
 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



2

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



3

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



4

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



5

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



6

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ُهَو { * }ْلَكاِفُرونَ ا يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤوا نُوَر اَّللِه ِِبَفْ َواِهِهْم َواَّللهُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرِهَ }
يِن ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه الهِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِِبلُْ  َدى َوِديِن اْلَْقِ  لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِ 

 .{اْلُمْشرُِكونَ 
 (9 - 8ل)سورة الصف، اآليتان 
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 اإلهداء
 
 اخلُُلِق العظيم.. وأوِل نوٍر ُخِلق.. صاحب ىلإ
 ىل أصدِق الناِس لجًة..إ
 ..سامإلاإلرساِء قواعد الدين و  ..مثُله أوذَي نبي  ىل الذي ماإ
 ... واملبعوِث رمحًة للعاملني.ىل الناصِح ألَُمِتهإ

 )ص(حممد للاِ  رسولُ 
  هدي املتواضع هذا.هدي جُ أُ 
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 شكر وتقدير
 

متناين على جزيل فضله وكثري نعمائه وعلى رأسها نعمة اوعظيم  شكري هلل
ي عرتافًا مين لذو والية أهل البيت عليهم أفضل الصاة والسام واو  ساماإل

كل من إىل   أن أتقدم ِبلشكرإال  الفضل بفضلهم اليسعين يف هذا املقام 
أو  رائهماملتواضع إما آب ظهار هذا اجلهدوساهم يف إِ  أعانين على هذا البحث

 سيد الدكتور نذير اْلسينلشكر أستاذي الوأخص ِبتشجيعهم أو  مقرتحاهتم
 .ا البحثهذمتام وإلتقومي ونصائح ومساندة رشادات تفضل به من إِ  على ما

فلهم مين جزيل الشكر الذين ساندوين األهل واألصدقاء  منكل كما أشكر  
 ن اْلمد هلل رب العاملني.أخر دعواان آوالعرفان وجزاهم للا عين خري اجلزاء و 
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 املقدمة
األول با ، خر بعد فناء األشياءواإلحياء واآل اإلنشاء قبل األول هلل اْلمد»

خر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار آ خر باآلوا، أول كان قبله
، بتداعاً اوعجزت عن نعته أوصاف الواصفني أبتدع بقدرته اخللق ، الناظرين

واْلمد هلل على ، مث سلك هبم طريق إرادته، خرتاعاً اخرتعهم على مشيئته او 
ماعرفنا من نفسه وألمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا 

 .1«ك يف أمرهوالش اإلْلاديف توحيده وجنبنا من خاص له عليه من اإل
وقائد ، أمينه على وحيه إمام الرمحة)ص( والصاة والسام على رسوله حممد

وعلى ، ونصح لعباده، وصدع ِبمره، الذي محل رسالته، ومفتاح الربكة، اخلري
م للا خلفاء من ختارهاجتباهم و ال بيته الطيبني الطاهرين خري خلقه الذين آ

 بعد رسوله اثين الثقلني العرتة امليامني وسلم تسليماً.
  :أما بعد

بوجود للا وعظمته وكربايءه  اميانفإن عقيدة املسلمني هو التصديق واإل
دين للا واْلقيقة املطلقة اليت أستودعها للا قلوب سائر األنبياء  ساماإلف

يكون هو الدين الذي يتعهد للا به وكان من متام النعمة أن ، والرسل الكرام
َتغِ  َوَمنْ } :قال تعاىل، والشريعة اليت خيتم هبا شرائعه السابقة نسانبين اإل  يَ ب ْ

                                                
 .23ص، الدعاء الثاين، الصحيفة السجادية، علي بن اْلسني السجاد - 1
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رَ   .1{يف اآْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ يقبل منه وهو فَ َلْن  اً ِدين ساماإل َغي ْ
ة من الرتبية الفاسد نسانهو ختليص اإل ساماإللقد كان الغرض األصلي من 

فتحرمه من سبحات نور املبدع  نساناثره اليت تلم بفؤاد اإلآوالوسط الردئ و 
ِإانه َهَديْ َناُه السهِبيَل } :واملنعم وتعميه عن رؤية الطريق الذي يقول عنه عز وجل

هذا السبيل هو سبيل الكمال والدى والتقدم ، 2{اً َوِإمها َكُفور  اً ِإمها َشاِكر 
ختذوا اوهناك من البشرية من ، الرتدي والضال وعلى عكسه سبيل، والتمدن

مذهب  اإلْلادف، وهم املاحدة أاللم فأنكروا وجود للا  الشيطان عضداً 
فلسفي يقوم على فكرة أساسها إنكار وجود للا حيث يدهعون أن الكون 

وأن ، ن واحدآوجد با خالق وإن املادة أزلية أبدية وهي اخلالق واملخلوق يف 
توجد  واْليوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ وال نسانإلالكون وا

، وأن كل مايف هذا الوجود نشأ عن طريق التطورات املتعاقبة، حياة بعد املوت
أو  وإن اْلياة بدأت خلية بسيطة، هناية هذه التطورات اْليوانية نسانوإن اإل

حىت  دون تدخل خارجيأي  جمموعة خااي مث بدأت ِبلتكاثر والتطور
 .2ماوصلت اليهإىل  وصلت اْلياة

إىل  متدتامث  ية يف الغرب أوالً اإلْلادت املذاهب الفكرية انتشر شأت و نولقد 
 حيث جند أن، يةساماإلشعوب األمة إىل  وصلت حىت خمتلف شعوب العامل

                                                
 .88 يةآ، ل عمرانآ - 1
 .2ية آ، اإلنسان - 3
 (.1008 - 1002ص، 3ج، املذاهب الفكرية املعاصرة، يانظر )د.غالب بن علي العواج - 2
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ية حىت صار له أنصار ساماإلستشرى اليوم يف اجملتمعات قد ا اإلْلاد
فاملاحدة ، حلني له وِبتوا يدعون له ويدافعون عنهومؤيدين ومعتقدين ومنت

ألهنا  وذلك، يف الغرب مل جيدوا يف املسيحية مايتفق وطبيعتهم الفطرية السليمة
مر الذي جعل ألا، يف مسألة التثليثخصوصًا  العاقل نسانالتلب طلبات اإل

قل ِبفكار ال يقبلها ع النصرانية جاءت حيث الغريب يف حرية وختبط نساناإل
حد ال إىل  وال يقرها منطق وفوق ذلك طغيان الرهبان والبابوات الذين وصلوا

يتمىن أصحاهبا اخلروج  يطاق من إذالل الناس واستعبادهم مما جعلها أغاالً 
الء امللحدين وإن كانوا قلة ؤ وإن ه، حتضنوهم املاحدةاجهة فإىل أي  عنها

سلمني يتعرضون لذا الفكر وإن الكثري من أبناء امل، أهنم قلة مؤثرة إال  
باد الغرب اليت  غري مباشرة يف بادهم أوأو  ي سواء بطريقة مباشرةاإلْلاد

منهم جيدون أنفسهم عاجزين عن  وكثرياً ، مقيمنيأو  يذهبون اليها كدارسني
 الرد على طرح وتشكيك امللحدين.

يد ويقر ِبلتوح سامإلي الزال يتمسك ِبساماإلوِبلرغم من أن العامل 
حيث تشكك ، تطغى عليه من جانب اإلْلادأن موجة إال  ، والغيب والبعث

طاقة الاميكن أن ختمد  ساماإلرغم أن روح ، أبناءه يف دينهم وعقيدهتم
 وستظل تصنع املعجزات.

بكل جوانبه ومفاهيمه القدامية  اإلْلادتعريف مفاهيم إىل  وحنن بصدد التعرض
بداايته وأمناطه. كما أن دراسة أسباب أترخييته و إىل  ضافةِبإل، واْلديثة
ية أمهية كبرية تفيد يف معرفة نقاط ساماإليف جمتمعاتنا  اإلْلادظاهرة  انتشار

 اإلْلادية واليت يتسلل منها ساماإلالضعف املوجودة يف اجملتمعات 
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 .وتشخيص العاج وطرق التصدي له
العلمي  ساماإلقامة املعاصرة وذلك إب اإلْلادحيث جيب أن تعاجل ظاهرة 
املسلمون أن اميلكوا لكل شبهة فإذا استطاع ، الواقعي والرد على كل شبهة

 .اإلْلادستطعنا بذلك أن نقضي على ظاهرة ا جواِبً 
ية ساماإلوالغزو الفكري الغريب للمجتمعات  اإلْلادلقد سعى فاسفة 

األجيال ولتحصني أجيالنا و ، واملسلمني ساماإلأتليب الناس على إىل  دائبني
من  وال بده  هانتشار أصبح واجب علينا أن حند من  اإلْلادالتالية من خطر 

وأساليبها اليت  اكرةكشف شرور هذه الفلسفات الغربية وتوضيح نشاطاهتا امل
 واملسلمني. ساماإلت ضد استخدم

 ِبن خليل الشمري
 ه 1123ربيع الثاين م/3012 /30/1يف
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 األول لفصلا
 مباحث عامة

 
 

 .ي ملفردات البحثطصلاحبيان املعىن اللغوي واال :ملبحث األولا

 .يف القرآن الكرمي اإلحلاد :يناملبحث الثا

 .يف أحاديث املعصومني اإلحلاد :ثالثاملبحث ال

 .اإلحلادأترخيية وأمناط  :رابعاملبحث ال
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 :األول املبحث
 البحث ملفردات يطصلاحواال اللغوي املعىن بيان

 وإن، "اإلْلادو" "ظاهرة" كلمة  هي البحث هذا يف املستخدمة اتالكلم نإ
 من ضرورة تعترب اً اصطاحو  لغةً  البحث يف املستعملة املفردات معىن حتديد

 .البحث ضرورات
 لغويا  الظاهرة مفهوم - 1
 :من مأخوذة ظاهرة كلمة  أصل نإ

 اخلفي يءلشا بدو :والظُهورُ ، شيء ِ  كل  من البطنِ  خاف :والَظَهرُ ، َظَهرَ »
 :والظهَهارَة والظاهرة َجَبَل. على كأهنا  مشرفة غليظة أرض كل  :والظاهرة
 له جعلت :َتظهرياً  وظ هرتُه، وحنوها األقبية من والبطانة الباطن خاف
 1«.ظاهرةه 
 :أيضاً  "ظاهرة" تعريف وجاء

 خباف والظاهر، وظواهر ظاهرات ومجعها ظاهر فهو ظهوراً  يظهر ظهرَ  من»
 نقرة مألت اليت الظاهرة العنيأي  اجلاحظة العني هي :والظاهرة، نالباط
 2«.تَ َبنيأي  يءالش وظهر الغائرة. خاف وهي العني

 3«.األمرالذي ينجم بني الناس» :وذكر املعجم الوسيط أن "ظاهرة"

                                                
 .80ص، 2ج، كتاب العني،  الفراهيدي، اخلليل بن أمحد - 1
 .131ص، 2ج، معجم مقايس اللغة، د بن فارسأمح - 3

 .838ص، الطبعة الرابعة، املعجم الوسيط، املركز الثقايف املصري، جممع اللغة العربية - 2
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 :أيضاً  وقيل
 وِبهبما، غلبه فان وظهرعلى، تبني الشيء وَظَهرَ  الباطن ضد الظهاِهر»

 1«.بيهنه وأْظَهرالشيء عدوه على للا ْظَهرَهُ وأ خضع
 والتبيان. والظهور الوضوحأي  لغوايً  الظاهرة معىن يكون وبذلك

 اا اطصلاح الظاهرة مفهوم - 2
  :ا تعيناصطاح "ظاهرة"معىن نإ

 والتجربة. املاحظة طريق عن يعرف وما به الشعورأو  إدراكه اميكن ما »
  هي يةاجتماع وظاهرة، يةاجتماعو  ونفسية طبيعية تكون أن ممكن والظواهر

، اجملتمع بسلطان شعور ويصحبها، اجملتمع أفراد بني عاقة قوامها ظاهرة كل
 فردية إرادةأو  مزاج وليدة تكون وال ببعض بعضهم الناس اجتماع عن وتنشأ

 2«.بطاعتها األفراد تلزم إهنا مبعىن لزامواإل القهر بصفة وتتصف
 :ملصطلحات معىن "ظاهرة" هيوكذلك جاء يف معجم ا

 .3«اْلديث عنهأو  ويستطيع وصفه، وجوده نسانشيء يدرك اإل هي كل  »
 لغويا  اإلحلاد مفهوم - 3
 :اللحد من جاءت إْلاد كلمة  نإ

، ْلدا وْلدوا، ملحود ويقال، ملحد وقرب، القرب عرض يف حفر ما وهو»

                                                
 .321ص، معجم خمتار الصحاح، الرازي، حممد بن أيب بكر - 1
 .111ص، املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية - 3
 .212ص، العلوم االجتماعيةمعجم مصطلحات ، أمحد زكي بدوي - 2
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 1«.وامييلإليه  يلجأ، يءالشإىل  يلتحد والرجل
  :وأيضاً 

 أَْلدَ  :يقال، ةاستقام عن ميل على يدل أصل والدال واْلاء االم :َْلَدَ »
 أحد يف مائل  ألنه  اللهحدُ  ومسي، اميانواإل اْلق ِ  طريق عن مال ذاإ، الرجلُ 
لَتَحد، اجَلَدث جانب

ُ
 2«.ليهإ امييل جئالا ألن بذلك مسي، امللجأ :وامل

 :وذكر القاموس احمليط
 3«.وجاَدلَ ، وماَرى، وَعَدلَ ، مالَ أي  :إن معىن أَْلدَ »

 :العرب لسان يف وجاء
لحود، وْلُود اْلَاد مجعه اللحد أن»

َ
ابن  وقال، غالبة صفة كاللحد  وامل

لِحدُ  :السكيت
ُ
دِخلُ  اْلق عن العاِدلُ  امل

ُ
 يف أَْلدَ  قد يقال، فيه ماليس فيه امل

 وقال، لقصدا عن امليل اللغة يف اإلْلاد ومعىن، عنه حادَ أي  وْلََدَ  الدين
 4«.للا يف الشك فيه اإلْلاد قيل :إبْلادٍ  فيه يرد ومن :الزجاج

 :معىن جاء الوسيط املعجم ويف
، نتهكهااو  ُحرمتها َأستَحلَ  :اْلرم يف وَأْلََدَ ، طََعنَ  يأ :الدين يف أْلََدَ »
لحد»و

ُ
 5«.وماحدة ملحدون واجلمع، عنه املائل الدين يف الطاعن :«امل

                                                
 .183ص، 2ج، مصدر سابق، الفراهيدي، اخلليل بن أمحد - 1
 .322ص، 8ج، مصدر سابق، أمحد بن فارس - 1
 .213ص ، القاموس احمليط، ِبديآالفريوز ، جمد الدين حممد بن يعقوب - 3
 .289ص، 2ج، لسان العرب، منظور األفريقيابن ، مجال الدين حممد بن مكرم - 2
 .813ص، مصدر سابق، املركز الثقايف املصري، جممع اللغة العربية - 1
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 عن امليل :هي "إْلاد" لكلمة اللغوي املعىن أن تقدم امم يتحصل وهكذا
 القومي. والطريق ةستقاماال عن والعدول القصد

 اا اطصلاح اإلحلاد مفهوم - 4
" بتعريفات كثرية ومتقاربة حيث ذكر اإلْلادعرف الباحثون واملفسرون "
 :اإلْلادالطوسي يف تفسريه التبيان أن 

إْلادهم  :عباسابن  قال حيث، عنها حنرافة واالستقامهو العدول عن اال»
 1«.هو شركهم :وقال قتادة، تكذيبهم

 :ويف تفسري الرازي
دين إىل  ومل اميله عن دين، هو الذي أمال مذهبه عن األداين كلها :امللحد»
 2«.خرآ

 :ويف مفردات القرآن
، الشرك ِبهللإىل  إْلاد :ضرِبن اإلْلادو ، مال عن اْلقأي  وأْلد فان»

ويبطله والثاين يوهن عراه  اميانفاألول ينايف اإل، الشرك ِبألسباب إىل وإْلاد
 3«.واليبطله

 :معناه أييت اإلْلاد إنه  العصر هذا يف عليه واملصطلح املعاصر املفهوم يفو 

                                                
 .29ص، 8ج، التبيان يف تفسري القرآن، الطوسي، حممد بن اْلسن - 1
 .119ص، 30ج، التفسري الكبري، حممد فخر الرازي - 3
 .323ص، املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، اْلسني بن حممد - 2
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 1«.الطبيعة قوانني خارج شيءأو أي  إله وجود بعدم عتقاداال»
 اخلالق للا دوجو  إنكار أساسها عدمية فكرة على يقوم فلسفي مذهب» فهو

 .2«الكون مبادية والقول وتعاىل سبحانه
 نتشاراال من الدرجة هبذه عامة كظاهرةالتاريخ   خال يعرف مل املفهوم وهذا

 جتاهر وفلسفات دعوات األخرية الثاثة القرون خال ظهرت فقد، والذيوع
 فيف، لا الذايت اخللق وتسند املادة ِبزلية وتقول، تعاىل للا وجود إبنكار
 ينكرون من مذهب» :هو اإلْلاد إنه  جاء للمصطلحات الفلسفي املعجم

، نسايناإل الفكر اتريخ يف شائع معىن وهذا مؤله غري وامللحد، األلوهية
 خالق رب وجود نكارإ فهو، 3«للا وجود على املفكرين أدلة رفض ويتضمن

 أزيل ونالك عتربواا بل، وحكمته بعلمه أمره يدبر فيه متصرف الكون لذا
 يف تطور كل  وأن، وقوانينها املادة طبيعة مبقتضىأو  ِبملصادفة متت وتغرياته

 كارل  الشعار هذا طرح كما،  املادة يف الذايت التطور أثر منإمنا  اْلياة هذه
 4مادة". والكون إله ال "أنه ماركس

                                                
 .831ص، املعجم الفلسفي، بةحسي، مصطفى د. - 1
 .802ص، املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب، اجلهين، د. مانع بن محادة - 3
 .33ص، املعجم الفلسفي للمصطلحات الفلسفية، جممع اللغة العربية، براهيم مدكورإ د. - 2
 .1022ص، املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات، عواجي، غالب بن علي د. - 1
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 :ثاينال املبحث
 الكرمي قرآنال يف اإلحلاد

 الضوء لنسلط هنا أنيت، اً اصطاحو  ةً لغ اإلْلاد مفهوم عن حتدثنا أن بعد
أن  هناإليه  شارةومما جتدر اإل، له قرآينال ستعمالاال حبسب املفهوم هذا على

ستعمال اهو إمنا  ملصطلح من املصطلحات الكرمي نآستعمال القر ا
يف مبحثنا هذا اترة و ، يصطاحاملعىن اال ضمنفهو داخل ، ي دييناصطاح
سوف  أخرى واترة، "إْلاد" لفظة فيها وردت اليتاآلايت  نستعرضسوف 
 قرآنال تعامل وكيف واملادي ياإلْلاد الفكر مع قرآينال اخلطاب نتناول
 معه. الكرمي

 الكرمي قرآنال يف ومشتقاهتا "اإلحلاد" لفظة - 1
 الكرمي قرآنال يف "إْلاد" لفظة فيها وردت اليتاآلايت  هنا سنستعرض

 جذر من املأخوذة "إْلاد" لفظة وردت فلقد، وتفسريها ورودها وأسباب
 وذلك «يُلِحُدون» بلفظ مرات ثاث، الكرمي قرآنال يف مرات ست «َْلَدَ »
 بلفظ واحدة مرة وجاءت، ُفِصَلت وسورة، الَنِحل وسورة، اأَلعراف سورة يف
 وسورة الكهف سورة يف «ُملَتِحدا» بلفظ ومرتني، اَْلج سورة يف «إْلَاد»

 .اجلن
  :الكراميةايت اآل هذه ومن

 يف  يُ ْلِحُدونَ  الهِذينَ  َوَذُروا فَاْدُعوهُ  اْْلُْسىَن  اأْلَمْسَاءُ  َوَّللِهِ } :تَ َعاىل قوَلهُ  - 1
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 .1{يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا  َما َسُيْجَزْونَ  َأمْسَائِهِ 
 :وجهني على أمسائه يف اإلْلادو 

 .به وصفه يصح ال مبا يوصف أن :أحدمها
 .به يليق ال ما على هأوصاف يتأول أن :والثاين

}وهلل األمساء اآلية  هذه تفسري يف التبيان تفسريه يف الطوسي الشيخ ذََكرَ 
 :اْلسىن{

}بسم للا الرمحن  قوله حنو اْلسىن األمساء له أن أخربَ  قد تعاىل للا إنه »
 يدعوه أن خلقه تعاىل أمر وأنه، به تليق اليت األمساء من ذلك وغري الرحيم{

 بفتح يَلَحدون }وذروا الذين يلحدون فيه{: وقوله، اجلاهلية أمساء ويرتكوا هبا
ابن  وقال عنها حنرافواال ةستقاماال عن العدول هو اإلْلادو ، واْلاء الياء

ابن  وقال .إْلاداً  ذلك وكان للا من والات العزيز من الُعزى شتقواا :جريح
 هو :قوم وقال، شركهم هو :قتادة وقال، «تكذيبهم إْلادهم» :عباس

 على سيعاقبهم تعاىل للا وإن للكفار هتديد فهو، ألة ِبهنا األصنام تسميتهم
 .2«أمسائه تغيري يف اْلق عن عدولم

 ذإ الباطلإىل  هبا حنرافواال امليلأي  وجل عز للا أمساء يف اإلْلاد هو وهذا
 أمسه. جل عنها منزه ماهو النقص صفات له يثبتون

 عماو  اْلق عن يعدلونو  ونجيورُّ  الذين :مبعىن اءتج هنا «يُلِحدون» ذاً إ

                                                
 .180ية آ، األعراف - 1
 .29ص، 8ج، مصدر سابق، الطوسي، حممد بن اْلسن - 3
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 .وصفاته للا أمساء يف هاعتقاد جيب
 الهِذي َسانُ ل ِ  َبَشر   ُمهُ يُ َعل ِ إمنا  يَ ُقوُلونَ  أَن هُهمْ  نَ ْعَلمُ  َوَلَقدْ } :تعاىل قولِهِ  يف - 3

 1.{مُِّبني   َعَريبي  ِلَسان   َوَهَذا ْعَجِميي أَ إليه  يُ ْلِحُدونَ 
 قرأها والباقون، عاصم غري واْلاء الياء بفتح "يَلَحدون" والكسائي محزة قرأها

 .اْلاء وكسر الياء بضم «يُلِحدون»
 أهنم نعلم ولقد} سبحانه قوله إن البيان جممع تفسريه يف الطربسي وذكر

 :{بشر يعلمهإمنا  يقولون
 عِلميُ وإمنا  للا عند من ليس قرآنال إنه  يقولون الكفار أن نعلم إان أي»

 رومياً  وكان بلعام يعلمهإمنا  قريش قالت :عباسابن  وقال، َبَشر )ص(النب
 يلحدون الذي "لسان قال ِبن وأكذهبم اْلجة تعاىل للا ألزمهم مث، نصرانياً 

 أعجمية القولإليه  وامييلون التعليمإليه  يضيفون الذي لغةأي  أعجمي"إليه 
 فصيحاً  كان  وإن العجمإىل  املنسوب هو العجمي ألن عجمي يقل ومل

إليه  يرمونإليه  يلحدون وقيل، عربياً  كان  وإن يفصح ال الذي هو واألعجمي
 أعجمي يعلمك أنه يزعمون الذي البشر هذا لسانأي  يعلمك أنه ويزعمون

، البيان طبقات أعلى يف هو ما منه يتعلم فكيف ِبلعربية يتكلم وال يفصح ال
 يعين يشكك ال بَ نيِ   ظاهرأي  «مبني عريب لسان»الكرمي قرآنالأي  «وهذا»

 األعجمي أييت فكيف بلغتهم وهو مبثله اإلتيان عن تعجز العرب كانت  إذا

                                                
 .102ية آ، النحل - 1
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 1.«ِبلعربية يتكلم صاحبهأي  عريب ِبنه وصفه :الَزجاج وقال، مبثله
 يَنسِ بونو  يسندون :مبعىن جاءتاآلية  هذه يف «اليه يُلِحدون» فكلمة وهبذا
 شبهةأي  إبجياد الكرمي قرآنال يف الطعن يف الكفار ممزاع هذه وكانت .إليه

 .يطلقوها اليت الشبهات هذه منطقية عدمإىل  لتفاتاال دون فيه للتشكيك
لَ  اَل  َربِ كَ  ِكَتابِ   ِمنْ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما َواْتلُ } :تعاىل قوله - 2  ِلَكِلَماتِهِ  ُمَبدِ 

 .2{اً ُمْلَتَحد ُدونِهِ  ِمنْ  جتَِدَ  َوَلنْ 
 :معناه {ملتحداً  دونه من جتد ولن} البيان جممع صاحب قال

 وقيل، موئاً  وقيل، حرزاً  وقيل، ملجأ للا دون من جتد فلن قرآنال تَتبع مل إن»
 مال إذا إلَتَحدَ أو  كذاإىل   ْلََدَ  يقال املعىن يف متقاربة واألقوال، وحميصاً  معدالً 

 3.«إليه
 :فقالاآلية  آخرإىل  «إِلَْيكَ  أُوِحيَ  ما اْتلُ  وَ » :تعاىل قوله امليزان يف وجاء

  نإ»
ُ
 لنو  :املراد يكون أن اميكنو ، امليل مبعىن لتحاداال من مكان اسم دحِ لتَ امل

 رسول إن ه حيث من للرسول والملجأ رسول ألن ك دونه من ملتحداً  أنت جتد
ه  ألن ِبلتبليغ اإللي   األمر على املشتملةاآلايت  هذه عليهم تلُ أو  همرسل إال  

 مرسلكإىل  متيل أن إال   لك ليس رسول وأنت كلماته  تتغري   وال إلي ة كلمة
 .4«رسالته تؤد يو 

                                                
 .183ص، 2ج، جممع البيان، الطربسي، الفضل بن اْلسن - 1
 .33ية آ، الكهف - 3
 .382ص، 2ج، مصدر سابق، الطربسي، الفضل بن اْلسن - 2
 .232ص، 12ج ،تفسريامليزان، الطباطبائي، حممد حسني - 1
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 وموئاً  ملجأ تعين الكراميةاآلية  هذه يف «داحَ لتَ مُ » معىن يكون هذا وعلى
 .امللتجأ :وامللتحد

 اْْلَرَامِ  َمْسِجدِ َوالْ  للاِ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّونَ  َكَفُروا  الهِذينَ  ِإنه } :تعاىل قوله - 1
 نُِّذْقهُ  ِبظُْلمٍ  إبِِْْلَادٍ  ِفيهِ  يُرِدْ  َوَمن َواْلَبادِ  ِفيهِ  اْلَعاِكفُ  َسَواءً  لِلنهاسِ  َجَعْلَناهُ  الهِذي

 1.{أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ 
 ِمنْ  نُِذْقهُ  ِبظُْلمٍ  إبِِْْلادٍ  ِفيهِ  يُرِدْ  َوَمنْ } :تعاىل هقول إنه  امليزان تفسري يف جاء
 :{أَلِيمٍ  ابٍ َعذ
 والزمه املسجد يف لم املشروع اْلق   هذا يف الناس ظلم من جلزاء بيان نهإ»

 امينعون واليزالون كفروا  ال ذين معناهو ، فيه للعبادة دخوله عن الناس صد   حترمي
 اْلرام املسجد عن املؤمنني وامينعون ساماإل دين وهو للا سبيل عن الناس
 عذابٍ  من نذيقهمو ، والبادي العاكف فيه ستويي للناس معبداً  جعلناه ال ذي

م أليم  نذقه بظلم إبْلاد فيه الناس يرد ومن بظلم إبْلاد فيه الناس دونه رِ يُ  ألهن 
 سألت :قال معاوية عن عمري أيبابن  عن، الكايف ويف .أليم عذاب من

، «ِبظُْلمٍ  ادٍ إبِِْلْ  ِفيهِ  يُرِدْ  َمنْ  وَ » :عز وجل   للا قول عن )عليه السام(أِبعبدللا
 وفيه .اإلْلاد ذلك من ذنب غري يف اخلادم ربضَ و ، إْلاد ظلمٍ  كل    :قال

 عن )عليه السام(أِبعبدللا سألت» :قال الكناين   الصباح أيب عن إبسناده
)عليه فقال، {أَلِيمٍ  َعذابٍ  ِمنْ  نُِذْقهُ  ِبظُْلمٍ  إبِِْْلادٍ  ِفيهِ  يُرِدْ  َوَمنْ } وجل   عز   قوله

 ءشيأو  أحد ظلمأو  سرقة من مبك ة نفسه الرجل يظلم ظلم كل    :السام(

                                                
 .38ية آ، اْلج - 1
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 1".إْلاداً  أراه فإين   الظلم من
إىل  بظلم مبيلٍ  :تعيناآلية  هذه يف «بظلم إبْلاد» معىن إن يتبني وهبذا

 من شيئاً  رتكابا عندأيضًا  واتيت، وعمد قصد عن يكون والظلم، الباطل
 اْلرام. املسجد يف والكبائر املعاصي

َنا خَيَْفْونَ  اَل  آاَيتَِنا يف  يُ ْلِحُدونَ  الهِذينَ  ِإنه } :تعاىل قوَلهُ  - 8  يف  يُ ْلَقى أََفَمنْ  َعَلي ْ
ُتمْ  َما اْعَمُلوا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اً آِمن أَيْيت  َمنْ  أَمْ  َخي ْر   النهارِ   تَ ْعَمُلونَ  مبَا ِإنههُ  ِشئ ْ
 .2{َبِصري  
 :قوله ا{آايتِن يف  يُ ْلِحُدونَ  الهِذينَ  ِإنه } الكراميةية اآل هذه لتفسري امليزان يف جاء

 هقول وإطاق، امليل :تعين هنا اإلْلادو ، م ةاألُ  هذه مللحدي هتديد سياق نهإ»
 يف اإلْلاد فيشمل آية كل    يف إْلاد كل    يشمل «آايتِنا»وقوله «يُ ْلِحُدونَ »

 مث   سبحانه هلل آايت فيعد وهنا وغريمها والقمر كالشمس  التكويني ةاآلايت 
 للا على افرتاء قرآنال فيعد ون النبو ةو  الوحي آايت ويشمل، فيعبدوهنا يعودون

أو  سامع يسمعه فا تاوته لتختل   فيه لغونيُ أو ، )ص(النب   من تقو الً و 
 آايت يف إْلاد ذلك فكل   الفتنة ابتغاء يؤو لونهأو  أنفسهم عند من يفس رونه

 3.«مستقر ها غريإىل  هبا امليلو  وضعهام غري يف بوضعها للا
 والصواب اْلق عن امييلون هواآلية  هذه يف «دونيُلحِ » معىن يكون وبذلك

                                                
 .103ص، 11ج، مصدر سابق، الطباطبائي، حممد حسني - 1
 .10ية آ، فصلت - 3
 .103ص، 13ج، مصدر سابق، حممد حسني الطباطبائي - 2
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أو  وجحودها إبنكارها ماإ للا ايتآ يف اإلْلادو ، والتكذيب ِبلطعن
 .بتحريفها

رَيين  َلن ِإين ِ  ُقلْ } :تعاىل قوله - 2  ُدونِهِ  نمِ  َأِجدَ  َوَلنْ  َأَحد   اَّللهِ  ِمنَ  جيُِ
 1{اً ُمْلَتَحد

 :يةآلا تفسري يف البيان جممع ذكرَ 
 قدره مما أحد امينعين الأي  «أحد للا من جيريين لن إين» حممد اي لم قل أنه»

إليه  ملتجأً أي  «ملتحداً » للا دون منأي  «دونه من أجد ولن» علي للا
 «ورساالته» ايتهوآ للا من تبليغاً أي  «للا من باغاً  إال» السامة به أطلب

 أملك ال معناه وقيل، والنجاة األمن فيه ويل وملتحدي ومنجاي ملجإي فإنه
 شيئاً  أملك ال قال فكأنه للا عن الباغ إال   عليه  فما رشداً  وال ضراً  لكم

 2.«للا وحي تبليغ سوى
 .للا دون منإليه  يلجأ موئاً و  ملجأ :تعيناآلية  هذه يف «ملتحداً » ذاً إ
 الكرمي قرآنال أن ورغمن آيف القر  اإلْلادتقصاء ملعاين ا التتبع واالسبعد هذو 

 إال  ، تعددةم ومناسبات مواضع ويف، خمتلفة مبعان فهومهذا امل ستعملا قد
 مايهمنا يف حبثنا هذا.هو مبعىن اإلنكار واجلحود  اءماجأنه 
 واملادي ياإلحلاد الفكر مع قرآينال اخللاب - 2

 وتفسريها الكرمي قرآنال يف جاء الذي اإلْلاد مفهوم على تعرفنا أن بعد

                                                
 .33ية آ، اجلن - 1
 .118ص، 10ج، مصدر سابق، الفضل بن اْلسن الطربسي - 3
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 خرآ خطاب الكرمي قرآنلل أن جند، التفسري علماء وبينه فصله ما حسب
 ومصطلحات مبفاهيم القضية هذه تناول حيث وامللحدين املاديني به خاطب

 املختلفة األمناط فطرهتم تصيب من على "الكافرون" اصطاح فأطلق أخرى
 "ُمنكرون"أو  "ُمَدعون" يكونون قد الكافرون الءؤ وه، رافحنواال الطمس من
 ."ضالون"أو  "مشركون"أو 

 والفاء الكاف :َكَفرَ ) يف اللغة مأخوذة من لكفراف، متعددة للكفر معانٍ و 
تغطية ألنه ، اميانوالكفر ضد اإل، أصل واحد يدل على السرت والتغطية والراء

 .1للحق(
 :قولهجاء يف لسان العرب و 
ن الكفر غطى أل كافراً   ومسي الكافر، جاحد ألَنْ ُعِم للاأي  :كافررجل  »

 .2«قلبه
 :السيد اليزديفقد جاء عن  اً اصطاحوأما الكفر 

من  ةضرور أو  الرسالةأو  التوحيدأو  الكافر من كان منكرًا لِالوهيةن إ»
إنكار إىل  كونه ضروراًي حبيث يرجع إنكارهإىل   ضرورايت الدين مع االلتفات

 .3«ةلرسالا
ذكرها املتكلمون وأصحاب  أن للكفر أقساماً ) ذكر الشيخ سبحاين كما

                                                
 .191ص، 8ج، ةمعجم مقاييس اللغ، أمحد بن فارس بن زكراي - 1

 .2898ص، لسان العرب، منظورابن ، مجال الدين حممد بن مكرم - 3
، تمبحث النجاسا، كتاب الطهارة،  العروة الوثقى، الطباطبائي اليزديحممد كاظم السيد  - 2

 .111 - 112ص
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  :املعاجم ومنها
 .فر ِإنكار َِبن ال يعرف للا َأصاً وال يعرتف بهكُ   - 1
 .وكفر جحود - 3
 .وكفر معاندة - 2
 1(وكفر نفاق - 1
 على هللا كتاب  يف الكفر» :قالأنه  )عليه السام(الصادقاإلمام  عنو 

 ما برتك والكفر، وجهني على واجلحود، اجلحود كفر  فمنها :أوجه ةسمخ
 ابلربوبية اجلحود فهو اجلحود كفر  فأما، النعم وكفر، الرباءة وكفر، هللا أمر

 اجلحود من خراآل والوجه، انر وال جنة وال الرب :يقول من قول وهو
 2.«حق أنه يعلم وهو اجلاحد جيحد أنأي  معرفة على اجلحود هو

َها أَنْ ُفُسُهْم ظُْلم} :وجل   عز   للا لقا َقنَ ت ْ فَاْنظُْر َكْيَف   اً َوُعُلو   اً َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَ ي ْ
 .3{َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ 

 اليت السابقة األمم قرآينال القصص خال من تناول قد الكرمي قرآنال أن كما
 .للا وجود أنكرت

 أنكروا الذين امللحدين صور بعضايت اآل هبذه الكرمي قرآنال عرض فلقد
 عرب حنرافواال الضال أنواع كل  ستعرضا كما،  والنبوة والرسالة األلوهية

                                                
 .88ص، فصل اإلاميان والكفر، لكتاب والسن ةاإلاميان والكفر يف ا، الشيخ جعفر السبحاين - 4

 .3ج، 289ص، ِبب وجوه الكفر، أصول الكايف، الكليين، حممد بن يعقوب - 3
 .11 يةآ، النمل - 2
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 أترخيية وشخصيات حقبات وعن خمتلفة وصور ِبمناط لكن واألزمان العصور
اآلايت  تلك ومنها، لوهي ةاألُ  د عيتو  لياإل املقام يف طمعت قد، متباينة

 ومثود.، وعاد، نوح وقوم، موسى وفرعون، منرود عن احدثتن اليت ةقرآنيال
 يف ُعرض الذي اإلْلاد أمناط من منط على شاهد الكراميةاآلية  هذه ففي

 :تعاىل قوله يف جاء فقد الكرمي قرآنال
 َريبِ   يمُ ِإبْ رَاهِ  قَالَ  ِإذْ  اْلُمْلكَ  اَّللهُ  آاَتهُ  َأنْ  هِ َرب ِ  يف  ِإبْ رَاِهيمَ  َحاجه  ِذياله إىل  تَ رَ  أملَْ }
 ْمسِ ِِبلشه  أَيْيت  اَّللهَ فإن  ِإبْ رَاِهيمُ  قَالَ  َوأُِميتُ  ُأْحِيي َأانَ  قَالَ  َوامُيِيتُ  ُُيِْيي ِذياله 

 اْلَقْومَ  يَ ْهِدي ال َواَّللهُ  َكَفرَ   ِذياله  فَ ُبِهتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنْ  هِبَا فَْأتِ  اْلَمْشرِقِ  ِمنْ 
 1{اِلِمنيَ الظه 
 للا وجود نكرواقد أ السابقة األمم يف أقوام وجود على تثبت الكرامية يةفاآل

)عليه براهيمإلنا تلك املناظرة اليت جرت بني نب للا  تصف يةفاآل وقدرته
إبراهيم وجترب إبدعائه خاصم و حاج الذي ، 2نكنعا  بن منرود وامللك السام(
 .2والربوبيةاأللوهية 

 :األخرىاآلايت  ِبقي وهكذا
 ِمن َوالهِذينَ  َومَثُودَ  َوَعادٍ  نُوحٍ  قَ ْومِ  قَ ْبِلُكمْ  ِمن الهِذينَ  نَ َبأُ  أَيِْتُكمْ  أملَْ } :تعاىل وقوله

 أَفْ َواِهِهمْ  يف  أَْيِديَ ُهمْ  فَ َردُّوا ِِبْلبَ يِ َناتِ  ُرُسُلُهم َجاَءتْ ُهمْ  اَّللهُ  ِإاله  يَ ْعَلُمُهمْ  اَل  بَ ْعِدِهمْ 
                                                

 .388ية آ، البقرة - 1
يف الرواايت الشريفة عن اإلمام علي)عليه السام( قال: الذي حاج إبراهيم يف ربه هو منرود بن   - 3

 (.302ص، 2ج، الدر املنثور، السيوطي، ينجال الد)، كنعان
 (.212ص، 3ج، التبيان يف تفسري القرآن، الطوسي، انظر )حممد بن اْلسن - 2
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 .1{ُمرِيبٍ إليه  َتْدُعونَ َنا ممِ ها َشك ٍ  َلِفي َوِإانه  بِهِ  ُتمأُْرِسلْ  مبَا َكَفْرانَ   ِإانه  َوقَاُلوا
يل  فََأْوِقدْ َغرْيِي  هٍ ِإلَ َلُكْم ِمْن  َعِلْمتُ َما  اْلَمأَلُ اَيأَي َُّها  ِفْرَعْونُ َوقَاَل } :تعاىل قوله
 أَلَظُنُّهُ َوِإين ِ  ُموَسى هِ إِلَ إىل  َأطهِلعُ َلَعلِ ي  اً يل َصْرح فَاْجَعلْ  الطِ نيِ َعَلى  َهاَمانُ اَي 

 .2{ِمَن اْلَكاِذِبنيَ 
{ * طًُوى اْلُمَقدهسِ  ِِبْلَوادِ  َربُّهُ  اَنَداهُ  ِإذْ ، ُموَسى َحِديثُ  أاَتكَ  َهلْ } :تعاىل قوله

 َوأَْهِدَيكَ { * }تَ زَكهى َأنإىل  لهكَ  َهل فَ ُقلْ { * }َطَغى ِإنههُ  ِفْرَعْونَ إىل  اْذَهبْ }
 مُثه { * }َوَعَصى َفَكذهبَ { * }اْلُكب َْرىاآلية  فََأرَاهُ { * }ْخَشىفَ تَ  َربِ كَ إىل 
 فََأَخَذهُ { * }اأْلَْعَلى بُُّكمُ ر  َأانَ  فَ َقالَ { * }فَ َناَدى َفَحَشرَ { * }َيْسَعى أَْدبَ رَ 
 .3{َواأْلُوىَل  اآْلِخرَةِ  َنَكالَ  اَّللهُ 

 الفطرة عن حنرافاال أمناط من منطاً  يدع مل الكرمي قرآنال أن ناحظ وهكذا
 حتدث وقد كما،  والربهان ِبْلجة عرتضهاو  إال   ظهرت اليت األلوهية دعاءِب

 هبا يتميز اليت األخاقية والسمات النفسية اخلصائص عن الكشف يف وأفاض
 ةقرآنيال السور يف ِبخلصوص واضحاً  هذا وجند، موضع من أكثر يف املاديون

 أدران من النفس وتطهري التوحيد يدةعق بغرس حينها يف هتمتاألهنا  املكية
 مع اْلاضر الوقتإىل  املادية املعتقدات تلك والزالت، واملادية والوثنية الشرك

 .والشعارات املسميات يف اختاف

                                                
 .9ية آ، براهيمإ - 1
 .28ية آ، القصص - 3
 .18 - 10 اآلايت، النازعات - 2
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أو  للا مع شركاء ختاذا يف يتمثل أحدمها نوعني على يطلق اإلْلاد نإ
 وجود إنكار يف متمثل خرواآل، البعث وإنكار ليةاإل ِبلرساالت التكذيب

 العصر مسات من مسة يعترب األخري النوع وهذا املادة ِبزلية والقول تعاىل للا
 .اْلديث

 ايتلآل املفسرين كلمات  من وضحناه ما حبسب الكرمي قرآنال نأ كما
 وهو أال اليوم عليه املصطلح ِبملعىن اإلْلاد ملفهوم ستخدامها يكن مل الواردة
 وتتضمن ملتتش مقاربة خرىأ مفردات ستعملا نعم، اخلالق وجود إنكار
، الكراميةاآلية  يف املعروضة اْلادثة مع تتناسب وِبمناط يصطاحاال املعىن
، والكافرين، الضالني :منهم عدة جمموعات على قرآنال وزعهم حيث

 .أنفاً  الكراميةاآلايت  لبعض عرضنا يف وضحناه وكما، واملفسدين
 ومن ةقرآنيال الرؤية خال من للماديني جزئية صورة عرضنا قد نكون وبذلك
، وجحدوا وعتوا فكذبوا قرانً  عشر أربعة قبل من الكرمي قرآنال ماسجله خال

أو  القدامية العصور يف سواء اْلقيقة هوإمنا  بشأهنم قرآنال قرره ما وأن
 اْلديث.
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 :ثالثال املبحث
 املعصومني أحاديث يف اإلحلاد

 سوف، الكرمي قرآنال يف اإلْلاد مفهوم عن بقالسا املبحث يف تعرفنا أن بعد
 بيته وأهل )ص(للا رسول عن وردت اليت األحاديث املبحث هذا يف نتناول

أو  خطاِبهتم يف سواء، "اإلْلاد" لفظة فيها جاءت واليت الطاهرين الطيبني
، للناس والرتبية التوعية أبواب من ِبب تعترب كانت  اليت ومناجاهتم أدعيتهم

 على )عليهم السام(أكدوا حيث، تاستخدم معىن وِبي مفهومها بيان مع
 تلوث يف كبري  دور له يكون قد والذي اإلْلاد وهو أال املهم اجلانب هذا

 شرح بصدد لسنا وحنن .الضال طريقإىل  به ينحى مث ومن نساناإل عقيدة
 لا واليت البحث ختص اليت املهمة النقاطإىل  شارةاإل فقط لكن األدعية

 حنرافاال من التحذير يف الدعاء ودور عالية ومعرفية تربوية امنيمض
 .يالعقائد

 . )ص(أحاديث النيب حممد - أوالا 
 ي» :1الغفاري ْلذيفة قوله يف )ص(للا رسول حديث يف جاء حيث

 كفر  به الكفر، طالب أيب بن علي بعدي عليكم هللا حج ة إن  ، ُحذيفة
 إحلاد فيه اإلحلادو ، هللا يف شك   فيه والشك  ، ابهلل شرك به والشرك، ابهلل

                                                
اْلديث يف  يعترب من رواة، يف بيعة الرضوان )ص(كان مم ن ِبيع النب،  حذيفة بن أسيد الغفاري - 1

مبدينة ه 13ُتويف  عام، منها حديث الثقلني)ص( فقد روى أحاديث عن رسول للا، القرن األو ل الجري
 .الكوفة
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، هللا رسول أخوألنه ، ابهلل إاميان به اميانواإل، هلل إنكار له واإلنكار، هللا يف
 ال اليت الوثقى وعروته، املتني هللا حبل وهو، مومواله ُأم ته وإمام، ووطصي ه
 1«.رومقص  ، غال حمب   :له ذنب وال اثنان فيه وسيهلك، هلا انفصام

 الكرمي الرسولإليه  أشار الذي اإلْلاد أن جند الشريف اْلديث هذا يف
 من حتذير هوإمنا ، طالب أيب بن علياإلمام  يف اإلْلاد هوأال  ْلذيفة

