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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 مقدمة:

الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على خٌر خلق هللا أجمعٌن نبٌنا 

 محمد وعلى آله وصحابته أجمعٌن وبعد:

 إن من األهداف المرجو تحققها عند تدرٌس مادة المذاهب الفكرٌة ماٌلً:

  بؤصول المذاهب الفكرٌة المعاصرة تعرٌف الطالب والطالبة

 وأباطٌلها.

 .بٌان موقف الشرٌعة اإلسبلمٌة من مزاعم هذه الذاهب 

 .التحذٌر من ضبلال هذه المذاهب الفكرٌة 

  التعرف على أصول ومنابع المذاهب الفكرٌة المنتشرة فً الببلد

 اإلسبلمٌة.

 تسلٌح الطبلب والطالبات بالعلم الشرعً والحجج والبراهٌن للرد 

 على مزاعم تلك المذاهب.

  العمل على تكوٌن الوعً لدى دارسً هذه المادة بشمولٌة هذا

 الدٌن لجمٌع نواحً الحٌاة.
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 .تقوٌة اعتزاز المسلمٌن بدٌنهم 

 إلى غٌر ذلك من األهداف والمقاصد والغاٌات من تدرٌس هذه المادة.

ف على وتتكون هذه المادة من عدة محاور نبدإها فً الجزء األول بالتعر

مناخ وأسباب نشؤة المذاهب الفكرٌة فً الغرب ، ثم بٌان ألسالٌب 

التضلٌل التً ٌنتهجها رواد هذه النظرٌات والمذاهب، ونختم الجزء األول 

بعرض ونقد ألبرز النظرٌات الغربٌة، على أن تستكمل بقٌة مفردات هذه 

ً الجزء المادة بعرض ونقد ألبرز المذاهب والتٌارات الفكرٌة المعاصرة ف

 الثانً من هذه المذكرة بإذن هللا تعالى.

 

 

 المحور األول : مناخ وأسباب نشؤة المذاهب الفكرٌة فً الغرب

 

 وٌشتمل على النقاط التالٌة نذكرها إجماالً ثم نعرضها بالبٌان والتفصٌل:

 أوالً : فترات السبً التشرد و االضطهاد والتشرد  فً حٌاة الٌهود .

 الرومانً للنصرانٌة. ثانٌاً: االضطهاد

 ثالثاً : التحرٌف والتبدٌل فً التوراة واإلنجٌل.

 رابعاً : غموض وتحرٌف عقائد الٌهود والنصارى . 

 خامساً : دور المجامع فً انحراف الكنٌسة .

 سادساً : طغٌان الكنٌسة وفساد رجال الدٌن النصرانً .

 والحركة اإلنسانٌة . ٘ٔسابعاً : النهضة األوربٌة فً القرن   

  ثامناً : الحركات اإلصبلحٌة للكنٌسة .

 تاسعاً: ظهور منهج نقد الكتاب المقدس . 
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عاشراً:ظهور منهج الشك عند " رٌنً دٌكارت" فً القرن السابع عشر 

 م .ٓ٘ٙٔ-5ٙ٘ٔ

 م .1ٔفً القرن الحادي عشر :ظهور فلسفة التنوٌر والمذهب العقلً 

 م .5ٔالثانً عشر: المذهب الوضعً العلمانً فً القرن 

 م . 815ٔ م 1ٔالثالث عشر:الثورة الفرنسٌة والصناعٌة أواخر القرن 

 الرابع عشر : دور الٌهود فً الثورة الفرنسٌة  . 

 

 

 

 

 

 أوالً : فترات السبً والتشرد واالضطهاد فً حٌاة الٌهود :

 : مصراضطهاد الٌهود فً  -ٔ

ٌذكر المإرخون أن بنً إسرائٌل دخلوا مصر واستوطنوها ونعموا فٌها 

وأن االضطهاد واإلذالل  بالراحة واألمان فً عهد ٌوسف علٌه السبلم ,

وقد واالستعباد لبنً إسرائٌل فً مصر بدأ بعد اعتبلء الفراعنة العرش 

ِفْرَعْوَن َعبَل  ذكر هللا تعالى اضطهاد فرعون لبنً إسرائٌل ,قال تعالى: }إِنَّ 

ُح أَْبَناءُهْم  ٌَُذبِّ ْنُهْم  ْسَتْضِعُف َطاِئَفًة مِّ ٌَ ًعا  ٌَ ِفً اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهلََها ِش

ُه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن{ ) ًٌِ ِنَساءُهْم إِنَّ ْسَتْح ٌَ  ( سورة القصص .َٗو

َناُكم مِّنْ  ٌْ آِل فِْرَعوَن  وٌقول جل وعبل ممتنا على بنً إسرائٌل : }َوإِْذ أَنَج

ٌُوَن نَِساءُكْم َوِفً َذلُِكم َببلء  ْسَتْح ٌَ لُوَن أَْبَناءُكْم َو َقتِّ ٌُ ُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب  ٌَ

ُكْم َعِظٌٌم{ ) بِّ  ( سورة األعراف .ٔٗٔمِّن رَّ

 التٌه فً صحراء سٌناء : -ٕ
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منذ أن خرجوا من مصر وهم فً تمرد وعصٌان على موسى وهارون 

تمردهم على هارون وعبادتهم العجل بل وقبل ذلك   تعالى عنوٌخبر هللا

: }َوَجاَوْزَنا ِبَبِنً إِْسَرآِئٌَل اْلَبْحَر َفؤََتْوْا َعلَى َقْوٍم انحرافهم عن التوحٌد 

ا ُموَسى اْجَعل لََّنا إِلًَها َكَما لَُهْم آلَِهٌة َقاَل إِنَّ  ٌَ ْعُكفُوَن َعلَى أَْصَناٍم لَُّهْم َقالُوْا  ُكْم ٌَ

ْعَملُوَن  * َقاَل  ٌَ ا َكاُنوْا  ا ُهْم فٌِِه َوَباِطٌل مَّ َقْوٌم َتْجَهلُوَن  * إِنَّ َهُإالء ُمَتبٌَّر مَّ

ْن آِل  َناُكم مِّ ٌْ لَُكْم َعلَى اْلَعالَِمٌَن * َوإِْذ أَنَج َر هللّاِ أَْبِغٌُكْم إِلًَها َوُهَو َفضَّ ٌْ أََغ

ُسوُموَنُكْم ُسَوَء الْ  ٌَ ٌُوَن ِنَساءُكْم َوِفً ِفْرَعوَن  ْسَتْح ٌَ لُوَن أَْبَناءُكْم َو َقتِّ ٌُ َعَذاِب 

ُكْم َعِظٌٌم{ ) بِّ  ( سورة األعراف . ٔٗٔ-1َٖٔذلُِكم َببلء مِّن رَّ

ِهْم ِعْجبلً َجَسًدا لَُّه  ٌِّ َخَذ َقْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحلِ وقال تعالى : }...... َواتَّ

َرْوْا أَ  ٌَ ْهِدٌِهْم َسبٌِبلً اتََّخُذوهُ َوَكاُنوْا َظالِِمٌَن{ ُخَواٌر أَلَْم  ٌَ ٌَُكلُِّمُهْم َوالَ  ُه الَ  نَّ

 ( سورة األعراف . 1ٗٔ-ٖٗٔ)

ثم ٌذكر هللا تعالى قصة تقاعسهم عن دخول األرض المقدسة ومقدار التٌه 

الذي مروا به وتحرٌم األرض المقدسة علٌهم , قال تعالى حكاٌة عن 

ا  ٌَ وا َعلَى موسى: } َسَة الَّتًِ َكَتَب هللّاُ لَُكْم َوالَ َتْرَتدُّ َقْوِم اْدُخلُوا األَْرَض الُمَقدَّ

ا لَن  اِرٌَن َوإِنَّ ا ُموَسى إِنَّ ِفٌَها َقْوًما َجبَّ ٌَ أَْدَباِرُكْم َفَتنَقلُِبوا َخاِسِرٌَن * َقالُوا 

ْخُرُجواْ  ٌَ ْخُرُجوْا ِمْنَها َفإِن  ٌَ َى  ْدُخلََها َحتَّ ا َداِخلُوَن  * َقاَل َرُجبلَِن ِمَن  نَّ ِمْنَها َفإِنَّ

ُكْم  ِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموهُ َفإِنَّ ٌْ ِهَما اْدُخلُوْا َعلَ ٌْ َخافُوَن أَْنَعَم هللّاُ َعلَ ٌَ الَِّذٌَن 

ا ُموَسى إِ  ٌَ ْإِمنٌَِن * َقالُوْا  لُوْا إِن ُكنُتم مُّ ْدُخلََها َغالُِبوَن َوَعلَى هللّاِ َفَتَوكَّ ا لَن نَّ نَّ

ا َداُموْا فٌَِها َفاْذَهْب أَنَت َوَربَُّك َفَقاِتبل إِنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن * َقاَل َربِّ إِنًِّ  أََبًدا مَّ

َها  َن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقٌَن  *  َقاَل َفإِنَّ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ ال أَْملُِك إاِلَّ َنْفِسً َوأَِخً َفاْفُرْق َب

َمةٌ  ِتٌُهوَن ِفً األَْرِض َفبلَ َتؤَْس َعلَى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقٌَن  ُمَحرَّ ٌَ ِهْم أَْرَبِعٌَن َسَنًة  ٌْ َعلَ

 ( سورة المائدة .ٕٙ-ٕٔ{ )

 تسلط اآلشورٌٌن على الٌهود وسبٌهم إلى آشور : -ٖ

اضطهدوا الٌهود ورحلوهم من السامرة وأحلوا مكانهم شعوباً وأقواماً من 

كذا زالت مملكة بنً إسرائٌل إلى األبد كما قال " جنسٌات متعددة , و ه

فٌلٌب حتً" فهجروا إلى أماكن متفرقة فً مناطق جبلٌة منعزلة فً 

 ق.م .8ٓٓكردستان والعراق وتركٌا ضمن حدود االمبراطورٌة اآلشورٌة 
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سقوط مملكة ٌهوذا فً السبً البابلً على ٌد بنو خذ نصر ) بختنصر(   -ٗ

 ق .م .  ٕٙ٘-ٙٓ٘

زوال اآلشورٌٌن وقعت مملكة ٌهوذا بٌن شقً الرحى , مصر وقوة بعد 

بابل الصاعدة وتؤرجحت أورشلٌم بٌن حكم الكلدانٌٌن وسٌاسة التحالف مع 

المصرٌٌن التً اعتبرها " بنوخذ نصر " تحدٌاً للكلدانٌٌن فهجم على 

 أورشلٌم وسبى الٌهود إلى بابل على ثبلثة مراحل .

 لشتات الهٌلٌنً :االضطهاد الٌونانً وا -٘

بعد السبً البابلً عاد بعض الٌهود إلى فلسطٌن ومنهم من بقً تحت الحكم 

ق.م ,بدأ الحكم ٕٖٖالفارسً وباستٌبلء االسكندر األكبر على فلسطٌن 

الٌونانً للٌهود أو ما ٌسمى بالعهد اإلغرٌقً والذي استمر حتى عام 

 ق.م.ٖٙ

ق.م وقع الٌهود تحت وطؤة ٖٕٖوباٌعه الٌهود وخضعوا له , ولكن بموته 

قوتٌن انقسمتا عن مملكة االسكندر وهم : البطالمة والسلوقٌٌن تعرض فٌها 

الٌهود للشدائد والمحن , وتعرض الٌهود مرة أخرى للشتات الهٌلٌنً إلى 

مصر وسورٌا وآسٌا الصغرى وشكلوا مع من سبقهم فً الببلد الفارسٌة 

 .من الشتات الٌونانً مسمى ٌهود الشتات

 االضطهاد الرومانً والشتات األخٌر : -ٙ

كان االضطهاد والشتات األخٌر للٌهود عندما زحف الجٌش الرومانً على 

ق.م بعد حصار انتهى بقتل اثنً عشر ألفاً من الٌهود , ٖٙأورشلٌم 

وبعد المٌبلد قاموا بثورات على الحكم واستمر الٌهود فً شتات , 

م قتل فً ذلك 8ٓا أورشلٌم عام الرومانً ولكن الرومان حٌن حاصرو

وثار الٌهود مرة أخرى على الحكم   الحصار سبعون ألفاً من الٌهود

م بعد مذبحة رهٌبة ٖ٘ٔالرومانً وتم قمع تلك الثورة والقضاء علٌها عام 

فً صفوف الٌهود كما ٌذكر المإرخون , وتشتت الٌهود من ذلك التارٌخ 

 وهو ما عرف بالشتات األخٌر .
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الٌهود االستقرار فً تارٌخهم إال فً فترة حكم داوود وسلٌمان  ولم ٌعرف

علٌهما السبلم فعاش الٌهود  فً شتات معظم تارٌخهم بدءاً بالسبً 

 اآلشوري ومروراً بالبابلً والهٌلٌنً وأخٌراً الرومانً طوال تارٌخهم .

 خبلصـــة :

أثر فً  وال ٌخفً ما ٌكون لتلك األعوام والعقود والقرون من الزمان من

فقدان الٌهود ألصل شرٌعتهم التً أنزلها هللا على موسى علٌه السبلم 

ومدى االحتكاك بالثقافات والشعوب الوثنٌة بل والخضوع لتلك الوثنٌات 

من أثر بارز فً بعدهم عن دٌنهم ودخول التحرٌفات الوثنٌة عقٌدة الغالب 

 د .والمضطهد فً صلب عقٌدة وشرٌعة المغلوب والمشرد والمضطه

 

 

 ثانٌاً: االضطهاد الرومانً للنصرانٌة :

ولم ٌكن الشتات واالضطهاد مقتصراً على الٌهود بل قد نال النصارى 

والمسٌحٌٌن الذي كانوا على دٌانة التوحٌد جانب من ذلك االضطهاد , 

وأدوار من االضطهاد الدٌنً كان ٌشتد وٌخف من حٌن آلخر منذ أن رفع 

اإلمبراطور الرومانً " نٌرون هللا عٌسى علٌه السبلم وبلغ ذروته فً عد 

م . والذي لفق علٌهم تهمة حرق مدٌنة روما فؤنزل علٌهم ألوان 1ٙ-ٗ٘ "

وكان ٌحكم علٌهم بالقتل واإلبادة الجماعٌة , ثم تلً ذلك مجموعة  العذاب

 من االضطهادات حتى بداٌة القرن الرابع المٌبلدي .

وفً ظل هذا االضطهاد ضعفت صلة النصارى بدٌنهم وحرفت األناجٌل 

وأحرق بعضها , وبدأ النصارى ٌتنكرون لدٌنهم وٌنقسمون إلى فرق 

عهد قسطنطٌن األول والذي أعتنق المسٌحٌة ) وجماعات , حتى جاء 

( فجمع بٌن ثقافتة الوثنٌة السابقة والدٌانة النصرانٌة ودعا إلى 8ٖٖ -ٖٙٓ

وطرد الطوائف م والذي أقرت فٌه عقٌدة التثلٌث ٕٖ٘مع نٌقٌة انعقاد مج

الموحدة وأحرق كتبهم وأناجٌلهم وأصبحت عقٌدة التثلٌث هً العقٌدة 

 الرسمٌة لجمٌع طوائف النصارى مع تعددها واختبلفها إلى ٌومنا هذا .
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 ثالثاً : التحرٌف والتبدٌل فً التوراة واإلنجٌل : 

إلى تحرٌف وتبدٌل اوٌتان الٌهودٌة والنصرانٌة لقد تعرضت الدٌانتان السم

كما أخبر هللا بذلك فً كتابه وسنة رسوله وتزوٌر وتلبٌس وإٌهام وإخفاء 

صلى هللا علٌه وسلم ٌخبر هللا تعالى عن تحرٌفهم فٌقول جل وعبل : 

ْسَمُعوَن  ٌَ ْنُهْم  ٌُْإِمُنوْا لَُكْم َوَقْد َكاَن َفِرٌٌق مِّ َكبلََم هللّاِ ُثمَّ }أََفَتْطَمُعوَن أَن 

ْعلَُموَن{ ) ٌَ فُوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقلُوهُ َوُهْم   ( سورة البقرة . 8ٌَُ٘حرِّ

قُولُوَن َسِمْعَنا  ٌَ َواِضِعِه َو فُوَن اْلَكلَِم َعن مَّ ٌَُحرِّ َن الَِّذٌَن َهاُدوْا  وقال تعالى : }مِّ

َر ُمْسَمٍع َوَراِعَنا لًٌَّ  ٌْ َنا َواْسَمْع َغ ٌْ ُهْم َوَعَص ٌِن َولَْو أَنَّ ا ِبؤَْلِسَنِتِهْم َوَطْعًنا ِفً الدِّ

ًرا لَُّهْم َوأَْقَوَم َولَِكن لََّعَنُهُم هللّاُ  ٌْ َقالُوْا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا َواْسَمْع َوانُظْرَنا لََكاَن َخ

ٌُْإِمُنوَن إاِلَّ َقلٌِبلً{ )  ( سورة النساء.ِٙٗبُكْفِرِهْم َفبلَ 

فُوَن وقال عز وجل : } ٌَُحرِّ ًة  ٌَ اُهْم َوَجَعْلَنا قُلُوَبُهْم َقاِس ٌَثاَقُهْم لَعنَّ َفِبَما َنْقِضِهم مِّ

لُِع َعلََى َخآِئَنٍة  ُروْا ِبِه َوالَ َتَزاُل َتطَّ ا ُذكِّ مَّ ا مِّ َواِضِعِه َوَنُسوْا َحّظً اْلَكلَِم َعن مَّ

ْنُهُم َفاْعُف َعْنُهْم َوا ْنُهْم إاِلَّ َقلٌِبلً مِّ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسِنٌَن{ )مِّ ( ْٖٔصَفْح إِنَّ هللّاَ 

 سورة المائدة .

