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التنصري حركة )*( دينية سياسية استعمارية )*( بدأت ابلظهور إثر فشل احلروب الصليبية بغية نشر النصرانية بني 
 صة هبدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب.األمم املختلفة يف دول العامل الثالث بعامة وبني املسلمني خبا

 ويساعدهم يف ذلك ثالثة عوامل:

 انتشار الفقر واجلهل واملرض يف معظم بلدان العامل اإلسالمي. -

 النفوذ الغريب يف كثري من بلدان املسلمني. -

 ضعف بعض حكام املسلمني الذين يسكتون عنهم أو ييسرون هلم السبل رغباً ورهباً أو نفاقاً هلم. -

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

رميون لول: أول نصراين توَّلى التبشري بعد فشل احلروب الصليبية يف مهمتها إذ إنه قد تعلم اللغة العربية بكل مشقة · 
 علماء املسلمني. وأخذ جيول يف بالد الشام مناقشاً 

املوسوعة امليسرة يف األداين  منذ القرن اخلامس عشر وأثناء االكتشافات الربتغالية دخل املبشرون الكاثوليك إَّل· 
 (666 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 إفريقيا، وبعد ذلك بكثري أخذت ترد اإلرساليات التبشريية الربوتستانتية إجنليزية وأملانية وفرنسية.

 بيرت هلينغ: احتك مبسلمي سواحل إفريقيا منذ وقت مبكر.· 

 م إَّل أتسيس كلية تكون قاعدة لتعليم التبشري املسيحي.1664البارون دوبيتز: حرك ضمائر النصارى منذ عام · 

ن القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر.·   املسرت كاري: فاق أسالفه يف مهنة التبشري، وقد ظهر إابا

م يد طوَّل يف إرسال املبشرين إَّل بالد آسيا الغربية، وقد ترجم التوراة )*( إَّل 1812ر هنري مارتن ت كان للمبش· 
 اهلندية والفارسية واألرمنية.

 م أتسست مجعية لندن التبشريية وتبعتها أخرايت يف اسكوتالنده ونيويورك.1795يف عام · 

ة مع النصارى يف مصر وكونت هناك إرسالية عهد إليها م اتفقت مجعية الكنيسة )*( الربوتستانتي1819يف سنة · 
 نشر اإلجنيل )*( يف إفريقيا.
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م: رحالة بريطاين، اخرتق أواسط إفريقيا، وقد كان مبشراً قبل أن يكون 1873 - 1813دافيد ليفنستون · 
 مستكشفاً.

 ناطق بينها.م أخذت ترد إرساليات التبشري إَّل بالد الشام، وقد قامت بتقسيم امل1849يف سنة · 

م أتسست مجعية الشبان املسيحية )*( من اإلجنليز واألمريكان، وقد احنصرت مهمتها يف إدخال 1855ويف سنة · 
 ملكوت املسيح )*( بني الشبان كما يزعمون.

 م أتسست مجعية احتاد الطلبة املسيحيني يف العامل، وهي هتتم بدراسة أحوال التالميذ يف كل البالد1895يف سنة · 
 مع العمل على بث روح احملبة بينهم )احملبة تعين التبشري ابلنصرانية( .

رئيس إرسالية التبشري العربية يف البحرين ورئيس مجعيات التنصري يف الشرق  :Zweimerصموئيل زومير · 
َّل اآلن من م وما تزال تصدر إ1911األوسط، كان يتوَّل إدارة جملة العامل اإلسالمي اإلجنليزية اليت أنشأها سنة 

م قدمت له الكنيسة اإلصالحية األمريكية دعمها الكامل. 1894م، ومنذ عام 1890هارتيفورد. دخل البحرين عام 
وأبرز مظاهر عمل البعثة اليت أسسها زومير كان يف حقل التطبيب يف منطقة اخلليج وتبعاً لذلك فقد افتتحت 

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب   دمستوصفات هلا يف البحرين والكويت ومسقط وعمان. ويع
 (667 /2املعاصرة )

 زومير من أكرب أعمدة التنصري يف العصر احلديث، وقد ُأسس معهداً ابمسه يف أمريكا ألحباث تنصري املسلمني.

معة خلف صموئيل زومير على رائسة جملة العامل اإلسالمي، وقام ابلتدريس يف اجلا :K.Craggكنيث كراج · 
األمريكية ابلقاهرة لفرتة من الوقت وهو رئيس قسم الالهوت املسيحي يف هارتيفورد أبمريكا، وهو معهد للمبشرين، 

 م.1956ومن كتبه دعوة املئذنة صدر عام 

لويس ماسينيون: قام على رعاية التبشري والتنصري يف مصر، وهو عضو جممع اللغة العربية ابلقاهرة، كما أنه مستشار · 
 رة املستعمرات الفرنسية يف شؤون مشال إفريقيا.وزا

دانيال بلس: يقول: "إن كلية روبرت يف اسطانبول )اجلامعة األمريكة حالياً( كلية مسيحية )*( غري مسترتة ال يف · 
 تعليمها وال يف اجلو الذي هتيئه لطالهبا ألن الذي أنشأها مبشر، والتزال إَّل اليوم ال يتوَّل رائستها إال مبشر.

 األب )*( شانتور: رََأَس الكلية اليسوعية يف بريوت زمناً طويالً أايم االنتداب الفرنسي.· 



5 
 

م يقول: "لقد أدى الربهان إَّل أن التعليم أمثن وسيلة 1948مسرت نربوز: ترأس جامعة بريوت األمريكية عام · 
 استغلها املبشرون األمريكيون يف سعيهم لتنصري سوراي ولبنان".

م، وهو بروتستانيت، عمل مبشراً يف 1974كري: كان أكرب شخصية يف مؤمتر لوزان التبشريي عام دون هك  · 
م 1978الباكستان ملدة عشرين سنة، وهو أحد طلبة مدرسة فلر للتبشري العاملي. وبعد مؤمتر كولورادو التبشريي عام 

ار الدراسات املختصة بقضااي تنصري أصبح مديراً ملعهد صموئيل زمير الذي يضم إَّل جانبه داراً للنشر وإلصد
 املسلمني ومقرها يف كاليفورنيا، وهو يقوم إبعداد دورات تدريبية إلعداد املبشرين وأتهيلهم.

يرى اباب الفاتيكان )*( بعد سقوط الشيوعية أن من مصلحة الكنيسة )*( ومصلحة رجال السياسة توجيه عموم · 
نده ضده، واإلسالم هو الذي ميكن أن يقوم هبذا الدور يف املقام الشعب املسيحي حنو خصم جديد خييفه به وجت

األول. ويقوم البااب مبغادرة مقره مبعدل أربع رحالت دولية لكسب الصراع مع األيديولوجيات )*( العاملية وعلى رأسها 
ذاهب واألحزاب املوسوعة امليسرة يف األداين وامل اإلسالم. وتوجد باليني الدوالرات حتت تصرفه لإلنفاق منها

 (668 /2املعاصرة )

على إرسال املنصرين وإجراء البحوث وعقد املؤمترات والتخطيط لتنصري أبناء العامل الثالث وتنظيم وتنفيذ ومتابعة 
 النشاط التنصريي يف كل أحناء العامل وتقومي نتائجه أوالً أبول.

 األفكار واملعتقدات:

 أفكارهم:

حماربة الوحدة اإلسالمية: يقول القس سيمون: "إن الوحدة اإلسالمية جتمع آمال الشعوب اإلسالمية وتساعد  -
على التخلص من السيطرة األوروبية، والتبشري عامل مهم يف كسر شوكة هذه احلركة، من أجل ذل جيب أن حنول 

 ابلتبشري اجتاه املسلمني عن الوحدة اإلسالمية".

إذا احتد املسلمون يف امرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة " :Lawrance Brawnراون يقول لورنس ب -
 على العامل وخطراً أو أمكن أن يصبحوا أيضاً نعمة له، أما إذا بقوا متفرقني فإهنم يظلون حينئذ بال وزن وال أتثري".

 تقدم التبشري ابلنصرانية يف إفريقيا".يقول مسرت بلس: "إن الدين )*( اإلسالمي هو العقبة القائمة يف طريق  -

لقد دأب املنصرون على بث األكاذيب واألابطيل بني أتباعهم ليمنعوهم من دخول اإلسالم وليشوهوا مجال هذا  -
 الدين.
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 انتشار اإلسالم ابلسيف: يقول املبشر نلسون: "وأخضع سيف اإلسالم شعوب إفريقيا وآسيا شعباً بعد شعب". -

املبشر األمريكي: "املسلمون ال يفهمون األداين وال يقدروهنا قدرها،  Henry Jesupsب: يقول هنري جس -
 إهنم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإن التبشري سيعمل على متدينهم".

لطفي ليفونيان وهو أرمين ألف بضعة كتب للنيل من اإلسالم يقول: "إن اتريخ اإلسالم كان سلسلة خميفة من  -
 واملذابح". سفك الدماء واحلروب

حممد مل يستطع فهم النصرانية ولذلك مل يكن يف خياله إال صورة " :rالذي يقول عن حممد  Addisonأديسون  -
 مشوهة بىن عليها دينه الذي جاء به العرب".

ة املبشر نلسن يزعم أبن اإلسالم مقلد، وأن أحسن ما فيه إمنا هو مأخوذ من النصرانية وسائر مافيه أخذ من الوثني -
 كما هو أو مع شيء من التبديل.

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  املبشر ف. ج هاربر يقول: "إن حممداً كان يف احلقيقة عابد أصنام ذلك -
 (669 /2واألحزاب املعاصرة )

 ألن إدراكه هلل يف الواقع كاريكاتور".

هـ مبين على القرآن، ولكننا إذا حذفنا األحاديث املبشر جسب يقول: "إن اإلسالم مبين على األحاديث أكثر مما  -
 الكاذبة مل يبق من اإلسالم شيء".

 ويقول كذلك: "اإلسالم انقص واملرأة يف مستعبدة". -

املبشر جون اتكلي يقول: "جيب أن نُرَي هؤالء الناس أن الصحيح يف القرآن ليس جديداً، وأن اجلديد فيه ليس  -
 صحيحاً".

 زومير فيقول يف كتابه العامل اإلسالمي اليوم:أما القس صموئيل  -

 " جيب إقناع املسلمني أبن النصارى ليسوا أعداء هلم".

 " جيب نشر الكتاب املقدس بلغات املسلمني ألنه أهم عمل مسيحي".

"تبشري املسلمني جيب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بني صفوفهم ألن الشجرة جيب أن يقطعها أحد 
 ".أعضائها
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"ينبغي للمبشرين أن ال يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشريهم للمسلمني ضعيفة إذ أن من احملقق أن املسلمني قد منا يف 
 قلوهبم امليل الشديد إَّل علوم األوروبيني وحترير النساء".

 م:1935وقال صموئيل زومير كذلك يف مؤمتر القدس التنصريي عام  -

هلا الدول املسيحية يف البالد اإلسالمية ليست يف إدخال املسلمني يف املسيحية لكن مهمة التبشري اليت ندبتكم "… 
)*( فإن يف هذا هداية هلم وتكرمياً، وإمنا مهمتكم هي أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صلة له ابهلل 

 وابلتايل ال صلة له ابألخالق )*( اليت تعتمد عليها األمم يف حياهتا".

م أعددمت َنْشئاً ال يعرف الصلة ابهلل وال يريد أن يعرفها، وأخرجتم املسلم من اإلسالم ومل تدخلوه يف إنك"… 
املسيحية، وابلتايل فقد جاء النشء طبقاً ملا أراده االستعمار ال يهتم بعظائم األمور وحيب الراحة والكسل، فإذا تعلم 

 ود بكل شيء".فللشهرة وإذا تبوأ أمسى املراكز ففي سبيل الشهرة جي

وقد كتب أحد املبشرين يف بداية هذا القرن امليالدي يقول: "سيظل اإلسالم صخرة عاتية تتحطم عليها كل  -
حماوالت التبشري ما دام للمسلمني هذه الدعائم األربع: القرآن واألزهر واجتماع اجلمعة األسبوعي ومؤمتر احلج 

 السنوي العام".

 مؤمتراهتم:· 

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  ا يزال الكثري من املؤمترات اإلقليمية والعاملية ومن ذلك:لقد كان هلم وم
 (670 /2واألحزاب املعاصرة )

م وقد دعا إليه زومير هبدف عقد مؤمتر جيمع اإلرساليات التبشريية 1906هـ/ 1324مؤمتر القاهرة عام  -
شخصاً بني رجال ونساء،  62بني املسلمني، وقد بلغ عدد املؤمترين الربوتستانتية للتفكري يف مسألة نشر اإلجنيل 

 وكان زومير رئيساً هلم.

مجعية  159م، وقد حضره مندوبون عن 1910هـ/ 1328املؤمتر التبشريي العاملي يف أدنربة ابسكوتلندة عام  -
 تبشريية يف العامل.

موئيل زومير، وبعد انفضاض املؤمتر وزعت على م حضره ص1911هـ/ 1339مؤمتر التبشري يف لكهنؤ ابهلند عام  -
م" وعلى الوجه اآلخر "اللهم اي من يسجد له 1911األعضاء رقاع مكتوب على أحد وجهيها "تذكار لكهنؤ سنة 

 العامل اإلسالمي مخس مرات يف اليوم خبشوع أنظر بشفقة إَّل الشعوب اإلسالمية وأهلمها اخلالص بيسوع املسيح".
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 مؤمترات التبشري يف القدس: -

 م.1924هـ/ 1343يف عام  -1

 م مؤمتر تبشريي دويل.1928يف عام  -2

 مندوب. 1200م وقد كان يضم 1935هـ/1354يف عام  -3

 م.1961هـ/ 1380يف عام  -4

 م يف لوزان بسويسرا.1974مؤمتر الكنائس الربوتستانتية عام  -

م حتت اسم )مؤمتر أمريكا الشمالية لتنصري املسلمني( 1978أكتوبر  15وأخطر املؤمترات مؤمتر كولورادو يف  -
( مشرتكاً ميثلون أنشط العناصر التنصريية يف العامل، استمر ملدة أسبوعني بشكل مغلق وقدمت فيه 150حضره )

لم وجتسيد حبوث حول التبليغ الشامل لإلجنيل )*( . وتقدميه للمسلمني والكنائس )*( الديناميكية يف اجملتمع املس
املسيح )*( وحتبيبه إَّل قلب املسلم وحماوالت نصرانية جديدة لتنصري املسلمني وحتليل مقاومة واستجابة املسلم 
 واستخدام الغذاء والصحة كعنصرين يف تنصري املسلمني وتنشيط دور الكنائس احمللية يف تنصري العامل اإلسالمي.

مليون دوالر،  1000ية خلطورهتا مع وضع ميزانية هلذه اخلطة مقدارها وقد انتهى املؤمتر بوضع اسرتاتيجية بقيت سر 
 وقد مت مجع هذا املبلغ فعالً ومت إيداعه يف أحد البنوك األمريكية الكربى.

م حتت إشراف اجمللس الفيدرايل اللوثراين الذي 1981املؤمتر العاملي للتنصري الذي عقد يف السويد يف شهر أكتوبر  -
 (671 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) ج مؤمتري لوزان وكولورادونوقشت فيه نتائ

 وخرج بدراسة مستفيضة عن التنصري ملا وراء البحار هبدف الرتكيز على دول العامل الثالث.

 ومن مؤمتراهتم كذلك: -

 مؤمتر استانبول. -1

 مؤمتر حلوان مبصر. -2

 .مؤمتر لبنان التبشريي -3

 مؤمتر لبنان بغداد التبشريي. -4
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 مؤمتر قسنطينة التبشريي يف اجلزائر وذلك قبل االستقالل. -5

 مؤمتر شيكاغو. -6

 مؤمتر مدارس التبشريي يف بالد اهلند، وكان ينعقد هذا املؤمتر كل عشر سنوات. -

 حضره من اليهود بن غوريون. م وهو مؤمتر خطري جداً، وقد1942مؤمتر بلتيمور ابلوالايت املتحدة األمريكية  -

بعد احلرب العاملية الثانية اختذت النصرانية نظاماً جديداً إذ ينعقد مؤمتر للكنائس )*( مرة كل ست أو سبع  -
 سنوات متنقالً من بلد إَّل آخر.

 هولندا. -م 1948مؤمتر امسرتدام  -1

 أمريكا. -م 1954مؤمتر ايفانستون  -2

 ند.اهل -م 1961مؤمتر نيودهلي  -3

 أوفتاال أبورواب. -م 1967مؤمتر أوفتاال  -4

 مبشر نصراين. 3000أندونيسيا، وقد اشرتك فيه  -م 1975مؤمتر جاكرات  -5

م يف كاليفورنيا ابلوالايت املتحدة وقد حث املؤمتر 1980عقد املؤمتر السادس جمللس الكنائس العاملي يف يوليو سنة  -
 بني مسلمي الشرق األوسط خاصة يف دول اخلليج العريب. على ضرورة زايدة البعثات التنصريية

 أشهر املراكز واملعاهد التنصريية:· 

 معهد صموئيل زومير يف والية كاليفورنيا، فقد مت إنشاؤه بناء على توصية من قرارات مؤمتر كولورادو. -

املركز العاملي لألحباث والتبشري يف كاليفورنيا الذي قام بتقدمي األشخاص الالزمني لإلعداد ملؤمتر كولورادو مع هتيئة  -
 (674 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) عوامل جناح هذا املؤمتر.

 ا املشرتكة.. االستشراق والتنصري يتعاوانن تعليمياً يف خدمة أهدافهم4

 األعمال اإلجتماعية: -3

 . إجياد بيوت للطلبة من الذكور واإلانث.1

 . إجياد األندية.2
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 . االهتمام بدور الضيافة واملالجىء للكبار ودور لليتامى واللقطاء.3

 . االعتناء ابألعمال الرتفيهية وحشد املتطوعني ألمثال هذه األعمال.4

 غالل الصحافة بشكل واسع.. إنشاء املكتبات التبشريية واست5

 . إنشاء خميمات الكشافة اليت تستغل أفضل استغالل يف التنصري.6

 . زايرة املسجونني واملرضى يف املستشفيات وتقدمي اهلدااي واخلدمات هلم.7

م عن دور املرأة كمبشرة لتقوم بنشر ذلك بني نساء 1906. تكلمت املس ولسون ومس هلداي يف مؤمتر القاهرة 8
 لمني املسلمات.املس

 النسل: -4

م مع القساوسة )*( واألثرايء يف الكنيسة )*( املرقسية ابإلسكندرية 5/3/1973يف اجتماع البااب )*( شنودة يف 
طرحوا بعض املقررات وقد كان منها حترمي حتديد النسل أو تنظيمه بني شعب الكنيسة وتشجيع اإلكثار من النسل 

ية واملعنوية مع تشجيع الزواج املبكر بني النصارى. وابملقابل حتديد النسل وتنظيمه بني بوضع احلوافز واملساعدات املاد
من األطباء وبعض القائمني على اخلدمات الصحية هم من شعب  %65املسلمني خاصة علماً أبن أكثر من 

 الكنيسة.

 الفنت واحلروب: -5

 سالمية.. يعملون على تشجيع احلروب والفنت وذلك إلضعاف الشعوب اإل1

. إاثرة االضطراابت املختلفة إبذكاء انر العداوة والبغضاء وإيقاظ روح القوميات اإلقليمية الطائفية الضيقة 2
كالفرعونية يف مصر والفينيقية يف الشام وفلسطني ولبنان، واآلشورية يف العراق والرببرية يف مشال إفريقيا واستغالل مجيع 

 ذلك يف التنصري.

