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 رؤية
 

 
 
 

 .االلحاد ھو حكم سطحي كسول للغایة على  قضیة عمیقة للغایة ممتلئة باألدلة 
 .االلحاد لیس حال ... بل ھو اعتراف بالفشل في إیجاد حل 

 . اإللحاد ھو دین الشیطـان تم التأسیس لھ كمذھب عقلي
 اإللحـاد ھو انتحـار متواصـل للعقل البشري .

وعندما یقرر شخص ما أن یُلحد وأن یُنكر وجود هللا فھو في ھذه اللحظة بالذات قد تخلى عن 
فاإلیمان بسمو اإلنسـان ومركزیتھ وقیمھ ھو إیمـان قیمتھ ومركزیتھ وسموه إنسانیتھ وعن 

ة نقمھذا التمرد قد یكون یتجـاوز حركة المادة ودینامیكیتھـا ویعتبر نوع من التمرد على الطبیعة 
 . أو نعمة لكنھ یبقى الخاصیة الوحیدة التي تُمیز اإلنسان وتشعره أنھ لیس ابن ھذا العالم

 
ح لنا أننا نرتفع من خالل  اإلنسان ُمتعذر فھمھ .. غیر راض .. معذب بالخوف والشك فإذا صَّ

فصال الحیوانات إن اإلنسان لیس مُ  المعاناة وننحط باالستغراق في الُمتع فذلك ألننا نختلف عن
 نیوتن على طراز دارون كما أن الكون لیس ُمفصال على طراز

 طلعت علي سرور د. ھیثم 
 المنیـا  –سمالوط 

haitham.srour@yahoo.com 
montaqid@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إهداء ..
 

یس رئ ( أُستاذي وأُستـاذ األُستـاذین علي عزت بیجوفیتش  روح إلى ھذه الموسوعةأُھدي 
.. ھذا  جمھوریة البوسنة والھرسك سابقـا ) اللھم ارحمھ وتجاوز عن سیئـاتھ وأسكنھ فسیح جنـاتك

حوار .. كیف یكون العلمني   -اإلسالم بین الشرق والغرب  -من خالل كتابھ الرجل الذي 
 وعلمني كیف تكون الُحجة وكیف ینھـار اإللحـاد أمام النقد الرصین الھاديء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وال أعرف كتـابا قـام بنقد اإللحـاد أعظم من كتـابھ ( اإلسالم بین الشرق والغرب ) كتـاب كل * 

 فاللھم ارحم مؤلفھ وأدخلھ الجنة بسـالم ..!!  تستحق رحلة صفحة منھ
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُمقدمة  
بكثیر ومع  لكاتھ الفكریةكمة اإللھیة أن یُختبر اإلنسان فیما ھو دون ذكاؤه الفطري أو مَ قضت الحِ 

 . اإلختبـار خلق كثیر ھذاذلك فشل في 
 

  بعض النـاس دخل اإلختبـار وعندما وجد صعوبة في بعض اإلسئلة أنكر وجود اإلختبـار بالُكلیـة
السابقة استخدم نفس  بعض النـاس دخل اإلختبـار وعندما وجد اختالفا بین إختبـاره واختبـار األُمم

} طھ .. وطبعا بعد ألف سنة سیقولون ما 51اْألُولَى{ ا بَاُل اْلقُُرونِ ُحجة فرعون وقال .. قَاَل فَمَ 
  بال األلفیة الثالثة

 
أھل األدیـان لم  بعض النـاس دخل اإلختبـار وعندمـا وجد أجوبـة بعض األسئلة یتنازع علیھـا

 . أسئلھ یبحث عن اإلجابة األسلم بل بمنتھى الغرابة َحَكم بعدم وجود
 

سلم طریقة للھروب من التكلیف والتزامات اإلختبـار ھو أل اإلختبـار ووجد بعض النـاس دخ
 . إنكـار القضیة بُرمتھـا

 
قبل مختـار بین أن یُ  بعض النـاس دخل اإلختبـار واعترف بوجود الخیر والشر وأن اإلنسان ُحـر

كان ھذا دلیال  ومع ذلك تجاھل أنھ ربما دبر عنھ .. یقبل على الشر أو یدبر عنھعلى الخیر أو یُ 
وُضرب لھ موعد للقاء رھیب  .. لحكمة وألجل وتكلیف على أن استعمار اإلنسـان في األرض

 !! یُحاسب فیھ على ما قدَّم وأخر
 

 . اإلختبـار سھل جـدا واإلعالن عنھ تَم على لسـان جمیع الرسل بدون اتفاق ُمسبق بینھم
لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعقُِل َما  َوقَالُوا(  لھالك األبديوكما اتفقنـا أن نتیجة الرسوب في اإلختبـار ھي ا

 10الملك)  ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعیرِ 
 

ه بھذهللا العظیم رب العرش العظیم أن یوفق سأل ه الموسوعة أومن أجل ذلك قمنا بكتابة ھذ
 . باحث عن الحق إلى الحق حیثما كان ثم یرضیھ بھالموسوعة كل 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ه الموسوعة  هذ
 

عشر سنوات من البحث أكثر من خالصة ھذه الموسوعة ھي 
والالدینیة والشیوعیة واللیبرالیة والدراسة في اإللحـاد 

وبعد أن تجمع لدي  والالأدریة والمذاھب المادیة المختلفة
لتي كنت أنشرھا تباعا االكثیر والكثیر من المقاالت واألبحاث 

العدید وبعد   www.laelhad.comعلى موقعي ال إلحاد  
والعدید من الحوارات التي أجریتھا مع المالحدة من شتى 

البلدان وبعد أن استوعبت أدوات تفكیر ھؤالء وطُرق طرحھم 
وجدت أنھ من األفضل أن أجمع مقاالتي وأُھذب فیما بینھا في 

ة العربیة خاصة وأن المكتبة للمكتب موسوعة مستقلة أُھدیھا
العربیة تعاني من القصور الشدید في ھذا الجانب وقد استعنت 

أن یھدینا وأن یھدي بنـا وأن یجعلنا سببـا لمن  سائال هللاباہلل 
 .وهللا من وراء القصداھتدى 
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 الفصل األول  
 األخالق بين الدين واإللحـاد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الق لیسـت ُمربحــــــة عملیـااألخ 

 
 ھل من المفید عملیـا أن تكون عادال أو تقول الصدق؟؟

 
 ھل نستطیع أن نقول أن األسبان لم یربحوا من القضاء على الھنود الحمر ؟؟

 
 أو أن المستوطنین البیض لم یستفیدوا من اإلبادة الشاملة لسكان أمریكا الشمالیة األصلیین ؟؟

 
 الكتابات الداعرة ؟؟ الفن اإلباحي أووھل یخسر مادیا 

 
ف األخالق األصیلـة بأنھـا سلوك قد یكون ضد المصلحة الشخصیة فاألخالق غیر  .. إننـا نُعرِّ

 . النفعیـة غیر المصلحیة ھي في األساس غیر ُمربحة مـادیـا
 

سان في القوة ناتج إن قصور اإلن -إن اإللتزام األخالقي یُمثل قیدا لإلنسان وكما قال نیتشھ قدیما :
 عن إلتزامھ األخالقي

اصال في الزھد والتبتل والتعفف أفاألخالق غیر مربحة عملیـا .. فأي لذة یجدھا اإلنسان 
 والتضحیة ؟؟

 
في معقولیتھ  إن عظمة العمل البطولي لیست في نجاحھ حیث أنھ غالبا ما یكون غیر مثمر وال

ممكنا فنحن ال نستطیع أن نعتبر  كون وجود عالم آخرألنھ عادة ما یكون غیر معقول .. البد أن ی
وطبعا من الواضح أنھم لیسوا منتصرین في ھذا  األبطال المأساویین منھزمین بل منتصرین

 .. معنى آخر .. معنى مختلف عن ھذا المعنى النسبي المحدود العالم .. فھل للوجود اإلنساني
 

ُمبررة بل  بال استثناء وظلت طبیعتھا غیرلقد ُوجدت التضحیة والطقوس في جمیع األدیان 
إن التضحیة تمثل ظھور  غامضة بل غیر عقلیة .. إنھا في الحقیقة من نظام آخر ومن عالم آخر

الحیوان .. المصلحة والمنفعة حیوانیة  مبدأ جدید مناقض لمبدأ المصلحة والمنفعة المعروف عند
األساسیة في الرقي االقتصادي بینما التضحیة إحدى األفكار  بینما التضحیة إنسانیة .. المصلحة

  .. األساسیة في الدین .. المصلحة أرضیة بینما التضحیة سماویة ھي إحدى المبادئ
تُقاس بالمعاییر المادیة  فالبد أن یكون لألخالق قیمة وھذه القیمة ال تكون من ھذا العالم .. قیمة ال

 الُمجردة وال تخضع للقوانین الطبیعیة
 

لھا معنى في وجود هللا ..  وك األخالقي والتضحیة والُمثُل العلیا إما أنھا ال معنى لھا وإما أنفالسل
  لإلنسان والُخالصة إذا لم یكن هللا موجودا فال وجود

 
أن یكون حیوان  فمنذ اللحظة التي ھبط فیھا اإلنسان من السماء ال یستطیع اإلنسان ان یختار

إمـا خیر أو شریر ال یوجد انسان  حیة األخالقیة بینما اإلنسانبريء ( فالحیوان بريء من النا
بإمكانھ أن یختار بین أن یكون حیوان أو إنسان إنما اختیاره  بريء من الناحیة األخالقیة ) لم یكن

 و ال إنسانأنسانا إ الوحید أن یكون
 

الغامضة  فلو كان اإلنسان حیوان كامل لكانت حیاتھ بسیطة خالیة من األسرار والطقوس
معنى تلك اللحظة التي  والمعتقدات والرموز وال یعرف الحیوان شیئا من ھذا كلھ وھنا یكمن



اللذات ھو الغایة القصوى للحیوان وسبب  صنعت عصرا جدیدا .. فإن توفیر حد أقصى من إشباع
ـان ملحد أو هللا انتفى وجود اإلنسان فإما أن یكون اإلنسان الإنس موت اإلنسان فإذا إذا انتفى وجود

  إنسان مؤمن
 

مـادیا لكنھا تستمد  فاألخالق یكمن في داخلھا قیمة التكلیف اإللھي فھي كما اتفقنا غیر مربحة
والُمثُل العلیا إما أنھا ال معنى لھا وإما أن لھا  قیمتھا من عالم آخر .. فالسلوك األخالقي والتضحیة

 معنى في وجود هللا
 

ح لنا أننا نرتفع من فذلك ألننا نختلف عن  خالل المعاناة وننحط باالستغراق في الُمتع فإذا صَّ
ا رغم اعترافنا  الحیوانات .. إننـا أتینـا بُمقدمة من السمـاء نشعر بقیمة األخالق داخل كل فرد منـِّ

 . أنھا مادیـا غیر ُمجـدیة
 

لطبیعة .. ضد المـادة ا الحیـاة ضد -وأعود ألقـول أن األخالق تعني في صورتھا النھائیة الرائقة :
  .. ضد العقـل وھذا خالصة ما ذكرناه آنفـا

 
واألخالق كمبدأ ال یُمكن  .. فاألخالق كاإلنسـان تماما ال عقالنیة ال طبیعیة أو قُل فوق الطبیعة

آخر .. وعندمـا یُمارس الملحد األخالق  وجودھـا بغیر دین .. أما األخالق كممارسة فھذا شأن
شيء مع مذھبھ بل فیھ اعتراف ضمني بأن اإلنسان لیس  كن ھذا ال یتسق فيفھذا شيء جمیل ل

 . اإللھي ُمخیـر في رفض التكلیف
 

العالم .. فاألخالق  األخالق والدین یرتبطان معـا بالعالم اآلخر األسمى ال یوجد ما یربطھما بھذا
ك .. فاہلل وحده ھو مصدر إلى قواعد للسلو في صیغتھـا األولى التي وھبھا هللا آلدم ھي دین تحول

 . ورثھ اإلنسان األول رأس المال األخالقي الرھیب الذي
 

اإلنسان أنھ إنسان  والُمحـرمات كاألخالق تماما ھي األُخرى بال معنى ال عقالنیة .. لكن ال یشعر
یقولون فكیف تسنى لھ أن یبدأ في  إال إذا ترفع وزھد فإذا كان اإلنسان ھو ابن الطبیعة كما

 .. یتحقق إال بإنكار الحیوان الذي بداخلھ رضة الطبیعة إن معنى حیاة اإلنسان المعا
 

والدین موجودان ویبقى  فال معنى لإلنسان إال في وجود هللا .. فإذا كان اإلنسـان موجودا فإن هللا
َواْألَْرَض  َخلَقُوا السََّماَواتِ َشْيٍء أَْم ھُُم اْلَخالِقُوَن .. أَْم  أن نستجیب لداعي الحق {أَْم ُخلِقُوا ِمْن َغْیرِ 

الخلق واالمر معا ولیس الخلق فقط .. {  والذي خلقنا سبحانھ وتعالى لھ 36بَل الَّ یُوقِنُوَن }الطور
 54تَبَاَرَك ّهللاُ َربُّ اْلَعالَِمیَن }األعراف أَالَ لَھُ اْلَخْلُق َواألَْمرُ 

 
 
 
 
 

--------------- 
محمد  -علي عزت بیجوفیتش .. ترجمة : -ب اإلسالم بین الشرق والغرب .. تألیف:كتـا -: لإلستزادة  المراجع

 یوسف عدس .. مؤسسة بافاریـا



 
 

 األخالق بین اإلنسان والحیوان
 

ظمة العمل البطولي لیست في نجاحھ حیث أنھ غالبا ما یكون تحدثنا في المقال السابق عن أن ع
البد أن یكون وجود عالم آخر ممكنا  .. ون غیر معقولغیر مثمر وال في معقولیتھ ألنھ عادة ما یك

المأساویین منھزمین بل منتصرین وطبعا من الواضح أنھم  فنحن ال نستطیع أن نعتبر األبطال
 العالم .. فھل للوجود اإلنساني معنى آخر .. معنى مختلف عن ھذا المعنى لیسوا منتصرین في ھذا

 .. النسبي المحدود
واقعیة في الحیاة اإلنسانیة ال یمكن تفسیرھا تفسیرا عقلیا ولعل في ھذا إن األخالق كظاھرة 

فالسلوك األخالقي والتضحیة والُمثُل العلیا إما أنھا ال معنى لھا  .. الحجة األولى والعملیة للدین
إذا لم یكن هللا موجودا (  -: وھذا یُفھم منھ قول نیتشھ حین قال .. وإما أن لھا معنى في وجود هللا

 .)  فال وجود لإلنسان
عن  والناس یتصرفون بشكل مختلف بعضھم مع بعض ولكنھم یتحدثون دائما بطریقة واحدة

والتخفي تحت قناع  العدل والحق والصدق والحریة والقیم العلیا بل وتظاھر الفاسدین باألخالق
 . أخالقي كل ھذا یؤكد حقیقة األخالق

ة األخالق الصحیحة مثلما تفعل النقود المزیفة أخالقي یبرھن على قیم إن النفاق وھو زیف
سلوكا اخالقیا  النفاق برھان على أن كل انسان یتوقع أو یتطلب .. للنقود القانونیة الدائمة بالنسبة

 . من جمیع الناس اآلخرین
 

  -: النية واإلرادة والتمني
كاملة ال تحدھا  ي حریةریة واإلختیارات المتساویة وھیوجد في عالمنا الجواني عالم قوامھ الحُ 

  لة ھي التي تنجحمع ضمیره وقِ  وكل انسان یتوق أن یحیا في اتساق .. حدود طبیعیة أو مادیة
الجوانیة في المقابل ربما  فالرغبة قد ال تتحقق ولكنھا حقیقة في عالم قلوبنا وھي واقعة في حیاتنا

عالم الطبیعة .. ھذه العالقة بین النیة كامال في  وقع الفعل بالخطأ ولم ننوي أن نفعلھ إال أنھ حدث
 . المبدئي بین اإلنسان والعالم والفعل تعكس التناقض

بالنتائج التي ترتبت  ھل نحكم على األعمال بالنوایا التي انطوت علیھا أم -ھنا یثور سؤال ھام :
ة ..... ھو شعار كل أیدیولوجیة مادی علیھا ؟ الموقف األول ھو رسالة كل دین والموقف الثاني

 ..!! أیھما الحق وأیھما المزیف ومن ھنا سیبدأ الصراع وستبدأ المنافسة
 

عمق ما في ھذا أ یقرر كل دین أن ھناك مركزا جوانیا في كل انسان یختلف عن بقیة العالم وھو
 الكائن اإلنساني أال وھو النفس
د تحققت وانتھت وبدون ففي العالم الجواني ھناك أفعال كثیرة ق والنیة خطوة إلى أعماق الذات

  الزائل العالم الجواني یصبح عمل اإلنسان عمال آلیا مجرد صدفة في العالم البراني الرجوع إلى
الخلقیة إلنسان  ( إن الفعل لیس في ذاتھ قیمة خلقیة ولي نعرف القیمة -ویؤكد ھیوم ذلك قائال :

.) .. وباختصار فالنیة -1- نیةالجوا علینا أن ننظر في داخلھ واألفعال فقط رموز على الحیاة
 . معاییر مادیة مختلفة لك لنا بینما یتوقف االداء علىجمیعھا مِ 

 
األمور تقوم  لجان التقصي وجمع األدلة والتحقیق والشھود والبحث في مالبسات القضیة كل ھذه

عن عمد  نرید أن نعرف ھل فعلھا ن الجنایة قد اُرتكبت والفاعل معروف لكن فقطأبھا العدالة مع 
 بقوامھا الجواني على مادیة العالم البراني  وسبق إصرار أم ال ھنا تكمن قیمة النیة وتنتصر



مدة واألساس ھذا في العالم البراني ویبقى العالم الجواني ھو العُ  نسبي فالجنایة تمت وانتھت لكنا
النسبي وھذا  البراني وھكذا تنتھي الجولة بانتصار العالم الجواني الحقیقي على العالم في الُحكم

 !! بشھادة العدالة
نسان شریر ما أراد أن یفعل ..  واإلیِّر ما أراد أن یكون خیِّرا وفي حدود فھمھ للخیر واإلنسان خَ 

فمدار القضیة في عالم جواني روحي وفي ھذا العالم یقف  الشر حتى ولو بدا فیھ خیر لآلخرین
رین وبھذا یكون سارتر قد اختصر لنا الطریق حین وھو حر شأنھ كشأن اآلخ اإلنسان وحده تماما

 ) -2-. في الجحیم ضحایا أبریاء وال مذنبین أبریاء( لیس  -: قال
اإلحترام بل بدافع من  طیع القانون لیس بوازع منبواسطة التعلیم یمكن تشكیل المواطن الذي یُ 

لیزیة قبل الخمسینات المدرسة اإلنج العادة وأشھر مدارس العالم في التربیة وھيأو الخوف 
المملكة فقط ھمج ورعاع خارجھا ( وال ننسى الفیلق  أخرجت أعظم النبالء لكن نبالء داخل

البریطاني في صحراء العلمین لیفجر األلغام فماتوا عن آخرھم  الھندي الذي ألقى بھ الجیش
 والرذیلةالبریطاني وھو یصعد على ظھر الھندي كي یمتطي جواده ) فالفضیلة  والصور تظھر

 .. لیستا منتجات تُغلف وتُعبأ
تماما ال عالقة  والیقظة الروحیة والھدایة حركات تتم في أعماق الروح وتتم في ظروف متباینة

لإلنسان شاسعة تكاد تكون ال نھائیة  لھا بالصدفة او الشرطیة أو الوقائع .. إن المساحة الجوانیة
 . التضحیات أنبل فھو قادر على أبشع أنواع الجرائم وعلى

 
ھو أن أخالقیات الالدیني  والسبب وبینما یوجد ملحدون على أخالق لكن ال یوجد إلحاد أخالقي

اختفى في عالم النسیان ولكنھ ترك  دین ظھر في الماضي ثم..  ترجع في مصدرھا إلى الدین 
لنا فعلھ فدفء اللیل مصدره شمس النھار فما با بصماتھ قویة على تصرفات اإلنسان وردود

الدیني على األمم وحتى المجتمعات التي أعلنت فصل الدین عن الدولة  بآالف السنین من التأثیر
 .  ضمنا على وجود الموروث الدیني اعتمدت

 
باإلنسان إلى  جریمة ضد اإلنسانیة ألن فیھما حطا -3- عتبر اإلخصاب الصناعي والقتل الرحیمیُ 

حجة علمیة تمنع من ذلك فالھوة  وجدا عادیا بل وال تُ مستوى األشیاء ولكن العلم یعتبر ھذا شیئ
 .. كاملة والمقارنة مزعجة

 
أن یكون خیِّر أو یكون شریر .. ال یوجد  الحیوان بريء من الناحیة األخالقیة .. لكن اإلنسان إما

 حتى ولو أراد أن یكون كذلك فھو إما خیِّر أو شریر وھنا تكمن إنسان بريء من الناحیة األخالقیة
 . على األرض وأننا ُمكلفون ولسنا حیوانات قیمة التكلیف

 
 
 
 

--------------- 
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 القتل الرحیم ھو قتل من یشكو مرض عضال حتى یرتاح -3
 



 الناس لیسوا أحرارا في رفض التكلیف اإللھي
 

 الناس لیسوا أحرار في رفض التكلیف فھم إما أخیار أو أشرار
ما ھو تؤكد دائما على  والمادیة لم یجعل دارون اإلنسان حیوانا ولكنھ جعلھ واعیا بأصلھ الحیواني

فرق بینھما وفي ھذه اللحظة بالذات یُ  مشترك بین الحیوان واإلنسان بینما یؤكد الدین على ما
یقول لك الدین انظر ماذا یفعل الحیوان وافعل عكسھ إنھ  ... یحدث اإلنشقاق بین المادیة والدین

لأللم تتعفف إنھ یسعى للذة ویھرب من األلم فعلیك أن تزھد وتعرض نفسك  یتفاسد فیجب أن
 .. فقط ستشعر أنك إنسان ساعتھا

للحیاة اإلنسانیة وأن  تى المالحدة ھو الحقیقة القاطعةأعإن رفض ھذا الموقف الحیواني حتى من 
نحاول دائما أن نرتقي مرة اخرى إلیھا  أجدادنا لیسوا حیوانات بل بشر أتوا بمقدمة من السماء

 . األرضیة بارتقائنا عن األفعال الحیوانیة
للحیاة  ھذا الرفض -1-فض الموقف الحیواني الذي یسمیھ ھوایتھید بإسم الرفض العظیم إن ر

الرفض نقمة أو نعمة لكنھ یبقى  عنھا داخل كل واحد فینا قد یكون ھذا الحیوانیة ومحاولة التمیز
 . أنھ لیس ابن ھذا العالم الخاصیة الوحیدة التي تُمیز اإلنسان وتشعره

  ھذا العالم وھو یتمرد علیھوكیف یكون اإلنسان ابن 
األخالقیة كأنھ شيء من  من الناحیة الواقعیة الحیوان كائن بريء بدون خطایا محاید من الناحیة

فمنذ اللحظة التي ھبط فیھا اإلنسان من السماء  .. ما اإلنسان فلیس كذلك أبداأاألشیاء بال تكلیف .. 
أن  أن یختار بین.. لیس بإمكان اإلنسان  ن یختار أن یكون حیوان بريءأیستطیع اإلنسان  ال

 . نسانا او ال إنسانإیكون حیوان أو إنسان إنما اختیاره الوحید أن یكون 
اإلنسان إما أن یكون خیِّر أو شریر ال یوجد إنسان بريء من الناحیة األخالقیة ألنھ انسان ولیس 

 . حیوان
 

الغامضة  من األسرار والطقوسلو كان اإلنسان حیوان كامل لكانت حیاتھ بسیطة خالیة 
معنى تلك اللحظة التي  والمعتقدات والرموز وال یعرف الحیوان شیئا من ھذا كلھ وھنا یكمن

 . صنعت عصرا جدیدا
 

وھو عالم جواني تتم فیھ  النیة داخل كل انسان مناوكما ذركنا في المقال السابق فإن هللا قد خلق 
ویستطیع اإلنسان في ھذا العالم  في عالم الواقع أم ال األفعال التي یریدھا المرء سواء نفذھا

ولیست أفعال اإلنسان الخارجیة إال صدى لما  قدم أنبل التضحیات وأخس البذاءاتالجواني أن یُ 
 ( إنما األعمال -یذكرنا بالحدیث المشھور للنبي صلى هللا علیھ وسلم : یتم في العالم الجواني وھذا
 وال موانع اجتماعیة ذا العالم الجواني حر تماما ال رقابة وال وصایةبالنیات ) واإلنسان داخل ھ

فاہلل ال  ھذه الحریة الُمطلقة في العالم الجواني لكل فرد منا بھا اعتراف ضمني بوجود هللا علیھ .. 
وإنما نتاج خلق فاإلنتاج والتصنیع  ینتج وال یشید وإنما یخلق ولیست الحریة نتاج تشیید أو انتاج

بدون حیاة جوانیة بمعنى أدق ذكاء متحرر من وخز  إنسان كامل لكنوا ور یمكن ان ینتجوالتط
 . ن یكون مثلھأھو مسخ بارد ال یقبل انسان  الضمیر األخالقي وھذا الذكاء

إن اإلنسان ال یستطیع أن یكون بريء إنما علیھ أن یستخدم حریتھ في أن یختار أن یكون خیِّر أو 
 . شریر

 
المدخل  السوبر مان واعترف افالطون أن للقوي حق على الضعیف وإذا حذفنانادى نیتشھ ب

ِعرقیا وقومیا واجتماعیا  الدیني من حسابنا فسرعان ما یمتلىء المكان بأشكال من الالمساواة
واالستئساد وفرض الرأي بالقوة والقھر  منطقیة فالالمساواة من الناحیة المادیة ممكنة جدا بل

المادیة  لذة والُمتعة على حساب جماجم الضعفاء ھو عین العقل بالحساباتإشباع ال ومحاولة
غیر متساوین وتأسیسا على الدین فقط  وإذا لم یكن هللا موجودا فالناس بجالء وبال أمل الُمجردة



وھذا ھو تفسیر وجود كثرة من المعاقین حول المساجد  یستطیع الضعفاء ان یطالبوا بالمساواة
المال والصحة والعقل والُمستبعدین من موائد اإلحتفاالت  الضعفاء والفقراء فيفھؤالء والمعابد 

برھنون علیھ لیس لدیھم إال مدخل الدین وحسب الذي ما یعرضونھ أو یُ  في العالم الذین لیس لدیھم
أنھم متساوون بل ربما أحسن حاال عند هللا من األصحاء وھذا فیھ برھان  یبرھنون من خاللھ

  الدین في المساواة متكرر لقیمة
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 Humanism نسان بدیال عن اإلیمـان باہلل ...الھیومـانیةاإلیمان باإل
 

العامة أو  إلرادةواإلنسان فحسب ... وقد اقترح روسو ا قام روسو بالتأسیس لإلیمان باإلنسان
الخاصة وبھذا یكون المجتمع ھو  إرادة المجتمع وأمام ھذه اإلرادة یتنازل اإلنسان عن إرادتھ

اإللحادي ومن رحم ھذا التصور نستطیع تطبیق  م العلمانيالُمطلق المادي األوحد في النظا
یقول  حیث ال ُمطلق إال الشعب وال قِیم إال قِیم الشعب  الدیموقراطیة وُحكم الشعب بالشعب

( یدعو روسو إلى إقرار دین طبیعي مادي یقوم على تألیھ  -الدكتور عبد الوھاب المسیري:
 .) -1- لذي سیحل محل الُمطلق الالھوتيفالمجتمع ھو الُمطلق العلماني ا المجتمع

 
الطبیعة.. قوانین  ب تماما فيلكن ھذا األمر یحمل في داخلھ تناقضا عجیبا فاإلنسان ُمستَوعَ 

.. قِیم الطبیعة ھي قِیمھ وھذه القِیم تسري علیھ كما على سائر الكائنات .. الطبیعة ھي قوانینھ 
عقل مادة طبیعیة متلقیة ..  وال ـاد ..حیوان اجتماعياإلنسان لیس أكثر من نمط مادي ذو ثالثة أبع

مادي إلحادي  فإنھ في المرحلة التالیة سیتنازل اإلنسان عن مركزیتھ فاإلنسان من منظور وبالتالي
وحتمیاتھا وبالتالي سیحل محل مركزیة  لیس ھو المركز بل المركز ھو الطبیعة المادیة وقوانینھا

الُمطلق األول وھذا یعني انھیار المشروع الھیوماني (  ارھااإلنسان مركزیة الطبیعة باعتب
 باإلنسان ) وبذا یُصفَّى اإلنسان على حد تعبیر المسیري لحساب الطبیعة وسیتم مشروع اإلیمان

فاكیالف ھافل كل ذلك  استیعابھ تماما ویسقط في ھیمنة المادیة الحتمیة وقد اختصر رئیس التشیك
أنھا حاكم العالم األعلى، في ھذه اللحظة  ( حینما أعلنت اإلنسانیة -: في عبارتھ الرائعة حین قال

اإلنساني ) فالفلسفة الھیومانیة ضحت أول ما ضحت باإلنسان وعادت  نفسھا، بدأ العالم یفقد بُعده
ھذه  الطبیعة ھي الُمطلق وھي المرجع فھي فلسفة ذاتیة الھدم وقد نجح ھتلر في فك إلعتبار

والطبیعة ال تعرف الرحمة  ( یجب أن نكون مثل الطبیعة، -ر عادیة حینما قال :الشفرة بكفاءة غی
  ودوركایم وفروید أو الشفقة ) . وقد تبع في ذلك داروین ونیتشھ

 
ھتلر بالطبیعة إیمانا  عبر عن القانون الطبیعي وتستمد شرعیتھا منھ .. وقد آمنفالدولة العلمانیة تُ 

مركزیة اإلنسان وداخل معامل ھتلر  الشمولیة الكاسحة وبرفضصارما متعصبا .. إیمانا یتسم ب
حدیثا ویتم وضع كل منھما في غرفة مستقلة ویتم  النازیة كان یتم إحضار التوائم المولودة

أوالتسخین أو التعذیب بل وحتى الموت ومالحظة األثار التي تظھر  تعریض أحد التوأمین للتبرید
والیھود  في علوم الطب ... وكان یتم إبادة الغجر والسالف اآلخر لإلفادة من ذلك على التوأم

الُحرة في استئصـال األغیـار  واألقزام وغیرھم في أفران الغاز الھتلریة تعبیرا عن إرادة الشعب
ألف شاب  400أصدر النازي قرارا بتعقیم  1933 یولیو 14وفي  useless eaters الغیر مفیدین

الیة من أشعة إكس حتى یفقدوا القدرة على اإلنجـاب فھؤالء ع عن طریق تمریرھم على ترددات
 مصابین بأمراض عصابیة كثیرة ربمـا تضر األجنة وكان ھتلر یقول إن "أفران الشباب كانوا

 ضیصف بع الغـاز" والتعقیم لیست سـوى "أدشاش" تُستخَدم من أجل الصحة العامة.. ولذا
اإللحاد والعلمانیة الشاملة  النموذجیة في تطبیق المؤرخین الفترة الھتلریة على أنھا اللحظة

 .. والتفكیكیة في أعلى صورھا
 

نابعة من إرادة  وھتلر جاء إلى الحكم بطرق دیموقراطیة محترمة وجمیع قرارات النازي كانت
أبعد حد.. ویكفي أن تعرف أن  الشعب ( ُحكم الشعب بالشعب ) وتنفیذھا كان دیموقراطیا إلى

الغجر والسالف والیھود وھم في طریقھم إلى  كانوا ممنوعون من اإلساءة إلى الجنود األلمان
یعني شكال من أشكال اإلساءة لحقوق اإلنسان وخدشا لكرامتھ ..  الحرق في أفران الغـاز ألن ھذا

 الضباط األلمان ألنھ كان یحیط أسر الضحایا علمـا بإعدام أقاربھم على كارت وقد عوقب أحد
 . دال من ظرف مغلقبوستال مفتوح ب

 



 على األرض من منظور إلحادي ھو شكل من أشكال الغروراإلنسانیة والبحث عن السعادة 
وبداھة ال یمكن القول  اإلنساني وھو یعني القول بمركزیة اإلنسان وأن لھ مكانا خاصا في الكون

 . المادیة بوجود غائیة إنسانیة مستقلة عن الغائیة الطبیعیة أو
وماذا  أخالق األنانیة المسنیرة األخالق اإللحادي المجتمعي لیس أكثر من نوع من ولذا كان علم

المساواة بین البشر .. فالقتل  یمكن أن یفعل العقل أو المركزیة المادیة مع النظریات التي تنكر
الصناعي واإلجھاض كلھا امور عقلیة ومنطقیة تماما  الرحیم مثال واإلعقام الیوجیني واإلخصاب

 وجد حجج علمیة ضدھاال ت
 

یتجاوز المادة  وال یأتي اإلیمان بمركزیة اإلنسان وقیمتھ وسموه إال باإلیمان بُمطلق أعلى
موجودا فالناس بجالء وبال أمل غیر  بحتة فإذا لم یكن هللا فالمساواة بین البشر ھي مسألة دینیة

 . اةالضعفاء المطالبة بالمساو متساوین وتأسیسا على الدین فقط یستطیع
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قارنة بین اإلنسان مقارنة بین وثیقة حقوق اإلنسان والعقاب الدیني .. م
 والالإنسان

 َ◌ اإلنسان ُمجرد  نأون یرى الدینیون أن اإلنسان مسؤول عن أخطائھ وأنھ ُمكلف أما المالحدة فیرَّ
التغیرات في القوانین الطبیعیة  بمنتھى البساطة إلى حیوان بیولوجي متطور یُمكن رد أخطائھ

 .. عندھم ُمستھجنة والبیولوجیة وبالتالي فالعقوبة القاسیة
خطیرة أما المالحدة  وقَّع على إنسان ُحر ارتكب جریمةیرى الدینیون أن عقوبة اإلعدام عقوبة تُ 

 . وإلقاؤه بعیدا فیرون أن عقوبة اإلعدام تعني فك َجزء فاسد من المجتمع
الفردیة بینما یتحدث المالحدة بلسان  یتحدث الدینیون بلسان العدالة والشخصیة والمسؤلیة

 .جتمع المصلحة والم
الثانیة نرى تفسیر آلي ال إنساني تُذكرنا الحالة الحالة في ..  تفسیر إنساني  في الحالة األولى نرى

 . بالتمھید السماوي والثانیة تُذكرنا بدارون والتطور والحیوان ودوركـایم األولى
 

 وھو الحریة الحیوان أال العقاب الدیني یتعامل مع أخطر قضیة إنسانیة وأھم ما یمیز اإلنسان عن
 .الدیني بنوع من المراسم والشعائر الدینیة  والمسؤلیة والعدالة ولذلك ال عجب أن یرتبط العقاب

 
خالق نفسھا طبیعیة صارمة بل واأل من وجھة نظرة إلحادیة فاإلنسان لیس ُحر بل خاضع لقوانین

جنة أو بمعنى أدق البد . ولذا عندھم العقوبة ُمستھ محور العقوبة نسبیة إنھ تصور الإنساني بحت
 من تخفیفھا ألقصى حد ممكن ..!! 

العقاب الدیني  اإلنسان مسؤل أما الحیوانات واألشیاء غیر مسؤولة من ھنا یَكمن الفرق بین
 . المصائب والتعدیالت اإللحادیة المصلحیة الحقوقیة التي تُمیع أكبر

 
صاص تتسق مع الكرامة اإلنسانیة ن العقوبة ِمن حیث ھي قِ أقد أكد ھیجل مرات ومرات ولذا ف

 لمرتكب الجریمة
 

هللا .. وجمیع  فمسؤولیة اإلنسان أمام غیره من الناس من وجھة نظر دینیة ھي مسؤولیتھ أمام
  لتقلید المحكمة اإللھیة والعدالة اإللھیة القونین والمحاكم في ھذا العالم لیست سوى محاولة شاحبة

 اكمة والعقوبة لیس لھا مكان في مستودعات المذاھب المادیةإن قضیة المسؤولیة وبالتالي المح
تحسین .. تعویض بینما الھدف من العقوبة  .. فالھدف من العقوبة من جھة نظر إلحادیة ھي وقـایة

 . ھذا العالم شيء مشترك من وجھة نظر دینیة لیس بینھ وبین
 

وبین العالم المادي أي  فلیس بینھمافالعقوبة كاألخالق تماما غیر مفیدة ِمن الناحیة العملیة .. 
وكذلك العقوبة لیس لھا معنى   لھم ارتباط مصلحي فالصدق والتضحیة كاخالق ال قیمة عملیة

أن تكون منظور إلحادي مادي آلي الإنساني ال تعدو مادي فالجریمة مھما كان حجمھا ھي من 
 ..!!  خطا طاريء یمكن إصالحھ

 
من اجل ذلك في تستدعي غضب هللا وھي انتھاك لنظام اخالقي فالعقوبة أما بالمنظور الدیني 

 .طاريء أ الدین نحن نعاقب اإلنسان الُحر بینما في اإللحاد نحن نحمي المجتمع من خط
 

 الخالصة نحن في العقاب الدیني نعامل إنسان بینما في اإللحاد نُعامل الالإنسان
--------------- 

محمد  -علي عزت بیجوفیتش .. ترجمة : -الم بین الشرق والغرب .. تألیف:كتـاب اإلس -المراجع لإلستزادة :
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 حریة المرأة بین اإلسالم ونیویورك
 

العالم التي تنادي بتحریر المرأة وقد  سیدات نیویورك الرادیكالیات أكبر الجمعیـات فيجمعیة 
ة إلى مرحلة ما بعد تحریر المرأة حیث اتجھت المرأ تجاوزت ھذه الجمیعة مؤخرا مرحلة تحریر

 feminism   بالتمركز حول األُنثى سمىاآلن إلى ما یُ 
 .والموروثات الثقافیة العتیقة  صورون المرأة وھي تمسك بالمطرقة في وجھ الفلسفاتوھم یُ 

مرحلة ما  ستتجاوز مرحلة التمركز حول األُنثى إلى بتطبیق النظریة الدیالكتیكیة فإن ھذه الجمعیة
 . الرجال یُعرف بمرحلة التخلص من

وبالفعل بتوزیع  وكالعادة وكما قـالت إحداھن فإنھا ستجد في اإللحـاد ما یُبرر مذھبھا وقامت
كاملة فجینوم الذكور یحتوي على  منشور تقول فیھ إن جینوم الذكور إن ھو إال جینوم أُنثى غیر

جھض على المستوى الجیني ولكنھ یسیر على أُ  شيء -مجموعة غیر كاملة من الكروموسومات 
لذا یلھث الذكور ورائنـا للبحث عن مجموعة  -أُنثى ناقصة  قدمین ویسمونھ ذكرا وما ھو إال

 .  - األُنثى -الكروموسومـات  كاملة من
اآلن بإمكانھن أن  فالنساءإن ھذا لیس تحریرا للمرأة وإنما تثویر لھا في مقابل الرجل وعزلھا عنھ 

فالھدف من حركات تحریر المرأة لیس تحقیق مكاسب للمرأة  ن بدون ذكور وأن یلدن إناثا فقطیلد
 .وإنما توسیع لرقعة الخالف بینھا وبین الذكور 

 
لقد تحولت العالقة بین األنثى والذكر من عالقة حمیمة یحیطھا ھكذا ینظر ھؤالء إلى الرجال 

تقدمھ البیولوجي  ا یتربص باآلخر لیفتك بھ ویُثبتوالحنو إلى عالقة فتاكة كل منھم دفء المشاعر
 . علیھ

داروینیــا فبالمنطور  إذن ھذا النوع من العالقة اإلرھابیة التي تتبناھا تلك السیدات تم تبریرھا
  وصراع الغابة یمكن تبریر ذاك المنشور بمنطور البقاء لألقوى وصراع األنواع والداوریني 

 
نالحظ أن اإلسالم یُمجـد  اإللحادیة الداروینیة الھیجلیة المادیة بینما كل ھذا یحدث داخل المنظومة

رمزا وسرا وكائنـا ُمقدسـا وجعل الجنة تحت  المرأة بدون النظر لھذه الدواعي الفتاكة فقد جعلھا
 جعل العالقة بینھا وبین الرجل عالقة مقدسة وأخذ من الرجل میثاقا غلیظـا على ذلكوأقدامھـا .. 

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ْذَن ِمْنُكْم ِمیثَاقًا َغلِیظًا)(النساء) وقال َرُسولُ َوأَخَ ( ِ َصلَّى هللاَّ ِألَْھلِِھ  َخْیُرُكْم َخْیُرُكمْ  :هللاَّ
  .َوأَنَا َخْیُرُكْم ِألَْھلِي أَْخَرَجھُ التِّْرِمِذيُّ 

إنساني ُممیـز  ائنبینما نجحت كل المؤسسـات التي نادت بتحریر المرأة في تحویل المرأة من ك
مؤسسات تحریر المرأة ھنـاك  إلى حیوان جمیل ! وھذا نالحظھ بشدة في طوابیر المودیالت .ففي

 األُسـرة لتُلحقھن بطـابور الموظفـات افتخـار دائم بعدد النسـاء الالتي نزعتھن من
 
 
 
 
 
 

--------------- 
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 حقوق اإلنسان قضیة میتافیزیقیة بحتة ما دخل الملحدین بھا ؟

 
متساوون ھذا ممكن فقط إذا كان  فقولك أن البشر حقوق اإلنسان ھي قضیة میتافیزیقیة بحتة

خصوصیة أخالقیة ولیست حقیقة طبیعیة أو مادیة أو  ہلل فالمساواة بین البشر ھي اإلنسان مخلوقا
المادي أو الطبیعي أو العقلي ھم وبال شك غیر متساوین وتأسیسا على  عقلیة فالناس من المنظور

 .  یستطیع الضعفاء المطالبة بالمساواة الدین فقط
 
برھنون عرضونھ أو یُ الذین لیس لدیھم ما یَ ھؤالء الضعفاء والفقراء في المال والصحة والعقل ف

أحسن  لدیھم إال مدخل الدین وحسب الذي یبرھنون من خاللھ أنھم متساوون بل ربما علیھ لیس
المساواة ومدى سذاجة  حاال عند هللا من األصحاء وھذا فیھ برھان متكرر لقیمة الدین في

  الحسابات المادیة أو العقلیة في تقییم الناس
 

للضعفاء والبسطاء  المادي بطبیعتھ یدخر ُكل المجاملة لألذكیاء واألقویاء وُكل السخریة فالعالم
والعجزة ھم أقل شيء نحتـاج إلیھ في ھذا  فإذا لم تكن توجد أرواح إنسانیة فإن الضعفاء والبسطاء

 العالم
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 ثبات القیم األخالقیة على مدار التاریخ نظرة تستحق التوقف
 

البشر أو نزواتھم فالخیر خیر عند الصالح  فھي ال تعتمد على رغبات األخالق موضوعیة ال ذاتیة
والطالح فاألخالق تعتمد على شيء خارج الذھن البشري تعتمد  حوالطالح والشر شر عند الصال

عن  التي یریدھا لھذا العالم فاألخالق لھا غرضیة كونیة یُفترض فیھا اإلستقالل على إرادة هللا
واإلیمان  والقیم األخالقیة یعتنقھا كل إنسان بوعي أو بغیر وعي ..  أفكار البشر ورغباتھم

النھایة وأن اإلتجاه نحو الخیر كامن  أو أنھ البد أن ینتصر الخیر في بقضایا مثل أن للحقیقة قوة
 . شعور غامض بأن العالم نظام أخالقي غائي في العالم ھذا اإلعتقاد ُمستمد من

 
العدل أو أن  وال توجد أُمة من األُمم تقول أن الكذب أفضل من الصدق أو أن الظلم أفضل من

والشر لكن یبدو أن  ن من الصعب إیجاد تعریف للخیرالخیانة أفضل من األمانة وربما كا
هللا ویعتنقھ جمیع البشر في كل زمان  التعریف السلیم للخیر ھو الفعل الذي یتطابق مع إرادة

 . -1-ومكان
لإلنسان عینان وفم  فالقواعد العامة لألخالق ال یختلف علیھا اثنان في الوجود وھذا من قبیل أن

القاعدة بل ھو استثناء لسبب خاص جیني  مھ بال عینان ال یعني خطأفمعنى نزول طفل من بطن أُ 
التفصیلیة الُجزئیة للقیم األخالقیة فوجود اإلستثنائات بھا كقتل  واألمر نفسھ ینطبق على النقاط

للخیر  لیس شرا إطالقا بل خیر وتحفیز آخرالكذب لإلصالح بین الناس ھو من منظور  القاتل أو
القیمة األخالقیة أو  لناس في قضیة جزئیة كتلك القضیة ال یعني خطأواختالف وجھة نظر ا

ھذا استثناء من القاعدة وفي نفس الوقت یخضع للقاعدة من منظور ذاتیتھا بل كل ما في األمر أن 
تقبل بالصورة المعھودة للزواج ولكن یتزاوج  ویصُدق األمر نفسھ على أن أُمة من األُمم الآخر 

إال أن یكون اختالف أعراف وثبات قیم فعند تلك األُمھ ال تكون  فھذا ال یعدو أفرادھا بُعرف آخر
ویعرف  من الُعرف فھنا لم تحدث خیانھ ألن الكل یعرف ما سیحدث بتطبیق ھذا النوع العفة إال

رعة والمنھاج تحتلف بین واألعراف والشِ  فالقیمة ثابتھ لكن التطبیقات تطبیقات العرف جیدا
 .األُمم

 
 

قانون التعفف ھل ھو قانون  لو سألنا أي إنسان وقلنا لھ ھل قانون األمانة أو قانون العدالة أو ولذا
وھكذا یكون ھناك إجماع جواني نعم ..  باإلیجاب سلیم بین جمیع البشر سلیم بین جمیع األمم لقال

یستشعر أنھ یعتنقھا الناس جمیعا بوعي أو بغیر وعي وكل إنسان  على أن القیم األخالقیة ُمطلقة
قیمة  أفعالھ على ھذا المعیار واإلنسان إما ُمقبل على الخیر أو الشر وھنا تكمن ُملزم أن یقیس

 التكلیف وأننا ُمكلفون على ھذه األرض
 

 لماذا على اإلنسان ان یُحب جاره ؟ھام في النھایة یروادني سؤال 
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اعتناق البشر لألخالق ھو رغما عنھم وحتى الذین ال ناموس لھم ھم ناموس ألنفسھم وكما  -1

بالطبیعة ما ھو في  ألن األمم الذین لیس عندھم ناموس متى فعلوا ( -: یقول الكتاب المقدس
الذین یظھرون عمل الناموس مكتوبا في  نفسھمفھؤالء إذ لیس لھم ناموس ھم ناموس أل سالنامو
 14 -1میة .) رو. قلوبھم

 



 
 لماذا یستحیل أن یكون التشریع إلحـادیا حتى في دولة ُملحدة ..!!

 
على وجھ األرض ھو تجسیـد لضمیر  التشریع في صورتھ الرائقـة ھو قـانون إلزامي وأي قـانون

الُمحترمة وإال فإن القانون الذي یُعطي المواطن حق  ان ( وطبعـا أنا أقصـد القوانیناإلنسـ
 فإنھ لیس قانونا بل مسخرة ) التصفیق للطبقة الحاكمة

 ولمـاذا اإلنسـان ھو الحیـوان الوحیـد الذي یحتـاج إلى تشریع ولماذا ما ھو سبب التشریع ؟لكن  
الغـابة التي نشـأ منھـا لماذا  د على الطبیعة ویتمرد على قانوناإلنسان ابن الطبیعة ابن الغابة یتمر

 ؟ یرفض أن یكون حیوانا یحكمھ تشریع الغابة اإلنسان یتمرد على مصیره الحیواني لماذا
النجاسة والقداسة ال  فالحیوان مصلحي جدا منفعي جدا حساباتھ مادیة بحتة ال توجد عنده أفكار

لكن اإلنسان لیس كذلك ..  األخالقیـة بريء تماما من الناحیةیعترف بوجود الخیر والشر فھو 
یر أو شریر ال یوجد إنسان بريء من الناحیة األخالقیة حتى ولو أراد أن یكون  اإلنسان إمـا خِّ

 السماویة أصبح اإلنسـان لیس ُمخیرا بین أن یكون إنسانا أو حیوان لكنھ ُمخیر كذلك فمنذ المقدمـة
  و ال إنسانبین أن یكون إنسان أ

 
العودة إلیھ .. إنھ في  لقد استقر في وعي اإلنسان أن لھ أصال ال یذكر عنھ شیئا اآلن لكنھ یحاول

 .رحلة البحث عن الفردوس المفقود 
فیھا على األرض وكـأنھ قد استقر في وعیھ أنھ كان فیھ یومـا ما ثم طُرد  منذ اللحظة التي ھبط

فھو في شعور  حث عن الطریق الحق حتى یعود إلى ھذا الفردوسوال یجد قیمة لحیاتھ إال بالب منھ
  دائم بتفاھة الدنیا وضآلتھا

 
نفـخ هللا فیھـا من روحـھ  فمنذ التمھید السماوي .. منذ الُمقدمة السماویة .. ُمنـذ تلك اللحظـة التي

جل ھذا أ اإلنسان إال في ھذا الصراع ومن في الجسـد األرضـي المادي بدأ الصراع وال یحیـا
الصراع بین الجسـد األرضي المادي برغبـاتھ  .. الصراع .. الصراع بین الروح والجسد

 الُعلیـا .. الصراع بین الخیر والشر .. المصلحة والواجب .. إنھ صـراع ال وشھواتھ وبین الُمثـل
ا عقلیـا فھي تأتي البرھنة علیھ منـاص منھ وعلى الرغم من أن الُمثل العلیـا والقیم الُعلیـا ال یمكن

ؤمن بھا بوعي أو یالمادة إال أن الجمیع یعتنقھا و دائما ضد المصلحة الشخصیة ضد اإلنسان ضد
 . بغیر وعي

من  ُمخیـر في رفض التكلیف اإللھي ویبدو أن ھذه القیم الالمصلحیـة تستمد قیمتھا نسـان لیسفاإل 
 . او الحیوانیة بالحسابات المادیة عالم آخر تستمد قیمتھا من حسابات أُخرى ال عالقة لھا

 
سیستنھـا مستقبال  میع التشریعات على وجھ األرض التي استنھا اإلنسـان قدیمـا وتلك التيوج

المصلحة والواجب .. الضمیر  .. مصدرھا واحد .. مصدرھـا محاولة التوفیق بین الروح والجسد
لقـة بحیث ال تتعارض مع متطلبات بقیمھـا الُمط مصدرھا محاولة تطبیق األخالق .. والشھوة

( القانون یعتمد على األخالق واألخالق  -اكبر قانونّي العالم : الجسـد لذلك یقول ھوجو جریتوس
 ن .) ھو المصدر األعلى للقانو وهللا فحسب

 
وجھ األرض  ولو استوعبنـا الفقرات الماضیـة سنستوعب جیدا جمیع مصـادر التشریعات على

اإلرتقـاء إلیھـا إال أنھا ال تصلح أن  ثال وعلى الرغم من أنھـا تُمثل قِمة یصعبفموعظة الجبـل م
التطبیق .. فھي معنى ضیق من معاني التشریع یصلح  تكون تشریعـا بل ھي ساقطة حتما في

تحول الدین عندھم إلى رسوم ومظـاھر .. كذلك الواقعیة الشدیدة في  لكھنـة فریسیین متشددین
 .  كتشریع ُمطلق إنمـا تصلح لمعاقبـة العصـابات األُممیـة تصلح التوراة ال

 



 
ثـالیـة األدیـان األُخـرى كالبوذیـة بمِ  وِمن ھُنــا یأتي اإلسالم ال لیؤكـد الُحب اإلنجیلي وال لیُطـالب

وال یطالب بواقیعـة التوراة المؤلمـة  اإلحبـاط وعدم الشـعور باألمن تلك المثالیـة التي تؤدي إلى
ن بین الرغبـات والواقع .. بین النظـریة وبین نـاكفھ لكن  المُمـارسة العملیـة والبد تنـاقض بَیـِّ

  -1-لیطالب بتشریع إنساني . 
 
 
والُمثـل الُعلیـا لذا فاإلسالم ھو الدین الوحیـد  فاستطـاع اإلسالم أن یـوازن بین الُمتطلبـات المـادیة 

فیـھ اشتراكیتـھ  اللھ في اتسـاق مع بیئتـھ ... فاإلسالمیعیش من خ الذي یستطیع اإلنسـان أن
 . الخـاصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
محمد  -علي عزت بیجوفیتش .. ترجمة : -كتـاب اإلسالم بین الشرق والغرب .. تألیف: -المراجع لإلستزادة :

 یوسف عدس .. مؤسسة بافاریـا
مكان فیھ ألبطال  للشعراء والرومانسیین فھـو دین واقعي الفي اإلسالم جوانب قد ال تروق  -1

المقـابل المسیحیة بھا مفھوم مفعم بالحیویة  المالحم .. یدعـو للفضیلة لكنھ ال یُكـرس الُزھـد في
ت  عن األلوھیة ولكن لم تبلغ الوعي التام بوحدانیة هللا وبسبب ھذه الخاصیة في فھم األلوھیة ضحَّ

وروحـانیة  فیھ واقعیـة التوراة لتوراة في سبیل ثالوث المجامع .. فاإلسالمبتوحید ا المسیحیة
ُ الدَّاَر اْآلِخَرةَ  ْنیَا }القصص اإلنجیـل {َواْبتَِغ فِیَما آتَاَك هللاَّ .. فیـھ العیـن  77َوَال تَنَس نَِصیبََك ِمَن الدُّ

وبالرغـم من كل  .. أقـرب للتقوىالتي ال غنى عنھـا في حاالت ُمعینـة وفیھ وأن تعفوا ھو  بالعیـن
 التوحیـد . النكبـات التي تعـرض لھا اإلسالم إال أنـھ ظـل انقى أدیـان

  



إسقاط قناع الضمیر المستقل عند المالحدة وأن األخالق ال تحتاج إلى دین 
 یھذبھا

 
عاقبة الشھوات ... وأن الدین یقوم على م یدعي المالحدة أن الضمیر المستقل یكفي لكبح جماح

و أأن الضمیر المستقل لإلنسان كفیل بذلك بدون ترھیب  حسن .. ویعتبرونالظالم ومجازاة المُ 
  ترغیب

 
  ...الضمیر المستقل ھو الذي یكون الوازع األخالقي لدیھ ذاتي

 
على األلف بل  یقول علماء النفس أن الضمیر المستقل في الجنس البشري ال تتعدى نسبتھ واحد

 .... إجتماعیة نسبة یكون الضمیر المستقل لدیھا بسبب دوافعوغالبیة ھذه ال
یعتبرون العقاب ھو المانع الوحید ( allen&santrock) بل في أعظم األبحاث والمراجع العلمیة

  ..... للدوافع وحیل التوافق
  بل وال یذكر شيء بخصوص الضمیر المستقل ألن نسبتھ ال یتم التعویل علیھا في التشریعات

 
 incentive في أحد التعریفات الشھیرة للباعثبل و

إلشباع أو إرضاء رغبة  یعتبرونھ قوة بیولوجیة نفسیة داخل الفرد تستحثھ على القیام بنشاط معین
  . سلوكھ حتى یُشبع رغبتھ ھذه محدده كما أن ھذه القوة تستمر في دفع الفرد وتوجیھ
  .وطبعا القوة البیولوجیة تشمل جمیع أنواع الشھوات

 
  . مام الدافع والحاجة والتوتر والحافز والمثیر تتحول إلى فیضان كاسحأوالشھوة 

 
على الشھوات والغرائز وشطحات وھالوس الفكر الفاسد أشبھ  قیود التي وضعھا اإلسالمولذا فال

الفیضان المدمر وتحویلھ إلى قنوات محكمة وترع منظمة ومواعید معلومة  ما تكون بتھدئة ذلك
 لوسیلة تتحول الصحاري إلى حقول زاھرة وترتقب منھا الجني الحلو من الحبوبا وبھذه

یحرقھا ویحولھا إلى صحاري  كذلك اإلسالم في تعاملھ مع الغزائز اإلنسانیة فإنھ ال والفواكھ
المخیف بل ینظمھا ویحول اإلنطالق الفوضوي  جرداء قاحلة وال یتركھا على فیضانھا وتدافعھا

  .... فقد حرم هللا الزنا وأحل الزواج ... حرم الربا وأحل البیع وھكذا رقیقإلى إنسیاب دقیق 
 

ضخم جانب فإن الدول الدكتاتوریة تُ  ھذا على مستوى األفراد أما على مستوى األمم والمجتمعات
على كل تصرف من تصرفات الشعب محافِظة على سلطانھا  السلبیة لتضمن السیطرة الكاملة

اإلیجابیة إلى درجة تبیح  الدیموقراطیة تبالغ في تضخیم جانب الفردیة ولالدكتاتوري ...والد
ظالما كما تبیح ما یسمونھ الحریات الشخصیة إلى  إستغالل الفرد القوي لغیره من الناس استغالال

 ولقد نَفَذ اإلسالم إلى ھذین الخیطین المتقابلین فصحح معیارھما بھمة فریدة ... حد یثیر الفوضى
 ..... انحراف يء في نصابھ الحق فتبدو األمور طبیعیة منطقیة ال عوج فیھا والتضع كل ش

 
الدین اإلسالمي وضع نصوصا مطلقة شمولیة تحدد اإلطار العام وتھذب اإلتجاه اإلنساني و

 فقد قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الصحیح عموما في تعاملھ مع معطیات الحیاة
اإلثم ما حاك في صدرك وكرھت أن یطلع  (  -: في حدیث آخر.) و ضرار ال ضرر وال(  -:

  ..... إنھا أُطر عامة تھذب حیاة الناس وتبین لھم الطریق.)  علیھ الناس
 

لكن في المقابل لو تصورنا مجتمعا یقوم على المادیة البحتة وعلى ما آلت إلیھ خبرات الناس فإنھ 



زوجة العالم الشھیر كارل ساغان عندما قالت ما المانع من  اعتراف الھالك ال محالة ... وھا ھو
في  إلى أن اإلنسانبذلك قبل الشھر التاسع فھو لم یصر آدمیا بعد وطبعا تشیر  اإلجھاض إذا كان

  .ھذه المرحلة حیوان تبعا لنظریات التطور 
 

ھكذا عندما  ..واألجنةإنھا تتكلم بالمادیة البحتة وبما آلت إلیھ خبرات الناس فتجیز قتل األطفال 
  ........ ) سورة المائدة50یحكم العبث في حیاة الناس { َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّهللاِ ُحْكًما لِّقَْوٍم یُوقِنُوَن} (

التي جعلت الجنس اآلري األلماني یدخل حربا  بل ولیست الداروینیة العنصریة منا ببعید وھي
  . لعنصریة والجنس األرقىبإسم ا ملیون شخص 55عالمیة یروح ضحیتھا 

 
 

كان یحاور إنجلیزیا فقال لھ  وأذكرأن الشیخ محمد اسماعیل المقدم قال في أحد أشرطتھ أنھ عندما
 فعال . اإلنجلیزي ألسنا نحن حیوانات الشیخ لكن ألیست ھذه أفعال حیوانات قال ساعتھا

إلى حیاة  الدیني یتحول اإلنسان المادي قد صھر العقول وبالبعد عن منبع الطھر والنقاء إن الطابع
وھا ھي أوربا  ... حیاة األنعام بھیمیة ال محالة وھذا ما حذرنا منھ هللا سبحانھ وتعالى حذرنا من

وتتحوالن إلى بیت دعارة كبیر لممارسة جمیع أنواع الشذوذ  وأمریكا تنكصان على أعقابھما
لن تقوم (  -: لى هللا علیھ وسلم أنھوھذا عین ما حذرنا منھ رسول هللا ص .. الجنسي والفكري

في  یمارسون الدناءة والحقارة كما الحمیر.)   إال والناس یتھارجون كما تتھارج الحمر الساعة
ویبقى شرار الناس ؛ یتھارجون فیھا تھارج الحمر ؛ فعلیھم تقوم ... ( الطرقات ال یبالون بأحد 

 صحیح مسلم  .)  الساعة
 

والفكري إال العودة الراشدة إلى ما فیھ صالح  والخوف والضیاع الخلقيلن ینقذنا من ھذا التیھ 
ْھتَُدوَن}  الَِّذیَن آَمنُوْا َولَْم یَْلبُِسوْا إِیَمانَھُم بِظُْلٍم أُْولَئِكَ } دنیانا وآخرتنا وصدق هللا لَھُُم األَْمُن َوھُم مُّ

 . ) سورة األنعام82(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيالفصل ال
 مـاذا أنجب لنـا اإللحـاد  

 
 
 
 
 
 
 
 



 أدھم .. تنشئتھ وتربیتھ ورا كل ملحد حكـایة .. إسماعیل أحمد
 

تـاریخ أمة اإلسالم وبكثرة علمائھـا وأئمتھـا قلمـا  التاریخ اإلسالمي تـاریخ طاھر شریف وبطول
( لم یلحد في تاریخ  - :خبیثا یقول أبو محمد ابن حزم رحمھ هللا لحداتجد فیھـا مرتدا كافرا أو مُ 

 . ) اإلسالم إال ثالثة
 

ومعاطن  لنـا غـایة إال تبینـان مواطن الخطلوالیوم نعرض ألحد المالحدة المعاصرین ولیس 
الشواذ في تاریخ  أحد ھؤالءھو الخلل في فكره ومصادر ثقافتھ وتنشئتھ .... وإسماعیل أحمد أدھم 

وكان ملحدا شھیرا حصل على  میالدیة 1940ت بمصـر سنة أمتنـا ُولد بتركیـا وأعلن إلحـاده وما
لماذا أنـا ملحد ومن مصادر  الدكتوراة في الریاضیات من موسكو وصنف كتبا كثیرة منھـا

 . التاریخ اإلسالمي وحیاة محمد ونشـأة اإلسالم
 

أبو  زكي أشھر مصنفاتھ تداوال رسالتھ لماذا أنا ملحد وقد رد على رسالتھ ھذه الدكتور أحمد ومن
عنوانھا لماذا ھو  شادي برسالة عنوانھا لماذا أنا مؤمن وكذلك رد علیھا محمد فرید وجدي بمقالة

 ..!! ملحد
 

 ولكن دعونـا ننظر لماذا ھو ملحد ؟
(فقد كان أبي من المتعصبین لإلسالم والمسلمین ، وأمي مسیحیة  -أدھم : یقول إسماعیل أحمد

كر والتفكیر، وال عجب في ذلك فقد كانت كریمة البروفیسور ریة الفذات میل لحُ  بروتستانتیة
 )  -1-الشھیر.  وانتھوف
األستانة ، وكانتا  شت أیام طفولتي حتى أواخر الحرب العظمى مع شقیقتي في(عِ  -ویقول :

 .)  -2- لقناني في تعالیم المسیحیة وتسیران بي كل یوم أحد الى الكنیسةتُ 
 

إیمان باہلل  یة واضحة أصابت عقلھ إذ كیف یجتمع في عقل طفلوھنا خلل ال یخفى ... وإشكال
 . الواحد األحد وإیمان بأقانیم ثالثة وتثلیث وتجسید

 صاحبنا كان سعیدا بھذا الخلل الفكري فأراد أن یضیف لخللھ خلال آخر أشد عمقا وأكثر ویبدو أن
لداروین أصل  ه الفترة قرأت(وفي ھذ -تأثیرا على عقیدتھ وفكره المستقبلي یقول إسماعیل أدھم :

ھكسلي وھیكل  األنواع وأصل اإلنسان وخرجت من قرائتھما مؤمنا بالتطور. وقرأت مباحث
وكانت ، وأنا لم  وانكببت أقرأ في ھذه الفترة لدیكارت وھوبس وھیوم..  والسر لیل وبیجھوت

. وخرجت من ھذه  لھم ولكني لم أكن أفھم كل ما أقرأه أتجاوز الثالثة عشرة من سنى حیاتي .
 .)  -3- األثر األكبر في ذلك الفترة نابذا نظریة اإلرادة الحرة ، وكان لسبینوزا وأرنست ھیكل

 
 -ستالین الملحد الشھیر رئیس روسیــا : كتاب أصل األنواع الذي قرأه صاحبنا یقول عنھ جوزیف

ز داروین فأعلنت كتاب أصل األنواع لتشارل ( لقد كنت أنوي أن أصیر قسیسا إلى أن قرأت
 رئیس الصین كالمـا قریبا من ذلك ویقول ماو تسي تونج.) إلحادي وتركت الكنیسة 

 
إن كتاب أصل األنواع الذي یقول بخدیعة التطور الكبرى كان لھ مفعول السحر في القرن التاسع 

أنھا یوماً ما ستوصف األسطورة الداروینیة ب(  -: Soren Lovtrupیقول العالم السویدي عشر 
 .)  -4- العلم أكبر خدعة في تاریخ

 
ھذا .. أن یُلقب  أما ھكسلي الذي یذكره صاحبنا فھو توماس ھكسلي جرو داروین كما كان یُحب

صاحبنا فھو أرنست  ح أعلن فجأة أنھ الأدري وانضم لحلف داروین أما ھیكل الذي یذكرهالُمشرِ 



قام بتزییف صور األجنة  الشھیر الذي ھیكل أشھر نصاب في تاریخ العلم وھو العالم التطوري
بد ان أقف في وقف الُمدان و الُمعاب  ( كان ال -لیؤید الداروینیة لكنھ اعترف بذلك فیما بعد وقال :

تشویھ للحقیقة. إال ان عزائي الوحید في ھذا االمر  علیھ بعد أن اعترفت بما قمت بھ من تزییف و
یھم من المراقبین علماء االحیاء المشھورین قد وقفوا یوثق ف ھو ان ھناك مئات من االصدقاء ممن

ھذا لیس ھذا فحسب بل و ارتكبوا تزییفاً یعادل ما ارتكبتھ انا بما  بجانبي و شاركونى رأیى
االحیاء التي ألَّفوھا و في رسائلھم و مجالتھم العلمیة و التي حوت معلومات  نشروه في كتب علم

 .)  -5-ن جدید مؤكدة قاموا بإعادة تنظیمھا م غیر
 

والثالثة یُمثلون لعصر النھضة بأوربـا ومرحلة اھتزاز  وقرأ صاحبنا لھوبس وھیوم والسیر لیل
 الھوبزیة التفكیكیة والتي طبقھا صاحبنـا تطبیقا عملیـا في آخر حیاتھ كما الثوابت والحتمیة المادیة

   سنرى
مثلھم قال الذھبي  ھم واعتل قلبھكذا عاش صاحبنا ینھل من المرضى والشكاكین حتى مرض مثلھ

فإذا  كان یالزم الرافضھ والمالحده( أن ابن الراوندي  -:  رحمھ هللا فى ترجمة ابن الراوندي
 )  .والملھ عوتب قال : إنما أرید أن أعرف أقوالھم إلى أن صار ملحدا وحط على الدین

 
قوانین وال تأثیرات خارجیة  أو الخیر والشر في باطن اإلنسان جنبا إلى جنب وال توجد تدریبـات

في بحار الشك والشكاكین ومواثبة كتب  یمكن بھا إصالح اإلنسان لكن عندمـا یُغرق اإلنسان نفسھ
تحصنھ یحدث داخل النفس اإلنسانیة ومن دون  الفالسفة من غیر ما حصیلة علمیة أو عقائدیة

الح الشك على حساب الیقین على حساب الخیر لص سابق تمھید اتخاذ قرار جواني لصالح الشر
إن اآللیة العقلیة ألنتاج الشك أسھل بكثیر من (  -: محاوراتھ في إحدىأحد األحبة فكما یقول 

یغلب على الحدث وقلیل العلم بینما الیقین یحتاج صاحبھ إلى إعمال  والشك) آلیات إنتاج الیقین.
فإنتاج الشك أسھل وایسر على  تستمر..ألنھ إذا لم یفكر فإن بذرة الشك تبقى و العقل لیغالب الشك

 من انتاج الیقین وھذا ما حدث مع صاحبنا حتى سقط في ھاویة اإللحـاد نسـأل هللا عقل الحدث
 .  السالمة

 
ولكن ما  ( -ادھم : واآلن لننظر إلى مدى مصداقیة وانصاف صاحبنا في البحث یقول اسماعیل

 Science et“: من كتابھ في أول الباب الرابع معنى الصدفة والتصادف ؟ یقول ھنري بوانكاریھ
Methode”جھلنا باألسباب ،  في صدد كالمھ عن الصدفة والتصادف :" إن الصدفة تخفي

كالم ھاديء محترم  والركون للمصادفة اعتراف بالقصور عن تعرف ھذه األسباب " .) إنھ
اتمة رسالتھ لماذا أنا ملحد ردا خ یقتبسھ صاحبنا واآلن لنقرأ رد صاحبنا على ھذا الكالم یقول في

الصعوبة إال شكلیة ، والزمن وحده قادر على  ( أما أنا شخصیا فال أجد ھذه -على ھذا االقتباس:
على عقیدتي العلمیة والدعوة إلى نظریتي القائمة على  إزالتھا ، ومن ھنا ال أجد بدا من الثبات

 .) ر ضربة للذین یؤمنون بوجود هللافي الوقت نفسھ أكب قانون الصدفة الشامل الذي یعتبر
ما ھذا المستقبل الذي یا إسماعیل أدھم ثم  .... ھي حججك العلمیةصراحة ھذا رد ُمدھش فأین 

  تُعلق علیھ كفرك ؟
 

اإللحـاد في ذھنھ إلى عقیدة ومذھب یدافع عنھمـا یقول  نعود لصاحبنـا وقد تحولت اآلن فكرة
اضیات وبقیت كذلك ثالث سنوات وفي ھذه الفترة أسست الری (في األستانة درست -صاحبنا :

 .)  -6- وكانت لنا مطبوعات صغیرة  (جماعة نشر اإللحاد) بتركیا
األموال ویعلن عن عنوان منزلھ في كتبھ  وبعد أن عاد لمصر كان یعاني من نفس الداء وبدأ یجمع

ءا یسري في جسده كلھ حتى صـار اإللحـاد دا .) لقد -7-اسكندریة  23( شارع موشطي باشا رقم 
 ..!! مأل جوانحھ فقرر التخلص من حیاتھ

 



  -ملحد :نھایة 
اإللحـاد ودخل ھذا العالم المرعب المخیف تظـاھر أنھ سعید وأنھ  وبعد أن ذاق اسماعیل أدھم طعم

 فأنا ملحد ونفسي ساكنة لھذا اإللحاد ومرتاحة إلیھ ، فأنا ال ( -وبحیاتھ وقال : مستمتع بإلحاده
 ) -8-أفترق من ھذه الناحیة عن المؤمن المتصوف في إیمانھ 

ذلك فھو سعید والدنیا لونھا بمبي وھذا في الظاھر بینما ھؤالء یعانون  وتقریبا كل ملحد یقول لك
 وھلعا رھیبا وقلقا عجیبا ولم تظھر الفلسفات العبثیة والتشاؤمیة السارتریة إال من سقما شدیدا

 .ینتحـر لك لم یكن غریبـا على صاحبنا الذي یقول أنھ سعید ومبتھج أنتحت رؤوس المالحدة ولذ
 

م 1940مساء الثالث والعشرین من شھر یولیو عام نعم لقد قرر اسماعیل أدھم أن ینتحر ففي 
أدھم طافیة على میاه البحر المتوسط وقد عثر البولیس في معطفھ على  جدت جثة إسماعیلوُ 

خبره بأنھ انتحر لزھده في الحیاة وكراھیتھ لھا، وأنھ یوصي بعدم النیابة ی كتاب منھ إلى رئیس
  !!في مقبرة المسلمین ویطلب إحراقھا دفن جثتھ

 
والعشرین ربیعا وھو في ریعان الشباب وامتالء الطاقة واألمل  نعم لقد انتحر صاحبنا ابن التسعة

  .. لقد قتلھ اإللحـاد
 

الذكي  .. لریاضیات من موسكو.. المتقن لست لغاتإسماعیل أدھم الحاصل على الدكتوراه في ا
قدم كتابا واحدا یخدم  األلمعي كما یقول أحمد حسن الزیات ماذا قدم ھذا األلمعي ألبنـاء جیلھ ؟ ھل

الغربیة ؟ لم یضع إال ما تضعھ  بھ أمتھ في الریاضیات ھل وضع مصنفا لترجمة علمیة عن الكتب
اإلسالم لقد باع قضیة أمتھ وصار كأمثالھ  تابات تھجم على أمةالبعیر من السقم .... لم یضع إال ك

محمد الغزالي رحمھ هللا باكیا حال المثقفین الذین خانوا  عبئا على أمتنا وعلى نھضتنـا یقول الشیخ
إن ھؤالء الشباب الذین نُرسلھم للغرب لیكملوا نقصنا في العلوم (  -: األمانة المناطة بأعناقھم

الذاھب إلى موسكو یعود بفكر ماركسي .. والذاھب إلى واشنطن یعود بفكر  التجریبیة فإذا
 .. والعلم النافع القلیل الذي حصل علیھ ھؤالء سرعان ما یتبخر .. ویبقى الُسم .. إنحاللي تبشیري

مبعوثین  المرء إذا وھى دینھ یُقاد من بطنھ وفرجھ أكثر مما یُقاد من عقلھ وضمیره وتلك حالة إن
لقد رأیُت أشخاصا من  ..... ... إننا نُحـــاَرب من أبناء من بني جلدتنا ویتكلمون بألسنتناكثیرین .

قضوا دھرا بین األدیان ینقبون غورھا  ھؤالء یدَّعون اإللحاد ویكفرون باألدیان وظننت أنھم قد
من  یعرفون من الدین إال إسمھ وال یعرفون ویبحثون مناھجھا واستدالالتھا فإذا ھم أحداث ال

أن تركوا اإلسالم ؟؟؟ إن ِوطابھم خاٍل وتاریخھم  الشریعة إال رسمھا ...ماذا تبقى لھؤالء بعد
 .) صفر

 
--------------- 
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 !!.. ) ايمالحدة أوباش ( مادلین مور
 

  1995وحتى عام  1963زعیمة المالحدة األمریكیین من عام اي مادلین مور
جبر األطفال على المؤسسة التعلیمیة في بالتیمور ألنھا تُ فعت قضیة حین رَ  1960بدأ شھرتھا عام 

 . على القراءة من اإلنجیل
بحریة  اي نادت مور 1965في عام و منظمة الملحدین األمریكیین ايأسست مور 1963في عام 

واستغلت مجلة بالي  . )-1-ذلك متى أحببنـا  دعونا نصیر مثل األبقار  نفعل(  -:الجنس وقالت 
اي دعوتھا إلى شیوع أكثر من مرة وفي كل مرة تؤكد مور سیدة الوقحة والتقت بھابوي ھذه ال

 الفاحشة وأن نصیر مثل األبقار نفعل ذلك متى أحببنـا ..!!
 

الوھاب المسیري في موسوعتھ  ممارسة الجنس الَعرضي .. یقول الدكتور عبدبي انادت مور
العرضي وال یجد  مارس الجنسلملحد الذي یُ ( ا -: 172-1 الیھود والیھودیة والصھیونیة الرائعة

األخالقیة أو اإلنسانیة وال حتى  غضاضة في ذلك ھو شخص ال یكترث بالقیم االجتماعیة أو
فاإلنسان بممارستھ الجنس  -ركز حول الذاتتم -ة خر الذي یصبح موضع شھوتھ العابرباآل

ده الجوانیة التي تُعبِّر عن خصوصیتھ و العرضي، یُسقط كل القیم  -أي إنسانیتھ-تركیبیتھ وتفرُّ
 .)  في عالم السطح وحسب ویتشیأ ویُشیِّئ اآلخر ویتحرك

طلقات من المُ  الم نظیف تماماع زعیمة المالحدة األمریكیین ھواي ریده مورإن العالم الذي تُ 
عالم نسبي تماماً .فالمرجعیة  والمرجعیة النھائیة، فال مركز وال ھامش عالم خاٍل من المعنى

الوحید ھو النسبي المتغیِّر فالزانیة لیست أكثر من  طلق الثابتالنھائیة ھي إنكار المرجعیة، والمُ 
البرولیتاریا الكادحة تقوم بنشاط اقتصادي منتج وفي ھذه اللحظة یدخل  عاملة جنس عضو في

ان اإلنس ویصیر - على حد تعبیر ماكس فیبر -القفص الحدیدي الذي صنعھ لنفسھ بیده  اإلنسان
أخالق مجتمع مصلحیة بحتة  وتصیر األخالق مجرد -على حد تعبیر ھوبز  -ذئبا ألخیھ اإلنسـان 

 . -كما أخبر داروین -الصراع  ویصر وجودنـا كلھ قائم على -كما أخبر بنتـام  -
 

أول ما تُضحي  بلتھا ستُضحيفالفلسفة اإللحادیة الھیومانیة التي تجعل من اإلنسان مرجعھا وقِ 
فحینما أعلنت اإلنسانیة أنھا (  -:ان وقد اعترف رئیس التشیك فاكیالف ھافل بذلك قائالباإلنس

 .) العالم یفقد بُعده اإلنساني حاكم العالم األعلى، في ھذه اللحظة نفسھا، بدأ
 

مادة  فاللحظة الجنسیة ھي لحظة نماذجیة ذات خصوصیة عالیة وعندما تتحول األنثى إلى
أیة تساؤالت أخالقیة  ستبعد أیة خصوصیة أو تركیبیة وتحاول أن تُسكتاستعمالیة وتحاول أن ت

 یموت اإلنسان بداخلھا .ساعتھا س تتصل بالخیر والشر، وما ھو مشروع أو غیر مشروع فحتما
 

 وبالفعل تعمد السید ولیامویصیر مسیحیـا تعمد ي أن یَ اقرر ابن السیدة مادلین مور 1980في عام 
(  -وقالت : يانیـا في داالس ونزل الخبر كالصاعقة على مادلین موربشرا دیي وصار مُ امور

 .)  -2-سأعتبره مات .. سأتبرأ منھ مدى الحیـاة .. سأنسـاه لألبد 
وحاربت  الحیوانات وبدأت أمھ تحاربھ في كل مكـان وھنا تفوقت على األبقـار وصارت أخس من

 وقال  ھایة ظھر ولیام وأدلى باعترافھ الخطیروفي النابنھا لمجرد أنھ اختار الدین على اإللحـاد 
 كائن شریر لیس ألنھا منعت قراءة اإلنجیل في المدارس ! أمي نصابة لقد سرقت مي ؟ أمي( أُ  -:

اختلستھا .. لقد حاولت یوما  مبالغ مالیة طائلة .. أموال المنظمة منظمة الملحدین األمریكیین لقد
 ) -3-.بالمنظمة ما أن تستولي على شركة أحد الملحدین

وفاتھا أنھا كانت  لقد استولت مادلین موري على عشرات المالیین من أموال المنظمة وثبت بعد
 . متھربة من جرائم فساد واختالس وتھرب ضریبي كثیرة



 ي أكثر امرأة مكروھة في الوالیات المتحدة األمریكیة حسب استطالعامادلین مور لقد كانت 
 . -Life magazine -4 للرأي أجرتھ

 
دایفید روالند الموظف بالمنظمة اإللحادیة مع زمالئھ  وقد انتھت حیاتھا بطریقة بشعة حیث قام

ألف دوالر ودائع  500وحفیدیھا إلى مزرعة بعیدة وأجبروھا على تسلیم  المالحدة باختطافھا ھي
الجثث  ظلتاألمریكیین بالمنظمة وقاموا بسرقة األموال ثم قتلوھا ھي وحفیدیھا و الملحدین

الثالث بقرب إحدى  حیث أخبر دیفید روالند بمكان الجثث 2001الثالث مختفیة حتى عام 
 . المزارع في تكساس

 
بداخلھا عاطفة  ي شخصیة إجرامیة فظة تعیش في جو إجرامي كریھ ماتتالقد كانت مادلین مور

اد كواقع عملي مثل اإللحـ ي تعیشااألمومة .. لم تكن تحمل أي شفقة للجنس البشري كانت مور
یسبق مادلین موري وأن یفك شفرة الخطاب  زمالئھا اللصوص في المنظمة وقد استطاع ھتلر أن

لطبیعة ال تعرف حینما قال یجب أن نكون مثل الطبیعة، وا اإللحادي الفلسفي بكفاءة غیر عادیة
 . الرحمة أو الشفقة

 لقد كانت مادلین موراي عبارة عن إلحـاد متجسد .
في مواجھة شھوات  ـاد ھو المذھب الوحید على وجھ األرض الذي یدعو للسلبیـة والالمباالةاإللح

ال أقول أني سأنجح في أن أُعف .. النفس ..ال یوجد فیـھ مقاومة للنفس وال مقاومـة لإلغراءات
اإللحـاد فمجرد المحاولة ھي محاولة تأتي ضد الطبیعة  نفسي لكن فقط یكفیني أني أحاول أمـا

  .... القوانین الحتمیة .. ضد المادیة التفكیكیة داروینیة .. ضدال
الغش لم تحاول  لم تحاول مادلین موري أن تُعف نفسھا عن السرقة لم تحاول أن تعف نفسھا عن

َن  أن تعف نفسھا عن الفاحشة لقد كانت مثاال حیا ونابضا لقولھ ََّم َكثِیراً مِّ تعالى {َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجھَن
بِھَا َولَھُْم آَذاٌن الَّ یَْسَمُعوَن بِھَا أُْولَـئَِك  لَھُْم قُلُوٌب الَّ یَْفقَھُوَن بِھَا َولَھُْم أَْعیٌُن الَّ یُْبِصُرونَ  ْلِجنِّ َواِإلنسِ ا

 179بَْل ھُْم أََضلُّ أُْولَـئَِك ھُُم اْلَغافِلُوَن }األعراف َكاألَْنَعامِ 
 

 أُنكر أنني في حاجة إلى إنسان حقیقي لیبكي من أجلي.. ال -وكان من آخر كلماتھا الشھیرة :
  مادلین موري
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 علیـاء ماجدة المھدي اللیبرالیة والملحدة المثالیة ... وجماعة النامبال
 

ملحدة داعیة للُعھر علیاء ماجدة المھدي ھكذا تُسمي نفسھـا إنھا افراز آخر من افرازات اإللحـاد 
 في الفیسبوك وأن تضع صورتھا الشخصیة الملحدة أن تتعرى أمام العالم فتاة الشابةھذه القررت 

نظري عقیم إلى مفھوم عملي  تُحول اإللحاد من مفھوم قررت أن  حظة بالذاتوفي ھذه الل
 !!.رائع

 
تصرف علیاء  في وجھ أو علماني واحد یستطیع أن یقف ال یوجد ملحد واحد أو لیبرالي واحد

 ماجدة ... ال یوجد مانع لیبرالي أو مادي نستطیع من خاللھ أن نُحاكم علیاء ماجدة .. ال یوجد مانع
إلحادا عملیا ولیبرالیة  لقد قررت علیـاء ماجدة أن تكون.. إلحادي نستطیع من خاللھ أن نُحاكمھا

 !! ... متجسدة عملیة وعلمانیة
 

 الفرنسیة رف قد وقفت في نفس الطابور الذي وقفت فیھ الملحدةبھذا التص إن علیاء ماجدة
بوفوار أیضا  فسیمون دي .. الشھیرة سیمون دي بوفوار عشیقة الملحد الوجودي جان بول سارتر

 .  تعرت یوما ما لتُثبت عملیا صحة معتقدھا
زعیمة  الُملحدة األمریكیة الشھیرة مادلین مورايوھو أیضا نفس الطابور الذي وقفت فیھ 

 الجنس وقالت دعوتھا نادت بحریةحین  1995وحتى عام  1963األمریكیین من عام  المالحدة
 – أحببنـا نفعل ذلك متى -الشھیرة دعونا نصیر مثل األبقار 

وھو نفس الطابور الذي وقف فیھ الملحد القواد كریم عامر الذي غرر بالملحدة علیاء ماجدة 
 المھدي ..!! 

وعلمیا ومادیا ال  ...األبقار تنادي بالحیاة الحیوانیة حیاةحـادیة المثالیة التي ھذه الشخصیات اإلل
فالملحد  ... نمط ھذه الحیاة الحیوانیة یعترض على مانع من ذلك وال یستطیع ملحد أو علماني أن

یقول ھوایتھید في نظریتھ الرفض  كذلك كما حیوان یرفض أن یكونیفترض أن اإلنسان مجرد 
  !!..العظیم

 فعملیا ال مانع مادي أو علماني أو إلحادي من الحیاة الحیوانیة 
 

 NAMBLA وفي قلب الحاضرة المادیة نشأت جماعة النامبال وفي نیویورك
The North American Man/Boy Love Association NAMBLA  

دي بإلغاء أمریكیة تُنا إلیھا سریعا آالف الشباب وھي منظمة إلحادیةظھرت ھذه الجماعة وانضم 
فال مانع من ممارسة  الشذوذ الجنسي بین الرجل الكبیر والطفل السن بین الشواذ جنسیا  حاجز

 Man/Boy Love Associationالصغیر ھكذا تنادي ھذه الجماعة 
بین الرجال واألطفال  بالشذوذ الجنسي األمریكي بالسماح الكونجرسھذه الجماعة وتطالب 

 ممارسة الشذوذ الجنسي بین الرجال مانع عقلي أو مادي یمنع منال یوجد  الصغار .. حیث أنھ
یستطیع ملحد واحد أو  األمریكیة على ھذا األمر .. فال واألوالد الصغار فلماذا تُصر الحكومة

 المنظمة ناجحة تماما تنظیریا وللمنظمة معترضا على األمر ... وبالفعل علماني واحد أن یقف
 .  المختلفة تُعقد شھریا بصفة منتظمة بالوالیات اعاتاجتماع سنوي بنیویورك واجتم

http://nambla.org/ 
 

یوجد مانع عقلي أو مادي أو علماني یمنع من الحیاة الحیوانیة  الواإللحـاد  على العلمانیة تأسیسا
والشذوذ..  ماجدة المھدي أن تُطالب بالتعري تستطیع علیاء واإللحـاد على العلمانیة تأسیسا.. 

بحیاة األبقار... ال یستطیع ملحد  تستطیع مادلین موراي أن تطالب تأسیسا على العلمانیة واإللحـاد
 . ینكر على ھؤالء أو علماني أو مؤمن بنسبیة األخالق أن

http://nambla.org/
http://nambla.org/


( كنت  -ا یلي :م 198الفكریة ص  یقول الدكتور عبد الوھاب المسیري في كتابھ الرائع رحلتي
  Talk Show  برنامجا من برامج االحادیث أجلس مرة أمام التلیفزیون البریطاني وشاھدت

مع إضافة بسیطة للغایة وھي عشیق الرجل  وأطفالھما وكان یجلس على المنصة رجل وزوجتھ
ولكن بموافقة الزوجة واالطفال وقد واجھ الجمھور  نفس المنزل الذي یعیش معھم تحت سقف

 جمیع أعضاء االسرة موافقون على ھذا الوضع الشاذ فمن ناحیة الموافقة وھي أن كالیة حقیقیةإش
تتم باتفاق  جنسیة الشرط األساسي والوحید ألي عالقة جنسیة في العالم الغربي فھي موافقة وھي

 أُخرى یوجد الشذوذ الذي یسم ھذا ولكن من ناحیة ولذا فھي شرعیة ال شأن للمجتمع بھا طرفین
یؤمن بھا الجمیع ویمكن الوقوف علیھا  -أو اخالقیة  دینیة -متجاوزة  الوضع ولكن ال توجد قاعدة

شيء  تزودھم بمعیاریة ما لكل ھذا كلما كان أحد الحاضرین یحتج على بھا ویمكن أن واإلھابة
 أوالده وسعیدة وأن الذي أحضر عشیقھ لیعیش معھ یرد بكل ثقة بأن زوجتھ موافقة كان الزوج

 .)  وحقھم في االختیار لحریتھم أیضا موافقون وسعداء وأي تدخل في شئونھم سیكون إھدارا
  

أن یفعلوا كل شيء وھم في  تیح ألتباعھاإللحـاد ھو المذھب الوحید على وجھ األرض الذي یُ  إن
 .ِحل من كل شيء 

شيء إال لك افعل كل الفواحش فأنت في ِحل من كل  ال یوجد مذھب على وجھ األرض یقول
 . الملحد والشیطان

 . إن اإللحـاد ھو دین الشیطـان تم التـأسیس لھ كمذھب عقلي
والمرجعیة النھائیة، فال  عالم نظیف تماما من الُمطلقاتمالحدة الَعالم الذي یریده ھؤالء ال نإ

جعیة تماماً إنھ عالم اإللحاد والعلمانیة فالمر مركز وال ھامش عالم خاٍل من المعنى عالم نسبي
وتصبح األخالق مجرد .والمطلق الثابت الوحید ھو النسبي المتغیِّر  النھائیة ھي إنكار المرجعیة،

وكرامة اإلنسان كلھا دعاوى ملوثة میتافیزیقیا  اإلنساني خدعة میتافیزیقیة كما یقول لینین والسمو
 األخالق غیر مربحةقیدا ثقیال على اإلنسان كما یقول نیتشھ وتصیر  األخالقي ویُصبح اإللتزام

  فأي لذة یجدھا اإلنسان أصال في الزھد والتحشم والتضحیة ؟؟ .. عملیـا
 

وكل الساقطات  ومادلین موراي تأسیسا على الدین فقط نستطیع أن نحاكم علیاء ماجدة المھدي
 والشر .. القداسة والنجاسة .. أن نعرف الخیر والشواذ جنسیا .. تأسیسا على الدین فقط نستطیع

  . إلى النجوم نستطیع أن ندوس الوحل ونتطلع
اإلنسان ان یختار  یستطیع اللحظة التي ھبط فیھا اإلنسان من السماء منذ المقدمة السماویة ال ومنذ

أو  یكون حیوان لم یكن بإمكانھ أن یختار بین أن.. أن یكون حیوان بريء أو یكون إنسان ُمخیر
 . نسانا او ال إنسانإنسان إنما اختیاره الوحید أن یكون ا

 َوَحَملَھَا فَأَبَْیَن أَن یَْحِمْلنَھَا َوأَْشفَْقَن ِمْنھَا َواْلِجبَالِ  َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرضِ  إِنَّا
نَساُن إِنَّھُ َكاَن ظَلُوماً َجھُوالً [األحزاب  . المركز والطبیعة ھي الھامش فاإلنسان ھو[72 : اْإلِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقـارنـة بین المرأة من منظور الدین .. والمرأة من منظور اإللحــــاد
 

 األول الذي ال یمكن استبدالھ بغیره  واألُم ھي الُمعلم.. ش الرجـل األُسرة في الدیـن ھي عُ 
ن التعلیم اإلجتماعي ومدارس الحضـانة .. األُم تلد اإلنسا في المقابل یتحدث اإللحـاد بابتھاج عن

 .- حیوان اجتماعي -الحضانة فإنھا تُھیىء عضو في المجتمع  وتُربیھ أما
 

للحب ھذه الممارسة  اإللحـاد في صیغتھ النھائیة ال یوجـد فیھ شيء اسمھ األُسرة .. توجد ممارسـة
مؤسسات خـاصة بھم .. ھذا األمر لیس  إذا نتج عنھا أطفـال فإن ھؤالء األطفـال یُودعون في

جزئیـا في بعض البالد ووقع ُكلیـا عندما حكم اإللحـاد في  الورق فقط بل ھو واقـع مكتوبـا على
 إن كل مواطن بعد مغادرتھ(  -یقول األكادیمي السوفیتي الكبیر سترومیلین : وكما .. روسیـا

 .)  المجتمع لمستشفى الوالدة سیوضع في الحضـانة ثم یُرسل إلى المدرسة ثم یكون عضوا في
ستظل المرأة ُمستعبدة حتى یتم (   -سیمون دي بوفوار وناھیك عن شھرتھا تقول : ولذلك تقول

 ة .)على ُخرافـة األُسـرالقضـاء 
 

فاألُسـرة واألُمـومة ینتمیـان إلى المفھوم الدیني أما الحضـانة والمؤسسات التربویة تنتمي إلى 
 . مفھوم آخر

أن یظل في  .. إنسان داروین ال یمانع اإللحـاد صحیح طالما كان اإلنسان حیـوان إجتماعي
خصائص اإلنسان ھي فردیتھ  حضـانة وأن یُدجن ویُقولب أما إذا آمنـا بروح اإلنسان فإن أخص

تدجینھ .. ما أن یحصل على حیـاة الرخـاء  أوة اإلنسان من المستحیل قولبف التي ال شفـاء لھ منھا
 .. خصیتھ وفردیتھعن حریتھ وش والدعة حتى ینبذھـا بإستعالء باحثا

 لقد وھب هللا اإلنسان الحریـة والشخصیـة والمسئولیة الفردیة ألن الحسـاب سیكون فردي
 

ُمقدسـا فبالنسبة للدین األُم ال تـزال حیة .. في  یُمجـد الدین األُم فقد جعلھا رمزا وسرا وكائنـا
  سـرة لتُلحقھن بطـابور الموظفـاتدائم بعدد النسـاء الالتي نزعتھن من األُ  اإللحـاد ھنـاك افتخـار

 
رباط ُمقدس .. بینما في اإللحـاد وفي  العالقة بین الرجل والمرأة في الدین تعتبر میثاق غلیـظ

 . أبھى صورھا ال تعدو أن تكون ممارسة ُحب
ھو یحرم  أحـال اإللحـاد المرأة إلى موضوع إعجـاب أو موضوع إستغالل وفي كال الحالین

تحـولت المرأة من كائن  یتھا وھذا نُالحظھ بشده في طوابیر المودیالت فقدالمرأة من شخص
 ! إنساني ُممیـز إلى حیوان جمیل

 بل حتى جمیع النھضات النسائیة لیست فیھا المرأة أكثر من تابع یراد بھ الخیر او یراد بھ الشر
.... 

نة في كنف أُسري عاطفي د واألحفـاد .. بینما اإللحـاد ُمحـاط باألوال في الدین تظل المرأة الُمسِّ
السخریة للُمسنـات فإذا لم تكن توجد أرواح إنسانیة  یدخر ُكل المجاملة للشابات الجمیالت وُكل

شيء نحتـاج إلیھ في ھذا العالم وسیتم حشدھم في بیوت للُمسنـات أو قُل  فإن الُمسنـات ھم أقل
 . ُمبكرة قبور

ینتمیـان معا إلى  ع حضانات األطفـال المحرومین فھماتسیر بیوت الُمسنین جنبـا إلى جنب م
فبیوت الُمسنین وبیوت األطفــال  النظام نفسھ وھما في الحقیقة حالتان للنوع نفسھ من الحلول

كالھما تتوفر فیھ الراحة وینعدم فیھما الحب والدفء  .. تُذكرنــا بالمیالد والموت الصناعیین
 نتیجة للدور الُمقلوب للمرأة في الحیـاة اإلنسانیة وبینھما ملمحوكالھما  وكالھما مضـاد لألُسـرة

وكالھمـا الُمنتج الرائع  مشترك ففي الحضـانة أطفـال بال آباء وفي دور المسنین آبـاء بال أطفـال
 .  لإللحـاد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الماركسيـة والدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أضحوكة ماركسي مسلم
 

أو كانیة للجمع بین الشیوعیة واإلسالم فنقول مثال ماركسي مسلم أو شیوعي ُسني ھل توجد إم
 ؟یساري ُمسلم 

اإلسالم أمر بالغ الخطورة  ھذا األمر ال نملك نحن الُمسلمون اإلجابة علیھ فإخراج الناس من ِملة
أحداً ِمْن أھِل القِْبلَة " والذي نْختاره أن ال نُكفَِّر " -:ابن تْیِمیَة رحمھ هللا وكما یقول شیخ اإلسالم

 95/ 1العقل والنقل  درء تعارض
 

 ..!!  ال یملك اإلجابة على ھذا السؤالالُمسلم وأیضا الشیوعي 
 الوحید الذي یُقرر اإلجابة ویملكھا ھي الشیوعیة نفسھا ھي المذھب ذاتھ وِمن مصادره الُمعتمدة

 فحسب . 
.. فالوحید الذي یُقرر اإلجـابة ھو  یكي مسلموھذا األمر شبیھ الِصلة بشخص یقول أنا كاثول

یختار  أن ى الُمسلمإذا كانت الكاثولیكیة تقول أن المسیح ھو هللا فعلالمذھب الكاثولیكي نفسـھ .. 
 ...!!  وإال فھو كافر بالكاثولیكیة كافر باإلسالم بین الكاثولیكیة واإلسالم

 فالمعیار ھو المصدر ولیس دعاوى األشخاص
 

... دعونا ننظر ماذا تقول الشیوعیھ عن الشیوعي الُمتدین ونا ننظر إلى المصدرواآلن دع
 والیساري الُسلم ..!! 

ھل یمكن قبول عضویة متدین في  -( س: -:46في دائرة المعارف السوفیتیة المجلد األول ص
  الحزب الشیوعي ؟

السوفیتي كتب عام  تحادكال ال یمكن ذلك فإن فالدیمیر لینین مؤسس الحزب الشیوعي في اإل -ج:
ر على اعتبار الدین مسألة خاصة فیما -ما یلي : 1905 یختص بالدولة ولكننا ال نستطیع أبدا  نُصِّ

حزبنا .. وتعارض الفلسفة الماركسیة التي یعتنقھا  أن نعتبر الدین مسألة خاصة بالنظر إلى
  . انتھى كالم الموسوعةالدینیة فلیس ھناك شیوعیون یؤمنون باہلل )  الشیوعیون التعالیم

 إذن البد أن یكون الشیوعي كافرا باألدیـان وإال فھو غیر مقبول في الحزب الشیوعي ..!! 
العظمى من الشعب  ( علینا أن نوضح باستمرار أن األغلبیة -وتقول الموسوعة في مكان آخر :

 السوفیتي ملحدون ). 
 .باء في موسكونوفستي لألن وھذه الموسوعة ُمعربة عن طریقة وكالة

 
حرم الدولة ترعى اإللحاد العلمي وتُ  -: 1977من الدستور السوفیتي الجدید سنة  52وفي المادة 

  .تلقین الدین ِمن قِبل أي جھة
نجد ھذا  تحت كلمة دین 1967الصادر في موسكو طبعة سنة  في القاموس السیاسي السوفیتيو

 .)  تسیطر علیھم الناس ِمن قوة خارجة( الدین فكرة وھمیة نشأت في أذھان  -التعریف :
( اإلسالم یبرر الظلم  -وفي نفس القاموس السیاسي تحت كلمة إسالم نجد ھذا التعریف :

  .)   ویصرف الناس عن الكفاح الثوري اإلجتماعي
( رسالة الطبقة البرولیتاریة ھي القضاء على  -ویقرر ماركس في كتابھ المسألة الیھودیة أن :

  .)  تدینین والداعین إلیھالدین والم
 بالحرف في مقال لھ عن اذكرھه العبارة مثل أفیون للشعوب ( وھذوالدین في نظر ماركس یُ 

حتى تضمن عدم  ھیجل ) فالدین یغل ید الشعوب عن الثورة والتذمر فالدین أنشأتھ البرجوازیة
 ...  -1-ثورة البرولیتاریا 

صة ویدافع عنھا لذا فالدین یقف حجر عثرة في وجھ الخا والدین في نظر ماركس یُكرس الملكیة
 . الماركسیة

 إذن ماركس یُعلن إمـا إسالم أو ماركسیة ..!!



الفِكر واالجتماع والسیاسة والتقالید  البنى الفوقیة بما في ذلك ىحدإیرى ماركس أن الدین یُشكل 
ل البنى الفوقیة ھي إنعكاس لھذا التحتیة الوحیدة للمجتمع وك اإلقتصاد البنیةیُمثل بینما .. والقیم 

 وال توجد بنیة فوقیة واحدة ُمستقلة وھذا یعني أن الدین عامل عارض یتم  -2- البناء التحتي
على ید المنظرین  ازالتھ في مرحلة الحقة تبعا للتحلیالت الماركسیة الشھیرة التي تمت بعد ذلك

اإلقتصادي ھو الفكرة الوحیدة التي  لعاملالشیوعیین فالدین نتاج لعالقات وقوى انتاج معینة ..فا
 .  من ورائھا تتداعى النتائج المختلفة

 
 .  إدخال الدین ضمن البنى الفوقیة ھذا یعني اإلنكار الفوري للدین واعتباره ُمنتج بشري

فھذه العبارة خیانة لماركس ولكبار  – ماركسي ُمسلم –إذن التنظیرات الماركسیة ال تحتمل عبارة 
 .  ین الشیوعیینالُمنظر

 
وھدمھا أو تحویلھا إلى متاحف  بعد أن وصل الماركسیون للُحكم قاموا بإغالق الكنائسوبالفعل 

فإن عدد الكنائس تقلص في اإلتحاد  1956 -1-1یوم وتبعا لمجلة التایم في عددھا الصادر 
 . 1956آالف كنیسة سنة  4إلى  1917 ألف كنیسة سنة 46السوفیتي من 

المیدان األحمر  ربماركسیون كنیسة العذراء لإلیبریین ووضعوا مكانھا تمثال لینین قُ وقد ھدم ال
 .) ( الدین أفیون الشعوب -بموسكو وُكتب على قاعدة التمثال :

الكبیرة إلى قاعة  مسجد وكنیسة وتم تحویل كاتدرائیة شكودرا 2169لبانیا تم ھدم وإغالق أوفي 
( إن النضال  -الشیوعي الشھیر حین قال : وجة رئیس البانیالأللعاب الریاضیة بعد كلمة أنور خ

بالنضال ضد اإلمبریالیة والتحریفیة والكفاح من أجل اإلشتراكیة  ضد الفكر الدیني یرتبط تماما
 .)  والشیوعیة

 . إذن الكفاح ضد الدین واجب ماركسي
والشیوعیة مسألة حیاة أو  قامت روسیا بفرض اإللحاد على الناس بالقوة وكان اإللحاد إلزامیاقد و

 .  موت
  -4-ویقول لینین مثل ذلك  -3-ال شفقة على أصحاب األدیان  -یقول كارل ماركس :

  -5-نكر جیفارا المسیحیة ویقول علینا أن نتعلم كیف نقتل الطوابیر من البشر بسرعة أكبر ویُ 
 

ماركسي مسلم  طالقا قولإذن مقولة ماركسي ُمسلم ھي قتل للماركسیة في الصمیم وال یستقیم إ
 ..!!  كاثولیكیة وإما إسالم كما ال یستقیم أن نقول كاثولیكي مسلم كما أوضحنا سابقا فإما

 
في لكن لماذا یُصر الماركسیون في بالدنا العربیة على توصیفھم بأنھم یساریون ُمسلمون ؟؟ 

اركسیون العرب الذین تلقوا وھذا ما أدركھ الم بالدنا العربیة الشعوب تتمسك بدینھا تمسكا شدیدا
محاولتھم التكتیكیة الخبیثة في مھادنة األدیان وبدأت الصحف  دروسھم في موسكو فجاءت

اشتراكیة أبي ذر  حدثنا عن أن اإلسالم یحمل بداخلھ المباديء اإلشتراكیة وعنالعربیة تُ  الیساریة
ھذا األمر مدعاة لقبول  سیكون الغفاري رضي هللا عنھ وھذا بداھة لیس انتصارا لإلسالم بل

 ..!! قادمة اإلشتراكیة وجعلھا مستساغة للنفوس في مرحلة
عفان وعبد  ولكن نسي ھؤالء أن اإلسالم الذي َعِرف أبو ذر الغفاري َعِرف أیضا عثمان ابن

یدیرونھا عن طریق أُجراء  الرحمن ابن عوف وطلحة الذین كانوا یملكون رؤوس أموال عظیمة
 ..!! وعمال
د قرر اإلسالم ِحفظ الملكیة الخاصة واعتبار الُمتعرض لھا لص أو ُمحتـال والُمتعرض بل وق

 .. إذن الماركسیون في المفھوم اإلسالم لصوص وخونة ..!!  للملكیة الخاصة یُقام علیھ حد السرقة
 

تلقوا دروسھم في  لكن تجاھل الماركسیون العرب كل ذلك وبدأ ھؤالء الماركسیون العرب الذین
الھجرة النبویة تفسیرا ماركسیا مضحكا  وتفسیر  -6-سكو في تفسیر اإلسالم تفسیرا ماركسیا مو



( ھجرة الرسول صلى  -یقول الكاتب السوفیتي رایزنز أن : ُمتبعین في ذلك أساتذتھم في موسكو
 مكة إلى المدینة تمت نتیجة للتجانس العقائي مع جمع البرولیتاریا من یھود هللا علیھ وسلم من

واإلسالم بداھة  یثرب ) وطبعا ھذا لیس تفسیر بل تھریج فیھود المدینة لم یكونوا برولیتاریا
 ..!! اصطدم أول ما اصطدم بالیھود

 
الجماھیر بأن  وكذلك في الدول المسیحیة التي وقفت في وجھ الماركسیة تم الترویج وخداع

  األغنیاء كان یحاربالمسیح اشتراكي وإمام اإلشتراكیة فھو فقیر كادح 
اإلسالم حد السرقة  وطبعا كل ھذه دعاوى سخیفة وتدعو للحسرة أكثر مما تدعو للضحك فقد قرر

لكل دعاوى الخلط بین الماركسیة  والحرابة لحمایة الملكیة الخاصة وھذا في حد ذاتھ إسقاط
 .واإلسالم

الكوالك ) بینما  یقةعاند ذلك ( وثلماركسیة على تجریم الملكیة الخاصة بل قتل كل من یُ تقوم ا
 ... یتعرض لھا اإلسالم یحمي الملكیة الخاصة ویضع حد السرقة والحرابة لمن

 ... ھو أحد المقاصد الخمس العظمى في الشریعة بل إن حفظ الملكیة الخاصة في اإلسالم
فال مجال البتة للربط بین اإلسالم والشیوعیة في أھم مسألة في الشیوعیة وھي شیوع الثروات 

 . ؤوس األموالور
 

متوسط بینھما بل ھو دین لھ مبادئھ  واإلسالم لیس دین رأسمالي ولیس دین إشتراكي ولیس دین
فداخل المنظومة اإلسالمیة توجد الملكیة الخاصة وتوجد  الُمستقلة تماما ومنھجیتھ الخاصة بھ

وال  -الشیوعیة  -واإلسالم ال یسحق الفرد لصالح الجماعة  -بیت المال  - أیضا الملكیة العامة
 . -ة لیالراسما-الجماعة لصالح الفرد  یسحق

ھو أن یتقاسم  وفي الحاالت اإلستثنائیة الشاذة كالمجاعات الشدیدة مثال فالتطبیق اإلسالمي
یھلكوا جمیعا وھذا أمر بدیھي ال نحتاج فیھ لنص حتى نقوم بھ بل ھو  الجوعى ما معھم حتى ال

لكن  ... -7-ء طواريء ولیس دستورا إسالمیا في الحیاة العادیة جراإعموم الدین فھو  مفھوم من
یمكن استیعابھ إال داخل  أن یتم تعمیمھ داخل المنظومة الشیوعیة ویصیر ھو األصل فھذا أمر ال

 . فكل الحیوانات شیوعیة تعیش على مبدأ شیوع الثروات المنظومة الحیوانیة
 .. الحشرات أیضا تعیش على مبدأ الشیوع

 
وخطأ الفكر المادي أنھ تصور أن ثالث وجبات دسمة دة بیولوجیة رھیبة .. نظریة ماركس رِ أن 

 . -7- ومصروف ید وكساء ودواء یمكن أن تكون عزاءا كافیا إلنسان یعلم أنھ ُولد لیموت
 

مشترك بین الحیوان واإلنسان بینما یؤكد الدین على ما  تؤكد دائما على ما ھوالماركسیة  فالمادیة
 اركسیة والدین .اللحظة بالذات یحدث اإلنشقاق بین الم ق بینھما وفي ھذهیفر

فیموت فاإلنسان  فاإلنسان ربما یختار الجوع فیصوم ربما یختار الموت دفاعا عن قضیة سامیة
 . والدین لیس ُمفصال على طراز ماركس وھذا ھو الفرق بین المادیة

 
ویرید أن  لحاد والدین بین الماركسیة واإلسالمَمن أراد أن یخلط بین اإلوخالصة ما سبق فإن 

الماركسیة وغیر  طلق على ھذا المذھب الجدید اسما آخر غیریخرج منھما بمذھب جدید فلیُ 
 . اإلسالم

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

--------------- 
 WACL طارق حجي رئیس المنظمة العالمیة للشباب المناھض للشیوعیةكتابات دكتور  -المراجع لإلستزادة :

 طارق حجي ویصیر لبیرالیا متطرفا... طبعا ھذا قبل أن یتحول  لشیوعیة واألدیان دار نھضة مصرا 
 

البراھین على خطأ ھذا  وأقوى الدین لم تُنشئھ البرجوازیة لضمان عدم ثورة البرولیتاریا -1
حمل  را للفقراء بلفي قریش ولم یكن مخدِ  التفسیر أن اإلسالم لم یكن قط إفراز المجتمع الطبقي

  طارق حجي .. یم ُمستقلة خاصة بھفي طیاتھ قِ 
ئھ تُنشولم  والدین لیس أفیونا للشعوب كما یدعي ماركس فالدین ال یُبرر الظلم اإلجتماعي

نفسھ یذكر  البرجوازیھ فما ِمن نبي إال ولقي مقاومة من األسیاد واألقویاء قبل غیرھم بل والقرآن
ن نَِّذیٍر إِالَّ قَاَل (  والمقاومین لدعوتھم أن الُمترفون ھم أول المكذبین للرسل َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْریٍَة مِّ

 34سبأ)ُمْتَرفُوھَا إِنَّا بَِما أُْرِسْلتُم بِِھ َكافُِروَن 
فاإلسالم لم ینشـأ  وكانت ید أول سارق تُقطع ھي ید المخزومیة التي ھي من أكبر بیوتات العرب

 .شـأ ساترا لھم بإیعاز من البرجوازیین ولم ین
 !! الصدقة التطوعیة زكاة مفروضة مناإلسالم  جعللقد 

 
فلسفتھ فالعامل  طبعا ھذه نظرة اختزالیة غریبة في فلسفة ماركس وھذه أحد نقاط الضعف في -2

المجتمعات أقوى بكثیر من  العقائدي والقومي والنفسي والسیاسي واإلجتماعي ربما في بعض
ُمنطلق أنھم ُمسلمین سیكون أعظم في النفوس  ف قوى األمة المسلمة منالعامل اإلقتصادي (فتحال

مرة من تحالف المسلمین العمال ِمن ُمنطلق أنھم عمال .) وقد قام  وأبعث على الغیرة والدفاع ألف
والشعوب  باختزال صراع الطبقات وشرائح األمم والمجتمعات فقام بتقسیم جمیع األمم ماركس

یقول الدكتور عبد الوھاب  سطحي ة وبرولیتاریا مستغلَة وھذا تقسیم اختزاليإلى برجوازیة ُمستِغل
المادیة لیس بسبب مادیتھا، فھناك من  ( واعتراضنا على -:28-1المسیري في موسوعتھ 

نماذج مادیة، وإنما بسبب زعمھا الشمولیة التفسیریة  الظواھر ما ال یمكن تفسیره إال من خالل
 .)یة والواحدیةاالختزال التي تؤدي إلى

3- http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/05/19c.htm 
4- http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/dec/25.htm 
5- www.therealcuba.com/MurderedbyChe.htm 
لتفریق بینھ وا نصر حامد أبو زید قام بتفسیر القرآن تفسیرا ماركسیا وحكمت المحكمة بردتھ -6

بتأیید التفریق  1996 وبین زوجتھ وقد صدر ضده حكم عبر محكمة النقض المصریة في سنة
 نھار أنا ُمسلم وطبعا ھذا قرار محكمة بینھ وبین زوجتھ .... مع أن نصر أبو زید یقول لیل

 !!. لشخص یقول أنا ماركسي ُمسلم
 الماركسیة واإلسالم -مصطفى محمود : -7
 
 
 
 
 



 سـاري الُمسلم أجب عن ھذه األسئلة ..!!أیھـا الی
 

بالملكیة الفردیة بل ویُقدسھا ویؤمن بأن الشخص لھ الحق في  اإلسالم یؤمن -ل :السؤال األو
أموال ووسائل انتاج فھل أنت تؤمن بالملكیة الفردیة ؟ (ھل أنت تؤمن بالملكیة  امتالك رؤوس

ر اإلسالمي أي لك وإدارة بالمنظ -حسابك ل الفردیة لوسائل اإلنتاج أي أن تملك مصنع وتدیره
 .) -فائض ربح 

 
الملكیة الفردیة الخاصة ویُوجب قَطع ید َمن یُحاول  یبالغ في الدفاع عناإلسالم  -: السؤال الثاني

والحرابة لم تتنزل إال في َمن یتعرض للملكیة الفردیة بأذى فھل  التعرض لھا ونصوص السرقة
امتالكي قطعة أرض  ة الفردیة ؟ (الملكیة الفردیة لوسائل اإلنتاج مثلبالدفاع عن الملكی أنت تؤمن

 .)یعمل علیھا أُجراء
  

الطبقات ُسنة كونیة ال مجال لدفعھا {نَْحُن قََسْمنَا  إلسالم یعتبر أن التفاوت بینا -:السؤال الثالث
ْنیَا َوَرفَْعنَا بَْعَضھُمْ  بَْینَھُم ِعیَشتَھُْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ بَْعٍض َدَرَجاٍت لِیَتَِّخَذ بَْعُضھُم بَْعضاً ُسْخِریّاً  فَْوقَ  مَّ

 ومجرد جعل الطبقات طبقة واحدة ھذا یناقض اإلرادة اإللھیة فالتوجھ القرآني .... 32}الزخرف
واإلسالم یقف إلى جانب  في الصراع ال یتوجھ إال إلى الصراع بین الحق والباطل الكفر واإلیمان

الغایة النھائیة من الماركسیة كما یُقرر أنجلز  ن حتى لو كان صاحب العمل .. بینماالمظلوم أیـا كا
الغایة أن یتم تنمیة شعور الطبقة العمالیة بالحقد الطبقي حتى یصل  في كتیب نظریة الُعنف أن

فیھ  یوما إلى اإلنفجار واإلجھاز على الطبقات األخرى من خالل عمل دموي عنیف تسود حقدھا
 -الخبیث یا ُعمال العالم اتحدوا  وھذا معلوم من الشعار-یة الطبقة الُعمالیة كطبقة واحدة في النھا

 التوجھ القرآني أم توجھ أنجلز ؟  ... ما ھو التوجھ الذي تنحاز إلیھ ھل
 

( ال یختص  -العائلة والدولة والملكیة الخاصة : یقرر أنجلز في كتابھ أصل  -: السؤال الرابع
 برجل والدولة ھي التي تُعنى بتنشئة األطفال . ) تختص امرأة رجل بامرأة وال

الشیوع شیوع النساء وإلغاء الزواج كما ھو ُمقرر في كل التنظیرات  ویقرر أنجلز صراحةً مبدأ
ةُ یُِحبُّوَن أَن تَِشیَع اْلفَاِحشَ  فھو یُقرر دعارة ُمقننة ... بینما یقول القرآن الكریم {إِنَّ الَِّذینَ  الماركسیة

ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم َال  فِي الَِّذیَن آَمنُوا لَھُْم َعَذابٌ  ْنیَا َواْآلِخَرِة َوهللاَّ .. مع أیھما  19تَْعلَُموَن }النور أَلِیٌم فِي الدُّ
 تنحـاز ؟ 

 
الشیوعیة وال توجد في اإلسالم بشرط أال  أذكر لي َمزیة واحدة توجد في -: السؤال الخامس

 تجعلك تتشبث بالشیوعیة وفي نفس الوقت تقول أنا مسلم . مزیة واحدةتتعارض مع اإلسالم ؟ 
  

وأن األخالق تتغیر فكل شيء تبعا لمبدأ  تؤمن الشیوعیة بنسبیة األخالق -: السؤال السادس
ماركس من ھیجل ) قابل للتغیر والتطور وكل شيء نسبي وال  الدیالكتیك ( المبدأ الذي استفاده

 من بھذا المبدأ ؟ تؤ توجد قیمة ُمطلقة ھل
 

على أزلیة المادیة وعلى أسبقیة المادة على  قامت أقوى التنظیرات الماركسیة  -: السؤال السابع
  الفكر فھل أنت تؤمن بذلك ؟

 
السوفیتي وألبانیا الُمسلمة مالحدة كما تُقرر  ن في اإلتحادولماذا كل الشیوعی  -: السؤال الثامن

 دائرة المعارف السوفیتیة ؟



 
الدین في المنظومة الشیوعیة بعد وصولھا  أین أجاز ماركس أو أنجلز دخول -: لسؤال التاسعا

 لمرحلة سیادة البرولیتاریا ؟
 

كتب بل إن  جائزة بالقرآن والسنة واإلجماع  ؤمن اإلسالم باإلجارة فاإلجارةی -: السؤال العاشر
م في ربح صاحب وسائل اإلنتاج ربح اإلجارة وال یُمانع اإلسال الفِقھ بھا باب كامل یُسمى باب

 تؤمن بذلك ؟  إضافي فھل أنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 في الٍفِ◌كر الماركسي  نقد نظریة فائض القیمة
 

وسائل اإلنتاج  نظریة فائض القیمة على أن صاحب العمل یأخذ أكثر من حقھ فقط ألنھ یملك تقوم
ھو ما یعرف بفائض القیمة وھو  مصنع وما یحصل علیھ العمالوفارق القیمة بین الربح الكلي لل

وال ماركسیة بدون  ھي أساس الماركسیة حق العمال ولیس حق صاحب المصنع وھذه النظریة
 ..!! نظریة فائض القیمة

  -الرد على نظریة فائض القیمة :
واإلنساني حیث  تقوم نظریة فائض القیمة على مبدأ اإلستغالل مقصورا على معناه األخالقي -1

غیر مادي إطالقا وال یتسق مع  یقوم صاحب العمل بإستغالل الُعمال ومبدأ اإلستغالل ھو مبدأ
الماركسیة نفسھا وتحدیدا من خالل الجدلیة الماركسیة یمكن  المادیة اإللحادیة ... بل وِمن خالل

ھیجل التي تأسس علیھا  ( طبقا لجدلیة باعتباره افراز جدلي ال سبیل لمقاومتھ تبریر اإلستغالل
كما تقول بذلك وثیقة  -الُمستِغل بالقتل  ... فكیف یحق للماركسیة أن تحكم علىالفِكر الماركسي ) 

 . مبدأ نشأ من خالل الجدلیة والتعارض طبقمع أن المستِغل یُ  -الكوالك 
ق ستغرَ الم ن ما یحدد قیمة السلعة ھو مقدار الوقت والعملإبحسب نظریة فائض القیمة ف -2

انتاجھا فان قیمتھا تكون اعلى  النتاج ھذه السلعة، فالسلعة التي تستغرق عمال وزمناً طویالً في
ھیناً في انتاجھا.ولذا فعندما نقول أن قطعة األرض لھا  من تلك التي تستغرق زمناً قصیراً وعمالً 

 العمل فیھا بل یحدده كبیر في النظریة ألن ثمن قطعة األرض ال یحدده قیمة شكل خللقیمة فھذا یُ 
لھا بتكلفة استخراجھ  بئر البترول لھ قیمة وقیمتھ ال عالقةكذلك و..  مكانھا وقرب المرافق منھا

 .فثمن البرمیل ال یرتبط بتكلفة استخراجھ 
التي ال تحتاج  أیضا ھذه النظریة كانت تلقى رواجا في المجتمع العمالي قبل اختراع اآلالت -3

مھندسین إلدارتھ وخمس عمال  لكن في مصنع یُدار باآلالت ویكفیھ خمس إلى ُعمال إلدارتھا
قابلة للتطبیق بل باألحرى إلى ظلم رھیب  لنقل البضائع تتحول ھذه النظریة إلى خرافة غیر

 ا .ھذه النظریة عملی لصاحب المصنع العمالق فیستحیل تطبیق
بالنظر إلى  بدون جھدستخرج التي تُ ھذه النظریة تواجھ خلل كبیر عند تطبیقھا على الثروات  -4

عمالق یكفي دولة كاملة ھل سنقوم  قیمتھا مثل النفط والماس وغیرھا فھل سنقوم بتوزیع بئر نفط
 ؟.  اآلالت التي تعمل في البئر بتوزیعھ على عشرین موظف یعملون في إدارة

ساعة عمل  سھذه النظریة تقتل اإلبداع والتخصصیة فساعة عمل العامل الیدوي ھي نف -5
النظریة دعى المنظرین إلى  الخبیر الذي أنفق دھرا في دراسة ھذه المھنة .. وھذا الخلل في

قیاس وقت العمل ونوعیتھ لكن ھذه الفكرة  اختراع فكرة العمل الُمركب في عھد ستالین وھي
 . تحتاج إلى سلسلة ال تنتھي من الُمقیمین تخالف النظریة ویصعب تطبیقھا ألنھا

الُمستخدمة في العمل وبقدر  مة العمل ال تُقاس بعدد الساعات بقدر ما تُقاس بكفاءة اآلالتقی -6
فالصناعات التجمیعیة والخبرة الوظیفیة أھم  العقلیة اإلداریة ذات الخبرة الواسعة في إدارتھا

 . العمل وھذا خلل قوي في النظریة بكثیر في التقییم من ساعات
وھذه  ة دائما أن صاحب المصنع یكسب ویحقق أرباح فائضةتفترض نظریة فائض القیم -7

كبیرة وكثیرا ما  نظرة قاصرة فصاحب المصنع یتعرض لخسائر كبیرة بقدر ما یتعرض لمكاسب
مفلسا في مقابل أن العمال ال  تحدث أزمات مالیة تطیح بكل ثروة صاحب وسائل اإلنتاج وتجعلھ

اتبھم ثابتھ مع وضع حوافز ربحیة تشجعھم على رو یتأثرون بربحیة أو خسارة صاحب العمل بل
 . العمل

الفعلیة نظرا لتكاسلھ  ما الذي یحدث مثال لو أن ساعة عمل العامل الیدوي كانت أقل من قیمتھا -8
 .سیحصل على نفس قیمة َمن عمل بجد وقلة إنتاجیتھ .. ال نجد حل واضح لھذه اإلشكالیة فھو

شدید فقیمة السلعة  ام مع أجر العامل كما قال ماركس ھذا ظلمقیمة السلعة لیست ھي المادة الخ -9
وتآكلھا مع كلفة الزمن الذي أنفقھ رب  جر العامل مع كلفة صیانة اآلالتأھي المادة الخام مع 



فوائد المال الذي حبسھ لتوفیر فرص العمل مع العقل  العمل في إیجاد ظروف العمل وشروطھ مع
وال ننسى أن السلعة بعد  نظیمي الذي ال یعیره ماركس كبیر اھتماموالت اإلداري والفكر التنفیذي

أعطني أجرة  ذلك ربما تخسر ویخسر منتجھا وھذا ال یتحملھ العامل في شيء وال یقول لھ كل
 . یتكلف الخسارة كاملة نت صنعتھا فقد خسرت البضاعة بل إن صاحب رأس المالأاآللة التي 

مبرر مسوغ  ت نظریة فائض القیمة من حسابھا دونیقول محمد باقر الصدر قد أقص -10
المشروع، وكلنا یعرف أن األرباح  الموھبة اإلداریة والتنظیمیة للمالك التي تستعمل في إدارة

مشروع آلخر، فإذا كان ماركس معتبرا أن العمل جوھر  تختلف طبقا لكفاءة التنظیم واإلدارة من
 . نظیمي نصیب من القیمة التي یخلقھا العمل في السلعةالعمل القیادي والت القیمة فأننا نقول أن

مصنع یكسب  ربح صاحب العمل یُمكن قیاسھ مادیا بأنھ ربح مقابل المخاطرة فلیس كل -11
اإلداریة والتنظیمیة وأیضا  والذي یخاطر بمال أكبر یستحق ربح أكبر وأیضا ربح مقابل القوة

ألبحاث التي یُجریھا وتكلفھ كثیرا فنظریة فائض ا ربح مقابل وقت حبس المال وأیضا ربح مقابل
واختزالیة ألبعد حد وال تصلح للتطبیق حتى لو وضعنا لھا كل المعطیات  القیمة ھي نظریة عقیمة

 !! تحتاجھا فما بالنا لو كانت نظریة اقتصادیة شمولیة كما یدعي الماركسیون التي
 

المالك من العامل  ل ھي السلعة التي یشتریھافي ضوء االقتصاد اإلسالمي فال العمل وال قوة العم
المادي للعمل ( ھیئة السریر بشكلھ الجدید )  وإنما یشتري المالك من العامل منفعة العمل أي األثر

اإلنسانیة ھنا یمكن أن تتدخل بجعل البضاعة نادرة وبالتالي رفع ثمنھا  بعد أن كان خشبا واإلرادة
 . - في السلعة ملع -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نقد نظریة أسبقیة المادة على الفكر
 

والفكر من منتجات  تقوم نظریة أسبقیة المادة على الفكر على أن المادة تسبق الفكر وأن الوعي
.. وھذه النظریة ھي أحد أعمدة الماركسیـة مع  المادة وأحد تطورات المادة في صیغتھا الراقیة

 ة ..!!أنھا نظریة فلسفیة بحتة ولیست علمی
 نظریة أسبقیة المادة على الفكرالرد على 

للماركسیین بھذه النظریة  یقول أرسطو إن َمن ینكر المیتافیزیقیا یتفلسف میتافیزیقیا .. فِمن أین -1
 الفكر .. أو بأن الوعي من إنتاج المادة ؟ المیتافیزیقیة والتي تقول بأسبقیة المادة على

 ت علمیة یُمكن إثباتھا أو نفیھا ُمختبریـا ..!! ھذه أطروحات فلسفیة ولیست أطروحا
فلسفیة قدیمة وكان  ومسألة أسبقیة المادة على الفكر أو انتاج المادة للوعي ھي مسألة سفسطیة -2

أنھ لو كان الوعي فعال من صور  یطرحھا الُشكاك والمالحدة وكان الفالسفة یجیبون ویقولون
صورة من صورة المادة لھا ألن أي جمیعا  البشر المادة فھذا یعني أن الوعي متساوي عند

 وبما أن الوعي مختلف عند البشر إذن ھو لیس مادیـا . قیاسات محددة وثابتة .....
 . تالحظ ھذا سؤال فلسفي وأیضا إجابة فلسفیة طبعا كما 
ت فالوعي لیس موجا ال مادي وھذه حقیقة علمیة محسومة اثبت العلم أن الفكر والوعي كالھما -3

 . .. لیس فوتونات .. لیست جسیمات یمكن أن تصدر عن المادة
الثاني فھذا القانون یقول أن  الدینامیكا الحراریة نظریة أسبقیة المادة على الفكر تُناقض قانون -4

المادة من المجرة إلى الذرة ینطبق علیھا ھذا  الكون یتجھ نحو البرودة نحو الموت الحراري وأن
ویقول القانون أننا مثال لو وضعنا كوب ماء ساخن في غرفة  ولیس نظریة القانون وھو قانون
 تنتقل من الكوب إلى الغرفة وأن الكون كلھ یتجھ ھذا اإلتجاه حیث أن الحرارة باردة فإن الحرارة

ستتساوى حرارة  تنتقل مع الوقت من األجسام الساخنة إلى األجسام الباردة وأنھ في لحظة ما
یتجھ طبقا للقانون إلى التبسیط  الكون وعندھا سیموت الكون حراریا والكونجمیع األجسام في 

وبما أن الوعي والفكر طبقا للمفھوم الماركسي ھما  إلى البرودة إلى التفكك إلى الموت الحراري
فالقانون یقول أن  الثاني الدینامیكا الحراریة قانونتطور وتعقید حدث في المادة وھذا یخالف 

وھذا القانون  -نحو التفكیك نحو التبسیط  نحو الھدم .. ال نحو التعقید والُرقي المادة تتجھ 
التفكك البرودة التبسیط بینما  بالمناسبة یقضي على الداروینیة فالعلم یقول أن الكون یتجھ نحو

فالعلم في جانب  .. االرتقاء وھذا خطأ علمي قاتل یقول اإللحاد أن الكون یتجھ نحو التطور نحو
 . في جانب آخر تماماوالداروینیة  ما الماركسیة واإللحادبین

فالوعي والفكر یستحیل أن یكونا من تطور المادة ومن منتوجاتھا وإال لصارت المادة عكس 
 . القانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نقد أزلیة المادة
 

على وقامت  -لكون النھائي ساكن  - قام اإللحاد على أساس أنھ ال یوجد خالق وأن الكون أزلي
اإللحادیة التي عرفتھا األرض ... وفرضت ھذه الفلسفات نفسھا  أساس ھذه الفلسفة جمیع األبحاث

كانت  باسم العلم وھي تعادي العلم وال تعرف للعقل طریقا .. ولكن ھذه الفلسفات على البشریة
یكروسكوب الخلیة تبدو تحت م ُمقنعة إلى حد ما في األوساط العلمیة البدائیة للقرن الماضي حیث

على  -جالیلیو بأُذنین أمام تلسكوب  بدوكوكب ُزحل بحلقاتھ یدارون كلطخة من البروتوبالزم .. و
وصارت خرافة  نظریة الكون الالنھائي الساكن وسقطتولم تمض إال عقود قلیلة  -حد وصفھ 

 من الخرافات فقد تبین أن للكون بدایة ..!! 
  !! بحث فلكي في تاریخ البشریةأعظم 

وأعظم بحث  اكتشف ھابـل الطیف األحمر لألجرام وكان ھذا الطیف ُمقدمة ألكبر 1929ي عام ف
األحمر إذا كان الُجرم یبتعد عن  فلكي في تاریخ البشریة .... ومعلوم أن الطیف ینزاح نحو اللون

لیلة أثبت یقترب من الُمشاھد ... وقبل ھذا الكشف بسنوات ق د وإلى البنفسجي إذا كان الُجرمالُمشاھِ 
یتمدد  بالفیزیاء الُمجردة أن الكون غیر ثابت إطالقا بل لھ نقطة بدایة وأن الكون أینشتاین

ت أالكون الساكن ... وبد باستمرار إال أنھ أخفى أبحاثھ تلك ألنھا كانت تُناقض وقتھا نظریة
في تاریخ  كشف فلكي أبحاث فكیة ضخمة تجري في ھذا المضمار .... لتُختم ھذه األبحاث بأكبر

 البشریة كلھ ... لقد اكتشفوا ان الكون لھ بدایة !!!! 
حدث انفجار عظیم  ھذه البدایة كانت نُقطة تقترب من الصفر حجما وال نھائیة ُكتلةً .... وقد وأن

 BIG إنھا نظریة اإلنفجار العظیم .. لھذه النُقطة أعقبھ ھذا الكون الھائل والمتمدد باستمرار
BANG THEORY   

بسبب الدلیل الواضح  عان ما اكتسبت نظریة االنفجار الكبیر قبوالً واسعاً في األوساط العلمیةسر
االنفجار نظریة صاروا یحملون على  القاطع لھا، ومع ذلك فإن الفلكیین الذین فضلوا المادیة

مر طویال لمذاھبھم اإللحادیة ... لكن ھذا لم یست الكبیر ویناضلون ضدھا لیدعموا العقیدة األساسیة
إال وقد أطلقت ناسا قمرا  1989ما أن أتى عام فواألمر صار محسوما .....  فاألدلة تكاثرت علیھم

اإلشعاع الكوني الُمتخلف عن اإلنفجار الكبیر وتجمیع معلومات  صناعیا ( كوبـا ) للكشف عن
ویقوم  دقائق فقط أن یُعطي صورة كاملة لإلشعاع 8اإلشعاع واستطاع القمر في  بشأن ھذا

 . حقیقة علمیة ال تقبل الجدال BIG BANG برصده وبعدھا صارت نظریة
إن فكرة أن الطبیعة ظھرت فجأة تبدو لي (  -:A.S.Eddington یقول الملحد الشھیر إدنجتون

 .)   ُمحرجة
بل  لم أُدافع عن نظریة الكون الُمستقر لكونھا صحیحة( -: DENNIS SCAIMAویقول 

اللعبة قد انتھت .. وانھ  ة ولكن بعد أن تراكمت األدلة فقد تبین لنا أنلرغبتي في كونھا صحیح
 .)  یجب ترك نظریة الكون المستقر جانبا

 ).لم یعد أمامنا مناص من القبول بنظریة اإلنفجار الكبیر(  -:GEORGE ABEL زمیلھویقول 
ول بعد یق ANTHONY FLEWویقول الملحد الشھیر وفیلسوف اإللحاد في القرن العشرین 

اإلنسان من الناحیة النفسیة وأنا سأُدلي  یقولون أن اإلعتراف یفید(  -أن وصل الثمانین من العمر :
الكبیر شيء محرج جدا بالنسبة للملحدین .. ذلك ألن العلم أثبت  باعترافي .. إن نموذج اإلنفجار

 .)  عنھا الكتب الدینیة فكرة دافعت
لقد صار المالحدة یُدافعون عن أفكار میتافیزیقیة فاشلة دخلت  لقد انھار اإللحاد أمام العلم ....

ُ (  فالكون لھ بدایة وكان هللا ولم یكن شيء معھ وال شيء قبلھ یقول تعالى .... مزبلة التاریخ هللاَّ
َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْینَھَُما فِي یدل على الحدوث  ولفظ ستة أیام 4السجدة)ِستَِّة أَیَّاٍم  الَِّذي َخلََق السَّ

 . أزلي بل لھ بدایة الزمني فالكون لیس
 
 



 نقد مقولة كل شيء نسبي
 

القضایا الجوھریة  النسبیة في األصل مفھوم إلحادي كان غرضھ األساسي ھو المراوغة وتمییع
لكن النسبیة نظریة  -التفكیر في النسبي بما ھو نسبي  –كما یقول مراد وھبھ قولتھ الشھیرة 

  -:  وذلك لألسباب التالیةوفلسفیا یا خاطئة منطق
 .  فالنسبیة ذاتیة الھدم ُجملة (( كل شيء نسبي )) ھي ُجملة نسبیة أیضا -1
أن الحقیقة نسبیة فقط  كیف یُمكن لك أن تُفرق ما بین الحقیقة النسبیة والحقیقة الُمطلقة وتعتبر -2

 . المقارنة إال إذا كنت تعرف مقدما كلیھما لكي تُجري ھذه
عندما نَقول أن الحقیقة ھي أنھ ال توجد حقیقة فھذا أمر افتراضي ألنھ إذا كانت ھذه الُجملة  -3

 !!صحیحة فإنھا غیر حقیقیة
 .النسبیة ذاتیة التدمیر النھا تفترض بعض المعرفة تختص بالواقع لكي تُنكر أي معرفة بالواقع -4
ان یُفھم ھذا الموقف  ئم .. بمعنى ادق یُمكنالنسبیة ال یمكننا استیعاب أن تكون موقف حیاتي دا -5

ویموت تحت ھذا العنوان ( نسبي )  ن یعیش اإلنسانأالحیاتي كموقف عارض أو مرحلي فمعنى 
كانت النسبیة حالة ُمریحة وُممتعة ما حصل تقدم في حیاة  ھذا ُمخالف لطبیعة اإلنسان البشریة فلو

 إذن البدیھة الُمركبة في البشر ھي الوصول للحقائق یوجد تقدم في حیاة البشر البشر ... فبما أنھ
والنسبیة ال یمكننـا أن .... واالستقرار علیھا إذن النسبیة والتذبذب ُمخالفة لما فُطرنا علیھا

تكون موقف حیاتي دائم فھذا مستحیل ألنھا ساعتھا  نستوعبھـا إال إذا كانت موقفـا مؤقتـا أمـا أن
 !!.. ستتناقض مع نفسھـا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تاریخ الشیوعیـة األسـود
 

ن الصراع شرط لكل حركة تقدمیة ویجب أال نخنق التناقضات اإلجتماعیة بحجة اإلصالح ، ( إ
فلكي ال تُخطيء في السیاسة یجب أن تكون ثائرا  نستثمرھا ، بل یجب على العكس من ذلك ، أن

 ین ھي ُملخص الشیوعیة بكل أبعادھا .. فالشیوعیةمن كالم لینالسابقة  الفقرة.)  -1- ال ُمصلحا
وكذلك الكائنات  قامت على المادیـة الجدلیة وعلى الصراع فاألفكار تتطور على مبدأ الصراع

بالشیوعیة وترعرعا سویا  ولذلك ارتبطت الداروینیةالدارویني  الحیة تتطور على مبدأ الصراع 
تتطور على مبدأ الصراع والشیوعیة تنظر  أنھا فالداروینیة تنظر للكائنات الحیة على أساس

الماركسیة ھي تطبیق ( إن  -: الصراع ولذلك یقول كلیكانوف لألفكار على أنھا تتظور على مبدأ
 .) -2- للداروینیة على العلوم اإلجتماعیة

أنا  ( -: یقول ندما قرأ كارل ماركس كتاب أصل األنواع لتشارلز دارون أرسل لصدیقھ أنجلزع
 .) أ كتاب دارون ھذا ھو الكتاب الذي یحتوي على رأینا في أصل الطبیعة وتاریخھاأقر

 .. ھذه النظرة الساذجة السطحیة كانت بدایة التأسیس لإللحـاد الشیوعي
 

لطخة من  كان دارون في القرن الماضي ینظر إلى الخلیة تحت المیكروسكوب على أنھا
 كان ینظر كارل ماركس لتطور األفكار .. اعتقدوبنفس السطحیة والسذاجة  .. البروتوبالزم

تحیـا جنبا إلى  األول أن الكائنات تتطور على مبدأ الصراع مع أنھ مازالت الكائنات الضعیفة
واعتقد الثاني أن األفكار تتطور  جنب مع الكائنات القویة بل وال تستغني إحداھما عن األُخرى

والصراع في تاریخ الفكر البشري یصیر للھمجیة  وألول مرة على مبدأ الصراع والثوریة وھكذا
 األولى تُطبق على التاریخ الطبیعي والثانیة تُطبق على الوضع اإلجتماعي مدرستان فلسفیتان

 بھذه األفكـار المریضة الشیوعي اإللحـاد ترعرع وھكذا 
 

المكتب  روسیا َكتَب لینین رسالة إلى أعضاء تصربینما كانت المجاعة تع 1922مارس  12في 
 إن الموقف لصالحنا ففي حال وجود مئات الُجثث على الطرقات سیمكننا ( -: السیاسي یقول فیھا

ولھذا ینبغي ان  اإلستیالء على ُممتلكات الكنیسة وأموال رجال الدین بقوة دون شفقة أو رحمة
ع یقابلنا الذي سیجعل الُمجتم نضع أیدینا على أمالكھا وإن الیأس الناتج عن الجوع ھو األمل

 قد قصد لینین عمدا إنھـاء حیاة خمسة ملیون نسمة بالجوع وھذا ما ذكره) ل. -3- بابتھاج
richard pipes في كتابھ the unknown Lenin  یقولrichard pipes :-  ) لم یكن لینین

لإلنسانیة إال إحساس اإلذالل والتحقیر ولیس لإلنسانیة عنده أي  یحمل أي شعور أو إحساس طیب
 .)  -4-الحدید عامل الشعوب كما یُعامل الحداد  معنى فقد

إن الجوع سیقربنا إلى أھدافنا (  -: فلم یكن لینین یتورع عن ِذكر الجانب اإلیجابي للجوع قائال
الرأسمالیة فالجوع ال یُنھي اعتقاد الناس في  ویوصلنا إلى اإلشتراكیة التي ھي عھد ما بعد

 .)  -5- قاد باہلل أیضااإلعت القیصر فحسب بل سیُنھي
 

لقد تحولت الماركسیـة مع الوقت إلى عقیدة وصار یُنظر إلى ُمنظري الماركسیة الكبار نظریة 
لعل ماركس أصغر أنبیاء بني اسرائیل وكتاب رأس المال التوراة ( -تقدیس وإجالل یقول أحدھم :

  الدیالكتیكیة المادیة قَسم اتبـاع بل وقد أجبر ستالین كل رجال العلم في الدولة على.)  -6- الجدیدة
فت كل البُحوث العلمیة الجـاریة  وإذا كانت الكنیسة قد قتلت  النظریة المـادیةلحساب وبذلك ُحرِّ
یین في معسكرات العمل الستالینیة الشیوعیة المال اآلالف في محاكم التفتیش المرعبة فقد قتلت

لُكل َمن یُبدي معارضة للنظام  عبارة عن معامل موتوكانت ُمعسكرات العمل الستالینیة 
. وإذا ملیون شخص من المعارضین للنظام  وحده تم إعدام حوالي 1937في عام الشیوعي  و

 . -7-لت بافلوف كانت الكنیسة قد قتلت جوردانو برونو فإن الشیوعیة اإللحـادیة قد قت

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3664


 
أنھ في أثنـاء فترة حكم (  -:مؤرخ الروسي الشھیرال  Maxim Gorky مكسیم جوركي یقول

لینین كانوا یقومون بسلخ جلود كل من یُبدي ُمعارضة للشیوعیة ویقومون ببقر البطون وتفكیك 
 .) -8-  األمعـاء

في الفعل الالإرادي الشرطي  إیفان بافلوف وأُعجب بنظریتھ قابل لینین 1919وفي تشرین األول 
قال لي لینین أُرید (  -: بافلوف وأراد منھ أن یُطبقھا على اإلنسان یقول reflexes لدى الحیوان

الشیوعي وأن تتحرك بھ لقد اندھشت . لقد أراد  أن أجعل الُمجتمعات الُروسیة تُفكر كلیـا بالنظام
 .) -9-  أن یتحرك الناس كما نُریدبالكالب قال ینبغي  مني أن أفعل باإلنسان ما فعلتھ

قد قُتلوا في أثنـاء ُحكم ستالین  ملیون إنسان 42 فإن 1991الذي أُعد سنة  KGB وحسب تقریر
ألف مسلم من بالدھم إلى  400أصدر ستالین قرار بطرد  1944آیار  18واحدة في وفي لیلة 

 .. نصفھم جسدیا في الطریق مجاھل سیبریا تمت تصفیة
ظل حكومة  في -األتراك األیغور -ملیون مسلم صیني  26تم قتل  1975 -1949مي وما بین عا

میع الحیوانات الُسفلیة ( ج -: نشر ماو تھدیداتھ قائال 1964ماو تسي تونغ الشیوعیة .. وفي عام 
وبھذا كان یُخرج معارضیھ ِمن اإلنسانیة وكان یعتبر ُكل من وقف ضد  .) -10-سوف تُعدم 

 . ريالثورة خطأ تطو
بالنسبة لمـاو فإن أعداء الشعب لیسوا بشرا ولیس لھم أدنى (  -:  james revee rusey یقول

ملیون صیني بإسم  50قُتل  بعد أن 1976وقد مات ماو سنة .) -11-  حق بالمعاملة اإلنسانیة
 . الشیوعیة والمـادیة الجدلیة اإللحـادیة

 ھذا ألنھ في تطبیقھا فساد الُمجتمع وانھیارهوھكذا تبقى الشیوعیة ُخرافة ولن تصل ألبعد من 
...!!! 
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 غرائب الشیوعیة

 
البرجوازیة أو التحكم  اعتبار أن الُسلطة الزوجیة ھي إحدى صورھي  إحدى غرائب الشیوعیـة

 principles فردریك أنجلز في مباديء الشیوعیة التي ینبغي إلغاؤھا في الدولة الشیوعیة یقول
of communism   سیتمكن الُمجتمع الشیوعي من التخلص من النظام (  -ما یلي : 21السؤال

إلغاء ُسلطة الزوج على زوجتھ .. وفھو أحد صور البرجوازیة فإلغاء العائلة .)  األُسري القائم
القضـاء على أكثر العالقات حمیمیة في تاریخ الفكر البشري  .. إلغـاء ُسلطة األب على أبناؤه

 .بدعوى تطبیقة الشیوعیة 
 والُحضن األُسري بدعاوى  إن محاولة تبدیل الجینات البشریة واإلنتقاص من قیمة األُمومة واألُبوة

 ... الجحیم ال ُمحـالةدعاوى إلى فمصیر ھذه المھما كان شكلھا 
(   -: یقول لھ 1890مایو  8في  conrad smith كونراد سمیت د أرسل أنجلز خطابا إلىولذا فق

 .)   تطبیقا حرفیـا فإن ھُــراء ال یُصدق سینتج عنھا ذا طُبقت الماركسیةإ
البشر وتتوافق معھا ال لكي تحرقھا أو  لقد علمتنا الحیـاة أن القوانین تُوضع لكي تنظم غرائز

تُغیر طبائع البشر وتعلمھم ما یجب أن تكون علیھ غرائزھم  تُضاعفھا .. وبالتالي فوضع قوانین
 .... ستھالك الحیاة فیما ال یُفیدالعقلیة وا ھذا نوع من السخافة

 
أنھ على الرغم من قِصر ُمدة ظھورھا إن ان ھناك الیوم آالف  أیضـا من غرائب الشیـوعیة

الكاتب الماركسي  مكسیم رودسونیقول التیارات الشیوعیة وكل تیـار یحارب باقي التیارات 
كثیرة  ولقد قال ماركس أشیاء الحقیقة أن ھناك ماركسیات كثیرة بالعشرات والمئات(  -:الشھیر 

 .)  حتى الشیطان یستطیع أن یجد فیھ نصوصا تؤید ضاللتھ
إن االشتراكیة، كغیرھا من التعبیرات المختلفة للقوى السیاسیة  (  -: ثاوني وكما یقول األستاذ

 ویقول.)  كلمة ال تختلف في مدلولھا من جیل إلى جیل فحسب، بل من حقبة إلى حقبة المركبة،
الشك في أن ھناك اشتراكیات (  -: في كتابھ "رادة االشتراكیة الفرنسیة" یقول یم لوروامكس

عن اشتراكیة برودون، واشتراكیتا سان سیمون  متعددة، فاشتراكیة بابون، تختلف أكبر االختالف
بالنكي، وھذه كلھا ال تتمشى مع أفكار لویس بالن، وكابیھ  وبرودون، تتمیزان عن اشتراكیة

 وإنك ال تجد داخل كل فرقة أو شعبة إال خصومات عنیفة، تحفل باألسى ، ھ، وبیكوروفوریی
 .)  والمرارة

  وھكذا ُكل مذھب شیوعي عبارة عن كنیسة ُمستقلة
الفُرقاء لجمیع المعاني  فقد انتھت اإلشتراكیة إلى ُمجرد كلمة ُمفرغة من المحتوى یستعملھا جمیع

وأینما دخلت في أي بلد دخل وراءھا  كما تدل على نقیضھالُمتناقضة واصبحت تدل على الشيء 
 .. الدم والرصاص

 .. إنھا جاھلیة وقَبلیة مادیة ُمعاصرة ذات أنیـاب َذریة ومخالب إلكترونیة
 

(  -: في نھایة كتابھ رأس المال یقولأن ماركس نفسـھ تنبـأ بنھایتھـا  أیضـا من غرائب الشیوعیة
وز ما جاء في رأس المال فمزقوا رأس المال فإنھ سیُصبح صالحـا وإذا أفرز الواقع نظریة تتجا

أصروا على اعتبـار أن وإن أتباعھ اعتبروا أن منھجھ ھو الخاتم فومع ذلك .)   للمتاحف فقط
 اإلجتماعیة للبشریة ...  وعیة ھي المرحلة األخیرة في تاریخ الحیـاةیالش

 
تاج وانتزاعھا من ید خمسة أو ستة رأسمالیین تأمیم وسائل اإلنأن  أیضـا من غرائب الشیوعیة

وكان ھذا مائة ألف لص في المؤسسات والجمعیات التعاونیة ینھبونھا أدى لتسلیمھا إلى  ُمستغلین
.. فالُمنتِج الرأسمالي كان على األقل أُستاذا في في الدول التي طبقت الشیوعیة الُمشاھَد  ھو الواقع

 ویبتكر ویُبدع ویُعطي المستھلك أقصى إجادة لیحُصل علىبدافع مصلحتھ یتفنن  مھنتھ وكان



 یسد كل أبواب الرزق ھذا لو طبقنا التأمیم الكامل الذي تعرفھھذا  أقصى ربح ..ونظام التأمیم
وسیلة لضمان اللقمة  الشیوعیة وال یبقى للناس إال باب الوظیفة في الحكومة ، وبھذا ال تعود ھناك

اإلنتھازیة والشللیة والتبلیغ والتخابر والتجسس وظھور  للرؤساءالنفاق للحاكم والتملق  إال
 . والِعمـالة بصورة ُمضخمة مریعة

(  -: كلمتھ الشھیرةفي  خرتشوف یقولأیضا لقد قضى نظام التأمیم على الِحرفیة والمھارة وكما 
.) وبالفعل فقد   ةإن البقرة التي یملكھا صاحبھا تُدر ِمن اللبن أكثر ِمن البقرة التي تملكھا الدول

رأینـا روسیا التي تمتلك أكبر حقول القمح في أوكرانیـا تطلب القمح ِمن أمریكـا وتفتح بالدھا 
بطء العمل وقلة اإلنتاج ونقص الجودة والتضخم والالمباالة ظھر  وھكذا. للمصانع األمریكیة

 !!.. كلھا صفات لصیقة بالشیوعیة أینما حلت وحیثما ارتحلتوواإلتكالیة 
 

بالمرة  غیر ماديھو أصل األصل الذي تأسست علیھ الشیوعیة أن  أیضـا من غرائب الشیوعیة
مقصورا على معناه األخالقي واإلنساني وُمصطلح  اإلستغالل فقد قامت الشیوعیة على ُمصطلح

إطار فكرة الخیر  اإلستغالل وأن أصحاب وسائل اإلنتاج یستغلون العمـال ھذا الُمصطلح یدور في
وأصبح المستِغل شرا ُمشخصا والضحیة المستَغلة خیرا ُمشخصا فأن تدین األعمـال  . لشروا

، وإال فإن إدانة الشر تكون بال  اإلختیــار الُحر لإلنسـان الشریرة معناه أنك تعترف بأنھا نتیجة
رد اختزال إزالتھ واإلختیـار الُحر كلھا مفاھیم تؤكد أن ُمج معنى فإدانة اإلستغالل وأن الشر یمكن

حق  والعالقات بین البشر في مصطلحات مادیة مستحیل إطالقا ... لقد كان ماركس على الحیاة
عند َمن یُنادون  ولكن ھذا ال یُمكن أن یتسق مع فكره المادي خاصة  -1- في إدانة اإلستغالل

صـا حتى ولو ھكذا الیمكن أن یصیر اإلنسان ملحدا أو مادیا خال. وبنسبیة األخالق ِمن المالحدة 
 .-2- أراد ذلك ِمن كل قلبھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
الذي سبق اتحاد الشیوعیین عند ماركس وھو اثر بقي في كتابات  اتحاد الصالحین وال ننسى -1

 ... ماركس حتى باإلسم
وأننا في عبثیة الحیـاة  استخدم كانط المفھوم األخالقي واإلختیـار الُحر كدلیل راقي على عدم -2

 وھذا یناقض العبثیة اإللحادیة .ھذه الحیـاة لقیمة راقیة 
 
 
 



 الحل اإلسالمي لمشكلة الفقر
 
 

كل النظریات اإلقتصادیة التي عرفتھا البشریة ...  كان ھو الدافع لوضع عالج ُمشكلة الفقر إن
 ھا بعلى أثرُعقم الشیوعیة كبدیل في كثیر من الدول الرأسمالیة الغربیة وقد ظھرت 

في أیدي قلیلة مما  ووقوع رؤوس األموال اقتصادیات السوق تعتمد على سمالیة الغربیةوالرأ
رغبة ھذه الفئة القلیلة ممن یملكون  ینجم عنھ تحریك دفة سیاسة البلد وكل توجھاتھا على حسب

الح الوالیات الُمتحدة تضرب باتفاقیات التجارة العالمیة عرض الحائط لص رأس المال فنجد مثال
 بل وترفض توقیع معاھدة حظر صناعة األلغام المضادة لألفراد شركات تصنیع الصلب والفوالذ

وال مانع من القاء  .. وفي الوالیات المتحدة یتحول قمح الفقراء إلى وقود لسیارات األغنیاء ..
من البشر  بینما المالیین آالف األطنان من القمح في المحیط حتى ال تنخفض أسعار القمح العالمیة

 یموتون جوعا كل عام ..ولذلك دائما ما نجد أن الدیموقراطیة التي تُقدمھا تلك الدول ھي
الدیموقراطیة مع مصلحة حركة رأس المال فمصیر تلك  فعندما تتعارض تلك دیموقراطیة نسبیة

ور تقوم شركة فورد مثال بتمویل انقالب شیلي علي سلفاد الدیموقراطیة إلى الجحیم .. فعندما
جورج  ومؤسسة .. رئیسھا المنتخب فقط لمصلحة مجموعة قلیلة من أصحاب رأس المال اللیندي

قبائل الھوتو الذین كانت تمولھم شركة بترول و .. سورس تقیم االنقالبات في جورجیا وأوكرانیا
من أجل المنافسة على حقول  أمریكیة وقبائل التوتسي الذین كانت تمولھم شركة بترول ھولندیة

.. الغنیة بالیورانیوم الذي یسیل لھ لعاب الغرب  وما یجري اآلن في دارفور البترول في رواندا
تسییر المظاھرات  تحكم الشركات العمالقة في سیر العملیات اإلنتخابیة وفيوما نشھده من 

والتصورات الموھومة ... كل ھذا  المؤیدة للحروب وفي غسل أدمغة البشر باألفكار المنحرفة
 ل صورة الرأسمالیة صورة مھتزة أمام الشعوب الكادحة یجع

 
وإشباع عاطفة األمومة  إن اإلمتالك حق لإلنسان ال یستطیع أحد أن ینزعھ منھ .. إن تكوین أسرة

 .. حاولة إتالفھالمغرائز أساسیة ال مجال 
نجد  للعمال ونظرة سریعة للعالج اإلسالمي لمشكلة الفقر ومشكلة استغالل صاحب رأس المال

باإلنسان واحترام غرائزه ال حرقھ  الرقي..  تشریعا راقیـا ومنھاجا سدیدا ھدفھ التقویم ال النسف 
 !!.. وحرقھا

یقول رسول هللا صلى هللا علیھ  -رضي هللا عنھ  -وفي الحدیث المتفق علیھ من حدیث أبي ذر 
فلیطعمھ من  ان أخوه تحت یدهإِخوانكم َخَولُكم, جعلھم هللا قنیةً تحت أیدیكم, فمن ك(  -: وسلم

  .) یغلبھ فلیعنھ طعامھ, ولیلبسھ من لباسھ, وال یكلفھ ما یغلبھ, فإن كلّفھ ما
 -:وفي الحدیث الحسن من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ یقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 رواه ابن ماجة .)  أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقھ( 
قال رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -الصغیر من حدیث المستورد بن شداد وفي صحیح الجامع 
من كان لنا عامالً فلم یكن لھ زوجة فلیكتسب زوجة, فإن لم یكن خادم  (  -: صلى هللا علیھ وسلم

.) سارق خادماً, فإن لم یكن لھ مسكن فلیكتسب مسكناً, من اتخذ غیر ذلك فھو غاٌل أو فلیكتسب
 رواه أبو داود

أبي ھریرة رضي هللا  تعالى في الحدیث القدسي الذي أخرجھ البخاري من حدیث قد توّعد هللابل ل
ثالثة أنا خصمھم یوم القیامة ومن  (  -: عنھ توّعد ذلك الذي یبخس العمال أو األجیر حقھ, فقال

 رواه البخاري .)كنت خصمھ خصمتھ .. ورجل استأجر أجیراً فاستوفي منھ ولم یعطھ أجره
 -یدفع للعاجز (  -: إلى جواز إقراض المحتاج من بیت المال -رحمھ هللا  -ار أبو یوسف وقد أش

 كفایتھ من بیت المال قرضاً لیعمل ویستغل أرضھ -أي العاجز عن زراعة أرضھ الخراجیھ لفقره 
 (. 

الكفایة من  وبینما یؤخذ من صاحب رأس المال زكاة وصدقات وكفارات وفي حالة عدم تحقیق



في الحدیث الذي أخرجھ اإلمام  د السابقة الذكر فیؤخذ من مالھ حتى یشبع الفقیر وقد وردالموار
وھو ما یدل على إعطاء صالحیات واسعة في  .)  إن في المال حقاً سوى الزكاة(  -: الترمذي

في الحدود الالزمة لإلصالح ولتحقیق الكفاف ألصحاب  جبایة األموال الالزمة من الموسرین
البالد الضروریة مثل الدفاع عن أھلھا ورّد العدوان وفداء األسرى  و لمتطلباتالحاجات أ

  .وغیرھا
وفرض (  -: ابن حزم وقد نقل الدكتور عبد الكریم زیدان عن (المحلّى) ما قالھ الفقھیة المعروف

 یقوموا بفقرائھم ویجبرھم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة على األغنیاء من أھل كل بلد أن
 مما یأكلون من القوت الذي البد منھ ، ومن اللباس للشتاء والصیف بمثل ذلك بھم, فیقام لھم

  .)وبمسكن یكنھم من المطر والصیف والشمس وعیون المارة
واتفق العلماء على أنھ إذا نزلت بالمسلمین حاجة بعد أداء (  -: القرطبي في تفسیره وكما قال

 .)  الزكاة فإنھ یجب صرف المال إلیھا
كان منادي عمر ینادي كل یوم : (  -: وحینما تم تطبیق ذلك َسِعد الناس وأِمنوا وھنأوا حتى قالوا

 .) أین الغارمون؟ أین الناكحون؟ أین المساكین؟ أین الیتامى؟ حتى أغنى كالً من ھؤالء
الرجل وهللا ما مات عمر حتى جعل  : قال عمر بن أسید(  -: وفي تاریخ الخلفاء یذكر السیوطي

حیث ترون, فما یبرح حتى یرجع بمالھ كلھ, وقد أغنى  یأتینا بالمال العظیم فیقول : اجعلوا ھذا
 .)  عمر الناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع  
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 !!.. البرھـان ھنـا : اإلنسـان والدیناصور عاشـا معـا
 

عندمـا تقول أن الدیناصور (  -في أحد أفالمھ الوثائقیة : داوكنز ریتشـاردلملحد الشھیر یقول ا
یعني ببساطة نسف الداروینیة ومقررات األعمار الجیولوجیة التي  واإلنسـان عاشـا معـا فھذا

حن ن. أخرى كثیرة .... اإلنسـان والدیناصور عـاشـا معـا ؟ ھذه عبارة فظة للغـایة درسناھا وأمور
 )بحاجة لدعم الداروینیة كل فترة قصیرة .

الصخریة بمنطقة جلین روز  وعلى أرضیة نھر بالكسي الجمیل وعلى ضفافھ 1930في عام 
أقدام دیناصورات وآثار أقدام بشریة عمالقة في  بوالیة تكساس بأمریكـا اكتشف رونالد برید آثـار

  نفس الطبقة الجیولوجیة
بعیدا عن ساحة  أُدخل األمر في دائرة األمور الغامضة وتمت إزاحتھقوبل األمر بتجـاھل شدید و

ھیستنس بالتنقیب بخصوص األمر  األبحـاث إلى أن قـام العالمان التطوریـان جلین كوبان وروني
سخیفة أیضـا إذ قال جلین كوبان ھذه أیضا أقدام  في الثمانینـات وخرجـا بنتـائج غریبة وربما

كعوبھا بدال من أصابع أقدامھا وقال ھیسنتس ھذه أقدام  علىدیناصورات لكنھا تمشي 
 . فالت فوت دیناصورات تعاني من

 دائرة النسیان ..  ومنذ ذلك الوقت وبھذه التبریرات السخیفة أُدخلت الحفریات
وأُعتبرت حجة قویة في وجھ الداروینیة  ضمن متحف الخلقلكن ھذه الحفریات أُدخلت مؤخرا 

وقد ُكتبت في منطقة جلین روز الفتة كبیرة علیھا ھذه العبارة (  البرھـان یة واألعمار الجیولوج
 ھنا : اإلنسان والدیناصور عاشـا معا .) 

 
 یومـا ما ستوصف الداروینیة بأنھـا أكبر(  -: soren lovtrup السویسري الشھیر یقول العالم

 ) -1-خدعة في تـاریخ العلم .
تقدیر عمره بحوالي  حثـا على إنسـان الزنجانثروباص بعدمنذ سنوات نشر الدكتور وایتلو ب

سنھ ونشرت 10000 عمره ال یتجاوز ملیوني سنھ وعندمـا أُعید البحث علیھ بالصدفة أكتشفوا أن
كاریكاتیرا مضحكـا إلحدى المحارات وھي تصرخ وتقول أنا  المجالت العلمیة البحث ورسمت

 .-2- ملیون سنة 6ملیون أم  5ل عمرھـا العلمـاء ویتناقشون ھ حیـة وحولھا یتدارس
التّطور  في كتابھ أیقونة Jonathan Wells  یقول عالم اإلحیاء األمریكي جوناثان ویلز

المزعومة تماماً. وربما  االكتشافات العلمیة الجدیدة جاءت لتقضي على شجرة التطور(  -:31ص
ة ھي أن شجرة التطور الخاصة بداروین الحقیق أنكم لم تقرأوا عن ھذا في الكتب الدراسیة، إال أن

 .)  أصبحت بالفعل في وضع المنھار
البشر عاشوا إلى  براد ستتیجر أن یقول (World before our own) في كتابھ العالم الذي قبلنـا

 .-3- وحاسمـة جوار الدینـاصورات وال مجال للمراوغة فأدلة جلین روز قاطعة
 
 
 

--------------- 
1- Soren Lovtrup , Darwinism: The Refutation of A Myth 
2- Whitelaw :- MIDDLE STONE AGE RESEARCH AT SIBUDU CAVE, 341 
3- www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/01/26/02162.html 
 
 
 

http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/01/26/02162.html


 !!.. فكرة وحش السباجیتي الطـائر .. وسذاجة ریتشـارد داوكنز
 

یوماً ما ستوصف األسطورة ( -: Soren Lovtrup رقال العالم السویدي الشھی 1987في عـام 
 .) -1- الداروینیة بأنھا أكبر خدعة في تاریخ العلم

كائن حي تطور عن  ھناكوبالفعل لم تحمل األیـام إال األوجـاع لنظریة التطور فعندمـا تقول أن 
وجود آالف الحفریات الوسیطة  كائن حي آخر خالل سلسلة من التحورات المتعاقبة ھذا یعني

تكون أطول من السلسلة نفسھـا بآالف المرات .... لكن ال  والحلقات المفقودة البد أن .. الُمشوھة
 وھذا أكبر عبء في النظریة ..!! للحلقات وال للسلسلة وجود أصال ال

 
وكان داروین یعتبر أن األمل في المستقبل ففي المستقبل سنكتشف الكثیر من الحلقات الوسیطة 

عبئا على الداروینیة ذاتھ  صار ھو بحدیحلم بھ داروین  المستقبل الذي كانوالمفقودة لكن صار 
ل جاءت لتقضي على ھذا األم إن االكتشافات العلمیة الجدیدة(  -: Jonathan Wells یقول وكما

الدراسیة، إال أن الحقیقة ھي أن شجرة التطور  تماماً. وربما أنكم لم تقرأوا عن ھذا في الكتب
 .) -2-في وضع المنھار الخاصة بداروین أصبحت بالفعل

 و حمل عنوان 2000والذي نشر كتابا في عام  Jonathan Wellsقال ھذا الكالم 
Icons Of Evolution: Science Or Myth Why Much Of What We Teach 

About Evolution Is wrong?  
سھ بخصوص  أیقونات التّطور: العلم أم الخرافة،  لماذا توجد أشیاء خاطئة كثیرة فیما نَُدرِّ

 التطور؟
 أحیاء أمریكي أنھى الّدراسات العلیا و الدكتوراه في جامعتي یالي عالمجوناثان ویلز و

وظل یراقب  اِو إنجلیزي سافر على متن سفینةأي أنھ متخصص ولیس مجرد ھـ -وكالیفورنیا 
 -: الوضع على النحو التالي ملخصاً  225یتحدث ویلز في كتابھ ص  -مناقیر البط كالسید داروین

یقوم بھ العلماء المتخصصون من تفسیرات  من النّادر للغایة أن یتم اطالع المجتمع كلھ بما( 
ص أصل االنسان. و بدیال عن ذلك نتلقى مجرد العمیقین بخصو علمیة تتعلق باإلبھام و الغموض

 لھذا الشخص أو ذاك و ال ینقلون لنا الحقیقة التي لم یستطیعوا ھم ایضاً  خبر عن آخر نظریة
باالستعانة ببعض  ھا بشكل دقیق وبفھمھا بخصوص ھذا الموضوع. فیتم الترویج للنظریة و تزی

بوضع كثیر من الماكیاج علیھا و  االنسانلة إلنسان الكھف أو لجد یَّ الرسوم و الصور المتخَ 
واسعا إلى ھذا الحد بخصوص جزئیة بسیطة إلى ھذا  الواضح أن احداً من قبل لم ینسج خیاالً 

 .)  العلم المختلفة القدر في أى فرع من فروع
 إذن الداروینیة خیـال علمي على حد قول عالم البیولوجیا األمریكیة جوناثان ویلز..!!

 
علم  -وھو أحد علماء البالیوأنثروبولوجیا  Richard Leakey ن ویلز قال العالمجوناثا وقبل

فرع مختلف  لو أنكم جئتم برجل علم ذكي ماھر من(  -قال :  - یبحث في أصول اإلنسان القدیم
على ما لدینا من دالئل غیر كافیة فإنھ سیقول لكم و بكل تأكید انسوا  من فروع العلم و أطلعتموه

 -3-فالدالئل لدینـا غیر كافیة إطالقا فلیس لدیكم دعامة أو سند كاف لالستمرار فیھ. وعالموض ھذا
 (. 

  
مسألة أو قضیة  قد أصبحت الفكرة التي تقول بأن تاریخ تطور الكائنات الحیاة عبارة عنل( 

حفریات كثیرة لكائنات شبیھة  استكشافیة أصبحت مجرد خرافة. فلو كان بھذا الشكل و وجدنا
التطور إلى شكل أكثر وضوحاً. غیر أّن الحقیقة  نسان لكان من الضروري أن تتحول حكایةباإل

 .) -4- كان یحدث شيء آخر على النقیض تماما من األول ھي أنھ عندما كان یحدث شيء
 



العلمیة یجري على قدم  وبالفعل بدءا من أوائل التسعینـات بدأ اإلستھزاء بالتطوریین في األوسـاط
إّن عملیة (  -: Nature الطبیعة المحرر العلمي في مجلة Henery Gee ول ھنري جيوساق یق

تعكس وجود سلسلة قرابة ھي في الواقع لیست فرضیة  أخذ مجموعة من الحفریات والقول بأنھا
لالختبار، وكل ما في االمر انھا مجرد حكایة أو حدوتھ من احاجي  علمیة یمكن إخضاعھا

ھَةً أو ُمْرِشَدةً لالنسان في كثیر منالمسلیة ا منتصف اللیل األحیان إال أنھا ومع  لتي قد تكون ُمَوجِّ
 .)-5- ذلك ال تستند ألّي أساس علمي

 
اإلنسان  أما میلفورد ولبوف من جامعة میتشجان و آالن ثورن من جامعة كانبیرا فیرون أن

تي أدمجت في ھذا التصنیف ال منتصب القامة لیس إال تصنیفا خیالیا ال وجود لھ و أن الحفریات
 . -6- اإلنسان العاقل من أعراق مختلفة ھي عبارة عن

 
نحن في حاجة ماسة و عاجلة إلى عدم (  -اآلن یُنادي الُعلمـاء الُمحترمون في الغرب قائلین :

.) فما الذي یستفیده العلم من معرفة درجات القرابة بین  -7- الدفع بالعلم إلى دائرة الخرافة
 !!.... إن العلماء كفوا عن أن یكونوا علماء أنسابات المختلفة الحیوان

 
كلمتھ أمام اجتماع  بل ولم یكتف العلمـاء بذلك بل بدئوا یعطفون على التطوریین الذین أفلسوا ففي

لو أنكم قضیتم (  -النحو التالي: اتحاد مدرسي عبَّر جریج كیربي عن ھذه السیكولوجیا على
من الجمجمة و الذقن، فإنكم ستشعرون برغبة  عظام و القطع الصغیرةحیاتكم كلھا في جمع ال

 .)-8- القطع الصغیرة التي قمتم بجمعھا ملحة في أن تبالغوا في أھمیة ھذا
 

بفضل ھذه  إن كل الدالئل العلمیة الموجودة تقف ضد التطور. العلم نفسھ یقف ضد التطور و
المتحدة االمریكیة اعتبارا من  في الوالیات الدالئل و القرائن تعرضت نظریة التطور للسقوط

كنساس و جورجیا و  من الوالیات ھناك مثل النصف الثانى من التسعینات، بل و اتخذت عدد
 صلوحیة تدریس نظریة التطور بضرورة تدریس ھذه القرائن التي تشیر إلى عدم القرار أوھایو

أكبر  ذین لھم رصید مھني فيفي مدارسھا.و جمیع أعضاء ھذه الحركة من رجال العلم ال
كان واحدا من أشھر  وھو –جامعات الوالیات المتحدة األمریكیة. حتى إن البروفیسور كینیون 

السبعینات فیما یتعلق بأصل الحیاة و  المدافعین عن نظریة التطور بأطروحتھ التي قدمھا في
دة لنظریة التطور، و واحد من ممثلي الحركة المضا تحول ھو أیضا إلى -التطور الكیمیائي 

 .یمكن أن یفسر بالتطور و إنما بالخلق تحدث عن أن أصل الحیاة ال
 

نظریة التطور المنھارة إلى أن ظھرت  لكن إلى ذلك الوقت لم یتم تقدیم بدیل حتمي یحل محل
عن المیتافیزیقیـا التي تخترق العلم وعن ثمة خالق البد  خریطة الجینـات البشریة وتحدث العلماء

 جریدة سان فرنسیسكوطبقا ل 2001مایرز العالم الشھیر في األخبار عام  ن وجوده حتمـا وقررم
 تحت عنوان San Francisco Chronicle كرونیِكل

  Human Genome Map Has Scientists Talking About the Divine  
 الجینات البشریة یتحدثون عن الخالق  علماء خریطة
شكل متكامل و على درجة عالیة من التعقید في الوقت  الجزیئات في تتواجد(  -وقال الرجل :

حتى اآلن من أن نفھم حتى انفسنا بدرجة تثیر الدھشة بشكل كبیر. من  نفسھ... إننا لم نتمكن
 ھناك عنصر میتافیزیقي " غیبي " في الموضوع...اما الشيء الذي یثیر دھشتى الواضح أن

قد خضع لتصمیم  بالحیاة ... انھ نظام معقد للغایة. و كأنھ بشكل رئیسي فھو فن العمارة الخاص
 .)-9- دقیق... یوجد عقل معظم ھنا في الجینوم 

أو شيء  فكل واحد من الجینات عبارة عن رزمة صغیرة من المعلومات أكثر من كونھا جسم
ا دافعت عنھـا العلم فكرة لطالم مادي... ھناك شيء غیبي یخترق العلم المادي ........... لقد أثبت



  الكتب الدینیة منذ آالف السنین
 

والتصمیم الذكي في  ومنذ ذلك الوقت بالتحدید بدأ العلم یتواضع وبدأ بالفعل تدریس نظریة الخلق
ولم یتصوروا أن یروا اإللحـاد یسقط  المدارس وھنا ھاجت ھائجة المالحدة الغربیین الدوغمائیین

 .... أمام أعینھم
 

على مستوى العالم للملحدین واإلباحیین  داوكنز األب الروحي افھ ریتشاردوھاج الخبیث الت
 . -10- -على حد تعبیره  –والملحد المتطرف 

إلى أن أوحى لھ الشیطان بفكرة  یبحث ویُنقب عن شيء یحفظ ماء وجھھداوكنز  شاردریتوظل 
 وهللاِ ) قال شاردال كتاب اإللھ الشارد ( وھو وحش السباجیتي الطائر فقال قولتھ الشھیرة في

لماذا ال یكون ھذا اإللھ ھو  إذن ھناك فعال خالق ......... ال مانع لدینا .......... لكن -الخبیث :
 .وحش السباجیتي الطائر

ساذجة للغایة وساقطة بأبسط قواعد  وھذه الفكرة أوحاھا لھ الشاب بوبي ھندرسن وھي فكرة
فنـا بنفسھ من خالل ر وأنبیـائھ المؤیدین بالمعجزات وأخبرنا أنھ ھو الذي  سلھالمنطق فاہلل عرَّ

آخر غیر ذلك وأخبرنا أیضـا أنھ لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر  خلقنـا ولم یدَِّع إلھ
 في األدیـان یشعر أن ھناك اتفاقا تم في مكان ما بین موسى وعیسى ومحمد فجمیع والمتأمل

 . وإلھھم واحداألنبیاء رسالتھم واحدة وغایتھم واحدة 
 

منھم تحت قدمیھ ربما عثر  وكان حري بریتشارد داوكنز وأبنائھ المالحدة أن یبحث كل واحد
 !!.. ریتشارد داوكنز یتلذذ بالشتم وال یعمل على عظمة أو ضرس تُلھي العلماء عنھم قلیال لكن

دون إعمال ألبسط  وكعادة المالحدة العرب اإلستھالكیین فقد نقلوا فكرة ریتشارد داوكنز بالحرف
وكلما قُلت لھم أن العلم أثبت أن للكون خالق سیقولون لك ما المانع أن یكون ھذا  بدیھیات المنطق

فمشكلة المالحدة وكما قال أحد اإلخوة أنھم یریدون اإللھ .. الخالق ھو وحش االسباجیتي الطائر 
 عبد عندھم یطعمھم ویرزقھم وال یحاسبھم

 
 

--------------- 
هارون يحيى    الباحث التركيموقع   -جع لإلستزادة :المرا 

http://www.harunyahya.com/arabic/books/darwinism/there_was_darwinis
m/there_was_darwinism_arb_03.php 

1- Soren Lovtrup , Darwinism: The Refutation of A Myth P.422  
2- Jonathan Wells, Icons of Evolution, p.31   
3- P.82 Robert D. Martin Princetown Universitesi Yay 
4- Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, P.126 
5- P.116 Henry Gee, In Search of Deep Time 
6-Pat Shipman, "Doubting Dmanisi" s.491 
7- John R. Durant, "The Myth of Human Evolution" p. 425 
8- Paul S. Taylor, Origins Answer Book p.35 
9- Tom Abate, San Francisco Chronicle, 2001 

الجنسي وأن  إذا أحضرت إنسانا وقلت لھ یجوز لك أن تزني وأن تمارس فاحشة الشذوذ -10
اإلنسان تحقیق أقصى  تفعل كل الفواحش وال تثریب علیك و أن األرض مادة ُمستغلة وغایة

لھ تلك االمور من باب اإللحـاد  فحتما سیقول أنت شیطان لكن إذا بررت إشباع ممكن منھـا



فاإللحـاد ھو أقصر الطرق لھدم األخالق والتأسیس لممكلة  لبحث فعال وھكذافسیقول األمر یحتاج 
 نفسھ یجد في اإللحـاد ما یبرر مذھبھ وسیعیش في الدولة اإللحـادیة كملحد الشیطان فالشیطان

 !!.. فاإللحـاد ھو دین الشیطـان تم التأسیس لھ كمذھب عقلي  صالح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  إضحك مع داروین
 

ملیون سنة إلى حیتـان حیث غامرت بعض الثدییـات ونزلت إلى  60الثدییات تطورت قبل 
وتحولت األرجل األمامیـة إلى  بحثا عن الطعـام فبدأت تختفي مع الوقت األرجل الخلفیة المـــاء

 ..!!-1-د األنف واختفى الشعر وتحول إلى جلوتغیر شكل  زعـانف
 

ھو الزواحف ففي فترة من الفترات شرعت بعض الزواحف في تطویر أُسلوب أصل الثدییـات 
أن بعض صغـار  وحدث بالصدفة للحفاظ على حرارة جسمھا حیث تحولت القشور إلى فرو

 وبدأت بعض الُغدد في إفراز عرق أكثر كثافة الزواحف بدأت تلعق عرق األُم لتلطیف جسمھا
 ...!! -2- تحول ھذا العرق في النھـایة إلى لبن

  -3-!! العرق یتحول للبن
 

وھو ما یُعرف بنظریة التولد  -4- الحشرات ظھرت فجأة فالدود یظھر فجأة في اللحم المتروك
حفنة من الحبوب على قطعة قماش باٍل, وعند االنتظار قلیالً تبدأ الفئران  وإذا وضعنا الذاتي

 ..!!-5- بالظھور
 

لتطور .... ألن الكائنـات الحیة على وجھ األرض إمـا جاءت بالُمناسبة ال یوجد ُملحد ال یؤمن با
وال یوجد بدیل ثالث فكل فجـاة عن طریق الخلق المباشر وإما أنھا تطورت من بعضھا البعض 

وإذا كان التطور ال ینفي أو یُثبت صحة األدیـان فإن الخلـق المفاجيء یُسقط ُملِحد ُملزم بالتطور 
 . اإللحـاد تماما

 
المـادة التي ھي أصال تفتقر إلى الحیـاة بل وال تعرف القوانین التي تُطبق  أنالداروینیون یَعتبِر 
یُمكنھا ِمن خلق كائنـات حیة ُمعقدة  وَذكـاء قُوة سحریة یعتبرون ھذه المـادة أنھا تمتلك علیھا

علھ یتخفى عن تظھر بھ حین والدتھ نُقط بُنیـة تج حیوان التابیــرفمثال  التركیب راقیــة األدراك
 . تقوى مخالبھ األعـداء بین األغصـان وتختفي ھذه النُقـط حین

 
 ُمتطلب طبیعي تطوري أم ُمتطلب أخالقي ؟ھل ھو غشــــاء البكـارة أیضا 

 على الرغم من بساطتة الشدیدة ..!! اإللحـاد الداروینیة وینسـف  أنا أزعم أنھ  ھذا السـؤال
 

ت المالیین من الثدییـات والبرمائیـات والزواحف والطیور األرض مئـا یوجد على ظھرأیضا 
وطبـعا كل ھذه األنــواع تطورت من بعضھا البعض في المـائتي  .. واألسمـاك والحشـرات

أي بمتوسط كائن حي   -بعد انفجـار الكامبري الشھیر  – ملیـون سنة األخیرة ِمن عمر األرض
 یزعم الداروینیون أن ا ھـذا ال یحدث اآلن ولذلك وطبعـ یظھر الول مرة كل بضعة أشھر قلیلة

  التطـور قد توقف في الوقت الحـالي
لكان الُمفترض  سرعة التنوع بین الكـائنات الحیة بالُمعدل الزمني لظھورھـا لو استخدمنـاأیضا 

كل بضعة سـاعات تتطور كـائنات حیة ِمن كـائنات أُخرى وتظھر  أن نصل الیوم لمرحلة أنھ
  . ات ألول مـرة على ظھر األرض كل بضعة ساعات قلیلةكـائن

في نوع من الحیـوانات وأن تسـود ھذه  طفرة جدیدة كل یـوم أیضـا كان الُمفترض أن تظھر
ھذه األنـواع ِمن الحیوانـات .... لكن یبدو ان الطـفرات  الطـفرة في ِجیـل بأكملھ في نـوع من

  !!.. الوقـت الحـــالي فيأیضا أیضـا توقفت 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 national geographic vol.752 p.50 مقال منشور منذ عدة سنوات في المجلة العلمیة  -1
  george gamow p.149 والمقـال لجورج جاموف  -2
سیضحك بعمره  - علم دراسة األنسجة-لو قرأ ھذا الكالم أي طالب دارس لمادة الھستولوجي  -3

 mamary glands والغدد اللبنیة secretory glands قة بین الُغدد العرقیةھل توجد أدنى عال
الغذاء الذي خلقھ هللا لنا بعنایـة وتركیز معین حسب ُعمر الجنین وضبط  إن فكرة أن اللبن ذلك ...