وقد أفرد عدد من علماء المسلمٌن هذا الموضوع  بمإلفات تبٌن تحرٌفهم 

كتبهم وعقائدهم , وثبت ذلك فً مإلفات عدد من الكتاب الغربٌٌن وظهرت 

 مدرسة تخصصت فً نقد كتبهم ُتسمى : مدرسة نقد الكتاب المقدس . 

 ادر ومراجع تشٌر إلى ذلك التبدٌل :مص

 " ابن تٌمٌة "  الرد الصحٌح على من بدل دٌن المسٌح . -ٔ

 " البن القٌم "      هداٌة الحٌاري . -ٕ

 " البن حزم " .       الفصل . -ٖ

 " رحمة هللا الهندي "      اظهار الحق . -ٗ

 " محمد البشٌر "      العقائد الوثنٌة . -٘
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 " القرافً "     المخلوق والخالق . الفارق بنً -ٙ

" مورٌس  دراسة الكتب المقدسة فً ضوء المعارف الحدٌثة . -8

 بوكاي " .

 

 رابعاً : غموض وتحرٌف عقائد الٌهود والنصاري

 

 تصور الٌهود للذات اإللهٌة :

ومن التحرٌفات التً وقعت فً كتبهم وعقائدهم ذلك االنحراف فً تصور 

ات اإللهٌة , فقد جعلوا له األبناء ووصفوا هللا سبحانه الٌهود والنصارى للذ

 وتعالى بؤبشع وأسوأ األوصاف كما زعموا .

حٌن ٌنسبون التعب إلى هللا فالٌهود فً كتبهم المحرفة وفً توراتهم 

ٌزعمون قائلٌن: إن هللا تعب فً الٌوم السادس وهو ٌخلق الكون واستراح 

 السابع وقدسه ألنه استراح فٌه .فً الٌوم السابع , وبارك الٌوم 

سبحانه وتعالى وعدم علمه ما حدث آلدم عندما  ومن ذلك نسبهم الجهل هلل

 أكل من الشجرة إال بعد أن حدثت تلك الواقعة .

وقبل ,  ٌندم على إغراق األرض بالطوفان –كما ٌزعمون  –وأن هللا 

 ضٌافة إبراهٌم وأكل مع إبراهٌم على مائدته .

دامت لٌلة كاملة  عراك ومصارعة مع ٌعقوبعمون دخل فً وأنه كما ٌز

وعندما أوشك ٌعقوب أن ٌتغلب علٌه لجؤ إلى خداعه تعالى هللا عما ٌقولون 

 علواً عظٌماً .

وقد أبطل هللا  إله خاص بالٌهودوأن ذلك اإلله وهو ماٌسمونه ) ٌهوه ( 

أو الشرٌك  مزاعمهم فً كل آٌة وردت فً القرآن تنزه هللا عن إتخاذ الولد

وفً كل اآلٌات التً تبٌن صفات هللا وأسمائه الحسنى بل كل آٌات هللا 

 الكونٌة والشرعٌة فٌها رد على مزاعمهم.
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وٌخبر هللا سبحانه وتعالى عن جانب من تلك المزاعم وٌمقتهم على قولهم 

ٌر اْبُن هللّاِ َوَقالَْت النََّصاَرى اْلَمِسٌُح  ٌْ ُهوُد ُعَز ٌَ فٌقول جل وعبل : }َوَقالَِت اْل

ٌَُضاِهُإوَن َقْوَل الَِّذٌَن َكَفُروْا ِمن َقْبُل  َقاَتلَُهُم هللّاُ اْبُن هللّاِ َذلَِك َقْولُُهم ِبؤَْفَواِهِهْم 

ن ُدوِن هللّاِ َواْلَمِسٌَح اْبَن  ٌُْإَفُكوَن  * اتََّخُذوْا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا مِّ أَنَّى 

ٌُْشِرُكوَن{  ا  ْعُبُدوْا إِلًَها َواِحًدا الَّ إِلََه إاِلَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّ ٌَ َم َوَما أُِمُروْا إاِلَّ لِ ٌَ َمْر

 (  سورة التوبة  .  ٖٔ – ٖٓ) 

ِدٌِهْم َولُِعُنوْا  ٌْ ُد هللّاِ َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أَ ٌَ ُهوُد  ٌَ وٌقول سبحانه وتعالى : }َوَقالَِت اْل

ا أُنِزَل  ْنُهم مَّ ِزٌَدنَّ َكِثًٌرا مِّ ٌَ َشاء َولَ ٌَ َف  ٌْ ٌُنِفُق َك َداهُ َمْبُسوَطَتاِن  ٌَ ِبَما َقالُوْا َبْل 

بَِّك  َك ِمن رَّ ٌْ اَمِة إِلَ ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ َنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء إِلَى  ٌْ َنا َب ٌْ اًنا َوُكْفًرا َوأَْلَق ٌَ ُطْغ

ْسَعْوَن ِفً األَْرِض َفَساًدا َوهللّاُ الَ  ٌَ ُكلََّما أَْوَقُدوْا َناًرا لِّْلَحْرِب أَْطَفؤََها هللّاُ َو

 ( سورة المائدة.ٌُِٗٙحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن{ )

اء وقال تع ٌَ الى : }لََّقْد َسِمَع هللّاُ َقْوَل الَِّذٌَن َقالُوْا إِنَّ هللّاَ َفِقٌٌر َوَنْحُن أَْغنِ

ِر َحقٍّ َوَنقُوُل ُذوقُوْا َعَذاَب اْلَحِرٌِق{  ٌْ اء ِبَغ ٌَ َسَنْكُتُب َما َقالُوْا َوَقْتلَُهُم األَنبِ

 ( سورة آل عمران  1ٔٔ)

 تصور الٌهود ألنبٌاء هللا  :

بؤنبٌاء هللا أسوأ التهم وأشنع األوصاف , وقد وردت تلك األوصاف ألصقوا 

والتهم فً كتبهم المزورة عن أنبٌاء هللا : نوح  وإبراهٌم  و لوط  وداوود  

 علٌهم أفضل الصبلة وأتم التسلٌم. وعٌسى

وكٌف ال تصدر منهم تلك األوصاف المستهجنة لؤلنبٌاء وقد وصفوا هللا 

لنقص واإلذالل تعالى هللا عما ٌقول الظالمون سبحانه وتعالى بؤوصاف ا

 علواً عظٌماً .

كٌف ال وهم قتلة األنبٌاء وقد أخبر هللا عن شناعة فعلهم بقوله : } أََفُكلََّما 

ْبُتْم َوَفِرٌقاً َتْقُتلُوَن{  َجاءُكْم َرُسوٌل ِبَما الَ َتْهَوى أَنفُُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِرٌقاً َكذَّ

 لبقرة .( سورة ا18)

ِر  ٌْ ٌٌَِّن ِبَغ بِ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ ِ َو اِت هللاَّ ٌَ ْكفُُروَن ِبآ ٌَ وقال تعالى واصفاً حالهم : } َكاُنوْا 

ْعَتُدوَن{ ) ٌَ َكاُنوْا   ( سورة البقرة .ٔٙاْلَحقِّ َذلَِك ِبَما َعَصوْا وَّ
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ا َجاءُهْم ِكتَ  ْن وقد ال مهم هللا على عدم اتباعهم الحق قال تعالى : }َولَمَّ اٌب مِّ

ا  ْسَتْفِتُحوَن َعلَى الَِّذٌَن َكَفُروْا َفلَمَّ ٌَ ٌق لَِّما َمَعُهْم َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل  ِعنِد هللّاِ ُمَصدِّ

ا َعَرفُوْا َكَفُروْا ِبِه َفلَْعَنُة هللاَّ َعلَى اْلَكاِفِرٌَن{ )  ( سورة البقرة .15َجاءُهم مَّ

جة إعراضهم عن الحق : }قُْل واستحقوا غضب هللا والطرد من رحمته نتٌ

ِه َوَجَعَل  ٌْ ُئُكم ِبَشرٍّ مِّن َذلَِك َمُثوَبًة ِعنَد هللّاِ َمن لََّعَنُه هللّاُ َوَغِضَب َعلَ َهْل أَُنبِّ

َكاناً َوأََضلُّ َعن َسَواء  اُغوَت أُْولَئَِك َشرٌّ مَّ ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزٌَر َوَعَبَد الطَّ

ِبٌِل{ )  ( سورة المائدة .ٓٙالسَّ

 مزاعم الٌهود والنصارى فً صلب المسٌح :

, و ٌرد هللا  ٌدعون أن المسٌح علٌه السبلم صلب تكفٌراً لخطاٌا البشرٌة

َم  ٌَ ا َقَتْلَنا اْلَمِسٌَح ِعٌَسى اْبَن َمْر زعمهم وبٌن بطبلنهم قال تعالى : }َوَقْولِِهْم إِنَّ

َه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذٌَن اْخَتلَفُوْا ِفٌِه لَِفً َرُسوَل هللّاِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما  َصلَُبوهُ َولَِكن ُشبِّ

ِه  ٌْ َفَعُه هللّاُ إِلَ ِقًٌنا * َبل رَّ ٌَ نِّ َوَما َقَتلُوهُ  َباَع الظَّ ْنُه َما لَُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ َشكٍّ مِّ

 .  ( سورة النساء1٘ٔ-8َ٘ٔوَكاَن هللّاُ َعِزًٌزا َحِكًٌما { )

وهذه العقٌدة التً ٌشترك فٌها الٌهود والنصارى فً زعمهم أن عٌسى علٌه 

السبلم ُصلب وقُتل , وكانت النصارى تتهم الٌهود وتعادٌهم ألجل ذلك 

ولكن المجامع الكنسٌة ارتؤت أن تبرئ الٌهود من دم المسٌح على حسب 

 اعتقادهم .

لسبلم فادعوا أنه إله ثم إن النصارى انحرفوا فً عقٌدتهم فً عٌسى علٌه ا

كما زعموا وٌبطل هللا دعاواهم فً عدد من آٌات وابن إله وروح قدس 

 القرآن الكرٌم .

 مزاعمهم فً ألوهٌة المسٌح عٌسى علٌه السبلم وحكم القرآن علٌهم 

ٌرد هللا علٌهم زعمهم فً هذه العقٌدة الباطلة ٌقول تبارك وتعالى : }لََّقْد 

 ( سورة المائدة .8ْٖا إِنَّ هللّاَ َثالُِث َثبلََثٍة { )َكَفَر الَِّذٌَن َقالُو

ن ُدوِن هللّاِ َواْلَمِسٌَح اْبَن  وقال تعالى : } اتََّخُذوْا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا مِّ

ْعُبُدوْا إِلًَها َواِحًدا الَّ إِلََه إاِلَّ ُهَو ُسْبَحانَ  ٌَ َم َوَما أُِمُروْا إاِلَّ لِ ٌَ ٌُْشِرُكوَن{ َمْر ا  ُه َعمَّ

 ( سورة التوبة ٖٔ)
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وٌنفً سبحانه وتعالى مزاعمهم والمشككٌن فً نسبه على لسان نبٌه عٌسى 

 ًَ ِ آَتاِن علٌه السبلم عندما أنطقه فً المهد قال تعالى : } َقاَل إِنًِّ َعْبُد هللاَّ

َن مَ  ٌْ ًٌّا * َوَجَعلَِنً ُمَباَرًكا أَ بَلِة اْلِكَتاَب َوَجَعلَِنً َنِب ا ُكنُت َوأَْوَصاِنً ِبالصَّ

بَلُم  ًٌّا * َوالسَّ اًرا َشِق ْجَعْلِنً َجبَّ ٌَ ا ِبَوالَِدِتً َولَْم  ًٌّا * َوَبّرً َكاِة َما ُدْمُت َح َوالزَّ

َم َقْوَل  ٌَ ًٌّا * َذلَِك ِعٌَسى اْبُن َمْر ْوَم أُْبَعُث َح ٌَ ْوَم أَُموُت َو ٌَ ْوَم ُولِدتُّ َو ٌَ  ًَّ َعلَ

ْمَتُروَن{ )اْلَحقِّ  ٌَ  ( سورة مرٌم .ٖٗ-ٖٓالَِّذي ِفٌِه 

وٌقول سبحانه وتعالى : }إِنَّ َمَثَل ِعٌَسى ِعنَد هللّاِ َكَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمن ُتَراٍب  -

ُكوُن{ ) ٌَ  ( سورة آل عمران .5ِ٘ثمَّ َقاَل لَُه ُكن َف

َم إاِلَّ  - ٌَ ا اْلَمِسٌُح اْبُن َمْر َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه  وٌقول سبحانه وتعالى : }مَّ

اِت ُثمَّ انُظْر  ٌَ ٌُِّن لَُهُم اآل َف ُنَب ٌْ َعاَم انُظْر َك ؤُْكبلَِن الطَّ ٌَ ٌَقٌة َكاَنا  ُه ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ الرُّ

ٌُْإَفُكوَن{ )  ( سورة المائدة .8٘أَنَّى 

هذه مزاعم النصارى فً شخص عٌسى علٌه السبلم ٌرد هللا علٌهم وٌبطلها 

ُصلب وامتداداً لتحرٌفهم كتبهم وعقائدهم ادعوا أن عٌسى علٌه السبلم 

تكفٌراً عن خطاٌا البشرٌة بدءاً بخطٌئة آدم علٌه السبلم عندما أكل من 

 أن ٌؤكل منها .   الشجرة التً نهاه هللا

 اإلسبلم منها :عقٌدة الخطٌئة وموقف 

ومزاعمهم حول ما حدث من آدم علٌه السبلم فٌما أخبر هللا عنه بقوله : 

ًَ َولَْم َنِجْد لَُه َعْزًما * َوإِْذ قُْلَنا لِْلَمبَلِئَكِة  }َولََقْد َعِهْدَنا إِلَى آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِس

ا آَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َولَِزْوِجَك  اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا إاِلَّ إِْبلٌَِس أََبى * َفقُْلَنا ٌَ

َك  ِة َفَتْشَقى * إِنَّ لََك أاَلَّ َتُجوَع ِفٌَها َواَل َتْعَرى * َوأَنَّ ُكَما ِمَن اْلَجنَّ ٌُْخِرَجنَّ َفبَل 

ا آَدُم َهْل أَُدلُّ  ٌَ َطاُن َقاَل  ٌْ ِه الشَّ ٌْ َك َعلَى اَل َتْظَمؤُ ِفٌَها َواَل َتْضَحى * َفَوْسَوَس إِلَ

ْخِصَفاِن  ٌَ ْبلَى * َفؤََكبَل ِمْنَها َفَبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا  ٌَ َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ 

ُه َفَغَوى{ ) ِة َوَعَصى آَدُم َربَّ ِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ  ( سورة طـه . ٕٔٔ-َ٘ٔٔعلَ

َنا َظلَْمَنا أَنفَُسَنا َوإِن لَّْم وقد سؤال هللا المغفرة وندما واستغفرا هللا: }قَ  االَ َربَّ

 ( سورة األعراف .َٖٕتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ )
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بِِّه َكلَِماٍت  فسمع هللا نداءهما واستجاب لهما وقبل توبتهما : }َفَتلَقَّى آَدُم ِمن رَّ

ابُ  ُه ُهَو التَّوَّ ِه إِنَّ ٌْ ِحٌُم{ ) َفَتاَب َعلَ ( سورة البقرة , وزاده من فضله 8ٖالرَّ

ِه َوَهَدى{ ) ٌْ ُه َفَتاَب َعلَ ( سورة ٕٕٔعندما اجتباه جل وعبل : }ُثمَّ اْجَتَباهُ َربُّ

 طـه .

قبل توبة آدم علٌه السبلم واجتباه وهللا سبحانه وتعالى كما أخبر جل وعبل 

خطاٌا البشرٌة , وكٌف ٌحتمل عٌسى علٌه السبلم كما ٌزعمون وهداه 

 ( سورة المدثر.1ٖوهللا تعالى ٌقول : }ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهٌَنٌة{ )

َما  ْهَتدي لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ ٌَ َما  ِن اْهَتَدى َفإِنَّ وٌقول الحق تبارك وتعالى : }مَّ

َها َوالَ َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى { ) ٌْ  إلسراء .( سورة اٌَِ٘ٔضلُّ َعلَ

َها{ ) ٌْ ( سورة ٙٗوقال تعالى : }َمْن َعِمَل َصالًِحا َفلَِنْفِسِه َوَمْن أََساء َفَعلَ

 فصلت.

