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   مواجهـــــة اإلحلــــــــاد فـي  خـالصـــــة العتــــــاد
   )أول حبث تأصيلي لقضية اإلحلاد( 

  
  
  

  إعـــداد
  انــــــد الطحـــــالـــــد خــأمح
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  الَمِنيالْع باتِي لِلّهِ رممو اييحمكِي ونُستِي والص قُلْ إِن  لَه رِيكالَ ش 

نَاْ أَولُ الْمسلِمِني وبِ شيءٍ    قُلْ أَغَير اللَّهِ أَبغِي ربا وهو رب كُلِّ ذَلِك أُمِرت وأَ
والَ تَكْسِب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ علَيها والَ تَزِر وازِرة وِزْر أُخرى ثُم إِلَى 

   تُم فِيهِ تَخْتَلِفُون ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُن
   )١٦٢/١٦٤األنعام ( 

  
  الشافعي رمحه ااإلمام قال  

ا ينتهي إليه ينتهي إلياإن للعقل حده، كما أن للبصر حد  
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  ةـدمـاملق
 احلمد هللا الذي خلق العباد ، وأبان هلم صحيح االعتقـاد، وأمـرهم بالتوحيـد              

تعاىل سـبحانه عـن      اإلحلاد،و  الشرك  وب  ردرهم من   ذَّ وح  واإلفراد، اخلالص
الشر كاء األنوالرسول  فياد، واختاذ الصاحبة واألوالد، والصالة على النيب املصط       د 

  يوم املعـاد ،    شفَّع  وم  عشفي أولو،  اتىب خري العباد ، اهلادي إىل سبيل الرشاد         
، وعلى آله وصحبه أفضل الصحب وخري األجناد، فُرسـان اإلسـالم األجـواد            

، شادوا حماتد األجماد، وفاقوا مفاخر امللوك األسـياد         الذين  ورهبان الليل العباد ،     
  .يوم يقوم األشهاد ،  وسلم تسليما كثريا إىل يوم التناد

  :أما بعد 
بـذل يف   وت ، احلاضر والبـاد   لدى يكون العلم خري زاد ،ويلْتمس       نتففي زمن الفِ  

ويف عـصر التقانـة   فؤاد ، وقالئـد األجيـاد،   سبيله حبيبات األكباد،وِشغاف ال   
ال وينتشر الفساد ، حـىت نـسمع يف   بم الوع أن يمل يكن خيطر ببالٍ واملعلومات ، 

ل يف الزندقة و اإلحلاد ،      وغ بل ويدعو إىل الت    ، الوحدانية و عن بنيبالد املسلمني من    
 يف   والشك العلمانية،و ، واحلرية ،التعددية:  بل هي للكفر رايات     ..حتت شعارات 

   !! وخسروا كل مرادخابوا .. زعموا ..وجود خالق األرض والسماوات
لهينا  ت -لذوي العقل -  بالعقل  تعاىل وجود اهللا إثباتات   و أدلة يف زمان العلم وتزايد   

 جسد األمـة     اآلهات واألنات اليت تنال من      عن كثري  اتخاِر الص خاتره الص هذ
  . اع قَ وشىت اآلفاق واألص،اد والبقاعه يف خمتلف الِوادح وارش ِواملسلمة

، للَطَ و  خرابٍ ل ،رمبا أدى بعامر الديار إىل     لَ ، فاألمر ج   ال بد منه  ولكن ال بد مما     
 فهذه هنلْجم فيها  يالفالتني ، املارقني عن أنوار وهدايات الدين ،         -بإذن اهللا - هة ن 

 طريق األشـقياء أشـقاء الـشيطان    ب ، بل   غياهب معدومة الرغائ    الواجلني  
             بطَاِن أَال ِإنَّ ِحـزيالش بِحز اللَِّه أُولَِئك ِذكْر ماهسطَانُ فَأَنيالش ِهملَيذَ عوحتاس
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 الكالم يف   إطالةالبيان ما يغين عن     ويف أتى   ، )١٩:اادلة( الشيطَاِن هم الْخاِسرونَ  
   .هذا املقام

 )١( كهلْهاِل الرباب   هذا البحث  ، فكان ددت األسباب تعدد ذرات السراب    تعولقد  
هلـذا   احلاجـة املُِلحـة      -ا غيور  ناهيك أن يكون مسلما    -  على مسلم  فيوال خي 

، قلقـة وكثرا كثـرة خميفـة م   د الدعوات   عدت، حيث    املوضوع يف هذا الوقت   
 وإفراد الصفحات على مواقـع      ،على شبكة املعلومات  واملنتديات  وانتشار املواقع   

لعـرض قـضايا    التواصل االجتماعي ، وختصيص الربامج احلوارية حلقات كاملة     
معهـد   البحث الذي نشره      ذلك  وأقلق وأغم ،     ،جاء خرب عم وطم   مث   ،اإلحلاد  

 ونـشرته   "مؤشر عام حول الدين واإلحلاد    : "وصدر حتت عنوان   غالوب الدويل 
 ،حلاد يف معظم الدول العربيـة      تزايد نسبة اإل   ء فيه  وجا طن بوست نواشصحيفة ال 
 الـسعودية األوىل يف نـسبة اإلحلـاد بـني الـدول              اململكة العربية  بل جعلوا 
أرض  " نسبة امللحدين يف اململكة العربية السعودية         فيه أن  جاءو!! .!..اإلسالمية

 و أظهـر   ، يف بلد أورويب متقدم مثل بلجيكـا تضاهي نظريا "  الرسالة احملمدية 
لم، كذلك ارتفاع   لي فيها اإلحلاد أعلى درجات الس     هذا االستطالع أن الصني يعت    

نسبة اإلحلاد يف البلدان الشيوعية السابقة وبلدان يف إفريقيا  مثل جنوب إفريقيـا،             
 غري أن املفاجأة الكربى هي املرتبة اليت حصلت عليها اململكة العربية الـسعودية            

، وهي بذلك تعد أول بلـد يف العـامل اإلسـالمي            % ٦ =  يف املائة  ستبنسبة  
 مـن    )% ٧٥( مقابـل     % )٥( يتجاوز فيه اإلحلاد حاجز اخلمسة يف املائـة       

  ..!!!. من السعوديني يرون أنفسهم غري متدينني )%١٩(املتدينني و
 ويوضح التقرير ارتفاع نسبة اإلحلاد بني سكان السعودية على الـرغم مـن أن              

ة من أكثر البلدان اإلسالمية حرصا علـى تطبيـق الـشريعة            اململكة تعد واحد  
، وهي نسبة تفـوق تركيـا وتـونس         !! ..واحملافظة على تعاليم الرسالة احملمدية    

                                                
     أي السحاب الذي حيمل املطر الرقيق النافع : هلهال الرباب )١(

 



 ٥

 يف  ٢٠١٢وأجرى البحث معهد غالوب الدويل، وذلـك عـام           .!!.العلمانيتني
مؤشـر  : "وبني، وصدر حتت عنوان   ج ألفا من املست   مخسني بلدا ومشل آراء     )٥٧(

 من املستجوبني عرب العـامل      )%٥٩(، وإمجاال، يعتقد    " حول الدين واإلحلاد   عام
يؤكدون أم  ) % ١٣(يرون أنفسهم غري دينيني و      ) % ٢٣(أم دينيون مقابل    

  .ملحدون، غري أن هذه النسب العامة ختتلف من بلد لبلد آخر
 الفقـرية   كما توقف املسح عند الربط بني الفقر وظاهرة التدين وأظهر أن الدول        

 مقارنة مع البلدان الغنية، وحتتـل غانـا رأس          )%١٧ (يرتفع فيها التطرف بنسبة   
 )%٨٨( املرتبة السابعة من حيث التـدين         والعراق )%٩٦(قائمة املتدينني بنسبة    

العربيـة   اململكة  متقامسة نسبة التدين مع    )%٧٥(الثالثة والعشرين   وتونس املرتبة   
ذكر التقرير غزة والـضفة     ( فلسطني احملتلة    حتتل   السعودية بنفس النسبة، يف حني    

بنسبة  ٣١ املرتبة   !! ) الغربية ومل يذكر اسم فلسطني على اعتبار أا ليست دولة           
 ويف املرتبة األخرية تظهر الصني كأقل       )%٦٤(بنسبة   ٣٢ ولبنان املرتبة    )%٦٥(

  .)%٤٧(البلدان تدينا على املستوى العاملي بنسبة 
ة أن مؤشر التدين ميثل النسبة املئوية للذين يرون أنفسهم متدينني            وتوضح املؤسس 

  .ومؤشر اإلحلاد حييل إىل نسبة من يرون أنفسهم ملحدين مقتنعني
ما بني  % ٢إىل  % ١ ورصد املؤشر كذلك ارتفاع نسبة اإلحلاد يف باكستان من          

 إىل  ٢٠٠٥عـام   % ٤ يف حني اخنفض اإلحلاد يف ماليزيا مـن          ٢٠١٢ و ٢٠٠٥
  .م ٢٠١٢فر عام الص

 هلذا وغري هذا كثري من األسباب، رأيت لزاما الزما ال ينفك أن تكون وقفة جادة              
 فيـه علـى اجلانـب    وقد ركزتملعرفة اإلحلاد معىن ومضمونا، ووقاية وعالجا،   

  .لعدم وقويف على من تناوله من قبلالتأصيلي للموضوع 
اإلحلادية وتشخيصها بدقة   يف توصيف احلالة    فيد  ي  وجذوره  اإلحلاد أصلمعرفة  و 

كما ( املتعددة    اإلحلاد أنواعمعرفة  عالجها، كما أن      يفيد يف  وموضوعية، وبالتايل 
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، أما الشبهات فقد انربى هلا خلـق         بشكل سطحي  ال نتعامل معه   جيعلنا   )ذكرا  
زيد، كما حيتاج إىل تضافر اجلهود مـن        كثري وإن كان األمر حيتاج إىل مزيد وم       

، وهـو   ع املتحفزين، فباهللا وحده أستعني    ن نردع أو نوقف مجو     عسى أ  اجلميع ، 
  . اهلادي إىل الصراط املستقيم

  
  خطـة البحـث

  مباحث وخامتة أربعة  و ومتهيدمقدمـة: يشتمل البحث على
  : وتشتمل على: املقدمـة

  وخطورتهأمهية املوضوع      
   خطة البحث 

   اإلحلـاد حترير معىن: التمهيد
  :ويشتمل على مطلبني

  تعريف اإلحلاد: املطلب األول
  فوائد من التعريف: املطلب الثاين

  أنـواع اإلحلـاد : األولاملبحث 
    :ويشتمل على مخسة مطالب

  إحلاد التكرب  :املطلب األول
  إحلاد اإلشراك : املطلب الثاين

  إحلاد الفكر: املطلب الثالث
  إحلاد العقل : املطلب الرابع

  والرياء إحلاد اجلهل :املطلب اخلامس
  : املعـاصر وبواعثـهادـاإلحل:  يناملبحث الثا

   :ويشتمل على مطلبني
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  العلمانية واإلحلـاد: املطلب األول
  املاسونية واإلحلاد: املطلب الثاين

   وأركان اإلحلادعقـائد امللحـدين: ثالثاملبحث ال
     :ويشتمل على مطلبني

  عقائد امللحدين:املطلب األول
   .ان اإلحلاد األساسيةأرك: املطلب الثاين

  مواجهـة اإلحلـاد: املبحث الرابع 
  : مطلبنيويشتمل على
  الوقاية من اإلحلاد : املطلب األول
  الرد على امللحدين: املطلب الثاين

 .وتشمل أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة
مل أتكلم يف بعض املوضـوعات ذات الـصلة طلبـا           بقي أخريا أن أشري إىل أين       

وقبل الشروع يف املوضوع أقول لك ما قال احلافظ          ، )١( منعا لإلسهاب لإلجياز، و 
  :ابن حجر لقارئه

دمعناه فَع إن راق ـهيا سيدا طـاِلع  
دبا فَسيع ا وإن ِجتدضوافتح له باب الر  

عـم   إنه نِ  ، أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي       الهأسأل املوىل يف ع    هذا و 
ري، واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على الـنيب حممـد             املوىل ونعم النص  

 .  وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                
، وهي موضوعات ذات صلة     ) االستعمار(تشراق، واالحتالل   التنصري ، واالس  : مثل موضوعات    )١(

: وثيقة مبوضوعنا هذا إال أن حبوثا أخرى تناولتها بالبحث والدراسة املستفيضة، ومن أمهها كتـاب              
رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا ، وكتاب أجنحة : أباطيل وأمسار لألستاذ حممود حممد شاكر ، وله أيضا     

 .وغريها كثري.. الرمحن حبنكة امليداين ، وله أيضا غزو يف الصميم املكر الثالثة للشيخ عبد
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   اإلحلـادحترير معىن: التمهيد
  تعريف اإلحلاد : املطلب األول

حترير املعىن هو نصف الفهم ،لذا من املهم أن حندد مفهوم اللفظ لغة واصطالحا،              
الالم واحلاء والدال أصـلٌ     : ارس   ف ابنوكلمة اإلحلاد كلمة عربية فصيحة ، قال        

. ألْحد الرجل، إذ مال عن طريقة احلق واإلميان       : يقال. يدلُّ على ميل عن استقامة    
ث       وسألنه مائل يف أحد جانيب اجلَد ي اللَّحدوأحلـدت    : يقال. م ـتت امليحلَد .

   )١( .امللجأ، مسي بذلك ألن الالجئ مييل إليه: واملُلْتحد
أحلـد يف   : : وقال الليث . امليل عن القصد  :  يف اللغة  اإلحلادمعىن  : زهري  قال األ 

  :نشدأ به ومال إىل الظلم وأمراحلرم إذا ترك القصد فيما 
  )٢(صواعق احلجاج ميطرن دما          ملا رأى امللحد حني أحلما     

   العدول عن االستقامة واالحنراف عنها :اإللْحاد ف
 تدوأَلْح :املْتادوج تيقوله تعاىل  ، ر :اٍد ِبظُلٍْمِفيِه ِبِإلْح ِردن يمو     

ترك القَصد فيما أُِمر به  ومـالَ  : يف احلَرِم   بظلم ، وقد أَلْحدحنرافا ا  أَي)٢٥احلج  (
الشك يف  : اإلحلاد فيه   : وقيل    ، أشرك باهللا  تعاىل   : أحلد يف احلرم       و ىل الظلم ،  إ

اعوج كل  : الحد  فالن  فالنا       و ،الشيء   وأصل اإلحلاد امليل والعدول عن     ،اهللا  
امللجـأ ، أي ألن     و  امللتجـأ   : وامللتحد  . منهما على صاحبه  وماال عن القصد        

  )٣(  "ولن أجد من دونه ملتحدا" :تعاىل مييل إليه ، قال  الالجئ
  

                                                
 )٢٣٦/ ٥(معجم مقاييس اللغة البن فارس : ينظر  )١(
 )٧٣/ ٢ (األزهري ذيب اللغة: ينظر  )٢(
  )١٣٥/ ٩(تاج العروس من جواهر القاموس  ،  )٧٨/ ٢(املخصص ـ البن سيده : ينظر  )٣(
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  فوائد من التعريف: املطلب الثاين
 الطريق القـومي ، فهـذا        امليل والعدول عن   : يعين   إلحلاد ل إذا كان التعريف العام   

يعين أن كل ترٍك للدين وهجر ألحكامه هو نوع إحلاد ، ومن مث فاإلحلاد يـشمل   
   رك باهللا تعاىل، وامليل واحليدة عن أوامره وأحكامـه جـل           كل أنواع الكفر والش

  .وعال ، والتجرؤ علي نواهيه سبحانه
 ومن يِرد ِفيِه    : جاء يف كتاب اهللا تعاىل يف قوله جل شأنه          وهذا املعين هو الذي     

   )٢٥احلج (   ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم
ومن يرد فيه إحلادا بظلم نذقـه       : هركْيقول تعاىل ذِ   : "الطربي رمحه اهللا  قال اإلمام   

واختلف أهل التأويـل يف   ... من عذاب أليم، وهو أن مييل يف البيت احلرام بظلم  
لظلم الذي من أراد اإلحلاد به يف املسجد احلرام، أذاقه اهللا مـن العـذاب               معىن ا 

: وقال آخـرون   ... ذلك هو الشرك باهللا وعبادة غريه به      : األليم، فقال بعضهم  
ومن يـِرد ِفيـِه     : عباس، قولهابنعن  ... هو استحالل احلرام فيه أو ركوبه

تستحل من احلرام مـا      يعين أن    )٢٥: احلـج (   أَِليمٍ ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْه ِمن عذَابٍ    
، فتظلم من ال يظلمك، وتقتل من ال يقتلـك،          حرم اهللا عليك من لسان أو قتل      

بل ذلـك احتكـار     : وقال آخرون   ...فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم       
، حـىت   كل ما كان منهيا عنه من الفعل      بل ذلك   : وقال آخرون   ...الطعام مبكة 

وأوىل األقوال اليت ذكرناها يف تأويل ذلـك          ...ال واهللا، وبلى واهللا   : قائلقول ال 
 عباس، من أنه معين بـالظلم       ابن مسعود و  ابنبالصواب القول الذي ذكرناه عن      

 ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحـاٍد        بقوله م، وذلك أن اهللا ع    كل معصية هللا  يف هذا املوضع    
به ظلم دون ظلم يف خرب وال عقـل، فهـو علـى     ومل خيصص    )٢٥احلج  (  ِبظُلٍْم
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ومن يرد يف املسجد احلرام بـأن       : فإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الكالم     . عمومه
    )١( " . فيه، نذقه يوم القيامة من عذاب موجع لهمييل بظلم، فيعصي اهللا

امليل عن   :فمجيء كلمة الظلم بعد كلمة اإلحلاد أبانت معناها ومرماها من كوا          
  . إىل الباطل والضالل احلق

فكل ملحد هو مائل عن احلق إىل الباطل، وليس من املكرمـات أو املفـاخر أن                
:  معرة بغري علم وضالل وخسران، ومن قال عن نفـسه        ينتسب أحد لإلحلاد، بل   

  .فاملعين ضال كما تبني= ملحد 
ِبها وذَروا الَِّذين يلِْحدونَ ِفي     وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه      : وقال اهللا سبحانه    

    )١٨٠:ألعراف(  أَسماِئِه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
  وذَروا الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسـماِئهِ  :وأما قوله:" قال اإلمام الطربي رمحه اهللا     

اء اهللا، أم عـدلوا     وكان إحلادهم يف أمس    ،، فإنه يعين به املشركني     )١٨٠:ألعراف(
، فسموا ا آهلتهم وأوثام، وزادوا فيها ونقصوا منها، فـسموا           ا عما هي عليه   

، ومسـوا بعـضها     "اهللا"اشتقاقا منهم هلا من اسم اهللا الذي هو         " الالت"بعضها  
   )٢( "العزيز"اشتقاقا هلا من اسم اهللا الذي هو " العزى"

 وقولـه   د هـو التكـذيب والـشرك      اإلحلا عباس وقتادة أن     ابنوقد نقل عن    
العدول عـن   : وأصل اإلحلاد يف كالم العرب     :" أي يشركون مث قال        "يلحدون"

، ولذلك  يستعمل يف كل معوج غري مستقيم     مث  . القصد، واجلور عنه، واإلعراض   
    )٣( " حلد، ألنه يف ناحية منه، وليس يف وسطه: قيل للحد القرب

   الشرك والتكذيب فكلمة اإلحلاد جاءت يف القرآن مبعىن

                                                
  ا وما بعده١٨/٥٩٥تأويل آي القرآن جامع البيان عن : ينظر )١(
   ) ١٣/٢٨٢  (جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر )٢(
   )١٣/٢٨٣( يان عن تأويل آي القرآن جامع الب: ينظر )٣(
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 سـورة ،عديدة كما يف  مواضع  وقد وردت كلمة اإلحلاد ومشتقاا يف القرآن يف         
ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ ِإنما يعلِّمه بشر ِلسانُ الَّـِذي يلِْحـدونَ ِإلَيـِه              : النحل

ِبنيم ِبيرانٌ عذَا ِلسهو ِميجأَع  )١٠٣:النحل(   
ِإنَّ الَِّذين يلِْحدونَ ِفي آياِتنا ال يخفَونَ علَينا أَفَمن يلْقَى ِفي الناِر             :  فصلت سورة

ِصريلُونَ بمعا تِبم هِإن ما ِشئْتلُوا ممِة اعامالِْقي موأِْتي آِمناً يي نأَم ريخ  )٤٠فصلت(   
 املتعارف  )املعاصر ( ال تأيت مبعىن اإلحلاد باملفهوم احلايل     كلمة اإلحلاد يف القرآن     و
 ؤمنـون ي كـانوا ال     ني املذکورة يف القرآن من الـذ      اتيوكذلك الشخص . هيعل
 ؤمنوني وابل کان ) املعاصرباملفهوم  ( ملحدة   ري غ اتي شخص تكان  النبوية رسالةالب

م كانوا يف نفس     اعتقادهم بوجود اإلله األوحد فإ     فرغم" مشركون"بتعدد اآلهلة   
ا الشفاعة هلم عند اإلله      باستطاعته عبدواي اليت كانوا    لي بأن التماث  ؤمنونيالوقت  
ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض وسخر الشمس والْقَمـر    :األعظم

 األسـاس  كرة إنكار وجود اخلالق من ف و )٦١العنكبوت  (  لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ   
ألن اإلنسان فُِطر على وجود إلـه خـالق،         يف كل العصور،    فكرة مستبعدة متاما    

وجحـدوا ِبهـا    وهذه حقيقة ال ينكرها حىت امللحد ، لكنه يعانـد ويكـابر             
لقد : " بلوتارك يقول املؤرخ اإلغريقي   ،)١٤:النمل( واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً   

ِجوت يف التاريخ مدن بال حصون، ومدن بال قصور، ومدن بال مدارس، ولكن             د
    )١(".مل توجد أبدا مدن بال معابد

 بكتابات املستشرقني عن اإلحلاد وسـاروا يف ركـام         معظم الباحثني ولقد اغتر   
  وهـي   قدميـة  يقيةإن كلمة اإلحلاد هي ترمجة لكلمة إغر       ": فأصبحوا يرددون   

atheos      ِوكانت هذه الكلمة مستعملة من ق ل اليونانيون القدماء مبعىن ضـيق      ب

                                                
هل : ، مقال بعنوان ٢٠١١ديسمرب -نوفمرب ٥٥٧جملة الوعي اإلسالمي الكويتية العدد :   ينظر )١(

  حقا الدين أفيون الشعوب   
 

 



 ١٢

وهو عدم اإلميان بإله ويف القرن اخلامس قبل امليالد مت إضافة معىن آخـر لكلمـة        
  " إحلاد وهو إنكار فكرة اإلله األعظم اخلالق

  : مث قسموا اإلحلاد قسمني
  .) إحلاد نفي(جود إله إحلاد قوي أو إحلاد موجب وهو نفي و: األول "

  .إحلاد ضعيف أو إحلاد سالب وهو عدم االعتقاد بوجود إله: الثاين 
 امللحد املوجب ينفـي     أن هو   - عندهم   -  بني امللحد املوجب والسالب    الفرقف

 بينما امللحد   ،وقد يستعني بنظريات علمية وفلسفية إلثبات ذلك       ،تعاىلوجود اهللا   
 باهللا نظرا لعدم قناعته باألدلة الـيت يقـدمها          السالب يكتفي فقط بعدم االعتقاد    

  )١( ".املؤمنون
 ال زمام له وال خطام، وال       - لو ناقشناه مببدأ امللحدين املادي       –وهذا كله كالم    

يومهون الناس بأن هلم تقـسيمات      ) تنظري هروب (بل هو   دليل عليه وال برهان ،    
 يؤصلون جلهـل كـثري      ونظريات حىت يبدو األمر أشبه بالعلم ، لكنهم يف الواقع         

  .!!منهم حقيقة اإلحلاد فيصفونه بامللحد السالب 
 نياليونـاني أن اإلحلاد ظهر قبـل      :  واحلق الذي ال ِمرية فيه عندنا حنن املسلمني         

 بل وقبل كل القدماء األقدمني ، نعلمه من ديننا علم اليقني، وقد سـجل               القدماء
فصيال وحتذيرا فقال رب األربـاب      القرآن الكرمي معامل اإلحلاد األوىل وحكاها ت      

وِإذْ قُلْنا ِللْمالِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس أَبـى واسـتكْبر             : سبحانه  
الْكَاِفِرين كَانَ ِمنو   )وقال تعاىل  )٣٤البقرة :  موا ِلآددجالِئكَِة اسا ِللْمِإذْ قُلْنو

ا ِإبِليس كَانَ ِمن الِْجن فَفَسق عن أَمِر ربِه أَفَتتِخذُونه وذُريته أَوِلياَء ِمن             فَسجدوا ِإلَّ 
   :جل وعـز وقال  ، )٥٠الكهـف  (   دوِني وهم لَكُم عدو ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدالً

                                                
هذا هو التقسيم السائد واملعروف لإلحلاد عند كل الدارسني ، وال أعلم أحدا سبقين يف التقسيم   (١)

  .  الذي ذهبت إليه لإلحلاد

 



 ١٣

َفسجلُّ كُ ةُكَ املالئِ دم أَ هجمونَع  ِإلَّا ِإب      الْكَـاِفِرين كَانَ ِمـنو ركْبتاس ِليس)  ص
٧٥،٧٤(   

 "  وكان من الكـافرين    "فإبليس امللعون هو أبو امللحدين ففي آيات البقرة وص          
  فالفسق والكفر مها أصل اإلحلاد وعينه "  ففسق عن أمر ربه"ويف آية الكهف 

  .وهذه هي بذرة اإلحلاد األوىل 
 وحدود علمهـم     !!الم املستشرقني عن اإلحلاد، ألم ملحدين     والناِبه ال يأْبه  لك    

فَلْسفَات اليونانيني القدماء واإلغريق ، ومعظمها ترهات بتراء ،عرجـاء عميـاء            
شوهاء، ال اتصال هلا وال إسناد ، ولو اتصل إسنادها ، فقد كفانا خرب الـسماء                

  .عما حتت أدميها 
 هم من أسسوا ملنهج الشك اإلحلادي ، فكـانوا  كما أن فالسفة اليونان واإلغريق 

يشكُّون يف الثوابت واملُسلَّمات، شك من أجل الشك ، فكان الشك عندهم نوع             
  .أنواع اإلحلاد ذلك يف  فسادرياضة من رياضات العقل ، وسوف يتبني

  فإبليس هو أول من أحلد وجاء الوصف يف القرآن الكرمي بالكفر والِفسق ،
الكاف والفاء والراء أصـل      ) :كفر  (  فارس يف مادة     ابن الستر قال    :والكُفر لغة 

 ، وإذا أطلق الكفر يف الـدين        صحيح يدل على معىن واحد، وهو الستر والتغطية       
  .فيعين اجلحود والعصيان 

 فإنـه    ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ   : معىن الكفر يف قوله     :"قال اإلمام الطربي رمحه اهللا      
أن األحبار من يهود املدينة جحدوا نبوة حممد صـلى اهللا عليـه             وذلك  . اجلحود

  .اءهمأبنوسلم وستروه عن الناس وكتموا أمره، وهم يعرفونه كما يعرفون 
    )١( "تغطية الشيء: وأصل الكفر عند العرب

  :"فهو اخلروج والعدول لغة واصطالحا، قال اإلمام الطربي رمحـه اهللا          أما الفسق   
 ...  الَ عنه وم  لَدفخرج عن أمر ربه، وع    :  يقول عن أَمِر ربِه    فَفَسق    :وقوله

                                                
   ) ١/٢٥٥  (جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر )١(
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ق يف الدين إمنا هو االنعدال عن القصد، وامليل عـن االسـتقامة ،              سوكذلك الفِ 
إذا خرجت منه، وفـسقت     : بة من قشرها  طَفسقت الر : وحيكى عن العرب مساعا   

    )١(" إذا خرجت من جحرها: الفأرة
أن  الطريق القومي، و   امليل والعدول عن   :  وأنه ى ذُكٍْر ملعىن اإلحلاد    ولنكن دائما عل  

  اخلروج والعدول :  هواجلحود واإلنكار، والفسق: الكفر 
قَالَ فَِبما أَغْويتِني َألقْعدنَّ لَهـم ِصـراطَك        : قالوقد ذكر اهللا تعاىل أن إبليس         

  ِقيمتسن    ) ١٦(الْمم مهنآلِتي ـن        ثُمعو ـاِنِهممأَي ـنعو لِْفِهمخ ِمنو ِديِهمِن أَييب
شمِهِلاِئماِكِرينش مهأَكْثَر ِجدالَ تو   ) ١٧،١٦األعراف(  

َألقْعدنَّ لَهم ِصـراطَك   :والطريق القومي هو صراط اهللا املستقيم وقد قال إبليس
ِقيمتسالْم   

ن دعا إىل اإلحلاد، وأمالَ العباد عن الطريق املـستقيم      فكان أول امللحدين وأول م    
مستعينا بذريته من اجلن ومن أطاعه من اإلنس فتشيطنوا وأصبحوا شياطني اإلنس            

          اورِل غُرالْقَو فرخٍض زعِإلَى ب مهضعوِحي بي الِْجناِإلنِس و اِطنييش  )  األنعـام
١١٢(   

، وإبـاًء   فرا، وفسوقا كُ: ى إحلادا بل مسي   مسيس لكنه مل ي   فاإلحلاد عمليا بدأه إبل   
   . وإحلادا ومسي فيما بعد زندقة... ، وضالالواستكباراألمر اهللا تعاىل، 

وكلمة زندقة حتمل يف اإلسالم معين الكفر والضالل، وأقدم نص وقفت عليه فيه             
مـا  ":وسـلم قـال   لنيب صلى اهللا عليه  اهذه الكلمة ما رواه الطرباين مرفوعا أن 

  وإن كان هذا احلديث فيـه        )٢( "إال كان بني يديه التكذيب بالقدر     كانت زندقة   
ضعف كما ذكر حمقق املعجم الشيخ محدي عبد ايد السلفي رمحه اهللا وأسكنه             

                                                
   ) ١٨/٤٢  (جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر )١(
   )   ٥٩٤٤( قم  ر٦/١٨٦املعجم الكبري : ينظر )٢(
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فسيح جناته إال أن رواية اإلمام الطرباين هلذه الكلمة دال على تـداوهلا يف هـذا                
  ) هـ٣٦٠اين سنة تويف الطرب( الزمان املبكر 

و هذه الكلمة هلا أصول فارسية وأطلقت أول ما أطلقت على منكري الغيبيات ،              
ومن كان ال يؤمن باآلخرة ووحدانية اخلالق سبحانه ، وانتشرت يف أقوال العلماء             

الشافعي : وخاصة ردودهم على املتكلمني فنجدها موجودة بكثرة يف كالم األئمة         
 الفكـر  ، وكان هذا الوقت هو بداية انتـشار  ميذهم  وأمحد وحيىي بن معني وتال    

، نتيجة ترمجة كتب أصـحاب امللـل والفلـسفات          ) اإلحلادي(املنكر للغيبيات   
  .وغريها..الفارسية واليونانية 

القائل ببقاء الدهر ،    : الزنديق  ) : زندق  (  منظور يف لسان العرب مادة       ابن يقول
  .خرة ، ووحدانية اخلالق فارسي معرب، وزندقته أنه ال يؤمن باآل

ال مشاحة يف االصطالح ، فاملعىن ثابت معلـوم ،          : وكما يقول علماء األصول     
     .عدم اإلميان: فاملعين مسيناه إحلادا أو كفرا أو فسوقا أو ضالال  أو زندقة 
أنا ال أنكر وجـود إلـه ،        : وهذا ما ذكره أحد امللحدين املعاصرين حيث قال         

  .!!د إله ولكين ال أؤمن بوجو
- ألن شـرط العلـم   ،اإلحلاد وصف ألي موقف فكري ال يؤمن بوجود إلـه         ف

ـا،   هو أن يكون املعلوم قضية منطقية صحيحة، مثبتة، وميكن االعتقاد   -عندهم
 غري مثبت فـإن التـصديق       - امللحد  اعتقاد حسب – وملا كان ادعاء وجود إله    

الشخصي غري قائم على أدلة وما       اإلميانوإمنا هو منط من     .  مالْبوجود إله ليس عِ   
ـُقدم بال دليل ميكن رفضه بال دليل     - عند امللحـدين  - ومن هذا فإن اإلحلاد. ي

. موقف افتراضي مبعىن أنه ليس ادعاء وإمنا هو جواب على ادعـاء بـالرفض             هو  
 لألدلة العلميـة    ا إنكار عدم اإلميان بوجود إله وليس    :  اإلحلاد بأنه  من مث يعرف  و

   ).اهللا( وحنومها على وجود صانع واعي للكون واحلياة ومستحق للعبادة والعقلية
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  منظور للزنـديق   ابن وهذا يتفق مع تعريف      فاإلحلاد ليس إنكارا لكنه عدم إميان     
لكنه ال يتطابق مع    ) وزندقته أنه ال يؤمن باآلخرة ، ووحدانية اخلالق        (:حيث قال 

 )٣٦:احلجـر (  ِني ِإلَى يـوِم يبعثُـونَ  رب فَأَنِظر :فعل إبليس وقوله حيث قال 
   ) ٦٢: اإلسراء(  لَِئن أَخرتِن ِإلَى يوِم الِْقيامِة لَأَحتِنكَن ذُريته ِإلَّا قَِليالً : وقال
 يؤمن بـالرب ويـؤمن      دال على أنه   " ِإلَى يوِم الِْقيامةِ   : "،وقوله "رب : "فقوله

  يامة وهذا يكشف عن أنواع ودرجات خمتلفة للكفر واإلحلاد باآلخرة يوم الق
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  أنـواع اإلحلـاد: املبحث األول

اُأللوهية   توحيد و الربوبيةتوحيد  :  أنواع التوحيد ثالثة     معلوم لدى أهل اإلميان أن    
   . األمساء والصفاتتوحيدو
، اء ، واإلماتـة ، وحنوهـا        إلحي ، وا  متعلقة باألمور الكونية كاخللق   : الربوبية  ف

  ويشترك فيها املسلم والكافر 
، وهـذه   باألوامر والنواهي من الواجب ، واحملرم ، واملكروه          متعلقة: واُأللوهية    

  يتميز ا املسلم عن الكافر  
ية، وتوحيـد   توحيد الربوب (ا  فهو شامل للنوعني مع    صفات وال أما توحيد األمساء  

األمساء احلـسىن    وم على إفراد اهللا تعاىل بكل ما له من        ؛ وذلك ألنه يق   )اُأللوهية  
الـرب، اخلـالق،   :  إال له سبحانه، واليت من مجلتها  يغنبت ات العلى اليت ال   فوالص

اهللا، الغفـور، الـرحيم،     :  الربوبية، وكذلك من مجلتها    دوهذا هو توحي   اق،زالر
 اُأللوهية  وهذا توحيد ،التواب

توحيـد  : وهـي  تماع أنواع التوحيد الثالثـة    باج ال يكمل ألحد توحيده إال    و  
وحيـد   تدون اُأللوهية ، فال ينفع توحيد الربوبيـة ، ووالصفات الربوبية، واألمساء 

قيم توحيد اهللا   تاُأللوهية  دون توحيد الربوبية، وال يس       اُأللوهية ، وال يقوم توحيد    
  .هوهيته دون توحيده يف أمسائه وصفات أله ويتوببيف ر

 ومن  ، فمن اعتقد ومل يقل ومل يعمل كان مشركا        ؛تقاد وقول وعمل  اع: العبادة  و
أمـا  .. ومن اعتقد وقال وعمل  كان مؤمنا        ،  اعتقد وقال ومل يعمل كان منافقا       

واإلميـان هـو       عدم إميـان،  : ، ألن اإلحلاد كما تقرر    امللحد فهو ال يعتقد ابتداءً    
  .االعتقاد

 –ون كثريا عن اإلحلاد، ومعظمهم      من عجائب امللحدين املعاصرين أم ال يعلم      و
 أو  ، ال يعلمون معىن اإلحلاد فالكثرة الكاثرة منهم يتبعون أهـواءهم          -دون مبالغة 

 



 ١٨

من ميلئون عقوهلم ويزينون هلم أفكارهم ، والقلة النادرة منهم يظنون أم يعملون             
يل عـن   امل: القرب، واإلحلاد   : اربط هذا الكالم مبعاين الكلمات اللَّحد       ( عقوهلم  

   ق  : ستر وغطَّى ، والزندقة لغة تعين       : الصواب، وكَفَرلـتعلم أن الـذين     ) الضي
يظنون أم يعملون عقوهلم هم يف احلقيقة يضيقون عليها ويغطوا وال يعملوـا             

قَالَ أَنـا   فسادا إبليس لعنه اهللا تضييقا وكما ينبغي ، وإمامهم يف إعمال العقل 
 ظن بنفسه اخلرييـة ومل  )١٢ ألعراف(  قْتِني ِمن ناٍر وخلَقْته ِمن ِطٍنيخير ِمنه خلَ

  يكشف لنا   وهذا ،يكن كذلك ، وهم أيضا يظنون بأنفسهم ذلك وليسوا كذلك         
  . إحلاد التكرب:أول أنواع اإلحلاد وهو

  إحلاد التكرب:املطلب األول
قر بوجود إله إمـا     نوع ي صاحب هذا ال  هذا أقدم وأول أنواع اإلحلاد ظهورا، و        
، فقد يكون مؤمنا بل وجمتهدا يف الطاعة مث يأتيه          بتداًء كإبليس أو انتهاًء كفرعون    ا

  .ر والغرور كحال إبليس الرجيمباإلحلاد من باب الِك
من بـني    -لقوا  ، خ اجلن:  كان إبليس من حي من أحياء املالئكة يقال هلم          فقد

 وكان خازنـا     ، احلارث : وقيل   لزيعزا :هكان امس و. من نار السموم   -املالئكة  
ـ خ،  من نور غري هذا احلي      مجيعها لقت املالئكة خقد  من خزان اجلنة و     مـن  والق

وكان إبلـيس    ،مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون يف طرفها إذا التهبت          
رئـيس  كان هـو     سكان األرض، و   واكان و من أشراف املالئكة وأكرمهم قبيلة    

تـهادا   اج من أشد املالئكة   و ، يسوس ما بني السماء واألرض     ،الدنيامالئكة مساء   
   .ما، فذلك دعاه إىل الكربلْوأكثرهم ِع

إال إبلـيس   :" تعاىل   وأما قوله . رما اجلن إال كل من اجنت فلم ي       : قولتالعرب  و  
، وقيل كـل     )حي من أحياء املالئكة   (  املالئكة،  جن أي كان من  " كان من اجلن  
  :وقد قال اهللا جل ثناؤه. اجتنوا فلم يرواألم  وذلك لغة جن ،املالئكة يف ال

 



 ١٩

       َونرضحلَم مهةُ ِإنِت الِْجنِلمع لَقَدا وبسِة نالِْجن نيبو هنيلُوا بعجو  )  الـصافات

إن تكن املالئكـة    : إن املالئكة بنات اهللا، فيقول اهللا     : ، وذلك لقول قريش   )١٥٨
  .بليس منها، وقد جعلوا بيين وبني إبليس وذريته نسبابنايت فإ

اجلن، فكـان   : إن من املالئكة قبيال يقال هلم     ":  رضي اهللا عنهما      عباس ابنقال  
إبليس منهم، وكان إبليس يسوس ما بني السماء واألرض، فعصى، فمـسخه اهللا             

   )١( "شيطانا رجيما
أبلسه اهللا من    ،والندم واحلزن ، من اإلبالس، وهو اإلياس من اخلري        "إفعيل"وإبليس

   .اخلري كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة ملعصيته
لذا قال اهللا عنـه  فإبليس عرف اهللا ابتداًء لكنه اغتر مبا أعطاه اهللا من النعم واملُلْك       

   أي خرج عن طاعة ربه وهذا يعين كونه طائعا قبل ذلك  ﴾ففسق عن أمر ربه ﴿
 ومكانته فيهم وما آتاه اهللا من        قبيلة اجلن وخزانة اجلنة،    :إال أن نسبه من املالئكة      

   .استكرب وكان من الكافريناملُلك جعله يظن بنفسه اخلريية ف
وهو   بن كنعان  وهلذا شواهد من أفعال البشر استكربوا فكفروا ، كما فعل منروذ          

 وهـو الـذي  ،ك جترب يف األرض، وهو صاحب الصرح ببابل       ِلأول م     ـاجح
  )٢٥٨ البقرة(  ِفي ربِه أَنْ آتاه اللَّه الْملْكإبرهيم

فكان الناس خيرجون فيمتارون من عنده الطعـام،         :"قال اإلمام الطربي رمحه اهللا      
أنـت  : من ربكم؟ قالوا  :  ميتار مع من ميتار، فإذا مر به ناس قال         )٢(إبرهيمفخرج  

أنا أحيي وأميـت  : الالذي حييي ومييت؟ ق : من ربك؟ قال  : ، قال إبرهيمحىت مر   

                                                
 ) ١/٥٠٧ (جامع البيان يف تأويل آي القرآن:  ينظر)  ١(
وحنوهـا مـن األمسـاء     .. إبرهيم ، وإمسعيل، وإسحق ، وسليمن، وقرون ، وهرون ،         : األمساء)  ٢(

األعجمية كتابتها بدون األلف أصح لغة من كتابتها باأللف ، وحتذف استثقاال هلا كما قال ابن قتيبة     
 ، وقد ِسرت علـى ذلـك يف         ٢٢٨حذف األلف من األمساء وإثباا ص       :تب ، باب    يف أدب الكا  
 . البحث كله 

 



 ٢٠

 فبهت الـذي  ،فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت ا من املغرب      : إبرهيمقال  
كان باملوصل والناس يأتونه، فإذا دخلـوا عليـه،         .. .فرده بغري طعام  : قال. كفر
   )١( " أنت: من ربكم؟ فيقولون: قال

 ِلي ملْك ِمـصر  أَلَيس : وقالإسرئيل تكرب وجترب على بين  موسىفرعونمثله  و
يـا أَيهـا    : وقال  )٥١الزخرف(  وهِذِه الْأَنهار تجِري ِمن تحِتي أَفَال تبِصرونَ

الْملَأُ ما عِلمت لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيِري فَأَوِقد ِلي يا هامانُ علَى الطِِّني فَاجعـلْ ِلـي                 
واستكْبر هو وجنـوده     ِإلَِه موسى وِإني لَأَظُنه ِمن الْكَاِذِبني     صرحاً لَعلِّي أَطَِّلع ِإلَى     

  )٣٨ القصص(  ِفي اَألرِض ِبغيِر الْحق وظَنوا أَنهم ِإلَينا ال يرجعونَ
  :هفهذا الذي تكرب واستكرب هو وجنوده ملا رأى املوت آمن حيث مل ينفعه إميان

 ِى إتو              حنِبِه ب تنِإلَّا الَِّذي آم ال ِإلَه هأَن تنقَالَ آم قرالْغ كَهرـا   إسرئيلذَا أَدأَنو 
 ِلِمنيسالْم ِمن  )ار             )٩٠ يونسفلم ينفعه أن كان له ملك مصر ، ومل تنفعه األ ،

  .اليت جتري من حتته ، واهللا غالب على أمره 
 ه عم ابنكان  ان ِمن من آمن مبوسى عليه السالم و        فقد ك   رونوعلى جه سار ق   

 كَانَ ِمن قَوِم موسى فَبغى علَيِهم وآتيناه ِمن الْكُنوِز ما ِإنَّ ونَرقَِإنَّ   :قال تعاىل
ـ               ه ال يِحـب    مفَاِتحه لَتنوُء ِبالْعصبِة أُوِلي الْقُوِة ِإذْ قَالَ لَه قَومه ال تفْـرح ِإنَّ اللَّ

الْفَِرِحني وابتِغ ِفيما آتاك اللَّه الدار اآلِخرةَ وال تنس نِصيبك ِمن الـدنيا وأَحـِسن     
كَما أَحسن اللَّه ِإلَيك وال تبِغ الْفَساد ِفي اَألرِض ِإنَّ اللَّه ال يِحب الْمفِْسِدين  قَالَ                

   )  ٧٨- ٧٦القصص (   يته علَى ِعلٍْم ِعنِديِإنما أُوِت
جتاوز حده  : أيفبغى عليهم     يسمى املنور من حسن صوته بالتوراة،      رون ق كانو

رب أخذها  كان بغيه عليهم زيادة شِ    : وكان بعضهم يقول  ،  يف الكرب والتجرب عليهم   
  . فعله تكربا عليهميف طول ثيابه

                                                
 وما بعدها) ٥/٤٣٣  (جامع البيان يف تأويل آي القرآن:  ينظر)  ١(

 



 ٢١

 حتمل على ستني بغال كـل     قرونت مفاتح   كان ،كان بغيه عليهم بكثرة ماله    وإمنا  
  .،فلما بسط اهللا له الرزق تكرب وبغى على قومه  ز معلومنمفتاح منها باب كَ

 هو من هذا الباب ،       )١(وكُفْر اليهود والنصارى بالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم          
فهم يعلمون ِصدقه وصدق رسالته، ويعلمون أنه احلق من رم، لكنهم قوم بهت             

:   َونمكْتلَي مهنِإنَّ فَِريقاً مو ماَءهنِرفُونَ أَبعا يكَم هِرفُونعي ابالِْكت ماهنيآت الَِّذين
   )١٤٦البقرة (   الْحق وهم يعلَمونَ

، ع ، أخذم العزة واألنفة باإلمث     ادهم من هذا النو    كفار قريش كان إحل    كثري من و
 اإلميان، فهم يعلمون يقينا صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن             فتكربوا على 

  .محلهم الكرب والعناد على عدم اإلميان 
 إن أول يوم عرفت فيه رسول اهللا صلى اهللا          ":رضي اهللا عنه    قال املغرية بن شعبة     

، نا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      عليه وسلم أين أمشي مع أيب جهل مبكة ، فلقي         
يا أبا احلكم ، هلم إىل اهللا وإىل رسوله وإىل كتابـه أدعـوك إىل اهللا ،             : ه  فقال ل 
يا حممد ، ما أنت مبنته عن سب آهلتنا ، هل تريد إال أن نـشهد أن قـد                   : فقال  

فانصرف عنه رسـول اهللا صـلى اهللا        : بلغت ، فنحن نشهد أن قد بلغت ، قال          
   أن ما يقول حق ولكـن بـين        واهللا إين ألعلم ،     :  ، فقال    عليه وسلم فأقبل علي

نعـم ،   : ى ، فقلنا    رفينا القِ : نعم ، مث قالوا     : فينا احلجابة ، فقلنا     : صي ، قالوا    قُ
نعم ، مث قالوا فينا السقاية ، فقلنا نعم ، مث أطعمـوا             : مث قالوا فينا الندوة ، فقلنا       

٢( " منا نيب واهللا ال أفعل: ب ، قالوا كَوأطعمنا حىت إذا حتاكت الر(    

  
                                                

لقراءـا، دون   ) صلى اهللا عليه وسلم   ( التزمت يف هذا البحث بكتابة الصالة على النيب هكذا           ) ١(
والذي غالبا ال يقرأ ، كما أن الكتابة هـي األصـل         ) (لذي يكون هكذا    كتابة الرسم املعتاد وا   

 .كثر موافقة لفعل السلف وتأدم يف ِذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم األواألفضل و
  ) ٣٦٩٧٩  (ابن أيب شيبة يف مصنفه رقم:  أخرجه ) ٢(
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فكفار قريش علموا صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحة رسـالته، لكنـهم              
  .عاندوا ومل يؤمنوا ِكربا وحسدا من عند أنفسهم 

ويف زماننا وقع يف هذا النوع من اإلحلاد بعض من استمات يوما يف الدفاع عـن                
الدين ، فألّف الكتب وأقام احلجج الواضحات، وأظهر اآليـات البينـات، ورد             
بعض ضالالت من يعرفون بالعلم وينتسبون إىل قلعة من قالعه الشماء، حىت كاد             
بعضهم يسميه حجة الزمان ، ولكن وقعت الواقعة وأويت من باب الكرب فأحلـد              