م: "إن االنقسام السياسي احلاضر يف العامل اإلسالمي دليل 1911 مؤمتر التبشري يف لكهنؤ ابهلند . يقول زومير يف3
املوسوعة امليسرة يف األداين  ابلغ على عمل يد هللا يف التاريخ واستثارة للداينة )*( املسيحية )*( كي تقوم بعملها".

 (675 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 اإلمكاانت: -6
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م 1975 أندونيسيا يسيطرون على وسائل اإلعالم، ولديهم إذاعات تبشريية وصحف قومية، وإحصائية يف -أ 
مبشرين متفرغني، ولطائفة  8504قسيساً و 3897كنيسة لطائفة الربوتستانت و  8919تكشف أبن فيها 

تهاء من تنصريها مبشراً متفرغاً وقد وضعوا خطة لالن 5393قسيساً )*( و 2630كنيسة )*( و  7250الكاثوليك 
 ميالدية. 2000يف عام 

 يف بنجالديش إرساليات تبشريية كثرية لتنصري املسلمني هناك. -ب 

 ميالدية أيضاً. 2000يف كينيا: يعدون لتنصريها متاماً يف عام  -ت 

 إن التنصري يلقي بثقله يف ماليزاي ودول اخلليج وإفريقيا. -ث 

لغة قومية تشن هجوماً  64حمطة إذاعية بـ  2500الملبور أبن هناك حوايل ذكر يف مؤمتر عدم اإلحنياز يف كوا -ج 
 صرحياً وضارايً ضد اإلسالم.

إرسالية بعضها ميلك طائرات تنقل األطباء  111.000بلداً إفريقياً يبلغ  38جمموع اإلرساليات املوجودة يف  -ح 
 واألدوية واملمرضات لعالج املرضى يف الغاابت وأحراش اجلبال.

بروتستانيت،  82.000كاثوليكي والباقي   138.000ألف مبشر منهم  220يوجد اآلن يف العامل ما يربو على  - خ
 مبشر ومبشرة ينفقون بليوين دوالر سنوايً. 119.000ويف إفريقيا وحدها 

طبوعات يستخدمون سفناً معدة إعداداً خاصاً يسمح إبقامة احلفالت على ظهرها لالستعانة هبا يف توزيع امل -د 
 الكنسية وإقامة احلفالت اليت تستغل ألهدافهم اخلاصة يف التنصري ويعلنون عنها ابسم إقامة معرض عائم للكتاب.

يقوم جملس الكنائس العاملي والفاتيكان )*( وهيئات أخرى ابإلشراف والتوجيه والدعم املايل لكافة األنشطة  -ذ 
ف احلكومات واملؤسسات يف الدول الغربية وعن طريق املشروعات التنصريية وتتوفر مصادر متويل اثبتة من خمتل

االقتصادية واألراضي الزراعية واألرصدة يف البنوك والشركات التابعة هلذه احلركات التنصريية مباشرة ومحالت مجع 
خنبة ممتازة التربعات اليت يقوم هبا القساوسة )*( من حني آلخر. وتوجد هيئات ومراكز للبحوث والتخطيط يعمل هبا 

 من الباحثني املؤهلني ومن أهم هذه املراكز:

 (676 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) مركز البحوث التابع للفاتيكان. -1

 مركز البحوث التابع جمللس الكنائس )*( العاملي. -2
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 حركة الدراسات املسيحية )*( يف كاليفورنيا. -3

 مركز البحث يف كولورادو. -4

 هـ( .1401املركز املسيحي يف نريويب )كينيا وقد أنشىء يف عام  -5

 مركز املعلومات املسيحي يف نيجرياي. -6

 م ويعترب من أكرب املراكز يف آسيا.1966املركز املسيحي الدراسي يف روالبندي )ابكستان( وقد أتسس سنة  -7

 اجلذور الفكرية والعقائدية:

 62000كاثوليكي والباقي وعددهم   138000ألف منهم  220بلغ عدد املبشرين يف أحناء العامل ما يزيد على ي· 
 من الربوتستانت.

م أنفقومها 1254 - 1099لقد بدأ التنصري وتوسع إثر االهنزامات اليت مين هبا الصليبيون طوال قرنني من الزمان · 
 اعه من أيدي املسلمني.يف حماولة االستيالء على بيت املقدس وانتز 

األب اليسوعي ميبز يقول: "إن احلروب الصليبية اهلادئة اليت بدأها مبشروان يف القرن السابع عشر ال تزال مستمرة · 
 إَّل أايمنا، إن الرهبان )*( الفرنسيني والراهبات الفرنسيات اليزالون كثريين يف الشرق".

ناك عداء من النصرانية ضد اإلسالم بسبب أن اإلسالم عندما أبن "ه Beckerيرى املستشرق األملاين بيكر · 
اً منيعاً يف وجه انتشار النصرانية، مث إن اإلسالم قد امتد إَّل البالد اليت كانت  انتشر يف العصور الوسطى أقام سدا

 خاضعة لصوجلاهنا".

قدمة أساسية لالستعمار )*( التنصري يف أساسه يهدف إَّل متكني الغرب النصراين من البالد اإلسالمية وهو م· 
 وسبب مباشر لتوهني قوة املسلمني وإضعافها.

 االنتشار ومواقع النفوذ:

 لقد انتشر التنصري وامتد إَّل كل دول العامل الثالث.· 

 إنه يتلقى الدعم الدويل اهلائل من أورواب وأمريكا ومن خمتلف الكنائس )*( واهليئات واجلامعات واملؤسسات العاملية.· 
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إنه يلقي بثقله بشكل كثيف حول العامل اإلسالمي عن طريق فتح املدارس األجنبية وتصدير البعوث واإلرساليات · 
التبشريية وتشجيع انتشار اجملالت اخلليعة والكتب العابثة والربامج التلفزيونية الفاسدة والسخرية من علماء الدين 

املوسوعة امليسرة يف األداين  أة املسلمة وحماربة اللغة العربيةوالرتويج لفكرة حتديد النسل والعمل على إفساد املر 
 (677 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 وتشجيع النعرات القومية.

 إنه يتمركز يف أندونيسيا وماليزاي وبنجالديش والباكستان ويف إفريقيا بعامة.· 

ض البلدان اإلسالمية فبعضهم حيضر القداس يزداد تيار التنصري نتيجة لسياسة التساهل من قبل احلكام يف بع· 
بنفسه وبعضهم يتربع مباله لبناء الكنائس )*( وبعضهم يتغافل عن دخول املسيحيني )*( بصورة غري مشروعة. 

 واملطلوب اختاذ سياسة حازمة إليقاف تيار التنصري قبل فوات األوان.

 ويتضح مما سبق:

شر النصرانية بني األمم املختلفة يف دول العامل الثالث عامة وبني أن التنصري حركة سياسية استعمارية تستهدف ن
املسلمني على وجه اخلصوص. ويستغل زعماؤها انتشار اجلهل والفقر واملرض للتغلغل بني شعوب تلك األمم 
ت متوسلني بوسائل اإلعالم التقليدية من كتب ومطبوعات وإذاعة وتلفاز وأشرطة مسعية ومرئية فضالً عن املخيما

والتعليم والطب إَّل جانب األنشطة االجتماعية اإلنسانية واإلغاثية املوجهة ملنكويب الفنت واحلروب وغفلة وتساهل 
حكام بعض الدول اإلسالمية. وتعتمد تلك احلركة يف حتقيق أهدافها على تشويه صورة اإلسالم وكتابه ورسوله صلى 

 مآرهبم.هللا عليه وسلم مسخرين إمكاانهتم الضخمة لتحقيق 

 

 

 

 (679 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )                                        

 العلمانية

 التعريف:
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وترمجتها الصحيحة: الالدينية أو الدنيوية، وهي دعوة إَّل إقامة احلياة على العلم  SECULArISMالعلمانية 
نبها السياسي ابلذات الالدينية يف احلكم، الوضعي والعقل )*( ومراعاة املصلحة بعيداً عن الدين )*( . وتعين يف جا

وقد ظهرت يف أورواب منذ القرن السابع عشر وانتقلت إَّل  SCIENCEوهي اصطالح ال صلة له بكلمة العلم 
الشرق يف بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشكل أساسي إَّل مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوراي مث تونس وحلقتها 

ن التاسع عشر. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها يف القرن العشرين، وقد اختريت كلمة العراق يف هناية القر 
 علمانية ألهنا أقل إاثرة من كلمة ال دينية.

ومدلول العلمانية املتفق عليه يعين عزل الدين عن الدولة وحياة اجملتمع وإبقاءه حبيساً يف ضمري الفرد ال يتجاوز 
وبني ربه فإن مسح له ابلتعبري عن نفسه ففي الشعائر التعبدية واملراسم املتعلقة ابلزواج والوفاة  العالقة اخلاصة بينه

 وحنومها.

تتفق العلمانية مع الداينة النصرانية يف فصل الدين عن الدولة حيث لقيصر سلطة الدولة وهلل سلطة الكنيسة )*( . 
: "إعط ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل". أما اإلسالم فال يعرف وهذا واضح فيما يُنسب إَّل السيد املسيح )*( من قوله

{ ]سورة األنعام: هذه الثنائية واملسلم كله هلل وحياته كلها هلل }ُقْل ِإنى َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَاِت لِلِِا َربِا اْلَعاَلِمنيَ 
 [ .162آية: 

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

انتشرت هذه الدعوة يف أورواب وعمت أقطار العامل حبكم النفوذ الغريب والتغلغل الشيوعي. وقد أدت ظروف كثرية · 
م وبعدها إَّل انتشارها الواسع وتبلور منهجها )*( وأفكارها وقد تطورت 1789قبل الثورة )*( الفرنسية سنة 
 األحداث وفق الرتتيب التايل:

يت )*( وحمرتفني سياسيني ومستبدين حتت ستار اإلكلريوس )*( والرهبانية )*( حتول رجال الدين إَّل طواغ -
 والعشاء الرابين )*( وبيع صكوك الغفران.

املوسوعة امليسرة يف األداين  وقوف الكنيسة )*( ضد العلم وهيمنتها على الفكر وتشكيلها حملاكم التفتيش -
 (680 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 اء ابهلرطقة، مثل:واهتام العلم

 م كتاب حركات األجرام السماوية وقد حرمت الكنيسة هذا الكتاب.1543كوبرنيكوس: نشر سنة   -1
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 م.1642جرادانو: صنع التلسكوب فُعذب عذاابً شديداً وعمره سبعون سنة وتويف سنة  -2

 سبينوزا: صاحب مدرسة النقد التارخيي وقد كان مصريه املوت مسلواًل. -3

 وك طالب إبخضاع الوحي )*( للعقل )*( عند التعارض.جون ل -4

 ظهور مبدأ العقل والطبيعة )*( : فقد أخذ العلمانيون يدعون إَّل حترر العقل وإضفاء صفات اإلله )*( على الطبيعة.

الثورة )*( الفرنسية: نتيجة هلذا الصراع بني الكنيسة )*( من جهة وبني احلركة اجلديدة من جهة أخرى، كانت  -
م وهي أول حكومة ال دينية حتكم ابسم الشعب. وهناك من يرى أن املاسون 1789والدة احلكومة الفرنسية سنة 

 استغلوا أخطاء الكنيسة واحلكومة الفرنسية وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما ميكن حتقيقه من أهدافهم.

ثورة، مونتسكيو له روح القوانني، م له كتاب العقد االجتماعي الذي يعد إجنيل ال1778جان جاك روسو سنة  -
سبينوزا )يهودي( يعترب رائد العلمانية ابعتبارها منهجاً )*( للحياة والسلوك وله رسالة يف الالهوت )*( والسياسة، 

م له 1793م، وليم جودين 1804فولتري صاحب القانون الطبيعي كانت له الدين )*( يف حدود العقل وحده سنة 
 وته فيه دعوة علمانية صرحية.العدالة السياسية ودع

 مريابو الذي يعد خطيب وزعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية. -

سارت اجلموع الغوغائية هلدم الباستيل وشعارها اخلبز مث حتول شعارها إَّل )احلرية )*( واملساواة واإلخاء( وهو  -
يهود هبذا الشعار لكسر احلواجز بينهم شعار ماسوين و"لتسقط الرجعية" وهي كلمة ملتوية تعين الدين وقد تغلغل ال

وبني أجهزة الدولة وإذابة الفوارق الدينية وحتولت الثورة )*( من ثورة على مظامل رجال الدين إَّل ثورة على الدين 
 نفسه.

م لتشارلز دارون الذي يركز على قانون االنتقاء الطبيعي وبقاء 1859نظرية التطور: ظهر كتاب أصل األنواع سنة  -
نسب وقد جعلت اجلد احلقيقي لإلنسان جرثومة صغرية عاشت يف مستنقع راكد قبل ماليني السنني، والقرد األ

 مرحلة من مراحل التطور اليت كان اإلنسان آخرها. وهذه النظرية أدت إَّل اهنيار العقيدة الدينية ونشر اإلحلاد
 (681 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 )*( وقد استغل اليهود هذه النظرية بدهاء وخبث.

 ظهور نيتشة: وفلسفته اليت تزعم أبن اإلله )*( قد مات وأن اإلنسان األعلى )السوبر مان( ينبغي أن حيل حمله. -
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 دور كامي )اليهودي( : مجع بني حيوانية اإلنسان وماديته بنظرية العقل اجلمعي. -

 دافع اجلنسي مفسراً لكل الظواهر. واإلنسان يف نظره حيوان جنسي.فرويد )اليهودي( : اعتمد ال -

كارل ماركس )اليهودي( : صاحب التفسري املادي للتاريخ )*( الذي يؤمن ابلتطور احلتمي )*( وهو داعية   -
 الشيوعية ومؤسسها األول الذي اعترب الدين أفيون الشعوب.

 لالمنتمي: يدعوان إَّل الوجودية واإلحلاد.جان بول سارتر: يف الوجودية وكولن ولسون يف ا -

 االجتاهات العلمانية يف العامل العريب واإلسالمي نذكر مناذج منها: -

اجلزء املخصص  -يف مصر: دخلت العلمانية مصر مع محلة انبليون بوانبرت. وقد أشار إليها اجلربِت يف اترخيه  -1
حول معىن العلمانية وإن مل تذكر اللفظة صراحة. أما أول من  بعبارات تدور -للحملة الفرنسية على مصر وأحداثها 

م. 1827استخدم هذا املصطلح العلمانية فهو نصراين يُدعى إلياس بقطر يف معجم عريب فرنسي من أتليفه سنة 
 م، وكان هذا اخلديوي مفتوانً ابلغرب، وكان أمله أن جيعل من1883وأدخل اخلديوي إمساعيل القانون الفرنسي سنة 

 مصر قطعة من أورواب.

م كانت األحكام وفق الشريعة اإلسالمية )*( مث بدأ التدرج من هذا التاريخ إللغاء 1791اهلند: حىت سنة  -2
 الشريعة بتدبري اإلجنليز وانتهت متاماً يف أواسط القرن التاسع عشر.

 م.1830اجلزائر: إلغاء الشريعة اإلسالمية )*( عقب االحتالل الفرنسي سنة  -3

 م.1906تونس: أدخل القانون الفرنسي فيها سنة  -4

 م.1913املغرب: أدخل القانون الفرنسي فيها سنة  -5

تركيا: لبست ثوب العلمانية عقب إلغاء اخلالفة )*( واستقرار األمور حتت سيطرة مصطفى كمال أاتتورك، وإن  -6
 كانت قد وجدت هناك إرهاصات ومقدمات سابقة.

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  لغيت الشريعة أايم إلغاء اخلالفة العثمانية ومت تثبيت أقدامالعراق والشام: أ -7
 (682 /2واألحزاب املعاصرة )

 اإلجنليز والفرنسيني فيهما.

 معظم أفريقيا: فيها حكومات نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل االستعمار )*( . -8
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 أندونيسيا ومعظم بالد جنوب شرقي آسيا: دول علمانية. -9

انتشار األحزاب )*( العلمانية والنزعات القومية: حزب البعث، احلزب القومي السوري، النزعة الفرعونية،  -10
 النزعة الطورانية )*( ، القومية العربية.

في السيد، إمساعيل مظهر، قاسم أمني، طه من أشهر دعاة العلمانية يف العامل العريب واإلسالمي: أمحد لط -11
حسني، عبد العزيز فهمي، ميشيل عفلق، أنطون سعادة، سوكارنو، سوهارتو، هنرو، مصطفى كمال أاتتورك، مجال 
عبد الناصر، أنور السادات صاحب شعار "ال دين يف السياسة وال سياسة يف الدين"، د. فؤاد زكراي. د. فرج فودة 

 مؤخراً، وغريهم.وقد اغتيل ابلقاهرة 

 األفكار واملعتقدات:

 بعض العلمانيني ينكرون وجود هللا أصالً.· 

 وبعضهم يؤمنون بوجود هللا لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية عالقة بني هللا وبني حياة اإلنسان. -

 احلياة تقوم على أساس العلم املطلق وحتت سلطان العقل )*( والتجريب.· 

 املي الروح واملادة )*( ، والقيم الروحية لديهم قيم سلبية.إقامة حاجز مسيك بني ع· 

 فصل الدين )*( عن السياسة وإقامة احلياة على أساس مادي. -

 على كل شيء يف احلياة. Pragmatismتطبيق مبدأ النفعية  -

 اعتماد مبدأ امليكيافيلية يف فلسفة احلكم والسياسة واألخالق )*( . -

 األخالقية وهتدمي كيان األسرة ابعتبارها النواة األوَّل يف البنية اإلجتماعية.نشر اإلابحية والفوضى  -

 أما معتقدات العلمانية يف العامل اإلسالمي والعريب اليت انتشرت بفضل االستعمار )*( والتبشري فهي: -

 الطعن يف حقيقة اإلسالم والقرآن والنبوة )*( . -

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  عبارة عن طقوس وشعائر روحية.الزعم أبن اإلسالم استنفذ أغراضه وهو  -
 (683 /2واألحزاب املعاصرة )

 الزعم أبن الفقه )*( اإلسالمي مأخوذ عن القانون الروماين. -
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 الزعم أبن اإلسالم ال يتالءم مع احلضارة ويدعو إَّل التخلف. -

 الدعوة إَّل حترير املرأة وفق األسلوب الغريب. -

 تشويه احلضارة اإلسالمية وتضخيم حجم احلركات )*( اهلدامة يف التاريخ اإلسالمي والزعم أبهنا حركات إصالح. -

 إحياء احلضارات القدمية. -

 اقتباس األنظمة واملناهج الالدينية عن الغرب وحماكاته فيها. -

 تربية األجيال تربية ال دينية. -

يف الغرب فليس هناك أي عذر لوجودها يف بالد املسلمني ألن النصراين إذا  إذا كان هناك عذر ما لوجود العلمانية· 
حكمه قانون مدين وضعي )*( ال ينزعج كثرياً وال قليالً ألنه ال يعطل قانوانً فرضه عليه دينه وليس يف دينه ما يعترب 

رع هللا. ومن انحية أخرى فإنه منهجاً للحياة، أما مع املسلم فاألمر خمتلف حيث يوجب عليه إميانه االحتكام إَّل ش
إذا انفصلت الدولة عن الدين بقى الدين النصراين قائماً يف ظل سلطته القوية الفتية املتمكنة وبقيت جيوشها من 

الرهبان )*( والراهبات واملبشرين واملبشرات تعمل يف جماالهتا املختلفة دون أن يكون للدولة عليهم سلطان خبالف ما 
ة إسالمية فإن النتيجة أن يبقى الدين )*( بغري سلطان يؤيده وال قوة تسنده حيث ال اببوية له وال لو فعلت ذلك دول

كهنوت )*( وال أكلريوس )*( ، وصدق اخلليفة الثالث عثمان بن عفان رضي هللا عنه حني قال: "إن هللا يزع 
 ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن".