وفً البخاري خبر محاجة آدم موسى فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم قال :  )) حاج موسى آدم فقال له : أنت الذي 

وأشقٌتهم ؟ قال آدم ٌا موسى أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك 

اصطفاك هللا برساالته وبكبلمه , أتلومنً على أمر كتبه هللا على قبل أن 

ًّ قبل أن ٌخلقنً فقال رسول هلل صلى هللا علٌه وسلم  ٌخلقنً وقدره عل

 فحج آدم موسى (( .

هذه بعض صور التحرٌف فً كتب وعقائد الٌهود والنصارى وموقف 

ك التحرٌفات والعقائد الباطلة , وهذا هو جانب من المناخ اإلسبلم من تل

 الفكري الذي عاٌشه الغرب والتصور المحرف للدٌن .

ولم ٌقتصر التحرٌف والتزوٌر فً كتب الٌهود والنصارى وعقائدهم على 

ما ذكرنا فحسب بل طال التحرٌف كل عقائدهم وشرائعهم وعباداتهم وما 

عبادة فً العقل والفطر السلٌمة ومن ذلك : استحدثوه من عبادات مبتدعة تنا

التماثٌل والصور واألٌقونات , والرهبانٌة التً ابتدعوها , وما ٌسمى 

, وال ٌخفً ما كان لبولس ورجال الكنائس من دور كبٌر بصكوك الغفران

 فً تحرٌف عقائد النصارى . 
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 خامساً: دور المجامع فً انحراف الكنٌسة :

ات النصرانٌة دوراً كبٌراً فً التبدٌل والتغٌٌر لعبت المجامع والمإتمر

 المستمر فً عقائد وشرائع الدٌانة النصرانٌة ومن أبرز تلك المجامع :

 م أقرت فٌه عقٌدة التثلٌث .ٕٖ٘مجمع نٌقٌة  -ٔ

 م تقررت عقٌدة ألوهٌة روح القدس .1ٖٔمجمع القسطنطٌنٌة  -ٕ

 م تقرر فٌه عقٌدتهم وزعمهم أن مرٌم ولدتٖٔٗمجمع أفسس  -ٖ

 اإلله وأنها بذلك أم اإلله ] تعالى هللا عما ٌقولون علواً كبٌراً [ .

م تقرر أن المسٌح ذو طبٌعتٌن منفصلتٌن ٔ٘ٗمجمع خلقٌدونٌة  -ٗ

غٌر متحدة وخالفته فً ذلك الكنٌسة المصرٌة فً القول بطبٌعة 

 واحدة .

وال تقف المجامع عند حد معٌن فً تشرٌعاتهم ومن المجامع من برأ الٌهود 

: } َوَما َقَتلُوهُ َوَما  -على ما ٌعتقدونه فً صلب المسٌح  –ن دم المسٌح م

َه لَُهْم { )  ( سورة النساء  .8َ٘ٔصلَُبوهُ َولَِكن ُشبِّ

 

 سادساً : طغٌان الكنٌسة وفساد رجال الدٌن النصرانً

 

 . وٌنقسم هذا الطغٌان إلى دٌنً ، وعقلً ، ومالً ، وسٌاسً

 الطغٌان الدٌنً :  -ٔ

لقد منح رجال الكنٌسة ألنفسهم العصمة من الخطؤ فٌشرعون ما ٌشاإون 

باعتبارهم مصدراً للتشرٌع ووضعوا نظاماً هرمٌاً لرجال الكنٌسة وسلطة 

تشرٌعٌة نبعت من تلك الوصٌة التً زعموا أن المسٌح منحها لبطرس 

ولرجال الدٌن من بعده فٌزعمون أن المسٌح قال لبطرس ] أعطٌك مفاتٌح 
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وت السماوات فكل ما تربطه فً األرض ٌكون مربوطاً فً السماء [ ملك

فبدأوا ٌمارسون أعمال األلوهٌة , وتقدٌس رجال الدٌن باعتبار أن الحكم 

األوحد والمعرفة ال تؤتً إال من قبلهم وبدأ ذلك من خبلل مزاعمهم: ألوهٌة 

المسٌح علٌه السبلم , ومرٌم والروح القدس , واختراع قصة الصلب 

 وعقٌدة الفداء , وعبادة الصلٌب والتماثٌل . 

ٌُعد مسٌحٌاً حتى وتبدأ الهٌمنة الكنسٌة على حٌاة  اإلنسان منذ والدته , إذ ال 

ومن ثم تبدأ حٌاة المسٌحٌٌن  ٌُعمد , والتعمٌد ال ٌتم إال على ٌد الكاهن ,

ه بتلك الواسطة الكهنوتٌة , وال تنفك عنه حتى بعد وفاته , فهو الذي ٌزوج

وٌبارك وٌقدس زواجه , وٌصلً به صبلة األحد , وٌتقبل اعترافه وتوبته 

, وٌصلى علٌه حٌن ٌموت , فٌعٌش النصرانً حٌاته فً إذالل وعبودٌة 

العصمة من الخطؤ فٌشرعون ما لرجال الكنٌسة , وقد منحوا ألنفسهم 

 ٌشاءون باعتبارهم مصدراً للتشرٌع الذي ال ٌجوز علٌه الخطؤ .

 ان العقلً والفكري :الطغٌ -ٕ

ٌسمى باألسرار الكنسٌة بحٌث  ال من العقائد الكنسٌة فً النصرانٌة ما 

ٌنبغً للعقل أن ٌسؤل كٌف تكون عقٌدة التثلٌث مثبلً أو مدلول العشاء 

الربانً وغٌرها من العقائد الغامضة , وتحرم الكنٌسة على عامة الناس 

ها , هذا بخبلف ما ورد فً الخاصة والتعمق فً أصول عقٌدت قراءة كتبها

كتاب هللا تعالى من ندب إلى تدبر كبلم هللا تعالى قال تعالى : }أََفبلَ 

ِر هللّاِ لََوَجُدوْا ِفٌِه اْخِتبلًَفا َكِثًٌرا{ ) ٌْ َتَدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغ ٌَ1ٕ )

َتَدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَمْ  سورة النساء . ٌَ ( سورة َٕٗعلَى قُلُوٍب أَْقَفالَُها{ ) }أََفبَل 

 محمد .

وهللا ٌدعونا أن نتعبده على بصٌرة ونور وهداٌة قال تعالى : }قُْل َهِذِه 

َبَعِنً َوُسْبَحاَن هللّاِ َوَما أََناْ ِمَن  َسِبٌلًِ أَْدُعو إِلَى هللّاِ َعلَى َبِصٌَرٍة أََناْ َوَمِن اتَّ

  ( سورة ٌوسف1ٓٔاْلُمْشِرِكٌَن{ )

َماَواِت  وٌدعونا إلى التفكر فً مخلوقاته جل وعبل : }إِنَّ ِفً َخْلِق السَّ

ْذُكُروَن هللّاَ  ٌَ ُْولًِ األْلَباِب * الَِّذٌَن  اٍت ألِّ ٌَ َهاِر آل ِل َوالنَّ ٌْ َواألَْرِض َواْخِتبلَِف اللَّ

ُروَن ِفً َخْلِق السَّ  َتَفكَّ ٌَ اًما َوقُُعوًدا َوَعلََى ُجُنوِبِهْم َو ٌَ َنا َما ِق َماَواِت َواألَْرِض َربَّ
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( سورة آل عمران  5ٔٔ-5َٓٔخلَْقَت َهذا َباِطبلً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ )

. 

 الطغٌان المالً : -ٕ

بدءاً بصكوك الغفران كما فتحت الكنٌسة مجاالت عدة لدعمها مالٌاً 

ٌزعمون ورسوم االعتراف , ومساندتها لنظام اإلقطاع , وتقبل الهبات , 

حتى أصبحت والهداٌا وفرض اإلتاوات والعشور , والغصب , والنهب , 

من ذوات اإلقطاع فوقفت فً تلك العصور الوسطى قبل ثورة الغرب على 

تقف فً صف الظلم  الكنٌسة فً صف الظلم ونظام اإلقطاع , وال زالت

 تسانده وتذود عنه .

ووقوف الكنٌسة بجوار نظام اإلقطاع من األسباب الرئٌسٌة التً أدت إلى 

لكنٌسة وكل ما هو غٌبً وضد نظام اإلقطاع الذي كان ثورة الغرب ضد ا

من أشد األنظمة المالٌة ظلماً وطغٌاناً فً تلك الفترة , فقد كان أمٌر 

فً إقطاعٌتة ال قانون إال قانونه , وهو صاحب  اإلقطاع هو الحاكم المطلق

السلطة التشرٌعٌة والقضائٌة والتنفٌذٌة وهو المالك لكل شًء والبقٌة عبٌد 

, إما عبٌد السٌد أو عبٌد األرض ٌورثون وٌباعون وٌنتقلون مع األرض , 

ولئلقطاعً حق التصرف فً كل ما هو للعبد من أهل وزوجه ومال 

 وذرٌة .

ورانت " , صاحب كتاب قصة الحضارة : )) أصبحت ٌقول " ول دٌ

الكنٌسة أكبر مبلك األراضً وأكبر السادة اإلقطاعٌٌن فً أوربا , بما 

تملكه لنفسها من أوقاف وعشور وهبات وضرائب ومن تسخٌر الناس 

 لخدمتها (( .

 الطغٌان السٌاسً : -ٖ

الوجود وأن فقد زعمت الكنٌسة أن المسٌح قد أعطى قٌصر وحكمه شرعٌة 

 لها حق التصرف والتشرٌع فً كل ما فً الوجود .

 

 : الطغٌان العلمً -ٗ
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 فقد حاربت الكنٌسة الكشوف العلمٌة ونصبت محاكم التفتٌش لحرق 

) الهراطقة ( الذٌن ٌعارضون أقوالها من العلماء وأحرقت آالف العلماء 

ما كانت  , بل وعلى حد قول أحد الكتاب األوربٌٌن  : كثٌراً وهم أحٌاء

الكنٌسة تلجؤ إلى اإلعدام البطًء مبالغة فً التنكٌل بمخالفٌها فتسلط 

الشموع على جسم الضحٌة وتخلع أسنانه وتقطعه أو صاالً حتى ٌموت وقد 

ذكر عدد كبٌر من الكتاب األوربٌٌن قصص تلك المحاكم وتجاهل العدٌد 

 هم من دٌنهم . تلك المحاكم التى نصبت للمسلمٌن فً أسبانٌا إلخراجمنهم 

 فساد رجال الكنٌسة : -٘

ِهْم إاِلَّ اْبِتَغاء  ٌْ ًة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعلَ ٌَّ ابتدع النصارى رهبانٌة : } َوَرْهَباِن

َنا الَِّذٌَن آَمُنوا ِمْنُهْم أَْجَرُهْم َوَكِثٌٌر  ٌْ ِتَها َفآَت ٌَ ِ َفَما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعا ِرْضَواِن هللاَّ

نْ   ( سورة الحدٌد . 8ُٕهْم َفاِسقُوَن{ )مِّ

ولكنهم كانوا ٌقولون ما ال ٌفعلون وحرموا على أنفسهم الزواج وهم 

منغمسون فً العهر والفساد , والسكر والعربدة وصنوف الفساد واإلفساد 

وفضائح كنائسهم تنشر فً كل زمن إلى ٌومنا هذا , وقد أشار إلى تلك 

 كتابه : فضائح الكنائس . المخازي , فوزي مصطفً غزال فً

 الخبلصة:

فحٌن ٌستعرض اإلنسان هذا التارٌخ الحافل بالمخازي والخطاٌا ومحاربة 

العقل والعلم ومناقضة الفطرة , فبل ٌعجب من النهاٌة التً وصل إلٌها 

الناس من انسبلخهم ونفورهم من الدٌن المحرف ومن سلوكٌات رجال 

 الكنٌسة.

المسلمٌن وما شاهدوه فً األندلس من تقدم وساعد على ذلك اتصالهم ب 

علمً وحضارة رائدة تدعوا إلى العلم وترفع من منزلة العلماء , كل ذلك 

أدى إلى ثورة المجتمع األوربً على الظلم والطغٌان , ظلم الكنٌسة 

 ورجالها وطغٌان النظام اإلقطاعً 
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نقد وبٌان  فقد استفادت اوروبا من المنهج القرآنً فًومن جانب آخر وأهم 

تحرٌف أهل الكتاب لكتبهم وما وقعوا فٌه من انحراف عقدي نشؤت عن 

 ذلك ما ٌسمى بمدرسة نقد الكتاب المقدس . 

 

 سابعاً :النهضة األوربٌة والحركة اإلنسانٌة فً القرن الخامس عشر

والعودة إلى وٌقصد األوربٌون بالنهضة إحٌاء العلوم واآلثار الرومانٌة 

, ال ٌزال األوربٌون ٌفتخرون انٌة والثقافٌة اإلغرٌقٌة الفلسفات الٌون

وٌمجدون الحضارات الٌونانٌة وثقافتها اإلغرٌقٌة وٌظهر ذلك فً األدب 

المسرحً األوربً والذي مازال ٌعرض المسرحٌات الٌونانٌة القدٌمة 

 التراجٌدٌة منها والكومٌدٌة .

ولقد نشؤ المسرح الٌونانً بالمؤساة التً ظهرت نتٌجة تصورهم لآللهة 

, فظهرت حٌرة البشرٌة الخطاءة الواقعة فً الفساد الخلقً واإلجرامً 

اإلنسان الٌونانً من تلك اآللهة التً اتخذها وظهرت أساطٌر اآللهة 

الٌونانٌة " المٌثولوجٌا " فنشؤت "التراجٌدٌا " أي الحزن والقصص 

مسرحٌات الحزٌنة التً تصور تلك المؤساة , ثم بدأ الٌونانً ٌسخر من وال

نفسه وللخروج من تلك  الدائرة الحزٌنة أنشؤ أدب الملهاة ) الكومٌدٌا ( 

ومن أمثلة تلك العقد المحزنة والمسرحٌات التراجٌدٌة ما تسمى )) عقدة 

 اودٌب (( أو )) تراجٌدٌا أودٌب (( ومضمونها :

تزوج أمه وأنجب منها ولدٌن ثم ٌكتشف بالصدفة أنها أمه , رجل قتل أباه و

 فعمدت األم إلى شنق نفسها , وسمل أودٌب عٌنٌه .

فهذا هو األدب والمسرح والقصص الٌونانٌة التً ما زالت تعرض إلى 

 ٌومنا هذا فً المسرح األوربً.

فهل ظروف نشؤتها تناسب أن ٌنشؤ مثل هذا األدب ) اصطبلحاً ( فً ببلد 

 إلسبلم ؟ .ا

وإن كان لؤلوربٌٌن مبرر فً حٌرتهم نتٌجة تحرٌف عقائدهم ومن أبرزها 

عقٌدة التثلٌث فإذا كان ذلك مسوغاً لهم فما الذي ٌدفع أهل الحداثة فً ببلد 



ٔ 
 

اإلسبلم إلى إنشاء مثل ذلك األدب الفاسد ؟ وأٌن الحٌرة فً دٌننا حتى 

ه )) فلتتبعن سنن من كان ٌنشئوا مثل هذا األدب ولكنها سنن هللا فً خلق

 قبلكم حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه (( .

وكان من نتائج النهضة األوربٌة والعودة إلى الحضارة الٌونانٌة والرومانٌة 

ظهور ما ٌسمى بمبدأ اإلنسانٌة , حٌث ركز اإلنسانٌون فً كتبهم األوربٌة 

رد فً التفكٌر والحكم على وفنونهم على الفردٌة اإلنسانٌة وحرٌة الف

األشٌاء  , وقد أعلت هذه الحركة شؤن الطبٌعة اإلنسانٌة والحٌاة الدنٌوٌة 

لذلك ٌسمى العلماء الذٌن خصصوا أنفسهم لدراسة آداب الٌونان والرومان 

باإلنسانٌٌن كما تسمى عقائدهم ومثلهم العلٌا باإلنسانٌة . فانظر رعاك هللا 

انً والذي ٌتغنى به بعض المسلمٌن من غٌر أن منطلق مبدأ المذهب اإلنس

 ٌتبٌنوا منطلق هذا المسمى .

 

 ثامناً : الحركات اإلصبلحٌة للكنٌسة

ومنذ االتصال الغربً بالمسلمٌن بدأت تظهر حركات إصبلحٌة وثائرة 

على رجال الكنٌسة وما جعلوه ألنفسهم من قداسة فظهرت حركات تنكر 

كوك الغفران وتحارب تقدٌس الصور وتعارض مهزلة صعقٌدة االعتراف 

م البروتستانتٌة ٙٔوتجلت تلك الحركات فً دعوة مارتن لوثر فً القرن 

 المحتجة والثائرة على الكنٌسة .

م ثم تبله  ٙٗ٘ٔ – 1ٖٗٔظهر فً القرن السادس عشر " مارتن لوثر " 

"كالفن " اللذان ظهرت على أٌدٌهما حركة اإلصبلح البروتستانتٌة احتجاجاً 

على : صكوك الغفران وعقائد االستحالة, والعشاء الربانً , والرهبنة 

الفاسدة ولكنها لم تتجه إلى تصحٌح التحرٌف  وغٌرها من العقائد الكنسٌة

 الذي دخل عقٌدة النصارى عقٌدة التثلٌث والصلب وحقٌقة األناجٌل .