فھذا أمر ال یقبلھ أشد ُمجرد تصور أن ھذا اللبن قد تولد من الُغدد التي تُفرز العرق .. دقیق  ُمعین
فھذه إللحـادھم  اولكن لألسف ھم مضطرون لتقبل ھذا الكالم حتى یجدوا ُمبرر الناس حمقـا ..!!

 ِردة إلى عصر الخرافة ..!!
  الحشرات ھي التي تنقل یرقـات الدود إلى اللحمطبعا تبین فیما بعد أن ھذه خرافة فقد تبین أن  -4
في القرن المـاضي إلى اروینیون الد ظھور الفئران في مخازن الغالل والحبوب استدعى  -5

لكن بعد أن النظریة في أدبیـات التطور ...  اعتبـار أن ھذا نوع من التولد الذاتي وبالطبع دخلت
من أدبیـات  بحذف ھذا الجزء فـوراالداروینیون قام  ِمن قِبل باستورثَبُتت خرافة ھذه النظریة 

 .. التطور
ال یوجد كتاب طبي  عي تطوري أم ُمتطلب أخالقي ؟ُمتطلب طبیھل ھو غشــــاء البكـارة  -6

على وجھ األرض یتحدث عن أي وظیفة فسیولوجیة لغشـاء البكارة في األنثى فلیست لھ وظیفة 
مادیة أو فسیولوجیة فھذا الغشـاء ینفض  بعد أول ِجمـاع ..!! ھذا الغشاء ھل لھ قیمة تطوریة 

حدیت بھذا السؤال یوما ما بعض المالحدة فعادوا بعد داروینیة أم لھ قیمة أخالقیة .. أذكر أنني ت
لكن  ُخلد المـاء والفیـل والحوتبحث طویل وأخبروني أن ھناك حیوانات بھا غشـاء بكارة وھي 

كانت الصدمـة لھم أن غشاء البكارة في ھذه الحیـوانات لیس ھو غشـاء البكارة الذي نتحدث عنھ 
 جر إال عند الوالدة وأثنـاء الحملغشــاء یُبطن الرجم ال ینف وإنما ذاك

 only during development of the embryoِمن الناحیة التشریحیة  بل وھذا الغشاء
البكـارة الذي نتحدث عنھ والذي ال یتم فضھ إال في أول ِجمـاع  والوظیفیة ال عالقة لھ بغشـاء

البكـارة قیمة وظیفیة غیر الُمتطلب  بل لو كـان لغشـاء... یوجد إال في أُنثى اإلنسـان وطبعا ھذا ال
ویبقى السؤال قائمـا ھل غشـاء  األخالقي لكـان الُمفترض أن یظل مرتبطـا باألُنثى طیلـة حیـاتھا

 ؟ البكارة ُمتطلب طبیعي تطوري أم متطلب أخالقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نظرات في الطبیــعة والكـــــون
 

ثة على أساس أنھ ال یوجد خالق وأن الكون أزلي وھذا الحدی -1- الفلسفة المادیة الدیالكتیكیة قامت
وقامت على أساس ھذه الفلسفة جمیع األبحاث   -الكون الالنھائي الساكن - ما أسمتھ بإسم

.. ولكن  وفرضت ھذه الفلسفات نفسھا على البشریة باسم العلم ... اإللحادیة التي عرفتھا األرض
العلمیة البدائیة للقرن الماضي حیث الخلیة تبدو  األوساطھذه الفلسفات كانت ُمقنعة إلى حد ما في 

أمام  بدوكوكب ُزحل بحلقاتھ الرائعة یومن البروتوبالزم ..  تحت میكروسكوب دارون كلطخة
وتسقط النظریة  ولم تمض إال عقود قلیلة إال -على حد وصفھ  -جالیلیو بأُذنین تلسكوب 

وتُمسخ النظریة باسم نظریة جدیدة  ا صوت ھائلعلى الُسلم ویُسمع لدحرجتھأالداروینیة من 
.. وكما  النظریتان في اإلسم واختلفتا بعد ذلك في كل شيء تُسمى الداروینیة الحدیثة واتفقت ھاتان

انتھت الداروینیة القدیمة علمیـا أیضا انتھت نظریة الكون الالنھائي الساكن علمیا وثَبُت أن للكون 
 جدا للملحدین بدایة وھذا بداھة أمر ُمحرج 

 .)  إن فكرة أن الطبیعة ظھرت فجأة تبدو لي ُمحرجة( -: A.S.Eddingtonیقول الملحد الشھیر 
 

  !! أكبر بحث فلكي في تاریخ البشریة
وأعظم بحث  اكتشف ھابـل الطیف األحمر لألجرام وكان ھذا الطیف ُمقدمة ألكبر 1929في عام 

األحمر إذا كان الُجرم یبتعد عن  لطیف ینزاح نحو اللونفلكي في تاریخ البشریة .... ومعلوم أن ا
 یقترب من الُمشاھد . الُمشاھد وإلى البنفسجي إذا كان الُجرم

وبدات أبحاث فكیة ضخمة تجري في ھذا المضمار .... لتُختم ھذه األبحاث بأكبر كشف فلكي في 
ذه البدایة كانت نُقطة تقترب من وأن ھ !!!! لقد اكتشفوا ان الكون لھ بدایة ... تاریخ البشریة كلھ

وقد حدث انفجار عظیم لھذه النُقطة أعقبھ ھذا الكون الھائل  .... الصفر حجما وال نھائیة ُكتلةً 
 BIG BANG THEORY باستمرار .. إنھا نظریة اإلنفجار العظیم والمتمدد

 
بسبب الدلیل الواضح  سرعان ما اكتسبت نظریة االنفجار الكبیر قبوالً واسعاً في األوساط العلمیة

االنفجار نظریة  صاروا یحملون على القاطع لھا، ومع ذلك فإن الفلكیین الذین فضلوا المادیة
لمذاھبھم اإللحادیة ... لكن ھذا لم یستمر طویال  الكبیر ویناضلون ضدھا لیدعموا العقیدة األساسیة

ف ھذه النظریة سقوط ھائل واألمر صار محسوما ..... وقد أعقب اكتشا فاألدلة تكاثرت علیھم
لقد دخلت نظریة الكون الساكن الالنھائي مزبلة  ... لنظریة الكون الساكن الالنھائي وُمدوي

  ... التاریخ لألبد
اإلشعاع الكوني  للكشف عن -كوبـا  -إال وقد أطلقت ناسا قمرا صناعیا  1989وما أن أتى عام 

دقائق  8واستطاع القمر في  اإلشعاع بشأن ھذاالُمتخلف عن اإلنفجار الكبیر وتجمیع معلومات 
 BIG ویقوم برصده وبعدھا صارت نظریة فقط استطاع أن یُعطي صورة كاملة لإلشعاع

BANG حقیقة علمیة ال تقبل الجدال . 
إن فكرة أن الطبیعة ظھرت فجأة تبدو لي (  -:A.S.Eddington یقول الملحد الشھیر إدنجتون

 .)   ُمحرجة
بل  لم أُدافع عن نظریة الكون الُمستقر لكونھا صحیحة( -: DENNIS SCAIMAویقول 

اللعبة قد انتھت .. وانھ  لرغبتي في كونھا صحیحة ولكن بعد أن تراكمت األدلة فقد تبین لنا أن
 .)  یجب ترك نظریة الكون المستقر جانبا

 ).جار الكبیرلم یعد أمامنا مناص من القبول بنظریة اإلنف(  -:GEORGE ABEL زمیلھویقول 
 

یقول بعد  ANTHONY FLEWویقول الملحد الشھیر وفیلسوف اإللحاد في القرن العشرین 
اإلنسان من الناحیة النفسیة وأنا سأُدلي  یقولون أن اإلعتراف یفید(  -أن وصل الثمانین من العمر :



ألن العلم أثبت الكبیر شيء محرج جدا بالنسبة للملحدین .. ذلك  باعترافي .. إن نموذج اإلنفجار
 .) -2- عنھا الكتب الدینیة فكرة دافعت

لقد انھار اإللحاد أمام العلم .... لقد صار المالحدة یُدافعون عن أفكار میتافیزیقیة فاشلة دخلت 
ُ (  فالكون لھ بدایة وكان هللا ولم یكن شيء معھ وال شيء قبلھ یقول تعالى .... مزبلة التاریخ هللاَّ
َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْینَھَُما فِيالَِّذي َخلََق ال ولفظ ستة أیام یدل على الحدوث  4السجدة)ِستَِّة أَیَّاٍم  سَّ

 . أزلي بل لھ بدایة الزمني فالكون لیس
 

إنھ من الصعب جدا إنكـار أن قوة عاقلة ومدركة قامت بإنشاء ( -: PAUL DAVIES یقول
 .)  جدا بنیة ھذا الكون المستندة إلى حسابات حساسة

تسیر في مجال حرج للغایة فلو توسع  لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون(  -: ویقول أیضا
لتناثرت مادة الكون ولتشتت الكون ولو كانت سرعة  الكون بشكل أبطأ بقلیل من السرعة الحالیة

افیـا الحالیة بمقدار جزء من ملیار في ملیار جزء لكان ھذا ك اإلنفجار تختلف عن السرعة
دقیقة جدا من  بالتوازن الضروري لذا فاإلنفجار الكبیر لیس انفجارا اعتیادیـا بل عملیة لإلخالل

 .)  جمیع األوجھ وعملیة منظمة للغایة
  

في كتابھ موجز تاریخ  STEPHEN HAWKING ویقول الفیزیائي الشھیر ستیفن ھاوكنج
رجة جدا إلى درجة أنھا لو كانت إن سرعة توسع الكون سرعة ح(  -یقول : 121الزمن صفحة 

نفسھ  األولى من اإلنفجار أقل من جزء من ملیون في ملیـار جزء النھار الكون حول في الثانیة
 .) قبل ان یصل إلى وضعھ الحالي

 
  اللغز الكبیر وراء اإلنفجـار الكبیر

 وھذا عین ما قالھ من المعلوم لدى الجمیع أن اإلنفجار ال یُخلف وراءه إال نظاما عشوائیا فوضویا
 FRED HOYLE ولكن ھذا اإلنفجـار یُنسق  اإلنفجـار یُشتت ویبعثر بال نظـام وال دقة فإن

إن ھُناك إنفجار حاصل .... لكن ال یسعنا  ..... الكواكب وتجمعات األجرام في نظام بدیع عجیب
 سمیةان نُسمیھ إنفجارا .... إنھ البد من تسمیة أرقى وأكثر مدلوال من تلك الت

وإنني أقولھا وبصدق إنھ لو ھُیأ .. إن ھُناك إنفجار حاصل .... لكن ال یسعنا ان نُسمیھ إنفجارا 
اإلنفجـار الكبیر ویُسمي ھذا الكتاب بنفس التسمیة القرآنیة {  لعالم فلكي مسلم ان یكتب كتابا في

أنا أثق  اإلنفتاق العظیم بإسم تسمیة الكتاب) سورة األنبیاء ..... ویقوم ب30َرْتقًا فَفَتَْقنَاھَُما } ( َكانَتَا
فاإلنفتاق ھو انفجار منسق .... سیكون أرقى وأدق كثیرا من كلمة انفجـار بأن ھذا اإلسم بحد ذاتھ 

 ..... منظم
(  لقد قالھا القرآن الكریم منذ ألف وأربعمائة سنة قالھا وبمنتھى الدقة والبالغة العجیبة قال تعالى

 َرْتقًا فَفَتَْقنَاھَُما َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ  الَِّذیَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا یَرَ  أََولَمْ 
  ........ ) سورة األنبیاء30( )أَفََال یُْؤِمنُونَ 

     ؤمنون ؟؟؟؟؟یأفال 
 

  !!!!! عقیداالكائنات األولیة والكائنات الُمعقدة .... أیھما أكثر ت
الكائنات األولیة ارتقت لكائنات أكثر تعقیدا والكائنات (  -اعتمدت الداروینیة على مقولة أن :

ھذه النظرة السطحیة ُعمدة البحث  كانت.)  األكثر تعقیدا ھي التي لدیھا إمكانات وقُدرات أكبر
 !!. رمع الوقت أن األمر أكبر من ذلك بكثی العلمي في القرن الماضي لكن تبین

..أما  -3-میكرون  1.5البكتیریة الدقیقة التي طولھا  كائن حي یعیش داخل الخلیةمثال  فیروسفال
 .. ھذا الكائن العجیب الیعیش إال في داخل خالیا الكائنات -4- نانومتر60 طول الفیروس فیبلغ

وقت قصیر ویُمكن أن یصل إلى المالیین في  ,الحیة, حیث یحیا ویتكاثر بصورة مھولھ ومفزعة
الماسة العجیبة ..  أما خارج خالیا الكائنات الحیة فھو كبللورة الملح أو السكرالمیتة أو .. للغایة



  عملیاتھ الحیویة وھو إجباري التطفل حیث یدخل إلى الخالیا الحیة التمام
 

بكل  جوفھا  في  قلوب  ثالث  لھا  سن ،  48فمھا  في  لھا   رأسھا ، في  عین  مائة  لھا   والبعوضة 
طرف ،  كل   في أجنحة  ثالث  وظیفتھا ، لھا  واحدة  ولكل  خرطومھا  في  سكاكین  ستة   أقسامھا ،لھا 
الجلد  لون  لھا  یعكس  الحمراء، وظیفتھ :  تحت األشعة  نظام  مثل  یعمل  حراري  بجھاز  مـُزّودة  
على  یساعدھا  موضعي  تخدیر  بجھاز  زّودة مـُ  تراه،  حتى  بنفسجي   لون إلى  الظلمة  في  البشري  
بجھاز  الدم. مـُزّودة   مص نتیجة  ھو  كالقرصة  بھ  یحس  ، وما  اإلنسان  یحس  دون أن  إبرتھا   غرز 
الدقیق  خرطومھا  في  یسري  حتى  الدم  لتمییع  بجھاز  مـُزّودة  الدماء ، كل  تستسیغ  ال  فھي  دم  تحلیل  

تصل الى  مسافة   رائحة عرق اإلنسان من شم  خاللھ  من  تستطیع  للشم  بجھاز  ة مـُزّود جدا،
  .كیلومتر

 
 !.رت في الطبیعة تجعل الكائنات تتطوال توجد آلیـا

مسألة تطور الكائنات الحیة من بعضھا البعض ھي مسألة میتافیزیقیة لم یستطع العلم أن یُثبتھا, 
ثم ُمسخت مسخا تاما  دارون لى ید المارك ثم تطورت على یدبدأت ھذه النظریة المیتافیزیقیة ع

 اإلسم ویختلفان بعد ذلك في كل شيء .. بالنظریة الداروینیة الحدیثة وھي تشابھ سابقتھا في
االولي مما  وعلى الرغم من أن علم الحفریات أثبت وجود كائنات حیة ُمعقدة نشأت مع الخلیة

َمن الذي  .... من ذلك إال انھ یبقى السؤال الُمحیر الرغم ینسف فكرة التطور من جذورھا .. على
  ... ؟؟ ھذا ھو اللغز .. ھُنا رأس الزاویة نفخ الحیاة في ھذه الكائنات

 ..!!   بأن نافخ الحیاة ھو هللافي كتابھ أصل األنواع  دارون نفسھ إعترف
There is grandeur in this view of life, with its several powers, having 
been originally breathed by the Creator into a few forms or into one  

 
 

  INSTINCT الغریزة
ھناك غرائز ( -: the origin of species P.233  یقول تشارلز دارون في كتابھ أصل األنواع

إنھ .)  تي بُكلیتھاكثیرة ُمحیرة إلى حد ان تصورھا ربما سیُعطي قُرائي القوة الكافیة إلفساد نظری
بخصوص  یحاول ان یجد تفسیرا لقیام بعض الكائنات الحیة ببعض المھام دون تلقي تعلم ُمسبق

تفسیر األمر بأنھ قد توارثھ  األمر مثل التقام ثدي األُم والغذاء منھ دون تلقي تعلم ُمسبق وحاول
قد أوضحت األبحاث  بخصوص األمر إال أنھ األبناء عن اآلباء .. والتفسیرات كانت كثیرة

الكائن الحي مثل ھذه الخصائص خالل حیاتھ وإعطائھا  الوراثیة األخیرة أنھ ال یمكن اكتساب
 !!... للجیل التالي

  في كتابھ Gordon R. Taylor ویقول العالم التطوري الشھیر
 THE GREAT EVOLUTION MYSTERY  

ع ذلك البد ان نُثبتھا وإال لسقطت ال نجد تفسیرا واحدا لمعنى كلمة غریزة*وم (  -: یقول
 .)النظریة

اإلنعكاسیة السلیقیة  وبعد تجارب عدیدة من العالم فابر على الكائنات الحیة، استنتج أن األفعال
أبدا أن تكون اكتسبت تلك الغرائز من  لدى الحشرات تعمل دائماً بصورة تلقائیة، ال یـُمكنھا

معلومات. حیث أنھا لیس لدیھا القابلیة باألساس على ال الطبیعة، بل وجدت نفسھا ُمزودة بتلك
الغرائز األساسیة لدى الكائنات الحیة لم تكتسبھا من  األمورالغریزیة، بالتالي نجد أن التعلم بتلك

 . التطور، بل ھناك قوة عاقلة زرعت فیھا ھذه الغرائز
تبنیھا، و روعة  لحشرات أنمكن لالتنظیم اإلجتماعي المعقد للنمل و اإلنشاءات المعقدة التي یُ ف

التعلیم الطبیعي و لم تكن مـُكتسبة من  جمیع ھذه األعمال تظھر لنا عندما نعلم أنھا لم تكـُن ولیدة
 .آلیة التطور



یعرف كیف یبني النوع المناسب من البیوت لفصیلتھ، بدون أن یكون قد رأى واحداً  فالعنكبوت
  .منھا

ط منفرد من الحریر یزید طولھ على ألف قدم دون أي خبرة بخی تغزل یرقات دیدان القز الفیالج
  .سابقة

أنھا یجب أن تضع بیضھا في أزھار"الیوكا" دون أن  Pronuba yuccasella تعرف أنثى
  .تخبرھا الطبیعة بذلك

الكلب لیس لدیھ القدرة على  أیضا أثبتت تجارب العالم الفسیولوجي الروسي إیفان بافلوف أن
و لكن أقصى درجة تعلم یبلغھا الكلب من تكرار المحاولة وھذه ال  مة التعلم،التعلم بمعنى كل

  . تُورث
كتساب یكون تدریجي والتدریجیة في الغرائز یعني الموت الفوري الغریزة ال تُكتسب ألن اإلو

فمثال الرضاعة والبحث عن ثدي االم بمجرد الوالدة فإن الكائن الحي إما أن یكون حامال لھذه 
و یموت فورا فال سبیل للترقي والتدرج في اكتساب أریزة مباشرة حمال كامال بمجرد والدتھ الغ

لھیة كلیة كاملة فجائیة أو موت فوري للكائن الحي فال سبیل للقول بالنقل إنھا منحة أما إالغرائز 
یزتھ صال لیتزاوج ثم یورث غرأولیة القاصرة لن ینمو التدریجي للغرائز ألن صاحب الغریزة األ

 ..!!طورون الغریزة بل ھو سیموت بمجرد والدتھ ولیة إلى االحفاد الذین سیُ األ
 

 جزيء البروتین
نشأت الحیاة على األرض من تطور المادة غیر أبو الكیمیاء الحدیثة أن  AL OPARINزعم 

ذلك وبدورھا قامت روسیا فورا بتكلیفھ بإثبات  العضویة نتیجة لسلسلة من التفاعالت الكیمیائیة
في العالم  -1-طاقاتھا وإمكاناتھا فھي الدولة راعیة اإللحـاد رقم  عملیا وبذلت في سبیل ذلك كل

عن طریق التفاعل الكیمیائي وبعد  إثبـات إمكانیة إیجـاد حیاةوالرجل یتفرغ للبحث العمالق  وبدأ
عن إیجـاد  زوأعلن أن العلم یعج خرج الرجل أمام العالم كلھ عشرین عـاما عمل متواصل قارب

التشكیل التلقائي لمثل ھذه المنظومات الذریة  إن(  -:  AL OPARINوقال ..... الحیاة في مخبر
وھو  -مستحیلة، تماًما كاستحالة الحصول على دیوان شعر لفركل أنلك  في جزیئة البروتین تبدو

  .) -5- من مجرد الترتیب العشوائي للحروف -ملحمي التیني  شاعر
 

فھناك عشرون نوًعا مختلفًا من األحماض  وكما ھو معلوم ألف بروتین، 100یملك  إن اإلنسان
حامض أمیني في سلسلة  500 – 300في المتوسط على  األمینیة والبروتین االعتیادي یحتوي

األشكال المختلفة لمائتین فقط من األحماض األمینیة وأنواع  واحدة، فإذا قمنا بحساب عدد
  260ن تشكیلھا منھا نجدھا مساویة لعدد ھائل ھو رقم عشرة مرفوًعا لقوة یمك البروتینیات التي

 فھو یساوي الصفر عملیا 50أس  10ومن المعلوم أن أي رقم أكبر من 
الذرات  درك مدى ضخامة ھذا الرقم فلنقارنھ بعددصفًرا، ولكي نُ  260رقم واحد وأمامھ  

رقم عدد  الذرات في الكون بأجمعھ تساوي  فإنوفق تقدیر العلماء فالموجودة في الكون بأجمعھ 
 صفًرا ولیست جمیع ھذه البروتینیات صالحة للحیاة بل عدد قلیل منھا فقط. ولو 80واحد وأمامھ 

لحصلنا على رقم  أن عمر الكون عشرین ملیار سنة، وقمنا بتحویل ھذا العمر إلى ثوان رضناافت
  .واحد وأمامھ عشرون صفًرا فقط

فرصة تشكل  جزیئة بروتین واحدة تتشكل في كل ثانیة من عمر الكون فإنولو افترضنا أن 
 10×  1ألنھا تكون مساویة لـ ( جزیئة واحدة وبروتین صالح للحیاة تبقى مساویة للصفر تقریبًا؛

عدد یفوق عدد الذرات  صفًرا وھو 140 )، أي رقم واحد مقسوم على عدد واحد وأمامھ140
ویَُعّد رقم واحد مقسوًما على رقم واحد أمامھ  .البالیین من المراتالموجودة في الكون ببالیین 

مساویًا للصفر من الناحیة العملیة أي أن ھذا االحتمال غیر وارد  صفًرا في الریاضیات 50
 .مطلقًا

 



 
  إن المـادة ال تعقل حتى القوانین التي تُطبق علیھا

التفاعالت الكیمیائیة بید أنھا  الحرارة وتأثیرفالذرات تُطبق علیھا قوانین الجاذبیة وتأثیر درجة  
العجیب الذي ال ندري من كنھھ شیئا سوى آثاره لتبقى  صلبة جامدة ..أما الحیاة فھي ذلك السر

وحُ  (الدین اآلیة قائمة إلى یوم وِح قُِل الرُّ ن اْلِعْلِم إِالَّ  َویَْسأَلُونََك َعِن الرُّ  ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِیتُم مِّ
  .... سورة اإلسراء 85)قَلِیالً 

D.N.A 
بلیون 3.5بھ  DNA ضجة كبیرة فشریط D.N.A في خسمینیات القرن الماضي أثار إكتشاف

 600أمامھا  10فاألرقام فلكیة و ..متطابق وفُرصة التشكل العشوائي تنفجر بھا األرقام نیوكلیوئید
الحسابات بل نخرج سالمین ُمقرین بأن  صفر إحتمالیة تكون ُجزيء منھ تجعلنا ال ندخل في مجال

 .. األمر مستحیل
المضاعفة تجعلھ بالكاد ( وبجھد  DNA الشكل الحلزوني لسلسلة باإلضافة لتلك المستحیالت فإن

القدرة على أن یكرر نفسھ ویتضاعف  DNA و لشریط عظیم ) یتمكن من الدخول في تفاعل
یمات، وتلك األنزیمات ھي في الواقع بروتینات بمساعدة بعض األنز (ینسخ نفسھ ) ومن ثم یلتوي

 نیوتن وتعود لألذھـان سریعا كلمة DNA تركیبھا فقط من المعلومات المشفرة في یمكن معرفة
ال تشكوا في الخالق، فإنھ مما ال یعقل أن تكون المصادفات وحدھا ھي القاعدة في (  -:حین قال

 .) ھذا الوجود
بوجود كائن مطلق خالق لكل شيء، ووصف المأزق الذي یقع فیھ  قَبِلَ  بأنھ میشیل بیھي ویُصرح

الخلیة . أي :  النتیجة لتلك الجھود المتراكمة لفحص(  -الذین ینكرون تلك الحقیقة فقال : ھؤالء
 .) للتصمیم لفحص الحیاة على المستوى الجزیئي ھي صرخة عالیة واضحة حادة

 .) إلھي عمیت عین ال تراك(  -ال :ق رضي هللا عنھ حین اإلمـام الُحسین رحم هللاو
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 عجائب المخلوقات

طیور القطب الشمالي عیونھا محاطة بلون أسود كي یحمیھا من االشعاعات المنعكسة من الثلج 
 . سبب العمىوالتي قد تُ 

 .الطائر القطبي یتغیر لون ریشھ تبعا لتغیر الفصول وتغیر المحیط حولھ في تمویھ رائع وعجیب 
حتھ تجعلھ یبدو كحیوان مخیف وبذلك تتوخى شر الطیور المفترسة للفراش أعین على أجن

والمدھش في األمر أن بعض الفراشات تتخذ على أجنحتھـا شكل البومة بعینھـا وأنفھـا وأذنھـا  
والبومة حیوان مرعب ومفترس للحشرات التي تتغذى على الفراشـات كالیعسـوب فھي تأخذ على 

ھو أن الفراشة الغریب كثر من مدھشة للتمویھ ... ولكن أیقة أجنحتھـا شكل عدو عدوھـا في طر
 بداھة ال تعرف أن البومة عدو عدوھـا وال تقدر على رسم صورة البومة على جناحھـا
َماَواِت َواْألَْرضِ  ُر لَھُ اْألَْسَماء اْلُحْسنَى یَُسبُِّح لَھُ َما فِي السَّ ُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ َوھَُو  {ھَُو هللاَّ

 24اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم }الحشر
 

ریشھ یشبھ تماما فروع الشجر وطائر الباتو الذي یعیش في فنزویال ماھر أیضا في عالم التمویھ 
ولن تعرفھ إال بعینـھ ومنقاره الممیزان وإذا اقترب عدو منھ فإنھ یُقلص منقاره ویغلق عینھ 

 فیصیر كأنھ فرع شجرة ..
 ر لعجیب صنع هللا ولكن أكثرھم ال یفقھون إنھ نداء صارخ ومتكر

بعض األسماك تتغذى على األصداف ولذا یجمع األخطبوط حولھ الكثیر من األصداف حتى 
 االقتراب منھ لتكون وجبة شھیة لھ .یغري األسماك ب

تمویھ لجزاء من النبات وتغطي بھـا ظھورھـا كوسیلة مكتسبة لأبعض سرطانات البحر تقطع 
ات تفرز سائل الصق لتتمكن من لصق أغصان النبات على ظھورھا في طریقة وبعض السرطان
 .مدھشة للتمویھ 

بعض السرطانات تخیط لنفسھا درعـا تمویھیـا من االسفنج حیث تقطع قطعة من االسفنج وتغطي 
إنھ تكتیك الجندي الذي یموه نفسھ تماما بالصاق اوراق االشجار ..  بھا نفسھا للتمویھ على االعداء

 . واالغصان بظھره
ن تخرج من شرانقھـا حتى تتغطى بقطع صغیرة جدا من الصخر تمكنھا أبعض الیرقات ما 

 . بطریقة مدھشة من التخفي في بدایة عمرھا
 

( َمن األصل  -: holmar v. ditfurthفي كتابھ لیلة الدیناصورات الھادئة یقول األلماني ھولمر 
نسان في حیرة .. أثر َمن ھذه القمة في اإلبداع الذي أخذت بھ في ھذا اإلبداع الذكي الذي أوقع اإل

الدودة منذ والدتھـا علینـا أن نقبل أن ھذه االسالیب كلھـا ال یسلكھـا إال انسان ذكي جدا للمحافظة 
على حیاتھ فلیس للدوة االستطاعة على تخطیط غایة منشودة ولیس صاحب ھذا العقل الكائنـات 

 خرى حاكمة لھـا )المموھة بل ھي قدرة أ
Im anfang war der wasserstoff p.19 

 
مثل یُ بتعد عن العش وی ھالطائر الذھبي الذي یعیش في باتاكونیـا عند اقتراب الخطر من عشھ فإن

غري العدو باالقتراب منھ یحاول أن یشكل الطائر الجریح المكسور الجناح الذي یسھل صیده و
 یعود لبیضھ .ابتعد الخطر بما فیھ الكفایة انتھى التمثیل وصرف نظره عن البیض في عشھ واذا یل
  

تفترض الداروینیة في مبدأھا أنانیة كل كائن حي وھذا یتناقض مع التضحیة في األمثلة باألعلى 
!!.. 

 



مثال عندما تتخذ أجنحة الحشرة شكل الورقة الخضراء بالضبط فإنھا تكون مطابقة لورقة الشجر 
 ..!!د مدھش بأنموذج ثالثي االبعا

 ..!!تنمو بعض الفراشات داخل شرنقات شبیھة بورقة الشجر الجافة حتى تزدریھـا االعداء 
 ..!!حشرة فرس النبي تتناسق مع زھرة األوركیدا بنفس التمایز اللوني ونفس درجـات السطوع 

 
ضیع % من الكھرباء التي تصل إلیھ إلى ضوء وت10المصباح الكھربائي ال یستطیع إال تحویل 

% على صورة طاقة حراریة بینما حشرة الیراع الصغیرة الشبیھة بالصرصور 90باقي الطاقة 
% حیث تقوم بدمج مجموعتي اللوزیفیرن واللوزیفیراس العضویتین 100تستغل الطاقة بنسبة 

من تؤَّ وداخل جسمھا وتحولھما إلى طاقة ضوئیة رائعة دون ھدر أي شيء في التحوالت الوسیطة 
االتصال باستخدام اشاراتھا الضوئیة طبقا إلشارات المورس المستخدمة في التلغراف  الیراعات

 .وتتراسل األنثى والذكر برساالت لھا شفرات خاصة 
 

في بعض لیالي جزیرة برمودا تبرز أضواء عجیبة على سطح الماء إلى حین ظھور القمر حیث 
عطي لوحة رائعة على سطح الماء تقوم أنثى الدیدان البحریة بإنتاج نوع خاص من الضوء ی

 ..!!وتلفت بھ انتباه الذكر 
 ..قنادیل البحر في أعماق المحیطات تنتج أضواءا زاھیة أشبھ بلوحات فنیة رائعة 

َماَواِت َواْألَْرِض  ُر لَھُ اْألَْسَماء اْلُحْسنَى یَُسبُِّح لَھُ َما فِي السَّ ُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ َوھَُو ھَُو هللاَّ
 ]24اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم [الحشر : 

نع حبل من خیط ولو صُ ..!! أضعاف من الفوالذ في السمـاكة نفسھا 5خیط العنكبوت أمتن 
 سیارة مركبة بعضھا فوق بعض 150مللیمتر لتمكن من حمل  30العنكبوت نصف قطره 

أنھا ال تستطیع اختراق  متر في الثانیة إال 150تستطیع الطلقة اختراق أي شيء امامھا بسرعة 
قطعة من قماش الكافالر المصمم خصیصا من تقنیة خیط العنكبوت ویبقى خیط العنكبوت أمتن 

 ..!! من الكافالر بعشرة أضعاف
 ..!! خیط العنكبوت یوصف على أنھ أمتن مادة في العالم

ى الخیط عنكبوت بوالس عنكبوت معجز حیث تكون شبكتھا أشبھ بصنارة صائد السمك حیث یتدل
وھي تقف على الشجرة من أعلى وتضع في الخیط بعض القطرات الالصقة وفي نھایة الخیط 
تضع قطرات الصقة ممتزجة بھرمون الفرمون وھو الھرمون الذي تنتجھ إناث حشرة العث 

لجذب الذكور مما یجعل ذكور العث فریسة سھلة للعنكبوت ومن المدھش أنھ ما أن یلمح 
ر العث حتى یحرك خیطھ في حركة دائریة في الھواء حتى ینتج حركة العنكبوت اقتراب ذك

وھرمون الفیرمون ھو ناث العث عن اقتراب الذكور منھا ..!! شبیھة بتلك الحركة التي تنتجھا إ
 فََمن علمھ ذلك .؟؟.!!مادة كیمیائیة خاصة جدا ال تنتجھ إال أناث العث 

 
 ..!! د فریستھا بسھولة متى ارادتبعض العناكب تصنع شباك صید متحركة بحیث تصی

بعض العناكب تصطاد بطریقة خاصة جدا حیث تصنع لنفسھا حفرة في األرض ثم تغطى الحفرة 
بغطاء رقیق ثم تنشر خیوطھا حول الحفرة بحیث إذا مرت حشرة وھزت الخیوط فإنھا تستشعر 

قل ذبذبات الحشرة حركتھا وتحدد اتجاھھا وتھجم علیھا من تحت الغطاء فجأة فالخیوط ھي لن
 ..!!المتحركة بجوارھا 

 
درجة مئویة وحین تجد  50یستطیع الجمل العیش لمدة ثمانیة أیام بدون أكل أو شرب في حرارة 

الماء النادر في الصحراء فإنھا تشرب خالل عشر دقائق ماءا یعادل ثلث وزنھا وفي شربة واحدة 
كیلو دھن  40ل یدخر في سنامھ ما یقارب حمل الجوع فإن الجمیتلیتر ول 130تستطیع أن تشرب 

 ..!!فسنام الجمل ھو مخزن الطاقة بداخلھ 
 



ن أكل األشیاء الحادة والشائكة والجافة بسھولة وھذه األشیاء ھي الوحیدة أسنان الجمل وشفتاه تؤمِ 
جفون العین في الجمل شفافة حیث یحتاج إلى ان یغمض عینھ كثیرا ..!! المتوفرة في الصحراء 

فھو یغمض عینھ  كثیراالسفر بسبب ریاح الصحراء الرملیة القاسیة التي تؤذي عینھ لو فتحھا في 
یرى الضوء بسھولة وعینھ مغمضھ وأیضا منخار الجمل مصمم بحیث یستطیع أن یغلقھ متى و

 ..!!أراد لحظھ ھبوب العواصف الرملیة 
لسیر وقوائم الجمل عالیة بحیث سبب انغرازه أثناء اف الجمل یسھل انزالجھ على الرمل وال یُ خُ 

 ..!!ترفع جسمھ بعیدا وتحمیھ من الحرارة الحارقة لألرض 
 

توجد في جلد الجمل مناطق قویة وجافة كالتي في مفاصلھ وھي المناطق التي تحتك باألرض 
بِِل َكْیَف ُخلِقَْت }الغاشیةالحارقة حین جلوسھ   17{أَفََال یَنظُُروَن إِلَى اْإلِ

 
 ..!! مرة في الثانیة الواحدة 500ترفرف بأجنحتھا حوالي  Culex pipiens بعوضة
 ..!! .ھو صاحب أكبر وأدق دینامیكیة للطیران في العالم العقاب

األشكال الھندسیة على اإلطالق قیاما بالدور الذي  ھو أكثر الشكل الُسداسي الذي یصنعھ النحل
بأقل كمیة شمع ممكنة والشكل السداسي ھو یحتاج ألكبر مساحة تخزین  یحتاج إلیھ النحل فالنحل

ولو قامت النحلة ببناء خلیتھا بشكل دائري لظھرت  األشكال الھندسیة توفیرا على اإلطالق أكثر
  ..ستخدم في األطراف فراغات ال تُ 

درجة وھي زاویة رائعة حتى ال  13زاویة میل خلیة النحل مع الخط الموازي لألرض تساوي 
 عد على االرض ینزلق العسل فیما ب

ا یَْعِرُشوَن }النحل  ..!!68{َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاً َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ
طریق قضم األشجار والعجیب ان الشجرة ال تسقط  تقوم ببناء السدود على األنھار عن القنادس

قوطھا فیھ في وسط النھر ویصنع القُندس السد على شكل ُمقعر القندس س إال في المكان الذي یرید
الماء وبھ تُصنع  الداخل مع أن ھذا ُمخالف لطبیعة جریان المیاه وھو أرقى األشكال في تحمل إلى

شجار البعیدة عن شجرة تقریبا واأل 400سقط زوج القنادس في السنة یُ و ..!! جمیع سدود العالم
 ..!! واحدة ثم تجرھا إلى السد الذي أنشئتھالماء تنسق أغصانھا واحدة 

أسنان القنادس االمامیة الحادة التي تستخدمھا لقضم االشجار تطول باستمرار وبال توقف كأظافر 
 االنسان تماما ولذا فھي بمجرد أن تتآكل مع قضم االشجار تعوض نفسھا مباشرة 

  ..!!حة ذیل القندس الخلفي عریض جدا فیعمل كمجداف ضخم أثناء السبا
 ..!!شھرا عدیدة تتكون بحیرة كبیرة راكدة من وراء ھذا السد أبعد نشاط یدوم 

 ..!! تعمل القنادس بعد ذلك على ترمیم السد باستمرار وسد الشقوق التي تتكون مع الوقت
قعر إلى الداخل وھو نفس الشكل الھندسي الذي یستخدمھ تصنع القنادس سدھا على شكل قوس مُ 

 ..!! ناء السدود الخاصة بھ وھو السد الذي یتحمل مقاومة الماءاالنسان في ب
 وفوق سطح البحیرة الھادئة یبني القندس بیتھ وبوابة البیت تكون تحت الماء عبر نفق سري 
ولبعض القنادس في بیوتھا طابقین الطابق االول مدخل وبھو والطابق االعلى غرفة الطعام 

فھو محاط بالماء من كل جھة مدخلھ سري للغایة یكون  والنوم وبیت القندس من أروع البیوت
 ..!!على شكل كوخ لھ فتحة تھویة باالعلى ومكون من طابقین إنھ بیت مكلف للغایة  

 
من أرقى عملیات ضبط الُعقد في العالم وتتم  الذي نراه على فروع األشجار ھو عش الطیور

  .!! ھ ال یستخدم في العقد إال منقارهالكشـافة ... والمدھش أن دراستھ لتطبیقھ في معكسرات
ھذه القطرات ما ھي إال ُكتل من شلل الخیط  .. قطرات الصقة شباك بیت العنكبوت یوجد في

تمتد عن سقوط الفریسة وتقوم بعمل شيء أشبھ بالكماشة حول  الذي تصنع عشھا منھ وھذه الُكتل
  ..!!الفریسة

 



 ..!!ساعة فقط بعد والدتھ  وقوف غزال على قدمیھ وركضھ یحتاج إلى نصف
متر حیث  4في بناء منزل مدھش یقارب ارتفاعھ  من النمل األبیض یشترك ملیون ونصف نملة

یزرع النمل ویشتمل المنزل على بھو خاص للملكة ومناطق زراعیة ومخازن وممرات تھویة 
 ..!!االبیض الفطر في مسكنھ 

ظام عرضي مدھش حیث یكون المنزل كالخنجر في سھول استرالیا الشمالیة یبني النمل منزلھ بن
حیث یضبط ھذا النظام كمیة الشمس التي یحتاجھا النمل ویكون وضع البیت بطریقة ھندسیة 

معینة بحیث تكون كمیة الشمس الداخلة للمسكن كمیة قلیلة ألقصى حد ممكن وقت الظھیرة 
 ..!!الحارقة 

 
ن ھذا أفي كل منازل المنطقة لكن المدھش ویعمل النمل بجعل منزلھ بھذه الزاویة المنضبطة 

 ..!!النوع من النمل أعمى ال یبصر وال یعرف انضباط الزوایا 
 

غصان أورائعة حیث یعقد الخیوط حول شكل مثلث من  ةشھ بطریقة متینالطائر النساج یبني عُ 
ویقوم بھذه  شكلھا ھو ثم یجعل الُعقد بنظام التناقض بحیث كل عقدة تخالف العقدة التي تواجھھایُ 

الھندسة الرائعة في جمیع جدران العش ویجعل لھ في النھایة سقف ومدخل وجدران لكن المدھش 
 .!!أنھ ال یستخدم في كل ھذه التقنیة المعقدة إال منقاره 

والمدھش ان عش الطائر یكون بنفس الحجم لنفس النوع فھو یضبط الحلقات الخاصة بالعش 
 ..!!طائرا اكبر منھ یحتل العش بحیث ال یسع العش في النھایة 

 
 ..!!ھذا الورق یصنع منھ عشھ  -ورق  -الزنبور یقضم الخشب ویحولھ في فمھ إلى سلیلوز

ثم یصنع الزنبور داخل عشھ خالیا سداسیة یلصق بیضة بداخل كل خلیة سداسیة بعد ثالثة أسابیع 
ھا مفتوحا بطریقة محیرة تقریبا تخرج الشرانق من البیوض لتنسج باب خلیتھا الذي تركتھ أم

 ..!!وھكذا تنجو من السقوط من ثقلھا المتزاید 
بعض الزنابیر تبني عشا عن طریق مزج التراب بلعابھا فیتكون طین فخاري تكون منھ عشا 

صغیرا ثم تضع بیضة بداخلھ مع بعض المواد الغذائیة وبعد مدة تنضج الشرنقة لتكسر الفخار 
 ..!!وتذھب لحیاتھا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 األفـالم  الوثائقية العلمية للباحث التركي هارون يحيى  -المراجع لإلستزادة :

http://ar.harunyahya.com/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 خرافة عمر الكون وجحمه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مر الكون وحجمھ الجزء األولخرافة عُ 
 

لھا  بتجربة لم یھتم Alain Aspect الفرنسي آلین أسبكتقام الفیزیائي  1982العام  حوالي
معرفتنا بالكون إلى األبد حیث  سسغیر أُ الفیزیائیون في ذلك الوقت لكن تبین فیما بعد أنھا ربما تُ 

الذریة مثل األلكترونات تستطیع لحظیا أن تتواصل  الحظ آلین أسبكت وفریقھ أن الجزیئات تحت
سافات الفاصلة بینھا ھل ھي عشرة أمتار أو عشر سنوات ضوئیة الم فیما بینھا بغض النظر عن

ھذا  ..لكن -1-المعلومة تسافر أسرع من الضوء .... أسرع بكثیر بل سرعتھا آنیة لحظیة  أي أن
ألینشتاین یستحیل كسر حاجز  مستحیل ... مستحیل بجمیع األحوال فطبقا للنظریة النسبیة العامة

 ..!! سرعة الضوء
 

بجامعة لندن إننا بعد أبحاث أسبكت علینا أن نكون  Basil Hiley یائي بازیل ھیليیقول الفیز
 مستعدین لمفاجآت كبرى بخصوص نظرتنا للحقیقة

 
التلمیذ النجیب والرفیق  David Bohm وبالفعل فبعد اطالع الفیزیائي الشھیر دیفید بوھم

لعالم بعد اطالعھ على أبحاث آلین میكانیكا الكم في ا المالصق أللبرت أینشتاین وأحد أشھرعلماء
میكانیكا الكم نستطیع أن نتأكد أننا ُمحاطون بھولوغرام كوني مدھش  أسبكت أثبت أنھ من خالل

  وآنیـا من خاللھ فحسب تستطیع الُجزیئات تحت الذریة أن تتواصل فیما بینھا لحظیـا وعمالق
a gigantic and splendidly detailed hologram. 

  !!... الشمسیة ُمحاطة بھولوغرام كوني عمالق ... المجرات حولنا مجرد ھولوغرام مجموعتنا
- لقد اكتشف العلم أخیرا أن ھناك عمق أبعد من الحقیقة لم یُسمح للجنس البشري باإلطالع علیھ

 .!!  الكالم لدیفید بوھمو  -2
there is a deeper level of reality we are not privy to 

ستافورد بطرح فكرتھ المدھشة  بجامعة raphael bousso الفیزیائي رافائیل بوزو یثا قامحد
یكون بظالل لمجرتنا وما داخل مجرتنا أشبھ ما  عتبر األفالك والمجرات األخرى أشبھ ماوالتي تَ 

 ..!! -3- یكون بظالل لمجموعتنا الشمسیة
 

 ؟ لكن بدایة ما ھو الھولوغرام
ولكي تصنع ھولوغراما  ... الثیة األبعاد مجرد صورة شبحیةلیزریة ثُ  الھولوغرام ھو صورة

الضوء  علیك أوال أن تُمرر شعاع من اللیزر نحو الُمجسم ثم یأتي ُشعاع آخر لیخترق لُمجسم
وبمجرد تسلیط شعاع لیزر  المنعكس من المجسم وفي مكان تداخل الُشعاعین یتم التقاط الصورة

األصل من المجسم األول لكنھا صورة  دینا صورة طبقثالث على الصورة الُملتقطة یتكون ل
للمجسم األول ھذه الصورة ھي الھولوغرام ... لكن ھذا  نورانیة إشعاعیة ثالثیة األبعاد مطابقة

فالمدھش في الھولوغرام أنك مثال لو صنعت ھولوغرام لوردة ما ثم قطعت  لیس كل ما في األمر
 سلیط اللیزر على أي من النصفین فإنھ سیعطيالھولوغرامیة إلى نصفین وقمت بت الصورة

من الصورة  الصورة كاملة ولو قسمناھا مرة أخرى للربع أو الثمن فستظل القصاصة الصغیرة
استحضارھا بمجرد تسلیط  مھما صغرت محتفظة بالمعلومة الكلیة عن الصورة كاملة وتستطیع

 . اللیزر علیھا
 

التاریخ ھي مجرد ھولوغرام عمالق  فلكیون منذ فجرلكن ھل األفالك والمجرات التي یرصدھا ال
 في جو السماء ال تعدو أن تكون مصابیح ؟ النجوم العمالقة ھل ؟ مجرد شبح كاذب ؟

 



المعلومات التي تصل  كان ستیفن ھاوكنج الفیزیائي األشھر قد طرح منذ زمن أطروحة تقول أن
وأكد ذلك بمعادالتھ الریاضیة ... لكن  ودإلى الثقب االسود ستفنى لألبد عندما یتبخر الثقب األس

الثاني للدینامیكا الحراریة والتي تعني زیادة اإلنتروبي  ھذا مستحیل ... ثم إنھ یناقض القانون
 . -4- ظھرت معضلة المعلومات التي تصل إلى الثقوب السوداء وطبقا لذلك فقد

Black_hole_information_paradox 
 Leonard Susskind ولیونارد سسكیند Gerard't Hooft لد ھوفتقام العالمان الكبیران جیرا

  -5- بدراسة أبحاث ومعادالت ستیفن ھاوكنج
األبرز حالیا في میكانیكا الكم  سنة خرج لیونارد سسكایند العالِم 28وبعد دراسة استمرت 

ھذا  ولیس الھولوغرامي في كل ما یسود حولنا من مجرات بمفاجأتھ الكبري لقد أثبت المبدأ
عنوانھ ( حرب  2008 فحسب بل وأعلن الحرب على ستیفن ھاوكنج وأصدر كتابھ الشھیر عام

أكثر أمانا مع میكانیكا الكم ) ... لقد  الثقب األسود معركتي مع ستیفن ھاوكنج من أجل جعل العالم
- Holographic_principle سوسكیند ھو المبدأ الھولوغرامي كان الحل الذي اكتشفھ لیونارد

6- . 
لقد أخطأ ھاوكنج حتما في زاویة ما، وإالّ فإن (  -:Leonard Susskind لیونارد سسكیندیقول 

لقد أفرز المبدأ الھولوغرامي الحل .)  المبادئ األساسیة في الفیزیاء كانت معرضة كلھا للسقوط
 . المدھش والعجیب لمعضلة ستیفن ھاوكنج

 بعدھا اعترف ھاوكنج أنھ كان على خطأ .. 
أ جوھري للقوانین التي تحكم المبدأ الھولوغرافي ھو مبد قال لیونارد سوسكیند أنھ مقتنع أنو

 . -7-ن الكو
 

مدھش وبدیع ھذه الفكرة أیضا تحل  الھولوغرام الكوني وأن المجرات حولنـا مجرد ھولوغرام
ا من خالل في أحد كتبھ والتي تقول أن األرض علمی المشكلة القدیمة التي طرحھا ستیفن ھاوكنج

البسیطة ھي مركز الكون .. لكن ھذا ال یتسق بالمرة مع المشاھدات  بعض التجارب الفیزیائیة
كتابھ  المتتابعة والتي تبین األرض حبة رمل في صحراء الكون قال ستیفن ھاوكنج في التلسكوبیة

بشرط  اإلتجاھات تقریبا ( الكون متماثل بالفعل في كل -: 68تاریخ أكثر إیجازا للزمن ص
المجرات وعندما یتم توجیھ مجسات دقیقة  مالحظتھ على المستوى األكبر بالنسبة للمسافات بین

أیام السنھ فإنك ستحصل على نفس مستوى الضجیج مع  إلى الكون في أي اتجاه في أي یوم من
الشمس فإن اتجاه المجسات یخترق كل زوایا الكون وبالفعل فقد  العلم انھ بدوران األرض حول

 بنزیاس وویلسون على جائزة نوبل للفیزیاء في تجربة تطبیقیة مماثلة وھو تجربة حصل العالمان
اإلزاحة في جمیع  إثبات األشعة المیكرویة الناتجة عن ابتعاد كل المجرات عنا بنفس مستوى

لم فإن كل ھذه الدالئل على أن العا اإلتجاھات بالنسبة للمسافات بین المجرات .. وللوھلة األولى
إلى فكرة أن موقعنا في العالم لھ مزیة خاصة وعلى  یبدو متماثال في جمیع االتجاھات قد تؤدي

في مركز العالم إذا اكتشفنا أن كل المجرات تتحرك مبتعدة عنا لكن  وجھ الخصوص قد یبدو أننا
  انتھى كالمھ .) الفرضیة ال یمكن اثباتھا أو نفیھا ھذه

 
فرمي  العالم المتخصص بمفاعل Craig Hogan ریج ھوجانأرسل ك 2008في یونیو من عام 
التنبؤ العلمي  ھذا -GEO600 -8 األلماني 600تبنؤ علمي إلى مفاعل جیو الب الشھیر أرسل

الوقت ھروب جزیئات الجاذبیة من  یقول أنھ إذا كان الھولوغرام حقیقة علمیة فسوف نكتشف مع
 .-9- لیزري مدھش كوننا المادي وسیصحب ذلك حدوث ضوضاء وتألأل

المتخصصة  ذكرت مجلة النیو سینتست األمریكیة 2009ینایر  15وھذا ما حدث بالفعل ففي 
ھروب جزیئات الجاذبیة  أثناء600خبرا خطیرا مفاده أن جلبة وضوضاء حدثت داخل مفاعل جیو

الحدث یؤكد على المبدأ  خارج كوننا المادي المعروف وصرح كاریج ھوجان أن ھذا
وأن كوننا محاط بالھولوغرام واألفالك  امي لقد صار الھولوغرام ذو سند علمي محترمالھولوغر



 .!!-10-حولنا ھولوغرام عمالق
 

التاریخ ھي مجرد ھولوغرام عمالق  لكن ھل األفالك والمجرات التي یرصدھا الفلكیون منذ فجر
و السماء كما أخبر ال تعدو أن تكون مصابیح في ج النجوم العمالقة ؟؟؟ مجرد شبح كاذب ؟؟ھل

وأربعمائة سنة ؟؟ھل فعال األرض تتَسع لمالیین النجوم الھولوغرامیة  القرآن منذ أكثر من ألف
 ؟؟؟؟

 
ُتُ◌نتج ھولوغراما ؟  لكن یبقى السؤال األھم ھل التطور أو اإلنفجار الكبیر أو الصدفة یمكن أن

قرر إخراجھ بالصورة  ر علیمقدی بداھة ھذا مستحیل فالھولوغرام نشأ نتیجة تصمیم ُمسبق من
؟؟؟ قرر جعل السماء ُمزینة بمصابیح النجوم التي ال  الُمتلقاة على عدسات عیوننا وتلسكوباتنا

 !! مدھشة لكون أكثر دھشة غایة في السحر والروعة تعدو أن تكون ھولوغرامات
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
1- http://en.wikipedia.org/wiki/Alain_Aspect 
2- http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm 
3- http://www.cosmolearning.com/videos/raphael-bousso-the-world-as-a-hologram/ 
4- en.wikipedia.org/wiki/Black_hole_information_paradox 
5- http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Susskind 
6- http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_principle 
وأستاذ الفیزیاء النظریة بجامعة ستافورد ...  لیونارد سسكایند ھو أبو نظریة األوتار الفائقة -7

لكن بعد أبحاثھ األخیرة أعترف أنھ   2005التصمیم الذكي ) صدر عام كان ُملحدا ولھ كتاب (وھم
شرس  ینشأ الكون إال من خالل تصمیم ذكي وتَرك سسكایند اإللحاد جانبـا وھو مدافع تحیل أنیس

الھولوغرام الكوني من تطور أو  فبداھة یستحیل أن ینشأ -اآلن عن أنھ البد لھذا الكون من خالق 
 http://www.youtube.com/watch?v=dnuxCZrtxq4 - انفجار كبیر أو صدفة

بألمانیا ھو اإلبن األصغر لمفاعل سیرن العمالق واألخ التوأم لمفاعل  600مفاعل جیو -8
ُصمم خصیصا لدرسة موجات الجاذبیة وأین تختفي  600بأمریكا .. ومفاعل جیو فرمیالب

 جزیئات الجاذبیة ودراسة الجزیئات تحت الذریة
http://en.wikipedia.org/wiki/GEO_600 

9- http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Hogan 
10- http://www.youtube.com/watch?v=hMLVjFrtq6Q 
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http://www.youtube.com/watch?v=hMLVjFrtq6Q


 
 خرافة عمر الكون وحجمھ الجزء الثاني

 
اإلنساني ... الوعي ال یعرف الحبس  الوعي لیس مادي إطالقا .... الوعي كیان مستقل عن الجسد

  بعد موت اإلنسان وأین یذھب بالضبط ؟؟ داخل جدران المادیة ... ھل یسافر الوعي
الدماغیة الشھیر كارل  عصابھذه النقاط المدھشة طرحھا األستاذ بجامعة جورج تاون وعالِم األ

والتي تقول أن الوعي واإلدراك  قبل أن یؤسس لنظریتھ الشھیرة Karl Pribram -1- بریبرام
قوانین الھولوغرام بعیدا عن قوانین المادة وحواجزھا ..  اإلنساني ال عالقة لھما بالمادة وتحكمھما

حظیـا وتتواصل عوالم الوعي لحظیـا اإلدراكي تُسـافر المعلومة آنیـا ول ومن خالل الھولوغرام
 !!..  -2- ما یفسـر األحالم والتخاطر عن بعد وغیرھـا وھذا

 
المكونات نفسھا توجد  وإذا ما قمنا بتحلیل المخ، فسنجد أنھ ال یوجد بھ إال دھون وبروتینات، وھذه

لیھا المخ ما قطعة اللحم التي نطلق ع في كثیر من األعضاء الحیّة األخرى، أي أنھ ال یوجد في
 R.L. Gregory  یقول ر. ل. جریجوري الوعي شكل لدینایجعلنا نرى صورا مختلفة، أو یُ 

كّون الصور داخل المخ. ووجود یقودنا إلى القول بأن العین تُ  یجب أن نتجنب اإلغراء الذي(  -:
 .لصورةیتطلب ما یشبھ العین الداخلیة لرؤیتھ، مما یتطلب عینا أخرى لرؤیة ا صورة في المخ

 .)  -3- للغایة وھكذا دوالیك... عدد ال نھائي من األعین والصور، مما یجعل األمر یبدو سخیفا
 

عالمنا لیس  الحائز على جائزة نوبل في فسیولوجیا األعضاء أن John Eccles یرى جون إكلز
 ... عوالم 3عالم واحد كما یتمنى المادیون بل صراحة ھناك 

بأجسادنا وحواسنا وشھواتنا وكل ما ھو مادي  م المادة وفیھ نقبع نحنوھو عال -: العالم األول
  – والكالم لجون إكلز –یؤمن بھ المادیون  حولنا وھو العالم الوحید الذي

المادي وال یخضع لقوانین المادة وھو عالم  ھو عالم مستقل تماما عن عالمنا -: العالم الثاني
ة على اإلدراك والتفكیر واألحالم والنیـة والتخمین حقیق ویحتوي ھذا العالم الموجود الوعي

 ... غیر مادي إطالقا ولھ قوانینھ الُمستقلة والقصد وھو عالم
 .-4- وھو الجدار الذي یصل بین العالمین األول والثاني -: العالم الثالث

 
ثبتت ومركز للوعي واإلدراك لكن أ لقد تعلمنا في المدارس أن ھناك مركز للذاكرة في الدماغ

للذاكرة أو مركز للوعي وھذه كانت مجرد أخطاء  التجارب خطأ ذلك فقد تبین أنھ ال یوجد مركز
الشھیرة مثال تم تدریب الفأر على ممارسة مھارات خاصة معینة  علمیة وفي تجربة الفئران

تیعابھ اس یتم قطع جزء من مخ الفأر في كل مرة ولكن الفأر أبدا لم یفقد ذاكرتھ أو وبمجرد إتقانھا
 . لمھارتھ التي تعلمھا مسبقا بغض النظر عن الجزء المقطوع من مخھ

 إن إدراكنا ووعینا ھو ھولوغرام منفصل عنا تماما والكالم لكارل بریبرام
وبھذه الطریقة وحدھا نستطیع تفسیر أصعب األلغاز التي توقف أمامھا العلم حائرا لقرون طویلة 

 . -5- ع وغیرھامثل لغز التخاطر عن بعد واإلسترجا
 

تستطیع  فإنك على مستوى الھولوغرام Stanislav Grof وكما یقول العالم ستانیسالف جروف
 .-6- الموت واإلسترجاع استیعاب كل مباحث الباراسكیولوجي والتخاطر ولحظات اإلقتراب من

 
 خالل أنھ من Lyall Watson في كتابھ ھبات من المجھول قرر البیولوجي لیل واتسون

على اإلنسان ففي  ھولوغرام اإلداركي نستطیع أن نعترف بوجود السحر بل وبتأثیر السحرال
أعین الناس واعترف أن ھذا  رحلتھ ألندونیسیا رأى الكثیر من السحرة وكیف أنھم یسحرون



 .-7- موجود لكن العلم كابر كثیرا
 

كل منا أن یصنع داخلھا  والتي یستطیع من خالل الھولوغرام اإلدراكي نعرف أن ھناك عالم النیة
یتغیر من العالم المادي شيء ... النیة مخلوق ُخلق خلقا  أعظم البطوالت وأحقر الذنوب دون أن

األولى  قدیر علیم لم تتطور على النموذج الدارویني ولم تتغذى من ثقافات القرون مباشرا ِمن قِبل
 .  بل نشأت خلقا مباشرا

 
تحلیلھا وربطھا بما  ان أن كل معلومة تصل لإلنسان آنیا یتمبل والمدھش في طریقة تفكیر اإلنس

المتلقاه مسبقا یعطي فیما بعد المعلومة  لھ عالقة بھا مما یستقر في وعیھ وكل جزء من المعلومة
مدھشة .......فاإلنھیار الجلیدي یظھر أمام اإلنسان على شكل  كاملة في طریقة تفكیر ھولوغرامیة

ا باھتة وذات أطوال موجیة ُمحددة سلفا لكن اإلنسان وفي سرعة وأصوات كلھ صور وإضاءات
تأثیره كل ھذا  یستطیع تفسیر ما یحدث أمامھ وإدراكھ والربط بین الحدث وموقعھ منھ ومدى آنیة

 . الریاضیات في سرعة آنیة ال عالقة لھا بقواعد الفیزیاء النظریة أو
 

تعمل وھذا  ھ حتى ولو كانت أذن واحدةیستطیع اإلنسان تحدید مصدر الصوت دون تحریك رأس
ھذا األمر لكن اإلنسان یلتفت  مستحیل مادیا ألنھ ال توجد خاصیة داخل أذن أو دماغ اإلنسان لمثل

الھولوغرامیة للدماغ كما یقول الدكتور ھوجو  فورا نحو مصدر الصوت وھذا من الخصائص
 .-Hugo Zucarelli ..-8 زوكاریلي

 
زالت ھناك أعداد  ب وجود عدد ال نھائي من األعداد األولیة ویعلم أنھ مایستطیع اإلنسان استیعا

أمر ال یفرضھ إال العقل ( الوعي  لم تُكتشف بعد مع أن ھذا مستحیل مادیا ألن الالنھائیة ھذا
بالالنھایة ولما استوعبھا لو ُشرحت لھ ألف سنة  اإلنساني ) ولو كان الوعي مادیا لما عرف

 لم ینشأ بداھة بالصیغة الداورینیة السخیفة للھولوغرام اإلدراكي لإلنسان مدھش....ھذا التصور ال
مستنقع ما في  والوعي المستقل تماما عن اإلنسان لم ینشأ بداھة عن تطور أو ترابط جزیئات في

 !!.. هللا بدء الطبیعة بل ھو خلق مبھر وكینونة مدھشة ال یعلم كنھھا إال
 

أشھر الفالسفة  ألول من السلسلة إال أن أقول كما یقول ویعترفوال یسعني في نھایة الجزء ا
ال یمكن أن یُدرك حقیقة العالم أو  ( العلم -الملحدین في القرن العشرین برتراند راسل حین قال :

 وكما یقول اإلمام على رضي هللا عنھ الناس نیام فإذا ماتوا انتبھوا.)-9-یعرفھا
ْنیَا َوھُْم َعِن اْآلَِخَرِة ھُْم َغافِلُوَن ( یَْعلَُموَن ظَاِھًرا وعز من قائل  )سورة الروم7ِمَن اْلَحیَاِة الدُّ

 
--------------- 

1- http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_H._Pribram 
2- http://www.youtube.com/watch?v=vHpTYs6GJhQ 
3- R.L.Gregory, Eye and Brain: The Psychology of Seeing, Oxford University Press 

Inc. New York, 1990, p.9 
4- http://en.wikipedia.org/wiki/John_Eccles_%28neurophysiologist 
5- http://en.wikipedia.org/wiki/Telepathy 
6- http://en.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Grof 
7- http://en.wikipedia.org/wiki/Lyall_Watson 
8- http://en.wikipedia.org/wiki/Holophonics 
9- The History of Thought p.447 
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 خرافة عمر الكون وحجمھ الجزء الثالث

 
عن أن المجرات واألفالك والنجوم  تحدثنا سلسلة ُخرافة ُعمر الكون وحجمھ في الجزء األول من

لكون غایة في الروعة وأن النجوم ربمـا عبارة عن  من حولنا ربمـا عبارة عن ھولوغرام مدھش
ین عبر العصور ھل كان مجرد لغو السمـاء لكن ماذا عن رصد الفلكی مجرد مصابیح تزین جو

 كل األفالك من حولنا عبارة عن صور وُمجسمـات ھُالمیة مخلوقة بتدبیر لتظھر فـارغ ؟ ھل
رائعة  بتلك الصورة المدھشة ؟ ھل ال توجد مجرات وال أفالك وإنما مجرد ھولوغرامات

ولوغرامیة في ھ تزخرف جو السماء ؟ ھل كل النجوم التي نراھا مجرد ھولوغرامات ومصابیح
التي یمدنا بھا علماء الفلك  جو السماء ؟ ھل ھي فقط صور شبحیة وغیر موجودة بنفس المعطیات

الھولوغرامي صحیحا فكما یقول ستیفن ھاوكنج في  باستمرار ؟ لو كان األمر كذلك وكان المبدأ
!!!....  نكون قد وقعنا في أكبر فخ علمي عبر كل العصور The Grand Design كتابھ األخیر

 فالھولوغرام الكوني المزخرف والمدھش البد وأن یكون مخلوقا خلقا مباشرا لو كان األمر كذلك
أو غیر ذلك  لیظھر بتلك الصورة المدھشة وال یمكن ان یدخل فیھ عامل صدفة أو انفجار كبیر

 .!! مما یتشبث بھ المادیون
 

التي یرصدھا  quanta of light سنتحدث في ھذا الجزء من السلسلة عن جسیمات الضوء
والتي من خاللھا فحسب یشاھدون النجوم واألفالك  الفلكیون عبر تلسكوباتھم منذ قرون

واألفالك والمجرات ورصد أعمار الحفریات یعتمد فحسب على  والمجرات فتصویر النجوم
صدر وبالتالي فاإللكترون  فحسب ھو م ... فااللكترون ھو مصدر الرصد ال غیر االلكترونات

 معرفة عمر الكون وحجمھ ..!! 
 

 التصمیم العظیم في كتابھ األخیر Stephen Hawking یقول الفیزیائي األشھر ستیفن ھاوكنج
The Grand Design  وأثار ضجة كبیرة یقول  2010الكتاب الذي الذي نُشر في عام وھو

ا نعیش داخل وعاء ساعتھا سنكتشف أنن ( ولو ثبتت صحة المبدأ الھولوغرامي -: 72ھاوكنج ص
بأننا نعیش بالفعل داخل وعـاء السمك الذھبي ) .. ووعاء  وسنكون أشبھ ما یكون السمك الذھبي

في إجتماع مدینة (  -: 63قصتھ في نفس الكتاب ص  یروي ستیفن ھاوكنج السمك الذھبي كما
 قاسٍ  أمربإیطالیا تمت إدانة وضع السمك الذھبي داخل أوعیة منحنیة ألن ھذا Monza مونزا

فالخط المستقیم ستراه  بالنسبة لألسماك ألنھا ستالحظ الحقائق العلمیة بطریقة مشوھة وخاطئة
إلیھا ستكون صحیحة طبقا لعالمھا لكنھا  بصورة منحنیة وبالتالي كل القوانین العلمیة التي ستصل

خطأ تماما لكن  إنھا ستبني رؤیتھا للعالم حولھا عل قوانین قوانین مشوھھة وخاطئة في الحقیقة
 .)  لعالمھا وتطبیقاتھا صحیحة بالنسبة

إذن لو صح المبدأ الھولوغرامي فستكون كل معرفتنا بالمجرات واألفالك حولنا مجرد وھم كبیر 
 !!... كما یرى ھاوكنج

 
 quanta of light  وھم جسیمات الضوء

الكھرباء التلیفون  - نا اآلنبدایة القرن العشرین ظھرت تقریبا كل االختراعات التي تمیز حیات في
كانت مجرد إضافات وتحسینات وكل  وما تالھا من عقود -السینما الجرامافون السیارة الطائرة 

میكانیكا الكم .. تلك النظریة المدھشة والمحیرة في الوقت  ذلك تقریبا خرج من تحت عبائة نظریة
 ت الكثیر من المفاھیم السائدة حولآفاقا مجھولة لم تكن معروفة من قبل وغیر ذاتھ والتي فتحت

 طبیعة العالم



  جسیمات الضوء لیست لھا أبعـاد
لقد نظرالعلماء منذ البدء إلى نظریة الكم بحذر شدید فقد كانت تحمل بین طیاتھا انھیار الكثیر من 

 . األسس التي قام علیھا العلم الحدیث
اإللكترون   quanta of light نقل الضوءفأول ما استنتجتھ میكانیكا الكم ھو أن الجسیمات التي ت

لیست لھ أبعاد وھذه العبارة سخیفة  نھ جسیمألیست لھا أبعاد فااللكترون إلى االن یوصف على 
ال یمكن أن نتصور وجود شيء ال توجد لھ أبعـاد فكل ما  .. وغریبة للغایة لكنھا في النھایة علمیة

 ال نعرف عنھ شیئا وال نعرف حتى إذا كان ھذا السؤالفحجم االلكترون الزلنا  ... حولنا لھ أبعـاد
وقد  .. لھ أي معنى واضح فنحن نحكم على خصائص االلكترون من خالل تفاعلھ مع الجسیمات

 !!!  -1- ال یكون لإللكترون خاصیة الحجم
 

  جسیمات الضوء لھا طبیعتان جسیمیة وموجیة
لھا طبیعتان في  quanta of light ل الضوءأیضا استنتجت میكانیكا الكم أن الجسیمات التي تنق

كجسیم بما للجسیم من خصائص  نفس الوقت طبیعة جسیمیة وطبیعة موجیة فاإللكترون یتصرف
خصائص مثل الحیود واالنعطاف ھذه  مثل االصطدام والثقل ویتصرف كموجة بما للموجة من

لص من أحدھما لكن یحاول الشعوریا أن یتخ المسألة تُدھش أي باحث فاإلنسان بطبیعتھ
متساویان فیزیائیا وریاضیا ویجب ان نستوعبھما معا في  شرودینجر أصر على ان كال النظامین

 . نفس الوقت
اإللكترون كجسیم  والمضحك في األمر أن الفیزیائیین أیام نیلز بور كانوا ُمجبرین على معاملة

ألسبوع وبھذه الفكاھة الفریدة كتب ل أیام اإلثنین واألربعاء والجمعة وكموجة في األیام األخرى
أرسل لي أینشتاین تلغرافا یخبرني بأن حقیقة الكم الضوئي  ( حتى لو -قائال: 1924نیلز بور سنة 

 إثباتھا نھائیا ولألبد حتى في ذلك الحین ستصل الرسالة فقط بفضل وجود كجسیم فقط قد تم
بفضل الطبیعة  الإتقل عبر الھواء الطبیعة الموجیة موجات الرادیو .) أي ان الرسالة لن تن

ھذا كلھ باألحرى غیر مألوف  إن(  -: davisson الموجیة لاللكترون .. ویقول العالم دافیسون
 ومربك ومحل شك .) 

مقالھ الشھیر تحت العنوان التقلیدي ھل اإللكترونات موجات قال  كتب دافیسون 1928وفي سنة 
كما  ة معینة تعطینا اإلیحاء بأن األرانب ما ھي إال قططعلینا أن نعتقد بوجود حاس ( یجب -فیھ :

 )-2-.إال أرانب یجب علینا أن نعتقد بوجود حاسة معینة أخرى تشیر لنا بأن القطط ما ھي
 

  جسیمات الضوء تعتمد على مبدأ عدم الیقین
  أیضا اعتمدت میكانیكا الكم على مبدأ مدھش وھو مبدأ عدم الیقین لھایزنبرج

وقت واحد فنحن  مبدأ على أنھ یستحیل تحدید كل من الموقع والسرعة لإللكترون فيینص ھذا ال
لنا أن نختار إال نصف  ممنوعون من معرفة موقع اإللكترون وسرعتھ في وقت واحد ولیس

 ..!! الحقیقة أما الحقیقة الكاملة فنحن ممنوعون عنھا
شكل ببعض  طبیعة وال یرتبط بأيعد مبدأ عدم الیقین لھایزنبرج قانون صارم من قوانین الیُ 

االنسان إال المعرفة الجزئیة أما  أنھ لیس في وسع القصور الموجود في أجھزتنا وھو مبدأ یعلمنا
  باالطالع علیھا المعرفة الكلیة فھذه حكمة لم یُسمح لنا

باھظة ولم یحدث  ( لقد تم الحصول على صورة معتدلة لھذا العالم بتكالیف -یقول شرودینجر :
- موقع المراقبین الذین ال مصلحة لھم ھذا إال بعد أن انتزعنا أنفسنا خارج الصورة وتراجعنا إلى

3-(. 
 

  !! قلق أینشتاین من اإلستنتاجـات السابقة
دراستھا تتعرض  والتي أفنى عمره في quanta of light لقد وجد أینشتاین أن جسیمات الضوء

إلى األبد لذا كان شدید الحنق  غیر نظرتنا للكوني ستُ فجأة لمجموعة من النظریات الثوریة والت



 ... النظریة الجدیدة على
وصف ألبرت أینشتاین میكانیكا الكم في خطاب لھ إلى صدیقھ میشیل بیسو في دیسمبر عام 

 )-4-. ( معادالت من صمیم السحر األسود -بأنھا : 1925
 

نستنتجھا إال من تلك  ألفالك حولنا لممن المعلوم أن كل معلوماتنا عن الكون وعن المجرات وا
ھذه الجسیمات التي تتلقاھا تلسكوباتنا ت والفوتوناquanta of light الجسیمات جسیمات الضوء

المستمر صار اآلن موضع شك شدید بعد نظریة  لكن ھذا الرصد ..  العمالقة عبر السنین
 .... نظرتنا إلى الكون ستتغیر لألبد  میكانیكا الكم وبالتالي فإن

 
وغیرھـا من القیاسـات تعتمد أیضـا على األشعة  14الكربون بقیاسـات حتى أعمـار الحفریـات

أي أن مصدر رصد عمر وحجم  ... على الحفریـات وتعطیھا قیمة العمر الكونیة التي تسقط
  !!.. ھذا المصدر موضع جـدل شدید الكون صـار اآلن

 
زلت ال أؤمن بشدة  ( إنني ال -ألینشتاین قائال: -الكم ؤسس نظریة میكانیكا م -كتب ماكس بالنك 

  .) الفوضى لقد أدى ھذا إلى حدوث -الفوتون  -بحقیقة جسیمات الضوء 
( لقد زرع بالنك الحیرة في رؤوس  -وعقَّب أینشتاین على ذلك بعد عشرین عاما فقال :

 .)-5- الفیزیائیین
 

  لجسیم الضوء تضع العلم على حافة بركان القفزات المثیرة المتتـابعة للنظریات الثوریة
  جسیمـات الضوء تتواصل فیما بینھـا بسرعة أكبر من سرعة الضوء

بدأت بعد ذلك بالفعل تظھر استنتاجات جدیدة للعلماء وقفزات جدیدة في میكانیكا الكم جعلت 
ن میكانیكا الكم ما ستنتج العالم الدنماركي الشھیر نیلز بور م.. ا الفیزیاء فعال على حافة الجنون

 أینشتاین فقد استنتج أن ھناك عالقة أو تواصل غامض بین جسیمات الضوء وھذا كان یخشاه
مادیا لكن ذلك  بالفعل شبیھ بالسحر األسود وعلى الرغم من االنفصال البین بین جسیمات الضوء

فإن الذرة الغیر لمیكانیكا الكم  التواصل موجود وھو أحد استنتاجات میكانیكا الكم ... فطبقا
والتي تتكون من الكترون وبوزیترون  positronium المستقرة والتي یطلق علیھا البوزیترونیم

لذا فإن الذرة تنحل فورا ویتالشى االلكترون  -شحنة موجبة  والبوزیرتون ھو الكترون ذو -
ین وفي یسافران في اتجاھین متقابل quanta of light شكل فوتونان ضوء والبوزیترون على

  نكتشف أن الفوتونان لھما نفس زاویة االستقطاب وكأن ھناك تواصل بینھما كل قیاس
لعبھ أینشتاین في  توتر أینشتاین بشدة من تلك االستنتاجات وعلى الرغم من الدور الكبیر الذي

المصطلح الذي أطلقھ ھو أینشتاین  ھذا Quantum بل إن مصطلح كوانتم - إیجاد میكانیكا الكم
بمساعدة  1935في عام  النظریة واستنتجاتھا وقرر إال أنھ شعر بعد اإلرتیاح لتطبیقات  - سھنف

 Boris Podolsky and Nathan اثنین من العلماء وھما بوریس بودولسكي وناثان روزین
Rosenأو إختصارا للثالثة EPR یضعوا حدا لقفزات میكانیكا الكم وقام الثالثة  قرر الثالثة أن

توصیف میكانیكا الكم للحقیقة یعتبر كامال ؟) ھذه الورقة  ( ھل -ة بحث بعنوان :بنشر ورق
اآلن وفیھا أوضح العلماء الثالثة كیف أن تصرف الفوتونان السابقان یثبت  البحثیة شھیرة جدا

انطلقا وسافرا  قد positronium نیلز بور فكال الفوتونین الناتجین عن تحلل البوزیترونیم خطأ
االستقطاب بدقة وفي حالة أنھ تم  ددة وموضحة لذا یمكن حصرھما بل وقیاس زاویةمسافة مح

أن القیاس متطابق إذن البد أنھما تواصال لحظیا  قیاس زاویة االستقطاب لكال الفوتونین وتبین
زوایا االستقطاب سیتبعان وھذا مستحیل النھما لو تواصال لحظیا  حتى یعرفا أي زاویة من

 ت الرصد فھما إذن تواصال بسرعة أكبر من سرعة الضوء وبالتالي انتقلتتح بمجرد وضعھما
النسبیة الخاصة  المعلومة بینھما بسرعة أكبر من سرعة الضوء وھذا مستحیل علمیا طبقا لنظریة

 – فطبقا لنظریة النسبیة الخاصة یستحیل كسر حاجز سرعة الضوء -



 .-6- لك سیفتح الباب واسعا لكل المتناقضاتلذا فقد قرر أینشتاین أن نیلز بور باستنتاجاتھ ت
Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen, "Can Quantum-

Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?"  
 

یھ كان فمعادالت نیلز بور سلیمة وما توصل إل ظل نیلز بور مقتنعا بفكرتھ رغم مجادلة أینشتاین
  واعتبر أن أینشتاین قد أسس مجادلتھ على خطأ أحد استنتاجات میكانیكا الكم

في تلك الفترة كان الجمیع ساخطا على تلك النظریة التي تھدد نظرتنا للعالم لألبد وكان الجمیع 
  یتحاشاھا

علم األخرى في ال ( تشبھ نظریة الكم االنتصارات -: 1920یقول العالم ھندریك كرامرز عام 
( إن  -: 1922بول إبشتاین عام  تفرح بھا عدة أشھر ثم تبكي سنوات بعدھا .) .. وقال العالم

نظریة الھوتیة فیما یختص بالطبیعة ومن ثم فإن  القوانین الكمیة بالشكل الحالي ھي إلى حد ما
 .) في سخطھم على ھذه القوانین الكثیر من العلماء لھم الحق
( یمكن تشبیھ نظریة الكم بالدواء الذي  -ما یلي : 1923لفیزیائي عام یقول جیلز ھولست العالم ا

 .) یعالج المرض ولكنھ یقتل المریض
أخرى فإن الفیزیاء  ( مرة -: 1925وأخیرا التعلیق المدھش للعالم النمساوي النابغة باولي عام 

ممثال  إنني أفضل أن أكون حلیف أعمى وعلى أیة حال فقد أصبحت صعبة جدا بالنسبة لي
 .)-7- وال أسمع المزید عن الفیزیاء للروایات الھزلیة في السینما أو شيء من ھذا القبیل

 
على أنھما  ویتذكر أوتو شترن بعد مضي عدة سنوات أنھ أقسم في تلك األیام ھو وماكس لوي

نتز نھایة األمر شیئا وتمنى لور سوف یتركان الفیزیاء إال إذا كان ھراء نیلز بور ھذا یعني في
ھناك وضوح في الفیزیاء الكالسیكیة وكانت  نفسھ أن یموت قبل أن یرى ھذا الیوم حیث كان

  یعاني من الكآبة والیأس ألنھ كان فیزیائیا محترما للغایة محترمة جدا وحتى نیلز بور نفسھ كان
  انیةأي فیزیاء الصبیة باأللم knabenphysikكان باولي یؤمن بشدة ان العلم الجدید البازغ ھو

 
صحة ما ذھب  وفریقھ Alain Aspect أثبت الفیزیائي الفرنسي آلین أسبكت 1982حوالي العام 

تستطیع لحظیا أن تتواصل  quanta of light إلیھ نیلز بور فقد أثبت عملیـا أن جسیمات الضوء
 بینھا ھل ھي عشرة أمتار أو عشر سنوات ضوئیة فیما بینھا بغض النظر عن المسافات الفاصلة

 .-8- الضوء .... بل سرعتھا آنیة لحظیة أي أن المعلومة تسافر أسرع من
 

 جسیمات الضوء تتصرف كجسیمات فقط عند رؤیتھا أما غیر ذلك فھي تتصرف كموجـات
الكم أال وھو أن  لم یمض وقت طویل حتى ظھر نیلز بور باستنتاج جدید من استنتاجات میكانیكا

مالحظتھا وغیر ذلك فھي  تظھر للعیان كجسیم إال عندال quanta of light جسیمات الضوء
 . تتصرف كموجة

( إذا كان ھذا صحیحا فھو یدل على نھایة  -كتب أینشتاین معلقا على افتراضات نیلز بور :
 .) الفیزیاء كعلم

 .)-9- ( قد یكون ھذا جنونا ولكنھ یتبع منھجا -قال ھایزنبرج معلقا عى افتراضات نیلز بور :
 

النظر إلیھ  ال یظھر كجسیم إال حین quanta of light قا كیف أن فوتون الضوءالمدھش ح
الذي ینتجھ البشر تخیل انك  وعندما ال تنظر إلیھ فإنھ یتصرف كموجة وھذا ربما یفوق كل السحر

الكرة وانت تراھا تتصرف ككرة مادیة تسیر في  تلعب كرة البولینج وفي اللحظة التي تلعب فیھا
في تلك اللحظة تتحول إلى موجة وما ان تعید النظر بعینك  مجرد ان ترمش بعینكخط مستقیم وب

ھذا  ( -: Nick Herbert كرة من جدید یقول الفیزیائي الشھیر نك ھربرت إال وتتجمد وتعود
 بعض األحیان یتخیل أن خلفھ وھو یسیر یتحول العالم إلى موجھ من الذوبان األمر یجعل اإلنسان



لیرى الحساء إذا  عالم من خلفھ إلى حسـاء الكوانتم لكن وما أن یلتفت خلفھالكلي ویتحول ال
  .) والمألوفة باألشیاء تتجمد واالشجار واالحجار وتعود لطبیعتھا العادیة

حیاتھ ملمس  إننا بھذا المنطق نعیش داخل أسطورة مثل أسطورة ذلك الملك الذي لم یعرف في
ان االنسان لن یستطیع ان  ذھب وھذا بطریقة مماثلة یشبھالحریر النھ ما ان یلمسھ یتحول إلى 

 .-10- إلى مادة یختبر حقیقة جسیم الضوء الن كل شيء نلمسھ یتحول
 

على الظاھرة  حـاول ھایزنبرج توضیح ما توصل إلیھ نیلز بور فبرھن على أن المالحظة تؤثر
ھي أیضا ظاھرة بشكل ما  فالظاھرة والمالحظة غیر منفصلتین إحداھما عن األخرى فالمالحظة

لكن ھذا حال أغلب میكانیكا الكم فالظاھرة  إن ھذه العبارات تثیر اعتراضا ما ال شعوریا بداخلنا
تناولھما بطریقة منفصلة ولذا ال یمكن تعریفھما إال من خاللھما  والمالحظة ال یكونا كاملین إذا تم

 ن اآلخر وعندما نالحظ ظاھرة لنأكثر تحدیدا فإن أحدھما ال یوجد منفصال ع معا وبتعبیر
نالحظھا ... ولذا ال  نالحظھا إال بالصیغة التي نراھا علیھا وال نعرف ماذا أوكیف تكون عندما ال

عندما نتبنى تصورا للعالم خارجا من  یمكننا صراحة تقییم درجة الضرر الذي یلحق بقیاساتنـا
 !!... نسق تلسكوباتنا

العبقریة والجنون ... رأى  میكانیكا الكم إن ھذا االمر یفصل بین قال أینشتاین تعلیقا على نتائج
- الكمیة ھي في المجاالت التي تبدو أكثر حماقة أینشتاین أن أكثر النجاحات التي حققتھا النظریة

11-. 
 

الفیزیائیة اللعینة  ( إذا كنا سوف نلتزم بتلك القفزات -وذات مرة صاح شرودینجر بیأس تام قائال :
( لكنك قد فعلت الكثیر  -فأجابھ بور قائال :.)  نا نادم على أنھ كان لي عالقة بنظریة الكمإذن فأ

 .)-12- للنظریة
-على استنتاجـات نیلز بور العجیبة تجربة الشق المزدوج المدھشة ھي أحد التطبیقات وكانت 

13-. 
 

 في النھایة دیفید بوھم یكتشف الھولوغرام لیحل بھ كل المعضالت السابقة
وفي خالل عملھ في سنواتھ David Bohm في تلك األثناء ظھر فیزیائي المع یدعى دیفید بوھم

حصل على دلیل على Lawrence Berkeley Radiation Laboratoryالمبكرة كفیزیائي في
  quanta of light التواصل اللحظي بین جسیمات الضوء

تركیزات عالیة من  زما ھو غاز یحتويوالبال -   Plasmasففي اثناء عملھ على ابحاث البالزما
بمجرد ان تكون تلك الجسیمات في البالزما  وجد دیفید بوھم أنھ -االلكترونات واالیونات الموجبة 

كجسیمات منفردة وتبدأ التصرف كعائلة كبیرة متواصلة لحظیا  تتوقف اإللكترونات عن التصرف
 تبدو عشوائیة إال أنھ من المدھش انان التحركات الفردیة لكل الكترون  ..وعلى الرغم من

وكأنھا مخلوقات  األعداد المھولة من اإللكترونات تُنتج في الجملة تصمیمات غایة في التنسیق
وتغلق كل الثغرات في جدارھا  حیث تجدد البالزما نفسھا باستمرار أمیبیة تتصرف بنظام متقن

 .-14- الخارجي وكأنھا مخلوق یتنفس
 

بوھم مما رأى لقد حصل دیفید بوھم على انطباع ان سیل اإللكترونات الذي  لذا فقد ُصعق دیفید
 .-15- امامھ ھو بحر من الكائنات الحیة

االكتشاف  حیث یتصرف كل الكترون وكأنھ یعرف ما یفعلھ االلكترون اآلخر بالضبط وھذا
أن ینشر مؤلفا  بالبنان قرر بوھم المدھش ھو الذي جعل من دیفید بوھم فیزیائي كبیر یُشار الیھ

 1951بطبعھ عام  وقام Quantum Theory كبیرا یضم أبحاثھ
أینشتاین ألفكار دیفید  وبعث بنسخھ إلى نیلز بور ونسخھ إلى أینشتاین وسألھما عن رأیھما تحمس

الحوار المتبادل أخبر أینشتاین دیفید  بوھم وتحاور معھ بخصوص أبحاثھ وبعد ستة أشھر من



الكم وأكثر ما أزعجھ فعلیا ھو أن معیار الحقیقة مشوش  یا البتة عن نظریةبوھم أنھ لم یكن راض
 . جسیمات الضوء حیث ال توجد حقیقة بالمعنى المفھوم تماما على مستوى

ان ھناك لغزا ما في المسألة وأن جسیمات الضوء تحوي  ظل بوھم دائما وفیا للحقیقة ویعلم
 !! الحقیقة كاملة لكن ھناك لغز مـا في األمر

 
 دیفید بوھم یكتشف الھولوغرام كحل ثوري لكل مشكالت میكانیكا الكم

وفي تلك الحقبة  دیفید بوھم عالما محترما یعیش في الوالیات المتحدة في الحقبة الماكارثیة كان
تأثرھم بمباديء الشیوعیة وأحد  كانت ھناك فزاعة الشیوعیة فكل العلماء یتم مراقبتھم خوفا من

-أبو القنبلة الذریة  -العالم األشھر روبرت أوبنھایمر  الذین أُتھموا بالشیوعیة كانھؤالء العلماء 
بوھم لیشھد على أستاذه ورفیق دربھ فرفض دیفید بوھم بشده وأصبح دیفید  وتم استدعاء دیفید

البرازیل ومنھا إلى  بذلك غیر مرغوبا فیھ في الوالیات المتحدة األمریكیة فقرر الھجرة إلى بوھم
وقت طویل لیفكر ملیا في نتائج  جلترا وعمل في جامعة بریستول وھناك توفر لدیفید بوھمان

میكانیكا الكم والورطة التي وقعت فیھا فیزیاء الكم  أبحاثھ ونتائج أبحاث نیلز بور وما آلت إلیھ
 إلى أكثر النظریات ثوریة في تاریخ العلم لقد توصل إلى أن جمیع ما وإذا بدیفید بوھم یتوصل

بھولوغرام  معادالت وأبحاث میكانیكا الكم صحیحة لكن بشرط واحد وھو أننا ُمحـاطون أمدتنا بھ
للعمر والمكان لم یكن  كوني عمالق وأن المجرات واألفالك حولنا مجرد ھولوغرام وأن رصدنا

لقد آمن بوھم إیمانا عمیقا بالنظام  أكثر من مجرد رصد لھولوغرام مدھش یكاد یكون النھائي
الذریة للنظام واعتبر ان أشد األشیاء عشوائیة ھي  خضوع كل شيء حتى في المستویات دونو

وال یوجد شيء عشوائي بالكلیة لقد استنتج دیفید بوھم أن جسیم  درجة ما من درجات النظام
ال یوصف كعنصر مستقل بل ھو مجرد وصف فقط الحد مشاھد  quanta of light الضوء

 .-16 - الھولوغرام المتحرك holomovement الھولوموفمنت
 

  نظریة دیفید بوھم الثوریة وتصحیح مسـار العلم عبر الھولوغرام
فیما بینھا داخل  وضع دیفید بوھم نظریتھ الجدیدة تلك واعتبر أن جسیمات الضوء تتبادل التعاون

وغرام فالھول -جمعي متناسق  في نشاط -التناسق السابق التوطید  -مفھوم كلي محسوب مسبقا 
.. وأن ھناك حقیقة كاملة في ذلك -الروعة  شيء مدھش ال ینتج إال بتنسیق وزخرفة غایة في

 .-17- العالم الصغیر
 

لھا فعال كما استنتجت میكانیكا  أوضح بوھم من خالل الھولوغرام أن جسیمات الضوء ال أبعاد
ل النقاط في الفراغ غیر متواجد أصال ألن ك الكم وبالتالي في عالم جسیمات الضوء المكان

إذن ال معنى للحدیث عن شيء ما مفصول عن شيء آخر ..  تتساوى مع كل النقاط في الفراغ
لجسیمات  طلقوا على تلك الخاصیة الجدیدةأالفیزیائیین الستنتاجات دیفید بوھم و انحاز الكثیر من

شرح التواصل ان ی خاصیة الالمكان تلك سمحت لھ" .nonlocality" الضوء خاصیة الال مكان
دون التقید  - positronium  الناتجھ عن تحلل ذرة البوزیترونیوم -بین زوجي الفوتونات 

الضوء .. سمحت لھ أیضا أن یقوم  بحاجز النسبیة الخاصة أو السفر بسرعة اكبر من سرعة
  !! بتفسیر مشاكل استنتاجات نیلز بور

میكانیكا الكم عبر  ا استیعاب تناقضاتوضع دیفید بوھم مثاال جمیال في نظریتھ یُسھـل علین
ألول مرة في حیاتك من خالل  ( تخیل أنك تنظر لحوض سمك -الھولوغرام قال دیفید بوھم :

واألخرى في الجانب عندما تنظر إلى  كامیرتین مثبتتین أمام حوض السمك إحداھما أمامھ
ن في حوض السمك عل نتیجة أن ھناك سمكتا الكامیرتین من خالل شاشتك الصغیرة ستحصل

مستقالن ومنفصالن عن بعضھما البعض وبعد مالحظة  وكال من السمكتین تمثالن كیانان
ھناك نوع ما من العالقة بین حركة السمكة في الكامیرا االولى  متكررة ومتتابعة ستالحظ أن

 ى فيفي الكامیرا الثانیة عندما تنظر إحدى السمكتین الى ناحیة ما تنظر األخر وحركة السمكة



حالة التواصل  نفس اللحظة وبنفس مقدار الحركة الى الزاویة األخرى وتظل ھكذا مندھشا من
أكبر من سرعة الضوء بل  اللحظي بین السمكتین وكأنھما یتبادالن المعلومات بسرعة ربما

والمشھد الكلي للحوض لكن ما أن تترك  سرعة لحظیة وتظل ھكذا غیر مدقق للحقیقة الكلیة
تفاجـأ أن السمكتین في الكامیرتین ھما في األصل  ھب لترى الحوض أمامك إذا بكشاشتك وتذ

مختلفین من زاویتین مختلفتین ففي العمق األبعد من الحقیقة  سمكة واحدة لكن بمشھدین
على حقیقة حوض السمك سنكتشف أن الحوض بھ سمكة واحدة وھذا بالضبط  وباالطالع مباشرة

 البوزیترونیم عندما تتحلل ذرة -الفوتونات  -یحدث لتوأم الجسیمات  لدیفید بوھم ھو ما والكالم
positronium  .-18-. 

 
بعد ذلك بقلیل أثبت دیفید بوھم ظاھرة الالمكان لجسیمات الضوء عملیـا في أحد أبحاثھ الشھیرة 

حیث وجدا دلیال آخر على التواصل الالمكاني  Yakir Aharonov مع تلمیذه یاكیر أھارونوف
 الضوء فقد وجدا أن اإللكترون تحت ظروف مناسبة یستطیع أن یشعر بوجود مجال ن جسیماتبی

 مغناطیسي في منطقة إمكانیة تواجد الكترون فیھا تساوي صفر تسمى ھذه الظاھرة
Aharonov-Bohm effect -19-. 

 
ان  كیف یمكن لجسیم الضوء .. كیف یمكن لجسیم الضوء أن یتواجد في مكانین في نفس الوقت

الجسیمات واختراق حاجزسرعة الضوء كیف  یكون بال أبعاد كیف یحدث التواصل اللحظي بین
فقط حین نراقبھا وغیر ذلك كموجات كل ھذه النتائج  یمكن أن تسلك جسیمات الضوء كجسیمات

في وجود ھولوغرام كوني عمالق فمن خالل الھولوغرام نستطیع  ال یمكن ان تكون صحیحة إال
 ... التناقضات ونُعید للفیزیـاء رونقھـا المنشود الذي كان یحلم بھ أینشتـاین ل تلكأن نستوعب ك

قمنا بعمل ھولوغرام  فالھولوغرام مجسم ھُالمي أي أن أبعاده الثالثیة ھي أبعاد وھمیة أیضا لو
محتفظا بالصورة الكاملة للمجسم ولو  لمجسم ما ثم قُمنا بتقطیعھ إلى نصفین فإن كل نصف یظل

ربع محتفظ بالصورة للمجسم كاملة وھكذا إلى ما ال نھایة  ا بتقطیعھ إلى أربعة أرباع یظل كلقمن
 فحسب ومن خاللھ علینـا أال نثق في quanta of light من جسیمات الضوء فالھولوغرام یتكون

ون الدقیقة عبر القر المعلومـات التي أمدتنا بھا جسیمات الضوء عبر تلسكوباتنا وأجھزة قیاساتنا
ربمـا ھولوغرامات عمالقة مزخرفة  .. وعلینـا أن ننظر لألفالك والمجرات حولنـا على أنھا

 لكون مدھش جمیل أو كما یقول دیفید بوھم
a gigantic and splendidly detailed hologram 

الھولوغرام  وبالضبط ھو TENDENCIES فجسیمات الضوء لیست أشیاء وانما نََزعات فقط
 . العلم الحدیث یفید بوھم أن یقوم بحل المشكلة األكبر في فیزیاءلقد استطاع د

 
 

 إذا لم تؤمن بالھولوغرام فاخرس واحسب
واحسب وال  م ال یؤمن بالھولوغرام اخرستقول لكل عالِ  quanta of light جسیمات الضوء

لفاینمان  وھذه العبارة منسوبة ... CHUT UP AND CALCULATE دخل لك بي
فجسیمات الضوء لن نستطیع أن ...... شھیر صاحب مسارات فاینمان في میكانیكا الكمالفیزیائي ال

اعتبرنا المبدأ الھولوغرامي حقیقة واقعة في الكون وغیر ذلك  نفھمھا بمعطیاتھا المتناقضة إال إذا
 . ھي میكانیكا الكم بل سنصبح على حافة الجنون كما یقول أینشتاین فلن نعرف حتى ما

 
من أكبر  ر أحمد زویل الحائز على جائزة نوبل في جسیمات الضوء والذي یُعتبرحتى الدكتو

ألبحاث الكم في ألمانیا وھو  علماء الكم في العالم والذي رفض أن یعمل مدیرا لمعھد ماكس بالنك
على درجة الدكتوراة في الكم كنت أتصور أنھ  ( عندما حصلت -أكبر معاھد الكم في العالم یقول:



اكثر مني ولكن بعد أن قضیت عمري في میكانیكا الكم أكتشفت  رف في میكانیكا الكمال أحد یع
 .)-20- ما ھي میكانیكا الكم أنني ال أعرف اآلن

 
معترفا بفشلھ تماما في  1949 ولذا فقد خرج أینشتاین بعد ربع قرن من البحث المضني عام

أُكیف األسس النظریة للفیزیاء مع  محاوالتي لكي إن كل (  -: استیعاب میكانیكا الكم حیث قال
تماما بالفشل وكان األمر یبدو بالضبط وكأن االرض تنزلق من تحت  الحقائق الجدیدة قد باءت

 .)-21- ویبدو األمر بالنسبة لي معجزة .. أقدامنا
 

الحتمي في تناقض ال  ولذا اعتبر دیفید بوھم أنھ البدیل عن االعتراف بالھولوغرام وإال فالوقوع
بل والفیزیائیون المعاصرون یعتبرونھ  .. اك عنھ ولذا یزداد المؤیدون للھولوغرام یوما بعد یومفك

بإمكانھ فك لغز التعارض القدیم بین نظریتي الكم  یحمل صیغة نظریة كل شيء فالھولوغرام
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  -بعد ھذا البحث الطویل : ملحوظات صغیرة للملحد
 . إذا كانت نظرتك للعالم من حولك لم تتغیر بعد قرائتك لھذا البحث فرجاءا أعد القراءة -1
فقرة ھي من  شھور وكل معلومة في البحث وكل 3ھذا البحث ھو ثمرة مجھود قرابة  -2

 . ار إلیھـا في البحثمصادرھا األصلیة أو من المصادر الُمشـ
لجأ  The Grand Design م األشھر ستیفن ھاوكنج وفي كتابھ األخیر التصمیم العظیمالعالِ  -3

وھذه  model-dependent realism للھولوغرام اإلدركي بل ونحت نظریة جدیدة وأسماھا
ال تختلف خاللھا أن رؤیتنا للمجرات من حولنا  النظریة ھي من نحت ستیفن ھاوكنج واعتبر من

عبر حوض السمك الذھبي بل واعتبر ستیفن ھاوكنج أن المخ  كثیرا عن رؤیة األسماك للحقیقة
ولم یتم  ...الصورة ثالثیة األبعـاد لألفالك حولنا ولیست األشیـاء في حقیقتھـا ھو الذي یصنع

یفن أھمیتھا ألن ست التركیز على نظریة ستیفن ھاوكنج الجدیدة خالل البحث على الرغم من
 . ھاوكنج لم یقل صراحة أنھ یتبنى النموذج الھولوغرامي
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 خرافة عمر الكون وحجمھ الجزء الرابع
 

یجوز الادة بالُكلیـة وھذا خطـأ شدید فربما یتوھم بعضھم أن أبحاث میكانیكا الكم تُفید إنكـار الم
یقل بھ علم وال دین .. ولیس من إنجازات العلم المادي ولیس  فھذا بداھةَ لم .. إنكار وجود المادة

لتظھر  األدیان .. والھولوغرام مجرد انعكاس وظل للمادة أو زخرفة شبحیة ُمصممة من مأثورات
ووزن وثِقل ویمتص  ه كینونة مستقلة ولھ حجموھو في جوھرلإلنسـان بالشكل الذي تظھر علیھ 

من العلماء الفیزیائیین المعاصرین ..  جزیئـات الجاذبیة باستمرار وھو البُعد الخامس عند كثیر
المادي وعلم آدم األسماء كلھا ولم یُعلمھ سبحانھ أسماء خیاالت  فالمادة موجودة وهللا خالق العالم

فالعالم .. في بدایات سفر التكوین في مرویات بني اسرائیل خلق العالم ورأى أنھ حسن كما وهللا
العلم المادي تتحول في  المادي موجود بداھة .. لكن إنجازات العلم المادي ھي التي باعتراف

اإلنسان لیكتشف أنھ في مركز الكون وأن  لحظة وبمعادلة ریاضیة رصینة إلى خیاالت ویعود
 .مھ ال یمكنھ أن یھرب منھا لقی الطبیعة كلھا ُسخرت لھ وأنھ ُخلق

والتي من خاللھا  quanta of light ھو لجسیمات الضوءاألبحاث كل النقد الذي تعرضت لھ ف
... وثبت فیما بعد أن عمر الكون وحجمھ مجرد وھم كبیر قرر العلماء حجم الكون وعمر الكون 

 George یتزرعن وجود العالم المادي فھو حقیقة ال تقبل الجدال یقول جورج بول أما
Politzer:-  )رأوھا، وما ھذا إال  الذین ینكرون المادة یھربون مبتعدین عن مسار الحافلة إذا ما

 .)  إثبات ودلیل على أن للمادة وجود
 .)  ( سیدرك المرء وجود المادة إذا ما تلقى صفعة على وجھھ -وكما یقول أحد الماركسیین :

  
 الحرب على اإللحـاد اقد أعلنالمادة نكون  بإنكارھـایة اإللحـاد إذ بل إن إنكار المادة سیُفید أیضـا ن

ینكر وجود  فاإللحـاد تـأسس على المذھب المادي ولذا حارب مار كس وأنجلز ولینین كل من 
  الالزم المادة وأعتبروا كل من ینكر وجود المـادة میتـافیزیقیـا أكثر من

ال تتركوا  (  -: فعین عن المذھب اإللحـادي یقولوھو أحد المدا Renan Pekunlu یقول الملحد
إیمانكم بالمذھب المادي فقد قال لینین  مذھب إنكـار المادیة وحافظوا على أنفسكم لالنسیاق وراء

وإال ستنحرفون عن طریق المادیة  -ضیة إنكـار المادیة ق - یومـا ما ال تفكروا في ھذه القضیة
 .)ویجرفكم تیار الدین

حواسنا، تكونون قد خسرتم  ( فور إنكاركم للواقع المادي الذي تنقلھ لنا -ین یومـا ما :وقد قـال لین
 -اإلیمانّي، ألنكم ستكونون قد انسقتم خلف الذاتانیة  بالفعل كل سالح یمكنكم بھ محاربة المذھب

وھذا ھو كل ما یتطلبھ المذھب  - المعرفة على أساپ الخبرة الذاتیة وھي مذھب فلسفي یقیم
شرك  فالطائر یقع في الشرك لو علق مخلب واحد فیھ، وأنصارنا جمیعھم قد وقعوا في .یمانياإل

لقد وقعوا في الشرك  .أي في شرك صورة مخفَّفة ماكرة للمذھب اإلیمانيّ  إنكار المذھب المادي
 .) -1- للعالم الخارجي في اللحظة التي اعتبروا فیھا أن اإلحساس لیس صورة

 
وجود مستقل وما  ن المادة لیس لھادة أشد الخشیة ممكن ینكر وجود المادة فإولذا یخشى المالح

ھذا أنھ ال بد أن یكون  فھي إذن شيء مزیف. ومعنى دامت المادة عبارة عن إدراك فحسب
أنھ البد أن یكون قد ُخلق. إضافة إلى  مصدر ھذا اإلدراك للمادة في أذھاننا ھو قوة أخرى أي

مستمرة فإذا لم تكن كذلك، فإن ما نطلق علیھ المادة سوف  جب أن تكونھذا، فإن عملیة الخلق ی
 إذن البد من الخلق المستمر لإلدراك -اذا جاز التعبیر  -البث الكمبیوتري  یختفي بمجرد انقطاع

القوانین  والوعي بوجود األشیـاء من حولنـا وجعلھا في صورة إدراكـات حسیة وجعل جمیع
مع تلك الصورة إذن نحن  نجـازات العلمـاء عبر كل العصـور تتوافقتتوافق معھـا وجعـل كل إ

 إذن ھنـاك غایة كبرى من وجودنـا ... نعیش في عالم مخلوق من أجلنـا وھو عالم زائف وزائـل
من أي متدین إن إستمراریة خلق  اإلیمـان أكثرمن لذا فالملحد الذي ینكر المادة یقترب 

لنا األدلة الرائعة على الخلق فھنـاك إذن قوة أبدیة  ظھرتلك النظرة تاإلدراكـات في أذھـاننا طبقا ل



  وقبل كل شيء قیمة من وجودنا... وقدرة على كل شيء
 

--------------- 
1- V.I.Lenin, Materialism and Empirio-criticism pp.334-335 
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 !!العصور الدیـانات الوثنیة عبر  اإللحـاد ھو مصدر

 
 بأنھ The_Twilight_of_Atheismیؤرخ بعض المفكرین في الغرب للعصر الذھبي لإللحـاد 

 1989سور برلین  ھدمإلى م بعد الثورة الفرنسیة مباشرة  1789الفترة ما بین ھدم سجن الباستیل 
ما بین  فعمر اإللحـاد على األرض ھو -الراعي األول لإللحـاد  -ار الشیوعیة مباشرة م بعد انھی

 .-1- سنة 200ھذین التاریخین وھو 
 

فرنسا سالت  بعد الثورة الفرنسیة مباشرة وبعد ھدم سجن الباستیل أُقیمت مذبحة عظمى لكھنة
لتجرد من كل األدیـان ل خاللھا دمائھم أنھارا في شوارع باریس وظھرت في فرنسـا الدعوة

بعد الثورة الفرنسیة ولعدة سنوات كان تتم  وظھر اإللحـاد بقوة في الثقافة الفرنسیة ویُذكر أنھ
النساء الجمیالت كقرابین جنسیھ على شرف آلھة الُحب في  إحتفاالت وثنیة حیث یجري تقدیم

 .-2- إلحادي مھین مشھد وثني جنسي
أن أول وفد  رنسـا الدور الرئیس في الثورة یكفي أن نعرفوقد كان للجمعیات الماسونیة في ف

 . -3- الماسوني السري الفرنسي المجمع Wilhelmsbad للثورة الفرنسیة خرج من ویلھیلمسباد
 

خلفھا الماسونیة  ویذكر التاریخ أن كل الثورات العظمى التي أزاحت الدین من الساحة كانت تقف
كانت الماسونیة التركیة بقیادة عبد هللا  ام مكانھا الحكم اإللحاديفالذي أزاح الخالفة العثمانیة وأق

 .-Abdullah Cevdet -4 جودت
بحد ذاتھا إنما  لكن علینـا أن نعترف أن المشكلة لیسـت في الماسونیة وال الجمعیات السریة

عیات الذین یتخذون من ھذه الجم المشكلة الحقیقیة تكمن في المالحدة والحاقدین على األدیـان
 ویتسترون خلفھـا للقیـام بجرائمھم . الذین ینشئونھـا السریة قِبلة لھم وفي كثیر من األحیـان ھم

الجمعیات السریة ھم  إن أتبـاع ھذه(  -: Michael Howard  یقول المفكر الشھیر مایكل ھوارد
  ویشوبت بغض الدین ویكفي أن آدم في األصل یُعانون من حالة مرضیة تم تشخیصھـا على أنھا

 Adam Weishaupt 5-  مریضا بھذا المرض أبو الحركات الماسونیة كان-(. 
 

فالمالحدة أخترعوا كل الكفریـات وكل الوثنیـات على وجھ األرض فحتى عبدة الشیطان ھم في 
 . األصل مالحدة ولیسوا عبدة شیطان

 
 عبدة الشیطـان

 . انعبدة الشیطان ھم مالحدة ال یؤمنون باہلل وال بالشیط
 . فالشیطان ھو رمز للشھوة ولیس معبودا بذاتھ

بأي قوة خارقة  ( نحن ال نؤمن -یقول بیتر جیلمور الرئیس الحالي لكنیسة الشیطان بأمریكـا :
الشیطان ھو مجرد رمز للشھوة  ... للطبیعة .. ال نؤمن باإللھ بل وال نؤمن بالشیطان نفسھ

 .)-6- لتُعبـد أصال اإلنسانیة ... الشیطان لیس كینونة موجودة
والذي  مؤسس مذھب عبادة الشیطان Anton Szandor LaVey وھذا أمر بدیھي فأنتون لیفي

الشیطان وعبدة  أسس كنیسة الشیطان بسان فرانسیسكو كان ملحدا فاإللحـاد ھو مصدر عبادة
 .-7-  الشیطان ھم المالحدة

LaVeyan Satanists are atheists and agnostics 
 . الشیطان مسوغ رائع لإلنغماس في الشھوات والفجور والجرائمفعبادة 



من  صور شخص حاقد على األدیـان ھارب من تكالیف الشریعة باحث عن الشھوة بأي ثمنولنت
فعبادة  تحت أي لواء یحقق رغباتھ فیصیر من عبدة الشیطانھذا الشخص البدیھي أن ینضوي 

 .%100الشیطان ھي مذھب إلحادي 
الشھوات ..  وصایا الشیطان التسعة الموجودة داخل كنیسة الشیطان ھي انغمس في وال ننسى أن

تُحب ... انتقم وال ترأف ...أنت  علیك بالحكمة القذرة .. كن عطوفا ولكن ال .. ِعش بالجسد فقط
بالخرافات .... ال تبالي بخطایاك .... احفظ ھذه الوصایا فأنا  مجرد حیوان ال إنسان .... ال تؤمن

 .-8- أجلك مل دوما منأع
التاریخ مصدرھـا في األصل مالحدة  ولذا ال نستبعد أن تكون الوثنیـات التي أغرقت األرض عبر

األنبیـاء فاخترعوا الوثنیـات للھروب من تكالیف الشریعة  حاقدین على دین التوحید الذي جاء بھ
 . ةشركیـة للقیـام بجرائمھم الخلقیة والعقائدی وللتقنع خلف أدیـان

. 
 جمعیة الفجر الذھبي الماسونیة

أشھر الجمعیات الماسونیة  عد منھي جمعیة سـریة تؤمن بطقوس وثنیـة وسحریـة شاذة وتُ 
المؤسس للعدید من المحافل الماسونیة عبر  وھو Aleister Crowley ومؤسسھـا إلیستر كرولي

ما تحب ھذا ھو أصل القوانین ( إفعل  -اإللحادیة الشھیرة : العالم فیلسوف شھیر صاحب المقولة
 إذا كان ُكل أمل اإلنسان قاصرا على(  -: الترجمة الواقعیة لمقولة جون لوك ) وھذه المقولة ھي

وال مجافیـا للمنطق أن  ھذا العالم وإذا كنا نستمتع بالحیـاة ھنا في ھذه الدنیـا فحسب فلیس غریبا
 ) . نبحث عن السعادة ولو على حساب اآلباء واألبنـاء

 . نھ تحلیل إلحادي مثالي لحیاة اإلنسان وغائیتھ في غیاب المرجعیة الدینیةإ
من أمھ وھو ملحد شاذ جنسیا مشھور بأنھ صاحب الدعوة لإلباحیة اإلبن إلیستر كرولي جد بوش 

وجد في الجمعیـات الماسونیة فرصة ال تُكرر من أجل دعوتھ إال وقد  الجنسیة إلى أقصى درجة
 . عارةاإللحـاد والد

ھم ال  یؤمن أعضاء جمیعة الفجر الذھبي برموز وثنیة وطقوس غریبة وشاذة ھذه الطقوس
ولون من اإلستدارة على  یؤمنون بھا وال یؤمنون بداھة بالوثنیة لكنھ نوع من التفریغ الروحي

 .-9- األدیان حتى ال یتصفوا باإللحاد
 

 الرابطة األخویة السوداء
السوداء بجامعة یـال بالوالیات المتحدة  لتین شعار الرابطة األخویةالجمجمة والعظمتین المتقاب

 .-10- رؤسـاء ألمركیـا األمریكیة وكان من بین أعضائھـا
 . وھذه الرابطة لھا طقوس وثنیـة غریبـة

أسسھـا الملحد  والتي Illuminati وتخضع ھذه الرابطة لجماعة المستنیرین اإللحـادیة الشھیرة
وألحد وقام بتأسیس  والذي كان قسا للجزویت Adam Weishaupt بتالشھیر آدم ویشو

 .-11- الجماعة للقضاء على الدین في أوربـا
% یمكن من خاللھا تبریر كل الجرائم 100فالوثنیـة وطقوسھـا الشاذة ھي ُمبتكـر إلحـادي 

 .وأعضائھـا ھم كل الحاقدین على األدیـان
 

 عین حورس
نقلھ المالحدة من % 100 مي بعین حورس وھو رمز وثنيعین حورس والتي تعني أنت مح

المستنیرین اإللحـادیة وغیرھـا من  الفراعنة واحتفظوا بھ عبر التاریخ وصار رمزا لجماعة
 . الماسونیة الجماعات بل وصار رمزا لكثیر من الجمعیات

ثني القدیم تعبیرا عن عین اإللھ الو وصار یُطبع على عملة الدوالر فوق الھرم غیر المكتمل
 . %100رمز وثني  حورس في الدیانة الفرعونیة القدیمة وھو

Eye above the unfinished pyramid is similar to the ancient Egyptian Eye 



of Horus, a charm, relating to the Pagan/Egyptian sun-god Horus which 
symbolized that worshipers will be protected and given royal powers 

from Pagan deities 
یُكتب على كل روشتة والواجب على  بل وانتقل لألسف الشدید إلى روشتات األطباء فصار رمز

خاصة وأن الرمز  الرمز الوثني من روشتتھ الطبیب المسلم أن یتحرى لدینھ وأن یحذف ھذا
 .-12- یحمل دالئل وثنیة كثیرة

Rx the origin of this symbol is the Eye of Horus 
 وھكذا یحافظ المالحدة عبر التاریـخ على كل ما ھو وثني ویُقدسونھ كلمـا حانت الفرصـة

یُذكر أن الصحفیة المصریة العلمانیة فاطمة ناعوت طالبت كثیرا بجعل ھذا الرمز الوثني رمزا  -
 فالعلمانیون والمالحدة ذریة بعضھا من بعض .  -لمصر وشعارا للدولة 
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والبرازیل وأورجواي  منظمة ماسونیة إلحادیة دولیة إرھابیة شھیرة أثارت الذعر في إیطالیا
وكانت تؤمن بالبعث العلماني اإللحادي  واالرجنتین وكان یُنظر لھا على أنھا دولة داخل الدولة

 . الجدید
 .-13- نھایة أنھا عصابة إلحـادیةكانت تنادي بالعلمانیة في أبشع صورھـا واكتُشف في ال

خطیرة في  عضو في البرلمان اإلیطالي ورؤساء مؤسسات 43 و وزراء 3وكانت المنظمة تضم 
األعمال ورؤساء تحریر أكبر  الدولة اإلیطالیة كما كانت تضم صفوة المثقفین والسیاسیین ورجال

 . الجرائد والمجالت في إیطالیا
تخریبیة ال حصر لھا  تفجیرات وحوادث اغتیاالت سریة وأعمال المنظمة مسئولیة لقد حملت ھذه

 .الدولة ال أول لھا وال آخر جارة سالح وتالعب بأسعار النفط وتدخالت في شئونوت
 جیللي ومن المضحك في األمر أن احد زعماء ھذه العصابة الماسونیة اإللحادیة لیسیو

Licio_Gelli   كبار المفكرین  ي األدب وكان یعد منلنیل جائزة نوبل ف 1996كان مرشح سنة
 .-14- في العالم واكتُشف بمحض الصدفة أنھ ملحد ماسوني خبیث

واألوثان ومن أشھرھا  وحسب شھود العیان فقد كانت یتوسط فیال لیسیو جیللي الكثیر من األصنام
 .-15- تمثال لُكبرى ضحمة بعین واحدة تمثل عین اإللھ حورس

 
 النادي البوھیمي

 . البوھیمي نادي ماسوني إلحادي وثني شھیر بأنھ نادي العراة النادي
وثنیة  أعضاؤه مالحدة یقومون باحتساء الخمور من الصباح حتى المساء ثم یقومون بطقوس

 . خاصة وأعضاؤه شخصیات سیاسیة واقتصادیة مرموقة في المجتمع الغربي
They drink heavily from morning through the night, bask in their freedom 

to urinate on the redwoods, and perform pagan rituals 
في أثناء ندوة خاصة لھ  2007أكتوبر  26بل كلینتون الرئیس السابق للوالیات المتحدة ُسئل في 

سبتمبر خدعة ......  11سبتمبر .....  11أنتم اخترعتم  (  -:سئل من أحد الحاضرین ھذا السؤال
سبتمبر إنھا الجمیعات السریة في أمریكا وأخص بالذكر النادي  11خلف  یدا َمن ھونحن نعلم ج

یقف قادة  ( ھل أنت تقصد النادي البوھیمي حیث -ألیس كذلك؟ ) قاطعھ كلینتون قائال : البوھیمي
اذھب لھ في حیاتي  الحزب الجمھوري داخل النادي عراة في طقوسھم الخاصة ؟صراحة أنا لم

 .)-16- المكان المناسب ألمثالك لكن أتصور أنھ
 

 idol Baphomet الوثن بافومیت
جبھتھ رمز الشیطان في كل  ذو النجمة الخماسیة على idol Baphomet الوثن بافومیت

(  -الملحد الشھیر إلیستر كرولي یقول كرولي : الدیانات الوثنیة القدیمة .....قام بإحیـاء ذكراه



رمز إلى الشھوة والتحرر .. إنھ یقول لنا أن نفعل ما نحب وما ی الشیطان غیر موجود .. بافیموت
 .-17- نشتھي

لكنیسة الشیطان  كعالمة Sigil of Baphomet تم استخدام النجمة الخماسیة في جبھة بافاموت
الوثن یُستخدم في مصر الفرعونیة  عبد للشیطان أو زمن مجيء الشیطـان وكان ھذاأو الطریق المُ 

في العصور الوسطى وتم إحراق معظمھم نقلوه إلى  ـان الھیكل على الكنیسـةوبعد أن تمرد فرس
كرولي بنقلھ في عصرنـا الحدیث إلى الكثیر من المؤسسـات  كنائسھم الخاصة ثم قام إلیستر

 .-18- الماسونیة
 

 فرسان الھیكل
األوسط مناصرین للحمالت  فرسـان الھیكل من أشھر الجیوش المسیحیة كانوا في الشرق

اإلسالمیة وعادت الجیوش المسیحیة إلى  الصلیبیة وبعد انتھاء الحمالت الصلیبیة على البالد
دعـوات إلحـادیة كثیرة وبالفعـل ألحد الكثیر منھم وأظھروا  أوربـا ظھرت داخل فرسـان الھیكل

نت كلیم وثنیة غریبة كانت مبررا لقیامھم بالشذوذ الجنسي والدعارة فقـام البابا شعائر وطقوس
 .-19-الخامس بالقبض علیھم وإحراقھم بالنـار

The Templars were charged with numerous offenses (including apostasy, 
idolatry, heresy, obscene rituals and homosexuality, financial corruption 

and fraud, and secrecy). 
اإلبن الشرعي  لعسكـریة وكان فرسـان مالطةھرب الناجون وأسسـوا الكثیر من التنظیمـات ا

اشتھروا بإلحـادھم واستھزائھم باألدیـان  لفرسـان الھیكل واحتلوا الكثیر من الجزر وعبر التـاریخ
واألفعـال الالأخالقیـة واستقر بھم الحال في جزیرة مالطة  وأظھروا الكثیر من الطقوس الوثنیة

 . منھا نابلیون بونابرت إلى أن أخرجھم
وقد عاد تنظیم الفرسان بقوة في أوائل التسعینیات، وعقد اجتماًعا في جزیرة مالطة في أوائل 

وظھر الفرسان بطریقة مثیرة للفزع في العراق كمأجورین من خالل شركات 1990دیسمبر 
أولئك الفرسان  مثل منظمة بالك وتر األمنیھ التي تمتلك من العتاد ماال تملكھ دول یعمل بھا أمنیة

 . العراق شكلوا ثانى قوة عسكریة بعد الجیش األمریكي النظامي فيو
بمحاربة األدیـان تحت أي  لھؤالء الفرسـان عقیدتھم الخاصـة وطقوسھم المستقلة وھو مشھورون 

 .-20- مسمى
ال  عشرات التنظیمـات اإللحـادیة الماسونیة بعشرات التفریعـات لكن كلھا في النھایة إرھـابیة

 .ھر بعشرات األقنعة لكن في األصل ملحدةأخالقیة تظ
 

 جمعیة الصلیب الوردي
  جمعیة الصلیب الوردي جمعیة ماسونیة سریة ذات طقوس وثنیـة خاصة تدعو إلى اإللحـاد

تدعو إلى القتل  ..... لھا نفس شعارات فرسـان الھیكل ال تؤمن باہلل وال باألنبیاء وتحتقر العذراء
نصب تذكاري في والیة جورجیا  التحكم في النسل وقد اكتُشفلمجرد تقلیل أعداد البشر و

اإللحـاد والتحكم في أعداد البشر عن طریق  مریكیھ یحتوي على دستورالجماعھ ویدعو إلىاأل
  ملیون نسمة 500عن  قتل كل نسمة تزید عدد سكان األرض

 ل مادیة إلحـادیة صارمةوتدعو الجمعیة إلى إخاء العالم تحت ثقافة واحدة بعیدا عن األدیـان في ظ
-21-. 
 

 الماسـونیة الملحدة في تركیـا الحدیثـة
ال یكاد یوجد جدال حالیا لدى الباحثین أن إزالة الخالفة العثمانیة جرى على ید الماسونیة في 

في  أحد أوائل المتأثرین بالمذاھب اإللحادیة Abdullah Cevdet كان عبد هللا جودتو تركیـا
الماسونیة وحارب الدین  ت في أثناء تلك الفترة فأعلن إلحاده وانضمامھ لألحزابأوربا التي انتشر



قرأ عبد هللا جودت كتاب أصل األنواع  ... بشدة ونادى بإبعاد الدین عن تركیا وعلمنة تركیا
عبد هللا جودت بإنشاء العدید من المجالت اإللحادیة وقام  لتشارلز داروین وتأثر بھ بشده .. قام

 كتاب كلھا تدعو إلى ترك اإلسالم مما أدي إلى ایداعھ السجن و 70یزید على  وترجمة مابكتابة 
 . بعد ذلك بفترة قام بتأسیس منظمات تناھض الخالفة العثمانیة وتدعو إلزالتھا

والداعي لكل فاحشة وال  لقد كان عبد هللا جودت مثاال للملحد الرادیكالي البذيء الخائن ألمتھ
العالمیة األولى فقط إلرھاقھا وبالتالي   جودت قد حث تركیا على دخول الحربننسى أن عبد هللا

 .-22- سھولة إزالة الخالفة العثمانیة
 

تركیا والتي لألسف  بل والماسونیة حتى یومنـا ھذا تُشكل عماد المؤسسة العسكریة الملحدة في
لتركیة مؤخرا أن ا ( VAKIT) غضھا للدین فقد ذكرت صحیفةالشدید تجاھر بإلحادھا وبُ 

 . المسلحة التركیة ماسوني حتى النخاع القائد العام للقوات - إلكر باشبوغ -الجنرال 
 -یقول : Haydar Ali Kermen یقول مثال القائد الماسوني التركي األعظم حیدر علي كیرمان

 .)-23- ( البد من قھر الدین وھدم المآذن وإلغاء كل العلوم الدینیة
القیم الالأخالقیة والتي  سـات الماسونیة اإللحـادیة التركیة منذ اللحظة االولى كلوقد تبنت المؤس

الخلویة على أن تكون ھذه الرحالت مختلطة  تعادي الدین فمثال تم عمل رحالت دراسیة للمناطق
الدراسیة والتي تكون كلھا لیلیة ومع الوقت صارت ھذه  وتُقدم فیھـا الخمور بین الحصص

في  الحقیقیة لفاحشة الزنا وقد أدت ھذه الرحالت فعلیا إلى بدایة انتشار الرذیلة ابةالرحالت البو
 ..!! المجتمع التركي

 
بإسم التنویر  یحاول اإللحاد أن یحكم األرض مرة بإسم الشیوعیة ومرة بإسم العلمانیة ومرةو

عیات تحارب الدین حكمت فھذه الجم وكلھا مذاھب كفریة مخیفة لن تبقي على تنویر وال إنسان إذا
 .-24- بكل قسوة كما اعترف أحد قادتھـا بدون توریة

 
اإللحـاد ھو مصدر الوثنیة عبر التـاریخ ... وأن  وھكذا نكون قد أثبتنـا بمـا ال یدع مجاال للشك أن

 األصل مالحدة متنكرون ... وقد أستخدم المالحدة الوثنیة كأقنعـة لشذوذھم ُعبـاد األوثـان ھم في
السریة الوثنیـة مالحدة  لھم الالأخالقیـة .... فعبدة الشیطـان مالحدة.. وأعضاء الجمعیـاتوأفعا

 . مصدر كل الكفریـات على وجھ األرض وھكذا یظل اإللحـاد ھو الشر المتربص بالعـالم وھو
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 !!.. الصھیونیة عقیدة إلحادیة ولیست توراتیة
 

المیالدي كان كل یھود الغرب من أصل  تشیر اإلحصاءات إلى أنھ مع نھایة القرن التاسع عشر
الضرائب وعوائد الضیاع فیما كان یسمى بنظام األرندا  بولندي .. وكانت وظیفتھم المراباة وجمع

 قالع حصینة للیھود حتى یتمكنوا من حمایة أنفسھمالمتتالیة في بولندا ببناء  وقامت الحكومات
الضخمة وبعد أن  ضد الفالحین البولندیین وفي نفس الوقت تمویل الحكومة البولندیة بالعوائد

االستغناء عن الیھود في بولندا وصاروا  تفككت بولندا وانضم جزء منھا أللمانیا وجزء لروسیا تم
لمشكلة الیھودیة وظھر ھرتزل وحاول أن یساعد أوربا ا جماعات وظیفیة بال وظیفة وبدأت تنشأ

واقترح ھضبة أثیوبیا مكانا للیھود ثم زار مصر وذھب لكرومر المندوب  التخلص من الیھود في
ثم  ... البریطاني في مصر وطلب منھ إعطاءه أرض العریش لیقیم فیھا دولتھ الصھیونیة السامي

منھ قطعة أرض ال  ستعمرات البریطاني طالباتوجھ ھرتزل إلى جوزیف تشامبرلین وزیر الم
 !! الیھودیة في أوربـا كان ھرتزل یبحث عن حل للمشكلة .. یسكنھا االنسان االبیض

 
الحركة الصھیونیة بل  وفي ھذه األثنـاء ظھر المفكر الصھیوني نیثان بییر نباوم الذي قام بتأسیس

والذي اشترك في المؤتمر  -ونیة صھی نحت كلمة -وھو المسئول عن اختراع كلمة صھیونیة 
المشكلة الیھودیة على الساحة الدولیة فتم إغراء الیھود  الصھیوني االول وبدأت تتبلور قضیة

أرض العودة وفي ھذه األثناء اكتشف نیثان بییر نباوم حقیقة الصھونیة  بالقدس أرض األجداد
الصھیونیة وانضم  یة فترك نیثانضد الیھودیة وأنھا تھدف لحل مشكلة یھود أوربـا الشرق وأنھا

أن الصھیونیة ذات جذور غربیة  للیھود المحافظین وبدأ یحارب الصھیونیة بشراسة فقد اكتشف
 ... ثم أضیفت لھا دیباجات یھودیة

تبرأ من الصھیونیة وحاربھا بشدة بعد أن عرفھا على  نیثان بییر نباومفمؤسس الصھیونیة 
لیھودیة الحاخامیة تُحرم العودة إلى فلسطین وتعتبرالعودة لفلسطین فاحقیقتھا وأنھا ضد التوراة .. 

 . خطیئة كبرى
 

والیھودیة  سنة في كتابة موسوعة الیھود 25الذي قضى  -یقول الدكتور عبد الوھاب المسیري 
یقول في كتابھ رحلتي  - والصھیونیة أكبر عمل موسوعي في النصف الثاني من القرن العشرین

إلى فلسطین إال بعد عودة الماشیح ویجب اإلنتظار  لیھودیة الحاخامیة تحرم العودة( ا -الفكریة :
 هللا ومحاولة العودة من خالل اإلرادة اإلنسانیة الزمنیة ومن خالل في صبر وأناة إلى أن یأذن

وفرض اإلرادة  اإلمبریالیة الصھیونیة ھي من منظور دیني یھودي توراتي من قبیل إرغام اإللھ
 .)-1- دحكیات ھاكتس : بالعبریة علیھ ومن یفعل ذلك یرتكب خطیئة التعجیل بالنھایة البشریة

 
یقول الحاخام یوسف بیخر إن الصیونیة ھي حرب ضد الیھودیة وال یزال یوجد أغلبیة یھود العالم 

بین رجلین یھودیین أمام حائط المبكى فقد ا ویكفي الصھیونیة أن تعقد زواج .. خارج إسرائیل
لقد  مرعبة واخترعوا فكرا جدیدا یتناقض والتوراة المتوارثةأخالقیة لصھاینة إلى مرحلة ا وصل

في الشعب وبالتالي  اخترعوا عقیدة حلولیة مرعبة فھم صاروا یؤمنون بأن اإللھ یحل حلوال كلیا
بالمعنى العتیق یقول الحاخام كوك  ال یوجد إلھ منفصل وال یوجد آخرة وال یوجد إیمان توراتي

اإلرھابیة یقول إن روح اإللھ وروح إسرائیل شيء  ألب الروحي للجوش إیمونیم الصھیونیةا
 . واحد

جابوتنسكي الملحد الصھیوني الشھیر إن شعب إسرائیل ھو ربھ و یقول موشیھ  ویقول فالدیمییر
مثل  إن األرض ھي اإللھ ..... وكان بن جوریون یرى أن التوراة مجرد كتاب فولكلور دیان



ى في القرن العشرین تلقَّ  رة الھاللیة في البالد العربیة .. و مارتن بوبر أھم فالسفة الیھودالسی
 . التلمود وكانت ھذه ھي أول مرة تقع عیناه علیھ ھدیة في عید میالده الستین عبارة عن نسخة من

 
ر مؤسسي الفك فالصھاینة مالحدة وال یمكن إستیعابھم إال داخل المنطومة اإللحادیة وكل

من المعروف أن مؤسسي (  -:رحمھ هللا الصھیوني كانوا عتاة المالحدة یقول الدكتور المسیري 
كان ال یعرف الشعائر الیھودیة  الحركة الصھیونیة كانوا مالحدة وھرتزل على سبیل المثال

نھ وجد أنھ ال یمكن عد ھرتزل یكمل مھمتھ أل والحاخام الذي جاء لعقد زواجھ غادر دون أن
فكان یؤمن بانھ سیأتي یوم یحل فیھ كتاب ھرتزل الدولة الیھودیة  ا أما صدیقھ ماكس نورداویھودی

 .)-2- محل التوراة
أكثر  -یوم كیبور  المستوطنون الصھاینة ھم أیضا مالحدة وكانوا یسیرون في الثالثینات فيو

الخنزیر نجس في حائط المبكى  ولحم  ویأكلون لحم الخنزیر أمام -األیام قداسة في الیھودیة 
إساءة للیھودیة وھي عبارة عن تدنیس األماكن  الیھودیة وھو رجاسة الخراب التي ھي أعظم

فكان المستوطنون یقومون بھذا  3-66كما ورد في التوراة أشعیاء المقدسة الیھودیة بلحم خنزیر
 ى ظھر الذینعن نجاحھم في التخلص من موروثھم الیھودي وقد تنبأ المسیح أنھ مت األمر إعالنا

فمتى نظرتم (  -:یأكلون لحم الخنزیر في القدس ساعتھا سیكون ھالك الیھود قد اقترب جدا 
قائمة في المكان المقدس.لیفھم القارئ. فحینئذ لیھرب  رجسة الخراب التي قال عنھا دانیال النبي

والذي في الحقل  الجبال والذي على السطح فال ینزل لیاخذ من بیتھ شیئا. الذین في الیھودیة الى
لكي ال یكون  یرجع الى ورائھ لیاخذ ثیابھ وویل للحبالى والمرضعات في تلك االیام وصلّوا فال

مثلھ منذ ابتداء العالم الى اآلن  ھربكم في شتاء وال في سبت. النھ یكون حینئذ ضیق عظیم لم یكن
ة مباشرة بمجرد إظھار قبل یوم القیام .. إنھا نبوءة عن نھایة الیھود)15-24متى ولن یكون.

 .-الخنزیر تدنیس المقدس بلحم -رجاسة الخراب 
 

ودعوى أرض صھیون من النیل إلى الفرات دعوى كاذبة ال یوجد علیھا دلیل من التوراة بل 
 .12-34التوراة تقول عكس ذلك سفر العدد

 
بھ الشریعة مرات للذكور فقط ھذا كل ما أمرت  3وزیارة القدس في الشریعة الموسویة كل سنة 

 .16-16الموسویة كما ورد في سفر التثنیة 
 

 ال إلزامفلیس ھُناك قیمة دینیة للعودة فوال مانع من إقامة العبادات الیھودیة في أي مكان في العالم 
 )19-19أشعیا . للعودة للقدس یقول الكتاب ( في ذلك الیوم یقام مذبح للرب وسط دیـار مصر

 
جیمع األمم وتبقى  فیھا تعجیل بنھایة الیھود ویساق الیھود أسرى إلىبل إن العودة إلى أورشلیم 

  ......... 24-21لوقا كما ورد في  أورشلیم تدوسھـا األمم إلى أن تكتمل أزمنة األمم
 

فألفرید نوسیج شارك  والذین أیدوا المشروع الصھیوني ھم الذین أرادوا تخلیص أوربا من الیھود
النازي في أواخر حیاتھ على إبادة  یة مع ھرتزل وأعان الجوستابوفي تأسیس المنظمة الصھیون

 الیھود . 
فكالھما تخلص من الیھود على طریقتھ بل وھتلر لم یكن یمانع إطالقا  فال فرق بین بلفور وھتلر

الیھود  عدة مشروعات استیطانیة صھیونیة لتسكینھتلر ى استخدام الطریقة البلفوریة ولذا تبنَّ  من
مشروع موزمبیق ولكن لم یقدر لھا النجاح..بل لقد تحالف ھتلر مع الصھیونیة وعقد فیھا مثل 

یمد الصھاینة بالمال مقابل كسر طوق المقاطعة الیھودیة للبضائع  معھا معاھدة الھعفراة بحیث
بن  بل یقول أحد المعلقین أنھ إذا كان ھرتزل ھو ماركس الصھیونیة فإن ھتلر (ولیس األلمانیة

 رحمھ هللا ..!! المسیري والكالم للدكتور ھو لینینیھـاجوریون ) 



 
بالوالیات المتحدة  فالدولة الصھیونیة لیست دولة یھودیة وإنما دولة إستیطانیة علمانیة شبیھة

وكما یقول أحد الصھاینة فإن الفرق بین  حاللیینإفالوالیات المتحدة واسرائیل جیبین استیطانیین 
تاریخ صغیر وجغرافیة كبیرة والثانیة ذات تاریخ كبیر  ولى ذاتأمریكا واسرائیل ھو أن األ

  وجغرافیة صغیرة
 

الجدید كان یرفع  وفي أمریكا تمت إبادة الھنود الحمر عن طریق المستوطن الجدید فالمستوطن
الحمر من ُمنطلق عبء الرجل  شعار شعب بال أرض ألرض بال شعب وكان یتعامل مع الھنود

بال أرض لفلسطین التي ھي أرض بال  ظور جاء الیھود الذین ھم شعباألبیض ومن نفس المن
في تأسیس الحركة الصھیونیة عرف ألول  شریك ھرتزل max Nordau شعب وماكس نوردو

لم لم تخبرني بوجود الفلسطینیین فطیب (  -ھرتزل قائال : مرة بوجود الفلسطینیین فاندفع إلى
 .) ھاالمر ستتم تسویت ھرتزل خاطره وقال ھذا

 
إبادتھم أو  وكیف یمكن تأسیس دولة للصھیونیة على أرض عربیة مكتظة بالسكان العرب دون

وحركات اإلبادة في القدس فال  طردھم على االقل فال فرق بین حركات اإلبادة في أمریكا الشمالیة
فال فالجمھوریة الولیدة ھي صھیون الجدیدة  فرق بین المستعمر األمریكي والمستعمر الصھیوني

 . یوجد كبیر فرق بین نیویورك وحیفا
 

إستیطانیة  ال تدور في إطار مقدسات ومطلقات یھودیة وإنما ھي دولةالصھیونیة الدولة إذن 
االستعمار الغربي ولیس من  إحاللیة ال تختلف كثیرا عن أي دولة استیطانیة أخرى تنبع من

الخروج وإنما من خالل منظومة  خالل سفر التاریخ الیھودي ولذا ال یمكن فھم إسرائیل من
 . اإلمبریالیة الغربیة

 
اإلستیطاني اإلحاللي  كید لجوھرھا اإلستعماريأونزع فكرة الیھودیة عن الدولة الصھیونیة ت

لألرض یقول الدكتورعبد الوھاب  مجرد مغتصبونبل ھم فالصھاینة محتلون ولیسوا عائدین 
نیة في تصوري لیست جزءا من العقیدة الیھودیة الصھیو(  -:المسیري في كتابھ رحلتي الفكریة

ل غربي  إمبریالي فالصھیونیة حركة استیطانیة إحاللیة تمت في كنف اإلمبریالیة وإنما ھي تجَّ
التنفیذ وقد قامت  الغربیة وتحت مظلتھا وبدون ھذه االمبریالیة ما امكن وضع الصھیونیة موضع

 .)-3- فلسطین لتوطنھا فيھذه االمبریالیة بنقل كتلة بشریة من أوربا 
 

 فالصھیونیة مادیة إلحادیة أرضیة حتى النخاع
  إن هللا استحلف الشعب الیھودي قبل أن ینفیھم من األرض المقدسة ثالثة أیمان -یقول التلمود :

  قبل ظھور المسیح في جماعات أو بالقوة -فلسطین  -أال یعودوا إلى األرض  -1
 لمأال یتمردوا على شعوب العا -2
 .-4- - العودة قبل ظھور المسیح -أال یحاول الیھود القتال من أجل تقصیر مدة الشتات  -3
 

الصھیونیة بل  لذا كانت الیھودیة الحاخامیة صارمة في ھذه المسألة وتنادي صراحة بمعاداة
بالنھایة وفي الروایات الشعریة  وتقول أن الصھیونیة ستكون السبب في ھالك الیھود والتعجیل

الشاعر  -یولد ومعھ السكین الذي سیُذبح بھ  إلسرائیلیة المعاصرة یقولون أن كل إسرائیليا
 - اإلسرائیلي حاییم جوري

فالصھاینة لیسوا یھودا في األساس وإنما ھم مجرد مالحدة ومادیین ومرتزقة ولم یعد إلسرائیل 
 بحثا عن مصدر رزق ولیس بحثا عن دین ..!! إال الفقراء والمرتزقة



ا كانت أكبر ھجرات إلى إسرائیل بعد سقوط اإلتحاد السوفیتي وإفالسھ من الباحثین عن فرصة لذ
 .-5- عمل أو دخل مضمون

 
وشریعة الغاب وكل من یؤیدھا  النظریة الصھیونیة ذات جذور إلحادیة داروینیة تؤمن بمبدأ القوة

الغاب فالغرب في واقع  إیمان مطلق بشریعة وتأیید الغرب إلسرائیل ھو دارویني حتى النخاع
ال بسبب االبادة النازیة وال بسبب ما تعرض لھم الیھود من  األمر یطلب منـا االعتراف بإسرائیل

الوحید  موازین القوى التي ال تعرف هللا أو االنسان وال تعترف بھما فالمعیار مظالم وإنما بسبب
  ھو القوة ال العقل

 
فقبل  جرائمھم لي فھي مجرد شماعة یعلقون علیھا كلوحتى مسألة الحنین للعودة للوطن األص

الیھود داخلھا بعدة أضعاف فھم  ھدم الھیكل كان عدد الیھود الموجودون خارج فلسطین یفوق عدد
الكثیرة بحثا عن الثراء السریع ولذا بعد العودة من  ن اختار ذلك الوضع فتنقلوا في الحاضراتمَ 

 من بین ادسرائیل وتذكر التوراة أن سبط یھوذا فقط ھو الذي عالیھود إلى إ لم یرجع السبي البابلي
 .اإلثنا عشر سبطـا 

 
 أضحوكة بروتوكوالت حكماء صھیون 

بھذه االختزالیة بمجرد قراءة كتیب بروتوكوالت حكماء صھیون  تحلیل الظاھرة الصھیونیة
  سین سنة األخیرةیتناقض مع الواقع ومع المعطیات التي أفرزتھا الدولة الصھیونیة عبر الخم
ولھم أید خفیة في كل  فعندما نقول أن الیھود یسعون للسیطرة على العالم وأنھم یُحیكون مؤامرات

حكماء صھیون حقیقیة وال  مكان فصراحة ھذه نظرة قاصرة وانھزامیة وكأن بروتوكوالت
دیسمبر  13یوئیل ماركوس في جریدة ھآرتس  مناص إال التسلیم لكل ما جاء فیھـا ..... یقول

 ذكي یتسم ببعد نظر ....  أن البروتوكوالت وضعھا یھودي 1993
قھر فال قیمة للتجھیز للحرب الذي ال یُ  مت العدو وأظھرتھ بمظھر الجبارفالبروتوكوالت ضخَّ 

 . واالستسالم أمر ال مناص منھ
مادیة ألغراض  أبسط من ذلك بكثیر وھم مجرد مرتزقة جاءوا لفلسطین من دول شتىصھاینة فال

مأساویة كثیرة ولذا لم یتصور العرب أن  كان لھا أبعادھم .. ولكن نظرة العرب التضخیمیة ل بحتة
 . سلحة بسیطة في لبنان شر ھزیمةخلیة مُ  من 2006تنھزم إسرائیل في حرب تموز 
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 ھل استحق الیھود قدیمـا أن یكونوا شعب هللا المختار .. ؟
 

ةَ َوَرَزقْ  َولَقَْد آتَْینَا بَنِي(  یقول هللا عز وجل نَ إِْسَرائِیَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ الطَّیِّبَاِت  نَاھُم مِّ
ْلنَاھُْم َعلَى اْلَعالَِمینَ    .. سورة الجاثیة 16)َوفَضَّ

التوراة والحكم  بھ أي ولقد آتینا بني إسرائیل الكتاب وكما یقول تفسیر الجاللین فإن قولھ تعالى 
 ىوالسلو والنبوة لموسى وھارون منھم  ورزقناھم من الطیبات  الحالالت كالمن بین الناس

 ..... وفضلناھم على العالمین } عالمي زمانھم العقالء
 

إن إختیار هللا لھم وتفضیلھم على من سواھم قدیما كان على علٍم ِمنھ سبحانھ وإحاطٍة بدلیل قولھ 
 فقد اختارھم هللا على ِعلم منھ سورة الدخان 32)  َولَقَِد اْختَْرنَاھُْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلَعالَِمینَ (  تعالى

لھم على عالمي زمانھم   .. سبحانھ وفضَّ
 

صوا وصبروا .. لقد جمعھم موسى من مصر  إنھم كانوا خیر األمم والشعوب قدیما .. لقد ُمحِّ
وكانت عاصمة  .. * الیھودیة وكان أكبر تجمع لھم في الفیوم كما تذكر أكبر مراجع التجمعات
یث مئات المئات من األمیال مصر حیث الفرعون في أقصى الصعید بین األقصر وأسوان ح

ترة ( بُعد ) لیس من الُرسل وإنما من كان الیھود وقتھا في عصر فَ  .. جنوب العاصمة الحالیة
باب إالنة  لقد قست قلوبھم وتعلموا الَصَغار للمصریین لكن كانت المعجزات المتتالیة .. الوعظ

الجاھلیة وموت الصاغرین  أدرانللقلوب وكانت فترة التیھ في صحراء سیناء فترة مناسبة لغسل 
المقدسة التي َكنب هللا لھم فَصفَت أنفسھم  ونشأة جیل جدید طاھر على یدیھ سیُكتب فتح المدینة

، وال  بقیة إسرائیل ال یفعلون إثماً ، وال یتكلمون بالكذب(  -تقول التوراة :وصلحوا وفي ھذا 
بغیرھم من  وا یستحقون اإلمامة مقارنَةً ) فھم كان13:  3صفنیا   .. یوجد في أفواھھم لسان غش

  ..... األمم
 

  ……… ولكن
مة أوھناك  أنھم أفضل األمم لوقت محدود في تلك الفترة وفي ذلك الزمن أخبرھم هللا سبحانھ

یدخلوا المدینة المقدسة وقال لھم  خبرھم هللا بذلك حتى قبل انأخرى ستأتي وتكون أفضل منھم .. أُ 
في سفر التثنیة  لھم ذلك بعد أن صنعوا العجل وعبدوه من بقیة أدرانھم قالذلك قبل أن یتطھروا 

..  ھم اغاروني بما لیس الھا اغاظوني باباطیلھم.فانا اغیرھم بما لیس شعبا.باّمة غبیة اغیظھم(  -:
لیعلموا  إن بنو إسرائیل أغاظوا هللا بعبادتھم للعجل وسیكونون خیر األمم لكن..)  21- 32تثنیة 
نظرھم، ونبي لیس منھم  مة ُمحتقرة في.. بأن یجعل علیھم أُ  خرىمة أُ یریتھم ستنتقل إلى أُ أن خ

أُمة لیست بشعب بل مجموعة من القبائل لیسوا شعب هللا أصال سیكونون خیر  یملك علیھم فھناك
ھو عدم سبق  فالغباء أمة غبیة والغباء في الكتاب المقدس معناه عدم مجيء وحي لھم .. األمم

ا أُنِذَر  نِذارة .. ولقد حقَّق هللا وعده وبعث من العرب النبي صلىال هللا علیھ وسلم {لِتُنِذَر قَْوًما مَّ
  ) سورة یــس6َغافِلُوَن} ( آبَاُؤھُْم فَھُمْ 

المراد بالشعب الجاھل ھم العرب ألنّھم  (  -في كتابھ إظھار الحق : قال الشیخ رحمة هللا الھندي
األوثان  لظلم ولم یكن عندھم علم من العلوم وما كانوا یعرفون إال عبادةغایة الجھل وا كانوا

من اآلیة أن بنى إسرائیل  فالمقصود رین في نظر الیھود لكونھم من أوالد ھاجروكانوا محتقَ 
باصطفائي لقوم محتقرین وجاھلین عندھم ولقد  غیرھمأغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فلذلك أُ 

األسفار  ال یوجد فيو .)  النبي صلى هللا علیھ وسلم فھداھم د وبعث من العربأوفي هللا بما وع
محددة البالد واألوصاف یمكن  مة غبیةالخمسة المنسوبة إلى موسى علیھ السالم أیة إشارة إلى أُ 



أما القس عبد  ...... وال یمكن أن یشتبھ إال في أمة إسماعیل أن یعرف أنھا المراد بھذه النبّوة
الغبیة المشار إلیھا ھنا ھي أمة الیونان  بسیط أبو الخیر فلھ رأي آخر فھو یقول أن األمة المسیح

بل كانت أھل علم وصناعة والقس عبد المسیح بسیط حاول بشتى  ولكن أمة الیونان لم تكن غبیة
لیست شعبا أي  عن توجیھ النص التوجیھ الصحیح فقال أن المقصود باألمة التي الطُرق اإلبتعاد

ولكن ھذا ینطبق أیضا على أُمة العرب فھم لیسوا شعبا بالمفھوم  ..نھم لیسوا شعب هللا المختارأ
 ....... بسیط فھم كانوا مجموعة قبائل متناثرة وأیضا لیسوا شعبا بمفھوم القس عبد المسیح البسیط

م وھذا بالغباء ھو أنھم لم یسبق مجيء وحي إلیھ ثم یقول القس عبد المسیح بسیط أن المقصود
ا أُنِذرَ  أیضا ینطبق تماما على أُمة  العرب ولذلك یقول هللا تعالى على لسان نبیھ{لِتُنِذَر قَْوًما مَّ

 ..... ) سورة یــس6آبَاُؤھُْم فَھُْم َغافِلُوَن} (
 

یقول بولس في رسالتھ إلى غالطیة  قد الیھودي على أُمة العرب وفي ھذاوتعلمون جیدا حجم الحِ 
ویقصد بأبناء الجاریة .) 31 - 4.. غالطیة  االخوة لسنا اوالد جاریة بل اوالد الحرة اذا ایھا(  -:

  ... أي أبناء إسماعیل
 

ویقول القس عبد المسیح بسیط أن دعوة المسیح في جوھرھا ھي للعالم أجمع والخلیقة كلھا. ولكن 
).ونحن نقول للقس إذن فأین إغاظة 4/22ألَنَّ اْلخالََص ھَُو ِمَن اْلیَھُوِد " (یوحنا "من خالل الیھود

 ... إن األُمة التي ستكون لھا اإلمامة ال عالقة لھا بالیھود الیھود إذا كانت المسیحیة امتداد للیھودیة
 

وھا قد انتقلت الرسالة إلى أمة العرب وصاروا ھم خیر األمم { كنتم خیر أمة أخرجت للناس } [ 
واستبقى هللا  ......... تم خیر أمة  أي بعد بني إسرائیلكن  ] وكما قال العلماء 110آل عمران : 

اإلمامة والتمكین في األرض أن یتمسكوا  العرب على اإلمامة قرونا مدیدة واشترط علیھم لبقاء
َالةَ َوآتَُوا بالھدي ویقیموا الصالة {الَِّذینَ  نَّاھُْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ كَّ َكاةَ َوأََمُرو إِن مَّ ا الزَّ

 ِ  ) سورة الحـج ...... فال طریق لنا إال العودة41َعاقِبَةُ اْألُُموِر} ( بِاْلَمْعُروِف َونَھَْوا َعِن اْلُمنَكِر َوہلِلَّ
 ........ لدین هللا فھذا وعد هللا لنا وهللا ال یخلف المیعاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

مركزیة األدیان الدیانة الجینیة تنقض الوھم اإللحادي المتخلف والقائل ب
 في الشرق األوسط

 
 

األوسط وأن أفكارا كفكرة آدم وحواء لم تخرج  أن األدیان تتمركز في الشرقالمالحدة یدعي 
  ..... خارج نطاق الشرق األوسط

سلط دعى الدیانة الجینیة ونُ لقي نظرة بسیطة على دیانة من دیانات الھند القدیمة تُ واآلن دعونا نُ 
 ........... طة فیھاالضوء على نقطة بسی

یعیش الرھبان الجینیون عراة (  -:4/123یقول الدكتور أحمد شلبي في كتابھ أدیان الھند الكبرى م
ما دام یتذكر العار  ألن الجینیة تقول :ما دام المرء یرى في العري ما نراه نحن فإنھ ال ینال النجاة

 ال یعرفان ھَما وال غما حتى أرادھر كامل آدم وحواء یعیشان عاریین تماما وبطُ  قد كان. ف
فعندھا أكال من  .. عدوھما الشیطان أن یحرمھما مما كانا فیھ من البھجة والسرور والسعادة

تولد الشعور بالحیاء .... وبالتالي فال  بدأ عندھما تصور اإلثم ومنھ الشجرة وخرجا من الجنة
 !!!!!!!!)اإلثم .. یشعر بالحیاء من العري إال من یتصور

بما تقول بھ یقولون  أتباع الدیانة الجینیة نفر قلیل جدا في الھند یزید عددھم على الملیون بقلیل
بأن الروح تخلد خلودا طبیعیا وتخضع للثواب دیانات الشرق األوسط إذا جاز التعبیر ویقولون 

 ........... والعقاب
  -باقي الدیانات :الضوء على مزیدا من لقي لنُ و
نھ أبذلك نسبة إلى إبراھبم النبي ( فمن أخبرھم ب موام رجال الدین في الھندوسیة سُ البراھمھ وھ -1

الرھیب !!!) ألم یكن أنبیاء ھم الذین أخبروھم بعظمة ذلك النبي حتى  نبي مع البعد الجغرافي
سببا آخر لھذا اإلسم  ھذا ھو السبب األصلي في التسمیة لكنھم یضیفون بإسمھ تشریفا ؟؟؟؟ تسموا
 یُدعى براھما . إلى أقنوم من أقانیمھم نسبة

 . أیوب أرسلھ هللا إلى الروم -2
 !!!! ھود ارسلھ هللا إلى قوم عاد في جنوب جزیرة العرب -3
 یحیى یؤمن بھ الصابئھ الذین یقدسون الكواكب ویعتبرونھ نبي -4
 یونس أرسلھ هللا إلى أھل العراق -5
 صالح أرسلھ هللا إلى قوم ثمود -6

ٍة إِالَّ خَال فِیھَا نَِذیرٌ (   العظیموصدق هللا ْن أُمَّ فقد أرسل هللا رسال  ...... سورة فاطر  24)  َوإِن مِّ
والشعوب أصولھم واحدة ویختلفون في التشریعات بإختالف األمم  وانبیاءا تترى إلى جمیع األمم

 المائدةسورة 48 )  لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاًجا (  والبالد
أبي ذر  ففي مسند اإلمام أحمد عن  األنبیاء والمرسلیند وقد أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد

، جما غفیرا   ؟ قال : ثالثمائة وبضعة عشر  رضي هللا عنھ قال : قلت یا رسول هللا ، كم المرسلون
 .  

ألف ،  األنبیاء ؟ قال : مائة وفي روایة أبي أمامة قال أبو ذر : قلت یا رسول هللا: كم وفاء عدة 
  ، والرسل من ذلك: ثالثمائة وخمسة عشر ، جما غفیرا " وأربعة وعشرون ألفا

 . والحدیث صححھ الشیخ األلباني رحمھ هللا في مشكاة المصابیح
 

 التاریخ األثري لم یذكر مثال قصة خروجن أن ظ عند المالحدة أنھم عندما یجدوالحَ لكن المُ 
التاریخ األثري یذكر  أن نن ھذه القصھ وھمیة .... وفي المقابل أنھم عندما یجدوموسى یقولون إذ



  !!المكر في قلب الحقائقألیس ھذا من  !!!! یقولون إذن ھذه من األساطیرمثال قصة الطوفان 
كتب ھذه الكتب وقت وقوع الكتب الدینیھ مصدر حتى تاریخي ؟ ألم تُ  المالحدة  رلماذا ال یعتبِ 

الحوادث فعال  في بلدان الحوادث فكیف لم ینكر الناس وقتھا على الكتبة إذا كانت ھذهو الحوادث
  لم تقع ؟؟

موروثات عند الھنود الحمر وسكان أمریكا  اكتشاف نھ تممؤخرا أ علماء اآلثاربل لقد أثبت 
مراسیمھا أصحاب الدیانات السماویھ خاصة فیما یتعلق  الشمالیھ األصلیین تشبھ في كثیر من

بل والمفاجأة األكبر أن دیانات السكان األصلیین لھذه القارة قد حدا بالباحثین  بالعقاب والجزاء
التشابھ الشدید في التصویر الدیني فیھ حجھ على ضرورة  ھذا الدینیین المعاصرین إلى القول بأن

  ذلك ماالظاھره بأن العقیدة الدینیھ بدیھھ مركبھ في طبیعة البشر ولوال التدین مفسرین ھذه
الحضارات وتباعد  أجمعوا على التدین متفرقین في أنحاء األرض على اختالف األزمان وتفاوت

 .الثقافات وطبقات التفكیر
 .بھدایتھ وأن الناس متشابھون في التعقل وطلب الھدایة بل وقالوا أن هللا یوحي لإلنسان 

 وقد إن كان الوحي أھدى وأفضلن اإلنسان یھتدي إلى هللا بوحي وبغیر وحي وأومنھم من قال ب
من فعل  العبادات جمیعا وحي من هللا ولكنھ وحي قدیم شابتھ الخرافاتإلى أن ذھب البعض 

بالرسل لتنقیة ھذه العقائد من  السحرة والكھان فانحرفت االمم البدائیھ في جھاالتھا فكان هللا یرسل
لكن لقد الحظوا تشابھا في األصول  ... الشعوب أنفسھم اإلنحرافات ھكذا قال الباحثون في أدیان

بل الكھان والسحرة لیفتنوا الناس عند عبادة هللا النصوص المقدسة من قِ  تالعبا فيالحظوا أیضا 
تعدد األصنام  عبادة العباد ولیس أدل على ذلك من عباد األصنام في الجزیرة العربیھ على إلى

 یوجد إلھ واحد خالق لكن ھم یتخذون ھذه أنھ فعال قروند أنھم كانوا یُ نجِ ومع ذلك  بالمئات
ودلیلھ على ذلك من القرآن نفسھ الذي نزل مخاطبا عباد األصنام  األصنام زلفى وقربى إلیھ

ِ ُزْلفَى } ( قائال على لسان عباد األصنام أنفسھم { َما نَْعبُُدھُْم إِالَّ  واألوثان بُونَا إِلَى هللاَّ ) 3لِیُقَرِّ
ولذلك  قر عباد األصنام بأنھم في األصل ال یعبدون األصنام وإنما یعبدون هللاأ فقد ... سورة الزمر

 إِلَى َربِِّھُم اْلَوِسیلَةَ أَیُّھُْم أَْقَرُب َویَْرُجوَن َرْحَمتَھُ  رد هللا علیھم وقال {أُولَئَِك الَِّذیَن یَْدُعوَن یَْبتَُغونَ 
اإلسراء ..... فأصنامھم أنفسھا كانت  ) سورة57َمْحُذوًرا} ( َویََخافُوَن َعَذابَھُ إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكانَ 

 !!!!!!.... لرجال صالحین یخافون هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 !!.. خالص األنبیـاء وخالص الوثنییـن
 

 منذ ظَھر اإلنسان على وجھ األرض ویستشعر أن وجوده لھ قیمھ
 اإلنسان من رحم أمھ باحثا عن هللایخرج الحیوان من بطن أمھ باحثا عن الطعام .. ویخرج 

یؤمن بوجود  یستشعر اإلنسان في وعیھ الفطري بقیمة علیـا لوجوده .. فھو مھما كانت دیانتھ
 .ھُنـاك اختیـار ُحر أنوالخیر والشر 

الراقیة  تلك القیمةعقیدة التوحید وأرقى ُمھمة ُكلف بھا األنبیـاء في تاریخھم الطویل ھي التأصیـل ل
تصلح دنیا اإلنسان وآخرتھ  ل بعقیدة الرب إلھنا رب واحد .. فُمجرد صالح تلك القیمةالتي تقو

بأن دعوة األنبیـاء قد أتت على وعیھ  وینضبط عالمھ الخارجي مع عالمھ الداخلي ویستشعر
الروح رائق الوجدان یجیب داعي هللا ویرتقي إلى القیمة  فیصیر اإلنسان زكي فأیقظتھ الفطري

 . األول بأنھ ُخلق ألجلھا فتُكتب لھ سعادة الدارین منذ یومھ التي استشعر
 .. دین األنبیـاء ودین الوثنیین ... والناظر في تاریخ األرض یجد دینـان إثنان فقط قدمتھما البشریة

كل أنبیاء العھد خالصھم واحد وسالتھم واحدة ورواحد  ف الناس بربھم دینھمدین األنبیـاء أعرَ 
فقال  نادون بعقیدة الرب إلھنا رب واحد قالھا موسى وكررھا المسیح بنفس الصیاغةیُ  كانواالقدیم 

.) وقال المسیح علیھ 4-6اسمع یا اسرائیل.الرب الھنا رب واحد .. تثنیة ( -موسى علیھ السالم :
فاجابھ یسوع ان اول كل الوصایا ھي اسمع یا اسرائیل.الرب الھنا رب واحد .. ( -السالم :
.. والزم بھذه  72) أو بلفظ القرآن الكریم ( اعبدوا هللا ربي وربكم ) المائدة .29-12مرقص 

 الدعوة كل السائرین على الدرب .. درب األنبیاء !!
ْن  بعد آدم قالھا ُمدویة {لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِھ فَقَالَ  فنوح أول الرسل َ َما لَُكم مِّ یَا قَْوِم اْعبُُدوْا هللاَّ

) سورة األعراف ... وأكدھا ھود {َوإِلَى َعاٍد 59إِنَِّي أََخاُف َعلَْیُكْم َعَذاَب یَْوٍم َعِظیٍم} ( لٍَھ َغْیُرهُ إِ 
ْن إِلٍَھ َغْیُرهُ  أََخاھُْم ھُوداً قَالَ  ) سورة األعراف .. 65أَفَالَ تَتَّقُوَن } ( یَا قَْوِم اْعبُُدوْا ّهللاَ َما لَُكم مِّ
ْن إِلٍَھ َغْیُرهُ  ُموَد أََخاھُْم َصالًِحا قَالَ وصالح {َوإِلَى ثَ  ن  یَا قَْوِم اْعبُُدوْا ّهللاَ َما لَُكم مِّ قَْد َجاءْتُكم بَیِّنَةٌ مِّ

بُِّكْم ھَِذِه نَاقَةُ ّهللاِ لَُكمْ  وھَا بُِسَوءٍ  رَّ ) 73أَلِیٌم} ( فَیَأُْخَذُكْم َعَذابٌ  آیَةً فََذُروھَا تَأُْكْل فِي أَْرِض ّهللاِ َوالَ تََمسُّ
ْن إِلٍَھ َغْیُرهُ  َمْدیََن أََخاھُْم ُشَعْیبًا قَالَ  وشعیب {َوإِلَى .. سورة األعراف قَْد  یَا قَْوِم اْعبُُدوْا ّهللاَ َما لَُكم مِّ

بُِّكْم فَأَْوفُوْا اْلَكْیلَ  ن رَّ فِي األَْرِض  ْم َوالَ تُْفِسُدواْ َواْلِمیَزاَن َوالَ تَْبَخُسوْا النَّاَس أَْشیَاءھُ  َجاءْتُكم بَیِّنَةٌ مِّ
ْؤِمنِیَن } ( بَْعَد إِْصالَِحھَا َذلُِكْم َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنتُم إِْذ  ) سورة األعراف .. وإبراھیم {َوإِْبَراِھیمَ 85مُّ

َ َواتَّقُوهُ   سورة العنكبوت.....) 16َذلُِكْم َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن} ( قَاَل لِقَْوِمِھ اْعبُُدوا هللاَّ
ُسِل ِمن قَْبلَِك إِنَّ َربَّكَ  َما { دعـوة واحدة رسالة واحدة طریق واحدإنھا   یُقَاُل لََك إِالَّ َما قَْد قِیَل لِلرُّ

 .. ) سورة فصلت43لَُذو َمْغفَِرٍة َوُذو ِعقَاٍب أَلِیٍم} (
جمیعـا {قُولُوْا آَمنَّا  ألنبیـاءص .. فعقیدتنا ھي عقیدة اھـذا ھو الخالص الحقیقي وبغیره لن نخلُ 

َوَما أُوتَِي ُموَسى  إِلَى إِْبَراِھیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحَق َویَْعقُوَب َواألْسبَاطِ  بِاہلّلِ َوَمآ أُنِزَل إِلَْینَا َوَما أُنِزلَ 
بِِّھمْ  نْ  َوِعیَسى َوَما أُوتَِي النَّبِیُّوَن ِمن رَّ ُق بَْیَن أََحٍد مِّ سورة  )136ھُْم َونَْحُن لَھُ ُمْسلُِموَن} (الَ نُفَرِّ

 ... البقرة
 

على درب  وبینما الجمیع یسیرون على درب األنبیـاء إذ تسللت أُمم وتنكبت الطریق وسارت
صنعت آلھة بشریة على  .. الضالل والزیغ وأنكرت الرب إلھھا وعبدت الكثیر من اآللھة البشریة

وشبھھا صنعت آلھة وقتلتھا وأكلت لحمھا وشربت دمھا  صورتھا یدھا وعبدتھا صنعت آلھة على
وأمة  فأُمة من األمم صنعت مثرا وأمة صنعت برومیثیوس .. آلھة العجوة ال فرق بینھا وبین

الصالح ومنھم  صنعت أوزوریس وأمة صنعت یسوع الناصري .. كلھم بشر مثلنا منھم العبد
وُعبدوا من ضمن سلسلة اآللھة  ودھـاءالماكر الشریر .. ُصنعوا في مجامع خاصة وبعنایة 

أن ھذه اآللھة البشریة تُقدم حلوال سریعة  البشریة الطویلة وُجعل بأیدیھم الخالص والغریب



 اإللھ فداء لإلنسان في نوعیة أخرى من الخالص لم یعرفھا األنبیاء وال لمعاصي اإلنسان ویُصبح
قبل المیالد  600الذي ُصلب في بالد الفرس  ذلك اإللھ البشري القدیم میثرا ھـا ھو.. ف األبرار

 یساق إلى الذبح كخروف وتُزین أیقونتھ المعابد الوثنیة القدیمة
شجرة إبن اإللھ زیوس كبیر آلھة جبال  الذي وھب النور إلى اإلنسان وُصلب على وبرومیثیوس

ء اآللھة متكررة في حضارات األرض جمیعا تختلف أسما األولمب .. یُقتل ویصلب في مسرحیة
 . وثنیة قدیمة البشریة لكن كلھا صناعة

 
لقد (  -: في كتاب قصة الحضارة ول دیورانت وثنیین یقولللنبیـاء ودرب لألدرب ھناك وھكذا 

 قتلت البشریة ستة عشر إلھا تكفیرا عن خطایاھا مرورا بمیثرا وكرشنا وانتھاءا بیسوع الناصري
(. 

یـاء دعوة الرب إلھنا رب واحد... دعوة للعقیدة الطاھرة وھكـذا لن یكون خالص إال بدعوة األنب
 اإلنسانیة اآلن بحاجة إلى دین یشبع جوعھا الروحي وتألقھا الذھني .. بحاجة عقیدة التوحید ... إن

صاحب الرسالة  إلى الدین الذي تعاون النبیون جمیعا على إبالغ أصولھ وتوطید أركانھ ثم جاء
مباديء التوحید تنساب إلى القلوب من  ئیة المقنعة المشبعة ...فھا ھيالخاتمة فأعطاه صورتھ النھا

تنساق إلى العقول كما تنساق البدیھیات التي  التي  تعالیم األنبیاء فھي تلقاء نفسھا ألنھا الفطرة .. 
 !!.. بالتسلیم وال یستطیع أمامھا مراء یلقاھا الفكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل السابع  الفص
 أضحوكة اإللحـاد وِفرق المالحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 !!!الالأدریة ... إسقـــاط ِمن الداخــل
 

الالأدریة ھي فِرقة من فِرق المالحدة تزعم أنھ ال سبیل إلى معرفة الحقیقة وأن المنھج الالأدري 
 ھو أسلم المناھج أمام ُحجج المتدینین وُحجج الُملحدین ..!!

 عتبر أن ُكل المعارف التي تختص بالواقع مستحیلة وبمعنى أدقمنھج غریب یَ  ريالمنھج الالأدو
 یقولون أن الحقیقة ھي أن الحقیقة نسبیة لكن ألیست ھذه حقیقة ؟

فالألدریة تُدمر نفسھا فھي تعتبر أن اإلنسان یعلم أمورا  منھج ذاتي الھدم إن المنھج الالأدري ھو
یؤكد أن الشيء یمكن معرفتھ عن الواقع ..!!! منھج غریب  مكن لھ انبحیث یُ  كافیة عن الواقع

 كذلك ؟ ألیس
عن الواقع لذا ھو  اإلنسان إذا علم شیئا نوالجملة السابقة یوجد داخلھا كل ما یلزم إلنكارھا أل

 ... غیر معلوم بالتأكید ال یمكن لھ أن یُؤكد في نفس الوقت أن كل الواقع
 

نھا تفترض بعض المعرفة تختص بالواقع املة ذاتیة التدمیر ألوبعنى أكثر بساطة فالالأدریة الك
 !!! لكي تُنكر أي معرفة بالواقع

الحق والباطل بدون أن نعرف قدرا كافیا  ویمكننا أن نقول أنھ لیس ُممكننا ان نعرف الفرق بین
مرحلة إذن یوجد حق وباطل !! إذن الالأدریة الُمفترض أنھا  ... عنھما لكي نُمیز الفرق بینھما

 للوصول إلى أیھما أما أن تكون موقف نھائي فھذا ما ال تقبل بھ العقول بحث وتفریق بینھما
 !!! السلیمة

 
 ... بدون أن تكون الحقیقة واضحة لما تطابقت معھا أي عبارة وبعبارة أُخرى یُمكننا أن نقول

ھذا معناه أن ھذا الفرد  فمعنى أن یكون الفرد ال یُمكن أن یعرف أكثر بكثیر من الحقیقة النسبیة
اإلنسان أن یرسم مثل تلك الحدود بدون أن  یحدد خطا ال یمكن عبوره لھذه الحدود لكن ال یستطیع

المستحیل أن نُجاھد في تقریر أن ھناك حدا أو خطا بین  یتجاوزھا ویعرف ما ورائھا إنھ من
 مع الجانب اآلخر. واإلطالق بدون ان یتالمس الفرد ببعض المسافة  النسبیة في الحقیقة

النسبیة والحقیقة الُمطلقة ویعتبر أن  كیف یُمكن لإلنسان أن یُفرق ما بین الحقیقة أُخرى وبكلمات
 . كلیھما لكي یُجري ھذه المقارنة الحقیقة نسبیة فقط إال إذا عرف مقدما

ى ُكل من یشك یعلم أنھ یشك وھو على وعي كامل بھذه الحقیقة عل : وكما یقول أوغسطینوس
لذلك فإن ُكل َمن یشك فإن قُدرتھ على الشك سوف تُقنعھ بأن ھناك شیئا ما  األقل وتحدیدا أنھ یشك

 . یُسمى حقیقة
 

أنھ ال توجد حقیقة فھذا أمر افتراضي ألنھ  وُخالصة ما في األمر إننا عندما نَقول أن الحقیقة ھي
 .. غیر حقیقیة إذا كانت ھذه الُجملة صحیحة فإنھا

بمعنى  .. ال یمكننا استیعاب أن یكون موقف حیاتي دائم ضح لنا أن المنھج الالأدريمما سبق یت
فمعنى ان یعیش اإلنسان  دق یُمكن ان یُفھم ھذا الموقف الحیاتي كموقف عارض أو مرحليأ

فلو كان الشك وعدم  لطبیعة اإلنسان البشریة ویموت تحت ھذا العنوان ( ال أدري ) ھذا ُمخالف
فبما أنھ یوجد تقدم في حیاة  ... حالة ُمریحة وُممتعة ما حصل تقدم في حیاة البشرالفھم والرفض 

النسبیة والتذبذب  البشر إذن البدیھة الُمركبة في البشر ھي الوصول للحقائق واالستقرار علیھا إذن
ة ُمخالفة لما فُطرنا علیھا .... فالالأدریة ھي ِصنف من أصناف انتكاس الفطرة ومخالفة البدیھی

 !!! العقلیة كالالدینیة
 

--------------- 
  جوش ماكدويل.. جديد يتطلب قرارا   برهـان -المراجع لإلستزادة :



 
 !! اضحك مع إلـھ الالدینیین

 
في لحظة ما وبعد أن تراكمت األدلة أمام الملحدون على وجود هللا قرر بعُضھم أن یتصالح مع 

أن یُنكر جمیع األدیان واعتبر أن اإللھ قد َخلق ھذا  ضمیره وأن یعترف بوجود هللا لكن في مقابل
فال حساب وال عقاب وال أدیان .. وبالتالي فقد ظھرت فِرقة وذھب العالم ووضع قوانینھ ثم تركھ 

وھي فِرقة اإللوھیون الالدینیون أي الذین یؤمنون بوجود إلھ لكن یُنكرون جدیدة  إلحـادیة أخرى
 !األدیـان والبعث والحسـاب ..!

