد 

 م.1979مارس  30هـ ـ 3/1399/ 28يف  428ـ جملة اجملتمع، الكويت ـ عدد 
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -داين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األ 
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 أوال: التعريف
هي إحدى الفرق الباطنية السائدة يف الوالايت املتحدة األمريكية اليت مازالت تتبع منهج اليجا 

 حممد.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -األحزاب املعاصرة اين واملذاهب و املوسوعة امليسرة يف األد 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
 ـ ولد مؤسسها لويس والكت لعائلة تشتغل ابلتمثيل والغناء، وأصوهلا من جزر البحر الكارييب.

حممد هو هللا املتجسد.  مد الذي ادعى النبوة وأن معلمه فردم دخل فرقة إليجا حم1956ـ يف عام 
 يف بوسطن عني له لويس أكس واعظاً ومديرًا. 11وملا فتح مالكوم معبد حممد لإلسالم رقم 

ـ ألَّف لويس أكس بعض األغاين واملسرحيات اليت عرضت يف مجيع املعابد ألمهيتها يف بيان تعاليم 
 سعة.إليجا حممد مما أكسبه شهرة وا
أكس عني لويس يف منصب الناطق األول ابسم الفرقة ولقبه بفراح خان ـ ملا فصل إليجا حممد مالكوم 

 مث جعله واعظاً يف أكرب املعابد وأخطرها، معبد حممد لإلسالم رقم الذي كان يديره مالكوم قبل طرده.
مناصبه وجعله يف منصب ـ ولكن بعد هالك إليجا حممد وتويل والس الزعامة عزل فراح خان من مجيع 



غو، وأثناء هذه الفرتة كان لويس ينكر نبوة اليجا وألوهية فرد حممد متاشياً مع إنكار صوري يف شيكا
 والس هلما.

ـ ولكن فراح خان استقال من ذلك املنصب ومن الفرقة إثر انسحاب املتنبئ سايلس يف عام 
 م.1977

ا األصلية، وفتح له الدعوة إىل العودة إىل تعاليم اليجـ وعاد إىل نيويورك ومجع أتباعه السابقني حتت 
معابد يف نيويورك وشيكاغو ولوس أجنلوس ومجع أتباعاً فيها. وجعل لويس فراح خان شيكاغو مركزًا 

رمسياً لفرقته، وأصدر جريدة الفرقة اليت مساها النداء األخري، إلعادة بناء أمة اإلسالم ابلعودة إىل 
 تعاليم اليجا حممد.

املتحدة األمريكية إللقاء احملاضرات يف اجلامعات والتحدث يف ـ أخذ فراح خان يتجول يف الوالايت 
 مجيع مناسبات السود وكثر ظهوره على التلفزيون واإلذاعة.

ـ وملا كانت دعوته إىل إعادة بناء منظمة إليجا )أمة اإلسالم( وإحياء تعاليمه صافية خالية من دعاوى 
 ه معظم أفراد أسرة اليجا.فعل املتنبئ )سايلس( فقد استجاب ل خاصة لنفسه ـ كما

م أعاد نظام توزيع األمساء املقدسة وافرتض على اجلميع أن يكتب كل شخص يف 1981ـ يف عام 
الفرقة )رسالة املخلِ ص( يشهد فيها أن ال إله إال هللا الذي جاء يف صورة السيد فرد حممد وأن املكرم 

 .إليجا حممد رسول هللا
 ساندته للقس األسود جيسي جاكسون يف محالته االنتخابية.ـ اكتسب فراح خان شهرة كبرية مب
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 عقائد الفراخانية:· 

ة، دأب أن يذكر يف آخر صفحة من أثبت فراح خان تعاليم إليجا حممد كلها، ما عدا تغيريات بسيط
ة الفرقة النداء األخري اببني حتت عنواين ماذا يريد املسلمون وماذا يعتقد املسلمون؟ مجيع أعداد جريد

!، يضمنها أهداف الفرقة اإلليجية ومعتقداهتا حرفياً كما كانت ترد يف كل عدد من أعداد جريدة 
م عدد مقاالت اليجا املنقولة من أعداد حممد يتكل حممد يتكلم يف عهد اليجا، كما يذكر يف كل

 القدمية.



 بعض عقائد األليجية األساسية اليت أحياها فراح خان:· 
 ـ أن هللا قد خلق نفسه.

 ألف سنة. 25ـ أن مجيع السود آهلة ويولد بينهم إله مطلق كل 
 جارب الوراثية.ـ أحد اآلهلة السود املسمى يعقوب قد خلق اإلنسان األبيض نتيجة لبعض الت

عليه وسلم ُأرسل للعرب فقط واليجا أرسله هللا إىل سود أمريكا وأنه  ـ أن حممد بن عبد هللا صلى هللا
 آخر املرسلني.

ـ ويعتقد فراح خان أنه هو املقصود ابحلواري بطرس املعروف يف املسيحية ويعتقد أنه ال ميلك قوة 
 ي األمة أبسرها.اإلحياء ولكن بواسطة صوت إليجا حممد سوف حيي

 ـ اإلنسان األبيض شيطان.
 نسان األسود هو الذي ألَّف مجيع الكتب السماوية.ـ اإل

 ـ معظم تعاليم القرآن موجهة إىل الرسول إليجا حممد والسود يف أمريكا.
ـ ال قيامة لألجساد بعد املوت، والبعث والقيام عبارة عن يقظة روحية ملن هم نيام من السود يف قبور 

 إلميان هبما.وهام، وال يتأتى ذلك إال مبعرفة اليجا وإهله وااأل
ـ يقولون إذا كان العرب يعتقدون أن حممدًا خامت النبيني يقيناً فيمكن أن جنتمع ونتناقش يف األدلة 

حىت نصل إىل كلمة سواء. إال أنكم أيها العرب عنصريون ومل تتجاوزوا هذا اجلانب من طبيعتكم اليت 
 البيض كلكم شياطني.اإلنسان األبيض الذي هو شيطان، أنتم واليهود و  متاثل طبيعة

 إضافات فراح خان:
ـ أما معتقدات فراخ خان اجلديدة حول اليجا فإنه ألَّه اليجا كما ألَّه املسيحيون عيسى، بل ادعى 

 فراح أن اليجا هو عيسى املسيح.
 ا أنكر البعث اجلسدي إنكاراً شديدًا مطلقاً.ـ وادعى أن اليجا مل ميت بل بعثه هللا حيًّا مع أن اليج

يقول فراح خان: " إمنا أان هنا ألشهد أن املكرم إليجا حممد قد رفع وأن عيسى الذي كنتم تبحثون ـ 
 عنه وتنتظرون عودته كان بني ظهرانيكم ملدة أربعني سنة، ولكنكم مل تعلموا من هو".

اإلله سوية وعودته وشيكة احلدوث، وأشهد أن أحد ـ ويقول:" إن املكرم إليجا حممد حيُّ وهو مع 
إخوانكم اليجا من بينكم قد رفع إىل مقام حممود ميني اإلله، وجعل رب العاملني فيه السلطة التامة 

 على طاقات الطبيعة".
ـ ويقول:" قد علمنا املكرم إليجا حممد أننا )الرجل األسود(: مالك األرض وخالقها وصفوة كائناته 

 ميكن أن نصل إىل درجة األلوهية، وإن مل ون كله، فإن مل يكن املكرم إليجا حممد إهلاً فالوإله الك
 يبعث حياً فال أمل فينا أن نبعث أحياء من موتنا الذهين والروحي والسياسي واالجتماعي ".



 مناذج من أتويالت فراح خان:
قرات من الكتاب املقدس أتوياًل ـ بىن لويس فراح خان دعاويه يف اليجا على أتويل آايت قرآنية وف

 عجيباً منها:
من سورة  44يقول فراح خان ممهداً لدعواه أن إليجا حممد هو عيسى ابن مرمي وذلك أتوياًل لآلية ـ 

 آل عمران.
ـ أوَّل مرمي البتول إىل رمز يقصد به السود يف أمريكا حيث قال: أين نبحث عن عيسى هذا إن العبارة 

يف عامل املادة تعين امرأة مل  فتاح الكتشاف السر فإن كلمة )بتول( كما نفهمهاسوف حتمل بتول هي امل
ميسها رجل ولكن كلمة )بتول( يف الكتاب املقدس ترمز إىل أانس مل يلقحهم اإلله، والسود يف أمريكا 

 هم أانس بتوليون كما هو واضح من تصرفاتنا.
 من سورة النساء. 158ـ 157ًا على اآلايت ـ وانتهت به أتويالته إىل القول برفع اليجا اعتماد

ل: " أعلم أنكم تظنون أن إليجا حممد قد مات ولكنين أقف لكي أشهد للعامل أنه حي وبصحبة ـ ويقو 
 جيدة وهو ذو نفوذ ".

" إنين شاهد له وإننا شهداء له. وهو مكتوب يف القرآن: )إذ قال هللا اي عيسى إين متوفيك ورافعك 
)ُشبِ ه هلم( أنه مات، وهذا هو ين كفروا .. ( اخل. ويف مكان آخر يقول القرآن: إىل ومطهرك من الذ

 من سورة النساء. 157مكر هللا فوق مكر أعداء هللا األشرار يف إشارة إىل قوله تعاىل يف اآلية 
 حماوالت إلصالح فكر فراح خان:

عض املسؤولني عن الدعوة يف اململكة. قام بزايرة إىل اململكة العربية السعودية، وُعقد لقاء بينه وبني ب
ًا وأظهر توجهاً للفهم وللمراجعة. ولكن عندما عاد إىل أمريكا بقيت نفس أفكاره وقد وعد خري 

وسلوكياته دون تغيري يذكر. وإن كان قد أصبح أقل إعالانً هلا، والذي يظهر أن الرجل غري خملص 
 له ولكل ضال اهلداية والعودة إىل الطريق ويبحث عن الزعامة وتتجاذبه عوامل عديدة. نسأل هللا

 تقيم.املس
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 أوال: التعريف
ت فرقة ابطنية عنصرية ظهرت بني السود يف الوالايت املتحدة األمريكية يف الستينات امليالدية وامتد



لقوة أنشطتها، وهي تدَّعي اإلسالم واالنتساب إىل املهدية إىل كندا، وأمريكا الوسطى واجلنوبية نظًرا 
 يف السودان، غري أن عقائدها خليط من النصرانية واليهودية والبوذية واإلسالم.

O سالميالندوة العاملية للشباب اإل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م مبدينة نيويورك، وكان 1935سنة  Dwight Yorkولد مؤسس هذه الفرقة دوايت يورك • 

ن. وهناك تعرف على مبادئ اإلسالم ودرس يتعاطى املخدرات، فقضى فرتة من عمره يف السج
ق سراحه يف أوائل الستينات، أسلم يف النصرانية واليهودية وغريها من األداين والفرق. وبعد إطال

مبدينة نيويورك، وانتحل لنفسه اسم  Brooklynثحي بروكلني  Stat Stمسجد ستايت سرتيت. 
كان مشحوانً ابلشعور القومي آنذاك، فقد أخذ عيسى عبد هللا. ومبا أن الوضع االجتماعي يف أمريكا  

بطابع قومي، معتمدًا يف ذلك على  عيسى يدعو شباب السود يف ضواحي نيويورك إىل اإلسالم،
أتويل نصوص اإلجنيل املتداول، والقرآن الكرمي. واختذ شعاراً لفرقته هالاًل بداخله جنمة داود، 

بداية األمر اسم )أنصار الصوفية اخلالصة  وبداخلها صليب فرعون، وقد أطلق على فرقته يف
Ansar pure sufiالنوبيني  ( شعارًا للفرقة مث غري اسم الفرقة إىلNobians  انتساابً إىل

قبائل النوبة مبصر والسودان، وإبرازًا لالجتاه القومي، مث غري  االسم مرة أخرى إىل مجعية أنصار هللا 
Ansaru Allah Community  تباعه يف البداية التحلي بقطعة عظم كما فرض على أ

أفريقيا مث غري  الزي إىل حلقة صغرية يف األذن اليسرى، وارتداء طرابيش سوداء ومالبس من غرب 
 فضية يف األنف مع وضع العمامة على الرأس وارتداء الثوب السوداين.

O ية للشباب اإلسالميالندوة العامل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: النظام االجتماعي واالقتصادي
ماعي، حيث تتجمع النساء يف وحدة خاصة منفصلة عن وحدة ـ ألزم عيسى أتباعه ابلسكن اجل

رى منفصلة عنهما، وخصص غرفة واحدة يف مهجع النساء الرجال، ويتجمع األطفال يف وحدة أخ



لالتصال اجلنسي بني املتزوجني ابلتناوب، ومسوا تلك الغرفة )الغرفة اخلضراء(. وكان عيسى الوحيد 
ساء الفرقة يف سكنهن، فكثرت تقريرات العضوات الاليت الذي يسمح له ثحرية االختالط مع ن

ء الغري ومحل عشرات النساء يف آن واحد أبوالد له، كما انسحنب مع الفرقة بسبب دخوله على نسا
اختار عيسى بعض النساء كملك ميني له، إضافة إىل زوجاته األربع الاليت يبدهلن من حني إىل آخر، 

ه وملك ميينه أعمااًل مجاعية معينة مثل الطبخ واخلياطة وغسل وحدد عيسى للنساء ما عدا زوجات
 كتب تطبع ابمسه.الثياب ومجع معلومات لتأليف  

ـ فرض عيسى على املعتنقني اجلدد تسليم مجيع ما عندهم من األموال واملمتلكات وأجرب من كان 
ة أقرابئهم ومفاصلتهم يعمل منهم أو يدرس يف اجلامعات برتك العمل والدراسة كما دعاهم إىل مقاطع

الفكري واقتبس عيسى نظام وقطع صلتهم هبم حىت ال يكون هلم أدىن درجة يف االستقالل املايل أو 
( اليت كانت منتشرة بني Hari Krishnaالتسوُّل اجلماعي من الفرقة اهلندوكية )هاري كريشنا 

زوااي شوارع أحياء نيويورك الشباب البيض حينئٍذ ففرضه على مجيع أتباعه الذكور حيث ظهروا يف 
غروهبا ويسلمون مجيع ما  وممرات مطار كيندي وعرابت القطارات يتسولون من طلوع الشمس إىل

جيمعون من التربعات إىل عيسى فيتصرف فيها كما يشاء، ومن مل جيمع احلد األدىن من التربعات اليت 
 ه.عينها عيسى )مخسني دوالرًا( حرم آخر النهار من مباشرة زوجت
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 رابعا: األفكار واملعتقدات
م، وقابل أهل املهدي، والتقط عدة صور فوتوغرافية لنفسه مع 1973زار عيسى السودان يف عام • 

غري  امسه إىل عيسى عبد هللا املهدي، وادعى أنه من  أفراد عائلة املهدي، وعند عودته إىل أمريكا
توراه أحفاد حممد أمحد املهدي، مستداًل على ذلك ابلصور، كما ادعى أنه حصل على شهادة الدك

يف علوم الشريعة خالل الشهور األربعة اليت قضاها هناك. وقد زاره يف نيويورك الصادق املهدي 
يعانقه، ويصافحه وأتباعه، وخيطب يف معبده أتييدًا لدعواه، وبعض إخوانه اآلخرين فصوروا الصادق 

شجرة نسب وغري  عيسى امسه مرة أخرى إىل عيسى اهلادي املهدي، وأضاف امسه واسم أمه إىل 
 املهدي املزعوم.

أعلن عيسى يف أواخر السبعينات أنه جمدد القرن منافساً البن إليجا حممد )املعروف بوارث دين • 



عاه آنذاك. ويف أوائل الثمانينات تطرق إىل األلوهية حيث صرح يف كتبه أنه اإلله حممد( الذي اد
 املتجسد.

على احلقيقة إذ ال أرواح هلم وإمنا تلبست أبجسادهم يعتقد األتباع أن اجلنس األبيض ليسوا بشراً • 
تقدون أهنم مجيعاً  األرواح الشريرة فهم حسب اعتقاد األتباع شياطني يف صورة آدميني، أما األنبياء فيع

 كانوا من أصحاب البشرة السوداء.
ـ وهو  زعم عيسى أن جربيل جامع مرمي البتول فأجنبت منه النيب عيسى ـ عليه الصالة والسالم• 

 بدوره مل يرفعه هللا إليه إمنا توفاه هللا يف األرض.
يسى على أتباعه العمل ينكر أتباع عيسى نسخ التوراة واإلجنيل ويقولون بعدم حتريفهما، وأوجب ع• 

 بتعاليمهما.
زعم عيسى أنه عثر على الصحف اليت أنزلت على آدم وشيث وإبراهيم وإدريس كما ادعى أنه • 

 ا إىل اللغة اإلجنليزية.ترجم بعض نصوصه
زاد يف الصالة أشياء كثرية، مثل أن يقول املصلي عند التشهد األخري )اللهم صلى على حممد أمحد • 

(، مث ألغى الصالة على النيب مدعياً أنه ِشْرٌك وعبادة موجهة إىل الرسول من دون هللا خليفة رسول هللا
 تعاىل.

للعيد األسبوعي وهو يوم السبت فهم يؤدون يف السبت بعض يعترب األتباع يوم اجلمعة يوم متهيد • 
 الطقوس املقتبسة من طقوس اليهود.

 ا وأن آالم النار آالماً نفسية وليست حقيقية.يعتقد األنصار أن نعيم اجلنة نعيماً نفسيًّ • 
وطء حيرم األنصار أكل حلوم اإلبل والضب كما ال جييزون العمل يف يوم السبت. كما أهنم حيلون • 

 املرأة يف دبرها ويبيحون شرب اخلمر ألداء الطقوس الدينية اليهودية.
 عيسى، وهي تتناول أفكار هلذه الفرقة صحف وجمالت وأكثر من مائيت كتاب، كلها تنسب إىل• 

الفرقة واعتقاداهتا ومن ضمنها ترمجة لألوراد الراتبة للمهدي السوداين املزعوم وترمجة وتفسري لبعض 
 آن.أجزاء القر 
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 النفوذخامسا: االنتشار ومواقع 
يقع مركز الفرقة يف مدينة نيويورك، وهلا أحياء كبرية أخرى يف واشنطن وفيالديلفيا يف الوالايت 

وسان وان جبزيرة ترينيداد أبمريكا الوسطى، وهلا فروع متوسطة احلجم يف املتحدة، ويف مونرتايل بكندا 
 جزر البحر الكارييب. جورج اتون ومجهورية غياان أبمريكا اجلنوبية، وجزيرة سانت فيسانت من

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
أن األنصار فرقة ابطنية عنصرية ظهرت بني السود يف الوالايت املتحدة األمريكية خالل الستينات 

ساب إىل املهدية يف السودان، ويعتقد أتباع إلسالم واالنتومنها امتدت إىل دول جماورة، وهي تدعي ا
هذه الفرقة أن اجلنس األبيض ال أرواح هلم وأهنم ليسوا بشًرا، وقد زعم مؤسس هذه الفرقة أنه اإلله 
املتجسد، وافرتى على مرمي هبتااًن عظيًما فقال إن جربيل جامعها فأجنب منها عيسى ـ عليه السالم ـ، 

واإلجنيل، وحتل وطء املرأة يف دبرها، وغري ذلك من األمور والعقائد  ة نسخ التوراةوتنكر هذه الفرق
 الشاذة.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
/ خمطوطة(. ـ رسالة ماجستري ابللغة العربية  ـ )الفرقة الباطنية املعاصرة يف الوالايت املتحدة األمريكية

 بو أمينة بالل فيليبس.م جبامعة امللك سعود ابلرايض ـ أ1985
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
 والطبيعة حقيقة واحدة، وأن هللا هو الوجود وحدة الوجود مذهب فلسفي ال ديين يقول أبن هللا

صورة هذا العامل املخلوق، أما جمموع املظاهر  –رياً تعاىل هللا عما يقولون علواً كب –احلق، ويعتربونه 
 املادية فهي تعلن عن وجود هللا دون أن يكون هلا وجود قائم بذاته.

مبثوثة يف فكر أكثر أهل الطرق الصوفية وحنن نوضح هذا املذهب ألن آاثره وبعض أفكاره ال زالت 
 رهم وأفكارهم.املنتشرة يف العامل العريب واإلسالمي، ويف أانشيدهم وأذكا

واملذهب كما سنرى موجود يف الفكر النصراين واليهودي أيضاً، وقد أتثر املنادون هبذا الفكر من 
ألفالطونية احملدثة، وابلعناصر اليت أمثال: ابن عريب، وابن الفارض وابن سبعني والتلمساين ابلفلسفة ا

ا املذهب املانوي واملذهب الزرادشيت أدخلها إخوان الصفا من إغريقية ونصرانية وفارسية األصل ومنه
 وفلسفة فيلون اليهودي وفلسفة الرواقيني.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات وأهم آرائها
إن فكرة وحدة الوجود قدمية جدًا، فقد كانت قائمة بشكل جزئي عند اليواننيني القدماء، وهي  

ندية. وانتقلت الفكرة إىل بعض الغالة من متصوفة املسلمني من أبرزهم: حمي كذلك يف اهلندوسية اهل
ابن سبعني والتلمساين. مث انتشرت يف الغرب األورويب على يد برونو الدين ابن عريب وابن الفارض و 

 النصراين وسبينوزا اليهودي.
 ومن أبرز الشخصيات وأفكارهم:

 هـ:638 –هـ 560ابن عريب 
د بن علي بن حممد بن عبد هللا العريب، احلامتي، الطائي، األندلسي وينتهي نسبه هو حمي الدين حمم

هـ وانتقل إىل 560اهري الصوفية، وعرف ابلشيخ األكرب ولد يف مرسية سنة إىل حامت الطائي، أحد مش
 أشبيلية، حيث بدأ دراسته التقليدية هبا مث عمل يف شبابه كاتباً لعدد من حكام الوالايت.

بكرة وبعد مرض أمل به كان التحول الكبري يف حياته، حيث انقلب بعد ذلك زاهداً سائحاً يف سن م
اخللوة، مث قضى بعد ذلك حوايل عشر سنني يف مدن األندلس املختلفة ومشايل منقطعاً للعبادة و 

 إفريقية بصحبة عدد من شيوخ الصوفية.



كتب كتابه املسمى: اإلسراء إىل مقام يف الثالثني من عمره انتقل إىل تونس مث ذهب إىل فاس حيث  
جنوابً إىل مكة حاجاً، ولزم البيت األسرى مث عاد إىل تونس، مث سافر شرقاً إىل القاهرة والقدس واجته 

 598احلرام لعدد من السنني، وألف يف تلك الفرتة كتابه )اتج الرسائل(، و )روح القدس( مث بدأ سنة 
 كية.هـ بكتابة مؤلفه الضخم الفتوحات امل

ك يف السنني التالية جند أن ابن عريب ينتقل بني بالد األانضول وسورية والقدس والقاهرة ومكة، مث تر 
بالد األانضول ليستقر يف دمشق. وقد وجد مالذًا لدى عائلة ابن الزكي وأفراد من األسرة األيوبية 

الزندقة. ويف تلك الفرتة ألف  احلاكمة بعد أن وجه إليه الفقهاء سهام النقد والتجريح، بل التكفري و 
ار القاضي ابن الزكي كتابه )فصوص احِلَكم( وأكمل كتابه )الفتوحات املكية( وتويف ابن عريب يف د

 هـ ودفن مبقربة العائلة على سفح جبل قسيون.638سنة 
 مذهبه يف وحدة الوجود:· 

ف ابلوجود احلقيقي إال هلل، يتلخص مذهب ابن عريب يف وحدة الوجود يف إنكاره لعامل الظاهر وال يعرت 
 فاخللق هم ظل للوجود احلق فال موجود إال هللا فهو الوجود احلق.

 يقرر أنه ليس مثة فرق بني ما هو خالق وما هو خملوق ومن أقواله اليت تدل على ذلك: فابن عريب
 "سبحان من أظهر األشياء وهو عينها".

 ته كل املخلوقات:ويقول مبيناً وحدة الوجود وأن هللا حيوي يف ذا
 اي خالق األشياء يف نفسه ][ ]أنت ملا ختلق جامع[

 الضيق الواسع[ ختلق ما ال ينتهي كونه ][ ]فيك فأنت
 ويقول أيضاً:

 فاحلق خلق هبذا الوجه فاعتربوا ][ ]وليس خلقاً بذاك الوجه فاذكروا[
 مجِ ع وفر ق فإن العني واحدة ][ ]وهي الكثرية ال تبقي وال تذْر[

اًء على هذا التصور فليس مثة خلق وال موجود من عدم بل جمرد فيض وجتلي  ومادام األمر كذلك، وبن
حديث عن علة أو غاية، وإمنا يسري العامل وفق ضرورة مطلقة وخيضع حلتمية وجربية فال جمال لل

 صارمة.
ن مث ال حساب وهذا العامل ال يتكلم فيه عن خري وشر وال عن قضاء وقدر وال عن حرية أو إرادة وم

يف املرتبة  وال مسؤولية وال ثواب وال عقاب، بل اجلميع يف نعيم مقيم والفرق بني اجلنة والنار إمنا هو
 فقط ال يف النوع.

وقد ذهب ابن عريب إىل حتريف آايت القرآن لتوافق مذهبه ومعتقده، فالعذاب عنده من العذوبة، 
حتهم من أجسامهم املظلمة، ويف هذه الريح عذاب والريح اليت دمرت عاد هي من الراحة ألهنا أرا



 وهو من العذوبة:
 تائج مذهبه الفاسد:ومما يؤكد على قوله ابجلرب الذي هو من ن

 احلكم حكم اجلرب واالضطرار ][ ]ما مث حكم يقتضي االختيار[
 إال الذي يعزى إلينا ففي ][ ]ظاهره أبنه عن خيار[

 تار عن اضطرار[لو فكر الناظر فيه رأى ][ ]أبنه املخ
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لثواب والعقاب. وإذا كان قد ترتب على قول ابن عريب بوحدة الوجود قوله ابجلرب ونفى احلساب وا
يب على أن من يعبد هللا ومن يعبد فإنه ترتب على مذهبه أيضاً قوله بوحدة األداين. فقد أكد ابن عر 

 األحجار واألصنام كلهم سواء ألهنم يف احلقيقة ما عبدوا إال هللا إذ ليس مثة فرق بني خالق وخملوق.
 يقول يف ذلك:

 ن ودير لرهبان[لقد صار قليب قابالً كل صورة ][ ]فمرعى لغزال
 وبيت ألواثن وكعبة طائف ][ ]وألواح توراة ومصحف قرآن[

حدة الوجود الذي قال به ابن عريب جيعل اخلالق واملخلوق وحدة واحدة سواء بسواء، وقد فمذهب و 
ترتب على هذا املذهب نتائج ابطلة قال هبا ابن عريب وأكدها وهي قوله ابجلرب ونفيه الثواب والعقاب 

 ه بوحدة األداين.وكذا قول
رائه وعرضوا لذلك املذهب يف وقد اتبع ابن عريب يف القول بوحدة الوجود تالميذ له أعجبوا آب

 أشعارهم وكتبهم من هؤالء: ابن الفارض وابن سبعني والتلمساين.
 أما ابن الفارض فيؤكد مذهبه يف وحدة الوجود يف قصيدته املشهورة ابلتائية:

 ا ][ ]وأشهد أهنا يل صلَّت[هلا صاليت ابملقام أقيمه
 دة[كالان مصل عابد ساجد إىل ][ ]حقيقة اجلمع يف كل سج

 وما كان يل صلى سواي فلم تكن ][ ]صاليت لغريي يف أداء كل ركعة[
 ومازالت إايها وإايي مل تزل ][ ]وال فرق بل ذايت لذايت أحبت[
ينشد ذلك الشعر ال يف حال ُسْكر فهو هنا يصرح أبنه يصلي لنفسه ألن نفسه هي هللا. ويبني أنه 

 الصوفية بل هو يف حالة الصحو فيقول:
 بعد احملو مل أك غريها ][ ]وذايت ذايت إذا حتلت جتلت[ ففي الصحو



والصوفية معجبون هبذه القصيدة التائية ويسمون صاحبها ابن الفارض بسلطان العاشقني، على الرغم 
 عياذ ابهلل.مما يوجد يف تلك القصيدة من كفر صريح وال

دة الوجود: قوله: رب مالك، وأما ابن سبعني فمن أقواله الدالة على متابعة ابن عريب يف مذهب وح
 وعبد هالك، وأنتم ذلك هللا فقط، والكثرة وهم.

وهنا يؤكد ابن سبعني أن هذه املوجودات ليس له وجود حقيقي فوجودها وهم وليس مثة فرق بني 
 هي هللا!! اخللق وبني احلق، فاملوجودات

وهو أحذقهم يف الكفر والزندقة.  أما التلمساين وهو كما يقول اإلمام ابن تيمية من أعظم هؤالء كفرًا،
فهو ال يفرق بني الكائنات وخالقها، إمنا الكائنات أجزاء منه، وأبعاض له مبنزلة أمواج البحر يف 

 البحر، وأجزاء البيت من البيت، ومن ذلك قوله:
 ي يف توحده ][ ]وإن تعدد ابألمواج والزبد[البحر ال شك عند

 احد الرب ساري العني يف العدد[فال يغرنك ما شاهدت من صور ][ ]فالو 
 ويقول أيضاً:

 فما البحر إال املوج ال شيء غريه ][ ]وإن فرقته كثرة املتعدد[
 ومن شعره أيضاً:

 أحن إليه وهو قليب وهل يرى ][ ]سواي أخو وجد حين لقلبه؟[
 ريف عنه إذ هو انظري ][ ]وما بعده إال إلفراط قربه[وحيجب ط

د، وليس هناك فرق بني اخلالق واملخلوق، بل كل املخلوقات إمنا هي هللا فالوجود عند التلمساين واح
 ذاته.

وقد وجد هلذا املذهب اإلحلادي صدى يف بالد الغرب بعد أن انتقل إليها على يد برونو اإليطايل 
 ليهودي.وَرو ج له اسبينوزا ا
يف أحد األديرة م وهو مفكر إيطايل، درس الفلسفة والالهوت 1611 - 1548جيور وانو برونو 

الدينية، إال أنه خرج على تعاليم الكنيسة فرمي ابلزندقة، وفر  من إيطاليا، وتنقل طريداً يف البلدان 
 ملوت حرقاً.األوروبية وبعد عودته إىل إيطاليا وشي به إىل حماكم التفتيش فحكم عليه اب

من الربتغال يف فرتة م وهو فيلسوف هولندي يهودي، هاجر أبواه 1677 – 1632ابروخ سبينوزا 
االضطهاد الديين لليهود من قبل النصارى، ودرس الداينة اليهودية والفلسفة كما هي عند ابن ميمون 

هودي عاش يف الفيلسوف اليهودي الذي عاش يف األندلس وعند ابن جربيل وهو أيضاً فيلسوف ي
 األندلس كذلك.

 جود:ومن أقوال سبينوزا اليت تؤكد على مذهبه يف وحدة الو 
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ما يف الوجود إال هللا، فاهلل هو الوجود احلق، وال وجود معه مياثله ألنه ال يصح أن يكون مث وجودان 
 خمتلفان متماثالن.

 وإن كل األشياء تنشأ من طبيعة هللا اخلالدة. دة شيء واحد بعينه،إن قوانني الطبيعة وأوامر هللا اخلال
 هللا هو القانون الذي تسري وفقه ظواهر الوجود مجيعاً بغري استثناء أو شذوذ.

 إن للطبيعة عاملاً واحدًا هو الطبيعة وهللا يف آن واحد وليس يف هذا العامل مكان ملا فوق الطبيعة.
 ادة كما متثلها الطبيعة فهما شيء واحد.ميثله هللا وبني املليس هناك فرق بني العقل كما 

يقول اإلمام ابن تيمية بعد أن ذكر كثريًا من أقوال أصحاب مذهب وحدة الوجود "يقولون: إن 
وابن سبعني وابن الفارض والتلمساين  –صاحب الفتوحات  –الوجود واحد، كما يقول ابن عريب 

علون للخالق سبحانه وجوداً مبايناً لوجود فإهنم ال جي –قونه عليهم من هللا ما يستح –وأمثاهلم 
املخلوق. وهو جامع كل شر يف العامل، ومبدأ ضالهلم من حيث مل يثبتوا للخالق وجودًا مبايناً لوجود 

املخلوق وهم أيخذون من كالم الفالسفة شيئاً، ومن القول الفاسد من كالم املتصوفة واملتكلمني شيئاً 
يئاً فيطوفون على أبواب املذاهب ويفوزون أبخسِ  املطالب، ويثنون قرامطة والباطنية شومن كالم ال

 (.167ص – 1على ما يذكر من كالم التصوف املخلوط ابلفلسفة" )جامع الرسائل 
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 لعقائديةاثلثا: اجلذور الفكرية وا
سبحانه  –لقد قال بفكرة وحدة الوجود فالسفة قدماء: مثل الفيلسوف اليوانين هرياقليطس فاهلل 

وشتاء، ووفرة وقلة، جامد وسائل، فهو كالنار املعطرة تسمى ابسم  عنده هنار وليل وصيف –وتعاىل 
 العطر الذي يفوح منها.

 ظهوراً للوجود احلقيقي والروح اإلنسانية جزء وقالت بذلك اهلندوسية اهلندية: إن الكون كله ليس إال
 من الروح العليا وهي كاآلهلة سرمدية غري خملوقة.

 عريب بفكرة وحدة الوجود وقد سبق ذكر أقواله.ويف القرن السابع اهلجري قال ابن 



ويف القرن السابع عشر امليالدي ظهرت مقولة وحدة الوجود لدى الفيلسوف اليهودي سبينوزا، 
بق ذكره، ويرجح أنه اطلع على آراء ابن عريب األندلسي يف وحدة الوجود عن طريق الذي س

 الفيلسوف اليهودي األندلسي ابن ميمون.
وزا أبفكار برونو اإليطايل الذي مات حرقاً على يد حماكم التفتيش، وخاصة تلك وقد أعجب سبين

ا املفكرون، فمنهم من عدُّوه من األفكار اليت تتعلق بوحدة الوجود. ولقد قال أقوااًل اختلف فيه
 أصحاب وحدة الوجود، والبعض نفى عنه هذه الصفة.
الوجود قد عادت ترتدد على ألسنة بعض ويف القرن التاسع عشر امليالدي جند أن مقولة وحدة 

تعاىل عما يقول:  –م فاهلل سبحانه وتعاىل يف رأيه 1822 – 1792الشعراء الغربيني مثل بريس شلي 
البسمة اجلميلة على شفيت طفل مجيل ابسم، وهو هذه النسائم العليلة اليت تنعشنا ساعة "هو هذه 

ادي، يف ظلمات الليل، وهو هذه الورود اليانعة تتفتح األصيل، وهو هذه اإلشراقة املتألقة ابلنجم اهل
 وكأنه ابتسامات شفاه مجيلة إنه اجلمال أينما وجد .. ".

 نصار يف أمكنة وأزمنة خمتلفة.وهكذا فإن ملذهب وحدة الوجود أ
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 رابعا: موقف اإلسالم من املذهب
اإلسالم يؤمن أبن هللا جل شأنه خالق الوجود منزَّه عن االحتاد مبخلوقاته أو احللول فيها. والكون 

هذا املذهب خيالف اإلسالم يف إنكار وجود هللا، واخلروج على حدوده،  غري خالقه، ومن مث فإنشيء 
وخيالفه يف أتليه املخلوقات وجعل اخلالق واملخلوق شيئاً واحدًا، وخيالفه يف إلغاء املسؤولية الفردية، 

زاء املسؤولية والبعث والتكاليف الشرعية، واالنسياق وراء الشهوات البهيمية، وخيالفه يف إنكار اجل
 واحلساب.

ويرى بعض الدعاة أن وحدة الوجود عنوان آخر لإلحلاد يف وجود هللا وتعبري ملتٍو للقول بوجود املادة 
فقط وأن هذا املذهب تكئة لكل إابحي يلتمس السبيل إىل نيل شهواته حتت شعار من العقائد أو 

 يف الكتاب والسنة.حياول التخلص من تكال ملحد يريد أن يهدم اإلسالم بتصيد الشهوات أو معطل
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
أن هذا املذهب الفلسفي هو مذهب ال ديين، جوهره نفي الذات اإلهلية، حيث يوحِ د يف الطبيعة بني 

وس أخذًا من فكرة يواننية قدمية، وانتقل إىل بعض بيعة، على حنو ما ذهب إليه اهلندهللا تعاىل وبني الط
غالة املتصوفة كابن عريب وغريه، وكل هذا خمالف لعقيدة التوحيد يف اإلسالم، فاهلل سبحانه وتعاىل 

 منزه عن االحتاد مبخلوقاته أو احللول فيها.
O لشباب اإلسالميالندوة العاملية ل -اب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحز 
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 أوال: التعريف
 اللذة: مذهب غري أخالقي فلسفي، يرى أن اللذة هي الشيء اخلريِ  الوحيد يف الوجود.

O العاملية للشباب اإلسالمي الندوة -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
اللذة مذهب قدمي جديد يف نفس الوقت، فهو قد أتسس ابلفعل يف العهد اليوانين القدمي، وظهر 

 اندى به فالسفة أورواب يف الوقت احلاضر. بثوبه اجلديد يف مذهب املنفعة الذي
 ة:ومن أبرز شخصياته القدمية واجلديد

ق. م، ولد يف أثينا يف اليوانن، وقد اختلف الكتَّاب يف  270 – 343الفيلسوف أبيقور اليوانين 
أفكاره وحياته اخلاصة، فبعض الكتَّاب املتأخرين يصف حياته ابحلياة املنعمة الالأخالقية، إال أن 

هوم اللذة عنده ال لبعض اآلخر يقول أبن كل خطاابته تدل على أنه كان متواضعاً يف طعامه، وأن مفا
 يقصد به اإلابحية األخالقية أو ما شابه ذلك من مفاهيم.

م وهو أول فيلسوف إنكليزي أبرز مذهب اللذة يف القرن التاسع 1823 – 1748جريمي بنتام 
 ول األخالق والتشريع.امليالدي، وذلك يف كتابه مقدمة ألص

زي الذي اندى ابللذة واملنفعة وهو الفيلسوف اإلنكلي –م 1873 – 1806جون ستيوارت ميل 
 أيضاً.

م وهو فيلسوف إنكليزي. قال أبن فكرة اخلري: جيب أن تُعر ف أبهنا هي 1704 – 1632جون لوك 
نظرية احلق اإلهلي، وقال أبن  نفسها كلمة اللذة أو على األقل تعرف تعريفاً يردها إىل اللذة وعارض



 االختيار هو أساس املعرفة.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة  املوسوعة امليسرة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 ميكن إمجال األفكار األساسية ألصحاب مذهب اللذة فيما يلي:

 ل إقصاء األمل وكل ما يعكرإن اللذة هي وحدها اخلري، وهي خري الدوام، وال توجد اللذة إال من خال
 صفو العقل. وال يقصد ابللذة لذَّات أصحاب الشهوات احلسية وال إدمان الشراب.

 اللذة نوعان:
 لذة جسمية تبلغ أوج صورها يف الصحة اجلسمية الكاملة. - 1
 لذة عقلية وتعين التحرر الكامل من اخلوف والقلق. - 2

 حمالة ابملوت، واملوت أمر ميكن حتملها واليت تنتهي الإن آالم العقل أقسى من آالم البدن اليت 
 طبيعي ال يوصف أبنه شر وال أبنه خري كذلك.

ال يستطيع اإلنسان أن حييا حياة سعيدة ما مل يقض هذه احلياة يف كل ما هو فاضل ابلفعل، واحلياة 
 الفاضلة هي مصدر اللذة، ألن اإلنسان يقضيها يف حتصيل العلم أساساً.

ري يف ذاته". واألمل هو الشيء الوحيد الذي هو "شر يف ذاته"، ي الشيء الوحيد الذي "هو خاللذة ه
والسعادة تشمل اللذة والتخلص من األمل، وإن رجحان كفة اللذة يعين صريورة حياة اإلنسان مصدراً 

 للمزيد من اللذة.
O لعاملية للشباب اإلسالميالندوة ا -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: اجلذور الفكرية العقائدية
ومعناها: "اللذة" احلسية  Hoedoneمشتقة من الكلمة اليواننية  Hedonismإن كلمة 

 الذين اندوا هبا.الدنيوية، وهي وحدها أساس اهتمام الفالسفة 
هبا .. فتوجه إىل فأبيقور كان فيلسوفاً علميًّا، إذ مل يهتم ابلفلسفة النظرية اليت كان معاصروه يهتمون 



البحث عن سر السعادة البشرية سيما وأن احلياة اليواننية الوثنية ال هتتم ابحلياة اآلخرة، وليس فيها 
سعادة يف اللذة، اليت ال تعين إال اخلري .. ولذا فقد أية قوانني خلقية روحية. وقد وجد أبيقور سر ال

 ال يدعو إال إىل اللذة احلسية. أساء البعض فهم اللذة عند أبيقور عندما تصوروا أنه
أما الفالسفة احملدثون أمثال بنتام ولوك وميل الذين قالوا ابملنفعة، فهم من الفالسفة املاديني احلسيني 

 نفعة، ال يعين سوى املنفعة املادية احلسية... ولذا فإن قوهلم مبذهب امل
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
أن اللذة مذهب غري أخالقي فلسفي يرى أن اللذة هي الشيء اخلريِ  الوحيد يف الوجود، واللذة إما 

لعقل أقسى من آالم البدن، فإن اإلنسان أن تكون جسمية وإما أن تكون عقلية، وإذا كانت آالم ا
ستشعر اللذة، ألن رجحان كفة اللذة اليت هي مبعث السعادة، يعين جيب أن حييا حياة فاضلة حىت ي

 صريورة حياة اإلنسان مصدرًا للمزيد من اللذة.
O ميالندوة العاملية للشباب اإلسال -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
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 م.1978 –لقاهرة ا –جلنة التأليف والنشر  -قصة الفلسفة احلديثة، أمحد أمني وآخر -
 بريوت. –مكتبة لبنان  –معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، د. أمحد زكي  -
- History of Philosophy by F.C. Copleston Burns – London 

1947. 
- Epicurus and his gods Y.A.J. Festugire tre. C.W. Chilton, 

Oxford 1955. 
- Bentham, ed. W. Harrison Blackwell, Oxford and 



Macmillan. New York 1948. 
- Two Treatises of Government by J. Locke ed T. Cook, 

Hafner, London 1956. 
- J. Looke by D.J. O’connor, London 1952. 

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ا 

(1/385) 

 

 أوال: التعريف
ق.  250األفالطونية اجلديدة تسمية حديثة آلراء جمموعة من الفالسفة واملفكرين املالحدة متتد من 

ان واحلياة، لتلبية طموح اإلنسان من كون واإلنسم وهذه اآلراء حتاول إعطاء تفسري لل550م حىت 
النواحي الدينية واألخالقية والعقلية. وهي ختتلف اختالفاً جوهرايًّ عن آراء أفالطون اليوانين: إذ إهنا 

 تؤمن إبله مفارق للكون. وهذا اإلله يفيض عنه الكون والوجود كله مبا فيه من خملوقات.
أبفكار بعض الفالسفة املسلمني أمثال ابن  –ر أحدث يف طو  –ًا واألفالطونية اجلديدة أث رت كثري 

سينا وغريه، وال تزال تؤثر يف كثري من الطرق الصوفية يف العامل اإلسالمي .. ومن هنا كان اهتمامنا 
 بتوضيحها للقارئ املسلم.

O اإلسالمي الندوة العاملية للشباب -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/386) 

 

 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م الذي درس 270 – 205أتسست األفالطونية اجلديدة يف مدينة اإلسكندرية على يد أفلوطني 

القدمية واألساطري والسحر والشعوذة .. وكتب كتاابت كثرية الفلسفة اليواننية واطلع على الدايانت 
 يف مذهبه الذي سنوضح أفكاره الحقاً.

م ونشر كتاابت أفلوطني وهاجم النصرانية بكتابه ضد املسيحيني  305– 234رفرويوس مث جاء ف
 وله عدة مؤلفات أخرى.

سرار مصرية وهي تفسري م الذي ألف عدة رسائل فلسفية، منها أ330مث أتى مبليخوس تويف عام 



 فلسفي لطقوس مصر وتعاليمها الدينية قبل اإلسالم.
ملدرسي يف األفالطونية اجلديدة الذي عرض املذهب يف م الرجل ا485 – 410وجاء أبرقلس 

 مؤلفني: مبادئ الالهوت والهوت أفالطون.
، فقد انتسب م القديس الذي ولد يف اجلزائر من أم نصرانية وأب وثين440 – 354أما أوغسطني 

 قة!!إىل األفالطونية اجلديدة، وقارن بينها وبني النصرانية، وقال أبن النصرانية هي الفلسفة احل
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/387) 

 

 اثلثا: األفكار واملعتقدات
األفالطونية اجلديدة خليط من األفكار والفلسفات واملعتقدات الوثنية واليهودية والنصرانية، 

 واألساطري، وغريها.
ىل إله تفيض عنه األشياء مجيعاً ثحيث ال تنفصل عنه، فيضاً ال يتحدد بزمن أو إ تدعو األفالطونية

 اتريخ وال يتقيد إبرادة وال ينقطع، وهذا الفيض ال ينقص مصدره، بل يظل كاماًل غري منقوص.
وهذا اإلله املبدأ األمسى للوجود يطلق عليه واحد غري حمدد بسيط ال كيف له، وهو اخلري املطلق 

 عندهم.
 لية الفيض األزلية تبدأ أوالً ابلعقل أو الروح مث النفس مث الواقع احلسي يف الزمان واملكان.عم

عملية الفيض دقيقة موزونة ثحيث ال ترتك نقصاً أو ثغرات يف الكون، أما النقص الذي يف اإلنسان أو 
إىل العودة إىل  وقالشر فهو انتج عن ابتعاد اإلنسان عن اخلري أو عن األلوهية، وينتج عن ذلك الش

 هللا.
األلوهية ال ميكن الوصول إليها عن طريق العقل، ألنه قاصر عن ذلك وإمنا ميكن الوصول إليها عن 
طريق نوع آخر من املعرفة ال يتوصل إليها إال بعد القضاء على نوازع اجلسم املادي، والتطهري، مث 

 مح أن يصل إليها اإلنسان.يطالفناء يف الواحد، وهذه هي حالة الوجد أو النشوة اليت 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/388) 

 



 رابعا: أتثري هذه األفكار واملعتقدات
أثرت األفالطونية اجلديدة يف تفكري كثري من الفالسفة املسلمني أمثال ابن سينا والفارايب وغريهم 

فيض اإلهلي، اليت تدعي أن العامل جييء صدورًا عن هللا يف صورة فيض، فمرتبة ذوا عنها نظرية الوأخ
 تفيض عن مرتبة .. وهكذا حىت تصل إىل أدىن املراتب.

وأثرت األفالطونية اجلديدة يف التصوف اإلسالمي أيضاً وخاصة يف أولئك املتصوفة املتأثرين ابلفلسفة 
ما يتعلق بعملية التطهري أو التزكية للوصول إىل املعرفة التصوف. وخاصة في .. مث فشا أتثريها يف طرق

الكاملة أو اإلميان الكامل، وهو سعي اإلنسان جاهداً للوصول إىل املصدر الذي صدر عنه والفناء 
 فيه، وما حيتاج إليه ذلك من جماهدة شديدة الصالبة إلماتة نوازع اجلسد املفطور عليها.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ملذاهب واألحزاب املعاصرة سرة يف األداين وااملوسوعة املي 

(1/389) 

 

 خامسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
أخذت األفالطونية اجلديدة من أفالطون خياالته يف عامل املثل، ومن أرسطو تساؤالته عن املعاين 

خللقي والرتقي الروحي، ومن النصرانية أتثرياهتا ومن الرواقيني السمو ا الكلية وهل هلا وجود مستقل؟
 الروحية واخللقية، ومن البوذية مسألة التطهري والتزكية والفناء يف املصدر األول.

إال أن ما جاء به أفلوطني من أفكار وآراء حول عملية الفيض أو الصدور عن هللا يعد جديداً يف اببه  
 ملفكرين.كما يرى كثري من ا

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -يسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امل 

(1/390) 

 

 سادسا: االنتشار ومواقع النفوذ
أتسست األفالطونية اجلديدة يف اإلسكندرية، وانتشرت يف الفكر األوريب الالهويت كله والفكر 

 الصويف النصراين واإلسالمي.
ة من وجهة النظر اإلسالمية وقد أابن مفكرو اإلسالم هتافتها من ك أن هذه اآلراء مرفوضوال ش



 أكثر من وجه.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/391) 

 

 اخلالصة
فكار أن األفالطونية اجلديدة، هي خالصة آراء بعض الفالسفة امللحدين، وهي خليط من األ

وغريها، تقول بوجود إله "هو املبدأ  والفلسفات واملعتقدات الوثنية واليهودية والنصرانية واألساطري
األمسى للوجود، بسيط ال نظري له، وهو اخلري املطلق عند أتباعها، وهذا اإلله تفيض عنه األشياء 

ة اليت ال ميكن الوصول إليها مجيعاً وال تنفصل عنه، والعقل هو األساس الوحيد إلدراك حقيقة األلوهي
 شك أن هذه اآلراء مرفوضة من وجهة النظر اإلسالمية عن طريق نوع آخر من أنواع املعرفة". وال

 وقد أابن مفكرو اإلسالم هتافتها من أكثر من وجه.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/392) 
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O  إلسالميالندوة العاملية للشباب ا -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/393) 

 

 أوال: التعريف
العقالنية مذهب فكري يزعم أنه ميكن الوصول إىل معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق االستدالل 

ربة البشرية وكذلك يرى إخضاع كل شيء يف الوجود العقلي بدون االستناد إىل الوحي اإلهلي أو التج
 للعقل إلثباته أو نفيه أو حتديد خصائصه.

املذهب إثبات وجود األفكار يف عقل اإلنسان قبل أن يستمدها من التجربة العملية احلياتية  وحياول
 أي أن اإلدراك العقلي اجملرد سابق على اإلدراك املادي اجملسد.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف 
 –لعقل كما هو الواضح من التسمية ولقد كان العقل يف املفاهيم األوروبية دينية والعقالنية نسبة إىل ا

 وغري دينية مواقف غاية يف التناقض واالختالف. -أي نصرانية 
 فة قوة وضعفا كما ستجد ذلك من خالل دراسة هذا املذهب.وكان للعقل يف مفاهيمهم أطوارا خمتل

كرية إمنا جاءت من البالد املضيافة ملختلف األفكار وهي ويعرف القارئ متاما أن أكثر املبادئ الف
أوراب وأمريكا، بسبب تلك الظروف القاسية اليت أنتجتها محاقات رجال الدين النصراين وما نشأ عنها 

ألمساء واالجتاهات واملبادئ مث تلقفتها اليهودية العاملية ممثلة يف الصهيونية من أفكار شىت خمتلفة ا
قدة فشبت وترعرعت على أيديهم وحدهبم وعنايتهم هبا حىت أتت مثارها يف إقصاء واملاسونية احلا

األداين ومتزيق وحدة الشعوب وإاثرة النعرات اجلاهلية وضرب الناس بعضهم ابلبعض اآلخر 
ق وسائر القيم لرتجع املكاسب كلها يف النهاية إىل اليهود لتحقيق خمططهم يف وأفسدت األخال



وييم( مكتسحة يف طريقها تعاليم الكنيسة وأفكارها الباطلة املنحرفة اليت ادعت استعمار العامل )اجل
ى أهنا من عند هللا تعاىل مث فرضتها ابلقوة رغم رفض العقل هلا وإنزال العقاب الشديد مبن يتجرأ عل

بل ردها أو حىت طلب مناقشتها ابلعقل بسبب عدم ثقة القائمني عليها مبا فيها من آراء فاسدة ال تق
 النقاش.

O 617/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

(1/394) 

 

 اثنيا: املقصود بعصر التنوير
املقصود بعصر التنوير هو ما جنم عن خضم العراك بني الدين النصراين ورجال الفكر حيث ظهرت 

وهي الفرتة النصراين ورجاله فنشأ ما يسمى بعصر التنوير مذاهب عديدة لإلجهاز على سلطة الدين 
اليت أقصي فيها الدين النصراين وحل حمله العقل يف كل شيء وصار له احلكم على الدين وعلى 

سلوك الناس بداية من النصف الثاين من القرن الثامن عشر امليالدي، الذي عرف فيما بعد ذلك 
إلتيان خبرافات ون منازع يف رد فعل عارم لكبت الكنيسة له وابعصر التنوير أي سيادة العقل وحده د

 وخزعبالت ال يقرها العقل ثحال.
ولشدة هرهبم من ظلم الكنيسة فقد اعتربوا تقدمي العقل على الدين هو بداية النور مع أهنم بعد فرتة 

 وتفلتوا منه كذلك ما سيأيت بيانه. –العقل عندهم  –أداروا ظهورهم هلذا اإلله 
[ خصوصا وأن الذين 82 َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا ]النساء:ل تعاىل َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ هللاِ قا

 أقاموا هذا املذهب ودعوا إليه كانوا يريدون هذا اخلالف ويؤججون انره حلاجات يف أنفسهم.
داب يف دعوة جادة إىل نبذ الدين وحني غزت حركة التنوير العامل الغريب اجتهت بقوة إىل الفكر واآل

حيث حل  –أي دين  –م الدينية وكل السلوك القائم يف استكبار وعتو شديد عن الدين وسائر القي
حمله العقل الذي حكموه يف كل شيء سواء كان أهال لذلك أو ليس أهال له فهو احلاكم يف 

يقع فيه بتعليالت أكثرها خرافية  احملسوسات واملغيبات أيضا حيث عللوا لكل ظواهر هذا الكون وما
  أتييد العقل هلم بزعمهم.مستندين إىل

ويف النهاية إمنا يكون احلكم أوال وأخريا لألهواء واملصاحل املختلفة وأىن للفلسفة أن تفلح يف بيان 
 احلقائق اإلهلية والعقائد الرابنية أو سعادة البشر وهي ال متلك هذا اجلانب وقد قيل "فاقد الشيء ال

جلوانب العقدية إمنا هو تطفل عليها وتطاول قبيح ال يقدم يعطيه" وهلذا فإن تدخل الفالسفة يف بيان ا



للنفس غذاءها الذي حتيا به وتسري مبوجبه راضية مطمئنة، وإمنا يقدم للعقل نظرايت وافرتاضيات 
 ليلهو هبا إىل حني.

بسبب الدين النصراين فإمنا هو وصف ملا  وما ذكرانه من أن خروج أهل أوراب بتلك األفكار إمنا كان
وليس بعذر منج هلم عند هللا تعاىل لعدم ثحثهم عن الدين الصحيح الذي سيجدون فيه السعادة وقع 

 والعدل لو أهنم طلبوه بعد أن أقام هللا احلجة على مجيع البشر.
O 619/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

(1/395) 

 

 اثلثا: التأسيس وأبرز الشخصيات
فس الوقت. برز يف الفلسفة اليواننية على يد سقراط وأرسطو، وبرز العقالنية مذهب قدمي جديد بن

لى أيدي فالسفة أثَّروا كثريًا يف الفكر البشري أمثال: ديكارت وليبنتز يف الفلسفة احلديثة واملعاصرة ع
 وسبينوزا وغريهم.

م فيلسوف فرنسي اعتمد املنهج العقلي إلثبات الوجود عامة 1650 – 1596رينيه ديكارت 
جود هللا على وجه أخص وذلك من مقدمة واحدة ُعدت من الناحية العقلية غري قابلة للشك وو 

 فكر فأان إذن موجود".وهي: "أان أ
م فيلسوف أملاين، قال أبن كل موجود حي وليس بني املوجودات ِمْن 1716 – 1646ليبنتز: 

مطلق احلي أي ما يسمى  والدرجات أربع: –درجة متيز اإلدراك  –تفاوت يف احلياة إال ابلدرجة 
 مجادًا، والنبات فاحليوان فاإلنسان.
تقرتب من العقالنية جزئيًّا، إذ اعتمدوا على العقل وجعلوه أساس ويف اجملتمع اإلسالمي جند املعتزلة 

تفكريهم ودفعهم هذا املنهج إىل أتويل النصوص من الكتاب والسنة اليت ختالف رأيهم. ولعل أهم 
سلطة العقل وقدرته على معرفة احلسن والقبيح ولو مل يرد هبا شيء. ونقل املعتزلة مقولة هلم قوهلم ب
 ة من القضااي العقلية والرباهني املنطقية وذلك لتأثرهم ابلفلسفة اليواننية.الدين إىل جمموع

 وقد فنَّد علماء اإلسالم آراء املعتزلة يف عصرهم، ومنهم اإلمام أمحد بن حنبل مث جاء بعد ذلك ابن
كن أن تيمية وردَّ عليهم ردًّا قوايًّ يف كتابه )درء تعارض العقل والنقل( وبني  أن صريح العقل ال مي

يكون خمالفاً لصحيح النقل. وهناك من حياول اليوم إحياء فكر املعتزلة إذ يعدوهنم أهل احلرية الفكرية 
المية الصحيحة، وإن لبست يف اإلسالم، وال خيفى ما وراء هذه الدعوة من حرب على العقيدة اإلس



 ثوب التجديد يف اإلسالم أحياانً.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -هب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذا 
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 رابعا: العقائد واألفكار
 تعتمد العقالنية على عدد من املبادئ األساسية هي:

 حيد يف تفسري كل شيء يف الوجود.العقل ال الوحي هو املرجع الو 
 ملعرفة عن طريق االستدالل العقلي وبدون جلوء إىل أية مقدمات جتريبية.ميكن الوصول إىل ا

 عدم اإلميان ابملعجزات أو خوارق العادات.
 العقائد الدينية ينبغي أن ختترب مبعيار عقلي.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 خامسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
كانت العقالنية اليواننية لوانً من عبادة العقل وأتليهه وإعطائه حجماً أكرب بكثري من حقيقته. كما  

 انً من حتويل الوجد إىل قضااي جتريدية.كانت يف الوقت نفسه لو 
نيسة على الفلسفة األوروبية، حيث سخَّرت العقل إلخراج حتريفها ويف القرون الوسطى سيطرت الك

 للوحي اإلهلي يف فلسفة عقلية مسلَّمة ال يقبل مناقشتها.
يما متليه ويف ظل اإلرهاب الفكري الذي مارسته الكنيسة انكمش نشاط العقل األورويب، واحنصر ف

 الكنيسة واجملامع املقدسة، واستمرت على ذلك عشرة قرون.
يف احلروب الصليبية واالتصال مبراكز الثقافة  – عصر النهضة، ونتيجة احتكاك أورواب ابملسلمني ويف

أصبح العقل األوريب يف شوق شديد السرتداد حريته يف  –يف األندلس وصقلية والشمال اإلفريقي 
عد عن هللا، عاد إىل اجلاهلية اإلغريقية ونفر من الدين الكنسي، وسخَّر العقل للبالتفكري، ولكنه 

وأصبح التفكري احلر معناه اإلحلاد، وذلك أن التفكري الديين معناه عندهم اخلضوع للفقيد الذي 
 قيدت به الكنيسة العقل وحجرت عليه أن يفكر.



 حقيقة العقل
 الذي خلقه وحده ومهما قيل يف شأنه من استنتاجات فإمنا ال يعلم حقيقة العقل وماهيته ومكانه إال

 قة خترصات ال قيمة هلا.هي يف احلقي
 وهو أكرب النعم اليت أنعم هللا هبا على اإلنسان وسائر املخلوقات اليت ركبه فيها.

وهو احلد الفاصل بني اإلنسان وبني البهيمة وبني تصرفات العقالء وتصرفات اجملانني وبني تصرفات 
 اجلادين وتصرفات العابثني.

 ثناء هللا تعاىل على العقل
ة يف كتاب هللا تعاىل متدح العقل والتعقل وتذم اجلهل واحلمق وتوجب على أصحاب وردت آايت كثري 

العقول أن يشكروا هللا تعاىل على هذه النعمة كما جتب عليهم أن يستفيدوا منه لينري هلم الطريق فقد 
ن الكرمي أمينا ومساعدا لصاحبه يف هذه احلياة املعقدة وقد جاء ذكره يف القرآ جعله هللا هاداي ومرشدا

 على نواح خمتلفة.
 ـ فبعض اآلايت ورد فيها ذم من يقدم على ما ال يليق مهمال عقله مقدما هواه.1

رِبِ  َوتَنَسْوَن قال تعاىل يف ذم أهل الكتاب حينما أيمرون الناس ابلرب وال يفعلونه َأأَتُْمُروَن النَّاَس اِبلْ 
ُلوَن اْلِكَتاَب َأفَ   [44اَل تـَْعِقُلوَن ]البقرة:أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تـَتـْ

وهذا االستفهام اإلنكاري جتده يف آايت كثرية خيرب سبحانه وتعاىل ابألمر مث يقول: َأَفاَل تـَْعِقُلوَن؟ مما 
 يدل حلكم اهلوى واجلهل.

فعله هللا تعاىل حسب مشيئته لكي يزداد العقل اإلنساين معرفة ـ وبعض اآلايت ورد فيها التعليل ملا ي2
 وعلما.

فقال تعاىل يف بيان نعمته على عباده ببيان اآلايت وجعلها واضحة مفهومة املعىن لكي تعم هبا 
ى مثل [ وغريها من اآلايت اليت تدل عل17الفائدة: َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآلاَيِت لََعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن ]احلديد:

 هذا السياق.
ل تعاىل: َوتِْلَك اأَلْمثَاُل َنْضِرهُبَا ِللنَّاِس َوَما ـ وبعض اآلايت فيها مدح الذين يعقلون ويفهمون قا3

 [43يـَْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُموَن ]العنكبوت:
م ـ وبعض اآلايت فيها اإلخبار أبن الذين ال يستفيدون من العقل ويعرضون عنه ويتبعون اهلوى كأهن4

 يف حكم فاقدي العقل.
ُْم قـَْوٌم الَّ يـَْعِقُلوَن ]املائدة:قال تعاىل: َوِإَذا اَنَديـُْتْم إىل الصَّالَ   [58ِة اختََُّذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا َذِلَك أبَِهنَّ

وورد مثل هذا الذم يف حق املنافقني والذين يكذبون على هللا والذين دخلوا جهنم حيث قالوا فيما 
 [10َأْصَحاِب السَِّعرِي ]امللك: عنهم: َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف أخرب هللا 



وذم األصنام واآلهلة اليت تعبد من دون هللا .. إىل غري ذلك من اآلايت اليت وردت على نواح خمتلفة 
 زلة العقل والعقالء.يف قضية العقل ووردت يف السنة النبوية أحاديث كثرية أيضا تدل على من
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 ميز هللا هبا اإلنسان وأننا ال نعرف حقيقته ولكن إبمكاننا واخلالصة أن العقل من أكرب النعم اليت
نربطه ابالستفادة من كتاب هللا تعاىل  االستفادة منه واالهتداء به حينما نعرف حدود قدرته وحينما

 وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.
 هل ُوِفَقت العقالنية إىل احلق ابلنسبة ملوقفهم من العقل؟

فكرة قامت على دعوى احرتام العقل واالستفادة منه فهل وفقت فعال إىل وإذا كانت العقالنية 
لفائدة الصحيحة واجلواب عن هذا السؤال احرتامه االحرتام الذي يليق به؟ وهل استفادت منه ا

يتطلب أواًل معرفة مدى قدرة العقل يف بيان األمور وإيضاحها وقد علمت أن العقل مر مبراحل يف 
 راب.مفاهيم الناس يف أو 

 ـ فمنهم من غال يف تقديسه.
 ـ ومنهم من غال يف احتقاره.

 ومنهم من اعتمده لكن بشرط أن يقرتن بشهادة التجربة له.
 ومنهم من استبعده متاما.ـ 

 وإمنا كلها ختبطات جاهلية وإن هللا تعاىل وفق املؤمنني إىل احلق يف تقديره ويف االستفادة منه.
ارتكبوا خطأ فاحشا إذ تصوروا أنه ال حدود ملعرفته فذهبوا يبنون  أما الذين غلوا يف تقديسه فقد

غالة العقالنيون الذين أحلوه حمل اإلله يف عليه كل ما يريدون وحيملونه ما ال حيتمل ومن هؤالء ال
القداسة وهو صاحب التشريع عندهم إليه يتحاكمون وإليه يفوضون، وقد عرف عن فرقة املعتزلة 

ه فهو عندهم مقدم على النصوص يف حال اخلالف لدالالت مرفوضة ال لزوم أتثرهم هبذا االجتا
طئة إذ املعلوم أن العقل له حد إذا جتاوزه انقلب لذكرها وتقديسه إىل هذا احلد ال شك أهنا مكابرة خا

 إىل اجلهل.
عليه فقد ـ وأما الذين غلوا يف احتقاره وزعموا أنه ال قيمة له يف املعرفة بل جيب اهتامه وال يعول 

عرفت أن على رأس هؤالء طغاة رجال الدين لوقوفهم إىل جانب العقل يف معرفة العقالنيني ساموهم 
بعد أن حرفه  –اب املقدس والسبب غري خاف على القارئ فإن الدين النصراين سوء تعليالت الكت



ن العقل مل أصبح يف غاية التناقض واالضطراب بل إن فهمه استعصى على كبار علمائه فإ –بولس 
ولن يدرك أن الثالثة واحد وأن شرب اخلمر وأكل اخلبز هو شرب لدم املسيح وأكل للحمه وأن 

خطااي البشر من سبق والدته ومن جاء بعدها وخرافة صكوك الغفران وغري  املسيح صلب ليكفر عن
 ذلك من اآلراء السخيفة الغامضة اليت قام عليها الدين النصراين.

الدين ابلقوة أن يضحوا ابلعقل لتقوية خزعبالت بولس فكانوا كلما أشكل عليهم  ومن هنا قرر رجال
وكان لزاما أن  -اهتم عقلك –وا إىل مقالتهم املشهورة فهم قضية يف دينهم وأىب العقل قبوهلا سارع

 حيتقروه يف مقابل دينهم وهو ما مت ابلفعل ومل ينقذه من هذا االحتقار إال قيام صحوة العقالنية يف
أوراب مرة أخرى حينما ضعف سلطان الكنيسة إال أن هذه الصحوة كانت هوجاء ال تلوي على شيء 

كاملارد اجلبار حرب ال هوادة فيها على الظلم الذي وقع على   فهي رج عنيف لكتب العقل وجاءت
 العقل وعلى الدين الذي اهتمته أنه كان املشجع القوي على إقصاء دور العقل وهو املزلق اخلطري

 الذي سار فيه اهلاربون من الدين " الكنيسي".
لنقلة اليت مر هبا العقل يف ـ وأما الذين اعتمدوا العقل لكن بشرط أن تشهد له التجربة فهي نقلة من ا

املفهوم األوريب وكأن هؤالء أرادوا أن يتوسطوا بني رفض العقل أو اعتماده فاعرتفوا بفائدة العقل 
فقرنوه بشهادة التجربة له وظهرت هذه النقلة حني بدأ العلماء التجريبيون يف لكنهم مل يثقوا به متاما 

 استظهار هذا العلم وتطويره.
هذا املسلك من الغموض إذ العلم التجرييب ال ميكن أن يقوم أو يؤيت مثاره إال على  وال خيفى ما يف

ألي جتربة أو عمل أن تتم  أساس العقل فهو املدبر واملستنتج وعليه يقوم التفكري وبدونه ال ميكن
 على الوجه الصحيح فكيف ساغ هلم هذا الوقوف يف منتصف الطريق؟
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وابلنسبة للعلم التجرييب فقد ثبت مبا ال ريب فيه أن املسلمني هم الذين اخرتعوه وسبقوا إليه وأفادوا 
 كما تقدم.  –لميذ العاق نكرت له شأن التواستفادت أوراب منه األساس حلضارهتا احلالية كلها مث ت

وقد عرفت أن العلم التجرييب كان ابعثا للمسلمني على زايدة اإلميان ابهلل تعاىل فما أن يكتشفوا شيئا 
 إال وطأطأوا رؤوسهم إجالال هلل وشكرا له وزادهم إمياان وتسليما.

شافاته بعدا وطغياان وكفرا م التجرييب واكتأما احلضارة األوروبية اهلاربة من الدين واإلله فقد زادهم العل
واعتقدوا أهنم أصبحوا يف غىن عن كل شيء يتصل ابإلله والدين وفسروا كل ما مكنهم هللا من 



 اكتشافات على أنه يؤيد كفرهم واستغناءهم عن هللا تعاىل.
 مهم دائما هبدوءـ وأما الذين هداهم هللا إىل احلق فهم طائفة أهل السنة واجلماعة الذين أتيت أحكا

وتعقل ومقارنة وهؤالء مل يغلوا يف تقديس العقل ومل يغلوا يف احتقاره بل العقل عندهم من أكرب النعم 
اإلهلية وعليه قيام املعرفة وجيب االستفادة منه كما أمر هللا بذلك يف كتابه الكرمي ويف سنة النيب العظيم 

 صلى هللا عليه وسلم.
عرفة واهلداية حمددا إذا جتاوزه انقلب إىل احلمق واجلهل وإذا ل له دور يف امللكنهم ال خيتلفون أن العق

وقف عند حده كان داللة على جودته وصفائه واألمثلة على هذا كثرية جدا ومن أقرهبا ما وقع بني 
الفرق اإلسالمية من اختالف يف الواجب على املسلم جتاه اإلميان بصفات هللا تعاىل فمنهم من جتاوز 

املعرفة فنفى أمساء هللا تعاىل وصفاته وعطلها عن معانيها ومدلوالهتا وظن أنه  ود العقل يف طلبحد
وصل إىل علم عزيز وتنزيه هلل عظيم ومنهم من أثبتها وأثبت مدلوالهتا وأهنا ال ختتلف عن أمساء 

ميع على وصفات املخلوقني فوقع يف محئة التشبيه البغيض وظن أنه وصل إىل علم عزيز وكأن اجل
هل ومحق بسبب جتازوهم حد معرفة العقل وهدى هللا أهل السنة واجلماعة إىل املعتقد ابطل وج

الصحيح الذي يوفق بني النصوص فأثبتوا هلل ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه دون تعطيل 
كذلك ال نكيف وال تشبيه وقالوا معرفة الصفات فرع عن معرفة الذات فكما أننا ال نعرف ذاته ف

اته مع معرفتنا مبعانيها ولكن اجملهول عنها هو تلك الكيفيات لسمع هللا وبصره ونزوله ورمحته ... صف
إىل آخر الصفات اإلهلية، وهذا هو احلق الذي جيمع بني النصوص كلها والعقل أيضا يؤيد هذا 

 املوقف ويراتح إليه.
 خل؟ر والكالم ... إفلو سأل هللا الشخص: ملاذا أثبت يل السمع والبص

 وأجابه أبن أنت الذي أثبتها لكان جوااب حقا.
ولو قال له ملاذا مل تثبتها كصفات املخلوقني؟ وقال له مل أجد نصا يفيد ذلك مع معرفيت ابلفرق اهلائل 

 بني املخلوق واخلالق لكان جوااب موفقا.
اب السابق لكان أجابه بنفس اجلو وكذلك لو قال هللا له: ملاذا مل تنف عين مدلوالت تلك الصفات؟ ف

 جوااب موفقا.
ومن هنا يتضح أن اإلسالم ال حيتقر العقل وال يرفعه فوق منزلته وهذا هو احلق والصواب خبالف ما 

وقفه العقالنيون منه فإنه ابطل وقاصر عن احلق وتعد عليه سواء الذين احرتموه أو الذين احتقروه 
وإمنا بين على األمزجة واهلوى ومها من أكرب  ى من هللا تعاىلألن هذا املوقف منهم مل ينب على هد

 مصادر اجلهل.
ومن هنا تزول الغرابة حينما جتد ذلك االختالف والتباين يف اآلراء واألهواء عند دعاة العقالنية فإن 



هللا عز وجل مل جيعل الناس كلهم على مستوى واحد يف العقل فكانت النتيجة ذلك االختالف املرير 
فيما يتعلق ابلعقل أو العلم أو ابإلنسان نفسه واحتار املفكرون وأصحاب األقالم  ينهم سواء أكان ب

كلهم يف أمر احلقائق املشاهدة يف خلق هذا الكون ألن احلرية البد وأن تقع ألنه ال ميلك التعليل 
 للتخبط.الصحيح هلذا الوجود كله إال الذي خلقه وما عدا ذلك فهي خترصات وختمينات قابلة 

م هلل تعاىل أمره ويسره ثحسب ما جاء يف كالم رب العاملني ويؤمن به إمياان جازما دون تردد أو وأن يسل
شك ويتحرر من كالم أصحاب الفلسفة واملنطق والكالم وتعليالهتم السخيفة. ومن مجيع اآلراء اليت 

 من ادي كلكم ضال إالقامت على اهلوى وتصنع العلم ورد يف احلديث القدسي الشريف: ))اي عب
 (1هديته فاستهدوين أهدكم(( )

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
_________ 

 (.165/ 35( ))جمموع الفتاوى(( )1)
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 سادسا: ظهور املدرسة العقلية عند الغرب
تسيطر على الفكر  – متثل العقالنية قسماً ابرزًا منها اليت –لقد ظلت االجتاهات الفلسفية اإلغريقية 

جاءت املسيحية الكنسية فغريت جمرى ذلك الفكر يف انعطافه حادة تكاد تكون  األورويب، حىت
مضادة جملراه األول الذي استغرق من اتريخ الفكر األورويب عدة قرون. فلم يعد العقل هو املرجع يف 

واحنصرت مهمة العقل يف خدمة ذلك  –كما تقدمه الكنيسة   –حي قضااي الوجود إمنا صار هو الو 
ورته الكنسية تلك وحماولة تقدميه يف ثوب )معقول(!. يقول الدكتور حممد البهي يف كتابه الوحي يف ص

(: "كان الدين أو النص طوال القرون 1)الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب( )
إلنسان يف سلوكه وتنظيم مجاعته، ويف فهمه للطبيعة. وكان يقصد ابلدين الوسطى سائدًا يف توجيه ا

)املسيحية( وكان يراد من املسيحية الكثلكة( وكانت الكثلكة تعرب عن )البابوية( والبابوية نظام كنسي 
ركز )السلطة العليا( ابسم هللا يف يد البااب، وقصر حق تفسري )الكتاب املقدس( على البااب وأعضاء 

وإفهام الكنيسة  سه من الطبقة الروحية الكربى، وسوى يف االعتبار بني نص الكتاب املقدسجمل
 الكاثوليكية ".

كما   –وقد نشأت عن ذلك يف احلياة األوربية والفكر األورويب جمموعة من االختالالت اليت مل تنشأ 



غريقية وااللتجاء إىل من إمهال الفلسفة والعلوم اإل -تصور الفكر األورويب يف مبدأ عصر النهضة
املبدأ، وال إخضاع العقل للوحي هو مصدر  الفكر )الديين(. فلم يكن )الفكر الديين( من حيث

اخللل يف فكر العصور الوسطى يف أورواب، إمنا كان اخللل كامناً يف ذلك الفكر الذي قدمته الكنيسة 
حتريفها ما حرفت منه، وإضافتها  ابسم الدين، ويف إخضاع العقل ملا زعمت الكنيسة أنه الوحي، بعد

  بعض وتقدميه ابسم الوحي.ما أضافت إليه، ومزج ذلك كله بعضه إىل
والفلسفة اإلغريقية اليت ظنت أورواب يف عصر النهضة أن ضالهلا يف العصور الوسطى كان بسبب 

ن اخللل وال سليمة إمهاهلا، وأن العالج هو الرجوع إليها واالستمداد منها، مل تكن هي يف ذاهتا بريئة م
اإلغريق القدامى زادًا صاحلاً حلياة إنسانية من العيوب، وال كانت يف صورهتا اليت قدمها فالسفة 

مستقيمة راشدة، على الرغم من كل ما احتوته من إبداع فكري يف بعض جوانبها .. وإمنا ظل الفكر 
اضر. فمن اجلاهلية اإلغريقية األورويب يف احلقيقة ينتقل من جاهلية إىل جاهلية حىت عصره احل

رف يف العصور الوسطى، إىل جاهلية عصر اإلحياء، إىل والرومانية، إىل جاهلية الدين الكنسي احمل
 جاهلية عصر )التنوير( إىل جاهلية الفلسفة الوضعية .. إىل اجلاهلية املعاصرة.

ماً مزيفاً أكرب بكثري من حقيقته،  كانت العقالنية اإلغريقية لوانً من عبادة العقل وأتليهه، وإعطائه حج
ويل الوجود كله إىل )قضااي( جتريدية مهما يكن من صفائها كما كانت يف الوقت نفسه لوانً من حت

وتبلورها فهي بال شك شيء خمتلف عن الوجود ذاته، ثحركته املوارة الدائمة، مبقدار ما خيتلف 
ار ما ختتلف البلورة عن السائل الذي نتجت عنه )القانون( الذي يفسر احلركة عن احلركة ذاهتا، ومبقد

كاملة يف الذهن بصرف النظر عن وجودها الواقعي! وبصرف النظر عن كون .. قضااي تعاجل معاجلة  
 وجودها الواقعي يقبل ذلك التفسري العقالين يف الواقع أو ال يقبله، ويتمشى معه أو خيالفه!.

ة تلك الفلسفة )لقضية( األلوهية و )قضية( الكون املادي وكان أشد ما يبدو فيه هذا االحنراف معاجل
 عالقة. ويتشعب هذا االحنراف شعباً كثرية يف وقت واحد. وما بينهما من

فأول احنراف هو حماولة إقحام العقل فيما ليس من شأنه أن يلم به فضاًل عن أن حييط بكنهه يف 
 قضية الذات اإلهلية.

_________ 
(، ))وجمموعة 357(، و ))شرح الطحاوية(( )ص 515، 466/ 10ري(( )( انظر: ))فتح البا1)
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واالحنراف الثاين هو حتويل املوضوع كله إىل قضااي فلسفية ذهنية ثحتة، تبدأ يف العقل وتنتهي يف 
ؤثر يف سلوك لوجدان البشري، وال تالعقل، ويثبت ما يثبت منها وينفى ما ينفى ابلعقل، فال متس ا

اإلنسان العملي، فتفقد قيمتها وأما االحنراف الثالث الناشئ من التناول العقالين لقضية األلوهية، 
وعدم الرجوع فيها إىل املصدر اليقيين األوحد وهو الوحي الرابين، فهو ختبط الفالسفة فيما بينهم 

 اآلخر. وتعارض ما يقوله كل واحد منهم مع ما يقوله
لك، فما دام )العقل( هو احلكم يف هذه القضية، فعقل من؟! إن العقل املطلق أو وال عجب يف ذ

العقل املثايل جتريد ال وجود له يف عامل الواقع! إمنا املوجود يف الواقع هو عقل هذا املفكر وذاك 
يدة خلاصة اليت حيسبها بعاملفكر. ولكل منهم طريقته اخلاصة يف )تعقل( األمور، ولكل منهم )نوازعه( ا

عن التأثري يف عقله وهو واهم يف حسابه، ولكل منهم اهتماماته اخلاصة اليت جتعله يركز على أمور 
 ويغفل غريها من األمور

 ومن مث ال تصبح تلك الفلسفة يف هذه القضية ابلذات أداة هداية وإمنا أداة تشتيت وأداة تضليل.
 الدين(. ورويب إىل عصر )سيادةمن هذه اجلاهلية انتقل الفكر األ

وكان املفروض أن خيرج ذلك الفكر إذن من اجلاهلية إىل النور. ولكنه يف احلقيقة دخل إىل ظلمات 
حالكة ليس فيها حىت ذلك ))لربيق( الذي متيزت به الفلسفة اإلغريقية يف كثري من املواضع بصرف 

 عن الطريق!. قاً هادايً أم مضلالً النظر عن القيمة احلقيقية لذلك الربيق، وعن كونه بري
يف املسائل اليت ال يهتدي فيها  -كان املفروض وقد التزم العقل ابلوحي، واستمد منه اليقني واهلدى

أن ينطلق الفكر يف ميادينه األصيلة يبدع وينتج، وميد )اإلنسان( مبا  -وحده وال يستيقن فيها مبفرده
 ألرض.حيتاج إليه يف شؤون )اخلالفة( وعمارة ا

ألوروبية أفسدت ذلك كله مبا أدخلته من التحريف على الوحي الرابين املنزل من ولكن الكنيسة ا
السماء هلداية البشرية على األرض، وختبطت يف قضية األلوهية ختبطاً من نوع جديد، حني قالت إن 

ويف  ثالثة، وإنه ابن هللاهللا ثالثة أقانيم، وإن املسيح ابن مرمي عليه السالم واحد من هذه األقانيم ال
 الوقت ذاته إله، وشريك هلل يف تدبري شؤون الكون.

 ُحِجَر على العقل البشري أن يعمل وأن يفكر. –أو رمبا بسبب ذلك  –وفضاًل عن ذلك 
فإن هذه األلغاز اليت ابتدعتها اجملامع املقدسة يف شأن األلوهية مل تكن )معقولة( وال مستساغة. فما 

أشياء هي ثالثة وهي واحد يف ذات الوقت. وما ميكن أن  لبشري أن يتصور ثالثةميكن للعقل ا
يتصور أن هللا سبحانه وتعاىل ظل متفردًا ابأللوهية وتدبري شأن هذا الكون ما ال حيصى من الزمان، مث 

 هللا يوجد كائناً آخر ليكون شريكاً له يف األلوهية ومعيناً له يف تدبري الكون!! تعاىل -فجأة–إذا هو 
 كبرياً.عن ذلك علواً  



ومن أجل كون هذا العبث )املقدس!( الذي ابتدعته اجملامع )املقدسة!( غري معقول وال مستساغ فقد 
سخرت الكنيسة )العقل( يف حماولة إخراج هذا املزيج املتنافر املتناقض يف صورة )فلسفية( مستساغة 

اقشها، لئال جتر املناقشة حجرت على العقل أن ين)أو هم قالوا عنها إهنا مستساغة!( ويف الوقت ذاته 
 إىل القول أبهنا غري معقولة على الرغم من أن كل الصناعة )العقلية( وضعت فيها!.

ومن مث نشأت يف الفكر األورويب تلك )املسلمات( أو العقائد املفروضة فرضاً اليت ال جيوز مناقشتها 
دون مناقشة، ولكن ألهنا مناقضة  غي للعقل أن يسلم هبامن األمور اليت ينب –يف حقيقتها  –ال ألهنا 

للعقل، ومفروضة عليه فرضاً من قبل رجال الدين، الذين زعموا ألنفسهم حق صياغة العقائد 
وفرضها على الناس ابلقوة دون أن يكون هلم حق املناقشة أو االعرتاض وإال كانوا مهرطقني مارقني. 

 وإزهاق األرواح.جيوز فيهم كل شيء حىت إهدار الدم 
Oأصول العقالنيني لسليمان اخلراشي نقض 
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 سابعا: العقل عند املعتزلة
أما عند أصحابنا من علماء الكالم )وأعين هبم املعتزلة خاصة( فكيف تطورت أحواهلم حىت ضاهوا 

صوص ال حمكوماً هلا؟ فأقول: "ملا ظلمت األرض وبعد عهد الشرع بعقوهلم وجعلوه حاكماً على الن
وحي وتفرقوا يف الباطل فرقاً وأحزاابً ال جيمعهم جامع وال حيصيهم إال الذي خلقهم فإهنم أهلها بنور ال

فقدوا نور النبوة ورجعوا إىل جمرد العقول فكانوا كما قال صلى هللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه 
يهم ما لقت عبادي حنفاء وأهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحرمْت علقال: ))إين خ

أحللُت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاانً وأن هللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم 
(. فكان أهل العقول كلهم يف مقته إال بقااي متمسكني 1وعجمهم إال بقااي من أهل الكتاب(( )

لصلبان أو النريان أو ي فلم يستفيدوا بعقوهلم حني فقدوا نور الوحي إال عبادة األواثن أو اابلوح
الكواكب والشمس والقمر أو احلرية والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به فاستفادوا هبا 

وأنعم هبا مقت الرب سبحانه هلم وإعراضه عنهم فأطلع هللا مشس الرسالة يف تلك الظلم سراجاً منرياً 
يستطيعون هلا شكوراً فأبصروا بنور  على أهل األرض يف عقوهلم وقلوهبم ومعاشهم ومعادهم نعمة ال

الوحي ما مل يكونوا بعقوهلم يبصرونه ورأوا يف ضوء الرسالة ما مل يكونوا آبرائهم يرونه فكانوا كما قال 
[ وقال: اَلر ِكَتاٌب 257َن الظُُّلَماِت إىل النـُُّوِر ]البقرة: هللا تعاىل: هللُا َويلُّ الَِّذيَن آَمُنوْا خُيْرُِجُهم م ِ 



[ 1إبراهيم: نَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت إىل النُّوِر إبِِْذِن َرهبِ ِْم إىل ِصَراِط اْلَعزِيِز احْلَِميِد ]أَ 
َنا ِإلَْيَك رُوًحا مِ ْن أَ  ن َجَعْلَناُه نُورًا ْمِراَن َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِميَاُن َوَلكِ وقال: وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي 52هنَِّْدي ِبِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِداَن ]الشورى:  ًتا فََأْحيَـيـْ [ وقال: َأَو َمن َكاَن َميـْ
َها ]األنعام:  ِبِه يف النَّاِس َكَمن مَّثـَُلُه يف  ل األول يف ضوء [ فمضى الرعي122الظُُّلَماِت لَْيَس خبَارٍِج مِ نـْ

ذلك النور مل تطفئه عواصف األهواء ومل تلتبس به ظلم اآلراء وأوصوا من بعدهم أن ال يفارقوا النور 
 (.2الذي اقتبسوه منهم وأن ال خيرجوا عن طريقتهم" )

_________ 
 : ))تفسري القرآن العظيم((، و ))فتح القدير((.( انظر تفسري هذه اآلية1)
 (.60( ومسلم )6103( رواه البخاري )2)
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فكان من شأن الصحابة أهنم مل يقدموا عقوهلم بني يدي هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم بل كان 
لى هللا عليه وسلم. فهااتن مها دليل أحدهم إذا استدل إمنا هو آية من كتاب هللا أو سنة رسوله ص

سنة من رسوله صلى هللا عليه وسلم  احلجتان امللزمتان للناس عند الصحابة: كتاب من هللا أو
ََِّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ]حممد:  [ وكان أحدهم رضي 33مصداقاً لقوله تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا ا

ض حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقول غريه من البشر ولو كان هللا عنهم يغضب إذا عور 
قد جاء يف صحيح مسلم أن عمران بن حصني رضي هللا عنه ذكر ألصحابه من حكماء اليوانن! ف

حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))احلياء ال أييت إال خبري(( فقال أحدهم وهو بشري 
احلكمة أن منه وقاراً ومنه سكينة" فقال عمران "أحدثك عن رسول هللا بن كعب "أنه مكتوب يف 

وحتدثين عن صحفك"! ويف رواية: فغضب عمران حىت امحرات عيناه وقال "أال  صلى هللا عليه وسلم
أراين أحدثك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعارض فيه" قال فأعاد عمران احلديث. قال 

( قال النووي 1قال فمازلنا نقول فيه: إنه منا اي أاب جنيد إنه ال أبس به" ) فأعاد بشري. فغضب عمران
نه منا ال أبس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غريها مما خيالف به "وقوهلم إ

(.إذن فالصحابة مل يعارضوا ومل يرضوا مبعارضة حديث رسول صلى هللا عليه وسلم 2أهل االستقامة" )
ى هللا بغريه من املعقوالت، وإذا أشكل عليهم شيء من ذلك كانوا يوردون إشكاالهتم على النيب صل

عليه وسلم فيجيبهم عنها وكانوا يسألونه عن اجلمع بني النصوص اليت يوهم ظاهرها التعارض، ومل 



مم عقوالً وهم أكمل األ–يكن أحد منهم يورد عليه معقواًل يعارض النص البتة، وال عرف فيهم أحد 
ما تقدم، وثبت يف عارض نصاً بعقله يوماً من الدهر، وإمنا حكى هللا سبحانه ذلك عن الكفار، ك –

الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))من نوقش احلساب عذب، فقالت عائشة: اي 
 - 7ْوَف حُيَاَسُب ِحَسااًب َيِسريًا ]اإلنشقاق: رسول هللا، أليس هللا يقول: فَأَمَّا َمْن ُأويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفسَ 

(، فأشكل عليها اجلمع بني 3وقش احلساب عذب(( )[. فقال: بلى ولكن ذلك العرض ومن ن8
النصني حىت بني هلا صلوات هللا وسالمه عليه أنه ال تعارض بينهما وأن احلساب اليسري هو العرض 

كما قال تعاىل: يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ال خَتَْفى ِمنُكْم َخاِفَيٌة   الذي البد أن يبني هللا فيه لكل عامل عمله،
ىت إذا ظن أنه لن ينجو جناه هللا تعاىل بعفوه ومغفرته ورمحته فإذا انقشه احلساب [ ح18]احلاقة: 

 عذبه والبد ...
_________ 

 (.466/ 10( نقال عن ))فتح الباري(( )1)
 (.500/ 21انظر أيضا: ))جمموع الفتاوى(( )(، و 348/ 23( ))جمموع الفتاوى(( )2)
 (.543 – 501/ 28ى(( )( انظر: ))الفتوى كاملة((: ))جمموع الفتاو 3)
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إىل غري ذلك من مراجعتهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم )فلما كان يف أواخر عصرهم حدثت 
ه أوائل األمة، ومع هذا فلم الشيعة واخلوارج، والقدرية واملرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان علي

لني، وهلا على العقول واآلراء مقدمني، ومل يفارقوه ابلكلية، بل كانوا للنصوص معظمني، وهبا مستد
َيدَّع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإمنا أتوا من سوء الفهم فيها، واالستبداد مبا 

أثرهم كانوا مقلدين هلم فصاح هبم من أدركهم من  ظهر هلم منها، دون من قبلهم، ورأوا أهنم إن اقتفوا
ر، ورموهم ابلعظائم، وتربءوا منهم، وحذروا من سبيلهم أشد الصحابة وكبار التابعني من كل قط

التحذير، وال يرون السالم عليهم وال جمالستهم، وكالمهم فيهم معروف يف كتب السنة، وهو أكثر 
 أواخر عصر التابعني كانوا هم أول من عارض الوحي من أن يذكر هاهنا، فلما كثرت اجلهمية يف

أواًل مقموعني مذمومني عند األئمة، وأوهلم شيخهم اجلعد بن درهم، ابلرأي، ومع هذا كانوا قليلني 
وإمنا نفق عند الناس بعض الشيء ألنه كان معلم مروان بن حممد وشيخه وهلذا كان مروان يسمى 

بين أمية امللك واخلالفة وشتتهم يف البالد ومزقهم كل ممزق بربكة مروان اجلعدي وعلى رأسه سلب هللا 



فاة، فلما اشتهر أمره يف املسلمني، طلبه خالد بن عبد هللا القسري، وكان أمريًا على شيخ املعطلة الن
العراق، حىت ظفر به، فخطب الناس يف يوم األضحى، وكان آخر ما قال يف خطبته: أيها الناس، 

ضحاايكم، فإين مضٍح ابجلعد بن درهم فإنه زعم أن هللا مل يكلم موسى تكليماً، ومل ضحوا تقبل هللا 
يتخذ إبراهيم خليالً، تعاىل هللا عما يقول اجلعد علواً كبريًا مث نزل فذثحه يف أصل املنرب، مث طفئت تلك 

عرشه ابئن البدعة فكانت كأهنا حصاة رمي هبا، والناس إذ ذاك عنق واحد أن هللا فوق مسواته على 
كليماً وجتلى من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت اجلالل وأنه كلم عبده ورسوله موسى ت

للجبل فجعله دكاً هشيماً إىل أن جاء أول املائة الثالثة، وويل على الناس عبد هللا املأمون، وكان حيب 
حب املعقوالت، فأمر  أنواع العلوم، وكان جملسه عامراً أبنواع املتكلمني يف العلوم، فغلب عليه

له، واشتغل هبا الناس، وامللك سوق ما بتعريب كتب اليوانن، وأقدم هلا املرتمجني من البالد، فعربت 
سوق فيه جلب إليه، فغلب على جملسه مجاعة من اجلهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم 

استحسنها، ودعا الناس إليها، وعاقبهم ابحلبس والقتل فحشوا بدعة التجهم يف أذنه وقلبه فقبلها، و 
االعتزال مبغاالهتا يف العقل ومقاييسه وتقدميه على ما  (. ومنذ ذلك احلني متيزت فرقة أهل1عليها( )

يظن خمالفاً له من النصوص الشرعية وعرفت بذلك بني فرق اإلسالم املختلفة. والذي دعاهم إىل 
منها: أواًل: أخذهم من تراث  -والعلم عند هللا تعاىل– هذا االلتفاف حول العقل يف ظين أمور كثرية

مم ن مل ينعموا مبصاحبة وحي إهلي يقود مسريهتم فصاروا يقضون يف شؤوهنم   األولني من فالسفة اليوانن
كلها هبذا العقل الذي زادوا من سلطانه وانفراده فكانت مصنفات أولئك الفالسفة تضم املقاييس 

اكم إليه يف القضااي العقلية. فتابعهم يف ذلك املتكلمون واملعتزلة من أهل العقلية يف شكل منطق يتح
م وأعجبوا بصنيعهم ذلك. وكل هذا بفضل جهود الرتمجة اليت قام هبا بعض اخللفاء فأوقعوا اإلسال

األمة يف هذه املصائب املتتالية من حيث ظنوا أهنم حيسنون صنعاً هبا. ويشهد لذلك: أن املعتزلة مل 
تباس من  صيتهم وتظهر عقالنيتهم واضحة إال يف عهد اخلليفة املأمون الذي مه د السبيل لالق يعلُ 

 (.2كتب اليوانن وأعاهنم عليها )
_________ 

 (( وما بعدها.501/ 1( انظر: ))جمموعة التوحيد(( )1)
 – 14هـ، 1419رجب  30 – 25( الدورة احلادية عشر املنعقدة ابليمامة يف دولة البحرين من 2)
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(1/405) 

 



حياهتم انقالابً خطريًا ويف تفكريهم ثورة عنيفة "يف  –كما يقول زهدي حسني   –حىت أحدثت الفلسفة 
 ا وتعلقوا هبا فنتج عن ذلك أمران:ألهنم بعد أن وقفوا على مواضيعها وتعمقوا فيها أحبوها لذاهت

أهنم صاروا يعظمون فالسفة اليوانن وينظرون إليهم نظرة أمسى وأقدس من نظرتنا إليهم اليوم 
وة. مث آمنوا أبقواهلم واعتربوها كما يقول أولريي مكملة لتعاليم ويضعوهنم يف مرتبة تقرب من عتبة النب

وهري بينها فبدأ عمل املعتزلة اآلخر املهم أال وهو دينهم. واهنمكوا لذلك يف إظهار االتفاق اجل
التوفيق بني الدين اإلسالمي وبني الفلسفة اليواننية .. ذلك العمل الذي تركوه ملن خلفهم من 

كابن رشد والفارايب والكندي الذين قاموا بنصيبهم فيه وكانوا ال يقلون عنهم عناية   الفالسفة املسلمني
لة أخذوا يبتعدون عن أهدافهم الدينية ويهملون تدرجيياً عقائدهم الالهوتية به وحتمساً له. أن املعتز 

يف  ويزدادون انصرافاً إىل املسائل الفلسفية حىت جاء وقت كادت جهودهم فيه تقتصر على البحث
مواضيع الفلسفة البحتة كاحلركة والسكون واجلوهر والعرض واملوجود واملعدوم واجلزء الذي ال يتجزأ 

ال املعتزلة ابلتوفيق بني الدين والفلسفة وشغفهم ابألثحاث الفلسفية وتعمقهم فيها جعلهم إن اشتغ
االعتزال يف تطوراته األخرية  يتأثرون ابلفلسفة كثريًا ويصبغون هبا معظم أقواهلم. وهلذا قال شتينز: إن

ة. فنقول إن ترمجة تراث (. فإن قيل أبهنم قد سبقوا هذه الرتمج1كان أكثره متأثراً ابلفلسفة اليواننية )
األقدمني ليست مقصورة على اخلليفة املأمون ولكنه هو الذي توىل ِكرْبها. فقد بدأت الرتمجة كما 

إىل ابن املقفع برتمجة بعض كتب املنطق ككتاب )املقوالت( يُذكر يف عهد اخلليفة املنصور الذي أوعز 
صر اهلادي بعد عصر املهدي دون أن )وبعد مضي عصر املنصور أتى عصر املهدي وانتهى ومر ع

ُتؤثر عنهما أو عن واحد من األشخاص البارزة يف وقتهما شيء يتعلق ابلرتمجة يف عمومها فضاًل عن 
(. أما الرشيد فقد أمر إبعادة ترمجة الكتب اليت سبقت ترمجتها يف 2ترمجة الفلسفة مبعناها اخلاص( )

كتب جديدة. مث جاء عصر املأمون وهو العصر الذهيب   العهود اليت قبله أكثر من تشجيعه على ترمجة
للرتمجة كما يقال. قال ابن صاعد يف )طبقات األمم( "ملا أفضت اخلالفة إىل املأمون متم ما بدأ به 

أقبل على طلب العلم من مواطنه واستخراجه من معادنه بفضل مهته الشريفة! وقوة جده املنصور ف
وأحتفهم وسأهلم صلته مبا لديهم من كتب الفالسفة فبعثوا إليه مبا  نفسه الفاضلة! فداخل ملوك الروم

حضرهم من كتب أفالطون وأرسطو وبقراط وغريهم من الفالسفة فاختار هلا مهرة الرتامجة وكلفهم 
 (.3م ترمجتها فرتمجت له على غاية ما ميكن مث حض الناس على قراءهتا ورغبهم يف تعليمها" )إحكا

 هذه اهلمة يف الرتمجة تشربه مببدأ االعتزال القائم على العقل ومقاييسه قلت: والذي دعاه إىل
 أن تفي ثحاجات األمة. إضافة إىل جلساء السوء –ال سيما احلديث  –واستصغاره لنصوص الوحي 

من رموز االعتزال وما يُذكر عنه من حبه لالطالع واالستزادة من ثقافات اآلخرين. اثنياً: ومما جعلهم 
ذا االجتاه العقالين هو ضعفهم يف جمال الرواية وجهلهم لعلم احلديث النبوي واقتصارهم على ينحون ه



علم احلديث قد أجلأهم  آايت القرآن وبعض األحاديث اليت رأوا أهنا تؤيد أقواهلم. فهذا الضعف يف
وي عن إىل املعقوالت ليعوضوا هبا ما عندهم من نقص ويسدوا به ثغرات مذهبهم. وهذا مصداق ما ر 

عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال "إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم األحاديث أن حيفظوها 
فعارضوا السنة برأيهم إايك  وتفلتت منهم فلم يعوها واستحيوا حني سئلوا أن يقولوا ال علم لنا

 (.4وإايهم" )
Oنقض أصول العقالنيني لسليمان اخلراشي 

_________ 
توى ضد منظمة جديدة يف إندونيسيا تسمى " شبكة اإلسالم الليربايل"، وهي ( جاءت هذه الف1)

ه منظمة مدعومة من الوالايت املتحدة، وقد بدأت احلكومة األمريكية بتطبيق خطة مركز راند هبذ
 املنظمة، واملؤسسة العربية للتحديث الفكري.

 م(.8/2005/ 7هـ املوافق 7/1426/ 2( انظر: اخلرب يف )اجلزيرة نت/تقارير وحوارات/األحد 2)
 .5م، ص 2006(، إبريل 18( جملة حوار العرب، عدد )3)
وأن نطقها يف  ( وقد مسعت خطااب ألحد رؤساء الدول العربية يقول فيه إن الدميقراطية لفظة عربية4)

 األساس "دميوكراسي " وهذا الزعم هو أحد ختريفات ذلك الرئيس " معمر القذايف ".

(1/406) 

 

 اثمنا: املدرسة العقلية احلديثة
ويف عصر الزهاوي بدأت تتكامل مالمح مدرسة التجديد الديين اليت غرس بذرها مجال الدين 

اليت استطاعت مع بعض االختالفات الطفيفة أن  ة الوحيدةاألفغاين وتالميذه يف مصر. وهي املدرس
تشكل تيارًا عقالنياً كتيار املعتزلة، فهو القاسم املشرتك بني أعضائها وإن اختلفت وجهات كل واحد 

 منهم يف األصول الدينية األخرى.
مما  -مهاأعين مدرسة األفغاين وحممد عبده وتالميذ–واحلديث عن هذه املدرسة العقالنية احلديثة 

يطول مداه وتكثر كلماته، حيث أن هذه املدرسة ثحق قد خرَّجت كثريًا من العقالنيني املعاصرين 
الذين تتلمذوا على شيوخها مباشرة، أو عن طريق تراثهم، فأصبحوا يشكلون تيارًا ضخماً يف فرتة من 

خليط عجيب ال وهكذا يف الفرتات، فكان هلم رجاهلم يف السياسة ويف اجملتمع ويف علوم الشريعة .. 
جيمعهم سوى االلتقاء على مبادئ هذه العقالنية اجلديدة اليت زامحت النصوص الشرعية وردت أو 



 أتولت كثريًا منها بدعوى معارضتها للعقل أو للحضارة املادية املعاصرة.
 .فكان منهم: سعد زغلول وقاسم أمني وعبد العزيز جاويش وأمحد أمني وحممود شلتوت .. إخل

آاثرهم من بعدهم كالغزايل والقرضاوي وحممد عمارة وحسني أمحد أمني. مث من بعدهم كفهمي مث تبع 
هويدي. وهكذا يف سلسلة يطول احلديث عنها. ويف ظين أن هذه املدرسة مل حتظ إىل اآلن بدراسة 

 (.1شاملة عن أفكارها وأفرادها املنتمني إليها .. إمنا هي أشتات دراسات )
ذه املهمة املفيدة )لتستبني سبيل( هذه املدرسة الغامضة اليت احتفى هبا الغرب  ها يقوم هبفلعل انبت

كثريًا. بعد هذه املدرسة القريبة العهد بنا، أصبحنا نسمع ونرى بني احلني واآلخر رجاالً قد طالتهم 
قل جرعات العأيدي هذا التيار فتمذهبوا مبذهبه يف الرفع من شأن العقل والعقالنية على تفاوت يف 

فيما بينهم. فامسع ألحدهم يقول "أكاد أقطع أبننا لو سران يف طريق التقليد مئات السنوات واحنرفنا 
عن هنر العقل فلن نستطيع التقدم خطوة واحدة يف سبيل إرساء دعائم فلسفتنا العربية وكشف ما 

لتقليد املتعارف عية! ال ا(. ويعين ابلتقليد اتباع النصوص الشر 2فيها من مواطن القوة والضعف" )
 عليه عند الفقهاء وأهل األصول. ألنه جاهل ال شك بذلك!.

ال تثريب على فالسفة اليوانن وفالسفة الغرب أن يقدسوا عقوهلم ويرجعوا إليها يف كل شاردة وواردة 
نعمة من أمور الغيب ونظم احلياة ألهنم قد ضلوا وأضلوا كثريًا وضلوا عن سواء السبيل. فقد حرموا 

ي اإلهلي الذي يكشف لإلنسان عن تلك العوامل اجملهولة اليت ختفى عليه وال تطوهلا حواسه وال الوح
عقله مهما َعُظم أو كرب وتكشف له قبل ذلك عن صفات اإلله املعبود وذاته املقدسة وترحيه من عناء 

ة غائبة بل شياء كثري البحث املضين يف ذلك والذي لن أيِت أبي نتيجة هلذا اإلنسان تكشف له عن أ
وحاضرة ولكن ختفى حكمتها عليه. ال تثريب على فالسفة اليوانن والغرب! الذين ضلوا مع قوة 

عقوهلم وذكائهم، ولكن كما قال اإلمام الذهيب "لعن هللا الذكاء بال إميان ورضي هللا عن البالدة مع 
 (.3التقوى" )

ح صدره ابلقرآن من فالسفتنا ومتكلمينا سالم وشر ولكن اللوم واألسى على من أانر هللا بصريته ابإل
فنبذ كل ذلك وراء ظهره وآثر الضالل بعد اهلدى والعمى بعد البصرية جاحناً إىل فالسفة اليوانن 

الوثنيني وعقوهلم يزاحم هبا نصوص الكتاب والسنة. قال احلافظ ابن حجر "قد توسع من أتخر عن 
نكرها أئمة التابعني وأتباعهم ومل يقتنعوا بذلك حىت ور اليت أالقرون الثالثة الفاضلة يف غالب األم

مزجوا مسائل الداينة بكالم اليوانن وجعلوا كالم الفالسفة أصاًل يردون إليه ما خالفه من اآلاثر 
ابلتأويل ولو كان مستكرهاً مث مل يكتفوا بذلك حىت زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأوالها 

ل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، فالسعيد من متسك مبا كان عليه مل يستعم ابلتحصيل وأن من
 (.4السلف واجتنب ما أحدثه اخللف" )



Oنقض أصول العقالنيني لسليمان اخلراشي 
_________ 

 (.8( ))العلمانية ومثارها اخلبيثة(( )ص1)
 (.130 - 107( وانظره أيضا يف خمتصره ))الطريق إىل اخلالفة(( )ص 2)
 (.1844مسلم )( رواه 3)
 -( وهذا أمر خمتلف جدا عن حماولة االستفادة من احلرية املوجودة يف هذه األنظمة الدميقراطية 4)

يف نشر احلق والدعوة إليه، فنحن نعمل على نشر دعوتنا لكن  -من غري دعوة إليها أو مناداة هبا 
 من غري أن ندعوا إىل الباطل.

(1/407) 

 

 ل املوت!اتسعا: عقالنيون يتوبون قب
رغم فتنة العقالنية الساحرة اليت خُتيل للمرء أنه سيستطيع من خالهلا الوقوف على كثري من أسرار 

املمكن بواسطتها االستغناء عن مجيع أو كثري مما جاءت به األداين من اخللق والوجود، وأنه من 
 العبادات والسلوكيات.

ا يعود إىل فطرته ويراجع دينه ويعلم حدود عقله رغم كل هذا، وأن املتابع هلذا السراب اخلادع قل م
نيني ويقذف نور املخلوق، إال أن هللا ثحكمته ورمحته جيتيب بني احلني واآلخر بعضاً من هؤالء العقال

اهلداية يف قلوهبم من جديد بعد أن يكونوا قد أمضوا شوطاً طوياًل يف اللهاث خلف سراب العقالنية 
 هلم أنه )سراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً(.الذي يكتشفونه هبداية هللا 

واطرهم عندما أراد هللا هلم اهلداية وإليك أخي القارئ مواقف لبعض هؤالء العقالنيني قيدوا فيها خ
 من جديد بعد رحلة مضنية خلف معقوالهتم.

انزلق فيه اآلخرون الذين ندموا  هذه املواقف سجلها لنا السلف الصاحل لنكون حذرين ال ننزلق فيما
 على ما أضاعوه من ساعات عمرهم يف حتصيل ما ال حاصل منه ..

 وفرط ذكائه يشكو حريته وعجزه فيقول:فهذا الرازي مع سبقه يف ابب املعقول، 
 هناية إقدام العقول عقال ... وغاية سعي العاملني ضالل

 ى ووابلوأرواحنا يف وحشة من جسومنا ... وحاصل دنياان أذ
 ومل نستفد من ثحثنا طول عمران ... سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا



 الوافكم قد رأينا يف رجال ودولة ... فبادوا مجيعاً مسرعني وز 
 وكم من جبال قد علت شرفاهتا ... رجال فزالوا واجلبال جبال

تروي غلياًل، ورأيت  لقد أتملت الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي علياًل، وال
[. إليه يصعد الكلم 5أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ يف اإلثبات: الرمحن على العرش استوى ]طه:

 [.10الطيب ]فاطر: 
[. َوال حيُِيُطوَن ِبِه ِعْلًما ]طه: 11وأقرأ يف النفي لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ]الشورى: 

 (.1"ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت" )[ مث قال: 110
ول، وقال الشهرستاين: "فقد أشار إيلَّ من إشارته غنم، وطاعته حتم، أن أمجع له مشكالت األص

وأحل له ما انعقد من غوامضها على أرابب العقول حلسن ظنه يب أين وقفت على هناية النظر، وفزت 
 ونفخ يف غري ضرم: لعمري":بغاايت مطارح الفكر، ولعله استسمن ذا ورم، 

ت طريف بني تلك املعامل  لقد طفت يف تلك املعاهد كلها ... وَسريَّ
 (2َقن أو قارعاً سن اندم )فلم أر إال واضعاً كف حائر ... على ذَ 

وقال اجلويين: "لقد خضت البحر اخلضم وتركت أهل اإلسالم وعلومهم وخضت يف الذي هنوين عنه، 
 يب برمحته فالويل يل، وها أنذا أموت على عقيدة أمي! "واآلن إن مل يتداركين ر 

واجب مث قال:  وقال اخلوجني: "اشهدوا علي  أين أموت وما عرفت شيئاً إال املمكن يفتقر إىل
واالفتقار أمر عدمي، فلم أعرف شيئاً! "وقال آخر: "أكثر الناس شكاً عند املوت أصحاب الكالم. 

لطانه فاستغاث برب الفالسفة فلم يغث قال: مث استغثت برب وقال آخر وقد نزلت به انزلة من س
عتزلة فلم يغثين. قال: اجلهمية فلم يغثين، مث استغثت برب القدرية فلم يغثين، مث استغثت برب امل

 (.3فاستغثت برب العامة فأغاثين" )
O 245ص  -نقض أصول العقالنيني لسليمان اخلراشي 

_________ 
ماء كتاابت مفصلة للرد على هذه األابطيل من ذلك ما كتبه الشيخ حممد ( قد كتب كثري من العل1)

وأصول احلكم(( وما كتبه الشيخ حممد خبيت املطيعي مفيت الداير املصرية يف كتابه ))حقيقة اإلسالم 
اخلضر حسني شيخ اجلامع األزهر يف كتابه ))نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكم(( وكذلك ما كتبه 

لدين الريس يف كتابه ))اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث(( وغريهم كثريون هذا وقد الدكتور ضياء ا
 قولته السابقة، لكنه مازال داعيا إىل الدميقراطية.رجع خالد حممد خالد بعد ربع قرن من الزمن عن م

كتبه   ( رجح الدكتور ضياء الدين الريس يف كتابه ))اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث(( أن ما2)
علي عبد الرازق مل يكن سوى الرتمجة العربية ملا كتبه املستشرق مرجليوث احلاقد على اإلسالم 



 وأهله.
( ))عن فكرة 179شرق األوسط(( تعريف د. نبيل صبحي )ص[( ))العرب وال269( )]3)

 (.365القومية(( صاحل العبود )ص 

(1/408) 

 

 اخلالصة
ن االستدالل العقلي هو الطريق الوحيد للوصول إىل معرفة أن العقالنية مذهب فكري فلسفي يزعم أ

أو التجربة البشرية، وأنه ال جمال لإلميان طبيعة الكون والوجود، بدون االستناد إىل الوحي اإلهلي 
ابملعجزات أو خوارق العادات، كما أن العقائد الدينية ميكن، بل ينبغي أن ختترب مبعيار عقلي، وهنا 

 عله مناوائً ليس فقط للفكر اإلسالمي، بل أيضاً لكل دين مساوي صحيح.تكمن علله اليت جت
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب وا 

 مراجع للتوسع:
 هـ.1407بريوت ط –مذاهب فكرية معاصرة، حممد قطب، دار الشروق  -
 ة، إبشراف د. زكي جنيب حممود دار القلم، بريوت.املوسوعة الفلسفية املختصر  -
 م.1978ليف والنشر القاهرة قصة الفلسفة احلديثة، أمحد أمني، زكي جنيب حممود، جلنة التأ -
 القاهرة. –اتريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، دار املعارف  -
سالمية، بتحقيق د. حممد درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ط. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل -

 رشاد سامل.
O ية للشباب اإلسالميالندوة العامل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/409) 

 

 أوال: التعريف
النزعة اإلنسانية هي اجتاه فكري عام تشرتك فيه العديد من املذاهب الفلسفية واألدبية واألخالقية 

 هضة.النزعة اإلنسانية يف عصر النوالعلمية، ظهرت 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 



(1/410) 

 

 اثنيا: بيان املقصود ابإلنسانية أو العاملية أو األممية
هب جديد براق اإلنسانية مذهب إابحي هدام، ودعوة خادعة من قبل دهاة أعداء الدين، وهو مذ

الكثرية اليت أنتجتها العقلية األوربية يف األساس يف خضم الصراع مع الكنيسة، ويف من املذاهب 
خضم انتشار املذاهب الباطلة يف ذلك الوقت، وقيل هلا إنسانية نسبة إىل اإلنسان، وقيل هلا عاملية 

ف ها فيها، قوي أمرها يف نصأو أممية لدخول كثري من املفكرين من خمتلف البلدان األوربية وغري 
القرن الثامن عشر، عصر التحرر يف أوراب، ظهرت يف إيطاليا، مث انتشرت إىل البلدان األخرى، واندى 
أهلها أبن يتفق ويتآلف مجيع الناس حتت اسم اإلنسانية بسبب اشرتاك مجيع الناس يف أصل اخللق مع 

و وطنية، أو غري ذلك ية أو غري دينية، قومية أإغفال كل الفوارق بينهم مهما كانت تلك الفوارق دين
من الروابط، فالبد أن يكون التجمع على اإلنسانية وحدها بدال عن الكنيسة وتعاليمها، وأن الدين 
أمر شخصي بني هللا واإلنسان كما كانوا يزعمون يف بدء أمرهم، فالوطن للجميع، وال قيمة حقيقية 

هم وسلوكهم، فإن هذه األمور ثحجة اختالف الناس يف دينلتجزئة األرض أو فصل بعضها عن بعض 
حتث على التعايل وتثري جذوة اخلالفات واألحقاد خبالف ما لو اتفقوا على أن تكون األرض وطنا 

للجميع وجتمعهم اإلنسانية، وعلى أن يوجد دين موحد للكل حتت راية واحدة بعد أن تسقط مجيع 
، فتأيت حينئذ احلياة السعيدة القائمة يف يوم ما، حسب تقديراهتماألداين ومجيع القوميات والوطنيات 

على احملبة اإلنسانية وتتوحد العواطف واألفكار ويعيش الناس كلهم على قلب واحد تعمهم األلفة 
واحملبة والرتفع عن كل شيء يعرقل ظهور احلب بني مجيع أفراد البشر حسب خداع املاسونية، 

لهم على مبادئ اإلنسانية ويعيشون يف ألفة م الذي جيتمع فيه الناس كواإلنسانيون ينتظرون اليو 
ومودة؟!! بعيدين عن أي مؤثر آخر من الوطنية أو القومية أو الدين حني تسمو أفكار اجملتمعات 

البشرية ويتوحدون على أساس هذه األخوة اإلنسانية، وهي آراء جذابة، ولكنها دعوة خداعة وأىن 
ذه احلروب األهلية والدولية والنزاعات املستمرة مما يشكل اقع يكذهبا ليال وهنارا هبهلا أن تتحقق، والو 

صفعة يف وجوه دعاة اإلنسانية والقومية والوطنية وسائر الدعوات اجلاهلية، وأهنا خدع ومهية 
 وخياالت فارغة كما سنذكره يف الرد عليهم.
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 اثلثا: سبب انتشار دعوى اإلنسانية
 أن أكثر ما جيذب الناس إىل قبول اإلنسانية جهلهم بدينهم، مث جهلهم مبا هتدف إليه دعوة لقد تبني

م بذلك الشعار األجوف الذي ينادي به دعاة اإلنسانية، وهو االجتماع على اإلنسانية، مث اخنداعه
واإلخاء اإلنسانية بغض النظر عن أي اعتبار من دين أو لون أو وطن، فالكل تتسع هلم مظلة احلرية 

واملساواة اليت يوفرها هلم مذهب اإلنسانية. وإن الذين يعتنقوهنا سيعيشون عيشة راضية، فاخندع 
ثل هذه الدعاايت الرباقة، وقد عرفت أهنا من دعاايت املاسونية املاكرة اليت ترتبص للقضاء الكثري مب

(، فمن املعلوم أن 1" )على كل األداين حتت شعارهم " اخلع عقيدتك على الباب كما ختلع نعليك 
يم" أو خلع العقيدة ووضعها على الباب إىل جانب النعال إمنا يراد هبا عقيدة من يسموهنم بـ"اجلوي

"األمميني"، أما عقيدهتم هم فهي اليت يقوم عليها مذهب اإلنسانية وهي اليت جيب أن تبقى بعد أن 
 لكي يتم دخوهلم يف مذهب اإلنسانية. ينسلخ الداخلون يف اإلنسانية عن عقائدهم ويتنازلون عنها

سان ويضحي بفرديته ومنها أن دعاة اإلنسانية يزعمون أنه جيب أن يكون اهلدف الذي يصل إليه اإلن
من أجله هو خدمة اآلخرين وإخضاع نزعاته الفردية كلها خلدمة النوع اإلنساين أمجع حتت شعار 

وجود األعظم، وأحله حمل اإلله يف التقديس، "احلياة ألجل الغري". وقد صاغه "كونيت" ومساه امل
ية يف أعياد، وختصص هلم وجعل ملذهبه كهنة وطقوسا تقدم للرجال الذين أسهموا يف خدمة اإلنسان

 تلك األعياد ليشعرهم أبهنم على شيء.
وجيب التنبيه إىل أن بعض الكتاب يفسرون اإلنسانية على أهنا هي العطف والرمحة ومساعدة 

والتمسك ابألخالق الفاضلة والسلوك احلسن، ويذكرون على كل ذلك أدلة من القرآن  احملتاجني،
 ة.الكرمي ومن السنة النبوية املطهر 

ودراستنا هنا ال تتعلق هبذا املفهوم لإلنسانية، فهو حق مؤكد، ولكننا بصدد ثحث اإلنسانية اليت ختفي 
 راث املسلمني.وراءها خمططات خطرية لتدمري تراث اإلنسانية، وابألخص ت

ني شعارات خادعة طاملا اندى هبا اليهود وخدعوا هبا الناس سرا وجهرا مثل احلرية واإلخاء واملساواة ب
األفراد والشعوب ووحدة األسرة البشرية وجمتمع اإلنسان املتعاون وحق اجلميع يف احلياة الكرمية إىل 

د فراغ أذهان الفارغني، وقد قال أحد آخر تلك األلفاظ الرباقة اخلادعة اليت هي لالستهالك ولس
ما جيعلهم يتقبلون ما دعاهتا وهو الفريل: "حينما يصبح اجلميع أحرارا يف تفكريهم هلم من الشجاعة 

هو خري وعدل ومجيل عندئذ يكون من احملتمل أن يسود العامل دين واحد وإين سأكون سعيدا ابتباع 
يخ وتشمل مبادئه العدالة االجتماعية وتقوم بفضله دين عاملي موحد تتبع مصادره من حقائق التار 

 (.2مظاهر احلب واإلخاء على أنقاض الكراهية واخلصومة" )
بق يتبني بوضوح أن الدعوة إىل اإلنسانية هي شرارة انشطرت عن مجرة املاسونية احلاقدة ومما س



ض من الفارق بني كلتا ودعاايهتا اخلادعة اليت جتيد حبكها املؤامرات اليهودية وأن ما يبدو للبع
وة إىل الدعوتني فإمنا هو فارق لفظي أو من ابب التفنن يف التقدمي فاملاسونية ظاهرة قوية يف الدع

االنسالخ من كل دين أو طاعة إال دين اليهود وطاعتهم بينما اإلنسانية ظاهرها فيه الرمحة والرتفع 
حمبة البشر بعضهم البعض وخدمة بعضهم  عن التجرب والبغض وأن الدين ال جيب أن يكون حائال بني

ائرة على بعضا ألن الدين أمر شخصي وحسب مزاج الشخص وتوجهه، إضافة إىل أنه يضيق الد
أتباعه وميايز بني الناس حينما يلتزمونه وابلتايل فالبديل األنسب هو اإلنسانية اليت تعم اجلميع دون 

 متييز أو تفريق بني اجلميع.
O829/ 2ملعاصرة لغالب عواجي املذاهب الفكرية ا 

_________ 
ة الذين تبوؤا احلكم [( وما أصدق ما ذكره الندوي وما أشد انطباقه على كثري من السوق270( )]1)

يف البلدان اإلسالمية وما حوادث العراق الدامية إال منوذج للتدليل على مصري أولئك الذين تركوا 
هللا وركنوا إىل الذين ظلموا وأسلموا شعوهبم للذل واهلوان هدى هللا وطلبوه يف غريه ومل يقبلوا على 

 وخذلوهم يف أحلك املواقف.
( انظر 5املنجد لكتاب ))أركان عبادي(( ))حمنة القومية العربية(( )ص  [( تقدمي الدكتور271( )]2)

كنه ( واملنجد متأثر بدعوى القومية العربية مع معرفته هبا ول290))فكرة القومية العربية(( )ص
 حجب كغريه ممن حجب عن التمعن يف معرفة الفوارق اهلائلة بني اإلسالم والقومية.
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 رابعا: التأسيس وأبرز الشخصيات
 ظهر املذهب اإلنساين يف إيطاليا يف بداية عصر النهضة األوروبية.

ت عنها الن ارها تغريًا يف الفكر جنم هضة األوروبية ابعتبوأجبدايت النزعة إمنا ترتجم االنتفاضة اليت عرب 
عنه تغري يف مجيع شؤون احلياة. فاإلنسان األول كان مكباًل بقيود الكنيسة طوال فرتة اإلظالم 

الفكري املسماة ابلعصور الوسطى واليت استطالت إىل أكثر من عشرة قرون، إذ كان خالهلا مطالباً 
، ويكفي أنه من طبيعة فاسدة بسبب ساق كما يساق القطيعابلطاعة العمياء لرجال الدين وكان يُ 

اخلطيئة األصلية!! أما املرأة، فهي ال ينبغي أن حُتب ألهنا سبب اخلطيئة، لذا عزف رجال الدين عن 
الزواج هبا. وإذا مسحوا لغريهم ابالرتباط هبا ابلزواج فذلك فقط ابعتبارها وسيلة لإلجناب واستمرار 



حقيق أهداف الكنيسة، وكل من خرج على هذه األهداف فهم وسيلة أيضاً لت البشرية. أما الرجال
 يواجه املوت حرقاً.

ومن أمساء الرواد األوائل للمذهب اإلنساين بوجيو وبروين، واحملامي البارز مونتبلشيانو وكلهم عاشوا 
 خالل القرن اخلامس عشر امليالدي.

اين من انحية معرفته ابألدب ممثلي املذهب اإلنس م ويعد من أكرب1466أرامسس ولد يف روتردام سنة 
 اليوانين والالتيين.

 يف فرنسا مثل املذهب ستيفانوس وسكاليجر ودوليه.
م الفيلسوف الفرنسي من أنصار املذهب اإلنساين ولكنه 1650 – 1956ويعد رينيه ديكارت 

 يؤمن بوجود هللا تعاىل.
 يف االعتقاد.دي وهو يشبه ديكارت م الفيلسوف اهلولن1677 – 1632وكذلك سبينوزا 

 م حتمل الطابع اإلنساين.1778 – 1712وكتاابت جان جاك روسو 
 م الفيلسوف اإلجنليزي كان إنساين املذهب.1704 – 1632وجون لوك 

 م يف مذهبه االنتقادي كان إنساين املذهب.1804 – 1724والفيلسوف األملاين كانت 
 األصل.اإلجنليزي األملاين م 1937والفيلسوف شيلر املتوىف سنة 

 والكاتب الفرنسي فرانسيس بوتر، ألف كتاابً بعنوان املذهب اإلنساين بوصفه داينة جديدة.
م يعترب نفسه من أتباع املذهب اإلنساين، وهو 1965 – 1888واألديب اإلجنليزي ت. س. إليوت 

 من أبرز ممثلي الشعر احلر.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -واألحزاب املعاصرة  املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب 

(1/413) 

 

 خامسا: األفكار واملعتقدات
 أتكيد الفردية اإلنسانية:

 يف جمال الدين: االستجابة حلكم الفرد اخلاص ضد سلطة الكنيسة وأتييد فكرة ظهور الدول القومية.
الفعل وتغليب  الفلسفة: أتكيد ديكارت للوعي الفردي عند املفكر وشدة االعتماد على يف جمال

 وجهة النظر املادية الدنيوية.
 قصر االهتمام اإلنساين على املظاهر املادية لإلنسان يف الزمان واملكان.



إىل ذروته املذهب اإلنساين أوحى ابألفكار التحررية لقادة الفكر يف عصر النهضة األوروبية ووصل 
 إابن الثورة الفرنسية.

 كمال، وإمكان حدوث التقدم املستمر.الثقة بطبيعة اإلنسان وقابليته لل
أتكيد أن الشرور والنقائض اليت اعرتضت طريق اإلنسان مل يكن سببها اخلطيئة كما تقرر النصرانية، 

 وإمنا كان سببها النظام االجتماعي السيئ.
 الدفاع عن حرية الفرد.

وحتقيق ذلك  جميء العصر السعيد والفردوس األرضي، ويكون ذلك ابلرخاء االقتصادي، إمكان
 يكون بتبديد اخلرافات واألوهام ونشر الرتبية العملية.

 وقد نقد الفالسفة واملفكرون اإلنسانية ومن أهم ما جاء يف نقدهم:
 العلم. إن تقدم العلم احلديث مل يصحبه تقدم يف قدرة اإلنسان على حسن استعمال

ونسوا كل ما يسمو على ذلك وتركزت وإن البشر وجهوا اهتماماهتم مجيعاً إىل املسائل الدنيوية، 
مطامعهم يف األشياء الزائلة اليت يسرها هلم العلم، وحدث من جراء ذلك صدع بني تقدم اإلنسان يف 

 املعرفة وتقدمه األخالقي.
عتماد على اآللة، فهذا اإلسراف قد يقضي على إن اإلنسانية تؤكد على زايدة خطر اإلسراف يف اال

 األصالة واالبتكار.
ا أن األسس األخالقية ال تصلح إال إذا استندت إىل االعتقاد بوجود نظام أمسى من النظام كم

الدنيوي واإلميان ابملبادئ اخلالدة املطلقة، أما إذا اقتصرت اآلداب على أن تكون خاضعة للمواءمة 
 مة.ه، كلما تغريت الظروف وتبدلت األحوال، فإهنا بذلك تفقد قيمتها العابني اإلنسان وبيئت

وطريق اخلالص هو رفع األخالق، وال حيدث هذا إال إبحياء من اإلميان الديين، أما اآلداب العلمانية 
 فال متنحنا اخلالص.

ابحلقائق الروحية،  إن املذهب اإلنساين قدم لإلنسانية وعودًا مل حيققها، كما أنه أفقد الناس الشعور
 وجعل الناس عبيدًا للقوى املادية العمياء.

 جود الشر ينقض أداء املذهب اإلنساين لصالح اإلنسان وقابليته للتقدم.إن و 
وقد عزى الناقدون إخفاق عصبة األمم يف تسوية املشكالت يف العامل وانتشار الفاشية والنازية إىل 

 ظهور املذهب اإلنساين.
 ه اإلحلادي.ية الغربية ترجع يف الغالب األعم منها إىل املذهب اإلنساين يف تيار إن عيوب املدن

 ومن أهم األفكار اليت تبنتها النزعة اإلنسانية ما يلي:
 جيب على اإلنسان أن يبحث دائماً عن معىن وجوده وحياته.



وتناقضات  احلياة يف حد ذاهتا شيء رائع ويستحق أن يعيشها اإلنسان مهما احتوت على صراعات
 وآالم.

 الوقت. على اإلنسان أن يواجه األمل ويتسلح ابألمل يف نفس
 على اإلنسان أن يهتم ابملادة قبل الروح ألهنا الشيء الوحيد الذي يستطيع إدراكه والسيطرة عليه.
إن الطريقة الوحيدة كي حيقق اإلنسان إنسانيته هي يف التمتع بكل امللذات اجلسدية واحلسية ألهنا 

 شيء الوحيد الذي يستطيع اإلنسان ملسه وإدراكه.ال
ومية والوطنية واحمللية، ولكنها أتىب العنصرية ألهنا امتهان صارخ لبقية العوامل اإلنسانية ترحب ابلق

املشكلة للنسيج اإلنساين الشامل، واألدب العنصري ليس سوى جسماً غريباً يف نسيج األدب 
 اإلنساين سرعان ما يلفظه وأيابه.

O العاملية للشباب اإلسالميالندوة  -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/414) 

 

 سادسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
إن احلركة الفكرية اليت نشأت يف عصر النهضة األوروبية هي األساس يف ظهور اإلنسانية. وكان 

توي على الفكر اليوانين الوثين املعارض للفكر الديين، واآلداب الوقود الذي أشعل هذه احلركة حي
لالتينية ومن هنا كان شعار اإلنسانية كلمة الفيلسوف اليوانين القدمي "إن اإلنسان مقياس اليواننية وا

لألشياء مجيعها" فضاًل عن انغماس اإلنسان ابملادة يف بدايته، وحب اكتناز املال والثروات، 
 حلياة الزائلة.واالستمتاع اب

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سابعا: أماكن انتشارها
شاعت داينة اإلنسانية هذه يف الغرب وصار هلا يف كل بلد كاهن أكرب وجعلوا هلا معابد وطقوسا 

جعلوا اإلنسانية دينا وقد صيغ املذهب اإلنساين يف وسدنة وقد برزت عند األمريكان بوضوح حيث 
بيان اإلنسانيني الذي تضمن إنكار وجود هللا تعاىل وخلقه هلذا الكون وإنكار  م يف1333أمريكا يف 



النبوة والرسالة والتعليل لنشأة اإلنسان وثقافته الدينية وما يتعلق ثحياة اإلنسانية كلها مستندين إىل 
 اركسية.تعليالت الشيوعية امل

 ض من كل فقرة منه:وفيما يلي بيان اإلنسانيني املشهور مع تعليق خفيف يوضح الغر 
" الكون موجود بذاته وليس خملوقا" واإلحلاد والكفر ابهلل تعاىل ظاهر يف هذا وهذا املعتقد كاف  - 1

 يف كفر من متسك به.
وهذا إنكار لوجود هللا أيضا "اإلنسان جزء من الطبيعة وهو نتيجة عمليات مستمرة فيها"،  - 2

إىل الطبيعة حسب تعليلهم السخيف ولو سئلوا عن تلك وإنكار حلقيقة وجود اإلنسان وإسناد خلقه 
 العمليات املستمرة النقطعوا وأجابوا مبا يدل على جهلهم ومحقهم.

نسان والبيئة "ثقافة اإلنسان الدينية ليست إال نتاج التطور التدرجيي الناشئ من التفاعل بني اإل - 3
ملرسلني وزعم ابطل وهضم لنعمة التفكري اليت الطبيعية والوراثة االجتماعية"، وهذا كفر ابألنبياء وا

 خص هللا هبا اإلنسان ورجم ابلغيب.
"لقد وىل الزمن الذي كان يعتقد الناس فيه ابلدين وابهلل"، ونقول هلم بل ال يزال جديدا على  - 4

 بقى إىل يوم القيامة.مر الدهور رغم أنوفهم وسي
اليت هلا دالالت يف نظر اإلنسان ومن هنا زال  "يرتكب الدين من األفعال والتجارب واألهداف - 5

التمييز بني املقدس واملادي"، ويقال هلم إذا كان الدين يرتكب من جتارب فكيف مل يدعوا النبوة كلهم 
 ، وهل يعرف الدين ابلتجارب؟وكيف قام على أشخاص معدودين حتوطهم عناية هللا وأتييده

هدف اإلنسان "، نقول نعم ولكنه ال يصل إليه إال  "إن التحقيق التام للشخصية اإلنسانية - 6
 ابلتبني الصحيح وبتيسري هللا وتوفيقه له.

"يعرب عن االنفعاالت الدينية ابإلحساسات الشخصية واجلهود اجلماعية اليت حتقق الرفاهية  - 7
 8. ذا الكالم حمض دعوى ال دليل عليه، مع أهنم ينفون أي دليل صحيح للتديناالجتماعية "، وه

"ال توجد انفعاالت دينية ومواقف للناس تربطهم بوجود خارق للطبيعة"، ونقول هلم إن الفطرة يف  –
 (.1اإلنسان والواقع كليهما شاهدان هبذا الرابط )

 اإلنسانية.وقد أمضى هذا البيان جون ديوي وآخرون من كبار دعاة 
لإلنسان إىل أن يعيش حياته ابن يومه وعلى حسب ما تقدم فإن اإلنسانية يف جوهرها العام هي دعوة 

مهما صادفته من األمور اليت يرضاها واليت ال يرضاها قوي األمل صامدا يف مواجهة األخطار جاعال 
حتد من ارتكاب الشهوات نصب عينيه أن يعيش حياته املادية بكل ما جيده ضاراب ابلقوانني اليت 

وال يتأثر مبا يقال له من أنه سيحاسب على كل أعماله  جانبا وأن ال ينظر إىل األمور الروحية الغيبية
الدنيوية أمام هللا تعاىل فليس لك إال ما متتعت به قبل موتك فال بعث وال حساب وال جزاء يف 



ول هلم بكل أتكيد أهنم يغالطون أنفسهم مفاهيم دعاة اإلنسانية وهم حينما يقررون هذا الكالم نق
م يف فراغ وأن األمر جد وال ميكن أن تكون احلياة كذلك قال تعاىل: وهم يعلمون يف قرارة أنفسهم أهن

َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن ]النمل: َقنَـتـْ  [.14َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ
م وحب العلو لرجعوا إىل وهم متأكدون أن حياهتم هذه ال ختتلف عن حياة سائر البهائم ولوال الظل

احلق ولنظروا إىل ما هم فيه أبنه عبث وفوضى ال تقرها العقول وال الفطرة السليمة ولكنه العناد 
 واالستهتار والبغي.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
_________ 
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 اثمنا: هل تقبل الدعوى إىل اإلنسانية التعايش مع اإلسالم واملسلمني؟
َواَل النََّصاَرى َحىتَّ  جيب على كل مسلم أن يتذكر يف البداية قول هللا تعاىل: َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهودُ 

ى هللِا ُهَو اهْلَُدى َولَِئِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواءُهم بـَْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهدَ 
ني النصارى [، مث ينظر مصداقها يف الواقع يف حال التعايش ب120هللِا ِمن َويلٍ  َوالَ َنِصرٍي ]البقرة:

اة اإلنسانية مشس العداوة لكل مسلم واليهود من جانب وبني املسلمني من جانب آخر وكيف أن دع
حىت يلني ويرجع إىل أقواهلم ويسايرهم يف سلوكهم مث كيف بعدها يكيلون له املدائح املختلفة 

 وحيكمون عليه الشبكة أبنواع املساعدات املادية واملعنوية ليبقى أسريا هلم.
يف املقام األول وهم دائما  قد أظهر أدعياء اإلنسانية بغضهم للدين واملقصود به الدين اإلسالميل

يشكون من انتشاره يف جمتمعاهتم ويتخوفون من عودة املسلمني إىل سابق جمدهم أايم الفتوحات 
كي   اإلسالمية وهلذا فقد رموه بكل سهم من سهامهم املختلفة ومن ضمنها رميه بسهم اإلنسانية

رمي املسلمون أعداءهم ولو خبرقة تكثر السهام العلمانية واحد منها يصيب مقتال للرمية. أما أن ي
احلرير فإنه يعترب ارهااب ومهجية وعودة إىل فكرة اجلهاد اليت أقلقهم امسها وأرق نومهم ذكرها حىت 

ذر لإلسالم عن أصبح الكثري من املسلمني مع األسف الشديد يستحي من ذكر كلمة اجلهاد ويعت
لشبكة اليت يريد أعداء اإلسالم أن يوقعوا فيها ورودها فيه حىت جيعله كاجملرم يف قفص االهتام وهي ا

مثل هؤالء األغبياء الذين يدعون أهنم يدافعون عن اإلسالم ويردون كيد أعدائه عنه فإذا بدفاعهم 



خري يف مثل هؤالء املدافعني وال خري  جيعل اإلسالم ظاملا مهجيا ومائعا يف نفس الوقت وال شك أنه ال
 وجود العزة اإلسالمية يف النفس أوال فمىت يستفيق املسلمون خلدع يف مثل جداهلم الذي يفتقد إىل

دعاة اإلنسانية وأساليبهم املاكرة ومىت يعرفون أنه ال ميكن أن يتوافق دين رضيه الرمحن وطغيان يدعو 
 حلق والباطل يف طريق واحد.إليه الشيطان وأنه ال ميكن أن يسري ا
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 اتسعا: اإلنسانية والقومية والوطنية
من أساليب دعاة اإلنسانية أهنم يقولون يف تقدميهم هلا أنه جيب حمو فكرة اختالف األوطان ألن 
اجلميع يعيشون يف أرض واحدة وأن اإلنسان هو الذي اختلق جتزئتها وجعل هلا حدودا سياسية 

قها هم أيضا جنس واحد ومن أصل واحد فلماذا ال نعود إىل مصطنعة يف حني أن الذين يعيشون فو 
األصل الصحيح وهو أن األرض وطن اجلميع ومن عليها أخوة كلهم يف اإلنسانية ونضرب صفحا 

عن كل االعتبارات األخرى من اجلنس واللون والدين والعادات، والقوميات والوطنيات اليت طرأت 
يال ت تتوسع ويتوسع االنتماء إىل القومية والوطنية قليال قلعلى اإلنسان يف شكلها البدائي مث أخذ

إىل أن أصبح يف وضع أكرب مما كان يف البداية وهلذا فإهنم حيبون توسيع الدعوة القومية إىل أن يصل 
األمر ابجلميع إىل قومية واحدة وإىل وطن واحد مث يعيش اجلميع حتت ظل اإلنسانية اليت ستظلل 

فاءلون ابنتشار فوارق األخرى بعد ذلك ومن هنا فإن دعاة اإلنسانية قد يتاجلميع وتنمحي كل ال
القومية حني تكون قومية عاملية تسودها اإلنسانية حينما يليب اجلميع واجب الدعوة إىل اإلنسانية 

وحدها فلماذا ال نطوي املسافة وأنخذ مبادئ اإلنسانية اليوم قبل غد لتحل السعادة وتنتشر الرمحة 
ينما يسمعها الشخص ألول وهلة خلري .. إىل آخره إهنا أحالم سعيدة ودعوة خالبة براقة حويعم ا

ولكن وكما تقدم هل ميكن حتقيق هذه األحالم وهل ميكن أن يتنازل الناس أبمجعهم عن قومياهتم 
ا وأدايهنم وأوطاهنم ليدخلوا حتت لواء اإلنسانية الذي أقل ما سيواجهه معضلة من سيتوىل قيادة هذ

 و الوطن املفضل؟النهج اجلديد وملن تكون القيادة واألمر والنهي؟ وما ه
O 846/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 عاشرا: تناقض دعاة اإلنسانية
ظهر جليا أن اإلنسان دائما يتنكر ملن جيهله وال أينس به إال بعد وقت مث يزول هذا األنس فورا 

ل اآلخرين وإال فأين اإلنسانية حينما حتتدم احلرب األهلية اليت احله مهددة من قبعندما حيس أن مص
أتكل األخضر واليابس يف غياب العقيدة الدينية املشرتكة اليت تشعر كل شخص مبسؤوليته عن كل 
تصرفاته أمام هللا تعاىل اليت جتعل الناس كلهم عبيدا خلالقهم على الدوام وجتعل حمبتهم قائمة على 

الدوام إذ مل تقم على املصاحل املؤقتة أو تبادل املنافع املادية الناجتة عن احملبة  أسس هلا أيضا صفة
الزائفة العارضة أو االستئناس بسبب ظروف خمتلفة. إن دعاة اإلنسانية اليوم هم الذين يقصفون 

 األفق بطائرات املسلمني يف أفغانستان منذ أكثر من شهر ونصف ليال وهنارا يف طلعات جوية متأل
حربية متقدمة وقنابل متنوعة مرة يسموهنا قنابل ذكية وأخرى يسموهنا قنابل غبية وصواريخ جترب 

 (.1ألول مرة على رؤوس املسلمني )
فهل يعتربون املسلمني هناك مجادا ال تشملهم كذبة اإلنسانية أليس دعاة اإلنسانية هم الذين يقتلون  

ييز وجيرفون مزارعهم ويهدمون بيوهتم بكل كربايء لفلسطينيني دون متكل يوم وكل ليلة أعدادا من ا
أليس دعاة اإلنسانية هم الذين حيكمون على االسالم واملسلمني أبهنم إرهابيني جيوز قتلهم وسجنهم 

وتشريدهم دون رمحة وأمثلة أخرى يف كل العامل تقول أين اإلنسانية وأين دعاهتا الكاذبون وأين حقوق 
للمساكني يف حرب أفغانستان األكل عن طريق إسقاطه من اجلو يف  ينما تقدم أمريكااإلنسان ح

مزارع األلغام أو تسقط بعض القنابل اليت تشبه يف ظاهرها بعض كراتني األكل زايدة يف التمويه 
وإغراء اجلائع ثحيث ال يستطيع التمييز بني كون هذا أكال أم قنبلة فحصدت أرواح كثرية دون أن 

 بزعمهم أدىن أتنيب من ضمري أو خلق.ولئك اإلنسانيون حيس أ
إن اإلنسانية حقيقة سالح يهودي ونصراين وجموسي ووثين موجه ضد املسلمني وضد كل املستضعفني 

 يف األرض وجيب على كل مسلم أن يكون مستيقظا هلذه األخطار وأن ال يلدغ من جحر مرتني.
ماكرة يراد من ورائها يف الدرجة األوىل لسابق أهنا دعوة وقد اتضح جليا من خالل بيان اإلنسانيني ا

سيطرة اليهود وحماربة أداين اجلوييم وتذويب األوطان يف داينتهم اإلنسانية القائمة على أهوائهم 
ومفاهيمهم اليهودية احلاقدة برعاية املاسونية العاملية. قال أحد املاسون:"إن ما تبغيه املاسونية هو 

لنظام األمثل الذي تتحقق فيه احلرية أبكمل معانيها وتزول فيه شيئا فشيئا إىل اوصول اإلنسانية 
 (.2الفوارق بني األفراد والشعوب ويسود فيه العلم واجلمال والفضيلة" )

فانظر إىل هذه املغالطة بل الصحيح أن هذا املذهب والدعوة إليه كفيل لو جنح دعاته يف إفساد 



ب داينة اإلنسانية وتتم وفق مفاهيم أقطاهبا ال قدر ى عقب حينما تتغلالبشرية وقلب األمور رأسا عل
هللا وينتصر اليهود فتلغى كل األداين وخصوصا اإلسالم الذي هو اهلدف األكرب يف محلتهم حملوه 
وحمو أنه الدين الذي نسخ هللا به كل األداين اليت قبله كما هتدف كذلك إىل متييع مفهوم األداين 

ال تفرق بني األداين وال تعرف الصحيح من املزيف واملستقيم من يال اجلديدة وهي حىت تشب األج
املعوج منها. فيختلط الكفر ابإلميان فال يعرف بعد ذلك احلق والباطل يف خضم هذا التيار اجلارف 

ومن هنا جند أن هؤالء الدعاة تتكاتف جهودهم على ذم األداين وجتهيلها وأهنا مل حتقق لإلنسان 
 اواة اليت يدعون أهنم يريدون الوصول إليها ثحسب آرائهم اخليالية.رية والعدل واملساحل

وحينما يزعم اإلنسانيون أهنم رمحاء ابإلنسان واحليوان وهم يقاتلون بني احليواانت حىت يقتل بعضهم 
بعضا وهم يتفرجون ويضحكون أين اإلنسانية منهم أو الرمحة ابخللق وهل ستجد اإلنسانية مثل 

تلك األمور حقها الذي تصلح به احلياة وتستقيم به األمور وأيخذ كل ذي حق  االسالم يف إعطاء
حقه؟ كال ولكن جلهلهم ابإلسالم يظنون أهنم هم الذين سبقوا إىل تلك الدعوى بل وكثري منهم 

ا يعرفون ذلك ولكن حلقدهم على اإلنسانية ورغبتهم يف استعباد البشر والسيطرة عليهم جحدوا هب
 سهم ظلما وعلوا.واستيقنتها أنف

O 847/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 
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 اخلالصة
زعة اإلنسانية هي مذهب فلسفي أديب مادي ال ديين، يؤكد فردية اإلنسان ضد الدين ويغلب أن الن

ضعية وفلسفة بتنام النفعية وكتاابت وجهة النظر املادية الدنيوية وهو من أسس فلسفة كونت الو 
برتراند راسل اإلحلادية، وهذا يعين فشل هذا املذهب على الصعيد العقدي، أما فشله على الصعيد 

العملي الواقعي املؤثر بصورة ملموسة يف أسلوب سلوك الفرد، فدليله أنه مىنَّ اإلنسان أبمان كاذبة مل 
ال ميكن أن يتم إال من خالل خامت األداين. وهذا أمر  تتحقق على اإلطالق، ونسي أن طريق اخلالص



د كرم اإلنسان، ينبغي أن يتنبه له املسلم وهو يتعامل مع نتاج هذا املذهب حيث أن اإلسالم ق
وتعاليمه كلها إنسانية )ولقد كرمنا بين آدم .. (؛ لكن بعض الناس خيتار الكفر فيسلبه هللا هذا 

 التكرمي )أولئك هم شر الربية(.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
اإلحلاد هو: مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود هللا اخلالق سبحانه وتعاىل, 



ادة أزلية أبدية، وهي اخلالق واملخلوق يف نفس ون وجد بال خالق وأن املفيد عي امللحدون أبن الك
الوقت. ومما ال شك فيه أن كثريًا من دول العامل الغريب والشرقي تعاين من نزعة إحلادية عارمة جسدهتا 

 الشيوعية املنهارة والعلمانية املخادعة.
O باب اإلسالميالندوة العاملية للش -ة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصر 

املراد ابإلحلاد الذي حنن بصدد دراسته. كل فكر يتعلق إبنكار وجود خالق هذا الكون سبحانه 
وتعاىل. سواء أكان عند املتقدمني من الدهرية أو عند من جاء بعدهم من الشيوعيني املاركسيني مبعىن 

بذاته يف األزل نتيجة اىل ويزعم أن الكون وجد أن وصف اإلحلاد يشمل كل من مل يؤمن ابهلل تع
تفاعالت جاءت عن طريق الصدفة دون حتديد وقت هلا واعتقاد أن ما وصل إليه اإلنسان منذ أن 

وجد وعلى امتداد التاريخ من أحوال يف كل شؤونه إمنا وجد عن طريق التطور ال أن هناك قوة إهلية 
 تدبره وتتصرف فيه.