 

 تاسعاً  : ظهور منهج نقد الكتاب المقدس
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بهم الدٌنٌة المحرفة من المتناقضات العقلٌة نظراً لما اشتملت علٌه كت

والعناصر االسطورٌة والتحرٌفات واألخطاء األمر الذي أدى باإلنسان 

الغربً إلى الشك فً هذا التراث وقد زاد من هذا  الشك عجز الدٌن 

 م .1ٔالمحرف عن مواكبة الثورة العلمٌة التً شهدتها أوربا فً القرن 

فقد ظهرت مدرسة نقدٌة تطبق منهج النقد التؤرٌخً على الكتب الدٌنٌة 

" صاحب  ومن أبرز روادها " ٌولٌوس فلهاوزن " , " ومورٌس بوكاي

دراسة الكتب المقدسة فً ضوء  –كتاب : القرآن والتوراة واإلنجٌل 

المعارف الحدٌثة واستفادوا كذلك من المنهج القرآنً فً بٌان ما وقع فً 

 من تحرٌف . كتبهم

 

 

 

السابع عشر عاشراً :ظهور منهج الشك عند " رٌنً دٌكارت" فً القرن 

 .م ٓ٘ٙٔ-5ٙ٘ٔ

أعجب دٌكارت بوضوح الرٌاضٌات ودقتها وإحكام براهٌنها واعتقد أن 

اختبلف الفبلسفة مدعاة للشك فً الفلسفة , وكل مالم ٌكن علمً تجرٌبً ثم 

عقل ألنها كما ٌقول تخدع أحٌاناً بدأ الشك لدٌه ٌتدرج حتى فً الحواس وال

واستدالالت العقل كذلك ٌقع منها الخطؤ حتى وصل إلى ما ٌسمٌه الشك 

المطلق فٌقول : )) أنا أستطٌع أن أشك فً كل شًء ما خبل شكً (( 

وٌصرح : بؤنه لٌس هناك شًء اال وٌستطٌع أن ٌشك فٌه على نحو ما , 

" دافٌد هٌوم " و " ده أمثال : وقد تبنى هذه الفلسفة عدد من الفبلسفة بع

مما أدى إلى زعزعت  جون لك " وأصبحت اتجاهاً فً القرن السابع عشر

 ثقة الناس فً رجال الكنٌسة بل فً الدٌن بصفة عامة .

 

الحادي عشر: ظهور فلسفة التنوٌر والمذهب العقلً فً القرن الثامن 

 عشر :
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أعقب ظهور الفلسفة الشكٌة ظهور ما ٌسمى بعصر التنوٌر فً القرن 

الثامن عشر , والتنوٌر حركة فلسفٌة نشؤت فً أوربا فً القرن الثامن 

أمثال : " فولتٌر" و " روسو " و" عشر على ٌد عدد من الفبلسفة 

ٌقصد بها تمجٌد مونتسٌكو " و " شٌلر " و" جوثة " و "كانت " وغٌرهم 

 عن قداسة الدٌن وٌعرفها أحدهم بقوله: ) التنوٌر ٌعنً أنه ال العقل بدالً 

سلطان على العقل إال للعقل ( إذن ال ٌإمنون بالغٌب وال الوحً وال 

شرٌعة وال إله وال دٌن فبل اعتداد لدٌهم إال بالعقل والدعوة إلى التحرر من 

ٌن بهذا سلطة الدٌن والتقالٌد , وٌعرفها " مراد وهبة " وهو أحد المتؤثر

الفكر فٌقول : ))إنها الخروج من األسطورة إلى العقل (( وٌقصد 

 باألسطورة : الدٌن .

وكما هو مشار إلٌه فً تعرٌف فلسفة التنوٌر بؤنها هجوم على الدٌن 

والوحً واإلٌمان بقدرة العقل على فهم الكون واالعتماد على ما هو 

ٌن النصرانً المحرف محسوس وقد ساعد على هذا االتجاه ما آل إلٌه الد

 من معارضته لمقتضٌات العقل . 

 الثانً عشر : المذهب الوضعً العلمانً فً القرن التاسع عشر

انتهى عصر التنوٌر بانتهاء القرن الثامن عشر والذي كان فٌه العقل 

مصدراً للمعرفة مع إقصاء مصدر الغٌب والوحً , وظهرت الفلسفة 

معطٌات التجربة وحدها واإلٌمان بما هو الوضعٌة , والتً ٌعتمد فٌها على 

محسوس مع إقصاء كامل لكل العناصر الغٌبٌة واعتبار الطبٌعة وحدها 

كمصدر للمعرفة الٌقٌنٌة , ولقد كان ثمة تحوالت قد هٌؤت الفكر الغربً 

لٌصب أسالٌب تفكٌره فً قوالب الوضعٌة , فقد كان الغرب منذ عصر 

فٌه االتجاهات المذهبٌة األدوار  النهضة مسرحاً لصراع فكري تبادلت

وكانت القضٌة الكبرى هً إٌجاد أسلوب حاسم فً التفكٌر ٌقوم مقام 

ََ عن أزمة العقل الغربً حول  التفكٌر الدٌنً , وكانت الوضعٌة تعبٌراً

إٌجاد مصدر للمعرفة : بدأ عندهم بالمصدر الدٌنً فً عصور سٌطرت 

صر التنوٌر إلى المصدر العقلً الكنٌسة على الفكر الغربً ثم انتقل فً ع

وانتهى بهم الحال إلى المصدر الوضعً التجرٌبً مع إقصاء لمصادر 

 الدٌن والعقل معاً .
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واعتقد فبلسفة الوضعٌة أن فلسفة التنوٌر العقلٌة فشلت فٌما أرادت أن 

تصل إلٌه وهو إبعاد التوجٌه الكنسً عن توجٌه اإلنسان , فالغاٌة األولى 

ً الوضعً هً معارضة الكنٌسة ومعارضة معرفتها إال أن للمذهب الفلسف

المذهب الوضعً فً الوقت الذي ٌنكر فٌه دٌن الكنٌسة ٌضع دٌناً جدٌداً 

هو دٌن اإلنسانٌة والطبٌعة أو الحقٌقة أو الواقع أو الحس كلها تدل على 

 معنى واحد عند الوضعٌٌن باعتبارها مصدراً للمعرفة .

ة وفسادهم وما حدث من تحرٌف فً أصول وكان لتسلط رجال الكنٌس

الدٌانتٌن الٌهودٌة والنصرانٌة ومصادمة عقائدهم المحرفة للتفكٌر العقلً 

دور بارز فً ظهور الوضعٌة فً أوربا فً القرن التاسع عشر وقد ساعد 

على ظهورها كذلك ما تحقق من نجاحات فً مجال العلوم التجرٌبٌة وهكذا 

ر وبدء القرن التاسع عشر كانت مبلمح الفكر مع نهاٌة القرن الثامن عش

العلمانً واضحة ومتغلبة على االتجاهات الكنسٌة , وهذا الوضع الذي مهد 

 م والتً كانت أكبر سند للوضعٌة .815ٔلظهور الثورة الفرنسٌة 

 م875ٔالثالث عشر : الثورة الفرنسٌة والثورة الصناعٌة 

ٌسة على األفراد والظلم السٌاسً كان للظلم الدٌنً الذي كانت تمارسه الكن

الذي كان ٌمارسه الحكام والظلم االقتصادي الذي كان ٌمارسه اإلقطاعٌون 

أثر كبٌر فً إشعال ثورة علمانٌة تفصل الدٌن نهائٌاً عن شإون الحٌاة 

 ٌنطلق مفكروها من قاعدة: )) اشنقوا آخر ملك بؤمعاء آخر قسٌس (( .

قطاعً والكنسً , فؤلغت أوالً العشور فقامت هذه الثورة على النظام اإل

الكنسٌة ثم صادرت أمبلك الكنٌسة وقامت بحل طوائف الرهبنة الدٌنٌة 

ثم أردفت ذلك بتخفٌض عدد الهٌئات  وتحرٌر الرهبان والراهبات

 واألشخاص الكهنوتٌة .

وقد أسفرت الثورة الفرنسٌة عن إعبلن حقوق اإلنسان األوربً وحرٌته 

 ة والمساواة وإعبلن قٌام أول دولة علمانٌة فً أوربا .ورفعت شعار الحرٌ

وقد سارت الثورة الصناعٌة جنباً إلى جنب مع الثورة الفرنسٌة حٌث 

أطلقت للفرد الحرٌة فً التفكٌر واالختراع والعمل الذي كان من شؤنه قلب 
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نظم اإلنتاج القدٌمة رأساً على عقب ولقد كانت الثورتان من أهم العوامل 

 ركٌز على فردٌة اإلنسان .فً الت

 الرابع عشر : دور الٌهود فً الثورة الفرنسٌة

ولقد استغل الٌهود تلك الثورة لتحقٌق مصالحهم ولئلفساد فً األرض وهم 

ٌُِحبُّ  ْسَعْوَن ِفً األَْرِض َفَساًدا َوهللّاُ الَ  ٌَ الذٌن بٌن هللا سوء أفعالهم : } َو

 ( سورة المائدة .ٗٙاْلُمْفِسِدٌَن{ )

وقد تكفل هللا بقهرهم وتسلٌط العذاب علٌهم إلى قٌام الساعة جزاء كفرهم 

ُسوُمُهْم ُسوَء  ٌَ اَمِة َمن  ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ِهْم إِلَى  ٌْ ْبَعَثنَّ َعلَ ٌَ َك لَ َن َربُّ قال تعالى : }َوإِْذ َتؤَذَّ

ِحٌٌم{  ُه لََغفُوٌر رَّ ( سورة األعراف 8ٙٔ)اْلَعَذاِب إِنَّ َربََّك لََسِرٌُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ

. 

ولكن هناك حاالت استثنائٌة فً تارٌخهم ٌشٌر هللا إلٌها بقوله تعالى : 

َن النَّاِس َوَبآُإوا  ْن هللّاِ َوَحْبٍل مِّ َن َما ُثِقفُوْا إاِلَّ ِبَحْبٍل مِّ ٌْ لَُّة أَ ِهُم الذِّ ٌْ }ُضِرَبْت َعلَ

ِهُم اْلَمْسكَ  ٌْ َن هللّاِ َوُضِرَبْت َعلَ اِت هللّاِ ِبَغَضٍب مِّ ٌَ ْكفُُروَن بِآ ٌَ ُهْم َكاُنوْا  َنُة َذلَِك ِبؤَنَّ

ْعَتُدوَن{ ) ٌَ َكاُنوْا  ِر َحقٍّ َذلَِك ِبَما َعَصوا وَّ ٌْ اء ِبَغ ٌَ ْقُتلُوَن األَنبِ ٌَ ( سورة َٕٔٔو

 آل عمران .

 ترتفع عنهم الذلة فً فترات وٌمكنون فً األرض لغاٌة وحكمة أرادها هللا .

تلك الحالة من االحتقان والغضب السائد ضد رجال  ولقد استغل الٌهود

الكنٌسة ونظام اإلقطاع لتنفٌذ مخططاتهم المتمثلة فً استعباد الشعوب 

وسلب ممتلكاتهم وطاقاتهم ولمحاربة كل األدٌان وخصوصاً السماوٌة التً 

 تصف الٌهود وتظهرهم على حقٌقتهم . 

ة العلم وتغلٌب جانب ورفع الٌهود شعار تحرٌر العبٌد واألرقاء , وحرٌ

 العقل والمساواة واإلخاء كما ٌزعمون .

وقد وضع أصل هذه المخططات جماعة النورانٌٌن من الحاخامٌن الٌهود 

وعلى رأسهم من أثرٌاء الٌهود " روتشٌلد األول " ودعا اثنى عشر رجبلً 

 ٌهودٌاً من أرباب المال إلى اجتماع فً فرانكفورت للتخطٌط لهذه الثورة .
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كد على حقٌقة شعاراتهم , وأن الحق هو القوة , وأن الحرٌة السٌاسٌة وأ

لٌست سوى فكرة ال ٌمكن تطبٌقها , وأن سلطة الذهب تغلب سلطة الحكام 

األحرار , وأن الفضائل االجتماعٌة كالصدق واالستقامة لٌست إال عٌوباً 

بلق وعملوا على إشاعة الفاحشة والرشوة ومحاربة األخ كبرى فً السٌاسة

 والدٌن , والعمل على إغراق الشعوب فً الدٌون .

وانطلقت الثورة وعم القتل والتدمٌر لكل من عرف بوالئه للملك والببلد 

وبدأ الٌهود فً محاربة الدٌن واألخبلق ونشر الفساد بكل الوسائل المعلنة 

والسرٌة لنشر اإللحاد ومحاربة عقائد اإلٌمان بالغٌب وإنكار وجود هللا 

 النظرٌات والمذاهب المبهرجة لتحقٌق أهدافهم .وبث 

لقد ولد من الثورة الفرنسٌة والصناعٌة التً تبعتها مجتمع جدٌد ٌتحكم فٌه 

الٌهود إذ أسسوا فٌه البنوك الربوٌة والنظام الرأسمالً وأنشإوا مجتمعاً 

أو ما جدٌداً ببل دٌن وال أخبلق استخدموا فً ذلك وروجوا له بالنظرٌات 

 النظرٌات مثل نظرٌات ٌسمى ب

}  " لقد سعوا فً األرض فساداً :" فروٌد  , ودوور كاٌم , وكونت 

ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِدٌَن{ ) ْسَعْوَن ِفً األَْرِض َفَساًدا َوهللّاُ الَ  ٌَ ( سورة المائدة . َٗٙو

لقد سنحت لهم الفرصة حٌن أخذت أوربا تنسلخ من دٌنها , ووجدوا فً 

م( لتحقٌق مصالحهم المتمثلة فً إنشاء 815ٔهم )الثورة الفرنسٌة فرصت

البنوك والقروض الربوٌة لدعم وتموٌل الثورة الصناعٌة , وادعوا تحرٌر 

العمال من نظام اإلقطاع وفً الحقٌقة هدفهم توفٌر العمالة البلزمة لقٌام 

الصناعات التً ٌدٌرونها وهدفهم اآلخر محاربة الدٌن والثورة على كل ما 

 ف أمام تحقٌق مطامعهم  . هو دٌنً ٌق
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المحور الثانً :من وســائل التضلٌل لتروٌج الشعارات واآلراء والمذاهب 

 الفكرٌة المزٌفة :

 

سلك مروجو الفتن وممن ٌسعون فً األرض فساداً أسالٌب عدة إلضبلل 

الناس وللتروٌج للمذاهب واألفكار الهدامة، وكان من أبرز تلك الوسائل 

ما  –رحمه هللا تعالى  –واألسالٌب كما ٌذكر الدكتور: عبدالرحمن حبنكة 

 ٌلً: 

ٌنهم ، أي العمل على إخراج المسلمٌن من دالتخلٌة قبل التحلٌة -ٔ

وتزٌٌن اإللحاد ونشره قبل دعوتهم إلى النصرانٌة ، مع التظاهر باإللحاد 

 حتى ٌقع المسلمون فً شباكهم،مع محاربة تطبٌق اإلسبلم وتشرٌعاته .

تسخٌر واستغبلل مفكرٌن نابغٌن لوضع فلسفة مزخرفة وتزٌٌنها  -ٕ

 للناس وجعلها مذهباً ومن أمثلة ذلك :
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 ضع فلسفة للشٌوعٌة .تسخٌر "ماركس" وإنجلز لو -

تسخٌر "فروٌد" لوضع أفكار فً علم النفس تدفع األجٌال إلى اإلباحة  -

 الجنسٌة، وكسر حدود العفة وهدم األخبلق .

 تسخٌر "دارون" لوضع ما ٌسمى بنظرٌة التطور إلشاعة اإللحاد باهلل . -

تسخٌر "دور كاٌم" لوضع نظرٌات فً علم االجتماع تلغً صلة الدٌن  -

 لم الغٌب.بعا

 تسخٌر الفٌلسوف "نٌتشه" لصٌاغة أفكار فلسفٌة تنكر وجود الخالق . -

تسخٌر "جان بول سارتر" لوضع أفكار فلسفٌة وجعل الوجودٌة عنواناً  -

 لهذه األفكار .

إعداد الجنود المؤجورٌن والمخدوعٌن ودفعهم بمختلف الوسائل  -ٖ

المذاهب المراد نشرها وفتنة المتاحة لتوجٌه الدعاٌة الواسعة للفكرة أو 

 الناس بها.

تسخٌر واستئجار جملة من الكتاب واألدباء وأساتذة الجامعات  -ٗ

والمدرسٌن فً مختلف المعاهد العلمٌة وكتاب القصص والتمثٌلٌات 

والمسرحٌات للتمهٌد للفكرة أو المذهب واإلشادة العظٌمة بصاحب الفكرة 

قرٌة فذة ذات فتح فً مجال العلم وإمام المذهب واإلعبلن بؤنه صاحب عب

 أو الفلسفة أو اإلصبلح االجتماعً أو اإلصبلح االقتصادي .

والعمل على تخصٌص جوائز تقدٌرٌة محلٌة أو عالمٌة لئلشادة بصاحب 

 النظرٌة  فً حٌاته أو لتمجٌده بعد موته .

وإدخال تلك النظرٌات فً المناهج الدراسٌة فٌتعلمها الدارسون 

وٌكدون فً تحصٌلها كؤنها حقائق علمٌة ال ٌرقى إلٌها   وٌستظهرونها

 شك .