 
 فنــــان فاشـــل

 في كتابھ ولیمة أعشـاب البحر وصف حیدر حیدر اإللھ من منظور الدیني بأنھ فنـان فـاشل ألنھ
خلق اإلنسـان بھذا !!  خلَق الكون بھذا اإلبداع والتوازن واإلحكـام ثم تركھ وخـاصمھ وذھب بعیدا

 !! صلحنـا تشریع یحكمنا وال دین حق یُ  اإلبداع وعظمة الخلـق ثم تركنا بال
فقط أدخل اإللھ في الخلق  فالالدیني .. إنمـا عبثیة كعبثیة الُملحدین .. لوجودنـا وال قیمة أصـال

عنده یرزقھ ویُطعمھ وال  فإلھ الالدیني عبد واإلبداع ثُم أخرجھ بعد ذلك من ُكل شيء في حیـاتھ
 وا كبیرا ھ .. ھكذا ینظر ھؤالء إلى إلھھم تعالى هللا عما یقولون علیُحـاسب

 
 الصـامت المجھـول

ُمخیفة تجعل یُمكن اعتبـار إلھ الالدینیون اإللوھیون أنھ اإللھ الصـامت المجھـول وھي ِصِ◌فة 
فال یَُمن علیك بتشریع وال  أن یكون إلھـك بھذا الوصف الُمخیـف زعـا وغمـاقلبك یتفطر جَ 

ل الصالح .. وتعرف صفـاتھ برسـالة تعرف أنھ یرضى عنك وأنھ قـریب منك وأنھ یقبل العـم
ال عند إلھھ ُمبتـذل عندما یكون إلھ الالدیني بھذه الصفة فاإلنتحـار أفضل لھ ألنھ ف .. وكمال قُدرتھ

 !!!ھقیمة ل
 

 الالُمباالة 
ِعنده َمن استكبر  یستوي .. ال یُمیز بین أفعـالھم .. ال یُبـالي بخلقھاإللوھیون  نوإلـھ الالدینی

یستوي عنده الظـالم والمظلـوم  .. ن رضي بھ وقـام اللیل یناجیھ ویدعوهوجحده وأنكره ومَ 
 لـوق بكل مبادئھ وأخالقھالخَ راتھ وغدراتھ وفج الغاصب والمغتصب .. یستوي عنده المجرم بكل

الالدیني اإللوھي بھذه الصفة فألن یسرق ویفعل كل شيء في دنیاه القصیرة خیر  إذا كـان إلھـ ..
 رصة بموت ال حیاة وراءه ..!! لھ من تفویت الف

 
 َمن الفاشـل

لو كان األُستاذ رجال صالحـا كما (  -: َخرج أحد الطلبة الخائبین ِمن أحد اإلختبـارات وھو یقول
وبالطبع تَنَكر لإلختبـار بالُكلیة ولكن ھل ھذه الُحجة .)  یزعمون ما وضع ھذه األسئلة الصعبة

 الطالب الفاشل  ظھور النتیجة ؟؟ فالالدیني ھو عین ھذاسیكون لھا وزن أو قیمة یوم  الساقطة
 
وھذا فیھ اعتراف  .. مباديء وأخـالق وقِیم توجدان بأنھ الُمذھل أن الملحد والالدیني یعترفو

وھذا فیھ إسقـاط لإللحـاد  باإلختیـار الُحر یؤمنون بالخـیر والشـر إذن ھُم یؤمنون ِضمني بأنھم
الُحر وفعل الخیر وترك الشر والتعفف والترفع عن  اإلختیـاررون فشعوالالدینیـة من حیث ال ی
وجـود قیمة للحیاة وعدم العبثیة والفوضویـة والالمبـاالة .. بل ھو دلیل  الُمنكـرات فیھ دلیل على

في األرض لحكمة وألجل وتكلیف وُضرب لھ موعد للقاء رھیب اإلنسان أن استعمار على
 !! فھذا عـین العـدل والِحكمة من الخلق رفیھ على ما قدَّم وأخ یُحاسب



  cortex اإللحاد مجرد لعبة عقلیة تتم في القشرة الخارجیة للمخ
 

العالم أحد أكبر األطباء النفسیین في یحیى الرخاوي استضافت قناة النیل الثقافیة الدكتور فترة منذ 
 cortex القشرة الخارجیة للمخ لعبة عقلیة تتم فيُمجرد وذكر في أثناء حواره أن اإللحاد العربي 

فھذه المعادلة  2=1+1أن  وھذه اللعبة العقلیة أشبھ ما تكون بتلك اللعبة العقلیة التي تقول أثبت لي
نفسھ ال یستطیع إثباتھا أو نفیھا فِمن أین لنا  رغم إتفاق عقالء األرض على صحتھا إال أن باسكال

م ھل كلمة زائد ھي كلمة ُمطلقة وھل واحد واحد ُمطلق ث ھوالواحد وھل 2=1+1 أن نثبت أن
من اإلطالق لواحد األولى ثُم من أین لنا أن كلمة تساوي ھي كلمة ُمطلقة  الثانیة على نفس القدر

 بكل بساطة؟؟  2تُعطي الناتج  حتى
یعدو أن یكون  یجدوا لھا حال ألن األمرببساطة ال إنھا معادلة أوردھا الفالسفة في كتبھم ولم

  !!!..... ةمجرد لعب
إال أن ھذا أمر ال یُمكن اثباتھ  2=1+1وعلى الرغم من أن أھل األرض جمیعا یتفقون على أن 

قضیة من ھذا النوع إال في كتب المنطق فقط أما  بالتحلیل المنطقي وال یوجد من یطالب بإثبات
 .كقضیة وجود هللا تماما عند العقالء فالقضیة منتھیة

العقل أن یفترضھا لكن لیس لھذه األلعاب  ب الریاضیة التي یستطیعإن ھناك الكثیر من األلعا
ُمسلیة لكن نتفق في النھایة أنھا ألعاب مثل لعبة اإللحاد  إنھا ألعاب عقلیھ موروث منطقي جیني

 والفرق الوحید ھو أن إحدى ھذه األلعاب تُرث الھالك األبدي ..!!  تماما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 !! سیـر وال وجـود للحتمیـة المادیة اإللحـادیةاإلنسان لیس مُ 
 

إننـا لو استطعنا  Laplace الشھیر البالس في القرن الثامن عشر المیالدي قال العالم الفرنسي
وحسابھا حتى في  االكون فإننا نستطیع معرفة سلوكھ معرفة مواقع وسرعات الجزیئات في

 . الماضي والمستقبل
أو حتى التوقعـات  ك ُحتمیة مادیـة صـارمة .. وال مجـال لالختیـاراتھذا یعني ببسـاطة أن ھنـا

الفكرة ھي السائدة في األوسـاط  وھكذا تبنى البالس ونیوتن فكرة الكون الُمغلق وظلت ھذه
بوضع  Max Planck الفیزیائي األلماني ماكس بالنك عندمـا قام 1900العلمیة إلى أن أتى عـام 
والتي تبحث في قوانین  Quantum Mechanics الكم والكوانتم كـانظریتھ المدھشـة میكانی

 . واألجسـام الصغیرة حركة الجزیئـات
وأن حركة الجزیئـات  علن بالنك أن حركة الجسیمـات ال یمكن التنبؤ بھـاأوكـانت المفاجـأة حیث 

حیث قام  1926م مریبـا إلى أن أتى عا ال تخضع لما یُعرف بالحتمیة المادیة وظل األمر ُمستغلقا
بالتـأصیل للنظریة تأصیال علمیـا فیمـا  Werner Heisenberg الفیزیائي الشھیر ھیزنبرج

واستنتج أن ھناك متغیرات غیر منسجمة  Uncertainty Principle یُعرف بمبدأ عدم التأكد
في  ءالمستوى الجزیئي كالعامل سبین وھذا یعني ببساطة استحالة توقع مكان الجزي قیاسیا على

فلسفیة فاعتبر أن مبدأ  اللحظة القادمة وكان نیلز بوھر صدیقا لھیزنبج و رأى في مبدأه قیمة
( إن نظریة الكم ھي  -قولتھ الشھیرة : ھیزنبرج یُسقط الحتمیة المادیة في فخ كبیر وقال بوھر

ھي  نتائج التجارب و إضطرارنا إلى إستعمال اإلحتماالت نظریة كاملة, و إن العشوائیة في
 .)  لیس فقط نتیجة عدم قدرتنا على القیاس خاصیة أساسیة للكون, و

 
التطبیقات والتنبؤات التي طرحتھـا النظریة  حتى یومنـا ھذا تلقى نظریة الكم ُكل الدعم فجمیع

أدى بالعلمـاء  -عشوائي  -أو سیرھـا بطریق غیر متوقع  % ولغز تكمم الُجزیئـات100صحیحة 
 وھي مجموعة النقاط التي یُتوقع أن ینتقل wave function الدالة الموجیـةب إلى وضع ما یُعرف

 . إلى أحداھا الجزيء في اللحظة القادمة
 فال داعي للتمرد ..!!والخالصة فاإلنسـان ُحـر ( ھو بالحقیقـة ُحـر ) 

یطلبونھا إال في لحظات  لذین یطلبون اإلستدالالت والبراھین على ان اإلنسـان ُحـر الوا
عندما یقومون بعمل ما من الناحیة  ي قاعات المحاضرات أو في دراستھم ألنھمف اإلحتراف أو

بھذه األُمور فمثال لو دخـل أحـدھم مقھى فھو لن یتردد أنھ  العملیة ال نرى في حیاتھم تأثر یُذكر
 . اختیـار المشروب الذي یتلذذ بھ ُحـر تماما في

 
لنـا العالم الجواني  عـالھ وحتى تكتمل ُحـریة اإلنسـان خلق هللاـر في أخالقـھ وأفحُ اإلنسـان وكذلك 

قوامھ الحریة واإلختیارات المتساویة وھي  المسمى بالنیـة والنیة ھي عالمنا الجواني وھي عالم
أو مادیة والذي فیھ تستطیع أن تحقق أعظم البطوالت وأخس  حریة كاملة ال تحدھا حدود طبیعیة

 لیس في -ولـذا یقول سارتر : رقیب في ھذا العالم الجواني إال نفسك علیك البذاءات ال یوجد
 .الجحیم ضحایا أبریاء وال مذنبین أبریاء

فنحن مكلفون على األرض وال مناص من  إذن اإلنسـان ُحـر وال وجود للحتمیة المادیة الصارمة
ینمـا اإللحـاد والخرافة نجـد أن الدین والعلم في جـانب ب التسلیم بھذه الحقیقة وھكذا ومرة أخرى

 . تماما في جـانب آخر
 
المستوى الذري.كما استطاعت  النظریة الكمومیة استطاعت بدقة مذھلة وصف العالم علىو

لفھم أي حدث وكل ما یحدث على ووالكواكب  النظریة النسبیة وصف العالم على مستوى األجرام
 الكم. تحتاج حتما لمیكانیك المستوى الذري أو الجزیئي فإنك



محكوم  عالم الكوانتي ھو عالم تسود فیھ اإلحتمالیة عوضا عن الحتمیة وظھور أي حدثوال 
بشكل مستمر..  باحتمال معین غیر أكید وفي العالم الصغیر الذري فإن تلك اإلحتماالت تحدث

 .!!إلحـادیـا وخرافیـا رفاإلنسـان ُمخیر كمومیـا وعلمیـا ودینیـا .......... مسیَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدین الُمجـرد ..... اإللحـــاد الُمجـرد
 

ذاتك وتواجھ ھذه الذات .. مبادئ  الدین الُمجـرد ھو إجابة على سؤال واحد كیف تحیـا في
كلھا أمور أقرب إلى الدین … االبتعاد عن كل ما ھو مادي  الالعنف والُمسالمة والعفة الُمطلقة

 . الُمجرد
بینما یرى اإللحـاد المجرد أن العالم مادة ُمستھلكة وغایتھ النھائیة ھي توفیر أقصى قدر ممكن من 

 . إشباع الشھوات
 

ح القرآن الكریم : َماَواِت َوَما فِي -عندما صرَّ ِ َما فِي السَّ اْألَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فِي أَْنفُِسُكْم أَو  ( ہلِلَّ
ُ ) (البقرة: من اآلیةیَُحاِسْبُكْم  تُْخفُوهُ  یریده منك الدین الُمجرد ..  ) كان ھذا تقریرا لما284بِِھ هللاَّ

ُ نَْفساً إِالَّ  لكن لما اشتد األمر على أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نزلت ( ال یَُكلُِّف هللاَّ
 .) ُوْسَعھَا

 
شيء وعندما قرر  ة الجدلیة فيعندما یُقرر اإللحـاد مبادىء أخالقیة فھذا ال یتسق مع المادی

 .یتسق مع فكره المادي في شيء ماركس محاربة اإلستغالل كان على حق ولكن ھذا ال یُمكن أن
 

في الحج ھناك نوع من التنسك الكامل حتى ال یجوز قتل حشرة إنھ یمثل نوعـا من التذكیر بالدین 
 . المجرد ورجم الشھوات

في أقصر وقت  أن تحصل على أكبر قدر ممكن من السعادةمن وجھة نظر اإللحـاد الُمجردة یجب 
ھذا العالم وإذا كنا نستمتع  إذا كان ُكل أمل اإلنسان قاصرا على(  -ممكن وكما یقول جون لوك :

وال مجافیـا للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على  بالحیـاة ھنا في ھذه الدنیـا فحسب فلیس غریبا
 .)  حساب اآلباء واألبنـاء

 
فال قیمة لألخالق  إن كومة الفضائل التي ظل أرسطو یدافع عنھا طیلة عمره ال قیمة عملیة لھاف

 . فال مكان لھا في مكان یسوده اإللحـاد إال األخالق النفعیة أما التضحیة والبذل والزھد والتبتل
 

ن ( النیـة ) إال في وال قیمـة للحیـاة الجوانیة لإلنسـا.. الدیـن الُمجـرد اإلنسـان ھو محور التاریخ
 وانتھى وقع أحدنـا في فعل بالخطأ وھو لم ینوي أن یفعلھ لكن ھذا الفعل وقع وجود الدین فربما

ھذه العالقة بین النیة والفعل تعكس التناقض المبدئي بین اإلنسان  في العالم المادي األرضي .. 
 . والعالم

 
باطل ما الفائدة من كل  طل األباطیـل ..كل شيءفي اإللحـاد الُمجـرد نلمح من بعید شعارا یقول با

تصب في البحر ولكن البحـر ال یمتلىء ..  تعب اإلنســان الذي یتعبھ تحت الشمس جمیع األنھـار
من النظر وال األذن تمتلىء من السمع .. ما فائدة العمـل في  جمیع األشیـاء مرھقة فال العین تشبع

 الفاني المتحلل ھذا الجسـد
 

ٍة َخْیراً (  في الدین الُمجـردبینما  ٍة َشّراً یََرهُ  فََمن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ یََرهُ .. َوَمن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ
 8}الزلزلة

 
واإلعقـام  -عضال حتى یرتاح  قتل من یشكو مرض -عتبر القتل الرحیم في الدین الُمجرد یُ 

جریمة ضد اإلنسانیة ألن فیھما حطا  - یُظن أن نسلھ سیُعـاق إتالف خصیة من -الیوجیني 
علیھ  مستوى األشیاء ولكن في اإللحـاد الُمجـرد یعتبر ھذا شیئا عادیا بل ویحفز باإلنسان إلى



 .. حیث ال توجد ُحجة علمیة تمنع من ذلك
 

بداخلھا وأن قیمة  وكل القلوب التي تشمئز من تطبیق ھذه اإلجراءات إنما تشمئز استجابة للفطرة
التمھید السمـاوي والمقدمة السمـاویة  ان لیست أرضیة ُمجـردة .. بل لھ قیمة اكتسبھا منذاإلنس

 !!. التي تتبناھا األدیـان
 

ھناك الحیـاة الُمطلقة والحقیقیة { َوإِنَّ الدَّاَر  في الدین الُمجـرد تُعتبر الحیـاة قنطرة لآلخرة حیث
اآلیات الُمبھرة بحق ...  ) سورة العنكبوت ... إنھا من64یَْعلَُموَن} (اْلَحیََواُن لَْو َكانُوا  اْآلِخَرةَ لَِھيَ 

ُمطلق الحیاة ( وھذه الكلمة من كلمات اإلعجاز  إن إضافة األلف والنون في كلمة الحیوان تُفید
في أصول لغات األرض ) فإضافة األلف والنون إلى الشيء تُفید  البیاني التي بھرت الدارسین

  ... بیننا ُسمي الحیوان حیوانا ألن حیاتھ األصلیة والحقیقیة ھي تلك التي یحیاھاولذلك  .. إطالقھ
ثم یختم هللا سبحانھ وتعالى اآلیة بإشارة رائعة { لو كانوا یعلمون } إذ لو یعلمون ذلك ما آثروا 

 ... الدنیا علیھا
 

ن السعادة واأللم الدنیویین مصدرھا الدین وأ یُخبرنـا الدین الُمجـرد باستمرار أن السعادة الحقیقیة
في ھذا الُحجة األولى واألقوى على  وربمابال قیمة وھذا یعترف بھ كل ُملحد یُقبل على اإلنتحـار 

 .. أھمیـة الدین عملیـا
 

ال تستمد قیمتھا من ھذا .. األخالق لھا  في الدین الُمجـرد األخالق ُمطلقـة ال توجد قیمة مادیة
الُمجـرد األخالق نسبیة نفعیـة تستمد قیمتھا من  ... بینما في اإللحـاد العالم غیر ُمربحة مادیا

 وھذه األخالق یُسمیھا علماء األخالق بأنھا أخالق النفاق أو األخالق غیر األصیلة ..!! نتاجھا 
 

ظاھرة الحیاة  في الدین الُمجـرد نجد اإلجـابة صریحة ومباشرة على تساؤالت وظواھـر مثل
التطلع إلى السماء .. تساؤالت اإلنسان  .. ظاھرة التأمل في الذات .. ظاھرة-یـة الن -الجوانیة 

العالم وحنینھ لمكـان آخر یبدو أنھ كان فیھ یومـا ما ویحـاول  الحائرة وشعوره بالضیـاع في ھذا
سمـاء ال فإنسان ال بینما یتعامل اإللحـاد الُمجـرد مع ھذه االسئلة بسلبیة تـامة ....... العودة إلیــھ

األسئلة ال تنفك عن أي إنسان على وجھ  إنسـان داروین ھو َمن تنتابھ ھذه األسئلھ وبما أن ھذه
  داروین األرض إذن یبدو أنھ ال وجود إلنسان

 
الطبیعیة الحتمیة ھي المسئولة عن ذلك وال  في اإللحـاد الُمجـرد ال یوجد أُنـاس خاطئون فالقوانین

 .. فالخیر والشر نسبي وكلھا أمور تخضع للقوانین الطبیعیة الحتمیة .. یستحق العقـاب أحد أخطـأ
قیمة مـادیة لھم ..  الُمعـاقون وأصحـاب العاھات الُمستدیمة فیتم تفكیكھم من اآللة ببساطة فال أما

وربمـا كان مـاو تسي تونج على استیعـاب تام  في اإللحـاد الُمجـرد ال مكان للدرامـا والتراجیدیـا
 . أعمـال شكسبیر وبیتھوفن أثنـاء الثورة الثقافیة بالصین ذه األمـور عندمـا ألغىبھ
 

فاإلنسـان مسئول  في الدین الُمجــرد ھنـاك شعور بالمسئولیة الفردیة والحریـة في اإلختیـارات
 فما -النیـة  -خارجي وعالم جواني  عن جمیع تصرفاتھ ولإلنسـان في الدین الُمجـرد عالمان عالم

تحقیقھ في العالم الجواني وفي كال األمرین ھو ُمثاب  یعجز عن تحقیقھ في العالم الخارجي ینوي
 .تكمن قیمتھ كإنسان ..... فھو إمـا أن یكون إنسان ُحـر أو ال إنسان ُمسیـر أو ُمعاقب وربما ھنا

 
ُمحیـرة عن أمراض اجتماعیـة وتساؤالت  في اإللحـاد المجـرد ھناك نوع من القنوط من مواجھة

دائم بأنھ البد من إدخـال عناصر میافیزیقیة داخل  أصل اإلنسان ومصیره .. وھناك شعور
ومن ھذه العناصر التي تدخل برضا أو بدون رضـا األخالق الغیر  منظومة اإللحـاد المجرد



اب كل ینت فاإلنتحار واإلكتئاب مرضي العصر سببھما الوحید ھو الدوار المیتافیزیقي الذي النفعیة
 .من ابتعد عن الدین إنھ إلزام مستمر لھ بالعودة إلى الدین 

 
من الھباء أُمة ضخمة  في الدیـن الُمجـرد نستطیع تحقیق ذروة الكمـال اإلنساني فقد خلق القرآن

لیدخلوا التاریخ أبدا لوال نھوض ھذا الكتاب بھم ..  واتسبقى على القرون جیال من الناس ما كانوا
... 44تُْسأَلُوَن }الزخرف بذلك قبل حصولھ {َوإِنَّھُ لَِذْكٌر لََّك َولِقَْوِمَك َوَسْوفَ   تعالىوقد أخبر هللا

یوم القیامة عن الشكر ہلل علیھ وتبلیغ  أي ھذا الدین فیھ شرف لك ولمن اتبعك وسوف تسألون
 !! رسالتھ

 
لُمجـرد عن الحیـاة الغبیة یتحدث اإللحـاد ا یتحدث الدین الُمجـرد عن جحیم الُمدن الكبرى بینما

 المدینـة ھو رد فعل إنسـاني خالص .. فاإلنسان ضد القولبـة والتشكیل للریـف .. الشعور بكراھیة
 والتسویة العـامة التي یفرضھا نمط العیش في المدن والعمل بالمصانع .. 

نھ واللذات أل عتاإلنسان عن الُحریـة والشخصیة المستقلة والفردیـة ولو على حسـاب المُ  یبحث
الفردیة ھما أھم سمات اإلنسان  وساعتھا فقط سیشعر أنھ إنسان فالحریـة والشخصیـة والمسئولیة

أو ال إنسان  أن یكون اإلنسان إنسان ُحـر مؤاخذ وھما مناط تكلیف اإلنسان على األرض .. فإما
 مسیر ال عقاب علیھ

 
حججنا المیتافیزیقیة الخـاصة بنـا  نافي الدین المجـرد نستطیع تجـریم أي عقوبة فنحن عند

القاعدة .. بینما في اإللحـاد الُمجـرد ال توجد  خروج علىوھو والُمجرم ھو شذوذ في كون طائع 
أي ُمجـرم فالقوانین الطبیعیة الحتمیة ھي التي تحكمنـا وال مفر منھا  حجج میتافیزیقیة تُقـام على

فالُعقوبة ال تتسق مع اإللحـاد  ُخل في نظـام مؤسسي قائم تدَّ وعقـوبة ھي بمثابـة خرق للمـادة  فأي
 .. مبررات میتافیزیقیة بحتھ ھي .. ال مبرر مادي للعقـوبة فُكل مبررات العقـوبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
حمد م -علي عزت بیجوفیتش .. ترجمة : -كتـاب اإلسالم بین الشرق والغرب .. تألیف: -المراجع لإلستزادة :

 یوسف عدس .. مؤسسة بافاریـا
 



 تفــاؤل الدین ............. تشــاؤم اإللحـاد
 

الماضي وقف بول فالیري المؤرخ  بعد غـزو اإللحـاد للثقافة األوربیـة في خمسینات القرن
ثقافـة أوربـا یفقد الشكاكون شكھم ثم یجدونھ  ھُنـاك أمل یحتضر في(  -: واألدیب المعروف وقال

كیف یستخدمون مھاراتھم العقلیة .. صار الفكـر األوربي بأسره  ونھ مرة أُخرى لقد نسواثم یفقد
تسلیات ُمبتذلھ  .. والثقافة بأسـرھا صبیانیة فكریة تطغى على الشباب واألفالم والسینما یعاني من

لرنـانة قویة المیل إلى الشعارات ا غیاب روح الفُكـاھة األصیلة الحاجة إلى أحداث ُمثیرة ومشاعر
الحب والكراھیة باُسـلوب ُمبالغ فیھ اللوم والمدح  واإلستعراضات الجماھیریة والتعبیر عن

 .)  من العواطف الجماھیریة القاسیة التي غلفت ثقافـة أوربـا بأسرھا الُمبـالغ فیھما وغیر ذلك
 

زداد التمسك باإللحـاد ا إن الرفاھیـة ھي الصورة البرانیـة والعبثیـة ھي الصورة الجوانیـة .. كلمـا
 . كلما تعاظم الشعور بالیأس والخـواء

 
تم فیھا القضـاء على األُمیـة .. إن مشاعر  التيطق ھناك مالحظة تقول أن التشاؤم مالزم للمنا

في المجتمع الفقیر وتعلیل ھذه الظاھرة أن المدینـة التي یموت  اإلستیـاء والقنوط مجھولة تماما
 یج ویحیـا الالإنسان حیث المصنع واآللة یسھل غـزو اإللحـاد وإذا دخلبالتدر فیھا اإلنسان

 !!.. اإللحـاد سیمتليء المكان سریعـا بكل صور القنوت والیأس والتشاؤم والخوف
 

بینما بعیدا عن تدجین المدینة یبدأ اإلنسان یشعر بالشخصیة والفردیة واإلستقاللیة یشعر أنھ إنسان 
 ..!! اإللحـادوساعتھا یصعب جدا غـزو 

 
في الُمدن الكبرى یعیش الُمفكرون  بینما یعیش العلمـاء لحظـات زھو اإلنتصارات الُمتتالیة

یتدخل العلم ُعنـوة ببیانات  .. اإلنسان ومصیره والفالسفة في خوف وقلق وتشاؤم على مستقبل
یشیر الُمفكرون وانخفاض معدالت البطالة وزیادة اإلنتاج بینما  قویـة رنانة عن توافر السلع

 ..!! ضیـاع اإلنسان وخواءه النفسي بطرف خفي إلى
  كتشف الُمفكرون دائما إنسان یائس عنیف ُمحـاط بكل ُسبـل الراحةی
 

وفشلھ في تحقیق الفردوس اإلنساني على  إخفاق اإللحـاد البین في حل مشكلة السعادة اإلنسانیة
والثروة وإذا تم االعتراف بذلك فالبد أن تكون والقوة  األرض مع أنھ استخدم أقوى وسائل العلم

اإلنسان ھي الفكرة الصحیحة ألنھ لیس ھناك خیـار ثالث خاصة وان الدین  فكرة الدین عن أصل
 ..!!دائمـا أنھ یملك مفتاح السعادة  یزعم

 
 والشعور الُمالزم بالیأس كل ھذا سببھ أن فلسفة سارتر وغم الُمفكرین الغربیین وضیق المالحدة

جمیـعا فقدوا ذلك الطریق ولو لم یكن ھناك طریق للخیر  الخیر والخالص موجودین ولكن ھؤالء
كان سیتواجد داخل النفس اإلنسانیة كل ھذا التشاؤم لكن استقر في  والخالص والفردوس لما

 ھناك فردوس طُردنا منھ یومـا ما ونسعى بكل جھدنا للوصول إلیـھ وخاب وخسر من وعینـا أن
 !!.. ا الطریق فھو لن یحقق الفردوس ال في دنیـاه وال آخرتھَضل ھذ

 
--------------- 
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 !!!سارتر .. الھیبز .. الخنافس ..
 

ترافقھ عشیقتھ  وكانت السبعینات وألقى محاضرة بجامعة القاھرةزار سارتر مصر في نھایة 
فائدة  ( ما -في صمت :لسان حالھ یقول وكان ساخرا حانقا تشاؤمیا ألبعد حد سیمون دي بوفوار 

) ... ( كل األنھـار  كل ھَم اإلنسان إلى بطنھ یذھب .. ( العمل في ھذا الجسد الفاني المتحلل )
 لیس بمآلن .) تذھب إلى البحر والبحر 

.. یمشي على األرض  یُمثل سارتر اإلستجابة الطبیعیة للعجز عن فھم ھدف الحیاة .. فھي َعَدمي
بفرنسا أو كل أشكال  1968 لم یكن الھیبز أو البیتلز بأمریكا أو البَانك بألمانیا أو ثورة الشباب سنة

تدادا لتشاؤمیة سارتر وَعدمیة األخیرة إال إم الحركات العبثیة الُمحتجھ التي ظھرت في العقود
 .. ألبیر كامو

الكبیرة التي  إن إخفاق الحضارة البین في سعیھا لحل مشكلة السعادة اإلنسانیة كان الصدمة
 كانت العدمیة والعبثیة ثمرة أكثر البالد تقدما فقد أقضت مضاجع الموثرین .. 

من أنفسھم  ب الغربي إلى الھربیحتاج معظم الشبا(  -یقول بالنشارد الطبیب النفسي الشھیر :
 .) لیجربوا انواعا من اإلثارة الرخیصة 

اإلنتحار واألمراض  ال یوجد إلى الیوم تفسیر إلحادي واحد للقاعدة التي تقول أن عدد حاالت
 ... النفسیة یتناسب تناسبا طردیا مع مستوى الحضارة

المصابون باألمراض  یكا یشغلھاألیس غریبا بل وُمدھشا أن نِصف األَِسرة بالمستشفیات بأمر
النفسیین في العالم كلھ توجد بھولیوود ..  النفسیة .. ألیس غریبا أن أكبر نسبة من عدد األطباء

بالرقم القیاسي في اإلنتحار واإلدمان وفي نفس الوقت بالرقم القیاسي  ألیس غریبا أن تنفرد السوید
نسبة انتحار بین  أوربا جامعة كمبردج بھا أكبرلیس غریبا أن أكبر جامعات أالدخل القومي ..  في

 للشباب البریطاني .. الشباب تفوق عشرة مرات عدد حاالت اإلنتحار في السن نفسھ
رویل مدیر مركز ھارفارد للبحوث إلى  ألم تكن ھذه اإلحصائیات مرعبة بالقدر الذي دعا روجر

التكنولوجیا على اإلنسان  االمریكي للبحث في تأثیر نشاء لجنة خاصة في مجلس الشیوخإ
 .. والمجتمع

 ..!! عزاءا كافیا إلنسان یعلم أنھ ُولد لیموتلقد تبین أن أعلى ُمعدل للدخل في العالم لیس 
  العلم إلى مرحلة القنوط في مواجھة األمراض اإلجتماعیة ؟؟لقد وصل 

 
ن الطاقة واألبحاث لم عنوة ببیاناتھ عن وفرة السلع ومعدالت اإلنتاج بالجملة وعیتدخل العِ 

شیر الفنون بإنكسار وحسرة إلى الضیاع اإلنساني والبؤس الفكري واألخالقي تُ  الُمبشرة بینما
  .. والخواء النفسي الُمخیف

 
ھذا غایة ما اسشتعره ألبیر كامو وكتبھ في  .. طالما أن هللا غیر موجود فإن اإلنسان غیر موجود

  ..  غیر موجود فال قیمة للحیاة بل ھي قمة العبثیةكان هللا روایتھ الشھیرة المغتربون فإذا
 

عن طریق خارج ھذا العالم الذي أصبح  إن العدمیة والدین یمثالن إنكارا للمادیة والبحث المجتھد
القبور وإنما یكمن الفرق في أن العدمیة ال تجد طریقا  فیھ اإلنسان غریبا إنھ بحث فیما وراء

 أنھ وجد ھذا الطریق .. الدین إلى للخالص بینما یذھب
 

سارتر وحیرة الشباب إال إعالنا لسقوط األمل المتوقع  وھكذا لم تكن عدمیة ألبیر كامو وتشاؤمیة
 ..!! الكبرى التي جناھا اإلنسان الحدیث من الحضارة والصدمة

 
 ات المادیةاللغز الذي ال یعرفھ المالحدة والمادیون أن السعادة واأللم قیمتان ال عالقة لھما بالحساب

إن العذاب الناجم عن (  -:وكما یقول تولستوي في روایتھ الرائعة الحرب والسالم یقولاألرضیة 



األلم ال یزید كثیرا عن األلم النابع من لبس  السیر حافیا لمدة أسابیع حتى تتشقق القدم وتدمي ھذا
مل من ركعتین .) وكما یقول أنیس منصور أنھ ال یوجد أج حذاء ضیق وأنیق لسھرة ممتعة

 یصلیھما المرء باللیل ..!! 
 

 لسارتر و  nauseaلقد ماتت األشیـاء الجمیلة في المذھب اإللحـادي فظھرت روایة الغثیان 
 لبوریس فیان وتم تفكیك اإلنسان ودخل الجمیع القفص الحدیدي على سوف أبصق على قبوركم

البعد الواحد  یل وظھر االنسان ذوحد تعبیر ماكس فیبر أو السجن الحدیدي على حد تعبیر زیم
وتفكك اإلنسـان عند میشیل فوكو ... فمات اإلنسـان وظھر النمط المادي ذو الثالث  عند ماركوز

 . جو واتكینأبعـاد عند 
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 حراس الحقیقة لألستاذ أنیس منصور

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثامن  
 الجينـات واإللحـاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  % خدعـة إلحـادیة98.5نسبة التشابھ في الجینات بین اإلنسان والقرد  
 

  ....... تـأسس اإللحـاد على الكذب
اعتـاد المالحدة على استغالل أي تطور علمي وتطویعـھ لمصلحة أیدیولوجیتھم وعقیدتھم ولو 

 . على حسـاب العلم نفسھ
بدعـایة كاذبة  بعد انتھاء مشروع خریطة الجینـوم البشري قامت اصدارات المالحدة المتتالیة

 %98.5والشمبانزي تصل إلى اإلنسان  مفادھـا أن العلم توصل إلى أن نسبة التشابھ الجیني بین
وتلفیق خبیث فعندمـا یتم اإلدعـاء أن نسبة التشابھ الجیني  لكن لألسف الشدید فھنـاك ُخدعـة كبرى

 فھذا یعني أننا قمنـا أیضـا بعمل خریطة جینیة % 98.5والشمبانزي تصل إلى  بین اإلنسان
د لم یكن قد حدث أي شيء من ذلك الشدیللشمبانزي ثم تم عمل مقارنة بین اإلثنین .. لكن لألسف 

 بعد ..!! 
 لكن ما ھو مصدر الخدعة ؟

 ألكوست واآلخر یُدعى Sibley قام عالمان داروینیان أحدھما یدعى سیبلي 1987في عام 
Ahlquist  الموجودة في اإلنسان  حمض أمیني في الشمبانزي ومقارنتھا بتلك 40-30بدراسة

% وتم نشر البحث في  98.5ھي  قردوال ـات بین اإلنسانواستنتجـا أن نسبة التشابھ في الجین
 .-1-  مجلة داروینیة شھیرة

بعد رسم  ولیس 1987لكن المثیر للجدل في ھذا األمر أن الدراسة قدیمة فقد تمت منذ عام 
التشابھ بین اإلنسان  خریطة الجینوم البشري فالربط بین خریطة الجینوم البشري واستنتاج

 . ع من التدلیسوالشمبانزي فیھ نو
أن یتم تعمیم  فال یُعقل DNA ألف بروتین ُمشفر داخل 100أیضا یوجد في اإلنسان ما یزید على 

شمولیة كتلك النتیجة التي ُروج  ألف بروتین فالخروج بنتیجة 100بروتین على  40- 30دراسة 
  . لھـا من قِبل المالحدة ھو أمر كاذب

وھي تجربة  التخلیطي DNA لیلة اإلستخدام وھي تجربةأیضا تم ھذا البحث بإستخدام تجربة ق
التجربة على نفس  بإستخدام نفسSarich  حد العلماء ویدعى ساریشأمثیرة للجدل وقد قام 

أبحاثھم مثیرة للجدل وأن البیانات مبالغ  البروتینات التي قام بھا العالمان واكتشف أن مصداقیة
 .-2-  من ذلك بكثیرأقل  فیھا إلى حد كبیر وأن نسبة التشابھ

طبیعیة ال تحتاج للتدلیل  بدیھة ثم إن مسألة التشابھ في جزیئـات البروتین بین الكائنـات الحیة ھذه
للسلسلة الغذائیة والھرم الغذائي فمثال نسبة  النفي فھي ضرورة حیـاتیة الزمة علیھـا باإلثبات أو

 .-3- لبحث أجرتھ جامعة كامبردجتكاد تكون متطابقة طبقا  التشابھ بین اإلنسان والدجاج
 

والشمبانزي في  وال أدري لماذا تم تجاھل ھذا البحث مثال والتركیز على التشابھ بین اإلنسان
 .. !!سب وتشابھ محاولة إلیجـاد أي صلة نَ 

في الكالئنات الحیة من قواعد نیتروجینیة  البروتین الُمكونھومع كل ذلك فإن تشابھ جزیئـات 
الذي یتكون من قواعد  أمر حیاتي حتمي فمثال لنفترض أن جزيء البروتین ھذاالُمختلفة 

قواعد زرنیخیة وجزیئـات كوبلت  نیتروجینیة وجزیئـات ُسكر خماسیة في اإلنسان ھو مثال
الغذائیة ولن یستفید اإلنسان من البقر وسیكون كل  خماسي في البقر فساعتھا لن تكتمل السلسلة

ضرورة غذائیة حتمیة  الحي اآلخر فالتشابھ في جزیئـات البروتین ئنكائن حي بمثابة ُسم للكا
 . الناس منذ آالف السنین الكتمال السالسل الغذائیة یعرفھا

 
تصل إلى  nematode بین اإلنسان ودیدان النیماتود DNA أیضا نسبة التشابھ في جزیئـات ال

 .-4-  انمن جسد اإلنسان مطابق للدید %75 % وھذا حتما ال یعني أن75
 



بین اإلنسان والنیماتود فھذا التقارب بین  یضا المالحدة ھذا التقارب الشدیدأال أدري لماذا یتجاھل 
في وجھ التطور بمدارسھ الكالسیكیة المعروفة التي تفترض  اإلنسان والنیماتود مثال یقف حجة

 . كلما حدث تباعد اكثر في شجرة التطور تفاوت أشد بكثیر
 .-5-% 60شابھ بین اإلنسان وذبابة الفاكھة أیضـا نسبة الت

 
موقفھم فقالوا إن اإلنسان  وقد أراد الداروینیون التدلیل على تشابھ اإلنسان بالقرد بدلیل آخر یدعم

كروموسوم في إشارة منھم إلى التشابھ  48كروموسوم بینما القرد یحتوي على  46یحتوي على 
ا مثال أن نبات البطاطا أقرب لإلنسان من القرد فنبات تجاھلو الشدید بین اإلنسان والقرد لكنھم

إذن نبات البطاطا  كروموسوم أي نفس عدد الكروموسومات الموجودة في اإلنسان 46البطاطا بھ 
 ھو الَجد الُمبـاشر لإلنسـان ..!! 

 
تقوم  والتي 2009الداروینیة الشھیرة عدد دیسمبر  SCIENTIFIC AMERICAN في مجلة

في ذلك العدد وھو ما  سسة الكویت للتقدم العلمي أخذت المجلة لھا عنوانا رئیسیـابتعریبھـا مؤ
 الباحثة كاتبة المقال بدراسة متوالیة قامت ?what makes us human الذي یجعلنـا بشرا

DNA  في أحد الجینـات ویُطلق علیھ HAR1  وقامت بدراسة ھذا الجین في كل من اإلنسان
بین الشمبانزي والدجاج تختلف في  DNA المتوالیة لل تشفت أنوالشمبانزي والدجاج واك

 .قاعدة 18قاعدة بینما یصل اإلختالف بین اإلنسان والشمبانزي إلى  118قاعدتین فقط من أصل 
 

الكائنـات الحیة المختلفة وأن األمر ال یعدو  وقدرتھ على التمییز بین DNA وھذا یُشكك في داللة
ن مقاس حذاء اإلنسان أقرب لمقاس حذاء أنیتروجینیة ولیس معنى  عدكونھ مجرد متوالیتات لقوا

 ننا والتماسیح من أصل واحد فھذه سطحیة في البحث ودجل بإسمأمقاس حذاء الفیل  التمساح من
 .  العلم

 
الشھیرة عن  Nature المحرر العلمي في مجلة الطبیعة Henery Gee ولذا یقول ھنري جي

وكل ما في  (  -ال أكثر : ان والحیوان عن أن األمر مجرد حدوتھمسألة وجود نسب بین اإلنس
ھَةً أو  االمر انھا مجرد حكایة أو حدوتھ من احاجي منتصف اللیل المسلیة التي قد تكون ُمَوجِّ

 .) -6- أنھا ومع ذلك ال تستند ألّي أساس علمي ُمْرِشَدةً لالنسان في كثیر من األحیان إال
 

بین اإلنسان والحیوانات خرافة لذا فنحن في حاجة ماسة وعاجلة إلى عدم فمسألة النسب والقرابة 
 والعلماء علیھم أن یكفوا عن أن یكونوا علماء أنسـاب ..!! -7- الدفع بالعلم إلى دائرة الخرافة

 
النیتروجینیة التي تُكون  فاإلنسان ال یمكن تصنیفھ كاألشیاء بمجرد دراسة مجموعة المتوالیات

فاإلنسان ال یمكن فھمھ أو قولبتھ  راسة حجم الجمجمة أو بدراسة خطوط الكفخالیاه أو بد
بعد أن  2001العالم الشھیر مایرز في األخبار عام  بدراسة متوالیاتھ النیتروجینیة ولذا خرج

البشریة وتحدث عن المیتافیزیقیـا التي تخترق العلم وعن ثمة خالق البد  ظھرت خریطة الجینـات
 San Francisco Chronicle ونشرت جریدة سان فرنسیسكو كرونیِكل وجوده حتمـا من

  -: صبیحة ذلك الیوم تحت عنوان
 Human Genome Map Has Scientists Talking  About the Divine 

 ..!!علماء خریطة الجینات البشریة یتحدثون عن الخالق 
حتى انفسنا  اآلن من أن نفھم بعد رسم خریطة الجینوم البشري لم نتمكن حتى(  -یقول الخبر :

میتافیزیقي " غیبي " في  بدرجة تثیر الدھشة بشكل كبیر. من الواضح أن ھناك عنصر
 .) -8- الموضوع... یوجد عقل معظم ھنا  في الجینوم
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 ون یالداروینوأكاذیب المالحدة خدع 
 

مؤسسـات بحثیة كبرى في الكبرى ھي أن بعض المالحدة الداروینیون یقومون باختراق الُمشكلة 
 لبحث العلمي وتطویعھـا لصالح أیدیولوجیتھم ونكتشف معبالتأثیر على نتائج ا الغرب فیقومون

  ..!!الزمن خداعھم أو ال نكتشفھ وھذا ھو المقلق في األمر
الجد األكبر  فمثال تم تقدیم ما ال یقل عن خمسمائة رسالة دكتوراة بخصوص إنسان بلتداون

ة كبرى وأنھ مجرد خدع أن األمر 1950ألف سنة ونكتشف بالصدفة سنة 750لإلنسان الحالي ب
بأمالح الحدید إلعطائھا قیمة عمریة وأن  ال یوجد إنسان بلتداون من أصلھ فالجمجمة تم طالئھـا

سنة !!!!!!!بل إن األدوات البدائیة المكتشفة مع  ألف 750الفك عمره بضعة سنوات ولیس 
ل المفصل بسیطة مقلَّدة، ُشحذت بواسطة أدوات فوالذیة..وفي التحلی ھي مجرد أدوات ةالمتحجر

إنساناً  ، تم الكشف للجمھور عن ھذا التزویر، إذ كانت الجمجمة تخص1953وینر سنة  الذي أتمھ
مؤخراً، وقد تم  عمره نحو خمسمائة سنة، في حین كانت عظمة الفك السفلي تخص قرداً مات

وتم حشو المفاصل لكي یبدو  ترتیب األسنان على نحو خاص في شكل صف، ثم أُضیفت إلى الفك
األحداث، تم نقل إنسان بلتداون على عجل من  الفك شبیھاً بفك اإلنسان... وفي أعقاب كل ھذه

 .-1-  لمدة تزید عن أربعین سنة رض فیھالمتحف البریطاني، بعدما عُ 
 

, أعلن ھنري فیرفیلد أوسبرن، مدیر المتحف 1922ي سنة فف نبراسكاوأیضـا خدیعة إنسـان 
ن عثوره على ضرس متحجرة في غرب نبراسكا. وزعم البعض الطبیعي، ع األمریكي للتاریخ
 طلق على ھذهیحمل صفاٍت مشتركةً بین كل من اإلنسان والقرد، . وقد أُ  أن ھذا الضرس

اسماً علمیاً ھو:  -الحال في-الحفریة، التي أحدثت جداالً مكثفاً، اسم إنسان نبراسكا، كما أُعطیت 
  Hesperopithecus  haroldcooki ھسبیروبایثیكوس ھارولد

 
وجسده.!!!.. وأكثر  واستناداً إلى ھذا الضرس األوحد، ُرسمت إعادة بناء لرأس إنسان نبراسكا

 !!!شكل عائلة كاملة في محیط طبیعي من ھذا، فقد تم رسم إنسان نبراسكا مع زوجتھ وأطفالھ في
 كل ھذا من إیحـاء ضرس واحد ..!! 

ن الھیكل العظمي إلنسان نبراسكا.. ووفقاً لھذه األجزاء ُعثر على أجزاء أخرى م 1927وفي سنة 
لم یكن الضرس یخص ال إنساناً وال قرداً.. وأدرك الجمیع أنھ یخّص نوعاً  المكتشفة حدیثاً،

وبعد ذلك، تم على عجل إزالة  prosthennops  منقرضاً من الخنازیر األمریكیة البریة یسمى
 .-2- !ئلتھ من أدبیات التطوروعا كل رسوم الھسبیروبایثیكوس ھارولد

 
  -: أكثر من أن تُحصى فمثالخدع الداروینیون المالحدة واألمثلة على 

 1960ثم ُسحبت عام  1856 عامقُدمت متحجرة انسان النیاندرتال كدلیل على التطور
 Zinjantrophus متحجرة لقرد تم عمل رسم خیالي لھا بثالث تصورات مختلفة تماما  

 . 1960وسحبت  1959قدمت كدلیل 
 Ramapithecus  1979وسحبت  1964قدمت كدلیل سنة. 

 
القاتم بسبب غبار  إلى اللون في غرب أوربا مع حدوث الثورة الصناعیة تحولت جدران المنازل

وقلت نسبة العث األبیض لیتكیف مع  المصانع واكتشفوا أنھ قد زادت نسبة العث األسود في المدن
وبذلك وجد الداروینیون مستندا جدیدا على  علیھ یور التي تتغذىظروف الطبیعھ وتربص الط

یأتي بعدد من  ن من قام بالتجربھ كانألكن كانت الفضیحة فقد اكتشفوا اإلنتخـاب الطبیعي ...  
وبالتالي تكون النتیجة أن العث األسود نسبتھ  ھذه العث األسود المیت ویقوم بلصقھا على الجدران

 .-3-– !!! التجربھ بالفضیحھ العلمیھ فیما بعد هقد زادت .. وعرفت ھذ



 
إن ھناك عداءا عجیبا بین مفكري الغرب ورجال الدین عندھم وھل ننسى فیكتور ھوجو عندما 

إنھ عداء ندفع نحن  !!!!.......... كان على فراش الموت وأتاه قسیس فأمر بطرده خارج المنزل
لماذا نأخذ العلوم ومعھا  نُصر على إتباعھملماذا  المثقفون العرب .. لكنثمنھ ..... یدفع ثمنھ 

 األیدیولوجیة لماذا ال نربح العلوم ونترك األیدیولوجیة ..!! 
ر (  -: على الدخول في جحر الضب الذي حذرنا منھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لماذا نُصِّ

ضب  دخلوا في جحر سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو لتتبعن
  حسن صحیح ). لدخلتم فیھ قالوا یا رسول هللا الیھود والنصارى قال فمن إذا

 
على القرون جیال من  لماذا ال نَشُرف بقرآننا ؟؟ لقد خلق القرآن من الھباء أُمة ضخمة واتسبقى

  ..... الكتاب بھم الناس ما كانوا لیدخلوا التاریخ أبدا لوال نھوض ھذا
  في النور بینما غیرنا استیقظ في الظالم إننا نِمنا

 
العالم بالدماء في أیام الحروب ویرجمھ بالقلق  فماذا جنى العالم من جحده لأللوھیة إال شقاء یرجم

 . الحرب الباردة والساخنة محطوم األعصاب فارغ الفؤاد في أیام السالم فھو بین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
1- http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man 
2- http://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_Man 
3- Jonathan Wells, Icons of Evolution p.141-151 
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 الشذوذ الجنسي غیر موجود في الجینـات 
 والحیوانات بریئة من الشذوذ الجنسي

 
نفسھـا على المجتمع الغربي وتبحث لھا  تفرض -المثلیة الجنسیة  -صارت ثقافة الشذوذ الجنسي 

%من الغربیین یعانون نوعـا من اإلنحراف نحو 20ف من خالل العلم عن تبریرات منطقیـة
 .-1- بنسب متفاوتة -الجنسیة  المثلیة -الجنسي الشذوذ 

 -: یعتمد دعـاة الشذوذ الجنسي في أي مجتمع على ثالثة دعاوى
 . الشذوذ الجنسي لھ أصل جیني -1
 . الشذوذ الجنسي یعود للتنشئة والغریزة -2
 . الشذوذ الجنسي یوجد في الحیوانات وھذا سندي بیولوجي قوي -3
 

 ینيالشذوذ الجنسي لھ أصل ج
 المؤشر الجیني بدراسة Dean Hamer قام عالم الجینـات األمریكي دین ھامر 1993في عام 
Xq28  الموجود على الكروموسوم X یُعتقد حتى وقت قریب أن لھ  وھذا المؤشر الجیني كان

إلثبـات ذلك وبعد تجارب كثیرة تبین فشل األمر  عالقة بالشذوذ الجنسي وقام بالبحث في محاولة
 .-2- الشذوذ الجنسي والجینـات ال توجد عالقة بینوأنھ 

بدراستان  William Byne وویلیام باین Simon LeVay مان سایمون لیفيوقد قام العالِ 
بنتیجة أنھ ال یُمكن اإلعتماد  منفصلتان لتركیبة المخ للشواذ جنسیا واألشخاص الطبیعیین وخرجا

 . سيالجن على تركیبة المخ كسند علمي یُبرر الشذوذ
جیني وھذا ھام جدا في  والتوأم المتماثل یوجد بھ تطابق -وفي بحث آخر لدراسة التوائم المتماثلة 

الجنسي أصل جیني فھذا یعني أن التوأم  إثبات أن للشذوذ الجنسي أصل جیني فلو كان للشذوذ
رد بیالرد وبالفعل قام العالمان ویلیام بیلي وریتشا - المتماثل سیكون لھ نفس السلوك الجنسي

للتوائم المتماثلة وخرجا بنتیجة أن السلوك الجنسي بین التوائم المتماثلة  بدراسة للسلوك الجنسي
بريء من األمر  سلوك متفاوت للغایة فربمـا یكون أحد التوأمین فعلیـا شاذ جنسیا لكن اآلخر ھو

داھشیة من ذلك فربما  بل واألكثر .. ممـا یعني بالضرورة أن األمر یبعد كثیرا عن كونھ جینیـا
فأحد التوأمین  واآلخر یكره الشذوذ بل ربما یخاف منھ یتجھ أحد التوأمین نحو الشذوذ الجنسي

وھذا یؤكد أن  homophobic بینما یصنف اآلخر على أنھ homosexual یُصنف على أنھ
 .-3-  الجنسي مسألة سلوكیة بحتة ال تخضع للجینـات الشذوذ

یسمى جین  من إلصـاق تھمة الشذوذ الجنسي بھا فالعلم ال یعرف جین وھكذا فالجینات بریئة
أوھـام كان یتشبث بھا  الشواذ جنسیـا وال یعرف مركز الشذوذ الجنسي في المخ فھذه مجرد

 .أزالھا العلم الشواذ جنسیـا للمطالبة بحقوقھم لكن ھذه األوھام
 
 شذوذ الجنسي یعود للتنشئة والغریزةال

الشذوذ الجنسي فالغالبیة  ألمریكیة للطب النفسي أنھ ال یوجد تأثیـر للتربیة علىأعلنت الجمعیة ا
العظمى من اآلباء الشواذ جنسیا ینجبون  العظمى من الشواذ جنسیا ذوي آباء عادیین والغالبیة

  أبناء عادیین
 DSM أمراض ال وقد قامت الجمعیة األمریكیة للطب النفسي بإزالة الشذوذ الجنسي من جملة

على أي نوع من الخلل  فھو ال یحتوي 1973بعد أن كانت تتعامل معھ كمرض عقلي حتى عام 
بمرض من األمراض بل ھو اتجاه سلوكي  العقلي الذي یُصنف تبعا لھ الشاذ جنسیا كأنھ مصاب

 .-4- لكن بالطرق الغیر تقلیدیة كاالتجاه إلى الزنا والتلذذ الشھواني
 
 



 يوانات وھذا سندي بیولوجي قوالشذوذ الجنسي یوجد في الحی
  ھل فعال یوجد شذوذ جنسي في الحیوانات

 . إدراك الحیوان یدور بین الُمثیر واإلستجابة فإدراك الحیوان قاصر إلى حد كبیـر
أبنائھا الصغـار  لماذا تقوم القطة األم بقتل Sarah Hartwell تشرح لنا مثال ساره ھارتویل

الفریسة تشبھ في الحجم والصوت أبنائھـا  أمام القطة األم وھذه فتقول أنھ إذا كانت ھناك فریسة
أبنـائھـا بالخطـأ ظنـا منھـا أنھم فرائس وھذا التحلیل یستخدمھ  الصغـار فإنھـا ربمـا تُخطيء وتقتل

 .-5- البیطریین كثیرا في عالج مثل ھذه الحاالت التي تحدث للقطط والكالب األطبـاء
 

دراسات  الباحث المتخصص في Dr. Charles Socarides رایدزیقول الدكتور شارلز سوك
اإلنسان ... ال یوجد شذوذ  ( الشذوذ الجنسي یجب أن یكون قاصر على -الشذوذ الجنسي یقول :

) ویعتبر الدكتور  . على بُعدھـا التسلطي جنسي في الحیوان وإنما ھي توجھـات ھیمنة قاصرة
ت ھو أسطورة سخیفة فالمثلیة الجنسیة عند الحیوان ال الحیوانا شارلز أن الشذوذ الجنسي عند

 .-6- بین ذكور القطیع ساعیة للبرھنة لالنثى على شدة ذكوریتھا تعدو طقوس صراع
للشذوذ الجنسي كإثبات  فقردة البونوبو أشھر الثدییـات في مسألة الشذوذ الجنسي تلجأ ھذه القردة

القردة للشذوذ الجنسي لبسط السیطرة  لجأ أیضـاللفحولة أمام األنثى التي تبحث عن األقوى وت
 .-7- والھیمنة

بعدة طرق ومن بینھا  وإذا تقابلت الكالب فإن إثبات القوة أمر ضروري للسیطرة ویتم إثبات القوة
 .-8- وإثبات ذكوریة ولیس میل جنسي الشذوذ الجنسي فالشذوذ الجنسي لھ دوافع ھیمنة وسطوة

 
فإن األنثى  ن بعض الكالب تلجـأ للشذوذ الجنسي عن طریق الخطـأبل والُمدھش أنھ قد لوحظ أ

ممیزة جدا وبعد اإلتصال  عندما تكون في مرحلة استعداد لإلتصال الجنسي فإنھا ترسل رائحة
لذكر آخر مما یؤدي في أحیـان نادرة إلى  بالذكر تعلق الرائحة بالذكر فیصیر ھو نفسھ ھدفـا

 . خطأممارسة الشذوذ الجنسي بطریق ال
فیقال  .. جل التزاوجأبل واألغرب من كل ذلك ھو أن بعض الحشرات تلجأ للشذوذ الجنسي من 

احدھا مع أنثى فتزداد  ن حشرة ذكر تمارس الجنس مع حشرة ذكر اخرى آملة ان یمارس الجنسأ
 حشرتان ذكر وحشرة واحدة أنثى داخل صندوق احتمالیة تمریر الحیوانات المنویة لألنثى...فھناك

الشذوذ الجنسي بین الذكور تزداد قبل اختیـار األنثى  زجاجي ُمحكم فإن إحتمالیة ممارسة
 للحشرة الذكر التي لم تنل نصیبھـا من اللقاء الجنسي أن تحفظ نسلھا بتمریر ألحدھمـا حتى یتسنى

 ..!! حیواناتھا المنویھ عبر الذكر اآلخر
نحو المثلیة  ت بعض الحیوانات وتوجیھھـان ھناك نوع من الخطأ في تحلیل تصرفاأوال ننسى 

فراد أعالقة طیبة مع بقیة  الجنسیة فھنـاك بعض الحیوانات تستخدم حركـات ُمعینة لتأسیس
نواع القرود فیتم أالحیوانات المتوحشة ولدى بعض  القطیع، االمر الذي نراه لدى الدالفین وبعض

 . تقییم األمر بطریق الخطـأ
عمل لھ  الباحث المتخصص في العالقات الجنسیة في ورقة Simon LeVay یذكر سیمون لیفي

ملیون  1.5تتكون من  بخصوص األمر أنھ بالنظر إلى الشذوذ الجنسي في مملكة الحیوان كمملكة
 .-9- للغایة صنف فإن الشذوذ الجنسي في مملكة الحیوان شيء نادر

 
 كیف نتعـامل مع الشخص الذي لدیھ میـول للشذوذ الجنسي ؟

فالشذوذ الجنسي  .. جب أن نتعـامل مع الشاذ جنسیـا على أنھ یعاني من خلل سلوكي یجب تقویمھی
ما أوضحھ العالم النفسي  ناتج عن خلل سلوكي یُمكن تقویمـھ من خالل جلسات نفسیـة وھذا

قامت الجمعیة األمریكیة للطب النفسي  وقد 2001روبرت سبیتزر في إحدى نشراتھ العلمیة عام 
ضمن إصدارات الجمعیة األمریكیة للطب النفسي واعتبار أن  ر ھذه النشرة العلمیة وإدخالھابإقرا

خلل سلوكي یمكن تقویمھ لكن ھذا أحدث ذعر شدید للمدافعین عن حقوق  الشذوذ الجنسي مجرد



 جنسیـا لكن الجمعیة األمریكیة للطب النفسي أقرت كون الشذوذ الجنسي مجرد خلل الشواذ
 .-10- سلوكي

 
الزائدة للمجتمعات وكثرة المثیرات فال  ربما یزداد المیل إلى الشذوذ الجنسي نظرا للشھوانیة

الطبیعیة فأشھر أماكن للشذوذ الجنسي في العالم ھي  یحدث اإلشباع الجنسي من خالل العالقة
% من عدد المواطنین في الغرب یعانون من 20لممارسة الدعارة ...ف  نفسھـا أشھر أماكن

 نحو الشذوذ الجنسي كما أخبرنا سابقا فیبدأ البحث عن إشباع من خالل طرق أكثر رافاإلنح
الحیوانات ..  إثارة ومن بینھا ممارسة الشذوذ الجنسي وربما یصل األمر لممارسة الجنس مع

الجنسي الزائد واإلمتنـاع عن الزواج  یزداد المیل للشذوذ الجنسي لدى البعض نظرا للكبت أیضـا
األدیرة والكنائس األمر الذي دعـا بابا الفاتیكان إلى تقدیم  د حاالت الشذوذ الجنسي فيلذا تزدا

یلجئون  إلى الوالیات المنتحدة االمریكیة لشذوذ القساوسة .. وبعض الشواذ جنسیـا اعتذار رسمي
خاصة بعد عالقات  كنوع من التعویض العاطفي والبحث عن اإلستقرار النفسي للشذوذ الجنسي

المطالبة بالزواج المثلي لتحقیق حلم  یة فاشلة ولذا یصل األمر ببعض الشواذ جنسیـا إلىطبیع
 ..!!اإلستقرار النفسي

 
  الخاتمـة

إنھ التأثیر  -لفعلتھم  ِمن المدھش فعلیـا أن یبحث الشواذ جنسیـا داخل مملكة الحیوان عن تبریر
قیقة أن نقول أن اإللحـاد والداروینیة ھما للح ولذا فلیس مجافیـا -الدارویني الخبیث في أذھـانھم 

الحیوان بداھة لیست ھي المكان المناسب للبحث عن األخالق ویبدو  أصل كل الشرور .. فمملكة
 . منظومة اإللحـاد ال قیمة لكومة الفضائل التي ظلت تُكرس لھـا األدیـان أنھ داخل

  فاإللحـاد ھو انتكـاسة وِردة بیولوجیة خطیرة
ت اإلسقاط وإیقاع التصورات اإلنسانیة على المجتمع الحیواني فیھ ظلم للحیوان وظلم فإن محاوال

 . لإلنسـان
التاریخ  یقول عالم األحیاء باجمھیلز في بحث متخصص عن السلوك الجنسي لدى البشر عبر

یة ومبادئھم في العالقات الجنس ( على العلم الغربي أن یتعلم كثیرا من أخالق البدائیین -یقول :
 .)-11-حتى یتسنى لھ الرقي األخالقي الحقیقي
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 لماذا یُصر المسلمون دائمـا على الربط بین 
 الجنسي اإللحـاد والشـذوذ

 
 ھل فعال توجد عالقة علمیة بین اإللحـاد والشذوذ الجنسي ؟

 ھل توجد عالقة منطقیة بین اإللحـاد والشذوذ الجنسي ؟
في األوساط  ھل الشذوذ الجنسي مسألة حتمیة للملحد الحقیقي ؟ أم أن الشذوذ الجنسي یحدث

 اإللحادیـة والمتدینة ولیست لھ عالقة أیدیولوجیة بأي منھمـا؟؟
 

النھائیة ھي تحویل األرض  یتعامل اإللحـاد مع اإلنسـان على أنھ نمط مادي ثالثي األبعـاد والغایة
 وبالتالي ینادي اإللحـاد وبصرامة بالنسبیة المطلقة إلى مادة استھالكیة لتحقیق أقصى إشباع ممكن

 . العالم ونزع القداسة عن ھذا
ال ھو بالذكر وال ھو  ات القرن الماضي الذيعندما ظھر مایكل جاكسون في ثمانینات وتسعینی
 . الحقیقي للتفكیكیة ورد اإلنسان لمادیتھ باألُنثى كان یُمثل وقتھا النسبیة الكاملة والتجسید

 
والقِیمي وتبدأ مرحلة  وعندما یلحد اإلنسان فإنھ ینفصل عن مضمونھ اإلجتماعي والتاریخي

ھذه المرحلة یعیش اإلنسان في  فيالتفكیكیة مادیة التفكیكیة الشھیرة التي یسمیھا المالحدة بال
ضمر مؤسسة األُسرة تماما في المیتافیزیقیة ولذا تَ  طیق التزامات الزواجیكفر بالروح ال یُ والجسد 

 . المنظومة اإللحـادیة
 

ومع ازدیاد التمركز حول  ویبدأ اإلنسان في ھذه المرحلة باإلنكفـاء على ذاتھ والتوجھ نحو اللذة
والھروب من اإللتزامات اإلجتماعیة  ت وتصاعد معدالت البحث عن المنفعة الشخصیةالذا

مرحلة اإلستمنـاء حین ال یدخل اإلنسان في عالقة إال  یتخطى اإلنسان مرحلة الشذوذ نفسھا إلى
 . مع نفسھ

 
ـادي بالمنظور اإللح في ھذه المرحلة یمكننا اعتبـار أن الشذوذ الجنسي واإلستمنـاء ال یعتبران

وتوجھھ نحو الذات بعد اإلنفصال عن  انحرافـا شخصیـا وإنما ھما جزء من رؤیة الُملحد للكون
 واإلنعزال عن أي إلتزامات اجتماعیة ..!! القیمیھ واتباع النسبیة والتفكیكیة

 
 األُسرة فھي مسـألة الحظ أنھ في المنظومة الدینیة فإن ارتباط الرجل بالمرأة داخل منظومةبینما نُ 

الزوجین التزامات میتافیزیقیة ال یمكن  اجتماعیة تاریخیة قیمیة لھا نتائج انسانیة عامة وعلى
قد انحرف سلوكیـا عن اإلطـار  شذوذا جنسیـا فإنھ في ھذه اللحظة إذا ارتكب و.. الفكاك منھا 

 . العام ألیدیولوجیتھ الدینیة
 ..!! بینما الُملحد الذي لم یشذ جنسیـا ھو ُملحد غیر كـامل

 
الذي  صاحب الموسوعة الشھیرة یقول أن أُستاذهرحمھ هللا یقول الدكتور عبد الوھاب المسیري 

المسیري بأن استاذه اآلخر  ناقش لھ الرسالة دكتور وایمر كان شاذا جنسیا وقد تنبـأ الدكتور
ان متزوج ولدیھ أطفـال ألن كالھما ك ماریوس بیولي سیصل لمرحلة الشذوذ الجنسي رغم أنھ

والكالم للدكتور  -التفكیكیة وبالفعل دعا ھذا البروفیسور  یؤمن ایمانا قطعیا بالمادیة النسبیة
 .!! أسرتھ وأخبرھم بأنھ سیطلق زوجتھ لیعیش مع صدیقھ أعضـاءدعا  –المسیري 

 
وربما كان اإلتحـاد السوفیتي على حق حینما نادى في فترة ما بإلغـاء الزواج فإنھ یتسق في ھذا 

 ..!! قرار مع أیدیولوجیتھ تماماال



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التاسع  
 شبهات المالحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الرد على شبھة تعدد اآللھة قدیما .. 
  وشبھة إلھ الفراغات ..وشبھة لماذا ال نرى هللا

 
  -: الرد على الشبھات التالیة

  .. لھة متعددة أم وسائط متعددة إللھ واحدشبھة تعدد اآللھة قدیما وھل كانت أصناما آل -1
  .. شبھة لماذا ال نرى هللا -2
  .. وشبھة إلھ الفراغات -3
 

  ھل كانت أصنام القدماء آلھة متعددة ..أم وسائط متعددة إللھ واحد ؟؟
وقت بعثة رسول  لم تعرف الدنیا كلھا أصناما بعدد األصنام التي كانت توجد في جزیرة العرب

یوجد ثالثمائة وستون صنما ھُدمت  هللا علیھ وسلم .. ففي الكعبة ذلك المكان الصغیر هللا صلى
أو اقل منھا بقلیل وفي الشام كذلك وغیرھا وغیرھا  كلھا یوم فتح مكة وفي الیمن كان یوجد مثلھا

 االصنام كانت تُعبد كآلھة متعددة أم كانت تُتخذ وسائط متعددة إللھ واحد الكثیر.. لكن ھل ھذه
  ؟؟؟…

َما نَْعبُُدھُْم إِالَّ (  نجد اإلجابة على لسان ھؤالء المشركین أنفسھم فقد قال القرآن على لسانھم
ِ ُزْلفَى بُونَا إِلَى هللاَّ َ یَْحُكُم بَْینَھُْم فِي َما ھُْم فِیِھ یَْختَلِفُونَ  لِیُقَرِّ َ َال یَْھِدي َمْن ھَُو َكاِذٌب َكفَّ  إِنَّ هللاَّ  ارٌ إِنَّ هللاَّ

خلقھ  ما یعبدونھم إال تقربا وواسطة إال هللا وقد لغى هللا الواسطة بینھ وبین.. سورة الزمر 3) 
قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّاِع إَِذا َدَعاِن  على لسان جمیع أنبیائھ {َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي

وصفھم هللا بأنھم كاذبین  ) سورة البقرة ..ولذلك186ھُْم یَْرُشُدوَن} (َوْلیُْؤِمنُوْا بِي لََعلَّ  فَْلیَْستَِجیبُوْا لِي
لكن اجتالتھم الشیاطین فنسوا هللا الواحد واتجھوا  ففعال في قرارة أنفسھم ال یعبدون إال إلھا واحدا

ا نَ  بكل عبادتھم وتقربھم لتلك  ُسواْ األصنام ونسوا ما ُذكروا بھ على لسان أنبیائھم ومنذریھم {فَلَمَّ
ُروْا بِِھ فَتَْحنَا َعلَْیِھْم أَْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ْبلُِسوَن}  إَِذا فَِرُحوْا بَِما أُوتُوْا أََخْذنَاھُم بَْغتَةً فَإَِذا ھُم َما ُذكِّ مُّ

  ..) سورة األنعام44(
 أَْیَن ُشَرَكآُؤُكُم الَِّذیَن ُكنتُْم تَْزُعُموَن.. ثُمَّ  أَْشَرُكواْ  وقال تعالى {َویَْوَم نَْحُشُرھُْم َجِمیًعا ثُمَّ نَقُوُل لِلَِّذینَ 

ا  ُمْشِرِكیَن..انظُْر َكْیَف َكَذبُوْا َعلَى أَنفُِسِھْم َوَضلَّ َعْنھُم لَْم تَُكن فِْتنَتُھُْم إِالَّ أَن قَالُوْا َوّهللاِ َربِّنَا َما ُكنَّا مَّ
الالدینیون وأشیاعھم ممن اعترف بوجود  فتنة یقع فیھا ) سورة األنعام ..فأكبر24َكانُوْا یَْفتَُروَن} (

أنھم غیر مشركین وھؤالء یكذبون على أنفسھم فلو صدقوا  هللا ولم یعترف لھ باألمر أنھم یظنون
الحجة  ورسلھ ولكنھم یكتفون باالعتراف بوجود هللا فرد هللا علیھم قولھم وألزمھم هللا آلمنوا بكتبھ

  !!!!!!… امة فھل من معتبروأخبرھم بموقفھم یوم القی
 

لَھُ اْلَخْلُق َواألَْمُر تَبَاَرَك  فاإلعتراف ہلل بالخلق دون اإلعتراف لھ باألمر فیھ كذب ومكر كبیر { أَالَ 
 سورة األعراف وھذا الذي وقع فیھ الالدینیون حدیثا ھو عین ما وقع فیھ (54ّهللاُ َربُّ اْلَعالَِمیَن} (

ُ یَْعلَُم إِنَّكَ  المنافقون {إَِذا َجاءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُواالمنافقین قدیما فقد قال  ِ َوهللاَّ  نَْشھَُد إِنََّك لََرُسوُل هللاَّ
ُ یَْشھَُد إِنَّ اْلُمنَافِقِیَن لََكاِذبُوَن}  سورة المنافقون .. فقد اعترفوا برسالة رسول هللا  1لََرُسولُھُ َوهللاَّ

المنافقون .. فھؤالء لو  ) سورة1ال {یَْشھَُد إِنَّ اْلُمنَافِقِیَن لََكاِذبُوَن} (هللا ق صلى هللا علیھ وسلم ولكن
لكن استطاع الشیطان أن یمكر بھم فقد استخفھم  كانوا صادقین كانوا اتبعوا دین هللا والتزموا أمره

  الشیطان فأطاعوه
ء وھذا الصانع قد عرفنا وبھذا قال جمیع العقال فالكون دلیل عقلي على وجود صانع واحد ال یتعدد

  … ووضع في فطرنا معرفتھ والیقین بوجوده بنفسھ عن طریق أنبیائھ ورسلھ



ولكن …وأن األصنام وسائط ہلل الواحد .. فُعباد األصنام اعترفوا وأقروا أنھم یعبدون إلھا واحدا
ا باإللھ دون هللا ولذلك لو واجھناھم وذكرناھم العترفو نسوا ذلك وصارت األصنام قبلتھم من

َر الشَّْمسَ  الواحد {َولَئِن َماَواِت َواْألَْرَض َوَسخَّ ْن َخلََق السَّ ُ فَأَنَّى  َسأَْلتَھُم مَّ َواْلقََمَر لَیَقُولُنَّ هللاَّ
َماَواتِ  ) سورة61یُْؤفَُكوَن} ( ْن َخلََق السَّ ُ  العنكبوت ..وأیضا {َولَئِن َسأَْلتَھُم مَّ  َواْألَْرَض لَیَقُولُنَّ هللاَّ

ِ بَلْ    ..) سورة لقمان25أَْكثَُرھُْم َال یَْعلَُموَن} ( قُِل اْلَحْمُد ہلِلَّ
بالنور والظلمة  بل وحتى المجوس .. وما أدراك ما المجوس إنھم یؤمنون بإلھ واحد ویقولون

  … ویسمونھ كیومرث ولكن النور أزلي والظلمة محدثة ویؤمنون بآدم علیھ السالم
أنكسیمانس  –أنكساغورس  – لبشر جمیعا وھو مذھب الحكماء السبعة ( تالیسوبوحدانیة هللا أقر ا

وعلي ھذا القول سار حكماء األصول  )  أفالطون اإللھي –سقراط –فیثاغورس  –أنبادقلیس  –
  .. ومتأخري حكماء الیونان

الب ھؤالء بالخلق ولكن غ بل وھو نھایة بحث كل ملحد ففي النھایة الكل یقر باہلل الواحد ویقر ہلل
فھم  .. ) سورة األعراف54َواألَْمُر تَبَاَرَك ّهللاُ َربُّ اْلَعالَِمیَن} ( ال یقرون لھ باألمر { أَالَ لَھُ اْلَخْلقُ 

َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي } یعترفون أن هللا حقا خلقھم لكن یستكبرون عن عبادتھ واالتباع لرسلھ
  ..سورة غافر (60تَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسیَْدُخلُوَن َجھَنََّم َداِخِریَن} (یَسْ  أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذینَ 

عبادتھ إال عندما رأینا  وأقسم باہلل ما كنا نتصور أن ھناك أقواما یعترفون بالخالق ویستكبرون عن
قَْد َصدََّق َعلَْیِھْم وحسبنا هللا ونعم الوكیل .. {َولَ  .. الالدینیین ولقد َصدَّق علیھم إبلیس ظنھ فاتبعوه

  ..) سورة سبأ20ظَنَّھُ فَاتَّبَُعوهُ } ( إِْبلِیسُ 
 األمور التافھة بل واعجب حجة تسمعھا من ھؤالء الالدینیین ھو قولھم أن هللا ال یدخل أنفھ في

بونھ وهللا وكذبوا .. وهللا وكذبوا .. فھم بذلك یس .. وكأنھم ینزھونھ عن متابعة خلقھ .. وهللا وكذبوا
الخلق ثم تركھم عبثا بل وھم بھذا اإلعتبار یصفونھ بأنھ ظالم فطالما  ویشتمونھ ویعتبرونھ خلق

ضعیفا فكثیر من  الیوم اآلخر إذن سیموت القاتل ولن یُعاقب .. بل وبھذا اإلعتبار أیضا یكون نفینا
موتون إال وقد معجزات باسمھ وال ی األنبیاء جدف علیھ وادعى أنھ مبعوث من قبلھ وھم یفعلون

سأفرد بحثا خاصا بخصوص إلھ الالدینیین وسوف  تمت دعوتھم وانتصروا وظھروا وبإذن هللا
  استطاع الشیطان أن یستخفھم وحسبنا هللا ونعم الوكیل أظھر فیھ كذبھم ومكرھم وكیف

وقت الشدة حیث  ومما یدل على أن فطرة البشر قد ُجبلت على وحدانیة هللا والخضوع لھ وخاصة
في وجود الحق تبارك وتعالى,  ال منجي سواه ما ُروي عن اإلمام جعفر أنھ جاءه زندیق یجادلھ

ھل رأیت أھوالھ؟ قال: لقد ھاجت یوما ریاحھ  :فقال لھ االمام: ھل ركبت البحر؟ قال: نعم؛ قال
ا المالحین؛ فتعلقت ببعض ألواحھا, ثم ذھب عني اللوح, فاذا أن الھائلة, فكسرت السفن وأغرقت

على  األمواج حتى دفعت بي الى الساحل. فقال االمام جعفر: لقد كان اعتمادك قبل مدفوع بتالطم
أسلمت نفسك  فلما ذھبت عنك ھذه األدوات\السفینة والمالح, ثم على اللوح حتى ینجیك, ق

السالمة. قال جعفر ان (هللا) ھو  للھالك, ومع ذلك كلھ ترجو السالمة فیما بعد؟ قال: بل رجوت
قلبك عند الشّدة, وان انكره لسانك عند النجاة, وھو  الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت, وقد أفّر بھ

  :وصدق هللا العظیم .الذي أنجاك من الغرق
رُّ فِي اْلبَْحِر َضلَّ َمن تَْدُعوَن إِالَّ } ُكُم اْلضُّ اُكْم إِلَى اْلبَرِّ أَْعَرْضتُمْ  َوإَِذا َمسَّ ا نَجَّ اِإلْنَساُن  َوَكانَ  إِیَّاهُ فَلَمَّ

  ) سورة اإلسراء67َكفُوًرا} (
ا وصدق هللا {َوإَِذا َغِشیَھُم مَّْوجٌ  یَن فَلَمَّ َ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ اھُْم إِلَى اْلبَرِّ فَِمْنھُم  َكالظُّلَِل َدَعُوا هللاَّ نَجَّ

ْقتَِصٌد َوَما یَْجَحدُ    .. ) سورة لقمان32( بِآیَاتِنَا إِالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر } مُّ
التوحید ونفي الوسائط  ولكننا نقول أن من أعظم األسس التي بُني علیھا اإلسالم عقیدتھ ھو أساس

هللا صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث القدسي  الي تُتخذ طریقا الى هللا سبحانھ فقال تعالى قال رسول
الشیاطین عن دینھم و أمروھم أن عبادي خلقت حنفاء فاجتالتھم  عن هللا سبحانھ وتعالى (كل

  .) یشركوا بي غیري
العھد ورضي بالكفر  فاألصل في اإلنسان ھو التوحید والعبادة ہلل لكن كلما طال علیھ األمد نسي

ِریَن َوُمنِذِریَن لِئَالَّ یَُكوَن (  ولذلك تتعدد النذر والرسل لكیال یكون للناس على هللا حجة بَشِّ ُسالً مُّ رُّ



ُسِل َوَكاَن ّهللاُ َعِزیًزا َحِكیًما  َعلَى لِلنَّاسِ  ةٌ بَْعَد الرُّ   سورة النساء 165) ّهللاِ ُحجَّ
واسطة ووسیلة إلى هللا  وھكذا نكون قد أثبتنا أن ُعباد األصنام قدیما كانوا یعبدون ھذه األصنام

دي األصم ثنا حدثنا أحمد بن منیع البغدا.. وھو اعتراف عباد األصنام أنفسھم بذلك وفي الحدیث
حصین  أن النبي قال ألبیھ یا الحسن عن عمران بن الحصین أبو معاویة عن شبیب ابن شیبة عن

تعده لرغبتك ولرھبتك  كم تعبد الیوم إلھا قال سبعة ستة في األرض وواحد في السماء قال فأیھم
 رب العالمینفالكافر اعترف أن إلھ العالمین في السماء .. والحمد ہلل  قال الذي في السماء

 
 
 

  لماذا ال نرى هللا ؟… واآلن أحب أن أطرح سؤاال یكرره المالحدة دون وعي بأبعاده وھو 
 … إن الشيء الذي تراه العین فإنھ موصوف الذات محدد اإلمكانات وھكذا تكون رؤیة العین

سنحدده  ساعتھا أللحدنا ألننا ولذلك سؤال المالحدة مردود علیھم ال محالة فنحن لو رأینا هللا فعال
وھذا محال على هللا سبحانھ الذي ال یحده زمان  بأبعاد معینة وسیكون موصوف الذات ال محالة

في الدنیا تقود لإللحاد فالعین تصف المرئي وتحدده وتحدد أبعاده  وال مكان .. فمجرد رؤیة هللا
سنُنشأ  وفي اآلخرة على هللا سبحانھ الذي ال تدركھ األبصار وھو یدرك األبصار .. وھذا محال

بإمكاناتنا المحدودة تلك  نشأة أخرى وستكون أبصارنا حادة وسندرك ما ال یمكننا إدراكھ اآلن
ْن ھََذا   .. ) سورة ق22فََكَشْفنَا َعنَك ِغطَاءَك فَبََصُرَك اْلیَْوَم َحِدیٌد } ( {لَقَْد ُكنَت فِي َغْفلٍَة مِّ

لم یرزقنا هللا الیقین  لماذا ط وإنما كان مقصدھم ھووبالتالي فسؤال المالحدة أصال سؤال مغلو
علیھ وجودنا في الدنیا وانھ وجود إختباري  بوجوده ھذا ھو السؤال الصائب ولكن ھذا السؤال یرد

  !!!!… هللا نُختبر فیھ ونُمحص ولذلك خلقنا
ن العدم ال یصنع فقد وھبنا هللا عقال محایدا وأودع في ذلك العقل غریزة معینة أال وھي اإلقرار بإ

الحجة علینا بل أرسل  ..ثم إن هللا لم یكتف بذلك إلفامة -وبالتالي فال بد للكون من صانع  - شیئا
سبحانھ بذلك بل أخبرنا بالفرق بین النبي  رسلھ وأنبیائھ مؤیدین بالمعجزات والبشارات ولم یكتف

بیائھ والرضا بقضائھ واإلیمان الصادق ثم أمرنا باتباع أن الصادق والنبي الكاذب وعالمة النبي
  .… بلقائھ

بد للناس من  ولذلك اإلیمان باہلل على الرغم من سھولة الوصول إلیھ والثقة بوجوده لكن ال
والفالح في الدنیا واآلخرة وھل لو  تمحیص واختبار ووعد هللا أن اإلیمان بھ ھو النجاة والخالص

  عقل ھل نحن نعتبر ساعتھا مؤمنین ؟؟إعمال لل رزقنا هللا الیقین التام بوجوده دون
فاإلنسان مجبر على  ؟؟ كال طبعانسان یقول أنا أؤمن بوجود الشمس كال وألف كال فھل یوجد إ

فشرط اإلیمان ھواإلعمال البسیط  … اإلقرار بوجودھا ألنھ یراھا أمامھ وال یستطیع اإلنكار
ى الملحد أنھ ال یعقل {َوَمثَُل الَِّذیَن َكفَُروْا دائما ینعي عل للعقل وإجھاد الفكر قلیال ولذلك كان هللا

  ) سورة البقرة171ُعْمٌي فَھُْم الَ یَْعقِلُوَن } ( الَِّذي یَْنِعُق بَِما الَ یَْسَمُع إِالَّ ُدَعاء َونَِداء ُصمٌّ بُْكمٌ  َكَمثَلِ 
 فھذا تابع لذلك فھو لو أجھد عقلھ قلیال العترف بوجود هللا ومن بعدھا فورا اعترف برسلھ وكتبھ

.....  
 

سببھا إلى هللا  سؤال آخر یطرحھ المالحدة وھو أن أھل األدیان ینسبون األشیاء التي ال یعرفون
  .. وسموا ذلك بإلھ الفراغات

بین أقوال  خلطھم…. وسبب ھذا السؤال عند المالحدة ھو خلطھم بین الخرافة والدین الحق 
  الم سبحانھ وتعالىالسحرة والكھان وقول هللا الواحد الع

لكن عندما یرجع الملحد إلى المعین الحقیقي حیث الدین الحق وحیث النصوص الدینیة الصحیحة 
  یجد األمر بخالف ذلك

ذلك نقول ھل عندما علم الملحد أن سبب  ولتوضیح … فالدین ینسب الشيء إلى هللا بقانونھ
ض ھل بذلك ال یكون ہلل دخل في توجد في قشرة األر حدوث الزلزال ھو تحرك الطبقات التي



  قد نفینا المسبب أم ازددنا یقینا في التأكد من وجود مسبب ..؟؟؟ األمر ھل بمعرفة السبب نكون
ھل عندما عرفنا أن سبب حركة السحب ھو الریاح ھل معنى ذلك ال دخل ہلل باألمر أم أن هللا ھو 

  .… الذي وضع تلك القوانین وھو الذي قننھا
إن هللا یا سادة یاتى باألشیاء باألسباب ویأتي باألشیاء بغیر (  -: ن القیم رحمھ هللاوقد قال اب

  ) األسباب ویأتي باألشیاء بضد األسباب
  ... تفسیرك ومعرفتك للقانون ھل تنفي إثبات وجود مقننھ أم تزیده إثباتا أیھا المالحدة

جمیع ما في الكون یشھد على وجود وھذا ھو عین ما قالھ الدكتور ماریت ستانلي كونجدن : أن 
نقوم نحن العلماء بتحلیل ظواھر ھذا الكون ودراستھا حتى  وعندما هللا سبحانھ و یدل على قدرتھ،

  ... االستداللیة فاتنا ال نفعل أكثر من مالحظة آثار أیادي هللا وعظمتھ باستحداثھا الطریقة
نَسانَ  آهُ اْستَْغنَى} (لَیَ  وصدق هللا حین قال {َكالَّ إِنَّ اْإلِ ) سورة العلق ..فھو یرى فقط 7ْطَغى..أَن رَّ

  وطغیانھ استغنى ولكن لیست ھذه ھي الحقیقة ولذلك ھو یطغى بال حجة وال بینة على كفره أنھ
أنھ بمعرفتھ سبب  فاإلنسان یعرف القانون ویفرح بذلك ولكنھ یتناسى من قنن ھذا القانون ویظن

الوكیل .. یقول أ.كریسي موریسون "  ال حاجة ہلل وحسبنا هللا ونعمشيء أنھ قد حسم األمر وأنھ 
قاطعة على أن ھناك تصمیماً وقصداً في كل شيء، و  إن استعراض عجائب الطبیعة لیدل داللة

طبقاً لمشیئة الخالق جل و عز " و یقول : إن حجم الكرة األرضیة ، و  ثمة برنامجاً ینفذ بحذافیره
سمك  ھا عن الشمس ، و درجة حرارة الشمس أشعتھا الباعثة للحیاة ، وعن األرض ، وبعد بعدھا

النتروجین ، و ظھور اإلنسان  قشرة األرض و كمیة الماء ، و مقدار ثاني أكسید الكربون ، وحجم
  الفوضى وعلى التصمیم والقصد و بقاء الحیاة كل أوالء تدل على خروج النظام من

نذكر منھا قولھ تعالى  فت القرآن إلیھ األنظار في آیات كثیرةإن ھذا التصمیم و القصد ھو الذي ل
َماَواِت َواْألَْرضِ  اْلبَْحِر بَِما یَْنفَُع  َواْختِالِف اللَّْیِل َوالنَّھَاِر َواْلفُْلِك الَّتِي تَْجِري فِي (إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

ُ ِمَن السََّماءِ  ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة  ْحیَا بِِھ اْألَْرَض بَْعَد َمْوتِھَا َوبَثَّ فِیھَاِمْن َماٍء فَأَ  النَّاَس َوَما أَْنَزَل هللاَّ
رِ  یَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ َماِء َواْألَْرِض َآلیاٍت لِقَْوٍم یَْعقِلُوَن) البقرة: َوتَْصِریِف الرِّ   164بَْیَن السَّ

یكون ھنالك ضوء  یكفي أن ویتساءل الدكتور لسترجون زمران عن كیفیة نمو النبات فیقول : "ال
قوة داخل البذرة تنبثق في الظروف  و مواد كیماویة وماء و ھواء لكي ینموا النبات ، إن ھنالك

 التفاعالت المتشابھة المعقدة و التي تعمل معاً في توافق عجیب المناسبة فتؤدي إلى قیام كثیر من
. ". 

وأنثى  ودة في نوات خلیة كل ذكرقول العالمة أ. كرسي مورسون عن وحدات الوراثة الموج
الدقة أنھا ـ وھي المسئولة عن  مستدالً بذلك على وجود هللا : و تبلغ الجینات وحدات الوراثة من

من حیث خصائصھا الفردیة وأحوالھا النفسیة  المخلوقات البشریة جمیعاً التي على سطح األرض
، لكان حجمھا أقل من حجم الكشتبان كلھا ووضعت في مكان واحد  وألوانھا وأجناسھا ـ لو جمعت

 یسع الصفات الفردیة لبلیونین من البشر ھو بال ریب مكان صغیر الحجم و مع و الكشتبان الذي
العادیة لجمع من  ذلك فان ھذه الحقیقة التي ال جدل فیھا ..فھي التي تحبس كل الصفات المتوارثة

  الضئیلة األسالف وتحتفظ بنفسیة كل فرد منھم في تلك المساحة
،وھو دافع من القوة  یقول العالمة أ. موریسون : إن الحیاة ترغم على التناسل ، لكي یبقى النوع

و ھذه القوة اإللزامیة ال توجد حیث  ... إن كل مخلوق یبذل أقصى تضحیة في سبیل ھذا الغرض
تستمر مالیین الدوافع القاھرة ؟ولماذا ، بعد أن نشأت ،  ال توجد الحیاة . فمن أین ینشأ ھذه

  . الطبیعة الحیة .... الذي یأتي من إرادة الخالق السنین؟ انھ قانون
َماَواِت َواألَْرضِ (  اْلبَْحِر بَِما یَنفَُع  َواْختِالَِف اللَّْیِل َوالنَّھَاِر َواْلفُْلِك الَّتِي تَْجِري فِي إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

اء فَأَْحیَا بِِھ األْرَض بَْعَد َمْوتِھَا َوبَثَّ فِیھَا ِمن ُكلِّ  اء ِمنالنَّاَس َوَما أَنَزَل ّهللاُ ِمَن السَّمَ  َدآبٍَّة  مَّ
ِر بَْینَ  یَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخِّ  سورة البقرة 164)  السََّماء َواألَْرِض آلیَاٍت لِّقَْوٍم یَْعقِلُونَ  َوتَْصِریِف الرِّ

 
 
 



 !!.. ُمشكلة المالحـدة مع الُمعجـزات
 

 وغـالبا ما كـان -وأن عقـولھم ال تستسیغھـا  - نا كثیرا عن إنكار المالحدة لُمعجـزات األنبیـاءسمع
 ..-1-إنكـارھم من باب التوقعـات الفلسفیـة ال الوقـائع التاریخیة

بل ویحتجون علینا أن العلم ال یستطیع استیعاب ھذه الُمعجـزات ضمن القوانیـن الوضعیة التي 
 ..یعرفھا

 
لذلك لیس ھُنـاك ما یدعو - كنظـام ُمغلق - البدایـة ال ننسى أن العلم الحدیث ال ینظـر للطبیعةوفي  

 .. للزعم بأن الُمعجـزات لم ولن توجد
فإن العلم یتواضـع اآلن .. والطبیعـة لیست نظـاما ُمغلقـا وبالتالي فالُمعجـزات لیست تدخالت في  

  .. نظـام مؤسسي
وموجـات غیر ُمدركة وأبعـاد وأكـوان موازیـة مما كان  تحطیم الذرة ـا عنثم إننـا عشنـا وسمعن 

 !!.. یُعـد یومـا ما بنفس المنظور العلمي أنھ میتافیزیقیا وخیـاالت
العلمـاء الُمعاصرون أنھ ال أحد یعلم القانون الطبیعي بشكل كـاٍف  یرى(  -: جیمس مور یقول 

 .) رورة أن حدثـا ما یعتبر إخالال بھلھ ان یقول أنھ یعتبر بالض بحیث یمكن
وصفنـا الجـامد  ھو في الواقـع القانـون الطبیعي لذلك فإن الُمصطلح الشـائع الذي نُسمیھ 

 .. والمحدود للظواھـر الطبیعیة
 

لم یعد ألي إنسـان الحق في  .. فالكون لم یعد ثابتـا في نظرنـا لم یعد ملعبـا معروفا نعلم كل قواعده
بالقـانون الطبیعي فكما قلت سابقا فإن العلم یتواضع  ى أي حدث بسبب معرفتھ الُمسبقةالحكم عل

 !!.. اآلن
عـاد مرة أخرى لیكتشف أن  ھـذا الكون واإلنسـان بعد أن رأى َعظمـة الكـون وأنھ ال مركزي في

ـود فإن الشمسیة بأكملھا لو تصورنا أنھا تحولت إلى ثُقب أس الحجم نسبي وأن كواكب المجموعـة
  !!.. ُكوبا صغیرا حجمھا لن یمأل

اإلنسـان لیستشعر مرة  ویعود وما أُوتي اإلنسـان ِمن العلم إال قلیال وھكذا یتقزم العلم أمام نفسھ
ورائھا محجوب بالمظاھر عن الحقائق  أُخرى ویعترف مرة أُخرى أنھ كان مصروفا بالمادة عما

ه في األرض لحكمة وألجل وتكلیف وضرب لھ موعدا استعمار الكبیرة كان ناسیا او متناسیا أن
 !!.. فیھ على ما قدم وأخر للقاء الرھیب یحاسبھ

 
إذا كـان هللا موجودا فالمعجـزات لیست فقط ُممكنة منطقیـا لكن بكل صـدق وأصـالة  وفي النھـایة

 القنـوات علینا أن نقصد البحر ونترك إذن في حـوارنا مع ھؤالء .. ممكن حدوثھـا في كل لحظة
فإننـا إذا ألزمناھم الُحجـة بوجـود هللا فإننـا نكون قد حسمنـا كل ھذه المسـائل دون حتى التطرق 

 !!.. لھـا
--------------- 

أحد المعجـزات التي شھدھا النـاس وُدونت في القرآن على مرأى  قصـة أصحـاب الفیل وجیش ابرھة  -1
القرآن ھو األثر التاریخي الوحـید الذي یُمثل  اورت ُملحـدا إال وأقر أنومسمع ِممن شھد ھذه الواقعة وأنا ما ح

من باب التوقعـات الفلسفیـة ال الوقـائع  وھـذا یُثبت أن إنكـار المالحـدة للمعجـزات ھو روح عصـره أصدق تمثیل
ال یحتاج التسلیم لھا  منصفان وإال فإن واقعة تاریخیة ثابتة بأصدق كتاب وصل إلینا ال یختلف في ذلك التاریخیة

فاآلیات إذن  .. سورة الصافات 14 )َوإَِذا َرأَْوا آیَةً یَْستَْسِخُروَن (  تعالى إال قلیال ِمن اإلنصاف! وال ننسى قولھ
 !!.. والُمعجـزات ثابتة تاریخیـا بالتواتر لكن مـا بال َمن كانت ُمشكلتھم نفسیة ال علمیـة

 جوش ماكدویل سة من كتاب برھـان جدید یتطلب قرارابعض الفقرات في ھذا المقال ُمقتب
 
 



 زالزل .. مجاعـات .. براكین .. أمراض .. 
 !!.. حوار حول العدالة اإللھیـة

 
اختلفت المذاھب اإلسالمیـة فیما بینھـا بخصوص الَحسن والقبیح اختالفـا كبیرا فما تراه أنت 

  حسن أراه أنا قبیحـا
الحیوان لتأكلھ وتَحرمھ  ال نستطیع أن نخرج فیھـا بقول .. فأنت تذبحفھذه مسـألة نسبیـة للغـایة 

تتھم ذوقـك ولم تبِك لبُكـاء أبیھ وأُمـھ ثم تجلس  من أبیھ وأُمھ وتحرمھ من ُمتعة الحیـاة ومع ذلك لم
رار باإلق الحیوان المسكین وتنتقـد في العدالـة اإللھیـة وكأنك لم تقم منذ دقائق بیننـا ملطخـا بدمـاء

 عملیـا بوجود حكمة لكل شيء
 

الفیاضانات ال یزال  ثم إننـا من منطق النسبیة و التناسب .. نرى أن حدوث البراكین و الزالزل و
من حدوث تلك األمور یكاد یكون  یُصنف حالة نادرة .. و الدلیل على ذلك ھو أن نسبة خوفنا

تنا الیومیة... ثم ھي ما نتیجـة الزالزل مجریات حیا معدوم و ال یشغل بالنا و ال نعطیھ أھمیة في
؟ والموت ھو النھایة الحتمیة لكل إنسـان سواء بزلزال أم بسعال  ھل ھي شيء أعظم من الموت

  العویـل الزائد والتطبیل الزائف إذن فلِم
 

استوعبنـا الخلل ..  ثم إن حدوث الزالزل والبراكین تدل على وجود النظام فلوال وجود النظـام لما
أن فائدتھ أعمق بكثیر فلوال ھالك  ولوال الكمـال لما تصورنـا النقص .. وھذا الخلل نسبي إذ

المرض لما شعرنـا بطعم الصحة فیجب أن تشعر  الدیناصورات لما ظھرت الثدییـات ولوال
نقیضھ اآلخر فال ینسب الشر المحض إلى هللا سبحانھ ال  بالنقیض لتدرك أھمیة و حالوة طعم

  عقال شرعـا وال
 

ثم إن الحزن لھ لذة خـاصة وربمـا لم یكن للحیاة طعم ومعنى لوال الحـزن فھو یقویـك ویُدعمك 
 !!.. ویفیدك

 
إلى حالة واحدة، وال  ثم إن ھذه العدالة كما یقول األستاذ العقاد : " ال تحیط بھا النظرة الواحدة

العدل فى تصریف اإلرادة اإللھیة وجوه  مناص من التعمیم واإلحاطة بحاالت كثیرة قبل استیعاب
الصورة كلھا لوناً من ألوانھا التى ال غنى عنھا، أو التى تضیف  . إن البقعة السوداء قد تكون فى

یعجبنا  الصورة وال یتحقق لھا جمال بغیرھا، ونحن فى حیاتنا القریبة قد نبكى لحادث إلى جمال
  ثم نعود فنضحك أو نغتبط بما كسبناه منھ بعد فواتھ

 
 

بد لھ ِمن فـاعل فال یوجد  ثم إننا لوال افترضنـا جدال وجود الظلم فإنھ ال -:أحد األحبة  ویقول
ال وجود للحكومة المصریة .. وھذا من باب  عـاقل یقول بمـا أن الحكومـة المصریة ظالمـة إذن

لما استوعبنـا لھ صفـات الكمـال .. إذ لوال وجود الكمـال  التنزل مع الخصم وإال فاہلل سبحانھ
منھا  العدالة اإللھیة الُمطلقة لما تصورنـاھا واستوعبنـا أبعادھـا وما یخرج النقص ولوال وجود

  وما یدخـل فیھـا
 

ألیس ھذا ھو األلیـق بل  ثم لو كان هللا موجودا فما المـانع أن تكون لھ حكمـة في تدبیر االمور بل
 فالِحكمـة من أفعـالھ لیست موجودة بل والزمـة أیضـا وداواأللزم بھ ُسبحـانھ ...؟ لو كـان هللا موج

إضافي مغمور بجوار الخیر الراجح من خلقھ یترتب علیھ خیر كثیر  وعلیھ وألن الشر نسبي
 . كمرارة الدواء فھو خیر ال شر في الحقیقة وحكمة عظیمة ،



 ظاھرة العنایة اإللھیة تتجلى في عصر العلم!!
 مشكلة الخیر والشر

 
وال یُنسب الشر (  أُالحظ في الدراسات اإلسالمیة التي ُدونت في القرون األُولى ھذه الجملةُكنت 

 ...... وھذه الجملة كثیرا ما یقولھا العالمة ابن القیم في كتاباتھ)  المحض إلى هللا
لك  إنھا تُفید أن الشر الذي یتبدى .. إنھا كلمة عالیة یقبلھا العقل السلیم دون حاجة إلى استدالل

إن ھناك نوع من الُصبیر  (  ھناك خبر جمیل یقول ..... على أنھ شر ھو في ذاتھ خیر أیضا
ھُناك وكانت فاجعة إذ امتد بشكل ھائل لدرجة  یستعمل كسیاج للمزارع .. نُقل إلى استرالیا وُزرع

روا على الصالحة للزراعة .. وحار العلماء في األمر .. ثم عث أنھ كاد یُغطي كثیرا من األراضي
الجراثیم بواسطة  الجراثیم المَرضیة ال تعیش إال على ھذا النوع من النباتات .. فنقلوا ھذه نوع من

إلى الوضع المناسب .. إلى ھنا  النبات نفسھ وبدأت الجراثیم تعمل عملھا حتى تقلص النبات
بالقدر الذي ینفع على النبات بل بقي النبات ولكن  فالخبر عادي لكن الُمدھش أن الجرثوم لم یقض

 نوع من التوازن العجیب في الطبیعة .... وأنا أصال لم أُكن ُمحتاجا لذكر أي إنھ)  .. وال یضر
النواع البكتریا في  الحاجة الماسة ِمثال خاصة ونحن في القرن الحادي والعشرین بعد أن ظھرت

ان تبین قُصور العقل عند  التربة .. بعد أمعاء اإلنسان .. بعد ان ظھرت الحاجة الماسة لبكتریا
إن اإلنسان بداھةً یعادي  .... یتفھموا قیمة الخالیا المجھریة وغیرھا علماء القرن السابق عندما لم

رئیس الصین الملحد الذي  وال ننسى ماو تسي تونج ما یجھلھ وھذا َمحض سرعة في إتخاذ القرار
صیده في جمیع انحاء البالد فما كانت تتغذى على الثمار أمر ب أمر بصید نوع من العصافیر

 حمل العام التالي ُرعبا رھیبا نتیجة إنتشار نوع من الحشرات كان ھذا الطائر النتیجة ؟؟؟ لقد
 .... یتغذى علیھا وكادت ھذه الحشرة ان تُھلك الحرث والنسل

 !إن النتیجة الحتمیة التي یصل إلیھا اإلنسان ھي أنھ ال یوجد شر محض في الطبیعة
علیھ النھ لن یستقیم لھ اإللحاد إال بكفران النِعمة  كان للملحد ُحجة في إنكار نِعم هللا المتتالیةُربما 

وْا نِْعَمَت ّهللاِ الَ تُْحُصوھَا إِنَّ  وجحد الفضل اإللھي اِإلنَساَن لَظَلُوٌم  علیھ وصدق هللا { َوإِن تَُعدُّ
  كفار فعال ) سورة إبراھیم ..... إن اإلنسان لظلوم34َكفَّاٌر} (

یجعل اإلنسان ال  إن جھل اإلنسان الذي ینتج عنھ الكفر .. وِكبره الذي ینتج عنھ الظلم ھو الذي
بإخالص وتجرد .. بل ینسبھا إلى أي شيء مھما  یرى بداھةً نِعمة هللا .. ویجعلھ ال ینسبھا إلى هللا

ْت  َوإَِذا(  كان تافھا باطال ُ َوْحَدهُ اْشَمأَزَّ بِاْآلِخَرِة َوإَِذا ُذِكَر الَِّذیَن ِمن  قُلُوُب الَِّذیَن َال یُْؤِمنُونَ ُذِكَر هللاَّ
 ... سورة الزمر 45)  یَْستَْبِشُرونَ  ُدونِِھ إَِذا ھُمْ 

بل والالدیني  وإذا كان حال الملحد كذلك فھو في ضیاع وعبث وسواد فھذا أیضا حال الالدیني
 ھو الخالق لكن لم یعترف لھ باألمر لخلق وأقر أن هللاأسوأ وأضل حاال منھ فالالدیني اعترف ہلل با

یُخیل إلیھ أنھ  والالدیني ..... سورة األعراف 54)أَالَ لَھُ اْلَخْلُق َواألَْمُر تَبَاَرَك ّهللاُ َربُّ اْلَعالَِمینَ  ( 
فِْتنَتُھُْم إِالَّ أَن  فیقول تعالى {ثُمَّ لَْم تَُكن بذلك قد اعترف باإللھ ولكن هللا یُقیم علیھ الحجة من آیاتھ

یقع فیھ الالدینیون إذ المعیار  إنھ وھم .... ) سورة األنعام23َربِّنَا َما ُكنَّا ُمْشِرِكیَن} ( قَالُوْا َوّهللاِ 
  واإلذعان وغیر ذلك مردود على وجھ صاحبھ ال محالة الحقیقي لإلعتراف بالخلق ھو اإلقرار

 
  ُمشكلة الخیر والشر

إذا كان الكافر یُبتلى لُكفره  ... ھم لماذا یُبتلى البشر ..... ما اللغز أصال وراء اإلبتالءتعَجب أحدُ 
المؤمن ... لماذا الكوارث .. لماذا الحروب .. وكما  فھذا طبیعي والعقل یقبلھ لكن لماذا یُبتلى

َدْفُع  َولَْوَال ( فیھ تفصیل كل شيء نِجد الرد اإللھي العجیب على ھذا السؤال تعودنا من القرآن أنھ
َمْت َصَواِمعُ  ِ النَّاَس بَْعَضھُم بِبَْعٍض لَّھُدِّ ِ َكثِیًرا هللاَّ  40 ) َوبِیٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد یُْذَكُر فِیھَا اْسُم هللاَّ

بدون امتراء .... إن تدافع الناس  إنھا آیھ عظیمة تُعطي الرد الذي یقبلھ العقل ..... سورة الحـج
أماكن العبادة ولضاع الناس في الُدنیا بدون وعي  لھُدمت شاكل والكوارث لوال ذلكوحدوث الم



 البدن یُقوي القلب .. والذي -یُضِعف  -إن الشيء الذي یُوِھن  -كذلك ؟؟  معنى عجیب ألیس -.... 
ع لھ میادین الرجال وال یرتف یُقوي البدن یُوِھن القلب ..... لذلك ترى اإلنسان الُمدلل ال یقوى في

ومن ھذا المنطلق كان األنبیاء ھم  .... وِعزة رأس أمام العزائم في حین ترى الُمكافِح ذو بأس
 ... أثبت الناس على دعوتھم وھُم أرسخ الناس قدما في میادین القتال ألنھم اكثر الناس بالءا

طى ثباتا ولذلك كان تدافع الناس یُعطي العزة ویمنح لإلنسان قیمة بعد ان یُمحص ویصبر فیُع
  ...... أعظم وھكذا

إن ھذا أكبر دلیل على أننا في  ولكن لماذا لم یُعط الناس مزیة الثبات والرسوخ بدون اإلبتالء ؟؟؟
لزاغت البطوالت بین اللُقطاء من الناس ولكن ال یُعط  الدنیا للتمحیص واإلختبار إذ لو األمر عبثي

 التمحیص علیھ معیار نیل الفوز وعلیھ قوة القلبابتُلي بقدره وھكذا كان  الِعزة والنصر إال من
  ولالمر تفصیل ممتع لھ مجال آخر بإذن هللا ....... وثبات الشكیمة

 
ا یَْعَملُونَ (  وصدق هللا العظیم إذا یقول ا َعِملُوْا َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ مَّ سورة 132  ) َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت مِّ

على جمیع البشر ُحجة الفطرة   في شریطي القادم بخصوص الحجة الُمقامةاألنعام .... وبإذن هللا
بدون تلٍق مسبق للنھي واألمر ...وُحجة الرسالة  في عدم تعاطي المعاصي التي تأباھا الفِطرة

تكلیف والتي من وصلتھ ھذه الرسالة ال یسعھ إال اإلذعان لھا وأن هللا  السماویة التي فیھا زیادة
المكابرة  اس بمقتضى وصول الحجة ومقتضى إذعانھم ومقتضى التسلیم وعدمیحاسب الن سوف

أنواع الفترات ....ولكن ھُنا  ولھذا موضوع آخر بإذن هللا ولشیخ اإلسالم ابن تیمیة كالم ماتع في
مشكلة الشر والعذاب األُخروي األبدي  نرید وضع إلماحة ھامة بخصوص األمر وبخصوص

ا یَ (  یقول هللا عز وجل سورة  147)  ْفَعُل ّهللاُ بَِعَذابُِكْم إِن َشَكْرتُْم َوآَمنتُْم َوَكاَن ّهللاُ َشاِكًرا َعلِیًمامَّ
عذاب أبدي أزلي أم أن ھناك  النساء ..... وعلى الرغم من اختالف السلف في عذاب جھنم ھل ھو

بدا لكفر أبدا فكان طالما ان الكافر لو عاش أ أنھ ... إال أن العقل یقول -1-وقت تفنى فیھ النار
فالحیاة الدنیا ما ھي إال موطن اختبار وتمحیص ولیست ھي المستقر الدائم  مصیره أن یُعذب أبدا

) سورة 64َوإِنَّ الدَّاَر اْآلِخَرةَ لَِھَي اْلَحیََواُن لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن} ( } وفي ذلك یقول هللا تعالى
الحیوان تُفید  ق ... إن إضافة األلف والنون في كلمةإنھا من اآلیات الُمبھرة بح ... العنكبوت

بھرت الدارسین في أصول لغات  ُمطلق الحیاة ( وھذه الكلمة من كلمات اإلعجاز البیاني التي
إطالقھ فالحیاة األصلیة والُمطلقة لنا لیست ھُنا  األرض ) فإضافة األلف والنون إلى الشيء تُفید

اآلخرة  فالدار .. دنیا ما ھي إال قنطرة للتمحیص وإختبار العبادوال .. وإنما ھي في الدار اآلخرة
حیوانا ألن حیاتھ األصلیة  ھي دارالحیوان الحقیقي الحیاة الحقیقیة األصلیة ولذلك ُسمي الحیوان

ثم یختم هللا سبحانھ وتعالى اآلیة بإشارة رائعة { لو كانوا  ... والحقیقیة ھي تلك التي یحیاھا بیننا
الُمستقر وھي  آثروا الدنیا علیھا ... فالحیاة الدنیا موطن اختبار فقط واآلخرة ھي ذلك مایعلمون } 

البشر ( كٌل على قدر وصول الحجة لھ  الموطن الباقي أبد اآلبدین ... والمعذرة ُمقدمة سلفا لكل
 ....  )فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

 
--------------- 

عند تفسیر  العذاب األخروي ھل ھو أبدي أم ال قال ابن جریر الطبري اختلف العلماء في  -1
زفیر وشھیق خالدین فیھا ما دامت  فأما الذین شقوا ففي النار لھم فیھا (سورة ھود في قولھ تعالى 

قال :.... وقال آخرون : عنى بذلك أھل النار وكل من دخلھا  ) إال ما شاء ربك السموات واألرض
لیأتین على جھنم  : لك : عن ابن عباس : یأمر الناَر أن تأكلھم . وقال ابن مسعودذ ، ِذكر من قال

جھنم أسرع  : زمان تخفق أبوابھا لیس فیھا أحد، وذلك بعدما یلبثون فیھا أحقابا . وعن الشعبي
وعن ابن زید : أخبرنا بالذي یشاء ألھل الجنة فقال {عطاء  . الدارین عمرانا وأسرعھما خرابا

وقد نقل السیوطي! في  7/118وذ} ، ولم یخبرنا بالذي یشاء ألھل النار ... "التفسیر" غیر مجذ
عن عمر رضي هللا عنھ  ) تلك اآلثار وزاد علیھا :وعن الحسن البصري3/350"الدر المنثور" (



  . : لو لبث أھل النار عدد رمل عالج لكان لھم یوم على ذلك یخرجون فیھ
 أ.ھـ.ھنم یوم ال یبقى فیھا أحدسیأتي على ج : وعن أبي ھریرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 !! .. ھل الرق في اإلسالم ھو التبني بالمفھوم الحدیث
 

 إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْلَجارِ  یقول هللا عز وجل في كتابھ العزیز {َوبِاْلَوالَِدْینِ 
اِحِب بِالَجنِب َواْبنِ ِذي اْلقُ  بِیِل َوَما َملََكْت أَْیَمانُُكْم إِنَّ ّهللاَ الَ یُِحبُّ َمن ْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ  السَّ

  36َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً }النساء
 
ن فَتَیَاتُِكُم اْلُمْؤِمنَاتِ  ( ا َملََكْت أَْیَمانُُكم مِّ ِ  فَِمن مِّ ن بَْعٍض فَانِكُحوھُنَّ َوّهللاُ أَْعلَُم بِإ بِإِْذِن  یَمانُِكْم بَْعُضُكم مِّ

فأمر سبحانھ َمن أراد أن یتزوج من  ........... 25النساء)أَْھلِِھنَّ َوآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ بِاْلَمْعُروِف 
  وأن یعطیھـا مھرھـا كامال أمتھ أن ینكحھـا بإذن أھلھـا

 
  صحیح مسلم ..... وفتاتيال یقولن أحدكم عبدي وأمتي ولیقل فتاي 

  من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصیناه .. رواه الخمسـة
مّما یأكل ولیلبسھ مّما  إّن إخوانكم خولكم جعلھم هللا تحت أیدیكم، فمن كان أخوه تحت یده فلیطعمھ

  .... متفق علیھ یغلبھم فأعینوھم یلبس، وال تكلفوھم ما یغلبھم فإن كلفتموھم ما
 

فأصلنـا واحد وال فرق بین أبیض وال أسـود وال سید وال عبد إال بالتقوى ... أنتم بنو آدم وآدم من 
 تراب .. صحیح

 
للذنوب والخطایـا  وقد فتح اإلسالم الباب واسعـا أمام عتق الرقـاب فعتق رقبة ھو أعظم كفارة

  ....... 92َخطَئاً فَتَْحِریُر َرقَبٍَة }النساء ْؤِمناً وحض علیھ اإلسالم بشتى السبل { َوَمن قَتََل مُ 
....... {فَكُّ َرقَبٍَة .أَْو  3المجادلة) َرقَبٍَة  یُظَاِھُروَن ِمن نَِّسائِِھْم ثُمَّ یَُعوُدوَن لَِما قَالُوا فَتَْحِریرُ  َوالَِّذینَ ( 

  ......... 14ِذي َمْسَغبٍَة }البلد إِْطَعاٌم فِي یَْومٍ 
 

الحروب  اإلسالم بتجفیف جمیع منابع الرق ولم یُبق إال على مصدر واحد وھم أسرى وقام
ا (وھؤالء یؤخذون من ساحة المعركة لفكاك أسرى المسلمین  ا فَِداء َحتَّى تََضَع  فَإِمَّ َمنّاً بَْعُد َوإِمَّ

 ن على األسرى بالعفو....... ولم یذكر سبحانھ اإلسترقـاق فإمـا المَ  4محمد)  اْلَحْرُب أَْوَزاَرھَا
  ...... وإمـا الفداء وفكاك أسرى المسلمین بأسرى الكافرین وال یوجد شيء ثالث

 
 أسیرات الحرب

إلى حمأة  ( لقد كانت أسیرات الحرب في البالد األخرى یھوین -یقول األستـاذ محمد قطب :
رض، فیشغلونھن في الع الرذیلة بحكم أنھ ال عائل لھن، وألن سادتھن ال یشعرن نحوھن بحمیة

 -تجارة األعراض. ولكن اإلسالم  :ھذه المھمة البغیضة، ویكسبون من ھذه التجارة القذرة
المجتمع نظیفاً من الجریمة، فقصر ھؤالء الجواري  لم یقبل البغاء، وحرص على حفظ -المتأخر 

  وكسوتھن وحفظھن من الجریمة ).. إلى أن یتم فكاكھن على سیدھن، علیھ إطعامھن
أو ألن مستواھا  والدول التي ألغت البغاء في الغرب المتحضر لم تلغھ ألن كرامتھا أوجعتھا،( 

الھاویات قد أغنین عن  الخلقي والنفسي والروحي قد ارتفع عن الجریمة. كال! ولكن ألن
 )!المحترفات. ولم تعد الدولة في حاجة إلى التدخل

  
 

العردبة  لملحد تختلط علیھ الصور ... صورةوأكبر مشكلة توقع الملحد في شبھة ھي كون ا
التي رسمھا الغرب عن  الرومـانیة والتبني اإلسالمي .... فتجده یخلط بین الصورة النمطیة

  واألحـادیث وھذا یؤدي إلى خلط ما بعد خلط الجواري والصورة التي حددت لنـا أطرھـا اآلیـات
 



یتعایشوا في سالم یقول  قیمھم اإلنسانیة أن بل ومن خالل الدین فحسب یمكن للجمیع على اختالف
متساوین ھذا ممكن فقط إذا كان اإلنسان  ( فحقوق اإلنسان وأن البشر -أُستـاذي علي عزت:

خصوصیة أخالقیة ولیست حقیقة طبیعیة أو مادیة أو عقلیة  مخلوقا ہلل فالمساواة بین البشر ھي
 ھم وبال شك غیر متساوین وستبدو المساواةالمادي أو الطبیعي أو العقلي  فالناس من المنظور

المدخل الدیني من  ساعتھا وكأنھا عبارة میتافیزیقیة بال مضمون وال حقیقة فطالما أننا حذفنا
  عرقیا وقومیا واجتماعیا وسیاسیا حسابنا فسرعان ما یمتلىء المكان بأشكال من الالمساواة

فالناس بجالء وبال أمل  فإذا لم یكن هللا موجودافالمساواة بین البشر ھي مسألة میتافیزیقیة بحتة 
 .)المطالبة بالمساواة غیر متساوین وتأسیسا على الدین فقط یستطیع الضعفاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شبھة نعیم الجنة الحسي 
 

ا أول لیس في ذلك إال أن الذي خلقن بل یدل على جوازه إذ . إن العقل ال یدل على استحالة ذلك
 مرة ومكننا أن نتعنم نعیما محسوسا ونتألم ألما محسوسا قادر على أن یعیدنا بعد ان یفنینا كما بدأنا

الثاني وھذا معلوم  فإن اإلعادة إنما ھي خلق ثان ومن قدر على الخلق األول قدر على الخلق..
  القدرة على ذلكممكن فیجب وصفھ ب بنفسھ لیس من قبیل الممتنع .. وهللا تعالى قادر على كل
فیلزم علیھ أن یكون في الجنة غائط وبول  فإن قالوا : إن كان في الجنة أكل وشرب ونكاح ولباس

  .. وغیره
ولیس ھناك غائط  .. قلنا : ھذا جھل وال یلزم شيء مما ذكرتم فیھا . بل نقول : ھناك أكل وشرب

نا أن تكون لھ فضلھ لما لزم ان سلم ولو وال بول .. إذ ال یلزم في كل طعام أن یكون لھ فضلھ
كثیرة طیبا یتطیب بھ وشرابا یشرب مثل المسك فإن  یكون فضلة مستقذرة .. بل قد یكون فضالت

أو العسل فإنھ فضل حیوان معروف ولیس شيء من ذلك مستقذرا بل ھو مستطاب  دم الحیوان
الصادق :  اءنا على لسانوال یبعد أن تكون فضالت الجنة ھكذا بل ھو ھكذا فعال فقد ج .. مستلذ

  مثل المسك أن أھل الجنة ال یبولون وال یتغوطون إنما ھو عرق یجري من أجسادھم
وھذه أمور ال ینكرھا إال كل غبي جاھل لیس لھ معقول حاصل فإذا دل العقل على جوازه فینبغي 

 أن یستدل على وقوع ذلك
أضف إلى ذلك ماورد على  .. رب وینكحومن المعلوم أن آدم علیھ السالم كان یأكل في الجنة ویش

] : ( الحق  25:  14أي الجنة :مرقس [  لسان المسیح علیھ السالم بشرب الخمر في ملكوت هللا
 ).الكرمة الى ذلك الیوم حینما اشربھ جدیدا في ملكوت هللا اقول لكم اني ال اشرب بعد من نتاج

أبي ملكوتاً ، لتأكلوا  نا أجعل لكم كما جعل لي] قول المسیح لتالمیذه : ( وأ 30:  22إنجیل لوقا [ 
 )تدینون أسباط إسرائیل االثنى عشر وتشربوا على مائدتي في ملكوتي ، ونجلسوا على كراسي

 
رؤیة وجھ هللا تعالى وفي الحدیث  أضف إلى ذلك أن أكبر نعیم في الجنة على اإلطالق ھو

من ) م من النظر إلى ربھم عزوجلأحب إلیھ الصحیح : ( فیكشف الحجاب فما أعطوا شیئاً 
  .. المعلوم أن آدم علیھ السالم كان یأكل في الجنة ویشرب وینكح

 .. وھذا ألسباب كثیرة منھا -: فإن قالوا لماذا لم یصرح موسى في التوراة بذلك وبأخبار القیامة
 لعتو بني إسرائیل وتمردھم وكالل أفھامھم -1
 لبعد زمان ذلك -2
ویخوفون بالعقوبات العاجلة ویوعدون باللذات  ء أعمالھم .فإنما كانوا یھددونلیعجل لھم جزا -3

 وخصب البالد الى غیر ذلك العاجلة من الملك وتكثیر الرزق
رسول یبین أمور  ألنھ سبق في علم هللا أن یرسل رسوال في آخر الزمان لیس بعده نبي وال -4

ولیحصل لنبینا  لقرب القیامة من زمانھ . وذلك اآلخرة بیانا شافیا وھو محمد صلى هللا علیھ وسلم
واإلعالم ما لم یحصل ألحد غیره ولتختص أمتھ بعلم لیس ألحد غیرھا وھذا  من فضیلة العلم

 . ھو أقرب الوجوه وهللا أعلم الوجھ
 

 ...... المصدر : اإلعالم للقرطبي بتصرف
 
 
 
 
 
 



 ھل الحرب على اإلسالم ھذه األیـام ُمبــررة .. 
 ــا تـوجد ُشبھـــات ؟ھل حق

 
یحـاول البعض إسقاط نبوة النبي صلى هللا علیھ وسلم ألنھ تزوج بضع نسـاء كسیرات القلب في 

  السنـوات العشر األخیرة من حیـاتھ
 

والبعض اآلخر یرى  یرى البعض أن اإلسالم یجعل المرأة لُعبة في ید الرجل یطلقھا متى یشـاء
  ُحـرة طلیقة خلع زوجھا متى شاءت وتصیرالعكس حیث یرى أن للمرأة أن ت

 
یجیز لھ دفع  یُجیـز البعض للرجل أن یحمل روحھ على كفھ ویدافع عن عقیدة ال یؤمن بھا وال

  الجزیـة مقابل حمایتھ ویرى أن ھذه ھي حقوق اإلنسـان
 

م ماسیبرو واإلسال یرى البعض اإلسالم في أُسـامة بن الدن والبعض اآلخر یراه في مسلمـات
أن الشبھات المتناقضھ یُسقط بعضھـا  لیس ھذا أو ذاك فاإلسالم ببساطة في اإلسالم .. إنني أرى

 ! بعضـا
 

وإیجاد ھذه الشبھات  وھنـاك شبھـات كثیرة أساسھا الخیال أو الشعور الموقوت أو التأثر العاجل
بقى ولألبد لھ نور ذاتي ثَقُل فإن الحق ی سھل واإلستمرار علیھا مستحیل فمھما عال الُدخـان ومھما

للشبھـات .. فمن السھل أن تصنع الشبھات حول الحق ُدخانا یزكم  لكن لألسف ھُنـاك من یستسلم
ال یُكلف  یحجب الرؤیة لكن مھما كان الدخان ثقیال فإن نفخة بالفم تجعلھ ینقشع لكن ھذا األُنوف أو

  !!.... نفسھ حتى النفخ
 
 
 

وعلى كل مسلم  .. ئق القرآن لن تتالشى وشبھـات ھؤالء لن تخلدومع كل ھذا أوذاك نقول ان حقا
 ! یقف علیھ أن یعرف واجبھ ویواجھ قَدره ویختـار ثغرا من ثغور اإلسالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ..!!كیَف یُھزم اإلسالم في معركٍة لم یدُخلھا
 

بالدنا .....  المادي التي تعیشھا ھناك تَصور طفولي سطحي یربط بین اإلسالم وحالة التخلف
 یُھزم اإلسالم في معركة لم یدخلھا ؟ ویعتبر أن ھذه ھزیمة للعقیدة نفسھا ........ كیف

التي أتى  الذمیمة واألفھام السقیمة واألوضاع الجامدة والعادات الفاسدة لھزیمة لحقت بالبدعإن ا
وأضاعوا  وجھ الحق الناس من عند أنفسھم وأوھنوا بھا الفرد والمجتمع والدولة وشوھوا بھا بھا

 ..... بھا الكتاب والُسنة
 

عدیمو الفقھ ..  یظلمھ علمــاء یخدمون السلطة ... ُشبان .... اإلسالم یُظلم بإسم اإلسالم إن
 .... وغوغاء حیارى

إن ھؤالء الذین دخلوا تلك ...... المھزلة الُكبرى إننا دخلنا المعركة الثقافیة مع الغرب وكانت
إنھم  .. خلعوا رداء اإلسالم قبل المعركة فخرجوا وقد خسروا اإلسالم والمعركة الثقافیة المعركة

الغرامیة والجنائیة التي زحموا بھا  لم یُترجموا العلوم عندما دخلوھا وُكنَّا أفقر إلیھا من الروایات
 ذا الذاھبللغرب لیكملوا نقصنا في العلوم التجریبیة فإ لُغتنـا .... إن ھؤالء الشباب الذین نُرسلھم

والذاھب إلى واشنطن یعود بفكر إنحاللي تبشیري .. والعلم  .. إلى موسكو یعود بفكر ماركسي
وھى دینھ  إن المرء إذا .. علیھ ھؤالء سرعان ما یتبخر .. ویبقى الُسم النافع القلیل الذي حصل

إننا  .... نكثیری یُقاد من بطنھ وفرجھ أكثر مما یُقاد من عقلھ وضمیره وتلك حالة مبعوثین
یدَّعون اإللحاد ویكفرون إن بعض الذین  ..... نُحـــاَرب من أبناء من بني جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا

قضوا دھرا بین األدیان ینقبون غورھا ویبحثون مناھجھا واستدالالتھا فإذا  باألدیان ظننت أنھم قد
 إال رسمھا یعرفون من الدین إال إسمھ وال یعرفون من الشریعة ھم أحداث ال

 
األحزاب وھو ال  ن أُحضر لھ دلیال على أن بني قُریظة أعانوایومـا ما أن تحداني أذكر أن أحدھم 

 .... یدري أنھا آیة من كتــاب هللا
 

أغلب إلیھم من الیقین ... والُخرافة أسبق إلیھم من الحقیقة وھؤالء وأمثالھم  إن ھؤالء الظن
 النفسیةم وأجھزتھم من داخلھون معطوبإن أمثال ھؤالء  اداتھم للدینالعقل أكثر من مع یُعادون

  ... رأیاوا كبا وال یُصدروا رن یقودون أال یصلحأمثال ھؤالء والفكریة في حالة ركود ..... إن 
 

نَّاھُ  إن هللا اشترط علینــا للتمكین في األرض أن كَّ ْم نُقیم الصالة ونُصلح عالقتنا باہلل {الَِّذیَن إِن مَّ
َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَھَْوا فِي اْألَْرضِ  َالةَ َوآتَُوا الزَّ ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر}  أَقَاُموا الصَّ َعِن اْلُمنَكِر َوہلِلَّ

التمكین نحن نستحق ما نحن فیھ اآلن وإال لظلمنا اإلسالم  ) سورة الحـج ... ھذا ھو شرط41(
  .... الذي نحملھ

  ... ا قادة العالم اآلن ونحن بھذا البعد عن الدین لما كان إذن لإلسالم فضل علینالو ُكن إننا
 

ن أحكاما ..  إن العالم الغربي یا ســادة لھ ذكریات كثیرة مع األدیان وقد استفاد منھا ِخبرةً وكوَّ
ربما إن ھؤالء  .. فصـار یخاف من الحبل وُربما نشأَت عنده عقدة مبھمة كالفرد الذي لدغھ حنش

 الخوف من دینھم لكن نحن ما ذنبنـا وقد جنینـا من الدین أطیب الثمر یكونون ُمِحقون في
 ..  
على أرض  إن الفقر العربي یمشي.. اإلسالم الصحیح یُقدم ألتباعھ الخیر ویَھب لھم النصر  إن

 .. من الذھب
 وترشد سیرتنا ....... وبذلك وحده یصح سیرنا  إننا نرید اتباعا في الدین وابتداعا في الدنیا

 



سنین یقضیھا في اللھو الحرام قبل أن یظفر بنكاح  إن امتنا تفترض في حیاة كل شاب بضع
 یحاولون أن یطفئوا نورنا سیبقوا معنا في ظالم ألنھ لیس لھم نور  صحیح ... إن الذین

 
الُمصاب یبقى  وربما ینجح الغزو الثقافي في إفساد قلب وتخلیتھ من الیقین بید أن ذلك القلب

فیھ الریح وال یحتلھ ساكن جدید ویتحول ھذا المنھزم إلى شخص خائر  كالبیت الَخِرب تصفي
الطریق فإنھم  منتكس الفطرة .. وأحسب أن الُدعاة الصادقین لو تُمھد لھم القُوى ضائق الصدر

ان وما یزال فإن اإلسالم ك یقدرون على إستعادة ھذه القلوب الفارغة وملئھا بالحق مرة أُخرى
فاإلسالم  وإلى التجاوب مع أصالة التفكیر وسالمة الضمیر أقرب األدیان إلى موائمة العقل والقلب

الدیانات مالئمة  یقول غوستاف لوبون "اإلسالم من أكثر.. رسوما وظواھر عقیدة وجوھر ولیس
ة وبروفسورات من دكاتر الكتشافات العلم"، ولذلك یكثر اعتناق اإلسالم في األوساط العلمیة

صلى هللا علیھ  وجعل نبي اإلسالم محمد - اقرأ - إن اإلسالم بدأ أول لبنة في بنائھ بكلمة .. وباحثین
الزمن بعد انتشار اإلسالم  طلب العلم فریضة على كل مسلم ، وفي فترة قصیرة من  وسلم

لمسلمون، اإلسالم وحل ا انحسرت موجة األمیة والجھل، وارتفعت منارات العلم حیث وصل
نشاط فكري ال عھد للشرق  "لقد صحب ھذا التوسع "الفتوحات اإلسالمیة(  -: یقول نیكلسون

كلھ ابتداًء من الخلیفة إلى أقل  بمثلھ من قبل ، حتى لقد الح أن الناس في العالم اإلسالمي
لم یسافرون من مناصریھ وكان الناس طلباً للع المواطنین ، قد أصبحوا طالباً للعلم، أو على األقل

 .)...وكأنھم نحل تشبع بالعسل عبر قارات ثالث ، ثم یعودون إلى دیارھم
 

إن اإلسالم ال یرضى بما نحن فیھ، (  -رحمھ هللا : والُخالصة ....كما یقول األستاذ عمر التلمساني
المسلمین وضعفھم، كل ما في اإلسالم یدعوا إلى العدل  فال داعي للتمحك بأنھ سبب تأخر

 .) ،والجد ، والعمل وإتقانھ، ویدعو إلى الفضیلة ومكارم األخالق اف، والقوة والمساواةواإلنص
 
 
 
 

 ..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 بعض الفقرات في ھذا المقال مقتبسة من كتب الشیخ محمد الغزالي رحمھ هللا 

 
 
 



 !!.. العلمانیون یخترعون وأنتم تشتمون العلمانیة
 

 !!... الدھر علیھا وشرب وتقیـأ ....العلمانیون یخترعون وأنتم تشتمون العلمانیةشبھھ قدیمة أكل 
 

فالیھود مثال دائما  قدة النفسیة عند الیھودھذه الُعقدة النفسیة عند الملحدین العرب ھي نفس العُ 
لكن یتسائل الدكتور عبد الوھاب  % من الحاصلین على جوائز نوبل من الیھود40یتباھون بأن 

في أثیوبیا یھودي واحد حصل على جائزة نوبل )  ( وھو في یھود الفالشة -یري مستھزئا :المس
أكثر على البحث العلمي ولیس للتقدم العلمي جینات موروثة في فئة  فالتقدم العلمي قرین بَمن یدفع

 . أیدیولوجیة ُمعینـة ُمعینة أو
األیدیولوجیات.. فالعلماء  أو غیرھا من فمخترعات العلماء الغربیین ال تأتي تأسیسا على العلمانیة

 . ویھود ومالحدة في مراكز البحث الغربیة فیھم مسلمون وبوذیون
 

فمثال الدب الروسي  البحث العلمي محاید و ال عالقة لھ حتى بدكتاتوریة الدول ِمن دیموقراطیتھا
  قةصناعیة غیر مسبو في أوج انغالقة وتقیید الُحریات في عھد ستالین حقق نھضة

  فالبحث العلمي قرین بَمن یدفع أكثر ... َمن یُمول ... ھذه ھي كل القضیة
 40ملیار دوالر بھا  40مثال جامعة ھارفارد بأمریكا تُنفق على البحث العلمي سنویا ما یزید على 

تفوق میزانیة البحث العلمي في جمیع  عالم حاصل على جائزة نوبل ومیزانیة البحث العلمي بھا
 . لعربیة مجتمعةالدول ا

 . جامعة القاھرة بھا ربع ملیون طالب ... ھل توجد جامعة في العالم بھا ربع ملیون طالب
 

 . فالبحث العلمي في صیغتھ النھائیة ھو مسألة ُمحایدة
والعلم ببساطة ھو مالحظة الظواھر بغیة تفسیرھا .. وھذا أمر ال یحتاج جینات ُمعینة وال 

 . أیدیولوجیات ُمعینة
 
 كن ھل كل تفسیر للظواھر ھو تفسیر علمي ؟ل

 .الجواب : ال ، فقط التفاسیر التي یمكن إثباتھا بالتجربة ، ھي تفاسیر علمیة
  متى یتحول التفسیر إلى نظریة ؟

  .الجواب : فقط عندما یكون لھ قدرة على التنبؤ
ما ھو معرفة  قدرلیس معرفة تسعى ألن تعرف حقیقة االشیاء ، ب -بھذا التعریف -لھذا العلم 

 -والكالم لسایكو -العلمیة  تجعل "نظرتنا لالشیاء" مفیدة. فمثال موجة البلوتوث أحدث البحوث
  .... الدنمارك ھو أنھم استفادوا منھا موجودة من أیام سیدنا آدم وكل ما قام بھ علماء

 یبقى السؤال األساسي : ماذا نستفید إذا عرفنا ان االنسان متطور عن قرد ؟
 . ي الحقیقة ، أن العلماء كفوا عن أن یكونوا علماء أنسابف
 

البحث العلمي  فلو أنفقت الحكومات اإلسالمیة على البحث العلمي ُعشر ما تنفق أمریكا على
الدورة الدمویة الصغرى ُمصنَف  لصار للبحث العلمي عندنا وضع آخر فمثال ابن النفیس مكتشف

األرض تدور حول محورھـا أمام الشمس .... أساس  ي أعلن أنفي طبقات الشافعیة ....... البیرون
مصنفات اإلمام ابراھیم الزركلي ... ابن باجھ المصنف المشھور  علم الفلك في أوربـا قام على

 . مدارات الكواكب بیضاویة ولیست دائریة اكتشف أن
 

بن الخطاب رضي هللا والمسجدرسة وھو التحام المسجد بالمدرسة !!من أیام الخلیفة الراشد عمر ا
 عنھ ثاني الخلفاء الراشدین

الصیدلة علم  ( إن -: 40یقول الشیخ محمد الغزالي رحمھ هللا في كتابھ ظالم من الغرب ص



والجغرافیـا ما تزال تحمل األسماء  عربي والفلك والطب والمیكانیكا والریاضیات والطبیعة
بیة یقول دیورانت في تاریخ الحضارة ربما األمة العر العربیة الفصحى ھكذا ساد الروح العلمي

الكتب في القرن العاشر ما یقدر بما كان في مكتبات أوربا مجتمعة  ملك الصاحب ابن عباد من
 المساجد من قرطبة إلى سمرقند علمـاء ال یحصیھم عدد )  وكنت تجد في
المشكلة  مة إلى خیر لكنالمتـأمل بعمق في حال أمة اإلسالم ھذه األیـام سیجد أن األ بل إن الناظر

  في القیادة
 

السبب في التخلف  فالبحث العلمي محاید للغایة لكن العلمانیة الغربیة لیست محایدة بل قُل ھي
والمتھمة بالتخلف ال تستمد شرعیتھا من  العربي الحالي فالحكومات العربیة المعروفة باإلستبداد

ا من الدول العلمانیة رأسا وإلى الدول العلمانیة تستمد حمایتھ دیننا بداھة وال من شعوبنا وإنما
  قیام الشرفاء باإلطـاحة بھا تھرب ساعة

 
قیمھا الخاصة یقول  وعندما تَدخل الحكومات العلمانیة بالدنا فھي ال تدخل لنشر العلم وإنما لنشر

ى أمریكـا فتیـات أفغانیـات إل 9أُرسلت  ( لقد -األُستـاذ مصباح عبد الباقي أكادیمي أفغاني :
وقد أصرت أمریكا إصرارا شدیدا على ھذا األمر وسیتم  لتشكیل فریق كرة قدم نسائي أفغاني

وسیلتقین بعدھا بعدد من مسئولي الریاضة بأمریكـا في انتظارھن ..  تدریبھن وفحصھن طبیـا
لعجب ال  أنھ إلى اآلن ال یوجد فریق كرة قدم للرجـال ولم یھتم أحد بذلك وھذا مدعاة لكن المدھش

 .) ینتھي مادامت في الناس عقـول
تغریب المرأة وإفقـار  بل وھل ینكر الملحد العربي أن العلمانیة الغربیة ھي المسئول المباشر عن

تخریب العقول وإستباحة الفجـور  الشعوب و نھب الثروات و علمنة المناھج الدراسیـة و
  والتمكین للحكومـات الفاسدة

 
 .ن العلمانیة الغربیة غیر محایدة بل خبیثة أو قُل كافرةإذن العلم محاید لك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كیف یُعالج المتشكك نفسھ !!!!أیھا المتشكك أبِشر فالحق لھ نور
 

إن ھناك كفر أساسھ الخیال أو الشعور الموقوت أو التأثر العاجل وإیجاد ھذا الكفر سھل 
 .!! واإلستمرار علیھ مستحیل إال لمرضى القلوب

بالمادة عما ورائھا  أغلب الناس یختلف علیھ اللیل والنھار وھو ُمحاصر بمآربھ القریبة مصروف
في األرض لحكمة وألجل وتكلیف  محجوب بالمظاھر عن الحقائق الكبیرة ناسیا أن استعماره

 ..!! قدَّم وأخر وُضرب لھ موعد للقاء رھیب یُحاسب فیھ على ما
شخص متشكك حائر  جیل الالھي التائھ إنما الكارثة الحقیقیة فيلكن لیست الكارثة في ھذا ال

 ..!! علیھ في ھذا المقال الوجدان ُمفتت الصدر وھذا الشخص ھو َمن سنقوم بتسلیط الضوء
 

 الزمن جزء من العالج
أن یتیھوا أربعین عاما  أوال إننا ال نُنكر أن الزمن جزء من العالج ... وإذا كان على بني إسرائیل

وتتأھب األجیال الجدیدة الطاھرة لفتح  صحراء سیناء یموت َمن ورثوا الُذل والصغار منھمفي 
یقضي زمانا في تیھ فكري وضیاع وعدم تحدید للھدف قبل  المدینة الُمقدسة كان على الُمتشكك أن

 ..!!ویكتشف أنھا ُخرافات ال تقوى على عامل الزمن ان تموت ُشبھاتھ
طعام فرأى ِمن سرداب  ُمحالة ... قیل أن ثعلبا جائعا انطلق یبحث عن فالزمن ُجزء من العالج ال

الضیق وتَلَطَّف حتى بلغ اإلناء ثم أخذ  طویل إناءا مشحونا بما لذ وطاب فوثب داخل السرداب
حیث جاء فعجز ألن بدنھ انتفخ فما یستطیع التقھقر ولقیھ  یكرع منھ حتى امتأل وحاول العودة من

في مكانك ھذا  ابق -: عجوز عرف القصة من بدایتھا فقال للثعلب الصغیر في محبسھ ھذا ثعلب
الخندق الضیق فقلت في نفسي  زمنا حتى یخف ِحملك وساعتھا ستكون أقدر على الخروج من ھذا

  ..!!ضاحكا الزمن جزء من العالج
ه .. فإذا یالزم الرافضھ والمالحد وكان -وقد قال الذھبي رحمھ هللا فى ترجمة ابن الراوندي :

إلى أن صار ملحدا وحط على الدین والملھ. نسأل هللا  عوتب قال : إنما أرید أن أعرف أقوالھم
  !!!!! خطافة بھفالقلوب ضعیفة والشُ  السالمة والعافیة

 
 كیفیة غربلة الُشبھات

ھا الموازین التي یستغل نھ في بعضأربما یكون الزمن وحده كافیا لغربلة الشبھة إال أننا نالحظ 
لخلل في محور اإلرتكاز یقتضي عالجھ أن  الباعة قد تمیل إحدى الكفتین عن األُخرى میال عنیفا

تتساوى مع زمیلتھا .. ھذا العالج المؤقت قد نتغلب بھ فترة  تضع ثقال كبیرا في الكفة الشائلة حتى
إنھ البد  ....... لغشن ذلك ال یُعطي المیزان صالحیة تُقیم العدل وتمنع اأالواقع بید  ما على الخلل

  ... من عالج ناجع یفصل في القضیة ویحسم المسألة
فالشبھة  -تُشبھ الحرب مع األشباح  الحرب مع الُشبھات إنھ البد من مواجھة مع الشبھة ولألسف

المعركة ال ینھزمون إال خوفا وُذعرا من األشباح فھذه  والذین ینھزمون في -ال قوام لھا أصال 
فیھا مواجھة عاقلة بناءة بل ھناك استسالم دنيء وفرار خسیس قد تم من  م تتمھزیمة خسیسة ل

  ........ وبھذا تنتھي المعركة بانتصار وھمي للشبھة على قلب صاحبھا المتشكك
في ھذا  إن ھذه الشبھات كاألسماك ما أن تخرج إال وتموت وحدھا بل وكم من ُشبھة ُعرضت

  !!!!!! ِعصمة لھذا الدینالمنتدى واكتشفنا أنھا دلیل شرف و
 

  ..... نھ البد من َمنع الذي ال یعرف السباحة من اإلقتراب من الفُراتأوإنني أجزم ب
 إعادة تمحیص  لقد ظھرت أجیال تصنع من قلوبھا إسفنجة تتشرب الشبھات بال مھادنة وال حتى

 !!!!! وإننا واثقون أن ھؤالء سیموتون وستموت خرافاتھم معھم
 



  ....... بھات یتم على ِعدة محاورعالج الشُ 
وبعدھا بساعات ُكنت أُطالع أحد  ..... لماذا خلقنا هللا وھل هللا یحتاج لعبادتھ ...... سألني أحدھم

یُقَّبل ید والده ..... وقُلت في نفسي ھل الوالد یُحب ھذا  الصحف المحلیة فاستوقفتني صورة ِطفل
 الده بحقھ ولم یكن مغرورا أو عاقا .... إن والده یحب؟؟ إن ولده قد اعترف لو الصنیع من ولده

  !!!!!! لكن ھل والده یحتاج لھذا الصنیع ؟؟ .. ذلك من ولده ویرضاه
والعقل نفسھ كفیل بصرفھا  لُشبھة طارئة أو عدم اطالع إن ھناك ألغاز كثیرة یطرحھا العقل نظرا

مدد آخر بجانب العقل الُمحاید إنھ َمدد  وھناك إذا كان محایدا باحثا عن الحق ..... لكن ما بالنا
 (  -:الُشبھة السابقة مثال یقول هللا عز وجل في الحدیث القُدسي  الوحي اإللھي ....... وبخصوص

أولكم  إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. یا عبادي لو أن یا عبادي
ملكي شیئا. یا عبادي  احد منكم ما زاد ذلك فيوآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل و

رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شیئا.  لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب
وجنكم قاموا في صعید واحد فسألوني فأعطیت كل إنسان  یا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم

یط إذا أدخل البحر. یا عبادي إنما ھي أعمالكم عندي إال كما ینقص المخ مسألتھ ما نقص ذلك مما
 .) إال نفسھ لكم ثم أوفیكم إیاھا فمن وجد خیرا فلیحمد هللا ومن وجد غیر ذلك فال یلومن أحصیھا

 
یا عبادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ثم أوفیكم إیاھا فمن (  -الحدیث القدسي : والحظ معي قول

 .) ذلك فال یلومن إال نفسھ وجد خیرا فلیحمد هللا ومن وجد غیر
 

 .. إن الُشبھة الغارقة في وحل من الرماد لن یُشعل فیھا النار إال سوء النیة وُخبث الطَویة
 

د د اإلنسان بعقل یطمئن إلى وحدانیة هللا , وُزوِّ بقلب یعرف الخیر والشر , ویرضى بھ العدل  ُزوِّ
  .. اإلنسان اإلنسانیة یُكلف ویسخط بھ الظُلم .. وبھذه الخصائص

لم تبلغ الستة أعوام  حیاء طفلة صغیرة إن ھُناك مواثیق ركزھا هللا في األنفُس وأنا یُدھشني
ولو لم یتلق ھذا الطفل  أین هللا فإنھ یشیر إلى السماء ویدھشني أكثر أنك لو سألت طفال صغیرا

  .. تعلُم مسبق بخصوص األمر
عا إلیھ الرسل وبھ ُكلف البشر .. ومن السھل أن ھذا ھو الحق الذي ُجبلت علیھ األنفُس .. ود

أو یحجب الرؤیة لكن مھما كان الدخان ثقیال  ُدخانا یزكم األُنوف یصنع البعض حول ھذا الحق
  !!!!.... فإن نفخة بالفم تجعلھ ینقشع

 
 إن المدافع عن الحق تأتیھ أوقـات یكاد ینفلق فیھا رأسھ من الھم والَحزن لزخرفة الباطل وبھاء

وھُنـاك سماسرة مكرة موظفون في میادین إعالمیة وسیاسیة لحراسة ھذا الباطل  .. منظره
یُعرض بھا  وال أُخفیكم ِسرا فإن الفَزع یزداد عندما أرى الُصورة المنكرة التي.. واستدامتھ

ة أنھم لم ینبسوا بكلمة واحد اإلسالم في أحیـان شتى ولطالما تكلم ناٌس باسم اإلسالم وتمنیت لو
مھما عال الُدخـان ومھما ثَقُل ومھما  ذاتي وأنھ ...... لكن الذي طمأن فؤادي ان الحق فیھ نور

تستقر إلیھ العقول وتھدأ في زوایاه النفوس وتفني  بُھِرج الباطل فإن الحق یبقى ولألبد لھ نور ذاتي
 الُمنتدیات التنصیریة ھادئةً ُمطمئنة .... استوقفتني إحدى الفتیـات في أحد فى سبیلھ األرواح وھي

یتم ذلك باسم الدین ( في  وقالت لي في إباء وِعناد أنھا ال تقبل إراقة الدم وأن عقلھا ال یستوعب ان
الطواغیت ) ولم تمض أیـام إال وقد وقع أحُدھم في  إقامة الحدود , والدفاع عن الثغور , وُمجاھدة

 تعلوھا أنھا لن تترك ھذا الحقیر أبدا ولو بكالم بذيء فأخبرتني والحسرة شرفھا ونال من ِعفتھا
لغرورھا ثانیـا  وجدتھ أمامھا اآلن لذبحتھ فقُلت في نفسي إنھا كذبت على عقلھا أوال واستسلمت

 ..!! والدین بین ھذا وذاك تقوم مبادئھ وتعلو تشریعاتھ
 
 



بدل أن یَقتُل  إن غزو الُشبھات للقلوب الضعیفة والعقول التالفة ھو غزو بادي النجاح .. إنھ
 ..!! إن ھُنـاك استسالم ُمسبق للذبح مع ان الذابح ال یملك سكینــا .... ِخصمھ یُغریھ باإلنتحـار

 !!! وھكذا یكون اإلنتصار الخسیس للُشبھات على القلب الضعیف الزاھد في الحق
 

  المعصیة بریـد الُشبھات
والعقل التالف الُمعطوب  ... لُمحصناتإن المرأة العاھرة ھي أقدر الناس على تجریح الغافالت ا

وعلى  .... بصنوف الذنوب والمعاصي ھو أقدر العقول على استبقاء الُشبھات وتجریح الحق
المستقر إال أن المعصیة تُقرب  الرغم من أن البَون شاسع بین شطحات الخیال وبین الحق الثابت

یُدرى ما الحق وما الباطل ...... وإذا بالباطل فال  المسافات بین الحق والباطل حتى یلتبس الحق
 المرحلة األسیفة فالبُد ان یتدارك نفسھ باإلقالع عن المعاصي الظاھرة وصل اإلنسان لھذه

  .... والباطنة وأن یَصُدق اللجوء إلى هللا تعالى
ونُكتة سوداء متمردة  .. إن الشخص العاصي شذوذ في ملكوت یُسبح بحمد بارئھ ویخضع ألمره

وبقائھ لحظة بعد أُخرى .. فالِعوج في ھذا  م یسجد ہلل طوعا وَكرھا ویستمد منھ حیاتھفي عال
هللا یجعل األرجـاء تكاد ان تَنقض على العاصي فتُخفي رسمھ  الكون الُمستقیم الُمطیع ألمر

 أستبعد أن یظل صاحب الُشبھات حائرا تائھا بُشبھتھ طالما ظل قائما على معاصي ووسمھ ...وال
إِنَّ ّهللاَ الَ یَُغیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى یَُغیُِّروْا َما } ولن یغیر هللا من حالھ إال إذا َغیَّر ھذا من نفسھ هللا

  ....... ) سورة الرعد11بِأَْنفُِسِھْم} (
 

إن الدینـار إذا كان  .. فأروا هللا من أنفسكم خیرا یا أصحاب الشبھات وأقلعوا عن المعاصي
وكذلك الذي یدعي  ھیھ دون اآلخر أو في بعضھ دون بعض فھو زائف كلھصحیحا في أحد وج

والقرب منھ وفي المقابل ھو غارق في  أنھ یبحث عن الحق وأنھ یرید الطُمأنینة والرضا باہلل
نفسھ وعلى مثل ھذا یُخشى أن یُزین لھ الكفر  شھواتھ ومعاصیھ فھذا شخص زائف یكذب على

الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُھُْم فِي } المالحدة من الرضا بالكفر بعد اإلیمـان فیراه حسنا ویصل لما وصل إلیھ
ْنیَا َوھُْم یَْحَسبُوَن أَنَّھُْم یُْحِسنُوَن ُصْنًعا} ( فھذه حال ُمخیفة نسأل  ...... ) سورة الكھف104اْلَحیَاِة الدُّ

 !!!! هللا السالمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ـا  فـةالقـلوب ضعیـفة والُشبـَّھ خطـَّ
 

للتعمق .. ویؤخذ لُبھ مع أول خاطرة  كرة وتستھویھ الغرائب وال یمیلیقال أن الَحدث تأسره الفِ 
 . یقرأ فطعام الكبار سم الصغار ویكل سریعا عن إعمال عقلھ وتمحیص ما

سرعان ما  وعندما یطالع الحدث بعض الشبھات للوھلة األولى فإنھ ینكر ویغضب سریعا لكن
یتشرب لكل شبھة لذا حذَّر  ن ویلتذ وبعدھا ومع الوقت یصیر قلبھ كاإلسفنجةیعتاد إلى أن یُدم

السلف عن اقتراب البحر لمن ال یعرف  السلف ِمن مجالسة أھل البدع ومطالعة كتبھم ونھى
  السباحة

فإني ال آمن أن  .. قال أبو قالبھ رحمھ هللا : ال تجالسوھم : أي أصحاب البدع _ وال تخالطوھم
 . و یلبسوا علیكم كثیرا مما تعرفونیفسدوكم أ

كتبھم واالستماع  قال ابن قدامھ رحمھ هللا : كان السلف ینھون عن مجالسة أھل البدع والنظر في
ویرون َصون آذانھم عن سماع  : الى كالمھم وقال أبو عثمان الصابوني بعد ذكر أھل البدع

ت فى القلوب رت إلیھا من الوساوس والخطرات ضرت وج أباطیلھم التي إذا مرت باآلذان وقرَّ
 الفاسده ما جرت

فإذا عوتب  .. وقال الذھبي رحمھ هللا فى ترجمة ابن الراوندي وكان یالزم الرافضھ والمالحده
 .الدین والملھ قال : إنما أرید أن أعرف أقوالھم إلى أن صار ملحدا وحط على

الحنابلھ یریدون  وكان أصحابنا قال الذھبي رحمھ هللا فى ترجمة ابن عقیل حیث نقل عنھ قولھ
فعلق الذھبي بقولھ : كانوا ینھونھ  . مني ھجران جماعة من العلماء وكان ذلك یحرمني علما نافعا

 حبائلھم وتجسر على تأویل النصوص نسأل هللا السالمھ عن مجالسة المعتزلھ فیأبى حتى وقع فى
فى قلوبھم أوردھا  جلسائھ .. ال یُلقیھاقال سفیان الثوري رحمھ هللا :من سمع ببدعة فال یحكھا ل

التحذیر یرون أن القلوب ضعیفھ والشبھ  الذھبى وعلق علیھا بقولھ: أكثر أئمة السلف على ھذا
  خطافھ

وقال االمام البیھقى .. قال اإلمام الشافعي رحمھ هللا :ما ناظرت أحدا علمت أنھ مقیم على بدعھ
بالمناظره عن بدعتھ وإنما كان یناظر من یرجو  ا یرجعمعلقا : وھذا ألن المقیم على بدعتھ قلم

  رجوعھ إلى الحق إذا بینھ لھ
متى ذكرت لھ الحق  قال االمام ابن تیمیھ رحمھ هللا إن المبتدع الذي بنى مذھبھ على أصل فاسد

 الشبھھ .. فأعطھ إیاه وإال فما دام معتقدا الذي عندك ابتداء أخذ یعارضك فیھ لما قام في نفسھ من
كاللوح الذي كتب فیھ كالم باطل فامحھ أوال ثم اكتب فیھ  نقیض الحق لم یدخل الحق الى قلبھ

 . الحق
ثبت قدمھ وكبر سنھ  ولھذا كان نھي العلماء المتواصل عن دراسة كتب الفلسفھ فال یدرسھا اال من

ع الدنیا .. وھا وشھواتھا وبیع الدین بمتا ولم یُخش على مثلھ من حب الظھور والتعلق بمتع الدنیا
الفلسفة في شبابھ وقد ابتلع الفلسفة ولم یستطع أن یتقیأھا ..  ھو الغزالى رحمھ هللا وقد درس

 میتة عجائز نیسابور ..صافى القلب ھادىء الوجدان فأعطاه هللا ذلك ومات وتمنى أن یموت
 .. والقران على صدره رحمھ هللا

 
بقلب إنسان فال  الُشبھ خطافھ .. وربما علقت شبھھوكما قال الذھبى رحمھ هللا القلوب ضعیفھ و

یسره هللا علیھ ولكن الحدث الذي زاغت  یجد لھا ردا فتورده المھالك على أن الرد علیھا یسیر لمن
بقائلھا لقلة علمھ وإعجابھ بنفسھ وحبھ للظھور وسماعھ لشتم  عینھ وتعلق قلبھ بالشبھة وإعجابھ

 عباد وھو ال یتحرك لھ ساكن فھل یُظَّن أن ھذا یوفق للحقبالسباب لرب ال االنبیاء والتعرض
تاییدھا ویصیر من  بسھولھ!!!وتتوالى الشبھات على قلب الحدث فینصرف عن الرد علیھا إلى

لَّْم یَْستَِجیبُوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما یَتَّبُِعوَن  جند إبلیس وتضیع دنیاه وآخرتھ ..نسأل هللا السالمھ {فَإِن
ِ  ھُمْ أَْھَواء َن هللاَّ ِن اتَّبََع ھََواهُ بَِغْیِر ھًُدى مِّ َ َال یَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمیَن} ( َوَمْن أََضلُّ ِممَّ ) سورة 50إِنَّ هللاَّ

أَْخلََد إِلَى األَْرِض َواتَّبََع ھََواهُ }  مثل ھذا یعذر ؟؟؟؟ {َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِھَا َولَِكنَّھُ  القصص فھل



تشبث بالباطل على وھنھ ورضى بالضالل على زیغھ نسأل هللا  ) سورة األعراف فھذا176(
 سورة فصلت (17استحبوا العمى على الھدى {فَاْستََحبُّوا اْلَعَمى َعلَى اْلھَُدى } ( السالمة من قوم

... 
 ھى( یُمنع ِمن البحر َمن ال یعرف السباحة ) انت -وفي النھـایة وكما یقول الغـزالي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل العاشر  
 مالحدة اإلنترنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مالحـدة اإلنترنت .. ھل ھم كفـرة مرتـدون 
 أم أغـرار ُمتطـاولون .. تسـاؤل جـاد

 
التأثر العـاجل  أصـابھم نوع من الكفـر سببـھ مالحـدة اإلنترنت .. ھؤالء الشبـاب الیافع الذین

 الذیـن لم یخطـر ببالھم یـوما أن یكونوا َكفـرة باہلل العظیـم .. إن ھـؤالء .. والشعور الموقوت
للمشنقـة ھـذا الذي  الخـائن لوطـنھ ولو كان في قمـة األخالق الُكل یبصـق علیھ وھو في طریقھ

 . لكـوناألرض ورب ا یخـون قطعة أرض فمـا بالنا بھؤالء الذین یخونون رب
 

  ھـل ھؤالء على درایـة بالُمصیبـَة التي ھم فیھـا ؟ أُقسم باہلل إنھـا ُمصیبـة ال تعدلھا مصیبـة
 

نتصـور ھذا الذي  إننـا نتصـور بغال یبني األھـرام وال(  -وكما یقول الغزالي رحمھ هللا :
 )یفترضـھ الملحدون حین ینكرون األُلوھیـة .

للغـایة  ون ُحكما كسـوال سطحي للغـایة سلبي للغـایة على قضیـة قویةیعـدو أن یك إن إلحـادھم ال
 . مثبتة ممتلئھ باألدلـھ عمیقـة للغـایة .. إن إلحـادھم ھو ُحكم افتراضي بال دلیل على قضیة

 
عقـود وال یظھـر  ولـو كـان اإللحـاد ینفع النـاس لمكث في األرض لكنـھ یختفي كل قرن بضعـة

عقلیـة فتـرى أحدھم یلحد على صیـت إلحـاد  ن كـانت شبھـاتھم نفسیـة أكثر منھـاإال في أوسـاط مَ 
یُلحـد ألنھ وجد شبھة ال یستطیـع لھـا ردا وآخـر یُلحـد ألنھ وجـد  بعض العلمـاء في أوربـا وآخـر

  الخـالد ھو بستـان الحلولوینـازع المسیحي على الحق وكـأن اإللحـاد ھو العسل الُمصفى  المسلم
 

" الثور یعرف قانیھ، والحمار  -ال أجـد تبریرا واحـدا لمصیبـة اإللحـاد فكمـا قیـل في األثـر :
  "...یعـرف صاحبھ، أما ھـذا فلم یعرف

 
أیھـا الُملحـد العربي أجبني وبصـدق ھل تعتبـر نفسـك من الكفـرة المرتدین أم من األغـرار 

 الُمتطـاولین ؟
الصفـوف لیقول هللا لیس موجـود فالكل  لمـأل أو حتى ینـدس بینال یوجد عـاقل یخرج على ا

ریة اتدیـات وطریقة الطـرح تتیح تكرنالعرض في الم سیصفـھ بالھطـل والبالھــة لكن أسلوب
مما یصیب القلـوب الضعیفـة بالوھـن  ھشةعلى شبھـات  للشبھـات ووضع عدسـات مكبرة

ھناك  .. غـایة ما ھُنـالك أن -سذاجة ھكـذا بكل  -ُملحـد ھذا الواھن أنا  والخـور وساعتھـا سیقول
 من الحـق ویخلونھ من الیقین وتركوا ھذا القلبالملحد  استطاعوا أن یفرغـوا قلبخونة مارقون 

یحتلھ ساكن جدید  خـاویـا كالبیت الخرب بید أن ذلك القلب الُمصاب یبقى تصفي فیھ الریح وال
الفطرة ..السواد یغشى وجھھ  ائر القُوى ضائق الصدر منتكسویتحول ھذا المنھزم إلى شخص خ

الطریق فإنھم یقدرون على إستعادة ھذه القلوب  وقلبھ ..وأحسب أن الُدعاة الصادقین لو تُمھد لھم
  أُخرى الفارغة وملئھا بالحق مرة

 
 

  لكن یبقى سؤالي وبصـدق
 ین أم من األغـرار الُمتطـاولین ؟أیھـا الُملحـد العربي ھل تعتبـر نفسـك من الكفـرة المرتد

 
 
 
 



 امتحـان سھل جـدا .. والنتیجة صفر مربع
 

قضت الحكمة اإللھیة أن یُختبر اإلنسان فیما ھو دون ذكاؤه الفطري أو ملكاتھ الفكریة بكثیر ومع 
  ذلك فشل في ھذا اإلختبـار خلق كثیر

 
  لة أنكر وجود اإلختبـار بالُكلیـةبعض النـاس دخل اإلختبـار وعندما وجد صعوبة في بعض اإلسئ

 
السابقة استخدم نفس  بعض النـاس دخل اإلختبـار وعندما وجد اختالفا بین إختبـاره واختبـار األُمم

} طھ .. وطبعا بعد ألف سنة سیقولون ما 51اْألُولَى{ ُحجة فرعون وقال .. قَاَل فََما بَاُل اْلقُُرونِ 
  بال األلفیة الثالثة

 
أھل األدیـان لم  دخل اإلختبـار وعندمـا وجد أجوبـة بعض األسئلة یتنازع علیھـا بعض النـاس

  أسئلھ یبحث عن اإلجابة األسلم بل بمنتھى الغرابة َحَكم بعدم وجود
 

بعض النـاس دخل اإلختبـار ووجد اسلم طریقة للھروب من التكلیف والتزامات اإلختبـار ھو 
  إنكـار القضیة بُرمتھـا

 
مختـار بین أن یقبل  اس دخل اإلختبـار واعترف بوجود الخیر والشر وأن اإلنسان ُحـربعض النـ

ومع ذلك تجاھل أنھ ربما كان ھذا دلیال  على الخیر أو یدبر عنھ .. یقبل على الشر أو یدبر عنھ
لحكمة وألجل وتكلیف وُضرب لھ موعد للقاء رھیب  على أن استعمار اإلنسـان في األرض

 !! ى ما قدَّم وأخریُحاسب فیھ عل
 

  اإلختبـار سھل جـدا واإلعالن عنھ تَم على لسـان جمیع الرسل بدون اتفاق ُمسبق بینھم
 

لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعقُِل َما  َوقَالُوا(  وكما اتفقنـا أن نتیجة الرسوب في اإلختبـار ھي الھالك األبدي
 10الملك)  ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعیرِ 

 
 

 أسـأل هللا العظیم رب العرش العظیم أن یوفق كل باحث عن الحق بحق إلى الحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ال مكان لإللحــــاد بیننا ..... 
 !! مــــــا ھؤالء النــاس

 ما ھؤالء الناس ؟
 !! إنھم لیسوا عرباً وال عجماً وال روس وال أمریكان

ه البالد إثر ما صنعھ الغرب بھا وترك إنھم مسخ غریب األطوار صفیق الصیاح بُلیت بھم ھذ
 . بذوره في مشاعرھا وأفكارھا

 . من جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا - كما جاء في الحدیث -فھم 
بید أنھم َعدو لتاریخنا وحضارتنا . وعبء على كفاحنا ونھضتنا . وعون للحاقدین على دیننا 

 . والضانین بحق الحیاة لھ ولمن اعتنقھ
النقاب عن سریرتھم  برزوا فجأة ومألت ضجتھم األودیة واألندیة یجب أن یُمزقإن ھؤالء الذین 

 . وال یَنطلي لھم زور وأن تَعرفھم ھذه األمة على حقیقتھم حتى ال یروج لھم خداع
أنھم  إن ھؤالء الذین یلبسون مسوح العروبة ویندسون خالل صفوف المجاھدین ویزعمون

ل ما ُعرفت بھ  ینسحبون من تقالید العروبة ویھاجمون رون بعالم أفضل وفي الوقت نفسھمبشِ  أجَّ
 . ویبعثرون العوائق في طریق اإلیمان ورسالتھ

وأن تُلقى األضواء على وظیفتھم التي  إن ھؤالء الناس ینبغي أن یُماط اللثام عن وجوھھم الكالحة
 . یرقبون نتائجھا الُمرة یسرھا المارقون لھم ووقفوا بعیدا

 . رسالة اإلسالم ال الدمار المنشود لرسالة الُرقي الروحيوما نتائجھا إ
 . لقد قرأنا ما یكتبون وسمعنا ما یقولون ولم یعوزنا ذكاء الستبانة غایاتھم

 . فھم ملحدون مجاھرون بالكفر والزندقة
ویھادنون األدیان  والغریب أن ھؤالء الناس یخاصمون اإلسالم بعنف ویحاربون أمتھ بجبروت

 . ُكلِّفوا باستئصالھ وحده سماویة وأرضیة كأن اإلسالم ھو العدو الذياألخرى من 
 

ت علیھم أدھار قبل اإلسالم لم یكونوا فیھا شیئا مذكورا ثم جاء ھذا الدین فدخلوا  إن العرب َمرَّ
 تُْسأَلُونَ  َوإِنَّھُ لَِذْكٌر لََّك َولِقَْوِمَك َوَسْوفَ (  التاریخ بھ وصار صیتھم تحت رایتھ وصدق هللا إذ یقول

إن مجيء الرسالة على أُمتنا تكلیف  .... وسوف تسألون عن القیام بحقھ ... سورة الزخرف 44) 
  ال تشریف

 
وظَّن بعض الُسذج أن ھذا الدین یُعطي امتیازا خاصا للعرب ویجعلھم عنصرا أرقى من سائر 

ن َذَكٍر َوأُنثَىأَیُّھَا النَّاُس إِ  یَا(  األجناس وتناسوا فیما تناسوا قولھ تعالى َوَجَعْلنَاُكْم  نَّا َخلَْقنَاُكم مِّ
َ َعلِیٌم َخبِیرٌ  ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكمْ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ  ... الحجرات سورة 13 ) ِعنَد هللاَّ

 . صفر ماذا تبقى للمالحدة بعد أن تركوا اإلسالم ؟؟؟ إن ِوطابھم خاٍل وتاریخھم
یا ســــادة إن خصائصنا الروحیة واإلجتماعیة وتراثنا الماضي وامانینا المستقبلیة ال یمكن البتة 

  !! سلخھا عن اإلسالم
یا ســــادة إنني أرى اإللحاد كعجوز شمطاء تتخفى وراء ُحُجب من األصباغ والمالبس والُحلي 

  والدالل
 

فوجدتھم یكفرون  مـالحدة مصر ة العلمیة خصوصاولقد تتبعت حصیلة ھؤالء المالحدة من الثرو
صناعیا بذل العلماء ھناك في  على صیت تقدم العلم في أوربا وأمریكا وقد تطور روسیا قمرا

یتفرج نفر من ھؤالء على ھذه المشاھد ثم  ضبطھ وتجھیزه وتزویده ما یُضني العقول ومع ذلك
نِیرٍ َوِمَن النَّاِس َمن یُجَ (  یصیح لقد كفرنا باہلل ِ بَِغْیِر ِعْلٍم َوَال ھًُدى َوَال ِكتَاٍب مُّ سورة 8)  اِدُل فِي هللاَّ

  الحـج
 



وحریة الفكر في ھوان  ... إن ھؤالء شاھت طباعھم ... یظنون سعة الثقافة في سرعة اإللحاد
 والتقدم المستحب ھو البُعد عن فرائض هللا ... وتسمع أولئك وھم .. اإلرادة واستمراء الشھوات

ستنضب إن  یتكلمون عن وجوب فتح حانات الخمور وتھیئة صاالت العھر .. ألن موارد السیاحة
أمساخ خلق  فتجزم بأنك أمام !!!! لم یُقدم للسائحین الُمسكر الذي یشربون والمرأة التي یشتھون

  ... وأنصاف او أعشار بشر
 

انتكست فطرتھم عندما عاندوا  إنھم ُمخنثون لنتشاءم من ُمستقبل أجیال فیھم أمثال ھؤالء إننا
  ... طبائع األشیاء

 .إنني أجزم بان امثال ھؤالء ال یصلحون لحمل أعباء أو ُمخاصمة أعداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 بعض الفقرات في ھذا المقال مقتبسة من كتب الشیخ محمد الغزالي رحمھ هللا 

 
 



 !! اإللحاد امرأة
 

 !! امرأة .. لكن لألسف لیست امرأة ساقطةاإللحاد 
بنتنا أو حبیبتنا .. أبدا  اإللحـاد امرأة .. وھي لیست امراة نعرفھا مثل أمنا أو أختنا أو زوجتنا أو

  عرفناھا أو سنعرفھا اإللحاد امرأة نجھلھا تماما وھي ال تشبھ أي امرأة
قانونھا الخاص أما اإللحاد فلیس لھ ھذا اإللحاد أیضا لیس امراة ساقطة الن أقل النساء شرفا لھا 

 .. القانون الخاص
  وكما یقول نیتشھ إذا لم یكن هللا موجودا فكل شيء مباح وقال البیر كامو قریبا من ذلك

 
 لخانتني زوجتي، وسرقني خادمي؟ ولواله هللا تشككون في لموقال فولتیر 

 
 .؟وعونا للحاقدین على كفاح بلدھا لحدت إال عبئا على أُمتھاأن أھل كانت وفاء سلطان یوم 

ھل كانت العاھرة علیاء ماجدة المھدي یوم أن ألحدت إال عبئـا على أمتنا وعلى ثورتنا وعلى 
 أخالقنـا وقیمنـا .؟

 ھل كان القواد كریم عامر الذي غرر بعلیاء یوم أن ألحد إال عبئـا على ثقافتنا ونھضتنـا ..؟؟
 

لألسف من بني جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا  إنھم س أو أمریكان ؟؟ُعجم او رو نترنتھل مالحدة اإل
على كفاحنا ونھضتنا وعون للكارھین لدیننا والضانین  عبءوبید أنھم عدو لتاریخنا وحضارتنا 

 اعتنقھ بحق الحیاة لھ ولمن
وا وقد خسر ألم یدخلوا المعركة الثقافیة مع الغرب وقد خلعوا رداء اإلسالم قبل المعركة وخرجوا

 ؟ اإلسالم والمعركة
الصفوف ولكنھم  لقد صاروا مسخا غریب األطوار بُلینا بھم یلبسون مسوح العروبة ویندسون في

أحضانھ ... إنھم ال یصنعون ِسنانا  خونة وأنا موقن أنھم قبل أن یتحرش بھم الغرب سیرتمون في
 وال یُقدمون برھانا 

وأفقد أسعد الشباب  الشباب وأضاع أحالم النشءلقد تخفى اإللحاد خلف األصباغ والزینات وخدع 
 شدیدة وغوغائیة فكریة ال تنتھي ..!!عبثیة بسعادتھم وأنذر 

 
 وبینما تقررت عالمیة رسالة اإلسالم منذ بدء الوحي وفي األوقات التي عانت فیھا الدعوة األمرین

ت التي نزلت نجد في المقابل وھي من أوائل اآلیا ) ..... لقد لبثتم في كتاب هللا إلى یوم البعث ( 
  الالھویة لإللحاد والالغایة لإللحاد

 أال نتفق أن اإللحاد ال یُزكي نفسا وال یرفع بھ صاحبھ رأسا ؟؟
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 بعض الفقرات في ھذا المقال مقتبسة من كتب الشیخ محمد الغزالي رحمھ هللا 

 
 



 المسیـح الدجال فیھ كل شروط اإللھ 
 ! یریدھـا المالحدة فھل سیتبعونھ التي

 
كنت ذات یوم أتحاور مع أحد المالحدة وبعد حوار طویل قال لي ال تُرھق نفسك أنا ال أؤمن إال 

 بالمحسوسـات .. ال أؤمن إال بما تقع علیھ عیني .. 
 لو رأیت إلھك وھو یصنع المعجزات ومعھ جنة ونار ویُحیى الموتى ھل ستؤمن بھ ؟ : قلت لھ 

 ھذا ھو اإللھ الذي أبحث عنھ ..!! :قال
اآلن علمت َمن ھم أتبـاع المسیح الدجال حین یظھر ... إن المسیح الدجال فیھ كل  : قلت لھ

الصفات التي یریدھا المالحدة .. كل الصفات فھو سیدعي األلوھیة وسیُحیي الموتى ومعھ جنة 
بل و اإللھ الذي یبحث عنھ المالحدة... ونار ومعجزاتھ خارقة .. المسیح الدجال ھو إلھ الملحدین ھ

ال یجوز للملحد أن یترك المسیح الدجال وإال فھو یتمرد على اإللحـاد وعلى المنھج المادي 
 عند ذلك انقطع المحاور وتوقف عن الحوار ..!!.. رسمھ لنفسھ الحسي الذي 

 
(  -: صلى هللا علیھ وسلم الدجـال سیدعي األلوھیـة .... إنھ إلـھ ملموس محسوس .. یقول رسول هللا

  247أعور عین الیمنى ) صحیح مسلم  المسیح الدجال    إن هللا تبارك وتعالى لیس بأعور أال إن  
 

صلى  معجزات الدجـال في الوقت والحـال تراھـا رأي العین ومنھـا إحیـاء الموتى قال رسول هللا
جزلتین رمیة  شباباً فیضربھ بالسیف ، فیقطعھ( ثم یدعو رجال ممتلئاً  -في الدجال : هللا علیھ وسلم

 5228صحیح مسلم  ) الغرض ، ثم یدعوه ، فیقبل ویتھلل وجھھ یضحك
في  صلى هللا علیھ وسلم ال توجد غیبیـات عنده .... فالجنة والنـار تراھمـا رأي العین قال رسول هللا

 5222 ( معھ جنة ونار ، فناره جنة ، وجنتھ نار ) صحیح مسلم -الدجال :
( فیأتي  -في الدجال : صلى هللا علیھ وسلم ال یوجد كوارث وال ابتالءات لمن یؤمن بھ قال رسول هللا

فیأمر السماء فتمطر ، واألرض فتنبت ،  على القوم فیدعوھم ، فیؤمنون بھ ویستجیبون لھ ،
القوم  ، وأسبغھ ضروعا ، وأمده خواصر ، ثم یأتي فتروح علیھم سارحتھم أطول ما كانت ذرا

، فینصرف عنھم ، فیصبحون ممحلین لیس بأیدیھم شيء من  فیدعوھم ، فیردون علیھ قولھ
 بالخربة فیقول لھا : أخرجي كنوزك ، فتتبعھ كنوزھا كیعاسیب النحل ) صحیح أموالھم ، ویمر

 5228مسلم 
قال  ال توجد اختبارات وتمحیص وما إلى ذلك بمجرد إیمانك بھ سیأخذك ویُلقي بك إلى الجنة

( معھ جنة ونار ، فناره جنة ، وجنتھ نار ) صحیح  -في الدجال : صلى هللا علیھ وسلم رسول هللا
 5222مسلم 

 
أجد استثناءا یرید  ال أجد شرطـا یرید المالحدة توفره في اإللـھ إال ووجدتـھ في الدجـال وال

 . المالحـدة نفیھ من اإللـھ إال ووجدتھ منفي من الدجـال
 

معجزات كثیرة وال  لدجـال سیُقابلك ویقول لك أنـا ربك وسیدعوك لإلیمـان بھ ومعھفالمسیح ا
یُحبھ المالحدة وال یریدون أن یرھقوا  توجد غیبیـات عنده وال ابتالء وال ما إلى ذلك مما ال

جنھ ونـار تحت السمع والطاعة معھ إلھ المالحـدة  ........ أذھـانھم في تدبره والبحث في حكمتھ
من  العین معجزاتھ رھیبة مشكلتھ الوحیدة أنھ أعـور وسننتظر تبریرات المالحـدة مـا رأيتراھ

 اآلن فصاعدا لَعور إلھھم ... 
 