 اجلذور الفكرية والعقائدية:

 طلق للكنيسة )*( أوالً، وللدين اثنياً أايا كان، سواء وقف إَّل جانب العلم أم عاداه.العداء امل· 

لليهود دور ابرز يف ترسيخ العلمانية من أجل إزالة احلاجز الديين الذي يقف أمام اليهود حائالً بينهم وبني أمم · 
 األرض.

يقول ألفرد هوايت هيو: "ما من مسألة انقض العلم فيها الدين إال وكان الصواب جبانب العلم واخلطأ حليف · 
الدين" وهذا القول إن صح بني العلم والالهوت )*( يف أورواب فهو قول مردود وال يصح حبال فيما خيص اإلسالم 

املوسوعة امليسرة يف  قم بينهما أي صراع كما حدثحيث ال تعارض إطالقاً بني اإلسالم وبني حقائق العلم، ومل ي
 (684 /2األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )
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يف النصرانية. وقد نقل عن أحد الصحابة قوله عن اإلسالم: "ما أمر بشيء، فقال العقل )*( : ليته هنى عنه، والهنى 
علمية واملوضوعية وقد أذعن لذلك صفوة من عن شيء، فقال العقل: ليته أمر به". وهذا القول تصدقه احلقائق ال

 علماء الغرب وأفصحوا عن إعجاهبم وتصديقهم لتلك احلقيقة يف مئات النصوص الصادرة عنهم.

تعميم نظرية )العداء بني العلم من جهة والدين من جهة( لتشمل الدين اإلسالمي على الرغم من أن الدين  -
والعلم بل كان اإلسالم سباقاً إَّل تطبيق املنهج )*( التجرييب ونشر  اإلسالمي مل يقف موقف الكنيسة ضد احلياة

 العلوم.

 إنكار اآلخرة وعدم العمل هلا واليقني أبن احلياة الدنيا هي اجملال الوحيد للمتع وامللذات.· 

 ملاذا يرفض اإلسالم العلمانية:· 

فتهتم مبطالب جسمه والتلقي اعتباراً ألشواق  ألهنا تغفل طبيعة اإلنسان البشرية ابعتباره مكوانً من جسم وروح -
 روحه.

 ألهنا نبتت يف البيئة الغربية وفقاً لظروفها التارخيية واالجتماعية والسياسية وتعترب فكراً غريباً يف بيئتنا الشرقية. -

 واحلزبية والطائفية. ألهنا تفصل الدين )*( عن الدولة فتفتح اجملال للفردية والطبقية والعنصرية واملذهبية والقومية -

 ألهنا تفسح اجملال النتشار اإلحلاد )*( وعدم اإلنتماء واالغرتاب والتفسخ والفساد واالحنالل. -

ألهنا جتعلنا نفكر بعقلية الغرب، فال ندين العالقات احلرة بني اجلنسني وندوس على أخالقيات اجملتمع ونفتح  -
تبيح التعامل ابلراب وتعلي من قدر الفن للفن، ويسعى كل إنسان األبواب على مصراعيها للممارسات الدنيئة، و 

 إلسعاد نفسه ولو على حساب غريه.

ألهنا تنقل إلينا أمراض اجملتمع الغريب من إنكار احلساب يف اليوم اآلخر ومن مث تسعى ألن يعيش اإلنسان حياة  -
لطمع واملنفعة وتنازع البقاء ويصبح صوت الضمري متقلبة منطلقة من قيد الوازع الديين، مهيجة للغرائز الدنيوية كا

 عدماً.

مع ظهور العلمانية يتم تكريس التعليم لدراسة ظواهر احلياة اخلاضعة للتجريب واملشاهدة وهُتمل أمور الغيب من  -
ة يف املوسوعة امليسر  إميان ابهلل والبعث والثواب والعقاب، وينشأ بذلك جمتمع غايته متاع احلياة وكل هلو رخيص.

 (685 /2األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )
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 االنتشار ومواقع النفوذ:

م. وقد عمت أورواب يف 1789بدأت العلمانية يف أورواب وصار هلا وجود سياسي مع ميالد الثورة )*( الفرنسية سنة · 
رين بتأثري االستعمار )*( القرن التاسع عشر وانتقلت لتشمل معظم دول العامل يف السياسة واحلكم يف القرن العش

 والتبشر.

 يتضح مما سبق:

أن العلمانية دعوة إَّل إقامة احلياة على أسس العلم الوضعي والعقل )*( بعيداً عن الدين الذي يتم فصله عن الدولة · 
ن وحياة اجملتمع وحبسه يف ضمري الفرد وال يصرح ابلتعبري عنه إالى يف أضيق احلدود. وعلى ذلك فإن الذي يؤم

ابلعلمانية بديالً عن الدين وال يقبل حتكيم الشرعية اإلسالمية )*( يف كل جوانب احلياة وال حيرم ما حرم هللا يعترب 
مرتداً وال ينتمي إَّل اإلسالم. والواجب إقامة احلجة عليه واستتابته حىت يدخل يف حظرية اإلسالم وإال جرت عليه 

 الوفاة.أحكام املرتدين املارقني يف احلياة وبعد 

 (687 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 االستشراق

 التعريف:

تعبري يدل على االجتاه حنو الشرق، ويطلق على كل من يبحث يف أمور الشرقيني  Orientalismاالستشراق 
وثقافتهم واترخيهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل يف إجراء الدراسات املختلفة عن الشرق اإلسالمي، 

قد أسهم هذا التيار يف صياغة التصورات الغربية عن الشرق واليت تشمل حضارته وأداينه وآدابه ولغاته وثقافته. ول
 عامة وعن العامل اإلسالمي بصورة خاصة، معرباً عن اخللفية الفكرية للصراع احلضاري بينهما.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

 البداايت:

سالمية يف األندلس، يف من الصعب حتديد بداية لالستشراق، إذ أن بعض املؤرخني يعودون به إَّل أايم الدولة اإل -
حني يعود به آخرون إَّل أايم الصليبيني، بينما يرجعه كثريون إَّل أايم الدولة األموية يف القرن الثاين اهلجري. وأنه 

يف كتابني األول: حياة حممد.  John of Damascusنشط يف الشام بواسطة الراهب )*( يوحنا الدمشقي 
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ن هدفه إرشاد النصار يف جدل )*( املسلمني. وأايا كان األمر فإن حركة والثاين: حوار بني مسيحي ومسلم. وكا
 االستشراق قد انطلقت بباعث ديين يستهدف خدمة االستعمار )*( وتسهيل عمله ونشر املسيحية )*( .

م وذلك إبنشاء عدد 1312وقد بدأ االستشراق الالهوِت بشكل رمسي حني صدور قرار جممع فيينا الكنسي عام  -
 كراسي اللغة العربية يف عدد من اجلامعات األوروبية.من  

يف أورواب إال مع هناية القرن الثامن عشر، فقد ظهر أوالً يف إجنلرتا  Orientalismمل يظهر مفهوم االستشراق  -
 م.1838م كما أدرج يف قاموس األكادميية الفرنسية عام 1799م، ويف فرنسا عام 1779عام 

املوسوعة امليسرة يف األداين  من الرهبانية Herbert de Oraliacم( 1003 - 938هربر دي أورلياك ) -
 (688 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 999حرباً أعظم ابسم سلفسرت الثاين  -بعد عودته  -)*( البندكتية، قصد األندلس، وقرأ على أساتذهتا مث انتخب 
 م فكان بذلك أول اباب )*( فرنسي.1003 -

 م قام رئيس أساقفة )*( طليطلة برتمجة بعض الكتب العلمية العربية.1130يف عام  -

إيطايل، قصد طليطلة وترجم ما ال يقل  Gerard de Gremonaم 1187 - 1114جريار دي كرميوان  -
 مصنفاً يف الفلسفة )*( والطب والفلك وضرب الرمل. 87عن 

من الرهبانية البندكتية، رئيس دير كلوين،  فرنسي Prerre le venerableم 1156 - 1094بطرس املكرم  -
قام بتشكيل مجاعة من املرتمجني للحصول على معرفة موضوعية عن اإلسالم. وقد كان هو ذاته وراء أول ترمجة ملعاين 

 .robert of Kettonم اليت قام هبا اإلجنليزي روبرت أوف كيتون 1143القرآن الكرمي إَّل اللغة الالتينية 

ظهر يف منتصف القرن الثاين عشر وعين بعلم التنجيم )*(  Juan de Sevillaيلي: يهودي متنصر يوحنا اإلشب -
 م وقد كان ذلك مبعاونة إدلر أوف ابث.1133، نقل إَّل العربية أربعة كتب أليب معشر البلخي 

إجنليزي، تلقى علومه يف أكسفورد وابريس حيث انل  roger Baconم 1294 - 1214روجر بيكون  -
 م.1521دكتوراه يف الالهوت )*( ، ترجم عن العربية كتاب مرآة الكيمياء نورمربج ال

م يف تعلم العربية ودراسة القرآن وقصد اباب 1275 - 1266م قضى تسع سنوات 1314 - 1235راميوند لول  -
قه البااب. ويف مؤمتر روما وطالبه إبنشاء جامعات تدارس العربية لتخريج مستشرقني قادرين على حماربة اإلسالم. وواف



22 
 

م مت إنشاء كراٍس للغة العربية يف مخس جامعات أوربية هي: ابريُس، اكسفورد، وبولونيا إبيطاليا، 1312فينا سنة 
 وسلمنكا أبسبانيا، ابإلضافة إَّل جامعة البابوية يف روما.

. ووظفوا خلفياهتم الثقافية قام املستشرقون بدراسات متعددة عن اإلسالم واللغة العربية واجملتمعات املسلمة -
 وتدريبهم البحثي لدراسة احلضارة اإلسالمية والتعرف على خباايها لتحقيق أغراض الغرب االستعمارية والتنصريية.

وقد اهتم عدد من املستشرقني اهتماماً حقيقياا ابحلضارة اإلسالمية وحاول أن يتعامل معها مبوضوعية. وقد جنح عدد 
جملال. ولكن حىت هؤالء الذين حاولوا أن ينصفوا اإلسالم وكتابه ورسوله صلى هللا عليه وسلم مل قليل منهم يف هذا ا

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  يستطيعوا أن ينفكوا من أتثري ثقافاهتم وعقائدهم فصدر منهم ما ال يقبله املسلم
 (689 /2واألحزاب املعاصرة )

ا خيطئ من يظنهم منصفني. )انظر للتوضيح: رسالة " االحنرافات العقدية والعلمية يف من املغالطات والتحريفات؛ وهلذ
 القرنني الثالث عشر والرابع عشر اهلجري " لعلي خبيت الزهراين.

 مستشرقون يُزعم أهنم منصفون:· 

كتاب   أستاذ اللغات الشرقية يف جامعة أوترشت هبولندا، له Hardrian rolandم 1718هادراين ريالند ت -
م، لكن الكنيسة )*( يف أورواب وضعت كتابه يف قائمة الكتب احملرم 1705الداينة احملمدية يف جزأين ابللغة الالتينية 

 تداوهلا.

وهو مستشرق أملاين جدير ابلذكر، اهتم ابلزندقة )*( ملوقفه  J.J.reiskeم 1774 - 1716يوهان ج. رايسكه  -
 ات مسلواًل، وإليه يرجع الفضل يف إجياد مكان ابرز للدراسات العربية أبملانيا.اإلجيايب من اإلسالم، عاش ابئساً وم

اهتم ابألدب والنحو مبتعداً عن اخلوض يف الدراسات  Silvestre de Sacyم 1838سلفسرت دي ساسي:  -
 طهطاوي.اإلسالمية، وإليه يرجع الفضل يف جعل ابريس مركزاً للدراسات العربية، وكان ممن اتصل به رفاعة ال

 م إجنليزي، له الدعوة إَّل اإلسالم الذي نقل إَّل الرتكية واألردية والعربية.1930-1864توماس أرنولد  -

غوستاف لوبون: مستشرق وفيلسوف مادي )*( ، ال يؤمن ابألداين )*( مطلقاً، جاءت أحباثه وكتبه الكثرية  -
 اله وعدم تقديره.متسمة إبنصاف احلضارة اإلسالمية مما دفع الغربيني إَّل إمه
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زجيريد هونكه: اتسمت كتابتها ابإلنصاف وذلك إببرازها أتثري احلضارة العربية على الغرب يف مؤلفها الشهري مشس  -
 العرب تسطع على الغرب.

 ومنهم: جاك بريك، أان ماري مشل، وكاراليل، ورينيه جينو، والدكتور جرينيه، وجوته األملاين. -

م، وترمجة 1950م، وله التصوف صدر 1943، من كتبه اإلسالم اليوم صدر A.J. Arberryأ. ج. أربري  -
 معاين القرآن الكرمي.

 مستشرقون متعصبون:· 

م جمري يهودي، من كتبه اتريخ مذاهب التفسري اإلسالمي. والعقيدة Goldizher 1850-1920جولدزيهر  -
املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب  ت يف أورواب بال منازع.والشريعة. ولقد أصبح زعيم اإلسالميا

 (690 /2املعاصرة )

 أمريكي، متعصب، من حمرري جملة الدراسات اإلسالمية. .Maynard Jجون ماينارد  -

مستشرق مبشر، مؤسس جملة العامل اإلسالمي األمريكية، له كتاب اإلسالم  S.M. Zweimerص م. زومير  -
م، وله كتاب اإلسالم عبارة عن جمموعة مقاالت قدمت للمؤمتر التبشريي الثاين سنة 1908لعقيدة صدر حتد 

 م يف لكهنئو ابهلند.1911

أملاين يهودي، درىس يف جامعات أمريكا، له كتاب األعياد  G. Von Grunbaumغ. فون. غرونباوم  -
 م.1954م ودراسات يف اتريخ الثقافة اإلسالمية 1951احملمدية 

م. وهو انشر املعجم 1932عدو لإلسالم، له كتاب عقيدة اإلسالم  A.J. Wensinkأ. ج. فينسينك  -
 املفهرس أللفاظ احلديث النبوي يف لغته األوَّل.

 م.1956أمريكي، متعصب، له كتاب دعوة املئذنة  K. Graggكينيث كراج   -

ة املستعمرات الفرنسية لشؤون مشال أفريقيا، له فرنسي، مبشر، مستشار يف وزار  L.Massignonلوي ماسينيون  -
 م.1922كتاب احلالج الصويف شهيد اإلسالم 

أمريكي، متعصب، مبشر، له كتاب تطور علم الكالم )*( والفقه  D.B. Macdonaldد. ب. ماكدوانلد  -
 م.1908م. وله املوقف الديين واحلياة يف اإلسالم 1930والنظرية الدستورية 
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 سكرتري حترير جملة الشرق األوسط. M. Greenمايلز جرين  -

م إجنليزي، متعصب، من مدرسته طه حسني D.S. Margoliouth 1885 - 1940د. س. مرجليوث  -
م وله 1905م. وله حممد ومطلع اإلسالم صدر 1913وأمحد أمني، وله كتاب التطورات املبكرة يف اإلسالم صدر 

 م.1912اجلامعة اإلسالمية صدر 

 فرنسي، متعصب، من كبار حمرري دائرة املعارف اإلسالمية. Baron Carra de Vouxارادي فو ابرون ك -

م 1947م إجنليزي، من كتبه املذهب )*( احملمدي H.A.r. Gibb 1895 - 1965هـ. أ. ر. جب  -
 م.1947واإلجتاهات احلديثة يف اإلسالم 

إلسالم ديناً روحياا وينعته ابملادية وعدم السمو إجنليزي، ينكر أن يكون ا r.A. Nicholsonر. أ. نيكولسون  -
املوسوعة امليسرة يف األداين  م.1930م وله التاريخ األديب للعرب 1910اإلنساين، وله كتاب متصوفو اإلسالم 

 (691 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

وله كتاب  فرنسي، متعصب، له كتاب اإلسالم H.Lammansم 1937 - 1872هنري المنس اليسوعي  -
 الطائف، من حمرري دائرة املعارف اإلسالمية.

 أملاين، متعصب ضد اإلسالم، له كتاب أصول الفقه اإلسالمي. J. Schachtجوزيف شاخت  -

 بالشري: كان يعمل يف وزارة اخلارجية الفرنسية كخبري يف شؤون العرب واملسلمني. -

 ن كتبه اإلسالم.إجنليزي، متعصب ضد اإلسالم م A. Geomألفرد جيوم  -

 األفكار واملعتقدات:

 أهداف االستشراق:

 اهلدف الديين:

 كان هذا اهلدف وراء نشأة االستشراق، وقد صاحبه خالل مراحله الطويلة، وهو يتمثل يف:

التشكيك يف صحة رسالة النيب )*( صلى هللا عليه وسلم، والزعم أبن احلديث النبوي إمنا هو من عمل املسلمني  -1
لقرون الثالثة األوَّل. واهلدف اخلبيث من وراء ذلك هو حماربة السُّنة هبدف إسقاطها حىت يفقد املسلمون خالل ا
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الصورة التطبيقية احلقيقية ألحكام اإلسالم وحلياة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وبذلك يفقد اإلسالم أكرب عناصر 
 قوته.

ملسلمون عن االلتقاء على هدف واحد جيمعهم ويكون التشكيك يف صحة القرآن والطعن فيه، حىت ينصرف ا -2
 مصدر قوهتم وأتى هبم اللهجات القومية عن الوحي ابعتباره املصدر األساسي هلذا الدين )تنزيل من حكيم محيد( .

 التقليل من قيمة الفقه اإلسالمي واعتباره مستمداً من الفقه الروماين. -3

النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرهتا على مسايرة ركب التطور وتكريس دراسة اللهجات لتحل حمل العربية  -4
 الفصحى.

إرجاع اإلسالم إَّل مصادر يهودية ونصرانية بدالً من إرجاع التشابه بني اإلسالم وهاتني الداينتني إَّل وحدة  -5
 املصدر.

 العمل على تنصري املسلمني. -6

 عتماد على األحاديث الضعيفة واألخبار املوضوعة يف سبيل تدعيم آرائهم وبناء نظرايهتم.اال -7

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  لقد كان اهلدف االسرتاتيجي الديين من محلة التشويه ضد اإلسالم هو -8
 (692 /2واألحزاب املعاصرة )

 القضاء عليه من خالل احلرب الصليبية.محاية أورواب من قبول اإلسالم بعد أن عجزت عن 

 اهلدف التجاري: -

لقد كانت املؤسسات والشركات الكربى، وامللوك كذلك، يدفعون املال الوفري للباحثني، من أجل معرفة البالد 
لقرنني اإلسالمية وكتابة تقارير عنها، وقد كان ذلك جلياا يف عصر ما قبل االستعمار )*( الغريب للعامل اإلسالمي يف ا

 التاسع عشر والعشرين.