وبذلك تتم اللعبة على وجهها المرسوم فإنه متى انتشرت الفكرة فً 

مختلف فئات الناس كان لها مثل تؤثٌر السحر فٌقبلها من األفراد من كان 

 شاكاً فٌها متردداً فً قبولها أو رافضاً لها .
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ار الباطلة والمذاهب الفاسدة ضمن حشد التلبٌس :  وهو دس األفك -٘

 أفكار صحٌحة أو مقبولة إجماالً ولها حظ من النظر الفكري السلٌم .

إن أي مضلل بفكرة أو مذهب او طرٌقة باطلة ال ٌستطٌع التؤثٌر فً 

مجموعة من الناس ما لم ٌدس ما ٌرٌد التضلٌل به ضمن مجموعة من 

 األفكار الصحٌحة .

لذلك  ن حٌل الٌهود وأسالٌبهم فً المكر والتضلٌلوحٌلة التلبٌس هذه م

خاطبهم هللا بقوله : }َوالَ َتْلبُِسوْا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموْا اْلَحقَّ َوأَنُتْم 

 ( سورة البقرة.َٕٗتْعلَُموَن{ )

االستدراج : وٌكون باستخدام الخطوات المتدرجة التً تنحدر  -ٙ

من أسالٌب الشٌطان التً حذر هللا منها  بالمستدرج خطوة فخطوة ، وهذه

. 

ُه لَُكْم  َطاِن إِنَّ ٌْ بُِعوْا ُخُطَواِت الشَّ ا َرَزَقُكُم هللّاُ َوالَ َتتَّ قال هللا تعالى : } ُكلُوْا ِممَّ

بٌٌِن} )  ( سورة األنعام . َٕٗٔعُدوٌّ مُّ

إن اتباع خطوات الشٌطان تستدرج المتبع إلى اإلسراف فً المباح فإلى 

قوع فً المكروهات والتهاون فً المندوبات ثم إلى ارتكاب الصغائر الو

من المعاصً والمخالفات ثم إلى ارتكاب كبائر اإلثم والموبقات ثم إلى 

 . اإلدمان علٌها ونسٌان هللا ، ثم إلى الشرك األكبر

اإلٌهام : بؤن الفكرة قد غدت من المسلمات العلمٌة والحقائق التً ال  -8

ال النقد ، ولتؤصٌلها فً أذهان الناس ٌوجه النقد الشدٌد تقبل النقض و

البلذع ضد كل من ٌناقضها وٌخالفها مع استخدام وسائل الهزء 

والسخرٌة والتندر بالذٌن ٌؤخذون بالرأي المخالف وإتهامهم بالرجعٌة 

والتخلف والجمود وعدم الفهم والتعصب األعمى للقدٌم ونحو ذلك من 

 العبارات  .

وسائل اإلعبلم المختلفة لبث هذه األفكار بعد صٌاغتها  ـ  تسخٌر7

بؤسالٌب أدبٌة وفنٌة كاستخدام القصص واألفبلم والتصوٌر والغناء 

 والنكتة الساخرة .
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 ولئلعبلم عدة طرق لتحقٌق أهدافه من ذلك: 

: وللنكتة أثر كبٌر فً الرأي العام وخاصة فً الشعوب أسلوب النكتةـ 

لى ذلك، وقد ٌحدث أحٌاناً أن ٌكون لبعض النكات التً تمٌل بطبٌعتها إ

تؤثٌر فً الرأي العام أكبر وأعمق من تؤثٌر المقاالت الصحفٌة واألحادٌث 

اإلذاعٌة، ولذلك تعنى الببلد المعادٌة دائماً بجمع النكات ذات الهدف 

 السٌاسً.

: فالدعاٌة السٌاسٌة أو االجتماعٌة ال غنى لها مطلقاً ـ  أسلوب التكرار

عن التكرار وهً وسٌلة من وسائل تثبٌت المعلومات المراد إشاعتها بٌن 

الجماهٌر، ونحن عندما نعّدد هذه األسالٌب قد ال نخص فقط الدعاٌة 

 السلبٌة فقد نتعداها إلى الدعاٌة الطٌبة الداعٌة إلى الحق.

: وٌستعمل هذا األسلوب بغٌة التؤثٌر أسلوب االستضعاف واالستعطافـ  

المقابل، وعلٌه تعتمد الصهٌونٌة كثٌراً فً نشر دعاٌاتها ضد فً نفوس 

الدول العربٌة فً ربوع أمرٌكا، ومثاله، استخدمت الصهٌونٌة عبارات 

مإثرة فً نفوس الشعب األمرٌكً مثل قولهم )أعطونا لنعٌش(، ومع هذه 

العبارة رسم طفل صغٌر ٌرٌد طعاماً فبل ٌجده، بذلك ٌستدّرون عطف 

 ٌستجدون عطاءهم.األمرٌكٌٌن و

: وهً عبارة عن الكلمات البسٌطة التً تصدر عن الزعماء ـ  الشعارات

فً كل حركة من الحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة ثم ٌرددها الشعب نفسه 

 كمسلمات.

ـ  أسلوب منطاد االختبار أو جس نبض الرأي العام: وٌكون ذلك غالباً  

وقت معٌن، ثم القٌام عن طرٌق اإلشاعات وإطبلقها بٌن الناس فً 

بتحلٌل الرأي العام بالنسبة لهذه الشائعات، فإذا أثبت التحلٌل نجاحها 

 ذاعت وتكررت، وإذا أثبت فشلها عدل عنها إلى غٌرها وهكذا.

 .أسلوب الكذب واالختبلقـ  
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: وتستخدم للنفاذ إلى العقل بدون عناء، وهً الصورة الكارٌكاتٌرٌةـ  

 الداللة واألثر. وسٌلة مختصرة ولكن عمٌقة

: هو أن تطرح اإلشاعة بلهجة استنكارٌة تثٌر األسلوب االستنكاريـ  

لدى اإلنسان تحّفزاً استنكارٌاً مقاببلً لمعرفة الحقٌقة واستنكارها، ثم ٌؤتً 

األسلوب اإلثباتً، وهو تثبٌت امتداد األسلوب األول حٌث إن إٌجابٌة رد 

 معلومات اإلشاعة لحقٌقة ثابتة.الفعل فً األسلوب األول هو تقرٌر 

محاولة خلق عدو وهمً ـ  ومن األسالٌب الحدٌثة فً تمرٌر اإلشاعة هً 

، ٌحاول أن ٌفترس األمة فً أٌة لحظة )وهماً(، وهنا ٌصبح من لؤلمة

المٌسور إصدار مختلف أنواع اإلشاعات بشكل مهّول وفً أي وقت، 

 لصرف الناس عن القضاٌا األهم .

: ٌحاول البعض أن ٌطرح الدعاٌة بؤسلوب ٌّدعً أنه لعلمًاألسلوب اـ  

علمً وٌتفلسف فً الكبلم فً سبٌل جلب ثقة المقابل بؤنه عالم وفاهم 

 فٌتقبل منه اإلشاعة برحابة صدر.

: وهو محاولة إفهام المقابل أنه على رأٌه ومذهبه أسلوب االحتواءـ  

فشٌئاً فبل ٌجد معارضة  وبعد أن ٌطمئن إلٌه ٌبدأ المشٌع ببث أفكاره شٌئاً 

من الطرف المقابل فً تقّبل رأٌه ألنه وثق أن المشٌع معه فً المبدأ 

والفكرة بٌنما المشٌع ٌحاول تمرٌر إشاعته وأفكاره بهذا األسلوب، 

وٌشٌر القرآن إلى مثل هإالء الناس بقوله: ) ومن الناس َمْن ٌقول آمّنا 

دعون هللا والذٌن آمنوا وما باهلل وبالٌوم اآلخر وما هم بمإمنٌن ٌخا

 (.5-7ٌخدعون إال أنفَسهم وما ٌشعرون( )البقرة: 

 

 ومن وسائل التضلٌل والتروٌج لؤلفكار الهدامة : المغالطات الجدلٌة :

وذلك باستغبلل أخطاء بعض الناس  تعمٌم أمر خاصومن ذلك  -ٔ

فً  تطبٌق األحكام الشرعٌة واتهام اإلسبلم بؤخطاء بعض 

 أتباعه واألمثلة على ذلك كثٌرة .
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ووصفهم بؤنهم  تمجٌد أهل األفكار الضالة والفرق المنحرفة -ٕ

 ٌمثلون الفكر الحر وأهل التقدم  ، وأهل السنة بؤنهم رجعٌون .

وقواعدها بكثرة ما  رٌعةتخوٌف الناس من بعض أحكام الش -ٖ

ٌنسب إلٌها من تهم وشبهات واستغبلل أخطاء البعض لتؤكٌد 

 تلك القاعدة .

وتزٌٌن الباطل بؤلفاظ وشعارات تبدو فً تلبٌس الحق بالباطل  -ٗ

ظاهرها حسنة مع ما تحمل من سم مدسوس فً عسلها مثل 

ألفاظ : الدٌموقراطٌة ، والمساواة ، والحرٌة، والتنوٌر ، 

 ح ، والوطنٌة ، والقومٌة .واإلصبل

وضع المسلم دائماً فً موقف المتهم مما ٌجعله ٌبحث عن  -٘

الردود التبرٌرٌة إلى درجة أن ٌتنصل عن دٌنه أو ٌنفً حكماً 

 أو شرٌعة من شرائع اإلسبلم حتى ال ٌقف موقف المتهم .

وعلى سبٌل المثال من الناس من ٌنفً مشروعٌة تعدد الزوجات فً 

 فً مشروعٌة الجهاد .اإلسبلم أو ٌن

إطبلق ألفاظ على غٌر معانٌها  لتخوٌف المنتسبٌن لئلسبلم  -  ٙ

والمتمسكٌن بدٌنهم منها مثبل : الرجعٌة ، التعصب ، الجمود الفكري ، 

التخلف ، التطرف حتى ٌبقً المسلم دائماً فً موضع االتهام بل وٌتنصل 

 عن دٌنه خوفاً من أن ٌوصف بتلك األوصاف .

 

 

 ــداع الشعاراتخــــ

 

 :  استغبلل ألفاظ عامة
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من أخطر وسائل التجهٌل المعاصر تعمد الغموض فً المعانً ودالالت 

األلفاظ المستخدمة فً أسالٌب التعبٌر وتعمد جعلها مطاطة تحتمل معان 

 عدة ومن ذلك:

 :  شعـــار الحرٌةأوالً: 

با قبل الثورة فً ظل ظروف االستبداد الدكتاتوري الذي كان سائداً فً أور

الفرنسٌة انطلق دعاة الحرٌة بالمناداة بتحقٌق الحرٌات والمطالبة بحقوق 

األفراد التً ُسلبت فً ظل ذلك النظام اإلقطاعً ، واندفعت الجماهٌر 

مفتونة بشعار الحرٌة مع استغبلل الٌهود لهذا التوجه ومحاربة األدٌان 

ل هذا المصطلح وهو وتحقٌق مصالحهم ، وبعٌداً عن هذه األجواء انتق

ذلك االتجاه المحارب للدٌن واألخبلق تحت شعار الحرٌة إلى ببلد 

ًً ال ٌبرزون منه سوى جانبه المقبول  المسلمٌن فكان شعاراً فضفاضاً

الموافق لما جاء به التشرٌع اإلسبلمً وٌخفون وراء ذلك أهدافهم فً 

صالح الفرد االنفبلت من كل الضوابط الدٌنٌة واألخبلقٌة التً تحقق م

أقر اإلسبلم حرٌة االعتقاد فاإلنسان حر فً اعتناق ما والمجتمع فقد 

 }عند هللا قال تعالى : ٌشاء من مذاهب ولكنه مبلحق بالمسئولٌة والجزاء 

وقل الحق من ربكم فمن شاء فلٌإمن ومن شاء فلٌكفر إنا أعتدنا 

 ( . 5ٕ)الكهف  {للظالمٌن ناراً أحاط بهم سرادقها  

(  ٙ٘)البقرة  {ال إكراه فً الدٌن قد تبٌن الرشد من الغً  }عالى : وقال ت

. 

قل هللا أعبد مخلصاً له دٌنً . فاعبدوا ما شئتم من دونه  }وقال تعالى :  

قل إن الخاسرٌن الذٌن خسروا أنفسهم وأهلٌهم ٌوم القٌامة أال ذلك هو 

 ( ٘ٔـٗٔ)الزمر {الخسران المبٌن  

وغٌر ذلك من الحرٌات المنظمة بالضوابط الشرعٌة  مثل حرٌة الفكر 

والعبادة والمطالبة بالحقوق وغٌرها من الحرٌات ، ولكن أهل التضلٌل 

 بمغالطاتهم الكثٌرة ٌخلطون بٌن الحق والباطل فً هذا الجانب 
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 :  ثانٌاً : شعار المساواة

انب الحق فٌه مع تعمٌم أطلق أهل الفساد والتضلٌل هذا الشعار بإبراز ج

المصطلح فً كل حال ومآل تضلٌبلً للناس وفتنة لهم ، واندفعت الجماهٌر 

المضللة مفتونة بشعار المساواة ، وقامت فتن عامة تطالب بتحقٌق 

 وقد اتخذت الثورة الفرنسٌة شعار الحرٌة والعدالة والمساواةالمساواة 

االستبدادي ولكن الٌهود  فً ثورتها على الكنٌسة وعلى النظام اإلقطاعً

استغلوا تلك الثورة وهذه الشعارات لتحقٌق مصالحهم وأهدافهم فً إفساد 

المجتمعات ونجم عن ذلك خلخلة فً نظام الحٌاة وإفساد للمجتمعات 

األوربٌة التً نودي فٌها بالمطالبة بالمساواة بٌن العلماء والجهال 

والنساء بالرجال فً كل مجال ،واألقوٌاء بالضعفاء ، والعاملٌن بالعاطلٌن 

،وانتقلت تلك العدوى إلى ببلد اإلسبلم مع طائفة تؤثرت بتلك الثقافات 

األوربٌة أما المفهوم اإلسبلمً للمساواة فهو صورة من صور العدل 

الذي أمر هللا به فالعدل ـ وهو إعطاء كل ذي حق حقه ـ ال المساواة  بٌن 

ام الخلق تحكمه سنة التفاضل ال نظالمختلفٌن والمتفاوتٌن ،وذلك ألن 

فالمساواة فً كل شًء مطلب مناقض لمبدأ العدل إال فً ،  التساوي

 والتً ٌقضى العدل فٌها بالتساوي . بعض األحوال

 

وقد دلت اآلٌات القرآنٌة على مبدأ التفاضل فً الخلق بٌن األشٌاء وعدم  

 .  جواز التسوٌة بٌن المتفاضبلت 

لٌبتلٌهم فٌه قال  ٌصٌبون من عطاء هللا فالناس ٌتفاضلون فٌما -

كبلً نمد هإالء وهإالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك  }تعالى: 

محظوراً انظر كٌف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكبر درجات 

 ( .ٕٔ-ٕٓاإلسراء ) {وأكبر تفضٌبلً  

نهى هللا تعالى المإمنٌن عن تمنً ما فضل هللا به بعض الناس  -

وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على }ل تعالى: قا على بعض
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بعض للرجال نصٌب مما اكتسبوا وللنساء نصٌب مما اكتسبن 

( ٕٖ)النساء ) {وسئلوا هللا من فضله إن هللا كان بكل شًء علٌماً  

 . 

قال  جعل الرجال قوامٌن على النساءوٌبٌن هللا عز وجل حكمته فً  -

اء بما فضل هللا بعضهم على الرجال قوامون على النس }تعالى : 

 (.ٖٗ)النساء  {بعض وبما أنفقوا من أموالهم 

قال  أنه فضل بعض الناس على بعض فً الرزقوبٌن هللا تعالى  -

 (8ٔ)النحل ) {وهللا فضل بعضكم على بعض فً الرزق  }تعالى: 

وحتى األنبٌاء والمرسلٌن قد فضل هللا فً منحه وعطاٌاه بعضهم على  

ولقد فضلنا بعض النبٌٌن على بعض وآتٌنا داود زبوراً   }قال تعالى: بعض

 ( .٘٘)اإلسراء  {

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم هللا  }وقال تعالى: 

 ( .  ٖٕ٘)البقرة  {ورفع بعضهم درجات 

 }وفً تكرٌم بنً آدم وتفضٌلهم على كثٌر ممن خلق هللا ، قال تعالى : 

ولقد كرمنا بنً آدم وحملناهم فً البر والبحر ورزقناهم من الطٌبات 

 (.8ٓ)اإلسراء {وفضلناهم على كثٌر ممن خلقنا تفضٌبلً 

فالتفاضل بٌن خلق هللا سنة هللا فً الخلق ، ٌشهد به الواقع وتثبته 

 }النصوص الربانٌة ، فالتسوٌة بٌن المتفاضبلت ظلم للحق قال تعالى:  

)الرعد  {األعمى والبصٌر أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل ٌستوي 

ٔٙ. ) 

قل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون إنما ٌتذكر أولوا  }  

 ( .5)الزمر  {األلباب 

قل ال ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو أعجبك كثرة الخبٌث  }قال تعالى  

  {فؤتقوا هللا  ٌا أولً األلباب لعلكم تفلحون 
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ٌُسمع من ٌشاء  }لى: وقال تعا وما ٌستوي األحٌاء وال األموات إن هللا 

 ( .ٖٕ-ٕٕفاطر ) {وما أنت بمسمع من فً القبور . إن أنت إال نذٌر 

وأما ما أثبته هللا من التساوي بٌن الخلق،فهم متساوون فً عبودٌتهم  

هلل ، والخصمان فً مجلس القضاء ، والعدل ٌقضً بتساوي الناس فً 

حقوق كحق العمل والكسب والتعلم دون تجاوز الضوابط جوانب من ال

الشرعٌة فً ذلك . وفً إنسانٌتهم فاإلسبلم ٌقوم فً الحقوق على مبدأ 

 العدل ال على مبدأ المساواة .