بلها عقل وال منطق غذاها اليهود لتحطيم حضارات كرة شيطانية ابطلة ال يقوال ريب أن اإلحلاد ف
وأداين العامل كلهم إلقامة حكمهم يف األرض كلها كما دونوه يف كتبهم. وقد يسأل سائل فيقول وما 

مصلحة اليهود من وراء ظهور اإلحلاد؟، واجلواب هو إضافة إىل ما سبق فإن اليهود يبغضون دايانت 
اليهود فإذا متكن اليهود من إبعاد الناس عن حضاراهتم ودايانهتم  ه، والعامل يبغضون داينةالعامل كل

واستبدلوا عن ذلك ابإلحلاد فإنه سيسهل حينئذ أن يتقارب اليهود مع غريهم وسيسهل قيادهتم أيضا 
 إىل حتقيق املخططات اليهودية اليت تنتظر التنفيذ.

قة إنكار وجود هللا تعاىل ومل يظهر يف هللا تعاىل مستيقنا حقي ومل يكن أحد من البشر منذ أن أوجدهم
شكل مذهب أو دول. وإمنا كان ظهوره يف شكل نزعات لبعض األشرار الشواذ إىل أن ظهرت 

الفلسفة اإلحلادية احلديثة املنحرفة على يدي "ماركس" ورفاقه من اليهود املاسون الذين كانوا وراء 
َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَانُظْر َكْيَف  ة ملآرب سياسية َوَجَحدُ إشعال هذه الفتنة اإلحلادي َقنَـتـْ وا هِبَا َواْستَـيـْ

 [.14َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن ]النمل:
وقد عال شأن اإلحلاد يف عهد "ماركس" وعهد من جاء بعده علوا كبريا إىل عهد آخر رئيس ملا كان 

راد هللا عز وجل أن يظهر كذب املالحدة "ميخائيل جورابتشوف" فأ يسمى ابإلحتاد السوفييت، وهو
وإذا ابلشعوب املقهورة تعود إىل  –اليت متثل قمة اإلحلاد متوت يف عقر دارها  –فإذا ابلشيوعية 

االحتفال واإلحتفاء ابألداين وتعلن ما كانت ختفيه من حب هللا وأنبيائه ورسله ورجعوا إىل املساجد 
الفكر املادي اإلحلادي ويف بعض تلك الدول اليت كانت ر املعابد معلنني رفضهم والكنائس وسائ

تعلن الشيوعية واإلحلاد شنقوا متاثيل بعض أقطاب اإلحلاد الشيوعي تشفيا منهم. مما يدل داللة 
صرحية على أن فكرة اإلحلاد فكرة طارئة سخيفة ال مكان هلا إال يف قلوب فئة من شواذ الناس ماتت 



وهو   –عقوهلم ومن الغريب أن يسند املالحدة إحلادهم إىل العلم  م واحنرفت فطرهم وكابروانفوسه
 كما سيتبني ذلك من خالل هذه الدراسة إن شاء هللا تعاىل.  –كذب مبني 

O 1003/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 اثنيا: أقسام اإلحلاد
حلاد القدمي، واإلحلاد احلديث. فما حقيقة كل منهما وما الفرق ينقسم اإلحلاد إىل قسمني مها: اإل

 بينهما؟
له وجود يف أكثر من مكان يف األرض بعد االحنراف الذي أصاب  عرفنا مما سبق أن اإلحلاد كان

البشرية وينبغي أن ندرك أن بني اإلحلاد القدمي واإلحلاد احلديث فرقا ظاهرا وذلك يتبني من خالل ما 
 أييت:

إن اإلحلاد مبعىن إنكار وجود هللا تعاىل أصال مل يكن ظاهرة منتشرة يف القدمي وإمنا كان شائعا  - 1
مع هللا تعاىل حتت حجج خمتلفة مع اعرتافهم بوجود هللا تعاىل وأنه اخلالق املدبر وقد أثبت هللا  الشرك

م مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض تعاىل ذلك يف كتابه فقال عن إقرارهم خبلق هللا للكون َولَِئن َسأَْلتَـهُ 
َُِّ فَ   [61َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن ]العنكبوت:َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ ا

وقال تعاىل عن إقرارهم إبنزال املطر من عند هللا: َولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّن نَـّزََّل ِمَن السََّماء َماء فََأْحَيا ِبِه 
َُِّ ُقِل احْلَْمُد َِِِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعِقُلونَ اأَلْرَض مِ   [.63]العنكبوت: ن بـَْعِد َمْوهِتَا لَيَـُقوُلنَّ ا

وقال تعاىل عن إقرارهم أبن الرزق كله من هللا، وأن أعضاء اإلنسان هي من خلق هللا، وأن احلياة 
ُكم مِ َن السََّماء َواأَلْرِض َأمَّن مَيِْلُك السَّْمَع واألَْبَصاَر واملوت بيد هللا، وأن التدبري كله هلل ُقْل َمن يـَْرزُقُ 

َن اْلَميِ ِت َوخُيْرُِج اْلَميََّت ِمَن احْلَيِ  َوَمن يَُدبِ ُر اأَلْمَر َفَسيَـُقوُلوَن هللُا فـَُقْل َأَفاَل تـَتـَُّقوَن َوَمن خُيْرُِج احْلَيَّ مِ 
يَها ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن َسيَـُقوُلوَن َِِِّ ُقْل َأَفال َتذَكَُّروَن ُقْل َمن رَّبُّ [ ُقل لِ َمِن اأَلْرُض َوَمن فِ 31]يونس:

َشْيٍء  َماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َسيَـُقوُلوَن َِِِّ ُقْل َأَفال تـَتـَُّقوَن ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكل ِ السَّ 
[، 89 - 84َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن َسيَـُقوُلوَن َِِِّ ُقْل فََأىنَّ ُتْسَحُروَن ]املؤمنون: َوُهَو جيُِرُي َوال جُيَارُ 

وهكذا يتبني من تلك اآلايت البينات أن اإلحلاد يف الزمن القدمي إمنا كان يف إشراكهم مع هللا آهلة 
وحيد الربوبية الذي ال يدخل أخرى من صنعهم يتقربون هبا إىل هللا بزعمهم وهذا هو الشرك يف ت

 الشخص به وحده يف اإلسالم واإلميان ما مل يضم إليه توحيد األلوهية.



وأما الذين أسندوا كل شيء إىل الدهر فهم قلة قليلة جدا ابلنسبة لغريهم ممن يؤمنون ابهلل تعاىل  - 2
 وقد أخرب هللا عنهم يف كتابه الكرمي.

قام على إنكار وجود هللا أصال وقد زعم أهله أهنم وصلوا إليه  أما اإلحلاد املادي احلديث فقد - 3
التجربة والدراسة وزعموا أن الدين ال يوصل إىل ذلك  عن طريق العلم والبحث احملسوس وعن طريق

وسنرد هذه الكذبة وسخافتها ونبني أنه ال تناقض بني العلم والدين وبني اإلميان ابهلل وأن العلم يدعو 
 جود هللا تعاىل يف أكمل صوره كما سيأيت دراسته يف الشيوعية.إىل اإلميان بو 

ادة يف كل زمان ويف كل مكان إال أن تلك املادة كانت وهكذا يتضح أنه مع القول بوجود عبادة امل
سطحية بدائية وأن أورواب حينما أخذت اإلحلاد متيزت بتفصيل وتقنني وتنظيم ودراسة هذا االجتاه 

 حمل الدين وحمل اإلله بطريقة سافرة مقننة وهي نقلة مل تكن فيما مضى قبلهم. املادي امللحد وأحلته
O1008/ 2رة لغالب عواجي املذاهب الفكرية املعاص 
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 اثلثا: أسباب ظهور اإلحلاد
لظهور اإلحلاد أسباب كثرية كغريه من الظواهر األخرى وال شك أن أكرب األسباب هو إغواء إبليس 

اس عن رهبم ويغويهم عن اتباع أمره وشرعه عز وجل مث انضافت أقسم على أن يبعد الن ملن اتبعه فقد
إىل ذلك أسباب أخرى هي من صنع اإلنسان كالرغبة اجلاحمة عند البعض يف االنفالت التام عن 

الدين وأوامره ونواهيه لتحقيق رغباته الشهوانية املختلفة وبعض تلك األسباب يعود إىل أمور سياسية  
العامل. وبعضها يعود إىل طغيان الدايانت احملرفة وعلى رأسها النصرانية ب اليهود السيطرة على كح

اليت هي صورة عن الوثنية حيث جاءت أبفكار ال يقبلها عقل وال يقرها منطق وفوق ذلك طغيان 
الال يتمىن الرهبان والبابوات الذين وصلوا إىل حد ال يطاق من إذالل الناس واستعبادهم مما جعلها أغ

 روج عنها إىل أي وجهة تكون فتلقفهم املالحدة فأخرجوهم من الرمضاء إىل النار.أصحاهبا اخل
وبعض تلك األسباب يعود إىل ظهور مذاهب فكرية كانت هي األخرى كابوسا ثقيال جعل الناس 

واجلشع يلهثون إىل التشبث أبي حركة أو فكر كالرأمسالية اليت أشعلت يف النفوس حب األاننية 
والبغضاء مما سهل األمر على املالحدة للوصول إىل قلوب الناس والتضليل عليهم أبن املادي واحلقد 

 يف النظام اإلحلادي اجلديد كل ما يتمنوه من السعادة والعيش الرغيد وقد قيل:
 يقضى على املرء يف أايم حمنته حىت يرى حسنا ما ليس ابحلسن



وبدينه القومي وكان لألحوال االقتصادية اليت مير عم اجلهل ابهلل تعاىل وكان هذا احلال يف الوقت الذي 
هبا الناس نصيب األسد يف تقبل الناس لإلحلاد حيث انعدمت يف املذهب الرأمسايل ونظام اإلقطاع 

وسيطرة البابوات واألابطرة صفة الرمحة والعطف على الفقراء فازداد األغنياء غىن وازداد الفقراء فقرا 
 .وذال

األوضاع للتأثري على الناس أبن األمر موكول إىل تصرفات الناس وليس هناك  فاستغل املالحدة تلك
إله مدبر له فازداد نشاط دعاة اإلحلاد وأظهروا أنفسهم مبظهر املنقذ للفقراء والساهر على مصاحلهم 

ة وبعد أن قوي أمر واملهتم مبشاكلهم واملتصدي للقضاء على كل األنظمة الفاسدة والطبقات املتجرب 
الحدة واستولوا على احلكم يف روسيا وغريها وجهوا مدافعهم وبنادقهم إىل صدر كل من أيىب امل

 الدخول يف ملتهم فأثخنوا يف األرض وأدخلوا شعوهبم يف اإلحلاد راغبني وراهبني.
ة مكنهم هللا ومما ساعد على انتشار اإلحلاد أيضا ما وصل إليه املالحدة من اكتشافات علمية هائل

دراجا هلم وإقامة للحجة عليهم على ضوء قوله تعاىل: َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم منها است
[، فكلما مت هلم 53َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ هَلُْم أَنَُّه احْلَقُّ َأَومَلْ َيْكِف ِبَربِ َك أَنَُّه َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيٌد ]فصلت:

من بركة تركه لإلله وللدين وانطالقهم أحرارا من ذلك فاغرت هبم كثري ف جديد فسروه على أنه اكتشا
من اجلهال وظنوا أن ذلك صحيحا وأن هذه احلياة اليت يعيشها العامل اليوم من تقدم مادي وصناعات 

الدين الصحيح خمتلفة وانفتاح اتم على الشهوات واملتع املختلفة إمنا هي دليل يف نظر من ال يعرفون 
 إلنسان هو مالك هذا الكون وحده وهو الذي ينظم حياته كما يريد.على أن ا
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ومل يرتك دعاة اإلحلاد أي فرصة ألتباعهم اللتقاط أنفاسهم ومدارسة أوضاعهم والتفكر الصحيح يف 
قد قيل إن أحد ظيم هلذا الكون، و خلق هذا الكون وما فيه من العجائب اليت تنطق بوجود اخلالق الع

امللحدين حتدى أي مؤمن ابهلل يناظره فانربى له أحد املؤمنني واتفقوا على حتديد موعد للمناظرة 
وحينما جاء وقت املناظرة أتخر املؤمن من الوصول ففرح امللحد وأخذ يصول وجيول ويتحدى وبعد 

امللحد ملاذا أتخرت عن  اهلم والغم فسأله وقت حضر املؤمن بعد أن انكسرت قلوب املؤمنني ومألها
الوصول فقال له إن بيين وبينكم هذا البحر ومل أجد سفينة وبينما أان كذلك إذ نبتت شجرة يف البحر 

وامتدت أغصاهنا وجذوعها وكربت مث تكسرت بعض أجزائها لتصنع منها قاراب محلين إليكم فقال 
بوجود قارب صغري بدون موجد  ذا كنتم ال تصدقونامللحد هذا كالم ال يعقل فقال له املؤمن إ



فكيف تصدقون بوجود هذا الكون وما فيه دون موجد؟!!، مث قال املؤمن للملحد: أنت بال عقل 
فقال امللحد: بلى إن يل عقال فقال له املؤمن أين هو منك قال ال أدري. فقال املؤمن: شيء يف 

 ع امللحد. حىت تراه فانقطجسمك تؤمن به وال تراه وال تريد أن تؤمن ابهلل
أما ابلنسبة لظهور اإلحلاد يف داير املسلمني فإنه يعود كذلك إىل أسباب كثرية من أمهها حالة االنبهار 
بظهور هذه املادايت اليت ظهرت على أيدي غري املؤمنني ابهلل تعاىل وما أصاب قلوب ضعفاء اإلميان 

هللا عنها بقوله يـَْعَلُموَن ظَاِهًرا مِ َن احْلََياِة لزائلة اليت أخرب من انبهار اتم برونق تلك احلضارة الزائفة ا
َيا َوُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن ]الروم: نـْ [، وانساق املنهزمون املغرمون بتلك احلضارة إىل 7الدُّ

لغالب التصديق أبن ال وجود ألي مدبر للعامل غري العامل نفسه خصوصا وأن املغلوب دائما يقلد ا
اهر بصفاته ليجرب النقص الذي حيس به أمامه. وكان األحرى هبؤالء املنهزمني أن يعتزوا وجيب أن يتظ

بدينهم ويضاعفوا اجلهد والعمل ليستغنوا عن منة املالحدة عليهم وحينما رأوا ما هم عليه من 
ع أو فعل العاجز املنقطالضعف واالستخذاء أمام ما تنتجه املصانع الكافرة ألقوا ابللوم على اإلسالم 

الغريق الذي ميسك بكل حبل وجهلوا أو جتاهلوا أن اإلسالم أيمر ابلقوة والعمل مبا ال يدانيه أي 
فكر أو مذهب واآلايت يف كتاب هللا تعاىل واألحاديث يف سنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم على 

 هذا أشهر من أن تذكر.
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دروس املنظم كبديل لكل األداين وزعماؤه هم وعلى كل حال فقد ظهر اإلحلاد بشكله اجلديد امل
ون املتقدمون والتاركني له هم البديل اجلديد عن األنبياء والرسل واملتمسكون ابإلحلاد هم املتطور 

الرجعيون املتخلفون وللباطل صولة مث يضمحل فبعد تلك السنوات العجاف اليت قوي فيها شأن 
إذا ابإلحلاد وامللحدين ما هم إال مساسرة اليهودية العاملية اإلحلاد وامللحدين ظهرت احلقيقة للعيان و 

ييم وحتطيم حضاراهتم وإبطال دايانهتم وكشأن كل وأهنم يهدفون إىل استحمار العامل وحمو أخالق اجلو 
املذاهب الباطلة واألفكار اجلاهلية بدأ املوت يدب يف جسم هذا اإلحلاد البغيض وإذا ابلناس 

وأفانني خدعة فبدؤوا يهربون منه زرافات ووحداان وعرف الناس أن اإلحلاد يكتشفون زيف أقاويله 
األحقاد والقلق واالضطراب وأنه هو الذي سهل للمجرمني هو الذي سبب هلم الشقاء والفقر وتزايد 

طرق اإلجرام وظهور الفنت والضالل إذ ليس فيه ثواب وال عقاب يف اآلخرة وال رب جيازي اجملرمني 
طيعني بثوابه فما الذي مينع اجملرم من تنفيذ جرميته وما الذي جيعل قلب الغين يشفق على بعذابه وامل



لسارق والغشاش واخلائن ومدمن املخدرات ما الذي مينع هؤالء من حتقيق الفقري وما الذي مينع ا
وترات رغباهتم. وللقارئ عظة مما يقع يف العامل امللحد من أنواع اجلرائم والظلم يف جو مشحون ابلت

ِقَياَمِة َأْعَمى واهلموم قال تعاىل: َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوحَنُْشُرُه يـَْوَم الْ 
 [.124]طه:

وإذا كانت املظامل واألاننيات وحب الشهوات وغريها حتصل بني املؤمنني ابهلل تعاىل فما هو الظن 
 وال ابإلسالم دينا وال مبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال، وال ضمري ابجملتمعات اليت ال تؤمن ابهلل راب

بتلك اجملتمعات الذين هم كاألنعام أو أضل الذين ال  حي يذكرها مبا لآلخرين من حقوق ما هو الظن
يعيشون يف بيئات أسرية متحابة يعرف بعضهم للبعض اآلخر ما له من حقوق صلة الرحم وحفظ 

ة فيما بينهم. فأين األوالد بعد أن ابتلعتهم دور احلضاانت احلكومية، وأين األنساب وتقوية املود
جتاه تلبية حلاجاهتم املعيشية واللهو أيضا، وأين بقية األقارب وقد األزواج بعد أن تفرق اجلميع يف كل ا

تكفل اإلحلاد مبحاربة أي وجود لذلك، وأين تالحم اجملتمع كله بعد أن تعهد املالحدة بتفريق 
جملتمعات وضرب بعضهم ابلبعض اآلخر عن طريق اجلاسوسية اهلائلة إىل حد أن أي شخص ال أيمن ا

اجملتمعات اإلحلادية تعيش فيما بينها كما تعيش قطعان الذائب أو اآلخر أبي حال فأصبحت 
السمك يف البحر وعلى املسلمني أن أيخذوا العظة بغريهم وأن يفروا من تلك األفكار وصداقات 

تلك اجملتمعات كما يفر الصحيح من اجملذوم، بل وأشد، وأن يرجعوا إىل هللا تعاىل ويبتهلوا إليه  زعماء
 افرين على املؤمنني سبيال.أن ال جيعل للك

O 1011/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 رابعا: التأسيس وأبرز الشخصيات
  يف النادر يف بعض األمم واألفراد.اإلحلاد بدعة جديدة مل توجد يف القدمي إال

حلاد، ومن هؤالء: أتباع الشيوعية والوجودية يعد أتباع العلمانية هم املؤسسون احلقيقيني لإل
 والداروينية.

احلركة الصهيونية أرادت نشر اإلحلاد يف األرض فنشرت العلمانية إلفساد أمم األرض ابإلحلاد واملادية 
ضوابط التشريعية واألخالقية كي هتدم هذه األمم نفسها بنفسها، املفرطة واالنسالخ من كل ال

 هود يستطيعون حكم العامل.وعندما خيلو اجلو للي



نشر اليهود نظرايت ماركس يف االقتصاد والتفسري املادي للتاريخ ونظرايت فرويد يف علم النفس 
هذه النظرايت من أسس  ونظرية دارون يف أصل األنواع ونظرايت دور كامي يف علم االجتماع، وكل

 اإلحلاد يف العامل.
ني يف الوقت احلاضر، فقد بدأت بعد سقوط اخلالفة أما انتشار احلركات اإلحلادية بني املسلم

 اإلسالمية.
صدر كتاب يف تركيا عنوانه: مصطفى كمال للكاتب قابيل آدم يتضمن مطاعن قبيحة يف األداين 

 ة لإلحلاد ابلدين وإشادة ابلعقلية األوروبية.وخباصة الدين اإلسالمي. وفيه دعوة صرحي
يف مصر، وألف رسالة بعنوان ملاذا أان ملحد؟ وطبعها مبطبعة  إمساعيل أمحد أدهم. حاول نشر اإلحلاد

 م.1926التعاون ابإلسكندرية حوايل سنة 
طعن م جملة العصور يف مصر، وكانت قبل توبته تدعو لإلحلاد وال1928إمساعيل مظهر أصدر يف سنة 

بية ابجلمود واالحنطاط، يف العرب والعروبة طعناً قبيحاً. معيدًا اتريخ الشعوبية، ومتهماً العقلية العر 
 ومشيدًا أبجماد بين إسرائيل ونشاطهم وتفوقهم واجتهادهم.

م مجاعة لنشر اإلحلاد حتت شعار األدب واختذت دار العصور مقرًا هلا 1928أسست يف مصر سنة 
 دب اجلديد وكان أمني سرها كامل كيالين .. وقد اتب إىل هللا بعد ذلك.وامسها رابطة األ
 اد يف العامل:من أعالم اإلحل

م اليهودي األملاين. وإجنلز عامل االجتماع 1883 – 1818أتباع الشيوعية: ويتقدمهم كارل ماركس 
يفستو أو البيان األملاين والفيلسوف السياسي الذي التقى مباركس يف إجنلرتا وأصدرا سوايً املان

 م.1895 – 1820الشيوعي سنة 
 أتباع الوجودية: ويتقدمهم:

 تر.جان بول سار 
 وسيمون دوبرفوار.

 والبري كامي.
 وأتباع الداروينية.

 ومن الفالسفة واألدابء:
 نيتشه/ فيلسوف أملاين.

 م فيلسوف إنكليزي.1970 – 1872برتراند راسل 
 فلسفته على دراسة التاريخ.م فيلسوف أملاين قامت 1831 – 1770هيجل 

 النفس واألخالق.م إنكليزي كتب يف الفلسفة وعلم 1903 – 1820هربرت سبنسر 



 م أديب فرنسي.1778 – 1694فولتري 
م ألف إمساعيل مظهر حزب الفالح ليكون منربًا للشيوعية واالشرتاكية. وقد اتب 1930يف سنة 

 بح يكتب عن مزااي اإلسالم.إمساعيل إىل هللا بعد أن تعدى مرحلة الشباب وأص
 ر.ومن الشعراء املالحدة الذين كانوا ينشرون يف جملة العصو 

 الشاعر عبد اللطيف اثبت الذي كان يشكك يف األداين يف شعره ..
 والشاعر الزهاوي يعد عميد الشعراء املشككني يف عصره.

O العاملية للشباب اإلسالمي الندوة -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 خامسا: األفكار واملعتقدات
 إنكار وجود هللا سبحانه، اخلالق البارئ، املصور، تعاىل هللا عم ا يقولون علوًا كبرياً.

 صدفة وسينتهي كما بدأ وال توجد حياة بعد املوت. إن الكون واإلنسان واحليوان والنبات وجد
 اخلالق واملخلوق يف نفس الوقت. إن املادة أزلية أبدية وهي

 النظرة الغائية للكون واملفاهيم األخالقية تعيق تقدم العلم.
إنكار معجزات األنبياء ألن تلك املعجزات ال يقبلها العلم، كما يزعمون. ومن العجب أن امللحدين 

  اهلوس واخليال.يني يقبلون معجزات الطفرة الوحيدة اليت تقول هبا الداروينية وال سند هلا إالاملاد
 عدم االعرتاف ابملفاهيم األخالقية وال ابحلق والعدل وال ابألهداف السامية، وال ابلروح واجلمال.

 عين شيئاً.ينظر املالحدة للتاريخ ابعتباره صورة للجرائم واحلماقة وخيبة األمل وقصته ال ت
 ا عن املعرفة مبعناها العقلي أو العلمي!!املعرفة الدينية، يف رأي املالحدة، ختتلف اختالفاً جذرايًّ وكليًّ 

اإلنسان مادة تنطبق عليه قوانني الطبيعة اليت اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غريه من األشياء 
 املادية.

 هي اليت حتدد احلاجات. احلاجات هي اليت حتدد األفكار، وليست األفكار
ونظرية فرويد يف علم النفس ونظرية دارون يف نظرايت ماركس يف االقتصاد والتفسري املادي للتاريخ 

أصل األنواع ونظرية دور كهامي يف علم االجتماع من أهم أسس اإلحلاد يف العامل .. ومجيع هذه 
 صية وال صلة هلا ابلعلم.النظرايت هي مما أثبت العلماء أهنا حدس وخياالت وأوهام شخ

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ملعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب ا 
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 سادسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
 نشأ اإلحلاد احلديث مع العقالنية والشيوعية والوجودية.

تها للعلم، فجاءوا بثورة العلم وقد نشر اليهود اإلحلاد يف األرض، مستغلني محاقات الكنيسة وحمارب
سية والداروينية والفرويدية، وهبذه الدعوات اهلدامة للدين واألخالق ضد الكنيسة، وابلثورة الفرن

تفشى اإلحلاد يف الغرب، واهلدف الشرير لليهودية العاملية اآلن هو إزالة كل دين على األرض ليبقى 
 اليهود وحدهم أصحاب الدين!!

 مع األنظمة اإلحلادية؟ هل يلتقي اإلسالم
تطابقا يف أمور   –االشرتاكية والشيوعية  –واألنظمة اإلحلادية  لقد زعم بعض اجلهال أن بني اإلسالم

كثرية خصوصا االشرتاكية حىت جترأ بعضهم فرفع شعار "اشرتاكية اإلسالم " زاعما أنه ال تعارض يف 
وتعاليمه املشرقة إما جهال وإما خداعا ومتويها  هذه االشرتاكية اليت ألصقوها ابإلسالم. وبني اإلسالم

 .-لب وهو األغ –
بل وبعضهم ينسبون هذه االشرتاكية اإلحلادية إىل الصحايب اجلليل أيب ذر رضي هللا عنه ظلما ومنكرا 

 من القول وزورا.
تفاقات واألدهى أيضا أهنم أخذوا يتكلفون األدلة اليت يزعمون أن الدين واإلحلاد الشيوعي بينهما ا

دوهم يف ذلك حبهم لإلحلاد ورغبتهم يف تقريبه إىل يف أشياء كثرية، وأن التقارب بينهما يف اإلمكان، حي
[ وسبب ذلك 43املسلمني خديعة ومكرا منهم أبهل الدين َوال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيِ ُئ ِإالَّ أبَِْهِله ]فاطر:

ما جاء به الدين اإلسالمي وفيما جاء به ما وجدوه من التشابه الظاهري يف بعض اجلزئيات في
نه ال ميكن يف بداهة العقول أن جيتمع الليل والنهار يف وقت واحد وأن بني املالحدة متناسني أ

اإلسالم واإلحلاد الشيوعي املاركسي االشرتاكي من البعد أكثر مما بني السماء واألرض بل إن القول 
م فاإلسالم له نظام وعقيدة ومعامالت ختتلف متاما عن ابلتقارب بينهما جرمية كربى وافرتاء عظي

اجلاهلي املاركسي وغريه يف العقيدة ويف السلوك ويف كل شيء وأن ما وجد من التشابه بني  النظام
اإلسالم واإلحلاد ما هو إال مثل التشابه يف األمساء بني املخلوقات حني يقال رأس اإلنسان ورأس 

وبني األمساء التشابه بني األمساء املوجودة يف اجلنة مما أخرب هللا به  اجلمل أو الكلب أو اجلبل، أو
املوجودة يف الدنيا مث كيف يتفق دين يؤمن إبله واحد يستحق العبودية وحده ال شريك له ويوجب 
التحاكم إىل شرعه وحده. وجيعل الناس يف درجة واحدة أمام اخلالق العظيم ال يتفاضلون عنده إال 



اس فيه بعضهم بعضا يتفق هذا مع دين ال يؤمن إبله واحد بل آبهلة عدة يعبد الن ابلتقوى كيف
 ويشرع بعضهم للبعض اآلخر، دين جيعل الظلم عدال واحلاكم راب.

أليس التوافق مستحيال بعد وجود هذا التباين وغريه؟ بلى إنه من أشد وأعظم املستحيالت على 
من وساوس الشيطان فإنه ال يتفق دين جيعل اإلنسان مادة  اإلطالق بل ال ينبغي التفكري يف هذا ألنه

ه مثل سائر اجلمادات ال قيمة له ودين جيعل اإلنسان مستخلفا يف األرض وكل ما فيها مسخر له مثل
وهو أكرم كل املوجودات على ظهر األرض مميز ابلعقل والتفكري وعناية هللا به َفَما هِلَُؤالء اْلَقْوِم الَ 

 [.78ْفَقُهوَن َحِديثًا ]النساء:َيَكاُدوَن يَـ 
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -داين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األ 
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 سابعا: االنتشار وأماكن النفوذ
 انتشر اإلحلاد أواًل يف أورواب، وانتقل بعد ذلك إىل أمريكا .. وبقاع من العامل.

، فرضت اإلحلاد اد السوفييت قبل اهنياره وتفككهوعندما حكمت الشيوعية يف ما كان يعرف ابالحت
 فرضاً على شعوبه .. وأنشأت له مدارس ومجعيات.

وحاولت الشيوعية نشره يف شىت أحناء العامل عن طريق أحزاهبا. وإن سقوط الشيوعية يف الوقت 
 إبذن هللا تعاىل. –احلاضر ينبئ عن قرب سقوط اإلحلاد 

ة التكوين وتركز نشاطها يف مجعية النشر اإلحلادية، وهي حديثيوجد اآلن يف اهلند مجعية تسمى 
املناطق اإلسالمية، ويرأسها جوزيف إيدا مارك، وكان مسيحيًّا من خطباء التنصري، ومعلماً يف إحدى 

م كتاابً يدعى: 1953مدارس األحد، وعضوًا يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي، وقد ألف يف عام 
أة هندوكية وبدأ نشاطه اإلحلادي، وأصدر عليه الكنيسة وطردته فتزوج ابمر  إمنا عيسى بشر فغضبت

جملة إحلادية ابسم إيسكرا أي شرارة النار. وملا توقفت عمل مراساًل جمللة كياال شبدم أي صوت كياال 
 م ويعترب أول من انهلا يف آسيا.1978األسبوعية. وقد انل جائزة اإلحلاد العاملية عام 

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -زاب املعاصرة يسرة يف األداين واملذاهب واألحاملوسوعة امل 
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 اخلالصة
أن اإلحلاد مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود هللا سبحانه وتعاىل، ويذهب إىل أن الكون بال 

د الذي ينكر احلياة اآلخرة، ويرى أن املادة خالق، ويعد أتباع العقالنية هم املؤسسون احلقيقيون لإلحلا
ية، وأنه ال يوجد شيء امسه معجزات األنبياء فذلك مما ال يقبله العلم يف زعم امللحدين، أزلية أبد

الذين ال يعرتفون أيضاً أبية مفاهيم أخالقية وال بقيم احلق والعدل وال بفكرة الروح. ولذا فإن التاريخ 
إلنسان جمرد مادة رائم واحلماقات وخيبة األمل وقصته وال تعين شيئاً، واعند امللحدين هو صورة للج

تطبق عليه كافة القوانني الطبيعية وكل ذلك مما ينبغي أن حيذره الشاب املسلم عندما يطالع أفكار 
 هذا املذهب اخلبيث.

O اب اإلسالميالندوة العاملية للشب -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
 دة، عبد الرمحن امليداين.صراع مع املالح -
م(. بتحقيق حممد سيد كيالين، وهي طبعة 1980 -هـ1400امللل والنحل، للشهرستاين ط. ) -

 جديدة. ملذاهب –فريدة 
 بريوت. -سلسلة زدين علماً  –الفلسفات الكربى، بياردو كاسيه  -
نشر مبجلة البحوث اإلحلاد وعالقته ابليهود والنصارى، مقال للدكتور حممد بن سعد الشويعر،  -

 .14اإلسالمية العدد 
 املراجع األجنبية:

- History of Philosophy by F.C. Copleston. Burns. London 
1947. 

- Existentialism and Humanism by J.P. Sartre, London 
1955. 

- History of Modern Philosophy by H. Hoffding. London 
1956. 

O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة 
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 أوال: التعريف
املنفعة مذهب أخالقي اجتماعي ال ديين، جيعل من نفع الفرد واجملتمع مقياساً للسلوك، وأن اخلري 

 س.األمسى هو حتقيق أكرب سعادة ألكرب عدد من النا
مذهب املنفعة أن قيمة السلعة تتوقف على قدر منفعتها وليس على نفقة ويف جمال االقتصاد يقرر 

 العمل أو التكلفة.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
 ه:أتسس مذهب املنفعة يف إنكلرتا ومن أبرز شخصيات

وقدم نظريته يف  م ويعد زعيم القائلني مبذهب املنفعة، ولد يف لندن،1832 – 1748جريمي بنتام 
 املنفعة يف كتابه مقدمة ألصول األخالق والتشريع.

م وهو فيلسوف إنكليزي، ألف كتاب )مذهب املنفعة واندى 1873 - 1806جون ستيوارت ميل 
 ابحلرية الفردية(.
 م وهو فيلسوف إنكليزي قال بتطور األنواع قبل دارون.1903 – 1820هربرت سبنسر 

ألف كتاب )أصول األخالق( وأدخل  –هو فيلسوف إنكليزي م و 1958 – 1873ج. أ. مور 
تعديالت على مذهب املنفعة إذ قبل الرأي القائل أبن صواب أي فعل من األفعال يتوقف على 

 النتائج احلسنة والسيئة اليت ترتتب عليه.
O سالميالندوة العاملية للشباب اإل -امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
يعد مذهب املنفعة نظرية يف األخالق، طبعت أتباعها بطابع مميز .. إذ كان كل مههم االهتمام ابحلياة 

 الدنيا واالغرتاف من لذاهتا.
 فيما يلي: وميكن تلخيص أفكاره

إن صواب أي عمل من األعمال، إمنا حيكم عليه مبقدار ما يسهم يف زايدة السعادة اإلنسانية أو يف 
التقليل من شقاء اإلنسان، بصرف النظر عن السداد األخالقي لقاعدة ما، أو مطابقتها للوحي أو 

 للسلطة أو للتقليد أو للحس األخالقي أو للضمري.
الذي هو خري يف ذاته، واألمل هو الشيء الوحيد الذي هو شرٌّ يف ذاته، ة هي الشيء الوحيد اللذ

والسعادة تشمل اللذة والتخلص من األمل، وإن رجحان كفة اللذة قد يعود هو نفسه فيصبح مصدراً 
 للمزيد من اللذة.

 يلي: ميكن دفع الناس إىل التصرف على حنو يؤدي إىل السعادة العامة من خالل ما
بقصاصه، والرأي العام جبزاءاته من ثواب وعقاب، فهما حيوالن بني الناس وبني أن أيتوا القانون  - 1

 من األعمال ما يضاد الصاحل العام.
املنفعة الذاتية املستنرية تدل الناس على أن الصاحل العام ينطوي يف أغلب األحوال على  - 2

 منفعتهم اخلاصة.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ألحزاب املعاصرة ألداين واملذاهب وااملوسوعة امليسرة يف ا 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
ق. م بشكل  270 – 342إن لنظرية املنفعة جذور يف الفكر اليوانين، وعند الفيلسوف أبيقور 

 خاص.
 د جذور مذهب املنفعة عند كل من:وميكن يف الوقت احلاضر أن جن

م الفيلسوف اإلنكليزي الذي يرى أن كلمة خري يقصد هبا الشهوة، 1679 – 1588تومامس هوبز 
 وكلمة شر يقصد هبا النفور.

م 1747 – 1694م الفيلسوف اإلنكليزي وفرنسيس هتشون 1704 – 1632وجون لوك 
يف بعض جوانبها عن مذهب املنفعة إال أهنا  الفيلسوف األيرلندي، ونظريته يف احلس األخالقي تعرب



 لى الدين.ترتكز ع
م الفيلسوف اإلنكليزي 1776 – 1711كما جند جذور مذهب املنفعة أيضاً عند ديفيد هيوم 

 الذي يرى أنه ال شيء يؤثر يف الفعل اإلرادي غري اللذة واألمل، وقد يكون التأثري مباشراً.
متكاملة،  املنفعة، استفاد من كل من سبقوه منتهياً إىل نظريةوعندما جاء جريمي بنتام مؤسس مذهب 

 يف رأيه، ومستخدماً إايها على أوسع نطاق.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
أن املنفعة فكرة فلسفية ال تلتزم ابألصول الدينية، إذ تقيس صواب العمل مبقدار ما حيققه من منفعة 

ته للدين، وترى أن كلَّ ما يُلزم به الدين، ة بصرف النظر عن توافقه مع األخالق أو مطابقوسعاد
ميكن للقانون بقصاصه والرأي العام جبزاءاته أن أييت به. وال شك أن يف هذا جتاوزًا يهدم أسس 

 العقيدة وحيول اجملتمعات إىل غابة تتصارع فيها املنافع بال ضابط أو رابط.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي - يسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرةاملوسوعة امل 
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 مراجع للتوسع
 بريوت. –املوسوعة الفلسفية املختصرة، ترمجة فؤاد كامل ورفاقه دار العلم  -
 م.1982 –بريوت  –معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، د. أمحد زكي بدوي مكتبة لبنان  -
 القاهرة. –ريخ الفلسفة احلديثة، د يوسف كرم. دار املعارف ات -

 املراجع األجنبية:
- The Utility of religion and Theism by John S. Mill Wath. 

London 1904. 
- On Liberty: representative Government and 

Utilitarianism by John s. Mill, London, New York 1954. 



- History of Philosophy by F.C. Copleston Burns, London 
1947. 

- History of Modern Philosophy by H. Hoffding, London 
1936. 

O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
يرى أن املعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر اليت تقوم على املذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحد 

التجرييب. وينطوي الذهن على إنكار وجود معرفة  الوقائع التجريبية، وال سيما تلك اليت يتيحها العلم
 تتجاوز التجربة احلسية، والسيما فيما يتعلق مبا وراء املادة وأسباب وجودها.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذ 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
أتسس املذهب الوضعي يف فرنسا على يد الفيلسوف كونت ومعظم من جاء بعده طبَّق منهجه يف 

 هب:العلم واملعرفة. ومن أبرز شخصيات املذ
لفرنسي املؤسس للمذهب، عمل أميناً للسر م وهو الفيلسوف ا1857 – 1798أوغست كونت 

)سكرتريًا( للفيلسوف االشرتاكي سان سيمون وبدأ إبلقاء حماضرات عن فلسفته الوضعية سنة 
م، مث أصيب مبرض عقلي وحاول االنتحار .. وقد نشر كتابه بعد ذلك حتت عنوان: 1826

 .الوضعية بسط فيه نظريته يف املعرفة والعلوم حماضرات يف الفلسفة
اندى بضرورة قيام دين جديد هو الدين الوضعي يقوم على أساس عبادة اإلنسانية كفكرة حتل حمل 

 يف األداين السماوية. –سبحانه وتعاىل  –هللا 
سان سيمون .. وهو فيلسوف فرنسي اشرتاكي النزعة .. يف كتابه مقال يف علوم اإلنسان سنة 

ى الوقائع القائمة على الوقائع اخلاضعة للمالحظة م أطلق كلمة وضعي على العلوم القائمة عل1813



 والتحليل، والعلوم اليت مل تؤسس على هذا النحو يسميها العلوم الظنية.
 ريتشاد كوجنريف .. وهو مفكر إنكليزي انصر الوضعية واعتنق أفكارها.

.. وألف  بع الفلسفة الوضعية امللحدة، وتبىن أفكارها زكي جنيب حممود وهو مفكر عريب مصري، ت
 كتاب )املنطق الوضعي(.
 أ. إير فيلسوف إجنليزي.

 ب. برتراند راسل فيلسوف إجنليزي.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
الوضعي، مث بلور من جاء بعده من الوضعيني  صاغ الفيلسوف الفرنسي كونت مبادئ وأفكار املذهب

 هذه األفكار وسار على منهجها العلمي.
 وهذه خالصة لتلك األفكار مع نقد املفكرين والفالسفة هلا: -
 استحوذت على تفكري كونت فكرة التقدم اإلنساين. -
البشري  وضع كونت قانون التقدم اإلنساين، وهو قانون احلاالت الثالث الذي يتقدم العقل -

 الوضعية األخرية. مبقتضاه من املرحلة الالهوتية إيل املرحلة امليتافيزيقية مث إىل املرحلة
 وقد قسم كونت املرحلة الالهوتية إىل ثالث مراحل:

واملرحلة التوحيدية وهي املرحلة األخرية اليت بدأت بظهور  –واملرحلة التعددية  –املرحلة الوثنية 
 النصرانية واإلسالم.

االستقرار القائم املرحلة الوضعية بدأت ابلثورة الفرنسية، وهي املرحلة اليت تفسر الظواهر عن طريق و 
 على املالحظة.

ويطبق كونت هذا القانون يف التطور على مجيع العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل احلضارة  -
 والسياسة والفن واألخالق.

 نقد القانون:· 
 كرين قانون احلاالت الثالثة مبا يلي:وقد نقد طائفة من املف -
وأهنا خاضعة لقانون واحد بينما جند أن هناك جمتمعات ال  يعترب كونت أن اإلنسانية كلٌّ ال يتجزأ - 1



 تسري يف تطورها وتقدمها على منط واحد يف فهم وإدراك الظواهر.
ي كثري من األمور  خيتلف الطريق الذي سلكه العقل اإلنساين عن ذلك الذي حدده كونت فف - 2

؛ ففي جمال فهم احلقائق الرايضية كان الفهم الوضعي لألمور يسري مع الفهم الديين أو امليتافيزيقي
والفلكية مثاًل أمور كانت تسري مع الفهم الديين قدمياً. وال تزال بعض اجملتمعات تفسر احلقائق 

 حالياً املرحلة الوضعية يف نظر كونت.العلمية القائمة تفسريًا دينيًّا. على الرغم من أننا جنتاز 
من التاريخ، وإمنا هو فكرة فلسفية اختار هلا كونت ال يستمد قانون املراحل الثالث حقائقه  - 3

 جمتمعات معينة حاول تطبيقها عليها دون استقراء لتاريخ اجملتمعات اإلنسانية.
عن مستوى عام للحياة املادية والروحية يفسر هذا القانون أبنه التقدم، بينما جند احلضارة عبارة  - 4

 للمجتمع دون النظر إىل تقدمها أو أتخرها.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
للعلوم اجلديدة، وهي العلوم اليت كانت  م نفسه داعية1626 - 1561لقد اعترب فرنسيس بيكون 

فة يف القرنيني السادس عشر والسابع عشر امليالديني. ورمبا عد  يف طريقها إىل االنفصال عن الفلس
بيكون ابدئ الوضعية وواضع االسم الذي مسيت به يف القرن التاسع عشر، ففي كتابه يف )املبادئ 

حلقائق األولية اليت جيب تقلبها إمياانً بصدق م أطلق بيكون صفة وضعي على ا1623واألصول( 
 اخلربة.

ع تقدير كبري من الفالسفة التجريبيني يف القرن التاسع عشر يف كل من إنكلرتا وقد كان بيكون موض
وفرنسا. وأصبحت كلمة وضعي تطلق على مناهج العلوم الطبيعية، نظرًا العتماد هذه املناهج على 

ولقد سبق بيان كيف أن سان سيمون الذي عمل كونت يف خدمته،  املالحظة واستخدمها للتجربة،
وضعي يف كتابه )مقال يف علوم اإلنسان( على العلوم القائمة على الوقائع اخلاضعة قد أطلق كلمة 

 للمالحظة والتجريب .. وقد اقتبس كونت هذه األفكار وأقام عليها نظريته وقانونه الوضعي.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -واملذاهب واألحزاب املعاصرة  املوسوعة امليسرة يف األداين 
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 خامسا: االنتشار ومواقع النفوذ
زحف املذهب الوضعي من فرنسا إيل إنكلرتا، واعتنق بعض الفالسفة مبادئ املذهب الوضعي. إال  -

انية الذي وضعه، وابلرغم أن بعض كبار املفكرين والفالسفة رفضوا متابعة كونت يف مفهوم دين اإلنس
أسسه   من ذلك فقد أُنشئت مجعيات وضعية يف أجزاء خمتلفة من العامل على غرار النموذج الذي

م. ويف هذه اجلمعيات كانت اإلنسانية هي موضوع الشعائر الدينية، واختذ 1848كونت نفسه عام 
ركة بصورة خاصة يف أمريكا من علم االجتماع سنداً ملثل هذه الداينة االجتماعية، وقويت هذه احل

 الالتينية، ولكنها ازدهرت لعدة سنوات يف إنكلرتا
م إيل عام 1893 أطلق عليها فيما بعد اسم اإلنسانية من عام وقد صدرت اجمللة الوضعية اليت -

م. وقامت حماوالت إلحياء الوضعية يف إنكلرتا بعد احلرب العاملية الثانية مباشرة، من خالل 1925
 لفالسفة اإلجنليز إير وراسل.أعمال ا

O للشباب اإلسالميالندوة العاملية  -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
أن املذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحد، يركز املعرفة اليقينية يف الظواهر التجريبية، وينكر وجود 

وبدأ ينتقل للعلوم االجتماعية وأن العقل  أ يف العلوم الطبيعيةمعرفة مطلقة، ويقول إن التقدم بد
البشري يتقدم من املرحلة الالهوتية الدينية إيل املرحلة امليتافيزيقية لكي يصل يف النهاية إىل املرحلة 

الوضعية اليت هي قمة التخلي عن كل العقائد الدينية. وبذا تتضح خماطر هذا املذهب على كل 
 مسلم.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة عة امليسرة يف األداياملوسو 
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O  لشباب اإلسالميالندوة العاملية ل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
املثالية مذهب فلسفي يشمل جانباً كبريًا من املذاهب امليتافيزيقية )ما بعد الطبيعة أو الغيبية( وهي 

ألنطولوجيا( يف حني أن العقالنية اجتاه مذهيب يبحث يف اجتاه فلسفي يبحث عن مسألة الوجود )أو ا
دور احلواس أو املعرفة القلبية أو املعرفة عن  أصل املعرفة ويرد هذا األصل إىل العقل فقط وينكر

طريق الوحي، وعكس العقالنية التجريبية وهذه األخرية تعتمد على التجربة احلسية فقط من دون 
 العقل اجملرد.

"املادية". واملثالية تعطي األولوية يف الوجود للروح على أن يكون وجود املادة اثنوايً يف  وعكس املثالية
 دية تعطي األولوية يف الوجود للمادة، على أن تكون الروح انعكاساً للمادة وظاًل هلا.حني أن املا

 احلق واخلري واجلمال. وتقرتب املثالية كثريًا من الفلسفة ألهنا تبلور مباحث الفلسفة الثالثة الرئيسية:
O شباب اإلسالميالندوة العاملية لل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
ظهرت املثالية يف القرن الثامن عشر امليالدي، ومن أبرز الفالسفة الذين أثروا يف املذهب، وكان هلم 

 األورويب عامة: أتثري كبري يف جمرى الفكر
اط واجلاذبية م وهو راهب أيرلندي، كان على جانب كبري من النش1753 – 1685جورج ابركلي 

الفطرية والقدرة على اإلقناع ويعد املؤسس احلقيقي للمثالية، وكانت أفكاره ذات أتثري كبري فيمن 
 جاء بعده من املفكرين والفالسفة.

ف أملاين، ألف كتباً مشهورة أمهها نقد العقل م وهو فيلسو 1804 – 1724عمانوئيل كانت 
ناك حجة أخالقية كافية للربهان على وجود هللا هي اخلالص ونقد العقل العملي، وكان يعتقد أن ه

 القانون األخالقي.
م وهو فيلسوف أملاين، درس الالهوت والفلسفة وتتلمذ على يد  1814 – 1762جوهان فيشته 

م عميق األثر يف إحياء بروسيا بعد 1808 – 1807رلني بني عامي كانت وكان خلطبه الشهرية يف ب
 برت القائد الفرنسي الشهري.هزائمها على يد انبليون بوان

م وهو فيلسوف أملاين كان من أكرب الفالسفة أتثرياً يف 1831 – 1770جورج فلهلم هيجل 
)اجلدل( وكان يعتقد أن فلسفات عدة مثل الوجودية واملاركسية والذرائعية يف جمال الدايلكتيك 

 الوجود املادي مظهر للروح.
أملاين، أتثر كثريًا بفلسفة أفالطون املثالية وكانت  م وهو فيلسوف1860 – 1788آرثر شوبنهور 

 من كتبه العامل إرادة وفكرة وقد أتثر ابلبوذية، لكنه مل يقبل مذهب تناسخ األرواح.
ي، أثر أتثريًا كبريًا يف أكسفورد، واهتم م وهو فيلسوف إجنليز 1924 – 1836ت. هـ. جرين 

 املثالية واألفكار السياسية احلرة. بشكل خاص ابلربط بني املثالية والنصرانية وبني
م وهو فيلسوف إجنليزي، قال أبنه ينبغي علينا افرتاض وجود 1924 – 1846ف. هـ. براديل 

 مطلق جياوز نطاق الفكر.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذ 
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 عتقداتاثلثا: األفكار وامل
إن جوهر احلقيقة روحي، والروح ال تستطيع أن تدرك نفسها إال يف عالقتها بعنصر مادي موضوعي، 

 هيجل: "املادة مظهر تتبدَّى به الروح".وهذا هو علة وجود املادة أو كما قال 
 إن األرواح هي الفاعل وهي اليت متلك إرادة.

ن األفكار على حد تعبري ابركلي أو من إن األشياء املادية احملسوسة ليست سوى جمموعات م
املعطيات احلسية على حد تعبري من جاءوا بعده. وإننا ال نستطيع أن نتصور الصفات اليت ننسبها إىل 

 شياء املادية جمردة من جتربتنا احلسية هلا.األ
 إن األشياء الطبيعية اليت ال يدركها اإلنسان موجودة يف علم هللا، )ابركلي(.

 مقتصرة على الظواهر، وال نستطيع معرفة األشياء يف ذاهتا، كانت. إن معرفتنا
الكشف دائماً عن الطبيعة ترى املثالية أن الشر شيء عارض وعابر يف احلياة؛ واألدب املثايل حياول 

 اخلرية واجلميلة لإلنسان.
O باب اإلسالميالندوة العاملية للش -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
مؤسس املثالية جورج ابركلي الفيلسوف األيرلندي كان راهباً عاش طوال حياته متشبعاً ابلفكر الديين 

الالهويت، ومدافعاً عن اإلميان الديين واإلدراك الفطري السليم. فضاًل عن  مولعاً ابلفلسفة والفكر
 منتصف عمره، إقامة جامعة لتخريج مبشرين ابلنصرانية. حماولته وهو يف

هذه اجلذور الدينية العميقة كان هلا أكرب األثر يف توجهه الفلسفي حنو القول ابملثالية. وأنه ال حقيقة 
وأن الوجود املادي وجود ظاهري حيس به اإلنسان ويدركه بعقله  -تعاىل – إال للروح وخلالقها، هللا

 املباشر آلراء ابركلي يف الفيلسوف كانت األملاين. فقط. ويظهر األثر
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 خامسا: االنتشار ومواقع النفوذ
 انتشرت املثالية يف أورواب عامة وأملانيا بصفة خاصة.

Oعاملية للشباب اإلسالميالندوة ال -ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداي 
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 اخلالصة
أن املثالية مذهب فلسفي، يرى أن العقل هو أساس املعرفة وأنه هو احلقيقة النهائية، فاملادة مظهر 

عند  لك اإلرادة، كما يقول املذهب النقديتتبد ى فيه الروح، واألرواح هي الفاعل وهي اليت مت
 الفيلسوف كانت.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
لى تفرده وأنه صاحب تفكري وحرية الوجودية اجتاه فلسفي يغلو يف قيمة اإلنسان ويبالغ يف التأكيد ع

فة عن الذات أكثر منها فلسفة عن املوضوع. وتعترب وإرادة واختيار وال حيتاج إىل موجه. وهي فلس
مجلة من االجتاهات واألفكار املتباينة اليت تتعلق ابحلياة واملوت واملعاانة واألمل، وليست نظرية فلسفية 

والتذبذب مل تستطع إىل اآلن أن أتخذ مكاهنا بني العقائد واضحة املعامل. ونظرًا هلذا االضطراب 
 واألفكار

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة 
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 ( رأي فلسفي قدمي، والتفكري فيها كان قدمياً عرب العصور الغابرة1الوجودية ) اثنيا: نشأة الوجودية
دية، هتتف أبن اإلنسان هو املشكلة املمتدة يف رحاب الزمن، فكانت يف حياة البشرية يقظات وجو 

األساسية الىت جيب أن يكون له أولوية الصدارة يف الفكر اإلنساين، وأن هذا الفكر خيطىء خطًأ كبرياً 
كما حدث يف دولة اليوانن   عندما مينح األولوية يف ثحثه للفكرة اجملردة، أو لبيان وجود العامل وتعليله،

 أوراب حديثاً. قدمياً، ويف إابن عصر النهضة يف
ومن أول هذه اليقظات الوجودية ما ينسب إىل سقراط؛ وذلك مبعارضته فالسفة اليوانن ممن كانوا 

يوجهون ُجل اهتمامهم يف البحث عن أصل املادة، أو يف طبيعة الكون؛ حيث قعَّد هلم قاعدته 
 قال: اعرف نفسك بنفسك.املشهورة عندما 

ين فرضوا سيادة النفس، ومواجهة املصري على اإلنسان ومن بعد سقراط كان )الرواقيون( الذ
اإلغريقي الذي جتلد لتالعب )السوفسطائيني( ولن يرتاجع عن ما وطَّن نفسه عليه من البحث عن 

 طبيعة النفس أمام اجملادالت العقلية اليت التكاد تكل أو متل.
ياته، وأوقفتُه على حقيقة ءت الرساالت السماوية اليت كرمت اإلنسان، ووضعت له منهج حولقد جا

ذاته، فانصرفت البشرية إىل شرع هللا، هتذب به سلوكها، وتنظم به حياهتا، إال من ُصد عن ذلك 
 السبيل.



، والنفس وملا جاء اإلسالم وجدت البشرية يف كتابه )القرآن( منهجاً متكاماًل عن النفس وطبائعها
نفس اللوامة، والنفس األوابة، والنفس األمارة وخصائصها، والنفس املطمئنة، والنفس املؤمنة، وال

 ابلسوء، ومل يهمل اإلسالم العالج إذا مرضت.
 [.8 - 7قال هللا عز وجل: َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها فََأهْلََمَها ُفُجورََها َوتـَْقَواَها ]الشمس:

 [.28 - 27ًة َمْرِضيًَّة ]الفجر:النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي إىل رَبِ ِك رَاِضيَ  وقال: اَي أَيَـّتُـَها
 [.2 - 1وقال: ال ُأْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َوال ُأْقِسُم اِبلنـَّْفِس اللَّوَّاَمِة ]القيامة:

أَلمَّارٌَة اِبلسُّوِء ِإالَّ َما رَِحَم َريبِ  : َوَما أُبـَرِ ُئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس -على لسان امرأة العزيز  -وقال
 [.53]يوسف:
: قد تكون اترة أمارة، واترة لوامة، واترة مطمئنة. بل يف اليوم -كما يقرر اإلمام ابن القيم   -والنفس 

الواحد، والساعة الواحدة حيصل منها هذا وهذا، واحلكم للغالب من أحواهلا؛ فكوهنا مطمئنًة وصُف 
إىل املدح والذم ثحسب ما تلوم عليه.  وكوهُنا أمارًة ابلسوء وصف ذمٍ  هلا، وكوهنا لوامًة ينقسممدٍح هلا، 

(.ويقرر أن النفس إذا سكنت إىل هللا، واطمأنت بذكره، وأانبت إليه، واشتاقت إىل لقائه، وأنست 2)
 (.3فهي مطمئنة ) -بقربه 

الشرائع؛ حيث تظهر بني الفينة  ولكن هذا ال مينع من ضالل بعض البشر، ونفورهم من هدي
واالحنالل؛ فمرة حتمل اسم املانوية وتدعو الناس إىل الرهبنة واخلالص  واألخرى دعواٌت إىل التفلت

من هذه الدنيا، وتدين ابلوالء إلهلني، وتصدق ببعض الرسل وتكفر ببعضهم اآلخر، ومرة ابسم 
 اهلدامة. املزدكية، ومرة ابسم الباطنية، إىل غريها من الدعاوى

أيضاً  -طان الكنيسة، وحترروا من ربقة الدين حىت أتى عصر النهضة وختلص فيه رجال الفكر من سل
وجاء بعض املفكرين كديكارت حيث جاء لريفع قيمة العقل، ويقوض سلطان الكنيسة، ويطالب  -

 بتحكيم املنطق، ويرفض زيف املزيفني.
الذي عين فيه ابلعلم، ومل يهتم مبصري اإلنسان  مث جاء )بسكال( ورفض أصول املذهب الديكاريت

 ته إال قليالً.وحياته ومو 
وميكن اجلزم أبن )بسكال( هو الذي رسم طريق الوجودية احلديثة، وخطط معاملها، ووضع اخلطوط 

 العريضة هلياكل مناذجها.
 ودية.مث جاء )سورين كريكجورد( الذي يعده رجال الفكر يف الغرب األب الرمسي ملدرسة الوج

وتستانتية، ولكنه مع هذا ظل جمهوالً حنو مائة وقد كان متأثرًا ابملبادئ النصرانية وعلى األخص الرب 
سنة؛ إذ مل ُترَتَْجْم آراؤه إىل األملانية إال يف أوائل القرن العشرين، ومل يعرف يف فرنسا إال يف عصر 

اؤه مع كوارث احلرب، وآاثرها يف االضطراب الذي حدث يف احلربني العامليتني، ومن مث تضافرت آر 



 ة وتفتيحها، خصوصاً يف أملانيا وفرنسا.النفوس على ترعرع الوجودي
ويف روسيا ظهر )بريدايئيف( و )شيستوف( و )سولوفييف( حيث ارمتوا يف أحضان الوجودية ألسباب 

 منها: حَتَكُُّم البابويِة، وفـَْرُض اآلراِء اليت التتفق مع العقل، إىل غري ذلك.
يف العصر احلديث، وهو أكثر مث جاء بعد ذلك )جان بول سارتر( الذي يعد زعيم الوجودية 
 الوجوديني شهرة ودعاية، فهو القدوة للمخدوعني هبذا االجتاه.

ولو استعرضنا حياة بعض رجال الوجودية لوجدان أن العامل األساسي الندفاعهم يف هذا الطريق هو 
 حتكم رجال الكنيسة وطغياهنم

O 324ص  –سائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد ر 
_________ 

 (.82[( انظر ))فكرة القومية العربية يف ضوء اإلسالم(( )ص275( )]1)
 (.2585( ومسلم )481[( رواه البخاري )276( )]2)
 ( واللفظ له.2586( ومسلم )6011[( رواه البخاري )277( )]3)
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 يةاثلثا: أقسام الوجود
قبل أن ندخل يف تفاصيل الوجودية نتطرق أوال ملا يذكره بعض العلماء حول قضية الوجود والعدم 

إال أن عبث الفالسفة وخياالهتم اليت تسرح هنا وهناك اليت هي من الوضوح ثحيث ال ختفى على أحد 
خيرتعونه من  مل تقف هبم عند حد يف إيراد الشبهات وهؤالء يبحثون الواضح حىت جيعلونه غامضا مبا

أفكار متضاربة واستنتاجات بعيدة وافرتاضات خيالية، وحينما كان الناس على فطرهتم السليمة ما  
قضية الوجود والعدم ألهنم كانوا حيكمون على املوجود أبنه موجود كانوا ثحاجة إىل من يشرح هلم 

له ضده املوجود. يف بداهة ال وعلى املعدوم أبنه معدوم وأن املوجود هو مقابل املعدوم واملعدوم يقاب
تعرف التعقيد. كما أن كلمة "الوجود" مل يذكرها هللا يف القرآن الكرمي وال ذكر كذلك فكرة العدم 

ذي ذهب إليه الفالسفة. وبتتبع املوجودات فإنك ستجد أن أول ما يظهر لك أهنا تنقسم ابملعىن ال
 إىل قسمني:

 موجودات مشاهدة وحمسوسة. - 1
ت غري مشاهدة وإمنا هي يف األذهان تسمى املوجودات العقلية أو املنطقية. وسارتر موجودا - 2



قدان شيء فال وجود للعدم بذاته وإمنا يرى أن العدم ال معىن له إال من جهة ما هو نفي شيء أو ف
يعود إىل تصور اإلنسان له والقصد هو إنكار احلياة األخروية واإلسالم يقرر أن فكرة العدم احملض 
ابلنسبة لإلنسان غري صحيحة بل إنه سيحىي حياة أخرى بعد هناية حياته الدنيوية ويؤكد هللا هذا يف  

ه صلى هللا عليه وسلم يف أكثر من نص يف السنة النبوية كثري من آايت القرآن الكرمي ويؤكده نبي
(1.) 

_________ 
 (.2584( ومسلم )3518[( رواه البخاري )278( )]1)
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 ا: أمساء الوجودية وأوصافها األخرىرابع
 للوجودية أمساء كثرية، وأشهرها هو:

 بفلسفة العدم. -أيضاً  -وتسمى  - 2الوجودية.  - 1
 سفة االحناللية.والفل - 4وفلسفة التفرد.  - 3

 وأما أوصافها فقد وصفت أبهنا:
 مرض العصر - 1
 ومرض اإلنسان يف منتصف القرن العشرين. - 2

O323ص  –داين والفرق واملذاهب حملمد احلمد رسائل يف األ 
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 خامسا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م هو مؤسس املدرسة الوجودية. 1855 – 1813يرى رجال الفكر الغريب أن سورين كريكجورد 

 ومن مؤلفاته: رهبة واضطراب.
Oاملية للشباب اإلسالميالندوة الع -يسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امل 

(: هذا الرجل يعد أكثر الوجوديني شهرة، وهو يهودي فرنسي، فيلسوف وأديب، 1جان بول سارتر )
 م بباريس.1905من فالسفة القرن العشرين، ولد سنة 



ا يف ابريس، وقد أخذ شهادة يف الفلسفة يف سنة وملا نشأ بدأ دراسته يف مدينة )الردشيل( مث أمته
 أستاذًا للفلسفة يف مدينة )الن( يف )ليهافر(. ، مث عني1929

 وقد اجتذبته الفلسفة األملانية، فسافر إىل )برلني(، ومكث فيها سنة على نفقة املعهد الفرنسي.
شتمل على كثري من معامل م بنشر مؤلفه األول، أو روايته األوىل )الغثيان( الىت ت1938وقام سنة 

 ما بعد واضحة صرحية.النظرايت الوجودية، اليت أعلنها في
 نشر جمموعة قصص عنواهنا )احلائط(. 1939ويف سنة 

م من قبل 1940وعندما اشتعل هليب احلرب العاملية الثانية ُجنِ د يف التعبئة العامة، مث أسر يف سنة 
جملة )العصور احلديثة( 1950ة املقاومة، وأنشأ سنة األملان، وبعد أن أطلق سراحه اشرتك يف حرك

 من أثحااثً وجودية يف األدب والسياسة.اليت تتض
 وقد أطلق كلمة )وجودية( على فلسفته فقط دون فلسفات الوجودية.

 هذا وقد كتب عددًا من املؤلفات مثل:
 م.1938الغثيان  - 1
 م.1942املتخيل  - 2
 م.1943مسرحية الذابب  - 3
 م.1943رحية الباب املغلق مس - 4
 م.1943الكينونة والعدم  - 5
 م.1948مسرحية األيدي القذرة  - 6

 وقد لقيت مؤلفاته رواجاً جعله املمثل األول للوجودية، وقد ترمجت إىل لغات عديدة.
 أما حياته الشخصية فإهنا حتمل طابعاً شاذاً.

يف فرنسا، ومحالت تربع إلسرائيل يف وقد نشرت الصحف أنه اشرتك يف مظاهرات يهودية صهيونية 
 ادفع فرنكاً فرنسياً تقتل عربياً )أي مسلماً(.الستينيات كان شعارها: 

م سأله من كان عنده: ترى إىل أين قادك مذهبك؟ فأجاب يف أسًى عميق 1979وحني حضره املوت 
 ملؤه الندم: إىل هزمية كاملة.

O329ص  –مد رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احل 
 أنه ال تناقض بني الوجودية والنصرانية. ومن رجاهلا كذلك: القس كربييل مارسيل وهو يعتقد

 كارل جاسربز: فيلسوف أملاين.
 بسكال بليز: مفكر وفيلسوف فرنسي.

 ويف روسيا: بريد ايئيف، شيسوف، سولوفييف.



O دوة العاملية للشباب اإلسالميالن -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
_________ 

 ( إبسناد فيه راو مبهم.56/ 6الطربي يف ))التفسري(( )[( رواه 279( )]1)
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 (1سادسا: أهداف الوجودية )
 الوجودية دعوة قدمية، تظهر يف صور براقة، ويستعمل يف الدعاية هلا كافة الوسائل.

خالق، أو النظم االجتماعية أو السياسية الصاحلة وحيث وَجْدَت فكرًا يهدف إىل هدم الدين، أو األ
 فاثحث عن األصابع اليهودية جتْدها وراءه. -

وسارتر واحد من قافلة اليهود، الذين محلوا على عواتقهم رسالة تضليل الناس، وإغوائهم على منهج 
ا على كل إمث إبليس؛ لتحقيق أهداف اليهود العاملية، اليت رمستها بروتوكوالت أحبارهم الذين مردو 

 (.4( وبرجسون )3(، ودوركامي )2ن أهداف فرويد )وشر وتضليل. وأهداف سارتر ال خترج ع
 ومن األهداف اليت قامت ألجلها الوجودية ما يلي:

 حتطيم القيم واألخالق، واخلروج على املبادئ والتمرد على املسلمات والثوابت. - 1
 لشاابت.إشاعة الرذيلة واإلابحية بني الشباب وا - 2
 ائدهم.رد الناس عن أدايهنم أوتشكيكهم يف عق - 3
 السخرية من دعوة الرسل. - 4

O 330ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
_________ 

 (.3518[( رواه البخاري )280( )]1)
 (.2584( ومسلم )4905[( رواه البخاري )281( )]2)
 /4جنده، لكن أخرج ابن عساكر يف ))اتريخ دمشق(( ) [( احلديث هبذا اللفظ مل282( )]3)

( حديثا بلفظ ))وإن العربية ليست لكم أبب وال أم(( وقال: هذا حديث مرسل وهو مع 225
 إرساله غريب.

 [( من شعر أيب فراس احلمداين.283( )]4)
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 سابعا: األسباب اليت دعت إىل ظهور الوجودية
ت إىل قيام كثري هناك أسباب كثرية أدت إىل قيام الوجودية، وتلك األسباب يف األغلب هي اليت أد

 هب الفكرية.من احلركات واملذا
 وفيما يلى إمجال لتلك األسباب اليت أدت إىل قيام الوجودية:

أهنا ردة فعل للماركسية: اليت ترى أن اإلنسان ليس إال قطعة يف اآللة الكبرية اليت هي اجملتمع؛  - 1
 فليس للفرد عندها أي قيمة.

ال تتفق مع العقل  ت يف شؤون الناس، وفرض اآلراء اليتالطغيان الكنسي: وحتكم البابوا - 2
 والفطرة، وادعاؤهم أن تلك اآلراء هي الدين.

حدوث احلروب املدمرة: وخصوصاً احلرب العاملية الثانية، اليت ذاقت البشرية ويالهتا، حيث  - 3
 َدمَّرت املدن، وَمزَّقت األسر، وألقت ابآلالف يف هليب الدمار، واملوت.

لدان العامل، مما جيعل الناس يقبلون أي حنلة، فهم كلما واء الروحي: املوجود يف كثري من باخل - 4
 خرجوا من نفق مظلم دخلوا يف نفق أشدَّ حلوكًة وظلمة منه.

غياب املنهج الصحيح: الذي يُعىن جبميع جوانب احلياة سواء كانت اجتماعية أو فردية أو غري  - 5
يتخبطون، ويبحثون عن احلل، فال  َلْت مشسه يف أوراب، مما جعل الناسذلك، وهو اإلسالم الذي َأفَـ 

 جيدونه.
تقصري أمة اإلسالم يف أداء رسالتها: فهي األمة القوامة، وهي األمة الشاهدة على الناس، فلمَّا  - 6

 قصرت يف أداء واجبها جتاه البشرية اتهت البشرية يف دايجري الظلمة.
قيام الوجودية؛ فاليهود إما أن على البشرية، والذي كان له دور يف املكر اليهودي: احلاقد  - 7

 يتبنوا كل مذهب خبيث، أو يعملوا على إنشائه.
ومن هذه املذاهِب الوجوديُة حيث دعمتها الصهيونية دعماً كاماًل، والدليل على ذلك أن الصفحات 

صهيونية التلمودية، وأذاعتها، الىت كتبها )كريكجورد( ظلت مغمورة ملدة مائة سنة حىت أخرجتها ال
 تها.وترمج

O 331ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
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 اثمنا: أسباب انتشار الوجودية
ولسائل أن يسأل إبحلاح فيقول إذا كانت آراء الوجودية هبذه الضحالة والسخافة فكيف انتشرت 

د أن آراء الوجودية يف غاية السخافة والبطالن ولكن ال لتأكيوكيف تقبلها الناس؟ واجلواب: إنه اب
 يغيب عن ذهن السائل أن لكل صائح صدى أو كما قال الشاعر: لكل ساقطة يف احلي القطة.

وبداهة يعلم أن الذين تقبلوها ونشروها إمنا يريدون من ورائها ما أراد مؤسسوها األوائل من إشاعة 
 [.53َواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن ]الذارايت:ن أَتَـ اإلحلاد وهدم األخالق واألداي

وأول ما يدل على بطالهنا وسخافتها موقف دعاهتا من وجود رب العاملني الذي يدل على وجوده 
مجيع ذرات هذا الكون سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا لكنه خفي يف أذهاهنم حني 

ت أمور خطرية استفاد منها الوجوديون يف ترويج أفكارهم وذلك د حدثاستبعدهم إبليس وجنوده وق
أن بشاعة احلروب العاملية وغريها وأخطارها وما كانوا ينتظرونه من ظهور الفنت املتتابعة وتسلط 

الكنيسة وطغياهنا وكذا ما تدعو إليه الوجودية من االنطالق واهتبال الشهوات وهتوين أمر الفواحش 
د من الشقاء فتلقفها الشباب والشاابت واملراهقني واملراهقات على أهنا حقيقة جيب الوحيوأهنا املنقذ 

أن تطبق فانتشرت الفوضى اجلنسية واإلابحية اليت ال حدود هلا ضاربني بكل القيم واملثل الدينية 
 تغاللواالجتماعية عرض احلائط. كما أن اليأس الذي كان يعيشه األوربيون والبطالة الشديدة واالس

اجلشع من قبل أصحاب األموال مع جهل مطبق ابلدين احلق كل هذه كانت روافد لتقبل احملرومني 
 واملرتفني على حد سواء لألفكار الوجودية.

O 867/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 اتسعا: األفكار واملعتقدات
ت به األداين ويعتربوهنا عوائق أمام اإلنسان يكفرون ابهلل ورسله وكتبه وبكل الغيبيات وكل ما جاء

 اد مبدأ ووصلوا إىل ما يتبع ذلك من نتائج مدمرة.حنو املستقبل. وقد اختذوا اإلحل
يعاين الوجوديون من إحساس أليم ابلضيق والقلق واليأس والشعور ابلسقوط واإلحباط ألن الوجودية 

وتعترب اإلنسان قد أُلقي به يف هذا العامل وسط خماطر  ال متنح شيئاً اثبتاً يساعد على التماسك واإلميان
 تؤدي به إىل الفناء.

 ؤمنون إمياانً مطلقاً ابلوجود اإلنساين ويتخذونه منطلقاً لكل فكرة.ي



 يعتقدون أبن اإلنسان أقدم شيء يف الوجود وما قبله كان عدماً وأن وجود اإلنسان سابق ملاهيته.
الفلسفية اليت سادت خالل القرون الوسطى واحلديثة مل حتل مشكلة يعتقدون أن األداين والنظرايت 

 اإلنسان.
ون: إهنم يعملون إلعادة االعتبار الكلي لإلنسان ومراعاة تفكريه الشخصي وحريته وغرائزه يقول

 ومشاعره.
 يقولون ثحرية اإلنسان املطلقة وأن له أن يثبت وجوده كما يشاء وأبي وجه يريد دون أن يقيده شيء.

عية أم فلسفية أم يقولون: إن على اإلنسان أن يطرح املاضي وينكر كل القيود دينية كانت أم اجتما
 منطقية.

 يقول املؤمنون منهم إن الدين حمله الضمري أمَّا احلياة مبا فيها فمقودة إلرادة الشخص املطلقة.
ما يريد وليس ألحد أن  ال يؤمنون بوجود قيم اثبتة توجه سلوك الناس وتضبطه إمنا كل إنسان يفعل

 يفرض قيماً أو أخالقاً معينة على اآلخرين.
 إىل شيوع الفوضى اخللقية واإلابحية اجلنسية والتحلل والفساد.أدى فكرهم 

رغم كل ما أعطوه لإلنسان فإن فكرهم يتسم ابالنطوائية االجتماعية واالهنزامية يف مواجهة 
 املشكالت املتنوعة.

الذي ال يقبل توجيهاً من اخلارج إمنا يسريِ  نفسه بنفسه ويليب نداء شهواته  الوجودي احلق عندهم هو
 وغرائزه دون قيود وال حدود.

هلا اآلن مدرستان: واحدة مؤمنة واألخرى ملحدة وهي اليت بيدها القيادة وهي املقصودة مبفهوم 
 الوجودية املتداول على األلسنة فالوجودية إذًا قائمة على اإلحلاد.

 اإلنسانية.دية يف مفهومها مترد على الواقع التارخيي وحرب على الرتاث الضخم الذي خلفته الوجو 
متثل الوجودية اليوم واجهة من واجهات الصهيونية الكثرية اليت تعمل من خالهلا وذلك مبا تبثُّه من 

 هدم للقيم والعقائد واألداين.
 اجلذور الفكرية والعقائدية:
 فعل على تسلط الكنيسة وحتكمها يف اإلنسان بشكل متعسف ابسم الدين.إن الوجودية جاءت كردِ  

 لمانية وغريها من احلركات اليت صاحبت النهضة األوروبية ورفضت الدين والكنيسة.أتثرت ابلع
 أتثرت بسقراط الذي وضع قاعدة "اعرف نفسك بنفسك".

 أتثروا ابلرواقيني الذين فرضوا سيادة النفس.
 احلركات الداعية إىل اإلحلاد واإلابحية.كما أتثروا مبختلف 

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذ 
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 عاشرا: االنتشار ومواقع النفوذ
ت من ظهرت يف أملانيا بعد احلرب العاملية األوىل مث انتشرت يف فرنسا وإيطاليا وغريمها. وقد اختذ

اإلنسان مربرًا لالنتشار السريع. وترى حرية اإلنسان يف عمل أي بشاعة احلروب وخطورهتا على 
شيء متحلاًل من كل الضوابط. وهذا املذهب يعد اجتاهاً إحلادايًّ ميسخ الوجود اإلنساين ويلغي رصيد 

 اإلنسانية.
فرنسا وأملانيا والسويد والنمسا انتشرت أفكارهم املنحرفة املتحللة بني املراهقني واملراهقات يف 

وإجنلرتا وأمريكا وغريها حيث أدت إىل الفوضى اخللقية واإلابحية اجلنسية والالمباالة ابألعراف 
 االجتماعية واألداين.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 (1ودية يف بالد اإلسالم )حادي عشر: الوج
عندما نسي املسلمون حظاً مما ذكروا به، وقصروا يف تبليغ دينهم، وزهد كثري منهم يف األخذ به 

بحوا ُعْرَضًة لكل عدو، وغرضاً لكل دخيل، فهومجوا يف عقائدهم، أص -ودعوة الناس إليه 
كثريًا من الببغاوات واملنهزمني وأخالقهم، حىت ضعف قدر اإلسالم يف قلوب كثري من أبنائه، مما جعل  

أيخذون هبذه الفكرة اخلبيثة، وذلك انتج عن الولع ابلغرب، والتقليد األعمى، واستبدال الذي هو 
خري، حىت إن املذاهب يف الغرب متوت وهلا يف الشرق دعاة يهتفون هلا؛ فقد ختلى أدىن ابلذي هو 

 قاً.سارتر عن وجوديته، والزال بعض أولئك بوجوديته متعل
O 333ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

_________ 
 (97[( انظر ))حركات ومذاهب يف ميزان اإلسالم(( )ص284( )]1)
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 اثين عشر: بطالن الوجودية
بيان بطالن الوجودية ال حيتاج إىل كبري جهد؛ ففسادها يغين عن إفسادها، وتصورها كاٍف يف الرد 

 عليها.
داين: ال حتتاج آراء سارتر، وكذلك كل آراء الوجودية امللحدة إىل جهد  يقول األستاذ عبدالرمحن املي

كبري لتفنيدها، وكشف زيوفها؛ فهي أقل من أن توضع بني الفلسفات الىت تستحق املناقشة، 
نظمات واالعرتاض، والنقد. ولوال أهنا كتبت أبيدي رجال متخصصني يف دراسة الفلسفة، مث قامت م

ية هدامة برتوجيها يف أسواق الفارغني من العقول لنشر اإلحلاد ابهلل، ذات خمططات سياسية عامل
ملا كان هلا شأن يذكر، وملا رفعها أحد من  -وتدمري األخالق، وسائر القيم الصحيحة عن طريقها 

لون حريصون على جممع قمامات اآلراء لينظر إليها، ويفحص ماهيتها، وملا ُشغل بقراءة كتبها مشغو 
 (.1يع سدى يف قراءة كالم هراء متهافت سخيف ال قيمة له لدى أهل الفكر والنظر )أوقاهتم أن تض

 وفيما يلي ذكر لبعض األمور اليت يتبني من خالهلا بطالن الوجودية وزيفها:
قوض وهذا األمر من -عز وجل  -بطالن قوهلا إبنكار اخلالق: فالوجودية أنكرت وجود اخلالق  - 1

 واحلس. ابلشرع، والعقل، والفطرة،
 .-عز وجل  -فهذه كلها تدل على وجود هللا 

أما داللة الشرع على وجود هللا فألن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، فما جاءت به من العقائد 
دليل على أهنا من رب حكيم عليم مبصاحل  -الصحيحة، واألخالق القومية، واألحكام العادلة 

 عباده.
ات سابقها والحقها البد هلا من خالق؛ إذ ال ميكن أن ُتوجد نفسها أما داللة العقل فألن املخلوقو 

بنفسها، وال ميكن أن توجد صدفة؛ ألن الشيء الخيلق نفسه، وألن كل حادث ال بد له من حُمِدث، 
باهتا، وبني وألن وجودها على هذا النظام البديع، والتناسق املتآلف، واالرتباط بني األسباب ومسب

مينع منعاً اباتً أن يكون وجودها صدفة. إذا تقرر ذلك تـََعنيَّ أن يكون  -ع بعض الكائنات بعضها م
 (.2) -عز وجل  -هلا ُموجد وهو هللا رب العاملني، وبطل القول إبنكاره 

سبق  وأما داللة الفطرة على وجود هللا فألن كل مولود قد ُفطر وُجبل على اإلميان خبالقه من غري
(. قال 3صرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها )تفكرٍي أو تعليم. وال ين

 (.4النيب ": ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو ميجسانه )
 .-عز وجل  -أما داللة احلس على وجود هللا فألن كل ما يف الكون شاهد ودليل على وجود هللا 

جبرة قلم؟! ومن أدلة احلس  -عز وجل  -ه موتور كفور فينكر وجود هللا فكيف أييت جاهل سفي
 (5إجابة الدعوات، ومعجزات األنبياء، وداللة األنفس، واآلفاق وحنو ذلك. )



 بطالن دعواهم إىل احلرية املطلقة: فلقد دعا الوجوديون إىل احلرية املطلقة زعماً منهم أبن هذا - 2
 إلنسان وجوده.هو الطريق الوحيد ألن يثبت ا

ويقال هلؤالء: ما مفهوم احلرية عندكم؟ أهي على حساب حرايت اآلخرين؟ أم على حساب القيم 
 واملبادئ؟ وهل اإلنسان إذا أطلق العنان لنفسه وشهواته يكون حرًا فيثُبت وجوده من خالل ذلك؟

_________ 
 (.1147/ 2ومسلم ) (661/ 2[( رواه البخاري )285( )]1)
 (.133 - 130( انظر ))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )[286( )]2)
 (.133 - 130[( انظر ))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )287( )]3)
 (.1817( رواه مسلم )4)
 (.2583( ومسلم )4686( رواه البخاري )5)
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طالق الشهوات، وال تكون على حساب اجلواب أن هذا فهم خاطىء للحرية؛ فهي ال تكون إب
يردعها دين، وال اآلخرين، فإذا مل تضبط ابلشرع أصبحت البشرية كقطيع من البهائم السائبة، ال

يُزمُّها حياء، وال حيكمها عقل. وإذا كانت الغاية من الوجودية هي أن حتقق لإلنسان وجوده فإن ذلك 
صلية، اليت حتمي وجوده وكيانه، وليس لإلنسان أن مقرر يف اإلسالم يف إطاره الطبيعي، وضوابطه األ

 (.1يطلق العنان لتحقيق شهواته فيدمر نفسه ويدمر اآلخرين )
 عبد، ال ينفك عن هذه العبودية طرفة عني. -أي إنسان  -مث إن اإلنسان 

أو عبدًا حترر مما سواه، وإال تناوشته سائر العبودايت، فصار عبدًا للشهوة،  -فإذا رضي بعبودية هللا 
 للشهرة، أو عبدًا للمال أو املنصب، أو عبدًا للطواغيت، وحنو ذلك.

 ء، والدمار، والتفكك، واالهنيار.مث إن احلرية املطلقة سبب للشقا
وال أدل على ذلك من حال الدول اليت يشيع فيها هذا النوع من احلرية؛ فهي تعاين األمرَّين من 

 واالنتحار، وما جرى جمرى ذلك مما يطول ذْكُره. السرقة، والشذوذ، واألمراض اجلنسية،
كشف زيف الوجودية أهنا قامت على قيامها على التناقض واجلهل، وخمالفتها للثوابت: فمما ي - 3

 التناقض، واجلهل، وخمالفة العلم والعقل، واحلقائق الثابتة.
أن ُتؤيد بدليل علمي، أو فلقد قدم سارتر وسائر الوجوديني آراءهم على أهنا أحكام تقريرية، دون 



 حسي، أو واقعي.
 فما قيمة آراء وأفكار من هذا القبيل؟!

يقول أيََّة فكرٍة ختطر يف ومهه، فيزينها بصبغة كالمية، ويزوقها إن أي صاحب خيال يستطيع أن 
 بزخرف من القول، مث يطرحها يف ميادين الفكر، وجيعلها مذهباً فكرايً.

ت هلا قدم، وال يستوي هلا ساق. وكما قدم الوجوديون أحكاماً تقريرية ولكن عند النظر فيها ال يثب
(.ونظرًا هلذا االضطراب 2الناس مجيعاً بدون أي دليل )أنكروا حقائق يشعر هبا  -بدون أي دليل 

 (.3والتذبذب مل تستطع الوجودية إىل اآلن أن أتخذ مكاهنا بني العقائد واألفكار )
فلقد قامت الوجودية على أيدي دعاة كانوا مجيعاً من الشذاذ، وكانت  شذوذ روادها واحنرافهم: - 4

 حياهتم مليئة ابالضطراابت والقلق.
 مما يدل على بطالهنا؛ ففاقد الشيء ال يعطيه.وهذا 

مث إن كتاابت أرابهبا كانت متسمة ابالحنراف والسقوط؛ فهم يـَُعْنوِنُوهنا دائماً بعنواانت ساقطة، ينفر 
سليم، وأتابها الفطرة القومية. ومن مقاالهتم يف ذلك: القلق، احلائط، الذابب، الغثيان، منها الذوق ال

 (.4) التمزق، الالمعقولية
 وال غرو يف ذلك؛ فكل إانء مبا فيه ينضح.

 -آاثرها ونتائجها املدمرة: وهذا يدل جبالء على فساد تلك الفكرة وزيفها؛ ذلك أهنا قامت  - 5
 عاد الفرد، ورد اعتباره.من أجل إس -فيما تزعم 

يل: تلك فما النتيجة اليت حصلت ابلدعوة إليها؟ وماذا حدث من جراء اعتناقها؟ النتيجة كما ق
 آاثران تدل علينا.

فلقد انتشر التشاؤم والقلق، واحليوانية، والضياع، واخلوف الرهيب، واالنتحار والتمرد، واألاننية 
 املفرطة.

نسانية، كاحملبة، والرمحة، واإليثار، وحنو ذلك كلها ضاعت يف أضف إىل ذلك ضياع املشاعر اإل
 مستنقع الوجودية اآلسن.

_________ 
( رجاله رجال 266/ 3( قال اهليثمي يف ))اجملمع(( )23536( )411/ 4محد )( رواه أ1)

( إسناده صحيح، واحلديث أورده األلباين يف 69الصحيح، وقال ابن تيمية يف ))االقتضاء(( )
 (.2700صحيحة(( )))ال

 (.2577( رواه مسلم )2)



 ( من الطبعة الثامنة.279( )ص 3)
 دليل على ذم العرب ما مل يكن معهم إسالم.( وهذا احلديث 2865( رواه مسلم )4)
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يقول )بوخينسكي( أستاذ الفلسفة جبامعة )فريبورج( بسويسرا بعد عرضه آراء سارتر يف الوجودية: 
 ترتبت على هذه الفلسفة، واليت ا سوى االقتصار على ذكر النتائج األخالقية اليتوليس يف وسعنا هن

متثلت يف نكران كل القيم، وكل القوانني املوضوعة، وهي ادعاء عدمية واستحالة وعدم جدوى احلياة 
 اإلنسانية.

الوجودية بل إن الوجودية قد أفرغت حىت ظاهرة املوت نفسها من معناها على يد سارتر. ومن نتائج 
ى قيام كل ما يتسم بروح اجلد وطابعه، فهي فلسفة احناللية دعوهتا إىل التشكيك يف جدو  -أيضاً  -

 (.1عدمية متاماً )
وابجلملة: فليست الوجودية كما حددها سارتر سوى صورة من صور الضياع؛ فهي ليست إال  - 6

 لدواء.ثورة سلبية ايئسة، مل تستطع أن تشخص الداء فضاًل عن تقدمي ا
ته الوجودية لإلنسانية هو عرض بعض جوانب املأساة وكل ما تستطيع أن تقول بصدق: إن ما قدم

 البشرية، تلك املأساة اليت تعرب عنها مجلة واحدة هي: )البحث عن اإلله(.
 فهي ترفض اإلميان ابهلل كما يبينه الدين، ولكنها ال جتد البديل.

 احملدد. مقهور أمام القدر الكوين، وأمام وضعه التارخييواإلنسان الذي حتاول أتليهه حمصوٌر 
وحول إجياد خمرج من هذا التناقض أتيت الفلسفات الوجودية بشعارات شىت كاحلرية عند سارتر، 

 والعبث عند البريكامو، وهكذا ضلوا وأضلوا، وشُقوا وأشقوا.
َوَمْن َأْعَرَض َعْن  اتَـَّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى وصدق هللا إذ يقول: فَِإمَّا أيَْتِيَـنَُّكْم ِمينِ  ُهدًى َفَمنِ 

ْنُت َبِصريًا ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً َوحَنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى قَاَل َربِ  ملَ َحَشْرَتيِن َأْعَمى َوَقْد كُ 
َمْن َأْسَرَف َومَلْ يـُْؤِمْن آِبايِت رَبِ ِه  َذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى وََكَذِلَك جَنِْزيقَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آاَيتـَُنا فـََنِسيتَـَها وَكَ 

 [126 - 123َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشدُّ َوأَبـَْقى ]طه:
O 336ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

_________ 
 (.1068/ 3( ))الصواعق املرسلة(( البن القيم )1)
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 اثلث عشر: تربؤ عبد الرمحن بدوي من الوجودية
/ 1اتريخ  244حوار مع عبدالرمحن بدوي قبل وفاته بشهر أجرته جملة احلرس الوطين عدد 

 م10/2002
تك السابقة عن )الوجودية( و )الزمن الوجودي( وعن كونك رائد الوجودية يف هل تربأت من كتااب

 الوطن العريب؟!!
قل انضج يفكر ال يثبت على حقيقة واحدة. ولكنه يتساءل ويستفسر ويطرح أسئلته نعم .. أي ع -

تعاىل، يف كل وقت، وجيدد نشاطه ابستمرار وهلذا فأان يف الفرتة احلالية أعيش مرحلة القرب من هللا 
والتخلي عن كل ما كتبت من قبل، من آراء تتصادم مع العقيدة والشريعة، ومع األدب امللتزم ابحلق 

اخلري واجلمال. فأان اآلن .. هضمت تراثنا اإلسالمي قراءة وتذوقاً وحتلياًل وشرحاً، وبدا يل أنه مل و 
الفكر والفلسفة ألمة يتأت ألمة من األمم مثل هذا الكم الزاخر النفيس من العلم واألدب و 

لفرنسية والالتينية الضاد!!. كما أين قرأت األدب والفلسفات الغربية يف لغاهتا األم مثل اإلجنليزية وا
واألملانية واإليطالية، وأستطيع أن أقول إن العقل األورويب مل ينتج شيئاً يستحق اإلشادة واحلفاوة 

 الغي من الرشاد، واحلق من الضالل. -ة يف النهاي -مثلما فعل العقل العريب!!. وتبني يل
 مشروعات قادمة:

 ؟ وهل ستعود إىل ابريس اثنية؟!!.وماذا تنوي أن تقدم من مشاريع فكرية يف املستقبل
مشاريعي الفكرية القادمة إن شاء هللا .. تتجه وجهة فكرية أخرى، متيل إىل األصالة بعد أن  -

 لف والتعقيد.افتضحت "املعاصرة" وَعَراها اجلحود والتخ
 وأان من الباحثني عن أسس مرجعية للحضارة اإلسالمية، وبصدد أتليف كتاب يكون مرجعياً ملعامل
احلضارة يف اإلسالم، مساهتا، أمساؤها، معاملها، اجتاهاهتا، شخصياهتا، أبرز علمائها .. إخل. وهناك  

املوضوعات اليت متتاح من كتاب آخر عن األدب والعقيدة دراسة يف مناذج خمتلفة. وغري ذلك من 
 ا أعود لباريس اثنية.األصالة وتتعمقها وتتشرهبا أصاًل ونرباساً وطريقاً ال مناص وال حميد عنه. ورمب

وما رأيك يف احلداثة بعد أن افتضح أمرها، واثرت حوهلا القصص واحلكاايت بشأن التمويل 
ت يف الغرب يف السبعينات، لكننا أحييناها والعالقات املشبوهة مع املخابرات الغربية؟!!. احلداثة مات

الثقافية واألدبية. وعادينا من أجلها تراثنا على ترابنا، ويف جامعاتنا ومعاهدان، وىف منتدايتنا الفكرية و 
العظيم، وشعران العمودي، وفكران القومي. وخضنا بسببها حروابً طاحنة واشتباكات فكرية ال طائل من 



ؤان وال مفكروان إىل حقيقتها وإىل أوزارها ومساوئها إال بعد صدور هذا ورائها!!. ومل يفطن أداب
.. دور املخابرات املركزية األمريكية يف الثقافة والفن" الذي أحدث  الكتاب )احلرب الباردة الثقافية(

اجم صدمة قوية ابلنسبة هلؤالء املتغر بني، فاقتنعوا أخريًا مبا كنا نقوله من قبل!!. وحش العوملة!! يه
اجلميع العوملة ملا يكتنفها من هيمنة وغزو وسيطرة، وحمق لثقافات وتوجهات وهوايت اآلخرين 

العوملة .. شبح يريد الفتك بنا مجيعاً فهي وحش كاسر يرتبص -.. فما رأيك يف ذلك؟!!. احلضارية 
استعمار جديد،  ابلعامل كله، لكي يستحوذ عليه ثقافياً وفكرايً وحضارايً واقتصادايً وعسكرايً، وهى

يق وهيمنة غربية على مقدرات العامل، ولعقوله وأفكاره وأمواله!!. وجيب أن نتصدى هلا وأن نف
ملخططاهتا اجلهنمية!!. وهل تقدرون مغبة عودتك احلميمة لإلسالم، ابلنسبة للحداثيني والعلمانيني 

م وإبنتاجهم لسنني ما دمت قد هامجت األصالء وعرضت هب -الذين سيشنون حرابً شرسة ضدكم؟ 
ر من وسنني، فما املانع أن أذوق من نفس الكأس، وأن أشرب منه، بعد أن تسببت يف جترع الكبا

هذا الكأس من قبل؟! وأان سعيد أبن يهامجين الوجوديون والعلمانيون والشيوعيون، ألن معىن ذلك 
 فلة تسري، والكالب تنبح!!.أين أسري على احلق، وأنين على صواب. وال أكرتث مبا يكتبون، ألن القا
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 (1رابع عشر: حكم الوجودية واالنتماء إليها )
/ 4 -هـ 4/1399/ 26على جملس اجملمع الفقهي يف دورته املنعقدة يف  ُعرض موضوع الوجودية

هـ، وأصدر بذلك قرارًا حول الوجودية وهذا نصه: احلمد هللا رب العاملني، والصالة 5/1399
 والسالم على رسوله األمني، وبعد:

نوان دي عن )الوجودية( بعفقد درس جملس اجملمع الفقهي البحث الذي قدمه الدكتور حممد رشي
)كيف يفهم املسلم فكرة الوجودية(، وما جاء فيه من شرح لفكرهتا، وملراحلها الثالث اليت تطور 

فيها هذا املذهب األجنيب إىل ثالثة فروع متيز كل منها عن اآلخر متيزًا أساسياً جذرايً، حىت يكاد ال 
 يبقى بني كل فرع منها واآلخر صلة أو جذور مشرتكة.

ثالثة رجعت بفكرة الوجودية إىل إحلاد احناليل يستباح فيه حتت شعار احلرية كل ما وتبني أن املرحلة ال
 ينكره اإلسالم والعقول السليمة.

ويف ضوء ما تقدم بيانه يتبني أنه حىت فيما يتعلق ابملرحلة الثانية املتوسطة من هذه الفكرة، وهي اليت 
ية، وإن كان يقال إهنا رد فعل للمادية لق، والغيبيات الدينيتسم أصحاهبا ابإلميان بوجود اخلا



 والتكنولوجيا والعقالنية املطلقة.
وكل ما ميكن أن يقوله املسلم عنها يف ضوء اإلسالم هو أن هذه املرحلة الثانية منها، أو عقيدة الفرع 

 يتفق مع األسس ال -رأي أصحاهبا يف الدين على أساس العاطفة دون العقل  -الثاين من الوجودية 
 -سالمية يف العقيدة الصحيحة، املبنية على النقل الصحيح، والعقل السليم يف إثبات وجود هللا اإل

وما له من األمساء والصفات، ويف إثبات الرساالت على ما جاء يف كتاب هللا تعاىل وسنة  –تعاىل 
 رسوله حممد ".

مراحلها وتطوراهتا وفروعها  رة الوجودية يف مجيعوبناء على ذلك يقرر جملس اجملمع ابإلمجاع: إن فك
 ال تتفق مع اإلسالم؛ ألن اإلسالم إميان يعتمد النقل الصحيح، والعقل السليم معاً يف وقت واحد.
فلذا ال جيوز للمسلم ثحال من األحوال أن ينتمي إىل هذا املذهب متومهاً أنه ال يتناىف مع اإلسالم،  

 و ينشر أفكاره الضالة.لوية أن يدعو إليه أكما أنه ال جيوز بطريق األو 
 الرئيس/ عبدهللا بن محيد

 انئب الرئيس/ حممد علي احلركان
 األعضاء:

 حممد السبيل. - 2عبد العزيز بن ابز.  - 1
 حممد عبد الودود. - 4صاحل بن عثيمني.  - 3
 عبد احملسن العباد. - 6حسني خملوف.  - 5
 .حممد قباين - 8مصطفى الزرقاء.  - 7
 حممد رشيدي - 10شيت خطاب.  اللواء حممود - 9

 حممد الصواف. - 12حممد الشاذيل.  - 11
 عبد القدوس اهلامشي. - 13
O 342ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

_________ 
 ( واللفظ له.37( ومسلم )6117( رواه البخاري )1)
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 اخلالصة
نساين ويلغي رصيد اإلنسانية من األداين وقيمها أن الوجودية اجتاه إحلادي ميسخ الوجود اإل

حيث يقرر اإلسالم أن هناك وجودًا زمنياً  األخالقية. وختتلف نظرة اإلسالم متاماً عن نظرية الوجودية
مبعىن عامل الشهادة ووجودًا أبدايًّ مبعىن عامل الغيب. واملوت يف نظر اإلسالم هو النهاية الطبيعية 

 ن البعث واحلساب واجلزاء والعقاب.للوجود الزمين مث يكو 
ى أساس القول ابلعدمية أما الفلسفة الوجودية فال تسلم بوجود الروح وال القوى الغيبية وتقوم عل

والتعطيل فالعامل يف نظرهم وجد بغري داع وميضي لغري غاية واحلياة كلها سخف يورث الضجر والقلق 
 ولذا يتخلص بعضهم منها ابالنتحار.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة 
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 مراجع للتوسع
 الوجودية وواجهتها الصهيونية، د. حمسن عبد احلميد. -
 مباحث يف الثقافة اإلسالمية، د. نعمان السامرائي. -
 سقوط احلضارة، كولن ولسن. -
 صرة، د. زكراي إبراهيم.ت يف الفلسفة املعادراسا -
 الوجودية املؤمنة وامللحدة، د. حممد غالب. -
 عقائد املفكرين يف القرن العشرين، عباس حممود العقاد. -
 املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها، د. عبد الرمحن عمرية. -

O شباب اإلسالميالندوة العاملية لل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
 Sigmund Freudالفرويدية مدرسة يف التحليل النفسي أسسها اليهودي سيجموند فرويد 

لدافع وراء كل شيء. كما أهنا تعترب وهي تفسر السلوك اإلنساين تفسريًا جنسيًّا، وجتعل اجلنس هو ا



 ي مما يورث اإلنسان عقدًا وأمراضاً نفسية.القيم والعقائد حواجز وعوائق تقف أمام اإلشباع اجلنس
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
 املؤسس وحياته:

يكوسلوفاكيا احلالية م يف مدينة فريبورج مبقاطعة مورافيا بتش1856مايو  6ولد سيجموند فرويد يف 
 وديني.من والدْين يه

 استقرت أسرة أبيه يف كولونيا أبملانيا زمناً طويالً.
ولدت أمه مبدينة برودي يف اجلزء الشمايل من غاليسيا وملا شبت تزوجت من جاكوب فرويد والد 

 سيجموند فرويد حيث أجنبت له سبعة أبناء.
أورواب، وبسبب ظروف  د وكانت معقاًل رئيسيًّا ليهود شرقوغاليسيا مدينة ببولندا جاء منها والد فروي

الشغب رحلت األسرة إىل برسالو أبملانيا وعمر سيجموند حينها ثالث سنوات، مث رحلوا مرة أخرى 
م حيث غادرها إىل لندن ليقضي أايمه 1938إىل فيينا حيث أمضى معظم حياته وبقي فيها إىل سنة 

 م.1939 سبتمرب 23خده وقد أدركته الوفاة يف األخرية فيها مصاابً بسرطان يف 
تلقى تربيته األوىل وهو صغري على يدي مربية كاثوليكية دميمة عجوز متشددة كانت تصحبه معها 

 أحياانً إىل الكنيسة مما شكل عنده عقدة ضد  املسيحية فيما بعد.
، وأصدقاؤه من غري اليهود اندرين إذ كان ال أينس لغري الي  هود وال يطمئن إليهم.نشأ يهودايًّ

م وعقَّب على ذلك أبنه يرفض رفضاً قاطعاً أن يشعر ابلدونية واخلجل من 1873عام دخل اجلامعة 
 يهوديته. لكن هذا الشعور املوهوم ابالضطهاد ظل يالحقه على الرغم من احتالله أرقى املناصب.

دة عام حيث كان م Charcotم غادر فيينا إىل ابريس وتتلمذ على شاركوت 1885يف سنة 
لتنومي املغناطيسي ملعاجلة اهلسترياي وقد أعجب فرويد به عندما أكَّد له أبنه يف حالة أستاذه هذا يقوم اب

 من حاالت األمراض العصبية ال بد من وجود اضطراب يف احلياة اجلنسية للمريض.
هو م وهو طبيب منساوي صديق لفرويد، و 1925 – 1842أخذ يتعاون مع جوزيف بروير 

 إىل العمل الطيب إذ كان ممن يستعملون التنومي املغناطيسي أيضاً.فيزيولوجي يف األصل لكنه انتقل 
بدأ االثنان ابستعمال طريقة التحدث مع املرضى فنجحا بعض النجاح ونشرا أثحاثهما يف عامي 



م وصارت طريقتهما مزجياً من التنومي والتحدث، ومل ميض وقت طويل حىت 1895م و1893
 نصرف بروير عن الطريق كلها.ا

رويد عمله اتركاً طريقة التنومي معتمدًا على طريقة التحدث طالباً من املريض أن يضطجع اتبع ف
ويتحدث مفصحاً عن كل خواطره، ومساها طريقة )الرتابط احلر( سالكاً طريق رفع الرقابة عن األفكار 

 وىل.والذكرايت، وقد جنحت طريقته هذه أكثر من الطريقة األ
يه حلمه الذي شاهده يف الليلة املاضية، مستفيدًا منه يف أخذ يطلب من مريضه أن يسرد عل

م، مث كتاب )علم النفس 1900التحليل، وقد وضع كتاب )تفسري األحالم( الذي نشره سنة 
املرضي للحياة اليومية( مث توالت كتبه وصار للتحليل النفسي مدرسة سيكولوجية صرحية منذ ذلك 

 .احلني
برث أي أبناء العهد، وكان حينها يف التاسعة والثالثني من عمره، م إىل مجعية بناي 1895انضم عام 

 وهذه اجلمعية ال تقبل بني أعضائها غري اليهود.
م، كما سعيا معاً لتحقيق أفكار واحدة خلدمة 1860كان يعرف تيودور هرتزل الذي ولد عام 

زل سياسيًّا، وحيللها فرويد رة معاداة السامية اليت ينشرها هرتالصهيونية اليت ينتميان إليها، مثل فك
 نفسيًّا.

 من أصحابه وتالميذه:
الرنست جونز، مؤرخ السرية الفرويدية، مسيحي مولداً، ملحد فكراً، يهودي شعوراً ووجداانً، حىت 

 إهنم خلعوا عليه لقب: اليهودي الفخري.
مع شيء  وم أساساً على أفكار فرويد األصليةم قام بوضع نظرية تق1939 –م 1884أوتو رانك 

 من التعديل اهلام.
م، وقد انضم إىل مجاعة فرويد مبكراً لكنه افرتق عنه 1937 –م 1870الفرِد آدلر: ولد يف فيينا 

بعد ذلك مؤسساً مدرسة مساها مدرسة علم النفس الفردي مستبدالً ابلدوافع اجلنسية عند فرويد 
 ة واجملهودات الشعورية.اعية مع التأكيد على اإلرادة القويعددًا من الدوافع االجتم

م ولد يف زيوريخ، وهو مسيحي، نصَّبه فرويد رئيساً للجمعية 1961 – 1875كارل جوستاف يونج 
العاملية للتحليل النفسي، لكنه خرج على أستاذه معتقداً أبن هذه املدرسة التحليلية ذات جانب 

سيكولوجيا التحليلية مشريًا إىل أثر ابلغ على فرويد. وضع نظرية ال واحد وغري انضجة، وكان خلروجه
وجود قوة دافعة أكرب هي طاقة احلياة مؤكدًا على دور اخلربات الالشعورية املتصلة ابلِعرق أو 

 العنصر.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: الفرويديون احملدثون
حدث انسالخ كبري عن الفرويدية األصلية، وذلك عندما تكونت الفرويدية احلديثة اليت كان مركزها 

معهد إليام أالنسون هوايت يف الوالايت املتحدة األمريكية، مدرسة واشنطن للطب العقلي، وكذلك 
معتقدة أن مالمح اإلنسان األساسية إجيابية، وهي مدرسة تتميز ابلتأكيد على العوامل االجتماعية 

وهم يلح ون على نقل التحليل النفسي إىل علم االجتماع للبحث عن أصول احلوافز البشرية يف تلبية 
 ي، ومن أبرز شخصياهتم:مطالب الوضع االجتماع

ة م. كان ينظر إىل اإلنسان على أنه خملوق اجتماعي ابلدرج1947 – 1941أريك فروم: ظهر بني 
 األوىل بينما ينظر إليه فرويد على أنه خملوق مكتٍف بذاته، حتركه عوامل غريزية.

أعادت النظر فيها كارن هروين: استعملت طريقة فرويد مخسة عشر عاماً يف أورواب وأمريكا إال أهنا 
إذ وضعت نظرية جديدة حترر فيها التطبيق العالجي من كثري من القيود اليت تفرضها النظرية 

 رويدية.الف
وعلى الرغم من ذلك فإن الفرويديني احملدثني ما يزالون متمسكني أبشياء كثرية من نظرية فرويد 

 األصلية مثل:
فع العقلي واالرتكاسات االشرتاطية وتكوين أمهية القوى االنفعالية بوصفها مضادة للد - 1

 العادات.
 التداعي الالشعوري. - 2
  التحليل أثناء العالج.الكبت واملقاومة وأمهية ذلك يف - 3
 االهتمام ابلنزاعات الداخلية وأثرها على التكوين النفسي. - 4
 التأثري املستمر للخربات الطفولية املبكرة. - 5
 وحتليل األحالم، واستعمال حقيقة النقل. طريقة التداعي احلر، - 6
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 رابعا: األفكار واملعتقدات
 األسس النظرية:

الكبت. فهي مفاتيح  –الطفولة  –األسس الثالثة اليت تركز عليها املدرسة التحليلية هي: اجلنس 
 ية.السيكولوجية الفرويد

بد من الرجوع إىل نظرية الكبت: هي دعامة نظرية التحليل النفسي وهي أهم قسم فيه إذ إنه ال 
الطفولة املبكرة وإىل اهلجمات اخليالية اليت يراد هبا إخفاء فاعليات العشق الذايت أايم الطفولة األوىل 

 إذ تظهر كل احلياة اجلنسية للطفل من وراء هذه اخلياالت.
ص األصابع لدى الطفل نوعاً من السرور اجلنسي الفمي ومثل ذلك عض األشياء، يعترب فرويد م

ا يعد التغوط والتبول نوعاً من السرور اجلنسي األسيت كما أن احلركات املنتظمة للرجلني واليدين فيم
 عند الطفل إمنا هي تعبريات جنسية طفولية.

مد على أساس التكوين البيولوجي طاقة جنسية أو جوع جنسي، وهي نظرية تعت Libidoاللبيدو 
أن كل ما نصرح ثحبه أو حب القيام به يف أحاديثنا لإلنسان الذي تعتربه حيواانً بشرايً فهو يرى 

الدارجة يقع ضمن دائرة الدافع اجلنسي. فاجلنس عنده هو النشاط الذي يستهدف اللذة وهو يالزم 
 الطفل ابلعامل اخلارجي يف استجابته ملنبهاته. الفرد منذ مولده إذ يصبح األداة الرئيسية اليت تربط

ع، فإىل جانب األفعال اإلرادية اليت توجهها الدوافع والتمنيات الدفع: يقول أبن كل سلوك مدفو 
هناك األفعال غري اإلرادية أو العارضة، فكل هفوة مثالً ترضي متنياً وكل نسيان دافعه رغبة يف إبعاد 

 ذلك الشيء.
يه قد يكون سببه اهلروب من حالة صعبة يعجز اإلنسان عن حتقيقها، وهذا الشلل أو العمى لد

 قالب الرغبة إىل عرض جسدي.يسمى ان
احللم عنده هو احنراف عن الرغبة األصلية املستكنة يف أعماق النفس وهي رغبة مكبوتة يقاومها 

لرقابة أتخذ طريقها صاحبها يف مستوى الشعور ويعيدها إىل الالشعور، وأثناء النوم عندما تضعف ا
 ابحثة هلا عن خمرج.

ذة والواقع، فاإلنسان يتجه بطبيعته حنو مبدأ اللذة العاجلة يتكلم فرويد عن تطبيق مبدأين مها الل
ملباشرة الرغبة لكنه يواجه ثحقائق الطبيعة احمليطة به فيتجنب هذه اللذة اليت جتلب له آالماً أكرب منها 

 أو يؤجل حتقيقها.
ة د وجود غريزتني ينطوي فيهما كل ما يصدر عن اإلنسان من سلوك ومها غريزة احليايفرتض فروي

وغريزة املوت. غريزة احلياة تتضمن مفهوم اللبيدو وجزًء من غريزة حفظ الذات، أما غريزة املوت 
 فتمثل نظرية العدوان واهلدم موجهة أساساً إىل الذات مث تنتقل إىل اآلخرين.



اه اولة مجاعية لإلبقاء على الذات نفسياً، والذي ال حيارب إمنا يعرض نفسه الجتاحلرب لديه إمنا هي حم
العدوان إىل الداخل فيفين نفسه ابلصراعات الداخلية، فاألوىل به أن يفين غريه إذن، واالنتحار هو 
 مثل واضح لفشل الفرد يف حفظ حياته. وهذا املفهوم إمنا يعطي تربيرًا يريح ضمائر اليهود أصحاب

 السلوك العدواين املدمر.
مقر الرغبات واحلاجات االنفعالية املكبوتة اليت  الالشعور: هو مستودع الدوافع البدائية اجلنسية وهو

تظهر يف عثرات اللسان واألخطاء الصغرية واهلفوات وأثناء بعض املظاهر الغامضة لسلوك اإلنسان. 
 ن تلقى إليه األفكار والذكرايت غري اهلامة.إنه مستودع ذو قوة ميكانيكية دافعة وليس جمرد مكا

ريزية املوجودة لدى الطفل عند والدته اليت حتتاج إىل الشعور املوجه، الـ )هو(: جمموعة من الدوافع الغ
وهي غرائز يشرتك فيها اجلنس البشري بكافة. إهنا ابطن النفس، وقد نتجت عن )األان( إال أهنا تبقى 

حينما تكون )األان( ال شعورية، وهي تشمل القوى الغريزية الدافعة، فإذا ممزوجة هبا يف األعماق أي 
 (.Egoتت هذه الرغبات فإهنا تعود إىل الـ )هو( ) ما كب
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)األان(: بعد قليل من ميالد الطفل يزداد شعورًا ابلواقع اخلارجي فينفصل جزء من جمموعة الدوافع الـ 
ىت يستطيع الطفل بذلك حتويل استجاابته )هي( لتصبح ذااتً ووظيفتها الرئيسية هي اختيار الواقع ح

 يرتبط ثحقائق الواقع ومقتضياته، إهنا ظاهرة النفس اليت ترتبط ابحمليط.إىل سلوك منظم 
)األان العليا(: هي الضمري الذي يوجه سلوك الفرد واجلانب األكرب منه ال شعوري وهو ما نسميه 

ضها على )األان(، وهي مسة خاصة ابإلنسان، إذ ابلضمري أو الوجدان األخالقي، هلا زواجر وأوامر تفر 
 ر حتمية صادرة من العامل الداخلي.إهنا أمو 

النقل: وهي أن املريض قد ينقل حبَّه أو بغضه املكبوت يف أعماق الذكرايت إىل الطبيب مثاًل خالل 
ملكبوتة عملية املعاجلة. وقد تعرض بروير حلب واحدة من اللوايت كان يعاجلهن إذ نقلت عواطفها ا

يقة بينما اتبع فرويد عمله مبعاجلة الواحدة منهن بنقل إليه، فكان ذلك سبباً يف انصرافه عن هذه الطر 
 عواطفها مرة أخرى والوصول هبا إىل الواقع.

استفاد كثريًا من عقدة أوديب تلك األسطورة اليت تقول أبن شخصاً قد قتل أابه وتزوج أمه وأجنب 
سقاطات نفسية كثرية علم ثحقيقة ما فعل مسل عينيه، فقد استغلها فرويد يف إمنها وهو ال يدري. وملا 

 واعتربها مركزًا لتحليالته املختلفة.



شخصية اإلنسان هي حصيلة صراع بني قوى ثالث: دوافع غريزية، واقع خارجي، ضمري، وهي أمور 
 أو السادسة من العمر.رئيسية تتحدد بشكل اثبت ابنتهاء املوقف األودييب حوايل السنة اخلامسة 
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 خامسا: اآلاثر السلبية للفرويدية
وإمنا كانت  –كما يتبادر إىل الذهن   –مل ترد يف كتب وحتليالت فرويد أية دعوة صرحية إىل االحنالل 

ذلك. وقد استفاد اإلعالم الصهيوين رية تتخلل املفاهيم الفرويدية تدعو إىل هناك إمياءات حتليلية كث
من هذه املفاهيم لتقدميها على حنو يغري الناس ابلتحلل من القيم وييسر هلم سبله بعيداً عن تعذيب 

 الضمري.
يهوديته  كان يتظاهر ابإلحلاد ليعطي لتفكريه روحاً علمانية، ولكنه على الرغم من ذلك كان غارقاً يف

 من قمة رأسه إىل أمخص قدميه.
ان يناقش فكرة معاداة السامية وهي ظاهرة كراهية اليهود، هذه النغمة اليت يعزف اليهود عليها ك

 الستدرار العطف عليهم، وقد رد  هذه الظاهرة نفسياً إىل الالشعور وذلك لعدة أسباب:
  وآثرهم عنده حاشا هلل.غرية الشعوب األخرى من اليهود ألهنم أكرب أبناء هللا - 1
يهود بطقس اخلتان الذي ينبه لدى الشعوب األخرى خوف اخلصاء ويقصد بذلك متس ك ال - 2

 النصارى ألهنم ال خيتتنون.
كراهية الشعوب لليهود هو يف األصل كراهية للنصارى املسيحيني، وذلك عن طريق النقل إذ   - 3

مث حتولت إىل  ليهود إمنا كانت شعوابً وثنية يف األصل،أن الشعوب اليت تُنِزل االضطهاد النازي اب
النصرانية ابلقوة الدموية، فصارت هذه الشعوب بعد ذلك حاقدة على النصرانية لكنها بعد أن 

 توحدت معها نقلت احلقد إىل األصل الذي تعتمد عليه النصرانية أال وهو اليهودية.
 تسمح سان صاحب الطاقة اجلنسية القوية والذي اليركن إىل إشباع الرغبة اجلنسية، وذلك ألن اإلن

له النصرانية إال بزوجة واحدة؛ إما أن يرفض قيود املدنية ويتحرر منها إبشباع رغباته اجلنسية وإما أن 
يكون ذا طبيعة ضعيفة ال يستطيع اخلروج على هذه القيود فيسقط صاحبها فريسة للمرض النفسي 

 وهنباً للعقد النفسية.
 قد يؤدي إىل تعطيل الغرائز عند الزواج. االمتناع عن االتصال اجلنسي قبل الزواج يقول أبن



عقد فصاًل عن حترمي العذرة وقال أبهنا حتمل مشكالت وأمراضاً لكال الطرفني، واستدل على ذلك 
أبن بعض األقوام البدائية كانت تقوم إبسناد أمر فض البكارة لشخص آخر غري الزوج، وذلك ضمن 

 وطقس رمسي. احتفال
اليهود أكثر الشعوب ممارسة له بسبب انغالق جمتمعهم الذي حيرم الزواج لقد برَّر عشق احملارم ألن 

على أفراده خارج دائرة اليهود، وهو يرجع هذا التحرمي إىل قيود شديدة كانت تغل الروح وتعطلها، 
هل لآلخرين اقتحام هذا وهو بذلك يساعد اليهود أوالً على التحرر من مشاعر اخلطيئة كما يس

قاط كل التحرميات واعتبارها قيوداً وأغالاًل ومهية. وقد استغل اليهود هذه النظرية الباب اخلطري إبس
 وقاموا إبنتاج عدد من األفالم اجلنسية الفاضحة اليت تعرض مناذج من الزىن ابحملارم.

للتخلص من ضغط الدافع اجلنسي إذ  إال طريقاً ضعيفاً  –كما يسميه   –مل يعترب التصعيد أو اإلعالء 
الطريق لن يتيسر خالل مرحلة الشباب إال لقلَّة ضئيلة من الناس ويف فرتات متقطعة وأبكرب  أن هذا

فليس أمامهم إال املرض النفسي  –وهم الغالبية العظمى  –قدر من العنت واملشقَّة، أما الباقون 
تنزع هم ضعاف يضيعون يف زمحة اجلماهري اليت  يقعون صرعاه. كما أن أصحاب التصعيد هؤالء إمنا

 إىل السري إبرادة مسلوبة وراء زعامة األقوايء.
يف كفاحه ضد القيود، واألوامر العليا املوجهة إىل النفس، صار إىل حماربة الدين واعتباره لوانً من 

 العصاب النفسي الوسواسي.
 تطورت فكرة األلوهية لديه على النحو التايل:

 القبيلة وحيرمها على ذكورها.األب هو السيد الذي ميلك كل اإلانث يف  كان  - 1
 قام األبناء بقتل األب، مث التهموا جزًء نيئاً من حلمه للتوحد معه ألهنم حيبونه. - 2
 صار هذا األب موضع تبجيل وتقدير ابعتباره أابهم أصاًل. - 3
 التبجيل فكان احليوان هو الطوطم. ومن مث اختاروا حيواانً مرهوابً لينقلوا إليه هذا - 4
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 الطوطمية أول صورة للدين يف التاريخ البشري. - 5
كانت اخلطوة األوىل بعد ذلك هي التطوُّر حنو اإلله الفرد، فتطورت معها فكرة املوت الذي   - 6

 تبار خطوة إىل حياة أخرى يلقى اإلنسان فيها جزاء ما قدم.صار هبذا االع
ب عظيم، أو هو صورة األب كما عرفها املرء هو بديل األب أو بعبارة أصح هو أ –إذن  –هللا  - 7



 يف طفولته.
أوهام ال دليل عليها، فبعضها بعيد عن االحتمال  –يف نظره  –خنلص من هذا إىل أن العقائد الدينية 

ع حقائق احلياة، وهي تقارن ابهلذاين، ومعظمها ال ميكن التحقق من صحته، والبد  من وال يتفق م
 اإلنسان لصوت العقل.جميء اليوم الذي يصغي فيه 

حديثه عن الكبت فيه إحياءات قوية وصارخة أبن الوقاية منه تكمن يف االنطالق والتحرر من كل 
يه املريض مركِ زًا على اآلاثر النفسية املرتتبة على القيود، كما حيرم اإلدانة اخللقية على أي عمل أيت

 سلوك السوي.هذه اإلدانة يف توريثه العقد املختلفة مما حيرفه عن ال
 مما ساعد على انتشار أفكاره ما يلي:

 الفكر الدارويين الذي أرجع اإلنسان إىل أصول حيوانية مادية. - 1
 االجتاه العقالين الذي ساد أورواب حينذاك. - 2
 الفكر العلماين الذي صبغ احلياة بثورته ضد الكنيسة أواًل وضد املفاهيم الدينية اثنياً. - 3
ين قدَّموا فكرة الإلنسانية ابستخدام خمتلف الوسائل اإلعالمية بغية نشر الرذيلة اليهود الذ - 4

لالهثة والفساد وتسهيل ذلك على ضمري البشرية ليسهل عليهم قيادة هذه الرعاع من الشعوب ا
 وراء اجلنس، املتحللة من كل القيود والقيم.

يقع يف اإلمث كان يشعر ابلذنب وأتنيب  من أكرب اآلاثر املدمرة آلراء فرويد، أن اإلنسان حني كان
الضمري، فجاء فرويد لريحيه من ذلك، ويومهه أبنه يقوم بعمل طبيعي ال غبار عليه، وابلتايل فهو ليس 

 ضفى على الفساد صفة أخالقية إذا صح التعبري.ثحاجة إىل توبة، وبذلك أ
والذات السفلى والطواطم واحملرمات  ألَّف حنو ثالثني كتاابً يف الدراسات النفسية من أشهرها: الذات

وتفسري األحالم، وثالث مقاالت يف النظرية احلسية واألمراض النفسية املنتشرة يف احلياة اليومية. 
حول موضوع واحد مكرر فيها مجيعاً هو التفسري اجلنسي للسلوك  -ةمن زوااي خمتلف –وكلها تدور 

 البشري.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -هب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذا 
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 سادسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
م إال أنه  Mesmer 1780لقد دخل التنومي املغناطيسي إىل حقل العلم والطب على يد مسمر 



م مدرسيت ابريس طباء إىل أن ينصرفوا عنه انصرافاً دام حىت أايقد مزج بكثري من الدجل مما نزع ابأل
 واننسي.

م أبرز شخصيات مدرسة ابريس، إذ   Charcot 1825 – 1893لقد كان الدكتور شاركوت 
 كان يعاجل املصابني ابهلسترياي عن طريق التنومي املغناطيسي.

العصبية غري الشعورية واليت الذي اهتم ابألفعال  Pierr Janetمن تالميذ شاركوت بيري جانه 
 عقلية.مساها اآلليات ال

سامهت مدرسة اننسي بفرنسا يف التنومي املغناطيسي املعتدل وقالت إنه أمر ميكن أن حيدث لكل 
األسوايء، ذلك ألنه ليس إال حالة انفعال وتلقٍ  منشؤها اإلحياء، وقد استعملته هذه املدرسة يف 

 معاجلة احلاالت العصبية.
فكاره يف حتليل التنومي املغناطيسي ابستخدام ويد فقد أخذ األسس النظرية ممن سبقه، وأدخل أأما فر 

. لكن هلذا الوجه العلميِ  الظاهر وجه آخر هو الرتاث اليهودي الذي استوحاه  طريقة التداعي احلر 
 فرويد واستخلص منه معظم نظرايته اليت قدمها للبشرية خدمة ألهداف صهيون.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -رة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصاملوسوعة 
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 سابعا: االنتشار ومواقع النفوذ
بدأت هذه احلركة يف فيينا، وانتقلت إىل سويسرا، ومن مث عمت أورواب، وصارت هلا مدارس يف 

 أمريكا.
 ة إىل العامل كله عن طريق الطالب الذين يذهبون إىل هناك ويعودونوقد محلت األايم هذه النظري

 لنشرها يف بالدهم.
 تالقي هذه احلركة اعرتاضات قوية من عدد من علماء النفس الغربيني اليوم.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(1/479) 

 



 اخلالصة
لنفسية واالضطراابت العصبية، أن الفرويدية تدعو إىل التحرر من كل القيود ألهنا تسبب العقد ا

ليد فتتسع هوة الرذيلة والفساد وتسهل وبذلك تريد للمجتمع أن يكون بال دين وال أخالق وال تقا
لليهود السيطرة على الشعوب املتحللة خدمة ألهداف الصهيونية. وبطبيعة احلال فإهنا تنادي أبن 

 وال يستوجب االحرتام.الدين الذي يضع الضوابط لطاقة اجلنس ال يستحق اإلتباع 
O لندوة العاملية للشباب اإلسالميا -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
دار  –ترمجة أمحد عبد العزيز سالمة  –علم األمراض النفسية والعقلية، أتليف ريتشارد م. سوين  -

 .م1979 –القاهرة  –النهضة العربية 
 م.1979 – 4ط –بريوت  –دار العلم للماليني  –النفس، أتليف د. فاخر عاقل  مدارس علم -
طبعة  –عامل الكتاب  –الرتاث اليهودي الصهيوين يف الفكر الفرويدي، أتليف د. صربي جرجس  -

 م.1970
 م.1917طبعة  –كتاب )اتريخ حركة التحليل النفسي(، أتليف سيجموند فرويد   -
- Brown, J.A.C. Freud and The post-0Freudians, Penguin 

Books London 1962. 
- Munroe, r.L. Schools of Psycho-analytic Thought, 

Mutchinson Medical Publications- London 1957. 
- Fundametals of Behavior Pathology by richard M. 

Suninn- New York 1970. 
- Bakan. D. “Sigmund Freud and the Jewish Mystical 

Tradition”. Van Nostrand, New York 1958. 
- Encyclopedia Britannica, 1965 edition, Vol 

1,2,3,4,9,17,21,24. 
O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
ية مذهب فلسفي اجتماعي يقول أبن احلقيقة توجد يف مجلة التجربة اإلنسانية: ال يف الفكر الذرائع

وظيفة يف خدمة مطالب احلياة، وأن صدق قضية ما: النظري البعيد عن الواقع. وأن املعرفة آلة أو 
 هو يف كوهنا مفيدة للناس، وأن الفكر يف طبيعته غائي.

للسياسة األمريكية وفلسفة األعمال األمريكية كذلك، ألهنا جتعل  وقد أصبحت الذرائعية طابعاً مميزاً 
 القي أو العقائدي.الفائدة العملية معيارًا للتقدم بغض النظر عن احملتوى الفكري أو األخ

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سيس وأبرز الشخصياتاثنيا: التأ
نشأت الذرائعية )الربمجاتية( كمذهب عملي يف الوالايت املتحدة األمريكية مع بداية القرن العشرين: 

 ايل احلر الذي يقوم على املنافسة الفردية، خري تربة للنمو واالزدهار.وقد وجدت يف النظام الرأمس
 ومن أبرز رموز املذهب وأغلبهم من األمريكيني:

م ويعد مبتكر كلمة الربمجاتية يف الفلسفة املعاصرة. عمل حماضراً 1914 – 1839ريس تشارلس ب
آرائه .. وكان أثره عميقاً يف  يف جامعة هارفارد األمريكية، وكان متأثرًا بدارون ووصل إىل مثل

 الفالسفة األمريكيني الذين سنذكرهم فيما يلي:
أمريكي من أصل سويدي بىن مذهب م وهو عامل نفسي وفيلسوف 1910 – 1842وليم جيمس 

الذرائعية الربمجاتية على أصول أفكار بريس ويؤكد أن العمل واملنفعة مها مقياس صحة الفكرة ودليل 
م الذي أكسبه شهرة واسعة مث توالت كتبه: 1890األول: )مبادئ علم النفس(  صدقها. كان كتابه
م والربمجاتية 1902التجربة الدينية م وأنواع 1897م وإرادة االعتقاد 1892موجز علم النفس 

م يعارض فيه وحدة الوجود. ويؤكد جيمس يف كتبه الدينية أن االعتقاد 1909م وكون متكثر 1907
 نظم حياة الناس ويبعث فيهم الطاقة.الديين صحيح ألنه ي

م فيلسوف أمريكي، أتثر ابلفلسفة الذرائعية، وكان له أتثري واسع يف 1952 – 1856جون ديوي 



جملتمع األمريكي وغريه من اجملتمعات الغربية، إذ كان يعتقد أن الفلسفة مهمة إنسانية قلباً وقالباً ا
 عي أو الثقايف.وعلينا أن حنكم عليها يف ضوء أتثرها االجتما

كتب يف فلسفة ما بعد الطبيعة )امليتافيزيقا( وفلسفة العلوم واملنطق وعلم النفس وعلم اجلمال 
 والدين.

م 1917والعقل اخلالق  1910م، وكيف تفكر 1903فاته: دراسات يف النظرية املنطقية وأهم مؤل
 م.1929م وطلب اليقني 1922والطبيعة اإلنسانية والسلوك 

م وهو فيلسوف بريطاين، كان صديقاً لوليم جيمس، وتعاطف معه يف فلسفة 1937 – 1864شيلر 
 ذهب اإلنساين أو املذهب اإلرادي.الذرائعية: وقد آثر أن يطلق على آرائه وموقفه: امل

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 من أهم أفكار ومعتقدات املذهب الذرائعي )الربمجاتية( ما يلي:

 السري حنو السمو والكمال اثنياً. ا على حفظ بقائه أواًل مثإن أفكار اإلنسان وآراءه ذرائع يستعني هب
إذا تضاربت آراء اإلنسان وأفكاره وتعارضت كان أحقها وأصدقها أنفعها وأجداها، والنفع هو الذي 

 تنهض التجربة العملية دلياًل على فائدته.
 الغيب اجملهول، بل إن العقل ُخلق أداة للحياة ووسيلة حلفظها وكماهلا، فليست مهمته تفسري عامل

 أن يتوجه للحياة العملية الواقعية.جيب 
االعتقاد الديين ال خيضع للبيئات العقلية: والتناول التجرييب الوحيد له هو آاثره يف حياة اإلنسان 

 واجملتمع إذ يؤدي إىل الكمال، مبا فيه من تنظيم وحيوية.
يتحقق كإرادة يتجه ه كعقل ينتج العلم، وحني النشاط اإلنساين له وجهتان: فهو عقل، وهو أداة، ومنو 

 حنو الدين، فالصلة بني العلم والدين ترد إىل الصلة بني العقل واإلرادة.
 تقومي الذرائعية:

 تعرضت الذرائعية النتقادات معينة، وعرضت على أهنا تربير ألخالقيات رجال األعمال األمريكيني.
ا صادقة ألهنا مفيدة". وقد مفيدة ألهنا صادقة" و"أهن أما عن فكرة االعتقاد فمن رأي جيمس "أهنا

أنكر معظم الدارسني هذه املعادلة إذ أن موقف جيمس يسمح بصدق الفكرة ألهنا "مفيدة وانفعة" 



 لشخص ما، ويكذهبا لعدم وجودها عند اآلخرين.
ئدهتا: فيعتقد وهكذا فإن جيمس طرح احلقيقة على أهنا لعبة ذاتية لألفكار اليت تستهوي اإلنسان فا

 يف صدقها.
إن الذرائعية اندثرت كحركة فكرية فردية، ولكنها كمجموعة أفكار ما زالت تعمل يف الفكر البشري 

.. ومن أهم آاثر هذه األفكار تفسري الفكر واملعىن على أهنما من أشكال السلوك النائي عند 
 اإلنسان.

Oللشباب اإلسالمي الندوة العاملية -عاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب امل 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
إن الربمجاتية أو الذرائعية ثورة ضد الفكر النظري البعيد عن الواقع وعن اإلنسان خاصة والذي ال 

اإلنكليزية ومل  عملية. أما كلمة )برمجاتية( فكانت قليلة االستعمال يف اللغةخيدم اإلنسان يف حياته ال
تكن تستعمل مطلقاً يف سياق احلديث الفلسفي، حىت أدخلها الفيلسوف األمريكي بريس عام 

م كقاعدة منطقية: معرفاً الربمجاتية أبهنا النظرية القائلة: "أبن الفكرة إمنا تنحصر فيما نتصوره 1878
 أثر على مسلك احلياة". هلا من

عيون هذا املصطلح وأعطوه معاين جديدة وفق ما أوضحناه يف وقد استعار وليم جيمس ورفاقه الذرائ
أفكار ومعتقدات املذهب. مؤكدين على أن كل شيء حىت الفكر، ال بد أن يفهم يف ضوء الغرض 

 اإلنساين.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -رة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاص 
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 نتشار ومواقع النفوذخامسا: اال
 أتسس املذهب يف الوالايت املتحدة األمريكية، مث انتقل إىل أورواب وبريطانيا بشكل خاص.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -هب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذا 
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 اخلالصة
رى أن احلقيقة توجد من خالل الواقع العملي أن الذرائعية أو الربامجاتية مذهب فلسفي نفعي ي

مفيدة للناس، كما أن أفكار الناس هي والتجربة اإلنسانية، وأن صدق قضية ما يكمن يف مدى كوهنا 
جمرد ذرائع يستعني هبا اإلنسان حلفظ بقائه مث البحث عن الكمال. وعندما تتضارب األفكار فإن 

ق لتفسري الغيب اجملهول، ولذا فإن االعتقاد الديين ال أصدقها هو األنفع واألجدى، والعقل مل خيل
يتمثل يف العقل واإلرادة، وكان العقل ينتج العلم،  خيضع للبينات العقلية. وملا كان نشاط اإلنسان

وحينما يتحقق العلم كإرادة يتجه حنو الدين، لذا فإن الصلة بني العلم والدين ترجع إىل الصلة بني 
طر هذا املذهب الفلسفي على العقيدة واضحة جلية فهو مذهب حيبذ إلغاء دور العقل واإلرادة. وخما

النقل أو الوحي. وقد رأينا يف واقعنا املعاصر كيف أفلست الذرائعية   العقل يف اإلفادة من معطيات
كما أفلست سواها من الفلسفات املادية وعجزت عن إسعاد اإلنسان بعدما أدت إىل أتجيج سعار 

 درت القيم واألخالق السامية اليت دعت إليها مجيع األداين السماوية.املادية، وأه
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين و 
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 مراجع للتوسع
 بريوت. –دار القلم  –املوسوعة الفلسفية املختصرة، ترمجة فؤاد كامل ورفاقه  -
 م.1982–بريوت  –نان مكتبة لب –جم مصطلحات العلوم االجتماعية، د. أمحد زكي بدوي مع -
 القاهرة. –دار املعارف  –اتريخ الفلسفة احلديث، يوسف كرم  -
 القاهرة. –مطبعة جلنة التأليف والنشر  –قصة الفلسفة احلديثة، أمحد أمني وزكي جنيب حممود  -

 مراجع أجنبية:
- Philosophy of John Dewey: by P.A Schelop, Chicago 

1951. 
- The Will to Belive: By W. James Dever New York. 



- John Dewey an Intellectual Portriat: by S. Hook Day, 
New York. 1939. 

- History of Philosophy: by F.C. Coplestion, Burns London 
1947. 

- History of Modern Philosophy by H. Hoffding London 
1956. 

O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين 
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 أوال: التعريف
الروحية احلديثة دعوة هدامة وحركة مغرضة مبنية على الشعوذة. تدَّعي استحضار أرواح املوتى 

ائد وتبشر بدين جديد وتلبس لكل حالة كيك يف األداين والعقأبساليب علمية وهتدف إىل التش
لباسها. ظهرت يف بداية هذا القرن يف أمريكا ومن ورائها اليهود مث انتشرت يف العاملني العريب 

 واإلسالمي.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

معرفة هذه الروح أو التعريف هبا فمنهم من أدىل بدلوه يف وقف البشر حائرين يف تعريف الروح
التعريف هبا ومنهم من أمسك مطلقا عن اخلوض فيها مرجعا األمر إىل هللا تعاىل وحده حيث أنه مل يرد 

 أن يبني للناس شيئا عنها أكثر من أهنا من أمره عز وجل فكيف نعرفها أو نعرف شيئا عنها فأراحوا
ذهب يعرفها بتعريفات اجتهادية كثرية كلها حتتاج إىل أدلة إلثباهتا وقد ذكر ابن واسرتاحوا ومنهم من 

أقواال كثرية يف التعريف هبا إال أنه رجح قوال واحدا وانتصر له وأورد أدلة كثرية  –رمحه هللا  –القيم 
اس يف يف ذكره الختالف الن على تصويبه وهذا التعريف هو أحد األقوال اليت أوردها الرازي أيضا

مفهوم الروح فقال: "والسادس أنه جسم خمالف ابملاهية هلذا اجلسم احملسوس وهو جنس نوراين 
علوي خفيف حي متحرك ينفذ يف جوهر األعضاء ويسري فيها سراين املاء يف الورد وسراين الدهن 

من هذا آلاثر الفائضة عليها يف الزيتون والنار يف الفحم فما دامت هذه األعضاء صاحلة لقبول ا
اجلسم اللطيف بقي ذلك اجلسم اللطيف مشابكا هلذه األعضاء وأفادها هذه اآلاثر من احلس 

واحلركة اإلرادية وإذا فسدت هذه األعضاء بسبب استيالء األخالط الغليظة عليها وخرجت عن 



ل هو ابن القيم:"وهذا القو قبول تلك اآلاثر فارقت الروح البدن وانفصلت إىل عامل األرواح"، قال 
الصواب يف املسألة وهو الذي ال يصح غريه وكل األقوال سواه ابطلة وعليه دل الكتاب والسنة 

وإمجاع الصحابة وأدلة العقل والفطرة"، مث أورد األدلة على تقويته بلغت أكثر من مائة دليل 
كاملثل   قلي وال يدرك ابحلواس(.وعرفها بعض العلماء أبهنا هي الوجود الذي يدرك ابلتصور الع1)

والقيم واملبادئ والعدل والرمحة والتعاون واخلري والرب ألن هذه ال تدرك ابحلواس وكذا الدين نفسه 
(.وأعتقد أن كل تعريف للروح حيتاج إىل إثباته 2ألن مصدره الوحي اإلهلي وهو ال يدرك ابحلواس )

ربية امليسرة وصفوا البحوث ابه ويف املوسوعة العبنص صحيح واألوىل الوقوف على ما ذكره هللا يف كت
الروحية أبهنا نسبة إىل علم النفس الغييب أو اهلامشي يطلق على بعض الظواهر السلوكية أو الذهنية 

 (.3اليت تقع خارج نطاق ما تفسره القوانني الطبيعية وهي ظواهر غريبة وخارقة للعادة" )
غري صواب فليس هناك علم نفس  لنفس الغييب يظهر أنهوهذا الوصف لتحضري األرواح أبنه علم ا

 غييب إذ الغيب هلل تعاىل وحده ال يصل إليه أحد ابلتعلم إال ما أخرب هللا به أنبياءه ورسله.
ليس من األمور  –كما يسمونه   –ووصفها أبهنا خارقة للعادة. ليس كذلك فإن علم حتضري األرواح 

عرفة له مبسالكهم الشيطانية ونسبة وهون به على من ال ماخلارقة للعادة بل هو كذب وشعوذة مي
املذهب إىل الروح إمنا هو لإلغراء والدعاية وظلم للروح حينما ينسب الروحيون مذهبهم إىل الروح. 

 وهي منهم ومن آرائهم براء إال أن تكون النسبة إىل أرواح الشياطني.
O 879/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.7/ 2النووي ) ( مسلم بشرح1)
 (.2876(، ومسلم )6536( رواه البخاري )2)
 (.1069/ 3( ))الصواعق(( )3)

(1/489) 

 

 اثنيا: ظهور الروحية
ظهرت الروحية على أيدي بعض الكذابني الذين انتسبوا إىل الروح يف أواخر القرن التاسع عشر 

م كثري ممن يطمحون إىل العلو يف األرض وهنب أموال إليهامليالدي وزخرفوا أقواهلم ابلكذب واجنذب 
الناس ابلباطل لإلثراء على حساب املغفلني وابلتايل فقد اخندع هبم كثري من اجلهلة يف أورواب مث امتد 



ذلك إىل البالد اإلسالمية وقد ظهر هذا املذهب يف أوراب كغريه من املذاهب الضالة اليت وجهت 
ت منهم ومن سائر التعاليم اإلهلية والتطلع إىل استكشاف اجملهوالت نفالحلرب طغاة الكنيسة واال

فأصبحت الروحية مجاعة خطرية على األداين يغذيها اخلبث اليهودي واإلحلادي يف تشويه األداين 
 والعقائد وعدم االعتداد مبا يقال يف الدين من العذاب أو النعيم أو األخالق واألمور الغيبية.

عة خبرافة حتضري أرواح املوتى وقد نشطت هذه الدعوى يف بداية أمرها يف أمريكا جلماواهتمت هذه ا
ومل يعرف هلا مؤسس على التحديد فيما يذكر الباحثون مث امتدت إىل العامل اإلسالمي وتلقفها 

املتصوفة اخلرافية وغريهم وأصبح هلا علماء مشاهري ومؤلفات ومؤسسات ومجعيات مثل "املعهد 
 الروحي أبمريكا" ومجعية "مارلبورن الروحية" ابجنلرتا. لبحثالدويل ل

يزعمون أهنم يستحضرون روح أي شخص مىت شاؤوا ويتباحثون معها كل مشاكلها وأهنا أجساد حتس 
بطريقتهم الغامضة اليت تستند إىل اجلن والسحر ويزعمون أهنم أيتون مبثل ما أتيت به األنبياء وأن 

يقتهم ويسخرون من األنبياء واملتدينني وميجدون املالحدة ويدعون ى طر معجزات األنبياء جاءت عل
إىل نبذ األداين واإلنصهار يف دين واحد وغري ذلك من مبادئهم الكثرية اليت تدل على أهنا دعوة 

 ملحدة.
O 881/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 اثلثا: التأسيس وأبرز الشخصيات
ا مؤسس يف أورواب وأمريكا ولكن الدعوة إليها قد نشطت يف بداية هذا القرن امليالدي من مل يعرف هل

 قبل عدة شخصيات منها:
 آثر فنديل وكتابه املشهور: )على حافة العامل األثريي(. جان -
 أدين فردريك ابورز وكتابه املشهور: )ظواهر حجرة حتضري األرواح(. -
 فة اجملهول(.آثر كوانن دويل يف كتابه: )حا -
 اليهودي املعروف: دافيد جيد. -
 السيدة وود مسث. -

عهد الدويل للبحث الروحي( أبمريكا و كما ظهرت هلا يف تلك البالد عدة مؤسسات مثل: )امل
 )مجعية مارلبورن الروحية( إبجنلرتا.



 أما يف العامل اإلسالمي فقد حتمس هلا عدة أشخاص ومحلوا رايتها منهم:
فهمي أبو اخلري أمني عام )اجلمعية املصرية للبحوث الروحية( وقد أصدر جملة عامل  األستاذ أمحد

م وقام برتمجة كتايب 1937وة اهلدامة، وقد بدأ نشاطه منذ سنة الروح وهي الناطقة ابسم هذه الدع
 فنديل وابورز سابقي الذكر.

 م وهو رئيس اجلمعية املذكورة.1958األستاذ وهيب دوس احملامي ت 
لي عبد اجلليل راضي رئيس )مجعية األهرام الروحية( له كتاب بعنوان )مشاهدايت يف مجعية لندن د. ع

 الروحية(.
هاب وكان سكرتريًا للجمعية لفرتة مث اكتشف زيف الروحية احلديث وأزاح هللا عن حسن عبد الو 

الشخصيات اليت عينيه غشاوة الضالل واكتشف ما يف هذه الدعوة املاكرة من مسوم وثبت له يقيناً 
حتضر يف جلسات التحضري وتزعم أهنا أرواح من سبقوان من األهل واألحباب إن هي إال شياطني 

 اجلن يلبسون على الناس ما يلبسون.وقرانء من 
الشاعر اللبناين حليم دموس الذي كان يقدس روحًّا نصرانياً امسه د. داهش ويرفعه إىل مقام النبوة وله 

الروح بعنوان: الرسالة الدهشية. ود. داهش له أتباع يف لبنان ورمبا خارجه كما  مقاالت يف جملة عامل
يؤمن برسالته اخلامتة. وقد أنكر بعض أتباع د. داهش أن يكون و  rأن له كتاابت ميجد فيها الرسول 

 قد ادعى النبوة مبعناها الديين اإلسالمي.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املع 

(1/491) 

 

 رابعا: األفكار واملعتقدات
يقولون أبهنم حيضرون األرواح ويستدعون املوتى الستفتائهم يف مشكالت الغيب ومعضالته 

س واإلرشاد عن اجملرمني والكشف عن الغيب والتنبؤ واالستعانة هبم يف عالج مرضى األبدان والنفو 
 ابملستقبل.

زعمون أن هذه األرواح تساعدهم يف كشف اجلرائم والداللة على اآلاثر القدمية كما يدعون أهنم ي
 يعاجلون مرضى النفوس من هذه األرواح كذلك.

 يدعون أهنم يستطيعون التقاط صور هلذه األرواح ابألشعة حتت احلمراء.
كونه شعوذة وخداعاً وأتثريًا لون إضفاء اجلانب العلمي على عملهم وهو يف الواقع ال خيرج عن  حياو 



 مغناطيسياً على احلاضرين، واتصااًل ابجلن.
يقومون هبذا التحضري يف حجرات خاصة شبه مظلمة ويف ضوء أمحر خافت وكل ما يد عونه من 

 ينقله إليهم الوسيط وهو أهم شخص يف العملية.التجسد لألرواح وخماطبتها ال يراه احلاضرون وإمنا 
رى غري املنظور ويسمع غري املسموع ويتلقى الكتابة التلقائية وله قدرة على "الوسيط" عندهم ي

 التواصل عن بعد )التلباثي(.
 ال يثبتون لألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم إال هذه الوساطة فقط.

حيث الكم والنوع وإذا وجد نساء يكون اجللوس: رجل،  يتحكمون يف حضور جلسة التحضري من
يعزفون املوسيقا أحياانً وكل هذا لصرف أذهان احلضور عن حقيقة ما جيري، ويزعمون أن  امرأة، كما

 لكل جلسة روحاً حارساً حيرسها.
يعتقدون أن معجزات األنبياء هي ظواهر روحية كاليت جتري يف غرفة حتضري األرواح ويقولون أن 

 مكاهنم إعادة معجزات األنبياء.إب
 يف األداين ما يصح الركون إليه ويسخرون من املتدينني. يرفضون الوحي ويقولون إنه ليس

 يقولون أبن إهلهم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إهلية.
 والبسطاء. يلوحون بشعارات براقة كاإلنسانية واإلخاء واحلرية واملساواة للتمويه على السذج

  اخللقية.كل عملهم منصب على زعزعة العقائد الدينية واملعايري
يدَّعون أن األرواح اليت ختاطبهم تعيش يف هناء وسعادة رغم أهنا كافرة ليهدموا بذلك عقيدة البعث 

واجلزاء ويقولون إن ابب التوبة مفتوح بعد املوت كذلك، وأن اجلنة والنار حالة عقلية جيسمها الفكر 
 يصنعها اخليال.و 

 لفراعنة واهلنود احلمر ويقولون إهنم أقوى األرواح.عندهم نصوص كثرية متجد الشيوعيني والوثنيني وا
 يربرون اجلرائم أبن أصحاهبا جمبورون عليها وابلتايل ال يعاقبون.

 يسعون لضمان سيطرة اليهودية على العامل لتقوم دولتهم على أنقاض اخلراب الشامل.
الظواهر الروحية سينتفك أمريكان عن جائزة مالية ضخمة ملن يقيم احلجة على صدق  أعلنت جملة

ولكنها ال تزال تنتظر من يفوز هبا وكذلك احلال ابلنسبة للجائزة اليت وضعها الساحر األمريكي دجنر 
 لنفس الغرض وهذا من أكرب األدلة على بطالهنا.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحز 

(1/492) 

 



 سا: اجلذور الفكرية والعقائديةخام
ثبت أن للروحية اتصاالت شخصية وفكرية ابملاسونية وشهود يهوه. كما أن نوادي الرواتري تشجع 

 هذه الظاهرة ومتد هلا يد املساعدة وتتوىل تروجيها، كما أهنا أتثرت ابليهودية يف كثري من معتقداهتا.
O للشباب اإلسالميالندوة العاملية  -اب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحز 

(1/493) 

 

 سادسا: منزلة فكرة حتضري األرواح
لقد اجتذبت فكرة حتضري األرواح الكثري من الناس يف الشرق ويف الغرب مثقفني وغري مثقفني فذهبوا 

ن حب االطالع أن وراءها نفعا عاجال وحال جاهزا ملا يدور يف رؤوسهم ميف تثبيتها كل مذهب ظانني 
 على املغيبات فإذا هبم يلهثون وراء سراب حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا.