 اهلدف السياسي يهدف إَّل: -

 إضعاف روح اإلخاء بني املسلمني والعمل على فرقتهم إلحكام السيطرة عليهم. -1

 العناية ابللهجات العامية ودراسة العادات السائدة لتمزيق وحدة اجملتمعات املسلمة. -2
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علم لغات تلك البالد ودراسة آداهبا ودينها ليعرفوا كيف كانوا يوجهون موظفيهم يف هذه املستعمرات إَّل ت  -3
 يسوسوهنا وحيكموهنا.

يف كثري من األحيان كان املستشرقون ملحقني أبجهزة االستخبارات لسرب غور حالة املسلمني وتقدمي النصائح ملا  -4
 ينبغي أن يفعلوه ملقاومة حركات البعث اإلسالمي.

 اهلدف العلمي اخلالص:

ه إَّل البحث والتمحيص ملعرفة احلقيقة خالصة، وقد وصل بعض هؤالء إَّل اإلسالم ودخل فيه، نذكر بعضهم اجت -
 منهم:

 توماس أرنولد الذي أنصف املسلمني يف كتابة الدعوة إَّل اإلسالم. -1

نه املستشرق الفرنسي رينيه فقد أسلم وعاش يف اجلزائر وله كتاب أشعة خاصة بنور اإلسالم مات يف فرنسا لك -2
 دفن يف اجلزائر.

 أهم املؤلفات:· 

 م.1956اتريخ األدب العريب: كارل بروكلمان ت -

-1913دائرة املعارف اإلسالمية: ظهرت الطبعة األوَّل ابإلجنليزية والفرنسية واألملانية وقد صدرت يف الفرتة  -
 م.1977م وحىت عام 1945م. غري أن الطبعة اجلديدة قد ظهرت ابإلجنليزية والفرنسية فقط من عام 1938

املعجم املفهرس أللفاظ احلديث الشريف والذي يشمل الكتب الستة املشهورة ابإلضافة إَّل مسند الدارمي وموطأ  -
املوسوعة امليسرة يف  م.1936مالك ومسند أمحد بن حنبل وقد وضع يف سبعة جملدات نشرت ابتداًء من عام 

 (693 /2األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

لقد بلغ ما ألفوه عن الشرق يف قرن ونصف قرن )منذ أوائل القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن العشرين(  -
 ستني ألف كتاب.

 املؤمترات واجلمعيات:· 

 م.1873عقد أول مؤمتر دويل للمستشرقني يف ابريس سنة  -
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فضالً عن الندوات واللقاءات اإلقليمية الكثرية  تتابعت املؤمترات بعد ذلك حىت بلغت أكثر من ثالثني مؤمتراً دولياا، -
م، وما تزال 1849اخلاصة بكل دولة من الدول كمؤمتر املستشرقني األملان الذي عقد يف مدينة درسدن أبملانيا عام 

 تنعقد مثل هذه املؤمترات ابستمرار حىت اآلن.

عامل من مخس  900أكسفورد تسعمائة حيضر هذه املؤمترات مئات من العلماء املستشرقني، حيث حضر مؤمتر  -
 وعشرين دولة ومثانني جامعة وتسع وستني مجعية علمية.

م، واجلمعية امللكية 1822هناك العديد من اجلمعيات االستشراقية كاجلمعية اآلسيوية يف ابريس أتسست عام  -
م واجلمعية الشرقية األملانية عام 1842م، واجلمعية الشرقية األمريكية عام 1823اآلسيوية يف بريطانيا وأيرلندا عام 

 م.1845

 اجملالت االستشراقية:· 

للمستشرقني اليوم من اجملالت والدورايت عدد هائل يزيد على ثالمثائة جملة متنوعة ومبختلف اللغات نذكر منها على 
 سبيل املثال:

م 1911م يف بريطانيا سنة 1952أنشأها صمويل زومير ت The Muslim Worldجملة العامل اإلسالمي  -1
 وقد كان زومير هذا رئيس املبشرين يف الشرق األوسط.

 م لكنها مل تعمر طويالً.1912ظهرت يف بطرسربج عام  Mir Islamaجملة عامل اإلسالم  -2

 م.1818إَّل  1809ال يف فيينا من جملة ينابيع الشرق أصدرها هامر برجشت -3

م جملة العامل اإلسالمي اليت صدرت عن 1906م مث خلفتها عام 1895جملة: اإلسالم ظهرت يف ابريس عام  -4
 البعثة العلمية الفرنسية يف املغرب وقد حتولت بعد ذلك إَّل جملة الدراسات اإلسالمية.

 .Der Islamم ظهرت جملة اإلسالم 1910يف عام  -5

 ستشراق يف خدمة االستعمار )*( :اال· 

م مؤسس جملة اإلسالم األملانية، قام بدراسات 1933ت  Kar Heinrich Beekerكارل هنرييش بيكر 
 (694 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) ختدم األهداف االستعمارية يف أفريقيا.
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امل اإلسالم الروسية، قام ببحوث ختدم مصاحل السيادة الروسية م مؤسس جملة ع1930ت  Bartholdابرتولد  -
 يف آسيا الوسطى.

م حتت 1884م قدم إَّل مكة عام Snouck Hurgonje, G. 1857-1936اهلولندي سنوك هرجروجنه  -
اسم عبد الغفار، ومكث مدة نصف عام، وعاد ليكتب تقارير ختدم االستعمار يف املشرق اإلسالمي. وقد سبق له 

سنة وقد صدرت الصور اليت أخذها ملكة واألماكن املقدسة يف كتاب مبناسبة مرور مائة  17أقام يف جاوه مدة  أن
 سنة على تصويرها.

م كانت مهمته احلصول على معلومات عن البلدان الشرقية وبلدان 1885معهد اللغات الشرقية بباريس املؤسس عام 
 الستعمار يف تلك املناطق.الشرق األقصى مما يشكل أرضية تسهل عملية ا

وهكذا نرى أن مثل هؤالء املستشرقني جزء من خمطط كبري هو املخطط الصهيوين الصلييب حملاربة اإلسالم، وال  -
نستطيع أن نفهمهم على حقيقتهم إال عندما نراهم يف إطار ذلك املخطط الذي يهدف إَّل ختريج أجيال ال تعرف 

 الشبهات، وقد مت انتقاء أفراد من هذه األجيال لتتبوأ أعلى املناصب ومراكز اإلسالم أو ال تعرف من اإلسالم إال
 القيادة والتوجيه لتستمر يف خدمة االستعمار )*( .

 آراء استشراقية خطرة:· 

م، أن القرآن إمنا هو من اخرتاع حممد ومن 1736زعم يف مقدمة ترمجته ملعاين القرآن  G.Saleجورج سيل  -
 مر ال يقبل اجلدل )*( .أتليفه وأن ذلك أ

قد استمد القرآن من مصادر يهودية ومن العهد القدمي  rيزعم أبن النيب )*( حممد  richard Bellريتشارد بل  -
 )*( بشكل خاص، وكذلك من مصادر نصرانية.

يه إطناابً م: يزعم أن القرآن الكرمي ذو ذوق رديء للغاية وال جديد فيه إال القليل، كما يزعم أن ف1883دوزي ت -
 ابلغاً وممالً إَّل حد بعيد.

م: "أن احلرب علمتنا 1938يناير  9جاء يف تقرير وزير املستعمرات الربيطاين أو مسيب غو لرئيس حكومته بتاريخ  -
أن الوحدة اإلسالمية هي اخلطر األعظم الذي ينبغي على اإلمرباطورية أن حتذره وحتاربه، وليس اإلمرباطورية وحدها 

 أيضاً، ولفرحتنا فقد ذهبت اخلالفة )*( وأمتىن أن تكون إَّل غري رجعة". بل فرنسا
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يقول شيلدون آموس: "إن الشرع احملمدي ليس إال القانون الروماين لإلمرباطورية الشرقية معدالً وفق األحوال  -
 (695 /2عاصرة )املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب امل السياسية يف املمتلكات العربية، ويقول

 كذلك: "إن القانون احملمدي ليس سوى قانون جستنيان يف لباس عريب".

 قال رينان الفرنسي: "إن الفلسفة العربية هي الفلسفة اليواننية مكتوبة أبحرف عربية". -

 أما لويس ماسينيون فقد كان زعيم احلركة الرامية إَّل الكتابة يف العامية وابحلرف الالتيين. -

 ولكن:

 مما ال شك فيه أن للمستشرقني فضالً كبرياً يف إخراج الكثري من كتب الرتاث ونشرها حمققة مفهرسة مبوبة. -

 وال شك أن الكثري منهم ميلكون منهجية علمية تعينهم على البحث. -

 وال ريب يف أن لدى بعضهم صرباً ودأابً وجلداً يف التحقيق والتمحيص وتتبع املسائل. -

سلم إال أن يلتقط اخلري من مؤلفاهتم متنبهاً إَّل مواطن الدس والتحريف ليتجنبها أو ليكشفها أو لريد وما على امل -
عليها ألن احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس هبا، خاصة وأن الفكر االستشراقي املعاصر قد بدأ يغري 

ني العامل الغريب والعامل اإلسالمي وإقامة حوار بني من أساليبه وقسماته من أجل احملافظة على الصداقة والتعاون ب
املسيحية )*( واإلسالم، وحماولة تغيري النظرة السطحية الغربية إَّل املسلمني، ورمبا كمحاولة الستقطاب القوى 

 اإلسالمية وتوظيفها خلدمة أهدافهم فلنكن حذرين.

 اجلذور الفكرية والعقائدية:

كاك بني الشرق اإلسالمي والغرب النصراين أايم الصليبيني، وعن طريق السفارات لقد كان االستشراق وليد االحت· 
والرحالت. ويالحظ دائماً أن هناك تقارابً وتعاوانً بني الثالوث املدمر: التنصري واالستشراق واالستعمار )*( ، 

 الستعمارية.واملستعمرون يساندون املستشرقني واملنصرين ألهنم يستفيدون منهم كثرياً يف خططهم ا

كان الدافع األساسي هو اجلانب الالهوِت )*( النصراين بغية حتطيم اإلسالم من داخله ابلدس والكيد والتشويه، · 
ولكن االستشراق بعد ذلك ويف اآلونة األخرية بدأ يتحلل من هذا القيد نوعاً ما ليتوجه توجهاً أقرب إَّل الروح 

 العلمية.

 االنتشار ومواقع النفوذ:
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املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  الغرب هو املسرح الذي يتحرك فوق أرضه املستشرقون، فمنهم األملان· 
 (696 /2واألحزاب املعاصرة )

ومنهم الربيطانيون والفرنسيون واهلولنديون واجملريون، وظهر بعضهم يف إيطاليا ويف أسبانيا، وقد عال جنم االستشراق يف 
 يها مراكز كثرية.أمريكا وصارت له ف

مل تبخل احلكومات، وال اهليئات وال الشركات وال املؤسسات وال الكنائس يف يوم من األايم يف دعم حركة · 
االستشراق ومداها مبا حتتاجه من مال، وأتييد وإفساح الطريق أمامها يف اجلامعات حىت بلغ عدد هؤالء املستشرقني 

 آالفاً كثرية.

راق ُمسخىرة يف خدمة االستعمار، ويف خدمة التنصري وأخرياً يف خدمة اليهودية والصهيونية لقد كانت حركة االستش· 
 اليت يهمها إضعاف الشرق اإلسالمي وإحكام السيطرة عليه بشكل مباشر أو غري مباشر.

مع يف سوراي ومصر، استطاع املستشرقون أن يتسللوا إَّل اجملامع العلمية وقد ُعنيِا عدد كبري منهم أعضاء يف هذه اجملا· 
 كما استطاعوا أن يؤثروا على الدراسات العربية واإلسالمية يف العامل اإلسالمي من خالل تالميذهم ومؤلفاهتم.

 ويتضح مما سبق:

أن االستشراق تيار فكري، يتجه صوب الشرق، لدراسة حضارته وأداينه وثقافته ولغته وآدابه، من خالل أفكار · 
والرغبة يف خدمة االستعمار، وتنصري املسلمني، وجعلهم مسخاً مشوهاً للثقافة الغربية، اتسم معظمها ابلتعصب، 

وذلك ببث الدونية فيهم، وبيان أن دينهم مزيج من اليهودية والنصرانية، وشريعتهم هي القوانني الرومانية مكتوبة 
ر احلقيقة فأسلم وخدم العقيدة أبحرف عربية، والنيل من لغتهم، وتشويه عقيدهتم وقيمهم، ولكن بعضهم رأى نو 

اإلسالمية، وأثـىَر يف حُمْدثيهم، فبدأت كتاابهتم جتنح حنو العلمية، وتنحو حنو العمق بدالً من السطحية، ورمبا صدر 
ذلك عن رغبة من بعضهم يف استقطاب القوى اإلسالمية وتوظيفها خلدمة أهدافهم االستشراقية، وهذا يقتضي احلذر 

 لفكر االستشراقي الذي يتدثر اآلن بداثر املوضوعية.عند التعامل مع ا
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 (698 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 التغريب

 التعريف:

التغريب هو تيار فكري كبري ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إَّل صْبغ حياة األمم بعامة، واملسلمني 
صيتهم املستقلة وخصائصهم املتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة خباصة، ابألسلوب الغريب، وذلك هبدف إلغاء شخ

 للحضارة الغربية.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

بدأ املشرقيون يف العامل اإلسالمي مع هناية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن · 
اخلرباء الغربيني للتدريس والتخطيط للنهضة احلديثة، وذلك طريق إرسال بعثات إَّل البالد األوروبية أو ابستقدام 

 ملواجهة تطلع الغربيني إَّل بسط نفوذهم االستعماري إثر بدء عهد النهضة األوروبية.

م أمر ابختاذ الزيِا األورويب الذي فرضه على 1826ملا قضى السلطان حممود الثاين على اإلنكشارية العثمانية سنة · 
 يني على حد سواء.العسكريني واملدن

م يسمح فيه لغري املسلمني أبن يلتحقوا ابخلدمة 1839هـ/ 1255أصدر السلطان العثماين عبد اجمليد منشوراً · 
 العسكرية.

 استقدم السلطان سليم الثالث املهندسني من السويد وفرنسا واجملر واجنلرتا وذلك إلنشاء املدارس احلربية والبحرية.· 

م، ببناء جيش على النظام األورويب، كما عمد إَّل ابتعاث 1805مصر، والذي توَّل سنة  قام حممد علي وايل· 
 خرجيي األزهر من أجل التخصص يف أورواب.

أنشأ أمحد ابشا ابي األول يف تونس جيشاً نظامياً، وافتتح مدرسة للعلوم احلربية فيها ضباط وأساتذة فرنسيون · 
 وإيطاليون وإجنليز.

 م.1852اجار اليت حكمت إيران كلية للعلوم والفنون على أساس غريب سنة افتتحت أسرة الق· 
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م بدأت حركة التغريب عملها يف لبنان عن طريق اإلرساليات، ومنها امتدت إَّل مصر يف ظل 1860منذ عام · 
األحزاب املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب و  اخلديوي إمساعيل الذي كان هدفه أن جيعل مصر قطعة من أورواب.

 (699 /2املعاصرة )

م حينما لبىيا دعوة اإلمرباطور 1867هـ/1284التقى اخلديوي إمساعيل يف ابريس مع السلطان العثماين عبد العزيز · 
 انبليون الثالث حلضور املعرض الفرنسي العام، وقد كاان يسريان يف تيار احلضارة الغربية.

م وكذلك ابتعث خري الدين 1831 - 1826أقام فيها مخس سنوات ابتعث كل من رفاعة الطهطاوي إَّل ابريس و · 
م وقد عاد كل منهما حممالً أبفكار تدعو إَّل تنظيم اجملتمع 1856 - 1852التونسي إليها وأقام فيها أربع سنوات 

 على أساس علماين عقالين.

م بدأ املبتعثون العائدون من أورواب برتمجة كتب فولتري وروسو ومونتسكيو يف حماولة منهم لنشر الفكر 1830منذ · 
 األورويب الذي اثر ضد الدين )*( الذي ظهر يف القرن الثامن عشر )على النحو الذي فصلنا، يف مادة العلمانية( .

يل من أبناء احلكام والزعماء والوجهاء يف حميط إجنليزي ليكونوا أداة أنشأ كرومر كلية فيكتوراي ابإلسكندرية لرتبية ج· 
 املستقبل يف نقل ونشر احلضارة الغربية.

م: "كل هؤالء لن 1936قال اللورد لويد )املندوب السامي الربيطاين يف مصر( حينما افتتح هذه الكلية سنة  -
 ة بفضل العشرة الوثيقة بني املعلمني والتالميذ".ميضي عليهم وقت طويل حىت يتشبعوا بوجهة النظر الربيطاني

كان نصارى الشام من أول من اتصل ابلبعثات التبشريية وابإلرساليات ومن املسارعني بتلقي الثقافة الفرنسية · 
ن واإلجنليزية، كما كانوا يشجعون العلمانية التحررية وذلك لعدم إحساسهم ابلوالء جتاه الدولة العثمانية، فبالغوا م

اظهار إعجاهبم ابلغرب ودعوا إَّل االقتداء به وتتبع طريقه، وقد ظهر ذلك جلياً يف الصحف اليت أسسوها وعملوا 
 فيها.

م على صلة وثيقة ابإلرساليات 1906-1847م وابنه إبراهيم اليازجي 1871 - 1800كان انصيف اليازجي · 
 األمريكية اإلجنيلية.

م مدرسة لتدريس اللغة العربية والعلوم احلديثة فكان 1863يف عام م 1883 - 1819أسس بطرس البستاين · 
بذلك أول نصراين يدعو إَّل العروبة والوطنية إذ كان شعاره "حب الوطن من اإلميان"، كما أصدر صحيفة اجلنان 
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رتمجة م اليت استمرت ستة عشرة سنة. وقد توَّل منصب الرتمجة يف قنصلية أمريكا ببريوت مشاركاً يف ال1870سنة 
 الربوتستانتية للتوراة )*( مع األمريكَينْي مسيث وفانديك.

م، وقد كان على صلة 1892م جملة اهلالل يف مصر وذلك يف سنة 1914 - 1861أنشأ جورجي زيدان · 
 ابملبعوثني األمريكان، كما كانت له سلسلة من القصص التارخيية اليت حشاها ابالفرتاءات على اإلسالم واملسلمني.

 (700 /2سوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )املو 

أسس سليم تقال صحيفة األهرام يف مصر وقد سبق له أن تلقى علومه يف مدرسة عربية بلبنان واليت أنشأها املبشر · 
 األمريكي فانديك.

 م.1884ها إَّل مصر يف سنة أصدر سليم النقاش صحيفة املقتطف اليت عاشت مثانية أعوام يف لبنان انتقلت بعد· 

م كثرياً يف العامل اإلسالمي شرقاً وغرابً، وقد أدخل نظام اجلمعيات 1897-1838جتوىل مجال الدين األفغاين · 
السرية يف العصر احلديث إَّل مصر، كما يقال أبنه انضم إَّل احملافل املاسونية، وكان على صلة ابملسرت بلنت 

 الربيطاين.