 )ص(للا رسول به أوصى الذي واألتباع اإلمامة خط عن وامليل حنرافاال
 علي   فهذا مواله كنت  من» هو)عليه السام( و علي ماملإل وفاته قبل الناس
 أوهلم، عشر اثنا بعدي من األئمة» :)ص(حديثه ذلك ويعزز، 2«مواله

 طاعتهم، القائم وآخرهم )عليه السام(طالب أيب بن علي أمرياملؤمنني
 فكأنه، 3«أنكرين فقد منهم اا واحد أنكر من، معصييت ومعصيتهم طاعيت

 عأمج الدين عن احنراف كأنه  إمامته عن حنرافاال قرن والسام الصاة عليه
 والنريان اجلنان دخول يكون وعليها والدين امياناإل مناط اإلمامة أن عتبارِب

                                                
خر عن اإلمام هناك حديث آ .119ص، أمايل الصدوق، حممد بن علي بن اْلسني الصدوق - 1

حبار ، ِبقر اجمللسي اجع )حممدر ، رجان حمب غال ومبغض قال( علي)عليه السام( يقول)هلك يفه 
 (.388ص، 31ج، نواراأل
 .398ص، 1ج، أصول الكايف، الكليين، حممد بن يعقوب - 3
 .313ص، 1ح، كمال الدين،  علي الصدوق حممد - 2
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 .1الدين أصول منألهنا 
 )عليهم السام(أحاديث األئمة - اثنياا 
 زنديق على حتجاجها يف )عليه السام(املؤمنني ألمري خرآ حديث ويف

 افهمف» :فيها قال طويل حديث بعد الكرمي قرآنال ايتآ من عليه مستدالً 
 من وطصدر طصدرك يف ثلج ال الشرح يف أزيدكإمنا  فإين، لك أقول ما عين
 يسأل عما جميباا  جيد فا، فيه شككت ما مثل يف يشك اليوم بعد لعله
إىل ، الكتاب بتأويل العلم أهل واضلرار، واالفتنان، اللغيان لعموم، عنه

 الناس على سيأيت إنه أما والبغي الظلم أهل خيفة، واالحتجاب االكتتام
 أوىل كان  إذا وذلك، مشهوراا  ظاهراا  والباطل، مستوراا  فيه احلق يكون زمان

، الفساد وظهر، اإلحلاد وعظم، احلق الوعد واقرتب، له أعدائهم به الناس
، األشرار أمساء الكفار وحنلهم، شديداا  زلزاالا  وزلزلوا املؤمنون ابتلي هنالك
 هللا يتيح مثإليه  الناس قربأ من مهجته حيفظ أن املؤمن جهد فيكون
 .2«أعدائه على األمر طصاحب ويظهر، ألوليائه الفرج

 "اإلْلاد "عظم معىن أن يتبني )عليه السام(أمرياملؤمنني كلمات  خال من
 الشريعة بقوانني لتزاماال وعدم يساماإل الدين عن حنرافواال الزيغو  هوامليل

                                                
ان فيمن جحد إمامة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب واألئمة اعتقادو وهذا ماجاء عن الصدوق " - 1

رسالة ، الصدوق، راجع )حممد علي، "د نبوة مجيع األنبياءأنه كمن جح )عليهم السام(من بعده
 (.101ص، اتعتقاداال
 .220ص، 1ج، حتجاجاال، الطربسي، أمحد بن علي - 3
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 والباطل، شيء عنه يعرفأحد  ال األنظار عن بعيد فاْلق، املقدس والشارع
 مما، هبا التصديق على أمجعهم الناس أتفق وقد للناظر واضحة متداولة قضاايه

 احملرمات عن نساناإل يردع الذي الرادع لغياب حنالواال الفساد كثرة  يولد
 .1والطغيان

، حممد بن يعقوبفعن  )عليه السام(الصادقاإلمام  وجاء كذلك يف حديث
عن حكيم ، عن أِبن، عن يونس، عن حممد بن عيسى، اهيمعن علي بن إبر 

 ر  ب   الك   إن  » :؟ قالاإلْلادعن أدىن  )عليه السام(سألت أِب عبدللا» :قال
 .2«هأدان

، 3«رتفُّع عن االنقيادالو  والتجربُّ  العظمة هي» :ومعىن الِكرَب يف معاجم اللغة
، سه وتعظيِمِه لانتيجة شدة أعجابه بنف نسانوالِكرب هي حالة تعرتي اإل

ة هبم والرتفع ستهانستصغار الناس واالأنه يبدأ ِب نتائجهاإحدى  وتكون
مث التكرب ، درجة التكرب على األنبياء والرسل واألولياءإىل  حىت يصل، عليهم
واإلحتياج  للا تعاىلإىل  فتقارحساس االأوامر للا تعاىل مما اميحي عنده إعلى 

، ويصبح من أهل الكفر واجلحود، العبوديةطار فيخرج نفسه من إ، اليه
 .اإلْلادولذلك ُعده لون من الوان 

                                                
انظر )جممع اللغة ، (مشهوراً  والباطل ظاهراً  وذلك بقرينة ماجاء يف اْلديث من أن )اْلق مستوراً  - 1

 (. 198ص، 112ص ، املعجم الوسيط، العربية
 .231ص، 18ج، وسائل الشيعة، اْلر العاملي، مد بن اْلسنحم - 3
 .2810ص، لسان العرب، األنصاري، منظوربن  حممد بن مكرم بن علي - 2
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 )عليه السام(أدعية األئمة - اثلثاا 
 الصحيفة يف )عليه السام(السجاد اْلسني بن علياإلمام  أدعية ومن

ل هُ  كان    أوَّل   ب ا األوَّل هلل    احل ْمدُ » :فيه يقول أذ السجادية ر  ، ق  ب ْ  ب ا واآلخ 
ر   هُ  ي ُكونُ  آخ   ع نْ  وع ج ز تْ  الن اظ رين   أْبصارُ  ُرْؤي ته   ع نْ  ق ُصرتْ  يذالَّ ، ب  ْعد 
 م نْ  ع رَّف نا ما ع لى هلل   واحل ْمدُ  ...اىل يصل أن .اىل.، الواطص فني   أْوهامُ  ن  ْعت ه  

ه    ع ل ْيه   و د لَّن ا ب يَّت ه  بُربُو  الع ْلم   أ بْ و اب   م نْ  ل نا و ف  ت ح   ُشْكر ه ؛ م نْ  و أهْل م نا ن  ْفس 
ن َّب نا ت  ْوحيد ه ؛ يف ل هُ  اإلْخاص   م ن    مح ْداا ، أْمر ه   يف و الشَّك    اإلحلاد م ن   و ج 

هُ  فيم نْ  ب ه   نُ ع مَّرُ  ْلق ه   م نْ  مح  د   و ع ْفو ه ؛ ر ضاهُ إىل  س ب ق   م نْ  ب ه   و ن ْسب قُ ، خ 
؛الب    ظُُلمات   ب ه   ل نا ُيضيءُ  مح ْداا  ع ث   س بيل   ب ه   ع ل ْينا و ُيس ه  لُ  ْرز خ  ، امل ب ْ

 الدعاء. خرآإىل  1«م ناز ل نا ب ه   و ُيشر  فُ 
 املبارك الدعاء هذا يف «أمره يف والشك اإلْلاد من» اجلملة هذه معىن وأييت
 .2أكثرأو  واحد نهأأو  بوجوده والشك اْلقيقة عن حنرافاالأي 

 :حداأل يوم يف )عليه السام(السجاد نياْلس بن علياإلمام  دعاء وكذلك
ا ي  ْوم ي يف   إ ل ْيك   أ بْ ر أُ  إ ين    للَُّهمَّ ا» هُ  م او  ه ذ  اد   م ن   ب  ْعد  ْرك   م ن  ، اآْلح   الش  
اب ة   ت  ع رُّضاا  ُدع ائ ي ل ك   ُأْخل صُ و ، اإلحلادو   ي و أ قْ ه رُ ، ل ْْل ج   ط اع ت ك   ع ل ى ن  ْفس 

ب ة   ر ج اءا  ْلق ك   خ رْي   و آل ه   حُم مَّد   ع ل ى ف ص ل   ، ل ْْل اث  ، ح ق  ك  إىل  الدَّاع ي، خ 
ُيض امُ  الَّذ ي ب ع ز  ك   أ ع زَّين  و  ْنق ل اع   اْخت مْ و ، ن امُ ت   ال   الَّيت   ب ع ْين ك   و اْحف ْظين  ، ال  ال   اب 

                                                
 .20ص، الدعاء األول، الصحيفة السجادية، زين العابدين، علي بن اْلسني - 1
 .30ص، شرح الصحيفة السجادية، اْلسيين، حممد - 3
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ْغف ر ة  و ، أ ْمر ي إ ل ْيك   ْلم  يمُ الرَّ  اْلغ ُفورُ  أ ْنت   إ نَّك  ، ُعُمر ي اب   .1«ح 
 من الرباءة أن جند )عليه السام(العابدين زين ماملإل الشريف الدعاء هذا يف

 اْلق من حنرافاال يف مشرتك معىن من لا ملا الشرك مع قُرنت قد اإلْلاد
 الذي فالشرك، للتوحيد تولياً  تعد اإلْلادو  الشرك من فالرباءة الباطلإىل 

 اإلْلادو ، الشريك هذا كان  أاي ً  لوج عز للا مع شريك إجياد ِبنه يعرف
 من للرباءة تعزيز فكانت، للا وجود إنكارإىل  الشرك من معانيه كل  يشمل

 .2أشكالهِ  بكل حنرافاال
أيضاً  )عليه السام(اْلجةاإلمام  إىل املنسوب الندبة دعاء يف ماجاء وأخرياً 

ْين  أ» :قوله دُ  ْين  أ  ، ْغيان  و اللُّ  و اْلع ْصيان   اْلُفُسوق   ْهل  أ   ُمبيدُ  َ   فُ ُروع   حاطص 
قاق   اْلغ ي     اْلك ْذب   ح بائ ل   قاط عُ  ْين  أ  ، ْهواءو األ الزَّْيغ   آاثر   طام سُ  ْين  أ  ، و الش  

اء   ْفرت  لُ  ْين  أ  ، و اْلم ر د ة   اْلُعتاة   ُمبيدُ  ْين  أ  ، و اال   و التَّْضليل   اْلع ناد   ْهل  أ   ُمْست أطص 
 ع ل ى اْلك ل م ة   جام عُ  ْين  أ  ، ْعداء  األ   و ُمذ لُّ  ْول ياء  األ   ُمع زُّ  ْين  أ  ، اإلحلادو  

ْنهُ  الَّذى هللا   اببُ  ْين  أ  ، الت َّْقوى  ي  ت  و جَّهُ إليه  يالَّذ هللا   و ْجهُ  ْين  أ  ، يُ ْؤتى م 
 .3«خرهآ إىل .«..ل ياءُ وْ األ  
  هناءإ يف ودوره (عج)اْلجةاإلمام  مهام يبني الندبة دعاء من املقطع هذا يف

 من يساماإل الدين له تعرض ما نتيجة والشك حنرافواال اإلْلاد أنواع كل

                                                
 .131ص، أدعية األايم، مصدر سابق، دالسجا، علي بن اْلسني - 1
 (.288 - 280ص، نور األنوار يف شرح الصحيفة السجادية، اجلزائري، انظر )نعمة للا - 2
 .202ص، دعاء الندبة، زاد املعاد، اجمللسي حممد ِبقر - 2
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 الدين هذا حياءإ فعملية، ألحكامه وطمس املاضية القرون خال كبري  تشويه
 املنحرفة الفكرية للخطوط مقاومة يتطلب الصحيحة اجلادةإىل  به والرجوع

 إنكارإىل  به نتهاءواال نالدي لتحريف كبرية  اً جهود بذلت اليت واملؤسسات
 وبىن جذور أتسيس وإعادة وحماربتها األنظمة هذه تفكيك وإن، اخلالق

 )ص(للا رسول أوصياء من وصي خرآ يد على إال   يتم ال سليمة عقائدية
 .1للا ِبمر عليه نص والذي
 من الكثريالشيء  فيها اليت املباركة واألدعية األحاديث من نستخلص وهكذا
 دعوة ِبن، األخاقية الرتبية تفاصيل من حتويه وما واإلمامة بوةالن معارف

 أهنا ورغم اإلْلاد من ستجارةاو  تعوذ أغلبها كانت  )عليهم السام(املعصومني
، والشك، حنرافاال وهوأال  واحد مفهومها أن ال  إ، خمتلفة مبناسبات جاءت
 ِبب يف السيما الدين على وحرصاً  خوفاً ، الصحيحة اجلادة عن وامليل

 والشقاق حنرافاال من السماوية الرسالية اْلركات يف أساس هي واليت العقائد
فإن ، البشرية النفس على يءس مردود من للشك ملا، والشبهة الشك ومن

إىل  توصل بدورها واليت النفس يف الضالة األفكار ترسيخإىل  يؤدي قد الشك
 احنرافإىل  أدى مما ،الشرعية لألحكام وحتريف وطمس العقائدي حنرافاال
 عاد حىت حنرافاال منإليه  ماوصلتإىل  البشرية وصلت فلقد، وشعوب أمم
 إال   هو إن ِبلفساد مغموراً  والكون النهاية من حفرة شفا على نساناإل

 .العقائد ِبب يف سيما ال يةامياناإل والزعزعة اإلرِبك حصيلة

                                                
 (.38 - 30ص، ايت الظهورأتمات يف آ، آل سيفانظر )فوزي  - 1
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 :رابعال املبحث
 اإلحلاد وأمناط أترخيية

، عدمه من لهإ بوجود امياناإل أساس على قائماً  يكونإمنا  اإلْلاد تصنيف نإ
 وجود إبنكار جرتأا والذي اإلله بوجود طاقاً إ املؤمن غري نساناإل هو فامللحد

 ويزعم، يسكنها اليت املادية الطبيعة عدا مبا وكفر الكون لذا مبدعأو  خالق
 لصدفة.ا طريق عن جاءت تفاعات نتيجة بذاته وجد الكون إنه 
 هي كما  بشري جتمع ذات ِبرزة ظاهرة يكن مل نسايناإلالتاريخ  يف اإلْلادف

التاريخ  ية اليت ظهرت يفاإلْلادبل إنه معظم النزعات ، اْلاضر العصر يف
استعراض التاريخ فعند ، البشري وعند بعض األفراد كان ظاهرة فردية شاذة

التدرج والتزايد امللحوظ يف  ىل الوقت اْلاضر جندإقبل املياد و  منذ عصر ما
وكما جاء يف سلسلة ، اإلْلادوهي  دين لذه الظاهرة أالالداعني واملناش

 :املذاهب الفكرية قوله
ية ثقيلة وخطرية إنسانظاهرة وِبئية يف كتل بشرية وجتمعات  اإلْلادمل يصبح »

ة يف الناس وإقامة منظمات ودول كبري  اإلْلادأن خطط اليهود لنشر بعد  إال  
 .1«تدين به وذلك خال القرنني التاسع عشر والعشرين

أمريكا وبقاع إىل  نتقل بعد ذلكامث  أوالً أوروِب  يف اإلْلاد انتشرحيث 

                                                
 .128ص، كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة  ،د.عبد الرمحن حسن امليداين - 1
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 .1العامل
 اثبت وقت حتديد صعوبة وبرغم، قدامية فكرية حركة الزندقةو  اإلْلاد أن ومبا

 التأرخيية حلاملرا تقسيم لنا اءىتر  لذا، ونالباحث ذكره ماا حسب ل ومعني
 :منها مراحلإىل  لإلْلاد

 والرومانية اإلغريقية احلضارات عهد - 1
 تتسم كانت  أهنا جند واليواننية األغريقية العصور منذالتاريخ  نستعرض عندما

، حدود حريتها يف تعرف مل اليت املطلقة والفلسفات الواسعة العلمية ِبْلركات
 اليت والتغريات وظواهره والكون ودالوج تفسري فيها حاولوا راءآ لم وكانت

، حكيم عليم أزيل أبدي خالق وجود فكرة اً كلي    تستبعد تفسريات، فيه جتري
 السياسة ورجال واملفكرين ِبلفاسفة ومكتظة متأصلة دولة كانت  حيث

 داميقريطس اليوانين الفيلسوف وهو أال املادية دعاة ولأ فيها وجند، واْلكم
 حوايلإىل  يرجع عهده والذي الذري ذهبامل صاحب وهو، 2األبديري

                                                
رحلة إىل قلب ، وراجع )حلمي القمص، (19ص، الفيزايء ووجود اخلالق، دريسراجع )جعفر إ - 1

 (.9ص، 1ج، اإلْلاد
 تراقيارب يف جنوب غ، )وِبليواننية تسمى أفديرا( أبديرةولد يف  يوانين فيلسوف - داميقريطس: - 3

 سقراطقبل  عصر ماكان أحد الفاسفة املؤثرين يف وقد  ، ق.م( 230 - 120فرتة مابني )، ِبليوانن
هي نظرية علمية تشرح طبيعة ) للكون النظرية الذريةالذي صاغ ، ليوكيبوسللفيلسوف  وكان تلميذاً 

وتنص على أن املواد تتألف من وحدات بنائية لا كيان حبد ذاهتا وترتابط فيما بينها وتدعى ، املادة
وتبلورت تدرجييًا حىت دخلت الوسط ، عهد اإلغريقلذرية كفكرة فلسفية منذ ا بدأت النظرية، الذرات

الكيميائية أن املادة مكونة من ذرات  عندما بينت التجارب، العلمي يف أوائل القرن التاسع عشر
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 ذرات من مؤلف العامل أن الفيلسوف هذا زعم فقد، املياد قبل سنة ثامثائة
 ِبْلواس تدرك وال وثقاً  وشكاً  حجماً  خمتلفة لكنها طبيعتها يف متجانسة
، األجسام وتتكون ببعض بعضها فيلتصقدائمًا  وتتحرك والتفىن والتنقسم

 .1العقلإىل  يركن بل األشياء حقائق إدراك يف اْلواسإىل  يركن ال فهو
 من مركب عنده الكل ألن، أيضاً  مادية "داميقريطس" عند يةنساناإل والنفس

 الوجودإىل  أتيت اليت األشياء علل نإ» :داميقريطيس يقول، قدامية وهي ذرات
 يبقى العاملفإن  مث ومن، سحيق المتناهي زمن من ولكنها بداية لا ليس
 قال من أول هو داميقريطيس يكون وبذلك، 2«هناية وبدون بداية بدون ياً زمان

 إايهم واصفاً لآللة  تفسريهم يف القدماء كلانتقد   أنه كما،  الطبيعة بقدم
  وصف ولقد الطبيعي. العامل لذا خالقة ليست لةآلا هذه أن عتبارِب ِبجلهل
 قال كما  «نينياليوان بني موسوعي عقل أول» ِبنه داميقريطس 3ماركس كارل

                                                                                                    

، جملة فلسفية إلكرتونية، داميقريطيس البديري ومدرسته الذرية، راجع )د.حممد جلوب الفرحان، (ِبلفعل
https://drmfarhan.wordpress.com.) 

 (.1881ص، اجمللد األول، املوسوعة العربية امليسرة، انظر )حسني حممد نصار - 1
، وأثره يف الفكر الفلسفي حىت عصوران اْلديثة داميقريطيس فيلسوف الذرة، النشار، علي سامي - 3

 .30ص
م( فيلسوف 1882 مارس 11 - م1818مايو  8) عاش من فرتة - :كارل هاينريش ماركس - 2

وهو ، أملانيا، ولد من أبويني يهوديني يف مقاطعة الراين، سياسي ومنظر اجتماعيو  اقتصادأملاين وعامل 
ته من االضطهاد الواقع على اليهود بسبب وعانت أسر ، حفيد اْلاخام اليهودي مردخاي ماركس

من  الصراع بني السامية )اليهود( واألرية )اجلنس األملاين( لذلك أعتنقت أسرته املسيحية هروِبً 
ووجد ضالته املنشودة يف كتاب "أصل ، استهوته " نظرية التطور" اليت تُنكر للا اخلالق، االضطهاد
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 .2«القدمي العامل يف املادية دعاة أملع أنه» 1لينني عنه
 العربية اجلاهلية عهد - 2

، «الدهرية»ِبسم  ساماإل قبل ملحدين وجود على التأرخيية الشواهد تدل
 بقدم يعتقدون كانوا  حيث، ساماإل ماقبل فرتة يف ظهر فكري اعتقاد وهو
 وعطلوا، واليضمحل اليتغري وأنه، واليزال يزل مل العامل وإن، وأزليته العامل

 ِإاله  ِهيَ  َما َوقَاُلوا} :بقوله الكرمي قرآنال ذكرهم وقد، صانعها عن املصنوعات
نْ َيا َحَياتُ َنا  .3{الدهْهرُ  ِإاله  يُ ْهِلُكَنا َوَما َوحَنَْيا مَنُوتُ  الدُّ
 الزمان بقدم ويعتقدون والبعث اخلالق تنكر فرقة، فرقتان عن عبارة وهؤالء
 أن يرون أهنم كما  واْلساب والبعث واخللق األلوهية وأنكروا والكون واملادة

 تقر وفرقة، األفاك وحركات األشياء طبائع هي واملوت للحياة املوجب
                                                                                                    

رحلة إىل ، راجع )حلمي يعقوب القمص. ة والبقاء لألفضلاألنواع" لداروين حيث الصراع على اْليا
 (.90ص، 1ج، قلب اإلْلاد

 31تويف  - 1830م عا بريلأ 33) ولد يف، ةِبلروسيلينني فاداميري ألييتش أوليانوف املعروف ب - 1
مت اختياره ، يهودي األصل ماركسي روسيثوري ، ( يف مدينة سيمبريسك الروسية1931عام  يناير

وضد حىت بدأت معامل الثورة تتضح أهنا ضد الدين ، 1902 لزعامة حزب العمل االشرتاكي يف عام
، ن كل فكرة دينيةإفقال )، بل جمرد التفكري يف للا، ن لينني قبهح ليس عبادة للا فقطحيث إ، األلوهية

وهي أعظم خطراً وأشدها عدوى ، هي قباحة ال يُنطق هبا، حىت التمادي بفكرٍة عنه، أو فكرة عن للا
لي أقل ، والعدوى اجلسدية فمايني اخلطااي واألعمال القبيحة ومظاهر الضعف، من أية عدوى كانت

اعة عن للا(. راجخطراً من فك  (.98ص، مصدر سابق، حلمي يعقوب القمص) عرة روحيهة خده
 .2ص، وهم اإلْلاد، د. عمرو شريف - 3
 .31 آية، اجلاثية - 2
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 معطلة سما الفرقتني هؤالء على يطلقو ، الرسلأو  البعث وتنكر ِبخلالق
 .1العرب

 ساماإل عهد - 3
 ففي، الجري الثاين القرن بداايت يف يةاإلْلاد ركاتاْل تانتشر و  برزت لقد

 وذلك الديين اخلط عن اً احنراف يشهد الفكري املسار بدأ العباسي العصر أوائل
 الفارسية الفلسفية املدارس على حدث الذي الواسع العلمي نفتاحاال بسبب

 ِبرز ودور حثيثة جهود للفاسفة وكان، األخرى الفلسفية واملدارس اليواننيةو 
  عقائد إفساد عليه ترتب مما، يساماإل الفكرإىل  اليواننية الفلسفة نقل يف

 قولم يف السيما، النبوية والسنة الكرمي قرآنال ختالفألهنا ، املسلمني من كثري
 صفاته. وسائر للا علم وإنكار، األجساد حشر وإنكار العامل بقدم
 على أبتداءا الزندقة وأطلقت، ِبلزندقة يةاإلْلاد اْلركات هذه مسيت ولقد

 ومركب مصنوع العامل وأن والنور الظلمة مها أزلني أصلني للعامل ِبن القائلني
إىل  مليلهم زاندقة املانوية مسي ولقد .2املانوية الداينة تباعأ وهوالء، منهما
، وأهوائهم رائهمآ حسب وشرحها األخرى للدايانت املقدسة الكتب أتويل
 فئات جبانبهم كان  أنه غري املانوية من كانوا  الزاندقة من كثري  أنالتاريخ  وينقل

                                                
 (.281ص، 2ج، حلامللل والن ِ ، الشهرستاين، انظر )حممد عبد الكرمي - 1
الزرداشتية والبوذية واملسيحية( يف قالب جديد وصيغة )ت الثاثة انملانوية مجعت جوهر الدايا - 3

ويزعم ، ثنوية من الزرداشتيةرواح من البوذية ونظام األخذت التثليث من املسيحية وتناسخ األأجديدة. ف
، أن العامل مصنوع مركب من أصلني قداميني أحدمها النور والظلمة وإهنما أزليان. راجع )املصدر نفسه

 (.329ص، 3ج
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 .1واملزدكية والديصانية كاملرقونية  قدامية فارسية دايانت تعتنق أخرى
ِبلكسر » :القاموس احمليط يفقد وردت  جندها نديقالزِ  لفظة معىن تتبعنا ولو

أو  وِبلربوبية ِبآلخرة يؤمن من الأو  القائل ِبلنور والظلمةأو ، 2من الثنوية
 .3«اميانمن يبطن الكفر ويظهر اإل

، معربة فارسية والكلمة، الدهر ببقاء القائل» :ِبنه العرب لسان وقد وردت
، التهذيب نفسه على َضَيقَ ألنه  منها الزنديق وقيل، الِضيقُ  :تعين والَزندقةُ 
 ابن وقال، اخلالق ووحدانيةِبآلخرة  اليؤمن أنه وزندقته معروف والزنديق

 :وزنَدقي، َزنَدق رجل العرب تقولوإمنا ، زنديق العرب كام  يف ليس منظور
 ُملِحد قالوا العامة ماتقوله معىن العرب أرادتفإذا ، البخل شديد كان  ذاإ

 .4«وَدهرِي
 وروبيةاأل النهضة عصرو  الوسلى العصور - 4

 اليواننية اْلضارة هي حقبتني بني لوقوعها بذلك الوسطى العصور ومسيت
 الغرب يف الرومانية االمرباطورية سقوط فرتة من تبدأ حيث، وروبيةاأل والنهضة

                                                
 838مؤسُسُه الزعيم الديين الفارسي َمْزَدك املتوىف حنو ، ين  ثَ َنوي منبثق من املانويةاملزدكية: د - 1

 (.338ص، 3ج، مصدر سابق، الشهرستاين . راجع )حممد عبد الكرميميادي
، الظامهم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قداميان خباف اجملوس قالوا حبدوث  - الثنوية: - 3
ختافهما يف اجلوهر واْليز واملكان واألجناس واألبدان واألرواح. غالء قالوا بتساويهما يف القدم و ؤ وه

 (.328ص، 3ج، مصدر سابق، الشهرستاين راجع )حممد عبد الكرمي
 .891ص، القاموس احمليط، ِبديآالفريوز  جمد الدين حممد بن يعقوب - 2
 .1831ص، لسان العرب، منظور األفريقي ابن، مجال الدين حممد بن مكرم - 1
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 نيقة جممع يف الرمسية ِبملسيحية يسمى مبا عرتافاال بداية فمنذ، م132 عام
 مطلقة سلطة تكون تكاد دينية سلطة 2الكنيسة رجال تسلم، 1م238 عام
 ُيللون فأصبحوا، صحيحة مبصادر اثبت صحيح دين لم يكون أن دون

 احملرفة املسيحية ومصاحل مصاْلهم وخلدمة وأهوائهم رائهمآ حبسب وُيرمون
 صوره بشعأ يف رهابواإل الطغيان متارس الكنيسة بدأت حيث، 3األصول

                                                
قرار ِبملسيحية االجتماع لإل اليت عقد فيها نيقيةمسي جممع نيقية هبذا االسم نسبة إىل مدينة  - 1

 زنيقتسمي إ حبر مرمرةعلى  لألانضولقدامية تقع على الساحل الغريب  إغريقيةمدينة  وهي، الرمسية
تلك العقدي املوجود يف الكنسية يف  ختافسبب انعقاد هذا اجملمع هو التعارض واالو ، حديثاً 

 ياليت كانت تناد - التعارض بني دع وة كنيس ة اإلسكندرية ختافوكان أبرز وجوه اال، األزمان
آريوس( يف اإلسكندرية أيضًا الذي ) وبني دعوة األسقف الليب - ِبلوهية املسيح على مذهب بولس

أما ، أزيل، لودِبن للا إله واحد غري مو  يحيث أخذ يناد، وعامل ِبلتفسري، ُوِصَف ِبنه عامل مثقف
وأن هذا االبن خرج من العدم مثل كل اخلائق حسب ، االبن فهو ليس أزلي ًا وغري مولود من األب

لعام ، 1228العدد ، اْلوار املتمدن، املسيحية وجممع نيقة، ه. راجع )سامي املنصوريمشيئة للا وقصد
 م(.3011

 حد لعبادهتم.الكنيسة هي معبد النصارى الذي جيتمعون فيه يوم األ - 3 
هي اليت نزلت على النب عيسى)عليه السام( مكملة لرسالة موسى ومتممة  - الداينة املسيحية: - 2

ولكنها سرعان ، وداعية إىل التهذيب الوجداين والرقي العاطفي والنفسي، ملا جاء يف التوراة من تعاليم
متزاجها صورهتا السماوية ال بتعدت كثريا عناليها حيث إمتدت يد التحريف امافقدت أصولا و 

فرفعوا عيسى)عليه السام( ، وأدخلوا يف دين للا كثري من اخلرافات والبدع، مبعتقدات وفلسفات وثنية
، ومنهم من يعتقد أنه هو للا نفسه، للاابن  ن املسيح هوإذ قالوا إ، من مرتبة البشر إىل مرتبة األلوهية

 النهَصاَرى َوقَاَلتِ ن الكرمي إىل كفر معتقدهم بقوله تعاىل }قرآوقد أشار ال، سطورة التثليثواندوا ِب
َأىنه يُ ْؤَفُكوَن{  اَّللهُ  قَاتَ َلُهمُ  قَ ْبلُ ِمْن  َكَفُرواالهِذيَن   قَ ْولَ  ُيَضاِهُئونَ  ِِبَفْ َواِهِهمْ  قَ ْوُلُمْ  َذِلكَ  اَّللهِ ابن  اْلَمِسيحُ 
 لِيَ ْعُبُدواِإاله  أُِمُرواَوَما  َمْرميََ ابن  َواْلَمِسيحَ  اَّللهِ ِمْن ُدوِن  أَْرَِبِبً  ُرْهَبانَ ُهمْ وَ  َأْحَباَرُهمْ اختهَُذوا وقوله }، 20التوبة 

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%86%D9%8A%D9%82


45

، التفتيش حماكمإىل  وسوقهم املفكرين وحاربوا، والعلماء العلم ضد وخصوصاً 
وصحب ذلك كراهة  ،اجلهل وعم اخلرافات فتفشت اجملتمع زعامة وااحتكر و 

 تبينإىل  ِبلعلماء وأدى كبرية  إْلادية شكية نزعة ولد مما، للدين ونفور منه
وكانت النتيجة أن ترك ، للا وجود ويف فيه والشك الدين من عدائياً  موقفاً 

، 1الناس الدين الذي ُيجبهم عن العلم وُيجر عليهم التفكري وطلب املعرفة
 الدين تدخل منع بضرورة بدأت اليت، 2يةالعلمان فكرة ظهرت ذلك إثر وعلى

 الناس وبدأ، فقط اخلاصة املعامات على وقصره، اْلكم وشؤون السياسة يف
 أواخر يف ضطراِبتاال من سلسلة فبعد، فشيئاً  شيئاً  الدين عن ينصرفون
 نزعاجا تزايد عشر والسابع عشر السادس القرنني ومبجئ، الوسطى العصور

، طريقها عرتضتا اليت اإلْلادو  الكفر حاالت ثرةك  بسبب الدينية السلطات
                                                                                                    

ا يُْشرُِكونَ  ُسْبَحانَهُ ِإاله ُهَو  هَ إِلَ  اَل  َواِحداً  اً ِإلَ  ِإنه  قَاُلواالهِذيَن  َكَفرَ لََقْد  وكذلك قوله تعاىل }، 21{ التوبةَعمه
، وزايدة األصلي ِبلتحريف حذفاً  جنيلوقد تاعبت أايديهم ِبإل، 33{ املائدةَمْرميََ ابن  اْلَمِسيحُ ُهَو  اَّللهَ 

ومن بينهم القس )نورتن( الذي أعرتف بوجود  جنيلعرتف كثري من علمائهم بوجود مواضع حمرفة ِبإلاو 
أسس وأدلة ُأخذت  الناقدون يف قولم ِبلتحريف علىهؤالء  ستندوااو ، جنيلسبعة مواضع ملحقة ِبإل

وملن أراد الزايَدُة يف هذا اجملال فلرياجع ، رخيية ومن انحية املضمون واحملتوىامن الناحية الت عتباربنظر اال
و)د.مانع محادة ، (18 - 8ص، عرتاها من تبديل وحتريفا النصرانية وما، )د.أمحد عبد العزيز اْلصني

 (.831ص، هباملوسوعة امليسرة يف األداين واملذا، اجلهين
، (232 - 231ص، اتريخ أوروِب يف العصر اْلديث، ترمجة أمحد جنيب، انظر )ه .أ.ل فشر - 1

 (.12 - 12ص، اإلْلاد يف جمتمعات املسلمني، وانظر )د.صابر طعيمة

 نيوي ةالدُّ  ِبلش ؤون هتماماال حنو تت جه اجتماعي ة حركة"العلمانية:بتعريف دائرة املعارف الربيطانية  - 3
 (.2ص، العلمانية ومثارها اخلبيثة، الشريف اآلخروية". راجع )حممد شاكر ِبلش ؤون هتماماال من بدالً 
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 على تقوم لنهضة العلمية األسس وضع يف العصر ذلك علماء بدأ حيث
 يف واْلكم املرجع هو العقل فجعلوا، ورجاله الدين عن بعيداً  والعقل العلم

 احملسوسات على عتمدوااو  «الطبيعة ماوراء» الغيبيات فأنكروا، كلها  األمور
 املاحدة جلميع املشرتك األساس هي املادة عبادة أصبحت حىت، واملادايت

 من نطلقتا واسعة حركة هي» :وروبيةاأل فالنهضة، مذاهبهم اختاف على
، عشر والسادس عشر اخلامس القرنني يف الغربيةأوروِب  بلدان وعمت يطالياإ

 ةالفرنسي الثورة اندالع تبعتها مث، الوسطى العصور قيم برفض تسمتا واليت
 يف املعاصرة الفكرية املذاهب انتشارو  نشأتإىل  أدى مما م.1389 عام

 مةاألُ  شعوبإىل  ومنها العامل شعوب خمتلفإىل  أمتدت مث أوالً  الغرب
 .1«يةساماإل

 وكذلك، األيطايل 2برونو جيودانو الفرتة تلك يف ظهر من برزأ من وكان
 أحيوا الذين احملدثني املادين أول وهو، 3هوبز توماس الربيطاين الفيلسوف

 جسم أجهزة شبه الذي وهو، 4اليواننني واألبيقوريني داميقريطس مادية
                                                

 -https://www.arab، ِبب البحوث، املوسوعة العربية، عصر النهضة األوروبية، حممد الزين - 1

ency.com. 
 م(.1200 - م1818عاش فرتة )، فيلسوف إيطايل، جيوردانو برونو - 3
 م(.1239 - م1888عاش من فرتة )، نكليزيإفيلسوف ، وماس هوبزت - 2
 ق.م213الذي عاش من فرتة ) مسيت االبيقورية هبذا االسم نسبة إىل الفيلسوف اليوانين أبيقور - 1
منوا ِبلنظرية آيعترب االبيقوريني من ضمن من ، قرون 2وهى مدرسة فلسفية واستمرت  (ق.م 330 -

مقتضاها إرجاع كل شيء يف ، ر ومن تبعه من تاميذه نظرية يف الطبيعةكانت إلبيقو  حيث، يةالذر 
. مادي فنحى بذلك منحى، ويرى أن الدين واملوت مصدران أساسياِن للخوف، عاملنا إىل ذرات
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 وكذلك، 1الفيزايئية القوانني حتكمها اليتاآلالت  من مبجموعة نساناإل
 مث ومن، 3الذرية النظرية أحيا الذي 2الفرنسي جاسندي بيري الفيلسوف
 يف واإلرادة واإلتقان ِبإلبداع رأق الذي، 4شوبنهاور أرثر األملاين الفيلسوف

 :وقال، اجلامدة الطبيعةإىل  أرجعهإمنا ، هلل هذا يُرجع مل ولكنه، الكون خلق
 أعلن الذي، 6نيتشة فريدريك وتلميذه .5«البشر صنيعة من الدين فكرة نإ»

 ضد وجرامية عبثية فكرة الدين نإ» :وقال األعظم اخلالق موت جانبه من
 7.«اْلياة

                                                                                                    

 يل وحنن نتاج طبيعة الآ حادث يف كون ال  إستمتاع ِبللذات وماْلياة ومذهبه أن الدف من اْلياة اال
، كواشف زيوف يف املذاهب الفكرية املعاصرة،  عبد الرمحن حسن امليداين»يل. راجع تبا تكرتث بنا وال

 (.33ص
، اتريخ الفلسفة اْلديثة، (. وانظر )يوسف كرم33ص، خرافة اإلْلاد، انظر )عمرو شريف - 1

 .(10ص
نوه ِبمهية ، فيلسوف وعامل فرنسي، م(1288 - م1893بيري جاسندي بطرس: عاش فرتة ) - 3

 تجريب.البحث ال
جتاهات الفلسفية اال، (. وانظر )أمحد بن سعود30ص، الفلسفة الفرنسية، انظر )جان فال - 2

 (.88ص، لياتاليواننية يف اإل
 م(. 1820 - م1388عاش فرتة )، فيلسوف املاين ملحد، أرثر شوبنهاور - 1
 .128ص، 1ج، رحلة إىل قلب اإلْلاد، حلمي القمص - 8
 م(.1900 - م1811عاش فرتة )، وف أملاين ملحدفيلس، فردريك نيتشة - 2
 .81ص، اإلْلاد يف العصر اْلاضر، احملمدي، عبد العزيز - 3
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 واملاركسية شيوعيةال عصر - 5
، عشر الثامن القرن هناية يف سياسية كنظرية  الشيوعية ونشأت تانبثق لقد

 الشعوب يف املتحكمة الكنيسة وضد، الغربية الرأمسالية ضد ثورة وكانت
 يةاقتصادو  فكرية نظرية هي واملاركسية عاتية. طاغية ثورة وكانت، آنذاك

 منظريها أبرز يعترب والذي، 1ماركس كارل  منهج وهي، يةاجتماعو  وسياسية
 نظرية وأسس، 2اجلدلية املادية مبادئ وضع من أول وهو، لا الروحي واألب

 عام به التقى الذي، 4إجنلز فردريك زميله مع شرتاكِبال 3العلمية يةشرتاكاال
 روسيا يف الشيوعية الثورة قامت حىتأوروِب  يف نظرية جمرد وبقيت، 1811
 أنإىل  م1913 عام الشيوعية الثورة لينني تزعم حيث ،لينني فاداميري بقيادة

، اإلْلاد على تقوم يهودية يةاقتصادو  فكرية حركة وهي م.1931 عام تويف

                                                
 .مت تعريفه مسبقاً  - 1
تنفي أن  وهي، بناها كارل ماركس، الفلسفة املاركسيةركن أساسي من أركان املادية اجلدلية: هي  - 3

وأن املادة أزلية وأبدية وأن قوانني املادة حتكم الطبيعة وحياة البشر ، تكون املادة قد خلقت من العدم
 شيءلية وأن أي كما جادلوا يف الذات اإل،  وأجرام مساويةوأهنا تسيطر على الكون من جمرات وجنوم 

تنفي اْلاجة إىل حمرك أويل للكون و ، نه الوجود لهإالوجود مادي له أو غري حمسوس أو غري مرئي ف
وراجع ، (11ص، الف ِبء املادية اجلدلية، ترمجة جورج طرابيشي، )فاسيلي بودوستنيك راجع .وللحياة

 (.138ص، يتصدى للغرب امللحد امساإل، )حممد نبيل نشواين
 .كاماً   لغاءاً إلغاء امللكية الفردية إي الذي يقوم على قتصاداالشرتاكية العلمية: هي املذهب اال - 2
التقى ، ملحد الداينة، م(1898 - م183عاش من فرتة )، فريديرك أجنلز فيلسوف املاين ملحد - 1

س نظرية الشيوعية العلمية. راجع )فردريك أسس مع مارك، م1811بكارل ماركس يف ِبريس عام 
 (.8 - 2ص، أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة، ترمجة أمحد عز الدين، أجنلز
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 القضاء أمهها من وأهداف غاايت عدة لا وكانت، إله الكون يف ليس وأنه
 الغيبيات من الطبيعة ماوراء وأن، 1مادة واْلياة إله ال وشعارهم، األداين على

 جتمع نساناإل وإنه  احملسوسات عامل أمام خيتفي أن جيب سراب إال   هو نإ
 وضع اليت نساناإل تطور نظرية على ااعتماد، قرد أصله وأن ذرات من

 .2داروين تشارلز أسسها
 فلقد، عليها والقضاء املقدسة العقائد هدم النظرية هذه من الغرض كان

 يف املنشودة ضالته ووجد، اخلالق للا تُنكر اليت التطور نظرية ماركس استهوت
، لألفضل والبقاء اْلياة على الصراع حيث، لداروين األنواع أصل كتاب
 وأعتقد أبدية وحياة خلود من امليتافيزيقية مورواأل اإللي الوحي ماركس فأنكر

 خيفِ  مل فشيئاً  وشيئاً ، الوحي وليس العقل وليدة هي الدينية العقائد أن
، الواقع عن الشعوب يُغيبُ  الدين إنه  هواعتقاد، ِبلدين وازدرائه إْلاده ماركس

 .3«الشعوب أفيون هو الدين أن» :الشهرية مقولته وقال
 تانتشر  اليت الباد يف األداين على للقضاء جاهدة الشيوعية سعت وبذلك

                                                
 .1022ص، 1ج ، املذاهب الفكرية املعاصرة، عواجي، انظر غالب بن علي - 1
 - م1809عامل اتريخ طبيعي وجيولوجي بريطاين عاش من فرتة ، تشارلز روبرت داروين - 3

واليت تنص على أن كل الكائنات اْلية على مر ، كتسب شهرته كمؤسس لنظرية التطورا ، م1883
م ومل يكن له قبول من قبل 1831نشر كتابه أصل اإلنسان يف عام ، الزمن تنحدر من أساف مشرتكة

كون هو أن ال عتبارالدينني يف ذلك الوقت حيث رأوا ِبفكار دارون حتدي ملفاهيم األخاق والدين ِب
 (.21ص، أصل األنواع، عامل مشرع ومنظم ِبمر للا. راجع )جمدي املليجي

 .90ص، 1ج، رحلة إىل قلب اإلْلاد، القمص، حلمي يعقوب - 2
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 فأغلقت، الدين لعلماء وترحيل قتل من رهاباإل أنواع كل  ومارست فيها
 يف الدين تدريس ومنعت، الشعوب على اإلْلاد وفرضت والكنائس املساجد
 ولقد الدين. تعاليم ينشر من كل  على السجن عقوِبت وفرضت املدارس
 األجيال تنسلخ حىت واخلصومة العداء بأسالي كل  ساماإل ضد مارست
 ولبنان وسوراي العراق يف انتشر قد خطره فكان ساملإل والئها عن املسلمة
 مصطفى قام تركيا يف العثمانية يةساماإل اخلافة سقاطإ فبعد، وتركيا ومصر
 تركيا وإْلاق علمانية دولة بناءب «م1928 - م1881» فرتة 1أاتتورك كمال

أو أي  اْلجاب رتداءا ومنع يةساماإل املدارس غاقإب فقام يبو ر األو  ِبجملتمع
 العمل وأوقف العربية اللغة وألغى يساماإل الدينإىل  إشارة فيها أخرى رموز

 حكم الذي 2رضاخان الشاه أتثر كما،  ِبمليادي ستبدلهاو  الجري ِبلتقومي
 اوهكذ، اْلجاب مبنع قام والذي «م1911 - م1938» عام من إيران

، املسلمني بادإىل  ياإلْلاد العلماين الفكر إدخال يف احملاوالت جنحت
 بزوال للا أذنَ  حىت وطغيان قوة يف عام سبعني قرابة الشيوعية ظلت ولقد
 1989 عام ففي، والسعادة النجاح نساناإل منح يف فشلت أن بعد، قوهتا

                                                
 1881األوىل عاش فرتة )م العاملية اْلرب أعقاب يف الوطنية الرتكية اْلركة مصطفى أاتتورك: قائد - 1
 .الدولة علمانية وأعلن يةساماإل اخلافة فألغى، ةاْلديث تركيا وأسس مجهورية، م(1928 -
 كان،  ()الدكتاتورية ِبلشمولية حكمه متيز، م(1911 - م1838رضا خان هبلوي: عاش فرتة ) - 3
 لوجود مناهضة توجيهات أصدر عندماخصوصًا ، (الدين )رجال الشيعية املرجعيات مع دائم صراع يف

 مظاهرة على النار إطاقإىل  األمر وصل حىت، شعبو  ديين غضب وسط، العام اجملال يف اْلجاب
 .مشهد مدينة يف الغريب الزي لفرض مناهضة سلمية
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 ال ِبطل فاشل املذهب هذا أن كتشفواا و  الظاملني من قتصواوا الشعوب رتأث
 ياإلْلاد املادي للفكر رفضها تعلن املقهورة ِبلشعوب وإذا، خريإىل  جير