 

 ثالثاً : شعارا التقدمٌة والرجعٌة :

 

من الكلمات الفضفاضة التً لٌس لها دالالت منطقٌة محدودة كلمتا : 

 ة . التقدمٌة والرجعٌ

التقدمٌة : أما كلمة التقدمٌة فقد استغل معنى التقدم إلى األمام الذي  - أ

هو مزٌة وفضٌلة فً بعض األحوال لتطلق إطبلقاً تعمٌماً باطبلً 

وفاسداً موهماً بؤن كل تقدم هو خٌر وحسن ولو إلى الحضٌض 

التقدم الحضاري والشقاء والهبلك . فٌدعو أهل هذه الشعارات إلى 

 ري والخمر والقمار والفسق والفجور . فإذا هو العُ 

: فإذا هً دعوات إلى االنحبلل من وٌدعون إلى التقدم العلمً والفكري 

كل الضوابط الدٌنٌة واألخبلقٌة وتقدم ما ٌسمونه )المقدس ( والدعوة إلى 

: نعم إنه تقدم حقاً ولكن إلى الجحٌم وسٌكون  نشر اإللحاد باهلل تعالى

لمضللون وأتباعهم مصٌر فرعون وقومه قال تعالى مصٌر أولئك القادة ا

ولقد أرسلنا موسى بآٌاتنا وسلطان مبٌن . إلى فرعون ومبلئه فاتبعوا  }: 

أمر فرعون وما أمر فرعون برشٌد . ٌقدم قومه ٌوم القٌامة فؤوردهم 

 ( هود57-5ٙ) {النار وبئس الورد المورود 

 



ٔ 
 

تقدم فً كل اتجاه ، فلٌس كل  فالتقدم من الكلمات العامة التً تدل على ال 

تقدم محمود وأما قٌمة التقدم فتكشفها غاٌة مسٌرته فإن كانت الغاٌة 

سعادة وخٌراً كان التقدم فضٌلة وعقبلً وإن كانت الغاٌة شقاء وشراً كان 

التقدم رذٌلة وجهبلً وحماقة ،وإن كان التقدم إلى ما ال فائدة فٌه وال 

ٌخسر فٌه المتقدم عمراً وطاقة ، فٌخسر مضرة كان التقدم جهداً ضائعاً 

 فٌها عمره . 

وٌقابل مصطلح التقدمٌة الرجعٌة ، وهً من المصطلحات  الرجعٌة: - ب

التً استخدم فٌها المضللون معنى أولٌاً ساذجاً ٌدل على التؤخر 

الحضاري والعلمً دون تقٌٌد وبٌان أن من الفضٌلة أحٌاناً الرجوع 

. فالرجوع عن الباطل إلى م سواء فهو بحسب غاٌة مسٌرته كالتقد

الحق من أكبر الفضائل ، والرجوع إلى صراط الهدى بعد تنكبه 

والتوبة بعد الخطؤ من صفات المإمنٌن ، ومن تراجع لٌتفادى 

خطراً مقببلً علٌه فنجا كان تراجعه من كمال عقله وغٌر ذلك من 

 دة . المواطن والحاالت التً ٌكون فٌها الرجوع من األمور المحمو

ولكن دعاة الضبلل ٌصورون أن التمسك بالدٌن وبالثوابت الشرعٌة 

وسبباً من  أسباب تؤخر هذه األمة عن ركب  –كما ٌزعمون  –رجعٌة 

الحضارة كما ٌزعمون . وٌقع المفتونون بالشعارات المزخرفة فً حبائل 

شٌاطٌن الضبلل واإلفساد فً األرض فٌتقدمون إلى هبلكهم اغتراراً 

التقدمٌة المزخرف المزٌن بالباطل وٌحذرون من الرجوع إلى بشعار 

الحق والفضٌلة والخٌر والكمال وٌتخلون عن دٌنهم أو االنتساب إلٌه 

وإظهار شعائره وسننه خوفاً من االتصاف بالرجعٌة فٌعٌشون فً هزٌمة 

وقد تخلوا عن دٌنهم وطاعة ربهم إرضاًء لدعاة الضبلل . إلى غٌر ذلك 

المطاطة التً تحمل أكثر من معنى وتكون بحسب الهدف من الشعارات 

، وغٌرها من  الوطنٌة ، والقومٌة ، واإلنسانٌةمنها مثلها مثل شعارات : 

 الشعارات العامة . 

                 

 أسباب تقبل الشعوب اإلسبلمٌة لوافدات المذاهب الفكرٌة المعاصرة .
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تخلً كثٌر من المسلمٌن عن دٌنهم تعلٌما وتطبٌقاً وتحكٌماً  -ٔ

 وتشرٌعاً حكاماً ومحكومٌن 

 تفشً الجهل بالعلم الشرعً والتؤخر فً ركب األبحاث العلمٌة . -ٕ

 تسرب شوائب وشبهات إلى نفوس المسلمٌن حول دٌنهم . -ٖ

ما خلفه االستعمار من آثار هدامة وتروٌج للفساد وغزو فكري  -ٗ

ب واالتجاهات العلمانٌة المعادٌة للدٌن من أبناء وظهور األحزا

 المسلمٌن .

 سقوط الخبلفة  العثمانٌة وتمزق شعوب المنطقة . -٘

تراكم النكبات أصاب المسلمٌن بالذهول مما جعل الٌؤس ٌدب فً  -ٙ

 نفوسهم .

حالة االنبهار بالحضارة األوربٌة ولَّد الشعور بالدونٌة والنقص  -8

. 

 

  

 

 

 هب ونظرٌات منحرفة فً علوم مختلفةالمحور الثالث : مذا

 

ٌُسمى بالنظرٌات الغربٌة الداعٌة إلى اإللحاد والفساد فً عدة  تعدد ما 

مجاالت من مٌادٌن العلوم اإلنسانٌة والطبٌعٌة, وقد اخترنا عدداً منها 

كؤمثلة للنظرٌات الغربٌة التً كان لها انتشار وتؤثٌر فً الفكر الغربً بل 

ببلد المسلمٌن, وقد تم اختٌار نظرٌة أو مذهب فً كل وتعدى تؤثٌرها إلى 

نظرٌة "مٌكافٌلً" مجال من مٌادٌن العلوم المختلفة, فوقع االختٌار على 
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فً المجال السٌاسً, ونظرٌة "فروٌد" فً المجال النفسً, ونظرٌة "دور 

كاٌم" فً مجال علم االجتماع الدٌنً, ونظرٌة "دارون التطورٌة" فً 

 األحٌاء. مجال الطب وعلم

وٌجمع هذه النظرٌات اتجاه واحد وهو: محاربة الدٌن واألخبلق والدعوة 

 إلى نشر الفساد و االنحبلل.

 

 أوالً:مكٌافٌلً وفكرة الغاٌة تبرر الوسٌلة:

كان من أبرز كتبه كتاب م( إٌطالً, 8ٕ٘ٔ-5ٙٗٔنٌقوال مكٌافٌلً )

بصراحة تامة  وهو عبارة عن توصٌات للقادة والحكام أنكر فٌه "األمٌر"

األخبلق المعترف بصحتها فٌما ٌختص بسلوك الحكام, فالحاكم ٌهلك إذا 

كان سلوكه متقٌداً باألخبلق الفاضلة لذلك ٌجب أن ٌكون ماكراً مكر الذئب 

 ضارٌاً ضراوة األسد.

واستنتج أن ال ٌلزم األمٌر أن ٌكون متحلٌاً بفضائل األخبلق المتعارف 

 تظاهر بؤنه ٌتصف بها.علٌها ولكن ٌجب علٌه أن ٌ

وتعتمد فلسفته على دراسة النجاحات البشرٌة فً وصول الناس إلى 

فالغاٌة غاٌاتهم ولو كانت هذه النجاحات هً من قبٌل نجاحات األشرار, 

من أجل تحقٌق النجاح المطلوب  تبرر الوسائل المنافٌة لفضائل األخبلق

ومن أجل الوصول إلى الغاٌة المقصودة وهً الظفر بالحكم واالستئثار به, 

وهذه النظرٌة أساس النظرٌات المادٌة التً ظهرت بعد ذلك ومن أبرزها 

الماركسٌة, والتطورٌة الدارونٌة, والوضعٌة والتً تنكر المصدر اإللهً 

ق والقٌم اإلنسانٌة التً ٌغرسها علماء للدٌن واألخبلق وأن مكارم األخبل

الدٌن فً نفوس الناس من عطف وإٌثار ومودة مجرد خرافة بل وتعتبر 

المادٌة العواطف اإلنسانٌة أمراضاً اجتماعٌة تسللت إلى عقول الناس عن 

 طرٌق تضلٌل رجال الدٌن كما ٌزعم "نٌتشه" أحد رواد المذهب المادي. 

ها نظرٌة "مٌكافٌلً" أن الناس لن تستقٌم وتدعً النظرٌات المادٌة ومن

حٌاتهم ولن ٌحققوا التقدم العلمً والنجاح بالنسبة للوالة والحكام إال إذا 
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نزعوا هذه العواطف اإلنسانٌة من أنفسهم, وأن هذه القٌم مجرد دجل 

وخرافات تهدف إلى رعاٌة الغوغاء. هإالء الفقراء والضعفاء الذٌن 

وأن على األقوٌاء تحقٌق  –كما ٌزعمون  – ٌعوقون التطور اإلنسانً

أهدافهم بؤي طرٌقة كانت ولو كان ثمن ذلك القضاء على هإالء الضعفاء 

كما –والذٌن ٌشكلون وصمة ضعف وعار فً المجتمع القوي بؤكمله 

 .-ٌزعمون

)القٌمة فً السٌاسة لبلعترافات وال للمعاهدات. فكل من القوة أو المصلحة 

من القوة أو المصلحة تنقضها(. وألحد المإرخٌن  تعقد المعاهدات, وكل

الفرنسٌٌن وهو ألبٌر سورٌل نظرات صائبة فً الروح السٌاسٌة التً كانت 

تسود أوربا فً القرن الثامن عشر قال: )إن القوة هً التً كانت تسود 

أوربا ببل مراء. وهً التً كانت تثبت الحق أو تقضً على الحق(. وقال: 

االنتفاع ومرور الزمن والقوة توجد كل الحقوق بهذا )الزمن والفرصة و

كان ٌفكر فً أعماق نفوسهم رجال السٌاسة القابضون على مقدرات أوربا 

فً أواخر القرن الثامن عشر(. وكانت مصالح الدولة فً نظر سٌاسً تلك 

األٌام فوق كل شًء والقوة أداة لضمان هذه المصالح. والمعاهدات 

لم ٌكن فٌها فائدة للدولة وكل دولة تعمل لنفسها. قصاصات من الورق إذا 

ووٌل للشعوب الضعٌفة أو الصغٌرة أو التً ال حامً لها فسرعان ما 

تقتضى مصالح الدولة الكبٌرة ابتبلعها وٌكون الحق فً جانب تلك الدولة 

ما دامت قوٌة. وهذه هً نفسٌتها فً القرن العشرٌن. ولم ٌتبدل فٌها شًء 

ه والتضلٌل والرٌاء فٌما أسموه جمعٌة األمم أو هٌئة سوى تفشً التموٌ

األمم المتحدة بغٌة التسلط االستعماري. وستر األجرام التً ٌقترفها 

 المستعمرون.

ولم ٌتورع البٌر سارو عن االعتراف بالدافع الحقٌقً الذي دفع أوربا إلى 

الببلد استعمار الشعوب الضعٌفة فقال: )لنصرح بالحقٌق. ولنبتعد عن تقلٌد 

التً حاولت ستر الفتح االستعماري بحجة التمدٌن وال فائدة من اختبلق 

األعذار والحٌل لطبلء وجه الحقٌقة فاالستعمار فً البدء ما كان عمبلً أرٌد 

به التمدٌن, بل كان عمبلً مستنداً على القوة أرٌدت به المنفعة وهو اقتتال 

تعمرات فً أقاصً وتسابق على الحٌاة. والشعوب التً تفتش عن مس
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األرض ال تفتكر أول ما تفتكر إال نفسها وال تعمل إال فً سبٌل تزٌٌد قوتها 

وال تفتح الببلد إال لتغنم منها ولٌست فكرة التمدٌن هً التً تدعوها إلى 

االستعمار. وقد ٌرافق التمدٌن االستعمار لكنه ال ٌكون بتاتاً ٌبباً لفتح بلد ما 

ٌن كرم ومروءة وإٌثار الغٌر على النفس على حٌن من الببلد ذلك بؤن التمد

أن االستعمار فً أصله عمل ٌفرضه القوي على الضعٌف. وال ٌبتغى من 

ورائه إال األثرة والنفع الخاص. هذه هً الحقٌقة التارٌخٌة التً ال مراء 

 فٌها(.

( وهو 85ٙٔ-11٘ٔوخلٌفة مكٌافل فً انجلترا فٌلسوف ٌدعى هوبس ) 

زع البقاء. ٌرى أن القوة إن لم تكن روح للحق فهً على صاحب نظرٌة تنا

األقل مقٌاس للحق. ونظرٌة كهذه ال تقٌم وزناً لما هو عادل أو غٌر عادل 

بل تجعل القوة والحٌلة أس الفضائل كما تجعل الحق تابعاً للقوة. وٌرى 

هوبس أن الحكم ٌجب أن ٌكون مطلقاً وأن األمٌر ٌجب أن ٌكون مستبداً 

ثل الشعب فً شخصه. والفتح فً نظره له مسوغاته. ومن فتحت وأن ٌتم

بلد القوة وجب على المغلوب الخضوع واالعتراف بالفتح رغماً عن أنفه 

 وعندئذ ٌصبح صك التسلط والفتح مشروعاً.

ومن الذٌن لهم ٌد طولى فً تثبٌت فلسفة القوة الفٌلسوف األلمانً هٌجل 

الحق وأن انتصار القوة معناه ( فهو ٌرى أن القوة صورة 1ٖٔٔ-88ٓٔ)

انتصار الحق وٌرى أن الدولة تمثل القوة وأن على الدولة استعمال القوة 

 للدفاع عن نفسها أو للتسلط على الغٌر من دون عدل وال رأفة.

 ومن الذٌن دانوا بهذا المذهب الفوضوي األلمانً المسمى مكس إسترنر

( فهو الذي ٌإثر قوله: )من حقً أن أفعل ما أستطٌع فعله 1٘ٙٔ-1ٓٙٔ)

والحق فً جانب الببر اذا ما انقض على كما أن الحق فً جانبً إذا ما 

 صرعته. فإذا ملكت القوة ملكت الحق والعكس بالعكس(. 

 وتقوم المٌكافٌلٌة على ثبلثة أسس:

الخٌر االعتقاد بؤن اإلنسان شرٌر بطبعه وأن رغبته فً  (ٔ)

مصطنعة, ٌفتعلها لتحقٌق غرض نفعً بحت, وما دامت تلك 

 طبٌعته المتؤصلة فبل حجر علٌه وال لوم إذا انساق خلفها.
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الفصل التام بٌن السٌاسة وبٌن الدٌن واألخبلق فللسٌاسة دائرة  (ٕ)

خاصة مستقلة بمعاٌٌرها وأحكامها وسلوكها عن دائرة الدٌن 

 واألخبلق, وال وجود لرابط بٌنها.

ن الغاٌة تبرر الوسٌلة وهذه هً القاعدة العملٌة التً وضعها إ (ٖ)

                                                            مكٌافٌلً بدٌبلً عن القواعد الدٌنٌة واألخبلقٌة.

 نقد النظرٌة:

ٌُرد على هذه النظرٌة كما ٌرد على سائر النظرٌات المادٌة التً  -ٔ

 والدٌن واألخبلق.تنكر ربانٌة التشرٌع 

وقد جاء اإلسبلم بتشرٌع حقوق الراعً والرعٌة ووردت  -ٕ

النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة التً تحذر من التفرٌط فً 

حقوق الرعٌة وإضاعة حقوقهم ووجوب إقامة العدل, والسعً 

َن النَّاِس أَن إلى تحقٌق مصالحهم. قال تعالى:  ٌْ َوإَِذا َحَكْمُتم َب

: "كلكم راع وكلكم مسئول عن . وقال ِباْلَعْدلِ َتْحُكُموا 

 رعٌته".

وقال علٌه الصبلة والسبلم: " ...ما من عبد ٌسترعٌه هللا رعٌة فلم ٌحطها 

 بنصحه لم ٌجد رائحة الجنة". 