م من أبرز تالميذ األفغاين، وشريكه يف إنشاء جملة العروة الوثقى، وكانت 1905-1849عبده كان الشيخ حممد · 
تدعو إَّل مهامجة التقاليد، كما  -ومنها رشيد رضا  -له صداقة مع اللورد كرومر واملسرت بلنت، ولقد كانت مدرسته 

هار اإلسالم مبظهر املتقبل حلضارة ظهرت هلم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من أتويل )*( بغية إظ
 الغرب، كما دعا الشيخ حممد عبده إَّل إدخال العلوم العصرية إَّل األزهر لتطويره وحتديثه.

كان املستشرق مسرت بلنت: يطوف هو وزوجته مرتدايً الزي العريب، داعياً إَّل القومية العربية وإَّل إنشاء خالفة · 
 ة.عربية بغية حتطيم الرابطة اإلسالمي

م وهو تلميذ حممد عبده، الدعوة إَّل حترير املرأة ومتكينها من العمل يف الوظائف 1908 - 1865قاد قاسم أمني · 
 م.1900م واملرأة اجلديدة 1899 -واألعمال العامة. وقد كتب حترير املرأة 

قد نفذ فكرة كرومر م شديد التأثر آبراء حممد عبده، و 1906كان سعد زغلول: الذي صار وزيراً للمعارف سنة · 
القدمية والداعية إَّل إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي بقصد تطوير الفكر اإلسالمي من خالل مؤسسة غري أزهرية 

 منافسة له.
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م: من أكرب مؤسسي حزب )*( األحرار الدستوريني الذين انشقوا عن 1963 - 1872كان أمحد لطفي السيد · 
م وهي 1907قليمية الضيقة وهو صاحب العبارة املشهورة اليت أطلقها عام سعد زغلول سياسياً، وكان يدعو إَّل اإل

م 1941م وحىت 1916"مصر للمصريني". وقد توَّل شؤون اجلامعة املصرية منذ تسلمتها احلكومة املصرية عام 
 تقريباً.

يد  م من أبرز دعاة التغريب يف العامل اإلسالمي، حيث تلقى علومه على1973 -1889وكان طه حسني · 
 املستشرق دور كامي وقد نشر أخطر آرائه يف كتابيه الشعر اجلاهلي ومستقبل الثقافة يف مصر.

املوسوعة امليسرة يف األداين  : "للتوراة )*( أن حتدثنا عن إبراهيم وإمساعيل26يقول يف كتابه الشعر اجلاهلي ص  -
 (701 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 ولكن ورود هذين األمسني يف التوراة والقرآن ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيي".وللقرآن أن حيدثنا أيضاً، 

ويقول بعد ذلك: "وقد كانت قريش مستعدة كل االستعداد لقبول هذه األسطورة يف القرن السابع للمسيح )*( ".  -
 إَّل أشراف قريش. rكما أنه ينفي فيه نسب النيب )*( 

اللغة واألدب حبمد هللا والصالة على نبيه مث قال: "سيضحك مين بعض  لقد بدأ طه حسني حماضرة له يف -
احلاضرين إذا مسعين أبدأ هذه احملاضرة حبمد هللا والصالة على نبيه ألن ذلك خيالف عادة العصر". )جملة اهلالل، عدد 

 م( .1911أكتوبر ونوفمرب 

كم يف الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد م على احل1908ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة االحتاديني عام · 
 احلميد.

م ألغت حكومة مصطفى كمال أاتتورك اخلالفة )*( العثمانية مما مهد النضمام تركيا إَّل الركب 1924ويف سنة · 
 العلماين احلديث، وفرض عليها التغريب أبقصى صورة وأعنفها.

ل احلكم الذي ترجم إَّل اإلجنليزية واألردية. حياول فيه م كتابه اإلسالم وأصو 1925علي عبد الرزاق: نشر سنة · 
املؤلف أن يقنع القارىء أبن اإلسالم دين )*( فقط وليس ديناً ودولة. وقد ضرب مسيث مثالً به عندما أشار إَّل أن 

حوكم الكتاب  التحررية العلمانية والعاملية ال تروج يف العامل اإلسالمي إال إذا فسرت تفسرياً إسالمياً مقبواًل، وقد
م وصدرت ضده إدانة أخرجته من زمرة العلماء. وكان 12/8/1925واملؤلف من قبل هيئة العلماء ابألزهر يف 
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يشرف على جملة الرابطة الشرقية، كما أقام حفل تكرمي ألرنست رينان يف اجلامعة املصرية مبناسبة مرور مائة سنة على 
 مهامجة العرب واملسلمني.وفاة هذا املستشرق الذي مل يدخر وسعاً يف 

وكان حممود عزمي من أكرب دعاة الفرعونية يف مصر، درس على أستاذه دور كامي الذي كان يقول له: "إذا ذكرت · 
 االقتصاد فال تذكر الشريعة )*( ، وإذا ذكرت الشريعة فال تذكر االقتصاد".

أستاذه ليفي بريل مهامجاً نظام الزواج  م: أول أطروحة للدكتوراه على1959-1886وسبق أن قدم منصور فهمي · 
يف اإلسالم اليت موضوعها حالة املرأة يف التقاليد اإلسالمية وتطوراهتا. ويف هذه الرسالة يقول: "حممد يشرع جلميع 

الناس ويستثين نفسه" ويقول: "إال أنه أعفى نفسه من املهر والشهود"، لكنه انتقد بعد ذلك حركة )*( التغريب يف 
 م وجاهر آبرائه يف األخطاء اليت محلها طه حسني ومدرسته.1915سنة 

املوسوعة  ويعترب إمساعيل مظهر من أئمة مدرسة التغريب لكنه مل يلبث أن حتول عنها إابن عصر النهضة احلديثة.· 
 (702 /2امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

درس على أيدي املستشرقني، وسبق له أن قدم أطروحة للدكتوراه يف وكان زكي مبارك يف مقدمة تالميذ طه حسني. · 
الغزايل واملأمون مهامجاً الغزايل هجوماً عنيفاً، لكنه رجع عن ذلك فيما بعد وكتب مقاله املعروف إليك أعتذر أيها 

 الغزايل.

من حياته من أبرز م رئيس حترير جريدة السياسة يف الفرتة األوَّل 1956 - 1888ويعترب حممد حسني هيكل · 
املستغربني، وقد أنكر اإلسراء ابلروح واجلسد معاً انطالقاً من نظرة عقالنية حياة حممد. لكنه عدل عن ذلك وكتب 

 معرباً عن توجهه اجلديد يف مقدمة كتابه يف منزل الوحي.

وكان الشيخ أمني اخلويل وهو من مدرسي مادِت التفسري والبالغة ابجلامعة املصرية، يروج ألفكار طه حسني يف · 
الدعوة إَّل دراسة القرآن دراسة فنية بغض النظر عن مكانته الدينية، وقد استمر يف ذلك حىت كشفه الشيخ حممود 

 م.1947شلتوت سنة 

 ة إَّل العلمانية ومهامجة قيم األداين )*( واألخالق )*( .م الدعو 1917 - 1860وقاد شليب مشيل · 

 األفكار واملعتقدات:

 أفكار تغريبية:· 
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املستشرق اإلجنليزي جب ألف كتاب إَّل أين يتجه اإلسالم الذي يقول فيه: "من أهم مظاهر سياسة التغريب يف  -
يف حبثه هذا صراحة أن هدفه معرفة" إَّل أي العامل اإلسالمي تنمية االهتمام ببعث احلضارات القدمية". وقد أعلن 

 مدى وصلت حركة تغريب الشرق وما هي العوامل اليت حتول دون حتقيق هذا التغريب".

 م أعلن قائالً: "اآلن انتهت احلروب الصليبية".1918عندما دخل اللورد اللنيب القدس عام  -

م ويف قدرته على التوسع واإلخضاع ويف حيويته. إنه يقول لورنس براون: "إن اخلطر احلقيقي كامن يف نظام اإلسال -
اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار )*( الغريب". وهلذا فالبد من الدعوة إَّل أن يطبع العامل اإلسالمي بطابع الغرب 

 احلضاري.

ة بغية إجياد تشجيع فكرة إجياد فكر إسالمي متطور يربر األمناط الغربية وحمو الطابع املميز للشخصية اإلسالمي -
 عالئق مستقرة بني الغرب وبني العامل اإلسالمي خدمة ملصاحله.

الدعوة إَّل الوطنية ودراسة التاريخ القدمي والدعوة إَّل احلرية )*( ابعتبارها أساس هنضة األمة مع عرض النظم  -
اين واملذاهب واألحزاب املوسوعة امليسرة يف األد االقتصادية الغربية عرضاً مصحوابً ابإلعجاب، وتكرار الكالم

 (703 /2املعاصرة )

 حول تعدد الزوجات يف اإلسالم وحتديد الطالق واختالط اجلنسني.

نشر فكرة العاملية واإلنسانية اليت يزعم أصحاهبا أبن ذلك هو السبيل إَّل مجع الناس على مذهب )*( واحد تزول  -
، ولتصبح األرض وطناً واحداً يدين بدين )*( واحد ويتكلم معه اخلالفات الدينية والعنصرية إلحالل السالم يف العامل

بلغة واحدة وثقافة مشرتكة، بغية تذويب الفكر اإلسالمي واحتوائه يف بوتقة األقوايء املسيطرين أصحاب النفوذ 
 العاملي.

 العرب إن نشر الفكر القومي كان خطوة على طريق التغريب يف القرن التاسع عشر وقد انتقل من أورواب إَّل -
واإليرانيني والرتك واألندونيسيني واهلنود، بغية متزيق الكتل الكبرية إَّل كياانت جزئية تقوم على رابط جغرايف جيمع 

 أانساً ينتمون إَّل أصول عرقية مشرتكة.

تنمية االهتمام ببعث احلضارات القدمية، يقول املستشرق جب: "وقد كان من أهم مظاهر سياسية التغريب يف  -
امل اإلسالمي تنمية االهتمام ببعث احلضارات القدمية اليت ازدهرت يف البالد املختلفة اليت يشغلها املسلمون الع
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وقد تكون أمهيته حمصورة اآلن يف تقوية شعور العداء ألورواب ولكن من املمكن أن يلعب يف املستقبل دوراً … اآلن
 مهماً يف تقوية القوميات احمللية وتدعيم مقوماهتا".

عرض روكفلر الصهيوين املتعصب تربعه بعشرة ماليني دوالر إلنشاء متحف لآلاثر الفرعونية يف مصر وملحق به  -
 معهد لتخريج املتخصصني يف هذا الفن.

إن كالً من االستعمار، )*( واالستشراق، والشيوعية، واملاسونية وفروعها، والصهيونية، ودعاة التوفيق بني األداين"  -
ن )*( "، قد آتزروا مجيعاً يف دعم حركة )*( التغريب وأتييدها هبدف تطويق العامل اإلسالمي وتطويعه وحدة األداي

 ليكون أداة لينة أبيديهم.

نشر املذاهب اهلدامة كالفرويدية، والداروينية، واملاركسية، والقول بتطور األخالق )*( )ليفي بريل( وبتطور اجملتمع  -
فكر الوجودي والعلماين، والتحرري، والدراسات عن التصوف اإلسالمي، والدعوة إَّل )دور كامي( والرتكيز على ال

القومية واألقليمية والوطنية، والفصل بني الدين واجملتمع، ومحلة االنتقاص من الدين، ومهامجة القرآن والنبوة )*( 
تخلي عن األصالة والتميز، والتخويف والوحي )*( والتاريخ اإلسالمي، والتشكيك يف القيم اإلسالمية، والدعوة إَّل ال

من املوت أو الفقر وذلك إلقعاد املسلمني عن فكرة اجلهاد، )*( وإشاعة فكرة أن سبب أتخر العرب واملسلمني إمنا 
 هو اإلسالم.

وأملعيته وصفاء ذهنه ووصف ذلك  rاعتبار القرآن فيضاً من العقل الباطن مع اإلشادة بعبقرية النيب )*( حممد  -
 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) شراق )*( الروحي متهيداً إلزالة صفة النبوة عنه.ابإل

704) 

 مؤمترات تغريبية:· 

 م وهو يدعو إَّل دراسة وابتعاث احلركات السرية يف اإلسالم.1942عقد مؤمتر يف بلتيمور عام  -

ريكا مؤمتر لدراسة )الشؤون الثقافية واالجتماعية يف الشرق األدىن( م عقد يف جامعة برنستون أبم1947يف عام  -
من مشروع األلف كتاب يف مصر. شارك فيه كويلر يونغ  116وقد ترمجت حبوث هذا املؤمتر إَّل العربية حتت رقم 
 وحبيب كوراين وعبد احلق أديوار ولويس توماس.
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م يف جامعة برنستون وشارك فيه كبار 1953 صيف عام عقد مؤمتر )الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة( يف -
املفكرين من مثل ميل بروز، وهارولد مسيث، وروفائيل اباتي، وهارولد ألن، وجون كرسويل، والشيخ مصطفى الزرقا، 

 وكنت كراج، واشتياق حسني، وفضل الرمحن اهلندي.

وظهرت خطتهم مبحاولتهم إشراك ابحثني من م عقد يف الهور ابلباكستان مؤمتر اثلث لكنه فشل 1955ويف عام  -
 املسلمني واملستشرقني يف توجيه الدراسات اإلسالمية.

م وتتالت بعد 1954م، مث يف االسكندرية 1953انعقد مؤمتر للتأليف بني اإلسالم واملسيحية )*( يف بريوت  -
 ذلك اللقاءات واملؤمترات يف روما وغريها من البلدان لنفس الغرض.

م عقد ابلقاهرة مؤمتر السكان والتنمية هبدف نشر أفكار التحلل اجلنسي "الغربية" بني املسلمني 1994مرب يف سبت -
من إاتحة لالتصاالت غري املشروعة بني املراهقني واإلجهاض والزواج احلر والسفاح والتدريب على موانع احلمل،  -

 توى بضرورة مقاطعته واحلذر من توصياته وأهدافه.وقد أصدرت هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية ف

 كتب تغريبية خطرة:· 

اإلسالم يف العصر احلديث ملؤلفه ولفرد كانتول مسيث مدير معهد الدراسات اإلسالمية وأستاذ الدين املقارن يف  -
. أ. ر. م حتت إشراف املستشرق هـ1948جامعة ماكجيل بكندا، حصل على الدكتوراه من جامعة برنستون سنة 

والعلمانية  Liberalismجب الذي تتلمذ عليه يف جامعة كمربيدج وهذا الكتاب يدعو إَّل التحررية 
Secularism .وإَّل فصل الدين )*( عن الدولة 

م كان 1932الذي نشر بلبنان سنة  ?Whither Islamنشر هـ. أ. ر. جب كتابه إَّل أين يتجه اإلسالم؟  -
املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة  قني، وهو يبحث يف أسبابقد ألفه مع مجاعة من املستشر 

(2/ 705) 

 تعثر عملية التغريب يف العامل اإلسالمي ووسائل تقدمها وتطورها.

ممنوعة من الدخول إَّل الشرق م ظلت 1902إن بروتوكوالت حكماء صهيون )*( اليت ظهرت يف العامل كله عام  -
م تقريباً أي إَّل ما بعد قيام إسرائيل يف قلب األمة العربية واإلسالمية. وال 1952األوسط والعامل اإلسالمي حىت عام 

 شك أبن منعها كان خدمة حلركة التغريب عموماً.
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تب جورجي زيدان، وكذلك تصوير بعض الشخصيات اإلسالمية يف صور من االبتذال والعهر واملزاجية كما يف ك -
تلك الكتب اليت تضيف األساطري القدمية إَّل التاريخ اإلسالمي علىهامش السرية لطه حسني والكتب اليت تعتمد 

 على املصادر غري املوثوقة مثل حممد رسول احلرية للشرقاوي وكتبه عن اخللفاء الراشدين واألئمة التسعة.

 اجلذور الفكرية والعقائدية:· 

تدت احلملة الصليبية مهزومة بعد حطني، وفتح العثمانيون عاصمة الدولة البيزنطية ومقر كنيستهم )*( عام لقد ار · 
م واختذوها عاصمة هلم وغريوا امسها إَّل اسالمبول أي دار اإلسالم، كما أن جيوش العثمانيني قد وصلت 1453

م. وسبق ذلك كله سقوط األندلس 1683ة م وقد ظل هذا التهديد قائماً حىت سن1529أورواب وهددت فيينا سنة 
وجعلها مقراً للخالفة )*( األموية، كل ذلك كان مدعاة للتفكري ابلتغريب، والتبشري فرع منه، ليكون السالح الذي 

 حيطم العامل اإلسالمي من داخله.

نها وهو طبع إن التغريب هجمة نصرانية، صهيونية، استعمارية، )*( يف آن واحد، التقت على هدف مشرتك بي· 
 العامل اإلسالمي ابلطابع الغريب متهيداً حملو الطابع املميز للشخصية اإلسالمية.

 االنتشار ومواقع النفوذ:· 

لقد استطاعت حركة )*( التغريب أن تتغلغل يف كل بالد العامل اإلسالمي، وإَّل كل البالد املشرقية على أمل بسط · 
 ديثة على هذه البالد وربطها ابلغرب فكراً وسلوكاً.بصمات احلضارة الغربية املادية )*( احل

لقد تفاوت أتثري حركة التغريب إذ أنه قد ظهر بوضوح يف مصر، وبالد الشام، وتركيا، وأندونيسيا واملغرب العريب، · 
 ركة.وتتدرج بعد ذلك يف البالد اإلسالمية األقل فاألقل، ومل خيل بلد إسالمي أو مشرقي من آاثر وبصمات هذه احل

 (706 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 ويتضح مما سبق:

أن التغريب تيار مشبوه يهدف إَّل نقض عرى اإلسالم والتحلل من التزاماته وقيمه واستقالليته، والدعوة إَّل التبعية 
ططاته والوقوف بصالبة أمام مسومه للغرب يف كل توجهاته وممارساته. ومن واجب قادة الفكر اإلسالمي كشف خم

ومفرتايته، اليت تبثها اآلن، شخصيات مسلمة، وصحافة ذات ابع طويل يف حماوالت التغريب، وأجهزة وثيقة الصلة 
ابلصهيونية العاملية واملاسونية الدولية. وقد استطاع هذا التيار استقطاب كثري من املفكرين العرب، فمسخوا هويتهم، 
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تهم بدينهم، والذهاب بوالئهم وانتمائهم ألمتهم اإلسالمية، من خالل مواالة الغرب والزهو بكل ما وحاولوا قطع صل
 هو غريب، وهي أمور ذات خطر عظيم على الشباب املسلم.

 

 

 

 (803 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 اإلحلاد

 التعريف:

 اإلحلاد )*( هو: مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود هللا اخلالق سبحانه وتعاَّل:

 ن أبن الكون وجد بال خالق.فيداعي امللحدو 

 وأن املادة أزلية أبدية، وهي اخلالق واملخلوق يف نفس الوقت.

ومما ال شك فيه أن كثرياً من دول العامل الغريب والشرقي تعاين من نزعة إحلادية عارمة جسدهتا الشيوعية املنهارة 
 والعلمانية املخادعة.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

  توجد يف القدمي إال يف النادر يف بعض األمم واألفراد.اإلحلاد بدعة جديدة مل

 يعد أتباع العلمانية هم املؤسسون احلقيقيني لإلحلاد، ومن هؤالء: أتباع الشيوعية والوجودية والداروينية.