  .  نسأل اهللا السالمة وحسن اخلتام . واتبع هواه 
مـن   :نـه    اهللا تعاىل بفعله هـذا أ      ه وقد وصف   لعنه اهللا  إبليسوإمام هؤالء مجيعا    

 عـدو  ،و اللعنة إىل يوم الدينهعلي  ، ورجيمو  ،مدحوراو  ،وماءمذ ،و  الصاغرين
  .مبني

  وِإنَّ جهنم لَموِعـدهم أَجمِعـني      ل ِفعله وِصف بوصفه ونال جزاءه     عفمن فَ 
أهـل  (  وإبليس مل وال ينكر وجود الرب وهذا فارق كبري ، وهؤالء             .)٤٣:احلجر(

 ينكرون أو ال يؤمنون خبالق السماوات واألرض سبحانه وتعـاىل     ) عاصراإلحلاد امل 
ما أَشهدتهم خلْق السماواِت والْأَرِض وال خلْق أَنفُِسِهم وما كُنـت   :الذي قال 

تكرب ملـن أقـر     الفهذه بعض مناذج إحلاد      ،   )٥١:الكهف( متِخذَ الْمِضلِّني عضداً    
  .، عافانا اهللا أمجعني أبتعني مث جاءه داعي التكرب فتكربهللا ابتداًء أو انتهاًء بوجود ا
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  إحلاد اإلشراك : املطلب الثاين
 واملعـىن  ركة، وهو أن يكون الشيء بني اثنني ال ينفرد به أحدمها    الشاإلشراك من   

لَـِت  وقَا : النـصارى  ت وكما فعل،عل هللا ندا وشريكا كما فعلت يهودأن جت
              اِهِهمِبـأَفْو ملُهقَـو اللَِّه ذَِلك ناب ِسيحى الْمارصقَالَِت الناللَِّه و ناب ريزع ودهالْي

  )٣٠:التوبة(  يضاِهئُونَ قَولَ الَِّذين كَفَروا ِمن قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
أي الذنب أعظـم  : اهللا عليه وسلم ملا سئل    لنيب صلى   وهذا أعظم ذنب كما قال ا     

   )١( "  أن جتعل هللا ندا وهو خلقك:" قال ؟عند اهللا
ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه  : اخلليل عليه السالمإبرهيموقد وقع يف هذا النوع من اإلحلاد قوم 

         دجاِكفُونَ قَالُوا وا علَه متاِثيلُ الَِّتي أَنمِذِه التا هِمِه مقَوقَـالَ      و اِبِدينا عا لَهاءنا آبن
  )٥٢:األنبياء(  لَقَد كُنتم أَنتم وآباؤكُم ِفي ضالٍل مِبٍني

 ،صنام اليت يعبدوا من دون اهللا     فنيب اهللا إبرهيم عليه السالم استنكر على قومه األ        
 أي شيء هذه الصور اليت أنتم عليها مقيمون، وكانت تلـك التماثيـل          : قال هلم 

كانوا يعكفون على عبادا أي يقيمـون ويـدميون         .أصنامهم اليت كانوا يعبدوا   
  .العبادة هلا من دون اهللا 

 و أشرك بعض يهود من هذا الباب فطلبوا من نيب اهللا موسى أن جيعل هلـم إهلـا                 
لَ ِإنكُـم   قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا ِإلَهاً كَما لَهم آِلهةٌ قَا          : يعبدونه من دون اهللا   

  )١٣٨ ألعراف(  قَوم تجهلُونَ
ولَقَد جاَءكُم موسى ِبالْبيناِت   : وقال عنهم ربنا تعاىل،وعبد بعضهم العجلبل 

ِإنَّ   :وقال سـبحانه   ) ٩٢البقرة (   ثُم اتخذْتم الِْعجلَ ِمن بعِدِه وأَنتم ظَاِلمونَ
ِذلَّةٌ ِفي الْحياِة الـدنيا وكَـذَِلك   لُهم غَضب ِمن ربِهم و   الِْعجلَ سينا الَِّذين اتخذُوا   

ِرينفْتِزي الْمجن  )١٥٢:ألعرافا(  

                                                
 ) ٤٤٧٧ (رقم" ا وأنتم تعلمونفال جتعلوا هللا أنداد: "البخاري يف كتاب التفسري باب: جه أخر)  ١(

 



 ٢٤

 يعين من   - إسرئيلملا أمر اهللا موسى أن خيرج ببين        :" قال اإلمام الطربي رمحه اهللا      
هم أن يستعريوا احللي من      أن خيرجوا، وأمر   إسرئيل أمر موسى بين     -أرض مصر   

 يعين من آل    -استعريوا منهم   :  فيما أمره اهللا عز وجل به      إسرئيلقال لبين   ( .القبط
فلمـا أذن  .  األمتعة واحللي والثياب ، فإين منفلكم أمواهلم مع هالكهم  -فرعون  

حـني سـاروا مل   :  أن قال  إسرئيلفرعون يف الناس ، كان مما حيرض به على بين           
 فلما جنى اهللا موسـى       )!وا بأنفسهم، حىت ذهبوا بأموالكم معهم     يرضوا أن خرج  

 من البحر، وغرق آل فرعون، أتى جربيـل إىل موسـى     إسرئيلومن معه من بين     
 ،إنه فرس احلياة  : فأقبل على فرس، فرآه السامري فأنكره وقال      . يذهب به إىل اهللا   

 فـانطلق   -فـرس حافر ال -فأخذ من تربة احلافر     . إن هلذا لشأنا  : فقال حني رآه  
، وواعدهم ثالثني ليلـة، وأمتهـا اهللا        إسرئيل على بين    هرونموسى، واستخلف   

، إن الغنيمة ال حتل لكم، وإن حلي القـبط          إسرئيليا بين   : هرونفقال هلم   . بعشر
إمنا هو غنيمة، فامجعوها مجيعا، واحفروا هلا حفرة فادفنوها، فإن جـاء موسـى              

فجمعوا ذلك احللي يف تلك احلفـرة  .  تأكلوهفأحلها أخذمتوها، وإال كان شيئا مل    
، وجاء السامري بتلك القبضة فقذفها ، فأخرج اهللا من احللي عجال جسدا لـه               

 موعد موسى ، فعدوا الليلة يوما واليوم يوما ، فلمـا            إسرئيلت بنو   وعد. خوار  
هـذا إهلكـم   : فلما رأوه قال هلم السامري. كان متام العشرين، خرج هلم العجل  

فعكفـوا عليـه    . ترك موسى إهله ههنا وذهب يطلبه     :  يقول -ه موسى فنسي    وإل
: ، أيتنتم بـه     إمنا فُ  إسرئيليا بين   : هرونفقال هلم   . يعبدونه، وكان خيور وميشي   

 إسـرئيل  ومن معه من بين هرونفأقام .  وإن ربكم الرمحن  ،إمنا ابتليتم به، بالعجل   
ما أعجلك عـن    : فلما كلمه قال له   ال يقاتلوم، وانطلق موسى إىل إهله يكلمه،        

: قـال . هم أوالء على أثري وعجلت إليك رب لترضى       : قومك يا موسى؟ قال   
   )١( " فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري

                                                
 )٦٥/ ٢( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ينظر)  ١(

 



 ٢٥

لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة وما ِمن ِإلٍَه  :وشبيه ذا قول النصارى  
  ِإلَه واِحد وِإنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَِّذين كَفَروا ِمنهم عذَاب أَِليم            ِإلَّا  

  )٧٣:املائدة(
وهذا قول كان عليه مجاهري النصارى قبل افتـراق         :"قال اإلمام الطربي رمحه اهللا      
اإلله القدمي جوهر واحد    :"كانوا فيما بلغنا يقولون   . اليعقوبية وامللكية والنسطورية  

أبا والدا غري مولود، وابنا مولودا غري والـد، وزوجـا متتبعـة             : يعم ثالثة أقانيم  
  )١( "بينهما

قُلْ أَتعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يمِلك لَكُم ضراً وال نفْعـاً               : ل ثناؤه قال اهللا ج  
ِليمالْع ِميعالس وه اللَّهو  )٧٦:ملائدةا(  

، يا حممد، هلؤالء الكفرة مـن      "قل:"ره حملمد صلى اهللا عليه وسلم     كْيقول تعاىل ذِ  "
    أتعبدون سوى   ،م، والقائلني إن اهللا ثالث ثالثة     النصارى، الزاعمني أن املسيح ر 

اهللا الذي ميلك ضركم ونفعكم، وهو الذي خلقكم ورزقكـم، وهـو حييـيكم             
املسيح الذي زعم من زعم مـن       إن  ؟   ال نفعا  شيئا ال ميلك لكم ضرا و      ،ومييتكم

النصارى أنه إله، والذي زعم من زعم منهم أنه هللا ابن، ال ميلك هلم ضرا يدفعـه            
فكيف يكون ربا   . عنهم إن أحله اهللا م، وال نفعا جيلبه إليهم إن مل يقضه اهللا هلم             

ـ      : املعبود ؟ بل الرب   وإهلا من كانت هذه صفته     ادر الذي بيده كل شـيء، والق
فإياه فاعبدوا وأخلصوا له العبادة، دون غريه من العجزة الذين ال           . على كل شيء  

  )٢( ".ينفعونكم وال يضرون

                                                
 ِفرق  وامللكانية واليعقوبية والنسطورية،)٤٨٢/ ١٠( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ينظر)  ١(

ثالثة هي  متفقون على أن معبودهم ثالثة أقانيم، وهذه األقانيم الوثالثتهم من فرق النصارى الكثرية
 ..!!!واحد وهو جوهر قدمي ومعناه أب وابن وروح القدس إله واحد

 )٤٨٧/ ١٠( جامع البيان يف تأويل آي القرآن : ينظر)  ٢(

 



 ٢٦

وقد وقع يف هذا النوع من اإلحلاد بعض كفار قريش فكانوا يعبـدون األصـنام                
  . يشفعوا لنا عند اهللاأي ل )٣الزمر (زلفى ما نعبدهم ِإالَّ ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه  :وقالوا 

كثري من املتصوفة يدخلون يف هذا احملظور من االعتقاد يف األولياء ويف القبـور              و
ما نعبدهم ِإالَّ ِليقَربونـا ِإلَـى اللَّـِه          وظنهم النفع والضر كحال كفار قريش       

، بل واعتقادهم يف بعض الكلمات، حىت لو كانت كلمات عظيمة فاضلة            زلفى
فسها ، فهذا نوع إحلاد ألنه ميل عن الطريق القومي، والعبادة توقيفية فال يعبد              يف ن 

 ال جيوز التعبد هللا تعاىل بعبـادة إال إذا كانـت هـذه    اهللا إال مبا أمر سبحانه ، و      
أا عبادة شرعها   )  الصحيحة  والسنة القرآن(العبادة قد ثبت يف النصوص الشرعية       

 الـذين يلوكـون لفـظ اجلاللـة          من املتصوفة  ذيباملتسمون باا ، و   تعاىل اهللا
، نفردا عـن أخبـار   ، فإن إطالق لفظ اجلاللة مداخلون يف هذا النوع   بأفواههم،  

الشريف ، بإخراجه عن لفظـه      وإمنا هو تالعب ذا اللفظ       كرليس بكالم وال ذِ   
، زيد زيد زيد    : ار مجاعة يقولون    عظيما يسمى زيد ، وص     ، ولو أن رجال   العريب

  )١( وسخرية وال سيما إذا زادوا إىل ذلك حتريف اللفظ عد ذلك استهزاًءلَ
 بـشيء مل   تعاىلاألصل يف العبادات احلظر واملنع ، فال جيوز ألحد أن يتعبد هللا          ف 

من أحدث يف أمرنا    :"وقد قال النيب صلى اهللا عبيه وسلم           جل ثناؤه،  يشرعه اهللا 
     من عمل  ": وقال صلى اهللا عليه وسلم       .   أي مردود   )٢(" دهذا ما ليس منه فهو ر

  .)٣( "عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد
  

                                                
   لإلمام الصنعائيتطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد: للمزيد حول هذا املوضوع ينظر)  ١(
  ) ١٧١٨(م رقمومسل، )  ٢٦٩٧(البخاري يف كتاب الصلح رقم : أخرجه)  ٢(
 باب إذا اجتهد العامـل أو احلـاكم   البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،: أخرجه  )  ٣(

باب نقـض   األقـضية، :  ، ومسلم يف كتـاب       فأخطأ خالف الرسول من غري علم فحكمه مردود       
 )١٧١٨ ( رقماألحكام الباطلة ورد حمدثات األمور

 



 ٢٧

  إحلاد الفكر:  املطلب الثالث
ـ تفكر إذا ردد قلبه معتربا، ورجل فِ      : تردد القلب يف الشيء، يقال    : الفكر هو  ري كِّ

ما دار فكـري    : أي كثري الفكر، وهو إعمال اخلاطر، والتفكر هو التأمل، وتقول         
طرقة للعلـم إىل املعلـوم، وقـال    قوة م: أي ما خطر ببايل، والفكرة : حول كذا 

الفكر مقلوب عن الفرك، لكن يستعمل الفكر يف املعاين، وهـو فـرك             : بعضهم
  )١( األمور وحبثها طلبا للوصول إىل احلقيقة

وقال بعضهم الفكـر مقلـوب       وهو نوع شك  ،  تردد القلب يف الشيء    :فالفكر
: عدم االعتقاد واإلميان، فـالكفر    : العلم واإلبانة أو قُل   فر ويشتركان يف عدم     الكُ

  .كتردد وش: ، والفكرستر وتغطية
وهذا النوع من اإلحلاد ثالث األنواع وجودا ، وكثري من الناس يظنه خطأً أصـل               
اإلحلاد ، ألن هذا النوع بدأت بذرته من فالسفة اليونان واإلغريـق ، فكـانوا               

،فبدءوا بإنكار الغيبيـات الـيت      ) جل الشك   شك من أ  ( يشكُّون يف كل شيء     
مث شكُّوا يف كـل     ) امليتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة املادية احملسوسة        (أطلقوا عليها   

املسلَّمات، و الشك عندهم مل يكن هدفه الوصول للحقائق، بل من أجل الشك             
  .نفسه كنوع من املتعة العقلية 

حلاد مرحلة شك، اإلحلاد هو نتاج بعـض        اإل: وكثري من دارسي اإلحلاد يرددون      
الشك من أجـل الـشك      :  خاطئة مضلِّلة وصواا     وهذه مجل . األسئلة الشكِّية   

نوع إحلاد،  فاإلحلاد ال ميكن حصره يف الشك ، ولكن الشك قـد يـؤدي إىل                 
، وساعتئذ يـصبح    با أي جيعله صاحبه هدفا ال وسيلة      اإلحلاد إذا كان الشك مذه    

عقائد واملُسلَّمات وال يؤدي إىل نتائج ألن صاحبه يدور يف حلْقة مفرغـة       هداما لل 
زعيم السوفوسطائيني  الذي شك يف كل شيء حىت قـال      " بروتاجوراس"كحال  

                                                
 ).فكر(غة، ولسان العرب مادة مقاييس اللغة ، وأساس البال: ينظر)  ١(

 



 ٢٨

أنا ال أعلم ما إذا كانت اآلهلة موجودة أم غري موجودة ألن املوضوع غـامض       :"
  ".والعمر قصري

 مجيع احلقـائق   الذي شك يف) هجرية   ٥٠٥ت   (الغزايلأبو حامد   خبالف اإلمام   
 جبهده  حث بنفسه عن احلقيقة لكي يتوصل      ، وبدأ يب    شكًا منهجيا  املتعارف عليها 

 ولـيس علـى     ،إىل اليقني حىت يصبح إميانه باإلسالم قائما على االقتناع الـذايت          
ىل اليقني ومل جيعلـه هـدفا       فجعل الشك وسيلة للوصول إ    ،  الوراثة من الوالدين    

  .ومذهبا
رينيه فالسفة الغرب على رأسهم     كثري من   وقد استفاد من جتربة الغزايل يف الشك        

 الفيلسوف الفرنسي  املعروف وامللقب بأيب الفلسفة احلديثة ، حىت إنـه             ديكارت
   ..!! إثبات وجود اهللا من خالل العقل، ومع ذلك ظل كافراتوصل ذا املنهج إىل

  .ذ الشك مذهبا يف احلياةفالشاهد أن إحلاد الفكر يأيت من اختا
اد مدخال ملا جاء بعده من أنواع، حيث جعل بعض          وقد كان هذا النوع من اإلحل     

ون بعقوهلم فوقعوا يف إحلاد العقل ، وافتنت م قوم مـن قليلـي              نتعلماء املادة يفْ  
  .  العقل فقلدوهم فوقعوا يف إحلاد اجلهل 

الدهريني الذين كانوا يعتقـدون     ا ب ومسو يف اجلاهلية هذا النوع      )١(العرب  وعرفت  
   :ن بقولهآ ويذكرهم القر ، وأنكروا اآلخرة،ل له وأن العامل ال أو،م العاملدِقِب
                  ـمـا لَهمو رها ِإالَّ الدِلكُنها يما ويحنو وتما نينا الدناتيِإالَّ ح ا ِهيقَالُوا مو

ِعلٍْم ِإنْ ه ِمن ونَِبذَِلكظُنِإالَّ ي م  )٢٤اجلاثية(   
   ولفظ الزندقة يف اإلسالم مشل كل ِفكر فيـه       ،تباعه بالزنادقة رف أ ويف اإلسالم ع

  .عاىلخروج عن توحيد اهللا ت

                                                
عرفت العرب،وقالت العرب، ويف القـرآن      : مؤنثة أفصح من تذكريها فنقول    ) العرب  ( لفظة  )  ١(

 )١٤احلجرات  " ( قَالَِت اَألعراب آمنا قُل لَّم تؤِمنوا ولَِكن قُولُوا أَسلَمنا : "الكرمي 

 



 ٢٩

 وللعلماء واألئمة مع أصحاب هذا النوع من اإلحلاد منـاظرات ومـساجالت            
   وغريهمابن املباركوأيب يوسف والشافعي وكمناظرات أيب حنيفة عديدة معروفة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٣٠

  إحلاد العقل :   املطلب الرابع
العقـل،  ) : "عقل  (  فارس يف مقاييس اللغة مادة       ابناحلبس واملنع ، قال     : العقل  

يقـال  . نقيض اجلهل : العقل:  قال اخلليل  .وهو احلابس عن ذميم القول والفعل     
ومجعه . ، أو انزجر عما كان يفعله     عقل يعقل عقال، إذا عرف ما كان جيهله قبل        

ورجل عقول، إذا كان حسن الفهم      . وعاقلون. ورجل عاقل وقوم عقالء   . عقول
  .انتهى " وما له معقول، أي عقل. وافر العقل

احلبس واملنع ، ومسـي عقـال   : ا املوضع أن نعلم أن العقل معناه  ومن املهم يف هذ   
  .عن النواقص) مينعه( يعقل صاحبه : ألنه

ومل يفهموا أن أصـله املنـع    ) وامليل اإلحلاد ( قع فيه قوم مليلهم إىل عقوهلم       وقد و 
وليس العطاء ، وأن له مدارك ال ميكنه جتاوز حدودها فهو يعمل مـن خالهلـا                

  .ويعجز عن العمل خارجها 
إن للعقل   : "ولقد أحسن وأبدع اإلمام الشافعي رمحه اهللا حني وضح ذلك بقوله          

  .، فالعقل ِعقَال وليس حبرا سيال" ا أن للبصر حدا ينتهي إليهحدا ينتهي إليه، كم
رنـا  ، و حنن املـسلمني أُمِ  إبداعه واختراعه وفهمه وإدراكه  وهذا ال يتناقض مع   

   ،، بل إن أساس التكليف يف اإلسالم وباإلسالم العقلبإعمال العقل يف األمر كله
وامليل هو  ( له عن جادة صوابه     ومي ولكن اخللل يأيت خبروج العقل عن حدوده ،       

  ).اإلحلاد
ت املـدارس الفلـسفية     وأصل إحلاد العقل جاء نتيجة التأثر بفلسفات وسفسطا       

، اليت اعتمدت يف شكها على القدرات العقلية إلدخال الشك يف نفـوس             الشكِّية
ل ، إال أنه يف الزمان األو     شئوا عليه من مسلَّمات وبدهيات    احملاورين وزعزعة ما ن   

  . ألنه مل يكن إال جمرد الشك والتردد فكان إحلادا فكريا،مل يتبلور إىل إحلاد عقلي
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ـَّةرف بالثورة الصناعية يف  بدأت إرهاصات اإلحلاد العقلي بعد ما ع   )١( أورب
 لتـسلطهم  ، حيث سادت املادية، وانتشر احتقار الدين النصراين ورجال الكنيسة    

، وباحتقار رجال الكنيسة وسقوطهم سـقطت       وجتربهم على الناس باسم الدين      
كل الثوابت والقيم املنتمية للدين النصراين ومت تنحية الدين جانبا ، وبدأ علماؤهم             
يف وضع األسس العلمية لنهضة تقوم على العقل والعلم بعيدا عن الدين ورجاله ،              

ا إىل  واستفادوا يف ضتهم بفلسفات األقدمني من اليونانيني واإلغريق ، فجمعـو          
ماديتهم الشك يف املُسلَّمات والثوابت ، وساعدهم يف اإلمعان يف هـذا الـشك              
اكتشافهم كثرة أكاذيب أحبارهم ورهبام وقساوستهم عليهم باسم الدين، وأن          

 اليت مل يـشكُّوا      املُقَنعة عةِنقْحيام السابقة كانت سلسلة طويلة من األكاذيب املُ       
أكاذيب مقدسة ال جيرئون حـىت علـى الـشك أو           فيها طرفة عني ، بل كانت       

التفكري فيها ، لذا شكُّوا يف كل شيء، واغتروا مبا حققوه مـن بعـض التقـدم                 
فجعلوا العقـل هـو املرجـع       .العلمي عن طريق العقل بعيدا عن رجال الكنيسة       

  .واحلكم يف األمور كلها فما وافقه أخذوا به وما خالفه أو شك فيه العقل تركوه
) مـا وراء الطبيعـة    (اد العقل تطويرا إلحلاد الفكر ، فأنكروا الغيبيات         فكان إحل 

واعتمدوا على احملسوسات واملاديات وهذا هو أصل اإلحلاد املعاصر الذي نعـاين            

                                                
لواقعة مشال البحر املتوسط بالد أورفِّي ، وهو االسم الذي          كانت العرب قدميا تطلق على البالد ا      )١(

ويف املعجم الوسيط  ،أطلقه أبو الرحيان البريوين قبل حنو عشرة قرون كما جاء يف كتاب معجم البلدان
بتـشديد  . أوربة : فاألفصح أن نقول ونكتب أوربة ،: عربية بالقاهرة إا الذي أصدره جممع اللغة ال  

  .تاء املربوطةالباء وال
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 عند احلديث عـن اإلحلـاد       - إن شاء اهللا     – وسيأيت بيان ذلك تفصيال       )١(منه  
  .املبحث الثايناملعاصر وبواعثه يف 

 طمأنينة املرء وشد أزره، ولكنه ليس كـل   يف أثراً   املاديللعنصر  ال شك أن    و   " 
 الـبطن خفـيض   ملـيء  سجني   بر فَ ، خلق العزة الشخصية واجلماعية    يف شيء

الرأس، ورحديد البصر جهري الصوت طاٍوب .  
    علف ويسمن، ولكنها فطـرة تتـشوف لالنطـالق       إن اإلنسانية ليست جسداً ي
 منصب  ذي النقد واملراجعة وحساب كل      يفهلا حقها   والتحرر، وال بد أن يتقرر      

 ينـشدها اإلسـالم     اليتواليقظة  .. مهما جل وإقصاء من تكره وإدناء من حتب         
  . للشعوب تتضمن األمرين مجيعاً 

              ـملَهعجنـةً وأَِئم ملَهعجنِض وِعفُوا ِفي اَألرضتاس لَى الَِّذينع نمأَن ن ِريدنو 
الْو ٥(اِرِثني ( ِضِفي اَألر ملَه كِّنمنو )٥:  القصص (   

  )٢( " فكيف يتهم الدين بأنه خمدر للشعوب ؟
  

                                                
هذا  النوع من تأليه العقل والتعمق يف املادية بعيدا عن الروحانيات اإلميانية هو السبب الرئيس                )  ١(

 واهلرسـك ذكر رئيس البوسنة    " اإلسالم بني الشرق والغرب   "يف انتحار كثري من أبنائه ، ويف كتابه         
  هـذه  تزامنـت  وقد    على االنتحار  واأقدم ثالثة عشر روائيا وكاتبا يابانيا    علي عزت بيجوفيتش أن     

املأساة املتواصلة للثقافة اليابانية خالل سبعني عاما مع اختراق احلضارة الغربية واألفكار املادية للثقافة         
 جيل بائس من الشباب ميلك كل شيء ولكن          ، كما أدت املادية الغربية إىل ظهور       اليابانية التقليدية 
الذين يبشرون بفلـسفة    » باجليل املهزوم «أو ما يسمون    » لوجوديونا«أولئك هم   . يعوزه كل شيء  

 الذين يتجاهلون الواقع ويسخرون من » زيباهل«صر املعرضني لالحنراف، ووهو جيل من القُ. »العبث«
النظام والقواعد، وتنتشر أساليب سلوكهم وأفكارهم كما ينتشر الطاعون يف املدن الكربی يف أحناء              

اإلسالم بـني  "ورا أخرى كثرية مع اإلحصائيات الواقعية هلا ، وللمزيد يرجع لكتاب  وذكر أم .العامل
  .لرئيس البوسنة واهلرسك علي عزت بيجوفيتش"  الشرق والغرب

  ٢٠٠قذائف احلق صـ : ينظر)  ٢(
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   .اريخـه مث للتـ لل البد منها ،ةـوقف
يف احلديث عن العلم وإحلاد العلماء ال ميكن جتاهل ما ذكره الدكتور عبد الرمحن              

حيث ذكر مـن امللحــدين يف   " ممن تاريخ اإلحلاد يف اإلسال    "بدوي يف كتابه    
  .اإلسـالم أبو بكر الرازي العامل والطبيب املعروف 

، ومل يكلـف    ور بدوي نقل هذا الكالم عن كتابات بعض املستـشرقني         والدكت
، فنقل مقـاالم و     ل اإلسالم عن هذا اإلمام العلَم     نفسه عناء البحث يف كتب أه     

  .قيق يف أصل هذه املقاالتوبىن عليها نتائج كبرية دون حتأخذ يكررها 
أبو بكر حممد بن حيىي بن زكريا الرازي عـامل وطبيـب            : وأبو بكر الرازي هو     

وهو  "احلاوي يف الطب  " كتاب   ، وصاحب     هـ   ٢٥٠ مسلم ولد يف الري سنة    
 ، اعتمدت عليه     يف التاريخ  أعظم وأكرب كتب الطب، بل هو أول موسوعة طبية        

 وكان  -مع كتاب القانون يف الطب البن سينا         –أوربة اعتمادا كليا عدة قرون      
 كل املعارف الطبية منذ      هلم ألنه مشل   املرجع الطيب الرئيس  كتاب احلاوي للرازي    

 الرازي إىل جانـب     درس، وقد    زمانه، وكتبه يف ثالثني جملدا       أيام اإلغريق حىت  
ــاء،والفيزيــاء، والفلك، والفلــسفة،الرياضــياتالطــب،   ،واملنطق، والكيمي

  .هـ٣١١ ،وتويف سنةبواألد
هذه العقلية الفذة استكثرها واستعظمها املستشرقون على املـسلمني ، فراحـوا            

ـ                كل حيرفون كالمه ، وينسبون له ما ال علم ألحد به من الكتب واألقوال مبا أش
، وساعدهم على ذلك ندرة املصادر، وذهـاب        على الدارسني العرب واملسلمني   

  . كالمهم عنه ويكأنه املرجع واملنتهى معظم كتب اإلمام الرازي، فأصبح
 من نسب إليه إحلادا أو - فيما وقفت عليه بعد حبثي يف هذا األمر– وال أعلم 

 وعندنا يف الفقه قاعدة عظيمة شبهة إحلاد من علماء اإلسالم أهل الثقة والديانة،
  )١(اليقني ال يزول بالشك: قاعدةيف هذا الباب وهي 

                                                

، األشباه والنظـائر البـن      )١/٣٠٣(، اموع املذهب    )٥٧(األشباه والنظائر البن جنيم     : ينظر) ١(
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 عظيم، وتنبين عليها كثري من األحكام الفقهية، وهلا وهذه القاعدة أصل شرعي
  .مدخل يف معظم أبواب الفقه

وقد أملح أمحد مصطفي املعروف بطاش زاده إىل شيء من فساد دينـه يف سـطر         
وتوغل يف اإلهلي ، ومل يفهم غرضـه  : "فقال " ِمفْتاح السعادة  " واحد من كتابه    

   )١("  ضعيفة األقصى، فتقلد آراًء سخيفة ، وانتحل مذاهب
 ، وبـني    هـ٣١١ من اهلجرية، والرازي تويف سنة       ٩٠١وطاش زاده  ولد سنة      
 من قال مثل هذا الكالم أو حنـوه،         –فيما وقفت عليه    –هذين التارخيني ال أعلم     

فمن أين جاء به طاش زاده سوى كتب املستشرقني اليت بدأت تعـرف يف هـذا             
  . !! .الزمان 

 املتـوىف سـنة     كر حممد بن حيىي بن زكريا الرازي       ب أيبوجيب أن نفرق هنا بني      
هـ املعـروف   ٦٠٦ املتوىف سنة     عبد اهللا حممد بن عمر الرازي      أيب هـ ، و  ٣١١

بالفخر الرازي صاحب التفسري الكبري ، فكالمها اشتغل بالفلسفة وِعلْم الكـالم            
، إال  وله فيها مؤلفات ، والفخر الرازي له فيها أخطاء ِجسام أدت به إىل الزندقة               

أنه تاب ورجع إىل الصواب يف آخر حياته ، وأعلن ذلك يف آخر مؤلفاته وهـو                
  .أقسام اللذات : كتاب 

عبد اهللا حممـد  أبو  : "  )٢()  هجرية٧٢٨املتوىف سنة (  قال عنه اإلمام ابن تيمية      
لقد تأملت الطرق   " :تابه الذي صنفه يف أقسام اللذات      قال يف ك   بن عمر الرازي،  ا

واملناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي عليال، وال تروي غلـيال، ورأيـت   الكالمية  
  الرحمن علَى الْعرِش اسـتوى     اقرأ يف اإلثبات    : أقرب الطرق طريقة القرآن   

                                                                                                                                       

 ). ٥٩(، األشباه والنظائر للسيوطي )١/١٣(ي السبك
 .دار الكتب العلمية )  ١/٣٠٥  (مفتاح السعادة: ينظر)  ١(
  )٧٣-٤/٧٢(جمموع الفتاوى : ينظر)  ٢(
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 لَيس كَِمثِْلِهواقرأ يف النفي  ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعملُ الصاِلح يرفَعه  و
ومن جرب مثل   :  مث قال  هلْ تعلَم لَه سِميا    ولَا يِحيطُونَ ِبِه ِعلْما    و   شيٌء

  .جتربيت عرف مثل معرفيت
  :وكان يتمثل كثريا

وأكثر سعي العاملني ضالل      ال ـدام العقول عقـاية إقـ   
  اصل دنيانا أذًى ووبالـ وح      وأرواحنا يف وحشة من جسومنا

  سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا        ستفد من حبثنا طول عمرناومل ن
قال هذا اإلمام ابن تيمية بعدما فند آراؤه الكالمية الظالمية ،  لذا جيـب احلـذر      

  .عند نسبة الكالم إىل أيب بكر الرازي ، والتفريق بينه وبني أيب عبد اهللا الرازي
اهللا ، إمام زمانه يف اجلرح والتعـديل  أبو بكر الرازي ترجم له اإلمام الذهيب رمحه    

 هجرية ،أي قبل ميالد طاش زاده ، يف كتابه سري أعالم النبالء             ٧٤٨واملتوىف سنة   
  . ، ومل يذكر جرحا يف الرجل وال شبيه باجلرح٣٥٤يف الد الرابع عشر صفحة 
  هجرية، ترجم له يف وفَيات األعيـان يف الـد  ٦٨١ و ابن خلكان املتوىف سنة     

  .١٥٧اخلامس صفحة 
 مـن اهلجـرة يف كتابـه    ٣٨٥ ومن قبلهم مجيعا ترجم له ابن الندمي املتوىف سنة    

  الفهرست ، وابن الندمي عاصر الرازي أو عاصر كبار تالميذه   
 أوحد  ،   من أهل الري   ،الرازي أبو بكر حممد بن زكريا الرازي      :" قال ابن الندمي      

 وكان ينتقل يف    ،علوم القدماء وسيما الطب   قد مجع املعرفة ب   ،  دهره وفريد عصره    
 قال يل   ، وله ألف كتاب املنصوري    ،صداقة إمسعيلالبلدان وبينه وبني منصور بن      

 شيخ كـبري سـألته عـن       ، قال يل رجل من أهل الري      :حممد بن احلسن الوراق   
 وكان جيلس يف جملـسه ودونـه        ،كان شيخا كبري الرأس مسفطا    : الرازي فقال   

 وكان جييء الرجل فيصف مـا       ، ودوم تالميذ أخر   ،تالميذهم ودوم   ،تالميذ
   ن أصـابوا   إ ف ،دهم علم وإال تعداهم إىل غريهم     ن كان عن  إ ف ،قاهلَجيد ألول من ت
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 بارا بالنـاس وحـسن الرأفـة    ، وكان كرميا متفضال،وإال تكلم الرازي يف ذلك 
  ومل : قال ،رضهمحىت كان جيري عليهم اجلرايات الواسعة ومي      ،   اءلَِّعواَألبالفقراء  

   يكن يفارق املدارج والنيـسود أو    إما ،ما دخلت عليه قط إال رأيته ينسخ      ،خ  س 
 وكان   ،  وعمي يف آخر عمره    ي،يف بصره رطوبة لكثرة أكله للباقل      وكان   ،يبيض
  " نه قرأ الفلسفة على البلخيإ:يقول 

ابا ذا  فهل يؤلف كت   " كتاب أن لإلنسان خالقا حكيما مقالة     : "وذكر يف كتبه    
  !!العنوان من يف قلبه مثقال ذرة من شبهه يف وجود خالق حكيم 

بل إن أحدا ممن جاء بعد طاش زاده مل يقل مقالته أو شبيها ا، فقد ترجم ابـن                  
" شذرات الـذهب  " هجرية أليب بكر الرازي يف كتابه        ١٠٨٩العماد املتوىف سنة    

 كما سـار أيـضا علـى     ، وسار على ج أسالفه ،     ٥٨يف اجلزء الرابع صفحة     
   .١٣٠جهم صاحب األعالم الِزِركْلي يف الد السادس صفحة 

 فيا ترى من صاحب هذه الِفرية العرجاء الشوهاء على هذا اإلمام الطبيب سوي             
  .، الذين مأل احلقد قلوم وأعمى أبصارهم  وصبيانهِغلْمان االستشراق

 كذاب أشر ، وشيطان مـن       وكيف لعاقل أو متعقل أن يأخذ علمه وتارخيه عن        
  .أشر شياطني البشر ، ويترك املناهل العذبة الرِوية 

العجب العجيب العجاب أن يعترف الدكتور بدوي اعترافا فاصـال    ف وإن تعجب 
أتى على كالمه من أعماق األعماق، وعاجل املوضوع كأفضل ترياق، فقـال يف             

 أننا ال نستطيع أن نعطي صورة       من الواضح ) :"نظرية النبوة   ( كتابه حتت عنوان    
صادقة ملذهب ابن زكريا الرازي ألن النصوص األصلية تعوزنا ، وكل ما لـدينا              

 من عرض ملذهبه وأقواله إما بنـصها أو         ما يورده اخلصوم  يف الباب إمنا يرجع إىل      
مما  أو اختصارا  وباملعىن فحسب ، فضال عن ندرة هذه اآلثار             مبتورة من سياقها  

، بيد أننا سنحاول جهدنا أن نتـبني ذلـك      كوين رأي صحيح شامل   ال يسمح بت  
فضيلة انتهى كالم   " املذهب من تلك الشذرات والروايات النادرة قدر املستطاع         
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هل احلكم على دين الناس يؤخذ من كالم اخلـصوم ؟ هـل              ف ، ...!!!!الدكتور
املعىن ، وب صوص مبتورة من سياقها أو اختصارا     حنكم على دين البشر من خالل ن      

فحسب فضال عن ندرة هذه اآلثار مما ال يسمح بتكوين رأي صحيح شـامل ؟                
وإذا كنت ال تستطيع أن تعطي صورة صادقة فما حيوجـك للـدخول يف هـذا       
املعترك ؟ كيف لدارس فضال عن باحث فضال عن دكتور أن ينقل كالما مبثـل               

  هذه اخلطورة دون تثبت أو حتقق ؟ 
قبل أن نرمي الناس يف عقائدهم ، ولـنعلم خطـورة           فهذه وقفة كان البد منها      

كتابات املستشرقني وأم ال يضعون لنا السم يف العسل ، بل كلها سم زعـاف               
يزينوه لنا ، وأصل كتابام كتبوها هلم وألبنائهم وتسربت إلينا عرضا ، فلنتعامل             

  .   أمن الناس شرهامعها كتعاملنا مع األلغام اليت حتتاج خلبري يوقف مفعوهلا حىت ي
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  إحلاد اجلهل والرياء :  املطلب اخلامس
احبه يبحـث   ، ورياء ألن ص   ليه إحلاد جهل ألن منبعه التقليد      ع لقتطْهذا النوع أَ  

  .عن السمعة والشهرة
ويدخل حتت هذا النوع الكثرة الكاثرة من امللحدين يف هذا الزمـان، فهـم ال               

 شيئا عـن اإلحلـاد ،        وال نقريا من قطمري ، وال يفقهون        قبيال من دبري ،    يعلمون
الفكر حىت تأتيهم الوساوس من بعد إعمال النظـر    وأوليسوا من املشتغلني بالعلم     

ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمـٍة وِإنـا علَـى           :  ، إمنا لسان حاهلم       والتفكر والتأمل
  )٢٢الزخرف (  آثَاِرِهم مهتدونَ

ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمِه ما هِذِه التماِثيـلُ   : اخلليل عليه السالم إبرهيم كحال قوم 
 قَالُوا وجدنا آباءنا لَها عاِبِدين  قَالَ لَقَـد كُنـتم أَنـتم               الَِّتي أَنتم لَها عاِكفُونَ   

 عليه السالم وقعـوا يف  إبرهيم فقوم  )٥٤ -٥٢:األنبياء(  وآباؤكُم ِفي ضالٍل مِبنيٍ 
 قَالُوا وجدنا آباءنا لَهـا عاِبـِدين           إحلاد اإلشراك من باب سنة تقليد اآلباء        

بلْ فَعلَه كَـِبريهم هـذَا       وهذا يفسر لنا ملاذا حطَّم اخلليل أصنامهم وقوله هلم          
 ويفيقهم مـن غـيهم      ،هم إىل رشدهم   حىت يعيد  فَاسأَلُوهم ِإن كَانوا ينِطقُونَ     

  :عاىل، قال ت اإلتباع األعمى، وهذا ما حدثوضالهلم القائم على 
      فَقَالُوا وا ِإلَى أَنفُِسِهمعجفَر      لَى روا عِكسن ونَ ثُمالظَّاِلم مأَنت كُمُءِإن   لَقَـد وِسِهم

  )٦٥-٦٣األنبياء (  عِلمت ما هؤالء ينِطقُونَ
ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنـا          : حيث قالوا  ذلك فعل بعض كفار قريش    وك

  )٢٢الزخرف (  علَى آثَاِرِهم مهتدونَ
 هذا النوع يكمن    ، وعالج  فسنة اإلتباع يف الضالل قائمة كسنة اإلتباع يف احلق        

   .اجلهل وعالجه أسباب يف معرفة 
  
  

 



 ٣٩

   املعـاصر وبواعثـهادـاإلحل:  املبحث الثاين
  العلمانية واإلحلـاد:املطلب األول 

 نتيجة تـسلط    ،بعد الثورة الصناعية يف أوربة والعداء املستحكم لكل ما هو ديين          
اشنقوا آخر ملـك    ( رجال الكنيسة على الناس فضاقوا م حىت جعلوا شعارهم          

ة اليت كانـت  انطلقت موجات إحلادية غزت البالد  األوربي   )  بأمعاء آخر راهب    
  . مث حرف الرهبان ديانتهم وملئوها باخلرافات والترهات ،نصرانية

 إثـر  ، إىل تأثر األوربـيني باملـسلمني  لثورة الصناعية  ل تعود اإلرهاصات األوىل  و
وهـي املنـاطق    ( اختالطهم م عن طريق بالد األندلس املسلمة ومناطق الثغور        

 واطالعهـم   ،م الشديد حبضارة املسلمني   رهوانبها) اإلسالمية املتامخة لبالد الكفر     
على بعض علومهم ، ومعرفة شيئا عن العلوم اليت حازوها وكان هلـم قـصب               
السبق فيها ، يف الوقت الذي كانت أوربة تعيش فيما مسوه عـصور الظـالم أو                

 وذلك لسيطرة اجلهل التام على كل حيام، و اتباعهم           ،القرون الوسطى املظلمة  
 م ، مما أحدث بعض االضطرابات يف بلدان            جلهاالت رهبام يف كل شئون حيا

خمتلفة من أوربة، استثمرها الرهبان وامللوك يف تنفيذ خمططام ، فقـادوا هـؤالء       
الراع الدمهاء من شعوب أوربة يف حروب على املـسلمني و بـالد اإلسـالم                ع

  .  احلروب الصليبيةعرفت باحلروب املقدسة أو
 زادت  )هـ٦٩٠ -هـ  ٤٨٩ ( الصليبية مدة قرنني من الزمان     استمرت احلروب 

، وبدءوا يف نقل بعـض هـذه        سالم و علوم املسلمني   فيهما معرفة الصليبيني باإل   
  .العلوم إىل بالدهم

يف هذا الوقت كان رجال الكنيسة يشنون حربا ضروسا على العلوم وأرباـا ،              
 الوقت ألوانـا    ذلكرب يف   وتسلطوا على العلماء وطالب العلم، فذاق علماء الغ       

 ،من العذاب على أيدي رجال الكنيسة إثر ظهور بعض االكتشافات العلمية هناك           

 



 ٤٠

، فكان  الصراع الدموي     وأصحاا   الكنيسة ضد تلك االكتشافات      ووقف رجال 
  . وسمي هذا العصر بعصر التنوير أو بداية عصر النهضة األوربية ،مع الكنيسة

، بل أصبحت مؤسـسة      وقتئذ   ظام اإلقطاعي السائد  أقرت الن قد  الكنيسة  كانت  
،  اتمع اءأبنهاد الفظيع الذي كان يتعرض له       من مؤسساته الثابتة، وأقرت االضط    
  املتمردين على الطواغيت بأم مارقون مـن       ،ووقفت تتهدد الثائرين على الظلم    

  . ، وأخذت تضيق عليهم اخلناق الدين، وأم ملعونون عند اهللا
 لوقت نشرت بعض التعاليم احملرفة ونسبتها للمسيح ، حماولـة بـذلك     يف نفس ا  و

ن الرضا بالظلم يف احلياة الدنيا هـو        إ:  النفوس اليت تأىب هذا الظلم ، قائلة         ختدير
 مـن خـدم   ":  إن السيد املسيح يقول    ": قالت هلم ويف اآلخرة،   فتاح الرضوان   ِم

؛   من احتمل عـذاب الـدنيا      إن، و   سيدين يف الدنيا خري ممن خدم سيدا واحدا         
  ".فسيعوضه اهللا باجلنة يف اآلخرة

 والترغيب باآلخرة، سلكت    الترهيب باللعن بل سلكت الكنيسة مسلكا آخر غري       
 توما   اإليطايل مسلك التربير املسيحي لنظام االسترقاق اإلقطاعي على يد القديس        

وكـأن  ) نتيجة خلطيئـة آدم     (  ، الذي فسره بأنه      )هـ٦٧٣-٦٢٢ ( كوييناإل
  !!.رجال الكنيسة والبارونات ليسوا من بين آدم

ولقد حاول هذا القديس استخدام ذكاءه يف التقريـب بـني رجـال الكنيـسة       
ورعاياهم ، ليزداد متكنا يف التغول داخل عقوهلم ومينعهم من االنبهار باإلسـالم             

ـ         هبـان  اين الـشاسع بـني الر     وثقافته وحضارته ، ولكن كَثْرت العوائق و التب
  .  ، جعلهم كقطيع ينعق فيه ناعق مبا ال يسمع إال دعاًء ونداًء ورعاياهم

نشر الرهبان والقساوسة نصوصا نسبوها لإلجنيل تدعو لتحمل الذل واملهانة          لقد   
خدك األمين فأدر لـه     من يلطمك على    :" اإلهانة من السادة وامللوك لعبيدهم         و

 ، ومـن     ثوبك فاترك له الرداء أيضا     ويأخذ ، ومن أراد أن خياصمك       اآلخر أيضا 
  ) ٤٢-٤٠ : ٥ى تمإجنيل  ( " معه اثنني  فاذهب  واحدا ميالسخرك
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 املـسيحية   إىل الوجود ما يـسمى    وهذا الطغيان تعود بداياته األوىل عندما ظهر        
والكنيسة متارس الطغيان     ومنذ ذلك التاريخ    م ،  ٣٢٥  نيقية سنة    يف جممع الرمسية  

ـ  يف أبشع صورة ، ففرضت   الديين واإلرهاب   قهـرا ،   ث بطغياا عقائـد التثلي
وأذاقتهم  ، بل سفكت دماء من ظفرت به من املوحدين          خمالفيها مت ولعنت وحر 

إهلـا   عن طريق اامع املقدسة       نفسها    ونصبت ،صنوف التعذيب وألوان النكال   
 ، كائنـا  حد حق االعتراض ، أو على األقل حق إبداء الرأيوليس أل حيل وحيرم ،  

  .واللعنة عقوبته مصريه مانر وإال فاِحل،من كان
حمرمة فأصـبحت مباحـة ،    امليتة  ، وكانت  اخلتان واجبا فأصبح حراما    كانلقد  

 رجال الدين   ن التقوى ، وكان زواج    م فأصبحت   وثنية  كاً و رِش التماثيل   وكانت
  فأصـبحت  ان أخذ األموال مـن األتبـاع منكـرا         ، وك  حالال فأصبح حمظورا  

 اامع من احلل إىل احلرمة أو       ها نقلت رية، وأمور كث   فرضا الزما  يةالضرائب الكنس 
يها  من اهللا سلطانا أو دليال أو برهانا، أو ترى يف ذلك             العكس دون أن يكون لد    

يهـة   عقائد وآراء أخرى حتكم البد    " الثالوث" إىل لغز    سةي ، وأضافت الكن   حرجا
عيتها ،   واإلقرار بشر  ا ال مناص من اإلميان      ولكنها ،   باستحالتوالفطرة السليمة   

  ،  االستحالة يف العشاء الربـاين     ةي كقض  ، سةي الكن هوىعلى الصورة اليت توافق     
  هـذه  الصلب والعذراء والطقوس السبعة ، كل      دةي وعق ، املوروثة ئةي اخلط دةيوعق

  يف لـشك  أو ا  يهـا،  ال جيوز اخلوض ف    يا أسرار عل  ا على األتباع حبجة أ    هافرضت
  .!!ها صحت

     الديين  نيا صورة الطغ  يه الذي يتمثل ف   ا وكان العامل املساعد على إجناح حماوال 
 أحد دخـول    عي ، ال يستط    ، فجعل منها ذلك حاجبا     ةي للمصادر الدين  هااحتكار

ه ي حق ال مرية ف    هيوال ميكنه االتصال باهللا إال من طريقه و       ،امللكوت إال بواسطته  
  !!. عن الزلل ههن اخلطأ مرت هي معصومة مته إذأقر هي اليت سةيما دامت الكن
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 ،   تعـاىل   إال اهللا  كها بادعاء حقوق ال ميل    ةي الطاغ ةي الدين تها سلط سةي الكن وعززت
 احلقوق   هذه مثل حق الغفران وحق احلرمان وحق التحلة ، ومل تتردد يف استعمال           

نيسة املعروفـة    الفضيحة الكربى يف تاريخ الك      ، فحق الغفران أدى إىل     اواستغالهل
 بالغة  نوية اجلماعي عقوبة مع   م ، وحق احلرمان سواء الفردي أ       !!صكوك الغفران ب

 ، يعاقب به كل مـن خـالف    لألفراد والشعوب يف آن واحد   خميفا كانت شبحا 
  . !!أوامر الكنيسة ، بل هدد به رجال الكنيسة كثري من امللوك واألباطرة

 الدين  مي أن خترج عن تعال    سةي للكن حي حق خاص يب    أو التحليل هو    التحلة حقو  
 ذلك –ي ها ه مصلحت– مىت اقتضت املصلحة اوتتخلى عن االلتزام .  