األرض منذ ذرأ  إنھ لم تكن فتنة في % من ُسكـان األرض یؤمنون بخروج الدجـال (50أكثر من 
بیا إال حذر أمتھ من الدجال) رواه ن هللا ذریة آدم أعظم من فتنة الدجال ، وأن هللا تعالى لم یبعث



  ابن ماجھ
 حش الذي یتكلم باإللحاد ووھو المسمى بالوَ بالكتاب الُمقدس المسیح الدجال في سفر الرؤیا 

(  -التطبیقي : في التفسیر ورد العظائم على هللا ویدعي األلوھیة ویسجد لھ كل الكافرین كما
یَتََكلَُّم  َوأُْعِطَي فًَما5» اْلَوْحِش؟ َمْن یَْستَِطیُع أَْن یَُحاِربَھُ؟ ِمْثلُ  َمْن ھُوَ «َوَسَجُدوا لِْلَوْحِش قَائِلِیَن:

بِالتَّْجِدیِف َعلَى هللاِ،  فَفَتََح فََمھُ 6یَْفَعَل اْثنَْیِن َوأَْربَِعیَن َشْھًرا.  بَِعظَائَِم َوتََجاِدیَف، َوأُْعِطَي ُسْلطَانًا أَنْ 
َف َعلَى اْسِمِھ، َوعَ  َماِء. سفر الرؤیـا  لَىلِیَُجدِّ اِكنِیَن فِي السَّ  .) 7-13َمْسَكنِِھ، َوَعلَى السَّ

 
  إنھ لم تكن فتنة في األرض منذ  (  -: صلى هللا علیھ وسلم ففتنة الدجال فتنة عظیمة یقول رسول هللا

  4067الدجال ) سنن ابن ماجة    أعظم من فتنة  آدم   هللا ذریة  ذرأ  
ولماذا ھو أعـور .. ( إن هللا تعالى لیس بأعور ,  وي في مسـألة عور الدجـالویقول اإلمـام النو

 لعالمة بینة تدل على كذب الدجال داللة قطعیة بدیھیة , یدركھا كل أحد ولم والدجال أعور ) فبیان
یھتدي إلیھا . وهللا  یقتصر على كونھ جسما أو غیر ذلك من الدالئل القطعیة لكون بعض العوام ال

 . أعلم
 

ومن اآلن فصاعدا ال  ...... فالدجـال ھو إمـام المالحـدة الذي سیقُدمھم یوم القیـامة إلى نـار جھنم
  یصف إلھھم باألعـور الكذاب تثریب على َمن یصف المالحدة بأتباع الدجـال وَمن

 
وكفى بھـا  والحمد ہلل على نعمة اإلسالم .... ما نزداد فیكم یومـا بعد یوم إال بصیـرة یا مالحـدة

 نعمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ھل أنت لِــص .. أم مجنــون .. 
 أم صاحـب دیـن ؟

 
كل المـوانع المـادیة ( یعني لو سرقت مستحیل  لو أُتیحـت لك الفرصة لتسرق وانتفت من أمامك

 تنكشف ) ھل ستسرق أم ال ؟
 

ُحجـة مادیة واحدة  قري ) ال توجدبالمصري فَ  ) مادیـا وعقلیـا وأرضـیا لو لم تسرق فأنت مجنون
  !! واحدة تقـول لك ال تسـرق ال توجد ُحـجة أرضیـة .. .. ال توجد حجـة عقلیة واحدة

 
كل الحجج التي تمنعك من السرقة ھي ُحجـج میتافیزیقیة بحتـة تقول بھا األدیـان اعتمادا على 

 . حسـابات أُخرویـة
 

وحسـاباتھ األُخـرویـة  ى ُحججھ المیتافیزیقیة العتیقةإنسـان األدیـان ال یسـرق اعتمادا عل
خالل منظومـة الصـراع والبقـاء لألقـوى ال  وعبودیتـھ لخالقـھ .. إنسان داروین الذي نشـأ من

  الحسـابات وال ھذه العبودیـة وال ھذه یملك ھذه الُحـجج
 

وكـافر بالمـادة  حتمـا بل أنـا عن نفسي لو لم أمتلك حسابات أُخـرویة ولم أسـرق فأنا مجنون
 . والعقـل .. فـأنـا إمـا لِص أو مجنون أو صـاحب دیـن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الذي سرق النـار من زیوس ماذا جنى ؟؟؟
 

 لقد حـاول برومیثیوس أن یسرق النار من زیوس فوق جبل األولمب ویھبھا لإلنسان فماذا جنى؟؟
بھا تحرقھ .. إن  أن یستخدم ھذه النار في إنارة طریقھ إذا إن الذي سرق النار من زیوس وحاول

اھتزت ثقتھ بنفسھ .. اھتزت ثقتھ  اإلنسان في القرن العشرین وبعد حربین عالمیتین ضروسین
في تحقیق الفردوس اإلنساني خطوات كبیرة  بتحقیق الخالص على وجھ األرض وتراجع األمل

 . إلى الوراء
 

ُكنَّا نأمل في التقدم أن  آالف السنین وآلة التعذیب ما زالت تدور .. إننـا منذ فاإلنسانیة ھي كما ھي
ٌى  یُنعم علینا باألمن وإذا بھذا األمل یتھاوى من أعلى الُسلَّم ویُسمع لدحرجتھ على الَدَرج دوَّ

َولَْم  واْ في قلق وخوف وتوتر لمــــاذا ؟؟؟ الننا فقدنا اإلیمان {الَِّذیَن آَمنُ  رھیـب إننـا صرنـا نعیش
ْھتَُدوَن} ( یَْلبُِسوْا إِیَمانَھُم بِظُْلٍم أُْولَئَِك لَھُُم األَْمُن َوھُم  ) سورة األنعام82مُّ

 
غیبي وسحري وأسطوري یرتد مرة  إن ھذا العقل الغربي الذي ُولد عبر النضال ضد كل ما ھو

 من الرموز والمعادالت أُخرى إلى مرحلة األُسطورة بفعل اختزال العالم واإلنسان إلى مجموعة
یفك طالسمھا سوى  الباردة والتي تشبھ في جوھرھا نوعا من اللغة السحریة التي ال یمارسھا وال

 . كھنة التكنوقراط
 

ول ھو نفسھ من كونھ غایة إلى  فالعقل الفاتح الذي تملكتھ رغبة مجنونة في السیطرة ما لبث أن تحَّ
إن اإلنتاجیة تنمو جنبا إلى  .. الحدیث یتم الیوم بإسم العقلإن قمع اإلنسان  .. أداة ھدفھا التدمیر

الغنى الفاحش .. لقد قال ھیوم إن العقل قد بولغ جدا  جنب مع الدمار .. والبؤس الشدید یترافق مع
 ... في تقدیره

إن العالج الذي قدمھ العقل للشقاء اإلنساني ھو عالج أُحادي یتكىء فقط على البُعد اإلقتصادي 
وھذا ما أعلنھ ماركس علنـا ِعندما أعلن أن الحاجات اإلنسانیة  ش كافة الجوانب األُخرىویُھم

ل أتبـاع المأكل ماركس إلى  والمسكن والجنس .. إنھا رؤیة كادت تُودي بحیاة األرض لقد تحوَّ
 .... مصاصي دماء أُبیدت تحت عجالتھم الحربیة مئات المالیین من البشر

 
عن ھذا الَمعین صاروا  بجوار العقل یسانده وال یُضاده ... إن الذین استغنوا إنھ البد من َمعین آخر

ا  َمثَلُھُْم َكَمثَِل الَِّذي ( لإلنارة بال نور مع أنھم اتخذوا كل اإلجراءات المادیة اْستَْوقََد نَاراً فَلَمَّ
سورة البقرة .... إنھم  ) 17 الَّ یُْبِصُرونَ  بِنُوِرِھْم َوتََرَكھُْم فِي ظُلَُماتٍ  أََضاءْت َما َحْولَھُ َذھََب ّهللاُ 

ُ َصْدَرهُ  أَفََمن ( اعتمدوا على عقولھم فضلوا وأضلوا .. إن النور الحقیقي ھو نور الھدایة َشَرَح هللاَّ
بِّھِ  ن رَّ ْسَالِم فَھَُو َعلَى نُوٍر مِّ ِ أُْولَئِ  لِْإلِ ن ِذْكِر هللاَّ سورة  )22 َضَالٍل ُمبِینٍ  َك فِيفََوْیٌل لِّْلقَاِسیَِة قُلُوبُھُم مِّ

 الزمر..
ھناك أمور لم یطلع علیھا العقل وھناك أمور ال یقبلھا العقل فاألولى تؤیدھا الفطرة وتتبناھا 

نَ  ھُوَ ( .... والثانیة ال یعرفھا الدین الحق ُل َعلَى َعْبِدِه آیَاٍت بَیِّنَاٍت لِیُْخِرَجُكم مِّ الظُّلَُماِت  الَِّذي یُنَزِّ
َ إِ  ِحیملَى النُّوِر َوإِنَّ هللاَّ سورة الحدید .... وبھذا التوفیق بین العقل والفطرة .....  ) 9  بُِكْم لََرُؤوٌف رَّ

 .. یرتقي اإلنسان الُرقي الحقیقي الطاھر وتسعد دنیاه وآخرتھ والضمیر بین الِحس
 

--------------- 
 آفاق األملالغزالي رحمھ هللا وكتاب  بعض الفقرات في ھذا المقال مقتبسة من كتب الشیخ محمد

 
 



 
 مالحدة الھل فعال قام الغرب بإخصـاء 

 والعلمانیین العرب فكریـا ؟
 

طریقھم إلى  كان الجنود األلمان ممنوعون من اإلساءة إلى الغجر والسالف والیھود وھم في
وخدشا لكرامتھ .. لحقوق اإلنسان  الحرق في أفران الغـاز ألن ھذا یعني شكال من أشكال اإلساءة

أسر الضحایا علمـا بإعدام أقاربھم على كارت  وقد عوقب أحد الضباط األلمان ألنھ كان یحیط
 . بوستال مفتوح بدال من ظرف مغلق

تعبیرا عن إرادة  وكان إعدام الغجر والسالف والیھود واألقزام وغیرھم في أفران الغاز الھتلریة
 . األشقر الجمیل وتنقیة الجنس اآلريالشعب الُحرة في استئصـال األغیـار 

على  ألف شاب عن طریق تمریرھم 400أصدر النازي قرارا بتعقیم  1933یولیو  14وفي 
الشباب كانوا مصابین  ترددات عالیة من أشعة إكس حتى یفقدوا القدرة على اإلنجـاب فھؤالء

أفران الغـاز" والتعقیم ھتلر یقول إن " بأمراض نفسیة وعصابیة كثیرة ربمـا تضر األجنة وكان
 .الصحة العامة لیست سـوى "أدشاش" تُستخَدم من أجل

وھتلر جاء إلى الحكم بطرق دیموقراطیة محترمة وجمیع قرارات النازي كانت نابعة من إرادة 
 . الشعب وطموحھ الدیموقراطي الذي یجب ان یُحترم

  ب وبمنتھى الدیموقراطیة والشفافیةفال مانع من إبادة المالیین طالما صدر القانون بإرادة الشع
وشفافیة تُحسد علیھا  وإبادة مالیین العراقیین واألفغـان في العقد األخیر تمت أیضـا بدیموقراطیة

وبموافقة مجلس األمن ولم یكـن النازیون  أمریكـا وال ننسى أن قرار اإلبادة صدر من الكونجرس
ل النھـائي" وكذلك لم تتحدث امریكا عن اإلبادة عن "الحـ یتحدثون مطلـقاً عن "اإلبادة" وإنما

 الرجل األبیض ومسئولیتھ في مواجھة اإلرھـاب .. وفي عملیات اإلبادة توجد وإنمـا عن عبء
وأیة محاولة إساءة  محاذیر كثیرة أیضـا فمثال ال تجوز اإلساءة لمن بقي حیـا بسجون أبو غریب

للتحقیق بتھمة التورط في إساءة  حالة ضباطستُعرض صاحبھـا لعقوبة رادعة وبالفعل تمت إ
 . اإلنسـان وخدشـا لكرامتھ معاملة المساجین ألن ھذا یعني انتھاكا لحقوق

تُمركز اإلنسان الغربي  ھذه الدیموقراطیة التي تم تفصیلھـا على مقاس اإلنسان الغربي والتي
فاإلنسان الغربي  ( -ائال :من موسوعتھ ق یحدثنـا عنھـا الدكتور المسیري في الصفحـات األولى

وھي عبارة تعني أن العالم كلھ كان في » االكتشافات عصر«یتحدث، على سبیل المثال، عن 
» الحروب العالمیة«األبیض الكتشافھ. وحروب العالم الغربي تُسمَّى  حالة غیاب ینتظر اإلنسان

 .) » النظام العالمي الجدید«االستعماري یُسمَّى  ونظامھ
 فالمحافظون الجدد مجموعة ال توجد أدنى مشكلة فالقضیة واضحة وضوح الشمس إلى ھنـا 
انجلترا  وال ننسى أن المسرقات التي سرقتھـا -ومجرمین ال یخفون على أغبى ُمخبر  لصوص

الماسة التي ترصع التاج  من الھند تفوق كل ما انتجتھ انجلترا منذ الثورة الصناعیة .. بل حتى
 -نائب الرئیس األمریكي -ننسى أن دیك تشیني  وال -ن البنجـاب بالھند ..البریطاني مسروقھ م
في الشرق األوسط یضع یده على ُعشر إحتیاطي العالم من  ھناك رجل -وقف یومـا ما وقال :

ومع أن الجنرال زیني مستشار بوش الرسمي قد أخبر بوش أن العراق  البترول إنھ صدام حسین
 سة في منطقة الشرق األوسط إال أن ھوس البترول یجعلھـا خطرامن الدرجة الساد تمثل خطرا

  .من الدرجة األولى ویتم تبریر اإلبادة 
 فاروق حسني بحسب جریدة المصري الیوم بخصوصالسابق عندمـا ُسئل وزیر الثقافة المصري 

ودة إلى للحجاب، ع ارتداء المرأة المصریة(  -مسألة انتشـار الحجـاب في اآلونة األخیرة قـال:
تغِطـیتھا وحجبِـھا عن الناس نحن نذھب  الوراء النساء بشعرِھـن الجمیل كالورود، التي ال یجب

 ا .) ي المرأة الُمحجبة ُمعـاقة ذھنیملیم!من وجھة نظر لنستمع إلى فتاوى شیوخ بتالتھ



تم یا ترى َمن الذي قـام بإخصـاء أكبر رأس في المؤسسة الثقافیة في مصـر ؟ ولحساب َمن 
 ؟ إخصـاؤه

والمرتبات  (عملیة الخصي -: 230-1یقول الدكتور عبد الوھاب المسیري في موسوعتھ 
الدولیة أو الدول األجنبیة أو  المرتفعة التي یتقاضاھا بعض مثقفي العالم الثالث من المنظمات

نھم من ستغناء العیش حسب أسلوب حیاة معینة ال یمكنھم اال النظم الحاكمة، فھذه المرتبات تمكِّ
یدمنھ الغرزجي وبعد قلیل یفقد ھؤالء اإلرادة الحرة المستقلة أي أنھا  عنھ فھو كالطاجن الذي

دون تساؤل.  تشبھ الخصي تماماً فیعتمدون اعتماداً كامالً على ولي نعمتھم وینفذون أوامره عملیة
 . ) أي أن الِخصـاء تم الترتیب لھ ُمسبقـا وبرضى الشخص المخصي

 
؟ سیجیبك  ھل یجوز ممـارسة الشذوذ الجنسي الذي یتم برضى الطرفین لیبراليأل أي عندمـا تسـ

لكن ال مانع من ذلك طالما   -شيء مقزز للغایة  –أنھ یكره الشذوذ الجنسي وأن الشذوذ الجنسي 
  الشخصیة والدیموقراطیة ؟ كان برغبتھمـا وسیقول لك ھل أنت ضد الحریة

 
  ومبادئھ إلى ھذا الحد ؟ قِیمھوتمییع  لیبرالي ء ھذا الیا ترى َمن الذي قـام بإخصـا

الجبرتي في كتـابھ  یُسجـل لنـا التاریخ أول عملیة إخصـاء فكري في العصر الحدیث ویرویھـا لنا
الفرنسیة على جھة األقبـاط  ( ولقد نجحت الحملة -: 134صفحة  5عجائب اآلثـار مجلد 

على ید المعلم یعقوب حنـا الذي أصبح  أراذل القبطالنصارى في مصـر فتكون فیلق قبطي من 
الجنرال كلیبر أن یفعل بالمسلمین ما یشـاء حتى تطاولت  جنراال في الجیش الفرنسي وعھد إلیھ

ونصارى الشوام على المسلمین بالسب والضرب ونالوا منھم أغراضھم  النصارى من القبط
 .)نقضـاء ملة المسلمین وأیام الموحدینحقدھم ولم یُبقوا للصلح مكانا وصرحوا با وأظھروا

  لقد قامت الحملة الفرنسیة بإخصـاء األقبـاط وأعلن األقبـاط فعال التبعیة الكاملة لنابلیون وحملتھ
المالحدة  فالخصـاء قدیم وعملیـات اإلخصـاء صـارت تتم اآلن على المكشوف ویتباھى

أفكـار وأسالیب قاموا  ریب ھؤالء لھموالعلمانیین العرب أنھم مخصیو الغرب ..ودعـاة التغ
والمحترمین فأنت مثال عندمـا تذھب لتشتري دبدوبـا  على حین غفلة من المثقفینرویجھا بت

استورد  بالدنـا العربیة ال یوجد بھـا من المحیط إلى الخلیج دب واحد فََمن الذي لخطیبتك تذَّكر أن
عاریـة بجوار كل سلعة معروضة  تلفـاز ستجد امرأةلنـا ھذه الثقافة ولحساب َمن .. وعندما تفتح ال
 ..!!ونوع السلعة  وبدیھي ال توجد أدنى عالقة بین عري المرأة

  
األدب اإلنجلیزي  یقول لنا الدكتور عبد الوھـاب المسیري أنھ عندما ذھب إلى أمریكـا لیدرس

تمـان وكانت ھذه أول الشھیر وولت وی فوجيء بأن علیھ أن یحفظ قصائد كاملة للشاعر األمریكي
في بالدنا ینكرون علینـا أسالیب الحفظ التي ورثناھا من  صدمـة یتلقاھا وقال ما بال دعاة التغریب

 ..!! الكتاتیب وھي منھج متـأصل في أكبر جامعات العالم األجداد ومن
 

فالس یتحدثون عن إ عندمـا تستمع إلى دعـاة التغریب فإنك تبكي معھم على حال العرب فھؤالء
والتخلف حاالت مالزمة للعرب لم  العرب وجھل العرب وتخلف العرب وكأن اإلفالس والجھل

وإال ستظل مفلسا جاھال متخلفـا ورحم هللا الشیخ  تنفك عنھم ولیس من عالج إال قبول اإلخصـاء
( إن الصیدلة علم عربي والفلك  -: 40كتابھ ظالم من الغرب ص محمد الغزالي حین قال في

الفصحى  والمیكانیكا والریاضیات والطبیعة والجغرافیـا ما تزال تحمل األسماء العربیة والطب
الحضارة ربما ملك الصاحب ابن  ھكذا ساد الروح العلمي األمة العربیة یقول دیورانت في تاریخ

كان في مكتبات أوربا مجتمعة وكنت تجد في  عباد من الكتب في القرن العاشر ما یقدر بما
 علمـاء ال یحصیھم عدد ) من قرطبة إلى سمرقندالمساجد 



األیـام سیجد أن األمة إلى خیر لكن  بل إن الناظر المتـأمل بعمق في حال أمة اإلسالم ھذه 
 . المشكلة في القیادة

 ثقافتنـا ونھضتنـا  لكن ما بالنا إذا كان المالحدة العرب یخونون األمانة ویتحولون إلى عبء على
من موسكو..  الشھیر إسماعیل أدھم الحاصل على الدكتوراه في الریاضیات فماذا فعل الملحد

ماذا قدم ھذا األلمعي ألبنـاء أمتھ  المتقن لست لغات .. الذكي األلمعي كما یقول أحمد حسن الزیات
الریاضیات .. إنھ لم یضع إال كتابات تھَُّجم على أمة  ؟ ھل قدم كتابا واحدا یخدم بھ أمتھ في

  .... لمسلمیناإلسالم وا
 فماذا ننتظر من مخصیین صاروا عبئـا علینـا وعلى نھضتنـا وثقافتنـا

 ال یصلحون لحمل أعبـاء وال لمخـاصمة أعداء -ونقولھـا جازمین-إن ھؤالء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ھل مبدأ الفوضى الخالقة الذي استخدمھ بوش 
 .؟ ھو مبدأ إلحـادي أم مبدأ دیني

 
قامت كوندولیزا رایس بالتصریح لصحیفة "الواشنطن بوست"  2005 شھر أبریـل من عام في

  في حرب أمریكـا على اإلرھـاب مبدأ الفوضى الخالقة یتم تطبیقھ بحذافیره األمریكیة بأن
 

الصراع وإمدادھا بالسالح  والمبدأ یعني إثـارة النعرات واألقلیـات واألثنیـات المختلفة في مناطق
وطبعا ال ینطلي على عاقل أن ھذا تخریب  اعتبـار أن ذلك سیصل في النھایة للدیموقراطیـةعلى 

الصراعات إلیجـاد ُحجة للتدخل والسیطرة على زمـام  ُمتعند ولیس فوضى خالقة غرضھ تأجیج
 . الشعوب الحكم واللعب بمقدرات

 
لھ تفریعـات  أ إلحـاديھو في األصل مبد anthropic principle ومبدأ الفوضى أو العشوائیة

الظھور وتم استخدامھ الفعلي على  إلحـادیة شھیرة وفي اآلوتة األخیرة بدأت تطبیقاتھ السیاسیة في
 . التي اشعلھا في بالد المسلمین ید بوش للتبریر للحروب والدمـاء والھمجیة

 
في حروبھ  شوالمبدأ من منظور إلحادي ینقسم إلى نوعین وھو نفس التقسیم الذي استخدمھ بو

وتحول بعدھـا  -الثابتة  -الستاتیكیة  التي سفكت دمـاء المسلمین أنھـارا فھو بدأ بالفوضى الخالقة
 .- المتحركة- الى الفوضى الخالقة الدینامیكیة

 
لم تحدث منذ حروب  وبدأت المذابح تسري في أُمـة اإلسالم والقتلى یُرصدون بالمالیین في سابقة

الفوضى الخالقة علیھـا وسیتم تھییج  ط تشجب أو تدین سیتم تطبیق مبدأالتتـار وأي دولة فق
وسیتم إمدادھم بالسالح حتى تعم  والشیعة في الیمن األقبـاط في مصر واألمازیغ في المغرب

 . لمرحلة الفوضى الھدامة أقصد الفوضى الخالقة الفوضى والھرج ونصل
 

ذاتیة الھدم وال  .. القـة فالجملة وحدھـا متناقضةربمـا ال یوجد عاقل ینطلي علیھ لفظ الفوضى الخ
ج لھـا إال المغرضین فالفوضى الخالقة أنشـأت  مجتمعـا خالقـا مبدعـا في أفغانستـان  یروِّ

 
بھا أربعة ملیون قتیـل حتى اآلن ضحـایا مجـازر بوش  والعراق یباري الدول المتقدمة فالعراق

 نسـتـان أنظر مثال ماذا یقول األُستـاذ مصباح عبد الباقيلألطفـال وفي أفغـا والتجویع الُمتعمد
أمریكـا لتشكیل فریق كرة قدم  فتیـات أفغانیـات إلى 9( لقد أُرسلت  -األكادیمي األفغاني الشھیر :

على ھذا األمر وسیتم تدریبھن وفحصھن طبیـا  نسائي أفغاني وقد أصرت أمریكا إصرارا شدیدا
الریاضة بأمریكـا في انتظارھن .. لكن المدھش أنھ إلى اآلن ال  ئوليوسیلتقین بعدھا بعدد من مس

 قدم للرجـال ولم یھتم أحد بذلك وھذا مدعاة لعجب ال ینتھي مادامت في الناس یوجد فریق كرة
 عقـول ) ... 

طفل یومیـا  40مخیم مسلخ وحده  وھكذا بدأنـا نجني ثمـار الفوضى الخالقة ال یھم أن یموت في
مدني  62وطبقا لتقریر جامعة نیوھامبشیر یقتل  وع والمرض .. ھذا في الوقت الذيبسبب الج

 .. الذي تموت فیھ امرأتان أفغانیتـان یومیـا بسبب الدرن أفغاني یومیـا .. ھذا في الوقت
الدراسیـة إلى  وِمن تغریب المرأة إلى إفقـار الشعوب إلى نھب الثروات إلى علمنة المناھج

الفاسدة إلى اللیبرالیـة والمادیة  لى إستباحة الفجـور إلى التمكین للحكومـاتتخریب العقول إ
  تطبیق نظریة الفوضى الخالقة الملحدة الطریق واحـد والوسیلة واحدة وھي

 
 كل ھذا ال یھم المھم أن العراق وأفغانسـتان اآلن على طریق الدیموقراطیة ..!!



 
تنزیل نظریة  دولتین على وجھ األرض یتم فیھمـاویبدو أن أفغـانستـان والعراق ھمـا أول 

الكثر الجرائم إرھابا وفتكا بإسم  الفوضى الخالقـة اإلحـادیة على أرض الواقع وھكذا یتم التبریر
 اإللحـاد .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الحادي عشر
 المثالية األصلية ..  

 . ق العقـل األولورحلة إلى أعما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المثالیة األصلیة .. 
 . ورحلة إلى أعماق العقل األول

 
أن ھناك فرقا جوھریا  إذا ذھبنا نقارن بین اإلنسان البدائي وبین أكثر أنواع الحیوان تقدما لوجدنا

ثم  عن الطعام وتتصارع من اجل البقاء مالزما .. انظر مثال إلى قطیع من الحیوانات وھي تبحث
بمعتقداتھ وُمحرماتھ الغریبة أو غارق في أسراره ورموزه  انظر إلى إنسان بدائي خائف مشوش

الفرق بین المجموعتین ال یمكن رده إلى مجرد اختالف في مراحل التطور  الغامضة .. ھذا
  فحسب

بن الطبیعة بداخلھ فإذا كان اإلنسان ھو ا إن معنى حیاة اإلنسان ال یتحقق إال بإنكار الحیوان الذي
  في معارضة الطبیعة ؟؟ كما یقولون فكیف تسنى لھ أن یبدأ

أن یقلل من  إن فكرة أن یضحي اإلنسان بنفسھ في سبیل اآلخرین أو أن یرفض بعض رغباتھ أو
 ..? یأتي من ناحیة بنوتھ للحیوان حدة ملذاتھ الجسدیة فكل ھذا ال یأتي من ناحیة عقلھ وبدیھي ال

ومحاولة تطویر النفس  ان مشتركا بشيء ما مع عالم الحیوان مثل الذكاء والشعورربما كان اإلنس
الدین أو المحرمات أو  -بدائي حتى بشكل –لكن لیس في عالم الحیوان شيء ما یشبھ 

بحیاة اإلنسان منذ تقرر وجوده على األرض إلى  المحظورات األخالقیة إلى غیر ذلك مما یحیط
  . یومنا ھذا

تفھم منطق ذلك  ن تفھم منطق حیوان یقاتل من أجل البقاء لكن من العسیر جدا أنمن الیسیر أ
مختلفة من المحرمات كالصیام  اإلنسان البدائي الذي قبل أن یخرج للصید یُخضع نفسھ ألنواع

الصید فإن كل مرحلة عنده لھا شعائرھا  والصلوات وأن یمارس طقوس خاصة وإذا ما بدأ
ھذه الطقوس إلى طقس للتطھیر MAUSS وموس HUBERT برتالخاصة .. وقد قسَّم ھو

 . وطقوس للترشیح وطقوس للقبول
على الكھوف وإنشاد المزامیر دائم  فاإلنسان صانع العبادات والُمعتقدات والطقوس والرسوم

في وعیھ مالمح ھذا العالم وكأنھ كان فیھ یوما ما ثُم  التطلع إلى عالم آخر حقیقي وكأنھ قد استقر
 .. منھ طُرد

 
تقدیم  في المكسیك بصفة خاصة عن طریق AZTEC لقد جرت الحضارة اآلزتیة(  -یقول ولز :

إنسان دارون  إنھا مفاھیم ومنطق عجیب ال ینطبق على.) -1-آالف التضحیات البشریة كل عام 
لى الجمیل عالم السماء بتقدیم أغ ولكن ربما انطبق على إنسان سماوي یحاول العودة لذلك العالم

 . ما عنده وتضحیتھ بنفسھ
 

أنماط سلوكیة لم  انظر للطقوس التي یمارسھا أھل األدیان المختلفة من أجل استنزال المطر إنھا
 . لإلنسان تتعلق بمعاناتھ وضاللھ نر شیئا مثلھا عند أرقى الحیوانات إنھا أنماط مالزمة

 
یرتبط باإلنسان أینما حل وحیثما  إن ظھور المحظورات وأفكار النجاسة والسمو واللعنة والقداسة

إن لنا أصال آخر  .. إننا لو ُكنا حقا أبناء ھذا العالم لن یبدو لنا فیھ شيء نجس أو مقدس .. ارتحل
یفرض نفسھ علینا رغما عنا یُجبرنا على  ال نستطیع أن نتذكر شیئا عنھ لكنھ مستقر في وجداننا

 ..التضحیة ونحن راضین فرحین
 

ُمبررة بل  یة والطقوس في جمیع األدیان بال استثناء وظلت طبیعتھا غیرلقد ُوجدت التضح
تمثل ظھور مبدأ جدید  غامضة .. إنھا في الحقیقة من نظام آخر ومن عالم آخر إن التضحیة

المصلحة والمنفعة حیوانیة بینما  .. مناقض لمبدأ المصلحة والمنفعة المعروف عند الحیوان
األساسیة في الرقي االقتصادي بینما التضحیة ھي  إحدى األفكار التضحیة إنسانیة .. المصلحة



  .. الدین .. المصلحة أرضیة بینما التضحیة سماویة إحدى المبادئ األساسیة في
إن ظاھرة التضحیة وظاھرة الطقوس الغامضة وظاھرة التدین تشیر بطریقتھا الخاصة إلى 

 . أصالة ظھور اإلنسان
 

بل كمغترب عنھا إن أكثر الناس أمنا  یسلك في حیاتھ كابن للطبیعة وھكذا یبدو أن اإلنسان ال
التي كان  النوع من الخوف الروحي الكوني البدائي واستقرارا في عالمنا المعاصر ینتابھ نفس

 األول إنھ نوع من الخوف موصول بأسرار الوجود اإلنساني وألغازه .. إن ھذا ینتاب اإلنسان
المحدد للوجود  العامل الخالد األزلي -لق علیھ مارتن ھیدجر إسم النوع من الخوف ھو الذي أط

یجبرھم على البحث عمن یضحون  نھ نوع من الخوف ال ینفك عن أحد من البشر إنھإ -اإلنساني 
 . تتفق جمیعا في ماذا یرید هللا منھا من اجلھ وتختلف األدیان في تصورھا لإللھ لكن

 
 الدوار المیتافیزیقي

والقِّیم حتى  األخالقوالخیر والشر والتساؤل عن وجودنا وم بین المصلحة والضمیر الصراع الدائ
ألغاز ال یفسرھا إنسان دارون  أكثر الناس زھدا في الخیر یحاول أال یُعرف عنھ إال الخیر إنھا

 . وإنما إنسان السماء
 

مالزمة لإلنسان  إن ظاھرة الحیاة الجوانیة والتأمل في الذات والتطلع إلى السماء وھي ظواھر
منطقي ویبدو أنھا نزلت من  غریبة عن الحیوان ھذه الظواھر تظل مستعصیة على أي تفسیر

  الدارویني فإنھا تقف متعالیة عنھ مفارقة لھ السماء نزوال حرفیـا وأنھا لیست نتاج التطور
السنین ال إن رجل الكھف الذي عانى من الدوار المیتافیزیقي قبل آالف (  -: یقول ھنري سیمل

بل المدھش أنھ كلما ابتعد اإلنسان عن معتقده  .) -2- یزال ھذا الدوار ھو مرض اإلنسان الحدیث
یرغمھ أن یبحث عن ذاتھ .. من الواضح أن ھذا لیس استمرارا لتطور  كلما زاد الدوار علیھ إنھ

 . ولكنھ فصل من فصول المأساة التي كانت قد بدأت بمقدمة من السماء بیولوجي
 

الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم أولئك لھم األمن وھم مھتدون .. إن األمن الروحي والسالم مع 
  النفس مسألة تحددھا السماء ال األرض

اختبار الدكتور فاوست  إن اإلنسان الذي یریده دارون ھو ذلك القزم الخارق الذي خرج من أنبوبة
إنھ إنسان متحرر من التحیز األخالقي  غنى بھ نیتشھذلك اإلنسان األمثل أو السوبر مان الذي ت

حیاة جوانیة إن فاوست صنع لنا قردا ذكیا ال إنسانا محترما  یصھر األرض لیشبع ملذاتھ إنھ بدون
 . للتطور إن إنسان دارون یھدم نظریة دارون بنفسھ إنھا انتكاسھ

 
  الفن التشكیلي وعالقتھ بالوثنیة القدیمة

  لنھایة ھو ثمرة العالقة بین الروح والحقیقةالفن في البدایة وا
لحساسیة  ولعل في ھذا تفسیر -وباألدق صار وثنیا  -الفن التشكیلي ھو فن وثني في أصلھ 

إلى عصور ما قبل التاریخ  اإلسالم وبعض أدیان أُخرى تُحرم التجسید ویبدو أنھ علینا أن نعود
والفن واألخالق البدائیة جمیعا ذات مصدر  لكي نفھم جذور ھذا الفن في الدین وكیف أن الدین

مجھول ولو ُعدنا بالتاریخ للوراء لبدا لنا ُكل شيء ُمشوشا فلم  واحد ھو شوق اإلنسان إلى عالم
وبینما  التاریخ كیف نشأ الدین وكل األبحاث في ذلك ما ھي إال استنتاجات واقتراحات یحفظ لنا

تعدد اآللھة جاء كمرحلة  ألولى لإلنسان البدائي وأنیرى باسكال والنج أن التوحید ھو العبادة ا
غیرھم من العلماء أن التعدد قد جاء أوال  تالیة في كل عصر نتیجة تزییف السحرة والكھان یرى

اتفقوا جمیعا على أن إنسان العصر الحجري القدیم كان أكثر  والتوحید أتى في مرحلة تالیة لكن
لعصر الحجري الحدیث وھذا ما أكده ول دیورانت بصراحة الروحیة عن إنسان ا رقیا من الناحیة

عصر  كتابھ قصة الحضارة ولكنھ أضاف إضافة مدھشة إذ اعتبر أن الرقي الروحي في كل في



یبدو فعال أن التوحید سبق  مرتبط بالتوحید فكلما ارتقى اإلنسان روحیا كلما مال إلى التوحید ولذا
 بھ األدیان بصراحة أیضا ما تقولالتعدد وھذا ما یوافق التصور ویوافق 

 .-3- ولذا لم یتردد جوستاف لوبون حین قال أن اإلسالم ھو أنقى أدیان التوحید
 

 أنسنة الحضارة
ب في وعي اإلنسان أنھ مختلف عن الحیوان فالحیوان ال یتمرد على مصیره الحیواني  لقد انصَّ

 . بینما اإلنسان وحده ھو الذي یتمرد
المادیة لماذا تتناسب  فسیا أقل شعورا باالكتفاء عندما تتوافر لھم ُمتع الحیاةلماذا یصبح الناس ن

مع زیادة ُمتع الحیاة ؟؟ لماذا ال یعني  زیادة حاالت االنتحار واألمراض النفسیة تناسبا طردیا
أخذت الحضارة السالم الروحي لإلنسان إننا ال نُرید ھدم  التقدم مزیدا من اإلنسانیة .. لماذا

 . أنسنتھا ارة فقط نریدالحض
 

إنسان بسیط ذو  إن عالم نیوتن عن الكون ھو عالم ثابت ومنطقي ودائم وكذا إنسان دارون فإنھ
أینشتاین ھدم كون نیوتن وكذا فعلت  جل عالم وظیفي لكنأبعد واحد إنھ یُشبع حاجاتھ وأھدافھ من 

 . الفلسفة التشاؤمیة مع إنسان دارون
 

ح لنا أننا اإلنسان ُمتعذر فھمھ .. نرتفع من خالل  غیر راض .. معذب بالخوف والشك فإذا صَّ
الحیوانات إن اإلنسان لیس ُمفصال  المعاناة وننحط باالستغراق في الُمتع فذلك ألننا نختلف عن

 .على طراز نیوتن على طراز دارون كما أن الكون لیس ُمفصال
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 الثقافة والحضارة .. 
 آدون وآتون وآدونیس ..

 
تطور من ھذا القبیل من وجھة  عصرھا الحجري وعصرھا الذري أما الثقافة فلیس فیھاللحضارة 

متقدما عن العصر الحجري القدیم بینما من  النظر الحضاریة یعتبر العصر الحجري الحدیث
ورسوم الكھوف والطقوس  -1-الحدیث یعتبر انتكاسة  وجھة نظر الثقافة فإن العصر الحجري

 .مؤشرات ذلك ة ھيالمنقولة عن تلك الفتر
 . الثقافة في استقالل عن الزمن .. بینما الحضارة تتقدم بتقدم الزمن

 
یقول ماركس : التاریخ ال یمشي على رأسھ . وھذا صحیح بالنسبة للحضارة لكن االمر یختلف 

 تعددكان سابقا على ال - وھو أعلى مراحل التقدم الثقافي -وعبادة إلھ واحد  فالتوحید بالنسبة للثقافة
 وكوبرز وغیرھم وصناعة اآللھة وھذا ما یقول بھ مؤلفون امثال النج وباسكال وشمیث وبروس

-2-. 
 

القدیم لم تكن في ذلك  كانت أمریكا عند اكتشافھا متخلفة من خمسة إلى ستة آالف سنة عن العالم
لفن األمریكي الزمني ال یمكن تطبیقھ على ا الوقت قد لحقت بالعصر الحدیدي .. لكن ھذا المقیاس

المایا كان مبھرا وال نستطیع فك ألغازه إلى اآلن ویقول أحد  فالتقدم الثقافي الذي عاشتھ حضارة
البساطة  صور معبد البونامباك ھذا الفن الجاد الرقیق الذي اتسع مجالھ التعبیري من المعلقین على

 .-3- ومالمدھشة إلى األسلوب الباروكي الحافل بزخرفتھ قد بقي سرا إلى الی
ما قالھ الفالسفة أن  فالثقافة مستقلة عن الزمن بل إنھا دائما تتوقف ثم تبدأ من جدید وھذا تفسیر

  .. الفلسفة بعد أفالطون لم تحقق أي تقدم على اإلطالق
ھذه الكتب  - في الطبیعیات .. في السماوات .. في األرض -َكتََب أرسطو ثالث كتب علمیة 

كتابات األنبیاء االخالقیة ال تزال  فیھا جملة واحدة صحیحة علمیا .. بینماالثالثة ال توجد الیوم 
 . صالحة إلى الیوم

 .لحضارة تنتمي إلى عصرھا فقط بینما الثقافة تنتمي إلى كل العصورا
 

أراح المحاكم  األنبیاء وُمعلمي البشریة اتفقوا دون اجتماع على خط ثقافي أخالقي روحي واحد
علماء إن حقائق الثقافة تخفى على  كن اللغز األكبر انھم جمیعا لم یكونوامن آالف القضایا ل

 . الحكماء والمتعلمین ولكنھا تنكشف للبسطاء
 

وأدوناي متكررة كثیرا  السید أو اإللھ بالعبریھ -إن المبادىء والتعالیم التي تلقاھا موسى من آدون 
ولم تكن الشمس  -تلقاھا إخناتون من آتون  ھي نفسھا المبادىء والتعالیم التي -بالكتاب المقدس 

ھي نفسھا المبادىء والتعالیم  -لما قاومھ كھنة المعابد الفرعونیة  إال رمزا لھ ولو كان یعبد الشمس
 - اإلسم الَعلم حرف السین یُضاف في الیونانیة على -تلقاھا المعلمین الیونان من أدونیس  التي

 . لحضارة تبحث في األرضإن الثقافة تبحث في اإلنسان بینما ا
 

ال یوجد فیھ حتى  یوجد إلحاد حضاري وإلحاد علمي .. لكن ال یوجد إلحاد ثقافي فاإللحاد الُمجرد
فإن ھذه ظاھرة نادرة جدا ویمكن  الفن وإذا كان الواقع یشیر إلى وجود فنانین ملحدین اسمیا

لنسبي للمنطق الواعي عن إلى االستقالل ا ارجاعھا إلى تناقض في اإلنسان نفسھ حیث ترجع
التي تتنازع الملحد بین األرض والسماء لكنھا جاءت في  العفویة وھو استجابة نوعیة للضغوط

 .-4-خضوع ہلل  صورة فن ال في صورة
 



یقف المسیح  بینما یقف موسى وھارون في جانب یقف السامري وعجلھ في جانب آخر .. وبینما
بینما تقف الثقافة في جانب یقف  ي جانب آخر .. وبالجملةوإنجیلھ في جانب یقف بولس وكنیستھ ف

 . اإللحاد الُمجرد في جانب آخر
 

یبررھا بل وتتفق مع الكرامة اإلنسانیة  في المؤسسة الثقافیة العقوبة باإلعدام والقصاص لھا ما
جزء في المؤسسة الحضاریة فإن العقوبة القاسیة تعني فك  بینما -على حد تعبیر ھیجل  -للمجرم 

بینما في  في الحالة األولى نجد تفسیر إنساني .. بال عودة وبالتالي فھي قاسیة من المجتمع وإلقاؤه
بالتمھید السماوي والحیاة األخرى بینما  الحالة الثانیة نجد تفسیر آلي ال إنساني تُذكرنا الحالة األُلى

انتھاك لنظام أخالقي ولحرمة في الحالة األولى الجریمة ھي  .. تذكرنا الحالة الثانیة بدارون
 وبھذا نستطیع أن نفھم قول الرسول صلى هللا علیھ وسلم حین قال ( كسر عظم اإلنسان وقداستھ

الحالة الثانیة األمر ال  المیت ككسر عظم الحي ) فھنا رفع لقیمة اإلنسان باعتباره إنسان بینما في
 طنھا الوحید وال حیاة أخرى لھاواألرض و قل حیوانات أیعدو مجرد تعامل مع آالت وتروس 

 .. الالإنسان المؤسسة الثقافیة تتعامل مع اإلنسان بینما المؤسسة الحضاریة تتعامل مع
 

المجتمعات التي (  -: العبید كانوا سبب الرقي في المجتمعات الثقافیة وعلى حد تعبیر ماركس
ب المظاھرات واإلحساس بینما العبید ھم سب.)  تملك العبید كانت أرقى المجتمعات ثقافة

ل الُمغترب في مؤسسة ثقافیة على أنھ إبن یُعامَ  وبینما .. باإلضطھاد في المجتمعات الحضاریة
األثمان  خسوإكرامھ یُعامل في مؤسسة حضاریة كعبد یلزم استغاللھ بأب سبیل یلزم وجوبا ضیافتھ

 . ما أمكن
والمصانع إن عبودیة المؤسسة الثقافیة والذین تخلصوا من العبودیة للبشر صاروا عبیدا للتروس 

  ھي سیادة في المؤسسة الحضاریة
من كل قلوبنا لكن  وإننا ال نقصد بذلك القضاء على الحضارة فإننا لن نستطیع ذلك حتى لو تمنیناه

 .فقط نرید أنسنة الحضارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
محمد  -علي عزت بیجوفیتش .. ترجمة : -رب .. تألیف:كتـاب اإلسالم بین الشرق والغ -المراجع لإلستزادة :

 یوسف عدس .. مؤسسة بافاریـا
  ربما تلك كانت فترة تعدد اآللھة بعد موت آدم -1
2- andrew lang : the making of religion (new york 1968 
3- h.g. wels short history of the world ( new york 1946 
اإلنسان إال إذا توھجت ھذه الصلة فالفن  بین الروح والحقیقة وال یبدعفالفن ھو ثمرة الصلة  -4

الجصیة ومن ال یعرف الرسم یمارس الفن في حیاتھ  ھو بدیل الُمقدس على الورق والرسوم
 .. اإللحاد المجرد یكفر بالفن الجوانیة لذا نتفق أن



 ..!!ال مكـان للفـن في اإللحـاد
 

صد بدیھیا فن الرقصـات وإظھـار العورات أو فن أغاني المراھقیـن فال أق عندمـا سأتكلم عن الفـن
 . الوجھ اإلنساني الفن الراقي الذي یتناول درامـامقصدي ھو فن تمجید الُسلطـات ..لكن  أو
 

بینما عندما  إن العلم عندما یواجھ اإلنسان فھو یبحث فیھ عما ھو میت وعما ھو ال شخصي
فالفن في ِصدام طبیعي مع العالم ومع  حث فیھ عما ھو إنساني وغائيیتناول الفـن اإلنسان فإنھ یب

یوجد على اإلطالق سند لإلنسـان وال مجال لروحھ  جمیع علومھ إنھ التمرد الصامت وإذا لم
 .وان الشعراء وُكتـاب التراجیدیا یضللوننا ویكتبون ھراء ال معنى لھ ولذاتھ فإن الفـن ال مجال لھ

 
فإذا لم یكن  .. لى جانب عالم الطبیعة ھو المصدر األساسي لكل دین وفنإن وجود عالم آخر إ

تُكتسب بطریقة عقالنیة علمیة  ھُنـالك سوى عالم واحد لكان الفن مستحیال والمعرفة في الفن ال
العلم برسم لوحة فإن سیرسم وجھ قرد ممسوخ یقوم  وإنما تُكتسب بطریقة َحدسیـة و عندما یقوم

عندما یقوم الفن برسم لوحة فإنھ سیرسم دراما وجھ اإلنسان .. فالفن ھو  یة أمابدراستھ دراسة آل
وال قیمة لھ  الروح وإذا لم یتم اإلعتراف بوجود الخالص والعالم اآلخر والروح فالفن عبث ثمرة

 . وغیر موجود أصال
 

َشبھ بالعالم  ُكل الفن یتجاھل ظواھـر األشیـاء یھتم بالبواطن والفن التجریدي مثال یقوم بحذف
الجانب الروحي بعیدا وبإنكار وجود  وبإقصاء الخارجي ُمعطیـا للشكل واللون معنًى روحیـا

أعظم اللوحات في العالم تقاس قیمتھا بحسب نوع الورق  الحیاة الجوانیة داخل كل إنسان منـا فإن
لمونالیزا ال تكمن وروعة ا .. األلوان واألصباغ الموجودة على اللوحة المستخدم في الرسم وثمن

الحیاة  ثمن األلوان المرسومة بھا وإنما تكمن في أنھا من أنجح المحاوالت لتصویر سر في
المستمر للوصول للفردوس  الجوانیـة فالحقیقة الوحیدة التي یعترف بھا الفن ھو اإلنسان وشوقھ

 . والخلود
 

بالعالم المادي ..  یحمل ُكفر الفن بطبیعتھ وباعترافھ بوجود عالم آخر فھو یحمل معاني ثوریة
الفن في جوھره غیر مریح ال فائدة (  -: وھذا ما فھمھ الرسام الفرنسي الشھیر دي بیفیھ حین قال

 .)منھ ضد المجتمع وخطر علیھ
 

اعتراف متكرر  جوھر األعمال الفنیة غامض غموضـا تاما إنھ تمرد دائم على الواقع .. إنھ
بمعاناة اإلنسان على األرض  وسنذھب إلیھ یومـا ما ..اعتراف بوجود عالم آخر ال ننتمي إلیھ

عنھ .. الفن ببساطة ھو ثمرة الصلة بین  وعجزه عن تحقیق الفردوس المستقر في مخیلتھ البحث
في لوحة فنیة عمیقة .. عند قراءة روایـة رائعة .. یعتري  الروح والحقیقة .. ولذا عند التدقیق

 لسمو والقداسة ودخول عالم الخلود .. الفن كالدین تماما كالھماوغامض با اإلنسان شعور غریب
الشرعي للحقیقة  یعترف بوجود عالم آخر لكن الفن لیس دینا لكنھ تعبیر عن الدین فھو اإلبن غیر

  .. .. بینما الدین ھو اإلبن الشرعي للحقیقة
 

إلنسان فلِم إذن نحرص على اإللحاد لن یفھم أبدا جوھر الفن وطبیعتھ .. فإذا لم یكن ھناك روح ل
  أن یكون للفن روحـا ؟

 
البارد .. بالنسبة  بالنسبة للفنـان ال یوجد شيء إسمھ إنسان داروین ذاك الكائن النمطي الممسوخ

 .ذو سمو روحي للفنان ال یوجد شخصـان متطابقان فاإلنسان ھو كائن متمیز



 
أن یُنشد بیتـا ولن  ا أو أن یرسم لوحة أوال یوجد فنان ملحد .. ال یستطیع الملحد أن یكتب ِشعر

واعترف بقضیة دراما الوجود والبحث  یستطیع أن یفعل ذلك إال إذا دخل في الدین لحظة الرسم
الوجود فإن لحظة السكون فیھا ھي لحظة ملیئة  والمسرحیة التي تُمثل دراما.. عن الخلود

 باألحداث ..
 إال عندما نعترف بالوجود الجواني باإلنكار لكل ما ھوالمسرحیات وھذه الرسوم  إننا لن نفھم ھذه

بل سینتقدھا نقدا  .. مادي وخارجي ولن یستطیع ملحد أن یفھم لوحة ولو وقف أمامھا دھرا كامال
في ناحیة .. ربما انتقد خامة الورق أو  سخیفا للغایة ربما انتقد تماسك األلوان في ناحیة وتفككھا

  .. مناخ الغرفة
 

الُمطلق بحث عن  اإللحاد ال یجتمعان .. الفن في صیغتھ النھائیة واألخیرة ھو بحث عنإن الفن و
  فنیـة هللا .. وإذا امتنع وجود حقیقة دینیة امتنع وجود حقیقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
محمد  -یتش .. ترجمة :علي عزت بیجوف -كتـاب اإلسالم بین الشرق والغرب .. تألیف: -المراجع لإلستزادة :

 یوسف عدس .. مؤسسة بافاریـا
 
 



 موسى وعیسى ومحمد .. 
 والنقطة البؤریة للتوازن التاریخي

 
 إن محمدا وقالت مرسیا إلیادي -1- في تصنیف ھیجل لألدیان اعتبر اإلسالم استمرارا للیھودیة

اني الحدیث بمعنى أنھ یقف یقف على حافة سیادة المسیحیة وبدایة العصر العلمصلى هللا علیھ وسلم 
 .-2- في النقطة البؤریة للتوازن التاریخي

 
 والقراءة المتأنیة لألدیان تُشعر أن ھناك اتفاقا مسبقا تم في مكان ما بین موسى وعیسى ومحمد

 فالنبي محمد یأتي على مفترق طریق التحول من المرحلة الثانیة إلى المرحلةوسلم م صلى هللا علیھ
إلیادي في كتابھا  خیرة من مراحل التحول الروحي للجنس البشري وھذا ما قالتھ مرسیاالثالثة واأل

 .. أنماط األدیان المقارنة
 

أیدینا من روحانیة  تعاني التوراة التي بین أیدینا من واقعیة مفرطة ویعاني اإلنجیل الذي بین
اعین -مفرطة  یطرح واقعیة روحانیة القرآن أن  لكن أصر -وربما كان اإلفراط من وضع الوضَّ
فباإلسالم جوانب قد ال تروق للشعراء والرومانسیین فالقرآن كتاب واقعي ال مكان فیھ  .. مدھشة

بھا مفھوم مفعم بالحیویة عن األلوھیة ولكن لم تبلغ الوعي التام  المسیحیة.. ألبطال المالحم
ت المسیحی بوحدانیة سبیل  ة بتوحید التوراة فيهللا وبسبب ھذه الخاصیة في فھم األلوھیة ضحَّ

التي مر بھا اإلسالم  ثالوث المجامع ومثل ھذا التطور غیر ممكن في اإلسالم فبرغم كل النكبات
 .. ظل أنقى أدیان التوحید على حد قول لوبون

 
سدا منیعا  اشتمال القرآن على واقعیة التوراة وعدم حاجتھ لمصدر مادي من خارجھ جعلھ یقف

حراء إلى ضواحي مكة  دمة من روسیا وشرق أوربا وبنزول محمد من غارأمام الشیوعیة القا
والمادیة .. العین بالعین وأن تعفوا ھو أقرب  استطاع أن یجمع بین التنسك والعقل .. الروحانیة

الدین ألن  یقاتلونكم وال تعتدوا .. ھذه الثنائیة الدرامیة المثیرة التي تؤھل ھذا للتقوى .. قاتلوا الذین
 .جموع البشر وترویض مختلف األفكار یقود

 
على الفقر وھذا  عندما فرض اإلسالم الزكاة لم یكن غرضھ القضاء على األغنیاء وإنما القضاء

 .. ھو الفرق بین التطبیق اإلنساني والتطبیق الواقعي المقیت
 

ة اإلنسان ألن الروح بقدر ما أتي موافقا لتركیب اإلسالم لم یأت موافقا لتركیبة الجسد أو لتركیبة
 .. وحدھا وال الجسد وحده اإلنسان ھو المكلف ال الروح

 
الزھد والرھبنة وال  ال یُحّرم اإلسالم على اإلنسان أن یتذوق ملح األرض وال یفرض علیھ مثالیة

یقودھم إلى  راٍع صالح الخراف بحثا عن یوافق ألحد من أتباعھ أن یغمض عقلھ ویسیر في قطیع
مدھشة  إلسالم أتباعھ على التفكر وتدبر آیات الكون بل ویضع فرضیات عقلیةیجبر ا الحظیرة بل

 -ویقول تعالى في موضع آخر: .) فإنا أو إیاكم لعلى ھدى أو في ضالل مبین(  -: .. فیقول تعالى
یطرح افتراضا ینقض األصول التي قام علیھا ..  (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین ). إنھ

 العبثي نراه یحفز على البحث والتمحیص والتروي واإلیمان باإلستدالل قت اإلسالم الشكفبینما یم
. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
محمد  -علي عزت بیجوفیتش .. ترجمة : -كتـاب اإلسالم بین الشرق والغرب .. تألیف: -المراجع لإلستزادة :

 ـایوسف عدس .. مؤسسة بافاری
1- george hegel :- early theological writings 
2- mercea eliade patterns in comperative religions 
 
 
 



 ثبوت النبوات
 

( لیست المعجزة ھي الشرط  -النبوات : یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا في رائعتھ إثبات
ین أو أكذب الكاذبین وال یُلبس ھذا بھذا إال یكون أصدق الصادق األوحد للنبوة فُمدعي النبوة إما أن

والُمبشَّرون قبل  الجاھلین وقد أسلم السابقون األولون أمثال أبي بكر الصدیق وخدیجة على أجھل
 .) انشقاق القمر واإلخبار بالغیب والتحدي بالقرآن

بن عمران لما وموسى ا.. ( وكثیر من الناس یعلم صدق الُمخبر بال آیة البتة -ویقول رحمھ هللا :
أن یُظھر لھم اآلیات .. وكذلك النبي لما  جاء إلى مصر وقال لھم إن هللا أرسلني علموا صدقھ قبل

ورقة ابن نوفل .. قال ھذا ھو الناموس الذي یأتي موسى ..  ذكر حالھ لخدیجة وذھبت بھ إلى
وما یعرفون من  وأبو بكر علموا صدقھ علما ضروریا لما أخبرھم بما جاء بھ .. وكذلك النجاشي

المجھول  وأمانتھ مع غیر ذلك من القرائن یوجب علما ضروریا بأنھ صادق.. وخبر الواحد صدقھ
ُعرف بصدقھ وأمانتھ  من آحاد الناس قد تقترن بھ قرائن یُعرف بھا صدقھ بالضرورة فكیف بمن

لمون أنھ من الناس أو أكذبھم وھم یع وأخبر بمثل ھذا األمر الذي ال یقولھ إال َمن ھو أصدق
 .) -1-الصنف األول دون الثاني 

ھناك اتفاقا ُمسبقا تم  ( والقراءة المتأنیة لألدیان تُشعر أن -یقول األُستاذ علي عزت بیجوفیتش :
إن ھذا والذي جاء بھ موسى  -النجاشي : في مكان ما بین موسى وعیسى ومحمد ) أو بتعبیر

  لیخرج من مشكاة واحدة
األنبیاء فحسب أصبح  قاموا بدور رئیس في تاریخ اإلنسـانیة ومن خالل فاألنبیـاء وال جدال

  تـأكد سمو اإلنسان وقیمتھ ومركزیتھ اإلنسـان محورا للتاریخ ... ومن خالل األنبیـاء فحسب
الكالمیة والفلسفیة  ومنھج القرآن في إثبات النبوات ھو أعظم المناھج وأنقاھا بعیدا عن الطُرق

لقد تأملت الطرق  -آخر مصنفاتھ قائال:  تُغني من جوع ولذا یعترف الرازي فيالتي ال تُسمن وال
رأیتھا تشفي علیال وال تروي غلیال ورأیت أقرب الطرق طریقة  الكالمیة والمناھج الفلسفیة فما

ب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي القرآن وِمن   جرَّ
  ن ضــاللنھایة إقدام العقــــــول عقـــــال وأكثر سعي العالمی

  وأرواحنـا في وحشة من جسومنا وغایة دنیـانا أذى ووبــــــال
 .-2-ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فیھ قیل وقالوا 

 
 اإلختراع ودلیل السببیة وكما استخدم القرآن في إثبات وجود هللا دلیل العنایة ودلیل القصد ودلیل

قوال لقائل فقد استخدم القرآن دلیل التحدي  لتي ال تُقیم بعدھاوھي األدلة السھلة الممتنعة ا -3-
بالغیب ودلیل خرق العادة وغیرھا من األدلة في إثبات النبوات مما  ودلیل المقارنة ودلیل اإلخبار

 . في مواضعھ ھو مبسوط
 

ویكونون  یتحداھم بھم وقبل أن یبدأ التحدي البد أن یمتلك القوم الذین أُرسل فیھم النبي ناصیة ما
  ھم الحاكمین على أنفسھم بالخیبة فیھ المرجع بل والَحَكم حتى إذا ما انتصر علیھم كانوا

بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِیتَاء ِذي  إِنَّ ّهللاَ یَأُْمرُ (ولما سمع الولید ابن المغیرة من النبي قولھ تعالى 
وهللا إن لھ  -قال : 90النحل)  اْلبَْغِي یَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر وَ  اْلقُْربَى َویَْنھَى َعنِ 

أعاله لمثمر وما ھو بقول بشر . فقد رق قلبھ  لحالوه وإن علیھ لطالوه وإن أسفلھ لمغدق وإن
شیئا من ھذا .. ولذا اجتمعت كلمة وفود العرب على أال یسمعوا  وقال وهللا ما یشبھ الذي یقول

القرآن  یُسمعوه أھلیھم واعتبروا أن ھذا ھو السبیل الوحید لمقاومة التحدي بمثل ھذا الللقرآن و
فقد جاء القرآن في  26َواْلَغْوا فِیِھ لََعلَُّكْم تَْغلِبُوَن }فصلت {َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا َال تَْسَمُعوا لِھََذا اْلقُْرآنِ 

وصف  ب وكانت فصاحة العرب أكثرھا فيمن البالغة لم یُعھد مثلھا في تراكیب العر درجة
عند غیره والقرآن  المشاھدات والغزل والتغني باألمجاد وكان الشاعر الذي یتقن المدیح یضعف



للتأسیس لمنھج حیاة في اإلقتصاد  جاء فصیحا في كل فن على نفس المستوى والنسق وجاء القرآن
 . ج عن قالبھ البالغيدون أن یخر والسیاسة والعبادة وما یُحسن الدین والدنیا

 
صریح في أنھ ال  ( القرآن إذن -:21یقول دكتور محمد عبد هللا دراز في كتابھ النبأ العظیم ص 
وإنما ھو منزل من عند هللا بلفظھ  صنعة فیھ لمحمد صلى هللا علیھ وسلم وال ألحد من الخلق

شطر األول من ھذه حاجة إلى اإلستدالل على ال ومعناه ومن العجب أن یبقى بعض الناس في
 محمد المسألة وھو أنھ لیس من عند

التي جاءت  في الحق أن ھذه القضیة لو وجدت قاضیا یقضي بالعدل الكتفى بسماع ھذه الشھادة
الزعامة ویتحدى الناس  بلسان صاحبھا على نفسھ وأي مصلحة للعاقل الذي یدعي لنفسھ حق

كي ینسب بضاعتھ لغیره ولو انتحلھا  حة لھباألعاجیب والمعجزات لتأیید تلك الزعامة أي مصل
لنفسھ .. بل وشھد الرسول على نفسھ بالعجز {قُل لَّْو  لما وجد من البشر أحدا یعارضھ ویزعمھا

ن قَْبلِِھ أَفَالَ تَْعقِلُوَن }یو تَلَْوتُھُ َعلَْیُكْم َوالَ أَْدَراُكم بِِھ فَقَْد لَبِْثُت فِیُكمْ  َشاء ّهللاُ َما  .)16نسُعُمراً مِّ
 

ُسِل ِمن قبلك}  ودعوة األنبیـاء واحدة ومنھجھم واحد وسبیلھم واحد {َما یُقَاُل لََك إِالَّ  َما قَْد قِیَل لِلرُّ
ْن إِلٍَھ َغْیُرهُ } ( } ) سورة فصلت .. غایة دعوتھم أن43( َ َما لَُكم مِّ  ) سورة األعراف59اْعبُُدوْا هللاَّ

بلفظ القرآن {  أو.) -4-اعظم الوصایا الرب الھنا رب واحد غایة دعوتھم ( اسمع یا اسرائیل  ..
َوَربَُّكْم } فاإلسالم ھو أنقى أدیـان التوحید كما یقول جوستاف  یَا بَنِي إِْسَرائِیَل اْعبُُدوْا ّهللاَ َربِّي

 . لوبون
 

أجھل والنبوة ال یقول بھا إال أصدق الصادقین أو أكذب الكاذبین وال یُلبس ھذا بھذا إال على 
 الجاھلین كما قال شیخ اإلسالم رحمھ هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
.... شیخ اإلسالم ابن تیمیة تحقیق د.محمد یسري سالمھ 573ثبوت النبوات عقال ونقال ص  -1

 دار ابن الجوزي
 318المرجع السابق ص  -2
ل في كتابھ الرائع قصة قام الشیخ ندیم الجسر رحمھ هللا ببسط ھذه األدلة وشرحھا بالتفصی -3

 اإلیمان
 29-12مرقص  -4
 
 
 
 



 .. التسلیم ہلل تعالى .. واإلستسالم لھ
 اإلیمـان بالقَــَدر

 
إن التسلیم ہلل ھو الطریقة اإلنسانیة الوحیدة للخروج من ظروف الحیـاة المأساویة التي ال َحل لھا 

 . وال معنى
 

الُكبرى التي تنطوي في جوھرھا على  إلنسانیةاإلعتراف بالقََدر ھو استجابة ُمثیرة للقضیة ا
باہلل والتسلیم لھ واإلعتراف بالقََدریُعطي قوة جدیدة وطُمأنینة  المعاناة التي البد منھا .. اإلیمان

 . جدیدة
 

وترتفع شعارات كئیبة  بدون اإلیمان بالقَدر یمتليء المكان بالتشاؤم واإلنھزامیة والیأس واإلحباط
 .) العمل في ھذا الجسد الفاني المتحلل اإلنسان إلى بطنھ ذاھب .. ما فائدة ( ُكل ھَم -مثل :

 
ال (  -: وال یعني اإلیمان بالقََدر نوعـا من اإلنھزامیة أو السلبیة أو اإلتكالیة فكما قال إمرسون

 .)یعني التسلیم ہلل نوع من اإلتكالیة فكل السالالت البطولیة كانوا من المؤمنین بالقََدر
 
رحمھ هللا رحمة  – رئیس جمھوریة البوسنة والھرسك سابقا -بیجوفیتش ل األُستاذ علي عزت قوی

وكلما نمت معرفتنا عن العالم تزاید ادراكنا بأننا ال یمكن ان نكون اسیاد مصائرنا (  -واسعة :
 .)  فنحن بین ان نكون متشائمین او مَسلمین ہلل

  
التمرد الذي یبدأ بالقنوط ثم  اني سواًء شئنا أم أبینا .. بینمافالتسلیم ہلل ھو نھایة قصة المصیر اإلنس

 . للِحكمة اإلنسانیة العدمیة وینتھي باإلنتحـار ھو َعین الُمخالفة
 

یشمل ھذا كلھ ویسمو  إن اإلسالم لم یأخذ اسمھ من قوانینھ وال نظامھ وال ُمحرماتھ وإنما من شيء
من قوة النفس في مواجھة ِمحن الزمن  .. عي باطنيمن لحظة فارقة تنقدح فیھا شرارة و -علیھ :

كل ما یاتي بھ الوجود .. من حقیقة التسلیم ہلل .إنھ استسالم  بالرضا والقناعة .. من التھیؤ إلحتمال
 .إسالم ہلل .. واإلسم

 
 .سالمللطبیعة غایة تحكمھا ولإلنسـان قََدره .. والتسلیم بھذا القََدر ھو الفكرة النھائیة الُعلیــا لإل

 
فاإلسالم یدعو للسیر في األرض ویَعد بالنتائج  ال یقول لك اإلسالم ال تجتھد وال تبحث وال ترتقي

  وانت ترتقي واندقت عنقك فعلیك بالتسلیم ہلل وال تجزع لكن یقول لك اإلسالم لو وقعت
 

سلیم یمثالن إنكارا الت وھذا ھو الفرق بین التمرد على هللا والتسلیم ہلل .. فكالھما سواء التمرد أو
الذي أصبح فیھ اإلنسان غریبـا وإنما یكمن  للمادیة والبحث المجتھد عن طریق خارج ھذا العالم

 .. یذھب الدین إلى أنھ وجد ھذا الطریق للخالص بینما الفرق في أن التمرد ال یجد طریقا
 
 

--------------- 
محمد  -علي عزت بیجوفیتش .. ترجمة : -ب .. تألیف:كتـاب اإلسالم بین الشرق والغر -المراجع لإلستزادة :

 یوسف عدس .. مؤسسة بافاریـا
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني عشر  
 اإللحاد أغبى مذهب على وجه األرض  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عشرون دلیال على كون اإللحـاد
 ..!! أغبى مذھب على وجھ األرض 

  اإللحـاد یخالف القانون األول لنیوتن -1
منتظمة یبقى متحركاً  القانون األول لنیوتن یقول أن "الجسم الساكن یبقى ساكناً والمتحرك بسرعة

الحركي)" إذن البد من قوة خارجیة  تؤثر من وضعھ (السكوني او ما لم تؤثر علیھ قوة خارجیة
 اللحظة بالذات وأجبرت الكون أن یبدأ وفي تلك أجبرت اإلنفجـار الكبیر أن یحدث وفي تلك

 . اللحظة بالذات
 
  اإللحاد یخالف القانون األول للدینامیكا الحراریة -2

المادة ال تفنى و ال  )) قانون بقاء الطاقة أو ما یعرف بالقانون األول للدینامیكا الحراریة یقول
إستنتاج أن الكون ال یمكن أن یوجد. وطبقا لھذا  تُخلق من العدم)). إذا تأملنا ھذا القانون نصل إلى

 . ھو موجود في وجود الخالق القانون فالكون غیر موجود أو
 
 دینامیكا الحراریة اإللحـاد یخالف القانون الثاني لل -3

عندما تتساوى  القانون الثاني للثرمودینامیك یقول أن الكون یتجھ اآلن نحو الموت الحراري
لتفكك نحو الھدم نحو نحو ا حرارة جمیع األجرام والجسیمات فالكون كما یقول العلماء یتجھ

بینما یقول اإللحـاد  thermal death of universe البرودة نحو التبسیط نحو الموت الحراري
لذا یعتبر العلماء أن القانون الثاني  .. البناء نحو التطور أن الكون یتجھ نحو التعقید نحو

نظریات  وھذه قوانین ولیست .. یحمل في طیاتھ نھایة الداروینیة والتطور االنتقائي للثرمودینامیك
 . .. فالعلم في جانب واإللحاد والداروینیة في جانب آخر تماما

 
  اإللحـاد یخالف قانون األخالق -4

ھي تلك األخالق التي تأتي ضد المصلحة الشخصیة .. ضد المادة ..  -تعریف األخالق األصلیة :
  ضد العقل

إن قصور اإلنسان في القوة ناتج  -قال نیتشھ قدیما : فاإللتزام األخالقي یُمثل قیدا لإلنسان وكما
 عن إلتزامھ األخالقي

تكون من ھذا العالم ..  فاألخالق غیر مربحة عملیـا .. فالبد أن یكون لألخالق قیمة وھذه القمیة ال
للقوانین الطبیعیة .. فالسلوك األخالقي  قیمة ال تُقاس بالمعاییر المادیة الُمجردة وال تخضع

والتبتل واإلیثار ھذه األخالق األصیلة إما أنھا ال معنى لھا وإما  حیة والُمثُل العلیا والزھدوالتض
  .. معنى في وجود هللا أن لھا

 
  اإللحـاد ال یجد تفسیرا لقانون الزوجیة -5

ال أدرك أبدا سر  وكنت قبل ذلك(  -یقول الشیخ ندیم الجسر في كتابھ الماتع قصة اإلیمـان :
َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم  - تكرار ذكر الزوجین الذكر واألنثى في القرآن الحكمة في

َكَر َواْألُنثَى -..  -49الذاریات تََذكَُّرونَ  ْوَجْیِن الذَّ إلى أن قرأت للفیلسوف  - 45النجم َوأَنَّھُ َخلََق الزَّ
 ین ال یُراد بھ الِمنة فحسب بل یُراد بھالزوج المعاصر ھنري برغسون وأدركت أن تكرار ذكر

في اطراد الزوجیة في النبات والحیوان بل والجسیمات من دلیل  شيء أعظم وھو التنبیھ إلى ما
 .)-1-ونفي المصادفة والداروینیة والعشوائیة والعبثیة  عظیم على القصد

 
  اإللحـاد المادي یقع في تناقض مع النفس الالمادیة -6

القصد مع أنھ  سان جریمة وأصر أنھ فعلھا بدون قصد یسعى كل محامي إلثبات عدمإذا ارتكب إن
ایضا معترف انھ مرتكبھا  بالمنظور المادي فالجریمة وقعت وانتھت على أرض الواقع والمجرم



حالة النفس أثناء ارتكاب الجریمة وھل وقعت  لكن یتدخل القانون لمعرفة القصد والنیة ومعرفة
النفس في مركز اعلى من الحقائق أعلى من الواقعة المادیة  ال .. وھنا نضع الجریمة بقصد ام

 الحقیقة ال نحكم على ما حدث في العالم لكن نحكم على ما حدث داخل النفس المجردة .. فنحن في
 .-2-وھذا یعكس التناقض المبدئي بین اإلنسان والعالم  ..
 
 اإللحـاد یخالف قوانین حقوق اإلنسان -7

فقط إذا كان  فقولك أن البشر متساوون ھذا ممكن اإلنسان ھي قضیة میتافیزیقیة بحتةفحقوق 
ولیست حقیقة طبیعیة أو مادیة أو  اإلنسان مخلوقا ہلل فالمساواة بین البشر ھي خصوصیة أخالقیة

أو العقلي ھم وبال شك غیر متساوین وتأسیسا على  عقلیة فالناس من المنظور المادي أو الطبیعي
  المطالبة بالمساواة ن فقط یستطیع الضعفاءالدی

اإلحتفاالت في العالم  فھؤالء الضعفاء والفقراء في المال والصحة والعقل والُمستبعدین من موائد
لدیھم إال مدخل الدین وحسب الذي یبرھنون  الذین لیس لدیھم ما یعرضونھ أو یبرھنون علیھ لیس

عند هللا من األصحاء وھذا فیھ برھان متكرر لقیمة  أحسن حاال من خاللھ أنھم متساوون بل ربما
 .-3-المساواة  الدین في

 
  اإللحـاد ینتھك كل الحرمات فھو ال یعترف ال بُحرمة وال بقداسة -8

السنین فكما یقول  ال قیمة لكومة الفضائل التي ظلت األدیان تؤسس لھا طیلة عشرات اآلالف من
مادة ُمستغلة وغایتھ ھي تحقیق أقصى  لى األرض على أنھاینظر العلماني إ -الدكتور المسیري :

إذا كان ُكل أمل اإلنسان قاصرا على ھذا  -اإلنجلیزي جون لوك : إشباع منھـا أو كما یقول المفكر
للمنطق أن نبحث  كنا نستمتع بالحیـاة ھنا في ھذه الدنیـا فحسب فلیس غریبا وال مجافیـا العالم وإذا

 ساب اآلباء واألبنـاءعن السعادة ولو على ح
عالقة لھا بالعالم  فأفكار النجاسة والقداسة والعفة والطھارة ھي أفكار ُمستمدة من عالم آخر ال

أبناء ھذا العالم لن یبدو لنا فیھ شيء نجس أو  المادي الدارویني الحتمي البارد .. إننا لو ُكنا حقا
 .. مقدس

 
  اإللحـاد یخالف قانون السببیة -9

فھي أعلى من  یصنع شیئا .. لكل سبب ُمسبب .. ھذه بداھة عقلیة مركوزة في األذھان العدم ال
أنا موجود فمن أوجدني وَمن  -: القانون وعلیھا تقوم علوم الدنیا ومقاصد الغایات یقول دیكارت

وھذا الخالق البد أن یكون واجب الوجود وغیر  . خلقني ؟ إنني لم أخلق نفسي فالبد لي من خالق
 یكون متصفا بكل صفات الكمال {أَْم ُخلِقُوا ِمْن َغْیِر َشْيٍء أَْم ھُمُ  ر إلى من یوجده والبد أنمفتق

بحجة أن وھما عقلیا یتطلب  وال یخطر ببالنا أن ننكر ھذه البداھة العقلیة .. 35اْلَخالِقُوَن }الطور
  كنھ العلةبحجة عدم معرفتنا ل منا تسلسل العلل إلى غیر نھایة فھذا باطل عقال أو

ترینا صورا عن  وقانون السببیة لیس قائما على المشاھدة كما یدعي المالحدة فحواسنا إنما
ھذه العالقة إال إذا كان العقل فیھ  ظواھر مفككة متتابعة وال ترینا أبدا عالقة السببیة فكیف نعرف

یُصدر أحكاما یستطیع بھا أن یدرك اإلحساس ثم  – والكالم لدیكارت –قوانین منظمة فطریة 
  على اإلحساس إنشائیة جدیدة ال یعتمد فیھا

 
 اإللحـاد یخالف قانون القصد والعنایة -10

غریبا أن نقول  فلیس كل الموجودات على سطح األرض موافقة لوجود اإلنسان بل وتعمل تبعا لھ
ئیات والمكان والھواء والجز أن كل ما حولنا یخضع لمتطلباتنا من لیل ونھار وفصول أربعة

وحاجیاتھ ولیس مجافیا للحقیقة أن نقول إن ھذا  المحیطة ومدى موافقة كل ذلك لطبیعة اإلنسان
خصیصا إلنتاج الجنس البشري وكما یقول أخونا مجدي بمجرد  التناغم في الكون ھو مصمم

 البكتریا فاإلنسان ھو العنصر الثابت في تاریخ العالم وتظل روحھ وقیمھ غسل یدك تموت آالف



الماضي إلى ألف سنة  خالقیة ال تتغیر فاإلنسان كان وسیبقى ھو اإلنسان منذ ألف سنة ولدھااأل
  یلدھا المستقبل ال تتغیر طبیعتھ وال مراداتھ

 
  اإللحاد یخالف الغائیة -11

العالم وتحكم المادة ..  العلم في تقدم مستمر ... كل أبحاث العلماء مؤسسة على وجود قوانین تحكم
ھذه القضیة فالعلم غائي ولذا ھو في تقدم  لم في كل بحث ھو إیجاد القانون الذي یحكمغایة الع

بوجود قانون یحكم كل شيء لما تقدم العلم خطوة واحدة ..وھنا  مستمر .. ولوال إقرار العلم ُمسبقا
ا ذو حولن المبدئي بین اإللحاد العبثي والعلم الغائي .. وال یُتصور أن یكون كل ما یكمن التناقض

  قانون غائي یحكمھ ویكون اإلنسان ھو الفذ العبثي الوحید في القضیة
  كنت كنزا مخفیا فخلقت الخلق لیعرفوني -وكما في األثر :

 
  اإللحاد یخالف قانون التناسق السابق التوطید -12

 تتصل ببعضھا یقول لیبنتز إن الذرات تسیر بإرادة هللا وتعمل بقدرتھ بصورة یظھر منھا أنھا
یوافق سیر الذرات األخرى  وھي في الحقیقة ال تتصل ولكن قدرة هللا تجعل كل ذرة تسیر سیرا

السابق التوطید فإن المادة ال تعقل القوانین التي  فالذي یظھر لنا من التوافق ھو أثر قانون التناسق
تتباعد  واجب عقلي یحتم أن یغلي الماء عند مائة درجة مئویة أو أن تُطبق علیھـا وال یوجد

علم فج جدا  فإن العلم الذي یفسر ذلك بالتفسیرات السابقة ھو -بالغلیان وكما یقول ھیوم : جزیئاتھ
لذلك وال محیص أمامنا من  فھو ال یقوم بأكثر من إقرار الحالة فحسب دون أن یقدم مبررات

  االعتراف بقانون التناسق السابق التوطید
 

  ھیراإللحاد یخالف مبدأ باركلي الش -13
حواسنا وال دلیل  لیس من دلیل یُحتم علینا اإلعتقاد بوجود شيء ما إذا غاب عن -یقول ھیوم :

تركناه وعدنا لنراه في الیوم الثاني ھو ھو  یرغمنا على اإلعتقاد بأن الشيء الذي رأیناه الیوم ثم
ا في أذھاننا من األول فنحن ال نعلم عن العالم الخارجي إال م نفس الشيء الذي رأیناه في الیوم

والعقل یحتم وجود عقل كلي یستوعب جمیع األشیاء ویكون شھیدا علیھا وصدق  مدركات حسیة
 53فصلت) أََولَْم یَْكِف بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیدٌ  (إذ یقول  هللا

 
  اإللحـاد ھو المؤسس ألكثر المذاھب إجرامیة على وجھ األرض -14

إن مذھب الداروینیة من المذاھب المرذولة التي ال یؤیدھا إال أحط النزعات  -یقول سھ غور :
  وأسفل المشاعر فأبوھا الكفر وأمھا القذارة

  ولم تقم النازیة الھتلریة إال على تفاضل األجناس واألعراق
ُكل من وقف ضد  جمیع الحیوانات الُسفلیة سوف تُعدم و(  -یقول ماو تسي تونج الملحد السفاح :

الجماعیة توفر سمادا جیدا  المقابر«1958دیسمبر  9في  وقال.)  -4-ھو خطأ تطوري  الثورة
  ملیون قتیل صیني 50والنتیجة ». لألرض

غیر ضروري.  لكي ترسل رجاالً الى فرقة االعدام فاالثبات القضائي(  -وقال الملحد جیفارا :
  .)-5- یجب أن نتعلم كیفیة قتل الطوابیر من البشر في وقت أقصر

 .) -6-ال رحمة ألعداء الشعب بل اقتلوا واشنقوا وصادروا (  -وقال الملحد المجرم لینین :
لیس لدینا من شفقة لكم، وال نسألكم الشفقة، فحینما سیأتي یومنا، فنحن من (  -وقال ماركس :

 .)-7-ناحیة الممارسة: متوحشون مستنكفون
حینما یتھمنا الناس بالقسوة، فنحن نتساءل (  -ائال :ویبرر ماركس ھذا التوجھ اإلجرامي الرھیب ق

 .)-8-كیف نسي ھؤالء أساسیات الماركسیة؟ 
ملیون قتیل في قرن واحد جراء اإللحاد الدارویني المرعب وھذا ربما یفوق قتلى  250والنتیجة 

  جمیع الحروب من لدن آدم إلى یومنا ھذا



 
  اإللحـاد ضد الفن والحیاة -15

آخر إلى جانب عالم الطبیعة ھو المصدر األساسي لكل دین وفن .. فإذا لم یكن  إن وجود عالم
 ھُنـالك سوى عالم واحد لكان الفن مستحیال

اإللحاد لن یفھم أبدا جوھر الفن وطبیعتھ .. فإذا لم یكن ھناك روح لإلنسان فلِم إذن نحرص على 
  أن یكون للفن روحـا ؟

بینما عندما  یبحث فیھ عما ھو میت وعما ھو ال شخصيإن العلم عندما یواجھ اإلنسان فھو 
فالفن في ِصدام طبیعي مع العالم ومع  یتناول الفـن اإلنسان فإنھ یبحث فیھ عما ھو إنساني وغائي

یوجد على اإلطالق سند لإلنسـان وال مجال لروحھ  جمیع علومھ إنھ التمرد الصامت وإذا لم
 راء وُكتـاب التراجیدیا یضللوننا ویكتبون ھراء ال معنى لھوان الشع ولذاتھ فإن الفـن ال مجال لھ

بالعالم المادي ..  الفن بطبیعتھ وباعترافھ بوجود عالم آخر فھو یحمل معاني ثوریة یحمل ُكفر
الفن في جوھره غیر مریح ال فائدة  ( -: وھذا ما فھمھ الرسام الفرنسي الشھیر دي بیفیھ حین قال

األعمال الفنیة غامض غموضـا تاما إنھ تمرد دائم على  ) فجوھر منھ ضد المجتمع وخطر علیھ
متكرر بوجود عالم آخر ال ننتمي إلیھ وسنذھب إلیھ یومـا ما ..اعتراف  الواقع .. إنھ اعتراف

الفن  .. اإلنسان على األرض وعجزه عن تحقیق الفردوس المستقر في مخیلتھ البحث عنھ بمعاناة
  لروح والحقیقةببساطة ھو ثمرة الصلة بین ا

اإلنسان شعور غریب  ولذا عند التدقیق في لوحة فنیة عمیقة .. عند قراءة روایـة رائعة .. یعتري
تماما كالھما یعترف بوجود عالم  وغامض بالسمو والقداسة ودخول عالم الخلود .. الفن كالدین

یقة .. بینما الدین ھو فھو اإلبن غیر الشرعي للحق آخر لكن الفن لیس دینا لكنھ تعبیر عن الدین
  .. اإلبن الشرعي للحقیقة

 
  اإللحاد یمثل الشذوذ في تاریخ الحضارات -16

ول دیورانت  اإللحاد لیس أكثر من شذوذ فكري وتلوث عقلي في تاریخ األمم والحضارات یقول
ة مصانع لكن ال توجد مدین ربما توجد مدن بال أسوار بال جیوش بال -في كتابھ قصة الحضارة :

  بال معبد
اإلنسان یھتدي إلى هللا  ( ومنھم من قال بان -وقال صاحب كتاب لماذا نقول أن هللا موجود :

البعض بان العبادات جمیعا وحي من  بوحي وبغیر وحي وإن كان الوحي أھدى وأفضل وقد ذھب
في جھاالتھا  فعل السحرة والكھان فانحرفت االمم البدائیھ هللا ولكنھ وحي قدیم شابتھ الخرافات من

 بالرسل لتنقیة ھذه العقائد من اإلنحرافات ) بل ویقول شمیث والنج وھما من فكان هللا یرسل
التعدد أتى في  الباحثین في أصول الدیانات یقوالن أن أصل جمیع الدیانات ھو التوحید وأن

صلیین تشبھ أمریكا الشمالیھ األ مراحل الحقة وقد تم اكتشاف موروثات عند الھنود الحمر وسكان
السماویھ خاصة فیما یتعلق بالعقاب والجزاء وھذا فیھ  في كثیر من مراسیمھا أصحاب الدیانات

في التعقل وطلب الھدایة والبشر یختلفون في الدیانات لكن یتفقون في  حجة على الناس متشابھون
  یرید هللا منھم ماذا

من فلسفة  وإني أرجح أن كثیرا(  -:35ویقول الشیخ ندیم الجسر في رائعتھ قصة اإلیمان ص
فُحشر أصحابھا في عداد  األقدمین في مصر والصین والھند ھي بقایا نبوات نسیھا التاریخ

 .) الفالسفة ولعلھم من الرسل أو اتباع الرسل
فاإللحاد ھو توجھ شاذ یظھر بصورة وقتیة وسرعان ما یختفي ولو كان ینفع الناس لمكث في 

  األرض
 

  الكبیر وسقوط خرافة الكون الثابت المستقراإلنفجار  -17
الُمتخلف عن اإلنفجار  أطلقت ناسا قمرا صناعیا  كوبـا للكشف عن اإلشعاع الكوني 1989عام 



دقائق فقط أن یُعطي صورة  8القمر في  الكبیر وتجمیع معلومات بشأن ھذا اإلشعاع واستطاع
  ع المالحدة في حرج كبیروھذا ما أوق كاملة لإلشعاع وبھا ثبت أن الكون ُمحدث

إن فكرة أن الطبیعة ظھرت فجأة تبدو لي (  -:A.S.Eddington یقول الملحد الشھیر إدنجتون
 .)   ُمحرجة
بل  لم أُدافع عن نظریة الكون الُمستقر لكونھا صحیحة( -: DENNIS SCAIMAویقول 

اللعبة قد انتھت .. وانھ  لرغبتي في كونھا صحیحة ولكن بعد أن تراكمت األدلة فقد تبین لنا أن
 .)  یجب ترك نظریة الكون المستقر جانبا

 ).لم یعد أمامنا مناص من القبول بنظریة اإلنفجار الكبیر(  -:GEORGE ABEL زمیلھویقول 
یقول بعد  ANTHONY FLEWویقول الملحد الشھیر وفیلسوف اإللحاد في القرن العشرین 

اإلنسان من الناحیة النفسیة وأنا سأُدلي  أن اإلعتراف یفیدیقولون (  -أن وصل الثمانین من العمر :
الكبیر شيء محرج جدا بالنسبة للملحدین .. ذلك ألن العلم أثبت  باعترافي .. إن نموذج اإلنفجار

 .)  عنھا الكتب الدینیة فكرة دافعت
قیة فاشلة دخلت لقد انھار اإللحاد أمام العلم .... لقد صار المالحدة یُدافعون عن أفكار میتافیزی

ُ (  فالكون لھ بدایة وكان هللا ولم یكن شيء معھ وال شيء قبلھ یقول تعالى .... مزبلة التاریخ هللاَّ
َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْینَھَُما فِي ولفظ ستة أیام یدل على الحدوث  4السجدة)ِستَِّة أَیَّاٍم  الَِّذي َخلََق السَّ

 . بدایة أزلي بل لھ الزمني فالكون لیس
 

  ما اللغز وراء انحیـاز العلم الحدیث نحو القرآن -18
ولذلك یكثر اعتناق  ،"یقول غوستاف لوبون "اإلسالم من أكثر الدیانات مالئمة الكتشافات العلم

 . وباحثین اإلسالم في األوساط العلمیة من دكاترة وبروفسورات
في  .. في الطبیعیات -علمیة  كتب أرسطو ثالث كتب -یقول الرائع علي عزت بیجوفیتش :

واحدة صحیحة علمیا  ھذه الكتب الثالثة ال توجد الیوم فیھا جملة -السماوات .. في األرض 
موریس  القرآن وكما یقول ..الكتب الثالثة من منظور علمي تساوي صفر من عشرة بینمـا

الحقیقة أني لم أجد (  -ث :والتوراة بمنظور العلم الحدی بوكـاي في كتابھ الشھیر  القرآن واإلنجیل
 الكریم تخالف حقیقة علمیة واحدة بل لقد سبق القرآن العلم الحدیث في مناحي آیة واحد من القرآن

أن المیاه  كثیرة وصحح كثیرا من النظریات العلمیة التي كانت سائدة في عصره مثال فكرة
الجوفیھ من المحیطات الى  الجوفیھ تكونت عن طریق ھوه عمیقھ فى قاع القارات نقلت المیاه

التي كانت سائدة في ذاك العصر أم قال  اعماق االرض ھل صادق القرآن ھذه الخرافة العلمیة
َ أَنَزلَ  َماِء َماًء فََسلََكھُ یَنَابِیَع فِي اْألَْرِض }الزمر {أَلَْم تََر أَنَّ هللاَّ فمصدر المیـاه  ..... 21ِمَن السَّ

 وھكذا.) التي في عمق القارة ة من االمطـار ولیس فجوة أرسطوالجوفیھ ھو الینابیع المتكون
 

  اإللحـاد ال یعطي تفسیرا ألي شيء -19
 .. اإللحـاد لیس حال ولكنھ اعتراف بالفشل في إیجـاد حل ھذه ھي بدایة اإللحـاد ونھایتھ

قطط كل أشتات ال ( الملحدون یشبھون -یقول الملحد الشھیر ریتشارد داوكنز في كتابھ الوھم :
یقول الشیخ مقبل بن ھادي ( فإذا  قطة في اتجاه .. ) فكل ملحد عبارة عن كنیسة مستقلة وكما

عشر قوال ) فال تجد ملحدان اثنان یجتمعان على  اجتمع عشرة من أھل الباطل افترقوا على أحد
 ومصائبھ فھو مذھب غیر منضبط ال یحمل تفسیرا واضحـا ألي قول وھذا من بالیا اإللحـاد

 .. فاإللحـاد في حد یحیى الرخاويمجرد لعبة عقلیة ُمسلیة كما قال الدكتور  قضیة ال یحمل قیمة
وخطیرة للغایة ...  ذاتھ ال یعدو أن یكون حكمـا سطحیـا ساذجـا كسوال للغایة على قضیة عمیقة

توجد فاإللحـاد مذھب شكي عدمي سفسطي عبثي غوغائي وبما أن العلم في تقدم مستمر وبما أنھ 
لالأدریة  وحقائق ثابثة ووظیفة العلم ھي أن یبحث عنھا إذن ال وجود ال لإللحـاد وال قوانین

  . العبثیان
 



  عودة العالم العلمي إلى هللا -20
 Science historian  مؤلف كتاب تاریخ العلم Frederick Bermham  یقول العالم الفیزیائي

هللا للكون فكرة محترمة أكثر من أي  تعتبر فكرة خلقفي الوقت الحالي األوساط العلمیة (  -:
 .)وقت مضى منذ مئات السنین

المتراكمة لفحص  إنني مضطر للقبول بوجود هللا فالنتیجة لكل تلك الجھود(  -میشیل بیھي : یقول
 ..) عالیة واضحة حادة للتصمیم الخلیة . أي : لفحص الحیاة على المستوى الجزیئي ھي صرخة

الماضیة إلى هللا  لى ذلك من عودة مئات العلماء والمفكرین في السنوات القلیلةولیس أدل ع
 . واعترافھم بأن سبب اإللحـاد نفسي أكثر منھ عقلي

(  -:130صفحة  mathematics of evolution یقول عالم الفلك الشھیر فرید ھویل في كتابھ
جمعھا عقل ذكي ومع ذلك فإن  في الحقیقة كیف لنظریة علمیة واضحة جداً تقول أن الحیاة

لكن أغلب الظن أن …   باعتبارھا بدیھیة  الشخص یتعجب ویتساءل، لماذا ال یقبلھا بشكل واسع
 .)األسباب نفسیة أكثر منھا علمیة

 .)إلھي عمیت عین ال تراك ( -:ورحم هللا اإلمـام الُحسین رضي هللا عنھ حین قال 
 
 
 
 

األھـرام وال نتصـور ھذا  إننـا نتصـور بغال یبني -: ن قالفقد صدق الشیخ الغزالي حی والخالصة
الثور یعرف قانیھ،  ( -وكمـا قیـل في األثـر : .. الذي یفترضـھ الملحدون حین ینكرون األُلوھیـة

 )...ھـذا فلم یعرف والحمار یعـرف صاحبھ، أما
-14فسھ لیس إلھ مزمور وقال الغبي في ن ( -:و كما قال الكتاب المقدس في مزامیر داوود النبيأ

1 .( . 
َن اْلِجنِّ َواِإلنسِ (  أو كما قال ربنا في محكم التنزیل لَھُْم قُلُوٌب الَّ یَْفقَھُوَن  َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجھَنََّم َكثِیراً مِّ

بَْل ھُْم أََضلُّ أُْولَـئَِك ھُُم  َكاألَْنَعامِ  بِھَا َولَھُْم آَذاٌن الَّ یَْسَمُعوَن بِھَا أُْولَـئِكَ  بِھَا َولَھُْم أَْعیٌُن الَّ یُْبِصُرونَ 
 179األعراف) اْلَغافِلُوَن 

 
 
 
 

--------------- 
 393قصة اإلیمان بین الفلسفة والعلم والقرآن ص  -1
 ھذه الفكرة ُمستقاة من روائع علي عزت بیجوفیتش -2
 ( بین الشرق والغربمن روائع األستاذ علي عزت بیجوفیتش في كتابھ الرائع ( اإلسالم  -3
4- china and charles darwin james revee rusey p.456  
5- http://www.therealcuba.com/MurderedbyChe.htm 
6- http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/dec/25.htm 
7- http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/05/19c.htm 
8- http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/nov/07b.htm 
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 ؟ھل اإللحـاد مصدر العبثیة في العالم
 

مجلد كـامل وھو المجلد األول من  أجـاب الدكتور عبد الوھـاب المسیري عن ھذا السـؤال في
 والصھیونیة فیقول ما معنـاه أنھ في الفلسفة اإللحـادیة المادیة الُمجردة وسوعتـھ الیھود والیھودیةم

العبثیة في أقبح أشكالھا  یتم عودة كل شيء إلى عالم المادة حیث اإلختزالیة والتفكیكیة العدمیة
بھا المالحدة ھي  اإلنسانیة المشتركة التي یتغنى حیث یغیب الُمطلق والغائي والقیمة حتى كلمة

فاإلنسان مادة  فكلمة اإلنسانیة المشتركة ھي شكل من أشكال الُمطلق كلمة ملوثة میتافیزیقیـا
یمكن  حدود المادة ھي حدوده، ولذا فھو نمط مادي ذو ثالثة أبعـاد حیوان اجتماعي وحسب،

ل والحرام والقداسة والحال تدجینھ وقولبتھ فمع إسقاط الحدود وإسقاط القیمة المعرفیة واألخالقیة
الوقت السوبر مان الذي تنبـأ بھ نیتشھ ذلك  والدناسة والمركزیة والسمو اإلنساني یظھر مع

خالل منظومة الصراع الدارویني ،الذي ال یكترث بالمنظومات  اإلنسان السوبر الذي نشـأ من
لحتھ ھو) والھدف من وجوده ھو تعظیم اللذة (لذتھ ھو) والمصلحة (مص التي توجد خارجھ

 مادة ُمستھلكة وغایتھ ھي تحقیق أقصى إشباع ممكن منھـا فالسوبر مان ھو شخص واألرض
 .ملحد مادي شخصیة إمبریالیة توسعیة كاملة یحوسل العالم لمصلحتھ

والیھود  من الغجر والسالف -المفكرین الغربیین أن قیام النازیة بإبادة المالیین  یقول أكبر
 "مستھلكة غیر منتجة ممن ُصـنِّفوا باعتبارھم "أفواھاً  - المسنین واألطفال المعوقین ومن

(useless eaters) رت" النازیة من أیة  إنما ھو أحد إنجازات المادیة الملحدة الصرفة التي "حرَّ
وتعاملت مع البشر بكفاءة بالغة وبمادیة صارمة كما لو أنھم  - غیر مادیة -أعباء أخالقیة مثالیة 

 مثل األطفال المعوقین -فمن یحید عنھا  -المادة - نسبیة تخضع لقوانین الطبیعة ةمادة استعمالی
أن العقل  البد من التخلص منھ في أسرع وقت وبأكثر الطرق كفاءة. أي -والرجال المسنین

للجـمیع بعیون زجـاجیة  المادي ھنا قام بتفكیك البـشر بصـرامة بالغة وكفاءة مدھـشة، ونظر
  .قلب لھ وال روح، یُحیي ویُمیت تألِّھ، یبلغ الغایة في الذكاء، الوكأنھ كمبیوتر م

 
الشباب المعاق  ھذا الفیلم یحكي عن BBC ھناك فیلم رھیب كان ُمذاع على العربیة ُمترجم من ال

الشاب على غرفة مغلقة ویتم  والذي تم عمل إعقام یوجیني لھ أثناء ُحكم ھتلر ( حیث یدخل
خصیتھ عن العمل لألبد ) وكان یُؤتى  عالیة من األشعة فتتوقفتعریض خصیتھ لتركیزات 

الرحیم وأحد العلماء الكبار بحث عن ملف أخیھ الذي قُتل  بالطفل المعاق فیُقتل فیما یُعرف بالقتل
مصاب بمرض الدفتریا واكتشف من تحلیل العینات أن الطفل لم یكن  وھو طفل صغیر ألنھ

 . التھاب باللوزتین مصاب بأكثر من
 

عقلیة ومنطقیة  فالقتل الرحیم واإلعقام الیوجیني واإلخصاب الصناعي واإلجھاض كلھا امور
قضیة أخالقیة ألنھا ترتبط  تماما ال توجد حجج علمیة ضدھا أما تطبیقات ھذه االمور فھي

المجال وعندما تُطبق المادیة الملحدة الصرفة فكل  ولیس للعلم أن یتخذ قرارا في ھذا باإلنسان
 . الُمطلقات أو السمو اإلنساني ھو نوع من الخبل المیتافیزیقي الم عن القیم أوك
 

مالیین الفالحین  ستالین الذي قام بتفكیك البشر في إطار عالقات اإلنتاج ومعدالت النمو فأباد
الحتمیة. ویرى بعض مؤرخي الثورات التي  (الكوالك) الذین كانوا یعوقون عملیة اإلنتاج المادیة

المادیة الملحدة أن ظھور مثل ھذا الكمبیوتر المتألھ مسألة حتمیة  في إطار النماذج العقالنیة تدور
الفلسفة  موت اإلنسان بعد موت اإللھ، بل وتزیل ظالل اإللھ تماماً من الكون، وتأخذ وتؤدي إلى

ات تجریدیة أن تصل إلى مستوی البنیویة موقفاً مغایراً تماماً، فھي تزید من معدالت التجرید إلى
یؤدي إلى اختفاء الكل والجوھر اإلنساني، فتؤدي  عالیة جداً، تصل إلى عالم الذرات واألرقام مما

  .ھي األخرى إلى موت اإلنسان
 



 
لذا فلسنـا مجافین للحقیقة حین نقول أن اإللحـاد شيء مرعـب وخطیـر للغـایة واإللحـاد ھو دین 

  الشیطـان تم التـأسیس لھ كمنطق عقلي
وال یوجد مذھب على وجھ األرض یقول لك افعل كل الفواحش فأنت في ِحل من كل شيء إال 

 . الشیطان والملحد
 

ودینامیكیتھـا ویعتبر  واإلیمـان باإلنسان وقیمتھ ومركزیتھ وسموه ھو إیمـان یتجـاوز حركة المادة
. اإللحـاد ھو دین الشیطـان إطالقـا ......... نوع من التمرد على الطبیعة فال یجتمع إلحـاد وحیـاة

 .تم التـأسیس لھ كمذھب عقلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المسكوت عنھ في اإللحـاد
 

وأنھا ھي التي تفھم اإللحـاد فھمـا صحیحـا أما  رق اإللحـادیة باآلالف وُكل فرقة ترى أنھا الحقالفِ 
  ُدخالء على اإللحـاد غیرھـا فُعمالء خونة

 
الشرذمة انقسموا  لرغم من أن عدد المالحدة العرب ال یزید عن العشرات إال أن ھؤالءوعلى ا

 جماعة تلعن أُختھـا على أنفسھم عشرات األقسـام وكل فرقة تُحذر من األُخرى وكل
  وھكذا تجد كل فرقة تلعن أُختـھا وستجد ھؤالء العشرات من العرب الملحدین ینقسمون إلى

 
  إلحـاد شیوعي

  علمانيإلحاد 
 إلحاد لیبرالي

 إلحاد سلبي
 إلحاد إیجابي

  الدیني إلوھي
 الدیني متوقف
 الأدري وقتي
 الأدري دائم

 
مكسیم لوروا" في  وكما یقول الشیوعي الشھیر واإللحـاد الشیوعي ینقسم بدوره إلى آالف الفرق

دة، فاشتراكیة اشتراكیات متعد الشك في أن ھناك(  -كتابھ "رادة االشتراكیة الفرنسیة" یقول:
برودون، واشتراكیتا سان سیمون وبرودون،  بابون، تختلف أكبر االختالف عن اشتراكیة

كلھا ال تتمشى مع أفكار لویس بالن، وكابیھ وفورییھ،  تتمیزان عن اشتراكیة بالنكي، وھذه
 ). داخل كل فرقة أو شعبة إال خصومات عنیفة، تحفل باألسى والمرارة وبیكور ، وإنك ال تجد

 
وبول بوت وستالین وماو ولینین ھذا في فرنسـا وحدھا فما بالنا بتفریعات وانشقاقات تروتسكي 

  واآلف التفرعیـات واإلنشقاقات األُخرى
 

 . وھكذا كل فرقة من الفرق اإللحـادیة تنقسم على نفسھـا وتتشظى وتتفتت إلى ما ال نھایة
 

وال یتجـاھل ھذه القضیـة الذي على  بالضبط ومن اآلن فصاعدا على الملحد أن یحدد لنا مذھبھ
 . یتجاھلون ھذا اإلنقسـام عمدا ویسكتون عنھ الرغم من أھمیتھا الخطیرة إال أن ھؤالء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أتحدى بھا جمیع فالسفة المالحدةفلسفیة  ألغاز 
 

ال تكون األشیاء المادیة حولنا ؟؟ أال یمكن كما قال دیكارت أ ھل یمكن البرھنة على وجود -1
خیاالت أال یمكن أن تكون حیاتنا كلھا مجرد حلم طویل ولھذا اعتقَد دیكارت  أكثر من أشباح أو

 . الوحیدة للبرھنة على أن المادة موجودة حقا ھي أن نبرھن أوال على وجود هللا أن الطریقة
 

د بالفعل عندما ال ینظر إلیھ أو یدركھ اح ھل یمكن البرھنة على أن الحجر یظل في مكانھ -2
فیھم أنا یعرف أن الحجر یستمر في الوجود ولیست ھذه  بأیة حاسة من حواسھ ؟ كل إنسان بما

ھي ھل یمكن البرھنة على أنھ یستمر في الوجود ولو لم یدركھ أو یره  ھي المشكلة بل المشكلة
 .-1- لةالمشك طبعا الزال الفالسفة إلى الیوم یصنفون أنفسھم في ھذا الجانب أو ذاك من ..حدأ
 
في القرن  تشرق غدا وقد برھن ھیوم ھل یمكن البرھنة بأیة حجة منطقیة أن الشمس سوف -3

ھذه المشكلة فاكھة  الثامن عشر على أن ذلك ال یمكن البرھنة علیھ وما زال النقاش حول
  . جلسات الفالسفة في جمیع أنحاء العالم

 
الشخص أخطأ فأنت بصراخك لم تُضف  إذا قام أحدھم بقتل ابنك ثم صرخت وقلت أن ھذا -4

تُقرر شیئا وھذه كلمة بالتالي ال معنى لھا ولذا یدھشنا قول  للواقع شیئا وھذه الحالة اإلنفعالیة ال
فالقول  ( العبارات األخالقیة ال تقرر وقائع وال معنى لھا ) وبالتالي -متھكما : نیتشھ حین یقول

ال معنى لھا وال تضیف للواقع  عنى لھا كلھا أیضا عباراتبأن العالم ال قیمة لھ أو أن الحیاة ال م
 .شیئا

 
نا وحدي العقل الواعي في الكون وما حولي أأنا لي عقل ألني واٍع لكن أال یمكن أن أكون  -5

 مخلوقات ذكیة أشبھ بالُدمي ؟
 
درجة مئویة  100سیغلي عند درجة  ھل یمكن البرھنة على أن الماء الذي في القدر -6

العادة إننا ال نعرف السبب لماذا یحدث ولماذا  تي لغلیان الماء ال تقوم إال على أساسوتوقعا
ولماذا یحدث التمدد ولماذا اكتساب الطاقھ یجعل الجزیئات تتمدد  تتباعد الجزیئات بالسخونة

ھو  (فإن العلم الذي یفسر ذلك بالتفسیرات السابقة -ھیوم بخصوص المثال السابق : وكما یقول
لذلك .) ولذا یرى  ج جدا فھو ال یقوم بأكثر من إقرار الحالة فحسب دون أن یقدم مبرراتعلم ف

تفسیرات سیكولوجیة ال تفسیرات  ھیوم أن المفاجأة أن جمیع تفسیرات العلم ونظریاتھ ھي
بانتظام األحداث فیما یعرف بإسم القوانین الطبیعیة  منطقیة فال یعني العلم في رأیھ سوى القول

لماذا وما قبل اإلنفجار العظیم ھو عبارة ال معنى لھا من وجھة نظر  جد في العلم كلمةوال یو
 .ألن ھذا أمر ال نستطیع إخضاعھ للتجربة والبحث وإال فھي عبارة لھا معنى  العلم فقط

 
أو الجمع بین ھذه الكلمات جمیعا یتضمن  لیس معنى كلمة سبعة أو كلمة زائد أو كلمة خمسة -7

بالغ التعقید ومتشابك جدا وال یجد الفالسفة لحل ھذه  أمر 12=7+5اثني عشر فمعنى كلمة 
في الذھن ال تعتمد فقط على فھم معاني الكلمات والسؤال عن حقیقة  المعادلة إال إثبات قوة

 ومشكلة صدقھا كما یقول كانط كان لھ أھمیة بالغة في تاریخ الفكر البشري وال الریاضیات
بھ بسھولة  لغزا كبیرا یستعصي على العقول وال تعترف 12=7+5سابقة یزال حل المعادلة ال

االستداللیة البرھانیة األمر  لكن من الناحیة 12=7+5على الرغم من أننا جمیعا نوقن أن 
ولھذا یعتقد علماء  12=7+5بالبرھان والحجة أن  یختلف وال یوجد مفكر واحد یستطیع اإلثبات

لریاضیة ھامة رغم أنھ ال یعرفون بعد شیئا عن تطبیقاتھا ا الریاضیات أن بعض التجریدات
 .العملیة



 
الجسم المتحرك سیظل متحركا إلى األبد  .. حركة الكواكب العمالقة حركة دائبة بال توقف -8

اإلحتكاك لكن ال أحد على اإلطالق یملك دلیال إیجابیا وحاسما  طالما لم تعترضھ قوة توقفھ كقوة
تقع  جسام التي بدون قوة من نوع ما تؤثر فیھا ال نعرفھا من خبرتنا والألن األ على حقیقة ذلك

والكواكب تتأثر بقوة  في نطاقھا ومن المرجح أنھا ال توجد في الكون إذ انھ حتى النجوم
 .الجاذبیة

 
ھي انعكاسات موجیة واألصوات ذبذبات  ال یوجد ألوان أو أصوات في الحقیقة فاأللوان -9

مختلفة في الكثافة فالكون من حولنا بدون حواسنا باھت  فسھا ذرات متحركةھوائیة والمادة ن
ھذه األمور تخالف الظاھر الذي یبدو لنا .. كذلك الزمان والمكان  صامت ُمخیف فكما أن كل

ظاھرا  فالواقع الحقیقي على صورتھ الحقیقیة ال یمكن حتى تخیلھ ونحن ال نعلم إال ظواھر فقط
(العلم  -ان یقول أن : ستطاع كانط بطریقة ذكیة اعتمادا على ھذه النظریةمن الحیاة الدنیا وا

فالحقیقة لن یسبر أغوارھا أي عقل  .)صادق في عالم الظاھر والدین صادق في عالم الحقیقة
أن تنزعھا من قلب أبسط إنسان فاہلل ال یوجد  بشري والمذھل أن أي سفسطة إلحادیة ال یمكن

الشيء في ذاتھ ولذا كانت التجربة الدینیة والخبرة الدینیة ھي التي  لمفي عالم الظاھر بل في عا
على حق ام  لإلنسان انطباعا یقینیا أن هللا موجود ویبقى علیھ أن یبحث ھل ھو یعبد هللا تعطي

 .على باطل
 

نطاقھا فاألرض ذات قوة جذب عمالقة ھذا  لوال قوة جذب األرض للقمر ألفلت القمر من -10
فاألرض فعال جذبت تفاحة نیوتن فلألرض قوة جذب  لكن تبقى المعضلة القدیمةما درسناه 

أن أتغلب على كل تلك القوة بمجرد إنحنائي وقیامي بجذب  عمالقة لكن ببساطة أنا أستطیع
األرض ھذا لغز قدیم وقام العلماء بوضع نظریات شتى ولم یكن أحدھا مقنعا  التفاحة من على

  النظریة إم -2-الفائقة الشھیرة التي أسماھا إد ویتن ظھرت نظریة األوتار  حتى
اللغز فھي تقتضي  التي أشبھت نظریة أُمنا الغولة لكن سارع العلماء إلیھا ألنھا تفسر مثل ھذا

  -3-إلى أكوان أُخرى موازیة  أن الجسیمات المسئولة عن جذب األجسام ببعضھا البعض تھرب
لسطح الجبل انخفضت قوة الجاذبیة إذن فكیف  ا ارتفعنالذلك یظھر ضعف الجاذبیة الشدید وكلم

 .عند نقطة معینة بین األرض والقمر یمكننا أن نعرف أن القوة لم تضعف
 
 
 

--------------- 
باقي الموجودات  استخدم باركلي قدیما ھذا األمر في إثبات وجود هللا وأن وجوده شرط وجود -1

تفصیالت عجیبة وممتعة  لي فھي موجوده ولھألنھ محیط ومدرك بكل الموجودات وبالتا
 بخصوص األمر

2- ED WITEN  من أشھر الفیزیائیین في العالم وقام بتلقیب النظریة بھذا اللقب وھو اختصار
 أى السر أو اللغز MYSTERY لكلمة

مالصقة لنا لكننا ال  األكوان الموازیة نظریة تقول أن ھناك أكوان مجاورة لنا بل تكاد تكون -3
معجزة انشقاق القمر فانظر  راھا وربما یقول بھذه النظریة أشخاص ینكرون معجزة مثلن

 .الخداع
 
 
 



 تسعة أسئلة أُجدف بھا على اإللحاد
 
 ما ھو مصدر رأس المال األخالقي الرھیب الذي ورثھ اإلنسان األول ؟ -1
 
 ن قبیل المصادفة ؟ھل ارتباط المتعة والشبق بالعملیة الجنسیة الالزمة لحفظ النوع ھو م -2
 
 ھل غشاء البكارة في األنثى متطلب أخالقي أم متطلب طبیعي تطوري ؟ -3
 
( كالطائف مثال ) كإبن سبیل  البالد المتقدمة ثقافیا ماذا إلى الیوم الشخص المغترب یُعامل فيل -4

 ) كعبد یلزموإكرامھ بینما یُعامل في البالد المتقدمة حضاریا ( كروما مثال  یلزم وجوبا ضیافتھ
 استغاللھ بأبخس األجور ما أمكن ؟

 
اإلنسان ( تتابع اللیل والنھار .. الشمس  ما اللغز ان جمیع الموجودات ھھنا موافقة لوجود -5

والمكان والھواء والجزئیات المحیطة وموت آالف البكتریا بمجرد  والقمر .. األزمنة األربعة
بمركزیة  عة اإلنسان ھل یعود العلم مجددا لیقولیده ومدى موافقة كل ذلك لطبی غسل اإلنسان

 اإلنسان كتعدیل للمقولة القدیمة القائلة بمركزیة األرض ) ؟
 
اإلنسان ھو العنصر الثابت في تاریخ العالم وتظل  لماذا بینما كل شيء مادي یتغیر بینما یبقى -6

ذ ألف سنة ولدھا الماضي تتغیر فاإلنسان كان وسیبقى ھو اإلنسان من روحھ وقیمھ األخالقیة ال
 سنة یلدھا المستقبل ال تتغیر طبیعتھ وال مراداتھ ؟ إلى ألف

 
ھل یوجد مبرر عقلي لعدم وجود نعیم مادي یُكافأ بھ الذین ماتوا مظلومین أو مترفعین عن  -7

  خاص بالالدینیین الشھوات المحرمة ؟
 
 -كما یدعون  ال توجد ال أدریة مجردة إذن -ھل الالأدریة تقتضي نوعا من األدریة بالالأدریة  -8
 خاص بالالأدریین ؟
 
  لماذا إذا اختلفت الدیانات في كل شيء وجدناھا تتفق جمیعا في ماذا یرید هللا منھا ؟ -9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الغایة والسبب بین العلم والدین
 

العلم سبب  الغایة والغرض ھما حدیث األدیان والسبب والُمسبب ھما حدیث العلم وكلما عرف
ال غایة وال غرض من  حدوث شيء ما خرج علینا المالحدة من تحت أرجل العلماء وقالوا إذن

  الالمنطقي وسنحاول تفنید مذھبھم ببساطة ھذا األمر ألننا عرفنا سببھ وھنا یكمن سبب إلحادھم
وھذا یُذكرني وھذا أمر ُمستغرب المنطقي  المالحدة إذا عرفوا سبب ظاھرة ما أبطلوا الغایة منھا

لو أن (  -: بالمثل الشھیر الذي ضربھ ولتر ستیس في كتابھ العقل والعصر الحدیث حین قال
ھذه الحالھ نسأل عن تفسیر  رجال تسلق جبال ونتسائل لماذا یتسلقھ فقد نسال لماذا یتسلقھ ونحن في

قد یقول قائل إنھ السؤال تبدو كل منھما منطقیة ف لھذا الحدث وھناك إجابتین مختلفتین عن ھذا
یشاھد المنظر من فوق قمتھ وھذا تفسیر غائي لحادث التسلق بینما  یتسلق الجبل ألنھ یرید أن

الطاقة  اآللي السببي ھو كالتالي أن ھذا الرجل أكل طعاما فاستھلكت عضالت جسمھ التفسیر
یة انتھت في والرسائل العصب الموجودة في ھذا الطعام في سلسلة من اإلنقباضات واإلنبساطات

المنطقي لكل عاقل أن التفسیر اآللي السببي ال ینفي التفسیر  ومن ..... النھایة إلى صعوده الجبل
إلى  یقول بمنطقیة لذیذة أن األسباب تدفع الحدث من الخلف والغایات تجر الھدف الغائي بل العقل

المیكروسكوبات إال أنني أتفق  م أواألمام .... ومع أننا ال ننكر ان التفسیر الغائي ال عالقة لھ بالعل
وسیظل ھذا صحیحا سواء استطعت أن أفسر ما  معكم أن خروجي من مكتبي كان إلشباع جوعي

ارتبط العقل بالبدن في ھذه اللحظة أم ال فال یھم بعد ذلك قدر  ھي الغایة أم ال وسواء عرفت كیف
 .) العالم التي نحتاج إلیھا في علمنا الطبیعي ونظرتنا إلى التعدیالت

 
فالتفسیر الغائي  بل أال نالحظ سویا أن الرغبة أو الغایة تظھر في مكان ما من سلسلة األسباب

 . اآللي لتسلق الرجل الجبل ولخروجي من مكتبي ھو جزء من التفسیر
 

الغرض الذي كان  وكلنا نتفق أن الغایة من الساعة ھو ان تنبئنا بالوقت فإننا بذلك نشیر إلى
یكون موجودا داخل الساعة  ذھن َمن صنعوا الساعة وال یلزم من ھذا الغرض ان موجودا في

 . نفسھا حتى نؤمن بھ
 

وتجعلھ بمعرفة السببیة  ولقد استھزأ سقراط قدیما بھذه النكتة التي تعترض العقل الساذج للملحد
جسمي یتكون من إنني جالس اآلن ھنا ألن (  -:  یقوم بإبطال الغائیة فقال أثناء محاكمتھ متھكما

والعضالت في استرخائھا وتوترھا ذلك جعلني قادرا  عظام وعضالت والعظام عندما تتحرك
أجلس ھنا في ھذا الوضع المنحنى .... وبعد أن أضحكنا على التفسیر  على ثني أطرافي ولذا انا

 رالمضحك للمالحدة أخبر العقالء أن سبب جلوسھ ھكذا لیس ھو حركة المفاصل وتوت السببي
 .)-1-العضالت وإنما ببساطة انتظار الحكم الصادر ضده

 
سیوجد سبب أصال لوال وجود الغایة بل  فلم یكن التفسیر السببي نافیا للتفسیر الغائي بل لما كان

  تصویرا فجا ال معقوال السببیة بال غایة سنجدھا تُصور العالم
  جعل من العلم وثنا یُعبد واإلفتراض الحادث الذي یُلزم العلم أن یملك مفتاح كل شيء

الرغبة شيء عقلي بینما السبب شيء مادي وھذا ما أوقع المالحدة فیما وقعوا فیھ من حرج وكفر 
 بالعقل

 
--------------- 

 . 97محاورة فیدون  -1
 



  الشمس تدور حول األرض .. عبارة صحیحة علمیا 
 

الفرق بین أن  حول األرض .. ما ما الفرق بین أن تدور األرض حول الشمس أو ان تدور الشمس
الشمس أكبر من األرض أو  تكون مسارات الكواكب دائریة أو اھلیجیھ ما الفرق بین أن تكون

و مئات أاألرض مئات اآلالف من السنین  األرض أكبر من الشمس ما الفرق بین أن یكون عمر
جود هللا بناءا على النظریات ال توجد ُحجة واحدة منطقیة تدعو اإلنسان للتشكك في و ... المالیین

لكن لألسف أن ھذا ما حدث في الغرب وأرجع العلماء أن اسباب ذلك سیكولوجیة  العلمیة السابقة
 . ال منطقیة

 وسنحاول ھنا أن نبین نسبیة ھذه القضایا العلمیة
 
 مسألة دوران الشمس حول األرض -1

أعلى  الشمسي وصارت نظریتھ لقد بسَّط كوبرنیكوس الحسابات الضروریة الالزمة للنظام
الفیزیاء الحدیثة بین یدي  كثر صدقا منھا ولم تٌقدمأوأسمى من نظریة بطلیموس وال نقول أنھا 
ففي استطاعتك أن تأخذ أي جسم وتعتبره مرجعك  نظریة كوبرنیكوس إال القول بنسبیة الحركة

ومن ھنا  . نسبیا نحوهالمركزي وتعتبره ساكنا ثم تفترض أن جمیع األجسام األُخرى تتحرك 
حولھا من ان تقول  فلیس من األصوب ان تقول : إن الشمس تظل ساكنة وإن األرض تدور

ان نقول إن الشمس ھي المركز  نھ من األبسط ریاضیاأالعكس . غیر ان كوبرنیكوس برھن على 
الزمة فبسط الحسابات ال 38إلى  80من  قللھا فیما یُعرف بحسابات الدوائر الصغیرة التي -

ثَم فلو أراد شخص في یومنا الراھن أن یكون شاذا ویقول إنھ ال یزال  ومن .. - للنظام الشمسي
ولو  خطأ بأن الشمس تدور حول أرض ساكنة فلن یكون ھناك َمن یستطیع ان یقول إنھ على یؤمن

 .فطن البابا لھذا األمر لما حكم علیھ بالھرطقة
 
 مسألة ِعظم حجم األفالك -2

األرض  سود ھو تكثف شدید للمادة وانسحاق رھیب للذرات بحیث لو تصورنا أنالثقب األ
أي ببساطة یمكننا  cm 0.9 جمھا على السنتیمتر المكعب الواحتحولت إلى ثقب أسود فلن یزید ح

  فحجم األفالك نسبي .. وضع المجموعة الشمسیة كلھا داخل كیس شیبس
 
 مسألة قِدم الزمان على األرض -3

تتباطأ على سطح المریخ وتتسارع جدا  والساعة نجدھا متحرك لھ زمانھ الخاص بھكل ُجرم 
طائرة تسیر بسرعة قریبة من سرعة الضوء وسارت  على عطارد ولو افترضنا ان إنسانا ركب

على األرض مائتي عام أي سیرى الجیل السابع من احفاده فالزمن  لمدة سنتین فإنھ سیكون قد مر
 .نسبي

فبالحسابات النسبیة سنعود  ألة النسبیة تلك بمثابة الكابوس المفزع للمالحدةوربما كانت مس
وبمنتھى الجرأة للقول بمركزیة اإلنسان في الكون بل وبجرأة أكبر قائلین أن كل ما حولنا یخضع 

 لیل ونھار وفصول أربعة والمكان والھواء والجزئیات المحیطة ومدى موافقة كل من لمتطلباتنا
 !!اإلنسانذلك لطبیعة 

 
--------------- 

مكتبة  ولترستیس الدین والعقل الحدیث ترجمة د. إمام عبد الفتاح -المراجع لإلستزادة :
 1998مدبولي

 
 



 
 نظـرة في قانون الصدفة

 
  law of choice قانون الصدفة

وغیبة النظام واإلتساق  یعني بإیجاز أنھ إنعدام السبب الفاعل والسبب الغائي وھذا یستلزم غیبة
الصدفة یفید الفوضویة واالعتباط السببي  العنایة والقصد واالنضباط وبعبارة أخرى فإن قانون

 علیھ واقعیة علمیھ والتركیبي وبالتالي بدیھیا ال تترتب
االنسان في أن ھنالك قوانین یمكن  لوال ثقة(  -:ولذا استطاع سیسل ھامان نقد األمر بقولھ

أعمارھم بحثا عنھا فبدون ھذا اإلعتقاد وتلك الثقة في نظام  الناساكتشافھا وتحدیدھا لما أضاع 
عبثا لیس ورائھ طائل ولو أنھ كلما أجریت تجربة أعطت نتائج مخالفة  الكون یصیر البحث

الممكن ان  بسبب توقفھا على المصادفة أو عدم وجود قوانین مسیطرة فأي تقدم كان من لسابقتھا
 .) یحققھ اإلنسان
وبما أنھ یوجد تقدم علمي إذن  تتناقض مع التقدم العلمي القائم على وجود قوانین ثابتةإذن الصدفة 

 كان الالدینیون قد اعترفوا بالسببیة وبوجود السبب الفاعل فإنھ یبقى علیھم وإذا.. ال توجد صدفة
 ..اإلعتراف بالغائیة حتى تستقیم المعادلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 142هللا یتجلي في عصر العلم تألیف مجموعة من العلماء األمریكان ص  -راجع لإلستزادة :الم

 



 إثبات وجود هللا بالعقل ..واإلذعان إلى الرسل .. 
 غایة ما وصل إلیھ فالسفة الدنیا

 
 كانت بدایة الفلسفة على ید فالسفة مالطیة ھذه..... من أین جاء العالم ومم یتألف  -:السؤال الكبیر

والعجیب في األمر أن تلك الفترة من تاریخ األرض تعد أزخر  ... في القرن السادس قبل المیالد
 فارس والھند والصین وجنوب -واألنبیاء إلى جمیع شعوب العالم إلى جمیع األمم  فترة بالرسل

ِسَب أَحَ (   من تمحیص لكن یبدو أنھ البد للناس -الجزیرة العربیة واسرائیل والعراق والرومان 
سورة العنكبوت .... فكان مجيء الفالسفة  ) 2 النَّاُس أَن یُْتَرُكوا أَن یَقُولُوا آَمنَّا َوھُْم َال یُْفتَنُونَ 

  ... داروا في حلقة مفرغة ووصلوا في النھایة إلى البدایة الذین
 

س الخمس الحوا وأتى أرسطو صاحب المنھج اإلتجاھي الحذر وقال أنھ ال یثق إال بما تزودنا بھ
بل وصدمة للذات اإلنسانیة نفسھا وتھجما  ... إنھا صدمة للعقل ... صدمة للنقل .. صدمة للتصور

ْنیَا} ( وصدق في حقھا وتحدیدا إلمكانیاتھا َن اْلَحیَاِة الدُّ  ) سورة الروم7هللا {یَْعلَُموَن ظَاِھًرا مِّ
وني الشھیر الذي یسعى إلى الوصول اإلتجاه األفالط لكن استاذه أفالطون استاذ األستاذین أسسو 

إنھ یعترف أن الحواس قاصرة جدا بل  إلى حقائق سریة مطلقة مختبئة عن طریق استخدام العقل
لمسلمات العقل وما یملیھ علینا  .... ویقول األستاذ وایتھیلد  وربما تخدعنا فالبد من اإلعتراف

حواشي على  أسرھا لیست أكثر منالقرن العشرین یقول إن الفلسفة الغربیة ب أشھر فالسفة
  ... أفالطون

إن حواسي تخدعني فھي  -الفالسفة : وتجربة العصا الشھیرة خیر شاھد على ذلك وكما یقول
في الماء ...!!! أو بالتجربة األخرى التي تقول أنھ  تخبرني ان العصا المستقیمة تبدو مكسورة

ما اكتشف أن ھناك عالما أفضل وأكثر ھرب إلى ضوء النھار وسرعان  یبدو أن سجینا متمردا
 !!!!!!.... الخارج حقیقة في

 
وھضم للفھم وتكذیب بال حجة وال برھان  إن حصر التصور في المعطیات المحدودة ظلم للعقل

ا یَأْتِِھْم تَأِْویلُھُ َكَذلِكَ  وصدق هللا {بَْل َكذَّبُوْا بَِما ِذیَن ِمن قَْبلِِھْم فَانظُْر َكذََّب الَّ  لَْم یُِحیطُوْا بِِعْلِمِھ َولَمَّ
 ) سورة یونس39الظَّالِِمیَن} ( َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ 

 
لقد وجد أن باتباع وسیلة  دیكارت وأتى فیلسوف آخر محاوال بدایة الحلقة من أولھا مرة أخرى إنھ

ن یھدم معتقداتھ في كل شيء حتى أفكاره المجردة یمكن أ الشك المنھجي الجذري أنھ یستطیع أن
یكون ھناك شیطان یوسوس لھ بالظن أنھ في حالة یقظة وانھ یقوم بعملیات  تكون خطأ أو وھم فقد

  إنھ نوع من الشك التصاعدي الذي ال یرحم ... دقیقة في الوقت الذي یكون فیھ نائم ریاضیة
 ووبھذا اإلستبصار اكتشف دیكارت الكوجیت .. ولكن محاولة الشك في أنك تفكر ھي محاولة یائسة

cogito  لقد عاد الرجل مرة  .... أنا أفكر إذن أنا موجود وھي اختصار لكلمة ال تینیة معناھا
  من نفس الشكوك التي كانت تراوده أخرى ونضج عقلھ واستبصر الحق

المجرد كاألفكار الواضحة المتمیزة أي أننا  إن هللا البد أن یتضمن التفكیر العقلي لقد قال دیكارت
یمكننا اإلحاطة بتلك الذات العظیمة وقال إننا نستطیع أن نكون على  اتھ ولكن النستطیع إثبات ذ

وھذا ضرب  حجم البرتقالة ووزنھا لكننا ال نكون على یقین من لونھا ومذاقھا ورائحتھا یقین من
 ... من ضروب الفلسفة التي یستخدمھا للوصول إلى المعرفة الیقینیة

 
  ... قال ھیوم إن العقل قد بولغ جدا في تقدیره . لقدوھكذا الكل یُقر والكل یُذعن ...

 
 ... وكما یقول باسكال إن للقلب حججھ التي ال یعرفھا العقل



ھناك أمور لم یطلع علیھا العقل وھناك أمور ال یقبلھا العقل فاألولى تؤیدھا الفطرة وتتبناھا 
 ......... والثانیة ال یعرفھا الدین الحق

 
ینكرھا وإال كان محض  ع علیھا العقل كالجنة والنار وغیرھا ال یحق لھ انفاألمور التي لم یطل

 . افتراء بل ومناقضة للعقل نفسھ الذي حكم بإنكارھا
 .بھ وأذعنوا لھ  ن الوصول إلى الیقین من وجود هللا ھو منتھى ما وصل إلیھ الباحثون واعترفواإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الُجزیئــات العمـالق ( سیرن ) مشـروع ُمسـرع
 في سویسـرا ھل سیثُبت وجـود الجــن ؟ 

 
م وھذا اللغز یتمثل في أن 1667الجاذبیة  ھناك لغز قدیم یحیر العلمـاء منذ اكتشاف نیوتن لقوانین

والتي تجذب القمر مثال في مدارھا یمكن تحدي ھذه القوة  قوة الجذب العمالقة األرض ذات
متحدیا قوة جذب األرض  طریق رفع قطعة من الحدید بمغناطیس صغیرجدا عن العمالقة ببساطة

وتحدي قوة  أنت أیضا ال تحتاج أي طاقة في رفع التفاحة من على األرض .. لتلك القطعة بأكملھا
 . جذب األرض العمالقة لھا

 
ھ على وج كبر مشروع علميأنشئون كل ھذا حدا بالعلمـاء إلى افتراض خطیر جدا جعلھم یُ 

غیر مستقرة  Graviton األرض وھذا اإلفتراض یقول أن الجزئیات المسؤولة عن نقل الجاذبیة
قوة الجاذبیة بالمقارنة بالقوى  في عالمنا المادي وتھرب إلى عوالم أُخرى وھذا ما یُضعف

) الكھرومغناطیسیة مثال أقوى من قوة الجاذبیة بملیارات المرات  األُخرى ( جدیر بالذكر أن القوة
موازیة لنا  تھرب إلى عوالم أُخرى إما أن تكون ھذه العوالم أكوان Graviton فھذه ال وبالتالى

بیننا وتتكاثر بكثرة رھیبة جدا بحیث  أو أن أجساما أثیریة تُحیط بنا ال تُدَرك بالمادة المجردة تعیش
  Graviton تمتص كل ھذه ال

 
 

كبر أوھو  CERN سرع الجزیئـات العمالق سیرنإلثبـات ھذه الفرضیـات قام العلمـاء بإنشاء م
ویمتد تحت وفرنسا سویسرا ین عبارة عن نفق عمالق یقع بوھو على وجھ  مشروع علمي

كیلومتر ویتم فیھ تسریع ذرات الھیدروجین بعد  27 دائري طولھ األرض على شكل أنبوب
 ھات معاكسة لتصطدمالكتروناتھا إلى سرعات تقارب سرعة الضوء ثم تسییرھا بإتجا فصلھا من

 . مباشرة وھي تختفي بعد االصطدام Graviton ویتم بعدھا فورا رصد جزئیات الجاذبیة
 

عالم ومھندس من أجل إثبـات قضیة دافعت عنھا الكتب الدینیة  7931 حالیا CERNویعمل ب
 .لزمـن طویـل

 
 لعمالقمسرع الجزیئـات ا حاولت أمریكـا إحراز قصب السبق في ھذا األمر بإنشـاء

FERMILAB  لكن لم یتح لھا FERMILAB ما أتاحھ CERN إمكانات من 
 

الفیزیاء في العالم بتصحیح األخطـاء في  وھو من أكبر علمـاء ED WITEN قام العالم الشھیر
وھذه ھي النظریة المسئولة عن  M نظریتھ الجدیدة بإسم النظریة نظریة األوتـار الفائقة وأسمى

بُعـد  11تھرب إلى أبعاد موازیة وعددھا  Graviton جزیئـات الجاذبیة نالقائل بأ اإلفتراض
أي  MYSTERY ھو أول حروف M قال ألن M لوه لماذا أسماھا النظریةأوعندما س
 . ألن نظریتھ تُثبت أسطورة إثبـاتا علمیـا والغموض األسطورة

 
زالت تُمثل اللغز الكبیر ونطمح ما  M النظریـة وتقول لیزا راندال الفیزیائیة بجامعھة ھارفارد أن

ببیانات ھروب جزیئـات الجاذبیة  CERN مسرع الجزیئـات العمالق مدناخالل العام القادم أن یُ 
 .الموازیـة إلى األكوان

 
أجسام ال تخضع لألبعـاد التي من الُمفترض أنھا تمتص جزیئات الجاذبیة ھي  واألجسام األثیریة

یسمیھا  بنا في كل مكان ولھا خواص اإلنتقال والحركة والتكاثرالمعروفة وھي ُمحیطـة  المادیة



األجسـام األثیریة أول مرة في  العلمـاء أجسام أثیریة وتسمیھـا األدیـان الجن .. ودخل مصطلح
والبحوث   physical photography الروحي قاموس العلم في علوم ما یسمى بعلوم التصویر

وظاھرة الرؤیة عن  telepathy نقل األفكار عن بعد علم الخاصة بظواھر كظاھرة التخاطر أو
  clain voidance بعد

 
النظریة شیئا لمعارفنا یوما ماً. والكل ھنا  ال بد أن تقدم ھذه(  -:ستیفن وینبیرغ یقول وفي النھـایة 

  )یعمل علیھا بجد كبیر
 . ھ قدیمـاإنھ إصـرار غریب من العلم على إثبـات قضایا دافعت عنھا الكتب الدینی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشر    لثالفصل الثا
 لحـاد  جرائم اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرأسمالیة وحرب األفیـون 
 

مستعمرة ھونج كونج إلى الصین وصارت مدینة صینیة وكانت قبل ھذا  عادت 1997في عام 
حیث  عام 150األفیون التي اشتعلت منذ حوالي مملوكة للتاج البریطاني كنتیجة لحرب  التاریخ

 . أشعلت بریطانیا الحرب من أجل إجبار الصین على شراء األفیون
الھند  كانت بریطانیا تزرع في الھند مساحات شاسعة من نبات األفیون وقد احتكرت شركة

إلى الصین سرا  بتصدیر األفیون الشرقیة التابعة مباشرة للتاج البریطاني ھذه التجارة وكانت تقوم
 . والحریر واستیراد البضائع الصینیة بدال منھ كالشاي

وبدأت تجارة األفیون تلقى رواجا شدیدا في الصین وبدأت مشاكل اإلدمان تظھر على الشعب 
 . الصیني

 
إستیراده فقام التجار  بعد أن أدركت الحكومة الصینیة الخطر الداھم لتعاطي األفیون قررت حظر

المھربین الصینیین في تحٍد لقرارات  مریكان بتھریب األفیون إلى الصین عبراإلنجلیز واأل
وتُدر أرباحا ھائلة على اإلمبراطوریة البریطانیة  الحكومة الصینیة وصارت التجارة منتعشة

إجراء تفتیشات صارمة على األجانب حتى ال یتسلل األفیون إلى البالد  فقررت الحكومة الصینیة
 . لصینیة بحرق أي أفیون یقع تحت أیدیھاالحكومة ا وقامت

فرصة لشن  عندما وصلت ھذه األخبار لبریطانیا اجتمع أصحاب المؤسسات العمالقة ووجدوھا
 . حرب على الصین حتى تُفتح كل األسواق لتجارة األفیون

المدفعیة  أعلنت بریطانیا الحرب الغیر متكافئة على الصین وتقھقرت الصین سریعا أمام
لبریطانیا وُعرفت ھذه الحرب  نیة المتقدمة في ذلك الوقت وانتھت الحرب بفوز ساحقالبریطا

الظالمة والتي كانت بنودھا  nanjing نانجینج بحرب األفیون األولى وتمت على أثرھا معاھدة
 -: كالتالي

 .تصبح جزیرة ھونج كونج مستعمرة بریطانیة لألبد -1
یض لألفیون الذي صادرتھ الحكومة الصینیة ملیون دوالر فضة كتعو 21تدفع الصین  -2

 .وكتعویض حرب
 .تقوم الحكومة الصینیة بفتح خمس موانيء أمام التجارة األجنبیة وتسھیل التجارة األجنبیة -3
موافقة الحكومة الصینیة على نظام التعریفة الجمركیة الجدید وبالتالي إلغاء التعریفة الخاصة  -4

 .بھا
 . في الصین في محاكم بریطانیة خاصة وال یخضعون للقانون الصیني محاكمة البریطانیین -5
 . إعتبار بریطانیا العظمى الدولة المفضلة لدى الصین في التعامالت وخالفھ -6
 

وبانتھاء حرب األفیون األولى فُتحت أسواق جدیدة وموانيء أكبر لألفیون وصار التجارة األكثر 
 .ازدھارا

یمكن أن  البنود السابقة كان یمكن أن تزداد والمكاسب كان مع الوقت شعرت بریطانیا أن
مناسبة حیث أن  تتضاعف وبحثت عن ثغرة یمكن من خاللھا إشعال حرب أخرى فوجدت ثغرة

التفتیش وقُتل في العملیة ُمبشر  الصین للتو أجبرت سفینة غیر بریطانیة تحمل علم بریطانیا على
األفیون الثانیة وانتھت ھي األخرى بھزیمة  حربفرنسي واستغلت بریطانیا األمر وأعلنت 

وطبقا للمعاھدة فقد فتحت  Tientsin تُعرف بمعاھدة تینتسن أخرى للصین ومعاھدة أشد قسوة
المتحدة  میناء جدید ) لیس أمام بریطانیا فحسب بل أمام الوالیات 11وموانیھا ( الصین أسواقھا

البالد ویتوغلوا فیھا كما  للمعاھدة أن یدخلوااألمریكیة وفرنسا وروسیا ویحق لألجانب طبقا 
اإلقلیمیة للصین وقتما شاءت وتقوم الصین بدفع  یشاؤون بل یحق للسفن الحربیة أن تدخل المیاه

ملیون عملة لتجار بریطانیا خاصة .. وعلیھ فقد ُسمي  3وبریطانیا و ملیون عملة فضیة لفرنسا2
 Century of Humiliation بقرن الُذل والعارالتاسع عشر في تاریخ الصین الحدیث  القرن



  ملیون مدمن أفیون 120ووصل عدد المدمنین في الصین إلى 
 

لینین ومن الصعب  ھذا النوع من اإلجرام اإلمبریالي ھو أعلى مراحل الرأسمالیة على حد تعبیر
 .. لرأسمالیةكمقولة تكمیلیة لمفھوم ا الحدیث عن الرأسمالیة بمعزل عن الحدیث عن اإلمبریالیة

إستعماریة الغرض منھا فتح اسواق جدیدة للمنتجات الرأسمالیة  فاإلمبریالیة ھي عملیة توسعیة
  .... وعمالة بأبخس األثمان وایجاد ثروات

قیود أو رحمة  فالمجتمع الرأسمالي ینظر للعالم على أنھ حلبة صراع حیث یتصارع األفراد بال
  مع الوقت لضعاف خارج الحلبة ویختفونفینتصر األقوى في النھایة ویخرج ا

أمم بأكملھا  طبقا للرأسمالیة فإن الصراع یمكن أن یكون صراع أفراد أو مؤسسات أو شركات أو
األفضل باقون .. الضعاف یُفلسون  .. المعیار األساس في الصراع ھو اإلنتاج ( المادة ) المنتجون

ي ھذا الصراع المریر وھؤالء الذین یفلسون یختفون ف ثم یختفون .. لكن نسینا أن ھؤالء الذي
  ویختفون ھم بشـر

 - البضائع -فالمعیار في الرأسمالیة لیس اإلنسان بل المستوى اإلقتصادي 
 . ال تحمل العقلیة الرأسمالیة أیة قیود أخالقیة أو مسئولیات قیمیة

یوجد فرق كبیر  ال فھؤالء الذین ینسحقون تحت األقدام وھؤالء الذین یمتلكون مؤسسـات فارھة
لألكثر حظا منھم وصاحب اإلنتاج  بینھم في كفاحھم أوعملھم لكن العقلیة الداروینیة انتصرت

 .. الداروینیة األساس الفلسفي للرأسمالیة األعلى وسحقت اآلخر فجأة فقد قدمت
أواخر القرن  في Social Statistics أنھى ھربرت سبنسر عملھ الشھیر اإلحصاء اإلجتماعي

والحكومات للفقراء وضعیفي  لتاسع عشر وعارض في ھذا العمل كل الطرق التي تقدمھا الدولا
- تحمل في طیاتھا تمرد على الداروینیة المادیة اإلنتاج لقد عارض الفكرة في أساسھا ألن الفكرة

 .- تخیل أن أسدا یساعد غزاال على الفرار
 

لمواطنیھا  ولة في الحمایة الصحیةعارض سبنسر فكرة وسائل الوقایة الصحیة وتدخل الد
بصدد التمرد على ھذا القانون أو  وتلقیحھم ألنھ طبقا للداروینة اإلجتماعیة فالبقاء لألقوى ولسنا

المرضى والحرص على بقائھم یتأتي في تحد  تعطیلھ إن مساندة الضعفاء أو محاولة حمایة
( إذا كان ھؤالء  -ارا حین قال :سبنسر أن یؤكد علیھ مر صارخ لقانون الطبیعة ھذا ما حاول

 أجل الحیاة فإنھم سیحیون بل یجب أن یحیوا .. أما في حالة أنھم لم یمتلكوا مستعدون للصراع من
 .-1- األدوات التي تؤھلھم لذلك فإنھم سیموتون ومن األفضل أن یموتوا

 
فالس أو مساعدة اإل ( من الخطأ الشدید مجرد محاولة منع الفقر أو -فإنھ : Tille طبقا لتایل

جوھري في النظریة ألنھ یتعارض  الضعفاء أو محدودي اإلنتاج .. مجرد مساعدة ھؤالء خطأ
 .-2- وھو جوھر الداروینیة natural selection أساسا مع اإلنتخاب الطبیعي

 
 -كتب یقول : Kenneth J. Hsü في مقالھ أخطاء داروین الثالثة كتب العالم التطوري كینیث ثو

-laissez من سیاسة عدم التدخل وین ھو اآلخر كان یدافع عن المنافسة الفردیة وما یتبعھا( دار
faire سواء كان قاسیا أو رحیما ال بدیل عنھ .. بل إن  بمنظورھا الرأسمالي .. فقانون التنافس

 .)-3- لیس أكثر من مجرد قانون البقاء لألقوى فھو قانون الطبیعة نمو اإلقتصادیات العمالقة
 

للمجتمعات  لقد استخدمت الداروینیة اإلجتماعیة نظریة داروین في التطور كأساس علمي
وظھرت بدال عنھا  الرأسمالیة واختفت مع الوقت مصطلحات البذل والفداء والتضحیة

 . مصطلحات المنافسة واإلستغالل واألنانیة والمكر واإلنتھازیة
 Richard ة وطبقا لریتشارد ھوفستادرلقد وضعت الداروینیة األساس الفلسفي للرأسمالی

Hofstadter الرجال أصحاب (  -: مؤلف كتاب الداروینیة اإلجتماعیة في الوعي األمریكي



للبقاء لألقوى ولقد جرى ھذا من خالل  الثراء ومراكز القوة في مدینة نیویورك یمثلون رموز حیة
 .)-4- التكیف الجید وتفوق القدرات

 
( إن الثروات تُحَدد طبقا لقانون  -أحد ھؤالء النبالء یقول: James J. Hill بل إن جیمس ھل

 .)-5- البقاء لألقوى
 

 .)-5- ( لقد وجدت حقیقة التطور -ویقول أندرو كارنیجي أحد اصحاب رؤوس األموال بأمریكا :
 

 ربما كان القانون ( إنھ قانون المنافسة ال نستطیع تجنبھ ال بدیل عنھ -وكتب مرة أخرى یقول:
-.یؤكد على قانون البقاء لألقوى صعبا على الشخص لكنھ في المجمل أفضل للساللة البشریة ألنھ

6-(. 
(  -یقول: كبیر محرري مجلة التاریخ الطبیعي كتب Richard Milner ل إن ریتشارد ملنرب

 naturallyإنھم ُمنتخبون طبیعیا الملیونیرات ھم األكفـأ في المجتمع ویحتفظون دائما بمزایا أعلى
selected  -8-(. 

 
كقیمة معیاریة  ( عندما توضع الداروینیة -في كتابھ التطور أو الخلق ما یلي :H. Enoch كتب

حیث األكفأ  "might is right" للتصویب والتخطئة فإننا حتما داخل غابة حیث القوة ھي الحق
 .)-9- بقاء الفرد والمجتمع یعیش .. حیث المكر والقسوة والخداع ھي أسس

 
التطور بإیجاز (  -: الموقف على النحو التالي Robert E. D. Clarkلقد شرح روبرت كالرك

فعل شیطاني تجاه المنافس  أعطى صانعي الشر فرصة الھروب من ضمائرھم .. بل إن أسوأ رد
 .)-10- یوصف في المجتمع الدارویني بأنھ رد الفعل المناسب

 
العالم عندما یعیش  لم والتي تملك ما یوازي ثلث ثروةإن أمریكا صاحبة أكبر اقتصاد في العا

فقط نستوعب حقیقة الرأسمالیة الفجة  بداخلھا مالیین المشردین والبائسین ومدن الصفیح ساعتھا
إلطعام كل فقیر فیھا وإیواء كل مشرد ولكن نظرا للعقلیة  فبداھةً الثروة األمریكیة غنیة بما یكفي

 حل دارویني واحد لھؤالء البؤساء إال أن یختفوا من ھذا العالم فيفال نجد  الرأسمالیة السائدة
 . ھدوء وبدون ازعاج

المال ورموز القوة  وبینما أسست األدیان للبذل والفداء أسست المادیة الداروینیة الملحدة لعبادة
اُرهُ َجائٌِع إلى ءاَمَن بي َمْن بَاَت َشْبعان َوجَ  ( "َما -وبینما یقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :

 In order to rise there has to be a stepping stone" یَْعلَُم بِِھ" .) یقول ھؤالء َجْنبِھِ َوھُوَ 
for one to tread on." ) جارك أي لن تصعد إال عندما تدوس على كتف  

 
ر أو ُزھـاد أو یدعون للخی یستحیل أن یُفرز النموذج الدارویني أنبیاء أو قادة ُمصلحون أو شرفاء 

الداویني اإللحادي دائما ھم قادة المال  مصحلو اإلنسانیة .. وإنما ما یفرزه صراحة النموذج
  والحرب والجنس

 
 
 
 
 
 

--------------- 
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 األجیـال المسـروقة
 Stolen Generations 

 
المأل  أمام Kevin Rudd خرج رئیس وزراء استرالیا كیفین رود 2008فبرایر عام  13 في

( عذرا  -المسروقة قائال : أشد اإلعتذار لألجیالوأعلن رسمیا أمام البرلمان األسترالي أنھ یعتذر 
 .)-1- عذرا لجمیع االجیال المسروقة لألجیال المسروقة .. عذرا لأللم .. عذرا للجراح

  
 ؟ Stolen Generations لكن َمن ھم األجیال المسروقة

في اللغة العالم إال  األجیال المسروقة ھو مصطلح غیر موجود ككلمة ُمركبة في أي لُغة من لغات
ملیون طفل من أبناء استرالیا األصلیین  اإلنجلیزیة یصف ھذا المصطلح عملیة سرقة حوالي ربع

وبإقرار واحترام البرلمان األسترالي الدیموقراطي  اإلنجلیزیة على ید الحكومة اإلسترالیة
 .… 1970وانتھت عام  1870بدأت العملیة عام  اإلنجلیزي

أمھاتھم ولن  ألف طفل .. حیث تمت سرقة األطفال من 303طفل وألف  100األرقام تتراوح بین 
 the Aborigines Protection یرونھم مرة أخرى طبقا لقانون أصدره البرلمان األسترالي

Act طفل من أبناء استرالیا األصلیین باإلكراه  ویحق طبقا لھذا القانون لكل أبیض أن یسرق أي
ونیة طبقا للدستور األسترالي ووفق اللوائح الدیموقراطیة وقان فسرقة األطفال كانت سرقة رسمیة

 . البرلمان وبموافقة
ُسرق  1970إلى عام  1870ظلت عملیة السرقة المدھشة والمرعبة تلك حوالي مائة عام من عام 

  .. خاللھا حوالي ربع ملیون طفل
 

مؤسسـات تبني بینما  بعدما تتم سرقة األطفال من ذویھم كان األطفال البیض البشرة یودعون في
الحقـا في أعمال شاقة وكعینات بحثیة  یودع األطفال السود البشرة في مالجيء بھدف إستخدامھم

كان یتم صبغ األطفال البیض بالفحم لیصبح لونھم أسود  وعندما تزداد الحاجة لألیدي العاملة
 .-2- ایدي عاملة بأعداد كبیرة وبالتالي یتم توفیر

 
أُنشـأت مدینة داروین  لمنطقة الشمالیة من تلك القارة الحالمة المكتظة بالثرواتفي أسترالیا وفي ا

 .-3- واإلرتقاء تشارلیز داروین تیمنـا بالعالم البریطاني صاحب نظریة النشوء
 

البشاعة حتى  وفي تلك المدینة جرت أكبر المھازل بخصوص سرقة األطفال وظل األمر بھذه
سرقة األجیال وفي عام  لكبرى التي تنادي بعنصریة قانونحیث خرجت الحركات ا 1970عام 

المسروقة إلى بیوتھم وظھرت مؤتمرات  بدأت الحركات تنادي بضرورة عودة األجیال 1994
 .-Going Home Conferences-4 العودة

 
المسروقة عن  قرر النائب العام بأسترالیا بحق العودة واإلنفصال لألجیال 1995في عام 

قدم البرلمان األسترالي  1997 بیض طبقا لقانون حقوق اإلنسان وفي مایو من عامالمستعمر األ
على حق العودة لألجیال المسروقة قدمت الحكومة  اعتذاره الرسمي لألجیال المسروقة وبموافقتھ

وتضمن اإلعتذار مزایا مدھشة  1999ممارسات األجداد البیض عام  رسمیا اعتذار كامل عن كل
 . جیال المسروقةاأل للباقین من

 
من قِبل  ألف دوالر كتعویض 500حالیا أي شخص باق من ضحایا ھذه الجریمة البشعة یتلقى 

 1998حصل في عام  أحد األطفال المسروقین Bruce Trevorrow الحكومة األسترالیة فمثال
ال كونھ أحد ضحایا قانون األجی على نصف ملیون دوالر تعویض من الحكومة األسترالیة مقابل



واإلكتئاب وعدم استطاعتھ العمل كل ھذه األمور  المسروقة حیث یقول أن معاقرتھ للكحولیات
 .-5- األجیال المسروقة كانت من جراء تعرضھ لقانون

 
األجیال من  لكن كیف جرى ذلك بإسم الدیموقراطیة ؟؟ كیف یحق للبیض إبادة وسرقة كل ھذه

الجرائم البشعة ؟؟؟ قال رئیس  وا ألنفسھم كل ھذهالسود ومن سكان استرالیا األصلیین كیف برر
 James Barnard جیمس برنارد 1890عام  ( أحد جزر استرالیا )Tasmania وزاء تاسمانیا

-6-األصلیین تجري طبقا لقانون النشوء واإلرتقاء والبقاء لألنسب ( عملیة إبادة السكان -ما یلي :
(. 
  

األفارقة  بینما favoured race جنس الُمختـارفطبقا لداروین فإن الجنس األبیض ھو ال
الجنس األبیض ثم یختفون  واآلسیویون في ذیل األجناس البشریة وسیخسرون معركة البقاء مع

( في المستقبل  -ما یلي : 178اإلنسان ص  لألبد.. یقول داروین بالحرف الواحد في كتابھ نشأة
بادة األجناس البدائیة والحلول بدال عنھـا ... األكثر تقدمـا بإ القریب ستقوم األجناس البشریة

 یقصد –لألبد ھذا مما ال شك فیھ  anthropomorphous apes القردة البشریون سینتھى
سیحدث صراع  .. – بمصطلح الفردة البشریون الزنوج والسكان األصلیین للقارات الُمستعمرة

حالیا بالُسـود وُسكـان أسترالیا  ر عنھمبین األجناس المتطورة وبعض القردة العلیـا والذین یُعبـ
 .)-7- الحالیین والغوریالت

 !!.. لقد وضع داروین الُسود وسكان استرالیا األصلیین والغوریالت في سلة واحدة
 

الحلقات المفقودة في  الُسـود والقبائل وسكان استرالیا األصلیین یُشكلون بعض اعتقد داروین أن
ھؤالء بشرا ..!! وبالفعل تم الحصول على  داورین أن لم یكن یؤمنسلسلة النشوء واإلرتقاء .. 

وعرضھم في المتاحف األسترالیة واعتبرھم المتحف  مجموعات من سكان استرالیا األصلیین
 .-8- الحیوانات األسترالیة الوطني األسترالي أنواعا من

 
معھد سمیثسونیان  قد ظللقد ُعومل السكان األصلیین للقارات الُمستعمرة كحیوانات التجارب ل

نسمة من األجناس  ألف 15یعرض  The Smithsonian Institute بواشنطون دي سي
األصلیین إلى المتحف البریطاني  نسمة من سكان أسترالیا 1000البشریة األدنى كما تم نقل 

 .-9- طریق تطور الحیوان إلى إنسان أم ال بھدف معرفة ھل ھؤالء ھم الحلقة المفقودة في
 

یقول مثال  الغرض لقد استخدموا السكان األصلیین كعینات بحثیة وتمت إبادة وذبح بعضھم لھذا
أنھ خالل  مذكرات الوفیات یقول في Korah Wills كیراه ویلز Bowen عمدة مدینة باون

قبائل استرالیا األصلیین لتوفیر عینات للبحث  الستینیات من القرن التاسع عشر كان یقوم بذبح
سنة منذ  20أمین المتحف األسترالي بسیدني لمدة  Edward Ramsay . إدوارد رامسيالعلمي.

سكان استرالیا األصلیین في كتیب التعریف بالمتحف على أنھم  وصف 1894- 1874عام 
 . حیوانات أسترالیة

األسود  والمعروفة بإسم مالك الموت Amalie Dietrich عالمة التطور األلمانیة الشھیرة
استرالیا األصلیین ألنھا  استرالیا وطلبت من ُحكـام األقالیم إطالق النار على سكان جاءت إلى

 .-10- فترة قصیرة إلى وطنھا بالعینات بحاجة إلى عینات منھم للدراسة وبالفعل عادت بعد
 

أمل سیختفون مع  یعتبر داروین أنھ ال فائدة من تعلیم السود أو حمایتھم صحیـا فھم بجالء وبال
بخصوص سكـان القارات (  -: ما یلي 171یقول داروین في كتابھ نشأة اإلنسـان ص  الوقت

المتحضرون في المقابل نحافظ على أنفسنا  األصلیین فإنھم ِضعـاف في البدن والعقل نحن الرجال
 .)-11- حفظت اآلالف منــا من األمراض ونتلقى اللقاحات التى



 
مقال لھ  في Henry Fairfield Osborn ي الشھیریقول عالم الطبیعیات األمریكي الداروین
البالغین ال یعدو أن یكون  ( مستوى الذكاء لدى السود -تحت عنوان تطور األجناس البشریة :
 .)-12- سنة 11بمستوى ذكاء طفل أبیض لم یتجاوز 

 
وتكرارا أن  أوضح ستیفن جولد أن الداروینیون أثبتوا مرارا Ever Since Darwin في كتابھ

أثبت ھیجل ورفاقھ (  -: عض األجناس البشریة في مرتبة أقل من األجناس األخرى یقول جولدب
لقد وظف ھیجل ورفاقھ علوم التشریح  .. أن اإلنسان األبیض ھو الساللة الُمختـارة داروینیـا

 .)-13- استخدموا كل ما بوسعھم إلثبات ذلك والسلوك من أجل ھذا الغرض لقد
 

الذكر األبیض  أن الذكور السود في مرتبة أقل من Etienne Serres الفرنسيیقول مثال الدكتور 
ووصل السخف ببعض علمائھم  ألن مكان الُسرة في مستوى أقل من ذلك لدى الرجل األیبض بل

القمل الذي ینمو على شعر الرجل األسود یختلف عن نوعیة القمل الذي ینمو على  إلى الزعم بأن
 .-14- شعر الرجل األبیض

 
بل لقد وصل األمر ببعضھم إلى حد منع الزواج بین السود والبیض ألن ھذا ضـار داروینیـا .. 

 Madison Grant یقول
 ) -: كتب یقول 1916والمنشور عام  The Passing of the Great Race مؤلف كتاب

دائیة وفي أجناس ب السماح بالزواج المختلط بین األجناس البشریة سیفتح الباب واسعا أمام ظھور
 . -15-.. البیض من السود مرتبة داروینیة ُسفلى .) لقد أراد عملیـا أن یمنع زواج

 
كتب  1876 عن سكان القارات األصلیین عام H. K. Rusden كتب الدارویني الشھیر روسدن

الذي ال یرحم ونحن نقوم بما  ( البقاء لألفضل واألنسب إننا فقط نستشھد بقانون الطبیعة -یقول :
األصلیین فنحن فقط نقوم بما تُلزمنا بھ الطبیعة  نقوم بھ من إبادة ُسكـان استرالیا ونیوزیلندة

 .)-16- الشفقة والطبیعة ال تعرف الرحمة أو
 

الخبز المسموم وبالفعل فقد  لقد تم إقامة المذابح في كل القارة األسترالیة لقد قُدم للسكان األصلیین
سنة لكن لیس بسبب قانون الطبیعة  50 ین من الوجود خاللاختفت مستعمرات السكان األصلی

ھؤالء المالحدة الخبثـاء ...كان الغرب اإلستعماري یقبل  والبقاء لألنسب ولكن بسبب إلحاد وكفر
لكونھا صحیحة بل لرغبتھم في أن تكون صحیحة یقول عالم اإلنسانیات  نظریة داروین لیس

بھا بشدة  روین والتي تقول بالبقاء لألقوى كان ُمرحبـانظریة دا(  -:Lalita Vidyarthi الھندي
العنصریة الشھیر وكانت  في تلك األیام وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عصر

العنصریة مقبولة كحقیقة طبقا ألغلبیة علماء  تلقى قبوال متزایدا ألنھ كان عصر العنصریة وكانت
 .)-17- اإلجتماع الغربیین

 
الذي  الصدیق الشخصي لداروین Adam Sedgwick فقد صدقت نبوءة آدم سدجویك وبالفعل

لقي ھذا الكتاب قبوال لدى  ( إذا -قال بعد اطالعھ على كتاب أصل األنواع لتشارلز داروین یقول :
 .)-18- للبشریة أن شھدت مثلھا الرأي العام فإنھ سیجلب للبشریة مذابح لم یسبق

 
والخبثـاء  الداروینیة واندس خلف الداروینیة كل اللصوص جرت كل ھذه الجرائم بإسم

یجري بمنتھى  والمستعمرین ووجدوا فیھـا مبررا لجرائمھم الوضیعة فكان كل شيء
سكانھا األصلیین ولم یحدث ذلك إال  الدیموقراطیة والحیـاد وبالفعل تم تفریغ قارات بأكملھا من

 !!.. ال یرحممادي  في وسط إلحـادي وبتبریر دارویني وبدعم



كانت فقط قشور  لكن ھل انتھت القضیة بحركات العودة وبإعتذار الغرب ؟؟ لألسف الشدید ھذه
 The Bell كتاب قوس الجرس وبعد إنتھاء العمل بقانون سرقة األطفال ظھر 1970فبعد عام 
Curve  وحقق  -العمل بقانون سرقة األطفال  أي بعد توقف -في سبیعینیات القرن الماضي

مثیل وصار أشھر الكتب مبیعا على اإلطالق وخالصة  لكتاب أرقام مبیعات قیاسیة لم یسبق لھاا
من تعلیم السود أو تطبیق قوانین النظافة علیھم فالسـود بطبیعتھم  الكتاب أنھ علمیـا ال جدوى

 وطبقا للتطور الدارویني في مرحلة أدنى بكثیر من البیض والكتاب یؤسس علمیـا البیولوجیة
 .-19- بیولوجیـا لكون الذكاء مرتبط باألجناسو
 

األصلیین ھل  اآلن سؤالي لكل ملحد دارویني ... تخیل أنك نشأت كإبن ألحد سكان أسترالیا
  المساواة بین البشر؟ تستطیع من منظور دارویني أن تدافع عن نفسك أو أن تُبرھن على

البشر ھي خصوصیة  ا ہلل فالمساواة بینفالمساواة بین البشر ممكنة فقط إذا كان اإلنسان مخلوق
بین البشر ھي مسألة میتافیزیقیة بحتة  أخالقیة ولیست حقیقة طبیعیة أو مادیة أو عقلیة فالمساواة

وبال أمل غیر متساوین وتأسیسا على الدین فقط یستطیع  فإذا لم یكن هللا موجودا فالناس بجالء
 !!.. بالمساواة الضعفاء المطالبة
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 من خالل اإللحـاد فحسب یمكن تبریر 
 األرض أكثر الجرائم ُعنصریة في تاریخ

أثبت داروین أن الكائنـات الحیة قد تطورت من بعضھـا البعض وقال  في كتابِھ أصل األنواع
فقال  بنظریتھ العجیبة اعتمادا على الشكل الظاھري وحجم الجمجمة ومحیط دائرة الرأس داروین

الشكل الخارجي  مثال إن الدب قد تطور إلى حوت والطیور تطورت إلى زواحف اعتمادا على
تحت المجھر عبارة عن لطخة  جم الجمجمة وكان معذورا فالخلیة في تلك األیـام كانت تبدووح

 . من البروتوبالزم
بناءا على ما تقدم تم التأسیس ألكبر جریمة عنصریة في تاریخ األرض وھي جریمة البیض 

 . والسود في أوربـا وأمریكـا
 بتجمیع عدد ال Samuel Morton رتنفي البدایة قام عالِم اإلنسـانیـات الشھیر صموئیل مو

البشر  لتصنیف یُحصى من الجماجم البشریة وعمل قیاسات بینھم وتوصل إلى نتائج رھیبة
األمریكیون ثم  وتقسیمھم إلى مجموعات وأجناس وأعراق وقد استنتج من بین ما استنتج أن

إن  -: نسـانیـات الشھیربیكر عالم اإل یقول لي اإلنجلیز ثم الفرنسیون ھم أذكى الناس في العالم
الجمجمة وأخطـأ كثیرا في المقاس وكان یعتمد على  صموئیل مورتن كان مخبوال بفكرة مقاس

 . والتفوق الحضـاري والِعرقي المقاس في قیاس الذكـاء
 

الذي قام  louis agassiz وبعد صموئیل مورتن بفترة ظھر كتاب أنواع البشریة للویس أجاسي
لسنا سواسیة وأعطى المبرر للبیض  لمي لفكرة اختالف البشر واألعراق وأننافیھ بالتأصیـل الع

 البیض لیسوا سفاحین ولكنھم یتبعون قضیة حتمیة في -: بقتل الھنود الحمر وقال بالحرف الواحد
 .العلم تشكل األعراق وحتمیة

بقیاس حجم الجمجمة  المادیة في البدایة تم تبریر ھذا األمر من وجھة النظر الداروینیة اإللحـادیة
من تقویض للداروینیة في خمسینیات القرن  وما أحدثتھ DNA وأطوال الرأس لكن بعد أبحاث

ألف جین ھي فقط المسئولة عن ھذا التنوع  25من اصل  جینـات فقط 5الماضي فقد اكتشفوا أن 
بین البیض التباین بین السود والبیض أقل بكثیر من نسبة التباین  البشري الھائل بل ونسبة

 . أنفسھم والبیض
 

إن الھنود بما أنھم  -: لقد بررت الداروینیة اإللحـادیة لعمدة نیوجیرسي أن یقول قولتھ الشھیرة
 . یختفوا نشـأوا في وسط عرق أبیض أرقى علیھم أن یستسلموا ثم

 
موح فیھ حتى األتوبیسـات والفنادق كان یتم تقسیمھا عرقیـا وكانت توضع الفتة فوق المكان المس

 .بجلوس الملونین السود
 

أصدر  عندمـا 1915وال ننسى قصة المسكین أُوزاوا تلك القصة الشھیرة التي حدثت عام 
وأیضا ذلك القانون الدارویني  .. الكونجرس قرارا بعدم منح أوزاوا الجنسیة ألنھ من ِعرق مغولي

 من الكونجرس الذي یقول
RULES JAPANESE CAN'T BE CITIZENS; Supreme Court, in Two 

Decisions -1-. 
 

والزیجـات  فقد أصدر الكونجرس قرارا بأن البیض فقط ھم الذین یحصلون على الجنسیة
یستطیعون امتالك عقار أو  لم یكن للسود ِذمة مالیة أي ال 1920المختلطة ممنوعة وحتى سنة 

 . إقامة مشروع



 
  لیون أمریكي أُستثني منھ السودم 30حتى الضمان اإلجتماعي الذي وضعھ أیزنھاور ل

الحرب العالمیة الثانیة  وال ننسى تلك المھزلة التي حدثت للمحاربین السود المساكین العائدین من
منازل بسبب لون البشرة فیما یُعرف بقضیة  الذین كان عددھم ملیون جندي أسود لم یتم تسلیمھم

 . لیفیتاون أو لیفیتاون جت
یتحدث عن أنھ  أكثر الكتب مبیعا في السبعینـات الذي bell curve سوال ننسى كتاب قوس الجر

عقال وأفقر ذھنـا من البیض  ال فائدة من تعلیم السود أو تحصینھم من األمراض إنھم أضعف
 . والبد أن یُنفق المـال في أُمـور أكثر فائدة

 
الحمر في عملیـات  ھنودبھذه المبررات الداروینیة اإللحـادیة تمت إبادة عشرات المالیین من ال

وبإسم اإللحـاد ولوال  وبإسم اإللحـاد ..فقط اإلبادة الشھیرة التي قام بھا البیض في أمریكـا فقط
الخمسینیات من القرن الماضي والتي قوضت تلك الخرافات  في أواخر DNA ظھور أبحـاث ال

أن جونسون الرئیس  اآلن بصدد استئصـال آخر أسود من أمریكـا حیث ومزاعم التطور لُكنـا
 یتكلم عن اإلسكان العادل بین البیض والسود ولم یطرح األمر على الكونجرس إال األمریكي لم

 . في ستینیات القرن الماضي فیما ُعرف وقتھـا بإسم الحقوق المدنیـة للجمیع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 
1- 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=990DE2D61F39EF3ABC
4C52DFB7678389639EDE 

 
 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=990DE2D61F39EF3ABC4C52DFB7678389639EDE
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 الداروینیـة اإلجتمـاعیـة 
 اإلجـرام بإسم اإللحـاد

 
ن أن اإلرتقـاء یحدث في اإلنسان داروی یرى ھربرت سبنسر الُمعـاصر لدراوین والمتأثر بأفكـار

اإلنسان ظاھرة بیولوجیة ترتقي من خالل الصراع وتنقیـة  عن طریق اإلنتخـاب الطبیعي وأن
 . بالتـأسیس لما ُسیعرف فیمـا بعد بإسم الداروینیة اإلجتمـاعیة األعراق فقـام

  م اإلجتمـاعوالداروینیـة اإلجتمـاعیة تعني تنزیل قوانین داروین في األحیـاء على عل
مرحلة مستقبلیة  في(  -یقول تشارلز داروین في كتابھ أصل اإلنسان في الفصل السادس ما یلي :

على األغلب بالقضاء على  معینة، لیست ببعیدة ، سوف تقوم األعراق البشریة المتحضرة
 .)األعراق الھمجیة واستبدالھا في شتى أنحاء العالم

 
أُبیـد فیھمـا مئات  احد من مقولتھ تلك فقد قامت حربین عالمیتینوھذا ما حدث بالفعل خالل قرن و

 .- وُمعـاق ملیون مصاب 150ملیون قتیل و 65 -المالیین من البشر 
ال یوجد ُمنظِّر  وبعد مقولة تشارلز داروین بأربعین عاما فقط قامت الحرب العالمیة األولى و

 . الحرب ھذه واحد یستطیع أن یُعطیك تبریرا واحدا ألسباب قیـام
نشبت على أثر  فالسبب الوحید الظاھر والذي درسناه في المدارس ھو ان الحرب العالمیة األولى

زیارتھما لسراییفـو ...... فأعلنت  اغتیـال ولي عھد النمسا وزوجتھ من قِبل طالب صربي أثناء
لى النمسـا في وبعدھا بیومین أعلنت روسیا الحرب ع یولیو 28النمسـا الحرب على صربیـا في 

. غیر أنھا أعلنت الحرب 1/8أعلنت ألمانیا الحرب ضد روسیا في  یولیو وبعدھا بیومین 30
 ، وبدأت بغزوھا عبر بلجیكا، وسرعان ما أعلنت بریطانیا الحرب على3/8في  كذلك على فرنسا

 .، كما أعلنت النمسا ـ ھنغاریا الحرب على روسیا4/8ألمانیا في 
 .ا في الحرب المجنونة الغیر ُمبررةثم دخلت باقي أوربـ

 
منطقیـا لھذه الحرب التي اشتعلت خالل  ھذه األسباب الظاھریة التي درسناھا ال تعطي تحلیال

المنطقي الوحید ھو كما یقول عالم التاریخ األمریكي توماس  أیـام لتشمل أوربـا كلھا لكن السبب
 بمنتھى 1914ینتظرون الحرب قبل عام كان الناس (  -: لویال من جامعة thomas knappناب 

سیطرة الداروینیة  الشغف وكانوا یتمنون قیام الحرب وكان الدافع لسیطرة ھذا الفرح علیھم ھو
أوربـا فھي ترى الحرب دافعـا  اإلجتماعیة على الناس في تلك الفترة حیث طُبقت في مدارس

 .)  للرقي لألقوى ودافع للنشاط
یـام الحرب العالمیة األولى ھو تطبیق الداروینیة اإلجتماعیة في تلك فالسبب المنطقي الوحید لق

فانطالقا من الداروینیة اإلجتماعیة فالحرب حتمیة بیولوجیة إلرتقاء األقوى عبر مبدأ  الفترة
 القتال وسفك الدماء ھو قانون الطبیعة من منظور المنظرین للداروینیة.. و الصراع الدارویني
 .الداروینیة ُحبلى بكل فلسفات الصراع والبقاء لألقوى االجتماعیة فالظریة

 
العالمیة االولى  كتب القائد النمساوي المجري الجنرال فان ھودزاندورف القائد الكبیر في الحرب

علینـا أن ننسى قلیال ما تدعونـا إلیھ  ... ( الحرب قانون الطبیعة -كتب یقول بعد انتھاء الحرب :
 )-1-األدیـان  

 
حاجة  ( الحرب -یدریك فوربرنارد وھو احد جنراالت الحرب العالمیة األولى :كتب فر

- من الناحیة البیولوجیة أیدیولوجیة بقدر حاجة األحیاء في الطبیعة للصراع وتُعطي نتائج مجدیة
 .منظور دارویني ُمجرد فھو قد قام بالربط بین الحرب وصراع االحیاء من .)-2
 



الطبیعة األزلي  ن الصراع وسفك الدماء قانونأى ثمرة فلسفة تعتقد كانت الحرب العالمیة االول
جاءت النازیة لتحكم ألمانیا والنازیة  وظلت الداروینیة اإلجتماعیة عالقة في أذھـان الناس إلى ان

وھتلر كان قد اعتنق في فترة سابقة القوانین األساسیة  ھي اعتناق للدراوینیة االجتماعیة
  وان الصراع ھو السبیل الوحید لبقاء العرق األري نظیفا قویـا یةللداروینیة اإلجتماع

  فالعرق األري ھو أرقى األعراق وأكثرھـا تطورا وھو األولى بقیادة البشریة
 .) ( یجب أن نكون مثل الطبیعة، والطبیعة ال تعرف الرحمة أو الشفقة -یقول ھتلر :

حین قال ( "في  سست للداروینیة اإلجتماعیةوال ننسى المقولة السابقة لتشارلز داروین التي أ
البشریة المتحضرة على األغلب  مرحلة مستقبلیة معینة، لیست ببعیدة ، سوف تقوم األعراق

شتى أنحاء العالم." )لذا عندمـا قام ھتلـر بقتل  بالقضاء على األعراق الھمجیة واستبدالھا في
الغـاز كان یقول أن ھذه أدشـاش تطھیر واألقزام وغیرھم في أفران  الغجر والسالف والیھود

 .اآلري للِعرق
 . فالتطھیر الِعرقي أمر بدیھي من منظور دارویني إلحـادي مادي ُمجرد

 
الشرقیة من أوربـا  ادعى ھتلر ان الِعرق اآلري قد انحسر في ألمانیا فالبد من احتالل البالد

تر حیث سیسطر الجنس اآلري على لھل لتوفیر أماكن عیش لأللمان فیما ُعرف بالمجال الحیوي
 . بقیادة العالم فیما ُعرف بإسم الرایخ الثالث العالم في وقت الحق فھو أولى األجناس

بحجة التطھیر  ملیون شخص 11وتم أیضـا تأسس وحدات الموت للقتل العام قُتـل فیھـا أكثر من 
بروه أحرقوا الناس والبالد ع للجنس اآلري وأسماھا ھتلر أدشاش تطھیر أللمانیا ..وفي كل مكان

 .والبیوت
 الھتلري بحجة أنھم غیر منتجین وحتى المعاقین والمرضى والضعفاء تمت إبادتھم في النظام

useless eaters وقت وبأكثر الطرق كفاءة. أي أن العقل  البد من التخلص منھم في أسرع
ظر للجـمیع بعیون زجـاجیة بالغة وكفاءة مدھـشة، ون المادي ھنا قام بتفكیك البـشر بصـرامة

 .-3-یبلغ الغایة في الذكاء، ال قلب لھ وال روح، یُحیي ویُمیت  وكأنھ كمبیوتر متألِّھ،
 

رت النازیة من أیة أعباء أخالقیة مثالیة  ..... فالداروینیة حرَّ
 أكبر من ذلك بكثیر % من سكان العالم وخلفت مأساة2وقد أبادت الحرب العالمیة الثانیة وحدھا 

مما یخبئھ المستقبل.... فقد جنت  تتمثل في ازدیاد الشك والنفور من كل تقدم علمي والخوف
 . الداروینیة على العلم وعلى اإلنسان

 
خالل منظومة  فاإلنسان لھ روح خاصة مستقلة عن جمیع المخلوقات فھو ال یُتصور أنھ نشـأ

  ورفاقھ وینصراع الغابة فھو لیس ابن للغابة كما یحاول أن یقنعنا دار
أیـا  إقامة الحقوعمارة األرض وجل عبادة هللا أجل الصراع إنما ُوجد من أواإلنسان لم یوجد من 

 .طراز داروین كان َمن اتبع الحق سواء كان أبیض أو أسود فاإلنسـان لیس ُمفصال على
 
 

--------------- 
نية الجزئية والعلمانية الشاملة دكتور  العلما - موقع الباحث التركي هارون يحيى -المراجع لإلستزادة :

 عبد الوهاب المسيري
1- James joll europe since 1870 peguin boks 1990 p.164 
2- Man in process world .pub .co. newyork 1961 p.76 
 
 



 ..!! عندمـا َسِخرت من العلمـانیــــة المعتدلـة
 

 الموقف األول
 للفقراء والعالم اإلسالمي الغربي لماني مقـارنة بین تبرعـات العالم الع

  من دخل أمریكـا یُقدم على شكل مساعدات للدول الفقیرة % 0.02
 من دخل سویسرا تقدمھ مساعدات للدول الفقیرة  0.01%

 من دخل اإلمـارات تقدمھ مساعدات للدول الفقیرة 20%
 من دخل قطر تقدمھ مساعدات للدول الفقیرة 5%

 . ـة تقدمھ مساعدات للدول الفقرةمن دخل السعودی 15%
 
 

 الموقف الثاني
  عندمـا یتم تحویل غذاء الفقراء إلى وقود لسیـارات األغنیـاء

إجمـاع على أن سببھـا  عندمـا حدثت منذ عام تقریبـا أزمة ارتفـاع األسعـار العالمیة كان ھنـاك
% من 10إلى بنزین وإلنتـاج ء الفقراوغذاء  ھو الوقود الحیوي ........... حیث یتم تحویل أكل

% من اراضي أمریكـا بالغذاء الحیوي الذي 40البد من زرع  احتیاجـات أمریكـا من البنزین
 استخداما للوقود الحیوي .وأمریكـا من اكثر دول العالم  سیتحول لبنزین

 
 

 الموقف الثالث
تسیر ُخطى جدیة  ألبحـاثعندمـا بدأت تُصنع السیارة الكھربـائیـة في أمریكـا وبدأت معامل ا

للبیئـة قـامت شركة جنرال موتورز  حثیثة في تقدیم سیـارة كھربائیة غیر مكلفة وغیر ملوثة
الكھربائیة في أمریكا وأغلقتھـا بعد شھر واحد وقامت  بشـراء جمیع معامل صناعة السیارات

خسرت في الربع  كما تعلمون فجنرال متورز شركة جبارة یكفي أنھا بتسریح العلمـاء وطبعا
البیت  ملیار دوالر فقط الرتفاع أسعار الوقود ....... وسیاستھـا تسري على 3العام  االول من ھذا

  موتورز ما ھو جید ألمریكا جید لجنرال -األبیض نفسـھ حتى قال الشیخ العنبري :
ت قام قامت مظاھرات في أمریكا ترفع شعار عـار علیك یا جنرال موتورز حیث 2005وفي 

 . من أمریكا وقامت بفرمھـا EVI ھذه الشركة بجمع السیارات الكھربائیة
 
 

 الموقف الرابع
اختطافھم لعمال  الذین طالما طلعت علینـا الصحف الغربیـة بانبـاء عن ونھؤالء النیجیری

شل العمالقة أعدمت  shell یقولون أن شركةون النیجیریومھندسین غربیین ......... ھؤالء 
 ونباعدامھم وقامت باإلعدام ویحـاول وأصدرت حكمـا نیجیرین ضد تلوث البیئـة متظاھرین

  أنظـار العالم الغربي الھاديء المسكین إلى قضیتھم خطف العمال والمھندسین للفت
 
 

 الموقف الخامس
الطبیعیة فإننـا بحاجة  لو استھلك المواطن الصیني مثلمـا یستھلك المواطن األمریكي من الموارد

أن تتطفـل على ثروات الشعوب لتلبي  ستة كواكب بحجم كوكب األرض ولذا فأمریكـا البد إلى
 . رغبات أبنـائھـا المدللین

 



 
 الموقف السادس

ملیـار دوالر ....  64ملیون دوالر .. كل سنة  7إحدى شركات النفط في أمریكـا تكسب كل ساعة 
قبائل الھوتو بالسالح وتمول شركة  ةومن أجل عیون بترول رواندا تمول شركة بترول امریكی

 ملیون قتیل جراء الحرب األھلیة 3في  وطز بترول ھولندیة قبائل التوتسي بالسالح
امریكا نفسھا  ولذا ال غرو أن تتدخل شركات البترول والسالح في خلع وتثبیت رؤسـاء حتى

مع روسیا ..... حیث قُتل  السالم وربما ھذا یفسر اللغز القدیم بمقتل كینیدي بعد أن بدا یسود جو
 شخصیـا CIAظروف غامضة كما اعترفت ال كینیدي وقُتل بعدھا بفترة جمیع الشھود في

 . وطبعا نعلم جمیعا أن أسیاد البیت األبیض ھم مستشاري البترودوالر
 
 

  الموقف السابع
م الموعودة بجنتھ كانت العراق قبل ان یدخلھا األمریكـان محاولین تطبیق العلمانیة المعتدلة

نسبة للطبقة المتوسطة في العالم (  صاحبة أكبر نسبة للطبقة المتوسطة في العالم واآلن ھي أقل
% ) ویبدو أننا ال نعرف مواصفـات  99.5فاحش  % وفقر0.5فقد تحول العراق إلى غنى فاحش

 .الجنة اللیبرالیـة 
 
 

 الموقف الثامن
یھونوا من  شوة مجموعة من علماء المناخ حتىالعمالقة للبتروكیماویات بر ESSO قامت شركة

إال نادرا عن مشاكل ھذا  شأن ثقب األوزون والنتیجة صرنا في الخمس سنوات األخیرة ال نسمع
 . یبدو أن الثقب قد التئم بدوالرات إسـو .. الثقب

 
 

 الموقف التاسع
..... فالنتیجـة واحدة وھي انتخـابات علمانیة وانتخابات دكتـاتوریـة ... ال فرق یُذكر بین نتـائج

دائمـا في مصلحة األغنیـاء وأصحـاب رؤوس األموال واإلنتھازیین.. في الدول الغنیـة یتم  تصب
 -ملیـار دوالر  5.5حملة باراك أوربـاما تكلفت  - إغراق حمالت اإلنتـخابات بأموال البترول

 .......... إلعتقاالتإغراق حمالت اإلنتخـابات بالسیـاط وا وفي الدول الفقیرة یتم
المواطن العادي عن باراك أوبـاما إال دعـایـات  رئیسـا لھم ؟؟ ماذا یعرفلبسطاء ثم كیف یختـار ا
المرشح  یسبقھـا مكیـاج وإعداد ویتبعھـا تصفیق و بینھمـا ال توجد كلمة قالھـا وأوھـام ولقاءات

 . تن یصیغون الخطاباون نفسیومن عند نفسھ إنمـا أدبـاء ومحلل
 ألیس من األجدى أن یكون رئیس الدولة ُمنتخبا من أھل الحل والعقد فحسب ؟..!!

 
 

 الموقف العاشـر
وفجـأة  TRIPLE A بنك لیمـان بروذرز بنك موثوق بھ جدا حـاصل على أعلى درجـات الثقـة

على  قرضـا ویبیع سندات ینھـار وتنھـار معھ أحالم وأموال وآمـال مالیین الغالبــة .. یعطیك
بالمراھنة على ھذه السندات وكأنھ  اعتبـار أنھ ما زال یملك ما أقرضـك ویقوم المشتري

( ال تبع ما  -وھكذا في دوامة ال تنتھي ..!! ولذا قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :یملكھـا...... 
 لیس عندك .) 