فرطة احلركة الصهيونية أرادت نشر اإلحلاد يف األرض فنشرت العلمانية إلفساد أمم األرض ابإلحلاد واملادية )*( امل
واالنسالخ من كل الضوابط التشريعية واألخالقية كي هتدم هذه األمم نفسها بنفسها، وعندما خيلو اجلو لليهود 

 يستطيعون حكم العامل.

نشر اليهود نظرايت ماركس يف االقتصاد والتفسري املادي للتاريخ )*( ونظرايت فرويد يف علم النفس ونظرية دارون يف 
 ر كامي يف علم االجتماع، وكل هذه النظرايت من أسس اإلحلاد يف العامل.أصل األنواع ونظرايت دو 
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 أما انتشار احلركات اإلحلادية بني املسلمني يف الوقت احلاضر، فقد بدأت بعد سقوط اخلالفة )*( اإلسالمية.

الدين  صدر كتاب يف تركيا عنوانه: مصطفى كمال للكاتب قابيل آدم يتضمن مطاعن قبيحة يف األداين وخباصة
 اإلسالمي. وفيه دعوة صرحية لإلحلاد ابلدين )*( وإشادة ابلعقلية األوروبية.

إمساعيل أمحد أدهم. حاول نشر اإلحلاد يف مصر، وألف رسالة بعنوان ملاذا أان ملحد؟ وطبعها مبطبعة التعاون 
 (804 /2عاصرة )املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب امل م.1926ابإلسكندرية حوايل سنة 

م جملة العصور يف مصر، وكانت قبل توبته تدعو لإلحلاد والطعن يف العرب 1928إمساعيل مظهر أصدر يف سنة 
والعروبة طعناً قبيحاً. معيداً اتريخ الشعوبية )*( ، ومتهماً العقلية العربية ابجلمود واالحنطاط، ومشيداً أبجماد بين 

 م.إسرائيل ونشاطهم وتفوقهم واجتهاده

م مجاعة لنشر اإلحلاد حتت شعار األدب واختذت دار العصور مقراً هلا وامسها رابطة 1928أسست يف مصر سنة 
 األدب اجلديد وكان أمني سرها كامل كيالين.. وقد اتب إَّل هللا بعد ذلك.

 ومن أعالم اإلحلاد يف العامل:

ملاين. وإجنلز عامل االجتماع األملاين م اليهودي األ1883 - 1818أتباع الشيوعية: ويتقدمهم كارل ماركس 
 - 1820والفيلسوف السياسي الذي التقى مباركس يف إجنلرتا وأصدرا سوايً املانيفستو أو البيان الشيوعي سنة 

 م.1895

 أتباع الوجودية: ويتقدمهم:

 جان بول سارتر.

 وسيمون دوبرفوار.

 والبري كامي.

 وأتباع الداروينية.

 :ومن الفالسفة واألدابء

 نيتشه/ فيلسوف أملاين.
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 م فيلسوف إنكليزي.1970 - 1872برتراند راسل 

 م فيلسوف أملاين قامت فلسفته على دراسة التاريخ.1831 - 1770هيجل 

 م إنكليزي كتب يف الفلسفة )*( وعلم النفس واألخالق )*( .1903 - 1820هربرت سبنسر 

 م أديب فرنسي.1778 - 1694فولتري 

م ألف إمساعيل مظهر حزب الفالح ليكون منرباً للشيوعية واالشرتاكية )*( . وقد اتب إمساعيل إَّل 1930يف سنة 
 هللا بعد أن تعدى مرحلة الشباب وأصبح يكتب عن مزااي اإلسالم.

 ومن الشعراء املالحدة الذين كانوا ينشرون يف جملة العصور.

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب  األداين يف شعره..الشاعر عبد اللطيف اثبت الذي كان يشكك يف 
 (805 /2املعاصرة )

 والشاعر الزهاوي يعد عميد الشعراء املشككني يف عصره.

 األفكار واملعتقدات:

 إنكار وجود هللا سبحانه، اخلالق البارئ، املصور، تعاَّل هللا عماا يقولون علواً كبرياً.

 حليوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ وال توجد حياة بعد املوت.إن الكون واإلنسان وا

 إن املادة أزلية أبدية وهي اخلالق واملخلوق يف نفس الوقت.

 النظرة الغائية )*( للكون واملفاهيم األخالقية تعيق تقدم العلم.

من العجب أن امللحدين املاديني )*( إنكار معجزات األنبياء )*( ألن تلك املعجزات ال يقبلها العلم، كما يزعمون. و 
 يقبلون معجزات الطفرة الوحيدة اليت تقول هبا الداروينية وال سند هلا إال اهلوس واخليال.

 عدم االعرتاف ابملفاهيم األخالقية وال ابحلق والعدل وال ابألهداف السامية، وال ابلروح واجلمال.

 احلماقة وخيبة األمل وقصته ال تعين شيئاً.ينظر املالحدة للتاريخ ابعتباره صورة للجرائم و 

 املعرفة الدينية، يف رأي املالحدة، ختتلف اختالفاً جذرايا وكلياا عن املعرفة مبعناها العقلي أو العلمي!!

 اإلنسان مادة تنطبق عليه قوانني الطبيعة )*( اليت اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غريه من األشياء املادية.
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 ي اليت حتدد األفكار، وليست األفكار هي اليت حتدد احلاجات.احلاجات ه

نظرايت ماركس يف االقتصاد والتفسري املادي للتاريخ )*( ونظرية فرويد يف علم النفس ونظرية دارون يف أصل األنواع 
بت العلماء أهنا ونظرية دور كهامي يف علم االجتماع من أهم أسس اإلحلاد يف العامل.. ومجيع هذه النظرايت هي مما أث

 حدس وخياالت وأوهام شخصية وال صلة هلا ابلعلم.

 اجلذور الفكرية والعقائدية:

 نشأ اإلحلاد احلديث مع العقالنية والشيوعية والوجودية.

وقد نشر اليهود اإلحلاد يف األرض، مستغلني محاقات الكنيسة )*( وحماربتها للعلم، فجاءوا بثورة العلم ضد الكنيسة، 
 (806 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) ة )*( الفرنسية والداروينية والفرويدية،وابلثور 

وهبذه الدعوات اهلدامة للدين )*( واألخالق )*( تفشى اإلحلاد يف الغرب، واهلدف الشرير لليهودية العاملية اآلن هو 
 ب الدين!!إزالة كل دين على األرض ليبقى اليهود وحدهم أصحا

 االنتشار وأماكن النفوذ:

 انتشر اإلحلاد أوالً يف أورواب، وانتقل بعد ذلك إَّل أمريكا.. وبقاع من العامل.

وعندما حكمت الشيوعية يف ما كان يعرف ابالحتاد السوفييت قبل اهنياره وتفككه، فرضت اإلحلاد فرضاً على 
 شعوبه.. وأنشأت له مدارس ومجعيات.

نشره يف شىت أحناء العامل عن طريق أحزاهبا. وإن سقوط الشيوعية يف الوقت احلاضر ينبئ عن قرب وحاولت الشيوعية 
 إبذن هللا تعاَّل. -سقوط اإلحلاد 

يوجد اآلن يف اهلند مجعية تسمى مجعية النشر اإلحلادية، وهي حديثة التكوين وتركز نشاطها يف املناطق اإلسالمية، 
ويرأسها جوزيف إيدا مارك، وكان مسيحياا من خطباء التنصري، ومعلماً يف إحدى مدارس األحد، وعضواً يف اللجنة 

اابً يدعى: إمنا عيسى بشر فغضبت عليه الكنيسة )*( وطردته م كت1953املركزية للحزب الشيوعي، وقد ألف يف عام 
فتزوج ابمرأة هندوكية وبدأ نشطاه اإلحلادي، وأصدر جملة إحلادية ابسم إيسكرا أي شرارة النار. وملا توقفت عمل 

أول من انهلا  م ويعترب1978مراسالً جمللة كرياال شبدم أي صوت كياال األسبوعية. وقد انل جائزة اإلحلاد العاملية عام 
 يف آسيا.
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 يتضح مما سبق:

أن اإلحلاد )*( مذهب )*( فلسفي يقوم على إنكار وجود هللا سبحانه وتعاَّل، ويذهب إَّل أن الكون بال خالق، 
ويعد أتباع العقالنية هم املؤسسون احلقيقيني لإلحلاد الذي ينكر احلياة اآلخرة، ويرى أن املادة )*( أزلية أبدية، وأنه ال 

شيء امسه معجزات األنبياء فذلك مما ال يقبله العلم يف زعم امللحدين، الذين ال يعرتفون أيضاً أبية مفاهيم  يوجد
أخالقية )*( وال بقيم احلق والعدل وال بفكرة الروح. ولذا فإن التاريخ عند امللحدين هو صورة للجرائم واحلماقات 

مادة تطبق عليه كافة القوانني الطبيعية )*( وكل ذلك مما ينبغي أن وخيبة األمل وقصته وال تعين شيئاً، واإلنسان جمرد 
 حيذره الشاب املسلم عندما يطالع أفكار هذا املذهب اخلبيث.

 

 

 (910 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 الرأمسالية

 التعريف:

الرأمسالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، يقوم على أساس إشباع حاجات اإلنسان الضرورية 
يف مفهوم احلرية، معتمداً على سياسة فصل الدين )*(  والكمالية، وتنمية امللكية الفردية واحملافظة عليها، متوسعاً 

هنائياً عن احلياة. ولقد ذاق العلم بسببه ويالت كثرية نتيجة إصراره على كون املنفعة واللذة مها أقصى ما ميكن حتقيقه 
بثقلها على  من السعادة لإلنسان. وما تزال الرأمسالية متارس ضغوطها وتدخلها السياسي واالجتماعي والثقايف وترمي

 خمتلف شعوب األرض.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

 .Feudal System= كانت أورواب حمكومة بنظام اإلمرباطورية الرومانية اليت ورثها النظام اإلقطاعي 

اتلية ملرحلة اإلقطاع  Bourgeois= لقد ظهرت ما بني القرن الرابع عشر والسادس عشر الطبقة الربجوازية )*( 
 عها.ومتداخلة م

 = تلت مرحلة الربجوازية مرحلة الرأمسالية وذلك منذ بداية القرن السادس عشر ولكن بشكل متدرج.
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 وكذلك الدعوة إَّل إنشاء القوميات الالدينية. Liberation= فقد ظهرت أوالً الدعوة إَّل احلرية )*( 

 فرنسا حيث ظهر الطبيعيون = ظهر املذهب احلر )الطبيعي )*(( يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر يف
Phisiocrates Les :ومن أشهر دعاة هذا املذهب 

م ولد يف فرساي بفرنسا، وعمل طبيباً يف بالط Francois Quensnay 1694 - 1778فرنسوا كنزين  -
م مقالني عن 1756لويس اخلامس عشر، لكنه اهتم ابالقتصاد وأسس املذهب الطبيعي، فلقد نشر يف سنة 

وشبىه فيه  Tableau Economiqueم اجلدول االقتصادي 1758عن اجلنوب، مث أصدر يف سنة الفالحني و 
تداول املال داخل اجلماعة ابلدورة الدموية. وقد قال مريابو حينذاك عن هذا اجلدول أبنه: "يوجد يف العامل ثالثة 

 اخرتاعات عظيمة هي الكتابة والنقود واجلدول االقتصادي( .

املوسوعة امليسرة يف األداين  م صاغ النظرية الطبيعية احلرةJonn Locke 1632 - 1704جول لوك  -
 (911 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

حيث يقول عن امللكية الفردية: "وهذه امللكية حق من حقوق الطبيعة وغريزة تنشأ مع نشأة اإلنسان، فليس ألحد 
 أن يعارض هذه الغريزة".

 وابستيا. J.B. Sayوجان ابتست ساي  Mirabourومريابو  Turgotأيضاً تورجو ومن ممثلي هذا االجتاه  -

 = ظهر بعد ذلك املذهب )*( الكالسيكي الذي تبلورت أفكاره على أيدي عدد من املفكرين من أبرزهم:

م وهو أشهر الكالسيكيني على اإلطالق، ولد يف مدينة كريكالدي A. Smith 1723 - 1790= آدم مسيث 
لنده، ودرس الفلسفة )*( ، وكان أستاذاً لعلم املنطق )*( يف جامعة جالسجو. سافر إَّل فرنسا سنة يف اسكوت

م أصدر كتاب حبث يف طبيعة وأسباب ثروة األمم 1776م والتقى هناك أبصحاب املذهب احلر. ويف سنة 1766
 إنسان".هذا الكتاب الذي قال عنه أحد النقاد وهو أدمون برك: "إنه أعظم مؤلف خطه قلم 

م قام بشرح قوانني توزيع الدخل يف االقتصاد )*( David ricardo 1772 - 1823دافيد ريكاردو  -
الرأمسايل، وله النظرية املعروفة ابسم قانون تناقص الغلة ويقال أبنه كان ذا اجتاه فلسفي ممتزج ابلدوافع األخالقية لقوله: 

 عن شعور ابحملبة لآلخرين"."إن أي عمل يعترب منافياً لألخالق ما مل يصدر 

م يعدُّ حلقة اتصال بني املذهب الفردي واملذهب J. Stuart Mill 1806 - 1873جون استيوارت مل  -
 م كتابه مبادىء االقتصاد السياسي.1836االشرتاكي )*( فقد نشر سنة 



46 
 

بطالة )*( والتشغيل م صاحب النظرية اليت عرفت ابمسه اليت تدور حول الKeyns 1883 - 1946اللورد كينز  -
وقد جتاوزت غريها من النظرايت إذ يرجع إليه الفضل يف حتقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة يف اجملتمع الرأمسايل. 

 م.1936وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه النظرية العامة يف التشغيل والفائدة والنقود الذي نشره سنة 

اليت وضعها بشكل متكامل واليت تقول  Pragmatismالنفعية  م صاحب نظرية1776 - 1711دافيد هيوم  -
 أبن "امللكية اخلاصة تقليد اتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه ألن يف ذلك منفعتهم".

املوسوعة امليسرة  أدمون برك من املدافعني عن امللكية اخلاصة على أساس النظرية التارخيية أو نظرية تقادم امللكية. -
 (912 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) يف األداين

 األفكار واملعتقدات:

 = أسس الرأمسالية:

 البحث عن الربح بشىت الطرق واألساليب إال ما متنعه الدولة لضرر عام كاملخدرات مثاًل.

تقديس امللكية الفردية وذلك بفتح الطريق ألن يستغل كل إنسان قدراته يف زايدة ثروته ومحايتها وعدم االعتداء  -
عليها وتوفري القوانني الالزمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية إال ابلقدر الذي يتطلبه النظام 

 العام وتوطيد األمن.

 .Perfect Competitionمحة يف األسواق املنافسة واملزا -

وإطالق هذه احلرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر  Price Systemنظام حرية األسعار  -
 املنخفض يف سبيل ترويج البضاعة وبيعها.

 = أشكال رأمسالية:

اع، إذ أخذ التاجر يقوم بنقل املنتجات من الرأمسالية التجارية اليت ظهرت يف القرن السادس عشر إثر إزالة اإلقط -
 مكان إَّل آخر حسب طلب السوق فكان بذلك وسيطاً بني املنتج واملستهلك.

الرأمسالية الصناعية اليت ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور اآللة البخارية اليت اخرتعها جيمس وات سنة  -
الثورة الصناعية يف إجنلرتا أوالً ويف أورواب عامة إابن القرن التاسع م مما أدى إَّل قيام 1785م واملغزل اآليل سنة 1770

 عشر. وهذه الرأمسالية الصناعية تقوم على أساس الفصل بني رأس املال وبني العامل، أي بني اإلنسان وبني اآللة.
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ة فيما بينها مما الذي يعين اتفاق الشركات الكبرية على اقتسام السوق العاملي Cartel Systemنظام الكارتل  -
 يعطيها فرصة احتكار )*( هذه األسواق وابتزاز األهايل حبرية اتمة. وقد انتشر هذا املذهب يف أملانيا والياابن.

والذي يعين تكون شركة من الشركات املتنافسة لتكون أقدر يف اإلنتاج وأقوى  Trust Systemنظام الرتست  -
 يف التحكم والسيطرة على السوق.

 عتقدات أخرى:أفكار م

 = إن املذهب الطبيعي الذي هو أساس الرأمسالية إمنا يدعو إَّل أمور منها:

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  احلياة االقتصادية ختضع لنظام طبيعي ليس من وضع أحد حيث حيقق هبذه -
 (914 /2واألحزاب املعاصرة )

احلياة ميدان سباق مسعور إذ يتنافس اجلميع يف سبيل إحراز الغلبة،  املزامحة واملنافسة: إن بنية الرأمسالية جتعل -
وتتحول احلياة عندها إَّل غابة أيكل القوي فيها الضعيف، وكثرياً ما يؤدي ذلك إَّل إفالس املصانع والشركات بني 

 عشية وضحاها.

فهومي العرض والطلب مما جيعل إبتزاز األيدي العاملة: ذلك أن الرأمسالية جتعل األيدي العاملة سلعة خاضعة مل -
 العامل معرضاً يف كل حلظة ألن ُيستبَدل به غريه ممن أيخذ أجراً أقل أو يؤدي عمالً أكثر أو خدمة أفضل.

البطالة )*( : وهي ظاهرة مألوفة يف اجملتمع الرأمسايل، وتكون شديدة الربوز إذا كان اإلنتاج أكثر من االستهالك  -
 إَّل االستغناء عن الزايدة يف هذه األيدي اليت تثقل كاهله.مما يدفع بصاحب العمل 

احلياة احملمومة: وذلك نتيجة للصراع القائم بني طبقتني إحدامها مبتزة يهمها مجع املال من كل السبل وأخرى  -
 حمروقة تبحث عن املقومات األساسية حلياهتا، دون أن يشملها شيء من الرتاحم والتعاطف املتبادل.

عمار )*( : ذلك أن الرأمسالية بدافع البحث عن املواد األولية، وبدافع البحث عن أسواق جديدة لتسويق االست -
ً أوالً وفكرايا وسياسياا وثقافياا اثنياً، وذلك فضالً  املنتجات تدخل يف غمار استعمار الشعوب واألمم استعماراً اقتصادايا

 ها ملصلحتها.عن اسرتقاق الشعوب وتسخري األيدي العاملة في

احلروب والتدمري: فلقد شهدت البشرية ألواانً عجيبة من القتل والتدمري وذلك نتيجة طبيعية لالستعمار الذي أنزل  -
 أبمم األرض أفظع األهوال وأشرسها.
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يدة عن الرأمساليون يعتمدون على مبدأ الدميقراطية يف السياسة واحلكم، وكثرياً ما جتنح الدميقراطية مع األهواء بع -
 احلق والعدل والصواب، وكثرياً ما تستخدم لصاحل طائفة الرأمساليني أو من يسمون أيضاً )أصحاب املكانة العالية( .

 إن النظام الرأمسايل يقوم على أساس ربوي، ومعروف أن الراب هو جوهر العلل اليت يعاين منها العامل أمجع. -

كائن مادي وتتعامل معه بعيداً عن ميوله الروحية واألخالقية، داعية إَّل إن الرأمسالية تنظر إَّل اإلنسان على أنه   -
 الفصل بني االقتصاد وبني األخالق.