 .1خمتلفة مناطق يف الشيوعية ِبلدول وأطاحوا
 واملعاطصر اجلديد إلحلادا عصر - 6

  الذي القدمي التأرخيي اإلْلاد عن Atheism New»2» اجلديد اإلْلاد يتميز
 بني واسع نطاق على منتشراً  يكن ومل الفاسفة من خنبة على مقتصراً  كان
، الطبيعي العلم أطروحات على ويركز الفلسفة يتجاهل نهإ، الناس عامة

، ألساسية اليت ضعفت الدين يف الغربيعترب من العوامل ا اجلديد اإلْلادف
نتيجة ألحداث عشوائية  وذلك بتبنيه عدة مفاهيم منها نشأت الكون تلقائياً 

من املادة عن طريق قوانني  وإن ظهور اْلياة كان ذاتياً ، صانعإىل  دون اْلاجة
 أعلىإىل  وصل قد اْلديث العصر بلغه الذي العلمي التطور إنه و ، الطبيعة

كما أنه الحاجة   القول بوجود إلهإىل  لتايل فليس هناك حاجةوِب مستوايته
، إلزالته حثيث سعي ولم للعلم نقيض العصريني املاديني عند الدينف، للدين

 إال   اْلياة أسرار وتكتشف املادية القوى ومتتلك تتقدم ملأوروِب  أن عتبارِب

                                                
وانظر )امحد ، (1022ص، 1ج، املذاهب الفكرية املعاصرة، انظر )غالب بن علي عواجي - 1

يف العصر اإلْلاد ، احملمدي، )عبد العزيز نظر:(. وا18ص، عتاد يف مواجهة اإلْلادال، الطحان، خالد
 (.28 - 20ص، اْلاضر

وهي جملة  "جملة شبكة املعلومات" ألول مرة يف 3002يف عام  صطاحقد استخدم هذا اال - 3
حيث هتاجم هذه الكتب ، كبرياً   وقد القت الكتب اليت تناولت هذا املفهوم رواجاً ، أمريكية شهرية

 (.21ص، مصدر سابق، مجيع الدايانت السماوية. راجع )عمرو شريف
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 اليت اتالفلسف شيوع أنه كما ،  1وعقائدها الكنيسة أفكار تركت أن بعد
 الفلسفةك  مفاهيم طرح خال منكانت   «الطبيعة ماوراء» امليتافيزيقية ترفض

 ظهر العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن هناية ففي، 2املنطقية الوضعية
 The" جملة أصدرا اللذان، ساوث وتشارلس، 3هوليوك جورج الكاتب

reasoner" 4 ووضع، للا وجود أنكرا كما،  ِبلدين للطعن كتابتهما  وكرسا 

                                                
 (.138ص، اإلْلاد يف العصر اْلاضر، احملمدي، انظر )عبد العزيز - 1
اجتاه يف الفلسفة العلمية وهو ، نكليزي ألفريد أيرالفلسفة الوضعية املنطقية: طرحها الفيلسوف اإل - 3

مبدأ التثبيت الذي يرى أن قبول أي مسألة األسس اليت تقوم عليها هي و ، ظهر يف القرن العشرين
فرتاض تقع ومن مث فا معىن ألي ا، أو منطقياً  ِبلتجربة أو رايضياً  إثباهتا أو نفيها عملياً  يتوقف على

نبذ مجيع قضااي امليتافيزيقا والاهوت بوصفها ثرثرة لفظية و  خارج نطاق العلم التجريب أو املنطق املباشر
لميًا وصياغة الواقع فارغة وتضييق نطاق الفلسفة بقصر مهمتها على ربط اللغة ِبلتجربة ربطًا ع

، خرافة اإلْلاد، راجع )د.عمرو شريف .اخلارجي صياغة منطقية ِبستخدام أسلوب التحليل املنطقي
 (.39ص
، برمنغهامكاتب إنكليزي ولد يف م(  1902 - 1813عاش فرتة ) - جورج يعقوب هوليوك: - 2

وذلك يف منتصف القرن ، العلمانية كمصطلح ذي مدلول حمدد مصطلح صاغأول من وهو ، انكلرتا
والقيم  ، العلم كدليل حقيقي لإلنسان وقد خلص حمدداهتا يف، 1881وِبلضبط سنة ، التاسع عشر

وحرية الفكر والرأي كأساس للعيش ، والربهان املنطقي كسلطة وحيدة، كمصدر دنيوي وأرضي الديين
العلمانية يف بريطانيا ، مقالة عمر شبانة»راجع .توجه وتصوب جهودان للحياة اليت نعيشها فقطل

 دليلك إىل العلمانية(.، تها األساسية( و)مقالة ريتا فرجفاسفة ومثقفون أجنزوا بني
1 - the reasoner)عام ، لندن، أصدرها جورج هوليوك، : جملة بريطانية أسبوعية ومعناها )املفكر

  .2 الطبعة، م1819
 Holyoake ،G.J. (1896). “Origin and Nature of Secularism” ،Londonكذلك راجع 

Watts & Co. ،p.50 
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 حىت راجت اليت، يةشرتاكواال، والعلمانية، الوجودية أُسس املفكران هذان
 كافةإىل   متدتا مث ِبمجعهاأوروِب  أعتنقتها واسعة فكرية تيارات أصبحت

 الكفر كلمة  املفكران هذان حتاشا حيث، يةساماإل البلدان ومنها العامل بلدان
 تضليل يف ينجحوا لكي العلمانية سما سفتهمافل على وأطلقا واملادية اإلْلادو 

كبار ملحدين القرن   وكذلك أن من، 1فكرمها حبائل يف وإيقاعهم الناس
ملا  اإلْلادفقد تزعم ، 2العشرين والعصر اْلاضر هو الفيلسوف )أنتوين فلو(

شتهر بكتاِبته يف فلسفة األداين وألف العديد من وا، يزيد عن نصف قرن
ي ِبسلوب عميق اإلْلادفلقد َعَرَض الفكر ، كرة اإللهالكتب اليت تدحض ف

ِبهلل ورسم طريق للفاسفة الذين  اميانحيث طرح حججًا جديدة ضد اإل
 وكان معادايً ، طوال النصف الثاين من القرن العشرين اميانعارضوا الدين واإل
كبري ،  3ريتشارد دوكنزأيضًا  . ومن املاحدة اجلددسامبشكل خاص لإل

                                                
 (.11ص، يتصدى للغرب امللحد ساماإل، نشوايت، انظر )حممد نبيل - 1
م(. راجع )د.عمرو 3010 - م1932عاش فرتة )، : فيلسوف بريطاين ملحد ِبرزفلو أنتوين - 3

 (.12ص، رحلة عقل، شريف
، حيث كان والده يعمل هناك، م1911ريتشارد دوكنز: ملحد بريطاين ولد يف نريويب بكينيا عام  - 2

فيه  جمادالً ، م1932جلني األانين" الذي صدر عام "ا شتهر من خال كتابهان يف أوكسفورد اآل يعيش
وعرض فيه مفهوم للتطور من خال ، رها اجلينات ملصلحتها الذاتيةتسخ   آالتِبن البشر ليس سوى 

بية له" الذي ينكر فيه وجود أي قوى غيدر أشهر كتبه "وهم اإلصأ، م3002ويف عام ، دور اجلينات
 (.22ص، عمرو شريف، إلاميان ِبهلل ِبنه من الضاالت واألوهام. انظر )خرافة اإلْلاداوينظر إىل 
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الذي أشتهر بكتابِه ، 1وكذلك كريستوفر هتشنز، صر اْلايلملحدي الع
الذي يصف ، 2مث دانيل دينيت، م3003الصادرعام ، "اإلله ليس عظيما"

ية بوضوح يف كتاِبته اإلْلادميوله  تظهرو ، إلهليس له نفسه ِبنه فيلسوف 
دراسة علمية من إىل  وإنه الدين من وجهة نظره قوة خطرية حتتاج، ومؤلفاته

، 3التحكم فيها والسيطرة على شرورها. مث امللحد سام هاريس أجل
«. اميانهناية اإل»املتخصص يف علوم املخ واألعصاب وصاحب كتاب 

والذي يعتربمن أبرز علماء الفيزايء النظرية  - وكذلك ملع يف السنوات األخرية
خر كتبه آفلقد أعلن يف ، 4هو ستيفن هوكنك - على مستوى العامل

أنه مل يعد هناك و  أنه الفيزايء اْلديثة تنفي وجود خالق»عظيم" "التصميم ال

                                                
 - م1919عاش فرتة )، أمريكي - كريستوفر هيتشنز: كاتب وصحفي ملحد أنكليزي  - 1

، Christopher Hitchens and his Criticsمشهور إبْلاده ونقده لألداين. راجع )، م(3011
 (321ص
، فلسفة العقلاهتم ِبلبحث يف ، م1913مواليد ، أمريكيملحد  فيلسوفهو دانيل دينيت:  - 3

 (.22ص، مصدر سابق، . راجع )د.عمرو شريفوفلسفة علم األحياء، وفلسفة العلوم
يهودي ، م1923ولد عام ، أمريكي عامل أعصابو  ومفكرملحد  وفيلسوفمؤلف  اريس:سام ه - 2

اْلوار املتمدن ، الكاتب الغامض سام هاريس، سام هاريس، األصل. راجع )عباس موسى الكعب
 (.2233العدد

درس يف جامعة ، م1913ولد عام ، ستيفن هوكنك: هو عامل الفيزايء امللحد الربيطاين اجلنسية - 1
مشهور ِبحباثه يف العاقة بني الثقوب السوداء ، وحصل على درجة الشرف األوىل يف الفيزايءأوكسفورد 

 (.22ص، مصدر سابق، والديناميكية اْلرارية. راجع )د.عمرو شريف
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الذي خرج بكتاب ، 2مث امللحد فيكتور ستينجر، 1«جمال للقول بوجود إله
ظهار أن التطور والذي يسعى فيه إل، م3003عام « للا الفرضية الباطلة»

خر  آو ، والتقدم العلمي اْلديث قد أثبت بشكل قاطع أن للا غري موجود
 .30123الذي أصدره عام « للا والذرة»كتاب له 

من بياهنا وحتديد معانيها ملا لا من أتثري كبري على ال بده  وهناك مصطلحات
  :ومن هذه املصطلحات اإلْلادمسار املصطلح املبحوث عنه وهو 

 خارج شيءأو أي  اإلله ولوجود للدين املنكر هو» :«Atheist» امللحد - 1
 .4«الطبيعة قوانني

 يف الدين مرجعية يرفض فكري تيارهو » :«Nontheism» لاديينا - 3
 ليس لكن، عامة لألداين املنكر وهو بدين اليؤمن فهو نساناإل حياة

 إْلاد ِبهنا البعض عنها يعرب ولذا لأللوهية. منكراً  يكون أن ِبلضروري
 .5«ضعيف

 أللوهيةا قضااي ِبن يؤمن الذي هو» :«Agonisticism» لاأدريةا - 2
                                                

 .29ص، رحلة عقل، عمرو شريف - 1
عاش فرتة ، فيزايء اجلسيماتأمريكي خمتص يف لحد فيلسوف وكاتب ومفيكتور جون شتينجر:  - 3
نشر و ، اً أيض لميةلألدبيات العوهو كاتب  ِبإلْلاد اجلديدويرتبط شتينجر ، م(3011 - م1928)

. الزائفة العلومو ، واإلْلاد، والدين، والفلسفة، الكون وعلم، ميكانيك الكمو  الفيزايءعن  اثين عشر كتاِبً 
 (.http://alarb.com، معلومات عاملِ ، عاميةراجع )جمموعة الصفاة اإل

 (.32 - 30ص، اإلْلاد للمبتدئني، انظر )د.هشام عزمي - 2
 .81ص، املعجم الفلسفي، مصطفى حسيبة - 1
 .33ص، خرافة اإلْلاد، د.عمرو شريف - 8
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 هاعتبار ِب، نفيها اميكن ال كما،  عليها اْلجة وإقامة إثباهتا الاميكن والغيب
ها فلسفات عتبار الاأدري ينظر لألداين ِبف، اإلدراك على العقل قدرة فوق

ية ولكن نسان ىف مرحلة من املراحل اإلنساينبشرية قد سامهت ىف التطور اإل
حبيث  ونضجاً  اً أكثر رقي   يةنسانقد مت جتاوز هذه املرحلة وأصبحت اإل

 .1«صبحت ال حتتاج ألداين حتدد لا ما هو جيد وما هو سيئأ
 تكفي ال األلوهية براهني أن يرى الذي هو» :«Skeptical» املتشكك - 1

 .2«جتاهلها اميكنه ال الوقت نفس ويف إلقناعه
واملشتقة من الكلمة Deism :تعريب لكلمة ِبإلجنليزيةهي  :الربوبية - 1

مذهب فكري ال ديين وفلسفة تؤمن بوجود »هي و ، (Deus) تينية ربالا
خالق عظيم خلق الكون وِبن هذه اْلقيقة اميكن الوصول إليها ِبستخدام 

دين. معظم الربوبيون إىل أي  العقل ومراقبة العامل الطبيعي وحده دون اْلاجة
ات ية كاملعجز نسانرفض فكرة التدخل اإللي يف الشؤون اإلإىل  امييلون

 ساماإلا ِبإلله عن املسيحية واليهودية و إامياهنالربوبية ختتلف يف و والوحي. 
أو  وأيكدون على أن للا، وِبقي الدايانت اليت تستند على املعجزات والوحي

يتدخل ِبي شكل من  "املهندس العظيم الذي بىن الكون" الأو  "اإلله"
انني الطبيعة اليت كوهنا ويسمح لا ِبلعمل وفق قو ، االشكال يف عمل الطبيعة

يسري بناء على قوانني علمية دقيقة دون  الكون وأن، عندما خلق كل شيء

                                                
 .19ص، مصدر سابق، د.هشام عزمي - 1

 .38ص، وهم اإلْلاد، د.عمرو شريف - 3
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 .1«تدخل إلي
، الدنيويةأو  وترمجتها الصحيحة الادينية» :«Secularism»العلماين  - 2

عدم تدخل الدين و ، إقامة اْلياة على العلم املادي والعقلإىل  والعلمانية دعوة
 النواحي مجيع يف الدنيا قيادة على يعمل مذهب فهو اة العامةيف أمور اْلي

 عن اً بعيد، وغريها والقانونية واألخاقية يةجتماعواال يةقتصادواال السياسية
 .2«ونواهيه الدين أوامر

، خمتصر وبشكل، مجاالً إ لإلْلاد التأرخيية املسرية على مرران قد نكون وبذلك
 وهبذه، التحقيق هذا يف اجملال يسعه ال مما أكثر التفصيات يف فالدخول وإال  

 مل الدين أساسيات وإنكار يةاإلْلاد الشكية النزعة أن نستنتج التأرخيية النبذة
 عوامل فيها شرتكتا قد نفسية مشكلة ماهي بقدر علمية مشكلة تكن

 مؤهات أن جند حيث، والكنيسة الدين من العدائي املوقف وأمهها متعددة
 وذلك اْلاضر اليومإىل  وروبيةاأل النهضة منذأوروِب  يف ائمةق كلها  اإلْلاد
 وحتريفهم، قرون مثانية من أكثر مدار على وطغياهنا وممارساهتا الكنيسة بسبب

 اليت الباطلة والعقائد واخلرافات البدع من كثري  للا دين يف دخالموإ للنصرانية
 الطغيانإىل  ضافةِبإل ،ضطراباو  خلط من فيها ملا ستيعاهباا الناس يستطع مل

، الدين ي هاجم أنإىل  أدى مما الناس على والعلمي والعقلي والفكري الروحي
 والنظرايت كتشافاتِبال  غرتواا حىت، الدين من بدياً  وجُيعل ِبلعلم وُيستبدل

                                                
 .38ص، خرافة اإلْلاد، د.عمرو شريف - 1
 . 1ص، العلمانية ومثارها اخلبيثة، حممد شاكر الشريف - 3
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 كراهة  نفسه الوقت يف ذلك وصحب، العلم وراء وساروا، الائلة العلمية
 يدعم أناستطاع  الذي العلم بني عداء هو قتهحقي يف بل، منه ونفور للدين

 ومعتقداهتم الدين رجال خطأ يثبت وأن واألدلة ِبلرباهنيإليه  ماتوصل
 املفكرين وكأن، خرافية راءآ من تعتقده عما الدفاع عن عجزت اليت والكنيسة

، وجوده وإنكار للا من للنفور والفلسفات العلم هذا خرواسه  والفاسفة
 مل ذلك من العكس وعلى، اْلياة جماالت مجيع عن متاماً  الدين دبعاإ وحماولة

 حقيقي وجود له نلمح ال بل يةساماإل اْلضارة اتريخ يف ظاهرة اإلْلاد يكن
، والعلم العقل واستخدام التأمل املسلم على يقطع مل يساماإل الدين ألنه 

 أولا يةمسااإل البلدان يف هاانتشار  يف شرتكتا عديدة عوامل هيوإمنا 
 مث ومن، يةساماإل غري واألفكار ِبْلضارات والتأثر قليمياإل نفتاحاال

 واملتميز يالتاريخ اإلْلاد هذا يف ودورها والصهيونية اليهودية األايدي
 ببيان الثاين الفصل يف له ماسنتعرض وهذا، الشيوعية الثورة يفخصوصًا 

 والشيوعية فالصهيونية، يةساماإل اجملتمعات يف اإلْلاد انتشار أسباب
 خلق الشيوعية الفلسفة وضع خال من غرضهم فكان واحدة لعملة وجهان

 إال  ، الشيوعية إنتهاء ورغم، العامل على خاله من يسيطرون جديد عاملي نظام
 ضيق مستوى على تعد مل وأهنا جديد بثوب اليوم عادت اإلْلاد ظاهرة أن

 األمم من كثري  يف عريضة عدةوقا شعب وجود لا أن ناحظ بل وحمدود
 ية.ساماإل الدول ومنها، العامل ودول
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 الثاين الفصل
 يةساماإل اجملتمعات يف اإلحلاد ظاهرة انتشار عوامل

 
 .العامل العسكري :املبحث األول
 .العامل الفكري :املبحث الثاين

 .العامل السياسي :املبحث الثالث

 .العامل الثقايف :املبحث الرابع

 .يةجتماعواال ةالعوامل النفسي :بحث اخلامسامل
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 متهيد

ية اإلْلاديف توصيف اْلالة  اإلْلادتظهر أمهية التعرف على أسباب 
 اإلْلادوتشخيصها بدقة وموضوعية مع معرفة نقاط الضعف اليت يتسلل منها 

ن معرفة هذه األسباب والدوافع املتعددة وراء حيث إ، يةساماإلجمتمعاتنا إىل 
مث حتديد العاج ، يف سد الثغور وإصاح العيوب ورتقها تساعد كثرياً  ْلاداإل

واْلد من َمده  ساماإلفلقد تكاتفت دول الغرب للنيل من ، بشكل سليم
وتشويهه وجتريده من  ساماإلفوجدوا أن افضل وسيلة هي إضعاف روح 

ان من يف الوقت الذي ك، مضمونه وجوهره وإدخال األفكار املادية يف صفوفه
ح بتسلل ية منيعة حمصنة التسمساماإلاملفروض أن تبقى شعوب األمة 

هو الدين الرِبين اْلق الذي مل  ساماإلن أل، ليهاضاالت املذاهب الفكرية إ
ة يدخله حتريف والتبديل ويهيمن على العقول واألفكار والنفوس برباهينه اْلق

توفر للبشرية الرفاهية والتقدم وجاء بنظم متكاملة ، يةنسانمته للفطرة اإلوماء
ن بينة من أمر هذه اْلركات رأينا أ ولكي نكون على، العلمي واْلضاري

نعرض هذه األسباب لكي نتمكن من درء اخلطر الذي يتهدد أمتنا وديننا 
 ومستقبل األجيال فيها.
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 :املبحث األول
 العامل العسكري

اليت ساعدت ومهدت يف هذا املبحث سنناقش األمور والعوامل العسكرية 
الوقائع والظروف التأرخيية إىل  فعند الرجوع، يةساماإللإلْلاد يف اجملتمعات 

ي قد وقع فريسة للغزو النصراين الغريب الذي بدأ ساماإلجند أن العامل 
 حتالمث اال، ِبْلمات الصليبية ِبلوجود املادي العسكري متمثاً 

ية األوىل يف منتصف القرن اخلامس الذي ظهر بعد اْلرب العامل ستعمارواال
اثر آية مع بيان ساماإلمناطق واسعة من العامل تشمل البلدان  احتالعشر و 

 ية.ساماإلذلك كله على الشعوب 
وعلى الرغم من أن بعض املؤرخني حاولوا أن يصوروا هذه اْلروب على أهنا 

أن أكثر  إال  ، ية فقطقتصادالسيطرة االإىل  ية حبتة هتدفاستعمار حروب 
َ على الواقع واآل اً اعتماداملؤرخني يرفضون هذا املبدأ ف  أهنا كانت اثر تَ بَ نيه
ن أل، واملسلمني والنيل من عقيدهتم ساماإلحروب دينية هدفها الثأر من 

 نتقام.بروح التعصب واال مليئاً  هذا الغزو كان عنيفاً 
 احلروب الصليبية - 1
يب يف قطع عاقاته مع و ألوىل للغرب األور ن اْلروب الصليبية تعترب اخلطوة اإ

حوادث إليه  تشري عداد والعمل ضده وهذا ماي وذلك ِبإلساماإلالعامل 
ية كانت خطتها تقوم على هدف ستعمار فاْلروب الصليبية اال، التأريخ

،  مباشراً احتاالً أراضيه  احتالولكن بواسطة  ساماإلالقضاء على 
يفكر بعقلية اْلروب الصليبية يضع للعامل الذي كان « كيمون»واملستشرق 
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أعتقد أنه من الواجب إِبدة مخس » :يقول فيها ساماإلالغريب خطة لتدمري 
املسلمني واْلكم على الباقني ِبألشغال الشاقة وتدمري الكعبة ووضع قرب 

فلقد كانت هذه اْلروب صراع بني ، 1حممد وجثته يف متحف اللوفر"
ني مما تطلب منهم ختطيط حمكم وعلى أمد بعيد حضارتني وعقليتني خمتلفت

إليه  ومما جتدر، اً يودين ية فكرايً ساماإلللتمكن من السيطرة على البلدان 
 خر يغايرآبني والغربيني شيء و أن الصليبية اليت هتيمن على األور إىل  شارةاإل

اوسة وإن كان مجهور القس، أمت املغايرة )عليه السام(تعاليم النب عيسى متاماً 
عيسى إىل  يف هذه اْلقيقة حيث ينسب هذا الدين احملرف يوالرهبان اميار 

من كشفها منها أهنا ال بده  ن لذه الصليبية الغالبة خواصأ إال  ، نفسه
عتنقوها وأرخت العنان ملا يكمن فيها من انسجمت مع طبائع الغربني الذين ا

 اً اعتمادوذلك ، يئةفلقد نقضت اإلحساس مبعىن اجلرامية وعقباها الس، قسوة
، دمآتضمنته من أن قتل عيسى هو كفارة خلطااي بين  وما 2على نظرية الفداء

وهكذا جعلت األلوف املؤلفة من مصديقيها يستهينون ِبآلاثم ويقِدمون 
وهذه العقيدة كانت سبب مصائب كبرية ، ملون أن حُتمل عنهمآعليها وهم 

كانت تعاين كما يسميه علماء   ن هذه الصليبيةمث إ، لت ِبألمم املهزومةح
                                                

 .12ص، أبيدوا أهله سامقادة الغرب يقولون دمروا اإل، ملجال العا - 1
وترى هذه النظرية أن عمل املسيح الكفاري ، نظريه االستعاضة عن العقوِبتنظرية الفداء: هي  - 3

وقد دفع املسيح ، على الصليب كان عمل تعويضي عن التضحيات اليت تطلبتها عدالة للا عن اخلطيئة
ِبء قوال اآلأ، راجع )هاين مينا ميخائيل، نتج عن املغفرة واملصاْلة مع للاعقوبة خطيئة اإلنسان مما 

 (.10ص، الشرقني والغربني عن الفداء والكفارة
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تبعتها اوهذا يفسر سياسة البطش الشنيع الذي ، «عقدة الضعة»النفس من 
 .1خاصة ساماإلتبعتها ضد االصليبية ضد غريها بل اليت 

ات الفكرية يف حنرافوهي اْلروب الصليبية ممهدة لا أاللذا تعترب هذه املرحلة 
الوقت من التجزؤ والضعف باد املسلمني اليت كانت تعاين يف ذلك 

وكان هذا من أخطر وأهم األسباب اليت أطمعت أعدائهم ، واالنقسامات
فيهم فوجهوا لم جيوش القتال والفتنة واإلفساد للسيطرة عليهم وسلبهم 

 االستيطاين ستعماراال حيث كان، وعماً  إامياانً  ساماإلذاتيتهم القائمة على 
 السلبية فرضت آاثره الدف هذا ققحت وحني، أهداف هذه اْلروب أبرز هو

كما أهنا ،  وباد املسلمني والعمل على سحقها ساماإل العامل على نتائجها
، الوقت اْلاضرإىل  ستمر بعضهااية وفكرية كثرية واليت اجتماع اثراً آأفرزت 

 حيث من أخرى حروب أية مثل كانت،  املرهقة الطويلة اْلروب هذهفإن 
 اْلرب فالتأثري هذه غمار أبناؤه خيوض الذي اجملتمع على السلبية أتثرياهتا

ي وأخاقياته كبري فلقد  ساماإل اجملتمع ُمثل على الصليبية اْلروب تركته الذي
 وما، ية واألماكن املقدسةساماإله للبلدان احتالعند  كان هذا الغزو شرساً 

ة فمد، قام به من حط وحرق للمصاحف وفرض ملفاهيم املسيحية احملرفة
،  قرنني كان فيه الكثري من املردود يف التأثري والسيطرة على العقول واألفهام

ية يف بعض املناطق جتماعختال يف القوى االاإىل  كما أدت هذه اْلروب
أن إىل  أقليات جراء املذابح الصليبية اليت جنمت فأدىإىل  مما حتول املسلمون

                                                
 (.30 - 18ص، أحقاد وأطماع ستعماراال، انظر )حممد الغزايل - 1
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 أنه بعد ال  إ، على حياهتم بعض املسلمني آثروا أن يرتدوا عن دينهم خوفاً 
نتهاء حقبة اْلروب الصليبية اليت دامت قرابة قرنني على شكل مثان ا

عسكرية ودموية ضارية ويف أوقات وأزمان متفرقة على باد  1محات
 ستبدال اْلرب املسلحة ِبْلرب الفكريةِب الغرب املسيحي خطط، املسلمني

 .2ن عقيدهتا وفكرهاالنيل منها ومو  يةساماإلاجملتمعات ف يضعلت
 احلديث ستعماراال - 2
ية وثقافية تشمل اجتماع، ظاهرة سياسيةإىل  مصطلح يشري هو ستعماراال

 ضعيفة ةى دولقوية عل ةسيطرة دول فهو أوروِبإقامة مستوطنات أوروبية خارج 
وتسمى ، الدول املستضعفة خريات استغالمن أجل بسط نُفوذها و 

ستعَمرةِب حتالاألراضي الواقعة حتت اال
ُ
أي  خال قرنني ونصف. فلباد امل

النصف الثاين من القرن التاسع إىل  يمنذ بداية القرن السابع عشر املياد
الغريب من السيطرة على املسلمني يف وسط آسيا  ستعماراال متكن، عشر

إىل  كما متكن من نفوذه،  واختذ له نقطة ارتكاز رئيسة يف أفريقيا، وشرقيها
                                                

 محات عن عبارة تفكان، أساسياً أو  رئيسياً  طابعا تتخذ مل لكنها، أخرى صليبية محات هناك - 1
 م1292ا نيقي محلةو ، م1228 اإلسكندرية على واْلملة، م1309 الراطقة على اْلملة مثل، صغرى

 .2comموقع موضوع األلكرتوين ، ماهي مراحل اْلروب الصليبية، راجع )رائد سوسي
http://mawdoo.) 

، عيمةط وانظر )صابر، (138 - 131ص، الصليبية اْلروب ماهية، قاسم عبدة قاسم( نظرا - 3
أساليب الغزو ، جريشة علي حممد (نظراو ، (20 - 12ص، يسامالفكري على العامل اإل خطار الغزوأ

، قصة اْلروب الصليبية، د.راغب السرجاين( نظراو ، (18ص - 18ص، يسامالفكري للعامل اإل
 (.22 - 20ص
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، ي من الشرق والغربساماإلوبذلك طوق العامل ، يساماإلقلب العامل 
، األخرى بني هذين الطرفني يةساماإلوسلط دسائسه على بقية اجملتمعات 
وسقط بعضها إثر بعض حتت نفوذ ، فوهنت هذه التجمعات واحنل عقدها

وما جاءت اْلرب العاملية األوىل وانقضى أجلها حىت أصبح ، املستعمر الغريب
 .ي كله حتت نفوذ هذا املستعمرساماإلالعامل 

تمثل يف ي ي والذياقتصادكثرية منها سياسي ومنها   ستعمارن أهداف االإ
وخاصة ، املواد األولية املوجودة يف الدول الضعيفةإىل  حاجة الدول القوية

دول العامل الثالث فهذه الدول غنية  ِبملواد األولية األساسية الداخلة يف 
 حاجة الدول الكربىإىل  إضافة، كالغاز الطبيعي والنفط،  الصناعات املهمة

 إىل 
ُ
سَتعَمرة للعمل يف أراضيها ومصانِعها األيدي العاملة املوجودة يف الدول امل

سَتعَمرة أسواقاً لوقد جع، ِبجوٍر رخيصة
ُ
َستعِمرة من الدول امل

ُ
ت الدول امل

 الدف الديين والثقايف أن إال  ، خارجية لتسويق وتصدير الفائض من منتوجها
تدمري ثقافات وعادات إىل  والذي يؤدي، ستعماريعترب من أخطر أهداف اال

 ستعمارومل يعمل اال، دول املستعَمرة وكذلك التأثري يف لغتهاوتقاليد ال
من جانب  ستشراقعتمد على االاوإمنا  ي منفرداً ساماإلاْلديث ضد العامل 

، وقام هو جبهوده اخلاصة من جانب اثلث، خروعلى التنصري من جانب آ
 حيث عمل، مؤمتراته وندواته وأجهزته ورجاله وأعوانه ستعمارفكانت لا

 وخصوا، الوطنية اللغات على القضاء على احتلوها اليت الباد يف ستعمرونامل
وعند البحث يف هذا الدف جنُد أن لُغة املستعمر حرهبم  من مبزيد العربية

 حتطيم كرامة الشعوبفكانت سياستهم ، تصبُح اللغة الرئيسة يف هذه الباد
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 .َعِمرةتدولة املسُ وكذلك فرض ثقافة ال، والثقايف اْلضاري وتدمري تُراثها
 املستعمرات وبقية يساماإل للعامل الغربية يةستعمار اال اْلركة اتريخ وخال

 فعلى ستغالواال والقهر الظلم ملؤها قامتة صوراً  الغريب املستعمر أظهر
 تدافع قامت اليت الشعوب حبق جمازر املستعمرون ارتكب نسايناإل الصعيد

 عام حىت الند يف املسلمني قتلى ادأعد فقد بلغت، وخرياهتا دينها عن
 بلد كانت اجلزائر  ومثله، اإلنكليز يد على سقطوا مسلم مليون م1880
 1شهيد وهكذا ِبقي الدول األخرى. املليون

لتقت الطبيعتان حيث ا، للمستعمر ساسياهدفًا أ ساماإلقد كان حماربة ف
ي للبلدان ار ستعمطبيعة الغربني المجية وطبيعة الصليبية يف الغزو اال

ومن صوره ما ذكره الكاتبان الفرنسيان كوليت وفرانسيس ية ساماإل
ي كان هو اجملال املفضل لدى ساماإللعل العبث ِبلدين » :فقاال 2جانسون

صطناع الربيطاين ِبستعمار كما قام اال،  « يف اجلزائر 3وغالفرنسي روفي القائد
                                                

، (38 - 2ص، يةيف العصر اْلديث ودوافعه الدين ستعماراال، انظر )منقذ بن حممود السقار - 1
وانظر ، (31 - 13ص، الغريب ستعماري اْلديث وصلته ِبالسامالفكر اإل، وانظر )حممد البهي

 (.http://mawdoo.com، ستعمارمقالة مفهوم اال، مسرحسن سليمان)

 جمللة مديراً  كان،  م(3009 - م1933عاش فرتة )، فرنسي وكاتباً  جانسون: فيلسوف فرانسيس - 3
 اجلزائر بعنوان ف كتاِبً أله ، اجلزائر يف العدوانية باده سياسة عارض فرنسي أول كان،  اْلديثة األزمنة

 (http://www.france24.comالقانون. )راجع  عن اخلارجة
 الفرنسية اْلملة قائد إمرة حتت كان  الذي، الفرنسية للقوات األعلى روفيغو: القائد دو اجلنرال - 2
، عاماً  قائداً  يصبح أن وقبل، م(1822 - م1821) بني ما اجلزائر أمور توىل، "دوبونياك" يةستعمار اال

 متيزت مرحلة عهده على اجلزائر وعرفت، والظلم ِبلقسوة شخصيته متيزت، للشرطة سابقاً  وزيراً  كان
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وتعمل  ساماإلسم الظاهر نشاء فرق ِبطلة يف صفوف املسلمني حتمل يف اإو 
بعاد املسلمني عن إو ، وتقطيع أوصاله، يف اْلقيقة على هدم أصوله وقواعده

اليت نشأت يف الند واليت ختدم مصاحل  1ومنها اْلركة القاداينية، جوهره
حيث قاموا بنشاط كبري يف جمال طبع الكتب ، املستعمرين حتت ستار ديين

وتضليل أبناء املسلمني وحماولة  يةسامإلااليت تثري الشبهات حول العقائد 
 .2اْلق ساماإلبعادهم عن إ

                                                                                                    

 املصاحف مجيع حيث أمر إبخراج، كسفاح  امسه ارتبط وقد، اجلماعي والقتل األبرايء دماء بسفك
 ساحة اسم بعد فيما حتمل صارت اليت اجملاورة املاعز ساحةإىل  كتشاوة يف اجلزائريف مسجد   املوجودة
 عندما بغداد يف للكتب هوالكو إحراق مبنظر أشبه اً ر منظ فكان، آخرها عن وأحرقها، الشهداء
ِبب ، إسطبل. راجع )املوقع العريب العماقإىل  اجلامع بتحويل ذلك بعد روفيغو قام وقد. اجتاحها

 (.http://web.archive.org، اجلزائر يف قبضة التنصري، املقال
م 1900نشأت عام ، دين خُمْتَ رَع  حظي مبباركة ورعاية االحتال اإلجنليزي هي - القاداينية: - 1

مريزا غام أمحد القادايين  س هواملؤس، قرى البنجاب النديةإحدى ، بقاداين ستعماربتخطيط من اال
شتهرت خبيانة الدين والوطن وخدموا اكان ينتمي إىل أسرة ،  بقاداين( م1908 - م1829) عاش فرتة

 الكتاب" مساه لنفسه قرآانً  وكتب، إليه يوحى أنه ادعىو  أنه جمدد وُمْلَهم من للا مريزاادعى  .ستعماراال
بوة مل وأن الن - كبرياً   علواً  قولم عن للا تعاىل - وخيطي وينام ويصلي يصوم للا أن يعتقدون، "املبني

يبيحون اخلمر و ، نوأن لم كتاب منزل غري القرآ، ياءوأن غام أمحد هو أفضل األنب، ختتم مبحمد
 ألهنا، ووجوب الطاعة العمياء للحكومة اإلجنليزية اليت كانت حتتل الند آنذاك، ينادون إبلغاء اجلهادو 
كما أن من تزوج أو   اداينيةكل مسلم عندهم كافر حىت يدخل القو ، ويل أمر املسلمني - وفق زعمهم -

 112ص، املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب، د.مانع اجلهينزوهج لغري القاداينيني فهو كافر. راجع )
- 130.) 

 (.382 - 383ص، أجنحة املكر الثاثة، انظر )عبد الرمحن امليداين - 3
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ية مع تنفيذ برانمج كامل يف جمال ساماإلالباد  ستعماروبذلك توىل اال
قتل مصادر القوة يف اجملتمع إىل  التعليم والثقافة والصحافة يهدفو  الرتبية

ِبحة والتشكيك واإل اإلْلادواألسرة ومتزيق القوى املعنوية وبث روح من 
فأسسوا املدارس واجلامعات ووضعوا سياستها ، يف القوى الشابة حنالواال

وخططها ومناهجها وكتبها وطبيعي أن تكون هذه املؤسسات التعليمية بيئة 
وأحكامه  ساماإللنشر األفكار الباطلة والشك يف مبادئ  مناسبة جداً 

ي اخلاص الذي كانت تقدمه ساماإلعلى التعليم  كما أعلنوا حرِبً ،  وشرائعه
وحرموا املسلمني من الوظائف اْلكومية ومن أراد أن ، مكاتب حتفيظ القرآن

العايت يف  ستعمارتركه اال هذا ما، فيجب أن يرتد عن دينه يتوىل منصباً 
هناك فإن  نفوس املسلمني فالنفوس ليس سواء إبزاء الضغط الذي يعرض لا

 ساماإلبتعاد عن ه الوهن ورأى االمن يضعف عن التحمل فمنهم من أصاب
ا حىت ينال إامياهنوقد ِبعت أسر شىت ، أسلم طريقة ِبطناً أو  سواء ظاهراً 

وبذلك تكون هذه اْلروب اليت كان هدفها القضاء ، أبناؤها بعض الوظائف
 1قد بلغت مرادها. ساماإلعلى 

 :املبحث الثاين
 العامل الفكري

الغزو العسكري بل يفوقه عشرات  يعترب الغزو الفكري أخطر بكثري من
ذ اميتد أتثريه عشرات بل مئات إعميق التأثري يف الشعوب ألنه  املراحل وذلك

                                                
 (.10 - 20ص، أحقاد وأطماع ستعماراال، انظر )حممد الغزايل - 1
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فالغزو الفكري هو كل عمل وخطة وتغيري وتشويه يقوم به أعداء ، السنني
املنهج أو  السلوك والتقاليدأو  املبدأأو  الثقافةأو  واملسلمني يف الفكر ساماإل

 ساماإلفهو معركة ضد أصل ، الزي والشكلأو  ألدب والفناأو  والشريعة
والتأريخ ، وهو القرآن الكرمي والسنة الشريفة واللغة العربية أالوجذره 

ي وإقصائهما عن اللسنة املسلمني وقلوهبم ساماإلي والرتاث ساماإل
لذلك أصبح الغزو الفكري ، ي برمتهساماإلفهو ضد النظام ، وحياهتم

،  سلمني يستهدف اجلذور ال القشور وُياول القضاء على اجلوهروامل ساملإل
الكثري كما ان الغزو الفكري أقل تكلفة من الغزو العسكري الذي يكلف 

 وأساليب عديدة أمهها اً ختذت اْلرب الفكرية طرقوقد ا، من الطاقات والدماء
فلسفة ية والقومية والداميقراطية و شرتاكوالعلمانية واال ستشراقالتنصري واال

التطور والادينية وغريها من املسميات والشعارات والنظرايت اليت تدخل 
يف اجملتمعات  ساماإلوالشبهات اليت يبثوها لتشويه ، ضمن الغزو الفكري

فهي تعزل الفرد ، أضرار وخيمةتنطوي عليه هذه الدعوة من  وما، يةساماإل
، خر على الفرد من دينسلطان آأي  وتبالغ ىف حريته وإرادته حىت تكاد تلغي

 أعراف وتقاليد.، عادات، نظام
  :بعض أمناطهاجالة إلقاء الضوء على وسنحاول يف عُ 

 التنصري - 1
ثر فشل اْلروب إية بدأت ِبلظهور استعمار التنصري حركة دينية سياسية 

وبني املسلمني ، دول خمتلفة بصورة عامةالصليبية بغية نشر النصرانية بني 
 عترب الغرب التنصريا. ف، كام السيطرة على هذه الشعوبهبدف إحو ، خاصة
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 روحي ختاذل وخلق يةساماإل العقيدة إضعافعامل مهم يف  التبشريأو 
 املسلمني بني والرتابط واإلخاء الوحدة أواصر وتقطيع ِبلنقص وشعور ومعنوي

وإنشاء عقلية عامة حتتقر كل ، يساماإل العامل يف والقاقل الفنت وإاثرة
وإبعاد العناصر اإلجيابية عن مراكز التوجيه وأمجعت خطط  ساماإلمات مقو 

أذا مل تنجح دعوة التنصري يف إدخال املسلمني يف إاملنصرين ودراساهتم على أهن
 معاونةأيضاً  وكان هدفهم، ساماإلدين جديد فا أقل تكون قد أخرجته من 

 هائلة مالية اتإمكاني املنصرون حيث اميتلك هؤالء، العاملي ستعماراال
 اليت الوسائل كل  على الاحمدود واإلنفاق الواسعة التحركات من متكنهم

 من يسعون اليت أهدافهم لبلوغ منظمة خطط وفق يستخدموهنا. فهم يسريون
، املنشودة أهدافهمإىل  للوصول السبل كل  ويطرقون اجلهد كل  أجلها ويبذلون

 ساماإل على القضاءو ، عقائدفساد هذه الإل الوسائل وا خمتلفاستخدم ولقد
 أمام وضعف هذه الدول واملرض واجلهل الفقر ستغلوااو ، نفوس املسلمني يف
واإلحسان كذريعة للدخول يف  والطب الرب  طريق عن فأتوهم ستعماراال

 صفوفهم.
  :ومن وسائل التنصري تتضمن يف

ها على ي وأتثري ساماإلاملدارس املختلفة اليت فتحت يف أرجاء العامل  - 1
 ةجيابية حمدوداالناشئة والشباب من أبناء املسلمني حيث كانت لا نتائج 

 .حنرافوذلك أهنا بذرت فيهم بذور الشك واال
لا من أثر على عقيدة وعقول الشباب  الدول الغربية وماإىل  البعثات - 3

 املسلم.
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طبية رساليات الي وبعث اإلساماإلفتح املستشفيات يف العامل العريب و  - 2
نتائج أسرع وأفضل حسب مابينه كثري من املنصرين يف كتبهم إىل  واليت أدت
 ومؤمتراهتم.