ولقد كان لفكرة الكشف والتعلق به أقوى حافز عند بعض جهلة املسلمني إىل الولع بفكرة حتضري 
كثريا من الكتاب قد القوي وهو القول بوحدة الوجود فزاد الطني بلة ورغم أن  األرواح مث جاء الدافع 

أسهموا إبسهام وافر يف تثبيت هذه الفكرة من العرب ومن غري العرب. أما من العرب فمن أمثال د. 
(، وحممد فريد وجدي، ود. رؤوف عبيد الذي أصدر جملة عامل الروح"، 1علي عبد اجلليل راضي )

ا زعماؤها يف الغرب فهم "سلفر بو اخلري أمني عام اجلمعية املصرية للبحوث الروحية وأموأمحد فهمي أ
برش" و "هوايت هوك"، حيث أقامها هؤالء على القول بوحدة الوجود رغم ذلك كله فقد رفضها 
أهل العقول وسخروا منها ورووا فيها الفكاهات املضحكة والتناقضات الواضحة يف أفعال وأقوال 

ف األكرب من وراء دعوى حتضري عماء هذه الفكرة الضالة اخلرافية وعلموا يقينا أن اهلدوسلوك ز 
األرواح إمنا هو استجالب الناس إليهم وخصوصا العوام منهم ليحصلوا على أمور الواحد منها يعترب 

 مكسبا كبريا حيوزه هؤالء أمهها. رفع مكانة أقطاب دعاة الروحية وتعظيم أمرهم يف نفوس الناس
وس واإلسهام يف خدمة اليهودية احلاقدة واحلصول على األموال بدون مشقة وإضعاف التدين يف النف

 من وراء ستار.
ولذلك فهم حياولون بشىت الوسائل ونشر أقوى الدعاايت لتقوية قضيتهم يف حتضري األرواح زاعمني 

حد معرفة احلقائق واإلطالع أن هذه األمور إمنا حصلت هلم على سبيل الكرامة اإلهلية لوصوهلم إىل 
د أو ألهنم عرفوا بزعمهم كيفية الوصول إىل استحضار األرواح فلم يعد عليها مباشرة بدون واسطة أح

 للغيب مكانة خارجة عن إرادهتم.



وخصوصا بعد هذه احلركة العلمية والتطور املادي  –وحينما هلث الناس إىل معرفة بعض املغيبات 
وزعموا أهنا أدلة استغل هؤالء هذه الكشوفات  –سي ومجعيات حتضري األرواح وظهور التنومي املغناطي

هلم على صحة ما يذهبون إليه، ومما ينبغي التنبيه له أنه قد حيصل لبعض الصاحلني ممن صفت نفوسهم 
نوع من الكشف مبعىن اإلهلام والنفث يف الروع. ولكن ليس ذلك صفة مستمرة كما يدعي الروحيون 

ى بعد املوت مباشرة ن الروح جسم مادي شفاف يستحضرونه مىت أرادوا وأن املوتيف زعمهم أ
يكونون يف عاملنا ومن حوالينا مث ينتقلون إىل درجة أرفع يف هذا العامل وأنه ميكن مكاملة الروح بعد 
خروجها من اجلسم ورؤيتها جمسمة بواسطة شخص يكون فيه االستعداد لذلك عند إرادة حتضري 

نبئ عن أمور احلاضرين من أقارهبا تفيد الروح من استعداده فتكلم الناس بلغات جيهلوهنا وتالروح فتس
وال شك أن هذا كله دجل وكذب وهوس فارغ وتلك اللغات اليت ختاطبهم هبا تلك األرواح إمنا هي 

 لغات الشياطني ال أرواح املوتى من بين آدم وهذا جزء من مكر إبليس أبتباعه.
O 884/ 2ية املعاصرة لغالب عواجي املذاهب الفكر 

_________ 
يوطي عن شيخ اإلسالم أنه كان يقول: " ما أظن هللا يغفل عن املأمون والبد أن يقابله ( نقل الس1)

على ما اعتمده مع هذه األمة من إدخاله هذه العلوم الفلسفية بني أهلها أو كما قال" ))صون 
 (.9املنطق(( )ص
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 سابعا: أدلة دعاة حتضري األرواح
ري األرواح من املتصوفة وغريهم من الروحيني ببعض من اإلفك أن يستدل الذين يؤمنون بتحض

 اآلايت القرآنية من مثل قوله تعاىل:
َذِلَك حُيِْيي هللُا َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفساً فَادَّارَْأمُتْ ِفيَها َوهللُا خُمْرٌِج مَّا ُكنُتْم َتْكُتُموَن فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها كَ  - 1

 [73 - 72آاَيتِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن ]البقرة:اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم 
 البقرة وتكلمت. أي أن روح امليت حضرت يف صورة تلك

ْليب قَاَل َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِ  َأِرين َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَومَلْ تـُْؤِمن قَاَل بـََلى َوَلِكن ل َِيْطَمِئنَّ قَـ  - 2
ُهنَّ  َفُخْذ َأْربـََعةً  ُجْزًءا مثَّ اْدُعُهنَّ أيَْتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم  مِ َن الطَّرْيِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك مثَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِ  َجَبٍل مِ نـْ

 [260َأنَّ هللَا َعزِيٌز َحِكيٌم ]البقرة:



عنده حينما  أي أن إبراهيم عليه السالم استدل بتحضري األرواح وازداد طمأنينة وإمياان ثحضورهم
 استحضرهم.

ح وهي إما أن تكون يف نعيم وإما نعم نؤمن ببقاء األرواح بعد املوت. إذ املوت للجسد فقط ال للرو 
يف عقاب وقوهلم إن األرواح تعمل بعد املوت لرتتفع يف الدرجات غري مسلم. إذ ال عمل بعد املوت  

 عقاب فقط. كما قرره اإلسالم بل إن الروح إما أن تكون يف نعيم أو يف
يور إبراهيم قامت أما استدالهلم ابآلايت فهو خطأ فاحش وسوء فهم فإن قتيل بين إسرائيل وكذا ط

أبرواحها وأجسادها معا معجزة من هللا تعاىل لنبيه موسى وإبراهيم عليهما الصالة والسالم وبدون 
 وسيط.

عاش معه طوال حياته وعرف   وهؤالء املشعوذون الكاذبون إمنا حيضرون قرين امليت من اجلن الذي
ن تلك الروح اليت أرادوا حتضريها كل شيء عنه فإن كل إنسان له قرين. فهؤالء يظنون أهنم خياطبو 

 وال يعلمون أهنم إمنا خياطبون قرينه من اجلن هذا إن صدقناهم أهنم خياطبون أحدًا أو يسمعون كالمه.
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ضري أرواح بعض الكفار فوجدوهم يف نعيم مقيم وهو ما  ومما يدل كذلك على كذهبم ما زعموه من حت
من املنكرات اليت تفعل يف جمالس كذبه هللا يف القرآن الكرمي من دخول الكافرين النار مث ما يعمل 

التحضري مما يوافق هوى الشياطني وال ميت إىل الدين بصلة. وما عرف كذلك من التصرفات الباطلة 
فرتي على هللا الكذب وعلى أنبيائه وكتبه ومالئكته ورسله. ومنها من لتلك األرواح فإن "منها من ي

لفجور والشرك والكفر والعصيان وهي أعمال يضلل الناس وحيقر األداين ومنها من يكذب وأيمر اب
ومن أدلتهم  - 3(.1يرفض العقل السليم والدين احلنيف أن تكون صادرة عن أرواح بني يدي هللا" )

حيون ما نقله الشيخ جمدي حممد الشهاوي عن حممد شاهني محزة أحد دعاة الروحية اليت يتناقلها الرو 
ت أهنا صحية وأن تلك األرواح ليست أرواح جن أو (، يدافع عن الروحية ويثب2يف كتاب له )

وذكر من أدلته على طهارهتا ونقائها  –حسب زعمه  –شياطني وإمنا هي أرواح حقيقية آدمية طاهرة 
(، حندوسة ذات مرة فسألوها سؤاال طبيا عن 3روحية حضرت فيها روح الدكتور )أنه حضر جلسة 

يقة واحدة ريثما جتري الكشف عليه مث أعطتهم حالة أحد احلاضرين فطلبت منهم االنتظار دق
تشخيصا دقيقا للمرض وأحاله يف عالجه إىل طبيب معروف يف القاهرة. ومنها أنه كان يف إحدى 

( وحضرت روح 4يق له ونصحته ابالنضمام إىل الطريقة الشاذلية!! )اجللسات فحضرت روح صد



ة كما حضرت مرة روح طنطاوي جوهري حممد فريد وجدي يف أسوان وهنتهم عن بعض األمور اخلطري 
(.وذكر أنه يف إحدى اجللسات تكلمت إحدى األرواح 5ونفت بشدة أن يكون املسيح قد صلب )

 (، وغريها من األمثلة.6مل يعجبه شيء مثله ) يف حفلة املولد النبوي وذكرت كالما
 قضية اإلهلام

طاعة هللا تعاىل وكمل إخالصهم وبني قد يستشكل بعض الناس الفرق بني اإلهلام ملن صفت نفوسهم ب
من يدعي تلك الصفة ممن هو متبع هلواه مصر على املعاصي والفساد والواقع أن اإلهلام احلق الذي 

اإلهلام الذي أييت عن طريق الشياطني أو االحتيال فقد أخرب صلى هللا عليه  يؤمن به املؤمنون هو غري
حى هللا إىل أم موسى. وإىل النحل كله على سبيل اإلهلام وسلم أن عمر رمبا هو من امللهمني وكذا أو 

ا ِلُكلِ  ِنيبٍ  اإلهلي أما ما تزخرفه الشياطني ألوليائها فقد أخرب به عز وجل يف قوله تعاىل: وََكَذِلَك َجَعْلنَ 
رًا َوَلْو َشاء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َعُدوًّا َشَياِطنَي اإِلنِس َواجلِْنِ  يُوِحي بـَْعُضُهْم إىل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرو 

 [112َفَذْرُهْم َوَما يـَْفرَتُوَن ]األنعام:
هو شيء حيصل بقدرة هللا  وهو إهلام ابطل وإخبار كاذب والنفث يف الروح ال شأن للروح به، وإمنا

 تعاىل وحده دون أن يكون للشخص أي أثر يف إجياده.
O 887/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.49( املعتزلة )1)
 (.169حممد البهي ) –( ))اجلانب اإلهلي من التفكري اإلسالمي(( 2)
 (.169البهي )حممد  –( ))اجلانب اإلهلي من التفكري اإلسالمي(( 3)
 (.205/ 1( ))احلجة(( )4)
 ،-ا سبق كم  –( من أمهها دراسة الدكتور فهد الرومي عن منهج هذه املدرسة يف التفسري 5)
 (.13د. حممد العراقي ) –( ))ثورة العقل يف الفلسفة العربية(( 6)
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 اثمنا: االنتشار ومواقع النفوذ
اب إذ ال تكاد ختلو مدينة من فرع هلذه الدعوة وهناك كثري من هلا نفوذ غريب وخاصة يف أمريكا وأورو 

ابمسها. ويف أمريكا يوجد املركز العاملي للبحوث الروحية، وكذلك يف  الصحف واجملالت اليت تتكلم



العامل العريب واإلسالمي فإن سرعة انتشارها تدعو إىل العجب وخاصة يف مصر حيث توجد هلا عدة 
ت وصحف أخرى تروج هلا مثل: جملة صباح اخلري، آخر ساعة، املصور، مجعيات وهناك عدة جمال
 م فضاًل عن جملة عامل الروح اخلاصة هبا.املقتطف، وصحيفة األهرا

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
اليت يتناقلها علماء معاصرون عن الروح فإن أمرها من عامل الغيب كما  أنه رغم التفسريات املتنوعة

ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َريبِ  َوَما ُأوتِيُتم مِ ن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل ذكر القرآن الكرمي َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح 
س قسم اهلندسة الكهرابئية [ وقد قام الدكتور عبد هللا اليسون )آرثر اليسون رئي85]اإلسراء: 

يصور واإللكرتونية جبامعة سييت الربيطانية( إبجراء جتارب معملية استخدم فيها جهاز "كريبلني" الذي 
اهلالة حول اجلسم فأثبت أن النوم هو املوت والروح خترج من اجلسم يف احلالتني غري أهنا تعود يف حالة 

َُِّ يـَتَـَوىفَّ اأْلَنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالَّيِت مَلْ مَتُْت يف  النوم وال تعود يف حالة املوت ويف ذلك يقول تعاىل: ا
َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اأُلْخَرى إىل َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ يف َذِلَك آلاَيٍت لِ َقْوٍم َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَّيِت َقضَ  ى َعَليـْ

 [.42يـَتَـَفكَُّروَن ]الزمر:
لماء الغرب من حتضري أرواح املوتى كذب وضالل قائم على السحر والشعوذة والذي يدعيه بعض ع

 واالتصال ابجلن والشياطني ومل يثبت أبي حال.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -وسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة امل 
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 مراجع للتوسع
 د. علي عبد اجلليل راضي. مشاهدايت يف مجعية لندن الروحية، -
 ظواهر حجرة حتضري األرواح، ترمجة أمحد فهمي أبو اخلري. -
 ريي، ترمجة أمحد فهمي أبو اخلري.على حافة العامل األث -
 حافة اجملهول، آرثر كوانن دويل. -



 الروحية احلديثة دعوة هدامة، د. حممد حممد حسني. -
 مد.املذاهب الفلسفية املعاصرة، مساح رافع حم -

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
الكالسيكية مذهب أديب، ويطلق عليه أيضاً "املذهب اإلتباعي" أو املدرسي .. وقد كان يقصد به يف 

يعة املوجهة للصفوة املثقفة املوسرة من اجملتمع لرفالقرن الثاين امليالدي الكتابة األرستقراطية ا
 األورويب.

أما يف عصر النهضة األوروبية، وكذلك يف العصر احلديث: فيقصد به كل أدب يبلور املثل اإلنسانية 
املتمثلة يف اخلري واحلق واجلمال "وهي املثل اليت ال تتغري ابختالف املكان والزمان والطبقة 

ب له من اخلصائص اجليدة ما ميكنه من البقاء وإاثرة اهتمام األجيال ذهاالجتماعية" وهذا امل
املتعاقبة. ومن خصائصه كذلك عنايته الكربى ابألسلوب واحلرص على فصاحة اللغة وأانقة العبارة 
وخماطبة مجهور مثقف غالباً والتعبري عن العواطف اإلنسانية العامة وربط األدب ابملبادئ األخالقية 

 مة الغاايت التعليمية واحرتام التقاليد االجتماعية السائدة.خلدوتوظيفه 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
أنه اصطالح مضاد  يعد الكاتب الالتيين أولوس جيليوس هو أول من استعمل لفظ الكالسيكية على

 امليالدي.للكتابة الشعبية، يف القرن الثاين 
وتعد مدرسة اإلسكندرية القدمية أصدق مثال على الكالسيكية التقليدية، اليت تنحصر يف تقليد 

 وبلورة ما أجنزه القدماء وخاصة اإلغريق دون حماولة االبتكار واإلبداع.
م فألغى اهلوة بني الكتابة 1375 - 1313اتشيو وأول من طور الكالسيكية الكاتب اإليطايل بوك

 راطية والكتابة الشعبية، وتعود له أصول اللغة اإليطالية املعاصرة.األرستق



م طور الكالسيكية يف عصره، ووجه 1616 - 1564كما أن رائد املدرسة اإلنكليزية شكسبري 
 األذهان إىل األدب اإليطايل يف العصور الوسطى ومطالع عصر النهضة.

الفرنسية هي اليت أسسته على يد الناقد  أما املذهب الكالسيكي احلديث يف الغرب، فإن املدرسة
م. 1674م يف كتابه الشهري فن األدب الذي ألفه عام 1711 – 1636الفرنسي نيكوال بوالو 

حيث قنن قواعد الكالسيكية وأبرزها للوجود من جديد، ولذا يعد ُمنظر املذهب الكالسيكي 
 الذي حيظى ابعرتاف اجلميع. الفرنسي

 الكالسيكي يف أورواب بعد بوالو:ومن أبرز شخصيات املذهب 
 م وهو انقد أديب ومن املؤيدين للكالسيكية.1773 – 1653الشاعر اإلنكليزي جون أولدهام  -
 م الذي ألف كتاب فن الشعر ونقده.1766 – 1700الناقد األملاين جوتشهيد  -
 م وأشهر مسرحياته فيدرا واإلسكندر.1699 – 1639األديب الفرنسي راسني  -
 أوديب. –م وأشهر مسرحياته السيد 1784 – 1606ديب كورين واأل -
 طرطوف. –م وأشهر مسرحياته البخيل 1673 – 1622األديب موليري  -
م الذي اشتهر ابلقصص الشعرية وقد أتثر به أمحد شوقي يف 1695 – 1621واألديب الفونتني  -

 مسرحياته.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -عاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب امل 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
يقوم املذهب الكالسيكي احلديث، الذي أنشأته املدرسة الفرنسية مؤسسة املذهب على األفكار 

 واملبادئ التالية:
اين يف تطبيق القواعد األدبية والنقدية وخاصة القواعد األرسطية يف ين والرومتقليد األدب اليوان -

 الكتابني الشهريين: فن الشعر وفن اخلطابة ألرسطو.
العقل هو األساس واملعيار لفلسفة اجلمال يف األدب، وهو الذي حيدد الرسالة االجتماعية  -

 لألديب والشاعر، وهو الذي يوحد بني املتعة واملنفعة.
لصفوة املثقفة املوسرة وليس لسواد الشعب، ألن أهل هذه الصفوة هم أعرف ابلفن األدب ل -

 واجلمال، فاجلمال الشعري خاصة ال تراه كل العيون.



 االهتمام ابلشكل وابألسلوب وما يتبعه من فصاحة ومجال وتعبري. -
ابرع ودقيق ا أبسلوب تكمن قيمة العمل األديب يف حتليله للنفس البشرية والكشف عن أسراره -

 وموضوعي، بصرف النظر عما يف هذه النفس من خري أو شر.
غاية األدب هو الفائدة اخللقية من خالل املتعة الفنية، وهذا يتطلب التعلم والصنعة، ويعتمد  -

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب Oعليها أكثر مما يعتمد على اإلهلام واملوهبة. 
 وة العاملية للشباب اإلسالميالند -رة املعاص
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
ارتبط املذهب الكالسيكي ابلنظرة اليواننية الوثنية، ومحل كل تصوراهتا وأفكارها وأخالقها وعاداهتا 

 وتقاليدها.
 ومسرح. وانين ارتبط ابلوثنية يف مجيع األجناس األدبية من نقد أديب وأسطورة إىل شعرواألدب الي

 مث جاء الرومان واقتبسوا مجيع القيم األدبية اليواننية وما حتويه عن عقائد وأفكار وثنية.
وجاءت النصرانية وحاربت هذه القيم ابعتبارها قيماً وثنية، وحاولت أن تصبغ األدب يف عصرها 

يواننية وبسبب ابع النصراين، وتستمد قيمها من اإلجنيل إال أهنا فشلت، وذلك لقوة األصول الابلط
 التحريف الذي أصاهبا.

وبعد القرن الثالث عشر امليالدي ظهرت يف إيطاليا بداية حركة إحياء لآلداب اليواننية القدمية، 
اننية وترمجاهتا العربية، اليت نقلت وذلك بعد اطالع النقاد واألدابء على كتب أرسطو يف أصوهلا اليو 

 د احلروب الصليبية.عن طريق األندلس وصقلية وبالد الشام بع
 وازدهر املذهب الكالسيكي يف األدب والنقد بعد القرن السادس عشر والسابع عشر امليالدي.

O إلسالميالندوة العاملية للشباب ا -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/3) 

 

 خامسا: الكالسيكية احلديثة
ت املدرسة الكالسيكية احلديثة, أو ما يطلق عليها )النيوكالسيكية( ويف أواخر القرن التاسع عشر بدأ



الكالسيكية التقليدية اجلامدة والرمانسية اخليالية املتطرفة وبلغت , وهي اجتاه حاول أن جيمع بني 
الكالسيكية احلديثة قمتها يف أعقاب احلرب العاملية األوىل على يد كل من عزراابوند, وت. س. 

هيوم, وجون كرورانسم, وكالنيت بروكس, وآالن تيت, وغريهم, وكان هذا االجتاه  اليوت, وت. ل.
ات القدمية مفيد عندما تكون يف خدمة اإلنتاج األديب والفلسفي اجلديد, يرى أن تقليد الفلسف

فالقدمي ليس جمرد قوالب صماء, جيب أتباعه, بل العقل خيتار من التقاليد القدمية ما يناسب اإلنتاج 
يث, الذي جيب أن يفرض نفسه على القدمي, كل قدمي, وهم ال يفرقون يف هذا االجتاه بني الدين احلد

اآلداب والفلسفات الوثنية, فكل هذا القدمي جيب أن خيضع للعقل والفكر املعاصر, ليختار احلق و 
 منه ما يناسبهما, وينفعهما, دون اخلضوع له.
يثة( , هي اليت استغلها احلداثيون, يف العاملني, الغريب هذه الصورة اجلديدة )أعين الكالسيكية احلد

 تسبوا إىل الكالسيكية هبذا املفهوم احلديث.والعريب, وسار كثري منهم على هنجها, وان
O582/ 2 -احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي 
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مل يكن يف األدب العريب مدراس واجتاهات أدبية ابملعىن  سادسا: االجتاه الكالسيكي يف العامل العريب
أنواع أدبية مل تدخل املذاهب األدبية املعروف لدى اآلداب األجنبية وإمنا كانت أساليب وطرائق و 

الغربية مبفهوماهتا الفلسفية إىل العامل العريب إال يف مطلع القرن امليالدي العشرين بسبب االبتعاث 
(.وممن اشتهر ابلكالسيكية يف العامل العريب حممود سامي البارودي وأمحد شوقي 1والرتمجة وحنومها )

 ومجيل صدقي الزهاوي وخليل مطران وبشارة اخلوري وحممد مهدي اجلواهري ومعروف الرصايف
(. على تفاوت 2وشفيق جربي وبدوي اجلبل والقروي وإلياس فرحات وحممود قاابدوا وغريهم كثري )

 ه ابلقدمي ومراده به.بني هؤالء يف متسك
قدمي احلق واملراد ابحلداثيني الكالسيكيني هم الذين التزموا أصول احلداثة وأسسها الثورية من رفض ال

وضرورة التحول والتطور يف األصول واملصادر املعرفية والفكرية والصراع مع املوروث الديين بغية 
ابألوزان والقوايف القدمية واستلهام الرموز  تغيريه وإخضاعه للفكر احلديث التزموا ذلك مع إمياهنم

ات الباطنية والفلسفية والثورية يف الوثنية والفلسفات اليواننية والرومانية وآداهبا ومن افتخر ابحلرك
 التاريخ اإلسالمي وكذلك اخلارجني واملنحرفني عن اإلسالم فإنه يعيد كالسيكيا عند بعضهم.

O 583/ 2 -عقدية حملمد بن عبد العزيز العلياحلداثة يف العامل العريب دراسة 



_________ 
 (.62/ 14( ))سري أعالم النبالء(( )1)
 (.267/ 13( ))فتح الباري(( )2)
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 سابعا: االنتشار ومواقع النفوذ
تعد فرنسا البلد األم ألكثر املذاهب األدبية والفكرية يف أورواب، ومنها املذهب الكالسيكي، وفرنسا 

 نت املذهب ووضعت له األسس والقواعد النابعة من األصول اليواننية.هي اليت قن –ينا كما رأ  –
 مث انتشر املذهب يف إيطاليا وبريطانيا وأملانيا .. على يد كبار األدابء مثل بوكاتشيو وشكسبري.

O ميالندوة العاملية للشباب اإلسال -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
أن الكالسيكية مذهب أديب يقول عنه أتباعه إنه يبلور املثل اإلنسانية الثابتة كاحلق واخلري واجلمال، 

ة وربط األدب ابملبادئ األخالقية، ويعترب شكسبري ويهدف إىل العناية أبسلوب الكتابة وفصاحة اللغ
سيكي احلديث ينسب إىل املدرسة رائد املدرسة الكالسيكية يف عصره، ولكن املذهب الكال

م يف كتابه الشهري علم األدب. 1711 – 1636الفرنسية، حيث تبناه الناقد الفرنسي نيكوال بوالو 
مة منها، تقليد األدب اليوانين والروماين من بعض ويقوم املذهب الكالسيكي احلديث على أفكار ها

ة اجلمال يف األدب، فضاًل عن جعل األدب االجتاهات، واعتبار العقل هو األساس واملعيار لفلسف
للصفوة املثقفة املوسرة وليس لسواد الشعب مع االهتمام ابلشكل واألسلوب وما يستتبع ذلك من 

حتليل النفس البشرية والكشف عن أسرارها أبسلوب ابرع  مجال التعبري، على حنو تتحقق معه فكرة
 ودقيق وموضوعي.

عليق يف الكالسيكية أهنا تعلي من قدر األدبني اليوانين والروماين مع ومن أهم اجلوانب اليت تستحق الت
ارتباطهما ابلتصورات الوثنية، ورغم ما فيهما من تصوير ابرع للعواطف اإلنسانية فإن اهتماماهتما 

ه ابلدرجة األوىل إىل الطبقات العليا من اجملتمع ورمبا استتبع ذلك االنصراف عن االهتمام توج



 الجتماعية والسياسية.ابملشكالت ا
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/7) 

 

 مراجع للتوسع
 حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد، د. عبد الرمحن رأفت الباشا. -
 مذاهب األدب الغريب، د. عبد الباسط بدر. -
 القاهرة. –مكتبة مصر  –إىل العبثية، د. نبيل راغب الكالسيكية املذاهب األدبية من  -
 بريوت. –دار العودة  –األدب املقارن، د. حممد غنيمي هالل  -
 بريوت. –دار العودة  –املدخل إىل النقد احلديث، د. حممد غنيمي هالل  -
 دار الشؤون الثقافية العامة. –املذاهب األدبية، د. مجيل نصيف التكرييت  -
ن شعر الكالسيكية والرومانتيكية والربانسية يف: اجمللة أعداد يوليو وأغسطس وسبتمرب مقاالت ع -

 م.1959
 املراجع األجنبية:

- Braunschvig: Notre Litterature Etudiee dans le Texte. 
Paris 1949. 

- Lanson: Historire de la litterature Francaise paris 1916. 
- De Segur (Nicola): Histoire de la littrature Europeenne 

1959. 
O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
الرومانسية أو الرومانتيكية مذهب أديب يهتم ابلنفس اإلنسانية وما تزخر به من عواطف ومشاعر 

مع فصل األدب عن األخالق. ولذا يتصف هذا  لة أايً كانت طبيعة صاحبها مؤمناً أو ملحداً،وأخي



املذهب ابلسهولة يف التعبري والتفكري، وإطالق النفس على سجيتها، واالستجابة ألهوائها. وهو 
 مذهب متحرر من قيود العقل والواقعية اللذين جندمها لدى املذهب الكالسيكي األديب، وقد زخرت

 بتيارات ال دينية وغري أخالقية.
ا املذهب على مجيع تيارات الفكر اليت سادت يف أورواب يف أواخر القرن الثامن عشر وحيتوي هذ -

 امليالدي وأوائل القرن التاسع عشر.
ابللغة اإلجنليزية ومعناها قصة أو رواية  romanceوالرومانسية أصل كلمتها من: رومانس  -

وال تعتمد األسلوب الكالسيكي ة وخيالية وال ختضع للرغبة العقلية املتجردة تتضمن مغامرات عاطفي
املتأنق وتعظم اخليال اجملنح وتسعى لالنطالق واهلروب من الواقع املرير، وهلذا يقول بول فالريي: "ال 

 بد أن يكون املرء غري متزن العقل إذا حاول تعريف الرومانسية".
O ة للشباب اإلسالميالندوة العاملي -واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
م ترمجة ملسرحيات شكسبري إىل 1776بدأت الرومانسية يف فرنسا عندما قد م الباحث الفرنسي عام 

 صطلح يف النقد األديب.الفرنسية، واستخدم الرومانسية كم
 اين فريدريك شليجل أول من وضع الرومانسية كنقيض للكالسيكية.ويعد الناقد األمل

مث تبلورت الرومانسية كمذهب أديب، وبدأ الناس يدركون معناها احلقيقي التجديدي وثورهتا ضد 
 الكالسيكية.

فكرية .. ونضجت م ولكن على شكل فلسفة 1711وترجع الرومانسية اإلنكليزية إىل عام 
 ى يد توماس جراي وويليام بليك.الرومانسية اإلنكليزية عل

م هي أحد العوامل الكربى اليت كانت ابعثاً ونتيجة يف آن واحد 1798وال شك أن الثورة الفرنسية 
للفكر الرومانسي املتحرر واملتمرد على أوضاع كثرية، أمهها الكنيسة وسطوهتا والواقع الفرنسي وما 

 فيه.
م وأصبح اصطالح رومانسي يف األدب يعين ليرباليا 1815يف إيطاليا ارتبط األدب ابلسياسة عام و 

 )أي: حرًا أو حرية( يف السياسة.
 ومن أبرز املفكرين واألدابء الذين اعتنقوا الرومانسية:



 م ويعد رائد الرومانسية احلديثة.1788 – 1712املفكر واألديب الفرنسي جان جاك روسو  -
د من رواد املذهب الذين اثروا على األدب م ويع1848 – 1768اتب الفرنسي شاتو براين الك -

 اليوانين القائم على تعدد اآلهلة.
جمموعة من الشعراء اإلنكليز، امتازوا ابلعاطفة اجلياشة والذاتية والغموض رغم أهنم تغنوا جبمال  -

 – 1762م وشيلي 1927 – 1757م ووليم بليك 1771 – 1716الطبيعة وهم: توماس جراي 
 م.1824 – 1788م وابيرون 1821 – 1795م كيتش 1822

م وفاوست اليت 1782م مؤلف رواية آالم فرتر عام 1832 – 1749الشاعر األملاين جوته  -
 تظهر الصراع بني اإلنسان والشيطان.

 م ويعد أيضاً من رواد املذهب.1805 – 1759الشاعر األملاين شيلر  -
هب الرومانسي يف عصره شكل م الذي اختذ املذ1867 – 1821رنسي بودلري الشاعر الف -

 اإلحلاد ابلدين.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
لقد كانت الرومانسية ثورة ضد الكالسيكية، وهذا ما نراه واضحاً من خالل أفكارها ومبادئها 

يع الرومانسيني، وميكن إمجال هذه األفكار واملباديء فيما يبها اليت قد ال تكون واحدة عند مجوأسال
 يلي:

الذاتية أو الفردية: وتعد من أهم مبادئ الرومانسية، وتتضمن الذاتية عواطف احلزن والكآبة  -
والتحليق يف رحاب  واألمل، وأحياانً الثورة على اجملتمع. فضاًل عن التحرر من قيود العقل والواقعية

 واألحالم.اخليال والصور 
الرتكيز على التلقائية والعفوية يف التعبري األديب، لذلك ال هتتم الرومانسية ابألسلوب املتأنق، واأللفاظ 

 اللغوية القوية اجلزلة.
 تنزع بشدة إىل الثورة وتتعلق ابملطلق والالحمدود.

يد التدين مثل: لذلك جند من الرومانسيني من هو شداحلرية الفردية أمر مقدس لدى الرومانسية،  -
شاتوبراين وجند منهم شديد اإلحلاد مثل شيلي. ولكن معظمهم يتعاىل على األداين واملعتقدات 



 والشرائع اليت يعدها قيوداً.
 االهتمام ابلطبيعة، والدعوة ابلرجوع إليها حيث فيها الصفاء والفطرة السليمة، وإليها دعا روسو. -
روري أن يكون األديب الفذ فذ اخللق. وال أن يكون صل األدب عن األخالق، فليس من الضف -

 األدب الرائع خاضعاً للقوانني اخللقية.
اإلبداع واالبتكار القائمان على إظهار أسرار احلياة من صميم عمل األديب، وذلك خالفاً ملا  -

 رها.ذهب إليه أرسطو من أن عمل األديب حماكاة احلياة وتصوي
 الذي يطلق األخيلة املثرية اليت تؤدي إىل جيشان العاطفة وهيجاهنا.االهتمام ابملسرح ألنه هو  -
االهتمام ابآلداب الشعبية والقومية، واالهتمام ابللون احمللي الذي يطبع األديب بطابعه، وخاصة  -

 يف األعمال القصصية واملسرحية.
O ية للشباب اإلسالميالندوة العامل -واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب 
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 رابعا: اجلذور الفكرية العقائدية
تعد الرومانسية ثورة ضد الكالسيكية املتشددة يف قواعدها العقلية واألدبية، وكذلك ثورة ضد 

لفلسفية اليت تدعو إىل تعدد اآلهلة ومن جذور هذه الثورة ظهور التيارات االعقائد اليواننية املبنية على 
التحرر من القيود العقلية والدينية واالجتماعية. فضاًل عن اضطراب األحوال السياسية يف أورواب بعد 

الثورة الفرنسية الداعية إىل احلرية واملساواة وما يتبع ذلك من صراع على املستعمرات، وحروب 
حزيناً متشائماً، فانتشر فيه مرض العصر، ة .. كل هذه األمور تركت اإلنسان األورويب قلقاً داخلي

وهو اإلحساس ابلكآبة واإلحباط وحماولة اهلروب من الواقع، وكان من نتيجة ذلك ظهور اجتاهات 
 .متعددة يف الرومانسية، إذ توغلت يف العقيدة واألخالق والفلسفة والتاريخ والفنون اجلميلة

 1844اإلنسان األعلى )السوبرمان( عند نيتشة ودخلت الرومانسية يف الفلسفة وجتلت يف نظرية  -
 م.1941 – 1859م ونظرية الوثبة احليوية عند برغسون 1900 –

 الرومانسية اجلديدة:
وذلك  –احنسرت الرومانسية يف مطلع القرن العشرين عندما أعلن النقاد الفرنسيون هجومهم عليها 

اندى ابلعودة إىل الطبيعة. وقالوا: ال خري وهامجوا روسو الذي  –ا تسلب اإلنسان عقله ومنطقه ألهن
 يف عاطفة وخيال ال حيكمهما العقل املفكر والذكاء اإلنساين واحلكمة الواعية واإلرادة املدركة.



ئية واإلرادة وكان من نتيجة ذلك نشوء الرومانسية اجلديدة ودعوهتا إىل الربط بني العاطفة التلقا
مث نشأت الرومانسية اجلديدة حاملة معها أكثر املعتقدات  الواعية يف وحدة فكرية وعاطفية، ومن

 القدمية للرومانسية.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/12) 

 

 خامسا: االجتاه الرومانسي يف العامل العريب
 نشأته وعوامل انتشاره
بعض العامل العريب مع اإلرساليات التنصريية اليت زعزعت اإلميان يف نفوس دخلت الرومانسية إىل 

املسلمني ال سيما يف لبنان. أتمل ما يقوله إيليا احلاوي، مؤكدا ومؤيدا: إن اإلرساليات الربوتستانتية 
الوافدة على الشرق ابلتبشري واملال زعزعت أركان اليقني القدمي ووضعت املسلمات الدينية موضع 

العربية للكتاب املقدس بلغة تساؤل وأيقظت معىن احلرية حىت يف اإلميان الديين ... وجاءت الرتمجة ال
يسرية .. مع الربوتستانت .. وقد توالها الشيخ إبراهيم اليازجي وكان لرتمجة الكتاب املقدس فعل  

قلب وتالوته يف كبري يف النفوس وكان اإلجنيليون الربوتستانت يدربون الطلبة على حفظها عن ظهر 
دينية والكتاب املقدس وخباصة يف عهده القدمي ال احملافل كما أهنم كانوا يرتمنون به يف االجتماعات ال

يعدو أن يكون أروع أثر أديب رومنسي يف التعبري عن زوالية العامل ويف النفحة الروحية املنطلقة من 
ومل يكن خيلو بيت يف جبل لبنان من نسخة عقال القواعد املنطقية كان يلج إىل الروح مبثل الذهول 

دفته األوىل أمساء أبناء العائلة واتريخ والدهتم .. وهذه اآلية  من الكتاب املقدس يسجلون على
الرومانسية الرائعة تسربت إىل النفوس وكمنت فيها واختمرت ومهدت لنشوء أدب مياثلها يف الذهول 

الرومنسي عند العرب أمثال جربان وإلياس أيب شبكة كانوا  والرؤاي واالنفعالية اخلالقة وأئمة املذهب
ة الكتاب املقدس وكان ابلنسبة إليهم الينبوع الدائم للغذاء الفين والروحي وليس من يدمنون تالو 

العسري أن يستشف القارئ يف آاثر جربان األوىل واألخرية تقمصات الكتاب املقدس .. ومهما يكن 
صة يف ترمجته الربوتستانتية يهيمن على أدب النهضة اإلبداعي فإن ظل الكتاب املقدس وخبا

مث قامت كثري من الصحف واجملالت بنشر هذا االجتاه الرومانسي املتأثر ابلتدين النصراين (.ومن 1)
(.وال شك أنه "كان لالستشراق 2املنحرف يف العامل العريب كمجلة املقتطف واهلالل والضياء وغريها )

اآلداب الغربية  املشارقة العرب وخاصة اللبنانيني والسوريني إىل األمريكيتني وانتشاراألورويب وهلجرة 



(.يف 3يف بالد املشرق العريب واالطالع عليها أصلية أو مرتمجة .. كان لكل ذلك آاثره وعوامله" )
يه فلقيت نشأة تيارات أدبية وفلسفية جديدة يف العامل العريب وإدخال املدارس واالجتاهات الغربية إل

ن مبعتقدهم الذي يرى أن الفكر استقباال حارا من بعض األدابء والفالسفة العرب الذين يصرحو 
العريب وآدابه استعمل أكثر من أربعة عشر قران حىت بلي " ومل يعد قادرا على النهوض مبضمون 

قليدية يف التعبري عن جديد ولقد صار شديد االرتباط ابملعاين التقليدية واملواقف التقليدية والطرق الت
(.وهلذا 4معىن جديدا أو طريقة جديدة يف التعبري )العواطف اإلنسانية حىت مل يعد يستطيع أن حيمل 

فإنه مما ال شك فيه أن الرومانسية هي أحد العوامل اليت أنتجت احلداثيني العرب ومن مث سار على 
 (.5هنجها كثري منهم )

O594/ 2 -قدية حملمد بن عبد العزيز العلياحلداثة يف العامل العريب دراسة ع 
ململكة العربية السعودية حممد حسن عواد وحممد حسن فقي وحسن وممن أتثر ابلرومانسية من ا

عبدهللا القرشي وغازي عبدالرمحن القصييب وعمران بن حممد العمران وطاهر زخمشري وحسني سرحان 
 (6وغريهم( )

O594/ 2 -ية حملمد بن عبد العزيز العلياحلداثة يف العامل العريب دراسة عقد 
_________ 

 (.501/ 21(، وانظر: ))سري أعالم النبالء(( )209 - 208الطحاوية(( )( ))شرح العقيدة 1)
 (.3( ))هناية اإلقدام يف علم الكالم(( )ص 2)
 (.166/ 1( ))الصواعق املرسلة البن القيم(( )3)
 (.589( انظر:: ))مذاهب فكرية معاصرة(( )ص4)
 .( د. حممد حممد حسني132( ))انظر اإلسالم واحلضارة العربية(( )ص5)
 (.60 – 59( انظر ))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )6)
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 سادسا: االنتشار ومواقع النفوذ
 تعد فرنسا موطن املذهب الرومانسي، ومنها انتقل إىل أملانيا ومنها إىل إنكلرتا وإيطاليا.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ذاهب واألحزاب املعاصرة سرة يف األداين واملاملوسوعة املي 
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 اخلالصة
أن الرومانسية أو الرومانتيكية مذهب أديب يقول أنصاره أنه يهدف إىل سرب أغوار النفس البشرية 

ة عن عواطف للتعبري من خالل الذاتي واستظهار ما تزخر به من عواطف ومشاعر وأحاسيس وأخيلة،
احلزن واألسى والكآبة واألمل واألمل، ومن خالل العفوية اخلالية من أتنق األسلوب وجزالة اللفظ 

ودقة الرتاكيب اللغوية، مع االهتمام ابلطبيعة وضرورة الرجوع إليها، وفصل األخالق عن األدب، 
 واالهتمام ابآلداب الشعبية.

 ل عدها بعضهم أحد اجتاهات احلداثة.احلداثيني الرومانسية ب وقد اعتنق كثري من
 تعقيب:

ومن وجهة النظر اإلسالمية فإن أي تيار أديب ال بد أن يكون ملتزماً ابلدين واألخالق كجزء من 
العقيدة، وإذا كانت مالزمة احلزن والتعبري عنه هلا سلبيات كثرية، فإن اإلسالم يتطلب من معتنقيه 

عة والتسليم بقضاء هللا وتلمس األسباب للخروج من ف اليت يتعرضون هلا بشجامواجهة الظرو 
األزمات دون أيس أو إحباط، وكل إنسان مسئول عن تصرفاته وحماسب عليها بني يدي هللا، طاملا  
كان ميلك أهلية التصرف، أما املكره فهو معذور وتسقط عنه األوزار فيما يرتكبه قسرًا، ولكنه ال 

 عقيدة ويتعارض معها.تعبري احلر عما ينايف اليعذر يف ال
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
ط. جامعة اإلمام حممد بن  –حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد، د. عبد الرمحن رأفت الباشا  -

 الرايض. –سعود اإلسالمية 
 الكويت. –. عبد الباسط بدر/ نشر دار الشعاع ب الغريب، دمذاهب األد -
 القاهرة. –مكتبة مصر  –املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية، د. نبيل راغب  -
 بريوت. –دار العودة  –األدب املقارن، د. حممد غنيمي هالل  -
 م.1959القاهرة:  –املدخل إىل النقد احلديث، د. حممد غنيمي هالل  -
 م.1955القاهرة:  –يكية، د. حممد غنيمي هالل الرومانت -



 )سلسلة زدين علماً(. –األدب املقارن، ماريوس فرنسوا غواير  -
 املذاهب األدبية الكربى، فيليب فان تيغيمة )سلسلة زدين علما(. -

 املراجع األجنبية:
- Braunschvig: Notre Litterature Etudiee dans le Texte. 

Paris 1949. 
- Lanson: Histoire de La Litterature Francaise. Paris. 1960. 
- De Segur (Nicola): Histoire de la litterature Europieenne, 

Paris, 1959. 
O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
رمزية مذهب أديب فلسفي ملحد، يعرب عن التجارب األدبية والفلسفية املختلفة بواسطة الرمز أو ال

 اإلشارة أو التلميح.
ي التعبري غري املباشر عن النواحي النفسية املسترتة اليت ال تقوى اللغة على والرمز معناه اإلحياء، أ -

 أدائها أو ال يراد التعبري عنها مباشرة.
لرمزية من مضامني فكرية واجتماعية، تدعو إىل التحلل من القيم الدينية واخللقية، بل وال ختلو ا -

 تتمرد عليها؛ متسرتة ابلرمز واإلشارة.
 األساس املؤثر يف مذهب احلداثة الفكري واألديب الذي خلفه.وتعد الرمزية  -

O املية للشباب اإلسالميالندوة الع -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
الرمزية مدرسة ظهرت أصال يف القرن التاسع عشر رد فعل للنزعة امليكانيكية اليت ادعت اإلحاطة 

طريق العقل والعلم وأنكرت كل ما يندرج حتت سلطة املنطق وإدراك بفهم الكون وتفسريه عن 
اًل عن العوامل اجملهولة يف احلواس، إذ اعتقد الرمزيون أن تلك النزعة قاصرة عن تفسري الواقع فض

الكون والنفس. ومحلهم ذلك "إىل الشعور أبن وراء اإلمكان اإلجيايب سرًا مل يكتشف وجمهوالً مل 
هذه النزعة إىل اجملهول أدىل علم السكيولوجيا أبن يف اإلنسان حالتني: واعية  يستكنه وإىل جانب

وقد تكون هذه الزاوية يف اإلنسان هي احلقيقة ويدركها العقل واإلجياب وغري واعية قصر العقل عنها، 



 ( على هذا األساس قام األدب الرمزي حماوالً تطويع اللغة1وقد يكون الواقع املوضوعي سراابً " )
ستظل  –يف نظرهم  –واألحداث للتعبري عن احلقائق اجملهولة اليت تلح الفطرة عليها بينما هي اللغة 

 ىل تقريبها إال هذا األسلوب.جمهولة إىل األبد وال وسيلة قط إ
 ومن أشهر زعمائها بودلري ورامبو.

O 489، 488العلمانية لسفر احلوايل ص 
_________ 

الوضع متاما يف العراق يف وحشية ال نظري هلا من قبل الغرب احلاقد  [( واليوم نعيش هذا314( )]1)
 بزعامة أمريكا وبريطانيا ومن سار على درهبم.
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نشأت الرمزية يف القرن امليالدي التاسع عشر ويف منتصفه  سباب نشأة هذا االجتاه وانتشارهاثنيا: أ
تقريبا إذ جتمعت عدة عوامل ساعدت على نشأة هذا االجتاه وازدهاره يف فرنسا على يد مجاعة من 

 (.1النقاد والشعراء والفالسفة أمثال شارل بودلري ورامبو وفريلني وماالراميه، وغريهم. )
حلاد ابلفراغ الروحي الذي يعيشه اإلنسان األورويب ال سيما مع وال: العامل العقدي وهو الشعور اأ

الصدمة اليت أصيب هبا نتيجة إخفاق العلوم التجريبية يف سد فراغه الروحي وتطلعه الفكري وإخفاق 
صلته ابهلل تعاىل النظرايت الفلسفية اليت جعلت اإلنسان كائنا عضواي تسريه غرائزه ومادايته وقطعت 

 (.2ن احلق الذي هو السبيل الوحيد للسعادة واالطمئنان. )وعزلته عن الدي
اثنيا: العامل االجتماعي فرواد الرمزية وغريهم من الفالسفة وحنوهم عاشوا يف تناقضات اجتماعية  

اهتم وملذاهتم كبرية مما جعلهم ينفرون من أنظمتها وقوانينها وتقاليدها اليت رمبا حرمتهم من بعض شهو 
احلرية فمارسوا أنواع الشذوذ اجلنسي والفكري واألخالقي حىت لقبوا ابملنحطني ومن فاهتموها مبحاربة 

مث اشتهرت فلسفتهم )االحنطاطية( واليت هي اجتاه فلسفي سياسي له طابع ثوري يتضمن إنكار مجيع 
ديوان أزهار الشر لبودلري وعلى  القيم السائدة مث أطلق جوتيه هذه التسمية على الروح السائدة يف

 (.3املتأثرين به خلروجهم على القيم واألخالق واألعراف الفكرية والفنية. )
اثلثا: العامل الفين وهو "البحث عن أسلوب جديد يف التعبري فقد كره رواد الرمزية التعبري املباشر 

ز عن نقل إحساساهتم وأن اللغة الواضح ونفروا من أساليب الواقعيني والربانسيني وادعوا أهنا تعج
هتا عاجزة عن نقل التجربة الشعورية العميقة لذلك ينبغي إجياد أسلوب يوحي هبذه التجربة وينقل ذا



 (.4أثرها إىل القارئ" )
O629/ 2 -احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي 

_________ 
 (.60املعاصرة(( )ص  [( ))االجتاهات الفكرية315( )]1)
(، وانظر ))حنو بناء منهج 220 - 215املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها(( )( انظر ))2)

 (.259 - 253البدائل اإلسالمية(( ألنور اجلندي )
 (.86[(( ))إغاثة اللهفان(( البن القيم )ص317( ]3)
 (.84( ))إغاثة اللهفان(( )ص4)
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 الشخصيات اثلثا: التأسيس وأبرز
رغم أن استعمال الرمز قدمي جدًا، كما هو عند الفراعنة واليواننيني القدماء إال أن املذهب الرمزي  -

م حيث أصدر عشرون كاتباً فرنسيًّا بياانً نشر يف إحدى 1886ف إال عام خبصائصه املتميزة مل يعر 
قرن العشرين ابألدابء الصحف يعلن ميالد املذهب الرمزي، وعرف هؤالء الكت اب حىت مطلع ال

الغامضني. وقد جاء يف البيان: إن هدفهم "تقدمي نوع من التجربة األدبية تستخدم فيها الكلمات 
نية، سواء كانت شعورية أو ال شعورية، بصرف النظر عن املادايت احملسوسة الستحضار حاالت وجدا

ي تتضمنه، ألن التجربة األدبية اليت ترمز إىل هذه الكلمات، وبصرف النظر عن احملتوى العقلي الذ
 جتربة وجدانية يف املقام األول".

 :ومن أبرز الشخصيات يف املذهب الرمزي يف فرنسا وهي مسقط رأس الرمزية -
 م وتلميذه رامبو.1967 – 1821األديب الفرنسي بودلري  -
 م ويعد من رموز مذهب احلداثة أيضاً.1898 – 1842وماالرراميه  -
 م.1945 – 1871بول فالريي  -
 ويف أملانيا ر. م. ريلكه وستيفان جورج. -
 ويف أمريكا ميي لويل. -
 ويف بريطانيا: أوسكار وايلد. -

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ألداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف ا 
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 رابعا: األفكار واملعتقدات
 ضمنتها الرمزية:من األفكار واآلراء اليت ت

يال ثحيث االبتعاد عن عامل الواقع وما فيه من مشكالت اجتماعية وسياسية، واجلنوح إىل عامل اخل -
 يكون الرمز هو املعرب عن املعاين العقلية واملشاعر العاطفية.

البحث عن عامل مثايل جمهول يسد الفراغ الروحي ويعوضهم عن غياب العقيدة الدينية، وقد وجد  -
 مزيون ضالتهم يف عامل الالشعور واألشباح واألرواح.الر 
ة، تعرب عن أجواء روحية، مثل لفظ الغروب اختاذ أساليب تعبريية جديدة واستخدام ألفاظ موحي -

الذي يوحي مبصرع الشمس الدامي والشعور بزوال أمر ما، واإلحساس ابإلنقباض. وكذلك تعمد 
ة يف اإلحياء مثل تعبريات: الكون املقمر، الضوء الباكي، الرمزية إىل تقريب الصفات املتباعدة رغب

 الشمس املرة املذاق .. اخل.
ألوزان التقليدية، فقد دعي الرمزيون إىل الشعر املطلق مع التزام القافية أو الشعر حترير الشعر من ا

 احلر وذلك لتساير املوسيقى فيه دفعات الشعور.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاه 
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 خامسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
لقد انبثقت الرمزية عن نظرية املثل لدى أفالطون، وهي نظرية تقوم على إنكار احلقائق امللموسة، 

حمدود، وأن اإلنسان  الية، وتقول: إن عقل اإلنسان الظاهر الواعي عقلوتعرب النظرية عن حقائق مث
 ميلك عقاًل غري واٍع أرحب من ذلك العقل.

ويف أواخر القرن التاسع عشر جتمعت عوامل عقدية واجتماعية وثقافية لوالدة الرمزية على يد: 
 بودلري وغريه من األدابء:

ة، ونسيان  الغريب يف املادية اليت زرعتها الفلسفة الوضعي العوامل العقدية: وتتمثل يف انغماس اإلنسان
 كيانه الروحي، وقد فشلت املادية واإلحلاد يف ملء الفراغ الذي تركه عدم اإلميان ابهلل.



العوامل االجتماعية: وتتمثل يف الصراع االجتماعي احلاد بني ما يريده بعض األدابء واملفكرين من 
مما زاد بتأثرهم بنظرية وبني ما ميارسه اجملتمع من ضغط وكبح جلماحهم،  حرية مطلقة وإابحية أخالقية،

 اخليالية املتميزة. –املثل األفالطونية وكتاابت الكاتب األمريكي ادجار اآلن بو 
العوامل الفنية: وذلك ابعتقادهم أن اللغة عاجزة عن التعبري عن جتربتهم الشعورية العميقة، فلم  -

 فيه األديب عن مكنوانت صدره. يبق إال الرمز ليعرب
 النفوذ:االنتشار ومواقع 

 بدأت الرمزية يف فرنسا حيث ولدت أكثر املذاهب األدبية والفكرية، مث انتشرت يف أورواب وأمريكا.
ويكاد يكون هذا املذهب نتيجة من نتائج متزق اإلنسان األورويب وضياعه بسبب طغيان النزعة املادية 

لوم توهم ابخلالص عند لق ابلعقل البشري وحده للوصول إليها، من خالل عوغيبة احلقيقة، والتع
السري يف دروب اجلمال، وال شك أن الرمزية مثرة من مثرات الفراغ الروحي واهلروب من مواجهة 

 املشكالت ابستخدام الرمز يف التعبري عنها.
O ة العاملية للشباب اإلسالميالندو  -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
ن الرمزية مذهب أديب يتحلل من القيم الدينية، ويعرب عن التجارب األدبية الفلسفية من خالل الرمز أ

اخليال، وثحثاً عن مثالية جمهولة تعوض الشباب عن  والتلميح، أنايً من عامل الواقع وجنوحاً إىل عامل
فاظ املوحية، وحترير الشعر غياب العقيدة الدينية، وذلك ابستخدام األساليب التعبريية اجلديدة، واألل

من كافة قيود الوزن التقليدية. والشك يف خطورة هذا املذهب على الشباب املسلم إن درسه دون 
 ملتقدمة واليت هتدر القيم الدينية.أن يكون ملماً سلفاً أبسسه ا

O سالميالندوة العاملية للشباب اإل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
 حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد، د. عبد الرمحن رأفت الباشا. -



 الكويت. –مذاهب األدب الغريب، د. عبد الباسط بدر، نشر دار الشعاع  -
 هب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية، د. نبيل راغب.املذا -
 –ر هل انفض سامرها"، للدكتور حممد مصطفى هدارة مقالة: "احلداثة يف األدب العريب املعاص -

 هـ.1410جملة احلرس الوطين عدد ربيع اآلخرة 
 ترمجة هنري زغيب. –األدب الرمزي، أتليف هنري بري  -
 سلة زدين علماً(.السرايلية، إيف دوليس )سل -
 األدب املقارن، مايوس فرانسوا غواير )سلسلة زدين علماً(. -
 بريوت. –دار العلم للماليني  –بور عبد النور املعجم األديب، ج -
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 أوال: التعريف
احلداثة مذهب فكري أديب علماين، بين على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل املاركسية والوجودية 

والداروينية، وأفاد من املذاهب الفلسفية واألدبية اليت سبقته مثل السرايلية والرمزية  والفرويدية
 وغريها.

ر عنها من عقيدة وشريعة وحتطيم كل القيم الدينية وهتدف احلداثة إىل إلغاء مصادر الدين، وما صد
فوضى والغموض، وعدم واألخالقية واإلنسانية ثحجة أهنا قدمية وموروثة لتبين احلياة على اإلابحية وال

املنطق، والغرائز احليوانية، وذلك ابسم احلرية، والنفاذ إىل أعماق احلياة. واحلداثة خالصة مذاهب 
ورواب كاملستقبلية والوجودية والسرايلية وهي من هذه الناحية شر ألهنا خطرية ملحدة، ظهرت يف أ

ن وعبثية يف شكلها الفين ومتثل نزعة إمالءات الالوعي يف غيبة الوعي والعقل وهي صبيانية املضمو 
الشر والفساد يف عداء مستمر للماضي والقدمي، وهي إفراز طبيعي لعزل الدين عن الدولة يف اجملتمع 

 ولظهور الشك والقلق يف حياة الناس مما جعل للمخدرات واجلنس أتثريمها الكبري. األورويب
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب 
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 اثنيا: اجلذور التارخيية للحداثة
إىل بالد د ونشأ يف الغرب، مث انتقل منه إن احلداثة ـ يف أصلها ونشأهتا ـ مذهب فكري غريب، ول

املسلمني، وحىت يكون القارئ على بينة من الظروف التارخيية اليت نشأت احلداثة فيها يف الغرب قبل 
انتقاهلا إلينا، وحىت نعرف من هم رموز نشأهتا من الغربيني قبل معرفة من هم ببغاواهتا لدى املسلمني، 

 نضع هذا البحث.
والوسائل أن جيدوا حلداثتهم جذورًا يف التاريخ اثيني العرب حاولوا بشىت الطرق وال شك أن احلد

اإلسالمي، فما أسعفهم إال من كان على شاكلتهم من كل ملحد أو فاسق أو ماجن مثل: احلالج، 
وابن عريب، وبشار، وأيب نواس، وابن الراوندي، واملعري، والقرامطة، وثورة الزنج، لكن الواقع أن كل 

كراراً ملا قاله حداثيو أوراب وأمريكا، ورغم صياحهم وجعجعتهم يقوله احلداثيون هنا، ليس إال تما 
ابإلبداع والتجاوز للسائد والنمطي ـ كما يسمونه ـ إال أنه ال يطبق إال على اإلسالم وتراثه، أم ا وثنية 

ي قمة احلداثة وبذلك اليوانن وأساطري الرومان وأفكار مالحدة الغرب، حىت قبل مئات السنني، فه



قلة لفكر أعمدة احلداثة يف الغرب مثل: أليوت، وابوند، وريلكة ولوركا، ونريودا، وابرت، فهم جمرد ن
وماركيز، وغريهم إىل آخر القائمة اخلبيثة اليت اضطران حداثيوان إىل قراءة سري أهلها الفاسدة، 

 وإنتاجها الذي حوى حثالة ما وصل إليه فكر البشر.
لغربية، وكانت إحدى مراحل تطور الفكر الغريب، مث نقلت إىل ت احلداثة كما قلنا يف البيئة القد من

بالد العرب صورة طبق األصل ملا حصل يف الغرب، ومل يبق منها عريب إال احلروف العربية، أما 
 الكلمات والرتاكيب والنحو فقد فجرها احلداثيون كما يدعون وفرغوها من مضموهنا.

O 24، 23يف ميزان اإلسالم لعوض القرين صاحلداثة 
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 اثلثا: حملة موجزة عن اتريخ احلداثة يف الغرب
تها احلقيقية وعلى يد من  على الرغم من االختالف بني الكثري ممن أرخوا للحداثة األوربية حول بداي

عشر امليالدي على كانت, فإن الغالبية منهم يتفقون على أن اترخيها يبدأ منذ أواخر القرن التاسع 
يدي بودلري، وهذا ال يعين أن احلداثة قد ظهرت من فراغ، فإن من الثابت أن احلداثة رغم متردها 

طبيعياً من إفرازات الفكر الغريب، واملدنية وثورهتا على كل شيء، حىت يف الغرب، فإهنا تظل إفرازًا 
ن احنراف، وذلك منذ بداية ما يسمى الغربية اليت قطعت صلتها ابلدين على ما كان يف تلك الصلة م

بعصر النهضة يف القرن اخلامس عشر امليالدي، حني انفصلت اجملتمعات األوربية عن الكنيسة، 
كابوساً مقيتاً حمارابً لكل دعوة للعلم الصحيح،   واثرت على سلطتها الروحية اليت كانت ابلفعل

ن عقاله بدون ضابط أو مرجعية دينية، وبدأ واالحرتام لعقل اإلنسان، وحينها انطلق اجملتمع هناك م
حياول أن يبين ثقافته من منطلق علماين ثحت فظهرت كثري من الفلسفات والنظرايت يف شىت مناحي 

هلم ينطلقون منها لتصور الكون واحلياة واإلنسان، وال اثبت لديهم احلياة. وطبيعي ما دام ال قاعدة 
لفكري واحلضاري، أن يظهر لديهم كثري من التناقض والتضاد، يكون حموراً لتقدمهم املادي، ورقيهم ا

وأن يهدموا اليوم ما بنوه ابألمس وال جامع بني هذه األفكار إال أهنا مادية ملحدة، ترفض أن ترجع 
 يسة الذي حتررت من نريه قبل ذلك.لسلطان الكن

O28، 27احلداثة يف ميزان اإلسالم لعوض القرين ص 
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 اتريخ احلداثة العربية رابعا: موجز
من اجملتمع  بعد أن انتقل وابء احلداثة إىل داير العرب على أيدي املنهزمني فكراي، ولقيت الرفض

اإلسالمي يف بالد العرب، أخذوا ينقبون عن أي أصول هلا يف التاريخ العريب لعلها تكتسب بذلك 
ال يعقل أن يواجهوا مجاهري املثقفني الشرعية، وحتصل على جواز مرور إىل عقول أبناء املسلمني إذ 

يلبسونه الفكرة الغربية حىت  املسلمني يف البداية بفكرة غربية ولباسها غريب، فليبحثوا عن ثوب عريب
 ميكنها أن تتسلل إىل العقول يف غيبة يقظة اإلميان واألصالة.

تحول( هو إجنيل احلداثيني  وأدونيس .... يعترب املنظر الفكري للحداثيني العرب، وكتابه )الثابت وامل
يشهد أبهنم أبناؤه كما يقول حممد املليباري، ومهما حاول احلداثيون أن ينفوا ذلك فإن مجيع إنتاجهم 

 األوفياء لفكره.
وهكذا ابتدأ املنظر الفكري للحداثة العربية ينبش كتب الرتاث, ويستخرج كل شاذ ومنحرف من 

بن برد، وأيب نواس، ألن يف شعرهم الكثري من املروق على  الشعراء واألدابء واملفكرين، مثل: بشار
دعوة لالحنالل اجلنسي. وحني يتحدث أدونيس اإلسالم، والتشكيك يف العقائد والسخرية منها، وال

عن أيب نواس وعمر بن أيب ربيعة، وعن سبب إعجاب احلداثيني بشعرمها، يقول: "إن االنتهاك ـ أي 
ً حنارب كل ما حيول تدنيس املقدسات ـ هو ما جيذب نا يف شعرمها، والعلة يف هذا اجلذب أننا ال شعوراي 

الزاوية ثوري ابلفطرة، اإلنسان حيوان ثوري". انظر )الثابت  دون تفتح اإلنسان، فاإلنسان من هذه
(. بل إهنم يعتربون رموز اإلحلاد والزندقة، أهل اإلبداع والتجاوز، وأهل 216صفحة  1املتحول( )ج

 يف سبيل حرية الفكر والتجاوز للسائد، وألفوا يف مدحهم القصائد واملسرحيات واملؤلفات. املعاانة
O 38، 35اإلسالم لعوض القرين صاحلداثة يف ميزان 
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 خامسا: من أبرز رموز مذهب احلداثة من الغربيني
كرية ة والفم وهو أديب فرنسي أيضاً اندى ابلفوضى اجلنسي1867 – 1821شارل بودلري  -

واألخالقية، ووصفها ابلسادية أي مذهب التلذذ بتعذيب اآلخرين. له ديوان شعر ابسم أزهار الشر 
 مرتجم للعربية من قبل الشاعر إبراهيم انجي، ويعد شارل بودلري مؤسس احلداثة يف العامل الغريب.

 م.1880 – 1821األديب الفرنسي غوستاف فلوبري  -



 و شاعر فرنسي ويعد أيضاً من رموز املذهب الرمزي.م وه1898 – 1842ماال راميه  -
 األديب الروسي مايكوفسكي، الذي اندى بنبذ املاضي واالندفاع حنو املستقبل. -

 احلداثيون يف العامل العريب قسمان
الذين يدعون إىل احلداثة ونشرها يف العامل العريب كثري فال يكاد خيلو بلد عريب من عشرات احلداثيني 

 تنقوا الفكر احلداثي وأصبحوا دعاة إليه يف كثري من الوسائل.ذين اعال
 واملتأمل يف دعاة احلداثة جيدهم قسمني:

القسم األول: رواد ومفكرون تربوا زمنا طويال على الفكر احلداثي وتشربته عقوهلم واقتنعوا به فأصبح 
 مههم بث احلداثة والتنظري هلا.

إمياهنم وأمنوا العاقبة وخلت عقوهلم وقلوهبم من الفكر  اء ضعفالقسم الثاين: أتباع ورعاع وغوغ
العقدي والروحي القومي فعاشوا يف ضنك وضيق ومركبات نقص وعقد نفسية فحاولوا معاجلة ما 

جيدونه يف أنفسهم من ضيق وحرج وغربة ابملخالفة للنمطي والسائد والتمرد على املألوف واملوروث 
كمال النقص وختفيف احلاالت النفسية اليت يعيشوهنا فكانت هرة وإفهذا أقرب طريق للربوز والش

 احلداثة هي املسلك احلاضر واملركب السهل.
فاستغل أولئك الرواد حالة هؤالء الغوغاء فكالوا هلم املديح وعدوهم " شبااب واعدا" و" صفوة 

اع اجلهلة األتب مثقفة" و" خنبة برجوازية جديدة" وما إىل ذلك من األوصاف اليت غررت هؤالء
 فأصبحوا ينعقون بكل ما يسمعون من أساتذهتم من خمالفات عقدية وشرعية وسياسية. وحنو ذلك.

O690/ 2 -احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي 
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 سادسا: ومن رموز مذهب احلداثة يف البالد العربية
احلداثية. وقد مات  سوري األصل رئيس حترير جملة شعر الشاعر النصراين وهو –يوسف اخلال  -

 منتحرًا أثناء احلرب األهلية اللبنانية.
أدونيس )علي أمحد سعيد( نصريي سوري، ويعد املُرو ِج األول ملذهب احلداثة يف البالد العربية،  -

ل درجة الدكتوراه وقد هاجم التاريخ اإلسالمي، والدين واألخالق يف رسالته اجلامعية اليت قدمها لني
يس يوسف" يف لبنان وهي بعنوان الثابت واملتحول، ودعا بصراحة إىل حماربة هللا عز من جامعة "القد

 وجل. وسبب شهرته فساد اإلعالم بتسليط األضواء على كل غريب.



 وهو كاتب وشاعر مياين، وهو اآلن مدير جلامعة صنعاء وذو فكر يساري. –د. عبد العزيز املقاحل  -
 .ماركسي مغريب –عبد هللا العروي  -
 حممد عابد اجلابري مغريب. -
 الشاعر العراقي املاركسي عبد الوهاب البيايت. -
عضو احلزب الشيوعي اإلسرائيلي أثناء إقامته بفلسطني  –الشاعر الفلسطيين حممود درويش  -

 احملتلة، وهو اآلن يعيش خارج فلسطني.
 كاتب ايسني ماركسي جزائري.  -
 مد أركون جزائري يعيش يف فرنسا.حم -
 مؤلف مسرحية احلالج. –الشاعر املصري صالح عبد الصبور  -

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سابعا: األفكار واملعتقدات
وادها ورموزها وذلك من خالل كتاابهتم جنمل أفكار ومعتقدات مذهب احلداثة كما هي عند ر 

 م فيما يلي:وشعره
 رفض مصادر الدين، الكتاب والسنة واإلمجاع، وما صدر عنها من عقيدة إما صراحة أو ضمناً. -
 رفض الشريعة وأحكامها كموجه للحياة البشرية. -
 ر احلداثية.الدعوة إىل نقد النصوص الشرعية، واملناداة بتأويل جديد هلا يتناسب واألفكا -
 ثة على أنقاض الدين.الدعوة إىل إنشاء فلسفات حدي -
الثورة على األنظمة السياسية احلاكمة ألهنا يف منظورها رجعية متخلفة أي غري حداثية، ورمبا  -

 استثنوا احلكم البعثي.
ت دارون تبين أفكار ماركس املادية امللحدة، ونظرايت فرويد يف النفس اإلنسانية وأوهامه، ونظراي -

 سته، واليت مسوها فلسفة يف اإلنسان األعلى )السوبر مان(.يف أصل األنواع وأفكار نيتشة، وهلو 
 حتطيم األطر التقليدية والشخصية الفردية، وتبين رغبات اإلنسان الفوضوية والغريزية. -
 دية والسياسية.الثورة على مجيع القيم الدينية واالجتماعية واألخالقية اإلنسانية، وحىت االقتصا -
 والعقل. رفض كل ما ميت إىل املنطق -



قوة ضخمة من قوى الفكر املتخلف الرتاكمي السلطوي، لذا جيب أن متوت،  –يف رأيهم  –اللغة  -
ولغة احلداثة هي اللغة النقيض هلذه اللغة املوروثة بعد أن أضحت اللغة والكلمات بضاعة عهد قدمي 

 جيب التخلص منها.
 ر احلداثي.معامل ابرزة يف األدب والشع –هبام والرمز الغموض واإل -
وال يقف اهلجوم على اللغة وحدها ولكنه ميتد إىل األرحام والوشائح حىت تتحلل األسرة، وتزول  -

 روابطها، وتنتهي سلطة األدب وتنتصر إرادة اإلنسان وجهده على الطبيعة والكون.
رض سابقتها يف بعض نواحي شذوذها وتتابع يف ومن الغريب أن كل حركة جديدة للحداثة تعا -

 الوقت نفسه مسريهتا يف اخلصائص الرئيسية للحداثة.
إن احلداثة هي خالصة مسوم الفكر البشري كله، من الفكر املاركسي إىل العلمانية الرافضة للدين،  -

الوثنيات  إىل الشعوبية، إىل هدم عمود الشعر، إىل شجب اتريخ أهل السنة كاماًل، إىل إحياء
 واألساطري.

راء مظاهر تقتصر على الشعر والتفعيلة والتحليل، بينما هي تقصد رأساً هدم ويتخفى احلداثيون و  -
اللغة العربية وما يتصل هبا من مستوى بالغي وبياين عريب مستمد من القرآن الكرمي، وهذا هو السر 

 يف احلملة على القدمي وعلى الرتاث وعلى السلفية.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ملعاصرة عة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب ااملوسو 
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 اثمنا: احلداثة منهج فكري يسعى لتغيري احلياة
فة بوسيلة دنيئة. ولذلك ال إن الوسائل يف اإلسالم هلا أحكام الغاايت، وال ميكن أن يتوصل لغاية شري

نص األديب من الناحية الفنية اجلمالية فقط بعيدا عن مضامينه وأفكاره، ميكن يف اإلسالم أن تنظر لل
وال يغتفر لإلنسان من ذلك إال ما كان خطأ غري مقصود، أو نسياانً، أو كان صادراً من انئم أو 

ول على األقل يف الدنيا، وأمره يف اآلخرة إىل جمنون، وما عدا ذلك فإن اإلنسان مؤاخذ مبا يفعل ويق
 شاء غفر له وإن شاء عذبه، إال من مات على الكفر فهو خالد يف عذاب جهنم. هللا، إن

قدمت هبذه الكلمات لكي يُعلم ما هو املعيار الذي نقتبس به أفعال وأقوال الناس, وعلى هذا 
ينا، حىت وإن أبوا أن يكون اإلسالم احلكم األساس سيكون حديثنا عن املنهج الفكري للحداثيني لد

 روه مبا يروق هلم مما يتفق مع أفكار أساتذهتم. وسأعرض يف هذا املبحث ألمرين:بيننا، أو فس



األمر األول: دعوى أهل احلداثة أن األدب جيب أن ينظر إليه من الناحية الشكلية والفنية فقط، 
، وينادي به من مبادئ وعقائد وأخالق، فما دام بغض النظر عما يدعو إليه ذلك األدب من أفكار

ديب عندهم مجيالً من الناحية الفنية فال يضري أن يدعو لإلحلاد أو الزان أو اللواط أو اخلمر النص األ
أو غري ذلك، وسنرى بعون هللا أن هذه املقولة مرفوضة شرعاً وعقاًل، وأهنا وسيلة حلرب الدين 

و سلمنا خالق له, وسنرى أن أذواقهم األدبية فاسدة مفسدة، حىت لواألخالق، يتسرت وراءها من ال 
 مبقولتهم تلك وأهنم يرفضون من النصوص ما كان مجيالً ويشيدون مبا كان غامضاً سقيماً.

أما األمر الثاين: فهو أن هذه الدعوى السابقة اليت يدعيها احلداثيون، وهي عدم اهتمامهم مبضمون 
ومناهج  م أصحاب فكر تغيريي، يسعى لتغيري احلياة وفق أسس حمددةاألدب ليست صحيحة؛ بل إهن

 منضبطة، وموقفها من اإلسالم حمدد سلفا.
فأما األمر األول: وهو ما يسمونه األدب لألدب والفن للفن، فيقول عبد هللا الغذامي يف كتابه 

ى اللغة وما فيها من : "وهذا كله فعالية لغوية، تركز كل الرتكيز عل10)اخلطيئة والتكفري( صفحة 
ن املعىن هو قطب الداللة النفعية وهذا شيء احنرفت عنه طاقة لفظية، وال شأن للمعىن هنا أل

الرسالة، وعزفت عنه، ولذلك فإنه ال بد من عزل املعىن وإبعاده عن تلقي النص األديب، أو مناقشة 
 حركة اإلبداع األديب".

عند مناقشته وتقوميه للنصوص األدبية من نثر أو شعر، وهكذا بكل بساطة يقرر الغذامي أن املسلم 
ب أن يطرح جانباً النظر يف املعاين، أي أن ينسلخ من عقيدته ودينه وفكره، وال يكون هلا أي دور جي

فيما يعرض أمامه من أدب، ولوال أن ُخدع شبابنا هبذه املقوالت الغافلة املتغافلة، ملا أصبح 
 يشاد هبم يف صحافتنا. الشيوعيون أئمة للفكر واألدب

ذهبه: "ومن هنا جاءت التشرحيية لتؤكد على قيمة النص وأمهيته، مؤكدًا م 56ويقول أيضا يف صفحة 
وعلى أنه هو حمور النظر، حىت قال )ديريدا(: "وال وجود لشيء خارج النص وألن ال شيء خارج 

حث عن األثر، وتستخرج من النص فإن التشرحيية تعمل ــ كما يقول )ليتش( ـ من داخل النص لتب
 ملختفية فيه، واليت تتحرك داخله كالسراب".جوف النص بناه السيميولوجية ا

أيها القارئ الكرمي: ما دام )دريدا( يقرر، و )ليش( يقول: "إننا جيب أن حناكم النص إىل ذاته ونفسه، 
ثل قوله الذي ال أيتيه وننظر يف أدواته الفنية فقط بعيدًا عن أي مؤثر خارجي" .... فيجب أن منت

 7517عند الغذامي أو عند السرحيي الذي يقول يف عكاظ العدد  الباطل من بني يديه وال من خلفه
: "من شأن قيام املنهج أن يؤدي إىل سقوط حتكم األيديولوجيات املختلفة يف إجازة دراسة 5الصفحة 

طان ما حيمي الدراسة من أن نتعاطف ما أو عدم إجازهتا، ذلك أن براءة وحيادية العلم هلا من السل
جها نسعى إليه، أو نرفضها ألهنا ختالف ذلك التوجه". هذه هي موازينهم اليت معها، ألهنا ختدم تو 



يدعون الناس إىل االحتكام إليها، أما قول احلق سبحانه وتعاىل: َما يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل ِإال َلَدْيِه رَِقيٌب 
، وأما قول ه يف موازين احلداثيني النقدية وال يف مناهجهم األدبية[، فال قيمة ل18َعِتيٌد ]ق: 

املصطفى صلى هللا عليه وسلم: ))كل كالم ابن آدم عليه ال له، إال أمر مبعروف أو هني عن منكر أو 
أو على  -ذكر هللا( , وقوله عليه الصالة والسالم: ))وهل يكب الناس يف النار على وجوههم 

لبينة الواضحة اليت ( وغريها من األحاديث الكثرية واآلايت ا1د ألسنتهم(( )إال حصائ -مناخرهم 
تدل على أن حساب الناس يف اإلسالم على معاين قوهلم ومضامينه قبل لفظه ومبناه، فيجب أن تزاح 

 عن مسرح احلياة، حىت أيخذ األدب حقه ويؤدي دوره يف نظر احلداثيني.
O60 - 57قرين صاحلداثة يف ميزان اإلسالم لعوض ال 

_________ 
 .199ملذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها، ص [( بتصرف عن كتاب "ا319( )]1)
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 اتسعا: تطور مذهب احلداثة يف الغرب ويف البالد العربية
بظهور احلركة البوهيمية فيها بني إن حركة احلداثة األوروبية بدأت قبل قرن من الزمن يف ابريس  -

 الفنانني يف األحياء الفقرية.
راع السياسي واملذهيب واالجتماعي شهدت هناية القرن التاسع ونتيجة للمؤثرات الفكرية، والص -

عشر امليالدي يف أورواب اضمحالل العالقات بني الطبقات، ووجود فوضى حضارية انعكست آاثرها 
غت التفاعالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف أورواب ذروهتا يف على النصوص األدبية. وبل

 . وبقيت ابريس مركز تيار احلداثة الذي ميثل الفوضى األدبية.أعقاب احلرب العاملية األوىل
 وقد تبنت احلداثة كثريًا من املعتقدات واملذاهب الفلسفية واألدبية والنفسية أمهها: -
م، غالت يف الشعور الفردي ومهامجة املعتقدات، 1916ظهرت عام  الدادائية: وهي دعوة - 1

 فنية االجتماعية.وطالبت ابلعودة للبدائية والفوضى ال
السرايلية: واعتمادها على التنومي املغناطيسي، واألحالم الفرويدية، ثحجة أن هذا هو الوعي  - 2

 ه اهلوس والعاطفة.الثوري للذات، وهلذا ترفض التحليل املنطقي، وتعتمد بداًل عن
ام، فضاًل عن التحرر الرمزية: وما تتضمنه من ابتعاد عن الواقع والسباحة يف عامل اخليال واألوه - 3

 من األوزان الشعرية، واستخدام التعبريات الغامضة واأللفاظ املوحية برأي روادها.



سقط رأسها، من وقد واجهت احلداثة معارضة شديدة يف كل أحناء أورواب، حىت يف ابريس م -
 ي اإلنساين.املدافعني عن اللغة والرتاث وممن ينيطون ابألدب مهمة التوصيل يف إطار العقل والوع

وكثري من أدابء القرن العشرين مل يعرتفوا ابحلداثة وال مبا جاءت به من جتريد مجايل وثورة وعدم  -
  اتريخ الفكر الغريب.تواصل، وعدَّ كثري من املفكرين الغربيني احلداثة نزوة عابرة يف

تسللت إىل العامل العريب  واحلداثة العربية هي حداثة غربية يف كل جوانبها وأصوهلا وفروعها إال أهنا
دون غرابة، وذلك ألهنا اختذت صورة العصرية، واالجتاه اجلديد يف األدب، وارتباط مفهوم احلداثة يف 

 و شعر التفعيلة.أذهان بعض املثقفني ثحركة ما يسمى ابلشعر احلر أ
ت بينما تسربت اصطالح احلداثة مبفهومه الغريب، مل يقتحم األديب العريب إال يف فرتة السبعينا -

مضامينه منذ الثالثينات من هذا القرن، وذلك يف حماوالت اخلروج على علم العروض العريب، ويف 
اهات األدبية الغربية  األربعينات ظهرت بعض ظواهر التمرد والثورة والرفض وجتريب بعض االجت

 كالتعبريية والرمزية والسرايلية.
م 1964م وتوقفت عام 1957بنان يوسف اخلال عام مث ظهرت جملة شعر اليت رأس حتريرها يف ل

للتمهيد لظهور حركة احلداثة بصفتها حركة فكرية، خلدمة التغريب، وصرف العرب عن عقيدهتم 
 ولغتهم الفصحى .. لغة القرآن الكرمي.

دأت جتربتها خلف ستار حتديث األدب، فاستخدمت مصطلح احلداثة عن طريق ترمجة شعر رواد وب
بكشف ما  –أي: جملة شعر  –بيني أمثال: بودلري ورامبو وماالراميه، وبدأ رئيس حتريرها احلداثة الغر 

قليدية أي تروج له احلداثة الغربية حني دعا إىل تطوير اإليقاع الشعري، وقال أبنه ليس لألوزان الت
العقلي  قداسة وجيب أن يعتمد يف القصيدة على وحدة التجربة واجلو العاطفي العام ال على التتابع

 والتسلسل املنطقي كما أنه قرر يف جملته أن احلداثة موقف حديث يف هللا واإلنسان والوجود.
ما دعاه من  كان لعلي أمحد سعيد )أدونيس( دور مرسوم يف حركة احلداثة ومتكينها على أساس

تتهدم البنية  الثبات والتحول فقال: "ال ميكن أن تنهض احلياة العربية ويبدع اإلنسان العريب إذا مل
التقليدية السائدة يف الفكر العريب والتخلص من املبىن الديين التقليدي اإلتباعي". استخدم أدونيس 

ر كتابه: )صدمة احلداثة( عام مصطلح احلداثة الصريح ابتداًء من هناية السبعينات عندما أصد
واملذهبية، وكل ما من شأنه  م وفيه ال يعرتف ابلتحول إال من خالل احلركات الثورية السياسية1978

 أن يكون متردًا على الدين والنظام جتاوزًا للشريعة.
لقد أسقط أدونيس مفهوم احلداثة على الشعر اجلاهلي وشعراء الصعاليك وشعر عمر بن أيب  -

، وأيب نواس وبشار بن برد وديك اجلن احلمصي، كما أسقط مصطلح احلداثة على املواقف ربيعة
ابن الرواندي وعلى احلركات الشعوبية والباطنية واإلحلادية املعادية لإلسالم أمثال: اإلحلادية لدى 



 ثورة الزنج والقرامطة.
واملتحول(: "ال نقدر أن نفصل  ويعرتف أدونيس بنقل احلداثة الغربية حني يقول يف كتابه )الثابت -

 بني احلداثة العربية واحلداثة يف العامل".
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ألداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف ا 
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 عاشرا: الغموض يف أدب احلداثة والغاية منه
وانضل عنها  حنب أن نتحدث عن مسة هامة من مسات أدب احلداثة متيز هبا واختذها له شعاراً 

ذا املظهر وتلك السمة أال وهي أساطينهم، مث نرى بعد ذلك ملاذا يصرون على إظهار أدهبم هب
 الغموض.

إن أول ما يصدم القارئ ألدب احلداثة هو تلفعه بعباءة الغموض، وتدثره بشعار التعتيم والضباب، 
جد أم هزل، حق أم ابطل، بل  حىت إن القارئ يفقد الرؤية وال يعلم أين هو متجه، وماذا يقرأ: أهو

ة العرب: إم ا يف اجلمل والرتاكيب وإن كانت املفردات يقطع أحياانً أبن ما يقرأه ليس له صلة بلغ
 عربية، أو حىت يف املفردات اجلديدة اليت تدخل االستعمال لتوها وألول مرة.

 يدون؟!إن من يقرأ أدب احلداثة يقع يف حرية من أمره ملن يكتب هؤالء، وماذا ير 
اللغة العربية، لعلي أجد عندهم لقد عرضت إنتاج بعض هؤالء احلداثيني على أساتذة األدب يف كلية 

ما مل أجده يف كتب اللغة واألدب حني وقفت عاجزة عن السماح هلذا األدب ابلدخول يف دائرة 
طف، فوجدت الفكر املعقول، فضاًل عن األدب الراقي اجلميل املؤثر يف النفوس، واملؤجج للعوا

 أولئك األساتذة أكثر حرية.
نفسهم، حىت وجدت ما يشري ابلتأكيد إىل غايتهم من هذا فعدت أنقب يف كتاابت احلداثيني أ

 الغموض.
إن الغموض طغى حىت على عناوين قصائدهم وكتاابهتم، وها أان ذا أورد مناذج من إنتاجهم، وأعقب 

 مة مميزة لفكرهم، مث أبني غايتهم من هذا الغموض.بنقول تؤكد إصرارهم على الغموض، ابعتباره عال
كما يسمونه ـ عبد هللا الصيخان يف قصيدة حداثية نشرت يف جملة اليمامة عدد   يقول رمزهم املبدع ـ

896: 
 "قفوا نرتجل



 أوقفوا نتهيأ للموت شاهدة القرب ما بيننا اي غبار واي فرس
 اي سيوف واي ساح اي دم اي خياانت

 يشملها ثوهباخاصرة احلرب 
 كان متسخا مثل حديث الذي يتدثر ابخلوص

 وأتهكي ال يرى الناس س
 كنت أحدثكم

 للحديث تفاصيله فامسعوين
 فقد جئت أسألكم عن رمال وثحر وغيم وسلسلة زبرجد"

إنين أرجو من القراء أن جيهدوا تفكريهم معي قليالً لعلهم أن حيظوا مبا مل ينكشف يل من كنوز أدب 
ما يسمع األدب اجلديد والوعي اجلديد كما يسمونه، والذي يظن السامع لكالمهم عنداإلبداع , 

 طنطناهتم ورغاءهم وثغاءهم أهنم حققوا لألمة ما هنض هبا إىل الفرقد، وجاوز هبا املساكني.
 يقول زاهر اجليزاين: 901ويف اليمامة أيضاً يف العدد 

 "وحدي هبذا القبو
 راايأعثر يف حطام الضوء يف كسر امل

 ويداي مطفأاتن
 ويداي موحشتان

 ويداي ترسم ابلرماد فراشة
 خذينويداي أت

 وأسأل من أكون سبعاً هبذا القبو
 أورثناه حكمتنا وأورثنا اجلنون"

ما هو اي ترى القبو الذي يشكو اجليزاين من العيش فيه ويتضجر منه ويشعر أبنه أورثنا اجلنون؟! وما 
 املطفأاتن؟ وما عالقة ذلك برسم فراشة يف الرماد؟! هو حطام الضوء؟ وما مها اليدان

 رموزها، وإننا ملنتظرون ألهل احلداثة. طالسم تنتظر من يفك
كتبت هدى الدغفق حتت عنوان )اشتعاالت فرح مثقل( ...   8الصفحة  7531ويف عكاظ العدد 

حداثية طويلة، وانظر التناقض، فرح له اشتعاالت، وأيضاً مثقل!! قالت هدى هذه من ضمن قصيدة 
 ا:ال أريد أن أثقل عليكم هبا كلها، ولكن أمسعكم منها قوهل

 "ألين نفيت من احللم ابألمس
 سامرت قيظا



 وجعا منح الوقت وقتاً 
 واحرتى أن مير به الوسم
 ألين عاصرت حالة دفين

 جتذرت ابلرمل
 مارست توق اخلروج عن اخلارطة

 وألن اخلريف طوى قاميت"
 ضال عن أن يكون كالم األدابء أو كما يسموهنم: املبدعني واملتميزين؟؟!.أهذا كالم العقالء ف

.... إن هذه األمثلة اليت سقتها لك غيض من فيض مما تزخر به املالحق األدبية يف صحفنا وجمالتنا، 
 وما يلقى يف أمسياتنا ونوادينا األدبية وينشر يف مطبوعاتنا.
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وال تظنن أيها القارئ أين أابلغ، فهم وهللا يقدمونه على اعتبار أنه شعر وأدب، ويقدمون له الدراسات 
ة، ولوال خوف اإلطالة ألوردت أمثلة أكثر، ويكفيك أن تتجه إىل أي عمل أديب لنقدية واألدبيا

 حداثي وتنظر فيه، لرتى أنه من نفس النوعية ال فرق بينها إال التفاوت يف الغموض.
هل اي ترى هذا الغموض أييت اتفاقاً، أم هو أمر مقصود الزم يف أدب احلداثة؟؟ لنَر ذلك من خالل 

 فسهم.ل احلداثيني أنأقوا
"لو أننا وقفنا عند ظاهرة  18يقول أمحد كمال زكي يف كتابه )شعراء السعودية املعاصرون( صفحة 

واحدة من ظواهر الشعر اجلديد، وهي الغموض، وقد أصله سعيد عقل وأدونيس أحد شيوخ 
غموض ضرورة اجملددين، لرأينا العجب العجاب". وهكذا ما دام سعيد عقل وأدونيس يرون أن ال

 دب، فال بد أن يسلك على هنجهم تالميذهم لدينا.لأل
: " الشعر يفهم ليس 55يقول عبد هللا نور يف )ملف اندي الطائف األديب( العدد السادس صفحة 

 بشعر"!!
ومادام من شروط الشعر عندهم أال يفهم، فما الغاية منه إذًا؟ هل هو طالسم سحر، أم أحاجي 

 ؟؟!ألغاز، أم رموز شعوذة
على فرض التسليم هلم يف أن كتاابهتم الغامضة ال معاين هلا، فهل حتولت األمة إىل جمموعة  ..... وحنن

 من اجملانني يكتبون ما ال يعقلون، ويقرؤون ما ال يفهمون؟؟



هل هانت أمتنا إىل هذا احلد حىت يصبح أدهبا وفكرها عبثاً أبيدي فئة من املمسوخني فكرايً، الذين 
ن الشرق إىل الغرب، يفكرون بعقوهلم، وينطقون أبمسائهم، ويصرون على أن سهم للشياطني مابعوا أنف

يقنعوان أبن الليل هنار واألسود أبيض، كمثل قول حممد الثبييت: "من الشيب حىت هديل األابريق 
 تنسكب اللغة احلجرية بيضاء كالقار انفرة كعروق الزجاجة".

العام للغة العربية، وحتويلها مع مرور الزمن  ته كسر اإلطار...... إذا فمن أهداف الغموض وغااي
واألايم، ومن خالل استبدال مفرداهتا وتراكيبها ومعانيها، إىل لغة جديدة ال صلة هلا ابللغة العربية 

اليت حتولت مع مرور الزمن  -متاما كما حصل للغة الالتينية  -الفصحى املعروفة واملأثورة عن العرب 
 رية.قة إىل لغات كثهبذه الطري

لو حصل هذا ال قدر هللا ـ موقف األجيال القادمة من كتاب هللا وسنة نبيه صلى  -ولك أن تتصور 
 هللا عليه وسلم، وكتب الرتاث بصفة عامة، وأي كارثة يسعى احلداثيون إىل جر األمة إليها.

ية وحنوها لى اللغة العرب.... وهكذا يريد أدعياء اإلبداع ورواد احلداثة أن يكون أول هجومهم ع
وصرفها وبالغتها، حتت ستار احلرية يف اإلبداع، لعلمهم أن هذه اللغة هي وعاء الشرع خاصة 

والرتاث عامة، وهي وسيلة فهم هذا الدين ومعرفته، ألن اهلجوم على الدين مباشرة أمر غري مقبول يف 
عربية األخرى فقد وصلت يف البلدان ال بداية املعركة، وإن كانت مرحلة منازلته قد بدأت لدينا، أما

الضرابت إىل القلب على أيدي من يشيد به احلداثيون عندان صراحة، لكنين أذكر اجلميع بقول 
 الشاعر:

 "كناطح صخرة يوماً لُيوَهنها ][ ][ فلم َيِضرها وأوهى قرنَه الَوِعُل"
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 عشر: أهم خصائص احلداثة حادي
 حماربة الدين ابلفكر وابلنشاط. -
 احلرية والشك والقلق واالضطراب. -
 فساد واإلحلاد.متجيد الرذيلة وال -
 اهلروب من الواقع إىل الشهوات واملخدرات واخلمور. -
 الثورة على القدمي كله وحتطيم مجيع أطر املاضي، إال احلركات الشعوبية والباطنية. -



 لثورة على اللغة بصورها التقليدية املتعددة.ا -
 امتدت احلداثة يف األدب إىل خمتلف نواحي الفكر اإلنساين ونشاطه. -
قلب موازين اجملتمع واملطالبة بدفع املرأة إىل ميادين احلياة بكل فتنتها، والدعوة إىل حتريرها من  -

 أحكام الشريعة.
 دوانية.عزل الدين ورجاله واستغالله يف حروب ع -
تبين املصادفة واحلظ واهلوس واخليال ملعاجلة احلاالت النفسية والفكرية بعد فشل العقل يف جماهبة  -

 .الواقع
 امتداد الثورة على الطبيعة والكون ونظامه وإظهار اإلنسان مبظهر الذي يقهر الطبيعة. -
ت عرفت جبنوحها العقدي  ولذا نلمس يف احلداثة قدحاً يف الرتاث اإلسالمي، وإبرازًا لشخصيا -

ء كاحلالج واألسود العنسي ومهيار الديلمي وميمون القداح وغريهم. وهذا املنهج يعرب به األداب
 املتحللون من قيم الدين واألمانة، عن خلجات نفوسهم وانتماءاهتم الفكرية.

O شباب اإلسالميالندوة العاملية لل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثين عشر: أساليب احلداثيني يف نشر أفكارهم
هم ومناوأة وحماربة السيطرة على املالحق األدبية والثقافية يف أغلب الصحف وتوجيهها خلدمة فكر 

غريهم، وخيتلف مدى تغلغلهم يف الصحف واجملالت من واحدة إىل أخرى، ومل يقف منهم موقف 
ماح هلم ابلتسلل إىل الكتابة إال صحيفة الندوة مشكورة، بل إهنا عملت الرفض الواضح وعدم الس

 هذه املوجة العارمة.يف امليدان وحدها وانفحت وكشفت وبينت يف وقت كان فيه الكثري يف غفلة عن 
 التغلغل يف األندية األدبية من أجل توجيه نشاطها خلدمة احلداثة وأهدافها. - 2
راء وخاصة الشباب ومن خالهلا يتم اكتشاف أصحاب امليول احلداثية إفراد صفحات لكتابة الق - 3

ت واحللقات وتسلط عليهم األضواء، وتدغدغ شهوة حب الظهور والشهرة يف نفوسهم, وتقام الندوا
 الدراسية ألدهبم، وهبذه الطريقة ظهر كثري من األمساء احلداثية.

التهم والنعوت، والتأكيد على أهنم ال نشر اإلرهاب الفكري ضد خمالفيهم واهتامهم بشىت  - 4
يعقلون وال يعلمون، وأهنم جمرد دمى حمنطة جيب أن تبعد من الطريق وال تستحق أن يكون هلا مكان 

فكر والثقافة واألدب، يف مقابل اإلشادة بفكرهم بصورة مثرية جتعل الفرد ينقاد هلم، ويقول يف عامل ال



 ركاهبم. هم أهل الساحة، وال مناص من الدخول يف
إقامة الندوات واألمسيات الشعرية والقصصية والنقدية واملسرحية يف طول البالد وعرضها،  - 5

سبوع إال ونقرأ األخبار عن نشاط حداثي يف إحدى بنشاط وافر ودأب متصل حىت أصبحنا ال مير أ
 املناطق، بل وصل نشاطهم إىل جزيرة فرسان يف جنوب البحر األمحر أكثر من مرة.

 الدفع برموزهم للمشاركة يف املهرجاانت الدولية. - 6
استكتاب رموزهم الفكرية، واستقدامهم للمشاركة يف األمسيات، وإلقاء احملاضرات وإجراء  - 7
 قابالت معهم.امل
لقد انتهج احلداثيون أسلوابً غاية يف اخلبث للتغرير ابلشباب الواقع حتت ضغط اهلجوم الضاري  - 8

شىت امليادين، فامتصوا نقمة الشباب تلك حني قدحوا يف أذهان الشباب أن  من أعداء األمة يف
مان، أم ا أصحاب الفكر أدهبم وفكرهم هو املنقذ من تلك املآسي، واآلخذ أبيدي الشباب إىل بر األ

التقليدي كما يسموهنم فإهنم ليسوا أكثر يف نظرهم من رموز للتخلف وتكريس للواقع الذي يسعى 
 غيريه بكل ما ميلكون من قوة.احلداثيون لت

 املرحلية يف اإلعالن عن أفكارهم، فهم يبدءون مبا ال يثري الناس عليهم. - 9
O 153 - 138ين صاحلداثة يف ميزان اإلسالم لعوض القر 
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 اثلث عشر: آاثر احلداثة يف العامل اإلسالمي
 من القارئني ألن الصحف سالمي بني كثرياألثر األول: إشاعة الفوضى العقدية والثقافية يف العامل اإل

واجملالت والكتب اليت ختاطب الشباب كثري منها منطلقاته حداثية اثئرة على العقيدة القومية وخباصة 
أن تلك املقاالت احلداثية تدغدغ عواطف الشباب وأدعياء الثقافة واملبتدئني بعباراهتا " األدبية" و" 

 والقيم النبيلة ..... ,ملعتقد الصحيح اإلبداعية" املبطنة بتمرد على ا
األثر الثاين: إجياد طبقة معزولة عن اجملتمع سياسيا وعقداي فالنظام املطبق يف البالد ال يعجبها بل ـ  

 كما هو املنهج احلداثي ـ ترى ضرورة رفضه والثورة عليه.
 ا وختطيها.من التمرد عليهوالعقيدة املوروثة والشريعة املألوفة ال ختضع هلا وال ترضى هبا بل البد 

 والواقع كله رجعي متخلف يف سياسته وعقيدته وأخالقه وأعرافه جيب جتاوزه بعد هتدميه ...... ,
األثر الثالث: اخنداع بعض املنتسبني للدعوة اإلسالمية من العقالنيني وأمثاهلم ببعض دعاوى احلداثة 



وآراء العقول. وال شك أن ا على األهواء املتمردة على النصوص الشرعية وااللتزام هبا وتقدميه
 ( ..... ,1للحداثيني إفادة عظمى من العقالنيني املنتمني لإلسالم. )

األثر الرابع: اجلرأة على نقد السلطات احلاكمة يف العامل اإلسالمي والقدح يف حكام املسلمني وخباصة 
 من حيكم شيئا من اإلسالم.

على األحكام الشرعية بنقدها واخلروج عليها رؤ بعض النساء األثر اخلامس: ومن آاثر احلداثة جت
 وحجتهن يف ذلك أقوال احلداثيني وشبههم.

فأصبحنا نقرأ ونسمع من ينادين برفض احلجاب ألنه رمز العهود املظلمة والعصور الوسطى ويطالنب 
على العادات ابحلرية واالختالط ألهنما عالمة التقدم والتحضر وأن الفكر احلديث يوجب التمرد 

 لتقاليد القدمية املورثة عن أصحاب الكتب الصفراء ...... ,وا
األثر السادس: ومن آاثر احلداثة إعالن شأن الفرق الباطنية، والفلسفية والصوفية، واملعطلة على 
اختالف مذاهبها وذلك ألن احلداثيني يبذلون وسعهم يف دراسة اتريخ املسلمني وإبراز تلك الفرق 

هج أهل السنة واجلماعة وإعالن شأهنا بوصفها ظواهر " حداثية" متردت على ت املخالفة ملنوالفلسفا
 املوروث والسائد واملألوف، يف العقيدة والشريعة ...... ,

األثر السابع: ومن آاثر احلداثة تغلغل كثري من احلداثيني يف وسائل الرتبية والتعليم واإلعالم يف العامل 
 ب مناهجهم احلداثية وأفكارهم.وجهون الناس حساإلسالمي وابلتايل ي

ومن مث يبعدون رأي كل انقد هلم وخباصة من العلماء وطلبة العلم من أصحاب الفكر القومي والعقيدة 
السليمة وإن أحرجوا فتحوا اباب ضيقا لبعض الفتاوى واملقاالت القصرية اليت ال تنقدهم ويف أايم 

 من ال يسمح للصوت اإلسالمي أبدا ...... , الوسائل وهناك حمددة أيضا هذا ما قد يوجد يف بعض
األثر الثامن: برزت يف الصحف واجملالت واللقاءات، الكلمات العامية واألجنبية واأللفاظ املوغلة يف 

الرمزية والغموض وكثر اخلوض فيها وابلتايل جترأ الناس على اللغة العربية فأصبحنا نقرأ ونسمع من 
 اعدها ... إخل.يطالب بتغيري قو 

األثر التاسع: ومن آاثر انتشار املفاهيم احلداثية يف العامل اإلسالمي أن احلداثة أصبحت ثواب يتسرت به  
كل قادح يف الدين وخباصة أصحاب االجتاهات املشبوهة واملنتمني إىل األحزاب الكافرة كاملاركسية، 

 والعلمانية والبعثية واالجتاهات الباطنية وحنو ذلك.
اليت ال يستطيعون فيها التصريح مبذاهبهم وأحزاهبم الكافرة أو املخالفة لسياسة اصة يف الدول وخب

 تلك الدول فيلجأون إىل احلداثة شعارا يتسرتون خلفه.
وعلى سبيل املثال فإن كثريا من احلداثيني ينتمون إىل الفكر املاركسي ولبعضهم انتماءات حزبية على 

خلاصتهم أما أمام الناس فإهنم يعلنون احلداثة اليت تتفق يف   صرحون هبذا إالمستوى كبري إال أهنم ال ي



 كثري من مبادئها مع املاركسية.
حىت أصبح االنتساب إىل احلداثة أسهل طريق لنقد مصادر الدين وما صدر عنها ابسم التحديث أو 

 التجديد أحياان.
O1546/ 3 -لعزيز العلياحلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد ا 

_________ 
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 رابع عشر: بعض مواقف احلداثيني من اإلسالم وقيمه
ى لتغيري واقع احلياة ليتفق يسع بعد أن أتكد لدينا من خالل ما تقدم، أن احلداثة منهج فكري متميز

مع ما يطرحه ذلك الفكر من مفاهيم وأساليب للحياة، ومن نظرات خاصة لصياغة اإلنسان وفق 
معطيات ذلك الفكر، فإن ما يهمنا ـ حنن املسلمني ـ هو معرفة موقف هؤالء احلداثيني من اإلسالم، 

الوجود، وال نرى احلق يف شيء سواه يف هذا ابعتباره ديننا ونظام حياتنا، ومنهجنا الذي نعتز به يف 
شىت مناحي احلياة الفردية واجلماعية والعامة واخلاصة، ونرى أال سعادة للبشرية وال جناة هلا يف الدنيا 
واآلخرة إال يف اعتناق هذا الدين وأخذه اتما غري انقص، كما بل غه حممد صلى هللا عليه وسلم. وإنين 

وال أقول موقفهم فقط ـ من اإلسالم خيتلف من بلد إىل  -هم املعلن موقفأحب لفت االنتباه إىل أن 
آخر حسب ظروف ذلك البلد، ومقدار قوة التدين فيه وضعفه، ولو أردان أن نتحدث عن مواقفهم 

مجيعاً من اإلسالم الحتاج ذلك إىل أسفار ضخمة، لكنين يف هذا املبحث أعرُض عن مواقف 
أذكر بعض مواقف احلداثيني عندان من الدين، وهم وإن كانوا ـ وهلل د، و احلداثيني من خارج هذه البال

احلمد ـ ال يستطيعون أن جياهروا هنا مبا جياهر به إخواهنم يف الغي هناك، إال  أن اإلسالم مل يسلم من 
أذاهم، ولو مل يكن من حرهبم له إال إعالهنم عن مبدأ جديد امسه الظاهر احلداثة، وحقيقته الباطنة 

هللا هبا، وتصرحيهم أبن هذا املبدأ له رؤية خاصة للكون واحلياة واإلنسان، وأنه مينح احلياة بعداً علم ي
جديدًا يهزها هزا؛ أقول لو مل يكن إال هذا لكفى به حرابً لإلسالم عقيدة وشريعة وعبادة ونظام حياة، 

ميكننا أن نستعرض بعضه هنا.  مما ومع هذا ففي أقواهلم وكتاابهتم من احلرب لدين هللا الكثري غري هذا
وهذه احلرب هلا مظاهر شىت منها: االستهزاء ابإلسالم كدين، ومنها النيل من رسوله صلى هللا عليه 



وسلم، أو كتابه الكرمي، أو احلط من التاريخ اإلسالمي، أو نشر الرذيلة وسوء األخالق مما يتناىف مع 
ا يؤدي إىل ضياع أمتنا، وإهدار متيزها وتفردها الذي  خذ هبديننا، أو الرتويج لبعض األفكار اليت األ

 كرمها هللا به.
ولذلك أمثلة كثرية منها قصيدة حداثية من الشعر احلر حملمد جرب احلريب الشاعر احلداثي املبدع كما 
يسمونه، وهذه القصيدة ألقيت يف مهرجان املربد ابلعراق بعنوان )املفردات( , مث نشرت يف اليمامة 

وهذه القصيدة مليئة  13مث نشرت يف الشرق األوسط، الصفحة  61ـ60صفحة  887دد الع يف
ابلثورة والتربم من كل شيء، وفيها غمز وملز يف حق النيب صلى هللا عليه وسلم ويف القرآن، فمن 

 غموض هذه القصيدة قوله:
 "قلت ال ليل يف الليل وال صبح يف الصبح

 منهمر من سفوح اجلحيم
 م الذرىجحي وقعت صريع

 سألك جسد الوقت معتمر ابلنبوءة واملفردات املياه
 أيها الغضب املستتب اشتعل

 شاغل خطاك البال منحرف للسؤال
 أقول كما قال جدي الذي ما انتهى

 رأيت املدينة قانية
 أمحر كان وقت النبوءة

 منسكبا أمحر كأن أشعلتها"
لنبوءة، وما هي املدينة القانية، وما هو قت امن هو اي ترى جده الذي ما انتهى والذي كان أمحر و 

 األمحر املنسكب الذي أشعله احلريب أو جده.
 أما مواطن الغمز واللمز يف هذه القصيدة فمنها قوله:

 "أرضنا البيد غارقة
 طوف الليل أرجاءها

 وكساها بعسجده اهلامشي
 فدانت لعاداته معبدا"

رجله، ويستعني ابملبدعني والنجوم املتجاوزين له و أسئلة نوجهها للحريب ليجيب عليها وليجلب خبي
للسائد والنمطي كما يسميهم: ملاذا أرضنا بيد قاحلة ال نبات فيه وال ماء؟ وما الذي أغرقها؟ ويف أي 



شيء هي غارقة؟ وما هو الليل والظالم الذي عم أرجاءها ومل يرتك منها زاوية؟ ومن هو اهلامشي الذي  
 عبدا وحوهلا إىل أرض قاحلة غارقة يف الظالم.ته مكساها بعسجده فدانت لعاد
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أيقال هذا الكالم يف حق حممد صلى هللا عليه وسلم الذي شرفت به هذه البالد بل كرمت به 
وسلم مبلغاً عن ربه سبحانه وتعاىل، أم أهنا عاداته ألزم الناس هبا  البشرية، وهل كان صلى هللا عليه

 بد لعاداته فأصبحت بيدًا غارقة؟!حىت حتولت البالد إىل مع
إنين أحتدى احلريب أن خيرج لنا هامشيا ميكن أن يقال إن عاداته أصبحت عبادة للناس غري حممد صلى 

 هللا عليه وسلم.
 تمرد على كل شيء ومستهزائً ابلقرآن وتعاليمه:مث يقول داعياً إىل الثورة وال

 "بعض طفل نيب على شفيت ويدي
 لقبيلةبعض طفل من حدود ا

 حىت حدود الدخيلة
 حىت حدود القتيلة

 حىت الفضاء املشاع من رجال اجلوازات
 حىت رجال اجلمارك

 حىت النخاع يهجم اخلوف أىن ارحتلنا
 وأىن حللنا

 لبديلوأىن رمسنا منازلنا يف اهلواء ا
 ويف فجوات النزاع ابمسنا

 ابسم رمح اخلالفة
 ابسم الدروع املتاع

 وامللوحة يف لقمة العيشاخرجوا فالشوارع غارقة 
 يف املاء

 يف شفة الطفل يف نظرة املرأة السلعة
 األفق متسع والنساء سواسية منذ تب ت وحىت ظهور القناع



 تشرتى لتباع وتباع واثنية تشرتى لتباع"
ن أقوله هنا هو التنبيه إىل إفكه الذي افرتاه أبن النساء كلهن أصبحن سلعاً تشرتى وتباع وما يهمين أ

تـَبَّت, وهذا ال شك إشارة إىل نزول القرآن، وخاصة سورة املسد اليت حتدثت عن امرأة أيب هلب منذ 
لكرامة املرأة املشركة اليت يرى الشاعر احلداثي أن حديث هذه السورة الكرمية عن تلك املرأة، امتهان 

 وحتويل هلا إىل سلعة تشرتى وتباع.
إىل سلعة فهو ظهور القناع، وهذا إشارة واضحة أما السبب الثاين الذي حول املرأة يف نظرة 

 للحجاب الذي أمر هللا به املؤمنات:
 "منذ تبت وحىت ظهور القناع

 تشرتى لتباع وتباع واثنية تشرتى لتباع"
سائنا أن خيرجن متربجات ملقيات للحجاب الذي فرضه هللا، خيتلطن إن احلريب يريد من بناتنا ون

 نهم يف الصفوف، وجبانبهم على املقاعد.ابألجانب من الفساق وجيلسن بي
عن  38الصفحة  362ومن صور االستهزاء هبذا الدين ما كتبه حممد العلي يف جملة الشرق عدد 

اليت أورد فيها فكرته أبسلوب ساخر بطريقة املغين معبد، وعن أزمة الفن كما يقول يف بالدان، و 
 املسلمني يف حفظ السنة النبوية الكرمية حني قال:

 حدثنا الشيخ إمام"
 عن صاحل بن عبد احلي
 عن سيد ابن درويش"

 عن أبيه، عن جده قال:
 "أييت على هذه البالد زمان

 إذا رأيتم فيه أن الفن أصبح جثة هامدة فال تلوموه
 وال تعذلوا أهله

 لوموا أنفسكم بل
 قاهلا وهو ينتحب
 فتغمده هللا برمحته

 وغفر له ذنوبه"
ل العلي، أمل جيد طريقة يتحدث هبا عن الغناء واملغنني، إال أن يقلد هذا احلديث الذي نسجه خيا

 سند حديث النيب صلى هللا عليه وسلم، بل يقلد احلديث الشريف ذاته يف ألفاظه.
 ة يف أدب احلداثة، ترى التجرؤ على هللا ورسوله ودينه.وأنت أينما اجتهت للبحث والقراء



(: "من شأن البعد اإلنساين احلر الذي 37األقواس( )ص يقول السرحيي يف كتابه )الكتابة خارج 
تتسم به رؤاي الفنان أن جيعل انفصاله عن اجلماعة أمرًا قدراي ال مندوحة عنه ثحيث يصبح الفنان 

ذلك احلل الذي يرى أن للفنان شيطاانً يلقي على لسانه ما يقول، مصدر حرية، ال حيلها إال مثل 
ح الداللة على حرية اجلماعة وعجزها, حرية وعجزا يبلغ هبما حد وهو حل مع سذاجته إال أنه واض

 اخلروج عن املنطق، كون الفنان يعيش بني الناس وأيكل يف األسواق".
يه يف األسواق هو النيب صلى هللا عليه وسلم، إننا نعلم أن الذي استغرب الناس أكله الطعام ومش

أتوا مبا خيالفون به السائد ـ كما يقول ـ؟؟!! وهل يريد فهل أصبح األنبياء يف نظر السرحيي جمرد فنانني 
السرحيي أن يقول: إنه ما دام النيب فناان، فإنه جيوز للفنان الذي جييء بعده أن ينقض ما أبرمه النيب 

 ويلغي ما بل غه؟؟!
O91 - 81احلداثة يف ميزان اإلسالم لعوض القرين ص 
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 دةخامس عشر: اخلطر احلداثي على العقي
غته، وأهله، للحداثة خماطر كثرية على الدين اإلسالمي عقيدته، وعبادته، وأخالقه, وشريعته، ول

وحضارته، وبالده. ونستطيع أن نذكر مجلة من املخاطر احلداثية على كل ذلك يف هذه النقاط: اخلطر 
يعا، من خالل تنادي ابإلحلاد والكفر ابألداين مج -يف اجلملة  –على العقيدة: حيث إن احلداثة 

 أدبياهتا املختلفة فنزار قباين يقول:
 ب املدينة مل تبق للصلوات قيمة مل يبق لإلميان أو للكفر قيمة""من بعد موت هللا مشنوقا على اب

 ويقول حممود درويش:
 "يوم كان اإلله جيلد عبده قلت اي انس نكفر"
 وهذا يوسف اخلال يعلن كفره وإحلاده فيقول:

ال إله" ويقول توفيق الصايغ النصراين: "أيتني إن أيتني يف ركب إله وال إله تقنص  "ال نور ال ظالم
 طو إله وال إله"خ

أما حسن حنفي فريد على حداثيني اهتموه ابلسلفية والرتاث قائال: "حنن منذ فجر النهضة العربية 
اركسي شاب ... وبعد احلديثة وحىت اآلن حناول أن خنرج من اإلميان السلفي ... إىل أن يقول: أان م

 ني".قليل يكرر نفس الكالم فيقول: وأان هنا ماركسي أكثر من املاركسي



وهاهو فؤاد زكراي شيخ العلمانيني واحلداثيني يعلن أن "العلمانية هي احلل" وذلك يف وجه اإلسالميني 
ثقفني جدير املنادين أبن "اإلسالم هو احلل". إن هذا الفكر الذي يتداول بني بعض من يسمون ابمل

يف اجلامعات، ويلمِ عهم أبن ينشر اإلحلاد بني الناس, خاصة طائفة الشباب الذين يتلقون من هؤالء 
اإلعالم للجماهري، ولقد شاهدت بنفسي إقباال غري عادي من الشباب والفتيات على دواوين "نزار 

ؤالء العلمانيون احلداثيون قباين" يف إحدى السنوات يف معرض الكتاب الدويل ابلقاهرة، ولقد فرَّخ ه
وساط الثقافية يف وزارت الثقافة واإلعالم جيال جديدا من تالمذهتم واملتأثرين هبم، انتشروا يف األ

واجلامعات يف البالد العربية واإلسالمية بال استثناء، ولقد فزعت مما ذكره األستاذ مجال سلطان يف  
لعربية للرتبية والثقافة والعلوم )اليسكو( وهي اتبعة كتابه )دفاع عن ثقافتنا( حيث ذكر أن املنظمة ا

وكالة متخصصة للشئون الثقافية, وتضم من بني أقسامها ما يسمى إداراي للجامعة العربية، وهي 
 - 1974)اإلدارة الثقافية( وفيها جلنة ختطيط العمل الثقايف وتنظيم أجهزته يف الوطن العريب سنيت )

ألول حول "األصالة والتجديد يف الثقافة العربية" ومؤمترها حول م( اليت عقدت مؤمترها ا1975
الثقافة العربية" والعجيب أن الذين ُعزِلوا عن هذه املؤمترات هم اإلسالميون، "الوحدة والتنوع يف 

 وأصبحت هذه املؤمترات حكرا على دعاة التغريب واحلداثة.
مة منها: العمل الضخم املسمى: والعجيب أن )األليسكو( قامت حتت عباءاهتا مشروعات ضخ

يجيات للثقافة العربية( , وصفت هذه اخلطة بـ )اخلطة الشاملة للثقافة العربية( وهي مبثابة )اسرتات
)جهد اترخيي ظل حلماً غالياً( بوصف د/ حمي الدين صابر مدير عام املنظمة، وحمل الشاهد عدة 

احلداثيون والعلمانيون من العامل العريب مقوالت أساسية وردت يف هذه اخلطة لننظر ماذا يريد 
 يف اخلطة اليت أوردها مجال سلطان منها قوهلم إن:واإلسالمي, وأنقل هنا بعض البنود الواردة 

 انتشار اإلميان ابلغيب )الفكر الغييب( أهم أسباب انتكاسة احلضارة العربية. -
 ية هي عنصرها يف العصر احلديث.إذا كان الدين عنصر الوحدة يف القرون السابقة، فإن القوم -
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 -من املستحيل أن نقبل تقنيات الغرب وعلومه ونرفض يف الوقت نفسه فلسفاته وثقافته.  -
عىن أهنا قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، بينما احلضارات السابقة احلضارة األوربية حضارة مطلقة مب

على اسرتاتيجية الثقافة العربية أن حتذر  - يهدد األمة. املاركسية ليست غزوا فكراي -اترخيية نسبية. 
من السقوط يف حبائل الفكر الديين. وهكذا تصبح العقائد اإلسالمية هي سبب االنتكاسة العربية، 



ؤالء اجملرمني املأجورين، هذا إن أحسنا هبم الظن، وتصبح املاركسية، والفلسفات الغربية هي يف نظر ه
ة إىل الدين خطرا عظيما ينبغي التحذير منه، وعلى األمة أن ترمتي يف أحضان املخرج، وتصبح العود

منظمة مهمتها  احلضارة الغربية وأتخذ منها تقنياهتا وفلسفاهتا. هذه هي بنود اخلطة اليت تسري عليها
التخطيط ملستقبل الثقافة، إنه اإلحلاد يطل برأسه يف بالدان، بل يضع جذوره من خالل مؤسسات 

ينفق عليها من أموال املسلمني. ومن العجيب املذهل احملزن املخزي أن هذه العصابة املأجورة  رمسية
ؤسسات الرمسية ما قامت إال امللحدة تتحكم يف زمام ثقافتنا من خالل تلك املؤسسات، وكأن هذه امل

الندوات إلضافة الشرعية على الكفر وغزو العقول املسلمة هبذا اإلحلاد, واملثال على ذلك: أن 
 املتعلقة مبناقشة "حمور الفكر اإلسالمي" قسمت القضااي اليت ستعاجلها إىل حماور,

هذا احملور "حمور الفكر يف كل حمور ثحث أو ثحثان مها حمور النقاش، ولكن إىل من أوكلت اللجنة 
ملشكك يف اإلسالمي"؟ املفاجأة أهنا أوكلت هذا احملور حملمد أركون " وهو من هو بفكره اإلحلادي ا

الوحي والرتاث والنبوة على حنو ما بينا يف مبادئ احلداثة. وال أدري هل انعدم علماء اإلسالم 
 الفكر اإلسالمي والرتاث اإلسالمي. احملرتمون حىت يوكل مثل هذا األمر املهم إىل إنسان يعادي

ي أوكلته اللجنة إىل د/ مث مما يزيد الداء علة والطني بلة أن البحث الثاين من حماور الفكر اإلسالم
حسن حنفي الذي ال يفتأ أن يصرح يف احملافل املختلفة أنه ماركسي أكثر من املاركسيني، وهو تلميذ 

روغ اسبينوز". وأوكلت اللجنة معاجلة "الغزو الثقايف" إىل ويفٌّ لفلسفة أستاذه اليهودي الشهري "اب
ة املاركسية يف مصر. وكلفت اللجنة رائد ماركسي شهري هو حممود أمني العامل، أحد مؤسسي احلرك

العلمانية يف الوطن العريب د/فؤاد زكراي بوضع مسودة املشروع. وأوكلت اللجنة صياغة مشروعها 
والتخطيط املستقبلي له" إىل د/ عبد العظيم أنيس أحد رموز الشيوعية حتت عنوان "اإلنتاج الفكري 

ي صياغة مشروع لندوة "وسائل التخطيط الثقايف" وهو يف مصر، كما أوكلت إىل د/ حممد عابد اجلابر 
 حداثي كبري متفرنس.

لزلة هبذا وغريه يظهر اخلطر العقائدي للحداثة على املسلمني، وهذا من أكرب أنواع اخلطر، فإن ز 
 عقائد املسلمني حكم بنهاية األمة وتيهها بني األمم.

Oجامعة األزهر –د. أمحد حممد زايد مقال اخلطر احلداثي على العقيدة  -موقع صيد الفوائد 
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 اخلالصة
للكون واإلنسان واحلياة، وليست جتديدًا يف فنيات الشعر  –متاماً  –أن احلداثة تصور إحلادي جديد 

اهتا. وأقوال سدنة احلداثة تكشف عن احنرافهم ابعتبار أن مذهبهم يشكل حركة مضللة والنثر وشكلي
لتصبح هشيماً تذروه الرايح وصدق هللا العظيم إذ يقول: مثَّ يَِهيُج َفرَتَاُه  ساقطة ال ميكن أن تنمو إال

 [20ُمْصَفرًّا ]احلديد: 
دونيس وهو أحد رموز احلداثة يف العامل حسبنا يف التدليل على سعيهم هلدم الثوابت أن نسوق قول أ

القصة اليت حيتاج إليها (: "إن فن القصيدة أو املسرحية أو 76العريب يف كتابه )فن الشعر( )ص 
اجلمهور العريب ليست تلك اليت تسليه أو تقدم له مادة استهالكية، وليست تلك اليت تسايره يف 

! أي تصدمه، وخترجه من سباته، تفرغه من موروثه حياته اجلادة، وإمنا هي اليت تعارض هذه احلياة
ن ومؤسساته، العائلة ومؤسساهتا، وتقذفه خارج نفسه، إهنا اليت جتابه السياسة ومؤسساهتا، الدي

الرتاث ومؤسساته، وبنية اجملتمع القائم. كلها جبميع مظاهرها ومؤسساهتا، وذلك من أجل هتدميها  
اجلديد، يلزمنا حتطيم املوروث الثابت، فهنا يكمن العدو  كلها! أي من أجل خلق اإلنسان العريب

 األول للثورة واإلنسان".
و سابق وشائع يف جمتمعنا إال التمرد على اإلسالم وإابحة كل شيء ابسم وال يعين التمرد على ما ه

 احلرية.
م فاحلداثة إذن هي منهج فكري عقدي يسعى لتغيري احلياة ورفض الواقع والردة عن اإلسال -

 مبفهومه الشمويل واالنسياق وراء األهواء والنزعات الغامضة والتغريب املضلل.
احلياة يف صراع وحتد مع الكون كما تقول كتاابت أهل احلداثة وإمنا هم وليس اإلنسان املسلم يف هذه 

ى الذي يتنصلون من مسئولية الكلمة عند الضرورة ويريدون وأد الشعر العريب ويسعون إىل القضاء عل
 األخالق والسلوك ابسم التجريد وجتاوز مجيع ما هو قدمي وقطع صلتهم به.

دوا االنتماء ملاضيهم وأصبحوا بال هوية وال شخصية. ويكفي ونستطيع أن نقرر أن احلداثيني فق -
 هراء قول قائلهم حني عرب عن مكنونة نفسه بقوله:

 ال هللا اختار وال الشيطان كالمها جدار
 عيين هل أبدل اجلدار ابجلداركالمها يغلق يل 

 تعاىل هللا عما يقولون علوًا كبرياً.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب 
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 مراجع للتوسع
، مقال مطول للدكتور حممد مصطفى هدارة جملة احلرس الوطين "احلداثة يف األدب العريب املعاصر" -
 هـ.1410ربيع اآلخر  –
 احلداثة يف ميزان اإلسالم، عوض القرين. -
 قد، د. عبد الرمحن رأفت الباشا.حنو مذهب إسالمي يف األدب والن -
 األدب املقارن، د. حممد غنيمي هالل. -

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -حزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واأل 
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 أوال: التعريف
على عامل املادة، الواقعية مذهب أديب فكري مادي ملحد، إذ يقتصر يف تصويره احلياة والتعبري عنها 

 عامل الغيب واإلميان ابهلل، ويصور اإلنسان ابحليوان الذي تسريه غرائزه ال عقله.ويرفض 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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اجتاهات, اختلفت فيما بينها يف املبادئ وقد تشعب االجتاه الواقعي إىل عدة  اثنيا: اجتاهات الواقعية
ت تتفق كلها يف استمداد تصورها من النظرة املادية احليوانية لإلنسان, القائمة واألهداف, وإن كان

 (1بدورها على الداروينيةو كما أهنا أتثرت كثريا ابلفلسفات الوضعية والتجريبية, واملادية اجلدلية. )
 ومن أهم االجتاهات ما يلي:

اي اجملتمع ومشكالته ال سيما ما يرى : الواقعي االنتقادي: يركز هذا االجتاه على االهتمام بقضاأوال
أنه شر وفساد فهو ينتقده إبظهار تناقضاته وعيوبه وعرضها على الناس كما أن هذا االجتاه يتميز 

للكشف عن ابلتشاؤم إذ يرى أن الشر عنصر أصيل يف احلياة فال بد من إبرازه يف العمل األديب 
أو إصالحه فليس من اختصاص هذا االجتاه ألنه  (.أما تغيري الواقع2حقيقة الطبيعة البشرية فقط )

يرى أن الفنان "ليس مصلحا اجتماعيا يبحث عن إجاابت وحلول ملشاكل اجملتمع ولكنه يكتفي 



يستمد مضامينه  إبلقاء األسئلة اليت تكشف الواقع وتعريه مهما كانت احلقيقة قاسية ومؤملة وهو ال
زاك يتناول كل الطبقات والبيئات واملستوايت االجتماعية من حياة طبقة اجتماعية معينة فمثال جند بل

 (.3والثقافية ألن الواقعية النقدية تنظر إىل اجملتمع ككل" )
تجريبية اثنيا: الواقعي الطبيعي: الواقعية الطبيعية اجتاه أديب فلسفي أتثر كثريا ابلنظرايت العلمية ال

رى هذا االجتاه أن اإلنسان حيوان تسريه الغرائز ودعا إىل تطبيقها وإظهارها يف األعمال األدبية وي
واحلاجات العضوية "لذلك فإن سلوكه وفكره مشاعره هي نتائج حتمية لبنيته العضوية وملا تقوله 

حقيقة العضوية وكل شيء يف قوانني الوراثة وأما حياته العشورية والعقلية فظاهرة طفيلية تتسلق على 
الته اجلسمية وإفرازات غدده وهبذا التصور تفهم الواقعية الطبيعية اإلنسان ميكن حتليله ورده إىل ح

 (.4اإلنسان واحلياة وتعرضهما يف األدب" )
اثلثا: الواقعي االشرتاكي: جيسد هذا االجتاه الرؤية املاركسية وحيمل مبادئ الفلسفة املادية اجلدلية 

ة الفكرية مبنية على النشاط االقتصادي يت تقوم عليها الشيوعية ويرى أنصار هذا االجتاه أن املعرفال
يف نشأهتا ومنوها وتطورها لذلك ينبغي توظيف الفنون األدبية والفكرية يف خدمة اجملتمع وفق 

والفالحني املفهومات املاركسية اليت تقضي ابالهتمام ابلطبقات الدنيا وال سيما طبقات العمال 
الطبقة الوسطى )الربجوازيني( وجتعل الرأمسالية وتصوير الصراع الطبقي بينهم وبني الرأمساليني و 

والربجوازية مصدر الشرور يف احلياة لذلك تسعى إىل فضحها وكشف عيوهبما واالنتصار للفالحني 
 (.5والعمال والتبشري بغلبتهم عليهما" )

O 607/ 2عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي احلداثة يف العامل العريب دراسة 
_________ 

[(( انظر: ))على الفكر اإلسالمي أن يتحرر من سارتر وفرويد ودوركامي(( ألنور اجلندي 321( ]1)
 (.360( و ))كواشف زيوف(( )ص 224(. وانظر: ))املذاهب املعاصرة((، عمرية )ص20 - 12)
م. يهودي من أبوين 1939 - 1856ما بني [( فرويد: هو سيجموند فرويد عاش 322( )]2)

 (315 - 289مدرسة التحليل النفسي، انظر ))كواشف زيوف(( )منساويني، وهو مؤسس 
م. ختصص 1917 - 1858[( دور كامي: هو إميل دوكامي يهودي فرنسي عاش ما بني 323( )]3)

ظر ))كواشف زيوف(( يف علم االجتماع. قالوا: وقد صار رائد علم االجتماع بعد أوجست كونت. ان
(335 - 348.) 
 - 1859نري برجسون، فيلسوف يهودي فرنسي عاش ما بني [( برجسون: هو ه324( )]4)

 (.348 - 349. انظر ))كواشف زيوف(( )1941



(، وانظر ))حنو بناء منهج البدائل 118( انظر ))املوجز يف األداين واملذاهب املعاصرة(( )ص5)
 (.259 - 258اإلسالمية(( ألنور اجلندي )
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 اثلثا: التأسيس وأبرز الشخصيات
يف النصف  ارتبطت نشأة املذهب الواقعي ابلفلسفات الوضعية والتجريبية واملادية اجلدلية اليت ظهرت

األول من القرن التاسع عشر وما بعده، وسارت الواقعية يف ثالثة اجتاهات: الواقعية النقدية والواقعية 
 ة االشرتاكية. وللواقعية أعالم يف شىت فروعها:الطبيعية والواقعي

 أعالم الواقعية النقدية:
ملشهورة امللهاة م ومن قصصه روايته ا1850 – 1799القص اص الفرنسي أنوريه دي بلزاك  -

 م.1948 – 1829جزًء، صور فيها احلياة الفرنسية بني عام  94اإلنسانية يف 
 م وله الرواية املشهورة قصة مدينتني.1850 – 1812الكاتب اإلنكليزي شارل ديكنز  -
 م وله القصة املشهورة احلرب والسالم.1910 – 1828األديب الروسي تولستوي  -
 ي مؤلف اجلرمية والعقاب.األديب الروسي دستوفسك -
م وله القصة املشهورة العجوز والبحر 1961 – 1899واألديب األمريكي أرنست مهنجواي  -

 وقد مات منتحراً.
 عالم الواقعية الطبيعية:أ· 
م مؤلف قصة احليوان البشري وفيها يطبق نظرايت 1920 – 1840إميل زوال األديب الفرنسي  -

 دل يف الوراثة، وكلود برانر يف الطب.دارون يف التطور، ونظرايت من
 م األديب الفرنسي ومؤلف القصة املشهورة مدام بوفاري.1880 - 1821جوستاف فلوبري  -
 لواقعية االشرتاكية:أعالم ا· 
م كاتب روسي، عاصر الثورة الروسية الشيوعية، ومؤلف قصة 1936 – 1868مكسيم جوركي  -

 األم.
 و شاعر الثورة الروسية الشيوعية، وقد مات منتحراً.م وه1930 – 1892ماايكو فسكي  -
 م وهو شاعر أسباين.1936 – 1898لوركا  -
 ر تشيلي.م وهو شاع1973 – 1904اببللو نريودا  -



 وهو كاتب فرنسي حديث. –جورج لوكاش  -
وهو مفكر فرنسي اهتدى إىل اإلسالم ومسى نفسه رجاء  –كما كان من أعالمها: روجيه جارودي   -

 ودي وإن كان مازال يتأرجح بني ماضيه وحاضره.جار 
O اإلسالمي الندوة العاملية للشباب -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: األهداف األوىل للحركة الواقعية
الشعر الرومانسي شغل الواقعيون األوائل أنفسهم من خالل رواايهتم اليت انتزعت مكان الصدارة من 

بل هو أمر مطلوب، ولكن  –ابلطبع  –بنقد ومناقشة أحوال الفرد واجملتمع، وهذا ليس احنرافاً 
وقف الذي اختذه أولئك من الدين واألخالق والتقاليد أثناء تصويرهم االحنراف جاء من جهة امل

وعرضها وليس شيئا يف  هذا إذا سلمنا أن هدفهم هو تصوير املشكلة –للمشاكل اإلنسانية الواقعية 
أنفسهم يريدون تقدميه من خالل ذلك التصوير وهذا املوقف الذي يضعنا على أول الطريق إىل 

 -كز يف قضيتني متقاربتني:تر  –الوثنية املعاصرة 
الثورة على التقاليد اإلقطاعية واملسيحية: وذلك قد ال يعدو يف احلقيقة أن يكون جزءا من  –األوىل 

اهلجوم املباشر  –يان الكنيسة وظلم اإلقطاع يتخذ مظهراً مغايرًا ........ ،. الثانية الثورة على طغ
ح الكراهية للدين من قبل األدابء والفنانني واضحة على حقائق الدين: منذ بدء حركة النهضة جند رو 

ال يف إنتاجهم الشعري والفين، إال أن هذه الروح كانت تعرب عن نفسها من خالل اهلجوم على رج
الدين وىف التقليل جترأت على اهلجوم املباشر على حقائقه، من ذلك ما رأينا يف كوميداي دانيت وما 

مسرحيتا موليري "املتزمت" و "طرطوف" واألخرية تصور نفاق سبق من قول رابليه، وكذلك هناك 
رىب": ( ومثلها قصة "صاحب الطاحون" لشوسر، يقول مؤلف "قصة الفكر الغ1رجل الدين وجشعه )

" يرد كثرياً يف األدب الشعيب الوسيط ذكر القسيس اجلشع والقسيس الفاسق والقسيس املغرور الذي 
طينا شوسر صورة طيبة عن رجال الدين .. ومع ذلك فلم يكن يف  تشغله أمور الدنيا، وكذلك ال يع

رى العام ومل يقصد كل هذا إال قليل من املرارة وإمنا كان يرمي إىل إنزال القسيس إىل املستوى البش
إىل حتدى بناء املسيحية الفلسفي والديين أي نظرهتا الشاملة إىل الكون كما قصد إىل حتديها يف أايم 

 (2ني " )فولتري وتوم ب
O471 - 468العلمانية لسفر احلوايل ص 



_________ 
 (.369 - 368[( ))كواشف زيوف(( )326( )]1)
 (.18 - 13سالمية(( للشيخ حممد بن عثيمني )[(( انظر ))نبذة يف العقيدة اإل327( ]2)
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 خامسا: األفكار واملعتقدات
 .تشعب املذهب الواقعي، كما تقدم، إىل ثالثة اجتاهات

 الواقعية النقدية ومن أفكارها: -
 االهتمام بنقد اجملتمع ومشكالته. - 1
 الرتكيز على جوانب الشر واجلرمية. - 2
 امليل إىل التشاؤم واعتبار الشر عنصرًا أصياًل يف احلياة. - 3
 املهمة الرئيسية للواقعية النقدية الكشف عن حقيقة الطبيعة. - 4
 ألفكار اليت يريدوهنا.اختيار القصة وسيلة لبث ا - 5
 عية:الواقعية الطبي -

 تتفق مع الواقعية يف مجيع آرائها وأفكارها وتزيد عليها:
 التأثر ابلنظرايت العلمية والدعوة إىل تطبيقها يف جمال العمل األديب. - 1
ية اإلنسان يف نظرها حيوان تسريه غرائزه، وكل شيء فيه ميكن حتليله، فحياته الشعورية والفكر  - 2

 واجلسمية ترجع إىل إفرازات غددية.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ا 
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 سادسا: الواقعية االشرتاكية
 وقد اندت هبا املاركسية ومن أفكارها:

فين، لذلك جيب توظيف األدب إلبداع الإن النشاط االقتصادي يف نشأته وتطوره هو أساس ا - 1
 خلدمة اجملتمع حسب املفهوم املاركسي.



العمل األديب الفين عليه أن يهتم بتصوير الصراع الطبقي بني طبقة العمال والفالحني وطبقة  - 2
 الرأمسالية والربجوازيني، وانتصار األوىل اليت حتمل اخلري واإلبداع على الثانية اليت هي مصدر الشرور

 ة.يف احليا
 رفض أي تصورات غيبية، وخاصة ما يتعلق منها ابلعقائد السماوية. - 3
 استغالل مجيع الفنون األدبية لنشر املذهب املاركسي. - 4

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
 االجتاه الواقعي يف العامل العريب

الواقعي يف العامل العريب مع بداية ما يسمى بعصر النهضة واهتم الواقعيون العرب االجتاه  بدأ
 مبوضوعني مها:

ـ املوضوع التارخيي أي أهنم وظفوا أساليبهم ووسائلهم األدبية يف دراسة التاريخ العريب واإلسالمي 1
 لك.ونقده من منطلقات غري إسالمية فهي إما نصرانية أو شيوعية أو حنو ذ

 ر هبذا املوضوع جرجي زيدان وفرح أنطون ويعقوب صروف وغريهم.واشته
ـ املوضوع االجتماعي أي أهنم اهتموا بدراسة اجملتمع العريب اإلسالمي وفكره وقيمه ونقدها وإاثرة 2

الشبهات والشكوك حول املصادر الفكرية للمجتمع العريب زاعمني أهنا سبب فساده وأتخره 
 ورجعيته.

وع جربان خليل جربان وميخائيل نعيمة وحممد تيمور وغريهم. مث تطور هذا االجتاه ذا املوضواشتهر هب
على يد طه حسني وحممد حسني هيكل وتوفيق احلكيم وعمر فاخوري ومارون عبود وعبدالرمحن 

(.ومن اململكة العربية السعودية 1الشرقاوي وتوفيق يوسف عواد وخليل تقي الدين وغريهم كثري )
 (.2ني، سعد البواردي وحممد حسن عواد ومحزة شحاته وغريهم. )ن الواقعييعد م

O610/ 2 -احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي 
_________ 

(1) 
 (.2658(، ومسلم )97/ 2[( رواه البخاري )329( )]2)
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 سابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
عية اليت ا الواقعية هي املذاهب الفلسفية املادية، مثل الفلسفة الوضإن األسس اليت قامت عليه

انتشرت يف فرنسا يف النصف األول من القرن التاسع عشر ورائدها الفيلسوف الفرنسي كونت اليت 
 ترفض كل ما هو غييب، وتقتصر على عامل املادة واحلس.

 ض الغيبيات من جذور الواقعية.وكذلك تعد الفلسفة التجريبية اليت تلتقي مع الوضعية يف رف
للواقعية االشرتاكية: الفلسفة املادية اجلدلية اليت اندى هبا ماركس وإجنلز ومن اجلذور الفكرية العميقة 

اليت تعد العقيدة الرمسية للشيوعية الدولية واليت من مفاهيمها أن املادة هي الوجود احلقيقي، وأن 
 ادية بني الناس.القيم العقلية انبثقت من العالقات امل

اليت ترى أن احلياة تنبت على الشر، وأن ما يبدو من مظاهر وكذلك ترتبط الواقعية ابلنظرية الفلسفية 
 اخلري ليس إال طالًء زائفاً ميوه واقع احلياة الفكرية وخيفي طبيعة اإلنسان احلقيقية.

ان ذئب ال هم له إال الفتك وقد عرب الفيلسوف اإلنكليزي هوبز عن هذا االجتاه بقوله: "إن اإلنس
 ابإلنسان".

ية على ربط اإلنسان الغريب بغرائزه وحيوانيته، وتوجيه نظره إىل الرتاب ال إىل وقد عمل دعاة الواقع
 السماء، وزادوا يف ماديته، وساعدوا على إفساده وإيقاظ شهوته.

الت والقصص واملسرحيات أما دعاة الواقعية االشرتاكية أو الشيوعية، الذين سطروا الكتب واملقا
أهنا احلقيقة للسعادة البشرية، فقد زادوا اإلنسانية شقاء وتعاسة  واألشعار يف متجيد الشيوعية، والزعم

ومعيشة ضنكا، وقد حتطمت فلسفتهم يف أورواب الشرقية حتت مطارق الواقع املؤمل .. كما نرى أبم 
تاريخ الذي ال يرحم، وتفكك ما كان يعرف أعيننا اآلن، إذ بدأت ترتاجع خبطى سريعة إىل عفن ال

 وعاد اإلسالم إىل الدول اإلسالمية. ابالحتاد السوفييت،
واإلسالم يدعو إىل االهتمام ابلدنيا )اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا( ويرفض النظر بتشاؤم إىل 

لذي يعيش فيه. وقد  تصاريف القدر وليس مثة ما مينع اإلنسان من التأثري والتغيري يف حياته واجملتمع ا
 –أي اإلنسان  –لقرود واهتم جبانبه الروحي ابعتباره كرم اإلسالم اإلنسان ومل يضعه يف مصاف ا

جسدًا وروحاً، ولكلًّ مطالبه اليت ال جيوز إغفاهلا وال االقتصار على أحدها دون اآلخر. واملسلم 
ر" واألداين عموماً جاءت للقضاء يرفض النظرية الفلسفية اليت تقول: "إن احلياة قد بنيت على الش

 لبشرية.على الشر والنهوض ابلنفس ا
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اخلالصة
، أن الواقعية مذهب أديب فكري مادي ملحد، يصور احلياة كمادة ويرفض عامل الغيب وال يؤمن ابهلل

عبارة عن جمموعة من الغرائز احليوانية، ويتخذ كل ذلك أساساً ألفكاره اليت تقوم  ويرى أن اإلنسان
على االهتمام بنقد اجملتمع وثحث مشكالته مع الرتكيز على جوانب الشر واجلرمية، وامليل إىل النزعات 

هنا  ال روح أو قيم. ومن التشاؤمية وجعل مهمة النقد مركزة يف الكشف عن حقيقة الطبيعة كطبيعة ب
كانت آاثر هذا املذهب األديب املدمرة على الشباب املسلم إذا مل يضع هذه األمور يف حسبانه وهو 

 يتعامل مع اإلفرازات األدبية هلذا املذهب.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 جع للتوسعمرا
 –ط. جامعة اإلمام  –حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد، د. عبد الرمحن رأفت الباشا  -

 الرايض.
 الكويت. –نشر دار الشعاع  –دب الغريب، د. عبد الباسط بدر مذاهب األ -
 القاهرة. –مكتبة مصر  –املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية، د. نبيل راغب  -
 بريوت. –دار الثقافة  –ملقارن، د. حممد غنيمي هالل األدب ا -
 األدب املقارن، ماريوس فرانسوا غواي، )سلسلة زدين علماً(. -
 املذاهب األدبية الكربى، فيليب فان تيفيم )سلسلة زدين علماً(. -

 مراجع أجنبية:
- Lanson: Histoire de la litterature francaise. Paris 1960. 
- De segure: Histoire de la letterature Europieenne, 1959. 

O  دوة العاملية للشباب اإلسالميالن -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 أوال: التعريف
العدمية مذهب أديب وفلسفي ملحد، اهتم ابلعدم ابعتباره الوجه اآلخر للوجود، بل هو هناية الوجود، 

 رف حقيقة احلياة بعيداً عن النظرة املثالية والنظرة الواقعية السطحية.نع وبه
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
 ي الروسي، ويف جمال الفلسفةمن أهم الشخصيات العدمية يف جمال األدب ديستوفسكي الروائ -

نيتشه صاحب مقولة )موت اإلله( والعدمية ترى أن الوجود اإلهلي وعدمه سواء وال حيسن أن جيهد 
الناس أنفسهم يف هذا املوضوع. واملؤرخون يفرقون بني اإلحلاد والعدمية من حيث أن امللحد خيتار 

د اإلهلي املسألة سواء )يستوي الوجو  جانب اإلحلاد الصريح )سارتر مثاًل( أما العدمي فريى أن
 وعدمه( وديستوفسكي يرى أنه إذا كان اإلله غري موجود فكل شيء مباح وال معىن لألخالق.

وهذا املذهب مرفوض إسالميًّا ألننا مطالبون أواًل بتقرير الوجود اإلهلي والتوحيد اخلالص واثنياً  -
ديب والفيلسوف ي يف مصدرية األساسيني، فاألتقرير ارتباط قيام األخالق على التشريع اإلسالم

 العدمي يناقضان اإلسالم.
م وأندريه دي بلزاك 1880 - 1821برزت العدمية يف رواايت الواقعية النقدية جلوستاف فلوبري  -

م يف القرن التاسع 1902 - 1840م ويف أعمال الطبيعة االنطباعية ألميل زوال 1850 - 1799
رب األول عن العدمية يف رواايته، مث أصبحت رنسي جوستاف فلوبري هو املععشر. إال أن األديب الف

 مذهباً أدبياً لعدد كبري من األدابء يف القرن التاسع عشر.
م من أبرز العدميني الذين وضحوا معىن 1956 - 1886ويعد الشاعر والناقد جوتفريد بن  -

بل  ليأس واخلضوع يف نفوس الناسالعدمية كمذهب أديب، إذ قال أبن العدمية ليست جمرد بث ا
 مواجهة شجاعة وصرحية حلقائق الوجود.

وقد رحب هذا الشاعر ابحلكومة النازية عندما قامت يف الثالثينات من هذا القرن على أساس أهنا  -
مواجهة حامسة للوجود الراكد. إال أنه ُعدَّ عدوًا للنازية ألنه قال أبن البشر متساوون أمام العدم 

 م.1937ه. وقد صودرت مجيع أعماله األدبية عام وليس هناك جنس مفضل على غري  والفناء
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
أن يتصرف يف حدود هذه إن اإلنسان ُخلق وله إمكاانت حمدودة، وعليه لكي يثبت وجوده،  -

 اانت، ثحيث ال يتحول إىل ايئس متقاعس أو حامل جمنون.اإلمك
إن البشر يتصارعون، وهم يدركون جيدًا أن العدم يف انتظارهم وهذا الصراع فوق طاقتهم البشرية،  -

 لذلك يتحول صراعهم إىل عبث ال معىن له.
اته على ده حىت يتمكن من استغالل حيينحصر التزام األديب العدمي يف تذكرة اإلنسان ثحدو  -

 أحسن وجه.
العمل األديب يثبت أن لكل شيء هناية، ومعناه يرتكز يف هنايته اليت متنح الداللة للوجود، وال يوجد  -

 عمل أديب عظيم بدون هناية وإال فقد معناه، وكذلك احلياة تفقد معناها إذا مل تكن هلا هناية.
ؤقت ال يلبث أن يصدم اإلنسان بقسوة األديب العدمي جمرد هروب م الرومانسية املثالية يف نظر -

 الواقع وابلعدم الذي ينتظره، وقد يكون يف هذا االصطدام اهنياره أو احنرافه.
يهدف االلتزام األديب للعدمية إىل النضوج الفكري لإلنسان ورفعه من مرتبة احليوان الذي ال يدرك  -

 معىن العدم.
 العلم والفن، ألن املعرفة اإلنسانية ال تتجزأ يف إلغاء الفواصل املصطنعة بني هتدف العدمية إىل -

مواجهة قدر اإلنسان، وإذا اختلف طريق العلم عن طريق الفن فإن اهلدف يبقى واحدًا وهو: املزيد 
 من املعرفة عن اإلنسان وعالقته ابلعامل.

وهذه نظرة  اخلوف من لفظ العدم ذاته إن اهتام العدمية ابلسلبية وإشاعة روح اليأس، يرجع إىل -
 قاصرة، ألن جتاهل العدم ال يلغي وجوده من حياتنا.

العدمية ليست جمرد إبراز املوت والبشاعة والعنف والقبح ولكن األديب العدمي هو الذي ينفذ  -
صل من خالل ذلك إىل معىن احلياة، وبذلك يوضح أبن العدم هو الوجه اآلخر للوجود، وال ميكن الف

 ا يكمن يف اآلخر.بينهما ألن معىن كل منهم
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
ع األقدار م ترجع العدمية يف أفكارها إىل مسرحيات اإلغريق القدامى، اليت تصور اإلنسان وصراعه -

 وكأنه صراع ضد فكرة العدم.
وكذلك العقائد النصرانية وما تتضمنه من معاين املوت، وهناية العامل، واليوم اآلخر، واحلساب ..  -

 اخل.
إال أن العدمية مل تبلور العقيدة الدينية يف احلياة واملوت .. يف اإلميان الذي يبعث على عمل اخلري  -

ألرض لتكون احلياة عليها سعيدة مطمئنة. وإمنا اقتصرت على تصوير ا واجلد، واالجتهاد العمار
معاين العدم واجلانب السليب يف احلياة، على حنو يوحي أبن العدم هو الوجود اخلالد، وطاملا كان األمر  

 كذلك فإن اإلحلاد حييط ابلعدمية من كل جانب.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصر 
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 خامسا: أماكن االنتشار
 انتشرت العدمية يف فرنسا وإنكلرتا بشكل خاص والعامل الغريب عامة. -

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األد 
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 اخلالصة
 ملحد يعترب العدم هناية الوجود، ووفقاً هلذا املذهب ينحصر التزام األديب أن العدمية مذهب أديب

ري اإلنسان ثحدوده حىت يستغل حياته استغالالً عدميًّا، ينضج معه فكر اإلنسان، العدمي يف تذك
حسب زعم هذا املذهب، نضجاً يرفعه من مرتبة احليوان الذي ال يدرك معىن العدم إىل مرتبة األديب 

له والذي يلغي الفواصل املصطنعة بني العلم والفن، فاألديب العدمي هو الذي ينفذ من  املدرك
املوت والبشاعة والعنف والقبح إىل معىن احلياة العدمية، فالعدم هو الوجه اآلخر للوجود. وال خالل 

 شك أن هذه األفكار ال ختدم أية فكرة أخالقية أو دينية، بل إهنا تتناىف كلية معهما.
Oيالندوة العاملية للشباب اإلسالم -وسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة امل 
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 مراجع للتوسع
 م.1962القاهرة  - 2ط -املدخل إىل النقد األديب احلديث، د. حممد غنيمي هالل  -
 م.1962القاهرة  - 2ط -غنيمي  األدب املقارن، د. حممد -
 القاهرة. -مكتبة مصر -ن الكالسيكية إىل العبثية، د. نبيل راغب املذاهب األدبية م -
 )سلسلة زدين علماً(. -املذاهب األدبية الكربى، فليب فان تيغيم  -
- Braunschvig. La Literature Contemporaine Etudiee dans 

les textes. 
- Braunschvig: Notre Litterature Etudiee dans le texte. Paris 

1949. 
- Lanson: Histoire de la litterature Francaise, Paris. 1916. 
- De Segur (Nicola): Histoire de la Litterature Europeenne. 