تعمد الرأمسالية إَّل حرق البضائع الفائضة، أو تقذفها يف البحر خوفاً من أن تتدىن األسعار لكثرة العرض، وبينما  -
املوسوعة امليسرة  معاانة وشكوى من اجملاعات اليت جتتاحها.هي تقدم على هذا األمر تكون كثري من الشعوب أشَد 

 (915 /2يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

يقوم الرأمساليون إبنتاج املواد الكمالية ويقيمون الدعاايت اهلائلة هلا دومنا التفات إَّل احلاجات األساسية للمجتمع  -
 خراً.ذلك أهنم يفتشون عن الربح واملكسب أوالً وأ

يقوم الرأمسايل يف أحيان كثرية بطرد العامل عندما يكرب دون حفظ لشيخوخته إال أن أمراً كهذا أخذت ختف حدته  -
يف اآلونة األخرية بسبب اإلصالحات اليت طرأت على الرأمسالية والقوانني والتشريعات اليت سنتها األمم لتنظيم العالقة 

 بني صاحب رأس املال والعامل.

 حات اليت طرأت على الرأمسالية:= اإلصال

م من أكرب البالد الرأمسالية تقدماً. ولكن يف الربع األخري من القرن التاسع عشر 1875كانت إجنلرتا حىت سنة   -
 ظهرت كل من الوالايت املتحدة وأملانيا، وبعد احلرب العاملية الثانية ظهرت الياابن.

كرب يف اجنلرتا، ويف الوالايت املتحدة زاد تدخل الدولة إبتداء من م ابشرت الدولة تدخلها بشكل أ1932يف عام  -
 م، ويف أملانيا بدًء من العهد اهلتلري وذلك ألجل احملافظة على استمرارية النظام الرأمسايل.1933سنة 

اعية، لقد متثل تدخل الدولة يف املواصالت والتعليم ورعاية حقوق املواطنني وسن القوانني ذات الصبغة االجتم -
 كالضمان االجتماعي والشيخوخة والبطالة )*( والعجز والرعاية الصحية وحتسني اخلدمات ورفع مستوى املعيشة.
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لقد توجهت الرأمسالية هذا التوجه اإلصالحي اجلزئي بسبب ظهور العمال كقوة انتخابية يف البلدان الدميقراطية  -
وبسبب جلان حقوق اإلنسان، ولوقف املد الشيوعي الذي يتظاهر بنصرة العمال ويدعي الدفاع عن حقوقهم 

 ومكتسباهتم.

 اجلذور الفكرية والعقائدية:

ة على شيء من فلسفة الرومان القدمية، يظهر ذلك يف رغبتها يف امتالك القوة وبسط النفوذ = تقوم جذور الرأمسالي
 والسيطرة.

= لقد تطورت متنقلة من اإلقطاع إَّل الربجوازية )*( إَّل الرأمسالية وخالل ذلك اكتسبت أفكاراً ومبادىء خمتلفة 
 رية.تصب يف تيار التوجه حنو تعزيز امللكية الفردية والدعوة إَّل احل

 = قامت يف األصل على أفكار املذهب احلر واملذهب الكالسيكي.

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  = إن الرأمسالية تناهض الدين )*( متمردة على سلطان الكنيسة )*( أوالً وعلى
 (916 /2واألحزاب املعاصرة )

 كل قانون أخالقي أخرياً.

 خالقية إال ما حيقق هلا املنفعة وال سيما االقتصادية منها على وجه اخلصوص.= ال يهم الرأمسالية من القوانني األ

 = كان لألفكار واآلراء اليت تولدت نتيجة للثورة الصناعية يف أورواب دور ابرز يف حتديد مالمح الرأمسالية.

حرية أخالقية واجتماعية، مث  = تدعو الرأمسالية إَّل احلرية )*( وتتبىن الدفاع عنها، لكن احلرية السياسية حتولت إَّل
 حتولت هذه بدورها إَّل إابحية.

 االنتشار ومواقع النفوذ:

 = ازدهرت الرأمسالية يف إجنلرتا وفرنسا وأملانيا والياابن والوالايت املتحدة األمريكية ويف معظم العامل الغريب.

للنظام الرأمسايل، وتتفاوت هذه التبعية بني = كثري من دول العامل تعيش يف جو من التبعية إما للنظام الشيوعي وإما 
 التدخل املباشر وبني االعتماد عليهما يف الشؤون السياسية واملواقف الدولية.

 = وقف النظام الرأمسايل مثله كمثل النظام الشيوعي إَّل جانب إسرائيل دعماً وأتييداً بشكل مباشر أو غري مباشر.
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 ويتضح مما سبق:

( مادي جشع يغفل القيم الروحية يف التعامل مع املال مما يزيد األغنياء غىن والفقراء فقراً. أن الرأمسالية مذهب )*
وتعمل أمريكا اآلن ابعتبارها زعيمة هذا املذهب )*( على ترقيع الرأمسالية يف دول العامل الثالث بعد أن انكشفت 

دية، وكي تبقى سوقاً للغرب الرأمسايل وعميالً له عوارها ببعض األفكار االشرتاكية )*( ، حمافظة على مواقعها االقتصا
يف اإلنتاج واالستهالك والتوزيع. وما يراه البعض من أن اإلسالم يقرتب يف نظامه االقتصادي من الرأمسالية خطأ 

 واضح يتجاهل عدداً من االعتبارات:

لم ممىا فيها من سلبيات إذ أنه = أن اإلسالم نظام رابين يشمل أفضل ما يف األداين واملذاهب من إجيابيات ويس
 شريعة الفطرة حتلل ما يصلحها وحترم ما يفسدها.

= أن اإلسالم وجد وطبق قبل ظهور النظم الرأمسالية واالشرتاكية، وهو نظام قائم بذاته، والرأمسالية تنادي إببعاد الدين 
ميلكون من مال، والناس يف اإلسالم  )*( عن احلياة، وهو أمر خمالف لفطرة اإلنسان، كما تزن أقدار الناس مبا

 (917 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) يتفاضلون ابلتقوى.

= ترى الرأمسالية أن اخلمر واملخدرات تليب حاجات بعض أفراد اجملتمع، وكذلك األمر ابلنسبة خلدمات راقصة البالية، 
مث تسمح هبا دون اعتبار ملا تسببه من فساد، وهي أمور ال يقرها الضمري  وممثلة املسرح، وأندية العراة، ومن

 اإلسالمي. ويف سبيل تنمية رأس املال تسلك كل الطرق دومنا وازع أخالقي مانع فالغاية عندهم دائماً تربر الوسيلة.

ألشياء انفعة جملرد وجود من = النواحي االقتصادية يف اإلسالم مقيدة ابلشرع وما أابحه أو حرمه وال يصح أن نعترب ا
 يرغب يف شرائها بصرف النظر عن حقيقتها واستعماهلا من حيث الضرر أو النفع.

= القول أبن الندرة النسبية هي أصل املشكلة االقتصادية قول خمالف للواقع فاملوَّل سبحانه وتعاَّل خلق الكون 
 ر األرزاق وأمر ابلتكافل بني الغين والفقري.واإلنسان واحلياة وقدر األقوات مبا يفي حبياة البشرية، وقدا 

= أدى النظام الرأمسايل إَّل مساوىء وويالت، وأفرز ما يعانيه العامل من استعمار ومناطق نفوذ وغزو اقتصادي ووضع 
 معظم ثروات العامل يف أيدي االحتكارات )*( الرأمسالية وديون تراكمية.
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 (919 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 الشيوعية

 التعريف:

الشيوعية مذهب )*( فكري يقوم على اإلحلاد وأن املادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات 
ركس وإجنلز، وجتسدت يف الثورة البلشفية )*( اليت ظهرت يف روسيا وابلعامل االقتصادي. ظهرت يف أملانيا على يد ما

م بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غريها ابحلديد والنار. وقد تضرر املسلمون منها كثرياً، 1917سنة 
اد وهناك شعوب حميت بسببها من التاريخ، ولكن الشيوعية أصبحت اآلن يف ذمة التاريخ، بعد أن ختلى عنها االحت

 السوفييت، الذي تفكك بدوره إَّل دول مستقلة، ختلت كلها عن املاركسية، واعتربهتا نظرية غري قابلة للتطبيق.

 التأسيس وأبرز الشخصيات:

م وهو حفيد احلاخام 1883 - 1818= وضعت أسسها الفكرية النظرية على يد كارل ماركس اليهودي األملاين 
ل ماركس شخص قصري النظر متقلب املزاج، حاقد على اجملتمع، مادي اليهودي املعروف مردخاي ماركس، وكار 

 النزعة، ومن مؤلفاته:

 م.1848البيان الشيوعي الذي صدر سنة  -

 م.1867رأس املال ظهر سنة  -

م وهو صديق كارل ماركس احلميم وقد ساعده يف 1895 - 1820= ساعده يف التنظري للمذهب فردريك إجنلز 
 ظل ينفق على ماركس وعائلته حىت مات، ومن مؤلفاته:نشر املذهب كما أنه 

 أصل األسرة. -

 الثنائية يف الطبيعة. -

 االشرتاكية اخلرافية واالشرتاكية العلمية )*( . -

م ودكتاتورها 1917= لينني: وامسه احلقيقي: فالدميري أليتش بوليانوف، وهو قائد الثورة البلشفية الدامية يف روسيا 
 (920 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) سي القلب، مستبداملرهوب، وهو قا
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م، وهناك دراسات تقول أبن لينني يهودي األصل، 1924م، ومات سنة 1870برأيه، حاقد على البشرية. ولد سنة 
، مث تسمى ابمسه الروسي الذي عرف به مثله مثل تروتسكي يف ذ  لك.وكان حيمل امساً يهودايا

ولينني هو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ وله كتب كثرية وخطب ونشرات أمهها ما مجع يف ما يسمى جمموعة  -
 املؤلفات الكربى.

م وهو سكرتري احلزب الشيوعي ورئيسه 1954-1879= ستالني: وامسه احلقيقي جوزيف فاديونوفتش زوجا شفلي 
ن والدكتاتورية وشدة اإلصرار على رأيه، يعتمد يف تصفية خصومه على بعد لينني، اشتهر ابلقسوة واجلربوت والطغيا

 القتل والنفي كما أثبتت تصرفاته أنه مستعد للتضحية ابلشعب كله يف سبيل شخصه. وقد انقشته زوجته مرة فقتلها.

ين. له م بتدبري من ستالني، وهو يهودي وامسه احلقيقي بروشتا1940م واغتيل سنة 1879= تروتسكي: ولد سنة 
مكانة هامة يف احلزب وقد توَّل الشؤون اخلارجية بعد الثورة )*( مث أسندت إليه شؤون احلزب.. مث فصل من احلزب 

 بتهمة العمل ضد مصلحة احلزب ليخلو اجلو لستالني الذي دبر اغتياله للخالص منه هنائياً.

 األفكار واملعتقدات:

أبن املادة هي أساس كل شيء وشعارهم: نؤمن بثالثة: ماركس ولينني  = إنكار وجود هللا تعاَّل وكل الغيبيات والقول
 وستالني، ونكفر بثالثة: هللا، الدين )*( ، امللكية اخلاصة، عليهم من هللا ما يستحقون.

 = فسروا اتريخ البشرية ابلصراع بني الربجوازية )*( والربوليتاراي )*( )الرأمساليني والفقراء( وينتهي هذا الصراع حسب
 زعمهم بدكتاتورية الربوليتاراي.

= حياربون األداين ويعتربوهنا وسيلة لتخدير الشعوب وخادماً للرأمسالية واإلمربايلية )*( واالستغالل مستثنني من ذلك 
 اليهودية ألن اليهود شعب مظلوم حيتاج إَّل دينه ليستعيد حقوقه املغتصبة!!

 ألموال وإلغاء الوراثة.= حياربون امللكية الفردية ويقولون بشيوعية ا

 = ترتكز اهتماماهتم بكل ما يتعلق ابملادة وأساليب اإلنتاج.

= إن كل تغيري يف العامل يف نظرهم إمنا هو نتيجة حتمية )*( لتغريا وسائل اإلنتاج وإن الفكر واحلضارة والثقافة هي 
 وليدة التطور االقتصادي.
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املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب  له اإلنتاج.= يقولون أبن األخالق )*( نسبية وهي انعكاس آل
 (921 /2املعاصرة )

 = حيكمون الشعوب ابحلديد والنار وال جمال إلعمال الِفكر، والغاية عندهم تربر الوسيلة.

 = يعتقدون أبنه ال آخرة وال عقاب وال ثواب يف غري هذه احلياة الدنيا.

 = يؤمنون أبزلية املادة وأن العوامل االقتصادية هي احملرك األول لألفراد واجلماعات.

 = يقولون بدكتاتورية الطبقة العاملة ويبشرون ابحلكومة العاملية

 = تؤمن الشيوعية ابلصراع والعنف وتسعى إلاثرة احلقد والضغينة بني العمال وأصحاب األعمال.

 هو الدولة. = الدولة هي احلزب )*( واحلزب

= تكون املكتب السياسي األول للثورة )*( البلشفية )*( من سبعة أشخاص كلهم يهود إال واحداً وهذا يعكس 
 مدى االرتباط بني الشيوعية واليهودية.

= تنكر املاركسية الروابط األسرية وترى فيها دعامة للمجتمع الربجوازي وابلتايل ال بد من أن حتل حملها الفوضى 
 ية.اجلنس

= ال حيجمون عن أي عمل مهما كانت بشاعته يف سبيل غايتهم وهي أن يصبح العامل شيوعياً حتت سيطرهتم. قال 
وهذه القاعدة ». إن هالك ثالثة أرابع العامل ليس بشيء إمنا الشيء اهلام هو أن يصبح الربع الباقي شيوعياا « لينني:

الصني وغريها حيث أبيدت ماليني من البشر، كما أن اكتساحهم طبقوها يف روسيا أايم الثورة وبعدها وكذلك يف 
ألفغانستان بعد أن اكتسحوا اجلمهورايت اإلسالمية األخرى كُبخاري ومسرقند وبالد الشيشان والشركس، إمنا ينضوي 

 حتت تلك القاعدة ااإلجرامية.

م إظهار شعائر دينية، أما اقتناء املصحف = يهدمون املساجد وحيولوهنا إَّل دور ترفيه ومراكز للحزب، ومينعون املسل
 فهو جرمية يعاقب عليها ابلسجن ملدة سنة كاملة.

= لقد كان توسعهم على حساب املسلمني فكان أن احتلوا بالدهم وأفنوا شعوهبم وسرقوا ثرواهتم واعتدوا على حرمة 
 دينهم ومقدساهتم.
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املوسوعة امليسرة يف األداين  وم ولو كانوا من أعضاء احلزب.= يعتمدون على الغدر واخليانة واالغتياالت إلزاحة اخلص
 (922 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 اجلذور الفكرية والعقائدية:

= مل تستطع الشيوعية إخفاء تواطئها مع اليهود وعملها لتحقيق أهدافهم فقد صدر منذ األسبوع األول للثورة قرار 
 ذو شقني حبق اليهود:

 اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه القانون.يعترب عداء  -

 االعرتاف حبق اليهود يف إنشاء وطن قومي يف فلسطني. -

= يصرح ماركس أبنه اتصل بفيلسوف الصهيونية وواضع أساسها النظري هو موشيه هيس أستاذ هرتزل الزعيم 
 الصهيوين الشهري.

 اليهودية مردخاي ماركس. جدُّ ماركس هو احلاخام اليهودي املشهور يف األوساط -

 = أتثرت املاركسية إضافة إَّل الفكر اليهودي جبملة من األفكار والنظرات اإلحلادية منها:

 مدرسة هيجل العقلية املثالية. -

 مدرس كونت احلسية الوضعية. -

 مدرسة فيورابخ يف الفلسفة )*( اإلنسانية الطبيعية. -

 ي املتخبط.مدرسة ابكونني صاحب املذهب )*( الفوضو  -

 االنتشار ومواقع النفوذ:

 = حكمت الشيوعية عدة دول منها:

 االحتاد السوفييت، الصني، تشيكوسلوفاكيا، اجملر، بلغاراي، بولندا، أملانيا الشرقية، رومانيا، يوغسالفيا، ألبانيا، كواب. -

ي. ولذلك فإن جل شعوب هذه ومعلوم أن دخول الشيوعية إَّل هذه الدول كان ابلقوة والنار والتسلط االستعمار 
الدول أصبحت تتململ بعد أن عرفت الشيوعية على حقيقتها وأهنا ليست الفردوس الذي صور هلم وابلتايل بدأت 
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االنتفاضات والثورات تظهر هنا وهناك، كما حدث يف بولندا واجملر وتشيكوسلوفاكيا، كما أنك ال تكاد جتد دولتني 
 شيوعيتني يف وائم دائم.

يف العامل اإلسالمي فقد استفاد الشيوعيون من جهل بعض احلكام وحرصهم على تدعيم كراسيهم ولو على = أما 
حساب الدين )*( ، إذ اكتسحت الشيوعية أفغانستان وشردت شعبها املسلم كما حتكمت يف بعض الدول 

 اإلسالمية األخرى بواسطة عمالئها.

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  ت والنشرات جماانً يف كافة أحناء= تقوم الدول الشيوعية بتوزيع ماليني الكتيابا
 (923 /2واألحزاب املعاصرة )

 العامل داعية إَّل مذهبها.

* أسست الشيوعية أحزاابً هلا يف كل الدول العربية واإلسالمية تقريباً فنجد هلا أحزاابً يف مصر، سورية، لبنان، 
 فلسطني، واألردن، تونس وغريها.

 * إهنم يؤمنون ابألممية ويسعون لتحقيق حلمهم ابحلكومة العاملية اليت يبشرون هبا.

 اهنيار املاركسية:

اهنارت الشيوعية يف معاقلها بعد قرابة السبعني عاماً من قيام احلكم الشيوعي وبعد أربعني عاماً من تطبيق أفكارها  -
السوفييت قبل تفككه أن الكثري من املبادىء املاركسية مل تعد صاحلة يف أورواب الشرقية وأعلن كبار املسؤولني يف االحتاد 

للبقاء وليس مبقدورها أن تواجه مشاكل ومتطلبات العصر األمر الذي تسبب يف ختلف البلدان اليت تطبق هذا النظام 
لفه عن متابعة التطور عن مثيالهتا الرأمسالية. وهكذا يرتاجع دعاة الفكر املادي الشيوعي عن تطبيقه لعدم واقعيته وخت

الصناعي والعلمي وتسببه يف تدهور الوضع االقتصادي وهدم العالقات االجتماعية وإشاعة البؤس واحلرمان والظلم 
والفساد ومصادمة الفطرة ومصادرة احلرايت وحماربة األداين )*( . وقد أتكد بوضوح بعد التطبيق هلذه الفرتة الطويلة 

ا متنع امللكية الفردية وحتارهبا وتلغي اإلرث الشرعي وهذا خمالف للفطرة وطبائع األشياء وال أن من عيوب املاركسية أهن
تعطي احلرية للفرد يف العمل وانتج العمل وال تقيم العدالة االجتماعية بني أفراد اجملتمع وأن الشيوعي يعمل لتحقيق 

طة وسوط القانون وأن املاركسية هتدم أساس مصلحته ولو هدم مصاحل اآلخرين وينحصر خوفه يف حدود رقابة السل
 اجملتمع وهو األسرة فتقضي بذلك على العالقات االجتماعية.
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اقتنع اجلميع أبهنا نظرية فاسدة يستحيل تطبيقها حيث حتمل يف ذاهتا بذور فنائها وقد ظهر ملن مارسوها عدم  -
ملاركسيني أنفسهم الفيلسوف األمريكي أريخ مزوم يف واقعيتها وعدم إمكانية تطبيقها ومن أكرب انقدي املاركسية من ا

كتابه اجملتمع السليم، ومن غري املاركسيني كارل بوبر صاحب كتاب اجملتمع املفتوح، وغريمها، وجييء جورابتشوف 
 كتابه البريوسريكا أو إعادة البناء ليفضح عيوب تطبيق الشيوعية يف االحتاد السوفييت.