أن من الثبلثة الذٌن ال ٌكلمهم هللا ٌوم القٌامة وال ٌنظر  وأخبر النبً 

 لك كذاب".إلٌهم وال ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم "م

من القواعد المقررة فً أصول الفقه أن الوسائل تؤخذ حكم  -ٖ

 قاعدة "مكٌافٌلً". أن الغاٌة تبرر الوسٌلة.المقاصد وهذا بخبلف 

وفً باب الرد على قاعدة أو نظرٌة: "الغاٌة تبرر الوسٌلة" عند مكٌافٌلً 

 فإن اإلسبلم قد وضع ضوابط للغاٌات والوسائل فمن ذلك:

أن تكون غاٌات اإلنسان فً حٌاته مقٌدة بما أذن هللا  أنه ٌجب أوالً  (أ 

 به فً شرٌعته لعباده.
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ٌجب أن ٌكون سعً اإلنسان إلى غاٌته المؤذون بها شرعاً  (ب 

ضمن الوسائل التً لٌس فٌها إهدار لحق أو عدل أو فضٌلة أو 

واجب ولٌس فٌها ارتكاب لمحرم من المحرمات الشرعٌة 

 ولٌس فٌها إسراف وال تبذٌر.

ٌرها من الضوابط التً تدخل تحت مقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة فً درء وغ

 المفاسد وجلب المصالح.

 

 

 ثانٌاً: فروٌد ومدرسته فً علم النفس:

م( ٌهودي نمساوي مإسس مدرسة التحلٌل 5ٖ5ٔ-1٘ٙٔسٌجموند فروٌد )

 النفسً.

 أسس نظرٌته: 

 واألخبلق.اإللحاد باهلل وإنكار الغٌبٌات, وإنكار الخالق والدٌن  (ٔ

 اإلباحة الجنسٌة, وأن سلوك اإلنسان أساسه الدافع الجنسً.  (ٕ

الكبت فً مرحلة الطفولة وأثر كبت الغرائز الجنسٌة فً اإلصابة  (ٖ

باألمراض واالضطرابات العصبٌة والتً قد تإدي إلى نشؤة 

 العقد النفسٌة. 

اختراع قصة خرافٌة, وأنها كانت السبب فً ظهور الدٌن  (ٗ

 قالٌد. والقصة المختلقة هً:واألخبلق والت

أن األوالد فً العائلة القدٌمة شعروا بالرغبة الجنسٌة نحو أمهم, لكن 

آباءهم كانوا حائبلً بٌنهم وبٌن تحقٌق رغبتهم فاجتمعوا علٌه وقتلوه, 

 لٌستمتعوا بؤمهم, وكانت تلك أولى الجرائم التً ترتكب فً اإلنسانٌة.
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أبٌهم فقدسوا ذكراه وتحول هذا التقدٌس  قال: وأحس األوالد بالندم على قتل

إلى عبادة ومن ذلك نشؤة أولى العبادات التً عرفتها البشرٌة وهً عبادة 

 األب.

ثم نزعت نفس كل واحد منهم لبلستئثار باألم, لكنهم وجدوا أنه لن ٌتم ذلك 

ما لم ٌتقاتلوا ولو فعلوا لقتل بعضهم بعضاً, فاتفقوا أن ال ٌقربها أحد منهم 

 ن ذلك أول تحرٌم فً العبلقات الجنسٌة وهو تحرٌم األم.فكا

وزعم أن كل الدٌانات والحضارات التً ظهرت فً الناس قد نشؤت من 

 ذلك الحدث الخطٌر, ونشؤ الكبت من فكرة التحرٌم.

فالكبت منذ ذلك التارٌخ هو طابع الحٌاة اإلنسانٌة بسبب وجود الدٌن 

 إلى التحلل من تلك القٌود. واألخبلق والمجتمع وسلطة األب فٌدعو

ٌُسمى بعقدة أودٌب.  وأن من ٌخضع لهذه القٌود ٌصاب بما 

اعتبر أن مبدأ اللذة هو أساس سعادة الناس وشقائهم, فنجاحهم من  (٘

 عدمه منوط بمدى إرضاء الشهوة الجنسٌة.

تفسٌر السلوك اإلنسانً تفسٌراً جنسٌاً, وأن الجنس هو الدافع  (ٙ

لعقائد حواجز وعوائق تقف أمام وراء كل شًء, والقٌم وا

 اإلشباع الجنسً.

وحاول "فروٌد" تطبٌق آرائه فً تفسٌر نشؤة المجتمع والدٌن والحضارة 

 وتطورها.

 من اآلثار السلبٌة:

كثرة اإلٌماءات الداعٌة إلى االنحبلل والتً أوردها فً كتبه,  (ٔ)

ومن تلك الكتب: تفسٌر األحبلم, مدخل إلى التحلٌل النفسً, 

 سائل فً نظرٌة الجنس, الذات والغرائز, القلق.ثبلث ر

الدعوة إلى ممارسة الجنس قبل الزواج, فاالمتناع عن تلك  (ٕ)

إلى تعطٌل  –كما ٌزعم  –الممارسة قبل الزواج قد ٌإدي 

 الغرائز عند الزواج.
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التحذٌر من بقاء عذارة البنت بعد بلوغها ألن ذلك داللة على  (ٖ)

 أنها غٌر سوٌة ؛ كما ٌزعم .

 تبرٌر عشق المحارم والزنا بهن. (ٗ)

 محاربة الدٌن. (٘)

إٌهام أصحاب األفعال الشاذة المحرمة أن ما ٌقومون به عمل  (ٙ)

 طبٌعً مشروع ال غبار علٌه.

خدمته للصهٌونٌة فً محاربة الدٌن واألخبلق ونشر اإللحاد  (8)

 وإشاعة الفساد فً األرض.

 نقد نظرٌة التحلٌل النفسً:

 من خبلل النقاط التالٌة:  ٌتم نقد هذه النظرٌة إجماالً 

أوالً: ذكر األدلة من الفطرة والعقل والشرع الدالة على وجود الخالق 

 سبحانه وتعالى رداً على ما فً هذه النظرٌة من إٌماءات إلحادٌة.

ثانٌاً: لقد سبقت األدٌان اإللهٌة فً االهتمام بالنفس البشرٌة ودراستها 

وتزكٌتها, وقد جاءت اآلٌات القرآنٌة والسنة النبوٌة بالدعوة إلى تزكٌة 

اَها, َفؤَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَنْفسٍ النفس وإصبلحها قال تعالى:   َوَما َسوَّ

 [.1-8. ]الشمس: َوَتْقَواَها

الى إلى توجٌه النظر إلى خلق هللا تعالى للنفس اإلنسانٌة ودعا هللا تع

 [.ٕٔ. ]الذارٌات: َوِفً أَنفُِسُكْم أََفبلَ ُتْبِصُرونَ ودراستها قال تعالى: 

ثالثاً: لقد تعرضت نظرٌة فروٌد إلى النقد العلمً من علماء مسلمٌن وغٌر 

صار دوافع مسلمٌن وتولى علماء الدٌن والنفس تفنٌد دعاواه فً زعمه انح

 اإلنسان بالدافع الجنسً .

إلى االنحبلل األخبلقً واإلباحٌة الجنسٌة منافٌة رابعاً: جاءت دعوة فروٌد 

للفطرة السلٌمة وللشرائع الربانٌة واألوامر اإللهٌة الداعٌة إلى العفة وحفظ 

وشرعت محاربة  النسل, والمحذرة من الوقوع فً الفواحش والفساد,
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َنى  َوالَ وقوع فً هذه الجرٌمة قال تعالى: األسباب المفضٌة لل َتْقَرُبوا الزِّ

ُه َكاَن َفاِحَشةً   ٕٖ. اإلسراء َوَساَء َسِبٌبلً  إِنَّ

خامساً: ولقد أثبت بطبلن هذه النظرٌة وما تدعو إلٌه من فساد وانحبلل 

أخبلقً ما وصلت إلٌه المجتمعات الغربٌة من فساد وانتشار للجرٌمة 

 الناتجة عن تلك الدعوات اإلباحٌة. ولؤلمراض الفتاكة

سادساً: وكان من نتاج دعوة فروٌد إلى الرذٌلة ما أحدثته من مضار 

اجتماعٌة خطٌرة فً المجتمعات الغربٌة كاختبلط األنساب وفقدان الرابطة 

األسرٌة الحقٌقٌة وما جلبته تلك الفوضى الجنسٌة من اضطرابات نفسٌة 

 وجرائم أخبلقٌة.

ط األساسٌة فً نقد نظرٌة "فروٌد" وهناك جوانب أخرى هذه بعض النقا

 فً نقد هذه النظرٌة لم تذكر خشٌة اإلطالة واإلمبلل.

 

 

 م.77ٕٔ-7ٓ7ٔثالثاً: :تشارلز دارون ومذهب التطور: 

 برٌطانً بدأ دراسة الطب ثم البلهوت.

 وأصل اإلنسان. –من أشهر كتبه: أصل األنواع 

 

 أسس نظرٌته:

 ( التباٌنات بٌن األفراد.ٗ( الصراع, )ٖالطبٌعة. ) (ٕ( المصادفة, )ٔ)

 كٌف بدأت الحٌاة عند أهل التطور؟

كما ٌزعمون أن العناصر البٌولوجٌة المعروفة صادف أن اتحدت وبنفس 

 النسب المطلوبة فؤحدثت الشرارة األولى للحٌاة.

 وأن الطبٌعة كانت وراء هذا التطور, وهو ما ٌسمى باالنتخاب الطبٌعً.
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وم نظرٌته على أساس أن الكائنات الحٌة تسٌر فً تطورها مرتقٌة من وتق

أدنى األحٌاء إلى أعبلها وهو اإلنسان, وأن بقاء بعض األنواع وانقراض 

 بعضها ٌرجع إلى ظاهرة الصراع من أجل البقاء, والبقاء ٌكون لؤلفضل.

 االنتخاب الطبٌعً: أي أن الطبٌعة خلف ذلك التطور واالرتقاء والخلق,

وهذا هو مكمن خطورة هذه النظرٌة, إذ التدرج فً خلق الكائنات من طور 

أَْم إلى طور ال من نوع إلى نوع حادث ولكن من هو مدبر ذلك الخلق 

ٍء أَْم ُهُم الَخالِقُونَ  ًْ ِر َش ٌْ  ٖ٘. الطور ُخلِقُوا ِمْن َغ

هنا ٌزعمون أن الطبٌعة والمصادفة كانت خلف ذلك الخلق, وهذا مناف 

َوَخلََق ُكلَّ ٌات الدالة على أن هللا خالق لكل شًء سبحانه,  قال تعالى: لآل

َرهُ َتْقِدٌراً  ٍء َفَقدَّ ًْ  ٕ. الفرقان َش

وقد بنى اعتقاده حول هذه النظرٌة من وجوه تشابه فً هٌئة بعض الكائنات 

 وخصوصاً الفقرٌة منها.

دائم والبقاء  الصراع من أجل البقاء: فالحٌاة والكائنات الحٌة فً صراع

 لؤلفضل أما من تحمل صفات ضعٌفة فإنها تنقرض مباشرة.

وأن الحٌوانات منحدر بعضها من بعض فالطٌور تطورت من الزواحف 

 عندما فقست إحدى الزواحف بٌضة فخرج الجد األعلى للطٌور.

 ومن ذلك كما ٌزعم: أن اإلنسان تطور عن خلق القرد.

 أنصار النظرٌة التطورٌة:

دارون عدد من علماء األحٌاء ذهبوا إلى ما ٌشبه قوله ومنهم سبق 

"المارك" الفرنسً والذي زعم أن أنواع الكائنات الحٌة لٌست أصلٌة فً 

خلقها وتكوٌنها بل ٌشتق بعضها من بعض بطرٌق التحول واالرتقاء 

 التدرٌجً, والدافع وراء ذلك الحاجة والطبٌعة والصراع.

لم تكن فً بداٌة خلقتها ملساء عدٌمة   –المارك كما ٌزعم  –فاألفعى 

لكثرة تسربها فً المسالك والجحور الضٌقة, والزرافة طال الٌدٌن إال 
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شدة وكثرة مدها لعنقها تتطاول األشجار,  عنقها لحاجتها إلى ذلك من

 وتكٌفت أقدام البط لحاجتها فً السباحة.

ظرٌته التطورٌة ومن رواد نظرٌة التطور "هربرت سبنسر" الفرنسً ون

 االجتماعٌة.

 دالئل مزورة:

حاول عدد من أنصار نظرٌة التطور تلفٌق أدلة لتؤكٌد مزاعمهم ولكنها 

 سرعان ما انكشفت تلك المزاعم, ومن ذلك: 

أكذوبة إنسان "ٌلتداو" أو " بلتداون" وهً تلك الجمجمة الملفقة  -

ق من فك قرد وجمجمة إنسان حتى تمثل الحلقة المفقودة فً خل

م بقٌت هذه األكذوبة لم 5ٖ٘ٔ-5ٓ1ٔكما ٌزعمون من  اإلنسان

 تكتشف حقٌقتها قرابة أربعٌن سنة.

ملٌون سنة ثم ٓٙسمكة جزٌرة مدغشقر والزعم أنها عاشت قبل  -

انقرضت وذلك  قبل أن تكتشف سمكة أخرى مشابهة فً المكان 

 نفسه أبطلت هذا االفتراض.

نسان وبعض الكائنات رسوم العالم هٌجل المزٌفة بٌن خلق اإل -

 الحٌة.

 خطورتها:

ـ تعتبر هذه النظرٌة هً البدٌل عن معرفة حقٌقة الخلق, فهً اعتقاد ٔ

المبلحدة فً الخلق ولٌس مجرد نظرٌة علمٌة وهً ذرٌعتهم فً إنكار 

 اإلله, واتخاذ الطبٌعة هً اإلله عندهم.

 ـ من النظرٌات التً مهدت وبررت لبلستعمار فالبقاء لؤلقوى.ٕ

ـ امتد زعم التطور إلى كل مناحً الحٌاة بل حتى األدٌان, كما ٌزعمون ٖ

تمر بمراحل تطورٌة من عبادة اإلنسانٌة إلى تعدد اآللهة إلى التوحٌد 

 والتثلٌث كذلك.
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 ـ خدمتها للصهٌونٌة وتبرٌر مزاعم معاداة السامٌة والجنس العنصري.ٗ

ها لنشؤة الدٌن إذ ـ وتظهر خطورة هذه النظرٌة من جانب آخر من مفهوم٘

ٌزعم أنصارها أن الدٌن نشؤ بصورة بدائٌة ومر بمراحل عرف فٌها 

التوحٌد ثم التثلٌث وذلك تبعاً لمفهومهم لبدائٌة وهمجٌة نشؤة األسرة البشرٌة 

األولى, وقد انتشرت هذه النظرة فً مجال العلوم اإلنسانٌة, وعند كثٌر من 

ألدٌان؛ ولقد امتد تؤثٌر هذه النظرٌة المهتمٌن بدراسة نشؤة الدٌن ومقارنة ا

إلى عدد من المشتغلٌن بالعلوم اإلنسانٌة وممن ٌحسبون على الفكر واألدب 

اإلسبلمً من أمثال عباس محمود العقاد فً كتابه عن نشؤة العقٌدة اإللهٌة 

إذ جاء فً مقدمة كتابه قوله: "ترقى اإلنسان فً العقائد كما ترقى فً 

كانت عقائده األولى مساوٌة لحٌاته األولى". وٌقول: العلوم والصناعات ف

"أسفر علم المقابلة بٌن األدٌان عن كثٌر من الضبلالت واألساطٌر التً 

 آمن بها اإلنسان األول وال تزال لها بقٌة شائعة بٌن القبائل البدائٌة".

ولقد تجاهل أصحاب هذه النظرٌة ما أخبر هللا به من إرسال الرسل منذ أن 

ٍة إاِلَّ َخبل لخلٌقة لدعوة الناس إلى التوحٌد قال تعالى: خلق ا ْن أُمَّ َوإِن مِّ

 [.ٕٗ. ]فاطر: ِفٌَها َنِذٌرٌ 

َ وقال تعالى:  ُسوالً أَِن اْعُبُدوا هللاَّ ٍة رَّ َواْجَتِنُبوا  َولََقْد َبَعْثَنا ِفً ُكلِّ أُمَّ

اُغوتَ   ٖٙ. النحل الطَّ

اعم حول نشؤة الدٌن عند مناقشة نظرٌة وسٌتم الرد التفصٌلً على هذه المز

 "دور كاٌم" فً نشؤة الدٌن. 

 نقدها:

أوالً: اآلٌات والدالئل الحسٌة والعقلٌة والفطرٌة على وجود الخالق وعلى 

 تدبٌره للكون وخلقه للكائنات الحٌة.