1959 
O  باب اإلسالميالندوة العاملية للش -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/59) 

 

 أوال: التعريف
هب أديب فلسفي ال ديين قام على معارضة الرومانسية من حيث أهنا مذهب الذاتية يف الربانسية مذ
ض عواطف الفرد اخلاصة على الناس شعرًا واختاذه وسيلة للتعبري عن الذات، بينما تقوم الشعر، وعر 

ناً الربانسية على اعتبار الفن غاية يف ذاته ال وسيلة للتعبري عن الذات، وهي هتدف إىل جعل الشعر ف
انسية موضوعيًّا مهه استخراج اجلمال من مظاهر الطبيعة أو إضفائه على تلك املظاهر، وترفض الرب 

 التقيد سلفاً أبي عقيدة أو فكر أو أخالق سابقة.
 وهي تتخذ شعار "الفن للفن".

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثنيا: سبب التسمية
, مسي هذا االجتاه هبذا االسم نسبة إىل جبل )ابرانس( يف اليوانن, والذي هو موطن إله الشعر )أبولو( 

 وآهلة الفنون األخرى, يف العقيدة الوثنية اليواننية, وهو املقام الرمزي للشعراء.
O 607/ 2 -يز العلياحلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العز 
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 اثلثا: التأسيس وأبرز الشخصيات
س أطلق أحد الناشرين الفرنسيني على جمموعة من القصائد لبعض الشعراء الناشئني اسم "الربان

املعاصر" إشارة إىل جبل الربانس الشهري ابليوانن اليت تقطنه "آهلة الشعر" كما كان يعتقد قدماء 
وانتشر للتعبري عن اجتاه أديب جديد. وإن كان دعاة هذا املذهب قد  اليوانن إال أن االسم ذاع

 انتسبوا إىل مذاهب أدبية أخرى تشكلت فيما بعد ومنهم:
م وهو شاعر فرنسي، اندى ابلفوضى اجلنسية، ووصف بـ 1867 - 1821شارل بودلري  -

 "السادية" أي التلذذ بتعذيب اآلخرين.
 م وهو من أكرب طالئع الربانسية.1872 - 1811ومنهم تيوفيل جوتييه  -
ومنهم لو كنت دي ليل ويعد رئيس هذا املذهب، وقد تبلورت مبادئه بعد منتصف القرن التاسع  -

  أن ترك النصرانية إىل البوذية.عشر وانتهى به األمر إىل
م وهو شاعر فرنسي، ويعد من أشد املدافعني عن هذا املذهب. 1898 - 1842وماال راميه  -

 مدة املذهب الرمزي أيضاً.ومن أع
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 رابعا: حقيقة هذا االجتاه
ون يرى الربانسيون أن الفن ليس له وظيفة أو هدف أو غاية حمددة وهلذا ينادون أن الفن للفن, وير 

د ذاته, وهو اجلمال اخلالص, إذ اجلمال عامل مستقل كما أن الفن عامل مستقل إذن أن الفن غاية يف ح
فاألديب يهتم ابجلمال فحسب وال ينبغي له أن جيعل األدب وسيلة لعرض املشكالت أو توجيه 

 الناس وتعليمهم وحنو ذلك, ألن األدب غاية بنفسه.
O 607/ 2 -لعزيز العليعقدية حملمد بن عبد ااحلداثة يف العامل العريب دراسة 
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 خامسا: األفكار واملعتقدات
وإهلاب اعتبار األدب والفن غاية يف ذاتيهما وأن مهمتهما اإلمتاع فقط ال املنفعة، وإاثرة املشاعر 

 اإلحساس ليتذوق اإلنسان الفن اجليد.
قدمي يف رأيهم، هو كل حتطيم القدمي وتدمريه لبناء العامل اجلديد اخلايل من الضياع، حسب زعمهم، وال

 ما ينطوي على العقائد واألخالق والقيم.
 حيقق اإلنسان سعادته عن طريق الفن ال عن طريق العلم.

ي عن الشعر والفن عامة. واالهتمام ابلشكل والتعبري األديب أكثر من استبعاد التعليم والتوجيه الرتبو 
 اهتمامهم ابملضامني الفنية واألدبية.

 للفن وليس العكس. إن احلياة تقليد
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سادسا: االجتاه الربانسي يف العامل العريب
هذا االجتاه يف النقد  يقول عصام حممد الشنطي ـ متحداث عن االجتاه الربانسي: " وغالب الذين تبنوا

وعي يف مصر هم من أساتذة اجلامعات األكادمييني ومن طالئعهم الدكتور رشاد وسار معه يف املوض
هذا االجتاه الدكتورة فاطمة موسى والدكتور فايز اسكندر والدكتور أمني العيوطي والدكتور شفيق 

م وسعيد عقل ونزار قباين وغريه(.وعد امطانيوس ميخائيل بشر فارس 1جملي وفاروق عبد الوهاب" )



 (.2من أتباع االجتاه الربانسي )
وكذلك ذكر إيليا احلاوي: أمني خنلة وسعيد عقل بصفتهم ممثلني لالجتاه نفسه واستشهد على ذلك 

 (.3من أشعارمها. )
O607/ 2 -احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي 

_________ 
 ))اإلميان ابهلل للكاتب((. ( انظر:1)
 (.118( ))املوجز يف األداين واملذاهب املعاصرة(( )ص 2)
 .377 - 376( ))كواشف زيوف(( ص 3)
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 سابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
قي يف ق. م أول من هاجم االجتاه التعليمي واألخال 322 - 383كان أرسطو الفيلسوف اليوانين 

الشعر خادم الفلسفة األخالقية وفكرة اإلرشاد  الشعر، وكان يرد بذلك على أفالطون الذي قرر أن
 التعليمي.

وبعد سقوط اإلمرباطورية اإلغريقية، وسيطرة اإلمرباطورية الرومانية بكل اجتاهاهتا العملية والنفعية، 
 سيطر االجتاه التعليمي على األدب.

. ومع ذلك وجد فة واألدب وبقي االجتاه التعليمي يف الشعر هو السائدسيطرت الكنيسة على الفلس
من يتذوق الشعر من أجل القيم اجلمالية، كالقديس أوغسطيوس يف كتابه )النظرية املسيحية( حيث 

 يؤكد على املتعة الفنية اليت تذوقها هو يف األسلوب األديب الذي كتبت به األانجيل.
 ليمي يف األدب.القرن السادس عشر إال أنه مل يتغلب على االجتاه التعورغم تطور النقد األديب يف 

 ويف القرن السابع عشر يؤكد بريكورين أن اهلدف األساسي يف الشعر املسرحي هو املتعة الفنية.
م 1850 - 1770ومبرور الزمن ازداد اهلجوم على اجلانب التعليمي للفن من قبل ورد زورث 

 م ورواد املدرسة الرمزية أمثال بودلري وماال راميه.1822 - 1792والشاعر شيللي 
ويف مطلع القرن العشرين اعترب النقاد نظرية الفن للفن .. دفاعاً مستميتاً عن الفن حىت ال تستخدم 

 يف األغراض النفعية املؤقتة.
 -عة الفنية غري الصورة اخلارجية املتعلقة ابملت -والواقع أن املضمون الفكري والعقائدي هلذا املذهب 



صة ما يتعلق ابلدين وإن كان هذا األمر مل يكن هو رفض كل فكرة وعقيدة وأخالق سابقة وخا
 واضحاً يف آاثر أصحاب املذاهب.

لذلك كان اهلجوم على مدرسة الفن للفن، بعد احنرافها الكبري عن احلياة الواعية العاقلة من قبل 
اهبا ابخلطأ وقصر النظر، وقرر أنه البد من االلتزام بعض النقاد أمثال ت. س. اليوت الذي اهتم أصح

لألديب أو الشاعر. وأن غاية الشعر والنقد تُلزم كل شاعر وانقد أن تكون الكتابة ذات نفع 
 اجتماعي ما للقارئ.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثمنا: الرد اإلسالمي على نظرية الفن للفن
مبدأ التوحيد اخلالص سالم والفن جيب أن يكون ملتزماً ابلقيم اإلسالمية ومبراعاة األدب يف اإل -

ومبراعاة هني اإلسالم عن التصوير والتجسيد، أما الفن للفن فإتباع للهوى وقد يؤدي ابلفنان إىل 
تصوير ما يثري الشهوات ويفسد األخالق، وذلك مناقض ملا جتب مراعاته من ضرورة االلتزام أبصول 

رار أو إىل عدم منفعة وكالمها الفقه وأهم قواعده )ال ضرر وال ضرار( والفن للفن يؤدي إىل إض
 موقف غري إسالمي.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/67) 

 

 اتسعا: االنتشار ومناطق النفوذ
املذاهب األدبية نشأ يف أورواب، وأشد املتحمسني له كانوا يف فرنسا، أم  مذهب الفن للفن مثل بقية

 املذاهب تقريباً، ولكن كان له أنصار يف أملانيا وإيطاليا، ووصل املذهب إىل أمريكا وغريها من الدول.
رافه عن كثري من إال أنه تقلص بعد ذلك وتقوقع على نفسه بعد أن وجه له النقد الشديد الحن

 اليت بين عليها، والقيم اليت كان يلزمه التقيد هبا.األصول 
 مالحظة:

يالحظ أن الربانسية تعزل األدب عن قضااي احلياة االجتماعية والسياسية وجتعله غاية يف حد ذاته،  -



فض اإلسالم واإلسالم حيدد غاايت اإلنسان يف احلياة، وال يقبل أن يكون األدب غاية يف ذاته، كما ير 
ف الذي يستخدم كأداة لالحنراف ويقيس قيمته مبوازين اخلري والشر، وإذا صدر األدب املكشو 

األدب عن تصور يرفض القيم الدينية فهو مرفوض شكاًل وموضوعاً مهما مست قيمته األدبية وفقاً 
 ملقاييس الصياغة أو حسن التعبري.

Oلعاملية للشباب اإلسالميالندوة ا -زاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألح 
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 اخلالصة
أن الربانسية مذهب أديب فلسفي ال ديين، يعارض الرومانسية من حيث أهنا مذهب الذاتية يف الشعر، 

ب والفن غاية يف حد ذاتيهما، ال وسيلة للتعبري عن الذات، ويرنو إىل حتطيم كل ما وهو يعترب األد
اجلديد اخلايل من الضياع حسب زعم أنصار املذهب. وملا كان  هو قدمي وتدمريه من أجل بناء العامل

يف القدمي يف هذا املذهب يعين كل ما ينطوي على العقائد واألخالق والقيم، فإن حتطيم القدمي يعين 
هذا املذهب وجوب حتطيم الدين والقيم األخالقية األمر الذي جيب أن يتنبه له الشباب املسلم وهو 

 تعامل مع حصاده الفكري.يدرس هذا املذهب وي
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 مراجع للتوسع
 القاهرة. -مكتبة مصر  -حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد، د. نبيل راغب  -
 القاهرة. -مكتبة مصر  -يل راغب كية إىل العبثية، د. نباملذاهب األدبية من الكالسي -
 الكويت. -مكتبة البيت  -مذاهب األدب الغريب، د. عبد الباسط بدر  -
 بريوت. -دار الثقافة  -األدب املقارن، د. حممد غنيمي هالل  -

 املراجع األجنبية:
- De Segur: Histoire de la litterature Europeenne. Paris. 

1959. 



- Lanson: Histoire de la litterature Francaise Paris. 1960. 
- The Oxford Companion to English Literature. Edited by 

Margaret Drabble. 
- The Cambridge Guide to Literature in English, edited by 
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O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي - األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف 
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 أوال: التعريف
االنطباعية مذهب أديب فين، ظهر يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر يف فرنسا، وهو يعترب 

ين لألمور. ويرجع نطباع الشخصي األساس يف التعبري الفين واألديب، ال املفهوم العقالاإلحساس، واال
ذلك إىل أن أي عمل فين ثحت البد أن مير بنفس الفنان أوالً، وعملية املرور هذه هي اليت توحي 

 ابالنطباع أو التأثري الذي يدفع الفنان إىل التعبري عنه.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين وامل 

باعية إذن تعكس ما تتأثر به وينطبع فيها من مبادئ وأفكار جديدة, وفلسفات حديثة فاالنط
معاصرة, وتعارض املبادئ والقيم القدمية, اليت ال جيوز أن يتحدث عنها االنطباعي, ألنه ال يتأثر هبا, 

 ينتحلها.إذ ال يفكر فيها وال 
ثورون على التقليد واالتباع للماضي مهما  واالنطباعيون كما أهنم يرفضون القيم واألفكار القدمية, وي

كان مفهومه فإهنم كذلك يتمردون على اللغة وقواعدها وزاعمني االستغناء عنها ابألحاسيس النفسية 
 يسمى ابلفن التشكيلي. والتأثريات االنطباعية والتعبري ابأللوان والرموز واإلشارات أو ما

ة واالنطباعية هجوما أولياً على اللغة هجوما سيزداد يقول عدانن النحوي:"بدأت الرمزية واالحنطاطي
حدة وعنفا مع منو حركات احلداثة ولقد بدأ الصراع مع حماولة الرتكيز على األمساء, وحتويل األفعال 

كاحلروف وأدوات العطف وهذا الصراع والصفات إليها ومع حماوالت التخلص من جزئيات اللغة  
 (.1تدافع عن نفسها ... " ) أيخذ صورة فكرية فلسفية حتاول أن

O643/ 2 -احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي 



_________ 
 (.543[( انظر ))املوسوعة امليسرة(( )ص 333( )]1)
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
وبساطة  م جيب أن يعرب يف جتردأطلقت االنطباعية يف البداية على مدرسة يف التصوير ترى أن الرسا

عن االنطباع الذي ارتسم فيه حسي اً، بصرف النظر عن كل املعايري العلمية، وخباصة يف ميدان النقد 
 األديب، فاملهم هو االنطباع الذي يضفيه الضوء مثالً على املوضوع ال املوضوع نفسه.

 ومن أهم شخصياهتا:
االنطباع يف األدب، بعد لفرنسي، وهو يعد رائد األديب ا -م 1924 - 1844أانتول فرانس  -

أن انتقل املصطلح من الرسم إىل األدب، ويرى أن قيمة أي عمل أديب تكمن يف نوعية االنطباعات 
 اليت يرتكها يف نفس القارىء وهذا االنطباع هو الدليل الوحيد على الوجود احلي للعمل األديب.

و حني يصف مشهدًا أو ينقل االنطباعية األدبية فهإنطوانن بروست: ويعد من أبرع من جسد  -
 أحاسيسه إزاء مشهد، تتجسد أمامنا لوحة انطباعية.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/72) 

 

 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 ة االنطباعات اليت يرتكها يف نفس القارىء، فإن علىطاملا أن قيمة أي عمل أديب تكمن يف نوعي

األديب أن يضع هذه احلقيقة نصب عينيه، ألن االنطباع هو الدليل الوحيد على الوجود احلي للعمل 
 األديب.

إن الفنان حيس أو يتأثر أواًل، مث ينقل هذا االنطباع أو التأثري عن طريق التعبري. وال يكرتث للمعايري 
 د األديب.املتبعة للنق

د( بداًل من العقالنية اليت تقول على لسان ديكارت: )أان االنطباعية تقول: )أان أحس إذن أان موجو 
 أفكر إذن أان موجود(.



 كل معرفة مل يسبقها إحساس هبا ال جتدي ..
 املضمون هو املهم ال الشكل الفين عند األديب االنطباعي يف نقل انطباعه الذايت لآلخرين.

موضوعيًّا موجودًا بشكل مستقل ارجي جمرد جتربة خاصة وأحاسيس شخصية وليس واقعاً العامل اخل
 عن حواس الفرد.

من النقد الذي وجه لالنطباعيني أهنم جروا وراء التسجيل احلريف لالنطباع ونسوا القيمة اجلمالية اليت 
 حتتم وجود الشكل الفين يف العمل األديب.

يهما األدابء عن األدبية اللذين أدت إليهما االنطباعية، حيث يعرب فوأن أدب االعرتافات واخلطاابت 
مكنوانت صدورهم، حتوال إىل جمرد مرآة حلياة األديب الداخلية، أي أن هؤالء ينظرون لألدب على 

 أنه جمرد ترمجة ذاتية أو سرية شخصية لألديب.
عاالت الشخصية واألحاسيس وهكذا فقد أصبح النقد األديب والتذوق الفين جمرد تعبري عن االنف

 ل األديب يف الناقد.الذاتية اليت يثريها العم
والفرق بني االنطباعية الشكلية واالنطباعية األدبية هو أن االنطباعية الشكلية هتتم ابلشكل )تسليط 
الضوء على اإلطار اخلارجي(، بينما هتتم االنطباعية األدبية ابملضمون األديب من خالل أتثري األديب 

 االنطباعي على القارىء.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األد 
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
هب االنطباعية إن العامل احلديث وما يتضمنه من أاننية فردية، وذاتية غري أخالقية هو الذي أفرز مذ

على الفرد العزلة، فأصبحت أفكاره تدور حول ذاته، وليس العامل عنده سوى جمموعة حيث فرض 
من املؤثرات احلسية العصبية، واالنطباعات واألحوال النفسية، وال يهمه االهتمام ابلعامل وإصالحه أو 

 تغيريه إىل األفضل.
Oعاملية للشباب اإلسالميالندوة ال -ب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزا 
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 خامسا: االنتشار وأماكن النفوذ
دبية، حيث بدأت االنطباعية يف فرنسا، مث انتشرت يف أورواب .. وهي اجتاه يدخل يف مجيع املدارس األ

االنطباع عنصر أويل يف أي عمل فين، ولكنه ليس كل شيء .. ولذلك اندثرت عندما اقتصرت على 
 هو اهلدف الوحيد واملادة اخلام اليت يتشكل منها أي عمل فين.فكرة أن االنطباع 

O ميالندوة العاملية للشباب اإلسال -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سادسا: االجتاه االنطباعي يف العامل العريب
  العريب.واسع يف العاملاالجتاه االنطباعي كغريه من االجتاهات احلداثية انتشر بشكل 

وقد عرف هبذا االجتاه الشاعر البحريين إبراهيم العريض, وكذلك الكوييت علي زكراي األنصاري, وكثري 
 من الرومانسيني يف العامل العريب هم انطباعيون )أتثريون(.

ه بعض يقول حممد عبد الرحيم كافود:"إن هذا االجتاه النقدي, وهو االجتاه التأثري جنده قد أخذ ب
يف منطقة اخلليج ومن ذوي االجتاه التجديدي, وحتمسوا هلذا النوع من النقد, ألهنم يرونه النقاد 

أجدى سبيل للتواصل بني القراء والعمل الفين ... , هذا ما ذهب إليه الناقد األديب إبراهيم العريض 
خيضع هلذا  سي, فهو كشاعر.... , وهذا االجتاه النقدي عند العريض انتج عن أثره ابالجتاه الرومان

االجتاه .... , ويقرتب علي زكراي األنصاري يف نظرته إىل النقد ومهمته التفسريية من نظرة العريض 
(.كذلك 1.... , فالنقد عند علي زكراي هو النقد التأثري كما هو عند سابقه العريض .... " )

ن السامل وغريمها ي وهدايت سلطاانتسب إىل االجتاه االنطباعي )التأثري( كل من سليمان الشط
(.بل إهنم عدوا مدرسة الديوان, اليت متثلت يف العقاد, واملازين, وشكري, رائدة هذا االجتاه يف 2)

 (.3العامل العريب )
O644/ 2 -احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي 

_________ 
 (.254مية(( )ص البدائل اإلسال[( انظر ))حنو بناء منهج 334( )]1)
 (.377[( ))كواشف زيوف(( )ص 335( )]2)
 [( انظر ))قرارات جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي((.336( )]3)
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 اخلالصة
أن االنطباعية أو التأثريية مذهب أديب فين ظهر يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر يف فرنسا، 

ر االنطباع الشخصي واإلحساس، مبثابة األساس يف التعبري الفين واألديب، ثحيث تكمن مونه اعتباومض
قيمة العمل األديب يف نوعية االنطباعات اليت يرتكها هذا العمل يف نفس القارىء، األمر الذي يستلزم 

سان وفق وجود اإلن تبين األديب أو الفنان هلذه احلقيقة، فاإلحساس وليس العقل والتفكري، هو معيار
هذا املذهب، وكل معرفة ال يسبقها إحساس هبا فهي معرفة غري جمدية، والعربة مبضمون العمل الفين 

وليس بشكله، وال يعبأ هذا املذهب إبصالح أحوال الناس أو تغيري العامل إىل األفضل. ومن هنا  
ى كل من يطلع على ثر كبري علكانت الثغرات األخالقية واالجتماعية يف هذا املذهب األديب ذات أ

نتاجه دون أن يكون ملماً سلفاً بفكرته تلك وألن الفنان االنطباعي غري ملتزم إال ابلرؤية احلسية 
وتصوير ما انطبع على حواسه حىت لو مل يره اآلخرون، وحىت لو عارضت انطباعاته القيم السامية 

 وأدت من مث لإلضرار ابلناس.
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ذاهب واألحزاب املعاصرة داين واملاملوسوعة امليسرة يف األ 
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 مراجع للتوسع
 بريوت. –دار الثقافة  –األدب املقارن، د. حممد غنيمي هالل  -
 م.1959القاهرة  –د غنيمي هالل املدخل إىل النقد األديب احلديث، د. حمم -
 منشورات عويدات. –ة هنري زغيب ترمج –االنطباعية، أتليف موريس سريوال  -
 مكتبة مصر. –املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية، د. نبيل راغب  -
 ترمجة هنري زغيب )سلسلة زدين علماً(. –النقد اجلمايل، أندريه ريشار  -
 ترمجة هنري زغيب )سلسلة زدين علماً(. –ة، أندريه رستسلر اجلمالية الفوضوي -
 )سلسلة زدين علماً(. –اعي، موريس سريوال الفن االنطب -
- J. Leymarie, L’Impressionmisme .Paris 1959. 2 Vol. 
- G. Moore, Modern Painting, London – New York – 1893. 

O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -األحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب و 
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 تعريفأوال: ال
التعبريية مذهب أديب فلسفي جترييب ال انطباعي، إذ يعطي األديب فيه للتجربة بعدًا ذاتيًّا ونفسي اً 

 ك على عكس االنطباعية اليت تركز على التعبري عن االنطباع اخلارجي عن الذات.وذل
 وقد اهتمت التعبريية ابملسرح كما اهتمت بضروب األدب األخرى.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف 
تأثريية والطبيعية ألن كال االجتاهني اقتصر على حدود التعبري وقد جاءت التعبريية ثورة ضد كل من ال

 عن الواقع, إما الواقع الفردي عند التأثريية, أو االجتماعي عند الطبيعية وهذا ما رفضته التعبريية
ألهنا ترى أن "اجملتمع يف تغري وتطور مستمرين ونفس املوقف ابلنسبة للفرد ونظرته إىل الكون 

قتصرت مهمة األدب على جمرد التعبري عن هذا اجملتمع وهذا الفرد, فلن يستطيع واألحياء, وإذا ا
همة الصحافة اللحاق بركب احلياة ومواكبتها ألنه سينتهي ابنتهاء اللحظة اليت يعرب عنها وهذه هي م

وحية اليومية وليست مهمة األدب واليت وصفها الناقد التعبريي األملاين )لواثرشراير( أبهنا )احلركة الر 
املوازية لسري الزمن, واليت تضع الكيان اإلنساين للفرد فوق اعتبار وضعه االجتماعي املؤقت( فهي 

... , ولذلك تتعاون الفنون تعاجل اإلنسان كمخلوق حي متكامل وليس جمرد فرد يف جمتمع ..
حت والتصوير التشكيلية يف التعبري عن اإلنسان يف كليته واملسرح خري وسيلة لتعاون املعمار والن

واملوسيقى والرقص واللون والصوت والكلمة والضوء ..... إخل, ولذلك كان مصدر احلركة التعبريية 
 (.1د أدوات كل منهما" )املسرح وبعدها تشعبت إىل الرواية الشعرية ولكن يف حدو 

O650/ 2 -احلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي 
ة أصبحت ثورة على اجملتمع وما فيه من قيم وعقائد وتقاليد, وعلى اللغة وقواعدها, وعلى فالتعبريي

( ويف 2وأشكال تعبريه. )السياسة وقوانينها ودعت إىل تعبري جديد خيالف القدمي والسائد يف مضامينه 
متها: م صدر العدد األول من جملتهم التعبريية )ديرشتورم( وقال )رودلف كرتز( يف مقد1910عام 

(.هذا وقد كثرت االجتاهات التعبريية فيما بعد, يف كثري 3"إن اجمللة جاءت لتقوض اجملتمع القائم" )
ك مجاعة منهم اجتاههم وحتولوا منه إىل من الدول األوروبية واألمريكية, واختلفت فيما بينها, فرت 

 (.4الفكر الشيوعي املاركسي الصريح )
O652/ 2 -عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي احلداثة يف العامل العريب دراسة 

_________ 



 (.242[( ))الروح(( )ص 337( )]1)
 (.23[( ))بتصرف عن التطور والدين(( )ص 338( )]2)
 (.416( وانظر )ص 33/ 1العربية امليسرة(( )[( ))املوسوعة 339( )]3)
سوعة امليسرة(( )ص ( وانظر ))املو 262[( انظر ))الصوفية معتقدا ومسلكا(( )ص 340( )]4)

251 – 254.) 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
 لقد تفرعت املدرسة التعبريية إىل اجتاهات متعددة وهي:

هذا االجتاه: إن مهمة األدب هي تنشيط عقل اإلنسان  باالجتاه التطبيقي: ويقول أصحا -
ووجدانه، ومنعهما من الركود والبالدة، وليس جمرد تقدمي صورة ملا يراه اإلنسان ابلفعل يف حياته 

 اليومية.
 ومن شخصيات هذا االجتاه توللر وهاسني كليفر وبيتشر وكابر واألمريكي جون هاورد لوسون.

ول أصحاب هذا االجتاه إن املعقول هو ما اتفق عليه الناس، وعلى املسرح قاالجتاه الالعقالين: وي -
 أن يعاجل ما مل يتفق عليه الناس بعد.

 ومن شخصيات هذا االجتاه:
م وهو روائي ومسرحي أيرلندي األصل. كان يكتب مسرحياته 1906صمويل بيكيت املولود سنة  -

 ابلفرنسية.
 روماين األصل، ويعد من أركان مسرح الالمعقول. يم وهو مسرح1912أونسكو املولود سنة  -
ومن رموز التعبريية أيضاً كافكا وأونيل الذي بلغت التعبريية قيمتها يف إحدى مسرحياته املتأخرة  -

 أايم بال هناية.
 األفكار واملعتقدات:

ق توسيع ييرتكز هدف الفن التعبريي يف التجسيد املوضعي اخلارجي للتجربة النفسية اجملردة، عن طر 
أبعادها، وإلقاء أضواء جديدة عليها، لكي تكشف عن األشياء اليت خيفيها اإلنسان أو اليت ال 

 يستطيعون رؤيتها لقصر نظرهم.
وجتسد التعبريية جوهر األشياء، دون إظهار خارجها، ولذلك فهي ال تعرتف أبن هناك تشاهبا بني 



 الظاهر والباطن.
ذا فإن الشخصيات يف املسرح التعبريي تتحول إيل جمرد أمناط أكثر لهتتم التعبريية ابإلنسان كله، و 

 منها أانس من حلم ودم. وأحياانً تتحول إيل جمرد أرقام أو مسميات عامة.
تقوم املسرحية التعبريية على شخصية حمورية متر أبزمة نفسية أو عاطفية، لذلك يستعني املؤلف  -

 ساة الشخصية الداخلية.أبعلم النفس يف أحيان كثرية حىت يبلور م
ركز أصحاب املذهب التعبريي علي مهمة األدب التقليدي الذي غالباً ما يتميز ابحملدودية والغباء 

 وضيق األفق.
االجتاه الالعقالين يف التعبريية يعد االبن الشرعي للمذهب السراييل األم. ولذلك يعد ثورة على منطق 

د الفن. ويعتقد أبن احلياة يف جوهرها ويف حقيقتها عاحلياة وعلى العقل، لذلك ال خيضع لقوا
 التجريدية شيء ال معقول أي غري مفهوم وغري قابل للفهم أو للتفسري.

ويعد هذا االجتاه أيضا من أمراض العصر احلاضر اململوء ابلقلق واليأس من احلياة، واملصري املظلم  -
 الذي ينتهي ابملوت.

 ريية:بنقد لالجتاه الالعقالين يف التع
هاجم الناقد الفرنسي: مورايك .. يف كتابه )األدب املعاصر( أدب بيكيت الالمعقول. فقال:" إننا  -

 ال نعرف من بيكيت شيئاً حمققاً أو واضحاً وال نفهم شيئاً مما يقول على حقيقته".
يت هو  كوكذلك هاجم أدب الالمعقول، الناقد أندريه مارسيل فقال:" يبدو أن اهلدف الرئيسي لبي -

كتابة العمل األديب الذي ال يكتب والذي ال ميكن أتليفه، إهنا حماولة حنو املستحيل، وهي مأساة 
 فشل ال مفر منه، وجمرد أكوام من احلطب احملرتق اليت متأل اجلو دخاانً يف أرض مبهمة جمهولة".

O ية للشباب اإلسالميالندوة العامل -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: اجلذور الفكرية والعقائدية
ر احملضن احلقيقي تعد احلرب العاملية الثانية، وما تركته من دمار يف األرض، ودمار يف النفوس واألفكا

لالجتاه الالعقالين يف األدب، لذلك كان اليأس والتشاؤم والقلق هو الغالب على مسرحيات هذا 
ن كثريًا من املفكرين واألدابء األوروبني فقدوا األمل يف الفكر العقالين الواعي، ألن ما االجتاه، إذ إ



 جرى خالل احلرب ينايف العقل واملنطق يف رأيهم.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة 
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 وذرابعا: االنتشار وأماكن النف
 نشأت التعبريية يف فرنسا وأملانيا وانتشرت بعد ذلك يف أوراب والعامل الغريب كله.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -وسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة امل 
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 اخلالصة
ذاتياً ونفسيًّا، فالعربة فيه  أن التعبريية مذهب أديب فلسفي، يهتم ابلتجربة اإلنسانية، ويعطيها بعداً 

الشيء ال مبظهره، ألنه ال يوجد أي تشابه بني الظاهر والباطن. ويف جمال املسرح يركز هذا جبوهر 
املذهب على فكرة الشخصية احملورية اليت جتتاز أزمة نفسية أو عاطفية ويتم حتليل أبعادها اخلارجية 

لذي املذهب مظهرًا من مظاهر أمراض العصر امن خالل معطيات علم النفس وأدواته. ويعد هذا 
يغص  ابلقلق واليأس من احلياة واملصري املظلم الذي يسود كثريًا من دول الغرب وينتهي بكثري من 

الناس إىل فقدان اإلحساس بقيمة احلياة والقيم الروحية اليت تثريها وجتعل لإلنسان فيها هدفاً 
 ولوجوده معىن.

 تعقيب:
لك ال يتعارض مع معطيات الشرع،  ع التعبري عن مكنوانت النفس إذا كان ذاإلسالم ال مين -

كاإلفضاء أبسرار احلياة الزوجية مثاًل أو الدعوة إىل اإلابحية وهكذا، ويف نفس الوقت حيبب حياة 
اجلد والعمل واالجتهاد، وميحو مفاهيم الفوضى والعدمية والالمعقول من عقول الناس حىت ال تسيطر 

 يل احلياة إىل جحيم ال يطاق.عليها وحت
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوع 
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 مراجع للتوسع
 القاهرة. –األدب ومذاهبه، د. حممد مندور دار هنضة مصر  -
 القاهرة. –كتبة مصر م –د. نبيل راغب  املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية، -
)سلسلة زدين  –املذاهب األدبية الكربى يف فرنسا، فليب فان يتغيم، ترمجة فريد أنطوانيوس  -

 علماً(.
 املراجع األجنبية:

- De Segur: Histoire de la litterature Europieenne. Paris 
1959. 

- Lanson: Histoire de la litterature Francaise Paris 1960. 
O  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/84) 

 

 أوال: التعريف
العبثية مدرسة أدبية فكرية، تدعي أن اإلنسان ضائع مل يعد لسلوكه معىن يف احلياة املعاصرة، ومل يعد 

رة على رؤية األشياء ثحجمها الطبيعي، نتيجة كاره مضمون وإمنا هو جيرت أفكاره ألنه فقد القدألف
للرغبة يف سيطرة اآللة على احلياة لتكون يف خدمة اإلنسان حيث انقلب األمر فأصبح اإلنسان يف 

بث كمرآة خدمة اآللة، وحتول الناس إىل تروس يف هذه اآللة االجتماعية الكبرية. وجاءت مدرسة الع
ف الثاين من القرن العشرين عن طريق جتسيده يف أعمال تعكس وتكربِ  ما يعاين منه إنسان النص

مسرحية ورواية شعرية، لعله ينجح يف التخلص من هذا االنفالت يف حياته ويفتح الطريق أمام ثورة 
 لفهم ملا حيدث.هائلة يف اإلمكانيات ومن التجديد يف وسائل التعبري فيتولد لديه االنسجام وا

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين و 
ومما ال شك فيه أن هذا االجتاه احلداثي هو نتاج املرحلة احلضارية اليت متر هبا أورواب, فهي تعيش يف 

تشتت يف املفاهيم واألفكار إذ ال فوضى فكرية عظيمة وضياع كبري وتفكك يف اجملتمعات واألسر و 
صحيحة وال يربطهم مبدأ وال حتكمهم شريعة مستقيمة ولذا كثرت االجتاهات جتمعهم عقيدة 

الفلسفية الناقمة على الواقع واملتمردة على مبادئه وأخالقه وقيمه وكان من بينها االجتاه العبثي الذي 



احلداثي التعبريي والسراييل الذي يعد "األب  مل أيت من فراغ بل له جذور فلسفية سبقته كاالجتاه
شرعي" لالجتاه العبثي وذلك مبا حيويه من جتسيد لشطحات العقل الباطن وهلوسة عامل األحالم ال

الزاخر ابهلواجس واآلمال واآلالم, وكذلك االجتاه الرمزي ال سيما عند )رامبو( يعد من أصول االجتاه 
 فيش(. العبثي كما ذكر ذلك الناقد )ارنست

يف مسرحياته ورواايته وقصصه ومقاالته العبث والضياع, وقد مسي هذا االجتاه ابلعبثي ألنه يصور 
الذي يعيشه اجملتمع, وهلذا فإن إنتاجه يسوده العبث والفوضى يف األفكار واملبادئ واللغة اليت 

حياءاته النفسية يتخاطبون هبا فكل )إبداعهم( عبث وفوضى ورموز وقد استعانوا بنظرية فرويد وإ
 واجلنسية يف عبثهم وتدمريهم

O680/ 2 -حلداثة يف العامل العريب دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العليا 
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
لدول اليت نشأ مذهب العبث يف األدب األورويب وانتقل إىل اآلداب العاملية املعاصرة بصفة عامة، وا

لدول اليت فقدت ثقتها يف جمرد املسلك عانت من احلرب العاملية األوىل والثانية بصفة خاصة، وهي ا
العقلي املنطقي الذي ميكن أن يدمر يف حلظات كل ما يبنيه اإلنسان من مدنية عندما حتكمه شهوة 

 السيطرة والتدمري، كما فعل هتلر يف احلرب العاملية الثانية.
لة اليت التفتيش عن معىن للسلوك اإلنساين، يف رأي أصحاب مذهب العبث؛ فإن اآل ومن العبث

اخرتعها اإلنسان قد سيطرت عليه، وأصبح هو نفسه ترساً فيها، مما أدى إىل إحساسه ابلعبث 
 والضياع يف املضحك املؤمل.

 ومن أبرز شخصيات مذهب العبث الفرنسيني:
ول ملذهب العبث، وقد ألف يف مجيع األشكال األدبية، الرائد األ 000م 1906صامويل بيكيت  -

 م.1969عام ومنح جائزة نوبل 
 وهو كاتب فرنسي ويعد من أركان مسرح الالمعقول. 0000 - 1912أوجني يونسكو  -

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 لفكري فيما يلي:ميكن إمجال أفكار ومعتقدات مذهب العبثية األديب وا

ون وراء السلوك اإلنساين يف العامل املعاصر وذلك نتيجة ما قيل إنه الفراغ انعدام املعىن واملضم -
 الروحي واالبتعاد عن اإلميان الذي ال يكون للحياة معىن وغاية بدونه.

ومل يعد هناك  إن اآللة اليت سيطرت على اإلنسان يف املدنية الغربية، أدت إىل حتلل اجملتمع وتفككه -
 روابط أسرية أو اجتماعية.

إن تصوير احلياة املعاصرة وما فيها من تشتت وفقدان للرؤية الواضحة وراتبة مملة، وقلق وعدم  -
 أمان، حيول احلياة إىل وجود ال طعم فيه وال معىن.

 هام.التأثر آبراء فرويد يف علم النفس التحليلي وما فيه من إحياءات وأحالم وخياالت وأو  -
 وف يقضي على كل تفكري عقالين متماسك.اخلوف والرهبة من الكون، وهذا اخل -

 إتباع أسلوب األلغاز والغموض يف التعبري، حيث ال يفهم النقاد ما ينتجون من أدب وشعر.
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
الباطن، تعد مدرسة السرايلية الفرنسية األساس ملذهب العبث، وذلك ملا حتويه من شطحات العقل 

 وهلوسة عامل األحالم الزاخر ابهلواجس واآلالم واآلمال.
كما تعد املدرسة الرمزية من جذور مذهب العبث وما حتويه من صور مشوشة مضطربة جتمع بني 

جلمال والقبح واألسطورة والواقع، كذلك فإن آراء فرويد النفسية وما حتويه من إحياءات وأحالم ا
 ضى واملعتوهني تعترب من اجلذور الفكرية ملذهب العبث.نتيجة حتليله النفسي للمر 
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 خامسا: أماكن االنتشار
 بدأ مذهب العبثية يف فرنسا مث انتشر يف كافة أورواب والعامل الغريب خاصة.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي - األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف 
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 اخلالصة
ن القيم اإلنسانية، وال ترى أن هناك أي أن العبثية مدرسة أدبية فكرية ال تقيد نفسها بكثري م

السلوك اإلنساين، الذي حتلل يف اجملتمع الغريب بسبب سيطرة اآللة على  مضمون حقيقي وراء
مسارات احلياة حىت أهنا جعلت اإلنسان ترساً يف هذه اآللة الضخمة. وقد أتثرت هذه املدرسة آبراء 

وأوهام وخياالت، وترى وجوب إتباع أسلوب  فرويد يف علم النفس التحليلي وما فيه من أحالم
يف التعبري ثحيث ال يفهم النقاد نتاج هذه املدرسة اليت يقوم فكرها على أساس  الغموض واأللغاز

اخلوف من الكون والرهبة منه وهو خوف يقضي على كل تفكري عقالين. ومع كل ما تقدم فإهنا ترجع 
ولكنها ال تلزم نفسها أبية قيم دينية سلفاً، ولذا وجب ضياع اإلنسان يف الغرب إىل الفراغ الروحي، 

 نظر إىل نتاجها الفكري ثحذر واهتمام.ال
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 مراجع للتوسع
 القاهرة. –نبيل راغب مكتبة مصر املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية، للدكتور.  -
 ن، د. حممد عفيفي هالل، دار العروة، بريوت.األدب املقار  -
 يف األدب، د. حممد مندور. -
 األدب ومذاهبه، د. حممد مندور. -
 املذاهب األدبية الكربى يف فرنسا، ترمجة فريد أنطونيوس )سلسلة زدين علماً(. -
 علماً(.الفوضوية، هنري أرفون )سلسلة زدين  -
 لسلة زدين علماً(.اجلمالية الفوضوية، أندريه رستسلر )س -



 مراجع أجنبية:
- De Segur. Histoire de la letterature Europeenne. Paris. 

1959. 
- Lanson: Histoire de la letterature Francaise, Paris, 1960. 
- Caramian (L) Symbolisme et poesie, l’Exemple anglais. 

Paris. 1947. 
- Clouard (H). Histoire de la letterture Francaise du 

Symbolisme a nos jurs 1944 – 1949. 
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 أوال: التعريف
م على فكرة الكلية أو اجملموع املنتظم. اهتمت جبميع البنيوية: منهج فكري وأداة للتحليل، تقو 

رفة اإلنسانية، وإن كانت قد اشتهرت يف جمال علم اللغة والنقد األديب، وميكن تصنيفها نواحي املع
 ضمن مناهج النقد املادي امللحدة.

ولدراسة اشتق لفظ البنيوية من البنية إذ تقول: كل ظاهرة، إنسانية كانت أم أدبية، تشكل بنية،  -
ها املؤلفة منها، بدون أن ننظر إىل أية عوامل هذه البنية جيب علينا أن حنللها )أو نفككها( إىل عناصر 

 خارجية عنها.
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 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
وية يف أول ظهورها هتتم جبميع نواحي املعرفة اإلنسانية مث تبلورت يف ميدان البحث كانت البني

 اللغوي والنقد األديب وتعترب األمساء اآلتية هم مؤسسو البنيوية يف احلقول املذكورة:
بنيوية ففي جمال اللغة برز فريدانن دي سوسري الذي يعد الرائد األول للبنيوية اللغوية الذي قال ب -



، أن اتريخ Diachronieظام اللغوي املتزامن، حيث أن سياق اللغة ال يقتصر على التطورية الن
الكلمة مثاًل ال يعرض معناها احلايل، وميكن يف وجود أصل النظام أو البنية، ابإلضافة إيل وجود 

ذ إن هذه قابالت، إالتاريخ، وجمموعة املعاين اليت تؤلف نظاماً يرتكز على قاعدة من التمييزات وامل
 املعاين تتعلق ببعضها، كما تؤلف نظاماً متزامناً حيث أن هذه العالقات مرتابطة.

ويف جمال علم االجتماع برز كال من: كلود ليفي شرتاوس ولوي التوسري الذين قاال: إن مجيع  -
ة تفرض االجتماعي األثحاث املتعلقة ابجملتمع، مهما اختلفت، تؤدي إىل بنيوايت؛ وذلك أن اجملموعات

 نفسها من حيث أهنا جمموع وهي منضبطة ذاتياً، وذلك للضوابط املفروضة من قبل اجلماعة.
ويف جمال علم النفس برز كل من ميشال فوكو وجاك ال كان اللذين وقفا ضد االجتاه الفردي  -

Test is Contest ( اليت يف جمال اإلحساس واإلدراك وإن كانت نظرية الصيغة )أو اجلشتلت
 م تعد الشكل املعرب للبنيوية النفسية.1912ت سنة ولد
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
ثحيثياهتا ا إن دراسة أي ظاهرة أو حتليلها من الوجهة البنيوية. يعين أن يباشر الدارس أو احمللل وضعه

وتفاصيلها وعناصرها بشكل موضوعي، من غري تدخل فكره أو عقيدته اخلاصة يف هذا، أو تدخل 
عوامل خارجية )مثل حياة الكاتب، أو التاريخ( يف بنيان النص. وكما يقول البنيويون: "نقطة االرتكاز 

بذاهتا. وال يتطلب  فيوأيضاً: "البنية تكت Test is Contestهي الوثيقة ال اجلوانب وال اإلطار 
 إدراكها اللجوء إىل أي من العناصر الغريبة عن طبيعتها".

ميكن أن تشكل بنية ثحد ذاهتا؛ فاألحرف الصوتية بنية،  –تبعاً للنظرية البنيوية  –وكل ظاهرة 
 والضمائر بنية، واستعمال األفعال بنية .. وهكذا.
ى املفكرين الغربيني، ويف شىت التطبيقات العملية لدتتالقى املواقف البنيوية عند مبادئ عامة مشرتكة 

 اليت قاموا هبا، وهي تكاد تندرج يف احملصالت التالية:
 السعي حلل معضلة التنوع والتشتت ابلتوصل إىل ثوابت يف كل مؤسسة بشرية. -
نتيجتها  يفالقول أبن فكرة الكلية أو اجملموع املنتظم هي أساس البنيوية، واملردُّ اليت تؤول إليه  -

 األخرية.



لئن سارت البنيوية يف خط متصاعد منذ نشوئها، وبذل العلماء جهدًا كبريًا العتمادها أسلوابً يف  -
قضااي اللغة، والعلوم اإلنسانية والفنون، فإهنم ما اطمأنوا إىل أهنم توصلوا، من خالهلا، إىل املنهج 

 الصحيح املؤدي إىل حقائق اثبتة.
، فإن النقد البنيوي له اجتاه خاص يف دراسة األثر األديب يتلخص: يف أن ديبيف جمال النقد األ

االنفعال واألحكام الوجدانية عاجزة متاماً عن حتقيق ما تنجزه دراسة العناصر األساسية املكونة هلذا 
األثر، لذا جيب أن تفحصه يف ذاته، من أجل مضمونه، وسياقه، وترابطه العضوي، فهذا أمٌر ضروري 

د منه الكتشاف ما فيه من مالمح فنية مستقلة يف وجودها عن كل ما حييط هبا من عوامل ب ال
 خارجية.

إن البنيوية مل تلتزم حدودها، وآنست يف نفسها القدرة على حل مجيع املعضالت وحتليل كل 
فتح تنالظواهر، حسب منهجها، وكان خييل إىل البنيويني أن النص ال حيتاج إال إىل حتليل بنيوي كي 

للناقد كل أبنية معانيه املبهمة أو املتوارية خلف نقاب السطح. يف حني أن التحليل البنيوي ليس إال 
حتلياًل ملستوى واحد من مستوايت حتليل أي بنية رمزية، نصي ة كانت أم غري نصي ة. واألسس الفكرية 

أو الظاهرة، إنسانية كانت أم  يةوالعقائدية اليت قامت عليها، كلها تعد علوماً مساعدة يف حتليل البن
 أدبية.

مل هتتم البنيوية ابألسس الَعَقديَّة والفكرية ألي ظاهرة إنسانية أو أخالقية أو اجتماعية، ومن هنا ميكن 
تصنيفها مع املناهج املادية اإلحلادية، مثل مناهج الوضعية يف البحث، وإن كانت هي بذاهتا ليست 

 حث.لبعقيدة وإمنا منهج وطريقة يف ا
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
الوقائع اليت تقوم على  –تعد الفلسفة الوضعية لدى كونت، اليت ال تؤمن إال ابلظواهر احلسية 

 دي عند البنيوية.األساس الفكري والعق –التجريبية 
منعزلة عن أسباهبا وعللها، وعما حييط هبا .. وتسعى لتحليلها  –كبنية   –فهي تؤمن ابلظاهرة 

وتفكيكها إىل عناصرها األولية، وذلك لفهمها وإدراكها .. ومن هنا كانت أحكامها شكلية كما يقول 



 ظر تصوران الفكري والعقدي.وية تقوم على فلسفة غري مقبولة من وجهة نمنتقدوها، ولذا فإن البني
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 خامسا: أماكن االنتشار
شر البنيوية منهج مستورد من الغرب، وتعد أورواب وأمريكا أماكن انتشارها، وأرضها األصلية. وهي تنت

 د العامل، ومنها البالد العربية.ببطء يف ابقي بال
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 اخلالصة
أن البنيوية منهج فكري نقدي مادي ملحد غامض، يذهب إىل أن كل ظاهرة إنسانية كانت أم أدبية 

بعد حتليلها إىل عناصرها املؤلفة منها، ويتم ذلك دون تدخل فكر دراستها إال  تشكل بنية، ال ميكن
احمللل أو عقيدته اخلاصة ونقطة االرتكاز يف هذا املنهج هي الوثيقة، فالبنية، ال اإلطار، هي حمل 

ويف الدراسة، والبنية تكفي بذاهتا وال يتطلب إدراكها اللجوء إىل أي عنصر من العناصر الغريبة عنها، 
د األديب، فإن االنفعال أو األحكام الوجدانية عاجزة عن حتقيق ما تنجزه دراسة العناصر جمال النق

األساسية املكونة هلذا األثر، ولذا جيب فحصه يف ذاته من أجل مضمونه وسياقه وترابطه العضوي، 
 ة ال تؤمن إالوالبنيوية، هبذه املثابة، جتد أساسها يف الفلسفة الوضعية لدى كونت، وهي فلسف

 ابلظواهر احلسية، ومن هنا كانت خطورهتا.
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 مراجع للتوسع
بريوت  –منشورات عويدات  –ترمجة عارف منيمنة وبشري أوبري  –البنيوية، أتليف جان بياجيه  -
 )سلسلة زدين علماً(. م.1985 4ابريس، ط –
 م.1984 2بريوت، ط –دار العلم للماليني  –املعجم األديب، أتليف جبور عبد النور  -
هـ مقال بعنوان: 1411ذو احلجة  27و 26( 10381و 10380جريدة احلياة، العددان ) -

 البنيوية كما يراها ثالثة نقاد.
 مراجع أجنبية:

- O. Ducrot. T. Todorov. Et qu’est ce que le Structuralism. 
Paris 1968. 

- Z. S. Harris, Methods in Structural Linguistics, Chicago, 
1951. 
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 أوال: التعريف
لواقع" هي مذهب أديب فين فكري، أراد أن يتحلل من السرايلية "أي ما فوق الواقعية أو ما بعد ا

ة الواعية، وزعم أن فوق هذا الواقع أو بعده واقع آخر أقوى فاعلية وأعظم اتساعاً، وهو واقع احليا
واقع الالوعي أو الالشعور، وهو واقع مكبوت يف داخل النفس البشرية، وجيب حترير هذا الواقع 

والفن. وهي تسعى إىل إدخال عالقات جديدة ومضامني غري وإطالق مكبوته وتسجيله يف األدب 
من الواقع التقليدي يف األعمال األدبية. وهذه املضامني تستمد من األحالم؛ سواء يف اليقظة  مستقاة

أو املنام، ومن تداعي اخلواطر الذي ال خيضع ملنطق السبب والنتيجة، ومن هواجس عامل الوعي 
. تجسد هذه األحالم واخلواطر واهلواجس اجملردة يف أعمال أدبيةوالالوعي على السواء، ثحيث ت

 وهكذا تعترب السرايلية اجتاهاً يهدف إىل أبراز التناقض يف حياتنا أكثر من اهتمامه ابلتأليف.
 يعترب مسرح العبث االبن الشرعي للسرايلية.

O عاملية للشباب اإلسالميالندوة ال -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
لشعر والرسم تبتدئ من اخلط الذي تبتدئ منه الوجودية ولكنها السرايلية مدرسة حديثة هتتم أكثر اب



تفرتق عنها يف اإليغال يف الالمعقول واإلعراض عن اخلوض يف حقائق التاريخ واملشادات الفكرية 
 هول بال موضوعية.والبحث املنطقى فيما يفوق اإلدراك إىل اخلوض يف أعماق اجمل

العقل الباطن فالسرايلية تريد " أن جتعل من العقل  واألصل يف هذه احلركة هو نظرية فرويد عن
 الباطن احلقيقة النفسية ابلذات وحتول الفن إىل كتابة آلية إليضاحه ".

اً، لقد  " ومل يكن مطمعها األول أن تؤسس نزعة إنسانية جديدة، أي أن تعطي العامل تالمحاً، إجتاه
ياة وبلوغ ما فوق الواقع الذي يلغي كانت على العكس تعارض كل تالحم ثحالة سخط لتغيري احل

التناقضات الىت مزقت اإلنسان: واع وال واع، أان وعامل، طبيعى وما فوق الطبيعى " "كذا " أشهر 
إمالء الفكرة يف  شعرائها بريتون وأراغوان وقد حدد بريتون الطريق الوحيد للبحث عن املطلق أبنه "

 (1غياب كل رقابة ميارسها العقل " )
O489، 488انية لسفر احلوايل ص العلم 

_________ 
 (.27[( انظر ))حتضري األرواح وتسخري اجلان بني احلقيقة واخلرافة(( )ص 341( )]1)

(2/99) 

 

 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
هام، ن األورويب صدمة هزت النفوس وبلبلت األفيف أعقاب احلرب العاملية األوىل، أصابت اإلنسا

نتيجة للدمار الكامل وإزهاق األرواح بال حساب، فنشأت نزعة جارفة للتحلل من القيم األخالقية، 
وحترير الغرائز والرغبات املكبوتة يف النفس البشرية، وامتدت هذه النزعة إىل الفن واألدب مما أدى 

ايلية النفسية، مث م اليت بدأت ابلسر 1924لية يف فرنسا سنة إىل ظهور املذهب املعروف ابلسراي
 دخلت السرايلية جماالت األدب واالجتماع واالقتصاد والفن، ومن أبرز الشخصيات السرايلية:

 م وهو عامل نفس وشاعر فرنسي يعده النقاد مؤسس السرايلية.1966 – 1896أندريه بريتون  -
م، وهي 1942لف مسرحية جلد اإلنسان بني األسنان سنة ثورنتون وأيلور وهو كاتب مسرحي، أ -

 مسرحية جتنح إىل اخليال والعنف الناتج عن الالشعور عند شخصيات املسرحية.
م وهو رسام أسباين، ويعد من أبرز دعاة السرايلية، وقد أضاف 1904سلفادور دايل ولد سنة  -

د اه "النقد املبين على اهللوسة" وكان يؤكإليها إضافات كثرية أبرزها أسلوبه الذي متيز به الذي دع



 دائماً أنه أقرب إىل اجلنون منه إىل املاشي نوماً، واملعرفة عنده تقوم على التداعي والتأويل.
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/100) 

 

 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 ميكن إمجال أفكار ومعتقدات السرايلية فيما يلي:

 : مثل األحالم واألخيلة.االعتماد الكلي على األمور غري الواقعية -
الكتابة التلقائية الصادرة عن الالوعي، والبعيدة عن رقابة العقل، بدعوى أن الكلمات يف الالوعي  -

 ق هذه األفكار نشيطة جديدة.ال متارس دور الشرطي يف رقابته على األفكار، وهلذا تنطل
 تمع.إمهال املعتقدات واألداين والقيم األخالقية السائدة يف اجمل -
الرتكيز على اجلانب السياسي والبحث عن برانمج وضعي )مادي وحمسوس( يصلح لتطوير  -

ع املفاهيم االجتماعية، لذلك تودد السرايليون للحزب الشيوعي، وبذلوا جهوداً كبرية من أجل توسي
 جمال تطبيق املادية اجلدلية املاركسية.

بداًل من اجملتمع القائم، ومشلت الثورة ثورة على الثورة لتغيري حياة الناس، وتشكيل جمتمع ثوري  -
 اللغة التقليدية، وإحداث لغة جديدة.

تزيت السرايلية أبزايء خمتلفة، فتارة تظهر كمجموعة من السحرة، واترة تبدو كعصابة من قطاع  -
 الطرق، وتظهر اترة أخرى كأعضاء يف خلية ثورية فهي حركة سرية هدفها تقويض الوضع الراهن.

 ويعد الغموض يف التعبري األديب أو الفين يف جمال الرسم، هدفاً اثبتاً للسرايليني. -
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/101) 

 

أتثر كثري من احلداثيني والشعراء العرب ابالجتاه السراييل وعلى  رابعا: االجتاه السراييل يف العامل العريب
رين به أحد منظري احلداثة يف العامل العريب وهو أدونيس ويظهر ذلك جليا يف دواوينه: رأس املتأث

(. وغريها. هذه الدواوين 1الت( ))أغاين مهيار الدمشقي( و )املسرح واملرااي( و )كتاب التحو 
رب الثالثة يقول عنها جربا إبراهيم جربا أبهنا يظهر فيها " نزعة إىل خلق الصور ثحرية تلقائية تقا



السرايلية يف أغلب األحيان هي حرية املوقف الصويف الذي يتخطى العقل واملنطق ليمنحنا ما هو رمبا 
 (2أعمق وأروع )

O607/ 2 -دراسة عقدية حملمد بن عبد العزيز العلي احلداثة يف العامل العريب 
_________ 

 (.125 – 122[( هو كتاب ))الروحية احلديثة(( )ص 342( )]1)
 [( أي الطبيب.343( )]2)

(2/102) 

 

 خامسا: اجلذور الفكرية والعقائدية
تلك اليت  أتثرت السرايلية آبراء فرويد عامل النفس اليهودي يف حتليله للنفس اإلنسانية وخاصة

تتحدث عن الالشعور واألحالم، والكبت ودعوته إىل حترير الغرائز اإلنسانية والرغبات املكبوتة يف 
النفس البشرية، وإشباع الغرائز والرغبات إشباعاً حراً حىت ال تصاب ابألمراض النفسية كما يدَّعي. 

 شري.بوهذه اآلراء تتالءم مع دعوهتم إىل التحلل األخالقي يف اجملتمع ال
وكذلك أتثرت السرايلية ابلفكر املاركسي الشيوعي ودعوته إىل الثورة لتغيري اجملتمع، واستخدام 

العنف يف سبيل ذلك .. وبظهور املزاج الثوري حلت الفوضى السياسية والصراع الكامل حمل النظام 
 واالنسجام.

م. 1916يف زيورخ بسويسرا سنة  وقد أتثرت السرايلية أيضاً ثحركة سبقتها ُتدعى الدادية اليت ولدت
وهي حركة فوضوية تكفر ابلقيم السائدة واملعتقدات والتقاليد االجتماعية وتدعو إىل العودة إىل 

البداية. ورائد هذه احلركة هو ترستان تزارا الذي يصفه كاتب أورويب أبنه "املرو ِج للفوضوية الفنية 
 واالجتماعية".

 يثة هذه احلركة الدادية يف أفكارها وتوجهاهتا وأسلوهبا.ر ولذا عد النقاد أن السرايلية و 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/103) 

 



 سادسا: بداية السرايلية وهنايتها
تماع سياسة واالجبدأت السرايلية مبجال النفس البشرية، مث دخلت جماالت األدب والفكر وال -

والفن، مث اقتحمت بشذوذها الثوري جمال العقيدة الدينية والتقاليد االجتماعية واللغة، وأاثرت جداالً 
 عنيفاً بني أقصى الكاثوليكية يف الغرب وأقصى الشيوعية يف الشرق.

ن وأخذت السرايلية يف االنكماش والتقوقع بعد ربع قرن من نشوئها، وشعر دعاهتا بعجزهم ع -
هدف، وبعقم ثورهتم ضد القيم واملعتقدات الدينية، وإخفاقهم يف إجياد مسيحية جديدة، حتقيق أي 

وحتول عدٌد منهم بعد احلرب العاملية الثانية  –حسب زعمهم  –ختلص اإلنسان من عذابه وضياعه 
اآلخر إىل إىل الشيوعية واإلحلاد، وُجنَّ بعضهم وأدخل املصحات العقلية والنفسية، وحتول البعض 

 لعبثية يف األدب املعرب عن انعدام املعىن العام وراء السلوك اإلنساين يف العامل املعاصر.ا
أما أفكارها ومبادئها فقد تبناها مذهب احلداثة األديب الفكري حيث صبت مجيع جداول  -

 السرايلية يف مستنقعه الكبري.
ة الصحيحة، واعتماده على غريب العقيدوهكذا انتهت السرايلية، املعربة عن فقدان اإلنسان ال

ضالالت فرويد النفسية يف الالشعور واألحالم. هذه الضالالت اليت أدت إىل التحلل األخالقي 
 وإطالق الغرائز من عقاهلا، مما أودى هبا بعد ربع قرن من نشوئها.

O الميللشباب اإلسالندوة العاملية  -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/104) 

 

 اخلالصة
أن السرايلية مذهب أديب فين فكري غري ملتزم ابألداين، يهدف إىل التحلل من واقع احلياة الواعية، 

اقع آخر هو واقع الالوعي أو الالشعور املكبوت يف النفس البشرية، ثحيث يتم تسجيل والرنو إىل و 
اد الكلي على األمور غري الواقعية والكتابة التلقائية هذا الواقع يف األدب والفن، من خالل االعتم

رتكيز على الصادرة عن الالوعي، وإمهال األداين واملعتقدات والقيم األخالقية السائدة يف اجملتمع، وال
اجلانب السياسي وإذكاء الثورة لتغيري حياة الناس وتشكيل جمتمع ثوري بداًل من اجملتمع القائم، 

م يف اجملتمع. وكل تلك اخلصائص والغاايت تربر مدى خطورة مثل هذا املذهب وتقويض الوضع القائ
 األديب على القيم الدينية.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -زاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألح 



(2/105) 

 

 مراجع للتوسع
رأفت الباشا. نشر جامعة اإلمام حممد بن  حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد، د. عبد الرمحن -

 هـ.1405ية الرايض سعود اإلسالم
 مذاهب األدب الغريب، د. عبد الباسط بدر، دار الشعاع، الكويت. -
 القاهرة. –مكتبة مصر  –املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية، د. نبيل راغب  -
 األدب ومذاهبه، د. حممد مندور. -
 إيف دوبليس )سلسلة زدين علماً(.السرايلية،  -
 بري. األدب الرمزي، هنري -

 املراجع األجنبية:
- Braunschvig: Notre litterature Etudiee dans le texte. Paris 

1949. 
- Lanson: Histoire de la litterature Francaise Paris 1961. 
- Segur (Nicola): Histoire de la litterature Europeene 1959. 

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -زاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألح 

(2/106) 

 

 أوال: التعريف
امليتافيزيقية اجتاه أديب وفلسفي يبحث يف ظواهر العامل بطريقة عقلية وليست حدسية صوفية وميزج 

املختلف واملؤتلف من األخيلة الفكرية والظواهر لعاطفة ويبتدع أساليب أدبية جتمع بني العقل اب
 الطبيعية.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/107) 

 



 اثنيا: التأسيس وأبرز الشخصيات
الشعر م الشاعر اإلنكليزي الذي أسس املدرسة امليتافيزيقية يف 1631 – 1572جون دن 

ليزي مع ابقي الشعراء يف القرن السابع عشر من أمثال، جون هريبرت، وهنري فون، وروبرت  اإلنك
كرشوا وأندرو مارفيل وإبراهام كاويل، وهم الشعراء الذين ساروا على هنج جون دن يف أسرار 

 الوجود.
ر الفهم والشعجون درايدن: شاعر إنكليزي نقد جون دن، وقال إن شعره مفعم ابلفلسفة العويصة 

 املرهف الرقيق ال يستطيع محل األفكار الفلسفية الثقيلة.
هـ. ج. س. جريرسون: انقد إنكليزي من الكالسيكية احلديثة، أحيا املدرسة امليتافيزيقية يف كتابه عن 

 م.1921األشعار امليتافيزيقية سنة 
 كتابه )الشعراء أن تندثر يف ت. س. إليوت انقد وأديب إنكليزي، أحيا امليتافيزيقية بعد أن كادت

 م.1921امليتافيزيقيون ودراسة خاصة عن الشاعر امليتافيزيقي أندرو مارفيل( سنة 
 ويف جمال الفلسفة هيجل وبراديل وصمويل الكسندر وغريهم.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/108) 

 

 اثلثا: األفكار واملعتقدات
تشبيه احلب حماولة تفسري الظواهر امليتافيزيقية، أبساليب جتسيدية تقرب بينها وبني الظواهر الطبيعية ك

 بعلم التجميع وتشبيه الروح بقطرة الذل.
إن اإلنسان يستطيع أن يقرتب من القوى امليتافيزيقية عندما جيدها متجسدة يف أعمال مسرحية 

 ائية.وشعرية ورو 
بديلة عن  –عن الوجود اإلهلي  –امليتافيزيقيا يف جمال الفلسفة تعتمد على العقل يف إنشاء نظرية إهلية 

من ذلك فلسفة هيجل الروح املطلق وكلها مذاهب يعارضها التوحيد اخلالص معارضته التثليث، 
 للصليبية نفسها.

وليس لتجسيده والبحث عن الفلسفة الشعر امليتافيزيقي يعد منوذجاً لتحليل الشعور اإلنساين 
 الكامنة وراء احلب بكل أنواعه وليس تعبريًا عن التجربة النفسية اليت خيوضها احملبون.

أتكيد الدالالت الدينية. واألخالقية الكامنة وراء القوى امليتافيزيقية، والشعر هو خري أداة للتعبري 



 مل لدى اإلنسان العادي.عن هذه الدالالت عن طريق إاثرة قوى التفكري والتأ
فيهم،  األسلوب السهل والتعبري اجلميل هو الوسيلة الوحيدة لنقل األفكار العميقة إىل القراء والتأثري

 وإن أدى إىل املبالغة الشعرية.
خيتلف الشعر امليتافيزيقي عن الشعر الصويف الذي يدعو إىل وحدة الوجود، وإىل احلب اإلهلي الذي 

 ادي الفاين والذي ينتهي ثحدود الزمان واملكان.يسمو على احلب امل
O عاملية للشباب اإلسالميالندوة ال -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/109) 

 

 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
ألديب ولعل عجز ايرى بعضهم أن العقائد الدينية النصرانية هي اخللفية الفكرية للمذهب امليتافيزيقي 

اإلنسان عن فهم األمور الغيبية يف احلياة، دفعه إىل التعبري عن مجيع الظواهر الغيبية مثل الروح 
واحلياة، والقدر واملوت .. عن طريق الشعر والرواية واملسرحية .. لعل اإلنسان يستطيع التوصل إىل 

 فهم كنه هذه الظواهر.
 أماكن النفوذ واالنتشار:

مليتافيزيقي يف إنكلرتا وإن كانت أفكاره أثرت أتثريًا كبريًا يف أدابء الكالسيكية اجلديدة ابدأ املذهب 
 يف أورواب كلها والعامل الغريب برمته.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/110) 

 

 اخلالصة
أديب، يبحث عن ظواهر العامل بطريقة عقلية ممزوجة ابلعاطفة، من أجل اجلمع امليتافيزيقية هي اجتاه 

و مؤتلف وخمتلف من األخيلة الفكرية والظواهر الطبيعية، وإبرازه يف أعمال مسرحية بني كل ما ه
وشعرية وروائية جتسد الفلسفة الكامنة وراء احلب، أبسلوب سهل وتعبري سلس. ومع أن هذا االجتاه 

لصويف الت الدينية واألخالقية الكامنة وراء القوى امليتافيزيقية إال أنه يتبىن، كاخليال ايؤكد الدال
اجلامح، فكرة وحدة الوجود، ومن هنا كانت خطورة التعبريات األدبية يف هذا االجتاه على الشباب 



مع افرازات املسلم الذي جيب أن يعيها بدقة ويعرف أبعادها قبل أن ينجرف مع تيارها عندما يتعامل 
 هذا املذهب األديب.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املع 

(2/111) 

 

 مراجع للتوسع
 نشر مكتبة مصر. –املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية، د. نبيل راغب  -
 لفالسفة اإلنكليز. )سلسلة زدين علماً(.ليف مجاعة من اطبيعة امليتافيزيقا، أت -
 بريوت. –دار العودة  –األدب املقارن، د. حممد غنيمي هالل  -
 األدب املقارن، ماريوس فرانسوا غواير )سلسلة زدين علماً(. -
 فالسفة إنسانيون، كارل ايسرب )سلسلة زدين علماً(. -

 املراجع األجنبية:
- Braunschvig: Notre Litterature Etudiee dans le texte. Paris 

1949. 
- Lanson: Histoire de la Litterature Francais Paris 1916. 
- De Segur (Nicola): Histoire de la Litterature Europieenne. 

O  يالندوة العاملية للشباب اإلسالم -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

(2/112) 

 

 ال: التعريف ابلرأمساليةأو 
الرأمسالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، يقوم على أساس إشباع حاجات اإلنسان 

لضرورية والكمالية، وتنمية امللكية الفردية واحملافظة عليها، متوسعاً يف مفهوم احلرية، معتمداً على ا
بسببه ويالت كثرية نتيجة إصراره على كون سياسة فصل الدين هنائياً عن احلياة. ولقد ذاق العلم 

أمسالية متارس ضغوطها املنفعة واللذة مها أقصى ما ميكن حتقيقه من السعادة لإلنسان. وما تزال الر 
 وتدخلها السياسي واالجتماعي والثقايف وترمي بثقلها على خمتلف شعوب األرض.



O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصر 
ات هذا املذهب وقد يظهر أن املقصود ابلرأمسالية أهنا نسبة إىل رأس املال وامتالكه إذ هو أبرز مس

قيل يف التعريف هبا أقوال كثرية ميكن أن نوجزها يف أهنا ذلك النظام املنحصر أبرز مظاهره يف األمور 
الشراء واإلنتاج والتصدير لألفراد أو اجلماعات دون تدخل من االقتصادية من حيث التملك والبيع و 

للحصول على الثراء من شىت الطرق يف  الدولة يف شؤوهنم أو احلد من نشاطهم يف اقتناص كل وسيلة
 حرية اتمة.

وعن حقيقة الرأمسالية يقول فتحي يكن" ال تعترب الرأمسالية مذهبا تعتمده احلكومات بل هي نظام 
 م على أساس متلك األفراد والشركات لكل وسائل اإلنتاج.اقتصادي يقو 

عن احلياة االقتصادية متاما لئال  فالرأمسالية نظام اقتصادي يف أساسه ولكنه قائم على فصل الدين
تتقيد به بل تنفلت منه كما تريد وهذا اإليضاح للرأمسالية هو احلاصل من عدة تعريفات ذكرها 

ية ومعانيها وكلها تدور كما سبق حول ملكية الفرد أو األفراد ألدوات الباحثون حول حقيقة الرأمسال
 اإلنتاج وحتقيق األرابح يف منافسة حرة.

أصحاب األموال ملنافعهم وبيعها وقت  -أو احتكار على األصح -علماء يعرفها أبهنا ختزين وبعض ال
 غالء األسعار.

)األرض، ورأس املال، والعمل( بعيدا عن تدخل وقيل أهنا حتكم فئة أو فئات لوسائل اإلنتاج اليت هي 
 الدولة قبل تطويرها يف آخر األمر.

م للرأمسالية اجلشعة اليت تسحق الفقراء وتثري األغنياء على حد وكل تلك التعريفات متقاربة يف املفهو 
وإمنا هي  ما جاء يف مفهوم التوراة " الغين يزاد له والفقري يؤخذ منه" بل يظهر يل أهنا ليست تعريفات

 وجهات نظر غري القول أبهنا فصل الدين عن احلياة.
O 645/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

(2/113) 

 

وصف الدكتور نظام حممود بركات الرأمسالية أبهنا "مذهب انتج عن  اثنيا: نشأة الرأمسالية وتطورها
ن الثامن عشر امليالدي وهي تقديس اليت سادت أفكارها فرنسا يف القر  ظهور املدرسة الطبيعية

 (1حقوق اإلنسان وتركه يعمل كما حيب حتت شعار " دعه يعمل ... دعه مير"" )
أي أن اإلنسان حر يف كل تصرفاته االقتصادية ينطلق كما يشاء بعيدا عن تعاليم الدين أو األحكام، 



 كارل ماركس".  حلاد الذي كان قبل ظهور شيوعية "ورمبا يقصد ابملدرسة الطبيعية اإل
وأشهر من دعا إىل هذا املذهب هو " جوب ستيوارت مل" الذي نشط يف الدعوة إىل قيام األفكار 

الفردية خصوصا يف اجلوانب السياسية و" هربرت سبنسر" الذي دعا إىل إاتحة احلرية الفردية 
ذا يدل على أن لعامة وغريمها ممن جاء بعدمها. وهللشخص دون أي تدخل من الدولة غري احلماية ا

الرأمسالية يف بدايتها كانت نظاما سيئا غاية يف اجلشع وعدم مراعاة مصاحل الغري مث تطورت يقول 
اخلطيب " وقد أدخلت على النظام الرأمسايل بعض اإلجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات 

حىت هذه التعديالت مل ( و 2تعترب من صميم هذا النظام" ) االجتماعية والنقاابت .. إخل، واليت ال
تكن على املستوى املطلوب للحد من جشع الرأمسالية العاتية وقد خطت بريطانيا أول اخلطوات يف 

تطوير الرأمسالية مث تلتها أمريكا مث بقية الدول األوروبية فتدخلت يف شؤون املواصالت والتعليم 
كالضمان االجتماعي ورعاية القوانني ذات الصبغة االجتماعية   ورعاية حقوق املواطنني وسن

( وجيب أن 3الشيخوخة والبطالة والعجز والرعاية الصحية وحتسني اخلدمات ورفع مستوى املعيشة" )
يدرك القارئ أنه مع كل هذه التطورات ال زالت الرأمسالية شرا مستطريا وأهنا خبالف ما جاء به 

 امل به.اإلسالم حنو املال والتع
O 647/ 1ة لغالب عواجي املذاهب الفكرية املعاصر 

_________ 
 [( وهذا دليل واضح على تالعب الشياطني مبن قلت معرفته للحق.344( )]1)
[( وهذه تربأة واضحة لليهود وإن كانت صحيحة يف األساس لكنهم يريدون هبا الدفاع 345( )]2)

 عن اليهود.
 الدين؟ كال. [( وهل املولد من أمور346( )]3)
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 تأسيس وأبرز الشخصياتاثلثا: ال
 Feudalكانت أورواب حمكومة بنظام اإلمرباطورية الرومانية اليت ورثها النظام اإلقطاعي 

System لقد ظهرت ما بني القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة الربجوازية .
Bourgeois ة وذلك اتلية ملرحلة اإلقطاع ومتداخلة معها. تلت مرحلة الربجوازية مرحلة الرأمسالي

منذ بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرج. فقد ظهرت أواًل الدعوة إىل احلرية 



Liberation دعوة إىل إنشاء القوميات الالدينية. ظهر املذهب احلر )الطبيعي( يف وكذلك ال
ومن  Phisiocrates Lesالنصف الثاين من القرن الثامن عشر يف فرنسا حيث ظهر الطبيعيون 

  Francoisفرنسوا كنزين  -ة هذا املذهب: أشهر دعا
 السؤال

uensnay 1694 – 1778 بالط لويس اخلامس  م ولد يف فرساي بفرنسا، وعمل طبيباً يف
م مقالني عن 1756عشر، لكنه اهتم ابالقتصاد وأسس املذهب الطبيعي، فلقد نشر يف سنة 

 Tableauي م اجلدول االقتصاد1758الفالحني وعن اجلنوب، مث أصدر يف سنة 
Economique  وشبَّه فيه تداول املال داخل اجلماعة ابلدورة الدموية. وقد قال مريابو حينذاك

اجلدول أبنه: "يوجد يف العامل ثالثة اخرتاعات عظيمة هي الكتابة والنقود واجلدول عن هذا 
م صاغ النظرية الطبيعية احلرة  Jonn Locke 1632 – 1704جول لوك  -االقتصادي(. 

ث يقول عن امللكية الفردية: "وهذه امللكية حق من حقوق الطبيعة وغريزة تنشأ مع نشأة حي
 Turgotومن ممثلي هذا االجتاه أيضاً تورجو  -عارض هذه الغريزة". اإلنسان، فليس ألحد أن ي

وابستيا. ظهر بعد ذلك املذهب  J.B. Sayوجان ابتست ساي  Mirabourومريابو 
 .Aأفكاره على أيدي عدد من املفكرين من أبرزهم: آدم مسيث الكالسيكي الذي تبلورت 

Smith 1723 – 1790 طالق، ولد يف مدينة كريكالدي يف م وهو أشهر الكالسيكيني على اإل
اسكوتلنده، ودرس الفلسفة، وكان أستاذًا لعلم املنطق يف جامعة جالسجو. سافر إىل فرنسا سنة 

م أصدر كتاب ثحث يف طبيعة 1776. ويف سنة م والتقى هناك أبصحاب املذهب احلر1766
رك: "إنه أعظم مؤلف خطه وأسباب ثروة األمم هذا الكتاب الذي قال عنه أحد النقاد وهو أدمون ب

م قام بشرح قوانني توزيع  David ricardo 1772 – 1823دافيد ريكاردو  -قلم إنسان". 
سم قانون تناقص الغلة ويقال أبنه كان ذا اجتاه الدخل يف االقتصاد الرأمسايل، وله النظرية املعروفة اب

فياً لألخالق ما مل يصدر عن شعور فلسفي ممتزج ابلدوافع األخالقية لقوله: "إن أي عمل يعترب منا
م يعدُّ حلقة  J. Stuart Mill 1806 – 1873جون استيوارت مل  -ابحملبة لآلخرين". 

م كتابه مبادئ االقتصاد 1836نشر سنة  اتصال بني املذهب الفردي واملذهب االشرتاكي فقد
مسه اليت م صاحب النظرية اليت عرفت اب Keyns 1883 – 1946اللورد كينز  -السياسي. 

تدور حول البطالة والتشغيل وقد جتاوزت غريها من النظرايت إذ يرجع إليه الفضل يف حتقيق التشغيل 
ظريته هذه ضمن كتابه )النظرية العامة يف الكامل للقوة العاملة يف اجملتمع الرأمسايل. وقد ذكر ن

م صاحب 1776 – 1711دافيد هيوم  -م. 1936التشغيل والفائدة والنقود الذي نشره( سنة 
اليت وضعها بشكل متكامل واليت تقول أبن "امللكية اخلاصة تقليد  Pragmatismنظرية النفعية 



أدمون برك من املدافعني عن امللكية  -. اتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه ألن يف ذلك منفعتهم"
 اخلاصة على أساس النظرية التارخيية أو نظرية تقادم امللكية.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -عة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة املوسو 

(2/115) 

 

 رابعا: األفكار واملعتقدات
ب إال ما متنعه الدولة لضرر عام كاملخدرات  الطرق واألساليأسس الرأمسالية: البحث عن الربح بشىت

تقديس امللكية الفردية وذلك بفتح الطريق ألن يستغل كل إنسان قدراته يف زايدة ثروته  -مثاًل. 
ومحايتها وعدم االعتداء عليها وتوفري القوانني الالزمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة يف احلياة 

املنافسة واملزامحة يف األسواق  -لبه النظام العام وتوطيد األمن. ابلقدر الذي يتط االقتصادية إال
Perfect Competition .-  نظام حرية األسعارPrice System  وإطالق هذه

احلرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر املنخفض يف سبيل ترويج البضاعة 
 وبيعها.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -واألحزاب املعاصرة  األداين واملذاهباملوسوعة امليسرة يف 

(2/116) 

 

 خامسا: أقسام الرأمسالية
الذي يبدو يل أهنا يف النهاية تصب كلها يف قسم الباحثون الرأمسالية إىل أنواع خمتلفة يف الظاهر و 

 هبا.مصب واحد هو الوصول إىل رأس املال واقتناصه بكل طريقة يتمكنون 
 ـ الرأمسالية التجارية1

وفيها يظهر دور التاجر وطريقة وصوله إىل املال بعد اندحار نظام اإلقطاع املتسلط الذي جيعل الكل 
ان التاجر أن يشرتي السلع ويبيعها أينما أراد ويتمكن من لإلقطاعي الشره فبعد زواله أصبح ابمك

ه الرأمسالية أدركها عرق السوء فإذا هبا بعد أن احلصول على الربح وهو أمر ال غبار عليه إال أن هذ
ازدهرت حتولت إىل نظام احتكاري بفعل كبار األثرايء وتواطئهم مع السلطات فأصبح التاجر الصغري 

يق منتجاته أينما يريد بل ال بد أن يبيعها إىل شخص مراد ومكان مراد وبسعر ال ميلك القوة يف تسو 



 مل يعد له مطلق احلرية يف منتجاته ويف بيعها كما تدعي الرأمسالية.مراد شعر التاجر أم مل يشعر إذ 
 ـ الرأمسالية الصناعية2

ر هلا الثقل األكرب وهذه الرأمسالية تتعلق أبمور الصناعات واآلالت اليت حلت حمل العمال وصا
ر إال أهنا والتميز الواضح عن األعمال اليدوية ملا تنتجه من وفرة ولئن كان نفع هذه اآلالت ال ينك

أصبحت كياان قائما بذاته قسيما للعمال تدار من قبل املالك أصحاب الثروة الكبرية وابألجر الذي 
ميلك آلته بيده فأصبحت اآللة الصناعية حيبونه خبالف احلال قبل ظهور هذه اآلالت فقد كان العامل 

العمال أو تركهم وابألجر منافسة مما اضطر العمال للخضوع هلا ابلتايل حتكم أصحاهبا يف تشغيل 
 الذي حيلو هلم.

 ـ نظام الكارتل3
وهو نظام احتكاري والكارتل كلمة أملانية األصل وهو نظام جائر يقوم على متاأل الشركات الكبرية 

السوق العاملية فيما بينها لتصبح منطقة نفوذ هلم وابلتايل يتحكمون يف حتديد األسعار  على اقتسام
هذا النظام تقول املوسوعة امليسرة: " كرتل اتفاق بني منتجي سلعة معينة على واحتكار ما فيه وعن 

على حتديد أسعارها أو توزيع األسواق بينهم أو حتديد الكمية اليت ينتجها كل منهم وقد تقتصر 
 املنتجني يف بلد معني وقد تكون دولية يف نطاقها ثحيث تتناول كبار املنتجني يف البالد املختلفة وتعترب

أملانيا موطن هذا النوع من االتفاقات ولكنها موجودة صراحة أو ضمنا يف كثري من بالد العامل. 
نافسة ويقوي السلطة واالقتصاديون ال ينظرون بعني االرتياح هلذا التنظيم ألنه يضعف روح امل

ك إضرار االحتكارية وحيمي املنتج عدمي الكفاءة ويقيد املنتج الذي يتمتع بكفاءة عالية، ويف ذل
ابملستهلك ومساس ابلتقدم االقتصادي غري أن الظروف االقتصادية اليت متر هبا بعض الصناعات قد 

( وقال عنه د. حممود 1وعة" )جتعل من املصلحة قيام هذا النوع من االتفاقات يف األمور املشر 
لتكتل حتدد اخلطيب: " الكارتل تكتل بني مؤسسات ولكن حتتفظ كل مؤسسة ابستقالهلا ويف هذا ا

 (2األسعار وحصة كل منتج من اإلنتاج وتقسم األسواق فيما بينها" )
 ـ نظام الرتست4

اها من الشركات ويقصد به متكني إحدى الشركات من التفوق يف املنافسة بتغلبها على ما سو 
األخرى بغرض حتطيم أي منافس هلا فتستحوذ على سائر السلع وتتحكم يف القيمة فال يبقى أمام 

ملستهلك إال الرضوخ والرضى ابألمر الواقع. قال الدكتور حممود إبراهيم اخلطيب عن نظام الرتست: ا
 مؤسسة واحدة " الرتست تكتل بني مؤسسات ولكن بعكس الكارتل حيث تندمج عدة مؤسسات يف

 (3وتتحكم ابلتايل يف السوق" )
O 649/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 



_________ 
( و 38، 37( ))األدب ومذاهبه(( )243انظر ))مذاهب األدب معامل وانعكاسات(( )ص  (1)

 (.61ـ  23))مدخل إىل الشعر العريب احلديث(( )
( و 18، 14، 12، 11األدب التونسي املعاصر(( )( و ))يف 200( ))النقد األديب(( )ص 2)

دب معامل وانعكاسات(( ( و ))مذاهب األ341))تطور الشعر العريب احلديث يف العراق(( )ص
 (.121( و ))هذا الشعر احلديث(( )ص259 - 255)
( وانظر ما كتبه يوسف الصميلي يف كتابه ))الشعر اللبناين 21، 20/ 5( يف ))النقد واألدب(( )3)
 (.181، 180جتاهات ومذاهب(( )ا
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 سادسا: أسباب ظهور الرأمسالية
ذي عانته أوراب يف عصورها الوسطى وسيادة نظام الطبقات عرفت مما سبق مدى اإلحباط والبؤس ال

البغيض الذي جعل الناس سادة وعبيدا وأغنياء وفقراء، قسم يعيش يف الثراي وآخر يف الثرى مبباركة 
األوروبية الكنيسة وطغاهتا اجلبارين املتواطئني مع احلكام واألابطرة وغريهم يف ختدير الشعوب 

تلك األحوال املخزية كي حيصلوا على النعيم األبدي أو دخول ملكوت النصرانية على الرضا بكل 
ألتباعهم املغلوبني على أمرهم واستمر احلال فرتة من الزمن كانوا يشعرون  –كما هو تعبريهم   –هللا 

شر أو اخلري دائما فبدأت تباشري فيها هبذا الغنب الغليظ وكما هو احلال فإن سنة هللا تعاىل أال يدوم ال
 روج تلوح يف األفق إثر ظهور هذه الدعوات املختلفة على طريقة بعض الشر أهون من بعض.اخل

فحينما بلغ السيل الزىب وجاوز احلزام الطبيني بدأت تظهر هنا وهناك وبني آونة وأخرى حركة مترد 
اس واملفكرون والفالسفة بشحذ أذهان النانشئة تطمح إىل إزالة ذلك الكابوس البغيض فقام الكتاب 

وإهنم يف وضع جيب اخلروج منه أبي مثن كان لنيل احلرايت وأمهها احلرية الفردية يف التملك وإبداء 
الرأي والكلمة وتضافرت تلك اجلهود يقوي بعضها بعضا إىل أن خرج الكتكوت من البيضة فإذا هم 

اإلقطاعي  ي نقلهم نقلة قوية وحوهلم من النظاميف نظام جديد أو معبود جديد يسمى املال الذ
 والرقيق يف تدرج حثيث إىل النظام الرأمسايل.

وقد ذكر األستاذ اخلطيب أن الذي ساعد النظام الرأمسايل على الظهور عدة عوامل كانت الرايح 
 وهي: -أذكرها هنا إبيضاح وتصرف  –اليت جتري فيها مبا تشتهي السفن 



قواي يف البداية للتجمع واالحتاد مث جتاوزها ومية يف غرب أوراب اليت كانت دافعا ـ ظهور الدعوات الق1
األوروبيون بعد أن عاشوا مفاسدها فرتة من الزمن إذ أصبح التنافس على املال والتكالب عليه بني  

كل قومية وأخرى على أشده فرتكوها ومسوها رجعية فتلقفها املتطفلون من املسلمني ونصارى العرب 
 ج منه أهل أوراب.يدخلوا هبا ذلك النفق الضيق الذي خر ل

ـ زايدة عدد السكان وال سيما سكان املدن بسبب هجرة الناس من األرايف والقرى إىل املدن طلبا 2
للرزق والتنعم ثحياة العيش يف املدن فكثرت األيدي العاملة وابلتايل البطالة فتطلع الناس إىل أي نظام 

 وسببا النتشار البطالة فيما بعد.ه اهلجرة اجلماعية مصدر ألهل املدن ينقذهم وقد أصبحت هذ
ـ هروب رقيق األرض إىل املدن وكان هؤالء يباعون من األثرايء تبعا لألرض اليت هم عليها حيث 3

تباع األرض مبا عليها من تراب ونبااتت ومزارع وعمال وقد مكنهم هروهبم إىل املدن الكبرية من 
 املال وتوفريه والتنافس عليه فنشطت الرأمسالية.التكسب مظلة احلرية الفردية يف مجع االختفاء هبا و 

ـ مطالبة أهل املدن ابستقالهلم عن نفوذ سادة اإلقطاع بعد أن اعتمدوا على ما أظهرته احلركة 4
كية الصناعية من آالت وأدوات أفادهتم يف تطور االقتصاد عن طريق الرب الزراعي والبحر بثروته السم

 للجميع فاشتد التنافس بني اجلميع. اهلائلة املمنوحة من هللا تعاىل
ـ ظهور النهضة العلمية والفكرية وحركة اإلصالح للدين النصراين املنهار حتت وطأة العلم التجرييب 5

ـ انضمام 6وعلماء االكتشافات حيث جعلت الناس كلهم يتسابقون ويتنافسون يف مجع األموال.
ية التامة يف التملك الفردي أو اجلماعي حسب ون إىل مساندة التجار وإعطائهم احلر امللوك القومي

 (1قاعدهتم "دعه يعمل .. دعه مير" )
وميكن أن يضاف إىل ذلك استشراف الناس للخروج عما هم فيه من الغنب الفاحش والتطلع إىل 

 اجلديد لعله يساعدهم على احلياة اليت يتطلعون إليها.
_________ 

انظر ما كتبه يوسف الصميلي يف كتابه ))الشعر اللبناين ( و 21، 20/ 5يف ))النقد واألدب(( ) (1)
 (.21، 19اجتاهات ومذاهب(( )
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ة ووراء كل مصيبة دور اليهود يف قيام الرأمسالية فإن اليهود وراء كل جرمي –أخي القارئ  –وال تنس 
رتبوا لسيادة بل ووراء كل البنوك الربوية هم الذين يتحكمون فيها هبوطا وارتفاعا وهم الذين 



أصحاب رؤوس األموال لبناء النظام االقتصادي الربوي اجلشع. وإذا أردت مصداق هذا الكالم 
 (1ن" )فاقرأ ما سجلوه على أنفسهم يف قراراهتم اجلهنمية "بروتوكوالت حكماء صهيو 

هود حيث أكدوا على التزامهم بدعم أي نظام فيه مضرة للجوييم واشتغاهلم أبوضاعهم اليت عزم الي
على زعزعتها على مر الزمن انتقاما واحتقارا للجوييم لعدم خضوعهم لشعب هللا املختار وقد عرف 

طب أن اليهود مل عن اليهود تفوقهم يف استغالل األحداث على أمت الوجوه وقد أكد األستاذ حممد ق
كيف يكونوا هم مصدر كل األحداث كما يتصور البعض ولكنهم يعرفون كيف يستفيدون منها و 

 يوجهوهنا ملصاحلهم وحتقيق أهدافهم ال أهنم هم أصحاب االخرتاعات الفكرية كلها.
ة عن أمهية العوامل السابق –يف نظري  –وهناك عامل آخر أسهم أيضا يف ظهور الرأمسالية ال يقل 

وهو دور السادة زعماء اإلقطاع وكبار املالك الذين أرادوا االلتفاف مرة أخرى للسيطرة على 
 قات الفقرية من حيث يشعر هؤالء أو ال يشعرون.الطب

فكان دورهم اجلديد هو متويل مشروعات النظام اجلديد مقابل أرابح حمددة يقطفون مثارها دون عناء 
أن هؤالء هم الذين كانوا وراء قيام البنوك الربوية واليت حلت أخريا أو تعب بتشغيلهم الفقراء، ويظهر 

 القدمي حيث مل خيتلف األمر يف التسميات فقط.حمل سادة اإلقطاع يف الزمن 
ألنه مل يظهر أي مبدأ نبيل يسمو أبخالق اإلقطاعيني ويوجد يف قلوهبم العطف احلقيقي والقناعة 

بة يف ثوابه واخلوف من عقابه ألن التغيريات السياسية والثورات النفسية أو مراقبة هللا تعاىل والرغ
خالق احلميدة بل هي أوضاع تزيد يف القلب السقيم سقما، احلاقدة ال تعطي شيئا من تلك األ

وهكذا فقد كان ألصحاب رؤوس األموال الصوالت واجلوالت يف امليدان حيث أصبحوا فيما بعد 
قيقيون على الطبقات الدنيا وانتقل أهل أوراب من حكم اإلقطاعيات هم الطبقة العليا واملسيطرون احل
إلقطاعيات اجلديدة وطبقة النبالء اجلدد فكان اخلالف لفظيا بني القدمي وطبقة النبالء إىل حكم ا

احلالني إذ مل يستطع الفقراء أن يدخلوا املنافسة يف الرأمسالية لعدم متكنهم من وجود رؤوس األموال 
اريع الضخمة اليت تتطلب أمواال كثرية فازداد األغنياء غىن وثروة وازداد الفقراء فقرا إلقامة املش

اعف البالء على الفقراء لعدم وجود أي وازع من الدين أو الفضيلة لدى الرأمساليني وحاجة وتض
الذين ال حد جلشعهم ورغبتهم يف امتالك أكرب قدر من املال أبي طريق كان من الراب واالحتكار 

 الغش واحليل واستعباد احملتاجني فنشأت العداوات الشديدة بني الفريقني إذ كان الفقراء ينظرون إىلو 
أصحاب رؤوس األموال أبهنم ظاملني جائرين ال رمحة لديهم بينما كان األغنياء ينظرون إىل الفقراء 

ألخالق اليت ال تقوم على أهنم حاسدين هلم ومنازعني هلم ما يف أيديهم شأن كل األنظمة اجلاهلية وا
ثر على نفسه غريه على هدي كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم اليت جتعل الشخص يؤ 

ولو كان به حاجة وفاقة كما قال هللا تعاىل يف ثنائه على األنصار يف إيثارهم املهاجرين إليهم َويـُْؤثُِروَن 



 [9ٌة ]احلشر:َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاصَ 
_________ 

 (.278( ))مذاهب األدب معامل وانعكاسات(( )ص1)
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 الرأمسالية يف إسعاد الناس؟ سابعا: هل جنحت
اعه ألن فاقد الشيء ال يعطيه وأول شيء افتقدته الرأمسالية ال ميكن ألي نظام جاهلي أن يسعد أتب

وجود الرمحة والعطف على احملتاجني الفقراء فقد محلتهم تبعة فقرهم حتت مربر خادع وهو أهنم مل 
جهلهم فهم كما حكا هللا عن قارون أنه قال قَاَل يعملوا ومل يعرفوا طرق الوصول إىل املال لبالدهتم و 

َا ُأوتِيتُ   [78ُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي ]القصص: ِإمنَّ
ومل ينظروا إىل أنفسهم وإىل عماهلم حيث أن أصحاب رؤوس األموال ال يعملون نصف ما يعمله 

جبمع املال حتت ويكده عماهلم لسد حاجاهتم الضرورية بينما أصحاب رؤوس األموال الذين ال يبالون 
راب أو عن طريق املخدرات أو عن طريق أي سبب سواء أكان مشروعا أو غري مشروع عن طريق ال

بيع األعراض أو االحتياالت وما إىل ذلك جند هؤالء يعيشون يف منتهى البذخ واإلسراف كما قيل يف 
 املثل: " الكلب يشبع والنمور جياع"

فاحلرية االقتصادية اليت متنح  –كأن كل نظام جاهلي   –لقد وقعت الرأمسالية يف مساوئ كثرية 
مل تكن صافية فالعامل حتت وطأة احلاجة جيب أن يعمل الذي يريده  –وتتبجح هبا  –ألتباعها 

صاحب رأس املال إذ ال خيار أمامه إال القبول وأيضا ال خيار يف مقدار األجرة اليت يفرضها صاحب 
ما وصلت إليه البطالة والعاطلني عن العمل كفيالن أبن يوجد له من رأس املال ألنه إذا أىب ذلك فإن 

يقبل تلك األجرة يف الوقت الذي يشتد فيه جشع احملتكرين وسيطرهتم على األسواق واملوارد الوافدة 
 إليه.

وكنتيجة طبيعية إزاء هذه األوضاع تفاقمت اهلوة بني األثرايء والفقراء واختل التوازن السليم يف 
 ادة من الثروات كما تالحظ هذا فيما يلي من دراسة الرأمسالية.االستف

O652/ 1ذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي امل 

(2/120) 



 

 اثمنا: أهم مسات الرأمسالية
لألفراد واجلماعات ودور احلكومة جتاه املنتجني متيزت الرأمسالية خبصائص حول نظام امللكية الفردية 

 واملستهلكني كما يلي:
ـ لكل فرد احلرية املطلقة يف التملك والتصرف لعناصر اإلنتاج اليت بيده بعكس ما قامت عليه 1

 االشرتاكية الشيوعية متاما.
دون أي  ـ لكل فرد احلرية يف ممارسة أي نشاط اقتصادي يستطيعه إنتاجا واستهالكا وتصديرا2

على اإلقبال على العمل واملنافسة فيه ـ أوجد النظام الرأمسايل حافزا قواي لألفراد واجلماعات 3قيد.
والتسابق إىل تسويق ما ميلكونه والذي ينتج عنه أحياان هبوط األسعار لكثرة املوارد مما أدى أبمريكا 

راعية خوفا من هبوط األسعار بل أحياان وغريها من كبار املنتجني إىل أن يتلفوا كثريا من احملاصيل الز 
 مقابل تركه لزراعة بعض احملاصيل حسب ما ذكره د. غازي القصييب يعطون الزارع مبلغا من املال يف

(1) 
ـ إن احلكومة ال دخل هلا يف شيء مما يفعله املنتجون واملستهلكون أبمواهلم وقد كان هذا املفهوم 4

ة ولكنه ومبرور الزمن تبني أنه مفهوم خاطئ لكثرة ضحاايه من الفقراء معموال به يف بداية قيام الرأمسالي
ما نتج عنه كذلك من التفاوت بني الناس يف معيشتهم بطريقة غري عادلة فتطور األمر إىل أن رفاهية و 

املواطنني وعيشتهم عيشة كرمية أمر ال يتم إبلقاء احلبل على الغارب فشعرت احلكومات أن عليها 
زمت احلكومات مبا جلميع وأن عليهم أن يوجدوا سبيال للتقارب بني اجلميع يف املعيشة فالتواجبا حنو ا

 يلي:
 ـ إصدار التشريعات الالزمة حلماية العمال.1
 ـ فرض الضرائب إلعادة توزيع الدخل والثورة.2
تعود ـ القيام ببعض املشاريع اليت حيجم عنها األفراد مثل خدمات التعليم والصحة وغريها مما 3

 مصلحته على اجلماعة ويتطلب ذلك رأس مال كثري.
ت مبنع االحتكارات وقد تلجأ الدولة إىل التأميم لبعض املرافق واملصاحل كالكهرابء ـ إصدار التشريعا4

ـ أخذت الدول الرأمسالية أبسلوب التخطيط بغية حتقيق أهداف التنمية وال سيما بعد 5واملناجم.
طالق ( وهكذا يتضح أن تلك املزااي كانت إجيابية ومفيدة فإ2ين هبا العامل )األزمات االقتصادية اليت م

احلافز الفردي أدى إىل جتدد النشاط يف العمل واإلنتاج وإاتحة املنافسة بني األفراد واملوارد وإاتحة 
 (3احلرية االقتصادية أدت إىل اإلخالص يف العمل )



إال قليال من حيث أهنا شجعت فعال احلوافز الفردية لكن هذه املزااي املفيدة مل تتحقق كما يلزم 
جتعل هلا ضوابط وقيودا متنع الغلو يف اجلشع أو الظلم على اآلخرين أو التذكري  واجلماعية لكنها مل

ابهلل تعاىل وثوابه وعقابه أو الرمحة ابلفقراء وسلبهم واستعبادهم. بل وصلت الرأمسالية إىل حد أهنا " 
.. أما ضائل القليلة اليت عرفها جمتمع اإلقطاع كالنخوة والشهامة والفروسية .تنعدم فيها حىت الف

( فانعدم فيها اجلانب 4الفضائل ومنبعها يف ظل النظام الرأمسايل فهي الربح أبي وسيلة وسبب" )
 الروحي الذي ينبع عنه اخللق الكرمي واإليثار وحب اآلخرين والرغبة يف ثواب هللا تعاىل.

 اليةقوانني الرأمس
لها األستاذ فتحي يكن يف األمور للرأمساليني قوانني يسريون مبوجبها ويطبقوهنا بكل صرامة وقد أمج

 اآلتية:
 ـ قانون البحث عن الربح.1
 ـ قانون املزامحة واملنافسة.2
 (5ـ قانون السعر املنخفض )4ـ قانون التمركز والقدرة على اإلنتاج وحصره.3

تلهث وتتلهف على اقتناص األموال ومجعها وحصرها يف هناية األمر بيد  وهذه القوانني كما ترى كلها
ألثرايء أصحاب رؤوس األموال فإن الذي يهمه فقط كيف يصل إىل الربح ال يهمه أن يظلم العامل ا

وأن يقلل أجرة عمله إىل احلد األدىن وأن يعترب خدعة الناس وسلبهم أمواهلم حتت أي مربر ذكاًء 
 ه املدح؟!وفطنة يستحق علي

بني الرأمساليني اجلشعني إذ صار بعضهم وهذا القانون كان هو السبب لوجود قانون املزامحة والتنافس 
 أيكل بعضا كالنار أتكل بعضها إن مل جتد ما أتكله.

O 659/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.90، 89( ))قضية الشعر اجلديد(( )1)
 (.279، 278هب األدب معامل وانعكاسات(( )( انظر ))مذا2)
، 592، 583، 531، 515/ 2الشعر السعودي املعاصر(( ) ( انظر ))حركات التجديد يف3)

( و ))مالمح األدب السعودي دراسة ومناذج(( 34( ويف ))الشعر السعودي املعاصر(( )ص 571
(76 - 86.) 
 (.17)ص  [( ))الرمزية واألدب العرىب((، أنطون غطاس355( )]4)
 (.252( ))النقد األديب(( )ص5)
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أن الباطل دائما وشأن وقد كان لتلك القوانني الرأمسالية آاثرها السيئة ش لرأمساليةاتسعا: آاثر سيئة ل
األنظمة الوضعية وتنقسم اآلاثر السيئة للرأمسالية إىل قسمني )حسب تقسيم الدكتور علي جريشة( 

(1) 
 اآلاثر النفسية واالجتماعية

استغراق حياة الناس يف السعي فقد ظهرت يف ضعف الوازع الديين وقوة الوازع الدنيوي املادي و 
فقد اإلحساس ابآلخرين ونشأت قوة الدواعي إىل التعايل والكربايء على الرزق واملكاسب واألرابح فُ 

واألحقاد واحلسد وإىل ظهور البطالة كما هو احلال يف الدول الرأمسالية الصناعية حيث أسهمت 
 ح كثري من العمال عاطال دون عمل.اآلالت احلديثة يف إدارة األعمال بدال عن العمال فأصب

 اآلاثر السياسية
اضحة يف سيطرة أصحاب رؤوس األموال على احلكم لتمكنهم من شراء األصوات فقد ظهرت و 

لصاحلهم وتوزيع الرشاوي على حساب املتنافسني على السلطة كما ظهرت أيضا على الناخبني لنفس 
حاب رؤوس األموال بغض النظر عن وجود السبب السابق فآلت السلطة يف النهاية إىل يد أص

إن العامة ال يهتمون بوجود الكفاءة يف الشخص بقدر ما يسديه إليهم من الكفاءة أو عدمها فيهم ف
 املنافع فابتعد الفقراء عن السلطة متاما.

O 665/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.251( ويف ))النقد األديب(( )ص246عريب احلديث(( )ص( انظر ))القدمي واجلديد يف الشعر ال1)
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 عاشرا: عيوب الرأمسالية
ية وغريها من النظم اليت وضعها البشر الرأمسالية نظام وضعي يقف على قدم املساواة مع الشيوع -

 بعيدًا عن منهج هللا الذي ارتضاه لعباده وخللقه من بين اإِلنسان.
فرد أو أفراد قالئل ابألسواق حتقيقاً ملصاحلهم الذاتية دون تقدير حلاجة  األاننية: حيث يتحكم -



 اجملتمع أو احرتام للمصلحة العامة.
ايل ابحتكار البضائع وختزينها حىت إذا ما فقدت من األسواق االحتكار: إذ يقوم الشخص الرأمس -

 نزل هبا ليبيعها بسعر مضاعف يبتز فيه املستهلكني الضعفاء.
 رفت الرأمسالية يف تضخيم شأن امللكية الفردية كما تطرفت الشيوعية يف إلغاء هذه امللكية.لقد تط -
ة ميدان سباق مسعور إذ يتنافس اجلميع يف سبيل املزامحة واملنافسة: إن بنية الرأمسالية جتعل احليا -

ا يؤدي ذلك إىل إحراز الغلبة، وتتحول احلياة عندها إىل غابة أيكل القوي فيها الضعيف، وكثريًا م
 إفالس املصانع والشركات بني عشية وضحاها.

العرض  ابتزاز األيدي العاملة: ذلك أن الرأمسالية جتعل األيدي العاملة سلعة خاضعة ملفهومي -
والطلب مما جيعل العامل معرضاً يف كل حلظة ألن ُيستَبدل به غريه ممن أيخذ أجرًا أقل أو يؤدي عماًل 

 أكثر أو خدمة أفضل.
البطالة: وهي ظاهرة مألوفة يف اجملتمع الرأمسايل، وتكون شديدة الربوز إذا كان اإِلنتاج أكثر من  -

 ناء عن الزايدة يف هذه األيدي اليت تثقل كاهله.االستهالك مما يدفع بصاحب العمل إىل االستغ
مجع املال من كل  احلياة احملمومة: وذلك نتيجة للصراع القائم بني طبقتني احدامها مبتزة يهمها -

السبل وأخرى حمرومة تبحث عن املقومات األساسية حلياهتا، دون أن يشملها شيء من الرتاحم 
 والتعاطف املتبادل.

أن الرأمسالية بدافع البحث عن املواد األولية، وبدافع البحث عن أسواق جديدة االستعمار: ذلك  -
مم استعمارًا اقتصادايً أواًل وفكرايً وسياسياً لتسويق املنتجات تدخل يف غمار استعمار الشعوب واأل

 وثقافياً عامة، وذلك فضاًل عن اسرتقاق الشعوب وتسخري األيدي العاملة فيها ملصلحتها.
والتدمري: فلقد شهدت البشرية ألواانً عجيبة من القتل والتدمري وذلك نتيجة طبيعية  احلروب -

 ال وأشرسها.لالستعمار الذي أنزل أبمم األرض أفظع األهو 
الرأمساليون يعتمدون على مبدأ الدميقراطية يف السياسة واحلكم، وكثريًا ما جتنح الدميقراطية مع  -

 لصواب.األهواء بعيدة عن احلق والعدل وا
إن النظام الرأمسايل يقوم على أساس ربوي، ومعروف أبن الراب هو جوهر العلل اليت يعاين مسنها  -

 العامل أمجع.
الية تنظر إىل اإِلنسان على أنه كائن مادي وتتعامل معه بعيدًا عن ميوله الروحية أن الرأمس -

 واألخالقية، داعية إىل الفصل بني االقتصاد وبني األخالق.
عمد الرأمسالية إىل حرق البضائع الفائضة، أو تقذفها يف البحر خوفاً من أن تتدىن األسعار لكثرة ت -

األمر تكون كثري من الشعوب يف حالة شكوى من اجملاعات اليت  العرض، وبينما هي تقدم على هذا



 جتتاحها.
دومنا التفات إىل احلاجات  يقوم الرأمساليون إبنتاج املواد الكمالية ويقيمون الدعاايت اهلائلة هلا -

 األساسية للمجتمع ذلك أهنم يفتشون عن الربح واملكسب أواًل وآخراً.
ة بطرد العامل عندما يكرب دون حفظ لشيخوخته إال أن أمرًا كهذا يقوم الرأمسايل يف أحيان كثري  -

قوانني أخذت ختف حدته يف اآلونة األخرية بسبب اإِلصالحات اليت طرأت على الرأمسالية وال
 والتشريعات اليت سنتها األمم لتنظيم العالقة بني صاحب رأس املال والعامل.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -حزاب املعاصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واأل 

(2/123) 

 

 حادي عشر: اإِلصالحات اليت طرأت على الرأمسالية
ن أكرب البالد الرأمسالية تقدماً. ولكن يف الربع األخري من القرن م م1875كانت إجنلرتا حىت سنة   -

 العاملية الثانية ظهرت الياابن. التاسع عشر ظهرت كل من الوالايت املتحدة وأملانيا، وبعد احلرب
م ابشرت الدولة تدخلها بشكل أكرب يف إجنلرتا، ويف الوالايت املتحدة زاد تدخل 1932يف عام  -

م، ويف أملانيا بدءًا من العهد اهلتلري وذلك يف سبيل احملافظة على 1933ن سنة الدولة ابتداء م
 استمرارية النظام الرأمسايل.

لة يف املواصالت والتعليم ورعاية حقوق املواطنني وسن القوانني ذات الصبغة لقد متثل تدخل الدو  -
ة الصحية وحتسني اخلدمات االجتماعية، كالضمان االجتماعي والشيخوخة والبطالة والعجز والرعاي

 ورفع مستوى املعيشة.
بية يف لقد توجهت الرأمسالية هذا التوجه اإِلصالحي اجلزئي بسبب ظهور العمال كقوة انتخا -

البلدان الدميقراطية وبسبب جلان حقوق اإِلنسان، ولوقف املد الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العمال 
 ويدعي الدفاع عن حقوقهم ومكتسباهتم.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ا 
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 لرأمساليةاثين عشر: أماكن انتشار ا
الدول الصناعية بريطانيا وفرنسا وأملانيا والياابن وأمريكا، انتشرت الرأمسالية وقويت يف العامل الغريب و 

وتتزعمها اليوم يف العامل كله أمريكا اليت تسمي نفسها الدولة العظمى الوحيدة يف العامل أو القطب 
 الواحد واملتحكم يف األسواق الصغرية والكبرية.

 طاايها أيضا حذ القذة ابلقذة.أمريكا كثري من الدول الغربية وسارت على خطاها وعلى خ وقد تبعت
وأما دول العامل اإلسالمي فهي متأرجحة ما بني االلتفات إىل الشرق االشرتاكي وااللتفات إىل الغرب 

ستكثر الرأمسايل وبعضها رفض تطبيقها رمسيا وإن كان قد أخذ ببعض مبادئها وهم ما بني مستقل وم
 حم هللا.منها ثحكم قوة الروابط وضعفها مع الغرب إال من ر 

وإنه ملن العار أن تتطفل بعض األنظمة اليت تنتسب إىل اإلسالم على فتات موائد الشرق والغرب 
اآلسنة ويرتكون النبع الصايف السلسبيل العذب وهو النظام اإلسالمي الذي سعدت به البشرية قروان 

شرهة وختبطهما يف شىت  هر النظام الوضعي الرأمسايل االشرتاكي اجلاهليان بصورةطويلة من قبل أن يظ
 االجتاهات.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 اثلث عشر: حكم الرأمسالية والفرق بينها وبني نظام اإلسالم
لي اقتضته الظروف املعيشية اليت مرت هبا أوراب يف عصورها املظلمة دعا إليه م جاهالرأمسالية تنظي

بعض الساسة واملفكرين والكت اب للخروج من أغالل رجال الكنيسة وعن األوضاع االقتصادية 
ب املرتدية وقد يبدو أن هلم مربرات كثرية يف تلك الثورات اهلائجة إال أنه يؤخذ عليهم أهنم مل يطرقوا اب

سالم ومل يطلعوا على ما فيه من حلول تسعد هبا البشرية لو طبقوها على امتداد اتريخ وجودهم بل  اإل
 كان اهتمامهم كله يرتكز على حماربة الدين وأنظمته كلها واستبدال كل ذلك بقوانني الرأمسالية.

فإن يف اإلسالم  ع ذلكولقد أتت الرأمسالية ثحلول كثرية بعضها تتوافق مع اإلسالم وأكثرها ختالفه وم
حكما واحدا جتاه كل من خيالفه ويشرع من دون هللا تعاىل أحكاما وضعية قال تعاىل َأَفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن هللِا ُحْكًما لِ َقْوٍم يُوِقُنوَن ]املائدة:  [50يـَبـْ
بل ويعتربه حكما جاهليا وتطاوال آلخر فاإلسالم ال يقر أي تنظيم أو تشريع للبشر بعضهم للبعض ا

 على حق اخلالق العظيم.



ويفرتق النظام الرأمسايل عن التشريع اإلسالمي يف جوانب كثرية جدا ألن اإلسالم ميقت الشح 
 [9والتكالب على املال واحلرص عليه قال تعاىل َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]احلشر:

لنظام الرأمسايل قائم على هذه الصفة الذميمة كذلك فإن اإلسالم يدعو إىل الرمحة والعطف نما ابي
والتكافل االجتماعي بصورة منظمة تكفل لكل ذي حق حقه وقد خلت الرأمسالية من ذلك كما أنه 

منه  ينظم حياة الناس وتعايشهم فيما بينهم فال جيعل احلالل ما حل يف يد الشخص واحلرام ما حرم
وال يقر أن يعيش الناس حتت طبقات متفاوته ال يلوي بعضهم على اآلخر ينسحق فيها الفقراء 

ويالقون مصاعب احلياة دون أن متتد يد املساعد إليهم ألن اإلسالم أيىب هذه األوضاع ويشنع على 
ما ادي كأصحاهبا بينما الرأمسالية قامت على هذا األساس كضرورة ال مفر منها لالنتعاش االقتص

 يزعمون.
وإذا كان اإلسالم قد حرم الشح وذمه فإنه حرم االحتكار الذي يضر ابملصلحة وأكد أنه ال ضرر وال 

ضرار واالحتكار من مزااي الرأمسالية كما أكد حترمي الراب بل اعتربه حراب سافرة ضد اإلنسانية وضد 
تعاىل اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا هللَا قال  التشريع اإلهلي بينما جتد هذه اجلوانب من مقومات الرأمسالية

 - 278ِه ]البقرة:َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِ اَب ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي فَِإن ملَّْ تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا ثحَْرٍب مِ َن هللِا َوَرُسولِ 
279] 

يعرف القارئ الكرمي تسمي الراب فائدة،  ة كمافأي نظام حر رأمسايل حرم الراب؟ بل إن النظم اجلاهلي
أما اإلسالم فإنه يعترب النظرة إىل املادة وحدها دون ضوابط وال رجوع إىل السمو الروحي واألخالق 

الفاضلة والتسامح ولني املعاملة يعتربها اإلسالم حياة هبيمية غري الئقة ابلبشر أيكل أصحاهبا كما 
 حياة اجلسم وحياة الروح اليت أغفلتها الرأمسالية واهتمت فقط زن بنيأتكل األنعام ألن اإلسالم يوا

 ابحلياة اجلسمية والوصول إىل إشباع النداء اجلسماين بكل وسيلة مشروعة كانت أو غري مشروعة.
كما أن اإلسالم يعترب احلرية اليت ليس هلا ضوابط وحدود تقف عندها يعتربها فوضى ال استقرار فيها 

ها بينما التنافس احلر وهو تنافس أشبه ما يكون بتنافس الكالم على اجلثة امليتة ورائ وال سعادة من
فإن أصحاب رؤوس األموال يتهاوشون أحياان فيما بينهم على االستحواذ على مصادر املوارد وإزاحة 

 املنافس كما تفعل السباع بفريستها وهذا دأهبم دائما.
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مىن لو أنه ميلك من يني اجلشعني قيل له عند موته ماذا تتمىن؟ فذكر أنه يتقيل إن بعض هؤالء الرأمسال
املال كذا وكذا ويتمىن لو أن شفايف النساء كلهن جتتمع له يف شفة فيقبلها ألن غرضه يف هذه احلياة 

 هو الوصول إىل مآربه واالستمتاع بكل ما يراه دون ضوابط أو ضمري.
 ىت وإن وجد بعض التوافق بينهما فقد تبني لكومما سبق يتضح أن نظام اإلسالم ح

أمسالية نظام بشري اقتضته الظروف املعيشية يف الغرب ملربرات عديدة بينما اإلسالم نظام ـ أن الر 1
 إهلي فالفرق كبري.

ـ كما أن اإلسالم نسبة إىل االستسالم لرب العاملني والرأمسالية نسبة إىل االستسالم للمال وكيفية 2
 ره.مجعه وادخا

أما اإلسالم فإنه وإن أابح حرية التملك لكنها ـ تضمن الرأمسالية للفرد حرية امللك دون أي قيد 3
 حرية منظمة حمكومة ابلقاعدة املشهورة يف اإلسالم " ال ضرر وال ضرار"

ـ ال تعارض الرأمسالية قيام مجع املال ابلوسائل اليت حيرمها اإلسالم وحيذر منها كالراب والغش 4
 حتيال واالحتكار بينما اإلسالم حيرم كل ذلك.واال

الية تشجع على املنافسة واملزامحة يف العمل وإجياده وإجنازه دون حد واإلسالم يشجع ذلك ـ الرأمس5
لكنه ينظم تلك املنافسة فال جيعلها على شرعية " من عز بز ومن غلب استلب" دون مراعاة الفقراء 

 أو حتطيمهم اقتصاداي.
سد حاجات الفقراء بدون من وال لرأمسالية نظام التكافل االجتماعي كالزكاة ودورها يف ـ ليس يف ا6

أذى حيث أيخذ الفقري حقه دون أي شعور ابلذلة ألحد بينما يوجد يف الرأمسالية نظام عائدات 
 الضرائب اليت يعطى الشخص مبقدار ما يسمح به رصيده.

رف فيما له دون أي اعتبار حىت ولو أنفقه يف العبث ـ الرأمسالية تعطي للفرد احلق يف مطلق التص7
سراف وأنواع احملرمات بينما اإلسالم يعطيه احلرية وحيدد له مسار اإلنفاق املشروع وغري املشروع واإل

 فحرم إنفاقه يف أشياء كثرية كاخلمر والقمار وامليسر وأنواع اللهو.
اعي املفيد كاإلرث مثال فإن الرأمسالية ال ترى ـ ال يوجد يف الرأمسالية بعض قضااي التكافل االجتم8

ن جيعل الشخص أمواله بعد موته يف أي حمرم ولو كان ذلك املال يصرف على كلب املالك أو أبسا أ
 خنزيره.

أما اإلسالم فإنه يعرتف ابحلفاظ على االنتفاع ابملال يف كل طريق شرعي ومنه اإلرث فإنه ملك شرعي 
 اهلبات، الصدقات .. ( للمال وكذلك مثل )الوصية،

 وحنو ذلك مما رغب فيه اإلسالم.
ـ اإلسالم جيعل الشخص حسيب نفسه فيثري فيه املراقبة الذاتية هلل تعاىل يف اخلوف من عقاب هللا 9



والطمع يف ثوابه فال يسمح أن تكون النظرة موجهة فقط للربح وهذا اجلانب ال يوجد يف الرأمسالية 
 فيها. فكل واحد حبله على غاربه

اإلنسانية وبعض قوانني العقاب املايل أو البدين لكنها  وقد حاول النظام الرأمسايل إجياد البديل كدعوى
 مل تثمر الثمرة املرجوة أو املوجودة يف مراقبة هللا وحده.

ـ قانون املنافسة واملزامحة يف العمل أدى إىل ظهور الغربة اجلاحمة لدى املالكني إىل البحث عن  10
بينما اإلسالم ينهى عن كل ذلك فال عر املنخفض وختفيض أجور العمال بل والتحايل إلسقاطها الس

يبيح الغنب ال يف البيع وال يف الشراء وال يف األجرة فهو يعطي األجري أجرته قبل أن جيف عرقه وفيه 
والعداوة  اخليارات يف البيع اليت حددها الفقهاء كما حيرم اإلسالم كل وسيلة تؤدي إىل اخلصام

 واالختالف.
قف عند حد فإن حرية الكلمة يدخل فيها حرية التبجح ابلفجور ـ احلرايت يف الرأمسالية ال ت11

واإلحلاد واحلرية الشخصية يدخل فيها استحالل مجيع الفواحش وحرية األداين يدخل فيها إابحة 
ية يف اإلسالم فهي مصونة اإلحلاد إضافة إىل ما فيها من الغنب الفاحش وظلم الفقراء أما احلر 

 احلقوق كلها حق النفس وحق الغري.بضوابطها الشرعية يف مراعاة 
ـ يعيش الرأمسايل يف قلق دائم بعد أن افتقد اليقني أبن هللا هو الرزاق جلميع خلقه وقد ظهر قلقهم 12

عل الناس يعيشون يف ما يسمونه االنفجار السكاين أو ندرة املوارد وزايدة احلاجات وما إىل ذلك مما جي
مراض واحلروب واحلوادث من نفوس يف كل ساعة ال يعلم يف قنوط وختوف متناسني ما أتخذه األ

 عددهم إال هللا تعاىل.
ـ ينعدم يف الرأمسالية العطف والرتاحم واحملبة بسبب قيام اجملتمع الرأمسايل على النظام الطبقي طبقة 13

املكاسب أبي لعمال فالطبقة األوىل ال يهمهم إال مجع املال وتوفري األثرايء الرأمساليني وطبقة الفقراء ا
وجه يكون ومما يدل على اجلفاء يف النظام الرأمسايل هو حرق املنتجني لبعض منتجاهتم حفاظا على 

ارتفاع األسعار رغم أنني اجلياع يف أكثر من مكان من األرض أما اإلسالم فإنه جيعل من أوليات 
خص ألخيه كما حيب س العطف واإلنصاف واإليثار وحسن املعاملة أبن حيب الشالعالقة بني النا

لنفسه ورتب على نبذ الشح الفالح كما قال تعاىل: َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
 [.9]احلشر:

O 667/ 1املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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ما بني مندد ومسدد،  العوملة لفظ مأخوذ من )عامَل(، وكما أن الناس اختلفوا فيها ملةأوال: تعريف العو 
فقد اختلفوا كذلك يف تعريفها، ولكن يكاد يتفق اجلميع على حد أدىن، وهو اصطباغ عامل األرض 

بصبغة واحدة شاملة جلميع من يعيش فيه، وتوحيد أنشطتهم االقتصادية واالجتماعية والفكرية من 
 (.1اعتبار الختالف األداين والثقافات، واجلنسيات واألعراق )) غري

فمهما تعد دت السياقات اليت ترد فيها )العوملة(، فإن املفهوم الذي يعرب  عنه اجلميع، يف اللغات احلي ة  
كافة، هو ااِلجتاه حنو السيطرة على العامل وجعله يف نسق واحد. ومن هنا جاء قرار جممع اللغة العربية 

يف -هذا ال خيرج عن اعتبار العوملة لقاهرة إبجازة استعمال العوملة مبعىن جعل الشيء عاملياً. وكل اب
هي جعل الشيء عاملياً، مبا يعين ذلك من جعل العامل كلِ ه وكأنه يف منظومة  -داللتها اللغوية أوالً 

للعوملة واحدة متكاملة. وهذا هو املعىن الذي حد ده املفكرون ابللغات األوروبية 
Globalization ك ابلفرنسية مبصطلح يف اإلجنليزية واألملانية، وعربوا عن ذل

Mondialisation ووضعت كلمة )العوملة( يف اللغة العربية مقاباًل حديثاً للداللة على هذا ،
 (.2املفهوم اجلديد ))

متعددة، واألداين  وتظهر مشكلة العوملة يف هذا التعريف، فطاملا أن األعراق متنوعة، والثقافات
بغة الواحدة؟ من يضع ضوابطها وحيدد قوانينها؟ مث  خمتلفة، واألهواء متباينة، فمن حيكم هذه الص

كيف يلزم اتجر صغري كان يعيش يف أرضه آمناً يف سربه، عنده قوت يومه، مبزامحة غريه من العمالقة 
ر، وتلك الطري تغدوا مخاصاً وتروح له يف أرضه؟ وإذا كان هذا حمتماًل لكون العصفور يرزق مع النس

ت الناس وأمناطهم االجتماعية؟ ومن الذي يضع الصبغة اجلديدة للوحدة بطاانً؟ فبأي مربر تلغى عادا
 االجتماعية؟ وكيف ألزم باليني البشر بغسل أدمغتهم، وتنظيفها من فكرهم األصيل آلخر دخيل؟

_________ 
( و ))أثر الرمزية الغربية يف 76ألدب الغريب(( )ص( ))مذاهب ا64( انظر ))فن الشعر(( )ص1)

 (.19ـ 18كيم(( )مسرح توفيق احل
 (.400 399( , وانظر ))األدب املقارن(( )76,77( ))مذاهب األدب الغريب(( )2)
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ة شبه إمجاع بني وهلذه اإلشكاالت وغريها كان من الطبيعي أن يكون يف اجملتمعات اإلسالمية والعربي
الرأي العام السياسي فيها، ماركسيهم وقوميهم وإسالميهم يقول أبن العوملة، ابملوجهات  أطراف



الرئيسة اليت حتركها، ال تتضمن أي جديد بل هي شكل من االستعمار ال ختتلف يف أهدافها عن 
 كات العمالقة املتعددةأهداف املوجات االستعمارية السابقة. فال ميكن لرأس املال املهيمن، وللشر 

اجلنسيات أن تنزع حنو أهداف أخرى غري السيطرة على األسواق وغزو موارد الكوكب واستغالل 
العمل املأجور والرخيص أىن  وجد. والفرق بني املشروعني االستعماريني، القدمي واجلديد، هو أن 

نة الوالايت املتغرية، أي صعود هيماملشروع اجلديد حيتاج إىل التأقلم مع الظروف العاملية التارخيية 
املتحدة األحادية على العامل، وحتويل حلف مشال األطلسي إىل التحالف العسكري السياسي الوحيد 

كما أن االستعمار اجلديد يستخدم خطااب · يف العامل، ويف خدمة جمموعة صغرية من الدول الصناعية
اب الذي حرك قوى حقوق الشعوب بدل اخلط للمشروعية يشدد على قيم نشر الدميقراطية واحرتام

االستعمار األسبق الذي ركز بشكل رئيس على قيم متدين الشعوب اهلمجية، أعين كل الشعوب غري 
ولئن كانت لالستعمار األول أشكال تدخله · األوربية، وحتضريها أو إدخاهلا يف احلضارة الفعلية

عن السابقة على الرغم  جديدة، ال تقل فعالية العسكرية، فإن االستعمار اجلديد يعمد إىل أساليب
فالتدخل العسكري االنفرادي واملكشوف للدول · من أهنا اتسمت بقسط أكرب من األغطية القانونية

 ( حىت احلادي عشر من سبتمرب عام ألفني وواحد.1االستعمارية قد ترك مكانه )
O 7رسالة املسلم يف حقبة العوملة لناصر بن سليمان العمر ص 

تعين الكوكبة أو"الكونية" أو "سيادة النموذج الرأمسايل" وهيمنته على العامل,  وسواء كانت "العوملة"
فإن النظام العاملي اجلديد الذي بدأ يسود يف العامل مع بداية العقد األخري من القرن العشرين قد أفرز 

ين األصل:  تبناها املفكر الياابالعديد من النظرايت واملصطلحات, منها: نظرية: "هناية التاريخ" اليت
فوكوايما, والذي اعترب هناية الشيوعية وسقوط االحتاد السوفييت هناية التاريخ ابنتصار الرأمسالية ونظرية 

"صراع احلضارات" ألستاذ العلوم السياسية األمريكي صامويل هانتجتون, الذي اعترب هناية احلرب 
لصراع طويل وممتد بني الغرب النصراين املعسكر الشرقي بداية الباردة, وانتصار املعسكر الغريب على 

وحضارته الغربية, والشرق املسلم وحضارته اإلسالمية, وأيضا بروز بعض األفكار والنظرايت األخرى 
 مثل: "ما بعد احلداثة" وغريها حىت الوصول إىل مصطلح "العوملة".

وأبعاده السياسية  ناقشة مصطلح "العوملة"وقد عقدت العديد من الندوات واملؤمترات العلمية مل
واالقتصادية واالجتماعية وإن كانت معظمها انطلقت يف إطار التوجه املؤيد للمصطلح, الذي يؤيده 
أصحاب التوجه "الليربايل" أو املعارضني هلا من منطلق أهنا "أمركة" أو "تصب يف خانة الرأمسالية" من 

لعاملني العريب واإلسالمي ندوة علمية ة, ولألسف مل جند يف اأصحاب التوجهات اليسارية واملاركسي
 منهجية تتناول مفهوم العوملة من منظور إسالمي.

 ولعل أبرز الندوات واملؤمترات اليت انقشت قضية العوملة مخسة مؤمترات يف أقل من ثالثة أعوام.



لقضية  تتطرق ملناقشة هذه اكما أن بعض اهليئات واملؤسسات والتنظيمات الكربى يف العامل العريب مل
 مثل اجلامعة العربية أو منظمة املؤمتر اإلسالمي, أو رابطة العامل اإلسالمي!!

_________ 
( قال 11394( والنسائي يف ))السنن الكربى(( )3973( وابن ماجه )2616( رواه الرتمذي )1)

ذهيب، وصححه الرتمذي حسن صحيح، وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني ومثله قال ال
 األلباين.
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للقضية, وخطورة وإذا كان مؤمتر اجمللس األعلى للثقافة يف القاهرة حاول أن يناقش البعد الثقايف 
"العوملة" على الثقافة العربية إال أن الوجوه اليت دعيت للمؤمتر وقدمت أثحااث كانت من املؤيدين لـ 

 "العوملة" ألهنا "انفتاح على ثقافة الغري".
متر يف األساس على "العوملة واهلوية الثقافية" أما ندوة "العوملة واالجتاهات اجملتمعية وانصب اهتمام املؤ 

الوطن العريب" املنعقدة يف القاهرة فقد انصب اهتمامها يف األساس على البعدين االقتصادي يف 
 واالجتماعي واهتمت كما جاء يف الدراسة اليت أعدها املفكر االقتصادي مسري أمني على "حتليل

العصر ...  العوملة وأتثرياهتا وآلياهتا" وانقش املسألة من منظور أيديولوجي, وقدمت الندوة رؤية ملناخ
وإن كانت انصبت على حماكمة النظام العاملي اجلديد, والقوة املهيمنة على العامل ومتركز احلضارة 

 الرأمسالية حول أفكار اقتصادية.
نة الرأمسالية على اجلوانب السياسية والثقافية واالجتماعية على اهليم -ابلطبع -األمر الذي انعكس 

 تماعية للعوملة وآاثرها على حياة الشعوب وقيمها وسلوكياهتا.ولكن املؤمتر أغفل اجلوانب االج
وبغض النظر عن دفاع البعض املستميت عن "العوملة" وحتفظ البعض الالحمدود عليها فإن لـ "العوملة" 

 يت ستنعكس حتما على العامل اإلسالمي.أبعادها السياسية ال
 -"القطبية الثنائية" ابهنيار أحد أقطاب النظام فالعوملة يف األساس نتاج اهنيار نظام عاملي كان يقوم 

بل وزواله متاما ابنتهاء احلرب الباردة وسيادة قطب واحد أخذ يسيطر على  –وهو االحتاد السوفييت 
ر الذي أحدث هوة عميقة وخلاًل كبريًا يف املنظومة السياسية هذا العامل سياسيا وعسكرايً, األم
 القوة واإلمكاانت بدأ اخللل يظهر, وملعاجلة هذا اخللل وجدان من العاملية, ويف ظل عدم التكافؤ يف

يبشر بقيام نظام عاملي جديد قوامه "سيادة حقوق اإلنسان" و"احلرية الدميقراطية" و"دور أكرب ومؤثر 



يف حل املنازعات سلميا" وظهرت آاثر هذا النظام يف إهناء التفرقة العنصرية يف جنوب  لألمم املتحدة
وهناية حكم األقلية البيضاء وبداية حكم األغلبية السوداء, وبدأ يذوب اجلليد بني واشنطن  أفريقيا

وبكني بعد عداوة طويلة, وأخذت واشنطن تلعب الدور األكرب يف صنع السياسة الروسية, وجنحت 
 يف "تطويع" الكرملني بتنصيب يلتسني رئيسا ودعمه وأتييده بال حدود.

ملي اجلديد تتضح أكثر وأتخذ أبعادا متناقضة, فالشرعية الدولية تتدخل وأخذت معامل النظام العا
لتفرض قوانني وقرارات األمم املتحدة يف مكان وتتغاضى عن تنفيذ هذه القوانني يف مكان آخر, 

لدولية" يف تسيري دفة هذا النظام, وحتكمت الشركات متعددة اجلنسيات يف فتحكمت "املصاحل ا
( شركة متعددة اجلنسيات هي اليت تصنع اليوم القرار 200فهناك أكثر من )صنع القرار السياسي, 

السياسي. وظهرت سياسة "الكيل مبكيالني" حيث يكيل النظام العاملي اجلديد مبكيالني حيث يطبق 
تحدة ثحذافريها يف مكان, ويتجاهل متاما القرارات الدولية يف مكان آخر, األمر الذي قرارات األمم امل

كلوفيس مقصود مدير مركز عامل اجلنوب يف اجلامعة األمريكية يف واشنطن إىل وصف "هذا دفع د.  
النظام اجلديد ابلفوضى" وقال: "ال هو نظام عاملي ... وال هو جديد ... بل هو فوضى متميزة 

 (.1ات إقليمية تعيد إىل الواجهة تيارات فكرية كنا اعتقدان أهنا مر عليها الزمن" )بنزاع
_________ 

( فما بعدها و ))الندوات الفكرية يف املهرجان 150( انظر: ))ندوة اإلسالم واحلداثة(( )ص: 1)
 (.136ـ 91الوطين للرتاث والثقافة السادس(( )ص: 
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كما حيدث اآلن   هذا النظام اجلديد, والتبشري بـ "العوملة" دوال تفككت فالذي نشاهده اليوم يف ظل
يف أفغانستان والصومال والكونغو الدميقراطية ومذابح ضد اإلنسان ارتكبت دون حتقيق دويل كما 

وحيدث اليوم يف كوسوفو, وحدث يف رواندا حيث  –يف قلب أورواب  –حدث يف البوسنة واهلرسك 
خالت الشرعية يون مواطن دون أن حترك القوى املهيمنة ساكنا, بل إن تدأبيد أكثر من نصف مل

الدولية يف بعض املناطق أدت إىل نتائج عكسية, ففي البوسنة سقطت سربنيتشا وأابد الصرب أكثر 
من أربعة آالف مسلم وهي حتت احلماية الدولية ورجال القبعات الزرقاء, ويف الصومال تدخلت 

رمي احلرب اليت الكارثة, زادت الصراعات وزاد القتال, حىت احملاكمات جملاألمم املتحدة فكانت 
صدرت هبا قرارات من جملس األمن الدويل مل تنفذ سواء ضد جمرمي احلرب يف البوسنة أو يف رواندا, 



وحىت املواثيق واملعاهدات الدولية مل حترتم ومل تنفذ, مما جعل املنبهرين ابلنظام العاملي اجلديد 
 النظام وتناقضاته.ازاته السياسية واالقتصادية والثقافية يتضجرون من هذا وإبفر 

عوملة "دميقراطية" ومنظوره اخلاص لـ "حقوق اإلنسان"  -سياسيا -فالنظام اجلديد الذي حاول 
وفهمه لـ "احلرية" جتاهل متاماً وضعية الشعوب األخرى وظروفها ومتطلباهتا, وكان النتاج عوملة الفقر 

طر للجنوب الفقري, وتبين القوى إىل عوملة السوق, واستقطاب جديد من الشمال الغين املسيإضافة 
الدولية للقضااي اليت تريد ما دامت مصلحتها تقتضي ذلك, وتتجاهل قضااي أساسية لعدم وجود 

 مصلحة هلا.
ة عليه هي اليت وإذا كان النظام العاملي اجلديد والسياسات اليت حتكمت يف تسيري دفة العامل واهليمن

وآلياته يسري من قبل دول ومؤسسات وهيئات دولية تتحكم أفرزت ظاهرة "العوملة" فإن هذا النظام 
يف النظام االقتصادي يف العامل, فآلية النظام االقتصادية مكنت الدول الغربية القوية مادايً وتكنولوجياً 

م رأس املال واملنتجات الغربية كما مكنتها من الضغط على دول العامل الثالث, لتفتح اقتصادايهتا أما
أمام منتجات  -يف اجلنوب  -ن "خلخلة" العوائق القانونية واملالية اليت تضعها الدول يف األساس م

الشمال ... األمر الذي جعل الدول الغنية تقوض األسس اليت تقوم عليها أركان الدول يف العامل 
م لتتحكم منظمة التجارة العاملية, يف االقتصاد 1994يف الثالث الفقري, وجاءت اتفاقيات اجلات 

من حركة التجارة العاملية, والدول يف العامل الثالث ملزمة ابلدخول يف  %09العاملي, بتحكمها يف 
اتفاقيات اجلات والتسليم هبا, وفتح أسواقها أمام منتجات وسلع الدول الغنية, األمر الذي حيطم 

 اقتصادايت هذه الدول.
العاملية الدولية ومصاحل الشركات متعددة نظام العاملي اجلديد يسعى بكل قوة لتنفيذ مصاحل القوة فال

اجلنسيات. وإن أي سعي يف ظل "العوملة االقتصادية" لتحقيق التنمية الذاتية أو املعتمدة على النفس 
ي جهد وطين, تواجه بعراقيل من صنع ووضع القوى وعوامل خارجية وهي ابلقطع ستكون معادية أل

د" جتين املكاسب الطائلة بفضل تبعية "بلدان التخوم" هلا فبلدان "املركز" اليت تدير "عوملة االقتصا
 (.1سياسياً واقتصادايً وإعالمياً بل ثقافياً )

Oالعوملة لسليمان اخلراشي 
_________ 

 .(52( , و ))مذاهب األدب الغريب(( )ص66( انظر ))منهج الفن اإلسالمي(( )ص1)
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 العوملة االقتصادية - 1
لة االقتصادية، فطاملا أن األعراق األسئلة اليت سبق طرحها يعاد طرحها مرة أخرى لفهم املشك

األداين خمتلفة، واألهواء متباينة، فمن حيكم هذه الصبغة الواحدة؟ من متنوعة، والثقافات متعددة، و 
 يضع ضوابطها وحيدد قوانينها؟

وألن هذا نذر يسري من األسئلة واإلشكاالت، فال عجب أن تشهد )براغ( عنفاً مل تشهد مثله منذ 
اليوم السادس  ت العاصمة التشيكية يف سبتمرب من عام ألفني رأساً على عقب، ففيقرون! فقد انقلب

والعشرين تلقى عشرات اآلالف، بل مئات اآلالف من خالل شبكة اإلنرتنت رسالة حتدد موعدًا 
للقيام بتحرك يف مدينة )براغ( التشيكية، وتطالب الرسالة أولئك الذين تلقوها، ابحلضور يف املوعد 

لالحتجاج على الشركات من أجل املسامهة يف التظاهر ضد العوملة والرأمسالية العاملية. احملدد 
واملؤسسات الكربى اليت أصبحت تتحكم مبصائر العامل من خالل تزايد نفوذها أكثر فأكثر وما يتبع 

ورة ذلك من آاثر مأساوية على العديد من شعوب العامل وخاصة الفقرية منها املستثناة عملياً من د
 املناقصة التجارية.

ملؤمتر السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليني يف مدينة وقد مت اختيار املوعد على ضوء انعقاد ا
)براغ( نفسها، ومما يلفت النظر أن الدعوة وجهت خطاابً خاصاً ملن سبق له التظاهر ضد العوملة يف 

 )سياتل( و )ملبورن( و )لندن(.
ضادة هلا سيكون عوملة الرأمسالية واحلركات النقابية والعمالية واالجتماعية املويرى بعض الغربيني: أن ال

بينهما صراع كبري يف القرن احلادي والعشرين، وقد ابتدأ ابلفعل هذا الصراع يف مطلع القرن احلادي 
(. فمؤمتر )سياتل( الذي 1999عام ) -معقل فكرة العوملة-والعشرين يف مدينة )سياتل( أبمريكا 

ف مؤمتر التجارة العاملية معت فيه معظم احلركات واملنظمات املضادة للعوملة استطاع أن يكشاجت
 (.1الذي يضم قادة العامل الرأمسايل )



إذًا فمناهضة العوملة حركة عاملية ال ختضع أليديولوجية معينة مبعىن أهنا ليست حمصورة يف إيديولوجيا  
ات النقابية العمالية سابقاً، بل هي حركة تتجاوز القوميات كاملاركسية مثاًل وهذا ما كان حيصل للحرك

 قطار وتعمل لصاحل العمال والفالحني واملضطهدين يف شىت أحناء العامل، كما يزعم أنصارها.واأل
فإذا كانت املعارضة للعوملة حدت بطرح هذا التساؤل، وهذه اآلراء يف الدول الغربية لكون الفارض 

مية ن ما يسمى بدول العامل الثالث أشد معارضة هلذا النظام، واإلسالواملسيطر دولة أخرى، فإ
والعربية منها على وجه اخلصوص، فكيف ختضع هذه األمم لغري الشرائع اإلهلية أو األحكام الدينية، 

مث إن الدراسات االقتصادية أو التجارية واإلحصائية واالجتماعية املبنية على مصلحة جمتمع ما، ليس 
 لة فرضها على اجملتمعات األخرى.من العدا

O 18ة لناصر بن سليمان العمر صرسالة املسلم يف حقبة العومل 
_________ 

 (.33، 32( انظر ))مذاهب األدب الغريب(( )1)
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 العوملة الثقافية - 2
 العالقة بني الثقافة اإلسالمية والعوملة. -أ• 
 العوملة الثقافية.آاثر  -ب• 
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 العالقة بني الثقافة اإلسالمية والعوملة -أ
َتِغ َغرْيَ اإِلْساَلِم ِديًنا فـََلن ني، والدين الذإن هللا هو رب العامل ي ارتضاه للعامل هو اإلسالم َوَمن يـَبـْ

[، وقد بعث هللا حممدًا صلى هللا عليه وسلم 85يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن ]آل عمران:
الثقلني، مث أخرب من العجم، بل دعا رمحة للعاملني، فأدى الرسول الكرمي رسالة ربه، فخاطب العرب و 

ال ينطق عن اهلوى أبن دين هذه األمة ظاهر، وأنه أكثر األنبياء تبعاً. فأمة اإلسالم مبعوثة لتنقل ركناً 
ركيناً من أركان الثقافة إىل البشرية بل إىل العامل، فقد قال هللا تعاىل عن نبيه حممدًا صلى هللا عليه 

ْعَر َومَ  وسلم: َوَما َعلَّْمَناهُ  ا يَنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإال ِذْكٌر َوقـُْرآٌن مُِّبنٌي لُِينِذَر َمن َكاَن َحيًّا َوحيَِقَّ اْلَقْوُل الشِ 



[ ومما قيل يف معناها: "لينذر هبذا القرآن املبني كل حي على وجه 71 - 70َعَلى اْلَكاِفرِيَن ]يس:
 (.1األرض" )

َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأاَن ِمَن اْلُمَتَكلِ ِفنَي ِإْن ُهَو  ن أجر ُقْل َماوقال سبحانه: قل ما أسألكم عليه م
[، 104[، َوَما َتْسَأهُلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِ ْلَعاَلِمنَي ]يوسف:87ِإال ِذْكٌر لِ ْلَعاَلِمنَي ]ص:
[، وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 107]األنبياء: لِ ْلَعاَلِمنيَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرمْحًَة 

[، وما أرسلناك َوَما َأْرَسْلَناَك 1تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيًرا ]الفرقان:
[.ويف حديث الصحيحني: 28َر النَّاِس ال يـَْعَلُموَن ]سبأ:َلِكنَّ َأْكثَـ ِإال َكافًَّة لِ لنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيًرا وَ 

))أعطيت مخساً مل يعطهن نيب قبلي، قال صلى هللا عليه وسلم: كان النيب يبعث إىل قومه خاصة 
 (.2وبعثت إىل الناس كافة(( )

فاء ة ومجع من الضعفاستجاب نبينا صلى هللا عليه وسلم ألمر ربه وبدأ بدعوة قومه، فاستجاب له قل
على استخفاء، أما األقوايء والكرباء فقد فرحوا مبا عندهم من العلم، َوقَاُلوا حَنُْن َأْكثـَُر َأْمَواال َوَأْوالًدا 

[ فجاهروا بصريح العداء، وزعموا أن ما جاء به حممد صلى هللا عليه 35َوَما حَنُْن مبَُعذَِّبنَي ]سبأ:
قدمية، ال أساس هلا من الصحة ِإْن َهَذا ِإال ُخُلُق اأَلوَِّلنَي لية، هلا جذور وسلم معتقدات )راديكالية( اب

 [.5[، َوقَاُلوا َأَساِطرُي اأَلوَِّلنَي اْكتَـتَـبَـَها َفِهَي مُتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيال ]الفرقان:137]الشعراء:
امنت هللا به على ت احلال، ومما ولكن سنة هللا يف األمم متضي فما هي إال  سنوات قالئل حىت تغري 

اُكْم عباده املؤمنني: َواذُْكُروْا ِإْذ أَنُتْم َقِليٌل مُّْسَتْضَعُفوَن يف اأَلْرِض خَتَاُفوَن َأن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس فَآوَ 
 [.26َوأَيَّدَُكم بَِنْصرِِه َوَرزََقُكم مِ َن الطَّيِ َباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ]األنفال:

هللا مل يكتف صلى هللا عليه وسلم، بدعوة من بدأ هبم من عشريته األقربني، فدعا قومه وتنفيذًا ألمر 
مث سائر العرب، بل خاطب األمم والشعوب ممثلة يف عظمائها، وكان من مثرات ذلك إسالم بعضهم  

ما  كالنجاشي أبرض احلبشة، وإقامة جسور للدعوة أبرض مصر عن طريق االتصال مبقوقسها، أ
سالة حممد صلى هللا عليه وسلم فمزق هللا ملكه، وعظيم الروم آثر اتباع اهلوى من كسرى فمزق ر 

 بعد ما تبني له احلق.
_________ 

 (.106( وانظر ))األدب ومذاهبه(( )ص132( ))موجز اتريخ النقد األديب(( )ص1)
أاثرت ( "وقد 233/ 1)( ترمجها للعربية: يوسف حممد رضا، وىف سلسلة ))تراث اإلنسانية(( 2)

 ضيق رجال حىت اندى أحدهم ثحرق موليري حيا "
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ليه وسلم اجلن وألنه صلى هللا عليه وسلم رمحة للعاملني مل يكتف بدعوة البشر بل دعا صلى هللا ع
[، ُقْل 14َك حَتَرَّْوا َرَشًدا ]اجلن:أيضاً فانقسموا َوَأانَّ ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَن َفَمْن َأْسَلَم فَُأْولَئِ 

ْعَنا قـُْرآاًن َعَجًبا يـَْهِدي إ ىل الرُّْشِد فَآَمنَّا ِبِه َوَلن نُّْشِرَك ُأوِحَي ِإيَلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نـََفٌر مِ َن اجلِْنِ  فـََقاُلوا ِإانَّ مسَِ
ا مِ َن اجلِْنِ  َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا [، َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك نـََفرً 2 - 1ِبَرب َِنا َأَحًدا ]اجلن:

قًا أَنِصُتوا فـََلمَّا ُقِضَي َولَّْوا إىل قـَْوِمِهم مُّنِذرِيَن قَاُلوا اَي قـَْومَ  ْعَنا ِكَتااًب أُنِزَل ِمن بـَْعِد ُموَسى ُمَصدِ  َنا ِإانَّ مسَِ
َِِّ َوآِمُنوا ِبِه يـَْغِفْر َلُكم مِ ن لِ َما َبنْيَ َيَدْيِه يـَْهِدي إىل احلَْ  قِ  َوِإىَل َطرِيٍق مُّْسَتِقيٍم اَي قـَْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي ا

َِِّ فـََلْيَس مبُْعِجٍز يف اأْلَْرِض َولَْيَس َلُه ِمن ُدونِِه ُذنُوِبُكْم َوجيُِرُْكم مِ ْن َعَذاٍب أَ  لِيٍم َوَمن الَّ جيُِْب َداِعَي ا
 [.32 - 29ء ُأْولَِئَك يف َضالٍل مُِّبنٍي ]األحقاف:َأولَِيا

إن هذا االنتشار الواسع ألمة جاءت يف ختام األمم، لدليل يبني أن لديها من اخلصائص واملميزات ما 
 وجد يف سواها.ال ي

كما أن لسيادهتا وظهورها يف عصرها األول عندما قام أهلها هبا حق القيام، لدليل على صدق الوعد 
 رها يف اآلخرين على سائر امللل.بظهو 

فإذا سران على نفس الطريق حتقق الوعد اإلهلي بظهور هذه الدعوة وقبوهلا على نطاق واسع، وإذا 
مد هللا حاضرة شاهدة، فعجلة الدعوة رغم النكوص والعراقيل أتخران أتخر، وبشائر احلاضر ثح

يف اطراد مستمر، والناس  -ثحمد هللا-واحلواجز والسدود مل تتوقف وإن تباطأت، فدعوة اإلسالم 
 يدخلون يف دين هللا يوماً بعد يوم، رغم ضعف اآللة اإلعالمية واملقومات املادية األخرى.