اثره القوية آحيث يدرك املنصرون خطورة األعام و ، الصحافة واألعام - 1
هتموا ِبعمال او  يف حماربة األفكار واملعتقدات ولذلك ركزوا على الصحافة

 1.الطبع والنشر والكتب واجملات والصحف
يف املؤمتر املنعقد عام  2ولقد جاء يف خطاب املنصر األمريكي صموئيل زوامير

ن مهمتكم أن خترجوا املسلم إ» :ذ قالإم للذين يعملون يف التنصري 1928
ليصبح خملوقا ال صلة له ِبهلل وِبلتايل فا صلة تربطه ِبألخاق  ساماإلمن 

ن ماقمتم به خال األعوام وبذلك تكونو ، اليت تعتمد عليها األمم يف حياهتا
يعرف الصلة ِبهلل  ال السالفة خري قيام لقد أعددمت يف داير املسلمني شباِبً 

                                                
 (23 - 20ص، يسامأساليب الغزو الفكري للعامل اإل، جريشة، انظر )علي حممد - 1
كثر عنصرية فهو األخطر واأل وهو رئيس مجعيات التنصري، أمريكي قس، زوامير مارينوس صمويل - 3

اثر عدة أمتازت ِبلتعصب والتضليل الشديدين آله ، م(1983 - م1823عاش فرتة )، ضد املسلمني
 أخرى مواقع ويف، والبحرين البصرة يف ِبلتنصري بدأ قد كان،  قدها صدقها العلمي الرصنيمر الذي أفاأل
(. 1912 - 1890) السعودية البعثة يف عضواً  وكان. 1908 حىت 1891 عام من العربية اجلزيرة يف

، الصغرى آسياإىل  واسع نطاق علىأيضًا  وسافر1939 - 1912 الفرتة يف مصر يف زوامير خدم
 خطط من وضعه ما إن، الشرق يف ستعماراال ْلركة ومنظ راً  ممه داً  امليداين بدوره ده يقوموهكذا جت

 التعليم مناهج خال منخصوصًا ، اليوم حىت سارايً  هبا العمل يزال ما يةاستعمار و  تنصريية وبرامج
 .(128ص، املستشرقون، راجع )جنيب العقيقي .يةساماإل الباد أغلب يف والثقافة والرتبية
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أي  .1«ومل تدخلوه املسيحية ساماإلواليريد أن يعرفها وأخرجتم املسلم من 
 وهذا هو الدف ِبلنسبة للغرب.، ياً إاميانمن الداخل وزعزعته  نسانحتطيم اإل

أن ييأس ويقنط عند أو  غي للمبشر املسيحي أن يفشلالينب»كما أنه قال 
املسيحية لكن إىل  مايرى أن مساعيه مل تثمر يف جلب كثري من املسلمني

 خيسر مسلمني بذبذبة بعضهم عندما تذبذب مسلماً  ساماإليكفي جعل 
 .2«أيها املبشر خيسره تعترب انجحاً  ساماإلوجتعل 

هي  ساماإلأن القوة اليت تكمن يف ويكاد جيمع املنصرون فيما بينهم على 
ِبلدف اْلقيقي للمبشرين من  3ويصرح لورانس براون، اليت ختيف أوروِب
ذا أحتد املسلمون يف أمرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا إ» :عملهم حني يقول

ذا بقوا إأما ، أمكن أن يصبحوا نقمة له أيضاً أو  لعنة على العامل وخطراً 
 .4«حينئذ با وزن والأتثري هنم يظلونإمتفرقني ف

وإن هدفه ليس إخراج  ساماإلغاايته يف مهامجة إىل  ن التنصري قد وصلإ
                                                

 .121ص، حقيقة التبشري بني املاضي واْلاضر، أمحد عبد الوهاب - 1
 .128ص، سامالغزو الفكري والتيارات املعادية لإل، علي عبد اْلليم حممود - 3
درس اليهودية ، دينياً  وزيراً  كانأيضًا   وهو، عيون أمريكي وجرهاح كاتب،  براون يب لورنس - 2

ين وفلسفة، هوتالاه  يف دكتوراه لديه، واملسيحية  أمثرت واليت، الدينية الد راسات حنو كان تركيزه،  الد 
 يف كتابني  ُمؤل ف وهو. 1991 يف اْلقه  للا دين هعتبار حيث وجد بغيته فيه ِب ساماإل اعتناق عن

 الر واية كتابإىل   ضافةِبإل، «God’ed غودد»و، «والن هائية األوىل الوصيهة»بعنوان ، املقارن الدين
، 3003 للعام املتهحدة الوالايت يف روايةٍ  أفضل جائزة على حاَزتْ  اليت، «الثامنة اللهفيفة: »شهراأل

 .Islamhouse.comراجع 
 .128ص، نفس املصدر السابق، حممود اْلليم عبد علي - 1
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أن جيعله مضطرِب يف دينه وهذه هي أسىن إىل  املسلم من دينه بقدر مايهدف
إىل  وقد أشار زوامير، ستعماروأعظم غاايت اال ساماإلنتقام من مراتب اال

من برامج  ساماإلخراج برامج الدراسات و إاخلطة اليت جيب تنفيذها وهي 
التعليم وصرف الناس عن الرتبية الدينية اليت تُقوم أخاق املسلمني وإقصاءها 

 مبا وتوجيهه التعليم ستغالال ثقله كل  يضع فالتنصري، عن مدارس املسلمني
 األطفال ورايض واملعاهد املدارس ونؤ نشِ يُ  فهم ولذلك، أهدافهم خيدم

 .1يريدوهنا اليت الرتبية ويربوهم املسلمني أبناء هافي ليتسلموا
 فا املسيحية املدارس من ينفرون املسلمون دام ما» :آخر موضع يف ويقول

 اليت املدارس هذه، هبا االلتحاق ونسهل العلمانية املدارس لم ننشئ أن بد
وهبذه ، 2«الطاب عند يةساماإل الروح على على القضاء تساعدان

ُيخرج انشئة مضطربة مادية األغراض التؤمن بعقيدة والتعرف األساليب س
 :خرس اْلاقد زوامير يف مؤمتر تنصريي آ. كما يقول القتنكر ِبطاً  وال حقاً 

وأدى املهمة على  ساماإلأساس غايته يف مهامجة إىل  أن التنصري وصل»
ليس ف، نتائج مل يكن أحد ُيلم هبا منذ اْلروب الصليبيةإىل  أكملها وأنتهى

هو إخراج املسلمني من دينهم ليكونوا مسيحني  ساماإلإزاء  نصريعمل الت
والتجارب دلتنا ودلت رجال السياسة املسيحني على استحالة ذلك ، مطلقاً 

                                                
 (.139 - 131) ص، يسامأخطار الغزو الفكري على العامل اإل، انظر )صابر طعيمة - 1
 - ه 1131، (182) العدد، البيان جملة، يساماإل العامل يغزو التنصري، الرفاعي، عبدللا أمحد - 3

 م.3000
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فقط ليكون إما  ساماإلولكن الغاية اليت نرمي اليها هي إخراج املسلم من 
، سماال إال   ساماإل يكون للمسلم من يف دينه وعندها ال مضطرِبً  أو ملحداً 

أو  واملسلمني ساماإلُيتقر  بل مضطرِبً  يهودايً  وال يكون مسيحياً  فعندما ال
لقد قضينا على ، ِبملادة نكون قد حققنا بعض أهدافناإال  يؤمن  ال ملحداً 

ومن  ساماإلية فأخرجنا منها القرآن وأتريخ ساماإلبرامج التعليم يف األقطار 
والواقع أن ، سلم من الوسائط اليت توجد فيه العقيدةمث أخرجنا الشباب امل

يف مدارس املسلمني هو أكرب واسطة للتنصري وقد جنينا  ساماإلالقضاء على 
 .1«منه أعظم الثمار

ية ساماإلاجملتمعات  اختيارأن  يتضح، التنصري ْلركة السريع ستعراضاال بعد
على دراسة عميقة لا  مبنياً  دقيقاً  اً اختيار كان   اإلْلادلغرس بذور التنصري و 

 اإلْلادأن »مؤداه  يرأإىل  ضافةِبإل، يةجتماعة واالأسسها النفسية والرتبوي
 العامل يهدد الذي اخلطر مدى لنا وهكذا يظهر، 2«التلحيد وليد التنصريأو 
 أجل من به القيام املسلمني على يتوجب الذي اجلهد ومدى، يساماإل

 ساماإلاملسلمني ولقد حاول أعداء  نفوس يف عليه واْلفاظ ساماإل محاية
فقد أحس دعاة النفوذ األجنب ، نكشفت حقيقتهااأن يغريوا خطتهم بعد أن 

ي ولقى مواجهة  ساماإلِبن عمل التنصري املكشوف السافر قد أزعج العامل 
ومن هنا فكر هؤالء األعداء يف تغيري ساح التنصري بساح جديد ، كبرية

                                                
 22ص، يسامأهداف التغريب يف العامل اإل، أنور اجلندي - 1
 .81ص، على الشباب املسلم ستشراقأاثر التبشري واال، جابر قميحة - 3

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



75

 .1ستشراقوهو اال
أن التنصري  إال  جنب إىل  جنباً  ستشراقومع أن التنصري كان يسري مع اال

وبعد أن أنكشفت أبعاده   ستشراقحيث أزدهر قبل اال ستشراقيسبق اال
اليت محلت نفس أهداف التنصري مع تغيري يف  ستشراقزدهار حركة االاكان 

ني فالدف واحد وهو تسميم وإفساد عقول املسلم، األسلوب وخطة العمل
عامة املسلمني بينما إىل  أن التنصري وجه جهوده إال  ، ساماإلوإبعادهم عن 

 املثقفني منه.إىل  أن يوجه جهوده ستشراقحاول اال
 ستشراقاال - 2
كبديل عن اْلروب لتحطيم و اْلروب الصليبية كان من نتاج   ستشراقاال

بني و اء األور وذلك ِبن يقوم العلم، عقيدة املسلمني وفكرهم كما ذكران سابقاً 
مجاعة » :فاملستشرقون هم، ساماإلية والكتابة عن ساماإلبدراسة اْلضارة 

ية وختصصوا ساماإلهتموا ِبلدراسات الشرقية و من علماء الغرب الذين ا
، ساماإلتشويه إىل  التعصب أمانة العلم وعمدوا بعضهم فأفقد، 2«هبا

والعمل ِبلتنصري والعمل  ستشراقوأغلب املستشرقني جيمعون بني العمل ِبال
جتاه فعملهم منظم ِب، والنفوذ األجنب يف آٍن واحد ستعمارمع دوائر اال

ومتهيد النفوس بني ، يةساماإلالغريب يف الباد  ستعمارْلماية ومتكني اال

                                                
 (.81 - 80ص، سام مواجهة اإلأحذروا األساليب اْلديثة يف، انظر )سعد الدين صاحل - 1
 .181ص، حتقيق الرتاث العريب منهجه وتطوره، عبد اجمليد دايب - 3
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 1ويقول األستاذ الدكتور علي النملة، سكان هذه الباد لقبول النفوذ األجنب
ففيهم ، النصرانية ديناً إىل  ممن ينتمون ليسوا مجيعاً واملعلوم أن املستشرقني »

،  يةستشراقاملستشرقون اليهود الذين خدموا اليهودية من خال دراستهم اال
هم ِبملنطقة اهتماممن خال  اإلْلادكما أن فيهم امللحدين الذين خدموا 

عن  يف هذه البقاع بدياً  اإلْلادية وحماوالهتم لنشر ساماإلالعربية و 
تزال حريصة على  ية كربيطانيا وفرنسا ماستعمار كما أن الدول اال،  2«ساماإل

وتشويه لسمعة  ساموجهته التقليدية من كونه أداة هدم لإل ستشراقتوجيه اال
معركة يف ميدان الفكر إىل  فتحولت املعركة من ميدان ساح، املسلمني

وزحزحة ، والعقيدة هبدف تزييف عقيدة املسلمني والتشكيك يف دينهم
حماولني غرس مبادئ الرتبية الغربية يف ، عقائدهم والتفرقة بني الدين والدولة

نفوس املسلمني حىت يشبوا مستغربني يف حياهتم وتفكريهم وحىت ختف يف 
 حتويل ضعاف العقيدةإىل  ومما يفتح الطريق، يةساماإلنفوسهم موازين القيم 

ية يف العصور ستشراقالماحدة. كما كان الدف من هذه اجلهود اإىل 
 .ساماإلاملتقدمة هو اقناع املسلمني بلغتهم ببطان 

ية اليت خضعت ساماإلولقد أنشأت الدول الغربية عدة مؤسسات يف الباد 
الدوائر واجلامعات واجملاميع إىل  حىت تسللوا، ستشراقلنفوذها خلدمة اال

                                                
وتوسعه فيه وله العديد من  ستشراقعلي إبراهيم النملة: مؤلف سعودي عرف بكتاِبته عن اال - 1

وقام برتمجة ية والتنصري اليت بلغت قرابة أربعني كتاِب.ساموالدراسات اإل ستشراقاملؤلفات عن اال
 .األجانبالعديد من كتب املستشرقني 

 .2ص، املستشرقون والتنصري، علي النملة - 3
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لعراق وِبقي األقطار ية كالقاهرة ودمشق ولبنان واساماإلالعلمية يف الدول 
املستشرقني أعضاء يف هذه اجملاميع هؤالء  حيث عني عدد من، يةساماإل

، الكثريالشيء  فأفسدوا عقول الناشئة وغرسوا فيها من مبادئ الرتبية الغربية
، فشب كثري من املسلمني حاملني األفكار الغربية يف حياهتم وعقائدهم

أوروِب  يس اللغات الشرقية يف عواصمأهنم أنشأوا كليات لتدر إىل  ضافةِبإل
مثل لندن وِبريس وبرلني وغريها وظهرت فيها أقسام خاصة لدراسة اللغة 

 1للدراسة وروبيةالعربية مث أخذ الطاب املسلمون يؤمون هذه الكليات األ
هؤالء  ي مبا يلقيه املستشرقون يف أذهانساماإلفيها وبذلك أتثر الفكر 

 .2سلمنياملبعوثني من أبناء امل
كتبهم وحبوثهم مراجع أساسية   اعتباراثر املستشرقني هو والريب ان أخطر آ

ولقد عملوا املستشرقني ، واللغة والسرية والفقه والعقائد وغري ذلكالتاريخ  يف
على نشر املوسوعات وملؤها ِبلسموم والشبهات والتهجم على القرآن الكرمي 

القرآن الكرمي والرسول من  ستشراقحيث وقف اال، )ص(والرسول حممد
وشن محاهتم ، موقف اخلصومة، ي واللغة العربيةساماإلوالدين  )ص(الكرمي
والتشكيك يف اليته والقول أنه من عمل ، نكار مصدر القرآن الرِبينإعلى 

                                                
كما أنه توجد جامعات خاصة يف أوروِب وأمريكا وأحناء العامل تدرس فيه اإلْلاد ومن أمثلة هذه   - 1

 اجلامعات:

 (Theology& Religiou studies/https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk) 
 (philosophy - uk university/ https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/)  
(University of Miami/http://welcome.miami.edu/) 

 (.133 - 130ص، الغزو الفكري والتيارات املعادية، انظر )علي عبد اْلليم حممود - 3
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من املستشرقني ومنهم  ينفقد كان هذا ماركز عليه وبثه الكثري  )ص(حممد
كما أن دور ومؤامرات ،  ينخرين كثري آو ، 2مرجليوث، 1تسيهر جولد

املستشرقني مع حكوماهتم ِبرز ويتجلى ذلك يف خطاب املستشرق الولندي 
الولندي الذي كان ُيتل الند  ستعماروتوجيهاته لا، 3سنوك هرخرونيه

                                                
 عرب هرحلت بدأ، م(1931 - م1880رتة )عاش ف، من اجملر يهودي تسيهر: مستشرق جولد - 1

 مدينة يف األزهر مسجد يف املسلمني املشايخ حماضرات ْلضور الفرصة واستغل، ومصر وفلسطني سوراي
 اْلكومة وممثل، (1891) بودابست جامعة يف ستاذاً أ ليصبح العامل يف يهودي أول وكان. القاهرة
فهو  .بودابست يف اليهودية ةللجالي أمينا فلقد عني، ديدةع دولية مؤمترات يف العلوم ةوأكاداميي ةالنغاري

 أعمق املستشرقون يعده حيث، النبوي اْلديث يف للتشكيك شاملة واسعة مبحاولة قام مستشرق أول
، العلمي البحث وليس السنة يف الطعن هبدف املقاالت وكتب الكتب اْلف. النبوي ِبْلديث العارفني
 الدين هذاإىل  ينتمون والذين املستشرقني من كثري  على تسلطاً م مدرسته وسلطان سلطانه ومكث
 كل  يف متابعته عن خيرج ومل والسنن لْاحاديث دراساهتم يف يااْلساس املرجع كتبه  واعتربوا فقط ِبالسم

 قال ما بعض يف وانقشوه متابعته من حترروا فقد عنه خرينأاملت املستشرقني من جداً  قليلة فئة اال قاله ما
اجمللد ، املوسوعة العربية امليسرة، . راجع )حسني حممد نصاروظلماً  جوراً  السنة على ْاحكامه يف واوراْ 

 (.1300ص، األول
، ساماإل ضد متعصب، املستشرقني كبار  من، ييهود إجنليزى، صمويل دافيد هو مرجليوث: - 3

 كان،  (يةساماإل املعارف دائرة) حمرري ومن، يساماإلالتاريخ  خيص فيما التوثيق وعدم ِبلتهويل متهم
  له أكسفورد جامعةيف  للعربية أستاذ عني، دمشقيف  يالعلم واجملمع، ياملصر  اللغوي ِبجملمع عضواً 
 التطورات: "مؤلفاته من م1910 سنة مات للعلم فيها خملصاً  يكن مل، واملسلمني ساماإل عن كتب
 الكتاِبت وكل هذه، ذلك وغري"يةساماإل امعةاجل"و، "ساماإل ومطلع حممد"و، "ساماإليف  املبكرة

موسوعة ، املوضوعية. راجع )عبد الرمحن بدوي عن الشديد والبعد والتحيز ِبلتعصب سمتات  
 (.812ص، املستشرقني

 يف ِبحثاً ، (م1922 - م 1883) فرتة عاش، هرخرونيه: مستشرق هولندي سنوك كريستيان  - 2
 الند يف يةستعمار اال اْلكومة يف األصليني السكان ونؤ ش يف اً ر ومستشا الشرقية الشعوب ولغات ثقافة
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 :وأندونيسا حيث قال
أن جتتهد  ساماإلستولت على باد االيت  وروبيةجيب على اْلكومات األ»

واملدنية العصرية وإقناع انشئة املسلمني ِبهنما  ساماإلبني  يف إظهار التناقض
جيتمعان فابد من رفع أحدمها وملا كانت املدنية اْلاضرة هي نظام   ضدان ال

حميد عنها ملن يريد أن يعيش كان البديهي أن الذي سريفع من  والشيء  كل
 .1«ساماإلالنقضني هو 

 أو لنقل يسعى ملن الضرورية املتطلبات من العلمية واألمانة العلمي املنهاج نإ
 فقد السابقة األداين مع منصفاً  ساماإل كان  وقد، ما أتريخأو  حضارة ترمجة

 وفيما بيونو األور  أما، الرأيأو  الوى على أحكامه تكون أن دون انقشها
 جتاوزوا أهنم فاملاحظ واملسلمني ساماإل عن املستشرقني كتاِبت  من نرى

                                                                                                    

 اْلج يؤثر كيف  يعرف وأراد أن، التجسس ألغراض سامنتحل اإلا، (إندونيسيا )اآلن الولندية الشرقية
 سنة جدة يف أقام، ستعماراال على اثئرين يرجعون اْلج بعد هنمإ حيث اإلندنوسيني اْلجاج على

 مخسة هبا ومكث مكة مث دخل اْلجازية اللهجة أتقن، املصادر بعض تزعمو  أشهر سبعة م1881
 حىت مكة يف وبقي، مكة علماء أيدي على درس العربية حيث واللغة ساماإل دراسة مدعياً ، أشهر
 من )صفحات مساه كتاِبً   ذلك بعد ألفو  مبكة إقامته خال املعلومات من الكثري مجع .م1888هناية 
 مغادرة مكة فجأةً إىل  فاضطر هرخرونيه أرادها كما  الرحلة تنته مل، األملانية للغةِب كتبه(  مكة اتريخ

 خرجت بكلمات اجملالس بعض يف جبدة فرنسا قنصل وكيل هبا فاه بكلمات أمره حيث انكشف
 - آنذاك مكة شريف - الرفيق عون الشريف شكوك دعمت الكثرية واألقاويل، مقصودة غري بعفوية

، الرمحن بدوي جتسسية وحبثية. راجع )عبد ألغراض كان  بل الشعائر ألداء يكن مل يههرخرون وجود ِبن
 .(282ص، املصدر السابق

 .123ص، 8ج، واملناهج العلوم مقدمات، أنوراجلندي - 1
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 من التحرر اميكنهم ال وكأنه األنصاف وعدم والكراهية بالتعصإىل  اْلق
 توجد وال جذرايً  رتباطاً ا هبا ومرتبط صنيعها ستشراقاال بل الغرب أيدلوجيات

 .1نصافاإلأو  الصحيحة العلمية النظرة لديه
  - :ذن أساليب املستشرقني كانت تتمثل يفإ

 ساماإلأحكام أاثرة الشبهات حول القرآن الكرمي والسنة النبوية و  - 1
 وتشريعاته ومبادئه ولغته.

ساءة والتهجم ِبإل )ص(التعرض لشخصية الرسول الكرمي حممد - 3
 .املسلمني واتريخ ساماإل على فرتاءاتواإل األكاذيب وأختاق

 العقول ضعفاءأو  النفوس ضعاف بعض وإغراء الفاسدة األفكار دس - 2
 ساماإل حماربة مث ومفاهيمه ساماإل تعاليم أهنا على عتناقهاِب املسلمني من
 ه.انتشار  إلعاقة هبا
 ومبادئه شرحاً  ساماإلية عن طريق شرح تعاليم ساماإلإضعاف القيم  - 1

كمنهج أو   يضعف يف املسلم متسكه بدينه ويقوي يف نفسه الشك فيه كدين
وأركانه  ساماإلوذلك مبقابلة بعض أحكام ، يتفق وطبيعة اْلياة القائمة

ستهزاء والسخرية ووصف املتمسكني هبا ِبلرجعية والتخلف عاته ِبالوتشري
                                                

 - 32ص، يسامالغزو الفكري على العامل اإل أخطار، طعيمة، انظر )د. صابر عبد الرمحن - 1
، (39ص - 18ص، يسامأساليب الغزو الفكري للعامل اإل، جريشة، وانظر )د.علي حممد، (88ص

، (29ص  - 20ص، يساموالغارة على الفكر اإل ستشراقاال، الشرقاوي، وانظر )حممد عبد للا
، (200ص  - 338ص، اإلْلاد الديين يف جمتمعات املسلمني، طعيمة، وانظر )صابر عبد الرمحن
 .(10 - 30ص، ستشرقونوامل ستشراقاال، وانظر )مصطفى السباعي
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والتأمر والتعصب واجلمود وحنو ذلك من العبارات اليت تضعف محاس 
املسلمني املتمسكني بدينهم مما خيلق فجوة وهوة مع دينهم مث البعد والتنصل 

 ي وأحكامه.ساماإلعن الدين 
منهم لكي اليكون هناك التفاف  التقليل من قيمة العلماء واألنتقاص - 8

 واملسلمني. ساماإلتقوية قاعدة إىل  مجاهريي حولم والذي قد يؤدي
وبذلك نقول يتوجب على القارئ اْليطة واْلذر عند التعامل مع نصوص 

دون التأكد من  اً عليها كلي   عتمادومؤلفات وموسوعات املستشرقني وعدم اال
بعض املستشرقني كانوا ملتزمني ِبألمانة  ورغم أن هناك، مصداقيتها وواقعيتها

خيلون من حسيكة النفاق على  عم منهم الأنه األغلب األإال  العلمية 
 واملسلمني. ساماإل
الكامل  طاعية اجليدة واالساماإلذا كان الفرد املسلم الاميتلك الثقافة وإ

خلطورة اثر املستشرقني آعلى  طاعاالأو  مربر للتعرف على تراثه ودينه فا
ية ساماإلكما أن األمة ،  التأثر ِبلشبهات واألكاذيب اليت يثريوها يف كتبهم

تكوين مؤسسات علمية قوية تواجه جهود املستشرقني إىل  حباجة ماسة
ية لتنقية أذهان الكثري من ساماإلوحبوثهم ومؤمراهتم والرد عليها وشرح القيم 
 ية.ساماإليف البلدان  شراقستأبناء املسلمني من الرواسب اليت خلفها اال

 العلمانية - 3
فكانت فرنسا ، م1389تزامن مياد العلمانية مع مياد الثورة الفرنسية عام 

هي أول دولة تقيم نظامها على أسس الفكر العلماين مبا يتضمنه من إبعاد 
ية والعلمية واألخاقية قتصادللدين عن كافة جماالت اْلياة السياسية واال
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حيث كان الناس يبحثون ، بغض الدين ومعاداته ومعاداة أهلهإىل  ضافةِبإل
فوجدوا يف العلمانية خري ، عن مهرب لم من طغيان الكنيسة والتمرد عليها

متيازات اجلمعيات الدينية وحاربوا العقائد افقاموا إبلغاء كل ، لم منفذاً 
 1.وهبذه الظروف منت شجرة العلمانية وترعرت، وبشدة الدينية علناً 

بينما ، ها مشتقة من العلمعتبار حمببة عند البعض ِب قد تبدو»وكلمة علمانية 
الفصل  رجاعها للغتها األصلية جندها تعين الادينية أوإ عند ترمجتها أو

ية اجتماعن العلمانية حركة إ» :. وقيل أيضا2«الكامل بني الدين واْلياة
، ِبلدنيا هتماماالإىل  ِبآلخرة هتمامصرف الناس وتوجيههم عن االإىل  هتدف

املدلول الصحيح للعلمانية هو إقامة اْلياة على غري  اعتبارلذلك اميكن 
أن إىل  العقيدة اليت تذهب»:خرون أن العلمانية هيآوذكر ، 3«الدين

ستبعاد  او ، من أن تكون ملصاحل البشر يف هذه اْلياة الدنياال بده  األخاق
وبعد ، 4«خرةاْلياة اآلأو  ِبإلله اميانإلات األخرى املستمدة من اعتبار كل اال

هذه التعاريف نتناول بعض العوامل اليت ساعدت على حتقيق العلمانية 
 :وأمهها

                                                
 .11ص، العلمانية ومثارها اخلبيثة، راجع حممد شاكر الشريف - 1

 .303ص، يسامأخطار الغزو الفكري على العامل اإل، صابر طعيمة - 3
، ية املعاصرةسامالعلمانية نشأهتا وتطورها وأاثرها يف اْلياة اإل، اْلوايل، د.سفر بن عبد الرمحن - 2

 .31ص
 .322ص، ثقافة العوملة وعوملة الثقافة، وآخرون، مسري أمني - 1
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 الفكر الاديين - أ
بطابعه اخلاص وبدأت فيه  - كما يسمى  - 1وهو الذي طبع عصر التنوير

وكانت عبادة ، داب تستقل عن املؤثرات الدينية بشكل ملحوظالعلوم واآل
والذي كان يسعى لغاية واحدة وهي تقويض ، العقل والطبيعة هي ميزة العصر

واملناداة مبجتمع ينفصل فيه الدين عن ، جتثاث مبادئه من النفوساالدين و 
القانون أو  ن الدين جيب أن يلغى ليحل حمله الدين الطبيعيأالدولة و 
 الطبيعي.

 القوى اخلفية - ب
ُصناع الثورة الفرنسية ومدبروها حيث  وهم اليهود وتبجحهم يف غرور أهنم

أسرار تنظيمها التمهيدي فإن  تقول بروتوكوالهتم "تذكروا الثورة الفرنسية
، اْلرية»ونفثوا تلك الشعارات ، 3من صنع أيدينا"ألهنا  معروفة لنا جيداً 

                                                
 وأملانيا وفرنسا إنكلرتا من لكل االجتماعي - الفكري ِبلتاريخ التنوير عصر عصر التنوير: يُقرن - 1

اجتاه ساد فهو ، والتقدم والطبيعة العقل: حماور ثاثة على التنوير عصر أفكار تتوزع، وإيطاليا وإسبانيا
ُعرفوا ِبسم الفاسفة وكانوا صحفيني ، لحدينالقرن الثامن عشر بتأثري طبقة من امل أوروِب الغربية يف

ولكن هؤالء ، هبيكاري، هولباخ، كوندورسيه،  ديدرو، وكتاًِب ونقادًا ورواد صالوانت أدبية أمثال فولتري
ين طبعوا الذ، ولوك، وليبتنز، واسبينوزا، أخذوا عن الفاسفة العقليني ديكارت امللحدين املفكرين

ويقسم إىل ، القرنني السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقايف حىت أُطلق على هذه الفرتة عصر العقل
مدرسة ذات طابع  - مدرسة ذات طابع علمي عام بزعامة )ديدرو(.ب - أ - ثاث مدارس:

ع مدرسة ذات طابع فلسفي مؤسسها سبينوزا وفولتريراج - اجتماعي وسياسي بزعامة روسو. ج
 (.http://elaph.com، إياف اإللكرتونية جملة، التنوير هو ما، )د.إبراهيم اْليدري

 .132ص، مصدر سابق، سفر عبد الرمحن اْلوايل - 3
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فهم يقصدون ِبْلرية حتطيم القيود األخاقية والتقاليد ، «واملساواة، خاءاأل
 ليت حتول بينهم وبني إفساد األمم وتدمريها. املوروثة ا

 نظرية التلور - ج
وأصيب العامل بنقص ، اثر هذه النظرية إهنيار العقيدة الدينيةآوكان من 

أشاعه أعداء الدين من تفسريات ِبطلة يف هذه  بسبب ما اميانحقيقي يف اإل
 يفأيضًا  وهذا ماجاء، بطريقة غريبة وشاذة اإلْلاد انتشرو ، النظرية

تتصوروا أن تصرُياتنا كلمات جوفاء  ال» :الربوتوكوالت اليهودية أذ تقول
غري  - يف الفكر األممي، هونيتش، وماركس، والحظوا هنا أن جناح داروين

 .1«لنا على التأكيد سيكون واضحاً  - اليهودي
ي أسواء األثر على املسلمني يف ساماإلاجملتمع إىل  وكان لتسرب العلمانية

  :نياهم وذلك من خالدينهم ود
ية عن  ساماإلرفض اْلكم مبا أنزل للا سبحانه وتعاىل وإقصاء الشريعة  - 1

 .3تعاضة ِبلقوانني الوضعيةكافة جماالت اْلياة واالس

 ي وتزييفه.ساماإلالتاريخ  حتريف - 3

 بث األفكار العلمانية يف املناهج الدراسية يف خمتلف مراحل التعليم. - 2

                                                
 .131ص، اخلطر اليهودي وبروتوكوالت حكماء صهيون، عباس حممود العقاد - 1
حياة البشر وتيسر املعاملة بني  اليت تنظمو  اإلنسان وضعها اليت القوانني القوانني الوضعية: هي - 3

 أغلب حتولت وقد مدنية قواننيأيضًا  وتسمى، السماوية التشريعات على عتماداال دون من البشر
 حكم فرتة يف األغلب يف مساوية تشريعاهتا كانت  أن بعد القوانني من النوع هذاإىل  األوروبية القوانني
 (.12ص، ي مقارانً ِبلقانون الوضعيسامنائي اإلالتشريع اجل، راجع )عبد القادر عودة، الكنيسة
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أقصى حد ممكن إىل  دروس القرآن والرتبية الدينية وتقليص فرتهتاإقصاء  - 1
 وجعلها مادة هامشية.

خاقية والتشجيع عليه من خال القوانني نشر اإلِبحية والفوضى األ - 8
اليت تبيح الرذيلة والتعاقب عليها وتعترب ممارسة الرذيلة من ِبب اْلرية 

 الشخصية.

 1.يف املدارس واجلامعاتختاط حماربة اْلجاب وفرض اال - 2
ية أكثر من تطبيق ساماإلوهكذا نرى أن العلمانية قد طُبقت يف البلدان 

أوروِب  ظروففإن  أن جتد العلمانية يف الغرب مكاهنا وليس غريباً ، الغرب لا
لعلمانية ا انتشارالتأرخيية والداينة املسيحية احملرفة وطغيان الكنيسة كانت تربر 

ي التأرخيي والداينة ساماإلأن ظروف العامل إال  ، دولةوفصل الدين عن ال
 اضطهادفلم يكن مثة ، ساماإلجوار إىل  تسمح بقيام العلمانية ية الساماإل

ذا صح التعبري للمقابلة مع رجال إي للعلم والعلماء ساماإلمن رجال الدين 
  ساماإلكما أن ،  برمته يشجع على العلم والتعلم ساماإلن إبل ، الكنيسة

منظومة متكاملة يشمل مجيع ألنه  التفرقة كعقيدة وشريعة اليقبل التجزئة وال
تغزو العامل  اجملافية للدين فكرة العلمانية وهكذا أخذت، جوانب اْلياة

 وهذا من أخطر ما، بكل مافيها من أفكار إْلادية ونظم وقوانني يساماإل
وظهرت يف ظل حكم  ،يف تركيا طبقتحيث ، يةساماإلبتليت به األمة ا

ومت فرض القانون الوضعي ، مصطفى كمال أاتتورك بشكل صارم وعنيف

                                                
 (.31 - 89ص، يسامأساليب الغزو الفكري للعامل اإل، وآخرونانظر )د.علي حممد جريشة  - 1
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وإلغاء اْلجاب واملدارس ، ية وإلغاء احملاكم الشرعيةساماإلللشريعة  بدياً 
زحفت العلمانية بقوة تنتشر بني املسلمني مع جيوش املستعمرين مث ، الدينية

فطبقت العلمانية يف ، ني واملنصرينالغربيني ومدارسهم ومن معهم من املستشرق
ستهدفتها العلمانية اقطاع التعليم ومناهجه والذي يعترب من أهم امليادين اليت 

 عتبارية ووضعها يف القالب الذي تريده ِبساماإلهبدف متييع الشخصية 
وإحال منهج ، لتضليل األفكار وتشويه اْلقائق وممهداً  خمتصراً  التعليم طريقاً 
والسيطرة على مناهج املدارس الوطنية وتغيري مناهجها من ، عنه اً علماين بدي

دراسة اللغات األجنبية بطريقة حتبب إىل  دراسة القرآن الكرمي وعلوم العقيدة
 :زوامير يقول، يةساماإلاملسلم فيها وتنفره من اللغة العربية وعلوم الشريعة 

 بنشر يتم أن كنامي وشخصيته املسلم أخاق تدمريإىل  األساليب أهم إن»
جيب أن نشجع إنشاء » :اتكلي املنصر جون ويقول، 1«التعليم العلماين

من املسلمني قد تزعزع  املدارس على النمط الغريب العلماين ألن كثرياً 
ن حينما درسوا الكتب املدرسية الغربية وتعلموا والقرآ سامإلهم ِباعتقاد

 أمضى وهو، القرآن خدمنست أن جيب» :ويقول أيضاً ، اللغات األجنبية"
 أن جيب، متاماً  عليه نقضى حىت، نفسه ساماإل ضد، ساماإل يف ساح

 ليس فيه اجلديد وأن، جديداً  ليس القرآن يف الصحيح أن للمسلمني نبني
نطلق هواة الفن ينتجون اكما طبقت العلمانية يف الفنون ف،  2«صحيحاً 

                                                
 .82ص، أبيدوا أهله سامقادة الغرب يقولون دمروا اإل، جال العامل - 1

 .133ص، الفتنة وموقف املسلم منها، عبد اْلميد السحيباين - 3
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 خاق والسلوك.إنتاجاهتم املختلفة مستهينني ِبلدين وفضائل األ
كل وسائل   نسانعلى الرغم من أن اْلضارة العلمانية الغربية قد قدمت لإلو 

، أرقى أساليب التقنية اْلديثةإىل  ووصولا، الراحة وكل أسباب التقدم املادي
إال أهنا فشلت يف أن تقدم له شيئًا واحدًا وهو السعادة والطمأنينة والسكينة 

، لتعاسة والقلق والبؤس والتمزق واالكتئابمزيدًا من ا نسانبل قدمت لإل
 اميانوالروح اليشبعها إال اإل، وذلك ألن السعادة والسكينة أمور تتعلق ِبلروح

ُهَو الهِذي أَنْ َزَل } :تعاىلللا قال ، ِبوامره واجتناب نواهيه لتزامواال، خبالقها
 للا جعلأي ، 1{مْ إامياهنِ َمَع  إامياانً السهِكيَنَة يف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيَ ْزَداُدوا 

وانقادوا ، الطمأنينة والوقار يف قلوب املؤمنني الذين استجابوا هلل ولرسوله
مع  إامياانً زادهم للا  فلما أطمأنت قلوهبم بذلك واستقرت، ْلكم للا ورسوله

 .2مإامياهن
 التكفريية واخللاب الديين املتشدد تياراتال - 4
 لجماعاتلية رهاباإل تمارساهي تلك امل اإلْلادسباب أأبرز من ن إ

اليت تنتهج و  وقواعدها يةساماإل الشريعة ِبصول واجلاهلة املتطرفة التكفريية
واليت صدرت مفهومًا مشوهاً ، ساماإلِبسم  الوحشية والرتهيب والذبح

                                                
 .1ية آ، الفتح - 1
وانظر )د.سعد ، (212 - 208ص، الغزو الفكري والتيارات املعادية، انظر )د.علي عبد اْلليم - 3

وانظر ، (132 - 123ص، سامأحذروا األساليب اْلديثة يف مواجهة اإل، الدين السيد صاحل
وانظر )حممد  ،(182 - 133ص، اإلْلاد الديين يف جمتمعات املسلمني، )د.صابر عبد الرمحن طعيمة

 (.132ص - 129ص، يتصدى للغرب امللحد ساماإل، نبيل النشوايت
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 ساماإل حتتكر وصارت، ورسخت صورة وحشية قامتة له، لتعاليم الدين
، الدم ومهدوري كفاراً   املسلمني وسائر املؤمنة هي ليلةق فئة فتعترب اميانواإل
ية ساماإلاخلطاب الديين املتشدد الذي تصدره التيارات إىل  ضافةِبإل

هذه التيارات ال تعرف سوى التشبث ِبألمور الشكلية اليت قد فإن ، املتزمتة
إىل  ودفعهم ساماإلمن  سلمنيا نفر عددًا من املمم تبعد الناس عن الدين

 .1إلْلادا

                                                
 انتشارية سبب رئيسي يف رهابأن اجلماعات اإل علماء األزهر يرونن ذكرت جريدة أياف أ - 1

وتساهم يف نفور ، سامالسيما أن هذه اجلماعات تقدم صورة مشوهة عن اإل، ظاهرة اإلْلاد يف مصر
أجرت هيئة اإلذاعة الربيطانية و ، واألداين بصفة عام سامب الدايانت األخرى من اإلاملسلمني وأصحا

وقد جتاوب معها مخسة ، ية"سامحلقة نقاشية على موقع تويرت بعنوان "ملاذا نرفض تطبيق الشريعة اإل
ية مناسبة سامحيث تركز النقاش حول ما إذا كانت الشريعة اإل، آالف تغريدة يف يوم واحد

وأشار أكثرهم إىل ما ترتكبه اجلماعات املتشددة ، والنظم القانونية اْلديثة يةساماإلياجات الدول الحت
قتل وسب وانتهاك ْلقوق اإلنسان وامتهان املرأة كبرية  من سامواملتطرفة من انتهاكات ِبسم اإل

إلحصاءات أن عددًا من الدراسات وا مصر مفيت مستشار جنم إبراهيم الدكتوروأوضح ، وصغرية
فسرعان ما ظهرت عشرات املواقع ، أن اإلْلاد يف السنوات األربع املاضية شهد نشاطًا كبرياً  تأظهر 

يف مقدمة هذه املواقع اإللكرتونية ، وتدافع عن امللحدين، اإللكرتونية على اإلنرتنت تدعو لإلْلاد
و"جمموعة الادينيني"  "امللحدين املصريني" و"ملحدون با حدود" و"مجاعة اإلخوان امللحدين"

مجيعها ِبمساء مستعارة فظهر ، كما ظهرت مواقع شخصية للملحدين،  و"ملحدون ضد األداين"
ووفقًا لدراسة أعدها مركز "ريد سي" التابع ملعهد ، "و"أان ملحد، ""ملحد وأفتخر" و"ملحد مصري

ورغم أن الرقم ، ملحداً  822ضم وت، فإن مصر حتتل املركز األول بني الدول العربية يف اإلْلاد، غلوِبل
بينما تقدر دراسة أجرهتا جامعة ''إيسرتن ميتشيجان'' ، الدول العربيةيف  ليس كبريًا إال أنه األعلى

 العدد العدد، جريدة يومية إلكرتونية، أياف. راجع )األمريكية عدد امللحدين يف مصر مبليوين شخص
8321 ،(http://elaph.com/Web/News.) 
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، 1تيميةابن  عصرإىل  والتكفري التشدد من النمط هذا جذور يعود
 معيار وأصبح، 1حممد بن عبد الوهاب بزعامة بعده من املتطرفني 2نييوالوهاب

                                                
وينتهي نسبه إىل ، أمحد تقي الدين بن عبد اْلليم حفيد الفقيه اْلنبلي جمد الدين عبد السامهو  - 1

 عاش فرتة، يف حران وهي قرية تقع مشال حمافظة الرقة يف سوريةولد ، عبد للا بن تيمية اْلراين
وصحابته يف  )ص( حاد عن طريق أهل اْلق وعما كان عليه رسول للا، م(1238 - م1322)

ولذلك خاب ظن العلماء فيه يف عصره ، ضلأوعما أمجع عليه العلماء واملسلمون وضل و  عتقاداال
وصار علماء عصره يردون عليه وُيذرون ، إثر واحد على توايل فتنه وخطرها وأخذوا يتخلون عنه واحداً 

فساد  وذلك بسبب بقصد إضالم وإفسادهم للناس حمرفاً العلم  كان يعطي،  الناس منه ومن ضاالته
 ُيذر فيه من تيمية وفتنته يف عصره أصدر امللك حممد بن قاوون منشوراً ابن  ولعظم خطر، عقله ونيته

ومن بني جرائم اإلِبدة اجلماعية اليت ، تيمية ومن أتباعه ليقرأ على املنابر يف باد مصر والشامابن 
كانت جمزرة كسروان يف جبل   تيمية فاستحق من أجلها لقب الشيخ اجملاهدابن  أشرف عليها وِبركها

فقد حر ض على قتال املسلمني م 1208 - هجرية301يف سنة وذلك ، الشيعيةي لبنان ضد القر 
وهو نفس املنهج الذي اتبعه الوهابيون وحلفاؤهم ، وهنب أموالم وأسر من عاش منهم، الشيعة

 (.2ص، العقود الدرية، لصاْلي)عبد الادي ا راجع، السعوديون إزاء األماكن املقدسة يف مكة واملدينة
فلقد وجد ، فرقة متطرفة ِبسم الوهابية واليت تنسب إىل حممد بن عبد الوهاب ستعمارخلق اال - 3
وتقوم ، ختري لتأسيس الفرقة اليت يريدونانكليز فيه حب اجلاه والضعف األخاقي واألفكار املتطرفة فاإل

ية وبث التفرقة بني املسلمني وتكفريهم وتفسيق مسامبادئ الوهابية على أساس تكفري املذاهب اإل
فمحمد عبد الوهاب أقام دعوته على ، ستعمارالروحية والتوافق مع اال ساماثر اإلآوحمو  بعضهم بعضاً 

، عقيدة الوهابية يف الصفات هي من صنف عقائد اجملسمةكما أن ،  تيمية ونواايهابن  أساس من رؤى
مث يصفونه تعاىل شأنه ، والوجه، والعني، والرجل، ضاء على اْلقيقة كاليدفهم ينسبون إىل للا تعاىل األع

كما أن الوهابية ملا دخلوا الطائف قتلوا الناس ،  نتقال والنزول والصعود على اْلقيقةِبجللوس واْلركة واال
صدر األم  قتًا عام ًا واستوعبوا الكبري والصغري واملأمور واألمري والشريف والوضيع وصاروا يذحبون على

خرهم آالطفل الرضيع ويقتلون الناس يف البيوت واْلوانيت ووجدوا مجاعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن 
مث خرجوا إىل املساجد يقتلون الرجل يف املسجد وهو راكع أو ساجد وهنبوا النقود واألموال وصاروا 
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إىل  واملسلمني يساماإل العامل جر مما، أفكارهم خمالفة هو عندهم التكفري
 بشعة جرائم من ماياأل هذه نشهده وما والتقتيل رهابواإل العنف هاوية

 والعراق كسورية  يساماإل العامل يف املناطق خمتلف يف ساماإلِبسم  ترتكب
 .2هو جراء هذا الفكرإمنا ، وغريها والصومال والباكستان وأفغانستان

فلقد ساعد املذهب الوهايب والتيارات السلفية والتكفريية ِبساليبهم يف خدمة 
 :أعداء الدين وذلك من خال

 عتقادساس االأالتوحيد الذى هو  يه عقائد املسلمني وخصوصاً تشو  - 1
ر الدين اجلامد همبظ هظهار إب ساماإلالعمل على تشويه و جتسيم إىل  ويلهوحت

 .املتخلف الرجعي

                                                                                                    

لفقه والنحو بعد أن نشروها يدوسون ِبقدامهم املصاحف ونسخ البخاري ومسلم وبقية كتب اْلديث وا
يف األزقة والبطائح وأخذوا أموال املسلمني واقتسموها كما تقسم غنائم الكفار. راجع )أمحد بن زيين 

 (.398 - 393ص، أمراء البلد اْلرام، دحان
عبد الوهاب رسالة يف التوحيد  ابن  كتبم(  1391 - م1302حممد بن عبد الوهاب عاش فرتة ) - 1

حيث كانوا ، هل زمانه من املسلمني مث اختذها تامذته ومن انتهج هنجه دستوراً للفتوىكفر فيها كل أ
وكان يقول إين أتيتكم بدين  ُيكمون على الناس)أي املسلمني( ِبلكفر واستباحوا دماءهم وأموالم

 أن واتضح، منحصر  فيه وفيمن تبعه وأن الناس سواهم كلهم مشركون ساموكان يعتقد أن اإل، جديد
 يف دخل من يقول وكان، ساماإل هو ليس جديد بدين جاؤوا وأتباعه هو الوهاب عبد بن حممد

راجع )صائب عبد  .واملال الدم حال كافر  فهو معنا يدخل مل ومن علينا ما وعليه لنا ما فله دعوتنا
 (.10 - 28ص، الوهابية يف صورهتا اْلقيقة، اْلميد

تيمية يف جرائم ابن  راءآنعكاسات ا، واجلاهلية املعاصرة ية الدينيةالعقان، جناد فاطمي جميدانظر ) - 3
 (.22 - 18ص، التيارات التكفريية
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 .ضعافهم وشغلهم ِبلصراعات الداخليةإالعمل على تفريق املسلمني و  - 3
 هسلمني وتصوير ىف نظر امل )ص(العمل على التقليل من شأن الرسول - 2

بعد  )ص(وينهون عن الصاة على النب حممد، على أنه رجل جاء ومات
من   ولقد أحرقوا كثرياً ، ليلة اجلمعة وعن اجلهر هبا من على املنابرأو  األذان

 1كتب الفقه والتفسري واْلديث مما هي خمالفه ألِبطيلهم.
فكر الوهايب ن الإبقاء املسلمني ىف حالة جهل دائم وختلف مستمر أل - 1

 .عتة جامد ويرفض االبتكار والتحديث وُيارب العلماء ويضيق عليهميبطب
يصطدم مع  التمكني للنظم الديكتاتورية اْلاكمة ألن الوهايب بطبعه ال - 8

 .يصطدم مع املسلم العاديوإمنا  اْلاكم
ضعفاء  املسلمني ِبلصراع واالقتتال الداخلي حبيث يصبحوا دوماً  شغالإ - 2

 ى.الكرب  ىعليهم للقو دائماً  لفني وتظل السيطرةومتخ

ي ساماإلالغرب من هذه الفرصة املتمثلة يف هذه التيارات جملاهبة املد  استفاد
هذه  استغالمن خال  ساماإليف الغرب فواصل العمل يف مشروعه ضد 

،  ِبملنطق واجلدال والعقل أن تنشر أفكارها ِبلقوة الدائماً  التيارات اليت حتاول
 ستعمارفتأسيسها كان ملصاحل دول معينة من دول اال، كما تتسم ِبحملدودية

 .2ا يف القضاء على قوى أخرى حتت ستار الدينستغالالعوملة الأو  القدمي

                                                
 (.18 - 13ص، الفجر الصادق، انظر )صدقي الزهاوي - 1
الفرق بني اْلركات الثورية واْلركات التكفريية ، العقانية الدينية، وآخرونانظر )أمحد مصطفى  - 3

 (.39 - 33ص، يةرهابواإل
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وجند أن حممد عبد الوهاب قد حكم على مجيع مسلمني عصره ِبلكفر يف  
فكان ، "امساإلرتداد مجيع املسلمني عن كتاب له امسه "كشف الشبهات ِب

ِبحة دماء وأموال وأعراض املسلمني وتسبب يف وقوع إل أساساً هذا الكتاب 
 1الكثري من اجملازر.