 
 



 خبائث اللیبرالیة
 

ودي نقد السیاسة األمریكیة بوثائق مزعجـة طلیعة اإلنحـطاط  حاول جار في كتابھ  أمریكا
األمریكیة  في كتابھ  الثورة المغدورة  حاول تروتسكي نقد السیاسة.. و CIA من قلب ال ومخیفة

األمریكي ولكن لیس  صفحة بإستشھادات اقتصادیـة واجتماعیة من قلب المجتمع 60في أول 
مریكي كأي شعب في العالم ابن لحظتھ  إنما األ العیب في امریكا وال في ذیولھا األوربیـة فالشعب

 .اللیبرالیة بتطبیقاتھا المخیفةفي العیب یكمن 
 

الفردیة وأي شخص لھ حق الترشیح  الركیزة األساسیة في اللیبرالیة ھي تضخیم جانب الحریة
  .. في سن القونین واإلنتخاب وإنشاء األحزاب والبت

  دعھ یعمل .. دعھ یمر -خالصة اللیبرالیة :
حقیقي  ثیرأأكبر طبقة ُعمالیة في العالم تلك التي في الوالیات الُمتحدة لیس لھا تلكن المدھش أن 

 .على البناء السیاسي وال على القرارات التي تتخذھا الدولة
القوة العقالنیة التي ال بیجوفیتش یسمیھا علي عزت  بدأت تظھر اآلن لیبرالیة تكنوقراطیة التيو

للیبرالیة حیث یتالعب بالدولة وُمقدراتھا وقراراتھا الحاسمة  ج النموذجيقلب لھا وھي النتا
 فطالما كانت الحریة للجمیع فبدیھي ستكون ھذه الحریة على مقاس األسیادأصحاب النفوذ المادي 

 ماھو جید ألمریكا جید لجنرال موتورز -أصحاب الملیارات أو كما قال العنبري :
 

البلد على الصعیدین  أیدي قلیلة، وما ینجم عنھ من تحریك دفة سیاسة فتركز المال في ید واحدة أو
النسبیـة ( دیموقراطیة في مصلحة األسیـاد  الداخلي والخارجي، بأرادة أقلیة وظھور الدیموقراطیة

 .) وما ضد مصلحتھم لیس دیموقراطیـة
 

بموجب ار واألقویـاء فمثال وبذلك تمت قولبة القوانین في الدول اللیبرالیة لتتوافق مع أھواء الكبـ
سنوات سجناً  10تصل مدة الحكم فیھا إلى  عد ِردةالقانون اللیبرالي فإن إنكار الھولوكوست یُ 

دیفید إیرفینغ الھولوكوست كان مصیره السجن ( فقط ألنھ شكك  وعندما أنكر الكاتب البریطاني
الكاتب النمساوي ھونسیك ضحایا الھولوكوست ) .. ونفس المصیر كان ینتظر  في عدد أرقـام

غیتسو  ونفس المصیر كان ینتظر جارودي في فرنسـا حیث قانون .. سنة 67بلوغھ سن  رغم
فالُمفكر الذي یُنكر  1989 الذي یمنع مناقشة قضیة المحرقة وافران الغاز وقد صدر القانون عام

 ) ..... 17الشمس ( في القرن  الھولوكوست = المفكر الذي یقول أن األرض تدور حول
 

وھي لیست أكثر من عصابات ُمحتلة  مھزلة اعتراف العالم اللیبرالي بأسـره بدولة اسرائیلأیضا 
 ..!!العربي المسكین وما زال التأیید مستمرا  جاءت من بقاع العالم الحتالل فلسطین البلد

 
األوسط الشرق  ھناك رجل في -وقف دیك تشیني ( نائب الرئیس األمریكي ) یومـا ما وقال :

حسین ) في ھذه اللحظة بالذات یتم  یضع یده على ُعشر إحتیاطي العالم من البترول .. ( إنھ صدام
  الطریق إنھا الفدیة اللیبرالیـة المعتادة كل بضعة سنوات عراقي وملیون فيي تبریر قتل ملیون

بالتتابع  لكن ھل دیك تشیني مریض ؟ ھل بوش سفاح ؟ إن نظریة الدومینو حیث تسقط البالد
  سطوة اللیبرالیة طبق الیوم لكن تحتتحت سطوة الشیوعیة ھي نفسھا ولألسف الشدید تُ 

 إن المشكلة لیست في بوش وال في تشیني .. المشكلة الكارثیة ھي في تطبیقات اللیبرالیة .......... 
 

ا للرئیس جورج بومبیدو حین كان نائب یذكر الملك الراحل الحسن الثاني أنھ كان في حوار مع
صرح بومبیدو للملك الراحل بأن الحرب الجزائریة  الفرنسي دوغول حول القضیة الجزائریة وقد

  .. الفرنسیة كما ھي مفیدة لصناعات النسیج و الغذاء و الصلب مفیدة للصناعة العسكریة



 
 عسكریا ضد األمریكیة العمالقة لالتصاالت وشركة فورد للسیارات دبرتا انقالبا ITT شركة

االقتراع ألن اللیندي لن  سلفادور ألیندي الذي وصل إلى السلطة في الشیلي عن طریق صنادیق
 . قتیل 30.000وراءه مخلفا وراءه  یراعي مصالح فورد وأحلوا مكانھ بنوتشیالذي خلف

 
األصل یقوم بمراقبة  لمراقبة اإلرھـاب وھو في CIA نظام أخیلیون للتجسس الذي صممھ

كالعادة من عشر سنوات في صف  في المناقصات بحیث ترسو في النھایة الشركات العمالقة
ألخیلون كما حدث مع صفقة طائرات بوینج  الشركات األمریكیة مقابل دعم ھذه الشركات

 .العمالقة للبرازیل
 

لِد الحاجة  نظریة الحاجة أُم اإلختراع انعكست في المنظومة اللیبرالیة إلى نظریة اإلختراع یوَّ
وتوظف في  رغبات وھمیة لدى المواطنین لشركات الكبرى من خالل اإلعالنات في خلقفبدأت ا

المنتوجات الصناعیة مسألة مفروغا  غدا استھالك عالنیةذلك جسد المرأة وبتكرار الوصالت اإل
الرغبات على مستوى الالوعي الذي یتجسد في  حقق ھذهتُ  عالنیةمنھا مادامت الوصالت اإل

 .جسم المرأة  اإلصرار على تعریة
 

إمدادات  السویسریة قد ھددت منظمة الصحة العالمیة بوقف ما تحصل علیھ من Nestlé شركة
 . إذا استمرت في حملتھا التحسیسیة بأھمیة اإلرضاع بحلیب األم

 
الماضي على  و قد أجبرت الشركات الكبرى الحكومة السویدیة في مطلع التسعینیات من القرن

مطالبھا ، وھذا ما أدى فعال إلى  بنقل أنشطتھا إلى الخارج إذا لم تحققخفض الضرائب و ھددت 
 . وقف الحكومة لكثیر من مشاریعھا االجتماعیة

 
حتى یھونوا  العمالقة للبتروكیماویات برشوة مجموعة من علماء المناخ ESSO وقد قامت شركة

ع إال نادرا عن مشاكل نسم من شأن ثقب األوزون والنتیجة صرنا في الخمس سنوات األخیرة ال
  .. ھذا الثقب

 
فأمریكا لم تتدخل في  وحتى على مستوى العالقات بین الدول اللیبرالیة نجد الخیانة على أوجھـا

حصلت على ثلث ثروة العالم جراء بیع  الحرب العالمیة الثانیة إال في الرمق األخیر وبعد أن
 . األسلحة للحلفاء

 
رتس العمالقة لألدویة أجیال رھیبة من المضادات الحیویة یوجد اآلن في مخازن شركة نوفا

الشركة ترید أوال تفریغ مخزوناتھا القدیمة من المضادات  وطبعا سیُحرم منھا جیلنا الحالي ألن
 وطبعا وتحقیق اإلستفادة المثلى منھا أوال قبل طرح األجیال الجدیدة ربعةاأل الحیویة بأجیالھا

الشھري لھ ( وھو ثاني  ملیون یورو الراتب 21.5ناس مقابل ال مدیر الشركة سیبیع أوجاع ال
 .) اكبر راتب في العالم بعد راتب مدیر بنوك سویسرا

وال ننسى أن نصف مرضى اإلیدز في العالم ال یحصلون على العقار إلحتكار الشركات العمالقة  
 . لھ
 

وتمول شركة  وتو بالسالحومن أجل عیون بترول رواندا تمول شركة بترول امریكیة قبائل الھ
 . الحرب األھلیة ملیون قتیل جراء 3 والنتیجة  بترول ھولندیة قبائل التوتسي بالسالح

 
شركات  أما عن العدالة اللیبرالیـة فحدث وال حرج حیث یحصل مثال الجندي األمریكي في



 10000على  صاحبة الفضیحة األخیرة یحصل الشھیرة black water حراسة األمن كشركة
في ھذه الشركات ) یحصل على  دوالر بینما یحصل زمیلھ النیبالي ( والنیبالیین یشتركون بكثرة

ویتم زج النیبالیین المساكین في  دوالر أي واحد إلى عشرین من دخل األمریكي بل 500
 . أفغانستـان لحراسة قرضاي والقنصلیـات

 
تعاملھا مع  المؤسسة اللیبرالیة فيأما عن تحكم المؤسسات اللیبرالیة فحدث وال حرج فغایة 

والنقابات لم تؤسس إال لزحزحة  العمال ھو تحقیق الحد األدنى الالزم للمعیشة وكل المظاھرات
بالمتظاھرین إلى التسریح بحجة تقلیل المصروفات  ھذا العنوان قلیال وطبعا ینتھي الحال

 .اإلداریـة
 

الملیاردیر  فحدث وال حرج فروبرت مردوخفي األنظمة اللیبرالیة أما عن غسیـل االدمغـة 
وصاحب أكبر الجرائد والمجالت  الشھیر صاحب القناة الخامسة في التلیفزیون البریطاني

اإلنجلیزیة ) وصاحب قناة فوكس نیوزالشھیرة  االمریكیة ( النیویورك بوست والتایمز والصن
ین القتال إبان حرب الخلیج التي احتكرت الخبر من میاد الفضائیة لألخبار CNN ومؤسس شبكة

ضرب طوق من التعتیم حول أھداف الحرب وطبعا بقرار من مردخاي  الثانیة و نجحت في
 حقیقة ال تقبل الجدال ویصبح الشھداء الفلسطینیین ھمج وإرھابیین متوحشین تصبح الھولوكوست

. 
بأیـام طائرة  وعندما یدافع مثال القس جیري فلویل عن حق إسرائیل في األرض تصلھ بعدھا

سلطان الجریح الفلسطیني وتقول ال  ھلیكوبتر ھدیـة من اللیبرالین الیھود .. وعندما تھاجم وفـاء
 مفتوحة إلى تل أبیب ..  یوجد یھودي یفخخ نفسھ تحصل فورا على زیارة

 
وھو شركة  حیث یتكون ما یُعرف بالترستاللیبرالیة في المرحلة األخیرة من الرأسمـالیـة و

الرأسمالیة حیث ال منافس  ة متحدة من شركات صغرى وھي المرحلة األخیرة والمخیفة فيعمالق
ھذه الشركة تمارس األنانیة .. ابتزاز قوة العمل  .. .. المعاییر القِیمیة توضع بمعرفة ھذه الشركة

منافس صغیر سیُبتلع فبدیھي أن تكون مصرفاتھ اإلداریـة أزید من  .. احتكـار .... حیث كل
كل  العمالقة فیضطـر لإلتحـاد بھا وھكذا تصیـر بال منافس وتظھر شركة عمالقة في شركةال

المرحلة وكل  مجال صنـاعي ومؤسسي.. ولألسف الشدید تتسـارع اللیبرالیـة الغربیة اآلن في ھذه
عن شركـات رؤوس أموالھـا  یوم تتحد مئـات الشركـات وتُبتلع الشركات الصغرى وبدأنـا نسمع

ملیار دوالر عام  241.91بلغ رأسمالھا  النفطیة التي mobil ت الملیـارات كشركة موبیلبمئـا
ملیار دوالر  300للدول العربیة مجتمعة ال یتجاوز  في حین ان الناتج الداخلي الخام 1997
 . سنویا

  بدأنـا نسمع عن مدیر شركة یقبض راتب یعادل راتب ملیون موظف
  ملیون جنیھ مصري شھـریـا 160ملیون یورو =  21.5مدیر نوفارتس لألدویـة 

 
.. ال قیمة لألغلبیة یُجیـزون ألنفسھم استخدام حق الفیتـو ( الذي یعني یكفي اللیبرالیون أنھم 

وضع  شورى .. ) یجیـزون ألنفسھم تحویل غـزة إلى سجن كبیر .. یجیزون ألنفسھمالقیمة لل
ألنفسھم اإلجتمـاع  ت في جوانتانامو .. یجیزوناإلنسـان في أقفـاص حدیدیـة ُمخصصة للحیوانا

سرقـة ُمقدراتنـا وثرواتنـا .. یجیزون  سنویـا في دافوس القتسـام الكعكـة .. یجیزون ألنفسـھم
یجیـزون ألنفسـھم فرض الوصـایة علینـا وفرض  .. بالدنـا النفسھم دفن نفایاتھم النوویة في

ما قال مصطفى بكري ( عزبة اللى خلفوھم ) .. على مزاجھم وكأنھا ك تقسیمـات شرقأوسطیة
بدو  ألنفسھم سن السكین وإغرائنـا باإلنتحـار أو األمـركة وإذا لم نفعل فنحن ھمج یجیزون
 . متخلفون

 



یخرج من شباب الغرب أنفسھم من یتظاھر ضد الظلم اللیبرالي الرأسمالي لباقي ولیس مدھشـا أن 
ألف متظـاھر سنویـا و مظاھرات ضد عصابات 250 یخرج في مظاھرات ضد دافوسالعالم 

من بني جلدتنا ویتكلمون بالسنتنـا حقا ھو أن یأتي أبناء  لكن المدھشأكثر من ذلك المارینز 
 .ویدعون للیبرالیة في بالدنا ویروجون لترویضنا للغرب 

 
 الریف الخبیثـة في CATALYST عندنا في مصر مثال تعمل منظمـات غیر حكومیـة كمنظمة

الصحیـة عن طریق  المصري حیث تُقدم وجبة غداء لجمیع أھل القریة ثم تبدأ في دعم الخدمة
مجانا ألي عدد ومعلوم  NORPLANT تركیب لولب منع الحمل مجانـا .. وتركیب كبسوالت

زارني وفد منذ فترة وقالوا لي بالحرف وأذكر أنھ جنیـھ مصري  200یزید على أن ثمن الكبسولة 
الذي نقدمھ للنـاس ما ھو إال إغـراء لھم حتى تعرف المرأة مكان  ذا الدواء المجانيھ -الواحد :

تحصـل  الطبیة عندمـا تأتي لفحص ابنھا لیحصل على دواء ومن ھنـا یأتي دورنـا حتى المؤسسـة
الشعب المصري  ھي على وسیلة منع الحمـل .. یا ترى لماذا یحمل الغرب عاطفة خاصة تجاه

فوق  CATALYST لماذا تنفق العقم وال یحملون نفس العاطفة تجاه رغیف الخبزالغلبان تجاه 
 الحمل  ملیون جنیھ مصري خالل ست سنوات على مشروع منع 600

 
مع المرأة ؟ یقول  عندما دخلت أمریكا أفغانستـان وأدخلت معھا أنھـار اللبن والعسل ماذا فعلت

فتیـات أفغانیـات إلى أمریكـا  9أُرسلت  ( لقد -األُستـاذ مصباح عبد الباقي أكادیمي أفغاني :
وقد أصرت أمریكا إصرارا شدیدا على ھذا األمر وسیتم  لتشكیل فریق كرة قدم نسائي أفغاني

وسیلتقین بعدھا بعدد من مسئولي الریاضة بأمریكـا في انتظارھن ..  تدریبھن وفحصھن طبیـا
لعجب ال  للرجـال ولم یھتم أحد بذلك وھذا مدعاةأنھ إلى اآلن ال یوجد فریق كرة قدم  لكن المدھش

طفل  40مسلخ وحده  ینتھي مادامت في الناس عقـول ) ھذا في الوقت الذي یموت فیھ في مخیم
 62لتقریر جامعة نیوھامبشیر یقتل  یومیـا بسبب الجوع والمرض .. ھذا في الوقت الذي وطبقا

فیھ امرأتان أفغانیتـان یومیـا بسبب الدرن .. یبدو تموت  مدني أفغاني یومیـا .. ھذا في الوقت الذي
 والعراق فعال تحولتـا إلى بالد تفیض لبن وعسل منذ دخول الغرب فیھمـا وَمن أن أفغـانستـان
 جاھل بمفاتن اللیبرالیة ..!!ینكر ذلك فھو 

 
ان أن یعیش الشیطـ الغرب اللیبرالي ما زال یملك المزید في جعبتـھ .. فمادیـا وإلحـادیا یستطیع

كأحد اللیبرالیین وسیحقق كل ما یخطط لھ  الشرفـاء بیننـا كأحد النبالء اللیبرالیین الرأسمالیین
 ولیبرالي شریف ..!!یؤكد أنھ ُمخلص سیجد في عالمنـا العربي َمن و
 

الدراسیـة إلى  وِمن تغریب المرأة إلى إفقـار الشعوب إلى نھب الثروات إلى علمنة المناھج
الفاسدة إلى اللیبرالیـة والمادیة  لعقول إلى إستباحة الفجـور إلى التمكین للحكومـاتتخریب ا

 ..!! یركبھا إال الظالمین والمفسدین في األرض الملحدة الطریق واحـد والعربة واحدة وال
 
 

--------------- 
 مشكلة الفقر يوسف قرضاوي   -المراجع لإلستزادة :

  اإلمبريالية التوسعية بالمفهوم الليبرالي الحديث
 .طبعة الشرق األوسط ذاكرة ملك  للملك الحسن الثاني
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 ..خاتمة                         
أھداھا الدكتور عبد الوھاب المجلد األول من موسوعتي ھذه القصة ھذه قصة رائعة أختم بھا 

المسیري رحمھ هللا للدكتور جمال حمدان رحمھ هللا تسلیة لھ عما أضاع من عمر في بحث 
یرید عربي  لكل مفكر قصةوأنا بدوري أُھدي الراءة وتصنیف وإفادة للقاريء العربي وقوتنقیب 

( كان ھناك فنان یعیش قي مدینة كورو دائب الرقى والریادة ألبنـاء أمتھ المسلمة تقول القصة 
المحاولة للوصول إلى الكمال وذات مرة تراءى لھ أن یصنع عصا وقد توصل ھذا الفنان إلى أن 

ر مكون للعمل الفني الذي لم یصل بعد إلى الكمال اما العمل الكامل فال یدخلھ الزمان الزمن عنص
أبدا فقال لنفسھ سیكون عملي كامال من جمیع النواحي حتى لو استلزم األمر أال أصنع شیئا آخر 

في حیاتي فذھب في التو إلى الغابة باحثا عن قطعة من الخشب الن عملھ الفني ال یمكن ان یصنع 
مادة غیر مالئمة وبینما كان یبحث عن قطعة الخشب ویستبعد العصاة تلو االخرى بدأ  من

أصدقاؤه تدریجیا في التخلي عنھ إذ نال منھم الھرم وقضوا اما ھو فلم یتقدم بھ العمر لحظة واحد 
فوفاؤه لغایتھ وإصراره وتقواه السامیة أضفت علیھ دون علمھ شبابا أزلیا والنھ لم یھادن الزمن 

ابتعد الزمن عن طریقھ ولم یسعھ إلى أن یطلق الزفرات عن بعد النھ لم یمكنھ التغلب علیھ وقبل 
أن یجد الفنان العصا المناسبة من جمیع النواحي أضحت مدینة كورو أطالال عتیقة فجلس ھو 

ة على أحد أكوامھا لینزع لحاء العصا وقبل أن یعطیھا الشكل المناسب كانت أسرة كاندھار الحاكم
قد بلغت نھایتھا فكتب اسم آخر أعضائھا على الرمل بطرف العصا ثم استأنف عملھ بعد ذلك ومع 
انتھائھ من تنعیم العصـا وصقلھا لم یعد النجم كالبا في الدب القطبي وقبل أن یضع الحلقة المعدنیة 

د مرت في طرف العصا لوقایتھا وقبل أن یزین رأسھا باألحجار الثمینة كانت آالف السنین ق
وكان براھما قد استیقظ وخلد إلى النوم عدة مرات وحینما وضع الفنان اللمسة االخیرة على 

العصا اعترتھ الدھشة حین تمددت العصا بغتة أمام ناظریھ لتصبح أجمل المخلوقات طرا لقد 
صنع نسقا جدیدا بصنعھ ھذه العصا عالما نِسبھ كاملة وجمیلة وقد زالت في أثناء صنعھ مدن 

سر قدیمة ولكن حلت محلھا مدن وأسر أكثر جالال وقد رأي الفنان اآلن وقد تكومت عند قدمیھ وأ
اكوام النجارة التي سقطت لتوھا رأى أن مرور الوقت في السابق بالنسبة لھ ولعملھ كان مجرد 

كان وھم وأنھ لم یمر من الوقت إال القلیل كانت مادة عملھ نقیة صافیة وكان فنھ نقیا صافیا فكیف 
 .) یمكن للنتیجة اال تكون رائعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

أنني اعتمدت حشد الحالي لو ا أضعاف حجمھھذه الموسوعة ربما كان سیصبح حجم 
من وقت ولكن ت ُعشر معشـار ما استغرق نيت ماستغرقالموضوعات وسرد التعریفات ولما  

قضاھا كاتبھا مع عشر سنوات ن أكثر متجربة حیـاة .. تجربة ا یمكن اعتبارھھذه الموسوعة 
اإللحـاد والملحدین والمادیین واللیبرالیین والشیوعیین والالدینیین والالأدریین .. تجربة آثرت 

وربما أقرأ فیھا الدقة والبحث المتأني وتحقیق كل مصدر وكل مقولة وكل نتیجة قدر المستطاع 
.. وبعد  بحثي وأنا في ذلك متأٍن مدققفال أخرج منھ إال بعبارة واحدة تفیدني في  كتابا كامال

.. مقدمات سنوات من البحث والحوار والجدال والخصام والوفاق خرجت بأبحاث ونتائج 
وبراھین .. أدلة وقرارات .. جمعت منھا ما خف وزنھ وغال ثمنھ وطرحتھ عبر السنوات 

 /http://www.laelhad.comالماضیة عبر موقعي ال إلحاد 
مع مقاالتي والتنقیح فیما بینھا وضبطھا وإخراجھا للقاريء العربي عسى أن وبعد زمن آثرت ج 

تضیف جدیدا للمكتبة العربیة سائال المولى تبارك وتعالى أن یھدیني وأن یھدي بي وأن یجعلني 
ھذا ُجھد الُمقل أطلب من هللا مغنمھ  كتابيإال أن أعتبر في الختام یسعني  وال.. سببا لمن اھتدى 

 ألخیكم الفقیر إلى عفو ربھ فال تنسوني من دعوة بظھر الغیب  مھخشى مغرأو
                                                                                                 

 كتبھ
 د.ھیثم طلعت علي سرور

  1434آخر شھر رجب سنة في 
 من ھجرة المصطفى صلى هللا علیھ وسلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 كتب ُينصح بقرائتهـا

 
محمد  -علي عزت بیجوفیتش .. ترجمة : -كتـاب اإلسالم بین الشرق والغرب .. تألیف: -1

 .یوسف عدس .. مؤسسة بافاریـا
 
 ... طبع في لبنان قصة اإلیمان بین الفلسفة والعلم والقرآن .. الشیخ ندیم الجسر  -2
 
 . دراز محمد عبد هللاد. النبأ العظیم ..  -3
 
 .عبد هللا دراز... د.محمد الدین  -4
 
 .دار الشروق .. العلمانیة الجزئیة العلمانیة الشاملة د. عبد الوھاب المسیري  -5
 
 ... دكتور مھندس محمد الحسیني إسماعیل .. مكتبة وھبة الدین والعلم وقصور الفكر البشري -6
 
مطابع  ... دكتور مھندس محمد الحسیني إسماعیل الحقیقة المطلقة .. هللا والدین واإلنسان . -7

 .األھرام بكورنیش النیل 
 
 لبنان. -... دار الفكر المعاصر بیروت الظاھرة القرآنیة .. مالك بن نبي -8
 
 .... أ.د جعفر شیخ إدریس الفیزیاء ووجود الخالق  -9
 

 ... ھارون یحیى خدیعة التطور  -10
 

 .... الدكتور فاضل صالح السامرائي .. دار عمار ین نبوة محمد من الشك إلى الیق -11
 

 المخ ذكر أم أنثى ... د. عمرو شریف .. مكتبة الشروق الدولیة  -12
 

 رحلة عقل ... د. عمرو شریف .. مكتبة الشروق الدولیة  -13
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 مواقع ُينصح بزيارتهـا 

 
 موقع التوحید

http://www.eltwhed.com/vb/ 
 

 یحیىموقع ھارون 
http://ar.harunyahya.com/ 

 
 موقع ال إلحاد 

http://www.laelhad.com/ 
 

 موسوعة اإلعجـاز العلمي في القرآن والسنة النبویة 
http://quran-m.com/ 

 
 موقع الجامع

http://aljame3.net/ib/index.php?act=idx 
 

 موقع فرسـان الحق 
http://www.forsanelhaq.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 فهرسال
 4.................................................................................مقدمة ..........................

 6.......................................................الفصل األول األخالق بین الدین واإللحـاد ........
 7........................................... .............................. ملیـااألخالق لیسـت ُمربحــــــة ع

 9...............................................................................األخالق بین اإلنسان والحیوان
 11 .........................................................الناس لیسوا أحرارا في رفض التكلیف اإللھي

 Humanism .................................13 اإلیمان باإلنسان بدیال عن اإلیمـان باہلل الھیومـانیة
 15.................مقارنة بین وثیقة حقوق اإلنسان والعقاب الدیني  مقارنة بین اإلنسان والالإنسان

 16......................................................................ویوركحریة المرأة بین اإلسالم ونی
 17...................................... حقوق اإلنسان قضیة میتافیزیقیة بحتة ما دخل الملحدین بھا ؟
 18.........................................ثبات القیم األخالقیة على مدار التاریخ نظرة تستحق التوقف
 19 ................................... .!!لماذا یستحیل أن یكون التشریع إلحـادیا حتى في دولة ُملحدة 

 21................إسقاط قناع الضمیر المستقل عند المالحدة وأن األخالق ال تحتاج إلى دین یھذبھا
 

 23..................................................... ........الفصل الثاني مـاذا أنجب لنـا اإللحـاد  ....
 24 .......................................أدھم .. تنشئتھ وتربیتھ ورا كل ملحد حكـایة .. إسماعیل أحمد

 27....................................................... ........... !!.. ) ايمالحدة أوباش ( مادلین مور
 29 ...............................علیـاء ماجدة المھدي اللیبرالیة والملحدة المثالیة ... وجماعة النامبال

 31 .............................مقـارنـة بین المرأة من منظور الدین .. والمرأة من منظور اإللحــــاد
 

 32............... .............................................. .الفصل الثالث الماركسیـة والدین.........
 33...................................................................... ............أضحوكة ماركسي مسلم 

 37........................................................... أیھـا الیسـاري الُمسلم أجب عن ھذه األسئلة .
  .............................................. ............في الٍفِ◌كر الماركسي نقد نظریة فائض القیمة

39 
 41 .............................................................. ........نقد نظریة أسبقیة المادة على الفكر

 42.......................................................................... .....................نقد أزلیة المادة
 43 ........................................................................ ..........نقد مقولة كل شيء نسبي
 44........................................................................... ........تاریخ الشیوعیـة األسـود

 46 ................................................................ ......... ...... ..........ةغرائب الشیوعی
 48........................................................ . ....................الحل اإلسالمي لمشكلة الفقر

 
 50...................................... ........................... الفصل الرابع داروین والتطور.........

 51.............................................. ........ البرھـان ھنـا : اإلنسـان والدیناصور عاشـا معـا
 52.. ......................................... وسذاجة ریتشـارد داوكنز فكرة وحش السباجیتي الطـائر

 56...........................................................................................إضحك مع داروین
 58................................................................ ......... نظرات في الطبیــعة والكـــــون

 63 ..................................................................... ...... .............عجائب المخلوقات



 
 67 ............................................................الفصل الخامس خرافة عمر الكون وجحمھ

 68 .................................................................وحجمھ الجزء األولمر الكون خرافة عُ 
 71 ..................................................... ..........خرافة عمر الكون وحجمھ الجزء الثاني

 73................................................................خرافة عمر الكون وحجمھ الجزء الثالث 
 83 .................................................. .............خرافة عمر الكون وحجمھ الجزء الرابع

 
 85.................................................... .. الفصل السادس المالحدة والوثنیة ...............

 86 ................................................!! در الدیـانات الوثنیة عبر العصور اإللحـاد ھو مص
 92 ..... ........................................................الصھیونیة عقیدة إلحادیة ولیست توراتیة

 96 ...........................................ھل استحق الیھود قدیمـا أن یكونوا شعب هللا المختار  ؟
 98 .الدیانة الجینیة تنقض الوھم اإللحادي المتخلف والقائل بمركزیة األدیان في الشرق األوسط

 100 .................. .............................. ..................خالص األنبیـاء وخالص الوثنییـن
 

 102............................رق المالحدة....... .................الفصل السابع أضحوكة اإللحـاد وفِ 
 103 ........................................................ .... ...!! .الالأدریة ... إسقـــاط ِمن الداخــل

 104............. .............................................. ................!! اضحك مع إلـھ الالدینیین
 cortex ................................. 105 اإللحاد مجرد لعبة عقلیة تتم في القشرة الخارجیة للمخ

 106..........................................اإلنسان لیس ُمسیـر وال وجـود للحتمیـة المادیة اإللحـادیة
 108 ............................................... ..................ـاد الُمجـردالدین الُمجـرد ..... اإللحــ

 111........................................................ . .......... تفــاؤل الدین ...... تشــاؤم اإللحـاد
 112 ................................................. .................... !!!سارتر .. الھیبز .. الخنافس ..

 
 114...................................................... . الفصل الثامن الجینـات واإللحـاد ..............
 115  .........................% خدعـة إلحـادیة98.5نسبة التشابھ في الجینات بین اإلنسان والقرد 

 118 ...................................................................ذیب المالحدة الداروینیونخدع وأكا
 120 ...............والحیوانات بریئة من الشذوذ الجنسي الشذوذ الجنسي غیر موجود في الجینـات

 123 ...........................اإللحـاد والشـذوذ الجنسي لماذا یُصر المسلمون دائمـا على الربط بین
 

 124 ............ .......................................... ................الفصل التاسع شبھات المالحدة
 125  ............وشبھة إلھ الفراغات ..الرد على شبھة تعدد اآللھة قدیما ..وشبھة لماذا ال نرى هللا

 129 . ................................ .................. ..................ـزاتُمشكلة المالحـدة مع الُمعج
 130.............. ...........حوار حول العدالة اإللھیـة زالزل .. مجاعـات .. براكین .. أمراض ..

 131 .............................مشكلة الخیر والشر  ظاھرة العنایة اإللھیة تتجلى في عصر العلم!!
 134.....................................................ھل الرق في اإلسالم ھو التبني بالمفھوم الحدیث

 136 ..................................................................................شبھة نعیم الجنة الحسي
 137 .................... ھل حقــا تـوجد ُشبھـــات ؟ ُمبــررة ..ھل الحرب على اإلسالم ھذه األیـام 

 138 ........................................ .................... .كیَف یُھزم اإلسالم في معركٍة لم یدُخلھا
 140 .......................................... ........... . العلمانیون یخترعون وأنتم تشتمون العلمانیة

 142 ..................................كیف یُعالج المتشكك نفسھ !!!!أیھا المتشكك أبِشر فالحق لھ نور
ـافـة  145 ......................................................... . ..........القـلوب ضعیـفة والُشبـَّھ خطـَّ

 
 147 ..................................... ....... ..........................الفصل العاشر مالحدة اإلنترنت



 148 .............أم أغـرار ُمتطـاولون .. تسـاؤل جـاد مالحـدة اإلنترنت .. ھل ھم كفـرة مرتـدون
 149 .............................................. .............امتحـان سھل جـدا .. والنتیجة صفر مربع

 150............................................... .... ال مكان لإللحــــاد بیننا .....مــــــا ھؤالء النــاس
 152 .................................................... ..........................................اإللحاد امرأة

 153.......................؟التي یریدھـا المالحدة فھل سیتبعونھ ھ كل شروط اإللھالمسیـح الدجال فی
 155 ................................................... ؟ھل أنت لِــص .. أم مجنــون ..أم صاحـب دیـن

 156...............................................................؟الذي سرق النـار من زیوس ماذا جنى 
 157...............................والعلمانیین العرب فكریـا ؟ مالحدةالھل فعال قام الغرب بإخصـاء 

 160 .................؟ ھو مبدأ إلحـادي أم مبدأ دیني ھل مبدأ الفوضى الخالقة الذي استخدمھ بوش
 

 162......................... أعماق العقل األول المثالیة األصلیة ..ورحلة إلىالفصل الحادي عشر
 163................................................... المثالیة األصلیة ..ورحلة إلى أعماق العقل األول

 166.......................................................... الثقافة والحضارة ..آدون وآتون وآدونیس .
 168 ...............................................................................كـان للفـن في اإللحـادال م

 170........................................موسى وعیسى ومحمد ..والنقطة البؤریة للتوازن التاریخي
 172............................................................................... ...............ثبوت النبوات

 174......................................... ........اإلیمـان بالقَــَدر.. التسلیم ہلل تعالى .. واإلستسالم لھ
 

 175.........................................الفصل الثاني عشراإللحاد أغبى مذھب على وجھ األرض
 176............................... .. عشرون دلیال على كون اإللحـادأغبى مذھب على وجھ األرض

 182...................................................................ھل اإللحـاد مصدر العبثیة في العالم؟
 184............................................................. ..................المسكوت عنھ في اإللحـاد

 185................................................. .....أتحدى بھا جمیع فالسفة المالحدةفلسفیة  ألغاز 
  187......................................................................تسعة أسئلة أُجدف بھا على اإللحاد

 188 ............................................................... ..........الغایة والسبب بین العلم والدین
 189.................................................الشمس تدور حول األرض .. عبارة صحیحة علمیا

 190.......................................................... ......... .............نظـرة في قانون الصدفة
 191ا...............إثبات وجود هللا بالعقل ..واإلذعان إلى الرسل ..غایة ما وصل إلیھ فالسفة الدنی
 193. .............. مشـروع ُمسـرع الُجزیئــات العمـالق في سویسـرا ھل سیثُبت وجـود الجــن ؟

 
 195............................................................ ..... ...جرائم اإللحـاد ث عشرالفصل الثال

  196...............................................................................الرأسمالیة وحرب األفیـون
 Stolen Generations ................. ..................................... 200 األجیـال المسـروقة

 204.................من خالل اإللحـاد فحسب یمكن تبریرأكثر الجرائم ُعنصریة في تاریخ األرض
 206...................................... ..................الداروینیـة اإلجتمـاعیـةاإلجـرام بإسم اإللحـاد

 208.......................................................... . . العلمـانیــــة المعتدلـةعندمـا َسِخرت من 
 210........................................................................... ................خبائث اللیبرالیة

 
 214.......................................................................... ... .................. ... خاتمة..

 216.............................ا..........................................................كتب یُنصح بقرائتھـ
 217............................................. ........................ .............مواقع یُنصح بزیارتھـا

 



 
 
 

 موسوعة الرد على الملحدين العرب
 المجلد الثاني

 
 –عجائب المخلوقات  –دیالكتیكیة المادیة ال –الدیازم  –اإللوھیة  –المذھب الربوبي 
علي عزت  -المسیري -حواء المیتوكوندریا –الثابت الكوني  –سرنا فنظرنا 

مخ الذكر  –یعة ھندسة الطب –الكون الُمعد بعنایة  –انفجار الكامبري  –بیجوفیتش 
 ومخ األُنثى .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هيثم طلعت علي سرور -دكتور :
 باحث متخصص في اإللحـاد والمذاهب الفكرية

2828TUmontaqid@yahoo.comUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:montaqid@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل األول

 لقاأعاجيب الكائنات الحية . ِسرنـا فنظرنـا ..سبحـان الخِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سبحان الخالق !! الجزء  .. علم محاكاة ھندسة الطبیعة .. ِسرنـا فنظرنـا
 األول

Biomimicry 
 
 

ن عظام الفخذ  برج إیفل معجزة الھندسة الحدیثة ُمستوحى من نظام التناسق في العیدان التي تُكوِّ
م اإلنسان مما یُمكِّن عظمة الفخذ بإتجاه خطوط القوة في جس في اإلنسان حیث تسیر العیدان

 . طن كامل فوقھا دون أن تنكسر الرقیقة من تحمل
 

القشریات  درجة مئویة بینما بعض 1500تحتاج صناعة السیرامیك إلى درجات حرارة تفوق 
ضعف مقاومة السیرامیك  درجات مئویة ومقاومتھ 4البحریة تُنتج السیرامیك في درجة حرارة 

بدراسة سیرامیك القشریات وأنتج مادة  ن وقام العالم التركي ألھان اكسايالذي یصنعھ اإلنسا
سیرامیك األلومنیوم وھي مادة باھظة التكالیف تُستخدم  تحاكي سیرامیك القشریات وأطلق علیھا

 . كدروع للدبابات
 

سیارات السباق  الفیبر جالس مادة رقیقة مرنة تُستخدم في مكوكات الفضاء وفي الطائرات وفي
بینھا التماسیح فظھر التمساح  ھذه المادة موجودة في بعض األحیاء من أول یوم ُخلقت فیھ ومن

والخلیط الصناعي في مكوكات الفضاء أضعف بكثیر  یتكون من تداخالت رائعة من الفیبر جالس
  من الذي في ظھر التمساح

 . ولذا یحث القرآن كثیرا على تدبر آیات هللا في الكون
 

رةتكنولوجیا ح بنفس بنیة األوتـار التي  بال الستالیس ستیل والُمستخدمة في الكباري الُمعلقة ُمطوَّ
 . تربط العضالت بالعظام في جسد اإلنسان

 
الُسمك نفسھ  بعض الحشرات تنتج نوعـا من الحریر أقوى بخمس مرات من الستالیس ستیل ذي

الواحد منھ یلف الكرة األرضیة كلھا  وھو قابل لإلمتداد بمقدار أربعة أضعاف طولھ والكیلو جرام
 . الحشرة وتُنتج غیرھا فورا مرات وھذه الخیوط یُمكن أن تأكلھا 3
 

أكبر شركة  dupont والكافالر وھو أمتن مادة أنتجھا اإلنسان حتى اآلن من انتاج شركة
راسات خیط العنكبوت بعد د للصناعات الكیمیائیة على اإلطالق تمت صناعتھ بنظام المحاكاة مع

الدوالرات ومع ذلك یظل خیط العنكبوت  لھذا النوع من الحشرات كلفت عشرات المالیین من
 . الطبیعي أقوى من الكافالر

 
من خیط  أضعاف من الفوالذ في السمـاكة نفسھا .. ولو ُصنع حبل 5فخیط العنكبوت أمتن 

فوق بعض .. و  سیارة مركبة بعضھا 150مللیمتر لتمكن من حمل  30العنكبوت نصف قطره 
إال أنھا ال تستطیع اختراق  متر في الثانیة 150تستطیع الطلقة اختراق أي شيء أمامھا بسرعة 
خیط العنكبوت .. لذا یُستخدم الكافالر في  تقنیة قطعة من قماش الكافالر الُمصمم خصیصا من

الطائرات .. ویبقى وفي الدروع وفي السالسل المستعملة إلیقاف  صناعة األحذیة المقاومة لأللغام
 أمتن من الكافالر بعشرة أضعاف فخیط العنكبوت یوصف على أنھ أمتن مادة في خیط العنكبوت

 . العالم
مجلة العلوم  واألعجب من كل ذلك أن البیت المصنوع من خیط العنكبوت ھو أوھن البیوت ففي

شائبة تطیر في وكل  : خیط العنكبوت المشدود ینھار بسھولة شدیدة 1993االمریكیة مارس



اجتماعیا ایضا فاالنثى تقتل زوجھا  الھواء تمثل تھدید شدید لبیت العنكبوت وبیت العنكبوت ھش
 . البیوت وخیطھ أقوى الخیوط بمجرد الجماع فبیت العنكبوت بیتھ أوھن

 
ناطحات السحاب  بنیة نظام النظافة الذاتي في زھرة اللوتس تمت ُمحاكاتھ لیُستخدم في واجھات

على تقنیة اللوتس .. فمع  من إنتاج شركة إسبو یعتمد lotusan یصعب تنظیفھا وُمركبحیث 
المھندسین لم یتم حل مشكلة نظافة واجھات ناطحات  أمھر علماء البیولوجیـا الجزیئیة ومع أمھر

لِّقَْوٍم  یَاتٌ زھرة ال ترى وال تعقل {َوفِي َخْلقُِكْم َوَما یَبُثُّ ِمن َدابٍَّة آ السحاب إال باالعتماد على
 4یُوقِنُوَن }الجاثیة

 
السرعات بینما  حوادث السیارات یومیا بالمئات مع اھتمام االنسان بازدواج الطرق ومراقبة

إشارات كھربائیة لحظیة تُغیر من  أسراب الجراد بالمالیین وال یصطدم بعضھا ببعض أبدا بفضل
ول العلماء حالیا وضغ مخططات كھربیة المقابل لھ ویحا اتجاه الجسم لحظیا فال یصطدم بالجسم

  نفسھا لحظیا كالجراد فھل سینجحون في تقلید الجراد ؟ للطرق لتتدارك السیارات
 

بینما البومة  ضجیج الطائرات مشكلة كبرى خاصة بالنسبة للمدارج القریبة من المناطق السكنیة
اءات األجنحھ بنسب ودرجات انحن بالتناسب مع نفس الحجم تُمثل أھدأ طیران في الطبیعة وسببھ

 . بنفس نسب اإلنحناءات إعجازیة ویُخطط العلماء حالیا لتقنیة أجنحة
 

وإنما مجرد انعكسات  الفراشات ذات األلوان الرائعة والمبھرة ال توجد بھا ألوان وال أصباغ ألوان
یة تُنتج االنعكاسات بدرجات میل إعجاز رائعة لحراشف شفافة دقیقة في أجنحة الفراشة وتحدث

كاللون الناتج على فقاعات الصابون مع عدم حمل الصابون  زوایا تعكس ھذه األلوان العجیبة
ینعكس على الحراشف الشفافة بدرجات المیل تلك فتنعكس بعض  ألصباغ ملونھ فالضوء

البعض اآلخر فینتج الوان رائعة حسب درجات میل الحراشف والتناسق في  الموجات ویُمتص
وزارة  ظھر الفراشة ینتج ھذه الرسوم البدیعة الثابتھ لحشرة ال تعقل ... وتتوقع على الحراشف

قریبا بخصوص المركبات  الدفاع البریطانیة أن بنیة الفراشة والمحاكاة الضوئیة ستُحدث فتحـا
ُ اْلَخالِقُ  ُر لَھُ اْألَْسَماء اْلحُ  العسكریة وطرق التخفي ..{ھَُو هللاَّ فِي  ْسنَى یَُسبُِّح لَھُ َمااْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ

َماَواِت َواْألَْرِض َوھَُو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم }الحشر  .24السَّ
 

یروج إلمتالكھا ال  وعلى الرغم من كل التقنیات التي یملكھا اإلنسان وكل الحسابات الدقیقة التي
حدیثا أو أن ینتظروا قلب متوفي  یستطیع أن یٌقلد مضخة بسیطھ كالقلب وعلى مرضى القلب أن

نَسانُ  اكَ  یموتوا في سالم {یَا أَیُّھَا اْإلِ َك بَِربَِّك اْلَكِریِم ..الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ فََعَدلََك ...فِي أَيِّ  َما َغرَّ
بََك }االنفطار  ا َشاء َركَّ  .8-6ُصوَرٍة مَّ

 
لوسط الخافت ا في وسط بھ إضاءة خافتھ أنت ترى بوضوح تام لكن عندما تقوم بالتصویر في ھذا

العدسات ومھما دققت في درجات  وبدون استخدام فالش فستظھر أشباح فمھما بلغت درجة نقاوة
 . نقاوة عین اإلنسان اإلزاحة والتكبیر والتصغیر فلن تصل لدرجة

 
البراكین وفي  الرجال اآللیون لتنفیذ المھام الصعبة في الفضاء وفي أعماق البحار وفي فوھات

الطبیعة فالبد من آلھ تُشبھ  رات األبحاث توصل العلماء إلى ضرورة محاكاةالصحاري وبعد عش
فأفضل نظام حركة على األرض مثال  حشرة في الصحراء وتشبھ سمكھ في المحیطات وھكذا

 . نظام حركة في البحر تملكھ انسیابیة األسماك تملكھ مفاصل األرجل ولیس العجالت وأفضل
 

بدیع .. أي خلق كل شيء دون أن یكون لھ نموذج ُمسبق فقد أبدع وإحدى صفات هللا تعالى أنھ ال



 . كل شيء بدون مثال سابق
 

عیون أسماك السرطان بارزة فوق جسمھ بحیث أنھ عندما یتخفى تحت الرمال تظل عیناه 
 . بارزتان فوق الرمال ترصدان تحركات العدو إلى أن یزول

 
فِمن أین  بار یغیر لونھ باستمرار للتخفيسمك الجالخ یحاكي رمال قاع البحر بالضبط والح

بإحداث تغیرات فسیولوجیھ في  للسمكة بأن تعرف ما یناسبھا للتخفي وحتى لو عرفت فِمن أین لھا
 . بحاجتھ لعضو ما ال تعني ظھور ھذا العضو جسمھا لتُناسب ما تحتاجھ .. فمعرفة كائن حي

 
عینھ فقط وكأنھ  األخطبوط فإنھ یضربھ في فاألربیان وھو كائن بحري رائع المنظر عندما یواجھ

 . األخطبوط على علم مسبق بأن العین ھي أسرع مكان یعطب ویتأذى في
 

بعصابھ سوداء  بعض األسماك لھا رسوم على زعانفھا لعیون زائفة وتتغطى العیون األصلیھ
َوَربَُّك َعلَى مثالیھ للھرب {  فتتجھ األعداء نحو الذیل عوضا عن الرأس مما یتیح للسمكھ فرصھ

 . 21ُكلِّ َشْيٍء َحفِیظٌ }سبأ
 

األسماك الكبیرة وكأنھ تم  بعض األسماك الُمنظفھ تدخل أفواه األسماك الكبیره وتنظفھا وال تؤذیھا
تتجھ نحو مساكن ھذه األسماك المنَِظفھ وتُغیر  اتفاق مسبق بینھما بل المدھش أن األسماك الكبیرة

 . حتى ال تبدو مخیفھ حتى یتسنى لألسماك الصغیره تنظیفھا األسماك الكبیره من ھیئتھا
 

الفرعیھ للحیوانات المائیة  التقسیمات " -فإن : gerald todd وطبقا للعالم الدارویني جیرالد تود
الوقت نفسھ تقریبا وھي تختلف فیما بینھا  ذات الحسك تظھر منذ البدء في سجل الحفریات في

مورفولوجي منذ ذلك الحین ولماذا ال یوجد أثر ألي أشكال وسیطھ ال اختالفا واسعا من المنظور
  ". قبلھا

Evolution of the lung p.787 
 

في الدفاع عن  فولت من التیار الكھربي تستخدمھا 500تُنتج األسماك الكھربایة شحنھ تقارب 
ا في سلم صنف ال عالقة بینھ 12نفسھا أو الھجوم أو كوسیلة لإلتصال وال توجد إال في نحو 

( األجھزة  -بھ داروین نفسھ حین قال : التطور مما یوحي بإزعاج للتطوریین وھو ما اعترف
حجر عثرة في وجھ نظریة التطور فھي ظھرت فجاة ..)  الكھربیة في األسماك تمثل لغزا یقف
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األمر فالدببة  في القطبین بیما تتعایش الدببة معخطر عمى الثلج الذي یتعرض لھ َمن یعیش 
النظارة الشمسیة لحمایة أعین  مزودة بمصفاة خاصة تحمیھا من ھذا الخطر وتعمل المصفاة مثل

الجلید ونظام الفرو مدھش للغایة فشعر الدب األبیض  وللدب مخالب حتى ال یتزلج على .. الدببة
ویعمل كأنابیب  و من انعكاس الضوء على الفرواألبیض للدب ھ الطویل یكون شفافا واللون

 ھذه األنانبیب تُدخل الحرارة إلى داخل جسم الدب وال تسمح بخروجھا وجلد الدب رفیعة للغایة
 . أسود للغایة مما یسمح بحفظ كل الحرارة الواصلة إلیھ عبر األنابیب

 
 
 
 



 
ِ َوَسَالٌم َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذینَ  َماَواتِ  اْصطَفَى قُِل اْلَحْمُد ہلِلَّ ْن َخلََق السَّ ا یُْشِرُكوَن .. أَمَّ ُ َخْیٌر أَمَّ  آہللَّ

َن السََّماِء َماء فَأَنبَْتنَا بِھِ  ا َكاَن لَُكْم أَن تُنبِتُوا َشَجَرھَا َواْألَْرَض َوأَنَزَل لَُكم مِّ أَإِلَھٌ  َحَدائَِق َذاَت بَْھَجٍة مَّ
ِ بَْل ھُْم قَْوٌم یَْعدِ  َع هللاَّ َرَواِسَي  اْألَْرَض قََراراً َوَجَعَل ِخَاللَھَا أَْنھَاراً َوَجَعَل لَھَا لُوَن .. أَمَّن َجَعلَ مَّ

 ِ َع هللاَّ َدَعاهُ  بَْل أَْكثَُرھُْم َال یَْعلَُموَن .. أَمَّن یُِجیُب اْلُمْضطَرَّ إَِذا َوَجَعَل بَْیَن اْلبَْحَرْیِن َحاِجزاً أَإِلَھٌ مَّ
ا تََذكَُّروَن .. أَمَّن یَْھِدیُكْم فِي وَء َویَْجَعلُُكْم ُخلَفَاء اْألَْرِض أَإِلَھٌ َویَْكِشُف السُّ  ِ قَلِیالً مَّ َع هللاَّ ظُلَُماِت اْلبَرِّ  مَّ

یَاَح بُْشراً بَْینَ  ا َواْلبَْحِر َوَمن یُْرِسُل الرِّ ُ َعمَّ ِ تََعالَى هللاَّ َع هللاَّ ُكوَن .. أَمَّن یَْبَدأُ یُْشرِ  یََدْي َرْحَمتِِھ أَإِلَھٌ مَّ
ِ قُلْ  اْلَخْلَق ثُمَّ یُِعیُدهُ َوَمن َع هللاَّ َماِء َواْألَْرِض أَإِلَھٌ مَّ َن السَّ ھَاتُوا بُْرھَانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِیَن ..  یَْرُزقُُكم مِّ

ُ َومَ  قُل الَّ یَْعلَُم َمن َماَواِت َواْألَْرِض اْلَغْیَب إِالَّ هللاَّ أَیَّاَن یُْبَعثُوَن .. بَِل ادَّاَرَك ِعْلُمھُْم  ا یَْشُعُرونَ فِي السَّ
ْنھَا َعِموَن .. َوقَاَل الَِّذینَ  فِي اْآلِخَرِة بَلْ  ْنھَا بَْل ھُم مِّ َكفَُروا أَئَِذا ُكنَّا تَُراباً َوآبَاُؤنَا أَئِنَّا  ھُْم فِي َشكٍّ مِّ

لِیَن .. قُْل ِسیُروا فِي  َوآبَاُؤنَا ِمن قَْبُل إِْن ھََذا إِالَّ لَقَْد ُوِعْدنَا ھََذا نَْحُن  .. لَُمْخَرُجونَ  أََساِطیُر اْألَوَّ
ا یَْمُكُروَن  َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِمیَن .. َوَال تَْحَزْن َعلَْیِھْم َوَال تَُكن اْألَْرِض فَانظُُروا َكْیفَ  مَّ فِي َضْیٍق مِّ
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  أعاجیب الكائنات الحیة . ِسرنـا فنظرنـا ..سبحـان الخالق !!الجزء الثاني
 

طیور القطب الشمالي عیونھا محاطة بلون أسود كي یحمیھا من االشعاعات المنعكسة من الثلج 
 . والتي قد تسبب العمى

 
سة المفتر للفراش أعین على أجنحتھ تجعلھ یبدو كحیوان مخیف وبذلك یتوخى شر الطیور

 بعینھـا وأنفھـا وأذنھـا والمدھش في األمر أن بعض الفراشات تتخذ على أجنحتھـا شكل البومة
على الفراشـات كالیعسـوب فھي تأخذ على  والبومة حیوان مرعب ومفترس للحشرات التي تتغذى

اكثر من مدھشة للتمویھ ... ولكن األشد غرابة ھو أن  أجنحتھـا شكل عدو عدوھـا في طریقة
 أن البومة عدو عدوھـا وال تقدر على رسم صورة البومة على جناحھـا راشة بداھة ال تعرفالف
ُر لَھُ اْألَْسَماء} ُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ َماَواِت َواْألَْرِض َوھُوَ  ھَُو هللاَّ  اْلُحْسنَى یَُسبُِّح لَھُ َما فِي السَّ

 24اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم }الحشر
 

تماما فروع الشجر  و الذي یعیش في فنزویال ماھر أیضا في عالم التمویھ فریشھ یشبھطائر البات
منھ فإنھ یُقلص منقاره ویغلق عینھ  ولن تعرفھ إال بعینـھ ومنقاره الممیزان وإذا اقترب عدو

  ومتكرر لعجیب صنع هللا ولكن أكثرھم ال یفقھون فیصیر كأنھ فرع شجرة .إنھ نداء صارخ
 

تتغذى على األصداف ولذا یجمع األخطبوط حولھ الكثیر من األصداف حتى بعض األسماك 
 . یغري األسماك باالقتراب منھ لتكون وجبة شھیة لھ

 
للتمویھ  بعض سرطانات البحر تقطع أجزاء من النبات وتُغطي بھـا ظھورھـا كوسیلة مكتسبة

ھورھا في طریقة ظ وبعض السرطانات تفرز سائل الصق لتتمكن من لصق أغصان النبات على
 . مدھشة للتمویھ

 .إنھ تكتیك الجندي الذي یموه نفسھ تماما بالصاق اوراق االشجار واألغصان بظھره
 

بعض الیرقات ما أن تخرج من شرانقھـا حتى تتغطى بقطع صغیرة جدا من الصخر تمكنھا 
 . بطریقة مدھشة من التخفي في بدایة عمرھا

 
 : " holmar v. ditfurth ة یقول األلماني ھولمر دیتفورثفي كتابھ لیلة الدیناصورات الھادئ

أثر َمن ھذه القمة في اإلبداع  .. َمن األصل في ھذا اإلبداع الذكي الذي أوقع اإلنسان في حیرة
أن نقبل أن ھذه االسالیب كلھـا ال یسلكھـا إال انسان ذكي  الذي أخذت بھ الدودة منذ والدتھـا علینـا

اتھ فلیس للدوة االستطاعة على تخطیط غایة منشودة ولیس صاحب ھذا حی جدا للمحافظة على
 ."  الكائنـات المموھة بل ھي قدرة أخرى حاكمة لھـا العقل

Im anfang war der wasserstoff p.19 
 

عن العش ویُمثل  الطائر الذھبي الذي یعیش في باتاكونیـا عند اقتراب الخطر من عشھ فإنھ یبتعد
أن یغري العدو باالقتراب منھ  ح المكسور الجناح الذي یسھل صیده ویحاولشكل الطائر الجری

  بما فیھ الكفایة انتھى التمثیل ویعود لبیضھ لیصرف نظره عن البیض في عشھ وإذا ابتعد الخطر
تفترض الداروینیة في مبدأھا أنانیة كل كائن حي وھذا یتناقض مع ھذا النوع العجیب من 

 .التضحیة
 
 

تتخذ أجنحة الحشرة شكل الورقة الخضراء بالضبط فإنھا تكون مطابقة لورقة الشجر مثال عندما 



 . بأنموذج ثالثي االبعاد مدھش
 

 . تنمو بعض الفراشات داخل شرنقات شبیھة بورقة الشجر الجافة حتى تزدریھـا األعداء
 

 . لسطوعحشرة فرس النبي تتناسق مع زھرة األوركیدا بنفس التمایز اللوني ونفس درجـات ا
 

ضوء وتضیع  % من الكھرباء التي تصل إلیھ إلى10المصباح الكھربائي ال یستطیع إال تحویل 
الشبیھة بالصرصور  % على صورة طاقة حراریة بینما حشرة الیراع الصغیرة90باقي الطاقة 

اللوزیفیرن واللوزیفیراس العضویتین  % حیث تقوم بدمج مجموعتي100تستغل الطاقة بنسبة 
رائعة دون ھدر أي شيء في التحوالت الوسیطة وتؤِمن  جسمھا وتحولھما إلى طاقة ضوئیةداخل 

 باستخدام إشاراتھا الضوئیة طبقا إلشارات المورس شبیھة بتلك المستخدمة في الیراعات االتصال
 . التلغراف وتتراسل األنثى والذكر برساالت لھا شفرات خاصة

 .ھو هللا الخالق الباريء المصور
 

من خیط  أضعاف من الفوالذ في السمـاكة نفسھا .. ولو ُصنع حبل 5العنكبوت أمتن  خیط
فوق بعض .. و  سیارة مركبة بعضھا 150مللیمتر لتمكن من حمل  30العنكبوت نصف قطره 

إال أنھا ال تستطیع اختراق  متر في الثانیة 150تستطیع الطلقة اختراق أي شيء أمامھا بسرعة 
خیط العنكبوت ویبقى خیط العنكبوت أمتن  تقنیة الر الُمصمم خصیصا منقطعة من قماش الكاف

 . العنكبوت یوصف على أنھ أمتن مادة في العالم من الكافالر بعشرة أضعاف فخیط
مجلة العلوم  واألعجب من كل ذلك أن البیت المصنوع من خیط العنكبوت ھو أوھن البیوت ففي

وكل شائبة تطیر في  شدود ینھار بسھولة شدیدة: خیط العنكبوت الم 1993االمریكیة مارس
اجتماعیا ایضا فاالنثى تقتل زوجھا  الھواء تمثل تھدید شدید لبیت العنكبوت وبیت العنكبوت ھش

 . بمجرد الجماع
 

یتدلى الخیط  عنكبوت بوالس عنكبوت معجز حیث تكون شبكتھا أشبھ بصنارة صائد السمك حیث
وفي نھایة الخیط  في الخیط بعض القطرات الالصقة وھي تقف على الشجرة من أعلى وتضع

تنتجھ إناث حشرة العث  تضع قطرات الصقة ممتزجة بھرمون الفرمون وھو الھرمون الذي
ومن المدھش أنھ ما أن یلمح  لجذب الذكور مما یجعل ذكور العث فریسة سھلة للعنكبوت

الھواء حتى ینتج حركة دائریة في  العنكبوت اقتراب ذكر العث حتى یحرك خیطھ في حركة
عن اقتراب الذكور منھا .. وھرمون الفیرمون ھو  شبیھة بتلك الحركة التي تنتجھا إناث العث

 . تنتجھ إال أناث العث مادة كیمیائیة خاصة جدا ال
 

الحفرة  بعض العناكب تصطاد بطریقة خاصة جدا حیث تصنع لنفسھا حفرة في األرض ثم تغطى
الخیوط فإنھا تستشعر  ھا حول الحفرة بحیث إذا مرت حشرة وھزتبغطاء رقیق ثم تنشر خیوط

فالخیوط ھي لنقل ذبذبات الحشرة  حركتھا وتحدد اتجاھھا وتھجم علیھا من تحت الغطاء فجأة
 . المتحركة بجوارھا

 
  درجة مئویة 50یستطیع الجمل العیش لمدة ثمانیة أیام بدون أكل أو شرب في حرارة 

  في الصحراء فإنھ یشرب خالل عشر دقائق ماءا یعادل ثلث وزنھ وحین یجد الماء النادر
 . لیتر 130وفي شربة واحدة یستطیع أن یشرب 

مخزن الطاقة  كیلو دھن فسنام الجمل ھو 40ولتحمل الجوع فإن الجمل یدخر في سنامھ ما یقارب 
بسھولة وھذه األشیاء والشائكة والجافة  بداخلھ .. وأسنان الجمل وشفتاه تَؤمن أكل األشیاء الحادة

وجفون العین في الجمل شفافة حیث یحتاج إلى ان یغمض  .. ھي الوحیدة المتوفرة في الصحراء



بسبب ریاح الصحراء الرملیة القاسیة التي تؤذي عینھ فھو یغمض عینھ  عینھ كثیرا في السفر
 لقھ متىالضوء بسھولة وعینھ مغمضھ وأیضا منخار الجمل مصمم بحیث یستطیع أن یغ ویرى

بعیدا وتحمیھ من  أراد لحظھ ھبوب العواصف الرملیة .. وقوائم الجمل عالیة بحیث ترفع جسمھ
وجافة كالتي في مفاصلھ وھي  الحرارة الحارقة لألرض .. وتوجد في جلد الجمل مناطق قویة

بِِل َكیْ } المناطق التي تحتك باألرض الحارقة حین جلوسھ َف ُخلِقَْت أَفََال یَنظُُروَن إِلَى اْإلِ
 17}الغاشیة

 
 . للعقاب أفضل بنیة دینامیكیة للطیران في العالم

 
 . وقوف غزال على قدمیھ وركضھ یحتاج إلى نصف ساعة فقط بعد والدتھ

 
أكبر تخزین بأقل  تستخدم النحل الشكل السداسي إلنشاء خلیتھا وھذا الشكل الھندسي بالذات یوفر

 .. األطراف فراغات ال تستخدم بشكل دائري لظھرت فيشمع ولو قامت النحلة ببناء خلیتھا 
درجة وھي زاویة رائعة حتى ال  13تساوي  زاویة میل خلیة النحل مع الخط الموازي لألرض

 . ینزلق العسل فیما بعد على االرض
ا یَْعِرُشوَن }النحلَوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاً َوِمَن الشََّجِر َومِ }  68مَّ
 

تُفضل عمل بحیرات  تقوم القنادس تلك الحیوانات المحبوبة لنا بإنشاء بیوتھا بطریقة عجیبة فھي
طریق بناء سد في مجرى مائي  صناعیة راكده ھادئة جمیلة تعیش فیھا وتصنع بحیرتھا عن

ناء سد على الماء ولبناء وھي تقوم أوال بب صغیر فیتجمع الماء خلف السد لتكوین بحیرة رائعة
مجرى الماء ثم تقضم األشجار بطریقة عجیبة بحیث أن  السد تتجھ نحو االشجار القریبة من

قضمھا حتى تسقط في المكان المطلوب بالضبط بمنتھى الدقة ثم تجمع  الشجرة ما أن ینتھي
السنة  ادس فيوتضعھا حول األشجار التي أسقطتھا في مركز السد .. ویُسقط زوج القن االغصان

ثم تجرھا إلى السد  شجرة تقریبا واألشجار البعیدة عن الماء تنسق أغصانھا واحدة واحدة 400
تستخدمھا لقضم االشجار تطول باستمرار  الذي أنشئتھ .. وأسنان القنادس األمامیة الحادة التي

عوض نفسھا فھي بمجرد أن تتآكل مع قضم االشجار ت وبال توقف كأظافر االنسان تماما ولذا
الخلفي عریض جدا فیعمل كمجداف ضخم أثناء السباحة .. وبعد نشاط  مباشرة .. وذیل القندس

على  عدیدة تتكون بحیرة كبیرة راكدة من وراء ھذا السد .. وتعمل القنادس بعد ذلك یدوم أشھرا
شكل سدھا على  ترمیم السد باستمرار وسد الشقوق التي تتكون مع الوقت .. وتصنع القنادس

االنسان في بناء السدود الخاصة  قوس مقعر إلى الداخل وھو نفس الشكل الھندسي الذي یستخدمھ
وفوق سطح البحیرة الھادئة یبني القندس بیتھ وبوابة  .. بھ وھو السد الذي یتحمل مقاومة الماء

الذي عبر نفق سري قام القندس بھندستھ تحت الماء بین أغصان النبات  البیت تكون تحت الماء
األول مدخل  أعمدة بیتھ فوق سطح البحیرة .. ولبعض القنادس في بیوتھا طابقین الطابق یكون

البیوت فھو محاط بالماء من  وبھو والطابق األعلى غرفة الطعام والنوم وبیت القندس من أروع
 فتحة تھویة باألعلى ومكون من طابقین إنھ كل جھة مدخلھ سري للغایة یكون على شكل كوخ لھ

 . بیت مكلف للغایة
 

متر حیث  4النمل األبیض یشترك ملیون ونصف نملة منھ في بناء منزل مدھش یقارب ارتفاعھ 
تھویة .. ویزرع النمل  یشتمل المنزل على بھو خاص للملكة ومناطق زراعیة ومخازن وممرات

 . االبیض الفطر في مسكنھ
 

المنزل كالخنجر  عرضي مدھش حیث یكونفي سھول استرالیا الشمالیة یبني النمل منزلھ بنظام 
وضع البیت بطریقة ھندسیة  حیث یضبط ھذا النظام كمیة الشمس التي یحتاجھا النمل ویكون



قلیلة ألقصى حد ممكن وقت الظھیرة  معینة بحیث تكون كمیة الشمس الداخلة للمسكن كمیة
ل المنطقة لكن المدھش أن الزاویة المنضبطة في كل مناز الحارقة ویعمل النمل بجعل منزلھ بھذه

 . أعمى ال یبصر وال یعرف انضباط الزوایا ھذا النوع من النمل
 

من أغصان  الطائر النساج یبني عشھ بطریقة متینھ ورائعة حیث یعقد الخیوط حول شكل مثلث
العقدة التي تواجھھا ویقوم بھذه  یُشكلھا ھو ثم یجعل الُعقد بنظام التناقض بحیث كل عقدة تخالف

لھ في النھایة سقف ومدخل وجدران لكن المدھش  ھندسة الرائعة في جمیع جدران العش ویجعلال
 . التقنیة المعقدة إال منقاره أنھ ال یستخدم في كل ھذه

بالعش  والمدھش أن عش الطائر یكون بنفس الحجم لنفس النوع فھو یضبط الحلقات الخاصة
 . حتل العشبحیث ال یسع العش في النھایة طائرا أكبر منھ ی

 
عشھ ثم یصنع  الزنبور یقضم الخشب ویحولھ في فمھ إلى سلیلوز( ورق ) ھذا الورق یصنع منھ

بعد ثالثة أسابیع تقریبا  الزنبور داخل عشھ خالیا سداسیة یلصق بیضة بداخل كل خلیة سداسیة
ھكذا تركتھ أمھا مفتوحا بطریقة محیرة و تخرج الشرانق من البیوض لتنسج باب خلیتھا الذي

 . تنجو من السقوط من ثقلھا المتزاید
 

منھ عشا  بعض الزنابیر تبني عشا عن طریق مزج التراب بلعابھا فیتكون طین فخاري تكون
الشرنقة لتكسر الفخار  صغیرا ثم تضع بیضة بداخلھ مع بعض المواد الغذائیة وبعد مدة تنضج

 . وتذھب لحیاتھا
 

الغالب كرات دقیقة من شلل الخیط تتمدد عند  الكرات الالصقة في خیط العنكبوت ھي في
 . االمساك بالفریسة

 
الموت الفوري  الغریزة ال تُكتسب ألن االكتساب یكون تدریجي والتدریجیة في الغرائز یعني

الحي إما أن یكون حامال لھذه  فمثال الرضاعة والبحث عن ثدي األُم بمجرد الوالدة فإن الكائن
یموت فورا فال سبیل للترقي والتدرج في اكتساب   بمجرد والدتھ أوالغریزة مباشرة حمال كامال
كلیة كاملة فجائیة أو موت فوري للكائن الحي فال سبیل للقول بالنقل  الغرائز إما أنھا منحة إلھیة

غریزتھ  للغرائز ألن صاحب الغریزة األولیة القاصرة لن ینمو أصال لیتزاوج ثم یورث التدریجي
 . والدتھ فاد الذین سیطورون الغریزة بل ھو سیموت بمجرداألولیة إلى االح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كیف تنتقل حبوب اللقاح حتى یحدث التكاثر في النبات ؟
 

 .الحشرات المسئول األول عن نقل حبوب اللقاح
 

فحبوب اللقاح  الحشرة الحوامة حشرة عجیبة وال یصلح لتلقیح زھور السوسن إال ھذه الحشرة
الحوامة مزودة بأنبوب  توجد داخل أنبوب طویل جدا وضیق جدا وھذه الحشرة لزھرة السوسن

ویوجد على ورقة الزھرة سھام بیضاء  .. طویل مناسب ورائع لدخول أنبوب الزھرة والتلقیح
 . لتُشیر للحشرة على مكان ادخال االنبوب

 
األوركیدا لكي  زھرة األوركیدا یستخدم عطرھا الفواح ذكور النحل لجذب األناث لكن زھرة

تلتصق حبوب اللقاح  تعطیك عطرھا فأنت مضطر لإلنزالق في مدخل لزج ُصمم خصیصا لكي
 . بجسد ذكر النحل

 
الزھرة مادة  بعض زھور األوركیدا تتخذ شكل إناث النحل لتجذب ذكور النحل بل وتُفرز ھذه

 . كیمیائیة تؤثر في ذكر النحل كالتي تخرجھا إناث النحل
 

أروع من  قاح تنتقل عن طریق أجنحة أشبھ بأجنحة الطائرات ودینامیكیتھابعض حبوب الل
مع أخف نسمة ھواء  الطائرات ... بعض حبوب اللقاح مزودة بما یشبھ المظالت بحیث تنتقل

المروحیـات بحیث تطیر حتى في الھواء  لمسافات بعیدة ...... بعض حبوب اللقاح تمتلك ما یشبھ
األم ..... وأول مروحیة ابتكرھا المھندس األمریكي  دة عن الشجرةالساكن وتنتقل ألماكن بعی

حبة لقاح مزودة بمروحیة واستھلم دینامیكیة حركتھا فصمم  سكولستي كانت مستوحاة من
 . المروحیات

 
لمسافة  نبات شتلة الخیار بمجرد لمسھ تنفجر أنبوب بذور النبات كأنھا قنبلة موقوتة وتطیر البذور

 . متر 5
 

الالزمة لذلك لھا  نبتة فاصولیاء البحر تسبح في الماء كالزورق ومزودة بكل الدینامیكیاتبذور 
البحار وما أن تصل  غالف خاص وتضاریس سطح خاصة وتسیر في رحلة تستغرق سنین عبر

 . أرض جدیدة بدینامیكیات عجیبة حقا للیابسة حتى تمد جذورھا وتنبت شجرة عظیمة إنھا تكسب
 

الجفاف مثال فقلیل من  وم النار بطریقة عجیبة بحیث لو اشتغلت غابة كاملة بسبببعض البذور تقا
بل نستطیع أن نقول أنھا ال تستطیع أن  المطر كفیل بإعادة تشكلھا من جدید فالبذور ُمعدة لذلك

حولھا من أوراق وغالف كبسولي سمیك یحیطھـا فكأنھا  تتحرر من أكمامھا إال باحتراق ما
 الحریق في الغابة بیئة رائعة إلعادة نمو البذور المتحررة حدیثا من تنمو ورمادتنتظر الحریق ل

 . كبسوالتھا فسبحان الخالق
 

النمل في جحوره  بعض البذور یوجد في طرفھا طعام لذیذ للنمل فتكون ھدفا سھال للنمل ویُخبئھا
ا یأكل الطعام حولھا أما البذرة وإنم وبذلك یستفید النمل وتستفید ھي أیضا حیث أن النمل ال یأكل

البذور كلھا لذا ھي تختبيء في جحر النمل لتنبت بعد ذلك  لو وقعت فریسة لطائر فالطائر سیأكل
 والفاكھة تفعل نفس األمر مع اإلنسان فھي تُغري اإلنسان بحیث یأكل الفاكھة على مھل ... بل

البذور دون وعي  حیوان ینقلونویترك البذر فیتحرر البذر لینمو ویحتل مكانا جدیدا فالناس وال
إال بعد ان تنضج البذرة وتكون  ومن العجیب أن الثمرة التي نأكلھا ال تنمو وال یطیب طعمھا



 . مستعدة للنمو واإلنبات
 

االنتشار فالبذرة غیر  تُخرج النباتات الغذاء الالزم لإلنسان والحیوان وتنتجھ بحیث یؤمن لھا
وجمیلة وھي الضریبة التي تقدمھا لك  لشجرة والثمرة رائعةمقبولة ونلقیھا بعیدا وھي أصل ا

الثمرة إلى االماكن المختلفة فتأمن لھا المعیشة إنھ العقل  الشجرة لتقوم بنقل البذور التي بداخل
َشْيٍء  فَأَْخَرْجنَا بِِھ نَبَاَت ُكلِّ  الكون إنھ هللا {َوھَُو الَِّذَي أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماءً  الكلي الذي یحكم

تََراِكباً َوِمَن النَّْخِل ِمن طَْلِعھَا فَأَْخَرْجنَا ِمْنھُ َخِضراً  ْن أَْعنَاٍب  نُّْخِرُج ِمْنھُ َحبّاً مُّ قِْنَواٌن َدانِیَةٌ َوَجنَّاٍت مِّ
ْیتُونَ  اَن ُمْشتَبِھاً َوَغْیَر ُمتََشابٍِھ انظُُروْا إِلِى ثََمِرهِ  َوالزَّ مَّ  یَْنِعِھ إِنَّ فِي َذلُِكْم آلیَاٍت لِّقَْومٍ إَِذا أَْثَمَر وَ  َوالرُّ

 .99یُْؤِمنُوَن }األنعام
 

الطیر الوصول إلیھا  الزھرة ذات األوراق الُمدورة التي تعیش على األسوار العالیة وال یستطیع
أقرب شق لھا في السور وتدفن بذرتھا  تنبت بذورھا بطریقة إعجازیة حیث تدفن النبتة رأسھا في

فكیف عرفت أن بذورھا ال تعیش إال في الثقوب وكیف تضع  ا لتنبت نبتة جدیدة وھكذافیھ بنفسھـ
الثقوب وتتركھا لتخرج كأنھا أم بعقل مدبر تضع طفلھا في مكان آمن ثم  بذرتھا بعد أن تنضج في

 ْلَمیِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذلُِكُم ّهللاُ فَأَنَّىاْلَمیِِّت َوُمْخِرُج ا إِنَّ ّهللاَ فَالُِق اْلَحبِّ َوالنََّوى یُْخِرُج اْلَحيَّ ِمنَ } تمشي
 .95تُْؤفَُكوَن }األنعام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أعاجیب مدھشة للكائنات الحیة.ِسرنا فنظرنا . سبحـان الخالق!!الجزء 
 الثالث

 
ما  البنفسجیة فیصل منھا شعة تحت الحمراء تُؤمن الحرارة المناسبة للكائنات أما األشعة فوقاأل

مصفاة عجیبة لطاقة الشمس یقول میشیل  یحتاجھ الكائنات لتأمین الطاقة .. والغالف الجوي
إذا دققنـا نجد أن الغالف : "  nature s destiny p.55 في كتابھ Michael denton دانتون

األشعة تحت الحمراء بمساحة ضیقة بینما ال یسمح للموجات الكھرطیسیة  الجوي یسمح بمرور
 ."بالمرور

 
األلوان فالتفاحة  بعد اصطدام أشعة الشمس بالموجودات على األرض تنفصل عنھا موجات لتنشـأ

األخضر وتمتص باقي األلوان وھكذا  ذات اللون األخضر لھا عالقة بالصبغیات التي تعكس اللون
بتحلیل اللون والحجم والحركة بطریقة  وعبر اشارات عصبیة صماء داخل مخ مظلم نقوم

َماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِھِ  خالل لحظات خاطفة {أَلَمْ  إعجازیة َ أَنَزَل ِمَن السَّ ْختَلِفاً  تََر أَنَّ هللاَّ ثََمَراٍت مُّ
ْختَلٌِف أَْلَوانُھَا َوَغَرابِیُب ُسوٌد ....َوِمَن النَّاسِ  أَْلَوانُھَا َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بِیضٌ  َوالدََّوابِّ  َوُحْمٌر مُّ

َ َعِزیٌز َغفُورٌ  َعاِم ُمْختَلٌِف أَْلَوانُھُ َكَذلَِك إِنََّماَواْألَنْ  َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماء إِنَّ هللاَّ  .28فاطر{ یَْخَشى هللاَّ
 

على نوع من  واأللوان سبب مھم للكائنات الحیة لنموھا وإیجاد طعامھا فطیور الشمس تعیش
فنجد الطیر وبیضھ وجنینھ  م األلوان للتمویھاألزھار الحمراء البراقة وبعض الحیوانات تستخد
 . والحفاظ على النسل بنفس لون الصخر وبنفس نقشھ إمعانا في التمویھ

 
وبعض الحیوانات تستخدم ألوانھا لتُخیف أعدائھا وبعض الفراشات بھا عیون مزیفة كبیرة جدا 

 . على أجنحتھا لتخیف األعداء
 

یمیز بین حمار  ویا ال یستطیع الحیوان المفترس أنوخطوط حمار الوحش عندما یزدحم الحمر س
 . وحمار لتمازج الخطوط فال یعرف أن یمیز فریسة بذاتھا

 
َخْلقُِكْم َوَما یَبُثُّ ِمن َدابٍَّة  َوفِي"  وطیور القطب لونھا أبیض في الشتاء كالثلج وأخضر في الربیع

 .4الجاثیة"  آیَاٌت لِّقَْوٍم یُوقِنُونَ 
 

شفافة على  رائع الجمال في األصل شفافة لكنھا تمتاز بریشات رقیقة للغایةأجنحة الفراش 
مبدع عجیب ویعكس  أجنحتھا بزاویة میل إعجازیة تعكس األلوان بنظام قوس قزح بترتیب

 . بعضھا ألوانا خاصة تكون في النھایة لوحة بدیعة رائقة مذھلة
 

الدفء فتعرضھ للشمس فجمال ونظام بعض الفراشات تستغل الجزء الداكن من أجنحتھا لتوفیر 
 . وحسن إبداع ووظیفیة راقیة إنھ هللا

 
ویعكس  ریش الطیور الُمعرض دوما للشمس یحمي الطیور من األشعة الفوق بنفسجیة الضارة

 . في الوقت ذاتھ لوحة فنیة رائعة ویُسھل تقارب الذكر لألنثى
 

ینبت غیره  والریش الساقط والتالفَذكر الطاووس یعرض على ذیلھ لوحة من أروع ما یُتخیل 
 . بنفس الحسابات الجمالیة دون خلل في اللوحة الفنیة

 



أما اآلن فبعض البُنى الواضحة في الطبیعة تزعجني مثال رؤیة ریش  " -یقول تشارلز داروین :
 ."  الطاووس تمرضني

Darwin retried and appeal to reason 1971 p.101 
 

ري لیس لھ أصداف تحمیھ لكن لھ ألوان براقة وھاجة وزعنفة زعافیة حلزون البحر ذو ملمس ط
 . براقة على ظھره توھم األعداء أنھ حیوان سام

 13َوَما َذَرأَ لَُكْم فِي األَْرِض ُمْختَلِفاً أَْلَوانُھُ إِنَّ فِي َذلَِك آلیَةً لِّقَْوٍم یَذَّكَُّروَن }النحل}
 

نعرفھا لھا مزایاھا  رة وكل نبتة من مالیین األنواع التيالوان النباتات رائعة كل زھرة وكل ثم
ْن أَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخیٌل  المستقلة وخصائصھا المفردة {َوفِي األَْرِض قِطَعٌ  تََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت مِّ مُّ

ُل بَْعَضھَا َعلَى ِصْنَوانٌ  األُُكِل إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت بَْعٍض فِي  َوَغْیُر ِصْنَواٍن یُْسقَى بَِماء َواِحٍد َونُفَضِّ
 .4الرعد{ لِّقَْوٍم یَْعقِلُونَ 

 
یترك الذیل  الحیوان المنوي مزود بزیل یساعده أثناء حركتھ وبمجرد وصولھ لغشاء البویضھ

البویضھ فستنھار البویضة  خارجا ویدخل وحده ألن الذیل المتحرك دائما لو دخل داخل غشاء
جدا تسمح لھ أن یفتت غشاء البویضھ  وي ُمزود بإنزیمات خاصةفورا .. أیضا الحیوان المن

الخاصیة خاصة وأن الحیوان المنوي الذي یخرج  القاسي فمن أین اكتسب الحیوان المنوي ھذه
 .لیخبره بما وجد ویعمل حسابھ المرة القادمة من الرجل ال یعود إلیھ ثانیة

 
أودیة قناة  یوان المنوي ناحیتھـا داخلأیضا البویضھ ترسل إشارة كیمیائیة خاصة لتجذب الح

 . لشيء فالوب الضیقة وإال لتاھت الحیوانات المنویة في الرحلة ولم تصل
 

یجعلھا تسیر عكس  لماذا تتخذ الخلیة الُملقحة حدیثا قرار اإلنقسام السریع والمدھش وما الذي
 . سیط ال التعقیدنحو التب قانون الدینامیكا الحراري الثاني الذي یقول أن الكون یتجھ

 
المغذیة والبعض  التمایز فتأخذ بعضھا دور المشیمة عندما تُقرر بعض الخالیا المنقسمة حدیثا

 . اآلخر یتخذ دور الجنین وكأن ھناك عقل كلي یحكم المسألة
 

السطحیة المنقسمة عن  بمجرد وصول البویضة الملقحة إلى رحم األم من قناة فالوب تفرز الخالیا
تحتھ حتى ال تسقط من الرحم وحتى  لملقحة انزیمات تذیب جزء من جدار الرحم لتندسالبویضة ا

 . یشتد عودھا وتُكون المشیمة
 

ما الذي یجعل الخالیا تتمایز فبعضھا یكون رأسا واالخر یكون أطرافا واالخر یكون عظاما 
  وھكذا ؟

 
مر أشبھ باالنفجار الكوني ألف خلیة إنھ أ 100في كل دقیقة تزداد خالیا دماغ الجنین بمعدل 

 . الكبیر یحدث داخل رحم األم كل لحظھ
 

في لحظة ما تجتمع الخالیا القابلة لالنبساط في مكان ما وتُكون القلب ھذا القلب سیستمر بالخفقان 
 . طوال العمر

 
 . تقوم بعض الخالیا بعملیة انتحار جماعي داخل الجنین ُمكونة األظافر والفراغات بین األصابع

 



 .أفضل جھاز ضابط للصوت على وجھ األرض ھو األذن وأفضل كامیرا في العالم ھي العین
 

بمھامھ بنفسھ فھي تعمل  المشیمة تعمل كجھاز عنایة ُمركزة متكامل لحین قدرة الجنین على القیام
 . وكبد صناعي كوحدة غسیل كلوي ووحدة قلب صناعي وجھاز تنفس صناعي

 
القاسیة دون أن  حیث ینزلق خارج الرحم مارا بعظام حوض األمعظام جمجمة المولود طریة ب

نَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمن نُّْطفٍَة فَإَِذا ھَُو َخِصیمٌ  یتأذى حیث تتمدد عظام جمجمتھ فیمر بسالم {أََولَْم یَرَ   اْإلِ
بِیٌن . .َوَضَرَب لَنَا َمثَالً َونَِسَي َخْلقَھُ قَاَل َمْن یُْحیِي َم َوِھَي َرِمیٌم .. قُْل یُْحیِیھَا الَِّذي أَنَشأَھَا اْلِعظَا مُّ

لَ  ٍة َوھَُو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِیٌم }یس أَوَّ  .79َمرَّ
 

 . جسم اإلنسان ھو أكمل آلة على وجھ األرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
 أفالم ھارون یحیى العلمیة الوثائقیة . -المراجع لإلستزادة :

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيالفصل ال
 DEISM -اإللوهية    –الربوبية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسئلة أطرحھا أمام كل ربوبي 
 

 .عبادتھ ترفض إیمانك بخالق عظیم وفي نفس الوقت  أیھا الربوبي كیف تفسر لنا لغز
 
إبراھیم علیھ  فطرة –كیف آمنت بخالق عظیم بدون الحاجة إلى نص دیني وھل تؤمن بالفطرة  -1

  ؟-السالم التي استدل منھا على توحید الربوبیة 
 
 –عقلك ونظرك  لماذا أنت ترفض اإللحاد و ما ھي األدلة التي من خاللھا أسقطت اإللحاد من -2

بداخلك فیض من الحب اإللھي  فأنا أشعر من خالل قراءتي لمداخالتك القلیلة في المنتدى أن
 ؟ -تصوف ربوبي إذا جاز األمر 

 
أم  –علیھا  تعیش علیھا وتموت –ر أن الالدینیة تصلح أن تكون موقف حیاتي دائم ھل تعتب -3

 بعدھا تقرر الطریق الحق ؟ –مرحلة بحث  -تعتبرھا مرحلة وقتیة 
 
والموت وخلق العدل  ھل تتصور أن هللا خلقنا وقدَّر أقواتنا وخلق الخیر والشر وخلق الحیاة -4

  غایة الوجود ؟ ھل تعتبر ھذه ھي والظلم لنموت في النھایة الدینیین ؟
 
ما ھي المیزة الرائعة التي وجدتھا في الالدینیة ولم تجدھا في اإلیمان الدیني والتي من خاللھا  -5

 قررت أن تكون الدینیا ؟
 
ما ھي صفات إلھك ھل ھي صفات مطلقة قریبة مما یقول بھ الدین أم أنك تُجیز على إلھك أن  -6

 یموت مثال ؟
 
بعظمتھ من  موتا یلیق –وز عملیا طبقا لتأسیساتك العقلیة أن یكون قد مات إلھك ھل یج -7

أن یموت وما ھو دلیلك  أم أن إلھك یستحیل –وھذا قد أكده نیتشھ وأثبت موت إلھھ  –منظورك 
 إذن ؟

 
  ھل إلھك ُمطلق العدل والحكمة والخیر والعظمة ؟ -8
 
لمن یموت  ن بجزاء أُخروي أو جزاء تعویضيھل إلھك یطعمك ویرزقك ولن یحاسبك أم تؤم -9

أم أن الجمیع یستوون بعد  مظلوما مكلوما مقھورا وجزاء انتقامي لمن یموت ظالما فاجرا باغیا
 الموت وبالتالي فالحیاة لمن غلب ؟

 
 ؟ ھل یستوي الذي یكفر بإلھك والذي یؤمن بھ -10

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كتابإسقاط أُسطورة اإلیمان بالعقل بدون حاجة إلى 
 
واألوثان وعبدوا الملوك وألحدوا وصاروا  عندما تُرك الناس للعقل آمنوا باہلل وآمنوا باألصنام

العقل متفاوتة للغایة وتخریجاتھ مزعجة وُمربكة ألقصى مما  الأدریة في آن واحد ..فمعطیات
 . نتصور

 
بما تزودنا بھ  فقد استخدم أرسطو العقل وأسس للمنھج اإلتجاھي الحذر وقال أنھ ال یثق إال

 . الحواس الخمس وھو في ھذا استخدم العقل وبرھن على استخدامھ
الشك  ) بإستخدام العقل إلى قمة الجنون الفلسفي واستخدم وسیلة1637ووصل دیكارات (

األفكار الُمجردة ..ثم  المنھجي الجذري واستطاع بھذه الوسیلة أن یھدم معتقداتھ في كل شيء حتى
وأیضا ھذه  –أنا أُفكر إذن أنا موجود  – cogito یا أسس لفلسفة الكوجیتوبعد ذلك أیضا عقل

 . یُؤلھ ویُوثن .. إذن العقل یبني ویھدم .. یرفع ویخفض الفلسفة ضمن مفردات ومنتوجات العقل
 

ثم إن الشك التصاعدي الذي ال یرحم والذي یؤدي إلى الوسواس القھري ھو أیضا أحد مفردات 
 . العقل

 
 ... لسوف دیفید ھیوم إن العقل قد بولغ جدا في تقدیرهیقول الفی

 
بل یمكن خداعھ  والعقل البشري لیس بنیة مكتملة متمیزة منحازة معزولة عن السیاقات المعرفیة

طبقة ُعمالیة في العالم توجد في أمریكا  بسھولة وقولبتھ وتدجینھ والتأثیر فیھ سلبا أو إیجابا وأكبر
  ... العقلي وھي أكبر دلیل على سقوط التقییم العقلي المجرد القطیع وھي أكبر دلیل على فلسفة

وكانت أول  مثال : في المناظرة التاریخیة على الرئاسة بین ریتشارد نیكسون وجون كینیدي
الركبة ولم یضع مكیاجا في  مناظرة متلفزة وكان نیكسون خارجا لتوه من المستشفى لعالج آالم

المناظرة ربح نیكسون بأغلبیة ساحقة جمھور  ولدى اإلقتراع بعدمقابل الوسیم جون كینیدي 
 اقتراع الجمھور الذي شاھد التلفاز ربح كینیدي بأغلبیة ساحقة الرادیو الذي استمع لھ فقط لكن في

. 
  الفیلم الوثائقي لغة الجسد على قناة العربیة -المصدر :

 
  . إن العقل قاصر للغایة في التقییم المجرد

الخرافة وقبولھا ..  عقل البشري ال یملك أي عتاد حقیقي یمنعھ من التورط في صناعةثم إن ال
في ھذین اإلطارین عاجز أشد  أیضا العقل البشري من منظور آخر ھو نفعي مادي بحت وھو

  . العجز عن التقییم السلیم والفحص الرزین
  . كل ھذه األدلة تؤكد سقوط أُسطورة أن العقل كاٍف لإلیمان

 
نھاوب الوحي ویُحدد أبعادھا  دون العودة بالعقل إلى وظیفتھ األصلیة ضمن أُطر ومسلَّمات یُؤمِّ

میادین لیست میادینھ وحروبا لیست حروبھ ثم  الكتاب بدون ھذه العودة فإننا نظلم العقل وندخلھ
 . عاد خائبا منكسرا حزینا بعد ذلك نلومھ ونغضب علیھ إذا

 
  یمان باہلل ال یحتاج إلى كتاب فقط بالعقل ؟ھل ما زلت ُمصرا على أن اإل

 
 . تاریخ الحضارات اإلنسانیة وتاریخ األمم والعصور إن تاریخ خلل العقل في التقییم ھو*

 
 



 
 الربوبي أضاع إلھھ

 
في إطعامك وأكلك وشرابك ثم أخرجتھ بعد ذلك من كل  أضعت إلھك فقد أدخلتھ أیھا الربوبي لقد

 . ویرزقك ولن یحاسبك مكشيء جعلتھ عبدا عندك یطع
یؤسس لك ھذا الفندق العظیم الذي أنت تقیم فیھ واألرض تُدر غالتھا من أجلك وقوانین الطبیعة 

 وھرمونات جسمك تنضبط لتُحقق لك أقصى درجات fine-tuned بعنایة من أجلك كلھا ُمعدة
تشاء كل ھذا من  مااألمان واإلتزان واتخاذ القرارات السلیمة وحیاة طویلة عریضة تفعل فیھا 

خالق لھذا الفندق الذي أنا أعیش فیھ  أجلك .. ثم بعد كل ذلك تقول بلسان حالك ھا أنا آمنت بوجود
وأتمتع وأفعل كل الشھوات وأزني وأفسق وال تحجر علي  أال یكفیھ ھذا ؟ دعنى اآلن آكل وأشرب

 . اللحظة المناسبة فضمیري سیوبخني في
 [12تَُّعوَن َویَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل اْألَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثًوى لَّھُْم [محمد : َوالَِّذیَن َكفَُروا یَتَمَ 

 
أَالَ لَھُ اْلَخْلُق  الذي لھ الخلق لھ أیضا األمر فھو كما لم یخلقك عبثا لن یتركك عبثا أیھا الربوبي

 [54األعراف : ] َواألَْمُر تَبَاَرَك ّهللاُ َربُّ اْلَعالَِمینَ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وجود الشر یؤسس لنھایة الالدینیة كفلسفة للحیاة
 

 كما یؤمن الربوبي غالبا .. هللا كلي القدرة كلي العلم كلي الخیر 
 ة الربوبي قادر حتما طبقا لعقیدتي وعقید اآلن هللا لماذا یسمح بوجود الشر والمرض والبالء وھو

 ؟ على إزالتھ
ثم یموت بھذا  ان اإلنسان فقط یؤمن بوجود المصمم األعظمإذا كانت الالدینیة ھي الحل وإذا ك

اإللھ المصمم األعظم ھذا الشر وھذا البالء لماذا ترك الظالم  لماذا لم یُزل اإلیمان وانتھت القضیة
لم  قویا عزیزا في أھلھ وترك المظلوم یموت مكلوما مقھورا غریبا عن أھلھ لماذا یموت منتصرا

  . وسالما وعافیة لي القدرة كلي العدل ویجعل العالم أكثر أمنایتدخل اإللھ كلي الخیر ك
 

قرر أن تكون  إذا كانت الالدینیة ھي الحل وكان اإللھ كلي القدرة كلي الخیر كلي العدل قد
 في عالمھ شرا وال ضرا وال بالءا الالدینیة ھي المنھج الذي یرتضیھ لعباده فمن المستحیل أن تجد

 
نسان قاصرا على ھذا العالم فیستحیل أن تجد فیھ ما یسوءك من هللا كلي إذا كان ُكل أمل اإل" 

 " الخیر والقدرة والعدل
 

  أمام أحد أمرین ال ثالث لھماأیھا الربوبي فأنت 
ویستحیل حتما أن یكون في ھذا العالم  –بأي مفھوم كان  –إما أن تؤمن بالیوم اآلخر والحساب 
 . ومألن المالیین یموتون مكلومین كل ی

  . وإما أن تُنكر إلھك كلي الخیر كلي العدل كلي القدرة
 

 وجود الشر في ھذا العالم ھو أكبر ضربة للفكر الالدیني ویستحیل أن یتعافى الفكر الالدیني بعدھا
. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ھل الضمیر یصلح لتقویم البشر ؟
 

أحد الُمشرعین عبر كل دساتیر الدنیا أن  ال یعرف تاریخ الدنیا كلھا وال تعرف الحضارات وال
سلوك البشر ولو أن شخصا استخدم ھذه الحجة وتقدم بھا  العصور اعتمد على الضمیر في تقویم

 مانع أن یحكم ھذا المشرع بشنقھ بتھمة الدعوة إلى اإلباحیة اإللحادیة ولن إلى أحد المشرعین فال
  . نستطیع أن ندافع عنھ

  ( allen&santrock) وفي أعظم األبحاث والمراجع العلمیة
  ..... یعتبرون العقاب ھو المانع الوحید للدوافع وحیل التوافق

 
 ..... أُكرر مرة أُخرى العقاب ھو المانع الوحید للدوافع وحیل التوافق

وال یوجد في دساتیر الدنیا كلھا شيء بخصوص الضمیر ألنھ یستحیل أن یتم التعویل علیھ في 
  ...... التشریعات

  incentive لتعریفات الشھیرة للباعثبل وفي أحد ا
إرضاء رغبة  ھو قوة بیولوجیة نفسیة داخل الفرد تستحثھ على القیام بنشاط معین إلشباع أو

یُشبع رغبتھ ھذه ... وطبعا القوة  محدده كما أن ھذه القوة تستمر في دفع الفرد وتوجیھ سلوكھ حتى
امام الدافع والحاجة والتوتر والحافز والمثیر  والشھوة .... البیولوجیة تشمل جمیع أنواع الشھوات

 . للضمیر وللوازعلن یكون ھناك أي حیز وساعتھا  ..... تتحول إلى فیضان كاسح
 

التي مضت إلى آالف  ال یوجد مانع إال الجزاء والعقاب ألن اإلنسان ھو اإلنسان منذ آالف السنین
 . مآربھ دلالسنین التي یلدھا التاریخ لن تتغیر طبیعتھ ولن تتب
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أیھا الربوبي

 
ھل تعتقد أن الربوبیة ھي العقیدة التي یرتضیھا إلھك من البشر وھي العقیدة التي  أیھا الربوبي

 تحیا علیھا وتموت علیھا ؟
 

ھل ثالث وجبات دسمة ومصروف ید وكساء ودواء یمكن أن تكون عزاءا كافیا إلنسان یعلم أنھ 
 ُولد لیموت ؟

  د قلیال وأقولبل دعني أصع
 ھل مال الدنیا كلھ وُمتع الدنیا كلھا تُمثل عزاءا كافیا إلنسان یعلم أن ُولد لیموت ؟

 
صمت وذھول ھل  ھل هللا الذي خلق الكون بإحكام مدھش بحیث یجعل القلوب والعقول تخشع في

  یُدبر لذلك ؟ یُعقل أن یترك أعظم ما یھم اإلنسان وھو الغایة من خلقھ دون أن
بأقل من جزء  الذي لو اختلفت قیمتھ Cosmological constant ل معي مثال الثابت الكونيتخی

  من الواحد النھار الكون بأكملھ 1صفر ثم  123من صفر یلیھ 
صفر ..  123ولمن ال یعرف معنى كلمة  -صفر أمام رقم عشري ماذا تعني ؟  123تخیل معي 

أي أكبر من حجم الكون  ملیار سنة ضوئیة 15بحجم ھذه الكلمة تعني أننا بحاجة إلى ھارد دیسك 
الدھشة المرھبة للعقول واأللباب والذي أتاح  تخیل ھذا الكون بھذه -كلھ لنخرج منھ بھذا اإلحتمال 

  ذلك ال یجیب هللا عما بعد الموت .. باہلل علیك ھل ھذا یُعقل ؟ لإلنسان حیاة كریمة تخیل بعد كل
 

 الصفات عن هللا بإستخدام العقل المجرد بدون نقل ؟ ھل تستطیع أن تُثبت أو تنفي
 

  ھل تعتقد أن الغایة العظمى من وجودك توجد داخل فلسفة الربوبیة ؟
 

ھل تؤمن بإلھ كلي القدرة كلي الخیر لم یخبرك عن غایتك من الوجود ولم یخبرك بشيء عما بعد 
  الموت مع أنھ أھم مما قبل الموت ؟

 
كلي العدل كلي العظمة یسمح للشر بأن یوجد وللبالء بأن یقع وفي  ھل تؤمن بإلھ كلي الخیر
  النھایة ال تعرف الغایة ؟

 
  ھل تؤمن بإلھ یطعمك ویرزقك ولن یحاسبك ھل ھذه عقیدة أم شھوة وھروب من التكلیف ؟

 
  ما الذي یمنعك من التسلیم بالرساالت بعد أن أثبتنا من كالمك حاجة البشر إلیھا حتما ؟

 
نؤمن بھ نحن أیضا ما  أنك آمنت باإللھ كلي القدرة كلي الخیر كلي العدل فھذا ھو اإللھ الذي طالما

  ولیس في الخلق فقط ؟ الذي یمنعك من اإلسالم واإلذعان ہلل في الخلق واألمر
 

ھل تعتبر أن الوقت في صالحك وأنت تعترف بقصور معطیات الفكر الالدیني وعجزه عن تقدیم 
  في الوجود ؟ أجوبة عن أھم ما

 
هللا أن یوفقك لھا  متى ستقولھا وبصدق أشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا ؟أسأل



 من مصیرك المجھول بالنسبة لك في مداخلتك القادمة فكل لحظة ھي جرس إنذار ولحظة اقتراب
..  

عن المنھج یجعلھ في أسفل لقد أقسم هللا عز وجل أن اإلنسان مخلوق في أحسن تقویم لكن ابتعاده 
 سافلین

ْیتُوِن .. َوطُوِر ِسینِیَن ..َوھََذا اْلبَلَدِ  نَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویمٍ  َوالتِّیِن َوالزَّ ثُمَّ  .. اْألَِمیِن .. لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
الَِحاتِ  َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِلِیَن .. إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا بَُك بَْعُد  فَلَھُْم أَْجٌر َغْیُر َمْمنُوٍن .. فََما َوَعِملُوا الصَّ یَُكذِّ

ُ بِأَْحَكمِ  یِن .. أَلَْیَس هللاَّ  [ اْلَحاِكِمیَن [التین بِالدِّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الُرسل والرساالت 
 

كلي العدل والحكمة أال یترك خلقھ ھمال بال  اتفق كل یؤمن بالخالق العظیم كلي الخیر كلي القُدرة
وراء موتھم واتفقوا أیضا أن العدل قائم ال محالة من الخالق  یوضح لھم غایة خلقھم وما بیان

الجمیع أن  العدل وبما أنھ یموت المالیین مكلومین كل یوم ولما یقوم العدل بینھم فعلم العظیم كلي
فھذا من كمال عدلھ  ھناك أرضا أخرى وزمانا آخر یقام فیھ العدل ویُعطى كل ذي حق حقھ

  .. واآلخرة انھ وعظیم قدرتھ وفضل كرمھ وجوده فلھ الحمد في األولىسبح
فكان أن أرسل  وبما أن العقول ال تصل بذاتھا إلى غایة الخلق وِحكمة العدل وما وراء الموت

وما  -ویرسمون منارات الھدى  ینیرون الُسبل ویوضحون الغایات -فضال منھ وكرما  -رسال 
 .- الحجة بھم والتكلیف على من اتبعھم عینین محددین لقیامأعظم الحكمة من إرسال رسل م

 
اإلسالم ابن تیمیة  أما عن الرسل واألنبیاء فالتعرف إلیھم ال یحتاج إلى كثیر ذكاء یقول شیخ

أن یكون أصدق الصادقین أو أكذب  رحمھ هللا في رائعتھ ثبوت النبوات : " ُمدعي النبوة إما
الجاھلین وقد أسلم السابقون األولون أمثال أبي بكر  ال على أجھلالكاذبین وال یُلبس ھذا بھذا إ

  ".. والُمبشَّرون قبل انشقاق القمر واإلخبار بالغیب والتحدي بالقرآن الصدیق وخدیجة
 

ابن عمران لما  ویقول رحمھ هللا :" وكثیر من الناس یعلم صدق الُمخبر بال آیة البتة ..وموسى
یُظھر لھم اآلیات .. وكذلك النبي لما   أرسلني علموا صدقھ قبل أنجاء إلى مصر وقال لھم إن هللا

ابن نوفل .. قال ھذا ھو الناموس الذي یأتي موسى ..  ذكر حالھ لخدیجة وذھبت بھ إلى ورقة
بكر علموا صدقھ علما ضروریا لما أخبرھم بما جاء بھ وما یعرفون من  وكذلك النجاشي .. وأبو

المجھول  من القرائن یوجب علما ضروریا بأنھ صادق.. وخبر الواحدوأمانتھ مع غیر ذلك  صدقھ
ُعرف بصدقھ وأمانتھ  من آحاد الناس قد تقترن بھ قرائن یُعرف بھا صدقھ بالضرورة فكیف بمن

الناس أو أكذبھم وھم یعلمون أنھ من  وأخبر بمثل ھذا األمر الذي ال یقولھ إال َمن ھو أصدق
 ."الصنف األول دون الثاني

 
مدار التسلیم  لیس " قول الفیلسوف زكي نجیب محمود في كتابھ موقف من المیتافیزیقیا یقولی

التسلیم مبنیـا على صدق صاحب  برسالة النبي على ما یقدمھ من برھان عقلي بقدر ما یكون مدار
  ". الرسالة وأمانتھ

 
ھو ظاھرة  من ذلكثم إن مبعث نبي ما لیس حدثا فردا لیكون غریبا نادرا بل ھو على العكس 

شاھدا علمیا یمكن استخدامھ  مستمرة تتكرر بانتظام واستمرار ظاھرة تتكرر بالكیفیة نفسھا یُعد
الوجود بالوقائع المتفقة مع العقل ومع طبیعة  لتقریر مبدأ وجودھا بشرط التثبت من صحة ھذا

 87نبي الظاھرة القرآنیة ص المبدأ . المصدر : مالك ابن
 

أوال أن یتملصوا  ن األنبیاء كیونس وأرمیا ومحمد علیھم الصالة والسالم أرادواثم إن الكثیر م
أمر دعوتھم ولكن دعوتھم استولت  طواعیة من دعوة النبوة فقاوموا وخافوا وابتعدوا في باديء

اختیارھم والحتمیة التي تطوق إرادتھم وتتسلط  علیھم أخیرا فمقاومتھم تدل على التعارض بین
 . قرینة قویة للنظریة الموضوعیة عن الحركة النبویة في ھذه الدالئلعلى ذواتھم و

 

 



 
 التحدي بالمعجزات 

 
اإلثبات وإعظاما للحجة وتوكیدا للخبر والرسالة  بعد أن تبدأ دعوى النبوة یظھر التحدي زیادة في

بھم ویكونون یمتلك القوم الذین أُرسل فیھم النبي ناصیة ما یتحداھم  وقبل أن یبدأ التحدي البد أن
 . بالخیبة المرجع بل والَحَكم حتى إذا ما انتصر علیھم كانوا ھم الحاكمین على أنفسھم فیھ

بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِیتَاء ِذي  ولما سمع الولید ابن المغیرة من النبي قولھ تعالى {إِنَّ ّهللاَ یَأُْمرُ 
وهللا إن لھ  -قال : 90النحل{ ِر َواْلبَْغِي یَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ اْلفَْحَشاء َواْلُمنكَ  اْلقُْربَى َویَْنھَى َعنِ 

أعاله لمثمر وما ھو بقول بشر . فقد رق قلبھ  لحالوه وإن علیھ لطالوه وإن أسفلھ لمغدق وإن
شیئا من ھذا .. ولذا اجتمعت كلمة وفود العرب على أال یسمعوا  وقال وهللا ما یشبھ الذي یقول

القرآن  یُسمعوه أھلیھم واعتبروا أن ھذا ھو السبیل الوحید لمقاومة التحدي بمثل ھذا ن والللقرآ
فقد جاء القرآن في  26َواْلَغْوا فِیِھ لََعلَُّكْم تَْغلِبُوَن }فصلت {َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا َال تَْسَمُعوا لِھََذا اْلقُْرآنِ 

وصف  لعرب وكانت فصاحة العرب أكثرھا فيمن البالغة لم یُعھد مثلھا في تراكیب ا درجة
عند غیره والقرآن  المشاھدات والغزل والتغني باألمجاد وكان الشاعر الذي یتقن المدیح یضعف

للتأسیس لمنھج حیاة في اإلقتصاد  جاء فصیحا في كل فن على نفس المستوى والنسق وجاء القرآن
 . یخرج عن قالبھ البالغيدون أن  والسیاسة والعبادة وما یُحسن الدین والدنیا

 
هللا أھون  وقد رأى العرب أن تجمیع الجیوش وتحزیب األحزاب وتألیب القبائل لمحاربة رسول

من ناحیة ویقولون ال تسمعوا  وأیسر من معارضة القرآن وقبول التحدي ..فكانوا یؤلبون القبائل
د .. ثم إنھم كانوا یختبئون لمعارضة الدین الجدی لھذا القرآن من ناحیة أخرى فھذا بالغ جھدھم

فرط انجذابھم لسحره حتى إذا تقابلوا قرب الفجر اجمعوا أال یعودوا  فرادى یستمعون القرآن من
  وھكذا ... المصدر : د. الطیب بو عزة لمثلھا

 
  إذن كان التحدي صریحا وواضحا في لغتھ وبیانھ

حٍد بالغیب وما سیحدث في مستقبل أیضا اشتمل القرآن على تحدي لم یعھده البشر من قبل إنھ ت
  األیام

َك إِلَى َمَعادٍ  فقد أخبر هللا رسولھ أنھ سیرده إلى معاد أي مكة إِنَّ الَِّذي فََرضَ   َعلَْیَك اْلقُْرآَن لََرادُّ
 . منھا مھاجرا بدینھ إلى المدینة وقد تم ] بعد أن خرج85القصص : ]
 

لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد  لقین رؤوسھم ومقصرین وقد تموأخبره أنھ سیدخل المسجد الحرام وصحابتھ مح
ُ آِمنِینَ  ِریَن [الفتح :  اْلَحَراَم إِن َشاء هللاَّ   [27ُمَحلِّقِیَن ُرُؤوَسُكْم َوُمقَصِّ

 
فََجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك  وأخبره أنھ بعد دخول المسجد الحرام سیكون فتح آخر وھو فتح خیبر وقد تم

 [27[الفتح : فَْتحاً قَِریباً 
 

 28أخبر هللا تعالى أنھ سوف یغني قریشا وقد تم {فََسْوَف یُْغنِیُكُم ّهللاُ ِمن فَْضلِِھ }التوبة
نتمنى الموت فخافوا ألنھم یعلمون أن من  تحدى القرآن الیھود أن یتمنوا الموت بأن یقولوا نحن

وا لھ لسقطت الدعوة قال ابن سیموت مع أن التحدى لو أجاب تمنى الموت في تلك الساعة فھو حتما
اْلَمْوَت  الموت لماتوا .. فما تمنوه على حرصھم الشدید على تكذیبھ. فَتََمنَُّواْ  عباس لو تمنى الیھود

 [95قَدََّمْت أَْیِدیِھْم َوّهللاُ َعلِیٌم بِالظَّالِمیَن [البقرة :  إِن ُكنتُْم َصاِدقِیَن .. َولَن یَتََمنَّْوهُ أَبَداً بَِما
 



َسأُْصلِیِھ َسقََر  خبر القرآن أن الولید ابن المغیره سیموت على الكفر وسیصلى سقر وقد كانأ
الزیادة لكن كال إنھ كان آلیاتنا عنیدا وقد  ] وأخبر أنھ ُرزق ببنین كثیر ویطمع في26[المّدثر : 

 !!.. الدعوة آخرین ولو أسلم النتھت] ولو ُرزق ببنین 16ِآلیَاتِنَا َعنِیداً [المّدثر :  كان .َكالَّ إِنَّھُ َكانَ 
 
 

البحر غزاة في سبیل  أخبر صلى هللا علیھ وسلم أم حرام بنت ملحان أن أُناسا من أمتھ سیركبون
 . هللا وستكون ھي أول الشھداء في غزاة البحر وقد كان

 
وقد  أخبر صلى هللا علیھ وسلم بوفاة النجاشي في الیوم الذي مات فیھ وصلى علیھ صالة الغائب

 . كان
 

األنوف كأن  وأخبر صلى هللا علیھ وسلم أننا سنقاتل الترك صغار األعین حمر الوجوه ذلف
الطوائف كلھا قاتلھم المسلمون  وجوھھم المجال المطرقة یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة وھؤالء

 . 81-2الصحیح  وھؤالء ھم التتار وھذه ھي صفتھم ..الجواب
 

عصره وكان الناس  لم بحدوث الردة مع أن ھذا كان مستبعدا تماما فيإخباره صلى هللا علیھ وس
 . إال تمسكاوقد كان یأتون للدین أفواجا وتُسلخ ظھورھم لتركھ فما یزیدھم ھذا

 
المقدس الوحید  القرآن ھو الكتاب -وھو مبدأ علمي محاید  - Bucaillism طبقا للمبدأ البوكیلي

مستحیل علمیا ألنھ طبقا لنفس  عام وھذا 1400م أن عمره الذي ال یوجد بھ خطـأ علمي واحد رغ
الطبیعیات .. في السماوات .. في األرض ھذه الكتب  المبدأ فقد كتب أرسطو ثالث كتب علمیة في

 . فیھا جملة واحدة صحیحة علمیا الثالثة ال توجد الیوم
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 النبوءة التاریخیة الكبرى

 
وُم .. فِي أَْدنَ  ِ  ى اْألَْرِض َوھُمُغلِبَِت الرُّ ن بَْعِد َغلَبِِھْم َسیَْغلِبُوَن ..فِي بِْضِع ِسنِیَن ہلِلَّ اْألَْمُر ِمن قَْبُل  مِّ

ِحیمُ .. َوِمن بَْعُد َویَْوَمئٍِذ یَْفَرُح اْلُمْؤِمنُونَ  ِ یَنُصُر َمن یََشاُء َوھَُو اْلَعِزیُز الرَّ ِ َال  .. بِنَْصِر هللاَّ َوْعَد هللاَّ
 ُ  [6 -2َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن [الروم   َوْعَدهُ یُْخلُِف هللاَّ

 
یعانون األمرین  اشتدت المعارك بین الروم والفرس خالل الفترة التي كان فیھا المسلمون في مكة

توجت بانتصار كاسح على الروم  611من المشركین فقد كان أبرویز قد قاد حملة فارسیة سنة 
وكان ھذا الخبر قد أحزن الرسول وأفرح  614سنة  -قرب البحر المیت  –اكیة في معركة أنط

  . المشركین
 : فجاء القرآن الكریم بتحدیات غیبیة معجزة وعجیبة

 
أي أخفض منطقة بالعالم وبالفعل ھذه المنطقة تقع قرب  –أن الروم ُغلبت في أدنى األرض  -1

 البحر المیت وھي التي وقعت فیھا المعركة
 
یقرر القرآن الكریم في وعد عظیم ومدھش أن الروم بعد ھزیمتھم سینتصرون في بضع سنین  -2

 . وھذا وعد هللا ال یخلف هللا وعده
  . سنوات 9-3من  بضع سنین وھذا ما دفع أبي بكر للرھان مع أھل قریش أن الروم ستنتصر في

 
وطیلة تسع  م 614رنا عام اآلن نعود لمعركة أنطاكیة وبعد ھذه المعركة التي حدثت كما ذك

تتوالى ساقطة واحدة تلو  سنوات لم تكن الروم تقف في وجھ الجیوش الفارسیة بل كانت المدن
یروى أنھ في القدس وحدھا قتل تسعین  أخرى وكان أبرویز یحرق الكنائس ویذبح اآلالف حتى

وكانت ھذه  لبوتصلیب الص رمز دیني عند الروم وھو ألفا من المسیحیین ثم انتزع منھا أقدس
  عالمة على نھایة الروم

 
الزعامة في  كان الفرس لھم 616اآلن ال یوجد أدنى بصیص أمل في األنتصار مجددا وإلى عام 

م والفرس ینتصرون  619 م ووصلنا اآلن إلى العام 616العالم وانتزعوا اإلسكندریة عام 
ا القرآن إال أربع سنوات وفي ھذه حددھ ویسحقون الروم سحقا ولم یبق على انتھاء المھلة التي

اللھو والخمر ومعاقرة النساء تتساقط منھ الدول والمدن  الفترة كان ھرقل ملك الروم غارقا في
سقطت منھ مصر في تلك األثناء وصارت تابعة للفرس .. ثم فجأة تحدث  بلدا بعد اآلخر وقد

الفرس  جر لیالي الملذات ویركبفیھ - على حد تعبیر كتاب التاریخ –المفاجأة لھرقل  بالیقظة
المقابل أیضا حدثت ظاھرة مماثلة لكنھا معكوسة ،إذ نجد أبرویز یتوقف   ویمتشق السالح!!ثم في

لینغمس  القیادة ، وینغمس في اللھو على نحو مفرط ، حیث سیعتزل في قصر بدستجرد فجأة عن
لشیرین أجمل زوجاتھ  تمثالفي الملذات ،حتى كان شغلھ الشاغل ھو تحفیز النحاتین على نحت 

 !!التي بلغ عددھن ثالثة آالف
 

المناوشات تزداد  وبدأت المناوشات بین الروم والفرس تصب في صالح الروم ألول مرة وظلت
واسترد الروم  623والفرس عام  یوما بعد یوم في صالح الروم إلى أن حدثت المعركة بین الروم

بعد الھزیمة بتسع سنوات تماما كما تنبأ  أي الفرس لیس أنطاكیة فحسب بل كل بالد الشام من
الفرس من سوریا یوم نصر بدر . و ظل ھرقل زاحفا حتى احتل  م كان طرد 624القرآن و سنة 



 . واسترجع منھا صلیب الصلبوت عاصمة فارس
 . ملحوظة :بعض الفقرات وتواریخ المعارك مأخوذة من الدكتور الطیب بو عزة *
 

رآن للحدیث عن نبوءة كھذه ؟ لو لم تقع ولو استمر ھرقل غارقا في ملذاتھ ما الذي یدفع الق
  !!... لسقطت الدعوة

لكن القرآن تحدث عن ذلك وتحققت نبوئتھ ،فكان أول انتصار للروم من بعد ھزائمھم المتتالیة بعد 
 .تسع سنوات بالضبط من ھزیمتھم في أنطاكیة

 . وہلل الحمد رب العالمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الظاھرة القرآنیة
 

التكرار مستحیلة التحدي مستحیلة المقابلة  الظاھرة القرآنیة ھي الظاھرة المستحیلة .. مستحیلة
بدایات الدعوة وفي الوقت الذي كانت الدعوة تعاني فیھ االمرین  مستحیلة المقارنة بغیرھا .. في

ِ  القرآن وتقرر بقاؤه إلى یوم تقررت عالمیة  56إِلَى یَْوِم اْلبَْعِث}الروم الدین {لَقَْد لَبِْثتُْم فِي ِكتَاِب هللاَّ
محمد لنفسھ في آخر حیاتھ نفس ما ادعاه في  .. یقول البروفیسور بوسورث سمیث : لقد ادعى

وخرجت الظاھرة القرآنیة لتخلق من الھباء أُمة ضخمة وتستبقي على  بدایة رسالتھ .. ظھر القرآن
تقررت ھذه  من الناس ما كانوا لیدخلوا التاریخ أبدا لوال نھوض ھذا الكتاب بھم وقد الالقرون جی

لَِذْكٌر لََّك َولِقَْوِمَك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن  الحقیقة في اللحظات التي كانت فیھا الدعوة على المحك َوإِنَّھُ 
 [44[الزخرف : 

 
إنھ لیس  : االسالم شاخت المتحامل علىالقرآن أصدق وأوثق وثیقة تاریخیة على اإلطالق .یقول 
ویقول ولیم میور : القرآن ھو الكتاب  .. ھناك من شك في قطعیة ثبوت القرآن وتنزھھ عن الخطا

 ... من التحریف طیلة الف ومائتي عام الوحید في الدنیا الذي بقي نصھ محفوظا
 

وبھذه الصیاغة لم یعھده  البالغيلقد كانت الظاھرة القرآنیة مباغتة في إعجازھا البیاني فاألسلوب 
فجاء القرآن مباغتا في ثوریتھ البالغیة  العرب في قوالبھم القویة أو في بحور أشعارھم الزجلة

 . عبر العقود التي سبقت الرسالة وبال أي تمھید على مستوى البیان
ب القبائل وتألی یقول الطیب بو عزة : ولذا فقد رأى العرب أن تجمیع الجیوش وتحزیب األحزاب

التحدي ..فكانوا یؤلبون القبائل من  لمحاربة رسول هللا أھون وأیسر من معارضة القرآن وقبول
ناحیة أخرى فھذا بالغ جھدھم لمعارضة الدین الجدید ..  ناحیة ویقولون ال تسمعوا لھذا القرآن من

 ذا تقابلوا قربیختبئون فرادى یستمعون القرآن من فرط انجذابھم لسحره حتى إ ثم إنھم كانوا
 ... الفجر اجمعوا أال یعودوا لمثلھا وھكذا

 
 إِنَّ ّهللاَ یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِیتَاء ِذي اْلقُْربَى ولما سمع الولید ابن المغیرة من النبي قولھ تعالى

وهللا إن لھ لحالوه وإن  -قال : 90كَُّروَن النحللََعلَُّكْم تَذَ  َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي یَِعظُُكمْ 
وقال وهللا ما  لطالوه وإن أسفلھ لمغدق وإن أعاله لمثمر وما ھو بقول بشر . فقد رق قلبھ علیھ

على أال یسمعوا للقرآن وال  یشبھ الذي یقول شیئا من ھذا .. ولذا اجتمعت كلمة وفود العرب
الوحید لمقاومة التحدي بمثل ھذا القرآن {َوقَاَل الَِّذیَن  سبیلیُسمعوه أھلیھم واعتبروا أن ھذا ھو ال

فقد جاء القرآن في درجة من  26فصلت تَْسَمُعوا لِھََذا اْلقُْرآِن َواْلَغْوا فِیِھ لََعلَُّكْم تَْغلِبُونَ  َكفَُروا َال 
دات وكانت فصاحة العرب أكثرھا في وصف المشاھ البالغة لم یُعھد مثلھا في تراكیب العرب

الشاعر الذي یتقن المدیح یضعف عند غیره والقرآن جاء فصیحا  والغزل والتغني باألمجاد وكان
 المستوى والنسق وجاء القرآن للتأسیس لمنھج حیاة في اإلقتصاد والسیاسة في كل فن على نفس

 . والعبادة وما یُحسن الدین والدنیا دون أن یخرج عن قالبھ البالغي
 

الصحراء  س مثل أشعار العرب فھو ال یعكس مناخ الصحراء وال كائناتوالمجاز القرآني لی
األنھار التي تجري في  العربیة وال خیال الصحراء العربیة فھو لوحة شاملة رائعة تختلط فیھا

 . المروج الخضر مع الظلمات التي في البحار اللجیة
 

ونكبات وموت  تعرض لنكباتالظاھرة القرآنیة في استقالل تام عن ذات موضوع النبي فالنبي ی
مع أن الفارق بین موتھما  خدیجة وموت عمھ وحارسھ أبو طالب وال نجد لذلك أثرا في القرآن

أن ھاتان الحادثتان تركتا أثرھما المدوي  كما في بعض الروایات لم یزد على ثالثة أیـام ومع
ما كان اسمھما یُذكر لحظاتھ یبكي خدیجة وأبا طالب عند الرھیب على حیاة رجل كان حتى آخر



ذلك ال نجد أي صدى لموتھما في القرآن وال نجد كلمة خدیجة في القرآن  أمامھ وعلى الرغم من
بحیاتھ البتة .  وال یوجد اسم ألي امرأة في القرآن كلھ إال مریم التي لم تكن لھا عالقة كلھ بل

وجات النبي صلى هللا علیھ من ز مرة بینما لم یذكر أي اسم ألي زوجة34ومریم ُذكرت في القران
 ... مرات4مرة بینما رسولنا صلى هللا علیھ وسلم  25وسلم .وعیسى علیھ السالم ُذِكر في القرآن 

علیھ السالم كما یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیھ رحمھ هللا ھذا في  وكاد القرآن أن یكون لموسى
 .. جانب القصص

 
أال وھو التقوى  رقى وأدق میزان في تقییم البشرأما في جانب تقییم البشر فقد أسس القرآن أل

آیة واحدة یُمدح فیھا أحد بنسبھ وال یُذم  یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا : لیس في كتاب هللا
  230/ 35تیمیة رحمھ هللا  أحد بنسبھ. مجموع الفتاوى ابن

 
أكفرھم وأبعدھم  البشر حتى أما في جانب العقیدة والتوحید فالقرآن ھو منتھى الرقي وغایة كل

المقدسة في المسألة التوحیدیة ومع  عن الحق یقول الطیب بو عزة : یؤكد القرآن دائما دور الكتب
حیث الرب القومي  –اإللھیة من نطاق األنانیة الیھودیة  ذلك یؤكد القرآن دائما على إخراج الذات

 فاہلل رب -ة في التشویش واالرتیاب حیث عقیدة الثالوث الموغل –المسیحي  والتعدد -للیھود 
التعدیالت الالھوتیة  ولذا فقد خرجت -واحد أحد لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر  - العالمین

وموسى ابن میمون كإفراز لقراءتھم  الالحقة على الیھودیة والمسیحیة على ید توما االكویني
تھا معاصى الیھود والمسیحیین فحاول والتي شوھ المنشور اإلسالمي في عقیدتھ الصافیة باہلل

یتناسب مع المنشور الجدید الذي سیجذب كل أتباع الدیانات إلیھ إذا  الرجلین تنسیق دیانتیھما بما
كلتا  تدخل سریع لمواربة الصدع ومحاولة التقرب من عقیدة اإلسالم النقیة وإثبات أن لم یحدث

الصیغة النھائیة ..  ا على توحید هللا فيالعقیدتین األخریین بناھما األصلى وعمادھما أیض
 إلیقاف أفواج الداخلین في الدین الجدید فالتحسینات التي أدخلت على العقیدتین لم یكن منھا مناص

.... 
 

تجد فیھ مخالفة واحدة لقانون من قوانین العلم  أما في الجانب العلمي التقییمي فالقرآن یستحیل أن
یقول أرسطو : یوجد في اإلنسان ثمانیة ضلوع في صدره وأسنان  بل إن العلم ینحاز نحو القرآن

 عددھا عن أسنان المرأة .. ھذه العبارات لیس أخطاء علمیة بل فضائح علمیة الرجل تختلف في
الطبیعیات ..  ولیس في القرآن شيء من ھذه الخرافات . وقد كتب أرسطو ثالث كتب علمیة في

  .. فیھا جملة واحدة صحیحة علمیا الثالثة ال توجد الیوم في السماوات .. في األرض ھذه الكتب
واحد .. وطبقا  في المقابل یقول الدكتور الفرنسي موریس بوكاي : لیس في القرآن خطأ علمي

الوحید الذي ال یوجد بھ خطـأ علمي  القرآن ھو الكتاب المقدس Bucaillism للمبدأ البوكیلي
 !!.. علمیا إال أن یكون ھذا الكتاب مقدسا حیلعام وھذا مست 1400واحد رغم أن عمره 

 
بَنَْینَاھَا بِأَْیٍد .. المقصود  ونذكر فقط دلیال واحدا على انحیاز العلم للقرآن یقول تعالى : َوالسََّماء

فضاء ... فھل الفضاء مبني عند علماء الفیزیاء ؟؟؟؟ في  بالسماء ھي مادة األفالك وما حولھا من
بین  annalen derphysic این نظریتھ العامة في بحث نشر في مجلةاینشت لخص 1916عام 

أساسیھ  صفحة أن الفضاء لیس مجرد ستار تتجلى علیھ الحوادث بل ھو نفسھ بنیة 60من  في أقل
النظریة بقولھ " تبدو لي  تتأثر بطاقة األجسام التي یحویھا وبكتلتھا وقد علق ماكس برون على

الطبیعة وأنھا أعظم تركیب مذھل یجمع بین  قھ الفكر البشري عنالنظریة إنھا أعظم إنجاز حق
 ".الفیزیائي والمھارة الریاضیة النظرة الفلسفیة الثاقبة واإللھام

]لعل من أھم 47لَُموِسُعوَن [الذاریات :  أما باقي اآلیة الكریمة َوالسََّماء بَنَْینَاھَا بِأَْیٍد َوإِنَّا
 ماضى ھو توسع الكون و ال نحتاج لعناء كبیر فى فھم مدلول [َوإِنَّاال اإلكتشافات الفلكیة فى القرن

الكون وحتى وقتنا ھذا  منذ ُخلق Expanding universe لَُموِسُعوَن] و التى تفید التوسع الكونى



الفیزیاء في القرن الماضي حیث عن  و ھذا ما بینھ العلم وأصبح من أھم بل ھو أھم منجزات –
 اإلنفجار الكیبر وتم اكتشاف الثابت الكوني ون تم إثبات نظریةطریق إثبات توسع الك

 
 

محمد عبد هللا دراز في كتابھ النبأ  واآلن ھل القرآن ھو وحي ُمنزل من الرحمن یقول دكتور
أنھ ال صنعة فیھ لمحمد صلى هللا علیھ وسلم وال ألحد  القرآن إذن صریح في " -: 21العظیم ص 

عند هللا بلفظھ ومعناه ومن العجب أن یبقى بعض الناس في حاجة  من من الخلق وإنما ھو منزل
 . اإلستدالل على الشطر األول من ھذه المسألة وھو أنھ لیس من عند محمد إلى

التي جاءت  في الحق أن ھذه القضیة لو وجدت قاضیا یقضي بالعدل الكتفى بسماع ھذه الشھادة
الزعامة ویتحدى الناس  یدعي لنفسھ حق بلسان صاحبھا على نفسھ وأي مصلحة للعاقل الذي

كي ینسب بضاعتھ لغیره ولو انتحلھا  باألعاجیب والمعجزات لتأیید تلك الزعامة أي مصلحة لھ
لنفسھ .. بل وشھد الرسول على نفسھ بالعجز {قُل لَّْو  لما وجد من البشر أحدا یعارضھ ویزعمھا

ن قَْبلِِھ أَفَالَ تَْعقِلُوَن }یونس َراُكم بِِھ فَقَْد لَبِْثُت فِیُكمْ تَلَْوتُھُ َعلَْیُكْم َوالَ أَدْ  َشاء ّهللاُ َما  ".16ُعُمراً مِّ
 

بأن القرآن الكریم  إنھا قضیة عادلة قضیة محادیة قضیة عقلیة منطقیة قضیة منتھیة وھي التسلیم
 سخیفة للعقل ومسلمات الحقائق موحى بھ من عند هللا .. أي محاولة للمراوغة ھي معاندة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ھل الرؤیة والمعاصرة ھما شرط إفادة العلم الضروري ؟
 

بحجة عدم الرؤیة والمعاصرة وال أدري  كثیرا ما یحتج المالحدة والالدینیون على المعجزات
قائمة بینھم .. وال یوجد للعاقل عذر في تبني ھذه الحجة  كیف لحجة بھذا التھافت والھزال أن تظل

  . لرفض المعجزة أو التحدي –األوحد  –الوحید  أنھا السبیلإال 
  ولإلنسان أن یتساءل ھل العلم الضروري ال یحصل إال بالرؤیة والمشاھدة المباشرة ؟

الدنیا وثقافات الدنیا وكل  ھل ھذا أمر یقولھ باحث أو عالم أو حتى عاقل ؟ إن علوم الدنیا وفلسفات
الذین  –والمعاصرة وإنما عن طریق الُمخبرین  عن طریق الرؤیة معطیاتنا العلمیة لم تقع بداھة

ومع تكرار اإلخبار یحصل عندنا العلم الضروري  –مباشرة منا  أخبرونا بھذه األمور دون رؤیة
  . إلینا بصحة ما ینقلوه

معادالت أینشتاین  كم شخص رأى رؤیة مباشرة صحة قوانین الفیزیاء أوقوانین الكیمیاء أو صحة
  . وبعدھا أثبتوا صحة النسبیة العامة ي تطلبت ربع قرن حتى رآھا بضعة أشخاص في أفریقیاوالت

  . ھؤالء المخبرین ھم أدلة جمیع البشریة في جمیع الفلسفات والعلوم
مجموعة من المخبرین  واآلن أنا أستطیع أن أجزم أن كل ملحد أو ال دیني سمع بمعجزة نقلھا إلیھ

ھذه المعجزة إال من باب المكابرة  ینكر كذب حصل لھ علم ضروري والیستحیل تواطئھم على ال
  . والتدقیق والمعاندة والكسل المعرفي العقیم في الفحص

 
فأنت سمعت عن دولة الیابان وحصل لك علم ضروري بوجودھا وأنھا تقع شرق آسیا وال یلزم 

  .. إلنكارھا عدم رؤیتھا فھذا أمر ال یقولھ عاقل
 

العلم الضروري فقد علمتنا  في الُحجة وأقول أن الرؤیة والمعاصرة ال تفیدانلنصعد واآلن 
 !!.. الضروري الفیزیاء وعلوم األعصاب أن الرؤیة ال تفید العلم

عند وصول  أنھ The Grand Design یقول ستیفن ھاوكنج في كتابھ األخیر التصمیم العظیم
الھنود الحمر ظلوا  واطيء أمریكا فإنأول أسطول لكریستوفر كولومبس مكتشف أمریكا إلى ش

وانخفاضھ وظلوا ھكذا حتى بدأ المخ یدرك  ثالثة أیام ال یرونھ وإنما یشاھدون ارتفاع الموج بشده
على األمر أن  یقول ھاوكنج ُمعلقا – قبل أو حتى تخیلھ وجود شيء لم یكن قد اعتاد علیھ من

 ات ال تستوعب منھا إال أقل القلیل وأن إدراكلحظة قرابة ملیارین من المعلوم العین تتلقى في كل
الذي اعتدت أن  المخ أھم بكثیر من رؤیة العین في إثبات الوقائع والحقائق فلو اختفى الكرسي

الكرسي في مكانھ إلى ان یدرك  تجلس علیھ في مكتبك فإن الرؤیة األولى لعینك ستثبت وجود
 .- رةكثی مخك أن الكرسي غیر موجود وھذا سیتطلب لحظات

وھذه إحدى  أیضا علمتنا الفیزیاء أن الرؤیة قاصرة إلى حد كبیر في إفادة العلم الضروري
 . إذا ثبتت صحتھا Philadelphia experiment معطیات تجربة فیالدلفیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ھل العقل كاف لتحدید صفات اإللھ ومعرفة الغایة من الخلق ؟
 

وبالتالي ستتغیر صفات اإللھ حسب اإلنساني متفاوت الذكاء حتما ھناك داخل المذھب الربوبي 
 غیره .. یُجیز على اإللھ ما ال یُجیزهوحتما ھناك َمن منھج اإلستنباطي الو قدرات العقلیھال
 

وبالتالي أمامنا نسخ عن صفات اإللھ تختلف كل نسخة متفاوتة اآلن نحن أمامنا عقول ربوبیة 
الكمال فعلیا  ا أعترف أنھ ربما تصل نسخة منھم إلى حدوأن -جذریا عن النسخة األُخرى  اختالفا

المشكلة الفعلیة ھي أي نسخة سیتم  لكن -لكن حتما ستوجد نُسخ تصل إلى حد الوثنیة والصنمیة 
سیتم إقناع أتباع المذھب باعتماد ھذه النسخة بدیال عن  اعتمادھا في المذھب الربوبي وبأي ُحجة

 ستقبل نُسخ أكثر رقیا ھل سیتم اعتمادھا واعتبار أن المؤمنینظھرت في الم نسخ أُخرى وماذا لو
 بالنسخ السابقة كانوا ال یعرفون اإللھ الحقیقي ؟

 
حصري استطاع أن یعرف صفات  وكیف یتم إقناع أتباع المذھب بوجود نسخة حصریة وعقل

العقل  داخل المذھب الربوبي ألن فكرة اإللھ الحقیقیة ألیس من الممكن أن یحدث تمرد عام
یمكن استیعابھا إال في إطار وحي ورساالت وبالتالي  الحصري والنسخة الحصریة ھي فكرة ال

 في الربوبیة ؟ انھیار كامل ألصل األصول
 

الواحد بمرور  ثم ما الذي یجعل ھذه النسخة أفضل من نُسخ أخرى ال نھائیة یفترضھا العقل
طرح النسخة لإلیمان الذاتي إلى  ذن یجب تأجیلالسنین والتجارب والنمو الفكري والعقل األداتي إ

 .لطرح نُسخ أعلى رقیا وأكثر تھذبا حین قبل الموت بلحظات بحیث ال تبقى فرصة
 

 -صفات اإللھ واستحالة  معیارا لتحدید استحالة اعتبار العقل -استحالة  -مما سبق یتبین استحالة 
ضھا لتحدید صفات اإللھ ھي نسخ حصریة ومن یفتر استحالة اعتبار النُسخ العقلیة التي -استحالة 

 . أعظم أصل من أُصولھا وھو استخدام العقل في تحدید صفات اإللھ ھنا یتبین انھیار الربوبیة في
 

 وعلیھ یستحیل أن تكون الربوبیة ھي ما یریده هللا منا أو تكون ھي المنھج الذي یرتضیھ هللا لعباده
 

بصورة أكثر عقلیة  وانھار معھا حلم جدید إلعادة الوثنیة لقد انھارت الربوبیة في أصل أصولھا
الربوبیة في منھجھا اإلستداللي عن  وأكثر حكمة ومنطقیة في الظاھر لكن في الباطن ال تختلف

ألن العقل الذي یؤلھ ھو العقل الذي یوثن . وعلیھ تكون  أحط الدیانات إغراقا في الوثنیة والمادیة
ویعود  لُكفریة ال تختلف كثیرا عن اإللحاد والوثنیة والفلسفات المادیةالمذاھب ا الربوبیة ھي أحد

الوقت الذي كان یظن  الربوبي مرة أخرى لیكتشف أنھ من أكفر الخلق وأبعدھم عن هللا والحق في
 ِذیَن َضلَّ ھَْل نُنَبِّئُُكْم بِاْألَْخَسِریَن أَْعَماًال . الَّ  أنھ العبقري الذي أتى بما لم یأت بھ األوائل " قُلْ 

ْنیَا َوھُْم یَْحَسبُوَن أَنَّھُمْ  َولِقَائِِھ  یُْحِسنُوَن ُصْنًعا . أُولَئَِك الَِّذیَن َكفَُروا بِآیَاِت َربِِّھمْ  َسْعیُھُْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ
 اْلقِیَاَمِة َوْزنًا " سورة الكھف فََحبِطَْت أَْعَمالُھُْم فََال نُقِیُم لَھُْم یَْومَ 

 
 
 
 
 
 
 



 ھیار الربوبیة ان
 

تقول القاعدة المعرفیة " ال یمكن التفكیر في النسبي إلى بما ھو نسبي وال یمكن التفكیر في 
 المذھب الربوبي بأكلمھ بتطبیق ھذه القاعدة على  " الُمطلق إال بما ھو ُمطلق

الرب في المذھب الربوبي ھو نسبي ولیس ُمطلق یكون الناتج  
  ةانتھت الربوبیوبذلك تكون قد 

 فال یمكن الجزم بوجود صفاتھ من عدمھا  -نسبیة صفاتھ  -اإللھ  الربوبیون یُجمعون على نسبیةف
 

اإلیمان بنسبیة اإللھ = اإلیمان بالعدم = اإلیمان بالحجر = اإلیمان بآلھة بشریة عدیدة = اإلیمان 
 . بالشيء ونقیضھ في آن واحد

  إنھا نھایة الربوبیة كمذھب
سرعة الضوء مطلقة وقوانین الثرمودینامیك مطلقة وثوابت الكون ُمطلقة ھل یُعقل أن تكون 

  وخالقھا نسبي ؟
ملیارات الكیلومترات  ھل یُعقل أن یسمح هللا لنا بتحدید سرعة الضوء بالمللیلمتر في مسافات تبلغ

یع ویتركنا أمام عبث عقلي ساذج ال یستط في الثانیة وال یسمح لنا أن نعرف صفات خالق األكوان
أو ینفي صفة من صفات هللا ویفترض الشيء ونقیضھ ویفترض  أن یثبت صفة من صفات هللا

 العدم والُمحال ..!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ما الفرق بین الربوبي وبین الشیطان ؟
 

 ما الفرق بین الربوبي وبین الشیطان ؟
  أال یمكن اعتبار الشیطان ربوبي صالح والعكس صحیح ؟

لشیطان مؤمنا بوجود هللا ؟ ھل تنكر ذلك ؟ألیس ا   
؟ إذن ھنیئا للشیطان بمذھبكم  -ألستم تجھلون غایة الوجود  -ألیس یستوي عندكم الراھب والفاجر 

  الرائع
 المذھب الذي یجد فیھ الشیطان ما یبرر ضالالتھ ھو حتما مذھب شیطاني

 

  

 ما الفرق بین الربوبي وبین ُعباد المال والجنس ؟
 

 الفرق بین الربوبي وبین ُعباد المال والجنس ؟ما 
ُعباد المال والجنس یؤمنون بوجود هللا ولیس عندھم الوقت وال اإلھتمام الكافي بتكالیف شرائع 

  الدین
للذات اإللھیة إذن من الحماقة عقلیا تضییع  وبما أنھ یستوي في مذھبكم أفجر الناس وأرھب الناس

إذا كان ُكل أمل  ": وكما یقول المفكر اإلنجلیزي جون لوك الوقت في مماحكات میتافیزیقیة
وإذا كنا نستمتع بالحیـاة ھنا في ھذه الدنیـا فحسب فلیس غریبا وال  اإلنسان قاصرا على ھذا العالم

 ". للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب اآلباء واألبنـاء مجافیـا
 وفي نفس الوقت یكون اإلیمان بوجود هللا ھل یوجد مذھب على وجھ األرض یؤمن بوجود هللا

 كعدمھ ؟
 
 

  

 ما الفرق بین الربوبي والملحد ؟
 

 ما الفرق بین الربوبي والملحد ؟
 !!.. ظاھریا الربوبي والملحد مختلفان في أصل األصول وبینھما أودیة وأنھار ومفاوز ال أول لھا

أن یكون الفریقان  وھذا من أعجب العجب ،لكن في الواقع ھذا الفرق الشدید ال أثر لھ في العمل ، 
أحدھما یعتقد بعدم وجود إلھ  على عقیدتین متعارضتین وفى نفس الوقت على نفس العمل ،

یتمیزون فى السلوك والعمل إال من باب الذائقة  واآلخر یعتقد فى وجود إلھ .. ورغم ذلك فھم ال
 وجوده كعدمھ الشخصیة ! فما ھذا اإللھ الذي

 
 
 
 
 



 ؟ نقول أن الربوبیة ھي انتحار للعقل لماذا
 
تبلغ جزء من ملیار الملیار من الجزء وال  ھل یُعقل أن یسمح هللا لنا بتحدید قوانین الكون بدقة

 خلیقتھ ؟ یسمح لنا أن نعرف صفاتھ وغایتھ من
المللیلیتر لتحولت  ھل یُعقل أن یرزقنا هللا بھرمونات لو اختلت بمقدار جزء من ملیون جزء من

  خلقنا والتي ھي أھم من كل نعم الدنیا حیاة اإلنسان إلى جحیم ثم ال یرزقنا معرفة الغایة من
 . فمعرفة الغایة من وجودنا ھي أھم من كل علوم الدنیا وكل نعم الدنیا

نستغني عنھا شاكرین  ھل یعقل أن یسمح لنا بمعرفة أعمق علوم المادة والطبیعة التي نستطیع أن
كل العصور بل ویتركنا أمام عقل  عرفة أعظم ما یشغل الذھن اإلنساني عبروال یسمح لنا بم

للذات اإللھیة .. عقل یفترض الشيء  عقل یفترض صور ال نھائیة - باعترافك -عابث قاصر 
فھل یعقل أن الذي  .. ونقیضة .. عقل یفترض العدم والكمال وال یستطیع أن یؤكد أیھما األصح

ا اإلحكام وھذه الدھشة والرھبة یتركنا أمام عقول حائرة قاصرة بھذ خلق األكوان واألفالك
ھذا  وتقترح وتضع عدد ال نھائي من اإلحتماالت بخصوص أھم ما في الوجود .. ألیس تفترض

بالعقم الالنھائي والسخف  ربوبي ؟ ألست بذلك تنسف مذھبك وتصفھأیھا الشتما مباشرا إللھك 
 الشدید ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ھل الشك ھو مرحلة وقتیة في حیاة الربوبي أو أنھ یرید ان یحیا ویموت 
 .؟  -شـاك  –تحت ھذا الُمسمى 

 
وفلسفاتھا والبد للشاك أن یوقن بذلك وإال  الشك مرحلة ساذجة وسطحیة وأولیة في كل علوم الدنیا

 ب اإللحادیة الشك وامتدح نفسھ أنھ شاك وجمیع المذاھ العتبر الشك ھو الغایة وتوقف عند
 

 فاآللیة العقلیة الغایة لذا ھي لم تتقدم خطوة منذ أول ملحد وأول ربوبي والربوبیة تعتبر الشك ھو
العلم بینما الیقین  ألنتاج الشك أسھل بكثیر من آلیات إنتاج الیقین والشك یغلب على الحدث وقلیل

 یحتاج صاحبھ إلى إعمال العقل لیغالب الشك ..
  وأیسر من انتاج الیقین أسھل فإنتاج الشك

یُمكن ان یُفھم ھذا  الشك ھو موقف حیاتي دائم .. بمعنى أدق ولذا ال یمكننا استیعاب أن یكون
اإلنسان ویموت تحت ھذا العنوان (  الموقف الحیاتي كموقف عارض أو مرحلي فمعنى أن یعیش

م والرفض حالة ُمریحة البشریة فلو كان الشك وعدم الفھ شــاك ) ھذا ُمخالف لطبیعة اإلنسان
 في حیاة البشر ... وُممتعة ما حصل تقدم

في البشر ھي الوصول للحقائق واالستقرار  فبما أنھ یوجد تقدم في حیاة البشر إذن البدیھة الُمركبة
 ... للوجود بأسره علیھا إذن النسبیة والتذبذب ُمخالفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نسان بدون دینمركزیة اإل ھل یمكن الحدیث عن  
  

حدوده  عند الربوبیین والملحدین ھو كائن عضوي ذو ثالثة أبعاد .. حدود الطبیعة ھي اإلنسـان
دراستھ في إطار  یسري علیھ ما یسري على الظواھر الطبیعیة، فھو شيء بین األشیاء یمكن

قتصادیة ومادیة من خالل نماذج ا دوافعھ االقتصادیة والمادیة والبیولوجیة ، ومن ثم یمكن رصده
  ! وبیولوجیة ریاضیة محضة

 
اإلنسان نمط مادي ذو ثالث أبعاد ...تسري علیھ بیولوجیة داروین وحتمیة دوركایم ونوازع 

 . فروید ودوافع نیتشھ
 

 . إذن ھذا یعني انھیار المشروع الھیوماني واألخالقي والقیمي والمعرفي لإلنسان
بمركزیتھ . ھذه  ء ال یوجد ما یمیزه أو یقول بسموه أوإذن یتحول اإلنسان إلى شيء بین األشیا

طموحات المتفائلین بمستقبل أفضل  ھي الحقیقة القاتلة لإلنسان والقاتلة لكل فلسفات العالم وكل
  ... لإلنسان

 
في  اإلختالف بین اإلنسان والبكتریا ھو اختالف في الدرجة ولیس یفترض الملحد والربوبي أن

  مستعمرة بشریة بیولوجیا بین إبادة مستعمرة بكتیریة وبین إبادةالنوع ولذا ال فرق 
واإلختالف بینھ وبین البكتریا ھو اختالف درجة ولیس البكتیریا في شيء  وھو لیس أفضل من

  – اإلنسان والبكتریا في نفس المستوى (evolution) البیولوجي حیث التطور -اختالف نوع 
 

ھي نفس  اعترف بذلك أم خبأ رأسھ في الرمال سواء لحد والربوبيالموھذه العقیدة التي یؤمن بھا 
نھـایة التاریخ  یقول فرانسیس فوكویاما في كتابھ األشھرما یقرره العلماني فرانسیس فوكویاما 

عمیقة إذ البد أوال أن نفھم اإلنسان  یقول : حقوق االنسان لھا مشكلة فلسفیة 259وخاتم البشر ص 
اإلنسان فالعلوم الطبیعیة الحدیثة تشیر إلى أنھ لیس ثمة فارق  نفھم طبیعة قبل أن نبحث في حقوقھ

فیمكن  والطبیعة وعندما نوسع في المساواة التي تنكر وجود أي اختالفات بین البشر بین االنسان
وتنشأ عن ذلك أسئلة ال  أن یشمل ذلك إنكار وجود اختالفات ھامة بین االنسان والقردة العلیا

الحیوانات لیس كذلك وسنصل  یكون قتل البشر غیر مشروع في حین قتل ھذهحصر إذ كیف 
 حتما في مرحلة ما إلى السؤال التالي

 ولماذا ال تتمتع الطفیلیات المعویة والفیروسات بحقوق مساویة لحقوق اإلنسان ؟
ست لھ الطبیعة لی إننا لو كنا نؤمن حقا أن االنسان مجرد كائن في سلسلة حیوانیة یخضع لقوانین

وسیتعرض ساعتھا المفھوم  قیم متجاوزة وھنا البد أن تتساوى الكائنات جمیعا في الحقوق
لنا ھذا المأزق الفكري الذي أوقعتنا فیھ  المساواتي للبشر للھجوم من أعلى ومن أسفل وال یسمح

وق الھجوم أو ذاك وبالتالي ال یسمح لنا بالدفاع عن الحق النسبیة الحدیثة بأن نرد على ھذا
 المساواتیة

أحمد أمین ..  المصدر : فرانسیس فوكویاما .. نھـایة التاریخ وخاتم البشر ..ترجمة : حسین
  259مركز األھرام للترجمة والنشرص  1993الطبعة األولى 

 
ملحد فبدون وجود دین تفقد كل الكائنات الوصدق  الروبوبيلقد صدق فرانسیس فوكویاما وصدق 

ومن ثم ھویتھا وتَعیُّنھا وقیمتھا وتذوب في قوانین  في المساحات بینھاحدودھا وحیزھا، إذ تخت
 تنشأ إشكالیات في النظام المعرفي واألخالقي، إذ تفقد األشیاء حدودھا الطبیعة الحتمیة ومن ثم

وتختفي اإلرادة والمقدرة  وھویتھا ویَصُعب التمییز بینھما، كما تَصُعب التفرقة بین الخیر والشر،
 اوز وتسود الواحدیة والحتمیةعلى التج



  فالدین ھو الشرط الوحید لحریة اإلختیـار وسمو اإلنسـان وقیمتھ وقیمة المطلقات التي یحملھا
 

إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ  .. وال یأتي اإلیمان بمركزیة اإلنسان وقیمتھ وسموه إال عبر اإلیمان بالدین
َماَواِت َواْألَْرضِ  نَساُن [األحزاب :  ِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن یَْحِمْلنَھَا َوأَْشفَْقَن ِمْنھَاَوالْ  َعلَى السَّ َوَحَملَھَا اْإلِ

72] 
ولو قرر اإلنسان  والطبیعة ھي الھامش -الدین  –إذن اإلنسان ھو المركز طالما قرر حمل األمانة 

مرة أخرى ویعود ویصیر شيء كاألشیاء  – الطبیعة –سیعود للھامش  -الدین  –أن یترك األمانة 
مال أخالقي مبدئي رھیب وفي ھذه اللحظة سیظھر  إلى اللحظة التي دخل فیھا العالم برأس

بما یحملھ من رأس مال أخالقي وقیمي ومعرفي من ناحیة وبین  التناقض الرھیب بین اإلنسان
من  لمواإللحاد بزعمھما ضرورة تخلي اإلنسان عن رأس مالھ ھذا وھو یدخل إلى العا الالدینیة

والربوبیة فالصراع الحقیقي  ناحیة أخرى وھذا یعكس التناقض المبدئي بین اإلنسان وبین اإللحاد
الحقیقي ھو بین اإلنسان من ناحیة والربوبیة  لیس صراع بین الدین والربوبیة وإنما الصراع

  واإللحاد من ناحیة أُخرى
  في تحلیل ظاھرة اإلنسان –وبداھة اإللحادي أیضا  –وھذا یؤكد فشل الفكر الربوبي 

 – الدین –فأصالة ظھور اإلنسان ال یمكن استیعابھا إال في إطار حمل ھذا اإلنسان لألمانة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 إما القول بمركزیة اإلنسان في الكون وإما انھیار المشروع الھیوماني 

 
أكبر مجرم عرفتھ لحد أو الربوبي یكون الم بمركزیة اإلنسان في الكون وإما أن القول إما 

  لیس لك بدیل ثالث -بالنیات  لیس شرطا أن یكون اإلجرام بالفعل فاألعمال -البشریة 
إذا لم تتخذ لنفسك إلھا فالبد أن تُقدم احترامك لھتلر أو ستالین ." كما یقول إلیوت في روایتھ  "

  األرض الخراب
مجافیـا للواقع أن تعیث في األرض فسادا ولو على إذا لم یكن إلھ وال دین فلیس غریبا وال  "

  حساب اآلباء واألبناء " كما یقول جون لوك
 إذا لم یكن لك دین فال مانع أن تخونك زوجتك ویسرقك خادمك " كما یقول فلوتیر "
  

النیتشوي الدارویني  بموت اإلنسان ووالدة الحیوان أو القولبمركزیة اإلنسان في الكون القول إما 
الكومة البروتوبالزمیة المسماة مجازا إنسان  - اللطخة ثالثیة األبعاد برتبة حیوان أعلى -لحقیر ا
على درجات سلم التطور والذي نتج عن تطور القرد األفریقي  النمط المادي المجرد الُملقى -

  . الجنوبي
  لألسف البالغ ال بدیل ثالث

المأزق الذي أوقعتھم  الربوبي في الخروج من ھذا الداعي للحسرة الشدیدة ال أمل ثالث للملحد أو
صنوا ألشد الحیوانات بھیمة وتمیزت على  فیھ فلسفاتھم المریضة الحقیرة التي جعلت من اإلنسان

الطالع وحب اإلكتناز فصار اإلنسان بعیدا عن الدین أحقر من  تلك الحیوانات بدھاء المكر وخبث
  ... األرض أي بھیمة تدب على

ما یحقق بھ شھواتھ  فكل ملحد یأخذ من إلحاده م أجد في حیاتي ذلك الملحد إلحادا كامالوصراحة ل
یعتنقھا یوما ما ولذا یقول علي عزت  ونزواتھ ویكمل شخصیتھ بظالل القیم الدینیة التي كان

یستطیع اإلنسان أن یكون ملحدا إلحادا كامال حتى ولو  بیجوفیتش في كتابھ اإلسالم والغرب " ال
  ". د ذلك من كل قلبھأرا

  . لألسف زمالئنا الملحدین والربوبیین أنتم َمن َحكمتم أنھ البد للبشریة من الدین
  ولیس أمامكم إال البحث وسریعا عن الدین الحق

  انتھت القضیة بالنسبة لنا ولم تنتِھ بالنسبة لكم
لھا كمذاھب عقلیة  لتأسیساإللحاد والربوبیة وكل مذاھبكم الوضعیة كلھا أدیان للشیطان قمتم با

العقل وصراع الروح وصراع وخز  وھا أنتم تتجرعون المرارة بإسم العقل ونترككم مع صراع
الشرع عسى یوما ما أن تتنازلوا عن كبریائكم  الضمیر األخالقي وصراع اإلفالت من تكالیف

تدخلون  العقل .. والضمیر مع المصلحة وساعتھا فحسب قلیال وتعودون إلصالح الروح مع
متمیزون تُصلحون فتُثابون وتخطئون فتعاقبون .. أسأل هللا أن یھدیكم  التاریخ اإلنساني كبشر

 بالكم ویصلح
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ثالثالفصل ال
 مخ الَذكر وُمخ األُنثى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ُمخ الذكر یختلف تماما عن ُمخ األُنثى وال وجود مادي أو بیولوجي 
 لُمساواة ل

 
أكثر  American academy of neurology تُعتبر األكادیمیة األمریكیة للعلوم العصبیة
عضو من  15.000واألعصاب، وھي تضم أكثر من  الجھات في العالم تخصصاً في علوم المخ

العالم وقد أذاعت األكادیمیة بیاناً على الصحافة واإلعالم في  العلماء المتخصصین من كل أنحاء
  1999الدولي السنوي الحادي والخمسین، والذي ُعقد في تورنتو بكندا في ابریل  تام مؤتمرھاخ

فینما تحتوي  ال شك ان ھناك فوارق بین المخ الذكوري والمخ األنثوي، " -وجاء في البیان:
زید في المخ األنثوي تحتوي على الم القشرة الُمخیة للذكور على المزید من الخالیا العصبیة، فإنھا

المزید من التواصل بین ھذه الخالیا. لذلك إذا تعرَّض  من الزوائد الُشجیریة والوصالت التي تكفل
-نتیجة إلصابة او لجلطة مثالً -لفقد نفس العدد من خالیا القشرة الُمخیة  كل من الرجال والنساء

وارق لماذا تكون الف التأثیر على وظیفة المخ یكون أكبر في النساء. كذلك قد تفسر لنا ھذه فإن
التعرف على الفوارق بین المخ  النساء عرضة لألمراض العقلیة والنفسیة من الرجال .. إن

طریقة التفكیر وفي السلوك بین الرجال والنساء،  الذكوري والمخ األنثوي یُفسر لنا االختالف في
جنسین كما یفید في تحقیق تعامل أفضل بین األشخاص من ال كذلك فإن إدراك ھذا االختالف

 ."خدمة أفضل لكل منھما في مجاالت الصحة والتعلیم وعلم النفس یُمكننا من تقدیم
ستكون  ولیس معنى وجود ھذه الفوارق أن أحد الجنسین أفضل من اآلخر، بل إن الخسارة" 

تفوقاً لجنس على الجنس  كبیرة لو حاول البعض أن یستغل إقرار العلماء بھذه الفوارق لیَدَّعى
 ."اآلخر

 congress of American academy of neurology april 1999  المصدر
www.sciencedaily.com  

 
أوثق الجھات  انتھت المقتطفات من بیان األكادیمیة األمریكیة للعلوم العصبیة وھكذا أعلنت

الفوارق البنائیة  في العالم الكلمة الفصل في موضوعمرجعیة في علوم المخ واألعصاب 
كما اعترفت في بیانھا إلى ما قد ینتج  والوظیفیة بین المخ الذكوري والمخ األنثوي في اإلنسان

 . تمیز جنسا على آخر عن اإلقرار بھذه الحقائق من ردود فعل
حول الفروق  2001 دة عاموفي تقریر شامل أصدرتھ األكادیمیة الوطنیة للعلوم بالوالیات المتح

الجنوسیة في بنیة ووظیفة المخ تُعد  أن االختالفات " -الجنسیة وعالقتھا بالصحة البشریة أكدت :
  ". عند تصمیم وتحلیل جمیع األبحاث المرتبطة بالصحة عامال أساسیا ینبغي أخذه في االعتبار

 sexual differentiation of human brain and behavior vol4 p.425المصدر
 

كمبریدج نتائج  یعرض د. سیمون بارون كوھین أستاذ علم النفس واألمراض النفسیة بجامعة
والنفسي بین الرجال والنساء في كتاب  أبحاثھ التي استمرت عشرین عاماً في مجال التمایز العقلي

  ."الجوھریة بین المخ الذكوري والمخ األنثوي الفوارق " بعنوان  2003نشره عام 
The truth about male and female brain , the essential difference  

وإعداده سلفاً  إن المخ االنثوي قد تم تشكیلھ"  ویمكن تلخیص محتوى الكتاب في قول د. كوھین: 
 ." لیقوم بالوظائف التحلیلیة والتنظیمیة لیقوم بالمشاركة والتعاطف بینما تم تشكیل المخ الذكوري

The female brain is predominatly hard wired for empathy , while the male 
brain is predominatly hard wired for understanding and building systems  

 

http://www.sciencedaily.com/


 
عالما  170ومن بین  تتطلب دراسة الفیزیاء مثال قدرات تحلیلة وانشائیة ال قِبل لُمخ المرأة بھا

كما أظھرت دراسة أجرتھا الھیئة  لوم ھناك ثالث سیدات فقطحاصلین على جائزة نوبل في الع
علماء البیولوجیا من النساء، بینما تكون النسبة  % من23القومیة للعلوم بالوالیات المتحدة أن 

 .الھندسة % في3% في الفیزیاء و5
 Women in science and engineering American scientist 79 p404 المصدر

 
یحصلون على  وجد أن الطلبة الذین 1972أجرتھا جامعة جون ھوبكنز عام  وفي دراسة مھمة

 600الدرجات األعلى من  ، وعند1: 2درجة تكون نسبة الذكور إلى اإلناث فیھم  500أعلى من 
درجة كانت النسبة بین الذكور واإلناث  700أما في الحاصلین على أعلى من  1: 6تصبح النسبة 

13 :1  
 The essential difference Baron-Cohen basic books ,perseus booksالمصدر
group 

 
والمسائل الھندسیة  إن ذلك یعني أن الریاضیات التي تحتاج إلى تطبیق مباشر كالعملیات الحسابیة

تحتاج إلى قدرات عالیة في استنباط  البسیطة تتقدم فیھا البنات. أما الریاضیات المتقدمة التي
موقف مشكل وتحتاج إلى تفوق في الذكاء الریاضي وكذلك  وانین مختلفة لحلعالقة بین قواعد وق

إلى تصور األشكال الفراغیة وتعتمد على الذكاء البصري الفراغي  الریاضیات التي تحتاج
 .األوالد، لذلك كلما زادت صعوبة الریاضیات ظھر تفوق األوالد فیتفوق فیھا

المعلومات أن نكتشف  نستطیع بنظرة واحدة إلى شبكة وفي األولمبیاد الدولیة لعلم الریاضیات!!
 . المشاركین یكونون من كالذكور كذلك أن كل الفائزین من الذكور، بل إن األغلبیة العظمى من

 The essential difference Baron-Cohen basic books ,perseus booksالمصدر
group. 