وترمسوا خطى سلفهم، ازدادت قوة دعوهتم، وانتشرت ثقافتهم ومىت رجع املسلمون لسابق عهدهم 
 واكتسحت، كما ظهر الصدر األول وعال يف سنوات قالئل.

يف أرض هللا خيلو من مسلم، وهذا يدل على  -ثحمد هللا-البشائر أيضاً أنه ليس مثة مكان ومن 
ومكان، وليس هذا تنظريًا  مواءمة دعوة اإلسالم وثقافته لكافة اجملتمعات، وعالجها لظروف أي زمان

 علمياً بل هو واقع عملي.
، يلعب به الصبيان فيصورونه  وليس معىن هذا أن دعوة اإلسالم خاضعة للتشكل كالطني أو العجني

كيف شاءوا، ولكن املراد بيان أن يف شريعة هللا عالجاً لكافة أوضاع البشر أين كانوا وأاين وجدوا، 
حلياة الطيبة، وكل املطلوب ممن أرادها هو أن ينهل من املعني الصايف وأن من متسك هبا فهو موعود اب

 جمراه، أو حتسني حمتواه، فالذي وضعه عليم خبري، الذي هنل منه الصدر األول، دون أن حياول تغيري
 والذي أداه حريص أمني.



والربامج  فالواجب أن نؤدي ما علينا من تبليغ دعوة هللا، فنأخذ ابألسباب املادية ونضع اخلطط
 االسرتاتيجية، وهللا قد كفل القبول والعاملية.

O  40صرسالة املسلم يف حقبة العوملة لناصر بن سليمان العمر 

(2/136) 

 

 آاثر العوملة الثقافية -ب
 أواًل اآلاثر العقدية:

تشكيك فيها، وذلك عرب وسائل وأساليب متعددة، مباشرة وغري خلخلة عقيدة املسلمني، وال - 1
مباشرة. وإذا ضاعت العقيدة، وفقد املسلم ركناً ركيناً جينح إليه إذا تشعبت األمور، فكيف تكون 

من نسبة ارتفاع وفيات االنتحار يف العامل الغريب مقارنة ابلعامل اإلسالمي، حاله؟ إن يف ما نشهده 
 ؤال.جواابً على هذا الس

 وقف الكون حائرا أين ميضي ... وملاذا وكيف لو تشاء ميضي
 عبث ضائع وجهد غبني ... ومصري مقنع ليس يرضي

 إضعاف عقيدة الوالء والرباء، واحلب والبغض يف هللا - 2
مشاهدة احلياة الغربية، وإبراز زعماء الشرق والغرب داخل بيوتنا، واالستمرار يف عرض إن استمرار 
واملسلسالت، واالستماع إىل اإلذاعات، واألشكال األخرى السترياد الثقافات سيخفف  التمثيليات

ويضعف من البغض ألعداء هللا، ويكسر احلاجز الشعوري، فمع كثرة اإلمساس يقل اإلحساس. وهللا 
َِِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن حَ جل  ََِّ َوَرُسوَلُه ]اجملادلة:وعال يقول: ال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن اِب  [.22ادَّ ا

تقليد النصارى يف عقيدهتم وذلك ابكتساب كثري من عاداهتم احملرمة اليت تقدح يف عقيدة  - 3
وإقامة األعياد العامة واخلاصة، وقد رأينا القصات  املسلم، كاالحنناء، ولبس القالئد والصلبان،

صنوف التشبه احملرمة )ومن تشبه بقوم فهو منهم(  العاملية، وأشهر )املوضات(، إىل غري ذلك من
(1.) 

نشر الكفر، واإلحلاد، حيث إن كثريًا من شعوب تلك الدول ال يؤمنون بدين، وال يعرتفون  - 4
ذا نشروا أفالماً تدعو بطريقة أو أبخرى لتعلم السحر، ومن أمثلتها بعقيدة مساوية. فال حرج عندهم إ

 بعض األلعاب القتالية، وهي منتشرة.أفالم السحر اليت يقحموهنا ب
ومن أخطر اآلاثر العقدية الدعوة إىل النصرانية فالعوملة الغربية تتيح للتيارات الفكرية املوجودة  - 5



من تقنياهتا، فبينما تطحن العوملة االقتصادية الشعوب الفقرية هبا نشر أفكارها، عن طريق االستفادة 
طائرة يف أمريكا وحدها توزع هبا الكنائس اإلعاانت على  360يوجد أسطول طائرات يضم أكثر من 

الفقراء، ومع الدعوة لالنفتاح اإلعالمي وبينما ال يتجاوز عدد اإلذاعات اإلسالمية أصابع اليدين 
إذاعة، وهذا أيضاً يف أمريكا وحدها وفقاً  4050لتلفزيوانت التنصريية عن يربو عدد اإلذاعات وا

خبري العمل اإلحصائي يف الوالايت املتحدة، ووفقاً إلحصائيات عام  إلحصائيات )دافيد ابر(
جملة تنصريية، وعلى الصعيد السياسي جيد املتأمل أن التيارات  24900فيوجد ابلعامل  1992

لبني على السياسة األمريكية وابألخص اليمني املسيحي، والذي من أبرز رجاالته األصولية هلا أثرها ا
)جريي فلويل(، و )جريي فيناز(، و )فرانكلني جرهام( صاحب احلملة  )ابت روبرتسون(، و

)اإلغاثية!( إابن غزو العراق. وقدمياً اسرتعى االنتباه املشروع التنصريي الذي يستعد الفاتيكان فيه 
ة تلفزيونية كبرية، للبث يف كافة أحناء العامل للتبشري بتعاليم اإلجنيل بواسطة ثالثة أقمار لبناء حمط

( مع العلم أن القمر الواحد يغطي ثلث مساحة الكرة 2000( )2طناعية تسمى مبشروع نومني )اص
مائة ( منصر، من أكثر من 8194االرضية. كما عقد قدمياً يف هولندا اجتماع عاملي للتنصري حضره )

( مليون دوالر، برائسة املنصر جراهام، وقد حتمل نفقات هذا املؤمتر منظمة 21دولة، وكلف )
(.ويقول الدكتور: 3امرتيان برس، وهدف املؤمتر دراسة كيفية اإلفادة من البث املباشر يف التنصري )س

ا الكنائس، مثل عمر املالكي: "واألمر امللفت للنظر وجود شبكة للربامج الدينية اليت تشرف عليه
ة والشبكة األخرى يصل بثها إىل أكثر من سبع CBNوشبكة  NBN( 4شبكة البث املسيحي )

وبراجمها على مدار الساعة تقدم عن طريق القمر  VATCعشر مليون عائلة عن طريق الكابلي 
وتوجد عدة قنوات للبث الديين، واحدة منها للبث الديين اليهودي، ومن  SATC 3الصناعي 

م أن يصل عدد الكنائس املوصلة بشبكات البث اخلاص عن طريق األقمار  1990قرر بنهاية امل
 (5 عدة آالف" )الصناعية إىل

هذه بعض آاثر وأخطار العوملة الثقافية على عقيدة املسلمني ودينهم، وقد ال تبدو تلك اآلاثر 
 سريعة، ولكن مع الزمن والتكرار حيدث األثر.

O 48ة العوملة لناصر بن سليمان العمر صرسالة املسلم يف حقب 
_________ 

 (.297 – 296( ))جرين برننت(( )1)
 (.383 - 379األدب معامل وانعكاسات(( )( ))مذاهب 2)
 (.638 – 629/ 2( انظر ))حركات التجديد يف الشعر السعودي املعاصر(( )3)
، 22))جملة الفكر املعاصر(( )ع  ( وانظر18( ))اجلمالية والواقعية يف نقدان األديب احلديث(( )ص4)



 (.63ص 
 (.137 - 15( انظر ))دراسات يف الشعر العريب احلديث(( )5)

(2/137) 

 

 العوملة اإلعالمية - 3
ابجلانب ااِلقتصادي، واجلانبان معاً يتكامالن إن العوملة منظومة متكاملة يرتبط فيها اجلانب السياسيُّ 

يكاد يستقل جانٌب بذاته، ولكن آلة ذلك كله اليت ال تنفصل  مع اجلانب االجتماعي والثقايف، وال
البتة عن أي شكل من أشكال العوملة هو اإلعالم بوسائله املتعدد، فمهما رأيت صورًا لعوملة ثقافية 

 ية، فاقطع أبهنا جاءت حممولة عرب آلية إعالمية.أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماع
م وسياساهتم بل وحروهبم، كان من أعظم أسبابه جناحهم يف عوملة فنجاح مروجي ثقافاهتم واقتصادايهت

 إعالمهم.
 وإذا كان حافظ إبراهيم قال منذ عشرات السنني:

 لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحف
يلة اإلعالمية الوحيدة بل تعددت قنوات ووسائل االتصال حىت حار فاليوم مل تعد الصحف هي الوس

 ذت أشكاالً عدة أبرزها ما يلي:اإلنسان فيها، واخت
 اإلذاعات: وهي أوسع القنوات اإلعالمية انتشاراً لألسباب التالية: - 1

 )أ( أنه يشرتك فيها املتعلم، والعامي، والصغري والكبري، والرجل واملرأة.
فتها املادية، خبالف كثري من وسائل اإلعالم األخرى، فما على املرء إال أن يشرتي )ب( قلة تكل

جهاز راديو حسب إمكاانته املادية، حىت لو مل ميلك إال دريهمات معدودة. فسيجد ما يالئمه منها، 
 مما حيوي عدة موجات.

كان ما مل يوجد حاجز   )جـ( سهولة االستعمال، فيستطيع اإلنسان أن يستمع إىل الراديو يف أي مكان
 طبيعي.

ذاعي يستمر ساعات طويلة يف أغلب )د( طول مدة اإلرسال، وكثرة اإلذاعات؛ فاإلرسال اإل
 ( ساعة متصلة.24اإلذاعات، وهناك إذاعات يستمر إرساهلا )

)هـ( عدم وجود رقابة على اإلذاعات، ويستطيع املستمع أن ينتقل من إذاعة إىل أخرى دون حسيب، 
 من البشر. أو رقيب



دم اهلائل يف الوسائل اإلعالمية وهلذا فقد لعبت اإلذاعات دورًا مهما يف حياة الناس، وال تزال مع التق
 األخرى حتتل مكانة ابرزة، وتؤثر أتثريًا واضحاً.

ويكفي أن أشري إىل أن هناك عددًا من اإلذاعات العاملية استحوذت على أغلب املستمعني، وعلى 
 ات، وهي:رأسها ثالث إذاع

 إذاعة لندن. - 1
 صوت أمريكا. - 2
ختلفة أتثري تلك اإلذاعات، وتسابق الناس لالستماع مونت كارلو. وقد كشفت األحداث امل - 3

إليها، ومازالت الدول املصدرة للثقافة تطلق إذاعاهتا املوجهة للعامل العريب، وقد أطلقت الوالايت 
غة العربية ابسم )إذاعة سوا(، تشرف عليها )صوت املتحدة قبل أشهر حمطة إذاعة جديدة ابلل

ر مسئولون أمريكيون أهنم بصدد مغازلة الشباب العريب الغاضب أمريكا( موجهة للعامل العريب، وذك
الساعة، وقد كانت احلكومة األمريكية قد  24والقلق والشباب املسلم بشكل عام، وتبث على مدار 

(، ومت رصد 911يث أطلق عليها اسم الشيفرة )مبادرة بدأت التخطيط للمحطة منذ ستة أشهر، ح
ة أشهر لشبكة إذاعية جديدة تستهدف الشباب العريب .. ويف مليون دوالر كنفقات ملدة ست 30

الوقت نفسه بذلت جلنة العالقات الدولية يف جملس النواب األمريكي جهودًا مكثفة ملضاعفة نفقات 
مليون دوالر لتغطية كل العامل اإلسالمي من نيجرياي إىل  479البث اإلذاعي األمريكي؛ اليت تبلغ 

ار دفعت جلنة املخصصات يف جملس النواب األمريكي األموال الطائلة إندونيسيا. ويف هذا اإلط
 (.1مليون دوالر؛ إلحياء حمطات إذاعية منفصلة خاصة أبفغانستان ) 19بزايدة قدرها 

 :الصحف، واجملالت، والدورايت، والنشرات - 2
تسمى السلطة وقد تربعت الصحافة على عرش التأثري زمنا طويال، حىت أصبحت يف فرتة من الفرتات 

 الرابعة.
_________ 

 (.200 - 169( انظر ))الربانسية أو مذهب الفن للفن يف الشعر الغريب والعريب(( )1)

(2/138) 

 

بون ود رؤساء واليوم تبوأت الصحافة مكانة أمسى، وأتثريا أقوى، حىت أصبح امللوك، والرؤساء خيط
اهلبات رجاء وخوفا، بل تعدى األمر إىل صغار التحرير، ويتقربون منهم، ويغدقون عليهم العطااي، و 



احملررين، واملبتدئني من املراسلني، وأصبح كثري من الناس ال يستطيع أن يستغين عن مطالعة الصحف، 
 ع على صحف اليوم.واجملالت يومياً، بل الكثري منهم ال يتناول فطوره إال بعد االطال

 التلفزيون والفيديو: - 3
من  %30ال يتعدى  -رغم قوته-به الوسائل اإلعالمية األخرى، فإن أتثريها على الرغم مما تقوم 

قوة أتثري التلفزيون والفيديو، وقد أثبتت الدراسات، والبحوث العلمية اليت أجريت حول مدى أتثري 
اربه أي وسيلة أخرى، وستتضح هذه احلقيقة من خالل هذا التلفزيون والفيديو أن أتثريمها ال تق

 لك لألسباب التالية:الكتاب، وذ
)أ( انتشار هذا اجلهاز حىت أنه قل أن خيلو منه بيت، أو يسلم من مشاهدته إنسان. )ب( عدد 

( أن 1الساعات اليت يقضيها املرء عند التلفزيون والفيديو، فقد ذكر الدكتور محود البدر )
ية يكون قد أمضى أمام ت، واألثحاث أثبتت أن بعض الطالب عندما يتخرج من املرحلة الثانو الدراسا

( ألف ساعة، بينما ال يكون أمضى يف حجرات الدراسة أكثر من 15جهاز التلفزيون قرابة )
 ( أي يف حالة كونه مواظبا على الدراسة حمدود الغياب.2( ساعة على أقصى تقدير )10800)

لتلفزيون ( ساعة سنواي، بينما متوسط جلوسه عند ا600ض الطالب يف اجلامعة )ومعدل حضور بع
 ( ساعة سنواي.1000)

 )جـ( طول مدة البث يوميا، واستمراره مجيع أايم األسبوع دون عطلة، أو إجازة.
)د( احلالة النفسية للمتلقي، حيث أن املشاهد للتلفزيون، أو الفيديو يكون يف حالة نفسية جيدة 

رسة، ومهما كانت حالة للمشاهدة مستعدا للتلقي، متلذذا مبا يرى، خبالف الطالب يف املد راغبا
الطالب من االرتياح ألستاذ من األساتذة، أو مادة من املواد، فإهنا ال تصل إىل حالة مشاهد يرى 

 فيلما غريزاي، أو حلقة من حلقات املصارعة، أو مباراة من مبارايت كرة القدم.
تقنية مع التشويق، ب عرض الربامج، والتمثيليات بلغ الذروة يف اإلخراج، واستخدام ال)د( إن أسلو 

 واإلغراء وحسن العرض مما جيعل املشاهد أسريًا هلا مع قوة التأثري.
)هـ( إن الراديو يدرك ثحاسة السمع، والصحافة تدرك ثحاسة البصر، أما التلفزيون فتشرتك فيه 

 ا جيعل أتثريه أكثر. ولقد تطور التلفزيون تطورا مذهال، ووصل إىلحاستان مها السمع والبصر، مم
 تقنية عالية اجلودة.

ولقد كان املشاهد أسري قناة واحدة، أو قناتني، وعلى كل األحول ال تتعدى القنوات اليت تبث من 
 بلده، أو من الدول اجملاورة إن كان بثها قواي مخس قنوات.

فرصة االستمرار يف مشاهدة ما يرغب من أفالم دون أن يكون أسري مث جاء الفيديو، وأاتح للمشاهد 
 يبث يف التلفاز ضمن إطار ضيق. ما



أما اآلن فقد بدأ البث التلفزيوين العاملي، مما يفتح الباب على مصراعيه، وجيعل أتثري التلفزيون فيما 
 مضى حمدودًا إذا قورن ابملرحلة املقبلة، واالنفتاح املذهل.

يف أوساط األسر ت: " أعلنت وزارة االتصاالت الياابنية أن نسبة انتشار اإلنرتنت اإلنرتن - 4
قبل ثالث سنوات. وأضافت أن عدد الياابنيني املتصلني ابإلنرتنت عرب  %6الياابنية مل تكن تتعدى 

 26.3مليون شخص مقارنة بـ  43اخلطوط الثابتة واهلواتف احملمولة ارتفع يف ديسمرب املاضي إىل 
على اإلنرتنت يف العامل، ويف (، وهذا مؤشر يبني مدى سرعة تزايد اإلقبال 3يون قبل ستة أشهر" )مل

عاملنا العريب جند أنه على الرغم من أتخر دخول اإلنرتنت فإن نسبة مستخدميها يف دولة اإلمارات 
ذه وقد أصبحت بعض الدول العربية تقدم خدمة اإلنرتنت جماانً، وكل ه %28العربية بلغت 

تشهد انتشارًا واسعاً يف عاملنا العريب، مؤشرات تدل على أن اإلنرتنت يف السنوات القليلة املقبلة، قد 
 رمبا زاحم التلفاز التقليدي

O  60رسالة املسلم يف حقبة العوملة لناصر بن سليمان العمر ص 
_________ 

 (.228، 227(. وانظر ))احلداثة(( )71( ))احلداثة يف منظور إمياين(( )ص1)
 (.326(. وانظر )ص109,108,106( ))النقد األديب احلديث يف اخلليج العريب(( )2)
(. وانظر ))احلركة األدبية والفكرية يف 113( انظر ))النقد األديب احلديث يف اخلليج العريب(( )ص3)

 (.657الكويت(( )ص

(2/139) 

 

 اثلثا: موقف العلمانيني
هب رغ الصرب، ويبشرون ابخلري العميم الذي سييبدي العلمانيون ترحيبا ظاهرا ابلعوملة، ويرتقبوهنا بفا

علينا من العوملة، ليخرجنا من التخلف إىل احلداثة .. وال خيفي بعضهم فرحته أبهنا هي اليت ستزيل 
 من حياتنا بقااي " القرون الوسطى " اليت ما تزال عالقة بنا ..

 بعبارة أخرى تزيل هلم اإلسالم!!
 هكذا يفكرون .. وهكذا حيلمون ..

رأ اترخيه بعيون غريه، ويزن نفسه مبيزان غريه، ويتالشى ويعجب اإلنسان هلذا املسخ الشائه الذي يق
 هو حىت يصري كأنه غريه!



ابلدين، من  -جبهالة  -لقد كانت القرون الوسطى يف أوراب هي قرون الظالم .. وُقِرَن هذا الظالم 
ا كانت تعيش يف ظل الدين، وحني نبذت حيث هو دين! فقيل إن أوراب كانت تعيش يف الظالم ألهن

 ن تقدمت وارتقت وخرجت من الظالم إىل النور ..الدي
وحنن نعلم جيدا أن عصر التدين يف أوراب كان عصر الظالم، وأن أوراب تقدمت حني نبذت دينها. 

أوراب،  ولكنا جديرون أن تكون لنا رؤيتنا الواضحة هلذا األمر، مبا منلك من املعايري اليت ال متلكها
أقدر على الرؤية الشاملة اليت قد ال يقدر عليها  -خارج األزمة أو  -وبكوننا وحنن خارج الدائرة 

املوجودون يف داخلها، املتأثرون أبفعاهلا وردود أفعاهلا، الواقعون حتت ضغوطها وانفعاالهتا، اليت قد 
 تغشي النظرة وتفسد الرؤية.
صورات بشرية ضالة، دين هللا املنزل! إمنا عرفت دينا صنعته ت -قط  -إن أوراب مل تعرف يف جتربتها 

 أفسدت منه ما أفسدت، مث أفسدت به ما أفسدت!
وعرفت كياان كهنوتيا مبتدعا ما أنزل هللا به من سلطان، طغى وجترب حني واتته الفرصة، ففرض على 

طغياان علميا، َحو ل احلياة إىل الناس طغياان روحيا، وطغياان ماليا، وطغياان عقليا، وطغياان سياسيا، و 
يطاق، ومع ذلك أطاقته أوراب ما يقرب من عشرة قرون، ومل تدرك ما فيه من الزيف، وما جحيم ال 

 فيه من اإلجحاف بكيان اإلنسان إال بعد أن احتكت ابإلسالم واملسلمني
، وانكبت على احلياة وعندئذ انقلبت أوراب مائة ومثانني درجة كاملة .. فأهل ت اإلنسان بدال من هللا

وجه إىل اآلخرة، وحك مت العقل يف األمور كلها بدال من مقوالت الدين، أي الدنيا بدال من الت
 املقوالت اليت كانت تقوهلا الكنيسة ابسم الدين ..

 وأوراب حرة تفعل بدينها ما تشاء!
عقالنية " الصحيحة .. والرؤية ولكن الرؤية املستقيمة، غري املتأثرة ابنفعاالت املعركة .. الرؤية " ال

املتثبتة، كان ينبغي أن تدرس وحتلل وتنظر يف األسباب والنتائج، فتكشف حقائق األمر، "العلمية" 
 اليت قد يغيبها االنفعال الثائر، أو رغبة الثأر واالنتقام من طغيان الكنيسة.

ع مشرق متألق، منبثق من الدين .. ففي الفرتة ذاهتا اليت عاشتها أوراب يف ظلماهتا، كان هناك نور ساط
الدين الصحيح الذي مل تفسده التصورات الباطلة، والذي ليس له كهنوت وال رجال دين  ولكن من

 يفرضون على الناس ما يفرضون، وحيرقوهنم أحياء حني يرفضون!
لوال أن أوراب كانت قد أوشكت أن تدخل يف هذا الدين،  -كما ذكران من قبل   -ومن احلق أن نذكر 

 ثرياته يف نفوس األوربيني وأفكارهم.عنف الكنيسة يف حماربته، وحماربة أت
ولكن احلصيلة النهائية على أي حال كانت نبذ الدين مجلة وإقصاءه عن اهليمنة على واقع احلياة، أو 

حتجيمه حىت يصبح عالقة خاصة بني العبد والرب، مكاهنا القلب، وال صلة  -يف أحسن األحوال  -



 علمي أو األخالقي أو الفكري أو االجتماعي ... إخل.بواقع احلياة السياسي أو االقتصادي أو الهلا 
 مرة أخرى نقول إن أوراب حرة تفعل بدينها ما تشاء!

أما العلمانيون الذين حيملون أمساء إسالمية فما الذي دهاهم حىت صاروا يتصاحيون مبا صاحت به 
بل، ودينهم غري ذلك يدعون إىل الفرار منه كما فرت أوراب من قأوراب من قبل، ويفرون من الدين، و 

 الدين، وظروفهم غري تلك الظروف؟!
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يقول: أريد أن إنسان يعرج ألن يف قدمه شوكة تؤمله إذا اتكأ عليها، فيأيت إنسان سليم القدمني ف
 أعرج مثل هذا الرجل، ألن عرجته تعجبين!!

 ما علينا!
ون عن العوملة، والرتحيب احلار الذي إمنا نتحدث هنا عن الفرحة الغامرة اليت يتحدث هبا العلماني

 يستقبلون به أنباءها، والُبْشَرايت اليت يبثوهنا ابخلري الذي سوف يغمران من جرائها!
 َُِّ َوْحَدُه امْشََأزَّْت قـُُلوُب الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه ِإَذا ُهْم  َوِإَذا ذُِكَر ا

 [45ْستَـْبِشُروَن ]الزمر: يَ 
 القضاء على الدين! -كما صرح متحدثون منهم   -من أشد ما يستبشرون به 

قع سيئ غاية السوء، يف مجيع اجملاالت، وإنه ال بد من ولو قالوا إن الواقع الذي تعيشه األمة اليوم وا
 ناسبة ..إصالحه، التفقنا معهم بال نزاع، فنحن ال نفتأ نردد هذه احلقيقة يف كل م

أما موضع اخلالف اجلذري بيننا وبينهم فهو نظرهتم إىل السبب يف هذه احلال، وابلتايل نظرهتم إىل 
و السبب يف البالء كله، وإن العالج هو نبذ الدين أو طريقة العالج. فهم يقولون إن "الدين" ه

يف البالء كله، ومن وحنن نقول إن البعد عن حقيقة الدين هو السبب  -كما فعلت أوراب   -حتجيمه 
 مث فالعالج هو العودة الصادقة إىل هذا الدين.

مة على أساس وحنن هنا ال نناقشهم يف آرائهم .. إمنا نناقش فرحتهم واستبشارهم .. هل هي قائ
 حقيقي؟ أم هم حيلمون؟ أم هم يتمنون مث يصدقون أمانيهم؟!

Oاملسلمون والعوملة حملمد قطب 
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 ي العوملة حقيقة على املد اإلسالمي؟!رابعا: هل ستقض
 كون سببا قواي من أسباب انتشار الصحوة اإلسالمية يف كل األرجاء!نرى حنن على العكس، أهنا ست

َُِّ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن ُهَو الَِّذي َأرْ  َِِّ أبَِفْـَواِهِهْم َوا ُسوَلُه اِبهْلَُدى َسَل رَ يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر ا
ينِ  [ من زمن بعيد، يف أوائل 9ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن ]الصف:   َوِديِن احْلَقِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِ 

اخلمسينيات من هذا القرن، ألقى "توينيب" املؤرخ الربيطاين الشهري حماضرة بعنوان "اإلسالم 
انئم نومة أهل الكهف. ولكن النائم قد يستيقظ إذا وجدت واملستقبل" قال فيها: إن اإلسالم اآلن 

ظة. وقد أثبت اإلسالم وجوده القوي مرتني اترخييتني من قبل، األوىل حني اكتسح نصف دواعي اليق
اإلمرباطورية الرومانية يف سنوات قالئل، والثانية حني تغلب على الصليبيني يف القرون الوسطى. 

د )يقصد الشعوب املستذلة اخلانعة لإلذالل، اليت ال تثور ضده، ويقص واليوم توجد شعوب بروليتارية
هبا شعوب "العامل الثالث"( يستغلها الغرب ويضغط عليها، فإذا اشتد الضغط فسوف تتحرك هذه 
الشعوب لتسرتد كياهنا املسلوب، وعندئذ قد جيد اإلسالم الفرصة لتزع م هذه احلركة، وقيادة هذه 

 الغرب .. ويف األخري قال: ونرجو أال حيدث ذلك!! الشعوب يف صراعها مع
شاه توينيب، ويرجو أال حيدث، قد حدث ابلفعل، وقامت الصحوة اإلسالمية على ولكن الذي كان خي

 الرغم من كل احلرب املصبوبة عليها، أو رمبا بسبب هذه احلرب!
 واليوم أتيت العوملة لتشعل املوقف!

االستعمار عرفتها األرض حىت اليوم .. صورة عاتية غامشة ال تريد إن العوملة هي أسوأ صورة من صور 
 قط سلب أقوات الشعوب واستغالهلا، إمنا تريد حمو شخصيتها، وحتويلها إىل أتباع وعبيد.ف

هو ثورة هذه الشعوب لكياهنا املسلوب، وحتركها  -ولو بعد فرتة من الوقت  -ورد الفعل املتوقع 
 امات وأموال، وكرامات وعقول وقلوب ..السرتداد ما سلب منها من خ

 ة التحرير!وسيكون اإلسالم هو قائد حرك
وال شك يف أن العلمانيني سيضحكون ملء أفواههم، وسيقولون لنا: إنكم حتلمون، مث تصدقون 

أحالمكم، فقد جاءتكم الكاسحة املاسحة اليت ال تبقي وال تذر، وال طاقة أمامها ألحد من البشر! 
وسطى يف عصر اف املهازيل، الرجعيني املتخلفني، الذين يعيشون بعقلية القرون الفضال عن الضع

 التنوير!
ونقول حنن إان واقعيون جدا، بصرف النظر عما تتمناه النفوس، فالنفوس دائما تتمىن ما ترغب، 
ولكن بعض الناس يتمنون وهم حيلمون، وآخرين يتمنون وهم واقعيون، يعرفون مواقع أقدامهم، 



 كون عقبات الطريق.ويدر 
 ولنأخذ واقعة معينة، ولنستخرج منها داللتها ..

 تلك الواقعة هي رواية "وليمة ألعشاب البحر" ..
لقد كانت أمنية الذين قاموا إبعادة نشرها، أن يصل اجملتمع إىل احلالة اليت ُيَسب  فيها هللا ورسوله، 

 ويُهزأ بدينه، وُيسخر من مفاهيمه مث ال يتحرك!
 جتاوزوا اخلطوط احلمراء! -ثحماقة  - ولكنهم

 تدر خبلد أحد، ومل ختطر على البال، فانفجر املكبوت الديين كله، وعندئذ وقعت الواقعة اليت مل
 وحترك من مل يكن يـَُتوقع أن يتحرك، واستنكر حىت من مل يكن يُتوقع أن يستنكر!

 تلك الواقعة هلا داللتها ..
الدين زمنا، والناس ساكتون. وأغراهم سكوت الناس فزادوا إيغاال، فقد أوغل العلمانيون يف مهامجة 

 ستندين إىل القوى اليت تقدم هلم احلماية وهم يهامجون الدين ..م
يعاجلون " قضااي " خيتلط فيها احلق والباطل، وينفعل هبا وال  -يف أبراجهم العاجية  -ولكنهم كانوا 

 عمومها تثري امشئزاز الناس واستنكارهم. هلا إال فريق حمدود من الناس، وإن كانت يف
"معلوم من الدين ابلضرورة" من تقديس هلل سبحانه وتعاىل، وتوقري للرسول أما حني مس األمر ما هو 

صلى هللا عليه وسلم، واحرتام للدين املنزل من عند هللا .. فعندئذ انفجر املخزون كله، رغم كل 
 املخاطر اليت كانت حتيط ابالنفجار!

 عوملة ترتكب ذات احلماقة ..وال
 تتجاوز اخلطوط احلمراء!

ت الداعرة اليت تدعو إىل الفوضى احليوانية، وتدعو إىل إعطاء الشرعية للفسق والفجور ويف املؤمترا
والشذوذ واالحنراف .. يتجاوز "املتآمرون" اخلطوط احلمراء، وميسون ما هو "معلوم من الفطرة 

 ابلضرورة" فينفجر املخزون!
ويؤدي يف النهاية إىل لك فضال عن الضغط االقتصادي والضغط السياسي الذي يصاحب العوملة، وذ

 االنفجار ..
سواء كانت أمريكية ثحتة، أو يهودية ثحتة، أو خليطا متجانسا متعاوان من األمريكية  -إن العوملة 
 ضد مصاحلها يف هناية املطاف! -ثحماقة  -تعمل  -واليهودية 

Oوملة حملمد قطباملسلمون والع 
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 خامسا: مستقبل العوملة
َُِّ ]النمل:   [65الغيب هلل .. ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن يف السََّماَواِت َواأَلْرِض اْلَغْيَب ِإال ا

ولكن هناك سننا رابنية جتري يف حياة البشر، وهي سنن ال تتخلف وال تتبدل، وهناك وعد ووعيد من 
الته على ضوء تلك كذلك، وهناك واقع مشهود، ميكن رؤيته وتقدير احتماعند هللا، ال يتخلفان  

 السنن، وذلك الوعد والوعيد ..
أمريكية ثحتة، أو  -كما قلنا يف هناية الفصل السابق   -وكلها تقول إن هذه العوملة، سواء كانت 

 كما يتمىن يهودية ثحتة، أو خليطا متجانسا متعاوان من األمريكية واليهودية، لن تعيش طويال
 أصحاهبا!

در مسبق من أقدار هللا، أال يكون الناس أمة واحدة على اإلميان أو على إهنا ابدئ ذي بدء خمالفة لق
ِلَك َخَلَقُهْم الكفر: َوَلْو َشاء رَبَُّك جَلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َواَل يـََزاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ِإال َمْن رَِحَم رَبَُّك َوِلذَ 

َُِّ جَلََعَلُكْم ُأمًَّة 118ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي ]هود:  متَّْت َكِلَمُة رَبِ َك أَلْمأَلنَّ َجَهنَّمَ وَ  [. .. َوَلْو َشاَء ا
ُلوَُكْم يف َما آاَتُكْم .. ]املائدة:   [48َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَـبـْ

 ا القوة الغامشة، هي حماولة فاشلة منذ البدء، وإنفكل حماولة لصبغ الناس كلهم صبغة واحدة، تفرضه
 قد ر هلا شيء من النجاح يف بعض أرجاء األرض لفرتة حمدودة من الزمان.

فاشلة ألهنا خمالفة إلرادة رابنية أزلية، وهللا هو الذي يقدر املقادير، وليس البشر، وإن ظنوا يف 
 حلظات غرورهم وأتهلهم أهنم قادرون!

ََِّ الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو فَاْسَتْكرَبُوا يف اأَلْرِض بَِغرْيِ احْلَقِ  فََأمَّا َعاٌد  ًة َأَومَلْ يـََرْوا َأنَّ ا َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوَّ
ٍم حنَِ  ًة وََكانُوا آِبايتَِنا جَيَْحُدوَن فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحياً َصْرَصرًا يف َأايَّ ُهْم قـُوَّ َساٍت لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب َأَشدُّ ِمنـْ

َيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْخَزى َوُهْم ال يـُْنَصُروَن ]فصلت: اخلِْْزِي يف احلَْ  نـْ [ .. َأَفال يـََرْوَن َأانَّ أَنْيت 16َياِة الدُّ
ُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها َأفـَُهُم اْلَغالُِبوَن ]األنبياء: ُقُصَها ِمْن [. َأَومَلْ يـََرْوا 44اأَلْرَض نـَنـْ َأانَّ أَنْيت اأَلْرَض نـَنـْ

َُِّ حَيُْكُم ال ُمَعقِ َب حِلُْكِمِه َوُهَو َسرِيُع احلَِْساِب ]الرعد:َأْطرَ   [41اِفَها َوا
وهي فاشلة اثنيا ألهنا خمالفة لسنة أخرى من سنن هللا، وهي مداولة األايم بني الناس )مبعىن النصر 

 واهلزمية، والتمكني والزوال(.
ُم نَُداِوهُلَا َبنْيَ النَّاِس ]آل عمران:  ِإْن مَيَْسْسُكْم قـَْرٌح فـََقْد َمسَّ اْلَقْومَ  [ مث 140قـَْرٌح ِمثْـُلُه َوتِْلَك اأَلايَّ

جتد جماهبة ومعارضة يف أكثر من مكان! ففرنسا وأملانيا يف أوراب  -يف الواقع املشهود اآلن  -إهنا 
صيتهما، يقة حياهتما، وتقفان بشدة أمام كل حماولة حملو شختستنكفان أن تصوغ هلما أمريكا طر 



وطبعهما بطابع غري طابعهما الذايت، سواء يف عامل اللغة أو الفكر أو الثقافة أو السلوك اليومي، فضال 
 عن السياسة واالقتصاد.

ها، وال ويف آسيا توجد الصني والياابن، وكلتامها قوة راسخة يف األرض، ال يسهل حموها، وال إخضاع
 ي العوملة.طمس معاملها، وال إذابة شخصيتها كما تشته

وذلك فضال عن احلركة اإلسالمية، املكبوتة اآلن بكل وسائل الكبت، ولكنها حية تستعصي على  
 كل حماولة لوأدها، أو منعها من االنتشار.

ولسنا حنن الذين ابالهنيار!  -من داخلها  -وعلى فرض أن العوملة أمريكية، فأمريكا ذاهتا مهددة 
 م ومفكروهم.نقول ذلك إمنا تقوله صحفهم وكتاهب
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خرى جماراهتا أو حقا إن القوة املادية ألمريكا من الضخامة ثحيث يصعب حىت على القوى العاملية األ
التصدي هلا، ولكن القوة املادية ليست هي يف النهاية اليت تقرر مصاير األمم، أو على األقل ليست 

ها اليت تقرر مصايرهم .. وحني يتفشى الرتف، ويتفشى الرتهل )مما نبه إليه كلنتون ذاته يف  وحد
راف، ويتعالن الشواذ كلمات وجهها إىل شعبه( وحني تتفشى الفوضى اجلنسية والشذوذ واالحن

بشذوذهم ويطلبون من دستورهم وبرملاهنم أن يقر بشرعيتهم وشرعية سلوكهم املنحرف .. وحني 
 اخلمر واملخدرات واجلرمية .. فكل ذلك من عوارض الدمار، مهما كانت القوة املادية ..تتفشى 

اإلجيابية ميكن أن ميد هلا  ولسنا نقول إن أمريكا ستنهار غدا صباحا! فإن ما لديها من عوامل القوة
 .إن هذا األمر ال يتوقع كثريا أن يطول -فقط  -فرتة من الزمن ثحسب سنة هللا. ولكنا نقول 

وأما إن كانت العوملة يهودية، تعمل من خالل أمريكا، وهو األرجح يف نظران، فلليهود يف كتاب هللا 
َنا إىل َبيِن ِإْسرائيَل يف اْلكِ  َتاِب لَتُـْفِسُدنَّ يف اأَلْرِض َمرََّتنْيِ َولَتَـْعُلنَّ ُعُلو ًا َكِبريًا فَِإَذا وعد ووعيد: َوَقَضيـْ

اَيِر وََكاَن َوْعدًا َمْفُعواًل مثَّ َجاَء َوْعُد ُأوالمُهَا  بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا لََنا ُأويل أبٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدِ 
ُتْم َأْحسَ  َرَدْداَن َلُكُم اْلَكرَّةَ  ُتْم ألَنـُْفِسُكْم َعَلْيِهْم َوَأْمَدْداَنُكْم أبَِْمَواٍل َوبَِننَي َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر نَِفريًا ِإْن َأْحَسنـْ نـْ

وََّل َمرٍَّة َوِإْن َأَسْأمُتْ فـََلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَ 
ُوا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا َعَسى رَبُُّكْم َأْن يـَْرمَحَُكْم َوِإْن ُعْدمُتْ ُعْدانَ   [6 ... ]اإلسراء:َولِيُـَتربِ 

أن تكون املراتن املذكوراتن اترخييتني، أو تكون إحدامها اترخيية  -كما أشران من قبل   -ويستوي 
ىل: َوِإْن ُعْدمُتْ ُعْداَن فيه الفيصل فيما حنن بصدده. فاآلايت والثانية هي الواقعة اليوم .. فقوله تعا



جاء العقاب الرابين فأنزهلم  -ء مرة أو مرات سوا -تقول إنه كلما عال اليهود يف األرض وأفسدوا 
َعَثنَّ َعَلْيِهْم إىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة مَ  ْن َيُسوُمُهْم ُسوَء من علوهم وأجرى عليهم وعيده: َوِإْذ أتََذََّن رَبَُّك لَيَـبـْ

 [167اْلَعَذاِب ]األعراف: 
وسيطروا مبقدار ما هلم اليوم من وهم اليوم يف قمة العلو .. ومل يسبق هلم يف اترخيهم كله أن علوا 

 العلو والسيطرة يف أرجاء األرض.
 وهللا هو الذي يقدر، وله حكمته يف تقديره سواء عرفنا حنن احلكمة أم مل نعرفها.

لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإال ثحَْبٍل  وله حكمة وال شك يف اإلمالء لليهود ومتكينهم يف األرض: ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِ 
َِِّ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس .. ]آل عمران:  [112ِمَن ا

ى فهم ممكنون ثحبل من هللا ابتداء، أي بتقدير من هللا وإمداد، مث ثحبل من الناس الذين يعينوهنم عل
 تنفيذ خمططاهتم.

أما احلكمة يف ذلك فال نعرفها، ألهنا ليست مذكورة يف كتاب هللا وال يف حديث الرسول صلى هللا 
ه وسلم، ولكن رمبا كان هللا يعاقب البشرية اليت كفرت اليوم كفرا مل تكفره من قبل، فأنكرت علي

كرب منها( ويعاقب األمة اإلسالمية وجود هللا )يف جزء غري قليل منها( وشردت عن هديه )يف اجلزء األ
تعاىل: ُقْل ُهَو ابلذات على تفريطها وتقاعسها .. يعاقب اجلميع بتسليط اليهود عليهم حتقيقا لقوله 

َعَث َعَلْيُكْم َعَذاابً ِمْن فـَْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتِْت َأْرُجِلُكْم َأْو يـَْلِبَسُكْم ِشَيعاً وَ  يَق بـَْعَضُكْم يُذِ اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـْ
 [65أبََْس بـَْعٍض ]األنعام:

ود بزمن معني يقدره هللا، وأايًّ تكن احلكمة فالذي يهمنا هنا أن هذا العلو واإلفساد يف األرض حمد
وليس طويل األمد، ألنه استثناء من القاعدة، وليس هو القاعدة، وإن تكن القاعدة من تقدير هللا، 

 .واالستثناء كذلك من تقدير هللا .
 وليس معىن هذا كله أن العوملة أمر هني وال خطر منه، وال يستأهل منا اهتماما وال حركة ..

. والعاصفة هتدأ بعد حني، ولكنها تكون قد دمرت ما دمرت، وخربت ما إنه عاصفة جائحة هوجاء .
ي حتصنوا خربت، مما قد حيتاج يف إصالحه إىل عشرات السنني .. وإمنا نقول للناس يف العامل اإلسالم

قدر الطاقة من العاصفة اهلوجاء. حتصنوا أوال ابلتمسك بدينكم وأخالقكم وثوابتكم، مث حتصنوا اثنيا 
ى اجلهد يف حتصيل العلم والتقنية وزايدة اإلنتاج، لعلكم بذلك تقللون آاثر الدمار الذي ببذل أقص

 ختلفه العاصفة.
َِِّ َواْصرِبُوا ِإنَّ مث نقول هلم كما قال موسى عليه السالم لقومه وهم يف  أتون االبتالء: اْسَتِعيُنوا اِب

 [.128ِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي ]األعراف: اأَلْرَض َِِِّ يُورِثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَبادِ 
Oاملسلمون والعوملة حملمد قطب 
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ن رفضه يرفض قطاع عريض من البشر العوملة كما سلف، ولك سادسا: املوقف الشرعي من العوملة
منى من قبل املسلمني أشد، وليس ذلك للتصور الذي حياول أن يرمسه بعض الغربيني، فبعض مثقفيهم 

إىل علمه أن هللا هو الذي يشرع لعباده يف نظر املسلمني فقرر متومهاً أنه "ال توجد، ابلنسبة إىل 
َِّ هو الوحيد مصدر القانون" ) قوله هذا )لوي غارديه( (، ورد د 1املسلم سلطة تشريعية بشرية، ا

َِّ هو الشارع ابمتياز" ) شريع من خصائص الربوبية (.والشك أن املسلمني يؤمنون أبن الت2فقال: "ا
يِن َما مَلْ 54َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمُر تـََباَرَك هللُا َربُّ اْلَعاَلِمنَي ]األعراف: [ َأْم هَلُْم ُشرََكاء َشَرُعوا هَلُم مِ َن الدِ 

نَـُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي هلَُ أيَْ  َُِّ َوَلْوال َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي بـَيـْ [، َوال 21ْم َعَذاٌب أَلِيٌم ]الشورى:َذن ِبِه ا
[، قال العالمة الشنقيطي رمحه هللا: "وملا كان التشريع ومجيع 26ُيْشِرُك يف ُحْكِمِه َأَحًدا ]الكهف:

ة قدرية، من خصائص الربوبية .. كان كل من اتبع تشريعاً غري تشريع األحكام، شرعية كانت أم كوني
(.ولكن ما يغفل عنه هؤالء هو أن املقصود هبذا كل 3، وأشركه مع هللا" )هللا قد اختذ ذلك املشرع رابً 

تشريع يتعبد به الناس، وهلذا قال )من الدين(، فكل ما شرعه هللا ديناً ال جتوز خمالفته، وكل تشريع يف 
(، وال يعين 4لدين بغري دليل ابطل يرد وال يقبل ))من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد(( )ا
ذا املنع من وضع قوانني تنظم األمور الدنيوية واحلياتية وحتكم الوسائل وفقاً للشرع فيما ُسكت عن ه

ب أن تكون تلك النص عليه، فضاًل عن عد ذلك مصادماً لتشريع هللا كما قالت الكنيسة! ولكن جي
ا ما فهمه من القوانني والنظم حتت إطار تلك التشريعات الرابنية واملوجهات العامة واخلاصة، وهذ

أنزل عليهم الوحي، وخاطبهم النيب صلى هللا عليه وسلم، وكانوا أشد هذه األمة متسكاً مبا جاء به، 
لفارسية, إلحصاء األعطيات وتوزيع ففي اترخينا جند أن أول من دون الدواوين، وجعلها على الطريقة ا

تأريخ اهلجري، وأول من وضع املرتبات ألصحاهبا حسب سابقتهم يف اإلسالم، وأول من استحدث ال
وزارة للمالية )بيتاً للمال(، هو اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. فالشارع احلكيم وضع 

الدنيوية، وأوكل مهمة سن اآلليات التنفيذية والقضااي  أحكاماً عامة وخاصة يف كثري من األمور احلياتية
من وسائل قادهتم إليها مبتكرات عصرهم، ما مل ختالف التنظيمية إىل البشر، ثحسب ما يتوفر هلم 

الشرع، ويف صحيح مسلم عن عائشة وأنس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 (.5))أنتم أعلم أبمر دنياكم(( )

م مينع اإلسالم فيما يتعلق أبمور الدنيا وتنظيم املعاش من سن تشريعات ليست من الدين ولكنها فل
م أمر املعاش، شريطة أن تكون خاضعة للتشريعات اإلهلية العامة واخلاصة ال تناقضها، تقود إىل تنظ



 العمل هبا ال تعارضها.
_________ 

 (.71( انظر ))املذاهب النقدية(( )ص1)
 (.105، 104))املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل العبثية(( )( انظر 2)
 (.270، 269( ))احلداثة(( )3)
 (.79(. انظر ))احلداثة يف منظور إمياين(( )ص270، 269)احلداثة(( )( )4)
 (.81,80( انظر ))احلداثة يف منظور إمياين(( )5)

(2/145) 

 

جاءت هلداية  وبناء على هذا، فاإلسالم يرفض العوملة لكوهنا غري خاضعة لتشريعاته السمحة، اليت
اإلسالم للعوملة معلالً العتقاد املسلمني أن  البشرية وإرشادها للطريق األقوم، وهذا يعين أن رفض

[، وليس هذا الرفض 14تشريع اخلالق العليم أحكم، َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي ]امللك:
كنه رفض مع تبني الطريق األرشد، كما أنه ليس رفضاً رفضاً جمرداً عن التعليل أو تقدمي البديل، ول

تفاصيل العوملة وآلياهتا، ولكن ملا خالفت فيه التشريعات الرابنية، ثحجة حتصيل املصلحة  مطلقاً لكافة
 الشخصية أو احملدودة على حساب مصلحة األمم واجملتمعات.

ظمها، وهذه القوانني والنظم البد هلا من واحلقيقة اليت البد من االعرتاف هبا، أن للعوملة قوانينها ون
 حيكمها، فمن يكون؟

حال دعاة العوملة يقول: حيكمها األقوى وفقاً للمصاحل اليت يراها، فيجيز ما أراد ومينع ما أراد،  لسان
 ويقرتح السبل والوسائل التنظيمية اليت أراد.

لحة األقوى أوىل، وليست وهذا ما يرفضه قطاع عريض، وتيارات متباينة من البشر، فليست مص
 شريعة الغاب، دستورًا يُرضى.

ون فيقولون: حيكمها األصلح للبشرية مجعاء، وهذا له شقني، شق نزل من السماء، وأهل أما املسلم
اإلسالم يؤمنون أبنه األصلح، فعلى األقل ليس لغريهم أن يلزمهم بسواه، وهلم أن يدعوا الناس هلداه، 

يه، به األنبياء، فهو حمل نظر وتقييم ولكل رأيه الذي من حقه أن يبد وشق آخر ال يعارض ما جاء
 ولكل نظامه الذي يرتئيه.

 الفرق بني رفض العوملة والتعامل معها بسياسة الرفض:



إن رفض العوملة، ال يعين االنزواء يف ركن قصي، مع املبالغة يف إغماض العينيني، فهذا أمر ال يليق 
 هللا لتخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد. أبمة الرسالة، اليت بعثها

مللحوظ على هذه األمة يف عصورها املتأخرة، مواقف السلب وعدم اإلجيابية، فقد رضيت أن ومن ا
تكون يف صفوف املتفرجني، وعلى هامش احلياة، فإذا ما وقع حدث ما أو كاد أن يقع، هبت تصرخ 

 وعواقب األمور. وتولول، وتنادي ابلويل والثبور
يما مضى، وليست هذه مِسَتها، ومل يكن كذلك إن أمر هذه األمة أمر عجب، فلم يكن هذا دأهبا ف

مَسْتها، بل كانت هي األمة الرائدة، األمة القائدة، فهل عقمت؟ أم ماذا حل هبا؟ وما سر تغري حاهلا 
 وتبدل شأهنا؟

أشاهد، مث ازددت يقينا أن سر قوة هذه أتملت هذا الواقع فأزعجين ما أرى، وأقض مضجعي ما 
جمدها، هو يف دينها وعقيدهتا، ومدى التزامها مببادئها. وال يعود هذا إىل األمة، ومكمن عزها، ومنبع 

 أصلها ونسبها ولغتها، كما تصور الوامهون واندى املضللون.
ور األسياد، ما مل نعد إىل لذا فإننا سنظل عالة على األمم، كاأليتام على موائد اللئام، واخلدم يف قص

 اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي ال يـَْعَلُموَن ديننا، ونعرف حقيقة عزان وجمدان َوَِِِّ 
 [.8]املنافقون:

وهناك لن نقف مكتويف األيدي أمام مكائد الشرق ومؤامرات الغرب، بل سيهرع الشرق والغرب 
أننا سنكون أكرم  واجلنوب خيطب ودان، ويستجدي رضاان، ويتسول ما يفيض به كرمنا، معوالشمال 

 -فضال عن أموالنا-من أن ننتظر السائل حىت يسأل واحملتاج حىت يطلب، وسنجود مبهجنا وأرواحنا 
ية اليت يف سبيل نشر عقيدتنا، وترسيخ مبادئنا، إذا أصر الظاملون إال على احليلولة بيننا وبني نشر اخلري 

 منحنا هللا إايها.
ن هللا، والطريق أمامنا مفتوح، والسبيل سالك واملنهج واضح، إن هذه األمة مل تعقم، ولن تعقم إبذ

 فعلينا أن ننبذ الكسل واخلمول:
 ال تصحب الكسالن يف حاالته ... كم صاحل بفساد آخر يفسد

 فيخمدعدوى البليد إىل اجلليد سريعة ... كاجلمر يوضع يف الرماد 
 واألرواح وإال:ولكن علينا أن ندرك أنه ال بد من حتمل الصعاب وبذل املهج 
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 فمن يتهيب صعود اجلبال ... يعش أبد الدهر بني احلفر
 تعبت يف مرادها األجسام وإذا كانت النفوس كبارا ...

 وبذلك يكون يصدق فينا قول هللا عز وجل:
َهْوَن َعِن اْلمُ  نَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبهلِل َوَلْو آَمَن َأْهُل ُكنُتْم َخرْيَ ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

ُهُم اْلُمْؤمِ   [.110ُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن ]آل عمران:اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا هلَُّم مِ نـْ
 وحىت يتحقق هذا األمل املوعود البد من العمل على حماور ثالثة:

تفعيلها، مث تطبيقها يف اجملتمعات اإلسالمية، ومن مث احملور األول: تطوير النظم اإلسالمية وآليات 
 إخراجها للناس، ودعوهتم إليها.

ما يف العوملة الوافدة من مثالب، وبيان احللول الشرعية، والربامج اإلسالمية اليت احملور الثاين: بيان 
 ميكن أن حتل حملها، مع توضيح الوجه الذي جعلها تفضل غريها.

 اجملتمع املسلم من مثالب العوملة، وما فيها من أخطاء. احملور الثالث: حتصني
فة اجملاالت، وعلى أكتاف هذا اجملتمع تقوم الدول ومجاع هذا كله، بناء اجملتمع املسلم، املؤهل يف كا

( وبعد انتهاء 1اليت إن قالت مسع هلا. وقد شاركت يف ندوة جبامعة أم القرى حول البث املباشر )
 ( فعلق على الندوة بكالم جيد، وكان مما قال:2أمحد حممد مجال )الندوة قام األستاذ 

ستضعفة، كما ال ميكن وال جيوز االنتظار حىت نصلح "إن احلل أو املواجهة ليست أبيدي الشعوب امل
فهم  -على مد أقطارهم-شأننا، ونقوم إعوجاجنا، ولكن احلل أو املواجهة أبيدي والة أمور املسلمني 

ادية والسياسية والتنفيذية، وهم القادرون على التجمع واالتفاق على خطة أصحاب السلطة امل
لمني هم القادرون على املواجهة ابألسلوب الذي يتفقون عليه، للمواجهة اجلماعية. والة أمور املس

سواء أكان .... ، أم مبقاطعة دبلوماسية واقتصادية وسياسية للدول صاحبة هذه األقمار املعادية، أو 
ب مجاعي من املنظمات الدولية، أم أبية وسيلة حامسة يتفقون عليها، ويبادرون بتنفيذه دون انسحا

 (.3" )إبطاء وال استثناء
O 87رسالة املسلم يف حقبة العوملة لناصر بن سليمان العمر ص 

_________ 
 (30،76( انظر ))معجم األدب املعاصر(( )1)
( وانظر ))احلداثة يف منظور إمياين(( 188لعبثية(( )ص( ))املذاهب األدبية من الكالسيكية إىل ا2)

 (.84)ص
 (.89( ))النار واجلوهر(( )ص3)
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 متهيد
رير بني العمال وأصحاب قامت االشرتاكية يف القرن التاسع عشر امليالدي يف البداية بسبب النزاع امل

الذي كان أصحاب العمل  العمل يف طلب العمال زايدة أجورهم وامتناع أصحاب العمل يف الوقت
يستغلون العمال أسوأ استغالل دون رمحة هبم مث ظهرت اآلالت الصناعية احلديثة فإذا أبصحاب 

ه من العمال لتشغيلها فاستغىن العمل يفضلوهنا على األيدي العاملة لوفرة إنتاجها وقلة ما حتتاج إلي
عديدة ومن هنا نشأت فكرة التوجه أصحاب العمل عن كثري من العمال فنشأت البطالة ومشاكلها ال

ابملطالبة إبصالح هذه األحوال االقتصادية املضطربة واحلد من التنافس بني الناس يف االستئثار ابملال 
ت الذي أفلس فيه الدين النصراين عن حل أي ومجعه الذي يسبب الصراع بينهم وكان هذا يف الوق
الالدينية واملذاهب املنحرفة املختلفة اليت قامت  مشكلة من هذا النوع بل كان عامال قواي يف ظهور

من أول يوم على حماربة كل األوضاع السيئة اليت كانت قائمة واستبداهلا أبنظمة جديدة تكفل للناس 
تلك األفكار ظاهرة القول ابالشرتاكية وحماربة امللكية الفردية حقوقهم وحرية معيشتهم وكان من بني 

 لشيوعية.وما جاء بعدها من أهوال ا
والواقع أن االشرتاكية أقبح مذهب عرفته البشرية وأشدها شرا على اإلطالق فقد ذهب ضحية 

عقائدهم تطبيقها مئات املاليني قتال وجوعا وتشريدا يف أورواب البعيدة عن أراضي املسلمني وعن 
نفوذ أتباعها ملا  واتريخ حضارهتم أيدهتا اليهودية العاملية وبذلت كل ما استطاعته لتأييدها وتقوية

عرفوه من عواقبها الوخيمة على اجلوييم ومت هلم ذلك وانتشر هذا الفكر الذي جيعل اخلراب والدمار 
باعه فخرج عنه الكثري ممن أنعم وظل سنوات عديدة يف أوج قوته إىل أن أذن هللا يف إذالله وإذالل أت

سوا الصعداء وهاهلم ما كانوا فيه من الغنب هللا عليهم ابلعقل والتفكري السليم وداسوه أبقدامهم وتنف
الفاحش أايم جثومه على صدورهم وتيقنوا أنه مذهب جهنمي صاغه شياطني اإلنس واجلن مبباركة 

ء بعدمها مثل لينني وستالني إىل أن بدأ عهد إبليس اللعني هلم على يد اجنز وكارل ماركس ومن جا
فييت ومن الغريب والعجيب واهلول الشديد أن بعض جورابتشوف برائسة ما كان يسمى ابالحتاد السو 

البشر ممن هم أشباه القردة واخلنازير ال يزالون ينادون به ويتبجحون أبهنم فرسان االشرتاكية لعنها هللا 
َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن ]األعراف: ولعنهم وأركسهم يف جهنم مجيعا  [.179ُأْولَِئَك َكاألَنـْ

وإذا كان ألهل أورواب ظروفهم اليت أنتجت الدعوة إىل االشرتاكية يف القرن التاسع عشر امليالدي وما 
حتت هذا اللواء  بعده فما ابل الدول والشعوب اليت تدعي اإلسالم وأنه دستورهم، ما ابهلم دخلوا



املناداة ابالشرتاكية  األمحر الذي يشري دائما إىل سفك الدماء وما هي الظروف اليت أجلأهتم إىل
املاركسية أمل جيدوا يف اإلسالم ما يسعدهم؟ بلى ولكنهم ما طبقوه إن مل نقل ما عرفوه أساسا. ويطول 

 تدل على مدى خبثهم وجهلهم، عتاب هؤالء وخصامهم ولكن ال ميكن إغفال فريتهم الكبرية اليت
وأهنا تسري جنبا إىل جنب مع التعاليم تلك الفرية اليت ظهرت تنادي أبن االشرتاكية أساسها إسالمي 

بل إنه أبو  –ليس هو كارل ماركس اليهودي احلاقد  –اإلسالمية بل وإن واضع أساسها يف اإلسالم 
(.بل ويف خطاب 1ت عندهم " أم االشرتاكية" )ذر الغفاري وأم املؤمنني خدجية بنت خويلد اليت مسي

النيب حممد صلى هللا عليه وسلم هو إمام االشرتاكيني ألقاه مجال عبد الناصر زعم فيه بكل وقاحة أن 
(. سبحان هللا ما أعظم حلمه فأين الرسول صلى هللا عليه وسلم وأين أم املؤمنني خدجية وأين أبو 2)

ا كذبة تكاد هتد اجلبال وخدعة مكشوفة قبيحة أراد أصحاهبا حتبيب ذر الغفاري وأين االشرتاكية؟ إهن
ة إىل قلوب املسلمني ألهنم أرادوا وقد وقعوا فيها واصطلوا بنارها أن جيروا الوجه الكاحل لالشرتاكي

 غريهم إليها.
هلم وما أشبه حاهلم ثحال الثعلب الذي قطع ذيله فجاء إىل بقية الثعالب حيبب إليهم أن يقطعوا ذيو 

 لينعموا ابخلفة والرشاقة!!
O 1022/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.173( انظر كتاب ))الفكر السياسي(( )ص 1)
 (.42( ))النظام االقتصادي يف اإلسالم(( ـ )ص 2)
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 أوال: معىن االشرتاكية
مفهومهم لالشرتاكية ويف املقصود هبا، إىل  اختلف دعاة االشرتاكية فيما بينهم وافرتقوا إىل أحزاب يف

(. وهذا يذكران بقول األعرايب حينما مسع أمساء 1وحدها ) حد أنه بلغت معانيها املائتني يف بريطانيا
القط الكثرية فقال: "قبحه هللا ما أقل نفعه وما أكثر أمسائه" وأقول لك قبل أن أذكر أهم التعريفات 

تالفات فإن مصبها يف النهاية واحد هو اإلحلاد والتشريع للبشر من هلا ال يهولنك كثرة تلك االخ
ددت األسباب واملوت واحد "، وإذا رجعنا مبعىن االشرتاكية إىل ما قبل " كارل دون هللا تعاىل " تع

ماركس " فإننا جندها قد ظهرت يف أماكن خمتلفة يف دعوات إىل إلغاء امللكية الفردية وإىل نبذ التقاليد 



قدمية راف وشيوعية األموال والنساء بني اجلميع ويطلق على هذه االشرتاكية اسم االشرتاكية الواألع
قبل مرحلة ظهور النظام الرأمسايل الذي يناقض االشرتاكية متاما يف تقديس امللكية الفردية واألاننيات 

... فإطالق  األخرى اليت متيز هبا، بل وقبل ظهور اإلسالم مبئات السنني على عهد "أفالطون"
الشرتاكية العربية كذب االشرتاكية على اإلسالم أوعلى العرب حني يقال االشرتاكية اإلسالمية أو ا

حمض، ألن اإلسالم مل يقر االشرتاكية مع أهنا كانت موجودة يف صور شىت قبل اإلسالم ومع ذلك مل 
م بريء من اجلاهلية وأفكارها خيرت هللا أن تكون ضمن تعاليم اإلسالم ألهنا تعاليم جاهلية واإلسال

ة إن هو إال كذب حمض على العربية وعلى سواء ظهرت قبله أم بعده. وكذلك قوهلم االشرتاكية العربي
العرب الذين ما كانوا يعرفوهنا أو يتحدثون عنها ال يف شعرهم وال يف نثرهم ومفاهيمها كلها غري 

تنسب إليهم؟ لوال إرادة اخلداع والتضليل.  مفاهيم االشرتاكية ونشأهتا ليست يف بالدهم فبأي حق
اء فقد قامت على التخمينات املاركسية وعلى التنبؤ وكذلك نسبتها إىل العلم هي نسبة زور وافرت 

أبمور كثرية ظهر أهنا كذب ومل تتحقق فنسبتها إىل العلم ظلم للعلم وأي ظلم؟ واإلسالم والعرب 
بيع والشراء والربح وامللكية الفردية اليت حتارهبا االشرتاكية والعلم والعقول السليمة كلها ال تعارض ال

ج عن امللكية الفردية وهي ممنوعة يف االشرتاكية فمىت اندى اإلسالم أو على أساس أن الربح ينت
 العرب أو العلم بذلك؟! وقد أحل هللا البيع وحرم الراب.

O 1025/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.925/ 2( انظر ))املوسوعة امليسرة(( )1)
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 اثنيا: أقسام االشرتاكية
ا يف خداع الناس يف مفاهيمها املختلفة اكية كلمة بغيضة مهما قسمها زعماؤها ومهما تفننو االشرت 

فهي على كل حال مذهب غريب على الناس وعلى أدايهنم نشأ يف أورواب إثر أوضاع خمتلفة وقد 
 قسم بعض الباحثني االشرتاكية إىل قسمني:

 االشرتاكية املاركسية. -
 االشرتاكية الفابية. -

اليت تنتسب إىل "كارل ماركس" واليت هي حنن بصدد دراسته هو مذهب االشرتاكية املاركسية  والذي



 املقدمة األوىل للشيوعية احلمراء، أما الفرق بني االشرتاكيتني فيظهر من خالل ما يلي:
ومان االشرتاكية املاركسية نسبة إىل "كارل ماركس" بينما االشرتاكية الفابية نسبة إىل أحد قواد الر  -

 وامسه "فابيوس".
يل إىل العنف والثورة، بينما االشرتاكية الفابية متيل إىل اإلصالح وإىل سعادة االشرتاكية املاركسية مت -

 الناس كما يزعمون وإىل التدرج يف التطور ولو أدى ذلك إىل أتخر تطبيق االشرتاكية زمنا طويال.
لكية وحتارهبا، بينما االشرتاكية الفابية تعرتف ابمل إن االشرتاكية املاركسية تبطل امللكية الفردية -

العامة وال جتيز أتميم األرض دون مقابل وأن امللكية اخلاصة ميكن حتويلها إىل ملكية الدولة ابلطرق 
خالف الفابيون آراء ماركس يف نظرته إىل اجملتمعات من أهنا قائمة على الصراع الطبقي  -املشروعة. 

مال كما هو مذهب ماركس لطبقي ليس حتميا وال ضرورة إليه لقيام حكومة العوقالوا أبن الصراع ا
وإمنا الدولة  –كما يرى ماركس   –بل إن الدولة عند الفابيني ليس املقصود هبا تسلط فئة على أخرى 

عندهم هي قوة يف صاحل اجلميع وأن التغيري الثوري العنيف الذي يراه ماركس فاشل يف حتقيق 
 (.1ب )السعادة للشعو 

_________ 
 ( ..1450/ 2( ))املوسوعة امليسرة(( )1)
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ية مر أبطوار ذهب بعض الباحثني إىل أن التوجه حنو فكرة االشرتاك اثلثا: مىت ظهرت االشرتاكية؟
وفلسفات كثرية قبل ظهور الدكتور "مردخاي كارل هزيك ماركس" وأنه ال يعرف على وجه التحديد 

م يف إيطاليا ولكن مدلوهلا 1803االشرتاكية إال أهنا ظهرت مطبوعة يف سنة  أول من استعمل لفظ
دور حول املشاكل خيالف مدلوهلا احلايل إذ كان يراد هبا يف ذلك التاريخ األفكار اليت كانت ت

(.مث جاء بعد ذلك " 1م يف جملة تسمى جملة التعاون )1832االجتماعية مث ظهرت التسمية يف عام 
فكرة االشرتاكية وجادل من أجلها وأظهرها قوية فلم يكن هو املؤسس احلقيقي  ماركس " وعمق

 (.2للفكر املادي وإمنا كان هلذا الفكر مقدمات سبقت ظهور ماركس بقرون عديدة )
O 1029/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 



 (.132( ))النظام االقتصادي يف اإلسالم(( ـ )ص 1)
 (.132نظام االقتصادي يف اإلسالم(( ـ )ص ( ))ال2)
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 رابعا: هل االشرتاكية هي الشيوعية؟
حول العالقة بني االشرتاكية والشيوعية  –تاابهتم فيما يظهر من ك -اختلفت وجهات نظر الباحثني 

 ال فرق بني االشرتاكية - 1وفيما يلي أذكر بني يدي القارئ حاصل ما قيل حول هذه العالقة. 
والشيوعية بل مها امسان ملسمى واحد وعن تعليل التسمية ابالشرتاكية بدال عن التسمية ابلشيوعية 

(، فنفر منها الناس، ومن هنا 1هرت أبهنا شيوعية "مزدك" )يقال: إن الشيوعية من بعد ماركس اشت
لصة وإال صارت كلمة االشرتاكية أقل استنكارا هلذا جعلت البذرة األوىل لشجرة الشيوعية اخلا

إن االشرتاكية ترمي يف النهاية إىل الشيوع وأن  - 2(.2فالشيوعية واالشرتاكية امسان ملسمى واحد" )
ناحية العلمية، فالشيوعية ترى أن مجيع الثروات االجتماعية جمموع يستهلك الفرق بينهما يكمن يف ال

ه، على أن هذا احلق يف الفرد منه بقدر ما يسد مجيع حاجاته وليس فقط بقدر ما يناسب خدمات
االستهالك يتوقف عند الشيوعيني على واجب اإلنتاج والعمل فمن ال يعمل ال أيكل على حد 

ا بقوهلم "من كل طبقا لكفايته ولكل طبقا حلاجته" أما االشرتاكية فتتفق مع قوهلم، وهي ما يعرب عنه
ها يف طريقة التوزيع فتسمح لكل الشيوعية يف وجوب إنشاء اجملموع العام من الثروات ولكنها ختالف

فرد من الثمرات العامة مبا يناسب عمله وجهوده ال مبا يناسب حاجته " وهلذا يذهب بعض الباحثني 
 (.3ه ال فرق بني الشيوعية واالشرتاكية، "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته" )إىل أن

هة أخرى شبها قواي من حيث أن إن بني االشرتاكية والشيوعية من جهة وبني الفاشستية من ج - 3
 االشرتاكية والشيوعية ترميان كلتامها إىل تقوية قبضة الدولة يف توجيه اإلنتاج والقضاء على حرية الفرد

اعترب " لينني " االشرتاكية هي املرحلة  - 4وكذا النظام الفاشسيت وكلها صور من صور الديكتاتورية. 
أو متهيد هلا معتربا أن االشرتاكية مرحلة أوىل بينما الشيوعية اليت تسبق الشيوعية مباشرة فهي مقدمة 

(، ولكن ما معىن هذا 5) إن االشرتاكية ختتلف عن الشيوعية - 5(.4هي املرحلة األخرية العليا )
التفريق إذا عرفنا أن "ماركس" هو الذي أنشأها ومساها أيضا االشرتاكية العلمية حىت تتميز عن 

اليت أنشاها " سان سيمون "، و "لويس" ورفاقهما واليت مل يرتضيها "ماركس" االشرتاكية اخليالية 
جة مضادة للرأمسالية اليت تنبأ أبهنا حيث اعترب اشرتاكيته مرحلة حتمية ال تقبل الرفض ألهنا نتي



ستنتهي وحتل اشرتاكيته حملها وأن الدول الكثرية مثل بريطانيا وغريها ستعود حتما إىل األخذ 
 ته وستموت األنظمة الرأمسالية فيها فكانت النتيجة على حد قول الشاعر:ابشرتاكي

 زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سالمة اي مربع
ضرت االشرتاكية يف الشرق يف الوقت الذي انتعشت فيه الرأمسالية يف الغرب، وكذلك ظن فقد احت

 "ماركس" ورفاقه األغبياء.
O1030/ 2غالب عواجي املذاهب الفكرية املعاصرة ل 

_________ 
 (.44( بتصرف عن ))النظام االقتصادي يف اإلسالم(( )ص 1)
 ( يف أكثر من بروتوكول2)
 من إذاعة الرايض يف مقابلة مع د. غازي القصييب. ( مسعت هذا الكالم3)
دي ( نقال عن ))اإلسالم واالقتصاد(( لعبد اهلا46( ))النظام االقتصادي يف اإلسالم(( )ص ـ 4)

 (.647النجار )ص 
 (.647( انظر: ))كواشف زيوف(( )ص 5)
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 خامسا: مزاعم االشرتاكيني ودعاايهتم
ة قاسم مشرتك يتفقون عليه يف مغالطاهتم وخدعهم لالشرتاكيني على اختالف مفاهيمهم لالشرتاكي

مثينة إلسعاد البشرية  للناس وحتبيب االشرتاكية إليهم وقد تبدو األمور اليت يدعون إليها أهنا فرصة
ولكنها سحابة صيف أو فقاقيع منفوخة ابهلواء لقد انكشف زيفها واضمحل بريقها بعد التجارب 

يسها إذ نقلتهم من سيء إىل أسوأ ومن طبقات متآلفة إىل طبقات املريرة اليت مرت ابلبشرية منذ أتس
 فيما يلي: متصارعة ومن فقر وغىن إىل فقر مدقع، وخالصة تلك املزاعم تتمثل

 املساواة االقتصادية بني مجيع األفراد بال متييز بينهم يف القومية أو اجلنس أو السن. - 1
 للفرد. حمو استغالل الفرد أو اجلماعة أو الدولة - 2
إلغاء امللكية الفردية لألرض مبا عليها وما فيها من كنوز وثروات وجعلها بيد الدولة فقط يسمح  - 3

  التوزيع بني اجلميع.بتحقيق العدالة يف
قيام الدولة  - 5منح احلق لكل إنسان أن يستخدم كل وسائل اإلنتاج علمية أو فنية.  - 4



واإلنتاج الفردية إىل إدارة موحدة وتصبح الدولة هي املالكة  االشرتاكية ذاهتا لتتحول إدارة اجلهود
(، 1ية األخرى وتتوىل استثمارها )الوحيدة جلميع الثروات ووسائل اإلنتاج ومجيع املرافق االقتصاد

 وابلتايل حتصل السعادة املنشودة.
 تلك هي أهم األمور اليت تدور حول مفاهيم االشرتاكية وحتبيبها إىل الناس.

ملساواة االقتصادية بني مجيع األفراد فقد حققها االشرتاكيون ولكن على اجلانب اآلخر فقد أما ا
لفقر ولكنهم مل يستطيعوا أن يساووا بينهم يف الغىن ألن اهلدم استطاعوا أن يساووا بني الناس يف ا

شاهد على دائما أسهل من البناء وحال الشعوب السوفياتية بعد اجنالء غمة االشرتاكية عنهم أقوى 
 ذلك.

أما حمو استغالل الفرد من قبل األفراد اآلخرين أو اجلماعة أو الدولة فهي كذبة واضحة حيث أن 
ألفراد من اللحم إىل العظم حىت أصبح الفرد مثله مثل أي قطعة استهالكية وأي الدولة استغلت ا

ال غريه إال مع اجلماعة بل استغالل أقوى من أن الفرد ال أيكل أي وجبة إال ببطاقة وال ميلك سكنا و 
 وقد يقتل بكل بساطة أمام زمالئه إذا اتضح قصوره يف العمل.

م حققتها االشرتاكية حىت أصبح الناس كلهم ال ميلكون شيئا وكذا إلغاء امللكية الفردية لألرض نع
 ما.وأصبحت األرض ومن عليها من شجر وبشر ملكا للدولة وهو ما كان عليه احلال زمن اإلقطاع متا

وأما منح احلق لكل إنسان أن يستخدم كل وسائل االنتاج علمية أو فنية فنعم ولكن عمله ليس له 
ة بال كلل وال ملل حلساب الدولة اليت أممت كل شيء وسدت كل ابب إمنا هو يعمل كما تعمل اآلل

ليفة للملكية الفردية، وما دام املصب واحد فال يضر اختالف اجملاري أو على حد ما قاله اخل
 العباسي للسحابة: "أمطري حيث شئت فسيأتيين خراجك".

د الرأمسالية إثر ظهور الثورة ومن أكرب مزاعمهم قوهلم أن االشرتاكية إمنا قامت يف رد فعل ض - 6
الصناعية اليت أسهمت يف شقاء العمال والكادحني حيث أدت إىل زايدة ساعات العمل واخنفاض 

ارث ابلعمال وخيمة وأنه مل يكن هلم خمرج من تلك األوضاع وال منقذ األجور مما تسبب يف إحلاق كو 
الرأمسايل الذي ال يرحم الفقراء وال يعرتف  غري االنضواء حتت راية االشرتاكية املاركسية ونبذ النظام

ثحقوقهم ولكن وضع دعاة االشرتاكية هذا يصدق عليهم املثل القائل " إذا كان بيتك من زجاج ال 
س " إذ إبمكان أي رأمسايل أن يقول لالشرتاكيني أمل تروا حال العمال والكادحني لديكم تراجم النا

ة إىل أنكم حولتم العامل من إنسانيته إىل أن جعلتموه ومدى البؤس والشقاء الذي حل هبم؟ إضاف
 قطعة من أدوات اإلنتاج ال قيمة له إال من خالل سلوكه وعمله مع اجملموعة.

 عا جائرين ظاملني ال خري فيهما وال رمحة حقيقية فيهما على الفقراء.فظهر أن النظامني م
O 1033/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 



_________ 
 (.42( انظر ))حركات ومذاهب يف ميزان اإلسالم(( )ص 1)
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 سادسا: قوانني االشرتاكية
يهودي لتجعل من قادهتا آهلة من دون هللا قامت االشرتاكية على مبادئ جاهلية من تصورات احلقد ال

والنار على رأسه تعاىل ومن البشر عبيدا هلم ينفذون أحكامهم ويتبعون تشريعاهتم ومن خالف فاحلديد 
 ال رمحة لديهم وال إنسانية ومن أهم تلك املبادئ اجلاهلية:

 إظهار اإلحلاد وإنكار وجود اخلالق سبحانه وتعاىل. - 1
 وكل ما جاءت به من تشريع. إنكار األداين - 2
 إشعال الثورات والصراع الطبقي املرير بني مجيع الفئات من البشر. - 3
 ية متاما وإحالل ملكية الدولة حملها.إلغاء امللكية الفرد - 4
 حماربة األسرة وإحالل اإلابحية حملها لتفتيت أوصال اجملتمعات. - 5
 حماربة احلرايت الفردية. - 6
 بنظام التأميم.االلتزام  - 7
 قيمة السلعة من قيمة العمل. - 8
 فائض القيمة. - 9

 قانون تكدس رأس املال. - 10
 قد تراجعوا ابلنسبة للملكية الفردية نوعا ما فقد أخذت ابحلافز الفردي ومن املالحظ أن االشرتاكيني

خصوصا يف اجملاالت  بعد اهنيار اإلنتاج املؤمم، إما مبلكية جزء من إنتاج الفرد لنفسه أو مكافآت
الزراعية اليت يصعب على الدولة مراقبتها بدقة ألن منع امللكية الفردية أمر يتناىف مع فطرة اإلنسان 

 طموحه فقتلها مستحيل.و 
واملقصود "بقيمة السلعة من قيمة العمل" أن العمل ال يبذل إال يف شيء له نفع اجتماعي حيدد قيمة 

 ل واجلهد الذي أيخذه هو الذي حيدد قيمة السلعة هبوطا وارتفاعا.تلك السلعة مبعىن أن قيمة العم
ذ أن ندرة الشيء جتعله غاليا كالذهب ولكن فاهتم أن العمل ليس هو العنصر الوحيد لقيمة السلع إ

واملاس وكذا املاء حني تشتد احلاجة إليه وغري ذلك من الضرورايت اليت قد يتضاءل العلم يف قيمتها  



 ل العمل القليل يف صناعة شيء يفوق يف القيمة أضعاف ما يبذل يف العمل الكبري.كما أنه قد يبذ
ر املستحق عن العمل املبذول وبني ما حيصل عليه وأما فائض القيمة فرياد به "الفصل بني األج

العامل من األجر أو هو الزايدة اليت يبتزها صاحب العمل من العامل نتيجة إعطائه أجرا ال يساوي 
ملبذول فإن معدل ما يقدمه العامل من جهد هو أكرب مما يناله من األجر"، أو املقصود هبا جهده ا

يقة اليت هي حق للعامل بينما أيخذها الرأمسايل كجزء من القيمة الشيء الزائد عن قيمة السلعة احلق
غيل وفائضها يذهب له ال للعامل ولكن نظرة ماركس هنا قاصرة وينقصها ما وقع بعد عصره من تش

اآلالت اليت ال يساوي عمل الفرد شيئا إىل جانبها، وهل عمل املهندس الفين الذي يدير جمموعة 
ثحيث يتساواين يف األجرة أو يف قيمة الناتج؟!! ففائض القيمة اليوم  آالت يتساوى مع عامل فالح

ية تدافع عن فائض هو حق اآللة اليت تعمل ذاتيا أو أتوماتيكيا وليس حق العامل " وإذا كانت املاركس
القيمة اليت يبتزها الرأمسايل صاحب العمل فإن هذا الفائض يف املذهب االشرتاكي يذهب متاما إىل 

ليت أممت كل شيء فلم حيصل العامل على حقه الفائض ال يف الرأمسالية وال يف االشرتاكية غري الدولة ا
مل طويال يف مقابل ما تعطيه الدولة من أن االشرتاكية ختدعه وتنميه ابلكذب فالعامل فيها يكدح ويع

 املأكل واملشرب وامللبس والسكن املتواضع جدا وهو أقل مما يبذله من العمل.
نون تكدس رأس املال فإنه يريد به محاية العامل يف حال إقامة املصانع واملشاريع الكبرية وأما قا

اريع الصغرية غري قادرة على وسيطرة أصحابه على السوق ثحيث تبقى املصانع الصغرية أو املش
ذه منافسة الكبرية وابلتايل خيسرها أصحاهبا فتتكدس األموال بني فئة األغنياء من جراء ملكيتهم هل

املصانع وملكيتهم لفائض القيمة ويرد على هذه الفكرة أن املشاريع الصغرية قد تصل إىل األماكن 
 ليها ومنافستها فيها.النائية اليت ال تستطيع املشاريع الكبرية الوصول إ
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د وهلذا جتكما أن األعمال الصغرية قد أتخذ شهرة أكثر من الكبرية من حيث اإلتقان واجلمال، 
العمل اليدوي يف جماالت كثرية ال يزال ذا قيمة أكرب يف اجملتمعات ويف أمثان السلع. كما أن 

أتخذ شكل شركات مسامهة قد يسهم فيها مئات بل آالف  –يف أغلبيتها  -املشروعات الكبرية 
منوا به إن مل يؤ و  –(. وفوق ذلك كله يقال هلم إن هللا تعاىل 1ومن مث يتوزع رأس املال وال يتكدس )

نـَْيا  – نَـُهم مَِّعيَشتَـُهْم يف احْلََياِة الدُّ هو الذي قسم األرزاق َأُهْم يـَْقِسُموَن َرمْحََة رَبِ َك حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
جَيَْمُعوَن ممِ َّا َورَفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت لِيَـتَِّخَذ بـَْعُضُهم بـَْعًضا ُسْخرايًّ َوَرمْحَُت رَبِ َك َخرْيٌ 



 [، وهلذا جتد أن الفقري والغين كالمها أيكالن من فضل هللا وصدق املتنيب حيث قال:32]الزخرف:
 ولو كانت األرزاق جتري على احلجى ... هلكن إذا من جهلهن البهائم

 هل كان ماركس يهدف إىل الرمحة ابلفقراء؟ كال. إمنا يهدف إىل تطبيق مبدئه اجلهنمي يف إاثرة
 والصراع الطبقي واالنتقام املتبادل بني فئات الناس والفتك ببعضهم بعضا. األحقاد

خداع االشرتاكيني يف زعمهم أن االشرتاكية ال تتعارض مع اإلسالميتظاهر كثري من املخادعني 
ل االشرتاكيني أبهنم إمنا يؤيدون االشرتاكية ألهنا حتمل الرمحة للفقراء وكبت األغنياء وألهنا فوق ك

ال تتعارض مع اإلسالم وال مع األداين ولذلك فهي تلتقي مع اإلسالم يف مبادئ كثرية "مثل  اعتبار
اشرتاك الناس يف املاء العام ويف اهلواء ويف الكأل النابت يف األراضي العامة ويسمى الكأل املباح عند 

الشريعة اإلسالمية  فروضة يفالفقهاء ومثل النفقة الواجبة يف نظام األسرة اإلسالمي ومثل الزكاة امل
َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراء  لصاحل الفقراء واملساكني وبقية األصناف الثمانية املذكورة يف آية الزكاة ِإمنَّ

َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوهُبُْم َويف الر ِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل هللِا  السَِّبيِل َفرِيَضًة َواْبِن َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ
[، ومثل تدخل الدولة حلماية العمال والكادحني يف حصوهلم 60مِ َن هللِا َوهللُا َعِليٌم َحِكيٌم ]التوبة:

 (.2على األجور العادلة دون ظلم وال شطط ومثل هتيئة فرص العمل لكل قادر عليه وحنو ذلك " )
فإن جمرد التوافق يف التسمية ال يكون  أو كذهباونقول أبنه وبغض النظر عن صحة هذه الدعاوى 

توافقا يف احلقيقة وإال لكانت كل االختالفات ال قيمة هلا ألنه ما من خمتلفني يف قضية من القضااي إال 
وجتد بينهم توافقا ما. فإقرار اإلسالم لتلك األمور هو غري إقرار االشرتاكية هلا وترتيبه هلا غري ترتيب 

غري مفهوم االشرتاكية واشرتاك الناس يف تلك األمور يف اإلسالم هو اشرتاك ومفهومه االشرتاكية هلا 
أتخذ منها  –الدولة  –مودة ورمحة وإخاء وتسامح بينما هو يف االشرتاكية حق واحد للسبع الكبري 

شبعها مث تسمح ابلباقي لآلخرين يف مقابل " من مل حيرتف مل يعتلف " وفوق كل ما تقدم نقول 
رتاكية من أين جاء مصدر اإلسالم ومن أين جاء مصدر االشرتاكية وهل يلتقي التشريع دعي االشملخا

 اإلهلي والتشريع البشري على حد سواء.
إن اإلسالم ال يعرتف أبي نظام جاهلي وضعي فكيف يقال إنه يعضده ويوافقه سواء أكان اشرتاكيا 

ل بتوافق اإلسالم مع هذه األنظمة احش القو أو رأمساليا أو شيوعيا إنه من الكذب واالفرتاء الف
 اجلاهلية وغريها.

_________ 
 (.43( ))حركات ومذاهب يف اتريخ اإلسالم(( )ص 1)
 (.142( انظر ))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )ص 2)
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 الشيوعيني وإذا سلمنا جدال بتوافق اإلسالم مع تلك األنظمة فما هو السبب يف قتل االشرتاكيني
لمني يف االحتاد السوفييت قتال ال يتصور العقل أهواله ودمارا ال حد له لقد حاربوا اإلسالم حراب للمس

شعواء وهدموا املساجد وحاربوا وجود أي كتاب إسالمي على امتداد البالد السوفيتية وأصبحت 
مدارسهم  اد املسلمني وعددهتمة الشخص أبنه مسلم كافية إلابحة دمه وتدمري منزله حىت تناقص أعد

ما هو جواب  –بل هم أضل  –وعدد مساجدهم تناقصا مذهال فما هو جواب هؤالء البهائم 
االشرتاكيني عن هذا السلوك أمل تنكشف خدعهم للعامل أمجع وتظهر احلقيقة لكل ذي رأي وعني أن 

اإلسالم د االشرتاكية عن العداوة بني احلق والباطل دائما على أشدها؟ ومن األدلة الواضحة على بع
ما نراه من الفشل الذريع الذي منيت به يف داير املسلمني رغم ما يبذله أقطاهبا من مغرايت مجة 

إلنعاشها بني املسلمني ذلك أن اإلسالم واملسلمني ينفرون منها ويرفضوهنا مجلة وتفصيال، واثنيا أهنا 
متزلف إىل أقطاب االشرتاكية،  ودينيا، أو متسلطمل تنجح إال يف أوساط املتخلفني اقتصاداي وثقافيا 

 (.1أو كافر حاقد، أو إابحي جمرم، أو جاهل ثحقيقة االشرتاكية )
وما نسمعه من جناحها يف بعض البلدان العربية فإمنا هي دعاايت وزوبعات مؤقتة وراءها احلديد والنار 

 دخوهلا البلدان وهنايتها  املزابل ولنا يفمث اجنلت الغمة عن تلك البلدان فإذا ابالشرتاكية وأقطاهبا يف
 فيها ويف دخول اإلسالم البلدان املفتوحة وبقائه فيها خري شاهد على مدى الفرق اهلائل بينهما.

O 1036/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 إمساعيل، وقد عرض[( ))العوملة والعامل اإلسالمي(( ))حقائق وأرقام((، لعبد سعيد 399( )]1)
 لتعاريف خمتلفة للعوملة.
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 سابعا: كيف غزت االشرتاكية بلدان املسلمني؟
من شخص آلخر ومن أمة ألمة دون أن حتدها حدود. فهي  من املعروف أن األفكار تنتقل وتتسرب

تتغلغل وتنتقل يف الوقت الذي يتهيأ هلا وكما يقال "لكل صائح صدى" مهما كان قبح صوت ذلك 



جدت االشرتاكية القبيحة طريقا إىل أذان بعض من تقبلها حتت أسباب متعددة وذرائع الصائح فقد و 
ها إما طالب دنيا هلم أغراض يف الوصول إىل الزعامة أو الثراء، خمتلفة وإغراءات براقة، والذين تقبلو 

ن أو أصحاب حقد شديد على األغنياء يريدون النيل منهم، أو جهال ينعقون مبا ال يفقهون ويصفقو 
ملا ال يدركون حقيقته، أو إابحيون ال يريدون أن حيدهم دين أو شرع عن الوصول إىل شهواهتم. 

ن حتت مسمى اإلسالم ومن العرب أو من غريهم ولكنهم أشد أعداء وهؤالء العمالء قد يكونو 
ورا اإلسالم واملسلمني ابعوا دينهم وضمائرهم ألقطاب االشرتاكية املاركسية وكونوا من أنفسهم طاب

سراي ويف الصف األول يف اهلجوم على الدين ومن ميثله من أبناء جلدهتم وابإلضافة إىل أن هؤالء 
دينهم فهم كذلك دعاة ترغيب وحتسني لوجه االشرتاكية الكاحل يرددون جواسيس على أمتهم و 

ابطلة. إما الشعارات تلو الشعارات واملدائح تلو املدائح إما تصرحيا وإما تلميحا حتت دعاوى كثرية 
دعوى إنصاف الفقراء واملظلومني، وإما دعوى التحرر، وإما دعوى التقدم ونبذ الرجعية واجلمود 

ركب احلضارة الغربية أو الشرقية وما غري ذلك من الشعارات الرباقة واخلطب الراننة  والتخلف وحلوق
بقلمه ورأيه وصاحب الفارغة بكل ما لديهم من قوة صاحب السلطة بسلطته وصاحب القلم والرأي 

نشر الفحشاء والسوء أبسلوبه فكم ألصقوا من التهم الشنيعة بشرفاء هم أنظف من الزجاجة وشوهوا 
م مبا اختلقوه من التهم واأللقاب املنفرة ضدهم، وكم قرب االشرتاكيون من صعاليك سفهاء مسعته

املسموعة يف وسائل وكم أبعدوا من أويل احلجى حىت صارت كلمة السفهاء وأصحاب اخلىن هي 
إعالمهم املختلفة من مرئية ومسموعة ومكتوبة وأبعدت الكلمة الصاحلة وجعلوا دون نشرها حجبا  

 أبوااب مغلقة لئال تفتح القلوب وتزيل غشاوة أبصار من افتتنوا هبا.كثرية و 
صورة ليست  أما ابلنسبة لغزو االشرتاكية البالد العربية فقد بدأ ظهورها يف مصر وسوراي ولبنان يف

قوية إىل أن تبناها رئيس مصر مجال عبد الناصر الذي طغى وبغى يف وقته وتبىن االشرتاكية املاركسية 
أبساليب شيطانية وأحيط هبا له من التغطية حيث كاد أن يدعي ما ليس له ثحق لوال أن هللا ونشرها 

بعد أن عال امسه وصار يلقب أبيب عاجله ابلعقوبة هبزميته على يد اليهود أوال وموتة الفجاءة اثنيا 
م وانصر بيننا األحرار ورائد األمة وما إىل ذلك من األمساء املكذوبة وكان بعضهم يصرح بقوله لن هنز 

 م شر هزمية عرفت يف التاريخ احلديث.1967فهزمهم هللا يف حرب سنة 
تاب املتزلفون وأطروها انتعشت االشرتاكية العلمية اليت اختارها مجال عبد الناصر طريقا وقام الك

ية مدحا وجاؤوا خبدع ال نظري هلا لتحبيبها إىل قلوب املسلمني ومن امللفت للنظر أن دعاة االشرتاك
العربية تناقضوا مع أنفسهم تناقضا فاحشا فبينما هم ينادون ابالشرتاكية العلمية إذا هبم يقولون إهنا 

 –كذاب وزورا   – اشرتاكية ماركس اليت مساها ليست االشرتاكية املاركسية وهل هناك اشرتاكية غري
 علمية.
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اكية علمية هذه وهؤالء املغالطون يزعمون أن اشرتاكيتهم علمية لكنها ليست هي املاركسية فأي اشرت 
اليت ينادون هبا؟ ولو على سبيل االفرتاض قبلنا زعمهم أن اشرتاكيتهم علمية ولكنها ليست ماركسية 

رتاكية أيضا اليت ينادون هبا هي نفسها مبادئ االشرتاكية املاركسية ال ختتلف عنها أليست هذه االش
 (.1اللهم إال يف اختيار بعض األلفاظ ليغالطوا هبا الناس السذج )

وأما كذبتهم الكبرية اليت يزعمون فيها أن اشرتاكيتهم هي نفسها مبادئ اإلسالم َكرُبَْت َكِلَمًة خَتُْرُج ِمْن 
[، فأين اإلسالم وأين مبادئ ماركس وهل ميكن أن جيتمع 5ْم ِإن يـَُقوُلوَن ِإال َكِذاًب ]الكهف:َأفْـَواِههِ 

 الليل والنهار يف وقت واحد؟
أن مبادئ االشرتاكية املاركسية تتوافق مع كثري من مبادئ اإلسالم فهو من ابب وما متاسكوا به من 

به بني اآلراء املتضادة ومع ذلك ال يصح متسك الغريق أو حجة من ال حجة له، فما أكثر التشا
القول إن هذا التشابه جيعلها متفقة غري خمتلفة كما تقدم. وأن أول ما يكذهبم فيما زعموه هو أن 

ية املاركسية تدعو إىل الثورات املتالحقة والصراع الطبقي بكل شدة بينما اإلسالم ال يدعو االشرتاك
احملبة والعطف والرب واإلحسان والصدقات فأين وجه الشبه إىل شيء من ذلك بل يدعو إىل اهلدوء و 

 بينهما؟
هي امللكية  كما يكذهبم كذلك اعتقادهم أن امللكية اخلاصة جيب أن ال يبقى هلا أي مكان وإمنا

العامة اليت تكون بيد الدولة فقط فاإلسالم حيرتم امللكية اخلاصة وامللكية العامة وينظم اجلميع حتت ال 
 ار فأين وجه الشبه بينهما؟ضرر وال ضر 

كما أن االشرتاكية املاركسية تسلب حرايت الناس وتكمم أفواههم وتفرض تعاليمها فرضا ابحلديد 
ث على احلرية وعلى اجلهر ابحلق يف حدود الشرع واملصلحة العامة فأين وجه والنار بينما اإلسالم حي

 الشبه بينهما؟
الء املاركسية حينما يزعمون أن االشرتاكية متوافقة وإنك لتندهش حقا وتعجب أشد العجب من عم

مع اإلسالم ومع فطرة كل شخص وأن الشعوب رضيت هبا واعتنقتها ورأت فيها ضالتها املنشودة. 
هللا هؤالء الكذابني األفاكني أليست الشعوب اليت يزعمون أهنا تقبلتها تلعنهم ليال وهنارا وأي  قبح

ستسلبه أرضه ومسكنه ويعيش على بطاقة تصرفها له الدولة يتغدى  شخص اراتح إليها وهو يعلم أهنا
ن على الناس هبا ويتعشى هبا مث يكون عودا ضمن احلطب، ما أشد جرأة هؤالء الكذابني الذين يكذبو 

عالنية دون حياء أو خجل فلو مل يكن للشعوب إال متسكهم ابإلسالم لكان كافيا يف ردها ولعنها  



 لفقر الذي يتهدد معتنقيها بني عشية وضحاها؟كيف وقد انضاف إليهم ا
وهلذا جتد تلك الشعوب املسلمة تقول بكل حزم وعزم حينما تسمع أحد عمالء االشرتاكية املاركسية 

 إن اإلسالم يؤيد االشرتاكية واالشرتاكية تؤيده يقولون له: كذبت وافرتيت أيها املخادع.يقول 
O1043/ 2 املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
[( ))العوملة واحلياة الثقافية يف العامل اإلسالمي((، للدكتور عبدالعزيز بن عثمان 400( )]1)

 التوجيري.
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 اثمنا: بعض أساليب الدعوة إىل االشرتاكية
 رتاكية.بيان بعض أساليبهم يف الدعوة إىل االش

دد من أهل الدين وكانت القوة للدين فال حرج إذا وجدت مرحلة كان االشرتاكيون فيها أقل ع - 1
على االشرتاكي أن يتظاهر بكلمات التدين مع بقائه على العداء الشديد للدين وأهله وقد أوصاهم 

 بذلك كبار رؤسائهم.
ط الدينية وخصوصا اجلوانب الروحية أن ترتكز جهود دعاة االشرتاكية على حماربة كل الرواب - 2

 ن احلياة الصحيحة هي املادة اليت أمامك الغري.والتقليل من شأهنا وأ
أن يعاد تفسري كل ما قاله الدين بتفسري اشرتاكي سواء ما يتعلق منها ابلقصص أو املواعظ أو  - 3

 يتعارض مع الدين. األحداث بل وتفسري كل شيء يف االشرتاكية املاركسية أبنه من الدين أو ال
علهم يف مقدمة دعاة االشرتاكية إذا أمكن ذلك ألن جتنيد بعض رجال الدين أو كلهم وج - 4

الشجرة جيب أن يقطعها أحد أغصاهنا وهؤالء جيب أن يكونوا على اقتناع ابالشرتاكية الشيوعية وال 
 تقوية االشرتاكية املاركسية؟!حرج عليهم أن جياهروا بعد ذلك ابلتدين ألن النفاق فضيلة إذا أريد به 

االشرتاكية هي التحرر وهي رفع معيشة الشعوب وهي نصرة الفقراء  استمرار النداءات أبن - 5
واملظلومني، وهي النور الذي ال يستغين عنه أحد .. إىل آخر هذه الدعاايت الراننة اجلوفاء يف 

 حقيقتها.
به يف املدارس أويف املساجد أويف اجتماعاهتم شدة مراقبة أهل الدين وتسجيل كل ما يتفوهون  - 6

ن عاقبة أي خطأ يرتكبونه ضد االشرتاكية العلمية وأن عليهم إذا أرادوا احلياة أن يسايروا وختويفهم م



 الركب.
التهجم على األثرايء وأهنم طبقة مستعبدة وأن اإلسالم ال جييز للشخص أن ميتلك األموال  - 7

دون وجه من هذا تصحيح ما تقوم به االشرتاكية من أتميم األموال  الكثرية وغريه جياع والغرض
شرعي، ومعلوم أن اإلسالم ال مينع أن يكون بعض الناس أثرايء مهما بلغ ثراؤهم ما داموا يؤدون حق 

 هللا فيه فالفقر والغىن كله بتقدير هللا تعاىل.
تقوم به الدولة االشرتاكية وأن كل  جيب على اجلميع أن أيتوا ابلتربيكات وابلتربيرات ألي عمل - 8

 ري وكل ما تعاديه هو الشر والضرر.ماتفعله هو احلق واخل
ترديد الشعارات اليت ختدم االشرتاكية يف كل مناسبة وابلتايل ترديد الذم لكل من خيالفها وإلقاء  - 9

ة إىل الوراء إىل غري النعوت املنفرة ملخالفيها كالرجعية واجلمود والتخلف وإرادة إرجاع عقارب الساع
 االشرتاكية.ذلك من األكاذيب اليت جييدها خدم 

O 1049/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 أوال: التعريف
ويفسر التاريخ بصراع الشيوعية مذهب فكري يقوم على اإلحلاد وأن املادة هي أساس كل شيء 

الطبقات وابلعامل االقتصادي. ظهرت يف أملانيا على يد ماركس وإجنلز، وجتسدت يف الثورة البلشفية 
م بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غريها ابحلديد 1917ليت ظهرت يف روسيا سنة ا

اريخ، ولكن الشيوعية والنار. وقد تضرر املسلمون منها كثريًا، وهناك شعوب حميت بسببها من الت
أصبحت اآلن يف ذمة التاريخ، بعد أن ختلى عنها االحتاد السوفييت، الذي تفكك بدوره إىل دول 

، ختلت كلها عن املاركسية، واعتربهتا نظرية غري قابلة للتطبيق. وقد ذكر يف املوسوعة العربية مستقلة
د أن ذكرت تلك املوسوعة أن (: "أن الشيوعية مصطلح يصعب حتديد معناه "، وبع1امليسرة )

ة قدم الشيوعية نظام اجتماعي تكون فيه امللكية يف يد اجملتمع قالت: "والشيوعية هبذا املعىن قدمي
( ".وهذا كذب حمض فإن هذا التعبري من الدسائس اليت احتوت عليها هذه 2اجملتمع نفسه )

القدمي كانت بدائية وكانت امللكية فيها  املوسوعة متأثرة مبا لفقه زعماء الشيوعية من أن اجملتمعات يف
وفهم اخلاصة مشاعة بني اجلميع يف شكل اكتفاء ذايت يتقاسم أفراده السلع واخلدمات نظرا لظر 

القاسية اليت حتتم عليهم ذلك كما هو احلال على اخلصوص يف اجملتمعات اليت تعيش على قنص 



 (3احليوان، بزعمهم. )
كاملارد اجلبار تريد أن تقيم جمدا زائفا على أنقاض الدايانت اإلهلية كلها لقد قامت الشيوعية املاركسية  

ارهم "ال إله واحلياة مادة" هدفهم هدم األداين وإعالء وإحالل الدايانت الوضعية البشرية مكاهنا شع
اليهودية، ومع أن شعارهم " ال إله " فهو شعار كاذب فقد أحل طغاة الشيوعية أنفسهم حمل اإلله 

يم وأحلوا تعاليمهم اإلحلادية حمل الدين وقوانينهم حمل الشريعة فقد احتوت الشيوعية على مجيع العظ
واجتماعية واقتصادية وسياسية بل وكل انحية يف حياة البشر بدال عن اإلله نواحي احلياة من ثقافية 

 وعن األداين وكافة النظم البشرية.
ال شأن هلا أبية انحية غري الناحية االقتصادية وأن وإذا كانت السمة الظاهرة للناس أن الشيوعية 

التعاليم املاركسية اجلهنمية  مهمتها خدمة الشعوب لكي تعيش يف جنة عالية قطوفها دانية إذا طبقوا
اليت زعم أقطاهبا أن البشر سيعيشوهنا يف يوم ما وسيحكمون أنفسهم أبنفسهم، ال عداوة، وال فقر، 

سمة الظاهرة هي ترهات الشيوعية وخدعها اليت جنحت على كثري من وال جهل .. إخل فإن هذه ال
 البشر فأصبحوا ضحااي خاسرة للشيوعية ومبادئها اجلوفاء.

_________ 
 [( رهاانت العوملة، وهي مقالة للدكتور برهان غليون.401( )]1)
 (.12962[( ))جريدة احلياة(( , العدد )402( )]2)
 دارة التنمية(( د. أسامة عبد الرمحن.[( ))تنمية التخلف وإ403( )]3)
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من حتقيق  مت من أجلهولقد تظاهرت الشيوعية بذلك لتعمل يف اخلفاء وبعيدا عن األنظار ملا قا
أحالم اليهود وليس حتقيق أحالم الفقراء فزعموا للناس أهنم ركبوا كل صعب وذلول لالهتمام 

ابلنواحي االقتصادية أوال وأخريا وأن كل ما يصدر عن هذا الفكر من سلوك وتقنني إمنا هو اتبع 
م أصبح سرااب كاذاب ن هذا الزعلتحقيق هذا اجلانب ال غريه وسيتبني إن شاء هللا أثناء الرد عليهم أ

وهباء يف مهب الريح ويعربون عن هذه الظاهرة ابملادة، اليت صارت هي املعبود والنظام والتاريخ 
وأقطاب الشيوعية كما هو معروف كانوا نصارى يف األساس وأغلبهم يهود وقد وصفوا نظريتهم 

وه على " التفسري املادي تاريخ أقاماإلحلادية " ابملادية " وجعلوها حمور كل شيء يف الوجود وال
للتاريخ " فكل مظاهرهم إمنا هي اتبعة لتصورهم املادي كما أن مظاهر الفرويدية كلها متوجهة حنو 



  –اجلنس وكلتا النظريتني موجهتني بدقة من قبل املاسونية اليهودية للقضاء على كل ما عند اجلوييم 
ر كما متنيهم بذلك تعاليم التوراة احملرفة  املختاليصبحوا محريا لشعب هللا –كما يسميهم اليهود 

 والتلمود اجلهنمي اململوء حقدا على مجيع البشر ما عدا اليهود.
وكان "ماركس" قد تضلع من دراسة احلضارة اإلغريقية الرومانية يف الوقت الذي كانت فيه تعاليم 

ا عن طغياهنا الذي ال الذين خرجو املسيحية احملرفة تتهاوى إىل احلضيض وتداس حتت أقدام أولئك 
حد له وعن صالحيات البابوات ورجال الدين اليت ال هناية هلا ويف الوقت الذي نشط فيه دهاة 

املاسونية ومنهم كارل ماركس لتحطيم كل حضارات العامل وإقامة هيكل سليمان الذي هو نصب أعني 
 اليهود كلهم.

ة هو اإلله املشرع وهو اخلالق املبدع سلوك ومعرفظهرت املاركسية لتجعل اإلنسان هو مصدر كل 
وهو كل شيء وليس وراءه أي شيء فال وجود لإلله الذي مارس طغاة الكنيسة كل جربوهتم ابمسه 

وال أداين تضطهد اليهودية واليهود وال حياة أخرى هي مصدر اخلالص إذا كان الشخص ميلك صك 
اإلنسان عليها ليسعد أو يشقى وال عربة مبا  يا هي غايةغفران عن البااب، بل اإلنسان هو اإلله والدن

قالته األداين اإلهلية من وجود قوة أخرى غري اإلنسان أو حياة أخرى غري هذه احلياة، بل إن ما وراء 
الطبيعة من املغيبات إن هو إال سراب جيب أن خيتفي أمام احلضارة الالدينية العاتية عامل احملسوسات 

حدة إال به وحده معللة لوجود هذا الكون ونشأته. ونشأة التدين عند يوعية امللاليت ال تؤمن الش
اإلنسان خبرافات كاذبة خيالية ال يسندها عقل وال منطق، الكون جتمع من ذرات واإلنسان أصله قرد 

 .. اخل.
من حفظ ومن العجيب أهنم يسمون هذه التخيالت املفرتاة على البشرية اليت تنايف ما أكرمهم به هللا 

اية ومعرفة أبمور دينهم ودنياهم العجيبة، أهنم يسموهنا حقائق ويدافعون عنها كأهنم عايشوها من ورع
أول يوم عرفت فيه البشرية ومن كذهبم يف هذا فإن نبزه ابلرجعية والتخلف أمر جاهز يف قواميسهم 

اَدهُتُْم َوُيْسأَُلوَن ْكَتُب َشهَ اليت ال تتورع عن هدر أعراض الناس ودماءهم َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َستُ 
 [.19]الزخرف:

وهو رجم ابلغيب وظلم للبشرية وتصديق ألقوال الكذابني أمثال "ماركس"، و "دارون"، و "فرويد" 
 وغريهم من أشرار البشر احلاقدين.
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ملعرفة هذا  ائقوقد ساعد على تعميق اإلحلاد الشيوعي تلك النظرايت الكثرية والشبه اليت مسوها حق
الكون وقيامه على القوانني اليت عرفت أخريا مثل قانون اجلاذبية الذي أرسى كل شيء يف الوجود يف 

مكانه وقانون جتمع أجزاء املادة اليت انفجر عنها هذا الكون وغري ذلك مما زعموه مؤيدا لنظريتهم 
قل عن التعلق مبوجد هلذا الع –اخلاطئة للشيوعية والنصرانية  –امللحدة فحجبت تلك املفاهيم 

أن الروس قتلوا العائدين من سطح  –كما مسعنا   –الكون، وأن جمرد التفكري فيه يعد رجعية وهلذا 
القمر يف أول رحلة فضائية ألهنم أيقنوا أن هلذا الكون موجدا وما إن أطل القرن التاسع عشر 

ة على الدين والعقل فهي احلاكم بيعامليالدي إال وقد ظهر قرن الشيطان وساد القول بسيادة الط
املطلق واإلله الذي ال ينازع وقد توىل كربها "أوجست كونت "، و "فرابخ"، و "ماركس"، و "اجنال" 

بدافع قوي من احلقد الشديد على رجال الدين الكنسي الذي ميثل حسب تعليلهم قوة ما وراء 
وخداعا ال حقيقة له لعدم اندراجها حتت قوة ا الطبيعة من األمور املغيبة والروحية اليت اعتربوها ومه

اإلحساس واإلدراك املباشر وأن االلتجاء إىل ذلك الغيب إمنا نتج عن الوراثة والبيئة واحلياة 
 االجتماعية يف تلك األزمان املختلفة بزعم دعاة اإلحلاد.

ا إىل أن أذن هللا ساهبولقد ظلت الشيوعية قرابة سبعني عاما يف صولة وجولة قوية مزبدة حيسب هلا ح
بزوال قوهتا بقدرته وحده إذ ما كان أحد يفكر يف النيل منها، فإذا هبا أيتيها حتفها بظلفها على يد 

آخر زعيم ملا كان يسمى ابالحتاد السوفييت وهو " ميخائيل جورابتشوف " وأفل جنمها وجربوهتا 
 واثرت الشعوب واقتصوا من كل الظاملني.

ملصري النهائي للماركسية الشيوعية أقول: إنه من الغريب جدا أن متوت  اواآلن وبعد أن تبني
وأن تكشف الشعوب أن هذا املذهب فاشل  –االحتاد السوفييت سابقا  –الشيوعية يف عقر دارها 

ابطل ال جير إىل خري، بل إىل اخلراب والدمار وإاثرة البغضاء وانتشار البطالة والفواحش، وأن اجلنة 
وعد هبا " كارل ماركس " إن هي إال سراب خادع وآمال كاذبة وأن تعاليمه إن هي إال يت األرضية ال

جحيم ال يطاق وتعاسة وشقاء. وأن الشعوب كانوا يساقون إىل املوت وهم ينظرون طائعني أو 
مكرهني وإن يف التخلص من هذا املذهب راحة ال تعدهلا راحة وفوزا ال يعدله فوز فهبت تلك 

ة لتنفض عنها غبار تلك السنني العجاف مث داسوا مبادئ " ماركس " ونظرايته حتت لومالشعوب املظ
نعاهلم ويتنفسوا الصعداء وبعضهم قام بشنق متثال بعض طغاة الشيوعية القدماء وبعض احلكماء 

 (.1احلاليني وقالوا: ال رجعة للشيوعية هنا )
يت ذاقت مرارة التعاليم الشيوعية ال أقول من الغريب أن حيصل هذا وأكثر منه يف تلك البلدان

وفرحت ابنقشاعها عنها مث تقوم بعض األحزاب يف البلدان العربية اإلسالمية ابملناداة ابعتمادها  
كحزب شيوعي شرعي وأين الشرع من تعاليم " ماركس " مث تقوم بعض احلكومات ابعتماد تلك 



ة وما إىل ذلك كما مسعته من دولة إسالمية انياألحزاب والرتخيص هلم بدخول اجملالس النيابية والربمل
قبح هللا تلك األحزاب وقبح هللا من  –عربية يف إذاعتهم املسموعة. إن األمر يدعو إىل العجب 

َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن ]األعراف: -يسمح هلم   [.179ُأْولَِئَك َكاألَنـْ
تعظ بغريه "، فلماذا ال يتعظ هؤالء مبن قد ذاق احلياة الشيوعية ن اولقد قيل يف املثل: العاقل م

البائسة وضاق هبا ذرعا أليس هلؤالء قلوب يعقلون هبا وأعني ينظرون هبا وآذان يسمعون هبا فيكفون 
 عن التعلق ابلشيوعية احلمراء وبتقديس زعمائها الذين ال يساوون قيمة نعاهلم.

مرة جديدة أيضا هتدد العامل يف ثوب جديد وأبسلوب جديد قد مؤاإن األمر واضح وجلي ولوال أن 
يشعر الناس به وقد ال يشعرون. وما أكثر النكبات اليت يدبرها شياطني اإلنس واجلن للمغلوبني على 
أمرهم حتت خمتلف الشعارات الرباقة اخلادعة من دعاة املاسونية اليهودية العاملية احلاقدة على اجلوييم 

 من حضارات وقيم ومرور األايم والليايل كفيلة إبيضاح كل ما يبيتون وهللا هلم ابملرصاد.نه وما ميتلكو 
O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

_________ 
 مان.تر [( ا ))لعوملة احلركات االجتماعية واألمميات اجلديدة((، لبيرت و 404( )]1)
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 اثنيا: تعريفات إحلادية
تعريفه إنه هو اإلنسان املهذب يف سلوكه،  اإلنسان التقدمي اإلنسان التقدمي أو املتطور قيل يف - 1

 (.1والواقعي يف حكمه، والصادق يف التعبري عنه )
طلق على وإذا كان هذا التعريف صحيحا فإنه مل يقف تفسري التقدمي عند هذا املفهوم فقد أصبح ي

ية على نواح خمتلفة عند الناس هي أبعد ما تكون عن هذا املفهوم ففي جانب العقائد يطلقون التقدم
اإلنسان الذي ينبذ التدين والتقاليد وانفلت من كل ارتباط ابلفضائل الدينية واختذ اإلحلاد مذهبا مثل 

 غريها ويف جانب املظاهر األحزاب اليت أطلقت على نفسها صفة التقدمية يف البالد العربية ويف
نما يقلد اإلفرنج صاروا يطلقون على الشخص أنه متقدم حينما يهتم مبظهره الشخصي خصوصا حي

يف لباسهم وسلوكهم وصار عند الكثري من املغفلني أن البنطلون الضيق، ورابط العنق "الكرفتة " كما 
خذين وكشفها الرأس وترديد بعض يسموهنا ومجع املرأة ألنواع املكياجات ولباسها إىل نصف الف

فيها وقد جنح الغربيون يف اإلحياء  عبارات الغربيني يعترب تقدما، وهي من األمور اليت انعكست احلقائق



إىل الرجل واملرأة أنه ليس بينهم وبني التقدم إال ركوب تلك املسالك، وليت شعري أي تطور أو تقدم 
تقدمي  –ور وتقليد أعداء الدين وهلذا صارت هذه التسمية يف هذه املظاهر املنفرة القائمة على الفج

املفاهيم اخلاطئة فأي تقدم يف أنواع القصات ومجيع أنواع  عند العقالء منفرة ملا علق هبا من هذه –
 املكياجات وحماكاة الساقطني يف احلضارة الغربية ونبذ احلياء واحلشمة وحماربة هللا ودينه.

 الرجعية واجلمود - 2
الرجعية فقد قيل يف تعريفها: إهنا هي امليل يف السري إىل الوراء والعزوف عن متابعة احلركة حنو أما 

اليقظة اليت يتم عندها تكامل استعدادات اإلنسان الطبيعية. وأما اجلمود: فهو الوقوف يف احلركة عند 
 (.2مرحلة من مراحل تطور اإلنسان يف كماله ومتام منو طاقاته البشرية )

 قيل يف تعريفهما ولكن ماذا كان يقصد هبا أعداء األداين؟ هكذا
_________ 

( 30ن زايدة يف كتابه: ))معامل على طريق حتديث الفكر العريب(( )ص[(( نقل الدكتور مع405( ]1)
 وما بعدها العديد من تعريفات الغربيني ملصطلح الثقافة.

ما وميجدوهنا حىت أن كتابه انل جوائز [( وما يزال الغربيون يروجون لفرضية فوكواي406( )]2)
ألمريكية على صفحات أشهر الصحف، ابعتباره كتاب الساعة وروج له العديد من مشاهري الثقافة ا

 وعلى العموم ما يزال ينشر فكرته هذه ويكتب حوهلا بني الفينة واألخرى.
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 ولقد قالوا هم لإلسالم واملسلمنيلقد اختذ املالحدة ومن تبعهم هذا املصطلح نقطة إنطالق يف سب
منكرا من القول وزورا فاإلسالم واملسلمون بريئان من هذا الوصف بل أعداء اإلسالم أحق به 

وسلوكهم وأفكارهم هي عني الرجعية واجلمود فإن املتتبع ألقواهلم عن نشأة اإلنسان وتطوره لو قارهنا 
رمون به املسلمني من تناقضهم وكذلك ما ي أبقواهلم اليوم عن متدحهم ابلتطور لرأى العجب يف

الرجعية واجلمود يكذهبم حال املسلمني الذين يطبقون اإلسالم قوال وعمال كيف كانت سعادهتم 
وسعادة شعوهبم يف تطبيقهم ألحكام الشريعة الغراء اليت أنزهلا هللا كاملة شاملة صاحلة إىل يوم القيامة 

املقدرة كحد السرقة والزان والقتل والقذف فيها ويف العقوابت  ال حتتاج إىل أحد ينقص منها أو يزيد
وغري ذلك خري شاهد على أن اإلسالم شريعة كاملة شاملة متطورة ميتد ظلها إىل يوم القيامة. وحينما  

(، وعودة املسلمني إىل حتكيم شرع 1ينادي ابلتضامن اإلسالمي ) –رمحه هللا  –كان امللك فيصل 



اإلسالم عن قوس واحدة ابلسب والشتم ابلرجعية ك بسنته رماه أعداء هللا عز وجل والتمس
والتخلف فكان يقول يف خطبه املؤثرة: " إن كان التمسك ابإلسالم رجعية فنحن نفتخر أبننا رجعيون 
" ولقد اتضح وهلل احلمد بعد أن اجنلت احلقيقة عن زيف الشيوعية والدعوة إىل القومية أو الوطنية أو 

الم هو الذي سيبقى على امتداد اتريخ البشر، وأن امليل يف السري إىل ات اجلاهلية أن اإلسسائر النعر 
الوراء والعزوف عن متابعة احلركة اليت توصلهم إىل تكامل استعداداهتم الطبيعية هو أخص صفات 

ود املذاهب الفكرية الضالة اجلامدة خبالف اإلسالم فإنه دين شامل ومتطور بني كل ما يتعلق بوج
وجد هللا آدم إىل خلق ذريته وما ميرون به من املراحل املتطورة يف حياهتم منذ اإلنسان منذ أن أ

استقرار أحدهم نطفة يف بطن أمه إىل خروجه إىل الدنيا مث انتقاله منها إىل أن يصل إىل اجلنة أو النار 
 آلخرين يف أدق تنظيممع بيان كل ما حيتاج إليه يف صالح دينه ودنياه وتعامله مع نفسه ومع ا

 وأعدله.
اخلرافة والتقاليد اخلرافة هي االعتقاد مبا ال ينفع وال يضر وال يلتئم مع املنطق السليم والواقع  - 3

 (.2الصحيح )
ولكن أصحاب املادة يريدون ابخلرافة املعاين الروحية ومبادئ الدين وتعاليمه خلف ظهورهم قال 

 أحدهم:
 يث خرافة اي أم عمروأبعث مث حشر مث نشر ... حد

وظنوا أن ما هم فيه من اإلحلاد هو الطريق الصحيح بينما الدين يف نظرهم املعكوس من اخلرافة ومسوا 
خرافاهتم يف خلق اإلنسان ويف وجود هذا الكون علما مع أهنا نظرايت أثبت الواقع بطالهنا وال ينكر 

رافات الفعلية والدعاايت أن مييز فيها بني اخلأحد أنه يوجد خرافات كثرية يف العامل وأن على العاقل 
 املغرضة املضللة.
_________ 

 .581/ 3( تفسري ابن كثري 1)
 (521( ومسلم )438( رواه البخاري )2)
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وإما تقاليد سيئة أما التقاليد: فهي مجلة العادات اليت هي جملتمع معني وهي إما تقاليد خرية طيبة 
قة بني هذين املسلكني إال بعرضهما على الشرع الشريف، فما كان موافقا ابطلة وال تعرف التفر 



للشرع فهو احلق وهو املطلوب، وما كان خمالفا للشرع فهي تقاليد جاهلية جيب احلذر منها وما أشد 
قب األجيال ومر الدهور وعلى معركة التقاليد وما أوسع انتشارها متوت تقاليد وحتيا أخرى على تعا

يكون متزان يف تقبل خمتلف التقاليد فكم من تقليد قضى على نور العلم واملعرفة وأفسد املسلم أن 
األخالق والعقائد وكم من حق مسي خرافة، كما أنه جيب عليه االنتباه إىل ما يلقيه أعداء اإلسالم من 

ها كما أنه جيب اربة التقاليد البالية تنفريا للناس عناهلجوم على الشريعة اإلسالمية حتت ما يسمونه حم
على املسلم أن يعلم أنه ال مكان يف اإلسالم للخرافات وال للتقاليد السيئة الباطلة إذ أن اإلسالم إمنا 

 جاء حملاربة كل أنواع اجلاهليات واخلرافات والتقاليد الباطلة الضارة.
 حدود طاقة الرأي واالعتقاد يف القول ويف الفعل يف احلرية والكبت احلرية هي اإلنطالق يف - 4

 (.1اإلنسان )
 والكبت: هو احلد من اإلنطالق يف الرأي واالعتقاد والقول والفعل واالتصال ابلغري.

 حقيقتهما عند املاديني
ها وأما عند أصحاب املادية فاحلرية يراد هبا اإلنطالق من كل قيود القيم واملثل واملبادئ اليت دعى إلي

من أوسع األبواب ولكن حتت تسمية التطور والتجديد وكذلك  الدين وهي عودة إىل احلياة البهيمية
الكبت عندهم إمنا يراد به حتطيم كل أنظمة الشريعة واالنفالت عن اآلداب واألخالق اليت دعا إليها 

قد دعت  –م وخصوصا اإلسال –الدين أما موقف الدين منهما فمما ال ريب فيه أن مجيع األداين 
خلضوع وإحناء اجلباه إال ملن خلقها وأوجدها، ويف كتاب هللا تعاىل أتكيد إىل احلرية وحرمت الذلة وا

شديد على كرامة اإلنسان وأن مجيع ما يف هذا الكون إمنا خلق له ومن أجله قال تعاىل: َولََقْد َكرَّْمَنا 
َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممِ َّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل  ِر َوَرزَقْـَناُهم مِ َن الطَّيِ َباتِ َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلرَبِ  َواْلَبحْ 

 [.70]اإلسراء:
أما احلرية يف اإلسالم: فال جيوز ألحد أن جيهل أن اإلسالم خبصوصه دعا إىل احلرية وجعل إليها منافذ 

سببه يل ملن حققها وهنى عن الكبت الذي يكون عديدة ورغب يف حتقيقها مبا جعل هللا من األجر اجلز 
 طغيان القوي ضد الضعيف وتسلط الطغاة على املستضعفني دون وجه شرعي.

إن احلرية هلا مفهومها اخلاص وجماهلا اخلاص هبا يف اإلسالم كما أن للجاهليات مفهومها وجماهلا اخلاص 
 هبا، وبني املفهومني مسافات مديدة وفروق عديدة.

_________ 
( من حديث ابن عمر وسكت عنه أبو داود )وقد 4031[( رواه أبوداود يف سننه )409( )]1)

( 282/ 10قال يف رسالته ألهل مكة كل ما سكت عنه فهو صاحل( وقال احلافظ يف ))الفتح(( )
 اثبت )و( إسناده حسن.
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رين فاحلرية يف اإلسالم هي أن تتصرف يف كل أمر مشروع لك وليس فيه تعد على حقوق اآلخ
ديتك لربك وامتثالك ألمره وهنيه، ومادام اإلنسان مل خيرج عن إطار الشريعة ويكون داخال ضمن عبو 

الرابنية فهو يعيش احلرية بتمامها سواء أكانت تلك احلرية فيما يتعلق بنفسه أو جسمه أو ماله أو 
مالته الدنيوية: من عرضه يتصرف فيها يف حدود ما شرعه هللا له أو كانت فيما يتعلق بغريه يف معا

وشراء، ونصيحة، ونقد وتوجيه، وأمر وهني. أو الدينية: من تعليم، أو أمر مبعروف، أو هني عن  بيع،
منكر .. وغري ذلك. أو كانت فيما يتعلق بعقل اإلنسان وتفكريه حيث جعل هللا للعقل مطلق احلرية 

هذا الكون الفكر فيما حيتوي عليه  يف االرتفاع بصاحبه عن اخلضوع والذل لغريربه ويف وجوب إعمال
من بدائع وعجائب. فاإلسالم مينحه مطلق احلرية يف تنظيم بديع فيه سعادة اإلنسان أوال، مث سعادة 

اجملتمع الذي يعيش فيه اثنيا سواء أكان ذكرا أم أنثى. والذي خلق اإلنسان وسائر األنعام جعل لكل 
والنافع، ولكن اإلنسان الذي كلفه ية دون متييز بني الضار منها حرية ختصه فإن األنعام هلا مطلق احلر 

هللا وميزه ابلعقل له حرية إذا جتاوزها صار كاألنعام فإذا جتاوزها أيضا صار أضل من األنعام كما قال 
َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن ]األعراف:  [.179تعاىل: ُأْولَِئَك َكاألَنـْ

 مفهوم اجلاهلياتاحلرية يف 
 رية يف مفهوم اجلاهليات قدميا وحديثا فهي الظلم يف القدمي كما قال الشاعر:أما احل

 والظلم من شيم النفوس ... فإن جتد ذا عفة فلعله ال يظلم
واجلنس كما هو حال األمم اليت أعرضت عن الدين، وكما عرب عنه الصينيون يف تظاهراهتم املشهورة 

 جلنس ".ال حرية عندان إال يف ا حينما قالوا: " إنه
ولقد فهم الكثري من الذين ينادون بشعار احلرية أهنا هي أن يعمل اإلنسان ما يشاء، وأن يرتكب من 

املنكرات ما يلذ له، وأن يقول كل ما يريد قوله، وأن ال يكون للمجتمع أي أتثري عليه. إنه يفهمها 
 اإلحلاد حتت هذه التسمية إشاعة الفساد والوصول إىلعلى أهنا االنفالت من كل القيود مث الفوضى و 

ولقد ظهرت جحافل من دعاة احلرية خدعوا الناس وأومهوهم أهنم جيب أن يكونوا أحرارا ال قيود 
عليهم من دين أو مثل أو عرف بل هي االنطالق التام. دون أن يفطن هؤالء املخدوعون أبهنا 

وهنم ليملئوا هبا فراغا يف أذهاهنم مهاء من اجلوييم كما يسممصيدة يهودية ماسونية أوحوا هبا إىل الد
بينما هم يعلمون متاما أن ال حرية حقيقة سيصل إليها اجلوييم وجاء دعاة اإلابحية والوجودية 

والشيوعية مبا زاد الطني بلة والنار اشتعاال وملؤوا أذهان الشباب والشاابت بطنني احلرية الشخصية 



إذا بتلك احلرايت كلها تصب يف مصب واحد هو القضاء رية الكالمية .. اخل، فواحلرية اجلنسية واحل
على األداين والعفة والشريعة اإلسالمية وفتح الباب على مصراعيه لدعاة الفجور والفحش ابسم 

احلرية، ومنع املصلحني من اإلصالح بدعوى عدم التدخل يف شؤون الغري أو كبت حريتهم. جاء يف  
ه لو قام جمتمع من النساء احلريصات على استقالل جنسهن يف الدول االشرتاكية( أنكتاب )احلرية 

بتكوين مجاعة تدعوا أو متارس بني النساء أنفسهن نظرية التناسل بدون رابط زواج فليس من حق 
 (.1الدولة أن تتدخل يف أعمال تلك اجلماعة " )

_________ 
 (.19محود البدر )ص  -( ))احلاجة إىل تنسيق وتكامل إعالمي(( 1)
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الناس، إنه وأي مصلح ينادي ابلكف عن املنكرات واإلقصار عنها صاحوا به: إنه يريد كبت حرايت 
متزمت ومتشدد، وما إىل ذلك من الدعاايت الباطلة ضده. وحينما تعرف احلرايت أبهنا اإلنطالق يف 

رأي والرأي اآلخر. وهم الرأي استغل دعاة احلرية الالدينية هذا املفهوم واندوا مبا يسمونه ابحرتام ال
بشرية وفرض آرائهم العلمانية يريدون االنطالق يف الرأي الذي يؤدي يف النهاية إىل انتكاسة ال

والعقالنية والشعوبية والقومية وكل النعرات اجلاهلية، وكذا تعريف احلرية أبهنا االنطالق يف االعتقاد يف 
 كابح جلماحهم انطلقوا يف االعتقاد يف القول القول ويف الفعل. فإن دعاة تلك احلرية الباطلة ال

نظرايت السخيفة ثحكم حرية االعتقاد يف القول فملؤوا والفعل إىل الرذائل واآلراء السقيمة وال
إذاعاهتم وصحفهم ونشراهتم مبا يستحي صاحب العقل والذوق أن يقوله أو يفعله دون أي حياء 

صطفى صلى هللا عليه وسلم: ))إذا مل تستح فاصنع لديهم أو وازع من ضمري، وصدق عليهم قول امل
 (.1ما شئت(( )

الصحيحة إال يف عبادة ربه واخلضوع له وحده ال شريك له كما أنه ال حرية ولن جيد اإلنسان احلرية 
 مع عدم طاعة هللا تعاىل فإن من مل يذل هلل أذله هللا لغريه.

 أمساء اإلحلاد
ء كثرية اخرتعوها من واقع عقيدة كل جمموعة مع األخذ يف ومن اجلدير ابلذكر أن للمالحدة أمسا

قون على اعتقاد اإلحلاد ولكنهم خيتلفون بعد ذلك حسب اآلراء االعتبار أن املالحدة كلهم متف
 واألهواء فتأيت التسمية من ذلك الواقع.



ملادة اليت فاملاديون: أخذت تسميتهم من اعتقادهم أن وجود مجيع هذا الكون إمنا هو اتبع لوجود ا
 ليس وراء وجودها أي وجود مؤثر يف اإلجياد.

بسبب اعتقادهم أبن التغريات اليت حتصل على املادة إمنا حتصل وقسم منهم يسمون " الطبيعيون " 
 أبسباب ذاتية يرجع إىل طبيعة املادة.

ب املذهب وبعضهم يعتقد أن تلك التغريات إمنا حتصل ابآللية يف حركة ذرات املادة فقيل هلم أصحا
 اآليل.

منا يرجع فيها إىل شكل وبعضهم يعتقد أن املادة ترجع إىل ذرات صغرية جدا متجانسة، والتغيري إ
 التأليف والرتكيب بينها، فسموا أصحاب املذهب الذري.
 وبعضهم مل يعتقد إال مبا حيسه فقط فقيل هلم "حسيون".
درك، أو الواقع امللموس، وأشباه هذه وبعضهم يردد كلمة الواقع املدرك ابحلس، أو الواقع امل

 العبارات فقيل هلم "الواقعيون".
" الوضعية ". وبعضهم زعم أن األشياء توجد أوال مث تصنع األفكار ماهيتها فسموا وبعضهم اختذ اسم 

 (.2ابلوجوديني )
يل وهكذا تعددت األمساء، واهلدف النهائي واحد هو اإلحلاد ويبقى االختالف بينهم لفظيا لتسه

هبا فقبحهم هللا  مغالطاهتم الناس من وراء كثرة تلك األمساء ليحتدم اخلالف حوهلا بني الناس وإشغاهلم
 ما أكثر أمساءهم وما أقل نفعهم.

O 1182/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.290[( ))جملة رابطة العامل اإلسالمي(( )411( )]1)
 ن يقول: النصراين، ألن هذا هو االسم الصحيح هلم يف القرآن الكرمي.[( الصحيح أ412( )]2)
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 (1اثلثا: نبذة عن اتريخ الشيوعية عموماً )
الشيوعية فكرة قدمية، ظهرت يف التاريخ أكثر من مرة؛ فقد جاء يف كتاب )اجلمهورية( ألفالطون 

املذهب، حيث أقام يف كتابه نظاماً  ( ق. م. ما يدل على نشأة هذا347 - 427األثيين اإلغريقي )
، والنساء، وشرع هلذا منهجاً مفصاًل؛ فهناك أمثلة على شيوعية املال -ابلنسبة للحكام  -يقوم 



 -خيالية، وحملات عن االشرتاكية أثبتها أفالطون يف كتابه، تصور حقيقة أن القرن اخلامس قبل امليالد 
اشرتاكية مل تزل يف مهدها. يقول أفالطون يف كتابه  كان فيه مبادئ  -وهو الذي وجد فيه أفالطون
أن يشتمل النظام على اشرتاكية النساء واألوالد، فليس ألحد حق  اآلنف الذكر ما فحواه: جيب

إبنشاء أسرة مستقلة، كما ليس له احلق برتبية األوالد؛ ألن اجلميع ملك الدولة، وهي وحدها تشرف 
 (.2على إجناب النسل املختار )على تنشئة العضو الصاحل كما تشرف 

 هذا وقد قسم أفالطون اجملتمع إىل ثالثة أقسام:
 احلكام. - 1
 رجال احلرب. - 2
 اخلدم والعمال. - 3

وقال: إنه جيب أن تكون الزوجات واألموال، واملآكل مشاعة بني أفراد الفئة األوىل والثانية، أما 
 352 - 425. وكذلك قال ابلشيوعية أكزينوف )الثالثة فإهنا تعيش على النظام األسري املعهود

م(، حيث دعا إىل الشيوعية 487مزدك عام ) -أيضاً  -هبا (.وقال 3ق. م( من فالسفة اإلغريق )
واشرتاك الناس يف األموال، واألعراض، وتسمى حركته ابملزدكية، وظهرت هذه احلركة يف بالد فارس 

(4.) 
لنزعات اإلابحية، كالباطنية املتأثرين ابملزدكية، ومنهم محدان كما دعا إىل الشيوعية كثري من أرابب ا

 نهم علي بن الفضل الذي صور مذهبهم بقوله:قرمط وقومه، وم
 خذي الدفَّ اي هذه واضريب ... وغين هزاريك مث اطريب

 ( ... وهذا نيب بين يعرب5توىل نيب بين هاشم )
 لكل نيبٍ  مضى شرعة ... وهذي شريعة هذا النيب

 حط عنا فروض الصالة ... وفرض الصيام فلم نتعبفقد 
 ك أابح نكاح الصيبأابح البنات مع األمهات ... كذا

 إذا الناس صلوا فال تنهضي ... وإن صوَّموا فكلي واشريب
 وال تطليب احلج عند الصفا ... وال زورة القرب يف يثرب
 وال متنعي نفسك املعرسني ... من األقربني أو األجنيب

 لت هلذا الغريب ... وصرت حمرمة لألبمباذا حل
 زمن اجملدبأليس الغراس ملن ربَّه ... وغذَّاه يف ال

 (6وما اخلمر إال كماء السماء ... أبيحت فقدِ ست من مذهب )
 1478-مث توالت بعد ذلك الدعوات إىل الشيوعية على يد عدد من األشخاص، منهم توماس مور 



 لفاضلة اخليالية ضمن شيوعية مالية.حيث وضع نظاماً ملدينته ا -م1535 -
يف كتابه مدينة الشمس، حيث ضمنه نظاماً  -م1639 0 1568-مث جاء بعده كامبانيال اإليطايل 

 اشرتاكياً ملدينته هذه أغفل فيه امللكية الفردية والزواج.
-وجان جاك روسو  -م1677-وهاريخ تون -م1626-ومن الذين دعوا إليها فرنسيس بيكون 

-وابييف الذي أعدم أمام الناس عام  -م1817-والكاتب الفرنسي مورللي  0م 1787
 -م1797

 ه نبذة عن اتريخ الشيوعية عموماً.هذ
 وبعد هذه الدعوات ظهرت الشيوعية املاركسية احلديثة على يد كارل ماركس، وزميله فريدريك إجنلز

O 356ص  -رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
_________ 

 (.34[( ))جملة البيان(( عدد )413( )]1)
 م.2002أبريل  12 - 6هـ، املوافق 1423حمرم  29 - 23، 1495( ))اجملتمع((، العدد 2)
 [(( وكيل جامعة امللك سعود سابقاً، وأمني جملس الشورى السعودي حالياً.415( ]3)
 (.13[( ))احلاجة إىل تنسيق وتكامل إعالمي(( )ص 416( )]4)
-http://news.awse.com/09-Febن موقع أخبار أوس: ( ع5)

2003/Technology/31176-ar.htm.9/2003/ فرباير. 
( زاعمه هو )برانرد لويس( وهو كما يقول عنه فهمي هويدي: "صاحب املوقع املشهود يف 6)

 معسكر اخلصوم الذين يتحدثون عن األمة ابحتقار وازدراء شديدين".
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 (1شيوعية املاركسية )رابعا: نشأة ال
 1818التاسع عشر امليالدي، فقد خرج كارل ماركس )ظهرت الشيوعية املاركسية احلديثة يف القرن 

 م( آبرائه اليت تعد حجر الزاوية يف املبادئ الشيوعية، وقد بسطها يف كتابه )رأس املال(.1883 -
 قه األملاين فريدريك إجنلز.صدي -وقد شاركه يف صياغة أفكاره ونظرايته واتبع ذلك من بعده 

 ثقل الكيد اليهودي يعمالن يف نشر الشيوعية.وقد اندفع الرجالن بقوة ومن ورائهما 
مث جاء من بعد ماركس أتباع له يدعون بدعوته أمههم وأوضحهم أثرًا لينني، فعلى يده قامت الشيوعية 



ففي عهد لينني زادت الشيوعية،  عماًل واقعياً ماثاًل للعيان بعد أن كانت أشبه بنظرية على ورق؛
 وامتدت، واشتهرت.

العشرين أضاف لينني إىل آراء ماركس تعاليم جديدة، ومجع حوله شباب الروس  ويف مطالع القرن
 والعمال الفقراء مكوانً منهم احلزب الشيوعي الروسي.

 -كثرية األ -م على احلكم القيصري، واستوىل البالشفة 1917ومن بعد ذلك اثرت روسيا سنة 
أزالوا مجيع النظم القائمة وأحلوا حملها بزعامة لينني على احلكم، وأعدموا القيصر وآله وأعوانه، و 

 النظام الشيوعي الذي أصبحت روسيا بعد ذلك مصدره ومورده.
وبعدما مات لينني خلفه ستالني، وبعده جاء خروتشوف، ومن بعده برجيينف، ومن بعده أندربوف، 

 وف، وعلى يده اهنارت الشيوعية، حيث انفرط عقدها، وُسلَّ نظامها.ومن بعده جورابتش
 هذه ابختصار هي قصة نشأة الشيوعية املاركسية احلديثة.

 وإذا أمعنت النظر يف نشأة الشيوعية وجدت أهنا مل تنشأ من فراغ؛ فهناك إرهاصات مهدت لقيامها.
وجدت أهنا نشأت يف ِحْجِر املاسونية  وإذا أردت معرفة اخليوط اليت كانت نواًة لقيام الشيوعية

 اليهودية.
م وأن َبْدأها كان إرهاصاً 1770املاسونية يف مرحلتها الثالثة حددوا أهنا بدأت عام فالذين كتبوا عن 

 قوايً لقيام الشيوعية املاركسية.
سيحي يقول وليم كار صاحب كتاب )الدنيا لعبة إسرائيل(: كان آدم وايزهاويت أحد رجال الدين امل

أنه ارتد عن املسيحية ليعتنق اإلحلاد،  أستاذًا لعلم الالهوت يف جامعة )انغولت شتات( األملانية بيد
م اتصل به رجال املاسونية يف 1770وتقمصت فيه روح الشر اإلحلادي بشكل خبيث. ويف عام 

ة وإعادة تنظيمها أملانيا، وقد وجدوا فيه بغيتهم، فكلفوه مبراجعة )بروتوكوالت حكماء صهيون( القدمي
 (.2على أسس حديثة. )

ه املرة ليس حماربة الداينة املسيحية، ووضع أيديهم على اقتصادايت واهلدف من وراء ذلك يف هذ
ومقدرات العامل كما حدث سابقاً. إن األمر يف هذه املرة أكرب من ذلك، وهو وضع خطة للتمهيد 

 (.3د والشر على البشر مجيعاً. )للسيطرة على العامل، وعن طريق فرض عقيدة اإلحلا
م، ويقوم املخطط الذي رمسه على ما 1776يت مهمته خالل عام يقول وليم كار: وقد أهنى وايزهاو 

 يلي:
 - 2اهلدف األول: تدمري مجيع احلكومات الشرعية، وتدمري وتقويض مجيع األداين السماوية.  - 1

فيما بينها بشكل دائم حول عدد من املشاكل ( إىل معسكرات متنابذة تتصارع 4تقسيم )اجلوييم( )
وإاثرهتا ابستمرار ملبسة إايها ثوابً اقتصادايً، أو اجتماعياً، أو سياسياً، أو  تتوىل املؤامرة توليدها



 عنصرايً.
تسليح هذه املعسكرات بعد خلقها، مث تدبري حادث يف كل مرة يكون من نتيجته أن ينقض كل  - 3

 معسكر على اآلخر.
_________ 

 (.137، )ص12جملة املقاصد، العدد ( ))احلياة االجتماعية والسياسية يف املدينة اإلسالمية((، 1)
 (.169/ 7( ))أضواء البيان(( )2)
 (.1718( ومسلم )2697( رواه البخاري )3)
 (.2363( رواه مسلم )4)
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ة عقلية احلقد متناحرة، وإشاع بث مسوم الشقاق والنزاع داخل البلد الواحد ومتزيقه إىل فئات - 4
الوصول شيئاً فشيئاً إىل  - 5والبغضاء فيه، حىت تتقوض كل دعاماته األخالقية، والدينية، واملادية. 

النتيجة بعد ذلك، وهي حتطيم احلكومات الشرعية، واألنظمة االجتماعية السليمة، وهتدمي املبادئ 
 (.1لنشر الفوضى واإلرهاب، واإلحلاد ) ة عليها؛ متهيداً الدينية األخالقية، والفكرية والكياانت القائم

 هذا هو املخطط الذي وصفه وايزهاويت، والذي يهدف املاسونيون من خالله إىل حتقيق ما يريدون.
 واملتتبع ألحوال العامل يشاهد آاثر ذلك التخطيط.

سبة إىل فل )النوراين( نبتنظيم احمل -أيضاً  -وملا انتهى وايزهاويت من وضع خمططه السابق ُكلِ ف 
ومسي ذلك احملفل هبذا االسم؛ تذكريًا ابلرابطة اليت  -كما يقولون   -الشيطان الذي كان خملوقاً نورانياً 

 تربط مجاعة املاسون والشيطان.
وهكذا استمرت احملافل يف أداء رسالتها الشيطانية يف مجيع البالد اليت حتل هبا، بل واستطاعت أن 

طريق شعاراهتا الرباقة: احلرية، واإلخاء، واملساواة، فخدعت الكثري د اإلسالمية عن تغزو بعض البال
 من الناس هبذه الشعارات.

م فوجئت احملافل املاسونية بوفاة آدم وايزهاويت الرأس املفكر عندهم، واملخطط 1830ويف عام 
 طان.ألعماهلم بعد حياة طويلة سخر خالهلا عبقريته الشريرة خلدمة أتباع الشي

ت أعمال احملافل، ومخدت أنشطتها، وأوشكت أن تشل حركتها ابلكامل بعد أن علمت حينئٍذ فرت 
بعض احلكومات مبا تدبره وتعمل له، وبعد أن أحاطت آبراء تلك احملافل وأهدافها البعيدة، لكن 



ايل م والذي تقرر فيه اختيار الزعيم اإليط1834االجتماع املفاجئ الذي دعت له احملافل عام 
مكَّن هذه احملافل من تنفيذ براجمها يف إاثرة الفوضى والتخريب يف  -فاً آلدم وايزهاويت )مازيين( خل
 ربوع العامل.

م استطاع احملفل املاسوين العاملي النوراين أن يضم إىل عضويته شخصية جديدة هو 1840ويف عام 
ن اجلنود احلمر؛ كي ومعه قواته ماجلنرال األمريكي )ألربت ابيك( الذي ُسر ِح من اجليش األمري

 الرتكاهبم فظائع وحشية حتت ستار األعمال احلربية.
وجنحت املاسونية يف استغالل حقده، وغضبه ملا حل به من جراء تسرحيه خلدمتها ومل متض إال فرتة 

 وجيزة على انضمام هذا الرجل للمحفل حىت أصبح املشرف األول، واملخطط هلم يف تنفيذ براجمهم.
ون إىل ابيك ابلناحية التخطيطية، واختاروا له مقرًا للعمل يف بلدة صغرية هادئة يف قد عمد النورانيل

الوالايت املتحدة األمريكية يف )ليتل روك(. ويف هذه البلدة استقر )ابيك( يف قصر هادئ واعتكف 
م ويف خالل هذه األعوام قام بدراسة مستفيضة ملخططات 1871 - 1859فيه من عام 

 (.2ضع خمططاته اجلديدة على ضوئها )وايزهاويت( مث و )
والذي يعنينا يف هذا الصدد أن ابيك أقرَّ ونظم تبين النورانيني حلركات التخريب العاملية الثالث املبنية 

 على اإلحلاد وهي:
 (.4الصهيونية ) - 3(.3الفاشستية ) - 2الشيوعية.  - 1

وبعد اإلطاحة ابحلكم جتعل هذه املنطقة لكي يف روسيا، فاألوىل: وهي الشيوعية لإلطاحة ابحلكم امل
من العامل هي العقل املركزي للحركة الشيوعية اإلحلادية، مت أتيت بعد ذلك مرحلة االنطالق ابلشيوعية 

 إىل كل أرجاء العامل، بغية تدمري املعتقدات الدينية واألخالقية.
_________ 

د/ عبد القادر طاش ود/ أمحد  يف الندوة كل منهـ وقد شارك 1410 - 8 - 15( وذلك يف 1)
 البناين وذلك بدعوة من رئيس اللجنة الثقافية د/ عبد العزيز العقال

 ( األستاذ جبامعة أم القرى والكاتب املعروف.2)
هـ حيث نشر هذا الكالم، وقد اقتصرت  1410( انظر ))جملة التضامن اإلسالمي(( عدد شوال 3)

 على مكان الشاهد.
 (.66االشرتاكي(( )صانظر ))التضليل ( 4)
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عية العاملية لنصف العامل مما والثانية: وهي الفاشستية تـَُؤمِ ن احلرب العاملية الثانية واجتياح احلركة الشيو 
ميهد للمرحلة القادمة هى إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطني. والثالثة: وهي الصهيونية تتصدى 

 -، وتشن حرابً على اإلسالم الذي يعد القوة األخرية اليت جتابه القوة اخلفية للزعماء اإلسالميني
 (.1)حىت تتوصل إىل تدمري العامل وعقيدته -املاسونية 

والذي يعنينا من هذه احلركاِت الشيوعيُة، فلقد اختارت املؤامرة العاملية روسيا لتكون مقرًا لقيام 
 فيها. الشيوعية؛ لكثرة أقطاب اليهود القاطنني

بلغ يهود روسيا ذروة  -ففي القرن التاسع عشر ويف الوقت الذي كانت فيه روسيا حتكم ابلقيصرية 
وكان اجتاه القياصرة الروس أن يصهروا اليهود يف اجملتمع الروسي؛ حىت ال  السيطرة املالية واملهنية،

 يكون هلم انفصال متميز.
 ديين.إال أن اليهود كانوا يرفضون ذلك بدافع عرقي و 

مث كانت حماولة اغتيال اسكندر الثاين، فـََبدَّل هذا سياسته جتاه اليهود بعد أن كانت سياسة انفتاح 
 وتسامح شديد.