وهي بذلك قد وضعت لنفسها حقوقا وصالحيات ومربرات لكل أفعاهلا ، سواء            
  .وافقت تعاليم النصرانية أم خالفتها 

فـة آرائهـا    حشدت الكنيسة اجليوش اجلرارة حملاربة من سولت له نفـسه خمال          و
 سةي اليت اختلفت مع الكن    ةيالطوائف النصران أم   نيذلك املسلم سواء يف    ،وعقيدا

  . أو الشريعة دةي من قضايا العقةييف قض
 ممتلئ مبثل هذه احلروب اليت حتكي لنا ما أوقعه القساوسة من تعـذيب              والتاريخ

   )١(ين ما يتضاءل إزاء بشاعته قصص الوثنيني يف قتل املوحد، وقتل ونكال 
 األثـر اإلسـالمي     سةي بعد أن اتضح للكن    ماي احلد ال س    هذا  يقف األمر عند   ومل
ـ  أطلـق عل شبحا خميفا مرعبا  فأنشأت   ا ، يف اآلراء املخالفة هل   اهر  الظ  :  اسـم هي
وذاق أهـل اإلسـالم يف      .  األبدان ارتكبتهاليت تقشعر هلول ما      " شيحماكم التفت "

                                                
املسلمون بني العلمانية وحقوق اإلنسان الوضعية للدكتور عدنان        : ينظر   للمزيد حول هذا األمر   ) ١(

ر صالح الصاوي ، حتكيم الشريعة ودعاوى العلمانيـة للـدكتور           النحوي ، افت العاملانية للدكتو    
صالح الصاوي ، الدولة العثمانية والغزو الفكري للدكتور خلف الوذيناين ، الغزو الفكري والتيارات 

 هجريـة   ١٣٩٦املعادية لإلسالم ، جمموعة حبوث ملؤمتر الفقه اإلسالمي جبامعة اإلمام بالرياض سنة             
  ة باجلامعة  ونشرته إدارة الثقاف
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 ، ووصـل األمـر إىل   تد وجترعوا املـرارا هذه البالد أنواع التعذيب واالضطها   
  .إبادات مجاعية يف بالد األندلس املسلمة وقتئذ 

وأزهقـت آالف     واإليـالم ،    أنواع التعذيب  أبشعمورست يف هذه احملاكم     لقد  
إمالء البطن باملـاء    :  والترويع الذي كان من صوره       األرواح حتت وطأة التعذيب   

 وراء   ..!! املتـهم  يـدي وربـط    طةحىت االختناق، وسحق العظام بآالت ضاغ     
 مـع  مظهره، وربطه حببل حول راحتيه وبطنه ورفعه وخفضه معلقا سواء مبفرده أ       

وكثريا . متزيق األرجل، وفسخ الفك   أثقال تربط به، واألسياخ احملمية على النار، و       
، وكانت احتفاالت احلرق مجاعية، تبلـغ يف        ما كانت تصدر أحكام إعدام حرقا     

شرات األفراد، وكان امللك فرناندو اخلامس من عـشاق هـذه           بعض األحيان ع  
وكان هلم توابيت مغلقة ا مسامري حديدية ضخمة تنغرس يف جـسم            . احلفالت

املعذب تدرجييا، وأيضا أحواض يقيد فيها الرجل مث يسقط عليه املاء قطرة قطـرة              
سياط مـن   ، وجيلدوم ب   كانوا يقومون بدفنهم أحياءً   و. حىت ميأل احلوض وميوت   

  )١( لذلك حديد شائك، وكانوا يقطعون اللسان بآالت خاصة
 العايت ، عاش الناس تلك األحقاب ترتعـد         انيب البالغ والطغ  ها اإلر  هذا وبفضل

 ، ووقف كبـار الفالسـفة والنقـاد    سةي عند ذكر الكن  م وترجتف أوصاهل  مقلو
  مهمـا   ةيحي باملس على التصريح بأنه ال يؤمنهم ، ال جيرؤ أحد   نيرقطْ م هوتني  مب

  .ها ميكانت آراؤه خمالفة لتعال
                                                

جهـود  و  ،  حممد عبد اهللا عنان     للدكتور  اية األندلس وتاريخ العرب املتنصرين       :للمزيد ينظر   ) ١(
طاهر اللدكتور   مقال ل  و،نبيل عبد احلي رضوان    للدكتور   العثمانيني إلنقاذ األندلس واسترداده     

مقـال  و،  م١٩٨١ ، قطـر    ، جملة الدوحـة     ،مسلم إسباين أمام حماكم التفتيش       :بعنوانمكي  
 ، ١٨٦ العدد ، جملة الراية ، حماكم التفتيش واملسئولية الغربية :بعنوانوائل علي حسني للدكتور 
على أي موقع من مواقع البحـث يف        ) حماكم التفتيش ( ويكفيك أن تكتب    .م١٩٨٢ ،بريوت  

يف عـصرنا  شبكة املعلومات لترى جزء من حقيقة فاجعة ، ورمبا يقرا ما حيدث ملسلمي بورما    
  . من إبادة وحرق تقشعر من هوهلا جلود املوحدين ، واهللا وحده املستعان

 



 ٤٤

 الفجـة ، أو     سةي على عقائد الكن   أن يعترض آنذاك   العلماء    أحد من  داخل ومل ي 
ـ ا الكنيسة ترى أن خضوع امللوك هلكانتتها، فقد    مبخالف هرعلى األقل جيا    سي ل

 يف   جـاء   ، فقد   الروحي ا الديين وسلطا  زها مرك هي يقتض هم بل واجبا   من تطوعا
بأن جعل   : سةي اهللا أنشأ الكن   ابنإن  : "  قوله   قوال األول ين البابا الذي أعلنه    انيالب

 ر ، وأن أساقفة روما ورثوا بطرس يف تسلسل مستم         هلا سيالرسول بطرس أول رئ   
 ادةي األرض جيب أن تكون لـه الـس        هرمتصل ولذلك فإن البابا ممثل اهللا على ظ       

   ".ني كانوا أو حمكوم ، حكاماينيحياملس عي والسلطان األعظم على مجايالعل
 ،  يـا  إهل ها نظامـا   ، بوصف  سةي ، فقد أعلن أن الكن     جرجيوري السابع  ةي الطاغ أما
 ةيف ، ومن حق البابا وواجبه ، بصفته خل        ةي بأن تكون صاحبة السلطة العامل     قةيخل

  وأن يؤيد أو يرفض اختيـار البـشر        ني الصاحل رياهللا يف أرضه ، أن خيلع امللوك غ       
   .  األحوالاتيتض ، حسب مقيبهمللحكام أو تنص

 م الذين يتولون تتويج امللوك واألباطرة ، كما كان يف إمكا           هم    الباباوات كانف
، كن باستطاعة أحد االنفالت من ذلك      احملضة ، ومل ي    م بإراد هلمخلع امللوك وعز  

  شرعي ومن حق البابوية أن تعلـن احلـرب        ريومن رفض الرضوخ فإن حكمه غ     
   .و خلعه هي عليةبيالصل
مع البابـا    عروفة امل  ري الرابع هن مثال لذلك حادثة اإلمرباطور األملاين       ري خ ولعل

 التعيينـات ،   حول مـسألة     هماني ب خالفانشب   جرجيوري السابع نفسه ، فقد      
فحاول اإلمرباطور أن خيلع البابا ورد البابا خبلع اإلمرباطور وحرمه وأحل أتباعـه             

 أنـه   هي قرروا ف   مقدسا عامج األمراء م  د فعق ،هي عل همب له وألَّ   ئهموالواألمراء من   
ـ    ايإذا مل حيصل اإلمرباطور على املغفرة لدى وصول البابا إىل أملان            فقدي فإنـه س

، ومل يكـن يف   تـه ي رعنيعرشه إىل األبد ، فوجد اإلمرباطور نفسه كاألجرب ب        
احلائط ، واستجمع شجاعته    وسعه أن ينتظر وصول البابا فضرب بكربيائه عرض         

 على أشـده ، يبتغـي        الذي كان  الشتاءمتحمال برد    األلب   جبالوسافر جمتازا   

 



 ٤٥

 يف لبـاس    ، يف الثلج يف فناء القلعة ثالثة أيـام        وظل واقفا ،   يدي البابا    نياملثول ب 
ظْهـرا كـل     حيمل عكازه م   ، الرأس اري ع ني حايف القدم  شي باخل ان متدثرا هبالر

ن من الظفر باملغفرة واحلصول على رضا        حىت متك  ،رات التوبة ماعالمات الندم وأ  
  !! .ميالبابا العظ

هذه صورة واحدة من صور شىت مشاه تبني تسلط بعض الرجال باسم الـدين              
بعد أن حرفوه ، فحللوا احلرام وحرموا احلالل ، وأخذوا أموال الناس بالباطـل ،           

  . وحتكموا يف امللوك واألمراء عزال وتعيينا 
اك األراضي وأكرب الـسادة     لَّ أكرب م  سةي هذا التسلط السياسي أصبحت الكن     ومع

ـَّة يف   ينياإلقطاع فكانت متلك ثلث أراضي إجنلتـرا وتأخـذ الـضرائب    ،  أورب
وبفـضل هـذه    " العشور"ة من الباقي و فرضت على كل أتباعها ضريبة          هظالبا

ـ       الضريبة كانت تضمن احلصول علـى عـ   ِرش ي الزراعيـة   مـا تغلـه األراض
   .ني الفالحريوأرباب احلرف غليه املهنيون ر ما حيصل عش، وعاتياإلقطاعو

 لكن هذا فقط بيان موجز حلال الرهبان ورجال          ،  هنا ال أسرد وقائع تارخيية     وأنا
 فكانت كلمـة واحـدة       ، الكنيسة يف  تسلطهم وجتربهم على الناس باسم الدين        

 واألعـوام  بعمل ما ال ميكن عمله الشهوركفيلة ) هذا العمل يرضي الرب  ( منهم  
 وتوجهام ، وعملـوا  لناس ، ومن مث حتكموا يف عقول ا      من خطب امللوك الرنانة   

 يـة  عقائـد إهل سةي الكنتها إذ جعل   ، على نشر اخلرافات اليت تساعدهم على ذلك      
  مهيلب الدين وصم  تدخل يف ص     بـالوحي والـدين      ا كفرا  ، وعدت الكفر  .

، اليت هي تعليمات إهلية ال جيـب         ن خيالف هذه الترهات   مب ا ذرع وضاق صدرها 
 بـني   واملُعاداة ذلك هو أساس الصراعفكان ،خمالفتها وال مناقشتها وال الشك ا   

  . والعلماء الكنيسة والعلمرجال 
 يف  ةي العلم الذي كان مصدره الرئيس واألساسي ، مراكز احلضارة اإلسـالم           هذا

اليت كانت تشع نور العلم واملعرفة على القارة        ،   ةيل وجنوب إيطا  ةياألندلس وصقل 

 



 ٤٦

 علـى الـذين     سةي ، وثارت ثائرة رجال الكن     هل اخلرافة واجل  رياملستغرقة يف دياج  
 فأعلنت حالة   ، املقدسة ميون عن التعال  ضعِر، وي  ) نياملسلم( يتلقون علوم الكفار    

 همتـذيق  و هم  دي يف كل مكان تتص    شي وشكلت حماكم التفت   هم ، الطوارئ ضد 
 اق وأخذت تـزداد سـعارا   وبذلك قامت املعركة على قدم وس ،صنوف النكال 

  .مبرور األيام 
 ميالدية وتتلخص   ١٥٤٣ هذا الصراع منذ أن أعلن كوبرنيكوس نظريته سنة          بدأ
 يدور يف فلكها،وذلـك يف كتابـه        ول مركزية الشمس وكون األرض جرما     ح
 اليت تعتنقهـا    موسيك نظرية بطل  وعارض يف ذل   ،   "حركات األجرام السماوية    "

 إن األجرام الـسماوية كافـة       : وتقول ،الكنيسة واليت جتعل األرض مركز الكون     
ـ       ، حيث وقع كوبرني    احوهل تدور مـت   ، وحر  شيكوس يف قبضة حمكمـة التفت

  )١( وس شيطانية مغايرة لروح اإلجنيل وقالت إن ما فيه هو وسا،الكنيسة كتابه
الذي صنع التلسكوب مستفيدا من نظرية      )   م   ١٦٤٢ تويف سنة (  جاء جاليلو  مث
مل املسلم احلسن بن اهليثم يف البصريات ، فقبض عليه فخشي علـى نفـسه               االع
أنـا   : " احملكمة قـائال  سي أمام رئهي راكع على قدم هوعلن ارتداده عن رأيه و    فأ

 ، والكتـاب    امتـك  راكع أمام فخ   ني من عمري سج   ني وقد بلغت السبع   لويجال
 ، أرفض وألعن وأحتقر القول اإلحلادي اخلاطئ بدوران         دييس أمامي أملسه ب   املقد

 طاني احملكمة عن كل ملحد يوسوس لـه الـش  غي بتبل هذا  مع   هد، وتع " األرض  
  .!!  الزعم املضلل  هذا ديتأي
ـ      ، بدأ العلماء يضيقون ذرعا بالكنيسة وتسلطها      مث ا ر فبدءوا يف نشر أفكارهم ِس

  ويع التصدي هلذا التجـرب الكنـسي ،        طالب العلم تستط   هة قوية من  بلتكوين ج 
                                                

العلم والفلسفة األوروبية احلديثة من كوبرنيـق إىل هيـوم            :للمزيد حول هذه الصراعات ينظر    ) ١(
   ٢٠٠٩ بريوتدار الفارايب ،  أيوب أبو ديةللدكتور 

  

 



 ٤٧

 العقلـي علـى     هج بل وتطبق املن   ، ة الدينية مباشر   التعاليم ونقضخرافاا  فضح  
 املدرسة العقلية اليت تـرى      دس نفسه ووضع األسس اليت قامت عليها      الكتاب املق 

ينوزا و سـب  وتديكار:  من أمثال، الكتب املقدسة تراثا بشريا وليست وحيا إهليا    
  .جون لوك  و طالبوا بإخضاع الوحي للعقل  

 كما  ،للحرق واملصادرة  ما   ولوك وأضرا  نوزاي تعرضت كتب ديكارت وسب    وقد
إال أن تفجر الربكان     . سةي الكن  رجال لب لإليذاء واملضايقة من قِ    ايتعرضوا شخص 

ا العلمي يف كل مكان بدأ يف إضعاف موقف الكنيسة ، فحاولت عبثا إخفاء هـذ    
  .الضعف مبزيد التنكيل والتعذيب 

بدأ يف االنتشار وبدأت النظريات العلمية يف الرواج ، وبدأ نيوتن           قد  كان العلم   و
يف إثبات نظرياتـه    )    م   ١٦٤٢ سنة   عام الذي تويف فيه جاليلو    ولد يف نفس ال   ( 

لعلـم  الفيزيائية اليت تعد تتميما ملا بدأه جاليليو وأقرانه ، وزاد قبول الناس علـى ا    
بأحداث الثورة الفرنـسية الـيت      رف   من خالل ما ع    ةحىت جاءت احللقة الفاصل   

ميالدية، حيث مت إعالن اجلمهوريـة و       ١٧٩٩ وامتدت حىت    ١٧٨٩اندلعت عام   
 وأعدم امللك لويس السادس عـشر يف العـام           ، م١٧٩٢إلغاء امللكية يف سبتمرب     

 عانت مجيعها من ظلم الكنيـسة       وامتد تأثري الثورة الفرنسية يف أوربة، اليت      . التايل
  .وانتشار العلمانيةباجلمهوريات والدميقراطيات الليربالية  بإعالن ما عرف ورجاهلا

 )SECULARISM( يرجع أصل كلمة علمانيـة إىل الكلمـة الالتينيـة            و
 مبعىن ما ال عالقة لـه بالـدين ،          ،الالدينية أو الدنيوية  : وترمجتها الصحيحة هي  

 ورجاهلا عن احلياة ، ويؤكد هذه الترمجة ما ورد يف دائـرة          وذلك لفصل الكنيسة  
 دف  ماعيةهي حركة اجت  :  )SECULARISM(املعارف الربيطانية يف مادة     

ـ              دنيا إىل صرف الناس وتوجيههم من االهتمام باآلخرة إىل االهتمـام ـذه ال
  .  وحدها

 



 ٤٨

معجم أكـسفورد    أن معىن ترمجة الكلمة الالتينية هي الالدينية؛ ما أورده           ويؤكد
  ):SECULAR(شرحاً لكلمة 

 مثل التربيـة الالدينيـة، الفـن أو          وال روحيا  دنيوي أو مادي، ليس دينيا    ) ١(
  .املوسيقى الالدينية، السلطة الالدينية، احلكومة املناقضة للكنيسة

  . لألخالق والتربيةنه ال ينبغي أن يكون الدين أساسا إ:الرأي الذي يقول) ٢(
 له صلة بالعلم ألنه أصل الكلمة بالالتينية ليس له عالقة بالعلم،             االسم ليس  وهذا

ولـو أرادوه   . والذين ابتدعوها مل يريدوا ا العلم من قريـب وال مـن بعيـد             
 ألن العلـم    )SCIENTIFIC(الستخدموا ما يشري إىل النسبة إىل العلم هـي          

  .وليس علماين) علمي (  إليه ة فتكون النسب)SCIENCE(باإلجنليزية 
  . معىن الكلمة عند من اخترعها كما فسروها يف معامجهمهذا

ه، باعتبارهـا   يتطور باستمرار خالل التاريخ احلديث كل     الدينية  وظل االجتاه إىل ال   
   . املسيحي فقط بل كل األديانللدينليس حركة مضادة 

انتشار اإلحلاد جبميع صوره وأشكاله يف حياة الغـربيني         وكان من نتائج العلمانية     
 يف مواجهة العلمانيـة ، ممـا أدى         رجاهلا املتسلطني نتيجة هلزمية الكنيسة و   وذلك  

الدين عن شئون احلياة العامة، واقتصاره علـى اجلانـب الفـردي            إللغاء وإبعاد   
 وألول مرة يف تاريخ البشرية تقـوم دول وأنظمـة           ،االختياري يف حياة اإلنسان   

  . وماديةفا تتبىن اإلحلاد يف أشد صوره غلوا وتطرعاملية
 عشر ومع التطور العلمـي      ثامنمنذ ايات القرن السابع عشر وبدايات القرن ال       

 عـن   اسـتقالهلا  بدأت بوادر تيارات أعلنت      ، الذي شهده الغرب   يوالتكنولوج
وتـشارلز  ،   كسهذا العصر كان عصر كارل مار     . فكرة وجود اخلالق األعظم   

وا بتحليـل الظـواهر     ءذين بد  ال  ، وسيغموند فرويد ،   وفريدريك نيتشه    ،داروين
فكرة اخلالق األعظـم     واالجتماعية بطريقة مل يكن ل     واالقتصاديةالعلمية والنفسية   

بل واعتربت الدين شيئا مِضرا جيب أن يهجره الناس ويبتعدون عنه،           .أي دور فيها  

 



 ٤٩

 مقالـة ، وهـي    )الدين أفيون الشعوب    : ( ومن هنا قال ماركس قولته الشهرية     
على دين الكنيسة احملرف، ولكنها كاذبة كل الكذب حـني          صادقة كل الصدق    

أي  تعاىل والذي حفظـه مـن   الدين املرتل من عند اهللا    وهو   ،اإلسالمتطلق على   
، بل وأنفق علماء الشريعة األجالء  الغايل والنفـيس يف مجعـه               أو تبديل  حتريف

  .وحفظه ، وتعلمه وتعليمه، خبالف ما فعل رجال الكنيسة 
 ومساندة الكنيسة له أثرا خطـريا يف         يف أوربة  ام االجتماعي الظامل  لنظلقد كان   ل

احلياة والفكر الغريب، فقد مت الربط بني اإلقطاع والدين، حيـث كـان النظـام               
اإلقطاعي يف عنفوان شبابه، يف الفترة نفسها اليت كانت املسيحية فيهـا يف أوج               

ـَّة سة، واسـتنتجت     اليار الكني  كان ايار النظام موازيا   عظمتها، مث     يف  أوربـ
عصر النهضة من ذلك معادلة خاطئة، وهي أن اتمع اإلقطاعي طبقي ظامل ألنـه   
متدين، فزوال الظلم من اتمع يستلزم نبذ الدين كلية، أو على األقل عزله عـن               

اب الطبيعيني الذين وضعوا    ت؛ وتلك كانت نظرية الكُ     التأثري يف جمريات األحداث   
  .ر الرأمسايل احلديثنواة الفك

 يف القرون الوسطى     احملرفة ساهم يف هذه احلركة املوقف اهلش للديانة املسيحية       و  
،  باسم الدين  ة واالنتهاكات اليت متت يف أورب     ئم نتيجة للحروب واجلرا   ،تالها وما
نتيجة تعامل الكنيسة الكاثوليكية مبا اعتربته هرطقة أو خروجـا عـن مبـادئ              و

  .الكنيسة 
 األمر عند العلماء فحىت األدباء أعلنوا وفاة فكرة الدين واخلالق، ومـن             ومل يقف 

حيـث قـال يف     ) ١٨٢٧ - ١٧٥٧(أبرز الشعراء يف هذه الفترة هو وليم بليك         
 من إنسانيته بفرضه قوانني تعارض طبيعة البـشر    اإلنسانن الدين أبعد    إ: قصائده  

فقد حريته واعتماده علـى      ي اإلنسانمن ناحية احلرية والسعادة، وأن الدين جعل        
   .نفسه يف تغري واقعه

 



 ٥٠

 - ١٧٨٨( تدرجييا وخاصة على يد الفيلسوف األملاين آرثر شـوبنهاور           وبدأت
هـو    ابتكروها لتفسري مـا    ،الدين هو من صنيعة البشر    "بروز فكرة أن    ) ١٨٦٠

 وكان الغرض منه تنظيم      ، جمهول لديهم من ظواهر طبيعية أو نفسية أو اجتماعية        
 ولـيس حـسب   ،يراه مؤسس الدين مناسـبا  موعة من الناس حسب ما حياة جم 

 ،االلتزام مبجموعة من القيم البالية    قيقية للناس الذين عن جهل قرروا       احلاجات احل 
   .وأنه من املستحيل أن تكون كل هذه الديانات من مصدر واحد

  وقتل كل مولـود ليخـرج      ، على املصريني القدماء   ائبصامل فاإلله الذي أنزل      
 ليس هو نفس اإلله الذي ينصحك بأن تعطي خدك اآلخر           ،اليهود من أرض مصر   

  ".  ليتعرض للصفع دون أن تعمل شيئا
وتزامنت هذه األفكار مع أحباث تشارلز داروين الذي كان مناقضا متاما لنظريـة             

  ).الداروينية(  وظن جهال أنه أبدع نظرية جديدة نشوء الكون يف الكتاب املقدس
ن الـدين فكـرة     إ :دريك نيتشه من جانبه موت اخلالق األعظم وقال        وأعلن فري 

،  التكليف اليت يقول ـا الـدين   فكرة يفهم ملنه  إإذ  ،  عبثية وجرمية ضد احلياة     
وهي أن يعطيك اخلالق جمموعة من الغرائز والتطلعات ويف نفس الوقت يـصدر             

 خصوصا وأن   ،املوتتعاليم حبرمانك منها يف احلياة ليعطيك إياها مرة أخرى بعد           
ـَّةرجال الدين يف      . آنذاك كانوا مييلون إىل الرهبانية واالنقطاع عن الـدنيا         أورب

 أفكار امللحدين يف هذه املرحلة منحىن النفور من الدين لتنـاقض            أخذتوهكذا  
  .العقل مع تصرفات وتعاليم الكنيسة

 مـؤمن   كارل ماركس الدين أفيون الشعوب جيعل الشعب كسوال وغـري    اعتربو
 وأن الدين مت استغالله من قبل الطبقة الربجوازية لـسحق           ،بقدراته يف تغيري الواقع   

ن الدين هو وهم كانت البـشرية       إ :طبقة البسطاء، أما سيغموند فرويد فقد قال      
لوصول إىل  ل حماولة من الالوعي     ي وأن فكرة وجود اإلله ه     ،حباجة إليه يف بداياا   
 يف  اإلنـسان ن  إ لشخـصية األب، إذ      ى بديال  أعل مثاليكون  الكمال يف شخص    
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 ولكـن   ،طفولته حسب اعتقاد فرويد ينظر إىل والده كشخص متكامل وخارق         
 فيحاول الالوعي إجياد حل هلـذه األزمـة         ،بعد فترة يدرك أنه ال وجود للكمال      

  . امسه الكماللشيءخبلق صورة ومهية 
 اليت شهدا فرنسا بعد      هذه األفكار وبصورة تدرجيية ومع التغريات السياسية       كل

ـَّةكان االجتاه السائد يف      وإيطاليا   الثورة الفرنسية وبريطانيا    فـصل   : هـو  أورب
 وإلغاء العديـد مـن       ، وتنحية الدين جانبا عن شئون احلياة ،        السياسة عن الدين  

القيود على التعامل والتعبري اليت كانت مفروضة من السلطات السابقة اليت كانت            
األورويب للعامل     )١( وعندما بدأ االستعمار  .  من رجاالت الكنيسة   تأخذ شرعيتها 

 وحتولت اليمن   ،١٨٣٠اإلسالمي حيث حتولت اجلزائر إىل مستعمرة فرنسية عام         
 كثري من   حتولت   دول الغرب الثائرة  وبني  ،   إىل مستعمرة بريطانية     ١٨٨٢يف عام   

هنا بـدأ   ،وغريها..غرباملسودان، ليبيا، المصر، تونس، : الدول إىل مستعمرات    
ـ احتكاك جديد ألول مرة بني قوى متطورة من الناحية العلمية           وال ةوالتكنولوجي

 قـد  وبني مسلمني أدركوا أن ركب التقدم        ، تعترف بأي دور للدين يف السياسة     
خري أمة أخرجـت  "يزالون يؤمنون بأم    فام ولكنهم يف قرارة أنفسهم كانوا ال      

                                                
 استعمال هذه الكلمة يف هذا السياق فقال يف مقالة له           ي رمحه اهللا  برهيمانتقد العالمة البشري اإل   )  ١(

 مادة هـذه    ":كلمات مظلومة   : م حتت عنوان  ١٩٤٧سنة  ) ١(نشرت يف جريدة البصائر عدد    
هو أنشأكم مـن األرض     :"الكلمة هي العمارة ، ومن مشتقاا التعمري ، والعمران ويف القرآن            

لغتنا طيب ، وفروعها طيبة، ومعناها القرآين  فأصل هذه الكلمة يف ،)٦١هود "(واستعمركم فيها
أطيب وأطيب ، ولكن إخراجها من املعىن العريب الطيب إىل املعىن الغريب اخلبيث ، ظلـم هلـا                  

فالذي سري هذه الكلمة بغيضة إىل النفوس ، ثقيلة على األمساع، مستومخة يف األذواق، هـو                ...
خلراب والظلم والتعدي والفـساد والنـهب       معناها اخلارجي وهو معىن مرادف لإلمث والبغي وا       

إىل عشرات بل مئات من هذه الرذائل ..!! والسرقة والشره والقسوة واالنتهاك والقتل واحليوانية 
تفسرها آثاره ، وتنجلي عنها وقائعه وواعجبا تضيق األوطان على رحبها ذه اموعة وحتملها              

  "كلمة ال متت إىل واحد منها بنسب 
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ما اللحاق بالتقدم الغـريب مـن       إيق خياران ال ثالث هلما       فظهر يف الطر   ،" للناس
 والعالقات اجليدة، أو القناعة بأن مـا آل إليـه حـال             التقليد واحملاكاة خالل  

 . خضوع يكمن سببه يف االبتعاد عن أصـول الـدين اإلسـالمي            ناملسلمني م 
ويـسريوا  فاختاروا الرجوع إىل املصادر األوىل للدين لينهلوا منها تعاليمه السامية           

   .على درب السلف
والذين متسكوا باإلسالم بعضهم فهمه معىن ومضمونا وعرف مـدى اسـتيعابه            
للمتغريات ، وفريق آخر حاول اجلمع بني اإلسالم وحضارة الغـرب فأخـذوا             

الدميقراطية (  فأصبحنا نسمع    ،مصطلحات الغرب وألبسوها ثوب اإلسالم زعموا     
وغريها مما هـو دخيـل علـى        ) دولة املدنية   اإلسالمية، واألحزاب الدينية ، وال    

    .املسلمني لفظا ومعىن 
االحتالل هكذا تسربت أفكار اإلحلاد إىل بالد املسلمني  رويدا رويدا عن طريق             

 مث الطفرة اهلائلـة يف      ،االستعمار ، والبعثات العلمية لبالد الغرب امللحد      املسمى ب 
ال الـشرق بـالغرب والـشمال    اليت زادت من اتـص   التقَانة ووسائل االتصال ،   

 ساعد على ذلك انبهار كثري من املسلمني حبضارة الغرب وتقدمهم يف            باجلنوب،
وهذه سنة األمم الـضعيفة  ،  فأخذوا حياكوم ويقلدوم ويأخذون عنهم     ،العلوم

  !! خلدون يف مقدمته ابنكما قال املنهزمة يف تقليد األمم املنتصرة 
 باالقتداء  أبدا املغلوب مولع    أنلثالث والعشرون يف    الفصل ا : " يقول ابن خلدون    

   . وعوائدهأحوالهته وسائر لَحوِن بالغالب يف شعاره وزيه
 إمـا   ، والسبب يف ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال يف من غلبها وانقادت إليه            

أو ملا تغالط به من أن انقيادها لـيس         ،  لنظره بالكمال مبا وفر عندها من تعظيمه        
 فإذا غالطت بذلك واتـصل هلـا اعتقـادا          ،طبيعي إمنا هو لكمال الغالب    لغلب  

أو ملا تراه واهللا    ،  وذلك هو االقتداء    ،  فانتحلت مجيع مذاهب الغالب وتشبهت به       
أعلم من أن غلب الغالب هلا ليس بعصبية وال قوة بأس وإمنا هو مبا انتحلته مـن                 
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 ولـذلك   ،لـألول ذا راجع    وه   تغالط أيضا بذلك عن الغلب     ،العوائد واملذاهب 
 يف ملبسه ومركبه وسالحه يف اختاذها وأشكاهلا        ،ترى املغلوب يتشبه أبدا بالغالب    

 مع آبائهم كيف جتدهم متشبهني م       األبناء وانظر ذلك يف     ،بل ويف سائر أحواله   
 األقطـار وانظر إىل كل قطر من      ،   وما ذلك إال العتقادهم الكمال فيهم        ،دائما

 ، الغالبون هلـم   ألم األكثره زي احلامية وجند السلطان يف       كيف يغلب على أهل   
نه إذا كانت أمة جتاور أخرى وهلا الغلب عليها فيسري إليهم مـن هـذا               إحىت  

  ، هلذا العهد مع أمـم اجلاللقـة  األندلس كما هو يف    ،التشبه واالقتداء حظ كبري   
 ،هم وأحواهلم فإنك جتدهم يتشبهون م يف مالبسهم وشارام والكثري من عوائد         

 حىت لقد يستشعر من ذلك      ،حىت يف رسم التماثيل يف اجلدران واملصانع والبيوت       
  . هللاواألمرالناظر بعني احلكمة أنه من عالمات االستيالء 

 إذ امللك غالـب     ، فإنه من بابه    " العامة على دين امللك    :"وتأمل يف هذا سر قوهلم    
،  بآبـائهم  األبنـاء كمال فيه اعتقاد  الالعتقادوالرعية مقتدون به ، ملن حتت يده    

  انتهى. "  واهللا العليم احلكيم وبه سبحانه وتعاىل التوفيق ،واملتعلمني مبعلميهم
 ،اء بالدنا ذهب ينهل من مستنقعات الغـرب       أبنوالعجيب أن من رام العلوم من       

وهم إمنا أخذوا العلوم عنا وسرقوا خمطوطاتنا وكتبنا ، عندما أدركوا أن تقـدمنا              
 فرتلـوا  ،ليهم يف الزمن املاضي كان قائما على علوم مل يعرفوها أو يسمعوا عنها ع

 ،سرقة أو حسب ما تيسر    سالم وأخذوا ما استطاعوا من الكتب شراًء أو         بالد اإل 
ليفهموا كيف تقدمنا عليهم ، وما      ) يدرسون علوم الشرق  (مث راحوا يستشرقون    
ـ إمنا كتبوه أل  ) أقصد كتابات املستشرقني  ( كتبوه يف هذا األمر      اء جلـدم ال    بن

  .خدمة ألمتنا أو لإلنسانية  كما يزعم األغتام األغمار
 ألم فعلوا ذلك خدمة ألمتهم ، لكـن العجـب يف             ، والعجب ليس فيما فعلوا   

، هـذا التقليـد   رب بغثِّه ومسينه وضغثه وإبالته ائنا الذين يلهثون ثرى الغ أبنبعض  
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، ويف اإلمكان   ائق األمور هو الذي يورد املهالك     قي دون وعي حل   عِمتساألعمى املُ 
  .أن يكون األمر أفضل من ذلك

لقد بزغ جنم العلمانية وعال شأنه يف الغرب يف ظل الظروف اليت أشرنا إليها ،                " 
وقد صاحب ظهورها يف الغرب احنطاط وختلف وهزائم يف الشرق، ممـا أتـاح              

رية مبا أبدعه من علم وحضارة ،       للغرب أن يستلم زمام قيادة ركب احلضارة البش       
 أن يسعى الغرب لسيادة منوذجـه      د وتضحية ، فكان أمرا طبيعيا     وما بذله من جه   

وقه بني أمم األرض ألنه بضاعته الـيت ال ميلـك           س وأن ي  ،احلضاري الذي يعيشه  
غريها ، وألنه أيضا الضمانة الكربى لبقاء األمم األخرى تدور يف فلك التبعية لـه      

سبيل مدنيته وازدهار حضارته ، وكان تـسويق الغـرب للعلمانيـة         وتكدح يف   
  :لشرق اإلسالمي من خالل الوسائل والطرق اآلتية ل ونقلها

  :من خالل االحتالل العسكري االستعماري  -١
فقد وفدت العلمانية إىل الشرق يف ظالل احلرب العسكرية، وعرب فوهات مدافع             

ة يف الغرب نتائج ظروف ومعطيات حمليـة        البوارج البحرية، ولئن كانت العلماني    
 متكامل الـرؤى    تطاولة، فقد ظهرت يف الشرق وافدا أجنبيا      متدرجة عرب أزمنة م   

 والربامج ، يطبق حتت ديد السالح وبالقسر واإلكراه، كمن يصر على            ألفكاروا
استنبات نبتات القطب اجلليدي يف املناطق االستوائية ، ويف هذا مـن املـصادمة              

اهللا يف احلياة ما يقطع بفشل التجربة قبل تطبيقها، ألن الظروف اليت نشأت             لسنن  
 عـن ظـروف   فهومها عرب السنني ختتلف اختالفا جذريا   فيها العلمانية وتكامل م   

البلدان اليت جلبت إليها جـاهزة متكاملـة يف اجلوانـب الدينيـة واألخالقيـة            
 االجتماعي التارخيي الذي    واالجتماعية والتارخيية واحلضارية ، فالشرط احلضاري     

 -  الشرق بل يف الشرق نقيضة متامـا     أدى إىل جناح العلمانية يف الغرب مفقود يف       
جب إن كانـت النتـائج      ولذلك فال ع   - بالشرق هنا الشرق اإلسالمي      و أعين 

 العربية احلديثة كانت عالة علـى        وحني نشأت الدول   ،خمتلفة متاما كما سنرى     
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ضرين خالل اهليمنة الغربية يف املنطقـة ومـن خـالل           الغربيني الذين كانوا حا   
املستشارين الغربيني أو من درسوا يف الغرب واعتنقوا العلمانية ، فكانت العلمانية            

 وهكـذا   ،يف أحسن األحوال أحد املكونات الرئيسية لإلدارة يف مرحلة تأسيسها         
 عن البالد   بذرت بذور العلمانية على املستوى الرمسي قبل جالء جيوش االستعمار         

  .اليت ابتليت ا 
  من خالل البعثات اليت ذهبت من الشرق إىل الغرب لطلب العلم والتقدم            -٢

كثري منها بالعلمانية ال بالعلم ، ذهبوا لدراسة الفيزياء واألحياء والكيميـاء            فعاد  
واجليولوجيا والفلك والرياضيات فعادوا باألدب واللغات واالقتصاد والـسياسة         

 الدين اإلسالمي يف    خصوصاالجتماعية والنفسية ، بل وبدراسة األديان       والعلوم ا 
اجلامعات الغربية ، ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهـب حيمـل الـشهادة      
الثانوية ويلقى به بني أساطني الفكر العلماين الغريب على اختالف مدارسه ، بعـد       

 األخالقـي ومـا     أن يكون قد سقط إىل شحمة أذنيه يف محأة اإلباحية والتحلل          
أوجد كل ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري ، ليعود بعد عقد مـن               
السنني بأعلى األلقاب األكادميية ، ويف أهم املراكز العلمية بل والقيادية يف وسط             
أمة أصبح ينظر إليها بازدراء ، وإىل تارخيهـا بريبـة واحتقـار ، وإىل قيمهـا                 

 إنـه لـن يكـون       . بشفقة ورثاء    -ألحوال   يف أحسن ا   -ومعتقداا وأخالقها   
 ، وهو ال ميلك غري ذلك        !! ملن علّموه وثقّفوه ومدنوه    بالضرورة إال وكيال جتاريا   

 ، فإنه األغلب وبالـذات      توصيف للبعثات الدراسية ليس عاما    ، ولئن كان هذا ال    
إال أمثلـة   " رفاعة الطهطـاوي    " و" طه حسني   " يف أوائل عصر البعثات ، وما       

" زكي جنيب حممـود " ى أمام غريهم من األمثلة الصارخة الفاقعة اللون مثل        خجل
 .وغريهم كـثري    " الرمحن بدوي  عبد"و  " فؤاد زكريا "و" حممود أمني العامل    " و

ولئن كان هذا الدور للبعثات العلمية مت ابتداء من خالل االبتعاث لعواصم الغرب             
أصبحت بعد ذلك   "  دمشق -بغداد   -القاهرة  "فإن احلواضر العربية الكربى مثل      
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من مراكز التصدير العلماين للبالد العربية األخرى، من خالل جامعاا وتنظيماا           
 وقلّ من يسلم من تلك اللوثات الفكرية        ،وأحزاا وبالذات لدول اجلزيرة العربية      

العلمانية، حىت أصبح يف داخل األمة طابور خامس ، وجهته غري وجهتها وقبلتـه             
  .قبلتها ، وإم ألكرب مشكلة تواجه األمة لفترة من الزمن ليست بالقليلة غري 

  :) تبشريية( التنصريية املسماه من خالل البعثات  -٣
 من شـىت     اليت جابت العامل اإلسالمي شرقا وغربا      فاملنظمات التبشريية النصرانية  

يف دينهم ،    جعلت هدفها األول زعزعة ثقة املسلمني        ،الفرق واملذاهب النصرانية  
وإخراجهم منه ، وتشكيكهم فيه ، حىت وإن مل يعتنقوا النصرانية ، وليس أجدى              
من العلمانية وسيلة هلذا الغرض ، واألمر ليس من باب التخمني واالفتراض بـل              

الغارة على  "نطقت ذا أفواههم وخطته أقالمهم ، وإن شئت فارجع إىل كتاب            
   .مثال ليبني لك ذلك" العامل اإلسالمي

ما من نـصارى     وإ ،"دنلوب"و  " زومير"إما من الغربيني مثل     : وهؤالء املبشرين   
" جرجي زيدان "و  " سالمة موسى "و  " لشليب مشي "و  " قأديب إسح "العرب مثل   
 املـسلمني   اءأبن ومنهم من كان يعلن هويته التبشريية وميارس علمنة          .وأضرام  

كـسالمة  "ل جهده يف ذلك     بذومنهم من كان يعلن علمانيته فقط ، وي       "كزومير"
  " . مشيلليبش"و"موسى

  :من خالل املدارس واجلامعات األجنبية  -٤
ففي أواخر الدولة العثمانية وحني سيطر املاسونيون العلمانيون على مقاليد األمـر            
مسح للبعثات التبشريية والسفارات الغربية بإنشاء املدارس والكليات، وانتـشرت          

ـ  انتشار النار يف اهلشيم ، وخرجت أجيال مـن           يف بالد الشام واألناضول     اءأبن
. وبنات املسلمني أصبحوا بعد ذلك قادة الفكر والثقافة ودعاة التحرير واالحنالل            

ومن األمثلة على ذلك اجلامعة األمريكية يف بريوت ، واليت يف أحضاا نـشأت              
إىل كثري  العديد من احلركات واجلمعيات العلمانية، وقد سرت العدوى بعد ذلك           
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من اجلامعات واملؤسسات التعليمية الرمسية يف العديد من البالد العربية واإلسالمية           
 هذه املدارس واجلامعات مبمارسة الدور نفـسه حـني عـادوا    خرجيو، وقد قام    

لبلدام أو ابتعثوا للتدريس يف بعض البلدان األخرى ، وإن املتابع ملا ينشر مـن                
البالد اليت مل تبتلى ذه املدارس ليتبني لـه جبـالء           مذكرات بعض العلمانيني يف     

ووضوح الدور الكبري الذي قام به العلمانيون العـرب مـن الـذين اسـتقدموا           
واء من خالل التنظيمات احلزبية     للتدريس يف تربية طالم وإقناعهم بالعلمانية، س      

  . من خالل البناء الفكري الثقايف ألولئك الطالب مأ
   عيات واملنظمات واألحزاب العلمانيةمن خالل اجلم -٥

اليت انتشرت يف األقطار العربية واإلسالمية، مابني يسارية وليربالية وقومية وأمميـة            
 ،وسياسية واجتماعية وثقافية وأدبية، جبميع األلوان واألطياف ويف مجيع البلـدان          

ربية أو   من خرجيي اجلامعات الغ     األحيان كانوا    ن النخب الثقافية يف غالب    إحيث  
اجلامعات السائرة على النهج ذاته يف الشرق، وبعد أن تكاثروا يف اتمع عمـدوا      
إىل إنشاء األحزاب القومية أو الشيوعية أو الليربالية ، ومجيعها تتفـق يف الطـرح      
العلماين ، وكذلك أقاموا اجلمعيات األدبية واملنظمات اإلقليمية أو املهنية ، وقـد             

 والسعي لعلمنة األمـة     ،يف أي شيء إال يف تبين العلمانية        ختتلف هذه التجمعات    
  .كل من زاوية اهتمامه، واجلانب الذي يعمل من خالله 

ومن األمور الالفتة للنظر أن أشهر األحزاب العلمانية القومية العربية إمنا أسـسها             
، " جورج حبش "و" ميشيل عفلق "نصارى بعضهم ليسوا من أصول عربية، أمثال        

الساحقة من األحزاب الشيوعية العلمانية إمنا أسسها يهـود مليـونريات           والكثرة  
  ".كوريل"أمثال 

  :من خالل البعثات الدبلوماسية  -٦
ـ      مسواء كانت بعثات للدول الغربية يف الشرق، أ        د  للدول الشرقية يف الغرب، فق

 متر خالهلا علمانية الغرب األقوى إىل الـشرق  أصبحت يف األعم األغلب جسورا   
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ضعف من خالل اإليفاد ، و من خالل املنح الدراسـية وحلقـات البحـث               األ
العلمي، والتواصل االجتماعي، واملناسبات واحلفالت ، ومن خـالل الـضغوط           
الدبلوماسية واالبتزاز االقتصادي، وليس ِبِسر أن بعض الدول الكربى أكثر أمهية           

  .لضعيفة التابعة وسلطة من القصر الرئاسي أو جملس الوزراء يف تلك الدول ا
  :من خالل وسائل اإلعالم املختلفة  -٧

من مسموعة أو مرئية أو مقروءة، ألن هذه الوسائل كانت من الناحية الـشكلية              
 فاسـتقبلها الـشرق     - صحافة أو إذاعة أو تلفزة       -من منتجات احلضارة الغربية   

رسـائل  واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها، وكان الرواد يف تسويق هذه ال   
 ، املسلمني   اءأبنوتشغيلها واالستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيني من           

ر مبادئ وأفكـار    فكان هلا الدور األكرب يف الوصول جلميع طبقات األمة ، ونش          
  .وبالذات من خالل الفن ، ويف اجلانب االجتماعي بصورة أكرب وقيم العلمانية ،

مة ، ووصلت إىل مجيع طبقاا قبل أن يـصلها          هكذا سرت العلمانية يف كيان األ     
 علـى  ضغثٌ"الدواء والغذاء والتعليم يف كثري من األحيان، فكان كما يقول املثل        

، ولو كانت األمة حني تلقت هذا املنهج العصري تعيش يف مرحلـة قـوة               "إبالة
 آخر يتفق مـع رسـالتها       فت هذه الوسائل اإلعالمية توظيفا    ومشوخ وأصالة لوظ  

  .ا وحضارا وتارخيها وأصالتها وقيمه
من خالل التأليف والنشر يف فنون شىت من العلوم وبـاألخص يف الفكـر        -٨

  :واألدب 
فقد جاءت العلمانية وافدة يف كثري من األحيان حتت شعارات املدارس األدبيـة             
املختلفة، متدثرة بدعوى رداء التجديد واحلداثة، معلنة اإلقصاء واإللغاء والنبـذ            

 ومثل ذلـك يف     ،بعاد لكل قدمي يف الشكل واملضمون ويف األسلوب واحملتوى        واإل
الدراسات الفكرية املختلفة يف علوم االجتماع والنفس والعلوم اإلنسانية املختلفة،          

طلق، بـل   حيث قدمت لنا نتائج كبار مالحدة الغرب وعلمانييه على أنه احلق امل           
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 وجتاوز األمر التأليف والنـشر إىل       .العلم األوحد وال علم سواه يف هذه الفنون         
 ولغريهـا    ألمتنا امسا  الكثري من الكليات واجلامعات واألقسام العلمية اليت تنتسب       

حقيقة ، وإن كان األمر يف أقسام العلوم األخرى من طب وهندسة ورياضـيات              
وفيزياء وكيمياء وأمثاهلا خيتلف كثريا وهللا احلمد واملنة ، وهـي األقـسام الـيت               

 ممن مل يتلوثوا بلوثات العلمانية، فحـاولوا أن ينقلـوا           وفياء األمة األ  اءأبنوجهها  
لألمة ما ميكن أن تستفيد منه من منجزات التقدم الغريب مع احلفاظ على هويتـها               

  .وأصالتها وقيمها 
من خالل الشركات الغربية الكربى اليت وفدت لبالد املسلمني مـستثمرة    -٩

  :يف اجلانب االقتصادي 
ا مل تستطع أن تتخلى عن توجهاا الفكريـة، وقيمهـا وأمنـاط حياـا               لكنه

االجتماعية ، وهذا أمر طبيعي، فكانت من خالل ما جلبته من قيـادات إداريـة               
 مهما يف نشر الفكر العلماين وقيمه       ية احتكت بالشعوب اإلسالمية سببا    وعمالة فن 

 املفارقـات اجلـديرة     االجتماعية و انعكاساته األخالقية والسلوكية، ولعل مـن       
بالتأمل، أن بعض البلدان اليت كانت تعمل فيها بعض الشركات الغربية الكـربى             
من أمريكية وبريطانية مل تبتلى بالتنظيمات اليـسارية، ومل تنـشأ إال يف هـذه               