 
نكار ھذه الفوارق الجنوسیة یعد أكبر ال شك أن إ " -سیمون بارون كوھین : یقول دكتور

 ."محاوالت التدلیس في تاریخ العلم
الحتمیات البیولوجیة لماذا  وال ندري لماذا ُدعاة المساواة بین الذكور واإلناث یقفون في وجھ ھذه

الحقائق العلمیة القطعیة ؟؟ لماذا ھم دائما یحاولون  یعاند دعاة المماثلة بین الذكور واإلناث ھذه
والُمربكة على حساب العلم والبیولوجیا ھل فقط ألنھم یریدون غمس  یر أفكارھم الغامضةتمر

والنساء  طوابیر الموظفات وطوابیر المودیالت .ففي مؤسسات المساواة بین الرجال المرأة في
 . لتُلحقھن بطـابور الموظفـات ھنـاك افتخـار دائم بعدد النسـاء الالتي نزعتھن من األُسـرة نجد

 
إلى أن  2005رئیس جامعة ھارفارد في مطلع عام  l.somers وقد أشار الدكتور سومرز

 . في المھن العلمیة بیولوجیا الدماغ یمكن أن تفسر سبب قلة نجاح النساء مقارنة بالرجال
  l.seymour 2005 scientific American journal ,January المصدر

 
ینكرون  حدى عالمات االجتماع الشھیرات أن منا Alice Rossi تقول الدكتورة الیس روزي

في وجھ علوم البیولوجیا  الفروق الفطریة بین تفكیر وسلوك كل من الرجال والنساء أنھم یقفون
یعتبر كالوقوف في وجھ تغیرات الطقس أو  وعلوم المخ واالعصاب وترى أن انكار ھذه الفوارق

فوارق المدھشة في تركیب المخ وآلیاتھ تؤثر روزي أن ال .انكار وجود جبال الھیماالیا وترى د
 وآمالنا وطموحاتنا وزفي قدراتنا ومھاراتنا إنھا ببساطة فروق قي ذاتنا في مزاجنا وأولویاتنا

إخالل أعمق بإنسانیتنا  وكینونتنا إن إنكار تلك الفروق ال یعد إخالال بحقائق العلم فحسب ولكنھ
  یةكرجال ونساء وتھدید كبیر لحیاتنا األسر



 Rossi A.S. gender and parenthood ,gender and lifecourse المصدر
,aldine,new york 

 
حقیقة بیولوجیة ال  وترى دكتور روزي أن الفوارق النفسیة والعقلیة بین الرجل والمرأة تعتبر

یة تُطرح فكرة المساواة للبحث فھي قض تقبل التشكیك وینبغي أن تُدرس في ھذا اإلطار أما عندما
فیھا وأن یتم الرضا واالعتراف بوجود فوارق جوھریة  سیاسیة اجتماعیة یجب أن یعاد النظر

 . واألنثى وبیولوجیة بین الذكر
والفطرة  إن محاوالت المساواة بین الرجل والمرأة ھي وقوف في وجھ الحتمیة الیبولوجیة

تُدفع إلى طریق مليء بالتعاسة  االنسانیة والخاسر الحقیقي نتیجة ھذه المحاوالت ھو المرأة التي
  .من خالل انكار الفوارق البیولوجیة

 
بین الجنسین أن قیم  لكن یبقى سؤال في قمة الدھشة وھو لماذا دائما تعتبر الداعیات إلى المماثلة

وأنھا ھي المقیاس والمرجع الذي نحكم  الرجال ھي القیم األساسیة التي ینبغي أن تتبناھا النساء
 !!... ى االفضلیةمن خاللھ عل

  إن أي محاولة ألن تكون المرأة أكثر شبھا بالرجل تعني أنھا ستكون أقل سعادة كامرأة
 Tannen ,D. you just don’t understand : women and men inالمصدر

conversation . William morrow  
 

فمن المدھش أن  العلمیةلقد صار التمایز البیولوجي والعقلي بین الذكور واإلناث من المسلمات 
أنثى من أول یوم بحركات  تعرف أن أطباء النفس المتخصصین یعرفون جنس المولود ذكر أم

 . عینیھ فقط
من المدھش أن تعرف أن أطباء النفس المتخصصین یقومون بطرح تصنیفات لحركة الطفل من 

 . عمر یوم حتى ستة سنوات حسب جنسھ ذكر أو أنثى
األطفال قید  مون بارون كوھین قام بعد ُمضي یوم واحد من والدة بعضفي إحدى دراسات د. سی

األطفال كما قام بتعلیق نماذج  الدراسة بتعلیق صور ألوجھ فتیات یبتسمن فوق أسِّرة ھؤالء
قضین وقتا أطول في النظر ألوجھ الفتیات بینما  ألجھزة میكانیكیة فالحظ أن األطفال اإلناث

النظر إلى األجھزة المیكانیكیة مما یعني أن میل اإلناث لألشخاص  قضى الذكور وقتا أطول في
  لألشیاء ھو میل فطري موجود منذ الساعات األولى بعد الوالدة ومیل الذكور

  Good nature Atlanta DeDall,F.1996 المصدر
 

الكثیر من  إن " -یقول الدكتور سیمون بارون كوھین أستاذ الطب النفسي بجامعة كامبردج :
والنساء قد تم إخفاؤھا لما لھا من  الحقائق التي تم التوصل إلیھا في مجال الفوارق بین الرجال

اإلقرار بالحقیقة والتصرف في ضوئھا وقف رد فعل  انعكاسات اجتماعیة وسیاسیة وبدال من
والقول بأن ذلك ما كان ینبغي أن یكون كذلك لقد آن األوان لنسف  الكثیرین عند مجرد االندھاش

  ". القائلة بأن الجنسین متماثالن وأن كال منھما یمكن أن یقوم بدور اآلخر الفكرة
 

لم یمر على :"   ما یلي Brain Sex في كتابھا جنس المخ Anne Moir تقول الدكتورة آن موار
اإلنسانیة والطبیعة البیولوجیة  البشریة عبر التاریخ وقت سعت فیھ بإصرار إلى مخالفة الفطرة

إنھ زمان بشع یُصارع فیھ كل من الرجل والمرأة  .. في حضارتنا المادیة الحدیثة ث اآلنكما یحد
  ". الطبیعیة بینھما ضد الفوارق الفطریة

  المصدر
 Moir ,A.1992 Brain Sex chapter 11 Dell publishing new york 

 



العلمیة لماذا  حقائقولإلنسان أن یتساءل لماذا الحضارة بنمطھا الغربي الحدیث تتنكر لھذه ال
المتغربون في بالدنا صرعى نفس  الوقوف ضد الحتمیة البیولوجیة ؟؟ لمصلحة من ؟؟ لماذا

  !!!.. ومناداة بالمساواة من أكثر الغربیین تطرفا األفكار وبنفس الحماسة بل ربما أكثر حرصا
بین الذكور واإلناث قد  ثلیقول دكتور لیونیل تایجر أستاذ األنثروبولوجیا األمریكي أن مقولة التما

الفوارق یعني استمرار كل مؤسسات المجتمع  أدت إلى قدر كبیر من عدم المساواة ذلك أن إنكار
الذكوري وعلى النساء أن یتنافسن في عملھن باألسلوب والمقاییس  في ممارسة مھامھا على النمط

 االخفاق في تحقیق مستویاتیعني الكثیر من اإلحباط والتوتر واالكتئاب نتیجة  الذكوریة مما
التحریریة ینخفض  ذكوریة فإذا كان أداء الفتیات في امتحانات القدرات والمھارات واالمتحانات

اإلناث أن یُراعي الممتحنون ذلك  % ألیس من حق14أثناء الدورة الشھریة بمعدالت تصل إلى 
 . ونعاملھن كذكور عند تقویم نتائجھن أم نتجاھل ھذه الحقیقة

 
الذكر یختلف تمام  انتھى األمر تماما من الناحیة العلمیة وأصبح من المسلمات العلمیة أن مخ لقد

اكسفورد یطلقون على ھذه الفوارق  االختالف عن مخ األنثى حتى إن علماء التشریح بجامعة
  sexual dimorphism مصطلح الثنائیة التركیبیة الجنوسیة

 Gibbons,A.1991 the brain as a sex organ science 253المصدر
 

للجمعیة  یقول الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عین شمس والرئیس األسبق
إلى أن ھناك اختالفا  2011 لقد توصل العلماء في بدایات العام " -العالمیة للطب النفسي یقول :

ممارسة النشاطات الجنسین سواء عند  في الشحنات العصبیة الكھربیة الصادرة عن مخ كال
لقد ثبت أن ھناك انفصاال بین مشاعر الرجل ومنطقھ  العقلیة كالقراءة أو في حالة االسترخاء

فإنھ یحب بال منطق وعندما یمنطق األمور فإنھ یُمنطقھا بال عاطفة  بمعنى أن الرجل عندما یحب
تبین من  المنطق ولقدالمرأة تُمنطق األحداث بعاطفیة وفي قمة عواطفھا ال تتخلى عن  في حین أن

تبذل جھدا عقلیا أكثر مما تبذلھ  االكتشافات الحدیثة أن المرأة عندما تتسلط علیھا األفكار الحزینة
 " . عند حل أعقد معادالت الریاضة الحدیثة

  5المخ ذكر أم أنثى د. عمرو شریف مكتبة الشروق الدولیة تقدیم د. أحمد عكاشة ص -المصدر :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ھل ما زلت تنكر أن الذكر یختلف تمام اإلختالف عن األنثى ؟؟
 

 المسلمات العلمیة والحتمیات البیولوجیة ؟؟ ھل ما زال لدعاة التغریب ذوي ھل ما زلت تعاند
وابدأ في مالحظة  األفكار الغامضة والغیر مریحة تأثیر على قراراتك ؟؟ إذن ارجع إلى بیتك

  !!.. وغامضة كم كنت صریعا ألفكار خاطئة تصرفات أوالدك وبناتك لتدرك
ھل الحظت أن طفلتك الرضیعة كانت أكثر ھدوءا من طفلك الذي كان أكثر صراخا وأقل 

 استجابة لمحاوالت تھدئتھ، سواء بالعناء أو بالھدھدة؟
 وھل الحظت أنھا كانت أكثر تجاوبا مع محاوالت اللعب معھا؟

المنطقة المحیطة  ھل الحظت أنھا أقل اھتماما باستكشاف عندما بدأت ابنتك في الحبو ثم المشي،
 .خلفھ خوفا علیھ ؟ عن ابنك الذي كان قلیال ما یعود إلیك، حتي أنك كنت تعدو

ھل الحظت اھتمام ابنتك بالعرائس التي لم یكن ابنك یعیرھا اھتماما، ویفضل علیھا اللعب 
 .بالعربات والمسدسات؟

 
م في عمر مبكر عن ابنك، وأنھا أصبحت قادرة علي التعبیر عما ھل الحظت أن ابنتك بدأت الكال

 .ترید قبل أن یتمكن ابنك من ذلك؟
صعبا  عندما اصطحبت أنت وزوجتك صغیركما إلي الحضانة ألول مرة، ھل الحظت كم كان

مع الطفل الذي كان أقل  علي الطفلة أن تتركھا أمھا وتنصرف؟، بینما لم یكن األمر بھذه المشقة
 .عند مفارقتكما لھ بكاء

األطفال في شلل  وعندما كنت تدخل إلي فناء الحضانة لزیارة ابنك أو ابنتك، ھل الحظت تجمع
یلعبون ألعابا عنیفة ویُسقط  (مجموعات) من جنس واحد، أوالد أو بنات؟ وھل الحظت األوالد

رعتھم. یلعبون فیھا ویجرون مادین أذ بعضھم بعضا علي األرض ویحتاجون لمساحات أوسع
بینما تتجمع البنات في أحد أركان الفناء لتحدثن أو  ُمصدرین أصواتا یحاكون بھا الطائرات،

 وربما یسخرن من تلك األلعاب العنیفة السخیفة والغبیة التي یمارسھا یلعبن ألعابا أقل خشونة،
  .األوالد؟

 
نھا صغارك في الحضانة والمدرسة اال   بتدائیة؟ھل الحظت نوع الصداقات التي كوَّ

الوافد الجدید إذا  فاألوالد یسعون عادة إلي مصادقة من ھم أكبر منھم عمرا، ویقبلون في شللھم
منھم حتي وإن كان ال یرتجي من  كان مفیدا للمجموعة، بینما تقبل البنات صداقة من ھن أصغر

نة، مقارنة بالزمیلة الجدیدة القادمة إلي الحضا صداقتھن منفعة. وربما الحظت ترحیب البنات
 .األوالد تجاه الوافد الجدید بالالمباالة التي یبدلھا

یتحدثون عن باتمان  وربما الحظت كذلك نوع الحكایات التي یرویھا أطفالنا لبعضھم، إن األوالد
والصداقة والمشاعر. وبینما یمیل  المنزل وجرندایزر، أما البنات فتدور حكایاتھن غالبا حول

یقوم باالنتقام، فإن البنت تقف مع الضحیة المنكسر أو  حیة المظلوم عندماالولد لتأیید موقف الض
  .الذي یمیل للمسامحة

أننا سنلمح بشكل  تعال نُلقي نظرة أخري علي فناء المدرسة وقد بلغ أبناؤنا سن العاشرة. الشك
 .أوضح التمایز الجنوسي الذي الحظناه بعد الوالدة بقلیل

یتبادلن حقائب  ھ الفتیات، إنھن یتحدثن ویستمعن لبعضھن، وربماانظر إلي الركن التي تقف فی
الصبیة) فعادة ما یحسمن  أیدیھن، وإذا تشاجرن (یحدث ذلك في حاالت أقل مما یحدث بین

تكون ألعابھن مشتركة، وفي مجموعات قلیلة  أمورھن بالنقاش والصیاح ولیس باألیدي، ودائما ما
فإنھم یتنافسون في اللعب والجري والسباق من أجل السیادة  دالعدد دون تنافس شدید. أما األوال

  .یحبذون االعتماد علي اآلخرین والقیادة، وال



بعیدا وتستمر اللعبة.  وإذا جرح أحد األوالد أثناء اللعب وأخذ البكاء، فسنجد أن زمالءه یزیحونھ
لبنات حول زمیلتھن اللعب وتتجمع ا أما إذا حدث الشيء نفسة في مجموعة من البنات فسیتوقف

  .عنھا التي تبكي من أجل أن یساعدنھا ویخففن
دفتر مذكراتھا  وعند عودة صبیة العاشرة إلي بیتوھم بعد الیوم الدراسي، فقد تتجھ ابنتك إلي

األسري. أما ابنك فإنھ یفضل ألعاب  لتُدون فیھ ما حدث لھا ولصدیقاتھا، ثم تندمج في الحوار
الكرة مع أبناء الجیران علي الجلوس لكتابة مذكراتھ أو  البیت لیلعبالكمبیوتر أو الخروج من 

 .أسري طویل االندماج في حوار
البنات؟ یاتري َمن  ونصل إلي مرحلة البلوغ، ھل تتفق معنا أن األوالد أصبحوا أكثر عدوانیة من

سان، ومن یعتمد علي عضالت الل من الجنسین یعتمد علي عضالت الذراعین في تصفیة خالفاتھ
 .تحاشیھا؟ من یسعي لالنغماس في المشاحنات ومن یحاول

الشریرة في حق من  ھل الحظت أن البنات خبیرات في "التكتیكات" العدوانیة الفنیة، مثل النمیمة
وتجاھل من یخاصمن وغیر ذلك  یغضبن علیھن وإثارة الشكوك في جدارتھن بالبقاء ضمن الشلة،

فیفضلون المواجھة المباشرة عند غضبھم، وھم أقل  ا األوالدمن وسائل الثأر غیر المباشرة. أم
 .األسالیب الخفیة واستعماالتھا؟ وعیا من البنات بتلك

وكذلك تجاه  حاول أن تراقب ردود أفعال المراھقین والمراھقات تجاه مشاھد العنف والتعذیب
في حوارات عیر بالدخول  مواقف الحب والرومانسیة في األفالم. وراقب منھم أكثر اھتماما

 .وأكثر ودا مع اآلخرین (chat) االنترنت
المستقل وأنھم أكثر  ھل توصلت من ذلك كلھ إلي أن األوالد یشعرون بالفخر بفردیتھم وتفكیرھم

یستفزھم كل ما یمكن أن یتحدي  میال للسیادة وحب الریاسة واستعراض القوة، ومن ثم
مجموعة مترابطة فیما بینھا، ویشعرن بالتھدید  مناستقاللیتھم. بینما تري البنات أنفسھن جزءا 

  إذا حدث انشقاق في عالقاتھن؟
 

 . واألن فلنترك أبناءنا وننظر إلي أنفسنا وإلي المجتمع ككل
 ھل الحظت أن ما یجذب الرجال إلي النساء یختلف عما یجذب النساء إلي الرجال ؟

الظاھري بینما یتجھ  إلي جمال المرأةھل الحظت أن اھتمام الرجال (معظمھم علي االقل )یتجھ 
 سلوكھ وشخصیتھ وحنانھ وثروتھ ؟ اھتمام النساء ألي أمور تتعدي الظاھر في الرجل لتصل إلي

یعتمد كل من  علي الزواج بمشاعرھا الرومانسیة والرغبة في أن ھل الحظت أن المرأة تقبل
جنسیة تكون نتاجا لكل ذلك  قةالطرفین علي األخر ویدفعھا البحث عن الصحبة الحمیمة وعن عال

االستقالل وینطلق في األغلب من اعتبار أن  وتُتوجھ وفي المقابل فإن الرجل الذي یبحث عن
المتطلبات المادیة فإنھ یبحث عادة عن عالقة جنسیة مشبعة  دوره في مؤسسة الزواج ھو توفیر

 وتثمر في النھایة قبیلة صغیرة یترأسھا؟ بالمفھوم المادي
حین تحرص  أننا نالحظ میل الكثیر من الرجال إلي تكوین عالقات نسائیة متعددة في وال شك

سواء في مجتمعات تعلن  معظم النساء علي إقامة عالقة واحدة وتظل ھذه القاعدة ھي السائدة
أو الدین أو مجتمعات تقبل ذلك من  رفض وتجریم ذلك أو مجتمعات تضع لذلك قواعد من العرف

حد سواء وفي النھایة تبقي ھذه القاعدة أقوي من  اء أو تقبلھ من كلیھما عليالرجال دون النس
  . األعراف وسلطات المجتمع

الحضارات  في كل ھل حاولت أن تعرف كیف نجحت المرأة في تقیید الرجل بمؤسسة الزواج
ال رادع أحیانا عن العفة لو عبر التاریخ بالرغم من میلھ للعالقات النسائیة المتعددة بل وعزوفھ

 من دین ؟
 

أزواجھن قلیلو الكالم  ولعلنا لسنا في حاجة إلي أن یلفت أحد أنظارنا إلي شكوى الزوجات من أن
الھول بینما یشكو الكثیر من الرجال مما  وربما سمعنا جمیعا شكاوي مثل ان الزوج كالما من أبي

فأن النساء یتفاعلن مع كالمھن وثرثرتھن وإذا حدث خالف  تسببھ لھم زوجاتھم من صداع بكثرة



أكثر حدة فھن ینفعلن ویرفعن أصواتھن بل ویصرخن أكثر من الرجال  یثیر أعصابھن بطریقة
 . من أن الرجال أكثر عرضة للغضب وأكثر میال للعنف ھذا بالرغم

زوجتھ ؟ وھل  ھل تخیلت في یوم من األیام أن الرجل یمكن أن یتحمل أعباء األمومة بدال عن
لم یحدث في تاریخ معظم  القة بین األم وطفلھا عالقة تبادلیة خاصة حتي إنھالحظت أن الع

األمھات مھما كانوا حریصین علي ذلك  المجتمعات البشریة أن نجح الرجال في القیام بدور
بتقدیم وجبة الرضاعة أو تغییر الحفاضات ؟ بل لقد فشلت  ومھما كانوا معطائین حتي وإن قاموا

األب  ماع في جعل الطفل أكثر قبوال لرعایة أبیھ بدال من أمھ ویعتبر قیاماالجت محاوالت علماء
 . بتربیة أطفالھ بعد فقد األم استثناء من ھذه القاعدة

لتذھبا  ھل قارنت بین مشاعرك ومشاعر زوجتك عندما تركتما ولید كما ألول مرة بالمنزل
منھا في البیت اما األب  ركت قطعةلقضاء واجب عائلي أو لتغییر الجو أن األم تشعر عادة أنھا ت

 . إجازة (یستحقھا )من أعباء األبوة (مھما بلغت درجة تعلقھ بابنھ )فإنھ یشعر أنھ في
األب قد یداعب  ھل الحظت االختالف في أسلوب مداعبة األباء واألمھات ألبنائھن والحظت أن

وجتھ كفي ھذا وھل تعلم أن تصرخ ز ابنھ و یقذفھ في الھواء وتدریجیا یزداد ارتفاع الطفل حتي
بالمستشفیات تؤكد أن نسبة األطفال الذین أصیبوا وھم  إحصائیات أقسام االستقبال والطوارئ

 بكثیر ممن أصیبوا وھم تحت رعایة أمھاتھم ؟ تحت رقابة أبائھم أكثر
 

من خالل  واألن تعال لنتأمل حال األوالد والبنات في التعلیم ثم في مجاالت العمل وذلك
االقتصادیة التي تخصصت  الخبیرة sylvia Hewlett صائیات تعرضھا علینا سیلفیا ھیولیتإح

الوالیات المتحدة وأوروبا وقد قمنا بإختیار  في الكتابة عن النساء في محیط الدراسة والعمل في
نتائج اإلحصائیات بأنھا ترجع لقیود یضعھا المجتمع علي تعلیم  العالم الغربي حتي ال تُفسر

القرن  توظیفھم كما یحدث في بعض دول الشرق تخبرنا سیلفیا ھولیت أنھ في ثمانینات ناث أواإل
المتوسط من الریاضیات  العشرین كان عدد الفتیات البریطانیات الالتي اخترن دراسة المستوي

%من 37-%20المستوي الرفیع فقد كن یُمثلن  والفیزیاء والكیمیاء یتساوي مع عدد الفتیان أما في
ازدادت صعوبة ھذه العلوم كلما عزفت الفتیات عن دراستھا  جمالي عدد الدارسین أي أنھ كلماإ

 . اللغات واتجھن إلي دراسة
بكلیات اللغات  %من الدارسین75في نفس الفترة في الوالیات المتحدة كانت الفتیات یمثلن 

 1979المتحدة عام  الوالیات % فقط من دارسي كلیات الھندسة وفي14األجنبیة بینما یمثلن 
نسبة السیدات المتعامالت مع العمالء  %بینما كانت99بلغت نسبة مدیري البنوك من الذكور 

بلغت نسبة الرجال في المراكز القیادیة من 1980عام  %وفي93في العام نفسھ teller-تیلر
 . بریطانیا %وفي99والجراحین  مدیري الشركات والمھندسین

 المصدر
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الذكور  % من أساتذة الجامعات كانوا من98أن 1980وفي بریطانیا أظھرت إحصائیات عام 

وإذا كان  وكان ھناك تسع شركات فقط یترأسھن سیدات ضمن أكبر مائة شركة إنجلیزیة
د السیدات لوزرائھم فإن عد كرئیسة 1979البریطانیون قد انتخبوا السیدة مارجریت تاتشر عام 

أي ان 1945العام كان اقل من عددھن عام  اإلنجلیزیات الالتي كن یمارسن السیاسة في ھذا
 . یقاس علیھا مارجریت تاتشر تمثل حالة خاصة ال

یشغلون معظم وظائفھا  وإذا نظرنا إلي األعمال التي تُمثل فیھا النساء األغلبیة وجدنا أن الرجال
المستشفیات في الوالیات المتحدة فإن معظم  ن ھیئة التمریض في% م96العلیا فإذا كانت النساء 

الرجال وبینما تمثل المدرسات في المرحلة االبتدائیة  المسئولین في المستشفي یكونوا من
% من مدیري ھذه المدارس من الرجال وإذا كانت 81التدریس فإن  %من أعضاء ھیئة83



 % منھن فقط یصلن إلي الوظائف اإلداریة2 نصف دارسي الطب في إنجلترا فإن اإلناث یمثلن
 . األعلى في ھذه المھنة

 
تبدع في  بعد استعراض ھذه اإلحصائیات ھل تتفق مع عالم االجتماع الذي یقول (إن المرأة

ذاكرة قویة واھتماما بالتفاصیل  األعمال التي تتطلب تعامال مع الناس وكذا األعمال التي تتطلب
عونا لرئیس رجل فھي تقوم باالتصاالت وتجمیع  تكون المرأة فیھاكأعمال السكرتاریة التي 

العقبات حتي یتفرغ لألمور اإلستراتیجیة والقرارات الحاسمة  البیانات وترتیب المواعید وتزیل
 بالتفاصیل المعوقة أم أنك تعتقد أن ھذه نظرة ذكوریة متعصبة ؟ وال ینشغل
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الوالیات المتحدة  ولننظر إلي الجریمة في المجتمعات الغربیة تشیر اإلحصائیات الحكومیة في

یقوم بھا الذكور تقوم النساء بجریمة  جریمة سرقة باإلكراه 15: 10وأوروبا إلي أن في مقابل كل 
 . 1: 3یصبح المصحوبة باإلكراه فأن المعدل  واحدة أما بالنسبة للجرائم غیر

التي ال تتوافر  یرجع البعض ارتفاع نسبة العنف في جرائم الذكور إلي قدرات الرجال العضلیة
؟وبالرغم من ذلك ما زالت جرائم  لكن أال یعوض استخدام األسلحة الناریة ھذا النقص لإلناث

أن العنف سمة عنھ إلى جانب النساء ھل ذلك یعني  األسلحة الناریة أكثر كثیرا إلي جانب الرجال
 العضلیة ؟ ذكوریة بغض النظر عن القوة

 
في استقصاء  تأمل معي ھذا الموقف اإلنساني المعقد الذي ُعرض علي عدد من الرجال والنساء

 . للرأي في إحدى الدراسات وطلب منھم إبداء الرأي في كیفیة التصرف
یستطیع  بدواء معین والرجل فقیر تعاني زوجتھ من أزمة صحیة حادة تتطلب عالجا سریعا  " 

 "الدواء من الصیدلیة ؟ المطلوب الرتفاع ثمنھ ھل تؤید أن یسرق الرجل الزوج شراء الدواء
أغلي من أن تضحي بھا من أجل قیمة  كانت إجابة معظم الرجال السریعة القاطعة "نعم"فالحیاة

 : من األسئلةالموقف بأسلوب آخر وطرحن عددا  أخالقیة أما أغلب النساء فقد تعاملن مع
 أال یستطیع الزوج أن یناقش األمر مع الصیدلي ؟

 أال یستطیع الزوج أن یقترض ثمن الدواء ؟
  ما الذي یمكن أن یحدث لزوجتھ إذا ضبط متلبسا بالسرقة وأودع السجن ؟

األخالقیة  أقصد األبعاد " ھل یعني طرح ھذه األسئلة أن النساء یدركن أبعاد أكثر للقضیة 
 نواحیھ ولكنھا أقل حسما ؟ الشك أنھن سیخرجن بحلول أكثر إحاطة باألمر من مختلف"والنفسیة 

. 
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 روائع الدكتور عبد الوھاب المسیري رحمھ هللا

 في حدیثھ عن العلمانیة

 Dark enlightenment فعلى  االستنارة المظلمة ھي كلمة متناقضة لكنھا واقعیة في الغرب
لھم ھي قوانینھا فا االنسان ان یتخلى عن غروره وأواھامھ ومركزیتھ ویعود للطبیعة فقوانینھ

صورتھ المثالیة عن نفسھ وأال یستمد  األكبر للعلمانیة ھو توجیھ ضربات متتالیة لالنسان وتحطیم
فاالنسان علیھ ان یعود الى قوانین الطبیعة ویصیر  اي عزاء زائف من وھم المركزیة في الكون

 ة تنتھي الىعالم المادة الالغائي الالقیمي فالعقالنیة المادیة العلمانی مثل االشیاء ویذوب في
 . العقالنیة مادیة إلحادیة قاتلة

 
العرقیة المادیة والبیولوجیة  العلمانیة زودت اإلمبریالیة الغربیة بإطار نظري إلبادة المالیین بإسم

 –وسائل اإلنتاج عند ماركس –المنفعة عن بنتام  – الداروینیة فظھرت الید الخفیة عن آدم سمیث
الطفرة الحیویة عند  –قانون البقاء عند داروین  –عند نیتشھ  إرادة القوة–الجنس عند فروید 

 .عبء الرجل األبیض العبء الحضاري –روح العصر  –المطلقة عند ھیجل  الروح–برجسون 
 

باألخالق أو المساواة  بعد موت اإللھ ال داعي للتمحك في ظاللھ كما یقول نیتشھ فال داعي للقول
غیر قادر على قبول وضع االنسان في  التمحك ھو عمل جبانبین البشر أو القیم أو الغائیات و

 . ال قیمة لھ لذا رحب نیتشھ أخیرا بالعدمیة عالم بال قیمة غائیة وفي وجود عرضي زائل
 

ریاضیا  ریاضي فرنسي أسس للعلمانیة 1794الماركیز جان أنطوان نیكوالس دي كوندورسیھ 
فرنسا دخل فندقا صغیرا  تصرت العلمانیة فيومادیا وانتصر للعلمانیة الریاضیة وبعد ان ان

طلبا غریبا جعل العاملون بالفندق  بیضة وكان ھذا 12وطلب طبق أوملیت صغیر ُمكون من 
البیضات وھو أمر غیر عادي وغیر رشید ویتجاوز  یساورھم القلق بشأنھ فھو قد أخطأ في عدد

ودع السجن ومات في السجن فمات ھو نفسھ أسس لھ فقُبض علیھ وأ الذي القانون الریاضي العام
 . سقى بھ العالم بنفس السم الذي

 
لھ المركز واألساس  في بدایة تطبیق العلمانیة یحدث دائما صراع بین االنسان والطبیعة َمن منھما

األساس ومنھا المبدأ وإلیھا المآل وبذا یتم  ودائما تتم تصفیة المعركة لحساب الطبیعة فقوانینھا ھي
ویسقط الجمیع في أحضان المادیة حیث ال ُمطلقات وال مرجعیات  ان وتتم تصفیتھتھمیش االنس
وھو  ویفشل النموذج الھیوماني ففي نھایة االمر یتم دائما تغلیب الجانب المادي وال متجاوز

 . الجانب األقوى ویذوب االنسان وتذوب ھویتھ
 

ما ھو غیر أخالقي  ھو أخالقي وبینكیف یمكن للعقل في إطار المادة العقالنیة أن یُفرق بین ما 
الظالم فحسب .. فمرجعیتھ النھائیة ھي  فالعقل ال یُشع نورا وإنما فقط ھو موصل جید للنور أو

أنھ من المجدي القضاء على العجزة والمعاقین واألقزام  الطبیعة وماذا لو أثبت أحد العلمانیین
ر بالضبط ؟أال یمكن تحدید النسل من ال قیمة مادیة منھ كما فعل ھتل باعتبارھم فائض بشري

العلماني  إبادة المرضى المزمنین إن ابادة مثل ھؤالء أمر ُمستوعب داخل النموذج خالل
 . فالمرجعیة ھي الطبیعة والطبیعة ال تحابي أحدا

 
وشقیقة في حجرتین  ماذا یفعل العقل العلمي أمام العالم األلماني الذي كان یضع الطفل التوأم

فیُعرض أحدھما للتسخین أو  ویجرى على أحدھما تجارب ویرى مدى تأثر اآلخر منفصلتین
  . ھائل من المعلومات النفسیة في الحقبة النازیة التبرید أو التعذیب أو الموت ولذا فقد تراكم كم



 
العلمانیة أدت إلى توازن الرعب في العالم ففي كل جانب من جنبات العالم توجد اسلحة نوویة 

 . میر الكوكبتكفي لتد
 

ھو قرار حر نابع  أصبح من الممكن في العالم العلماني إغراء اإلنسان وإیھامھ بأن ما یرغب فیھ
 . ولَّدت لدیھ قراراتھ من داخلھ ولكنھ في الحقیقة أسیر مئات اإلعالنات التي

 
لدول الفقیرة ماذا لو تم إجماع األغلبیة على إبادة األقلیة وإجماع الشعوب األوربیة على استعمار ا

 . ونھب ثرواتھا
 

ومن خالل ھذه  مؤسسة اإلبادة في الدولة النازیة كانت تُسمى مؤسسة تدعیم القومیة األلمانیة
التجمیع للمساجین ویتم اعطاؤھم أرقام  المؤسسة العلمانیة ذات الكفاءة المثالیة كان یتم عمل خط

وخط التجمیع  -فاءة والمثالیة في االداء لیحترقوا بمنتھى الك ثم فرزھم ثم إدخالھم أفران الغاز
الفرز بمنتھى  وكانت یتم -السلخانات وتم استخدامھ ضد األقلیات في المانیا العلمانیة  یوجد في

العمالقة لإلنتاج الضخم بأقل من الكفاف  الكفاءة فَمن ھو صالح لإلستخدام یتم إیداعھ في المصانع
ز بمنتھى الكفاءة وال یستطیع باحث بعیدا عن المعاییر الغا وغیر الصالح لإلستخدام یدخل أفران

 مدى التقدم الرھیب الذي أحرزتھ الفترة النازیة في كافة العلوم وكم اإلنتاج االخالقیة أن ینكر
القراءون فتم تشكیل لجنة  منقطع النظیر ... وعندما دخل االلمان شبھ جزیرة القرم وجدوا الیھود

حرقھم فتبین أنھم أكفاء وبالتالي تم تأجیل قرار  جدوى استخدامھم أم بمنتھى الحیادیة لمعرفة مدى
 . إبادتھم

 
القسم األول َمن  تم تقسیم ضحایا النازیة إلى أربعة أقسام 1942في مؤتمر فانسي الذي ُعقد عام 

 أما -لن ینجب  -والثالث الذي سیتم تعقیمھ  ستتم إبادتھ على الفور ومن تتم إبادتھ من خالل الجوع
األلماني وجرى الحدیث عن إبادة المعاقین باعتباره نوع من  الرابع فیتم دمجھ في المجتمع

 وعالج األمراض الوراثیة الخطیرة والعملیة كلھا كانت عملیة تطھیر للجنس الصحة العرقیة
 . العلمانیة الحیادیة األلماني ال أكثر فإبادة البشر عملیة مجردة تماما وترشیدیة داخل المنظومة
ُخطبھ إلى أن عملیات  وقد حذرت القیادة النازیة من استخدام العنف بال مبرر وقد أشار ھتلر في

بل إن إطالق النار على الیھود ألسباب  التصفیة البد أن تتم بطریقة محایدة وبدون نزعات سادیة
 . باإلعدام وقد أكد ھملر على ذلك مرارا شخصیة یعاقب علیھ القانون النازي

 
Euthenesia  العلمي العقالني  القتل الرحیم وھذا تعریف خاطيء فالتعریف الصحیح ھو القتل

وأصحاب األمراض المزمنة عن  األداتي أي التخلص من المعاقین وأصحاب األمراض النفسیة
الحروب ألن تكالیف عالجھم تمثل عبء  طریق التصفیة الجسدیة وضم إلیھم النازیون مصابي

 . كبیر على الدولة
 

قرار منع إقامة  أصدر النازي قانون التعقیم لمنع المرضى من التكاثر وتم إصدار 1933عام  في
طبیب ان یبلغ عن كل مولود  عالقات جنسیة بین الیھود والجنس اآلري الراقي وطُلب من كل

 -ألف معاق وعاجز  70وقُتل بالفعل  T4 جدید معوق وبدأت عملیات القتل الرحیم طبقا لمشروع
طن من  239األلمانیة فإن قتل ھؤالء أدى إلى توفیر  وحسب اإلحصاءات -وال ینتجون یأكلون 

  . المربى في عام واحد فقط
  . وقد ُصنف الیھود باعتبارھم مرضى لعدم نقائھم العرقي ولھذا تمت تصفیتھم سریعا

 
النازیة مثل الدولة  بعمل تجارب طبیة على المعتقلین في -ھانس إیسیل  -قام الدكتور بوخنوالد 



یمكث حتى یموت وتعریضھم  تعریضھم لغرف تفریغ الھواء لمعرفة كم یستطیع االنسان أن
المطلوبة إلحداث الوفاة ..وقام بعملیات جراحیة  لغازات سامة لمعرفة مدى فاعلیتھا والتركیزات

قة من األلم ومسارات األعصاب وقد وفرت الفترة النازیة كمیة عمال بدون تخدیر لمعرفة درجات
 الطبیة في كافة المجاالت وحتى یومنا ھذا ھنا جدل كبیر بین العلماء حول جواز المعلومات

 . استخدام تلك المعلومات أم ال احتراما للذین ماتوا بسببھا
 

یموت االنسان  كان الدكتور راشر النازي یُعرض مرضاه للتجمید لمعرفة الفترة التي بعدھا
بطرق كثیرة إلطالة حیاة الطیارین  وبالفعل أمد الدكتور راشر العلمودرجة التجمد الكافیة للموت 

أُسلوب العمل ھو تجمید السجناء تدریجیا مع متابعة  الذین یسقطون في المیاه المتجمدة وكان
وضغط الدم بانتظام وقد مات أغلب من تمت التجارب علیھم والباقون  النبض والتنفس والحرارة

 . إبادتھم بعد ذلك بلوثات عقلیة وتمت أصیبوا
 

بالمیكروبات لمعرفة  أُجریت في ألمانیا النازیة تجارب زرع الغرغرینة في الجروح كما تم الَحقن
قال بریمو لیفي فإن ألمانیا النازیة  األسرع فتكا والدكتور منجل ھو صاحب تجارب التوائم وكما

وأمین قُتال في نفس اللحظة العلماء أن یدرسوا فیھ جثتا ت ھي المكان الوحید الذي كان بوسع
 . إلیھا العلماء النازیون ھي نتائج فریدة لم تتح لغیرھم صراحة والنتائج التي توصل

 
وھذا لعمق العالقات  من المدھش أنھ تم تصنیف الیابانیین في تلك الفترة على أنھم آریین شرقیین

أي شخص لھ أحد  1935ا من عام النازي بدء بین المانیا والیابان في تلك الفترة وقد منع القانون
 . في الجیش النازي األجداد یھودي أن یشغل وظیفة ضابط

 
Einsatzgruppen  حیث كان  ھو إسم فرق إبادة األقلیات عدیمة الجدوى في الجیش االلماني

ثم یقوم الضحایا بحفر  یتم تجرید الضحایا من أیة ادوات نافعة مثل حشوات األسنان الذھبیة
 . بمنتھى األداتیة یھم ثم یُقتلون وھم واقفون في وسط القبرالقبور بأید

 
موظفون لكن كیف نقوم  في محاكمات ما بعد النازیة كان الجواب المتكرر لفرق االبادة أنھم كانوا

ونُنكر المتجاوز وننكر الغائیة والمركزیة وإذا  بإدانة ھؤالء الموظفین ونحن نؤمن بالعقل األداتي
ذاتیتھ األخالقیة فبأي حق لي أن أفرض ذاتیتي األخالقیة على  ة ولكل فردكانت األخالق نسبی

العلمیة  الموظف االخالقیة بل بأي حق لي أن أتھم ذاتیة ھتلر الداروینیة العقالنیة ذاتیة ذلك
علمانیة ھي االُخرى منفصلة  الرصینة فالعلم المنفصل عن القیمة یستحیل نقده من خالل منظومة

النسبیة الكاملة وترتبط بعدد األصابع الموافقة بغض  الدیموقراطیة تدور في إطارعن القیمة .. و
للقرار الُمتخذ حیث یتم تمریر مشروع أي قانون بفرق صوت واحد  النظر عن القیمة والغایة

 . دیموقراطیا بغض النظر عن طبیعة القانون أو مادتھ وھذا جائز
 

سلیمة وعملیات  ت تم انتخابھا بطرق دیموقراطیةالمشروع اإلمبریالي الغربي قامت بھ حكوما
دیموقراطیا ھل علینا أن نقبل بھذه  السخرة واالبادة كانت تخطى بالموافقة فھي مسموح بھا

أم نرفض ھذه القرارات الدیموقراطیة استنادا إلى  القرارات بما أنھا نابعة من إرادة الشعب
 . متاحال یوجد بدیل ثالث  مرجعیات أخالقیة متجاوزة ؟

 
الخالق في المنظور الربوبي ھو خالق عند لحظة الخلق فحسب ثم إلى قانون طبیعي بعد تلك 

 . اللحظة
 

اإلنسان شيء  بعد ظھور الداروینیة في بریطانیا على ید عالم مغمور یدعى تشارلز داروین ظھر



طور بدایتھ العالم فھو نتاج ت ضمن األشیاء وظھر بال أیة مرجعیة علیا وظھر ضائعا في ھذا
بل ھو مستمر وغیر متوقف .. واإلنسان شأنھ  داخل مستنقع وھذا التطور لن یقف عند االنسان

أعباء أخالقیة والقانون األخالقي مجرد تطور ولذا فھو نسبي  شأن األمیبا ال یتمتع بأي حریة أو
بھا وبین فارق صراحة بین مجموعة من الشباب یخطفون فتاة ویتناوبون اغتصا وقتي فال یوجد

والعالم ما ھو إال  یخطفون شاة لیتلذذوا بھا ..البقاء ھو القیمة الوحیدة والصراع ھو اآللیة ذئاب
فكرا متجاوزا وقد بررت الداروینیة  حرب الجمیع ضد الجمیع ومھما تطورت الكائنات فلن تنتج

 . قیةوأراحت مجرمي الحروب من أیة أعباء أخال المشروع اإلمبریالي والمشروع النازي
 

المعامالت الشخصیة  مع تصاعد معدالت العلمنة یتم حصر الدین أكثر فأكثر وبعد أن یكون في
العالقة قلبیة وھذا أضعف اإلیمان إن  یصیر عالقة خاصة بین العبد وربھ ویزداد الحصار فتصیر

 . كان یسمى إیمانا أصال
 

وتقدیس الدولة .. واألُمة  .. د الوطنيأصبحت العلمانیة ھي اإللھ الجدید ولعل الوقوف أثناء النشی
انتقال صفة القداسة من الدین للدولة ومن  فوق الجمیع .. كل ھذه مصطلحات متجاوزة وتعني

ھو إال قوة بشریة متراكمة توظفھا الدولة للصالح العام  الدولة للقوانین المادیة فالشعب ما
ة .. وتراب الوطن وھنا أصبحت مصلحة الدولة العلیا.. وقَدر األُم وظھرت مصطلحات مثل

ارتكبھا  یأتیھا الباطل من بین یدیھا وال من خلفھا وقد برر أدولف أیخمان مذابحھ التي الدولة ال
فداخل الدولة المطلقة نقلع  ..في الفترة النازیة بأنھ مواطن صالح یتبع تعلیمات الدولة العلیا

یین الیھود والغجر فالوالء للوطن سیحل محل مال النباتات المریضة ونقوم بإبادتھا كما تمت إبادة
العلمانیة وقد حلت الدولة الغربیة مشكلة األثنیات العرقیة عن طریق الدمج  الوالء ہلل داخل الدولة

واألخالقي الذي  اإلبادة أو الطرد وحلت الدولة محل الدین فھي التي تحدد اإلطار اإلجتماعي أو
االخالقیة والثقافیة وظھرت بدال عنھا  وبالتالي تآكلت الدعائمعلى المواطنین أن یسیروا في حلقتھ 

وظھرت النُخب الفاسدة في الدولة العلمانیة التي ال تحقق  ثقافة المجتمع وأخالقیات المجتمع
 استثمارھا بقدر ما تحققھ بقدر استغاللھا وانتھازیتھا والرشاوي والربا ثروتھا بفضل

والمواكب البھیة  وھذه الدولة المدجنة باألعالم المزخرفة والمضاربات والوسائل القذرة للربح
وانما استنزاف طاقتھا الجھادیة  والتشریفات العالیة وظیفتھا لیس التعبیر عن إرادة الجماھیر

 . وتبدید طموحھا لإلستقالل
 

ریة الحقبة االستعما نجاح الدولة العلمانیة في الغرب مرتبط اساسا بمدى النھب الذي مارستھ أثناء
 . فتراكم الثروات الرأسمالي ھو تراكم امبریالي في االساس

 
الوطنیة وتقوم  قررت كل دولة علمانیة أن تضع نفسھا فوق الجمیع كما تقول كثیر من األناشید

صالح مقدرات الدولة العلیا ویجب  بغزو اآلخر واالستیالء على أرضھ واستباحتھ إذا كان ھذا في
إرادة األُمة ھي المرجعیة النھائیة والوحیدة ومع الوقت  وء باعتبار أنعلى الفرد أن یُذعن في ھد

الدولة  وتستأسد وتظھر الدولة التنین والتي ال ترید من اآلن فصاعدا فصل الدین عن تتغول الدولة
المطلق واللوجس  وإنما فصل طموحات الفرد وكل أحالمھ عن الدولة وتصبح الدولة ھي

 . والمرجعیة والغایة
 

والموضوعیة الباردة  یات الربا والتجارة غیر المشروعة تتطلب ممن یقوم بھا نوع من الحیادعمل
 . عالقات نفعیة ومن ثَم تقوم الدولة بتفكیك العالقات التراحمیة إلى

 
الثروات صارت مكلفة  أدركت العلمانیة الغربیة أن المواجھة العسكریة مع الدول الفقیرة لنھب

وھزائم فیتنام وأفغانستان فقررت أن  ائل االعالم والصحوات اإلسالمیةومرھقة بعد انتشار وس



النخب المثقفة وتدویل الشركات عابرة القارات وتدجین  تلجأ إلى التفكیك وتصدیر العلمانیة إلى
 تُنفق علیھا المالیین وأندیة الروتاري واللیونز حیث یتم استئناس النخب المثقفین من خالل ندوات

أن نترك الندیة ونعترف  التركیز على الزیادة السكانیة والحد من تزاید السكان وعلینا المثقفة فیتم
 . بالواقع وفي النھایة نستسلم للعدو

 
لم تظھر مشكلة األقلیات في العالم الثالث إال بعد اقتحام الدول العلمانیة لھا وتغذیتھا لألثنیات 

 . والجیوب الصغیرة في الدول النامیة
 

متجاوز لھ  قتصادي ھو مرجعیة ذاتھ وال یمكن الحكم علیھ من منظور خارج عنھالنشاط اال
حسب خطوط الموضة  فالمجتمع ككل ینحل الى سوق ومصنع والمواطن الصالح ھو الذي یسیر

االغتراب والتسلع والالمعنى  ویكون منتج ومستھلك بأداتیة عالیة بغض النظر عن مشاكل
السوق حیث الید الخفیة آلدم سمیث وآلیات  في اقتصادیات والالمعیاریة التي تصیب االنسان

وفي الغالب النزاع یُحسم لصالح السوق ألنھ  -قیم المجتمع  والسوق یتنازع المطلقیة مع -السوق 
 الطبیعة المادیة والقوانین الطبیعیة وقد قدمت العلمانیة الفرصة الذھبیة لكل األقرب إلى

والدولة في ھذا ال  ن حقھا استخدام كل الوسائل لتنفیذ غایاتھاالمؤسسات االنتھازیة فالمؤسسة م
ثرواتھا وإنتاجیتھا وقوتھا العسكریة  تھدف إلى إشباع حاجة سكانھا بقدر ما تھدف الى زیادة

 . واإلقتصادیة
 

غایة في حد ذاتھ  في المجتمعات التقلیدیة فإن العمل ھو فقط لتحقیق الحاجات األساسیة وھو لیس
اإلنتاجیة لیس مراكمة رؤوس  نسان لیست ُمكرسة تماما للعمل والھدف من العملیةفحیاة اإل

التقلیدي مستقرة وال یوجد تفكك أُسري إذ ال حاجة  األموال وإنما إشباع الحاجة .. وبنیة المجتمع
 . تراكم المال لتفتیت االسرة من أجل

 
االقتصادیة محل  اثة وتحل الوظیفةسیادة مجموعة القیم التي ال عالقة لھا بالفرد ھو جوھر الحد

 . العواطف والمشاعر اإلنسانیة واألخالقیة والمعنویة
 

ویصبح  مع الوقت تُصبح العبادات داخل المنظومة العلمانیة مصدرا للھدوء النفسي فحسب
 . - رودنسون على حد تعبیر -االنتماء للمسجد مثل اإلنتماء لنادي لعب الشطرنج 

 
جنس  داخل المنظومة العلمانیة میل جنسي والعاھرة تصبح عاملةالشذوذ الجنسي یصبح 

التكیف والحروب  واستخدام العنف یسمى موازین القوى واإلذعان للعنف یصبح مقدرة على
 . الغربیة تصبح حروب عالمیة

 
العلماني شخص غیر قادر على إرجاء إشباع رغباتھ فھو یرید اآلن وھنا ولذا فكلمة علمانیة تعني 

 . ةزمانی
 

مشكلة االقتصاد العلماني أنھ یدور في إطار بعید عن الغائیة أو القیمة الخلقیة وفي إطار تصعید 
 .لإلستھالك لم یطالب بھ أحد

 
  . القبلة التي ینظر الیھا الجمیع في الصالة ھي مكان فارغ في الحائط تشیر الى الما وراء

 
تتجاوزه فالمرأة  ر في إطار جسد المرأة والالممثلة وعارضة األزیاء كلھا في الغالب وظائف تدو

أدورا تتطلب منھا استباحة  تتحرك في أوساط مشبوھھ وحیاتھا الخاصة ِملك للجمیع وتلعب



المجتمع العلماني كل العنایة والترحیب  جسدھا للجمھور ومع ذلك تلقى ھذه الوظائف في
خالقیة أو قیمیة .. یُالَحظ أن الكثیر قیمة معیاریة أو مرجعیة أ والتبجیل ألنھ مجتمع بال غایة أو

 . األزیاء من الشواذ جنسیا من مصممي
 

تفككت األُسرة  عملیة علمنة االسرة ظھرت أول ما ظھرت في حقوق المرأة ثم حقوق الطفل ثم
وتنھار األُسرة إذ یسعى أبناؤھا  واختفت حیث تحل العالقات التعاقدیة محل العالقات التراحمیة

االطفال إلى وحدات اقتصادیة منتجة وتبدأ مؤسسة  مال بمجرد البلوغ ویتحوللتراكم رأس ال
 . محلھا عالقات أكثر حیادا ونفعیة الزواج في االختفاء وتحل

 
عالمھما أصبح  إذا اجتمع رجل وامرأة في الغرب فإنھما ال یُحسان بوجود الشیطان بینھما ألن

اللقاء شھادة خلو من مرض اإلیدز  شر كل ما یتطلبھحیادیا تماما خالیا من القداسة أو الخیر أو ال
 . ُمعتمده بتاریخ حدیث

 
 . السائح ھو باحث شِره عن اللذة وقد یود مشاھدة اآلثار لكنھ ال یطیق التاریخ

 
الصراع الدارویني  الریاضة بدال من أن تكون وسیلة لتھذیب النفس وصحة البدن تتحول إلى قمة

االنسان ویتم علمنة الالعب الى أقصى  القیاسیة التي تتجاوز قدرةویصبح الھدف تحقیق األرقام 
 . الى دول مختلفة ثم یُستخدم في النھایة كإعالن لبیع السلع حد فھو یُدرب تدریبا قاسیا ثم یُباع

 
یقوم جیش من العلماء  ھناك فرق بین الجریمة التي تُرتكب في دولة علمانیة وأُخرى دینیة فعندما

مدینة ما فنحن ال نستطیع ان نُلقي  نیین بتصنیع سالح كیماوي ثم تسلیطھ علىوالخبراء والف
السالح فالكل یعمل بمنتھى الكفاءة بدون ضحك  بالمسئولیة على شخص بعینھ حتى الذي یضرب

لذا كان الجنود االلمان ممنوعون من االساءة للیھود وھم في  أو بكاء بدون تحریم أو قداسة
 ألن ركل السجین ھو تصرف إنساني سلبي ومع أنھ سلبي إال أنھ یظل فيالغاز  طریقھم ألفران

شیخ أو طفل وبعد  إطار إنساني فإذا قام الجندي بركل السجین الیوم فربما یشعر غدا بالشفقة على
یصبح إنسان ُمركب ذو أبعاد  غد ربما یقع في حب إحدي الفتیات وھي في طریقھا للحرق وھنا

حیث سیؤدي حتما إلى خلل ما وھذا یفسر لنا  یصلح في دولة علمانیة جوانیة وھذا اإلنسان ال
أي جندي ألماني یُسيء إلى أحد الیھود وھو في طریقھ للحرق  ألمانیا النازیة تعاقب كیف كانت

 . في أفران الغاز
 

مفھوم اإلنسانیة جمعاء ھو مفھوم أخالقي قِیمي متجاوز ولیس ھناك ما یُلزم االنساني الطبیعي 
 . ك القیود والُمثل الغیر مادیةبتل
 

كظاھرة ُمركبة وكحیز  نھایة التاریخ مرتبطة دائما بنھایة االنسان حیث تنتھي الظاھرة االنسانیة
التاریخ أن نھایة اإلنسان بنھایة التاریخ وتطبیق  للخیارات اإلنسانیة یرى فوكویاما في كتابھ نھایة

يء فاختفاء االنسان لیس كارثة كونیة فالكون سیظل أجمع ھذا أمر غیر س اللیبرالیة على العالم
سیبقى حیا  طبقا لقوانینھ الطبیعیة الكامنة بداخلھ وال ھو كارثة بیولوجیة فاالنسان یدور

وھذا أمر لیس بھذا القدر من  كالحیوانات منسجما مع المادة ما سیختفي ھو االنسان بمعناه الشائع
مادة استعمالیة ویتحول االنسان إلى شيء ضمن  لعالم إلىالسوء .. فنھایة التاریخ حیث یتحول ا

 . قوانین المادة الصامتة عندھا فحسب تنتصر اللیبرالیة األشیاء ویسیل العالم كلھ داخل
 

 . اعالن حقوق االنسان ھو إعالن علماني یستند إلى القانون الطبیعي
 



 غیاب المرجعیات والقیم الُمطلقة الحداثة ھي رؤیة تتغیر كل أسبوع تقریبا لكن تعتمد أساسا على
. 
 

االمبراطوریات  نحن نعرف امبراطوریات ظھرت في الھند والصین وأمریكا الجنوبیة وكل ھذه
الحدیثة فھي تعتبر نفسھا الُمطلق الذي  انتھت دون أن تترك أثرا في أُوربا أما الحضارة الغربیة

ابھا او ابتعادھا من أُسس الحضارة الدولة حسب اقتر یجب على الجمیع اتباعھ ویتحدد مرتبة
 . ُمستھجن نظریا وعملیا الغربیة الحدیثة وھذا أمر

 
مصنع وشبھ سوبر  الغرب یقدم دعمھ للعالم العربي فقط ألنھ یحتاج أن یتحول العالم إلى شبھ

لن یحتاجوا الھامبورجر أو  ماركت فالبدوي في صحراء نجد والفالح في صعید مصر كل ھؤالء
وجھ علمنة العالم بقسوة بسبب تقالیدھم ومن  أو البنطلون الجینز وھم بھذا یقفون في التي شیرت

 .فھم ثغرة في نظام اآللة الجدید النظام العالمي الجدید ثم ال یمكن تجویعھم أو حرمانھم
 

ویظھر بشر ذوو بعد  عندما تصل العلمانیة إلى الجمیع تختفي كل المنحنیات وتنبسط كل النتوءات
 . تختفي الذاتیھ والخصوصیة والعمق والحضارة واالنسانواحد و

 
الخصوصیات  المساواة التي یریدھا النظام العلماني ھي لیست مساواة ولكن تسویة أي رفض كل

أسلحة اآلخرین القیمیة  والمركزیات والمطلقات فالجمیع مادة استعمالیة حیث یتم تفكیك
 . مركزوالحضاریة واالخالقیة وینصب سالحھ ھو في ال

 
المطلوب انسان اقتصادي مادي ال ذاكرة لھ وشرق عربي مرن قادر على تنفیذ المطلوب ببراءة 

 . وحیادیة
 

التعاقدیة فالمجتمع المغلق  السیاحة تُسھل اللذة حیث تتوقف العالقات التراحمیة وتظھر العالقات
تمع كھذا یُغلِّب تأنیب تحقیق اللذة في مج یعیش في إطار المقدس والحالل والحرام فمن العسیر

 . دائما تكون اللذة أسھل في مجتمع منفتح مباح الضمیر على اللذة الوقتیة لذا
 

الدولة المركزیة الحدیثة ال تطلب دفع الضرائب فحسب وإنما أیضا الوالء الكامل لكل طقوس 
 . الدولة

 
 باشرة عن أفعالھفكرة الروح تفترض أن كل فرد مختلف عن االخر وأنھ حر ومسئول مسئولیة م

. 
 

دلیل واحد على  لماذا دائما نفترض أن تدمیر العالم شر وتشجیره خیر ؟؟ صراحة ال یوجد مادیا
 . فیھا التدمیر والتشجیر أن التدمیر شر أو التشجیر خیر فالمادة حركة بال غایة یستوي

 
 . أصبحت العدمیة زائر دائم بیننا على حد قول نیتشھ

 
وھو افتقار ذو تكلفة  ى افتقار دائم لإلتزان وفقدان التحكم واختفاء الحدودتراكم السلع یؤدي ال

معدالت الجریمة وتفكك االسرة والعبثیة  عالیة انسانیا وقد أدى التركز نحو اللذة إلى زیادة
 .والعدمیة

 



 
  الواحد عند ماركوز االنسان ذو البعد .. السجن الحدیدي عند زیمیل .. القفص الحدیدي عند فیبر

 . فاالنسان في العالم العلماني ذرة ال معنى لھا.. 
 

یصحب التقدم العلمي  ما تحقق في الغرب لم یكن تراكم رأسمالي وإنما تراكم امبریالي ودائما ما
وتلوث البحار وتزاید ثاني أكسید  تخلف كوني فالتلوث وأسلحة الدمار الشامل وثقب االوزون

بینما التخلف الكوني یضرنا جمیعا ... ثمة احصائیة  غرب وحدهالكربون ...والتقدم العلمي یفید ال
ما لمشروع صناعي وما علیھ فستكون جمیع المشاریع الصناعیة  تقول أنھ لو تم حساب كل

 . ما حقق من نجاح ألن االخرین دفعوا الثمن خاسرة فالغرب حقق
 

األخالقیة والقیمیة والمطلقة  عیةیربط فیبر بین االنسان الوثني وبین العلماني فكالھما یفتقر للمرج
المركز ویتسم بتعدد العقائد والنسق المعرفیة  المتجاوزة واالنسان یعیش في عالم یفتقر إلى

تھدئة مؤقتھ لذا ھو دائم التقدم بقرابین وفي نفس الوقت فإن من  واآللھة المحلیة للحصول على
 . األنانیة واالستغراق في المتع خصائص الوثني

 
ھي انفصال اإلنسان عن العالقات الكونیة لیُخضع كل عالقات البشر للتفاوض وللعالقات  الحداثة

 . التعاقدیة
 

مرتبط دائما بھذا  اإلنسان مجموعة من الرغبات المادیة التي ال تُشبع والنمو المتزاید في السلع
ل االنسان بذل الجھد وھكذا یدخ االفتراض وھذه السلع ال یمكن الحصول علیھا إال بمزید من

 . المادة التي ال تنتھي دوامة العلمانیة وینھار في النھایة لصالح
 

أي انسان َسوي فھو  في النظم االشتراكیة یظھر دائما بطل االنتاج الذي كفاءتھ تفوق دائما كفاءة
ویقمع ذاتھ تماما ویظل الترویج لھذه  إنسان وظیفي عملي توحد تماما مع وظیفتھ یراكم الثروات

ذكر أي شيء عن التكلفة النفسیة واألخالقیة لعملیة  یة في اإلعالم العلماني مع عدمالشخص
 . اختزال االنسان

 
 .في العلمانیة االنسان مجرد ظاھرة ال سر فیھ وال غایة لوجوده

 
باألعباء  المنظومات العلمانیة كثیرا ما تستورد مصطلحات ومفاھیم دینیة دون أي التزام

األبیض یبید الحضارات بأكملھا كان  بھذه المفاھیم ....... وعندما كان الرجل باألخالقیة المرتبطة
 . یتحدث عن عبء الرجل األبیض

 
 .عندما ُسئل ھتلر عن سبب كرھھ للیھود أجاب ال یمكن أن یكون ھناك شعبان ُمختاران

 
 . العلمانیة ال یمكنھا أن تعیش إال على التوسع وإلغاء اآلخر

 
 . صھیونیة والنازیة والفاشیةھیأت العلمانیة لل

 
وبالتالي ظھرت أزمة  اكتشفت العلمانیة أخیرا إفالس مبدأ اللذة والمنفعھ في جلبھ السعادة لإلنسان

التضحیة بالمال أو تبني الفقراء كما فعل  المعنى .. وحاول العلمانیون البحث عن السعادة وراء
العلماني حتى في تضحیتھ ھو أناني وفي بذلھ اللذة المطلوبة ف بیل جیتس ولكن ھذه أیضا لم تجلب

 . فھو منفعي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
: من كتاب العلمانیة الجزئیة العلمانیة الشاملة د. عبد الوھاب المسیري دار المقال  مصدر

 . 2002الشروق طبعة 
 



 أروع ما كتب علي عزت بیجوفیتش في نقد اإللحاد
 

والقناعات في خضم التجربة الفاشلة  ھو زمن المراجعات الرادیكالیة لألفكار 1988كان عام 
انتھت بأكبر ضربة لإللحاد في التاریخ وھي سقوط  للحكومات الشیوعیة في شرق أوربا والتي

 .1989عام  سور برلین وسقوط االلحاد معھ
 

ف ھیجل الزنوج والھنود والصینیین بصورة سیئة لل یقول :ال یوجد في  غایة فعلى سبیل المثالیُعرِّ
 .- ھیجل فلسفة التاریخ -شخصیة الزنجي ما یشبھ االنسان 

 
 . الفرد ھو الذي یوصف بأنھ أخالقي أو غیر أخالقي ولیس الشعب

 
في المھابھارتا یوجد الوحي االلھي یشع ظاھرا من بعض الجمل وفي نفس الوقت ھناك وثنیة من 

 . أحط األنواع
 

الحقیقة العلمیة !!  السماء الزرقاء والقمر الحالم أقرب وأكثر واقعیة إلى حقیقة الشاعر من لماذا
 . الحقیقة إن الجواب في طبیعتنا وفي أصلنا

 
نعتقد بأن المغامرات  عندما نقول إن عمل كل فنان حقیقي ھو في الحقیقة سیرة ذاتیة فإننا طبعا ال

نعتقد بأن وصف الحیاة الداخلیة الحیرة  ا الكاتب . إنناالتي یقوم بھا أبطالھ تحدث في حیاة ھذ
 . وصف الحیاة الخاصة والشك والعذاب وخصوصا ھذه األخیرة

 
االختالطات لماذا  الجوع كان یساعدني في السجن ألن فراغ الروح وامتالء المعدة ھي من أسوأ

نساني أكثر من أعمق حقیقة ما ھو إ االمر ھكذا ؟ التفكیر بھذا یمكن ان یؤدي إلى ان تعرف
 .المحاورات الفلسفیة حول ھذا الموضوع

 
 . أسبقیة الروح لیس ضروریا إثباتھا بشيء من خارجھا فھي تؤكد ذاتھا بذاتھا

 
السؤال كیف یمكن  وحدھا الفلسفة التي تأخذ في حسابھا الموت ھي فلسفة حقة . ألنھ یبقى طبعا

حقیقتھا خارج مجال الشك .. حقیقة  قة التيالحدیث بشكل حقیقي عن الحیاة متجاوزین الحقی
  !! الموت

 
أفرق بینك  في الحب بین الرجل والمرأة تأكید للفردانیة والخصوصیة فمعنى أحبك وحدك أنني

مغایرة وفي ھذا ال وجود  وبین كل االخریات ولیس معنى ذلك أنھا أجمل من االخریات وإنما
 . للمساواتیة المادیة

 
ة ھي العبء الوحید داخل المعتقالت وفي ھذا دلیل على خطأ من یتصور القضاء على الخصوصی

 . المجتمع البشري مجموعة من الكینونات المتساویة
 

شكسبیر ولیس فروید  لماذا یُعبر الِشعر عن الروح أفضل مما یعبر علم النفس االكلینیكي .. لماذا
الفلسفة المتشائمة في مناطق الوفرة ؟  ... لماذا نحن لسنا قانعین بما ھو افضل لنا ؟ لماذا تنمو

  !! سالبا ؟ ھذه االسئلة ال معنى لھا إذا كانت الروح أرضیة لماذا یكون تأثیر الراحة على االنسان
 



 
السماء ذات النجوم ال یطفئھا إال نور النھار إن الظالم یساعدنا على ان نرى شیئا متفردا بل 

 . وربما ساحرا
 

 . النسبة لي ھذا ھو سؤال األنثولوجیا االساسيلماذا دائما یوجد شيء؟ ب
 

قافال  ذھبت إلى المترو مبكرا وركبت المترو ثم وصلت الجامعة وحضرت محاضراتي وعدت
ألنھا تخلو من  إلى المنزل ....... ھذه العبارات ال تصلح أن تكون روایة أو قصة قصیرة

من عنصري الخیر والشر  تخلوعنصري الخیر والشر ... وال توجد روایة عبر التاریخ كلھ 
 !! ألنھما سر الوجود االنساني وسر التكلیف

 
 . المفھوم الصیني تاو یساوي بالمفھوم الیوناني القدیم لوغوس

 
 . محاولة ھایدجر إلنشاء فلسفة وجودیة خالیة من المیتافیزیقیا وصلت باعترافھ للفشل

 
ابنتھ بأنھا ابنة  د أفراد العائلة بتعییرأخبرتني أمي أن جدي توقف عن المسكرات بعد أن قام أح

المباشر لتحریمھ فالعقیدة یمكن ان  السكیر ... ربما ضیاع الكرامة االنسانیة للسكیر ھي السبب
والفائدة ولكن ال یمكن ان تبقى ال مبالیة ألھانة الكرامة  تبقى ال مبالیة لھذا القدر من الضرر

  !(رد فیھ أن للخمر ضرر ومنفعة لم یفد تحریم الخمروال ننسى ان النص الذي و ) .. االنسانیة
 

 . من بین الحقائق البشعة الالحقیقة فھي األكثر بشاعة
 

الى طبیب  جاء رجل karlinija في الوقت الذي اھتزت فیھ نابولي لعروض الممثل كارلینیا
عن تسلیة الطبیب بالبحث  مشھور في تلك المدینة للسؤال عن دواء للسوداویة المفرطة فنصحھ

 . كارلینیا والذھاب إلى عروض كارلینیا فأجابھ المریض : أنا
 

السوداویة ھي قضیة الروح ولیس النفس ولذا ھي مثار اھتمام الشعراء والفالسفة ولیس علماء 
 . النفس

 
 . لیست القضیة في احترام الحیاة وإنما في احترام الموت

 
 . كل شيء إحدى االشیاء كن واثقا بذاتك وضمیركما ھي الكرامة بالمقاییس الكبرى : إنھا فوق 

 
سقراط ذو الوجھ القبیح أحبھ الجمیع وربما ھذا یمثل جزءا من الجواب عن سؤال ما ھي الروح 

 !! اإلنسانیة
 

 . الالمعنى ھو الضیاع المصیري في الصدفة
 

 رار الروحأقوى قصص الحب تنتھي بموت العاشق واالقل تنتھي بالزواج ....... ھذا سر من أس
!! 
 

 . الذي أثبتھ كوبرنیكوس یعارض الحواس لكنھ حقیقي
 



البطل في أحد  اإلعجاب بالبطل ال ینتھي عندما یقوم بنوع من النبل الغیر ھادف إن بطولة
 . تعریفاتھا ھي انتصار للروح على المادة والعقل معا

 
یمكن أن یكون الملك  بطال ولذافي الروایة قوة الروایة بقوة الصراعات األخالقیة التي یؤدیھا األ

البطل ألن الصراع بین الخیر والشر  شخصیة فرعیة وغیر ھامة في الروایة ویكون الخادم ھو
 . یدور في إطاره بصیغة أكثر عمقا

 
 . لماذا یجب أن تكون عادال ؟ تبین أن أي تفسیر ھو ضرب من العبث

 
 . بالنسبة لھ ھؤالء من صنف واحدكتب نیتشھ بأنھ یحتقر الضعفاء واألخالقیین والعبید 

 
 . بالد االبداع الكبیر ھي بالد الالعدالة الكبیرة

 
 . التضحیة بشكل عام عمل غیر عقالني یمكن ان تفعلھا بدافع المشاعر ال بدافع العقل

 
 . االنسان الذي ال یتطلع إلى النجوم كثیرا یفقد اإلتجاه

 
 . إلھ ال توجد مأساة یوجد فقط حادث التفكیر في المأساة ھو عمل میتافیزیقي بدون

 
 . األخالق إذا كانت حقة فإنھا ترتبط دوما بالتضحیة والمعاناة وإال كانت تمثیال ونفاقا

 
 -المزامیر  - االقنعة – التطریز -النقوش  -التشكیل الزنجي  -الغرابة المتوحشة  -الفن البدائي 

الصراعات تعبر عن الوعي االخالقي  رسوم جدران الكھوف لإلنسان االول ...... كل ھذه
 . المتجذر منذ االنسان االول

 
 . موت البطل ھو انتصار وشرف وِعزة ....... یمكن فھم ھذه العبارة فقط في وجود الروح

 
 . العالم أُعجوبة كبرى ولكننا نعتاد على ھذه األُعجوبة

 
الماء وال  على سطح زھرة اللوتس رمز دیني ھندي وفرعوني قدیم تنشأ من الطین وتنتشر

 . المیثولوجي القدیم تخضع ألي منھما إنھا التمرد على الطبیعة والمادة في الفكر
 

 . كل دیانة في بدایتھا تكون طاھرة ولكن الناس یفسدونھا
 

ال یوجد إنسان لم یمتلك الحد االدنى من الحریة وھذا الحد األدنى حریة كاملة وھي ال تكون أقل 
 . أو أكثر

 
والُشكاك .. المؤمنون  إیمانا عمیقا والملحد ال یزورون العیادات النفسیة فقط الباحثون المؤمن

 . الثالث یبحثون ولم یجدوا بعد یبحثون ویجدون والملحدون ال یبحثون وال یجدون والنمط
 

 . حیاة-بدون هللا فإن الحیاة تعود إلى میكانیكا وتصبح ال
 

الملحدین لكن أیضا ال  لذا فھو غیر موجود على حد تعبیرال یمكن البرھنة على التوجھ الغائي و



 !! یمكن البرھنة على نھائیة السماء أو ال نھائیتھا
 

 . التضحیة ھي المفھوم المركزي لإلیمان
 

كل ما لھ قیمة في حیاة االنسان وكل مشاعره غیر عقالنیة ... ما ھو عقالني أنانیتھ ومصالحھ 
 !! القریبة

 
خي أو مادي لظھور موسى وعیسى ومحمد لكن كان كل من ھؤالء بدایة ال یوجد تفسیر تاری

 . جدیدة وعصر جدید للتاریخ وثورة روحیة كبرى
 

التاریخ فإن الوضع  تدخل الشعوب التاریخ أغنیاء في األخالق وفقراء مادیا وعندما یخرجون من
القي كبیر وبعد حساب احتیاطي أخ عادة یكون معكوسا تعیش الحضارات في بدایتھا عادة على

ویفسد الدین وغداة السقوط یظھر على مسرح  فترة ما تشیخ الحضارة ویدب الوھن في األخالق
 . واإلنحالل االخالقي التاریخ االلحاد والتحلل األُسري

 
 . تأتي الثورة الجنسیة في فترات شیخوخة االمم

 
بأنھا شخص  في احصاءاتناساعة ونَصفُھا نحن  12-10ربة البیت ھي العامل الذي یعمل یومیا 

الوقت نفسھ نتظاھر بأننا ال  عاطل عن العمل نعرف جمیعا جیدا كم ھي المراة عاملة ولكننا في
الضغط على المرأة لترك البیت وإدارة الظھر  نرى ذلك ھذا التجاھل لعمل المرأة ھو أحد جوانب

 . للعائلة
 

سكان  ارة وضمت المجموعة عشرتأسست في النرویج مجموعة عمل ضد البورنوغرافیا والدع
االنسان ولكن  النرویج واعتبرت المجموعة أن الدعارة عمل ضد كرامة المراة وضد حقوق

 .تنتصر على الروح الدعارة في النرویج تظل سمت المدینة والقریة ....الشھوانیة
 

 . علمنا ھكسلي ان الیوتوبیا ممكنة ولذا فھي خطرة
 

 . ذا مكمن خطورة ھذا الفكر لكن ھذا یعني إلى حد ما سطحیتھمن السھل أن یُلحد اإلنسان وھ
 

 . أجاب لینین عما سیحل محل دور العبادة فقال المسارح
العالقة الجنسیة مع شخص تحت الرابعة عشرة في إیطالیا عمل اجرامي تم منذ فترة إطالق 

 . مبادرة للتخفیض إلى سن الثانیة عشرة
 

ة نظر التاریخ أن تكون ضعیفا في التاریخ ھو عمل أن تكون ضعیفا ھذه خطیئة من وجھ
 . الأخالقي

 
 .مالیین یُقتتلون بإسم األیدیولوجیا اإللحادیة وال أحد یلتفت لذلك إال قلیال

 
 . یقول ماركس أن نظریتھ التاریخیة اعتمدت أساسا على كتاب االمیر لمكیافیللي

 
 . لیس ملحدا من یعتقد نفسھ كذلك

 



 . مرة من الشركات الكبیرة 25ملك القدرة على االبتكار اكثر بالشركات الصغیرة ت
 

 . الحیوان اإلجتماعي لن یتحول إلى انسان اجتماعي
 

الخیرات المادیة الفوالذ السیارات الصواریخ ال یمكن أن تُعادل طفولة سعیدة على المستوى 
 . الفردي

 
لى أنھا غیر طبیعیة أو غیر ھوجو جریتوس أكبر حقوقي في العالم لم ینظر إلى العبودیة ع

 . مسموح بھا .. الحریة بالنسبة لھ خیر ُمستلب
 

كانت ھذه قناعتي  یقول الفیلسوف الفرنسي امیل سیوران : باریس ماخور كبیر اإلنسان سیتالشى
 . فأقول یجب على اإلنسان أن یتالشى الصلبة أما اآلن

 
 . نضال ضد تمجید االمومةأحد األھداف الُمعلنة لحركة الدفاع عن المراة ھي ال

 
 . % ایرلندا8% المانیا .. 15% ایطالیا .. 7مشاركة النساء في البرلمانات 

 
حوداث االغتصاب أكثر بمئات المرات في دول الحریة الجنسیة بالمقارنة مع تلك التي نسمیھا 

 . محافظة
 

 . سنة یعشن على الدعارة 12-8ملیون من القاصرات  7في البرازیل 
 

 . لثورة الفرنسیة الى العقل وبإسم العقل قتلت مئات االف من العقالءدعت ا
 

 . pramonoteizam كل دین كان نقیا في بدایتھ
 

 . - فلسفة التاریخ ھیجل -جوھر الروح ھي الحریة 
 

في كتاب الحكمة نُشاھد ھذه العبارة ( لم تظھر االصنام منذ البدایة وانما اختلقھا الناس الشرفاء ) 
 . - لسفة التاریخ ھیجلف -.. 
 

 . - فلسفة التاریخ ھیجل -أبو الھول على غرار االنسان مخلوق ثنائي المعنى 
 

 . - فلسفة التاریخ ھیجل -الروح الخالدة تعنى ان اإلنسان قیمتھ ال تقدر بثمن 
 

فقد تحدث  ال یوجد للفن تاریخ ألنھ ال یعرف سوى الحاضر ولیس لھ محطات زمان أو مكان
حقیقتھ .. الفن یُظھر تركیبیة  عن أن األقنعة البدائیة عندما تعرف علیھا فِھم الرسم علىبیكاسو 
 . اإلنسان

 
 . الحج نوع من الیوتوبیا لحظة مساواتیة نادرة

 
االف عام ألغراض الطقوس واإلحتفاالت إلى أن استعملھ 3صنع الصینیون البارود منذ 
 . االوربیون مادیا في معاركھم



 
 . جع منذ العصر الحجري .. الرسام االسباني خوان میروالرسم یترا

 
 . االسئلة األكثر برائة ھي في الحقیقة األكثر أھمیة

 
 . الحیوان لم یكن في الجنة ولم یُطرد منھا لذا فھو بريء أخالقیا

 
 . اومن بالمسیح ولیس بالمسیحیة .. جراھام بیلي

 
ا تُمثل معركة اإلنسان الكبرى بین المثالیة كلھ –الطقوس  –الدین  –الروایة  –العمل الفني 

 . والشھوات
 

 . العلم یبحث عن الحقیقة والفن والدین یخترقان الحقیقة لما ورائھا
 

من  عالج فروید الشاب ھانس جراف ابن صدیقھ كان لدى ھانس خوف عصابي 1905في عام 
افترض فروید  یلیةالحصان وكان یرفض الخروج من البیت وأثناء المعالجة النفسیة التحل

الرغبة الخفیة للشاب  تشخیصا غریبا معقدا فالخوف العصابي من الحصان شعور بالذنب بسبب
كما یوضح فروید یخفیھا ھانس الشاب في  البتداء عالقة جنسیة مع والدتھ وھذه الرغبة الجامحة

دث في نشرة ( وعرض فروید الحقا نتائج التحلیل لھذا الح أعماقھ خوفا من عقاب والده الغیور
 الخمسة أعوام ) والتي یعتقد أتباع فروید بأن فیھا إثباتات سریریة لنظریة تحلیل فوبیا الشاب ذي

بارتیاح عندما  فروید عن عقدة اودیب ... تلمیذ فروید إیسلر كورت الذي یعیش في نیویورك قال
لكل الجنس البشري نجومیة  اعترف ھانس الصغیر لوالده عن رغباتھ االودیبیة كانت تلك لحظة

قابلة للتفسیر لھدم كل القداسات واحترام  توجد رغبة لدى الملحدین والمادیین رغبة غیر "....
 ." االنسان

 
حیث قدم تفسیرا  في كتاب ھنا تاه فروید تم دحض التحلیل الفرویدي على ید كریستوفر ایشنربور

العصبي غیر المباشر رأى  وهمغایرا تماما حول خوف الطفل من الحصان فالطفل في فترة نم
الحصان وتخبط بال عون وھزه  وعاء على ھیئة حصان وقع على البالط وھو مربوط بجھاز

علمي مقبول .. البیولوجي البریطاني الحائز  كثیرا وخلص إلى ان نظریة فروید لیس بھا برھان
عة في القرن ان علم النفس التحلیلي الفرویدي أفظع خد على نوبل ( بیتر میسدافار ) رأى

تخلى عن نظریتھ ( مضاجعة المحارم ) فھذه النظریة ھي صیاغة  العشرین وفروید نفسھ
 . الیونانیة كما یقول الرسام اندریھ مارسون للمیثولوجیا

 
 . رد الفعل الشرطي عند تطبیقھ على اإلنسان نكتشف أنھ خاطيء تماما

 
 . ھود وھنا یكمن الحادھم وتأسیسھم لإللحادكل دیانة تعتبر العالم لیس جائزة بل ابتالء إال الی

 
 . الكتابة ھي الشر الضروري للثقافة

 
 . ینكر معظم الموسیقیین من ناحیة مبدئیة امكانیة التحلیل العلمي للعمل الموسیقي

 
اإللحاد یُصر على براءة المجرم وحتمیة الطبیعة .. اإللحاد یقف بجوار المجرم بینما یقف الدین 

 . بجوار الضحیة



 
 . یقول فروم إنسان العصر الوسیط یمكن اعتباره سعیدا

 
 . لم یشرع القتل الرحیم إال في المانیا وفورا قُتل ربع ملیون

 
 . الرسم ھو اإلنسان ضد ذاتھ .. دیبتس

 
 . اإلنسان وحده یستطیع الصیام ... یستطیع التعفف

 
یعني أن اإلنسان فوق حجمھ  لكي یكون االنسان مذنب فھذا یعني أن یكون مؤھل للخطـأ وھذا

 . الطبیعي بكثیر
 

 . في زمن الحكم التركي بُنیت المعابد الیھودیة في الحاضرات اإلسالمیة
 

 . لم تكن األندلس یوم انھزم المسلمون فیھا ضعفاء عسكریا وإنما روحیا
 

 . عندما یكون اإلنسان حیوانا فعال تكون اآلداب واألشعار لغو فارغ
 

 . الجزائریین بأنھم أكثر شعوب العالم شرفا وإنسانیة وصف البیر كامو
 

االسالمي بما أسماه  عبَّر مالكوم اكس بطریقة حاذقة على غیاب أیة مشاعر عنصریة في العالم
 . عمى األلوان فھم ال یُمیزون بین البیض والسود

 
ألن العقوبة  - ھیجل مباديء فلسفة الحق -وفقا لھیجل فإن العقوبة ھي الحق االنساني للمجرم 

 إنسانا من خالل العقوبة ویتأكد كإنسان كإنتقام ھي نتیجة الحریة ولذا فإن المجرم المعاقَب یصبح
.  
 

الحظ أحدھم أن معظم أنطولوجیا ھایدجر الوجودي ُمھددة باإلنقالب إلى صوفیة كونیة وكما ھو 
 . معروف حدث شيء مشابھ في النھایة

 
 لملحد سارتراألخالق ال تاریخ لھا ..... ا

 
ضد العالم والذي  الفن ھو اسم لعدم التطایق بین اإلنسان والعالم فھو تعبیر عن الضیق واحتجاج

متطابق مع حلمھ . الفن ھو ذلك  ھو بمقیاسھ لیس ملكھ .. وھو محاولة الفنان بخلق عالم مواز
 .العالم الجدید المختلف

 
في الدولة  –من أن الفن سیختفي یوما ما یقول ھنري میلر في إحدى المناسبات أنھ واثق جدا 

 . – الملحدة
 

اإلنسان یختار راضیا ان یكون من نسل القرد ولیس من نسل هللا إذا كان ھذا خیاره فعلیھ تحمل 
 .النتائج .. سفیتسالف باسار

 
الخاسرین من أین  اقلیدس .. من أین إعجابنا باألبطال –ال وجود للتراجیدیا في عالم داروین 



اإللیاذة الى االن .. اإلعجاب بالضحایا ال  إعجابنا باألبطال الساقطین والذین یُالحقوننا من مصدر
  . فقط نجده في العقل وإنما في الروح

 
كل العلوم  تضحیة البطل من أجل الحق شيء في روحنا وقریب من اإلنسان مفھوم یقاوم تفسیر

 !!.. وانما یوجد حادث توجد مأساة ... في العالم اإللحادي التفسیرات مادیة وباردة ال
 

الداروینیة شرط للستالینیة .. اختالف التصفیات البشریة وتطورھا ال یمكن إال في عالم لیس فیھ 
 . إلھ ولیس بالطبع فیھ إنسان

 
 . برھن بیتر كرابوتكین على أنھ لن یكون في المجتمع االشتراكي أبدا عقوبة

 
شمس قبل كوبرنیكوس بخمس قرون ولم یوصم بالھرطقة قال البیروني إن االرض تدور حول ال

 . فالمسیحیة تؤمن باإلنسان اإللھ
 

 . عندما أَعرف شخصیا ما ھو الفن فلن أُصرح بذلك ألحد سأحتفظ باألمر لذاتي .. بیكاسو
 

 . رأس المال األخالقي الذي نأتي بھ إلى العالم واحد لدى كل الناس
 

الخمسینات حیث أُجبر جمیع  كبیرة التي شھدتھا الصین في نھایةفي القفزة اإلشتراكیة الملحدة ال
ملیون  60االشتراكیة العلمیة في الصین أنتج  الناس على عمل واحد في نفس الوقت تحت سیادة

ملیون طن فوالذ  9طن فوالذ .. بینما كان ینتج ملیون عامل  ملیون 2.2صیني خالل عام واحد 
 . یروبنقاوة أفضل بكث في الوقت ذاتھ

 !!.. ملیون صیني ضحیة الثورة الثقافیة في الصین 100
 

الصغیرة وصدر القرار  وتم إلغاء القومیات واألثنیات 1956مسجد عام  1299في بلغاریا تم ھدم 
والمدن ویریدون الرحیل فإن السلطات  الشھیر أولئك الذین ال یرغبون في العیش في القرى

ھذه الكلمة قالھا ستانكو تودوروف رئیس الجمعیة  عاتسا 4-3المختصة ستؤِمن ھجرتھم خالل 
 !!.. 1985عام  الشعبیة اإللحادیة لبلغاریا

 
جنائیة تعاقَب  اعتبر لینین الدعایة المعادیة للشیوعیة اإللحادیة ھي واحدة من أصل ست جرائم

 . 1922 ... القانون الجنائي الذي قدمھ لینین عامrsfsrباإلعدام 
 

قامة جنة على األرض بعیدا عن الدین انتھت إلى إقامة أضخم جحیم في تاریخ محاولة اإلنسان إ
 . البشریة

 
 . أدب المعتقالت نشأ في الدول اإللحادیة

 
المتحضر وتُشیر إلى أنھ  معسكرات اإلعتقال األلمانیة تبقى اتھاما قاسیا ضد ما یُسمى باإلنسان

 . بدون أخالق ال یمكن خلق نموج مقبول للحیاة
 

للحضارة الغربیة ألنھا  ازیة والستالینیة بمعسكرات اعتقالھا وجرائمھا الغامضة تبقى إدانةالن
والمنفذین لھا كانوا من ممكنات ھذه الحضارة  وكیفما نظرنا إلیھا فإن ھذه الوسائل الغریبة

 . واإلحتماالت التي تحققت



 
ھذه اإلشادة بالعنف ال تغضبنا  یقول لینین دكتاتوریة البرولیتاریا ترتكز سلطتھا على العنف ...

 . وإنما تصدمنا
 

 . في لیننغراد یقع متحف اإللحاد في أقدم كنائس المدینة
 

 . اإلشتراكیة الحقیقیة ھي تفاؤلیة إكراھیة
 

في االتحاد السوفیتي اتحاد الملحدین المقاتلین وصدرت صحیفة الملحد المقاتل  1925أُنشيء عام 
 . في نفس الوقت تقریبا

 
 . ملیون نسمة 10-8من  1939-1936في حمالت التطھیر االستالینیة من عام  مات

 
قَتل ستالین من الشیوعیین البارزین أكثر مما فعلت البرجوازیة على امتداد العالم .. رودولیبا 

 . تشوالكوفیتش
 

 . ارةكیف تسنى للرعونة والإلنسانیة أن تُنجب النازیة والستالینیة وخالل قرن واحد وبإسم الحض
 

في أحد االیام سیكون  .. أن نھدم حائط برلین ولكننا نقدر على كراھیتھ واحتقار من بَنوه ال یمكن
 . بیجوفیتش قبل ھدم السور بعامین قرارنا بأن نھدم ھذا الرمز المعیب ... على عزت

 
 . شیوعي تمت تصفیتھ تحت شعار النضال ضد التروتسكیین 800 

 
كومیة السوفیتیة على األعمال األدبیة وكل األشیاء المطبوعة ھو ھیئة اإلسم الرسمي للرقابة الح

 . حمایة األسرار الحكومیة في الطباعة
 

 . اللینییة والنازیة توأمان.. الكاتب الروسي فاسیلي جروسمان
 

في عھد ستالین الملحد كان یتم خطف النساء الجمیالت عن طریق رجال بیریا ویقتادوھن إلى 
 . الرؤساء

 
القائمة التي أرسلھا لھ  فق ستالین الملحد على قائمة الشخصیات التي یتم تصفیتھا جسدیا وكانتوا

زوجات  –رجال مخابرات سابقون  – جنود سابقون –قوائم ( عمومي  4وزیر الداخلیة تضم 
 . بالرصاص ... المؤرخ السوفیتي یوري بوریشوف أعداء الشعب ) .. القوائم یتم تصفیتھا

السجناء  ھ زخاروف رسالة إلى جورباتشوف وكان من بین ما كتبھ أرجو تحریرأرسل أندری
 . المعتقلین في السجون العسكریة وفي مستشفیات األمراض العقلیة

 
 .1988كانت طباعة واستیراد اإلنجیل ممنوعة في اإلتحاد السوفیتي حتى عام 

 
ستالین وإنما مع لینین  م یبدأ معیرى الكسندر سولجنستین األدیب الروسي أن اإلرھاب السوفیتي ل

ملیون سوفیتي اختفوا أثناء الحكم  55صاحب عقیدة الكوالك وبموجب شھادة سولجنستین فإن 
 . البولشفي

 



ستالین في مؤتمر  یقول الكسندر سولجنستین في كتاب أرخبیل الكوالك ... عندما یقف الرفیق
في مرحلة جنون ال یُطاق ویظل  ئق طویلةالحزب یقف الجمیع ویبدأ موجة من التصفیق الحاد دقا

كل مكان وھم متنبھون جیدا إلى من سیتوقف  التصفیق مستمرا بینما یقف رجال المخابرات في
عشر دقائق متواصلة ... من أین لألجداد ھذا الھوس الجماعي  أوال ویستمر التصفیق ما یزید على

 . یقاوم الذي ال یوصف وال
 

الحسابات  في 1987ر الروسي الحاصل على نوبل لآلداب عام یقول جوزیف برودسكي الشاع
 . النھائیة تتألف روسیا من ضحایا وجالدین واألدوار موزعة بینھما
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 أسئلة لكل ُملحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تسعة عشر سؤال أطرحھا أمام كل ملحد .. فھل ِمن ُمجیب ..؟؟
 
 لماذا ھناك شيء بدال من ال شيء ؟ -1
 
ھل ثالث وجبات دسمة ومصروف ید وكساء ودواء یمكن أن تكون عزاءا كافیا إلنسان یعلم  -2

 أنھ ُولد لیموت ؟
 
فیلسوف اإللحاد  Sir Antony Flew القرن العشرین سیر أنتوني فلولماذا أعظم ُملحد في  -3

طوال النصف الثاني من القرن  ورأس الملحدین الذي كانت كتاباتھ جدول أعمال الفكر اإللحادي
أنھ صار  2004دیسمبر عام  9فاجأ العالم في  العشرین لماذا وبعد أن بلغ الثمانین من العمر

الملحد الشھیر یعود لإلیمـان  "برس الخبر على النحو التالي .. وشیتدمؤمنا باہلل وقد أذاعت األس
  " من الشواھد العلمیة باہلل بدافع

Leading atheist now believes in God based on scientific evidence ... 
  َعَدل أشرس ملحد عن اإللحـاد كتابھ الشھیر ھناك إلھ كیف 2007وأصدر في عام 

There is God how the worlds most notorious atheist changed his mind .... 
(( یقولون أن اإلعتراف یفید اإلنسان من -قال : وكانت أحد أشھر اعترافات سیر أنتوني فلو أنھ

باعترافي .. إن نموذج اإلنفجار الكبیر شيء محرج جدا بالنسبة  الناحیة النفسیة وأنا سأُدلي
أعظم  أثبت فكرة دافعت عنھا الكتب الدینیة )) ... لماذا یتراجع ذلك ألن العلم .. للملحدین

  الملحدون عن اإللحـاد ؟
 
البشریة األزلي هللا  الكاتبة اإلنجلیزیة الشھیرة كارین أرمسترونج في كتابھا األخیر مسعى -4

 homo religiosus وإنما ھو homo sapiens sapiens لماذا ... تقول أن اإلنسان لیس
فاإلنسان األول ھو نفسھ صانع العبادات  .. ان لیس حیوان عاقل وإنما إنسان دینيفاإلنس

الكھوف وإنشاد المزامیر دائم التطلع إلى عالم آخر حقیقي  والُمعتقدات والطقوس والرسوم على
إال ویخضع نفسھ لطقوس غـایة في التعقید وربما كانت توجد مدن في  ولم یكن یخرج یصطاد

الدارویني  ار بال جیوش بال مصانع لكن لم توجد مدینة بال معبد .. ما ھو المصدربال أسو التاریخ
 لغریزة التدین تلك ؟

 
 
اكتشفوا سر  في خمسینیات القرن الماضي ظنوا أنھم DNA حین اكتشف العلماء جزيء ال -5

مجرد جزيء ُمركب  DNA الحیاة وبعد خمسین عاما من األبحاث المضنیة اكتشفوا أن جزيء
المعلومات كالكلمات المطبوعة على  ریقة مذھلة ویحمل كل المعلومات الكیمیائیة ولكن ھذهبط

تحمل أدق تفاصیل الكائن الحي لكن ثبت  CD ورق كالشفرات المضغوطة على أسطوانة
تم التوصل إلیھا حتى اآلن ، یعجز تماما عن تشكیل  باآللیات التي DNAللبیولوجیین أن الدنا 

أي تحویلھ من مجرد معلومات إلى وجود  " morphogenesis ھ الحقیقیةالكائن على ھیئت
تتحول كلمات نخطھا على أوراق نَصف فیھا ھیئة إنسان ، مھما بلغت  إذ كیف یمكن أن "حقیقي

وضع  كن یبقى التساؤل األھم َمن الذيلودقتھا ، إلى إنسان حقیقي (من لحم ودم) !  تفاصیلھا
 الشفرة قبل فك التشفیر ؟

 
 
والحائز  مؤسس علم جراحة األعصاب الحدیث Wilder Penfield لقد أجرى د.ویلدر بنفیلد -6

أثناء إجرائھ للجراحات  على نوبل .. أجرى أكثر من ألف عملیة جراحیة لمرضى الصرع وحاول
المخ البشري وذلك عن طریق  تحت التخدیر الموضعي أن یتوصل إلى موضع العقل داخل



تنشیط منطقة معینة من المخ كانت ید المریض  مراكز القشرة المخیة وعندالتنشیط الكھربائي ل
عن الحركة بیده األخرى وعندما ناقش بنفیلد مرضاه أجابوا  تتحرك فیحاول المریض أن یمنعھا

 یحركھا وأنھم ال یستطیعون منعھا معنى ذلك أنھ بینما كانت إحدى یدي المریض بأنھ ھو الذي
تحاول أن تمنعھا  شاط الكھربائي للقشرة المخیة كانت إرادة المریضتحت التحكم المباشر للن

عن النشاط الكھروكیمیائي للمخ ..  باستخدام الید األخرى إن ذلك یؤكد أن لإلنسان إرادة منفصلة
الكھروكیمیائي شيء آخر تماما لقد تبین للدكتور بنفیلد أن  اإلنسان شيء والجسد المادي والنشاط

تماما عن الجسد المادي أعلى من الجسد المادي والجسد المادي مجرد  لاإلنسان شيء مستق
اإلنسان ومادیة  لإلنسان لكن یبقى السؤال األھم ألیست أبحاث وینفیلد تثبت میتافیزیقیة حاجز

 الجسد ؟
 
 
بإفتتاح مبولة وسط باریس  لماذا ماتت األشیاء الجمیلة في العالم اإللحادي لماذا قام الفالسفة -7

مالیفیتش الذي رسم لوحتھ ( مربع أبیض فوقھ  مزوا بذلك الى إنتحار اإلنسان وظھر الفنانلیر
الحضارة وقمة العبثیة .. وأرسل الفنان الفرنسي مارسیل دوشام الى  خلفیة بیضاء ) رمزا لنھایة

اة عبثیة الحی الفنانین المستقلین في نیویورك نافورة وھي في الحقیقة مبولة إحتجاجا على جمعیة
وَشَعر اإلنسـان في ظلھ بالعبثیـة  وُسمي فن اإللحاد بفن المبولة فاإللحاد المادي قتل الروح

ومـاتت روح اإلنسـان وإذا لم یكن ھناك روح لإلنسان فلن  .. والتفكك فمـات الفن ومـاتت القیـمة
 یكون للفن روحـا ؟

 
ر عبثیة اإللحاد في لوح كان یصب  اتھ الشھیرة حیثوظھر الفنان جاكسون بولوك الذي صوَّ

تقفز الى أرقام مجنونة وبیعت  األلوان على اللوحات ثم یتمشى علیھا بأحذیة مثقوبة واذا بأسعارھا
ملیون فرنك ... وفي معرض لفن  45ب في صالھ كریستي 1991احدى ھذه اللوحات في عام 

مما حقق أرقاما  ألف زائر 800اجتذب المعرض  الحداثة نظمھ مركز جورج بومبیدو في باریس
العالم مع أن ما نشھده ال یزید على مجموعة من رقاب  قیاسیة تفوق أي معرض راق في

  ..علیھا أكوام من الحبال وكریات من الصوف الزجاجات أو سجاجید
 

الحدیث في نیویورك  وقام أحد فناني ما بعد الحداثة برسم لوحة ُزجاجیة بتكلیف من متحف الفن
العمل المكسور أفضل منھ  -قائال: سقطت وظھرت فیھا شروخ فطمأنھم الفنان وأثناء نقل اللوحة

 . سلیما وھذه قمة التفكیك والالمعیاریة
 

توقفوا أمام سجادة  بعض رواد المتحف الحدیث التي تعودوا على تقبل التجرید وفن ما بعد الحداثة
لفني الرائع إلى أن حضر العمل ا كانت تأخذ شكل مخروط وأخذوا یبدون إعجابھم الشدید بھذا

فرشھا على األرض مع بقیة السجاجید األخرى  أحد عمال النظافة في المتحف وحمل السجادة ثم
 . بالصدفة فقد كانت سجادة عادیة ُمكومة

 
نُزعت القداسة عن  لماذا یصاب كل شيء بالحیاد لقد لماذا تموت االشیاء الجمیلة في اإللحاد

 . الیا من المرجعیة والمركزاالنسان وتم تفكیكھ واصبح خ
القیمة وانھیـار الروح ال  إن ھذه الموجة من األعمال الفنیـة التي تُعبر عن ضیـاع اإلنسـان وموت

وھل یصلح أن نقارن أعمال شكسبیر  المادي یمكن استیعابھا إال من خالل المنظور اإللحادي
 شیاء الجمیلة في العالم اإللحادي ؟لماذا ماتت األ ....... بسوف أبصق على قبوركم لبوریس فیان

 
 
العمل البطولي  لماذا نعتبر األبطال منتصرین حتى وإن ماتوا بال نتیجة ُمربحة ؟ إن عظمة -8



معقولیتھ ألنھ عادة ما یكون غیر  لیست في نجاحھ حیث أنھ غالبا ما یكون غیر مثمر وال في
تطیع أن نعتبر األبطال المأساویین فنحن ال نس معقول .. البد أن یكون وجود عالم آخر ممكن

الواضح أنھم لیسوا منتصرین في ھذا العالم .. فھل للوجود  منھزمین بل منتصرین وطبعا من
 ؟ معنى مختلف عن ھذا المعنى النسبي المحدود .. اإلنساني معنى آخر

 
 
على نفسي (  أخي ما ھي القیمة المادیة لألخالق ولماذا كلنا یحرص علیھا ویدعیھا ؟ أنا أحب -9

عن التزامي األخالقي كما یقول نیتشھ  قصوري في القوة ناتج .............. ( اإلیثـار والتضحیة
المصلحة الشخصیة ضد العقل ضد المادة ......... ھذه األخالق  ...ھذه أخالق ال منفعیة تأتي ضد

تستمد قیمتھـا  خالق الالمصلحیةمعنى لھـا وإمـا أن لھا معنى في وجود هللا ....... فاأل إمـا أنھـا ال
ولكنھ مستقر في أذھاننا ونحن نشتاق  من عالم آخر تماما ........ عالم ال نذكر عنھ شیئـا اآلن

بمقدمة سماویة ؟ ھل لنا أصل آخر ؟ أم أن كومة األخالق  للعودة إلیھ .............. ھل أتینـا
  مجرد وھم فارغ ؟؟ تُكرس لنا األدیان آالف السنین والفضائل التي ظلت

 
 

إلثبات عدم  إذا ارتكب إنسان جریمة وأصر أنھ فعلھا بدون قصد .. ھنا یسعى كل محامي -10
أرض الواقع والمجرم أیضا  القصد مع أنھ بالمنظور المادي والعقلي الجریمة وقعت وانتھت على

النفس أثناء ارتكاب والنیة ومعرفة حالة  معترف أنھ ارتكبھا لكن یتدخل القانون لمعرفة القصد
النفس في مركز أعلى من الحقائق أعلى من الواقعة المادیة  الجریمة ھل بقصد ام ال .. وھنا نضع

 .. الحقیقة ال نحكم على ما حدث في العالم لكن نحكم على ما حدث داخل النفس المجردة فنحن في
المجردة ولذا یقول  الحقائقفالحكم والعقاب والقانون كلھا تضع النیة والنفس في مركز أعلى من 

وهللا ھو  األخالق واألخالق فحسب ھوجو جریتوس أشھر قانوني في العالم أن القانون یعتمد على
 اإلنسان بالفعل لیس ُمفصل على طراز داروین ؟ المصدر األعلى للقانون ھل معنى ذلك ان

 
 

  ول ؟ما ھو مصدر رأس المال األخالقي الرھیب الذي ورثھ اإلنسان األ -11
 

األخالقي .. ھذه  اغتراب اإلنسـان في األرض .. بحثھ عن الفردوس المفقود .. وخز الضمیر -12
عنھا. وحتى محاولة التھرب منھا  أسئلة مجردة عمیقة ولكن حیاة اإلنسان ھي محاولة لإلجابة

 BBC الشھیر ریتشارد داوكنز في لقاء في أحد أفالم ورفضھا یُشكِّل إجابة .. یعترف الملحد
 أیضا أعاني من الداور المیتافیزیقي واألسئلة المحیرة وال یستطیع إنسان ( وأنـا -الوثائقیة یقول :

شدید ) ھذا الدوار  یتـأمل في نفسھ وفي الزمان والحقب الجیولوجیة إال واعتراه دوار میتافیزیقي
فقود وعن سبیل للعودة عن الفردوس الم یؤكد على عمق المـأسـاة مأسـاة ذلك اإلنسـان الذي یبحث

لإلنسـان أصال آخر مستقر في ذھنھ لكنھ ال یذكر اآلن شیئـا عنھ  إلیھ .. ھذا الدوار الذي یؤكد أن
مصدر  اإلنسـان ھي محاولة للعودة إلى ذلك األصل أو الفردوس أو جنة الخلد .. ما وكل حیـاة

  الدوار المیتافیزیقي الذي یعاني منھ كل إنسان ؟
 
 

اختارت الطبیعة أن تُفرق  القیمة الداروینیة لغشاء البكارة في أنثى اإلنسـان ؟ لماذا ما ھي -13
البكارة ُمتطلب طبیعي تطوري أم متطلب أخالقي ؟  بین الفتاة البكر والفتاة الغیر بِكر؟ ھل غشـاء

الكائن الوحید على وجھ األرض التي بھا غشاء یُفض مع أول جماع  لماذا أنثى اإلنسان ھي
الحرص  ما ھذا -أعظم لذة مادیة  -اختارت الطبیعة أن یقترن الجماع بالشھوة واللذة  لماذا!!

الشدیدة ؟ لماذا اإلنسان ھو  الزائد من الطبیعة ؟ لماذا فقد اإلنسان الذیل مع أھمیتھ البیولوجیة



ل طیلة العام حتى وھي حامل وھذا مستحی الكائن الوحید على وجھ األرض الذي یُجامع أنثاه
أسرة واالستقرار ھل من مبرر دارویني لھذا األمر ؟ ولماذا  حیوانیا وھذا أتاح لإلنسان تكوین

 استقرار اإلنسان ؟ لماذا اإلنسان ثنائي الجنس ولیس أُحادي الجنس مع أن الطبیعة حریصة على
لماذا كثیر طاقة  أحادیة الجنس تضمن نقال كامال للجینات وحفظا للمادة الجینیة وعدم استھالك

 اختارت الطبیعة الطریق األصعب ؟
 
 

وإذا كان اإلنسان بالفعل  ( لماذا یتمرد الملحد على الطبیعة التي نشأ منھا ( الطبیعة الحیوانیة -14
نشأ منھا ؟ لماذا یرفض الملحد أن یكون حیوانا  ابن الطبیعة فكیف لھ أن یتمرد على الطبیعة التي

سم الرفض العظیم .. لماذا في داخل كل منا رفض عظیم ؟ ھوایتھید بإ ھذا الرفض الذي یسمیھ
  ذلك أن لنا أصل آخر ؟؟؟ ھل معنى

 
بانتقال الطاقة  القانون الثاني للثرمودینامیك .. وھو قانون خاص كیف یستقیم اإللحاد مع -15

حراریة ( لو وضعت كوب شاي  الحراریة من األجسام األعلى طاقة حراریة إلى األقل طاقة
إلى الغرفة حتى تتساوى حرارة الجمیع  ي غرفتك فمع الوقت تنتقل الحرارة من الكوبساخن ف

 (.. عندھا یتوقف انتقال الحرارة والطاقة
قانون ینطبق على  ھذا القانون ینسف اإللحـاد لكن كیف ؟ أوال ھذا قانون ولیس نظریة ثانیا ھذا

القانون وبتطبیقاتھ تم إثبات أن الكون  ذاالُجزیئـات والُجسیمـات واألجسـام واألفالك ..من خالل ھ
فالحرارة ما زالت تنتقل من األجسام ذات الطاقة الحراریة  یتجھ نحو البرودة أو الموت الحراري

 ذات الطاقة الحراریة األقل منذ لحظة اإلنفجار الكبیر وفي لحظة ما عندما األعلى إلى األجسام
بالموت  لكون سیتوقف الكون وھذا ما یُعرفتتساوى حرارة جمیع األجسام والجسیمات في ا

لھذا القانون ھو أن  إذن أول استنتاج بدیھي ..thermal death of universe الحراري للكون
البرود نحو الھدم نحو الموت ھذا كالم العلم  للكون بدایة .. ثاني استنتاج وھو أن الكون یتجھ نحو

  حـاد یقول بالتطور بالبنـاء بزیادة التعقید مع الزمناإللحـاد ؟ اإلل الُمحترم ... لكن ماذا یقول
  كیف یحدث تطور والعالم یسیر نحو التفكك واإلنحالل والھدم والبرودة ؟

إذن ِمن منظور العلم فالزمن عـامل ھدم ..... وال یُعقل حدوث تطور نحو األفضل والكون یسیر 
  ..... نحو الھدم

  تفكیكـا .. واإللحـاد یقول أن الزمن یزیـد المفكك تعقیـدا القانون یقول أن الزمن یزید الُمعقد
القانون یقول أن الكون یتجھ نحو التفكك واإلنحالل والھدم والبرودة واإللحـاد یقول أن الكون 

  یتجھ نحو التعقید والبنـاء والتطور
تعقید مع القانون یقول ال یوجد شيء اسمھ تطور بل ھدم .. اإللحاد یقول یوجد تطور وبناء و

 الزمن
ھذا القانون أیضا یعني أن نظریة التطور الداروینیة خرافة فالبد وأن الكائنات الحیة جاءت فجـأة 

  وھي في تناقص مع الوقت
 Isaac طبعا ھذا القانون كان ضربة صاعقة للملحدین وقام الملحد الشھیر إسحاق أزیموف

Asimov الطوفان ومن بین ما  ر في وجھ ھذابوضع ردود كثیرة جدا للدفاع عن نظریة التطو
تمأل االعشاش بنفس الطریقة التي  قالھ ولنضحك على ما قالھ ((( فالكائنات الحیة تتنوع لكي

الطریقة التي ینتشر بھا العطر في الغرفة ))) وھذا ِمن  یتمدد بھ الغاز لیمأل وعاء فارغ او بنفس
علمي ........ ویمكن أن ینقده طفل صغیر ألنھ رد فلسفي أدبي ولیس رد  أكثر الردود إمتـاعـا

المكـان وبالتالي ال یوجد  إذن الخلیة األولى كـانت أكثر الخالیـا تعقیدا وبدأت تتفكك لتمأل "قائال
األحمـاض األمینیة األولى وإنمـا خلیة  شيء إسمھ بروتین أول وذرات كربون أولى نشـأت منھا

 أفرزت كل صـور البیئة الحیاتیـة ومألت العشة كمـا قالتفكك و غــــــایــة في التعقید ھي التي



Freeman Dyson ... إذن الDNA الُمعقـد ال یُقـارن بتعقید الخلیة األولى وما ھو إال صورة 
 "ُمبسطـة منھـا 

تقدیمھـا لحلول ... وال أدري لمـاذا ال نحترم  وھكذا ردود المالحـدة أدخلتنـا في إشكاالت بدال من
  اإلنتصـار لإللحـاد الدوغمائي على حسـاب العلم الُمحترم ذا نُحـاولالعلم ولما

عملیة التطور وطبعا ھذا  ومن بین ردود مالحدة على ھذا القانون أن ھذا القانون كان متوقفا أثناء
 . الرد جعلھم موضع سخریة واستھزاء من العلماء

 DNA التعقید والرقي وال الحیة في قمة إذن إمـا أن تكون الخلیة األولى التي أتت منھـا الكائنـات
مستحیل ألن المالحدة یقولون بالعكس یقولون  الحالي ھو صورة مبسطة للغایة منھـا وطبعا ھذا

أولیة وھذا مستحیل أیضا ألن الطاقة ستسري في البیئة المحیطة  أن الخلیة األلى تكونت من مواد
یقول  ذا مستحیل طبقا للقانون ومع ذلك ھذا ماأن یكون التفكیك سابق للتكثیف وھ ولن تتكثف وإما

 بھ الملحدون .. ویبقى السؤال كیف یستقیم اإللحاد مع قوانین العلم ؟
 
 

المطلقة وداخل ھذا  عالم النیـة وھو عالم موجود داخل كل إنسان فینـا وھو عالم الحریـات -16
ءات وھو عالم تتسـاوى فیھ البذا العالم یستطیع اإلنسـان القیـام بأنبل التضحیـات أو أخس

بداخلھ كل شيء دون أن یتغیر في العالم المادي أي شيء  اإلختیارات وعالم النیة تستطیع أن تفعل
 یوجد في جھنم ضحایا أبریـاء فعالم النیة عالم تستطیع فیھ أن تكون أشرف ولذا یقول نیشھ ال

األعمال بالنیـات  عتبر اإلسالم أنالخلق أو أخسھم دون أي تغیر یُذكر في عالم الواقع بل وقد ا
 إنسان فینـا ...؟ .... ما ھو المبرر الدارویني لوجود عالم النیـة داخل كل

 
 

 الملحدون عدمیون لماذا فلسفة التشاؤم والعبث ھما ثمرة أكثر البالد رخاءا لماذا كل -17
nihilisms ث المجتھد عن طریق للمادیة والبح ھل فعال العدمیة والدین كالھما یمثالن إنكارا

غریبا وكالھما یھدفان للبحث فیما وراء القبور وإنما  خارج ھذا العالم الذي أصبح فیھ اإلنسان
 العدمیة ال تجد طریقا للخالص بینما یذھب الدین إلى أنھ وجد ھذا الطریق یكمن الفرق في أن

 ؟. nihilism لماذا یعاني كل ملحد على وجھ األرض من العدمیة
 
 

اإلنقسامات ھناك  ملحدون الغربیون منقسمون على أنفسھم آالف اإلنقسامات وأشھر ھذهال -18
إیجابي إلحاد قوي إلحاد ضعیف  إلحـاد شیوعي إلحاد علماني إلحاد لیبرالي إلحاد سلبي إلحاد

الأدري دائم .......... وكل فِرقة من ھذه الفِرق تنقسم  الدیني إلوھي الدیني متوقف الأدري وقتي
 التقسیمات فاإللحـاد الشیوعي مثال ینقسم إلى آالف الفرق وكما یقول الشیوعي نفسھا آالف على

أن ھناك  الشھیر مكسیم لوروا" في كتابھ "رادة االشتراكیة الفرنسیة" یقول: "الشك في
اشتراكیة برودون، واشتراكیتا  اشتراكیات متعددة، فاشتراكیة بابون، تختلف أكبر االختالف عن

بالنكي، وھذه كلھا ال تتمشى مع أفكار لویس  ون وبرودون، تتمیزان عن اشتراكیةسان سیم
وإنك ال تجد داخل كل فرقة أو شعبة إال خصومات عنیفة، تحفل  بالن، وكابیھ وفورییھ، وبیكور ،

 ھذا في فرنسـا وحدھا فما بالنا بانشقاقات تروتسكي وستالین وماو ........... باألسى والمرارة
بمكان بحیث أن  واآلف اإلنشقاقات األُخرى وبعض ھذه الفِرق من اإلنقسام واإلنشقاقولینین 

أنت تفسك أیھا الملحد العربي داخل  الشیطان نفسھ یجد داخل ھذه الفِرق ما یبرر مذھبھ فأین تضع
  ؟ .. تلك الفِرق

 
 

العلماء  بتأسیس موقع على اإلنترنت لینشر فیھ Discovery قامت مؤسسة 2001في عام  -19



وخالل خمس سنوات  www.dissentfromdarwin.org المعارضون للداروینیة آراءھم
المعارضة وال شك أن مئات العلماء  عالم من كبار علماء البیولوجیا آراءھم 700وضع قرابة 

العلمي الذي یتھدده الدراونة .. كما حدث في فیلم  ستقبلھمسینضمون للقائمة إذا ضمنوا سالمة م
مأساویة لعلماء غربیون تم طردھم من الجامعات الغربیة لمجرد  المطرودون الذي یروي قصص

  الداروینیة التشكیك في
جانبـا وتُدرس بدال  اآلن سؤالي لماذا یتراجع العلماء عن الداروینیة .. لماذا تتم اآلن إزاحتھـا

 ... یقول "جورجیـا  -كنساس  -أوھایو  " والیـات بأمریكا 3نظریة التصمیم الذكي في  عنھـا
Jonathan Wells  أمریكي أنھى الّدراسات العلیا و الدكتوراه في جامعتي  وھو عالم بیولوجیـا
إن االكتشافات العلمیة الجدیدة جاءت لتقضي على ھذا األمل تماماً. :"  یال وكالیفورنیا یقول

التطور الخاصة  أنكم لم تقرأوا عن ھذا في الكتب الدراسیة، إال أن الحقیقة ھي أن شجرة ماورب
البیولوجي بوضع كتاب أیقونات  وقام ھذا العالم "بداروین أصبحت بالفعل في وضع المنھار 

 Icons Of Evolution: Science Or Myth التّطور: علم أم خرافة
النّادر للغایة أن  ملخصاً الوضع على النحو التالي:"من 225یتحدث ویللز في كتابھ ھذا في ص 

تفسیرات علمیة تتعلق باإلبھام و  یتم اطالع المجتمع كلھ بما یقوم بھ العلماء المتخصصون من
بدیال عن ذلك نتلقى مجرد خبر عن آخر نظریة  الغموض العمیقین بخصوص أصل االنسان. و

یقة التي لم یستطیعوا ھم ایضاً فھمھا بخصوص ھذا لنا الحق لھذا الشخص أو ذاك و ال ینقلون
 الترویج للنظریة و تزیینھا بشكل دقیق و باالستعانة ببعض الرسوم و الصور الموضوع. فیتم

الواضح أن احداً  المتخیلة إلنسان الكھف أو لجد االنسان " بوضع كثیر من الماكیاج علیھا "... و
بسیطة إلى ھذا القدر في أى فرع من  لحد بخصوص جزئیةمن قبل لم ینسج خیاالً واسعا إلى ھذا ا

 ."فروع العلم المختلفة
أمـا عن قائمة العلمـاء الذین ال یقبلون بالداروینیة وال یحترمونھـا فھؤالء عددھم أكثر من أن 
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والرد -حواء المیتوكوندریا  - تتبع شجرة حیاة البشر یقر بأننا كلنا آلدم
 على ُجرأة داروین

 
البشریة مجرد أنواع مختلفة من الكائنات الحیة  ن األعراقأوضح داروین في كتابھ نشأة اإلنسان أ

إلى الوراء فإنھ یبدو من المستحیل اإلشارة إلى أیة نقطة محددة  ال یربط بینھم رابط وبالعودة
 .. استخدام مصطلح االنسان ولكنھ أمر ذو أھمیة قلیلة جدا یتحتم عندھا

لس داروین .. ترجمة مجدي محمود تشار .. The descent of man المصدر : نشأة اإلنسان
 52ص  .. 2005الملیجي .. المجلس األعلى للثقافة 

 
في بقاع متباینة  أي أكثر من آدم ظھروا سویا –فالظھور البشري كان ألوادم كثیرة في آن واحد 

ولذا نجد التباین الشدید في  - من األرض وتطوروا سویا وظھرت من أحفادھم أعراق متباینة
لدراوین .. وقد أقام داروین التدلیل على ذلك  بشریة وھذا من مقتضیات نظریة التطوراألعراق ال

نوع القمل في السكان األصلیین لبعض القارات عن القمل الذي  باستخدام حجة القمل فاختالف
 یؤكد اختالف النوع بین البشر الحاملین لذلك القمل فاألمر لیس مجرد اختالف یوجد في أوربا

  ا اختالف أنواعأعراق وإنم
األعراق المختلفة  یقول داروین : "بالفحص الدقیق للقمل الذي تم جمعھ من أقطار مختلفة من

التركیب الخاص بالمخالب واألطراف  لإلنسان ُوجد أنھم ال یختلفون في اللون فحسب ولكن في
ا شرد القمل فإن االختالفات تكون ثابتة .. وعندم وفي كل مرة یتم فیھا الحصول على العینات

إحدى الجزر البدائیین وانتقل إلى أجساد البحارة اإلنجلیز فقد مات في  الذي كان یعیش على سكان
 .. القمل األوربي ثالثة أو أربعة أیام وكان ھذا القمل داكنا وأكبر في الحجم وأكثر لیونة من خالل

یات التي یبدو أنھا متباینة بشكل بالطفیل وھذه الحقیقة الخاصة بأن األعراق اإلنسانیة یتم ابتالؤھا
أن األعراق البشریة في حد ذاتھا من الواجب تصنیفھا  خاص من الممكن تقدیمھا كبرھان على

 ". مختلفة ومتباینة من الكائنات الحیة على أساس أنھا أنواع
ترجمة  .. الجزء األول .. تشارلس داروین The descent of man المصدر : نشأة اإلنسان

 402ص .. 2005حمود الملیجي .. المجلس األعلى للثقافة مجدي م
 

 –البشر  بل وذھب داروین أكثر من ذلك حین طلب إثبات أن التھجین بین عرقین مختلفین من
  والحمار یؤدي إلى العقم كالتھجین الذي یحدث بین الفرس –أبیض وأسود مثال 

وتسمانیا من النادر أن  ابعات ألسترالیاویؤكد داروین أنھ ثبت بالتجربة أن النساء األصلیات الت
 . ینجحن في إنتاج أطفال للرجال األوربیین

 402المصدر السابق ص
 

من آدم وأكثر من  أكثر –ویرى داروین أن كل ھذه األمور تثبت التباین النوعي لألعراق األبویة 
ھا من أنواع متناھیة في عندما یتم انتاج "األنغال الحیوانیة والنباتیة -ویؤكد داروین أن : –حواء 

 –قبل األوان وقد ثبت ھذا األمر في نسل األخالس  التباین عن بعضھا تكون معرضة للموت
 ". - البشر وتزواج األعراق البشریة المتباینة تزاوج البیض من السود في

ترجمة  .. الجزء األول .. تشارلس داروین The descent of man المصدر : نشأة اإلنسان
 403ص .. 2005حمود الملیجي .. المجلس األعلى للثقافة مجدي م

 
خصوبة كاملة بعد  "وإذا ثبت مع الوقت أنھ توجد -ولكي یقطع داروین الطریق على العلم یقول :

من شأنھ أن یعوقنا عن تصنیف  التھجین بین األعراق اإلنسانیة المختلفة فإن ھذا األمر لیس
 ". لكائنات حیة مختلفة اینةاألعراق البشریة على أنھا أنواع متب



 404ص المصدر السابق
 

أن یشعر في قرارتھ  "لقد رأینا اآلن أن العالِم في التاریخ الطبیعي من الممكن -یقول داروین :
أنواع متباینة ألنھ قد ُوجد أنھا متمیزة  بأنھ على حق كامل في تصنیف األعراق اإلنسانیة على أنھا

 " .. التركیب والتكوین ات فيعن بعضھا بالعدید من االختالف
 405ص المصدر السابق

 
أكثر من األنواع  "وإذا كانت األعراق اإلنسانیة قد انحدرت عن اثنین أو -ویقول داروین أیضا :

أوتان عن الغوریال فإنھ یصبح  المختلفة بعضھا عن بعض بنفس القدر الذي یختلف بھ األورانج
 ". الخاص بكل عرق مستقل عن اآلخر التركیبمن الصعب الشك في اختالفات ملحوظة في 

  413ص المصدر السابق
 

باألصول المتعددة للجنس البشري والمؤمنین  "المؤمنین -فقد أكَّد داروین على أن : وختاما
ولیس مجرد اختالف عرقي ھؤالء أكثر دقة وأصح بكثیر  باختالف األعراق أنھ اختالف نوعي

 ". وأن اإلختالف بین البشر اختالف عرقي فحسبالبشري  من المؤمنین بوحدة الجنس
ترجمة  .. الجزء األول .. تشارلس داروین The descent of man المصدر : نشأة اإلنسان

 417ص .. 2005مجدي محمود الملیجي .. المجلس األعلى للثقافة 
 

قارات كاملة ھذه في إبادة أعراق بشریة بأكملھا وتفریغ  حجج داروین الحقیرة ناھیك عن استخدام
القبیحة في تشرید أمم بأكلمھا من البشر  العلمیة من سكانھا األصلیین واستغالل ھذه العبارات

والتي كتبت عنھا  stolen generation حدث مع وسرقة أطفالھا في تجارب معملیة كما
و عن ھذا كلھ فإن النظر لألعراق البشریة على أنھم أدنى أ موضوعا مستقال من قبل .. ناھیك

واإلبادة  النظرة تمثل أروع ما یتمناه الُحكام المجرمین من حجج للتطھیر العرقي أعلى فإن ھذه
تطھیرھم لیسوا بشرا وإنما كائنات  الجماعیة والتفریغ الكامل للبلدان من البشر باعتبار أن الذین تم

  . العالم حیوانیة تطورت ُمستقلة في أماكن مختلفة من
للبشر من حولنا ال یمكن إال توصیفھا بأن أبوھـا الُكفر وأُمھـا القذارة كما إن نظرة كھذه للعالم و

 . یقول سھ غور
رت أبشع المجرمین والحاقدین على البشریة من  إن ھذه النظرة الداروینیة للبشر البد أنھا قد حرَّ

 . أیة أعباء أخالقیة
 

كتابتھ  مضى داروین فيبعد أن أ 1874عام  The descent of man صدر كتاب نشأة اإلنسان
مجموعة من الباحثین بجامعة  عام على صدور ھذا الكتاب یقوم 120ثالثة عشر عاما وبعد قرابة 

من أب واحد وأُم واحدة وأطلقوا على ھذه  بركلي بإثبات أن جمیع البشر جاءوا من أصل واحد
 Y اسم آدم المیتوكوندریا في حین أطلقوا على األب اصطالحا األُم اصطالحا اسم حواء

 . كروموسوم
 
 
 

 حواء المیتوكوندریا
وتأكد وجودھا من  حواء المیتوكوندریا ھو اإلسم الذي أُطلق على السلف المشترك بین البشریة

 .البشر خالل إثبات أن ھناك خط میتوكوندریا وحیدا في خالیا جمیع
لنووي في ا عن طریق دراسة الحمض Molecular Biology فقد أثبت علم جزیئات الحیاة

إلى العالم من أُم واحدة وأن حواء  المیتوكوندریا في بُویضة المرأة أن جمیع البشر الحالیین جاءوا



ألف  150كانت منذ  (Eve the common Ancestor of all humans) أم البشر الحالیین
 . سنة تقریبا تقطن في شرق افریقیا

 نسلھم انقطع ر من حواء في نفس الوقت لكنوالسلف المشترك بین البشریة ال یمنع من وجود أكث
 . - في محاوراتھم مع المتدینین وھذه الجملة الخبیثة من وضع التطوریین لتمثل لھم خط رجعة -
 

البشریة وال تنتقل إال  أما عن المیتوكوندریا فالمیتوكوندریا ھي عضیات خلویة توجد داخل الخلیة
األحماض النوویة للمیتوكوندریا البشریة  أن جمیعبواسطة بویضة األم ولقد تمت البرھنة على 

 . لھا أصل واحد مشترك
كروموسوم السلف المشترك في الساللة األبویة وھو أیضا سلف واحد Y وتبین أیضا وجود آدم

  . مشترك لجمیع الذكور على وجھ األرض
 

النووي  وقد أُجریت أبحاث بحساب الساعة الجزیئیة وافترضت ھذه األبحاث في ھذا الحمض
بینما آدم األب عاش منذ  ألف سنة تقریبا 150المیتوكوندري أن حواء األم عاشت تقریبا منذ 

 . ألف سنة تقریبا 60قرابة 
ال تعني العلم  ألف سنة لكن ھذه مسألة 90وال ندري كیف التقیا سویا في فارق زمني یُقدر ب 

كان  Y بأن آدم كروموسوم یُفیدمنذ أیام قلیلة  2013وھُناك بحث نُشر في مارس  -كثیرا .
وھذا التفاوت المدھش في األرقام سنتعرض  ألف سنة 60ألف سنة ولیس  250موجودا منذ قرابة 
 . – لھ في آخر المقال

 
 

  لكن لماذا المیتوكوندریا بالذات ؟
ن المیتوكوندریا الخاصة بھ أل المیتوكوندریا تأتي من األُم ُمباشرة بینما األب ال یورث أوالده

یفقدھا الحیوان المنوي لحظة دخولھ جدار البویضة  المیتوكوندریا التي في الحیوان المنوي للرجل
علي أساس  (mtDNA) البروتین غیر المكود لدي ان ایھ المیتوكوندریا .. وقد تم اختیار جزيء

 .(noncoding DNA) خواص مثالیة في البحث وتتبع األجداد أن لھ
 

األمومیة .. وتوصلت  وكوندري أعاد علماء الوراثة إنشاء ساللة النسبوبفضل ھذا الدنا المیت
میتوكوندري جاء في األصل من امرأة  الدراسة إلى أن الناس جمیعا یشتركون في دي إن إیھ

 . واحدة
All humans alive today share mitochondria DNA derived from a single 

female ancestor  
 

إیھ  یُحدد درجة قرابتھ بأي شخص آخر في ھذا العالم عبر دي إن ویُمكن ألي شخص أن
 . المیتوكوندریا ویُحدد عند أي جد انفصال عن بعضھم البعض
https://genographic.nationalgeographic.com/ 

 
آلدم. وكان ھذا ثمرة  تتبع شجرة حیاة البشر إلى أن یقر بأننا كلناویساعد الجینوم البشري في 

على الدي إن إیھ الموجود في  جھود قام بھا الباحثان "كان وولسون" من جامعة بركلي
 . المیتوكوندریا

ألف  150قرابة  فكل النساء على وجھ األرض اآلن انحدرن من امرأة واحدة كانت موجودة قبل
ألف  60واحد كان موجودا قبل  جال على وجھ األرض اآلن انحدوا من آدمسنة تقریبا وكل الر

 . سنة تقریبا

https://genographic.nationalgeographic.com/
https://genographic.nationalgeographic.com/


ن َذَكٍر َوأُنثَى ِ أَْتقَاُكْم  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكمْ  یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ ِعنَد هللاَّ
َ َعلِیمٌ   [13َخبِیٌر [الحجرات :  إِنَّ هللاَّ

 
 
 

  األُم األُولى عربیة
خبرا یفید أن األم  وفي سیاق متصل وفي دراسة مستقلة نقلت المواقع اإلخباریة في بالدنا العربیة

بریطانیون وبرتغالیون في علوم الوراثة  األولى عربیة وھذا عبر دراسة توصل خاللھا علماء
مدوٍّ یفید بأن جمیع أجناس العالم سواء كانوا أوروبیین أو  فبجامعة "لیدز" البریطانیة إلى اكتشا

 .صینیین أو ھنوداً وحتى اإلسكیمو ینحدرون من أصول عربیة أمریكیین أو
واستند العلماء لتأكید اكتشافھم إلى أن خالیا أجسام كل أجناس العالم لدیھم نفس "المیتوكوندریا" 

 . الموجودة في خالیا جسم العربي
 

إلى أن ھذا  نشرتھ وكالة أنباء الشرق األوسط فقد أشارت مجلة "لوبوان" الفرنسیةوحسب ما 
أجسام كل أجناس العالم مع  االكتشاف أوضح تطابق مادة المیتوكوندریا الموجودة في خالیا

كل ھذه األجناس أمضت مئات اآلالف من  المیتوكوندریا الموجودة في جسم العربي، یعني أن
إلى أوروبا وآسیا والمناطق الثلجیة واألمریكیتین في  رب، قبل أن یھاجرواالسنین في بالد الع

 .العصر الحدیث
 

إفریقیا إال أنھ ھاجر  وخلصت الدراسة إلى أنھ مع االعتراف الكامل بأن اإلنسان األول ظھر في
براً بعد أن قدم إلیھا من شمال إفریقیا عا بعد ذلك إلى قارات العالم المختلفة عبر بالد العرب،

ألف سنة بمناخ رطب مطیر تكسو  200العرب تتمتع منذ  البحر األحمر، حیث كانت بالد
یتحول ھذا المناخ إلى المناخ الصحراوي، كما ھو الوضع علیھ اآلن  أراضیھا الخضرة، قبل أن

 .العربیة في الجزیرة
 http://www.alarabiya.net/articles/20...07/193083.html -: المصدر

وعن صحة ھذا الخبر من عدمھ ال أُعطي جزما لكني أنقلھ على ُعھدة المواقع اإلخباریة العربیة 
  . الموثوقة

 
 
 

  :- النقد لحواء المیتوكوندریا
ا شدیدا خاصة في جانب حساب عمر الجنس یرى الكثیرون أن حواء المیتوكوندریا تُمثل إرباك

  البشري باستخدام الساعة الجزیئیة
حواء  وھو عالم بیولوجي تطوري یرى أن أبحاث nature فمثال ھنري جي المحرر بجریدة

  المھمالت المیتوكوندریا بخصوص عمر الجنس البشري ال مكان لھا إال في سلة
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gee  

اعتمادا على  عالم األحیاء بجامعة واشنطون أنھ Alan Templeton في حین یرى آالن تملبتون
ألف سنة  150أرقام مثل  یستحیل اعتماد تاریخ للجنس البشري وأن DNA أبحاث الدي إن ایھ

  فاتألف سنة كلھا محض خرا 60أو 
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Templeton 

 
 
 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/07/193083.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gee
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gee
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Templeton
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Templeton


 
  :- الرد على النقد

اآلن على وجھ  یتفق الفریقان الداعمون لحواء المیتوكوندریا والناقدون لھا أن جمیع البشر
وأب واحد أطلقوا علیھ  لیھا إصطالحا حواء المیتوكوندریااألرض لھم أُم واحدة أطلقوا ع

الفریقان وھي حتمیة ریاضیة .. لكن النزاع  ھذه مسألة یتفق علیھا Y اصطالحا آدم كروموسوم
 الجزیئیة وحساب العمر خاصة في مسألة لم تُحسم بعد وھي الحقیقي ھو في استخدام الساعة

DNA mutation sequences  
لداروین  ذه المشكلة تصبح مسألة حواء المیتوكوندریا ضربة أُخرى توجھلكن بعیدا عن ھ

العلمیة واحتقار البشر  وألصول نظریتھ ورؤیتھ للعالم وكتاباتھ التي تُمثل قمة في العنصریة
الحیوانات البشریة واستخدام ُحجج بلھاء  وتصنیف األعراق البشریة على أنھم أنواع متباینة من

  . یسكن شعر األعراق البشریة واختالف لیونة ھذا القمل شكل القمل الذي في تصنیف البشر مثل
 

 .. الحمد ہلل رب العالمین .. والحمد ہلل ملك الناس إلھ الناس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جة الكونیة على وجود الخالقالح
 الكون الُمعد بعنایة

Fine-tuning of universe 
 ثابت الكونيال

Cosmological constant  
 

تتوازن إلى حد كبیر تخیل أن ھذه الكرة  تخیل أن كرة صغیرة جدا توجد أعلى طرف مسمار إنھا
 . الحالة یصبح التوازن مستحیال وستسقط الكرة حتما الصغیرة ھي كرة بینج بونج في ھذه

ف ھي بمثابة وقو یقول العلماء أن الثوابت الكونیة والتي جعلت من عالمنا عالما صالحا للحیاة
بنسب مدھشة دفع العلماء  الكون كلھ على طرف ھذا المسمار .. إن توافق الثوابت الكونیة

  fine-tuned universe الكون الُمعد بعنایة الفیزیائیین المادیین إلى تسمیة ھذا التوافق بإسم
 

  یقول ریتشارد داوكنز في حواره مع ستیفن واینبرج على موقعھ الرسمي
ن المدھش المعد فعلیا بعنایة .. أعتقد لیس أمامك إال تفسیرین إثنین .. إما إذا اكتشفت ھذا الكو

  خالق عظیم أو أكوان متعددة
If you discovered a really impressive fine-tuning ... I think you'd really be 

left with only two explanations: a benevolent designer or a multiverse. 
VOICES OF SCIENCE ..Richard-Dawkins-Steven-Weinberg-Lawrence-

Krauss-PZ-Myers-David-Buss 
 

الثوابت الكونیة أُعدت بعنایة إلى درجة یستحیل معھا القول إال باإلعداد المسبق والعنایة الخاصة 
 : فمثال

 37أس 10: 1النسبة بین اإللكترون والبروتون ھي 
 40أس  10: 1سیة والجاذبیة ھي النسبة بین القوة الكھرومغناطی

 55أس 10: 1نسبة تمدد الكون ھي 
 59أس 10: 1كتلة كثافة الكون ھي 

 122أس  10: 1الثابت الكوني 
ھذه األرقام تحدد القیم الفیزیائیة للثوابت الكونیة التي لو حدث أي تغیر بسیط للغایة فیھا لما نشأ 

  الكون
 

ھر أستاذ الفیزیاء النظریة بجامعة ستافورد والمؤسس یقول لیونارد سوسكایند الفیزیائي األش
  : لنظریة األوتار الفائقة یقول

حافة السكین كلھا  إن المشكلة الحقیقیة في إعداد الكون بعنایة أن ھذه المعطیات التي تقف على
بإحداث الحیاة وتغیر أى ُمعطى  مستقلة عن بعضھا البعض وفي الوقت نفسھ تتالقى لتسمح فقط

یسمح لھا بالتالقي فضال عن إمكانیة إیجاد حیاة أو  ه المعطیات التي نشأت مستقلة لم یكنمن ھذ
  . حتى منظومة كونیة

  أدنى حد ممكن من األنتروبیا في لحظة البیج بانج -1
  تضخم الكون تم إعداده بعنایة شدیدة لحل مشكلة الكتلة الحرجة -2
  اذبیةالنسبة بین القوى الكھربیة غلى قوة الج  -3
  قوة القوى النوویة القویة -4
  الكتلة النسبیة لكل من االلكترون والبروتون والنیوترون -5



  النسبة بین المادة المعتمة وعموم الكون -6
 Q ثابت التموج -7
  الثابت الكوني -8
  أبعاد الفضاء -9

  وجود میكانیكا الكم -10
 . – لذرة من اإلنكماش على نفسھا فور تكونھاوالذي یمنع ا –وجود مبدأ اإلستبعاد لباولي  -11
 الكیمیاء المنضبطة -12

 
ھذا إلى جانب أوزان البروتونات وااللكترونات التي لو تغیرت قلیال جداً الختلفت البنیة الذریة 

 . وانعدمت الكیمیاء وانعدم الوجود
النوویة الضعیفة  وىالجاذبیة والكھرومغناطیسیة والق -ھذا إلى جانب القوى األربعة الرئیسیة 

تشكلت النجوم وھذه القوى تختلف اختالفا  التي لو اختلت قلیال جدا لما -والقوى النوویة القویة 
القوى النوویة القویة وقوى الجاذبیة ھو كالفرق بین وزن  جذریا فیما بینھا فمثال الفرق بین

 . في الصحراء الشمس ووزن حبة رمل
أي لو  -القویة  رض بجذب إنسان واحد بنفس مقدار القوى النوویةولذا یقول العلماء لو قامت اال

ملیار نجم فقوة  1000اإلنسان یعادل  لصار وزن ھذا - تحولت قوة الجاذبیة إلى قوة نوویة قویة
فیزیائي لضعفھا كما یقول لیونارد سوسكایند لكن البد أن  الجاذبیة ضعیفة للغایة وال یوجد مبرر

 فلماذا ھي بھذا الضعف الشدید Fine-tunned د فھي بالفعل ُمعدة بعنایةالشدی تكون بھذا الضعف
بأقل من ملیار ملیار  ولماذا القوة النوویة القویة بھذه القوة الرھیبة التي لو كانت أضعف قلیال

  . الكون جزء من قوتھا النھارت الذرة وتشتت إلى أشالء وانھار
 

یعرفون لغة  من المدھش استیعابھا .. وللذین اللكن ھذه الدرجة من اإلعداد للكون بعنایة 
حزمة من الدوالرات تمتد  ھي قیمة تماثل وضع دوالر أمریكي وسط 37أس 10فإن  الریاضیات

التریلیونات تریلیونات تریلیونات الدوالرات  مالیین األمتار واختیار أي دوالر آخر من بین ھذه
أي  -لف ھذا الدوالر یعني خطأ العملیة تماما اختیار لدوالر یخا یعني خطأ العملیة تماما أي

یعني  للثوابت الكونیة غیر ھذا الثابت الكوني المحدد بعنایة مدھشة وفائقة للغایة اختیار آخر
 . - انھیار الكون قبل أن یبدأ

 
لو نقص  1:100000ھي تحدد بنسبة  أیضا التموجات في الكون في لحظة االنفجار الكوني

ولو زادت النسبة بأقل  لظل الكون على صورتھ الغازیة ولم تتشكل الكواكبالتموج بأقل مقدار 
  . مقدار ألصبح الكون مجرد ثقب اسود كبیر

 
إلى طاقة لو  من كتلة الھیدروجین تتحول % 0.7أیضا عندما تلتحم ذرتان من الھیدروجین فإن 

وترون ولظل الكون یلتحم بالنی فإن البروتون لن %0.7بدال من  %0.6كانت ھذه الكتلة ھي 
 ولو كانت الكتلة المتحولة إلى طاقة ھي . ولما تكونت باقي العناصر مجرد ھیدروجین فحسب

اإللتحام سریعا للغایة وینتھى الھیدروجین فورا من الكون  ألصبح %0.7بدال من  0.8%
 . %0.8و  %0.6ویستحیل أن ینشأ نظام شمسي فالرقم یلزم أن یكون بین  وتستحیل الحیاة

  Martin Rees, Just Six Numbers :المصدر
 

وھو من كبار علماء الفیزیاء النظریة في العالم یقول في كتابھ حیاة  Lee Smolin لي سیمولین
  The Life of the Cosmos الكون

في الحقیقة وجود منظومتنا النجمیة ھذه تقبع تحت عدة توازنات دقیقة للغایة بین عدة قوى مختلفة 
  في الطبیعة



In fact the existence of stars rests on several delicate balances between 
the different forces in nature. These require that the parameters that 

govern how strongly these forces act be tuned just so. In many cases a 
small turn of the dial in one direction or another results in a world, not 

only without stars, but with much less structure than our universe." 
مثال قوة الجاذبیة لو كان أقوى قلیال مما ھو علیھ اآلن لما استغرقت حیاة الشمس أكثر من عشرة 

 آالف سنة
 الفیزیاء مثال كتلة كل من اإللكترون والبروتون والنیوترون طبقا للنموذج القیاسي في

Standard model of physics امة في استقاللیة ت كتلة كل من ھذه الجسیمات الثالثة تشكلت
بتشكل أنویة الذرات وبدون ذلك النھار  ومع ذلك تختلف الكتل بینھم اختالفا جذریا بما یسمح

من كتلة النیوترون وھذه ھي  %0.2كتلة اإللكترون تمثل  الكون على نفسھ فور تكونھ . . فمثال
 . لتكون الذرة الكتلة القیاسیة

 
  : كيعالم الكونیات األمری Max Tegmark یقول ماكس تیجمارك

فور تكونھا  % فقط النفجرت الشمس4إذا كانت القوة الكھرومغناطیسیة أضعف مما ھي علیھ ب
إن ثوابت الطبیعة تبدو  وستصبح نفس النتیجة إذا زادت القوة الكھرومغناطیسیة عما ھي علیھ

 . ُمعدة بعنایة عند مستوى ما
وبالتالي سیظل  كون الھیدروجینإذا كانت القوة النوویة الضعیفة أقل مما ھي علیھ اآلن لن یت
ستعجز عن  neutrinos النیوترینو الكون مجرد غبار كوني وإذا كانت أقوى قلیال فإن جسیمات

وبالتالي لن تنتقل العناصر الالزمة للحیاة خارج  - السوبرنوفا - أن تغادر المستعرات العمالقة
  . المستعرات العمالقة
نیوترون وسیعجز أن  و علیھ اآلن فإنھ سیتحلل فورا إلىأثقل مما ھ %0.2 وإذا كان البروتون

  الكون بأجمعھ فور تكونھ یُمسك بإلكترونات وستنھار الذرة قبل أن تتكون وینھار
استقرت الشمس وإذا  وإذا كانت نسبة الكتلة بین البروتون واإللكترون أقل قلیال مما ھي علیھ لما

  DNA ء مثلكانت أكبر قلیال مما ھي علیھ لما تشكل جزي
 
 

 Just Six أرقام في كتابھ فقط ستة Martin Rees ولذا یقول عالم الفیزیاء الفلكیة مارتن رییز
Number مستھزءا بموقف الذین مازالوا في  وھو كتاب یتحدث عن فقط ستة ثوابت كونیة یقول

 John Leslie الفیلسوف الكندي جون لیزلي شك : أنا صراحة معجب باإلستعارة التي قدمھا
بالرصاص والرماه خمسون والجمیع یستھدفونك ومع ذلك الجمیع  الذي افترض أنك تواجھ رمیا

یخطئوك ولو كانت الحیاة صدفة فحسب لما ظللت اآلن واقفا تتعجب ولكن  یخطئونك ولو لم
  . أنك اآلن حي وتطلب المزید من األدلة على حسن حظك المدھش

 
الثوابت  بإدخال تعدیالت طفیفة للغایة على بعض Victor Stenger وعندما قام الفیزیائي

أنھا ثوابت على أقصى حد  الكونیة ثم عمل محاكاة على برنامج كمبیوتر فإنھ فشل تماما واعترف
مجتمعة فلو نقص أحدھا باألحرى لما كان  من اإلعداد بعنایة بل والمدھش أن ھذه الثوابت توجد

  . تماما إنھ أمر معقد للغایة المنضبطة ھناك كون ھذا فضال عن أرقامھا
 

 الثابت الكوني
 123یلیھ  الثابت الكوني یشكل عامل مضاد للجاذبیة لو اختلفت قیمتھ بأقل من جزء من صفر

لتوسع بسرعة ھائلة تمنع تشكل  من الواحد النھار الكون بأكملھ بعد تشكلھ بلحظات أو 1صفر ثم 
 .الجزیئات األساسیة



 
الباحثین على جائزة  والتي حصل بمقتضاھا العلماء A1 احھا السوبر نوفاطبقا للمعلومات التي أت

ال تتیحھا المعادالت الفیزیائیة وال  تبین وجود سرعة في توسع الكون 2011نوبل للفیزیاء عام 
اتضح أن قیمة الثابت الكوني تحدد بالضبط التوسع  كتلة المادة المتاحة في الكون ولذا فقد

 المطلوب
 

الثابت  : The Cosmic Landscape رد سوسكایند الفیزیائي الشھیر في كتابھیقول لیونا
 . یستحیل أن ینشأ بداھة عن صدفة 122أس 10 الكوني

 : الحقیقة الواضحة بخصوص 125یقول ستیفن ھاوكنج في كتابھ موجز تاریخ الزمن ص
  المدھش الثوابت الكونیة تؤكد على أنھا ُصممت بعنایة تتیح الحیاة وبمنتھى الضبط

 
  إن الثابت الكوني یُكتب ھكذا
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 15بحجم  دیسك صفر .. ھذه الكلمة تعني أننا بحاجة إلى ھارد 123ولمن ال یعرف معنى كلمة  -

اإلحتمال وطبعا ھذا ھو قمة  ملیار سنة ضوئیة أي أكبر من حجم الكون كلھ لنخرج منھ بھذا
  - صفر 123صفر فضال عن  50 الجنون الریاضي ألن المستحیل الریاضي ال یتجاوز

 
العلماء یفترضون  صفر ثم واحد افتراض ھذا الثابت الكوني بھذا الرقم المدھش الذي ظل 122

صفرا ویستحیل أن یكون صفر  أنھ لیس 1998منا طویال إلى أن بینت الدراسات في أنھ صفر ز
أن یكون أكبر من الصفر بمقدار ضئیل  وإنما ھو قریب جدا جدا جدا جدا من الصفر لكن البد

 . صفر ثم واحد 122للغایة بحیث یصبح رقم عشري وأمامھ 
 

نفسھ بعد فترة من تكونھ  كون ال انكماشھ علىلماذا ھذا الرقم بھذه الدھشة وھو الذي یتیح اتساع ال
بھذا القرب من المدھش من الصفر ومع ذلك لم  ؟ لقد فشل الفیزیائیین في معرفة لماذا ھذا الرقم

الفیزیائیین ھذه المشكلة أنھا أعمق مشكلة غیر محلولة في  یصبح صفرا ولذا یعتبر الكثیر من
 Cosmological constant problem يعلیھا معضلة الثابت الكون الفیزیاء ویطلقون

 
وانكمش على نفسھ بعد  وإذا افترضنا أن ھذا الثابت الكوني كان أقل من ذلك بقلیل النھار الكون

 . أقل من ملیارات األجزاء من الثانیة أي لم یتكون
الكون فور تكونھ  وإذا افترضنا أن الثابت الكوني أكبر قلیال من ھذا الرقم النتفخ كل شيء في

الثابت الكوني بالفعل واحد من أروع  ولتناثرت المادة ولما تماسك شيء والنھار الكون .إنھ ھذا
  األدلة على اإلعداد بعنایة في الفیزیاء

This is one of the most precise fine-tunings in all of physics 
 

الكوني من  ثابتإن ال :The Cosmic Landscape, p. 88 یقول لیونارد سوسكایند في كتابھ
النجوم والكواكب والذرات لكن  الرھبة بمكان بحیث أنھ یصیر بھذا المقدار الذي ال یسمح بتدمیر

 . ان تحسب ھذا الموقف المعقد للغایة ما ھذه القوة الغامضة والعجیبة التي استطاعت



 
نھ یطرح أسئلة إن قوانین الفیزیاء متوازنة على حافة سكین حاد للغایة وإذا كان األمر كذلك فإ

  كبیرة
 
 

  -: النقد
 أمام ُحجة الثابت الكوني ال یوجد أمام الملحد إال احتمالین اثنین

  اإلیمان باہلل الخالق -1
  اإلیمان بالصدفة -2

  . الصدفة مستحیلة ریاضیا وعلمیا وفیزیائیا كما فصلنا
  ي إطار االنتقاء األنثروبيلكن ھناك بدیلین اثنین ال ثالث لھما أمام الملحد وكل منھما یدور ف

 Big Bang أي الكون األزلي حیث یحدث انفجار عظیم : Cyclic model الكون الدوري -1
االنفجارات الالنھائیة  وھكذا وفي لحظة ما وفي انفجار من ھذه Big Crunch ثم انكماش عظیم

 . ظھر الحیاةالكواكب واألفالك وت یحدث ھذا التوافق للثوابت الفیزیائیة وعندھا تتكون
اآلخر اختالف  أي أكوان ال نھائیة وكل كون یختلف عن : multiverse األكوان المتعددة -2

وھو ما سمح لكوننا أن یؤسس  فیزیائي طفیف إلى أن نصل إلى كوننا الممیز والمدھش للغایة
  . لظھور حیاة

 
  :-الرد على النقد

  Cyclic model الكون الدوري -1
دائرة العلم  فقد خرج تقریبا خارج Cyclic model لعلماء عن الكون الدوريحدیثا ال یتحدث ا

القانون الثاني للدینامیكا الحراریة  ألن الذین كانوا یتحدثون عن الكون الدوري كانوا یتجاھلون
كل كون متكون جدید وإال فإن درجة األنتروبیا تزداد مع  والذي یتطلب إعادة ضبط األنتروبیا في

 درجة الحرارة ال نھائیة طالما كان اإلنكماش واإلنفجار ال نھائي لكن لتالي تصیركل كون وبا
نظریة  درجة مطلقة إذن تبقى3.5معطیاتنا العلمیة تقول أن درجة حرارة الكون ھي اآلن 

  سابقة األنفجار العظیم دالة على حدوث وابتداء الكون وال توجد انكماشات
الكون وھو ما یؤكد أن  د الحد األدنى من األنتروبیا لحظة نشأةوقد أثبت العلم حدیثا أنھ كان یوج

 الدوري الكون لم یسبقھ انكماشات وال یوجد ما یُعرف بالكون
كل نموذج كوني  ثم إن كل انفجار سیتطلب نفس الثابت الكوني المدھش ونفس اإلعداد بعنایة في

 . لھذه النظریة متكون وإال لن یتكون شيء وھذا دلیل جدید على الخطأ العلمي
the model “entails the same degree of tuning required in any 

cosmological model 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant 

 
 
  multiverse األكوان المتعددة -2

بعنایة فھي كحل  فكرة األكوان المتعددة ھي فكرة نتجت لحل معضلة اإلعداد المسبق لكوننا
كون طبقا  500أس 10األخرى  تفترض أن ھناك تریلیونات تریلیونات تریلیونات األكوان

لكن في الواقع نحن لم نشھد أي كون آخر  - التصمیم العظیم -لستیفن ھاوكنج في كتابھ األخیر 
 . تریلیونات تریلیونات األكوان األخرى ا فضال عن تریلیوناتغیر كونن

ثم إن ھذا ال یحل مشكلة التصمیم المسبق بعنایة لكوننا بل ربما مع الوقت یطرح تساؤالت فلسفیة 
  . أعمق مع تقدم علوم الفیزیاء

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant


ریب عن التج وللمرء أن یتسائل لماذا اإلقدام على فرضیة غایة في الغرابة والدھشة والبعد
من معطیات كوننا التي  واإلختبار والیأس التام في الرصد كتلك الفرضیة فقط لمجرد الھروب

 . تطرح تساؤالت فلسفیة عمیقة
 

كون آخر ھو  یرى علماء الكونیات الداعمین لتلك الفكرة من أمثال لیونارد سوسكایند أن رصد
 the particle horizon الجسیم مستحیل علمیا ومنطقیا والسبب في ذلك یرجع لما یُعرف بأُفق

المعلومات والتي ما أن تصل للراصد یكون  وھو أقصى مسافة من تلك الجسیمات التي تحمل
 السنوات الضوئیة وأي كون آخر حتما ھو خارج أُفق الجسیم عمر الكون قد انتھى منذ ملیارات

the particle horizon  
إختبار وجودھا فإن  جسیم یستحیل رصدھا أو حتىوبما أن فرضیة األكوان المتعددة طبقا ألفق ال

في العلم ھو الرصد واإلختبار  ألن حجر الزاویة –تخرج خارج دائرة العلم المادي النظري 
  . خارج ھذا اإلطار وتتحول إلى فرضیة فلسفیة ال تخرج -والتجربة 

ألكوان ا أن فرضیة cosmologist George Ellis ولذا یقول عالم الكونیات جورج إلیس
 . الفلسفة المتعددة لیست من العلوم وال توجد داخل دائرة العلم وإنما في إطار

 . ویبدو أنھ كما قال أرسطو قدیما أن الذي ینكر المیتافیزیقیا ھو أیضا یتفلسف میتافیزیقیا
 

حتى نفخر بكوننا  ثم إننا بحاجة إلى رصد كون یختلف عنا في قوانین فیزیائھ وقاصر في معطیاتھ
من التصمیم الدقیق قبل خروج ھذه  أنھ الكون الممیز وھذا یطرح إشكاالت أعمق بكثیر إذ البدو

التصمیم العظیم یقرر ستیفن ھاوكنج أن فكرة األكوان  األكوان بكل ھذه المعطیات ففي كتابھ
 . للغایة المتعددة ھي فكرة مزعجة

قوانینھا الخاصة ھي  وتحتاج إلى ثم إن عملیة إبداع أكوان متعددة إنھا لعملیة مدھشة للغایة
دھشتھا وعظمتھا ثوابتنا تریلیونات  األخرى وثوابتھا الفیزیائیة الخاصة التي ربما تفوق في

ثم ِمن أین أتى ھذا الكون األُم  األكوان المتعددة كون أُم تریلیونات تریلیونات المرات وھل لھذه
 ة سیجابھون یوما ما بإلزامات ماورائیةنكتشف أن الذین افترضوا أكوان متعدد وبالتالي ربما

أعلى بالقول بأكوان  أعظم بكثیر مما لو كانوا تخلوا عن تلك الفكرة .. إننا ننتقل خطوة ما ورائیة
 . متعددة

 
بعنایة لكن على  إذن األكوان المتعددة لم تحل مشكلة اإلعداد بعنایة بل طرحت مشكلة اإلعداد

 . األمد المنظور لبشري على استیعابھا فيأبعاد أخرى ربما ال یجرؤ العقل ا
 

تفترض خمس نھایات  في كتابھ األخیر والتي اعتمدھا ستیفن ھاوكنج M ثم إن معادالت النظریة
معادلة تنتھي بمالیین الطرق  مختلفة تماما والخمس معادالت بنفس الدرجة من القوة وكل

  المختلفة
 

In addition to the question of dimensions, string theory suffered from 
another awkward issue: There appeared to be at least five different 

theories and millions of ways the extra dimensions could be curled up 
String theorists are now convinced that the five different string theories 

and supergravity are just different approximations to a more fundamental 
theory, each valid in different situations.That more fundamental theory is 

called M-theory p.174 
 

  ولذا یعترف ھاوكنج أننا حتى اآلن نحاول أن نفك ألغاز النظریة إم ولكن یبدو أن ھذا مستحیل



People are still trying to decipher the nature of M-theory, but that may not 
be possible.p.175 

 
فطبقا لشفرة  Occam's razor إن ھذه الطریقة الفلسفیة للھروب من الُمشكلة تناقض شفرة أوكام

وینبغي اختیار أبسط نظریة تناسب حقائق  أوكام فإن أبسط التحلیالت لمشكلة معقدة ھي الصحیحة
كون وخمس  500أس 10یختارون أعقد نظریة إنھم یختارون  المعضلة لكن ھؤالء الفیزیائیون

نات الطرق لكل معادلة كل ھذا حتى یتسنى لھم أمام ھذه التریلیو معادالت صحیحة ومالیین
 . تریلیونات األكوان أن یفترضوا صدفة نشأة كون ممیز للغایة ككوننا تریلیونات

 
  :- الخالصة

بنفسھ واحتاج  لقد سقطت المقوالت اإللحادیة القدیمة التي كانت تقول أن الكون كاف نفسھ
للخروج من مأزق الثوابت  المالحدة أنفسھم للخروج خارج الكون للبحث عن أكوان متعددة

  fine-tuning الُمعدة بعنایة نیة التي ھم أنفسھم أطلقوا علیھا الثوابتالكو
 

التي نحیا في ظاللھا  واآلن وبعد أن تبین أنھ ال یوجد حل عملي أو فیزیائي مقنع للثوابت الكونیة
أو عقلي من التسلیم بالخالق العظیم  وعلى روافدھا لم یعد أمام ھؤالء مناص مادي أو فیزیائي

تدھش كل عالم فیزیائي یبحث في الكون ویُسلم  كل شيء وجاء بھ على أروع صورةالذي أتقن 
ِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ َشْيءٍ  بعظمة الخلق وروعة اإلبداع إِنَّھُ َخبِیٌر  وذھول الثوابت الفیزیائیة .. ُصْنَع هللاَّ

]سبحانھ 50َشْيٍء َخْلقَھُ ثُمَّ ھََدى [طھ :  الَِّذي أَْعطَى ُكلَّ  ]سبحانھ .. َربُّنَا88بَِما تَْفَعلُوَن [النمل : 
َخلَقَھُ َوبََدأَ َخْلَق  أحسن كل شيء خلقھ وجاء بھ على أروع صورة .. الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيءٍ  الذي

نَساِن ِمن ِطیٍن [السجدة :   [7اْإلِ
خلق .. قُْل ال وھو سبحانھ الذي أمرنا أمرا مباشرا أن نتفكر في آالئھ وعظمة خلقھ وكیف بدأ

َ َعلَى ُكلِّ  ِسیُروا فِي اْألَْرِض فَانظُُروا َكْیَف بََدأَ اْلَخْلقَ  ُ یُنِشُئ النَّْشأَةَ اْآلِخَرةَ إِنَّ هللاَّ َشْيٍء قَِدیٌر  ثُمَّ هللاَّ
 [20[العنكبوت : 

 !. لقد سرنا ونظرنا كیف بدأ الخلق ونشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الكائن العمالق الذي ھدم مفھوم اإلنتخاب الطبیعي
Tardigrade 

 
 ال تحمل األیام إال األوجاع لنظریة داروین والداروینیین

 نظریة داروین تحتاج كل فترة قصیرة للذود عنھـا " -یقول الملحد المتعصب ریتشارد داوكنز :
.." 

نظریة التطور لم :"  religion and science یقول التطوري الدارویني آرثر كیث في كتابھ
 البدیل الوحید لنظریة الخلق المباشر تثبت ولن تثبت والسبب الوحید الذي یجعلنا نأخذ بھا ھي أنھا

." 
 

Tardigrade 
  مللیمتر ما ھي خصائصھ ؟ 2كائن عمالق ال یتعدى طولھ 

تّحمل درجة حرارة إلى حّد ساعة. ..........ی 20ـ لمّدة °273,9یتّحمل التعّرض لدرجة حرارة 
190°+. 

المحیطات)  میغاباسكال (ستة مّرات درجة الضغط بأسحق 600یعیش تحت ضغط مائي ستاتیكي 
بالغشاء الخلوي والبروتونات  میغاباسكال كافیة لسحق الخالیا وإحداث أضرار 30مع العلم أّن 

 .ADNوال
 

  لكن لماذا ھذا الكائن العمالق یھدم التظور ؟
لتطوریون أّن الطبیعة قادرة على تطویر أنظمة الكائنات بحیث تتالئم مع الظروف في یعتبرا

 .وسطھا
وغیر موجودة  ..... ھل تجمع الطبیعة في كائن واحد قدرة على التأقلم في أوساط متناقضة كلیا

 المقدرة على تحّمل ظروف التتواجد بھذا الكّم من Tardigradeبالمرة ؟ لماذا یُدّجج حیوان ال
 ! في الطبیعة

 !ھل ھذا الكائن قفز فوق نظریة التطّور؟ أم ھو ُخلق
 

ھناك مشكلة  لكنھ ھو اآلخر اعترف أن Tardigrade لم یكن داروین على علم بالكائن العمالق
األنواع فقد وجد أن االنسان  كبرى في نظریة االنتخاب الطبیعي التي أصلَّھا في كتابھ أصل

اإلنسان األوربي األقوى یقل مع الوقت فقام  زداد مع الوقت وأناألفریقي الضعیف یتكاثر وی
االنتقاء الجنسي وھنا استبدل االنتقاء الجنسي باالنتخاب  بوضع كتاب أصل االنسان عن طریق

بدوافع جنسیھ یبقى أكثر ممن یسعى بدوافع أخرى وصار الدافع الجنسي  الطبیعي فالذي یسعى
سیطرح من بدائل  لطبیعة والقوة .. ولسنا ندري ماذا كان داورینداللة على البقاء من دافع ا أقوى

 . Tardigrade ونظریات إذا علم ب الكائن العمالق
 

نظریة التطور  و ھو عالم حفریات من أنصار Dr. Niles Eldridge یعترف د. نیلس ایلدریدج
ة تتعرض نطریة مریض یعمل في متحف تاریخ الطبیعة االمریكي یعترف بأن نظریة التطور

فادعاءات التطور الخاصة  لألوجاع كل یوم بل ویعترف بأن تخصصھ مجرد خدعة كبرى
تعتمد في األساس على نسج من  بسالسل الحصان المعروضة في نفس المتحف الذي یعمل بھ

السلسلة الزائفة في الكتب الدراسیة و القبول بھا و  الخیال فحسب. و انتقد ایلدریدج، عرض ھذه
كبیرة  أعترُف أنھم زجوا بھا في الكتب الدراسیة بمقادیر " -مسلَّم بھا إذ یقول : ة علمیةكأنھا حقیق

تطور الحصان الذي  و كأنھا حقیقة علمیة مؤكدة. و أشھر نموذج على ھذا ھو عرضھم لمراحل
 عاماً. و قد تجلي ذلك واضحا في الكثیر 50ال زلنا نراه في الطابق العلوي و الذي تم اعداده منذ 



قابلة للنقاش. و یحزننى ھذا الوضع كثیراً اآلن، ألن  من الكتب الدراسیة و كأنھ حقیقة غیر
ھذا النوع من الحكایات، قد اعتقدوا أن جزء من ھذه الحفریات مصدره  االشخاص الذین نسجوا

ثة واالثنین والثال زائفة، و بصفة خاصة ما اعلنوه عنھ بأنفسھم فالحصان ذو الحافر الواحد طبیعة
 ". المعلومة الحفریة ظھروا معا وفي نفس الوقت لكن التزییف ضرورة عندما تنقصنا

Sunderland L.D., Darwin's Enigma, 1988, s.78 
 

والنتیجة ھي أن السیناریو التطوري إذا أردنا أن نعبر عنھ بشكل ساخر فما ھو إال حكایات 
  ُمختلقة

T. S. Kemp, Fossils and Evolution, Oxford University Press, 1999, p.19 
 

علماء األحیاء التطوریین  إن أُنوفنا ُجعلت كي تحمل النظارة، ومن ثَم فإن لدینا نظارات. نعم، فإن
كالحدیث عن أي بُنیة(ِخلقة) ما،  یستخدمون ھذا المنطق وھم یحاولون توضیح بعض األمور

طور السحریة " التي تسد احتیاجات بعصا الت " وعن الفائدة في وجودھا. فالتطوریون یؤمنون
مثل قولھم " إن خرطوم الفیل یعطي الفیلة مزیة اللتقاط األطعمة من  ...الكائنات الحیة في الطبیعة

األرض " و  األرض، ومن ثم فإن خرطوم الفیل قد تطور من أجل أن یلتقط الطعام من على على
ومن ثم فإن قامة الزرافة قد  المرتفعة، " إن قامة الزرافة تجعلھا تستطیع الوصول إلى األغصان

الكائنة بأماكن شاھقة ومرتفعة ". فھذا اإلیمان  تطورت من أجل أن تمتد إلى األوراق واألعشاب
 .بالخرافات واالعتقاد فیھا أشبھ ما یكون باإلیمان

Henry Gee, In Search Of Deep Time: Beyond The Fossil Record To A 
New History Of Life s. 103 

فإنھ یوما ما ستوصف األسطورة الداروینیة بأنھا أكبر خدعة في Soren Lovtrup وطبقا ل
 .تاریخ العلم

 
نظریة التطور لیست نظریة علمیة ألنھ من غیر ممكن إثبات صحتھا أو خطئھا. النظریة تدعي 

 .حصول أحداث ال یمكن مشاھدتھا او إعادتھا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شاھد على كل ُملحدانفجـار الكامبري 
 

 !!.. انفجـار الكامبري شاھد على كل ُملحد
 

 !!.. إمـا أن المخلوقات ُخلقت خلقا مباشرا أو تطورت من بعضھـا البعض ال یوجد بدیل ثالث
  إذا سقط التطور سقط اإللحـاد
  إذا سقط التطور انتھت اللعبة
 ....................... إمـا تطور وإمـا خلق مباشر

 
المدھش تطور  إن االعتقاد بأن كوننا " -ل كارل شتیرن عالم النفس بجامعة مونتریال :یقو

األغلب ھو المعنى التقني  بصدفة عمیاء ھو جنون، وال أقصد بكلمة جنون معناھا العامي بل
ذلك االعتقاد مصحوب بمظاھر التفكیر  المستخدم في التحلیل النفسي . وفي الحقیقة فإن مثل

  .".الفصامي
 

الصعوبات الخاصة  " عندما شرح داروین مبدأ التطور بنوعیھ ، أورد في كتابھ بابا سادسا سماه
 " -األشكال اإلنتقالیة " فقال : " بالنظریة " ، و من بین الصعوبات التي أوردھا داروین مشكل

أنواع أخرى عن طریق تدرجات دقیقة فلماذا ال  إذا كانت األنواع قد نشأت ، و إنحدرت من
ال حصر لھ من األشكال اإلنتقالیة ، و لماذا ال تكون الطبیعة  نستطیع أن نرى في كل مكان عددا

 ". فوضى ؟ كلھا في حالة
  و لإلجابة عن ھذا السؤال یقول داروین إن اإلبادة و اإلنتقاء الطبیعي یعمالن معا

حدھا ، نشوء  یة ومن غیر المعقول أن یعزى للظروف الخارج " -لكنھ یعترف فیما بعد قائال :
، و لسان معدین بطریقة تثیر  تركیب مثل ما لدى نقار الخشب ، بما لدیھ من أرجل و ذیل و منقار

األشجار "فھل مجرد إختالف الكائنات من  اإلعجاب إلصطیاد الحشرات الموجودة تحت لحاء
  على التطور من نوع إلى نوع أخر ؟ مكان إلى آخر ، و إنقراض أخرى دلیل

بعد مرور أكثر من قرن على صدور كتاب " أصل األنواع " ال یزال السجل الجیولوجي و ھل 
 ؟".ور یتمیز بالقص

 
 

 انفجار الكامبري
ظھرت فیھ الحیاة على سطح األرض  عصر الكامبري ھو العصر الذي -انفجار الكامبري :  -1

ئنات الحیة في وقت ظھور كمیات رھیبة من الكا وحدث فیھ انفجار بتعبیر علماء الحفریات أي
الكشف في االسكا لكنھ اخفى ابحاثھ التي استغرقت اربع سنوات  واحد وقام العالم والكوت بھذا

على ھذا الموضوع  Gerald Schroeder حفریة ویعلق جیرالد سكرویدر الف 80وشملت 
 ھأراد ولكوت ذلك لجاء بجیش من الطالب من أجل بحث الحفریات ودراستھا، لكن لو”قائالً:

إلى العصر  فضل أال یتسبب في إغراق سفینة التطور. أما الیوم فقد اكتشفت حفریات تعود
باإلضافة إلى جرین الند. وصار  الكمبري في الصین و أفریقیا و الجزر األنجلیزیة و السوید

ُمعاشة في العالم بأسره. ولكن المعلومات تم  االنفجار (الذي حدث في العصر الكمبري) قضیة
  .“مناقشة طبیعة ھذا االنفجار الخارق للعادة ھا قبل أن یكون ممكناً إلخفاؤ

Gerald Schroeder, "Evolution: Rationality vs. Randomness 
http://www.geraldschroeder.com/evolution.htm 

 
 

http://www.geraldschroeder.com/evolution.htm
http://www.geraldschroeder.com/evolution.htm


دفعة واحدة في تلك الفترة تتمتع بقدر  ألعضاء في كل الكائنات الحیة التي ظھرتاألجھزة و ا -2
تفتقده تماماً الكائنات الحیة أحادیة الخلیة وكثیر من الكائنات  عال من التعقید، وھو األمر الذي

العلم بتاریخ  الخالیا. وقد أُعلنت ھذه المعلومات في إحدى المقاالت التي نُشرت في مجلة كثیرة
عددھا الصادر في شھر  العلمیة الشھیرة في Trends in Genetics:وقد تحدثت مجلة2002

بورجیس" وفقاً آلراء نظریة " عن استحالة تفسیر االكتشافات الحفریة في 1999شباط عام 
 لم تكن مقنعة بأي حال من األحوال التطور وأن األطروحات المزعومة في ھذا الموضوع

 
الكائنات الحیاة عبارة عن مسألة أو قضیة  لتي تقول بأن تاریخ تطورلقد أصبحت الفكرة ا "-3

كان بھذا الشكل ووجدنا حفریات كثیرة لكائنات شبیھة  استكشافیة أصبحت مجرد خرافة. فلو
الضروري أن تتحول حكایة التطور إلى شكل أكثر وضوحاً. غیر أّن الحقیقة  باإلنسان لكان من

  ."ن یحدث شيء آخر على النقیض تماما من األولأنھ عندما كان یحدث شيء كا ھي
Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, ss.126-

127 
 
 
النقاشات  إلى The Guardian تعرض ھنري جي في إحدي كتاباتھ في جریدة الجاردیان -4

إنني أوضح مرة أخرى  ،الدائرة بخصوص الحفریة على ھذا النحو: "لیكن ما یكن في النھایة
المفقودة" (الموجودة بین القرد و اإلنسان)  وبشكل قاطع أن ھذه الجمجمة التي تمثل فكرة "الحلقة

القدیم أنھا موجودة ما ھي إال خرافة ال وجود لھا في الحقیقة... و  والتي زعم أنصار التّطور منذ
 قودة تلك والتي ظلت مشوشة واآلن و أكثر من أّي وقت مضى أن فكرة الحلقة المف قد أصبح

  ."مھتزة في أذھاننا في كل وقت قد انتھت تماما و تمزقت
Face of Yesterday: Henry Gee on the dramatic discovery of a seven-

million-year-old hominid", The Guardian, 11 Temmuz 2002 
 
 

الموضعیة،  كانت المنطقة لظھور المفاجئ : مھما"  -: Stephen Gould یقول التطوري
باألحرى تظھر فجأة و كاملة  فاألنواع ال تظھر تدریجیا تَبَعاً لتحوالت ثابتة ألسالفھا و لكن

 ". التركیب
 

الفكر التطوري  وقام عالم الحیوان، ریتشارد داوكنز من جامعة أكسفورد، وھو أحد أكبر أنصار
األساسیة لكل الحجج التي كان یدافع عنھا  لجذورفي العالم، بالتعلیق على ھذه الحقیقة التي تبطل ا

ملیون  600طبقات الصخور الكامبریة (التي یبلغ عمرھا حوالي  بقولھ: على سبیل المثال، تعتبر
على  الطبقات التي وجدنا فیھا معظم مجموعات الالفقاریات األساسیة. ولقد عثرنا سنة) أقدم

وكأنھا ُزرعت  مرة ظھرت فیھا. ویبدو األمر العدید منھا في شكل متقدم من التطور في أول
مظھر عملیة الزرع المفاجئ  لتوھا ھناك دون أن تمر بأي تاریخ تطوري. وغني عن القول أن

 .ھذا قد أسعد المؤمنین بالخلق
Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, 

p. 229 
 

الخلیة ھي مجرد "  : داعم داروین األكبر ernest haeckel في زمن داروین قال أرنست ھیكل
للخلیة یقول مایكل دانتون األستاذ  ھكذا كان ھؤالء ینظرون " بالون بسیط ممتليء بمادة ھالمیة.

حقیقة الحیاة على النحو الذي كشفھ علم االحیاء  كي نفھم " -المعاصر وعالم األحیاء یقول :
لف ملیون ضعف وبھذا ستبدو الخلیة كمنطاد عمالق بحیث الخلیة أ الجزیئیة علینا ان نكبر



علیھا  مدینة كبیرة مثل نیویروك أو لندن واذا اقتربنا من الخلیة وتفحصناھا نجد یستطیع أن یغطي
أنفسنا في عالم من  مالیین البوابات الصغیرة واذا تسنى لنا دخول أحد ھذه البوابات سنجد

  " ئقالتكنولوجیا المدھشة والتعقید الفا
Michael Denton atheory in crisis 1985 p.242 

 
ولیس من علماء متدینین جاءت  ولذا جاءت نظریة التصمیم الذكي من تطوریین سابقین

بدیال عنھا التصمیم الذكي والتصمیم الذكي یَدرس  لیصححوا الخلل القاتل في الداروینیة وجاءت
یائیة في الشيء التي تدل على مصممھ. وھي الخصائص الفیز -:ما یسمونھ عالمات الذكاء

 النظریة بما یسمى "عالمات الذكاء" وھي تتضمن التعقید غیر القابل لالختزال یستشھد مؤیدو
(irreducible complexity)آلیات اإلعالم (information mechanisms) والتعقید 

  .(specified complexity) المخصص
ظھر واحداً أو أكثر من ھذه العالمات؛ ومنھا یستنتجون أن ویجادل ھؤالء بأن األنظمة الحیة تُ 

 .الحیاة قد ُصّممت
و متخصصاً  یقول دیمبسكي أنھ عندما یبدي شيء ما تعقیداً متخصصاً (أي عندما یكون معقداً 

 .ذكي بنفس الوقت) فإننا نستطیع أن نقول أنھ قد أُُ◌نتج من قبل مسبب
 

خارج  ي تقوم فقط بالسیطرة علي خروج الفضالتفعضلة الشرج كأحد صمامات الجھاز الھضم
صمام الشرج) كل ) الجسم وھي الوحیده شبھ اإلرادیة في الجھاز الھضمي فإن حصل عطب فیھا

یموت ووفق فرضیة العفویة  ما سیحصل ھو أن الكائن لن یتحكم في خروج الفضالت ولكنة لن
لن یفني ألن العطب في ھذا  معطوب في االنتخاب حسب النوع األصلح فكائن ذو صمام شرجي

صمام أخر في الجھاز الھضمي ومن ھنا كان  الصمام غیر قاتل للكائن مقارنة بالعطب في
تجعل ھناك كائنات بدون ھذا الصمام أو العضلة الشرجیة  یتوجب علي ھذه اآللیة العفویة أن

 .أن تجعل الخلق في أحسن تقویم فلماذا ھي حریصة ھكذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع  
 مقـاالت متنوعة  

 
 
 
 
 
 
 
 



 متى تنفجر الثورة البروتستانتیة داخل الكنیسة األرثوذكسیة ؟
 

% من مجموع نصارى 40یمثلون قرابة  ملیون نصراني بروتستانتي حول العالم 800یوجد اآلن 
عشر على ید مارتن لوثر  أوربا في القرن السادس العالم .. وقد ظھر المذھب البروتستانتي في

فالبابا یلبس تاجا بابویا تزید قیمتھ على قیمة قصر عظیم والكنیسة  نتیجة فساد رجال الكنیسة
الرذائل وقد قدَّر  المال أكثر من عشقھا لإلنجیل واألدیرة مواخیر تُماَرس فیھا شتى أنواع تعشق

في إیطالیا كان ثلث الدولة ملكا و مؤرخ مسیحي نصیب الكنیسة في تلك الفترة بثلث أموال أوربا
 .للكنیسة

  39ص 22المصدر:قصة الحضارة ول دیورانت مجلد 
 

ولسنا نجد في انتخاب البابوات كلھم ما یُضاَرع في الرشوة وكل منصب في الكنیسة كان یتطلب 
 . رشوة

یشمئز منھما  أما عن أخالق رجال الكنیسة فقد قال أسقف توشیلو أن أخالق رجال الكنیسة
 . من المھرجین العلمانیون فقد أصبحت مجامع رجال الدین مواخیر للفجار ومجتمعات

 44ص 22المصدر:قصة الحضارة ول دیورانت مجلد 
 

ویقول باستور  .. وكانت الكنیسة توصف بالعاھرة التي تبیع نفسھا بالمال على حد تعبیر سفتروال
جمیعا فالھبات واغتصاب االموال  كلھمالفساد المتأصل استحوذ على جمیع موظفي الكنیسة  " -:

الباباویون یُزورون العقود ویتبادلونھا فال عجب ان  فاق كل ما یتصوره العقل وكان الموظفون
  ". وفساد واغتصاب اموال ضجت البالد منھم من رشوة

 41صفحة  22قصة الحضارة ... ول دیورانت مجلد  -المصدر :
 

العلمانیون .. لقد  إن أخالق رجال الدین فاسدة یشمئز منھا " -: 1458ویقول أسقف تورشیلو سنة 
ویتخذون لھم عشیقات حتى  خرج الرھبان من صوامعھم یجوسون الدیار ویتعاطون الخمور

 ". اصبحت مجامع رجال الدین مواخیر للفجور
لكل  وفي ألمانیا كان ". إن أدیرة رجال الدین قلما تختلف عن المواخیر العامة " -وقال أرازمس :

 .. النساء وكان ھذا ھو االمر المألوف القساوسة تقریبا حظایا ولھم صالت جنسیة بالتائبات من
و لذا ال عجب أن قال األدیب االمریكي الشھیر إمرسون أنھ أصغى مرة إلى واعظ فأغراني بشدة 

 إلى أن أقول : إنني لن أقصد الكنیسة مرة أخرى
 47صفحة  22جلد ول دیورانت م –قصة الحضارة  -المصدر:

 
قامت علیھا  لقد كان الناس ومنذ أكثر من ألف عام یدركون فساد الكنیسة وفساد األسس التي

في القلوب لیجعل من أوربا  وفساد رجال الكنیسة ولم یكن ثمة شخص ینفخ في ھذه النار الملتھبة
ن یُدعى مارتن إلى أن ظھر راھب خشن سمی في أیام قلیلة بركان نار في وجھ الكنیسة وفسادھا

وعرضھا وقام یتغییر وجھ القارة في سنوات قلیلة فقد أعلن مارتن  لوثر قاد المالیین بطول أوربا
وإنما  الكنیسة أضافت إلى المسیحیة عناصر ال تعتمد على ما جاء في الكتاب المقدس لوثر أن

 . تعتمد على ُعرفھا وُسلطتھا
في النظام والعبادة .  مسیحیة أن تعود لبساطتھا األولىلقد أصبح الوعي العام في أوربا أنھ البد لل

  . یُحرم أكل اللحم ففي الصوم الكبیر ال یوجد نص واحد في الكتاب المقدس
 . ال یوجد نص واحد یمنع زواج رجال الكھنوت

 . ال یوجد نص واحد یقدم أیة بینة على حقوق البابا والقساوسة التي نسبوھا ألنفسھم
 . قرار حرمان ألحد الرعیة علینا أن نعاملھ كمجنون واألب الذي یُصدر

ترف دنیوي  ویرى مارتن لوثر أیضا أن زعماء العالم المسیحي بطوائفھم المختلفة یعیشون في



لھ وفي المقابل أصحاب ھذه  یفوق ما یحلم بھ أي ملك . إن المناصب الدینیة تُدر دخأل ال حد
 . العشور یة علىالمناصب ال یؤدون عمال ویعیشون بصفة أساس

 28صفحة  24المصدر:قصة الحضارة المجلد 
 

لقد أصبحت الكنیسة أكبر وكر داعر للصوص وأعظم المواخیر التي یندى لھا الجبین ومملكة 
 . - والكالم لمارتن لوثر -اإلثم والموت والجحیم .