نقم اليهود على القيصر، وأسسوا مجعية سرية إرهابية هي مجعية )انرود انايفوليا( أي إرادة عندئٍذ 
م، وكان 1881مرة اغتياله يف آذار سنة الشعب، وظلوا أيمترون ابلقيصر؛ ليقتلوه، حىت جنحت مؤا

 رؤوس املؤامرة مجيعهم من اليهود، ويف مقدمتهم اليهودية )هيسيا هيلفمان(.
سكندر الثاين رد فعل روسي معاٍد لليهود، وعندئٍذ نشطت احلركتان الشيوعية وكان الغتيال ا

 والصهيونية نشاطاً كبريًا يف صفوف اليهود.
ويض القيصرية، وإقامة النظام الشيوعي يف أورواب الشرقية، فأخذ اليهود واجتهت اخلطة اليهودية لتق

رية اليهودية لذلك الشأن، فكان من يدبرون املكائد، وحييكون الدسائس، وينظمون اجلمعيات الس
 تلك املنظمات فرقة أطلق عليها )فرقة حترير العمل(.

 م.1883وكانت مهمتها نشر أفكار كارل ماركس وآرائه وذلك عام 
بعض  -التنظيمات اليهودية يف داخل روسيا  -مبا توفر لديها من عون-وقد حققت تلك الفرقة 

حققته هذه الفرقة املاركسية كان النواة األوىل، وأهنا أدت مهمة  مهمتها، واعترب لينني وستالني أن ما
 خطرية جدًا.

واسعة يف أتجيج الثورة ضد كما قامت املنظمات األخرى كمنظمة )احتاد العمال اليهود( بنشاطات 
القيصرية، وببث النظرية الشيوعية املاركسية، وابالتصال بكبار أصحاب األموال الضخمة يف العامل 

 رأمساليني لتمويل حركتهم الشيوعية اليهودية.من ال
م ذهب لينني إىل )بطرسربغ( فأقام فيها، وأنشأ حلقة ماركسية انضم إليها عدد واسع 1893ويف عام 



ليهود، مث قام مبهمة توحيد احللقات املاركسية يف املدينة، وكان يزيد عددها على العشرين، من ا
 قة العاملة(.فجمعها يف )احتاد النضال لتحرير الطب

 م.1895وظل االحتاد يعمل بقيادة لينني يف اجتاه آرائه حىت اعتقل عام 
فأنشأوا حزب )البوند( أي االحتاد العام مث اتبع اليهود يف الوالايت الغربية من روسيا مسرية لينني، 

م 1903 للحزب االشرتاكي اليهودي، ومل حيضر لينني هذا املؤمتر بسبب نفيه إىل سيبرياي. ويف عام
انعقد يف بروكسل عاصمة بلجيكا مؤمتر التوحيد هبدف مجع احلركات املاركسية كلها حتت حزب 

لينني هو الثورة االشرتاكية وقلب سلطة الرأمسالية العمال االشرتاكي، وكان برانمج احلزب الذي وضعه 
 (.2وإقامة ديكتاتورية الربوليتاراي )

_________ 
 (.104كي(( )ص ( انظر ))التضليل االشرتا 1)
( نقال عن " نورمان ماكنزي " يف كتابه عن 12[( انظر ))التضليل االشرتاكي(( )ص428( )]2)

 (.8 - 7االشرتاكية )ص
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لعام الذي منيت به روسيا فرتة طويلة من االضطراابت اليت كان هلا أكرب األثر على اإلنتاج امث عاشت 
البالد، والذي ظهر أثره عندما دخلت روسيا احلرب ضد أملانيا؛ فمع بداية القرن العشرين امليالدي  

من كانت روسيا مسرحاً لنشاط ثوري أسسه اليهود، واستطاعت تنظيماهتم السرية اغتيال عدد 
 الزعماء الروس.

اليهود إال أهنا أخفقت ومل يتمكن اليهود م قامت يف روسيا أول ثورة شيوعية نظمها 1905ويف عام 
 من فرض املاركسية يف روسيا.

م بدأت االضطراابت يف موسكو ضد نظام احلكم القيصري؛ نتيجة 1917ويف كانون الثاين من عام 
 خيوضها على اجلبهة األملانية. ضعفه، وكثرة املؤامرات ضده، واحلرب اليت

بلغت حد الثورة اليت استطاعت أن تسقط نظام وظلت هذه االضطراابت تستفحل وتنتشر حىت 
 م.1917احلكم القيصري يف شباط سنة 

وكانت الثورة يف بدايتها دميقراطية ذات اجتاه إصالحي ومل تكن شيوعية، ومل يظهر الشيوعيون على 
ؤقتة برائسة األمري لفوف، واختذت هذه احلكومة املؤقتة بعض التدابري الساحة، وقامت احلكومة امل



ولية للتهدئة؛ ظناً منها أن ذلك ملصلحة روسيا، فأصدرت قراراً إبعادة مجيع املنفيني يف سيبرياي األ
 والسماح ملن كان يقيم يف اخلارج أن يعود إىل البالد.

ات اليهودية املاركسية؛ فعاد لينني من سويسرا، م عاد إىل موسكو قادة املنظم1917ويف نيسان عام 
 وعاد تروتسكي من نيويورك مع مئات الشيوعيني اليهود احلمر. وعاد ستالني من سيبرياي،

م اجتمع البلشفيك برائسة لينني، ووضعوا خمططاً لتحويل 1917ويف شهر نيسان نفسه من عام 
 الثورة ملصلحتهم، ومصادهتا أبية وسيلة.

ي م استطاع البلشفيك االستيالء على السلطة املؤقتة، فصارت أبيد1917ن عام ويف تشرين م
 الشيوعيني: لينني وأتباعه.

وبعد ذلك احتدت املنظمات املاركسية، وخضعت جلهاز مركزي واحد، وفرض على روسيا حكم 
مت شديد العنف والصرامة مستخدماً كل وسائل القمع ابحلديد والنار. وهبذا يتبني لنا كيف قا

 (.1الشيوعية، ومدى العالقة بينها وبني اليهودية العاملية )
شفت اليهودية عن عملها وخمططها يف جناح الثورة، حيث صرح جاكوب شيف املليونري بل لقد ك

اليهودي أبن الثورة الروسية جنحت بفضل دعمه املايل. وقال: إنه عمل على التحضري هلا مع رفيقه 
كان اليهودي )ماكس واربورج( ينفق بسخاء على هدم النظام   (.ويف استكهومل2تروتسكي. )

)والف اشبورغ(  -ضم إىل هذه اجملموعة من أصحاب املاليني اليهود القيصري، مث ان
 (.3)وجيفولوفسكي( الذي تزوج ابنة )تروتسكي( )

 م: املعروف أن احلركة1919عام  115وتقول إحدى الصحف الفرنسية القدمية الصادرة يف عددها 
فضاًل عن القيادات البلشفية ليست سوى حركة يهودية سرية يربطها ويوجهها التمويل اليهودي، 

 (.4اليهودية فكراً وتنظيماً )
ونتساءل كيف يتفق أصحاب رؤوس األموال يف العامل مع دعوة )الربوليتاراي( أصحاب الطبقة الفقرية 

الية ضد النظام الشيوعي وأتباعه؟ إن أيكون هذا دعاية من الدعاايت اليت تطلقها الدول الرأمس
ات والتناقضات عندما تكشف شيئاً من خمطط اليهود بقوهلا: الصحيفة الفرنسية حتسم هذه التكهن

إن اهلدف من متويل الثورة الشيوعية من قبل الرأمسالية اليهودية هو إقامة دولة إسرائيل يف فلسطني 
(5.) 

أول القرارات اليت أصدرها لينني عقب توليه السلطة: هو  يؤيد ما قالته الصحيفة الفرنسية أن من
 تأييد إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني.قراره املعروف ب

والعجيب يف األمر أن قرار لينني هذا تزامن مع وعد بلفور اإلجنليزي هلذا الغرض. وهكذا التقت 
 (.6م )1917الشيوعية مع الرأمسالية عام 



O 361ص  –ق واملذاهب حملمد احلمد رسائل يف األداين والفر 
_________ 

 (.24 - 18ليل االشرتاكي(( )ص[( بتصرف عن ))التض429( )]1)
( نقال عن ))موقف اإلسالم من نظرية 39 - 38[( انظر ))التضليل املاركسي(( )ص 430( )]2)

 (.103ماركس للتفسري املادي للتاريخ(( )ص
 (.105كس للتفسري املادي للتاريخ(( )ص[( ))موقف اإلسالم من نظرية مار 431( )]3)
ذي ظهر يف فارس أايم حكم اإلمرباطور " قباذ " حيث مجع " [( نسبة إىل " مزدك " ال432( )]4)

مزدك " حوله الصعاليك ومن انضم إليه وكون منهم قوة كبرية بل واعتنق " قباذ " هذه الفكرة 
ف له أاب أو أما واشتد شرها وضررها على وقامت شيوعية األموال والنساء حىت ما كان الرجل يعر 

" أنوشروان " ولد " قباذ " فقتل منهم مجوعا غفرية إذ كان من أشد الناس حىت أنقذهم هللا على يدي 
 أعدائهم وقتل " مزدك " شر قتله.

 (.15[( انظر ))هذه هي االشرتاكية(( )ص433( )]5)
 (.191ص[( انظر ))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )434( )]6)
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 - 1818( 1كارل ماركس )  -أواًل: مؤسس الشيوعية احلديثة  خامسا: التأسيس وأبرز الشخصيات
 :-م 1883

مؤسس الشيوعية احلديثة، والرجل األول فيها هو كارل هنريك ماركس، فالعامل يعرفه أبنه أبو 
 الشيوعية، وأهنا إليه تنسب، فيقال: الشيوعية املاركسية.

ذلك الرجل الرقيق  -بزعمهم  -ماركس يغالون يف حبه، ويعدونه رجل الثورة واحلرية؛ فهو وتالمذة 
باً مليئاً ابلعطف واحلنان، وأنه ذلك الرجل الذي يكره االستبداد، ويتدسس يف خمازن الذي حيمل قل

يم أو األغنياء، فيفتح صناديقهم املليئة ثحثاً عن لقمة عيش يسد هبا جوعة فقري أو مسكني، أو يت
 شيخ كبري، أو عامل كادح.

 هذه هي الصورة اخلادعة والدعاية الرباقة عن كارل ماركس.
قة والواثئق فتقول غري ذلك، فتقول: إنه حرب يهودي، إنه ذلك األملاين املولود عام أما احلقي
م، فهو يهودي ابن يهودي، وجده هو احلاخام اليهودي الكبري )مردخاي(، بل إن أجداده 1818



 جهة أمه يهود، كما أنه ولد يف حي اليهود املسمى )غيثو(.من 
 -الويون من بين إسرائيل ينتسبون إىل الوي بن يعقوب ولقب أسرته احلقيقي )الوي( أو )ليفي( وال

 يهودي الوجه واليد واللسان. -إذًا  -؛ فماركس -عليه السالم 
له شيئاً من األدب الكالسيكي، مث  أما عن تعليمه فقد وجهه والده إىل الفكر الفلسفي، كما درس

 دخل ماركس جامعة بون، مث جامعة برلني.
ابنه القانون، ولكنه بعد فصلني دراسيني حتول إىل دراسة الفلسفة، مث تركها وكان أبوه يريد أن يدرس 

 ليدرس االقتصاد.
فلم يكن ابراً وكانت حالة أبيه متدهورة ولكن كارل ماركس مل يقدر ذلك، فساءت العالقات بينهما، 

مل يذهب إىل  - أببيه حىت بعد موته؛ فحني نعي إليه أبوه وهو يف السنة النهائية من دراسته اجلامعية
بلدته؛ ليواسي أمه وإخوته، وما كان منه إال أن بعث إىل أمه يطلب نصيبه من مرياث أبيه، مث ظل بعد 

 ة إخوانه وضعفهم.استيفاء مرياث أبيه يرهق أمه مبطالب مالية، غري مبال ثحاج
من الفساد  ومما يذكر عنه أنه مل يكن محيد السرية ملا كان يف اجلامعة، فكان على مستوى عالٍ 

اخللقي، وشرب املسكرات، واستعمال املخدرات، وكان يسرتسل يف سهراته مع غواة العربدة واللهو، 
ي ما فيها من مالهي السهر مما وكان يرتك بلدة بون ملا كان يف جامعتها، ويذهب إىل بلدة كولون يبتغ

 مل يكن ميسورًا له حتت الرقابة اجلامعية.
 ثر من مرة وهو سكران.وملا كان يف برلني ضبط أك

وكان جباانً رعديدًا خياف من الشرطة خوفاً شديدًا، فكان يذهب إىل قرية قريبة من برلني؛ ليشرب 
 تدمري، كما وصفه بذلك والده.فيها كما يريد، ولقد كان ذا طبيعة ميالة إىل اهلدم وال

 نيته وسوء خلقه، وبذاءة لسانه.ومما يذكر يف سرية ماركس أنه كان ُمنَـفِ راً ملن حوله، مفرطاً يف أان
وكان معجباً بنفسه متعالياً على غريه، وال يتحرج من قذف املخالفني له ابلشتائم القذرة، وألفاظ 

 ل بفكرته، وينادي مبا ينادي به.االزدراء والسخرية ولو كان املخالف ممن يقو 
 ناية مبالبسه ومظهره.ومما يذكر عنه أنه كان قذرًا يهمل نظافة جسمه، وترجيل شعره، والع

 وكان منظر القروح اليت متأل وجهه وما ظهر من جلده يزيده قذارة إىل قذارته.
 طلباته، وعدم وفائه. ومما ذكر عنه أنه كان كثري االستدانة من معارفه، حىت لقد َملُّوا من كثرة

وص وقطاع الطريق مث إن هذا الرجل الذي حيارب امللكية الفردية ويعدها سرقة أخبث من سرقة اللص
رد خطيب ابنته )لورا( ريثما يتحقق من صحة مرياثه، ومن كفاية ذلك املرياث؛ للتعويل عليه يف  -

 طلباته.
 وسرقة الكتب واملقاالت وغريها. كما أنه كان معروفاً ابستخدام الغش، واملكر واخلداع،



_________ 
 (.165[( انظر ))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )ص435( )]1)
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انتحرت بعد أن  موت ابنتيه منتحرتني، فاألوىل )النيورا( -ومما َمرَّ مباركس يف حياته من أحداث 
لورا( وقد انتحرت؛ خوفاً من أن عاشت يف احلرام مع عشيق هلا مث اكتشفت سبق زواجه، والثانية )

 تدركها الشيخوخة، مما كان له أثر يف نفسه.
هذه ُلَمٌع من سرية هذا الرجل، وإذا كان هناك من شيء يدعو للعجب فهو حال أتباعه ومريديه، 

 ومريدون وحمبون وهو هبذه احلال الغريبة املنفرة؟! وحمبيه، فكيف يكون له أتباع
 لعجب؛ فاألرواح جنود جمندة، والطيور على أشكاهلا تقع، و:ولكن إذا عرف السبب بطل ا

 إذا مل يكن للمرء عني صحيحة ... فال غرو أن يراتب والصبح مسفر
وفاحتة اجملال أمام  فاليهودية هي حاضنة الشذاذ، -كما مر   -مث إن أصابع اليهود من وراء ذلك 

عليها الضوء إال مؤخرًا؛ ذلك أن ماركس قد اجملرمني املفسدين. على أن يف حياة ماركس زاوية مل يلق 
م بفيلسوف الصهيونية األول، وواضع أساسها النظري )موشيه هيس( وعن هذا 1862اتصل عام 

ا بعد يقول: لقد اختذت (.وقد بلغ من إعجاب ماركس وأتثره بـ )هيس( أن كتب فيم1أخذ هرتزل )
تفكري، واتفاق آرائه مع عقيديت وما أؤمن به، إنه هذا العبقري يل مثاالً وقدوة؛ ملا يتحلى به من دقة ال

(.و )موشيه هيس( هذا هو صاحب كتاب )الدولة اليهوية( ومل يزد 2رجل نضايل الفكر والسلوك )
السياسي، فيما يعرف ابحلركة الصهيونية هرتزل على أفكار هيس سوى أن بسطها، وأقام هلا تنظيمها 

س صاحب النظرية، ولينني منفذها، وموضح عويصها ابإلضافة متاماً كما كان لينني من ماركس، فمارك
 (.3إىل ما زاد عليها )

 اثنياً: أشهر شخصيات الشيوعية املاركسية:
لشخصيات لينني، هناك شخصيات مهمة وذات أثر يف نشأة الشيوعية والتمكني هلا، وأشهر هذه ا

 (:4وتروتسكي، وستالني. وفيما يلي نبذة عن هذه الشخصيات )
لينني: امسه احلقيقي فالدميري ألتيش بوليانوف، وهو قائد الثورة البلشفية الدامية، ودكتاتورها  - 1

م وتوىل زمام احلكم الشيوعي إىل 1917املرهوب، فهو الذي قاد الثورة على القيصرية الروسية عام 
 م.1924مات عام أن 



دايً مث تسمى ابمسه الذي عرف به، وهناك دراسات تقول أبنه يهودي األصل وأنه كان حيمل امساً يهو 
 ورمبا كان من ساللة التتار الوافدين على روسيا.

وأما أمه )ماراي الكسندر( فيقال: إهنا أملانية األصل من ساللة يهودية، ومل يطلع لينني على األفكار 
ن م وظل يف السج1897ال يف العشرين من عمره، وقد اتصل ابلثوريني فقبض عليه عام الشيوعية إ

 مدة عام، مث نفي إىل سيبرياي، ويف منفاه عكف على التأليف.
م مسُِح له ابلعودة فهاجر إىل سويسرا وهناك أسس أهم صحيفة ثورية )القبس( مث 1900ويف سنة 

ومكث فرتة مث استطاع بعدها أن يدخل روسيا سرًا سنة  انتقل إىل لندن؛ ليتصل ابالشرتاكيني هناك،
 م.1905

ىل قيادة الثورة ضد القيصرية، واستطاع القبض على زمامها لصاحل احلزب م تو 1917ويف عام 
 البلشفي كما مر عند احلديث عن نشأة الشيوعية.

 وهكذا تبوأ لينني مقعد الرائسة منفذًا ما كان يريد ال ما كانت الثورة تريد.
نفذ هلذه األفكار؛ فإن لينني هو امل -ولئن كان ماركس هو املؤسس األول للشيوعية أبفكاره النظرية 

 فهو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ.
_________ 

 (.180[( انظر ))مقدمة يف الفكر السياسي(( )ص436( )]1)
ملذاهب االجتماعية ( نقال عن ))ا162[( انظر ))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )ص437( )]2)

 (.51احلديثة(( لـ " حممد عنان " )ص
 (.193))االجتاهات الفكرية املعاصرة(( )ص[( بتصرف عن 438( )]3)
 (.245[( انظر ))كواشف زيوف(( )ص439( )]4)

(2/174) 

 

على البشرية. ومن  ومما ذكر عن لينني أنه كان ُمَعقَّدًا عنيفاً قاسي القلب مستبداً ابلرأي، حاقداً 
عداوة كامنة يف كل صفاته أنه كان كاحل الوجه، دائم العبوس، سيء الظن بكل من حوله، يفرتض أن ال

نفس؛ فمن كالمه لألديب الروسي مكسيم جورجكي: ينبغي أن حيذر اإلنسان من الرتبيت بيده على 
 (.1رؤوس الناس؛ ألهنا قد تصادف هناك عضة تستأصلها )

ة شاذة، فله شذوذات كثرية، منها أنه ال يقبل أن يكون يف مكتبه مقعد مريح وكان ذا شخصي



 للجلوس عليه.
باً ابرعاً، وقد اختذه الروس صنما معبودًا وأضفوا عليه ألقاابً كثرية، فيصفونه أبنه سلس وكان خطي

 منقاد، بسيط كاحلق، رقيق كالنسيم.
حلقائق والواقع؛ ذلك أن الشعب يبغضه بشدة، صفات أمالها الرعب، ومل ميلها ا -وهي يف احلقيقة 

 م.1924 أنه مل ميت إال يف يناير عام والدليل على ذلك كثرة املؤامرات اليت دبرت لقتله، غري
أما الريبة اليت أحاطت مبوته فهي حقيقة تناوهلا الناس بعد مدة من وفاته؛ فقد ألزمه املرض فراشه يف 

 إلحلاح بني الفينة واألخرى.أواخر أايمه، وكان الفاجل يعاوده اب
كان قد أفضى إىل بعض رفاقه أنه ويف تلك األثناء تغري رأيه يف ستالني وكان إذ ذاك سكرتري احلزب، و 

ال يطمئن إليه، وأن يف عزمه أن خيلعه من سكراترية احلزب. ويقال إن ذلك منا إىل علم ستالني، فدس 
ن الشخصيات البارزة يف احلزب الشيوعي (: وهو م3تروتسكي ) - 2(.2له مساً قضى عليه )

 من املصطفني واملوثوق هبم لدى لينني.بروسيا، وكانت مكانته تلي مكانة لينني، فلقد كان تروتسكي 
 م يف املكسيك.1940م واغتيل سنة 1879وقد ولد سنة 

 .وليس هذا هو امسه احلقيقي، بل امسه بروستالني، وهو ابن لرجل يهودي من الطبقة املتوسطة
م كان له نشاط ثوري فقبض عليه وحكم عليه ابلسجن أربعة أعوام ونصف، مث رحل 1898ويف عام 

م متكن من اهلرب إىل إجنلرتا ابستعمال جواز سفر 1902إىل شرق سيبرياي، ولكنه يف عام  منفياً 
ك مزيف، وكان صاحب اجلواز يدعى تروتسكي، فاستوىل على اجلواز واالسم مجيعاً، وظل ينادى بذل

 االسم طيلة حياته.
نئذ يف الثالثة وأقام عقب هربه يف لندن، وهناك اتصل ابحلزب الدميقراطي االشرتاكي؛ وكان حي

 والعشرين من عمره.
 ورغم حداثة سنه أصبح عضواً ابرزاً، وكان من رفاقه يف هذا اجملتمع لينني، وليمنانوف.

صحيفة اشرتاكية، وعاد إىل روسيا سنة  وقد شارك يف حترير جريدة لينني )القبس( اليت تعد أشهر
)بطرسربج( عقب عودته، فاختري م وأجري انتخاٌب الختيار مندوبني عن العمال يف مدينة 1905

 عضوًا، مث اختري رئيساً.
ويف إحدى اجللسات هجم عليهم رجال الشرطة فاعتقلوا مجيعاً، ونفي تروتسكي مرة اثنية إىل 

 سيبرياي.
رب عقب وصوله مباشرة، فاختذ طريقه هذه املرة إىل النمسا، مث ظل يراسل ومرة اثنية متكن من اهل

 ويكتب للصحف الروسية.
م عمل مراسالً حربياً، وتنقل يف العواصم بني ابريس وزيورخ، وبذل نشاطاً مع الثوار 1913 سنة ويف



م عليه ابلسجن االشرتاكيني، وأخرج يف هذا الوقت كتاابً عن أسباب احلرب العاملية األوىل، مث حك
 بسبب نشاطه الثوري وخطورته أايم احلرب. -أيضاً -مثانية شهور وكان ذلك 

_________ 
 (.26[( انظر ))هذه هي االشرتاكية(( )ص440( )]1)
( إذا أردت املزيد من الشواهد فاقرأ كتاب ))التضليل االشرتاكي(( للدكتور صالح الدين املنجد 2)

 مصر يف ثنائهم على االشرتاكية واملاركسية وأن الدين اإلسالم لرتى فيه عجبا من بعض الكتاب يف
سالم(( واقرأ ما كتبه الدكتور عمر حليق يف كتابه ))دور املاركسية هو أساسهما؟! وكتابه ))بلشفة اإل

 يف االشرتاكية العربية((.
 [( وهي موسوعة فيها دس خطري جيب االنتباه له.442( )]3)
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له ابلذهاب  م واحلرب قريبة من هنايتها طردته احلكومة الفرنسية من بالدها، فسمح1916ويف سنة 
ىل بطرس جراد بعد وصول لينني إليها بيومني، واستفاد من معرفته السابقة بلينني، إىل بالده، ووصل إ

 م عضوًا يف احلزب، وألسباب غامضة قبض عليه واعتقل.1917وهلذا اختري يف يوليو سنة 
كان تروتسكي   ويف معاهدة الصلح اليت أجريت بني روسيا وأملانيا وهي معاهدة )بريست ليتوفسك(

 ا فيها.أبرز مندويب روسي
م نظم فرقاً من مجاعات العمال، وهو صاحب فكرة التجنيد اإلجباري يف املصانع، 1920ويف عام 

ويف احلرب الروسية البولندية كان تروتسكي يعارض بشدة دخول اجليش الروسي وارسو، وكان دخوله 
جيرؤ على  نني أصر على رأيه، ومل يكن أحديتصف ابلقوة والعنف وحتطيم كل ما يقابله، ولكن لي

 معارضته.
م تعرض هلجوم عنيف من محلة الشيوعية القدامى وتزعم احلركة ضده ستالني، 1923ويف سنة 

 وعندما مات لينني كان تروتسكي مريضاً فأرسل إىل القوقاز، لالستشفاء وليخلو اجلو لستالني.
ا عاد من القوقاز به كرئيس للقوى احلربية، وعندموظلت احلملة ضده مدة، وانتهت بتجريده من منص

 أسند إليه عمل أقل أمهية، إذ عني رئيساً لفرقة تعمل لتنمية القوى الكهرابئية.
م استقال أو أقيل من هذا املنصب، وعني رئيساً إلحدى اللجان املركزية ومل يظل يف 1925ويف سنة 

 املنصب طويالً.



ل ضد احلزب ويف سنة زب الشيوعي متهماً بنشاط وأعمام فصل من احل1927ويف نوفمرب سنة 
 م ذهب إىل القسطنطينية، فأمضى هبا مدة أطول.1929م نفي إىل تركستان، ويف سنة 1928

رأى أن يذهب إىل املكسيك، ليقيم  1937م اختذ النرويج مقاماً له، ويف سنة 1936ويف سنة 
 هناك، فاختذ له بيتاً يف العاصمة.

فوجئ بشخص يهجم عليه؛ ليغتاله، فضربه  بينما هو آمن يف بيته ابملكسيكم و 1940ويف سنة 
 ضربة مميتة وهرب القاتل، ومات تروتسكي يف اليوم التايل، وكان القاتل أحد أصدقائه.

 وَأَصرَّ املنتمون إليه يف منفاه أن القاتل مندوب من ستالني، وال يوجد من يعارض هذا القول.
 حياة تروتسكي قلما يذكره من يتحدث عنه أال داثً مهما، وانقالابً كبريًا يفاجلدير ابلذكر أن هناك ح

م، 1929الصادر يف إبريل سنة 19وهو خرب اعتناقه لإلسالم، فقد جاء يف جريدة األهرام يف عددها،
 ما يلي: -ونقلته عنها جملة اهلداية اإلسالمية يف اجلزء السابع من اجمللد األول 

 م يف بيئة جتهل على اإلسالمتروتسكي يعتنق اإلسال
 حتت هذا العنوان قالت جملة اهلداية اإلسالمية نقاًل عن األهرام ما يلي:و 

"نقلت الصحف خرب اعتناق تروتسكي الزعيم البلشفي لإلسالم وهو منفي يف تركيا، وجاء يف حديث 
عوته، وشهد إسالمه: أنه على إثر شفائه من مرضه يف األستانة دعا مفيت األستانة، فأجاب د

يدة وقت الرتكية، فقال تروتسكي: كنت يهودايً غري أن مبادئي مل ترق لبعض اجتماعهما مندوب جر 
احلاخامني، فحرموين من داينيت، ولكين مل أعر حرماين هذا اهتماماً كثريًا؛ ألن مبادئ الدين اإلسرائيلي 

الناس أبين م يف السن فإين أشعر كغريي من مل تكن لرتوقين، فلم َأْحَتجَّ ومل أعارض. وأما اآلن وأان أتقد
يف حاجة إىل إميان ودين مساوي، ففكرت يف وقت ما أن أصبح مسيحياً غري أين عدلت عن ذلك؛ 

( الراهب الشرير، فلم يبق أمامي غري الدين 1لكرهي اعتناق دين القياصرة، واملستبدين، وراسبوتني )
أنه حيض على  عه فوجدت فيه مزااي حسنة، منهااإلسالمي الذي دققت النظر يف البحث يف شرائ

املناقشة، واملباحثة يف أصوله، ولذا سأعتنق اإلسالم. وسيتناول فضيلة املفيت العشاء معي، مث يبدأ 
 (.2بتلقيين الشرائع اإلسالمية )

_________ 
 (.1110/ 2[( ))املوسوعة العربية امليسرة(( )443( )]1)
 (.1111ية امليسرة(( )ص[( ))املوسوعة العرب444( )]2)
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قيقي م(: هو أحد أساطني الشيوعية، وأكابر جمرميها، وامسه احل1954 - 1879ستالني ) - 3
 جوزيف فاديونوفش زوجاشفلي، وهو سكرتري احلزب الشيوعي ورئيسه بعد لينني.

اشتهر ابلقسوة، واجلربوت، والطغيان واالستبداد، وشدة اإلصرار على رأيه، وكان يعتمد يف تصفية 
 ل والنفي، وكان مبناوراته وأالعيبه شيطاانً مريدًا.خصومه على القت

صفية كان يبدأ ابخلالف مع بعض العناصر، مث يوجه أنصاره للقيام فمن أجل أن حيقق أهدافه يف الت
 أبشرس احلمالت الدعائية ضده مع تظاهره هو مبظهر االعتدال واحلياد.

أبي وسيلة، وكان أشدها احملاكمات  وبعد ذلك يدفع خصمه حىت يتورط بعمل ما، مث يقوم بتصفيته
 الصورية اليت كان جيريها.
صارًا مث يرفعهم إىل مراكز عالية يف احلزب والقيادة، لكنه خيتار من ال ميلك ولقد كان جيمع حوله أن

القدرة على أن يبصر إال ما ميليه عليه الزعيم األوحد )ستالني(. وكان مستعدًا ألن يضحي ابلشعب  
 (.1يف سبيل شخصه، وقد انقشته زوجته مرة فقتلها )كله، وأبي أحد 

 يمن يريد تصفيتهم ولو كانوا أقرب األقربني إليه.وكان ابرعاً يف تلفيق االهتامات ف
وكانت وسائل التحقيق يف وقته مقرونة ابلتعذيب الذي ال حيتمل، ثحيث جتعل املعذب يعرتف على 

 نزل به على أيدي احملققني وجالديهم.نفسه أبي شيء؛ ليتخلص من آالم التعذيب، الذي ي
لتحقيقات املتواصلة لياًل وهناراً؛ حيث تكرر األسئلة ا -وكان من وسائل انتزاع االعرتفات اإلكراهية 

 دون سأم؛ حىت تتحطم إرادة املتهم.
تعريض املنكوب لسلسلة من اإلرهاب النفسي  -ومما ميهد لالستجواب من قبل رجال املباحث 

اإلرهاق اجلسدي الطويل، مع ما يصحب ذلك من امتهان الكرامة، وإاثرة احلمية اليت والتعذيب مع 
 كها املبادئ واملعتقدات؛ حىت جيد املنكوب نفسه أمام عذاب ال قبل له بتحمله.حتر 

ومن الصور اليت تتم هبا عمليات اإلرهاق يف سجون ستالني احلجز الطويل يف غرفة صغرية حارة توقد 
ء  الصيف، أو يف غرفة شديدة الربودة كأهنا الثلج يف الشتاء البارد، أو محام أرضه مافيها املدافئ يف

 وال شيء ميكن اجللوس عليه إال املاء واألرض الرطبة الباردة.
ومنها الوقوف على رؤوس األصابع إىل جانب جدار عدة ساعات واملنع من النوم، واإليقاظ السريع 

مية أو بيِ نة. ومبواصلة هذه األساليب يعرتف املنكوب على نفسه، بعد النوم، كل ذلك من غري ما جر 
 .(2ولو كان كاذابً )

O 371ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
_________ 

[( مسعت من إحدى اإلذاعات أن دولة أوروبية أمرت إبخراج متثال لينني وشنقه أمام 445( )]1)



 هم مثل تيتو وزوجته أمام الناس.الناس، وقد شنقوا بعض رؤسائ
 (.14[( ))التطور والدين((، )ص446( )]2)

(2/177) 

 

 سادسا: أسباب قيام الشيوعية
فامتد رواقه إىل كثري من بلدان العامل، وذلك  لقد قامت الشيوعية احلديثة، ونشرت مذهبها اإلحلادي،

ومنها ما يتعلق بشخصية مؤسسيها يعود ألسباب عديدة، منها ما يتعلق ابجملتمع الذي نشأت فيه، 
ومنفذيها، ومنها أسباب خارجة عن ذلك. وفيما يلي تفصيل لتلك األسباب اليت أدت إىل قيام 

 (.1الشيوعية )
ب العلم والعقل ومكن للجهل واخلرافة، وأعان احلكام الظلمة، الطغيان الكنسي: الذي حار  - 1

ا قامت به الكنيسة األوروبية فكان أن قامت وفرض على الناس الضرائب والعشور وما إىل ذلك مم
 الشيوعية كردة فعل لذلك الطغيان.

بزعمهم  -مظامل النظام الرأمسايل: حيث طغى الرأمساليون وأفسدوا واستبدوا؛ فقام الشيوعيون  - 2
 مبحاولة اإلصالح. -
تبليغ الدعوة  غياب املنهج الصحيح عن أورواب: فلما قصَّر املسلمون يف أداء رسالتهم، يف - 3

غاب اإلسالم عن ساحة أورواب، فمكن ذلك لنشأة الشيوعية وغريها من  -وقوامة البشرية 
 االجتاهات والنظرايت واملبادئ.

تقدم منهجاً يزكي النفس، وجيلب السعادة والطمأنينة لألفراد  اخلواء الروحي: إذ الكنيسة ال - 4
 ها مما هي فيه من القلق واالضطراب واحلرية.واجملتمعات، مما جعل النفوس هتفو إىل ما ينقذ

االستعمار وما خلفه من دمار: فلذلك أثره الواضح يف احنطاط الشعوب املُْستَـْعَمرة، وذلك عن  - 5
 رية، مما أفسح اجملال لنشر الشيوعية.طريق الكبت وقفل ابب احل

هيداً للسيطرة عليه، ومما املكر اليهودي: فاليهود يتآمرون على العامل وخيططون إلفساده؛ مت - 6
اجلهل بدين اإلسالم: فهذا  - 7يقومون به يف ذلك السبيل استغالل املذاهب اهلدامة والتمكني هلا. 

استحال أن يقع  -ولو معرفة يسرية  -جاء به اإلسالم  من أكرب أسباب اإلحلاد، وإال فمن عرف ما
رباهني يضطر صاحبه إىل االعرتاف بوحدانية منه اإلحلاد؛ فإن الدين بطبيعته وما اشتمل عليه من ال

 (.2هللا، وبطالن ما انقض ذلك؛ فال جتد ملحدًا إال وهو معرض، أو مكابر، أو معاند )



: فمما ساعد على قيام الشيوعية ما قام به أرابهبا من دعاية اهلالة اإلعالمية والدعاية القوية - 8
ع اجلاهل عن ذلك هاله األمر، واغرت ابلشيوعية، وهالة لتحسني ضاللتهم، وترويج مذهبهم، فإذا مس

 وظن صدقها مع أن كل عاقل منصف يعلم بطالهنا وزيفها.
ا أشبه ذلك من العبارات فالشيوعيون زعموا أن ما جاؤوا به هو الرقي والتقدم والتجديد وم

 الفضفاضة.
مل يقبله، ومل يصغ  -املنحرفة  ولوال أن ابطلهم زُْخِرَف وُرو َِج له من قبل الدعاايت املضللة، والدول
 إليه أحد؛ ألن حججهم أوهن من حبل القمر ومن بيت العنكبوت.

أدلة مغرية صار  االنقالب الصناعي: فما يقوم به الشيوعيون من ثحث علمي جاد مستند على - 9
له على أن الرتقي الدنيوي دليل على أن أه -جبهلهم  -سبباً الغرتار كثري من اخللق هبم؛ حيث ظنوا 

 حق وصواب يف كل شيء.
فإذا رأى اجلاهل حال املسلمني وما هم عليه من الضعف واهلوان، ورأى حال الكفار وما هم عليه 

صار ذلك فتنة له، فظن أن  -رض تذعن وتسلم هلم من القوة والتفنن يف الصناعة، ورأى أمم األ
 الكفار على حق، وأن املسلمني على ضالل.

_________ 
 (.19[( ))التطور والدين((، )ص447( )]1)
[( قد كانت الدعوة إىل التضامن اإلسالمي مبثابة جرمية كربى عند الثائرين من العرب 448( )]2)

ها تتفكه ابلنيل من تلك الدعوة. واليوم وبعد أن ظهرت وغريهم وكانت أكثر اإلذاعات العربية وغري 
ن عن احتاد املسلمني وتضامنهم وأنه ال حقيقة ضعف املسلمني وهواهنم على األمم بدؤوا يتكلمو 

قيمة هلم إال من خالل إثبات وجودهم اإلسالمي كما حدث يف املؤمتر الذي يعقد يف ماليزاي اآلن، 
ا دينهم بصدق وإخالص خصوصا وقد كشر النصارى عن أنياهبم وعسى أن يفيق املسلمون ويراجعو 

 على املسلمني وتصرحياهتم بسب اإلسالم وحضارته.

(2/178) 

 

دم الصناعي وصحة ولقد جهل هؤالء، بل لقد ضلوا ضالاًل مبيناً بذلك الزعم؛ ألنه ال تالزم بني التق
املعتقد واملبدأ؛ فقد يكون اإلنسان من أمهر الناس يف أمور الطبيعة وهو أجهل من محار أهله يف 

دي مسألة مهة ودأب، وجد الدين واألخالق، واألمور النافعة يف العاجل واآلجل؛ فمسألة التقدم املا



 ليس إال.
صارت نكبة عليهم، وعلى البشرية مجعاء؛  وهلذا ملا خلت ثحوثهم وخمرتعاهتم من روح الدين وحكمته
 بسبب ما ترتب عليها من احلروب اليت مل يشهد هلا نظري.

 ولقد عجز ساستها ونُظَّارها أن ينظموا للبشر حياة مستقرة عادلة طيبة.
ة ومباهج احلضارة: فلقد فتح العامل املادي أبواابً عظيمة من أبواب الرفاهية ملذات احليا - 10

 ملراكب الفخمة الفارهة؛ من سيارات، وقطارات، وبواخر، وطائرات.والرتف؛ فا
وكذلك املالبس واملطاعم، ووسائل التسلية والرتفيه، كل ذلك مكَّن للغفلة، وجعلها تستحكم على 

 ، مما فتح اجملال لرتويج أي مبدأ.النفوس، وال تشعر ابلعاقبة
س الشيوعية كان حربًا يهودايً، وكان خمفقاً شذوذ مؤسِ سيها واحنرافهم: فهذا كارل ماركس مؤس - 11

يف شؤونه اخلاصة، وكان ذا طبيعة ميَّالة للهدم والفساد، كما كان على مستوى عال من الفساد 
 اخللقي والسلوكي.

 تني.أضف إىل ذلك موت ابنتيه منتحر 
 كل هذه العوامل وغريها حتركت يف نفس هذا اجملرم، فأخرجت أكلها الننت النكد.

 ثل ذلك يف شأن بقية زعماء الشيوعية ومنفذيها كلينني، وستالني، وغريهم.وقل م
 وابجلملة فأقل ما يقال عن الشيوعية أهنا عقوبة إهلية للبشرية بسبب متاديها يف الغواية والضالل.

O383ص  –داين والفرق واملذاهب حملمد احلمد رسائل يف األ 

(2/179) 

 

 سابعا: رد زعم املالحدة أن البشرية قامت على الشيوعية األوىل
ه أن ما زعمه املالحدة من أن اجملتمع قام على الشيوعية يف بدايته ما هو إال مما جيب التسليم ب

يكذهبم َكرُبَْت َكِلَمًة خَتُْرُج ِمْن  افرتاض وظنون ال ميلكون على صحتها أي دليل صحيح، بل كل شيء
 [.5َأفْـَواِهِهْم ِإن يـَُقوُلوَن ِإال َكِذاًب ]الكهف:

(2/180) 

 



بل أن يتطوروا فقد تصوروا يف أخيلتهم أن البشر البدائيني أقاموا فيما بينهم شراكة يف كل شيء ق
وصا اإلسالم وما شهد به ويعرفوا امللكية الفردية رادين هبذا كل ما جاءت بذكره الشرائع وخص

التاريخ وما تواتر نقله يف كل األجيال وما شهد به الواقع على مر السنني من أن هللا تعاىل هو الذي 
 أن يرث هللا األرض ومن عليها رتب حياة اإلنسان وطريقة تعامله منذ أن أهبطه هللا إىل األرض وإىل

اإلنسان من بدايته إىل هنايته مل يتغري ال يف هيئته  وأن ما من أمة إال خال فيها نذير، وأن اإلنسان هو
وال يف طبيعته وال يف حبه للملكية الفردية منذ وجوده على األرض وما تصوره املالحدة من انعدام 

ة إمنا كان يصدق على بعض عهود اجلاهلية من التعصب امللكية الفردية وذوابن الشخص يف القبيل
لكية الفردية مع أن تصور عدم ميل كل شخص إىل امللكية الفردية الشديد للقبيلة لكن يف غري امل

افرتاضي بعيد الوقوع وحمال، نعم وجد بني أفراد القبيلة الواحدة تعاون قوي وتعاضد وشراكة يف 
اد القبيلة إىل حد أن الفرد ال يتصور وجوده وكيانه وانتماءه وما السراء والضراء وتالحم بني كل أفر 

إال من خالل قبيلته يفعل كل ما تفعله قبيلته ويرتك كل ما ترتكه دون أن يكون له أي  أيخذه وما يرتكه
رأي يف خمالفة عرف القبيلة ولكن هذا احلال ال يصلح أن يكون دليال للمالحدة على شيوعية البشر 

تهم هو ة اليت قررها ماركس وأتباعه بل إن اعتقاد أن البشر كانوا مبنزلة البهائم يف بدايعلى الطريق
الظلم بعينه والكذب على البشرية بعينه ورد صريح لكل ما يثبت يف األداين السماوية من تكرمي هللا 

لبشر وقيام للبشر ورفعهم عن منزلة احليواانت البهيمية اليت تصورها املالحدة يف تفسريهم لنشأة ا
ستحيل أن بعض املكتشفني أمورهم على الناحية االقتصادية والقبلية فقط كما زعموا مث على فرض امل

وجدوا قبائل تعيش على الفوضى يف كل شيء مبا فيها اجلنس أال يصح أن يوصف هؤالء أبهنم شواذ 
ل ما وجدوه هؤالء ال قيمة هلم فاسدي الفطرة وأن وصف البشرية كلهم بتلك الوصمة الشنيعة ألج

صح أهنم وجدوا بشرا بتلك احلال  عند تلك القبائل اهلمجية يعترب تطاوال على اتريخ البشر؟ هذا إن
مع أن كذهبم وافرتاءهم وارد ذلك أن ما من إنسان يرضى ابلفوضى اجلنسية يف أهله بل إهنا حالة ال 

هللا عز وجل عن فطرة اإلنسان وعن  ترضى هبا حىت احليواانت البهيمية فضال عن اإلنسان، فقد أخرب
هذه األرض وقتل أحد ابين آدم أخاه. وليت شعري  الغرية املوجودة فيه منذ أن وجد أبناء آدم على

ملاذا حيرص الشيوعية على إشاعة اجلنس أكثر من غريه فإن الشيوعية حيرصون أشد احلرص على 
إىل ذلك من الشباب والشاابت الساقطني إشاعة اجلنس ابلطريقة املشرتكة لعله ترغيبا ملن يتوق 

لدعاايت الرخيصة ولكنهم فوجئوا ابستحقار الناس ولظنهم أن الشيوعية ستبين وتنهض بسبب هذه ا
هلم واستهجاهنم هلذا السلوك الشائن فعادوا وزعموا أن شيوعية النساء ليست قاصرة على املذهب 

ا األغنياء بصور خمتلفة، ولكن هذا الدليل الشيوعي وإمنا هي قضية شائعة بني كل الطبقات خصوص
ن استحقار الناس هلم يف مناداهتم ابلفوضى اجلنسية العارمة هو واه كبيت العنكبوت مل خيرجهم أيضا م



ألن الباطل ال يستدل له ابلباطل وذلك أن استدالهلم ابملنحرفني ال يعطيهم املربر لدعواهم فهو تربير 
اجلميع أهنا أوضاع فاسدة جاهلية جيب أن تصحح وال تستحق أن ابطل بباطل ويكفي أن يقال عن 

لمون به فطر الناس وخيدشون كرامتهم سواء كانوا من األغنياء أو من الفقراء تكون قدوة أو دليال يظ
 فهو عمل ال تقره حىت احليواانت.
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رق بينهم فهو وأما زعم املالحدة أن الناس يف الشيوعية األوىل كانوا يعيشون عيشة متساوية ال ف
لفوارق فيما بينهم وأقل ما فيها فوارق يف افرتاض ينقصه الدليل فمن أين هلم أهنم ما كانوا يشعرون اب

الذكاء، فوارق يف إتقان العمل، فوارق يف القوة اجلسدية والنفسية، وفوارق يف الشجاعة، وفوارق يف 
عقل وحىت املالحدة ال جيهلوهنا لوال أهنم املال .. إىل آخر الفوارق اليت ال جيهلها أي إنسان سليم ال

ناس وخصوصا الناس الذين يشعرون ابنتقاص اجملتمع حلقوقهم أو أهنم يريدون حتبيب الشيوعية إىل ال
مغلوبون على أمرهم ويتمنون أي فرصة إلثبات وجودهم الذي حيلمون به فانتهز املالحدة وجود هذه 

قضاء عليها وأىن هلم أن يطبقوا ذلك فعال وهو خمالف ملا أراده الفوارق احلتمية بني الناس للمناداة ابل
 يف سنته ذلك أن هللا تعاىل هو الذي أراد للناس أن يكونوا هبذه احلال منهم الذكي ومنهم هللا تعاىل

البليد ومنهم الغين ومنهم الفقري إىل آخر الصفات املعلومة ابلضرورة من أحوال البشر فكيف يقضون 
ملكذوبة وكذلك هللا بقاءه واحلاصل أنه ال دليل هلم على كل ما زعموه من تلك املساواة اعلى ما أراد 

زعمهم أن الناس كانوا يعيشون حياة مالئكية يف منتهى السعادة إن هو إال خيال فارغ تكذبه طبيعة 
أي زمن البشر منذ وجودهم إىل اليوم إضافة إىل أنه ال دليل هلم إال حمض أخيلتهم املنكوسة وإال ف

واحلمى والغنائم وما إىل ذلك من  خال عن احلرب والتنافس بني القبائل على أمور كثرية أقلها املرعى
 األمور اليت البد من وقوعها ضرورة يف كل أجيال البشر.

O 1072/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 اثمنا: األسس اليت قامت عليها النظرية الشيوعية
ت واملعامالت وسائر ما أمرها ملناهضة األداين واألخالق والثقافا قامت الشيوعية املاركسية من أول



يتصل ابجلوييم وإقامة دولة شيوعية عاملية حتت زعامة أقطاب الشيوعية ومن ورائهم األطماع اليهودية 
يف إقامة الدولة اليهودية الكربى اليت يرتقبها اليهود بفارغ الصرب ممثلة يف إعادة بناء هيكل سليمان 

 ر من اليهود ومن سائر اجلوييم.ج ملكهم الذي حيلمون أبنه سيحكم مجيع البشوتتوي
وما الشيوعية إال حلقة من مجلة احللقات اليت حييكها اليهود للوصول إىل ما خططه حكماؤهم من 
تدمري العامل دينيا وثقافيا واقتصاداي .. اخل، ولقد أسهمت الشيوعية يف كل تلك املؤامرات وكان هلا 

يشهد هلا التاريخ مثيال ويف إشاعة الفواحش سد يف حتطيم اجلوييم يف تصفيات جسدية مل حظ األ
وسائر املفاسد والشرور حيث فاقوا فيها الشيطان وأراحوه مهمة حتقيق كل تلك الرزااي اليت حلت 

 رزها:بسائر األمم يف دينهم ويف دنياهم على أيدي املالحدة ومظاهر الشيوعية املاركسية كثرية من أب
ادة، قيل يف تعريفها أهنا هي املوجود الذي يدرك إبحدى احلواس مما أوال: املادية املادية نسبة إىل امل

خيضع لتجربة اإلنسان ومالحظاته، وقد ادعت املادية أهنا صنو الواقعية نسبة إىل الواقع الذي ال 
 (.1ينكر وال يكذب )
_________ 

 (.22[( ))التطور والدين((، )ص449( )]1)
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بتداء من األساس املشرتك جلميع املالحدة على اختالف مذاهبهم القد أصبحت عبادة املادة هي 
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني إابن قيام التيارات الفكرية اجلاحمة يف أوراب ضد الكنيسة 
وضد القائمني عليها واستبداهلا ابملادة املهيمنة على كل شيء إذ يزعمون أن الكون وما فيه إمنا وجد 

ىل فخرجوا بذلك عن مفهوم هذا التعريف املادة وبنوا عليها إحلادهم يف إنكار وجود هللا تعا من أصل
للمادة وجتاوزوه فإن األمور الغيبية وأمور الدين ال ختضع لتجربة اإلنسان وال تدركها حواسه كما بنوا 

أقاموا هذه الفكرة يف عليها تفسريهم التارخيي حلياة اإلنسان وتطوراته. وكان املاديون الشيوعيون قد 
ح والغيب حيث ال يؤمنون بوجود الروح ألهنا تباين املادة اليت إذا مضادة أي شيء يتعلق بعامل الرو 

وجدت يف شيء أعطته احلياة ضرورة فاملادة هي كل شيء وجعلوها البديل عن هللا عز وجل بزعم أن 
وظهر جهلهم وختبطهم يف نظرايهتم  معاملهم أعطتهم الدليل املادي على ذلك ولقد كذبوا وتناقضوا

ة، فالطبيعة عندهم هي قبل كل شيء وال هناية هلا ومنها انبثق كل خملوق على وجه املتضاربة املتناقض
األرض وأهنا موجودة بذاهتا قبل كل ذات وهي اخلالق لكل شيء بقوانينها " وأن العامل يف حركة تغري 



ض األضداد وكل فكرة تؤدي إىل نقيضها والفكرة مستمر، وأن هذا التغري أييت عن طريق تناق
( " كلها انجتة عن ترابط األشياء بعضها ببعض وال ميكن أن 1تؤداين إىل نتيجة جديدة ) ونقيضها

يكون أي حادث منفصال بنفسه عن البيئة احمليطة به يف حركة دائبة يسموهنا " احلركة يف الطبيعة " أي 
دهر يف تطوير املادة وتطورها بدءا وانتهاًء تنشأ مث تضمحل أبد ال أن كل موجود إمنا هو نتيجة حلركة

يسمونه أيضا " التطور يف الطبيعة " ويتم هذا يف حركات سريعة ضرورية وأحياان حتصل فجأة تنتقل 
معها األشياء من البسيط إىل املركب ومن األدىن إىل األعلى يف تطور متالحق طول الوقت مما ينتج 

ن تطور احلوادث وتفاعلها " التناقض يف الطبيعة " وهذا التناقض هو الذي ينتج ععنه ما يسمونه 
فيما بينها لينتج من التناقض بني القدمي واجلديد وبني ما ميوت وما يولد وبني ما يفىن وما يتطور 

 مصادر تطورية جديدة خمتلفة مبعىن أنه حيدث الشيء حتما مث حيدث ما يضاده لتأيت النتيجة احلتمية
األمور لتصل إىل النتيجة من وراء كل  الصحيحة ومن هنا تؤيد الشيوعية التصادم والتضاد بني

 (.2تضارب وتصادم )
وكل ذلك إمنا هوس فكري وختبط مقيت َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماهُلُْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماء َحىتَّ 

ََِّ ِعنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَهُ ِإَذا َجاءُه مَلْ جيَِْدُه َشيْـ  َُِّ َسرِيُع احلَِْساِب ]النور: ًئا َوَوَجَد ا [، وكلها 39َوا
افرتاضات يريدون من وراءها أن حتل املادة حمل اإلله سبحانه وتصريفه األمور حسب مشيئته وقدرته 

عن قدرة اخلالق على  وتلك التعليالت العقيمة لوجود األمور بعد أن مل تكن إمنا هو لصرف الذهن
يقتنع أبن األمور تتطور ملصلحة اإلنسان أو ملضرته من تلقاء نفسها  اإلنشاء واإلجياد وإال فأي منطق

 لتنتج أمورا البد منها بزعمهم لتستقيم احلياة ويبقى الكون.
ادهم لقد حاول املاديون وهم ينكرون موجد هذا الكون أن يلفقوا شبهات كثرية ليدللوا هبا على إحل

وتكسر قلوهبم وتقول هلم معاذ هللا أن أكون ولكن ما من شبهة من شبههم إال وهي تصفع وجوههم 
دليال على عدم وجود الذي أوجدين فما إن جيدوا أدىن شبهة يكتشفوهنا إال وطاروا فرحا وزعموا أن  

 بزعمهم.كل ما اكتشفوه يدل على عدم وجود موجد حقيقي غري املادة وطبيعة املادة احلتمية 
_________ 

 (.26ص[( ))التطور والدين((، )450( )]1)
(، نقال عن ))االجتاهات الفكرية((، 135[( ))احلرية يف الدول االشرتاكية(( )ص451( )]2)

 (.83)ص
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ند املؤمنني وكم وكم محلوا هذه املادة اليت تعادل يف تصرفاهتا عند املالحدة تصرفات خالق الكون ع
من حقائق حريهتم يف دقة موجدها ولكن قلوهبم اليت أشربت حب الكفر والتمرد على ظهرت هلم 

طريقة أستاذهم إبليس أبت أن ترجع إىل احلق فمثال قانون اجلاذبية الذي أوجده هللا وثبت به هذا 
و أكرب من األرض وما الكون العلوي والسفلي هو أكرب من السماء وما فيها من خمتلف األجرام وه

حني اكتشفوه قالوا عرفنا اآلن أنه ال خالق وال ممسك هلذا الكون إال اجلاذبية وحني فاجئهم  عليها
املؤمنون ابهلل هبذا السؤال ومن خلق هذه اجلاذبية؟ هل خلقتها السماء حلاجتها إليها لتمسك 

أم أهنا ا ليستقر عليها من فوقها؟ أبجرامها أن تقع على األرض؟ أم أن األرض خلقتها حلاجتها إليه
 هي بنفسها أدركت حاجة السماء واألرض إليها فأوجدت نفسها؟ سبحان هللا عما يفرتون.

وحينما أنكروا وجود هللا تعاىل قيل هلم هذا الكون العجيب املتناسق احملكم الذي ال يطغى بعضه على 
[ 40النـََّهاِر وَُكلٌّ يف فـََلٍك َيْسَبُحوَن ]يس:  َر َواَل اللَّْيُل َساِبقُ بعض ال الشَّْمُس يَنَبِغي هَلَا َأن ُتْدِرَك اْلَقمَ 

من هو هذا القوي القهار الذي جعله هبذه الصفة قالوا املادة وكأهنم هربوا من ذكر اسم هللا تعاىل إىل 
قى اسم يوافق هواهم فإذا كانت هذه املادة هي اليت أحكمت هذا الكون فهي اإلله احلق فال يب

 هللا الكرمي ويرتكوا روغان الثعالب والتكلفات الباهتة.أمامهم إال النطق ابسم 
فكل ما قالوه من شبهات اتفهة مهما اختلفت أمساؤها فإمنا تدل على انقطاعهم وأهنم مثل الغريق 

 الذي ميسك بكل شيء يقع يف يده لينجو من الغرق.
صب آلراء ذلك ق هذا الكون يف مقابل التعوكم خسارة املالحدة الشيوعيون حينما أنكروا خال

اليهودي "ماركس" الثائر النفس احلاد املزاج املتعصب لقومه اليهود والذي سعى إىل االنتقام من العامل  
كله بسبب مواقفهم من اليهود احلاقدين على هللا تعاىل وعلى كل البشر ألهنم مل جيعلوهم سادة العامل 

فآلوا على أنفسهم أن يقفوا جنبا إىل  سب افرتاءات واضعي التوراةوحكامه كما وعدهم هللا بذلك ح
جنب مع الشيطان إلغواء البشر وحتطيم دايانهتم وإفساد أخالقهم ليتمكنوا من استحمارهم مجيعا يف 

النهاية ولن يتم هللا ثحوله وقوته هلم ذلك وهللا تعاىل غيور على دينه فليموتوا بغيظهم وحقدهم 
 دونه عز وجل.م واملادة اليت عبدوها من وسيزيلهم هللا ه

 اثنيا: اجلدلية " الدايلكيتك "
لقد أصبحت املادة عند الشيوعيني هي كل شيء وليس وراءها شيء وأهنا تتطور صعودا وفق قانون " 

 اجلدلية الدايلكيتك " والتاريخ نفسه يسري حسب هذا القانون حتما بزعمهم.
الكون إذا كانت تتعلق بتغريات الكون  فتسمى املادية اجلدلية يف وتكون هذه املادة وفق ما تقرتن به

وأحداثه وإذا كانت تتعلق بسلوك الناس مسوها املادية اجلدلية يف التاريخ. فاجلدلية: يف املذهب 
املاركسي تعترب مبثابة ركن من أركانه وأهنا هي قانون حركة الوجود كله، ويعود أساس فكرة اجلدلية 



"، وامسه جورج وهللم فريدريك هيجل "، وهو أملاين كان  ىل أتثره ابلفيلسوف " هيجلعند "ماركس" إ
يؤمن بوجود إله يصفه أبنه غري متناه أو هو الوجود املطلق أو العقل املطلق ومنه ظهرت الطبيعة، وقد 

راء خالفه " ماركس " يف مفهوم هذه اجلدلية فعكس األمر متاما حىت تبجح "ماركس" أبنه قد أوقف آ
عد أن كانت واقفة على رأسها بزعمه بسبب أن " هيجل " كان يرى يف " هيجل " على قدميها ب

جدليته أهنا منطلقة من هللا إىل كل األكوان وأن الفكرة هي األصل واملادة انجتة عنها خبالف جدلية " 
ن حقيقة. وأن ماركس " اليت تقول أن هللا تعاىل هو من اخرتاع الفكر اإلنساين وخياالته وليس ع

 (.1ادة والفكر انتج عنها )األساس هي امل
_________ 

 (.3484[( رواه البخاري )452( )]1)
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ه ما يكون ثحركة وهذه اجلدلية تالحظ دائما أن هذا الكون دائم التغري والتطور يف فعل ورد فعل أشب
ن تلك املتجادلني وقد أرجع "ماركس" هذا التجادل إىل املادة وأتثرياهتا بينما كان "هيجل" يرى أ

 التغريات هي للقوة الغيبية املؤثر احلقيقي فيها كما عرفت مما تقدم.
 جدلية هيجل:

 وفق دورات أن تلك احلركة يف التغيري والتطور يف الكون تسري –حسب خياله  –وقد تصور هيجل 
 لولبية صاعدة دائما وكل دورة قسمها إىل ثالث مراحل هي:

 أي األمر. –أطروحة أو الدعوة املرحلة األوىل: مساها الطرحية أو  -
 أي النتيجة. –املرحلة الثانية: مساها اجلمعية أو نفي النفي أو جامع الدعوى  -

معية اليت هي الثمرة وهي أرقى من الربعم فمثال: الربعم يسميه الطرحية ونقيضه الزهرة مث أتيت اجل
ونقيضه" ومؤتلف الوضع ونفيه والزهرة يف تطور متصاعد دائما وبعضهم يسمي هذه املراحل "الوضع 

وكلها افرتاضات خيالية تصورها "هيجل" يف تضاد دائم بني الشيء ونقيضه والنتيجة النهائية هلذا 
كل نقيضني. وغاب عنه أنه ال ميكن اجتماع النقيضني النقيض الذي ميشي صاعدا يف تطور هو هناية  

 فالسفة الفارغني.يف وقت واحد وعلى شيء واحد ألنه مستحيل إال يف خيال ال
وما زعمه "هيجل" من أن األشياء كلها يف تطور متصاعد فكر غري صحيح يف كل األمور فإذا صح 

 يف بعض احلاالت فإنه غري صحيح يف كلها.



حي يسمى حسب نظريته طرحية مث أيتيه املوت فيسمى نقيضة مث يتحول إىل  فمثال اإلنسان وهو
عدي يف هذا حسب نظرية "هيجل"؟ أو مثل الغريزة اجلنسية تراب فيمسى مجيعة فأين التطور التصا

هي الطرحية والكبت هو النقيضة والتسامي هو اجلميعة أي احملصلة النهائية احلتمية الوقوع لكل من 
يضة ولكن لنفرض أن األمور مل تسر إىل هنايتها وهي اجلميعة أبن حصل معوق للشخص الطرحية والنق

أو جن أو حصل له أي أمر خطري وانتهى فأين التصاعد يف هذا وغريه بعد ظهور النقيضة أبن مات 
 (.1من األمثلة اليت تكذب حتمية التطور التصاعدي يف كل شيء )

منها عدم إميانه ابهلل تعاىل وإميانه بدال عنه ابملادية اجلدلية  وهذه اجلدلية عند " ماركس " أو ما يظهر
سياسة والقانون واألخالق، بل واإلنسان نفسه إمنا هو من وتطورها وأهنا هي اليت أنشأت الدين وال

نتاج تلك املادة وفكره أيضا كذلك بل وجود هللا تعاىل إمنا هو من صنع اإلنسان املادي وفكره يف 
" وهو هبذا قد قلب جدلية " هيجل " اليت قامت على اإلميان ابلغيب اإلهلي إىل  عقيدة " ماركس

ويصح أن نقول أن " ماركس " قد قلب نظرية " هيجل " على رأسها  املادة وحدها عند " ماركس "
 بعد أن كانت على رجليها املعوجتني هي األخرى.

واب سخيف اتفه فيقول أن الكون فحينما تسأل ماركسيا عن سر وجود هذا الكون جتده جييبك جب
وجييب عن سراين احلياة قد تطور بنفسه إىل أن أصبح على ما هو عليه اليوم يف هذا التناسق البديع. 

يف الكون أبنه بعد أن اكتمل وجود الكون تطور تلقائيا إىل أن وجدت احلياة على ظهر األرض ومن 
دايلكتيكي دون أن يكون هلا أي مؤثر خارج ضمنها حياة اإلنسان الذي وجد ضمن حركة التطور ال

احتدم اخلالف جدا بينهم يف قضية عن نطاقها غري التناقضات والتضاد الكامن يف املادة، كما أنه قد 
 –أي املؤمنون ابإلله الغييب  –العقل والفكر واملادة أيهما السابق واملؤثر يف اآلخر فاملثاليني منهم 

 –و األساس واملتقدم على املادة وما ينتج عنها بينما املاديون ومنهم "هيجل" يرون أن العقل ه
ال شيء يف اإلجياد سوى املادة وهي املتقدمة واملنشئة "ماركس" وأتباعه يرون أن  –منكروا اخلالق 

 حىت لإلنسان وأفكاره.
 ويتلخص اجلدل املاركسي يف ثالثة قوانني: -

_________ 
 (.510ف(( )ص[(. بتصرف عن ))كواشف زيو 453( )]1)

(2/186) 

 



اخن إىل خبار لسقانون التغيري من الكم إىل الكيف وهو ما حيدث بطريق املفاجأة كتحول املاء ا - 1
 بزايدة النار عليه.

قانون صراع األضداد الذي أييت من داخل األشياء من بذرة النقيض اليت توجد يف داخل كل شيء 
وليس من اخلارج. قانون نفي النفي أي كل مرحلة حتدث تنفي سابقتها مث تنفيها مرحلة اتلية وهكذا 

 (، ومها املراحل املشار إليها سابقا.1)
 تعقيب:

جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لقد اجنلت الغمة عن الناس وظهر احلق لذي د لق
عينني فإذا ابملاركسية يف العراء يف أقبح صورة وأتعس حال وإذا أبكاذيبها وخزعبالهتا تداس ابألرجل، 

كافرين ة  لقد راهن املالحدة أن نظريتهم اإلحلادية ستعم األرض كلها وسيصبح البشر كلهم مالحد
ابلذي خلقهم من تراب مث من نطفة مث سواهم أشخاصا يف غاية اخلصومة لرهبم وقاهرهم متنكبني 

احلق متعالني على الناس حمتقرين كل نواميس هذا الكون وحمتقرين كل الشرائع والكتب املنزلة 
ا زخرفوه من م واألنبياء الكرام يف جدال ابلباطل ال ميلكون على كل نظرايهتم أي دليل حقيقي إال

شبهات ابطلة ونظرايت زائفة ال تثبت أمام احلقائق حىت وإن صوروها على أهنا حقائق ال تقبل اجلدال 
وأن كل ما عداها حمل شك مستندين إىل ما مت هلم من اكتشافات جتريبية كلها تصرح بعظمة الباري 

هلل سبحانه وتعاىل جعلوه و جل وعال ولكنهم قلبوا احلقائق وجعلوها أدلة على إحلادهم وكل ما ه
للطبيعة اليت عبدوها من دون هللا وزعموا أهنا ُتسري  الكون يف تناسق عجيب حمكم وترابط متشابك 
وكان هذا يكفي دليال على وجوب اإلميان بوجود خالق مهيمن على كل ذرة يف هذا الكون يسريه 

بينهم وبني التفكري  العلى نسق واحد دون اختالف حسب سننه يف الكون ولكن الشيطان ح
الصحيح فقلبوا هذه احلقيقة وزعموا أن هذا التناسق إمنا هو من شأن الطبيعة واملادة اليت وصفوها 
أبهنا ال بداية هلا وال هناية هلا حىت لكأن اخلالف بينهم وبني املؤمنني ابهلل تعاىل خالفا لفظيا املؤمنون 

 يسمون هذه الطبيعة إهلا وهم يسموهنا مادية.
[ وكان جيب أن يسميهم الناس جمانني 35ال تعاىل: َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن ]الطور:ق

حينما زعموا أن الكون وجد بدون موجد وحدث بعد أن مل يكن حاداث دون حمدث له غري ما تومهوه 
ن وما فيه من أجرام علوية كو من جتمع ذرات هذا الكون وتطورها إىل أن أحدثت هذا العامل وال

وسفلية وكلها عن طريق الصدفة واالرتقاء ولو قلت ألحدهم: إن عمودا كهرابئيا وجد بذاته وأصبح 
ينري للناس الطريق لضحكوا من قائله ونسبوه إىل اجلنون بينما هذه الشمس وهذا القمر وهذه 

 ن خالق؟!دو الكواكب وهذه الثمار يف األرض واألهنار واجلبال كلها وجدت ب
إن املالحدة يعرتفون بعجزهم التام عن معرفة سر وجود احلياة ألي كائن مهما كان صغر حجمه أو  



كرب وأهنم ال يستطيعون إرجاع الروح لصاحبها إذا بلغت احللقوم فأين املادة اليت يتشدقون أبهنا هي 
 اجلسد مادة هامدة؟ بحاملوجدة هلذا الكون وملاذا ال يتوسلون إليها إلرجاع الروح بعد أن يص

_________ 
(، و ))نقد أصول 12 – 11( انظر ))الشيوعية يف موازين اإلسالم((، لـ: لبيب السعيد )ص 1)

 (.18الشيوعية(( للشيخ صاحل بن سعد اللحيدان )ص 
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حدة األضداد أما ما يرددونه من أن كل األشياء حتوي تناقضات داخلية جمتمعة يف وحدة يسموهنا و 
أو وحدة املتناقضات تتصارع فيما بينها مث ينتج عن ذلك الصراع تطور يف صعود دائم ال ينتهي فهو 
افرتاض سخيف إذ ال يوجد إال يف الذهن والذهن قد يتصور أن املستحيالت ممكنة أحياان ذلك أن 

و احلياة واملوت ع يف النار أاجتماع النقيضني أمر غري ممكن إال إذا صدقنا أبن احلرارة والربودة جتتم
جيتمع يف الشخص يف وقت واحد وليس من هذا ارتفاع الضدين يف وقت واحد فإنه ممكن كقول 

الناس: هذا ال هو أبيض وال هو أسود، أي على لون غري هذين اللونني أصفر أو أمحر، أما أن يقال 
يف تقديس  ال الشيوعيونهذا أبيض وأسود أو ساكن ومتحرك يف وقت واحد فهو مستحيل. لقد غ

املادة وعتوا عتوا كبريا إىل حد أنه تنطبق عليهم املقالة املشهورة " إذا حدث الشخص مبا ال يعقل 
فصدق فال عقل له " فأي عقل سليم وأي فطرة سليمة تصدق أن املادة الصماء هي اخلالقة وهي 

عرتافهم هم أيضا أبن ة وخفية مع االرازقة وهي املدبرة جلميع أمور هذا الكون علوية وسفلية، ظاهر 
تلك املادة ال حياة هلا وال فكر وال تدبري يف البداايت األوىل هلا غري ما ختيلوه أهنا بعد ذلك تطورت 

حىت أوصلت هذا الكون على ما هو عليه اآلن مث يقولون هي أزلية ال بداية هلا ولكنهم يتوقفون 
متناقضون وإذا أفحمهم العقالء عن سر جلواب ألهنم حينما يقال هلم أهنا حادثة وال يستطيعون ا

وجود هذا الكون قالوا أبن الكون وجد من العدم وال يبالون بسخف واستحالة هذا القول، والقول 
اآلخر أبن املادة هي اليت تسري العقل وتوجد الفكر ال أن العقل هو الذي يوجد املادة ويكيفها كما 

وع صانعا على حسب مفهومهم فالطائرة هي اليت  يث صار املصنيريد مكابرة منهم وجهال شنيعا ح
كونت فكرة اإلنسان لصناعتها وما الذي مينعهم من هذا وقد زعموا أن احلياة كلها ظهرت صدفة 
دون مدبر عليم نتيجة تفاعالت املادة الناجتة عن حركتها الذاتية املستمرة ال أن هناك راب خالقا هلا 

( أملتها 1الهنا لوال العناد واالستكبار وتنفيذ خطط ماكرة )من استيقن بطوهي مكابرات لعلهم أول 



 األحقاد اليهودية على مر السنني.
اثلثا: التطورهذه الكلمة ترتدد على ألسنة كثري من الناس بعضهم يدرك املدلول واملغزى األساسي هلا 

ة توحي ابلتجديد ها كلمة مجيلوبعضهم يعرفها بصورة جمملة ويرددها على هذا املفهوم، وهي يف ظاهر 
والنشاط واحليوية املطلوبة إال أنه ينبغي أن ندرك أن كثريا من أصحاب األفكار اهلدامة قد استغلوها 

استغالال فاحشا وبنوا عليها آراءهم اليت يهدفون من ورائها إىل تغيري املفاهيم السليمة واملعتقدات 
بينوه لقلب احلياة االجتماعية. وسيتضح ذلك   يتفق مع مااملستقيمة واحلياة االقتصادية تغيريا جذراي

من خالل دراستنا هلذه املادة وحسبنا هنا أن نذكر مفهوم التطور بصورة موجزة وهل التطور الذي 
يريده الشيوعيون هو تطور حقيق أم خرافات ومهية ختيلوها لتأييد ما يهدفون إليه من اإلحلاد؟ 

بقوله هو: " االنتقال من مرحلة إىل مرحلة والتغيري من  ا عرفه بعضهموالتطور ثحد ذاته يراد به كم
 (.2حال إىل حال" )

 والواقع أنه إما يكون التطور يف خلق اإلنسان وتركيبه، وإما أن يكون يف أصل نشأة الكون وما فيه.
_________ 

 (.18( ))نقد أصول الشيوعية(( )ص 1)
 (.12 اإلسالم(( )صانظر ))الشيوعية يف موازين  -[456( ]2)
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 بيانه خللق فأما التطور ابملفهوم األول: فهو حق، وهو ما جاء ذكره يف كتاب هللا تعاىل يف - 1
[، أي أوجدكم طورا بعد 14اإلنسان واملراحل اليت مير به يف قوله تعاىل: َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا ]نوح:

َنا اإِلنَساَن ِمن ُسالَلٍة مِ ن ِطنٍي مثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف قـََراٍر طور وهو ما فسره هللا تعاىل بقوله: َوَلَقْد َخَلقْ 
ا مثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْواَن اْلِعظَاَم حَلْمً  مَِّكنٍي مثَّ 

َُِّ َأْحَسُن اخْلَاِلِقنَي مثَّ ِإنَُّكْم بـَْعَد َذِلَك َلَميِ ُتوَن مثَّ إِ أَنَشْأاَنُه َخْلًقا آَخَر فَـ  َعُثوَن تَـَباَرَك ا نَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ
 [.16 - 1]املؤمنون: 

هذه هي أهم األطوار اليت مير هبا اإلنسان يف حياته اجلسمية وهي خاصة ببين آدم، أما آدم فإن هذه 
 تشمله، فقد خلقه هللا بيده من تراب األرض مث نفخ فيه الروح فكان بشرا سواي.التطورات ال 

 فهوم الثاين فإنه ينقسم إىل قسمني:أما التطور ابمل - 2
 قسم نشأة هذا الكون واملراحل اليت مر هبا يف تطوره إىل أن وصل إىل ما هو عليه.



راحل اليت مرت هبا يف تطورها، ويف أوهلا والقسم الثاين يتعلق مبعرفة أصل نشأة الكائنات احلية وامل
عيشته ويف عبادته حسب تفكري اإلنسان وكيف نشأ وكيف تطور يف وجوده ويف تفكريه ويف م

أصحاب نظرية التطور ويف أوهلم "أرامسوس دارون"، وحفيده "جارلس روبرت دارون"، ومن جاء 
لتطور فيها من أهم خصائص املذهب بعدمها على هذه الفكرة الباطلة اخلرافية اليت أصبح دعوى ا

دم إىل األمام يف خطوات الشيوعي حيث يقصدون ابلتطور أن كل أمر يف هذا الوجود يتطور ويتق
متتابعة إىل ما ال هناية بزعمهم ويستدلون على ذلك مبا قرره من أن اإلنسان كان مائيا مث برمائيا مث براي 

وال  –أن عرف الشيوعية املاركسية وسيتطور فيما بعد مث عرف الرق مث اإلقطاع مث الرأمسالية إىل 
هللا عيون أهل اإلميان مبوهتا يف عقر دارها وهذا  وضع الشيوعية اليوم حيث أقر -يغيب عن القارئ 

من األدلة الدالة على كذب أحالم املالحدة فيما تصوروه عن التطور املزعوم وأبديته وانتشار املذهب 
هذا املفهوم الذي قرره املالحدة لتطور األشياء مل يكن صحيحا فإن تطور  الشيوعي تلقائيا، كما أن
بل قام اإلنسان نفسه وعلى حسب ما متليه عليه  –كما يريده املالحدة   –ة اإلنسان مل يقم على املاد

 حاجته إىل األمور أما املادة الصماء فإهنا عاجزة عن تطور نفسها فكيف تعمل لتطوير غريها.
وهم جاهدون  –ة ال يطور أحدا وليس وجودها كافيا لتطور اإلنسان ومعلوم أن املاديني فوجود املاد

و كل القيم اإلنسانية أو أي شيء يؤدي إىل احرتام إنسانية اإلنسان، معلوم أهنم يف حم -وجادون 
يب يعرفون تلك احلقيقة ولكنهم يتحاشون البوح هبا لئال يؤدي ذلك إىل احرتام القيم واملثل والتهذ

 الديين لإلنسان جيعل كل الفضائل للمادة خري من جعلها لإلنسان يف ميزان املالحدة إذ املادة ال
خطر من ورائها وال يؤدي احرتامها إىل فرض القيم الدينية اليت خيافوهنا واليت تذكرهم استبداد الدين 

 النصراين احملرف.
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واقع فقد كان ه ويف طريقة سكنه وملبسه ومركبه أمر إن تطور اإلنسان يف حياته املادية يف معيشت
الناس يركبون احلمري واجلمال والبغال واخليل واليوم أصبحوا يركبون السيارات والطائرات والسفن 

وغري ذلك من الوسائل اليت تطور فيها الناس وهذا التطور هبذا املفهوم أمر حقيقي ال جيهله أحد إال 
واألخالق والدين وسائر الفضائل حلاجات كما أن وجود القيم اإلنسانية أنه مل يكن نتيجة لتصادم ا

اليت امتاز هبا اإلنسان عن احليواانت البهيمية مل تنشأ عن صراع وتناقض ومل يكن فيها اإلنسان  
كاحليوان يف املعايري والقيم والسلوك كما قرره املالحدة حسب ما استخلصوه من نظرية "دارون"، و 



 "فرويد".
 مة له والرد عليهافسري املادي للتاريخ واألطوار املزعو الت

ومثل وجود هذا الكون وما فيه عن طريق تطور املادة يف مفاهيم املالحدة كذلك أوجدت هذه املادة 
اتريخ اإلنسان على طريقة اجلدل املادي الدايلكتيكي يف اتريخ اإلنسان على أساس أن قانون املادية 

، بل إن حياة أي جمتمع هو مثرة ريخ اإلنسان دون أي تدخل من اإلنساناجلدلية هي اليت تصنع ات
واقعهم املادي وحياهتم العقلية هي إنعكاس هذا الواقع وليست احلياة االجتماعية مثرة أفكار سابقة، 

بل احلياة االجتماعية للناس هي اليت حتدد إدراكهم فاملادة سابقة للفكر ومسرية له بزعم املالحدة 
غري إرادة مجاعية منهم ألن طلب كل فرد حتقيق غايته وما الناس كذلك تصنعه املادة املتطورة ب واتريخ

ينشأ أثر ذلك من تباين اإلرادات وأتثري تلك اإلرادات على العامل اخلارجي هو ابلضبط ما يشكل 
يف مذهب التاريخ لكل اجملتمعات اليت تنشأ وفق أحواهلم املادية والتاريخ ذاته مير مبراحل هي 

 يما يلي:املالحدة املاركسيني تتمثل ف
 املشاعية البدائية.

 الرق.
 اإلقطاع.

 الرأمسالية.
 (.1االشرتاكية املمهدة للشيوعية. الشيوعية األخرية )

وهي اليت تلغي فيها الطبقات كلها كما يدعون وقد ذكر الباحثون أنه من الصعوبة تصور الفضل 
البشرية على األسس املادية وقد  ارخيية ذلك ألهنم أقاموا دراسة اتريخللمادية اجلدلية عن املادية الت

استقر يف مفاهيم املالحدة كما عرفت أن املادة هي أساس كل املخلوقات واليت منها اإلنسان والفكر 
وأهنا هي اليت حتكم أيضا حياة البشر االجتماعية وتكيف حياهتم وسلوكهم ومجيع معامالهتم 

بشر هو أيضا يف تطور دائم تبعا لألصل تطور دائم وما ينتج عنها من سلوك ال ومشاعرهم. وهي يف
 وهو الوضع االقتصادي يف تطور دون أن يكون لإلنسان فيه أي قدرة.

وحينما ظهر " دارون" بنظريته حول اتريخ اإلنسان وأصل نشأته قرر أن اتريخ اإلنسان إمنا هو امتداد 
تعمل ما تعمل عن خبط عشواء أنه نتيجة عمل الطبيعة اهلوجاء اليت للكائنات احلية السابقة لوجوده و 

ال عن ختطيط ودقة لتلقي ابإلنسان بعد ذلك إىل مصريه عن طريق املادة اليت تكيف اإلنسان وحياته 
 وتطوره وكل ما يتصل بسلوكه واترخيه فيها.

در عن البشر إال أنه ينفي أن واملالحظ أن التفسري املادي للتاريخ ال ينفي القيم واألخالق اليت تص
لك القيم أو األخالق أو سائر السلوك وجود قبل وجود املادة واألوضاع االقتصادية أو أن تكون لت



تكون تلك القيم واألخالق هلا ثبات دائم أو أهنا من هللا تعاىل بل إن تطور اتريخ اجملتمعات البشرية 
صاحل ادي واتريخ البشر يرتكز أساسا على املهو قبل كل شيء مرهون بتطور اإلنتاج البشري امل

املادية اليت تربط الناس بعضهم ببعض ال على أساس ديين أو سياسي أو أخالقي اثبت إذ القيم كلها 
 يف مفهومهم سراب ال قيمة هلا والغاايت تربر الوسائل على امتداد اتريخ البشر حسب تفسريهم.

 مدى صحة األطوار اليت تزعمها الشيوعية
_________ 
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و نتيجة لطريقتهم ما زعمه ماركس من أن اتريخ البشر وما ميرون به يف حياهتم من أمور خمتلفة إمنا ه
قف فقط يف اإلنتاج إن هو إال كذب حمض فإن حياة الناس ومعايشهم والتغيريات اليت ميرون هبا ال تتو 

على اإلنتاج والواقع خري شاهد على أن الذي يغري اجملتمعات قد يكون أشياء كثرية غري وفرة اإلنتاج 
ار الناس بعضهم بعضا واحلروب اليت أو قلته، فالفرق املختلفة وأصحاب املذاهب الوضعية واستعم

حتدث التغيري يف  تشتعل بينهم والغىن والفقر الذي ميرون به وغري ذلك كلها من العوامل اليت
اجملتمعات وال سبيل إىل إنكار هذا مما يدل على أن قضية اإلنتاج إمنا هي جزء من األجزاء الكثرية 

كما قرره املالحدة وكذلك ما زعمه املاركسيون من   اليت حتدث التغيري يف اجملتمعات وليس املال فقط
عية هي يف احلقيقة كلها مزاعم فارغة  أن اتريخ البشر مر ابملراحل السابقة إىل أن وصل إىل الشيو 

كاذبة وقد ظهر كذهبا فإن " ماركس " زعم أن العامل الغريب املتطور سيرتك الرأمسالية ويتحول حتما إىل 
ن العكس هو الصحيح إذ رفض العامل املتطور فكرة الشيوعية وتقبلتها االشرتاكية الشيوعية فكا

بدأت تظهر يف تلك البلدان العودة إىل الرأمسالية رويدا الدول املتخلفة نسبيا كروسيا والصني وقد 
رويدا خصوصا بعد أن بدأت الشيوعية حتتضر كما أن ما يتنبؤون به من أحداث ستحصل يف 

م ألهنم ال يؤمنون أبي شيء يف املستقبل يدل عليه العقل بل يؤمنون مبا املستقبل يدل على تناقضه
الطبيعة فقط إىل أن ماتت الشيوعية دون أن ينتقل الناس إىل يدل عليه الواقع املشاهد الذي تفرزه 

 الشيوعية األخرية اليت زعموا أهنا ستقضي على مجيع الطبقات فتبني كذب الشيوعية مجلة وتفصيال.
 عية البدائيةاملشا - 1

مث أخذ أما ابلنسبة للمشاعية البدائية اليت زعم املالحدة أن اإلنسان نشأ بدائيا كقطيع من احليواانت 



يتطور إىل أن استطاع إنتاج أدوات العمل يف تطوره التدرجيي البطيء وأنه اكتمل بفضل التعاون الذي 
بيعة اليت كانت تغالبهم ويغالبوهنا مث أضافوا قام بني أفراد البشر وأهنم استطاعوا انتزاع حياهتم من الط

الناس من غري إرادهتم ووعيهم وأهنم  إىل هذا االفرتاء افرتاءا آخر وهو أن ذلك التطور قد اكتمل يف
انتصروا على الطبيعة بفضل تعاوهنم املشاعي يف الزراعة والصناعة وغريمها إال أنه حينما انصرف 

فردي ال املشاعي ظهر التناقض بني امللكية االجتماعية والطابع بعض أفراد البشر إىل اإلنتاج ال
قض مع الرغبة يف امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج الفردي لعملية اإلنتاج فاصطدم هذا الوضع وتنا

ونتج عن ذلك القضاء على النظام البدائي املشاعي كحتمية طبيعية للتطور املستمر يف احلياة قاطعة 
نشأ بعد ذلك الصراع الطبقي على املصاحل املادية فبدأ من هنا اتريخ الصراع  بذلك خطر سريه، مث

ورات املتالحقة وحياة اإلنسان فاصطدمت ابلنظام الرأمسايل الذي الطبقي يف اجملتمعات نتيجة للتط
ميثل سيادة أصحاب رؤوس األموال على الفقراء وعلى األفكار عموما. مث نتج عن ذلك أيضا قيام 

 ق اآلتية.قضية الر 
 الرق - 2
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ني من جهة، زومزعم املالحدة أن قضية الرق نشأت إثر صراع طبقي بني املنتصرين يف احلرب وامله
وبني أصحاب األموال الدائنني وبني الفقراء املدينني من جهة أخرى وألسباب مادية أيضا اهنار أمر 

الرق تدرجييا ألنه مل يعد جتارة راثحة وأيضا فإن أولئك املنهزمني والفقراء حينما أحسوا يف فرتة من 
ألنفسهم كما هو احلال يف بقية احليواانت  روافرتات اترخيهم للرق والعبودية اليت يعانوهنا أرادوا أن يثأ

األخرى اليت شاركتهم يف النشأة األوىل وحصل الصراع الطبقي العنيف بني الفقراء املعوزين واألغنياء 
انتصر فيها الفقراء وجعلوا األغنياء يف النهاية عبيدا ليبدأ الصراع أيضا على أشده كأهنم قطعان 

دين ليكون أداة روحية الستعباد اجلماهري وإقامة كل األشكال ال الثريان املتصارعني وهنا تدخل
 الراهنة للوضع االجتماعي مبا يعدهم به أن صربوا على ما هم فيه من البالء والذل؟!

وازداد النظام االستعبادي ضراوة وصراعا فنشأ اإلقطاع، هكذا تعليلهم لنشأة الرق وظهور التدين 
القارئ اللبيب افرتاضات خرقاء وليس هلم أي دليل إال آراؤهم حظ وهناية الرق وهذه كلها كما يال

اليت ختيلوها يف نشأة الرق واإلقطاع وغريها من التقسيمات اليت أحدثوها أبفكارهم اإلحلادية، وألهنم 
ال يعلمون أن حكمة هللا تعاىل اقتضت أن ال يكون األنبياء من أصحاب الثروة أو اجلاه فظنوا والظن 



أن األنبياء إمنا أتوا مبا أتوا به حمافظة منهم على حفظ أمواهلم وجتاراهتم وليبقى يث أكذب احلد
الكادحون أرقاء هلم دائما إن هم صربوا على ما هم فيه، وأنت تعلم أيها القارئ أن هذه اخلدعة ال 

 مكان هلا إال رأس إبليس ومن اتبعه من املالحدة أصحاب اخلياالت السقيمة.
 اإلقطاع - 3
ملالحدة لظهوراإلقطاع أبن العامل كانوا على طبقتني مها طبقة كبار املالك، وطبقة رجال الدين. ل اعل

وبقية الناس مسخرين مستعبدين هلاتني الطبقتني وحينما ظهرت أدوات اإلنتاج املتطورة كاحملراث 
املالك ة احلديدي وغريه من األدوات اجلديدة ظهر اإلقطاع بشكل قوي وصار املستعبدون حتت رمح

وأصحاب اجلاه يعملون حلساهبم وال ينالون إال ما جتود به أيدي أولئك األثرايء يف الوقت الذي كان 
فيه األثرايء ورجال الدين قد متاألوا على إبقاء تلك الطبقة الفقرية يف معزل عن التفكري السليم حلاهلم 

ضد تلك الطبقات الثرية والدينية وا ولكن بعد وقت أفاق الفالحون ورأوا ما حل هبم من الغنب فثار 
 لرفع الظلم الفاحش عنهم ولكن ثورهتم كانت أضعف من إزاحة تلك الطبقات الثرية والدينية ملا أييت:

 أوال: ألهنا ثورة غري منظمة.
 واثنيا: حلاجة الفقراء الشديدة.

 واثلثا: للقوة املتينة اليت كان يتحصن هبا األثرايء وأصحاب الدين.
ر األمور االقتصادية أخذت حتط من كربايء أصحاب الثروة من اإلقطاعيني لتحل الرأمسالية تطو إال أن 

بدل اإلقطاع يف حركات تطورية متالحقة تتمشى مع خياالت واضعي املاركسية، وبغض النظر عن 
صحة هذا التعليل أو عدم صحته فإن اإلسالم يعترب تلك األوضاع كلها ابطلة وجاهلية بغيضة ما 

هللا هبا من سلطان، على افرتاض وجود تلك األحوال على الصورة اليت ختيلها " ماركس " زل أن
 وأتباعه، فال جيوز رد احلق ابخلطأ والتخمني.

 الرأمسالية " الربجوازية ":
 لعدة عوامل من أمهها: –أو الربجوازية كما يسميها الشيوعيون  –لقد ظهرت الرأمسالية 

 مصادر املال واستقراره يف أيديهم.لى استحواذهم يف األساس ع -
اخرتاع اآلالت احلديثة اليت حلت حمل األيدي العاملة من طبقات اإلقطاع والرق لعدم إنتاجهم  -

ابلكثرة اليت تنتجها تلك اآلالت فصارت حالة الرق متناقضة مع حالة اإلقطاع فألغت بدورها حالة 
لعمل لإلقطاعيني النبالء وثحث اجلميع عن رأس  لاإلقطاع اليت كانت قائمة على استعباد الكادحني

 املال.
 ازدايد حجم التجارة يف أورواب بدال عن الزراعة. -
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واملالحظ أن أولئك الذين كانوا يطلبون العمل أبيديهم مل يكن دورهم كافيا ملأل ما حتتاج إليه احلركة 
ثة، وهذا أحدث بدوره رد فعل لدى العمال الصناعية القوية كما هو احلال ابلنسبة لآلالت احلدي

لنامية من جهة لتحطيم اإلقطاع املستند إىل اآلالت احلديثة بسبب التناقض مع القوى املنتجة ا
وحاجة العمل من جهة أخرى إىل العمل والكسب وهذا بدوره قد هيأ اجلو لتصاعد قوة الرأمسالية 

ة وما نشأ بني أفرادها من تعاون مثمر يف شىت اليت تسعى دائما لزايدة اإلنتاج واملكاسب الوفري 
لكي حيصل التناقض  اجملاالت وقد جعلوا استغالل طبقة من الناس لطبقة أخرى هو أساس احلضارة

الذي يوصل طبقة إىل االستعالء على طبقة أخرى فما من شر لطبقة أخرى إال وهو خري لطبقة أخرى 
مع الشعوب واحتادها إمنا يعود حسب تفسريهم إىل وهكذا صراع دائم من أجل البقاء، كما أن جت

بحت مناقضة ملصاحل طبقة املصاحل االقتصادية اليت قامت عليها الرأمسالية غري أن الرأمسالية أص
فكان لزاما على هؤالء العمال أن يصارعوا طبقة الرأمسالية وأن  –أي طبقة العمال  –الربوليتاراي 

ستبدلوها ابلنظام الشيوعي الذي يستوعب تلك التناقضات ويصفيها يطيحوا هبا ابلطرق الثورية وأن ي
بقة واحدة يكون اإلنتاج فيها ملكا يف جمتمع ليس فيه طبقات يستغل بعضهم بعضا، وإمنا فيه ط

ولكن هذا الصراع ال ينقل الناس مباشرة من الرأمسالية  –خدعة شيوعية ابرعة  –مشرتكا بني الدولة 
مبراحل تدرجيية قبل انتقاهلم من الرأمسالية إىل االشرتاكية مث إىل الشيوعية اليت  إىل االشرتاكية بل مير

لكل حسب حاجته" واليت تتم جبهود ضخمة من العمل حتقق هلم مبدأ "من كل حسب طاقته و 
 املتواصل لزايدة اإلنتاج لتتحقق تلك القاعدة "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته".

عليالت الشيوعية كلها قائمة على جمرد خياالت وتصورات ليس هلا ما وهكذا يتضح جبالء أن الت
ية، وأن ما تصوروه عن بداية اجملتمع املشاعي يسندها، بل هي ضد العقل واملصاحل كلها دينية، ودنيو 

وظهور الرق واإلقطاع والرأمسالية مث االشرتاكية املمهدة للشيوعية كل هذه احللقات افرتاضات وختمينا 
يدل على كذهبم فيها أهنم ال يستطيعون أن حيددوا بداية كل مرحلة وظهور اليت تليها حتديدا  وأول ما

 ها ال يقبل منهم لعدم وجود أدلة على ذلك يقبلها العقل.دقيقا مع أنه حىت ولو حددو 
 وقد سلسلوا تلك األحداث ليصلوا إىل النتيجة اليت يهدفون إليها وهي إظهار الشيوعية مبثابة الثمار
الشهية اليانعة اليت نضجت بعد اجلد واالجتهاد وتطور األحوال من حال إىل حال وإلظهارها كذلك 

نسانية على مدى اتريخ احلياة البشرية على وجه األرض، وكم علت تلك مبظهر املنقذ لتعاسة اإل
وف" األصوات، وكم أخذت يف طريقها من ضحااي قبل أن تلفظ أنفاسها األخرية يف أايم "جورابتش



الذي توىل رائسة اإلحتاد السوفييت بعد "يوري أندروبوف"، و"برجينيف" وللباطل صولة مث يضمحل 
السوفييت كل ممزق ويتلوه إن شاء هللا الرأمسالية األمريكية وغريها من مذاهب  وقد مزق هللا اإلحتاد

 الكفر والضالل.
البشر هو ضاللة كربى من ضالالت  فال يوجد عند العقالء أدىن شك يف أن تفسري املالحدة لتاريخ

حينما ال الشيوعية وهضم واضح لتاريخ البشرية وطمس للوجه املشرق من اترخيهم يف خمتلف األزمنة 
يعرتف هذا التفسري أبية قيمة خلقية، أو دينية، أو ثقافية، أو اجتماعية قبل ظهور عبادة املادة 

ال قيمة ألي شيء إال من خالل هذه النظرة الصماء فهو قائم على النظرة االقتصادية البحتة ف
 الضيقة الباطلة اليت ال يعرفون سواها.
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اث كبرية، وبعضها إن اتريخ البشر مملوء ابألحداث املختلفة على مر الليايل واألايم بعضها تكون أحد
لقد سجل صغرية، وبعضها يكون للمادة تدخل ما فيه، وبعضها ال متت إليه املادة أبدىن سبب. و 

التاريخ أعظم حدث يف هذا الوجود يف فرتة زمنية قصرية وال تزال آاثرها واضحة قوية وستبقى كذلك 
تعاليمه السامية ونظمه إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها. فما هو هذا احلدث؟ إنه اإلسالم ب

رأسا على عقب وأي العادلة، فكيف نشأ وما هي األسباب اليت أدت إىل تغيريه للمفاهيم اليت قبله 
 حالة اقتصادية اقتضت ظهوره على تلك احلال؟

واجلواب عند املؤمنني ابهلل تعاىل ال حيتاج إىل إعمال الفكر وال إىل االجتهاد فإن اجلواب أييت تلقائيا 
 هو الذي أنشأه وأظهره يف الوقت الذي اقتضته حكمته دون أي صراع مادي، وهلذا فإن أن هللا

ي لتاريخ اإلنسان ونشأته يف هذا الكون من البدهي أن خيتلف اختالفا جذراي عن التفسري اإلسالم
عن التفسري املادي له عند املالحدة ذلك أن اإلسالم يقرر أن لإلنسان مفهومه اخلاص به وأنه متميز 
بقية املخلوقات اليت تساكنه يف هذه الدنيا فهو مفكر وله عقل ومتييز يدبر األمور ويصرفها وفق 

كما يف املفهوم   –احله وإرادته وهو الذي يسري املادة وليس املادة هي اليت تسريه وتتصرف فيه مص
ما يتلقاه من ففي اإلسالم ينبع اتريخ اإلنسان من حياته وتفكريه وعمله وتوجهاته و  –الشيوعي 

 التعاليم اإلهلية على أيدي رسل هللا عليهم الصالة والسالم وليس من املادة.
خ اإلنسان يف اإلسالم من خلق هللا له من طني األرض، مث نفخ الروح فيه، مث إهباطه إىل يبدأ اتري

وما يسطره  األرض واستخالفه فيها وقيامه أو عدم قيامه أبوامر هللا ونواهيه وسلوكه اخلري والشر،



قاب. اإلنسان يف صفحات كتابه الذي سيقرؤه يوم القيامة، وما يتبع ذلك من احلساب والثواب والع
وال شك أن هذه املفاهيم بعيدة كل البعد عن اترخيه املادي يف مفهوم الشيوعية اليت هتبط ابإلنسان 

ئكة يف علو روحه إن أطاع هللا إىل احلضيض وال تعرتف له بتلك املنزلة العالية اليت يشابه فيها املال
نه حيوان هبيمي ال هم له إال بطنه تعاىل واتقاه، هذا اجلانب أغفلته الشيوعية ومل تنظر إليه إال على أ

وفرجه، وال ذكر لروحه ومزاايه العديدة، وليس فيها أن هللا كون اإلنسان من جسد وروح وأن كال 
البة حثيثة، وليس فيها أنه ال جيوز أن يغلب جانب منهما يطالب ثحقه وغذائه املادي والروحي مط

فهذا التوازن ال يوجد إال يف اإلسالم لكي يتم  منهما على آخر إىل حد اإلمهال كما قررته الشيوعية
التوازن احلقيقي بينهما، فإن اإلسالم ال يقدس اجلسد وشهواته احلسية فقط وال يقدس الروح إىل حد 

وازن بينهما وجيعلهما شريكني متماسكني ال متصارعني كما هو حال الغلو فيها وإمنا اإلسالم ي
 األنظمة اجلاهلية املادية.

القول أبنه إذا كان ظهور الشيوعية كنتيجة مادية قامت ابلعنف واجلربوت فقد رأينا هنايتها وميكننا 
ه الناس وأحبوه املخزية، بينما اإلسالم وقد قام على العقيدة الصحيحة والعدل التام انتصر وأتثر ب

ى العنف وأحدث يف أنفسهم قوة جبارة كانت كامنة ففجرها اإلسالم وأاثر األرض كلها ومل يقم عل
وال الصراع املادي والطبقي الستناده إىل عناية هللا تعاىل به ألنه حق واحلق دائما هو الباقي وأما الزبد 

النتهى ابنتهاء تلك احلال أو لوجب فيذهب جفاء، فلو أن اإلسالم كان ظهوره بسبب عوامل مادية 
ظهور األنبياء واملرسلني والشرائع أن تنشأ قوة مثله كلما تكررت تلك احلال اليت افرتضها املالحدة ل

َُِّ َلُه نُورًا َفَما َلُه  اليت أتوا هبا وهم ال يقولون بذلك وال يقرونه فظهر تناقضهم واضحا َوَمن ملَّْ جَيَْعِل ا
 [.40نور:ِمن نُّوٍر ]ال
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تطور بفعل املادة  ن يعود إىل نسل القردة مثلقد أفادت النظرية الداروينية الكاذبة أن اإلنسان حيوا
إىل أن أصبح إنساان وجاء املالحدة فأكملوا خيوط هذه املؤامرة النظرية وزخرفوا فيها القول إلثبات 

تشويه صورة اإلنسان الذي كرمه هللا تعاىل وجعل فيه النبوة والعقل وشرفه ابلتكليف فصوره على أنه 
لوقات ليسهل لليهود يف النهاية استحمار فرق بينه وبني بقية املخ حيوان تطور عن مجاعة القردة ال

حيواانت خلقت على صور اليهود  –كل اجلوييم   –البشرية وسوقهم إىل حظرية اليهود الذين يعتربون 



 لتسهيل خدمة أسيادهم اليهود شعب هللا املختار بزعمهم.
إىل املادة ىل القردة لكنه مل يرجعه ويذكر الباحثون أن دارون وإن كان قد أرجع أصل اإلنسان إ

الصماء كما قرره املالحدة من بعده فإن اإلنسان عند دارون أرفع رتبة منه من رتبته عند املالحدة 
املاركسيني وقد جعل جمال احلديث عن اإلنسان وسائر الكائنات احلية هو علم احلياة الذي خيتلف 

 اختالفا بينا عن علم املادة.
إال أن املالحدة مل يكتفوا بذلك بل أضافوا له دفعات إىل  ابإلنسان يف نظرية دارون ومع هذا اهلبوط

األسفل يف اهلبوط فاعتربوا فكر اإلنسان الذي مييزه عن سائر احليواانت جعلوه انجتا عن املادة احملضة 
تشريف  ال قيمة له عن اجلسم املادي نعم إن هللا أوجد اإلنسان من مادة هذا الكون ولكن حصل له

عن صفته املادية وهذا التشريف هو نفخ هللا فيه الروح فصار عظيما مشرفا هبذا عظيم أخرجه متاما 
ومل يبق على مادته الرتابية هنا يظهر تناقض املالحدة إذ يزعمون أن اإلنسان أفضل املخلوقات بينما 

وا ر؟ وكيف ساغ هلم أن يقوليثبتون أنه من املادة فكيف ساغ هلم أن يفاضلوا بني مادة ومادة دون مرب 
أن اإلنسان سيد هذا الكون ما دام اإلنسان خملوقا منه بفعل املادة لقد تضاربت أفكار املالحدة دون 

 أي اكرتاث منهم بذلك.
ويظهر أن القصد األخري هلم هو الدفع ابجلوييم إىل القناعة ثحقارة أصلهم وابلتايل فال حيق ألحد منهم 

لون يف تسمية "إنسان" ألن عنصرهم من عنصر هللا مكرم بينما اليهود ال يدخأن يفخر أبنه إنسان 
وأهنم شعبه املختار إخل أوصاف التلمود هلم ولقد أراد املالحدة طمس إنسانية اإلنسان وإحلاقه 

ابجلمادات أو احليواانت الدنيا إال أهنم واجهتهم حقائق تكذهبم علنا وتعلن بوضوح أن اإلنسان كائن 
 ان وإنسان يف املزااي اآلتية:ا تصوروه ال فرق بني إنسأمسى مم

 اإلنسان مفكر بينما ال توجد هذه الصفة يف أي خملوق آخر من احليواانت. - 1
 اإلنسان يتكلم ويفصح عما يف ضمريه بكل فصاحة وهذه الصفة ال توجد إال يف اإلنسان. - 2
ويف سائر السلوك تقاليد وعادات يف العشرة اإلنسان له تقاليد وعادات ال توجد إال فيه وحده  - 3

 يف الكرم والشجاعة واإليثار واحلزن والفرح وغري ذلك.
اإلنسان ينتج أبفعاله خمتلف األشياء فهو يبين ويهدم ويصنع وحيرث ويتفنن يف كل أموره حسب  - 4

 تفكريه واختياره.
يه يف نفس اخلطأ الذي وقع ف اإلنسان يتطور ويستفيد من أخطائه ومن جتاربه فيحذر الوقوع - 5

 ويقارن بني األمور.
اإلنسان هو سيد كل احليواانت اليت تعايشه يف األرض وقد استخدمها وانتفع هبا بكل مهارة  - 6

وريضها على فعل كل ما يريده بطريقة توحي أبن اإلنسان كائن متميز عجيب فمن الظلم إحلاقه مبا 



 القردة مث تطور.تصوره عنه املالحدة من أنه من فصيلة 
سان له قدرة عجيبة على كبح مجاح نفسه وهتذيب طباعه وكبت غرائزه بصورة ال تقبل أي اإلن - 7

 شك يف متيزه.
اإلنسان له قدرة على التعلم والتعليم والقراءة والكتابة وهي صفات ال توجد يف أي خملوق يف  - 8

 األرض سواء اللهم إال أن يكون اجلن.
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وأنظمة يسري نسان يستحسن أشياء كثرية ويستقبح أشياء كثرية ويسن لنفسه ولغريه قوانني اإل - 9
لإلنسان خيال واسع وإدراك قوي  - 10مبوجبها وهي صفات خاصة به تدل على مسوه وشرفه. 

خيطط للحاضر وللمستقبل وهذا اخليال اخلصب لديه ميزة خاصة به خيتار أمورا ويرتك أخرى وينظم 
 (.1للمستقبل وفق ما يريده وكأنه على معرفة مسبقة به )مساراته 

غريها مما حتلى به اإلنسان هلي صفعة يف وجوه املالحدة الذين سلبوه صفاته إن كل هذه الصفات و 
اليت ميزه هللا هبا وشرفه ابلتكليف والعمل لدنياه وآلخرته وجعله مستخلفا يف األرض إلحيائها فهل 

إلنسان مادة جمردة عن أي اعتبار أو أنه حيوان تطور بفعل مرور الزمن يصح أن يقال بعد ذلك أن ا
 ذلك من نظرايهتم الفاسدة وأىن ملادة صماء أن ختلق إنساان تتوفر فيه تلك الصفات العالية أو غري

والفضائل الرفيعة والرتكيب العجيب، وأىن لفاقد الشيء أن يعطيه فهل يفيق املالحدة وهل يرتكون 
ه بيده تشريفا ذا الكائن العظيم؟ وحيرتمون روحه وفكره وأصله الذي شرفه هللا تعاىل خبلقاستهتارهم هب

 وتكرميا له وأسجد له مالئكته املسبحة بقدسه؟
 التفسري املادي للقيم اإلنسانية

وحينما قرر املالحدة أن اإلنسان مادة أصبح مفهوم القيم من األمور اليت ال قيمة هلا إذ املادة ال 
لها ليس هلا أبي قيمة روحية أو نفسية أو خلقية وهذا هو الواقع الذي قرروه وأن القيم كتتصف 

صفة اثبتة وإمنا هي إنعكاس لألحوال االقتصادية فال حقيقة هلا إطالقا إال أنه مل يكن إبمكان 
ملهم يف املالحدة أن يتجاهلوا وجود هذه القيمة اليت يتمثلها الناس قدميا وحديثا يف حياهتم ويف تعا

املرموقة، بل ويقضي عليها يف أمور ظاهرة فاخرتع املالحدة هلا تفسريا يشوهها ويهون من مكانتها 
 النهاية قضاء اتما.

 وهذا التفسري املادي للقيم يتمثل يف األمور اآلتية:



تضخيم العامل املادي واالقتصادي وجعله أساس كل شيء يف حياة اإلنسانية وجعلوا األخالق  - 1
ن الوضع االقتصادي هو قيم كلها اتبعة حلالة اإلنسان االقتصادية، وتبادله املنافع مع اآلخرين وأوال

 الذي حيدد مشاعر الناس وأفكارهم وعقائدهم وكل قيمهم.
زعموا أن كل القيم ال ثبات هلا أي مل تنشأ عن دين أو توجيه إهلي وإمنا هي اتبعة لتطور اإلنسان  - 2

لكل  تفاعا، خريا وشرا، وأن كل القيم املعنوية إمنا هي انعكاس للوضع االقتصادييف املادة هبوطا وار 
 أمة.

جعلوا الدين هو املصدر الفياض لألخالق والقيم جعلوه حمل سخرية واستهزاء وإن كل تلك  - 3
القيم إمنا نشأت عن عوامل اقتصادية ال عن الدين الذي تذكره الكتب السماوية والذي يصورونه  

 دود للقيم اإلنسانية.كعدو ل
ي أكدت عليه مجيع الشرائع اإلهلية فزعموا ونشأ عن ذلك االستهزاء ابحلق والعدل اإلهلي الذ - 4

أن ذلك ال حقيقة له إهلية وإمنا هو اتبع لألحوال االقتصادية اليت أوجدته وهي اليت متليه على الناس 
 هية.يف أحواهلم املختلفة من فقر وغىن وكثرة وقلة وحب وكرا

 فقسموا اجملتمع إىل قسمني: لقد أرجع املالحدة الشيوعيون كل القيم إىل حال الناس ابلنسبة للمادة
 اجملتمع الزراعي. - 1
 اجملتمع الصناعي. - 2

_________ 
 يقصد ابلذي توىل: نبينا حممد. -[458( ]1)
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ى العادات القبلية ك األسرة واحلفاظ علمث زعموا أن األخالق والقيم واإلميان ابلقدرة الغيبية ومتاس
وما إىل ذلك إمنا سادت يف اجملتمع الزراعي ملا يشعرون به من حاجة إىل قوة عليا تنبت هلم البذور يف 

األرض أو لبعضهم بعضا خصوصا وهم يشاهدون األخطار الطبيعية من حوهلم كالصواعق والرباكني 
وينفعهم. بينما تلك األمور كلها ال لق إبله قوي حيميهم وهيجان البحار وحنو ذلك فاحتاجوا إىل التع

مكان هلا يف اجملتمع الصناعي، وذلك أن اجملتمع الزراعي البدائي يف الشيوعية األول كان بينهم تعاون 
وفيهم استقرار وهدوء وسعادة بسبب عدم وجود امللكية الفردية اليت ظهرت بعد ذلك بفعل التطور 

مث  –أي كاحليواانت متاما  –لة كانوا يتبعون األمهات ألوالد يف هذه املرحاالقتصادي وزعموا أن ا



حتول نظام التبعية من األم إىل األب ابستيالء األب على كل السلطة بفعل ظهور امللكية وظهور 
التحسن يف اجلوانب الزراعية وتعاون األسرة مجيعا يف القيام هبا اتبعني ألبيهم الذي سيورث هلم كل ما 

طاعة لألب وعمل اجلميع حتت أمره واعتبار تلك األمور من ابب االحرتام كه بعد موته فتمت الميل
الواجب لألب فلم يكن لذلك سبب إال الرغبة يف امتالك ما حتت يده بعد موته واالستفادة منه يف 

 وتناسي العاطفة واحلنان املتبادل بني األسرة. –انظر إىل هذا العقوق  –حياته 
ام الرق الذي سببه يف الدرجة األوىل التحسن يف الزراعة واكتشاف ذلك بفعل التطور نظ مث نتج عن

نزعة امللكية الفردية فمالت اجلهات القوية على الضعيفة تستعبدها وتسخرها يف العمل لزايدة اإلنتاج 
د نظام جدي –حسب التطور  –لألغنياء وسد حاجة الفقراء الضرورية فقط مث نتج عن ذلك الوضع 

الذي سببه اكتشاف اآلالت اليت تفيدهم يف حراثة األرض كاحملراث وغريه فاحتاج هو نظام اإلقطاع، 
األغنياء إىل الفقراء ليقوموا ثحراثة األرض وجباية حماصيلها هلم فنشأ عن ذلك خلق حب االستعباد 

النظام الرأمسايل والقهر للغري وحب السيطرة الذي أنتج بدوره نظاما جديدا وهو ما بدا ظاهرا يف 
شع الذي حول امللكية من ملكية زراعية إىل ملكية رأمسالية جعلت الفقراء عبيدا وذللتهم لألغنياء اجل

ونشأ عن ذلك حب الذلة واملسكنة واالستهانة ابلنفس بسبب قوة املادة االقتصادية عند كبار 
يغضب طبقة الفقراء  األغنياء واستحواذهم على مصادر العمل والكسب وهذا ال شك أنه أمر

ويوجد فيهم حب الرغبة يف االنتصاف ورفع الظلم وثورة كامنة يف نفوسهم كمون النار يف عود 
الكربيت. مث نتج عن ذلك صراع مرير فيما بعد لينبثق عنه بعد ذلك العودة إىل الشيوعية إثر الصراع 

 ال بقضائهم على طبقةبني العمال وأصحاب رؤوس األموال على ملكية اإلنتاج وانتصار العم
الرأمسالية لتعود امللكية مجاعية كما كانت يف البداية هذا حسب تعليل زعماء الشيوعية وقد سبق أن 

أشرت إىل أن هذه األفكار كلها خياالت كاذبة تفتقر إىل الدليل وإىل العقل الذي يصدق هبا، إهنا 
اخللق واألاننية  ما كان يعاين من ضيقافرتاضات تدل على مدى النفسية اخلبيثة لـ "كارل ماركس" و 

الشريرة وحماربته لكل الفضائل والسمو األخالقي والرغبة يف تدمري األغنياء وليت شعري هل األوالد 
ال حيبون أابهم إال لريثوه فقط؟ وهل املال واحلصول على املادة كافية لسمو األخالق؟!! أليس 

ن التناقض أن يقال إن اجملتمعات  تعاىل، بل أليس ماإلنسان يطغى أن رآه استغىن إال من وفقه هللا
الزراعية القدمية كانوا يعيشون يف وائم اتم وهدوء وأخالق عالية بينما يصف املتأخرون اليوم أنفسهم 
أبهنم يف تقدم شامخ ووعي كامل وحضارة راقية وهم حيملون يف صدورهم قلواب حاقدة عدوانية وال 

 ا على حسب ما قرره يف هذه التناقضات.أن يعكس األمر متام يلوي أحد على أحد فكان جيب
O 1081/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 (1اتسعا: أهداف قيام الشيوعية )
شيوعية املاركسية، وأهنا جعلتها وسيلة لتحقيق أهدافها مرَّ بنا أن اليهودية العاملية هي اليت صنعت ال

 ، وتسخري املواد واملنتجات خلدمة أغراضها الدنيئة، وأهوائها املنحطة.للسيطرة على العامل
مث إن دراسات ماركس ليست وليدة ثحث علمي أو تفكري منطقي يهدف إىل إصالح العامل، بل كان 

بة الدفاع أو التسويغ لتلك النظرية اليت اعتنقها من قبل؛ لكي البحث الذي قام به يف هذا الصدد مبثا
 العلم والبحث.تلبس لبوس 

 وكان من األهداف اليت ترمي إليها الشيوعية ما يلي:
 بث األحقاد والفرقة والعداوة بني اجملتمع العاملي عن طريق التآمر والصراع بني الطبقات. - 1
 وحرية الرأي.معارضة الدين، وامللكية الفردية،  - 2
 نشر اإلحلاد، والفساد واإلابحية. - 3
 ن املوجودة عدا اليهودية.القضاء على األداي - 4
القضاء على احلياة األسرية، وجعل الوالء مقصوراً على السلطة احلاكمة، مع ختويل السلطة  - 5

م اخلاصة، وأهوائه الذاتية احلاكمة أبالَّ حتكم وفق قوانني اثبتة، وإمنا تتغري القوانني حسب مصاحل احلاك
 املتقلبة من وقت آلخر.

لشيوعية تتفق كثريًا مع أهداف اليهودية العاملية اليت مضى ذكر لبعضها وابجلملة فأهداف ا - 6
 ضمناً عند احلديث عن أسباب قيام الشيوعية وعن معتقداهتا، وأخالقها.

O 400ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
_________ 
أيب الفضائل احلمادي  انظر ))كشف أسرار الباطنية(( للشيخ حممد بن مالك بن -[459( ]1)

 (.66(، و ))احلركات الباطنية(( د. حممد بن أمحد الطيب اخلطيب )ص 55اليمين )ص 
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ساروا سريًا لقد دأب الشيوعيون و  عاشرا: الوسائل اليت توصل هبا الشيوعيون إىل حتقيق أهدافهم
ذلك السبيل طرقاً شىت، ومن حثيثاً يف سبيل حتقيق أهدافهم والوصول إىل مآرهبم، وقد سلكوا يف 

 (:1ذلك ما يلي )
إقامة املنظمات الشيوعية يف خمتلف بلدان العامل وفق أرقى التنظيمات احلزبية، معتمدة يف ذلك  - 1

 ين واألخالق من أعماق النفوس.على إرضاء الشهوات، وإاثرة األحقاد، وسلخ جذور الد
 أنظمة احلكم، واستيالء الشيوعيني عليه. اعتماد وسيلة الثورات الدموية العنيفة لقلب - 2
بعد الوصول للحكم يتجه الشيوعيون لتصفية كل العناصر املضادة، مث العناصر ذات الوالء  - 3

 املشوب، مث العناصر اليت ميكن أن تنافس أو تضاد يف املستقبل.
 معظم أنظمة احلكم فإن لليهود يف -ابستثناء اليهودية  -حماربة مجيع األداين السيما اإلسالم  - 4

 الشيوعي متكيناً سرايً، ومعاملة خاصة، ومحاية وحصانة، وتركاً لقضاايهم الدينية اخلاصة.
يد، والنفي، القضاء على علماء الدين والدعاة إليه، والسيما املسلمني منهم وحماربتهم ابلتشر  - 5

 ه أحد خلطرهم وخططهم.وتشويه السمعة؛ حىت يتسىن للشيوعيني حتقيق ما يريدون دون أن ينتب
فرض الضرائب الباهظة على أفراد الشعب؛ إلذالهلم، وإرهاقهم كي يقبلوا الشيوعية طوعاً، أو   - 6

 كرهاً.
 لشيوعية.القضاء على امللكية الفردية، وجعل الزراعة حتت إدارة احلكومات ا - 7
 امتالك املصانع، وجعلها حتت سيطرة الدولة. - 8
 على التجارة.االستيالء التام  - 9

القضاء املربم على األخالق الفاضلة، وفتح األبواب للفساد، وإقامة األخالق احلزبية اليت  - 10
 ختدم مصاحل احلزب، وتتوجه أين توجهت ركائبه.

رأة للتحلل التام من ضوابط العفة، ومبادئ الشرف، مع إشاعة اإلابحية اجلنسية، ودفع امل - 11
 وس الرجال.نزع النخوة والغرية من نف

 تقسيم الشعب إىل طبقتني: - 12
 طبقة السادة: وهم الشيوعيون، ومن اتبعهم وخضع هلم. -أ 

ومل طبقة املنبوذين: وهم الذين مل ينتظموا يف احلزب ومل يقبلوا نظام حكمه، أو مل خيضعوا له،  -ب 
 يعلنوا له والءهم التام.

شيء إال عن طريقهم، ووفق خططهم، السيطرة التامة على التعليم؛ فال يسمح ألي  - 13
 ومناهجهم، ومينع بذلك التعليم الديين متاماً حىت يف البيوت والكتاتيب.

يوافق فال ينشر يف وسائل اإلعالم إال ما ميليه احلزب، وما  -إحكام السيطرة على اإلعالم  - 14



 هواه.
يرتك للدعاية اخلارجية، بل مل  القضاء على املعابد الدينية قضاءًا شبه كلي إال قليالً منها - 15

 يكتفوا هبدم املعابد، وإمنا حولوها إىل مباءات فسق، ومنتدايت خناً وفجور.
، الفردية إقامة السياسة الدكتاتورية املستبدة بكل شيء، وهبذه السياسة تصادر مجيع احلرايت - 16

 نسية.واجلماعية، ابستثناء احلرية الشخصية الضيقة، واليت منها احلرية اجل
أبن يبلِ غ عن كل ما يراه  -قانوانً  -إقامة شبكة جتسس واسعة النطاق، وتكليف كل فرد  - 17

، أو خمالفاً لقانون الدولة وسياستها، حىت ولو كان املخالف ابنه أو أمه أو أابه، أو أخاه، أو قريبه
 صديقه أو زوجه.

اجلزاء والعقاب ابلسجن فما فوقه، وقد وإال ُعدَّ جمرماً جبرم السكوت عن التبليغ، ويستحق بذلك 
 يكون مبثابة شريك يف اجلرم.

نشر الشيوعية مبختلف وسائل الرتغيب والرتهيب بني أفراد الشعب، ويف الشعوب غري  - 18
 اخلاضعة للحكم الشيوعي.

ويل العامل إىل دولة شيوعية واحدة خاضعة لأليدي القابضة على األنظمة العمل على حت - 19
 ة من وراء الستار.الشيوعي

O 400ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
_________ 

 (.15( انظر ))الشيوعية يف موازين اإلسالم(( )ص 1)
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 حادي عشر: أسباب انتشار الشيوعية يف العامل اإلسالمي
ليتم هلا؛ ألن مسوغات ية كثريًا من بالد املسلمني، وما كان ذلك لقد دخلت الشيوعية املاركس

 انتشارها يف أوراب وروسيا كثرية؛ وأبرزها غياب املنهج الصحيح وهو اإلسالم.
 للشيوعية؟!. -إذاً  -أما بالد املسلمني فإهنا تنعم ابلدين احلق، فما حاجتها 

بوحي  -عز وجل  -األمة وقد أغناها هللا  وكيف تسمح ملثل هذه املذاهب الباطلة أن تنخر يف جسم
لسماء عن زابلة أفكار أهل األرض؟! واجلواب عن ذلك أن الشيوعية دخلت بالد اإلسالم ألسباب ا

 (:1عديدة منها )



احنراف كثري من املسلمني، وجهلهم بعقيدهتم: فما كان للشيوعية أن تنتشر يف بالد املسلمني  - 1
 ظاً مما ذكروا به.سلمني عن دينهم، وجهلوا عقيدهتم، ونسوا حإال عندما احنرف كثري من امل

مل جيد األعداء منفذاً  -وإال ملا كانت العقيدة سليمة، واإلميان قوايً راسخاً، والتمسك أبمر هللا قائماً 
ينفذون من خالله، وإن وجدوا منفذًا فلن جيدوا مكاانً يؤثرون فيه، وإن وجدوا مكاانً ففي أندر 

 يقع ذلك، مث سرعان ما يقاوم ويعاجل.األحوال 
هلزمية النفسية الداخلية: فلما احنرف املسلمون عن دينهم أصاهبم الوهن، وداخلتهم اهلزمية، ا - 2

 ففقدوا العزة، وتدثروا الذلة، فسهل دخول املذاهب اهلدامة ومنها الشيوعية.
عطي، ونوع ما أتخذ، ونوع ما تعطي، وإال فاألمة العزيزة هي اليت تعرف مقدار ما أتخذ، ومقدار ما ت

 تعد نفسها بكل ما أوتيت من قوة حىت حتمي رأيها، فيما أتخذ وما تدع، وما تعطي وما وهي اليت
متنع؛ فاألمة اليت ُتْشَرب يف نفوسها العزة يشتد فيها احلرص على أن تكون مستقلة بشؤوهنا، غنية عن 

إلنسانية أن يد من يطعن يف حنر كرامتها، وال يستحيي ا أمم من غريها، وتبالغ يف احلذر يف أن تقع يف
 تراه مهتضماً حلق من حقوقها.

هزمية العامل اإلسالمي أمام اهلجمة األوربية: فما كاد األوربيون ميتلكون القوة املادية،  - 3
لبيع حىت اجتهوا إىل دول العامل الثالث؛ ثحثاً عن األسواق؛  -ويستخدمون اآللة، ويعملون املصانع 
 ام الالزمة للصناعة.منتجاهتم الصناعية، وجلباً للمواد اخل

فإهنا  -وملا كانت هذه الدول تطمع يف احلصول على ما تريد أبخبس األمثان، أو بال مثن أصالً 
 استخدمت قوهتا العسكرية.

لك اهلجمة، مل يصمد أمام ت -وملا كان العامل اإلسالمي يف غاية التخلف عسكرايً، وسياسياً، وصناعياً 
 زعزعة العقيدة والشعور ابلنقص، وتقليد الغالب، والتشبه أبخالقه؛ وكان للهزمية العسكرية أثرها يف

 أن أوراب مل تتطور إال عندما اعتنقت اإلحلاد، ورفضت الدين. -لفرط جهلهم  -ظناً منهم 
الته، حيث امتص االستعمار وما خلَّفه من دمار: فلقد عاىن املسلمون من االستعمار، ووي - 4

 وخرياهتم، وأوطاهنم، كما فرضوا عليهم أفكارهم ومذاهبهم الباطلة. املستعمرون دماء املسلمني،
صار فتنة للكفار  -حال املسلمني املرتدية: فـَتَـَفرُّق املسلمني، وختلُّفهم، وتشتت كلمتهم  - 5

  يف الفقرة اآلتية.واملنافقني، واجلهال؛ حيث استدلوا بذلك على بطالن الدين، كما سيأيت
 يف العصور املتأخرة هو الصورة اليت متثل اإلسالم: فريوج الشيوعيون، جعل واقع املسلمني - 6

وأذانهبم من الزاندقة املنتسبني لإلسالم أن دين اإلسالم دين ختلف، واحنطاط، وأتخر عن مواكبة 
ويومهون الناس أبنه لو كان ديناً  األحداث، ويستدلون على ذلك بواقع املسلمني يف العصور املتأخرة،

 ا احندر املسلمون، وصاروا يف ذيل الركب.حقاً مل



_________ 
(، وانظر ))املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها(( 11( ))الدنيا لعبة إسرائيل(( وليم كار )ص 1)

 (.45د. عبدالرمحن عمرية )ص 
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هلا  روجانتشار اخلرافات والبدع: حيث شاعت يف بالد اإلسالم بدع، وضالالت، وخرافات ت - 7
املذاهب الباطلة والطرق الصوفية اليت تقوم على الدجل، وعبادة القبور، واملبالغة يف قصص 

 الكرامات.
كل ذلك اغتنمه الشيوعيون، وسددوا من خالله سهامهم حنو الدين؛ لريوجوا أن الدين خرافة 

 ودجل.
مع ما كانت عليه يف  ،سقوط اخلالفة اإلسالمية: فلقد كانت جتمع املسلمني وترهب أعداء هللا - 8

 أواخر عهدها من انتشار البدع، وخنرها يف جسد اخلالفة.
فرطوا يف جانب  -التقصري يف الدعوة إىل هللا: ذلك أن كثريًا من املنتسبني إىل علوم الشريعة  - 9

الغرية على احلق، بل رمبا كان منهم من يواد املالحدة، ويتملقهم ابإلطراء، ويغض الطرف عن 
 ، بل رمبا شهدوا هلم ابإلخالص للدين.دهمإحلا

يفعلون ذلك رجاء متاع احلياة الدنيا، أو خشية أن يوصفوا ابلتشدد واالنغالق أو رغبة أبن يوصفوا 
 ابالنفتاح وسعة األفق، وهم يعلمون أهنم إمنا يوالون طائفة تفسد على األمة دينها وأخالقها.

ن على الناس شركهم ابهلل، وطوافهم حول األضرحة، كرو ومن العلماء من أخلدوا إىل األرض، فال ين
 وال يبينون احلق، وال ينصحون لألمة، ورمبا زينوا للطواغيت ابطلهم، وسوغوا هلم أعماهلم اإلجرامية.

ترك اجلهاد يف سبيل هللا: حيث ركن أكثر املسلمني إىل ملذات احلياة الدنيا، فدبت إىل  - 10
 فيق منها إال ويد أجنبية تقبض على زمامها، وتديرها كما تشاء.تستاجلفون غفوة، فلم تكد األمة 

تركيز الغرب على إفساد التعليم واإلعالم واملرأة: فشوه اإلعالم صورة اإلسالم وعلمائه،  - 11
وروج للعري واإلابحية والفوضى اجلنسية، فغرق كثري من الشباب يف هذا املستنقع اآلسن، والشيوعية 

 ثل ذلك اجلو.مب ال تـَُفر ِخ إال
هو فساد التعليم، ومناهجه الدراسية، حيث قطعت صلة  -مث إن الطعنة النجالء، واخلنجر املسموم 

الطالب برب األرابب، وأصبحت مناهج الدين يف زاوية ضيقة حمدودة، فانفتح اجملال على مصراعيه 



عن جمال التأثري؛ فشاع اجلهل ها للشيوعية؛ حيث زامحت علومها علوم الدين، بل أقصتها جانباً، وحَنَّتْ 
 ابلدين، وسهل دخول األفكار املضللة إىل العقول.

يف الغالب  -االبتعاث وما فيه من مفاسد: حيث يبتعث إىل بالد الكفر َمْن هو خايل الوفاض  - 12
فال علم لديه، وال ورع يزمُّه، وال تقوى تردعه وال عزة متنعه، فيعيش يف تلك البالد فرتة من  -
مان، فيتأثر مبا فيها من احنالل، وفساد، وكفر، ورمبا رجع بشهادة الدكتوراه بعد أن يفقد شهادة أن الز 

ال إله إال هللا، فيصبح بذلك معول هدم ألمته، ورمبا توىل زمام التأثري يف اجملاالت املهمة؛ فيفرغ فيها  
 ُكثبة من مسومه، وفساده.

دور كبري يف نشر الشيوعية، والتمكني هلا، وال أدل على ء خياانت العمالء واملنافقني: فلهؤال - 13
ذلك من خيانة األحزاب الشيوعية العربية للقضااي العربية واإلسالمية؛ فذلك أمر تؤيده احلقائق 

املشهورة؛ فحيثما ُوِجَدْت مصلحة االحتاد السوفيييت أو مصلحة إسرائيل فإن تلك األحزاب تنحاز 
 اإلسالمية والعربية. احلإىل تلك املصاحل ضد املص

وأوامر احلزب الشيوعي اليهودي أوامر مقدسة عند األحزاب الشيوعية العربية، حيث تنفذها دومنا 
 اعرتاض.

 -يف نظر األحزاب الشيوعية العربية  -وحركات التحرر اليت قامت ضد فرنسا، وبريطانيا تعد 
 تحق املعارضة، والكفاح.تس حركات بورجوازية انتهازية ال تستحق الدعم والتأييد، بل

وكل وجهة نظر سوفياتية تتعلق ابلقضااي العربية أو اإلسالمية هي الوجهة اليت ال جيوز العدول عنها 
 عند تلك األحزاب.

سوء الرتبية: وذلك أبن ينشأ الشخص يف بيت خاٍل من آداب اإلسالم ومبادئ هدايته، فال  - 14
استقامًة، وال يتلقى ما َيْطبَـُعه على حب  -، أو أم، أو أخ أب يرى فيمن يقوم على أمر تربيته من حنو

الدين، وجيعله على بصرية من حكمته؛ فأقل شبهة متس ذهن هذا الناشئ تنحدر به يف هاوية 
 الضالل.

مصاحبة املالحدة: فمن أسباب اعتناق اإلحلاد أن يتصل الفىت الضعيف النفس مبلحد يكون  - 15
 انً، فيأخذه برباعته إىل سوء العقيدة، ويفسد عليه أمر دينه.لساأقوى منه نفساً، وأبرع 

قراءة الناشئ مؤلفات املالحدة: فاملالحدة يدسون مسوماً من الشبه حتت ألفاظ منمقة،  - 16
فيصغى إليها فؤاد الناشئ، وتضعف نفسه أمام هذه األلفاظ املنمقة، والشبه املبهرجة، فال يلبث أن 

 أللدَّاء.ة ايدخل يف زمرة املالحد
غلبة الشهوات: فقد تغلب الشهوات على نفس الرجل، فرتيه أن املصلحة يف إابحتها، وأن  - 17

 حترمي الشارع هلا خاٍل من كل حكمة، فيخرج من هذا الباب إىل إابحية وجحود.



هذه بعض األسباب النتشار الشيوعية يف العامل اإلسالمي سواء على مستوى أفراده، أو شعوبه، أو 
 ه.دول

 مث إن بعض أسباب نشأة الشيوعية احلديثة تشرتك مع أسباب دخوهلا يف بالد اإلسالم.
O 423ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
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 (1اثين عشر: أخالق الشيوعية )
عقائدهم  معامل سلوكه ومعامالته فالناس توجههم ال ريب أن عقيدة اإلنسان ترسم له طريقه، وحتدد له

 وأفكارهم، واالحنراف يف السلوك إمنا هو انتج عن خلل يف االعتقاد.
وهلذا فال غرو أن تفسد أخالق الشيوعيني؛ ألن األصل لديها منهار، وإذا اهنار األصل تداعت 

 األركان والفروع.
ط فساد أخالقهم، وما يتبع ذلك من احنطا عن -إذاً  -بل إن عقائدهم أحط العقائد، فال تسل 

 سلوكهم.
فالشيوعيون على أمت االستعداد لعمل أي شيء مناف لألخالق، من غش وكذب، وخداع، يف سبيل 

 حتقيق مكاسبهم، والوصول إىل غاايهتم؛ فهم أيخذون ابملبدأ امليكافيلي: الغاية تسوغ الوسيلة.
للظروف مهما  ادراً على أن يغري أخالقه وسلوكه وفقاً يقول إجنلز: إذا مل يكن املناضل الشيوعي ق

 فإنه لن يكون مناضاًل ثورايً حقيقياً. -تطلب منه ذلك من كذب، وتضليل، وخداع 
وهلذا فالشيوعيون ال حيجمون عن أي عمل مهما كانت بشاعته يف سبيل غايتهم، وهي أن يصبح 

إن  ث هبا إىل األديب الروسي مكسيم جوركي:العامل شيوعياً حتت سيطرهتم. يقول لينني يف رسالة بع
 (.2هالك ثالثة أرابع العامل ليس بشيء، إمنا الشيء املهم هو أن يصبح الربع الباقي شيوعياً )

ولقد طبقوا هذه القاعدة يف روسيا أايم الثورة، وكذلك يف الصني، حيث أبيدت ماليني من البشر،  
نضوي حتت ي -ارى وغريها، واكتساحهم ألفغانستان كما أن اكتساحهم للجمهورايت اإلسالمية كبخ

 هذه القاعدة.
 العنف، والسعُي يف إاثرة احلقد والضغينة يف نفوس العمال. -ومما تؤمن به الشيوعية من أخالق 

ومن ذلك القسوة املتناهية؛ فال يـََتصوَّر الفكر، وال يتوهم اخليال لوانً من ألوان التعذيب اهلمجي، 
ة دون أية عاطفة إنسانية مع التفنن العجيب ، واإلابدة اجلماعية للمجموعات البشريوالقمع اإلجرامي



 إال وميارسه الشيوعيون أبقبح صوره، وأبشع مستوايته. -يف وسائل التعذيب 
عن االعرتاف بتلك األفاعيل ضد كل من خالفهم ولو كانوا رفقاء  -بل مل يتورع القادة الشيوعيون 

 ة الفكرة الشيوعية.العمل الثوري، ومن محل
أحق أبن يعاقبوا أبشد أنواع العذاب؛ فكأن الرمحة نزعت متاماً من قلوب هؤالء  بل رمبا كان هؤالء

 القساة العساة العتاة.
أهنا تشجع على الفساد، واالحنالل اخللقي، من  -ومما تؤمن به الشيوعية وتدعو إليه من أخالق 

د صرح الرئيس فواحش إىل غري ذلك من طرق الفساد. ولقشرب للخمور إىل ممارسة البغاء وسائر ال
يف إحدى خطبه للشعب قائالً: لقد تركنا لكم اخلمر والنساء فخذوها،  -تيتو  -اليوغساليف اهلالك 

 (.3واتركوا لنا السياسة. )
وهلذا أصبحت املرأة يف اجملتمع الشيوعي أرخص سلعة يف البالد، فكانت ترمي بنفسها على الرجل 

تزوجها ولو مؤقتاً؛ لتفر خارج البالد من جحيم يما الغريب، وقصارى ما تطلبه منه أن يوالس
 الشيوعية.

وصفوة املقال أن اجملتمع الشيوعي هو أحط اجملتمعات البشرية املعاصرة، سواء من الناحية األخالقية 
ع منحل، مذعور خييم أو العقيدية، أو من انحية الطمأنينة النفسية، والسعادة االجتماعية؛ فهو جمتم

املطبق، إىل حد أن اإلنسان يف ذلك الوضع ال يكاد يفكر يف أمل حقيقي  عليه كابوس الشقاء
 للخالص.

O 397ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
_________ 

 (.46( ))املذاهب املعاصرة(( )ص 1)
ين قوم( لكن داللتها عند اليهود أصبحت تع( اجلوييم: كلمة عربية، معناها األ صلي شعب. أو )2)

الشعوب من غري اليهود. انظر ))املغين الوجيز((، و ))موسوعة املصطلحات األجنبية الشائعة(( ملنذر 
 (.131 - 130/ 1األسعد )

 (.46( وانظر ))املذاهب املعاصرة(( )ص 11( ))الدنيا لعبة إسرائيل(( )ص3)
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ع اقتصادية ا هو انشئ عن أوضا يزعم املالحدة أن نظام األسرة إمن اثلث عشر: القضاء على األسر
مثله مثل سائر القيم واألخالق، وليس هناك نظام إهلي بشأنه، وهلذا فهو قابل للتطور حسب 
األحوال االقتصادية ألن األسرة يف النظام الشيوعي حسب تصوراهتم إمنا نشأت عن تطورات 

 (:1ة )متالحقة حسب تفسريهم املادي للحياة كانت بدايتها على األقسام اآلتي
 جليل.أسرة ا - 1
 أسرة الشركاء. - 2
 األسرة الزوجية. - 3
 األسرة الوحدانية. - 4
فيزعمون أن العالقات اجلنسية كانت مباحة بني أبناء اجليل  –كما تصوروها   –أما أسرة اجليل  - 1

استمر الواحد بني اإلخوة واألخوات وحمرمة فيما دون ذلك أي أن بني جيل اآلابء وجيل األبناء، و 
حلة تصنيف اجملموعات الزوجية تبعا لألجيال؛ األبناء جيل واآلابء جيل واألجداد جيل يف هذه املر 

 واألحفاد جيل، كل جيل ال يتزوج إال من جيله وال يصح التبادل بني األجيال.
مث حدث تطور جديد فحرمت فيه العالقة اجلنسية بني اإلخوة واألخوات بطريقة تدرجيية أي كان 

وة واألخوات من األم الواحدة مث مشل التحرمي بعد ذلك مجيع اإلخوة واألخوات رمي أوال بني اإلخالتح
 األابعد مث زعموا أن أسرة اجليل هذه قد انقرضت.

أما أسرة الشركاء فقد كانت العالقات اجلنسية فيها مباحة للجميع يف شراكة اتمة ثحيث أصبح  - 2
 أسرة العشرية. هذه األسرة انبثقتالولد ال يعرف له أاب أكيدا. ومن 

أما األسرة الزوجية فقد عرفت مبباشرة الرجل لزوجة واحدة يف رابط زوجي ولكن تعدد  - 3
الزوجات واخليانة الزوجية ظلتا من امتياز الرجل وأما املرأة فتطالب أن تكون على إخالص اتم للزوج 

هم كما كان احلال يف ع األوالد إىل أبيفإذا زنت عوقبت عقااب شديدا وعند اختالف الزوجني يرج
 السابق.

أما األسرة الوحدانية فهي األسرة اليت تقوم على سيطرة الرجل إلنتاج أوالد ال يشك يف صحة  - 4
أبوهتم لكي حيصلوا على إرث مال أبيهم بعد وفاته، ويف هذه األسرة يكون تسريح الزوجة أو عدمه 

السابق. وكانت الزجية الوحدانية تقدما  ا يف رابط الزوجيةبيد الرجل فقط وليس برضى الطرفني كم
اترخييا عظيما وزعموا أن األسرة الوحدانية مل تقم على األحوال الطبيعية اليت كانت األحوال اجلنسية 
مشاعة بني اجلميع، بل قامت على األحوال االقتصادية وانتصار امللكية اخلاصة على امللكية العامة 

 املشاعة.
اما أن هذا التقسيم وهذا التنظيم إن هو إال حمض خيال وافرتاء ومن أن القارئ يدرك مت وال شك



العجيب أهنم يعرتفون أن الناس يف ذلك الزمن ما كانوا يعرفون احلضارة وال التقدم وال القراءة وال 
من يصدق الكتابة فمن أين هلم هذه السجالت اليت استقوا منها هذه املعلومات املوغلة يف القدم. و 

 [.111لرتهات ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ]البقرة:مثل هذه ا
واإلنسان يف مفهومهم مرة جيعلونه بدائيا اتفها بل حشرة من احلشرات ومرة جيعلونه أساس التطور 

ال اليت حينما كان يعيش على نظام كل شيء مشاع وهلذا فهم يريدون أن يرجعوا الناس إىل تلك احل
 نها ابحلال السعيدة للمجتمع البشري والباطل البد وأن يتناقض أهله فيه.يعربون ع

فاألسرة يف ظل الشيوعية كما عرب عنها "إجنلز" ال تسعد إال يف حال إلغاء امللكية اخلاصة وذوابن 
طفال الذين األفراد وكل مصاحلهم يف اجملتمع العام وظهور شيوعية اجلميع يف األموال والنساء واأل

أي إذا سادت احلياة  –العناية هبم من اآلابء واألمهات إىل اجملتمع كله متمثال يف الدولة تنتقل 
 .-البهيمية 

_________ 
 (.52 - 51( انظر ))املذاهب املعاصرة(( )ص 1)

(2/203) 

 

نيني ملعيقول "إجنلز":"إن العالقات بني اجلنسني ستصبح مسألة خاصة ال تعين إال األشخاص ا
واجملتمع لن يتدخل فيها وهذا سيكون ممكنا بفضل إلغاء امللكية اخلاصة وبفضل تربية األوالد على 

نفقة اجملتمع ونتيجة ذلك يكون أساسا الزواج الراهنان قد ألغيا فاملرأة لن تعود اتبعة لزوجها، وال 
. وقال أيضا:"فبانتقال وسائل صة"األوالد ألهلهم هذه التبعية اليت ما تزال موجودة بفضل امللكية اخلا

اإلنتاج إىل ملكية عامة ال تبقى األسرة الفردية هي الوحدة االقتصادية للمجتمع وينقلب االقتصاد 
البييت اخلاص إىل صناعة اجتماعية وتصبح العناية ابألطفال وتربيتهم من الشؤون العامة فيعين اجملتمع 

عيني أم طبيعيني وبذلك خيتفي القلق الذي يستحوذ شر  عناية متساوية جبميع األطفال سواء أكانوا
 –اقتصادي وخلقي  –على قلب الفتاة من جراء العواقب اليت هي يف زماننا أهم حافز اجتماعي 

يعوقها عن تقدمي نفسها بال حرج ملن حتب أفلن يكون هذا سببا كافيا الزدايد حرية الوصال اجلنسي 
 (.1تساهال فيما يتعلق بشرف العذارى وعار النساء" ) كثرشيئا فشيئا ومن مث لنشوء رأي عام أ

فانظر هذا الكالم الساقط كيف أراد أن يضحي بكل شيء يف تغيري حياة البشر ويقلبها رأسا على 
عقب يف سبيل أن ميحي من األذهان شرف العذارى وعار النساء هذا هو احلل الذي اقرتحه اجملرم 



واحلشمة عند املرأة وهذا هو مبلغه وأشباهه من العلم وكأن  ياة"إجنلز" يف قضائه على الشرف واحل
احلياة كلها متوقفة على وجود حرية االتصال اجلنسي شيئا فشيئا إىل أن يتحول إىل رأي عام أكثر 

 تساهال فيه وعندها تتم السعادة وميحى شيء امسه العار أو احلياء أو احلشمة؟!
اجملتمع  –يف مفاهيم  -ن امللكية الفردية فال يرد عليه ر عوإذا كان حيصل هذا يف اجملتمع املتحر 

الزراعي وتعاون أهله فيما بينهم للضرورة إىل هذا الرتابط األسري ألن ترابط األسرة يف اجملتمع 
الزراعي أمر بدهي يتطلبه الرغبة يف إتقان العمل وزايدة اإلنتاج الذي حيتاج بدوره إىل تكاتف األيدي 

وذاك حيصد وهذا يقوم بعملية الري وذاك بتحسني املزروعات وآخر بتخزينها رث العاملة فهذا حي
وهكذا تفرض عليهم هذه احلالة تكاتفا أسراي قواي ولكن حينما جاء اجملتمع الصناعي تفكك أمر 

 األسرة وذلك لعدم احلاجة إىل ذلك التكاتف الذي نشأ يف العهد الزراعي.
ية واستقالل كل شخص بعمله دون اشرتاط وجود آخرين إىل فردفإن العمل يف الصناعة يقوم على ال

جانبه فعمله خاص به وهو مسؤول عنه وحده وأيخذ أجره على العمل وحده كذلك، وهذا يشمل 
 أيضا املرأة حينما تعمل.

_________ 
و ( الفاشستية ويقال: الفاشية: هي نظام، أو حركة أو فلسفة سياسية متجد الدولة، والعرق، وتدع1)
ىل إقامة حكم أوتوقراطي مركزي على رأسه زعيم دكتاتوري، وإىل السيطرة على كل شكل من إ

 أشكال النشاط القومي. ومن أبرز زعماء هذه احلركة الزعيم اإليطايل موسوليين.
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اء صداقته مع وابلتايل فاجملتمع هنا يصبح كل فرد فيه حر ليس له عالقة بغريه إن أراد الرجل بق
ه فله ذلك وإن أراد تركها فله بكل يسر واملرأة كذلك هلا أن تقطع عالقتها الزوجية يف أي وقت زوجت

شاءت فعملها ووظيفتها وما متلكه من املال جيعلها ال تكرتث أبي عالقة دائمة مع أي شخص سواء 
هي السمة  قات اجلنسية احلرةأكان الزوج أو األوالد أو األقارب أو األجانب عنها وابلتايل فالعال

وهذه هي النتيجة اليت يعيشها العامل املادي  –أي اإلابحية والفجور  –البارزة هلذا اجملتمع الصناعي 
امللحد حالة من التفكك األسري واإلابحية املطلقة والتمرد على كل شيء، جمتمع نزعت منه الرمحة 

وا أحط من األنعام قال تعاىل: ِإْن احلياة وهلذا أصبحوصلة ذوي القرىب والعاطفة حنو اآلخرين والعفة و 
َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل ]الفرقان: [، ألن األنعام يعطف بعضها على بعض أقل شيء 44ُهْم ِإالَّ َكاألَنـْ



يف مرحلة الصغر فالدابة ترفع حافرها عن ولدها بينما هؤالء يرمون أبوالدهم يف احملاضن احلكومية 
العلوية لبيوهتم أو حيبسوهنم يف البيوت حىت املوت كما مسعنا وقرأان يف  رموهنم من األدواروبعضهم ي

 اجملالت والنشرات وهي صور ال يطيق العاقل مساعها لبشاعتها وهوهلا.
واحملسنون منهم يرمون أوالدهم يف احلضاانت احلكومية وال يفكرون فيهم بعد ذلك وهذا هو ما كان 

 جيم "كارل ماركس".يريده الشيطان الر 
 تعقيب:

لقد داس هؤالء املالحدة كل القيم إذ ال وجود هلا عندهم إال من خالل ما متر عليه الظروف 
االقتصادية اليت هي املؤسس احلقيقي بزعمهم لكل القيم واألخالق واألسرة والدين وسائر العالقات  

الشيوعية األوىل  ة الشيوعية يف زمنكما عرفت سابقا، ومن هنا ساغ هلم القول أبن امللكية اجلماعي
البدائية كانت صوااب ألهنا كانت هي الوضع احلتمي لذلك الوقت مث تغريت بفعل التطور إىل ملكية 
فردية وكانت كذلك مرحلة مرت مث نشأ الرق واإلقطاع والرأمسالية فكانت كل منها صوااب يف وقتها 

قولون إن كل مرحلة جديدة جتعل مرحلة إال أهنم ي حيصل التناقض احلتمي ومع القول ثحتمية وقوع كل
السابقة خطأ جيب تركه وحماربته بعد جتاوزها إىل أن تصل إىل الشيوعية املاركسية فتستقر حينئذ 

 األوضاع ويدخل الناس يف السعادة الشيوعية؟!
ذلك كان  وكذلك سائر القيم من العفة وسيطرة األب والتدين وترابط األسرة والتعاون اجلماعي كل

وقته، ولكن بعد سرعة التطور والوصول إىل الشيوعية املاركسية جيب أن تعترب تلك القيم   صوااب يف
أي  –كلها ابطلة وجيب حماربتها ألهنا مل تعد مناسبة لألحوال االقتصادية للمجتمع الشيوعي اجلديد 

واألخالق  ما فيه وكذا القيماليت تصورت يف أذهاهنم عن نشأة الكون و  –بعد تلك التطورات اخليالية 
وسائر أنواع السلوك وهكذا وقف املالحدة ضد األسرة كما وقفوا ضد الدين إذ األسرة ال تبعد يف 

الواقع عن التدين وألن معىن قيام األسرة منع الفوضوية اجلنسية اليت ينادي هلا املالحدة وقيام األسرة 
 حيد من ذلك بطبيعة احلال.
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والد ما ميلكه ألثرة يف الوالدين وتقوي حب التملك من أجل توريث األكما أهنا كذلك تثري مشاعر ا
الوالدان. ومعىن هذا العودة إىل نشوء امللكية الفردية وهو ما حتاربه الشيوعية بكل ضراوة وتبعا 

لبغضهم امللكية الفردية فإنه جيب أن يبغض كل شيء ميت هلا بصلة ومن جهة أخرى فإن البديل 



والزعيم والوطن وليس غري  الشيوعي هو الوالء للدولة والذوابن يف النظام واحلزبلألسرة يف النظام 
ذلك بينما نظام األسرة يشكل ارتباطا آخر غري هذا االرتباط العام الذي ال تسمح الشيوعية إال به 

 تريد أن يكون الشعب كله يف طاعة عمياء للحزب ووالء –ألن النظام الشيوعي ومثله النظم املتجربة 
ونظام األسرة ال يسمح بتنفيذ هذا كما مطلق هلم وجواسيس على بعضهم بعضا ال خيرج عنهم أحد 

يريدون فاألسرة ال تسمح أبن خيل بنظامهم االجتماعي أي أذى وهذا حيد من نشاط اجلاسوسية 
سرة الدقيقة على كل فرد من أفراد اجملتمع، كما أنه حيد من استعباد الدولة للشعب والقضاء على األ

 تربية األوالد منذ نعومة أظفارهم على الوالء من الضماانت اليت يعتمد عليها النظام الشيوعي يف
 الكامل للدولة واحلزب والزعيم وليس وراء ذلك أي والء ألحد.