  )١( ".الشركات يف أوج اشتعال الصراع بني املعسكر الشيوعي واملعسكر الغريب
العلمانية كل الدول اإلسالمية، علـى أن أكثرهـا         وقد استهدفت هذه احلمالت     

  .)تركيا ( مقر اخلالفة العثمانية كان خاصة يف إرهاصاا األوىل استهدافا 

                                                
 مقال على موقع صيد عـوض بن حممد الـقـرين. د  التاريخ والفكرة.. العلمانية : ينظر)  ١(

  الفوائد  
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بدأت حركة التغريب يف عهد السلطان حممود الثاين الذي توىل احلكـم يف        حيث  
القرن الثامن عشر امليالدي، حيث قام بإنشاء جيش جديد على غـرار اجليـوش              

وبية، واستبدل بالقوانني اإلدارية قوانني جديـدة علـى غـرار القـوانني             األور
األوروبية، كما أصدر قوانني تتعلق باللباس وأجرب املوظفني والعـسكريني علـى            
لبس الطربوش وحلق اللحية، وقد القت هذه التغيريات معارضة قوية مـن قبـل              

  ).السلطان الكافر(الشعب حيث أطلق على السلطان لقب 
تبني أن التنظيمات ليست كافية جلعل الدولة العثمانية دولـة          م  ١٨٦٠لعام  ويف ا 

وكان ال بد من القيام بثورة جديدة من أجل         ،  لدول األوروبية متقدمة يف مصاف ا   
  .حتقيق ذالك

، كمـا أن     وضياء كوك ألـب      ،وقد قاد املعارضة للنظام السياسي نامق كمال      
ثناء وجودهم يف فرنـسا لطلـب العلـم         الشباب الذين تأثروا بالثقافة الفرنسية أ     

 وقاموا بإعداد دستور جديد وطالبوا      م١٨٦٥شكلوا مجعية الشباب العثماين عام      
بفتح الربملان وإعطاء السيادة يف احلكم للشعب، ونتيجة لعملهم السري واملعلـن            
يف اخلارج والداخل استطاعوا الوصول لبناء أرضية للنظام الربملـاين والـسياسي            

  .لذي شكل القاعدة للنظام العلماين يف البالداجلديد ا
وإذا كان ما سبق ميثل اإلرهاصات األوىل للعلمانية يف إمرباطورية إسالمية فـإن             

 احلكم بعد حرب التحرير وضع للعلمانيـة         أتاتورك    كمال فيمصطاملرتد  تويل  
  . بشكل أو بآخريومناقواعد وأسسا ظلت راسخة حىت 

أي مظاهر معادية للدين، بل إنه بعد أن قـاد حـرب            يف البدء مل يظهر أتاتورك      
 حيث ألقى خطبة اجلمعة يف مدينة بـايل  ،ع ديين التحرير قام مبمارسات ذات طاب  

كسري، وعندما ترأس الس الوطين الكبري عني مساعدين له من شيوخ الطـرق             
 )قارن بني هذه األفعال وأفعال حممد على بداية توليه احلكم يف مـصر            ( الصوفية،

ولكن أتاتورك مل خيف نياته طويال، وما لبث أن قام حبملة على اتمع التقليـدي       

 



 ٦١

 وحارب ممارسات اتمع وقمـع      ،يف تركيا واملظاهر الدينية اليت متثل أبرز معامله       
، مث ألغى اخلالفـة     م١٩٢٣ أكتوبر   ٢٩رموزه مع إعالن اجلمهورية العلمانية يف       

 م١٩٢٥ احملاكم الشرعية الدينية، وبدأ منذ العام        اإلسالمية يف العام التايل وبعدها    
يف تغريب تركيا ثقافة وحضارة وممارسات، وتكريس دور اجلـيش كحـارس            

  .  اجلديد العلماين الكافرللنظام
يف الوقت نفسه كانت مصر تتعرض حلمالت تغريبية ذاقت منها الويالت، فـبني             

ة عانت البالد من انتـشار      نار االستعمار اإلجنليزي ، وجحيم الصراعات السياسي      
اء البالد الذين رجعوا من بعثات تغريبية يف بالد العلمانية          أبنأفكار املستغربني من    

رفاعة :  من أمثال    االحتالل، أو تشبعوا بأفكارهم من الكتب الواردة مع         الكافرة  
الطهطاوي ، ومرقص فهمي ، ومجال الدين الشيعي اإليراين املعروف باألفغـاين             

لطفي السيد ، وسعد زغلول ، وقاسم أمني، وعلي عبد الـرازق ، وطـه              وأمحد  
  وغريهم كثري وكثري      ...حسني ، وحممود عزمي 

* * *  
 على أنـه     املعاصر يف بالد اإلسالم ميكن تفسريه      اإلحلادإن  : ومن مث ميكن القول     

  حـاول   ل احملاولة األوىل الـيت    املوجة الثانية للفصل بني اإلسالم واحلياة بعد فش       
بعض املستغربني استريادها من النموذج األورويب من خالل العلمانية والليرباليـة           

  .اليت انتشرت بعد الثورة الصناعية 
 كمـال أتـاتورك     في حـاول مـصط    )العثمانية(اخلالفة اإلسالمية    إسقاط   بعدف
بناء دولة علمانية وإحلاق تركيـا بـاتمع األورويب فقـام       ) ١٩٣٨ - ١٨٨١(

 رمـوز    أي  أو )١( واحلجاب منع ارتداء العمامة  ومجيع املدارس اإلسالمية    بإغالق  
 بلـبس  )املـسلمني   (  ، بل وألزم األتراك اإلسالمي أخرى فيها إشارة إىل الدين 

                                                
    ..!!من املفارقات الغريبة أن زوجة كمال أتاتورك كانت تلبس احلجاب ) ١(
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 ومنع الصالة يف مـسجد  ، وألغى العيدين واستبدل عيد اجلمعة بعيد األحد  ،القبعة
 وألغى اللغة العربية ومنـع      آية صوفيا أكرب مساجد العاصمة وحوله إىل متحف ،        

، وأجربهم على الكتابة من اليسار للـيمني ، وألغـى الـزواج       ائيا   استخدامها
الشرعي وجعله مدنيا، ومنع تعدد الزوجات ، وأوقف العمل بـالتقومي اهلجـري         

  . واستبدله بامليالدي
 مببـادرة   م  ١٩٤١ إىل   ١٩٢٥يف إيران تأثر الشاه رضا خان الذي حكم مـن           و

، وحذا حذوه   وأجرب رجال الدين على حلق حلاهم       ،  رك فقام مبنع احلجاب     أتاتو
 ومعارضـة    ولكن هذه احملاوالت لكوا مفاجئـة وقهريـة        يف كثري من إحلاده ،    

ظاهرية إىل حد كبري وظـل   ألكثر من ألف عام كانت لإلسالم الذي ظل منتشرا  
  .الدين كامنا يف نفوس املسلمني

ـَّة يف تشرتان أما فكرة اإلحلاد اليت      رجـال  فقد كانت موجهة ضد تدخلأورب
الكنيسة الكاثوليكية يف السياسة والعلم، ومل تكن هلا نظرة مشولية عـن األديـان              

  .، ال ميكن تعميمه ملعاجلة ظروف حمددة ووضع متفاقم، بل ظهرتاألخرى
ولكن يف النهاية ولألسف جنحت احملاوالت يف إدخال الفكر العلماين اإلحلـادي            

  .ىل بالد اإلسالمإ
  حتت غطاء  سالملإل  املنتسبة  احلركات  بعض نجاح ظهور ال  هذا    أسباب أهم منو

 أفكار الغرب يف بالد اإلسالم       واليت حاول أصحاا إحياء     واالنفتاح ،  التجديدية
 الثقـايف   االحنطـاط مـستغلني    بني املسلمني    -إن صح التعبري  – سالميةإروح  وب

 اإليـراين    مجال الـدين   على ذلك هو  مثال  وأوضح    ، والديين يف بالد املسلمني   
  .) ١٨٩٧ - ١٨٣٨(األفغاين ب املعروف
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   )١( اريخـه مث للتـلل صفحات ال بد منها
   .، اسم كبري خيتفي وراءه خمادع بارعمجال الدين األسد بادي املعروف باألفغاين

سد بـادي  األ  احلسيين   دربن السيد صف   حممد مجال الدين  :  هو    )٢(ومجال الدين   
 ، وتويف سـنة    م  ١٨٣٨ نسبة إىل أسد آباد بالقرب من مهذان بإيران، ولد سنة           

م ، فهو إيراين شيعي ومل يكن أفغانيا ،كما مل يكن سنيا حنفي املـذهب               ١٨٩٧
  . كما زعم 

ـُـِشر (قال الدكتور علي الوردي املؤرخ العراقي يف مقابلة معه         يف صـفحة  تن
درس األفغـاين    ) : " م٧/١٢/١٩٨٣لعراق بتاريخ   من جريدة ا  ) النافذة الفكرية (

ات النجف من دراسات فلـسفية      يف النجف يف بداية حياته، فاستفاد مما يف حلق        
                                                

اإلسالم و ، حممد رشيد رضا للشيختاريخ األستاذ اإلمام:" هذه الصفحات مستفادة من)  ١(
دعوة مجال الدين األفغاين يف امليزان لألستاذ ودكتور حممد حممد حسني ،واحلضارة الغربية لل

 للمؤرخ العراقي الدكتور  حملات اجتماعية يف تاريخ العراق احلديثو فوزي غزال ، فيمصط
 وكلها مراجع مهمة ال يستغىن عنها لفهم احلياة الفكرية املعاصرة "  علي الوردي 

ـ              األمساء أو الصفات املنسوبة ل     )٢(  ، ا شيء من الكراهة مثل مجال الـدين  اء لدين أو اإلسالم
  .، نور الدين، مشس الدين ، نور اإلسالم ، شيخ اإلسالم ، حجة اإلسالم الدين

فاألفضل يكـون شـيخ   ألن اإلسالم دين مساوي ، فال شيخ له، ولكن الشيخ يكون ألتباعه، وذلك  
هو النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن صحت لفظة شـيخ           واإلمام املطلق   املسلمني ،أو حجة املسلمني ،      

ومهما بلغ علم العامل  فـال  ،   فال تطلق إال على النيب صلى اهللا عليه وسلم            أو حجة اإلسالم   اإلسالم
فاإلسالم أكرب من أن يكون له شيخ،      . يبلغ أن يكون شيخا لإلسالم، ولكن يكون شيخا للمسلمني          

  . وخسلمني ال بد هلم من شيخ أو شيوامل
  .فالدين نوره ومجاله واؤه ال ميكن حصرها يف شخص مهما كان هذا الشخص

وكلمة إسالمي عرفت بعد القرون املفضلة وظروف نشأا كانت للتمييز بـني الكفـر واإلسـالم            
ومن مث ال نستطيع أن ننسب أفعال األشخاص لإلسالم بل األفعال تنسب .فاإلسالمي يقابله الكفري 

العمـارة  :( واألشخاص ننسب هلم األفعال فال نقـول      . سالم ننسب له األحكام     فاإل. لألشخاص  
اإلسالمية بل نقول عمارة املسلمني، وال نقول التاريخ اإلسالمي بل نقول تاريخ املسلمني ، وال نقول 

 إخل  واهللا أعلم بالصواب ...حزب إسالمي بل نقول حزب مسلمني ، وال نقول مشروع إسالمي
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شاء القدر أنْ يسافر إيل اهلند واحتك هناك بـبعض معـامل احلـضارة               ... قدمية
ة، احلديثة، مثَّ سافر إيل أفغانستان وشارك يف بعض معاركها احلربيـة والـسياسي            

روسيا، مثَّ وصـل    وكانت أفغانستان يوم ذاك ميدان ِصراع عنيف بني بريطانيا و         
 : تياران متصارعان، أحـدمها      كيوم ذا  إيل مصر، وكان يف مصر       األفغاين أخريا   

ديين متزمت، واآلخر عصري متفرنج ؛ وهنا لعـب األفغـاين دوره إذ حـاول               
شد، والتف حوله شـبان أعجبـوا بـه          ر ابنالتوفيق بني التيارينِ  علي طريقة       

  ". وبطريقته
كـان  ، وقدم نفسه على أنه أفغـاين ،و       م  ١٨٧٠ مصر ألول مرة أوائل سنة       جاء

، حسب ما تقتـضيه     يظْهر يف كل أرض باسم جديد، وينتحل شخصيات خمتلفة        
  الظروف

قـد  وقد اعتاد األفغاين أن يغري لقبه كلما انتقل من بلد إىل آخر؛ ف             :قال الوردي 
بينما هو يف إيران يلقـب نفـسه   ، ناه يف مصر وتركيا يلقب نفسه بـاألفغاين رأي

  ! !بـاحلسيين
  : ؛ مثل  أخرىنه كان يتخذ ألقاباويتضح من أوراقه احملفوظة أ

  )باذيآاألسد(، و)الطوسي(و) الروسي(و) يالكابل(و) اإلستانبويل(
لقبه؛ فهو يف إيـران يلـبس       وكان األفغاين يغري زيه ولباس رأسه مثلما كان يغري          

العمامة السوداء اليت هي شعار الشيعة، فإذا ذهب إىل تركيا ومصر؛ لبس العمامة             
 ارة أخرى، وقد لبس الطربوش جمـردا البيضاء فوق طربوش تارة، وبغري طربوش ت      

ـَّة أحيانا يف   إنه يف بعض   : ، أما يف احلجاز؛ فقد لبس العقال والكوفية، وقيل        أورب
   " فرمبا لبس القبعة أحيانا  يدريالعمامة اخلضراء، ومنجوالته لبس 

فهذا يدل على أن له مهمة خفيـة يـسعى        " : فوزي غزال  في مصط  األستاذ قالو
لتنفيذها، وأنه يوجد وراءه من خيطط له، ويطلب منه التلـون ـذه األلـوان،               

  ".والتسمي بتلك األمساء
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ها إىل منتهاها؛ لبدا لنا أا كانت       لو تتبعنا حياته الدراسية من مبدئ      : "وقال أيضا   
شيعية كلها، فقد تنقل من مدرسة إىل أخرى، ومن بلدة إىل أخرى، ومن شـيخ               

  . إىل آخر، ويف كل ذلك يتقلب من جماالت شيعية حبتة
إنـه سـجن   : دراسته االبتدائية، ويقال  -وهي مدينة إيرانية  -فهو درس يف قزوين     

  . نفيها مع البايب قاتل الشاه ناصر الدي
  . مث انتقل إىل طهران؛ ليدرس العلوم الشرعية، وتابع دراسته

مث انتقل إىل العراق؛ ليدرس الدراسات العليا يف العتبات املقدسة اليت إليها حيـج              
  .. طالب العلم الشيعي من مجيع أحناء العامل

اجتماعيـة يف تـاريخ     حملات  :"علي الوردي يف كتابه     الدكتور  وقد أثبت تشيعه    
وذلك عندما ذكر سعي مجال الدين يف حماولة التقريـب بـني            " احلديثالعراق  

  .  فذكر رسائله إىل علماء الشيعةالشيعة والسنة،
وصلت رسائل األفغاين إىل علماء الشيعة، والظاهر أنـه عـرف           ": قال الوردي 

وحىت ... منهم يف سالف األيام    ويؤثر يف عقوهلم؛ ألنه كان واحدا     كيف خياطبهم   
 صادق، وهـو    أغاخانم من الشيعة، فقد عد املترمجون من مشاخيه         مشاخيه مجيعه 

  ".شيعي، والشيخ مرتضى شيعي
يكره احللو وحيب املر ، ويكثر من الشاي والتبغ ،          ) األفغاين(كان  :"  أيضا و قال 

   )١(". ، فقليالً من الكونياك سكراوإذا تعاطى م
ـ  األفغاينكان  " : قالو أكد ذلك حممد رشيد رضا الذي         شرب قلـيال مـن      ي

     )٢( ) " وهو نوع من اخلمر(الكونياك 

                                                
 ) ٣/١١٣( ات اجتماعية يف تاريخ العراق احلديثحمل: ينظر )  ١(
 ) .١/٤٩  (اإلمام تاريخ األستاذ :  ينظر )٢(
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و كان مجال الدين ممن يشجع على السفور ، بل هو باذر نبتته ، فقد نقل أمحـد              
وعندي أنه ال مانع مـن الـسفور إذا مل    " : أمني عن مجال الدين أنه كان يقول        

ة للفجوريخذ مطي١(" ت(     
 خصوصا و   واجتهاد، و نشروها بكل جد      دهتبىن هذه الفكرة تالمذته من بع     وقد  

  .تلميذه حممد عبده 
 -باألفغاين أي   - اجتمع به    ": ـ وذكر الشيخ يوسف النبهاين مفيت بريوت أنه         

 إىلل املغـرب    ب هـ يف مصر حني كان جماورا باألزهر والزمه من قَ          ١٢٨٧سنة  
  ) املغربلّصشاء فلم يب الِعرقُ

ذي أعلمه من حال الـشيخ       ال ":مد عبده فقال  ثل ذلك عن تلميذه حم    كما ذكر م  
، أنه حينما كان يف بريوت منفيا كـان         حممد عبده، وكل من عرفه يعلمه كذلك      
     م واالختالط مع نسائهم بدون تـستر      كثري املخالطة للنصارى والزيارة يف بيو .

 إىلهذا مما يعلمه كل من عرف حاله يف هذه البالد، فضال عن أسفاره املشهورة               
ـَّةبالد    وارتكابه املنكرات من شرب اخلمر وترك       ،اإلفرنج واختالطه بنساء    أورب

فكيف يكون قـدوة    . ومل يدِع هو نفسه الصالح، وال أحد تومهه فيه        . الصلوات
سـاق واملراق مثله ، ولـذلك تـراهم         ، نعم هو إمام الفُ     اإلسالموإماما يف دين    

   "اإلسالمغريها من شرائع على شاكلته ، ال حج وال صالة وال صيام وال 
 رأي مهم يف هذا املوضوع سأنقله بطوله خلطورته         وللدكتور حممد حممد حسني   

الـذي  ) مجال الدين األسد بادي     ( وأمهيته وقد اعتمد يف رأيه هذا على كتاب         
ألفه ابن أخت مجال الدين ، مريزا لطف اهللا خان ، يقول يف الفصل الثالث مـن                 

أول ما يريب الباحث يف أمر األفغاين تعميتـه         :"  الغربية   كتابه اإلسالم واحلضارة  
مث أثبت البحث احلديث بأدلة ال تقبـل        أصله ونسبه، فقد زعم أنه أفغاين سين ،         

                                                
  )١١٤ص ( زعماء اإلصالح يف العصر احلديث  :  ينظر )١(
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 ، وزعم أنه شريف النسب حسيين اجلد ، وهو زعم           الشك أنه كان إيرانيا شيعيا    
ال يـصدق يف    مل يقم عليه دليل ، والذي يكذب على الناس يف بلده خليـق أن               

  . نسبه
أما األدلة على أنه إيراين شيعي ، فهي صرحية متعددة يف الكتاب الذي ألفه ابـن                
أخته مريزا لطف اهللا خان الذي كان يالزمه يف زياراته إليران وقد مـات ابـن                

فعهد ابنه صفات اهللا األسـد      )  م  ١٩٢٢ – ١٩٢١( هـ  ١٣٤٠أخته هذا سنة    
 هــ  ١٣٤٤شره، فنشره يف برلني ألول مرة سنة بادي إىل حسني كاظم زاده بن     

  م  ١٩٥٧حيث كان يقيم وقتذاك ، مث ترجم الكتاب إىل العربية سنة ) م ١٩٢٦(
وقد أثبت املؤلف واملترمجان بأدلة كثرية      ) مجال الدين األسد بادي     ( حتت عنوان   

ومل وكان شيعيا ،    ) بالقرب من مهذان  ( أن مجال الدين كان إيرانيا من أسد آباد         
، كما مل يكـن سـنيا   ) من أعمال كابل بأفغانستان( يكن أفغانيا من أسعد آباد   

. وعلى ما هو مشهور حىت اآلن بني الناس         حنفي املذهب ، على ما كان يزعمه        
فبقية أسرته ال تزال يف أسد آباد ، وقد حقق نسبه وزار أسرته عنايت اهللا خـان                 

اسم والده واسم خادمه يدالن علـى       و. عم أمان اهللا خان ملك األفغان األسبق        
وهي عند الشيعة   ) مفرق األعداء ( يعين  ) صفْدر( أنه شيعي  إيراين ، فاسم والده      

صفة لسيدنا علي رضي اهللا عنه، واالسم وقْف على الشيعة ال يتسمى به أحد من               
واسم خادمه الذي كان يالزمه دائما ، والذي تركه بعد رحيله عـن         . األفغانيني  

وهي كنية سيدنا علي رضي اهللا      ) أبو تراب (يف رعاية تلميذه حممد عبده هو       مصر  
عنه وال وجود هلذا االسم يف غري إيران، وهلجة مجال الدين الفارسية تقطع بأنـه               
إيراين ، وأصدقاؤه املقربون الذين كانوا يالزمونه يف اآلستانة كانوا من اإليرانيني،            

 ، وإىل اختاذها مركزا للجامعة اإلسالمية اليت        وكان تفكريه دائما متجها إيل إيران     
ولكن مجال الـدين    ...كان يدعو إليها كما يبدو من مقال له يف العروة الوثقى            

 أصله اإليراين ألنه كان يريد أن خيفي تشيعه عن الناس يف البالد العثمانيـة               فيأخ
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ن من انتسابه   وقد استفاد مجال الدي   . اليت تنقل فيها، وأهلها سنية حنفية كاألفغان      
لألفغان ، ألنه أصبح بعيدا عن سلطة ممثلي إيران وقناصلها يف اخلارج ، وكـان               
من السهل أن تروج أفغانيته بني الناس يف البالد اليت  نزهلـا ، ألن أفغانـستان مل       
يكن هلا متثيل خارجي يف ذلك الوقت، وكان لإلجنليز نفوذ كبري فيهـا، فكـانوا        

   .يرعون أتباعها يف اخلارج
ومما يريب الباحث يف أمر مجال الدين  وأهدافه أيضا أن أكثر نشاطه كان سريا ،                
 فقد كان أول من أدخل نظام اجلمعيات السرية يف العصر احلـديث يف مـصر ،               

وكان حيثما حل يؤسس اجلمعيات السرية وينشرها ، فأسس احلزب الوطين احلر            
ض على تأسيسه عام واحد حـىت  يف مصر أثناء إقامته ا ، وكان حزبا سريا مل مي        

 عضوا وأصبح له رصيد ضخم يف املـصارف ، وأنـشأ      ٢٠١٨٠أصبح أعضاؤه   
صـحيفة مـصر    " السرية ، وأنشأ صحيفة تنطق بامسها هي        ) مصر الفتاة (مجعية  
 روى تلميذه حممد عبـده يف كتـاب         ومل يكن فيها مصري واحد، كما     "  الفتاة

  .  أعضائها من شبان اليهود ، وكان أغلب) أسباب احلوادث العرابية(
السرية، اليت امتـد نـشاطها إىل   ) العروة الوثقى ( وأنشأ أثناء إقامته باهلند مجعية  

وكان من أعضائها األمري عبد القادر اجلزائـري  . الشام ومصر والسودان وتونس  
ومن اختار من أجناله ورجاله ، ومنهم حممد أمحد املهدي السوداين الذي تتلمـذ              

  .ل الدين يف مصر أربع سنواتعلى مجا
حملمد رشيد رضا عددا مـن      ) تاريخ األستاذ اإلمام    (  وقد حفظ اجلزء الثاين من      

 حممد عبده مع أعضاء هذه اجلمعية، وهي مليئة باإلشـارات           الرسائل اليت تداوهلا  
، أن حممد عبده قد دخل سرا إىل مصر       وبعض هذه اإلشارات يدل على      . والرموز

السودان واالتصال باملهدي، ومر أثناء هـذه اجلولـة بتـونس           استعدادا لدخول   
. حسب  تعبريه  ) إحكام العروة ومتكني عقودها   (  حيث كان يعمل على      ،وبالشام
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اليت أنشأها مجال الدين مع تلميذه حممد عبـده         ) العروة الوثقى (وكانت صحيفة   
  .يف باريس هي الصحيفة الناطقة باسم هذه اجلمعية السياسية السرية

 ، ضم إليه عددا كبريا من أصـحاب          أنشأ حمفال ماسونيا تابعا للشرق الفرنسي      مث
النفوذ يف مصر مبساعدة رياض باشا رئيس الوزراء ، وهو الـذي اسـتقدمه إىل               
مصر ، وتوىل رعايته فيها ، وأجرى عليه راتبا شهريا ، وأعد له سكنا يف خـان                 

  !!إنه كان يف حارة اليهود : اخلليلي ، ويقال 
تصل ذا النشاط السري الذي الزمه يف كل مكان ييجه علـى الثـورات،              وي

وتشجيعه على تأسيس الصحف اليت ختدم أغراضـه ، وتنـشر آراؤه ، وتـشيد          
وعهد بإدارا إىل أديـب إسـحق ،        ) مصر  ( بذكره، فهو الذي أنشأ صحيفة      

قاش ، مث   وكان قد قدم إىل اإلسكندرية لالشتراك يف التمثيل املسرحي مع سليم ن           
باإلسكندرية وعهد بإدارا إىل أديب إسحق وسـليم        ) التجارة( أسس صحيفة   

مهبط أسـرار احلكمـة     :"نقاش ، فكانا ال يزاالن يشيدان بذكره يف مثل قوهلما           
إىل غري ذلك مما اعتـادا      "   وإسطرالب فلك العلوم ، وإسطَقْس هيولَى الفلسفة        

حممد عبده وإبرهيم اللقاين أن يـسامها يف        أن يصفاه به ، وقد طلب إىل تلميذيه         
حترير الصحيفة ، وكان هو نفسه يشترك ببعض مقاالت يوقعها باسم مستعار هو             

  ) .مظهر بن وضاح( 
إن الدارس املدقق لسرية مجال الدين ال ميلك إال أن يتوقف أمام كثري من الظواهر               

، بني إيـران    فاجئ الذي ال يفتر   إنه يتساءل فيما تنقله السريع امل     . الغريبة يف سريته  
وبالد األفغان واهلند واحلجاز ومصر وتركيا وفرنسا والنمسا وإجنلترا وروسـيا ؟            
وفيم هذه األزياء املختلفة اليت كان يلبسها لكل بلد، واليت حيفل بصورها كتـاب   
ابن أخته ؟ فهو يف زي عريب تارة ، ويف زي علماء الشيعة تارة أخـرى، ومـع                  

كبار علمائهم و جمتهديهم تارة ثالثة، ويف طربوش تركي تارة رابعـة ،  مجاعة من  
فيم كل هذا وباغي اخلري ال حيتـاج إىل التـستر           . ويف زي أفغاين تارة خامسة      
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ومن أين كان ينفق على هذه الرحالت؟ وِفيم        !! والتخفي وإمنا يتخفي املريب ؟      
ان ال يفتر عن التنقـل      ككانت صلته باملستر بلَنت ؟ ذلك الرجل الغريب الذي          

 مضارب األعراب يف مصر ويف سورية ويف جند ؟ يدعو املصريني إىل الثورة ،               بني
ويتكلم بعد وقوعها باسم عرايب ،ويقدم له صورا مضللة عـن صـفته الرمسيـة               

ويـدعو  !! وقدرته السياسية وقوة اجليوش اإلجنليزية مث يدافع عنه بعد اعتقالـه؟            
بية ألن الدولة العثمانية على وشك السقوط واالحنالل ،         العرب إىل إنشاء دولة عر    

وال ينبغي أن يشاركها العرب يف  هذا املصري فيجب أن يكَونوا دولة عربية حليفة               
إلجنلترا تصبح مقرا للخالفة اإلسالمية، ويكتب يف ذلك كتابه املشهور الذي مساه            

 الوطين يف مـصر     والذي كان مصطفي كامل زعيم احلزب     ) مستقبل اإلسالم   ( 
فيم كانت صلة األفغاين ذا الرجل ؟ يرتل ضـيفا          !! أول من تنبه إىل خطورته      

عليه عندما زار إجنلترا ، ويكتب إىل حممد عبده من بورسعيد وهو يف طريقه إليها               
يطلب إليه أن يكون رده بعنوان املستر بلنت ؟ بل فيم كانت صلته بإجنلترا يلجأ               

ة لكي يساعده على اخلروج من تركيا  حني غضب عليـه            إىل سفريها يف األستان   
  !!السلطان عبد احلميد ؟ 

وباسم من كان يفاوض اإلجنليز يف الوصول إىل اتفاق مع تركيا ضد روسـيا ؟                
ومع املهدي لالعتراف باستقالل السودان ؟ ومع هـذا اخللـيط مـن اليهـود               

 الدعوة  وات يف والنصارى الذي جيتمع حول الرجل الذي كان صوته أعلى األص         
، ويف التنديد بفساد اتمع املسلم والدعوة إىل إصالحه ؟ ،           إىل اجلامعة اإلسالمية  

سليم نقاش صاحب الكتاب  الذي حيمل عنوانا غريبـا يف إبـان الـدعوة إىل                و
وأديب إسحق مـن    . شامي نصراين   ) مصر للمصريني   ( اجلامعة اإلسالمية وهو    

ر بعد موته يف جملس األفغاين جاشت نفـسه         نصارى الشام أيضا، وكان إذا ذك     
 وطبيبه اخلـاص يهـودي يـدعى    .إنا هللا وإنا إليه راجعون : باحلزن وهو يقول    

جورجي كوجني مها اللذان شـهدا      : ، وقد كان هو ونصراين آخر يدعى        هرون
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احتضاره وحدمها ، والذي كان يساعده يف حترير صحيفة العروة الـوثقى مـع              
من إيران يدعى مريزا باقر ، كان قد تنصر وصار داعيـة         حممد عبده رجل مريب     

مث عاد إىل اإلسالم ليشارك يف      ) املنصرين( للنصرانية هناك مع مجعية من املبشرين       
  .حترير اجلريدة الداعية إىل اجلامعة اإلسالمية 

وجمالس األفغاين كانت تضم خليطا من املسلمني والنـصارى واليهـود ، هـذا          
شيع من أنه كان يرتل حارة اليهود ، ومن أنه ألَّف مجعية سـرية     باإلضافة إىل ما أ   

وملاذا كانت عداوته الشديدة لالستعمار اإلجنليـزي  . أعضاؤها من شباب اليهود   
فلم ترد يف صـحيفة     !! وحده دون االستعمار الفرنسي واالستعمار اهلولندي ؟        

 ترد فيهـا إشـارة      العروة الوثقى إشارة لالستعمار الفرنسي يف اجلزائر ، كما مل         
لالحتالل اهلولندي يف إندونيسيا، ومل تِشر الصحيفة إال إشارة عـابرة الحـتالل      

األفغاين كان ينتسب حني دخل مـصر إىل احملفـل   حنن نعرف أن . اهلند الصينية   
، فهل   املاسوين اُألسكتلندي ، مث اختلف معه فتحول إىل احملفل املاسوين الفرنسي          

ز مبنية على هذا اخلالف مع احملفل املاسوين اُألسكتلندي مع          كانت عداوته لإلجنلي  
ما هو معروف من استغالل االستعمار للمحافل املاسونية إىل جانـب مـا هـو             

  معروف من صلتها بالصهيونية ؟  
إنه : فقال) ِسحر هروت   (وصفه سليم العنجوري حني ترجم له يف شرح ديوان          

لربامهة واإلسالم أجـل العلـوم الـشرقية        سافر إىل اهلند وهناك أخذ عن علماء ا       
وبرز يف علم األديان حىت أفضى ذلك به إىل اإلحلاد والقول ِبِقدِميـة             ...والتاريخ  

العامل ، زاعما أن اجلراثيم احليوية املنتشرة يف الفضاء هي املكونة بتـرق وحتـوير               
 وأن القول بوجود    طبيعيني ما نراه من األجرام اليت تشغل الفضاء ويتجاذا اجلو ،          

حمرك أول حكيم وهم نشأ من ترقي اإلنسان يف تنظيم املعبود على حسب ترقيـه          
   .يف املعقوالت
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اليت يشتبه فيهـا    . وحدة الوجود :  رضا األفغاين بأنه كان مييل إىل      ووصف رشيد 
إن كالمه يف النشوء والترقي يشتبه بكـالم        : كالم الصوفية بكالم الباطنية ، وقال     

  .نداروي
ويف كتاب حممد عبده الذي بعث به إليه من بريوت يف اخلـامس مـن مجـادى     

ليتين كنت أعلم ماذا أكتب إليك ، وأنـت         :  هـ بدأه بقوله     ١٣٠٠األوىل سنة   
تعلم ما يف نفسي كما تعلم ما يف نفسك، صنعتنا بيدك ، وأفَضت على موادنـا                

عرفنا أنفسنا ، وبك عرفنـاك،  صورها الكمالية ، وأنشأتنا يف أحسن تقومي، فبك         
وبك عرفنا العامل أمجعني ، فعلمك بنا كما ال خيفاك علم من طريـق املوجـب،                

  .وهو علمك بذاتك، وثقتك بقدرتك وإرادتك فعنك صدرنا وإليك إليك املآب
  :وفيه يقول خماطبا األفغاين 

 فصورتك الظاهرة جتلت يف قوى خيايل ، وامتد سلطاا على حسي املـشترك،            "
وهي رسم الشهامة ، وشبح احلكمة، وهيكـل الكمـال، فإليهـا ردن مجيـع               
حمسوسايت ، وفيها فنيت جمامع شهودايت، وروح حكمتك اليت أحييت ا مواتنـا        
، وأنرت ا عقولنا، ولطّفت ا نفوسنا ،بل اليت بطَنت ا فينـا ، فظهـرت يف                

ـ           شاهد، ورمسـك   أشخاصنا، فكنا أعدادك وأنت الواحد، وغيبـك وأنـت ال
الفوتوغرايف الذي أقمته يف صاليت رقيبا على ما أقدم من أعمايل ومسيطرا علي يف              
أحوايل ، وما حتركت حركة وال تكلمت كلمة ، وال مـضيت إىل غايـة ، وال              
انثنيت عن اية حىت نطابق يف عملي أحكام أرواحك وهي ثالثة، فمضيت على             

ة احلق، وتأييدا لشوكة احلكمـة وسـلطان   حكمها سعيا يف اخلري ، وإعالًء لكلم      
  "الفضيلة، ولست يف ذلك إال آلة الرأي املثلث ومايل من إرادة حىت ينقلب مربعا 

  :ويف هذا الكتاب يقول 
فإين على بينة من أمر موالي ، وإن كان يف قوة بيانه ما يـشكك املالئكـة يف                  "

  "معبودهم، واألنبياء يف وحيهم 
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همي عن األفغاين حـني كـان يف زيارتـه األوىل           وحكى الشيخ حسن أفندي ف    
وملا تصدر األفغاين   ... لألستانة أنه جعل النبوة صنعة وسوى بينها وبني الفلسفة          

وهو عامل  ( وكان الشيخ عليش      )١(يف القاهرة للتدريس يف األزهر هامجه علماؤه        
 ) من علماء األزهر مغريب األصل مشهور بتدينه وشدة غريتـه علـى اإلسـالم             

أعنفهم يف ذلك فكان يروغ بعكازه على مجال الدين وتالميذه يف صحن األزهر             
  !!حىت انقطع عنه وأصبح جيتمع بتالميذه يف بيته أو يف قهوة البوستة 

 من أن نذكر معه تلميذه حممد       – الستكمال الصورة    –وإذا ذكر األفغاين فال بد      
 إليهـا كـثريا مـن       عبده ، والذي نشر مذهبه وقدمه يف صيغة مغرية جـذبت          

  .املخدوعني بظاهرها
  :تنقسم حياة حممد عبده الفكرية والسياسية إىل قسمني 

، وكـان فيـه خادمـا       هو الذي عمل فيه حتت إشراف األفغاين      :  القسم األول 
  .، ويكتب بوحيهألهدافه، يرى بعينه، ويفكر بعقله

 ظل صـداقة    من حياته هو الذي عمل فيه بعد عودته إىل مصر يف          : والقسم الثاين 
اللورد كرومر واملستر بلنت ، مما تشهد به تقارير كرومر السنوية وكتابـه عـن               

التـاريخ  ( وعن عباس الثاين ، ومذكرات املستر بلنت وكتابـه          " مصر احلديثة "
، وهي صداقة تركت أثرها يف سلوك حممـد         ) السري لالحتالل الربيطاين ملصر     

  .عبده ويف آرائه
م يف الفقرة السابعة اليت كتبـها       ١٩٠٥السنوي عن عام    يقول كرومر يف تقريره     

واأليام وحدها هي اليت ستكـشف      : "مبناسبة وفاته   ) الشيخ حممد عبده  ( بعنوان  
عما إذا كانت اآلراء اليت تعتنقها املدرسة اليت تزعمها الشيخ حممد عبده سـوف              

                                                
هذا خيالف ما يروج له أنصاره  من تأييد األزهر له كما يزعمون ، ودائما حياولون إضفاء هاالت )١(

   !!وأنه كان إماما لألزاهرة، وهذا خالف احلقيقة، فأنى يؤفكون ؟ ائهالقداسة عليه وعلى آر
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ح يف  تـنج وأنا شـديد الرجـاء يف أن        . تستطيع التسرب إىل اتمع اإلسالمي      
 فال ريب أن مستقبل اإلصالح اإلسالمي يف صـورته          اكتساب األنصار تدرجييا،  

. لطريق الذي رمسه الشيخ حممد عبده     ، يكمن يف ذلك ا    حة املُبشرة باآلمال  الصحي
وإن أتباعه ليستحقون أن يعاونوا بكل ما هو مـستطاع مـن عطـف األوريب               

  "وتشجيعه 
حزب حممـد   (  أنه تشجيعا هلذا احلزب      م إىل ١٩٠٦ويشري كذلك يف تقرير سنة      

 اختار أحد رجاله وهو سعد زغلـول وزيـرا للمعـارف        قد  ) عبده اإلصالحي   
إن العمل على إدخـال     . لن يكون هناك حمال للتراجع يف كل حال         " ويؤكد أنه   

احلضارة الغربية يف مصر يسري سريا حثيثا يف كل فرع من فروع اإلدارة يف الدولة               
موضع العناية والدرس تقوم على التطور والتـدرج ، دون          على خطوات كانت    

  .إحداث انقالب أو تغيري جذري مفاجئ  
وعبـده  :"م عن صديقه حممد عبده ٢٨/١/١٩٠٠ويقول بلنت يف يومياته بتاريخ    

إن حممـد عبـده   : ال يؤمن بنهاية سعيدة للجنس البشري ، وأخشى أن أقـول         
الثقة يف اإلسالم أكثر مما يل من الثقـة يف  بالرغم من أنه املفيت األعظم ليس له من    

  ".الكنيسة الكاثوليكية 
وبلنت كان من املتحررين الذين ال يؤمنون باملـسيحية ، وال حيـسنون الظـن               
بالكنيسة الكاثوليكية ، فَقَد إميانه بقراءة داروين، وكان واقعا حتت تأثري بعـض              

يفرقون بني تعاليم املسيح وبني     املفكرين األوربيني ، أمثال رينان وتولستوي الذين        
  .التعاليم املستنبطة من القديس بطرس والكنيسة الكاثوليكية 

كانت هذه وقفة ضرورية، وصفحات ال بد منها لبيان احلق يف شخصية ظنـها              
كثري من املسلمني قدوة دينية ، لكنها كانت شخصية إحلادية ، تربت يف أحضان              

بشعة الشنيعة ، فأساءت الِفكْـر والـصنيعة ،         الشيعة ، وتشربت من أفكارهم ال     
  .وتبعها كثري من التالميذ املوالني . وهلثت العذْرة و الرجيعة 
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   نسأل اهللا السالمة من كل اآلثام، والتوفيق وحسن اخلتام 
 احلديث عن   يقودنا إىل احلديث عن مجال الدين األسد بادي وتلميذه حممد عبده          و

 تصراعا يف نشر أفكار الشك و اإلحلاد وما أحدثته من           احملافل املاسونية ودورها  
 تلبيـسات   ا أفكار فاشلة مبىن ومعـىن ، و        مظلمة وكله  فكارأل ة ، وخلقها  فكري
      .وا ا واعتنقوا  مذاهبهانِتفُ فَالناس على وا البس

على أننا نؤمن أن الصراع بني أهل اإلسالم والكفار قائم ما دامـت الـسماوات    
 م القوميـة أ   م الليرباليـة أ   م العلمانية أ  م اإلحلاد أ  مسواء تسموا بالكفر أ   واألرض  

  . أي شيء يعتمد غري اإلسالم دينا ومعتقدا ماالشتراكية أ
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  )١(املاسونية واإلحلاد: املطلب الثاين
بناء ، وأحيانـا    : اليت تعين باإلجنليزية والفرنسية     ) ماسون أو ميسن   (أصل الكلمة 

: حر ، فيكون معىن املاسـونية       : ِفِري ، اليت تعين باإلجنليزية      : ون هلا كلمة    يضيف
  .البنائيني أو البنائيني األحرار 

وبعض الباحثني يرجع أصل الكلمة إىل أا حتريف السم نيب اهللا موسـى عليـه               
السالم ، ولكنه احتمال ضعيف جدا وبعيد عن الـصواب ، وذلـك ألن اسـم           

،و اللغة العربية دائما تقلب حـرف الـسني إىل          ) موشيه( د  موسى ينطقه اليهو  
فتنطق بالعربيـة   ) عيل ، ويوسف    مشس ، وإمس  ( كما يف كلمات    . حرف الشني 

، واملاسونية يف أصلها تعتمد على اللغة العربيـة         ) شيِمش ، ِيشمعيل ، يوِشيف      (
يين تشترك  كما سيظهر الحقا ، لذا يبدو أم اختاروا امسا من حروف أصلها الت            

فيها أكثر من دولة من دول أوربة حبثا عن العاملية من ناحية، وسهولة التدليس يف               
  .املعىن والتوغل يف اتمعات 

) م٤٤ت  (كريبـا   إ هـريودس      يرجع بعض الباحثني تأسيس املاسونية إىل امللك      
و ،  نائـب الـرئيس   : حريام أبيـود   :ملك الرومان مبساعدة مستشاريه اليهوديينِ    

لِإليهـام بأنـه    ) هيكل أو أورشليم  ( ، ومسوا حمفلهم  .كامت سر أول  : موآب المي 
 الذي بناه بالقدس ، وأم سيعيدون اكتـشافه         عليه السالم  سليمن  نيب اهللا  هيكل

  !! وبناءه أو ترميمه لذا مسوا أنفسهم البنائيني 
ـ   اليت تـشري إ    "املهندس األعظم للكون  :" قوليردد املاسونيون كثريا    و الق ىل اخل

:  الذي يطلقون عليـه      سليمنمهندس هيكل   أن بعضهم يردها إىل     ، إال   سبحانه  

                                                
املاسونية سرطان األمم أليب إسالم أمحد عبد اهللا ، املاسـونية           :  للمزيد يف هذا املوضوع ينظر        )١(

 عباس ، املاسونية يف أثواا املعاصرة لسعد الدين صـاحل ، املاسـونية وموقـف           برهيمحتت اهر إل  
  . الم منها حلمود الرحيلياإلس
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وهـذا يـدل علـى      !!  أبيف ، وذلك على اعتبار أن الكون رمز للهيكل           حريام
  .ارتباطهم بفكرة التأسيس األوىل 

  األول هـدفها كان السبب الرئيس لقيامها ونشأا مواجهة النصرانية، فكـان          و
، لذا عملـت يف     م من االنتشار  وتشريدهم ومنع دينه   صارى واغتياهلم التنكيل بالن 

اخلفاء ، واستخدم القائمون عليها الرموز واإلشارات كنوع مـن التخويـف ،             
، وكان هذا أحد احنرافات اليهود      )القوة اخلفية ( ومسوها واإليهام بالقوم والتنظيم،  

  .عن شريعتهم اليت جاء ا موسى عليه السالم 
جرامية للتخلص من كل مـن      بات إرهابية لتنفيذ العمليات اإل    هلم عصا ن  وإىل اآل 

  .، أو ينشق عنهم ويكشف أسرارهميقف يف طريقهم
مـن نقابـة     تسمت باملاسونية لتتخذ  ف بدأ االنتشار والنفوذ  يس   عهد التأس  وبعد

، وليتسع نشاطها ويتطور بتطـور التقانـة        البنائني األحرار الفتة تعمل من خالهلا     
  .ات والوسائل واألدو

 ومن حيث األهـداف والوسـائل       ،رفة من الناحية الفكرية   املاسونية يهودية صِ  ف
آلة صيد بيد اليهودية يـصرعون ـا        : هي كما قال بعض املؤرخني    ،  فلسفةالو

  .عن طريقها األمم والشعوب اجلاهلة الساسة وخيدعون
 ، مث تلتها دول     م مت تأسيس أول وأكرب حمفل للماسونية يف بريطانيا        ١٧١٧يف سنة   

  .أوربة فرنسا وإيطاليا يف بناء احملافل 
املاسـونية،  دستور  ) ١٧٣٩ - ١٦٧٩(م كتب جيمس أندرسون     ١٧٢٣يف عام   

وقام بنجـامني   ،  اسكتلندا بدأ حياته كناشط يف كنيسة       ،وكان أندرسون ماسونيا  
 للمنظمـة    زعيمـا  هم بعد انتخاب  ١٧٣٤ بإعادة طبع الدستور يف عام       فرانكلني  

  .اسونية يف فرع بنسلفانياامل
 ات ال تتجاوز األربعني صفحة يـشمل     صفح عدة عبارة عن     هذا الدستور  كانت

صف تفصيلي لعجائب الدنيا السبعة ويعتربها إجنـازات لعلـم اهلندسـة، ويف             و
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أغاين جيب أن يغنيها    عدة  وي على    حيت ليم وأمور تنظيمية للحركة، و    الدستور تعا 
  .تاألعضاء عند عقد االجتماعا

 ماسونية يف بريطانيـا للدسـتور نـصا   م أضاف احملفل الرئيسي لل   ١٨١٥يف عام   
 سنة قام الفرع الفرنـسي      ٣٤، وبعد   لعضو باعتناق أي دين يراه مناسبا     يسمح ل 

  .بنفس التعديل
 إىل  لحـدين    بدأ احملفل املاسوين يف فرنسا بقبول عـضوية امل         م  ١٨٧٧ يف عام   

  . بني حمفلي بريطانيا وفرنساف  بعض اخلال، وأثار هذا ف احلركةصفو
 من قبل الفرعني حـول بنـد دسـتور           مصدر هذا اخلالف حتليال خمتلفا      وكان

ـ   " :م والذي ينص علـى    ١٧٢٣كتب عام   املاسونية الذي    ن أن يكـون    ال ميك
   " !!املاسوين ملحدا أمحقا

إجراء تعديالت جذرية على دستور املاسونية املكتـوب        بم  ١٨٧٧يف عام   فقاموا  
 م، ومت تغيري بعض مراسيم االنتماء للحركة حبيث ال يتم التطـرق إىل   ١٧٢٣عام  

  . وأن كل عضو حر يف اعتناق ما يريد ،دين معني حبد ذاته
 حملفل فرعي   املاسونية جيب عليه أن يقدم طلبا      يف املنظمة    لكي يصبح الفرد عضوا   و

ع بني أعضاء ذلك     يف اقترا  ويتم قبول الفرد أو رفضه    ،  يف املنطقة اليت يسكن فيها      
   : ل يف املنظمة املاسونية أن يكونلقبول ويشترط ،احملفل

يؤمن بوجود خالق أعظم بغض النظـر عـن ديانـة            يف زعمهم ، و    حر اإلرادة 
بوجـود  كيف يقبلون ملحدا ، ويف نفس الوقت يشترطون اإلميـان            ( صالشخ

لمنظمـة  ، ولكن هناك حمافال ل     !! ) صخالق أعظم بغض النظر عن ديانة الشخ      
   الذين يؤمنون بالديانة املسيحيةيقبل فيها فقط األعضاء  كاليت يف السويد

وهذا تطور فكـري    !! ) الحظ أن أصل املاسونية قام للقضاء على النصرانية          ( 
 سنة من العمر ويف بعـض       ١٨أن يكون قد بلغ     ،  وتنظيمي سيظهر أثره بعد قليل    