ن القساوة وأسلوب الغلظة والفظاظة يف اخلطاب الدعوي للتيارات الدينية إ
مث النفور ، املتشددة شجع على القمع والعنف على مستوى التطبيق العملي

ذريعة لبعض الناس لرتك هكذا دين  اإلْلادجعل الشديد من ممارساهتم مما 
ومعىن ، تزان يف طرحه ومنهجهالقسوة ويتجرد من العقانية واإلإىل  يدعوا

وهو ضد الرفق واللني  اآلخرين هو الشدة والقسوة والغلظة مع»العنف 
ما يف تكوين الطبع الشديد وإما يف أثناء ممارسة والرمحة ويكون العنف إ

بعيد عن هكذا أسلوب حيث َمنه للا  ساماإلو ، 2«ري بقوةاملعاملة مع الغ
مما جعل الناس ، نتفاء هذا السلوك عنهِب )ص(سبحانه وتعاىل على نبيه حممد

 لِْنَت َلُْم َوَلْو ُكْنَت فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللهِ } :يلتفون حوله كما جاء يف قوله تعاىل
ُهْم َواْستَ ْغِفْر َلُْم َوَشاِوْرُهْم يف وا مِ َفظ اً َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّ  ْن َحْوِلَك فَاْعُف َعن ْ

 هو اإلْلادفإن ، 3{ِلنيَ اْلُمتَ وَك ِ   ُيُِبُّ اَّللهَ   ِإنه ْل َعَلى اَّللهِ َعَزْمَت فَ تَ وَكه فإذا  اأْلَْمرِ 
 لإلْلاد مباشر سبب هو الديين التشدد أنو  الديين للتشدد اآلخر الوجه

                                                
، أصول منهجية السلفية، واجلاهلية املعاصرة العقانية الدينية، الغفاري، انظر )أبو الفضل - 1

 (.119 - 112ص
 .123ص، الفكري أشكاله وممارساته رهاباإل، د.جال الدين حممد صاحل - 3
 .189 آية:، ل عمرانآ - 2
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 ُيكمون ِبلتكفري من خال الشبهة والظن والرأي دونالء هؤ  وأن، الفكري
من أتباعهم يطيعوهنم يف ذلك واميتثلون ألوامرهم  بينة واضحة وأن كثرياً أي 

 فيقومون بقتل املسلمني كما يفعلون مع الكفار فيشجعوهنم على ذلك وال
قتل إىل  مسألة األخاقيات يف اْلرب بل ويدفعوهنم عتبارأيخذون بنظر اال

ن غالبية من أو ، نتحاريةابعمليات  ألسرى والنساء واألطفال وغريهم ولوا
ي الذي ترىب جتماعأْلد كان إْلاده ردة فعل نفسية من التشدد الديين واال

أو  عليه فمن املهم أال يكون اخلطاب الديين سببًا لتشكيل عقليات أسطورية
غري متصادم مع ، إننا حباجة أن يكون خطابنا أكثر اعتداالً ، مثالية متشددة

التطور الدنيوي وال يغرس الكراهية يف قلوب الناس جملرد أن اآلخر خيالفنا يف 
التفريق يف توعية جمتمعنا بني املسامل واحملارب  ومن املهم جداً ، الدينأو  الرأي

مهتدين يف ذلك بسرية ، يف عاقتنا القلبية والسلوكية مع كل منهماو 
 يكون أنال بده  الديين اخلطاب ُيمل من نه إو  .والقرآن اْلكيم )ص(النب
 يكون أنال بده  أنه كما،  اتحنرافاال وعاج والتأثري الوعي من عالٍ  قدر على
 الباغي ِبألسلوب تسلحالإىل  ضافةواإلشكاالت ِبإل الشبه رد على اً قادر 

 يف خاصة، األفكار إيضاح إليها ُيتاج اليت األساليب من وغريها والعقاين
 1الة.ح لكل واألصلح األنفع األسلوب استخدامو ، الشباب طبةخما

والتيارات التكفريية املدعومة واملسددة ية املتشددة ساماإلاجلماعات  ذًا إنه إ

                                                
 - 29ص، ماهية التيارات التكفريية، رةالعقانية الدينية واجلاهلية املعاص، انظر )مهدي فرمانيان - 1

11.) 
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يف اجملتمعات  تزايد عدد امللحدينعن لة ؤو مس ساماإلمن قبل أعداء 
ملا ، لتشويههم تعاليم الدين اْلنيف وترسيخ صورة وحشية له، يةساماإل

 ين.الدِبسم  يرتكبونه من أعمال ترهيب وذبح
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 :املبحث الثالث
 العامل السياسي

 سامنتعرض يف هذا املبحث لبعض املناهج والنظم األخرى املعادية لإل
العقائدي  حنرافواليت تعترب األساس يف زرع حجر الفتنة واال، واملسلمني

يارات كانت أساس أن هذه الت عتبارية ِبساماإلي يف البلدان اإلْلادو 
فاملاسونية والشيوعية ، واملسلمني ساماإلات واملخاطر العقائدية على حنرافاال

 وما، وغريها العديد من التيارات واملسميات األخرى واليت منشؤها اليهود
بل تناقض  ساماإلاليعرتف هبا ، تشتمل عليه من نظم ونظرايت إْلادية

سنعرفها ونبني خطورهتا ، مةليست سوى نظرايت هدا، منهجه وشريعته
يف  اإلْلادولقد َرَسخت ، اثر على األفرادآتركته من  وما، ودسائسها
إليه  يرمون من بعد ختطيط حمكم له وجنحوا بتنفيذ ما يةساماإلاجملتمعات 

بعاد أبناء املسلمني والناشئة عن إمن الفرقة بني املسلمني وتضعيف العقيدة و 
  :هنمآدينهم وقر

 ونيةاملاس - 1
أنشأها اليهود ، هي منظمة يهودية مغلقة غامضة وسرية تعمل يف اخلفاء

ستياء على العامل عن طريق لا، ليمارسوا من خالا أهدافهم وأغراضهم
واإلِبحية  اإلْلادوإشاعة ، واألخاق - اليهودية غري - تقويض األداين

 يف ماسونية هو يداً جد مساً ا أخذت أهناإال  ورغم أهنا قدامية املنشأ ، والفساد
ولا صلة وثيقة ِبلصهيونية العاملية اليت حتركها ، لندن مبؤمتر م1313 عام

فهي يف أصلها وأساس تنظيمها يهودية اجلذور ، وتدفعها خلدمة أغراضها
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فاليهودية العاملية هي القوة احملركة الكامنة وراء املاسونية ، وصهيونية النشاط
كثرة إىل   بني املاسونني يرجعه الباحثون املطلعونوإن التساند الواضح املوجود 

ختذت املاسونية حفظ افمنذ القدم ، اليهود يف الصفوف املتقدمة من املاسونية
اخلواص  إال  األسرار عادة لا فتفاصيل عملها حمجوب حىت على أعضائها 

بصورة خاصة  ساماإلوإن من أهدافها السرية هو هدم األداين وهدم ، منهم
فهي تعمل يف أرتقاء مراتب املاحدة واملستعدون لإلْلاد ، س أبنائهيف نفو 

مدادات لنشر أفكارهم ونظرايهتم وبذلك مكانيات واإلوذلك بتهيئة لم اإل
 .1حتقق سيادهتا على العامل مث أتسيس دولة إسرائيل

 على وتسيطر واملنظمات الدوائر معظم يف الصدارة املاسونية مكان وحتتل
 البشر عقول يف اإلْلادو  املاسونية األفكار لبث الكربى امعاتاجل من جمموعة

والعقائد الكفرية والفلسفات واألفكار  اإلْلادوقامت برتويج ، قلوهبم ويف
، وتبنت الفاسفة واملفكرين املاحدة أمثال ماركس ونيتشه، املادية الادينية
، 2بناي بريث . فرويد الذي هو أحد أعضاء مجعية1وفرويد، 2وإميل دور كامي

                                                
فوقها مايسمى بدولة  أتحتلت اجلماعات الصهيونية أرض فلسطني وأنشا 1918 عام أاير يف - 1

، وآخرون، . راجع )حممد صفوت السقا أميين.ِبلتقسيم اخلاص املتحدة األمم قرار إسرائيل مبوجب
 (.8ص، سليمان الثالثهكيل ، و)مجيل عبد السيد فرج، (191ص، املاسونية

 من عائلة يف نشأ حيث بفرنسا إبينال ولد مبدينة، فرنسي اجتماع وعامل فيلسوف - دوركامي: إميل - 3
 االجتماع علم مؤسسي أحد، م(1913 - م1888عاش فرتة )، اليهودية األصول ذات اْلاخاميني

راجع  .معاً  آن يف ريبوالتج النظرية على تقوم مستقلة منهجية العلم لذا وضع وقد، اْلديث
، ب. يودين. ترمجة:مسري كرم، إشراف:م. روزنتال، جمموعة من العلماء السوفياتيني، املوسوعة الفلسفية)

 (.182ص
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فهو قطب من ، وبقي حىت وفاته 1898فيها منذ عام  عاماً  وأصبح عضواً 
أقطاب اليهود وعلمائهم وِبحثيهم والذي يرى هدم األداين واألخاق من 

ضطلع مبهمة القضاء ااجملات أنه إحدى  حيث قيل عنه يف، األساسيات
البشرية بل حطمها ويرى أن الدين مل خيدم ، وعملياً  على األداين موضوعياً 

طاق الطاقات والدعوى إل، اإلْلادولقد أقام فلسفته على ، ن الدين أوهامأو 
هؤالء  وأنطلق، وحماربة الدين وكل مايتصل به ويصدر عنه، اجلسدية واجلنسية
وأفكار اْلرية الفردية الناقمة الثائرة على القيود  اإلْلاداملفكرين بنشر 

ي الذي ينكر وجود اإلْلاديفرز الفكر  ل ماية ونشر كجتماعاألخاقية واال
قاصرة على هذه اْلياة الدنيا  نسانللا ويؤمن ِبزلية املادة وجيعل حياة اإل

 .3ضابطةأو  قيدأي  طاق الرغبات والشهوات واألهواء دونإو 
يف مدينة لييج البلجيكية  1828نعقد يف سنة اففي مؤمتر الطاب الذي 

                                                                                                    

 بدراسة اختص، الداينة ملحد، يهودي صلأ حر من ومفكر منساوي فرويد: طبيب سيغموند - 1
 89ص، املصدر السابق، الزعب، علي نظر )حممدم(. ا1929 - م1882عاش فرتة )، العصب الطب

- 90.) 
م يف 1821أتسست عام ، العامل صهيونية يف منظمة أقدم هي - الدولية: بريث منظمة بناي - 3

وأصبح حمفلها بربلني يضم ، وامرأة رجل بني عضو مليون نصف من أكثر إليها ينتسب إذ، نيويورك
ويف كل بلد يوجد لا ، اكز حساسة يف الدوللتقاط األخبار واحتال مر امهمتها ، حوايل مثانني فرعا

، املصدر السابق، الزعب، علي نظر )حممدا الصهيونية. والتقاليد الرتاث نشر وأهدافها، فرع سري
 (.89 - 83ص
 (.182 - 181ص، نفس املصدر السابق، وآخرون، أميين، انظر )حممد صفوت السقا - 2
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املاسونية أعلن أحد رؤسائها يف الطاب الوافدين املراكز إحدى  واليت تعترب
 نسانجيب أن يتغلب اإل» :من املانيا واسبانيا وروسيا وانكلرتا وفرنسا قائاً 

ن وأ، وراقوات واميزقها كاألاله وأن يعلن اْلرب عليه وأن خيرق السمعلى اإل
وليعش أولئك األبطال الذين يناضلون يف ، من عناوين املفاخر اإلْلاد

سوف نقوي حرية الضمري و  فوف األوىل وهم منهمكون يف إصاح الدنياالص
يف األفراد بكل ما أوتينا من طاقة وسوف نعلنها حرًِب شعواء على العدو 

وهكذا سوف ننتصر على العقائد ، «الدين»اْلقيقي للبشرية الذي هو 
، نالباطلة وعلى أنصارها وجيب أال ننسى ِبننا حنن املاسونيني أعداء لألداي

 .1«وعلينا أال أنلو جهداً يف القضاء على مظاهرها
م يف ذكرى الثورة الفرنسية 1889ويف املؤمتر املاسوين الكبري الذي عقد عام 

تؤمن ِبهلل. كما أن املؤمتر  قد أُعِلَن أن هدف املاسونية هو تكوين حكومة ال
أن هدف »قد قرر  1900املاسوين العاملي الذي عقد يف ِبريس سنة 

 .2«دينية عاملية اسونية هو تكوين مجهورية الامل
 :كما جاء يف مؤمتراهتم قولم

ِبدهتا من إغاايتنا هي إمنا  نتصار على املتدينني ومعابدهمنكتفي ِبال إننا ال»
 .3«الوجود

                                                
 .23ص، أسرار املاسونية، أتلخان، جواد رفعت - 1
 .32ص، املصدر السابق، وآخرون، أميين، حممد صفوت السقا - 3
 .22ص، املصدر السابق، اتلخان، جواد رفعت - 2

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



99

 :حتت مادة ماسونية مايلي 1902وجاء يف دائرة املعارف اليهودية طبعة 
الدائمة وتنص يف صميمها على تقديس  ن تعاليم املاسونية حماطة ِبلسريةإ»

 .1«اجلنس واْلرية التامة يف نشر اإلِبحية
ية هو حتريف اْلضارة ساماإلكما أن من مثار الفكر املاسوين يف األرض 

، والتأريخ وفصل الدين عن الدولة حتت شعار الدين هلل والوطن للمجتمع
وحترر املرأة ، ليم والثقافةالعلمانية يف الدولة والتعإىل  والدعوة، اإلْلادونشر 

فلقد خطت ، الدنيا وامللذاتإىل  خادواإل، لةيمن قيود الدين والفض
وقتل روح الوطنية وقضت  امياناملاسونية خطوات واسعة يف ميدان إضعاف اإل

على مفهوم الناس للتقاليد واألعراف املوروثة كاألمانة واألخاق والضياع 
فا هدف والغاية.  وشعوِبً  ي أفراداً ساماإلالذي يلف جوانب حياة العامل 

بثوب  ية متسلاً ساماإلشعوب األمة إىل  دخل ومايزال يدخل اإلْلادف
كثرية مليئة   دوا كتباً كما أهنم قد جن  ،  العلوم والفنون وأنواع الثقافات الغربية

وجمات وبرامج أذاعية وتلفزيونية بغية نشر اإلِبحية ، ِبألدب الغري أخاقي
والقرآن  )ص(تقوله املاسونية عن الرسول الكرمي حممد اهب الدامة. وماواملذ

أن حممد نب مزعوم وإنه مل أييت جبديد وأن القرآن فرع من » :الكرمي واملسلمني
َكبُ َرْت  }، 2«والبشرية اميانالتوراة وأن هذا النب يتزعم شرذمة من أعداء اإل

                                                
 .81ص، املصدر السابق، أميين، حممد صفوت السقا - 1
وانظر )عبد الرمحن ، (182 - 130ص، املصدر السابق، أميين، صفوت السقا انظر )حممد - 3

، وانظر )جواد رفعت، (88 - 20ص، املعاصرة يف املذاهب الفكريةكواشف زيوف ،  امليداين، حسن
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 .1{ِذِبً كَ   ِإاله  ُقوُلونَ ي َ  ِإنَكِلَمًة خَتْرُُج ِمْن أَفْ َواِهِهْم 
كما تبني العاقة الوثيقة ،  وبذلك يتضح لنا نشاط املاسونية وخطورهتا العظمى

وأن للماسونية ختطيط وأهداف ماكرة ، للماسونية ِبليهودية الصهيونية العاملية
ت الضمائر امليتة أداة استخدموهي وسيلة ، واملسلمني ساماإلوهدامة على 

 ان األمم من الدين ولذة العدل املطلق.لدم الشعوب وحرم
 الشيوعية - 2

 الشيوعية املاركسية مذهب إْلادي يؤمن ِبملادة وحدها ويكفر ِبلغيب وما
فهي تعلن كفرها ، شديداً  نكاراً وينكر وجود للا إ، عن للا ورسلهجاء 

وقد ظهر هذا املذهب يف القرن التاسع عشر حيث ، وإْلادها وتفتخر بذلك
ية يهودية إِبحية اقتصادفهي حركة فكرية و ، فراد وتبنته حكوماتعتنقه أا

وإلغاء امللكية الفردية وإلغاء التوارث  اإلْلادتقوم على  2وضعها كارل ماركس
سواء. ويف الدستور السوفييت الذي  نتاج على حد ٍ وإشراك الناس كلهم يف اإل

انون م نص على وجوب القضاء على األداين كما صدر ق1923صدر عام 
                                                                                                    

الغزو الفكري والتيارات ، (. وانظر )علي عبد اْلليم حممود22 - 13ص، مصدر السابق، أتلخان
 (.131 - 129ص، ساماملعادية لإل

 .8 آية:، الكهف - 1
و مؤسس النظرية الشيوعية فه، قد مت تعريفه يف الفصل األول، كارل ماركس اليهودي األملاين  - 3

، ويذكر الباحثون عن شخصيته أنه رجل فاشل معقد ُيمل كل خصائص اليهود من اْلقد والكراهية
ستغل اليهود أوضاعه النفسية واملادية الصعبة وقاموا بدعمه ليُ َنظر لم النظرية الشيوعية. راجع )انصر ا

 (.90ص، هب املعاصرةاملوجز يف األداين واملذا، وآخرون، عبد للا القفاري
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مكان للعبادة وجيب القضاء أي  سوف لن يبقى يف كافة الباد» :جاء فيه
وأخذت ، أخاف هذا القانون الناس ففروا من الدين ولقد، «على فكرة اإلله

وحذرت ، وا التعليم طريق لذلكاستخدموالكفر و  اإلْلادالشيوعية بنشر 
ن امينع قانو  1929كما صدر يف عام ،  الشيوعية كل األفراد من التدين

 1حتفاظ ِبي نوع من الكتب الدينية.اليئات واألفراد من اال
 :يف تعريف الشيوعيةأيضاً  وقيل

رج هنا تنظيم بقيادة يهودية ذو هيمنة عقائدية ووسائل مغرية تستدإ»
ستبداد املطلق املقرون ِبلعنف الدموي ِبلشهوية اإلِبحية وتسيطر ِبال

ية والفكرية والدف الغائي من هذا املعطل لطاقات اْلرية العمل رهابواإل
الشعوب  تدمريإىل  التنظيم حتقيق جانب من املخطط اليهودي العاملي الرامي

 .2«واألداين
وأهم مبادئها أن املادة ، واملادية اجلدلية اإلْلادفالشيوعية تقوم على 

 وحتركه وهي أصل  نساينهي أصل اْلياة وهي اليت متد الفكر اإل« الطبيعة»
يف الكون وسبب كل حدث وتفكري وسلوك وعاطفة وأن الدنيا  شيءكل 

وهذا ، جمرد صراع على املادة وليس لا خالق بزعمهم والمبدع والمتصرف
فالفكرة الشيوعية تقوم على إنكار الروح ، ية السليمةنسانينايف الفطرة اإل

                                                
، القفاري، و)انصر عبد للا، (23ص، سامالشيوعية واإل، وآخرون، العقاد، انظر )عباس حممود - 1

 (.90ص، املصدر السابق
 .11ص، الشيوعية، حممد بن إبراهيم اْلمد - 3
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 مسااإلو  ِبهلل وحتارب األداين عموماً  اميانومن هنا فهي حتارب اإل، والدين
 .على وجه خاص

أن كل التوثيقات التأرخيية تدل على أن الشيوعية كانت وليدة الصهيونية و 
خاص لليهودية العاملية إوأهنا خاضعة لا لتنفيذ خططها وبراجمها بدقة و 

 وسبق أن أثبتنا أن املاسونية هي، وتنفيذ خمططها الرهيب للسيطرة على العامل
اليهودية العاملية للسيطرة على مقدرات أسلحة التنفيذ اليت تستخدمها إحدى 

ولقد بينا هذا املفهوم يف النقطة ، والشيوعية هي وليدة املاسونية، العامل
السابقة وماجاء يف جملة أكاسيا املاسونية اليت ذكرت ِبن املاسونية عليها أن 

وقامت ، م1389هُتيأ للثورة املاركسية كما هيأت اجلو للثورة الفرنسية عام 
دخال نظرايت هدامة للتأثري على الناشئة لينشأوا إية والصهيونية يف الشيوع

اليُعَتَمد عليه كما أهنم أفشوا التحلل اخللقي والنظرايت  ضعيفاً  نشأ
 1التخريبية للتأثري على اجملتمع والدين واألخاق.

حتلتها السوفييت والبلدان اليت ا االحتادولو أنخذ الشيوعية على مستوى 
ْلق ِبملسلمني من عذاب  فعلته ِبملسلمني أنذاك وما رأينا ماالشيوعية ل

 حيث ُيدثنا، ستئصال للمايني منهم يف تلك البقاعاوتقتيل وتشريد و 
جرامهم الذي مل يستثىن منه حىت األطفال األبرايء فهم مل ُيستثَنوا عن إالتاريخ 

ذلتهم الفرار فقد أوأما من جنا منهم من القتل ومل يستطيع ، من رصاصهم

                                                
د انصرعب( نظراو ، (111 - 92ص ، الشيوعية وليدة الصهيونية، عطار، أمحد عبد الغفور) نظرا - 1

 (.10ص، مصدرسابق، العقاد، عباس حممود( نظراو ، (93ص، مصدر سابق، للا القفاري
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تبعوا طريقة شيطانية للقضاء على اكما ،  عتناق الشيوعيةوأرغمتهم على ا
الروح الدينية يف األطفال فكانوا جيمعوهنم يف خمازن كبرية يف كل املدن 

ية احملتلة من الشيوعية ويقولون لألطفال هل للا موجود؟ مث يتم ساماإل
ن للا موجود ألعطاكم مث يقولون لم لو كا، جتويعهم حىت يتلوون من اجلوع

كما أن الشيوعية قطعت كل ،  لههو اإل 1ويتم تلقينهم ِبن ستالني، الطعام
الروسي وإخواهنم خارجه وقضت على الروابط  االحتادصلة بني املسلمني يف 

فقد أرادت أن ، الروحية والثقافية بني خمتلف القوميات واللغات واألجناس
وألن ، م املسلمني يف األقطار األخرىمتحو منهم كل شعور ديين حنو إخواهن

م 1922فأصدرت عام ، ساماإلمبدأهم ضد الدين فبدأوا بشن محلة على 
يقضي بعدم أستعمال اْلروف العربية وفرضت عليهم أختاذ اْلروف  قانوانً 

عن العربية والثقافة  ية عوضاً اإلْلادالاتينية واللغة الروسية وأداهبا وثقافتها 
ومنعوا من تعليم ، يقطعوا صلتهم بتأرخيهم وبلغة القرآنلكي ، يةساماإل

                                                
القائد  كان،  واملسلمني ساملإل الكراهية شديد كان،  ملحد :ستالني فيساريونوفيتش جوزيف - 1

، لينني للزعيم اليمىن الذراع وكان ورئيس الوزراء الحتاد السوفيييتايف  الشيوعية البلشفية ثورةلل الثاين
 الروسية غوري مدينة يف ستالني ُولد، وإجرامه بقسوته رفعُ  م(1982 - م1838عاش فرتة )

 يدعى اجتماعي وضع يف تعيش عائلة كانت".  إيكاترينا" تدعى ةفاح هوأم، فيساريو يدعى إلسكايف
 عامي بني إنسان مليون80 من اكثر بوفاة ستالني تسبب دق .العبوديةأو  الرق من حالة وهو القنانة

 هذه، مسلم مليون 11 قتل وحده ستال ني أن الروسية ِبإلحصائيات ثبت وقد، 1982 و1933
 نيكيتا خلفه فضحها حىت سراً  ظلت ولكنها طويلة بفرتة الثانية اْلرب قبل ستالني بدأها اجملازر

. والنفي االعراق وترحيل السكان قتل يف لينني ستاذهأ على ستالني تفوق فقد، 1982 عام خروتشوف
 (.108ص، رحلة إىل قلب اإلْلاد، راجع(حلمي القمص يعقوب
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ومل تقتصر ، ستطاعواا بينهم ما اإلْلادالقرآن ومبادئ الدين وعملوا على نشر 
بل ، معسكرات املوتإىل  رسال رجالمإانة املسلمني يف تلك الفرتة على معا

من املسلمني إبِبدة املايني بدأ ستالني الذي كان اآلمر الناهي يف تلك الفرتة 
إىل  إبقفال املساجد وحتويلهافلقد قامت روسيا الشيوعية ، غاق املساجدإو 

خمازن وال سيما يف منطقة آسيا الوسطى حيث قام الشيوعيون إبحراق القرآن 
على هم هجومو ، األوقافوالكتب الدينية وقتل رجال الدين ومصادرة 

كثر من ثاثني الف وقاموا بتحويل ا ، جاباملسلمات اللوايت يرتدين اْل
حولت الصني كما ،  صطبات وحاانتادور لو و إىل  مسجد وجامع كبري

، ما حولت روسياإىل  لف مسجدأكثر من عشرين الشيوعية يف تركستان أ
وحرموا املسلمني من حقوقهم الدينية مع أهنم ، قتلت مايني املسلمنيو 

والايت يف  يزيدون على أربعني مليون يف ذلك الوقت مقسمني على مخس
 حتالاليت نكبت ِبال يةساماإل األقطارحيث كانت ، روسيا وحولا

 .1الشيوعي الروسي الصيين وقتها أكثر من مائة مليون مسلم
من مجيع  سافراً  ومل يكف الشيوعية كل ذلك بل حتدت للا جل جاله حتدايً 

 ها» :هجري كانت تتحدى للا وتقول 1280أذاعاهتا ففي شهر حمرم عام 
فأثبت وجودك  كنت موجوداً فإن   حنن أوالء ننكر وجودك ونقتل من يعبدك

 .2«نتقام مناِبال

                                                
 (.22 - 21ص، مصدر سابق، انظر )عباس حممود العقاد - 1
 .119ص، مصدر سابق، س حممود العقادعبا - 3
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إىل  جتهتاكما مل تقف الشيوعية يف حدود األقطار اليت سيطرت عليها بل 
واملسلمني يف أفريقيا  ساماإلي وبدأت تتأمر على ساماإلالعامل العريب و 
عرب واملسلمني اليت أصبحت وأخذت تستفحل يف أقطار ال، وأمريكا وأسيا

ية كبرية يف إسامكما سقطت عواصم ،  للشيوعية والصهيونية والصليبية هنباً 
، ساماإليد الشيوعية اليت التغفل عن تنفيذ خمططها وهو القضاء على 

ل بَ حيث كانت ظروف العامل العريب السياسية جتد للدعوة اليت تروج من قِ 
ووجدت ، متفتحة صاغية وقلوِبً  العدالة أذاانً ية و نساناْلرية واإلِبسم  الدعاة

الشيوعية فرصة ساحنة يف العامل العريب لدى بعض الشباب اخلايل ذهنه من أية 
يف املشاكل الصعبة املعقدة  معلومات عن املاركسية وكان العامل العريب غارقاً 

الغريب وحكمه اجلائر وغدره ويف هذه الظروف وفدت  ستعمارالكبرية وِبال
تلك إىل  رسال شخصياتوذلك إب، العامل العريب ُيملها اليهودإىل  يوعيةالش

أشد  سامحيث كانت ِعداء الشيوعية لإل، البلدان لنشر هذا الفكر املقيت
فأوجدت الشيوعية لنفسها خااي ومراكز وأحزاب يف ، 1من عدائها ألي دين

سائل فأصدرت ر  ساماإلية غري الشيوعية لضرب ساماإلداخل البلدان 
لتشكيك  )ص(ورسوله الكرمي حممد ساماإلوكتيبات مألهتا ِبلطعن يف 

الشيوعية. وأن من أسباب إىل  لتحويلهم الناشئة املسلمة يف دينها ومتهيداً 
ي من قبل املسلمني وأبنائه كان هو اإلْلادتباع الشيوعية وتقمص مذهبها ا

لشيوعية يف الدول قيام اإىل  سباب اليت أدتفمن األ، ساماإلاجلهل بدين 

                                                
 (.101 - 90ص، مصدر سابق، وآخرون، انظر )انصر عبد للا القفاري - 1
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الصناعي وماقام به الشيوعيون من حبث علمي جاد  نقابية اإلساماإل
أن حال خصوصًا  غرتار كثري من اخللق هبمال مستند على أدلة صار سبباً 

تسلط عليهم  املسلمني يف تلك اْلقبة وماهم عليه من الضعف والوان وما
الدين مما جعل من حكام حريصة على تدعيم كراسيها ولو على حساب 

فتحكمت ببعض الدول ، ي سهل يسرياإلْلاداكتساح الشيوعية مبذهبها 
يف مصر والعراق وسوراي ولبنان  ية عن طريق عمائها وأسست أحزاِبً ساماإل

وسوراي واجلزائر واليمن وغريها. وبعد ذلك سقطت  واألردنوفلسطني 
 وماجرته على أحدثته من بااي ندثرت بعدما أحدثت مااالشيوعية وهوت و 

واملسلمني وتركت  ساماإلوبعد أن أخذت مأخذها من ، البشرية من رزااي
منوا ِبلشيوعية من أبناء آوأن الذين ، وخيمة يف القلوب والعقائد اثراً آ

نكشفت لم حقيقتها نفضوا أيديهم اية والعربية يوم ساماإلاجملتمعات 
 .1منها

ملاركسية مذهب إْلادي اليومن ة امضى أن الشيوعي تضح من خال مالقد ا
فهي تناقض العقل الصحيح وتنايف ، ِبحملسوسإال  يعرتف  ِبملادة وال إال  

أهنا وجدت أو  الفطرة يف إنكار اخلالق ودعوى أن الطبيعة موجدة لنفسها
ولقد عجز الشيوعيون عن تطبيق املساواة وإسعاد اجملتمع وكان ، صدفة

دعوهتا كانت تقوم على فإن ، ستهمضطراب حليف سياالنقص واخللل واال
بني دول أو ، جرام والقتل وكثرة املشاكل واخلافات بني أرِبب الشيوعيةاإل

                                                
 (.118 - 19ص، مصدر سابق، اْلمد، براهيمإانظر )حممد بن  - 1
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 مما يدل على بطاهنا وزيفها.، املعسكر الشيوعي نفسه
والدين وهدم للمثل  سامومنافية لإل، ن الشيوعية كانت مذهب كفري ِبطلإ

يف اجملتمعات  اإلْلادر كبري يف نشر ية والقيم األخاقية وكان لا دو نساناإل
وبتسديد وأتييد من الصهيونية اليهودية حيث ، ية وتوريط أبناءهساماإل

ِبحية والرذيلة والقضاء على اْلياة ينايف األخاق من اإل ماإىل  دعت
 األسرية.
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 :رابعاملبحث ال
 العامل الثقايف

ليت أحدثت طفرة عام الدولية وشبكة االنرتنت ان وسائل االتصال واإلإ
شتملت عليه من امناط التعليم مبا أعام والبث و عظيمة يف عامل االتصال واإل

هنا محلت أ ال  إقدمته من منافع  مصادر معرفية تفوق اْلصر ومع كل ما
منه وعقيدته وذلك من أخطار اليت بدأت بتهديد ثقافة اجملتمع و الكثري من األ

 األخاقي حنرافدامة وترويج لاحتمله هذه الشبكة من أفكار ه خال ما
 والعقائدي.

بعد اهنيار و  بعد ظهور النظام العاملي اجلديد انتشرمصطلح ظهر و  العوملةف
 هاعتبار االحتاد السوفيييت وانفراد الوالايت املتحدة األمريكية لزعامة العامل ِب

بعد انتهاء و ، يف اجملال العلمي والتقين وأكثر دول العامل تفوقاً ، أقوى دولة فيه
تفكك االحتاد السوفيييت الذي كان يشكل القطب الثاين يف ، اْلرب الباردة

أن أول ظهور ملفهوم العوملة كان يف و ، حومت انتهاء سباق التسل، زعامة العامل
 هتمامذلك اال ة اجلديدة مل تكن تلقِ إال  أن  هذه الفكر ، امليادي 19 القرن
ولكن وبعد فرتة من الزمن وبعد أن تطورت أنذاك الرتحيب الكبري أو 

خر عقد الثمانينيات من اذلك يف أو و  - التكنولوجيا بشكل أكرب مما سبق
اميكنهم  ة الناس مما اليف حيا جزءًا أساسياً  أصبحت - القرن العشرين

لفرتة ظهور شبكة اإلنرتنت اليت حيث شهدت هذه ا، االستغناء عنها
 اكتسحت العامل واكتسحت حياة الناس على مدى عقدين.

ت العوملة ِبهنا نظام عاملي جديد يقوم على العقل األلكرتوين والثورة فَ رِ لقد عُ ف
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لألنظمة  اعتباربداع التقين غري احملدود ودون املعلوماتية القائمة على اإل
 1.دود اجلغرافية والسياسية القائمة يف العاملواْلضارات والثقافات والقيم واْل

 :ويقول الباحث حممد الزغب
وذلك بتوحيد ، الدف املعلن للعوملة هو خدمة البشرية عامة إنه ورغم »

وتوحيد ، ية ومحايتهانسانوإشاعة القيم اإل، وإزالة اْلواجز اجلغرافية، املصري
ة اْلديثة من مراكزها يف عن طريق نشر التقني نساناجلهود لتحسني حياة اإل

واملساعدة يف حل مشكات مجيع ، أقصى أطراف األرضإىل  العامل املتقدم
 العوملةفأهداف ، ولكن ما خفي كان أعظم، يةنسانالدول حبًا يف اخلري لإل

كا يف حمو الوايت املختلفة ييب وعلى رأسه أمر اْلقيقية هي رغبة اجملتمع الغر 
 .2«للمجتمعات وتكريس الوية الغربية

فهي تعين إشاعة قيم ، حيث يعد البعد الثقايف للعوملة من أخطر أبعادها
مما يعين ، ومبادئ ومعايري ثقافة واحدة وإحالا حمل الثقافات األخرى

 ثقافية للباد األكثر تقدماً تاشي القيم والثقافات القومية وإحال القيم ال
 .ِبو وخاصة أمريكا وأور ، حملها

 :العوملة قوله اثرآوكما ذكر الرقب يف بيان 
األفكار واملعتقدات والقيم  انتشاروالعوملة ببعدها الثقايف من خال »

                                                
التأثريات السلبية واإلجيابية للعوملة يف القضااي االجتماعية ، وآخرون، انظر )صاح ايسني حممد - 1

 (.809 - 802ص، يةقتصادة والسياسية واالوالثقافي
لكرتوين موقع شذرات اإل، العوملة الثقافية وأثرها على الوطن العريب، الزغب، د.حممد مصلح - 3

http://www.shatharat.net. 
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، والقناعات وأمناط اْلياة واألذواق ذات الصبغة الغربية على الصعيد العاملي
،  الثقافات العاملية بفعل وسائل االتصال اْلديثةعن طريق االنفتاح بني

للهوية الثقافية  واالنتقال اْلر لألفكار واملعلومات قد شكلت هتديداً 
 1«.ية وما يرتبط هبا من أخاق ومبادئساماإل

صاحبا كتاب ، وهارالد شومان، وقد ذهب كل من األملانيني هانس بيرتمارتن
يف ، منط واحدإىل  عملية الوصول ِبلبشرية العول مة هي»أن  إىل  فخ العول مة

 .2«التغيري واألكل وامللبس والعادات والتقاليد

جديداً  اً ما لبث أن وجد الغرب الرأمسايل عدو ، االحتاد السوفييت اءفبعد انته
وهذا يظهر يف العديد من الكتاِبت بل وحىت يف اخلطاِبت  ساماإلأال وهو 

يف خطاب ألقاه أمام املؤمتر  3هنري كيسنجرالرمسية وغري الرمسية حيث يقول 

                                                
 .1ص، اثرها وأساليب مواجهتهاآالعوملة الثقافية ، صاحل حسني سليمان الرقب - 1

 .10ص، يف للعوملة وأثره على الوية الثقافية للشبابالبعد الثقا، أ.وارم العيد - 3

مجهورية ، ِبفاراي، فورتيف  1932ولد عام ، هنري ألفريد كسنجر واألصح هاينز ألفريد كسنجر - 2
 هرب هو وأهله يف عام اليهوديوبسبب أصله ، ِبحث سياسي أمريكي وسياسي أملاين النشأة فااميار

األملان. التحق مبعهد جورج  النازينيخوفًا من  الوالايت املتحدة األمريكيةإىل  أملانيامن  1928
والتحق ِبجليش يف نفس العام. شغل  1918كية عام يمر حصل على اجلنسية األو  نيويوركواشنطن يف 

، قبلها وكان، جريالد فورديف عهد الرئيس  1933إىل  1932منصب وزير اخلارجية األمريكية من 
لعب دورًا ِبرزًا يف السياسة اخلارجية . ريتشارد نيكسونمستشار األمن القومي يف حكومة الرئيس 

واليت انتهت  وإسرائيل العربوزايراته املكوكية بني  الصنيل سياسة االنفتاح على للوالايت املتحدة مث
رئيسًا للهيئة الفيدرالية  1982. عي نه الرئيس روانلد ريغان يف عام 1938عام  ِبتفاقية كامب ديفيد

بن( اال)وأخرياً قام الرئيس جورج بوش ، ىكا الوسطيكية جتاه أمر ياليت مت تشكيلها لتطوير السياسة األمر 
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السنوي لغرفة التجارة الدولية ِبن اجلبهة اجلديدة اليت على الغرب مواجهتاها 
 .هذا العامل هو العدو اجلديد للغرب عتباري ِبساماإلهي العامل العريب 

ويلي كايس الذي  1وهذا ما أكده األمني العام للناتو حلف مشال األطلسي
أعظم خطر راهن » :ية يف خطاب رمسي له ِبهناساماإلولية وصف األص
 ساماإلومن خال التصرُيني السابقني يتضح لنا أن ، 2«يواجه اْللف

تتيح  ساماإلخاصة أن بعض اجلماعات واْلركات اليت تدعي ، مستهدف
ن ي اآلساماإلحال ناحظ أن العامل أي  وعلى، ساماإلللغرب استهداف 

فإن ، تتفاقم يف ظل العوملةأصبحت يد من املشاكل واليت يعاين العدبدأ 
ي جتماععلى ثقافات وأفكار جديدة عن طريق مواقع التواصل اال طاعاال
ت هذه األفكار انتشر حيث ، سامهت ىف القدر األكرب من هذه املشكلة قد

                                                                                                    

، 3001 اْلادي عشر من سبتمرب/أيلول بتعيينه رئيساً للجنة املسؤولة عن التحقيق يف أسباب هجمات
 (.10 - 8ص، 1ج، مذكرات هنري كيسنجر، راجع )عاطف أمحد عمران

بناًء على معاهدة مشال األطلسي اليت مت التوقيع عليها يف م 1919 هي منظمة أتسست عام - 1
وللحلف ، بلجيكاعاصمة  بروكسليوجد مقر قيادة اْللف يف حيث  1919 سنة ابريل 1 يف واشنطن

الدور الرئيسي لذا اْللف هوحراسة حرية الدول األعضاء  .لغتان رمسيتان مها اإلجنليزية والفرنسية
وكل الدول األعضاء ، ويلعب دوره من خال األزمات السياسية، ومحايتها من خال القوة العسكرية

ساهم يف حتقيق تنظيم عسكري لذا اْللف. مما فيه تساهم يف القوى واملعدات العسكرية التابع له 
ِبْللفاء الرئيسيني هناك دول ذات عاقات ممتازة حبلف الناتو إال أهنا ليست جزءًا منه رمسيًا وتعرف 

 (.http://mawdoo3.com، حلف الناتو، . راجع )هبة الطباعْللف الناتو
، موقع األلوكة الثقافية، سامة واإلمقال العومل، د.سيف صفاء عبد الكرمي - 3

http://www.alukah.net . 
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انفتح الشباب على ثقافات وأفكار و ، رقيبأو  بني الشباب با حسيب
ومن بينها تلك الىت تبث أفكار التشكيك ، صورة مفاجئةغريبة وخمتلفة ب

واألحاديث النبوية ، عن طريق بث الشبهات حول القرآن الكرمي، اإلْلادو 
، واْلكمة والتعليل ىف أفعال للا عز وجل، ومسائل القضاء والقدر، الشريفة

أو  فوافق كل ذلك قلوًِب خاوية، يةساماإلوالطعن يف بعض أحكام الشريعة 
جانب بعض القنوات الىت تنشر ألفكار إىل ، فتمكنت منها اميانيفة اإلضع

د املواقع وجو أن وأيضًا ال خيفى ، يا تتبناه من الدفاع عن حرية الرأمل، اإلْلاد
يتمثل يف نشر الشهوات مما يضعف  ياألكرب الذ اإلِبحية بدورها السلب

 ساماإلالف تعاليم ويكون أكثر عرضة لقبول ما خي، لدى املرء الوازع الديين
ية الصحيحة أحد ساماإلضعف العلم والثقافة فإن ، أفكارأو  من معتقدات

وأن ، اإلْلاداألسباب اليت أوقعت الكثري من الشباب واملسلمني يف مطبات 
ي املتعددة أسهمت يف توفري مساحات آمنة للشباب جتماعمواقع التواصل اال

، الدين فاألمية الدينية خطر كبري للتعبري عن آرائهم ووجهة نظرهم يف رفض
وخاصة يف ظل االنفتاح الثقايف ووسائل العوملة وثورة التقنيات اْلديثة 

املعلومات واألخبار بغثها  انتشارسرعة إىل  اليت أدت، واالتصاالت السريعة
وكثرة ما يبث ، مع كثرة املواقع املشبوهة، وقرهبا من متناول األيدي، ومسينها

تساهلت حىت مع الشتم البذيء ، مواقع تواصل عامليةمن شبهات عرب 
واالزدراء الفاحش الذي يصدر من املتهجمني على الذات اإللية وعلى 

فيتمكن منه  خاوايً  قد يصادف قلباً  اإلْلادوكما أن ، ذوات األنبياء واملرسلني
 العديد من املسلمني وقعوقد ، فيفتك به خاوايً  عقاً أيضًا  فقد يصادف
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 تقودأو  ضحية ألفكار متهد لإلْلادوالدينية عف املناعة العلمية بسبب ض
من الظل  ية ساماإلو أن خروج امللحدين يف املنطقة العربية و  .توقع فيهأو إليه 

ظهور جمموعات عد ة على شبكات إىل  اْلديث عنهم يُعزىأعدادهم و  وتزايد
ال الوجود وما ز م 3000 عاممنتصف واليت بدأت منذ ي جتماعالتواصل اال
اجلديد أبعاد سياسية أمهها الرتويج  اإلْلادأن وراء  كما،  تزايدإىل  اإللكرتوين

 2زعيم املاحدة اجلدد ريتشارد دوكنز وذلك حسب تصريح، 1فوبيا ساملإل
إىل  حولته من ملحد مسامل 3001 سبتمرب 11إن أحداث » :حيث قال

 .3«ساماإلملحد أصويل ضد 
 ذمنات العقائدية فحنرافيف اال كبرياً   قد لعب دوراً  عاميكما أن الغزو اإل

أوائل القرن العشرين امليادي بدأ تنفيذ مراحل الغزو الفكري للحياة 
ية بشكل جاد وتطبيقي عن طريق اإلعام الذي متثل يف معطيات ساماإل

عن  اليت ختضع لتوجيه وكاالت أنباء ومؤسسات فضاً و الصحف واجملات 
ميول و ة اليت تبث برامج روائية وقصصية تنمي اجتاهات غريزية اإلذاعة الوائي

هذا وأخبار اجلرامية ، يساماإلعدوانية وعنصرية بني طبقات اجملتمع 
ية املنقولة يف الصحافة عرب الفوتوغرافيا إساموقصصها وصور اجملتمعات الغري 

ه أساليب إعامية شدت انتباه أجيال من املسلمني فربطت بينهم وبني هذ

                                                
 (.39 - 2ص، وهم اإلْلاد، انظر )د.عمرو شريف - 1
 مت تعريفه مسبقا يف املبحث التأرخيي. - 3
 .80ص، وهم اإلله، ترمجة بسام البغدادي، ريتشارد دوكنز - 2
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األساليب العصرية اليت ساقت لم أفكار وممارسات اميكن أن تعمق إعجاهبم 
ي ساماإلعرف العامل  ذ أنومن، يساماإلِبلغرب وذلك لعزلم عن اجلو 

ي ساماإلاإلذاعة املسموعة مث املرئية وبدافع من العزلة اليت يغيب فيها العقل 
يب املثرية يف نقل اندفعت قطاعات عريضة من املسلمني وراء هذه األسال
ي عقل األمة إساماملعلومة وسوق اخلرب الذي يستهدف به اإلعام الغري 

 .عن حجبها عن دينها وفكرها فضاً 

 يطلع على ثقافات شعوب أخرى وال نسانكون اإل  اليتعارض مع ساماإلن إ
ما  يوماً  ايً ستبدادا ختاط ومل يكن ديناً يف املعرفة واال نسانحقوق اإلُيجم 

أن اْلضارة و ، بل أعطى اْلرية الواسعة للفرد للتفكر والعلم والتعلم، اقاً طإ
ية تقبل ِبْلوار واجلدل املنطقي ففيها من املرونة ما جيعلها قابلة ساماإل

لانفتاح على ثقافات العامل خاصة إذا كان التحاور يقوم على حرية التواصل 
 ما يؤكد القرآن الكرمي من نصوصويف الكثري ، واالحرتام بني الثقافات العاملية

اَيأَي َُّها النهاُس ِإانه َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى } كما يف قوله تعاىل  ذلكعلى 
إال أن ، 1{َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنه َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللِه أَتْ َقاُكمْ  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوِبً 