ومن العجيب أهنم يسمون اجلهل والتخبط القائم على غري دليل صحيح يسمونه نظرايت علمية أو 
يكلف نفسه السؤال لكثري من الناس يسارع إىل تقبل تلك النظرايت دون أن أثحااث علمية، فرتى ا

عن مدى صحة تلك الدعاايت وهل هي فعال نتجت عن علم حقيقي أم عن ختطيط مدروس 
 لإلجهاز على القيم واألخالق والتدين ابسم العلم والتقدم.

رت بفرتات أوهلا الشيوعية األوىل إن كل ما جاء به املالحدة من مزاعم عن بدء األسر وتكوهنا وأهنا م
ن بفعل التطور االقتصادي كما يزعمون إن هو إال كذب وجرأة على تشويه مث بدأت األسر تتكو 

اتريخ األمم ال يستندون فيه إال على ما ختيلوه يف أذهاهنم املريضة وما يزعمونه أيضا من وجود تلك 
 يف آسيا وإفريقيا واسرتاليا يف القرنني السابقني، إنالشيوعية يف بعض القبائل املتأخرة اليت عثر عليها 

صدقوا، ولكن هل احنراف هؤالء يكفي دليال لتلطيخ اتريخ البشرية كله بسبب احنراف مجاعة هنا أو 
 هناك؟

إن تفسري املالحدة لقيام األسرة أبنه عن دافع اقتصادي فقط هو قول ابطل وقصور واضح مع العلم 
م بل هي أحد جانب مهم يف حياة الناس ولكن ليس هي كل شيء يف حياهتأن لألوضاع االقتصادية 

العوامل يف حياهتم الواسعة الشاملة اليت ال ميكن أن تنحصر يف جانب واحد وكذلك فإن قيام األسرة 
مل يكن سببه فقط الدوافع اجلنسية واالقتصادية بل له أسباب كثرية تتطلبها فطرة اإلنسان وما جبلت 

تكامل وحب تربية األطفال اليت اهلدوء واأللفة وبناء احلياة واألنس ابآلخرين وحب العليه من حب 
ال ميكن أن تتكامل تكامال صحيحا جسداي وعقليا يف غياب األمهات عن أوالدهن وترك األوالد 

للمحاضن اجلماعية اليت هي أشبه ما تكون برتبية قطعان احليواانت دون شعور ابحلب والعطب 
 نفسية اليت جيدها الطفل يف حضن أمه.والراحة ال

هو إشارة إىل أن تكوين األسرة مل يكن انجتا عن الفطرة االقتصادية فقط كما زعم  ومما تقدم فإمنا
املالحدة بل ألسباب نفسية كثرية أرادها هللا عز وجل وفطر النفوس عليها ومن شذ عن هذا السلوك 



جد ة والطمأنينة اليت جيدها يف بيته وبني أطفاله مهما و فهو شاذ وهلذا ال يشعر اإلنسان بتلك السكين
من املتع اجلنسية عن طريق احلرام ومهما ملك من األموال كما أنه لن جيد حالوة ذلك التنظيم اإلهلي 

لتكوين األسرة وتكافلها فيما بينها وقيام الرجل بواجباته خارج البيت وقيام املرأة بواجباهتا داخل 
دوء والسكينة والتعاون والد يف األمور اليت يطيقوهنا وما ينشأ عن ذلك من اهلالبيت وتصريف األ

 الذي حرم منه أولئك املعاندون للفطرة وللعقل وألحكام هللا عز وجل.
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ع العالقات لقد نسي أولئك املالحدة أو تناسوا عمدا أن الذين أقبلوا على الفوضى اجلنسية وقط
يعيشون عيشة ملؤها القلق واالضطراب واألمراض العصبية مع توفر كل ما األسرية نسوا أن هؤالء 

وما أكثره يف  –يطلبونه من املتع اجلنسية ومن املال أيضا وإال ملاذا يبادر أولئك إىل االنتحار املتتابع 
ؤهم من أوضاعهم اليت تزداد سوءا  بني الرجال والنساء واألحداث وما أكثر ما يتأوه عقال –أورواب 

لما ازداد تفكك األسر وفشت اجلرائم حتت تسمياهتم اخلادعة )حرية، مساواة، دميقراطية .. اخل( ك
 ما خدعوا به الناس وأخرجوهم عن فطرهتم اليت فطرهم هللا عليها إىل الشقاء وأتنيب الضمري.

والقيم  تفسريهم للحفاظ على األمور اجلنسيةومثل ذلك التفسري السخيف بقيام األسر جتده متاما يف 
والعادات املتعلقة بذلك من العفة وغض النظر وحفظ الفرج أبهنا عقبات وأن السبب يف كل هذه 
العقبات أمام شيوعية اجلنس إمنا يعود إىل اجملتمع الزراعي حيث أن الرجل يغار على زوجته وابنته 

مع احلياة كلها يف  صادية فهو املكتسب وهو الذي يتعاملبدافع سيطرته وامتالكه ألمور البيت االقت
خارج البيت بينما تكون املرأة حبيسة البيت ليس بيدها أي مصدر إال عن طريق الرجل وهنا فرض 

الرجل على املرأة العفة قبل الزواج وبعده وأن تكون له وحده حني يتزوج هبا ومن هنا أصبحت العفة 
ظهر اجملتمع الصناعي مل يعد يف مثل هذه اجملتمعات، ولكن حينما فضيلة خلقية واجتماعية مهمة 

الرجل يفرض على املرأة تلك العادات واألخالق اجلنسية بسبب انقالب األمور االقتصادية حيث 
دخلت املرأة ميدان التكسب والعمل والوظيفة وصارت متلك املال الذي حررها من قبضة الرجل فلم 

البها أبن تكون له وحده فهي زميلة يف ال قبل الزواج وال بعده وال أن يط يعد ميلك مطالبتها ابلعفة
العمل وقد متلك من املال أكثر مما ميلك وهلا حق التصرف ثحرية اتمة يف ماهلا ويف نفسها دون أي 

اكرتاث ابلعفة أوالفضيلة فقد حتررت يف اجملتمع الصناعي لتغري األحوال االقتصادية فلم تعد كما  
 كل شيء وهبذا التفسري اإلحلادي الشيوعي ال يبقى اجملتمع الزراعي عالة على الرجل يف كانت يف



جمال للقول أبن العفة واألخالق نشأت عن أمر إهلي أو ديين بل عن أمر اقتصادي والقارئ يدرك 
متاما أن هذه االفرتاضات إمنا هي أكاذيب وخياالت، فإن أمر احلفاظ على العفة وسائر القيم أمر 

ت اليت ال هتتم ابألمور االقتصادية فرتى ذكر احليوان يغار على فطري يف اإلنسان ويف سائر احليواان
أنثاه ويدافع عنها وترى األنثى حترتم الذكر وتعطف على أوالدها سواء أكانت متلك قوهتا أو ال 

وهلذا ال ميكن متلكه، وقد أخرب هللا عز وجل عن وجود هذه األمور يف نفوس الناس منذ أن أوجدهم 
ة عن الرجل مهما كان ماهلا وال الرجل كذلك يستطيع أن يستغين عن املرأة مهما  أن جتد امرأة مستغني

كان ماله، فطرة هللا اليت فطر الناس عليها، فالسعادة ليست فقط يف وجود املال بل قد يكون املال 
خال معرتك احلياة وصار كل مصدر شقاء لصاحبه ولك أن تسأل ماذا حصل للرجل واملرأة حينما د

فسه من املال ما يستطيع احلصول عليه، ومباح لكل منهما أن يعاشر من يريد عن طريق حيتطب لن
اإلابحية اجلنسية، أليس كل واحد منهما أحس أبن احلياة يف هذا السلوك رخيصة ال تساوي شيئا 

 فقداها عن طريق اإلابحية أو املال؟فرجعا إىل رابط الزوجية ليجدا فيه األنس والراحة النفسية اليت 
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ني تلك املرأة اليت وكأن أولئك القساة القلوب مل يسمعوا بشكاوى من غرهتم املدنية ومجع املال وال أن
منعت نفسها من الزواج ومجعت من املال والشهادات ما أحبت فلما أحست بتجاوزها مرحلة 

 يقول يل اي أمي اإلجناب بدأت تبكي وتقول للناس خذوا هذه الشهادة وخذوا أموايل وأعطوين طفال
الذي ال يرحم وال  أشعر ابألنس إىل جانبه، أزيلوا عين آالمي وما أحس به من وحشة هذا اجملتمع

 حيرتم إال األقوايء فقط ولكن أىن ألصحاب األهواء آذان صاغية تسمع أو قلوب تعقل.
 حماربة الدين

قوة خارجية تسري الكون ال أنه  يزعم املاديون أن الدين إمنا هو انعكاس ومهي يف أذهان البشر حنو
، مث زعموا أن هذا التوهم نشأ يف أزمنة حقيقة منزلة من هللا كما هو إميان مجيع املؤمنني ابهلل تعاىل

موغلة يف القدم عند البدائيني حيث كانت البداية هي توهم أن اإلنسان له روح تسكن يف جسده 
أفكار تتوافق يف العالقة مع هذه األرواح اليت تطور وتفارقه حلظة املوت ومن هنا اضطروا إىل اصطناع 

ويف غري األرض مث نشأ بفعل التولد يف عقول الناس أن يتطور أمرها بعد ذلك إىل توليد اآلهلة األوىل 
أمر هذه اآلهلة إىل إله واحد كما يف الدايانت اليت تعبد إهلا واحدا وعلى هذا فإن الدين إمنا تولد عن 

حملدودة اليت جنمت عن عجزه املطلق أمام الطبيعة العاتية اليت كان خيافها وال نظرايت اإلنسان ا



أن ذلك إمنا نتج عن إرادة سامية عليا فسرت بعد ذلك إبسنادها إىل اآلهلة وقوهتا يفهمها فتصور 
وجربوهتا املطلق واليت أصبحت هذه اآلهلة يف شكل إله واحد قوي جبار عند الكثري، مث زعموا أن 

ملعتقدات يف اإلله إمنا تعود عند اإلنسان يف األساس إىل ما قبل التاريخ. وحينما جاء العهد هذه ا
التارخيي وجدها هكذا فالتقطها بغباء دون فهم وقد أرجعوا السبب يف ذلك إىل احلالة االقتصادية 

تمد على اليت كان يعيشها اإلنسان يف عهد ما قبل التاريخ وهو اقتصاد ضعيف ويف صورة بدائية تع
حينما نشأ التطور  االشرتاك يف الصيد واملاء واملراعي وتعاون اجلميع. هذا يف عهد ما قبل التاريخ وأما

االقتصادي على حنو أقوى بداية بعهد الرق واإلقطاع والكنيسة فقد استغل هؤالء الوجهاء هذا 
عليهم الرضوخ إذا أرادوا  اجلانب اإلهلي لتخديرالكادحني حىت ال يشعروا ابلظلم الواقع عليهم وأن

ة الرق وأوصت الكنيسة األرقاء نعيم اجلنة يف مقابل عذاب الدنيا بطاعة أولئك وهلذا ابركت الكنيس
بطاعة أسيادهم وهددهتم ابلنار األبدية إن مل ميتثلوا، وكان هلذه التعليمات أثر جيد يف إنقاذ احلياة 

تمع من الفقر ومن اندالع انر الثورات ويف الوقت الذي الزراعية الضرورية حلياة اجملتمع ويف حفظ اجمل
ت يف املقابل السلطة الدينية للكنيسة، وليس فقط السلطة اشتد فيه كابوس اإلقطاع يف أورواب قوي

الدينية، بل والفلسفة واألدب والفنون على نفس النهج الذي يريده اإلقطاعيون، ومل تكن الكنيسة 
ا قوة السلطة اليت كانت هي األخرى سيدة اإلقطاع وحاميته وحدها يف هذه القوة بل ساندهت

ب ابلدين، وهلذا وقف احلكام ورجال الكنيسة ضد كل من تسول واملستفيد احلقيقي من ختدير الشعو 
 له نفسه اخلروج عن قبضتهم بوصفه ابالسم الذي يبيحون به دمه وهو إطالق "اهلرطقة" عليه.

بشر ابسم الدين إال صراعا طبقيا يف حقيقته جنم عن احلاالت وما اشتعال احلروب اليت خاضها ال
رأمسالية ضعف أمر الدين لتطور االقتصاد وانتعاشه ولكن االقتصادية فحسب، وحينما ظهرت ال

الربجوازية أحست أبن نبذها للدين خطر عليها فعادت إىل احتضانه وتسخريه ملصاحلها وهذا هو 
 لكي تظل على قوهتا الرأمسالية.السبب يف تعلق الربجوازية ابلدين 
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لنت احلرب هكذا علل املالحدة لنشأة التدين عند اإلنسان، وحينما جاءت الشيوعية يف روسيا أع
الضروس على الدين وأهله ابعتبار أنه أفيون الشعوب وأن الدين إمنا كان يف روسيا وغريها بسبب 

قة الفقرية إال ابالستناد إىل الدين كعزاء بديل الضعف االقتصادي وعدم وجود حول وال قوة للطب
يعد الفالح يف حاجة إىل لذلك الشقاء والفقر. ولكن بعد جميء الشيوعية اليت هيأت موارد لإلنتاج مل 



االلتجاء إىل القوة اإلهلية ليتسلى هبا عن شقائه وعليه حينئذ أن يتخلى عن االعتقاد بوجود اإلله 
 ل النظام الشيوعي؟!وعن الدين كذلك ليسعد يف ظ

أما اجملتمع الزراعي فكان متسكهم ابلدين أمر واضح لوجود املقتضيات الكثرية الزدهاره يف أوساطهم  
ذكر الشيوعية املاركسية يف تعليالهتا اخلرافية كقوهلم: إن اإلنسانية يف هذا اجملتمع يضع البذور كما ت

ن هذا فهو ال يستطيع أن ينبتها كما يريد وال أن يف األرض ويغذيها وحيوطها بعنايته وال ميلك أكثر م
وإىل اسرتضائه  –إلله ا –جيعلها تثمر أو ال تثمر وهنا اضطر إىل التعلق بوجود قوة خارجية غيبية 

وهذا خبالف اجملتمع الصناعي  –العبادات  -والتعلق به إلجناح زراعته وحتبب إليه أبنواع الطقوس 
ىل التعلق بتلك القوة الغيبية ألن أمر الصناعة ظاهر يسيطر عليه فإنه مل يعد اإلنسان يف حاجة إ

ب الزراعي وهذا هو تعليلهم ومبلغ الشخص ويصرفه كما يريد فهو صنع يده وطوع أمره خبالف اجلان
وهو تعليل يدل  –كما يزعمون   –علمهم لقوة التدين يف العهد الزراعي وضعفه يف العهد الصناعي 

هامهم، كما أن هذا التفريق بني اجملتمع الزراعي واجملتمع الصناعي إن هو على سخافتهم وضحالة أف
هللا على عباده، وال ميلكون على ذلك أي  إال حمض افرتاء سخيف وهضم لإلنسان، بل وإنكار حلق

دليل صحيح، مث أليس اإلنسان يواجه مشكالت وتعقيدات وأخطارا يف اجملتمع الصناعي كما هو يف 
، وأن قدرة اإلنسان هي نفس القدرة يف اجملتمعني، فكيف احتاج إىل هللا والتدين يف اجملتمع الزراعي

الصناعي، وماذا فعلت الشيوعية يف اجملتمع الزراعي  اجملتمع الزراعي واستغين عنه يف اجملتمع
والصناعي أليس أتباعها اآلن يتكففون الغرب الزراعي الصناعي وهم مقرون ابخلالق عز وجل مما يدل 

 لى خسارة الشيوعية دينهم ودنياهم.ع
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 رابع عشر: من الذي غذى اشتداد العداوة للدين؟
املخطط اليهودي، واملخطط املادي الشيوعي الناتج يف البداية  لقد واجه الدين عدوين لدودين: مها

 عن املخطط اليهودي واملتمم له.
املخطط اليهودي فال شك أن اليهود وهم يريدون استحمار اجلوييم يعرفون متاما أنه ال سبيل هلم  أما

أنه ال سبيل هلم  إىل استعباد البشر إال مبحو دينهم وسلخهم من عقائدهم وأخالقهم ألن اليهود عرفوا
عداء البشرية على إىل حتقيق مآرهبم ما دام للبشر دين وأخالق وتراث يرجعون إليها واليهود أعدى أ



امتداد اترخيهم وحروهبم معهم ال تنقطع ومؤامراهتم ضدهم ال حد هلا فهم سراق العقائد واألخالق 
 واألموال.

مضافا إليه احلقد على الدين وأهله وعلى سائر  وأما العداء الشيوعي فهو امتداد طبيعي لعداء اليهود
كنيسة يف صف اإلقطاعيني والرأمساليني ضد البشر الذين مل يستسلموا لطغياهنم وحينما وقفت ال

النفوذ الشيوعي جاعلني الدين شعارا هلم يف حرب الشيوعية تضاعف حقد املالحدة على الدين 
ة من وقفة الكنيسة إىل جانب االستبداديني حيث وعلى كل من ميثله واستفاد املالحدة فوائد كثري 

 أغروا الناس بعداوة الدين وأهله.
ى نسبة أي حق أو عدل أو خري إىل هللا عز وجل فقد سخروا من كل من يعتقد واشتد حقدهم عل

حق وعدل وخري وتوجيه من هللا تعاىل. إذ  –يف ميزاهنم  –ذلك ورموه أبنواع السباب إذ ليس هناك 
يصدر عن الناس من تصرفات إمنا هي نتيجة لألحوال االقتصادية وتغرياهتا املتالحقة دون  أن كل ما

ناك توجيه غييب يسري الكون أو تظهر األخالق عن طريقه. وهم يراتحون لنسبة احلق أن يكون ه
ه والعدل إىل الشيوعية ولكنهما حمرمان نسبتهما إىل هللا تعاىل ولكن هللا عز وجل متم نوره ولو كر 

 الكافرون وقد أذهلم هللا تعاىل أميا ذل.
ذكر كلمات الدين والتدين فيظن من ال يعرف ومن اجلدير ابلذكر أن املالحدة قد يتظاهرون أحياان ب

أهدافهم أهنم يريدون ذكر الدين والرضى به بينما هم يف الواقع يف غاية البعد عن هذا الفهم السليم 
دين خان: "إنه على الرغم من أن كلمة "الدين" موجودة يف وهلذا يقول املفكر املسلم وحيد ال

صورته احلقيقية والعملية ال خيتلف عن اإلحلاد الكامل يف  التفسري اجلديد للدين ولكن الدين هنا يف
شيء". " يف ضوضاء هذه الدراسة االجتماعية والتارخيية املزعومة يضيع أصل الدين يف هذا التفسري 

جمرد ظاهرة اجتماعية ويفقد قيمته احلقيقية يف توجيه احلياة واجملتمع وهداية  املستحدث فيصبح الدين
 (.1ريه يف الدنيا واآلخرة" )اإلنسان ملا فيه خ

واترة يرجع أولئك املالحدة تفسري الدين حسب خرافاهتم إىل قابلية الشخص واستعداده الذهين 
الذي يتصور أشياء يف خياله الالشعوري إلدراك شىت الصور اليت يتخيلها بعد ذلك دينا، كالشاعر 

 وهذه تسمى نبوة عند بعض كبارهم.
_________ 

هي منظمة يهودية سياسية أسسها اليهودي تيودورهرتزل، وهتدف إىل جتميع اليهود  ( الصهيونية:1)
يف فلسطني وإىل تنفيذ املخططات املرسومة إلعادة جمد بين إسرائيل وبناء هيكل سليمان، مث إقامة 

 لكة إسرائيل مث السيطرة على العامل من خالهلا حتت ملك اليهود املنتظر املزعوم.مم
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الفنان يتمتع  حمرر دائرة معارف العلوم االجتماعية أنه ميكن تشبيه الدين ابلفن من حيث أن ويرى
بذوق غري عادي يف األمور الفنية فكذلك رجل الدين يتمتع بنظرة قوية وأذن صاغية فيصل بتجاربه 

وهم  –كما تقدم   –إىل معرفة الدين. مع أهنم قد أقروا أبن الدين ال تدخل معرفته حتت التجارب 
يلز": أن الدين إذا قصد يهدفون من وراء هذا السخف إىل إنكار النبوات اإلهلية ويقرر "ت. ر. ما

به ما بعد الطبيعة، أي القول أبنه وحي من هللا تعاىل فإنه حينئذ يفقد معناه احلقيقي أما إذا أريد 
مقبوال لدى األشخاص الذين ابلدين معىن جمازاي مبعىن قوة الذكاء واإلهلام فإنه حينئذ يكون معناه 

ن التدين إمنا يصل إليه اإلنسان جبهوده يتصفون بقابليتهم للتدين. ويرى "اليكسيس كاريل" أ
الشخصية وتطلعه إىل ذلك مثله مثل الشخص الذي يريد أن يصبح مصارعا فيستعد لتقوية بدنه 

التدين الذي يقتنع به ابلرايضة وترويض أعضائه فكذلك املتدين يصل بصقل روحه وهتذيبها إىل 
(1.) 

 مصدر الدين قوة ختيل البشر ومسو ذكائهم ال وهذا التفسري للدين خرافة وسذاجة وذلك ألنه يعترب
أنه من هللا تعاىل أو عن وحيه إذ ال وجود لذلك يف قاموس إحلادهم فكيف يكون الدين من خيال 

أن تنتهي؟ أمل تظهر رواايت وقصص  البشر وله هذه املكانة يف النفوس منذ أن وجدت البشرية إىل
مدة وجيزة ومل يعد أحد يتأثر هبا مع أهنا أحياان انبعة من وكتاابت خيالية ال حدود هلا؟ مث تنتهي يف 

أعماق كبار الشعراء الذين يسميهم امللحدون أنبياء ومن أعماق كبار أصحاب الفكر واألدب مث  
احلد لو كان ما يقوله امللحدون صحيحا من أن كيف جتمع البشرية على احرتام التدين إىل هذا 

األنبياء على طول األزمنة وبقي ما خلفوه حيا يف قلوب الناس بينما التدين خياالت وفن؟ وملاذا جنح 
متوت أفكار البشر وتنسى، بل ومتل على مر الزمان رغم تفنن أصحاهبا يف الفصاحة كذلك يقال هلم 

ن لكل شخص دين خيصه يتوافق مع ذكائه وذوقه الختالف لو كان التدين يرجع إىل الذكاء لكا
غبات وملا أمكن التفريق بني من يعمل اخلري ومن يعمل الشر ألن اخلري والشر الناس يف الذكاء ويف الر 

يصبحان ال ضابط هلما الختالف العقول واألداين من فرد إىل فرد. وهل الواقع يدل على هذا؟ أم 
ون يف دين حىت ينسخه هللا بغريه كما هو احلال يف األداين املنزلة على أنه يدل على أن الناس يشرتك

 د اتريخ البشر؟امتدا
كما أن هذا التفسري اإلحلادي للدين جيعل كلمة النبوة أو ختم النبوة أمر ال معىن له ألن النبوة إمنا 

ريده وهو مفهوم هي جمموعة صور خيالية مجيلة ال أن هناك إهلا هو الذي خيتار هلا الشخص الذي ي



كالم ملحد يف آخر األزمان ويغفل   شاذ ابلنسبة ملا أطبق عليه عامة الناس وهل يصح أن يلتفت إىل
إطباق تلك املاليني اليت ال يعلم عددها إال هللا وحده فاتضح أن كل تفسريات املالحدة للدين أو 

ا أن نسميها سذاجة لبعدهم عن استعماهلم لكلمة دين إمنا يراد بذلك إما املغالطة أو النفاق، وأم
بني االجتاه اخلاص ابلدين وبني االجتاهات اجلاهلية معرفة الدين وجهلهم بكل حقائقه فهم ال يفرقون 

اليت أفرزهتا عقول جاهلة ادعت معرفة كل شيء ومن أعجب األمور أن يسموا الدين الذي أطبقت 
ليت يردها العقل والواقع يسموهنا علمية البشرية على تقبله خياالت ويسمون إحلادهم وخياالهتم ا

 وأين الثرى من الثراي؟
_________ 

 (.54 - 53(، و ))املذاهب املعاصرة(( )ص26( انظر ))الدنيا لعبة إسرائيل(( )ص1)
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خياهلم أن  إن تفسري املالحدة للتدين عن اإلنسان كله كذب وافرتاض ومهي خيايل فقد تصوروا يف
وظهور التدين عنده ونشأة القيم واألخالق إمنا قامت على املادة وحدها ومن املعلوم  نشأة اإلنسانية

بداهة أنه مرت قرون عديدة والبشرية كلهم على التدين وعلى التعلق إبله قادر مهما اختلفت 
حيقة اليت ال يعلمها إال عباداهتم وعقائدهم وعبارهتم فهل يلغي كل ذلك االتفاق يف تلك القرون الس

 ويؤخذ فيها برأي املالحدة الشاذين، هذا ليس مبنطق صحيح أبدا وهل ما تصوروه من تطور هللا
إنه جمرد حتكم أن يقسموا  –إذ ال يوجد هلم دليل شرعي  –اإلنسان بسبب املادة يعضده دليل عقلي 

ت له أن التدين يف كل مرحلة كانالبشر إىل جمتمعات بدائية وجمتمعات زراعية وجمتمعات صناعية و 
أسبابه املادية، إنه حتكم كاذب فمن أين هلم صحته، وهل شهدوا خلق السموات أو األرض أو خلق 

 أنفسهم؟!!
لقد جازف هؤالء املالحدة وافرتضوا ما مل حييطوا بعلمه وطرقوا ما ال جمال هلم فيه وكذبوا البشر 

اإلنسانية الثابتة مبا فيها التدين فسريهم للتدين ولكل القيم قاطبة. وكذبوا الواقع الذي يشهد بتفاهة ت
الصحيح ومن يصدقهم يف أن الصفات الثابتة يف اإلنسان سببها اجلوانب االقتصادية ومن يصدقهم 

أن الرغبات اجلنسية وحب االنتقام والثأر واإلحساس ابلرمحة واحلزن والفرح والبخل والكرم إمنا يعود 
صفات وغريها صفات أساسية يف فطرة اإلنسان. تلك ية فقط دون أن تكون تلك الإىل الناحية املاد

الفطرة اليت حاربتها الشيوعية اليهودية لكي يسهل عليهم استعباد البشر وإخراجهم اجلوييم عن 



 شريعة هللا تعاىل إىل شريعتهم احلاقدة على مجيع البشر.
واألرض والنجوم  الكون ويتفكر يف خلق هللا نعم إن اإلنسان حينما يقف عاجزا عن معرفة سر هذا

وسائر األفالك وتتابع الليل والنهار واحلياة واملوت وسائر ما أوجده هللا يف هذا الكون إذا فعل 
اإلنسان ذلك جيد نفسه عاجزا عن إدراك كل هذا، وحينئذ يعرف بفطرته أن هناك موجد عظيم هلذا 

عقابه، ال أن يعتقد أن املادة يعبده ويرجو ثوابه وخياف  الكون هو أقوى منه يستحق أن خيضع له وأن
خلقته فإن التفكر يف كل ذلك يهدي إىل االعرتاف خبالق عظيم قدير حكيم ال شأن للمادة معه بل 

هي خملوقة له حدثت بعد أن مل تكن، وهذا هو ما اعرتف به املالحدة يف أنفسهم وجحدوه ظاهرا 
ائب هذا الكون ورغب الناس يف التفكر ر هللا عز وجل كثريا من عجتعصبا لنظرايهتم الفاسدة وقد ذك

فيه واستخالص العرب فذكر سبحانه: ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك 
َأْحَيا ِبِه األْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ َن السََّماء ِمن مَّاء فَ الَّيِت جَتِْري يف اْلَبْحِر مبَا يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل هللُا مِ 

ِر َبنْيَ السََّماء َواأَلْرِض آلاَيٍت لِ َقْوٍم يـَعْ  ِقُلوَن ِفيَها ِمن ُكلِ  َدآبٍَّة َوَتْصرِيِف الرِ اَيِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخِ 
 [164]البقرة:
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َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن يُنِبُت َلُكم ِبِه  لَُّكم مِ ْنُه َشَرابٌ  ويقول تعاىل: ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء
ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأَلْعَناَب َوِمن ُكلِ  الثََّمَراِت ِإنَّ يف َذِلَك آليًَة لِ َقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  َوَسخََّر َلُكُم  الزَّرَْع َوالزَّيـْ

ُمَسخََّراٌت أبَِْمرِِه ِإنَّ يف َذِلَك آلاَيٍت لِ َقْوٍم يـَْعِقُلوَن َوَما َذرََأ َلُكْم  اْلَقَمَر َواْلنُُّجومُ اللَّْيَل َواْلنـََّهاَر َوالشَّْمَس وَ 
ًما َطِرايًّ ُلوْا ِمْنُه حلَْ يف اأَلْرِض خُمَْتِلًفا أَْلَوانُُه ِإنَّ يف َذِلَك آليًَة لِ َقْوٍم َيذَّكَُّروَن َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأكُ 

تَـُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكرُ َوَتْستَ  وَن َوأَْلَقى ْخرُِجوْا ِمْنُه ِحْلَيًة تـَْلَبُسوهَنَا َوتـََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولِتَـبـْ
ُهْم يـَْهَتُدوَن َأَفَمن خَيُْلُق   َعالَماٍت َواِبلنَّْجمِ يف اأَلْرِض َرَواِسَي َأن مَتِيَد ِبُكْم َوَأهْنَارًا َوُسُباًل لََّعلَُّكْم هَتَْتُدوَن وَ 

 [18 - 10َكَمن الَّ خَيُْلُق َأَفال َتذَكَُّروَن َوِإن تـَُعدُّوْا نِْعَمَة هللِا اَل حُتُْصوَها ِإنَّ هللَا َلَغُفوٌر رَِّحيٌم ]النحل:
َنُكُم اْلَمْوَت َوَما حَنُْن مبَْسُبوِقنَي َأْم حَنُْن اخْلَاِلقُ  ويقول تعاىل: َأفـََرأَيـُْتم مَّا مُتُْنوأَنَأَنُتْم خَتُْلُقونَهُ  ْراَن بـَيـْ وَن حَنُْن َقدَّ

َل َأْمثَاَلُكْم َونُنِشَئُكْم يف َما ال تـَْعَلُموَن َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشأََة اأُلوىَل فـََلْوال َتذ  كَُّروَن َأفـََرأَيـُْتم مَّا َعَلى َأن نُـَّبدِ 
ُه َأْم حَنُْن الزَّارُِعوَن َلْو َنَشاء جَلََعْلَناُه ُحطَاًما َفَظَلْلُتْم تـََفكَُّهوَن ِإانَّ َلُمْغَرُموَن َبْل حَنُْن َن أَأَنُتْم تـَْزرَُعونَ حَتُْرثُو 

ُتُم اْلَماء الَِّذي َتْشَربُوَن أَأَنُتْم أَنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم حَنُْن ا ء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا ْلُمنزُِلوَن َلْو َنَشاحَمُْروُموَن َأفـََرأَيـْ
ُتُم النَّاَر الَّيِت ُتوُروَن أَأَنُتْم أَنَشْأمُتْ َشَجَرهَتَا َأْم حَنُْن اْلُمنِشُؤوَن حنَْ  ُن َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة فـََلْوال َتْشُكُروَن َأفـََرأَيـْ



َواِقِع النُُّجوِم َوِإنَُّه َلَقَسٌم لَّْو تـَْعَلُموَن َعِظيٌم ِإنَُّه ِظيِم َفال ُأْقِسُم مبَِ َوَمَتاًعا لِ ْلُمْقوِيَن َفَسبِ ْح اِبْسِم رَبِ َك اْلعَ 
احْلَِديِث أَنُتم  َلُقْرآٌن َكِرمٌي يف ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن الَّ مَيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن تَنزِيٌل مِ ن رَّبِ  اْلَعاَلِمنَي َأفَِبَهَذا

بُوَن فـََلْوال ِإَذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم َوأَنُتْم ِحيَنِئٍذ تَنُظُروَن َوحَنُْن َأقْـَرُب ِإلَْيِه َعُلوَن ِرْزَقُكْم أَ مُّْدِهُنوَن َوجتَْ  نَُّكْم ُتَكذِ 
ا ِإن َكاَن ِمَن ِمنُكْم َوَلِكن الَّ تـُْبِصُروَن فـََلْوال ِإن ُكنُتْم َغرْيَ َمِديِننَي تـَْرِجُعوهَنَا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي فََأمَّ 

اْلَيِمنِي َقرَِّبنَي فـََرْوٌح َوَرحْيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيٍم َوَأمَّا ِإن َكاَن ِمَن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي َفَسالٌم لََّك ِمْن َأْصَحاِب اْلمُ 
يٍم َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم  ِبنَي الضَّالِ نَي فـَنُـُزٌل مِ ْن محَِ اْلَيِقنِي َفَسبِ ْح اِبْسِم  ِإنَّ َهَذا هَلَُو َحقُّ َوَأمَّا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِ 

 [74 - 58رَبِ َك اْلَعِظيِم ]الواقعة:
وَن َأْم ويقول تعاىل: َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن َأْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواأَلْرَض َبل الَّ يُوِقنُ 

 [37 - 35]الطور: ُهُم اْلُمَصْيِطُرونَ  ِعنَدُهْم َخَزاِئُن رَبِ َك َأمْ 
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الكون كله وهذه اآلايت وغريها جتعل اإلنسان يقف على حقيقة وجوده ووجود من حوله ووجود هذا 
وما فيه توقفه على مصدر التدين ومستحق العبودية وتشبع فطرته عن كل تساؤالته حول هذه احلياة 

يف فطرته ما كان كامنا يف التوجه إىل خالق هذه احلياة وإىل الرغبة وما بعدها يف العامل اآلخر وتثري 
ليت يشعر اإلنسان بواسطتها عظمة الكامنة يف االلتجاء إليه واخلضوع والعبادة له، وهذه الفطرة هي ا

هللا والرغبة يف اخلضوع له والدليل على ذلك أنه مل خيل جيل من األجيال على امتداد التاريخ من 
 [24لتوجه إىل هللا وهذا ما أخرب هللا عز وجل عنه: َوِإن مِ ْن ُأمٍَّة ِإالَّ خال ِفيَها َنِذير ]فاطر:التدين وا

ِبنَي  َعَث َرُسواًل ]اإلسراء:َوَما ُكنَّا ُمَعذِ   [15َحىتَّ نـَبـْ
وهذا هو احلق وال اعتبار لكالم الشاذين الساقطني املالحدة املمسوخني الذين: َوَجَحُدوا هِبَا 

َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن ]النمل:وَ  َقنَـتـْ [، الذين حاربوا الدين 14اْستَـيـْ
النصراين ظانني أنه الدين الصحيح مث غمرهتم النشوة ابنتصارهم عليه وما علموا أهنم إمنا حاربوا دينا 

عباد الصليب وأحبار الشيطان وهلم أن حياربوا كل اجلاهليات  مزيفا كاذاب من وضع الطغاة املشركني
لنور وغريوا احلقائق ومن ضمنها هذا الدين ولكنهم احنرفوا عن مكان املعركة احلقيقية فحاربوا ا

لينفسوا عن غيظهم وحقدهم الشديد على طغاة الكنيسة الذين أذاقوهم ألوان الذل وشر االستعباد 
ليه اليهودية العاملية وجيب أن يعلم أولئك األشرار أنه ما من فرتة مرت من وليحققوا أيضا ما تطمح إ

نه جمتمع يف يوم من أايم حياة البشر مل يكن فرتات حياة البشر إال وكان توحيد هللا نورا وضاء مل خيل م



 للفن وال للفنانني فيه أي شيء يذكر وال للفكر أو التجربة أي دخل كما يدعون.
ملالحدة من أن اإلقطاعيني والرأمساليني كانوا يستخدمون الدين كمخدر للجماهري وأما ما يذكره ا

هللا يف اآلخرة فهذا أمر قد يكون وقع  لريضوا ابلذل والظلم عليهم يف مقابل أن يعيشوا يف جنة 
كذلك. ولكن ما هي العالقة بني الدين احلق وبني فجور طغاة الكنيسة وجشع الرأمساليني املرابني، بل  

ان األوىل أن يوجه اللوم إىل أولئك الذين رضوا هبذا احلال ومل يبحثوا عن خمرج هلم أو عن صحة ك
اصموا أولئك األشرار اجلشعني ويصلحوا األمور ال أن تلك الوعود من أولئك املنتفعني أو أن خي

ذنب الدين إن حياربوا هللا ورسله وهل جيب أن يلغى الدين جملرد استغالل أولئك األشرار له، وما هو 
مل حيكم ومل يستشر بل وضع يف قفص االهتام دون رمحة أو لني وملاذا حيمل تبعة أخطاء اآلخرين بل 

سر يف أن املالحدة مل يرجعوا إىل الدين حىت بعد أن تبني هلم أن طغاة أخطاء أعدائه، وما هو ال
 ه وهو منهم بريء.الكنيسة والرأمساليني واإلقطاعيني سلبوا الناس عقوهلم وتفكريهم ابمس

إن اجلواب واضح وهو أن املالحدة قد بيتوا النية حملاربة الدين ليستغلوا الناس هم أيضا ابسم اإلحلاد 
دما ورفاهية وغري ذلك من األمساء الكاذبة وقدسوه ليحل حمل الكنيسة والكل ظاملون الذي مسوه تق

 وخمادعون.
O 1133/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 خامس عشر: األفكار واملعتقدات
ملادة هي أساس كل شيء وشعارهم: نؤمن بثالثة: إنكار وجود هللا تعاىل وكل الغيبيات والقول أبن ا

 ماركس ولينني وستالني، ونكفر بثالثة: هللا، الدين، امللكية اخلاصة، عليهم من هللا ما يستحقون.
لربجوازية والربوليتاراي )الرأمساليني والفقراء( وينتهي هذا الصراع فسروا اتريخ البشرية ابلصراع بني ا

 وليتاراي.حسب زعمهم بدكتاتورية الرب 
حياربون األداين ويعتربوهنا وسيلة لتخدير الشعوب وخادماً للرأمسالية واإلمربايلية واالستغالل مستثنني 

 د حقوقه املغتصبة!!من ذلك اليهودية ألن اليهود شعب مظلوم حيتاج إىل دينه ليستعي
 حياربون امللكية الفردية ويقولون بشيوعية األموال وإلغاء الوراثة.

 اهتماماهتم بكل ما يتعلق ابملادة وأساليب اإلنتاج.ترتكز 
إن كل تغيري يف العامل يف نظرهم إمنا هو نتيجة حتمية لتغري  وسائل اإلنتاج وإن الفكر واحلضارة 



 قتصادي.والثقافة هي وليدة التطور اال
 يقولون أبن األخالق نسبية وهي انعكاس آلله اإلنتاج.

 ال جمال إلعمال الِفكر، والغاية عندهم تربر الوسيلة.حيكمون الشعوب ابحلديد والنار و 
 يعتقدون أبنه ال آخرة وال عقاب وال ثواب يف غري هذه احلياة الدنيا.

 رك األول لألفراد واجلماعات.يؤمنون أبزلية املادة وأن العوامل االقتصادية هي احمل
 يقولون بدكتاتورية الطبقة العاملة ويبشرون ابحلكومة العاملية.

 ؤمن الشيوعية ابلصراع والعنف وتسعى إلاثرة احلقد والضغينة بني العمال وأصحاب األعمال.ت
 الدولة هي احلزب واحلزب هو الدولة.

أشخاص كلهم يهود إال واحدًا وهذا يعكس تكون املكتب السياسي األول للثورة البلشفية من سبعة 
 مدى االرتباط بني الشيوعية واليهودية.

الروابط األسرية وترى فيها دعامة للمجتمع الربجوازي وابلتايل ال بد من أن حتل حملها تنكر املاركسية 
 الفوضى اجلنسية.

شيوعياً حتت  ال حيجمون عن أي عمل مهما كانت بشاعته يف سبيل غايتهم وهي أن يصبح العامل
أن يصبح الربع  سيطرهتم. قال لينني: "إن هالك ثالثة أرابع العامل ليس بشيء إمنا الشيء اهلام هو

الباقي شيوعيًّا". وهذه القاعدة طبقوها يف روسيا أايم الثورة وبعدها وكذلك يف الصني وغريها حيث 
سحوا اجلمهورايت اإلسالمية أبيدت ماليني من البشر، كما أن اكتساحهم ألفغانستان بعد أن اكت

 ك القاعدة ااإلجرامية.األخرى كُبخاري ومسرقند وبالد الشيشان والشركس، إمنا ينضوي حتت تل
يهدمون املساجد وحيولوهنا إىل دور ترفيه ومراكز للحزب، ومينعون املسلم إظهار شعائر دينية، أما 

 ملة.اقتناء املصحف فهو جرمية يعاقب عليها ابلسجن ملدة سنة كا
لقد كان توسعهم على حساب املسلمني فكان أن احتلوا بالدهم وأفنوا شعوهبم وسرقوا ثرواهتم 

 واعتدوا على حرمة دينهم ومقدساهتم.
 يعتمدون على الغدر واخليانة واالغتياالت إلزاحة اخلصوم ولو كانوا من أعضاء احلزب.

 اجلذور الفكرية والعقائدية:
طئها مع اليهود وعملها لتحقيق أهدافهم فقد صدر منذ األسبوع األول مل تستطع الشيوعية إخفاء توا

 يهود:للثورة قرار ذو شقني ثحق ال
 يعترب عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه القانون. -
 االعرتاف ثحق اليهود يف إنشاء وطن قومي يف فلسطني. -

النظري هو موشيه هيس أستاذ هرتزل يصرح ماركس أبنه اتصل بفيلسوف الصهيونية وواضع أساسها 



 الزعيم الصهيوين الشهري.
 ملشهور يف األوساط اليهودية مردخاي ماركس.جدُّ ماركس هو احلاخام اليهودي ا -

 أتثرت املاركسية إضافة إىل الفكر اليهودي جبملة من األفكار والنظرات اإلحلادية منها:
 مدرسة هيجل العقلية املثالية. -
 حلسية الوضعية.مدرس كونت ا -
 مدرسة فيورابخ يف الفلسفة اإلنسانية الطبيعية. -
 الفوضوي املتخبط. مدرسة ابكونني صاحب املذهب -

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة 
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 سادس عشر: إنكار وجود هللا تعاىل وتقدس
يبحث قضية وجود هللا تعاىل أو عدمها ويف كل شيء له   عز وجل ملا استطاع أحد أنلوال حلم هللا

آية تدل على أنه الواحد فوجوده سبحانه وتعاىل يتمثل بوضوح يف كل هذ الوجود من أصغر خملوق 
 إىل أكربه بل اإلنسان نفسه من أكرب األدلة على وجود هللا احلكيم اخلبري وإال فأي موجود يستطيع أن

وعلى الصورة اليت أرادها أو قدر لنفسه رزقها وأجلها ومصريها بعد  يزعم أنه هو الذي أوجد نفسه
 ذلك.

لقد أقدمت فئة شاذة استهواهم الشيطان وماتت قلوهبم وإن كانوا أحياء يرزقون فذهبوا يعرتضون 
وا رهبم أبنه ليس على وجود هللا تعاىل وهم املالحدة وقد مهد هلم الطريق علماء الكالم الذين وصف

ت وال ميني وال مشال وال داخل العامل وال خارجه وال حيس واليشم وال يشار إليه .. اخل، فوق وال حت
ولقد كثرت الردود على املالحدة وعلى علماء الكالم الباطل يف هذه القضية اخلطرية مبا ال يكاد 

 حيتاج إىل زايدة.
وله يف قلب كل إنسان هللا تعاىل وهو ما أعتقد حص إنين أتضايق كثريا من سرد األدلة على وجود

مؤمن ابهلل سليم الفطرة مل تنحرف به شياطني اإلنس واجلن، إن هللا عز وجل أجل وأعظم من أن 
 حيتاج وجوده إىل شخص من الناس يثبته أو جيادل خصومه إلثبات وجوده.

 ملحة أنه جيب أن يؤدب أتديباويف اعتقادي أن الذي يبحث يف إثبات وجود هللا تعاىل دون حاجة 
بليغا ومن ابتلي ابخلوض يف ذلك فعليه أن يستشعر عظمة هللا تعاىل وأن ال خيوض يف هذه القضية 



 اهلائلة إال بقدر احلاجة، وهللا املستعان ونعوذ ابهلل من وساوس الشيطان.
ى احلقائق التالية وما دمنا يف دراستنا للشيوعية وتكذيب مزاعمها فإنين أحب أن يقف القارئ عل

 كفيه اإلشارة.واللبيب ت
 هل البشر يف حاجة إىل أدلة إلثبات وجود هللا تعاىل؟

تقدم أنه ال ميكن أن جند إنساان سليم العقل والفطرة يعتقد أن هللا سبحانه وتعاىل خيفى على عباده 
لى وجود هللا فالعقل والكون كله ومجيع املخلوقات من انم ومجاد، وساكن ومتحرك، كلها تدل ع

وتشهد بقدرته وحكمته ولطفه وعظمته مجيع ذرات هذا الكون وهلذا فلسنا يف حاجة سبحانه وتعاىل 
إىل اإلتيان ثحشود األدلة على وجوده فهو أمر فطري، ويف كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه 

العجيب أن يستدل وسلم ما يشفي ويكفي ملن عنده أدىن شك يف وجود املوىل عز وجل، ومن 
ى إنكار وجود هللا تعاىل أبدلة هي أقوى األدلة على وجوده وخلقه هلذا الكون وتدبريه له، املالحدة عل

ولعل الذين جرؤوا فنفوا وجود هللا عز وجل إمنا محلهم على هذا ما وجدوه من أوصاف اإلله سبحانه 
م وميشي وجيلس وحيزن ويندم ويهيف التوراة واألانجيل من أنه شاخ وكرب وينسى وأيكل ويشرب 

 ابلشيء مث ال يفعله.
نعم إن مثل هذا اإلله من السهل جدا إنكاره خصوصا إذا أضفنا إليه الصفات اليت وردت له يف 

التلمود من تعلقه ببين إسرائيل وتدليله هلم وغضبه أحياان عليهم مث يضرب وجهه ويندم ويبكي 
تدل على سقوط  .. إىل آخر تلك الصفات اليت ويلعب مع احلوت الكبري ويعقص شعر حواء

 املتصف هبا فضال عن اعتقاد احرتامه.
ولكننا ال نبحث عن هذا اإلله وال عن اإلله الذي اعتقدت الشيوعية فيه أنه حيايب الظلمة أو أنه ال 

وجود له إال يف أذهان الرجعيني ألنه غري منظور وغري موجود متجاهلني أنه ليس كل موجود حتما 
به وال نراه، ووجود العقل يف اإلنسان، إذ نفرق بني اجملنون وبني يرى، كوجود اهلواء الذي حنس 

العاقل، ووجود الروح إذ نفرق بني احلي وامليت وأمثلة ال حتصى، إننا نؤمن إبله يعلم خائنة األعني وما 
عله غثاء أحوى، ختفي الصدور إله يعلم السر وأخفى إله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج املرعى فج

 ذا اإلله احلق ونكفر ونلعن من يشك يف وجوده.إننا نؤمن هب
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الطبيعة خلقت أحدا ولقد تيقن كل إنسان أنه مل خيلق نفسه، وأن فاقد الشيء ال يعطيه فال املادة وال 
فسه أو غريه إذ هي خملوقة مقهورة، كما أنه ال جيرؤ أحد على أن يقول أنه خيلق شيئا ما أو أنه خلق ن

وقد استيقن هبذا حىت أكابر املالحدة وما جحد من جحد منهم وجود هللا إال عنادا واستكبارا وبغضا 
ى النصرانية واإلحلاد ابلضالل وهذه للكنيسة ورجاهلا ولقد صاح املفكرون يف أورواب وشهدوا عل

اإلحلاد ال استقرار له  الشهادة الصادرة على ضالل هذه الطوائف من أهلها هلي أكرب دليل على أن
وال مكان له وإمنا هو زوبعة عارضة ستنتهي إن شاء هللا تعاىل كما انتهت سائر األفكار الباطلة ومن 

 الذين شهدوا على ذلك:
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أستاذ األحياء والنبات جبامعة فرانكفورت أبملانيا حيث قال: "لقد وضعت "رسل تشارلز أرنست" 
شأة احلياة من عامل اجلمادات فذهب بعض الباحثني إىل أن احلياة قد نظرايت عديدة لكي تفسر ن

نشأت من الربوتوجني، أو من الفريوس، أو من جتمع بعض اجلزيئات الربوتينية الكبرية، وقد خييل إىل 
ن هذه النظرايت قد سدت الفجوة اليت تفضل بني عامل األحياء وعامل اجلمادات ولكن بعض الناس أ

بغي أن نسلم به أن مجيع اجلهود اليت بذلت للحصول على املادة احلية من غري احلية الواقع الذي ين
 قد ابءت بفشل وخذالن ذريعني ومع ذلك فإن من ينكر وجود هللا ال يستطيع أن يقيم الدليل املباشر

 للعامل املتطلع، على أن جمرد جتميع الذرات واجلزيئات من طريق املصادفة ميكن أن يؤدي إىل ظهور
احلياة وصيانتها وتوجيهها ابلصورة اليت شاهدانها يف اخلالاي احلية، وللشخص مطلق احلرية يف أن يقبل 

مر أشد إعجازا وصعوبة هذ االتفسري لنشأة احلياة فهذا شأنه وحده ولكنه إذ يفعل ذلك فإمنا يسلم أب
د أن كل خلية من اخلالاي على العقل من االعتقاد بوجود هللا الذي خلق األشياء ودبرها. "إنين أعتق

احلية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها وأن ماليني املاليني من اخلالاي احلية املوجودة 
نطق ولذلك فإنين أؤمن بوجود هللا إمياان على سطح األرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر وامل

اة من جامعة أيوا، وأخصائي وراثة النبااتت، (.ويقول "إيرفنج وليام" احلاصل على الدكتور 1راسخا" )
وأستاذ العلوم الطبيعية جبامعة ميتشجن: "إن العلوم ال تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك 

ال حيصيها عد، وهي اليت تتكون منها مجيع املواد كما ال  الدقائق الصغرية املتناهية يف صغرها واليت
كيف تتجمع هذه الدقائق   –د على فكرة املصادفة وحدها ابالعتما –تستطيع العلوم أن تفسر لنا 
(.ويقول "ألربت ماكومب ونشسرت" املتخصص يف علم األحياء: "ولقد 2الصغرية لكي تكون احلياة" )



من امليادين العلمية الفسيحة اليت هتتم بدراسة احلياة وليس بني  اشتغلت بدراسة علم األحياء وهو
اليت تسكن هذا الكون، انظر إىل نبات برسيم ضئيل وقد منا على أحد  خملوقات هللا أروع من األحياء

جوانب الطريق فهل تستطيع أن جتد له نظريا يف روعته بني مجيع ما صنعه اإلنسان من تلك العدد 
إنه آلة حية تقوم بصورة دائبة ال تنقطع آانء الليل وأطراف النهار ابآلالف من  واآلالت الرائعة؟
يائية والطبيعية ويتم ذلك حتت سيطرة الربوثو بالزم، وهو املادة اليت تدخل يف التفاعالت الكيم

تركيب مجيع الكائنات احلية، فمن أين جاءت هذه اآللة احلية املعقدة، إن هللا مل يصنعها هكذا 
ا ولكنه خلق احلياة وجعلها قادرة على صيانة نفسها وعلى االستمرار من جيل إىل جيل مع وحده

بكل اخلواص واملميزات اليت تعينها على التمييز بني نبات وآخر إن دراسة التكاثر يف االحتفاظ 
 (.3األحياء تعترب أروع دراسات علم األحياء وأكثرها إظهارا لقدرة هللا" )

ات األدلة على خالق هذا الكون ومدبره، وشهادة هؤالء العلماء، كل يف جمال وهناك عشرات بل مئ
 ق مقبول من أي شخص كان.ختصصه، شهادة حق واحل

واملالحدة وهم ينكرون وجود هللا تعاىل وال يعرتفون أبنه هو اخلالق املدبر هلذا الكون وما فيه هم أقل 
شنيع ومل يكتفوا به بل أضافوا إىل هذا اإلجرام  وأذل من أن يصلوا إىل قناعة إبنكارهم وهذا إجرام
ل عن هللا تعاىل هي الطبيعة اليت قالوا عنها أبهنا زعمهم أن العلم هو الذي دل على هذا، وأن البدي

هي اليت خلقت السموات واألرض واإلنسان والنبات وسائر املخلوقات فكيف مت ذلك حسب 
 تعليلهم؟

_________ 
 بقة العاملة.( الربوليتاراي: الط1)
 - 84(، و ))الكيد األمحر(( )113 - 111( انظر يف تفاصيل ذلك ))املذاهب املعاصرة(( )2)
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ى نسب وكيفيات قالوا: "إن وجود هذا الكون وما فيه إمنا هو نتيجة حركة أجزاء املادة وجتمعها عل
خمصوصة بوجه الضرورة بدون قصد وال إدراك. وبسبب تلك احلركة أخذت تتجمع أجزاء املادة 

ضاع شىت فنتجت تلك املتنوعات"، هذا هو مبلغهم من العلم، املختلفة األشكال على كيفيات وأو 



أن هذه  إن كل شيء وجد بطبيعته عن طريق الصدفة واحلركة التطويرية دون قصد وال إدراك على
الطبيعة اليت يزعمون أهنا تفعل كل ما تريد جند أن بعضهم ال حيرتمها بل يتعمد اإلساءة إليها وإهانتها 

يف إرادهتا وقوهتا ووفاءها. وإليك ما قاله وزير خارجية أكرب دول العامل وأقواها أبنواع السباب واللمز 
هلم وما يطلبونه منها فقد قال "كولن ابول"، يف عتابه املرير وهتكمه ابلطبيعة حينما مل حتقق هلم آما

هذه  و"ريتشارد ابوتشر": "إننا ندين ختلف الثلج عن موسم األعياد راجيا الطبيعة األم أن تعاجل
املسألة" إىل أن قال: "ال ميكن لشيء أن يربر إفساد هذا احلدث اهلائل، إننا ندعو الطبيعة إىل القيام 

رب استمرار الطبيعة يف رفض القيام بواجباهتا حيال الدول املتحضرة عمال مببادرة فورية" وقال: إننا نعت
جراءات الضرورية بغية تساقط كمية استفزازاي وغري إجيايب لذلك ندعو الطبيعة إىل اختاذ مجيع اإل

مناسبة وذات مصداقية من الثلوج" وإذا أردت التعليق على هذا الكالم السخيف اململوء ابلكربايء 
فاقرأ ما كتبه عبد الرزاق السيد عيد بعنوان: "أمريكا تكشف عن وجهها القبيح وتعلن  والعنجهية

 (.1احلرب على الطبيعة" يف جملة التوحيد )
ماذا يقصد ابلطبيعة األم؟!! إنه إحلاد وكفر وسخف فما هي الطبيعة األم اليت يتحدث عنها  فيا ترى

رزق من تشاء ومتنع من تشاء، وختاطب بتلك هؤالء ويقولون إهنا هي اليت ختلق وحتيي ومتيت وت
 اللهجة احلارة املفتقرة إىل األدب؟!! فمن املعروف أن الطبيعة ال ختلو عن:

هي نفس الذوات املوجودة يف الكون، من احليوان والنبات واجلماد، وهذه كما إما أن تكون  - 1
 د ليلهو ويلعب هبا طغاة اليهود.يرى القارئ ال يصح االستغاثة هبا ليتساقط الثلج يف موسم األعيا

وإما أن تكون هي صفات األشياء املوجودة يف العامل من حركة وسكون وحرارة وبرودة وليونة  - 2
 غري ذلك، وهذه أيضا كذلك ال متلك لنفسها وجودا وال عدما.ويبوسة و 

طبيعة ال  ومهما كان اجلواب فإنه خطأ وجهل شنيع حني يسند إجياد هذا الكون البديع عن طريق
 تعقل وال متلك لنفسها ضرا وال نفعا.

 فهل يتصور أحد أن من ال يعقل خيلق من يعقل؟
 أن خيلق كائنا له إرادة وغاية.وهل يستطيع شيء ال إرادة له وال غاية له 

إن اإلنسان كائن عاقل مدبر وله إرادة وهدف وغاية والطبيعة ليست هلا تلك الصفات فهي انقصة 
 ص أن يوجد الكامل؟فهل ميكن للناق

وَُكلٌّ يف فـََلٍك إن هذا الكون حمكم متقن ال الشَّْمُس يَنَبِغي هَلَا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر 
 [40َيْسَبُحوَن ]يس:

الكواكب حمكمة إبتقان، والبحار ال يطغى بعضها على بعض، واحليواانت ال تلد إال نفس احليوان من 
نسها، والشجرة ال تنبت إال نفس الشجرة، وقس على هذا سائر ما تراه يف هذا الكون، فاإلنسان ج



الكبش أينما اجتهت يف هذه األرض مما يدل على أن  هو اإلنسان، والبقرة هي البقرة، والكبش هو
ا يف كل اخلالق واحد فكيف تستطيع الطبيعة أن تدبر هذا الكون هبذه الدقة املعجزة اليت تشهد آايهت

ما حولنا من شؤون الكون واحلياة أن هلا خالقا قاهرا؟!!، مث يقال للمالحدة أيضا: هل ألجزاء املادة 
خلوقات يف العامل من جنوم وكواكب ومعادن ونبااتت وحيواانت وبشر؟ كيف إرادة وقصد يف تنويع امل

 يفرتض إنسان أن يكون كل هذا وجد بفعل ذرات الطبيعة الصماء؟
_________ 

 (.112 - 111( ))انظر املذاهب املعاصرة(( )1)
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ف تفكر يف هلا كيإن املادة ال عقل هلا وال بصر كي ترتب املخلوقات وتنظم شؤوهنا، وال منطق 
مستقبل األشياء وما حتتاجه وهذا يعين أن "القول خبلق الطبيعة للوجود ال خيرج عن تفسري املاء ابملاء 
فاألرض خلقت األرض والسماء خلقت السماء واألصناف صنعت نفسها واألشياء أوجدت ذواهتا. 

ل بني" وهو ال خيرج ا القو فهي احلادث واحملدث وهي املخلوق واخلالق يف الوقت ذاته. وبطالن هذ
 عن أمرين:

 إما االدعاء أبن الشيء وجد بذاته من غري سبب وهذا قول فاسد. - 1
وإما إزدواج اخلالق واملخلوق يف كائن واحد، فالسبب عني املسبب، وهو مستحيل وهو هتافت  - 2

 وتناقض ال حيتاج لشرح.
املريض البد أن ميوت والصحيح ال  واحدة لو كانت الطبيعة هي اخلالق كما يقولون لكانت قوانينها

ميرض والنبات الذي يسقى مباء واحد ال خيتلف طعم مثره لكننا نرى العكس أحياان نرى املريض 
يشفى والصحيح ميوت بدون مرض أو علة ونرى الزرع والنبات يف ساحة واحدة ميتص غذاء يف 

ملذاق واأللوان والروائح واملنافع ف يف ااألرض من تراب واحد ويسقى مباء واحد ولكن الثمر قد خيتل
واملضار. فهل هذا كله من صنع الطبيعة الصماء أو املادة العمياء وهل هذا هو العلم الذي يقولون 

 به؟
إن هذا هو اجلهل بعينه وليس ابلعلم مث أتمل قول هللا تعاىل: َويف اأَلْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِ ْن 

َواٍن ُيْسَقى مبَاء َواِحٍد َونـَُفضِ ُل بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض يف اأُلُكِل ِإنَّ يف َوَزْر َأْعَناٍب  َواٌن َوَغرْيُ ِصنـْ ٌع َوخنَِيٌل ِصنـْ
 :[.4َذِلَك آلاَيٍت لِ َقْوٍم يـَْعِقُلوَن ]الرعد 



 [.13َك آليًَة لِ َقْوٍم َيذَّكَُّروَن ]النحل: َذلِ وقوله تعاىل: َوَما َذرََأ َلُكْم يف اأَلْرِض خُمَْتِلًفا أَْلَوانُُه ِإنَّ يف 
ََِّ َسخََّر َلُكم مَّا يف األَْرِض َواْلُفْلَك جَتِْري يف اْلَبْحِر أبَِْمرِِه َومُيِْسكُ   السََّماء َأن وقوله تعاىل: َأمَلْ تـََر َأنَّ ا

ََِّ اِبلنَّاسِ  ُؤوٌف رَِّحيٌم َوُهَو الَِّذي َأْحَياُكْم مثَّ مُيِيُتُكْم مثَّ حُيِْييُكْم ِإنَّ َلرَ  تـََقَع َعَلى اأَلْرِض ِإالَّ إبِِْذنِِه ِإنَّ ا
 [.66 - 65اإِلنَساَن َلَكُفوٌر ]احلج:

َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت هبَْ  ا  ٍة مَّ جَ وقوله تعاىل: َأمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوأَنَزَل َلُكم مِ َن السََّماء َماء فَأَنبَـتـْ
َِِّ َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن َأمَّن َجَعَل اأَلْرَض قـََرارًا َوجَ  َعَل ِخالهَلَا َأهْنَارًا َكاَن َلُكْم َأن تُنِبُتوا َشَجَرَها أَِإَلٌه مََّع ا

َِِّ َبْل َأكْ  ْم ال يـَْعَلُموَن َأمَّن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا ثـَُرهُ َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا أَِإَلٌه مََّع ا
َِِّ قَِلياًل مَّا َتذَكَُّروَن َأمَّن يـَْهِدي ُكْم يف ظُُلَماِت َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اأَلْرِض أَِإَلٌه مََّع ا

َُِّ َعمَّا ُيْشرُِكوَن َأمَّن يـَْبَدُأ اخْلَْلَق  َبنْيَ  اْلرَبِ  َواْلَبْحِر َوَمن يـُْرِسُل الرِ اَيَح ُبْشًرا َِِّ تـََعاىَل ا َيَدْي َرمْحَِتِه أَِإَلٌه مََّع ا
َِِّ ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم صَ  اِدِقنَي مثَّ يُِعيُدُه َوَمن يـَْرزُُقُكم مِ َن السََّماء َواأَلْرِض أَِإَلٌه مََّع ا

 [64 - 60]النمل:
مل هذه اآلايت وداللتها إذا أردت أن خترج من ظلمات اجلهل إىل نور العلم واليقني فهذا هو احلق أت

وهذا هو الربهان الذي جيب أن نطأطأ له الرؤوس والعقول إجالال وخضوعا، وأين هذه الرباهني من 
 ترهات املنحرفني الضالني عباد املادة.

ء التجريبيون من اإلميان ابهلل تعاىل عن قناعة ويقني من العلماومما جيدر بك اإلطالع عليه ما سجله 
 خالل ثحوثهم وجتارهبم يف اكتشافاهتم العلمية.
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بعض العلماء وإليك أمثلة رائعة تدين اإلحلاد القائم كذاب على ما مسوه علما من واقع ما كتبه 
 التجريبيني:

ون مقالة جملموعة من كبار العلماء األمريكيني يف جاء يف كتاب( هللا يتجلى يف عصر العلم )ثالث
ختصصات علمية خمتلفة يف علوم الكون واحلياة من كيمياء وفيزايء وتشريح وأحياء، تذكر كلها أنواعا 

صلوا إليه من مالحظات وما شاهدوه من من األدلة العلمية على وجود هللا بعد أن أدهشهم ما تو 
نسوق شواهد من أقوال هؤالء العلماء أن نؤكد يف البداية أننا عجائب خلق هللا. لكن جيب قبل أن 

نسوق هذه الشواهد ال حلاجتنا إليها فعندان يف كتاب هللا ما يكفي ويشفي ولكننا نسوقها لنرغم هبا 
ظنوا أن العلم يقتضي عدم اإلميان ابهلل تعاىل. ولنرد هبا أنوفا فتنها التقدم العلمي يف هذا العصر ف



ملحدون ألن اإلميان جيايف العلم، بزعمهم،  –أو كثريا منهم  –زعمون أن علماء الطبيعة على الذين ي
 وإليك تلك النماذج الرائعة:

وجوده يقول "فرانك ألن" عامل الطبيعة البيولوجية: إذا سلمنا أبن هذا الكون موجود فكيف نفسر 
 ونشأته؟ هناك احتماالت أربعة لإلجابة على هذا السؤال:

 أن يكون هذا الكون جمرد وهم وخيال. وهذا يتعارض مع ما سلمنا به من أنه موجود. فإما - 1
 وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم وهذا مرفوض بداهة. - 2
ليس لنشأته بداية وهذا االحتمال يساوي ما يقوله وإما أن يكون هذا الكون أزيل الوجود  - 3

لية اخلالق. لكن قوانني الكون تدل على أن أصله وأساسه مرتبط بزمان بدأ من املؤمنون ابهلل من أز 
حلظة معينة فهو إذاً حدث من األحداث وال ميكن إحالة وجود هذا احلدث املنظم البديع إىل 

 طل.املصادفة عقال، ولذلك فهذا االحتمال اب
تقبله العقول دون اعرتاض.  وإما أن يكون هلذا الكون خالق أزيل أبدعه وهو االحتمال الذي - 4

 وليس يرد على إثبات هذا االحتمال ما يبطله عقال. فوجب االعتماد عليه.
وقال "جون كليفالند كوثران" عامل الكيمياء والرايضيات: تدلنا الكيمياء على أن بعض املواد يف سبيل 

ضئيلة، وعلى ذلك فإن  وال أو الفناء، ولكن بعضها يسري حنو الفناء بسرعة كبرية واآلخر بسرعةالز 
املادة ليست أبدية. ومعىن ذلك أيضا أهنا ليست أزلية إذ أن هلا بداية وتدل الشواهد من الكيمياء 

ائية. وتستطيع وغريها من العلوم على أن بداية املادة مل تكن بطيئة وال تدرجيية بل وجدت بصورة فج
لك فإن هذا العامل املادي البد أن يكون العلوم أن حتدد لنا الوقت الذي نشأت فيه املواد وعلى ذ

خملوقا وهو منذ أن خلق خيضع لقوانني وسنن كونية حمددة ليس لعنصر املصادفة بينها مكان. فإذا  
 خيضع هلا فالبد أن يكون اخللق كان هذا العامل املادي عاجزا عن أن خيلق نفسه أو حيدد القوانني اليت

لم واحلكمة. وقال "ادوارد لوثر كيسيل" أستاذ األحياء قد مت بقدرة كائن غري مادي متصف ابلع
ورئيس القسم جبامعة سان فرانسيسكو: يرى البعض أن االعتقاد أبزلية هذا الكون ليس أصعب من 

الديناميكا احلرارية يثبت خطأ هذا الرأي.  االعتقاد بوجود إله أزيل، ولكن القانون الثاين من قوانني
هذا الكون ال ميكن أن يكون أزليا وال يقتصر ما قدمته العلوم على فالعلوم تثبت بكل وضوح أن 

إثبات أن هلذا الكون بداية، فقد أثبت فوق ذلك أنه بدأ دفعة واحدة منذ حنو مخسة باليني سنة 
ا تعطيهم العلوم من أدلة على وجود اخلالق بنفس روح (، ولو أن املشتغلني ابلعلوم نظروا إىل م1)

التحيز الذي ينظرون به إىل نتائج ثحوثهم، ولو أهنم حرروا عقوهلم من سلطان التأثر  األمانة والبعد عن
بعواطفهم وانفعاالهتم، فإهنم يسلمون دون شك بوجود هللا وهذا هو احلل الوحيد الذي يفسر 

متفتح تقودان دون شك إىل إدراك وجود السبب األول الذي هو هللا احلقائق، فدراسة العلوم بعقل 



(2.) 
إذا كان وجود هللا تعاىل يتجلى هبذا الوضوح فما الذي محل املالحدة على إنكاره؟!! وما هي و 

 الشبهات اليت تعلقوا هبا؟
_________ 

 (.112( ))املذاهب املعاصرة(( )ص 1)
 (112( ))املذاهب املعاصرة(( )ص 2)
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 سابع عشر: شبهات املالحدة يف إنكارهم وجود هللا تعاىل
 ل اجلاذبيةدلي - 1

بههم على نفي وجود اإلله اخلالق احلافظ هلذا الكون ما زعموه بعد اكتشاف نظام اجلاذبية يف من ش
علم الفلك من أن هذا الكون حمفوظ بقانون اجلاذبية ومتماسك بسببها ال بقدرة إله خالق وال شك 

ه على الق قادر، أم أنأن هذا الفهم اتفه سخيف إذ يقال هلم هل نظام اجلاذبية ينفي وجود إله خ
العكس يدل على وجود اإلله سبحانه وتعاىل الذي خلق اجلاذبية ذاهتا لتعمل وفق ما أراد وقدر ال 

وفق ما تريد هي، إذ ال إرادة هلا وال وجود هلا من نفسها فهي قد وجدت بعد أن مل تكن، وهذا 
دون إدراكه العقول وتضاءلت الرتتيب العجيب يف الكون يفوق كل قدرة ويفوق كل تدبري لقد حري 

كما تقدم   –األفهام، فكيف ينسب هذا كله إىل اجلاذبية احملدثة املخلوقة؟ كما أن كثريا من املالحدة 
يعرتفون بعجزهم عن الوصول عن طريق األثحاث والتجارب إىل معرفة أسرار كثري من احلقائق  –

ه، بل وحقيقة الدين ألنه يضا ثحقيقة اإللاملشاهدة يف هذا الكون وهذا اإلقرار يلزمهم أن يقروا أ
يشتمل على كثري من احلقائق اليت ال يصل العقل إىل معرفتها ال عن طريق البحث وال عن طريق 

التجارب فكيف ساغ هلم اإلميان أبن لبعض احلقائق املشاهدة حقائق ابطنية عجز العلم عن معرفتها 
أمور ال تدرك حقيقتها الباطنية عن  الدين قائم على بينما ينفون وجود اإلله وحقيقة الدين ثحجة أن

 طريق البحث والتجربة، هذا تناقض واضح وتفريق بال مستند.
 دليل االرتقاء - 2

 من شبههم اليت استندوا عليها يف إحلادهم يف هللا تعاىل قضية االرتقاء.
وجود هللا  يف الداللة على أي ارتقاء املخلوقات وتطورها يف خلقها تلقائيا وهذه القضية رغم وضوحها



تعاىل وقدرته ومشيئته ورمحته خبلقه إال أهنم نظروا هلا من جانب آخر بعيد عن الفهم السليم والعقل 
املستقيم فزعموا أن أنواع احلياة قد وجدت نتيجة لعمل االرتقاء الفرتاضهم أنه على فرض وجود 

غر إىل الكرب يف اإلنسان الرتتيب من الص خالق هلذه احلياة بزعمهم فال ميكن أن خيلقهم على هذا
والنبات بل خيلقه دفعة واحدة كل صنف يف كمال شكله بدون ترتيب خيضعها لعمل تطوري طويل 
األمد حسب زعمهم وأن املخلوقات تطورت بنفسها بفعل املادة وأهنا تولدت عن بعضها للتشابه 

 ا.وف اليت حتيط هببينها وأن بقاءها يعود إىل قدرهتا على التكيف مع الظر 
والواقع أنه ما من مؤمن ابهلل عز وجل إال وهو يعلم أن وجود اخللق على هذه احلالة إمنا يعود إىل 

 مشيئة هللا وقدرته ولتنظيم احلياة على سنة واحدة ولن جتد لسنة هللا تبديال.
ة ولو كان ذلك وأن ما يزعمونه من تطور املخلوقات بنفسها بفعل املادة إن هو إال خرافات سخيف

حيحا ألدى التطور إىل أن تصبح الذرة مجال أو فيال ضخما فما الذي مينعها وقانون التطور جييز ص
 ذلك هلا؟

وقد مرت ماليني السنني وال تزال الذرة هي الذرة واجلمل هو اجلمل واإلنسان هو اإلنسان مل يتطور 
رية العقالء من الناس نظرايته حمل سخ من قرد إىل إنسان إال عند " داروين " امللحد الذي أصبحت

وضحكهم منها وإذا كان االرتقاء مبعىن أن اإلنسان واحليوان يكون يف أوله صغريا مث يكرب شيئا فشيئا 
إىل أن يكتمل فهذا أمر حقيقي مشاهد وهو يدل على قدرة قوية تربيه إىل أن يصل إىل درجة 

 مدبر. االكتمال وال يدل هذا على أنه ليس له إله رحيم

(2/222) 

 

ان والنبات ولو كان ويف القرآن الكرمي آايت كثرية تدل على التطور واالرتقاء يف حياة اإلنسان واحليو 
للطفل املولود أسناان حادة من أول يوم ملا أرضعته أمه ولو ولد شااب ملا وجد ذلك احلنان بينه وبني 

ها ملا وجد هلا هذا احلب يف استقباهلا ويف أمه وأبيه وأهله ولو كانت الشمس تسطع حرارة منذ بزوغ
ن دليال واضحا على قدرة هللا تعاىل ووجوده غروهبا كل يوم ولكن املالحدة قلبوا األمر فجعلوا ما كا

 جعلوه دليال على إنكار وجوده ألن قلوهبم غلف وقد طبع هللا عليها.
ا مع الظروف هو الذي أبقاها فإنه وأما ما زعموه من أن الكائنات احلية نشأت عن التولد وأن تكيفه

يؤكدها الدين والعقل بداللتها يقال هلم إن هناك حقائق مسلمة ال يعارضها عقل وال دين ثحال، بل 
 على اخلالق العظيم وال يصح أن يقال أهنا دليل على صحة نظرية التطور اليت يثبتها املالحدة وهي:



ات األرقى كما يذكر الباحثون فاإلنسان هو أرقى الكائنات األدىن كالنبات وجدت قبل الكائن - 1
ال فإن هللا عز وجل خلق السموات واألرض الكائنات احلية وجد متأخرا بينما النبااتت وجدت أو 

 وخلق األرض وقدر فيها أقواهتا وما حيتاج إليه البشر حني يوجدون عليها.
القرد ومع ذلك بقي كل كائن كما هو يوجد كثري من أوجه الشبه بني الكائنات احلية كاإلنسان و  - 2

الكائنات احلية متلك قدرة  - 3على طول املدى مل يتحول القرد إىل إنسان وال اإلنسان إىل قرد. 
على التكيف مع الظروف "ظهور املناعة ملقاومة األمراض، تغري لون اجللد ملقاومة احلرارة وأشعة 

 (.1الشمس .. اخل )
كل هذه الثوابت ال يعارضها الدين أو العقل وهي من أوضح األمور ويقال هلم يف توجيه ذلك: إن  

ه الصفات فإن ترتيب وجود الكائنات يعود ملشيئة هللا تعاىل  على قدرة هللا تعاىل الذي منحها هذ
كذلك وال يلزم من وجود الكائن األول أن الكائن الذي يليه تولد عنه، فإن اإلنسان مع وجوده 

أنه تولد عن النبات الذي سبقه يف الوجود، وإال  لزم التسلسل فإنه يقال ملن  متأخرا ال يصح أن يقال
ات أيضا عن أي شيء تولد؟ فلو قال من اجتماع أجزاء املادة يقال له وأجزاء يريد إثبات ذلك والنب

 املادة أيضا من أي شيء تولدت؟ وهكذا فال جيد جوااب يف النهاية إال التسليم رغم أنفه شاء أم أىب.
وأما وجود التشابه بني الكائنات احلية فال يعين هذا أيضا أن كل كائن تولد عن شبهه فال يصح أن 

ل أن القرد تولد عن اإلنسان أو اإلنسان تولد عن القرد ملا بينهما من تشابه ال ميكن هذا إال يف يقا
ابه بني الكائنات نظرية "دارون" وقد عرفت سخافتها، بل إن العلم والدين كالمها يثبتان أن التش

ن مصدر احلية مع بعضها البعض أو مع بعضها وأخرى ليست من جنسها إمنا هو دليل قاطع على أ
اإلجياد واحد وهو هللا تعاىل ولو أن الكائنات كلها تولد بعضها عن بعض ملا كان هناك فرق، يف 

ل له أنت إنسان أو قمر مفاهيم العقالء بني أن تقول إلنسان أنت قرد أو كلب أو شجرة وبني أن تقو 
كائنات كلها تولدت أو وردة حلصول التولد الذي زعمه املالحدة بنظرايهتم السخيفة إذ ما دامت ال

 عن بعضها البعض فال يبقى بينهم أي فارق حقيقي.
_________ 

 (.113 - 112( انظر ))املذاهب املعاصرة(( )1)
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والدين يثبتان  لتكيف مع الظروف اليت حتيط هبا فإن العلموأما وجود القدرة للكائنات احلية على ا
ذلك ويرجعان السبب إىل قوة مدبرة رحيمة هي قوة هللا تعاىل وقدرته ورمحته فإن تلك القدرة على 

التكيف إمنا هي رمحة من هللا تعاىل لبقاء ذلك الكائن حيا منتفعا بذلك التكيف على مقاومة انقراضه 
هذا على عدم وجود هللا تعاىل  له موجد تلك القدرة فأي دليل للمالحدة يفإىل الوقت الذي يشاء 

اخلالق هلذه الكائنات واملوجد هلا هذه القدرة على التكيف يف معيشتها َأفـََلْم َيِسريُوا يف األَْرِض فـََتُكوَن 
َا ال تـَعْ  وُب الَّيِت يف َمى األَْبَصاُر َوَلِكن تـَْعَمى اْلُقلُ هَلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن هِبَا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا فَِإهنَّ

 [.46الصُُّدوِر ]احلج: 
قانون العلة أو املعلول أو التفسري امليكانيكي للكون من املسلم به عند العقالء وكل املؤمنني  - 3

عدم وجود تلك ابهلل تعاىل أن هللا تعاىل يوجد األشياء عند وجود أسباهبا يف أغلب األمور إال إذا أراد 
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر أن الكون يسريه قانون العلة  األسباب وحينما اكتشف علماء

واملعلول طار الفرح مبفكري املالحدة وظنوا أهنم وجدوا ضالتهم املنشودة يف التدليل على عدم وجود 
القول بوجود إله موجد ألن هللا تعاىل ألن كل األشياء انجتة عن علة ومعلول فال ضرورة حينئذ إىل 

 هذا الكون إمنا حيدث بسبب علل مادية دون تدخل خارجي غري وجود العلة مجيع ما جيري يف
واملعلول اليت تغين عن القول بوجود هللا عز وجل وهو ما يسميه بعض الباحثني " التفسري امليكانيكي 

 يزعموا أنه بديل عن هللا تعاىل بل للكون " ومن الطريف أن العلماء الذين اكتشفوا هذا القانون مل
ا أبنه سنة هللا يف اخللق أن جتري األمور بواسطة أسباب وعلل فقد قال "نيوتن" "هذا هو صرحو 

 (.1أسلوب هللا يف العمل، فاهلل جيري مشيئته يف الكون بواسطة أسباب وعلل" )
_________ 

(، و 67 - 28, 25 - 24عقاد )( انظر: ))الشيوعية واإلنسانية يف شريعة اإلسالم(( لل1)
(، و ))املوسوعة 75 - 74(، و ))الكيد األمحر(( )191 - 185عاصرة(( )))املذاهب امل

(، و ))الشيوعية وموقف القرآن الكرمي منها(( د. عبدالباقي أمحد عطا هللا 310 - 309امليسرة(( )
 ين.(، و ))أيها الشيوعيون هؤالء قواد ثورتكم(( حملمد الصواي49 - 41)
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لى تقوية ولكن املالحدة وهم يف نشوة فرحهم ببناء مذهبهم اإلحلادي جعلوا هذا ضمن أدلتهم ع
إحلادهم ونظريتهم إىل الدين بعني البغضاء وأنه بزعمهم ينايف العلم، وأىن هلم أن يكون هذا االكتشاف 



فق سننه يف هذا الكون اليت دليال على عدم وجود اإلله اخلالق الذي قدر األسباب وضرب اآلجال و 
ىل إىل هذا يف القرآن الكرمي هي أجلى من الشمس لوال عناد املالحدة واستكبارهم وقد أشار هللا تعا

حينما أمرت مرمي أبن هتز النخلة وهي يف حالة متام اإلعياء والتعب يف وقت الوالدة ليفهم الناس أن 
سفة املالحدة صفعة أبطلت نشوهتم هبذا االكتشاف هللا تعاىل جيري األمور أبسباهبا. وقد وجد الفال

بتفسري لألسباب الكامنة يف بعض القضااي مع  امليكانيكي وذلك حينما عجز العلماء عن اإلتيان
وضوح آاثرها دون أن يعرفوا وجه العلة واملعلول فيها وعلى سبيل املثال فإن الراديوم عنصر مشع 

بعمل الطبيعة وقد أجرى العلماء جتارب ال حصر هلا لكي يصلوا  وإليكرتوانته تتحول إىل حطام تلقائيا
لتجارب انتهت إىل اإلخفاق. وحنن جنهل حىت اليوم سبب حتطم إىل سبب إشعاع الراديوم ولكن كل ا

إلكرتون ما وخروجه عن نظامه النووي يف الراديوم وأيضا فنحن نشاهد املغناطيس وهو يشد حنوه 
نظرايت كثرية لشرح هذه الظاهرة ولكن أحدهم كتب يعلق على هذه احلديد. وقد أقام العلماء 

اذا يشد املغناطيس احلديد حنوه رمبا ألن هللا أصدر إىل املغناطيس النظرايت قائال: " إننا ال نعرف مل
 (.1أمرا بذلك " )

ل ولقد علل العلماء يف املاضي لبعض القضااي بتعليل ظنوا أنه صواب فإذا به عند التحقيق تعلي
سطحي، بل ال يعرف اإلنسان إىل اآلن ملاذا ينام حني يستلقي يف الليل على سريره ما هو السبب 

 ذلك.ل
ولقد اعرتف املالحدة بعد طول جدل أبن قانون التعليل ليس حقيقة مطلقة ابملفهوم الذي افرتضوه 

لعلة واملعلول الناتج عن يف القرن التاسع عشر، بل لقد قرروا أخريا " أن نظام العامل ال خيضع لقانون ا
 الصدفة احملضة، وإمنا هناك عقل ذو وعي يدبر شؤون العامل ابإلرادة ".

وكان سائدا عند اجلهال يف القرون األوىل أن هناك آهلة مشرتكة يف تدبري هذا الكون وهي ختضع يف 
وهو اإلحلاد املادي  النهاية إلله واحد هو أكربها فقد تغريت هذه النظرة الشركية إىل ما هو أقبح منها

ا مما مل يقل به املشركون احلديث القائم على القول ابلصدفة وطبيعة أجزاء املادة وانتظامها وانفجاره
 قدميا.

 دليل املادة - 4
_________ 

 ( هرتزل: هو مؤسس الصهيونية احلديثة.1)
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ون كان مادة أن أساس هذا الك ومن أدلتهم على نفي اإلله واعتبار الدين خطرا يضاد العلم قوهلم
شبه غبار منتشر مث حدث أن حترك حركة مل تنته إال بتكوين هذا الكون وما فيه يف انفجار هائل، 

ولكن يقال هلم إن هذا التفسري مضحك سخيف فهل تستطيعون أن تثبتوا من الذي كون ذلك الغبار 
كون على حنو ما ون كله يتفجر ويتومن الذي مجعه ومن كان السبب يف تلك احلركة اليت جعلت الك

هو عليه؟ إهنم ال جيدون هلم جوااب غري أن الصدفة هي اليت فعلت ذلك وهو افرتاض بدون أساس 
انتج عن خيال كاذب وفهم قاصر، ويقال هلم: إذا كان وجود هذا الكون عن طريق الصدفة أليس 

هذه ن كله وتتعطل كل من املمكن واحلال هكذا أن توجد صدفة أخرى تقضي على هذا الكو 
املصاحل من مشس وقمر وجنوم وغري ذلك مما يف هذا الكون املرتابط املنتظم بصورة تضمن استمرار 
احلياة سليمة عن اخلراب والتداخل إذ الشمس جتري ملستقر هلا والنجوم زينة للسماء والقمر ضياء 

صاحل اإلنسان قته، كلها جتري لوالرايح لواقح والسحب حتمل املطر والليل يف وقته والنهار يف و 
ولبقاء احلياة هذه الدهور اليت ال يعرف هلا وقت إال هللا تعاىل، بل واإلنسان نفسه أعظم آية، كيف 

أوجدته الصدفة من العدم وكيف وجد اإلنسان احلي من مادة ليس هلا حياة. " إن التفسري 
سه يقوم بتدبري وأن هذا السبب نفامليكانيكي يعجز هنا عن إقرار أن سببا واحدا خلق الكون. 

شؤونه يف نفس الوقت، إن هذا التفسري نقيض وجود إهلني اثنني. فمن انحية يقدم لنا هذا التفسري 
نكتة قانون الصدفة لشرح احلركة األوىل اليت وقعت يف املادة الراكدة، ولكن هذا التفسري من انحية 

ة نفسها اليت وقعت "صدفة بواسطة تلك الصدفأخرى يعجز عن تقدمي تفسري مقنع لتسلسل احلركة 
" للمرة األوىل لذلك وجب البحث عن إله آخر لشرح هذا اجلزء األخري من التفسري امليكانيكي" 

(1.) 
وقد وجدوه بزعمهم يف مبدأ التعليل الذي زعموا فيه أن الكون ابتدأ يف الوجود إثر حكة املادة 

قام اإلحلاد ونكران اإلله على أساس وبطالنه. وحينما وانفجارها الذي سبق ذكره وعرفت سخافته 
أن الكون خاضع لتلك القوانني املعنية وأن كل حدث له سبب وأن قوانني االرتقاء قد تكفلت إبمتام  
كل موجود وأن الكون كله تكون من مادة حسب سخافاهتم فال حاجة إىل القول بوجود إله خالق 

د يتبجحون مبا توصلوا إليه يف اكتشافاهتم من اء الكفر واإلحلامدبر هلذا الكون، وابلتايل أخذ عظم
تلك القوانني الطبيعية فراحوا يتفنون يف إطالق كلمات اإلحلاد وأنه إبمكاهنم أن خيلقوا اإلنسان 

والكون لو توفرت هلم املواد واليت زعموا أن الكون خلق منها فقال الفيلسوف األملاين " كانت ": " 
(.وقال "هيجل": "إنين أستطيع خلق 2خيلق الكون منها " ) وسوف أعلمكم كيف ائتوين ابملادة

 (.4(.وقال "نيتشه": "لقد مات اإلله اآلن" )3اإلنسان لو توفر يل املاء واملواد الكيماوية والوقت " )
_________ 



 (.120( ))املذاهب املعاصرة(( )ص 1)
 (.120( انظر ))املذاهب املعاصرة(( )ص 2)
( , و 310 - 309( و ))املوسوعة امليسرة(( )191 - 185صرة(( )))املذاهب املعا ( انظر3)

 ( و ))أيها الشيوعيون هؤالء قواد ثورتكم((.49 - 41))الشيوعية ومواقف القرآن الكرمي منها(( )
 (.47( , و ))الشيوعية وموقف القرآن الكرمي منها(( )ص 191( ))املذاهب املعاصرة(( )ص4)
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فيه، وابلتايل فال  كذا زعموا أن العلم أوصلهم إىل أن الكون إمنا وجد من مادة وأنه ال أثر للخالقوه
حاجة مع وجود هذه العلوم واالكتشافات إىل القول ابخلالق وسبحان العليم احلليم. وقالوا متعالني: 

هلية أما اليوم فقد لقد كان اإلنسان القدمي يعتقد أن خروج الكتكوت من البيضة إمنا كان بقدرة إ
ستعمله يف تكسري قشرة البيضة يوما يظهر على منقاره قرن صغري ي 21علمنا أن الكتكوت بعد 

 (.1فيخرج منها مث يزول هذا القرن بعد بضعة أايم من خروجه من البيضة )
 إهنم حني يقفون عند هذا احلد يف خلق الكتكوت تفوهتم أمور كثرية ال يستطيعون اجلواب عنها هي

ا القرن أشد من تكسري البيضة، إذ يقال هلم: كيف يظهر هذا القرن؟!!، ومن الذي منحه هذ
الضروري خلالصه من البيضة؟!!، فإذا قالوا: إهنا الطبيعة، فيمكننا أن نقول هلم: إن هذه الطبيعة اليت 

هللا تعاىل اخلالق  تقولون هبا هي سنة هللا تعاىل يف تكوين خلقه، ولن جتد لسنة هللا تبديال، وأهنا هي
 ن خالفا لفظيا.املدبر، فيصبح اخلالف يف وجود هللا بني املؤمنني وامللحدي

ومهما اكتشف العلماء من اكتشافات، فإهنا تبقى يف حاجة إىل بيان القوة املؤثرة اخلفية فيها الذي 
َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما وَ  َقنَـتـْ ُعُلوًّا فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن حاد عنها املالحدة َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ

 [.14]النمل:
هللا هو الدليل القاطع، فقد أثبت هللا تعاىل أن اإلنسان مهما كابر عقله، فإنه يعلم يف قرارة  وكالم

نفسه أن الشيء ال يوجد نفسه، وأن العدم ال يوجد املوجودات املشاهدة املنتظمة يف أكمل وأدق 
 ة اإلله.واملادة اليت جعلت إهلا يف نظرهم هي نفسها خملوقة مربوبة حىت وإن وصفوها بصف نظام،

ال يصفونه ابحلكمة وال القصد وال التدبري وهذا  –املادة  –ومن امللفت للنظر أن هذا اإلله املختلق 
ملادة على ما أكده " دارون "، و " أجنلز " و " ماركس " ومن سار على منهجهم يف زعمهم فوضوية ا

كن وليد أفكارهم وإمنا أنشأته أن هذا اإلحلاد الذي قرره " دارون "، و " ماركس " و " أجنلز " مل ي



ظروف كثرية قبلهم ومنها احلياة الدينية يف أورواب حينما انفصلت عن كل شيء يشري إىل الدين 
مصدره وهو ذلك  الصحيح وحل حمله طغيان رجال الدين الكنسي الذي نتج عنه بغض الدين وبغض

  شأن له ابلفقراء واملغلوبني على أمرهم.اإلله املنحاز إىل الطبقات الثرية وإىل رجال الدين واحلكام وال
ومما ال ريب فيه أن هذا املفهوم الباطل للدين واإلله أمر البد أن يولد عنه اإلحلاد مىت اقتنع الشخص 

إذالهلم ابسم ذلك اإلله الذي صوروه قوة عاتية بصحته، كما أن استغالل الطبقات القوية للفقرية و 
ويرضى عن من أرضاهم من شأنه أن يساعد على نشأة اإلحلاد إىل جانبهم فقط يعذب من أغضبهم 

 أيضا.
ومن هنا شعر اجلميع بوجوب اهلرب من وجه هذا اإلله املتصف بتلك الصفات إىل إله آخر له كل 

نيسة وال يبارك ظلم طغاهتا وال يلزم الناس جتاهه أبي التزام صفات اإلله األول إال أنه ال يعرتف ابلك
ا يصنعون أبنفسهم ال سلطان ألحد عليهم إال اهلوى والشهوات لقد اسرتاح من وعباده أحرار فيم

أراد اهلرب من إله الكنيسة إىل اإلله اجلديد املسمى " الطبيعة " مادام بينهما هذا الفارق الكبري يف 
 ذلك هؤالء اهلاربون يف إضفاء الصفات على هذا اإلله الذي ختيلوه وأحبوه ومسوه السلوك وتفنن بعد

 الطبيعة.
ولكنهم يعلمون يف قرارة أنفسهم أنه إله ومهي متخيل ال حقيقة له إال من خالل أنه مالذ وجداين 

م رب أرحم من إله الكنيسة حىت وإن كان غيبيا وكانوا كلما وقفوا على شيء يدل على اإلله العظي
أخرى يف قبضة رجال  العاملني سارعوا إىل تفسريه لصاحل هذا اإلله املتخيل خمافة أن يقعوا مرة

َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا فَانظُْر َكْيَف َكاَن  َقنَـتـْ الكنيسة وصدق عليهم قول هللا تعاىل: َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ
 قول الشاعر: [. أو14َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن ]النمل:

 "كاملستجري من الرمضاء ابلنار"
اإلعرتاف به إىل اسم آخر أعطوه نفس القدرة ونفس صفات اإلله إن املالحدة هربوا عن اسم هللا و 

احلقيقي دون أي مربر إال اهلرب من إله الكنيسة دون أن يرجعوا إىل عقوهلم وإىل سؤال أنفسهم 
كنيسة ستارا لطغياهنا هو فعال اإلله احلقيقي أم أنه إله بصراحة وصدق هل هذا اإلله الذي جعلته ال

أيدي الطغاة. إهنم لو طلبوا احلقيقة سيجدوهنا واضحة صرحية وسيجدوهنا يف  خمرتع وورقة راثحة يف
مكان ال يقل كراهتهم له عن كراهيتهم للكنيسة إنه اإلسالم الذي سيبني هلم، لو أرادوا، احلق 

 يم العادل بني عباده.الصحيح اإلله احلقيقي الرح
O 1166/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.191( انظر: ))املذاهب املعاصرة(( )1)
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 اثمن عشر: الرد على مزاعم الشيوعية
سية مذهب إحلادي، ال يؤمن إال ابملادة، وال يعرتف لقد اتضح من خالل ما مضى أن الشيوعية املارك

 سوس.إال ابحمل
ومرَّ بنا كيف كان الشيوعيون ينظرون إىل احلياة من خالل املنظور املادي، وكيف كانوا يفسرون 

 التاريخ تفسريًا مادايً، إىل غري ذلك من مبادئ الشيوعية وأعماهلا.
جهد؛ ففسادها يغين عن إفسادها، وتصورها كاٍف يف  والرد على مبادئ الشيوعية ال حيتاج إىل كبري

 ها، وأدلة الشرع والعقل، والفطرة والواقع تنقض مبادئ الشيوعية.الرد علي
ولقد مرَّ شيء من الرد على مبادئ الشيوعية من خالل عرضها، وفيما يلي ذكر لبعض التفصيل يف 

 ن هذا املذهب.الرد على مزاعم الشيوعية، ومبادئها، يتبني من خالله بطال
عز  -ن الشيوعية، فهي تدل على وحدانية هللا الشرع: فأدلة الشرع أكرب برهان على بطال - 1

 .-عليهم السالم  -وعلى صدق رسله  -وجل 
ابلتوحيد اخلالص فكلهم  -عليهم السالم  -أرسل الرسل من لدن نوح إىل حممد  -عز وجل  -فاهلل 

 ه ابلعبادة دون من سواه.يدعون إىل عبادة هللا وحده، وإفراد
ََِّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت ]النحل: : َوَلَقْد بـََعثْـَنا-تعاىل-قال  [، وهذه 36يف ُكلِ  ُأمٍَّة َرُسوالً َأْن ُاْعُبُدوا ا

توضح العالقة بني العبد وربه، وتكفل للبشرية  -عليهم السالم  -الدعوة اليت جاء به الرسل الكرام 
 وهناء. أن تعيش بسعادة
: َوَما َخَلْقُت -تعاىل-أجلها اجلن واإلنس، قال  هي الغاية اليت خلق من -عز وجل-مث إن عبادة هللا 

 [.56اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن ]الذارايت:
مث إن القرآن إبعجازه وببالغة أسلوبه، وشدة أتثريه، وإخباره عن الغيوب املاضية واملستقبلة، وتضمنه 

ألكرب برهان على بطالن  -ة احل العباد يف دنياهم وأخراهم، وصالحه لكل زمان ومكان وأمملص
الشيوعية اليت تدعو إىل اإلحلاد، وتكفر بكل دين. إضافة إىل ذلك فاحلقائق العلمية تشهد للقرآن 
ض والسنة ابلصحة؛ فمع اتساع علوم الطبيعة وما استجد من العلوم العصرية مل أيت علم صحيح ينق

ء بتلك احلقائق نبينا حممد األمي " شيئاً مما جاء يف القرآن والسنة الصحيحة، مع أن الذي جا
(.فالعلم الصحيح ال يناقض النقل الصحيح، بل يتفق معه متام االتفاق، كما ال ميكن أن يتعارض 1)

ا أن يكون الواقع فإم -صريح القرآن الكرمي مع الواقع أبدًا، وإذا ظهر يف الواقع ما ظاهره املعارضة 



قرآن الكرمي غري صريح يف معارضته؛ ألن صريح القرآن جمرد دعوى ال حقيقة له، وإما أن يكون ال
 (.2وحقيقة الواقع كالمها قطعي، وال ميكن تعارض القطعيني أبداً )

ارض وهذا ما قرره العلماء يف القدمي واحلديث ولقد بىن شيخ اإلسالم ابن تيمية كتابه العظيم )درء تع
 العقل والنقل( على هذه القاعدة.

لكتاب الغربيني هبذه احلقيقة، ومنهم الكاتب الفرنسي )موريس بوكاي( يف  بل لقد صرح كثري من ا
 كتابه )التوراة واإلجنيل والقرآن والعلم(.

_________ 
 (.194 - 192( انظر: ))املذاهب املعاصرة(( )1)
م. كان أمياً، 1916 - 1872، راهب روسي فاجر ( راسبوتني: هو جرجيوري يفيمتش راسبوتني2)

طر على القيصر وزوجته عن طريق شعوذته، وقد استغل نفوذه الطاغي بصورة شريرة، وبرغم ذلك سي
وتالعب ابلساسة، واتسم سلوكه الشخصي ابلتهتك، إىل أن اغتاله فريق من طبقة النبالء بزعامة 

 (.179 /1األمري يوسوبوف. انظر ))املغين الوجيز(( )
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ن مع احلقائق يتعارضا -يل احملرفني املوجودين اليوم حيث قرر يف ذلك الكتاب أن التوراة واإلجن
العلمية، يف الوقت الذي سجل فيه هذا الكاتب شهادات تفوق للقرآن الكرمي سبق هبا القرآن العلم 

احلديث. وأثبت من خالل ذلك أن القرآن ال يتعارض أبدًا مع احلقائق العلمية، بل يتفق معها متام 
ام ال يستدعي اإلكثار من ذكر اب والسنة كالمها رد على الشيوعية واملق(.وابجلملة فالكت1االتفاق )

 (.2اآلايت واألحاديث؛ فاحلديث مع من يعظم الكتاب والسنة شيء، ومع من ال يرامها شيء آخر )
أما ما يروج له الشيوعيون من عزو التخلف الذي حل ابملسلمني إىل متسكهم ابلدين، ومن نسبة 

فتلك فرية عظمى، ويـَُردُّ  -تنفري عنه لإلسالم إىل نفسه؛ إرادة الطعن فيه، والاحنرافات املنتسبني 
 عليها مبا يلي:

_________ 
 -( وبعد أن نقلت جملة اهلداية اإلسالمية هذا اخلرب علق مصدر اجمللة الشيخ حممد اخلضر حسني 1)

بحث يف حقائق شريعته الغراء، قائاًل: حيدثنا تروتسكي أنه اعتنق اإلسالم بعد أن دقق ال -رمحه هللا 
 أن تروتسكي نشأ يف منبت غري إسالمي، وأشرب مذهباً ذا مبادئ ال تالئم طبيعة الدين ومن نظر إىل



وثق أبن تروتسكي إمنا يسلم  -احلنيف، مث وقع يف بيئة أخذ مرتفوها يفسقون على اإلسالم عالنية 
إىل اإلسالم، ويزيغ عنه نفر ترددوا  على سلطان من احلجة مبني. وال عجب أن يهتدي تروتسكي

معاهد شريعته بضع سنني؛ فإن هؤالء النفر مل ينظروا يف حقائقه نظر الباحث النبيه، وما كان  على
تعاليمه إالَّ كالصور تقع على ظاهر قلوهبم دون أن ختالط سرائرها؛ فما هم من أولئك الذين يتجافون 

ى كل انشئ أن تصلح طرق التأليف والتعليم؛ فيسهل علعنه جبهاله مطلقة ببعيد. ولنا األمل يف 
يدرس حقائق الشريعة أن يصل إىل لباهبا، وينفذ إىل ابلغ حكمتها. ولو عيَن القائمون على شؤون 

ألصبح عدد املعتنقني لإلسالم من أمثال تروتسكي  -الدين برتمجة حمفوفة ابالستدالل وبيان احلكمة 
 (.163( حملمد اخلضر حسني )صغري قليل ))اهلداية اإلسالمية(

ر يف سريته أن زوجته انديوتشكا. مسعت أثناء وجودها بصحبة زوجها ستالني يف إحدى ( فقد ذُك2)
احلفالت أن أحد زمالئها يف الدراسة قد أودع السجن، وأنه قد صدر احلكم ضده ابإلعدام رمياً 

ابلعفو عنه وإطالق سراحه بعد ابلرصاص فطلبت عقب عودهتا للمنزل من زوجها أن يصدر أوامره 
ن براءته، ولكن ستالني عد  ذلك تدخاًل من الزوجة ال يليق به أن يسمعه، فانفجر يف أن أتكدت م

وجهها غاضباً على جرأهتا يف خماطبته يف مثل هذه األمور فصاحت يف وجهه قائلًة: إنك هبذا تعذب 
يوم تعذب الشعب الروسي كله، ابنك الذي من حلمك ودمك، وها أنت تعذب زوجتك، وإنك ال

ى اجلمر، مث اتبعت حديثها قائلة: إنين ذاهبة عنك، رضيت بذلك أو مل ترض. فأجاهبا وتقلِ به عل
وكانت تلك عادته عندما يواجه مثل تلك الثورات، وعندما يضمر  -ستالني بصوت رصني هادئ 

قال ذلك، وتوجه إىل حجرته وقال هلا: أنت منهوكة القوى، مضطربة األعصاب  -الشر ملن أمامه 
ضر شراابً هلا، وعاد وبصوت أكثر هدوءًا ورصانة، قائاًل: اشريب من هذا الكأس اخلاصة؛ كي حي

وستهدئني بعده. ومرت بعد ذلك دقائق، فسمع صوت ارتطام جسم على األرض, واندفع رجال 
لزوجة جثة هامدة. احلرس اخلاص إىل داخل مسكن ستالني على صوت الزجاج الذي هتشم, فوجدوا ا

كتمته األجهزة الرمسية عن الشعب يف بداية األمر إال أن اإلشاعات قد ورغم من أن الوفاة قد  
انتشرت فيما بعد، ويُقال: إن ستالني بعد وفاة زوجته هرع إىل شلة اللعب، يرقص وميرح، وكأن شيئاً 

 30ذيب(( لعامر العقاد )(، و ))حرب األكا176 - 175مل حيدث. انظر ))املذاهب املعاصرة(( )
- 31.) 
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حلقيقة بعدل أن حال املسلمني يف عصورهم املتأخرة ال متثل اإلسالم حقيقة: فعلى من يريد ا -أ 
أن ينظر إىل دين اإلسالم نفسه، وما هو عليه من اإلحكام واحلسن، وما فيه من اهلداية  -وإنصاف 

 إىل كل خري، والتحذير من كل شر.
حنرافات املنتسبني لإلسالم ال يعاب هبا اإلسالم، وال حتسب عليه: فالشيوعيون يطعنون أن ا -ب 

بعض املنتسبني لإلسالم، كبدع الرافضة، وشطحات ابلدين من خالل ما يرونه من احنرافات 
 املتصوفة، وغريهم ممن ينحرف به املسار، وينسب احنرافه إىل الدين.

 ، فمن أراد اإلسالم احلق فليطلبه من مصادره الصحيحة.والريب أن الدين براء من هذه التهم
ال القائمني ابلدين حق النظر يف حال القائمني ابلدين احلق: فالعدل يقتضي أبن ينظر يف ح -ج 

 القيام، املنفذين ألوامره وأحكامه يف أنفسهم ويف غريهم كما كان الصدر األول ومن تبعهم إبحسان.
الاًل، والعني هيبة ووقارًا هلذا الدين وأهله املتمسكني به، العاملني فإن ذلك النظر ميأل القلب إج

 عاندين.بتعاليمه، مما يسر الناظرين، وتقوم به احلجة على امل
أما جمرد النظر إىل حال املسلمني التاركني لدينهم، الناكبني عن صراطه، الناكثني عهده فليس من 

 ريء من تبعة املنتسبني إليه دون أن يعملوا مبا جاء به.العدل يف شيء، بل هو الظلم بعينه؛ فالدين ب
حيح؛ فلم يتأخر أن أتخر املسلمني ليس بسبب التمسك ابلدين: بل إن العكس هو الص -د 

املسلمون عن ركب احلضارة إال عندما فرطوا يف دينهم، ونسوا حظاً مما ذكروا به؛ فهبطوا من 
ة، وهبوطاً بعد مشم، وجهاًل بعد علم، ومخوالً بعد نباهة؛ عليائهم، ولقوا ذاًل بعد عز، وضعة بعد رفع

أمور الدين والدنيا، وحيث على  فمن له أدىن بصرية يعلم أن اإلسالم يدعو إىل الصالح واإلصالح يف
االستعداد يف تعلم العلوم النافعة، ويدعو إىل كل ما من شأنه تقوية العزائم، وإهناض اهلمم؛ كي تقوى 

 كاهنا الالئق هبا.األمة، وتتبوأ م
وإنه ملن الظلم، والتعصب املقيت، وقصور النظر أن ينظر إىل حال املسلمني يف هذه األوقات، فيظن 

 الصورة اليت متثل اإلسالم.أهنا هي 
فإذا أراد املرء أن ينظر بعدل فلينظر إىل الصدر األول وما يليه من عصور العز؛ عندما دانت أمم 

يها الرمحة، ورفعوا يف سوحها لواء العدل واحلكمة، فهفت إليهم القلوب األرض للمسلمني، فنشروا ف
 ا.قبل األبدان، وخضعت هلم الدنيا من مشارقها إىل مغارهب

وهل رقت أمم الغرب اآلن، وبزت غريها يف الصناعات واالخرتاعات املذهلة إال بعد أن استنارت 
 عقوهلم بعلوم املسلمني بعد احلروب الصليبية؟

تلك األمم يف غابر األزمان، ويف القرون اليت يسموهنا القرون املظلمة يف غاية اجلهل  أمل تكن
 والوحشية واهلمجية؟



 وقت قيامهم هبذا الدين هم سادات اخللق؟ أمل يكن املسلمون
أمل تكن مدنية اإلسالم هي املدنية الزاهرة احلقيقية؟ حيث كان روحها الدين، والعدل والرمحة 

 لت بظلها الظليل وإحساهنا املتدفِق املواِفَق واملخالَف والعدو والصديق؟واحلكمة، وقد مش
وهل نفع اآلخرين كفرهم ابهلل يف تلك القرون فهل َأخَّرهم دينهم، وهل منعهم الرقي احلقيقي؟ 

 الطويلة؛ إذ كانوا هم األذلني املخذولني؟
وارتقى الكفار يف علوم املادة وفنون مث ملا قصَّر املسلمون يف االستمساك بدينهم، وتفرقوا شيعاً، 

فتياًل؟ هل أغنت عنهم تلك املدنية، وذلك الرتقي  -الصناعات، ووصلوا إىل شأن مل يسبق له مثيل 
 أمل تكن حضارهتم قائمة على الظلم، واجلشع، واالستبداد، واالستبعاد، والقتل، والنفي، والتشريد؟

ضرراً إذا خال من الدين احلق؛ ألن من انفرطت عليه  فهذا أكرب برهان على أن الرقي املادي ينقلب
 مصاحل دينه انفرطت عليه مصاحل دنياه تبعاً لذلك.
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وصلهم إىل ذلك مث إن املالحدة مل يصلوا إىل ما وصلوا إليه من الرقي بسبب نبذهم للدين، وإمنا أ
 ايته.جدهم، واجتهادهم، وأخذهم ابألسباب اليت َمْن أخذ هبا وصل إىل غ

 وهبذا يـَُردُّ على من زعم أن نـَْبَذ الدين سبب للرتقي.
العقل الصحيح: فالعقل الصحيح يدل داللة قاطعة على بطالن الشيوعية؛ فأهل العقول  - 2

ما اكتسبته القلوب، واستنارت به العقول من  الصحيحة متفقون على أن أفضل املغامن واملكاسب
واإلميان الصادق، واألخالق العالية، اليت من اتصف هبا كمل  العلوم الصحيحة، واملعارف النافعة

 سؤدده وتناهى فضله إن كان فردًا واليت تسعد هبا األمة، ويرتفع شأهنا، ويهاب جناهبا.
م القضااي، أال وهي قوهلا ابإلحلاد، وإنكار اخلالق، ومعلوم أن الشيوعية تناقض العقل الصحيح يف أعظ

 ٌة لنفسها، أو أهنا وجدت صدفة.ودعوى أن الطبيعة ُمْوِجدَ 
ومن نظر إىل هذا العامل، وما أودع هللا فيها من املخلوقات املتنوعة، واحلوادث املتجددة أدرك أن هلذا 

 .-عز وجل  -الكون خالقاً حُمِْداثً وهو هللا 
 عقلية يف هذا الصدد ال خترج عن ثالثة أمور:فالقسمة ال

 ت صدفة من غري حُمدث وال خالق.إما أن تـُْوَجَد هذه املخلوقا -أ 
وهذا حمال ممتنع جيزم العقل ببطالنه؛ ألن كل من له عقل يعلم أنه ال ميكن أن يوجد شيء من غري 



تآلف، واالرتباط امللتحم بني حُمِْدث، وال موجد، وألن وجودها على هذا النظام املتسق البديع امل
 مينع منعاً اباتً أن يكون وجودها صدفة. -األسباب واملسببات، وبني الكائنات بعضها مع بعض 

فكل عاقل جيزم أن  -أيضاً  -وإما أن تكون هي احملدثة لنفسها اخلالقة هلا، وهذا حمال ممتنع  -ب 
 خالقاً؟! الشيء ال خيلق نفسه؛ ألنه قبل وجوده معدوم؛ فكيف يكون

 وإذا بطل هذان القسمان تعني الثالث:
خالق خلقها، وحُمِْدٌث أحدثها، وهو الرب العظيم اخلالق لكل وهو أن هذه املخلوقات هلا  -ج 

 شيء، املدبر لألمور كلها.
َأْم  : َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيءٍ -تعاىل  -وقد ذكر هللا هذا التقسيم العقلي القاطع يف سورة الطور، قال 

 [.35ُهْم اخْلَاِلُقون ]الطور:
 -م الذين خلقوا أنفسهم؛ فتعني أن يكون خالقهم هو هللا يعين أهنم مل خيلقوا من غري خالق، واله

 .-تبارك وتعاىل 
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ِدث، واملُْوَجُد البد له فاملخلوق البد له من خالق، واألثر البد له من ُمَؤث ِر، واحملَدُث البد له من حمُْ 
واضحة تُعرف يف من ُموِجد، واملصنوع البد له من صانع، واملفعول البد له من فاعل. هذه قضااي 

بداهة العقول، ويشرتك يف العلم هبا مجيع العقالء، وهي أعظم القضااي العقلية؛ فمن اراتب هبا فقد 
(.ومن نظر يف كتاب )هللا يتجلى يف 1دل على اختالل عقله، وبرهن على سفهه وفساد تصوره )

الرايسة يف هذه األمور،  عصر العلم( الذي كتبه ثالثون من علماء الطبيعة والفلك ممن انتهت إليهم
وكتاب )اإلنسان ال يقوم وحده( لكريسي موريسون رئيس أكادميية العلوم بنيويورك، وُترجم إىل العربية 

رك أن العامل احلقيقي ال يكون إال مؤمناً، وأن العامي ال يكون يد -بعنوان: )العلم يدعو إىل اإلميان( 
ال من املكابرين املعاندين، ومن بعض أنصاف العلماء وأرابع إال مؤمناً، وأن اإلحلاد والكفر ال يكون إ

العلماء، ممن تعلم قلياًل من العلم املادي وخسر بذلك الفطرة املؤمنة ومل يصل إىل العلم الذي يدعو 
 (.2إلميان )إىل ا

 وهبذا يتبني لنا أن العقل يدل على وحدانية هللا، وعلى بطالن دعاوى الشيوعية، وسفاهة عقوهلم.
إن الشيوعية خرافة، وشرط اخلرافة أن تلغي عقلك متاماً، وتستسلم لتعاليم سادهتا. يقول ريتشارد  

خُيِْضع روحه لشريعة (: فإن من يدخل الشيوعية 3كرومسان يف مقدمة كتاب )الصنم الذي هوى( )



مل ويفكر بداًل من أن يع -( وحيس يف ذلك شيئاً من اخلالِص. وإذا مت هذا فإن العقل 4الكرملني )
يصبح عبدًا للغاية اليت ال تناقش، وال تعارض، ويصبح إنكار احلقائق الواضحة شعرية وعبادة  -ثحرية

(5.) 
لوق قد فطر على اإلميان خبالقه من غري الفطرة: فالفطرة تدل على بطالن الشيوعية؛ فكل خم - 3

 ى قلبه ما يصرفه.سبق تفكري أو تعليم، وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ عل
_________ 

 - 276( و ))الكيد األمحر(( )177 - 173( انظر تفصيل ذلك يف ))املذاهب املعاصرة(( )1)
332.) 

 - 3)اإلسالم والشيوعية(( د. عبد العزيز كامل )(، و )40( انظر ))نقد أصول الشيوعية(( )ص2)
( , و ))الشيوعية خالصة 58دري )ص(، و ))حكم االشرتاكية يف اإلسالم(( للشيخ عبد العزيز الب4

( , و ))اإلحلاد أسباب 32 - 31ضروب الكفر واملوبقات(( لألستاذ أمحد عبد الغفور عطار )ص
( , و ))بعض أسباب 18 - 10ن بن عبد اخلالق )هذه الظاهرة وطرق عالجها(( للشيخ عبد الرمح

 (.46 - 44ب )اإلحلاد(( د. عبد احلليم أمحدي, و ))رسائل يف العقيدة(( للكات
( انظر ))األدلة والقواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين(( للشيخ عبد الرمحن ابن سعدي 3)

 (.374ص  ضمن جمموعة الشيخ ابن سعدي )اجلزء اخلامس اجمللد الثاين/
 (.22[( ))التطور والدين((، )ص490( )]4)
 (.184[( ))مقدمة يف الفكر السياسي(( )ص491( )]5)
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 -سبحانه وتعاىل  -فالفطرة تدل على أن البشر مجيعاً فطروا على عقيدة التوحيد، واالجتاه إىل هللا 
بعث الرسل،  -عز وجل  -ومل يفطروا على ماركسية، أو رأمسالية، أو داروينية، أو غريها. مث إن هللا 

ْرَعة املنزلة ) وأنزل الكتب لتقرير الفطرة؛ فصالح العباد وقوامهم ابلفطرة املكمََّلةِ  (.قال النيب " 1ابلشِ 
(.ويف حديث عياض 2يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه(( )))ما من مولود إال يولد على الفطرة؛ فأبواه 

: يف احلديث القدسي: ))وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم -تعاىل  -بن محار يقول 
 (.3الشياطني فاجتالتهم عن دينهم(( )

 -ن عند الشدائد؛ فإذا ما وقع اإلنسا -تبارك وتعاىل  -نسان مفطور على اللجوء إىل ربه مث إن اإل



فإن اخلياالت تتطاير من ذهنه، ويبقى  -يف شدة أو أحدق به خطر  -أي إنسان حىت الكافر امللحد 
 ما فطر عليه؛ ليصيح أبعلى صوته، ومن قرارة نفسه، وعميق قلبه منادايً ربه؛ ليفرج كربته.

ََِّ خُمِْلِصنَي لَ و  يَن فـََلمَّا جَنَّاُهْم إىل اْلرَبِ  ِإَذا ُهْم صدق هللا إذ يقول: فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعْوا ا ُه الدِ 
 [.65ُيْشرُِكوَن ]العنكبوت:

مث إنه لو قدِ ر ألي إنسان أي يتجرد من كل عقيدة، ويصري قلبه خالياً من كل حق وابطل، مث ينظر يف 
سها، والتَّضح َلَعِلَم علم اليقني أن عقائد الشيوعيني أحط العقائد وأخ -لعقائد ثحق وعدل وإنصاف ا

له الفرق العظيم، والبون البعيد بني عقائد اإلسالم الصحيحة وبني سائر العقائد وخصوصاً عقائد 
 املالحدة الشيوعيني، فمىت علم املنصف ذلك عرف أنه ليس بعد احلق إال الضالل.

 هكذا تشهد الفطرة على بطالن الشيوعية يف أعظم القضااي وهي مسألة اإلميان ابهلل.و 
قوهلم  -على سبيل املثال  -افة إىل ذلك فإن بقية دعاوى الشيوعية تنايف الفطرة، ومن ذلك إض

 إبلغاء امللكية الفردية.
حتديد  -كما يقولون   -رة يقول الشيخ عبد العزيز البدري: وأما إلغاء امللكية الفردية جزئياً وبعبا

 د التملك الفردي ابلكمية واملقدار.فإن الدارس هلذا القول جيد أنه يعين حتدي -التملك الفردي 
مناقض للفطرة البشرية، وخمالف لألحكام الشرعية كما تفهم من نصوص الشرع؛  -أيضاً  -وهذا 

يعطل جهوده، ويقتل عبقريته ومواهبه حيث إن هذا التحديد واإللغاء اجلزئي حَيُدُّ من نشاط الفرد، و 
إنتاجه ويوقفه عند نشاط معني ال يتجاوزه. وبذلك  يف حسن اإلنتاج واإلبداع فيه، وابلتايل يقلل من

حيرم من مواصلة نشاطه الذهين واجلسمي، وعند ذاك ختسر األمة مبجموعها كفاءة األفراد اجملدين 
(4.) 

ر شيئاً من مساوئ الشيوعية: وليس ها هنا جمال الرد وقال الدكتور حممد حممد حسني بعد أن ذك
إجياز: إن دعوهتم تنزل ابلنوع البشري إىل احليوانية؛ ألهنا هتمل على دعاواهم، ويكفي أن نقول يف 

اجلانب الروحي يف اإلنسان؛ الذي هو به إنسان؛ فهي خرافة ال سبيل إىل حتقيقها؛ ألهنا خمالفة 
 وة بدن، وذكاءًا، وخلقاً، وفطرة.للناموس؛ فالناس متباينون: ق

َو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اأَلْرِض َورََفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق يقول يف حمكم كتابه: َوهُ  -سبحانه وتعاىل -وهللا 
ُلوَُكْم يف َما آاَتُكْم ِإنَّ رَبََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِحيٌم   [.165]األنعام:بـَْعٍض َدرََجاٍت لِيَـبـْ

_________ 
 (.175[( بتصرف عن ))مذاهب فكرية(( )ص 492( )]1)
[( مسيت جدلية " هيجل " اجلدلية املثالية إلميانه ابإلله. ومسيت جدلية " ماركس " 493( )]2)

اجلدلية املادية وكلمة " الدايلكيتك كلمة يواننية أصلها " دايليغو " أو " أودايلكتيكوس " مبعىن 



ء ة والنقاش وجماذبة أطراف احلديث، ويراد هبا يف الشيوعية ما يظهر عن تناقضات األشيااحملاج
 ونتائجها.

 (.354[( انظر: ))الكيد األمحر(( )ص494( )]3)
 (.52[( بتصرف عن ))الفكر املادي يف ميزان اإلسالم(( )ص495( )]4)
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َُِّ َفضََّل بـَْعَضُكْم -جلت قدرته  -ويقول  َفَما الَِّذيَن ُفضِ ُلوا ِبَرادِ ي رِْزِقِهْم  َعَلى بـَْعٍض يف الرِ ْزقِ : َوا
َِِّ جَيَْحُدوَن ]النحل: [. ويقول: َأُهْم يـَْقِسُموَن َرمْحََة 71َعَلى َما َمَلَكْت َأمْيَاهُنُْم فـَُهْم ِفيِه َسَواٌء َأفَِبِنْعَمِة ا

نَـُهْم َمِعيَشتَـهُ  َيا َورَفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت لِيَـتَِّخَذ بـَْعُضُهْم ْم يف احْلََياِة الدُّنْـ رَبِ َك حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
ً َوَرمْحَُة رَبِ َك َخرْيٌ ممَّا جَيَْمُعوَن َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة جَلََعْلَنا  ِلَمْن َيْكُفُر اِبلرَّمْحَِن بـَْعضاً ُسْخِراي 

َها يـَتَِّكُئوَن َوزُْخُرفاً َوِإْن ُكلُّ بُـُيوهِتِْم ُسُقفاً ِمْن لِ  َها َيْظَهُروَن َولِبُـُيوهِتِْم أَبـَْواابً َوُسُررًا َعَليـْ  َفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَليـْ
َيا َواآلِخَرُة ِعْنَد رَبِ َك لِْلُمتَِّقنَي ]الزخرف: نـْ (.وقال الشيخ 1)[ 35 - 32َذِلَك َلمَّا َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

حَنُْن َقَسْمَنا  –تعاىل  -د األمني الشنقيطي: دلت هذه اآلايت الكرمية املذكورة هنا كقوله العالمة حمم
نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ]الزخرف: َُِّ َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض يف الرِ ْزِق ]النحل:32بـَيـْ [، 74[ وقوله: َوا

وظ ُسنة من سنن هللا السماوية اوت الناس يف األرزاق واحلظعلى أن تف -وحنو ذلك من اآلايت 
الكونية القدرية، ال يستطيع أحد من أهل األرض البتة تبديلها وال حتويلها بوجه من الوجوه، فـََلْن جتََِد 

َِِّ حَتْوِياًل ]فاطر: َِِّ تـَْبِديالً َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة ا  (.2[ )43ِلُسنَِّة ا
حدة املنكرون لوجود هللا وجلميع النبوات، والرسائل ق أن ما يتذرع به اآلن املالقال: وبذلك حتق

السماوية إىل ابتزاز ثروات الناس ونزع ملكهم اخلاص عن أمالكهم بدعوى املساواة بني الناس يف 
 أمر ابطل، ال ميكن ثحال من األحوال. -معايشهم 

اس؛ ليتمتعوا هبا استئثارهم أبمالك مجيع الن مع أهنم ال يقصدون ذلك الذي يزعمون، وإمنا يقصدون
ويتصرفوا فيها كيف شاؤوا حتت ستار كثري من أنواع الكذب والغرور واخلداع، كما يتحققه كل عاقل 

 مطلع على سريهتم، وأحواهلم مع اجملتمع يف بالدهم.
هم من عامة فالطغمة القليلة احلاكمة ومن ينضم إليها هم املتمتعون جبميع خريات البالد، وغري 

ن كل خري مظلومون يف كل شيء، حىت ما كسبوه أبيدهم يعلفون ببطاقة كما الشعب حمرومون م
يف سابق علمه أنه أييت انس يغتصبون أموال الناس  -جل وعال  -تعلف احلمري. وقد َعِلم هللا 



َأْوَعَد من عن اتباع اهلوى بتلك الدعوى، و  -جل وعال  -بدعوى أن هذا فقري، وهذا غين، وقد هنى 
: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء َِِِّ َوَلْو َعَلى -تعاىل  -بقوله  مل ينته عن ذلك

َُِّ َأْوىَل هِبَِما َفال تـَتَّ  ِدُلوا َوِإْن ِبُعوا اهْلََوى َأْن تـَعْ أَنُفِسُكْم َأْو اْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَرِبنَي ِإْن َيُكْن َغِني اً َأْو َفِقرياً فَا
ََِّ َكاَن مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا ]النساء:  (.3[ )135تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ ا

أن األمور املدركة ال حتصر ابملادة وحدها: فاملالحدة ملا آمنوا ابملادة وحدها حصروا األمور  - 4
 ه، وما مل يدركوه نفوه وأنكروه.ه يف حواسهم وجتارهبم أثبتو املدركة يف دائرة ضيقة؛ فما أدركو 

 ومن أجل ذلك أنكروا علوم الغيب، وما جاءت به الرسل، وما أنزلت به الكتب.
_________ 

 (.515 - 511[( انظر: ))كواشف زيوف(( )496( )]1)
 (.13[( ))التطور والدين(( )ص497( )]2)
 (.578 - 569[( انظر ))كواشف زيوف(( )498( )]3)
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ا أثبته احلس؛ وهذا الزعم ابطل، شرعاً، وعقاًل، وجتربة؛ ذلك أن األمور املدركة ال تقتصر على م
فهناك مدارك أخرى؛ فهناك األخبار الصادقة، وأعالها وأحقها خرب هللا ورسله؛ ففي ذلك تبيان لكل 

 شيء.
 كانت كقطرة يف ثحر جلي.  -من العلوم وإذا نسبت العلوم املدركة ابحلس إىل ما جاءت به الرسل 

؛ فهي ال ترى ومع ذلك لو خرجت مث إن هناك أشياء يؤمن هبا الناس وإن مل يشاهدوها كالروح مثالً 
 ألصبح اإلنسان مجادًا؛ فهل ينكر الروح أحد ثحجة أهنا ال تدخل يف احملسوس؟

الكهرابء أيسر أن نؤمن هبا  وكذلك الكهرابء؛ فهل شاهدها أحد؛ إمنا يشاهد الناس أثرها، أتكون
رار هذا الكون؟ مث إن وأقرب إىل أن نصدق هبا من أن نؤمن ابهلل الذي أبدعها ضمن ما أبدع من أس

املالحدة ينقضون مبدأهم يف حصر اإلدراك ابحملسوس، والتجربة؛ فهم يثبتون جتارب ونظرايت مث 
 (.1فوه )حتصل جتارب ونظرايت أخرى هلم تنفي ما أثبتوه، وتثبت ما ن

قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي ضمن ردوده على املالحدة: أن يقال هلؤالء امللحدين املنكرين 
ألمور الغيب اليت أخرب هبا هللا ورسوله: مل أنكرمتوها؟ فيجيبون أبهنا مل تدخل حتت علومنا اليت بنيناها 

ذلك؛ فإن طرق العلم اليقينية  على إدراكات احلواس والتجارب، فيقال هلم: قدروا أهنا مل تدخل يف 



افكم فإنكم تعرتفون أن كثرية، وأكثرها ال تدخل حتت إدراكاتكم؛ فإن إدراكاتكم قاصرة حىت ابعرت 
مدركاتكم خاصة ببعض املواد األرضية وأسباهبا وعللها، ومع ذلك مل تدركوها كلها ابعرتافكم 

تنجح مرة، وختفق مرات؛ فإذا كانت هذه وأعمالكم؛ فإنكم ال تزالون تبحثون وتعملون التجارب اليت 
 -كها، ويفرتقون يف مقدار اإلدراك حالكم يف األسباب واملواد األرضية اليت يشرتك بنو آدم يف إدرا 

فكيف تنفون بقية العوامل عوامل السماوات وعوامل الغيب؟ وما هو أعظم من ذلك من أوصاف الرب 
فإن هذا النفي ابطل إبمجاع العقالء، وإمنا هذا وعظمته، وأنتم مل يتصل شيء من علومكم بذلك؟ 

 (.2مكابرة )
ني ال يكاد حيصر وذلك أمر ال بد منه؛ فاملبدأ ابطل من كثرة التناقض: فالتناقض عند الشيوعي  - 5

أساسه؛ فالبد من التناقض؛ فإذا هتاوى األساس تداعت األركان. فاحلق يشبه بعضه بعضاً، ويشهد 
فيتناقض، ويهدم بعضه بعضاً، وجتد أهله متناقضني خمتلفني، بل جتد الواحد بعضه لبعض، أما الباطل 

 (.3افتاً يف أقواله )منهم متناقضاً مع نفسه، مته
 ومن األمثلة على تناقضهم دعواهم حماربة الدين، وقوهلم: إن الدين أفيون الشعوب.

ة، وقامت على أساس ديين، ومع ذلك فإن روسيا أول من اعرتف بدولة دينية حتكمها التوراة احملرف
 وهي دولة إسرائيل.

الثانية دعا ستالني إىل فتح املساجد كذلك ملا اشتد ضغط هتلر على روسيا إابن احلرب العاملية 
يَن فـََلمَّا جَنَّاُهْم إىل الْ  ََِّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ  رَبِ  ِإَذا ُهْم واملعابد للصالة، والعبادة فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعْوا ا

 [.65ُيْشرُِكوَن ]العنكبوت:
ر مث تزول سواء كانت فكرة أو مبدأ، أو غري ومن أمثلة تناقضهم قوهلم ابحلتميات، وأن األشياء تتطو 

 ذلك.
 ويف الوقت نفسه يزعمون أبن الشيوعية هي هناية املطاف والفردوس املنتظر.

فيما يقولون؛ ألهنا مبدأ وفكرة، ومصريها احلتمي  فإذا كانوا يقولون ابحلتميات فإن الشيوعية داخلة
 الزوال، وهو ما حدث ابلفعل؛ فأين الفردوس املنتظر؟

_________ 
 (.314[( بتصرف عن ))مذاهب فكرية معاصرة(( )ص499( )]1)
 (.138(، و ))الشيوعية وموقف القرآن(( )ص25 - 20( انظر ))الشيوعية(( للعقاد )2)
 (.18 - 14ر(( )( انظر ))الكيد األمح3)
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جملتمع الشيوعي ومن األمثلة على تناقضهم زعمهم أهنم حياربون الطبقية، ومع ذلك فإن الطبقية يف ا
قائمة على أشدها، وقد مر بنا كيف كان العمال وعامة الناس يف اجملتمع الشيوعي يعيشون عيشة 

 جات الرتف والنعيم.الشظف يف الوقت الذي يتمتع أعضاء احلزب الشيوعي أبقصى در 
يوعي بعد اإلخفاق يف التطبيق: فهذا دليل على بطالهنا، ولقد مر بنا كيف كان حال اجملتمع الش - 6

 تطبيق الشيوعية.
لقد عجز الشيوعيون عن تطبيق املساواة، وعجزوا عن إسعاد اجملتمع، وحل مشكالته؛ فكلما خرجوا 

حلوا مشكلة نتج عنها مشكالت، وكلما ولوا من نفق دخلوا يف نفق آخر أشدَّ حلوكة، وكلما 
 وجوههم وجهة تبني فيها النقص واخللل واالضطراب.

َِِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثريًا ]النساء: َوَلْو َكاَن ِمنْ   [.82ِعْنِد َغرْيِ ا
م، أو أين هذا من دين اإلسالم، الذي هو الطريق الوحيد حلل مجيع املشكالت، سواء مشكالت العل

 مشكالت الفقر، أو مشكالت السياسة أو غريها من املشكالت.
العلم؛ فإنه إذا صح صحت العقائد واألفكار، فمن املشكالت اليت اضطرب فيها اخللق مشكلة 

 وصلحت األعمال املبنية عليه.
ر وشريعة اإلسالم حضت على العلم، بل فرضت على العباد أن يتعلموا مجيع العلوم النافعة يف أمو 

 دينهم ودنياهم، وتكفلت مع ذلك ببيان العلوم وتفصيالهتا.
ها أتصياًل، وأما العلوم الدنيوية فقد أسست هلا أما علوم الدين فقد فصلتها تفصياًل بعد ما أصلت

 األصول والقواعد.
وهبذا يسري العلم الصحيح على الطريق املستقيم؛ فيجتمع علم الدين إىل علم الدنيا، وما يتعلق 

 وح إىل ما يتعلق ابجلسد.ابلر 
َُِّ يـَُقوُل احْلَقَّ َوُهَو 9سراء:: ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي ِللَّيِت ِهَي َأقْـَوُم ... ]اإل-تعاىل  -قال  [، وقال: َوا

 [.4يـَْهِدي السَِّبيَل ]األحزاب:
وبني علم يف هاتني اآليتني بني علم املسائل الصحيحة وهو احلق النافع،  -عز وجل  -فجمع 

 الرباهني وهو هداية السبيل املوصلة إىل كل علم، املربهنة على مجيع املعارف.
والفقر؛ فالدين قد حلها حاًل تتم به األمور، وحتصل احلياة الطيبة؛ فكما أمر وكذلك مشكالت الغىن 

فكذلك أمر  -بسلوك الطرق املشروعة يف أسباب الرزق املناسبة لكل زمان ومكان وشخص 
تعانة ابهلل يف حتصيلها، وأن جتتنب الطرق احملرمة، وأن يقوم العباد بواجبات الغىن املتنوعة من ابالس



 ، وحنوها.زكاة وصدقة
وكذلك عند حلول الفقر أمر ابلصرب، وترك التسخط، مع السعي يف طلب الرزق أبنواع املكاسب 

 واألعمال وهنى عن الكسل املضر ابلدين والدنيا.
هنى عن ظلم اخللق يف دمائهم وأعراضهم، وأخذ  -فعل األسباب الدافعة للفقر ومع أمره ابلصرب و 

 اء الذين ال دين هلم.حقوقهم بغري حق كما هو دأب الفقر 
 ومن ذلك مشكالت السياسات الكبار والصغار؛ فالشيوعية تقوم على البطش واالستبداد.

ل ما توضحت مصلحته، وترك ما أما اإلسالم فقد أمر ثحلها، وذكر الطرق املوصلة إىل ذلك بفع
 تبينت مفسدته، واملشاورة يف األمور املشكلة واملشتبهة.

دقت أوجلت إال ويف الشريعة اإلسالمية احملضة حلها مبا تصلح به  وابجلملة فما من مشكلة
 (.1األحوال، وتستقيم يف مجيع الوجوه )

لها؛ فأين الشيوعية من الصدق يف قواعد األخالق العامة: فهي ترد على دعاوي الشيوعية وتبط - 7
ثحقوق اجلريان، األقوال واألفعال؟ وأين هي من النصيحة واألمانة، والرب، والصلة، والقيام 

 واألصحاب واملعاَملني، ومن يتصل اإلنسان هبم على اختالف طبقاهتم؟.
_________ 

 - 215)( و 126 - 125/ 1( انظر ))رسائل اإلصالح(( للشيخ حممد اخلضر حسني )1)
( , و ))اإلحلاد أسباب هذه الظاهرة وطرق 106 - 99( , و ))السرطان األمحر(( )216

 (.48 - 46ئل يف العقيدة للكاتب(( )عالجها(( , و ))رسا
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لق يف دمائهم وأين هي من العدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب والنهي عن الفحشاء، والبغي على اخل
 وأمواهلم وأعراضهم؟.

 ين هي من الوفاء ابلعهود، واحلقوق، والعقود؟.وأ
إهنا دعوة تقوم على العداوات بني الطبقات وأتليب بعضهم على بعض. واجملتمُع اإلنساين املطمئن ال 

 (.1يقوم إال على التوادد والرتاحم، والتآخي )
ه ينضح، خالق بعلوم املادة؛ فكل إانء مبا فيومن هنا يستحيل أن تتزكى النفوس، وتتهذب األ

والتجارب أكرب شاهد على ذلك؛ فمع تطور علوم املالحدة عجزوا كل العجز عن هتذيب النفوس 



 وإصالحها.
سرية أرابب الشيوعية: فلقد مر بنا شيء من سرية أرابب الشيوعية وأساطينها، وما كانوا عليه  - 8

ا من شرور ورذائل، غيان، فكم هدموا من فضائل، وكم أقامو من الشذوذ والفساد، والتسلط والط
حىت هبطوا ابلبشرية إىل أسفل سافلني، َفَشُقوا وَأْشَقوا، وضلوا وأضلوا؛ فماذا يرجى من مذهب 

 هؤالء أراببه وُمَنظِ روه؟
 مث إن أكرب الدالئل على رشد الرشيد، وسفه السفيه تصرفاتُه، ونتائج أعماله.

وأتباعهم؛  -عليهم السالم  - األنبياء يني تدل عليهم؛ فأين سري هؤالء من سريوهذه آاثر الشيوع
حيث َهَدوا البشرية إىل كل عقيدة صاحلة، وإىل كل خلق مجيل، وهنوا عن ضد ذلك؛ فانتشرت 

 الرمحة، وعم الصالح بسبب ما جاؤوا به، بعكس الشيوعيني متاماً بتمام.
عسكر الشيوعي، مما اء بني أرابب الشيوعية أو بني دول املكثرة اخلالفات بني الشيوعيني: سو   - 9

 يدل على بطالهنا، وزيفها وقد مر شيء من ذلك فيما سبق.
رجوع كثري من كتاب الشيوعية عنها، واعرتافهم ببطالهنا: ومن األمثلة على ذلك ما جاء يف   - 10

ستة من   -ون موعد د -( هوى( ذلك الكتاب الذي اجتمع على أتليفه 2كتاب )الصنم الذي )
 منوا ابلشيوعية، مث نفضوا أيديهم منها يوم أن انكشفت هلم حقيقتها.كبار كتاب الغرب، آ

 وإليك مناذج من بعض ما قالوه عن الشيوعية:
: إن -بعد جتربته مع الشيوعية ودخوله فيها بعد خروجه من السجن  -يقول آرثر كستلر  -أ 

ىت يبدوا أمراً عادايً؛ هذه ال يكاد اإلنسان يضعه يف كلمات حالدرس الذي يتعلم اإلنسان من خربة ك
لقد تعلمت أن اإلنسان هو احلقيقة، أما اإلنسانية فتجريد، وأن الناس ال ميكن أن يعاملوا على أهنم 

وحدات يف عملية حساب سياسية؛ ألهنم يتصرفون كرموز الصفر، والالهنائي اليت تعطل كل العمليات 
ة إىل أبعد احلدود، وأن علم األخالق ليس اية ال تربر الواسطة إال يف حدود ضيقالرايضية، وأن الغ

شيئاً اتبعاً للمنفعة االجتماعية، وأن الرب ليس عاطفة بورجوازية اتفهة، بل هو القوة اجلاذبة اليت متسك 
 -(.ب 3املدنية يف مدارها. لقد كان كل ما تعلمته يتناقض مع العقيدة الشيوعية اليت آمنت هبا. )

ته مع الشيوعية: إن أتييدي السابق للنظام السوفييت قادين إىل خطأ ( بعد جترب4ويقول لويس فيشر )
آخر حني ظننت أن نظاماً يقوم على قاعدة )الغاية تربر الواسطة( ميكن أن خيلق عاملاً أفضل، أو 

فجرة سواء يف النظام البلشفي إنساانً أفضل؛ إن الواسطة الفاجرة ال تؤدي إال إىل غاية فاجرة، وأفراٍد 
مسايل. إىل أن قال: إن الدكتاتورية ترتكز على هنر من الدماء، وثحر من الدموع، وعامل من أو الرأ
 اآلالم.

أن جتلب الفرح، أو احلرية، أو السالم  -إذن  -وكلها نتائج لوسائلها القاسية؛ فكيف تستطيع 



 الداخلي أو اخلارجي؟
_________ 

(، و ))الشيوعية 249كيد األمحر(( )ص(، و ))ال220 - 202شيوعية(( للعقاد )( انظر ))ال1)
(، و ))دعاة على أبواب 312 - 311(، و ))املوسوعة امليسرة(( )138وموقف القرآن منها(( )ص

 (.5جهنم للحصني(( )ص
 (.173( ))املذاهب املعاصرة(( )ص2)
 (.446( ))العلمانية(( د. سفر احلوايل )ص3)
 (.302( حملمد قطب )ص ( انظر هلذا التقسيم ))مذاهب معاصرة([506( )]4)
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ليت قضيتها كيف ميكن للخوف، والسطوة، واألكاذيب والبؤس أن ختلق إنساانً أفضل. إن السنوات ا
مؤيدًا للنظام السوفييت علمتين أنه الينبغي لرجل حيب البشرية وحيب السالم أن يؤيد الدكتاتورية. 

عن احلزب الشيوعي: إن الشيوعية هي اإلميان ( سبندر يقول بعد انفصاله 2وهذا ستيفن ) -(.ج 1)
(. وهكذا 3بتغيري اجملتمع ) أبن يف اإلمكان تغيري اجملتمع عن طريق حتويل الرجال إىل آالت تقوم هي

 يتبني لنا بطالن الشيوعية مجلة وتفصياًل.
O 445ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

 ةرد مزاعمهم يف امللكية الفردي
أما زعمهم أن امللكية الفردية ليست فطرية يف اإلنسان، فقد كابروا عقوهلم وتعسفوا حني زعموا أهنا مل 

فطرية يف النفوس وإمنا وجدت بعد أن عرف اإلنسان كيفية الزراعة واستجالب كثرة تكن قضية 
سخف أبن الدخل للفرد وما تال الزراعة من قيام الصناعات وزايدة الدخل حمتجني على هذا ال

الشيوعيني األوائل ما كانوا يعرفون امللكية الفردية وكانوا يف أسعد حال فإن هذا الدليل رغم مصادمته 
اقع وللفطر السليمة رغم ذلك وغريه هو قول بال علم وخترص بال دليل، واإلسالم يذكر أن هللا للو 

حسب زعم  –لناس عز وجل علم آدم كل شيء حىت علمه كيف يزرع وكيف حيصد فأي زمن كان ا
 ال يعرفون الزراعة وال العمل؟ –املالحدة 

طبيعة البشر منذ وجودهم وأقرته ومل تلغه  وهذا ما أفادته الشريعة اإلسالمية بل وسائر األداين عن
ألن احلياة ال تستقيم بدون النزعة إىل امللكية الفردية وحب التملك سنة احلياة الدنيا فمن خالف 



كما   –الناس البد أن يكونوا يف حال ال ميلك فيه الشخص أي شيء لنفسه هذه السنة وزعم أن 
ريه الفشل وهو ما حصل ابلفعل حينما أقدم فال شك أن مص –تقضي بذلك التعاليم الشيوعية 

الثوار الشيوعيون األوائل على تطبيقه فرؤوا أبعينهم هبوط أحواهلم االقتصادية وكساد حركاهتم 
رون صاغرين إىل االعرتاف ابمللكية الفردية لو يف أضيق نطاق لكن له داللته املعيشية مما جعلهم يضط

لفردي وأن القول بعدم وجود تلك النزعة إمنا هو مكابرة على وجود نزعة اإلنسان يف حب التملك ا
 وضيق فكري.

فكان من أهم أسباب تراجع أقطاب الشيوعية عن أتميم امللكيات كلها هو ما الحظوه من تردي 
نتاج الزراعي ومعرفتهم أن سبب ذلك إمنا يعود إىل ضعف احلوافز على العمل وعدم متكن احلكام اإل

ن غريه يف اجملال الزراعي الذي تصعب مراقبته إىل حد كبري خبالف اجملال من دقة معرفة املقصر م
صة الصناعي الذي مت إخضاعه بدقة للمالحظة واملراقبة الصارمة ثحيث يعهد لكل شخص مبهمة خا

يف العمل فإذا حصل خلل يف أي قطعة من الصناعة عرف صاحبها فورا وانل عقابه الذي ال يعرف 
الزراعي الذي أفلت من هذه املراقبة الصارمة فكانت النتيجة أن أخذت الدول الرمحة خبالف العامل 

ي إمنا كان الشيوعية تتكفف الدول الغربية القمح واحلبوب وزعموا أن ذلك النقص يف اجلانب الزراع
بسب اآلفات الزراعية، ولكن احلل الذي عاجلوا به تلك اآلفات يفصح عن السبب احلقيقي حيث 

ت األوان إباتحة امللكية الفردية لقسم من احملصول الزراعي ميتلكه املزارع تشجيعا مسحوا بعد فوا
الفردية وأنه أشد لزايدة اإلنتاج ولنشاط املزارعني وهو دليل واضح على فشل نظام منع امللكية 

 اآلفات.
 رد مزاعمهم يف نشأة الصراع الطبقي

عرفة اإلنسان للزراعة والصناعة فهذا قول أما زعمهم أن الصراع الطبقي مل يكن له أي سبب غري م
 ابلتخمني وهو أكذب الكذب ولن جيد القائلون به أي دليل ألهنم ادعوا شيئا هو أقدم منهم.