  . سنة من العمر٢١املقرات 
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  . مسعة حسنةا ناحية البدن والعقل واألخالق ويكون ذ منأن يكون سليما
  .!!.أن يكون حرا وليس مأمورا

  .أن يتم تزكيته من قبل شخصني ماسونيني على األقل
  !!... للقب جامعي على األقلأن يكون حامال

يتم قبول العضو اجلديد يف جو مرعب خميف وغريب حيث يقـاد إىل الـرئيس               
 يفاجأ بـسيوف    يفتح عينيه عندما   و ،فظ السر  يؤدي ميني ح    و ،العينني معصوب

كتاب العهد القدمي ومن حوله غرفـة       نسخة من   وبني يديه   ،  مسلولة حول عنقه  
 ذلـك   و،هندسية مصنوعة من خـشب    ت  به مظلمة فيها مجاجم بشرية وأدوا     ش
  . ، وإشعاره جباللة وعظمة احلدث  املهابة يف نفس العضو اجلديدثِّبِل

 الزمان ، حياولون إظهار الغموض والـسرية ، ورمبـا           وهذه سياستهم منذ قدمي   
افتعلوا بعض القصص ، أو أحدثوها بالفعل ليعمقوا هذا املعىن يف نفوس األعضاء             
وغري األعضاء ، حىت ال خيرجوا عن أوامر أسيادهم وزعمائهم ، وبذا يـدخلون              

  .!! الرعب يف قلب كل من تسول له نفسه عداءهم أو استعداءهم
رة عن دين وليـست بديلـة        ليست عبا  ا أ  على نظمة املاسونية  م يصر أعضاء و

 على من يلتحق ا التخلي عن كل رابطة دينية أو وطنيـة أو              ونشترطوي .للدين
 ، فال يفعل إال ما يملونه عليـه ، ويكـون والؤه             ويسلم قياده هلا وحدها    رقيةِع

  !!وانتسابه إليهم فقط 
ا يف أعماق التاريخ ، فما العلمانية إال مثـرة          وإذا كانت املاسونية ضاربة جبذوره    

من مثارها العِفنة ، وما االشتراكية إال مولود مشوه من ِسفَاح أفكارها املتطرفـة،              
وفلسفتها املنحرفة ، وال غَرو أن تترىب يف أحضاا وحتت رعايتها كل الـسواقط              

م مالحدة مـبىن ومعـىن      واللواقط، ويعتنق أبناؤها دينا رمسوه ، وفُحشا أِلفُوه فه        
ـ      وهدفا وإميانا ،     ات ويعتـربون ذلـك     يكفرون باهللا ورسله وكتبه وبكل الغيبي

 والشرائع الـسماوية حتـت       يعملون على تقويض األديان    ،خزعبالت وخرافات 
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 من  احلكومات الشرعية  السيطرة على    مظلة القومية والوطنية واألخوة ، وحياولون     
امللوك و الرؤساء، واالنضمام لنـواديهم الـيت    خالل جتنيد أعضائها من الوزراء و     

ها واستبداهلا  طإسقا أنشؤها مثل الروتاري والليونز،  فإن تعذر عليهم عملوا على         
  .مبن يعمل معهم وحتت إمرم

فـرق  ( ويف سبيل ذلك يبيحون كل الوسائل للوصول للهدف والغاية ، مبدؤهم            
 بث مسـوم    ة ، عن طريق   تصارعم إىل أمم    )غري اليهود (يقسمون كل األمم    ) تسد

هدم املبادئ   والطائفية، و   العنصرية  الفنت وإزكاء  الرتاع داخل البلد الواحد وإحياء    
، واالحنـالل واإلرهـاب واإلحلـاد      األخالقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى    

 مـع  غـريه استعمال الرشوة باملال ومستغلني وسائل اإلعالم وأدوات الدعاية ، و      
  .والوجهاء وأصحاب الرأي واختاذ القرارمع ذوي املناصب اجلميع وخاصة 

 ،كـربى  له فضيحة  من أمورهم دبروا      إذا متلمل الشخص أو عارض يف شيء       و
  .وقد يكون مصريه القتل

واألباطيـل والدسـائس    ،   بث األخبار املختلقة   يفَِعلون مبدأ التشكيك عن طريق    
  . وطمس احلقائق أمامهماسنعقول الللتالعب ب ،الكاذبة حىت تصبح كأا حقائق

وهلم مع الشباب جوالت وصوالت ، فبعد نشر األفكـار املنحرفـة ، وتـشويه      
دعوة الشباب والشابات إىل االنغماس يف الرذيلـة        ب األخالق والفضائل يقومون  

باحملارم وتوهني العالقات الزوجيـة وحتطـيم        وتوفري أسباا هلم وإباحة االتصال    
  .الرباط األسري

حتديـد  عن طريق ما يـسمى       لدى املسلمني    قطع النسل خاصة  إىل  ن  كما يدعو 
  .، ونشر أكاذيب يسموا خطورة الزيادة السكانيةالنسل

  :  هـدفها الـرئيس   ، يف حقيقتها عبارة عن منظمة سياسية اقتصادية    إن املاسونية 
الـتحكم   و  رجاالت ومقرات صنع القرار،    السيطرة على ب  ، هو اهليمنة على العامل   
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 كل نواحي احلياة وخـصوصا      والتغلغل يف ،  ائل اإلعالم واالقتصاد العاملي     سيف و 
  .احليوية منها 

 مثـل الـشيوعية      واألفكار املتطرفة اليت عرفها العـامل مـؤخرا        تياراتكل ال و
ات واحلركـات الثوريـة      والثـور  ، والعلمانية، والليربالية، والبهائية،   واالشتراكية

 الالسلطوية ما هي إال وجوه قبيحة أفرزا احملافل         الفوضوية املعروفة باألناركية أو   
واالنصهار  طمس اهلُويات الدينية و الشخصية،       املاسونية العاملية،وكلها دف إىل   

  . يف بوتقة واحدة يسموا العوملة
ويفرضون ذلك على األمم والشعوب من خالل االتفاقات واملعاهدات الدوليـة،           

 دائـرة  ضييق السياسي لتجويع الشعب وإدخاله يففاحلظر الدويل، والت  .. هذا وإال 
  .  الضعف والتدهور واالحنطاط

 ما هـي إال    ومجال الدين األسد بادي اإليراين        كمال أتاتورك    في وحركة مصط 
 العاملية، حركتها أيادي الكبار ،       من املاسونية   وانبثقت  تيارات تفرعت  حركات و 

األملعية ، وما تشتهيه األنفس من      وأنزلت على هذه الشخصيات صفات العبقرية و      
  .التبجيل والتعظيم فاخندع م خلق كثري 

استطاعوا خداع ألفي رجـل مـن كبـار الـساسة           ويف الوطن العريب وحده       
  )١( املسمى مبحفل الشرق األوسط واملفكرين وأسسوا م احملفل الرئيسي

براقـة ختفـي     توفيه مت إخضاع هؤالء الساسة خلدمة املاسونية، وأعلنوا شعارا        
  .، مث انتشروا كالسرطان حقيقتهم فخدعوا كثريا من املسلمني

                                                
التغريب والبعد عن  مصطلح الشرق األوسط أطلقه املاسون على الوطن العريب كنوع من أنواع         )  ١(

أي شيء ينسب للعرب والوحدة العربية، وأشاعوه يف أحباثهم وقنوام حىت استساغه العرب وكرروه     
   .  ي فلنستمسك باألصل الذي هو خريوتركوا الكلمة األصلية وهي الوطن العريب أو الشرق اإلسالم
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 يوثقهم عهد حبفظ    ،مرموقة يف العامل   اليت جيعلوا    ل أعضائها من الشخصيات   جو
  .باحملافل للتجمع والتخطيط والتكليف باملهام مون مبا يسمىياألسرار ويق

ني وجمانني الشهرة وعباد املـال      ويعتمدون على أهل االحنالل والفُساق من املمثل      
  :ومن أشهر من ينتسب حملافلهم 

أحلـد  فاستقطبته املاسـونية    ) م١٨٣٠ت  (ملاين  األآدم وايزهاويت املسيحي    ** 
 وانتهى املـشروع  .  اليت تتضمن أصول الشيوعية    ووضع اخلطة احلديثة للماسونية   

  ) احملفل النوراين(م، ووضع أول حمفل يف هذه الفترة ١٧٧٦سنة 
  .قادة الثورة الفرنسية وأحد شاهري امل مريابو، كان أحد **
و .عـروف املسياسي  الفيلسوف و ال ) م  ١٨٧٢ت   (يطايل مازيين اإل  جوزييب  **

  .يف قيام الدولة اإليطالية احلديثةأحد املسامهني بقوة 
موضع املاسونية  ضع اخلطط التدمريية     و  الذي  اجلنرال األمريكي   مايك ألربت  **

  .يذالتنف
مل ) الـزواج (بعنوان   كتابا أصدرفوم بلوم الفرنسي املكلف بنشر اإلباحية         لي  **

  .يعرف أفحش منه
  ).العالقات اخلطرة(  كودير لوس اليهودي صاحب كتاب **
  م ١٧٧٨ سنة اهلالك الكاتب السويسري املعروف  جان جاك روسو  **
 هلكب فرنسي معروف     وهو كات  فرانسوا ماري أرويه  : وامسه احلقيقي فولتري  **  

  م١٧٧٨سنة 
  .م  ١٨٨٣سنة هلك  اليهودي األملاين كارل ماركس** 
  فريدريك بارثولدي  ، مصمم متثال احلرية** 
  م ١٩١٤ األديب اللبناين املتوىف سنة   زيدانيجورج** 
  فايكاونت بينيت رئيس وزراء كندا األسبق ** 
  جيمس جارفيلد الرئيس األمريكي األسبق ** 
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  ر دويل مؤلف تشريلوك هوملز آرث** 
  إدوارد السابع ملك بريطانيا ** 

  إدوارد الثامن  ملك بريطانيا **  
  .إدجار هوفر مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل ** 
  ١٩٢٤هلك سنة  ،أحد مؤسسي االحتاد السوفيييت وأول رئيس له، لينني ** 
  م١٩٥٣هلك سنة  هوهو ثاين رئيس لستالني أحد مؤسسي االحتاد السوفيييت ** 
  حافظ األسد الرئيس السوري السابق ** 
   السابقميتران الرئيس الفرنسي** 
   السابقجيسكار ديستان الرئيس الفرنسي** 
  ، آخر ملوك مصر والسودان امللك فاروق** 
  م ١٩٥٨ سنة منالسادات ، كان أستاذ أعظم يف احملفل األكرب السوري ** 
 تـوىف سـنة   ،  جمهورية اللبنانية بعد االستقالل   أول رئيس لل   ،بشارة اخلوري ** 

   م١٩٦٤
  سامي الصلح رئيس الوزراء اللبناين األسبق ** 
ليـون  (  وزيرا ماسونيا منهم وزير الداخليـة        ٢١مارجريت تاتشر اختارت    ** 

  ) كيث جوزيف( ووزير التعليم ) ناجيل لوصون( ووزير املالية ) برينت
  السابقة الربيطانية ستيوارت يونج رئيس هيئة اإلذاع** 
 مت ضبط تنظيم ماسوين يضم كبار الـوزراء وضـباط           ١٩٨١يف إيطاليا سنة    ** 

  اجليش والبوليس 
  م ١٧٩١الشهري ، تويف نمساوي موتسارت املوسيقار ال** 
  م ١٨٣٢ املعروف املتوىف ايناألملكاتب جوته ال** 
  م١٨٩٢ة  أسرة حممد علي وتويف سنسادس حكام مصر مناخلديوي توفيق ** 
  ) األفغاين( مجال الدين األسد بادي ** 
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  حممد عبده ** 
  سعد زغلول** 
   مؤسس حزب الوفد اجلديدفؤاد سراج الدين السياسي املصري املعروف و ** 
  املعروفيوسف وهيب املمثل ** 
جة الرئيس املصري السابق وهي راعية النوادي املاسونية يف         سوزان مبارك زو  ** 

  )لروتاري الليونز وا( مصر 
  وهو عضو نشط بالنوادي املاسونية علي مجعة املفيت املصري السابق ** 
الروتـاري ،  ( ينتمون لنـوادي املاسـونية      ) األكثرية الكاثرة ( معظم املمثلني ** 

  .، وخيدمون أهدافها دون أدىن شك ) والليونز
 إن  القلـة النـادرة   ( ال نقطع بإحلادها مجيعا فبعضهم      وغريها  وهذه الشخصيات   

رمبا خدعته الشعارات واألنشطة اليت ظاهرها اخلريية ، ورمبا بعـضهم           ) وجدت  
دخلها عن جهل ، وذكر أمسائهم ليس تشهريا وال إساءة فهم كـانوا يقولـون               

  .ويفتخرون بذلك ولكن للحذر من كالمهم وآرائهم وعدم االغترار م 
ىل صيات املرموقـة إ   مع االعتبار أيضا أن املاسونيني أنفسهم ينسبون بعض الشخ        

كان ماسونيا متخفيا ليغروا غريهـم لالنـضمام        : املاسونية بعد وفام ويقولون   
  . إليهم، خاصة من الشخصيات الدولية 

 على املفاهيم املاسـونية  هي الواليات املتحدة مبنية أساسان أقوى دولة علمانية و    إ
رؤساء الواليـات  ن  كثري م  من وقعوا على دستور الواليات املتحدة و       معظم إنإذ  

  . جورج واشنطن وبنجامني فرانكلني على رأسهماملتحدة ماسونيني 
 واليت نـصت    ٢٣٠٩م أصدرت جامعة الدول العربية القرار رقم        ١٩٧٩يف عام   

اعتبار احلركة املاسونية حركة صهيونية ألا تعمل بإحياء منـها لتـدعيم   على  فيه  
 مـن   إسرئيل على تدفق األموال على      أباطيل الصهيونية وأهدافها كما أا تساعد     
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 ضد الدول العربية حـسب  أعضائها األمر الذي يدعم اقتصادها وجمهودها احلريب  
  .اجلامعةبيان 

ال :" يوحنا بولس الثاين نـصا     زعيم الفاتيكان    م صرح   ١٩٨٣يف نوفمرب عام    و  
   ." يف نفس الوقتيكيا وماسونياميكن أن تكون كاثول

  حيـث  م١٩٨٤ نوفمرب عـام  ٢٨ إىل  !! .. كالعادة    تأخر األزهر يف تصرحيه    و
ن املسلم ال ميكن أن يكون ماسـونيا ألن ارتباطـه           إ: "فتوى كان نصها   أصدر

باملاسونية انسالخ تدرجيي عن شعائر دينه ينتهي بصاحبه إىل االرتداد التام عـن             
  ".دين اهللا

  
ـ  يؤمنون بعقيدة تـزدوج   : وخالصة العقيدة املاسونية احلالية      ا الـصهيونية    فيه

، وأن هذا اإلحتاد بينهما سيكون السبب يف بناء هيكل مزعوم على            والربوتستانتية  
أنقاض املسجد األقصى ، وهذا يفسر لنا االندماج التام والتوءمة بني الواليـات             

كما يفسر  . املتحدة األمريكية ، وابنتها اللقيطة الصهيونية احملتلة للمسجد األقصى        
ثريا التحكم يف صنع القرار األمريكي ، بل وهـم الركيـزة     التدخل الصهيوين وك  

األساسية يف اختيار الرئيس األمريكي نفسه، فهو يعمل مـن خـالل األجنـدة              
  .   املاسونية العاملية ، ال يستطيع خمالفتها قيد أمنلة 

هكذا اجتمعت عوامل اإلحلاد الغربية ، واجتهت لغزو البالد اإلسالمية ، ولكـن             
 األكثر أمهية ، ما تكون عقيدة امللحد خاصة العريب بعدما يترك دينه             يبقى السؤال 

  وإسالمه ؟
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  عقـائد امللحـدين: املبحث الثالث
وهذه حقيقة يعترفون ـا وال      ( امللحدون ال يعلمون ألنفسهم مذهبا وال معتقدا        

 والتـشكيك يف    )أي دين   ( كل أفكارهم قائمة على معاداة الدين       ، ف )ينكروا  
هم ال يفترون من إيهـام النـاس         و. اسياته ومسلماته اليت تتوافق مع الفطرة     أس

   ليخدعوهم ويلبسوا عليهم دينهم"النظريات"وأوهام يطلقون عليها بكالم 
ليس  ") :م  ١٩٤٩ – ١٨٦٠عاش بني   فيلسوف فرنسي    (يقول موريس بلوندل  

   )١( " هناك ملحدون مبعىن الكلمة
 – له عقيـدة     ت إن كان  –لحد يشك يف عقيدته     فيمكن لطفل صغري أن جيعل امل     

ما يضرك أن تتبع دين اإلسالم ، فإن مل تكن هناك آخرة مل ختسر              : بأن يقول له    
  .   شيئا ، وإن كانت  مثة آخرة جنوت بإتباعك للدين 

  إليكما: بعث األموات قلتال ت      زعم املنجم والطبيب كالمها 
أو صح قويل فاخلسارة عليكما       خباسٍرإن صح قولكما فلست  

 يقصد بامللحدين املعىن املعروف من إنكار وجود اهللا         موريس بلوندل وبالطبع فإن   
تعاىل ، وهو يف هذا مصيب، فكل إنسان بداخله يقني بوجود اهللا تعاىل ولو أظهر               
خالف ذلك ، ولقد شاهدت شخصيا لقاًء مصورا مع أحد مدعي اإلحلاد قـال              

  " !!الم عليكم الس: " يف بدايته 
واهللا :" وآخر ذهب خيرب أحدهم بإحلاده فأنكر عليه أن يكون ملحدا فقـال لـه         

  " !!العظيم أنا ملحد 
، أو اخلروج عن اهلُوية، أو مسخ        هو خروج عن االعتقاد إىل ال شيء       فهذا اإلحلاد 

وإن مسوا ذلـك ال      .شك حمل اليقني دون االهتداء لشيء     وتشويه الفكر وترك ال   
  .و ال ربوبية أو مانوية  أو ال أدرية أو عبدة الشيطان أو أي شيء آخردينية أ

                                                
هذه املقولة اشتهرت عن بلوندل لكين مل أقف على صحة نسبتها إليـه ، وذكرـا لـصحتها        )  ١(

  .وموافقتها للواقع وهذا ما يعنينا يف هذا املقام 
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  الالدينية: أوال
 كما  أاورفض مجيع األديان على     ،   اإلنسان بأي دين     إميان هي عدم     :الالدينية

ينية هي عنوان عريض يندرج     الالد يعتقد الالدينيون صنع ونتاج فكري بشري، و      
 املرتبطة باألسئلة   ،ت الفكرية والفلسفية والعلمية   كثري من التوجهات والقناعا   حتته  

 ولكـن تبقـى الالدينيـة       ،األخالقاجلوهرية عن الكون ومغزاه وعن السياسة و      
  .  الدين هو بشري الصنعأي أن االعتقاد يقتضي مفهوما بسيطا

  الالربوبية: اثاني
لعلنية يف احلملة ا  ) atheism(مت استخدام كلمة الالربوبية كترمجة عربية لكلمة        

 ريتشارد دوكرت إىل جانب كلمـة       واليت دعا إليها  ) امللحدين(لظهور الالربوبيني   
كمحاولة إلشهار كلمة ثانية ال حتمل معىن سلبيا من حيـث     ،بني قوسني   ) إحلاد(

وتعطي املعىن املطلوب املتمثل بعدم االعتقاد بإله أو آهلة، لكن بالرغم من             )١(اللغة  
  .ستخدمة بصورة شائعة حىت من قبل امللحدين العربهي امل" إحلاد"ذلك فكلمة 

  املانوية : اثالث
 الذي ولـد سـنة      بن فتك  تنسب إىل ماين    القدمية، سر الفُ عقيدة من عقائد   هي

ببعض الشرائع السماوية    وكان يف األصل جموسيا عارفا    ،   يف بابل    يالدية   م ٢١٦
، مث  ملسيح وال يقول بنبوة موسى       وكان يقول بنبوة ا    ومعتقدات عصره، مذاهب  و

إقامة صلة بـني    واملعتقدات الوضعية و     حاول اجلمع بني بعض الشرائع السماوية     
 مـن   كالً نفسه ضمن األنبياء و     البوذية والزرادشتية، ولذلك فهو يعترب      و املسيحية

  .له بوذا وزرادشت ويسوع أسالفا
 يف صدر اإلسالم ،وإن كـان       ةالزنادق عظم من أُطِْلق عليهم    أتباع املانوية هم م    و

لفظ الزندقة يف اإلسالم مشل كل فكر فيه خروج عن توحيد اهللا تعـاىل، ومـن                
                                                

ها على أـا  هذا شبيه مبا يفعله بعض العلمانيني هذه األيام باستبدال العلمانية بالليربالية وتفسري        )  ١(
  .احلرية الشخصية للتدليس على الناس وإقناعهم ذا الفكر الباطل املعادي للدين 
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 املعروف بابن الراوندي ،و الـشاعر       ق الراوندي أمحد بن حيىي بن إسح    : أمثلتهم
  صاحب رسالة الغفران ، والشاعر العباسـي          العالء املعري  أيبالعباسي املعروف   

  . وغريهم ، واهللا أعلم خبواتيمهم...وف بأيب نواس احلسن بن هانئ املعر
  الالأدريه  : ارابع

 مسألة  أا  يعتقدون وجود اهللا تعاىل ، حيث     من   هم الذين ال يتخذون موقفا معينا     
 يؤمنـون  فهم ال    ، جوهرية بالنسبة لإلنسان   أمهية وال حتمل     ال ميكن إثباا،   علمية

  . إله هلذا الكون وال يعتقدون بوجود 
    عبدة الشيطان :اخامس

 ، معتمدة على بعـض      ١٩٦٠هذه احلركة الشيطانية املعاصرة  ظهرت بعد سنة         
    هزم، مثل كتابـات  األعمال األدبية اليت جتسد الشيطان بشخصية البطل الذي ال ي

سـوبر  (  جورج برنارد شو ، ومارك توين اللذان شغلهما فكرة الرجل اخلـارق    
 ومها يف   أخرى خارقة ال يستطيع البشر فعلها،     فمزجا بني صفات بشرية و    ) مان  

حقيقة األمر مل يبدعا شيئا جديدا فهذا فكر متأصل وعقيدة راسخة يف أعمـاق              
الفكر الغريب النصراين ، وهو اعتبار بعض األشخاص أبناء اآلهلة وهلـم قـدرات              
خارقة تفوق قدرات البشر، وحتارب قوى الشر وتساعد الضعفاء ، ولقد أدخلوا            

ولعل أشهرها  ) السينمائية( ألفكار يف كثري من أعماهلم الروائية والتصويرية        هذه ا 
  ) .هرقليز ، وهاري بوتر ( روايات 

تبىن الشيطانيون هذه الفكرة وجعلوها من مسات شيطام مـستغلني إحلـاد            مث    
  . هذين الكاتبني  لريوجوا ألفكارهم الشيطانية

أو ) الـشيطان  (  يؤمنون باهللا أو إبلـيس  ال: وعقيدم اليت جيتمعون حوهلا أم    
حياة بعد املوت، بل جيب أن يستمتع الناس حبيام احلالية وأن حييوها كاملـة أو               

  .كما حيلو هلم

 



 ٨٩

الـشيطانية  :  وإمعانا يف اجلدية والتنظري قسموا أنفسهم إىل اجتاهني رئيسيني مها           
ميانية تبجـل الـشيطان كإلـه    ، والشيطانية اإلحلادية ، الشيطانية اإل    !!! اإلميانية  

 على عكس الشيطانية اإلحلادية اليت ينظر أصحاا إىل أنفـسهم           ،خارق للطبيعة 
 وال يؤمنون بالشيطان املادي بل يؤمنون بالشيطان الرمـزي          ،على أم ملحدون  

  )األهواء والغرائز ( الذي يرمز إىل بعض اخلصال البشرية 
ة كنيسة عرفـت باسـم كنيـسة        ولقد تأسست يف سان فرانسيسكو األمريكي     

، بواسطة الكاهن اليهودي الـساحر   ١٩٦٦ أبريل سنة  ٣٠الشيطان ، وذلك  يف      
. ١٩٩٧أنطون اليف، الذي كان يعترب الكاهن األعلى هلم حىت هالكه يف سـنة              

وهي تعد أهم وأكرب مرجعية مؤسسية هلم ، كما أنه ألَّف هلم كتابـا يعتربونـه                
  .الشيطان :  وهو كتاب دس وكتام املقمرجعهم األهم

 متجيد القوة ، واالستمتاع بكل مـا حرمتـه           :يدعوا عبدة الشيطان هؤالء إىل    
و يرون أن الـشيطان يكـافئ أتباعـه     . األديان و االستعانة بالسحر و السحرة       

بالسرور و السعادة وامتالك الدنيا بكل مسراا، وبعد املوت يبعثـون إىل األرض             
  . مبلذاا ليحكموها و يتمتعوا

واجتماعام كلها ال تتم إال باملوسيقى الصاخبة اليت تسمى امليتـال، والـرقص             
اهلستريي املختلط ، يصحب ذلك تعاطي املخدرات، وشرب أكواب الـدماء ،            
والتعري واستباحة األعراض علنا ، ويشترطون على أي فتاه تنضم هلم أن تفقـد              

   موعة اليت    املوجودة بينها و  زال كل وسائل االحترام     عذريتها ، وأن تبني شباب ا
: ، وهم يستترون وراء املصطلحات الغامضة فيطلقون على بعـضهم           هايلإتنضم  

     .إميو أو ميتال نسبة إىل موسيقاهم الصاخبة 
واخلالصة أن عبدة الشيطان، ال يؤمنون بألوهية الشيطان، بـل يؤمنـون بفكـر       

  .بالفجورها، وهذا ما يسمى الشيطان من استحالل املعصية والتشبع من
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ـ بعـد ، مسألة عالقة يف غاية األمهية مل حتسم  ذلك تبقى   رغم   و  التطبيـق  ي وه
العملي على أرض الواقع واحلياة العملية لفكرة اإلحلاد، فاألديان تشجع اإلنـسان           
على إتباعها ملا جيده فيها من التزام أخالقي مريح، بل إا أيضا تقدم له حلـوال                

 أيضا للقضايا الفلسفية الكربى حول الوجود والغاية من احلياة، وقـد  ةحيعقلية مر 
 يلتقي مع املؤمن بدين معني يف فكرة احترام وجهة نظر املقابـل              أنه امللحديعتقد  

 إذا كانت الفكرة مبعث طمأنينة لشخص مـا        ،وعدم استصغار أو حتقري أية فكرة     
 فکر حضاري   م لديه مون أن  يزع بعض امللحدين و.  يف اتمع  وجتعله شخصا بناءً  

إلنسان، بالرغم من أن بعضهم أيضا يبـدي سـلوكا           حقوق ا  مبادئقائم على   
 بأي دين وخصوصا اإلسالم ، لكن ما هي عقيدة امللحـد؟            متطرفا جتاه املؤمنني  

   ؟دومباذا يؤمن ؟ وماذا يدعوه إىل اإلحلا
احتمال وجـود   أن  " وهم اإلله :" يعتقد يف كتابه    ريتشارد دوكيز  امللحد الربيطاين 

، وهـذه هـي      هو جمرد وهم    جدا وأن اإلميان بوجود إله     اهللا هو احتمال ضئيل   
ويعترب أن اإلنسان لـيس     الفكرة اليت بىن عليها كتابه كما هو واضح من عنوانه،           

هل كنـت لتقتـل أو       " :لتساء، وي  وعلى خلق    حباجة للدين كي يكون صاحلًا    
  " ؟  موجودتغتصب أو تسرق لو علمت أن اهللا غري

عندما يعاين شخص مـن     " ويتفق دوكرت يف كتابه مع مقولة روبرت بريسيغ أنه          
موعة أشخاص من وهم يسمى ذلـك       وهم يسمى ذلك جنوناً، وعندما يعاين جم      

  !!". دينا
فالدين عنده وهم اجتمع عليه الناس، وال داعي ألن نعتقد شيئا ما دمنا نـستمتع               

  . وهو يدنِدن حول هذا املعين !! ا عن هذا االعتقاد بالواقع ، ومجال الطبيعة بعيد
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   أركان اإلحلاد األساسية: الثايناملطلب 
ا أسبابب ن رؤاهم ي امللحد  بعض عللينابعة من التحليل     أو عقلية   فلسفية  يعتقدو 

وتعد هذه التعليالت األركـان األساسـية للفكـر         ، املنطقي واالستنتاج العلمي  
  : إىل همري كثري من حيث يشاإلحلادي ؛

 ويرون أن وجود    ، عدم وجود أي أدلة أو براهني موضوعية على وجود إله          *   
إله متصف بصفات الكمال منذ األزل هو أكثر صعوبة وأقل احتماال من نـشوء              
الكون واحلياة ألما ال يتصفان بصفات الكمال، مبعىن أن افتراض وجـود إلـه              

 وهـي كيفيـة     كربجود الكون مبعضلة أ   حسب رأي امللحدين يستبدل معضلة و     
وجود اإلله الكامل منذ األزل، وبالتايل ال بد أن التعقيد قد نشأ من حالة بسيطة،               
كتفسري تنوع وتعقيد الكائنات احلية كما تشرحه نظرية التطـور عـن طريـق              

  .ياالنتخاب الطبيع
أن ن  يرى بعض امللحـدي   حيث  : فكرة الشر أو الشيطان يف النصوص الدينية       *   

اجلمع بني صفيت القدرة املطلقة والعلم املطلق يتعارض مع صفة العدل املطلق لإلله             
  . وذلك لوجود الشر يف العامل

، حيث تقـول إحـدى   عدم وجود دليل علمي على فرضية اخللق من العدم     *   
 ،ن املادة ال تفىن وال تستحدث من العـدم        إ: النظريات حسب قانون بقاء املادة      

ط أن تتحول إىل طاقة بعالقة تعرب عنها معادلة تكافؤ املادة والطاقـة،             بل ميكن فق  
 املادة هي صورة من صـور       أنوالطاقة بدورها حمفوظة بقانون بقاء الطاقة، مبعىن        

  . ومها ال يفنيان وال يستحدثان من العدم،الطاقة
هذه هي األركان األساسية لإلحلاد املعاصر، وتتفرع عن هذه األركـان بـاقي             

فكار والتصورات والفلسفات، فامللحد املعاصر إما أنه ينكر وجود إله ؛ أو أنه             األ
ويف املبحث القادم سنعرض لسبل الوقاية والعالج من هـذا          . ال يؤمن بوجود إله   

  .املرض العضال
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  مواجهـة اإلحلـاد: املبحث الرابع
  الوقاية من اإلحلاد : املطلب األول

ي اهللا عنه  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم          يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رض      
، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجـسانه        ما من مولود إالّ يولد على الفطرة      :"قال

  .)١(" كما تنتج البهيمة يمة مجعاء ، هل ترى فيها جدعاء
مثل ضوء العـني مـع      : الفطرة مع احلق  ومثل  : " رمحه اهللا    قال اإلمام ابن تيمية   

الشمس، وكل ذي عني لو ترك بغري حجاب لرأى الشمس، واالعتقادات الباطلة            
مثل حجاب حيول بني البصر ورؤية الشمس، وكذلك        : من ود وتنصر ومتجس   

أيضا كل ذي ِحس سليم حيب احللو، إالّ أنْ يعرض يف الطبيعة فساد حيرفه حـىت                
مه مرا، وال يلزم من كوم مولودين على الفطرة أن يكون حـني  جيعل احللو يف ف 

الوالدة معتقدين لإلسالم بالفعل، فإنّ اهللا أخرجنا من بطون أمهاتنا ال نعلم شيئًا،             
الذي هو اإلسالم حبيث لو ترك مـن        : ولكن سالمة القلب وقبوله وإرادته للحق     

ية العملية الـيت تقتـضي بـذاا        وهذه القوة العلم  . غري مغير ملا كان إالّ مسلما     
  )٢("هي فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها : اإلسالم ما مل مينعها مانع

واملقصود أن اإلحلاد شيء طارئ على فطرة اإلنسان كاملرض ، ومـن مث ميكـن               
ابتـداًء  كل أنواع اإلحلاد ميكن التحصن منـها         و التحصن منها قبل اإلصابة به،    

    الوسطية واالعتدالمية ِقوامها وعمودهاتربية إسالتربية النشء ب
التربية يف اإلسالم هي بناء اإلنسان يف مجيع مراحل حياته منذ حلظـة والدتـه               و 

ا وفكرا، ليؤهله هذا كله إىل القيام       نا وتوحيدا، عقيدة وعقال وعلم    حىت وفاته، إميا  
  . كما أرادألرض وعمارة ا كما أمر،بأعباء التكاليف الربانية، من عبادة اهللا تعاىل

                                                
، ومسلم يف ]١٣٥٨[رقمب البخاري يف  كتاب اجلنائز باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه :أخرجه)  ١(

 ].٢٦٥٨[ مولود يولد على الفطرة رقمكتاب القدر باب معىن كل
 ). ٤/٢٤٧ (" الفتاوىجمموع:"ينظر)  ٢(
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.  بعيدا عن أفكار التطـرف واالحنـراف       عقيدة وعبادة وأصل ذلك تربية النشء     
 النبيلة، فالبد من تعهد النشء منذ الـصغر يف مراحـل            ةوحىت تتحقق هذه الغاي   

  )١( ، من خالل تكاتف األسرة واتمعاته املختلفة وأشكاهلا املتعددةحي
  دور األسرة 

حلبس واإلمساك، ومنه األسري وهـو احلبـيس، وأسـرة          األسرة من اَألسر وهو ا    
  .)٢( رهطه ألنه يتقوى م وميتنع: الرجل

وتقُوم األسرة بالدور األهم يف تربية النشء باعتبارها املؤسسة التربويـة األوىل يف             
واليت يأخذ املولود منها أهم مقوماته السلوكية واألخالقية، وعليها         . حياة اإلنسان 

رب يف تكوين شخصيته املستقبلية، والشك أن صالح هذا األساس          يقع العبء األك  
  .أو فساده ينعكس أثره على الناشئة

لذا تعترب األسرة املسلمة أعظم مدرسة إميانية وأقوى حصن تربوي منيع، يتم فيها             
 على التحلي باالستقامة والتقوى، والسالمة مـن        -ذكورا وإناثًا –إعداد الشباب   

ولية الزوجني املشتركة يف تربية أوالدمها على       ئوانطالقًا من مس  لزيغ واالحنراف،   ا
تقوى اهللا تعاىل ووقايتهم من الضالل الفكري واالحنراف الـسلوكي والفـساد            
األخالقي، جاءت وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم  للوالـدين بواجـب حتمـل         

كلكـم  :" وسلم   املسؤولية الكاملة والرعاية الشاملة لألوالد، فقال صلى اهللا عليه        
 عن رعيته، واملـرأة     ومسئول عن رعيته، الرجل يف بيته راٍع        مسئولراع وكلكم   

 ومـسئول  عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع    ومسئولةيف بيت زوجها راعية     
  )٣(" عن رعيتهمسئولعن رعيته، وكلكم راع وكلكم 

                                                
بلوغ اآلمال يف حتقيق الوسطية واالعتدال، ملعايل الشيخ عبد الـرمحن           :  الصفحات التالية مستفادة من كتاب     )  ١(

 .حفظه اهللا السديس

  ). أسر( مادة مقاييس اللغة: ينظر)  ٢(
، )٢٩٣٠(كتاب اخلراج، برقم، وأبو داود يف )٤٨٢٨(برقمكتاب اإلمارة، مسلم يف : أخرجه)  ٣(

 ).١٨٠٦(كتاب اجلهاد، برقم والترمذي يف
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 لفكـر القـومي   فاألسرة هي صاحبة املسؤولية الكربى يف غرس العقيدة الصافية وا         
وهي اليت تعود األوالد على أداء العبادات منـذ         ،  والثقافة النافعة يف نفوس النشء    

  الصغر، وتعمق فيهم الشعور خبشية اهللا تعاىل ومراقبته
  : دور اتمع

من خالل قنواتـه  يف تربية الناشئة وتوجيه األفراد  دور مهم وفاعل   اللمجتمع أيض 
  : ليت من أمههااملختلفة ووسائله املتعددة، وا

  :  املسجد- ١
 مركز تربوي يربى فيه الناس على الفضيلة وحب العلـم،           -يف احلقيقة -املسجد  

وعلى الوعي االجتماعي، ومعرفة حقوقهم وواجبام يف الدولة اإلسالمية، لـذا           
كان أول شيء فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عندما هاجر إىل املدينة هو                 

فاملسجد ليس مكاناً تقام فيه الصالة فقط، لكنـه مكـان للعبـادة    . بناء املسجد 
  . والعلم والتربية والدعوة إىل اهللا تعاىل، والتوجيه واإلرشاد إىل اخلري

فله أمهية عظيمة يف قلوب املسلمني، جيمعون فيه أمرهم، ويتشاورون فيه لتحقيق            
 وهو املدرسة األوىل    .صالحهم وفالحهم، ويتعاونون فيه على الرب والتقوى بينهم       

اليت تعىن باإلنسان املسلم سلوكًا وعقيدةً وروحا، وفيه ترىب الـصحابة الكـرام             
 يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ لذا جتسدت فيهم اخلـصال              رضي اهللا عنهم  

ِفي بيوٍت  : احلميدة، واألعمال ايدة، والسلوك اإلسالمي الفريد، قال اهللا تعاىل        
ه أَنْ ترفَع ويذْكَر ِفيها اسمه يسبح لَه ِفيها ِبالغـدو واآلصـاِل ِرجـالٌ ال        أَِذنَ اللَّ 

تلِْهيِهم ِتجارةٌ وال بيع عن ِذكِْر اللَِّه وِإقَاِم الصالِة وِإيتاِء الزكَاِة يخـافُونَ يومـاً               
ارصاَألبو ِفيِه القُلُوب قَلَّبتت )٣٧-٣٦: النور( .  

فاملسجد يسهم يف بناء الشخصية املسلمة بناًء متكامالً يف إطار جمتمع إسالمي من             
  . خالل رسالته الدينية والتعليمية
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على اتمع أن يفَعل دور املسجد ألنه أعظم املؤثرات التربوية، ومـن            واجب  لذا  
 األمن الفكري، ويـستقيم     خالله يتم نشر العلوم النافعة واألخالق احلميدة، فيتم       

السلوك وينتشر الفكر الوسطي املعتدل، الذي يدعو إىل التوازن والتآزر، بعيـدا            
  .  اهلدامة املشككةعن األهواء املنحرفة، واألفكار

  :  املؤسسات التعليمية- ٢
بناء شخصية سوية جادة مستقيمة،     : إن اهلدف من إنشاء املدارس واجلامعات هو      

ه اتمع من دين وعادات وتقاليد وأعراف ال ختالف الشرع،          تسري على ما ارتضا   
وترمي إىل الذود عن البلد ومكتسباته، ومحاية عقول ناشـئته مـن أي تلـوث               

  . فكري، وذلك من خالل العلم النافع
فالعلم وحده هو الذي يبين شخصية اإلنسان بناًء سويا مستقيما، والعلم وحـده             

  .واملنحرفةهو الذي حيارب األفكار الضالة 
وهذا هو الدور الرئيس للمؤسسات التعليمية؛ بث العلوم النافعة املوافقة لكتـاب            
اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، ونـشر اآلداب الفاضـلة، وترسـيخ                

فهـي تعـد    . األسس الفكرية والعقدية، مبا حتمله من معاين االعتدال والوسطية        
  .النموذج املصغر للمجتمع املتكامل

وباعتبار هذه املؤسسات مؤسسات جمتمعية فإنه يقع على عاتقها مهمة احملافظـة            
 الطالب من االنزالق يف متاهة األفكار املنحرفـة دينيـا وأخالقيـا             ائهاأبنعلى  

بالتحذير منها وبيان فسادها وسوء عاقبتها وبث األفكار النافعة البناءة اليت تهذب            
لذا فهي تقدم للطالـب     . ليت دعى إليها اإلسالم   السلوك وترسخ مفهوم الوسطية ا    

القدوة من خالل شخصية املعلم والذي يكمل دور األب خارج نطاق األسـرة،             
وتقدم له املنهج العلمي السليم يف الفكر ويف املعاملة والسلوك، كما تقـدم لـه               
أسس ومفاهيم الدين من خالل الفهم الصحيح العملي الذي كان عليـه هـدي            
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 أمجعني من خالل ما يدرسه      رضي اهللا عنهم  اهللا عليه وسلم  والصحابة      النيب صلى   
  .من مناهج ومقررات دراسية

  :  وسائل اإلعالم- ٣
يشكل اإلعالم ووسائله فضاًء ضخما تتدافع فيه األفكار والثقافات املختلفة، ممـا            

  . أكسبه صفة العالَمية يتجاوز حدود املكان إىل شىت بقاع األرض
 فيه وسائل التكنولوجيا وأدواا بني غمضة عـني وانتباهتـها           ويف عصر تتطور  

تتطور أيضا وسائل اإلعالم حىت ظهر ما يسمى بتكنولوجيا اإلعالم، واملؤسسات           
اإلعالمية، وتغلغل اإلعالم بوسائله املختلفة يف حياة الناس، فبني مقروء ومسموع           

والرسـائل  ) نترنـت اإل(ومرئي، كالقنوات الفضائية وشبكة املعلومات الدوليـة      
  . النصية ورسائل الوسائط يتقلب الناس وتتباين آراؤهم

 سالح ذو حدين، فهو يشكل فكر املاليني من البشر،          -ذا االنفتاح  -واإلعالم  
وأكثر الناس تأثرا   . وبالتايل يؤثر يف آرائهم وعقائدهم، ومن مث أفعاهلم وتصرفام        

الل أفكارهم وإدراك ما ترمـي إليـه   به هم الشباب واألطفال، وذلك لعدم استق      
  . بعض املذاهب والتوجهات

فهذا السالح ذو تأثري قوي وبعيد املدى، ويربز دوره يف كل جماالت احليـاة، وال    
 ع هذه األمهية نرى أن املـسلمني مل       وم. ميكن االستغناء عنه يف أي نشاط إنساين      

آمـال  ل البعد عـن      ك االهتمام الذي جيب أن يعطى فكان بعيدا      يعطوا اإلعالم   
  .  وتطلعات كثري من املسلمني

إن اإلعالم كلمة مشتقة من العلم وتعين إيصال املعلومات، وهي كلمة مستحدثة            
اإلخبار عـن الوقـائع واألحـداث،       : واصطلح الناس على إطالقها على عملية     

واإلخبار يف الشريعة اإلسالمية له ضوابط وشروط صـارمة وال توجـد هـذه              
إن علمـا كـامالً يف      .  شريعة أخرى أو عند أي أمة من األمـم         الشروط يف أي  
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أي الرجـال   : اإلسالم نشأ للتحقق من األخبار واملرويات، ومسي بعلم الرجـال         
  : وكان املنطلق لتأسيس هذا العلم أمران. الذين ينقلون األخبار والروايات

ِإنْ جاَءكُم فَاِسق ِبنبٍأ فَتبينـوا  يا أَيها الَِّذين آمنوا  :العمل بقول اهللا تعاىل: األول
اِدِمنين ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتهماً ِبجوا قَوِصيبأَنْ ت )٦: احلجرات( .  