وهذا ال ، مصطلح الداميقراطية ِبملفهوم الغريبال اميكن أن ينسجم مع  ساماإل
خصوصيته فا اميكن أتطريه  له ساماإلديكتاتوري لكن  ساماإليعين أن 

دين مساوي رِبين ألنه  ذلك، نسانالذي يريده اإل طارإلالب و اوقولبته ِبلق
يضره ويريد أن يرقى  وما، نسانيعلم مبا يصلح البشر وعامل بضعف اإل

                                                
 .12 آية، اْلجرات - 1
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 .1ية وليس البهيميةنسانوى اإلمستإىل  نسانِبإل
  :هو الثقافية العوملةمن أهداف بذلك يتضح أن و 
 الثقافيةوزرع القيم واألفكار ، يةساماإلاخرتاق اجملتمعات العربية و  - 1

 .يساماإلو  العريبللقوى املسيطرة يف أبناء العامل 
ية بعد ساماإلالتأسيس لوية ثقافية وحضارية للمجتمعات العربية و  - 3

 .ملمانعة واملقاومة لديهاإسقاط عناصر ا
فرض سياسة إعامية قادرة على إعادة صياغة األخاق والقيم  - 2

 .والعادات وفرض هيمنة ثقافية جديدة تصب  يف مصلحة الدول الغربية
ستيعاب الشباب فاجئ على الثقافة الغربية وعدم انفتاح السريع واملن االإذ إ

التقليد التلقائي إىل  يؤدي هبم ية والذيجتماعية والقيم االساماإلللمثل 
، أحد األسباب الرئيسية لإلْلاد، الغريب يف عاداته وتقاليده وسلوكه نسانلإل

ن العقيدة هي اْلصن الواقي من الرتدد الفكري واألخاقي وهي إحيث 
للتشكيك من قبل جهات كثرية يف زمن العوملة اليت  بذلك تعد هدفاً 

يدية والثقافية حىت كل التحصينات العق  تستهدف إزالة مجيع اْلواجز وهدم
 جتياح العقول والنفوس.يتسىن لا ا

                                                
، وانظر )عائشة علي مسعود، (11 - 9ص، مصدر سابق، الرقب، انظر )صاحل حسني سليمان - 1

 (.12 - 2ص، األنرتنت يهدد حياتنا، الزوي
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 :املبحث اخلامس
 يةجتماعالعوامل النفسية واال

ية ساماإليف اجملتمعات  اإلْلادحصائيات ألسباب من خال الدراسات واإل
. 1يةاجتماعو عائلية و يتضح أن أغلب اْلاالت كانت بسبب دوافع نفسية 

ن أهنا تبدو مسألة دينية عقيدية إال أن األبعاد سالفة الذكر وعلى الرغم م
وكأنه خيتزل كل ، تكون كامنة وحمركة لسلوك صاحبها حىت دون أن يدري

ولذا جند أن الكثري من ، صراعاته ومعاانته ومشاكله يف الشكل الديين
لدى الشباب ال جيدي معها اْلوارات الدينية وال جيدي  اإلْلادحاالت 

بل إن ، ألن األصل يف املشكلة ليس دينيا، األدلة واْلجج والرباهنيتقدمي 
تقدمي اْلجج والرباهني الدينية من جانب بعض العلماء والوعاظ الذين ال 

قد يغري امللحد ِبلكثري من اجلدال إلثبات قدرته  اإلْلاديدركون عمق حالة 
يكرهها وعلى  على الرموز الدينية اليت ثه وحتقيق انتصارٍ على إفحام حمد ِ 

ولذا جيب أن تدرس  ، اجملتمع الذي يرفضه وعلى السلطة اليت يتمرد عليها
ويتم التعامل معها على أهنا حالة متفردة لا ، كل حالة إْلاد على حدة

، خصائصها املميزة من حيث النشأة والظروف البيئية واألحوال النفسية
صدمٍة أو  ملوقٍف عاطفيكنتيجٍة أو  ، عن جهل اإلْلادوقع يف فخ وهناك من 

 اً وخصوصه الدينية اليت جذبتأو  ببعض الشبهات العلمية اً متأثر أو ، نفسيةٍ 
 إفاقته على حقيقة األمرأو  مبجرد زوال شبهاتهو ، يف سن املراهقة والشباب

                                                
 (.398 - 391ص، اإلْلاد مشكلة نفسية، تقدمي د.أمحد عكاشة، انظر )د.عمرو شريف - 1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



117

 1.سامإىل اإل يعود
هي تلك العوامل اليت تنبع من اجملتمع احمليط ِبمللحد يف ية جتماعفالعوامل اال

سرة واملدرسة واجلامعة والعمل واألصحاب وغريها حيث يرى علماء األ
 نساني عندما امير اإلجتماعهو حالة من اخللع اال اإلْلادأن  جتماعاال

ية العامة" حيث ينتمي الشخص لعموم الناس جتماعبثاث مراحل وهي "اال
ة يجتماعواملرحلة الثانية هي "اال، وتكون فكرة الدين مقبولة لديهم ولديه

ترفض أو  تشككأو  جمموعة خاصة تقبلإىل  اخلاصة" وفيها ينتمي الشخص
واملرحلة الثالثة هي اخللع التام حيث ينكفئ الشخص على ذاته ويتبىن ، الدين

 2ي.جتماعقناعة شخصية ذاتية متاما ليس لا عاقة ِبلسياق اال
  :ْلاد هيية والنفسية املؤدية لإلجتماعتلك العوامل اال ومن

 يساماإلياب املنهج غ - 1
ي عن ساحة اجملتمعات ساماإلال وهو الدين أإن غياب املنهج الصحيح 

اْلصانة ضد األفكار املخالفة مبا أو  ية بشكل اليوفر ألفراده املناعةساماإل
وتقصري املسلمني يف أداء رسالتهم وهذا قد يكون ، وأطروحاته اإلْلادفيها 

والتفقه فيه هو أحد األسباب الرئيسية خنفاض مستوى العلم ِبلدين بسبب ا
ن يف اجملتمع حىت أمسى خنفاض مستوى التديُّ احيث أن ، فيه اإلْلادلتفشي 

                                                
 يعودون الشباب ملاذا يلحدون وكيف، رئيس قسم الطب النفسي، د.حممد املهديراجع مقالة) - 1

http://www.elazayem.com.) 
 .http://www.braheen.com، اإلْلاد يف العامل العريب، راجع مقالة )د.هشام عزمي - 3
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خنفاض اوالذي يصحبه  مورواثً  ا تقليدايً إسامعند كثري من املسلمني  ساماإل
ِبلطاعات والسلوكيات بني الناس جعل اجملتمع يفتقر  لتزاميف مستوى اال
كان اجملتمع اخلارجي غري قادر على مواجهة األفكار فإذا  ، ةللعقائد الديني

املنحرفة وليس لديه مواكبة لألطروحات الثقافية والعلمية اجلديدة والتحدايت 
فمثل هذا اجملتمع الش ، ية املستحدثةجتماعاليت يفرضها العصر واألوضاع اال

ب الناس عقول وقلو إىل  أن تتسرب بيسر اإلْلاديسهل على أفكار  دينياً 
اليوم ورفع رأسه حىت أن بعض  اإلْلادفقد ظهر ، السيما الشباب منهم

اْلكومات صارت تضع قوانينها الدستورية يف عبارات اليرى فيها امللحد قيد 
وكلما دخل قانون على ، كما يشاءإليه   الدعوةأو  ه عن إعان إْلادهيكفُّ 

يبقى للمسلمني األ  حىت أنه مل شرعياً  داير املسلمني أسقط قباله حكماً 
بعض األحكام الشرعية كاألحوال الشخصية واليت ختص عقود الزواج واملهر 

صلح فإذا  ل العمود الفقري للمجتمعوالشهود. كما أن النظام الرتبوي يشك ِ 
ضعف النظام الرتبوي قد فإن  فسوف ينعكس على صاح اجملتمع لذلك

فراد من شرور لدى األ منحرف لدى النشأ وضعف اْلصانة سلوكٍ إىل  يؤدي
 فينشأ الشخص يف بيتٍ ، األفكار امللحدة اليت يبثها الغرب يف باد املسلمني

يتصل مبلحد فاسد العقيدة فيؤثر أو ، ية ومبادئهساماإلخال من األداب 
عليه برباعة لسانه فتخبت بذلك عقائد وأخاق أبناء ذلك اجملتمع 

 1ي.ساماإل

                                                
عبد »، (29ص، اإلْلاد للمبتدئني، )د.هشام عزمي، (8ص، اإلْلاد، انظر )حممد اخلضرحسني - 1
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 املادية وبيةور فتتان ابحلضارة األاال - 2
والدول املتقدمة  وروبيةية ِبْلضارة املادية األساماإلفتتان شعوب األمة إن ا

وتقليدهم لا وتومههم ِبن التقدم اْلضاري  ليها وأنبهارهم مبنجزاهتاإوتطلعهم 
للتقدم يف كل مايضمن سعادة الناس يف اْلياة ويوفر لم  املادي هو مظهر

عظيمة من أبواب  فتح العلم املادي للناس أبوِبً  حيث، ية خمتلفةاجتماع اً مظُ نُ 
لزحف كل  مما وفر مناخا مائما جداً ، الرفاهية والرتف ومغرايت اْلياة

ومفاهيمه  ساماإلني من سلوك وأفكار وعادات مناقضة ملبادئ يمالدى الغرب
املاحدة إليه  توصل كما أن ما،  وشرائعه وأخاقه ونظمه وسائر تعاليمه اْلقة

املسلم املنبهر ِبلغرب  نسانألن يقارن اإل كتشافات علمية كانت سبباً من ا 
 وقد تكون هذه املقارنة دافعاً ، بني تقدم الغربيني الكفار وأتخر املسلمني

على حتقيق التقدم والنهضة. واْلقيقة أن  ساماإللفقدان الثقة يف قدرة 
سببا  ساماإلوليس ، جتهاد والسعي والعملالتقدم والتخلف له عاقة ِبال

يلزم ِبألخذ ِبسباب العلم والبحث العلمي والتسابق  ساماإلن إللتخلف بل 
ومع ، فالعلم سبب من أسباب القوة اليت أمر للا عز وجل ِبألخذ هبا، فيه

ندفاعه انعدام التجربة وانبهار املغلوب ِبلغالب وشعوره بنقصه جتاهه و ا
هي املسيطرة على النفس  ئةطالتقليده على غري بصرية تصبح التصورات اخل

بياانت تصحيحية أي  لتكون النفوس غري مستعدة لتقبُّ  والفكر وعندئذ
                                                                                                    

)عبد ، (138 - 132ص، اْلاضر وموقف العقيدة منه اإلْلاد يف العصر، احملمدي، العزيز سعد
 (. 92ص، كواشف زيوف،  الرمحن حسن امليداين
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عندما تستخدم هذه النظرايت خصوصاً ، ز بني اْلق والباطل واخلري والشرمتي ِ 
اليت مت الرتويج لا على أساس أهنا حقيقة  1مثل نظرية التطور اإلْلادلرتويج 

كما يتم الرتويج للنظرايت ،  علم الذي اليقبل اخلافقطعية يقينية وأهنا ال
وعندما ، اْلديثة يف نشأة الكون على يد العامل الفيزايئي ستيفن هوكينز

تتعارض هذه النظرايت مع الدين يكون دليا عند القوم على بطان الدين 
مما جعل علماء املسلمني العمل ِبلتحدي ملواجهة هذه النظرايت ، وخرافاته

 2.ساماإلة وذلك بردها والتصدي لا وفق مناهج العلمي

 الفردية احلرية يف اإلفراط - 3
 القيود من التخلص يف الرغبة هو البشريالتاريخ  يف لإلْلاد سبب أكربإن 
 قيود أية يكرهون الذين األشخاص خاصة الناس على األداين تفرضها اليت

 حياهتم يف نطاقاال يف ويرغبون درجتها كانت  ومهما مصدرها كان  مهما
درجة إىل  اإلفراط يف اْلرية الفرديةو ، الشخصية وخياراهتم عقولم بتوجيه
، يةجتماعوالرغبة يف التحلل من التكاليف الدينية والقيود اال، التكربُّ 

                                                
، قد أُلِ َف الكثري يف زيفها وبطاهنا، ذريعة لإلْلاد اليت ُجعلت، داروين التطور وهي نظريةنظرية - 1

صبحت مذهبًا ألهل حىت أ، األعمى اعتقادإال أن املاحدة يعتقدون هبا ، فما هي إال أوهام وختيات
امللحد يفضل اإلاميان بنظرية داروين وإن كانت  الدراونة)ِبلداروينيني( أو )كما تسمع ،  األهواء منهم

يفضل ذلك على اإلاميان ِبخلالق الثابت ِبلعقل والفطرة ، تنص على أن اإلنسان والقرد من أصل واحد
 قال، ق حبجة أن ذلك يتوافق مع الدينويرد أي دليل علمي يثبت قضية اخلل، حىت يراتح من التكاليف

 .131، طه، {َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي فإن َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً وجل } عز
، مصدر سابق، امليداين، )عبد الرمحن حسن، (18ص، مصدر سابق، .هشام عزمي)دانظر  - 3

 (.100ص
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مع مما يضعف الوازع الديين لدى املرء ، واالنسياق وراء الوى والامباالة
 يريدون كما  والعيش، القيود تلك نممث التحرر ، رفض مبدأ األمر والنهي

 يضعاليت  نسيةاجل حتياجاتالاشباع إو ، نفتاح اتم على الشهواتِب وُيبون
فيجد يف ، يةساماإلوالقيم  والتقاليد العادات من عراقيل أمامها اجملتمع
م ويتصور أنه هو مالك هذا الكون ينظ ِ ، وسيلة إلشباع هذه الرغبة اإلْلاد

 ونيكونف، والشباب املراهقني لدى اجلاذبية شديد أمر اوهذ، حياته كما يريد
إشباع و  أفكارأو  من معتقدات ساماإلأكثر عرضة لقبول ما خيالف تعاليم 

وأن ، وأنه فوق الناس يف عقله وذكائه وعبقريته، رغبته ِبلشعور ِبنه األفضل
غه إال وأنه ال يبل، قمة العبقرية اإلْلادحماوال إقناع نفسه ِبن ، الناس دونه

، وأنه منهم وأن كل من حوله مساكني رجعيون، أصحاب العقول الفريدة
وُيرموهنا اللذائذ ، ويتعبون أنفسهم ِبلعبادات، ألهنم يؤمنون ِبلقوى الغيبية

كثرة السخرية واالستهزاء واالزدراء ِبآلخر بومثل هذا النوع يتصف ، واملتع
 1.واالستعاء ِبلنفس

 الروحي اجلفاف - 4
م ِبهلل إامياهنكان   اإلْلادإىل  سباب املهمة األخرى هو أن الذين حتولوامن األ

كما أنه مل ،  علم سليم ِبلدين وأحكامه وأسباب اليقني بهأو  دون معرفة
إىل  يستشعر لذة العبادة والقرب من للا واألنس بذكره ومناجاته مما يؤدي

،  ا على املرءيسري  اإلْلادجفاف شديد يف املشاعر الروحانية فيجعل قرار 
                                                

 (.22 - 38ص، مصدر سابق، انظر )د.هشام عزمي - 1
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 بتاء قد يؤديحمنة وهذا االأو  بتاءاأو  ذا وقع الشخص يف أزمةإكذلك 
بتاء االأو  عرتاض على قضاء للا وقدره ألن االزمةاالأو ، اميانزدايد اإلاإىل 

أو  للا والتقرب منهإىل  مسار من مسارين إما اللجوءإىل  نسانيؤدي ِبإل
فهناك من الناس من ، اليأس والتأزم س من روح للا واملضي يف مسارأالي

فإذا ، فكريةأو  وهذه القابلية قد تكون نفسية، توجد فيه القابلية لإلْلاد
حمنة على الشخص الذي لديه قابلية لإلْلاد سوف أو  بتاءاأو  طرأت أزمة

 1ِبلفعل. إْلادٍ إىل  ل هذه القابليةحتو ِ 
 الفكرية احلصانة نعداما - 5
حيث ، تب واملقاالت والفديوهات اليت تروج لإلْلادن كثرة مطالعة الكإ

على شكل فديوهات وأكثرها أو  ية سواء الكتابيةاإلْلادهناك وفرة يف املواد 
موجهة للشباب واملراهقني واألطفال من خال األفام واملسلسات 

 يةاإلْلادعمال والسعي اْلثيث لرتمجة هذه األ، والواثئقيات وأفام الكارتون
ويظهر هذا ، وما حتويه من نربة اْلنق والغضب من األداين، لغة العربيةالإىل 
، «للا ليس عظيماً »، «اميانهناية اإل»، «وهم اإلله»يف عناوين الكتب  ِبرزاً 

وغريها تعترب « كيف يسمم الدين كل شيء»، «الدين أصل كل الشرور»
فرز والنقد وذلك لعدم قدرته على ال، أحد األسباب املؤثرة يف عقيدة الفرد

،  اإلْلادللوقوع يف  لكل مايعرض أمامه من أطروحات فيكون هذا األمر ِبِبً 
ومن ، على ثقافات وأفكار غريبة وخمتلفة بصورة مفاجئةينفتح الشخص ن أك

                                                
 .21 - 21ص، السابقانظر املصدر  - 1
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عن طريق بث الشبهات حول ، اإلْلادبينها تلك اليت تبث أفكار التشكيك و 
واْلكمة ، ائل القضاء والقدرومس، القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة

وافق تف، والطعن يف بعض أحكام الشريعة، والتعليل يف أفعال للا عز وجل
 بينما لو تريث حىت يزداد علماً ، تمكن منهافت اميانضعيفة اإلأو  قلوًِب خاوية

كما يقول الكاتب هيثم   متاماً  يف القراءة واملعرفة لكان قراره خمتلفاً  ورسوخاً 
هو حكم سطحي كسول للغاية على قضية عميقة للغاية  اإلْلاد» :طلعت

 قليل من الفلسفة يؤدي» :2وأيضا مقولة فرانسيس بيكون، 1«ممتلئة ِبألدلة
 .3«اميانوالتعمق فيها يؤدي لإل، اإلْلادإىل 
 املرأة اضلهاد - 6
ية بزعم التحرر من سلطة اإلْلادة بدعاايهتم أيستهدفون املر  اإلْلادن دعاة إ

هو سبب  ساماإلوأن ، الديين يف جمتمعها ضطهادومن اال، ذكوريةِبء الاآل
 ملاهذه الدعاية إىل  انضمتفإذا  ها وظلمها وغريها من الشعاراتاضطهاد

 قوايً  اً أسرهتا كان هذا داعيأو  وظلم وقهر يف جمتمعها اضطهادتاقيه املرأة من 
غري قليل  عدداً  ولكن، رمبا يكون هذا السبب مفاجئاو ، اإلْلادللوقوع يف فخ 

 الذي تعانيه املرأة ضطهاداالأو  كان الواقعو من الفتيات اللوايت تركن الدين 
ن عن مدى اءلتسهو شرارة البداية اليت جعلتهن يرتكن الدين وي ساماإلِبسم 

                                                
 .10ص، موسوعة الرد على امللحدين العرب، د.هيثم طلعت - 1
 نكليزي.إ: فيلسوف وكاتب بيكون فرانسيس - 3
، 3018، العدد الرابع، جملة براهني، اإلْلاد يف العامل العريب، د.هشام عزمي - 2

http://www.braheen.com 
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ها اضطهادهو سبب  ساماإلأن و  ماءمته وعدلهأو  صحة هذا الدين
 .1تركها لهإىل  اً فيكون هذا داعي، وظلمها

 ابلسللة العاقة بضلراا - 7

. سياسيةأو  دينيةأو  مدرسيةأو  أموميةأو  أبوية سلطة تكون قد هنا والسلطة
 واألصل األساس هو األموميةأو  األبوية ِبلسلطة العاقة فشل ويعترب

، اإلله سلطةإىل  وصوالً  ىاألخر  املستوايت يف ِبلسلطة العاقة الضطراب
فإن ، سلطةأي  ضد ومترد ورفض ديدةش حساسية لديه يصبح فالشخص

 صورة تتشوه وعندما، مثايل أب أنه على وتعاىل سبحانه للاإىل  ينظر املرء
 يف الوقوعإىل  يؤدي مما السماوي األب صورة ِبلتبعية ختتل األرضي األب

 يكون أن املعيبأو  املشوه األب هذا صور ومن، للا وإنكار واجلحود اإلْلاد
 2.موجود غريأو  قاسٍ أو  اً عنيفأو  رتمحم غريأو  اً ضعيف

 النفسية األمراض - 8
االكتئاب هو من أهم اإلشكاالت النفسية اليت قد جتعل األفكار السلبية 

وقد حتدث نتيجة شكوك تربك عقله وال  نسانوالسيئة تسيطر على اإل
لذلك ولكن من  يكون االكتئاب وحده سبباً ورمبا ال، يستطيع أن يتجاوزها

للعوامل والظروف النفسية فإن ، وبشكل كبري مؤثراً  أن يكون سبباً املمكن 

                                                
وانظر مقالة )د.هشام ، (92ص، ه وهجرة أتباعهاإلْلاد بني أفكار أصحاب، انظر )منري أديب - 1

 (http://www.braheen.com، اإلْلاد يف العامل العريب، عزمي
 (.23 - 22ص، مصدر سابق، انظر )د.هشام عزمي - 3
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 مثل النفسية األمراضف، يةاميانعلى حالته اإل اً اليت امير هبا الشخص أتثري 
 واضطراِبت، 3الضايل ضطرابواال، 2الوجداين ضطرابواال، 1الفصام
 وقد واْلياة ِبلناس وعاقاته ومشاعره الشخص تفكري يف تؤثر، 4التوافق
 وأ، الناس لعموم خمالفة أفكار اعتناقإىل  األحيان بعض يف يتوجه جتعله

 الدفاع من كنوع  التدين من ملزيد صاحبها اْلاالت هذه تدفع قدِبلعكس 
حيث نرى أن هناك أنواع من ، 5اخلوفأو  القلقأو  التفكك ضد

  :الشخصيات مثل
 الشخصية احلدية - أ

 وتكون، ا وإجنازاهتا ومعتقداهتاوهي شخصية متقلبة يف مشاعرها وعاقاهت
 فقد، والكراهية اْلب بني وتتأرجح، عادةً  مضط ربةً  ِبلن اس املريض عاقات

                                                
 متأثرا الشخص إدراك يصبح حيث ِبْلقيقة املتصلة العاقة يف اضطراب عن عبارة هو الفصام: - 1

ة. االنفعالي اْلياة يف حادة تضطراِبوِب اْلقيقة عن املريض ابتعادإىل  شريي والفصام. وبوجدانه بشعوره
 (.133ص، مدخل إىل الطب النفسي، راجع )د.الزين عباس عمارة

 اختافاملزاج و  اضطرابالوجداين: هو مرض نفسي يتميز بنوِبت متكررة من  االضطراب - 3
، اة املريض. راجع )د.خالد اْلليبمستوى نشاط الشخص املريض بشكل ملحوظ مما يؤثر على حي

 (.82ص، ت النفسيةضطراِبحقيقة اال
 الشخصية يف وظيفي اضطرابو  ذهانية مرضية حالةوهو  الربانوايويسمى  الضايل: ضطراباال - 2

 (.1ص، الضايل ضطراباال، . راجع )رضوان زقاراخلاطئة واملعتقدات والذاين ِبألوهام تتميز
هو حالة مرضية من حاالت األكتئاب واألمراض النفسية حيث يصيب  ت التوافق:اضطراِب - 1

صاحبها الكدر أو الضيق والعجز يف أداء العمل أو الدراسة مع تغيري مؤقت يف العاقات االجتماعية. 
 (82ص، كتئابيةت اال ضطراِباال، راجع )د.غريب عبد الفتاح

 (.12 - 13ص، شكلة نفسيةاإلْلاد م، تقدمي د.أمحد عكاشة، انظر )د.عمرو شريف - 8
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 بعد مفاجئ بشكلٍ  يتحو ل أن يلبث وال، يف ْلظة ما شخصٍ  بتمجيد يقوم
 صعوبةً  يواجهون االضط راب هبذا املصابني ألن والكراهي ة الغضبإىل  ذلك

 . 1 األشياء نصافإ يف
 الشخصية البارانوية - ب

واحتقارهم  اآلخرين ستعاء وسوء الظن والشك يفويتميز صاحبها ِبال
 وهو يستعلي على العامة ويرغب يف أن أيخذ طريقاً ، واحتقار معتقداهتم

واميكن أن يستعلي حىت على فكرة  اميانويستعلي على اإل، به يتفرد به خاصاً 
 .2اإلله الرب

 الشخصية اهلستريية - ج
وحب ، حب الظهور واستدرار العطفإىل  تتصف عادة مبيلهاشخصية وهي 

كما يتصف املريض عادة ِبملبالغة والتهويل يف كل ،  الذات وحب التملك
ولذلك فصاحب ، 3ونيل الشهرة  هتماماملخالفة جلذب االإىل  ومتيلاألمور 

والتباهي  اإلْلادترغب يف إعان أو  صاحبتها يرغبأو  هذه الشخصية
وضع صورهم على صفحات اإلنرتنت ويرغبان يف الدخول يف بذلك و 

                                                
 .https://www.syr-res.com، الشخصية اْلدية اضطراب، راجع كاثرين وورد - 1

 .31ص، حقيقة األمراض النفسية، راجع د. خالد اْلليب - 3
 .133ص، والعقلية النفسية األمراض، البنا محودة أنور الدكتور - 2

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



127

 1مناقشات وجدال جتعلهم حتت األضواء.
ن أغلب امللحدين ليس أ، أكثر الباحثنيإليه  حسب ماتوصل من الواضح

، يةاجتماعومشاكل هي دوافع نفسيةوإمنا ، أسباب عقانية لإلْلاد لديهم
فكري   ثلت بشكل غزوٍ وخطط ماسونية مت، مؤثرات خارجيةإىل  ضافةِبإل

يف  إليها انن معظم األسباب اليت أشر إو ، كما ذكرانها يف املباحث السابقة
 ردات فعل نفسية وغري كافيةٍ األعم األغلب عبارة عن هي يف  هذا املبحث

ولكن هذه ، كامل فضًا عن إنكار اخلالق  الختاذ موقف من الدين بشكلٍ 
من أخطر ما ف، على ردود األفعال الذي يبين مواقفه بناءً  نسانهي طبيعة اإل

النفسية ويربك استقراره وطمأنينته أن يفقد  نساناميكن أن يواجه حياة اإل
ودونه يتمزق ، ِبهلل هو ما امينح هذه اْلياة معىن وهدفاً  اميانألن اإل، ه ِبهللإاميان

 .القلب وتتوه الروح وتغرق النفس يف حبار العبثية والعدمية

                                                
، حماولة لفهم ومقاربة ظاهرة اإلْلاد، شبابناملاذا يلحد بعض ، العوهلي، راجع مقالة)الرباء - 1

http://www.almqaal.com) ، الشباب ملاذا ، رئيس قسم الطب النفسي، د.حممد املهدي»ومقالة
 (.http://www.elazayem.com، وكيف يعودونيلحدون 
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 دمتهي

كيفية عاج هذه إىل   نوَعرهفنا أسباهبا أنيت اآل اإلْلادبعد أن َعرهفنا ظاهرة 
، وقاية وعاج كباقي األمراضإىل  مرض ُيتاج اإلْلادف، الظاهرة والوقاية منها

 ساماإلف، واملسلمون يف اْلقبة الزمنية األخرية ِبزمة خطرية ساماإلحيث امير 
إىل  على هذه األرض وإسعاده فيها وهتيئته ننساهو دين قد جاء خلري اإلإمنا 

وعقيدته واضحة ِبصولا وأهدافها ، دار أبدية وإنه يهدي ْلياة أفضل
اليريد من أحد أن يؤمن به  ساماإلكما إنه ،  وشرائعه بينة بفرائضها وسننها

ومبا أنه قد كثر ، عن جرب وإكراه وال عن جهل وتقليد بل عن معرفة وقناعة
يف هذا العصر وكثرت وسائله وتنوعت لذا يستوجب أن نبذل  اداإلْل انتشرو 

ينفع للوقوف أو  أمكن من حلول مما قد يقنع مابوسعنا من جهود وعرض ما
 على املعرفة اْلقة.
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 :املبحث األول
 حياؤهاإالفلرة و إىل  طريق الرجوع

املعاجلة املتعلقة ِبلفطرة أن  إال   كثرية ومتشعبة  اإلْلادطرق معاجلة ن إ
لا وقع خمتلف وأثر ِبلغ ملا لا من عظيم القدرة على الوقاية من آفة ية نساناإل

، أمر بديهيأي  وعاجه وذلك ملا للفطرة من البداهة والوضوح من اإلْلاد
 اجلبلة نطاق عن خارج بل، والعادة املألوف نطاق عن خارج أمر اإلْلادف

ية مفطورة على التوحيد نسانوالنفس اإل، عليها نساناإل ُخِلقه  اليت والطبيعة
 نساناإل يكون أن واألصل، عليها نسانواملبادئ اْلقة اليت فطر للا تعاىل اإل

 وعبادته معرفته على لنشأ الفطرة وهذه خا فلو واإلله اخلالق بوجود مؤمنا
كما يف ،  خللقه تبديل ال عليها ُخِلق الناس ُخلقي أمر الفطرة وهذه، وحده
يِن َحِنيف} :الكراميةاآلية  صريح ِفْطَرَت اَّللِه الهيِت َفَطَر النهاَس  اً أَِقْم َوْجَهَك لِلدِ 
َها  ينُ  َذِلكَ خِلَْلِق اَّللِه  تَ ْبِديلَ  اَل َعَلي ْ  .1{النهاِس اَل يَ ْعَلُمونَ  َأْكثَ رَ  ِكنه لَ وَ  اْلَقيِ مُ  الدِ 

ية ساننوبذلك نستطيع القول ِبن الفطرة هي أمر تكويين تتعلق ِبألمور اإل
ية لا أصول نسانأن القيم اإلأي  وليست مكتسبة نسانوهي متأصلة يف اإل

ية تقابلها نساناإلأو  فكما أن األخاق اْلسنة نسانوجذور يف تكوين اإل
ية كذلك الدين والعبادة فهو شيء انبع من إنسانالاأو  األخاق السيئة

 2وذاته وليست من الضرورات املفروضة عليه. نسانداخل اإل

                                                
 .20، الروم - 1
 (.38 - 31ص، الفطرة، انظر )مرتضى مطهري - 3 
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قد  نسانية والرتبوية احمليطة ِبإلجتماعاملؤثرات البيئية والظروف االلكن 
لكنها ِبلتأكيد لن تطمس ، تعكر  صفوهاأو  ي الفطرةتستطيع أن حتجب جتل ِ 

مجاعية حتاول التمرد على املتطلبات أو  حاالت فردية ورغم وجود، ضياءها
ِبهلل وحماولة  اميانطرة اإلية كالتمرد على فعتقادواملقتضيات الفطرية سواًء اال

ن الفطرة سرعان ما تستفيق أ إال  ، منها السلوكيةأو ، جحوده وإنكار وجوده
 :وكما جاء يف مقالة الدين والفطرة قوله، حمطة أتمليةأو  لدى أدىن انعطافة

، اإلْلادالشيوعية على تربية املايني من الناس على الكفر و لقد عملت »
لكن ما حصل أنه ومبجرد اهنيار نظام القمع ، ننيوخنقت صوت الدين واملتدي

هذا إن دل  على شيء فإمنا يدل ، عادت املآذن لتصدح ِبلتكبري والتهليل
ية وأن ه ال اميكن لكل أشكال القهر نسانِبهلل يف النفس اإل اميانر اإلعلى جتذُّ 

 1«.تطمس معاملهاأو  الرتبية اخلاطئة أن تطفئ جذوة الفط رةأو  والقمع
 تطمس أن تستطيع لن فإهنا نسانِبإل يةاإلْلاد األيدلوجيات عصفت فمهما

أعماق إىل  ومن خال هذه الفطرة نستطيع الدخول، الفطرة نور تطفئأو 
عامل الوعي إىل  ية للشخص امللحد واألخذ بيد املعرفة الفطريةنسانالنفس اإل

  :والشعور وإرجاعه وربطه هبا وذلك ِبلطرق التالية
 العقلإىل  الرجوعاللجوء و  - 1

ستداللية لتقوية وظهور الفطرة املوجودة من القوة العقلية االة ستفادوذلك ِبال
خمالفة امللحد لفطرة للا عز وجل كانت الحمالة من عدم فإن  يف داخله

                                                
 http://www.al-khechin.com، الدين والفطرة، مقالة الشيخ حسني اخلشن - 1
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 والفطرة فالعقل، بوجوده تعاىل امياناإلإىل  أستخدامهم لعقولم اليت توصلهم
ن خال وم، العقل تنايف الفطرة وال، الفطرة خيالف العقل فا، اتم توافق يف

مبا أودع للا فيها  إنسانهية املودعة يف نفس كل يإيقاظ الفطرة العقلية البد
 نساناإلفإن ، مع الرغبة الكامنة فيه للكمال، ويف كل اخلائق من قوانني كلية

عن عل تها  بحثفما من حادثة إال  وهو ي، ْلوادثبفطرته يبحث عن علل ا
عندئذ ينقدح يف ذهنه السؤال عن عل ة العامل ، الوقوف عليهاإىل  تاقويش

هل هناك عل ة موجدة للعامل الكوين وراء العلل واألسباب ، وجمموع اْلوادث
فهو يدرك أن ، نسانال؟ فالبحث عن وجود صانع العامل فطري لإلأو  املادي ة

تحيل اجلمع بني وأنه يس، وأن اجلزء دون الكل، له من حمدثال بده  اْلادث
من  نسانوإن مايفهمه اإل نسانوأن هذه العلوم كامنة يف عقل اإل، املتناقضني

 رجعفإذا ، ستفاقة تلك العلوم الفطريةاخال حواسه يكون عاما يف إيقاظ و 
حساس ديين يف أعماق ن هنالك أأنفسه وابتعد عن املكابرة يكتشف إىل 

وبوحي منها ، اميانحث يف قضااي اإلوهي الدافع واحملر ك لعملية الب، وجدانه
وإن مجيع علوم الكائنات ومظاهر ، وُياكم ويستدل فيربهن يتحرك العقل

ولوال هذا االستعداد ما أفاد النظر وال  الوجود مرهتنة بوجود للا عز وجل
وبذور املعرفة الشعورية  توجد أمكانيات نسانذ أن يف عمق روح اإلإ، الربهان

مكانيات الفطرية يف األفراد العاديني ليست بتلك القوة اإلأن هذه  إال  ، ِبهلل
 1.ستدالل العقلي دون مساعدةاليت تغنيهم عن التفكر والتأمل واال

                                                
، )حممد حسني طباطبائيوانظر  (.81 - 80ص، التفكر، دستغيب، انظر )السيد عبد اْلسني - 1
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اللهْيِل َوالن هَهاِر َواْلُفْلِك  اختافِإنه يف َخْلِق السهَماَواِت َواأَلْرِض وَ } :قال تعاىل
النهاَس َوَما أَنَزَل اَّلل ُ ِمَن السهَماِء ِمن مهاء َفَأْحَيا ِبِه  الهيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا يَنَفعُ 

األْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َوَبثه ِفيَها ِمن ُكلِ  َدآبهٍة َوَتْصرِيِف الر اَِيِح َوالسهَحاِب 
ِر بَ نْيَ السهَماء َواأَلْرِض آلاَيٍت ل َِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ   1{اْلُمَسخِ 

ورد يف اخلطبة اأُلوىل لنهج الباغة عن  لك ماوالشاهد على ذ
 أنبياءه إليهم وواتر، رسله فيهم للا فبعث» :قوله )عليه السام(أمرياملؤمنني
، ِبلتبليغ عليهم وجيتمعوا نعمته منسي روهمويذك ِ ، فطرته ميثاق ليستأدوهم

 .2«العقول دفائن لم ويثريوا
مراده أنه ملا كانت املعرفة به » :يب اْلديدأابن  ويف شرح هذه اخلطبة قال

أو  أرسل سبحانه األنبياء، تعاىل وأدلة التوحيد والعدل مركوزة يف العقول
ليها يف  العقول وهذه هي الفطرة املشار إبعضهم ليؤكدوا ذلك املركوز يف

 .3«كل مولود يولد على الفطرة  :اْلديث الشريف
 واحملن االبتاءاتتوظيف  - 2

يف  الطرق إليقاظ الفطرةإحدى  واحملن والكربصائب بتاءات واملاال تعد
ستحضار املواقف الصعبة واْلرجة اليت ال ختلو منها وذلك ِب، امللحد نساناإل

                                                                                                    

 (320 - 338ص، أصول الفلسفة
 .121، البقرة - 1
 .20ص، طبة األوىل يف اختيار األنبياءاخل، هنج الباغة، الشريف الرضي، حممد بن اْلسني - 3
 .33ص، 3 - 1ج، شرح هنج الباغة، املعتزيل، أيب اْلديدابن  - 2
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نداء وال، والتذكري مبا جيول وقتها داخل غمار نفسه وقلبه، إنسانأي  حياة
فهناك ْلظات ، واحدة ومصدر واحدة جهقوة و إىل  الذي يدعوه ِبللجوء

لساعات  نسانعندما يتعرض اإلخصوصًا  ها هذه الفطرة جليةتظهر في
القدرة املطلقة والقادرة الغري عادية والغري إىل  ويتوجه عندها، اخلطر واخلوف

أن امللحد قد طمس  إال  حنا فالفطرة موجودة كما وضه ، املرئيةأو  حمسوسة
يستطيع  نه الأ ال  إ، ومهما يطمس امللحد معامل فطرته املرتبطة خبالقها، معاملها

ة والكرب وهي أن يطمس حقيقة وجودها عندما تظهر يف وقت الشده 
 ةيف وقت الشده قوة ما إىل  وأن اخللق قد جبلوا على الرجوع، تستغيث خبالقها

وهنا نوضح له أن تلك القوة اليت متسكت هبا نفسه عند الشدة ، واحملن
ر لنا القرآن الكرمي اجملال يصو ِ ويف هذا ، هو للا سبحانه وتعاىلإمنا  واألستغاثة
إىل  إذا ركبوا يف الفلك دعوا للا خملصني له الدين فلما جناهمف} :ذلك بقوله

 .1{الرب إذا هم مشركون
 هللا رسولابن  ي» :)عليه السام(لصادقمام ال لإلجكما يؤيد ذلك قول الر 

 عبد ي :له فقال، وينوحريَّ  اجملادلون علي أكثر فقد هو؟ ما هللا على دلين
 سفينة ال حيث بك كسر  فهل :قال نعم :قال قط؟ سفينةا  ركبت هل هللا

 أن هنالك قلبك قتعلَّ  فهل :قال نعم :قال تغنيك؟ سباحة وال تنجيك
 قال، نعم فقال ورطتك؟ من خيلصك أن على قادر األشياء من شيئاا 

 ال حيث جناءاإل على القادر هللا هو الشيء فذلك :)عليه السام(الصادق
                                                

 .28، العنكبوت - 1
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 .1«مغيث ال حيث اإلغاثة وعلى، منجي
أن نداء الفطرة ال خيبو وال و منب ه وجداين أن هناك هذه الرواية  يتضح من

ولذا فإهنا سرعان ما تنبعث من جديد يف اللحظ ات ، ينطفأ رغم كل امللو اثت
 .جادة الصوابإىل  الصعبة لتسعف صاحبها وتعيده

البشرية وأنه ظاهرة ليست من طبيعة  عارض يف اْلياة اإلْلادتضح أن ا ذاً إ
وهناك من البشر ، كاملرض  نسانالنفس البشرية بل هو أمرطارئ على فطرة اإل

اليت بداخله وينكر بديهيات العقل إبرادته  اميانختار أن خيالف فطرة اإلامن 
لكن اميكن إيقاظ ، ه ليعيش معاانة معنوية ونفسية يف بعده عن للااختيار و 

ستعانة ببعض املقومات مُخدت بسبب املؤثرات السلبية ِبال هذه الفطرة اليت
 .2والعوامل اليت ذُكرت واليت تساعده على ذلك

                                                
 .321ص، التوحيد، الصدوق، حممد بن علي القمي - 1
 .(311 - 308ص، ي يف مواجهة الفكر الغريبسامالفكر اإل، انظر )د.فؤاد حمسن الراوي 3
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 :ثاينال املبحث
 ح ابلعلم واملعرفةالتسلُّ طريق 

واملعرفة فهو يعترب من الطرق  ح ِبلعلمالتسلُّ  هو اإلْلادحدى الطرق ملعاجلة إ
، يةساماإل تستهدف جمتمعاتنا ساسية ملواجهة وتقليص هذه الظاهرة اليتاأل

يف عقله جيب أن تكون قائمة على  نسانفاملفاهيم واملعلومات اليت خيتزهنا اإل
فمع تعطيل العقل تغيب الشخصية ، الصحيح العلمي أساس املنهج والتفكري
ُُ وأتتى ، العلمية والفهم السليم ِبلعلم واملعرفة هنا ملا تعطي  حأمهية التسلُّ

وذلك من ، عقائديةأو  ات فكريةاحنرافأي  وحصانة منمن قوة  نساناإل
ة الشريفة الكتاب والسنه إىل  خال التعرف على البحوث والدراسات املستندة
فهذه الدعوة هي ملن ينكر ، اليت تبني طرق الوصول والتعرف على للا تعاىل

 لفهم طاعالعلم والتعلم واالإىل  لذا الكون إبرشاده ِبلرجوع وجود خالقٍ 
فهو العاج الوايف ، الدين والوقوف على املعرفة املعتربة فيه والبحث عن للا

من الشك واْلرية اليت ختتلج صدورهم ملا يف هذه املعرفة من أجوبة شافية 
خ ألن هذا العلم يرس ِ ، ووافية وأدلة واضحة على أصل اخللق والكون واْلياة

فات العصر وخيلصها من ن وفلسادر أي النفس من يف القلب وينق ِ  امياناإل
، ويقوي العزامية، ضطرابويبعد عنها الواجس والقلق واال، الوساوس

اثرهم على آو  ويضع حدا لتضليلهم وإغوائهم، فرتاءات امللحديناويدحض 
دلة العقدية واإلملام ح ِبأللذا إنه التسلُّ ، ضعاف القلوب من عامة الشعوب

ي واجب وضروري ساماإلدين واإلثبات على صحة ال امياناجليد ِبدلة اإل
وذلك من خال األدلة العقلية املنضبطة واملطروحة من قبل القرآن الكرمي 
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 عدداً  طرح قد الكرمي القرآن إن  كما ،  وأهل بيته الطاهرين )ص(وسنن الرسول
 املواضيع سوى هذه وما، فيها التأم ل الناس من وطلب املواضيع من

 والرايضي ة الطبيعي ة العلوم أمساء اليوم يهاعل نطلق ال يت العلوم تلك موضوعات
، للا خملوقات يف التأم لإىل  الناس تدعوواليت ، وغريها والتارخيي ة واْلياتي ة

 مل ساماإل أن   على دليلٍ  خري وهذا، وأحوالا الكائنات أسرار على طاعواال
 فقط. الديين   ِبلعلم حتصيله املطلوب العلم ُيصر
وأساسية يف التوحيد ومعرفة للا  ًة قصوىيأمه   واملعرفةل العلم حتصي سألةِ ملوألن 

ِبْلجج والرباهني وماله من أثر يف  اً ذا كان مؤيدإخصوصًا ، سبحانه وتعاىل
  :لذا ضروري توظيفه يف األمور التالية اإلْلادعاج ومواجهة ظاهرة 

 طرق معرفة هللا - 1
يؤمن هبا هي قوله أن للا غري ن أساس العلة يف امللحد وأساس القضية اليت إ

 وسؤالم لو كان للا موجوداً ، موجود وأن هذا العامل خلق عن طريق الصدفة
بل األمر ، إْلادية الدليل عليها ىن إنكار وجود للا دعو إنراه؟  فلماذا ال

، فاق واألنفسفاألدلة قائمة على وجود للا تعاىل يف اآل، على عكس ذلك
وألجل ، مستحيل من الناحية العلمية والعقلية حدوث الكون مصادفةن إو 

من ال بده  لكل قولفإن  معاجلة هذه العلة علينا ِبستخدام الرباهني العقلية
برهان فأين براهني امللحدين ِبن هناك إرادة أخرى تسيطر على الكون غري 

 إرادة للا سبحانه وتعاىل؟
 :وكما يقول الدكتور احملمدي

كما ،  أن يثبت خطأ الفكرة اليت تقول أنه للا موجود اليستطيع فإنه أحداً »
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، يستطيع أن يثبت صحة الفكرة اليت تقول أن للا غري موجود ال ن أحداً إ
 .1«وقد ينكر منكر وجود للا لكن اليستطيع أن يؤيد إنكاره بدليل

 والرباهني األدلة على من التعرفال بده  وإلثبات صحة الفكرة بوجود للا
 اإلْلاد ظاهرة عاج ضرورات من تعترب واليت، تعاىل وجوده تثبت اليت العقلية
من  تِ أتالعقل وتثبت أن األشياء اليت يف الكون وخلق العامل مل  حتاكيألهنا 
وقد أِبن للا تعاىل هذه ، عن طريق الصدفة كما يدعي املاحدةأو  الشئ

ألحد فأقام  باعليها بكل دليل حىت اليرتك فيها شك والري القضية ودله 
ايته العظيمة يف خلق السموات واألرض والناس ما يرشد سبحانه وتعاىل من آ

وأمرهم أن ، خالقهم ويدلم على رهبم الذي أحسن كل شيء خلقهإىل  العباد
َسُنرِيِهْم } :قال تعاىل يتفكروا يف خلق السموات واألرض ويف خلق أنفسهم

َ َحىته  آاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنُفِسِهمْ   أَنههُ  ِبَربِ كَ  َيْكفِ  أََوملَْ  اْلَْقُّ  أَنههُ  َلُمْ  يَ تَ بَ نيه
 .2{ِهيد  شَ  َشْيءٍ  ُكل ِ   َعَلى