_________ 
 (.305 – 304))مذاهب فكرية معاصرة(( )[( انظر 507( )]1)
 (.111[( ))الدين يف مواجهة العلم((، )ص508( )]2)
 (.114 – 113يف مواجهة العلم((، ) [( انظر ))الدين509( )]3)

(2/238) 

 



أسباب ال كما أن هذا األمر ليس هو السبب الوحيد للصراع بني الناس، وإمنا هو واحد من عدة 
السبب قد يوجد يف بعض اجملتمعات وقد ال يوجد فليس هو أمر حتمي كما  تكاد حتصر. كما أن هذا

 يدعي املالحدة.
ومن السذاجة واجلهل القول أبن امللكية الفردية نشأت عن ظهور الصناعة والزراعة وأهنا ليست 

ة ية نفسها مل تقم إال بسبب النزعفطرية يف نفوس الناس بل ويف نفوس احليواانت فإن امللكية الزراع
امللكية فردية كانت أو مجاعية وإال ملا قامت الزراعة وملا عرف اإلنسان طريقه إىل اجلمع واالدخار 

 بني مقل ومكثر وخبيل وكرمي.
وأما زعمهم أن اإلنسان منذ أن تركوا الشيوعية األوىل وهم يف صراع طبقي مرير وأن ذلك سيستمر 

مللكية الفردية وتساوي الناس يف كل شيء بزوال ىل الشيوعية األوىل وذلك برتك احىت يرجع الناس إ
الطبقات اليت أحدثتها امللكية الفردية وتكدس رؤوس األموال يف فئة دون فئة يقال هلم هل يتحقق 

ذلك يف عامل الواقع، وهل ميكن أن يتساوى الناس وتزول الطبقات خصوصا يف ظل النظم اجلاهلية، 
ة يف يوم من األايم. إهنا جمرد أوهام وخياالت ألن احلياة ال كن أن تتحقق هذه األحالم الرباقوهل مي

 تقبلها وال تنتظم هبا.
إن نظام الطبقات واستعالء بعض الطبقات على البعض اآلخر والظلم واحلرمان واستعباد القوي 

اتريخ البشرية، فاجملتمع يف  للضعيف كلها إمنا توجدها النظم اجلاهلية كما حدث ابلفعل على مسار
 عهد اهلندوسي مقسم إىل طبقات هي الربامها والكاشرتاي والشودري وأقسام فرعية أخرى كثرية.ال

ويف أورواب عاش الناس طبقات متفاوتة أشد تفاوت: طبقة تسمى طبقة السادة، وأخرى تسمى طبقة 
 .العبيد وقد متثلت هذه األحوال السيئة اجلاهلية يف عهد الرق

س ثالث طبقات رئيسة هي طبقة األشراف أمراء اإلقطاع، وطبقة رجال أما يف عهد اإلقطاع فكان النا
 الدين، وطبقة الشعب "املغلوبني على أمرهم".

أما يف عهد الرأمسالية فإن نظام الطبقات على أشده أيضا. طبقة تسمى طبقة أصحاب رؤوس األموال 
حلال يف عهد الدميقراطية الثراي وانس يف الثرى" وهكذا ا وطبقة أخرى تسمى طبقة العمال "انس يف

اليت تظاهرت أبن الشعب هو صاحب السلطة فقد كان الصحيح هو أن الشعب ال يزال هو 
املستضعف املقهور وصاحب املال هو السيد احلاكم وهي نفس الكذبة اليت كان يرددها الشيوعيون 

وحينما تقضي طبقة  تملك وحتكم حينما تطبق الشيوعيةمن أن طبقة الربوليتاراي الكادحة هي اليت س
الربوليتاراي على مجيع الطبقات املناوئة هلا يف صراع ثورة حمتدم هذا هو حكم اجلاهلية وشريعتها، 

 ولكن حكم هللا هو خالف هذا.
ى حكم هللا أن اجملتمع سيكون فيه أغنياء وفقراء ملكية فردية وملكية مجاعية األغنياء مؤمتنون عل



ملال، والكل عبيد هلل تعاىل ال طبقات وال كربايء يتنقل املال من يد إىل املال وللفقراء نصيب يف ذلك ا
يد ومن شخص إىل آخر وقد يصبح الغين فقريا وقد يصبح الفقري غنيا حسب تصريف هللا لألمور 

فئة من اجملتمع ومعىن هذا أن املال يف اإلسالم ليس منحصرا يف طبقة من الناس دون أخرى وال يف 
كانت تلك الفئة هم احلكام فإن اإلسالم ال يعطي احلاكم حرية التملك كما   خبصوصهم حىت وإن

يهوى بل شأنه شأن غريه غري ما أيخذه يف مقابل جلوسه للحكم بني الناس ومن هنا جند أن حكام 
كان احلكام يعتربون حتمل   الدولة اإلسالمية يف نشأهتا كان احلاكم ال يتمتع أبي امتيازات مالية وهلذا

 ولية أمانة عظيمة وخطرا جسيما ال فوزا كما يسميه الناس اليوم.املسؤ 
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بقة لطبقة أخرى أو وينبغي التنبيه إىل أنه إذا وجد نزاع بني املسلمني فإنه ال يكون من أجل إسقاط ط
علو فئة على أخرى وإمنا يكون ذلك يف الغالب من أجل الوصول إىل احلق وإىل دفع اخلطأ واخلطر 

ناس وهذا أمر طبيعي فال جيوز أن يفسر على أنه صراع طبقي كما يفسره املالحدة حسب عن ال
 نظرايهتم املادية.

هو من قبيل احلرب االقتصادية أو بسبب وقد يكون النزاع إما أمر مبعروف أو هني عن منكر وليس 
ا يدل على كذب امللكية الفردية أو اجلماعية كما يزعم املالحدة أو أنه حرب طبقات. ومن أقوى م

املالحدة يف زعمهم أن نزع امللكية الفردية ينهي الصراعات ويؤلف القلوب ويساوي بني طبقات 
ل على كذهبم هذه الصراعات اليت ال هناية هلا اجملتمع كلهم فيعيشون عيشة مالئكية من أقوى ما يد

تورهم فلماذا إذن هذه بني خمتلف معسكرات الشيوعية. مع أن امللكية الفردية ال وجود هلا يف دس
 (.1[ )43الصراعات وعلى أي شيء؟ َوال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيِ ُئ ِإالَّ أبَِْهِلِه ]فاطر:

ال بزوال امللكية الفردية كالم كاذب فإن الصراع ابق كما أن زعمهم أن الصراع هذا ال يزول إ
أن الصراع مل ينته مع وجود وامللكية الفردية كذلك لن تزول من نفوس الناس والدليل على ذلك 

القمع الشديد للملكية الفردية يف البالد املاركسية، بل إن الصراع ال ميكن أن ينتهي ليس بني الناس 
 فحسب بل واحليواانت كلها.

قد عاش الناس يف ظل النظام الشيوعي حقبة من الزمن وهم ينتظرون تلك اجلنة اليت وعد هبا و 
لطبقية أوزارها وبعد أن قضى النظام املاركسي على امللكية الفردية "ماركس" بعد أن وضعت احلرب ا

له بكل وحشية عرفتها البشرية وهم ينتظرون ذلك اليوم الذي يزول فيه الصراع الطبقي بكل أشكا



فال يبقى صراع وال أحقاد وال حاكم وال جيش وال سجون يعيشون كاخلراف األليفة ولكن ماذا كانت 
لقد عاش اجملتمع الشيوعي صراعا طبقيا مريرا سواء أكان على مستوى األفراد نتيجة هذه السخافة؟ 

قامت يف أو على مستوى الدولة إىل أن هدأت عاصفة الشيوعية وكيف ال حيصل صراع بني مجاعات 
األساس على الصراع بل وعلى مشروعيته وضروريته لقيام حكم الربوليتاراي بزعمهم حىت أصبح 

قتل واالغتيال من أسس بناء املاركسية دون أن تظهر أدىن إشارة إىل تلك اجلنة الصراع والثورات وال
الناس كلهم  املزعومة املاركسية، ومثل هذه الكذبة وقعت أيضا الكذبة األخرى وهي القول أبن

سيعيشون حياهتم يف مستوى واحد وعلى طبقة واحدة بال تفاضل بينهم عندما تكتمل الشيوعية 
وإذا سألت عن  –حسب تسمية اليهود هلم  –ه اليهودي "ماركس" عدو اجلوييم وتطبق وفق ما قرر 

حكومات مؤقتة  سر بقاء احلكومة يف البالد الشيوعية فإن جواهبم: إن هذه احلكومات القائمة إمنا هي
 (.2وستنتهي ابنتصار الشيوعية على كل األنظمة املناوئة هلا )

صراع يتطلب تدخل قوة عليا وال فقر يسبب  ألن الناس حينئذ سيعيشون دون مشكالت وال
املشكالت وألن الناس حينئذ يكونون على مستوى رفيع يف األخالق والسلوك الطيب والرقابة 

لرقابة اخلارجية وال ملكية فردية تسبب اخلصومات واالستئثار ابملال الذاتية اليت هي أقوى من ا
املهم هو هل ستتحقق هذه األحالم السخيفة يف  والرغبة يف مجعه. هكذا زعم املالحدة ولكن السؤال

(، أم أهنا خدع كاذبة وتضليل أو 3يوم من األايم، أو هل حتققت يف يوم من األايم ابلدليل املقنع )
 ب املغلوبة على أمرها كما هو الواقع.أفيون للشعو 

_________ 
 (.77[( ))هلل يتجلى يف عصر العلم((، )ص 510( )]1)
 (.52 يتجلى يف عصر العلم((، )ص [( ))هللا511( )]2)
 (.106 – 105[( ))هللا يتجلى يف عصر العلم(( )512( )]3)
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والفطرة السليمة  إن اإلسالم يعترب الفكر املاركسي يف انحيته االقتصادية فكرا فاشال خمالفا للعقل
 من أن توجه جهود وأنه قام على نظرايت جاهلية أخطأت الطريق الصحيح لالقتصاد النافع وبدال

اجملتمع ملساعدة بعضهم بعضا إذا هبا حترم امللكية الفردية وتشمل مكامن البغضاء وتثري الصراعات 
دس األموال يف انحية دون الطبقية ثحجة سخيفة وهي لرتتفع الطبقة الكادحة بزعمهم ولكي ال تتك



الذي تستقيم به احلياة أخرى وعند قوم دون آخرين وكل ذلك ليس هو احلل الصحيح وال احلل 
وتسعد الشعوب به فهو مرفوض مجلة وتفصيال ويعتربه اإلسالم تدخال فيما ال ينبغي للبشر سلوكه 

يؤتيه من يشاء ال جيره حرص حريص  فالناس كلهم عبيد هلل يف اإلسالم واملال مال هللا والرزق بيد هللا
طرة والضرورة لصالح األحوال وعلى اجلميع وال ترده كراهية كاره. فامللكية الفردية حق اقتضته الف

أن يعضد بعضهم بعضا ابليت هي أحسن فال صراع وال بغي وال عدوان، ومل جيعل اإلسالم للشخص 
حيلو له، بل هو حماسب عليها ومسؤول عنها  مطلق احلرية يف أمواله ينفقها إبسراف أو ميسكها كما

غنياء من طغى وجترب فهؤالء هلم ما كسبوا وعليهم وعليه حقوق فيها جيب أن يؤديها وإذا كان يف األ
ما اكتسبوا وسينالون جزاءهم وال يربر فعلهم حماربة امللكية الفردية أو قيام الصراع الطبقي بني 

ن اتصف ابلعطف والتسامح ومساعدة احملتاجني دون منة وال اجملتمعات كما أن يف أولئك التجار م
هنم احتكاريون وانتهازيون وأهنم هم العقبة الكؤود يف طريق غىن أذى واحلكم على طبقة األغنياء أب

الفقراء وارتفاع معيشتهم إن هي إال خرافات سخيفة وأوهام ابطلة وقد دلت التجارب الشيوعية على 
حني أفقرت األغنياء وأتعست الفقراء وملئت القلوب حقدا وغضبا فشل هذه الفكرة اخلاطئة 

نشب الصراع الطبقي على أشده دون رمحة، ويف التاريخ اإلسالمي أمثلة وأتعست احلالة االقتصادية و 
مشرفة للمجتمع حينما تصفوا القلوب وتزول البغضاء فقد كان يف الصحابة رضوان هللا عليهم أغنياء 

أحدهم يقول لصاحبه عندي زوجتني انظر أعجبهما إليك فأطلقها وتتزوجها وفيهم فقراء. وكان 
وكذا أتنازل لك عن نصفها فيقول له الصحايب الفقري املهاجر ابرك هللا لك  وعندي من الضياع كذا

يف مالك وأهلك دلين على السوق فيذهب ويعمل ويرزقه هللا تعاىل وكان فيهم من ميلك األموال 
لرمحن بن عوف رضي هللا عنه ومل ينقم عليه أحد فيها وقد أنفق عثمان رضي هللا الكثرية مثل عبد ا

 يف سبيل هللا وغري ذلك من األمثلة املشرقة اليت قام عليها اإلسالم بعيدا عن عنه ألف بعري
الصراعات الطبقية البغيضة، ذلك أن اإلسالم يعاجل املشلكة القائمة دون النظر إىل أسباهبا كما أنه 

ابحللول اليت ال مضرة فيها على أحد إذ ال ضرر وال ضرار، بينما الشيوعية احلمراء عاجلت  أييت
 املصائب مبصائب أفدح منها.

داويت متؤدا وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء مع إن ما أقدمت عليه الشيوعية يف األحوال 
ق احلرايت، فالسجون مملوءة االقتصادية ليس فيه أي دواء، بل هو الداء بعينه وهو الذي خن

ة فالشعوب غاضبة ولكن الويل واجلواسيس منتشرون واجملاعة فاشية. إنه سجن كبري وقبضة حديدي
ملن تفوه بكلمة نقد، وأين هذا السلوك من حرية اإلسالم اليت "كان الرجل يقول ملعاوية: "وهللا 

 (.2(، فيقول: إذا أستقيم" )1خلشب )لتستقيمن بنا اي معاوية أو لنقومنك فيقول مباذا؟ فيقولون اب
_________ 



هـ، 1422نة الثالثون العدد الثاين عشر ذو احلجة ( الس21[( ))جملة التوحيد(( )ص 513( )]1)
هـ نقال عن 11/1422/ 7وقد نقل النص املذكور عن ))جريدة اخلليج(( يف عددها الصادر بتاريخ 

 وكاالت األنباء.
 التحديد؟! وحنن نصدقه يف أن للكون بداية لكن ال نعرف حتديدها. [( من أين له هذا514( )]2)
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 طواغيت احلكم يف النظم اجلاهلية يتحمل ما هو أدىن من هذا الكالم؟فأي طاغوت من 
وما يزعمون من أن الطبقات القوية هي اليت حتكم وتشرع لبقية الطبقات وتستعبدها. هذا صحيح 

ولكنه ال يوجد إال يف النظم اجلاهلية الذين يتخذ بعضهم بعضا أراباب من دون هللا والذين يصبح 
اهليني النفوس، فإن وجد ذا عفة فلعله ال يظلم كما عرب ذلك أحد الشعراء اجلالظلم عندهم من شيم 

قدميا ولكن هل هذه هي احلقيقة اليت البد منها أو اخليار الذي ال آخر سواه؟ كال. بل هناك عقيدة 
فيها احلل الصحيح دون املرور بتلك الطرق الظاملة املظلمة إهنا العقيدة اإلسالمية اليت جتعل صاحب 

 اجلميع، ال فضل ألحد على ملال والفقري أخوة متساوين متضامنني. هللا رب اجلميع وحكمه ينفذ يفا
آخر إال ابلتقوى، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وليس هناك طبقات هم السادة احلاكمون 

 إال من خالل املالكون وطبقات هم العبيد املستذلون إال يف النظم اجلاهلية اليت ال تقيم لإلنسان وزان
و السبب يف الظلم والطغيان بينما الواقع ما ميلك من املال واجلاه فيبدو املال هبذه الصورة ه

الصحيح هو خالف ذلك فإن املال وامللكية الفردية من الظلم أن حيمال طغيان املنحرفني "وال تزر 
 وازرة وزر أخرى".

ص منحرف يف األساس فاسد الطباع سواء كان إن الذي يطغيه املال وتطغيه امللكية الفردية هو شخ
ذلك أن املستقيم على احلق القائم أبمر هللا ال يطغيه املال وإمنا يستعمله يف له مال أو مل يكن له مال 

أعمال اخلري ووجوه الرب املختلفة مراقبا فيه ربه متيقنا أن املال ظل زائل وعارية مسرتدة وأن الدنيا 
 شدة.شدة بعد رخاء ورخاء بعد 

ملاركسية أنه مكفول للجميع فقد أما مفهوم املساواة يف األجور يف النظام الشيوعي الذي زعمت ا
محلهم على القول به ما زعموه من أن البشرية كانوا يف أصل نشأهتم يعيشون عليه متساوين كلهم يف 

رق بني شخص احلقوق بال ملكية فردية الكل للجميع يف املأكل وامللبس واملسكن والنساء ال ف
األوضاع اليت تريد الشيوعية إرجاعهم  وآخر، حىت جاءت الرأمسالية وامللكية الفردية فقلبت تلك



إليها مرة أخرى، وهذا ال يتحقق إال بوضع الدولة يدها على كل وسائل اإلنتاج والعمل ومن مث أيخذ  
هل حتققت فعال يف  كل شخص ما يستحقه من قبل الدولة، وهذه الدعاية جذابة يف ظاهرها. ولكن

يف الشيوعية األوىل بزعمهم؟!!، وهل ساوت بني  النظام الشيوعي فأعادت إليهم سعادهتم اليت كانت
 العمال فعال فلم يعد هناك متايز بني شخص وآخر وحاكم وحمكوم؟!!.

الشك أن الواقع الذي اجنلت عنه الشيوعية بعد اندحارها يكذب كل تلك الدعاايت وخيرب أن 
 والسعادة ألنه ال يوجد ية إمنا جنحت يف مساواة الناس كلهم يف الفقر واحلاجة وليس يف الغىنالشيوع

أي حافز جيده الشخص حىت يبذل أقصى جهده يف العمل ليجده مستقرا يف يد الدولة اليت ال تعطيه 
دولة إال بقدر حاجته الضرورية. وما الذي ينفعه أن يقال له إن جهدك وعملك حينما يذهب إىل ال

ولتقمع أعداءها إن فكروا يف  إمنا هو إسهام منك يف تقوية الدولة لتتمكن من إظهار الشيوعية
االعتداء عليها. ما الذي ينفعه حني يقال له إنك بذلك اجلهد يف العمل مع أنك ال أتخذ إال ما 

مواطن يكفي حاجتك الضرورية دليل على سلوكك الطيب وأنك غري جشع كالرأمسايل الغريب وأنك 
بعد أن تتمكن الشيوعية من بسط  طيب، وما الذي تنفعه وعود املالحدة أبنه سيعيش يف جنة عالية

نفوذها على كل األرض وكيف تقتنع نفسه هبذه احلالة البائسة اليت يعيشها يف الوقت الذي يرى فيه 
هة وبساتني وجهاء القوم وأصحاب السلطة يعيشون يف ترف ال حد له. مساكن فاخرة وسيارات فار 

 ادحة وبنضال الرأمسالية.نضرة وخدما وحشما. وهم يتظاهرون ابلدفاع عن الطبقة الك
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إن كل ذلك يدعو الشخص إن كان له عقل إىل القلق واالضطراب والثورة على تلك األوضاع 
 وجمازاة من كان السبب فيها وهو ما حصل ابلفعل يف الثورات املتتالية اليت متت يف عهد

"جورابتشوف" على الشيوعية ونظامها البغيض وإطاحتهم أبولئك اخلبثاء والقضاء عليهم بكل شدة 
دان اليت تنفست الصعداء من الكابوس املاركسي وهكذا جند أن زعمهم املساواة يف يف كل البل

 األجور إمنا هو املساواة يف الفقر وليس يف األجور.
 تعقيب:

 دراسته أن األسس اليت تقوم عليها االشرتاكية الشيوعية هي:ويف اخلتام يتضح لنا مما سبقت 
لكية العامة املتمثلة يف الطبقة احلاكمة للوصول إىل إلغاء إلغاء امللكية الفردية واستبداهلا ابمل - 1

 الصراع الطبقي من اجملتمع البشري إبلغاء الباعث عليه وهو امللكية الفردية.



ثحسب مسامهته يف اإلنتاج وحاجته وهو املبدأ الذي يعربون عنه  توزيع الناتج على األفراد كل - 2
 ".بقوهلم "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته

 اإلشباع اجلماعي للحاجات وليس الربح وهو مبدأ "املساواة يف األجور". - 3
م التخطيط للنمو االقتصادي. وكفالة الدولة جلميع املواطنني يف مقابل تكليف القادرين منه - 4

 ابلعمل رجاال ونساء.
 القضاء على احلرية الفردية. - 5
وارثة، كاإلرث واهلبة، بل وإلغاء كافة الطبقات إبقامة إلغاء الكثري من العالقات االجتماعية املت - 6

 .-الطبقة الكادحة  –دكتاتورية الربوليتاراي 
 إنكار الدين وحماربته. - 7
تمع متعاون متعاطف بغري حكومة "حكم الشعب نفسه إلغاء احلكومة يف املستقبل وإقامة جم - 8

 بنفسه".
اكية الشيوعية ولكن جاءت النتائج يف التطبيق هذه أهم األسس اليت قامت عليها الثورة االشرت 

 الفعلي لتلك األسس على النحو اآليت ابإلضافة إىل ما سبق بيانه:
 إنعدام احلرية االقتصادية الفردية. - 1
 الفردي. إنعدام احلافز - 2
 عدم جتويزهم امللكية الفردية. - 3
 حكم الشعوب ابحلديد والنار. - 4
 فشال ذريعا. فشل مبادئ االشرتاكية - 5
حماربتها لألداين متأثرة ابلعداء للدين النصراين. ظهور الكثري من املفاسد االجتماعية كالرشوة  - 6

 (.1) والغنب والالأخالقية كتفشي الرذائل بكل صورها وأشكاهلا
والسر يف ذلك أن املذهب الشيوعي ليس قاصرا فقط على الناحية االقتصادية كما يذكر عنه. بل 

ب شامل جلميع النواحي عقدية كانت أو مادية كما هو حال الشيوعية حقيقة. فمن تصور هو مذه
عة زعم أن الشيوعية مذهب اقتصادي ثحت ال شأن له ببقية األمور العقدية والتنظيمية فهو خمطئ خد

ادة املالحدة هؤالء أن أصل كل احلياة أبنظمتها ومعتقداهتا ومجيع شؤون اإلنسانية إمنا كان أصلها امل
هو زعم كاذب بنوا عليه النظرية الشيوعية اليت جعلوا واجهتها الكبرية الرتكيز فقط على الناحية 

ال هلم: إذا كانت الشيوعية ال االقتصادية خداعا للناس ونفاقا فإن أول ما يبطل هذا الزعم هو أن يق
الشاغل األول لدول شأن هلا إال إبصالح األمور االقتصادية فقط فما ابل االضطهاد الديين هو 

الشيوعية؟!!، وملاذا كثرت الضحااي اليت ال يعلمها إال هللا يف سبيل إعالء العقيدة الشيوعية؟!!، فلقد  



انب أمهية، بل ال يكاد يقارن مبا توليه الشيوعية كان اجلانب االقتصادي يف الشيوعية هو أقل اجلو 
 من اهتمام ابجلوانب العقدية الفكرية.

O 1212/ 2ية املعاصرة لغالب عواجي املذاهب الفكر 
_________ 

[( انظر لتلك النصوص كتاب ))هللا يتجلى يف عصر العلم(( وهذه النصوص نقال عن  515( )]1)
 ( وانظر بقية املقاالت يف هذا الكتاب.120 – 115) كتاب ))صراع مع املالحدة حىت العظم((
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 اتسع عشر: موقف الشيوعية من اإلسالم
 درًا للشعوب، ومانعاً من التقدم.مرَّ بنا أن الشيوعية حتارب الدين، وتعده خم

 ومر بنا أن من أسباب قيام املاركسية طغيان الكنيسة النصرانية.
له حظه من الصحة  -راين احملرف وأنه يقف يف طريق العلم والتقدم فموقف املاركسية من الدين النص

 والواقعية.
نه ينطبق عليه ما ينطبق على أما موقفها من الدين الصحيح وهو اإلسالم، وحماربتها له، وزعمها أ

فذلك هبتان عظيم، وافرتاء مبني؛ إذ البد للشيوعية أن تنظر إىل مبادئ  -غريه من سائر األداين 
 م، وعقائده، ومناهجه، وتكافله، وما يؤديه للبشرية من خري وفالح.اإلسال

 له، والرَتَبُُّص أبهله. فالذي دفع الشيوعيني إىل ذلك املوقف من اإلسالم هو اجلهُل ابإلسالم، والكيد
إن املاركسية ال تعرف عن اإلسالم إال أنه ذلك السد املنيع الذي يقف يف طريق انتشارها، وحيول بني 

 س وبني اعتناقها.النا
 ال يفعل اإلسالم ذلك ابلدعاايت املضللة، أو الشعارات الزائفة كما تفعل املاركسية.

الواضحة، وبنظامه االجتماعي والسياسي واالقتصادي  وإمنا بقواعده احملكمة، وعقائده الصحيحة
زمان ومكان؛ ألنه املتفرد يف كل شيء، املتالئم مع النفس البشرية، ومع اجلماعة اإلنسانية يف كل 

 [.14الدين احلق الذي ارتضاه رب العباد للعباد َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي ]امللك:
حاربت الشيوعية اإلسالم حرابً ال هوادة فيها، وأطلقت على منهجه الشائعات  من أجل ذلك

 اجلمود.الباطلة، واألراجيف املضللة، واهتمت أصحابه ابلتخلف و 
ومل تقتصر املعركة على ذلك فحسب، بل قام جيشها األمحر ثحمالت متتالية، وضرابت موجعة 



 متتابعة على املسلمني.
يقول: لن  -أحد زعماء الشيوعية  - يعد بغنيمة كبرية، مما جعل مولوتوف ولكنه مل حيرز نصرًا، ومل

جارة اليت يعبدوهنا يف احلجاز، وإال إذا تنتشر الشيوعية يف الشرق إال إذا أبعدان أهله عن تلك احل
 (.1قضينا على اإلسالم )

اخلطط الرهيبة ومن هنا جاء الكيد العظيم، واملكر الكبار ابإلسالم من قبل الشيوعية، فوضعت 
 احملكمة؛ إلبعاد اإلسالم عن جمال التوجيه واإلدارة؛ ليتسىن للشيوعيني حتقيق ما يريدون.

O405ص  –واملذاهب حملمد احلمد  رسائل يف األداين والفرق 
_________ 

 (.38[(. ))هللا يتجلى يف عصر العلم(( )ص 516( )]1)
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 عشرون: طرق الشيوعيني يف حماربة اإلسالم
جيباً يف نفوس أهله؛ وأنه من الصعوبة مبكان أن يتخلوا عنه، لقد أدرك الشيوعيون أن لإلسالم أثرًا ع

 أو أن يرضوا به بدالً.
ا أدركوا أن قوة اإلسالم كامنة فيه، ويف مالءمته للفطر القومية، والعقول السليمة. تقول إحدى كم

 (: برغم مرور مخسني سنة تقريباً على1الواثئق الصادرة من جهات رمسية يف االحتاد السوفييت )
كية يف العامل إىل االشرتاكية يف االحتاد السوفييت، وبرغم الضرابت العنيفة اليت وجهتها أضخم قوة اشرتا 

كما تذكر جملة -فإن الرفاق الذين يراقبون حركة الدين يف االحتاد السوفييت صرحوا  -اإلسالم 
 مبا نصه: -م1961)العلم والدين( الروسية يف عددها الصادر يف أول كانون الثاين من سنة 
كأن مبادئ لينني مل تتشرَّهْبا إننا نواجه يف االحتاد السوفيييت حتدايت داخلية يف املناطق اإلسالمية، و 

 دماء املسلمني.
فإن اإلسالم ما يزال يرسل إشعاعاً، وما يزال يتفجر قوة،  -وبرغم القوى اليقظة اليت حتارب الدين 
 ناطق اإلسالمية يعتنقون اإلسالم، وجياهرون بتعاليمه.بدليل أن ماليني من اجليل اجلديد يف امل

بيان للبنود اليت جيب على الشيوعيني حماربة اإلسالم من خالهلا، مع ما وهلذا جاء يف الوثيقة املذكورة 
حورب به اإلسالم من ذي قبل، ومع احلرب الضروس ابحلديد والنار اليت اصطلى هبا املسلمون منذ 

 (:2أيت احلديث عنه يف املبحث الثاين. ومما جاء يف تلك الوثيقة ما يلي )قيام الشيوعية، مما سي



إلسالم؛ لتتم الغلبة عليه، واملهادنة أَلَجل؛ حىت نضمن السيطرة، وجنتذب الشعوب مهادنة ا - 1
 العربية لالشرتاكية.

 يونية.تشويه مسعة رجال الدين، واحلكام املتدينني، واهتامهم ابلعمالة لالستعمار والصه - 2
راحل، ومزامحة تعميم دراسة االشرتاكية يف مجيع املعاهد، والكليات، واملدارس يف مجيع امل - 3

 اإلسالم وحماصرته؛ حىت ال يصبح قوة هتدد االشرتاكية.
احليلولة دون قيام حركات دينية يف البالد مهما كان شأهنا ضعيفاً، والعمل الدائم بيقظة حملو أي  - 4

 لضرب بعنف ال رمحة فيه لكل من يدعو إىل الدين ولو أدى إىل املوت.انبعاث ديين، وا
ب عنا أن للدين دوره اخلطري يف بناء اجملتمعات؛ ولذا وجب أن حناصره من كل ومع هذا ال يغي - 5

اجلهات، ويف كل مكان، وإلصاق التهم به، وتنفري الناس منه ابألسلوب الذي ال ينم عن معاداة 
 اإلسالم.

 الُكتَّاب امللحدين، وإعطاؤهم احلرية كلها يف مواجهة الدين، والشعور الديين، والضمري تشجيع - 6
ومل  -وهذا هو الواقع  -الديين، والعبقرية الدينية، والرتكيز يف األذهان على أن اإلسالم انتهى عصره 

ج، والطالق، يبق منه اليوم إال العبادات الشكلية اليت هي الصوم، والصالة، واحلج، وعقود الزوا 
 وستخضع هذه العقود للنظم االشرتاكية.

 احلياة الواقعية، وال خطر منهما. أما الصوم والصالة فال أثر هلما يف
وأما احلج فمقيد بظروف الدولة، وميكن استخدام احلج يف نشر الدعوة إىل االشرتاكية بني احلجاج 

ات دقيقة عن حتركات اإلسالم؛ لنستعد القادمني من مجيع األقطار اإلسالمية، واحلصول على معلوم
 للقضاء عليه.

ب قطعاً اتماً وإحالل الرابطة االشرتاكية حمل الرابطة اإلسالمية قطع الروابط الدينية بني الشعو  - 7
 اليت هي أكرب خطر على اشرتاكيتنا العلمية.

دين يكمن يف إن فصم روابط الدين وحمو الدين ال يتمان هبدم املساجد والكنائس؛ ألن ال - 8
 الديين. الضمري، واملعابد مظهر من مظاهر الدين اخلارجية، واملطلوب هو هدم الضمري

_________ 
 (.42[( ))الدين يف مواجهة العلم(( )ص 517( )]1)
 (.42[( ))الدين يف مواجهة العلم(( )ص518( )]2)
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كم والسيادة ومل يصبح صعباً هدم الدين يف ضمري املؤمنني به بعد أن جنحنا يف جعل السيطرة واحل
قصص، واملسرحيات، واحملاضرات، والصحف، لالشرتاكية، وجنحنا يف تعميم ما يهدم الدين من ال

واألخبار واملؤلفات اليت تروج لإلحلاد، وتدعو إليه، وهتزأ ابلدين ورجاله، وتدعو للعلم وحده، وجعله 
 اإلله املسيطر.

 الديين ابلوعي العلمي. مزامحة الوعي الديين ابلوعي العلمي، وطرد الوعي - 9
سيح اشرتاكي، وإمام االشرتاكية؛ فهو فقري، ومن أسرة خداع اجلماهري أبن نزعم هلم أن امل - 10

 فقرية، وأتباعه فقراء كادحون، ودعا إىل حماربة األغنياء
ننا من استخدام املسيح نفسه لتثبيت االشرتاكية لدى املسيحيني.  وهذا مُيَكِ 

حملتكرين، إمام االشرتاكيني؛ فهو فقري، وتَِبَعه فقراء، وحارب األغنياء اونقول عن حممد: إنه 
 واإلقطاعيني، واملرابني، والرأمساليني واثر عليهم.

وعلى هذا النحو جيب أن نصور األنبياء والرسل، ونبعد عنهم القداسات الروحية، والوحي، 
سهل علينا القضاء على اهلالة اليت واملعجزات عنهم بقدر اإلمكان؛ لنجعلهم بشراً عاديني؛ حىت ي

 م أتباعهم املهووسون.أوجدوها ألنفسهم، وأوجدها هل
 إخضاع القصص القرآين خلدمة الشيوعية وذلك بتفسريها تفسريًا مادايً اترخيياً. - 11

وما فيها من جزئيات ميكن أن نفيد منها يف تعبئة الشعور العام  -على سبيل املثال  -فقصة يوسف 
 مساليني، واإلقطاعيني، والنساء الشريفات، واحلكام الرجعيني.ضد الرأ

 إخضاع مجيع القوى الدينية للنظام االشرتاكي، وجتريد هذه القوى تدرجيياً من ُموِجداهتا. - 12
 إشغال اجلماهري ابلشعارات االشرتاكية. - 13
 حتطيم القيم الدينية والروحية، واصطناع اخللل والعيوب هلا. - 14
األول واألخري للشعوب من اهلتاف الدائم ليل هنار، وصباح مساء ابلثورة، وأهنا هي املنقذ  - 15

 حكامها الرجعيني، واهلتاف لالشرتاكية أبهنا هي اجلنة املوعود هبا مجاهري الشعوب الكادحة.
 هدم الدين ابسم الدين، وذلك ابختاذ اإلسالم أداة هلدم اإلسالم نفسه. - 16

اخلداع على أالَّ الزعماء االشرتاكيني بعض الفرائض الدينية اجلماعية؛ للتضليل و  وال أبس من أداء
يطول زمن ذلك؛ ألن القوى الثورية جيب أالَّ ُتظهر غري ما تبطن إال بقدر، وجيب أن ختتصر الوقت 

 والطريق؛ لتضرب ضربتها؛ فالثورة قبل كل شيء هدم للقيم واملواريث الدينية مجيعها.
يعتنقه الناس جلهلهم، ن أبن االشرتاكيني يؤمنون ابلدين الصحيح ال الدين الزائف الذي اإلعال - 17

 والدين الصحيح هو االشرتاكية.
 إلصاق كل عيوب الدراويش، وخطااي املنتسبني للدين ابلدين نفسه؛ إلثبات أن الدين خرافة. - 18



ابلدين الصحيح،  -يق غاايهتا تسمية اإلسالم الذي تؤيده االشرتاكية لبلوغ مآرهبا وحتق - 19
دين املستقبل؛ حىت يتم جتريد اإلسالم الذي جاء به حممد من والدين الثوري، والدين املتطور، و 

خصائصه ومعامله، واالحتفاظ منه ابالسم فقط؛ ألن العرب إال القليل منهم مسلمون بطبيعتهم؛ 
 لدين لفظاً كما ذاب معىن.فليكونوا اآلن مسلمني امساً، اشرتاكيني فعاًل؛ حىت يذوب ا

وتنقية الدين من الشوائب، وحتت ستار اإلسالم يتم  ابسم تصحيح املفاهيم اإلسالمية، - 20
 القضاء عليه أبن نستبدل به االشرتاكية.

 هذا بعض ما جاء يف تلك الوثيقة، وهو ميثل شيئاً من أساليب الشيوعية يف حماربة اإلسالم.
 دعايتهم ضد اإلسالم عرب احملاضرات والكتب؛ فلقد -حرب اإلسالم  ومما قاموا به من أساليب يف

أنشأ الشيوعيون احتادًا مسوه )احتاد من ال إله هلم(، وبعد احلرب )مجعية نشر املعلومات السياسية( 
 ومعظم عملها حماربة اإلسالم.

ها حماضرة، من 30528م ما يقارب 1948 - 1946ففي الفرع القازاين نظمت اجلمعية سنة 
 حماضرة ضد اإلسالم. 23000

 حماضرة ضد اإلسالم. 10000ر من م نظمت أكث1951ويف أوزبكستان سنة 
 حماضرة ضد اإلسالم. 5000م أكثر من 1963ويف تركمانستان سنة 

نسخة ضد اإلسالم.  800000كتاابً يف   84م 1957 - 1955وطبعت من الكتب ما بني سنة 
كتاابً ونشرة ضد اإلسالم، وموجهة   219م 1964 - 1962وطبعت من الكتب ما بني سنة 

 (.1للمسلمني )
O408ص  –ئل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد رسا 

_________ 
 (.47[( ))الدين يف مواجهة العلم(( )ص519( )]1)
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 واحد وعشرون: أعمال الشيوعيني ضد املسلمني
أرادوا  -يف روسيا، وقبل أن يستتب األمر متاماً للشيوعيني بعد جناح الثورة املاركسية البلشفية 

ملسلمني يف البالد، واستثارهتم ضد احلكم القيصري الذي كان يضطهدهم ويعتدي على استمالة ا
حرماهتم؛ وذلك من أجل أن يساند املسلمون الشيوعيني الثائرين ضد املعارضة النصرانية املوالية 



م جاء فيه: 1917ميسريي البلشفي نداءًا موجهاً للمسلمني سنة للحكم السابق؛ فأصدر جملس فو 
طورية السلب، والعنف، والرأمسالية توشك أن تنهار، واألرض اليت تستند عليها أقدام إن إمربا

 اللصوص االستعماريني تشتعل انراً.
اي من  ويف وجه هذه األحداث اجلسام نتجه أبنظاران إليكم أنتم اي مسلمي روسيا، والشرق، أنتم

 أهل له. َتْشَقْون وتكدحون، وعلى الرغم من ذلك حُترمون من كل حق أنتم
أيها املسلمون يف روسيا، أيها الترت على شواطئ الفوجلا ويف القرم، أيها الكرغيز والسارتيون يف 

القوقاز،  سيبرياي والرتكمستان، أيها الترت واألتراك يف القوقاز، أيها التشيشيني، أيها اجلبليون يف أحناء
ائدكم وعاداتكم، وداس القياصرة أنتم اي من انتهكت حرمات مساجدكم، وقبوركم، واعتدي على عق

 والطغاة الروس على مقدساتكم.
مكفولة لكم منذ  -ستكون حرية عقائدكم، وعاداتكم، وحرية نظمكم القومية، ومنظماتكم الثقافية 

 ٍد.اليوم، ال يطغى عليها طاٍغ، وال يعتدي عليها معت
ول بينكم وبني ما تشتهون حائل، إن ُهبُّوا إذًا فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم فأنتم أحرار ال حي

 ذلك من حقكم إن كنتم فاعلني.
واعلموا أن حقوقكم شأهنا شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسي، حتميها الثورة بكل ما أوتيت من 

أشداء، وجمالس للعمال، ومندوبني عن الفالحني.  عزم وقوة، وبكل ما يتوافر هلا من وسائل: جند
 (.1الثورة، وخذوا بساعد حكومتها الشرعية. )وإذًا فشدوا أزر هذه 

 إىل آخر ما جاء يف ذلك النداء اخلادع.
وما كان من املسلمني حني مسعوا ذلك النداء إال أن أسرعوا جيمعون قواهم؛ فبادرت شعوب إسالمية  

احلكم الروسي القيصري فأعلنت استقالهلا، واستعادت سيادهتا على  كانت مستعمرة مضطهدة حتت
 ا.أرضه

وقامت مجهورايت إسالمية عديدة، لكنها مل تكن شيوعية، ومل تكن خاضعة خضوعاً كلياً للشيوعيني 
وهي ملتزمة إبسالمها وعقائدها  -الذين أقاموا الثورة يف روسيا، وما كان ابستطاعة هذه الدول 

كلياً يف جذورها أن تتحول إىل الشيوعية؛ ألهنا تتناقض مع اإلسالم تناقضاً   -سالمية ومفاهيمها اإل
 االعتقادية، ويف تطبيقاهتا ونظمها.

 ومل متض فرتة وجيزة حىت ثبَّت الشيوعيون أقدامهم، وأحكموا قبضتهم.
حيث توجهوا قلبوا ظهر اجملن، وأسفروا عن حقيقتهم الكاحلة،  -فلما متكنوا، واستتب هلم األمر 

، وحصدوا اجلمهورايت اإلسالمية جبيشهم املعروف ابجليش األمحر، فأعملوا أسلحتهم ابملسلمني
 حصدًا.



وكان هجوم اجليش األمحر هلا مباغتة مل تعدَّ هلا بـَْعُد عدهتا؛ فهي دول فتية ما زالت يف طور نشأهتا. 
سالمية بعد أن قدم املسلمون ويف مدة ثالث سنني استوىل الشيوعيون على هذه اجلمهورايت اإل

أن تقاوم جيشاً مدرابً مزودًا أبحدث األسلحة من  تضحيات جسيمة، ولكن قواهم كانت أضعف من
طائرات، ودابابت، وسيارات مصفحة، ومدافع بعيدة املدى، يف حني أهنا ال متلك شيئاً من مثل هذه 

 وما إن ختلصت من نريه حىت عاد األسلحة؛ فلقد كانت شعوابً مستعمرة للحكم القيصري النصراين
 (.2ر شراسة وعنفاً لفرض سلطاهنم األمحر )املستعمرون السابقون بوجه شيوعي أكث

ولقد قام الشيوعيون إابن فرتة حكمهم أبعمال وحشية، ومذابح رهيبة مل يشهد هلا التاريخ مثياًل يف 
 أحقابه املتطاولة، وسيتضح شيء من ذلك من خالل ما يلي:

_________ 
 (.64[( ))الدين يف مواجهة العلم(( )ص520( )]1)
 (.64ين يف مواجهة العلم(( )ص [( ))الد521( )]2)
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 (:1أواًل: نكبات املسلمني ومذاثحهم على أيدي الشيوعيني )
أو نفي جزء من الشعب، أو الشعب كله من وطن آابئه وأجداده إىل سيبرياي،  اإلابدة اجلماعية، - 1

 أو إىل مناطق أخرى حيث يفقدون الصلة بوطنهم األصلي، ويضيعون مبرور السنني.
 وإليك هذه الوقائع دلياًل على أفعاهلم:

مسلم من  م مائة ألف1934أعماهلم يف الرتكستان: قتل الشيوعيون يف الرتكستان وحدها سنة  -أ 
 أعضاء احلكومة احمللية، والعلماء، واملثقفني، والتجار، واملزارعني.

من الذين  ألف مسلم، وعدد 500م ألقت روسيا القبض على 1939 - 1937ويف ما بني سنة 
 استخدمتهم يف الوظائف احلكومية، مث أعدمت فريقاً، وأرسلت فريقاً آخر إىل جماهل سيبرياي.

 م ثالمثائة ألف مسلم.1934ة آالف مسلم، ونفوا من الرتكستان سنة م سبع1950وقتلوا سنة 
 م حىت اليوم مليوانن ونصف مليون من املسلمني.1919وقد هرب من الرتكستان منذ سنة 

من هذا الفريق حتفه وهم يف  1200م هرب ألفان من الرتكستان الشرقية، والقى 1949سنة  ويف
 الطريق إىل اهلند.

من املسلمني والتجأوا إىل البالد اإلسالمية يف  20000من الرتكستان  م هرب1950ويف سنة 



 الشرق األدىن.
استيالء الروس على  م مات ثالثة ماليني تركستاين جوعاً؛ نتيجة1934م إىل 1932ومن سنة 

 حماصيل البالد، وتقدميها إىل الصينيني الذين أدخلوهم إىل تركستان.
مسلم تركستاين إىل أوكرانيا،  40000اد السوفيايت نفت روسيا ونتيجة لقانون مزج الشعوب يف االحت

 وأواسط روسيا، فاندجموا يف تلك الشعوب، وفقدوا وطنهم األصلي.
 مسلم يف الرتكستان وأودعوا املعتقالت. 13565على  م ألقي القبض1951ويف سنة 

وا مخسني ألف مسلم م مائة ألف مسلم ابجلوع، وأرغم1921يف القرم: أابدوا يف القرم سنة  -ب 
 على اهلجرة يف عهد بالكون الشيوعي اهلنغاري الذي نصبوه رئيساً للجمهورية القرمية اإلسالمية.

كاملني، وهم شعب مجهورييت القرم وتشيس إىل جماهل م نفوا شعبني إسالميني  1946ويف سنة 
 سيبرياي، وأحلوا حملهم الروس.

 واستخدامها يف غاايت أخرى، وإقفال املدارس الدينية:هدم املساجد وحتويلها إىل دور للهو،  - 2
 جامعاً  6682بلغ جمموع املساجد اليت ُهدِ مت أو ُحو ِلت إىل غاايت أخرى يف الرتكستان وحدها  -أ 

ومسجدًا، منها أعظم املساجد األثرية مثل )منارة مسجد كاالن( يف مدينة خبارى، و )كته جامع( يف 
قتيبة( و )جامع األمري فضل بن حيىي( و )جامع خوجه أحرار( يف مدينة  مدينة قوقان، و )جامع ابن

 طشقند.
ة، منها: )ديوان بيكي مدرس 7052وجمموع عدد املدارس والكتاتيب اليت أقفلوها يف الرتكستان يبلغ 

مدرسة( يف مدينة خبارى، و )بكلريك مدرسة( و )بران حان مدرسة( يف مدينة طشقند، وغريها من 
 لتارخيية اليت كانت منهاًل من مناهل العلم والعرفان.املدارس ا

رم ويف القرم طمسوا معامل اإلسالم مبا فيها اجلوامع األثرية يف مدينة )ابغجة سراي( عاصمة الق -ب 
 اجلميلة، مثل )جامع حان( وجامع )طوزايزرا( وجامع )أصماقويو( وغريها.

عظيماً شيد رمزًا لوحدة عنصري الشعب  وهدموا يف مدينة )زغرب( يف يوغسالفيا جامعاً  -ج 
 الكروايت.

ة وأغلقوا يف مدينة )سراييفوا( األكادميية اإلسالمية العليا للشريعة اإلسالمية، ومجيع املدارس الديني
 ابستثناء واحدة فقط، أبقوها للدعاية!.

قوق السياسية، قتل علماء الدين أو نفيهم، أو احلكم عليهم ابألشغال الشاقة، أو منعهم من احل - 3
 بل واحلقوق اإلنسانية، وإجياد أية عقبة أخرى حتول بينهم وبني مزاولتهم ملهنتهم.

ي قاضي القضاة، والشيخ خان مروان خان وممن قتل من العلماء يف تركستان الشيخ برهان البخار 
 مفيت خبارى، والشيخ عبداملطلب وامال، والشيخ حمسوب متويل، والشيخ عبداألحد وادخان،



 والشيخ مال يعقوب، والشيخ مال عبدالكرمي، وغريهم كثريون.
_________ 

 (.64[( ))الدين يف مواجهة العلم(( )ص 522( )]1)
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 .م، وأضافوا إىل ذلك حرق املصاحف الكرمية يف امليادين العامةوكذلك عملوا يف القر 
 ويف يوغسالفيا قتلوا مفيت كرواتيا الشيخ عصمت مفتيش، والعامل الفاضل مصطفى يوصلوالجيتش.

عاملاً بعد حماكمة صورية يف مدينة سراييفو، منهم 12وحكموا ابألشغال الشاقة مدداً خمتلفة على 
من لماء البوسنة واهلرسك، والشيخ عبدهللا دروبسيوفتش، وكالمها الشيخ قاسم دوراجا شيخ ع

 علماء األزهر الشريف.
قتل الزعماء السياسيني أو نفيهم: ومن أمثال ذلك أن الشيوعيني قتلوا يف الرتكستان الشرقية  - 4

م احلاج خوجه نياز رئيس اجلمهورية، وموالان اثبت رئيس جملس الوزراء، وشريف حاج 1934سنة 
بك وزير الدولة، واحلاج أبو احلسن  ائد مقاطعة )ألتاء( وعثمان أوراز قائد مقاطعة )كاشفر( ويونسق

وزير التجارة وطاهر بك رئيس جملس النواب، وعبدهللا دامال وزير األشغال، وغريهم كثري ممن ال 
 يتسع املقام لذكرهم.

الرتكستانيني قاموا ثحملة التصفية، وكلما أحس الشيوعيون ببوادر أية حركة قومية أو إسالمية بني 
ء على كل من حتدثه نفسه مبا قد خيالف تعاليم آهلة الشيوعيني: )ماركس(، و وهي محلة يراد هبا القضا

 )لينني(، و )ستالني(.
منع املسلمني من التمتع ابلنظم اإلسالمية يف دائرة األحوال الشخصية: فقد ألغيت احملاكم  - 5

 ء االحتاد السوفيايت ويوغسالفيا.الشرعية يف مجيع أحنا
دائرة توجيه الشريعة اإلسالمية إىل دائرة القوانني الشيوعية، اليت تنادي ومعىن ذلك خروج األسرة من 

 ابإلابحية التامة، وابحنالل مجيع الروابط الطبيعية بني أعضاء األسرة الواحدة.
زيق أوصال كل بلد إسالمي واحد، هذا إىل جانب هنب الثروات، ونقلها إىل مقاطعات أخرى، ومت

هلجات لغة واحدة؛ بقصد تشتيت املسلمني يف نفس اجلنس  وخلق قوميات مستقلة على أساس
واللغة، وخلق منازعات مصطنعة بينهم، كما قسموا تركستان إىل ست مجهورايت على هذا األساس 

 الواهي.



 سمحوا ابلدعاية الدينية.كما أهنم يقومون بشىت أنواع الدعاية الالدينية من غري أن ي
ية، ومجاعة من امللحدين الرواد مبظاهرات ال دينية صاخبة يف ومن أمثال ذلك قيام الشبيبة الشيوع

 مواسم األعياد، وإهانة كل ما يقدسه املسلمون.
وإن ينَس املسلمون فلن ينسوا ما حلَّ أبفغانستان وأهلها من مآس، وحروب، وتشريد، وكذلك ما 

 ابلشيشان وأهلها إىل حني كتابة هذه السطور.حلَّ أخريًا 
 ن صور التعذيب للمسلمني:اثنياً: مناذج م

ومن جرائم الشيوعيني اليت أنزلوها ابملسلمني صور التعذيب، وأفانينه العجيبة، فمن ذلك ما حل 
مبسلمي تركستان الشرقية عندما رفضوا إحلادية ماركس. وفيما يلي ذكر لبعض صور التعذيب اليت 

 (.1قشعر منها اجللود، ويِقف هِلَْوهِلا شعر الرأس )ت
 مسامري طويلة يف رأس املُعذَّب حىت تصل خُمَّه. دقُّ  - 1
 صبُّ البرتول على املُعذَّب، مث إشعال النار فيه حىت حيرتق. - 2
 جعل املسجون املعذب هدفاً لرصاص اجلنود الذين يتدربون على تسديد األهداف. - 3
 يعهم حىت املوت.لني يف سجون ال تدخل إليها الشمس، وال ينفذ منها هواء، وجتو حبس املعتق - 4
 وضع خوذات معدنية على رأس املعذب، وإمرار تيار كهرابئي فيها؛ القتالع العيون. - 5
ربط رأس املعذب يف طرف آلة ميكانيكية، وربط ابقي اجلسم يف آلة أخرى، مث حتريك كلٍ  من  - 6

 ه، أو ميوت.وتقارب شدًا وضغطاً على املُعذَّب، حىت يعرتف على نفسه وغري اآللتني يف تباعد 
_________ 

( وقد قال " كرس موريسون " يف بيان هذا اللغز 66[( ))الدين يف مواجهة العلم(( )ص523( )]1)
خر (: " لقد حل يل اآلن لغز أيتهما جاء قبل اآل147)يف كتابه املفيد ))العلم يدعو إىل اإلميان(( )ص

ما خلية أولية والبيضة ليست إال جمرد الدجاجة أم البيضة؟ إنه مل يكن هذه وال تلك بل جاءت قبله
 غذاء للجنني ".
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 كيُّ كلِ  عضٍو من اجلسم بقطعة من احلديد احملمي إىل درجة االمحرار.  - 7
 زيٍت مغليٍ  على اجلسم. صبُّ  - 8
 سام املُعذَّبني.دقُّ مسامري حديدية، أو إبر يف أج - 9



إجالس املعذبني جلساٍت خاصًة فيها أمل شديد؛ إذ يستطيع املشرفون على التعذيب الضرَب  - 10
 على األعضاء التناسلية.

 .-فتحة العضو التناسلي  -إدخال شعر اخلنزير يف اإلحليل  - 11
 ل قضيب من احلديد احملمي يف مكان شديد احلساسية من اجلسم.إدخا - 12
 قُّ املسامري يف رؤوس األصابع حىت خترج من اجلانب اآلخر.د - 13
ربط املسجون املُعذَّب على سرير حديدي ربطاً حمكماً ال يستطيع معه التحرك، وذلك لعدة  - 14

 أايم قد يتفطر هبا جسمه.
على أن ميد جسمه عارايً على قطع من الثلج أايم الشتاء والربد  إجبار املسجون املُعذَّب - 15

 قارس.ال
 وضع لوح من اخلشب فوق رقبة املُعذَّب وكتفيه؛ ليظل منحنياً ال يستطيع احلركة. - 16
 نتف خصل من شعر الرأس بعنف يسبب اقتالع جزء من جلد الرأس. - 17
 متشيط جسم املُعذَّب أبمشاط حديدية حادة. - 18
 بعد ربطهم ربطاً حمكماً.صبُّ املواد الكيماوية الكاوية يف أنوف املسجونني ويف أعينهم  - 19
 وضع صخرة ثقيلة على ظهر املسجون واملُعذَّب بعد ربط يديه وراء ظهره. - 20
ربط يدي املسجون وشدمها إىل أعلى، وتعليقه منهما حىت يكون متدلياً يف اهلواء بثقل  - 21

 ك ليلة كاملة أو أكثر.جسمه، وتركه كذل
 ضرب املتهم بعصا هبا مسامري حادة. - 22
 سجن املتهم يف سجن انفرادي ضيق. - 23
ضرب املعذب ابلكرابج، وهو شيء يشبه أذانب البقر حىت يتفطر جسمه، وتسيل الدماء  - 24
 منه.
 تقطيع جسم املُعذَّب إىل قطع صغرى ابلسكاكني. - 25
من اجلسم، وإدخال حبل ذي عقد فيه، مث استعمال هذا احلبل بعد إحداث ثقب يف مكان ما  - 26

  كمنشار لقطع أطراف اجللد املتآكل.يومني
تثبيت املُعذَّب واقفاً إىل جدار مبسامري ُتَدقُّ يف أذنيه على اجلدار؛ ليظل واقفاً معذابً أطول  - 27

 مدة.
 الشتاء.وضع املسجون املُعذَّب يف برميل مملوء ابملاء يف فصل  - 28
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وعلى هذا قام نظام الشيوعيني يف روسيا، خالفاً ملا يعتقده كثري ممن اخنرطوا يف سلكها من هبائم 
 احلق، واخلري، وأهنا قامت ضد املستعمرين، أو الغزاة، أو امللكية العرب، إذ يعتقدون أهنا قامت على

 القيصرية.
 واحلق أهنا قامت على املكر، واخلديعة، واخليانة، واإلرهاب، والظلم، واالستبداد، والتسلط.

O 413ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 
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 اثنان وعشرون: امللكية يف املذاهب الوضعية
 وفيه أمران:

لكية يف الرأمسالية فهي مربوطة ابلوصول إىل األرابح قبل أي الرأمسالية أما امل األمر األول: امللكية يف
اعتبار، يقول حممود اخلطيب: "يعترب أنصار الرأمسالية جهاز الثمن هو احملرك الفعال القادر على حل  

منح (.والرأمسالية كما سبق نسبة إىل رأس املال، ويراد هبا 1كل ما يتعلق ابملشكلة االقتصادية" )
ية يف مجع املال ويف إنفاقه أبي طريقة يكون مجعه أو إنفاقه سواء عن طريق الشخص كامل احلر 

الغش، أو االحتكار، أو الراب، أو التحايل، وال قيمة للرمحة والعاطفة اإلنسانية أو املثل العليا أو 
هدمها بيدها ألن األخالق يف سبيل احلصول على املال و"كل هذا يؤدي إىل ظلم األمة ويقوي معول 

خالق زالت واجلانب الروحي معدوم مندثر فلم يبق إال الركض وراء املصلحة اجلشعة فأصبح األ
(، فالرأمسايل ال يهمه أن ميوت اجملتمع جوعا يف الوقت الذي 2الرأمسايل شرها متكالبا على املال" )

ة حقد و يف غاية الشره نظر يرفع قيمة ما يف يده إىل األضعاف املضاعفة. فينظر اجملتمع إليه وه
وكراهية، وهو ينظر إليهم أهنم حاسدين له يتمنون زوال ماله فينشأ عن ذلك إشاعة العداوة والبغضاء 

وانتزاع الرمحة من قلوب تلك اجملتمعات الرأمسالية اليت ال هم هلا إال عبادة املال ومجعه حسب 
اع يف األسواق إىل التحكم لو استط التنافس يف اإلنتاج ويف األسواق ثحيث يهدف الرأمسايل

االقتصادية وإبعاد أي مشروع يرى أنه سينافسه مث طلب الربح أبي وسيلة مهما كانت ظاملة أو معيبة 
 ال يهمه إال احلصول على املال، وحال اجملتمعات الرأمسالية أقوى شاهد.

نظر إليه مله مسؤولية فقره وتويف اجملتمعات الرأمسالية حرب على الفقر لكنها ال ترحم الفقري بل حت
ابزدراء ألنه مل حيتل لنفسه للخروج من الفقر حيث يتهم بعدم الذكاء أو عدم اجلد يف العمل أو غري 

ذلك من األسباب اليت ال تشعر ابلرمحة جتاهه ولقد عاىن اجملتمع الرأمسايل من هذه النظرة يف بداية 



و أنثى إىل العمل أبي طريق  صغري أو كبري، ذكر أتكون املذهب الرأمسايل األمرين واضطر كل فرد 
كان للحصول على ما يسد رمقه وإال انسحق دون أي صوت يلفت النظر إىل حاله واحلكومة ال 

شعر اجملتمع  –وبعد فرتة  –تتدخل ال يف االنتاج وال يف التوزيع بل كان احلبل على الغارب، إال أنه 
لوضع البغيض ال رمحة فيه وأنه إمنا نشأ ت الدامية أبن هذا االرأمسايل حتت الضغط والعنف واملواجها

عن ما يشعر به أغلبية اجملتمع من اإلحباط وعدم املباالة هبم وجعلهم فريسة اهلموم على مستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم فتطور الفكر األورويب إىل تعديل احلال والنظر بعني اجلد إىل القضاء على هذا 

وروا فيها إىل أن عرفوا ما يشبه نظام التكافل االجتماعي نني األنظمة اليت تطالشعور وبدأوا يف تق
الذي دعا إليه اإلسالم منذ نزول الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني فرض الزكاة اليت 

أيخذ فيها العاجز ما يسد حاجته من بيت مال املسلمني دون أن يطالب مبقابل يف ذلك، بينما نظام 
ن التطور الزال متخلفا عن الوصول إىل نظام اإلسالم يف ذلك إذ ال يعطي ب رغم ما يدعون له مالغر 

 الشخص فيه يف حال عجزه إال حسب نسبة ما كان يدفعه من الضرائب يف حال صحته.
_________ 

 (.350( انظر ))األدلة والقواطع والرباهني(( للشيخ عبد الرمحن بن سعدي )ص1)
 (.77)/ 3يخ حممد بن عثيمني ة فتاوى(( فضيلة الش( انظر ))جمموع2)
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ى فإنه يطالب الشخص وهو صحيح مببلغ يدفعه ضريبة من دخله حىت إذا عجز عن العمل أعط
مبلغا حسب ما كان يدفعه قليال أو كثريا فإنه أيخذ نسبته على حسب ما دفع وعيب هذا أن الغين 

ه وهذا احلل ال يفي ثحاجة الفقري فقد يكون يدفع له أكثر ألنه أخذ منه أكثر واحملتاج يدفع له أقل من
التوزيع وال نظر إىل  هلذا الفقري أسرة كبرية بينما الغين قد ال توجد له أسرة فليس هناك تكافئ يف

عمق القضية حسب الضرورة، بل إهنم مل يوجدوا هذه النقلة إال للتخفيف من مساوئ هذا النظام 
 ماعية والنقاابت .. اخل.الذي طعموه مبا يسمونه التأمينات االجت

ينظر  أما اإلسالم فإنه ال ينظر إىل استحقاق الفقري من بيت املال إىل أنه كان يدفع أو ال يدفع ألنه
إىل إزالة الضرر بغض النظر عن األسباب فال ضرر وال ضرار، وألن الفقر قد ال يدوم فقد يصبح 

من بيت مال املسلمني وما يعطاه من املال الفقري غنيا فيستعفف بعد ذلك عن أخذ ما كان يصل إليه 
عليه من أحد إذ  إمنا هو إعانة له إىل أن يغنيه هللا من فضله ويستغين عن أخذه بعد ذلك دون منة



اإلسالم دائما حيث الشخص على االعتماد على هللا مث على عمل يده واالستغناء عن الناس ابنتظار 
د العليا خري من اليد السفلى، وأن املؤمن القوي خري من ما جيودون به عليه، وخيربه دائما أن الي

وليس يف وجهه مزعة حلم ... املؤمن الضعيف، وأن من اعتمد على سؤال الناس أييت يوم القيامة 
 وغري ذلك من التوجيهات اإلسالمية.

 ا يلي:وعلى ضوء ما سبق ميكن تلخيص األسس اليت قام عليها النظام الرأمسايل فيما تقدم بيانه فيم
 حرية امللكية الفكرية وحرية التصرف فيها دون تدخل الدولة غري احلماية. - 1
 دي يريده الفرد انتاجا أو استهالكا.احلرية يف ممارسة أي نشاط اقتصا - 2

حتقيق التوازن التلقائي عن طريق جهاز الثمن الذي هو املرأة اليت تعكس رغبات املستهلكني إىل 
 املنتجني.

افز الربح الذي هو احملرك األساسي للنشاط االقتصادي واإلقبال على العمل حتقيقا وجود ح - 4
 للربح.

 دية اليت حتد من انتشار االستغالل.وجود حرية املنافسة االقتصا - 5
وهذه األسس وإن كانت تبدو للناظر أهنا مفيدة وانجحة وختدم التقدم االقتصادي إال أن هلا مساوئ  

 كثرية من أمهها:
 سوء توزيع الثروة والدخل بني الناس، فمن عز بز. - 1
ختيار عمله وال يف أجره ما اندت به من احلرايت إمنا هي حرايت انقصة والعامل ليس حرا يف ا - 2

فقد يضطر إىل أن يعمل أبجر أقل حينما ال جيد عمال مناسبا وكذلك املستهلك ليس حرا يف 
ن كثرة املظاهرات يف الغرب لتحسني أجر العامل أقوى استهالكه بل يقيد مستوى دخله وما تسمعه م

 شاهد.
 .ظهور البطالة والتقلبات االقتصادية لعدم التوازن احلقيقي - 3
ظهور اآلاثر السلبية  - 5وجود االحتكارات واليت تعمل بشكل معاكس جلهاز الثمن.  - 4

 (.1للمنافسة يف اإلسراف والتبذير يف اإلعالانت وغريها )
كس من كل ما تقدم جند يف األنظمة االشرتاكية والشيوعية اليت ال حتفل ابلفرد وال بتشجيعه وعلى الع

بهم إايه حرية التملك وابلتايل إفالسه الدائم واتكاله على الدولة وال على زايدة اإلنتاج السليم لسل
 تسأل عما نشأ من املساوئ جراء هذا السلوك األمحق.

_________ 
 واإلجنيل والقرآن والعلم(( ملوريس بوكاي ترمجة الشيخ حسن خالد. ( انظر ))التوراة1)
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و إحدى متع احلياة وكل تلك االجتاهات ال يقرها اإلسالم وال تساير نظامه، فاملال يف اإلسالم إمنا ه
الدنيا وال حرج على صاحبه أن يتمتع به كيفما أراد مادام يف ذلك يف حدود الشرع وتعاليمه وليس 

ملال هو كل شيء، بل إن هناك حياة هي أمسى من هذه احلياة تنتظر الفقراء واألغنياء وكم من فقري ا
ريها أضعافا مضاعفة، كما أن اإلسالم يف هذه الدنيا يصبح يف تلك احلياة يفوق يف ملكه الدنيا ثحذاف

عليه وسيرتكه  يفهم صاحب املال أبن ما بيده من املال ليس هو مالكه احلقيقي وإمنا هو مستأمن
ويرجع كما بدأ حياته الدنيوية فلهذا ال جيوز له أن يتصرف يف املال إال وفق ما شرع له ال أن يتصرف 

صدقة من الناس فيتصدق بثروته يف غري حملها كأن فيه كما يشرعه هو لنفسه فيرتك من يستحق ال
 جيعلها لكلبه مثال كما يفعل يف أورواب.

ة على مساوئها وال غري الرأمسالية من املذاهب الوضعية اجلاهلية اليت مل تقم واإلسالم ال يقر الرأمسالي
 عصران على الدين الذي ارتضاه هللا تعاىل وأكمله فقد قامت احلجة على كل إنسان خصوصا يف

احلاضر ابنتشار وسائل االتصاالت املختلفة وال ميكن أن تسعد البشرية ما دامت األنظمة الوضعية 
ولنا فيمن طبق الشريعة اإلسالمية أقوى حافز وأنبل مثال قدميا وحديثا وهلل احلجة  هي املساندة

 البالغة.
 األمر الثاين: امللكية الشيوعية املاركسية

ية الشيوعية يف اجتاه معاكس عارم ضد الرأمسالية الغربية والداينة النصرانية، سبق أن قامت االشرتاك
القتصادية واالجتماعية والقلق العام الذي ساد الدول الغربية وما تال ذلك من األزمات السياسية وا

الكربى بفعل املخططات اليهودية ومؤامراهتم املختلفة ولقد كان لالشرتاكية صوالت وجوالت 
قوية ووعود خالبة أبن الناس كما زعموا سيعيشون يف سعادة وهناء تشبه اجلنة اليت وعدت  ودعاايت

مهم ولكنهم ربطوا الوصول إىل هذه اجلنة الدنيوية بتطبيق الشيوعية هبا الدايانت يف اآلخرة بزع
نضواء احلمراء اليت جاء هبا "كارل ماركس" ومن تبعه من طغاهتم "لينني" و"ستالني" وأضراهبم، واال

حتت راية الثورة الصناعية والعمل للجميع فقام االقتصاد يف مذهب الشيوعية االشرتاكية على أساس 
لعامة لكل وسائل اإلنتاج هي للدولة وحدها واملناداة إبلغاء امللكية الفردية ومصادرة كل أن امللكية ا

ا اقتصاداي وفطنوا إىل أن شيء وجعله ابسم الدولة ولكن كثريا من الدول الشيوعية أدركت اهنياره
فز السبب وراء ذلك هو عدم السماح ابمللكية الفردية حيث فرتت مهم العمال ومل يعد فيها احلا

الكايف لزايدة اإلنتاج فاضطرت احلكومات إىل السماح ابمللكية الفردية يف نطاق ضيق ولكن أخذت 



 –روسيا  –ملاركسية يف عقر دارها األمور تتطور وتتفاقم النقمة على تلك األوضاع إىل أن أطيح اب
س خيفة وختفف وتنفس الناس الصعداء مما جعل الدول اليت ال زالت متمسكة ابلنظام املاركسي تتوج

قبضتها على الشعوب رويدا رويدا. وتبني جلميع الشعوب الغنب الفاحش حني خدعوا الفقراء مبا مسوه 
م الصراع الطبقي واالستيالء على السلطة ومصادر املال دكتاتورية الربوليتاراي اليت ال تتحقق إال بقيا

اعت أن تصل إليه براثن الشيوعية وقد تطلب ذلك قيام احلركات الثورية الدموية يف كل مكان استط
ثحجة إقامة حكم الربوليتاراي وإسعاد الفقراء ومل يكتفوا بنزع امللكية الفردية بل نزعوا معها كل ما ميت 

 ة متاما ألن بقاء األسرة معناه بقاء امللكية الفردية كما تقدمت اإلشارة إىل هذا.إىل األخالق واألسر 
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البشرية بعد  ردية حراب شعواء من قبل املالحدة ومحلوها كل أوزار اجملتمعوقد وجدت امللكية الف
تركهم الشيوعية األوىل اليت كان الناس فيها على امللكية اجلماعية يعيشون أسعد األحوال بزعمهم 

دون صراع طبقي أو أحقاد، إىل أن عرف الناس امللكية الفردية وما تبعها من تطورات، إىل أن وصلوا 
ة، إىل أن ظهرت الشيوعية الثانية رأمسالية اليت سببت للبشرية أنواع الشقاء والصراعات الطبقيإىل ال

لتعيد الناس إىل جنتهم السابقة حسب زعمهم، وقد تناقض املالحدة هنا فبينما يزعمون أن الرأمسالية 
شرتاكية البدائية وامللكية الفردية هي السابقة لالشرتاكية ألهنا جاءت كمنقذ إذا هبم يزعمون أن اال

 هي السابقة للرأمسالية.
به له الشخص هو معرفة ما هي امللكية اجلماعية اليت ينادي هبا الشيوعيون وكيفية ومما جيب أن يتن

الرد عليها وأهنا وهم خاطئ فإن امللكية اجلماعية اليت ينادي هبا املالحدة هي سلب كل شيء وجعله 
دالة أو انئبة عن طبقة الربوليتاراي الكادحة ويزعم هؤالء أن العيف يد الدولة اليت هي انئبة للشعب 

تقتضي أن تضع الدولة يدها على كل مرافق اإلنتاج وهي بدورها تقوم بتوزيعه ابلتساوي بني الناس 
وبذلك ينتهي استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان الذي متارسه الرأمسالية ومن هنا فقد اندوا إبلغاء 

ه امللكية الفردية ء حتت راية الشيوعية لتخليصهم من نظام الطبقات اليت جاءت بالطبقات واالنضوا
وأن على مجيع الشعوب أن تناضل الطبقات املالكة املتحكمة يف مصاحل الشعوب الذين أبيديهم 
اجلاه والسلطة واملال وأن هذا النضال ال ينبغي أن يتوقف إال ابلقضاء التام على هذه الطبقات 

فيه إىل أن يتحقق هلم ما  بقة الربوليتاراي اليت ستحكم هي األخرى حكما صارما ال رمحةواستعالء ط
يريدون من إقامة النظام الشيوعي بدون منازع حيث سيقوم نظام الربوليتاراي على الدكتاتورية الشديدة 



قراء وهذا ما دام يوجد أعداء للشيوعية وهلذا يطلقون عليهم "دكتاتورية الربوليتاراي" أي حكم الف
نفوذها يف كل العامل فال تبقى تلك الوصف سينتهي أيضا حينما تتمكن الشيوعية من بسط 

الدكتاتورية إذ أن الشعب أصبح حاكما نفسه بنفسه وكلهم طبقة واحدة هي "الربوليتاراي" وقد رأى 
أثبتت العامل مدى صحة هذه األحالم الفارغة حيث أصبحت تعاليم "ماركس" حتت النعال بعد أن 

لة. وهناك الكثري من املبادئ املاركسية اليت فشلها احلتمي شأهنا شأن كل األفكار واملعتقدات الباط
تطرقت إىل كل جانب من جوانب احلياة، والذي يهمنا هو معرفة الفشل الذريع الذي حلق 

وصلت إليه ابالشرتاكية يف معاجلتها هي والشيوعية للحالة االقتصادية، وكيف كانت النتيجة اليت 
رض فسادا طوال سبعني عاما من قيامهما املشؤوم النظريتان اجلهنميتان فإهنما بعد أن عاثتا يف األ

وأتتا على األخضر واليابس وقتل بسببهما ماليني ال يعلم عددها إال هللا ودنست األخالق ومزقت 
لك الفشل الذريع يف سد (، فأذن هللا تعاىل يف إظهار فشل الشيوعية ذ1األسر وعال قرن الشيطان )

رد الزراعية إىل أن أصبحوا يتكففون الغرب الرأمسايل الذي تنبأ احلاجات الضرورية ألتباعها من املوا
هلم "ماركس" أبهنم سيكونون أول من يتقبل االشرتاكية الشيوعية بصدر رحب بزعمه وكان الشيوعيون 

 يصفون الغرب وغريهم ابلتخلف واجلمود.
وتدين احلياة وتدين  ورة الصناعية عندهم حىت فاجأهتم بزايدة العمل وقلة املكاسبوما أن قويت الث

األخالق وزايدة الفقر واخنفاض املستوايت الصحية وسلب احلرايت يف البلدان الشيوعية وكممت 
األفواه واشتد احلكم ابحلديد والنار وأصبح العامل يعمل لصاحل الدولة ال لصاحله مقابل كفالة الدولة 

 .لطعامه وشرابه ببطاقته الشخصية مبا يسد حاجته الضرورية فقط
_________ 

 (.474( انظر ))تنزيه الدين ومحلته ورجاله(( مما افرتاه القصيمي يف أغالله )ص 1)
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ها يف الدولة أنه وتبني بوضوح اتم بعد فوات األوان أن مناداة الشيوعية بنزع امللكية الفردية وحصر 
احللول وأبعدها عن مصاحل الشعوب فهي تقتل احلوافز املشجعة على العمل والتفاين فيه من أمحق 

واإلخالص يف القيام به فأي إخالص سيأيت للعامل الذي ال ميلك من وراء كده وتعبه غري لقمة 
ية يف مهدها فشددوا العيش والباقي لغريه ولقد أحس املالحدة هذه اهلوة قبل أن تكتسح الشيوع

على الناحية الصناعية إذ يعرف املقصر يف أي قطعة فيعاقبونه عقااب صارما قد يؤدي إىل  قبضتهم



قتله أمام زمالئه فانتظمت له الناحية الصناعية نوعا ما بينما فشلت مراقبتهم يف الناحية الزراعية 
جمال الزراعة، د الشيوعية يف ختلفها يف فشال ذريعا لصعوبة مراقبة الفالحني وظهر هذا واضحا يف البال

بل ويف جمال الصناعة إذ ال مقارنة بني الصناعات الغربية والشيوعية ومن املعلوم أن امللكية الفردية 
هي نزعة فطرية يف كل إنسان ال ميكن أن يتجاهلها وال ميكن أن يتغلب على فطرته يف مقاومتها كي 

هنيار الشيوعية رغم قوهتا اليت ما كان من العوامل اليت أسرعت اب يرتكها بطوعه، ولعل هذا اجلانب كان
أحد حيلم أبهنا ستسقط جثة هامدة يف تلك الفرتة الوجيزة من صحوة الشعوب األوروبية الشرقية يف 
والية "جورابتشوف" الذي توىل رائسة االحتاد السوفييت بعد "برجيينيف" و"يوري أندروبوف" كما تبني  

موال إمنا هي خدعة لصرف األنظار عن مقارعة يش بني الفقراء وأصحاب األكذلك أن التحر 
الشيوعية وضرب الناس بعضهم ابلبعض اآلخر بزعم أن طبقة الربوليتاراي طبقة العمال أو الكادحني 

 طبقة مظلومة جيب أن أتخذ حقها من األغنياء ابلقوة.
راء على والفقراء وأوغرت صدور الفقفقد دعت الشيوعية إىل أتجيج الصراع الطبقي بني املالك 

األغنياء وأقنعتهم أبنه ال ميكن أن يصل الفقراء إىل العيشة الكرمية إال ابإلطاحة بطبقة األغنياء 
وأصحاب رؤوس األموال وسلبهم إايها عن طريق السالح والقوة ليتم رفع مستوى الفقراء الكادحني 

ها وجاءت الدولة صحاب األموال وسلبوهم إايومت هلم ذلك فبطش الفقراء أب –الربوليتاراي  –
لتستويل على كل مصادر احلياة وتساوي بعد ذلك األغنياء ابلفقراء فال بقي األغنياء على غناهم وال 
رفعوا الفقراء، وجىن اجلميع بعد ذلك انر احلقد والبغضاء وتبخرت أماين الفقراء وذهبت أدراج الرايح  

لى مههم وغمهم إىل أن استطاعوا أن ة املاركسية وبقي اجلميع عكل ما وعدهتم به الطغمة احلاكم
يتنفسوا الصعداء قبل ثالث سنوات ومرغوا أنوف جبابرة املاركسية يف الوحل وانتقم هللا منهم وهو 

عزيز ذو انتقام وقد أدرك القارئ أنه ال مقارنة بني هذه اجلاهلية احلمقاء وبني اإلسالم ذلك أن 
د مجاعة أخرى بل الكل مؤمنون أخوة كاجلسد اع طبقي وال أتليب مجاعة ضاإلسالم ليس فيه صر 

الواحد والرزق بيد هللا والعمل مشرتك بني اجلميع والتنافس املعتدل مطلوب وهبذا عاش اإلسالم 
واملسلمون خبري ومل يعهد يف أي حقبة من الزمن أن اثر املسلمون على اإلسالم وطالبوا إبلغائه ملا 

 ن احلق.عهدوا فيه م
سالمي ابلتوادد والرتاحم وامتاز ابلكرم والقناعة والرضا مبا قسم هللا لكل شخص من فتميز اجملتمع اإل

الرزق فال جيد الفقري حقدا على الغين وال يشعر الغين أبن له الفضل على الفقري فعاش اجلميع يف 
نبيا  تنعت ابإلسالم دينا ومبحمدسالم كل فرد راض مبا أعطاه هللا ولك أن تقارن بني البلدان اليت اق

وبني البلدان الكافرة اليت ال تؤمن بذلك، لك أن تقارن بني اجلرائم اليت حتصل يف البلد املسلم امللتزم 
والبلد الكافر جتد فرقا هائال خياليا وذلك خللو الوازع الديين وغلبة حب املال وقسوة القلوب اليت مل 



 يدخلها نور اإلسالم.
تتعلق ابجلانب االقتصادي فال حاجة لنا ابلتطويل بذكرها وذكر لتعاليم الشيوعية اليت ال وأما بقية ا

أشنع ما مر ابإلنسانية يف اترخيها الطويل يف النظام الشيوعي الذي ال يبايل بقتل ثالثة أرابع الشعب 
 من البشر الذين ليبقى الربع األخري صاحلا أي شيوعيا وهو ما طبقوه ابلفعل يف كثري من البلدان وكثري

م إال هللا تعاىل طبقوه حسب تعاليم "ماركس"، و "لينني"، و"ستالني" يف أنه ال أبس بقتل ال يعلمه
 ثالثة أرابع الشعب ليبقى الربع األخري على الشيوعية املاركسية ونظامها اإلحلادي.

O 1200/ 2املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي 
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 ثالث وعشرون: آاثر الشيوعية
ن، وحاولوا تطبيقها على جمتمعاهتم، يوعية على أسس ومبادئ آمن هبا الشيوعيو لقد قامت الش

زاعمني أبن تلك األسس واملبادئ ستخلِ ص الشعوب من وطأة الرأمسالية وتوصلها إىل الفردوس 
 املنتظر، وتقضي على مجيع املشكالت وتنأى عن الطبقية والفردية.

ت على من جراء تطبيقها؟ وما اآلاثر اليت ترتبفماذا مت بعد قيام الشيوعية؟ وما الذي حدث 
 اعتناقها؟ وماذا كانت النتيجة؟

من خالل احلديث عن الشيوعية بعد التطبيق، وعن اآلاثر املرتتبة  -إن شاء هللا  -اجلواب سيتضح 
 على اإلحلاد، مث عن سقوط الشيوعية.

 (:1أواًل: الشيوعية بعد التطبيق )
الفوارق بني الطبقات،  قق العدل، وتنشره بني الناس؛ حيث ستلغيلقد زعمت الشيوعية أبهنا ستح

 وستجعل الناس يعيشون يف مستوى اقتصادي واحد، وسيأخذ كل واحد منهم قدر حاجته من املال.
وإذا تساوى الناس يف مستواهم االقتصادي واملايل فسيكون الطريق أمامهم مفتوحاً للمساواة يف مجيع 

 فية أو اجتماعية أو سياسية.اجملاالت سواء كانت ثقا
 عوى، ولكن أي البينة؟هذه هي الد

 والدعاوى ما مل يقيموا عليها ... بيناٍت أصحاهبا أدعياء
إن احلقائق تكذب تلك الدعاوى، والواقع يقول خبالف ذلك؛ فلقد حصل بعد تطبيق الشيوعية ما 

 يلي:



 غاء الفوارق بني الطبقات أمر البد منه،وقوع الشيوعيني يف الطبقية: لقد ادعى الشيوعيون أن إل - 1
إمنا هو أثر من آاثر  -بزعمهم  -وأن السبيل إىل ذلك هو الصراع الدموي؛ فكل امتياز أو طبقية 

 األاننية وحتكيم املصلحة الذاتية.
وإذا كان النظام الشيوعي يدعي تلك الدعوى فإن واقعه يكذهبا؛ فما تلك الدعاوى سوى شعارات 

 التزام هبا، وإليك بعض األمثلة:معسولة كاذبة خيدعون هبا السذج دومنا  براقة، ووعود
 1800م حوايل 1935تفاوت األجور: فمعدل األجر املتوسط للعامل يف االحتاد السوفييت عام  -أ 

ألف  45روبل سنوايً، يف الوقت الذي بلغ فيه راتب األمني العام للجنة الغزل واحلرير الصناعي مبلغ 
 .روبل سنوايً 

 روباًل لتقوية الصناعات. 150شهرايً، ويقتطع منها  روبل 300مث إن أجرة الفالح الروسي 
من املمثلني والفنانني واألدابء  -كما يزعمون   -يف الوقت الذي يتقاضى فيه أهل الطبقة املثقفة 

 ألف روبل شهرايً. 20والراقصات أجوراً عالية تصل إىل 
 اجلامعي اجملاين وغري اجملاين.بناء الطبقة املثقفة يتمتعون ابلتعليم تفاوت مستوايت التعليم: فأ -ب 

 أما أبناء الفالحني فال يستطيعون ذلك.
إقرار احلوافز: فهؤالء الذين يرفعون شعار املساواة، والعدل ورفض الطبقية أقروا احلوافز  -ج 

الني للموسيقى وقدرها مائة أن جائزة ست -اتس  -واجلوائز؛ فلقد أذاعت وكالة األنباء السوفيتية 
ًَ أغنية عن ستالني.1947قد منحت سنة  -ألف روبل   م جلوزيف كلينا من أجل أنه حلََّن

قد منحت ألراكلي طويزر من أجل تصويره  -وقدرها مائة ألف روبل  -وأن جائزة ستالني للتصوير 
 ستالني خيطب يف احتفال الذكرى الرابعة والعشرين لثورة أكتوبر.

فقد منحت للرسام ابراكر فتشنكو من أجل  -ل وقدرها مخسون ألف روب -جلائزة الثالثة أما ا
 تصويره األديب مكسيم جوركي يقرأ قصة أمام ستالني، ومولوتوف، وتورسيلوف.

فهي لنيقوال توسكي من أجل رمسه متثال  -وقدرها مائة ألف روبل  -وأما جائزة ستالني للنحت 
 ستالني.

تني، من أجل أعمال قاموا هبا لشخص ئز أخرى سلمت ملوسيقيني، ورسامني، وحناابإلضافة إىل جوا
 ستالني.

_________ 
(، و ))نبذة يف العقيدة اإلسالمية(( للشيخ 194( انظر ))الرايض الناضرة(( البن سعدي )ص 1)

 (.20 - 15(، و ))رسائل يف العقيدة(( للكاتب )15 - 11حممد ابن عثيمني )
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هم، جلأوا إىل رأوا أن العمال ال ميكن أن يعملوا جبد وإخالص طاملا أن جهدهم يتمتع به غري وملا 
احلوافز، واضطروا إىل االعرتاف هبا لتشجيع املنتجني من فالحني ورعاة، وعمال مصانع؛ فأخذت 

 الدولة مُتَلِ كهم شيئاً من إنتاجهم؛ فأين املساواة؟ وأين حماربة امللكية الفردية؟!
وم العمال سحق العمال حتت نظام السخرة يف املصانع: والسخرة هي العمل اجملاين، حيث يق -د 

 ابلعمل دون أن يكون ألحد من نصيب إال حد الكفاف ال الكفاية.
فالعامل الفرد يف ظل هذا النظام جيرب على أن حيشر هو وكل أفراد أسرته يف غرفة واحدة، هي غرفة 

 جلوسهم، ونومهم ومطبخهم.
حدة، وقد هي غرفة يف جممع سكاين ضخم غري متجانس، ويشرتك سكان الشقة يف دورة مياه وامث 

 تكون تلك الدورة بنيت بال أبواب منذ إنشائها.
فإن األبوين ينامان عليه حني ينام األوالد  -وإذا كانت الغرفة ال حتتوي إال على سرير واحد فردي 

 ضدة متالصقني.صغارهم وكبارهم، وذكورهم وإانثهم على املن
زوجان والثالثة يعيشون يف غرفة واحدة وتلك املنضدة هي اليت تستعمل يف النهار للطبخ، ورمبا كان ال

 يفصل بينهم حبل من حبال الغسيل تثبت به قطعة من القماش.
 مث إن الطعام الذي توزعه املزارع اجلماعية ال يكاد يسد الرمق.

من الكيلو غرام الواحد من الزبدة يف السوق احلرة يوازي أضف إىل ذلك غالء األسعار الفاحش، فث
ل العادي، ومثن زوج األحذية يوازي أجر شهرين وإذا مرض أحد من عامة الناس األجر الشهري للعام

 مل يُهتم بعالجه.
إغراق الطبقة احلاكمة يف الرتف والنعيم: ففي الوقت الذي يسحق فيه عامة الناس، ويعانون من  -هـ 

اء احلزب إذا ابلطبقة احلاكمة تغرق يف النعيم والرتف إىل األذقان؛ فأعض -يش، وضيقه شظف الع
الشيوعي يتمتعون ابمللذات واملساكن الراقية الفسيحة، واملراكب الفارهة اليت تستورد من الغرب 

 الرأمسايل.
 وإذا مرض واحد من أعضاء احلزب بُودر يف عالجه أبرقى أنواع العالج.

على ترفهم ذلك القصر الباذخ الذي كان يتخذه الرئيس خروتشوف مشىًت له على  ويكفي شاهداً 
 ضفاف البحر األسود الدافئة.

ولقد وصف الصحفي املصري حممد حسنني هيكل ذلك القصر وصفاً مذهاًل وذلك يف ملحق 



املثري م فذكر األاثث الفاخر، واحلدائق الغناء، ومحام السباحة 1964مايو سنة 22األهرام بتاريخ 
 آليا حسب اجلو، إىل آخر ما املغطى بقبة من البلور الشفاف، املَُكيَّف بدرجة حرارة مناسبة تتغري

 وصف به ذلك القصر.
والية رئيسة  15تسلط احلزب احلاكم واستبداده: فبالرغم من أن االحتاد السوفييت يتكون من  - 2

 إال أن سلطاهتا تنحصر يف األمور العادية. -ُفِرض عليها االحتاد فرضاً ويف كلٍ  منها جملس وزراء 
 ور فيملكه احلزب يف موسكو، وال يناقشه أحد بذلك.أما احلل والعقد والبت يف األم

البطش واإلرهاب: حيث اتسمت سياسة الشيوعية بعد التطبيق ابلبطش واإلرهاب والتدمري  - 3
ولقد مرَّ بنا قبل قليل مناذج من  والتعذيب، والتنكيل الذي مل يسبق له على مدى التاريخ مثيل،

 ذلك.
سه: حيث توالت اخلالفات بني الدول الشيوعية، بل داخل انقسام املعسكر الشيوعي على نف - 4

الدولة الواحدة وبني أعضاء احلزب الواحد؛ فال يكاد جيمعهم سوى خوف كل طرف من الطرف 
بها ينوي إقصاء ستالني من مكانته، اآلخر فهناك خالفات لينني مع ستالني واليت كان لينني بسب

 ليت أدت بستالني إىل تدبري اغتيال تروتسكي.وهناك اخلالفات بني ستالني وتروتسكي، وا
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 املؤمتر وكلما وصل رئيس إىل سدة احلكم ندد بسلفه، وأقذع يف شتمه وسبه. ومن ذلك ما حصل يف
يندد بستالني، ويقول عنه: إنه ديكتاتور اخلمسني للحزب الشيوعي عندما وقف الرئيس خروتشوف 

سفاح، جمرم سافل دينء، وإنه غلطة ال ينبغي أن تتكرر، وإنه ارتكب من اجلرائم البشعة ما تقشعر له 
 (.1األبدان )

دعا جورابتشوف إىل  م6/1988/ 28ويف مؤمتر احلزب الشيوعي الذي عقد يف موسكو يف 
تصادية لالحتاد السوفييت، كما انتقد سياسة ستالني إصالحات جذرية يف الشؤون السياسية واالق

وصدق هللا إذ يقول: ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّة  -وبرجينيف اليت حجرت على الفكر يف االحتاد السوفييت 
 [.38َلَعَنْت ُأْختَـَها ]األعراف:

اتفية صارمة: فالتحركات يف اجملتمع الشيوعي مراقبة، واالتصاالت اهلالتجسس والرقابة ال - 5
مراقبة متاماً ولقد روى ذلك كثري من الزائرين لروسيا بعد  -وخاصة من الغرابء  -مسجلة، والزايرات 

 أن الحظوا من يراقبهم ويرصد حتركاهتم.



رات جاهزة مكررة يف مدح ولذلك يتحاشى الروسيون احلديث عن السياسة، وكثريًا ما يرددون عبا
ة؛ فقد يكون جزاء املقصر أو املتجاوز النفي إىل سيبرياي؛ حيث سياسة بالدهم مبناسبة أو بغري مناسب

 الربد القارس واألعمال الشاقة.
وقد قال أحد الكتاب: إن نصف سكان موسكو جواسيس على النصف اآلخر، فقال له صاحبه: 

النصف األول، وتلك فكاهة ليست ببعيدة عن واقع  ولكن النصف اآلخر جواسيس أيضاً على
 شيوعية.اجملتمعات ال

ويدل على ذلك ما حصل يف أملانيا الشرقية عندما سقطت الشيوعية؛ حيث ذهب بعض الناس 
ألقسام الشرطة واملباحث؛ ليتسلم ما كتب عنه من تقارير؛ ففوجئ كثري منهم أبن الذي جتسس عليه 

 و أقرب الناس إليه.أمه، أو زوجته، أو أخوه، أ
أسرار غامضة؛ فال دليل للهاتف وال خمطط للمدينة، السرية والغموض: فمعظم األمور هناك  - 6

 وال كتب عن مشاهري الناس.
سر مغلق، ال يُعلن عنه، وال  -أما أعضاء احلكومة فحياهتم وأماكن سكناهم، واجتماعاهتم وحتركاهتم 

 يُتحدث فيه.
 سياً عادايً على انفراد.بل من الصعب أن تقابل رو 

الناس يف ظروف غامضة، سواء كانوا مسؤولني أم من عامة  ومما اعتاده الناس هناك اختفاء بعض
( عن جمتمع 2الناس، مث إنه ال جيرؤ أحد على السؤال عنهم أو االستفسار. يقول آرثر كستلر )

ط، أما أمساء أسرهم، أو عناوين احلزب الشيوعي:"كان عاملاً يسكنه أانس يعرفون أبمسائهم األوىل فق
ن اجلو متناقضاً؛ فهو خليط من الزمالة األخوية، واالرتياب املتبادل. سكناهم فلم يكن هلا وجود، كا

وميكن أن نقول: إن الشعار هنا هو: أحبب رفيقك ولكن ال تثق فيه أمنلة لصاحلك؛ ألنه يشي بك 
 (.3اية. )ولصاحله؛ إذ من اخلري له أال تعرضه لإلغراء والوش

لصحف ودور النشر خاضعة متاماً لرقابة غياب مشوس احلرية عن احلياة الفكرية: فجميع ا - 7
 الدولة، ومهمتها كيل املديح األجوف اململ لقادة احلزب مع تسويغ أعماهلم ومحاقاهتم.

وى وأبرز مثال على ذلك دائرة املعارف الروسية اليت ملئت ابلتشويهات وقلب احلقائق؛ إرضاء هل
 املتسلط.

_________ 
العلم(( أتليف خنبة من العلماء األمريكيني مبناسبة السنة ( انظر كتاب ))هللا يتجلى يف عصر 1)

الدولية لطبيعات األرض، أشرف على حتريره جون كلوفر مونسيما ترمجة د. الدمرداش عبداجمليد 
كتاب ))العلم يدعو لإلميان((   سرحان، راجعه وعلق عليه د. حممد مجال الدين الفندي. وانظر إىل



 مد صاحل الفلكي. والكتاابن من منشورات دار القلم بريوت.أتليف كريسي موريسون، ترمجة حم
 ( سيأيت تعريف ابلكتاب بعد قليل.2)
 ( الكرملني: يطلق على قصر احلزب الشيوعي احلاكم، ويطلق على احلكومية الروسية.3)
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يه حلرية ان فوابجلملة فإن البالد اليت ساد فيها النظام الشيوعي قد حتولت إىل سجن كبري ال مك
الرأي، وال يستطيع الفرد أن يفصح عما يدور يف خلده جتاه النظام؛ فهو يعيش يف رعب دائم، وقلق 

 مستمر.
إهدار كرامة املرأة: فاملرأة يف النظام الشيوعي أداة من أدوات اإلنتاج لألطفال، وما دامت  - 8

 ك.أدوات اإلنتاج األخرى على الشيوع فينبغي أن تكون املرأة كذل
لقد حتققت شيوعية املرأة يف جمتمعهم بصورة مسترتة، لكنهم يريدون أن يتحول الواقع إىل نظام و 

 علين.
لقد أراد ماركس مبخططه أن تكون كل أنثى لكل ذكر، أو أن تتحول كل امرأة يف جمتمعه إىل أنثى من 

ش مث يذهب كل لفراإانث الدولة، وكل رجل من رجال جمتمعه إىل فحل من فحول الدولة، فيجمعهم ا
أن خيتص أحد ابملرأة؛ ألهنم يرون أن الزواج قيد  -يف نظرهم  -منهما إىل عمله وإنتاجه؛ فال جيوز 

 حلريتها.
 وبذلك تكون املرأة كأًل مباحاً لألعني واأليدي، وتتحول البشرية إىل حياة الغاب والقطيع.

حيث ألقوا يف روعها أهنا إذا حتررت  كرة؛ولقد جلأ الشيوعيون يف سبيل إفساد املرأة إىل أساليب ما 
من تبعيتها االقتصادية للرجل فستكون حرة طليقة، كما أفهموها أن الدين شيء صنعه الرجل؛ لتظل 

فستنعم ابحلرية، واحلياة  -املرأة حتت سلطانه؛ فإذا خلعت ربقة الدين، وحتررت من قيود األخالق 
 السعيدة.

 ون.يريدفما الذي حصل؟ لقد حتقق هلم ما 
 ولكن هل حتققت السعادة للمرأة؟ وهل كانت النتائج يف صاحلها وصاحل اجملتمع؟

اجلواب: ال؛ فلقد الحظوا نذر الكارثة؛ إذ انتشرت األمراض، وكثر اإلجهاض، وبدأ الشعب الروسي 
 زعوايتناقص؛ َفَحرَّموا اإلجهاض، فأخفقوا؛ ألن الشباب اعتاد الزان والفواحش فأابحوا اإلجهاض، وو 

 حبوب منع احلمل جماانً، وكافأوا األم براتب عن كل مولود بَِغضِ  النظر عن شرعيته من عدمها.



كما اضطربوا يف الطالق؛ حيث أابحوه، مث حرموه، مث حدَّدوه، وهكذا أصبحت املرأة ميداانً 
 لتجارهبم وختبُّطهم.

ألسرة؛ فالكيان األسري ام اختبط نظام األسرة: فمن أهداف نظام الشيوعية القضاء على نظ - 9
مع الرابطة  -يتعارض يف نظر املاركسية  -الذي يربط أفراد األسرة بروابط هلا قوهتا وقدسيتها 

 اليت هي الدولة. -األم  -املقدسة الكربى 
فهي تطلب من الفرد أن يفىن يف األمة فناء اتماً يتالشى فيه كل انتماء لدين، أو رحم، أو وطن، 

 تماء للدولة بنظمها املاركسية.االنوحيل حمل ذلك 
ومن هنا قـَوَّضت الشيوعية كل التقاليد والشرائع املَُرغِ بة يف الزواج حىت أصبح األمر فوضى ال حد 

 هلا.
وهتدف من وراء ذلك أن ينشأ األطفال نشأة ماركسية تقوم فيها الدولة بدور احلضانة والرتبية 

مة، أو بـُنـُوَّة؛ فالرجال رجال الدولة والنساء نساؤها، أمو  والتعليم دومنا حاجة ماسة إىل أبوة، أو
 -هم أبناء الدولة  -املشروعة أو غري املشروعة  -واألطفال الذين هم مثرة هذه العالقات اجلنسية 

ومعلوم أن الفرد يف النظام الشيوعي ليس ملكاً لنفسه، ولكنه ملك للدولة؛ وهلذا فهم ال حيبذون 
 يكون الوالء خالصاً للدولة. ل أنالرتابط األسري؛ ألج

 اثنياً: اآلاثر املرتتبة على اإلحلاد:
لقد اعتنقت الشيوعية اإلحلاد، وقام عليه أكرب الدول يف الشرق وهي روسيا، حيث محلت يف بنودها 

 رفض الغيب، والنظر إىل احلياة كلها من منظور مادي ثحت.
وإن كان واراثً يف الظاهر للعقيدة  -أورواب وأمريكا   يفولقد أصبح اإلحلاد ظاهرة عاملية؛ فالعامل الغريب

إال أنه ترك هذه العقيدة تقريباً، وأصبح إميان الناس هناك ابحلياة الدنيا، وأصبحت  -النصرانية 
الكنيسة جمرد تراث اتفه، وأصبح اإلحلاد هو الدين الرمسي املنصوص عليه يف دساتري البلدان 

 ن ذلك ابلعلمانية اترة، وابلالدينية اترة أخرى.رب عاألوروبية واألمريكية، ويع

(2/259) 

 

؛ فاألمم الكافرة واإلحلاد له آاثره السيئة، ومثراته املنتنة سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات
تعيش حياة صعبة معقدة ال جيدون حاًل ألكثر مشكالهتم؛ نظرًا لغياب املنهج الصحيح وهو دين 

 هذه الدنيا أشد أنواع العقوابت، وإن ماتوا على كفرهم وإحلادهم فاخللود يف اإلسالم، فهم يعاقبون يف



عانيه تلك األمم بسبب كفرها وإحلادها، النار ابنتظارهم. ولقد مرَّ بنا يف الصفحات املاضية ذكر ملا ت
 (:1وبعدها عن هللا، وفيما يلي إمجال لآلاثر املرتتبة على اإلحلاد زايدة على ما مضى )

تعاىل  -لقلق واالضطراب: فاملالحدة حمرومون من طمأنينة القلب، وسكون النفس، قال هللا ا - 1
 [.124َشًة َضنكاً َوحَنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى ]طه:: َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعي-

ة حمرية؟ من خلق اإلنسان؟ كيف ال يصيب املالحدة القلق واهلم والغم ويف داخل كل إنسان أسئل
ومن خلق احلياة؟ وما هنايتها؟ وما بدايتها؟ وما سر هذه الروح اليت لو خرجت ألصبح اإلنسان 

 مجادًا؟
 ك التساؤالت؟ آلشيوعية؟! أىن هلا؟من جييب عن تل

مث إن هذه األسئلة قد هتدأ يف بعض األحيان بسبب مشاغل احلياة، إال أهنا ما تلبث أن تعود، ملحة 
 على صاحبها.

 وما نراه اليوم من كثرة االنتحارات، وإدمان املخدرات إال هروب من ذلك الواقع املؤمل.
قة، وال بر ابلوالدين، وال صلة لألرحام، وال إحسان إىل األثرة واألاننية: فال رمحة، وال شف - 2

 ابط أدىن اهتمام.اجلريان وسائر الناس؛ فكل فرد معين بنفسه فحسب؛ فاإلحلاد ال يعري هذه الرو 
حب اجلرمية: فامللحد جيد يف نفسه حباً للجرمية، وإرادة االنتقام، ورغبة يف التشفي من كل  - 3

 موجود.
 ناس يف اجملتمع امللحد شبه مفقودة؛ فكٌل خياف من أقرب الناس إليه.كما أن الثقة بني ال

يؤمتن على مال، أو حرمة إال أن االنطالق يف اإلابحية: فامللحد ال حيافظ على عرض أحد، وال  - 4
 يعجز عن الوصول إىل شيء من ذلك.

غري متحرج من عاث يف األعراض واألموال  -ومىت ساعدته الفرصة، وظن أنه مبأمن من العقوبة 
 انتهاك حرماهتا.

وقد يقع انتهاك األعراض، وغشيان احلرمات، وحنوها من غري امللحد بدافع الشهوة، أما امللحد فإنه 
 ها مستبيحاً هلا.أيتي

 وضرر الطائفة اليت ترتكب الفسوق مستبيحة له أشد من ضرر من يفعله معتقدًا أنه أييت أمراً حمرماً.
هذا من أعظم آاثر اإلحلاد؛ ذلك أن األخالق املادية اإلحلادية مألت اإلجرام السياسي: و  - 5

؛ ولذلك ترى الدول الكربى كيف قلوب أصحاهبا ابلقسوة واجلربوت مما دفعهم إىل تطبيق ذلك عملياً 
 تفعل ابلدول املستعمرة من اإلهانة، والقتل، واإلذالل، والتشريد.

 قد جاء القرآن مبا يدل على ذلك.هذا شيء من اآلاثر املرتتبة على اإلحلاد، و 
َُِّ َأْن يَهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإِلْسالِم َوَمْن يُرِْد أَ  ْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصْدرَُه َضيِ قاً َحَرجاً  قال تعاىل: َفَمْن يُرِْد ا



َُِّ الر ِْجَس َعَلى الَّ  َا َيصَّعَُّد يف السََّماِء َكَذِلَك جَيَْعُل ا  [.125ِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ]األنعام:َكَأمنَّ
َِِّ َفكَ -عز وجل  -وقال  َا َخرَّ ِمْن السََّماِء فـََتْخَطُفُه الطَّرْيُ : ُحنَـَفاَء َِِِّ َغرْيَ ُمْشرِِكنَي ِبِه َوَمْن ُيْشِرْك اِب َأمنَّ

 [.31َأْو هَتِْوي بِِه الر ِيُح يف َمَكاٍن َسِحيٍق ]احلج:
هَبُْم هِبَا يف احْلََياِة الدُّنـْيَ - سبحانه وتعاىل -وقال  َُِّ لِيُـَعذِ  َا يُرِيُد ا ا : َفال تـُْعِجْبَك َأْمَواهُلُْم َوال َأْوالُدُهْم ِإمنَّ

 [.55َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن ]التوبة:
دة، فمنهم ولقد عرب عن ذلك العذاب النفسي واهللع الذي ال يهدأ فريق من كبار فالسفة املالح

 على سبيل املثالث:
_________ 

 (.9( ))الصنم الذي هوى(( )ص 1)
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حملدود الذي ال ر إىل الوجود ابملنظار املادي اهرابرت سبنسر: فلما نظ -الفيلسوف اإلنكليزي  -أ 
بدت له احلياة اتفهة حقرية ال تستحق البقاء؛ حيث  -يفسر احلياة تفسري املؤمنني ابهلل واليوم اآلخر 

 قال ذلك يف خامتة كتابه املبادئ األوىل ..
يف كسب الشهرة وملا دان املوت منه نظر وراءه يستعرض حياته، فإذا هي يف نظره أايم كلها تنقضي 

يتمتع بشيء من احلياة نفسها؛ َفَسِخر من نفسه، ومتىن لو أنه قضى أايمه الدابرة األدبية، دون أن 
 حياة يسرية، سعيدة.

الفيلسوف امللحد )شوبنهور(: وهو فيلسوف التشاؤم، قال: إننا لو أتملنا احلياة املصطخبة  -ب 
لكي يرضوا حاجات جة، وشقاء، ويستنفذون كل قواهم لرأينا الناس مجيعاً يشتغلون مبا تتطلبه من حا

 احلياة اليت ال تنتهي، ولكي ميحو أحزاهنا الكثرية ..
 والسبب يف تشاؤمه أنه عزل عن تصوره مسألة اإلميان ابهلل، واليوم اآلخر.

الفيلسوف الفرنسي الوجودي )جان بول سارتر(: ذلك امللحد الذي أبصر الوجود كله من  -ج 
آلالم، وكتب يف ذلك مجلة قصص ومسرحيات ضمنها ر القلق، والغثيان، واملتاعب واخالل دوائ

آراءه الفلسفية الوجودية، اليت تتقيأ املكاره، واليت أبرز فيها احلياة اتفهة، حقرية، مملوءة ابملشقيات، 
 مشحونة ابآلالم

 اثلثاً: سقوط الشيوعية:



، ونزلت دت البشرية إىل ويالت إثر ويالتلقد أخفقت الشيوعية يف التطبيق أميا إخفاق، وقا
 ابملستوى البشري إىل أحط الدركات.

وبعد ذلك كله سقطت الشيوعية وهوت من عليائها؛ حيث تفككت دوهلا، وانفرط عقدها، وُسلَّ 
 نظامها.

ومل يكن سقوط الشيوعية مفاجأة ملن سرب أغوارها، وعرف أطوارها؛ ذلك ألهنا قامت على أسس ال 
 ف هار فاهنار أبصحابه.دوم وختلد، حيث أسست على شفا جر ميكن أن ت

هذا وقد تكلم كثري من الكتاب املسلمني على هناية الشيوعية احملتومة قبل أن تسقط بسنوات 
منذ  -عديدة، وذلك ألن املسلمني يعتقدون بيقني اثبت أن الشيوعية مبدأ ولد ميتاً، وحكمهم عليها 

 الضرب ابلرمل، أو علم الغيب.ليس من ابب التنبؤ، و  -عرفوها 
 منا هو حكم منتزع من وحي عقيدهتم، وهدي دينهم.وإ

 إهنا مبدأ أرضي، واملبادئ األرضية ال تثبت للمبادئ الرابنية.
فلن تظل حمروسة إىل األبد؛ ألن حراسها  -ولئن ُحرست هذه املبادئ الباطلة ابلقوة الغامشة فرتة ما 

خدع ابلكذب أانس على أمل أن ا يرخي قبضتهم احلديدية. وقد ينسيدركهم التعب، وسوف ينتاهبم م
 (.1حُيَقَّق هلم شيٌء، فإذا اكتشفوا أنه كسراب بقيعة كفروا به )

ال تتبدل وال تتحول؛ ومن تلك السنن أن الزبد يذهب جفاءاً، وما ينفع  -عز وجل  -مث إن سنة هللا 
 تذهب جفاء.الناس ميكث يف األرض، والشيوعية زبد؛ فال بد أن 

بد الغفور عطار مبيناً مصري الشيوعية احملتوم، وذلك قبل أن تسقط بسنوات: يقول األستاذ أمحد ع
ومهما كان األمر فمصري الشيوعيني احملتوم معروف، ولن يكون هذا املصري إال الفناء هناية مذاهب 

أيدي أعدائها، مث تلقى  اهلدم والتخريب. وستتبدل الشيوعية على أيدي أتباعها قبل أن تتغري على
(.ويقول الشيخ 2الذي يسلمها إىل القرب، فرتاتح اإلنسانية من هذا املذهب الباطل اهلدام )املصرع 

عبد الرمحن حبنكة امليداين متحداثً عن ذلك املصري: وإذا كان لنا أن نتنبأ عن املستقبل فإن لنا أن 
ت القبضة لعامل طال الزمن أو قصر مىت وهننقول: إن الشيوعية وأنظمتها ستتساقط يف كل أرجاء ا

احلديدية اخلانقة لرقاب الشعوب احملكومة هبا، أو مىت استنفد الذين دفعوا إليها وأقاموا أنظمتها 
 (.3أغراضهم منها وغدت عبئاً عليهم، أو تعمل ضد مصاحلهم )

املريع على يد وهكذا صحت التوقعات، فرتاجعت الشيوعية شيئاً فشيئاً، مث سقطت ذلك السقوط 
ورابتشوف فأين فردوس الشيوعية املنتظر! وأين تفسريهم املادي للتاريخ؛ ليفسر الرئيس ميخائيل ج
 لنا ذلك السقوط؟!
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_________ 
 57(( البن القيم )(، و ))شفاء العليل371/ 8( انظر ))درء تعارض العقل والنقل(( البن تيمية )1)

 (.11بذة يف العقيدة اإلسالمية( )ص(، و ))ن75 -
 (.2658(، ومسلم )1358( رواه البخاري )2)
 (.2865( رواه مسلم )3)
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 فتوى اجملمع الفقهي -أربع وعشرون: حكم االنتماء إىل الشيوعية 
ب الكفرية على مدار أن الشيوعية مذهب كفري ابطل، بل يعد أحط املذاه وبعد أن تبني لنا

أنيت إىل حكم االنتماء إىل ذلك املذهب من خالل فتوى اجملمع الفقهي اإلسالمي، فلقد  -التاريخ
هـ. 8/1398/ 17 - 10عرض موضوع الشيوعية على جملس اجملمع يف دورته األوىل املنعقدة يف 

يوعية واالنتماء إليها، ذلك املوضوع أصدر فيه قرارًا بنيَّ فيه حكم الش وبعد أن استعرض اجمللس
 (:1وهذا نصه )

 احلمد هلل، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
فإن جملس اجملمع الفقهي درس فيما درسه من أمور خطرية )موضوع الشيوعية واالشرتاكية( وما 

ة لغزو الفكري على صعيد كيان الدول، وعلى صعيد نشأيتعرض له العامل اإلسالمي من مشكالت ا
األفراد وعقائدهم، وما تتعرض له تلك الدول والشعوب معاً من أخطار ترتتب على عدم التنبه إىل 

 خماطر هذا الغزو اخلطري.
أن  ولقد رأى اجملمع الفقهي أن كثريًا من الدول يف العامل اإلسالمي تعاين فراغاً فكرايً، وعقائدايً خاصة

بطريقة نفذت إىل اجملتمعات اإلسالمية، وأحدثت فيها  هذه األفكار والعقائد املستوردة قد ُأِعدَّت
خلاًل يف العقائد، واحنالاًل يف التفكري والسلوك، وحتطيماً للقيم اإلنسانية، وزعزعة لكل مقومات اخلري 

 يف اجملتمع.
نظمها واجتاهها قد حاولت جاهدة متزيق  وإنه ليبدو واضحاً جلياً أن الدول الكربى على اختالف

 لة تنتسب لإلسالم؛ عداوة له، وخوفاً من امتداده، ويقظة أهله.مشل كل دو 
لذا ركزت مجيع الدول املعادية لإلسالم على أمرين مهمني: مها العقائد واألخالق؛ ففي ميدان 

ريين ابالشرتاكية، فجندت له العقائد شجعت كل من يعتنق املبدأ الشيوعي املعرب عنه مبدئياً عند كث



لدعاايت الرباقة والكت اب املأجورين، ومسَّته حيناً ابحلرية، وحيناً ابلتقدمية، اإلذاعات والصحف، وا
 وحيناً ابلدميقراطية، وغري ذلك من األلفاظ.

 -ومَسَّْت كل ما يضاد ذلك من إصالحات وحمافظة على القيم واملثل السامية والتعاليم اإلسالمية 
 جعية، وأتخرًا وانتهازية، وحنو ذلك.ر 

تقدماً، وحرية،  -أيضاً -ألخالق دعت إىل اإلابحية، واختالط اجلنسني، ومست ذلك ويف ميدان ا
فهي تعرف متام املعرفة أهنا مىت قضت على الدين واألخالق فقد متكنت من السيطرة الفكرية واملادية 

 والسياسية.
فتها كما رة التامة على مجيع مقومات اخلري واإلصالح، وصرَّ وإذا ما مت ذلك هلا متكنت من السيط

تشاء، فانبثق ذلك الصراع الفكري، والعقائدي والسياسي، وقامت بتقوية اجلانب املوايل هلا، وأمدته 
ابملال، والسالح والدعاية؛ حىت يتمركز يف جمتمعه، ويسيطر على احلكم، مث ال تسأل عما حيدث بعد 

 د، وكبت للحرايت، وسجن لكل ذي دين، أو خلق كرمي.ذلك من تقتيل وتشري
وهلذا ملا كان الغزو الشيوعي قد اجتاح دوالً إسالمية مل تتحصن مبقوماهتا الدينية واألخالقية جتاهه، 

وكان على اجملمع الفقهي يف حدود اختصاصه العلمي والديين أن ينبه إىل املخاطر، واليت ترتتب على 
اإلعالمية والعسكرية قائدي والسياسي اخلطري الذي يتم مبختلف الوسائل هذا الغزو الفكري، والع

 فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة يقرر ما يلي: -وغريها 
يرى جملس اجملمع لفت نظر دول وشعوب العامل اإلسالمي إىل أنه من املسلَّم به يقيناً أن الشيوعية 

ي هدم للمثل اإلنسانية، والقيم عتناقها كفر ابلدين الذي ارتضاه هللا لعباده، وهمنافية لإلسالم، وأن ا
 األخالقية، واحنالل للمجتمعات البشرية.

_________ 
 (.82( ))حكم االشرتاكية يف اإلسالم(( )ص1)
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راج الناس من والشريعة احملمدية هي خامتة األداين السماوية، وقد أنزلت من لدن حكيم محيد؛ إلخ
ة سياسياً، واجتماعياً، وثقافياً، واقتصادايً، وستظل هي الظلمات إىل النور، وهي نظام كامل للدول

للتخلص من مجيع الشرور اليت مزقت املسلمني، وفتت وحدهتم، وفرقت  -إبذن هللا  -املعول عليها 
 ايً.مشلهم، سيما يف اجملتمعات اليت عرفت اإلسالم، مث جعلته وراءها ظهر 



من الغزو الشيوعي االشرتاكي اخلطري؛ بقصد  هلذا وغريه كان اإلسالم ابلذات هو حمل هجوم عنيف
 القضاء على مبادئه، ومثله، ودوله.

لذا فإن اجمللس يوصي الدول والشعوب اإلسالمية أن تتنبه إىل وجوب مكافحة هذا اخلطر الداهم 
 ابلوسائل املختلفة، ومنها األمور اآلتية:

م املطبقة حالياً فيها بعد أن ثبت أنه عادة النظر أبقصى السرعة يف مجيع برامج ومناهج التعليإ - 1
قد تسرب إىل بعض هذه الربامج واملناهج أفكار إحلادية وشيوعية مسمومة مدسوسة حتارب الدول 

 اإلسالمية يف عقر دارها، وعلى يد نفٍر من أبنائها من معلمني، ومؤلفني، وغريهم.
المية، وخباصة يف دوائر اإلعالم دة النظر أبقصى السرعة يف مجيع األجهزة يف الدول اإلسإعا - 2

واالقتصاد والتجارة الداخلية، واخلارجية وأجهزة اإلدارات احمللية من أجل تنقيتها وتقوميها، ووضع 
أسسها على القواعد اإلسالمية الصحيحة اليت تعمل على حفظ كيان الدول والشعوب، وإنقاذ 

 ، والتعاون، والصفاء.اجملتمعات من احلقد، والبغضاء وتنشر بينهم روح األخوة
اإلهابة ابلدول والشعوب اإلسالمية أن تعمل على إعداد مدارس متخصصة، وتكوين دعاة  - 3

أمناء؛ من أجل االستعداد حملاربة هذا الغزو بشىت صوره، ومقابلته بدراسات عميقة ميسرة لكل راغب 
 سالم وكنوزه من جهة أخرى.حقيقة الغزو األجنيب وخماطره من جهة، وعلى حقائق اإل ابالطالع على

ومن مثَّ فإن هذه املدارس، وأولئك الدعاة كلما تكاثروا يف أي بلد إسالمي يرجى أن يقضوا على هذه 
 األفكار املنحرفة الغريبة.

ارات اليت تستهدف وبذلك يقوم صف علمي عملي منظم واقعي؛ من أجل التحصن ضد مجيع التي
 وس الناس.هذه البقية من مقومات اإلسالم يف نف

كما يهيب اجمللس بعلماء املسلمني يف كل مكان، وابملنظمات واهليئات اإلسالمية يف العامل أن يقوموا 
مبحاربة هذه األفكار اإلحلادية اخلطرية اليت تستهدف دينهم، وعقائدهم، وشريعتهم، وتريد القضاء 

 ة، وأهنا حرب على اإلسالم.أوطاهنم وأن يوضحوا للناس حقيقة االشرتاكية، والشيوعيعليهم وعلى 
وهللا يقول احلق، وهو يهدي السبيل، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني.
 الرئيس/ عبدهللا بن حممد بن محيد.

 انئب الرئيس/ حممد بن على احلركان.
 ضاء:األع

 مود الصواف.حممد حم - 2عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.  - 1
 حممد بن عبد هللا بن سبيل. - 4صاحل بن عثيمني.  - 3



 مصطفى الزرقاء. - 6حممد رشيد قباين.  - 5
 عبد القدوس اهلامشي الندوي. - 8حممد رشيدي.  - 7
 أبو بكر جومي. - 9
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 قع النفوذمخس وعشرون: االنتشار وموا
على مستوى األفراد ال يكاد صقع من أصقاع العامل خيلو تنتشر الشيوعية يف أماكن كثرية من العامل ف

 من معتنقني هلا، إذ تنتشر عرب الوسائل والقنوات املختلفة.
أما على مستوى احلكومات واألحزاب والتنظيمات فتنتشر يف أماكن عديدة، فالشيوعية حكمت 

 عدة دول منها:
 الصني. - 2االحتاد السوفيايت.  - 1
 اجملر. - 4تشيكوسلوفاكيا.  - 3
 بولندا. - 6بلغاراي.  - 5
 رومانيا. - 8أملانيا الشرقية.  - 7
 ألبانيا. - 10يوغسالفيا.  - 9

 كواب.  - 11
ومعلوم أن دخول الشيوعية لتلك الدول كان بقوة احلديد والنار والتسلط االستعماري، ولذلك فإن 

انت هلا احلقيقة الواضحة، تلك الدول أصبحت تتململ من قبضة الشيوعية بعد أن استبجل شعوب 
 فلم تكن الشيوعية هي الفردوس املنتظر.

وابلتايل فقد بدأت الثورات تظهر هنا وهناك كما حدث يف بولندا واجملر وتشيكوسلوفاكيا، كما أنك 
 ال تكاد جتد دولتني شيوعيتني يف وائم اتم.

، ومنها بعض دول العامل ى األحزاب والتنظيمات فقد دخلت الشيوعية يف أماكن شىتأما على مستو 
اإلسالمي؛ حيث استفاد الشيوعيون من جهل بعض احلكام، وحرصهم على تدعيم كراسيهم ولو على 
حساب الدين؛ فالشيوعية اكتسحت أفغانستان، وشردت شعبها املسلم، كما أهنا حتكم بعض الدول 

 ة عمالئها.اإلسالمية بواسط



ق، وسوراي، ولبنان، وفلسطني واألردن، وسوراي، واجلزائر، كما أهنا أسست أحزاابً هلا يف مصر، والعرا
 واليمن، وغريها.

ومواقف تلك األحزاب العربية من قضااي العرب واملسلمني ال ختفى؛ فهي تعج ابخليانة، ويصدق 
 ني.ذلك ويشهد له احلقائق الدامغة لدى الباحثني واملتابع
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 اخلالصة
قها، والدعوة إليها؛ الشيوعية فكرة قدمية ظهرت يف التاريخ أكثر من مرة على اختالف يف تطبي -

فلقد دعا أفالطون إىل شيوعية املال والنساء، وقال ابلشيوعية مزدك حيث دعا إىل اشرتاك الناس 
ال والنساء، وتسمى حركته املزدكية، كما دعا إىل الشيوعية القرامطة الباطنية حيث دعوا إىل ابمل

ض األفراد من الكتاب إىل أن اإلابحية واالشرتاك يف النساء، مث توالت الدعوات على أيدي بع
 ظهرت الشيوعية املاركسية احلديثة.

القرن التاسع عشر امليالدي وطبقها من  الشيوعية املاركسية حركة يهودية أسسها كارل ماركس يف -
جاء بعده من زعماء الشيوعية، وتقوم على اإلحلاد، وإلغاء امللكية الفردية، وتنظر إىل احلياة من 

 ى إىل حتقيق أهدافها ابحلديد والنار، وبكل ما أوتيت من وسائل.منظور مادي، وتسع
، ولينني، وستالني، وتروتسكي، من أشهر شخصيات املاركسية كارل ماركس، وفريديك إجنلز -

 وخروتشوف، وبرجينيف، وأندربوف، وجورابتشوف، الذي اهنارت على يده الشيوعية.
ابجملتمع الذي نشأت فيه، ومنها ما يعود إىل  قامت الشيوعية ألسباب عديدة، منها ما يتعلق -

 شخصية مؤسسيها، ومنها أسباب خارجة أخرى.
يان الكنسي، ومظامل النظام الرأمسايل، واخلواء الروحي، واملكر من أسباب قيام الشيوعية: الطغ -

 اليهودي، واجلهل بدين اإلسالم، واهلالة اإلعالمية للشيوعية.
 كثرية من العامل سواء على مستوى األفراد أو على مستوى الدول.الشيوعية تنتشر يف أماكن   -
اليقرها عقل صحيح، وال فطرة تقوم الشيوعية على معتقدات ابطلة، وأصول وأسس واهية،  -

 سليمة، فضاًل عن النقل الصحيح.
 أخالق الشيوعية تقوم على املصاحل؛ فالغاية تسوغ الواسطة لديهم. -



بطش، واجلربوت واخليانة، والغدر، والظلم، والتفنن يف التعذيب، من أخالقهم املنحطة: ال -
 والتعطش لسفك الدماء.

مهها خدمة املصاحل اليهودية، ونشر اإلحلاد، وبث اإلابحية، قامت الشيوعية ألهداف متعددة أ -
 والقضاء على احلياة األسرية، ومعارضة امللكية الفردية.

 وا من خالهلا إىل حتقيق أهدافهم.للشيوعية وسائل متعددة متنوعة توصل -
أهله، الشيوعية تقف ضد اإلسالم، وتعاديه أشد املعاداة، وهلا طرق عديدة يف حرب اإلسالم و  -

 هبدف القضاء املربم على اإلسالم، أو احلد من انتشاره.
 قامت الشيوعية أبعمال فظيعة، وجمازر رهيبة، وحصل للمسلمني بسببهم نكبات عديدة. -
الشيوعية إىل بالد املسلمني واعتنقها ودعا إليها فئام من املسلمني بسبب الدعاية القوية، تسللت  -

دينهم، وتقصريهم يف الدعوة إليه، واجلهاِد يف سبيل هللا، وبسبب  واحنراف كثري من املسلمني عن
مية، وخيانة اهلزمية النفسية، وكثرة اخلالفات، وانتشار البدع واخلرافات، وبسبب سقوط اخلالفة اإلسال

العمالء، وتركيز الغرب على إفساد املرأة والتعليم واإلعالم يف بالد اإلسالم إىل غري ذلك من 
 األسباب.

ملا قامت الشيوعية أسفرت عن وجهها الكاحل، فلم تطبق ما دعت إليه من العدل واملساواة، وغري  -
ذَّج؛ فلقد وقعوا يف الطبقية، والتسلط، ذلك، وإمنا كانت دعاواهم جمرد شعارات براقة خيدعون هبا السُّ 

 واالستبداد.
سس والرقابة الصارمة، عاش اجملتمع الشيوعي بعد التطبيق عيشة اخلوف والرعب؛ حيث التج -

 وغياب مشوس احلرية، وإهدار كرامة املرأة، وختبط نظام األسرة.
 ق يف اإلابحية.لإلحلاد آاثر وبيلة منها القلق، واألاننية، وحب اجلرمية، واالنطال -
لقد أخفقت الشيوعية يف التطبيق وقادت البشرية إىل ويالت إثر ويالت، ونزلت ابملستوى  -

 الدركات. البشري إىل أحط
 وبعد ذلك سقطت الشيوعية وهوت من عليائها. -
 مل يكن سقوط الشيوعية مفاجأة ملن سرب أغوارها، وعرف أطوارها. -
، وتصورها كاٍف يف الرد عليها، وأدلة الشرع، والفطرة، والواقع فساد الشيوعية يغين عن إفسادها -

 تنقض مبادئ الشيوعية.
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 لعباده. مناٍف لإلسالم، واعتناقها كفر ابهلل، وابلدين الذي ارتضاهالشيوعية مذهب فكري  -
O 468ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

يتجلى لنا  -فلما تبني بطالن الشيوعية ومدى ما أحدثته من بالاي، وما جرته على البشرية من رزااي 
املنهج القومي، الذي يكفل هلا السري على طريق مدى حاجة البشرية، بل ضرورهتا إىل الدين احلق، و 

 حة، جتد فيها السعادة، وتتحقق الراحة.مستقيمة واض
وال ريب أن ذلك ال يوجد إال يف اإلسالم الذي أكمله هللا وارتضاه لعباده؛ فلن جتد البشرية الراحة، 

 ولن تتحقق هلا السعادة إال ابألخذ به، وتطبيقه على مجيع مناحي احلياة.
اخلصائص اليت ال توجد يف دين أو ما خص هللا به دين اإلسالم من  -ا يؤكد ذلك ويربهن عليه ومم

 مذهب غريه.
 ومن تلك اخلصائص اليت تثبت متيز اإلسالم، وتفرده، ومدى حاجة البشرية إليه ما يلي:

َق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي أنه جاء من عند هللا، وهللا عز وجل أعلم مبا يصلح عباده َأال يـَْعَلُم َمْن َخلَ  - 1
 [.14]امللك:

: اَي أَيُـَّها النَّاُس -تعاىل-ني لإلنسان بدايته، وهنايته، والغاية اليت خلق من أجلها، قال أنه يب - 2
ُهَما رَِجاالً  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ  َكِثريًا َوِنَساًء اتَـُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 [.1]النساء:
َها َخَلْقنَ  َها خُنْرُِجُكْم اَترًَة ُأْخَرى ]طه:وقال: ِمنـْ  [.55اُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ

 [.56وقال: َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن ]الذارايت:
َها ال-تعاىل  -أنه دين الفطرة، فال يتناىف معها، قال  - 3 َِِّ الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ  تـَْبِديَل : ِفْطَرَة ا

َِِّ ]الروم:  (.1[. قال العلماء فطرة هللا: دين اإلسالم )30خِلَْلِق ا
أنه دين العدل واألخوة الصادقة، فال ظلم فيه، وال عنصرية وال طبقية، وال تعصب للون، أو  - 4

َِِّ أَتْـَقاُكم ]احلجرات:جنس، أو عرف ِإنَّ َأْكَرَمُكْم عِ   [.13ْنَد ا
لعقل ويدعو إلعماله، ويف الوقت نفسه يضع له غاية يقف عندها؛ حىت ال يتيه أنه يعرتف اب - 5

 فيما ال طاقة له به.
 أنه يعرتف ابلعواطف اإلنسانية ويوجهها الوجهة الصحيحة. - 6
 أنه ال ينايف العلم الصحيح، بل أيمر به، وحيث عليه. - 7
 ل، واجلسد.أنه يليب حاجات اإلنسان وجيمع بني مطالب الروح، والعق - 8
تعاىل  -أن هللا تكفل ملن أخذ به ابلسعادة والعزة والنصر، والتمكني فردًا كان أو مجاعة، قال  - 9
َلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيِ بَ - ًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن َما  : َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ



 [.97ا يـَْعَمُلون ]النحل:َكانُو 
[، وقال: ِإانَّ لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة 8وقال: َوَِِِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنني ]املنافقون:

َيا َويـَْوَم يـَُقوُم اأَلْشهَ  نـْ  [.51اُد ]غافر:الدُّ
 [.173وَن ]الصافات:وقال: َوِإنَّ ُجنَداَن هَلُم اْلَغالِبُ 

: َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ]األنعام: -تعاىل  -أن فيه حاًل جلميع املشكالت، قال  - 10
38.] 
 اشتمال شريعة اإلسالم بنصوصها وأصوهلا على أحكام ما ال يتناهى من الوقائع. - 11
عند التباس املصاحل، أو التنازع يف أن شريعته أحكم ما تساس به األمم، وأصلح ما يقضى به  - 12

 احلقوق.
 عموم اإلسالم وصالحه لكل زمان، ومكان، وأمة، بل ال تصلح األحوال إال به. - 13
 أنه دين احملبة، واالجتماع، واأللفة والرمحة. - 14
 أنه دين العمل، واجلد، واحلزم. - 15

_________ 
 (.184 - 183حسني ) ( ))اإلسالم واحلضارة الغربية(( د. حممد حممد1)
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َِِّ َلوَ  - 16 َجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثريا أنه أبعد ما يكون عن التناقض َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ ا
 [.82]النساء:

 ويكفل هلم الراحة النفسية والفكرية.أنه حيمي معتنقيه من الفوضى، والضياع والتخبط،  - 17
 أنه يزكي العلوم والعقول، والنفوس واألخالق. - 18

تغفل أو تقصر وابجلملة فهو دين الكمال والرفعة، ودين اهلداية والسمو؛ فهو يهدي العقول إىل ما 
لى أن عنه من وجوه اإلصالح، وهو الذي يقوي عزم اإلنسان على القيام ابألعمال اجلليلة، وحيثه ع

 يتحرى أبعماله غاية ما يستطيع من االتقان.
فالدين  -وإذا رأينا من املنتمني إليه، وهناً يف العزم، أو صغراً يف اهلمة، أو احنرافاً عن سواء السبيل 

 هذه النقائص، وإمنا تبعتها على أصحاهبا.بريء من تبعة 
منا مكنت لإلسالم طبيعته ويسره، ولطف ورحم هللا الشيخ العالمة حممد البشري اإلبراهيمي إذ يقول: إ



مدخله على النفوس، ومالءمته للفطر واألذواق، والعقول. ولو بقي اإلسالم على روحانيته القوية، 
لطبَّق  -ه مبا أدخلوه عليه من بدع، وشانوه به من ضالل ونورانيته املشرقة، ولو مل يفسده أهل

 (.1لسيادة حىت ميلكوا به الكون كله )اخلافقني، وجلمع أبناءه على القوة والعزة، وا
O 471ص  –رسائل يف األداين والفرق واملذاهب حملمد احلمد 

_________ 
 (.246/ 7ني الشنقيطي )( ))أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن(( للشيخ حممد األم1)
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 أوال: التعريف
زي شارلز داروين الذي نشر كتابه أصل األنواع تنتسب احلركة الفكرية الداروينية إىل الباحث اإلجنلي

م الذي طرح فيه نظريته يف النشوء واالرتقاء مما زعزع القيم الدينية، وترك آاثراً سلبية 1859سنة 
 على الفكر العاملي.

Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -صرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعا 
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 نيا: التأسيس وأبرز الشخصياتاث
م وهو ابحث إجنليزي نشر يف سنة 1809اير فرب  12شارلز داروين: صاحب هذه املدرسة ولد يف  -

م كتابه أصل األنواع، وقد انقش فيه نظريته يف النشوء واالرتقاء معتربًا أصل احلياة خلية  1859
لية ومرت مبراحل منها، مرحلة كانت يف مستنقع آسن قبل ماليني السنني. وقد تطورت هذه اخل

لدينية اليت جتعل اإلنسان منتسباً إىل آدم وحواء القرد، انتهاء ابإلنسان، وهو بذلك ينسف الفكرة ا
 ابتداء.

آرثر كيت: دارويين متعصب، يعرتف أبن هذه النظرية ال تزال حىت اآلن بدون براهني فيضطر إىل   -
شوء واالرتقاء ال زالت بدون براهني، وستظل كذلك، كتابتها من جديد وهو يقول: "إن نظرية الن

هبا هو أن البديل الوحيد املمكن هلا هو اإلميان ابخللق املباشر وهذا غري والسبب الوحيد يف أننا نؤمن 
 وارد على اإلطالق".



 جليان هكسلي: دارويين ملحد، ظهر يف القرن العشرين، وهو الذي يقول عن النظرية: -
احلياة اإلنسان يف مركز مماثل ملا أنعم به عليه كسيد للمخلوقات كما تقول "هكذا يضع علم  -

 اين".األد
 "من املسلَّم به أن اإلنسان يف الوقت احلاضر سيد املخلوقات ولكن قد حتل حمله القطة أو الفأر". -
على ويزعم أن اإلنسان قد اختلق فكرة هللا إابن عصر عجزه وجهله، أما اآلن فقد تعلم وسيطر  -

 الطبيعة بنفسه، ومل يعد ثحاجة إليه، فهو العابد واملعبود يف آٍن واحد.
 يقول: "بعد نظرية داروين مل يعد اإلنسان يستطيع جتنب اعتبار نفسه حيواانً". -

 ليكونت دي نوى: من أشهر التطوريني احملدثني، وهو يف احلقيقة صاحب نظرية تطورية مستقلة.
التعصب، يقول: "إن نظرية النشوء جاءت لتبقى، وال ميكن أن نتخلى  د. هـ. سكوت: دارويين شديد

 أصبحت عماًل من أعمال االعتقاد".عنها حىت لو 
برتراند راسل: فيلسوف ملحد، يشيد ابألثر الدارويين مركزًا على الناحية امليكانيكية يف النظرية، 

 ين من أجل علم احلياة".فيقول: "إن الذي فعله جاليليو ونيوتن من أجل الفلك فعله دارو 
Oالندوة العاملية للشباب اإلسالمي -اصرة املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املع 
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 اثلثا: األفكار واملعتقدات
 اضات هي:نظرية داروين: تدور هذه النظرية حول عدة أفكار وافرت 

 من السهولة وعدم التعقيد إىل الدقة والتعقيد.تفرتض النظرية تطور احلياة يف الكائنات العضوية  -
 تتدرج هذه الكائنات من األحط إىل األرقى. -
الطبيعة وهبت األنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة لتصارع الكوارث وتتدرج يف  -

واع أرقى تتجلى ىل حتسن نوعي مستمر ينتج عنه أنواع راقية جديدة كالقرد، وأنسلم الرقي مما يؤدي إ
يف اإلنسان، بينما جند أن الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من األنواع الضعيفة فتعثرت وسقطت 

 وزالت. وقد استمد داروين نظريته هذه من قانون االنتقاء الطبيعي ملالتوس.
 واحد تنتج أنواعاً جديدة مع مرور األحقاب الطويلة.الفروق الفردية داخل النوع ال -
ة تعطي وحترم بدون خطة مرسومة، بل خبط عشواء، وخط التطور ذاته متعرج ومضطرب ال الطبيع -

 يسري على قاعدة مطردة منطقية.



 النظرية يف جوهرها فرضية بيولوجية أبعد ما تكون عن النظرايت الفلسفية. -
 كل منهما مستقل عن اآلخر:  تقوم النظرية على أصلني -
حل اترخيية متدرجة ومل توجد دفعة واحدة وهذا األصل من املخلوقات احلية وجدت يف مرا - 1

 املمكن الربهنة عليه.
هذه املخلوقات متسلسلة وراثيًّا ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خالل عملية التطور  - 2

ن الربهنة عليه حىت اآلن لوجود حلقة أو حلقات مفقودة البطيئة الطويلة. وهذا األصل مل يتمكنوا م
 لة التطور الذي يزعمونه.يف سلس

تفرتض النظرية أن كل مرحلة من مراحل التطور أعقبت اليت قبلها بطريقة حتمية، أي أن العوامل  -
ال  اخلارجية هي اليت حتدد نوعية هذه املرحلة، أما خط سريها ذاته مبراحله مجيعها فهو خط مضطرب

دته غري عاقلة وال واعية، بل إهنا ختبط يسعى إىل غاية مرسومة أو هدف بعيد ألن الطبيعة اليت أوج
 خبط عشواء.

 اآلاثر اليت تركتها النظرية:
قبل ظهور النظرية كان الناس يدعون إىل حرية االعتقاد بسبب الثورة الفرنسية، ولكنهم بعدها  -

 جيبة وانتقل من أورواب إىل بقاع العامل.أعلنوا إحلادهم الذي انتشر بطريقة ع
عىن ملدلول كلمة: آدم، وحواء، اجلنة، الشجرة اليت أكل منها آدم وحواء، مل يعد هناك أي م -

اخلطيئة )حسب اعتقاد النصارى أبن املسيح قد صلب ليخلص البشرية من أغالل اخلطيئة املوروثة 
 اليت ظلت ترزح حتتها من وقت آدم إىل حني صلبه(.

لك مبادية اإلنسان وخضوعه لقوانني سيطرة األفكار املادية على عقول الطبقة املثقفة وأوحت كذ -
 املادة.

 ختلت مجوع غفرية من الناس عن إمياهنا ابهلل ختليًّا اتمًّا أو شبه اتم. -
 عبادة الطبيعة، فقد قال داروين: "الطبيعة ختلق كل شيء وال حد لقدرهتا على اخللق". ولكن مل -

 الق ووجود الطبيعة؟يبني ما هي الطبيعة وما الفرق بني االعتقاد بوجود هللا اخل
وقال: إن تفسري النشوء واالرتقاء بتدخل هللا هو مبثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة يف وضع 

 ميكانيكي ثحت.
 مل يعد هناك جدوى من البحث يف الغاية واهلدف من وجود اإلنسان ألن داروين قد جعل بني -

خلية صغرية عاشت يف مستنقع راكد  اإلنسان والقرد نسباً، بل زعم أن اجلد احلقيقي لإلنسان هو
 قبل ماليني السنني.

 أمهلت العلوم الغربية جبملتها فكرة الغائية ثحجة أهنا ال هتم الباحث العلمي وال تقع يف دائرة علمه. -



جيال حائرة مضطربة ذات خواء روحي، استبد ابلناس شعور ابليأس والقنوط والضياع وظهرت أ -
 أسعد حااًل من كثري منهم. –عوم جدهم املز  –حىت أن القرد 

 طغت على احلياة فوضى عقائدية، وأصبح هذا العصر عصر القلق والضياع. -
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ن يف الروحية كانت نظرية داروين إيذاانً مليالد نظرية فرويد يف التحليل النفسي، ونظرية برجسو 
وقد استفادت هذه النظرايت مجيعاً احلديثة، ونظرية سارتر يف الوجودية، ونظرية ماركس يف املادية، 

 من األساس الذي وضعه داروين واعتمدت عليه يف منطلقاهتا وتفسرياهتا لإلنسان واحلياة والسلوك.
 حت مباديته.)فكرة التطور( أوحت ثحيوانية اإلنسان، و )تفسري عملية التطور( أو 

تطور املطلق يف كل شيء، تطور ال نظرية التطور البيولوجية انتقلت لتكون فكرة فلسفية داعية إىل ال
غاية له وال حدود، وانعكس ذلك على الدين والقيم والتقاليد، وساد االعتقاد أبن كل عقيدة أو نظام 

 ين.أو خلق هو أفضل وأكمل من غريه، مادام اتلياً له يف الوجود الزم
يف احلصول على استمد ماركس من نظرية داروين مادية اإلنسان وجعل مطلبه يف احلياة ينحصر 

 )الغذاء والسكن واجلنس( مهماًل بذلك مجيع العوامل الروحية لديه.
استمد فرويد من نظرية داروين حيوانية اإلنسان فاإلنسان عنده حيوان جنسي، ال ميلك إال االنصياع 

 إال وقع فريسة الكبت املدمر لألعصاب.ألوامر الغريزة و 
 ة اإلنسان وماديته ومجع بينهما بنظرية العقل اجلمعي.استمد دور كامي من نظرية داروين حيواني

استفاد برتراند راسل من ذلك بتفسريه لتطور األخالق الذي تطور عنده من احملرم )التابو( إىل أخالق 
 العلمي. الطاعة اإلهلية ومن مث إىل أخالق اجملتمع

الشعور ابلندم من قتل األوالد  والتطور عند فرويد أصبح مفسِ رًا للدين تفسريًا جنسيًّا: "الدين هو
ألبيهم الذي حرمهم من االستمتاع أبمهم مث صار عبادة لألب، مث عبادة الطوطم، مث عبادة القوى 

 ديب".اخلفية يف صورة الدين السماوي، وكل األدوار تنبع وترتكز على عقدة أو 
 دور اليهود والقوى اهلدامة يف نشر هذه النظرية:· 

، بل كان نصرانيًّا، ولكن اليهود والقوى اهلدامة وجدوا يف هذه النظرية ضالتهم مل يكن داروين يهودايًّ 
 املنشودة فعملوا على استغالهلم لتحطيم القيم يف حياة الناس.

صرحياتنا كلمات جوفاء والحظوا هنا أن جناح تقول بروتوكوالت حكماء صهيون: "ال تتصوروا أن ت -



ن قبل، واألثر غري األخالقي الجتاهات هذه العلوم يف الفكر داروين وماركس ونيتشه قد رتبناه م
 األممي سيكون واضحاً لنا على التأكيد".

 نقدها:· 
علمية وأهنا سوف نقدها آغاسريز يف إجنلرتا، وأوين يف أمريكا: "إن األفكار الداروينية جمرد ُخرافة  -

 اجلامعات يف القرن املاضي.تنسى بسرعة". ونقدها كذلك العامل الفلكي هرشل ومعظم أساتذة 
كريسي موريسون: "إن القائلني بنظرية التطور مل يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة )اجلينات(   -

 وقد وقفوا يف مكاهنم حيث يبدأ التطور حقاً، أعين عند اخللية".
ز الداروينيون نتوين ستاندن صاحب كتاب العلم بقرة مقدسة يناقش احللقة املفقودة وهي ثغرة عجأ -

عن سدها فيقول: "إنه ألقرب من احلقيقة أن تقول: إن جزًء كبريًا من السلسلة مفقودة وليس حلقة 
 واحدة، بل إننا لنشك يف وجود السلسلة ذاهتا".

زئيًّا قصة آدم وحواء كما ترويها األداين، وأن الفكرة ستيوارت تشيس: "أيد علماء األحياء ج -
 صحيحة يف جمملها".

وسنت كالرك: "ال توجد عالمة واحدة حتمل على االعتقاد أبن أايً من املراتب احليوانية الكربى أ -
ينحدر من غريها، إن كل مرحلة هلا وجودها املتميز الناتج عن عملية خلق خاصة متميزة، لقد ظهر 

 على األرض فجأة ويف نفس الشكل الذي تراه عليه اآلن". اإلنسان
 التوالد الذايت، وكانت أثحاثه ضربة قاسية لنظرية داروين.أبطل ابستور أسطورة  -

 الداروينية احلديثة:
اضطرب أصحاب الداروينية احلديثة أمام النقد العلمي الذي وجه إىل النظرية، ومل يستطيعوا أمام  -

ة وا أبفكار جديدة تدعيماً هلا وتدليالً على تعصبهم الشديد حياهلا فأجروا سلسلضعفها إال أن خيرج
 من التبديالت منها:

إقرارهم أبن قانون االرتقاء الطبيعي قاصر عن تفسري عملية التطور واستبدلوا به قانوانً جديدًا  -
 أمسوه قانون التحوالت املفاجئة أو الطفرات، وخرجوا بفكرة املصادفة.

دًا كما كان موا على االعرتاف أبن هناك أصواًل عدة تفرعت عنها كل األنواع وليس أصاًل واحأرغ -
 سائدًا يف االعتقاد.

أجربوا على اإلقرار بتفرد اإلنسان بيولوجياً رغم التشابه الظاهري بينه وبني القرد، وهي النقطة اليت  -
 سقط منها داروين ومعاصروه.

ينية احلديثة ما هو إال أفكار ونظرايت هزيلة أعجز من أن نستطيع كل ما جاء به أصحاب الدارو   -
احليايت والكوين الذي يسري بدقة متناهية بتدبري احلكيم )الذي أعطى كل شيء خلقه مث  تفسري النظام



 هدى(.
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 رابعا: اجلذور الفكرية والعقائدية
علماء أن األنواع املتأخرة يف الظهور أكثر رقياً من حظ اللقد عرفت هذه الفكرة قبل داروين، وقد ال

 األنواع املتقدمة ومن هؤالء: رأي ابكنسون، لينو.
قالوا: "أبن التطور خطة مرسومة فيها رمحة للعاملني"، ولكن نظريتهم وصفت أبهنا الهوتية فنسيت 

 داخل معامل األحياء.
ة مالتوس ابلذات، فقد استفاد من قانونه ن نظرياستوحى داروين نظريته من علم دراسة السكان، وم

 يف االنتخاب أو االنتقاء الذي يدور حول إفناء الطبيعة للضعفاء ملصلحة األقوايء.
 استفاد من أثحاث ليل اجليولوجية حيث متكن من صياغة نظرية ميكانيكية للتطور.

والدين، وبعد الثورة  لكنيسةصادفت هذه النظرية جوًا مناسباً إذ كان ميالدها بعد زوال سلطان ا
الفرنسية والثورة الصناعية حيث كانت النفوس مهيأة لتفسري احلياة تفسريًا مادايًّ ثحتاً، ومستعدة لتقبل 
 أي طرح فكري يقودها إىل مزيد من اإلحلاد والبعد عن التفسريات الالهوتية، مصيبة كانت أم خمطئة.

O الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -ب املعاصرة األحزااملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب و 
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 خامسا: االنتشار ومواقع النفوذ
وانتقلت بعدها إىل مجيع بقاع العامل، وما تزال م، وانتشرت يف أورواب، 1859بدأت الداروينية سنة 

ا يف العامل اإلسالمي بني هذه النظرية تدر س يف كثري من اجلامعات العاملية، كما أهنا قد وجدت أتباعاً هل
 الذين تربوا تربية غربية، ودرسوا يف جامعات أوروبية وأمريكية.

امل كما مشل معظم فروع املعرفة اإلنسانية من والواقع أن أتثري نظرية داروين قد مشل معظم بلدان الع
الغريب كما  علمية وأدبية وغريها. ومل يوجد يف التاريخ البشري نظرية ابطلة صبغت مناحي الفكر



 فعلت نظرية النشوء واالرتقاء الداروينية.
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 اخلالصة
ثي واكتشاف أن نظرية داروين دخلت متحف النسيان بعد كشف النقاب عن قانون مندل الورا

ينات( ابعتباره الشفرة السرية للخلق واعتبار أن الكروموسومات حتمل صفات وحدات الوراثة )اجل
 اإلنسان الكاملة وحتفظ الشبه الكامل للنوع.

ولذا يرى املنصفون من العلماء أن وجود تشابه بني الكائنات احلية دليل واضح ضد النظرية ألنه 
 يقرر أبن مادة اخللق األوىل ى بوحدة األصل، والقرآن الكرمييوحي أبن اخلالق واحد وال يوح

َُِّ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّاء ]النور: . 45للكائنات هي املاء َوا [ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ 
 [.30]األنبياء:

ست نظرية علمية على وقد أثبت العلم القائم على التجربة بطالن النظرية أبدلة قاطعة وأهنا لي
 اإلطالق.

واإلسالم وكافة األداين السماوية تؤمن بوجود هللا اخلالق البارئ املدبر املصور الذي أحسن صنع كل 
شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من ساللة من طني مث خلقه من نطفة يف قرار مكني، واإلنسان يبقى 

 [.21ُروَن ]الذارايت:  أَنُفِسُكْم َأَفال تـُْبصِ إنساانً بشكله وصفاته وعقله ال يتطور وال يتحول َويف 
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