مل تفلح يف القضاء على القوميات املتنافرة بل زادهتا اشتعاالً ومل تسمح بقدر ولو ضئيل من وتبني بعد اهنيارها أهنا 
احلرية بل عمدت دائماً إَّل سياسة الظلم والقمع والنفي والقتل وحولت أتباعها إَّل قطيع من البشر. وهكذا ابءت 

مث انتهى األمر بتفكك االحتاد السوفييت  مجيع نبوءات كارل ماركس ابلفشل وأصبح مصري النظرية إَّل مزبلة التاريخ،
 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) ذاته، وأصبح امسه جمرد أثر يف اتريخ املذاهب اهلدامة.

924) 

 ويتضح مما سبق:

ده غاية وبذلك أن الشيوعية مذهب )*( إحلادي يعترب أن اإلنسان جاء إَّل هذه احلياة مبحض املصادفة وليس لوجو 
تصبح احلياة عبثاً ال طائل حتته وحيرم معتنقها من سكينة النفس ونعيم الروح ومن مث فال ميكن أن جيتمع اإلسالم 

  واملاركسية يف قلب رجل واحد ألهنما متناقضان كل التناقض يف العقيدة والفكر واملنهج )*( والسلوك.

 

 

 

 

 (925 /2املعاصرة ) املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب

 الداروينية

 التعريف:

م 1859تنتسب احلركة )*( الفكرية الداروينية إَّل الباحث اإلجنليزي شارلز داروين الذي نشر كتابه أصل األنواع سنة 
 الذي طرح فيه نظريته يف النشوء واالرتقاء مما زعزع القيم الدينية، وترك آاثراً سلبية على الفكر العاملي.
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 أبرز الشخصيات:التأسيس و 

م كتابه 1859م وهو ابحث إجنليزي نشر يف سنة 1809فرباير  12= شارلز داروين: صاحب هذه املدرسة ولد يف 
أصل األنواع، وقد انقش فيه نظريته يف النشوء واالرتقاء معترباً أصل احلياة خلية كانت يف مستنقع آسن قبل ماليني 

حل منها، مرحلة القرد، انتهاء ابإلنسان، وهو بذلك ينسف الفكرة الدينية السنني. وقد تطورت هذه اخللية ومرت مبرا
 اليت جتعل اإلنسان منتسباً إَّل آدم وحواء ابتداء.

= آرثر كيت: دارويين متعصب، يعرتف أبن هذه النظرية ال تزال حىت اآلن بدون براهني فيضطر إَّل كتابتها من 
ال زالت بدون براهني، وستظل كذلك، والسبب الوحيد يف أننا نؤمن  جديد وهو يقول: "إن نظرية النشوء واالرتقاء

 هبا هو أن البديل الوحيد املمكن هلا هو اإلميان ابخللق املباشر وهذا غري وارد على اإلطالق".

 = جليان هكسلي: دارويين ملحد، ظهر يف القرن العشرين، وهو الذي يقول عن النظرية:

 ن يف مركز مماثل ملا أنعم به عليه كسيد للمخلوقات كما تقول األداين )*( "."هكذا يضع علم احلياة اإلنسا -

 "من املسلىم به أن اإلنسان يف الوقت احلاضر سيد املخلوقات ولكن قد حتل حمله القطة أو الفأر". -

يعة بنفسه، ومل ويزعم أن اإلنسان قد اختلق فكرة هللا إابن عصر عجزه وجهله، أما اآلن فقد تعلم وسيطر على الطب -
 يعد حباجة إليه، فهو العابد واملعبود يف آٍن واحد.

 يقول: "بعد نظرية داروين مل يعد اإلنسان يستطيع جتنب اعتبار نفسه حيواانً". -

 (926 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) =

 قيقة صاحب نظرية تطورية مستقلة.ليكونت دي نوى: من أشهر التطوريني احملدثني، وهو يف احل

= د. هـ. سكوت: دارويين شديد التعصب، يقول: "إن نظرية النشوء جاءت لتبقى، وال ميكن أن نتخلى عنها حىت 
 لو أصبحت عمالً من أعمال االعتقاد".

ة، فيقول: "إن الذي = برتراند راسل: فيلسوف ملحد، يشيد ابألثر الدارويين مركزاً على الناحية امليكانيكية يف النظري
 فعله جاليليو ونيوتن من أجل الفلك فعله داروين من أجل علم احلياة".

 األفكار واملعتقدات:

 = نظرية داروين: تدور هذه النظرية حول عدة أفكار وافرتاضات هي:
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 تفرتض النظرية تطور احلياة يف الكائنات العضوية من السهولة وعدم التعقيد إَّل الدقة والتعقيد. -

 تتدرج هذه الكائنات من األحط إَّل األرقى. -

الطبيعة )*( وهبت األنواع القوية عوامل البقاء والنمو والتكيف مع البيئة لتصارع الكوارث وتتدرج يف سلم الرقي مما  -
يؤدي إَّل حتسن نوعي مستمر ينتج عنه أنواع راقية جديدة كالقرد، وأنواع أرقى تتجلى يف اإلنسان، بينما جند أن 

يفة فتعثرت وسقطت وزالت. وقد استمد داروين نظريته هذه من الطبيعة قد سلبت تلك القدرة من األنواع الضع
 قانون االنتقاء الطبيعي ملالتوس.

 الفروق الفردية داخل النوع الواحد تنتج أنواعاً جديدة مع مرور األحقاب الطويلة. -

لى الطبيعة تعطي وحترم بدون خطة مرسومة، بل خبط عشواء، وخط التطور ذاته متعرج ومضطرب ال يسري ع -
 قاعدة مطردة منطقية.

 النظرية يف جوهرها فرضية بيولوجية أبعد ما تكون عن النظرايت الفلسفية. -

 تقوم النظرية على أصلني كل منهما مستقل عن اآلخر: -

 املخلوقات احلية وجدت يف مراحل اترخيية متدرجة ومل توجد دفعة واحدة وهذا األصل من املمكن الربهنة عليه. -1

خلوقات متسلسلة وراثياا ينتج بعضها عن بعض بطريقة التعاقب خالل عملية التطور البطيئة الطويلة. هذه امل -2
 وهذا األصل مل يتمكنوا من الربهنة عليه حىت اآلن لوجود حلقة أو حلقات مفقودة يف سلسلة التطور الذي يزعمونه.

املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  بطريقة تفرتض النظرية أن كل مرحلة من مراحل التطور أعقبت اليت قبلها -
 (927 /2واألحزاب املعاصرة )

حتمية )*( ، أي أن العوامل اخلارجية هي اليت حتدد نوعية هذه املرحلة، أما خط سريها ذاته مبراحله مجيعها فهو خط 
 واعية، بل إهنا ختبط خبط مضطرب ال يسعى إَّل غاية مرسومة أو هدف بعيد ألن الطبيعة اليت أوجدته غري عاقلة وال

 عشواء.

 اآلاثر اليت تركتها النظرية:

قبل ظهور النظرية كان الناس يدعون إَّل حرية االعتقاد بسبب الثورة )*( الفرنسية، ولكنهم بعدها أعلنوا إحلادهم  -
 الذي انتشر بطريقة عجيبة وانتقل من أورواب إَّل بقاع العامل.
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لمة: آدم، وحواء، اجلنة، الشجرة اليت أكل منها آدم وحواء، اخلطيئة )حسب مل يعد هناك أي معىن ملدلول ك -
اعتقاد النصارى أبن املسيح )*( قد صلب ليخلص البشرية من أغالل اخلطيئة املوروثة اليت ظلت ترزح حتتها من وقت 

 آدم إَّل حني صلبه( .

 مبادية اإلنسان وخضوعه لقوانني املادة.سيطرة األفكار املادية )*( على عقول الطبقة املثقفة وأوحت كذلك  -

 ختلت مجوع غفرية من الناس عن إمياهنا ابهلل ختلياا اتماا أو شبه اتم. -

عبادة الطبيعة )*( ، فقد قال داروين: "الطبيعة ختلق كل شيء وال حد لقدرهتا على اخللق". ولكن مل يبني ما هي  -
 اخلالق ووجود الطبيعة؟الطبيعة وما الفرق بني االعتقاد بوجود هللا 

 وقال: إن تفسري النشوء واالرتقاء بتدخل هللا هو مبثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة يف وضع ميكانيكي حبت.

مل يعد هناك جدوى من البحث يف الغاية واهلدف من وجود اإلنسان ألن داروين قد جعل بني اإلنسان والقرد  -
 هو خلية صغرية عاشت يف مستنقع راكد قبل ماليني السنني.نسباً، بل زعم أن اجلد احلقيقي لإلنسان 

 أمهلت العلوم الغربية جبملتها فكرة الغائية )*( حبجة أهنا ال هتم الباحث العلمي وال تقع يف دائرة علمه. -

 -استبد ابلناس شعور ابليأس والقنوط والضياع وظهرت أجيال حائرة مضطربة ذات خواء روحي، حىت أن القرد  -
 أسعد حاالً من كثري منهم. -م املزعوم جده

 طغت على احلياة فوضى عقائدية، وأصبح هذا العصر عصر القلق والضياع. -

= كانت نظرية داروين إيذاانً مليالد نظرية فرويد يف التحليل النفسي، ونظرية برجسون يف الروحية احلديثة، ونظرية 
د استفادت هذه النظرايت مجيعاً من األساس الذي وضعه داروين سارتر يف الوجودية، ونظرية ماركس يف املادية، وق

 (928 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) واعتمدت عليه يف

 منطلقاهتا وتفسرياهتا لإلنسان واحلياة والسلوك.

 .= )فكرة التطور( أوحت حبيوانية اإلنسان، و )تفسري عملية التطور( أوحت مباديته

= نظرية التطور البيولوجية انتقلت لتكون فكرة فلسفية داعية إَّل التطور املطلق يف كل شيء، تطور ال غاية له وال 
حدود، وانعكس ذلك على الدين )*( والقيم والتقاليد، وساد االعتقاد أبن كل عقيدة أو نظام أو خلق هو أفضل 

 وأكمل من غريه، مادام اتلياً له يف الوجود الزمين.
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= استمد ماركس من نظرية داروين مادية اإلنسان وجعل مطلبه يف احلياة ينحصر يف احلصول على )الغذاء والسكن 
 واجلنس( مهمالً بذلك مجيع العوامل الروحية لديه.

= استمد فرويد من نظرية داروين حيوانية اإلنسان فاإلنسان عنده حيوان جنسي، ال ميلك إال االنصياع ألوامر الغريزة 
 إال وقع فريسة الكبت املدمر لألعصاب.و 

 = استمد دور كامي من نظرية داروين حيوانية اإلنسان وماديته ومجع بينهما بنظرية العقل اجلمعي.

= استفاد برتراند راسل من ذلك بتفسريه لتطور األخالق )*( الذي تطور عنده من احملرم )التابو( اَّل أخالق الطاعة 
 اجملتمع العلمي. اإلهلية ومن مث إَّل أخالق

= والتطور عند فرويد أصبح مفسِاراً للدين )*( تفسرياً جنسياا: "الدين هو الشعور ابلندم من قتل األوالد ألبيهم الذي 
حرمهم من االستمتاع أبمهم مث صار عبادة لألب، مث عبادة الطوطم )*( ، مث عبادة القوى اخلفية يف صورة الدين 

 أوديب".السماوي، وكل األدوار تنبع وترتكز على عقدة 

 دور اليهود والقوى اهلدامة يف نشر هذه النظرية:· 

، بل كان نصرانياا، ولكن اليهود والقوى اهلدامة وجدوا يف هذه النظرية ضالتهم املنشودة فعملوا  مل يكن داروين يهودايا
 على استغالهلم لتحطيم القيم يف حياة الناس.

وا أن تصرحياتنا كلمات جوفاء والحظوا هنا أن جناح داروين تقول بروتوكوالت حكماء صهيون )*( : "ال تتصور  -
وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل، واألثر غري األخالقي الجتاهات هذه العلوم يف الفكر األممي سيكون واضحاً لنا 

 على التأكيد".

 نقدها:· 

ُخرافة علمية وأهنا سوف تنسى بسرعة". نقدها آغاسريز يف إجنلرتا، وأوين يف أمريكا: "إن األفكار الداروينية جمرد  -
املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب  ونقدها كذلك العامل الفلكي هرشل ومعظم أساتذة اجلامعات يف القرن املاضي.

 (929 /2واألحزاب املعاصرة )

ينات( وقد وقفوا يف كريسي موريسون: "إن القائلني بنظرية التطور مل يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة )اجل  -
 مكاهنم حيث يبدأ التطور حقاً، أعين عند اخللية".
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أنتوين ستاندن صاحب كتاب العلم بقرة مقدسة يناقش احللقة املفقودة وهي ثغرة عجز الداروينيون عن سدها  -
إننا لنشك يف فيقول: "إنه ألقرب من احلقيقة أن تقول: إن جزًء كبرياً من السلسلة مفقودة وليس حلقة واحدة، بل 

 وجود السلسلة ذاهتا".

ستيوارت تشيس: "أيد علماء األحياء جزئياا قصة آدم وحواء كما ترويها األداين، وأن الفكرة صحيحة يف  -
 جمملها".

أوسنت كالرك: "ال توجد عالمة واحدة حتمل على األعتقاد أبن أايً من املراتب احليوانية الكربى ينحدر من غريها،  -
لة هلا وجودها املتميز الناتج عن عملية خلق خاصة متميزة، لقد ظهر اإلنسان على األرض فجأة ويف إن كل مرح

 نفس الشكل الذي الذي تراه عليه اآلن".

 أبطل ابستور أسطورة التوالد الذاِت، وكانت أحباثه ضربة قاسية لنظرية داروين. -

 = الداروينية احلديثة:

ة أمام النقد العلمي الذي وجه إَّل النظرية، ومل يستطيعوا أمام ضعفها إال أن اضطرب أصحاب الداروينية احلديث -
 خيرجوا أبفكار جديدة تدعيماً هلا وتدليالً على تعصبهم الشديد حياهلا فأجروا سلسلة من التبديالت منها:

جديداً أمسوه قانون إقرارهم أبن قانون االرتقاء الطبيعي قاصر عن تفسري عملية التطور واستبدلوا به قانوانً  -
 التحوالت املفاجئة أو الطفرات، وخرجوا بفكرة املصادفة.

أرغموا على االعرتاف أبن هناك أصوالً عدة تفرعت عنها كل األنواع وليس أصالً واحداً كما كان سائداً يف  -
 االعتقاد.

القرد، وهي النقطة اليت سقط منها  أجربوا على اإلقرار بتفرد اإلنسان بيولوجياً رغم التشابه الظاهري بينه وبني -
 داروين ومعاصروه.

كل ما جاء به أصحاب الداروينية احلديثة ما هو إال أفكار ونظرايت هزيلة أعجز من أن نستطيع تفسري النظام   -
 احلياِت والكوين الذي يسري بدقة متناهية بتدبري احلكيم )الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى( .

 لعقائدية:اجلذور الفكرية وا -
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= لقد عرفت هذه الفكرة قبل داروين، وقد الحظ العلماء أن األنواع املتأخرة يف الظهور أكثر رقياً من األنواع 
 (930 /2املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) املتقدمة ومن هؤالء: رأي ابكنسون، لينو.

للعاملني"، ولكن نظريتهم وصفت أبهنا الهوتية فنسيت داخل معامل  = قالوا: "أبن التطور خطة مرسومة فيها رمحة
 األحياء.

= استوحى داروين نظريته من علم دراسة السكان، ومن نظرية مالتوس ابلذات، فقد استفاد من قانونه يف االنتخاب 
 أو االنتفاء الذي يدور حول إفناء الطبيعة للضعفاء ملصلحة األقوايء.

 يل اجليولوجية حيث متكن من صياغة نظرية ميكانيكية للتطور.= استفاد من أحباث ل

= صادفت هذه النظرية جواً مناسباً إذ كان ميالدها بعد زوال سلطان الكنيسة والدين، وبعد الثورة )*( الفرنسية 
فكري يقودها  والثورة الصناعية حيث كانت النفوس مهيأة لتفسري احلياة تفسرياً مادايا حبتاً، ومستعدة لتقبل أي طرح

 إَّل مزيد من اإلحلاد والبعد عن التفسريات الالهوتية، مصيبة كانت أم خمطئة.

 االنتشار ومواقع النفوذ:

م، وانتشرت يف أورواب، وانتقلت بعدها إَّل مجيع بقاع العامل، وما تزال هذه النظرية 1859= بدأت الداروينية سنة 
ا قد وجدت أتباعاً هلا يف العامل اإلسالمي بني الذين تربوا تربية غربية، تدراس يف كثري من اجلامعات العاملية، كما أهن

 ودرسوا يف جامعات أوروبية وأمريكية.

= والواقع أن أتثري نظرية داروين قد مشل معظم بلدان العامل كما مشل معظم فروع املعرفة اإلنسانية من علمية وأدبية 
ابطلة صبغت مناحي الفكر الغريب كما فعلت نظرية النشوء واالرتقاء وغريها. ومل يوجد يف التاريخ البشري نظرية 

 الداروينية.

 ويتضح مما سبق:

أن نظرية داروين دخلت متحف النسيان بعد كشف النقاب عن قانون مندل الوراثي واكتشاف وحدات الوراثة 
ات اإلنسان الكاملة وحتفظ الشبه )اجلينات )*(( ابعتباره الشفرة السرية للخلق واعتبار أن الكروموسومات حتمل صف

 الكامل للنوع.
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ولذا يرى املنصفون من العلماء أن وجود تشابه بني الكائنات احلية دليل واضح ضد النظرية ألنه يوحي أبن اخلالق 
ُ َخَلَق ُكلى َدابىٍة  واحد وال يوحى بوحدة األصل، والقرآن الكرمي يقرر أبن مادة اخللق األوَّل للكائنات هي املاء }َوالِلى

{ . ]سورة األنبياء، اآلية:  [45ِمن مىاء{ ]سورة النور، آية:   [ .30}َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلى َشْيٍء َحيٍا

املوسوعة امليسرة يف األداين  وقد أثبت العلم القائم على التجربة بطالن النظرية أبدلة قاطعة وإهنا ليست نظرية
 (931 /2واملذاهب واألحزاب املعاصرة )

 علمية على اإلطالق.

اين السماوية تؤمن بوجود هللا اخلالق البارىء املدبر املصور الذي أحسن صنع كل شيء خلقه واإلسالم وكافة األد
وبدأ خلق اإلنسان من ساللة من طني مث خلقه م نطفة يف قرار مكني، واإلنسان يبقى إنساانً بشكله وصفاته وعقله 

 ال يتطور وال يتحول }َويف أَنُفِسُكْم أََفاَل تـُْبِصُروَن{ .

 

 

 هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى                        