رضي اِحلفاظ على سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم  وما رواه عنه الصحابة              : الثاين
 ومعرفة أسمائهم   ددوا يف أحوال الرواة    أن يدخل فيها ما ليس منها، فتش       اهللا عنهم 

 ومن الَقَوه من الشيوخ ومن مسعوا منه ومـن مل           ورحالموأخبارهم وعدالتهم   
  . إخل.... يسمعوا منه

إن اهتمام الشريعة اإلسالمية بعملية نقل األخبار بلغ الذروة يف التحقق من صحة             
   .هذه األخبار؛ وألن األخبار تؤثر يف األفكار واألفعال

لذا وجب أن تقوم أجهزة اإلعالم بإعداد براجمها بدقة وأمانة، وإخـالص مـن              
املختصني املهرة مبا يناسب شريعتنا اإلسالمية، من خالل بث العقيدة الـصحيحة            
واملنهج القومي، والعمل على حتقيق األمن الفكري يف الـبالد اإلسـالمية، ونبـذ        

بية املشبوهة، ودعـوة العـامل إىل       العنف والتطرف والغلو، وجمانبة املشارب احلز     
منهج االعتدال والتوسط، وحث الفرد واتمع على تقريـر احلقـوق وإقامـة             
احلدود، والزجر عن الفواحش والكبائر وكل ما يدعو إىل الرذيلة واخلنا، واحلث            

  .على الفرائض والفضائل مبا حيقق العبودية هللا وينشر األمن بني الناس
 يكون إعالما هادفًا، حيارب الفضائيات املتهتكة اليت تـسعى          لذا فإعالمنا البد أن   

إلغراء األجيال بالباطل، والزج م يف مهالك الفتنة واملنكر، بنشر الفكر الوسطي            
املعتدل، وإبراز حماسنه، والتحذير من التطرف والغلو، وبيان عواقبه الوخيمة، اليت           

  .تعود بالضرر والفساد على الفرد واتمع
اإلنسان كائن مركب مـن     سرة واتمع دور يف تكوين الفرز املسلم ،وألن         فلأل

ا وأمرنـا   اجلسم اهتماما كـبري   فأوىل    ما معا  الم اعتىن اإلس  فقدروح وجسد،   
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 لينعم اإلنسان بصحته ويعيش صحيحا سـليما،  باحلفاظ على سالمته واالعتناء به  
إلنـسان بـني متطلباتـه      ا باالهتمام باجلانب الروحي حىت يوازن ا       أمرنا أيض  و

ومن مث  . فاإلنسان خملوق وسط بني عامل املالئكة وعامل احليوان       . اجلسدية والعقلية 
فإن تربية النشء البد أن توازن بني هذين اجلانبني، ألن املوازنـة بينـهما هـي                

  . ا يف حد ذا املطلوبةوسطيةال
   التربية الروحية : أوالً

 غري أن الروح مذكر والنفس مؤنثـة، وتأويـل          النفْس، واجلمع أرواح،  : الروح
الروح إمنا هـو    : الروح أنه ما به حياة النفس وهو الذي يعيش به اإلنسان، وقيل           

  )١(النفَس الذي يتنفسه اإلنسان وهو جار يف مجيع اجلسد
إنه جسم خمـالف باملاهيـة هلـذا    : "  القيم رمحه اهللا  عن الروح ابنيقول اإلمام   

هو جسم نوراين علوي خفيف حي متحرك ينفذ يف جـوهر           اجلسم احملسوس، و  
األعضاء، ويسري فيها سريان املاء يف الورد، وسريان الدهن يف الزيتون والنار يف             
الفحم، فمادامت هذه األعضاء صاِلحة لقبول اآلثار الفائضة عليهـا مـن هـذا         

ن هذه  ا هلذه األعضاء وإلفادِتها م    لطيف بقي ذلك اجلسم اللطيف مشابك     اجلسم ال 
اآلثار من احلس واحلركة اإلرادية، وإذا فسدت هذه األعضاء بـسبب اسـتيالء             
األخالط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك اآلثار فـارق الـروح البـدن              

  .)٢("وانفصل إىل عامل األرواح
تعهد هذا اجلسم النوراين العلوي واحملافظـة علـى         : تكون التربية الروحية هي   ف

س اإلسالم وتعاليمه ألن واضع هـذه األسـس هـو رب          سالمته بالتمسك بأس  
ويـسأَلونك عـِن    : العاملني جل وعال وهو وحده الذي يعلم ماهية هذا اجلسم         

روحيـة  وإذا صحت هذه التربية ال    . )٨٥: اإلسراء( الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ربي     
                                                

 ). روح( مادة لسان العرب: ينظر)  ١(
 ). ٢٧٦ص(الروح : ينظر)  ٢(
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، يسري علـى صـراط اهللا       ا بربه، وعلى بصرية من أمره     فإنها جتعل اإلنسان مرتبط   
 بعيـدة عـن اإلفـراط       املستقيم، وال تصح هذه التربية إال إذا ارتكزت الوسطية        

فاإلفراط والتفريط كالمها مذموم، وخري األمور أوسـاطها، وهللا در          ،   والتفريط
  :القائل

  وأبق فما استقصى قط كرمي   تسامـح وال تستوف حقك  كله
  )١(  طريف قَصِد األمور ذميمكال   وال تغل يف شيء من األمر واقتصد

اإلميان باهللا تعاىل يريب     ، ف  التربية على الوسطية يف العقيدة    وأول درجات الوسطية    
الَّـِذين آمنـوا    :  اليأس والقنوط، قال تعـاىل      طمأنينة ويدفع عنه   الروح ويملَؤه 

 فاإلميان بـاهللا    )٢٨: الرعد( ن الْقُلُوب وتطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اِهللا أَال ِبِذكِْر اِهللا تطْمئِ       
ينقي الروح من الشوائب، وامليول املنحرفة، ويرقى بالشخـصية املـسلمة حنـو             

 ووقاية له مـن أمـراض       فهو غذاء للروح  . الكمال والسمو يف التصور والسلوك    
  ةوالعقيدة اإلسالمي .  والتيه واحلرية     واألهواء والشهوات والشبهات   شكالقلق وال 

 توافق الفطـرة الـيت     ، ألا  هي األساس األول لتربية الروح على طاعة اهللا تعاىل        
فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفاً ِفطْرت اِهللا الَِّتي فَطَـر النـاس           : عليها الناس فطر اللَّه 

  ثَر الناِس ال يعلَمونَعلَيها ال تبِديلَ ِلخلِْق اِهللا ذَِلك الدين القَيم ولَِكن أَكْ
  . )٣٠: الروم(

ففطرة اإلنسان على اإلميان، فمن ألزمها غري اإلميان ال جيد يف نفـسه راحـة وال        
  سكونا ألنه كلفها ضد طباعها

   متطلِّب يف املاء جذوة ناِر      ومكلف األشياء ضد طباعها 
   شفري هاِرتبين الرجاء على      وإذا رجوت املستحيل فإنما 

                                                
   ).٩٨ـ ص (كتاب العزلة: ينظر. اخلطايب سليمنالبيتان أليب )  ١(
 

 



 ١٠٠

، فالعبادة مـن ثوابـت       العبادةفإذا ما اطمأن الروح خف ومحل األعضاء على         
التربية الروحية ، ألا ليست حركات بدنية بل إميان وتقوى حيركان األعـضاء،             

  .واإلميان والتقوى حملهما القلب 
بفعل ما أمر واجتناب مـا ـى ،       هي خضوع هللا على وجه التعظيم،       : والعبادة  

توثق الصلة الدائمة بني اإلنسان وبني ربه، لذلك شرعها اهللا تعـاىل علـى               وهي
 ومنـها مـا     سنويمنها ما هو    أوقات منها ما هو يومي ومنها ما هو أسبوعي و         

  . فرضه مرة واحدة يف احلياة 
تنهـى عـن    : فالصالة شرعها اهللا تعاىل وأمرنا بإقامتها، ألن من خصائصها أنها         

طهر العبد من ذنوبه، فالصالة إىل الصالة كفارة ملا بينهما إذا           الفحشاء واملنكر وت  
أرأيتم لـو أن نهـرا ببـاب         : " وقد قال صلى اهللا عليه وسلم        ،اجتنبت الكبائر 

ال يـا  : أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قـالوا   
  )١("كذلك الصالة يمحو اهللا ِبها اخلطايا: رسول اهللا، قال

ا، لذا شرعها اهللا تعاىل     العبادات اليت تصقل الروح وتهذ    لصالة تأيت يف مقدمة     فا
وليست الصالة جمرد حركات يؤديهـا      . مخس مرات يف اليوم والليلة دون النوافل      

  . اإلنسان ولكنها أعمال متأل على اإلنسان فكره وتزوده بالطاقة الروحية
ة املستوى يتدرب اإلنـسان      عالي وكذلك الشأن يف الزكاة فهي تريب الروح تربية       

لَن تنـالُوا   : ا يحب ليصل إىل الرب ، قال تعاىل        مم ا على البذل والعطاء   من خالهل 
، وتطهره من داء الـشح ومـرض       )٩٢ آل عمـران  ( الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ    

  . )١٠٣ التوبة( كِّيِهم ِبهاخذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزالبخل 
فالصوم مدرسة كاملة لتربية الروح ألنـه كـف         . وكذلك احلال بالنسبة للصوم   

لإلنسان عن شهواته كلها وكف مسعه وبصره ولسانه وسـائر جوارحـه عمـا            
                                                

، )٥٠٥(كتاب مواقيت الصالة، باب الصلوات اخلمس كفارة، برقمالبخاري يف : أخرجه) ١(
 ). ١٥٥٤( املشي إىل الصالة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات، برقمبابيف ومسلم 
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كما هو كف للروح عن مهوم الدنيا، ويـشعر املـسلم بإخوانـه             . يغضب اهللا 
يا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتـب علَـيكُم        تعاىل  املسلمني ليحصل تقوى اهللا تبارك و     

  . )١٨٣ البقرة( الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
فإنه يريب الروح من حلظة التجرد من املخيط وينقيها من التعلـق            . و احلج كذلك  

  )١( اهللا تعاىلبالدنيا ويذكرها اخلروج منها ولقاء
 مفرقاً   رمحه اهللا   تيمية ابن أوجزه اإلمام الفرق بني الدين احلق واألديان الباطلة       إن  

 اإلسالم يأيت مبا حتار فيه العقول، ال مـا          ":ذلك بني اإلسالم وغريه حيث قال       ب
 وقطـب الرحـى ،      ،وهذه هي النقطة اجلوهرية ، وهي حجر الزاويـة         ).حتيله  

س احملاالت العقلية أبداً ، بل أعظم عقائده فطرية يقينية تسلم           فاإلسالم ال يعلم النا   
ة يسلم  ، فالعقائد يف اإلسالم واضحة سلس     ا مجيع العقول على تفاوت إدراكاا     

 صلى اهللا عليـه وسـلم       فيوصدق احلبيب املصط   .ا العقل وتذعن هلا النفس      
 الـدين أحـد إال      إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد          ":حينما قال   

   "غلبه
وصح ) قل هو اهللا أحد     (لقد كتب اهللا على عباده التوحيد وقال يف كتابه ايد           و

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أا تعدل ثلث القرآن ومحل بعض أهل العلم هـذا          
القول على أا اشتملت على ثلث اإلميان الذي جاء به القرآن الكرمي حيث جاء              

  .واإلميان بالرسلاُأللوهية  لربوبية وتوحيد القرآن بتوحيد ا
  العبادة الصحيحة اليت شرعها اهللا تعاىل تربية        العقيدة الصافية و    فتربية النشء على  

 بـل   تطرفال   و  فيه غلوال   الدين اإلسالمي،     جاء ِبه  حياة متكامل م على منهج    هل
ن بـني متطلبـات      حماربة للمفاهيم الباطلة، واألفكار املنحرفة، وحتقيق للتواز       فيه

املادية والروحية ِبما يتفق وفطرته السليمة اليت فطره اهللا عليها، فيتحقق فيـه معـىن    الفرد  

                                                
 .  بتصرف وما بعدها١١١الوسطية يف التربية اإلسالمية ص: ينظر) ١(
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 القـصص ( وابتِغ ِفيما آتاك اللَّه الدار اآلِخرةَ وال تنس نِصيبك ِمن الدنيا   : قول اهللا تعاىل  
٧٧(    
  التربية اجلسدية: ثانيا

 جلسم اإلنسان، وال يقال لغري اإلنسان جسد مـن خلـق األرض،    :يقال اجلسد   
 يأكل وال  جتسم وكل خلق ال   : جتسد كما تقول يف اجلسم    : البدن، تقول : اجلسد

  الإسـرئيل يشرب من حنو املالئكة واجلن ِمما يعقل فهو جسد، وكان عجل بين             
، )٨٨  طـه ( ه خوار فَأَخرج لَهم ِعجالً جسداً لَ    : يشرب، قال تعاىل   يأكل وال 

  )١(فاجلسد اليت ال تعقل وال متيز، واجلمع أجساد
 دوافعه الفطريـة    مراعاةالرعاية الشاملة للنمو اجلسمي مع      : فالتربية اجلسدية هي  

فجـسم اإلنـسان ال     . والغريزية لتحقيق التوازن بني املتطلبات املختلفة لإلنسان      
الم ينظر إىل اإلنسان على أنه كُلٌّ       ميكن فصله عن الروح والعقل، لذلك فإن اإلس       

ال يتجزأ ووحدة مترابطة متكاملة وتربيته السليمة تكون شاملة الروح واجلـسد            
     )٢(معا

إن سالمة اجلسم وصحته من األمور املهمة لإلنسان، ولكي نريب الـنشء تربيـة              
جسدية سليمة، البد وأن تكون هذه التربية قائمـة علـى األسـس واملبـادئ               

 مية، هذه املبادئ اليت حتقق للفرد التوازن املطلوب بني متطلباته املُتعـددة،           اإلسال
ألن هذا يساعده على القيام بأعباء احلياة املختلفة، وميكنه من أداء العبـادة الـيت              
فرضها اهللا عليه، وألن أداء هذه العبادات حيتاج إىل جهد ملا ِبها من مشقة، لـذا                

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا تعـاىل        : "يه وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا عل     
  )٣("من املؤمن الضعيف ويف كل خري

                                                
 ). جسد( مادة لسان العرب، حميط احمليط: نظري)  ١(
 . ١٦٠الوسطية يف التربية اإلسالمية ص: ينظر)  ٢(
 ). ٢٦٦٤(قمكتاب القدر، برمسلم يف : أخرجه)  ٣(
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للجسم أن حيصل على حاجاته ومتطلباته األساسية من طعام وشراب ونظافـة            و  
وابتِغ ِفيما آتاك اللَّه الدار اآلِخرةَ وال تـنس         : إخل عمالً بقول اهللا تعاىل    ...وراحة

  كِصيبانينالد ِمن ) إن لزوجك : " وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم )٧٧  القـصص
وللجسم حقـوق    )١("عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا فأعِط كل ذي حق حقّه          

  : متعددة من أمهها
وقد أحل اهللا لنا أنواع الطعام والشراب املختلفـة         .  حقه يف الطعام والشراب    -١

قُلْ ال أَِجد ِفي ما أُوِحي      : ه أكرب من نفعه، قال تعاىل     ولَم حيرم علينا إال ما ضرر     
ِإلَي محرماً علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم ِخنِزيـٍر                

يا أَيها الناس   : بحانه وقال س  )١٤٥  األنعام( فَِإنه ِرجس أَو ِفسقاً أُِهلَّ ِلغيِر اِهللا ِبهِ       
         وـدع لَكُـم ـهطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تباً والالً طَيِض حا ِفي اَألركُلُوا ِمم

ِبنيم )ا بل ضبطه مبا يعود علـى اإلنـسان            . )١٦٨: البقرةال مفتوحومل يترك ا
 ابنحبسب  : "صلى اهللا عليه وسلم     روحا وجسدا باخلري والصحة والفائدة، فقال       

  ". آدم لقيمات يقمن صلبه
فاجلسم السليم هو الذي يقضي حظه من هذه        :  ومنها حقه يف الراحة والنوم     -٢

 باعتدال، فال ينام طول الوقت وال مينع نفسه النوم، وخري           -شهوة النوم -الشهوة  
اتاً  وجعلْنا اللَّيلَ ِلباساً وجعلْنـا       وجعلْنا نومكُم سب  : أوقاته الليل، لقول اهللا تعاىل    

 وهدي النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنه كان يقوم مـن    )١١-٩  النبأ( النهار معاشاً 
أمـا إين  : "الليل يصلي وينام منه كما صح عنه صلى اهللا عليه وسلم  أنـه قـال     

                                                
باب النهي ، ومسلم يف ،)٥٧٨٣(ف، برقمكتاب األدب، باب حق الضيالبخاري يف : أخرجه)  ١(

 ). ٢٧٨٧(، برقم...عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا
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أتـزوج النـساء،    أخشاكم هللا وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، و         
  .)١("فمن رغب عن سنيت فليس مين

فالزواج ضرورة فطرية واجتماعية وأخالقية وبالزواج      :  ومنها حقه يف الزواج    -٣
وِمن آياِتِه أَنْ خلَـق لَكُـم ِمـن         : يتحقق السكن النفسي لإلنسان، قال تعاىل     

     يلَ بعجا وهوا ِإلَيكُنساجاً ِلتوأَز فُِسكُمةً  أَنمحرةً ودوم كُمن )والـنيب  . )٢١  الروم
 حث الشباب على الزواج ألنه أغض للبصر وأحصن للفرج،          صلى اهللا عليه وسلم   

  )٢(وقدم حال ملن لَم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء
فاإلسالم حفظ للجسم حقوقه الغرائزية وربطها ِبهدف أسمى من جمـرد املتعـة             

ضع لكل شيء ضوابط وحدود بل إنه جعل للمـسلم أجـرا إن هـو               واللذة فو 
  . أخلص النية هللا تعاىل يف هذه األعمال

هـذا هو املنهج اإلسالمي الذي تعامل مع اإلنسان روحا وجسدا وحافظ علـى         
التوازن بينهما، وهو يف تعامله مع غرائز اإلنسان خيتلف عـن تعامـل رهبـان               

ربوا هذه الغرائز قذر ودنس جيـب البعـد عنـه           النصارى هلذه الغرائز حيث اعت    
فالتربيـة  . والتطهر منه، وكلما بعد عنها اإلنسان ارتقت نفسه، ومست روحـه          

  . اجلسمية عندهم تقوم على حماربة رغبات اجلسد وإماتة غرائزه
وعلى النقيض من هذا احلال جاء حال املاديني الذين تعاملوا مع اجلسد على أنـه               

 من أجل الطعام والشراب والنكاح، دون نظر إىل سـمو           حلم وعظم يعيش فقط   
روحه وإعمال عقله وفكره، فاإلنسان عندهم يرجع إىل أصل حيـواين فكـان             

والَِّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ اَألنعـام     : حالُهم كما قال اهللا تعاىل    
ملَه ثْوىم ارالنو )١٢  حممد(   

                                                
، ومسلم يف )٥٠٦٣( النكاح، برقمكتاب النكاح، باب الترغيب يفالبخاري يف : أخرجه)  ١(

 ).١٤٠١( نفسه إليه، برقمكتاب استحباب النكاح ملن تاقت
 ). ٥٠٦٥( النكاح، برقمالبخاري يف كتاب: أخرجه)  ٢(
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أحل اهللا لنـا متـع الـدنيا دون         .  اإلسالم بتعاليمه وسطًا بني املادية والرهبانية      و
قُلْ من حرم ِزينةَ اللَّـِه الَِّتـي أَخـرج ِلِعبـاِدِه            : إسراف أو تفريط، قال تعاىل    

  خاِلصةً يـوم الِْقيامـةِ  والطَّيباِت ِمن الرزِق قُلْ ِهي ِللَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا 
لذا فمن املهم جدا تعهد الناشئة يف التربية، وإتباع تعـاليم الـدين              )٣٢  األعراف(

  .احلنيف يف املوازنة بني متطلبات الروح واجلسد 
  :التربية الفكرية: ثالثا 

إن قضية الوسطية يف الفكر من أهم القضايا اليت ينبغي العناية ـا، السـيما يف                
:  وسبق تعريف الفكر     قات الفنت، إذ ا تتفاوت مراتب اخللق يف إصابة احلق،         أو

الفكر القومي املعتدل حتوز به األمم السيادة وتنطلـق         و أنه تردد القلب بني شيئني،    
الكارثـة   الفكر عن سنن اجلادة واالعتدال، تكـون         فاحنراوبإىل آفاق الريادة،    

  .تمعاتسواء يف ذلك األفراد أو ا،واملهلكة 
صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم اهللا        : " القيم رمحه اهللا     ابنيقول العالمة   

اليت أنعم ا على عبده، بل ما أعطي عبد عطاًء بعد اإلسالم أفـضل وال أجـل                 
منهما، بل مها ساقا اإلسالم، وقيامه عليهما، وما يأمن العبد طريق املغـضوب             

ضالني الذين فسدت فهومهم، ويصري مـن   عليهم، الذين فسد قصدهم، وطريق ال     
املنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الـصراط املـستقيم،            

وصحة الفهـم نـور   . الذي أُِمرنا أن نسأل اهللا أن يهدينا صراطهم يف كل صالة        
يقذفه اهللا يف قلب العبد، مييز به الصحيح والفاسد، واحلـق والباطـل، واهلـدى     

  )١(" والرشادوالضالل، والغي
  :  مبادئ وأسس من أمههاوالتربية الفكرية القومية ال بد هلا من 
  
  

                                                
 ). ١/٨٧ (إعالم املوقعني عن رب العاملني: ينظر)  ١(
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  : تقدمي الوحي على العقل -١
فالعقل تابع للشرع، وليس يف هذا تقليالً من شأنه أو هدرا ملكانته، بل هذا مـن                

  .متامه وشرف غايته
 عن نور الـوحي،  وأصحاب األفكار املنحرفة واملتطرفة، إمنا يعملون عقوهلم بعيدا   

وهدي الكتاب والسنة، بل إن بعضهم جعله مقدما عليهمـا، حاكمـا علـى              
  .نصوصهما، فال يقبل منهما إال ما أيده ووافقه

إن املصاحل اليت تقوم ا أحوال العبد ال يعرفهـا           :"  اإلمام الشاطيب رمحه اهللا    قال
ن بعـض الوجـوه،     للعبد ا علم إال م     حق معرفتها إال خالقها وواضعها، وليس     

من مدبر أمرا ال يتم له على         عليه منها أكثر من الذي يبدو له؛ وكم        فيوالذي خي 
فالرجوع إىل الوجه الذي     كماله أصالً، وال جيين منه مثرة أصالً، فإذا كان كذلك         

  )١(" وضعه الشارع رجوع إىل وجه حصول املصلحة 
) العلم الشرعي يقصد( العلم األدلة العقلية إذا استعملت يف هذا ":" وقال أيضا 

حمققة ملناطها،  فإمنا تستعمل مركبة على األدلة السمعية ، أو معينة يف طريقها ، أو
شـرعي ،   أو ما أشبه ذلك، ال مستقلة بالداللة ، ألن النظر فيها نظـر يف أمـر  

   " والعقل ليس بشارع
ة بكـالم نفـيس و    الكالم على هذه املسأل رمحه اهللا  تيمية ابن اإلمامو قد بسط    

  )درء تعارض النقل و العقل( كتابه املاتع يفرائع 
والواقع أنه ال تعارض بينهما، فصحيح املنقول ال ميكـن أن يعـارض صـريح               

ما علم بصريح العقل ال يتصور أن       :" تيمية رمحه اهللا     ابن املعقول، كما قال اإلمام   
ل صريح قـط، وقـد      يعارضه الشرع البتة، بل املنقول الصحيح ال يعارضه معقو        

تأملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة             
الصرحية شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالا، بل يعلم بالعقـل ثبـوت نقيـضها           

                                                
 ) ١/٣٥(املوافقات : ينظر)  ١(

 



 ١٠٧

املوافق للشرع، ووجدت ما يعلم بصريح العقل مل خيالفه مسع قط، بـل الـسمع               
 أو داللة ضعيفة، فال يصح أن يكون        إما حديث موضوع،  : إنه خيالفه : الذي يقال 

  )١("دليالً لتجرده من معارضة العقل الصريح
 : أمرنا يف كثري من آياته بالتفكر والتدبر، قال تعاىل-تبارك وتعاىل–كما أن اهللا 

           ِإو تِفعر فاِء كَيمِإلَى السو ِلقَتخ فونَ ِإلَى الِْإِبِل كَيظُرنـ  أَفَلَا ي اِل لَى الِْجب
تِصبن فكَيتِطحس فِض كَيِإلَى الْأَرو  )وقال سـبحانه )٢٠-١٧ الغاشية ،:  َِّإن

ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتلَاِف اللَّيِل والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي تجـِري ِفـي             
ن السماِء ِمن ماٍء فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها         الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه مِ       

وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وتصِريِف الرياِح والسحاِب الْمسخِر بين السماِء والْأَرِض            
  .)١٦٤ البقرة( لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ

، وبثها يف نفوس النشء كفيل بتوجيه أفكارهم        إن استحضار هذه املعاين واآليات    
الوجهة الصحيحة، فيصبحون من املـنعم علـيهم الـذين حـسنت أفهـامهم              
وقصودهم، بإعمال العقول حتت مظلة الوحي دون تقدميه عليه، فالوحي حيمـي            

  . عن حدودهالعقل من الشطط والغلو واالنفالت
  :  غرس مكانة العلماء يف نفوس الناشئة -٢

ء هم أئمة األنام وزوامل اإلسالم، الذين حفظوا على األمة معاقـد الـدين              العلما
ومعاقله، ومحوا من التغيري والتكدير موارده ومناهله، الذين قال فيهم اإلمام أمحد            

ـ حيدعون من ضل إىل اهلدى، ويصربون منهم علـى األذى، ي          :"رمحه اهللا    ون ي
   ِببكتاب اهللا املوتى، ويصهل العمى، فكم من قتيل إلبلـيس قـد         ون بنور اهللا أ   ر

  )٢("أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه

                                                
 ).١/١٤٧ (درء تعارض العقل والنقل: ينظر)  ١(
 ).١/٩ (إعالم املوقعني عن رب العاملني: ينظر)  ٢(
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العلماء هم ضاليت يف كل بلد، وهم بغييت إذا مل          :"قال ميمون بن مهران رمحه اهللا       
  "أجدهم، وجدت صالح قليب يف جمالسة العلماء

ـ : " القيم رمحه اهللا  ابنوقال عنهم اإلمام     سماء، هم يف األرض مبنزلة النجوم يف ال
ِبهم يهتدي احلريان يف الظالم، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام             

 :والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة األمهات واآلباء بنص الكتاب، قال تعاىل
  ْفَِإن كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَيي  متعـازنت 

              ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش  ـريخ
  . )٥٩ النساء( وأَحسن تأِْويالً

فطاعة العلماء واجبة ألم أعلم األمة باألحكام ومقاصدها، ومـآالت األفعـال            
م يطبقون شرع اهللا تعاىل كما أراد ، مترمسني منهج النيب صـلى   ومسالكها، وأل 

اهللا عليه وسلم  يف عبادته ومعامالته، هذا املنهج الرباين، واهلدى النبوي الذي هو              
خري احلديث كتاب اهللا تعاىل، وخري      : خري اهلدى، كما قال صلى اهللا عليه وسلم         

مور حمـدثاا، وكـل بدعـة     اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وشر األ         
  )١("ضاللة

الكتاب ( تقدمي الوحي    -واليت جيب غرسها يف النشء    –فأساس الوسطية يف الفكر     
 أهل العلم، فمن متسك ا أفلح وجنا، ومن حاد عنـهما هـوى      وإتباع،  )والسنة

  .وضل، واحنرف عن احلق وزل، ومها أصل صحة الفهم وحسن القصد
اجلميع يف األجيال الناشئة، ويعمل على ذلـك        اهلدف السامي الذي ينشده      وهو

  .دون اون يف هذه القيم اإلسالمية، واألخالق القرآنية
  سـما ومحى املسومة  العرابا فرب صغري قوم علــموه
  ولو تركوه كان أذى وعـابا وكان لقومه نفعا  وفـخرا
  سيأيت حيدث العجب  العجابا  فعلِّم ما استطعت لعل جيال

                                                
 ).٣/١١(كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة سلم يف صحيحه م: أخرجه)  ١(
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  :يف العلم الشرعيترغيبهم   -٣
إنّ من أهم روافد األمن الفكري التزود بالعلوم الشرِعية، اليت ترشـد إىل طريـق     
اهلداية والصالح الذي جاء به القرآن الكرمي، وهو احلق املبني، الـذي ال يأتيـه               
الباطل، وتدعوا إىل الوعي الفكري الناضج، وسـلوك الطريـق القـومي، وأداء             

، واجتناب احملرمات، وحيقق العلم الشرعي فضيلة اجلمع        الطاعات، وفعل اخلريات  
بني التقوى والعلم، ليؤدي أغراضه التربوية يف بناء اتمع اآلمـن، واالسـتقامة             

  .  السلوكية
ه وِليعلَم الَِّذين أُوتوا الِْعلْم أَنه الْحق ِمن ربك فَيؤِمنوا ِبِه فَتخِبت لَ :قال اهللا تعاىل

  .)٥٤ احلج( قُلُوبهم وِإنَّ اللَّه لَهاِد الَِّذين آمنوا ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم
رعي صغارا وكان احلـسن      العلم الش  ائهمأبنلذا كان السلف حيرصون على تعليم       

ويف ".  قدموا إلينا أحداثكم فإم أفرغ قلوباً وأحفظ ملا مسعـوا         :" لالبصري يقو 
  . الصغر كالنقش على حلجرالتعلم يف: املثل 

  :وهللا در القائل 
  وينشأ ناشئ الفتيان منا          على ما كان عوده أبوه

االرتباط وثيق بني العلم وحتقيق االعتدال الفكري، لدى أفراد اتمع املتـأهلني            ف
بالعلم الشرعي، ومن القضايا املنهجية املهمة يف هذا اال ضرورة أخذ العلم من             

 الربانيني ألم صمام األمن الفكري، فبحسن توجيههم وبيام يتحقـق            العلماء
الفهم الصحيح للنصوص وقواعد االستدالل، السيما يف النوازل واملـستجدات،          

ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى أُوِلي الْأَمِر ِمنهم لَعِلمه الَِّذين يستنِبطُونه  :قال تعاىل
هِمنم )تبني خطورة التعامل واملتعاملني، والقائلني على اهللا بغـري           )٨٣ النساءوهنا ت ،

، وهم ليسوا منـها يف ورد       الشريعة إفتاًء وحتليالً وحترميا   علم، واخلائضني يف أمور     
وال صدر، مما كان سبباً يف االحنراف الفكري، وحلول الفوضى الفكرية، لـدى             

  .الناس كثري من 
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  يف األعمال النافعة دنيويا وأخرويا  إشراكهم   -٤
إن استثمار أوقات الشباب وملء فراغهم بالربامج النافعة اليت تعود عليهم وعلـى            
جمتمعهم بالنفع يف أمور دينهم ودنياهم، وحتذيرهم من جمالسة أصحاب األفكـار            

  .املنحرفة، أو السفر إىل بقاع موبوءة، ضرورة مِلحة
رهم متابعة حتركام ومراقبة تصرفام، ومـا يطـرأ         كما يتحتم على أولياء أمو    

عليها من جنوح أو تغيري بإجياد آلية للحوار البناء، وفقًـا للـضوابط الـشرعية               
 االجتماعية واألسرية، فالفراغ داء قاتل وهو للحرية والضياع مدب،          واإلمكانات

مبا يظنه حقيقة حىت    واالحندار يف اجلرمية واالحنراف مهب، فال يكاد الشاب يتعلق          
  .تبله أيادي الفكر املتطرف، أو قرناء السوء واملنكر والدمار

إنّ للعمل الصاحل املتمثّل يف القيام بالعبادات على علم صحيح شرعي آثاراً كبرية             
انشراح الصدر، وراحة البال، وسعة الـرزق، وسـالمة         : يف حياة املسلم، منها   

  .وره باألماناإلنسان وارتياحه، واطمئنانه، وشع
وقد جاء يف القرآن آيات كثرية، ويف السنة النبوية أحاديث عديدة، تـدلّ علـى           

 واألعمال الصاحلة يترتب عليهـا سـعادة        تعاىلتلك اآلثار، وعلى أن تقوى اهللا       
  . الدنيا وسعادة اآلخرة، ويأمن بإذن اهللا من االحنراف الفكري

، )٧٠ األحـزاب (  اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سـِديداً يا أَيها الَِّذين آمنوا :تعاىلقال 
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر  :وهذه عبادة، مث ذكر األثر املترتب على ذلك بقوله

  .)٧١ األحزاب( لَكُم ذُنوبكُم ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماً
ألعمال الدنيوية، ومغفرة الذنوب يف اآلخرة من اآلثار املترتبـة علـى            إصالح ا ف

العبادة الصحيحة، فقد اشتملت هذه اآلية الكرمية، على ذكر آثار تترتب علـى             
العبادة يف الدنيا ويف اآلخرة، ففي الدنيا إصالح األعمال والتوفيق والـسداد، وأن     

آلخرة مغفرة الـذنوب، وتكفـري        على بصرية، ويف ا     تعاىليسري اإلنسان إىل اهللا     
  . السيئات

 



 ١١١

هذا فيما بني العبد وبني ربه، أما جمال العمل اخلريي من رعاية األيتـام، والقيـام    
على املساكني، ومساعدة املرضى، ونصح املساجني، وإعانة احملتاج، واألرامـل،          

يعود ودور العجزة، وما إىل ذلك من وجوه الرب اليت تشعر النفس باملشاركة فيما              
 بالسعادة، إضافة إىل أنها من مصادر سعادة العبد وطمأنينته وراحـة            الناسعلى  

باله واتزانه، فهي كذلك من أهم األسباب اليت تبث األلفة وتنشر احملبة، وتقـوي              
  . اللُّحمة بني أفراد اتمع الواحد

 والفكري،   واألمن    النفسي الطاعات واألعمال الصاحلة سبب لتحقيق االستقرار     ف
املعاصي واحملرمات سبب يف غرق سفينة اتمع، فالفكر املنحـرف معـصية هللا،             

  . ها القوميوللمعاصي شؤم خطري على اتمعات، جتعلها خترج عن منهج
  :ضرورة الرجوع إىل العلماء ووالة األمر عند النوازلتربيتهم على   -٥

يا أَيها الَِّذين  :انه قال تعاىلوهذا هو ديدن املسلم ودينه الذي أمره به ربه سبح
             وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنآم

          ريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرأِْويالً  ِإلَى اللَِّه وت نسأَحو  
  .)٥٩ النساء(

وِإذَا جاَءهم أَمر ِمن الْأَمِن أَِو الْخوِف أَذَاعوا ِبِه ولَـو ردوه ِإلَـى    :وقال تعاىل
مهِمن هِبطُوننتسي الَِّذين هِلملَع مهِر ِمنِإلَى أُوِلي الْأَموِل وسالر )٨٣ النساء(.  

ة والة األمر من العلماء واألمراء، والرجوع إليهم يف امللمات والنـوازل،            إنّ طاع 
هو الـسبيل   : واألخذ عنهم، واالستضاءة بعلمهم وفهمهم واستنباطام ونظرام      

 وحتقيق وحدة األمة واستقرار الدولـة وتفرغهـا         ،اجلماعة  الفرد و   لتحقيق أمن   
  . تصدي لكيد األعداءألداء واجباا يف اإلعمار والبناء والنماء وال

ومن أجل هذه الغايات السامية أوصى رسول صلى اهللا عليـه وسـلم  مجاعـة                
املسلمني بطاعة أمرائهم ووالة األمر منهم يف مجيع الظروف واألحوال، فعن أنس            

 



 ١١٢

امسعـوا  :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : بن مالك رضي اهللا عنه   قال       
  )١(" حبشي كأن رأسه زبيبةوأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد

وِإذَا جـاَءهم   :الرمحن السعدي رمحه اهللا  يف تفسري قوله تعاىل قال الشيخ عبد
  .)٨٣ النساء(  الْخوِف أَذَاعوا ِبِه أَمر ِمن الْأَمِن أَِو 

هذا تأديب من اهللا لعباده، عن فعلهم هذا غري الالئق، وأنـه ينبغـي هلـم، إذا                 "
 األمور املهمة واملصاحل العامة ما يتعلق باألمن وسرور املـؤمنني أو         جاءهم أمر من  

باخلوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب، بـل              
يردونه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم  وإىل أويل األمر منهم أهل الرأي والعلم               

، ويعرفون املصاحل وضدها، وهلـذا      النصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون األمور     
يـستخرجونه بفكـرهم   : ، أي)٨٣ النساء( لَعِلمه الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهم :قال

  )٢("وآرائهم السديدة، وعلومهم الرشيدة
   ترسيخ ثقافة احلوار -٦

احلوار مناقشة بني طرفني أو أطراف؛ بقصد تصحيح املفاهيم، وإظهار احلجـة،            
 احلق، وهو ذا املعىن يعد منهجا شرعيا خالصا، وسلوكًا أخالقيا هادفًا،            وإثبات

فطر عليه اإلنسان، ودلت عليه آيات القرآن، واتبعه النيب صلى اهللا عليه وسـلم               
  . يف دعوته وبيان رسالته

واحلوار مع الناشئ سرب ألغوار شخصيته، وكشف عـن مـشكالته النفـسية             
  . اعدة يف العالج املبكر ورمبا الوقاية مما هو أخطروالعقلية، ومن مث املس

وترسيخ هذه الثقافة عنده تنمي عقله، وتوسع مداركه، وتساعده يف الكشف عن            
وا ءمعة؛ إن أحسن الناس أحـسن وإن أسـا      فال يكون إ  . حقائق األمور وبواطنها  

  . أساء
                                                

 ).٢٩٧٠(كتاب اجلهاد برقم، وابن ماجه يف )٦٩٨( برقمكتاب اآلذان،البخاري يف : أخرجه)  ١(
 ).١/١٩٠ (رمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الك: ينظر)  ٢(

 



 ١١٣

نفـوس  واحلوار األسري يشمل النصح والتوجيه، وتنمية األخالق الفاضـلة يف           
النشء، وقد سجل القرآن الكرمي بعض هذه احلوارات الرائعة منها حوار نـيب اهللا              

 ملا أُمر بذحبه، وحوار نـيب اهللا         عليه السالم    إمسعيل مع ولده    عليه السالم    إبرهيم
 ملا رأى الرؤيا، وكما فعـل       عليه السالم    مع ولده يوسف     عليه السالم   يعقوب  

ظه ، ويف سنة نبينا صلى اهللا عليـه وسـلم            ِعو ي العبد الصاحل لقمان مع ولده وه     
صلى اهللا عليه وسلم  مع من جاءه يطلب الرخـصة    مناذج حوارية رائقة كحواره   

  .وغريها كثري وكثري ...)٢(، وحواره مع من تكلم يف الصالة )١(يف الزنا
 اإلميان باهللا، الصحيحة لإلسالم؛ ك   املفاهيم    العقيدة و  فمن خالل احلوار يتم غرس    

الثقة بالنفس وحـسن    ومالئكته، ورسله، واليوم اآلخر، والقضاء والقدر، وبث        
مفاهيم  يرسخها   عقائد و وكلها  .  يف الفكر واألعمال   اخللق والوسطية واالعتدال  

 باملناصحة واملناقشة العلمية اهلادئة، والفكـر القـومي         تربوي البناء   منهج احلوار ال  
 قومي الفكر معتدل السلوك، ال يتأثر بأفكار         اإلسالم، فينشأ الناشئ   بآداباملنضبط  
، وال يركن إىل اإلمهال والتقصري، وإمنا يأخـذ مـن األمـور             و اإلحلاد التطرف  

أوساطها دون إفراط أو تفريط، ألنه تعلم أن يكون وسوطًا، ال ذاهبا شـطوطًا،              
  : شعاره يف احلياة. وال هابطًا هبوطًا

  )٣( تركب ذلوالً وال صعبا جناة وال    عليك بأوساط األمور فإا 
األخذ بالوسط املوضوع بني طـريف      : " القيم رمحه اهللا     ابنفاألمر كما قال اإلمام     

  ).٤( "اإلفراط والتفريط عليه بناء مصاحل الدنيا واآلخرة
  

                                                
  ) ٢٢٢٦٥(رقم  )٥/٢٥٦(أخرجه أمحد يف مسنده )  ١(
   ) ١٢٢٧( يف الصالة رقم محترمي الكال: خرجه مسلم يف كتاب الصالة باب أ)  ٢(
 ). ١/١٣٩ (البيان والتبيني: ينظر)  ٣(
  ). ١/١٤١ (الفوائد: ينظر)  ٤(

 



 ١١٤

   اختيار الصحبة الصاحلة  -٧
الصحبة من املصاحبة وتعين املعاشرة والصداقة، وهي من الـسنن االجتماعيـة،            

فاإلنسان اجتماعي بطبعه، خيـالط النـاس ويعاشـرهم،     . ائع النفس البشرية  وطب
فإن كانوا على خري كـان      . ويتعرف إليهم ويتعايش معهم، يؤثر فيهم، ويتأثر م       

الطيور على أشـكاهلا    : وكما قيل . مثلهم، وإن كانوا على شر فقد عمه وعمهم       
  : وقيل أيضا. تقع

  )١(فكل قرين باملقارن يقتدي     ل وسل عن قرينه عن املرء ال تس
الرجل على دين خليله فلينظـر      : "وخري من ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم          

   )٢("أحدكم من خيالل
فالصحبة أمر مهم ال ميكن التساهل فيه أو التغافل عنه، ولألسرة دور عظـيم يف               

ـ           م واألجدى له وهلم ب ذل اجلهـد   اختيار الصحبة الصاِلحة لناشئيها، فاألوىل
 وإتباعملساعدته يف اختيار الصاحب والصديق الذي يساعده على طاعة اهللا تعاىل            

أوامره، والتمسك باملنهج اإلسالمي املعتدل، والسلوك الوسطي املتـوازن، ألنـه           
الـصاحب   ":وزاعـي رمحـه اهللا تعـاىل   وكما قال اإلمام األ  . سيتأثر به ويقلده  

  )٣("ثله شانتهللصاحب كالرقعة للثوب إذا مل تكن م
والناشئ إذا وجد معينا له يف الصاحلات، إن كسل زاد مهته، وقَوى عزميته علـى               
فعل اخلريات، وترك املنكرات؛ نشأ حمبا للخري مفتاحا له، مغالقًا للـشر معرضـا          

  . عنه، فمن شب على شيء شاب عليه

                                                
 ).١/٢٠ (ديوان طرفة بن العبد: ينظر)  ١(
س، جـالَ  كتـاب األدب، بـاب مـن يـؤمر أن ي           ، و أبو داود يف    )٨٠١٥(برقم أمحد يف مسنده  : أخرجه)  ٢(

، وحسنه األلبـاين يف     )٢٣٧٨(، برقم ٤٥، باب  كتاب الزهد عن رسول اهللا       ، والترمذي يف  )٤٨٣٥(برقم
   ).٩٢٧( برقمالصحيحة

  ). ١/١٥ (الصداقة والصديق: ينظر)  ٣(

 



 ١١٥

  
  اَء يف غَرِسِهكالعود يسقَى امل    وإنَّ من أَدبـته ِفي الصبـا 

  بعد الذي أبصرت من يبسه    حىت تـراه مورقًا ناضــرا 
  حىت يواري يف الثرى رمسه    والشيـخ ال يترك أخالقـه 

  )١(كذي الضنا عاد إىل نكسه         إذا ارعوى عـاد إىل جهله      
 التطرف   الشك اهلدام و    عن ةبعيدال دئ وأسس التربية الفكرية القومية     أهم مبا  هذه

فكري وفكر التطرف، والوحي اإلهلي ال يلغي دور العقل اإلنساين، وإمنا ترك له             ال
  .جماالت عديدة يثبت فيها ذاته ويربز قدراته

وسط بني الفكـر    هذه األسس البناءة للعقل اإلجيايب ال     إننا يف حاجة ماسة لتفعيل      
  .املادي اِحلسي والفكر الروحي الوجداين

 علـى وسـائل اإلدراك     املعتمـدة  على نظرية املادية     إن الفكر املادي الغريب قائم    
احلسية، ويعتين بالناحية التطبيقية التجريبية، ملغيا جانب العقل وجانـب الـروح     

  . والوجدان
     ا علـى كـل شـيء،    وهناك مدرسة أخرى متجد العقل وتقدسه، وجعلته حكم

  .  ويهمووصلت به إىل درجة تكذيب الضرورات احلسية، حبجة أنّ احلس يخِطئُ
–والفكر الروحي اهلندوسي قائم على الرياضات الروحية الوجدانية، حىت تسمو           

 أنفسهم عن احلياة احليوانية الغريزية، وهـم ميجـدون الطبيعـة            -كما يقولون 
  . ويعيشون يف األماكن املهجورة واألديرة واملعابد البعيدة ويف اجلبال

حلس والروح معا، كل ذلـك يف       لكن الفكر اإلسالمي يدعو إىل إعمال العقل وا       
حدود الشرع وليس بإطالق، فالشرع حكم على اجلميع فيما يتوهم فيه التعارض            

  .وال تعارض يف واقع األمر، كما أنه وازن بني املادية احلسية واحلياة الروحية

                                                
 ). ١/٨٦ (جامع بيان العلم وفضله: ينظر)  ١(

 



 ١١٦

ومن مث ال ميكن ألي إنسان أن يضل أو يزيغ، لو أعمل عقله يف حدود ما أمـره                  
  .ىلتبارك وتعا–اهللا 

إن للعقل حد ينتهي إليه، كمـا أن        :"وهللا در اإلمام الشافعي رمحه اهللا  حيث قال        
  )١("للبصر حدا ينتهي إليه

فعلى العقول أن ال تستقل بإدراك مصاحلها دون الوحي، ألن األفكار املنحرفة إمنا             
  .تنشأ من إعمال العقل بعيدا عن الشرع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).٢٧١ص ( حامت يف آداب الشافعي ومناقبهابن أيب: أخرجه)  ١(

 



 ١١٧

  )١(  امللحدينالرد على: املطلب الثاين
بعد بيان أنواع اإلحلاد وتفنيدها ، ومعرفة ظروف نـشأا وتطورهـا وأمثلتـها         
وعقائد أصحاا، أصبح من السهل اليسري دحض حججها العليلة، وشـكوكها           
احلَِجلة الرذيلة، وهذا هو اهلدف األمسى من شرح اجلـذور ومعرفـة البـواطن              

، هم اجلذور ، وسـرب األغـوار      على من ف  أمر سهل    مناقشة امللحد واألصول، و 
؛ مث دعم ذلك    وميكن وضع خطة عامة للحوار مع امللحدين يف رءوس موضوعات         

م اليت يروجون هلابنموذج من مناظرة مع أحدهم والرد على شبها :  
تصنيف امللحد من خالل معرفة شخصيته وسبب إحلـاده، وسـتفاجأ أن             :أوال

 وجهال ، تقليدا ملن يعتقـدوم علمـاء         معظم امللحدين املعاصرين أحلدوا تقليدا    
ماركس و جيفارا وتشافيز وغريهم ، وجهال حبقيقـة         : ومفكرين وثوار ، أمثال     

وهذا الصنف يتراجع باحلقائق ويفَاجأ عندما تكْشف له، ولكن         . دينهم وتارخيهم 
عرض احلقائق حيتاج حلكمة وبصرية ، وعدم الطعن ابتـداًء فـيمن يعتقـدوهم              

يكِْبروهم ، وبيان أن العلم ليس ِحكْرا ألمة أو مجاعة مع ذكر أمثلـة              ويِجلوهم و 
وأن احلضارة األوربية احلديثة قامت من أساسـها  ) يف العلوم الدنيوية  (من علمائنا   

يف الطـب والفيزيـاء     : على علوم املسلمني والعرب يف كل جماالـا العلميـة           
نؤيد هذا كله باآليات القرآنيـة      مث   ،إخل  ...والكيمياء والفلك واحلساب واألرقام     

واألحاديث النبوية الداعية للعلم والتفكر يف خلق السماوات واألرض، سـاعتها           
سيتحول انبهاره حبضارة الغرب إىل حب استطالع ومعرفة عظمة الدين ، وهنـا             

                                                
لكتب املفيدة يف هذا املوضوع ، درء تعارض العقل والنقل لإلمام ابن تيمية ، وشفاء العليل، من ا)  ١(

ومفتاح دار السعادة البن القيم ،وميليشيا اإلحلاد لعبد اهللا بن صاحل العجريي، والفيزياء ووجود 
سعود ، اخلالق  جلعفر شيخ إدريس ،و آلة املوحدين لكشف خرافات الطبيعيني أليب الفداء ابن م

ومنهج االستدالل باملكتشفات العلمية على النبوة والربوبية لسعود العريفي،وقضية اخلري والشر 
 .لدى مفكري اإلسالم حملمد السيد اجلليند

 



 ١١٨

 :نذكره ببعض اآليات اليت تناولت أوجه اإلعجاز العلمي مثل قول اهللا تعـاىل  
 مةٌ لَّهآيا             ولَّه قَرتسِري ِلمجت سمالشونَ  وظِْلمم مفَِإذَا ه ارهالن هِمن لَخسلُ ناللَّي 

ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم والْقَمر قَدرناه مناِزلَ حتى عاد كَـالْعرجوِن الْقَـِدِمي ال              
 ك الْقَمر وال اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ         الشمس ينبِغي لَها أَن تدرِ    

  ) ٤٠-٣٧يس(  
 إذا كان سبب إحلاده العقل ، وال يؤمن إال مبا يصدقه عقلـه أو يثبتـه              :ثانيا

العلم ، فعالجه التشكيك يف بعض قدرات العقل ، والتشكيك يف بعـض نتـائج            
ن أهم طرائق العلم ، وكثري من النظريات مت معرفتـها           العلم، وبيان أن الصدفة م    

مث نـبني لـه     ) وهذه وحدها دم اعتماد امللحد على العلم        ( عن طريق الصدفة    
يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا       : قال اهللا تعاىل  مكانة العلم يف اإلسالم     

ِبم اللَّهاٍت وجرد الِعلْمِبريلُونَ خمعا ت ) ادلة١١ا( .  
  . فأهل العلم من املؤمنني أعلى درجات من املؤمنني فقط وليسوا علماء

 أن يطلب   صلى اهللا عليه وسلم   والعلم هو الشيء الوحيد الذي أمر اهللا تعاىل نبيه          
صلى اهللا  النيب  وقال  ،  )١١٤طـه   ( وقُلْ رب ِزدِني ِعلْما   : منه الزيادة فقال سبحانه   

رها وحىت احلـوت يف البحـر       ن اهللا ومالئكته حىت النملة يف جح      إ: "عليه وسلم 
  . )١("ليصلون على معلم الناس اخلري

إذا كان سبب إحلاده الفكر والفلسفة والشك املطلق يف كل شيء ، فمثل              : ثالثا
الغـزايل  هذا ال تسلِّم له مبقدماته وال تتفق معه فيها ، واضرب له مثال بأيب حامد               

وطريقته يف الشك البناء ، وأن ديكارت استفاد منه يف هذه الطريقة واستطاع أن              
   .يثبت وجود اهللا تعاىل ذه الطريقة 

                                                
صـحيح  ، وصححه األلباين يف    أمحد حممد شاكر  حسن صحيح، حتقيق    : وقال) ٢٨٢٥(الترمذي، رقم : أخرجه  )١(

 . ، الناشر املكتب اإلسالمي)١٨٣٤(رقم اجلامع الصغري وزياداته
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 مبناقشام على   فالقرآن الكرمي مليء  ،  إحلاد إشراك    إذا كان سبب إحلاده   : رابعا  
ة مبناظراته وحماوراته   ألسنة الرسل واألنبياء ، وسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم مليئ          

   .  كفار قريش ، مبا يهدم أي فكرة لعبادة أحد من دون اهللا تعاىل 
،  فهذا حيتاج لعالج الكرب والغرور     إذا كان سبب إحلاده الكرب والغرور ،       : خامسا

وعالج الكرب يكون ببيان ِصغر اإلنسان بالنسبة للكون، وأنه ليس شيئا يف هـذا              
ع حجم السماء واألرض؟ ، وما هي قوتـه بالنـسبة           العامل، فما يكون حجمه م    

؟، وماذا كان أوله ؟ مث ماذا تكون ايته ؟ ، ومـاذا يكـون يف       للجبال الرواسي 
، وتقض مضجعه ناموسة ، واضرب له مثال بنمروذ وفرعون          !!حياته ؟ تقلقه منلة     

  وقرون وقوم عاد، أين هم، وماذا بقي منهم ؟  
جرام السماوية، وأن احلياة ال تقف عند شـخص         مث حدثه عن عظمة الكون واأل     

حىت لو كان نبيا، فأين هم األنبياء اآلن ؟ ، أين قوم عاد ومثود ؟ أين الذين كانوا                  
    إخل   ...ينحتون من اجلبال بيوتا؟