ھدا بأن یبث فیھ ع ویرى مارتن لوثر أن الزواج لیس قربانا ُمقدسا ألن المسیح لم یقطع على نفسھ
؟ وأي امرأة تتزوج من عنین یجب  فما مصدر قدسیة الزواج في الكتاب الُمقدس الرحمة اإللھیة

 .. أن یُسمح لھا بأن تتركھ
 . وأي مسیحي لھ الحق في أن یُفسر الكتب المقدسة

 32صفحة ص 24المصدر:قصة الحضارة المجلد 
 

حصانة وأشد  اھب الذي وقف ضد أقوى النظمإنھا ثورة غیرَّت صورة قارة . إن لوثر ذلك الر
یقول أحد المؤرخین في  ... العادات قداسة في أوربا یجعلنا نستشعر كم كانت الشعوب بانتظاره

العداء إلى حد أنھم یُقابلون بالسخریة  تلك الفترة : لقد أصبح كل إنسان یناصب القسس
 . ویتعرضون للمضایقات أینما ذھبوا

األسقفیة والقانون  یة في جمیع أنحاء أوربا وأعلن مارتن لوثر أن المحاكموبدأت الثورة الحقیق
وقامت الثورة بالفعل في كل مكان  . الكنسي لغو فارغ ..والكنیسة لیست إال جماعة المؤمنین

وقاموا بطرد القساوسة من الكاتدرائیات وحطموا  وطالب الثائرون بوضع حد لفجور رجال الدین
الكنائس وتمت تسویتھا باألرض وأفرغ الناس مخازن النبیذ التي یملكھا  دمواالتماثیل الدینیة وھ

األساقفة بأنھم  الدین ونادت المدن والقرى بإنھاء امتیازات رجال الدین وأقسم الكثیرون من رجال
الرتب الدنیا الذین كانوا یمقتون  یقبلون اإلصالحات المطلوبة منھم وأید كثیر من رجال الدین من

الفالحون بتحطیم الكنائس وكانوا یقطعون الثیاب الكھنوتیة  الكھنوتیة أیدوا الثورة وقام السلطة
في سخریة أن یجلس على المذبح ویرتدي مسوح قسیس وفي كل مكان في  ویطلبون من أحدھم

للكنیسة  یجاھر الثائرون بنیتھم في قتل كل رجال الدین الذین ال یتنصلون من والئھم ألمانیا كان
 . ون عن عزمھم على تدمیر كل األدیرة وقصور األساقفةویعلن

 86صفحة ص 24المصدر: قصة الحضارة المجلد 
 

وقصورھم  إن المسیح وأتباعھ عاشوا فقراء وعلى رجال الكنیسة أن یتركوا فیالتھم الضخمة
مارتن لوثر ھي تجرید  المنیفة وأن یعیشوا ھم أیضا فقراء..!!إن أعظم مادة ثوریة في الھوت

شھریة ال بصفتھم وسطاء بین هللا  لقسیس من منصبھ ویجوز للقساوسة أن یحصلوا على رواتبا
المقدس ولكن بصفتھم خادمین وعمال بالكنائس وال بد  والناس وال بصفتھم ال غنى عنھم للقربان

بزواجھم وتنشئتھم ألسرة ھالة القداسة التي جعلت نظام القساوسة قویا  أن یبدد ھؤالء القساوسة
في  – وعلى الرھبان أن یتخلوا عن عزلتھم األنانیة وحیاة الدعة التي یعیشونھا . ھیبار

 –الخلوة والتعبد  مستعمرات بآالف األفدنة بھا كل خیرات الجنان ورواتب وثروات باھظة بإسم
المحراث والمرأة التي تشتغل في  وعلیھم أن یتزوجوا ویكدحوا مع اآلخرین فالرجل الذي یجر

الذین ال تكاد تفھم من صلواتھم شیئا . والبد أن  عبدون هللا أفضل من ھؤالء الرھبانالمطبخ ی
الروحیة المباشرة بین العبد وربھ وال تكون ابتھاالت بقدیسین شبھ  تكون الصالة ھي الصلة

 .– ال ینفعون وال یضرون – اسطوریین
 66صفحة ص 24المصدر:قصة الحضارة المجلد 

 
الوثنیات التي  وثر على فساد رجال الدین لكن امتدت أیضا لتشمل كللم تتوقف ثورة مارتن ل

باألیقونات والتماثیل وصور القدیسین  أدخلھا رجال الدین في الكنیسة فقد كانت الكنیسة تمتليء



كل بیت غرفة خاصة للصالة ھذه الغرفة ممتلئة  في كل شبر وعلى كل جدار وكان یوجد داخل
ومجسمات القدیسین .. وھذه األمور تخالف مخالفة صریحة نص  إلى آخرھا بالتماثیل والصور

الكتاب المقدس : ال تصنع لك تمثاال منحوتا صورة ما مما في السماء من  الكتاب المقدس یقول
الني انا  وما في االرض من اسفل وما في الماء من تحت االرض ال تسجد لھّن وال تعبدھنّ  فوق

الكتاب المقدس والذي  ).بالرغم من وضوح ھذا النص في6-20/4الرب الھك الھ غیور(الخروج 
على عدم صنع الصور والتماثیل وثانیًا  یُمثل الوصیة الثانیة من الوصایا العشر والتى تحض أوال

منذ العصور المبكرة دخلت الصور (صور المسیح والقدیسین)  عدم السجود أو التعبد لھا . إال أنھ
 . ت بھابالتدریج حتى إمتأل إلى الكنائس

 
ولذا قال مارتن  إن األیقونات وتصویر القدیسین تمثل كسر للوصیة الثانیة من الوصایا العشر

المشركة . أما القرابین المقدسة فھي  لوثر : إن صور القدیسین ھي ردة إلى عبادة األصنام البدائیة
 .ال تنطوى على قوى معجزة

 66صفحة ص 24المصدر:قصة الحضارة المجلد 
 

الوقت وتم  ورت النظرة إلى األیقونات وصور القدیسین داخل الكنیسة وصارت تُعبد معلقد تط
تُعبد ھي األُخرى وظھر  تقریب النذور لھا ودخلت تماثیل العذراء مریم كل كنیسة وصارت

األصنام وتقریب النذور من األعمال المربحة  مصطلح الثالوث المریمي وأصبحت الوثنیة وعبادة
  . الدین للكنیسة ولرجال

 
إن عبادة األیقونات وعبادة العذراء مریم تمت طبقا لمجمع نیقیة الذي انعقد في أیام إیرینا الملكة 

 . الذي رسم تلك العبادة 786سنة 
 .نعم إنھ ُوجد قبل ذلك آثاٌر لعبادة األیقونات ولكن ھذا ھو المجمع األول الذي حكم بھا

ویقّدمون لھا البّخور  بّلون الصور ویركعون أمامھاوفي ختام القرن السادس ابتدأَ البعض یُق
اً والبابا بنادیكتوس الثاني عشر  ویوقدون أمامھا الشموع وینتظرون منھا عمل العجائب وھلمَّ جرَّ

شكا إلى ملك أرمینیة ورئیس أساقفتھا أنھ سمع من أناس  الذي عاش في القرن الرابع عشر
 ال توجد أیقونةٌ للمصلوب أي المسیح وال یوجد أیضاً أرمینیة الكبرى والصغرى  صادقین أنھ في

 . المزعجة للبابا أیقونات أُخر للقدیسین . وكأن عدم عبادة االیقونات والتقرب لھا من األشیاء
 .49إلى  45عدد  1341المصدر: أخبار كنائسیة لریلند عن سنة 

 
بكثرة في  لت التماثیلومؤخًرا في مصر وبالتحدید فى عصر البابا الھالك شنودة الثالث دخ

كنیسة القدیس سمعان بالمقطم  الكنائس األرثوذكسیة وتشھد على ذلك التماثیل المنحوتھ بجدران
في كل مكان منذ القدم بالكنائس واألدیرة  بالقاھرة طبعا ھذا عالوة على الصور التي توجد

ي حیاة القبطي إال وفیھا ھواتفھم المحمولة وال تكاد تجد زاویة ف ومكاتب األقباط ومنازلھم وحتى
 . للقدیسین واآلباء وتماثیل للعذراء ومنحوتات وأصنام تكتظ بھا حیاتھ صور

ففى طقس القداس وما  والكنیسة األرثوذكسیة فوق ذلك تقوم بالتبخیر للصور واألیقونات والتماثیل
بخر أمام أیقونة یبخر أمام الھیكل ہلل ی یسبقھ من طقس رفع بخور عشیة وباكر نجد الكاھن بعد أن

إیاھا السالم ( التحیة ) ثم یتجھ إلى الناحیة الغربیة نحو صحن  القدیسة العذراء ویصلى لھا معطیًا
إلیھم ثم  الملئ بالصور األخرى للقدیسین والمالئكة واألیقونات والتماثیل ویبخر ویصلى الكنیسة

أمامھا كل ھذه الوثنیات  ویصلىإلى الناحیة القبلیة حیث صورة القدیس یوحنا المعمدان فیبخر. 
 . األرثوذكسیة وعبادة األیقونات والھرطقة تتم داخل الكنائس

والكاثولیكیة فحِدث وال  ھذه العبادة التي تجتاح الكنیستان األرثوذكسیة أما عن عبادة العذراء مریم
ون عن ممارساتھم الدینیة عبید مریم ویتكلم ( الكاثولیك في -حرج یقول األب بولس جورج :

الكاثولیكیة تؤلھ العذراء مریم وتصنع لھا التماثیل في الكنائس ویُصلون  العبادة المریمیة) فالكنیسة



  ویعتقدون في الثالوث المریمي والحبل بال دنس كما المسیح تماما لھا
  27 -الھوت مقارن –موسوعة الخادم القبطي  -المصدر:

ویطلبون منھا الشفاء  لھ نسبحك ویُقدمون لھا النذوربینما یقول األرثوذكس في صلواتھم یا أم اإل
بتماثیل العذراء مریم فمریم ھي ملكة  ویصلون لھا ویقدمون لھا البخور . لقد امتألت الكنائس

  ... السماء الجالسة بین الكروبیم والسرافیم
 

زلنا إلى یومنا وما  أما عن عبادة القدیسین فالكنیسة األرثوذكسیة ال یُشق لھا ُغبار في ذلك أیضا
القدیسین في أي وقت من النھار ویسجدون  ھذا نشاھد القساوسة یُعطون میطانیات أمام أجساد

 . ھو المعمول بھ داخل الكنائس األرثوذكسیة أمام اآلباء البطاركة واألساقفة وھذا
ھي كلمة یونانیة تعني السجود حیث یسجدون للبطاركة كما سجدوا prostration والمیطانیة

 . لھالك شنودةل
تعدید لآللھة بعدد  ولقد حصل الھالك شنودة على مالیین المیطانیات من الشعب المسیحي مما یمثل

 . القساوسة واآلباء واألساقفة والمطارنة لما ال حصر لھ
 األنبا مكاریوس األسقف العام راھب من دیر لبرموس -كتاب المیطانیات  -المصدر :

 
ن الكنیسة األرثوذكسیة ھي كنیسة كفار وأن األیقونات ھي تجدیف لكل ھذا یرى البروتستانت أ

 . وھرطقة
 

فھو القربان  أما عن ثالثة األسافي وأكبر الوثنیات التي تجري في كنائس األرثوذكس بمصر
أعظم الطقوس في الدیانة  القداس اإللھي وھو –سر األفخارستیا  –العشاء األخیر  -األقدس 

العشاء یتم على ید الكاھن تحویل الخبز والخمر  ألرثوذكسیة أنھ في ھذاالمسیحیة ترى الكنیسة ا
مجازا حیث یتحول الخبز إلى لحم المسیح والخمر إلى دم المسیح  إلى لحم المسیح ودمھ حقیقة ال

 مسیحي أرثوذكسي إیمانا عمیقا یقول األرشیدیاكون حبیب جرجس مدیر الكلیة ویؤمن بذلك كل
: " اننا  65صفحة  اسرار الكنیسة السبعة في ألرثوذكس سابقاً في كتابھاألكلیریكیة لألقباط ا

على القرابین یستحیل الخبز و  نؤمن أنھ بعد تقدیس سر الشكر واستدعاء حلول الروح القدس
األقدسین . حتى أن الخبز والخمر اللذین ننظرھما  الخمر استحالة سریة إلى جسد المسیح ودمھ

 وخمراً بسیطین بل ھما جسد الرب ذاتھ ودمھ ، تحت شكلي الخبز والخمر على المائدة لیسا خبزاً 
"  

والقداس اإللھي  ویقول األنبا غریغورس في كتابھ ( سّر القربان ): " بصلوات الكاھن المرتّبة
جوھر الخبز إلى جسد المسیح،  على الخبز والخمر یحّل الروح القدس علیھا فیتحّول ویتبّدل

لحم المسیح  –األقباط في تناول الخبز والخمر  " !!!!!!وبعد ذلك یبدأ وجوھر الخمر إلى دمھ
ألكل لحم اآللھة وھذا األمر البعید عن الذوق والعقل والحس دفع  وھذه قمة الوثنیة وعودة –ودمھ 

 . إلى اعتبار أن طقس األفخارستیا ھو وثنیة وھرطقة كفریة البروتستانت
 

الخبز والنبیذ إلى جسد  یُناول القربان الُمقدس فإنھ ال یُغیر ولذا یرى مارتن لوثر أن القس عندما
فالفكرة التي تقول أنھ یمكن للقسیس . ودم المسیح فلیس ھنالك قس یمتلك ھذه الرؤیة الصوفیة

العشاء الرباني إلى لحم المسیح فھي فكرة مریضة وسخیفة بل  بتعویذة یقولھا أن یُغیر الخبز في
 . - وعودة ألكل لحم اآللھة كالدیانات الوثنیة القدیمة ال فرق البتة كھنوتي إنھ سحر –ومجدفة 

دمائھم ال ندري  وال ندري كیف توجد طائفة من البشر تعیش بیننا تؤمن بأكل لحم اآللھة وشرب
 . كیف استخف الكھان والقساوسة بعقول ھؤالء إلى ھذه الدرجة

 
ورائھا الكنائس  وكة األُخرى التي تجني منثم ماذا لو تحدثنا عن الظھورات المریمیة تلك األضح

آلخرھا في الكنیسة التي یحدث بھا  األرثوذكسیة في مصر المالیین حیث صنادیق النذور تمتليء



  المریمیة إال بعد اكتشاف الكھرباء ؟؟ الظھور وال ندري لماذا لم تحدث الظھورات
عقول رجال  ذان یسیطران علىإن فكرة الظھورات المریمیة تُبین مدى الجشع وحب المال الل

ھي فكرة خبیثة فمریم  الكنیسة في مصر ولذا یقول البروتستانت إن فكرة الظھورات المریمیة
أن تكون ھذه الظھورات ھي ظھورات  العذراء لم تقم بمعجزة واحدة في حیاتھا ثم ما المانع

نُوٍر!  ھُ یَُغیُِّر َشْكلَھُ إِلَى ِشْبِھ َمالَكِ ألَنَّ الشَّْیطَاَن نَْفسَ  .َوالَ َعَجبَ  : للشیطان كما یقول الكتاب
 ".14: 11كورنثوس الثانیة "
 

بروتستانتیة بل انفجار  یبدو فعلیا أن الكنیسة األرثوذكسیة الحالیة بمصر بحاجة إلى ثورة
وملیارت في البنوك وانتھاكات أخالقیة ال  بروتستانتي فقساوسة المرسیدس وأدیرة بآالف األفدنة

 . إلى تطھیر فوري وعنیف ا داخل األدیرة كل ھذا بحاجةحصر لھ
الراھب والذي  منا ببعید ھذا ولیست فضیحة القمص برسوم المحرقي راھب دیر المحرق بأسیوط

.  –سیدة  5000-سیدة مصریة  طبقا لتحقیقات النیابة الرسمیة أنھ مارس الرذیلة مع خمسة آالف
ویعاني من مشاكل أخالقیة ال حصر لھا ومنذ أیام  صر إالواآلن ال تكاد تجد دیر من األدیرة في م

التي أثارتھا ھایدي غبریال فتاة اإلسكندریة في مشاجرتھا مع فاطمة  كنت أقرأ المشكلة األخالقیة
 -المسلمة  - تحرش الرھبان بھا في كل دیر تدخلھ ولوال الجھود الجبارة التي بذلتھا ناعوت حول

خوفا من اھتزاز سمعة  ي غبریال على منع نشر ھذه األخبارفاطمة ناعوت وإجبارھا لھاید
 . الكنیسة لسمعنا العجائب

رؤیة الشباب  یقول األب متى المسكین في كتابھ الرھبنة أن الرھبان في األدیرة ممنوعون من
  . - لشدة الحرمان وفوران الشھوة –ومن النوم معھم على حصیر واحد 

كتور حنین عبد المسیح الشماس السابق بالكنیسة األرثوذكسیة كتاب بدعة الرھبنة للد -المصدر :
 . والمتحول إلى المذھب البروتستانتي

 
الموضوعات التي تتناول  إن اإلنتھاكات األخالقیة والمشاكل المالیة ھما العنوان االبرز ألغلب

 . الكنیسة المصریة من الداخل في الفترة األخیرة
ثائرة القساوسة  معرفة مداخل ومخارج أموال الكنیسة ثارتوعندما طالبت الحكومة المصریة ب

أموال الكنیسة ھو أخطر ما  وارتعدت الكنیسة و كأن عرش الكنیسة سیتداعى فمجرد الحدیث عن
الحدیث عن اإلنجیل أو قانون الطالق أو حتى  یخیف القساوسة والمطارنة والرھبان أكثر من

  . المسیحیة بأكلمھا
 

مثال أصدرت  2008األرثوذكسیة دولة داخل الدولة ..وفى أول مارس سنة لقد صارت الكنیسة 
األرثوذكسیة والبابا شنودة باستخراج  المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس الدولة ُحكما یُلزم الكنیسة

من الئحة األقباط األرثوذكس التى  7ألحكام المادة  طبقا«تصریح زواج لشخص مسیحى مطلق. 
مارس  5..ولكن في » 1938سبتمبر سنة  5المجلس الملى بتاریخ  اكان اعتمدھا وأصدرھ

البابا شنودة الحكم وشن ھجوما ضاریا على حكم المحكمة اإلداریة العلیا  رفض البابا2008
 .. إلى أن الحكم غیر صائب وغیر ملزم لنا مشیرا

 . 7/3/2008صحیفة الدستور  -المصدر:
بحبس أو عزل قداسة  البلد عالیھا واطیھا لو صدر قرارستقلب «وأعلنت التنظیمات القبطیة أنھا 

العقوبات المصرى تنص على عقوبة  من قانون 123یشیرون بذلك إلى أن المادة » البابا شنودة
 .. أحكام القضاء العزل والحبس ألى شخص عام یمتنع عن تنفیذ

شنودة بابا األقباط  م قضت المحكمة اإلداریة العلیا برفض طعن البابا2010مایو  29یوم السبت 
بالزواج مرة أخرى ..مرة أخرى  األرثوذكس فى مصر، مع إلزامھ بالتصریح لألقباط المطلقین

  .. البابا شنودة رفض الحكم
 



مصر.. إنھ یضع ھیبة  إن ما فعلھ شنودة الثالث بازدراء أحكام القضاء مھزلة لم تحدث في تاریخ
المحكمة.. ماذا لو كان شیخ األزھر ھو الذى  قراراتالدولة فى مھب الریح وإلى اآلن لم تُنفذ 

  رفض حكما قضائیاً ؟؟
 .لقد أصبحت الكنیسة دولة داخل الدولة

 . والدولة المصریة لم تستول على أوقاف الكنیسة بینما استولت على أوقاف األزھر
ألكبر ( كیرلس األنبا ا الدولة ال دخل لھا بتعیین القساوسة ، إنھم حكومة داخل الحكومة ، رأسھا

وھناك مجلس من المطارنة ( المجلس  ، ( زمن حركة یولیو ، وبعده شنودة واألن تواضروس
مطران لھ اختصاصاتھ المالیة والتربویة واإلعالمیة  الملّي أو المجمع الُمقّدس !! ) ، كل

 ، أیضا ھناكوأعمال السكرتاریة والُمتابعة وجمع المعلومات ( المخابرات )  والتعلیمیّة والخدمیة
وتحتھم الرھبان  مطران لكل ُمحافظة أو عدة ُمحافظات ، تحتھ قساوسة الكنائس في المناطق ،

 . والشمامسة وغیرھم
 ھناك أسقف للخدمات وأسقف للشباب واسقف للتربیة واسقف للتعلیم .. ھؤالء أساقفة أم وزراء

 
ویُطرُد ( یُشلح ) ،  ة الكنیسة یُحرمُ إنھم نظام محكم ، ومن یُخالف التعالیم أو یتمّرُد على ُسلط

بعید ( تحت ُمسمى الرھبنة ) ، أو ربما  وتعقُد لھ الُمحاكمات ، وربما یُنفى أو یُحبُس في دیر
 . یختفي وال یُسمع عنھ شيء

شعبان أحدھما شعُب الكنیسة  وھذا النظام یتحّكُم فیما یُسّمى بـ : ( شعب الكنیسة ) ! إذن مصُر بھا
مؤسـستان قضائـیـتان إحداھما القضاء الكنسيُّ !!  امان أحدھما النظام الكنسيُّ !! وبھا!! وبھا نظ

 !! وزارات الظل الكنسیَّة وبھا وزارتـان إحداھمـا
 

كالقالع والتى ال یتناسب  ومن أوجھ تغَّول الكنیسة نجد مثال المبالغة فى بناء الكنائس المصفحة
قساوسة المرسیدس ( لكل قسیس سیارة مرسیدس  .. وظھور عددھا مع الثالثة مالیین من األتباع

األفندة ( دیر أبوفانا مساحتھ عشرة أضعاف مساحة الحرم المكي  ) وأدیرة تبلغ مساحتھا آالف
مساحتھ عشرین ضعف مساحة دولة الفاتیكان وأعلى أسوار دیر في العالم ھي  ودیر أبومقار

عشرون راھب  صغیرة ولیس أدیرة للعبادة ماذا یفعلدیر السریان الصغیر ) إننا أمام دول  أسوار
العّوا ، وبعده د. محمد عمارة على  یقیمون بدیر بآالف األفندة .. !!وال ننسى ما ذكره محمد سلیم

التي ُضبطت ببورسعید البن وكیل مطرانیة بورسعید ،  قناة الجزیرة في أزمة شحنة الُمتفّجرات
 نیسة لُمناقشتھ ، وھي الدعوة نفسھا التي قّدمھا الُمذیع أحمدقیادات الك ودعوة محمد سلیم العّوا

 !!منصور لرجل الكنیسة األنبا بیشوي
 

 إننا بحاجة فعلیھ إلى ثورة بروتستانتیة داخل الكنیسة األرثوذكسیة ھذا إذا لم تكن ثورة إسالمیة
..!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العالماألخالق ال تطور فیھا واإلنسان ھو العنصر الثابت في تاریخ 
 

 لقد دخل اإلنسان التاریخ برأس مال أخالقي مبدئي ھائل
نظر  إن األخالق لھا موجات صعود وھبوط ولكن ال تطور فیھا على اإلطالق فمن وجھة

العصر الحجري  األخالق فإن العصر الحجري الحدیث یعتبر انتكاسھ في القیم األخالقیة عن
 . القدیم فاألخالق في استقالل عن الزمن

 
 . لدین في بدایتھ كان توحیدیا بسیطا وھذا طبقا لمؤلفات النج وشمیث وبورس وكوبرز وغیرھموا

Andrew lang : the making of religion 1968 
 

متخلفة من خمسة إلى ستة آالف سنة ولم تكن قد لحقت بالعصر  كانت أمریكا عند اكتشافھا
 صر الحدیث ورسوم معبد بونامباك للھنودبالمقیاس األخالقي كان أرقى من الع الحدیدي بعد لكن

العالم .. وفن النحت  الحمر التي تبین معضلة األخالق ھذه الرسوم تجد مكانھا داخل أعطم متاحف
 ال جدال فیھا لحضارة المایا یمثل مدرسة أخالقیة كاملة .. وھذه حقائق

قوما  كا وجدیقول كریستوفر كولومبس أنھ حین وصل أسطولھ ألول مرة إلى شواطيء أمری
وخیوطا من القطن  أوفیاء خلوقین وأقبلوا سابحین إلى قوارب السفینة وأحضروا معھم ببغاوات

 في المستقبل بدماثة المتحضرین وكانوا راضین كل الرضى .. لقد استقبل المتوحشون مستعبدیھم
 166ص 23قصة الحضارة .. ول دیورانت .. مجلد  -المصدر :

یتمتعون بكرم ضیافة  ل األفریقیة والعربیة القدیمة كان جمیع األغرابومن المعروف أنھ في الدو
 . عبد ال مثیل لھ في حین أن الغریب في روما مثال یتحول إلى

 إن رعایة المعوقین مصدرھا قبائل إروكویز البدائیة
 . إن األسبان الغزاة كانوا أحط أخالقیا من قبائل الھنود الحمر

ة كانت العصر الذھبي لألخالق .. والفلسفة األخالقیة بعد أفالطون لم یرى ھیجل أن الیونان القدیم
 . تُحقق أي تقدم على اإلطالق

 . وكتابات شیشرون في األخالق ال تزال صالحة إلى الیوم
من  وأفكار أرسطو األخالقیة ومسرحیات سوفوكلیس المأساویة یمكن وضعھا في أي عصر

التدھور األخالقي في  تتطور وإنما تبدأ من جدید ویحدثالعصور لتناسبھ واألخالق بطبیعتھا ال 
 . الغالب في نھایة الحضارات

 
التاریخ  مسرحة نساء تروجان األخالقیة في أزمان ما قبل Euripides لقد ألف یوربیدوس

 . وأكملھا سارتر بعد اآلف السنین دون فجوة زمنیة تُذكر
منطقة متحضرة  ال تختلف عن أخالق أي –خلفا وھي أكثر مناطق العالم ت –إن أخالق األقیانوسة 

مكانھا في المتاحف األوربیة واألمریكیة  بالعالم وفنون األقیانوسة التي تسرد وقائع أخالقیة تجد
 . مثیالتھا الغربیة وال ثمة فجوة حضاریة بینھا وبین

 
العصر الحجري  منذ إن القاعدة التي ال خالف علیھا أن االخالق لم تخط خطوة واحدة إلى األمام

مصلحین جمیعھم علموا البشریة األخالق  القدیم .. فجمیع معلمي البشریة سواء كانوا أنبیاء أو
عبر كل العصور نجد اإلختالف في السلوكیات الرسمیة  نفسھا ... وعندما نسرد تاریخ األمم

القاعدة  طلقا . وھذهاألخالق وفي القیم األخالقیة فال نجد توافقا بل تطابقا مُ  فحسب أما في قواعد
 كتابھ أسس میتافیزیقیا األخالق تُسمى عند الفالسفة قاعدة اإللتزام المطلق كما عّرفھا كانط في

..!! 
 . فاألخالق ال تطور فیھا



  رحلة المسیري مع الملحدین
 
المسیري رحمھ هللا ظل قرابة ربع قرن مرافقا  ربما ال یعرف الكثیرون أن الدكتور عبد الوھاب

أمریكا وظل بعدھا ربع قرن كامل إلى أن مات رحمھ هللا وھو  حدین سواءا في مصر أو فيللمل
 المریضة وشخصیاتھم الشاذة فأوضح من خالل كتبھ التشریح النفسي والفلسفي یحارب أفكارھم

سنة  40آخر  لشخصیة الملحد وذكر الكثیر من األحداث التي جعلتھ یعلن الحرب علیھم ویكرس
 . الملحدین عتھ العمالقة والتي خصص أول مجلد منھا للرد علىمن عمره لموسو

ویرى الدكتور عبد الوھاب المسیري رحمھ هللا أن الملحد شخص انتھازي یفقد االخالق والقیم مع 
 الوقت بسرعة شدیدة

الشخصي للرفاق  وكنت قد بدأت أالحظ أن السلوك " -: 140یقول في كتابھ رحلتي الفكریة ص 
الدینیة أو اإلنسانیة وأن كمیة النرجسیة  كان متناقضا مع أي نوع من أنواع المثالیات( المالحدة )

والحریات الُخلقیة التي كانوا یسمحون بھا ألنفسھم كانت بالفعل  عند بعضھم كانت ضخمة للغایة
 واقع األمر كانوا شخصیات نیتشویة داروینیة ال عالقة لھا بأي منظومة أخالقیة كاملة أي في

اقامة  أن ماركسیة بعضھم كانت تنبع من حقد طبقي أعمى ولیس من ایمان بضرورة خاصة
الطبقي وحسب  العدل في االرض بل كثیرا ما كنت أشعر أن بعضھم كان ماركسیا بحكم وضعھ

المستغلة الظالمة لفعل دون  وأنھ لو سنحت الفرصة أمامھ للفرار من طبقتھ واالنضمام للطبقات
استقالتي وطلبت أن أُعد من أصدقاء الحزب ال  طالقا بائنا لكل ھذا قدمت تردد ولطلق ماركسیتھ

 من أعضائھ
أحد الرفاق  بعد خروجي من الحزب اعتُقلت احدى طالباتي بتھمة الشیوعیة وكانت متزوجة من

فنھرتھ وطلبت منھ أن  - وكانت ھي األخرى إحدى طالباتي -وبدأ زوجھا یغازل أعز صدیقاتھا 
النضال فلم یستمع إلى النصیحة ولكن حین  قل لحین االفراج عن زوجتھ رفیقتھ فيینتظر على اال

صدیقتھا بطریقة داروینیة ال عالقة لھا باحترام  خرجت زوجتھ من السجن طلقھا وتزوج من
طالبتي تشكو مما حدث ( وكانت دائما تسخر مني لنزعتي االخالقیة )  االنسان وحینما جاءتني

 دمتي المرحلة السابقة أما المرحلة الالحقة فھي تتطلب زوجة جدیدةساخرا لقد خ قلت لھا
أن المنطق  فانفجرت باكیة ولم أكن أقصد أن اجرح شعورھا وإنما كنت أحاول أن أُبین لھا

المنطق الذي تبنتھ في  الدارویني النیتشوي یؤدي إلى مثل ھذه المواقف غیر االنسانیة وأن
 الماضي ال یتعارض مع ما حدث لھا

مجموعة من  ومن أطرف القصص التي رواھا أحد الرفاق السابقین الفلسطینیین ما حدث لھ مع
بالسؤال عن إطاره النظري  التروتسكیین حضروا إلى معسكر تدریب الفدائیین وبادروا صدیقي

صدیقي ولكنھ أخبرھم بأنھم في ھذا المعسكر  ومنطلقاتھ الفلسفیة ونقط ارتكازه العقلیة فاحتار
أنھ یمكنھم أن یشاركوا بأنفسھم في عملیة عسكریة في الیوم  ن بالكفاح المسلح ثم أضافیؤمنو

 صدیقي الماكر عدة سیارات لھم وتقدم الموكب نحو منطقة جبلیة ثم بدأ الرصاص التالي ثم أعد
فقد تصرف  ینھال علیھم بتدبیر سابق وبطبیعة الحال لم یصبھم سوء ولكن كما أخبرني صدیقي

ھو أن كل واحد منھم بدأ  ون مثل أي بشر أي اختبئوا تحت السیارات ولكن ما فاجأهالتروتسكی
 . " یتلو أدعیة دینیة ویطلب العون من هللا

 
أنھ كان  171ص ویحدثنا الدكتور المسیري عن رحلتھ إلى أمریكا یقول في نفس المصدر السابق

كافین رایلي المؤلف األمریكي و - یرأس مجموعة المنتدي االشتراكي وكان وكیلھ كافین رایلي
المسیري أنھ بعد أن ترك أمریكا وترك الحزب ثم  یقول -الشھیر صاحب كتاب الغرب والعالم 

أحد أعضاء الحزب  " -یسأل عن أعضاء الحزب فاكتشف االتي : عاد إلیھـا في السبعینات وبدأ
ر .. ریتشارد فریدمان مھدئة بشكل غیر عادي حاول أن یقتل زوجتھ ثم انتح كان یتناول حبوبا

ثم عاش  جھازا یسمى علب االورجون الصطیاد األشعة الكونیة المعنیة بالطاقة الجنسیة طور



بین أمریكا والمكسیك  وحیدا وانقطع عن الناس تماما ... جون سواتسكي بدأ في تھریب المخدرات
ي فیتنام فقد طلقتھ طبیب أسنان محارب ف فقبض علیھ واودع السجن ... أما ساره ستاینبرج زوجة

لم یبادلھا الحب فظلت تطارده وفي النھایة انضمت إلى  وأحبت شابا من النوع الصادي مازوخي
أما داني فقد تھود تماما وانغمس في العبادة وكان  االرھابیة الیساریة weathermen جماعة

یمیني  قب وصارصورة المسیح في دورة المیاه أما فریدریك میللر فقط انقلب رأسا على ع یعلق
 ".متطرف

 
كان ینظر  یرى المسیري أن تجربتھ مع الملحدین قد أعاقت تطوره الثقافي بعض الوقت فھو

خرج من التجربة سالما ساخطا  للعالم واالنسان والتاریخ نظرة اختزالیة مبتسرة لكنھ بحمد هللا
 على اإللحـاد والملحدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شة ومذھلة ھل یمكن تطبیقھا بمصر ..؟فكرة اقتصادیة مدھ
 

العربیة امتلك بطریق ما جمیع  لنفترض أن شخصا ما من سكان القرى بجمھوریة مصر
في قریتھ ... اآلن ھذا الشخص أصبح ثریا لكن  العمارات والمنازل واألكواخ والبیوت التي تقع

یتبع لھ .. ثم فجأة قرر ھذا القریة التي یقطن بھا أو المركز الذي  خبر ثراؤه ربما ال یتجاوز
 یبیع جمیع العقارات واألراضي التي یملكھا والتي تشمل بیوت وأكواخ وعمارات الشخص أن

یفید بثروتھ التي  ومنازل ثم أودع ھذه المبالغ الطائلة في أحد البنوك اإلسالمیة وحصل على صك
ھ جمیع بورصات العالم ألف تعمل ل تتجاوز الملیارات .. في ھذه اللحظة بالذات ھذا الرجل سوف

یؤثر في اقتصادات بنوك بأكملھا ..  .. حساب .. سوف یستطیع أن یمول مشروعات عمالقة
أموالھ ضمان لقرض أو حقوق لمساھمین مقابل اإلستثمار  یستطیع أن یرھن أموالھ وأن تكون

 !!.. بالھیئات االقتصادیة العالمیة وأن یكون عضوا مؤثرا
 

ھذا الرجل أن یظل  الرجل ؟؟ ھو فقط قام برسملة ممتلكاتھ .. لكن ھل یستطیع اآلن ماذا فعل ھذا
ھذا ھو الفرق  یستفید بقوة أموالھ ؟؟؟ ممتلكا للعقارات التي توجد في قریتھ وفي نفس الوقت أن

والغرب .. عندنا ال تتحول األصول والممتلكات إلى  بین مصر وأمریكا ... الفرق بین الشرق
وبدون وجود ملكیة رسمیة ال یستطیع الناس تحقیق ازدھار مھما بلغ  عترف بھاملكیة رسمیة مُ 

رادار  والعقارات التي یراكمونھا ومھما بلغ اجتھادھم في العمل إذ سیبقون خارج قدر االصول
من الناحیة  صانعي السیاسة خارج متناول السجالت الرسمیة ومن ثَم یبقون غیر مرئیین

  .. االقتصادیة
 

اإلستثمار أو كعنوان  ة الرسمیة یمكن استخدامھا كضمان لقرض أو حقوق لمساھمین مقابلفالملكی
ألغراض تجاریة وقانونیة ومدنیة  لتحصیل الضرائب والدیون والرسوم وكموقع لتحدید األفراد

العامة مثل خدمات الطاقة والمیاه والصرف  وكمحطة نھائیة ومسئولة لتلقي خدمات المرافق
تعمل البیوت في الدول المتقدمة كمأوى فإنھ یتم تمثیلھا لتحیا  ونات والكابل وبینماالصحي والتلیف

 وتقوم بتشكیلة من الوظائف اإلضافیة لضمان مصالح األطراف األخرى فالملكیة حیاة موازیة
  القانونیة وفرت للغرب أدوات إلنتاج فائض القیمة إضافة الصولھا المادیة

ت في الدول الغربیة لم یرسخ في جینات مواطنیھا بل تحقق نتیجة إن احترام الملكیة والمعامال
 . وجود نظم ملكیة رسمیة قابلة لإلنفاذ

عن العقار مجسدا  والملكیة الرسمیة لیست ھي العقار الموجود بالقریة وإنما المفھوم االقتصادي
ھي قدرة یمكن االصل الذي یمثلھ و في تمثیل قانوني فالتمثیل الرسمي للملكیة شيء منفصل عن

العقاري والرھن وحق االرتفاق وغیرھا من  استخدامھا الحقا وضمانھا عن طریق الرھن
  .االتفاقیات

 
یفوق  روى المحاضر األمریكي روسیل كونویل حكایة تاجر ھندي رأى أنھ سیصبح غنیا بما

حزینا  بلده عجوزا الخیال فقط إذا بحث عن كنزه وجاب التاجر العالم وبعد سنوات عاد إلى
برغبة في شربة ماء لكن البئر  مھموما وعندما ھمَّ بدخول منزلھ المھجور منذ زمن شعر

وأخذ وھو مكدود جاروفھ لیحفر بئرا جدیدة ولما  الموجودة في أمالكھ كانت قد انطمرت منذ زمن
ات ففي خضم أفقر المجاور ).. بالجلوكندا أكبر منجم لأللماس في العالم ھمَّ بذلك ارتطم فورا

لوضعھا  االكواخ إن لم یكن فدادین من األلماس فتریلیونات من الدوالرات كلھا جاھزة ومدن
األصول والعقارات إلى  موضع االستعمال فقط اذا امكن التوصل الى السر الذي یبین كیف تتحول

 .( ملكیة رسمیة حتى تدر عائدا
 

تحوذھا في أن  اإلمكانیة التي لیست ھي الرصید المتراكم من األصول وإنما الملكیة الرسمیة



معادلة اینشتاین فبدون عملیة التحویل لن  تنشر إنتاجا جدیدا تماما مثل الطاقة النوویة الكامنة في
  .أیضا عملیة تحویل یحدث انفجار ویتطلب خلق رأس المال

 
أن رأس  كتب سیموند دي سیسموندي االقتصادي السویسري الذي عاش في القرن التاسع عشر

المنتَج الذي یخلقھا  ال كان دائما قیمة تتضاعف وال تفنى وعندئذ تنفصل ھذه القیمة عنالم
  .. من ینتجھا أیا كان وتصبح كمیة میتافیزیقیة وغیر مادیة توجد دوما في حیازة

المادیة على  وكما یقول االقتصادي الفرنسي الشھیر جان بابتیست ساي إن طبیعة رأس المال
ھذه المادة ولیس ھناك شيء  ت المادة ھي التي تشكل رأس المال وإنما قیمةالدوام حیث أنھ لیس
 .. مادي بشأن القیمة

 
اإلمكانیة  رأس المال مثل الطاقة لھ قیمة ھاجعة بداخلھ ویتطلب ذلك عملیة لتحدید وتثبیت

 . الستھالك انتاج اضافي اإلقتصادیة الكامنة في أصل شيء ما في شكل یمكن استخدامھ
العقاریة لكن مع الوقت  التحویل ھذه لم تجر قصدا لخلق رأس المال وانما لحمایة الملكیةوعلمیة 

یحدث من قبل ورغم أننا ندرك  تطورت مع الزمن وتشابكت وتمخضت عن رأس المال كما لم
في تولید رأس المال فان ما یخلق رأس المال  ھذه اآللیات من قبل فإننا لم ندرك ان لھا وظائف

 . تعقیدات نظم الرسملة للملكیة و علمیة مطمورة فيفي الغرب ھ
 

في وضع یتیح  إن الملكیة الرسمیة ھي التي توفر العملیات واألشكال التي تحدد وتثبت االصول
تُحَدد وتثبت جوانبھ االقتصادیة  لنا إدراكھا باعتبارھا رأس مال منتج .. بینما أي أصل لم

 . ألقصى حد تحركھ في السوق واالجتماعیة في نظام رسمي للملكیة یصعب
الغرب كل أصل كل قطعة  إن ما یفتقر إلیھ الفقراء ھو سھولة الوصول الى آلیات الملكیة بینما في

یجري تحدیثھا وتُحدِدھا قواعد  ارض كل بیت كل ملك منقول مثبت ومحدد رسمیا في سجالت
ن النامیة رصید غیر ُمستَغل الرسمیة تصبح أصول البلدا متضمنة في نظام الملكیة وبدون الملكیة

 . من الطاقة الكامنة
إن الملكیة مفھوم مثلھا مثل الطاقة ال یمكن اختبارھا مباشرة فلم تُشاھَد الطاقة المحضة مطلقا وال 

 . یستطیع انسان ان یرى الملكیة
ت وغیرھا من السجال عقد -أوراق مالیة  -إن راس المال یتولد عن التمثیل كتابة في سند ملكیة 

  .المتعلقة باالصل للوسائل األشد نفعا من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة
 

ما أدركھ الجمیع  وحتى الذین یعیشون في أشد نظم عدم المساواة غلظة یملكون ما یزید كثیرا على
عائدا تالال في شوارع البلدان النامیة  في أي وقت حیث یمأل رأس المال غیر المنتج الذي ال یدر

 . وتمثیلھ بطریقة تجعلھ یُنتج قیمة اضافیة لك فإن ما یملكونھ ال یتم وضعھومع ذ
 

الكتشاف  فكما علمنا اینشتاین بخصوص تحویل المادة إلى طاقة فكذلك رأس المال ھو نتیجة
الصفیح راكمھا الفقراء  وإطالق طاقة كامنة من تریلیونات الدوالرات في ثمن االكواج وبیوت

یستمدوا الحیاة االقتصادیة من مبانیھم لتولید  ھم والناس ال یستطیعون أنعبر السنین في مبانی
تبدو عاجزة عن تعلیمھم جعل االصول تنتج رأس مال فھذا صار  والدول الغربیة .. رأس المال

 . سرا نسیھ الزمن
 

تریلیون دوالر  في حالة مصر تبلغ قیمة رأس المال الذي ال یدر عائدا في العقارات قریبا من
مثل قیمة كل  55القاھرة ویبلغ  یبلغ ھذا ثالثین مثل قیمة كل االسھم المسجلة في بورصةو

الفقراء ثروة واسعة النطاق ثروة تمثل أكبر مصدر  لقد خلق إبداع .. االستثمار االجنبي بمصر
للتنمیة ثروة تزید عدة مرات عن كل المعونة الملقاة من البلدان  لرأس المال المحتمل الالزم



 . القروض التي یمنحھا البنك الدولي تقدمة وكلالم
  . إن الفقراء لم یعودوا مشكلة بل صاروا ھم الحل إنھا فدادین من االلماس

 
قرمیدة  في الغرب كل قطعة أرض وكل بنایة وكل قطعة من المعدات أو مخزن للموجودات أو

شاسعة تربط كل ھذه االصول  ةفي الحقل تمثلھا وثیقة للملكیة تشكل دلیال مرئیا على عملیة مستتر
التمثیلیة فإن االصول یمكن ان تكتسب حیاة غیر  بباقي اإلقتصاد وبفضل ھذه العملیة الوصفیة

المادي اذ یمكن استخدامھا كرھن ضمان الئتمان ما .. إن أھم  مرئیة موازیة الى جانب وجودھا
على  یات المتحدة ھو الرھناألعمال الجدیدة في الوال لألموال بالنسبة لمشروعات مصدر وحید

المالك االئتماني  مؤسسات منظمي المشروعات ویمكن لھذه االصول أیضا أن توفر رابطة بتاریخ
وأساس إلقامة مرافق عامة یعول  وعنوان مختار خاضع للمسائلة لتحصیل الدیون وزكاة األموال

إلى رھن والتي یمكن عندئذ مثل السندات المستندة  علیھا وشاملة وأساس إلنشاء األوراق المالیة
 االسواق الثانویة وبھذه العملیة یبعث الغرب بانفاس الحیاة في االصول إعادة خصمھا وبیعھا في

الوصفیة التمثیلیة ومن جراء  ویجعلھا تولد رأس المال وال تتوافر لبلدان العالم الثالث ھذه العملیة
تي تعاني بھا شركة ما من نقص الطریقة ال ذلك فان معظمھا یشكومن نقص الرسملة بنفس

أقل مما یبرره دخلھا وأصولھا إن مشروعات الفقراء وأكواخ  الرسملة عندما تصدر أوراقا مالیة
كثیرا الشركات التي ال تستطیع أن تصدر أسھما أو سندات للحصول على  المعوزین تشبھ

غیر  ا رأسماال میتاوتمویل جدیدین ذلك أنھ بدون توافر الوصف التمثیلي تعد أصولھ استثمار
یفسر السبب في أن  منتج .. إن عدم توافر ھذه األنواع األساسیة من الوصف والتمثیل ھو الذي

الورق إلى المفاعل النووي لم  الناس الذین طوعوا كل االختراعات الغربیة االخرى من مشبك
ذلك ھو سر رأس رأسمالیتھم المحلیة تثمر  یستطیعوا أن ینتجوا ما یكفي من رأس المال لجعل

تواجھ العقل البشري فھم والوصول الى األشیاء التي نعرف أنھا  المال إن من أكبر التحدیات التي
 نستطیع أن نراھا لیس كل ما ھو حقیقي ومفید ملموس ومرئي فالزمن مثال حقیقي موجودة وال

رأس المال یمكن  ... ولكن ال یمكن إدارتھ بصورة كفء إال عندما تمثلھ الساعة والتقویم الزمني
التحویل المطلوبة لجعل غیر  استخالصھ ومعالجتھ من األصول لكن الغرب وحده لدیھ عملیة

في أن الدول الغربیة تستطیع أن تخلق رأس  المرئي مرئیا وھذا التباین ھو الذي یفسر السبب
 . تستطیع ذلك المال وأن بلدان العالم الثالث ال

 
الغربیة بل باألحرى أن  ا لیس نتیجة نوع من المؤامرة االحتكاریةإن غیاب ھذه العملیة في بالدن

 . كاملة الى حد انھم فقدوا الوعي بوجودھا الغربیین اعتبروا ھذه اآللیة أمرا مسلما بھ وبصورة
یفوق االستثمارات  ملیار دوالر وھو مبلغ 320وفي مصر تبلغ قیمة البیوت الغیر قانونیة قرابة 

  ي الدول النامیة مجتمعةاالجنبیة المباشرة ف
لرأس مال ومتى  ال یزال معظم المواطنین غیر قادرین على استخدام القانون لتحویل المدخرات

األصول نمطیا والمقارنة بینھا  تم تحویل الموارد إلى نقود وتقسیم الملكیة إلى أسھم وتم وصف
 . بسھولة عندھا فحسب یمكن تولید رأس المال

جردة أن كل التقدم تحقق في مجال العمل المصرفي تلقاء االوراق المالیة إن ما یفوت العین الم
 . فالرأسمالیة تعمل على مستوى الالوعي

 
لألسف الشدید  اآلن ھل یمكن رسملة مالیین العقارات بمصر وإنتاج رأس مال إضافي میتافیزیقي

والرات یحرمنا من تریلیونات الد فالروتین المقرف في بالدنا یحرمنا من رسملة ما نملك من
ففي مصر یتعین على الشخص  رأس مال منتج استراتیجیة التحرك من رأس مال غیر منتج الى

من الصحراء مملوكة للدولة ویسجلھا قانونا أن یشق  الذي یرغب في الحصول على قطعة أرض
ق ھیئة عامة وخاصة وقد یستغر 31إجراء بیروقراطي على االقل في  77طریقھ خالل قریبا من 

 سنة .. واذا قرر رجل بناء بیتھ على أرض زراعیة وأن یكون مواطن ملتزم 14-5ھذا بین 



سنوات  10 بالقانون فإنھ یخاطر بھدمھ ودفع غرامة باھظة وأن یمضي في السجن ما یصل الى
 . فھؤالء ال یحطمون القانون بقدر ما یحطمھم القانون

تریلیونات قطع  بالنا ونحن نرید رسملة كل ھذه اإلجراءات من أجل الحصول على ترخیص فما
ھذه الفكرة الجبارة ؟؟ متى نبدأ في انتاج  القرمید في بیوتنا وأكواخنا وفیالتنا .. متى نبدأ في تنفیذ

  !!... رأس مال إضافي
العام بقیمة الفكرة  وعلى الرغم من التعقید والضبابیة والشعور بتعسر تطبیق الفكرة فإن الوعي

وأجھزتھم وكل قطعة قرمید في منازلھم  لتسجیل ممتلكاتھم وعقاراتھم وأدواتھمسیدفع الجمیع 
فالكالب تعرف أین تقع حدود الملكیة فھي متأكدة تماما  .. وھذا أمر جد یسیر لو أننـا عقدنا العزم

 یملكھا أصحابھا فھل نعجز أن نحدد أصول ملكیاتنا وأن نسجلھا ونرسملھا ..؟ من االصول التي
 

تنتشر فیھا الملكیة الرسمیة  رق بین االمم المتقدمة وباقي العالم ھو الفارق بین البلدان التيإن الفا
یستطیعون تثبیت حقوق الملكیة وانتاج رأس المال ومن  والبلدان التي تنقسم فیھا الطبقات إلى من

  .ال یستطیعون ذلك
ئل االنتاج وإن وسائل اإلنتاج فالنقود والسلع في حد ذاتھما لیستا برأس مال بدرجة أكبر من وسا

 . تروم أن تتحول إلى رأس مال
بینھا لتجعلھا  فقدرة الملكیة على تمثیل جوانب االصول في أشكال تسمح لنا باعادة الجمع فیما

النمو في جوھره ھو الحصول  حتى اكثر فائدة ھي المحرك الرئیسي للنمو االقتصادي حیث ان
 .القیمة ت منخفضةعلى مخرجات عالیة القیمة من مدخال

إنتاج رأس المال  إن حجر العثرة االساسي بالنسبة للدولة النامیة تتمثل في عجز تلك الدول عن
 . االمم فرأس المال ھو القوة التي تزید انتاجیة العمل وتخلق ثروة

 
دوات الذي یُزودنا باأل یبدو لي أن ھذه ھي اللعبة الوحیدة في البلدة إنھا النظام الوحید الُمتاح

النظام المتاح الذي نصنع من خاللھ رأس  المطلوبة لخلق فائض القیمة على نطاق حاشد .. إنھ
  !!.. إنھ الطریق الثالث من وجھة نظري المال اإلسالمي والصكوك اإلسالمیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
ب وتفشل في كل مكان الرأسمالیة في الغر الفكرة مستقاه من كتاب سر رأس المال .. لماذا تنتصر

 2009كمال السید .. مكتبة االسرة طبعة : دي سوتو .. ترجمة آخر .ھرناندو
 
 



 الملحد والُمدمن والشیطان
the problem is that there is no problem 

 
عقار الھیروین یؤدي بعد أسبوع واحد  یرى الدكتور أحمد عكاشة في كتابھ ثقوب في الضمیر أن

یبدأ ضمیر المدمن في الذوبان وتھتز القیم  بفترة قصیرة ان تام .. وبعدھامن تعاطیھ إلى إدم
یُسھل علیھ ارتكاب أبشع الجرائم براحة بال ودون وخز من الضمیر  والمعاییر أمامھ مما

 . األخالقي
وال یكـاد یوجد في عالمنا المعاصر حالة واحدة تُشبھ حالة المدمن في ذوبان الضمیر والقیمة 

 . ال حالة الُملحـدواألخالق إ
بارانویا سیكولوجیة ... ھذا ما  و ھوس نفسي و neurosis فاإللحـاد یؤدي إلى خلل ُعصابي

فقد قام بول فیتز بإجراء  paul vits نیویورك بول فیتز أثبتـھ مؤخرا أستاذ الطب النفسي بجامعة
الملحد ُمصاب  مالحدة العصر الحدیث وتوصل من خالل أبحاثھ إلى أن تحالیل مستفیضة على

 وھذا الخلل العصابي تقف وراءه رغبة دفینة في الالشعور في neurosis ُعصابي بخلل نفسي
 defective التخلص من األب أو السید والحلول محلھ ومع الوقت یصبح الملحد ُمصابا ب

father hypothesis ضیق األفق سریع  فالملحد مع الوقت یتحول إلى شخص ُمعاند ُمكابر
أبحاثھ تلك في  paul vits بول فیتز عال وھذا الخلل العصابي یزداد مع الوقت .. وقد طرحاإلنف

  faith of the fatherless ,the psychology of atheism أشھر كتبھ
 رحلة عقل د.عمرو شریف -المصدر :

لوجیة تحلیل سیكو ھذا كان ملحدا وبعد أن ترك اإللحاد بدأ في paul vits وبالمناسبة بول فیتز
 . نقسي عصابي تفكیر الملحدین لیكتشف بالفعل أن اإللحاد یؤدي إلى خلل

 
كالھما فعلیـا  ... بخلل نفسي ُعصابي خطیر الُملحـد والُمدمن وجھان لعملة واحدة كالھما ُمصـاب

 واألخالق ... كالھمـا ال یجد عائق مادي أمام أشد أنواع الفجور یعاني من ذوبان الضمیر والقیمة
..!! 

 
البذور والجذور  یقول الدكتور عبد الوھاب المسیري رحمھ هللا في كتابھ رحلتي الفكریة في

الزوجة بخیانة زوجھا مع صدیقھ  والثمر أنھ بینما كان یشاھد أحد األفالم اإلنجلیزیة إذ قامت
 فتُرد الزوجھ على التلیفون وتخبره بوجود صدیقھ وبینما الخائن على السریر إذ یتصل الزوج

صدیقھ وبعد أن تنتھي المكالمة یقوم الخائن مسرعا ویلبس مالبسھ  معھا وتطلب منھ أن یُكلم
 الزوجھ لماذا أنت ذاھب ما المشكلة فیقول مشكلتي ھي أنھ ال توجد أي مشكلة فتتساءل

 the problem is that there is no problem  
 ادیة األخالقیة الُمخیفة التي تتمتعین بھامشكلتي ھذه الحی ... مشكلتي أنھ ال توجد لدیك ِ مشكلة

 . ھذا التجرد الكامل من الُمطلق والُمتجاوز ھو المشكلة !!..
 

 !!... ھذا الذوبان الكامل للقیمة والضمیر والُمطلق والُمتجاوز واألخالقي ھو المشكلة
وف علیھا الوق عندما ال توجد قاعدة متجاوزة ( دینیة أو اخالقیة ) یؤمن بھا الجمیع ویمكن

ما عندما ال توجد ھذه القاعدة تظھر  واإلھابة بھا والعودة إلیھا ویمكن ان تُزود األُمم بمعیاریة
 !!.. المشكلة

عندما یكون السقف مادیا فحسب ویكون الشخص في الوقت ذاتھ غیر مستعد لتحمل أیة أعباء 
 !!... أخالقیة ھنا المشكلة

 
إلى عقلنة  تدعو في أمریكا NAMBLA اعة النامبالمنذ الثمانینیات من القرن الماضي وجم



بإلغاء حاجز السن بین الشواذ  قوانین األخالق وجماعة النامبال ھي منظمة إلحادیة أمریكیة تُنادي
بالشذوذ الجنسي بین الرجال واألطفال الصغار ..  جنسیا وتطالب الكونجرس األمریكي بالسماح

نع من ممارسة الشذوذ الجنسي بین الرجال واألوالد أو مادي یم حیث أنھ ال یوجد مانع عقلي
یقف  أن تُصر الحكومة األمریكیة على ھذا األمر .. فال یستطیع ملحد أو علماني الصغار فلماذا

اجتماع سنوي بنیویورك  معترضا على األمر ... وبالفعل المنظمة ناجحة تماما تنظیریا وللمنظمة
  . المختلفة الوالیاتواجتماعات تُعقد شھریا بصفة منتظمة ب

The North American Man/Boy Love Association NAMBLA  
 

على العلمانیة واإللحـاد  تأسیسا .. فعملیا ال مانع مادي أو علماني أو إلحادي من الحیاة الحیوانیة
یطالبوا بحقوقھم كاملة فاإللحاد ھو دین  یستطیع الشواذ والخبثاء وشیاطین اإلنس والجن أن

 .طان تم التأسیس لھ كمذھب عقليالشی
 

تُمثل علمانیة  تـأسیسا على العلمانیة واإللحاد تظھر شخصیات مثل العاھرة علیاء المھدي التي
جامعیة بكلیة اإلعالم إلى ملحدة  ُمتجسدة وإلحادا تـاما .. ھذه الملحدة التي تحولت من طالبة

المھدي أن تُحول اإللحاد من مفھوم نظري الُملحدة علیاء  ُمتعریة ففي ھذه اللحظة بالذات قررت
فال یوجد ملحد واحد أو لیبرالي واحد أو علماني واحد یستطیع أن یقف في  عقیم إلى مفھوم عملي

المھدي...  تصرفات علیاء المھدي .. ال یوجد مانع مادي نستطیع من خاللھ أن نُحاكم علیاء وجھ
لقد أثبتت ھي وصدیقھا القواد  .. لھ أن نُحاكمھاال یوجد مانع لیبرالي أو إلحادي نستطیع من خال

والقیمة واألخالق أكثر من أي ُمخدر أو أفیون بالعالم  الُملحد كریم عامر أن اإللحاد یذیب الضمیر
 المھدي بتعریھا أمام العالم كلھ إلى صورة كاملة لإللحاد العملي ففي علیاء ... لقد تحولت علیاء

 . جسدیا المھدي حلَّ ُكل ملء اإللحاد
 

 وللمرء أن یتساءل أیھما أسرع في إذابة الضمیر والقیمة واألخالق اإللحاد أم اإلدمان ؟؟؟
یبدو بالفعل أن اإللحـاد ھو دین الشیطان تمت أدلجتھ وإعادة صیاغتھ والتأسیس لھ كمذھب عقلي 

 !!.. معاصر
من كل شيء إال فال یوجد مذھب على وجھ األرض یقول لك افعل كل الفواحش فأنت في ِحل 

 !!.. الشیطان والملحد والُمدمن في لحظة إدمانھ
 

 . لكن المشكلة أن اإلنسان كائن أقدامھ مغروسة في الوحل وعیونھ شاخصة للنجوم
 . المشكلة أن اإلنسان كائن میتافیزیقي یسأل أسئلة نھائیة عن معنى الكون

 . المشكلة أن أقصى ُمتعة ال تكفي إنسان یعلم أن ُولد لیموت
في النظام المعرفي  المشكلة أنھ بدون وجود إلھ تفقد كل الكائنات حدودھا وحیزھا وتنشأ إشكالیات

بینھما، كما تَختفي التفرقة بین الخیر  واألخالقي،وتفقد األشیاء حدودھا وھویتھا ویَصُعب التمییز
 .التجاوز وتسود الواحدیة والحتمیة والشر، وتختفي اإلرادة والمقدرة على

 
المفارق لحدود الُمعطى  ذا یقول الدكتور المسیري رحمھ هللا أن اإللھ ھو التركیب الالنھائيول

التجاوز من خاللھا ومن ثم بغیابھ یتحول العالم  النھائي ھو النقطة التي یتطلع إلیھا االنسان ویحقق
ا لقوانین الحركة والصیرورة التي یمكن حصرتھا واحاطتھ إلى مادة طبیعیة صماء خاضعة

 اإلنسان تحت نفس النمط إذ بغیاب اإللھ یتحول اإلنسان إلى كم مادي یمكن والتحكم فیھا وینضوي
اللحظة تموت الروح  أدلجتھ وقولبتھ في إطار مجموعة من المعادالت الریاضیة المیتھ وفي ھذه

حركة ومركزیتھ وسموه ھو إیمـان یتجـاوز  ویتبعھا موت اإلنسان ..فاإلیمـان باإلنسان وقیمتھ
یُقرر اإلنسان أن ینسى اإللھ في ھذه اللحظة بالذات یكون قد نسي  المادة ودینامیكیتھـا ... فعندما

َ فَأَنَساھُْم أَنفَُسھُْم [الحشر :  ..نفسھ  [19نَُسوا هللاَّ



 
  تولد األمم رواقیة وتموت أبیقوریة .. تولد بدین وتموت عندما تترك الدین

 
الملحد الالأدري الشھیر ول دیورانت في ھذا  مجلدا یُسجل 42بلغ في كتاب قصة الحضارة الذي ی
القدیم والحدیث تاریخ األمم والشعوب ثقافات البلدان وأفكار  الكتاب الضخم حضارات العالم

القدیم  وال یزال اإلعتقاد "یقول في اعترافھ األول  ذلك إلى اعترافین مدھشین البشر وینتھي من
الفیلسوف حقیقة من الحقائق  شر جمیعا اعتقادا سلیما وھذه في رأيبأن الدین ظاھرة تعم الب

على حد  -الدیانات كلھا أنھا ملیئة باللغو الباطل  التاریخیة والنفسیة فھو ال یكفیھ أن یعلم عن
 ذلك بالمشكلة في ذاتھا أعني مشكلة العقیدة الدینیة من حیث قِدم ظھورھا ألنھ معنِّي قبل -زعمھ 

  " فما أساس ھذه التقوى التي ال یمحوھا شيء من صدر اإلنسان ؟ودوام وجودھا 
 99ص  1ول دیورانت كتاب قصة الحضارة م -المصدر:

یجیب عن  إنھ اعتراف خطیر من الملحد الالأدري ول دیورانت وبداھة حاول ول دیورانت أن
اإلنسان المطمئن  ولكن یبقى ھذا اللغز العجیب في ارتباط الدین باإلنسان بإجابات فلسفیة نفسیة

 . بحاجة للدین أیضا
الدیر والرھبنة  التي تركت -ولذا فقد اعترفت الكاتبة اإلنجلیزیة الشھیرة كارین أرمسترونج 

 هللا لماذا ...بأن اإلنسان لیس في كتابھا األخیر مسعى البشریة األزلي -وكفرت بالمسیحیة 
homo sapiens sapiens وإنما ھو homo religiosus نسان لیس حیوان عاقل وإنما فاإل

  . إنسان دیني
 

الحضارات تولد بالدین  اإلعتراف الثاني الذي یسجلھ لنا ول دیورانت في كتابھ قصة الحضارة أن
أثر في حیاة الناس فإذا ما ظھر ضعف الوازع  وتظل باقیة قویة طالما كان للدین واألخالق والقِیم

ارة وھذه ھي قصة التاریخ وقصة جمیع الحضارات نھایة الحض الدیني وتحللت األخالق كانت
 إن األمم تولد رواقیة وتموت أبیقوریة یقوم الدین إلى جانب مھدھا "األرض  وقصة اإلنسان على

ترى عقیدة دینیة  ویصحبھا اإللحاد والفلسفة إلى قبرھا .. ففي بدایة الثقافات والحضارات كلھا
من األمن والسالم ازدادت ثروتھم  رب لطول ما ألِفوهقویة فإذا جاء النصر وإذا نسي الناس الح
حیاة الحواس والعقل وحلت اللذة والراحة محل الكدح  واستبدلت الطبقات المسیطرة بحیاة الجسم

في الناس من رجولة وصبر على المكاره وأخیرا یبدأ الناس  والمتاعب واضعفت الدعة ما
 ائلة یعتصمون بھا من سوء مصیرھم . فھم فيویلجأون إلى كل لذة عاجلة ز یرتابون في الدین

سفر الجامعة وتنھار  البدایة كأخیل وفي النھایة كأبیقور وبعد داوود یأتي أیوب وبعد أیوب یأتي
 ". الحضارة
 255ص  2ول دیروانت كتاب قصة الحضارة م -:المصدر

 
إال بكمال اإلیمان  دةوالرواقیة ھي المدرسة التي تنادي بكمال األخالق واإلیمان وال طریق للسعا

 . الذین أسسوا ھذه المدرسة وُسمیت رواقیة نسبة إلى الرواق الذي كان یجمع الشعراء
ممكن من اللذة  أما األبیقوریة فھي المدرسة التي تنكر وجود خالق وتنادي بتحقیق أقصى قدر

درسة في اإلیمان وظھرت ھذه الم والمتع الجسدیة قبل فوات األوان فھي مدرسة ملحدة تنكر
 . لقرب نھایة الحضارات مختلف الحضارات القدیمة وكان ظھورھا مؤشرا

المذھب  " -بتصرف: 132یقول اإلمام عبد الحلیم محمود رحمھ هللا في كتابھ اإلسالم والعقل ص
وفي البیئات المنحلة وال وجود  السوفسطائي اإللحادي ھو مذھب یظھر دائما في عصر اإلنحالل

األدب المكشوف والمسرح الیوناني الفاجر  وال في البیئات الجادة ..إنلھ في عصور الجد 
  ". قرب نھایة حضارة وبدایة حضارة جدیدة والتماثیل العاریة ال وجود لھم إال

 



 ولذا یبقى التساؤل الجاد الذي أسألھ لكل ملحد لماذا تولد األمم رواقیة وتموت أبیقوریة..؟
 بانتظار اإلجابة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 معضلة الخیر

 
المعضلة األكبر إنھا معضلة الخیر ولماذا  كثیرا ما یتحدث الملحدون عن معضلة الشر ویتناسون

 ما العلة لوجوده ..... ما ھو المبرر المادي لھذه المعضلة ؟ ..... الخیر موجود في ھذا العالم
خیر بل والخیر الكثیر في ھذا العالم .. وإذا كان الفناء واالنقراض ھو مصیر كل حي فما قیمة ال

 لماذا الخیر موجود وبوفرة ..؟
 

یقصد األرض بما فیھا  " ھذا الفندق الذي أنت تقیم فیھ فأنت في فندق كما قال الشیخ ندیم الجسر
الخیر الذي ال یُحصى من حولك ما ھو  ھذا "من خیرات ومستقر وسكن وراحة ونِعم ال تُحصى 

 ؟؟ .. لماذا الخیر موجودمبرره اإللحادي ..
 

 ما ھو تفسیر الملحد لمعضلة الخیر في إطار إلحادي ولیس في إطار دیني ........!!؟
 

 كیف یتم تبریر ذلك الخیر الذي ال یُحصى إلحادیا ..؟؟
 

ذكرنا منھ شیئا ..  كیف یتم تبریر كل ھذا الخیر في العالم الذي لو جلسنا نتحدث عنھ ألف عام ما
الفیزیائیة المدھشة في الكون إلى  د في كل شيء بدءا من تركیب الذرة إلى الثوابتفالخیر موجو

جزء من الملیون في الملیون منھا لتحولت حیاة االنسان  نسبة الھرمونات في الجسم التي لو تغیر
 النعم الملموسة التي من كثرة ما ألفناھا ال نشعر بقیمتھا ... فبالفعل علمیا الى جحیم .. ومالیین

ثابت ألصبحت  نعمة واحدة من النعم ال نستطیع أن نحیصھا .. مثال ثابت طول بالنك لوال أنھ
عندما ندخل أنا وأنت قاعة  حیاة اإلنسان جحیما تخیل لو أن ثابت بالنك لیس ثابتا كنا

معدتي في معدتك وأمعائي في أمعائك ...  المحاضرات تحدث لنا خاصیة التداخل والحیود فتصیر
 بالفعل وھي نعمة بسیطة من ملیارات النعم التي ال ندركھا لحمد ہلل أن ثابت بالنك ثابتولذا فا

..!! 
 

ذلك ھو موجود ..  مثال آخر في معضلة الخیر .. ھذا المثال مستحیل مادیا مستحیل فیزیائیا ومع
ن أصغر فالنقطة التي بدأ منھا الكو ھذا المثال ھو نشأة الكون المدھشة من نقطة یستحیل وجودھا

طول بالنك .. علمیا ھذه النقطة تفوق حرارتھا  من طول بالنك ویستحیل تواجد شيء أصغر من
في حین أن  37أس 10حرارتھا  -الذي ال یمكن تجاوزه فیزیائیا  الجدار الثاني-حرارة بالنك 

 ویستحیل فیزیائیا أن تتجاوز الحرارة جدار بالنك .. أیضا ھذه 32أس  10 حرارة بالنك ھي
مائة ألف  ففي خالل جزء من -لنقطة توسعت بسرعة تزید على سرعة الضوء ملیار ملیار مرة ا

بمالیین المرات من البروتون  جزء من الثانیة توسعت النقطة التي بدأ منھا الكون من حجم أصغر
بحجم المجموعة الشمسیة في أقل من  وھي نقطة نصف قطرھا صفر ریاضیا لیصبح حجمھا

صارت ھذه النقطة بحجم مجموعة شمسیة في لحظة  ف جزء من الثانیة .. كیفجزء من مائة أل
أقل من جزء من مائة ألف جزء من الثانیة یعني یستحیل  أقل من أن تُذكر وھذه اللحظة ھي

اللحظة المدھشة التي یستحیل حدوثھا فیزیائیا حدث فجأة تالؤم مذھل  تصورھا .. وفي نفس تلك
لتحولت حیاة  لتي لو اختل واحد منھا بمقدار جزء في ملیار الملیارالثوابت الطبیعیة ا آلالف

ال یمكننا استیعابھا وھذه  اإلنسان الذي سیظھر فیما بعد إلى جحیم وعناء ال یُطاق وإشكاالت
وثابت الطاقة الكھرومغناطیسیة وثابت قطر  الثوابت مثل ثابت الجاذبیة وثابت حجم االلكترون

حدوث ھذا المثال البسیط من یتم تبریر والكثیر جدا ..... كیف  ھا الكثیرالنواة وثابت بالنك وغیر



ھذه  ..كیف نُفسر معضلة الخیر العظیمة المدھشة المستحیلة إلحادیا  الخیر التي ال تُحصى أمثلة
 ..!!؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لمعضلة الخیر ..؟ ما زال السؤال قائما ما ھو التبریر المادي أو اإللحادي
 

یستحیل وجودھا  وحتى نكون أكثر دقة في السؤال ما ھو المبرر المادي لنشأة الكون من نقطة
تواجد شيء أصغر من طول بالنك  فالنقطة التي بدأ منھا الكون أصغر من طول بالنك ویستحیل

ویستحیل فیزیائیا أن  -الذي ال یمكن تجاوزه فیزیائیا  الجدار الثاني-وحرارتھا تفوق حرارة بالنك 
ففي خالل جزء من  -ملیار ملیار مرة  بسرعة تزید على سرعة الضوء أیضا ھذه النقطة توسعت

المرات من  جزء من الثانیة توسعت النقطة التي بدأ منھا الكون من حجم أصغر بمالیین مائة ألف
شمسیة في المجموعة ال البروتون وھي نقطة نصف قطرھا صفر ریاضیا لیصبح حجمھا بحجم

ھذه النقطة بحجم مجموعة شمسیة في  أقل من جزء من مائة ألف جزء من الثانیة .. كیف صارت
من جزء من مائة ألف جزء من الثانیة یعني یستحیل  لحظة أقل من أن تُذكر وھذه اللحظة ھي أقل

مذھل  اللحظة المدھشة التي یستحیل حدوثھا فیزیائیا حدث فجأة تالؤم تصورھا .. وفي نفس تلك
لتحولت حیاة  الثوابت الطبیعیة التي لو اختل واحد منھا بمقدار جزء في ملیار الملیار آلالف

ال یمكننا استیعابھا وھذه  اإلنسان الذي سیظھر فیما بعد إلى جحیم وعناء ال یُطاق وإشكاالت
بت قطر وثابت الطاقة الكھرومغناطیسیة وثا الثوابت مثل ثابت الجاذبیة وثابت حجم االلكترون

حدوث ھذا المثال البسیط من یتم تبریر والكثیر جدا ..... كیف  النواة وثابت بالنك وغیرھا الكثیر
 ..؟إلحادیاالتي ال تُحصى  أمثلة الخیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التدریب لغو فارغ
متواضعین  المذنبین بین یوم ولیلة إلى شھداء لعل أكثر األمور دھشة حین یتحول أعتى الطغاة أو

إصالح أو إقناع إنھا حركة في أعماق الروح إنھ تحول ینبع من ذات  ولم تسبق ھذه التوبة عملیة
 . توجد عالقة شرطیة وال حتى تفسیر عقلي فجوھر ھذه الدراما ھو الحریة والخلق اإلنسان فال

تستطیعھ  ما فالخیر والشر في باطن اإلنسان وال توجد قوانین یمكن بھا إصالح اإلنسان فكل
والھدایة تلقائیتین إنھما نتاج حركة  تُغیر السلوك ظاھریا ووقتیا .. إن الیقظة الروحیة القوانین أن

 . الروح
لتصبح المرأة  فالتدریب ال تأثیر لھ على الموقف األخالقي لإلنسان .. ال یوجد تدریب مادي

حمد عكاشة رئیس اإلتحاد أ شریفة أو یصبح الرجل أمینا فھذه صفات الروح .. بل إن الدكتور
الضمیر أن التوجیھ الُملح یُنمي لدى اإلنسان  العالمي للطب النفسي یعترف في كتابھ ثقوب في

انتشار الشذوذ الجنسي یكون على ید األفالم والبرامج التي تناقش  سلوك مضاد تماما .. وبدایة
األولى  تدریب وفي ھذا الحجةفالتنشئة الحقیقیة ھي تنشئة ذاتیة وھي مناقضة لل .. ھذه القضیة

 . واألقوى للروح
 

في ھدایة  یعتقد الملحدون في تغییر السلوك عن طریق التدریب بینما یعتقد أصحاب األدیان
 –والدین بین الفلسفة الوضعیة  اإلنسان الدائمة عن طریق الروح وھنا یكمن الفرق بین اإللحاد

وبین فلسفة النفس اإلنسانیة التي ھي أھم  –با أور التي انتھت دراستھا عملیا في جمیع جامعات
 !!.. العالم أال وھي طب النفس أركان الطب في جمیع جامعات

فھو نظام  إن الھدایة نشاط جواني داخل نفس اإلنسان ..أما التدریب فھو حیواني في جوھره
التدریب  اإلنسان بینما لفرض سلوك معین على الكائن البشري .. الھدایة والتنشئة من خصائص

 !! .. من خصائص الحیوان
 

ظاھریا بینما  إن أروع الروایات األدبیة ترا ھي تلك الروایات التي تتحدث عن شخصیات خاطئة
بینما ھي مفرغة من األخالق  ھم في أعماقھم طاھرین نبالء في مقابل شخصیات طاھرة ظاھریا

أسمى ما یمیز الروح اإلنسانیة وإذا الشخصیات ھو  بمجرد أن تخلو بنفسھا .. ھذا التقابل بین ھذه
لھذه الروایات معنى . . وساعتھا فقط سأعترف لك بقیمة التدریب  لم یكن ھناك روح فلن یكون

وباطنھا  فساعتھا فقط لن تالحظ أي تناقض في الشخصیة اإلنسانیة التي ظاھرھا نبیال والتلقین
 !!.. عربیدا

 !!.. و في جوھره ال إنسانيإن التدریب وإن قام بفرض السلوك الصحیح فھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األخالق داخل مجتمع إلحادي ھل یمكن أن تنشأ
 

واستطاع الدین أن یوفر جمیع أوجھ  لقد عاش الجنس البشري آالف السنین تحت تأثیر الدین
وحتى اللغة ومن ثَم من حقنا أن نتساءل عما إذا كان من  الحیاة األخالقیة والقانونیة والعقائدیة

عن  ؟ لكي تنجح ھذه المحاولة البد من التنشئة في عزلة تامة ملحد إلحادا كامال مكن انتاج جیلالم
یستحضر النشء  كل دین وعن كل فن وعن كل دراما للوجود اإلنساني وإلغاء كل ما یمكن أن

التي تصور صراع اإلنسان في  أمامھ من رؤیا لعالم آخر وبالتالي إلغاء جمیع األعمال الفنیة
ستؤدي إلى شعور اإلنسان باإلغتراب في ھذا  الم وتطلعھ لعالم أفضل ألن كل ھذه األمورالع

  .. روحاني بحت العالم وھو شعور میتافیزیقي
أن نزعم أن كل  وھذا أمر صعب في الوقت الراھن ألن الملحدین یعیشون في ظالل الدین ویمكننا

بطریقة صامتة غیر محسوسة  األساسیةأخالق الملحد ھي مجرد تأثر بالدین ومبادئھ الخلقیة 
عشرات السنین وھو في نقده للدین یتأثر بأخالق  ولكنھا ثابتة .. فقد تربى الملحد في ظالل الدین

إن  - في أخالقیاتھ ولیس في طبیعتھ المادیة ھذه حقیقة ثابتة إن جوھر اإلنسان -من ینتقدھم 
  .. لى أن ینشأ مجتمع إلحادي كاملھي عطیة الدین ھكذا علینا أن نزعم إ أخالق الملحد

 اآلن ھل یمكن التأسیس لإلیمان باإلنسانیة المجردة ؟؟
الخالص .. وأثبت  یقول ماركس : إن األمل في اإلنسانیة المجردة وھم ال یقل عن الوھم الدیني

ارة وفي البیان الشیوعي توجد ھذه العب - خدعة البرجوازیة -لینین أن األخالق خدعة میتافیزیقیة 
 .. یمكن إنكارھا : العمال یرفضون األخالق ھذه حقیقة ال

اإللحادي الكامل لكن  لكن لماذا ال نكون أكثر تفاؤال وأكثر تنزال ونفترض أنھ تم التأسیس للمجتمع
مزیدا من المثالیة والتضحیة ربما أكثر مما  في ھذه اللحظة على دعاة اإللحاد أن یطلبوا من الناس

إذا كان  -فلیس ثَم إغراءات ماورائیة ..وكما یقول جون لوك : مھ بإسم الدینطلب أي نبي من قو
فلیس  قاصرا على ھذا العالم وإذا كنا نستمتع بالحیـاة ھنا في ھذه الدنیـا فحسب ُكل أمل اإلنسان

 واألبنـاء غریبا وال مجافیـا للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب اآلباء
  إنھا معضلة وأي معضلة

أن ھؤالء  لكن نتنزل مرة أخرى ونتصور أنھ تم التاسیس للمجتمع اإللحادي الكامل ونتصور
المؤمنین وقرروا أن  الملحدین قرروا التضحیة وتبني نموذج أخالقي إمعانا في تحدي مجتمع

فداخل العالم اإللحادي ال یوجد معنى  یتركوا الشر والظلم .. ھنا ستظھر المعضلة التي بال حل
وضع الشيء في غیر محلھ ومحل األحداث في عالم  للشر أو الظلم فالشر أو الظلم ھو مادي

تحدده القوانین الفیزیائیة وبما أنھ ال توجد ذرة تخالف تلك القوانین..  اإللحاد ھو نفس المحل الذي
المجتمع  كل حدث في الكون المادي قد ُوضع في محلھ المادي ولذلك المفترض أال یوجد في إذاً 

  . إللحادي وال في الكون المادي ظلم أو شرا
القوانیِن الفیزیائیِة الصحیحِة  دماُغ اإلنساِن بما فیھ من نشاٍط عصبيٍّ ال یخطُئ مادیا بل یتبُع كلَّ 

الشر أو الظلم فھذا دلیٌل قاطٌع على أن المسئوَل عن الخطإِ  وال یتمرْد على ُسننِھا وإذا قلنا بوجود
 ھ حكمنا على خطئھ لیس تفاعالٍت وال قوانیَن مادیة وھنا سنعود إلىالذي ب وأیضاً المرجع

وأخالق "ما ھي إال قوانیٌن  میتافیزیقیا األخالق فإن ادعى الملحُد أن ما یحتكُم إلیھ اإلنساُن من قیمٍ 
نجیبُھ: لكنك ال تؤمُن أنھا حالةً نفسیةً للروح  ."وضعیةٌ نتجت عن حاالٍت نفسیٍة وعاداٍت وتقالید

خطأ  یمكنُھا أن تَُخطِّئ حالةً مادیةً أخرى,فحتى تناطُح الذراِت ھو تصرٌف ال ھي حالةٌ مادیةٌ ال بل
 .فیھ ما دام موافقًا للقوانین الفیزیائیِة الصحیحة

السلوك المادي السلیم للذرة في الدماغ) + (السلوك المادي السلیم للذرة في الدماغ) + ..... = )
 .غسلوك مادي سلیم في الدما

 (.. . فمن أین أتت إذاً تلك المعاني الخاطئة التي یُمثلھا ذلك السلوك المادي السلیم؟
األخالقیة) إذا قلنا بوجود  اآلن ھل توجد دالة تربط بین (سلوكیات المادة في الدماغ) وبین (القیم



بوجود الشر أو  وإن لم یكن ثَم دالة فلن تقنع أحدا الدالة فقد عدنا للمیتافیزیقیا من أوسع أبوابھا
 . اإللحادي قبل أن یبدأ الظلم وسینھار المجتمع

صاحبھا في مأزق  إنھا قضیة خاسرة .. قضیة منتھیة .. اإللحاد معضلة كبرى وإشكاالتھ تضع
 إنسان متدین أو الإنسان ملحد .. انتھى مخیف .. إنھ أمر ال فكاك منھ .. اإللحاد قضیة خاسرة إما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فولتیر الملحد أنشأ كنیسة لخدامھ على نفقتھ الخاصة خوفا ھل تعلم أن 
 ؟ على أخالقھم

 
اإللحادیة لزمالئھ وفي نفس الوقت كان  فولتیر أشھر ملحد عبر كل العصور كان یشرح فلسفتھ

اإلیمان ویخشى على خدامھ من اإللحاد وكان یدفعھم إلى  یشرح األخالق في إطار الدین لخدامھ
وكان یقول كلمتھ الشھیرة لو لم یكن ھناك إلھ لخانتني زوجتي وسرقني  باألخالق في إطار دیني

على مدخلھا  بل وقام فولتیر الملحد في أواخر حیاتھ ببناء كنیسة بالقرب من قصره نقش .. خادمي
األرض أما  وحده على ھذه یا رب اذكر عبدك فولتیر وادعى أنھا الكنیسة الوحیدة المخصصة ہلل

إلى الكنیسة بانتظام ویدفع أجور  الكنائس األخرى فھي مخصصة للقدیسین وكان یرسل خدمھ
  تعلیم أبنائھم قواعد الدیانة

  214صفحة  38قصة الحضارة ول دیورانت المجلد  -المصدر :
ومع الوقت  سنة كان في شبابھ ملحدا حاقدا على كل دین 84إن فولتیر عاش دھرا من الزمن 

 . اإللحاد تشف أنھ ال رادع للبشر إال األخالق في إطار دیني واكتشف مصائباك
وفولتیر عانى  - والكالم للملحد ول دیورانت -فاإللحاد قارب أن یجعل من اإلنسان أحقر حیوان 

 وكانت عالقتھ بإبنة أختھ شائنة مخزیة خاصة خالل عالقتھ الطویلة بمدام دي شاتیلیھ من إلحاده
ماذا عن الماركیز دي ساد ؟ لقد أوضح دي ساد أنھ لو لم یكن  ثم -و اإللحاد بال مكیاج فھذا ھ – ..

 كل شيء مباحا فلو لم یكن ھناك جنة ونار فلیس ثمة معنى في أن نكون طیبین ھناك إلھ لكان
فقط ضعفاء وأقویاء  لنسيء إلى ملذاتنا .. إذا لم یكن ھناك إلھ فلیس ھناك خیر وال شر بل ھناك

من اإللحاد العملي في شھوانیتھ  عف ھو الشر .. لقد كان الماركیز دي ساد منظومة كاملةوالض
أزمان الكفر وأرضھ ونھایتھ الحتمیة ھي تقویض  وفجوره .. إن اإللحاد ھو طوفان فاجر في

 . األمم أركان النظام األخالقي وانھیار
 276-275ص  38قصة الحضارة ول دیورانت ملجد  -المصدر :

 
مؤخرا على  ن لننظر إلى بالدنا العربیة وبعیدا عن فولتیر والماركیز دي ساد فقد ظھرواآل

أدھم والعاھرة علیاء المھدي  ساحتنا العربیة ثالثة ملحدین ال غیر .. المنتحر إسماعیل أحمد
أولھم انتحر في ریعان الشباب بعد أن حصل  والقواد كریم عامر ھل ظھر غیر ھؤالء الثالثة ؟

موسكو والثانیة تركت كلیة اإلعالم لتعمل عاھرة في السوید  كتوراة في الریاضیات منعلى الد
 . الفرنسیة والثالث یعمل قوادا لھا وینظم عملھا لصالح المجالت

 .. اإللحاد ھو أعظم ذنب ُعصي هللا بھ على األرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األخالق تمثل ثعرة في النظام الطبیعي
 

ولذا ال  معرفیة كبرى في النسق الكوني ام الطبیعي فاألخالق ثغرةاألخالق تمثل ثغرة في النظ
وحتمیات ماركس التاریخیة أو حتمیات داروین العضویة أو  یمكن إخضاعھا لقوانین الطبیعة

االختالف  اإلجتماعیة . ھذا االختالف بین األخالق والطبیعة یُعبِّر عن نفسھ في حتمیات دوركایم
 .لطبیعیة والمؤشِّر في العلوم اإلنسانیةبین المؤشِّر في العلوم ا

ولسنا بحاجة للتدلیل على أن أخالق المسلمین المعاصرین ال تبلغ عشر معشار أخالق الرعیل 
 . األول من السلف الصالح

عن السلوك  لسنا بحاجة للتدلیل على ذلك بما قالھ عالم األحیاء باجمھیلز في بحث متخصص
یتعلم كثیرا من أخالق  ( على العالم الغربي أن -حین قال :الجنسي لدى البشر عبر التاریخ 

 ( لھ الرقي األخالقي الحقیقي البدائیین ومبادئھم في العالقات الجنسیة حتى یتسنى
Bagemihl, p. 5. 

ثغرة في الزمان فھي  فاألخالق تسیر عكس الطبیعة أو بمعنى أدق ال عالقة لھا بالطبیعة فاألخالق
وإنما یخلق .. وھذا یؤكد أصالة ظھور  ا كاملة ألن هللا ال ینتج وال یشیدنتاج خلق وهللا خلقھ

 . اإلنسان
بدورھا  في عالم الطبیعة توجد األشیاء وجودا موضوعیا فاألرض تدور حول الشمس والشمس

ال نرید أن نفعلھا وكم من  تتحرك . ھذه حقائق . أما في عالم األخالق كم من أشیاء فعلناھا وكنا
إذن ھناك عالمان عالم القلب وعالم الطبیعة ھذه  !!.. دنا أن نفعلھا ولكن لم نفعلھا أبداأشیاء ود

  !!.. تعكس التناقض المبدئي بین اإلنسان والعالم العالقة بین اإلرادة والفعل
إلثبات عدم القصد  وإذا ارتكب إنسان جریمة وأصر أنھ فعلھا بدون قصد .. ھنا یسعى كل محامي

أرض الواقع والمجرم أیضا  ور المادي والعقلي الجریمة وقعت وانتھت علىمع أنھ بالمنظ
والنیة ومعرفة حالة النفس أثناء ارتكاب  معترف أنھ ارتكبھا لكن یتدخل القانون لمعرفة القصد

النفس في مركز أعلى من الحقائق أعلى من الواقعة المادیة  الجریمة ھل بقصد ام ال .. وھنا نضع
 .. الحقیقة ال نحكم على ما حدث في العالم لكن نحكم على ما حدث داخل النفس المجردة فنحن في

 !!.. فاإلنسان لیس ُمفصل على طراز داروین
وثغرة قیمیة .. ثغرة  .. فاألخالق ثغرة في نظام الطبیعة المادي ثغرة معرفیة .. وثغرة زمانیة

على صاحبھا وقد تساءل  عبء عقلیة .. فاألخالق عقلیا غیر مربحة بل ضارة بل ھي أكبر
اإلنجلیزي ما أھمیة األخالق لتقدم المجتمع  أستاذ علم األخالق Bernard mandeville ماندفیل

 . ال شيء بل لعلھا تكون ضارة : والتطور الحضاري ؟ وأجاب ببساطة
سانیة ترا أقدم األفكار اإلن ولذا فاألخالق لم تتم البرھنة علیھا عقلیا إلى اآلن واألخالق والدین ھما

 .الظھور اإلنساني وغائیة األخالق التي یحملھا وقد ظھرا سویا مع اإلنسان كل ھذا یؤكد أصالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفرق بین اإلنسان البدائي وبین أكثر الحیوانات تطورا 
 

أنواع الحیوان تقدما لوجدنا أن ھناك فرقا جوھریا  إذا ذھبنا نقارن بین اإلنسان البدائي وبین أكثر
قطیع من الحیوانات وھي تبحث عن الطعام وتتصارع من أجل البقاء ثم  زما .. انظر مثال إلىمال

ورموزه  إنسان بدائي خائف مشوش بمعتقداتھ وُمحرماتھ الغریبة أو غارق في أسراره انظر إلى
التاریخ لیس أنھ مختلف عن  الغامضة .. لقد انصب في وعي اإلنسان منذ اللحظة التي دخل فیھا

إال بإنكار الحیوان الذي بداخلھ فإذا كان  وان فحسب ولكن أیضا أن معنى حیاتھ ال یتحققالحی
  یقولون فكیف تسنى لھ أن یبدأ في معارضة الطبیعة ؟ اإلنسان ھو ابن الطبیعة كما

تُضعف كفاءتھ فكل  عندما یرفض اإلنسان بعض رغباتھ عندما یتمسك بمباديء أخالقیة یعلم أنھا
 !!.. اإلنسان ن ناحیة عقلھ كل ھذا یؤكد على أصالة ظھورھذا ال یأتي م

فھمھ غیر راض ..  اإلنسان ال یسلك في حیاتھ كابن للطبیعة بل كمغترب عنھا .. اإلنسان متعذر
  حتمیة دوركایم ھذه مفاھیم یستحیل ترجمتھا في قوالب بیولوجیة داروین أو

ظھور مبدأ  ي المزعوم فاألخالق تمثلإن ظھور األخالق تمثل أكبر ردة عن اإلنتخاب الطبیع
 . جدید مناقض لمبدأ المصلحة والمنفعة المعروف عند الحیوان

اإلنسان لیس كذلك ..  إدراك الحیوان یدور بین الُمثیر واإلستجابة .. الغریزة والمصلحة .. لكن
ي والخلقي النظام الطبیعي فالحس الجمال اإلنسـان ظاھرة ضد الطبیعة ال یمكن بأي حال رده إلى

ووخز الضمیر األخالقي والھدایة المفـاجأة ألعتي الكافرین  والوعي والمقدرة على مراقبة الذات
على فعل الخیر والشر بشكل واع وبإختیـار حر كل ھذا یؤكد أصالة ظھور  والمقدرة المطلقة

 . اإلنسان
والمنفعة .. المثیر  كفاءةالحیوان عندمـا یذھب للصید یسلك سلوكـا عقالنیـا منطقیـا یدور بین ال

یُخضع نفسھ لطقوس ومراسیم ال تمت لعالم  واإلستجابة لكن ال یذھب اإلنسـان للصید إال بعد أن
ظھور اإلنسـان تظل دائمـا بدون تفسیر عقالني فمن الواضح  الطبیعة المادي بصلة ... إن أصالة

 !!.. یستجب للعالم حولھ بالطریقة الداروینیة أن اإلنسـان لم
فاإلنسـان دائم التطلع إلى عالم آخر حقیقي وكأنھ قد استقر في وعیھ مالمح ھذا العالم وكأنھ كان 

 .. فیھ یوما ما ثُم طُرد منھ
الغامضة  فلو كان اإلنسان حیوان كامل لكانت حیاتھ بسیطة خالیة من األسرار والطقوس

معنى تلك اللحظة التي  كمنوالمعتقدات والرموز وال یعرف الحیوان شیئا من ھذا كلھ وھنا ی
 . صنعت عصرا جدیدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ھل یمكن أن یوجد مجتمع إلحادي ؟ 
 كیف یعیش اإلنسان داخل المجتمع اإللحادي 

 أسئلة حساسة لكل ملحد ,,,,!!
 
كیف ستتعامل مع الملحد المعاق في مجتمعك اإللحادي ھل ستدفعھ لإلنتحار .. وبذك تكون قد  -1

 ب الطبیعي أم ستعارض النظریة ؟خدمت اإلنتخا
 
  كیف تُسلي الملحد المعاق عن إعاقتھ .. كیف تُسلي الكادحین والمعوزین في ھذا العالم ؟ -2
 
  ھل ستقوم بتعقیم المعاقین ذھنیا بحیث ال ینجبون أم ستعاند اإلنتخاب الطبیعي ؟ -3
 
مون دي بوفوار أن الزواج ھل سیكون ھناك زواج داخل المجتمع اإللحادي أم كما قالت سی -4

  وتكوین أُسرة خدیعة كبرى ؟
 
ھل ستمنع الممارسات الجنسیة الشاذة داخل المجتمع اإللحادي وما ھي المبررات المادیة لذلك  -5

  المنع ؟
(  -یقول : الذي كان James J. Hill كیف لو ظھر داخل المجتمع اإللحادي أمثال جیمس ھل -6

 مادي لكبح جماحھ ؟ قانون البقاء لألقوى .) ھل لدیك مبررإن الثروات تُحَدد طبقا ل
 
لقد  :"  أحد اصحاب رؤوس األموال بأمریكا Andrew Carnegie یقول أندرو كارنیجي -7

التطور وحقیقة اإلنتخاب  استیالء األقویاء على مقدرات األمم ھي حقیقة "وجدت حقیقة التطور .
 جحیم ال یطاق كیف ترد ؟ حادي إلىالطبیعي ومع الوقت سیتحول المجتمع اإلل

 
اإلفالس أو مساعدة  ( من الخطأ الشدید مجرد محاولة منع الفقر أو -فإنھ : Tille طبقا لتایل -8

جوھري في النظریة الدروینیة ألنھ  الضعفاء أو محدودي اإلنتاج .. مجرد مساعدة ھؤالء خطأ
وھو جوھر الداروینیة .) فالمجتمع  natural selection یتعارض أساسا مع اإلنتخاب الطبیعي

المجتمعات طبقیة في العالم ألنھ بذلك فحسب یكون قد تحرى قوانین  اإللحادي البد أن یكون أبشع
 المادیة كیف ترد ؟ الطبیعة

 
وتدخل الدولة  فإن فكرة وسائل الوقایة الصحیة Social Status, p.414-415 طبقا لسبنسر  -9

اإلنتخاب الطبیعي إن مساندة  ھا وتلقیحھم تعارض أبسط بدیھیاتفي الحمایة الصحیة لمواطنی
بقائھم یتأتي في تحد صارخ لقانون الطبیعة  الضعفاء أو محاولة حمایة المرضى والحرص على

 .كیف ترد ؟
 

 .. األسئلة ال تنتھي .. إنھا معادلة مستحیلة .. اإللحاد یوقع صاحبھ في حرج شدید
 
 
 
 
 



ھا أمام كل ملحد یزعم أنھ یستطیع أن یعیش في باقي األسئلة التي أطرح
 مجتمع إلحادي 

 
 

أفضل بیولوجیا من السود وأنھم في مرتبة أعلى في  ماذا لو أثبت العلم أن الجنس األبیض -10
العنصري بین البیض والسود داخل المجتمع اإللحادي أم ستتم  سلم التطور ھل سیتم الفصل

وساعتھا  اإلنتخاب الطبیعي وإقرار المساواة بین البیض والسود والبیولوجیا ومعاندة معاندة العلم
  ستكون أكبر خیانة للتطور وأكبر ضربة للعقالنیین ؟

وبیولوجیا منھا  ھناك آالف األبحاث التي أثبتت تفوق الجنس األبیض على الجنس األسود مادیا
وأبحاث لویس  Samuel Morton قدیما أبحاث عالِم اإلنسـانیـات الشھیر صموئیل مورتن

سفاحین حین أبادوا الھنود الحمر  الذي كان یقول بأن البیض لیسوا louis agassiz أجاسي
  فھذه ھي حتمیة العلم وحدیثا كتاب قوس الجرس تشكل األعراق ولكنھم یتبعون قضیة حتمیة في

 bell curve  ائدة من في السبعینـات وھو الكتاب الذي یتحدث عن أنھ ال ف أكثر الكتب مبیعا
 تحصینھم من األمراض ألنھم أضعف عقال وأفقر ذھنـا من البیض والبد من إنفاق تعلیم السود أو

 . المـال في أُمـور أكثر فائدة
 
 

بیولوجیا من المرأة  ماذا لو أثبت العلم تفوق الرجل على المرأة وأن الرجل في مرتبة أعلى -11
سیكون ھذا مطلب غیر علمي غیر  اإللحادي أمھل ستتم المساواة بین الجنسین داخل المجتمع 
 وحتمیات الطبیعة ؟ عقالني عبثي میتافیزیقي یقف في وجھ التطور

تصنیف الرجل  المرأة طبقا ألدبیات التطور لھا تصنیف في السلسلة الحیوانیة مستقل تماما عن
    Homo تصنیف بینما الرجل تحت Homo parietalis فالمرأة تندرج تحت تصنیف

frontalis فرق جوھري في حجم  فدراسة حجم الجمجمة في القرن التاسع عشر أثبتت وجود
یقول أن مخ المرأة أضعف  brucca % وكتب كارل بروكا 19 -12المخ لصالح الرجل بمقدار 

 بكثیر من مخ الرجل
سفلى فحجم المخ الخاص بالمرأة یكاد یطابق ذلك الخاص بالغوریال .. والمرأة تأتي في المرحلة ال

 . من مراحل تطور اإلنسان
Gould, The Mismeasure of Man, p.105 

ویرى داروین أن المرأة ال تصلح إال لمھام المنزل واضفاء البھجة على البیت فالمرأة في البیت 
  أفضل من الكلب

Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, New 
York pp. 232-233 

 
 
 

 المساواة المستحیلة إال في إطار الدین
سالم یقول  خالل الدین فحسب یمكن للجمیع على اختالف قیمھم اإلنسانیة أن یتعایشوا في من

ھذا ممكن فقط إذا كان  فحقوق اإلنسان وأن البشر متساوین " -أُستـاذي علي عزت بیجوفیتش :
قیة ولیست حقیقة طبیعیة أو مادیة أو أخال اإلنسان مخلوقا ہلل فالمساواة بین البشر ھي خصوصیة

الطبیعي أو العقلي ھم وبال شك غیر متساوین وستبدو  عقلیة فالناس من المنظور المادي أو
عبارة میتافیزیقیة بال مضمون وال حقیقة وطالما أننا حذفنا المدخل الدیني  المساواة ساعتھا وكأنھا

 . واجتماعیا وسیاسیا المساواة عرقیا وقومیاحسابنا فسرعان ما یمتلىء المكان بأشكال من ال من



فالناس بجالء وبال أمل  فالمساواة بین البشر ھي مسألة میتافیزیقیة بحتة فإذا لم یكن هللا موجودا
 ". المطالبة بالمساواة غیر متساوین وتأسیسا على الدین فقط یستطیع الضعفاء

 
 

یة تنادي بإلغاء التفرقة بین البشر تعمیم ماذا لو ظھرت داخل المجتمع اإللحادي دعوة -12
من یتعرض للفیروسات أو دودة األرض ألنھ بیولوجیا  والحیوانات والحشرات بل ومحاكمة كل

 األرض إال بضعة مالیین من السنین ؟ ال فرق بین اإلنسان ودودة
 

ق یقول : حقو 259یقول فرانسیس فوكویاما في كتابھ األشھر نھـایة التاریخ وخاتم البشر ص 
قبل أن نبحث في حقوقھ نفھم طبیعة  االنسان لھا مشكلة فلسفیة عمیقة إذ البد أوال أن نفھم اإلنسان

إلى أنھ لیس ثمة فارق بین االنسان والطبیعة وعندما نوسع  اإلنسان فالعلوم الطبیعیة الحدیثة تشیر
 ار وجود اختالفاتتنكر وجود أي اختالفات بین البشر فیمكن أن یشمل ذلك إنك في المساواة التي

قتل البشر غیر  ھامة بین االنسان والقردة العلیا وتنشأ عن ذلك أسئلة ال حصر إذ كیف یكون
  مرحلة ما إلى السؤال التالي مشروع في حین قتل ھذه الحیوانات لیس كذلك وسنصل حتما في

 
 

 نسان ؟ولماذا ال تتمتع الطفیلیات المعویة والفیروسات بحقوق مساویة لحقوق اإل -13
عن تفوق قدر  إن عدم اھتمام الناس بھذه المساواة یوضح أنھم ال یزالون یؤمنون بمفھوم ما

وحماة الحیوانات ھم فقط یدافعون  وحتى حماة الطبیعة -وھو مفھوم ملوث میتافیزیقیا  -االنسان 
وائد ربما ومجرد إفنائھا ال سبیل لتعویضھ مع ضیاع ف ..عن الحیوانات ألنھم یحبون بقائھا معنا

فحتى حماة الحیوانات ھم لإلفادة منھا ولیس من أجلھا وھذا عكس حقوق  تُكتشف منھا مستقبال
 . االنسان

حقا أن االنسان مجرد  إن مفھوم التوسع في المساواة أدى إلى حیرتنا الراھنة . . إننا لو كنا نؤمن
زة وھنا البد أن تتساوى قیم متجاو كائن في سلسلة حیوانیة یخضع لقوانین الطبیعة لیست لھ

المفھوم المساواتي للبشر للھجوم من أعلى ومن  الكائنات جمیعا في الحقوق وسیتعرض ساعتھا
الفكري الذي أوقعتنا فیھ النسبیة الحدیثة بأن نرد على ھذا الھجوم  أسفل وال یسمح لنا ھذا المأزق

مساواتیة  فإما طبقیة متفحشة أو –وبالتالي ال یسمح لنا بالدفاع عن الحقوق المساواتیة  أو ذاك
 . - مستحیلة

 .. أحمد أمین نھـایة التاریخ وخاتم البشر ..ترجمة : حسین .. المصدر : فرانسیس فوكویاما
 - - والكالم لھ بالحرف إال ما بین 259مركز األھرام للترجمة والنشرص  1993الطبعة األولى 

.  
 

البشر سیكون  ل المجتمع المادي بل ویرى أن خاتمحتى فوكویاما یرى أن المساواة مستحیلة داخ
وحینھا سیظھر خاتم البشر  شخص علماني مادي قُح حین تسود اللیبرالیة المادیة كوكب األرض

الذي سیظھر یوما ما في مجتمع مادي  واالنسان االخیر في ھذا النموذج وھو ذلك االنسان
االنسان سیتم تدجینھ تماما وقولبتھ وادخالھ  كاملة ھذا بالكامل ویكون تربى تربیة علمانیة مادیة

 . اقصى ما تطمع ان تصل اللیبرالیة بھ االنسان القفص الحدیدي ھذا
  17المصدر السابق ص

 
انھ عاجز عن  فخاتم البشر سیكون إنسان رائع قانع بسعادتھ غیر قادر على اإلحساس بالخجل من

  بشرا البشر لم یعد االرتقاء فوق مستوى احتیاجاتھ وبالتالي فان خاتم
 17المصدر السابق ص 

 



 
عاطل عن االجتھاد  ألیس اإلنسان الكامل في ھذه الصیغة ھو كائن فج جدیر باالحتقار خاتم بشر

الحیاة االنسانیة .. لقد مات االنسان في  وھنا تضیع ملحمة الوجود االنساني و دراما "والطموح 
 " . النموذج المادي

  18المصدر السابق ص
 
المفاجاة الكبرى لقد وصف فرانسیس فوكویاما الملحد المادي الذي سینشـأ في مجتمع مادي و

  نعم كلب .. كلب بالكامل ویتربى في بیئة مادیة كاملة بأنھ
كما كانوا قبل  یقول فوكویاما بالحرف أنھ : داخل اللیبرالیة سیصبح الناس حیوانات من جدید

في ضوء الشمس طوال الیوم شرط أن  یخ إن الكلب یقنع بالنومالمعركة الدامیة التي بدأ بھا التار
یقلقھ أن غیره من الكالب حالھا أفضل من حالھ أو أن  یطعموه وذلك النھ راض بما ھو علیھ ولن

 . أن كالبا في بقعة نائیة من العالم تصادف المذلة والھوان مستقبلھ ككلب قد ُجمد أو
  271المصدر السابق ص

 
حیاة بال فنون  من كتابھ أن حیاة مجتمع مادي لیبرالي كامل ھي 274ا في صفحة ویتنبأ فوكویام

وستكون الحرف مبتذلة وغیر  وال أدب وال دراما وال كفاءة وقلیلون سیتصدرون للخدمة العامة
الدفاع عن نفسھ في وجھ الحضارات  متطورة وفي مرحلة ما سیكون ھذا المجتمع عاجزا عن

استعداد لھجر الراحة واألمن ویخاطرون  خرى أصحابھا علىاالخرى حیث الحضارات األ
 . بحیاتھم من اجل القیمة

 
ومبادئھ فالمجتمع  إن علینا أن نخبر كل ملحد نحاوره أنھ مدین لنا بأخالقیاتھ وقیمھ وثوریتھ

 . المادي الطبیعي یؤسس لإلنسان الكلب على حد تعبیر فوكویاما
 
 

سیدخلون  أم أن األطفال دي مصطلح األبناء واآلباء ؟ھل یوجد داخل المجتمع اإللحا -14
نطاق ضیق في  مجمعات خاصة ویختفي مفھوم األب واإلبن وتنتھي األسرة كما حدث على

في ألمانیا في فترة حكم  روسیا الملحدة في األربعینیات فترة حكم ستالین وحدث بنطاق أوسع
  ھتلر ؟

البدیھیات فنجاح تربیة  لحادیة أو المادیة وھذه منصالح أمر العائالت ال یكمن في المباديء اإل
الحیاة وھي تضحیات ال عقالنیة  األوالد ونجاح المؤسسة الزوجیة یتطلب تضحیات مدى

ھروب  –التفكك االسري  "العائالت االمریكیة  بحسابات الربح والخسارة والكثیر من مشاكل
ئلة إلى العائلة نظرة مادیة إذ حین تصبح سببھ نظرة أفراد العا " ارتفاع نسب الطالق –االباء 

 . العائلیة أكبر مما ینتظره المتعاقد فإنھ یسعى الى إبطال شروط العقد االلتزامات
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثامنالفصل ال
 روائع الخواطر .. وبدائع الفوائد .. وأجمل ما قرأت  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



میتافیزیقیة واإلستنتـاجات العقلیة أكثر من قیامھمـا ال إن الدین واإللحـاد یقومـان على التأصیالت
 . والمانشیتات البحثیة بغض النظر عن عمق اإلستنتـاج أوسطحیتھ على الدعاوى العلمیة

 
من الھواء والمـاء ..  اإللحـاد ربمـا یبدو رائعـا ألول وھلة فھو یعطیك الحریـة .. یعطیـك مزیدا

على بال فاہلل غیر موجود والدنیا فانیة  ال یخطر للشیطانیعطیك صكـا مختومـا أن تفعل كل ما 
 . والمتعة ھي أقصى غایة لإلنسـان

 
أنت مذنب  اإللحـاد یقول لك أذنب وازِن واستبح المحرمـات وأنت على حق ..الدین یقول لك

 .بذنب علیك أن تتوقف وتتوب وتشعر بعقدة الذنب ووخز الضمیر وال تھنأ
 

الجرائم بإسم النسبیة والعدمیة والعبثیة والحتمیة المادیة..الدین یُلزمك  اإللحـاد یبرر لك أبشع
 .. یُقدیك إذا أخطأت عاجلك العقوبة

 .الدین یؤسس لبدایة العالم واإللحـاد لنھایة العالم
 

 . اإللحـاد ھو أكبر ذنب ُعصي هللا بھ على األرض
 

 john .. جون ستیورات مل خیرا لي أن أكون سقراطا ساخطا من أن أكون خنزیرا أرضیـا
stuart mill  بعد أن اھتزت قناعاتھ اللیبرالیة بشدة في أواخر حیاتھ. 

 
اإللحـاد بسیط ألقصى ممـا تتخیل .......... شبھات واھیة وتقلیعة غربیة وحب للشھوات وأدلجة 

 . فلسفیة ومعاناة سطحیة وحب وقتي للظھور
 

ام الشریعة وصدقھـا المنھزمون نفسیـا وطبَّل لھـا اإللحـاد خرافة روج لھا الھاربون من أحك
 . المنصرون وانساق وراءھا كل عابث

 
 . داخل نفس الملحد یقین عمیق بوجود هللا

 
 .اإللحـاد ھو حكم سطحي كسول للغایة على قضیة عمیقة للغایة ممتلئة باألدلة

 
 . اإللحاد لیس حال ولكنھ اعتراف بالفشل في إیجـاد حل

 
لحد وستجد شخص ُمفلس كئیب منھزم یبحث وال قیمة لبحثھ فكل المیاه تذھب إلى فتش عن الم

 . البحر والبحر لیس بمآلن
 

ج لھـا الھـاربون من تكالیف الشریعة في خلسـة من الُحكمـاء  . اإللحـاد خرافھ روَّ
 

یھ اإللحـاد ھو تغیر مرضي نفسي وقتي سببھ التأثر العاجل أو الشعور الموقوت وھذا ما یسم
 . الفالسفة بإسم الشك

 
 . ال یوجد تركیبة عقلیة معینة یُمكن أن نُطلق علیھـا إلحـاد

 
 . بدایة اإللحاد ھي قبول اإلنبھار بكل جدید ونھایتھ الخضوع للمذھب وقبول كل تبعاتھ الالأخالقیة

 



 .المالحدة یقررون اعتقادات یقینیة استنادا على أدلة ظنیة
 
 

 .یدخلھا الملحد اللیبراليجنة الملحد الشیوعي لن 
 

الطرح العقلي  اإللحـاد ھو ھروب من الواقع ... ھروب من التكالیف الشرعیة ... ھروب من
الدین یطرح األدلـة .. یطرح  بأطروحـات سلب ونفي مطلق بمنتھى التعمیمیة العشوائیة.. بینمـا

 !! .. االعتراضـات .. یقدم الحلـول
 

وال یدعم كالمھ بالعلم فلیس  حال ملیئـا باإلیمـان والحسابات األُخرویـة لو افترضنـا أن الدین یُقـدم
 . الُصدفیـة والتخمینـات الخرافیـة البدیل ھو اعتناق حل مليء بالعقارب والحسابات

 
 . اإللحـاد ُحكم افتراضي بال دلیل على قضیة مثبتة ممتلئھ باألدلـھ

 
اإلنسان بصورة  لرھیبة والمحیرة التي تشغلاإللحـاد ھو عرض للقضیة الكبرى والتساؤالت ا

 .حیاتي دائم یحیـا علیھ ویموت علیھ سلبیة وتفترض أن یلتزم بھا ویعتنقھا إنسان ویعتبرھا موقف
 

دلیل األنطولوجي و دلیل  بینما یوجد مئـات األدلـة على وجود هللا كدلیل السببیة و دلیل التمانع و
والدلیل الشھیر لباركلي ال یوجد دلیـل علمي واحد  ل اإلدراكاألخالق و دلیل اإلبستمولوجي و دلی

 . ذلك یكـابر الملحد بكل بساطة یقول بما یزعمھ الملحد ومع
 

 ما ھو اإلنسان من منظور إلحـادي ؟
اإلنسان من منظور إلحـادي ھو نمط تطوري ذو ثالث أبعاد .. ھو حیـوان اجتماعي .. ھو ابن 

 .. البقاء لألقوىداروین نشـأ من خالل نظریة 
 .. اإلنسان من منظور إلحـادي یحیـا ویموت وال قیمة ال لوجوده وال لموتھ

  .. اإلنسان من منظور إلحـادي ابن الطبیعة .. ابن العقل والحسابات المادیة .. ابن األرض
 .. اإلنسان من منظور إلحـادي بسیط للغایة

 ن ؟ولكن یبقى السؤال ھل بعد ذلك یبقي اإلنسان إنسا
 

وجود  اإللحـاد ُحكم كسول وساذج وسطحي جدا على قضیة قویة وثابتة وعظیمة جدا ولوال
 . مدافعین عنھ لمات كما یموت كل قرن بضعة عقود ثم یصحو

 
إنني أجزم بان .. ماذا تبقى للمالحدة بعد أن تركوا اإلسالم ؟؟؟ إن ِوطابھم خاٍل وتاریخھم صفر

 . الشیخ محمد الغزالي رحمھ هللا ..اء أو ُمخاصمة أعداءامثال ھؤالء ال یصلحون لحمل أعب
 

 . إن حل مذھبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بال عمران
 

العظمي لكن ال  العقل اإللحادي ھو عقل یشبھ أشعة إكس یمكن أن یعطینا صورة لھیكل االنسان
 . یمكن أن ینقل لنا صورة الوجھ االنساني في أفراحھ وأحزانھ

 
 . لثقافیة مع الغرب قد تركت في العقل الحدیث أثرا ال یُمحى إال بعد جھد جھیدالمعركة ا

 
 . ھندسة أقلیدس نفسھـا الموغلة في الدقة العلمیة ال تعتمد إال على فرض ال برھان ریاضي



 
 . الصدفة مفھوم یستعملھ الملحد كي ال یفكر

 
جمیع أجھزة االستشعار ھو في حقیقتك ھي في العمق .. في الجانب الذي یخفى عنا وعنك وعن 

 . الجانب الغیبي فیك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خاطرة
 

المسیحیین  كلما أحضرت دلیال علمیا في وجھ ُملحد كان یتھمني بأني أنقل من الخلقیین كنت
قیرة التي مجموعة من الحثالة الح الغربیین في أمریكا .. حتى انتابني شعور أن الخلقیین الغربیین

ماتت منذ زمن وما أن یظھر لھم ُملحد حتى یھرعوا  تختبيء في أحد األكواخ وتدافع عن أفكار
المغارات بأفكارھم المریضة التي ماتت منذ قرون وعندما قررت فعلیا أن  ویھربوا مختبئین في

  -: عن ھذه الشرذمة القلیلة اكتشفت أن أبحث
 

  على أفضل تقدیر% 6الملحدون في أمریكا ال یتجاوزون 
A 2008 Gallup poll showed that 6% of the US population believed that no 

god or universal spirit exists 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism -: المصدر

 
 : واكتشفت أن

  % من المجتمع األمریكي یؤمنون باہلل96أثبت استطالع للرأي العام أن 
 . 1993-2-27نیویورك تایمز عدد  -المصدر:

 
  : واكتشفت أن

فیھ .. في عام  رئیس أمریكا یحتقر المالحدة ویعتبرھم حثالة المجتمع األمریكي وأحقر طبقة
االمریكي متساوي في  ( ھل یمكن اعتبار الملحد -سأل صحفي الرئیس بوش األب : 1987

ال اعرف اذا  " -السید بوش مشھورا : الجنسیة والمواطنة مع غیره من االمریكان .) وأصبح رد
مواطنین أو حتى اعتبارھم محبین للوطن ھذه أمة موحدة  كان من الممكن اعتبار أن الملحدین

  ". تحت رایة هللا
Atheist cannot be considered as patriotic citizen 

 
  یبدو أن الحثالة والشرذمة الحقیرة ھم المالحدة في الغرب

 ."إن أمریكا ھي أكثر دول العالم انشغاالً بالدین" یقول المفكر إدوارد سعید: 
 . والى االن یتباھى الدیموقراطیون والجمھوریون بتدینھم لكي یتم ترشیحھم

 
 . أخزاكم هللا یا مالحدة یا كذابین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism


خاطرة أخرى حول الملحدین األمریكیین حثالة المجتمع األمریكي والطائفة 
 المنبوذة واألكثر اضطھادا فیھ

  
وبحسب بحث استقصائي على مدار  أكثر الطوائف تعرضا لإلضطھاد في أمریكا ھم الملحدون

ھادا في أمریكا ویفوقون الملحدین ھم األكثر اضط عامین قامت بھ جامعة مانیسوتا االمریكیة فإن
 . والمسلمین المتطرفین في ذلك الشواذ جنسیا

There are many groups in America that are subject to discrimination and 
prejudice, but none are more hated than atheists. Research conducted a 
couple years ago at the University of Minnesota in Minneapolis found 

that atheists are more distrusted than muslims or homosexuals in the US 
أمریكا أقوى دولة علمیة في العالم تنظر للمالحدة أنھم حثالة ویأتي المالحدة العرب ویطلبون منا 

 !! أن نحترمھم
 
 

حصول الشواذ جنسیا على الرغم من  وطبقا للواشنطون بوست في بحث آخر مستقل فإنھ على
األمریكي ما زال الملحدون األمریكیون یمثلون  بعض الحقوق ونالوا بعض اإلحترام من المجتمع

وكراھیة بسبب ما یبدونھ من انعدام لألخالق وعدم الثقة ورعونة في  أكثر فئات أمریكا احتقارا
عالقة مع  ریكیون في إقامةفإن المجتمع األمریكي سریعا ما یلفظھم ویتردد كثیرا األم مبادئھم

الشبابیة خاصة لما یبدونھ  ملحد أو مجرد تولي منصب وظیفي أو حتى المشاركة في فرق الكشافة
العسكري الذي تُجریھ المؤسسات النفسیة  من صفات عدم تحمل األمانة في اختبارات التأھیل

 . العسكریة بأمریكا
Long after blacks and Jews have made great strides, and even as 

homosexuals gain respect, acceptance and new rights, there is still a 
group that lots of Americans just don’t like much: atheists. Those who 
don’t believe in God are widely considered to be immoral, wicked and 

angry. They can’t join the Boy Scouts. Atheist soldiers are rated 
potentially deficient when they do not score as sufficiently “spiritual” in 

military psychological evaluations. Surveys find that most Americans 
refuse or are reluctant to marry or vote for nontheists; in other words, 

nonbelievers are one minority still commonly denied in practical terms 
the right to assume office despite the constitutional ban on religious tests 

  : المصدر
http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-

atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story_1.html 
 
 

المتحدة  فإن أكثر امرأة مكروھة في الوالیات Life magazine حسب استطالع للرأي أجرتھ
 1963األمریكیین من عام  األمریكیة ھي مادلین موراي ومادلین موراي ھي زعیمة المالحدة

  الشھیرة ومؤسسة منظمة الملحدین األمریكیین 1995وحتى عام 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Madalyn_Murray_O%27Hair : المصدر

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Madalyn_Murray_O%27Hair


 
والمصافحة بین  كنت أتحاور مع أحد الملحدین فأخبرني أن الغرب صار ینظر مثال إلى القُبلة

األمر مما یؤید فكرة نسبیة  للخجل في الرجل والمرأة على أنھا أشیاء بدیھیة وال شيء یدفع
 : االستفتاء األخالق وكنت في تلك اللحظة بحاجة لھذا

األول كاآلتى  بالغ وكان السؤال 1523على  CNN تم عمل استفتاء على عبر الھاتف على موقع
  %ال28%نعم و67النتیجة  ھل تُعتبر غاشا لزوجك أو زوجتك إذا قبَّلت شخصا آخر فكانت

 %53% وال43نعم ثاني ھل تعتبر غاشا لزوجتك أو زوجك إذا أمسكت ید آخرالسؤال ال
www.cnn.com/allpolitics/1998/08/20/adultery.poiv 
تلف النسبة لو أجریناھا في أي أكثر من النصف یعتبرون القُبلة والمصافحة خیانة زوجیة ھل ستخ

 !!.. دولة أُخرى ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnn.com/allpolitics/1998/08/20/adultery.poiv
http://www.cnn.com/allpolitics/1998/08/20/adultery.poiv


 . القرآن أصدق وأوثق وثیقة تاریخیة على اإلطالق
 

 إنھ لیس ھناك من شك في قطعیة ثبوت القرآن وتنزھھ عن الخطا ..شاخت المتحامل على االسالم
. 
 

نصھ محفوظا من التحریف طیلة الف ومائتي عام .. القران ھو الكتاب الوحید في الدنیا الذي بقي 
 . ولیم میور

 
قبل القیامة بدقائق سیخرج رجل بشيء بدیع في القرآن لم یسبق إلیھ أحد ... فالقرآن ال تنقضي 

 عجائبھ إلى یوم القیامة .... أحمد الكبیسي
 

 یوجد بھ خطـأ علمي المقدس الوحید الذي ال القرآن ھو الكتاب Bucaillism طبقا للمبدأ البوكیلي
مستحیل علمیا ألنھ طبقا لنفس المبدأ فقد كتب أرسطو ثالث  عام وھذا 1400واحد رغم أن عمره 

فیھا  ھذه الكتب الثالثة ال توجد الیوم الطبیعیات .. في السماوات .. في األرض في كتب علمیة
  .. جملة واحدة صحیحة علمیا

 
تختلف  ثمانیة ضلوع في صدره وأن أسنان الرجل یقول أرسطو صراحة أنھ یوجد في اإلنسان

علمیة ولیس في القرآن  في عددھا عن أسنان المرأة .. ھذه العبارات لیس أخطاء علمیة بل فضائح
 . شيء من ھذه الخرافات

 
  بوكاي لیس في القرآن خطأ علمي واحد .. موریس

 
هللا أھون  حاربة رسولرأى العرب أن تجمیع الجیوش وتحزیب األحزاب وتألیب القبائل لم

ناحیة ویقولون ال تسمعوا  وأیسر من معارضة القرآن وقبول التحدي ..فكانوا یؤلبون القبائل من
لمعارضة الدین الجدید .. ثم إنھم كانوا یختبئون  لھذا القرآن من ناحیة أخرى فھذا بالغ جھدھم

رب الفجر اجمعوا أال یعودوا فرط انجذابھم لسحره حتى إذا تقابلوا ق فرادى یستمعون القرآن من
 وھكذا ... العضو الحبیب حاتم لمثلھا

 
حولھا من فضاء ... فھل الفضاء  َوالسََّماء بَنَْینَاھَا بِأَْیٍد .. المقصود بالسماء ھي مادة األفالك وما

لخص اینشتاین نظریتھ العامة في بحث نشر في  1916مبني عند علماء الفیزیاء ؟؟؟؟ في عام 
صفحة أن الفضاء لیس مجرد ستار تتجلى علیھ  60أقل من  بین في annalen derphysic مجلة

بنیة أساسیھ تتأثر بطاقة األجسام التي یحویھا وبكتلتھا وقد علق ماكس  الحوادث بل ھو نفسھ
الطبیعة  تبدو لي النظریة إنھا أعظم إنجاز حققھ الفكر البشري عن" على النظریة بقولھ برون

" الفیزیائي والمھارة الریاضیة ب مذھل یجمع بین النظرة الفلسفیة الثاقبة واإللھاموأنھا أعظم تركی
. 
 

لمھبل المرأة  نوع انتیجین وعندما تنزل 62عدة المرأة ثالثة شھور ألن البرویتنات في المني 
رجل بصمتھ األنتیجینیة وعندما  وتبقى في مھبل المرأة ولكل ....... antibody یتكون مضاد لھا

% 99منھا وفي الشھر الثالث یزول  %66 % منھا وفي الثاني یزول33زل أول حیض یزول ین
 . منھا فیحق لھا بعد ذلك الزواج

 
أن البان اإلبل  وأثبتت 2005مجلة العلوم األمریكیة الشھیرة أجرت بحثا علمیا في عدد أغسطس 

منتج طبي  16ر من بانتاج أكث albninex وھي شرسة مناعیـا وقامت شركة nanobodies بھا



 . فقط من ألبان اإلبل
 

یوم لذلك اإلسالم یقول ببقاء المرأة أربعة أشھر وعشرا قبل  128أول ركضة للجنین تكون بعد 
 . یوم 128أن تقرر الزواج وھي بالحساب القمري 

 
 تاریخ العلم "حضارة المسلمین معجزة .. سارتون األمریكي من أصل مجري صاحب موسوعة 

" 
 

 عجب ممن یرید أن یبحث في المعرفة وھو ال یعرف العربیة .. روجر بیكونإنى أل
 

مرة بینما لم یذكر أي اسم ألي زوجة من زوجات النبي صلى هللا علیھ 34مریم ُذكرت في القران
 . وسلم

 
 . مرات4مرة بینما رسولنا صلى هللا علیھ وسلم  25ُذِكر عیسى علیھ السالم في القرآن 

 
القرآن ، فلما قرأتھ ألول مرة شعرت كأن القرآن ھو الذي یقرأني .. عالم  وأھداني نسخة من

 Jeffrey Lang الریاضیات األمریكي جفري النغ
 

بوسورث  لقد ادعى محمد لنفسھ في آخر حیاتھ نفس ما ادعاه في بدایة رسالتھ .. البروفیسور
 سمیث

 
 .ى العالم واستغاللھم لھاإلسالم ھو الجدار الوحید الذي یقف في وجھ سیطرة الغرب عل

 
إن القوة الكامنة في اإلسالم ھي التي وقفت سداً منیعاً في وجھ انتشار المسیحیة ، وھي التي 

 .أخضعت البالد التي كانت خاضعة للنصرانیة
 

 لم یتفق قط أن شعباً مسیحیاً دخل في اإلسالم ثم عاد نصرانیاً.. الُمبشر أشعیاء بومان
 

قبره لحل مشاكل العالم وھو یشرب فنجاناً من القھوة .. الفیلسوف اإلنكلیزي لو أن محمداً قام من 
 " جورج برنادشو "الشھیر 

 
 . لیو تولستوي المفكر الكبیر تم حرمانھ كنسیا لكتابتھ مقال عن رسول هللا

 
 . أكثر اآلیات واألنباء والسور كانت في ترحالھ صلى هللا علیھ وسلم وفي تنقالتھ وفي أسفاره

 إلى معاد أي مكة وقد تم بر هللا رسولھ أنھ سیردهأخ
  وأخبره أنھ سیدخل المسجد الحرام وصحابتھ محلقین رؤوسھم ومقصرین وقد تم

  وأخبره أنھ بعد دخول المسجد الحرام سیكون فتح آخر وھو فتح خیبر وقد تم
 116و115النبوة من الشك إلى الیقین فاضل السامرائي ص

 
آَمنُوْا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فَالَ یَْقَربُوْا  یَا أَیُّھَا الَِّذینَ "  سوف یغني قریشا وقد تمأخبر هللا تعالى أنھ 

یُْغنِیُكُم ّهللاُ ِمن فَْضلِِھ إِن َشاء إِنَّ ّهللاَ َعلِیٌم  اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِھْم ھَـَذا َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فََسْوفَ  اْلَمْسِجدَ 
 28التوبة"  َحِكیمٌ 

ألنھم یعلمون أن من  تحدى القرآن الیھود أن یتمنوا الموت بأن یقولوا نحن نتمنى الموت فخافوا



لو أجابوا لھ لسقطت الدعوة قال ابن  تمنى الموت في تلك الساعة فھو حتما سیموت مع أن التحدى
 .یبھفما تمنوه على حرصھم الشدید على تكذ .. عباس لو تمنى الیھود الموت لماتوا

 
وأخبر أنھ رزق  أخبر القرآن أن الولید ابن المغیره سیموت على الكفر وسیصلى سقر وقد كان

 . وقد كان ببنین كثیر ویطمع في الزیادة لكن كال إنھ كان آلیاتنا عنیدا
 

وكما في البخاري فقد جلى هللا لرسولھ المسجد األقصى فرآه رأي العین وظل یصفھ فدحض 
 . المشككین

 
وإجماع أھل العلم ألنھ  زعم قوم أن القمر سینشق یوم القیامة واألمر بیِّن في اللفظ -جاج :قال الز

ْستَِمرٌّ  َوإِن یََرْوا آیَةً یُْعِرُضوا َویَقُولُوا" قولھ دلیل على أن ھذا كان في الدنیا ال  2القمر" ِسْحٌر مُّ
 . في القیامة

مر انشق وحصل فیھ االنشقاق تفسیر الرازي المفسرون بأسرھم على أن الق -قال الفخر الرازي :
29-28. 

 
البحر غزاة في سبیل  أخبر صلى هللا علیھ وسلم أم حرام بنت ملحان أن أُناسا من أمتھ سیركبون

 . هللا وستكون ھي أول الشھداء في غزاة البحر وقد كان
 

صالة الغائب وقد أخبر صلى هللا علیھ وسلم بوفاة النجاشي في الیوم الذي مات فیھ وصلى علیھ 
 . كان

 
القرآن ومنھا  منھا ما ھو في -المعجزات –وھذه األخبار  " -یقول شیخ االسالم ابن تیمیة :

الجذع وھذه اآلیات منقولة مشھورة  المتواتر مثل نبع الماء من بین أصابعھ وتكثیر الطعام وحنین
مة أكثر ممن سمع ونقل كثیرا وقد نقلھا وسمعھا من األ مستفضیة أكثر ممن ینقل كثیرا من القرآن

 227-4الجواب الصحیح "  . من آیات القرآن
 

األنوف كأن  وأخبر صلى هللا علیھ وسلم أننا سنقاتل الترك صغار األعین حمر الوجوه ذلف
ابن تیمیة وھؤالء الطوائف كلھا  ومنغولیا ) یقول شیخ اإلسالم وجوھھم المجال المطرقة ( الصین

وسكان منغولیا ھم  81-2صفتھم ..الجواب الصحیح  الء ھم التتار وھذه ھيقاتلھم المسلمون وھؤ
 .التتر

 
عصره وكان الناس  إخباره صلى هللا علیھ وسلم بحدوث الردة مع ان ھذا كان مستبعدا تماما في

 . إال تمسكاوقد كان یأتون للدین أفواجا وتُسلخ ظھورھم لتركھ فما یزیدھم ھذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القرآن والنبوات خاطرة أخرى حول
 

لیس في كتاب هللا آیة واحدة یُمدح فیھا أحد بنسبھ وال یُذم أحد بنسبھ. مجموع الفتاوى ابن تیمیة 
  230/ 35رحمھ هللا 

 
ونكبات وموت  الظاھرة القرآنیة في استقالل تام عن ذات موضوع النبي فالنبي یتعرض لنكبات

مع أن الفارق بین موتھما  أثرا في القرآن خدیجة وموت عمھ وحارسھ أبو طالب وال نجد لذلك
أن ھاتان الحادثتان تركتا أثرھما المدوي  كما في بعض الروایات لم یزد على ثالثة أیـام ومع

لحظاتھ یبكي خدیجة وأبا طالب عندما كان اسمھما یُذكر  الرھیب على حیاة رجل كان حتى آخر
ي القرآن وال نجد كلمة خدیجة في القرآن ذلك ال نجد أي صدى لموتھما ف أمامھ وعلى الرغم من

 . بحیاتھ البتة وال یوجد اسم ألي امرأة في القرآن كلھ إال مریم التي لم تكن لھا عالقة كلھ بل
 

القرآن دائما على  یؤكد القرآن دائما دور الكتب المقدسة في المسألة التوحیدیة ومع ذلك یؤكد
والتعدد المسیحي  -الرب القومي للیھود  حیث –ھودیة إخراج الذات اإللھیة من نطاق األنانیة الی

واحد أحد لیس  - فاہلل رب العالمین -التشویش واالرتیاب  حیث عقیدة الثالوث الموغلة في –
 ولذا فقد خرجت التعدیالت الالھوتیة الالحقة على الیھودیة -السمیع البصیر  كمثلھ شيء وھو

اإلسالمي في  بن میمون كإفراز لقراءتھم المنشوروالمسیحیة على ید توما االكویني وموسى ا
فحاول الرجلین تنسیق دیانتیھما  عقیدتھ الصافیة باہلل والتي شوھتھا معاصى الیھود والمسیحیین

أتباع الدیانات إلیھ إذا لم یحدث تدخل سریع  بما یتناسب مع المنشور الجدید الذي سیجذب كل
اإلسالم النقیة وإثبات أن كلتا العقیدتین األخریین من عقیدة  لمواربة الصدع ومحاولة التقرب

 وعمادھما أیضا على توحید هللا في الصیغة النھائیة .. فالتحسینات التي أدخلت بناھما األصلى
 الحبیب األخ حاتم .... على العقیدتین لم یكن منھا مناص إلیقاف أفواج الداخلین في الدین الجدید

 
مناخ الصحراء وال كائنات الصحراء  العرب فھو ال یعكس المجاز القرآني لیس مثل أشعار

لوحة شاملة رائعة تختلط فیھا األنھار التي تجري في  العربیة وال خیال الصحراء العربیة فھو
 . التي في البحار اللجیة المروج الخضر مع الظلمات

 
بھذه الصیاغة لم یعھده و لقد كانت الظاھرة القرآنیة مباغتة في إعجازھا البیاني فاألسلوب البالغي

فجاء القرآن مباغتا في ثوریتھ البالغیة  العرب في قوالبھم القویة أو في بحور أشعارھم الزجلة
 . عبر العقود التي سبقت الرسالة وبال أي تمھید على مستوى البیان

 
مبنیـا مدار التسلیم  لیس مدار التسلیم برسالة النبي على ما یقدمھ من برھان عقلي بقدر ما یكون

 في كتابھ موقف من المیتافیزیقیا على صدق صاحب الرسالة وأمانتھ ...... زكي نجیب محمود
 

ظاھرة  إن مبعث نبي ما لیس حدثا فردا لیكون غریبا نادرا بل ھو على العكس من ذلك ھو
واستمرار ظاھرة تتكرر  مستمرة تتكرر بانتظام منذ إبراھیم إلى محمد صلى هللا علیھ وسلم

لتقریر مبدأ وجودھا بشرط التثبت من صحة ھذا  فیة نفسھا یُعد شاھدا علمیا یمكن استخدامھبالكی
 . العقل ومع طبیعة المبدأ الوجود بالوقائع المتفقة مع
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وبكل بساطة إلى  إن حیاة األنبیاء وتاریخھم یمنعاننا من أن نعدھم مؤمنین مندفعین دون تعقل
حاالت كمالھ البدني والخلقي  الخوارق والمعجزات .. فھم یمثلون على العكس اإلنسان في أسمى

بالثقة التي تستحقھا وإذن فمن الواجب في المقام  والعقلي وشھاداتھم اإلجتماعیة تحظى في نظرنا



 ا ثم یبقىنُخضعھا لنقدن الشھادة لكي نثبت القیمة التاریخیة للوقائع التي األول أن نلجأ إلى ھذه
المطلق الذي ال ھدف  علینا أن نُحلل مجموع ھذه الوقائع في ضوء العقل المتحرر من ربقة الشك

 . لھ
  مالك ابن نبي .. الظاھرة القرآنیة

 
دعوة النبوة  فیونس وأرمیا ومحمد علیھم الصالة والسالم أرادوا أوال أن یتملصوا طواعیة من

التعارض بین اختیارھم والحتمیة  یرا فمقاومتھم تدل علىفقاوموا ولكن دعوتھم استولت علیھم أخ
ھذه الدالئل قرینة قویة للنظریة الموضوعیة عن  التي تطوق إرادتھم وتتسلط على ذواتھم وفي

 . الحركة النبویة
 مالك ابن نبي .. الظاھرة القرآنیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خاطرة حول قیام الحجة على األُمم
 

ُسوالً َولَ  ٍة رَّ ْن ھََدى قَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ ْن َحقَّْت  أَِن اْعبُُدوْا ّهللاَ َواْجتَنِبُوْا الطَّاُغوَت فَِمْنھُم مَّ ّهللاُ َوِمْنھُم مَّ
اللَةُ فَِسیُروْا فِي بِیَن [النحل :  َعلَْیِھ الضَّ  [36األَْرِض فَانظُُروْا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

 
حدیث  .. كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتھم الشیاطین عن دینھم و أمروھم أن یشركوا بي غیري

 قدسي
 

وأربعة وعشرون ألفا  قال أبو ذر : قلت یا رسول هللا : كم وفاء عدة األنبیاء ؟ قال : مائة ألف
مھ هللا الحدیث صححھ الشیخ األلباني رح.. والرسل من ذلك : ثالثمائة وخمسة عشر ، جما غفیرا

  في مشكاة المصابیح
 

ٍد بِیَِدهِ  -: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ِة  َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ َال یَْسَمُع بِي أََحٌد ِمْن ھَِذِه اْألُمَّ
اِب النَّار . صحیح إِالَّ َكاَن ِمْن أَْصحَ  نَْصَرانِيٌّ ثُمَّ یَُموُت َولَْم یُْؤِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِھِ  یَھُوِديٌّ َوَال 

 153مسلم حدیث رقم 
ا اْلَحِدیُث فَفِیِھ نَْسخُ  ُ َعلَْیھِ  قال اإلمام النووي رحمھ هللا : " َأَمَّ َوَسلََّم  اْلِملَِل ُكلِّھَا بِِرَسالَِة نَبِیِّنَا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : ( َال  ْن ھُوَ یَْسَمُع بِي أََحٌد  .. َوقَْولُھُ َصلَّى هللاَّ ِة ) : أَْي ِممَّ َمْوُجوٌد فِي َزَمنِي  ِمْن ھَِذِه اْألُمَّ
ُخوُل فِي طَاَعتِِھ . َوإِنََّما َذَكرَ  َوبَْعِدي إِلَى یَْوِم اْلقِیَاَمِة فَُكلُّھُمْ  اْلیَھُوِدّي َوالنَّْصَرانِيَّ  یَِجُب َعلَْیِھ الدُّ

ھََذا َشأْنَھُْم َمَع أَنَّ لَھُْم  اْلیَھُوَد َوالنََّصاَرى لَھُْم ِكتَاٌب ؛ فَإَِذا َكانَ  َوَذلَِك ِألَنَّ  تَْنبِیھًا َعلَى َمْن ِسَواھَُما ،
ْن َال  ُ أَْعلَُم ." انتھى ِكتَابًا ، فََغْیُرھُْم ِممَّ  . ِكتَاَب لَھُ أَْولَى . َوهللاَّ

 
ة ستة في األرض تعبد الیوم إلھا قال سبع عن عمران بن الحصین أن النبي قال ألبیھ یا حصین كم

فأكفر الناس وأكثرھم  .. لرغبتك ولرھبتك قال الذي في السماء وواحد في السماء قال فأیھم تعده
اعترف أن  یعلم أن كل اآللھة األرضیة محاولة لتجسید اإللھ السماوي األوحد فالكافر تعدیدا لآللھة

 .. إلھ العالمین في السماء وأنھ إلھ أوحد
 

یعبدونھا لذاتھا ولم تكن  أما األصنام فلم یكن العرب -وثان العرب قدیما :یقول الشھرستاني عن أ
الھیاكل العلویة فكانوا یعبدونھا باعتبارھا  عندھم مجرد قطعة من حجر وإنما اتخذوھا على شكل

 . رمزا للھیاكل العلویة
 

لك یُنظر لھذه ومع ذ یوجد في الھند قریبا من أربعة آالف من اآللھة وھذا ال مثیل لھ في العالم
الواحد األعلى وھذا ما ذكره التقریر  الكثرة الكاثرة من اآللھة أنھا صور وتجسیدات للكائن

الھند وفیھ أن : النتیجة العامة التي انتھت إلیھا اللجنة من  المرفوع إلى الحكومة البریطانیة في
 قصة -لى .. المصدر :كثرة الھنود الغالبة تعتقد عقیدة راسخة في كائن واحد أع البحث ھي أن
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من تقدیس  ویرى ول دیورانت أن ھذه األلوف من اآللھة ھي نفس ما تفعلھ الكنائس المسیحیة

ھذه اآللھة التي ال حصر لھا لھا  فال یتطرق إلى ذھن الھندي ولو للحظة واحدة أن آلالف القدیسین
  السابقالسیادة العلیا .. المصدر 

 
لقد ُوجدت وتوجد جماعات من غیر فنون ومن غیر علوم ومن غیر فلسفات لكن ال توجد جماعة 

 .من غیر دیانة ... ھنري برجسون
 



الحیاة الحیوانیة  الغریزة الدینیة مشتركة بین كل أجناس البشریة حتى أشدھا عجمیة وأقربھا إلى
 .الخالدة لإلنسانیة ... معجم الروس ات....... واالھتمام بالمعنى اإللھي ھو إحدى النزع

 
 . تدشین علم المیتوكوندریا بالتوافق مع دراسة علم اللسانیات أثبت وحدة الجنس البشري

 
بكثیر. د.  اإلعتراف بوحدة اإللھ الخالق كان موجودا في مذھبي عین شمس ومنف قبل اخناتون

 wilson-the culture of ancient egypt p.228 عبد العزیز صالح
 

 ق.م 1087-1575نزعة التوحید بمصر استمرت من الفترة 
 

بھ بعض الفقرات  التمثال النصفي الذي اكتشفوه إلخناتون في تل العمارنة بمحافظة المنیا وردت
إللھ النور األعظم خالق الروح  مثل ال إلھ إال إلھ النور األعظم ونھى اخناتون عن رسم صور

 .والجسد والنیل خالق كل شيء
 

یحكمھا رجل  (ذكر كولومبس في رسائلھ ومذكراتھ أنھ رأى جزیرة حمراء (في رحالتھ ألمریكا
سلفادور یتكلّمون ببعض الكلمات  عربي یُنادى بأبي عبد هللا، كما اكتشف أن أھالي جزیرة سان

أنھ رأى في الھندوراس قبیلة سوداء مسلمة  ذات العربیة مع بعض التحریف في النطق، وذكر
الشخصیة ذكر كولومبس أنھ شاھد مسجًدا في كوبا فوق  یھم لقب إمامي. وفي مذكراتھیطلق عل

 التي یستخدمھا سكان ھاییتي ھي نفسھا التي كانت تستعمل في إفریقیا رأس جبل، كما أن األسلحة
 

خ األمریكي وینر (یشغل منصب أستاذ للتاریخ بجامعة ھارفرد) یقول: إن  وقد كتب المؤرِّ
 .بوجود مسلمین في العالم الجدید كولومبس اعترف

 
ال یوجد دلیل واحد على أن التدین تأخر على نشأة اإلنسان بل ھم قرینان منذ القدم .... الدین 
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كتابھ حیاة  ق.م یقول في 3یقول دیوجین الإرس المؤرخ اإلغریقي الشھیر الذي عاش في القرن 
 . األوسط دیان الشرقأن الیونانیین أخذوا أصول فلسفتھم من أ الفالسفة

 
سبقت ظھور  إننا كشفنا وجود طقوس للموت عند النیتاتردلیین وھم المجموعة اإلنسانیة التي

لغویة ممیزة بین أفرادھا، وھذا  اإلنسان العاقل والتي یظن العدید من الباحثین بعدم وجود مقدرة
 . یعني أنھم كانوا مؤمنین

 
 .بينیوتن كان موحدا مسیحي یؤمن بیسوع الن

 
 : وبعد كل ما سبق الزال

 الدین في القبائل البدائیة لم یُدرس الدراسة الكافیة ...بلیخانوف
 
 
 
 
 
 



 
 ؟ماذا لو 

 
الغرب كلھا أوھام تجري على السطح ال  ماذا لو تبین أن ثروة الغرب وقوة الغرب وانتصارات

لم الذي یُقیم نفسھ على ذرات الناضج ؟ ماذا لو كان ھذا الع أكثر ولیست جدیرة بالتفكیر عند العقل
 كلھا فروض وعلى كھارب وخالیا ماذا لو كان كل ھذا ال یزید على عقیدة ال أكثر وعوامل وراثة

میال نحو التغیر  سبقتھا عقائد بل إنھا لعقیدة من أغرب العقائد وأبعدھا عن التصدیق وأكثرھا
 یغمس نفسھ في العلم والصناعة والزوال ؟ إن الشرق في مقاومتھ لما ھو فیھ من ذل ومرض قد

التي أفقرتھم وإلى علومھم التي  إلى آالتھم ومعداتھم في نفس اللحظة التي ینظر فیھا أبناء الغرب
الخیال فینزلون بمدائنھم وآالتھم ومعداتھم الخراب بما یثیرونھ من  أزالت عن أعینھم غاللة

الزراعة  مكدودین جائعین إلى فوضویة أو حروب ثم ھم قد یعودون بعد ذلك مھزومین ثورات
الجوع والقسوة والظلم  حیث یصوغون ألنفسھم إیمانا صوفیا جدیدا یبث فیھم الشجاعة في وجھ

 . یتفكھ التاریخ والموت .. فإنك لن تجد بین المتفكھین من یتفكھ كما
 234ص  3قصة الحضارة ول دیورانت مجلد  -المصدر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
اإلنسان عن العمل والكفاح والثوریة إن ھذا  قول بأن الدین أفیون الشعوب وأن الدین یصرفال

الواقع التاریخي ... روجیھ جارودي من كتابھ ماركسیة القرن  األمر یتناقض تناقضا صارحا مع
  العشرین

 
شیوعي جارودي بعد طرده من الحزب ال .. اإلشتراكیة لیس لھا أي وجود في أي مكان في العالم

 1970سنة 
 

  الفلسفة المادیة الوضعیة لیست العالم بدون هللا بل أیضا العالم بدون إنسان .. جارودي
 

یُقتطع على الصعید  بین اإلشتراكیة والرأسمالیة إال من حیث أن فائض القیمة ال تكاد تجد فرقا
 جارودي .. القومي وِمن قِبل الدولة ال على صعید المنشآت واألفراد

 
یة اإلقتصادیة اإلسالمیة أدق وأروق بكثیر من الرؤیة اإلقتصادیة الماركسیة .. الشیوعي الرؤ

 منیر شفیق
 

ٍة إِالَّ خَال فِیھَا نَِذیٌر [فاطر :  ْن أُمَّ  [24إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشیراً َونَِذیراً َوإِن مِّ
 

فمن وجد خیرا فلیحمد هللا ومن وجد غیر  یا عبادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ثم أوفیكم إیاھا
 حدیث قدسي . ذلك فال یلومن إال نفسھ

 
وجود لألخالق أو  دعائم األخالق عند كانظ ثالثة وبدون ھذه الدعائم أو بنقصان واحدة منھا فال

 . وخلود الروح ووجود هللا حریة اإلرادة -وھذه الدعائم ھي : قُل ھي مجرد لغو فارغ
 

 . یكون خالدا حتى یكون جدیرا عندنا بالتقدیرأالبد للخیر أن 
 

 ستیفن ھاوكنج -...  بل الدین -الفیزیاء ال تعلمنا كیف نعامل جیراننا 
 
 

 جمیع الحضارات قامت على أساس الجزاءات األخرویة التي قدمھا الدین لألخالق ...بنیامین كید
Kad 

 
» متلبساً » ین كیف أصبح اإلنساندستویفسكي أعظم قصصي في العالم، كتب جمیع روایاتھ لیُب

 "276ص  2 من كتاب "مباھج الفلسفة" ول دیوارنت ج "بالشیاطین حین ھجر هللا... 
 

إن شخصا مؤمنا یملك من القوة ما یساوى مئة ألف شخص لیس لدیھم سوى مصالح....الفیلسوف 
  اإلنجلیزى جون ستوارت میل

 
الشعوب  ائد واألخالق والقیم عند مختلفودعاة اإللحـاد في مختلف العصور یعارضون العق

والحق والخیر والشر  بأسالیب المضاربة حینا والسفسطة حینا آخر فشككوا الناس في العقل



 . والعدل والظلم
 

 االلحاد ھو االیمان بالشيء وضده والكفر بالشيء وضده ... الملحد جون وینتسون أونو لینون
John Winston Ono Lennon 

 
 دعو إلى التمرد ألن كل فرد ھو بالفعل حر... دیوجنز الكلبيلیس ثمة ما ی

 
وسمة القلب  والبشریة إما أن تعیش _ كما یریدھا اإلسالم _ أناسّي تتجمع على زاد الروح

أو حدود الجنس واللون  وعالمة الشعور .. وإما أن تعیش قطعانا خلف سیاج الحدود األرضیة ،
 یختلط قطیع بقطیع ... سید قطب رحمھ هللا المرعى كي ال .. وكلھا حدود مما یقام للماشیة في

 
 هللا ال یُدرك بالعقل وال بالحس وإنما بالوعي الكوني المركب في طبیعة االنسان .. العقاد

 
 .الدین جواب لسؤال آخر ال یتعلق بالكشوف الحدیثة العلمیة

 
 إن َمن ینكر المیتافیزیقیا یتفلسف میتافیزیقیا .. أرسطو

 
ع األطروحات الفیزیائیة اآلن أشبھ ما یكون بوضع الطروحات المیتافیزیقیة . الطروحات إن وض

 .العلمیة اآلن تفتقر التجربة التي تتمناھا
 

 ھل المفھوم العقلي أو التجرید العقلي ال یصح تمثیلھ وضرب أمثلھ علیـھ؟
 

 ومفاھیم عقلیـة ُمجـردة ةاألرقـام الحسـابیة من صفر إلى ما ال نھایـة ھي أیضـا تجریدات عقلیـ
واحد وال نعرف ما معنى كلمة واحد إال  فال یوجد شيء مثال اسمھ ِصفر .. وال یوجد شيء اسمھ

وھو علم  كـامل على األرقـام الحسابیة الُمجردة ومع ذلك یقوم علم إذا أَُ◌ضیفت لشيء
  تمثیل التجریـد العقلي وضرب أمثـلة علیـھ الریاضیات فما المانع من

 
ساحة تلك القوة  ل علم ما بعد الطبیعة سینال غرضھ یوما ما ؟ أو سیظل صاغرا متسوال أمامھ

فیھا محاربا للصعاب التي  الخفیة الكبرى ال یستطیع أن یطأ حماھا عاجزا إال عن تخیل ما
الكثیرة .. كل ھذه األسئلة كانت وال تزال  تعترضھ في سبیل كشف النقاب عن الغاز ھذا العلم

 13االستاذ ا.س. رابوبورت في كتاب مباديء الفلسفة ص .. قیال عن العلم والفلسفةعبئا ث
 

ذلك البحث  إن كل باحث في علم ما بعد الطبیعة إنما یبحث اعمال عقلھ ولم یكن من وراء
 .انجلترا استكشاف في اي فرع من فروع العلم .. بكل في كتاب المدنیة في

 
ر العلم ھي كل قضیة أو تجربة أثبت العلم خطئھـا بالمقاییس الخرافة من منظو -ما ھي الخرافة :

 ... الُمعتبرة
لمقاییس العلم فھي  من خالل ھذا التعبیر فكل القضایا الدینیة والغیبیة وبما أنھا أصال ال تخضع

مواز للعلم فأنت بعد ملیون سنة من  تسیر في خط مواز للعلم وال تقطعھ ..!! بمعنى أدق الدین
توجد جنة أو ال توجد نـار فھذه كلھا قضایا ال تخضع  تطیع أن تقول بمقاییس العلماآلن لن تس

 . اإلیمان بھا إال لو آمنت باألصل فتؤمن بھـا تبعـا لمقاییس العلم وال یلزمك
 



اإلنشطار الذري مع أنھ لم یباشر ھذه التجربة  أجمع العلماء على إمكان إخراج طاقة نوویة من
أن نؤمن بالتجارب الروحیة المتكررة التي شھدھا األنبیاء في مجتلف  ما یمنعنامنھم إال نفر قلیل ف

 25وآمن بھا البشر .. یوسف قرضاوي الدین في عصر العلم ص العصور
 

الدین سفینة والعقل لوح خشب وقل من نجا بلوح خشب .. شیخ األزھر السابق عبد الحلیم محمود 
 رحمھ هللا

 
للُمعطیات التي  لكون أتصور أنھا فكرة عادلة ومنطقیة تماما طبقاإن فكرة التدخل اإللھي في ا

 الشھیر وفرھـا لنـا العلم ..آرثر إدنجتون عالم الفیزیاء الفلكیة
 

كلما دققنا األدلة واجھتنـا على الدوام الحقیقة نفسھـا وھي أن ھناك قوة عاقلة فوق الطبیعة تدخلت 
 في نشوء الكون .. جورج جرینستین

The symbiotic universe 1988 p.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 خاطرة ھامة حول األخالق

 
  ھل األخالق نتـاج معادالت كیمیـائیـة أو معادالت رقمیـة ؟

 .. األخالق ضد المعادالت .. ضد الحسابات الرقمیـة
  األخالق تقع على بُعـد آخر غیر األبعـاد المعروفة لدینـا .. بُعد أُخروي

  األخالق قیمـة ُمطلقـة ال عالقة لھا بالحسابات اللوغارتمیـة
صنـاعة أو إنتـاج أو  كھنـة التكنوقراط ینتجـون ویصنعـون ویُطورون .. لكن األخالق لیست نتاج

اإلنسـان األول ھو نفسھ الموروث األخالقي  تطور .. الموروث األخالقي الرھیب الذي كان عند
  ونیویورك االذي یبحث عنھ سـاكن رومـ

 ... األخالق نتـاج خلق .. ولیست نتـاج صنـاعة أو تطویر
القبیل من  للحضارة عصرھا الحجري وعصرھا الذري أما األخالق فلیس فیھا تطور من ھذا

الحجري القدیم بینما  وجھة النظر الحضاریة یعتبر العصر الحجري الحدیث متقدما عن العصر
انتكاسة *والطقوس المنقولة عن  ر الحجري الحدیث یعتبرمن وجھة نظر األخالقیـة فإن العص

استقالل عن الزمن .. بینما الحضارة تتقدم بتقدم  في تلك الفترة ھي مؤشرات ذلك .. األخـالق
 . الزمن

 
  لماذا أكثر المالحدة شراسة ودوغمائیة یدعي األخالق ؟

 . التكلیف اإللھي فالكل ُمكلفاإلجابة عن ھذا السؤال أیـا كان نوعھا تفید بأنھ ال فرار من 
 

  !!.. حتى أبیقور كان رواقیـا
الُمنحلة .. عاش عیشة  أبیقور الملحد إمام مذھب اللذة والمتعة والمؤسس للمدرسة األبیقوریة

مذھب أھل األدیان في تبني األخالق  متقشفة وكان رواقیا سامیا في أخالقھ عاش ومات على
  . وترك اإلنغماس في الملذات

 
ماذا یُصاحب اإلنغماس في الملذات شعور دائم بالتمرد على الذات ومعاندة األصل اإلنساني ھل ل

 ھذا اعتراف ضمني بأن اإلنسان لیس ھكذا ؟
 

اإلیمان واعتناق  یقول علماء األنثروبولوجیا إن بنیة دماغ اإلنسان مصنوعة بشكل یؤھلھا نحو
واإلیمان والقدرة على االقناع. ففي  ة الخلقفكرة التدین خاصة إذا وجدت من یستطیع سرد حكای

كارین وین من جامعة یال بالوالیات المتحدة،  عرض اخصائي علم النفس األمریكي 1992عام 
خشبة مسرح صغیر على أطفال لم تتجاوز أعمارھم األربعة  مجموعة من الدمى المتحركة على

دمیة المتحركة ال یمكن ان توجد في أن األطفال قادرون على معرفة أن ال أشھر، فاكتشف الباحث
  .في وقت واحد خاصة عندما تختفي من أمامھم فجأة مكانین

 
 

  لماذا كلما ازداد اإلنسان یقینا ازداد تعصبا وكلما ازداد شكا ازداد تسامحا ؟
على المستوى الشخصي ال أملك اإلجابة لكن حتما نحن ُمھیئون ھرمونیا وجینیا للیقین أكثر منھ 

 !. للشك
 

 . التسامح أتصور أنھ خلل وقتي أو شك حصري أو تنازل لھ مبرراتھ القویة
 

ھو اآلخر .. مایكل  ال یجب أن تُنسینا أسباب التسامح الوجیھ أن الال تسامح لدیھ أسبابھ الوجیھھ



 13انجلویا كوبوتشى في كتابھ أعداء الحوار صـ
 

 التسامح" .. مایكل انجلویا كوبوتشىكانت بیوت الدعاره فى إیطالیا وفرنسا ، تعرف ب"بیوت 
  في كتابھ

  39أعداء الحوار صــ
 

في حقیقة مطلقة ... فالتسامح المبالغ فیھ  التسامح یمتنع معھ اإلعتقاد -یقول جون ستیورات مل :
 !! فیھـا یعني عدم وجود حقیقة مطلقة مبالغ

Essential works of J.S.Mill ,bentam books new york 1960 p.17 
 

ھو قمة من قمم  على المستوى الشخصي أتصور أن قتل الُمرتد في الشریعة اإلسالمیة والموسویة
  . ألتباعھما یقینا ال أعجب منھ الیقین الدیني یصعب اإلرتقاء إلیھا .. فالشریعتان تورثان

 
 . لیس ُملحدا َمن زعم أنھ كذلك .. على عزت بیجوفیتش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
إلى المـادة ... الدین یقول  من الفرق بین الدین واإللحـاد ..اإللحاد یقول الوجود ال أول لھ بالنسبةیك

  الوجود ال أول لھ بالنسبة إلى هللا
 !!.. ھذان ھما اإلحتماالن الوحیـدان وال یوجد احتمال ثالث

وأنا أعترف أن هللا ُمطلق بل  أنت أیھا الملحد تعترف ان المـادة ال تعقل القوانین التي تُطبَق علیھـا
المادیة والحسابات التي نُطبقھا ألن ھذه األبعـاد  ھو الُمقنن وعنده ال وجود أصال لألبعـاد

 !!.. تكون من خلقھ والحسابات من البدیھي أن
 .... واآلن أیھما أولى وأرقى لكي یتبعھ العقل ویلتزم بھ

لیھـا وھذه المادة أصال غیر موجودة عقال ألن العدم مادة ال أول لھا ال تعقل القوانین التي تُطبق ع
 . ال یصنع شیئـا

الطبیعي والبدیھي أن یكون  أم إلھ ال أول لھ ُمطلق ال تنطبق علیھ أصال األبعـاد التي نعرفھا ألن
الُمحَدث على موجد المقیس قبل أن یوجد أصال  ھو ذاتھ موجدھا وبالتالي فكیف نقیس الَمقیس

 !!.. مقیس
  أولى باإلتباع عقال أیھـا الُملیحد ؟ أیھما

 
 .....حقـا اإللحـاد كسول جدا في معرفة الحق

 !. اإللحـاد لیس حال ..... وإنمـا ھو اعتراف ضمني بالفشل في الوصول لحل
 

بأبدیتھـا فأنزلوا علیھـا  المالحدة قالوا بأزلیة المادة فأنزلوا علیھـا صفة من صفات هللا .. وقالوا
والوثنیون عبدوا المادة فأنزلوا علیھـا كل  ... من صفاتھ فھو وحده األول واآلخرصفة أخرى 

 !!.. وثنیـة صفـات هللا فاإللحـاد ھو ھرطقة
 

الحقیقیین ، كالطفل الیتیم  إن الذین یتخذون من غیر هللا إلھا محرومون من االستقرار والطمأنینة
 . لھ  ماالذي یحاول أن یتخذ من مصنوعات البالستیك  أُ 

 
  ھنـاك فلسفتین ال ثـالث لھمـا على األرض

ولذا فالعبثیـة ھي ثمرة  وھي فلسفة تشـاؤمیـة تؤمن بالعبثیـة -الفلسفة األولى ھي فلسفة اإللحـاد :
ملحدا وھذه الفلسفة تقول إن ھي إال أرحـام  أكثر البالد رخاءا فسارتر مؤسس الفلسفة العبثیة كان

 الدھـر ............. ما فائدة العمل في ھذا الجسد الفاني المتحلل ـا إالتدفع وأرض تبلع وما یھلكن
لیس بمآلن ..... ھذه  باطل األباطیل كل شيء باطل كل المیاه ذاھبة إلى البحر والبحر ..........

 !!.. عناوین ھذا النوع من الفلسفة
وھي فلسفة  ..... لخالصوھي تزعم أنھـا وجدت الطریق ل -الفلسفة الثانیة ھي فلسفة الدین :

 أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثاً َوأَنَُّكْم إِلَْینَا َال تُْرَجُعونَ  أَفََحِسْبتُمْ  ُمكتملة تُقدم أجوبة عن جمیع تساؤالتك
والقراءة المتأنیة  .. ھذه الفلسفة التي وضع أُسسھـا األنبیـاء الكرام متعاونین 115المؤمنون{

فالنبي محمد یأتي  موسى وعیسى ومحمد تفاقا مسبقا تم في مكان ما بینلألدیان تُشِعر أن ھناك ا
الثانیة إلى المرحلة الثالثة واألخیرة من مراحل التحول  على مفترق طریق التحول من المرحلة

 فھو صلى هللا علیھ وسلم یقف على حافة سیادة المسیحیة وبدایة العصر الروحي للجنس البشري
  .... أنھ یقف في النقطة البؤریة للتوازن التاریخيالعلماني الحدیث بمعنى 

 
وأحكـام ُمسبقة  اإللحـاد ھو أكثر المذاھب ھشـاشة على وجھ األرض وال ینبني إال على زالت

یحوي بداخلھ مقومـات سقوطھ ....  ... وتسرع في الحكم على األشیـاء .. وھو مذھب ذاتي الھـدم
الستینـات بمصـر ھم أئمة مساجد التسعینـات ولیبرالیي  الزمن ھو اكبر ناقد لإللحـاد فشیوعیي

 !. مفكرین إسالمیین بارزین نحبھم في هللا اآلن الثمانینـات بمصر ھم



 
 

بِِّھ قُْل إِنَّ ّهللاَ یُِضلُّ َمن یََشاُء َویَْھدِ  یقول هللا تعالى {َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروْا لَْوالَ أُنِزَل َعلَْیھِ  ن رَّ  يآیَةٌ مِّ
 27إِلَْیِھ َمْن أَنَاَب }الرعد

لكن تجد أحدھما یُخبت  الُحجـة نفس الحجة والدلیل ھو ھو الدلیل والعقل المتلقي ھو العقل المتلقي
عبدوا العجل وعبدوا هللا وألحدوا في آن واحد  واآلخر یزداد عنادا ...... عندما تُرك الناس للعقل

قاصر للغایة متناقض للغایة..فیا مقلب القلوب ثبِّت وحي ُحكم  فُحكم العقل على األشیاء بدون
 !!.. دینك قلوبنا على

 
ابن رشد بالرد  % من حجم الكتاب .. وقام95كتاب تھافت الفالسفة للغزالي استغرق ھدم االراء 

رشد أن عملھ ھذا انما كان تأییدا  علیھ في كتابھ الشھیر تھافت التھافت وكان أبرع رد على ابن
فالعقل الذي یبني ھو العقل الذي یھدم ولذا ال مجال للعقلیات  الي أكثر مما كان ھدما لھلإلمام الغز

  وراء الطبیعة إن ابن رشد بعملھ ھذا أید الغزالي فیما ذھب إلیھ دون أن یدري في مسائل ما
 

ما جھل الناس وال اختلفوا إال لتركھم لسان العرب ومیلھم إلى لسان  -یقول اإلمام الشافعي :
 . رسطوأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ِ َوَسَالٌم َعلَى ِعبَاِدهِ  ْن َخلَقَ  قُِل اْلَحْمُد ہلِلَّ ا یُْشِرُكوَن .. أَمَّ ُ َخْیٌر أَمَّ َماَواِت  الَِّذیَن اْصطَفَى آہللَّ السَّ

َن السََّماِء َماء ا َكاَن لَُكْم أَنفَأَنبَْتنَا بِِھ َحَدائَِق َذاَت بَھْ  َواْألَْرَض َوأَنَزَل لَُكم مِّ تُنبِتُوا َشَجَرھَا أَإِلَھٌ  َجٍة مَّ
ِ بَْل ھُْم قَْوٌم یَْعِدلُونَ  َع هللاَّ َوَجَعَل لَھَا َرَواِسَي  أَمَّن َجَعَل اْألَْرَض قََراراً َوَجَعَل ِخَاللَھَا أَْنھَاراً  .. مَّ

ِ بَ  َوَجَعَل بَْیَن اْلبَْحَرْیِن َحاِجزاً أَإِلَھٌ  َع هللاَّ اْلُمْضطَرَّ إَِذا َدَعاهُ  ْل أَْكثَُرھُْم َال یَْعلَُموَن .. أَمَّن یُِجیبُ مَّ
وَء َویَْجَعلُُكْم ُخلَفَاء ا تََذكَُّروَن .. أَمَّن َویَْكِشُف السُّ ِ قَلِیالً مَّ َع هللاَّ یَْھِدیُكْم فِي ظُلَُماِت اْلبَرِّ  اْألَْرِض أَإِلَھٌ مَّ

ِ تََعالَى یَاحَ َواْلبَْحِر َوَمن یُْرِسُل الرِّ  َع هللاَّ ا یُْشِرُكوَن .. أَمَّن یَْبَدأُ  بُْشراً بَْیَن یََدْي َرْحَمتِِھ أَإِلَھٌ مَّ ُ َعمَّ هللاَّ
ِ  اْلَخْلَق ثُمَّ یُِعیُدهُ  َع هللاَّ َماِء َواْألَْرِض أَإِلَھٌ مَّ َن السَّ اِدقِیَن .. قُْل ھَاتُوا بُْرھَانَُكْم إِن ُكنتُْم صَ  َوَمن یَْرُزقُُكم مِّ

ُ َوَما قُل الَّ یَْعلَمُ  َماَواِت َواْألَْرِض اْلَغْیَب إِالَّ هللاَّ یَْشُعُروَن أَیَّاَن یُْبَعثُوَن .. بَِل ادَّاَرَك ِعْلُمھُْم  َمن فِي السَّ
ْنھَا َعِمونَ  فِي ْنھَا بَْل ھُم مِّ  أَئَِذا ُكنَّا تَُراباً َوآبَاُؤنَا أَئِنَّا َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا .. اْآلِخَرِة بَْل ھُْم فِي َشكٍّ مِّ

لِیَن .. قُْل ِسیُروا فِي  لَُمْخَرُجوَن .. لَقَْد ُوِعْدنَا ھََذا نَْحُن َوآبَاُؤنَا ِمن قَْبلُ  إِْن ھََذا إِالَّ أََساِطیُر اْألَوَّ
ا یَْمُكُروَن  فَانظُُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِمیَن .. َوَال تَْحَزنْ  اْألَْرضِ  مَّ َعلَْیِھْم َوَال تَُكن فِي َضْیٍق مِّ

 [[سورة النمل
 

  33: 11ما أبعد أحكام هللا عن الفحص وطرقھ عن االستقصاء ..اإلنجیل الرسالة إلى رومیة 
 

الفلسفة ھي التأمل المغرور في طبیعة الالنھائي من عقول حقیرة كالدیدان .. الملحد ول دیورانت 
 124ص 27دقصة الحضارة مجل

 
هللا یتجلى في عصر  .. اإلعتقاد في أزلیة ھذا الكون لیست أصعب من اإلعتقاد في وجود إلھ أزلي

 27العلم ص
 

ن بالصدفة أو أنھ تطور یحتاج إلى إیمان أعظم من اإلیمان بأن هللا ھو الذي  القول بأن الكون تكوَّ
 6المقدس ص للكتاب  وراء كل ھذه األرقام المذھلة .. التفسیر التطبیقي

 
بول كالرنس مدیر قسم النظائر والطاقة النوویة .. هللا یتحدى  ... معجزة الحیاة بدایة مقدسة

 82الملحدین ص
 

  اإلیمان مطروح في نھایة المعرفة ولیس في بدایتھـا .. جوتھ
 

ھو وحتمیتھ األخالقیة ف الدین ھو النظریة العامة لھذا العالم وموسوعتھ الموجزة وشرفھ الروحي
 327حول ظاھرة الدین ص  التحقیق المذھل للوجود االنساني ... ماركس في بحثھ

 
لھذا الكون بدایة كما ستكون لھ نھایة فھو قائم  ( علم الفلك یشیر إلى أن -یقول إیرفینج ویلیام :

 55ھذا الرأي یلتقي العلم والدین ) هللا یتجلى في عصر العلم ص على أساس الحدوث والفناء وفي
 
باركلى أنھا فكرة في عقل  لمائدة التي نأكل علیھا یخبرنا لیبنتز أنھا مجموعة من األلواح ویخبرناا

الكھربیة المضغوطة في حركة مستمرة وربما بعد  هللا ویخبرنا العلم أنھا مجموعة من الشحنات
  ونكون في حلم كبیر ........ راسل كل ھذا ال تكون موجودة أصال

إلى الثقة في هللا  ولم یجد لھا حال إلى اللجوء -مشكلة المائدة  -المشكلة  لقد عرض دیكارت لھذه
 55التأمالت ص .. الذي لن یمنحنا آلیـات خادعة ومضللة إلى ھذا الحد

وعلینـا أن نُسلم أن األشیاء التي تتمثل لنا في النوم كلوحات وصور لم تتكون إال على غرار شيء 
 . واقعي وحقیقي



 
الضرورات  حمھ هللا أنھ ظل قرابة شھرین على مذھب السفسطة إلى أن رجعتیقول الغزالي ر

وال ترتیب كالم ولكن بنور  العقلیة مقبولة موثوقا بھا على أمن ویقین ولم یكن ذلك بنصب دلیل
  أكثر المعارف ... المنقذ من الضالل قذفھ هللا تعالى في الصدر وذلك النور ھو مفتاح

 
المباديء األساسیة  ) -: ار لندبرج عالم الكیمیاء وعمید معھد ھورملیقول الدكتور ولتر أوسك

على مقتضاھا ھي ذاتھا دلیل على وجود  التي تستند إلیھ الطریقة العلمیة التي یجري بحوث العالم
 33هللا ) هللا یتجلى في عصر العلم ص

 
بجامعة  سعندما زار زاكاریا -:544یقول جوش ماكدویل في كتابھ برھان یتطلب قرار ص

اإللحـاد والعبثیة والمادیة  أوھـایو مركز وكسنر للفنون وھذا المركز ھو قلعة من تصمیم ھندسة
أعمدة تنزل ھابطة لكن ال تتالمس  .. ال مكان المصمتة حیث یوجد بھذا المركز ساللم تقود إلى

زات حادة عشوائیة وكامیرات بارزة تصدمك في كل مكان .. برو مع األرضیة .. أعمدة وممرات
ما یشغل  -تستند على شيء .. نظر زاكاریاس إلى المبنى وھز رأسھ قائال : ال تالمس شيء وال

 .حقـا ھو ھل استخدموا نفس التقنیـات عندمـا أرسوا األساس بالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ین أنھ نبي أم إذا وقع لك الشك في شخص مع " : یقول اإلمام الغزالي في كتابھ المنقذ من الضالل
أحوالھ إما بالمشاھدة والتواتر والتسامع فإنك إذا عرفت الطب  ال ؟ فال یحصل الیقین إال بمعرفة

وال  أن تعرف الفقھاء واألطباء بمشاھدة أحوالھم وسماع أقوالھم وإن لم تشاھدھم والفقھ یمكنك
شیئا من الطب والفقھ  تعجز أیضا عن معرفة كون الشافعي فقیھا وكون جالینوس طبیبا بأن تتعلم

بحالھما فكذلك إذا فھمت معنى النبوة  . وتطالع كتبھما وتصانیفھما . فیحصل لك علم ضروري
الضروري بكونھ صلى هللا علیھ وسلم على أعلى  فأكثرت النظر في القرآن یحصل لك العلم

 ". درجات النبوة
 

وثالثة ال یمكن الوصول  ستنتاج العقليھناك معارف ال تُدرك إال بالروایة وأخرى ال تُدرك إال باإل
كل ھذه الوسائل بحسب نوع المعرفة التي  إلیھا إال عن طریق الرسل فالعاقل ھو الذي یستفید من

 .بعضھـا وینكر غیرھا یریدھـا ومن ال عقل لھ یحصر نفسھ في
 

التعلق بأي  یفضلون لشده تعلق الناس بالمعارف الجوھریة والتي ال یوصلھم العلم الطبیعي إلیھـا
شیئا من حاجاتھم إلى تلك المعارف ...  دین ولو كان وثنیـا ولو رأوا فیھ كل األباطیل ألنھ یلبي

في حیاة اإلنسان !! والعلم ال یستطیع أمام ھذه األسئلة  وھذه المعارف تشمل األسئلة الجوھریة
 وثني فالعلم ال یملك یلزم الصمت التام والركوع ألي إجابة ولو كانت من دین الجوھریة إال أن

ال فكاك لھ عنھا بل  التصدیق أو التكذیب وھذه األسئلة الجوھریة مرتبطة باإلنسـان ارتباطا جذریا
فرانسیس بیكون لم یقم إال لإلجابة عن  والعلم الحدیث الذي قام على المنھج التجریبي الذي وضعھ

نا بحاجة الستخدام المنھج التجریبي البد أن ) -: أنھ بیكون تلك األسئلة الجوھریة یرى فرانسیس
إال لإلجابة  األسئلة الجوھریة في الكون ألن الفلسفة ال تسعفنـا ) فالعلم نفسھ لم یقم لإلجابة عن

 . عن األسئلة الجوھریة
 

 ھناك دائما باب لكن الناس یقفزون من الشباك .جوجارد
 

اإلجابة عن األسئلة  ( إن -ھ قولھ :ینقل تیلر عن عالم األحیاء البریطاني میداور وھو ملحد مثل
العلم الطبیعي .) عندما دقت الساعة  المتعلقة بالبدایات والنھایات أمر خارج منطقیا عن مقدرة

 5صقرا جون تیلر ص
 

( كل مرضاي یبحثون عن نظرة دینیة إلى الحیاة  -كتب العالم النفساني الشھیر كارل یونج قائال :
 ن تیلر.) عندما دقت الساعة صقرا جو

 
ما یزید  في تظاھرة علمیة ضمت 1996الذي ُعقد في اریزونا سنة  Tucson في مؤتمر تكسون

والفلسفة وبعد نھایة المؤتمر  ألف عالم في علم األبحاث العصبیة والدماغ واللسانیات 20على 
ول إلیكم یقول ال أعلم والفلسفة تقول لعل والدین یق ظل سؤال من یكون اإلنسان بدون اجابة فالعلم

 . االجوبة القاطعة
 

ھذه العقیدة زالت فلن  عقیدة الیوم اآلخر وحدھا كفیلة بإیجاد إطار أخالقي أفضل للمجتمع. ولو أن
 النظام االجتماعي.. فولتیر نجد دافعا للعمل الطیب ، وسیترتب علي ذلك انھیار

Windelband, History of Philosophy, p.496 
 

الماورائي ھو الذي  ن وجود عالم مستقر مطلق العدل والقیمة وھذا العالموراء ھذا العالم البد م
نداءات الشرفاء لرفع الظلم عن الناس  یعطي لعالمنا قیما ویعطي لألخالق زحما وقواما وإال فكل

 . ھي عبث في عبث وال قیمة لكومة الفضائل



 
 ما لم یكن ھناك ُمثل ُمطلقة فال یمكن أن توجد أخالق ... أفالطون

 
 إن المشكلة الفلسفیة األساسیة ھي وجود شيء ولیس عدم وجود شيء ... سارتر
 ال یوجد أي معنى لنقطة محددة ما لم توجد لھ نقطة مرجعیة تقارن بھا ... سارتر

 
 . وراء الظالل حقائق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 خاطرة عجیبة
 الفرق الجوھري بین الملحد والمؤمن

 
 

الحكمة أن یُنكر ما یجھلھ .. أما حكمة  الملحد ھي مجموع علمھ وجھلھ معا فإنھ یرى من إن حكمة
أما ال  -ال أدریة دینیة  -ما یجھلھ فال ینكره وال یثبتھ  المؤمن فھي مجموع ما یعلمھ فحسب أما

 . ال أدریة نقدیة عبثیة ُكفریة استھتاریة أدریة الملحد فھي
 . ھ على أنھ معرفة ثم یتصرف بناءا على ذلكوالخالصة فإن الملحد یأخذ جھل

عقیدتھ ویؤسس  أو بمعنى أدق فإن ما یجھلھ الملحد ھو جزء من النظام المعرفي لدیھ یبني علیھ
 . ویجعل منھ دینا سوى اإللحاد علیھ مذھبھ وال أعرف مذھبا في تاریخا الدنیا یمجد الجھل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ئم اإللحادلُعاعة من جرا

 
التنویر یحمل في طیاتھ بذور الدیالكتیك ....  سیادة الفاشیة والنازیة في أوربا مردود إلى أن مبدأ

  دیالكتیك التنویر أدورنو وھوركھیمر في كتابیھما
 

فرصة  التطور بإیجاز أعطى صانعي الشر ) -: Robert E. D. Clarkیقول روبرت كالرك
المجتمع  سوأ رد فعل شیطاني تجاه المنافس یوصف فيالھروب من ضمائرھم .. بل إن أ
 (.الدارویني بأنھ رد الفعل المناسب

Scientific Studies in Special Creationism, 1971 p. 338-339 
 

  "المضاربون یجب أن یُطلق علیھم النار على الفور -یقول لینین :
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/jan/14.htm 

 
ضروري...فھذه  یقول جیفارا:"لكي ترسل رجاالً الى فرقة االعدام، فاالثبات القضائي غیر

ان یصبحو آالت قتل باردة  االجراءات ھي تفاصیل برجوازیة قدیمة. ھذه ثورة، والثوریون یجب
  " .بالكره النقيمدفوعة 

http://www.therealcuba.com/MurderedbyChe.htm  
 

  جریمة موثقة ارتكبھا جیفارا 180
 

 السرطان األحمر لعبد هللا عزام .. من المعروف أن ابنتي ماركس ماتتا منتحرتین
 

من أھل كمبودیـا حسب الوثائق  % 21 قائد كمبودیا أباد pol potیر بول بوتالملحد الشھ
  الرسمیة من أجل توفیر الرخاء الشیوعي اإللحـادي

http://en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot 
 

 من المالحدة ال یعرف التـاریخ مجرمین أقسى وال أبشع
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 فوائد حول العلمانیة
 
لشیوعي یقول الشیوعیة ھي الحل واللیبرالي یقول اللیبرالیة ھي الحل .. ألیس من حق اإلسالم ا

  أن تكون لھ دولة .. محمد عمارة
 

  ما بعد العلمانیة دلیل على فشل النموذج العلماني .. عبد الوھاب المسیري
 

  ھو أحد قنوات العلمانیة .. عبد الوھاب المسیري -وفي مصر األقباط  -یات التمركز حول األقل
 

دینیة متكاملة  العلمانیة ھي دین أقوى من الیھودیة والنصرانیة ولذا انتصرت علیھما فھي رؤیة
الرب الواحد . العلماني األمریكي الشھیر  ومقوالتھا میتافیزیقیة ُمجردة لكنھا في النھایة ال تعبد

  irving kristol كریستول إرفنج
 

أولى تجارب العلمانیة الغربیة خارج إطار الغرب كان اإلستعمار وآخرھا كان سرقة البترول من 
 . العراق وأفغانستان

 
وأن العالم لیست لھ  ھل ترید أن تعرف أدق تعریف للعلمانیة ؟ العلمانیة بإیجاز ھي تحیید العالم

اإلنسان شيء بین االشیاء وعلى  ویصیر neutralization of the world غایة أو قیمة
عدم االكتراث الكوني تجاھھ فھو الشيء ویصبح  اإلنسان أال یشعر بأي اغتراب أو اشمئزاز أمام

وھمي .. وتتحول العالقات التراحمیة بین البشر الى عالقات  الفردوس األرض حلم میتافیزیقي
 ... .. ھنا نكون وصلنا للقمة في تفسیر العلمانیةوالخسارة ھي أساس التعامل  تعاقدیة حیث الربح

  عبد الوھاب المسیري
 

 االغتراب commodification التسلع relflcatlon مصطلحات أفرزتھا العلمانیة : التشیؤ
alienation التنمیط standardization االنسان ذو البعد الواحد one-dimensional man 

عند ھربرت  one-dimensional man ذو البعد الواحدوبخصوص المصطلح األخیر االنسان 
یُطلب منھ أن یستھلكھ فأحالمھ وطموحاتھ وأزیاءه  ماركوز ھو شيء أنیق الملبس یستھلك كل ما

ھذا االنسان مع الوقت یفقد قدرتھ على التجاوز وعلى النقد وھنا  كلھا ُمدجنة ومصممة مسبقا
 smooth reasonable democratic عقولالحریة في إطار دیموقراطي سلس م یظھر غیاب

unfreedom ... عبد الوھاب المسیري  
 

ورد كل  مصطلحات أخرى أفرزتھا العلمانیة على الصعید القیمي : نزع األسطورة والقداسة
اسقاط السمات الشخصیة  Dehumanize تفریغ االنسان من انسانیتھ Debunk شيء الى المادة

تعریة االنسان لنفسھ  Decentring man االنسان من المركز ازاحة Depersonalize لالنسان
فتاریخ العلمانیة الفلسفي  Desanctifyt عن العالم نزع القداسة Denudeواظھاره على حقیقتھ

فھو كائن طبیعي مادي لیس لھ حیزه الخاص .. خاضع للقانون  ھو تاریخ ازدراء لإلنسان
  كزیة االنسان ھو مجرد وھم میتافیزیقيمجاوزة الطبیعة وتأكید مر الطبیعي ومحاولة

 
یقول  كما dedivinization project مشروع التحدیث ھو في األصل مشروع نزع األلوھیة

ویرى رورتي أن  رورتي فالفلسفة نفسھا طبقا لرورتي ھي مجرد عبء في المشروع الحداثي
ھذا باألخص بشأن و light mindedness اإلنسان البد أن یكون متفتح في الشأن األخالقي

 !! والجدیة أمور وقتیة زائلة الشذوذ الجنسي واإلیدز واإلجھاض فاإللتزام
 



ولم تُعرف في  وھي عبارة صنعتھا العلمانیة crisis of meaning أزمة المعنى في العلمانیة
تكامل فرص المعیشة المترفة  التاریخ من قبل وتعني فقد االنسان لشيء ما أساسي في حیاتھ رغم

مریضا ولكن باعتباره إنسان فتتزاید مع الوقت  ن حولھ وھي أزمة اإلنسان ال باعتباره فقیرا أوم
االقتصادي بل تنم عن تمرد فیحدث االغتصاب في أكثر االحیاء  جرائم ال عالقة لھا بالوضع

 فالعلمانیة صنعت أكبر متناقضة في التاریخ أن یحكي علماء االقتصاد عن ارتفاع إباحیة لذا
مرحلة ما  مؤشرات والخیر العمیم وعلماء الجریمة یناقشون في خوف انتشار الجریمة وفيال

المطلق والنسبي القیمة  وھنا یتساوى الخیر والشر nihilism تصل ازمة المعنى إلى العدمیة
والمادة بال معیار وھنا یظھر الملحد المادي  والمفسدة فكل شيء نسبي وكل شيء یُرد الى المادة

 . نموذج تفرزه العلمانیة ي البارد الذي ھو آخراألدات
 

إنسانیة لكن في  العلمانیون عندھم إحساس عمیق بالحریة المطلقة بسبب انفصالھم عن أیة معاییر
االنساني وانعدام جدواه وطبقا لروایة  المقابل ینتابھم إحساس شدید بالضعف بسبب تفاھة الوجود

ان هللا غیر موجود فكل شيء مباح وإذا كان هللا ك دسكتوفسكي في األخوة كارمازوف فإذا
 . - التمیز -معنى في حیاة االنسان ھي الحریة الفردیة و  موجودا تصبح أكثر االشیاء

 
الرتابة  الھیبز والمتمردون وغیرھم ممن یقضون حیاتھم عابثین ھم فقط یسخرون من حیاة

فالعدمیة ال تجد طریقا  .. إلى األبدفكل شيء تافھ وعدم إذا كان اإلنسان یموت  .. العلمانیة
والموضوع كما یفعل الھیبز وغیرھم من  للخالص وتكتفي باإلحتجاج الطفولي وتدمیر الذات

  . المتمردون وآخرھم اإلیموز
 

اللیبرالیة وتكون  نھایة التاریخ من منظور علماني ھو أن تُسیطر على األرض الفكرة العلمانیة
ویسیطر العلم على كل شيء ..  وتتالشى كل الحدود وكل المشاكلوالعلم في أوجھما  الصناعة

وتلمیذ داروین والُملقب بجرو داروین یصف ھذا  یصف ألدوس ھكسلي عالم البیولوجیا الشھیر
سیحكم األرض عالم جدید شجاع مبادؤه المساواة التماثل  5200 العالم القادم فیقول :" في عام

من  یا العلم الرئیسي في ھذا العالم سیمكن اإلنسان من الحصولسیكون علم البیولوج .. االستقرار
التوائم على اآلالت  الحاضنة على كائنات بشریة متشابھة وفق معاییر موحدة وسیعمل اآلالف من

بیجوفیتش على ھذا األمر قائال : " في ھذا  نفسھا ویقومون باألعمال نفسھا ." ویُعلق علي عزت
خاطئون قد یوجد بعض األفراد المعاقین ولكنھم ال یكونون مسئولین  سالعالم الرائع لن یوجد أنا

یكون  ولذا سیتم فكھم من اآللة ببساطة في عالم كھذا لن یكون ھناك خیر وال شر ولن عن إعاقتھم
وعلى االنسان وعلى  ھناك إلھام وال مشكالت وال شكوك وال عصیان ھنا یتم القضاء على الدراما

یموت االنسان بالتدریج ویفقد بُعده اإلنساني  لیوتوبیا ." في العالم العلمانيتاریخھ ویرتفع صرح ا
 . مع الوقت

 

 

 

 

 

 



 التاریخ البشري حدیث للغایة 
 

صاحب أكبر موسوعة في تاریخ  الملحد  ول دیورانتالمفكر والمؤرخ األمریكي الشھیر 
 سنھ 45في كتابتھا مجلد قضى  42وتاریخ األدیان وموسوعتھ قصة الحضارة في  الحضارات

أن  7صفحة  39وطاف من أجلھا العالم كلھ مرتین یقول ول دیورانت الملحد في مقدمة المجلد 
وقبل ذلك ال  -سنة  6000سنة وال توجد حضارة قبل  6000حضارات العالم كلھ عمرھا فقط 

ریة النجع أصغر من ق -النجوع  شيء . والحضارات األولى ھي بمقیاسنا العصري ال تتجاوز
 . أي أن تاریخ البشریة حدیث جدا -صغیرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل التاسع

 أروع الكتب التي ناقشت العلمانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامویل ھنتنجتون .. 
 1999الطبعة الثانیة  ترجمة :طلعت الشایب

 
أال یمكن أن تكون البدایات المیتافیزیقیة ھي المسئول عن التقدیر المبالغ فیھ للحریة الفردیة 

 والشخصیة ودور الفرد في الغرب ؟
 

 157یقول ت. س.إلیوت :" إن لم تتخذ لنفسك إلھا فالبد أن تُقدم احترامك لھتلر أو ستالین ."ص
 

موجھا كالمھ  بعد سقوط اإلتحاد السوفیتي یقول مستشار رئیس االتحاد السوفیتي جورباتشوف
  27ألمریكا :" نحن نقوم بأمر مروع لكم فنحن نحرمكم من عدو ." ص

 
بینھا سبعة  حضارة سادت البشریة .. من 12یوجد عبر التاریخ من لدن آدم حتى یومنا ھذا 

 –سط أمریكا و –البیزنطیة  – الكالسیكیة –اإلغریقیة  –المصریة  –انقرضوا ( وادي الرافدین 
 ". الغربیة –اإلسالمیة  –الھندیة  – الیابانیة –مستمرون " الصینیة  5األندین ) و

 
فالغرب إذن اقلیة  الغرب یحتل المركز الرابع بالنسبة لعدد السكان بعد الصین واالسالم والھند

 . بالنسبة لباقي الحضارات وھو یتناقص باستمرار
 

 254ضارات أو لن یُنظم أبدا .صالعالم سیتم تنظیمھ على أساس الح
 

نسمة وسیطرت  ملیون 390كان عدد السكان الخاضعین للحكم البریطاني مباشرة  1900في عام 
 . مرة 33ملیون میل مربع أي ضعف مساحتھا ب11بریطانیا على 

 
الغربیة  األیدیولوجیات التي تحاربت طوال القرن العشرین كلھا كانت من نتاج الحضارة

 89الفاشیة النازیة .ص االشتراكیة االتحادیة الماركسیة الدیموقراطیة القومیة اللیبرالیة
 

انتقد توینبي بشدة ضق أفق الغرب ووقاحتھ .. فالغرب یعتبر نفسھ دائما ھو المركز یقول توینبي 
 . ھناك شرق ثابت والتقدم لھ حتمي

 
 92. صطلب شبنجلر ثورة تشبة ثورة كوبرنیكوس لمركزیة الغرب في العالم 

 
% من سكان العالم ال یمكن أن 92% واللغة التي ال یعرفھا 8ال یتكلم اإلنجلیزیة في العالم كلھ إال 

 99نطلق علیھا لغة عالمیة .ص 
 

االوربیة االساسیة (  عدد الناطقین باللغة االنجلیزیة قل كثیرا عن ذي قبل وعدد الناطقین باللغات
% من سكان العالم 24االسبانیة ) انخفض من  – البرتغالیة –األلمانیة  –الفرنسیة  –االنجلیزیة 

 99التسیعنیات . ص % من سكان العالم بحلول20إلى 
 

اللغة العربیة ھي أعلى ُمعدل ارتفاع بین المتكلمین بھا في العالم في الخمسین عاما الماضیة . 
 100ص



 
واآلن تُشكل أقل من  1900% من سكان العالم عام  7.5المسیحیة االرثوذكسیة كانت تشكل 

  107% من سكان العالم . ص2.4
 

الرھیبة مصدرھا  % ھذه النسبة20اإلحصائیات التي تتحدث عن أن نسبة الالدینیین في العالم 
في العالم فمع مجيء الشیوعیة  % من الالدینیین92الصین والھند حیث أن ھؤالء یشكلون حوالي 

إلى الدینیین في كل الدراسات اإلحصائیة  ألرضیةإلى الصین تم تحویل كل أصحاب الدیانات ا
 107ص . في العالم ..والمرجح ان یظلوا كذلك

 
النفسیة والعاطفیة واألخالقیة ألصحاب  ال آدم سمیث وال توماس جیفرسون سیفون باإلحتیاجات

بھا وإن كانت فرصتھ أكبر .. على المدي الطویل محمد  الدیانات األرضیة وال المسیح قد یفي
 108ینتصر .ص س
 

عسكریا  عبء الرجل االبیض ھو مفھوم استخدمھ الغرب لیبرر ھجمتھ واستعماره للعالم
 109ص . والحضارة العالمیة ھي مفھوم جدید یستخدمھ الغرب لیبرر ھجمتھ ثقافیا

 
في األرثوذكسیة اإللھ ھو  .. في اإلسالم هللا ھو الحاكم .. في الصین والیابان الحاكم ھو اإللھ

 116ریك األصغر للحاكم . صالش
 

األغنیاء وبعد تطبیق  نادت الحضارة الغربیة في بدایتھا بأن یكون ألفقر الفقراء حقوق مثل أغنى
 -َمن یخالفون التعریف السابق  -األنانیة  العلمانیة كانت أعلى عشرین دولة في العالم في قائمة

  118كلھا دول غربیة . ص
 

 119انیة ھي السمة الرئیسیة الممیزة للغرب .صإحدى الدراسات أثبتت أن األن
 

المجتمعات أن تتخلى حتى  التحدیث والتغریب یقوي كل منھما اآلخر والبد أن یمضیا معا ... على
الدینیة واالفتراضات األخالقیة والبنى اإلجتماعیة  عن لغاتھا األصلیة حتى ینجح التحدیث ... القیم

عادیة للتصنیع .. فشرط التقدم اإلقتصادي تدمیریة لجذور كلھا بنى م للمجتمعات الغیر غربیة
 120ص. المجتمع

 
  122البد من اإلعتراف بھیمنة الحضارة الغربیة حتى یمكن التعلم منھا.. بیبس .ص

 
اإلسالمي منع العالم  یقول مكسیم رودنسون :" ال یوجد ھناك ما یدل بطریقة مقنعة على أن الدین

 128ص .". لطریق نحو الرأسمالیة الحدیثةاالسالمي من التقدم على ا
 

وفي الصین الشعار  ... التحدیث ال یعني التغریب بل على العالم ان یكون أكثر حداثة وأقل غربیة
المعرفة الغربیة من أجل االستخدام  .. المرفوع المعرفة الصینیة من أجل المباديء األساسیة

وح الیابانیة .. التكنیك الغربي ............. وحاول الر العملي ...... في الیابان الشعار المرفوع
تحدیث تقني دون تغریب ثقافي إال أن بریطانیا أجبرتھ على التخلي عن  محمد علي في مصر

 123اصالحاتھ التحدیثیة . ص معظم
 

الفارسي  % من قوة الطیران الخاصة بھا في الخلیج75لكي تھزم أمریكا العراق قامت بنشر 
معناه استنفاز طاقتھا  % من رجال البحریة .. ودخولھا في حرب أخرى46اتھا و% من دباب42و



 149وفتح جبھاتھا الداخلیة تماما .ص
 

اعتمادھم على العلم  في شرق آسیا تقدم النمور األسیویة سببھ عدم استیرادھم ثقافة الغرب بل
على الغرب وألنھم  عدم اعتمادھم وثقافتھم الخاصة بل یقولون أنھم یحققون نجاحا فقط بسبب

 153مختلفون عن الغرب. ص
 

الصغیرة التي أمسكت  سبب غزو الثقافة الغربیة لبالدنا في مطلع القرن الماضي ھو ألن االجیال
فتأثرت بسرعة وعندما عادت وفتحت  بالمؤسسات الثقافیة تلقت تعلیمھا من الغرب قبل أن تنضج

 154یھا مناعة .صلد المدارس لم تتأثر األجیال التالیة بل كانت
 

ما ھو غربي  االتجاه الذي ساد في الھند وقادھا نحو الصدارة في العقد الماضي ھو رفض كل
ما ھو غربي وأدي بھا ذلك  وتھنید السیاسة واإلقتصاد بعد أن كانت تسعى سعیا حسیسا نحو كل

 . الفترة السعي إلى أن صارت من أفقر دول العالم في تلك
 

  159زع العلمانیة عن العالم ھو مطلب أواخر القرن العشرین ." صیقول جورج ویجل :" ن
 

 161كل االدیان كما یقول حسن الترابي تزود الناس باحساس بالھویة وباتجاه في الحیاة . ص
 

نمو كبیر  % من مجموع السكان وعندما حدث3في كوریا الجنوبیة كان عدد المسیحیین حوالي 
كوریا الجنوبیة دولة  الناس وتحولوا الى المسیحیة وصارت فقدت البوذیة معناھا او افتقدھا

الناس الكاثولیكیة إلى البروتستانتیة خالل  عام فقط وفي أمریكا الالتینیة ترك 30مسیحیة خالل 
 . عام فقط 40

 
  167الدین لیس أفیون الشعوب وانما فیتامین الضعفاء .. ریجیھ دیبراي .ص

 
 . متدینون واآلباء علمانیون في الدول االسالمیة اآلن الشباب

 
العلمانیة النسبیة  الصحوة اإلسالمیة لیست رفضا للحداثة وإنما رفض للغرب ورفض للثقافة

بالغرب الذي یصیب المجتمعات الغیر  المتفسخة المرتبطة بھ .. إنھا رفض لما یُطلق علیھ التسمم
لكن لن نكون انتم  -سنتقدم  -اثییناإلعالن " سنكون حد غربیة .. إنھ إعالن كلھ كبریاء یقول ھذا