ثانٌاً: األدلة من القرآن الكرٌم على خلق اإلنسان وخلق آدم علٌه السبلم, 

ً مر بها خلق اإلنسان من طور إلى طور ال من نوع إلى والمراحل الت

 نوع كما ٌزعمون, ٌخبر هللا تعالى عن أصل خلق اإلنسان فً آٌات عدة:
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ْسُنوٍن )قال تعالى:  ْن َحَمٍؤ مَّ ( َٕٙولََقْد َخلَْقَنا اإلِنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ

ُموِم  اِر السَّ إِنًِّ  ( َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمبلئَِكةِ 8ٕ)َواْلَجانَّ َخلَْقَناهُ ِمن َقْبُل ِمن نَّ

ْسُنوٍن ) ْن َحَمٍؤ مَّ ُتهُ 1َٕخالٌِق َبَشراً مِّن َصْلَصاٍل مِّ ٌْ َوَنَفْخُت ِفٌِه ِمن  ( َفإَِذا َسوَّ

وِحً َفَقُعوا لَُه َساِجِدٌَن )  [.5ٕ -ٕٙ. ]الحجر: (5ٕرُّ

ْذُكوراً َهْل أََتى َعلَى اإلِنَساِن ِحٌٌن مِّ وقال تعالى:  ئاً مَّ ٌْ ُكن َش ٌَ ْهِر لَْم  . َن الدَّ

 [.ٔ]اإلنسان:

َها النَّاُس إِن ُكنُتمْ وقال تعالى:  ٌُّ ا أَ ن  ٌَ ا َخلَْقَناُكم مِّ َن الَبْعِث َفإِنَّ ٍب مِّ ٌْ ِفً َر

َخلََّقةٍ  ْضَغٍة مُّ ْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة ُثمَّ ِمن مُّ ِر ُمَخلَّ  ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ ٌْ ٌَِّن لَُكمْ َوَغ  َقٍة لُِّنَب

َسّمًى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفبلً ُثمَّ لَِتْبلُُغوا  َوُنِقرُّ ِفً األَْرَحاِم َما َنَشاُء إِلَى أََجٍل مُّ

ُكمْ  َتَوفَّى أَُشدَّ ٌُ ن  ْعلََم ِمْن َبْعِد  َوِمنُكم مَّ ٌَ بل  ٌْ ٌَُردُّ إِلَى أَْرَذِل الُعُمِر لَِك ن  َوِمنُكم مَّ

تْ  ئاً ِعْلٍم َشٌْ  َها الَماَء اْهَتزَّ ٌْ َوأَْنَبَتْت  َوَرَبتْ  َوَتَرى األَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا أَنَزْلَنا َعلَ

 [.٘. ]الحج: ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهٌجٍ 

ثالثاً: اآلٌات الدالة على أن هللا خلق كل شًء بقدر سبحانه فبل مجال 

. تقدٌراً وخلق كل شًء فقدره للصدفة فً أساس الخلق كما ٌزعمون 

 ٕالفرقان 

إنا كل شًء خلقناه بقدر 5ٗ. القمر 

الذي أحسن كل شًء خلقه 8. السجدة 

صنع هللا الذي أتقن كل شًء 11. النمل 

رابعاً: النقد العلمً, فقد أثبتت الكشوف والتجارب العلمٌة بطبلن مزاعمهم 

فً هذا فبل زالت أحٌاء ضعٌفة فً خلقها منذ أن خلقها هللا تعالى تعٌش 

الزمن مع وجود الكائنات القوٌة فلم تنقرض ولم ٌكن البقاء لؤلقوى بل لمن 

 أراد هللا له البقاء.

 خامساً: عدم ثبوتها علمٌاً وال سبٌل إلى إثباتها بالبرهان.

سادساً: هذه الفرضٌة عبارة عن سذاجة عمٌاء وخرافة بلهاء وٌظهر ذلك 

 خرى.فً مزاعمهم تحول الكائنات من هٌئة إلى أ
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 سابعاً: إنما هً عبارة عن نزعة مادٌة مضادة للنزعة الكنسٌة.

ثامناً: إن وجود صفات مشتركة بٌن الكائنات ال ٌدل على أصل نوعها 

 وإنما داللة على قدرة الخالق وجمٌل صنعه.

تاسعاً: من حكمة هللا أن فضل هذا اإلنسان على سائر الخلق وخلقه فً 

ألرض وسخر له ما فً السموات وما فً أحسن تقوٌم وجعله خلٌفة فً ا

 األرض ومٌزه بالعقل وحمله األمانة فهذا ٌنافً زعمهم فً حٌوانٌة أصله.

عاشراً: لقد أخبر هللا تعالى أن الخلق وحقٌقته مما استؤثر هللا بعلمه ولم 

ما أشهدتهم خلق السماوات واألرض ٌشاور فٌه أحداً من خلقه قال تعالى: 

 ٔ٘. الكهف ا كنت متخذ المضلٌن عضداً وال خلق أنفسهم وم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً:إمٌل دور كاٌم ونظرٌة العقل الجمعً:
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م( بل وٌعتبر 5ٔ8ٔ-1٘1ٌٔهودي فرنسً تخصص فً علم االجتماع )

 المإسس الثانً لهذا العلم بعد أستاذه الفرنسً "أوجٌست كونت".

االجتماعً, من مإلفاته: تقسٌم العمل فً المجتمع, وقواعد المنهج 

 االنتحار, واألشكال األولٌة للحٌاة الدٌنٌة.

أراد هدم الدٌن واألخبلق, إذ زعم فً فلسفته العقل الجمعً أن العقل 

المشترك للجماعة الواحدة هو مصدر الدٌن واألخبلق والموجه لكل فرد 

والمكون ألفكار األفراد ومذاهبهم, وبناء على ذلك ٌتم تفسٌر الظواهر 

تفسٌراً مادٌاً ال ٌعترف باهلل مع إنكار الغٌب, وأن اإلنسان  االجتماعٌة

 ٌكون أسٌراً ألحكام العقل الجمعً مسلوب اإلرادة والحرٌة الفردٌة.

ٌُحل الٌوم ما كان حرمه باألمس والعكس  وأن العقل الجمعً دائم التغٌٌر 

كذلك دون ضابط وال منطق وال معقول؛ فبل ٌمكن بمقتضى سلطان العقل 

ً المتغٌر تصور ثبات شًء من القٌم إطبلقاً, فبل الدٌن وال األخبلق الجمع

كم  –وال سائر القٌم لها ثبات بل هً متغٌرات بسلطان العقل الجمعً 

 . –ٌزعم 

أما دراسته للدٌن فٌرى أن أفضل ما ٌمثله ما ٌسمٌها المجتمعات البدائٌة 

ه "بالتوتم" أو التً أقام علٌها دراسته فً استرالٌا, وأن عبادة ما سما

النصب بدأت من العقل الجمعً من خبلل اجتماع هذه القبائل فً احتفاالتها 

الدٌنٌة والتً ٌمارس فٌها الجماعة طقوسها تحت إٌقاعات الطبول ولحن 

المزامٌر والصٌحات المنكرة, وٌركزون خبلل ذلك الحفل الصاخب 

بانتهاك سٌاج  السارٌة التً تمثل العشٌرة أو الطوطم وٌنتهً ذلك الحفل

ٌكون االجتماع هو مبدأ التدٌن  -كما ٌعتقدون–المحرمات الجنسٌة, وهكذا 

 وغاٌته, وتكون الجماعة إنما تعبد نفسها من حٌث ال تشعر.

تعتبر نظرٌته امتداداً للمذهب المادي الماركسً المنكر لئلله وللوحً من 

وأستاذه  جانب وامتداداً للنظرٌات التطورٌة عند "سبنسر" و"دارون"

 "أوجٌست كونت".
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  ٌزعم أن الدٌن ظاهرة اجتماعٌة صدرت عن المجتمع بل المجتمع هو

ٌطرأ علٌه التغٌٌر  اإلله وبناء على هذا التفسٌر فالدٌن ظاهرة اجتماعٌة

 والتؤثر بؤي عامل من العوامل المإثرة فً المجتمع.

  الفرد وٌدعً أن المجتمع ٌفرض قهراً اجتماعٌاً على األفراد وأن

مسلوب اإلرادة بل حٌوان خاضع للجبرٌة االجتماعٌة فٌلغً بذلك 

 اإلرادة الفردٌة, والحرٌة الفردٌة, والمسئولٌة الفردٌة.

  ٌنكر ربانٌة األخبلق وفطرٌة الدٌن واألسرة والزواج وٌدعو إلى تحطٌم

القٌود األخبلقٌة إذ لٌس لها وجود فً نفسها وإنما هً من تشكٌل 

مجتمع إطار من الضوابط األخبلقٌة تخصه ال تصلح  المجتمع, ولكل

 لغٌره نشؤة عن المجتمع نفسه.

 من اآلثار الهدامة لهذه النظرٌة:

 ـ التروٌج لئللحاد ومحاربة الدٌن وقداسته.ٔ

ـ سلب اإلرادة الفردٌة والمسئولٌة الفردٌة مما ٌإدي إلى تبرٌر ٕ

 راد من تبعٌة أفعالهم.التصرفات والسلوكٌات الفردٌة الخاطئة وتحرٌر األف

ـ بدعواه أن المجتمع هو الذي ٌخلق األدٌان والعقائد والقٌم فٌه حط من ٖ

قٌمتها ومن مكانتها وأهمٌتها فبذلك ٌدعو إلى الزعم بؤن اإللحاد واالنحبلل 

 الخلقً أمر حتمً فً كل مجتمع وقابل للتغٌٌر من مجتمع إلى آخر.

ٌة إلى طائفة من علماء االجتماع ـ انتقال اآلثار الهدامة لهذه النظرٗ

المسلمٌن فً تفسٌرهم للظواهر االجتماعٌة واعتبار الدٌن أحد هذه 

الظواهر االجتماعٌة كما ٌزعمون, لذا تصبح النصوص اإللهٌة والثوابت 

 الدٌنٌة قابلة للنقد واالعتراض.

ـ ٌظهر التشابه فٌما ٌدعٌه أصحاب الفكر العلمانً فً مجتمعاتنا من ٘

ة إلى نقد المقدس وهجر الموروث كما ٌسمونه, وذلك من خبلل الدعو

استعراض مقوالت دور كاٌم حول اإلصبلح األخبلقً فٌقول:"إن علٌنا أن 

نصنع أخبلقاً ألنفسناً.. إنه لكً نستطٌع إصدار حكم سلٌم على األخبلق 

… ونعطٌها حقها الواجب من الفهم فعلٌنا أن ننطلق من معطٌات الحاضر
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ح األخبلقً فً المجتمع ال ٌتم إال باإللغاء التدرٌجً لنظام إن اإلصبل

 المٌراث".

ـ وٌظهر األثر الكبٌر لفكر دور كاٌم فً المجتمعات العربٌة من خبلل ٔ

ترجمة كتبه على ٌد علماء االجتماع المنبهرٌن بفكرة هذه المدرسة 

الفرنسٌة, بل وأصبحت مفاهٌم هذه النظرٌة تدرس فً المدارس 

ات العربٌة على أنها مسلمات وحقائق ال تقبل النقاش, ومن أراد والجامع

االطبلع على أثر هذه المدرسة فً العالم العربً فلٌرجع إلى كتاب: علماء 

االجتماع وموقفهم من اإلسبلم, للدكتور: أحمد إبراهٌم خضر أستاذ علم 

تدى االجتماع فً جامعة الملك عبد العزٌز سابقاً, والكتاب من إصدار المن

 اإلسبلمً, لندن.

ـ والقول بسلب اإلرادة الفردٌة والمسئولٌة الفردٌة, زعم ٌبطله ما جاءت ٕ

به الشرائع اإللهٌة من إقرار حرٌة اإلرادة اإلنسانٌة ومسئولٌة الفرد عن 

أعماله, ففً باب حرٌة اإلرادة اإلنسانٌة تقرر اآلٌات تلك الحقٌقة قال 

َناهُ النَّْجدَ تعالى:  ٌْ نِ َوَهَد ٌْ وقال تعالى   ٓٔ. البلد ا بٌَِل إِمَّ َناهُ السَّ ٌْ ا َهَد إِنَّ

ا َكفُوراً   ٖ. اإلنسان َشاِكراَوإِمَّ

ٌُْإِمنوقال تعالى:   ْكفُرْ  َفَمن َشاَء َفْل ٌَ  5ٕ. الكهف َوَمن َشاَء َفْل

وفً نفس المسار ٌإكد هللا تعالى على تحمل الشخص نتاج عمله, وأنه 

  ٙٔ. الطور إنما تجزون ما كنتم تعملونمسئول عن أفعاله قال تعالى: 

فمن ٌعمل مثقال ذرة خٌراً ٌره ومن ٌعمل مثقال ذرة شراً وقال تعالى: 

 8,1. الزلزلة ٌره

ال العباد بٌن المرجئة ومنهج أهل السنة منهج الوسط والحق فً باب أفع 

الذٌن سلبوا اإلنسان حرٌة اإلرادة وبٌن المعتزلة الذي زعموا أن اإلنسان 

 خالق ألفعاله.

 

 

 نقد نظرٌة إمٌل دور كاٌم فً تصوره لنشؤة الدٌن:



ٔ 
 

خبلفاً لمعظم التصورات الوضعٌة لنشؤة الدٌن سواء كانت نظرٌة إمٌل 

ورٌة أو الطبٌعٌة أو غٌرها دور كاٌم أو أوجٌست كونت, أو النظرٌة التط

من النظرٌات الغربٌة فإن اإلسبلم ٌبدأ باالعتراف بفطرٌة الدٌن فً النفس 

َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن َبِنً آَدَم اإلنسانٌة منذ أن أخذ هللا المٌثاق على اإلنسان 

َتُهمْ  ٌَّ ُكْم َقالُوا َبلَىَوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم ألَْسُت ِبرَ  ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ . بِّ

 8ٕٔاألعراف 

وإن من عناٌة هللا ورعاٌته أن لم ٌترك أمة من األمم تجتهد فً التعرف 

على معبودها بنفسها كما تزعم النظرٌات الغربٌة بل أرسل إلٌهم رسبلً 

ٍة إاِلَّ َخبل ِفٌَها َنِذٌرٌ مبشرٌن ومنذرٌن قال تعالى:  ْن أُمَّ . ]فاطر: َوإِن مِّ

ٕٗ.] 

كان من عدل هللا تعالى ورحمته أن ال ٌعذب العباد  إذا حادوا عن شرع و

ِبٌَن َحتَّى َنْبَعَث هللا حتى ٌبعث فٌهم رسوالً قال تعالى:  ا ُمَعذِّ َوَما ُكنَّ

 [. ٘ٔ. ]اإلسراء:َرُسوالً 

ولقد كانت مهمة األنبٌاء والمرسلٌن دعوة الناس إلى التوحٌد ونبذ الشرك 

َ َولَقَ قال تعالى:  ُسوالً أَِن اْعُبُدوا هللاَّ ٍة رَّ َواْجَتِنُبوا  ْد َبَعْثَنا ِفً ُكلِّ أُمَّ

اُغوتَ   ٖٙ. النحل الطَّ

وما حدث من عبادة األصنام أو الطوطم كما عند "دور كاٌم" أو أي 

معبودات أخرى من دون هللا إنما هو انحراف عن التوحٌد وتمرد وعصٌان 

, ولم ٌكن ذلك االنحراف هو األصل بعد أن بلغتهم الرسل بدعوة الحق

 الذي كانت علٌه عبادة الناس فً قدٌم الزمان كما تزعم تلك النظرٌات.

ولقد كانت العناٌة اإللهٌة والتكرٌم اإللهً لئلنسان منذ أن خلق آدم علٌه 

السبلم ال كما ٌزعم أرباب تلك النظرٌات بؤن اإلنسان لم ٌصل إلى دٌانة 

فالعناٌة اإللهٌة  -كما ٌدعون–ه أطوار الحٌاة البدائٌة التوحٌد إال بعد اجتٌاز

والتكرٌم لهذا اإلنسان منذ أن خلق آدم علٌه السبلم واهبطه إلى األرض 

نًِّ ُهًدى َفَمن َتبَِع ُهَداَي قال تعالى:  ُكم مِّ نَّ ٌَ ؤِْت ٌَ ا  قُْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِمٌعاً َفإِمَّ

ِهمْ  ٌْ ْحَزُنونَ َوالَ  َفبلَ َخْوٌف َعلَ ٌَ  1ٖ. البقرة ُهْم 
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ْحَسُب فلم ٌترك اإلنسان سدى كما أخبر هللا تعالى بذلك قال تعالى:  ٌَ أَ

ْتَرَك ُسًدى ٌُ  [.ٖٙ. ]القٌامة: اإلِنَساُن أَن 

ِن )وقال تعالى:  ٌْ َن ٌْ ِن ) ( َولَِساناً 1أَلَْم َنْجَعل لَُّه َع ٌْ ِن 5َوَشَفَت ٌْ ْجَد َناهُ النَّ ٌْ ( َوَهَد

(ٔٓ).  :[.ٓٔ-1]البلد 

وقد أخبر هللا تعالى أن األدٌان من عند هللا تعالى وأنها وحً منزل من هللا 

إلى أنبٌائه ومنبعها واحد, وأنها جاءت جمٌعها بالتوحٌد وأن الدٌن عند هللا 

ِ اإلِْسبلمُ اإلسبلم  ٌَن ِعنَد هللاَّ  .5ٔ.  آل عمران  إِنَّ الدِّ

المصدر اإللهً للدٌن الذي ٌنكره الملحدون فهذا هو الدٌن الحق وهذا هو 

 من أرباب تلك النظرٌات الوضعٌة

 