 أن الطرق" :كما أن هذه العبارة املعروفة بني اْلكماء والفاسفة واليت تقول
كثرة األدلة والرباهني على وجوده إىل   تشري 3"للا بعدد أنفاس اخلائقإىل 

الطريق الذي  كل  شخص يستطيع أن يبلغه منو ، عهانه وتعاىل وتنوُّ سبحا
وبذلك تكون معرفة للا متاحة لكل أحد وممكنة ، يناسب قابليته وإستعداده

                                                
 .138ص، اإلْلاد يف العصر اْلاضر، سعد احملمديعبد العزيز  - 1
 .82، فصلت - 3
مثنوي ، يرويها عن )أمحد نراقي، 110ص ، 2ج، يةسامموسوعة العقائد اإل، حممد الريشهري - 2

 (.302ص، طاقديس
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املنكر هلل من  نسانوأييت العاج هنا حبسب مااميلك اإل، جلميع فئات الناس
 نسانه اإلبل يوج، مقدمات معقدةإىل  فبعضها سهلة يسرية والحتتاج، ذهنية

ايت للا ودالئله اليت آوهو طريق التأمل والتفكر يف ، اخلالقإىل  بصورة مباشرة
لكن إن كان ُيمل يف ذهنه الكثري من الشبهات ، ُيفل هبا هذا العامل

والوساوس علينا أن نسلك معه الطريق الذي يعتمد على القواعد املتينة ذات 
ض الرباهني الدالة على وجود للا ن طريقة عر إو ، املرتكزات واألسس الفلسفية

بطريقة علمية ومؤيدة ِبْلجج والرباهني العقلية الريب أهنا سوف تقطع 
التدرج يف عرض هذه  يتمدعاءات املاحدة وهي كثرية ومتعددة حيث ا

األصعب إىل  من السهل واليسري اإلْلادالرباهني واملستخدمة كطريقة لعاج 
والشبهات اليت يف لحد ومدى كمية الشكوك وكل حسب حالة امليئاً فش شيئاً 

كانت الشكوك اليت فإن   ستخدام األمثلة لتسهيل فهمه لاعقله وقلبه مع ا
 :معرفة للا من خالإىل  ُيملها قليلة وبسيطة ممكن أن نقوده

فهو الربهان الذي يتجاوب مع مجيع العقول على  :النظمبرهان  - 1
 حيث يدلُّ ، اْلس والتجربةإىل  هباقر وأوضحها وأ، سطوح تفكريها اختاف
للا عن طريق خملوقاته ودقة النظام والتناسق يف اخللق وأهنا تؤلف إىل  صاحبه

يواصل إدارهتا دائمًا  نظاما شاما وتدل على خالق حكيم أوجدها وهو
ئتاف بني األشياء ألداء نسجام واالهو اال :ومعىن النظم والنظام، وتدبريها

يف السماوات  نسانفعندما يتأمل اإل، بل هذا املعىن الفوضىويقا، مهمة معينة
واألرض ومابينهما فإنه يرى أهنا خملوقة ِبحسن نظم وأتقن تدبري فيحكم 

عن طريق  ومل أيتِ ، النظم من منظم حكيم ومدبر عليم هلذال بده  العقل ِبنه
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 .البشر لكل   املتيسرة السهلة األدل ة من لربهانا هذا رَب يُعت َ و ، 1الصدفة
 أََفَا } :تعاىل قولهنية اليت تدل على هذا املفهوم كثرية منها آايت القر واآل

ِبلِ إىل  يَنظُُرونَ   َوِإىَل * } {رُِفَعتْ  َكْيفَ   السهَماء َوِإىَل }*  {ُخِلَقتْ  َكْيفَ   اإْلِ
 .2{ُسِطَحتْ  َكْيفَ   اأْلَْرضِ  َوِإىَل }*  {ُنِصَبتْ  َكْيفَ   اجْلَِبالِ 

 أَْلِسَنِتُكمْ  اختافوَ  َواأْلَْرضِ  السهَماَواتِ  َخْلقُ  آاَيتِهِ  نْ مِ و } :تعاىل وقوله
 َوالن هَهارِ  ِِبللهْيلِ  َمَناُمُكم آاَيتِهِ  َوِمنْ } * {ل ِْلَعاِلِمنيَ  آَلاَيتٍ  ِلكَ ذَ  يف  ِإنه  َوأَْلَواِنُكمْ 
 يُرِيُكمُ  آاَيتِهِ  َوِمنْ } * {ُعونَ َيْسمَ  لِ َقْومٍ  آَلاَيتٍ  ِلكَ ذَ  يف  ِإنه  َفْضِلهِ  مِ ن َوابِْتَغاؤُُكم

 يف  ِإنه  َمْوهِتَا بَ ْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ  فَ ُيْحِيي َماءً  السهَماءِ  ِمنَ  َويُ نَ ز ِلُ  اً َوَطَمع اً َخْوف اْلبَ ْرقَ 
  .3{يَ ْعِقُلونَ  لِ َقْومٍ  آَلاَيتٍ  ِلكَ ذَ 

ول حقيقة البارزة حاآلايت  هي مناذج قليلة منإمنا  اليت ذكرانهااآلايت  فهذه
السائد يف الكون الينفك عن أتثري بعض أجزائه يف بعض و  أن النظام الرائع

وأنه قد وجد بفعل قوة عاملة وعارفة ِبلسنن ، وانسجام بعضه مع بعض
 عامل يف ما مجيعوأن ، والقوانني الكونية الازمة ووجود منظم لذا الكون

                                                
ويقصدون ِبلصدفة أن األشياء والوجودات رادة إمعناها أن الكون نشأ عن طريق اال - :الصدفة - 1

من طبيعتها الوجدان والظهور أو الفقدان والضمور وإمنا  وجدت دون سبب أو علة لإلجياديف العامل 
فليست مرتبطة ِبي جهاز ختطيطي أو عقل مدبر وخمطط وِبلطبع يقد م هؤالء الصدفيون أدلتهم على 

جود وتتلخص أدلتهم ِبهنم ما شاهدوا بداية التكوين واخللق فلذلك مل ُيصل لم اجلزء بو ، دعواهم تلك
أنواعها خملوقة ولا قوانينها املعينة.  ختافعلل للخلق والوجود وأهنم حاليًا يشاهدون املوجودات ِب

 (http://www.erfan.ir، الصدفة يف خلق العامل نظرية، راجع )موقع الشيخ حسني أنصاراين
 .13، الغاشية - 3
 .31 - 33، الروم - 2
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لذا  خالق وجود على قاطعة ودالالت بينة وعائم واضحة آايتٍ  الوجود
أو  لي اليبحث عن للا واليثبته من خال اجملهوالتاإلفإن  لذلك، الكون

ر ويثبته من خال األمو إليه  يطلبه ويتوصلوإمنا  اْلاالت الشاذة عن النظام
 .1يف إطار العلم والعقل املنتظمة اليت الاميكن أن تفسر إال  

يف ما أماه على  السام( )عليهالصادقاإلمام  ويؤيد هذا الدليل ماجاء عن
 الباري ع ل ى و األ د لَّة   الع رب    أ وَّلُ ، ُمف ضَّلُ  ي» :أذ قالتلميذه املفض ل بن عمر 

ي ئ ةُ  - ُقدُسهُ  ج لَّ  - ا هت  ليفُ ، العال    هذ   ه ي   ما ع لى ون ظُمها أ جزائ ه   وأت 
الب يت    و ج دت هُ  ب ع قل ك   زت هُ وم يَّ  ب ف كر ك   العال    أت  مَّلت   إ ذا ف إ نَّك  ، ع ل يه   ، امل بين     ك 
يعُ  فيه   املُع د    تاجُ  ما َج   و األ رضُ ، ك السَّقف    م رفوع ة   ف السَّماءُ ، ع باُدهُ إليه  حي 

دود ة   الب ساط    َم  زون ة   و اجل واه رُ ، ك امل صابيح    م نضود ة   و النُّجومُ ، ك    َم 
، الب يت   ذل ك   ك املُم لَّك    نسانو اإل، ُمع د   ش أن ه  ل   فيها ش يء   وُكلُّ ، ك الذَّخائ ر  
يع   و املُخ وَّل    احل ي وان   وطُصنوفُ ، ر ب ه  آل م   ُمه يَّأ ة   النَّبات   وُضروبُ ، فيه ما َج 
لوق   العال    أنَّ  ع لى واض ح ة   د اللة   هذا ف في، وم ناف ع ه   م صاحل  ه   يف م صروف ة    َم 
كم ة   ب ت قدير   د   ل هُ  اخلال ق   وأنَّ ، وُماء م ة   ون ظام  ، وح  أ لَّف ُه  الَّذي وُهو  ، واح 

 .2«جد ه وتعاىل قدسه جل   ب عض  إىل  ون ظ م ُه ب عضاا 
يريد هبذا اْلديث أن يدل الناس على  )عليه السام(الصادقاإلمام  نإف

، واإلتقان النظم من فيه وماخالقهم والتعرف عليه من خال مطالعة الكون 

                                                
 (.13 - 10ص ،للا خالق الكون، انظر )جعفر الادي - 1
مة - 3  .23 ص، 2ج، األنوار حبار، اجمللسي العا 
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أثبتت ، البحوث العلمية اليت أجراها العلماء يف خمتلف جماالت العلوم وأن
هتيمن عليه حساِبت دقيقة  ُخلقت وفق نظامٍ ، ِبن  األشياء املوجودة يف العامل

حبيث يكون من املستحيل للماد ة الصم اء والعلل اليت المتتلك ، مدهشة
 1.الشعور واإلدراك أن تكون سبباً خللق هذا النظام

أحكم  يعد  دليل اإلمكان والوجوب من :مكان والوجوببرهان اإل - 2
واستغناءه عن  - للا سبحانه وتعاىل–الرباهني على وجود واجب الوجود 

والعامل هو من نوع املوجود املمكن وإنه املمكن  نساناإلفإن ، غريه يف وجوده
علة  مل أتتِ وما ، الوجود والعدمإىل  متساوي الطرفنيألنه  ال يوجد وحده

كل مايف الكون من سنن وقوانني   وإنه ، طرف الوجود اليوجدإىل  خترجه
من غري مكون وحتققه من غري علة الشيء  تكون نه إالينفك عن علة توجده و 

من ال بده  نذإ، أمر حمال اليعرتف به العقل ِبلفطرة وِبلوجدان والربهان
أيضاً  ذلك املوجد وجده ولو كانأوجود موجود واجب الوجود هو الذي 

 موجد وهكذا.إىل  ممكن الوجود ألحتاج هو بدوره
أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ } :تعاىل بقولههذا الدليل إىل  ض القرآن الكرميولقد تعره 

ألنه ، الكرامية ُيمل اجلواب معهاآلية  والسؤال يف، 2{َشْيٍء أَْم ُهُم اخْلَاِلُقونَ 
لكل معلول من علة ال بده  ذإء يمن ال شذا كان من غري املمكن أن خُنَلق إ

ِبن للا سبحانه وتعاىل  اميانفا خيار سوى اإل، ومل خنلق حنن أنفسنا، توجده

                                                
 (.12 - 10ص، التوحيد يف مذهب أهل البيت، عاء اْلسون(أنظر - 1
 .28 اآلية، الطور - 3
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 ""برهان العلي ةإىل  إشارةهنا إ» :قوله وكما جاء يف األمثل، هو الذي خلقنا
وهو أن  العامل ، املعروف الوارد يف الفلسفة وعلم الكام إلثبات وجود للا

وكل  ما هو متغري  ، يف تغيري دائمألنه  ي نعيش فيه مم ا ال شك  فيه حادثالذ
وكل  ما هو يف معرض اْلوادث حمال أن يكون ، فهو يف معرض اْلوادث

 .1«قدامياً وأزلي اً 
 اْلَغيِنُّ  ُهوَ  َواَّللهُ اَّللِه إىل  اَيأَي َُّها النهاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاءُ }: وكذلك قوله تعاىل

 .3{يدُ اْْلَمِ 
 :الفقر املطلق لكل الناس وهذا الفقرعلى قسمنيإىل اآلية  وهنا تشري

علة تفيض عليهم نعمة الوجود إىل  هم فقراء يف وجودهم وُيتاجون - أوالً  
 نور الوجود.إىل  لكي خيرجوا من ظلمات العدم

ر يف استمرا علة مبقية لم تكون سبباً إىل  إنه الناس فقراء ْلاجتهم - واثنياً  
 إال  العدم اثنية. وما ذلك إىل  بقائهم أحياء وموجودين ولوالها لفنوا ورجعوا

علة خللقه واستمرار إىل  الناس من نوع )ممكن الوجود( الذي ُيتاج ألنه 
فا  ()واجب الوجودألنه  . أما للا سبحانه وتعاىل فهو الغين املطلق2وجوده

ُ } :ني كما يف قوله تعاىلوهو غين عن العامل، تبقيهأو  ُيتاج لعلة توجده َواَّلله
 .1{اْلَغيِنُّ َوأَنُتُم اْلُفَقرَاءُ 

                                                
 .183ص، تفسري األمثل، انصر مكارم الشريازي - 1
 .18 اآلية، فاطر - 3
 صفحة اجملتىب اإللكرتونية(.، وبوالوج اإلمكانبرهان ، الطباطبائي خليل السيدانظر ) - 2
 .28، حممد - 1
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كتب أبو   :عن علي بن مهزاير قال :ويؤيد هذا الدليل األحاديث التالية
ذا الذي كان قبل كل  اي) :ىل رجل خبطه يف دعاء يقولإ )عليه السام(جعفر
ي ليس يف واي ذا الذ، مث يبقى ويفىن كل شيء، مث خلق كل شيء، شيء

له ى وال فوقهن والبينهن وال حتتهن إالسماوات العلى وال يف األرضني السفل
 .1(يعبد غريه

قال رسول  :قال، عن أبيه )عليه السام(الصادقاإلمام  وكذلك روي عن
ويف أزليته ، )اْلمد هلل الذي كان يف أوليته وحدانيا :يف بعض خطبه (صللا)

وأنشأ ما خلق على ، ابتدأ ما ابتدع، ئه وجربوتهمتكربا بكرباي، متعظما ِباللية
 .3غري مثال كان سبق بشيء مما خلق(

، اْلركةك،  األربعة اجلسم ال خيلو عن اْلوادث إنه  وهو :برهان احلدوث - 2
، حادث فهو اْلوادث من الخيلو ما كلو ، 2اقفرت االو ، جتماعواال، السكونو 

 تبعاً ، حمِدث عن حدوثه يف ينفك ال واْلادث .1حادث جسم كل  إن:ينتج
ال بده  ن كل حادثإو ، حُمِدثإىل  ُيتاج 8النتيجة العامل واملعلول العلي ة لقانون

                                                
حديث ، متناع الزوال عليه(ا)إثبات قدمه تعاىل و 13ِبب ، 2ج، حبار األنوار، حممد ِبقر اجمللسي - 1
 .388ص، 8
 .11ص، 1حديث، ِبب التوحيد ونفي التشبيه، التوحيد، علي بن ِببويه الصدوق - 3
 .239ص، 3 ح، 31 ِبب، التوحيد، الصدوق الشيخراجع  - 2
 . 122ص، كشف الفوائد يف شرح العقائد،  اْللي يوسف بن اْلسن راجع - 1
، الباب األول، قواعد العقائد، انظر )نصري الدين الطوسي "العامل" عبارة عما سوى للا تعاىل. - 8

 (.29ص
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ما هو احملِدث ْلياة املاد ة؟  :وحينئٍذ يرد السؤال التايل، له من حمِدث وخالق
ولكن ، ثوال يوجد فرض اثل، غريهاأو  واجلواب إما أن نقول هي نفسها

ألن  املفروض أهنا كانت قبل حدوث اْلياة لا فاقدة ، الفرض األول ِبطل
فا مناص من قبول الفرض ، وفاقد الشيء يستحيل أن يكون معطيًا له، لا

فهناك إذن موجود آخر وراء عامل املاد ة هو املوجد لذا العامل واحملدث ، الثاين
 .1هو للا تعاىلو  له

 حدوث الكون أرضاً  وهو الأتؤيد هذا الدليل إن  يف الكتاب الكرمي نصوصًا 
َعَلى  َهْل أَتى} :نسانيف حق  اإل تعاىل قالقد و ، ومساءاً وما بينهما وما فيهما

ْهِر مَلْ َيُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً  نساناإل  .2{ِحني  ِمَن الده
َخَلَق ُكله و  ملَْ َتُكْن َلُه صاِحَبة  و  َأىنه َيُكوُن َلُه َوَلد  } :وتعاىل قال سبحانهو 
 .2{ءٍ يْ شَ 

ما الدليل على » :)عليه السام(جعفر بن حمم د الصادقاإلمام  ئلَ سُ ولقد 
 ليق« .نستدل عليه أبقرب األشياء» :)عليه السام(قالف؟ حدوث العامل

 :فقال، ببيضة فوضعها على راحته )عليه السام(هو؟ فدعا أبوعبدللا ماو  :له
سائلة وذهبة رقيق لليف به فضة  4هذا حصن ملموم داخله غرقئ»

                                                
 (.208ص، شرح التجريد، العامة اْللي مجال الدين اْلسنانظر ) - 2
 .3، الدهر - 3
 .101، األنعام - 3
 هو القشر اللطيف يف البيض حتت القشر الظاهر. - الغرقئ: - 1
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فهذا » :قال، ال :فقال «أدخلها شيء؟أ، عن مثل اللاووس، مث تنفلق
 .1«الدليل على حدوث العال

نه إمهما أويت من قوة ف نسانستدالل ِبن اإلهنا جعل البيضة لااإلمام  لعل
فهل يعقل ، اليستطيع صنع مثل هذه البيضة بل هو جاهل بتفاصيل أمورها

 2 مدبر ومبحض الصدفة الفاقدة للشعور.أن يكون كل ذلك با

الدال  على ِقَدمه  اْلمد هلل) :قوله (السام عليه)علياإلمام  كما جاء عن
وحبدوث خلقه على وجوده مستشهد  حبدوث األشياء على ، حبدوث خلقه

 .2(أزلي ته
اْلمد هلل الدال على وجوده ) :)عليه السام(علياإلمام  كذلك جاء عن

 1(ِث خلِقه على أزلي تهومبُحدَ ، خبلقه
فه على الرباهني الدالة وبذلك نقول لكي نقنع امللحد بوجود للا جيب أن نعر ِ 

التفكر والبحث عن إىل  العاقل وُيفزه نسانالعقل يدعو اإل عليه عزوجل ألنه 
وهي خري ، كما أن طرق إثبات وجود للا كثرية ومتعددة  وجود للا تعاىل

ا من دور يف اْلد من حريته وشكوكه وذلك عاج للشخص امللحد ملا ل
حتاكي ألهنا  لكوهنا معززة ِبلرباهني العقلية والفلسفية اليت الجمال إلنكارها

 العقول.
                                                

 .393ص، 1ج، ِبب إثبات حدوث العامل، التوحيد، حممد بن ِببويه الصدوق - 1
 .12ص، شرح أصول الكايف، راجع جعفر الشريازي - 3
 .220ص، 188 اخلطبة، هنج الباغة، الشريف الرضي - 2
 .200ص، 183 خطبة، مصدر سابق - 1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



147

 التوحيدإىل  الدعوة - 2
به  امياندعوته تبدأ من توحيد للا سبحانه وتعاىل واإل ساماإلجعل لقد 
دف األول واألخري للرساالت وجعل ال، قرار أنه إله الكون وخالق الوجودواإل

وجعل للا ، هو إقرار هذه القضية العظيمة من قضااي الدين السماوية مجيعاً 
على هذه األرض هو أن  نسانسبحانه وتعاىل الدف األول من وجود اإل

وقد أِبن للا ، يعبد ويعرف للا سبحانه وتعاىل ويوحده وحده الشريك له
، ألحد ريباً  وال اً حىت اليرتك فيها شك   عليها بكل دليل هذه القضية ودله 

 :يقول السيد الطباطبائيوكما 
وهذا ، مقام ربهإىل  نصب العبد نفسه يف مقام الذلة والعبودية وتوجيه وجهه»

فحقيقة ، ر العبادة ِبملعرفة يعين املعرفة اْلاصلة ِبلعبادةهو املراد من فسه 
طع العبد عن نفسه وعن  العبادة هي الغرض األقصى من اخللقة وهي أن ينق

 1«.كل شيء ويذكر ربه
وماخلقت اجلن واالنس األ } :ر يف قوله عز وجلوهذا مايعطيه التدبُّ 

 نإذًا العبادة ومعرفة للا هي الغاية من وجودان الدنيوي و إ، 2{ليعبدون
ومن ، موضوع التوحيد من أهم موضوعات معرفة للا بعد إثبات وجوده

إىل  وذلك ِبلدعوة، واإلنكار للخالق اإلْلادالعاجات الامة ْلاالت 
اجلادة الصحيحة عن طريق بيان صحة املعتقد ِبهلل سبحانه إىل  الرجوع

                                                
 .282ص، 18ج، تفسري امليزان، حممد حسني الطباطبائي - 1
 .82، الذارايت - 3
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ِبهلل يعترب عقبة يف مسرية  اميانمعتقد يف ماعدا اإلأي  أنخصوصًا  وتعاىل
ي يعترب اْلياة الدنيا بداية لرحلة ساماإلفاملنظور ، نسانالتكامل اْلقيقي لإل

يعترب أن  ساماإلو ، ن مابعد املوت واْلساب واجلزاء حياة خملدةإو أبدية 
 عتقادوإنه اال، لوجودان يف هذه اْلياة غرضا وغاية وهي العبادة وحقيقتها

بوجود للا هو الوسيلة الفكرية الكاملة الوحيدة اليت جتعل لذا الوجود معىن 
من كونه جمرد كتلة معىن أكثر  نسانهو الذي جيعل لوجود اإل عتقادوهذا اال
الطاقة لذا هناك ضرورة للسعي والبحث عن الدين وبذل اجلهود أو  من املادة
اميكنه  امللحد الفإن  إال  األيدلوجية والرؤية الكونية الصحيحة و إىل  للتوصل
طمئنان الروحي دون التعرف على للا عز  واالنساينالكمال اإلإىل  التوصل

ري العامل بيد للا سبحانه وكل مافيه يعمل أن تدبإىل  شارةوبعد اإل، 1وجل
وأن الكتب السماوية والشرائع اليت أنزلا للا على العباد جندها  ، ِبمره ومبشيئته

كما أن املعاجز ،  وحاجاته نسانكاملة من كل اجلهات ومتطابقة مع خلق اإل
وهذا ، تيان هبااليت جرت على أيدي األنبياء واليت يستحيل على البشر اإل

وانني البشرية اليت كلما وهي عكس الشرائع والق، يل على خالق أرسلهادل
إىل  واليت تتعرض، كتشفوا بعد فرتة النواقص والثغرات الكثرية فيهاوضعوها ا 

 التغيري الدائم.
لوه عن  حينما سأ )عليه السام(السجاداإلمام  وأخريا جاء يف الكايف عن

                                                
)عبد اجمليد سرحان ، (2 - 2ص، للا وجود على املادية األدلة، انظر )حممد متويل الشعراوي - 1

 .(181 - 180ص العلم عصر يف يتجلى للا، الدمرداش
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إىل  أدعوكم، هللا الرمحن الرحيمتقول بسم » :الدين فقالإىل  كيفية الدعوة
اُعُه أمران، واىل دينه، هللا عز وجل خر العمل واآل، أحدمها معرفة هللا :وَج 

، والعزة، والرمحة، أن يعرف ابلوحدانية والرأفة، ن معرفة هللاإو ، برضوان ه  
القاهر لكل ، وأنه النافع الضار، والعلو على كل شيء، والقدرة، والعلم
، وهو اللليف اخلبري، وهو يدرك األبصار، بصاردركه األت الذي ال، شيء

وماسواه ، وأن ماجاء به هو احلق من عند هللا، عبده ورسولُهُ  وأن حممداا 
 .1«هو الباطل

                                                
 . 1ح، 22ص، القتال قبل ساماإلإىل  لدعاءِبب ا، 8ج، أصول الكايف، حممد الكليين - 1
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 :املبحث الثالث
 طريق التصدي لدعاوي وشبهات املاحدة

هم عوامل وطرق عاج ي لشبهات امللحدين واملشككني من أالتصد نه إ
ئمة الادين من قبل وقد قام هبذه الوظيفة قادة الدين واأل، داإلْلاظاهرة 

اإلمام  حيث كانت الشبهات مستشرية منذ ذلك العهد فقد حرص
 الفئة من الزاندقة بساح العقل على مقابلة هؤالء )عليه السام(الصادق

فكان من ، ومواجهتهم ِبألساليب العلمية والفلسفية إلثبات وجود للا
)عليه مام الصادقستعان ِبإلاالذي ، 1ل بن عمرللمفض   سام()عليه الجوابه

الذي مسعه املفضل ، 2أيب العوجاءابن  للرد على أحد الزاندقة وهو السام(
وهو جالس يف مسجد الرسول ِبملدينة يتحدث مع صاحبه ويقول له أنه 

ا  ر وعلى هذر بل األشياء تتكون من ذاهتا با مدب ِ مدب ِ  ليس هناك الصانع وال
 )عليه السام(الصادقاإلمام  إىل فخرج املفضل، كانت الدنيا ومل تزل والتزال

ل أن للا تعاىل  اي مفضه » :)عليه السام(الصادقاإلمام  فقال، وحدثه مبا مسع

                                                
من الرجال البارزين ، ولد يف أواخر القرن األول الجري مبدينة الكوفة، ل بن عمر اجلعفياملفضه  - 1

 بن لاملفضه ) راجع، والتامذة املميزين والرواة املوثوقني عند اإلمام الباقر والصادق والرضا)عليهم السام(
 (.2ص، دالتوحي، اجلعفي، عمر

وكان عبد الكرمي ، وكان من الزاندقة املشهورين، أيب العوجاء: هو عبد الكرمي بن أيب العوجاءابن  - 3
فتهدده عمر بن عبيد فلحق ِبلكوفة فدل عليه حممد بن سليمان فقتله وصلبه وذلك ، يفسد األحداث

م أربعة آالف حديث أيب العوجاء: لقد وضعت فيكابن  ه ( وملا أخذ ليضرب عنقه قال 121سنة )
 (.10ص، التوحيد، عمراجلعفي بن لاملفضه راجع )، حلل اْلراماحرم فيها اْلال و أُ 
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 )عليه السام(الصادقاإلمام  وأملى، وهو ِبق وال هناية له، كان والشئ قبله
إن  قوماً يزعمون أن  ، اي موالي :فض لقال امل، مايقوى به على مناظرة الزاندقة

سلهم عن هذه » :)عليه السام(فأجابه اإلمام، هذا اخللق من فعل الطبيعة
 اللبيعة أهي شيء له علم وقدرة على هذه األفعال؟ أم ليست كذلك؟

هذه فإن ، ثبات اخلالقإفما امينعهم من ، أوجبوا هلا العلم والقدرةفإن 
وكان يف ، هذه األفعال بغري علم والعمدوإن زعموا أهنا تفعل ، طصفته

وأعلم أن هذا الفعل للخالق ، أفعاهلا ما قد تراه من الصواب واحلكمة
أجراها  ته يف خلقه اجلارية على ماالذي مسوه طبيعة هو سنَّ فإن  احلكيم
 1«.عليه.
 اإلْلادوأحد أقطاب حركة  )عليه السام(الصادقاإلمام  جرت بنيكما 

فيها مزاعمه الواهية وكان اإلمام  أبطل عدة مناظرات 2«أبوشاكر الديصاين»
 )عليه السام(لإلمام السؤال التايل من بينها املناظرة اليت وج ه فيها أبوشاكر

 :)عليه السام(؟ فيجيبه اإلمامصانعاً  لك أن   على الدليل ما» :قائاً 
أو ، إما أكون طصنعتها أان :جهتنيإحدى  وجدت نفسي الختلو من»

إما  - :معنينيإحدى  فا أخلو من أان كنت طصنعتهافإن  ، غريي طصنعها
                                                

 .10 - 9ص، التوحيد، اجلعفي، ل بن عمراملفضه  - 1
ختلق مذهبا ودعا ا، ديصان أيضاابن  ويقال له، وديصان رئيسهم، الديصانية قوم من املاحدة - 3

كما   معناه امللحدو ، حاَد ومال عن الطريقو  داص يديص ديصاان إذا زاغَ من  وديصان مشتق، ليهإالناس 
وراجع )السيد ، (338ص، 3ج، امللل والنحل، يف لسان العرب. راجع )حممد عبد الكرمي الشهرستاين

 (.12ص، كتاب التوحيد،  3ج، شرح أصول الكايف، جعفر الشريازي
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، أن أكون طصنعتها وكانت موجودة فقد استغنت بوجودها عن طصنعتها
فقد ثبت املعىن ، حيدث شيئاا فإنك تعلم أن املعدوم ال، وإما كانت معدومة

 1«.فقام امللحد وما أحار جواابا ، الثالث أن يل طصانعاا وهو رب العاملني
دعاوى للماحدة الذين جعلوا من أيضًا  يف الوقت اْلاضر فهناكوأما 

ستخدامها كأداة إلنكار اخلالق االنظرايت العلمية وسيلة للتغرير ِبلناس و 
ها امللحدون للتأثري استخدمة منها خاطئة ومن النظرايت اليت ستفادوكانت اال

  :يلي هي ما اإلْلادهاوية إىل  على عقائد الناس وجرهم
 :رية النشوء والتلورنظ - 1

واليت  (داروين بنظرية) املعتقد هذا مُسِ يَ ، 2النظرية الدارونيةأو  نظرية التطور
 أصل) كتابه  داروين أل ف أن طُرحت قبل حوايل مئة ومخسني سنة منذ

 األمور على تقوم النظرية وجممل، (نساناإل ظهور) الثاين وكتابه( اخلائق
  :التالية

                                                
 .390ص، التوحيد، الصدوق، حممد بن علي بن اْلسني - 1
وكيف  عملية التطور والذي مت تعريفه مسبقا يف الفصل األول، صاحب النظرية قد شرح دارونل - 3

االنتخاب الطبيعي( حيث تقوم عوامل الفناء إبهاك الكائنات الضعيفة )متت يف عدة نقاط أمهها: 
لكائن القوي البقاء لألصلح( فيبقى ا)وذلك يسمى بقانون ، واإلبقاء على الكائنات القوية، الزيلة

وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة ، ث صفاته القوية لذريتهالسليم الذي يور ِ 
، النشوء( الذي جيعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إىل كائن أعلى)وذلك هو ، يف الكائن

نظريةالتطور وأصل ، موسىراجع )سامة ، .هذا مفاد النظريةاالرتقاء()وهكذا يستمر التطور وذلك هو
 (.18ص، اإلنسان
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 من بدايتها كانت  مجيعها املخلوقات أنو ، خالق بدون قام الوجود أن - 1
 العضوي اْلساء من تكونت اخللية هذه وأن، (األميبا) وهي واحدة خلية

 األخرى العناصر بقية وبينها الربوتني جزيئات من جمموعة لتجمع نتيجة
 جتميعإىل  (صواعق، رعد، أمطار، حرارة) ومناخية بيئية عوامل أدت حيث
 .األميبا خلية يف اجلزيئات هذه

إىل  مث خليتني ذات خملوقاتإىل  وتتطور تنقسم أخذت األوىل اخللية أن - 3
 والزواحف والطيور واْليواانت اْلشرات ظهرت حىت وهكذا اخلااي متعددة

 وتطور انقسم اخللية من آخر اً جزء أن كما،  نساناإل ضمنها ومن والثدييات
 .والازهرية الزهرية والنبااتت، شابواألع، والطحالب، اخلمائر من أنواعإىل 

 العامل يقطنون الذين البشر معظم أنو  القرد من تطور قد نساناإل أن - 2
أن و  اْليواين. ألصلهم قرهبم حبسب يتسلسلون القرود أصل من هم والذين

 . واحد أصل من وإايه هو اشتق قد يكون أن امينع ال، القرد ملشاهبته نساناإل

ه ءي الذي محل لوااإلْلاده النظرية هو مناقشة اجلانب وحنن مايهمنا يف هذ
بوجود خالق يتوىل  عتقادن والذين يزعمون أنه من غري الضروري االو املادي

إدارة هذا الكون وتنظيمه ألن املادة اليت يزعمون أهنا كانت ومل تزل قادرة 
لق يف على أعطاء اْلياة فهي تقوم مقام اخلا بطبيعتها وخصائصها املازمة لا

  :وبذلك يكون الرد عليهم، ذلك
، والوارثة والكيمياء اْليوية، أثبتت فروع علمية مثل علم اْلفرايت - 1

تكون قد أو  ستحالة أن تكون اْلياة قد نشأت ِبملصادفةا واألحياء اجلزيئية
تفاق سائد يف احيث هناك ، ظهرت من تلقاء نفسها نتيجة ظروف طبيعية
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إنه اخللية اْلية تشكل أعقد تركيب واجهه العلم » :األوساط العلمية يقول
حيث كشف أن التعقيد املوجود يف تركيب خلية حية واحدة ويف ترابط 

والاميكن أن يعمل هذا ، نظمها يفوق ذلك النظام املوجود يف مدينة كربى
ذا نشأت كل أجزائه املتفرقة يف وقت واحد ويف حالة إ إال  الرتكيب املعقد 

 فسيكون هذا الرتكيب با جدوى ال  إو ، كمل وجهأعمل واحد وعلى 
ن نتوقع ظهور أجزاء هذا الرتكيب أالوقت وخيتفى والاميكننا  وسينهار مبرور

ذلك أن ، عي نظرية التطورمبحض املصادفة على مدى مايني السنني كما تده 
محاض األمينية اليت متثل وحدات بناء الربوتينات املكونة للخلية اْلية تعجز األ

أو ، عن تكوين اجلزيئات العضوية يف اخللية مثل "الفتيات اخليطية"
انهيك عن ، "شبكة اخللية الباطنية"أو  "أغشية اخلااي"أو ، "الريبوسومات"

 .1 «تكوين خلية كاملة

 2«د.أ.ن»وهو جزئ  أالخر كبري واجهته نظرية التطور هناك مأزق آ - 3

                                                
 (.13 - 1ص، هدم نظرية التطور، ُيىي، انظر )هارون - 1
 بليون وحدة تتضمن كل تفاصيل اْلياة 3.5وهو عبارة عن نظام تشفري يتكون من )د.أ.ن(:  - 3

اليت متيز وهي ، كريك  وفرانسيس، واتسون جيمسمن قبل كتشافها رقمية لعلم الوراثة مت ا فهي الشفرة ال
هنا حتمل كل الصفات اخلِْلِقيهة للكائن أهذه الشفرة يقول عنها العلماء الكائن اْلي عن غري اْلي و 

ويرث ، بصفات اخللقية يرثها اجلنني عن األن نصف هذه المرها غريب ألأوهذه الشفرة ، اْلي
هذه لصبغيات( وعدد ِبلكروموسومات أو ا)وحُتَمل هذه الشفرة فيما يسمى ، مخر عن األالنصف اآل

د للنوع د من هذه الصبغيات، الكروموسومات أو الصبغيات هو عدد حمدِ  ، وكل نوع له عدد حمده
 فهذا التعقيد والدقة املتناهية كانتزوج(  32)موجودة يف و كروموسوم(   12)فاإلنسان مثا يف خليته 
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من قبل  سة البلورات ِبألشعة السينيةعند دراف، املوجود يف نواة اخللية اْلية
،  بعد يف علم األحياءرئيسيتني مل حُتاه  مبشكلتنيأشاد ، 1فرانسيس كريك

والثانية كيف يصبح ، حيةإىل  كيف تتحول اجلزيئات من غري حيةهي  األوىل 
؟ هذا يف حالة أن اخلااي اْلية أتيت عن طريق الصدفة وهي املخ عقًا واعياً 

فتوصل فرانسيس كريك يف النهاية بعد اكتشاف الشفرة ، البعضد بعضها توله 
ِبن مثل هذا اجلزئ املعقد الاميكن أن يكون قد نشأ تلقائيا  عرتافِبالالوراثية 

الصادق  نساناليسع اإل» :مبحض الصدفة نتيجة عملية تطورية حيث قال
واحي يبدو أن يعلن أنه من بعض الن إال  ن املزود بكل املعرفة املتاحة لدينا اآل

 .2«املعجزةإىل  أن أصل اْلياة يف الوقت اْلاضر أقرب مايكون

ذلك أنه من ، اميثل سجل اْلفرايت هزامية أخرى ساحقة لنظرية التطور - 2
أثر ألي أي  اليوجد، بني كل اْلفرايت اليت أُكتشفت على مدار السنني

ة قد تطورت من توافرها لو كانت الكائنات اْليه ال بده  أشكال وسيطة واليت
عي كما تده   كائنات أكثر تعقيداً إىل   ومن أنواع بسيطة، خرآإىل  من طور

ولو كانت هذه الكائنات قد وجدت يف اْلقيقة لكانت هناك ، نظرية التطور
                                                                                                    

 What mad pursuit: a personal view of scientificراجع ) .حد العوامل الذي هد نظرية التطورأ

discovery ،page 82- 101 ،Francis Crick.) 
 أحياء وعامل، وطبيب، أعصاب وعامل، وراثة وعامل، حيوية كيمياء  وعامل زايئيفي :كريك  فرنسيس - 1

، . راجع )أماين الدجاين3001 يف وتويف 1912 يف ولد، اجلنسية بريطاينً ، جامعي وأستاذ، جزيئية
 (.13ص، ء عباقرة فرانسيس كريك وأسس بناء اخلليةسلسلة علما

 ..88ص، life itself، فرانسيس كريك - 3
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 كما أهنا لو وجدت هذه األشكال الوسيطة حقاً ،  املايني بل البايني منها
اليت نعرفها اليوم وملا خا  لكانت أعدادها أكرب بكثري من أعداد اْليواانت

مكان يف العامل من بقاايها اْلفرية وأن تكون بقااي هذه الكائنات موجودة يف 
ويبحث أنصار نظرية التطور عن هذه األشكال الوسيطة يف  ، سجل اْلفرايت

ومع ذلك ، كل البحوث اليت أجريت على اْلفرايت منذ القرن التاسع عشر
ل الوسيطة على الرغم من سعيهم اْلثيث أثر لذه األشكاأي  مل جيدوا

 سجل اْلفرايت أن يبنيِ   وأخرياً ، جيادها طوال املائة واخلمسني سنة املاضيةإل
إىل  أنواع األحياء ظهرت فجأءة وبكامل تكوينها ومل تتطور من أشكال بدائية

 الناحية من مستحيل فالتطور إذن، عي نظرية التطورأشكال متقدمة كما تده 
 .1العلمية

 خلق ءبد كيفيه  عن واضح رأي لدينا يةساماإل عقيدتنا يف نناإ - 1
 الهذي} :تعاىل للا يقول، بذلك حيصرِ   الكرمي القرآن هو وهذا، نساناإل

كماجاء يف قوله ،  2{طني من نساناإل َخلقَ  َوبََدأَ  َخَلَقه َشيء كله   َأحَسنَ 
 َخَلقَناهم إانه } :تعاىل قولهو ، 3{َكاَلفخهار  َصلَصال من نساناإل َخَلقَ } :تعاىل

 كما  وليس الطني هي كانتذا  إ نساناإل خلق فبداية، 4{الزب طني من
كما أن ،  خرآ حيوان عن تطور نساناإل أن من التطور نظرية أصحاب يقول

                                                
 (.130 - 111ص، هتافت النظرية الدارونية وسقوط النظرايت التابعة، انظر )هادي املدرسي - 1
 .3 اآلية، السجدة - 3
 .11 اآلية، الرمحن - 2
 .11 اآلية، الصافات - 1
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 خلق كيفية  توضح السام( م)عليهوصياءواأل نبياءاأل عن خباراأل منهنالك 
 مع ينسجم ال التطور نظرية به جاءت البشر فما أبو هو الذيو  آدم للا

وبذلك يكون القرآن الكرمي قد دحر هذه النظرية قبل ، والرواايتاآلايت 
 العلم بقرون عديدة.

 «Big bang»نظرية االنفجار الكوين  - 2
، تفسر مبدأ الكون واليت، 1هناك نظرية يعرب  عنها بنظرية االنفجار العظيم

عاقة  هليس ل وحبثنا هنا، اعد فيزايئية معينةنظرية فيزايئية تبتين على قو  وهي
 الذي الزال مبهم لبداية الكون لماءتفسري الع بل حول، ِبلنظرية كنظرية

ضمن اإلطار القائل ِبن الزمن واملكان مل يراي النور و ، البحث لاليزال يف جماو 
السؤال املطروح حول معرفة ما حدث  بقىي، العظيم إال مع حدوث االنفجار

أن العامل الفيزايئي  إال  ، 2من املعىن بنظر علماء الكونيهات اً خالي لكقبل ذ
إنه ) :حيث قال نفي اخلالق مبسألة النظرية ربط الذي3هوكنگ تيفنس

، الكون كان وسيظل قادراً على خلق ذاته من العدمفإن ، نظراً لوجود اجلاذبية

                                                
 وافياً  شرحاً  نظريةهذه ال تُقد م الكون نشأة حول السائدة النظرية هي - ظيم:نفجار العنظرية اال - 1

 للكون اإلشعاعية واخللفية اخلفيفة العناصر من وفرة ذلك يف مبا، املرئية الظواهر من واسعة جملموعة
نفجار نظرية اال، علم الكونيات ودراسة الكون، Wollack E. J. راجع ).للكون الضخمة والبنية
 يم(.العظ

، العظيم االنفجار ونظرية القران، جنا حممودعبدللا.دانظر ) - 3
http://bookstoall1.blogspot.co.uk) 

 عامل فيزايء بريطاين وملحد مت تعريفه مسبقا. - 2
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إىل  ال حاجة نهإو هوالسبب يف وجود الكون والبشرية  أن اخللق التلقائيو 
 إذا ُعرَِفت القوانني احملك مة يف مسرية الكون فلسنا حباجةألنه ، وجود خالق

ل من تلقاء نفسه من الكون تشكه وأن ، اً أن نفرتض وراء القوانني خالقإىل 
الضرورة التستدعي استحضار للا  أنو ، الناحية املنطقية لقوانني الفيزايء

مادام الكون منذ أن كان   الفيزايء أنه إن مفاد كام عامل، 1(لتنشيط الكون
إذن مىت ما ، منذ أن حدث االنفجار هو خيتزن قوانني طبيعية صارمةو كتلًة 

 اً ال حنتاج أن نفرتض مفتاحوبذلك ، حصل القانون حصلت آاثر القانون
فربط بني نظرية االنفجار ، اخلالق عز وجلأو  وراء هذه القوانني نسميه للا

2وجود اخلالقإىل  اجةوبني دعوى عدم اْل
. 