الدفاع عن الدين مع امللحد ، وبادره       ) فخ  (ال تأخذك احلمية وتقع يف       : سادسا
ه ؟ وأصول مذهبه ؟ واجعلـه يـشرح لـك ذلـك             باألسئلة املتوالية عن عقيدت   

ستجد أنه لن يتكلم أكثر من دقائق معدودة إن كان خبريا ضليعا            ..!! باستفاضة  
متضلعا ، مث يشترك مع باقي امللحدين يف اهلجوم على الدين والتشكيك فيه ، فهم               

  له وال  أصول ال   هم بناء فكرو.  والتشكيك  اهلدم إال وال حيسنون    بناءالال جييدون   
ـ  ما يقولون وال يستطيعون شرح       اإلسالم يفقولون   وال أساس، ي   قواعد م هبدائل

 قائمة على رفض    هم لوجدا  مبادئ ولو أرادوا بسط   . نؤمن مبا يؤمنون   جتعلنا   اليت
  . ومسلمات أصول من  أو أي ديناإلسالم يفما 

، ال حاجة لألديان ولنخرج منـها       حيون أنفسهم أصبحوا يقولون مؤخرا    وحىت ير 
  !!   إيل ال دين ، وال عقيدة ، وال إميان ..!! إيل ال شيء 
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 ليس ألحد أن يتصدى مللحد أو يناقشه إال أن يكون على علم ومعرفـة                :سابعا
باألدلة ومواضع االستشهاد من الكتاب والسنة وكالم أهـل العلـم الـشرعي             

نه رمبا فُنت   والدنيوي ، فإن مل يكن كذلك فليدلّه على عامل أو يدل عامل عليه ، أل              
  .بكالم امللحد العقلي فتأيت الطَّوام من قَبل الِفطَام 

 الرد على امللحدين يقتضي املعرفة التامة بأركان اإلحلـاد، مث بالتـصورات             :ثامنا
، ومـن مث ال يـصلح يف        الناجتة عن هذه األركان اليت تتمثل يف عقائد امللحدين        

نه أصال ال يعترف بقدسيته خاصـة       مناقشة امللحدين االستشهاد بآيات القرآن أل     
  .إذا كان من امللحدين العقليني ، فهذا حيتاج إىل أدلة مادية حمسوسة 

وقد حيتاج هذا النوع من امللحدين إىل املنهج السوفسطائي يف اجلدل ؛ الذي يبدأ              
بالتشكيك يف املسلمات لديه بأدلة عقلية جمردة ، مث وضع أسس أخرى غري الـيت            

  وهكذا ..اعه ا والبناء عليها يؤمن ا وإقن
إذا وجدت امللحد صادقا يف طلب املعرفة والوصول إىل حقيقـة، فلـيس             : تاسعا

أبلغ من تكرار آيات القرآن الكرمي على مسامعه؛ خاصة تلك اآليات اليت تـتكلم         
وخلق الشمس والقمر والليل والنهار مث الدندنة حول معانيهـا          عن خلق اإلنسان    

  . ا نزلت هلذا الغرض يف الرد على مشركي مكةفإ. ومراميها
ال  :"ليكن شعارك يف مناظرة امللحدين قول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم            :عاشرا

، فـال  ) متفق عليـه " (تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاصربوا       
ك إظهار  تغتر مبعلوماتك أو مهارتك بل اطلب التوفيق من اهللا تعاىل ، وليكن هدف            

  .احلق ودحر الباطل دون اإلساءة لآلخرين
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  )١(   الرسـي  إبـرهيم مناظرة القاسم بن     من املناظرات املعروفة يف هذا الباب     ** 
   . مع أحدهم

فقد كان مبصر رجل من امللحدين كان حيضر جمـالس فقهائهـا، و متكلميهـا               
يكا وبعـضهم   فيسأهلم عن مسائل امللحدين ،وكان بعضهم جييب عنها جوابا رك         

يزجره ويشتمه فبلغ خربه القاسم بن إبرهيم الرسي وكـان متخفيـا يف بعـض               
البيوت فبعث صاحب مرتله ليحضره عنده، فأحضره فلما دخل عليه قـال لـه              

إنه بلغين أنك تعرضت لنا وسألت أهل حنلتنا عن مـسائلك تريـد أن              : القاسم  
يام حبجج اهللا والذب    تصيد أغمارهم حببائلك حني رأيت ضعف علمائهم عن الق        

 َألتِخذَنَّ ِمن ِعباِدك    : ونطقت على لسان شيطان رجيم لعنه اهللا وقال       . عن دينه 
   )١١٨النساء ( نِصيبا مفْروضا 

أما إذ ِعبت أولئك وعريم باجلهل فإين سائلك وممتحنـك فـإن             : فقال امللحد 
  أنت أجبت وإال فأنت إذا مثلهم 

 ما بدا لك وأحسن االستماع ، وعليـك بالنـصفَة ، وإيـاك              قل : قال القاسم 
والظلم ومكابرة العيان ودفع الضرورات واملعقوالت ، أُِجبك عنه وباهللا أسـتعني            

  . وعليه أتوكل وهو حسيب وكفي ونعم الوكيل
  خربين ما الداللة على أنه الصانع؟: قال امللحد
يا أَيها الناس ِإن كُنتم ِفي ريٍب   :الداللة على ذلك قوله يف كتابه  :قال القاسم

من الْبعِث فَِإنا خلَقْناكُم من تراٍب ثُم ِمن نطْفٍَة ثُم ِمن علَقٍَة ثُم ِمن مضغٍة مخلَّقٍَة                 
أَجٍل مسمى ثُم نخـِرجكُم   وغَيِر مخلَّقٍَة لِّنبين لَكُم ونِقر ِفي اَألرحاِم ما نشاء ِإلَى           

                                                
 هـ   عاش يف عهد ١٦٩العلوي املعروف بالرسي ولد سنة إمسعيل  بن   إبرهيمالقاسم بن   : هو)   ١(

 هـ  وهذه ٢٤٦ سنة يفالدولة العباسية وعاصر اخللفاء هرون الرشيد واألمني واملأمون واملعتصم  وتو
زنادقة وامللحدين حتقيق إمام حنفي عبد اهللا ، نشر دار الدليل الكبري يف الرد على ال: املناظرة من كتابه 

 م ٢٠٠٠هـ، املوافق ١٤٢٠اآلفاق العربية القاهرة الطبعة األوىل سنة 
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      وتن يِمنكُم مو كُمدوا أَشلُغبِلت ال         يفِطفْالً ثُمِر ِلكَـيمذَِل الْعِإلَى أَر درن يِمنكُم مو 
            اء اها الْمهلَيا علْنةً فَِإذَا أَنزاِمده ضى اَألررتئًا ويِد ِعلٍْم شعِمن ب لَمعي  تبرو تزت

ه علَـى   ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحِيي الْموتى وأَن       بتت ِمن كُلِّ زوٍج بِهيجٍ    وأَن
ٍء قَِديريوِر كُلِّ شن ِفي الْقُبثُ معبي أَنَّ اللَّها وِفيه بيةٌ الَّ رةَ آِتياعأَنَّ السو    

كون اإلنسان ترابا مث نطفـة مث  :  ، ووجه الداللة يف هذه اآلية فهو       )٥/٧ احلـج ( 
  :علقة ال ختلو هذه األحوال من خلتني 

إما أن تكون حمدثة أو قدمية، فإن كانت حمدثة فهـي مـن أدل الداللـة علـى                  
  :وحدانيته ووجوديته ، فإن كان كوا وهو معدوم بعلل منها 

      دثة ، كما كانت الكتابة متعلقة يف العقـل         أن احملدث متعلق يف العقل احمل
بكاتبها ، والنظم بناظمه، إذ ال جيوز كتابة ال كاتب هلا ، ووجود أثـر ال                

  مؤثر له يف احلس والعقل 
                  ن فهو يف حال كونه ال خيلـو مـنومنها أن احملدث هو ما مل يكن فكُو 

 :أحد أمرين
، فإن كان هو الـذي  ، أو غريه كونه معدومإما أن يكون كَون نفسه وهو        -

  :كون نفسه مل خيل أيضا من أحد أمرين
و موجود فـإن كـان      إما أن يكون كَونَ نفْسه وهو معدوم أو كَوا وه         ** 

ن املعدوم أَوجـد نفـسه وهـو        ، فَمحال أن يكو   كوا وهو معدوم، أُوِجد   
، وإن كان كوا وهو موجود فمحال أن يكون املوجود أوجد نفـسه             معدوم

  .ه عن أن يكَون ا نفسه ثانياإذ وجود نفسه قد أغنا!!  موجود وهو
و كـان   فإذا بطل هذا ثبت أن الذي كونه غريه، وأنه قدمي ليس مبحدث إذ ل             

  .حمدثا كان حكمه حكم احملدث
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وإن كانت األحوال قدمية فذلك يستحيل ألنا نراها حتدث شيئا بعد شيء يف             
 كلها مع اختالفها  يف أنفسها وأوقاا        حيز واحد يف نفس واحد ، ولو كانت       

  !! قدمية لكانت الترابية نطفة مضغة مث علقة عظما حلما إنسانا يف حالة واحدة 
إذا القدمي هو الذي يكون ومل يزل وجوده وإذا مل يزل وجود هذه األحـوال               
كان على ما قلت من كونه ترابا  مضغة مث علقة عظما حلما إنسانا يف حالـة                 

ذا األحوال مل تسبق بعضها بعضا وألا قدمية وألن كل واحد منها            واحدة ، إ  
  .يف باب القدم سواء

وإذا استحال وجود هذه األحوال معا يف حني واحد يف حالة واحدة وثبـت              
أن التراب سابق للنطفة والنطفة سابقة للحال اليت معها صح احلدوث وانتفي            

 احملـدث متعلـق يف العقـل        إن: عنها العدم وإذا صح احلدث فقد قلنا بدًء         
  .مبحدثه

أنكرت أن تكون األحوال حمدثة ، وأن احمليز اليت هي اجلـسم             : قال امللحد 
  قدمية ؟

أنكرت ذلك من حيث مل أره منفكا من هذه األحوال وال جاز             : قال القاسم 
  .أن تنفك كان حكم العني كحكم األحوال يف احلدث

  ومل ؟  :  قال امللحد
ِقبل أن احمليز إذا كانت قدمية وكانت األحوال حمدثة فهي مل           من   : قال القاسم 

مل تزل حتدث فيها ناقضت ، ألن قولك        : تزل حتدث فيها األحوال وإذا قلت       
  .حتدث : مل تزل خالف قولك : 

والكالم إذا اجتمع فيه إثبات شيء ونفيه يف حال واحد استحال ،وذلك أـا           
ا مل يزل حيدث فيها ،وإذا كـان هـذا          إذا مل تزل حتدث فيها فقد أثبتها قدمي       

هكذا فهي مل تسبق احلدث فقد صار احلدث قدميا ألنه صفته اجلسم الذي هو              
  .قدمي 

 



 ١٢٤

، استحال أن يكون صفته القدمي الذي ال خيلـو منـها وال             وإذا كانت صفته  
، ألن فيه تثبيت احملدث قدميا والقـدمي  ا حمدثا وهذا حمال بين اإلحالة    يزول عنه 

   !!..حمدثا
  فما أنكرت أن تكون األشياء هي اليت فعلت األحوال ؟ : قال امللحد
مبثل ما أنكرت زيادتك األوىل ، ألنه ال فرق بني أن تكون هـي    : قال القاسم 

  .الفاعلة وهي مل تسبق فعله، أو تكون قدمية مل تسبق صفاا
ي مل  فكذلك القدمي الذي مل يزل سابق للذ       ألن الفاعل سابق لفعله متقدم له،     

ـ        يكن، ألن يف إثبات الفعل له      ه فقـد   ، إثبات حبدث فعله وهذا مل يسبق فعل
  .، وهذا حمال بين اإلحالةمجعت بينهما يف حالة واحدة

فإين مل أَر كونه شيئا إال من شيء ، فمـا أنكـرت أن تكـون                : قال امللحد 
األشياء مل تزل يتكون بعضها من بعض ؟ وما أنكرت أن يكون الشيء الذي              

  و األصل قدميا ؟ه
أنكرت أشد اإلنكار ، وذلك أن الشيء الذي هو األصـل ال             :  قال القاسم 

خيلو من أن يكون فيه من األحوال واهليئات والصفات مثلها يف فرعه أَو ليس              
كذلك، فإن كان فيه مثلها يف فرعه فحكمه يف احلدوث كحكمه ، وقد تقدم              

  .الكالم يف هذا املعىن ما فيه كفاية
أنا جند  الصور واأللوان واهليئات بعد أال جندها ووجود الـشيء بعـد              على  

  عدمه هو أدل الداللة على حمدثه
  !! فحدثين عن الصورة من أصل حدثت ؟ 

  ، أحلت وذلك أا ال ختلو من أمور إا قدمية: فإن قلت
أن الصورة لو كانت قدمية لكانت يف هذا التصور الـذي ظهـرت             : أحدها  

  أو يف عنصره الذي يسمونه هيوال الصورة فيه 
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إنه قـد يوجـد علـى    فإن كانت يف هذا التصور الذي ظهرت الصورة فيه ف   
  .خالف هذه الصورة

وإن كانت يف الذي تسمونه هيوال فالبد إذا ظهرت يف هذا املصور أن تكون              
  انتقلت عنه إىل هذا  

 فظهـرت   أحلت ، ألن األعراض ال جيوز عنها االنتقال       :انتقلت  : فإن قلت   
  عند اللبث 

وفيه خلَّة أخرى وهي أا لو كانت يف األصل مث انتقلت عنه إىل فرعها فقد               * 
  جعلت النتقاهلا غاية واية، فقد صح حدث الذي انتقلت عنه هذه األحوال 

كان الكالم عليك يف هذا اللغو ، كـالكالم         !! .. مل تزل تنتقل    : فإن قلت   
  ) ث مل تزل حتد( الذي قدمناه آنفا 

وفيه معىن آخر وهو أنك إذا جعلت األشياء يف ومهك شيئني، إذا أفـردت              * 
  .د من صاحبه نقص وانتهى إىل حد ماكل واح

أفليس إذا انتهى يف حال وزاد فكثر، أو نقص فقل، فالنقص والزيادة حيـدثان              
  !!بالنهاية عنه وإذا ثبت فيه النهاية ثبت فيه احلدوث 

تكون صورة التمرة والشجرة كامنـة يف النـواة         وما أنكرت أن    : قال امللحد 
  فلما وجدت ما شاكلها ظهرت ؟

إن هذا يوجب التجادل ، وذلك أنا لو تتبعنا أجزاء النـواة مل               : قال القاسم 
  .جند فيها ما زعمت

شيء آخر وهو أنه لو جاز هذا جاز أن تكون األشياء كامنة منه يف صورة                -
سان إنسانا يف الظاهر كلبـا محـارا        خرتير واحلمار والكلب، فيكون اإلن    

  !!!خرتيرا يف الباطن 
حلقت بالطبائعية ، فإن شئت تكلمنا فيه ،على أنه قد ظهـر            : فإن قلت ذلك    

  .من محقهم ألهل العقول ما يرغبهم عن القول مبقالتهم 

 



 ١٢٦

وكيف جيوز أن يكون اإلنسان إنسانا يف الظاهر، وكلبا ومحارا           : قال امللحد 
فإن بني التمرة والنخلة والنواة مشاكلة، وليس بـني اإلنـسان           يف الباطن ؟ ،     

  والكلب مشاكلة ؟ 
لو كان بني النواة والتمرة والنخلة مـشاكلة مـع اخـتالف             :  قال القاسم 

  . التشرحيات جلاز أن يكون بني اإلنسان والكلب مشاكلة 
         نفسه لكان األصل نفسه     ووجه آخر وهو أن الصورة لو كانت يف األصل 

  .وعرفت من غريها بالصورة ، إمنا كانت من مترة املصورات،تمرةهو ال
 هذا  فعلى هذا جيب أن يكون أصلها مترة، وهذا مكابرة للعقول، ألنه لو كان            

تحل وجـود   ولعرف واشتهر وعم ومل يـس      ،كذلك لكان ظهورها يف نواا    
  .صورتني معا يف حني واحد

ية ، أعين أا إذا انتقلت مل تنتقل        إن النواة هي مترة بالقوة اهليول      :  قال امللحد 
  .إال إىل شجرا ، مث إىل مترا مث تعود إىل أصلها فتصري نواة يف وسطها

ـ           : قال القاسم  ، القوةلو كان هذا هكذا لكانت الطبيعة اليت هي األصل مترة ب
ك يوجـب  ، وذلإذا انتقلت انتقاالا صارت مترة، وهذه مكابرة واضحة    ألا  

إخل ألنه جائز عنـدك     .......، باذجنان   البحت مترة، خوخة  عليك أن األصل    
االنتقال من صورة إىل صورة ، وإذا كان حكم األصول يف اهليئات خـالف              

  .حكم الفروع فسنقول فيه قوال شافيا إن شاء اهللا 
إن صح أن حكم األصول يف اهليئات حكم الفروع ، تركـت             : قال امللحد 

  .ة يف هذا املوضع مذهيب ، فإنه قد عظمت علي الشبه
اعلم أن طُرق العلم باألشياء خمتلفة ، فمنها ما يعرف بـاحلس،             : قال القاسم 

ومنها ما يعرف بالنفس، ومنها ما يعرف بالعقل، ومنها ما يعـرف بـالظن              
  :واحلسبان

  مسع وبصر وشم وملس وذوق، : فأما الذي يعرف باحلس فطرقه مخس - ١

 



 ١٢٧

صر طريق األلوان واهليئات ، والـذوق  فالسمع طريق األصوات ، والكالم والب 
  .طريق الطعوم، والشم طريق األرائح ، واللمس طريق اللني واخلشونة

اخلجل والوجد والسرور واحلزن والصرب واجلـزع       : وما يعرف بالنفس   - ٢
  .، وما أشبه ذلك من التوهم وغريه والكراهيةواللذة

حتـسني  ما يدرك يئتـه، مثـل   : أحدمها : وما يعرف بالعقل شيئان    - ٣
احلسن، وتقبيح القبيح، وحسن التفضل وشكر املنعم، ومثـل تقبـيح           

: كفر املنعم واجلور وما جيانسه من علم بدائه العقول ، والوجه الثاين             
هو االستنباط واالستدالل الذي هو نتيجة العقول ، كمعرفة الـصانع،           

 .وعلم التعديل والتجوير ، والعلم حبقائق األشياء
فهو القضاء على الشيء بغري دليل قطعي       : احلسبان  وما يعرف بالظن و    - ٤

 .أو بالقياس علي غريه
إمنا خلصت لك هذا كله ليكون عونا لنا فيما سنعرض من كالمنا، ويكـون              
أحد املقدمات اليت نرجع إليها، فكل شيء من هذه العلوم ال يصاب إال مـن               

ـ             ب علـم   طريقه، ولو حاولته من غري طريقه تعثر عليك وكُِبت ، كمن طل
  .األلوان بالسمع ، وعلم الذوق بالعني 

فأما أحوال األجسام فإن طريق املعرفة ا من جهة البصر، والبصر ال يـؤدي              
من الرؤية  إال األجسام ألن األجسام ال جيوز أن خيلو من هـذه الـصفات                 
فيتومهه وميثله يف نفسه خاليا منها، فإذا مل جيز ذلك ثبت أن األجسام ال ختلـو     

  . ه الصفات وأنه ال جيوز حكم أصوهلا إال كحكم فروعهامن هذ
إم زعموا أن علة كون األشياء وفسادها حركات الفلك وسري           : قال امللحد 

إن علتها متازج الطبيعتني، أعين الظلمة والنـور،        : الكواكب، وبعضهم يقول    
  .وبعضهم يقول غري ذلك 

 



 ١٢٨

 وِمنكُم مـن   :ارك وتعاىل الدليل على فساد قوهلم قول اهللا تب : قال القاسم
ومن نعمره ننكِّسه ِفي الْخلْـِق   : ، وقوله  )٧٠النحل(  يرد ِإلَى أَرذَِل الْعمِر

   )٦٨:يـس( أَفَال يعِقلُونَ
 فلو كان علة كونه ما ذكروا ، لكان اإلنسان ال يتويف أحد يف طفولته ، وال                 

ة كونه، اللهم إال أن يقروا حبدوث علـة الفـساد           يفسد كونه مع وجود عل    
  .فيكونوا حينئذ تاركني 

بل علة كونه وفساده قدمي ، فالشيء إذا كان فاسدا يف حال كان             : فإن قالوا   
فيه صاحلا إذ عللهما موجودة، وحمال أن يكون عللهما موجودة ويتويف هـذا             

إن .  اخللق أو يعمـر      يف الطفولية ويرد هذا إىل أرذل العمر ، وينكس هذا يف          
  .هذا لعمري لعكس العقول 

لو لزمهم هذا للزمك، حني زعمت أن اهللا علة كون األشـياء             : قال امللحد 
  .وفسادها مثل ما ألزمت خصومك 

، وفـسادها ، وذلك أنا ال نزعم أن اهللا علة كون األشياء           ال سواء :قال القاسم 
  .، من غري ما اضطراردههللا هو الذي كَون الشيء وأفسبل نزعم أن ا

والدليل على أن اهللا عز وجل ليس بعلة ذلك ، أن أفعاله خمتلفـة األحـوال ،        
مستقلة الصفات فلو كان هو العلة ما زال شيء عن صنعه ألنه عـز ذكـره                
قدمي، والقدمي لو كان علة شيء مل يزل معلوله، كما مل يزل هو يف ذاتـه ويف                 

  .  عز وجل ليس بعلة وال معلولزوال األشياء ،ما يدل على أن اهللا
، ، فقد أوضحت ما كان ملتبسا علي      بارك اهللا فيك وفيمن ولدك    : قال امللحد 

وإن سألتك عن غريها فإن أجبتين عنها كما أجبت أسلمت.  
سل . إن أسلمت فخري لك، وإن أصررت فلن يضر اهللا إصرارك         : قال القاسم 
  .عما بداك 
   صانع العامل واحد ؟ما الداللة على أن: قال امللحد

 



 ١٢٩

لو كان أكثر من واحد مل خيل من أن يكون كل واحـد مـن                : قال القاسم 
الصانعني حيا قادرا، وليس كذلك، فإن كان كل واحد منهما حيا قـادرا مل              
يكن حماال مىت أراد هذا خلق شيء أن مينعه اآلخر من خلقه لـذلك الـشيء                

نوع عاجزا وذلـك عجـزه    بعينه، ولو منعه صاحبه من ذلك الشيء كان املم        
  .على حدثه 

وإن متانعا وتكافأت قوامها، وقع الفساد ومل يتم لواحد منهما خلق شـيء ،              
ودخل على كل منهما العجز، إذ مل يقدر كل واحد منهما علـى مـراده  ،                 
فلما وجدنا العامل منتظما منسق التدبري دلنا أن صانع ذلك لـيس بـاثنني وال        

  .فوق ذلك 
   أنكرت أن يتفقا ويصطلحا ؟ما: قال امللحد
، ألما ال   الصطالح يدالن على حدث من غريمها     إن االتفاق وا  : قال القاسم 

  .  عن صرفة واملضطر حمدث ال حمالةيتفقان إال
ك صـانع   ، وكذل ن صانع اخلري ال يأيت بالشر أبدا      إم يقولون إ  : قال امللحد 

  .الشر ال يأيت باخلري أبدا
  برة العقول إن هذا مكا : قال القاسم 

  كيف ذلك ؟  : قال امللحد
بأن أحدا مل يذنب قط مث يعتذر من ذنبه،         :ذلك يدعو إىل القول   : قال القاسم 

  !!وإىل القول بأن إنسانا واحدا مل يكذب ومل يضل ومل يهتد 
أال ترى أم يزعمون أن استدالهلم حق وأنه واجب على الناس الرجـوع إىل           

 ال يأيت باخلري والشر فحدثين مـن يـدعون   مذهبهم، فإن كان الشيء الواحد   
  !!مذهبهم 
  . فإن اخلري ال يضل أبدا:اخلري، قيل: فإن قالوا
  .الشر، فإن الشر ال يهتدي أبدا: وإن قالوا

 



 ١٣٠

  !! فليت ِشعري ما هذا الذي يدعونه إىل مذهبهم 
لقد لطفت يف االستخراج على القوم، ولعمري إن هـذا          لَعمري  : قال امللحد 

 دلنا على أمـا  ملا كان يف العلم خري وشر: ع شغبهم، ولكنهم يقولون مما يقط 
  .من أصلني قدميني

أما وجود اخلري والشر يف العامل فإنا جنده ، إال أن هذا يـدلنا               : قال القاسم  
أن اخلري والشر يبعثان علـى      : على أن صانع العامل واحد، والدليل على ذلك         

 وقد قدمنا الكالم يف هذا املعىن مبـا فيـه           اخلري والشر ، ووجدنامها حمدثني ،     
  .الكفاية ، وبينا أن العامل أصله وفرعه حمدث ، وأن احملدث يقتفي احملدث

وإن كان حكم فاعله كحكمه، أوجب ذلك حدوث صانع العامل  ويقتـضي             
احملدث ، فإن كان هذا هكذا فلكل صانٍع صانع إىل ما ال اية ، وقـد بينـا                  

  .فساده آنفا 
جه آخر وهو أن اخلري والشر أمر اختالفهما يدل على قدمهما ولـيس             وو** 

  . بأكثر من اختالف الصور واهليئاتاختالفهما
بينـهما واخترعهمـا    وقد قلنا إن اختالفهما يدل على قدمهما من خـالف           

 فـال خيلـو حـال       ، فلو كان اخلري والشر جمتمعني يف حيز واحـد         خمتلفني
  :اجتماعهما من أمور

فإن كان اجتمعـا    . تمعا بأنفسهما، أو مجعهما غريمها     اج إما أن يكون   - ١
بأنفسهما فمخالف ذلك أما ضدان، والضدان ال جيتمعان بأنفسهما،         
مع أنا نشاهد نفورمها ، وفرار كل واحد منهما من صـاحبه ، فـإذا               

  .فسد ذلك مل يبق إال جامعا جيمعهما 
 أن هلمـا     ووجه آخر وهو أنه لو كان وجود اخلري والشر إال علـى            - ٢

ربع داال على أن هلـا أصـوال        أصلني قدميني، لكان وجود الصانع األ     
 . ، وإذا كان هذا هكذا دلنا على أن شاهدا شاهد زورقدمية

 



 ١٣١

، وكان صنعا من    ننيفإذا مل يكن العامل قدميا، وال كان مزاج االث        : قال امللحد 
  صانع قدمي، فحدثين مل خلق اهللا هذا العامل ؟

ا الكالم فرع من أصل، فإن سلمت يل األصل كلمتـك           إن هذ : قال القاسم 
  .فيه، وإال نازعتك يف األصل

  وما ذلك األصل ؟: قال امللحد
 مث تعلـم    ،العامل محدث وأن له محِدثًا    هو أن تعلم بالدالئل أن      : قال القاسم 

  .نه قادر، حي، حكيم يف نفسه وفعله، مث تعلم أأن محِدثَه واحد قدمي
 دللت على الصانع وعلى أنه واحد، فما الدليل على أنه قادر            قد: قال امللحد 

  حي حكيم ؟
أنا وجدنا الفعل واقعا، دلنا ذلك علـى أن         : الدليل على ذلك   : قال القاسم 

  .صانعه حكيم عامل قادر حي 
  فهل وجدت الفاعل احلكيم لقادر سوى اإلنسان ؟: قال امللحد
  ال  : قال القاسم
  ه إنسان ؟إن: أفتقول: قال امللحد
إين وإن مل أجد إال إنسانا فلم يقع الفعل منه ، إذ قد وجـدنا                : قال القاسم 

إنسانا يتعذر عليه الفعل ، فلما وجدنا متعذرا عليه دلنا ذلك علـى جـواز                
إنه ال جيوز كون الفعـل إال       : وجود فاعل ليس بإنسان ، أال ترى أنا ملا قلنا           

 فيه مستمرا ومل يستمر القـول يف        من قادر حكيم جائز منه ذلك وكان قولنا       
  !!ذلك مل نقل 
  .قد أبلغت يف هذا فلترجع إن شئت إىل مسأليت  : قال امللحد
  .سل  : قال القاسم
  مل خلق اهللا العامل ؟: قال امللحد

 



 ١٣٢

الَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِليبلُـوكُم أَيكُـم    :قال اهللا تعاىل : قال القاسم
ع نسأَحفُورالْغ ِزيزالْع وهالً وم  )وقال )٢:امللك:  سالِْأنو الِْجن لَقْتا خمو

وسخر لَكُم ما ِفي السماواِت وما ِفـي  :  وقال )٥٦:الذريات( ِإلَّا ِليعبدوِن 
 فأخربنا  )١٣:اجلاثـية(  الْأَرِض جِميعاً ِمنه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ

  .أنه  خلقنا للعبادة واالبتالء، ليبلغ بنا إىل أرفع الدرجات وأعلى املراتب 
  فما دعاه إىل خلقنا أحلاجة خلق ؟ : قال امللحد
فمحال وذلك أنه مل يـزل عاملـا بـال    !! .. ما دعاه  : قولك   : قال القاسم 

  .  سهولة وال غفلة
     الدعاء و التنبيه والتذكري إمنا حيتاج إليهـا         حمال ، ألن  .. فقولك ما دعاه 

الغافل ، فأما الذي ال جيوز أن يغفل فمحال أن يدعوه شيء إىل شيء ، إذ                
ال غفلة هنالك وال سهو ، والداللة على ذلك أن الغفلة من الداللة علـى               

  . احلدوث ، وقد قامت الداللة على أنه قدمي
    من صفات احملـدثني والقـدمي      أحلاجة خلق ، فاحلاجة أيضا      : وأما قولك

 .يتعاىل عنها 
  فلم خلق ؟ : قال امللحد

: مل ؟ وقـويل     : ألن قولك    ،مل خلق ؟ فقد أجبتك    : أما قولك :  قال القاسم 
  !!إجابة ..ألن 

  فما وجه احلكمة يف خلق العامل وخلق املمتحنني ؟  : قال امللحد
ىل اإلحـسان ،  أنه إحـسان، أو داع إ : وجه احلكمة يف ذلك      : قال القاسم 

  .وكل من أحسن أو دعى إىل إحسان فهو حكيم فيما يصرفه 
وكيف يكون حكيما من خلق خلقا فآمله بأنواع اآلالم، وامتحنه          : قال امللحد 

  بضروب من االمتحان ؟ خربين عن وجه احلكمة يف ذلك ؟ 

 



 ١٣٣

كيف يكون حكيما من خلق خلقا فآملـه بـأنواع      : أما قولك    : قال القاسم 
فوجه احلكمة يف ذلك ما هو داع إىل اإلحسان ، مـن ذلـك                ... اآلالم ؟ 

ضرب املؤدبني للصبيان ، ومن احلجامة والفصد، وشرب األدوية الكريهـة ،            
كل ذلك داعية إىل اإلحسان ، وإىل شيء حسن يف العقل ، فإن كـان مـن                 
اآلالم يف الشاهد ما هو كذلك فكل ما كونه اهللا من قبـل ، مثـل املـوت                  

العذاب وغريه حكمة يف الصنع وصواب يف التدبري، إذ كـان كـل    واملرض و 
  .ذلك داعية إىل اإلحسان 

  ما الدليل على أن ذلك داعية إىل اإلحسان؟: قال امللحد
، وقد صح على أن احلكـيم       كيمةالدليل على ذلك أا أفعال ح     : قال القاسم 

ري، والترهيب  إمنا يفعل هذه األشياء اليت هي الترغيب يف السالمة والصحة واخل          
  .ن رغب يف اخلري فحكيم فيما نعرفهمن الغم والشر والنقَم، وم

  مل امتحن امتحانات غصب أكثرهم عندها ؟ : وأما قولك  
إن اهللا تعاىل إمنا امتحانه وأمره ويـه        : فإنا نقول يف ذلك ، وال قوة إال باهللا          

متر مبـا أمـر اهللا      وداعيه له من احلكمة فمن غصب فمن ِقبل نفسه، ألنه مل يأ           
سبحانه ، وال انتهى عما اه، ولو كان انتهى عما اه اهللا عنه وركـب مـا      
أمره اهللا به ، لكان يؤديه ذلك إىل الفوز العظيم فهو من قبل نفسه غصب، ال                

  .من قبل اهللا عز وجل 
ومثل ذلك فيما نعرفه أن حكيما من حكمائنا لو أعطى عبيدا لـه دراهـم ،                

تاجروا ، فإن رحبتم ومل تفسدوا فأنا معطيكم ما يكفيكم ، وإن            :  وقال هلم     
مل تفعلوا عاقبتكم ، فأطاعه منهم قوم وعصاه آخرون ، ومل ترجـع الالئمـة             
عليه بعصيام إياه ، ولكنها الحقة م حني عصوه، ومل خيرج ا سيدهم من              

ن اهللا  احلكمة إذ مل يدعهم به إال إىل اإلحسان، فلما كان ذلك كذلك ، كـا              
  .حكيما بامتحانه، وأمره ويه 

 



 ١٣٤

  إن اهللا يعلم ما هم صائرون إليه، وحنن ال نعلم ذلك ؟: قال امللحد
إن اجلهل والعلم ال يحسن احلسن، وال يقَبح القبيح، وذلك أنـه    : قال القاسم 

لو كان حسنا ألن اآلمر به يعلم أنه يفعله لكان ذلك قبيحا ، إذا كان األمـر                 
يصري إليه املأمور جاهال، فلما مل يكن ذلك قبيحا ، جلهل اآلمر منـا ،               منا مبا   

ألنه إمنا أمر باحلسن ودعا إىل احلسن ، وإن كان جاهال مبا يصري إليه املـأمور         
  .أو عاملا 

وشيء آخر وهو أنه لو كان االمتحان قبيحا إذا علم أنه يعـصي لكـان ال                *
 عند وجوده ويـستحق املـدح       شيء أقبح من إعطاء العقل ، ألنه إمنا يعصي        

والذم به ، فلما كان إعطاء العقل عند األمم كلها موحدها وملْحدها حسنا ،              
دلّ ذلك بأن االمتحان واخللق واألمر باحلسن كله حسن ، علم أنه يعصي أو              

  .يطيع 
فلم مزج اخلري بالشر ؟ ومل صار واحد غين ، وواحـد فقـري ،       : قال امللحد 

  آلخر حسن ؟وواحد قبيح، و ا
يه ، وحقيقة االمتحان هو أن خيلق ف       ألن هذه الدار دار امتحان وبالء      :قال القاسم 

  .، فينظر هل يطيع أو ال يطيع ؟ أو يأمره بشيء ثقيل على طاعته
ولو خلق اهللا ما هو خفيف على طباعه مث أمره باخلفيف لكان ذلك لذة له وليس                

 ، وكان الواجب يف صواب التـدبري        امتحانا ، فلما كانت هذه الدار دار امتحان       
أن ميزج اخلري بالشر ، والنفع بالضر ، واملكروه باحملبوب ، واحلـسنة بالـسيئة ،                
والكريه املنظر باحلسن يف النظر ، إذا كان الدار دار امتحان ، ألنه لو كله حمبوبا                
كان دار ثواب ، ولو كان كله كريها ، كان دار عقاب ودار الثواب والعقـاب                

  . صفتها هذه

 



 ١٣٥

، من ذلك أنه يف بدء األمر إذا أقمت         أنه لو مل تعرف علل ذلك كان جائز       واعلم  
الداللة على أنه حكيم يف نفسه وفعله، مث دللت على أن الكل من أفعاله حكمـة                

  .استغنيت عن معرفة علله
أنا لو هجمنا على آالت من آالت  الـصانع فرأينـا            : ومثال ذلك من الشاهد     

ت ، واستواء املستويات، وصغر بعضها ، وكرب بعضها ، وغلظ           اعوجاج املعوجا 
بعضها ، ورقة بعضها ، فحكمنا على صانعها أنه غري حكيم ، لكنـا جـاهلني                
باحلكمة ، نضع احلكمة يف غري موضعها ، بل حينئذ الواجب علينـا أن نـسلم                
للحكماء حكمهم ، ونعرف أم ال يفعلون شيئا من ذلك إال لضرب من اِحلكَم              
يعرفونه، ونعلم أن املعوج واملستوي وكل زوج فيها ال يصلح له اآلخر، فحينئـذ          

  .فاعرف ذلك وتبينه حبدة كما قلنا إن شاء اهللا . وضعنا احلكمة يف موضعها 
 فلما كانت أفعال اهللا كلها إحسانا ، أو داعية إىل اإلحسان كان تبارك وتعـاىل               

  عقل بفعلها كلها حكيما ، إذ كل ذلك حيسن يف ال
  مل فعل احلسن يف العقل ؟: فإن قلت

يفعل احلسن حلسنه، ولو مل يفعل احلسن يف العقل حلسنه، كـان ال يتـرك               : قيل
  . ه يف العقل وكفي ذا القول قبحاالقبيح لقبح
  ما الدليل على أن الصانع له رسول ؟ : قال امللحد
 ويف العقل أن    الدليل على ذلك أن الصانع حكيم حمسن إىل خلقه ،         : قال القاسم 

شكر املنعم واجب فلما كان هذا يف عقولنا واجبا وكان اهللا حكيما منِعما علـى              
خلقه ، كان من كمال النعمة أن أرسل إليهم الرسل، مع دالئل اضطرت العقول              
عندها لتبني هلم كيفية شكره، ألن كيفية شكره ليس ممـا يعلـم العقـل ، وال                 

 وإن كان يف العقل جوازه وحينئذ أقام عندهم         بالنفس وال باحلس ، وال بالنظر ،      
  .دالئل ومعجزات تدل على صدقهم

 



 ١٣٦

ال : كأنك تقول إن شرائع األنبياء خارجة عن العقول ، إذ قلـت           :  قال امللحد 
  نعلم كيفيتها ؟ 

إن شرائع األنبياء خارجة عن العقول إذ لـيس فيهـا           : أما قولك    : قال القاسم 
: كيفيتها ليس فيها تكون بينة اشترطت لك ، فقلت          : كيفيتها ، فإين مل أقل لك       

  .إنه وإن مل يكن فيها كيفيتها ففيها  جواز كوا 
  وكيف ذلك ؟ : قال امللحد
هو مثل ما نعرفه يف الشاهد ، وذلك لو أن سيدا أمر عبده ببنـاء                : قال القاسم 

 أن  دار، أو قطع شجرة، أو إعطاء عبد اهللا، أو ضرب زيد، فإنه ليس يف العقـل               
السيد يأمر به فإذا أمر به كان يف العقل أن االئتمار به حسن وأن تركه قبيح ، إذا                  

  .كان ألمر سيده عاقبة حممودة ورجع نفع إىل العبد
، وال يوجب شيئا من ذلك دون شـيء          خياله فالعقل جيوز األمر فكل شيء على     

يء إىل موضع   إذا كان ذلك األمر مما ينقل حاله يف العقل وذلك أنه قد يكون الش             
  .ما حسنا يف العقل إذا كان للشيء معىن حسن

مر ا ال يأمره إال مبا هـو        فأما اللوايت يدرك حكمها يف العقل فقد أدركه بأن األ         
  .، وال ينهى إال عما هو قبيح عندهحسن

فحدثين عن الصالة والصيام، وغريها من الشرائع هل هلا أصـل يف            :قال امللحد  
  العقل يفرع هذا منه ؟

أجل قد أخربتك به آنفا ، وهو كاألمر بالشيء إىل موضـع مـا ،     : قال القاسم 
وكضرب زيد ، وإعطاء عبد اهللا ، ليس له أصل يف العقل أكثر من االئتمار ألمر                

أن اآلمر إمنا يأمر به لينظر هل يـأمتر بـه املـأمور    : احلكيم ، ووجه احلكمة فيه    
غنيا غري حمتاج إىل ما يأمر به، وإمنـا         فيجازيه ذلك ، ال سيما إذا كان اآلمر مست        

يأمرهم ليمتحنهم ، وليظهر بذلك أعماهلم فإن األمر به حسن وعلى ذلك سـبيل     
  .الشرائع كلها 

 



 ١٣٧

  خربين عن كيفية معجزام ؟: قال امللحد
  .هو قلب العادات، وأن ال يترك العادات جارية على جمراها: قال القاسم 

ما الداللة على كذا وكذا إىل كـذا وكـذا ؟           :  فإذا جاء أحدهم وقال له قومه     
فحينئذ يعرفون صدقه، وهذه سبيل املعجزات كلها، ومبثل ذلك نفرق بني الـنيب             

  .واملتنيب وبني الصادق والكاذب
  .فإنه بقي يف قليب شبهة، فأحب أن تقلعها حبسن رأيك ونظرك:  قال امللحد

ا بعـد أن جعلـه ينطـق        خربين عن اهللا عز وجل، مل مييت اإلنسان ويصريه تراب         
بغرائب احلكمة، وبعد هذه الصورة العجيبة البديعة، ومل يفين العامل كله أرأيت لو             

  أن إنسانا بىن بناء فنقضه ال ملعىن هل يكون حكيما ؟
ليس األمر كما ظننته، أرأيت لو أن إنسانا بىن بناًء للـشتاء، فلمـا             : قال القاسم 

  ون حكيما ؟جاء وقت الصيف نقضه وبىن للصيف هل يك
  نعم : قال امللحد
  ومل ؟: قال القاسم

ألن الذي اختذه للشتاء ال يصلح للصيف، وكذلك الـذي اختـذه            : قال امللحد  
  .للصيف ال يصلح للشتاء

وكذلك اهللا عز وجل خلق الدنيا وما فيها لالبتالء، فإذا انتـهى إىل             : قال القاسم 
  .أجله أفناها وبعثرها

  ِذين أَساُءوا ِبما عِملُوا ويجِزي الَِّذين أَحـسنوا ِبالْحـسنى  ِليجِزي الَّ : ثانيا 
، وال يكون ذلك خروجا من احلكمة ، بل احلكمة أن ال يضيع الثواب              )٣١لنجم  ا(

  .والعقاب 
إن التوحيد والتعديل والرسل قد تكلم فيه ناس من أهل العلل وكل            : قال امللحد 

 ؟ وكل جييء يف ذلك بشيء فإن دللت على ثباتـه       يشك يف امليت هل حيىي أو ال      
  وكيفيته، مل يبق يل مسألة ؟

 



 ١٣٨

أما الداللة على حياا فإين قد وجدت اهللا تبارك وتعاىل حكيما قد             : قال القاسم 
امتحن خلقه وأمرهم واهم ، وكان قول من يقول بإرادته االمتحان داعيـا إىل              

 حكيم ، وإذا جاز أن يكون العامل قـدميا          اإلمهال ، واإلمهال داع إىل أن اهللا غري       
ألنه ال فرق بني أن يفعل من ليس حبكيم هذا الصنيع العجيب، وبني أن يقع فعل                

  .اآلمر وحمال موجودة فتكون قدمية أزلية ال فاعل هلا 
ووجدت هذا القول داعيا إىل التجاهل فلما كان ذلك كذلك صح أن اهللا حكيم              

 مل يهمل خلقه مل يكن بد من أمر وي ، ومل يكن             ، واحلكيم ال يهمل خلقه وإذا     
  .بد من مؤتِمر وغري مؤمتر 

وإذا كان من حكم العقل أن نفرق بني الويل والعدو ، ووجدنا أعداءه وأوليـاءه               
مستوية األحوال يف الدنيا ، ألنه كما أن يف األعداء من هو مؤثر صحيح، وفيهم               

 كانت يف الدنيا أحواهلم مستوية ومل       من هو معسر مريض ، وكذلك األولياء فلما       
يكن بد من التفرقة بينهما ، صح أن دارا أخري فيها نفرق بينهما ، وفيها حييون                
وفيها ينشرون ، إذا قد وجدت هذه احلال قد اشتمل بالكل ، الـويل والعـدو                

لْمفْـِسِدين  أَم نجعلُ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَا :وذلك قوله عز وجل 
    )٢٨ص (   ِفي الْأَرِض أَم نجعلُ الْمتِقني كَالْفُجاِر

  أخربين عن كيفيتها ؟: وأما قولك 
فإن اهللا عز وجل جعل الروح جلسد اإلنسان حياة له ، كاألرض إذا اهتزت باملاء               
وحتركت بالنبات ، كذلك الروح إذا صار يف اإلنسان صار حيـا متحركـا إذا               

  .زج أحدمها بصاحبه امت
  وكيف متتزج الروح بالبدن وقد صار ترابا ؟: قال امللحد

  وكيف ميتزج املاء باألرض اهلامدة، إذا صار حمله يابسة ؟: قال القاسم 
هو أن متطر عليها أو جيري فيها فتتصل أجزاء األرض بأجزاء املـاء             : قال امللحد 

  .باملشاكلة اليت بينهما فعندئذ تز وتتحرك 

 



 ١٣٩

وكذلك الروح ترسل إىل ذلك التراب فتماسه ومتازجه، فحينئذ حييا          : ل القاسم قا
  .اإلنسان ويتحرك

أوليس تعلم أنه كان ترابا فلمـا       !! أال ترى إىل بدء خلق اإلنسان كيف كان ؟          
مجع اهللا بينه وبني روحه صار إنسانا ، فأصل خلق اإلنسان بذلك على آخره أومل               

   ) ٧٩يس(   ا الَِّذي أَنشأَها أَولَ مرٍة وهو ِبكُلِّ خلٍْق عِليمقُلْ يحِييه :تسمع قوله

  إنه ليس بني الروح والتراب مشاكلة فيما نعرف ؟: قال امللحد
  فهل تعلم بني النار والشجر األخضر مشاكلة ؟: قال القاسم
 وبـني   نعم ، وهي أا جمموعة من الطبائع األربع، إحداهن النـار          : قال امللحد 

  .ثالثتهن مشاكلة 
  اهللا أكرب هل تعلم بني النار وثالثتهن مشاكلة ؟ : قال القاسم
  .ال : قال امللحد
فكيف اجتمعن ؟ إنه ملا جاز أن جتتمع النـار مـع املـاء واألرض               : قال القاسم 

  .واألهواء بال مشاكلة بينهن، جاز للروح مثل ذلك 
 وأن حممدا رسول اهللا، وأن كل ما أشهد أن ال إله إال اهللا: حينئذ قال امللحد
  .    جاء به حق

  
  
  
  
  
  
 

 



 ١٤٠

ومن هذه املناظرات أيضا ما دار بني الشيخ حممد الغزايل وأحـدهم ،يقـول              ** 
  : رمحه اهللا )١(الشيخ حممد الغزايل 

 حىت  صربي وأطلت   نفسي فيه   تكْلَ وبني أحد املالحدة جدال طويل، م      بييندار  
  ، وأدمغ باحلجة الساطعة ما يوردون من شبهات  جعبته من إفكيفألقف آخر ما 

  إذا كان اهللا قد خلق العامل فمن خلق اهللا ؟ : قال
 مـن   شـيء كأنك ذا السؤال أو ذا االعتراض تؤكد أنه ال بد لكل            : قلت له 
  !! خالق 

   . سؤايل متاهات، أجب عن يف تلقينال : قال
 أن وجـوده    أيله خالق،   ال لف وال دوران، إنك ترى أن العامل ليس          : قلت له 

من ذاته دون حاجة إىل موجد، فلماذا تقبل القول بأن هذا العامل موجود من ذاته               
 خلـق العـامل لـيس       الذيإن اهللا   :  وتستغرب من أهل الدين أن يقولوا     ،  أزالً  

  لوجوده أول ؟ 
 وتكـذب غـريك حـني       ،إا قضية واحدة، فلماذا تصدق نفسك حني تقررها       

 ليس له خالق خرافـة    ترى أن إهلاً ليس له خالق خرافة، فعاملَ       يقررها، وإذا كنت    
  .. !!  تسري عليه الذيكذلك، وفق املنطق 

  !  هذا العامل وحنس بوجوده فال نستطيع أن ننكره يفإننا نعيش : قال
   ؟ ومن طالبك بإنكار وجود العاملَ: قلت له

ق رهيب، فتـساؤلنا     طري يفإننا عندما نركب عربة أو باخرة أو طائرة تنطلق بنا           
   !! ؟يسريها قائد بصريو هل تسري وحدها أ:  وجود العربة، وإمنا هويفليس 

                                                
   ١٢١يف كتابه قذائف احلق صـ)  ١(
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إنه مردود عليك، فأنا وأنـت      :  أعود إىل سؤالك األول ألقول لك      فإنينومن مث   
معترفان بوجود قائم، ال جمال إلنكاره، تزعم أنه ال أول له بالنـسبة إىل املـادة،                

  . سبة إىل خالقهاوأرى أنه ال أول هلا بالن
فإذا أردت أن تسخر من وجود ال أول له، فاسخر من نفسك قبل أن تسخر من                

  . املتدينني
   واحد بالنسبة إىل الفريقني ؟ العقليتعىن أن االفتراض : قال

 أسترسل معك ألكشف الفراغ واالدعاء الذين يعتمد عليهما اإلحلاد          إنين:  قلت
  . واء بني املؤمنني والكافرينيس س فلالعقليوحسب، أما االفتراض 

 ، فأرى بعد نظرة خـبرية أن مهندسـا  ر قائمص ـ أنا وأنت ـ ننظر إىل قَ   إنين
 مواضـعها   يفأقامه، وترى أنت أن خشبة وحديدة وحجرة وطالءة قد انتظمت           

يأت لساكنيها من تلقاء أنفسها و.   
ر يف الفـضاء،    ناعيا يـدو  طصا وجدت قمرا     أنين ،فارق بني نظرتينا إىل األمور    ال

 بل أطلقه عقل    ":  وقلت أنا  "انطلق وحده دومنا إشراف أو توجيه       ": فقلت أنت 
  "مشرف مدبر
 ال حمـيص عنـه،      الـذي  ليس سواء، إنه بالنسبة إىلّ احلق        العقليإن االفتراض   

 شـتمنا   يف ال شك فيه، وإن كل كفار عصرنا مهرة          الذيوبالنسبة إليك الباطل    
يـه بالـذكاء    يصفون أنفسهم فالذي الوقت  يف ،نقيصةحنن املؤمنني ورمينا بكل     

  .والتقدم والعبقرية 
إننا نعيش فوق أرض مفروشة، وحتت مساء مبنية، ومنلك عقالً نستطيع به البحث             

  . واحلكم، وذا العقل ننظر ونستنتج ونناقش ونعتقد
س  كما نرفض الدعاوى الفارغة، وإذا كان النـا        الغيبوذا العقل نرفض التقليد     

، فـال علـيهم أن      الفكري ويتندرون بتحجرهم    املاضييهزءون بالرجعيني عبيد    
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علـم،  يهزءوا كذلك مبن مييتون العقل باسم العقل، ويدوسون منطق العلم باسم ال        
   !! .وهم لألسف مجهرة املالحدة 

لكننا حنن املسلمني نبىن إمياننا باهللا على اليقظة العقلية واحلركة الذهنية، ونستقرئ            
  .  الكون كله نواحي يف اإلنساينات الوجود األعلى من جوالن الفكر آي
 بوظيفة  رآن الكرمي وجدت تنويها    صفحة واحدة من سورة واحدة من سور الق        يف

 سورة الزمـر،    هي سلم الصعود، هذه السورة      يفالعقل اختذ ثالث صور متتابعة      
:  قال تعاىل  لني إعالء شأن العلم والغض من أقدار اجلاه       هيوأول صورة تطالعك    

           ـاِبأُولُـو الْأَلْب ذَكَّرتا يمونَ ِإنلَمعال ي الَِّذينونَ ولَمعي ِوي الَِّذينتسلْ يقُلْ ه 
 الصورة الثانية لتبني أن املسلم ليس عبد فكرة ثابتـة أو عـادة        جتيءمث   ،   )٩الزمر(

 ، قال سبحانه    األزكىعرض عليه ويتخري األوثق و     بل هو إنسان يزن ما ي      ،حاكمة
:    اللَّـه ماهده الَِّذين لَِئكأُو هنسونَ أَحِبعتلَ فَيونَ الْقَوِمعتسي اِد  الَِّذينِعب رشفَب

   )١٨-١٧ الزمر(  اِببلْاَألوأُولَِئك هم أُولُوا 
 يفم أهل النظـر      ذات السياق على أ    يفمث يطرد ذكر أوىل األلباب للمرة الثالثة        
لينتقلوا من املخلـوق     جماالا املختلفة    يفملكوت اهللا الذين يدرسون قصة احلياة       

 أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن السماء ماء فَسلَكَه يناِبيع ِفي اَألرِض ثُـم                : إىل اخلالق   
     ثُم هانِلفًا أَلْوتخا معرِبِه ز ِرجخي          ا ِإنَّ ِفي ذَِلكطَامح لُهعجي ا ثُمفَرصم اهرفَت ِهيجي 

  ) ٢١: الزمر( لَِذكْرى ُألوِلي اَأللْباِب
 أن اإلميان ملبتـوت     ، اخلامت الوحي تلك الصفحة من     يفوظاهر من الصور الثالث     

  . الصلة بالتقليد األعمى أو النظر القاصر أو الفكر البليد
 الزروع والزهور والثمار، وكيف ينفلق احلمأ املسنون        يفداع اخلالق   إنه يلحظ إب  

 توزعت على أوراق وأكمام حافلة بالروح والرحيان،        ،عن ألوان زاهية أو شاحبة    
ـ              ود مث كيف حيصد ذلك كله ليكون أكسية وأغذية للناس واحليوان، مث كيف يع
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 بـه احلقـول      تـز   ،  جديد اجلمال واملـذاق    احلطام والقمام مرة أخرى زرعا    
ن صنع ذلك كله ؟واحلدائق، م  

    !!األرض صنعت ذلك : وكأنه سكران يهذى )١( صاحيبقال 

 وورق الـشجر أن     ، والشمس أن تـشع    ي،األرض أمرت السماء أن م    : قلت
واحلبوب أن متتلئ بالدهن والسكر والعطـر  ، خيتزن الكربون ويطرد األوكسجني  

    ؟والنشا
  !  األرض والسماء يفأقصد الطبيعة كلها : قال

 غذائك أو عشائك تعاونت األرض والسماء وما بينـهما         يفإن طبق األرز    : قلت
 ومن املسئول عـن      هذا اخللق ؟   يفعلى صنع كل حبة فيه، فما دور كل عنصر          

   أهو تراب األرض أم ماء السماء ؟ ،جعل التفاح حلوا والفلفل حريفا
  !! ال أعرف وال قيمة هلذه املعرفة : قال

  أال تعرف أن ذلك حيتاج إىل عقل مدبر ومشيئة تصنف ؟ : لتق
 حـزم   يف أو   ،أكوام السباخ  يف نوعت   اليت واإلرادة   ، أنشأ الذيفأين ترى العقل    

   األشعة ؟

                                                
ال جيوز شرعا أن يصاحب      رمبا قصد الشيخ صاحبه يف احلوار ، وليست املصاحبة املعروف ألنه          )  ١(

ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامـك إال         :" ديث النيب صلى اهللا عليه وسلم     املؤمن غري املؤمن حل   
، والترمذي يف كتاب    ) ٤٧٩٩( من يؤمر أن جيالس رقم    :رواه أبو داود يف كتاب األدب،باب      " تقي

وعليه فال جيـوز أن     .  هذا حديث حسن  : وقال) ٢٣٩٥(الزهد باب ما جاء يف صحبة املؤمن رقم         
مللحد ، أو صاحيب النصراين ، أو اإلخوة النصارى، وهذا احلديث أيضا أصـل       يقول املؤمن صديقي ا   

بدعوى اإلخوة   يف اإلنكار على من يقيمون إفطارا مجاعيا يف رمضان ويدعون إليه بعض النصارى ،             
 الذين خيالفون عن    فليحذر" وال يأكل طعامك إال تقي    :"والصداقة ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

   . أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليمصلى اهللا عليه وسلم النيب أمر
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إن العامل وجد وتطور على سنة النشوء واالرتقاء وال نعـرف األصـل وال              : قال
  !! التفاصيل 

 قـدمي الزمـان وسـالف    نه كان يفإ: تقولون! م ما تقولون  أشرح لك : قلت له 
 أجواز الفضاء، مث مـع      يفالعصر واألوان جمموعة من العناصر العمياء، تضطرب        

 سنحت فرصة فريدة لن تتكرر أبد الـدهر، فنـشأت           التالقيطول املدة وكثرة    
!!  .. مث شرعت تتكاثر وتنمو حىت بلغت ما نـرى    ،البدائي شكلها   يفاخللية احلية   

  !!  ومل تستحوا من مكابرة الدنيا به ،يتموه علما مسالذيهذا هو اجلهل 
، وكائنات دقيقة وجليلة تزعمون      إا حلت تلقائيا   :أعمال حسابية معقدة تقولون   

 من اإلميان باهللا    وذلك كله فرارا  !! سنحت ولن تعود     فرصة   يفأا ظفرت باحلياة    
  !! الكبري 

 املآسـي نيا حتفل ذه    أفلو كان هناك إله كما تقول كانت الد       : قال وهو ساخط  
 ، وأطفـاال   حيتبس فيـه األذكيـاء   وضيقا،واآلالم، ونرى ثراء ميرح فيه األغبياء  

   ؟.وميوتون، ومشوهني حييون منغصني ميرضون 
، إن إحلادكم يرجع إىل مشكالت نفسية واجتماعيـة  ظين لقد صدق فيكم    :قلت

  !! أكثر مما يعود إىل قضايا عقلية مهمة 
 ،يد من يؤمنون ويكفرون وفق ما يصيبهم من عـسر ويـسر       ويوجد منذ عهد بع   

فَِإنْ أَصابه خير اطْمـأَنَّ   وِمن الناِس من يعبد اللَّه علَى حرٍف  : قال اهللا تعاىل 
ـ         الْخ ـوه ةَ ذَِلكاآلِخرا وينالد ِسرِهِه خجلَى وع ةٌ انقَلَبنِفت هتابِإنْ أَصانُ ِبِه ورس

ِبنيالْم  )١١:احلج(   
 نغضب ألنفسنا أو نرضى ألنفسنا، إننا نـستعرض        ،لسنا أنانيني كما تصف   : قال

   . ترفضهالذي مث نصدر حكمنا ،أحوال البشر كافة
آفتكم أنكم ال تعرفون طبيعة هذه احلياة الدنيا ووظيفة البشر فيهـا، إـا              : قلت

مع رب مجيوز اإلنسان هذا املعرب إىل إحدى خامتتيه ال         ولكيقت إىل مستقر دائم،     ؤ
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  بتلى مبا يصقل معدنه ويهذب طباعه، وهذا االبتالء فنون شىت، وعنـدما            بد أن ي
 وتبقى صلتهم بـاهللا     ، مألت طريقهم  اليت التغلب على العقبات     يفينجح املؤمنون   

حلـة  د تلك الر   فإم يعودون إىل اهللا بع     ،واضحة مهما ترادفت البأساء والضراء    
 الزخـرف (يا ِعباِد ال خوف علَيكُم الْيوم وال أَنتم تحزنونَ         : الشاقة ليقول هلم  

٦٨ (  
  وما ضرورة هذا االبتالء ؟ : قال

 ليحصل علـى    ، ويتصبب جبينه عرقا    حتصيل العلم  يف الليايلإن املرء يسهر    : قلت
وتعرض للمتاعب، فـإن    الراحة، وما يسند منصب كبري إال ملن مترس بالتجارب          

 ، حنياها علـى ظهـر األرض      اليت احلياة القصرية    يفكان ذلك هو القانون السائد      
   غرابة أن يكون ذلك هو اجلهاد الصحيح للخلود املرتقب ؟ فأي

 ختالط حياة اخللق وتصبـري     اليت املآسي تسويغ   يفأهذه فلسفتكم   :  قال مستهزئاً 
  اجلماهري عليها ؟ 

 حقيقة ما تشكو من شرور، إن هـذه اآلالم          -صيل أوضح  بتف -سأعلمك  : قلت
 هذه الدنيا، ال تقوم احلياة إال به، وال تنضج رسـالة  يفقسم من قدر اهللا     : قسمان

 تكافـل بـني أجـزاء       ": األمر كما يقول األستاذ العقاد    ه، ف ر ح يفاإلنسان إال   
اجة، وال معـىن    الوجود، فال معىن للشجاعة بغري اخلطر، وال معىن للكرم بغري احل          

للصرب بغري الشدة، وال معىن لفضيلة من الفضائل بغري نقيصة تقابلـها وتـرجح              
 فضائلنا النفـسية    يف لذاتنا احملسوسة كما يطرد      يف وقد يطرد هذا القول       ، عليها

 بـالري ومطالبنا العقلية، إذ حنن ال نعرف لذة الشبع بغري أمل اجلوع، وال نستمتع              
تنا أن  الظمأ، وال يطيب لنا منظر مجيل ما مل يكن من طبيع          ما مل نشعر قبله بلهفة      

    "يسوءنا املنظر القبيح
وهذا التفسري لطبيعة احلياة العامة ينضم إليه أن اهللا جل شأنه خيترب كل امرئ مبـا                

ته، ويوائم نفسه وبيئته، وما أبعد الفروق بني إنسان وإنـسان، وقـد         لَِّبيناسب جِ 
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 خلقه شئون، واملهـم أن أحـداث        يف وهللا   ،ه آخر يصرخ إنسان مبا ال يكترث ب     
  .  ال ريب فيها اليتاحلياة اخلاصة والعامة حمكومة بإطار شامل من العدالة اإلهلية 

 ال حتيط ا النظـرة الواحـدة إىل         ":عدالة كما يقول األستاذ العقاد    إال أن هذه ال   
ستيعاب وجوه  حالة واحدة، وال مناص من التعميم واإلحاطة حباالت كثرية قبل ا          

 الصورة كلـها    إن البقعة السوداء قد تكون يف     . ة   تصريف اإلرادة اإلهلي   يفالعدل  
 تضيف إىل مجال الصورة وال يتحقق هلـا  اليت ال غىن عنها، أو اليت من ألواا   لونا

مث نعود فنضحك   ،   حلادث يعجبنا    ييف حياتنا القريبة قد نبك    مجال بغريها، وحنن    
   "منه بعد فواتهنغتبط مبا كسبناه أو 

  .  يتعرض هلا اخللق اليت النظرة الصحيحة إىل املتاعب غري اإلرادية هيتلك 
 خطؤك أنـت    ،ه فمحور صاحيب تشكو منها يا     اليت من الشرور    الثاينأما القسم   

   )١( وأشباهك من املنحرفني
 ال عالقة لنا مبا يسود العامل من فوضـى ؟ فكيـف             وأشباهيأنا  : قال مستنكرا 

   ؟ تتهمنا
 يكفل لـه سـعادته،      ولون، فإن اهللا وضع للعامل نظاما جيدا      بل أنتم مسئ  : قلت
 واقتـراف   ، األهواء إتباع بفقريه، وحذر من      وغنيه برا  ،عل قويه عونا لضعيفه   وجي

  . املظامل واعتداء احلدود 
من عِملَ صاِلحاً ِمن ذَكٍَر      : فقال سبحانه وعد على ذلك خري الدنيا واآلخرة       و
وا              أَوـا كَـانِن مـسِبأَح مهرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم وهثَى وأُن 

   )٩٧النحل(   يعملُونَ
فإذا جاء الناس فقطعوا ما أمر اهللا به أن يوصل، وتعاونوا على العدوان بـدل أن                

  حصدوا املر من آثامهم ؟  فكيف يشكون رم إذا ،يتعاونوا على التقوى

                                                
  . فتنبه..  خيدم احلوار الناشد للحق أسلوب التهكم واالستهزاء أو التقليل من شأن املخالف ال)  ١(
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يم، إن أغلب ما أحدق بالعامل من شرور يرجع إىل شروده عن الـصراط املـستق             
وما أَصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَـسبت أَيـِديكُم     :ويف هذا يقول اهللا جل شأنه

   )٣٠الشورى (   ويعفُو عن كَِثٍري
 إن الصذا املسلك الراشـد      مانعيلقتال    اهللا عنه جرد جيشا    ييق رض دالزكاة، و 

 صـنيعه   يفأقر احلقوق وكبح األثرة ونفذ اإلسالم، فإذا توىل غريه فلم يتأس بـه              
  !  مألت احلياة بالبؤس ؟اليتكان الواجب على النقاد أن يلوموا األقدار 

  ماذا تعىن ؟ : قال
 أن تلومـوا مـن   أعىن أن شرائع اهللا كافية إلراحة اجلماهري، ولكنكم بدل      : قلت

  !!  جترأمت على اهللا وامتم دينه وفعله ،عطلها
 من أن يقـوم     عن السماء إذا فسدت األرض، وبدال     ومن خسة بعض الناس أن يل     

   !!كالم طويل عن الدين ورب الدين  تغيري الفوضى وإقامة احلق يثرثر بيفبواجبه 
األسـتار عـن    لقد آن األوان لتهتك      :"  يف موضع آخر من كتابه     أيضا ويقول

 إىل جاهلية عدمية الـشرف       الواقع ارتكاسا إنسانيا   يف الذين ميثلون    ،أدعياء التقدم 
 يفرمبا شك بعض النـاس      ،   مبتوتة الصلة بالعقل وذكائه والعلم وكشوفه        ،واخلري

 مـن   اخلاطر أحـدا   جدواه عليه، فإذا ساور هذا       يف يعتنقه أو    الذيحقيقة الدين   
امرئ يعرض له هذا الظن، بل يقرب من املستحيل أن           آخر   العريبخلق اهللا، فإن    

ذلك أن فضل اإلسالم على العرب كفضل الضياء واملاء على الـزرع            ،  يساوره  
قد تكون بعض العقائد عقاقري خمدرة للنشاط البشرى، لكن اإلسالم ملا جـاء            .. .

العرب شحذهم وأثار عقوهلم، ووحد صفهم، وطار م إىل آفاق مادية وأدبية مل             
 طريق اد   يفحيلم ا آباؤهم وال ختيلها أصدقاؤهم أو أعداؤهم، ومضى العرب           

 شقه اإلسالم هلم فعرفهم للعامل وكان قبل جيهلهم، وأفاءوا علـى ماضـيه              الذي
  ! القريب ما ال ينكره إال متعصب كفور 
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 وارتبطت مكانة العرب الذاتية والعاملية ذا الدين، فهم يتقهقرون إذا ختلوا عنـه            
  . وهم يرتقون ويتقدمون إذا تشبثوا به وحتترم حقوقهم . ويستباح محاهم 

 أمم أخرى مل تستطع التحليق إال بعدما ختففـت مـن            يفعلى عكس ما عرف     
إن اإلسالم بالنسبة للعروبـة وىلّ نعمتـها         ...  !!اال أو جزءً  مواريثها الدينية كُ  

  . وصانع حياا 
 يف من الزمـان   عاش ردحا،فرنسي يوعيش وهو " جاروديه  "وقد اعترف مسيو    

 أوقد شرر هذا الكفاح العزيـز    الذيجبهة التحرير اجلزائرية بأن الدين وحده هو        
  .  وأن اإلسالم يستحيل أن يوصف بأنه خمدر الشعوب ،الغايل

 يفضل غريه بساللة أو دم خاص، كـال         واإلسالم ال جيعل من العرب شعبا خمتارا      
ه تعاليم راشدة وشرائع عادلة، مث وكـل إىل العـرب أن          كال، إن اهللا اختار لعباد    

  )١(." حيملوا هذه التعاليم والشرائع ليعملوا ا وليعلموها من شاء
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    وما بعدها ١٩٥قذائف احلق صـ : ينظر)  ١(
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الرد العلمي اليت دم أصول اإلحلاد وتـأيت عليـه مـن            وأختم برائعة من روائع     
ية للكـون   تقوم النظرة الغرب  :" اجلذور، وذلك للدكتور أمين املصري حيث يقول      

واحلياة على اإلحلاد، حىت لو ادعى الكثريون أم مؤمنون باهللا، وذلك أم إمـا              
ينفون وجود املوىل سبحانه وتعاىل أو يشلون وجوده، فإهلهم إما إلـه غائـب أو        

  )١ (.مشلول، فهم يدورون بني إحلادين إحلاد نفي أو إحلاد تعطيل، وكالمها إحلاد
ينكرون وجود الباري سـبحانه، فـريون أن هـذا          أما امللحدون النفاة الذين     

الوجود بأجرامه وخملوقاته وأحيائه إمنا نشأ صدفة، وميضى إىل غري غاية، ووصـل         
وهؤالء هم الذين كانوا    . ملا وصل له بسلسة من األفعال وردود األفعال العشوائية        

 :فيقول جوليان هكسلي. يسمون بالدهريني عند علماء املسلمني
 من القردة على آالت كاتبة، وظلت تضرب على حروفها          لو جلست ستة  "

ملاليني السنني فال نستبعد أن جند يف بعض األوراق األخرية الـيت كتبوهـا              
فكذلك كان الكـون املوجـود اآلن نتيجـة         ! قصيدة من قصائد شكسبري   

  .)٢("لباليني السنني) املادة(لعمليات عمياء، ظلت تدور يف 
 امللحد الشهري عن هذه النظرة الالعقلية املوحشة        ويعرب برتراند رسل الفيلسوف   

  :البغيضة بقوله
واإلنسان وليد عوامل ليست بذات أهداف، إن بدأه ونـشوءه وأمانيـه            "

 يف نظـام    اتفاقيوخماوفه وحبه وعقائده كلها جاءت نتيجة ترتيب رياضي         
. وال تستطيع أية قوة إحياءه مرة أخـرى       . الذرة، والقرب ينهى حياة اإلنسان    

إن هذه اهودات الطويلة والتضحيات واألفكـار اجلميلـة والبطـوالت           
العبقرية كلها سوف تدفن حتت أنقاض الكون، ولو مل تكن هذه األفكـار             

                                                
 أعلم أحدا سبقين يف التقسيم  هذا هو التقسيم السائد واملعروف لإلحلاد عند كل الدارسني ، وال (١)

  .  الذي ذهبت إليه لإلحلاد
  )٨٥ / ١(اإلسالم يتحدى : ينظر  (٢)
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قطعية فإا أقرب ما تكون إىل احلقيقة، حىت إن أية فلسفة حتاول إنكارهـا              
  ".ستلقى فنائها تلقائياً

ويكاد هذا االقتبـاس أن يكـون   :"ويعلق وحيد الدين خان على قول رسل بقوله  
 يكاد يفقد أهدافه وال     -يف ضوء هذا الفكر املادي    -خالصة الفكر املادي فالكون     

يبقى غري الظالم احلالك؛ الظالم الذي تتالشى فيه معايري اخلري والـشر حـىت إن               
إبادة الناس بالقنابل ال تعد ظلماً ألم سوف يلقون حتفهم على أية حال يومـا               

املوت واحلياة مرتبطان فيه بأهداف     . الفكر الديين فهو فكر الضوء واألمل     أما  . ما
  .)١( "معينة وكل القيم واألفكار اإلنسانية السامية جتد هلا مكانا فيه

دينية أميا تأثر بنظريـة دارون يف النـشوء          كذلك تأثرت االجتاهات املادية الال    
نه، ولكنه زعم أن تطـور      واالرتقاء، وإن كان دارون مل ينف وجود املوىل سبحا        

اإلنسان من كائن وحيد اخللية بسيط إىل اإلنسان احلايل ال حيتـاج يف تفـسريه               
إن تفسري احلياة بتدخل اهللا يكون مبثابة إدخال        :"الفتراض وجود اهللا، حيث يقول    

  "! عنصر خارق للطبيعة يف وضع ميكانيكي حبت 
   !)٢( "ا إن الطبيعة ختلق كل شيء، وال حد لقدر: "وحيث يقول

وأن هذا التطور مت عشوائياً، وأن البقاء كان للكائنات األقوى أو األقدر تكيفاً             
على البقاء، اليت استطاعت البقاء عرب الصراع مع غريها من الكائنات، والتكيـف     

  .مع عوامل الطبيعة
الداروينية هي النمـوذج املعـريف      وميكن القول بأن    :"يقول الدكتور املسريي  

  ".، إن مل يكن كلهالعلمانية الشاملة اء معظم الفلسفاتالكامن ور
وقد حياول بعض هؤالء الالدينيني الدهريني أن يتجنب معاداة الدين، ولكنـك            

  .لو سألته عن مرجعياته وعقائده، فلن جتد للباري سبحانه وتعاىل أي وجود فيها
                                                

  .)٤٧ و٤٦ / ١ (اإلسالم يتحدى : ينظر  (١)
  .٤٠ ص. جاهلية القرن العشرين: ينظر ) (٢
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عم أنـه    كان يـز   -وهو جتسيد الالدينية الشاملة   –فاالحتاد السوفيييت السابق    
يسمح حبرية األديان، ويترك بعض املساجد تعمل للدعاية، وللـدوران بالـسياح          

  .عليها، رغم حربه الضروس على الدين عموماً واإلسالم خصوصاً عقيدة وعمالً
رمحـه اهللا، وهـو املاركـسي    -ولذلك يؤكد الدكتور عبد الوهاب املسريي   

 الشاملة بغض النظـر عـن        على أمهية النظر ملرجعية أصحاب العلمانية      -السابق
العلمانيـة   ويف تصورنا أن أفضل طريقة لتناول قـضية ":فيقول. أقواهلم وأفعاهلم

ال  قـد ) الـشاملة (فالعلمانية ). كامنة أم متجاوزة(والعلمنة هي قضية املرجعية 
 فهي قد ال ( املعلنتكون إحلادية أو معادية لإلنسان على مستوى القول والنموذج

 الق أو مركزية اإلنسان يف الكون أو القيم املطلقة، اإلنـسانية أو تنكر وجود اخل
ولكنها على املـستوى النمـاذجي      ). صريح ومباشر األخالقية أو الدينية، بشكل     

ومستوى املرجعية النهائية، تستبعد اإلله، وأية مطلقـات، مـن عمليـة     الفعال
كمـا تـستبعد   ومن عملية صياغة املنظومات األخالقيـة،   احلصول على املعرفة

  )١( "وحبدة وتنكر عليه مركزيته وحريته اإلنسان من مركز الكون بشراسة
وقد الحظت شخصياً أن العديد من الشيوعيني يتجنبون احلديث عن الـدين            
متاماً، بل إن بعضهم قد يظهر احتراماً للدين أو ميارس بعض الشعائر، والبعض إذا              

لدين له املتخصصون فيه، ألنه يعلم      أحرجته يف النقاش يتهرب بأن النقاش حول ا       
  .أن الناس بطبيعتهم ينفرون من هذه املادية الكئيبة املنافية للفطرة

وهذا ما يلفت االنتباه له الدكتور املسريي، حيث يقول عند كالمـه عـن أن    
ومع هـذا،   :"العلمانية اجلزئية ما هي إال مرحلة يف متتالية تؤدي للعلمانية الشاملة          

ويـستخدمون   علمانية شـاملة ىل بعض األفراد ممن يتبنون مناذج جتب اإلشارة إ
                                                

 : اجلزء الرابع-اإلطار النظري:  الد األول-موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ينظر  (١)
:  العلمانية الشاملة-تاريخ موجز وتعريف: العلمانية الشاملة:  الباب التاسع-العلمانية الشاملة

  .)٢١٥ و٢١٤ / ١ (تعريف 

 



 ١٥٢

اإلنـسانية   بفطرمينفرون ، ألن الناس ديباجات جزئية عن وعي وبدهاء مقصود
  .)١( "وحشيتها وعدميتهامن العلمانية الشاملة بسبب 

 أقول للذين يرون أن هذا الكون قد وجد         )الكالم للدكتور أمين املصري    ( ولكين
اعل بعض العناصر، اليت كانت موجودة يف ظروف معينة ونسب معينة           صدفة، بتف 

وأزمنة معينة، وكذلك احلياة نشأت بتفاعل بعض العناصـر يف ظـروف معينـة           
  .فجاءت صدفة

إذا كان كل هذا قد وجد صدفة، فمن الذي أوجد الـصدفة؟ مـن              : أقول له 
رية الالزمـة يف    الذي أوجد العناصر الالزمة بالنسبة الالزمة يف األحوال الـضرو         
  األزمنة الالزمة باحلركات الالزمة بالشروط الالزمة لتلك الصدفة؟

 فلم علمت أن الكون قد وجد صدفة؟: قلنا له. ال أعلم: إن قال
حنن يف حاجة لعدد ضـخم      : قلنا له . إمنا أوجد الصدفة صدفة قبلها    : وإن قال 

لـضرورية  من الصدف، فكل عنصر من العناصر نشأ صدفة، وكذلك الظروف ا          
إخل كـل   ... من احلرارة والضغط واحلركة واملكان والزمان والسرعة واجتاه السري        

منها أوجدته صدفة، مث جاءت صدفة فجمعت كل هذه الـصدف، مث جـاءت              
  ؟ صدفة أخرى فجعلتها تتفاعل مع بعضها

؟ ومن أوجد صـدفة      فمن أوجد صدفة الصدفة   : مث ال بد أن تتسلسل األسئلة     
تتميز به احلضارة الغربية الصليبية     .  عبث ال متناهي من الضالل     صدفة الصدفة؟ يف  

املعاصرة، اليت تزعم تقديس العقل، بينما هي يف حقيقة أمرها تلـهث مـسعورة              
  .وراء أهوائها ورغباا

                                                
:  اجلزء الرابع-اإلطار النظري:  الد األول-موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ينظر  (١)

علمانية جزئية  : إشكالية العلمانيتني-انيةإشكالية تعريف العلم:  الباب األول-العلمانية الشاملة
  .)١٢٦ / ١(وعلمانية شاملة 
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 كيف توفرت ظروف الـصدفة؟ ولكـن        -فقط-حنن مل نسألك    : مث نقول له  
ملتسبب يف إجيادها؟ أتلكـم      هو ا  من أنشأ الصدفة؟    من -أيضاً وبإحلاح -نسألك  

العناصر والظروف اليت وفرت الصدفة أوجدت نفـسها؟ أم أوجـدها موجـد             
  .﴿أَم خِلقُوا ِمن غَيِر شيٍء أَم هم الْخاِلقُونَ﴾: غريها؟؟؟ وصدق اهللا العظيم

وبنفس املنطق يقال ألمثال جوليان هكسلي صاحب مثال القردة الستة واآللـة       
ي أوجد القردة الستة؟ ومن الذي أوجد اآللة الكاتبة؟ ومن الذي           الكاتبة؛ من الذ  

مجعهم يف مكان واحد؟ ومن الذي مد يف عمر القردة لباليني السنني؟ ومن الذي              
منح اآللة الكاتبة الصالبة حىت تستمر يف العمل لباليني السنني؟ دون أن تتلف أو              

من الذي أمدها بالورق؟    حتتاج لصيانة أوتبلى أو تنربي من شدة الطرق عليها؟ و         
وأدخله فيها؟ ومن الذي أمدها باحلرب؟ وداوم على إمدادها به؟ ومن الذي أجـرب              
القردة على البقاء يطرقون على اآللة الكاتبة ملاليني السنني دون أن ميلوا ويفـروا؟       

  هل كان معهم مراقب جيربهم على العمل املتواصل؟ ومن هو؟
لسنني قد أنتج قصيدة واحدة أو احتمال قصيدة        مث إذا كان العمل ملدة ماليني ا      

 لشكسبري، فكم من الزمن سيحتاج إلنتاج كل قصائده؟ وكم من           -يف زعمك -
الزمن يلزم إلنتاج كل قصائد الشعراء اإلجنليز؟ وكم من الزمن يلزم إلنتاج شـعر        
كل شعراء الدنيا؟ وكم من الزمن يلزم إلنتاج كل األدب يف الدنيا؟ وكم؟ وكم؟              

  ؟.....وكم؟
مث إذا كنت تقول إن باليني النسخ اليت ال معىن هلا وجدت من بينـها ورقـة                 
واحدة فيها قصيدة لشكسبري، فيلزم من كالمك أن إنتاج عامل واحد بالصدفة ال             
بد أن يصاحبه باليني العوامل وباليني املخلوقات املعطوبة الفاسدة احملطمـة، وأن            

ة الطاغية، فأين هي؟؟ وصدق اهللا وكـذبت        باليني النسخ الفاسدة هذه هي الغالب     
          ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْمالَِّذي ِبي كاربت﴿      تـوالْم لَـقالَِّذي خ 
        فُورالْغ ِزيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ ِلييالْحو    عـبس لَـقالَّـِذي خ 
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ِطباقًا ما ترى ِفي خلِْق الرحمِن ِمن تفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمـن              سماواٍت  
  . ثُم ارِجِع الْبصر كَرتيِن ينقَِلب ِإلَيك الْبصر خاِسأً وهو حِسري﴾فُطُوٍر 

ىل أن  أنـت أو  : مث يقال ملن قال إن العامل حدث وجيري بالصدفة وبطريقة آلية          
يقال لك إن ما تزعمه نظريات عميقة وأفكاراً رصينةً ليست إال جمرد أصـوات              
صدرت من فمك، أو حروف على ورق جتمعت بالصدفة فظهرت كما تنطقها،            
أو تكتبها، وحقيقتها عبث ال فائدة منه وال هدف وال غاية، ومل تقصدها، بـل               

ت الكيماوية العـشوائية    واألفكار اليت يف رأسك ما هي إال جمموعة من التفاعال         
  .اآللية حدثت يف خاليا الدماغ العصبية بطريق الصدفة، فأنتجت هذا اهلراء

أفهذا الكون احملكم الصنع احملري املبهر حدث صدفة؟ وأنـت فكـرك رصـني      
مقصود، نشأ عن نظر متأن وقواعد حمكمة ومقدمات يقينية ونتائج الزمة، وهـو             

  ملاذا يكون فكرك استثناًء عن الكون؟! يقةفكر ذو غاية وهدف يسرب أغوار احلق
لو افترضنا أنك اكتشفت يد لص، وقـد اندسـت يف جيبـك،             : مث نقول له  

فأمسكت ا وبه متلبساً جبرمية السرقة، مث ملا علم اللص أنـك مـن اـادلني                
فماذا أنت قائل لـه؟ هـل   . إمنا دخلت يدي جليبك بالصدفة: بالصدفة، قال لك  

ملـاذا  : أخي يف العقيدة؟ أم تسوقه للشرطة؟ وإذا سألك سـائل      مرحباً ب : تقول له 
لكي تأخذ العدالة جمراها من هذا      : تسوقه للشرطة؟ فماذا أنت قائل له؟ أفتقول له       

  فأية عدالة وأي خلق وأية قيم هذه؟. اللص األثيم، الذي ال يعرف خلقاً وال قيماً
احلق؟ وما هو املستحق؟    العدالة تتطلب حقاً مسلوباً لتوصله ملستحقه، فما هو         

  .يف عامل كله صدفة يف صدفة وعبث يف عبث
مث إن العدالة تتطلب شريعة تنفذها، والشريعة تتطلب أخالقاً وقيماً تنتجهـا،            
فأي أخالق وأية قيم إذا كان كل شيء خبط عشواء وصدفة، وليس هناك قيمـة       

  .وال مرجعية عندك إال واقعك الذي حدث بالصدفة
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إن الشريعة واألخالق هي مـا اتفـق عليـه      : الصدفة فيقول وقد مياحك عبد    
فهذه إجابة تثري أسئلة أكثر، منها على سبيل اإلجياز؛ على مـاذا اتفـق              . العقالء

العقالء؟ هل اتفقوا على خلق العامل بالصدفة؟ مث كيف يتفقـون؟ باإلمجـاع أم              
هذا أن ذلك اللص    بأغلبية الناخبني الدميقراطية؟ لو كان األمر بالدميقراطية فمعىن         

الذي ذكرناه، لو كان معه ثالثة آخرون وقابلوا عبد الصدفة يف صـحراء لـيس              
فيها غريهم، فمن حقهم أن يسلبوه ماله، ورمبا مالبسه أيضاً، وحينئذ سـيعدوا             

  !!من حماسن الصدف، أو رب صدفة خري من ألف ميعاد
طة حمايدة ال تتأثر    مث إن العدالة تتطلب فصالً بني اخلصومات، وهذا يتطلب سل         

باألهواء والرتعات وال امليول لتفصل بني املوجودات، وال يتحقـق ذلـك إال يف              
  .املوىل سبحانه وتعاىل املرته عن النقائص

 فرع عن تصوره، ولـذا ال ميكـن         -كما يقولون -مث إن احلكم على الشيء      
يقـة  للحاكم أن حيكم يف قضية إال إذا تصورها، وكلما كان تصوره أقرب للحق            

-كلما اقترب حكمه من الصواب، والعكس بالعكس، وحيـث أن اإلنـسان             
بأضـعاف  - جيهل عن نفسه بل وعن سائر الكـون        -باتفاق امللحدين واملؤمنني  

 أكثر مما يعلم، لذا فإن القادر الوحيد على احلكم الصحيح هـو املـوىل               -رهيبة
  )١( يف الْخِبري﴾﴿أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَِّط. سبحانه وتعاىل

وكذلك أقول ملن يقول إن هذا الوجود واحلياة نشئا بال هدف وال غاية،             " ٢"
 يلزمك أن يكـون     -الذي هو جزء من هذا الوجود     -أنت أيضاً كالمك هذا     : له

عبثاً بال غاية وال قصد، وليس برأي حكيم وال نظرية متماسكة، بل عبث وهراء              
  بغري قصد وال هدف؟

                                                
وما  ٨٤ /١( اإلسالم يتحدى : للمزيد من التفصيل يف الرد على القول بتكون العامل بالصدفة(١) 

  )بعدها 
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ك متحمساً تضيع عمرك ووقتك يف الدفاع عن نظرياتك ونـشرها           مث ملاذا نرا  
مل ال تدع خمالفيك يعبثون     . والرد على خمالفيها؟ إن كان األمر كله عبث يف عبث         

  مع العابثني؟
 :ولذلك يعلق الدكتور املسريي على فالسفة العبث وما بعد احلداثـة بقولـه            

املرجعية واملعياريـة   ا غيابولكن كيف تأتى لفالسفة ما بعد احلداثة أن يدركو"
ومعيارية ما ومعرفة  وهيمنة القوة وسيطرة الصريورة دون االستناد إىل مرجعية ما

يـصلوا إىل   بعامل عادل فيه كليات ثابتة؟ وكيف يكتبون وهم يعرفون أم لـن 
املعقـدة؟   شيء؟ مل ال حيجمون عن الكتابة والتفكري وكتابة الدات الفلـسفية 

أفخـر   ى هلم أن يبقوا يف عامل الصريورة األكيدة احلسية وحيتسواأليس من األجد
 اخلمور ويضاجعوا أمجل النساء والغلمان كما فعل الرومـان يف أواخـر أيـام   

اإلمرباطورية، وكما يفعل الوثنيون العدميون عندما يـشعرون بالعدميـة تطبـق            
جد رد على هذا ال يو. اخلمر والنساء صريورة ويقني الغياب والعدم عليهم؟ ففي

بعد احلداثي وإن كان دريدا قد حاول مرة اإلجابة بقولـه بأنـه    داخل النظام ما
النظام امليتافيزيقي ويدرك هذا، أما اآلخرون فيقفـون يف   يعترف بأنه يقف داخل
: وهذا هراء إذ تظل املشكلة قائمة. يدركون هذه احلقيقة نظمهم امليتافيزيقية وال

الليايل، بدالً من الـصريورة الـسهلة واالنـزالق     ذن، وسهرمل الكتابة املضنية إ
  )١( "وكل هذه املعاناة؟ املستمر؟ من أجل من كل هذا العناء

وأزيد على قول الدكتور املسريي رمحه اهللا؛ أن هـذا االنـزالق للملـذات              
  .الشهوانية هو حاهلم، أو هو ما يؤولون له، وهو ما يبتغونه

                                                
:  اجلزء الرابع-اإلطار النظري:  الد األول-موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: ينظر  (١)

 - ما بعد احلداثة-الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد احلداثة: السابع  الباب-لمانية الشاملةالع
  .)١٧٧ / ١ (املقوالت األساسية لرؤية دعاة ما بعد احلداثة 
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املسريي شهادة الشاهد اخلبري املعاين حني قـال        ولذلك شهد عليهم الدكتور     
كنت قد بدأت أالحـظ أن      ):" اجلذور والبذور والثمر   -رحليت الفكرية (يف كتابه   

السلوك الشخصي للرفاق كان متناقضاً مع أي نوع من أنواع املثاليات الدينية أو             
نع وأنا ال أمـا   . اإلنسانية، وأن كمية النرجسية عند بعضهم كانت ضخمة للغاية        

يف وجود قدر من النرجسية عند البشر، فهذا أمر أساسي بالنسبة هلم، وخصوصا             
بالنسبة للثائر، فالنرجسية آلية نفسية يدافع من خالهلا عن نفسه ضد جمتمع يـود              

ولكن النرجسية اليت الحظتها يف كثري من الرفاق كانت بالفعل متطرفة،           . ابتالعه
ألنفسهم ا كانت كاملـة، أي أـم يف       واحلريات اخللقية اليت كانوا يسمحون      

واقع األمر كانوا شخصيات نيتشوية داروينية، ال عالقة هلا باملاركسية وال بـأي             
منظومة أخالقية، خاصة أن بعضهم كانت ماركسيته تنبع من حقد طبقي أعمـى       

بل كثرياً ما كنـت أشـعر أن        . وليس من إميان بضرورة إقامة العدل يف األرض       
كسياً حبكم وضعه الطبقي وأنه لو سنحت الفرصة أمامه للفـرار          بعضهم كان مار  

من طبقته واالنضمام للطبقات املستغلة الظاملة لفعل دون تردد وطلق ماركـسيته            
  )١( "لكل هذا  قدمت استقاليت. طالقا بائناً

وكذلك الذين يقولون إن اإلنسان نشأ تبعاً لنظرية النشوء واالرتقاء مـن            " ٣"
ورت بال هدف وال غاية وال إرادة حىت وصـلت لإلنـسان            كائنات بسيطة تط  

  .احلايل
لو أن هناك كائنات تطورت من بعضها، فهل هـي طـورت         : أسأهلم وأقول  

  نفسها؟ أم هناك من طورها؟ ومن هو؟؟
 -سـيارة (ولو أن مصنعاً مشهوراً ينتج كل سنة طرازاً جديداً من منتج معني             

ز املتتالية تشابه، كمـا أن املـصنع        ، وعادة يكون بني الطر    ..) مذياع -حاسوب
يضع شعاره على كل طراز، فهل ميكن أن يكون التشابه بني الطرز املتتالية دلـيالً   

                                                
  .١٨٤ بل هي حرب على اإلسالم ص: ينظر ) (١
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على أن كل طراز قد نشأ وتطور من الطراز الذي قبله، أم يكون دليالً علـى أن                 
  جهة اإلنتاج واحدة؟

 بأال حق له    مث لو جاء أفاق حمتال لصاحب ذلك املصنع، فخاصمه أمام احملكمة          
يف احتكار هذه املنتجات واالستئثار بفوائدها التجاريـة والقانونيـة، ألن هـذه           
املنتجات نشأت بفعل تالطم وتصادم عوامل عديدة خبط عشواء بال ترتيب وال            
قصد وال غاية وال سعي حثيث وال إرادة يف إنتاجها، وبالتايل فإن نسبتها لـذلك            

أن عدم نسبتها للمحتال األفـاق ونـسبتها        املصنع وصاحبه وعدمها سواء، كما      
سواء، فهل ميكن أن تقبل دعوى ذلك احملتال األفاق أمام أي قاض، حىت لو كان               

  .ذلك القاضي ملحداً مادياً متعصباً لنظرية دارون يف النشوء واالرتقاء
 بقادر على أن خيلـق آدم يف        -سبحانه وتعاىل -مث السؤال األهم؛ أليس املوىل      

  رتله للدنيا يف أي وقت يشاء، سواء تطورت الكائنات أم مل تتطور؟اجلنة، مث ي
إذن القضية احملورية بيننا وبينكم هي يف املوىل سبحانه وتعاىل، الذي تنكـرون             

  .وجوده، أو تعطلون صفاته
هذه هي القضية، وهي قضية البشرية يف صراع اإلسالم والكفـر مـن بدايتـها               

  .لنهايتها
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  اخلـامتـة
وانتشينا من عبِقهما، احللول الواقيـة        احلقائق، وجتلَّت الدقائق،    أَِن استبانت  وبعد

 بـأهم    يف السرى واإلدالج، نِنيخ اآلن مطايانا      -سبحانه–والعالج، حامدين اهللا    
  :التوصياتبعض النتائج و

  :أهم النتائج: أوال 
  .ستقامةالعدول عن اال ،امليل عن القصد: أصل اإلحلاد يف كالم العرب - ١
  كلمة اإلحلاد جاءت يف القرآن مبعىن الشرك والتكذيب  - ٢
فإبليس  سجل القرآن الكرمي معامل اإلحلاد األوىل وحكاها تفصيال وحتذيرا         - ٣

 .امللعون هو أبو امللحدين
فالسفة اليونان واإلغريق هم من أسسوا ملنهج الشك اإلحلادي ، فكـانوا     - ٤

  أجل الشكيشكُّون يف الثوابت واملُسلَّمات، شك من
كُفرا، وفـسوقا،  : اإلحلاد عمليا بدأه إبليس لكنه مل يسمى إحلادا بل مسي    - ٥

 .ومسي فيما بعد زندقة وإحلاداوإباًء ألمر اهللا تعاىل، واستكبارا، وضالال 
 . ال يؤمن بوجود إله لشخصوصف ألي موقف فكرييطلق كاإلحلاد  - ٦
 اإلشراك وإحلاد الفكـر      إحلاد التكرب و إحلاد   ( لإلحلاد أنواع عديدة منها      - ٧

 ).وإحلاد العقل وإحلاد اجلهل والرياء 
اإلحلاد املعاصر ميكن حصر بواعثه يف انتشار الفكر العلماين وختطيطـات            - ٨

 .احملافل املاسونية
اإلحلاد املعاصر يف بالد اإلسالم ميكن تفسريه على أنـه املوجـة الثانيـة               - ٩

ألوىل اليت حـاول بعـض      للفصل بني اإلسالم واحلياة بعد فشل احملاولة ا       
املستغربني استريادها من النموذج األورويب من خالل العلمانية والليربالية         

 .اليت انتشرت بعد الثورة الصناعية
 .امللحد إنسان تائه حيتاج ملن يرشده إىل الصواب -١٠
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 ).االحنالل( عقائد امللحدين ميكن اختزاهلا يف كلمة واحدة  -١١
  . الج، كباقي األمراضحلاد مرض حيتاج إىل وقاية وعاإل -١٢

  :أهم التوصيات: ثانيا 
استنهاض مهم العلماء الربانيني والدعاة املخلـصني للقيـام         العمل على    - ١

 واآلراء املتطرفـة    بدورهم الراشد يف حتصني األمة من األفكار املنحرفة       
 .والرد على أصحاا باألدلة النقلية والعقلية

بية، واحلفاظ على الـنشء مـن       أمهية قيام األسرة بدورها الرائد يف التر       - ٢
 .، واآلراء الشاذةالتيارات الفكرية املنحرفة

هم على التمسك ـا     ، وحث العقيدة اإلسالمية توعية أفراد اتمع بأمهية      - ٣
 .قلبا وقالبا وعدم التنازل عن ثوابتها أبدا

 .التركيز على القضايا الفكرية والعلمية يف اخلطب واحملاضرات الدينية - ٤
لعلم ومحلته بدورهم املنوط ـم، وإحـساسهم حبجـم     قيام طالب ا  - ٥

 .املسئولية العظيمة اليت محلوها للحفاظ على اتمع والنهوض به
إحياء شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر بـني أفـراد اتمـع،              - ٦

  . وحتمل تبعاا مهما تكلف األمر
  كتبته وأنا أعلم أين ، هذا آخر كالميوبعد؛ ف

  ايا كتبته       فيا ليت من يقرأ كتايب دعا ِلأموت ويبقى م
  اياِلعلعل اإللـه مين بلطفه       ويرحم تقصريي وسوء ِف

   وكرمك يارب العاملني   وجودك وحلمكاللهم إين أسألك عفوك

  كتبه الطامع يف عفو ربه الكرمي
  أمحـد بن خـالد الطحـان

           مكـة املكـرمة                                              
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