ل هذا األدعاء لنلزمهم اْلجة ولعاج حالة إنكار نفص ِ وألجل ذلك سوف 
  :وجود للا ِبلنقاط التالية

وحصل منها  هي مبدأ الكون الكتلة اليتأو  تلك الطاقة عن لو سألنا - 1
هذا الكائن  - كما يذكر علماء الفيزايء أهنا كائن كمي ذري  - نفجاراال

 الذري هل أوجد نفسه أم أوجده شيء أخر؟ أو الكمي

الطاقة مكان وإب، كن أن تولد من الشيءممالطاقة أن الفيزايء  علماءيقول 
الفراغ حدث  منحدوثها  هل لكن، من الصفرأي ، أن حتدث من فراغ

عىن الصفر يف املعادلة الفيزايئية ن القول مبإ ؟عامل خارجيأي  بدون تدخل

                                                
 (.123 - 120ص، The Grand Designالتصميم العظيم ، راجع )ستيفن هوكينك - 1

 (.http://www.almoneer.org، العظيم االنفجار ةونظري الكون مبدأ، راجع منري اخلباز - 3
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إذن ِبلنتيجة هذه ، مبدأ لشيء آخر هوالصفر  وإمنا، ليس إلغاء الوجود
 أهنا صفر حبسب إال   اً الكتلة اليت منها انفجر الكون وإن افرتضناها صفر 

وال ، فهذا الوجود إما أوجد نفسه، لكنها يف الواقع وجود، املعادلة الفيزايئية
سبب إىل  حتياجهناك اإذن ، وإما أوجده غريه، يعقل أن يوجد الشيء نفَسه

 خارجيمل ا اميكن حدوث الطاقة يف فراغ بدون عاف، هذه الكتلةأوجد 
الوراء وأنكران إىل  وإذا رفضنا قانون السببية رجعنا، هذا رفض  لقانون السببيةف

كانوا فإذا  ، ألن إنتاجها مبين  على قانون السببية، القوانني الذكية كلها
كل القوانني تكون  سإذن ، صدفةالإىل  ويوكلون ذلك، مببدأ السببيةاليؤمنون 

، وضغط البخار وغريها، غليان املاء صدفة مثل، صدفةحدثت الذكية 
إما ، بل لا سبب، حدثت صدفةأهنا  أن يقال ِبلنتيجة هذه الكتلة الاميكنو 

حيث ال اميكن أن توجد نفَسها إذن هي ، يوجدها غريهاأو  أن توجد نفسها
1ولكل حادث سبب  ، حادث

. 
إذا كان الكون يسري وفق أنظمة ذكية دقيقة إذن  ماملسألة األخرى قول - 3

، الكون يسري وفق أنظمة دقيقةذا كان نقول إ، فرضية اخلالقإىل  ال ُيتاج
 هذا مثل فيحصل تنفجر انفجرت أن اليت األجسام هذه أن يُعقل هلف

 صورة وعلى، واحد منط على اْلياة وحتصل، الدقة يف املتناهي الدقيق النظام
 هذا اليعينو  عامة العقاء لدى ممتنع هذا إن بعضاً؟ بعضها خيدم متكافئة

من الذي أودع القوانني  الذي يورد هنا هو ألن السؤال، االستغناء عن اخلالق

                                                
 (.102 - 100ص، الفيزايء ووجود اخلالق، دريسانظر )جعفر إ - 1
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القوانني الذكية اليت  هذه وجودفإن ، الذكية الدقيقة يف ذرات الكون وطاقاته
إىل  لذكية حتتاجألن هذه القوانني ا، حتكم الكون اليعين االستغناء عن اخلالق

 اميانن اإلإو ، من يفيضه ومن يعطيهإىل  وذلك املنطلق ُيتاج، بذرة ومنطلق
حاجة املسبهب للسبب ألن الفيض منطق غري عقلي إىل  ِبن الكون ال ُيتاج

املعلول ال ينفك عن علته ف، حاجة ذاتية سارية ال تنفك  ْلظة واحدة
إىل  حتتاج النارو ، قوة الكهرِبئيةفيض الإىل  لضوء ُيتاجفا، واملسبهب عن سببه

ال ينفك  عن املعطي وعن اخلالق واملفيض ْلظة  فهولكون ما ِبلنا ِبف، الغاز
1واحدة

. 
وهي قوله عز اآلية  مجعنا بني هذهفإذا  ة من القران الكرميستفاداال - 2

 2{فَ َفتَ ْقَنامُهَا اً َتا َرْتقأََوملَْ يَ َر الهِذيَن َكَفُروا َأنه السهَماَواِت َواأْلَْرَض َكان َ } :وجل
السهَماِء َوِهَي ُدَخان  فَ َقاَل إىل  مُثه اْستَ َوى} :وبني قوله عز وجل يف آية أخرى

َنا طَائِِعنيَ  اً َكْرهأو   اً َلَا َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا َطْوع من  نسانيستفيد اإل 3{قَالََتا أَتَ ي ْ
، مث انفصلتا، ة غازية واحدةاجلمع بني اآليتني أن السماء واألرض كانتا كتل

 .1فتكونت األجرام واجملموعات الشمسية

                                                
 .98 - 90ص، نفس املصدر السابق - 1
 .20 اآلية، األنبياء - 3
 .11 اآلية، فصلت - 2
، ائي)حممد حسني الطباطب، (182ص، 13ج، تفسري األمثل، انظر )انصر مكارم الشريازي 1 - 

  (201 - 203ص ، 11ج، تفسري امليزان
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 :املبحث الرابع
 اإلحلاداللرق الرتبوية واألخاقية ملعاجلة ظاهرة 

فامللكة ، الرتبية الروحية واألخاقية هي العناية ِبلروح واحملافظة على سامتها
 اخلري لديها وال ستعداد النفس لتهذيبها وتنمية نزعاتااألخاقية هي ملكة 

رتكزت الوسطية بعيدة عن اإلفراط والتفريط وكامها اذا إال  إتصح هذه الرتبية 
اخلري والداية أمر للا إىل  ويف سبيل دعوة الناس، مذموم وخري األمور أوسطها

ختاذ اتعاىل املؤمنني ِبلصرب وحتمل األذى حىت الينفر الناس من هذا الدين و 
َوْلَتُكن مِ نُكْم أُمهة  } :ومنهاجا كما قال تعاىل نة سبياً اْلكمة واملوعظة اْلس

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُولَ إىل  يَْدُعونَ   ُهمُ  ِئكَ اخلَْرْيِ َوأَيُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
قلوب املسلمني ِبحملبة واخلري للناس وإنقاذهم من  ئوأن متتل، 1{اْلُمْفِلُحونَ 

 .ساماإلنور الداية و إىل  إلْلاداظلمات الشرك والكفر و 

أو  والعناية ِبلرتبية األخاقية سواء يف األسرة، هتعزيز الرقابة والتوجيلِ  نه إ
حندار يف اجملتمع دور مهم وفاعل يف تربية النشأ وتوجيه االفراد ووقايتهم من اال

ن هذه الطرق الرتبوية واألخاقية وإ، قات التوهان الفكري والعقائديلنز م
  :بق من خال هذه املؤسساتتط

 االسرة - 1
يف العاج والرتبية والتأثري على السامة الفكرية والروحية  كبرياً   ن لألسرة دوراً إ

فهي اليت تتعهد النشأ منذ الصغر يف مراحل حياته املختلفة ، ألبناءها
                                                

 .101، ال عمران - 1
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فاألسرة هي صاحبة املسؤلية الكربى يف غرس العقيدة ، وأشكالا املتعددة
د األوالد والفكر القومي والثقافة النافعة يف نفوس النشأ وهي اليت تُعو ِ  الصافية

 لذا، على أداء العبادات منذ الصغر وتعمق فيهم الشعور خبشية للا ومراقبته
أن وال بده ، بناء والبناتلأل أن تعزز األسرة دورها يف الرقابة والتوجيهال بده 

متابعة سلوكياهتم مع ، املعنوي هتماميعطي الوالدان أوالدمها مزيدًا من اال
واْلرص على الصحبة ، ومتابعة أحوالم خارج املنزل مع أصدقائهم، وتقواميها
كذلك من متابعة أنشطة األوالد عرب وسائل التواصل وال بده  ، الصاْلة
ه نوعاً وعدُّ ، وقد تواجه األسرة مشكلة رفض األوالد مثل هذا األمر، اْلديثة

كلما كانت العاقة بني الوالدين لكن  ، حياهتم واستقاليتهممن الوصاية على 
وأن ، واألوالد صحية وإجيابية أمكن التغلب وإقناع األوالد ِبمهية دور الوالدين

 .هو السعادة يف الدنيا واآلخرة سامٍ  القصد هو التعاون معهم لتحقيق هدفٍ 
با ما حتدث غال اإلْلادوعندما تكتشف األسرة أن أحد أبنائها قد دخل يف 

وتستدعي بعض ، لدى األسرة حالة من الفزع وتتوجه حنو الوعظ واإلرشاد
ولكن هذه احملاوالت غالبا ، العلماء إلقناع اإلبن ِبلعدول عن إْلاده

فتتجه األسرة للحل العقايب ورمبا متارس النبذ والطرد والتربؤ من ، ماتفشل
عن حضن األسرة لتتلقفه  يداً ويدفعه بع وإصراراً  وهذا قد يزيده عناداً ، اإلبن

وتشحنه ِبلكراهية والضغينة جتاه ، روابط ومجاعات امللحدين احمللية والدولية
أسرته وجتاه جمتمعه الذي مل ُيرتم حريته. والبديل أن تتحلى األسرة ِبلصرب 

عطائهم الفرصة ملزيد إالبنت رغم متردهم العقائدي و أو  وأن حتتوي هذا اإلبن
وحتاول أن تستبقي حبال الود والرتاحم بينهما عسى أن ، يقنمن املعرفة والت
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وذلك من ، 1ا تبنوه من عقيدة ضالة الرجوع عمه أو  جيدي نفعا للعدول
  :خال الطرق التالية

من القلق واخلوف  اإلْلادعن  تعليم األبناء اْلقائق واملخاطر النامجة - 1
اكتساب املهارات اليت ترفع من  األبناء على عانةإو ، واألاننية واإلجراموالكآبة 

 لبناء شخصية قوية.السعي و قدراهتم املعرفية فتساعدهم على الثقة يف أنفسهم 

حاطة األبناء جبو من الدفء إن حترص على أسرة جيب على األ - 3
بوين وتنمية املشاعر اإلجيابية سرة واألاألسري والعمل على جذهبم جتاه األ

 بينهم وبني األبناء.

شديد اخلطورة عليهم مر أب ظهور اخلافات امام األبناء فهذا جتن - 2
حساسهم بعدم األمان وِبالضطراب والقلق واإلحباط وهي من ويرتتب عليه إ

 األخاقي.أو  سواء الفكري حنرافاالإىل  أهم العوامل اليت تدفع الشخص

 ذا كان إْلاد أوالدهم بسبب عوامل نفسيةإا فيمهتيئة العاج النفسي  - 1
، فبأمكان األسرة وِبلتعاون مع اجلهات املتخصصة هتيئة العاج ألبناءها

قامة جلسات فردية إحيث يعترب العاج النفسي ضروري وذلك من خال 
أو  ومجاعية لألفراد واجملموعات من امللحدين ويديرها أطباء نفسيني

ومن ، الرتبية لتغطية اجلوانب النفسية والرتبويةأو  متخصصني يف علم النفس
املختلفة وأن تدرس كل حالة على  اإلْلاداملهم التفريق بني أمناط ومستوايت 

كما أن ،  منهم وأن تُراعى الدوافع الكامنة وراء إْلاد كل شخص، حدة

                                                
 (.http://www.elazayem.com، لشباب ملاذا يلحدون وكيف يعودونا، انظر )حممد املهدي - 1
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ية جتماعاالأو  النفسيةهناك قواعد عامة يف التعامل مع هؤالء امللحدين 
، نقليةأو  اهني عقليةتكون أهم من حماوالت إقناعه ِبدلة دينية وحبجج وبر 

ألن  عليهم وعدم فرض األفكار، وإعطاءهم الفرصة إلعادة التفكري والتيقن
 . 1زائف اميانالتظاهر إبأو  وليس اإلذعان املهم هو القناعة

 املسجد - 2
، يف تربية الناس على الفضيلة وحب العلم اً أساسي تربوايً  اً يُعتَ رَب املسجد مركز 

مكان للعبادة والعلم أيضًا  يه الصاة فقط لكنهفاملسجد ليس مكان تُقام ف
وهو املدرسة األوىل ، اخلريإىل  للا تعاىل والتوجيه واإلرشادإىل  والرتبية والدعوة

 وبناءا، وروحا وعقيدة املسلم ُسلوكا نساناليت تُعىن ِبإل
ي من خال رسالِته إساممتكاما يف إطار جمتمع  للشخصية املسلمة بناء

أعظم ألنه  ل دور املسجدلذا جيب على اجملتمع أن يُ َفع ِ ، ية والتعليميةالدين
وتُثبت ، املؤثرات الرتبوية اليت تُ َقو م السلوك واألخاق اْلميدة لدى الفرد

 امة.عن األهواء املنحرفة واألفكار املشككة الده  ية بعيداً ساماإلالعقيدة 
اجملتمع بشرور وأخطار هتدد  ر ينذرواميكن تشبيه املسجد جبهاز إنذار مبك ِ 

األمن الفكري والعقائدي. فالكثري من اخلطباء واألئمة حبكم ارتباطهم القوي 
أو  عقدي احنرافأي  عن حبياة اجملتمع يستطيعون الكشف مبكراً 

  :واميكن أن يكون عاج املسجد لإلْلاد ِبلطرق التالية.فكري
أئمة ل تواصل أن يكون هناك دور واضح وفعال للمسجد من خا - 1

                                                
 نفس املصدر السابق. - 1
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وأن يكون ، مع الشباب للرد على األسئلة احملرية اخلاصة بوجود للا املساجد
  .تشكيكأو  هناك أجوبة كاملة وشافية لكل شبهة

لتأكيد واثقاىف وفكرى متكامل للدايانت ديين و أن يكون هناك مشروع  - 3
االستنارة على وجود للا وغرس القيم والتعاليم الدينية من أجل خلق حالة من 

 فراد. الفكرية لأل
ليتناسب مع األحداث اجلارية  من تعديل وتطوير اخلطاب الديينال بده  - 2

على أهنا ظاهرة  اإلْلادبضرورة التعامل مع ظاهرة  مطالباً ، واألوضاع اْلالية
علمية حديثة وليست الطرق  ضية جيب معاجلتها معاجلة جذرية بطرقٍ رَ مَ 

 .التقليدية

 ت التعليميةالرمسيةاملؤسسا - 3
هو بث العلوم ، الدور الرئيسي للمؤسسات التعليمية كاملدارس واجلامعات نه إ

والتعليم العايل يف كافة البلدان ، وأن هتتم وزارات الرتبية والتعليم، النافعة
وتعزيزه يف نفوس  اميانية الصحيحة وتنمية اإلساماإلية برتبية العقيدة ساماإل

وأن تتناول املناهج التطوارات ، ياً إاميان تربوايً  املعلمني أتهياً  وأتهيل، املتعلمني
قع وترسيخ األسس الفكرية والعقدية حيث ي، الفكرية اْلاصلة يف اجملتمع

نزالق يف متاهات األفكار ها الطاب من االعلى عاتقها احملافظة على أبنائ
ا وسوء عاقبتها وذلك ِبلتحذير منها وبيان فساده، املنحرفة دينيا وأخاقياً 

وبث األفكار النافعة من خال املناهج واملقررات الدراسية اليت تُد َرس يف 
هذه املؤسسات واخلروج من اْلالة النمطية يف التعليم واليت قد يرى كثريا من 

 من إخراج الكتب واملناهج ِبسلوبوال بده ، الطاب أهنا جامدة ومنفرة
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وغرس للعقيدة الصحيحة يف النفوس ، لقلوبيف ا مما جيعل له أتثرياً  وقالب
، من دقة وتناسقومافيه  إبراز قدرة للا وعظمته يف الكونو ، السيما األصول

وسيلة ممكنة كالدروس واخلطب واحملاضرات والربامج أي  وذلك من خال
املواضيع املهمة أيضًا  وأن تتناول، ياإلْلادواليت تساعد يف تفكيك الفكر 

، اْلكمة يف أفعال للا تعاىل اعتقادِبلقدر و  اميانِبلغيب واإل امياناألخرى كاإل
عتناء ِبملواد الشرعية يف املناهج التعليمية حبيث تكون لا وأن يكون اال

 .الصدارة كاملواد العلمية التجريبية متاماً 
ام من مواجهة هذا الفكر الده إىل  كما أن دعوة طاب الدراسات العليا

كما ،  1دقيقة سيكون له دور كبري يف الوعي الفكريخال أطروحات علمية 
  :أن هذه املؤسسات يقع على عاتقها األمور التالية

 طاقات الشباب استغالستثمار أوقات الفراغ و ا - أ
ى للشباب جتماعت بسبب الفراغ الروحى واالانتشر  اإلْلادظاهرة  نه إ

 .والبطالة وغريها من املشاكل الىت يعاىن منها الشباب

 ه اميتلكعتبار ِب اببالشأن الفراغ الذي يعاين منه كثري من الناس السيما و 
مل يتم  أذاخصوصًا ، تعترب مشكلة كبرية طاقة نفسية وفكرية وجسدية عالية

احتواء هذه الطاقة وتوجيهها التوجيه النافع فا يؤمن على صاحبها أن 
فريسة للفراغ  إهدار كل هذه الطاقات وترك الشباب نه إو ، يوجهها فيما يضر

قد يكون الفراغ سببًا لكثري من املعاصي اليت يرتكبها ف، والبطالة خطأ فادح
                                                

 (.29 - 22ص، ره وسبل مواجهتهاإلْلاد وسائله وخط، انظر )د.صاحل عبد العزيزالسندي - 1
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 يرجعإمنا  لقي والفكري الذي نراه عند شبابنااخلُ  حنرافالوإن ا، منهم البعض
قيه بشِ  حنرافمع توافر املال املعني على حتصيل وسائل اال هذا الفراغإىل 

لذلك جند أن هناك ضرورة ، هاتوالفكري ِبلشب، اخللقي ِبلشهوات
طاقات الشباب عن طريق إقامة مراكز لألنشطة املختلفة حبيث  ستغالال

ي قدراته ومواهبه النافعة واملفيدة يقوم الشباب مبمارسة الرايضة ِبنواعها وينم ِ 
هذا فإن ، وبرامج تدريبية، 1عرب دورات يف التنمية البشرية وتطوير الذات

قات كفيل بصرف الشباب عما يضر والينفع من جمالس التفريغ املثمر للطا
كما جيب فتح جماالت اْلوار ،  التقليد ألفكار غربية وغريبةأو  الرتف الفكري

ستقطاب خرية او ، مستواايهتم العلمية واملهنية اختافمع الشباب على 
طريق إىل  قناع النشأ وهدايتهمالعقول والكفاءات يف شىت اجملاالت والكفيلة إب

هم على اطاعثقيف الشباب و و  وعقد ندوات مبراكز الشباب، صوابال
وحتصينهم من كل األفكار الباطلة الوافدة ومحاية ، املفهوم الصحيح للدين

ابة العقول من الغزو الفكري ومراعاة أن يتم ذلك بصورة عصرية ملفتة وجذه 
                                                

هبدف  ي عمليه تنميه وتطوير إمكانيات ومقدرات اإلنسانه - التنمية البشرية وتطوير الذات: - 1
عملية شاملة متكاملة يتوقف جناحها فهي ، وغاية التنمية ةه أداعتبار ِب توسيع اخليارات املتاحة أمامه

الادفة إىل إحداث حتوالت هيكلية و شكال على ما يقوم به البشر من جهد متعدد اجلوانب واأل
مستوى من اْلياة الكرامية اليت  اجتماعية يتحقق مبوجبها لألغلبية الساحقة من أفراد اجملتمعو ية اقتصاد

كرب من أ رويتوفر للمواطن قد، وتزول ِبلتدريج مشكات البطالة والفقر واجلهل واملرض تقل يف ظلها
تقوم هبا  عملية واعية وموجهة فهي وجيه مسار وطنه ومستقبله.وحق املسامهة يف ت فرص املشاركة

قطاعات شعبية واعية خاصة وعامة هبدف إجياد تغيري شامل يسمو ِبجملتمع إىل مصاف األمم الراقية 
 (.8ص، دور املنظمات العربية يف التنمية البشرية، السنبل . راجع )د.عبد العزيزاملتحضرةو 
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 وأن خترج عن النمطية واألساليب القدامية.
لشباب على فهم الظاهرة ومهارات التعامل تدريب جمموعات من اكذلك 

مع الشباب امللحدين ألهنم يكونون أقرب إليهم وأقدر على تقدمي املساعدة 
ِبلتواصل اإللكرتوىن على اإلنرتنت حيث يرتكز نشاط  هتماماالإىل  ضافةِبإل

وذلك يستدعى عمل مواقع ، لتخوفهم من الظهور شباب امللحدين عليه نظراً 
 .على التساؤالت الباحثة عن اليقني وعلى الشبهات للمساعدة والرد

ذا كانت املؤسسات الرتبوية إنفتاح على شعوب العامل من اال ساماإلوالامينع 
من  نيتقوم بدورها يف بناء حصون السام يف عقول الشباب واألفراد املسلم

التفاهم و  خال إرساء األسس الفكرية واألخاقية وقيم التعايش السلمي
عن  وتعميم ثقافة السام وحل املشكات بعيداً ، اصل واْلوار بينهموالتو 

استخدام العنف والقوة مع جتسيد قيم التسامح والتعاون والصداقة والشراكة 
بني شباب العامل ومنظماته واالبتعاد عن السلوك العدواين وعن املخدرات اليت 

أداة إىل  شبابوأن اليتحول ال، قواهم نب عقولم وتقتل وعيهم وتوهتغي ِ 
ممن غاايهتم إبعاد الشباب املسلم  ساماإلستهاكية حتقق مأرب أعداء اطيعة 

 1عن الدور اْلقيقي لبناء اجملتمع.

 يةإسامالبلدان الغري إىل  رعاية الشباب املبتعثني - ب
من قبل املؤسسات واألفراد وذلك أيضًا  اً اهتمامجيب أن يوىل هذا املوضوع 

                                                
وانظر ، (2 - 1ص، واقع الشباب العريب بني التطلعات والتحدايت، بخيام حممد الزعانظر )د. - 1
 (.132 - 138ص، اإلْلاد يف العصر اْلاضر وموقف العقيدة منها، عبد العزيز سعداحملمدي)
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إىل  حتصني الشباب قبل وبعد ذهاهبمإىل  مج اليت هتدفبضرورة وضع الربا
وعلى اجلهات الرمسية املعنية ، يةإساماجملتمعات الغري أو  الدول الغربية

ِبلدعوة واإلرشاد وامللحقيات الثقافية واجب يف توعية الشباب وحتذيرهم من 
على و ، بتعاثامة اليت سوف حتيطهم يف بلدان االأمواج الشك واألفكار الده 

دعاة الدين أن اليهملوا هؤالء الشباب املبتعثني واليغيبوا عن ساحة النصح 
، لكرتونية وإن أمكن زايرة أماكنهموذلك ِبلتواصل معهم عرب املواقع اإل، لم
 قراص اليت تعاجل هذا اجلانب املهم.بات واألتزويدهم ِبلكتي ِ إىل  ضافةِبإل

 املؤسسات األعامية - 4
ضخما فهو يشكل فكر املايني من البشر وله  ائله فضاءاً عام ووساميثل اإل

وأكثر ، رائهم ومن مث يف أفعالم وتصرفاهتمآأتثري يف أفكارهم وعقائدهم و 
الناس أتثرا به هم األطفال والشباب فهو ساح ذو أتثري قوي وبعيد املدى 

عداد برامج حتارب مايبثه فيجب إ، ستغناء عنهوِبلوقت نفسه الاميكن اال
جتاهات الفكرية املنحرفة من أفكار عام املعادي والفضائيات ذات االاإل

والزجر عن الفواحش والكبائر واْلث على ، التشكيك يف الدين والعقيدة
بث و  يةساماإلمبا يناسب الشريعة و  الفرائض والفضائل مبا ُيقق العبودية هلل

عام اليت وسائل اإل من الرقابة علىوال بده ، العقيدة الصحيحة واملنهج القومي
ية والتضيق عليها وحماربتها وتنظيم ساماإلتبث مسوم أفكارها يف اجملتمعات 

محات مدورسة لتوعية اجلمهور خبطورة هذه الوسائل وخطورة ماتبثه من 
 أفكار دخيلة على دين املرء.

نرتنت للرد على الشبهات والشكوك كما جيب عمل مواقع على اإل
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 يف وقائية توعية عملو ، ث فيما خيص الدين والعقيدةوالتساؤالت اليت تب
 دائرة يف بعد وايقع مل نالذي ناسلل والتليفزيون واإلذاعة واجملات الصحف

 1.اإلْلاد
 املرجعية الدينية - 5
 فرجه تعاىل للا عجلاْلجة اإلمام  غيبة زمن يف العلماء دور يتأك دو 

 من ال لو» :أنه قال السام()عليه الادياإلمام  عن الرواية ففي، الشريف
 والدال ني، إليه الداعني العلماء من )عليه السام(قائمنا غيبة بعد يبق

 شباك من هللا عباد لضعفاء واملنقذين، هللا حبجج دينه عن والذاب ني، عليه
 دين عن ارتد   إال أحد بقي ملا، النواطصب فخاخ ومن، ومردته إبليس

 .2«هللا
ات حنرافبعلومهم هو السبيل للنجاة من توهان اال ستضاءةفاألخذ عنهم واال

من تفعيل دور العلماء والدعاة للرد على الشبهات من خال وال بده ، الفكرية
إقامة الندوات الدينية والثقافية والفكرية اليت تصقل أفكار الناس وهتذهبا 
وتنميتها بكل مفيد مع مراعاة اْلداثة يف الطرح والوسائل والرد على 

وأن ظهور ، فهو واجب العلماء وطلبة العلم، بهات املثارة حول العقيدةالش
املتنامي يستدعي من املشايخ وطلبة العلوم الدينية حماربة هذه  اإلْلادتيار 

                                                
 بن هيثموانظر )، (98 - 92ص، العتاد يف مواجهة اإلْلاد، )أمحد خالد الطحانانظر  - 1

 (./http://sunnahway.net، معاجلته وطرقو  ظهوره أسبابو  اإلْلادحقيقته، حممدالكناين
 .9ص، 1ج، الحتجاجأ، الطربسي علي بن أمحد - 3

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



171

كما أن إجياد ،  طريق الداية واْلقإىل  التيارات ِبْلجة والبيان وإرشاد الناس
العلمية اْلديثة يف الفلك  جيل من طلبة العلم املطلع على كثري من النظرايت

والفيزايء والكيمياء اْلديثة وغريها من العلوم اليت يتخذها امللحدون 
للتشكيك يف وجود خالق الكون له ضرورة ملواكبة التطور يف النظرايت 

فمثا نظرية دارون قد مرت ِبطوار متعددة وأرِبهبا ، يةاإلْلادالكفرية و 
وهذا ، وفق مايستجد من علوم حديثة يقومون بتعديلها وتنقيحها مع الزمن

 .1يستوجب املواكبة من طلبة العلم والدين مبا يدحض نظرايهتم
وتقومي  اإلْلادال ومهم يف عاج ن للرتبية الروحية واألخاقية دور فعه إ نذإ

وذلك من خال إجياد عاقة بني ، ية لدى األفراد والناشئةنسانالسلوكيات اإل
فاملسؤلية تقع على ، يةجتماعالدينية منها أم اال اءو األفراد واملؤسسات س

ستيعاب التحوالت الفكرية لدى ااجملتمع واملدرسة واألسرة واملسجد يف فهم و 
ي ساماإلمع تفعيل دور العلماء وطلبة العلوم الدينية لنشر الوعي ، األفراد

ملواجهة التحدايت اليت تستهدف فكر األفراد املسلمني السيما الشباب 
من العمل واملواجهة للتصدي لذا التحدي  األمر الذي يتطلب مزيداً ، منهم

الة ومدروسة والعمل على استيعاب فكر وسلوك جياد خطط فعه إمن خال 
األفراد وتوعيتهم وإشراكهم يف مسؤلية املواجهة وخماطبتهم بلغتهم ومن منابرهم 

والتصدي لذا واملواجهة ، وعدم إغفال دور القدوات واملؤثرين يف اجملتمع
 رتاقات اليت هتدد دينهم وعقيدهتم.خالتحدي وحتصينهم ضد اال

                                                
 (.120 - 133ص، حوار مع صديقي امللحد، انظر )مصطفى حممود - 1
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ABSTRACT 

In the name of Allah the most beneficent the most merciful ،and 

prayers and peace be upon the Messenger of Allah Mouhammad and 

his progeny: 

The phenomenon of atheism is a complex phenomenon in which the 

intellectual ،psychological and social causes may be factors ،and we 

have included in our research entitled «the spread of atheism in 

Islamic societies and treatment methods in the light of Quran and 

Sunnah» the main reasons that led to atheism in the Muslim 

communities ،the solutions and roads which helps in the treatment of 

this phenomenon and how to salvage the Muslims and prevention of 

ideological deviation leading to destruction of faith. 

Our research consists of an introduction ،three chapters and a 

conclusion ،where we begin to introduce the main issues and 

scientific definitions of words key to the research. Then we address 

the Quran and extract verses ،which include the word atheism ،with 

its interpretation and indications to different meanings of atheism 

that the Quran presents. And we go through the sayings of the Ahl ul 

- Bayt and their prayers that have not abandoned this concept and 

seek refuge from them ،as well as the history for this deviant 

thought ،namely atheism. The second chapter includes a list of the 

main reasons which had a role in causing atheism in Muslim 

societies ،while revealing the doctrines of atheism from 

Freemasonry ،secularism to communism ،as well as globalization 

and introduction of modern technology and different psychological 

and social factors. In the third chapter we go through the methods of 
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prevention ،treatment of the phenomenon of atheism and strategies 

to combat it ،and to provide solutions and the Islamic response to 

suspicions of atheists. We have provided evidence and mental proofs 

of the existence of God ،in addition to a number of grievances raised 

by atheists and responding to them with scientific theories and recent 

studies ،and a host of other treatments that belong to the 

psychological and social causes of atheism. 

And we have adopted a descriptive and analytical approach to 

research with importance to diverse aspects of the dimensions of the 

phenomenon of atheism in the present era in order to reach solutions 

to reduce this phenomenon. 

The most important results of this study are: 

* The old atheism trend emerged in Greece and in the era of the 

Greeks and the Romans in 420 BC ،for they have established 

atheistic skepticism. 

* The newer ideologies of atheism does not represent a single 

thought but are describing multiple and varying terms of patterns. 

* Spread of ideas of atheism to the Muslim world ،started from the 

Crusades and was followed by Orientalism and Christianization ،and 

was followed again by military presence ،namely colonialism ،then 

ideological brainwashing. 

* Brainwashing is much more dangerous than a military invasion 

because it is a profound influence on people where its influence 

extends to tens or even hundreds of years as well as it being less 

expensive than a military invasion. 

* The Jews have supported atheistic philosophies ،and sponsored the 

scientists for the adoption of atheistic ideas that offend religions. 
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* That the means of communication and international media and the 

Internet took a lot of risks ،which began threatening the culture of 

the community and its security and faith caused through this network 

of subversive ideas and the promotion of moral and ideological 

deviation. 

* The religious extremism in the speech of violent terrorists and 

practices and militancy by Islamic groups that does not allow 

freedom of thought is one of the most important reasons for the 

spread of atheism in some Arab countries. 

* One of the other causes of atheism is the desire to get rid of the 

restrictions imposed by religions on people. Especially people who 

hate any restrictions ،whatever their origin and whatever the degree 

and are interested in starting their lives under the direction their 

minds and their choices of personal ،excessive individual freedom to 

the point of arrogance ،and a desire of freedom from the costs of 

religious and social constraints. 

* Arming oneself with science and knowledge gives strength and 

immunity to any intellectual or ideological deviations. 

* Recognition methods and evidence to prove the existence of God 

helps get rid of atheism. 

* Addressing atheistic ideas and breaking down scientific theories ،
shows a fake side to atheists who cling to science to deny the 

Creator. 
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 م.3012 - ه 1121، الثقافية ةاأللوك
، خاص‘ال وقف، تركيا، اْلرام البلد أمراء، زيين أمحد، الدحان - 22

 م.3003 - ه 1132
، وممارساته أشكاله الفكري رهاباإل، صاحل حممد الدين د.جال - 21

 م.3008 - ه 1139، األمنية للعلوم انيف جامعة، الرايض
 دار، اإلمساعيلية - مصر، العرب ينامللحد على الرد، طلعت هيثم د. - 28

 م.3011، 1ط، الكاتب
 جملة، اإلْلاد ملف يف للعمل معرفية خطة، حامد الدين حسام د. - 22

 م.3018، الرابع العدد، الشريعة حراس
، 1ط، الباغة دار، لبنان، التفكر، اْلسني عبد السيد، دستغيب - 23

 م.3012 - ه 1121
 للدراسات املصرية اجمللة، كتئابيةاال  ضطراِبتاال، الفتاح عبد د.غريب - 28

 م.3003، عشر السابع اجمللد، 82العدد، النفسية
 - ه 1128، 1ط، الشروق، القاهرة، اإلْلاد خرافة، شريف د.عمرو - 29

 م.3011
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، 1ط، الدولية الشروق مكتبة، القاهرة، عقل رحلة، شريف د.عمرو - 10
 م.3011 - ه 1123

، 1ط، أسامة دار، األردن، الفلسفي املعجم، مصطفى، د.حسيبة - 11
 م.3009

، 3ط، الكاتب دار، مصر، للمبتدئني اإلْلاد، عزمي د.هشام - 13
 م.3018

، قم، «اْلزين سلوة»الدعوات، الدين قطب للا هبة سعيد، الراوندي - 12
 ه .1133، 1ط، ما دليل منشورات

 العقائد موسوعة، برجنكار رضا مبساعدة، عبده حممد، شهري الري - 11
 ه .1138، 1ط، اْلديث دار، يةساماإل

 دائرة، لبنان، الصحاح خمتار معجم، بكر أيب بن حممد، الرازي - 18
 م.1982، املعاجم

، قرآنال غريب يف املفردات، حممد بن اْلسني، األصفهاين الراغب - 12
 م.3009 - ه 1120، 1ط، الشامية الدر، لبنان
 وأساليب اثرهاآ الثقافية العوملة، ليمانس حسني صاحل، الرقب - 13

 والبحوث. للدراسات التأصيل مركز، غزة، مواجهتها
، البيان جملة، يساماإل العامل يغزو التنصري، للا عبد أمحد، الرفاعي - 18

 م.3000 - ه 1131، 182 العدد
، 1ط، إخوان معتوق، لبنان، العراء يف املاسونية، علي حممد، الزغب - 19

 م.1933 - ه 1292
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 العلوم شبكة صداراتإ، النفسي الطبإىل  مدخل، د.عمارة، الزين - 80
 م.3002، 8عدد، اإللكرتوين الكتاب سلسلة، العربية النفسية

، العريب الوطن على وأثرها الثقافية العوملة، مصلح د.حممد، الزغب - 81
 www.shatharat.net .اإللكرتوين شذرات موقع
، اإلنرتنت كتب،  حياتنا يهدد اإلنرتنت، مسعود علي عائشة، الزوي - 83

3012. 
 الوهابية الفرقة على الرد يف الصادق الفجر، صدقي مجيل، الزهاوي - 82

 ه .1232، واعظ مطبعة، األكرب الصديق دار، مصر، املارقة
، إقرأ مؤسسة، القاهرة، الصليبية اْلروب قصة، راغب د.، السرجاين - 81
 م.3009، 3ط

 ودوافعه اْلديث العصر يف ستعماراال، حممود بن منقذ، لسقارا - 88
 ه .1133، الفوائد صيد، املكرمة مكة، الدينية

 للبحوث هجر مركز، القاهرة، املنثور الدر، الدين جال، السيوطي - 82
 م.3002 - ه 1131، 1ط، والدراسات

 التنمية يف العربية املنظمات دور، للا عبد بن العزيز عبد، السنبل - 83
 م.3001      - ه 1133، األمنية العربية انيف أكاداميية، املستدامة

، ساماإل مواجهة يف اْلديثة األساليب حذرواا، صاحل الدين سعد - 88
 م.1998 - ه 1119، 1ط، مشس عني، القاهرة

 الوراق. دار، األردن، واملستشرقون ستشراقاال، مصطفى، السباعي - 89
 األمانة، العراق، السجادية الصحيفة، اْلسني بن علي، السجاد - 20
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 م.3013 - ه1122، الكاظمية للعتبة العامة
 إلحياء البيت لآ مؤسسة، قم، األخبار جامع، حممد، السبزواري - 21

 الرتاث.
، قم، والعقل ةوالسنه  الكتاب هدى على اإلليات، جعفر، السبحاين - 23

 ه .1120، 3ط، الصادقاإلمام  مؤسسة
، مواجهته وسبل وخطره وسائله اإلْلاد، العزيز عبد صاحل، السندي - 22

 م.3012 - ه 1121، 1ط، اللؤلؤة دار، لبنان
 الكتب دار، لبنان، والنحل امللل، الكرمي عبد حممد، الشهرستاين - 21

 م.1993 - ه 1112، 3ط، العلمية
، يامساإل الفكر على والغارة ستشراقاال، للا عبد حممد، الشرقاوي - 28

 م.1989، الداية دار، القاهرة
، قم، الباغة هنج لشرح الوالية نفحات، مكارم انصر، الشريازي - 22

 م.3008، علياإلمام  مدرسة
 الوطن دار، الرايض، اخلبيثة ومثارها العلمانية، شاكر حممد، الشريف - 23

 ه .1111، 1ط، للنشر
 للا. وجود على املادية األدلة، متويل حممد، الشعراوي - 28
 دار، لبنان، اخلزرجي إبراهيم ترمجة، التوحيد، مرتضى، مطهري الشهيد - 29

 م.3009 - ه 1120، 3ط، البيضاء احملجة
، عبدة حممد حتقيق، الباغة هنج، اْلسني بن حممد، الرضي الشريف - 30
 ه .1113، 1ط، الذخائر دار، قم
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، 1ط، البعثة ةمؤسس، بريوت، الفطرة، مرتضى، مطهري الشهيد - 31
 م.1990

، األعلمي مؤسسة، لبنان، الصدوق أمايل، علي بن حممد، الصدوق - 33
 م.3009 - ه 1120، 1ط

 الشيخ لفيةأل العاملي املؤمتر، قم، اتعتقاداال، علي حممد، الصدوق      - 32
 ه .1112، 1ط، املفيد
، األعلمي مؤسسة، لبنان، الدين كمال،  علي بن حممد، الصدوق - 31
 م.1991 - ه 1113، 1ط

، قم، الرضا أخبار عيون، القمي ِببويه علي بن حممد، الصدوق - 38
 ه 1238، 1ط، الرضي الشريف اتانتشار 

 دار، لبنان، التوحيد، القمي ِببويه بن علي بن حممد، الصدوق - 32
 املعرفة.

 الغدير مركز، بريوت، اْلقيقية صورهتا يف الوهابية، اْلميد عبد صائب - 33
 م.1991 - ه 1118، يةساماإل للدراسات

، بريوت، يساماإل العامل على الفكري الغزو أخطار، طعيمة صابر - 38
 م.1981 - ه 1101، 1ط، الكتب عامل
  أحباث جملة، للعوملة واإلجيابية السلبية التأثريات، حممد ايسني صاح - 39
 م.3011، 1العدد، 11جملد، الرتبية كلية
 اْلسنني مامنياإل شبكة، البيت أهل أخاق، مهدي دالسي، الصدر - 80
 م.3011، والفكر للرتاث لكرتويناإل
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 م3012، اإللكرتوين موضوع موقع، الناتو حلف، هبة، الطباع - 81
www.mawdoo.com  

 مكة، األلوكة شبكة، اإلْلاد مواجهة يف العتاد، خالد أمحد، الطحان - 83
 املكرمة.

 دار، لبنان، قرآنال تفسري يف التبيان، سناْل بن حممد، الطوسي - 82
 العريب. الرتاث إحياء

، 1ط، الفكر شبكة، قم، حتجاجاال، علي بن أمحد، الطربسي - 81
 ه .1280

، املرتضى دار، بريوت، البيان جممع، اْلسن بن الفضل، الطربسي - 88
 م.3002 - ه 1133، 1ط

 مؤسسة، لبنان، قرآنال تفسري يف امليزان، حسني حممد، الطباطبائي - 82
 م.1993 - ه 1113، 1ط، األعلمي

، الرضي الشريف منشورات، حتجاجاال، علي بن أمحد، الطربسي - 83
 ه .1280، 1ط، الفكر شبكة، إيران
 مؤسسة، بريوت، املتهجد مصباح، اْلسن بن حممد، الطوسي - 88

 م.1998 - ه 1118، 1ط، األعلمي
 دار، القاهرة، وتطوره منهجه العريب ثالرتا حتقيق، دايب اجمليد عبد - 89

 م.1992، 3ط، املعارف

 يف ودورها املعاصرة الفكرية املذاهب، علي بن د.غالب، العواجي - 90
 م.3002 - ه 1133، 1ط، الذهبية العثرية املكتبة، الرايض، اجملتمعات

 دار، لبنان، ساماإلو  الشيوعية، وآخرون، حممود عباس، العقاد - 91
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 م.1933 - ه 1293، 3ط، األندلس
، للنشر األهلية، انعمه ، كيسنجر  هنري مذكرات، عمران أمحد عاطف - 93
 م.3008، 1ط

 ظاهرة ومقاربة لفهم حماولة، شبابنا بعض يلحد ملاذا، الرباء، العوهلي - 92
 www.almqaal.com م.3013، اإللكرتوين املقال موقع، اإلْلاد

 املفيد دابآ يف املريد منية، علي بن الدين زين، الشامي العاملي - 91
 مركز، املختاري رضا حتقيق، الثاين الشهيد مؤلفات سلسلة، إيران، واملستفيد
 .العلوم اإلسامية حتقيقات

، ماميةاإل العقائد شرح يف، البهية الفوائد، محود مجيل حممد، العاملي - 98
 م.3001 - ه 1131، 3ط، األعلمي مؤسسة، لبنان
، ساملإل املعادية والتيارات الفكري الغزو، حممود اْلليم عبد علي - 92

 .م1981 - ه 1101، والنشر الثقافة إدارة، الرايض
، القلم دار، بريوت، النسبية والنظرية إينشتاين، مرحب الرمحن عبد - 93
 م.1981، 8ط

 املكتبة، بريوت، الصهيونية وليدة الشيوعية، الغفور عبد أمحد، العطار - 98
 م.1932، ةالعصري

، اإلليات يف اليواننية الفلسفية جتاهاتاال، سعود بن أمحد، الغامدي - 99
 م.3011 - ه 1128

، مصر هنضة، القاهرة، وأطماع أحقاد ستعماراال، حممد، الغزايل - 100
 م.3008، 1ط
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، احمليط القاموس، يعقوب بن حممد الدين جمد، أِبدي الفريوز - 101
 م.3008 - ه 1132، 8ط، الرسالة مؤسسة، بريوت
 الكتب دار، لبنان، العني كتاب،  أمحد بن خليل، الفراهيدي - 103

 م.3002 - ه 1131، 1ط، العلمية
، الفكر دار، لبنان، الكبري التفسري، عمر بن حممد، الرازي الفخر - 102

 م.1981 - ه 1101، 1ط
 التيارات جرائم يف تيميةبن إ راءآ نعكاساتا، جناد فاطمي - 101

 م.3018، 1ط، واْلديثية ةقرآنيال الدراسات، قم، لتكفرييةا
لكية العائلة أصل، العرب عز أمحد ترمجة، إجنلز فردريك - 108

ُ
 اخلاصة وامل

 م.1983، والدولة
، املعرفة عامل، الكويت، الصليبية اْلروب ماهية، قاسم عبدة قاسم - 102

 م.1990
 واملذاهب األداين يف زاملوج، وآخرون للا عبد انصر، القفاري - 103

 م.1993 - ه 1112، 1ط، الصميعي دار، الرايض، املعاصرة
 خامت، سكندريةاإل، اإلْلاد قلبإىل  رحلة، يعقوب حلمي، القمص - 108

 الشهداء.
، املرتصى دار، لبنان، الكايف أصول، يعقوب بن حممد، الكليين - 109

 م.3008 - ه 1132، 1ط
 اْلوار جملة، هاريس سام الغامض كاتبال، موسى عباس، الكعب - 110

 م.3013 - 2233 العدد، املتمدن
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 ماماإل مكتبة، أصفهان، الوايف، الفيض حمسن حممد، الكاشاين - 111
  .ه .1213، 1ط، )عليه السام(أمرياملؤمنني

 الرتاث إحياء دار، لبنان، الكايف أصول شرح، صاحل، املازندراين - 113
 م.3008 - ه 1139 3ط، لعريباالتاريخ  مؤسسة، العريب
، 1ط، العلوم دار، لبنان، الدارونية النظرية هتافت، هادي، املدرسي - 112

 م.3011 - ه 1123
 دار، الوفاء مؤسسة، بريوت، األنوار حبار، ِبقر حممد، اجمللسي - 111
 م.1982، العريب الرتاث إحياء
 مركز إعداد، ةوالفطر  التوحيد، أمحد للا روح، اخلميين املوسوي - 118

 الثقايف. اخلمييناإلمام 
 نو لشؤ  العامة اليئة، القاهرة، الفلسفي املعجم، إبراهيم، مدكور - 112

 م.1982 - ه 1102، األمريية املطابع
، واملاديني اإلليني بني الدينية النزعة، فاضل السيد، اجلابري املوسوي - 113
 ية.ساماإل املعارف سلسلة، الرسالة مركز

، يةساماإل العقيدة أصول يف دروس، والرتمجة للتأليف نون مركز - 118
 م.3010 - ه 1121، لبنان، الثقافية يةساماإل املعارف مجعية
، إبراهيم حممد حتقيق، الباغة هنج شرح، اْلديد أيبابن ، املعتزيل - 119
 م.3003 - ه 1138، العريب الكتاب دار، العراق
، لبنان، يةساماإل العقيدة يف دروس، تقي حممد، اليزدي املصباح - 130

 م.3008 - ه 1139، 8ط، األكرم الرسول دار
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 الطب قسم رئيس، يلحدون ملاذا الشباب، املهدي د.حممد مقالة - 131
 www.elazayem.com، العزائم موقع، النفسي

، القلم دار، دمشق، زيوف كواشف،  حسن الرمحن عبد، امليداين - 133
 م.1991 - ه 1113، 3ط

 العقيدة وموقف اْلاضر العصر يف اإلْلاد، العزيز عبد، احملمدي - 132
 م.3012 - ه 1121، ماليزاي، منه

 م.1982، العودة دار، امللحد صديقي مع حوار، حممد مصطفى - 131
 العدد، املتمدن اْلوار، نيقة وجممع املسيحية، سامي، املنصوري - 138

 م.3011 - 1228
 www.baraheen.com العريب العامل يف اإلْلاد، عزمي د.هشام مقالة - 132
، سكندريةاإل، الذرة فيلسوف داميقريطيس، سامي علي، النشار - 133
 م.1933 - ه 1291، 1ط، للكتاب العامة املصرية اليئة

 دار، دمشق، امللحد للغرب يتصدى ساماإل، نبيل حممد، النشوايت - 138
 م.301 - ه 1121، 1ط، القلم

 الدمرداش ترمجة، العلم عصر يف يتجلى للا، كانيأمر  علماء من خنبة - 139
 القلم. دار، لبنان، سرحان اجمليد عبد

 املكتبة، بريوت، امليسرة العربية املوسوعة، حممد حسني، نصار - 120
 .م3009، 2ط، العصرية

، واألفعال األقوال سنن يف العمال كنز،  علي الدين عاء، الندي - 121
 م.1988 - ه 1108، 8ط، الرسالة مؤسسة، بريوت
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، الصادقاإلمام  مؤسسة، قم، الكون خالق للا، جعفر، الادي - 123
 م.3002 - ه 1131، 3ط

، العلمية البحوث دار، قم، يتحدى ساماإل، خان الدين وحيد - 122
 م.1930، 1ط

 للرتمجة عربية كلمات،  مصر، اْلديثة الفلسفة أتريخ، كرم  يوسف - 121
 م.3013، نشروال

 مكة، املسلم الشباب على ستشراقواال التبشري آاثر، جابر قميحة - 128
 م.1991 - ه 1113 لعام، العاشرة السنة، 112العدد، املكرمة
 الفرد بناء يف يةساماإل األخاقية الرتبية دور، د.مقداد، ايجلن - 122

 - ه 1102، 1ط، الشروق دار، القاهرة، يةنساناإل واْلضارة واجملتمع
 م.1982
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