 168." ص
 

سنة  14سنة لمضاعفة دخل الفرد لدیھا بینما احتاجت اندونیسیا  47احتاجت الوالیات المتحدة 
 170سنة. ص 11وكوریا الجنوبیة 

 
أقرت الیابان مشروع سیاسة االبتعاد عن أمریكا واالرتباط بآسیا وھكذا فحسب یحدث التقدم 

  176.ص
 

ي یاباني بارز :" لقد ولت تلك األیام عندما كانت أمریكا تعطس فتصاب آسیا صرح صحاف
 177بالزكام .".ص

 
األوربیة :" إن  قال رئیس وزراء مالیزیا مھاتیر محمد أمام رؤساء الحكومات 1996في عام 

  180أوربیة .". ص القیم الشرقیة قیم عالمیة أما القیم األوربیة فھي قیم



 
فردیة واالنغماس في اللذة واالنانیة والتفكك االسري وعدم احترام السلطة لقد أفرز الغرب ال

 . والكسل والجریمة والتعلیم الھابط
 

متغلغلة  الصحوة االسالمیة تیار عام یجتاح العالم االسالمي وھي صحوة ولیست تطرف وھي
نھ ثأر هللا من المسكرات إ ولیست منعزلة وأشھر مثال على ذلك تغطیة وجھ المرأة واإلمتناع عن

 182العلمانیة ظھر في األمة اإلسالمیة .ص
 

یقول فؤاد عجمي الذین یكتبون عن اللیبرالیة في العالم العربي كتبوا شھادة وفاة ألنفسھم ألنھم 
  188اختاروا المستحیل .ص

 
 . الثقافة االسالمیة ال تقبل المفاھیم اللیبرالیة مھما غیرت من شكلھا وھي في تعارض تام معھا

 
 . ستثبت الصحوة اإلسالمیة أن اإلسالم ھو الحل لمشكالت األخالق والھویة والمعنى واالعتقاد

 
اشتراك الھویة الدینیة  الدین ھو أساس اإلتحاد في القرن الحالي .. نجاح حلف الناتو سببھ الرئیسي

الھویة الدینیة عقد اجتماعات سببھ اختالف  والثقافیة .. فشل االتحاد االسیوي الجنوبي حتى في
 213ھندوسیة وبوذیة واسالمیة . ص

 
 230أغلب روسیا من التتر المغول .... اخمش روسیا تجرح تتریا.. دي ماستري .ص

 
كان ھدف أتاتورك إنشاء دولة قومیة علمانیة فأباد أقلیات عاشت في تركیا ألف عام مثل األرمن 

 . والیونانیین
 

فأغلق خط  كل المساعدات ألمریكا في إضعاف العراق قام رئیس تركیا السابق أوزال بتقدیم
التركیة ... أسس قاعدة  االنابیب الرئیسي العراقي الذي یصل إلى البحر المتوسط ویمر باألرض

تقدم الرئیس أوزال بطلب ضم تركیا  عسكریة للوالیات المتحدة تضرب منھا العراق وبعد ذلك
ا تم رفض الطلب رسمیا بحجة أن النمو االقتصادي تركی إلى اإلتحاد األوربي وبعد كل ما فعلتھ

المطلوب وحقوق االنسان مؤشراتھا منخفضة فقال أوزال :"تاریخ تركیا  التركي لیس بالمستوى
الرئیسي ھو  االنسان سبب ملفق لعدم قبول طلب انضمامھا إلى االتحاد األوربي السبب في حقوق

 ". كأننا مسلمون وھم مسیحیون ولكنھم ال یقولون ذل
 

 . أوزال كان یُصلي سرا في قصره وبعده ظھرت الصحوة االسالمیة الكبرى في تركیا
 

ولیس مكتب  حاولت استرالیا لسنوات أن تنزع نفسھا من الغرب وتؤكد على أنھا دولة مستقلة
دوال تلھث نحو الغرب .. إذا  فرعي تابع للغرب وأن لھا تاریخ وثقافة مستقلة في الوقت نفسھ نجد

أن یكون على طریقتھا ولیس على الطریقة  المجتمعات غیر الغربیة ترید التحدیث فالبد كانت
إن الفیروس الغربي بمجرد ان یسكن  .. ھو الفشل بحد ذاتھ االوربیة فمعنى أن یُغربوھم تماما

الفیروس یبقى ولكنھ غیر قاتل یظل المریض على  .. مجتمعا آخر یصبح من المستحیل استئصالھ
مریضا .. بمحاولة التغریب یصنعون دوال ممزقة وال یصنعون مجتمعات  اة ولكنھ یبقىقید الحی
 252وستُصاب بالدھم بفصام ثقافي مزمن . ص غربیة

 
ظھر جلیا في حرب  ال توجد دولة مركز إسالمیة تقود األمة اإلسالمیة وتُعتبر قلبھ النابض وھذا



ألمانیا الكاثولیكیة كرواتیا لم تجد البوسنة  مدتالبوسنھ فبینما أمدت روسیا األرثوذكسیة صربیا وأ
عملیات اإلبادة الجماعیة فاضطرت أمریكا للقیام بھذا األمر في  دولة مركز إسالمیة تنقذھا من

 وعدم فاعلیة التدخل االمریكي سببھ عدم االھتمام االمریكي االستراتیجي أصال نھایة المطاف
 255ص. ربي في وجود دولة إسالمیة في قلبھبالقضیة وعدم رغبة النادي المسیحي االو

 
الخارجیة والداخلیة  إن غیاب دولة مركز بالنسبة لإلسالم عامل مساعد واساسي على الصراعات

 289ص. التي تمیز االسالم كما انھ مصدر ضعف بالنسبة لالسالم
 

مؤھلة لتكون  كانت مشكلة السعودیة أن عدد سكانھا صغیر نسبیا وعدم حصانتھا جغرافیا .. تركیا
السكاني الكبیر لكن أتاتورك حرمھا  دولة مركز بالنسبة لإلسالم بفضل قوتھا االقتصادیة والعدد

ف نفسھا كدولة علمانیة فلن تكون لھا الزعامة على  من ھذا الشرف .. وطالما ظلت تركیا تُعرِّ
ا للعلمانیة في حتى لم تُقبل في منظمة المؤتمر االسالمي بسبب تبنیھ األمة االسالمیة فھي

 واذا تخلت تركیا عن العلمانیة كشيء غریب عن وجودھا وتركت تسول عضویة دستورھا
االمة االسالمیة  االتحاد االوربي وظھرت كمتحدث باسم اإلسالم ساعتھا سترقى بنفسھا وتقود

 291.ص 
 

سیة ھذه ھي واألرثوذك حدود أوربا تنتھي جغرافیا حیث تنتھي المسیحیة الغربیة ویبدأ اإلسالم
  258ویؤیدونھا جمیعا ھمسا .ص االجابة التي یرید االوربیون الغربیون ان یسمعونھا

 
االتحاد االوربي  ما زالت تركیا المسلمة وقبرص األرثوذكسیة دولتان غیر مرغوب فیھما في

لإلتحاد االوربي اعتبر أعضاء  حتى الیونان األرثوذكسیة التي نجحت بصعوبة في االنضمام
 264االتحاد غلطة. ص أن عضویتھا في 1994حاد االوربي عام االت

 
اذھب وانظر  في الصین ھناك قول شھیر لكل من یرید أن یتغرب ویترك القیم الصینیة یُقال لھ

 275ص. إلى المرآه .. أي انك صیني ولست غربي واحترم امتك وال تتغرب
 

بشرط عدم وصول  غرب مع الدیموقراطیةما یعتبره الغرب عالمیة یعتبره الباقي استعمارا ... ال
حقوق االنسان إال السعودیة  .. اإلسالمیین للحكم .. منع انتشار االسلحة باستثناء اسرائیل

ال مانع من العدوان على البوسنة طالما  ..العدوان على الكویت مستھجن على أوسع نطاق لكن
ا عزیزي نحن غیر شرفاء " زمیل یوجد أخالق لدى الغرب ی كانت الثانیة ال تملك نفط ... ال

 295اوبنھایمر ".ص
 

تمتلك أسلحة نوویة  یقول مسئول عسكري ھندي رفیع :" ال تحارب الوالیات المتحدة إال اذا كنت
حال العسكریین االمریكیین یقول  ." فالغرب ال یفھم اال لغة االبادة .. فطبیعة الحال لسان

 299أسلحة نوویة ." ص ك:"الوالیات المتحدة لن تحاربك طالما عند
 

یقول ریتشارد نیكسون : " القوة اإلقتصادیة تجعل الحدیث عن حقوق اإلنسان عمل سخیف 
  312ومضحك ." ص

 
االنتخابات فاطمأن  تم الغاء نتیجة 1992عندما نجح الحزب االسالمي في انتخابات الجزائر عام 
ركي االسالمي في التسعینیات رغم الت الغرب وحدث نفس الشيء عندما تم استبعاد حزب الرفاة

 . نجاحھ الساحق
 



كلمة مھاجر  من الموالید في بروكسل من العرب ثلثا المھاجرین إلى أوربا مسلمین صارت 50%
مناصب إداریة علیا وال یقبلون  مرادفة عملیا لكلمة إسالم .. الفرنسیون یقبلون السود في ترقي

 . دخول طالبة بحجاب إلى مدرسة فرنسیة
 
 .لسالم البارد بین روسیا وأمریكا جاء تالیا للحرب الباردة كما توقع بوریس یلتسینا
 

اإلسالم ھو الحضارة الوحیدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك قدیما عسكریا والیوم سكانیا 
 339وعددیا. ص

 
 املفیینا كان ع في الحصار الثاني التركي لفیینا كانت أوربا على وشك األسلمة وآخر حصار

 . ولو انھارت فیینا لصار الغرب والیة إسالمیة .. 1683
 

أخالقیة وفي نفس  المسلمون ینظرون للثقافة الغربیة على أنھا ثقافة مادیة فاسدة متفسخة وال
العرب تقریبا یقولون البد أن نتغرب  الوقت ُمغویة .. في بدایات القرن العشرین كان كل الحكام

بذلك فالبد ان یكون فردیا وسیُستھجن سریعا.ص  طالب أحدھم في نھایات القرن العشرین لو
345  

 
یھاجم المسلمون الغرب ال ألنھم یتبعون دین كافر أو دین غیر كامل بل ألنھم ال یتبعون دین 

 345اصال .ص
 

الغالبة للثقافة الغربیة ..  الغرب مادي إمبریالي الحق األذى باألمم األخرى .. األنانیة ھي السمة
الغرب استخدام قدرات الفضاء لدیھ في بث وسائل  الغربیة ھي مصدر كل المتاعب .. یقرر القوة

قنابل علیھم .. الغرب یغرقنا بثقافتھ وسخافاتھ كانت ھذه نظرتنا  الترفیھ على العرب أو القاء
في  النظرة تحولت لحقیقة بعد حرب الخلیج ...الكاتبة اللیبرالیة فاطمة المرنیسي للغرب وھذه

 . ابھا االسالم والدیموقراطیةكت
 

االقتصادي ألن  االقتصاد الیاباني محیر ومدھش ولذا ال یمكن توقع والتنبؤ بمستوى الیابان
لھا بالغرب في سیاساتھا بل بما  المعاییر والمؤشرات في الیابان لیست غربیة والیابان ال عالقة

 366تخالفھا حتى تتمیز .ص 
 

عدونا إلى یوم القیامة ... سفر  -الغرب  -لساعات قلیلة ولكن روما البعثیون العراقیون أعداؤنا 
 405الحوالي .ص

 
نرجسیة الخالفات  یرى فروید أنھ عندما یؤدي اإلختالف في الدین إلى حروب فإن ھذا یدل على

السنین من التاریخ اإلنساني تثبت  الصغیرة ولكن ھذا الحكم یدل على قصر نظر علماني فألوف
 411البشر ولیس خالفا صغیرا كما یقول فروید . ص عمق اختالف یمكن أن یوجد بینأن الدین أ

 
 421ارتفاع معدالت السكان ھو سبب قوة الدول وطلبھا المزید من القوة والتمكین .ص 

 
الشیشان  بینما في جمھوریات %1.5معدالت الخصوبة في روسیا في التسعینات كانت تقریبا

 . والمقاتلین ھیبة في النسل زادت عدد المھاجرین% الزیادة الر4.4وصلت إلى 
 

سببھ أساسا ارتفاع  انھیار الدستور اللبناني في السبعینات وانتصار المسلمین على المارون كان



إلى خلل القوى لصالح المسلمین .ص  معدالت اإلنجاب عند المسلمین عنھ لدى المارون مما أدى
423 

 
دولة متعددة  منتصف التسعینات توصف بسویسرا البلقان فھيكانت البوسنة قبل حرب البلقان في 

كذلك .. الزواج المختلط كان  الثقافات المسلم علماني ال یذھب للمسجد والصربي والكرواتي
الدافع والقوة المحركة وعاد كٌل لدینھ وتحولت  بدیھیا ... بعد حرب البلقان أصبح الدین ھو

ي إلى إیران البلقان وأصبحت إسالمیة عسكریا وسیاسیا الحقد الصرب البوسنة بعد الحرب وبسبب
 438 وثقافیا .ص

 
  .". یقول یلتسن بخصوص مقاتلي الشیشان المسلمون :" الكالب المسعورة البد من قتلھا

 
وأذربیجان .. لھا  أرمینیا ھي إسرائیل القوقاز فھي تقف في قلب آسیا الوسطى بین ایران وتركیا

 . فرنسا نصف ملیون الشتات یقدر بملیون أرمني وفي لوبي في أمریكا من أرمن
 

البوسنة حتى ال  تدخل أمریكا في حرب البوسنة سببھ الرئیسي ھو خوف أمریكا على علمانیي
وتركیا وإیران فحاولت أن تساعد البوسنة  یتأثروا باإلسالمیة األصولیة التي تمدھم بھا السعودیة

  470ص. حتى تضمن علمانیة النخبة في البوسنة
 

السیاسیین البوسنیین أن  كان الدعم االمریكي للبوسنة محدود من الناحیة العملیة وكما یصف أحد
وافق على استخدام قوات جویة فحسب ولیس بریة  أمریكا تتكلم كثیرا وال تفعل إال القلیل فكلینتون

 469لسالح .ص اآلمنة التابعة لألمم المتحدة وتأمین حظر ا ومھمة القوات ھو حمایة المناطق
 

فیما أسماه  یرى توینبي أن كل حضارة في أوجھا تنظر إلى نفسھا على أنھا الفردوس المطلوب
والبریطانیة التي غابت عنھا  سراب الخلود ھذا حدث في أوج االمبراطوریة الرومانیة القدیمة

خ قد انتھى وأنھا المجتمعات التي تزعم ان التاری .. الشمس ویحدث حالیا مع اللیبرالیة األمریكیة
  487على وشك األنھیار بعد إعالنھا ذلك .ص الفردوس األرضي تكون دائما

 
منحنى الھبوط  تقدم الغرب حتى اآلن یحدث بنفس منحنى تقدم الحضارات السابقة وسیتخذ نفس

الشرق تدل على أن ھناك ناقوس  إن لم یكن بشكل أكثر سرعة .. وفجائیة الصحوة اإلسالمیة في
 488غرب .صخطر لل

 
مرحلة العصر السعید للحضارات الماضیة انتھت بشكل درامي وبسرعة غیر متوقعة بعد أن 

 . تعلن أنھا الفردوس المفقود وأنھا نھایة التاریخ
 

متحدة وبدون  والیات متحدة متعددة الحضارات ال یمكن أن تكون والیات متحدة وإنما أمم
جزیرة صغیرة تدعى أوربا  دا ومنھار على شبھالوالیات المتحدة یصبح الغرب جزء صغیر ج

 496الغربیة .ص
 

ربما كان اإلغواء الذي یفعلھ الغرب للشعوب الغیر غربیة كي تتغرب یشبھ اغواء الماركسیین 
 . سابقا للبرولیتاریا

 
الغربیة اعتقاد ال  االعتقاد بأنھ على الشعوب غیر الغربیة أن تتبنى القیم والمؤسسات والثقافة

  502ي بسبب ما یجب عملھ لكي یتحقق ذلك . صاخالق



 
المحاوالت الشریفة  االستعمار ھو النتیجة المنطقیة والضروریة للعالمیة وفرض الثقافة وحتى

والدیموقراطیة .. عالمیة الغرب  لفرض الثقافة ھذا ضد القیم الغربیة الخاصة بتقریر المصیر
 . غرب ونھایتھال خطر على العالم وعلى الغرب وستؤدي الى تآكل

 
بحر الصین  من حق البعض أن یتساءل ماذا سیصیب العلمانیة األمریكیة لو سیطرت الصین على

تكلفھا الملیارات في تایوان والیابان  الجنوبي بالكامل .. لماذا تنشر أمریكا قواتھا وقواعدھا التي
رفة في إذالل الدول الناشئة یعود لطبیعة األمریكان المتعج وكوریا لمنع أمر كھذا ؟ في الغالب ھذا

 . بقوة وإرھابھا
 

 . یوجد بلیون ونصف مسلم على وجھ االرض بدون تمثیل في مجلس االمن
 

 516األخالق المطلقة األولیة جزء من الشرط اإلنساني العام . ص
 

الشركات العمالقة عابرة القارات یتناسب طردیا مع المافیا عابرة القارات ومع سوق المخدرات 
 520ائج وعصابات الرعب .صالر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نھـایة التاریخ وخاتم البشر ... فرانسیس فوكویاما .... ترجمة : حسین 
 مركز األھرام للترجمة والنشر 1993أحمد أمین الطبعة األولى 

 
ال غیر المباديء اللیبرالیة وإنما یتطلب أشك االقتصاد اللیبرالي ال یعتمد في نجاحھ على مجرد

 15مثل قیمة العمل وجوھر العمل ... ص عقالنیة من االفكار والمعتقدات
 

القومیة ھي شكل غیر عقالني من األشكال التي تطالب الغیر باإلعتراف بقیمة أُمة من االمم ومن 
 15أجلھا أُبیدت دول بأكملھا ..ص

 
انھا تحمل قیم تھدم  ن بحیثھل الدیموقراطیة اللیبرالیة فریسة تناقضات داخلیة من الخطورة بمكا

النزعة  –تفاھة المجتمع –البیئة  تدمیر –التشرد  –اللیبرالیة في أي لحظة ؟ " المخدرات 
 16االستھالكیة ." .. ص

 
بالكامل ویكون تربى  االنسان االخیر ھو ذلك االنسان الذي سیظھر یوما ما في مجتمع لیبرالي

وإیمانھ بتفوقھ في مقابل البقاء والراحة  عن اعتزازه تربیة لیبرالیة كاملة ھذا االنسان سیتخلى
  17المجتمع اللیبرالي .. ص وسیكون ھذا االنسان ھو كل البشر في

أي سیتم تدجینھ تماما وقولبتھ وادخالھ القفص الحدیدي ھذا اقصى ما تطمع ان تصل اللیبرالیة  -
 .– بھ االنسان

 
أنھ عاجز عن  یر قادر على اإلحساس بالخجل منخاتم البشر سیكون إنسان رائع قانع بسعادتھ غ

 17بشرا .. ص  االرتقاء فوق مستوى احتیاجاتھ وبالتالي فإن خاتم البشر لم یعد
 

تماما بأقل قدر من السعادة  ألیس اإلنسان الكامل لیبرالیا والذي تربى في بیئة لیبرالیة كاملة القانع
خاتم بشر عاطل عن االجتھاد  .. االحتقارب والمتطلبات المادیة دون سواھما ھو كائن جدیر

  18ص .. والطموح
وھنا تضیع ملحمة الوجود االنساني و دراما الحیاة االنسانیة .. لقد مات االنسان في النموذج  -

  -. اللیبرالي
 

إلثبات تفوقھم  ألن یؤدي خوف الناس من أن یصیروا خاتم البشر الحقراء إلى محاولة منھم
البدائیین المتوحشین الغارقین في الدماء  متوقعة تجعلھم مرة أخرى أول البشربوسائل جدیدة غیر 

 .من أجل إثبات القوة واألفضلیة ؟
 

  21ال یخفى على الجمیع أن القرن العشرین غرس فینا جمیعا تشاؤما تاریخیا عمیقا .. ص
 

مما یحمل تقدما  أكثر الناس تعقال وحكمة یدرك أن المستقبل یحمل شرورا رھیبة للبشریة أكثر
عالمي یھدم مناخ االرض ھذه  تقنیا بدءا من شتاء نووي مخیف نتیجة حرب نوویة إلى احترار

 21النبوءة تأتي من قلب العالم اللیبرالي .. ص
 

"  -تقول : تحت مادة تعذیب كتبت دائرة المعارف 1910في دائرة المعارف البریطانة طبعة 
ونشر الصحفي نورمان أنجیل  ". یة بالنسبة للقارة األوربیةالتعذیب لم تعد لھ إال أھمیة تاریخ

قضت على فكرة الحروب والتوسع والحرب  كتاب الوھم الكبیر یقول فیھ أن التجارة الحرة
و لم تمض اال بضعة أعوام وشھدت القارة . أصبحت أمر غیر مقبول في منطق االقتصاد



با لم یسبق لھ مثیل راح ضحیتھ قرابة مائة البشریة وشھدت تعذی األوربیة أعظم حربین في تاریخ
قُتل عشرة آالف أوربي في یوم واحد في حرب الخنادق من أجل بضعة یاردات  " ملیون أوربي

  22ص .. القیم فقد الناس الثقة في العالم البرجوازي كلھ الذي خلق مثل ھذه ". أرض خربة في
 

البشري مثیال  ابادة لم یعرف لھا الجنس لقد عرف التاریخ الحدیث انظمة شمولیة قامت بعملیات
ابادة ما كانت لتتحقق لوال الحداثة ذاتھا  من قبل مثل الھتلریة النازیة والستالینیة الشیوعیة .. ھذه

  23.. ص
 

أمریكا االصلیین ھذا  استئصال طبقة كاملة من الناس مثل یھود أوربا .. مزارعي روسیا .. سكان
الدیموقراطیات اللیبرالیة على الحروب   الحداثة وقد ردتاالستئصال ما كان لیحدث لوال
بأكملھا في لحظات وطائرات تنسف درسدن األلمانیة في دقائق  الشمولیة بقنابل ذریة تبید بالدا

  . فصارت حروب مجانین
 

أوربا ثقافة  لقد جرت محرقة الیھود في بلد ینعم بأرقى اقتصاد صناعي وشعبھ من أرقى شعوب
في المانیا فما الذي یحول دون  ا في التعلیم فإذا كانت مثل ھذه االمور یمكن ان تحدثوأكثرھا حظ

التقدم الثقافي والتقني والعلمي ال یكفي كضمان ضد  وقوعھا في أي دولة متقدمة اخرى واذا كان
 23جدوى التقدم التاریخي اذن .. ص حدوث نازیة جدیدة فما

 
قوة حكمھ كان مرجعھا شرعیة سلطتھ فسلطة ھتلر في ال ننسى أن انتصار ھتلر في ألمانیا و

 31ألمانیا سلطة شرعیة .. ص
 

یتحركون بوالئات  كانت حرب األلمان مع جیرانھم ھي حالة طبیعیة ولیست حالة مرضیة فھؤالء
عندما مات ھتلر وأتباعھ في  .. وأیدیولوجیات قومیة صارمة یثبتون أنھم األفضل واألقوى

بعدالة قضیتھم ونزاھة وشرعیة النازیة ... ولم تفقد  نوا یؤمنون حتى النھایةمخابئھم في برلین كا
 عندما رأى االلمان االجناس االدنى منھم تحتل بالدھم وتُخربھا وتتفوق علیھم النازیة شرعیتھا إال

  32حینھا فقط أدركوا خطأ القومیة النازیة .. ص
موتھ أشد البكاء  یة ونعوا موت ھتلر وبكواوال ننسى ان الوجودین العرب كانوا یبجلون الناز -

مادیة وإیمانا بالمادة وتقدیسا  وأشھرھم في ذلك عبد الرحمن بدوي والوجودیة ھي أعلى المذاھب
  - للفلسفة الھیومانیة

 
الغربیون  ... من غیر المستطاع الحدیث عن تقدم تاریخي دون أن نعرف إلى أین تتجھ البشریة

 24بین المتمدین والھمجي .. ص ُمثُلھم وقد اصبح من الصعب التمییز اآلن یتشككون في عالمیة
 

االمریكیین  كان كیسنجر یرى ان الشیوعیة من المستحیل زوالھا أو سقوطھا وكان یدعو الساسة
في جمیع األوساط ولم یتنبأ  وقد كان ھناك عمى ُكلي شائع .. للتعامل مع األمر الواقع فحسب

  25ص .. بدت بھا في نھایة الثمانینات أة وبھذه الصورة التيأحدھم بسقوط الشیوعیة فج
 

وذات خط متزن  الدیموقراطیة بطبیعتھا ذاتیة الھدم وال تنجح في خلق سیاسات خارجیة ناجحة
النفس والنقد الذاتي وبالتالي  وواضح فتعدد األصوات داخل النظام الدیموقراطي وعدم الثقة في

الدیموقراطي وتشل حركتھ فمجتمعات النقد الدائم ھي  القرار فإن اسباب تافھة جدا قد تزعزع
  26قابلة للكسر في أي لحظة .. ص مجتمعات رائعة لكنھا

 
المواطنون السوفییت كانوا یشاركون في السیاسة وفي العملیة السیاسة في عھد بریجینیف اكثر 



  27مما كان یشارك المواطنون االمریكیون .. ص
 

ما من العدالة  وریتھ أنھ حتى في عصابة من اللصوص البد من توافر مبدأیقول أفالطون في جمھ
  31یسمح بتقسیم االسالب فیما بینھم قسمة عادلة ... ص

 
بانتشار  نظام الفصل العنصرى في جنوب أفریقیا تم الغاؤه فقط لمصلحة البیض أیضا ألنھ

مناطق الفصل الخاصة بھم  منالمصانع العمالقة في المدن كان من الصعب على السود االنتقال 
كان قد قُبض على  1981مصانعھم وبحلول عام  إلى المصانع كل یوم فطلبوا المبیت بالقرب من

بقوانین التصاریح بتھمة الرغبة في االقامة قرب أماكن عملھم  ملیون أسود بمقتضى ما یسمى 18
 یاجات السوق الى ثورة فيتحدى قوانین االقتصاد وطلب األیدي العاملة واحت وقد أدت استحالة

األبیض  فكر البیض فتم إلغاء نظام الفصل العنصري وقال دي كلیرك رئیس جنوب افریقیا
المفید ان نخدع انفسنا بھذا  اإلقتصاد یتطلب االقامة الدائمة لمالیین السود في المدن ولیس من

  35الصدد .. ص 
 

واستخدموا في سبیل  إلنسان الشیوعيحاول السوفییت السیطرة على عقلیة ومعتقدات وتفكیر ا
بافل موروزوف " الذي وشى  " ذلك كل شيء وأول ما حاولوا تفتیتھ ھو األُسرة وظل الصبي

النظام على أنھ نموذج وقدوة للصبیة السوفییت  بأبویھ لدى شرطة ستالین ولسنوات عدیدة یُصوره
ریقة مدروسة منظمة فتختفي تفتیت المجتمع الى ذرات صغیرة بط یقول میخائیل ھیلر :" یتم

  38واالسریة وتحل محلھا عالقات اخرى ترضیھا الدولة وتشجع علیھا ." ص العالقات الفردیة
 

مصحة  في روایة كین كیسي " طائر فوق عش الوقواق " یصور ممرضة حازمة ومخیفة تدیر
رفض الھرب الكل ی عقلیة وعندما یحاول المجانین الھرب ویكتشف أحدھم طریقة رائعة للھرب

ممرضة حازمة . . الممرضة  ویرفض الحریة ویفضل الشعور باألمان داخل زنزانة تقودھا
ص  .. شیوعیة والمجانین ھم رعایا الدولة – فاشیة –نازیة  الحازمة ھنا ھي كل الدول الشمولیة

38 
 

یمثل بعد انھیار الشیوعیة في روسیا تم فرض حظر على الحزب الشیوعي في روسیا األمر الذي 
 41ضربة قاضیة لألیدیولوجیة ككل .. ص

 
دیكتاتوریة الحزب وأن  كان لینین یقول دوما أن اإلتحاد السوفیتي حقق الدیموقراطیة عن طریق

 . ھذه الصورة أصدق من الدیموقراطیات الصوریة في الغرب
 

برالیة تماما منذ بأنظمة لی بتسوانا ونامیبیا وجامبیا وموریشیوس والسنغال كلھا دول أفریقیة تُدار
نفسھ انھ اللیبرالي الوحید النھ صورتھ  عشرات السنین " لكن الغرب یحاول فقط ان یصور

 47ص ... ". مشرقة دائما
 

تحمي حقوق االفراد  یمكن أن تكون دولة دیموقراطیة دون أن تكون لیبرالیة مثل إیران الیوم فھي
لیس دولة لیبرالیة إذ لیس فیھا حق  وإیران كاإلنتخابات إذ تجرى فیھا انتخابات منظمة نوعا ما

القانون أبسط حقوق المواطن اإلیراني ویمكن أن تكون  التعبیر أو حق العقیدة وال تحمي سیادة
دیموقراطیة مثل بریطانیا في القرن الثامن عشر إذ كان ثمة قائمة من  دولة لیبرالیة ولیست

على  انون لصالح صفوة المجتمع وینكرھامنھا حقوق امتیاز كحق انتخاب یحمیھا الق الحقوق
  55ص .. الباقین

 



وأن لھ معاییره  صحیح ان االسالم یشكل ایدیولوجیة متسقة ومتماسكة شأن اللیبرالیة والشیوعیة
واالجتماعیة . كذلك فإن لإلسالم جاذبیة  األخالقیة الخاصة بھ ونظریتھ المتصلة بالعدالة السیاسیة

إلیھ البشر كافة باعتبارھم بشرا ال مجرد أعضاء في جماعة  ھو یدعویمكن أن تكون عالمیة .. ف
في  معینة وقد تمكن االسالم في الواقع من االنتصار على الدیموقراطیة اللیبرالیة عرقیة أو قومیة

اللیبرالیة حتى في  الممارسات أنحاء كثیرة من العالم االسالمي وشكل بذلك خطرا كبیرا على
مباشرة ...... إال أن اإلسالم لیس بوسعھ  یھا إلى السلطة السیاسیة بصورةالدول التي لم یصل ف
 56أرضھا على المستوى الفكري .. ص اللیبرالیة في تحدى الدیموقراطیة

ومنازالتنا وحواراتنا إال  وطبعا نحن نعترض على العبارة األخیرة لفوكویاما ولم تقم منتدیاتنا -
  -. ار الكفر وأھلھمن أجل التحدي باإلسالم في عقر دی

 
 فستنھار اللیبرالیة لو فرضت أُوبك الیوم حظرا للبترول كما فعلت في السبعینات لكن بمدة أطول

والفردیة . وستصبح اثرا بعد عین ویتحول  المعتمده على النزعة االستھالكیة والشراھة واالنانیة
 . البشر الى بدائیة سریعة في اقل وقت

 
 57سبعینات لمجرد فضیحة ووترجیت والتورط في حرب فیتنام .. ص اھتزت اللیبرالیة في ال

 
  58ص .. األفكار اللیبرالیة لیس ذات قوة مستقلة عن البشر الذین یطبقونھا

 
وكان العالم في  1955أقل منھ في عام  1975عدد الدیموقراطیات في أمریكا الالتینیة في عام 

نحو الدیموقراطیة حتما بل ھناك  لعالم ال یتجھفا1919أقل دیموقراطیة منھ في عام  1940عام 
  60طبقتھا .. ص عودة عن الدیموقراطیة في كثیر من الدول التي

  -. فالدیموقراطیة لیست حتمیة وال تسیر في اتجاه واحد والتاریخ لیس للدیموقراطیة -
 

 65. صرأى أرسطو وأفالطون أن الدیموقراطیة تمیل إلى إفساح الطریق أمام اإلستبداد .
 

 69ماركس اتھم ھیجل بأنھ نصیر البرجوازیة .. ص
 

  اإلنسان في أكثر صفاتھ أھمیة ھو غیر ُمحدد.. ھیجل
 

أعلن ھیجل أن التاریخ قد انتھى في أعقاب موقعة یینا ( حین انتصر نابلیون على بروسیا ) عام 
 72حیث انتصرت اللیبرالیة .. ص 1806

من منظور ھیجل ھي  عھا لطرح بدیل اخر وبالتالي فاللیبرالیةفاللیبرالیة ال تحمل تناقضات تدف -
 .- الجدلي الھیجلي خاتمة الجدلیة التاریخیة .وھذا خطأ جذري في المنھج

 
رأى ماركس ان ھیجل أخطأ فاللیبرالیة ال تمثل عالمیة الحریة وإنما مجرد انتصار البرجوازیة 

 73..ص
 

یة ھي الحل لكل الدول وھذه الفكرة تعتمد على أن التاریخ یعتمد النموذج اللیبرالي على أن اللیبرال
 76غائي ذو مغزى تقدمي یمكن فھمھ .. ص

 -. ھذا أصال یخالف أصل من أصول المادیة وأنھا مبنیة على النسبیة -
 

من التوقیر حین  المتفائل الساذج یبدو أحمق حین تخیب توقعاتھ في حین یحتفظ المتشائم بحالة
 . ذا فمن األسلم انتھاج المنھج الثانيتخیب توقعاتھ ول



 
بالمدفعیة الیابانیة  في الخمسینات من القرن التاسع عشر ُحكم على تاكاشیما شوھان الخبیر

 . الغربیة بالسجن بسبب دعوتھ الى تبني التكنولوجیا العسكریة
 

  كانط .. عيالتغیرات التاریخیة تحدث نتیجة نزعة االنسان لإلجتماع المتسمة بطابع غیر اجتما
فالصراع ال التعاون ھو أول ما یغري االنسان بالعیش في مجتمعات ثم محاولة تطویر تلك  -

 -. المجتمعات
 

االنغماس في المتع .. ال  ال یمكن للیبرالیة الحدیثة أن تُفسر میل االنسان للدین ولو على حساب
 . یوان اقتصادياالنسان بالفعل ح یمكن استیعاب اغراء اللیبرالیة إال إذا كان

 
إذا لم یكن االنسان حیوان اقتصادي فباطلة ھي الدیموقراطیة اللیبرالیة وباطلة ھي جھود اإلغواء 

 . الغربیة من أجل تقبل اللیبرالیة
 

 85ال نستطیع ان نقول ان زیادة االنتاجیة تجعل الناس أكثر سعادة أو أكثر أخالقیة .. ص
 

لحظة یمكن أن  ي األدب العالمي فكرة احتمالیة أنھ في أيبعد اختراع األسلحة النوویة ظھرت ف
 أخرى وفي فیلم محارب الطریق یخسر العالم كل التكنولوجیا الحدیثة ویعدو للخیل والجمال مرة

the road warriorنرى حضارة مستقبلیة قائمة على الخیل  للمنتج االسترالي جورج میلر
 86.صوالسبوف . والعربات التي تجرھا الحیوانات

 
عشر والھیبز  إن رفض التكنولوجیا الحدیثة رغب فیھ الرومانسیون الغربیون في القرن التاسع

االنسان سیكون أسعد حاال لو كف  في الستینیات وآیة هللا الخمیني في السبعینیات والجمیع یؤكد ان
  87عن التالعب في الطبیعة .. ص

 
جان جاك  وقد شكك .. ألولى في الحضارةیعتبر على عزت بیجوفیتش ان اآللة ھي الخطیئة ا

اتعاس الناس تعاسة بالغة  روسو في فضل التقدم التاریخي وآمن أن التقدم التاریخي ساھم في
االحتیاجات البشریة لیست جوھریة لتحقیق  ...وحتى متطلبات االنسان لیست بھذه الكثرة وكافة

الحتیاجات التي یخلقھا المجتمع زھدوا في الحیاة وا السعادة بل أسعد الناس ربما ھم من
عن غرور االنسان او ما یسمیھ روسو بعشق الذات ولیست تعاسة  االستھالكي الحدیث تنشأ

فشلھ في اشباع مجموعة محددة من الرغبات وانما عن الفجوة القائمة دوما  االنسان ناجمة عن
تتعسھ  التحف الذي احتیاجاتھ الجدیدة وبین اشباعھا ویورد روسو في ھذا مثال بجامع بین

التي یقتنیھا ویمكننا ان  الفجوات في مقتنیاتھ ومجموعات التحف لدیھ اكثر مما تسعده كمیة التحف
اول القرن ان یمتلك مذیاع واحد واالن  ننظر الى عصرنا الحدیث ففعلیا كان طموح االنسان في

واالعالم نجده یشعر  یمتلك كم ھائل من وسائل االتصال بینما الشاب في العشرینات من عمره
 87ص جدید أرقى لم یحصل علیھ بتعاسھ كلما وجد طراز

 
من  یذھب روسو الى ان السعادة ھي في ترك التكنولوجیا والخروج من الحلقة المفرغة

اكتفاء ذاتي فسعادة االنسان  االحتیاجات التي تخلقھا واستعادة بعض ما كان یتمتع بھ االنسان من
 . احالمھ الدفینھ والرقي بذاتھ ساسھ بوجوده وتحقیقالحقیقیة قائمة على اح

 
ھذا یصدم الرومانسیین  النظرة الى االشجار والجبال باعتبارھا مواد خام ال اماكن للراحة والتأمل

زراعة الكفاف وكانت سعیدة واخرجت  والحالمین وقد عاشت دول كثیرا لعشرات االجیال على



بورما شیئا من ھذا القبیل فقد رفضت بعد الحرب  ررتاروع االفكار والفلسفات والقیم وقد ق
 . الصناعیة وان تبقى في عزلة عن العالم العالمیة الثانیة التنمیة

 
 ھل النظام البیئي یمكنھ ان یحتمل تقدما لدول العالم الثالث مماثل لتقدم دول العالم االول ؟

 
فقط لیقول كلمتھ  بعد أربعین عاما ھل كان یتخیل لینین او ستالین او تروتسكي أن یأتي خلیفتھم

( لم  -یقول : 1991أول یونیو  الشھیرة حین قال بوریس یلتسن في خطبتھ الشھیرة في موسكو في
الماركسیة فینا ودفعنا القدر في ھذا االتجاه فبدال من  تكن بالدنا سعیدة الحظ فقد تقرر تجربة

أثبتنا أنھ  التجربة فینا نحن غیر أننا في النھایةأفریقیا لھذا شرعوا في إجراء ھذه  اختیار بلد ما في
دول العالم المتحضرة وھو ما  ال مكان لھذه الفكرة فقد دفعت بنا بعیدا عن الطریق الذي انتھجتھ

یعیشون تحت خط الفقر بل ویعانون مذلة دائمة إذ  تعكسھ حقیقة أن أربعین في المائة من الشعب
طاقات التموین إنھا مذلة دائمة تذكرك في كل ساعة بأنك عبد إبرازھم ب ال یتلقون السلع إال بعد

  (. الدولة في ھذه
 

الدول المتقدمة علمیا  العلم ال یؤدي بالضرورة الى رأسمالیة صناعیة او لیبرالیة سیاسیة وكم من
الثالثینیات طفرة صناعیة رھیبة في روسیا  ولیست لیبرالیة او رأسمالیة فمثال ستالین أحدث في

یتحقق أي حریة سیاسیة او اقتصادیة لمواطني روسیا  ت في مصاف أقوى الدول دون أنوصار
 المركزي في دولة بولیسیة أكثر فعالیة لتحقیق التقدم والتصنیع السریع من بل یقال ان التخطیط

ان التخطیط  الحریة التي یتمتع بھا مواطنو السوق المفتوح وأثبت الكثیر من االقتصادیین
  93ل بكثیر من فوضى آلیة اقتصاد السوق... صالمركزي أفض

 
الخالق المنفتح وھل  ھل یوجد كبیر فرق بین الطغیان العقالني البیروقراطي والمجتمع اللیبرالي

 93علیھ مرارا ماكس فیبر ..ص یمكن ان یتحول احدھما الى االخر لحظیا ؟؟ ھذا ما یؤكد
 

بیل الكوالج حیث صمم طائرة من اعظم ما أمر ستالین بنفي مصمم الطائرات توبولیف الى ارخ
 97یكون النھ خالف المباديء ..ص

 
الزراعیة فقتل  ماو تسي تونج عمل الى ادخال الفنیین التكنوقراطیین الكبار في جمع المحاصیل

 97والئھم ..ص موھبتھم مقابل ان كلف اعضاء الحزب باالمور التقنیة كي یضمن
 

ي حضري في ظرف جیل واحد وھي عملیة استغرقت من االتحاد السوفیتي خلق مجتمع صناع
 99أمریكا قرنین من الزمان ..ص

 
االمبریالیة اعلى  .. یقول لینین ان الرأسمالیة اجلت نھایتھا بتصدیر االستغالل الى المستعمرات

 . بفقر الجنوب مراحل الرأسمالیة .. فثراء الشمال متصل اتصاال مباشرا
 

 . سمالیة ھي مصدر نجاح النمور االسیویة والصینالسیاسات الصناعیة ال الرأ
 

یقال ان تخلف دول أمریكا الالتینیة وتدني األجور بھا والتخلف الصناعي سببھ أخذھا 
 . بالدیموقراطیة اللیبرالیة الرأسمالیة أیضا

 
 یمكن تحقیق القفزة االقتصادیة العمالقة في خالل جیل واحد دون االخذ بایة أیدیولوجیة فقط قوة

 . بشریة مؤھلة للقیادة ال أكثر



 
تستطع  االتحاد السوفیتي لم یكن بوسعھ ان یصیر دیموقراطیا دون تفریق جمھوریاتھ ولم

الفلیبن وھنا تعجز  الدیموقراطیة حل مشكلة الفلبین فكبار مالك االراضي یسیطرون على
لصالح الفالحین وھنا مالك االرض  الدیموقراطیة في المساواة بین البشر النھا ستكون سرقة من

الدیموقراطیة ..فالرأسمالیة واللیبرالیة لو دخال أرضا فیھا  تنجح الدیكتاتوریة اكثر من نجاح
بالد  كبیرة فستحدث مجازر وحروب ال أول لھا فالرأسمالیة ال تجد لھا مكانا اال في فروق طبقیة

مرحلة انتقالیة  وضعتحكمھا المساواة في كل شيء وھذا ما دعا المفكرین السوفییت الى 
تتم المساواة الجبریة بین البشر  دكتاتوریة لحین االنتقال الى اقتصاد السوق في ھذه المرحلة

 117..ص
 

كبیرا من الغرور یصیب  االعتقاد بان التعلیم یؤدي بالضرورة الى القیم الدیموقراطیة یعكس قدرا
یقود الى التنظر للشیوعیة ال  كان المؤمن بالدیموقراطیة فرقى التعلیم في روسیا والصین

 118اللیبرالیة .. ص
 

ممكنة فال اللیبرالیة  إذا رأت دولة ما أن غایتھا ھي االقتصاد والتنمیة الصناعیة في أقل فترة
الدكتاتوریة البیروقراطیة والتي من  الدیموقراطیة تصیر حال وال الشیوعیة وانما ھي الدولة

 119وبأقل الخسائر الممكنة ..ص  ع وقتخاللھا تتحقق أھداف القیادة في أسر
 

وشواھد التاریخ  الدكتاتوریة تحقق نتائج افضل من الدیموقراطیة بكثیر على المستوى االقتصادي
أسرة المیجي وشیلي في حكم بینوشیھ  توضح ذلك جلیا كألمانیا في عھد األباطرة والیابان في عھد

حكم فیھ بالحدید والنار ... وجماعات دول كانت تُ  حققت طفرة اقتصادیة غیر مسبوقة في وقت
زیادة االنفاق على وسائل تحقیق الترفیھ في حین ان الدولة الدیكتاتوریة  السوق المفتوح تمیل الى

تتراكم  مضطرة الى اعانات قطاعات عدیمة الكفاءة لمجرد ان لھا دور سیاسي ومع الوقت غیر
اضرابات المطالبة برفع االجور  كوریا الجنوبیةثروة الدولة الدیكتاتوریة وفي الستینیات حظرت 

وحدثت القفزة الكبرى لكوریا الجنوبیة  وجمیع اضرابات المطالبة بتحسین مستوى المعیشة
االقتصادیة الدولة رقم عشرة عالمیا وعندما تحولت الى  وصارت تصنیفھا من حیث القوة

 .. د تأخرت كوریا الجنوبیة كثیرافي التسعینیات وعمت االضرابات البال النموذج الدیموقراطي
 121ص

 
الیھود ھي مظھر من  الفاشیة من اختراع الحداثة ذاتھا والنازیة ظھرت في دولة علمانیة ومحرقة

 . االنسانیة مظاھر الحداثة فالحداثة خلقت مجاال جدیدا للشرور
 

 ھل للدیالكتیكیة أساس مثالي أم اساس مادي ؟؟
 

الرخاء دون حریة كما في أسبانیا وتایوان وكوریا الجنوبیة في من الممكن تماما الوصول الى 
 135ظل الحكم االوتوقراطي ..ص

 
جائعا باحثا عن  الدببة ال تضرب عن الطعام من اجل قضایا سامیة والدب الذي یتحرك في الغابة

الحقیقة ھي مستسلم تماما  فریسة ھو بالمفھوم الصوري حر في حركتھ ال شيء یمنعھ لكن في
صورھا تجریدا لكن االنسان حر بالمعنى  رائزة لذا فھناك خلل في معنى الحریة على اكثرلغ

الطبیعة قسرا وھو قادر على االختیار االخالقي واالنسان قادر  المیتافیزیقي فھو یأبى ان تشكلھ
صور تختلف تماما عن غرائزه الطبیعیة واالنسان اذ یخاطر بحیاتھ من اجل  على التصرف في

وھي  مثال فھو یثبت قدرتھ على التصرف تصرفا مخالفا ألقوى الغرائز وأھمھا أال الشرف



لیكسب أرض جدیدة  غریزة حفظ الذات واالنسان ھو الوحید القادر على خوض معركة دامیة ال
من مجرد آلة وانھ یتمتع بوقار  او یقتات وانما لغرض اظھار احتقاره للحیاة واثبات انھ اكثر

 . ھ حرانساني حقیقي الن
 

 141ذھب كانط وھیجل الى ان البشر في نواح معینة غیر خاضعین لقوانین الفیزیاء ..ص 
 

الطبیعة وال  وصف روسو أن حریة االنسان ھي أساس الفلسفة وتبدأ الحریة من حیث تنتھي
  143تظھر الحریة اال حین یتجاوزاالنسان حدود الطبیعة ..ص

 
وانھا من  عبید ھي مرحلة أساسیة في الجنس البشريیرى ھیجل وھوبز ان مرحلة السادة وال

وأعظم انسانیة من  مقتضیات عصور بشریة أصیلة في حین یرى ھیجل ان وعي السید أرقى
فصار عبدا اما السید فھو الذي  وعي العبد ( وعندھما ان العبد خاف من الموت من اجل قضایاه

دا) واالذعان امام الموت لم یھيء للعبد فصار سی لم یأبھ بالموت ووقف امامھ لیحصل على حریتھ
فھو بالتالي اقل حریة من سیده .. فالوعي العبودي ال أھمیة عنده اال  فرصة تجاوز طبیعتھ المادیة

 . على الذات ولذا ھو یظل عبدا الحفاظ
 

االعتراف  یرى ھیجل أن العبد یحقق متعتھ في خدمة سیده وھو في ذلك یسعى الى الرغبة في
فھو رغباتھ المادیة یحققھا  یتمرد على سیده ابدا النھ اصال ال یعرف انھ ینقصھ شيء والعبد ال

في االعتراف یحققھا ببراعتھ في عملھ بل  من اموال سیده ورغباتھ فوق المادیة مثل الرغبة
اكثر تحقیقا لھذه الرغبة لذا فالعبد ال یشعر انھ عبد بل یتحرك  وكلما كان اكثر اخالصا لسیده كان

الباحثون  عقالني یستوعبھ ویستوعب سیده لذا لم یتمرد العبید وانما الذین تمردوا ھم اطار في
المطلوب منھ ..وعندما قال جون  عن الحریة للعبید فالعبد في البدایة والنھایة مسوق الى الدور

مل كانوا یملكون اراضي شاسعة ھم افقر مادیا من عا لوك ان الملوك في أمریكا القدیمة والذین
فھذا صحیح على المستوى المادي ومستوى المتع التي یحصل علیھا  انجلیزي في ورش مانشستر

بالوسائل  الملك لدیھ من یعترف بھ فتزداد سعادتھ فالسعادة قیمة نسبیة ال عالقة لھا العامل لكن
 . المادیة المتاحة

 
یكونوا عقالنیین  ط انالمجتمع اللیبرالي یمكن ان یكون افراده شیاطین على حد وصف كانط شر

ان یخدم في الجیش او یحارب  ولیس واضحا تماما على حد قول ھوبز كیف للمواطن اللیبرالي
واسرتھ وكیف لالنسان اللیبرالي ان ینفق على الفقراء  من اجل بلده ولماذا ال یحاول الفرار بمالھ

  148مؤسسو اللیبرالیة ولم یطرحھا معارضوھم ..ص وھذه اشكالیات طرحھا
 

 . أفقر الدول وأغناھا ھي وحدھا الدول المستقرة فالنمو یثیر التطلعات والمطالب الجدیدة
 

 . موضوع االجھاض ینم صراحة عن صراع حق الجنین وحق المرأة
 

 167یعتبر مكیافیللي مؤسس اللیبرالیة الحدیثة ..ص
 

 189قراطیة اللیبرالیة.. صعلى قبول مزاعم الدیمو -إال في العالم اإلسالمي–اآلن ثمة اتفاق عام 
 

الالتینیة تأسست  ما الذي یجعلنا نجد دوال تترك الدیموقراطیة راغبة ؟؟؟فالكثیر من الدول
لماذا لم تستقر الدیموقراطیات  كدیموقراطیات لیبرالیة بل ونقلت الدستور االمریكي نقال ؟؟

 نھایة التاریخ ؟؟ اللیبرالیة وترسخ بعد نشأتھا اذا كانت ھي



 
عن قیمھم وثقافتھم  الدولة ان تُخضع شعبھا لقیم الدیموقراطیة اللیبرالیة وان تجعلھم یتخلوا على

علماني متحرك متحمس متسامح وان یتناسى  الخاصة ویقبلوا قیم اللیبرالیة وعلى المرء ان یكون
  192لفشلت اللیبرالیة ..ص  قیم جماعتھ االخالقیة العضویة واال

 
دیموقراطیتھا  لجنسي تعرقل الدیموقراطیة ولن تستطیع البیرو ان تقیمطبیعة الوعي العرقي وا

قیم الدولة .. أما العقبة  % من سكانھا من الھنود الحمر وھم منفصلون روحیا عن 89الن بھا 
الدین وقد كان لزاما على المسیحیة ان تلغي نفسھا  الثانیة في سبیل الدیموقراطیة اللیبرالیة فھي

العلمانیة قبل ظھور اللیبرالیة والھندوسیة والكونفوشیھ مذاھب متساھلھ  ةوان تُصبغ بالصبغ
 –دولة  ال یوجد لھا –بتطبیق العلمانیة على اوسع نطاق بینما الیھودیة األرثوذكسیة  تسمح

تنظیم كل مظاھر الحیاة  واإلسالم نراھما على العكس من ذلك دیانتان شمولیتان تسعیان الى
السیاسي وقد تتفق ھاتان الدیانتان مع  خاصة بما في ذلك المجال البشریة عامة كانت او

عن المسیحیة تمسكا بمبدأ المساواة بین الناس عامة غیر انھ  الدیموقراطیة فاإلسالم بالذات ال یقل
 نوفق بین ھاتین الدیانتین وبین اللیبرالیة واالعتراف بالحقوق العامة خاصة من الصعب جدا ان
 198بالحرف .. ص 193ن صحریة الضمیر والدی

 
لیست كل االقتصادیات الرأسمالیة ناجحة بینما جانب كبیر من نجاح اقتصادیات دول في شرق 

 . آسیا قائمة على السوق المغلقة
 

  203الدیانة الھندیة تشكل بصفة عامة قوة عارمة تدفع المجتمع الى التبلد جونار میردال ..ص
 

جاحا الى القمة النھ قد اتفق ان لدیھا اخالقیات عمل وصلت أكثر المجتمعات الرأسمالیة ن
 204العقالنیة في اساسھا ..ص

 
یؤثر على  أكدت الكثیر من الدارسات ان البعد عن الدین یؤثر على اخالق العمل وبالتالي

والشركات والبنوك یشكون  االنتاجیة وقد اوضحت دراسات امریكیة كثیرة ان مدیري المؤسسات
على العمل مما یؤثر على اللیبرالیة ككل  اخالقیات العمل وقلة االقبال باخالصدائما من تدھور 

 204..ص
 

االمریكیین عن نشر  ما سبب النزاعات التجاریة بین الیابان والوالیات المتحدة بل وصارت تشغل
 . سیاسي واقتصادي واحد العولمة على الرغم من ان كال الدولتین یجمعھما نظام

 
 305االنتخابات المباشرة ویرى انھا ال تفي بالغرض ..صكان ھیجل یعارض 

 
واالمریكان من جھة  یقول كوجیف في الخمسینیات ال یوجد فرق بین الروس والصینیون من جھة

 306طریقھم كي یصیروا اغنیاء ..ص اخرى فھؤالء لیسوا اال امریكیین ال یزالون فقراء وھم في
 
 

كرامتھم  أو حاولت مجموعة صغیرة من الناس تأكید إذا حاول الفرد في المجتمع اللیبرالي
ویفقدون مراكزھم فالبد من  الخاصة او حقوقھم في مواجھة الجماعة الكلیة فسیتم نبذھم اجتماعیا

الخاصة ولذا عندما ظھرت حزمة قوانین  الذوبان الكلي في محیط اللیبرالیة ونسیان الثقافة
لسود حقوقھم المسلوبة بدأ السود یظھرون ثقافتھم وأعطت ل الحریات في السبعینیات في أمریكا

 امریكیین مما زاد عزلتھم اكثر واكثر ولذا فالذي یعیش بثقافة مستقلة داخل الخاصة بھم كأفارقة



 212مجتمع لیبرالي تعادل مشقتھ مشقة العیش في ظل نظام استبدادي تقلیدي ..ص
 

النمو النھا  كوان یو تشكل عبئا على الدیموقراطیة في رأي رئیس وزراء سنغافورة السابق لي
وسنغافورة دولة عمالقة  الذات تتدخل في التخطیط االقتصادي العقالني وتُنمي نوعا من تدلیل

وصل منع الدیموقراطیة فیھا الى الحد الذي تحدد  اقتصادیا وھي أحد النمور االسیویة ومع ذلك
ي الفیدیو وفرض غرامات صارمة المسموح بھ للصبیان وحظر نواد فیھ الحكومة طول الشعر

 مثل نظافة الشارع واغفال شد السیفون في المراحیض العمومیة وھذا االستبداد على امور تافھة
اللیبرالیة  واكبھ نجاح اقتصادي باھر واعتبره الكثیرون نظام افضل بكثیر من الدیموقراطیة

 214..ص
 

وربما كان التمسك بالقیم ھو  سیویة التقلیدیة بلتأخرت النبوءة القدیمة بانھیار القیم االستھالكیة اال
 . االسیویون ان تمسكھم بثقافتھم ھو مصدر تفوقھم سبب انتصار ھذه الدول اقتصادیا بل لقد اقتنع

 
لتأدیب الدول  منزلة المجتمع الدولي لیست من القوة بحیث تخلق روحا جماعیة موحدة بقدر كاف

فشلت عصبة االمم في اقامة  وقد 220ص  ینھولد نیبورالجامحة وفرض االنضباط علیھا ... را
 . الحرب العالمیة الثانیة عقوبات على الیابان بعد احتاللھا لمنشوریا قبل

 
 221حاولت أمریكا ان تجبر بالقوة فیتنام وبنما على قبول الدستور االمریكي في الحكم ..ص

 
اللیبرالیة ...أشد  قراطیة الدیموقراطیةكانت دائما نتاج المجتمعات االرستو االمبریالیة والحروب

 . الللیبرالیة في الغرب الحروب ضراوة لم تظھر اال بعد ظھور الدیموقراطیة
 

عبد الناصر  یقول أرنست جلنر القومیة لیست لھا جذور عمیقة جدا في النفس البشریة وقومیة
القومیة النازیة في المانیا .. انتھت بنھایتھ .. واقوى القومیات في العالم ھي مصدر اشنع الحروب

االمبراطوریة العثمانیة تحت وطأة القومیة التي دعا لھا  والقومیة الفاشیة في ایطالیا وانھارت
تعمل على تصفیة الداخل من االغیار والتلذذ بالحیاة في مجتمع قومي صافي  اتاتورك والقومیة

 236فعلت المانیا مع الیھود والغجر .. ص كما
 

الجماعیة في اقلیم البلقان  مسئولة عن الحرب العالمیة الثانیة وعن عملیات االبادة القومیة كانت
كرواتیا الكبرى والحرب العالمیة االولى  حیث صربیا تدعو لصربیا الكبرى والكروات یریدون

 . عندما اغتال ولي عھد االمبراطویة النمساویة سببھا رصاصة احد القومیین الصرب
 

قومیة جدیدة  ا في الدول الضعیفة اقتصادیا .. ال نھایة الحتماالت دولتظھر القومیات دائم
واھالي التبت واالستونیین واالكراد  فالكندین الفرنسیین في كوبك بكندا یریدون ھویة ثقافیة ممیزة

 .على الف قومیة واالمازیغ واالقباط وامریكا بھا ما یزید
 

بین الدول بعد الحرب  وفاكیا وكل الحدود الجدیدةوسل وبنجالدیش وانقسام التشیك انقسام باكستان
 240العالمیة الثانیة كانت اسبابھا قومیة في االساس ..ص

 
كثرة الحدیث عن  النفط محور رئیس في عالم ما بعد التاریخ حیث تسود اللیبرالیة فالنفط رغم

اء العالم واي خلل العالم وھو مصدر رخ بدائلھ وغیره اال انھ ما زال متركزا في اماكن محددة في
 243ص.. في انتاجیتھ سیؤدي الى تدمیر العالم

 



الدیموقراطیة من تحریر  الشرعیة شكل من اشكال القوة وال یوجد ثمة مانع كبیر من قیام الدول
  245بھا اال ان ھذا مستبعد ..ص الدول الغیر دیموقراطیة وارساء قواعد الدیموقراطیة

 
عاملة البشر على انھم متساوون ال تؤكد انسانیتھم بل تنفیھا .. البشر بطبیعتھم غیر متساوین وم

 253ص
 

فالسوق ال یعرف  قامت اللیبرالیة على المساواة ومع ذلك ھي تؤكد دوما ان المساواة مستحیلة
وخرج منھ بانھ یستحیل داخل  الرحمة وقوانینھ صارمھ وھذا تناقض شدید تعرض لھ فوكویاما

  253البشر .. ص شكلة المساواة بینالمنظومة اللیبرالیة حل م
 

 255ما من احد توصل لحل مشكلة اعادة غرس القیم االخالقیة ..ص
 

نبحث في حقوقھ نفھم  حقوق االنسان لھا مشكلة فلسفیة عمیقة اذ البد اوال ان نفھم االنسان قبل ان
ھور دعوة ما كما الى احتمال ظ طبیعة االنسان واال فالتمادي في الحقوق ربما سیصل یوما

التفرقة بین البشر وغیر البشر من الكائنات حتى  تعمیمیة متطرفة في المستقبل تنادي بالغاء
 256بشري وما ھو غیر بشري..ص  ینمحي التمایز بین ما ھو

 
وعندما نوسع في  العلوم الطبیعیة الحدیثة تشیر الى انھ لیس ثمة فارق بین االنسان والطبیعة

یشمل ذلك انكار وجود اختالفات  اي اختالفات بین البشر فیمكن ان المساواة التي تنكر وجود
ذلك أسألة ال حصر اذ كیف یكون قتل البشر غیر  ھامة بین االنسان والقردة العلیا وتنشأ عن

 259الحیوانات لیس كذلك ..ص مشروع في حین قتل ھذه
 

والفیروسات  ت المعویةسنصل حتما في مرحلة ما الى السؤال التالي لماذا ال تتمتع الطفیلیا
یوضح انھم ال یزالون یؤمنون  بحقوق مساویة لحقوق االنسان ان عدم اھتمام الناس بھذه المساواة

الطبیعة وحماة الحیوانات ھم فقط یدافعون عن  بمفھوم ما عن تفوق قدر االنسان وحتى حماة
ع فوائد ربما تُكتشف منھا معنا وافنائھا ال سبیل لتعویضھ مع ضیا الحیوانات النھم یحبون بقائھا

مفھوم  فحتى حماتھا ھو لالفادة منھا ولیس من اجلھا وھذا عكس حقوق االنسان .. ان مستقبال
ذلك اننا لو كنا نؤمن حقا  التوسع في المساواة كامن في حیرتنا الراھنة اذ نفكر في طبیعة االنسان

یعة لیست لھ قیم متجاوزة وھنا البد لقوانین الطب ان االنسان مجرد كائن في سلسلة حیوانیة یخضع
في الحقوق وسیتعرض ساعتھا المفھوم اللیبرالي لحقوق االنسان  ان تتساوى الكائنات جمیعا

بأن  ومن اسفل وال یسمح لنا ھذا المأزق الفكري الذي اوقعتنا فیھ النسبیة الحدیثة للھجوم من اعلى
 . اللیبرالیة الدفاع عن الحقوقنرد على ھذا الھجوم او ذاك وبالتالي ال یسمح لنا ب

 
الى درجة ال  اكثر الظواھر شیوعا في العصر الحدیث ھي ان االنسان فقد كرامتھ في عینھ ھو

باالیمان باالخالق ...نیتشھ  تكاد تصدق واولئك الذین تخلوا عن هللا یتمسكون اكثر من غیرھم
  262ارادة القوة ص

 
الذي تخلى عن ایمانھ الفخور بتفوقھ في مقابل حفظ  اللیبرالیة وفق ھوبز ولوك ھي ذلك الفرد

 . الذات والراحة
 

االحترام الحقیقي للنفس ھي قدرة الشخص على االحساس بالخجل او االشمئزاز من ذاتھ حین ال 
 . یعیش وفق معاییر معینة

 



شيء ینشغل قبل كل  اللیبرالیة ھي في اصلھا نزعة نحو االنانیة والفردانیة والشخص اللیبرالي
التدخین بل ونمنعھا الزاما لكن لیس  بصحتھ وامنھ الشخصیین ففي امریكا یمكن ان نستنكر عادة

القیم الخلقیة مھما كانت وضاعتھا لقد غدا االمریكیون  من حقنا ان نستنكر المعتقدات الدینیة او
 انشغالھمماذا یاكلون وماذا یشربون والریاضة التي یمارسون اكثر من  مشغولون بصحة ابدانھم

 . بالمسائل االخالقیة
 

ایمان وال خرافة  یقول نیتشھ على لسان زرادشت عن االنسان اللیبرالیى : " واقعیون نحن بغیر
  267فابسطوا صدوركم لكن واأسفاه انھا صدور خاویة " ص

 
الدامیة التي بدأ بھا  داخل اللیبرالیة سیصبح الناس حیوانات من جدید كما كانوا قبل المعركة

الیوم شرط ان یطعموه وذلك النھ راض بما  التاریخ إن الكلب یقنع بالنوم في ضوء الشمس طوال
الكالب حالھا افضل من حالھ او ان مستقبلھ ككلب قد ُجمد او ان  ھو علیھ ولن یقلقھ ان غیره من

  271نائیة من العالم تصادف المذلة والھوان..ص كالبا في بقعة
 

نفسھا بنفسھا في الوقت  ء الفوارق بین القبیح والجمیل فان حجتھا ستفندإن حاولت اللیبرالیة الغا
بالحفاظ على درجة اكبر من الفوارق الفردیة  المناسب تماما كما حدث للشیوعیة فالطبیعة تتآمر

المساواة التامة ھي حیاة بالفنون وال ادب وال دراما وال كفاءة  بین البشریة وحیاة بھا اجبار على
ستكون  تصدرون للخدمة العامة وستكون الِحرف مبتذلة وغیر متطورة وفي مرحلة ماسی وقلیلون

الحضارات االخرى  اللیبرالیة عاجزة عن الدفاع عن نفسھا في وجھ الحضارات االخرى حیث
 274من اجل الھیمنة ..ص اصحابھا على استعداد لھجر الراحة واالمن ویخاطرون بحیاتھم

 
ى مفارقة غریبة فھي تبدو كانما تستلزم الظلم حیث أن الجھاد ضد الحیاة االنسانیة تنطوى عل

 . الظلم یثیر في االنسان أفضل ما فیھ
 

تكون ثمة حقب جدیدة  اعتبر كوجیف ان نھایة التاریخ تعني ایضا نھایة الفن والفلسفة حیث انھ لن
لى االبد اشعارا في بوسعھم ان یكتبوا ا والفنانون.. او تمیز معین لروح االنسان یمكن ان یصوره

یمكنھم ان یقولوا شیئا حقیقیا عن الوضع االنساني بل  الربیع او التغزل بالمرأة غیر انھ لن
انھ لن تختفي الفلسفة وحدھا او البحث عن الحكمة وانما ستختفي الحكمة  والمثیر اكثر من ذلك

العالم او النفس  ستفیض عنذلك ان ھذه الحیوانات في حقبة ما بعد التاریخ لن تتمتع بفھم م ذاتھا
 271..ص

 
 ھل رضا االنسان عن نفسھ ھو ناشيء عن الھدف ام الصراع والسبیل في تحقیق الھدف ؟

 
ینبغي علینا ان نخاف  ھل فعال اللیبرالیة ھي غایة ؟؟ ھل تحقیق المتع المادیة ھو الغایة ؟؟ اال

نصبح حیوانات من جنس بشرا و عاقبة السعادة والرضا بوضعنا بعد ان نكف عن ان نكون
 272االنسان العاقل .. ص

 
یجد االنسان وسیلة  االنسان بداخلھ طاقة االنتصار وطاقة الھیمنھ ولذا ففي الدول اللیبرالیة ال

القدم والریاضة عموما مع انھا في  الثبات ذاتھ اال انتصارات شكلیة مثل تسلق الجبال وكرة
 . االصل كلھا امور ال طائل تحتھا

 
فارغة من النشاط  ستعني نھایة كل الفنون وظھور شكلیة -المرحلة اللیبرالیة  –التاریخ  نھایة

 279الفني وظھور الفن التجریدي والفن التكعیبي .. ص



 
مفروضا من  الواجب االخالقي في المؤسسة اللیبرالیة ھو واجب أخالقي تعاقدي محض فھو لیس

 . بتنفیذ العقد التزام االخرین هللا وإنما یفرضھ الصالح الشخصي للمتعاقد في
 

 . العائلة تمثل أول أسس الحیاة المشتركة وھي عالقاتھا تراحمیة بحتة ولیست تعاقدیة
 

ونجاح المؤسسة  صالح أمر العائالت ال یكمن في المباديء اللیبرالیة فنجاح تربیة األوالد
الربح والخسارة  بحسابات الزوجیة یتطلب تضحیات مدى الحیاة وھي تضحیات ال عقالنیة

ارتفاع نسب الطالق  –ھروب االباء  –االسري  والكثیر من مشاكل العائالت االمریكیة " التفكك
العائلة نظرة لیبرالیة إذ حین تصبح االلتزامات العائلیة أكبر مما  " سببھ نظرة افراد العائلة الى

 283المتعاقد فانھ یسعى الى ابطال شروط العقد .. ص ینتظره
 

فمن المعروف على  للمباديء اللیبرالیة ان تضر ارفع صور الوطنیة الالزمة لبقاء الجماعةیمكن 
یضحوا بحیاتھم في سبیل دولة تقوم  نحو شائع انھ من بین عیوب النظریة اللیبرالیة ان الناس لن

یة الذات " حتى التجنید غیر موجود في الدولة اللیبرال فقط على اساس مبدأ الحفاظ العقالني على
مادیین تم اغرائھم مادیا لیشتركوا في الجیش " حتى الحفاظ على العائلة  والجیش یتكون من افراد

فحسب ویستطیع  الممتلكات غیر موجود في المفھوم اللیبرالي ففي اللیبرالیة الحفاظ على الذات او
 282المرء ان یتجنب التجنید ..ص

 
عن بعض فطبیعة  ة بین االفراد وابعاد بعضھمومباديء االقتصاد اللیبرالي تمیل الى بث الفرق

ویصعب على حیاة كھذه ان تمد  المجتمع الرأسمالي تتطلب افراد یتحركون باستمرار وبانتظام
عالقاتھ داخل المؤسسة الرأسمالیة لھذا  جذورھا في االرض واالنسان ال یتعمق كثیرا في

  283ات اللیبرالیة ..صتماسكا من المجتمع اإلعتبار ومجتمعات الخیر والشر اكثر
 

المدنیة ظلت دینیة  عندما ظھرت امریكا اوال كما یقول توكفیل فان الغالبیة العظمى من الروابط
بمرجعیة دینیة وسرعان ما یتم التخلى  في جذورھا ومع الوقت تحررت من الدین فالمدنیة تبدأ

ن او فرانكلین او ابراھام االوائل من امثال جیفرسو عن المرجعیة ولذا لم یتردد اللیبرالیون
  283المرجعیة الدینیة وان الحریة تتطلب االیمان باہلل ..ص لینكولن في تأكید

 
 283انحسار الدین لم یكن بالرغم من اللیبرالیة وانما ھو بسبب اللیبرالیة .. ص

 
اء التافھة والثر ثمة مقاتلون وسادة حقیقیون في العالم الشك انھم كانوا سیحتقرون الفضائل

اثبات انفسھم بالقیام بنفس  السطحي في المجتمع االمریكي الحدیث ان ھؤالء لن یرضیھم اال
فالحاجة الى عزة المرء كما یقول ھیجل  العمل الذي كان یشكل انسانیھم في مستھل التاریخ

اللذان سیعمان في الدولة اللیبرالیة فالمحك النھائي سیظل  وكوجیف لن یشبعھا الرخاء والدعة
 استعداد المرء الن یموت من اجل وطنھ او قضیتھ فبدون احتمال الحرب او لنقل منا في مدىكا

ملذاتھ وساعتھا  بدون احتمال التضحیة سیتحول االنسان الى كائن لین سھل العریكة مستغرق في
حظا واطول عمرا من الحضارة  ستكون الحضارة التي یستعد ابنائھا للدفاع عنھا بدمائھم اوفر

واالنانیة واستغراق المتع والعائدون من الحروب  رالیة التي ال تعرف غیر السالم المستمراللیب
 286اشتراكھم في شيء اكبر من ذواتھم ..ص دوما تتغیر حیاتھم بفضل ذكرى

 
استبداد ملموس یمكن  لنفترض أان العالم امتأل بالدیموقراطیات اللیبرالیة ولم یعد بھ طغیان او

الجھاد في سبیل قضیة عادلة بسبب  لتجربة بانھ متى لم یتمكن الناس منالجھاد ضده تفید ا



فانھم سیجاھدون ضد القضیة العادلة سیصارعون من  انتصار تلك القضیة العادلة في جیل سابق
لشعورھم بالملل سیجاھدون ضد السالم والرخاء  اجل الصراع اي انھم سیصارعون

المدللین في اوربا وحیاة بوذا كلھا تنویع على رفض  ثورات الشباب والدیموقراطیة .. ومثل ذلك
بكثیر  والسالم ... والملل الناجم عن الرخاء والسالم في الماضي كانت لھ عواقب أخطر الدعة

الدعة وحاجتھم الحقیقیة الى  فمثال الحرب العالمیة االولى نشأت في االساس لملل األوربیین من
تملكتھم عاطفة قویة مشتركة .... وكانت الحرب  ن الكافةالحرب ..ما من احد یعرف االخر غیر ا

تلبیة لصوت الجماھیر ..واالعتبار الحاسم في الحروب ھو مدى  واالحساس بالتضامن الجمعي
 288للتضحیة ال موضوع التضحیة ..ص استعداد الفرد

 
ق ھي سالح یطلق واالخال النسبیة التي یعیشھا الغرب اللیبرالي ھذه االیام نسبیة القیم والمباديء

فحسب بل یصیب التسامح والتنوع  النار دون تمییز فیصیب اسس الحضارة الغربیة ولیس ھذا
صحیح بصورة مطلقة وان كانت كل القیم تتحدد في  وحریة الفكر ذلك انھ ان لم یكن ثمة ما ھو

فس فالبد ان ینطبق ھذا ایضا على المباديء االثیرة لدى الن ضوء الثقافات بصور مختلفة
  288البشر ..ص كالمساواة بین

 
زعزعت النسبیة عند نیتشھ كما عند خلفھ مارتن ھایدجر كافة االسانید الفلسفیة التي یمكن ان 

 289تقوم علیھا الدیموقراطیة اللیبرالیة ..ص
 

 . ذھب الكسندر كوجیف إلى أن التاریخ سیبرر في النھایة عقالنیتھ
 

الجدیدة التي  برالیة ویجول سكانھا بأبصارھم في االجواءوإلى ان تصل غالبیة الدول الى اللی
بعدم الرضا ومن ثم یرنون  تحیط بھم لن یكون بالوسع ان نعرف ما إذا كان السكان سیشعرون

 294بأبصارھم صوب رحلة جدیدة أبعد شوطا .. ص
 
 

 . ھو تعلیق شخصي - - ملحوظة ھامة : ما بین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لماني .. المستشار طارق البشري .. الطبعة األولى الحوار اإلسالمي الع
 ..دار الشروق 1996

 
 

یؤسس لمشروعھ العمالق وقفت الدول  عندما حاول محمد علي أن یصل بمصر إلى العالمیة وان
 14ص.. 1840لندن عام  االوربیة في وجھھ وانفردت بھ بعد معاھدة

 
 غرضھا اإلنفصال عن الجسد حركة مصر للمصریین التي ظھرت في أیام عرابي لم یكن

العثمانیة عن إجابة الدول  العثماني وإنما توحید االیدي لمقاومة االنجلیز بعد ان ضعفت السلطة
 15االستعمار الغربي في تلك الحقبة ..ص االسالمیة التي وقعت الواحدة تلو االخرى في ید

 
بدأ التقلید االعمى وساعتھا  1870-1860ظھرت المراقص والحانات في مصر بدءا من عام 

 15للغرب یظھر في مصر .. ص
 

عھد الخدیوي  بعد أن كانت البعثات في عھد محمد على مخصصة للعلوم الطبیعیة بدأت تظھر في
خلل في الفكر والعقیدة وامتازت  اسماعیل بعثات في العلوم االنسانیة وما تجلبھ تلك البعثات من

بصغر اعمار الذاھبین وتأثرھم السریع بالفكر  بعثات النصف الثاني من القرن التاسع عشر
" ولدي توجھ الى أوربا  -على لسان أحد آباء ھؤالء المبعوثین یقول: المتأثر ویقول عبد هللا الندیم

  16بالده وأھلھ ونسي لغتھ .".. ص وحضر یذم
 

  16اعتبر عبد هللا الندیم أن محاكاة االوربیین مرض افرنجي جنسي ..ص
 

العشرین صرنا  العلمانیة في مصر في نھایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن بعد ان انتشرت
 18معھ ..ص ننتج الغرب ونعید انتاجھ في مجتمعاتنا أي صرنا ننتج ما نتضارب

 
العرب الراغبین  جاء الى مصر كل المفكرین العلمانیین 1882بعد أن احتلت بریطانیا مصر عام 

االسالمیة وأسسوا في مصر  وغیرھا ھاربین من األصولیةفي بریطانیا وجاءوا من الشام 
نمر صاحب جریدة المقطم وشبلي شمیل  مؤسسات إعالمیة لضخ افكارھم العلمانیة فظھر فارس

وشیدت المدارس  زیدان صاحب مجلة الھالل ونیقوال حداد اصحاب جریدة المقتطف وجورجي
العالمیة االولى كان قد ظھر الجیل الذي وبحلول نھایة الحرب  االنجلیزیة والمدارس التبشیریة

 المقتطف والمقطم والمدارس االنجلیزیة وظھر العلماني المصري الول مرة وظھر تربى على ید
غایة  ابناء شبلي شمیل وفارس نمر فظھر على عبد الرازق وطھ حسین وبدأ التغریب یصیر

 . المثقفین في مصر
 

على ید  -الثالثینیات  لحركة االسالمیة على مدىیالحظ السرعة النسبیة التي انتشرت بھا ا
وكل بلد اتیح لھا فیھ الوجود ھذا فیما  وھي سرعة ال یزال یتسع انتشارھا في كل وقت -االخوان 

 28الناس ..ص یظھر یدل على مدى التشوق لھا بین
 

واالرض وبین  السماء الممیز األساسي لنظام الحیاة في االسالم أنھ عقیدة ایمانیة فال انفصال بین
دنیوي خالص ووضعي بحت ویفصل االرض  الدنیا وما بعدھا .. بینما في النموذج العلماني نظام

 32ص . عن السماء والدنیا عما عسى ان یكون آخرة
 



من الكون  ال یوجد نظام اجتماعي لیست لھ رؤیة عامة لالنسان والحیاة ولیس لھ موقف نظري
وإما أن مرجعیتھا دنیویة مادیة  میة وساعتھا لن تكون علمانیةفإما أن العلمانیة مرجعیتھا إسال

 . الحقة وساعتھا ستنكر الغیب وتنكر الدین في مرحلة
 

بینما االقتصاد  االقتصاد الرأسمالي یقوم على فكرة المنفعة والتي ھي عالقة العرض بالطلب
.. بینما فكرة االسالم انھ واالستھالك . الماركسي یقوم على فكرة الحاجة التي ھي عالقة االنتاج

  تتغول ال المنفعة وال الحاجة ... مالك ابن نبي ھناك حدود للمنفعة والحاجة لذا لم
 

وزیر  298المختلفة  كان عدد الذین تولوا الوزارات 1952وحتى قیام الثورة عام  1878منذ عام 
لرازق والسنھوري وعلي عبد ا لم یكن بینھم ازھري او دیني اال اربعة مصطفى عبد الرازق

اوقاف في تلك الفترة لم یكن لھم عالقة  وزیر 44والباقوري وكلھم في وزارة االوقاف فحسب و
 292كان ھناك  1981اخر تشكیل وزاري للسادات عام  وحتى 1952بالنھج االسالمي ومنذ عام 

ي بعض تعلیم دیني او وجھة اسالمیة اال من ولي وزارة االوقاف ف وزیر لیس فیھم وزیر ذو
 36مراحلھا.. ص

 
 . الدیموقراطیة ھي باب تلج منھ العلمانیة

 
إن الواجب على مثقفي مصر أن یدفعوا التغریب ال أن یتمثلوه وان یبذلوا الجھد لتكوین اجسام 

  ..فكریة مضادة للتغریب
 

الثانیة  ینتقل في الجملة وھو یتكلم مثال عن الشریعة االسالمیة ثم-العلماني  - احیانا نضبط احدھم
كلھ للحدیث عن النمیري وسنوات حكمھ  لقوانین جعفر النمیري في السودان ثم ینصرف بجھده

یتدفق منھا السخط على نمیري إلى الشریعة االسالمیة  قناة صناعیة –العلماني –االخیرة وینشيء 
 48. ص

 
وابتعدت عن جذور  امن العلمانیین الذین ال یجدي معھم الحوار ھذه الفئة التي تغربت قلبا وقالب

االفریقیة كجالیة من الجالیات یحتمون  امتھا شأنھم شأن المستوطنین األوربیین في بالدنا
وینأون بأنفسھم عن تاریخ بالدھم وقیمھا وناسھا وال یكنون  بروابطھم الخاصة وبتفكیرھم الخاص

 یتحدثون عن الوطنیة احتراما كبیرا وھؤالء فیھم الیساریون والیمینیون ومن ألي من ھذه االمور
المرجعیة  ان یدور كل ذلك في اطار واالستقالل والنھضة ویعارضون االستعمار ولكن شریطة

ما یعتبرونھ نموذج التقدم  االوربیة االمریكیة الغربیة وھم یُسخرون كل قیمھم الفكریة لصالح
ستوطني الفرنسیین التي عرفتھا الجزائر من م ونموذج العصریة الوحید وھم أشبھ بفئة الكولون

ونھوضیین وانسانیین حتى وجدوا الجزائر تثور ضد الفرنسیین بعامة  على ارضھا كانوا تقدمیین
السنوات  لنداء دمائھم الفكریة والحضاریة ووقفوا ضد حركة التحریر الجزائریة وإن فاستجابوا

عناصر كثیرة من  كشفت عن االخیرة بما كان فیھا من صراع فكري بین العلمانیین واالسالمیین
 55فئة الكولون في مجتمعاتنا . ص

 
ارتقى بالنص الى  تطبیق الشریعة ھو حكم في الدستور حكم نَص أوال ان دین الدولة االسالم ثم

اعتبارھا المصدر الرئیس وحتى االن لم  اعتبار الشریعة االسالمیة مصدرا للتشریع ثم ارتقى الى
 63ص . یجد ھذا الحكم مجاال لھ في التطبیق

 
والمستقبل  إنما ھو یتم في الماضي والحاضر إضعاف االسالم في مصر لن یتم لحساب االقباط

ثوابت ھذا البلد .. ویحاول  لحساب الحضارة الغربیة التي تكتسح قبطیة القبطي فیما تكتسح من



عركتھم الحركات االسالمیة بدل ان یواجھوا م العلمانیون ان یستثمروا قلق االقباط لیواجھوا بھ
  65الفكریة بأنفسھم ..ص

 
 66ُسئل بسمارك عما یفعل بالمعارضة السیاسیة قال اغریھم بالغلو ثم اضربھم بھ .ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
النظام السیاسي اإلسالمي والفكر اللیبرالي .. دكتور محمد الجوھري 

 .....دار الفكر العربي
 

الشیوعیة ونادوا باللیبرالیة بعد ان كانوا  وا إلى لیبرالیین بمجرد سقوطالشیوعیون السابقون تحول
 . سینقذ بالدنا االن ھم ینادون بالحل اللیبرالي یقولون ان الحل الشیوعي ھو الذي

 
بمسیطر ... وما أنت  آیات تدل على مفھوم الحریة في االسالم ما أنت علیھم بوكیل .. لست علیھم

وعلینا الحساب .. من عمل صالحا فلنفسھ  ناه النجدین .. فإنما علیك البالغعلیھم بجبار .... وھدی
علیھم ایة من السماء فظلت اعناقھم لھا خاضعین . .فمن شاء  ومن أساء فعلیھا ... إن نشأ ننزل

 14فلیكفر ..أفأنت تُكره الناس حتى یكونوا مؤمنین ...... ص فلیؤمن ومن شاء
 

نصف ثروة المانیا وثلث ایطالیا ونصف الدانمارك وثالثة ارباع كانت الكنیسة تملك  1522سنة 
 19فرنسا ..ص

 
 . فصل الدین عن الدولة یعني القضاء على الدین

 
بین الكاثولیك والبروتستانت راح  1570-1562المذبحة التي حدثت في فرنسا بین عامي 

 . ألف نسمة 30ضحیتھا قرابة 
 

لحصة الدین  ن سكرتیرا عاما لوزارة المعارف وقرروضع دنلوب برنامج التعلیم في مصر وكا
 76ص .. یوم واحد في االسبوع ویكون بعد الظھر ولیس لھا امتحان تقییمي

 
القانون یحمي الزاني  إذا كان هللا قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع الخمور وحارب المیسر وجاء

مسلم بینھما أیطیع هللا ورسولھ موقف ال ویُلزم بالربا ویبیح الخمر وینظم القمار فكیف یكون
وأبقى أم یعصي هللا ورسولھ ویطیع الحكومة فیشقى في  ویعصي الحكومة وقانونھا وهللا خیر

غیر المفھوم او المعقول أن یكون القانون في أُمة اسالمیة متناقضا مع  االخرة واالولى .. فمن
ورسولھ وقد حذر  بما جاء عن هللا دینھا واحكام قرآنھا وسنة نبیھا مصطدما كل االصطدام تعالیم

بینھم بما انزل هللا .. االیتان " وذلك  " وان احكم -هللا نبیھ في ذلك من قبل فقال تبارك وتعالى :
هللا فاولئك ھم الكافرون ". فكیف یكون موققف المسلم الذي  ومن لم یحكم بما انزل" بعد قولھ

نفسھ  ت وغیرھا من األحادیث واألحكام ثم رأىوكلماتھ اذا سمع ھذه االیات البینا یؤمن باہلل
 122محكوما بقانون یصطدم معھا .. ص

 
الجاردیان فان  یأمل المنصرون في افریقیا أن یبدأ التبشیر بالمسیحیة في اوربا فطبقا لصحیفة

في العام وھؤالء یمثلون نسبة  المسیحي الملتزم في بریطانیا ھو من یدخل الكنیسة مرة واحدة
 . سكان% من ال2
 
 
 
 
 
 



 االستاذ محمد شھدي ..... دار الوفاء ....سقوط العلمانیة ونھایة اسرائیل
 

والعدل فإن العلماني الحق ھو الذي یستطیع  إذا كان الدین یفرض على الحاكم الصدق واألمانة
 والحیل فالغایة تبرر الوسیلة وھذا مبدأ علماني مكیافیللي .. الوصول الى اھدافھ بشتى الوسائل

 یقول أن االقتصاد یجب أن یقوم على المشاركة والتكافل وعدم استغالل حاجة واذا كان الدین
كان الدین یقوم على  االنسان فان العلمانیة تقوم على المنفعة الشخصیة والفردانیة والربا .. واذا

إذا كانت العلمانیة على العالقة التعاقدیة .. و العالقة التراحمیة بین أفراد االمة فإن العلمانیة تقوم
رحب بھا الناس فان العلمانیة في بالد االسالم قد فرضت على الناس  في الغرب لم تجد مقاومة بل

 10والنار .. ص بالحدید
 

 . یقول احد العلمانیین لقد زرعنا العلمانیة في الجامعة فأنبتت اإلسالم
 

ة الطاغیة وكل فكر شاذ وعقیدة إن مجرد وجود االسالم النظیف خطر على القیم الھابطة والمادی
 . منحرفة

 
إن  .. االسالم حتى لو كانت عبادة بقر مقبولة من الحضارة الغربیة ویمكن التعایش معھا إال

الغربیة وذبولھا وال مانع من إسالم  الغرب یعتبر أن عودة االسالم تعني عملیا أُفول الحضارة
ء بھ محمد ابن عبد هللا صلى هللا علیھ وسلم اسالم الذي جا الدروشة واالسالم العلماني أما االسالم

اسالم القیم والشمولیة فإن ھذا االسالم لدى الغرب مرفوض مرقوض  التحرر واالستقالل
 13مرفوض ..ص

 
إقامة طقوس جنسیة في  في الدیانات الوثنیة اآللھة معزولة وال تعنى بأُمور العالم بشيء ویمكن

من ھذه الوثنیة .. یقول الراھب اوغسطین  العلمانیة الدینیة قریبةحضرة االلھة وفي قلب المعابد ف
 17آلھتھم في المعابد ویھزئون بھم في دور التمثیل ..ص إن الروم الوثنیین كانوا یعبدون

 
 48العلمانیة ترید اإللھ أن یكون مثل النظام الملكي البریطاني ملك وال یحكم ..ص

 
 66التي توحي بعكس ذلك .. مارجریت تاتشر ..صإننا نعیش أتعس ایامنا رغم المظاھر 

 
یقول ھنري برجسون الفیلسوف الفرنسي الشھیر إن فصل الدین عن العلم ھو فناء محتوم لالثنین 

 . معا
 

ویمثل  یقول كولن ولسن في كتابھ سقوط الحضارة : " الشخص الالمنتمي ھو بطل عصرنا
الالمنتمون  تدھور الحضارة ألن انحطاط جمیع المقاییس العقلیة وھو عرض من اعراض

  ". یظھرون كالبثور على جلد الحضارة المحتضرة
 

خنازیر " وال  ویقول : " انعدام الجانب الروحي في حضارتنا المادیة الغنیة جدا یجعل الناس
 .ننسى أن مؤسس اللیبرالیة نفسھ رفض أن یكون خنزیرا

 
نا نحن معاشر البشر اإلیمان ..فحیاة الروح لم یقول توفیق الحیكم في كتابھ شمس الفكر الذي یمیز

 . یلج بابھا غیر االنسان
 

وتقدمنا فاننا ما زلنا على  یقول اریكلھ الشاعر االلماني ھل من المحتمل انھ بالرغم من اكتشافاتنا



 . قد أُخطيء فھمھ ؟ نعم ھذا محتمل سطح الحیاة ھل من المحتمل ان تاریخ العالم كلھ
 

ھناك احتمال في ظھور دین جدید أو فلسفة انقاذ جدیدة الن تربة الغرب  یقول شبنجلر لیس
 73منھوكة میتافیزیقیا .. ص

 
االسكندر االكبر على  الدین یمنح االنسان الھدف النھائي الھدف الذي ال ینتھي .. لذا بعدما سیطر

اشباع عینة  بدون ھدف یصل عند مرحلة العالم جلس یتسائل ماذا سأفعل االن ...... فاالنسان
التغییر الوحید المتاح لذا یكثر االنتحار في الفئات الغنیة  ویشعر بالملل القاتل ویكون االنتحار ھو

 . منھ في غیرھا والمثقفة أكثر
 

 . فشل الدین والحروب العالمیة متالزمان حتما
 

كل مشاكل  الفراغ الحضارة الغربیة یصاحبھا فراغ شدید ال تعرف كیف تنفقھ ولذا یظھر في ھذا
والمخدرات لكن علینا أال ننسى أن ھذا  العبثیة والعدیمة والالانتماء والتفكك االسري واالنتحار

 . الفراغ كان مكانھ المناسب ھو الروح
 

ینظر توینبي إلى العالم االسالمي على أنھ عنده ما ینقذ الحضارة المعاصرة من الخواء 
 . والالمعیاریة والعدمیة

 
یكفي انقطاع جیلین فقط في خط العقول المتفوقة لكي تنھار كل أُسس الحضارة یقول اینشتاین 

 . الغربیة
 

في  ھارولد فینك طبیب نفسي أمریكي متخصص في عالج الناس من أمراض الحضارة اكتشف
 . الصحیح نھایة المطاف انھ ھو مریض نفسي وذلك النھ كما یقول ال یمتلك االیمان

 
یفھم اإلسالم  تاذ بجامعة تنسي االمریكي أعطوني أربعون شابا ممنیقول تي . بي .ارفنج االس

 91ص ..فھما عمیقا ویسحنون عرضھ باسلوب العصر وأنا افتح االمریكتین
 

لما دخلت  یقول ھنري دي شامبون : لوال انتصار جیش شارل مارتل على المسلمین في فرنسا
یمكن انقاذ البشریة منھا  واالوجاع كان فرنسا العصور المظلمة.. ویقول الفیس : كم من األحزان

 . لو لم یوقف شارل مارتل فتوح العرب
 

یقول برتراند راسل : االسالم ھو الدین الوحید الذي یستطیع التوحید بین الشعوب المختلفة في 
 . أُمة واحدة

 
سان الحضارة المادیة أخذت فرصتھا الكاملة وھي اآلن في طریقھا لالنھیار بعد أن انھار االن

 94داخلھا ..ص
 

على جعل السن  عندما یجتمع مجلس اللوردات البریطاني على أعلى مستویاتھ لیوافق في النھایة
عاما فھذا ھو موت الحضارة  الذي یتزوج فیھ رجل من رجل ھو ستة عشر عاما بدال من عشرین

 . الحقیقي
 

 . إن االسالم محجوب عن الغرب بستار كثیف من اعمال المسلمین



 
عدي إنما  ض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اإلسالم على عدي ابن حاتم فیقول لعلك یایعر

فوهللا لیوشكن المال أن  یمنعك من الدخول في ھذا الدین ما تراه من حاجة المسلمین وفقرھم
ابن ھرمز قد صارت الیھم فیقول عدي  یفیض فیھم فال یوجد من یأخذه ..... وإن قصور كسرى

 . هللا علیھ وسلم نعم قصور كسرى ابن ھرمز ن ھرمز فیقول رسول هللا صلىقصور كسرى اب
 

رومیة الیوم ولكن  فتح القسطنطینیة بالمقاییس الموجودة في عصر النبوة أكثر استحالة من فتح
األُمة وھذا واقع كما بشر بھ المصطفى صلى  تحقق الفتح الثاني یستلزم عودة الخالفة الراشدة الى

 133لم .. صهللا علیھ وس
 

ینادي  معركتنا مع الیھود لیست مسألة وطن فھي اكبر من ذلك بكثیر وكون الشجر والحجر
شتات فھم یتجمعون  المسلم تعال ھذا یھودي ورائي فاقتلھ تدل على أن الیھود سیتجمعون بعد

في وھم  –نھر االردن  –شرق النھر  لھالكھم كما تنبأ التلمود وكما أخبر سید الخلق انتم في
یبیدھم هللا بایدي عباده المؤمنین باذن هللا " بعثنا  غربھ وھم الیوم في غرب النھر ینتظرون أن

 " علیكم عبادا لنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



العلمانیون واإلسالم ... محمد قطب .... دار الشروق ... الطبعة األولى 
1994 

 
 

كانوا شیوعیین یوم أن كانت الشیوعیة  ن العربیعجب االنسان حین یعلم أن كثیرا من العلمانیی
بالسرعة المذھلة التي انھارت بھا لبس أولئك  ذات سطوة وسلطان فلما انھارت الشیوعیة

وصاروا ینادون بھا كأنھم من دعاتھا منذ نعومة أظفارھم وقد  العلمانیون ثیاب الدیموقراطیة
سقطت  الحزبیة ویرون فیھا الفساد كلھ فلمااعتناقھم الشیوعیة ینددون بالتعددیة  كانوا في فترة

باالمس وینددون بھ ..  الشیوعیة واحتاجوا إلى تغطیة انفسھم لبسوا الرداء الذي كانوا یلعنونھ
ھؤالء أساسا ھو كراھیتھم للشریعة  وربما یزول العجب إذا أدرك االنسان أن الذي یحرك

م في الموقع الذي یھاجم االسالم یتخذون مواقفھ االسالمیة ونفورھم من تطبیقھا ومن ثم
 6طبیعة ذلك الموقف أو حقیقة أفكاره ..ص واإلسالمیین بصرف النظر عن

 
الدیانة القدیمة دیانة  كان ما بشَّر بھ یسوع ھو میالد جدید للروح االنسانیة أما ما علمھ بولس فھو

نسانیة ترجمة عبد العزیز معالم تاریخ اال الكاھن والمذبح وسفك الدماء السترضاء االلھ ... ویلز
 705ص 3توفیق ج

 
تكن حكومتھ وسطاء  لم یكن أبا بكر رضي هللا عنھ لھ قداسة ذاتیة یتحكم بھا على رقاب الناس ولم

فقوموني .. فال ینشأ الظلم في الحكم  بین هللا وبین الناس بل قال في خطبتھ الشھیرة ان اعوججت
 . االسالمي إال من عصیان أوامر الدین

 
ض حجج العلمانیین أنھم یقولون بأي فقیھ نأخذ الشریعة وبأي مذھب ندین ..... وكأنھم تناسوا بع

 . قرن حكموا األُمة بالشریعة 13أن ھناك 
أیضا یناسون ویتخیلون أن دستور العلمانیین واحد ومذھبھم واحد ؟؟ فمذاھبھم باآلالف ..... 

 . ولكنھم فقط یجادلون
 

في الجامع  كة فھي تقول دوما نحن ال نعارض الدین وإنما نحصرهللعلمانیة دعوى عریضة مضح
العبادة " وھذا بخالف شرك  والعالقات الشخصیة وھذا في االسالم لیس لھ اسم إال الشرك شرك

 65االعتقاد " ..ص
 

قال سلمان ال  عندما قام عمر رضي هللا عنھ یخطب على المنبر وقال أیھا الناس اسمعوا وعوا
سلمان رضي هللا عنھ من أین  فما غضب عمر وما انتقم بل استفسر وبحث فقال سمع وال طاعة

أن ابنھ ابن عمر أعاره ایاه قال اآلن نسمع ونُطع  لك ھذا البُرد الذي ترتدیھ أھو بُردك وعندما علم
 . رأینا فیك اعوجاج لقومانك بحد السیف وقال سلمان وهللا لو

 
أن تؤید قرار  د واحتراف المعارضة فال یصح للمعارضةالعلمانیة بھا ما یسمى احتراف التأیی

اللعبة في االسالم لیقال عنا  الحزب المخالف بل ھي معارضة على الدوام أفیراد تمثیل ھذه
الحق حیث دار وال توجد حزبیة إال حزبیة الحق  دیموقراطیین ومتحررین .. بل المسلم یدور مع

ھ ...... أما أن یكون تداول الحكم أصال في ذاتھ فریدا في درب متى رأى الحق اتبعھ ولو كان
الغرب لم  ........ بغیة الوجاھة والعصرانیة فأمر ال تفسیر لھ إال أنھ اتباع ساذج ویُماَرس فقط

ھناك طریقا ثالثا ..  یعرف اال منھجین طوال حیاتھ دیموقراطیة ودیكتاتوریة وال یعرف أن
 72ص



 
 . الحضارة الغربیة فقدت مبرر وجودھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الكامل للمناظرة الكبرى مصر بین الدولة اإلسالمیة والدولة  النص
أعدھا للنشر خالد محسن .. مركز اإلعالم العربي .. الطبعة  ... العلمانیة

 1992األولى 
 

ة ھي الدولة الالدینیة ولیس اإلسالم لیس ضد الدولة المدنیة التي تلتزم بتعالیمة وبدیل الدولة الدینی
 7الدولة المدنیة كما یزعمون ..ص

 
الشورى الغربیة جعلت مجلس العموم البریطاني ومجلس اللوردات یتفقان على اباحة الزنا 

 25والشذوذ ..ص
 

 25الحكم على إرادات الشعوب باالعدام النھا ترید االسالم لیس دیموقراطیة ..ص
 

جریدة لوموند  تم الغاء االنتخابات واعتبرت 1992جزائر عام عندما انتصر االسالمیون في ال
فأي دیموقراطیة ھي التي یریدھا  الفرنسیة ان الدیموقراطیة من ھذا النوع ھي دیموقراطیة عمیاء

 .المسلمین ؟ الغرب ھل ھي فحسب دیموقراطیة كبت افواه
 

وم ویصوم فعال أما ُكتب إذا قرأ شخص مسلم المصحف فقرأ ُكتب علیكم الصیام إنھ مكلف أن یص
 26ص.. علیكم القصاص فال

 
ما سكت هللا  نصف الحكومة االسالمیة وحي من هللا وھذا ال جدال فیھ ونصفھا االخر عقل وھو

 . والرد عنھ غیر نسیان كما في الحدیث وھذا یكون فیھ الشورى واألخذ
 

أن تكون  مي إذن البدواعدوا لھم ما استطعتم ...... ھذه االیة تحض على تكوین جیش اسال
علمانیة والدولة ھي  حكومة إسالمیة لتُعد جیش اسالمي وھل یتم اعداد جیش اسالمي في دولة

كما نعلم من یأخذھا ویضعھا في مصارفھا  المكلفة أن تُعد الجیش .. ثم الزكاة وھي لیست ضریبة
ماعة وتحقیق رغباتھا والدولة تقوم على تحقیق أماني الج الشرعیة ألیست أیضا حكومة إسالمیة

تقوم دولة ترعى مصالح المسلمین إال ان تكون اسالمیة والشورى غیر  وتنظیم أُمورھا وال
 اذا كان ھناك دولة اسالمیة . ھل في مصر َمن یرضى ان یُطبق علیھ ُحكم غیر موجودة اال

 35االسالم ؟؟ ...ص
 

ن ونحن نبلع الطعم ھم ال أعداؤنا في الغرب یستعملون كلمة أصولي لوصف المسلم المتدی
 . یریدون ان یقولوا مسلم فیقولون أُصولي

 
 . هللا أمر بالتعقل ورفع التكلیف عمن ال عقل لھ

 
المدنیة ھل ھي  المسجد والكنیسة مؤسسات مدنیة فكل انجاز بشري ھو مدني فما المقصود بالدولة

م تحوي مؤسسات مدنیة النظ دولة المسجد والكنیسة ؟؟ ھذا صحیح اصطالحا والدولة في كل
ھي الدین أم الالدین اذا كانت االولى فھي  القضیة ھي قضیة المرجعیة ھل مرجعیة الدولة المدنیة

الثانیة فھي دولة مدنیة الدینیة او قل علمانیة إذن عدنا لنقطة البدایة  دولة مدنیة دینیة اذا كانت
 . إما إسالمیة أو علمانیة فھي

 
الوضعیة  فوضع ما ُسمي باالصالح القضائي وُعممت القوانین 1883جاء اللورد كرومر عام 



المصري مثلھ مثل  والقوانین العلمانیة في القضاء المصري فالقانون الوضعي في الدستور
واقضیات الناس والثانیة تستعمر االرض  القواعد العسكریة في الخلیج .. االولى تستعمر الثقافة

 . والثروات وكالھما متطفل ثقیل
 

وسجونا وامارات  من الذي یزعم ان محمدا صلى هللا علیھ وسلم لم یُقم دولة ولم یكون جیشا
بدون اقامة یستحیل اقامة الواجب  ووالیات وحسبة وزكاة وعمال ووالة ... والدولة واجب مدني

والحسبة واالحوال الشخصیة وغیر ذلك من  جمع الزكاة واحكام القصاص والجیش –الدیني 
من حكومة اشتراكیة والقامة اللیبرالیة البد من حكومة لیبرالیة  فإلقامة االشتراكیة البد –االحكام 
 50ص االسالم دون حكومة اسالمیة لماذا ھناك عاطفة خاصة تجاه االسالم بالذات ..؟ ھل یقوم

 
معھ أحمد أمین  الشیخ علي عبد الرازق تراجع عن قولھ في آخر حیاتھ وفي الحوار الذي اجراه

كلمة  –فقط –االسالم رسالة روحیة  إن كلمة -: قال 1951مجلة رسالة االسالم في یونیو عام في 
  . ألقاھا الشیطان على لساني

 
اسالمي وفي فترة  یقولون أن ابن رشد ھو قمة العقالنیة في االسالم لكن الننسى انھ تربى في جو

طبة الشرعي اذن بیئتنا قر عزة االسالم حیث االسالم ُمطبق وحیث ھو یشغل منصب قاضي
 . سمحت بذلك عندما حكمنا االسالم

 
مسیحیة ألن  بینما كان العكس حادث في اوربا لذا یُشكك كثیرون في وجود شيء اسمھ حضارة

 . قادة الدنیا التخلف ارتبط بالدین عندھم اما عندما كان الدین عندنا حاكما كنا
 

بطرس غالي )  ) اصبح منھم رئیس وزراء العالماألقباط في مصر ھم اسعد االقلیات في العالم و
حصلوا علیھا إنما ھي من  ومنھم أثرى أثریاء العالم ( عائلة ساویرس ) وھذه الحقوق التي

الكیان الصھیوني او الصلیبي تجد ھذه  مواریث االسالم .. اھناك اقلیة مسلمة تعیش في ظل
 . المعاملة

 
 . .. ما علیك لو كان ما لقیصر ھو ما یقرره االسالم أنت تقول دع ما لقیصر لقیصر وما ہلل ہلل

 
هللا عز وجل من نبیھ  فقاتل في سبیل هللا ال تُكلف اال نفسك معنى ھذا الكالم واضح فعندما یطلب

إذن ھو قائد وحاكم وھو قاضي ( فال  أن یقاتل وان ینظم الجیش وأن یعطي األمر ببدء القتال
وما جاء الخلفاء من  بینھم ) واقام الحدود واسل الرسل شجروربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما 

نرید  یرید اقامة الحكم على الدین .. وما اختلفتم فیھ فحكمھ الى هللا ...... اذن بعده اال الن االسالم
 . حكم هللا

 
فھو اجتھادي أما  حفظ هللا لنا كتابا تستطیع أن تستخرج منھ األحكام وسنة ثابتة كذلك وغیر ذلك

 . فھذا لیس بُملِزم لنا تُلزمنا بان االسالم غیر مطبق تطبیقا صحیحا في العالم ان
 

 حكم قاض مصري بضرورة تھذیب قصة الف لیلة ولیلھ وإخراج الفحش منھا حتى تصلح
 . بأن نبدل تاریخنا لالطفال فقام العلمانیون وقالوا إن ھذا تراث وال یصلح ... وھم االن ینادون

 
اؤنا وفقھاؤنا وكل الحضارة االسالمیة وكل الفتوح كلھا جرت بعد الخالفة كل مفكرینا وعلم
 . االسالمیة الراشدة

 



مع ماذا فعل الغرب  عندما یكون االقباط فیتو وورقة في ید االجنبي الذي یعلم أنھ یلعب بھ تأملوا
 . یتفق مع االغلبیة بالموارنة حاربوا خمسة عشر عاما ثم باعھم الغرب النھ

 
النِحل المختلفة  جد تعددیة شرعیة إال في الدولة االسالمیة فھي وحدھا التي تُجیز الصحابال تو

بالدستور المدني العلماني وال یحق لھ  ان یطبقوا شرائعھم فیما بینھم بینما المسلم الفرنسي ملزم
 . تطبیق شریعتھ في األحوال الشخصیة

 
تنزلوھم على حكم  ناد اذا أراد اھل حصن انالرسول صلى هللا علیھ وسلم كان یقول ألمراء االج

فیھم أم ال وإنما انزلھم على حكمك  هللا وحكم رسولھ فال تنزلوھم النك ال تدري أتصیب حكم هللا
باسم هللا وإنما یطبق شرع هللا ویجتھد فیما لیس فیھ  وحكم اصحابك .. فلن یكون الحاكم متحدثا

 . نص ھذا ما نریده
 

أسسوھا ونحن نجد  ة الصھیونیة من الممكن ان تجمع شملھم فتحالفوا حتىالیھود وجدوا االسطور
الزیغ فمن منطق وطني ومصلحي  الدین الحق من الممكن أن یجمع شملنا ثم ننكص عنھ فھذا ھو

االسالمي ألنھ الوحید الذي سیوحد االمة وینتصر لھا  بل ومادي على العلمانیین ان یتبنوا النموذج
 . فستنھار وستظل االمة مفككھ ر ذلكوالكل یؤیده اما غی

 
العائدین من قتال  ردا على مقتل الخازندار والنقراشي باشا : النقراشي باشا قبض على المجاھدین

جماعة االخوان المسلمین وتحولت  الیھود وزج بھم في السجون وأذاقھم ألوان العذاب وقام بحل
ارع وحتى مقتل الخازندار ألم یحدث في العالم في الش الدولة في ذلك الوقت الى عصابة تقتل البنا

الذین حكموا لصالح االستعمار واعتبروھم خونة وظللنا نفخر في جرائدنا  كلھ أن قتلوا القضاة
الذین  االبطال الذین خطفوا القاضي في قبرص من منظمة أیوكا والخازندار أعطى الطلبة عن

الفاحشة أعطاه ثالث  الذي قتل وارتكب وضعوا قنبلة في معسكر االنجلیز سبع سنوات بینما
 . سنوات

 
 . إذا قَتل الخلیفة یُقتل أما في الدولة المدنیة فالبد من موافقة ثلثا اعضاء المجلس وھذا متعذر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الشریعة اإلسالمیة والعلمانیة الغربیة ...د.محمد عمارة .. دار الشروق ... 
 2003الطبعة األولى 

 
 8ي بالدنا العربیة ھي رمز الستسالم األمة لخیار التبعیة للغرب االستعماري ..صالعلمانیة ف

 
الفقیھ لیس شارعا وإنما الشارع ھو هللا ألن الشریعة ھي أصل ثابت من عند هللا أما الفقھ فھو 

 . یختلف وفیھ اجتھادات
 

  عنھالشرعة ما ورد بھ القرآن والمنھاج ما وردت بھ السنة .. ابن عباس رضي هللا
 

في الشریعة االسالمیة تختلط األخالق والقیم واألصول والثوابت بالدستور بینما في الشرع 
 . الغربي تنفصل األمور تماما

 
ُمعلقا على دعواھم  أدرك الجبرتي أن بونابرت لم یكن نصرانیا وإنما ملحدا خبیثا وكتب یقول

فلقد خالفوا النصارى والمسلمین ولم  " إن إسالمھم نصب -اعتناقھم االسالم وتركھم المسیحیة :
معطلون وللمعاد والحشر منكرون وللنبوة والرسالة  یتمسكوا من األدیان بدین وھم دھریة

  34بزوال دولة الفرنسیس ص جاحدون ." مظھر التقدیس
 

إنھما یزعمان حمایة  ": یقول جمال الدین االفغاني عن فالسفة التنویر الغربیین فولتیر وروسو
من عظام الدھریین وغرسا بذور االباحیة  ومغالبة الظلم .. فنبشا قبر أبیقور وأحییا ما بلي العدل

وبعد ان أغلقوا ابوابھا فتحوا على أنفسھم ابواب الشریعة  والشرك .. فنبذوا الدیانة العیسویة
  161الطبیعة ." االعمال الكاملة لجمال الدین االفغاني ص المقدسة شریعة

 
حنا قاد فیلقا قبطیا انضم الى جیش الحملة الفرنسیة واصبح جنراال في جیش الحملة المعلم یعقوب 

 23..ص
 

باسم االستیالء وانما  ) " لم تدخل اي بلد اوربیة اي بلد شرقیة1896-1845یقول عبد هللا الندیم (
م تأخذ بأنھا ال تتعرض للدین وال للعوائد ث تدخل باسم االصالح وبث المدنیة وتنادي أول دخولھا

ینایر  17بتاریخ  514مجلة االستاذ العدد الثاني والعشرون ص ". في تغییر االثنین شیئا فشیئا
1893 

 
في البالد العربیة  عندما تسلل القانون العلماني الغربي واخترق المؤسسات القضائیة والتشریعیة

الل العالم العربي دون ھذا للغرب احت على ید المثقفین العلمانیین العائدین للتو من أوربا سھل
  27لالحتالل واالستعمار ..ص مقاومة تذكر فكان تسللھ ھذا تمھیدا

 
المحاكم  ثم نشأت 1855بدأ الخدیوي سعید بتطبیق بعد مواد الدستور الغربي بدءا من عام 

مرسوم خدیوي باعتماد  وفي نفس العام صدر 1875المختلطة التي تقضي بقانون نابلیون عام 
تاریخھا منذ فتحھا عمرو ابن العاص  الول مرة في1882غربي ثم أُحتلت مصر عام التقویم ال

 . القانون االجنبي على مصر في جمیع الدواوین عمم االحتالل 1883رضي هللا عنھ وفي عام 
 

الى قواعد دینھا  یقول االفغاني " العالج الناجح النحطاط االمة االسالمیة انما یكون برجوعھا
والقلوب مطمئنة الیھ .. فال یحتاج  ھ على ما كان في بدایتھ فھي متأصلة في النفوسواالخذ باحكام



یسري نفسھا في جمیع االرواح القرب وقت فاذا قاموا  القائم باحیاء االمة إال إلى نفخة واحدة
 نصب اعینھم فال یعجزھم ان یبلغوا في سیرھم منتھى الكمال االنساني وجعلوا اصول دینھم الحقة

بدایة  أما من طلب اصالح االمة بوسیلة سوى ھذه فقد ركب بھا شططا وجعل النھایة ......
االعمال الكاملة لجمال الدین  ". فینعكس علیھ القصد فال یزید االمة اال نحسا وال یكسبھا إال تعسا

 30....... ص 173االفغاني ص 
 

المدرسة االولى التي  االسالم مشروع النھضة في العالم االسالمي البد ان یكون اسالمیا .. صار
 287ص  3الكاملة لالمام محمد عبده ج یرقى فیھا البرابرة على سلم المدنیة... االعمال

 
بالمقاصد الشرعیة.  تمیزت فلسفة االسالم في التشریع عندما ربطت المنفعة باالخالق والمصلحة

ني یعاقَب علیھ في وذنب دی فالذي یخطيء ال یرتكب خطأ في نظام اجتماعي فحسب بل خطأ
 . الدارین

 
الكافة على مقتضى  یلخص ابن خلدون انظمة الحكم في العالم فیقول .... الملك الطبیعي ھو حمل

العقلي في جلب المصالح  والسیاسي: ھو حمل الكافة على مقتضى النظر –الغرض والشھوة 
ر الشرعي في مصالح على مقتضى النظ والخالفة : وھو حمل الكافة –الدنیویة ودفع المضار 

  150الدنیا واالخرة ... المقدمة ص
 

العلمانیون نظروا الى اسالمنا بمنظار نصراني ... لقد شوھت عقولھم فرأوا اسالمنا نصرانیة 
 44وخالفتنا كھانة ..ص

 
التجارب أن المقلدین  " لقد علمتنا -یقول جمال الدین االفغاني واصفا حال العلمانیین في بالدنا :

لتطرق االعداء إلیھا وطالئع لجیوش  أمة المنتحلین أطوار غیرھا یكونون فیھا منافذ من كل
السبیل ویفتحون االبواب ثم یثبتون أقدامھم ." االعمال  الغالبین وأرباب الغارات یمھدون لھم

 196االفغاني ص الكاملة لجمال الدین
 

 46وربا ..ص% من أھل ا40حروب الكاثولیك والبروتستانت ابید فیھا حوالي 
 

الذي أصبح جنراال  تكون فیلق قبطي من أراذل القبط كما یقول الجبرتي بقیادة المعلم یعقوب حنا
)  1800-1753الجنرال كلیبر (  في الجیش الفرنسي ابان الحملة الفرنسیة على مصر وعھد الیھ

نصارى الشوام حتى تطاولت النصارى من القبط و كما یقول الجبرتي أن یفعل بالمسلمین ما یشاء
ونالوا منھم اغراضھم وأظھروا حقدھم ولم یبقوا للصلح مكانا  على المسلمین بالسب والضرب

 ملة المسلمین وأیام الموحدین .. الجبرتي عجائب اآلثار في التراجم واالخبار وصرحوا بانقضاء
  134ص 5ج
 

نمر افندي  یادةوفد نصراني بق بعد ان انھزمت الحملة الفرنسیة وعادت الى باریس سارع
ومتعھدین لھ بالعمل على  بالذھاب الى باریس طالبین تأیید نابلیون وعارضین علیھ الوالء

وعارضین تسخیر الكنیسة المصریة لتكون  التشریع لمصر التشریعات التي ترضى عنھا فرنسا
یقة واالسطورة في قلب افریقیا ...... المعلم یعقوب بین الحق أداة تحقیق الحالم فرنسا االستعماریة

  129الصاوي ص ..د.أحمد حسین
 

تاریخھا لم تكن  مصر كانت اسالمیة عندما كان المسلمون أقلیة واألقباط أغلبیة بل إن مصر في
الروماني أو البیزنطي أو المقدوني  دولة قبطیة حتى من قبل االسالم فھي تقع دائما تحت الحكم



  لكاتب القبطي صادق عزیزا .... أما الحكم القبطي فلم نسمع عنھ ابدا
 

الفاتیكان نفسھ وال في  أحكام المسیحیة ال تصلح إطالقا الن تكون احكاما لقوانین وضعیھ وال في
دولة من الدول بأن نُعطي الخد اآلخر لمن  قلب االدیرة فال یمكن ان نضع قانونا وضعیا في أي

رة للزاني واللص عمال بقول نضع قانونا یسمح بالمغف ضربنا على الخد االیمن وال یمكن ان
  تدانوا .. الكاتب القبطي صادق عزیز المسیح ال تدینوا كي ال

 
 . القرآن ال یخلو شيء منھ عن حكم یُستنبط منھ

 
" االسالم ھو العدو الذي حل محل امبراطوریة  -قال أمین عام حلف االطلنطي ویلي كالیس :

 67الشر الشیوعیة ." ص
 

لمانیة فلدیھ حصانة خاصة ضد الذوبان والتبعیة واإلمعیة للحضارة االسالم یستعصي على الع
 . الغربیة

 
 . حامض مع قاعد یؤدي الى ملح زائد ماء بغض النظر عن أیدیولوجیة القائم بالتجربة

 
إن بحر الشریعة  " -: یقول رفاعة رافع الطھطاوي في شأن تحكیم قانون نابلیون في بالد االسالم

احصاھا ولم تخرج األحكام السیاسیة  امھات المسائل صغیرة وال كبیرة إال الغراء لم یغادر من
  544ص 1ج عن المذاھب الشرعیة .) االعمال الكاملة

 
"  -وقال : الدكتور عبد الرزاق السنھوري باشا كانت مھمة حیاتھ وضع دستور اسالمي متكامل

الكنوز ونتطفل على موائد  ركلقد أعطى االسالم شریعة تفوق الشرائع االوربیة وما بالنا نت
 74الصغار ." ص

 
سجل الدكتور السنھوري مشروعا متكامال لدراسة الفقھ االسالمي .. ووضع كتاب مصادر الحق 

 76في الفقھ االسالمي .. ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



المادیة واللیبرالیة ...د.ھاني المرعشلي ... المكتب العلمي للنشر والتوزیع 
2001 

 
 16ي وظیفة وصفیة تنحصر فقط في وصف حقائق الكون .. صوظیفة العلم ھ

 
في الشعب االغریقي  یمكن اعتبار العلمانیة المادیة امتدادا للمذاھب التالیة . .. مذھب أبیقور

االسالمیة ومذھب فولتیر  ومذھب مزدك في الشعب الفارسي ومذھب الباطنیة في الجماعة
 . وروسو في الشعب الفرنسي

 
لمنزلة ما یرتفع بھ  :" قالوا ان االنسان في المنزلة كسائر الحیوانات ولیس لھ منا یقول األفغاني

ال یصیب اھل الحیاء المتناع  –االلحاد  – عن البھائم .. ھذا الوباء المھلك والطاعون المجتاح
 149على الدھریین االعمال الكاملة ص  نفوسھم عن مشاكلة البھائم ." الرد

 
وانغمسوا في  بیقوري في بالد الیونان ضعف الناس عن حراسة البالدبعد انتشار المذھب اال

 . معارض الملذات وسقطوا في ید الرومانیین بعد أن كانوا حكام األرض بال
 

المحرمات ورأوا  عندما انتشر المذھب الباطني االسماعیلي االباحي في اھل الشام واستحل الناس
الناس في الباطل وأتوا المنكرات  ف العقول فانغمسأن التكلیف االلھي إنما ُوضع من اجل ضعا

 . الصلیبیین ) باكتساح بالدھم وأقاموا فیھا نحو مائتي سنة ) إلى أن قامت طائفة من قزم االفرنج
 

المالحدة الذین ینكرون الحكمة في كل شيء یعودون وینسبونھا الى الذرات وإلى المادة غیر 
 . العكس الحیة وكیف أنھا تتجھ نحو التطور ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



العلمانیة في اإلسالم ....انعام أحمد قدوح ..دار السیرة بیروت ..الطبعة 
 1995االولى 

 
 

  oxford العلمانیة في قاموس
The view of morality and education should not be based on religion 

 . یة ھي اتجاه مضاد للدینالعلمان 66ص 2وطبقا لدائرة المعارف البریطانیة مجلد 
 

قاموسھ محیط  أول من قام بترجمة كلمة العلمانیة إلى اللغة العربیة ھو بطرس البستاني في
عالقة بین العلم والعلمانیة  المحیط ومن المعلوم أن الترجمة خطأ تماما لكن صارت دارجھ فال

 15الدنیوي ولیس العلم .. ص الدنیویة مرتبطة بالعالم إنما الترجمة الصحیحة ھي العالمانیة أو
 

عالمة  أن قوس قزح مجرد انعكاس ألشعة الشمس ولیس Diyrofnysso عندما قرر دي روفیس
الدورة الدمویة  الرب حبستھ الكنیسة في روما حتى مات .. كما حبست ولیم ھارفي ( مكتشف

 30الكبرى ) ألنھ قال ان الدم یجري في الجسم .. ص
مكتشف الدورة الدمویة الصغرى ُمصنف في طبقات الشافعیة تحت ظل بینما كان ابن النفیس  -

 .- الخالفة اإلسالمیة
 

 . ال یوجد في االسالم رجال دین الن دیانتنا ال تحتاج وسیط بل الوسیط شرك
 

  المغلوب مولع باالقتداء بالغالب في زیھ ونحلتھ .. مقدمة ابن خلدون
 

 . وفیا إلى متحف ومسجد محمد الفاتح إلى مخزنقام العلماني أتاتورك بتحویل مسجد أیا ص
 

دكة القضاء كانت في إحدى زوایا المسجد في عصور االسالم االولى ..... الخمیني الحكومة 
 3االسالمیة ص

 
كیف یبتعد االسالم عن الحكم واإلسالم یملك فقھا یمثل القانون الشامل لكل نواحي الحیاة ........ 

  محمد حسین فضل هللا
 

لھ ویأخذ  من أصول االسالم ان ندع ما لقیصر لقیصر بل االسالم یحاسب قیصر على ما لیس
ونظاما للملك ... محمد عبده  على یده وعملھ فكان الدین بذلك كماال للشخص وأُلفة في البیت

 287ص 3االعمال الكاملة ج
 

یرة للذین یؤمنون العلمانیة إذا كانت تحل مشكلة الذین ال یؤمنون بالدین فھي تخلق مشكلة كب
 288بالدین .. فضل هللا آفاق اسالمیة ص

 
 
 
 
 
 
 



الدكتور عزیز  -تحت المجھر ... الدكتور عبد الوھاب المسیري العلمانیة
الفكر المعاصر بیروت لبنان ... الطبعة األولى سبتمبر  العظمة ....دار

2000 
 

ل وھلة فھو یفترض وجود یبدو ألو الحدیث عن إصالح حال االنسان لیس حدیثا محایدا كما
االنسان  ومنظومة معرفیة قیمیة یمكن إصالح حال نموذج متكامل ورؤیة شاملة لإلنسان والكون

ھل ھذه المنظومة تضاف الى العلمانیة أم أنھا جزء ال یتجزأ منھا  حسبھا وھنا یحق لنا أن نسأل
 العلمانیة فما ھذه تضاف الیھا فمن أي مصدر نستقیھا وإن كانت جزءا عضویا من فإن كانت

تبني الرؤیة المادیة  المالمح األساسیة لھذا النموذج العضوي . ثم أال یعني تبني الطرق المادیة
 . لالنسان

 
حیث یقف الرجل  تحكي لنا أفالم الكاوبوي نموذجا مصغرا عن العلمانیة والداروینیة التطبیقیة

االصلیین الذین ال یتركون  ب االرضاالبیض في وجھ الھنود األشرار ھؤالء االرھابیون أصحا
على أرضھم وأرض -مستوطنتھ  - الرجل االبیض وشأنھ كي یرعى ابقاره ویبني مزرعتھ

الذي یصل الى المسدس أوال وھو دائما االبیض  أجدادھم وھنا یبدأ الصراع وینتصر في النھایة
ألصلح واالدھي واالقوى وھي االجتماعیة حیث ال یكتب البقاء إال ل ھنا نتعلم كل أُسس الداروینیة

ویتكرر  الصفات ال عالقة لھا بأیة منظومة قیمیة دینیة كانت ام أخالقیة ام إنسانیة مجموعة من
بمسدسھ ثم ینفخ فیھ  المسلسل في بلد آخر وھكذا دائما یحصد الرجل االبیض الھنود االشرار

  23ویمضي مسرعا إلى مكان اخر ..ص
 

أصبح بدیھیة في  وما كان ممجوجا في بدایة الستینیات في الغرب العلمانیة عملیة متطورة جدا
وأنھا مصدر العلمانیة ثم یحاربونھا  السبعینیات وھكذا فالعلمانیون یتحدثون في البدایة عن القیم

الغربیة أول ما بدأت بمرجعیة مسیحیة ومع الوقت انتھت  بعد إشعار قصیر وقد بدأت العلمانیة
ن قلوب الناس فالمتتالیة العلمانیة كانت النازیة احدى مراحلھا وكذلك وم المسیحیة من الدولة

العالم كلھا  الفاشیة فكلھا مذاھب ال تخرج عن اطار العلمانیة واالمبریالیة الغربیة ونھب كانت
 . نماذج حدثت داخل اإلطار العلماني

 
لھ مرجعیتھ  تظل الشخص الدیني ربما ینتابھ الشك ربما یرتكب أفعال مأساویة ولكن مع ھذا

التجاوز وعلى السقوط ) وتدور في  االنسانیة ( تؤمن بمسئولیة االنسان عن افعالھ وبمقدرتھ على
فھو شخص أجوف مثل الذرات المتناثرة ال یحمل  اطار منظومات قیمیة ومعرفیة أما العلماني

 . لحتمیات صارمة دراما الوجود االنساني یخضع
 

النسان ویتفكك ویتحول الى الشيء ........ والجسد اصبح مركزیا في في عالم العلمانیة یتساقط ا
 . الحضارة العلمانیة

 
إلي شيء  الطبیعة من منظور علماني نظام یتحرك بال ھدف نظام مغلق مكتف بذاتھ ال یشیر

االنساني داخل  وال یخرج خارجھا ویختفي الحیز خارجھ واالنسان أحد إفرازات الطبیعة
 . االبعاد ي المادي ویظھر االنسان النمطي المادي ثالثيالمنظور العلمان

 
متمیزة المعالم لیست  التكیف مع الواقع في النموذج العلماني یعني محاولة التنمیط فھو كتلة غیر

دوره بكفاءة تامة ویرى فاكیالف ھافل  لھ ابعاد جوانیة سطح كامل ال شخصیة لھ ومع ذلك یؤدي
كبیر بین الشركات عابرة القارات والمؤسسة  یوجد فرقرئیس جمھوریة التشیك انھ ال 



 . االطار نفسھ وكالھما یدوران في اإلطار التفكیكي لالنسان االشتراكیة فكالھما یدوران في
 

باعتباره مادة  نزع القداسة یؤدي الى ظھور نزعة امبریالیة لدى االنسان فھو ینظر الى العالم
وكلما زاد التقدم زاد التحكم  على عملیات االستغاللنافعة یمكن توظیفھا لحسابھ ال حدود 

 85والسیطرة ..ص
 

وانما ستھاجم الذات  یقول رورتي الحضارة العلمانیة الحدیثة لن تكتفي باستبعاد فكرة القداسة
 86االنسانیة نفسھا باعتبارھا مصدرا للقداسة ..ص

 
 . التحدیث ھو نسیان نشط للتاریخ والذات... رورتي

 
 ي النموذج العلماني ھو فردوس ارضي حیث یتم علمنة المطلق وجعلھ في حیز ماديالفردوس ف

. 
 

 . ثمة ھوة واسعة بین المعرفة العقلیة والحكمة األخالقیة
 

  ال توجد ایدیولوجیة بدون بدایات میتافیزیقیة حتى العلمانیة ... جالل أمین
 

اجابات عن االسئلة  یزیقیا مسبقة تطرحالعلمانیة ھي منظومة شاملة ورؤیة للكون تستند إلى میتاف
مستحیلة ) وحجر الزاویة في الرؤیة العلمانیة  النھائیة الكبرى ( فحالة الشك المطلق تجعل الحیاة

 110الفكر..ص ھو اسبقیة المادة على
 

  افتراض ان الحاجات غیر محدودة ھو افتراض میتافیزیقي مسبق ..جالل امین
 

مسائلة المستھلك  ترغب في استھالكھ فھو أمر مشروع وال یمكن في االقتصاد العلماني كل ما
المستھلك ان یكون شخص عادي محدود  عن القیمة االخالقیة أو االجتماعیة لما یرید ....... وعلى

  التسویق الواسع االنتشار ..جالل امین الثقافة یمكن قولبتھ إذ ھنا تكمن فرص
 

وتلویث البیئة وتھدید  ت الناتجة عن التكنولوجیا ( النوویةاالیمان بأن العلم قادر على حل المشكال
 . الكوكب بأسره ) ھو ایمان میتافیزیقي عمیق بقدرة العلم

 
وقیمیة  تمت علمنة المواجھة مع اسرائیل فصارت القضیة سیاسیة واقتصادیة ولیس دینیة

 117واخالقیة ولیست طرد شعب لشعب وتھدید إرادة أُمة .. ص
 

مادة نسبیة ال قداسة لھا فالعلمانیة تستبعد االنسان من مركز الكون بشراسة وبحدة أصبح العالم 
 . وتنكر علیھ مركزیتھ وحریتھ

 
اعتبار الدین مرجعیة  متتالیة العلمانیة تتحقق بانتظام في كل الدول التي طبقتھا ففي البدایة یتم

لنفسھا مرجعیة ذاتیة ثم تبدأ في  تبدأ تكون العلمانیة ثم تبدأ العلمانیة تتخذ مرجعیات اخرى ثم
 . االخرى وتعتبر الدین عبء على العلمانیة محاربة الدین وكل المرجعیات

 
وفي مقدرتھ  إنسانیة االنسان تكمن في مدى مقدرتھ على الحفاظ على ھویتھ وقیمھ وأخالقیاتھ

 . على االختیار الحر بین ما ھو إنساني وغیر إنساني



 
% 20سكانھا  در الطبیعیة محدودة وأن الدول المتقدمة التي یشكلاكتشف االنسان أن المصا

طبیعیة ال یكفي ألن  % من الموارد المتاحة وھذا یعني أن ما یوجد من مصادر80یستھلكون 
حقق معدالت استھالك عالیة ال یمكن تطبقھ  یتقدم بقیة البشر أي أن نموذج العلمانیة الغربیة الذي

 138ص.. لحالعلى مستوى العالم بطیبعة ا
 

أفرزت العلمانیة االمبریالیة في احدى متتالیاتھا رؤیة عنصریة قامت بتصنیف البشر على أساس 
 . صفات مادیة

 
االتحاد السوفیتي ال شبھة في علمانیتھ ومع ذلك وقف ضد العلم والحقیقة ومنع اي بحث علمي 

 . یتعارض مع المادیة الجدلیة
 

فكلمة علمانیة  ان االسالم لیس كنیسة كي نفصلھ عن الدولة یرى العلماني محمد عابد الجابري
 . الحاجات العربیة الموضوعیة البد ان تزاج من القاموس العربي النھا كلمة ال تعبر عن

 
سادت في القرن  الحدیث عن اإلیمان باعتباره أفیون ھو نتاج رؤیة مادیة اقتصادیة اختزالیة

الدولة الروسیة التي حاربت ھذا  یبیة االبعاد االنسانیةالتاسع عشر في أوربا لم تدرك مدى ترك
 231فتقرر بناء الكنائس وأعادت القساوسة الیھا .. ص االفیون إذا بھا تعیده بعد انھیار الشیوعیة

 
جماعات الخضر في أوربا ینتقدون دائما مفھوم التقدم الدائم ویطرحون بدال من ذلك مفھوم 

 . التوازن بین الذات والطبیعة
 

  244إرفنج كریستول یرى العملنة عملیة دینیة حققت انتصارا على الیھودیة والمسیحیة .. ص
 

مستقبلھ وھذه أُمور  العلمانیة رؤیة دینیة النھا تحتوي مقوالت عن وضع االنسان في الكون وعن
 . بداھة لیست علمیة وإنما میتافیزیقیھ الھوتیة

 
 . ولكنھ لیس قادر على تولیدھا العقل قادر على تفكیك األنساق االخالقیة

 
مثال إلى أن  األنساق األخالقیة منطلقھا إیماني العقالني والعقل المحض ال یمكن أن یتوصل

بأنھا بربریة وفالسفة العلمانیة  الجماع بالمحارم خطأ ولذا یسمى ارفنج كریستول أخالق العلمانیة
وثني الجدید وسارتر الوجودي الحانق وھایدجر ال األشھر في القرن العشرین ھم نیتشھ العدمي

 . فیھ فھو عالم بالمعنى فعالم العلمانیة یستحیل العیش
 

وكلب بافلوف  یصعب علیك داخل النموذج العلماني أن تفصل بین خاتم البشر العلماني الكامل
تصوغھا دینامیكیة مادیة  وقرد داروین وذئب ھوبز فكلھا حیوانات تطورت من بعضھا البعض

یرفض أن یكون كذلك كما یقول وایتھید  ال تختلف اال في الرتبة فاالنسان مجرد حیوانحركیة 
 . تعرف التفرد واالخالق مجرد مصالح مجتمعیة فوحدات الطبیعة متشابھة وذراتھا ال

 
 . یقول فیبر ھناك اختالف بین عشة الفراخ واالسرة اإلنسانیة

 
 تزویدنا بقیم اخالقیة .؟ھل الطبیعة في المنظومة العلمانیة قادرة على 

 



خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة .. د.یوسف القرضاوي ....دار 
 2004الطبعة االولى  الشروق

 
وأمرني أن أضرب صدام حسین  یقول بوش إن ربي أمرني أن أضرب بن الدن فضربتھ

 12.. صاالرض .... ھل ھو نبي یوحى الیھ . فضربتھ ..یقول ذلك حاكم أكبر دولة علمانیة في
دینیة ..؟ لماذا ال یُطالب الحكام العلمانیین والحكام االسرائیلیین  ھل نحن امام حكومة علمانیة أم

 . خطابھم بمراجعة
 

ذمة هللا ورسولھ بحال  كلمة أھل الذمة ھو مدلول لھ وقعھ في نفس المسلم فالمسلم ال یقبل ان تخفر
 46ص.. والمسلم إذا صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة هللا

 
انھم  ": یقول مصطفى صادق الرافعي ردا على ھؤالء الذین یصفون القدیم بالرجعیة یقول

 ". یریدون ان یجددوا كل شيء حتى الدین واللغة والشمس والقمر
  ویقول أحمد شوقي أمیر الشعراء

 یجدون كل قدیم امرا منكرا دع عنك قول عصابة مفتونة
  ن مات من آبائھم او عمرام ولو استطاعوا في المجامع انكروا

 131وقد استھزء بھم محمد اقبال حین قال ان الكعبة ال تتجدد بجلب الحجارة لھا من أوربا ..ص
 

 . الفقھ االسالمي أقرب إلى المسیحیة من الدساتیر الغربیة
 

من شدة حساسیة االسالم انھ لم یفرض الجھاد وال الزكاة على غیر المسلمین مع أن الزكاة 
 . مالیة والجھاد خدمة عسكریةضریبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  متنــــوع
 

لیس في االسالم سلطة دینیة سوى سلطة الموعظة ... یقرع بھا أدني المسلمین أعالھم .... 
 285ص 3االعمال الكاملة لالمام محمد عبده م

 
  اذا قضیتم .. سمى القرآن القضاء حكما واذا حكمتم بین الناس

 
 .- ولذلك خلقھم -ة االسالمیة بأھل المعمورة ھو مما أحالھ القرآن انفراد الشریع

 
بغداد والكوفة  في عصور االسالم الزاھیة كانت العواصم الكبرى والمدن الكبرى اإلسالمیة مثل

واألدیان وكانت المناظرات  والبصرة ودمشق وقرطبة والقیروان والقاھرة مفتوحة لكل األجناس
 . یتلقون العلم وكان العلم تجارة رائجة ناس یأتون من الدنیا كلھاتعقد لیل نھار وكانت ال

 
والجریمة فى البالد الغربیة  العلمانیة لم تِف بوعودھا بشأن الحریة و المساواة إْذ تنتشر العنصریة

الثالث حیث تحالفت األنظمة العلمانیة مع  التى ترّسخت فیھا العلمانیة.. وأخفقت في العالم
 .قوى العسكریةاإلستبداد وال

 
یؤكد الرجل أن  كتاب" اإلسالم والعلمانیة فى الشرق األوسط" لجون اسبوزیتو وآخرین.. حیث

والدیكتاتوریة، وضرب على ذلك أمثلة  العلمانیة فى الشرق األوسط كانت متالزمة مع االستبداد
ألم  -یمقراطیة.العلمانیة الحاكمة إلحباط التحوالت الد بتحالف الجیش وأجھزة األمن مع النخب

 !..؟-ومبارٍك وستالین وھتلر وبول بوت كلھا حكومات علمانیة. تكن حكومة زین
 

الیقین أنھم أقلیات  العلمانیون فى بالدنا ال یزدھرون إال فى ظل الدیكتاتوریات، ویعلمون علم
 وال أحد یثق فیھم مكروھة ال تریدھم الشعوب

 
ـة، تقوم السلطة  وكما عرفھا تاریخ المسلمین دولةالدولة اإلسالمیة كما جاء بھا اإلسالم، " َمَدنِیـَّ

فیھا وكیل عن األمة أو أجیر لھا، ومن حق األمة،  فیھا على البَْیعة واالختیار والشورى.. والحاكم
، ُممثَّلة في أھل الحلِّ  مھ إن أعوجَّ وإال  والَعْقد فیھا، أن تُحاسبھ وتُراقبھ، وتأمره وتنھاه، وتُقَوِّ

إذا رآه اقترف  ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ینكر على رئیس الدولة نفسھ عزلتھ،
علیھ إذا رأي كفًرا بََواًحا عنده من هللا  منكًرا، أو ضیَّع معروفًا، بل على الشعب أن یُعلن الثورة

 برھان.".. الدكتور یوسف القرضاوي
 
حدیثة والدولة في  الدولة في روسیا الدول الحدیثة في العالم تختلف باختالف مرجعیاتھا، یعني"

حدیثة، كلھا دول حدیثة و كلھا دول  أمیركا حدیثة والدولة في الصین حدیثة والدولة في الیابان
الشعب.. والشعب ھو الذى یختار الحكومة.. ولكن الخالف  مدنیة وتحتكم إلى الشعب وإلى سلطة

اإلسالمیة  اكیة أو شیوعیة .. كذلك الدولةمرجعیتھا لیبرالیة وتلك مرجعیتھا اشتر بینھا: أن ھذه
فیھا إلى األمة.. فاألمة ھي التى  ھي دولة حدیثة و دولة مدنیة.. تأخذ بكل المدنیات وتُرجع السلطة

التي تنصح.. واألمة ھي التي تأمر بالمعروف وتنھى  تختار.. واألمة ھي التي تبایع.. واألمة ھي
الحاكم إذا شَرْد.. ومن حق األمة أن تجعل أحكامھا  التي تخلع ھذا عن المنكر.. واألمة ھي

 القرضاوي في دستور ینظّم العالقة بین الحّكام والمحكومین...".. الدكتور یوسف األساسیة
 
 
 



بینات الحل االسالمي وشبھات العلمانیین والمتغربین ... د.یوسف 
 1993القرضاوي .... مكتبة وھبة الطبعة الثانیة 

 
  علموا العالم كیف تتحقق حریة الفكر مع استقامة الدین .. جوستاف لوبونالعرب ھم الذین 

 
  استمد روجر بیكون دراستھ العلمیة من الجامعة االسالمیة في االندلس ...دوھرنج

 
 إیتان دینیھ .. الدین الوحید الذي وازن بین العلم وأعظم العبادات ھو االسالم

 
المشتركة " ھذه  االنسانیة –الفردوس االرضي  –ن العبارات المیتافیزیقیة " حقوق االنسا

 . العبارات عندما تصدر من ملحد فإنھا ورق نقد بدون ضمان
 

 38أوجست كونت صاحب المذھب الوضعي تحول في نھایة حیاتھ الى متصوف.. ص
 

المسئولیة الكلمة تُحمل االنسان  إننا ُخلقنا لننتقل من دار إلى دار ...... عمر ابن عبد العزیز .. ھذه
 43وتجعلھ مفكرا متزن أخالقیا .. ص

 
 المرء المتدین حقا ال یعاني قط مرضا نفسیا .. الطبیب النفسي بریال

 
عنده .. ھذا الحدیث  إن الناس إذا رأوا الظالم ولم یأخذوا على یده أوشك أن یعمھم هللا بعقاب من

 ین محرك الشعوب لالنتفاضھالد أقوى رد على مقولة "الدین أفیون الشعوب " فطبقا للحدیث
  . وسید الشھداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر

 
 ... في نعیم الدنیا الشیوعیة تشغل قلوب أتباعھا بوعود الخالص وآمال المستقبل والجزاء المنتظر

تحفظ رفاتھم في قلب المتاحف العظیمة  ولھا مریدوھا وشھدائھا وطقوسھا وآباءھا الكبار الذین
 66التفتیش لھم فالشیوعیة ھي أفیون الشعوب .. ص یل بأعدائھا واقامة محاكمویتم التنك

 
 . رفض الشیوعیة للدین ھو رفض سیاسي ولیس رفض فلسفي

 
االلحاد ال معنى لھ ألنھ إنكار لإللھ بال مبررات اللھم إال إذا كان الھدف أن یحل االنسان محل 

  االلھ .. كارل ماركس
 

فباب .. العزیز بقدر ما احدثوا من امور ..... عمر ابن عبد –حكام اي ا –تحدث للناس أقضیة 
 80بتغیر الزمان والمكان ص االجتھاد لم یغلق والفقھ متحرك وبھ فقھ الواقع وھو متغیر

 
 132الكیمیاء علم عربي خالص ..ص

 
طمى ولندن من ال كان الموت والوباء في أوربا منتشرین انتشارا شدیدا وكانت البیوت في باریس

یكونوا یعرفون المداخن فكان الدخان  المخلوط بالقش ولم یكن بھا نوافذ أو ارضیات خشبیة ولم
وكانوا ال یعرفون النظافة فلم تكن ھناك أرضیات او  یمأل البیت ویزكم االنوف باألمراض

ة الحیوانات تُلقى أمام البیوت ولم یكونوا یعرفون الحجر الصحي او الوقای مصارف وكانت بقایا
كانت الدولة  النظافة فكانت تنتشر االمراض الفاتكة في كل اوربا كل بضعة سنوات ..في حین أو



احد وكان الحجر الصحي  االسالمیة عامرة مضیئة وكانت احكام الغسل والطھارة یعرفھا كل
البیمارستانات واسعة رحبة یاتي الیھا  معموال بھ منذ عھد الرسول صلى هللا علیھ وسلم وكانت

 134وك أوربا للعالج ..صمل
 

یُسكتون  عندما صارت للمعتزلة دولة في زمن المأمون والواثق والمعتصم صاروا ھم الذین
 . المعارضة بالسیاط والجلد والسجن مع أنھم كانوا العقالنیین القدامى

 
وذبح  كان ھناك بلد اسالمي یضرب بھ المثل في الفوضى وقطع الطرق واستباحة الحرمات

الحدود حتى تغیر الحال  فما أن حكمھ المرحوم الملك عبد العزیز ابن سعود وأقام فیھالقوافل 
 200وصار اقل مجتمعات االرض جریمة .. ص

 
بزیادة الترف  إن قلنا أن الجریمة قلت في السعودیة لترف الناس فھذا خطأ محض فالجریمة تزید

 . واكثر دول الغرب ترفا ھي اكثرھا جریمة وتعاط للمخدرات
 

 . قرنا فلم یضق بواقعة جدیدة ولم یعجز عن تقدیم العالج ألي مشكلة 13االسالم ُحكمت بھ االمة 
 

لبنان بلد علماني الحكم والطائفیة فیھ على أشدھا وھو أكثر الدول العربیة علمانیة وفي نفس 
 . الوقت أكثر الدول العربیة طائفیة

 
یأخذون ما فرضوه من  لترك خالدة الى االبد فھمیقول بطرك أنطاكیا ماكاریوس "أدام هللا دولة ا

 233او یھودا او سامرة".. ص الجزیة وال شأن لھم باالدیان سواء أكان رعایاھم مسیحیین
 

یقول : " كان  یقول فارس بك الخوري مندوب سوریا في ھیئة االمم ورئیس وزراء سوریا سابقا
االسالمیة یقضون أغلب أوقاتھم  یق الشریعةقضاة المحاكم في العھد العثماني حینما كان یتم تطب
وعمر ابن الخطاب لم تكن تُرفع الیھ قضیة  ". في مراكز عملھم بدون عمل فلم تكن توجد جریمة

والیوم المحاكم مآلى بالجرائم وال تعدم قریة مھما صغرت  ... واحدة في فترة عملھ بالقضاء
 . تشیب لھا الرؤوس منذ سنوات قلیلة جریمة كبرى كانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



األمة اإلسالمیة ... عبد الرحمن عبد هللا سلیمان  العولمة وخطرھا على
 2007األغبري .. مكتبة اإلیمان الطبعة األولى 

 
ووصف اإلبادة الجماعیة للمسلمین في البوسنة  التالعب الصریح في األلفاظ لمحاولة تغییر الواقع

سالم الجلیل ووصف القدس الشرقیة بأنھا متنازع ب 1982 بالتطھیر العرقي وغزو لبنان عام
بنفس الصفة ووصف جیش تحریر كوسوفا باإلنفصالیین ومجاھدي  ووصف كشمیر علیھا

 باالرھابیین ھل یفوق ھذا التالعب تالعب ؟ الشیشان
 

في الحقیقة  حین ادعت بریطانیا أنھا حرب ضد العدوان مع أنھا 1982حرب جزر الفوكالند عام 
  128الع أحواض النفط الموجودة ھناك ..صحرب البت

 
 . دولة في العالم 182شركة في العالم تتجاوز دخل  200مبیعات أكبر 

 
 مجلة حجم مبیعات اكسون وشل وموبیل یفوق االنتاج الوطني لدول العالم الثالث

multinational monitor pod .. 136ص 
 

 . افریقیا وھي الدولة االغنى في أفریقیااقتصادیات جنرال موتورز أكبر من اقتصادیات جنوب 
 

 . اقتصادیات تویوتا أكبر من اقتصادیات النرویج
 

نیجریا تسعة  أعدمت حكومة 1995الحكومة الفعلیة في نیجریا ھي الشركة النفطیة شل وفي عام 
 . النیجیریون من الجوع معارضین ألنھم انتقدوا سیاسات شل في الوقت الذي یموت فیھ

 
بالرئیس المنتخب  الفرنسیة للنفط في الكونغو بانقالب أطاح ELF قامت شكرة 1997في عام 

 . باسكال لیسوبا ألنھ كان یرید البحث عن شركة اخرى
 

 . إلى سقوط نظام سلفادور اللیندي ITT في شیلي أدى تدخل شركة 1972في أحداث 
 

وغیرھا من المؤسسات  لعالمیةاللیبرالیة ھي التي افرزت صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة ا
 . دول كسیحة العالمیة التي حولت دول العالم الثالث من دول فقیرة إلى

 
 العالم االسالمي یتكون من أكثر من ثمانین دولة أال یحق لالسالم أن تكون لھ دولة بینھم ؟

 
على یقول نعوم تشومسكي لقد عارضنا بثبات الدیموقراطیة حیث لم یكن باالمكان السیطرة 

 247نتائجھا ..ص
 

 نعوم تشومسكي .. الوالیات المتحدة تُطبق الدیموقراطیة الشفویة فالتزامھا الحقیقي للرأسمالیة
 
 
 
 
 



 لماذا نرفض العلمانیة؟ ... محمد محمد بدري
 

ہلل ال للبشر .. وغابت رایة اإلسالم عن  لقد حورب الذین یقولون ربنا هللا ال قیصر، والحاكمیة
علمانیة ال دینیة، وأصبحت الدعوة إلى أن یكون اإلسالم  ، وحكمتھا نظم وأوضاعأرض اإلسالم

 رسولھ األمین أساس الحكم، مخالفا للواقع والعقل كل ھذا باسم اللیبرالیة بكتابھ الكریم، وسنة
 . والعلمانیة

 
األمة عن توجیھ  عاش ابن كثیر ـ المفسر المؤرخ المحدث ـ أول محنة لمحاولة تنحیة كتاب هللا

الیاسق" أي السیاسات الملكیة ـ " المسلمة الستبدالھ بقانون جنكیزخان الذي أسماه "الیاسا" أو
الشرع المحكم المنّزل على محمد بن عبد هللا خاتم  فأطلق كلمتھ صریحة مدویة قائالً: "فمن ترك

لیاسا، وقدمھا من الشرائع المنسوخة فقد كفر، فكیف بمن تحاكم إلى ا األنبیاء وتحاكم إلى غیره
 ."شك أن ھذا یكفر بإجماع المسلمین علیھ، ال

 
موافقة الزوج أو  إن األنظمة العلمانیة تبیح الزنا برضا الطرفین، و"المتشدد" منھا یشترط

الخمر والخنزیر !!..فأما الزنا برضى  الزوجة.. والكثیر منھا یبیح اللواط للبالغین.. وكلھا یبیح
في مصر والعراق یؤكد على أن الزنا إذا وقع برضى  نون العقوباتالطرفین فنجد مثالً أن قا

وسنھما فوق الثامنة عشرة ، فال شیئ علیھما، وإن كانا متزوجین  الطرفین وھما غیر متزوجین
المصري  علیھما ما لم یرفع أحد الزوجین دعوى ضد الزوج الخائن. [قانون العقوبات فال عقوبة

 .[240 ،232قوبات العقوبات العراقي ـ المواد ]، وقانون الع279، 267ـ مواد 
 

الزوج في غیر منزل  فجریمة الزنا ال تعد جریمة إذا كان الطرفان غیر متزوجین، أو إذا ارتكبھا
بناء على شكوى من الزوج، وللزوج  الزوجیة، وال تتحرك الدعوى الجنائیة في جریمة الزنا إال

وبالتالي تنقضي الدعوى الجنائیة، وتوقف إجراءات  الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقدیمھا،
حق وقف تنفیذ العقوبة !!. [شرح قانون العقوبات ـ محمود نجیب  رفع الدعوى الجنائیة وللزوج

 .[1981نادي القضاة  حسني، مجلة
 

وال یستطیع إنسان  ..تشرف الدول العلمانیة على المالھي اللیلیة وتعد لھا شرطة خاصة لحمایتھا
وإال اعتبر ذلك منع لموظفة من أداء  من كان، منع راقصة من الذھاب إلى ھذه المالھي، كائناً 

الجنائیة والمدنیة، واحتفظ صاحب الملھى بحق مقاضاتھا  وظیفتھا، وتعرض َمْن منعھا للعقوبة
 .!! لعدم وفائھا بالتزامھا التعاقدي معھ ومطالبتھا بالتعویض

 
والقواعد المتعلقة بھا  ني المصري، والتي تنص على الفوائدمن القانون المد 233ـ  226المواد 

آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم  فتحل ما حرم هللا بقولھ عز وجل: {یا أیھا الذین
فأذنوا بحرب من هللا ورسولھ}.. وھذه اآلیة نزلت في أھل الطائف لما  مؤمنین، فإن لم تفعلوا

محاربون لھ  الصالة والصیام لكن امتنعوا من ترك الربا فبین هللا أنھم اإلسالم والتزموا دخلوا
ورسولھ فكیف بمن یقیمون للربا  ولرسولھ إذا لم ینتھوا عن الربا.. فإذا كان ھؤالء محاربین ہلل

 .بنوكاً ویعطون للتعامل بھ الشرعیة الكاملة؟
 

بھا، وتجعلھا ماالً  ئھا والتجارةالنظم العلمانیة تبیح شرب الخمر وتفتح المحالت لبیعھا وشرا
المصانع إلنتاج الخمور وتعطي على االجتھاد  متقوماً یَْحرم إھداره، بل إن النظم العلمانیة تنشئ

وبالتالي فھي تبیح تصدیرھا واستیرادھا، وعقد الصفقات للتجارة بھا،  في إنتاجھا جوائز إنتاج،
المتعاقد  وص العقد أو عدم مطابقتھا للمواصفاتعلى األطراف المتعاقدة عدم االلتزام بنص وتحّرم

 ..!! علیھا.. ھكذا كأي سلعة تدخل في نظام التغذیة



 
]، یقول 50المائدة:] {قال تعالى: {أفحكم الجاھلیة یبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوم یوقنون

 المحكم تعالى على من خرج عن حكم هللا ابن كثیر رحمھ هللا عند تفسیر ھذه اآلیة: ینكر هللا
وعدل إلى ما سواه من اآلراء واألھواء التي وضعھا  المشتمل على كل خیر، الناھي عن كل شر،

شریعة هللا، كما كان أھل الجاھلیة یحكمون بھ من الضالالت والجاھالت  الرجال بال مستند من
ة عن ملكھم المأخوذ یضعونھا بآرائھم وأھوائھم وكما یحكم بھ التتار من السیاسات الملكیة مما

من أحكام قد اقتبسھا من شرائع  جنكیزخان الذي وضع لھم الیاسق، وھو عبارة عن كتاب مجموع
اإلسالمیة، وفیھا كثیر من األحكام أخذھا من مجرد نظره  شتى، من الیھودیة والنصرانیة والملة

ـ صلى هللا شرعاً متبعاً یقدمونھا على الحكم بكتاب هللا وسنة رسولھ  وھواه، فصارت في بنیھ
فال یحكم  وسلم ـ ومن فعل ذلك منھم فھو كافر یجب قتالھ حتى یرجع إلى حكم هللا ورسولھ علیھ

  ..سواه في قلیل وال كثیر
 

الشریعة اإلسالمیة كانت عند جنكیزخان مصدراً أساسیاً لقانونھ، بینما ھي عند العلمانیین مصدراً 
 .!! احتیاطیاً من الدرجة الثالثة

 
القانون اللعین  خ محمد بن إبراھیم رحمھ هللا: "إن من الكفر األكبر المستبین تنزیلیقول الشی

علیھ وسلم ـ لیكون من المنذرین،  منزلة ما نزل بھ الروح األمین على قلب محمد ـ صلى هللا
العالمین، والرد إلیھ عند تنازع المتنازعین، مناقضة ومعاندة  بلسان عربي مبین، في الحكم بھ بین

والیوم  وجل: {فإن تنازعتم في شیئ فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باہلل ول هللا عزلق
جاء بھ النبي ـ صلى هللا علیھ  اآلخر ذلك خیر وأحسن تأویال}.. فإنھ ال یجتمع التحاكم إلى غیر ما

ن في كثیر مـن أحدھما ینافي اآلخر... فھذه المحاكم اآل وسلم ـ مع اإلیمان في قلب عبد أصالً، بل
مكملة، مفتوحة األبواب، والناس إلیھا أسراب إثر أسراب، یحكم حكامھا  أمصار اإلسالم میھأة

علیھ، وتحتمھ  بما یخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمھم بھ، وتقرھم بینھم
 ." بعد ھذه المناقضةمحمداً رسول هللا" علیھم. فأي كفر فوق ھذا الكفر، وأي مناقضة للشھادة بأن

فیھ وال  إن األمر في ھذه القوانین الوضعیة واضح وضوح الشمس، وھي كفر بواح ال خفاء
مجتھد من الفقھاء ننقل عنھ، إنما ھو  مداورة.. ولیس ھذا رأیاً لنا نبدیھ، أو رأیاً لعالم أو مفسر أو

ورة.. قال تعالى: {ومن لم یحكم المعلوم من الدین بالضر النص الذي ال مجال فیھ للتأویل، والحكم
بل  فأولئك ھم الكافرون}.. فالعلمانیة التي تحكم بغیر ما أنزل هللا لیست معصیة، بما أنزل هللا،

العلمانیة لنبقى في دین  ھي كفر بواح.. وقبول الكفر والرضا بھ كفر.. ولذلك فال بد لنا من رفض
 .هللا، ونحقق ألنفسنا صفة اإلسالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الشریعة اإللھیة ال القوانین الجاھلیة ..دكتور عمر سلیمان األشقر ..دار 
 1983الدعوة الطبعة األولى 

 
الفرنسیة ثم تمت ترجمتھ باللغة العربیة ثم  وضع باللغة 1883عندما ُوضع القانون المصري عام 

نھا ترجمة النسخة العربیة ھي األصل وكتبوا على الفرنسیة ا زعموا استخفافا بالمصریین ان
من الزور والبھتان والضحك على العقول .. القانون المدني األعمال  طبق األصل وكل ذلك

  27ص التحضیریة
 

إلى حدوث أخطاء  تم نقل القانون المصري إلیھا وقد أدى النقل 1956عندما استقلت لیبیا عام 
افعات نص خاص قانون المر مضحكة فقد نُقل في القانون المدني نص خاص بطمي النیل وفي

 . بمحكمة القاھرة
 

صارت  :" لما 90یقول شیخ االسالم ابن تیمیة في كتاب صحة أصول مذھب اھل المدینة ص
یكن معھ علم حكم  االمور لبني العباس واحتاجوا الى سیاسة الناس حكم بعضھم بالشرع ومن لم

ما یقول المقریزي عن ك الشیطان بالسیاسة ."لقد اصبحت السیاسة الفتة یحكم من ورائھا بحكم
 .تلك الفترة

 
االنتداب الفرنسیة التي  عندما حكمت العلمانیة فإنھا أقامت النعرات والقومیات فقد اصدرت سلطة

الى طوائف وجعل لكل فرقة محكمة  قرارا بتقسیم اھل البالد 1936كانت تحكم سوریا عام 
علویون  –شیعة جعفریة  –نیون س -خمس طوائف : خاصة وھیئة مستقلة فتم تقسیم المسلمین الى

 –ارمن سریان  –روم  –موارنة  -الكاثولیك ست طوائف : دروز .. النصارى –اسمعایلیون  –
–ارمن غریغوریون  –روم ارثوذكس  -غیر الكاثولیك خمس طوائف : التین والنصارى–كلدان 

 . دمشقكنیس حلب وكنیس  -بروتستانت .. والیھود : –كلدان نساطرة – سریان یعاقبة
 

الفرق بینھما  وبمعرفة –الحقوق  –وكلیة القانون  –األزھریة  –في مصر ھناك كلیة الشریعة 
بینھما شاسع وال یكادان یجتمعان  تعرف الفرق بین القانون االسالمي والقانون الوضعي فالفرق

ول ونتائج ما عدا ذلك فلكل من الكلیتان قواعد واص إال في قانون االسرة واالحوال الشخصیة أما
 . االختالف عن االخرى واحكام تختلف تمام

 
الیھ  % من نصوصھ نصوص أوربیة والنصوص االسالمیة المضافة85القانون المدني المصري 

واضعھ الدكتور السنھوري  روعي أال تغیر روح القانون فالدستور الغربي ھو المھیمن ولذا یقول
یتعارض مع مبدأ من ھذه المباديء العامة التي  أال" یراعي في االخذ باحكام الفقھ االسالمي  -:

جملتھ حتى ال یفقد التقنین المدني تجانسھ وانسجامھ .) الوسیط  یقوم علیھا التشریع المدني في
  61-1االلتزام  مباديء

  59-1الشریعة االسالمیة ھي المصدر الثالث للقانون المدني ..الوسیط مباديء االلتزام 
 

وضعھ هللا  ني كل قانون وضع وضع بسبب انسان اما القانون االسالمي فقدیقول المثل الالتی
 137تعالى وغایة القانون وصول كل نفس انسانیة باہلل.. ص

 
وكان القضاة  ألیست محاكمة دنشواي ھي نوع من المحاكمات التي حكم فیھا القانون الوضعي ؟

لدنشواي قبل المحاكمة وألن  ق وصلتكلھم مدنیون لیبرالیون ؟ ومن المدھش في األمر ان المشان
نزاع من الفالحین تم شنق اربعة فالحین  احد الضباط االنجلیز اصیب بضربة سمش فمات بعد



 154جلدة بسوط لھ خمس ذیول .. ص 50الجلد  وكان 17واحكام بالسجن والجلد على 
 

ا وظل القضاة زمنا ال القوانین الوضعیة نُفذت في دیارنا ولم یكن أحد یعرفھا وكان الجمیع یجھلھ
 159یحسنون فھمھا وال تنفیذھا .. ص

 
لیس أمر أي  یقول الفیلسوف االنجلیزي توماس ھوبز القانون لیس مجرد نصیحة بل ھو امر وھو

إلى شخص آخر یجب  شخص الي شخص أمر وإنما ھو أمر یصدر فقط ممن یُدان لھ بالطاعة
 164علیھ الرضوخ واالمتثال ... ص

 
علیھ او حرم  ( واالنسان متى حلل الحرام المجمع -سالم ابن تیمیة رحمھ هللا :یقول شیخ اال

باتفاق الفقھاء وفي مثل ھذا  الحالل المجمع علیھ او بدل الشرع المجمع علیھ كان كافرا مرتدا
فأولئك ھم الكافرون ..اي ھو المستحل للحكم بغیر ما  نزل قولھ تعالى ومن لم یحكم بما انزل هللا

 267-3الفتاوى  هللا .) مجموعانزل 
 

اطاعوھم في تحلیل ما  ( ھؤالء الذین اتخذوا احبارھم ورھبانھم اربابا من دون هللا حیث -ویقول:
هللا فتابعوھم على التبدیل واعتقدوا تحلیل ما  حرم هللا وتحریم ما احل هللا ان علموا انھم بدلوا دین

م مع علمھم انھم خالفوا دین الرسل فھذا كفر وقد جعلھ اتباعا لرؤسائھ حرم هللا وتحریم ما احل هللا
خالف الدین  ورسولھ شركا وإن لم یكونوا یصلون لھم ویسجدون لھم فكان من اتبع غیره في هللا

ورسولھ مشركا مثل ھؤالء .)  مع علمھ انھ خالف الدین واعتقد ما قالھ ذلك دون ما قالھ هللا
 70-7مجموع الفتاوى 

 
كافر فمن استحل  یب أن من لم یعتقد وجوب الحكم بما انزل هللا على رسولھ فھو( والر -ویقول :

هللا فھو كافر فانھ ما من امة اال وھي  ان یحكم بین الناس بما یراه عدال من غیر اتباع لما انزل
دینھا ما یراه أكابرھم بل كثیر من المنتسبین لالسالم یحكمون  وقد یكون العدل في تأمر بالعدل

ینبغي  لم ینزلھا هللا كسوالیف البادیة وكانوا االمراء المطاعین ویرون أن ھذا الذي تھم التيبعادا
أسلموا ولكن ال یحكمون اال  أن یحكم بھ دون الكتاب والسنة وھذا ھو الكفر فان كثیرا من الناس

اال بما انزل اذا عرفوا انھم ال یجوز لھم الحكم  بالعادات الجاریة التي یأمر بھا المطاعون فھؤالء
 استحلوا ان یحكموا بخالف ما انزل هللا فھم كفار .) منھاج السنة النبویة هللا فلم یلتزموا ذلك بل
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مأزق المسیحیة والعلمانیة في أوربا للقس األلماني دكتور جوتفراید 
 1999كونزلن تعلیق دكتور محمد عمارة ..مكتبة نھضة مصر نوفمیر 

 
فاالسالم یجعل التعددیة سنة الھیة واالختالف  .. م الحوار لیس فضیلة وانما ھو فریضةفي االسال

 . والكفر موجودان الى یوم القیامة آیة من آیات هللا فاالسالم
 

وتقدیم العون لذوي الحاجة أصبح عمال مھما في  .. الحوار الدیني مرحلة من مراحل التنصیر
 . عملیة التنصیر

 
تحدثت عن العالقة  1993-12-30یكیة وقعَّت مع الكیان الصھیوني معاھدة في الكنائس الكاثول

 القدس تسجل نفسھا وفقا للقانون االسرائیلي الفریدة بین الكاثولیكیة والیھودیة وأخذت كنائسھا في
. 
 

 17لقد حولت العلمانیة المعتقدات المسیحیة الى مفاھیم دنیویة..ص
 

 18في أزمة ..ص العلمانیة ادخلت الدین المسیحي 
 

 . االسالم ال یسمح لمواطنیھ أن یصبحوا مواطنین في دولة علمانیة
 

 29تخلى المجتمع العلماني في الغرب عن االسلوب القدیم في االعتراف بالدین ..ص
 

المصالح المادیة كما یقول ماكس فیبر تكتسب مع الوقت سلطة التسلط على البشر وفي النھایة 
 . تصبح حتمیة

 
الزمان الخالي من الدین لم تتحقق وظھرت الطقوس الدینیة السریة المؤمنة بالقوى الخفیة في نبؤة 

 . قلب عواصم العالم العلماني
 

الوضع العلماني للغرب یشبھ قفص حدیدي ھربت منھ الروح التي قامت بصنعھ ... ماكس فیبر " 
  " االخالق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة

 
ة الھوتیون ال قلوب لھم ورھبان ال عقول لھم وأفرزت العلمانیة أخصائیون ال لقد أفرزت المسیحی

 . روح لھم وعلماء ال قلب لھم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مستقبل الرأسمالیة .. لیستر ثورو ..ترجمة د.السید عطا .. الھیئة 
 2005المصریة العامة للكتاب 

 
% الى اقل من 5العالمي ھبط من االقتصادي  من شواھد فشل الرأسمالیة ان المعدل السنوي للنمو

% من قوتھا 60سنة  50اي ان الرأسمالیة فقدت خالل  – % على مدى الخمسین سنة الماضیة2
 .– االجور وتراجع فرص العمل وانخفاض قیمة -الدافعة 

 
حدث  -جدیدة ..  لم توفر قارة اوربا باكملھا فرصة عمل واحدة 1994الى  1973في الفترة من 
وارتفاع معدالت  -كلھا  عاما في اوربا 20دون وجود فرصة عمل واحدة عبر  تبادل ُعمالي

العالمیة والفشل المحیر لبعض البلدان مثل المكسیك  البطالة واالنھیارات المتتالیة في اسواق المال
  7الرأسمالیة بانضباط تام.. ص رغم انتھاجھا قواعد

 
 . یولوجیةان ھناك صراع بین تكنولوجیا حدیثة ورأسمالیة اید

 
االخیرة عاجزا تماما عن  اقتصاد ثاني اكبر دولة اقتصادیة في العالم ( الیابان ) ظھر في السنوات

العملیة اال ان تراجعات مؤشر نیكي تفوق ما  النمو رغم االنتاج المتزاید وطبیعة الشعب الیاباني
تشغیل اآللیات  القرن الماضي وھناك فشل تام في اعادة تعرضت لھ امریكا في ثالثینیات

  12الیابان.. ص االقتصادیة في
 

على مضض ..  ھناك تناقض أیدیولوجي بین أسس الرأسمالیة وأسس الدیموقراطیة لكنھما تزاوجا
 . وھناك تعارض بین دور الحكومة والتوجھات الرأسمالیة

 
حة استطاعت الرأسمالیة أن تستثمر غرائز االنسان الطبیعي والمتمثلة في الجشع والمصل

 . الشخصیة
 

بوجھھا الحقیقي فقد  لقد فقدت الرأسمالیة بعد انسحاب كل منافسیھا قدرتھا على العطاء وظھرت
للشیوعیة جعلھم یعارضون أسس الرأسمالیة  كان االثریاء أكثر ذكاءا مما تصور ماركس فعنادھم

وما كان ألي التأمین ضد البطالة وبرامج الرعایة الصحیة  ویرضخون لطلبات العمال ویقیمون
 تُتخذ لوال ما واجھتھ الرأسمالیة من تھدیدات ..ونظام التأمین االجتماعي من ھذه االجراءات أن

فیھا بأكبر  االن یوضع على الرف في الدول الرأسمالیة حتى في بلدان مثل السوید التي یحظى
 . قدر من التأیید

 
وال  -یولد بعد  فھوم الشیوعیة ) لمفشل االشتراكیة سببھ أن االنسان الجدید ( الذي یستوعب م

 .- ندري متى سیولد ألیس ھذه میتافیزیقیة بیولوجیة ؟
 

  24الرأسمالیة تقتضي عالما یكون الجشع فیھ فضیلة ..ص
 

الالمساواة بین القمة  ضربت أمریكا كل االرقام القیاسیة عبر التاریخ ومن خالل الرأسمالیة في
ضعف ..والمدھش في  13.4الى  القمة وشریحة القاع والقاع حیث وصل الفارق بین شریحة

  37من العاملین بنفس مستوى الكفاءة ..ص االمر أن التفاوت كانت بین المجموعات المتجانسة
 

 . االستغناء عن العاملین أصبح رد فعل تقلیدي ألي حالة ركود رأسمالي واالمر ال یمكن تفسیره



 
ملیون مشرد ینامون  7یصل عدد المشردین بھا إلى  -مریكا أ -لماذا في دولة بھا ثلث ثروة العالم 

 . في الحدائق العامة والمتنزھات
 

من بیتھ یزید دخلھ  الرأسمالیة جعلت الرجل یفشل ان یكون أبا فالرأسمالیة اثبتت ان االب الھارب
االسر الشرعیة في امریكا  % من25% ولذا ف42% بینما یقل دخل االسرة بمعدل 73بمعدل 

الرأسمالیة سلعة اقتصادیة باھظة ومصدر تكلفة  ھا االباء وھربوا فقد صار االطفال في الدولترك
  51اطفاال لقد صنعت الراسمالیة مجتمعا متفككا بحق ..ص واالباء لم یعودوا یریدون

 
قصیرة نسبیا وتتركز  یمكن اعتبار الراسمالیة نوع من االستعمار حیث تنھار ثروة البلد في فترة

 . لبلد االقتصادیة في ید شریحة قلیلة للغایةقوة ا
 

الدولة ... وفي عام  بعد انھیار االتحاد السوفیتي وقبول روسیا بالخصخصة والرأسمالیة انھارت
 . سنة 30لھ خالل  مثال وصل االنتاج الزراعي في روسیا الى ادنى مستوى 1995

 
شھریا بینما في  % من الدخل االسري1 في حالة الدولة الشیوعیة فان المرء یدفع للسكن ما یعادل

 . في السكن شھریا % من الدخل االسري 40-30الدولة الرأسمالیة یدفع المرء بین 
 

  الرجل الذي یعتقد أنھ بمنأى عن أي تأثیر فكري ھو في المعتاد شخص میت ..لورد كینیز
 

الربحیة والعائد  المھم -لیس ھناك اي فارق بین أن ینتج بلد ما شرائح بطاطس أو شرائح كمبیوتر 
 . االقتصادیین لجورج بوش ..تعبیر مأثور لمایكل بوسكین رئیس المستشارین -
 

ساعة اسبوعیا .. ومع االب خمس دقائق  21المراھق االمریكي یجلس امام برامج التلیفزیون 
 112دقیقة في المتوسط ... ص 20ومع االم 

 
الحكومي على  االنفاق –نیة جامعات كالیفورنیا ضعف میزا 1995میزانیة سجن كالیفورنیا عام 

 .- الجامعة الفرد في السجن اربع امثال االنفاق الحكومي على الفرد في
 

دوالر كمعونات  ملیار 5.3ملیار دوالر كمعونات اقتصادیة وانسانیة و 8.7تعطي أمریكا االن 
 . من اجمالي الناتج المحلي %0.3عسكریة أي ما یوازي 

 
االستثمار االجنبي او  مریكي ال یحتوي على كلمة واحدة عن االقتصاد العالمي اوالدستور اال

 182كل ذلك.. ص التدخل االمریكي في شئون العالم ومع ذلك امریكا تفعل
 

االطلنطي كانوا  الف من قوات حلف شمال 500ملیون مسلم ولو أن  4البوسنة بلد صغیر جدا بھ 
قوات الحلف تحت كل شجرة في  ثانیة لكان ھناك جندي منھناك كما كانوا في حرب الخلیج ال

تأخذ عملیات التطھیر العرقي مجراھا ..  البوسنة ومع ذلك لم یشأ أحد أن یتدخل إال بعد أن
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اقتصاد العالم الرأسمالي تماسك في نصف القرن الماضي لیس بسبب االیدیولوجیة الرأسمالیة 

 205وانما بسبب الخوف من الشیوعیة ..ص
 



اوربا .... الكیوبیك  االقلیات العرقیة الغربیة التي ترید اإلنفصال .. اسكتلندا وویلز في غرب
الجنوبیة ... البریتونیون والكورسیكیون ....  الفرنسیة في قلب كندا ... ایطالیا الشمالیة مقابل

 . الكتالن والباسك في أسبانیا
 

 ا الماضین خمس عشرة حالة ركودشھدت الوالیات المتحدة على مدى الخمسین عام
ویمكن ان  1991و 1982و 1980و 1975و 1974و 970و 1958و 1954و 1949و1946
سببھ فقط  وتعرض حیاة المالیین للخطر كان1958مثال ان ركود االقتصاد االمریكي عام  نتخیل

- 266..ص على اتفھ االسباب ھبوط حركة بیع السیارات ھكذا تتالعب الرأسمالیة بحیاة المالیین
ودخول ملیار نسمة تحت خط الفقر كان سببھ  2008وال ننسى ان األزمة المالیة العالمیة عام 

 -. الرھن العقاري االمریكي
 

لركود ما لم تتدخل  ومن غرائب النظام الرأسمالي ان االزدھار فیھ یؤدي الزدھار والركود یؤدي
 . التخلص منھ نالدولة وفترات الركود ھي جزء من النظام ذاتھ ال یمك

 
ولوال ذلك  فرضت فرنسا حاالت تقشفیة شدیدة وھي رابع أقوى اقتصاد في العالم 1995في عام 

مصیر دول للخطر لیس  النھارت ألیس ذلك لغز یوضح ھشاشة الرأسمالیة وأنھا یمكن ان تعرض
 . مالیة ذاتھاوانما لالیدیولوجیة الرأس لضعف االنتاج االقتصادي فھو في الغالب یتزاید باضطراد

 
االستقرار المالي  لماذا حدث االنھیار الضخم في ثاني اقوى اقتصاد في العالم ( الیابان ) فعدم

 . سمة اصلیة وجزء ال یتجزأ من االقتصاد الرأسمالي
 

الثانویة تابع  یكفینا لتوضیح ھشاشة الرأسمالیة مثال بسیطا لمضارب لم یتجاوز مرحلة الدراسة
ملیار دوالر وتسبب في  1.4 مقره في سنغافورة خسر barings اني یسمىلبنك اسثمار بریط

 . افالس البنك وكاد یؤدي ألزمة مالیة
 

وعلى وجھ التحدید  أن یلتزم الرأسمالیة وقبل ستة أشھر فقط 1995عندما أراد المكسیك في عام 
على المكسیك في القضاء  كان مضرب المثل في كل شيء صائب فلقد نجحت 1994في صیف 

التوازن المالي وكانت تعمل على نطاق  العجز الضخم الذي كان قد اصاب المیزانیة وحققت
 1000في مجال الخصخصة وباعت ما یربو على  واسع لتحطیم القیود وقطعت شوطا كبیرا

% وكان الرئیس سالیناس 7وھبط معدل التضخم الى  شركة عامة وانضمت التفاقیة النافتا
باعتباره بطال وبعد عام واحد انھارت المكسیك على رغم المعاناة  مجالتیتصدر اغلفة كافة ال

 عاما من اجل ادخال التعدیالت الالزمة لتحول الى سوق 13المكسیكیون على مدى  التي تكبدھا
الثمرات في  نظام حرة وانخفاض مستوى المعیشة والتقشف فجاء الرأسمالیون لینھبوا كل ھذه

حركة البارزون وكان  كسیك وخرجت الجماھیر الغاضبة وظھرتستة اشھر فقط وانھارت الم
البطالة إلى المثلین ولوال تدخل امریكا  شعارھا ال نستطیع الدفع ولن ندفع وارتفعت معدالت

ملیار دوالر لدخلت المكسیك عصر المجاعة ولم  52التاریخ  وانقاذ المكسیك بأكبر مدیونیة في
 المساعدة وإنما فقط الن اإلحجام عن مساعدة ھذا البلد كانللمساعدة رغبة في  یكن تدخل امریكا

اسواق المال  من شأنھ أن یزعزع الثقة في االیدیولوجیة الرأسمالیة ویخلق حالة من الذعر في
 284العالمیة ..ص

 
 294في النھایة لن یعتنق االنسان القیم اللیبرالیة التي تبیح كل شيء فانھا ال تصلح ..ص

 
الحق لألقوى اقتصادیا ویمكن القول بشكل متطرف أن الرأسمالیة تتماشى مع  تعطى الرأسمالیة



  299الرق .. ص
 

اسم  في القرن التاسع عشر وضع رجل االقتصاد الشھیر ھربرت سبنسر نظریة اطلق علیھا
تفسیر تطور صور  نظریة البقاء للرأسمالیة االصلح وھو تعبیر استعاره داروین فیما بعد في

الضعیف اقتصادیا الى الفناء وھذا  النظریة انھ من واجب القوي اقتصادیا ان یدفع الحیاة وتقول
ویرى سبنسر انھ من الخطأ بمكان مساعدة الفقراء بل  الفعل ھو في الواقع سر نجاح الرأسمالیة

وكان یكرس للمجاعات ویرى ان كل اجراءات التأمین االجتماعي لیس  المفترض تركھم لیموتوا
  307اطالة المعاناة البشریة وتوسیع نطاقھا ..ص من شأنھا اال

 
وال ندرك كیف  ال ندرك كیف عاشت الرأسمالیة والدیموقراطیة معا في سالم في القرن العشرین

كان یحدث واقعیا وكیف ال  حدث ذلك على وجھ التحدید لكن یبدو ان ما لیس مسموح بھ نظریا
من االغنیاء ؟ انھا مشكلة حقیقیة ولكن یبدو أن  لنیلیستخدم الفقراء النظام السیاسي الدیموقراطي ل

الراسمالیین یتخلوا عن أصولھم الرأسمالیة ویتنازلون لصالح الفقراء  محاربة الشیوعیة جعلت
 308...ص

 
التبرعات للحمالت  تزاوج الثراء بالسلطة ھو طبیعة الرأسمالیة وتتجلى ھذه الحقیقة الیوم في

السیاسي وال ننسى أن مجلس  مجموعات المصالح الخاصة النفوذاالنتخابیة التي تشترى بھا 
لقد صارت االنتخابات مجرد اقتراع شعبي یدور  .. الشیوخ االمریكي اغلبھ ملیونیرات رأسمالیین

یتابع التلیفزیون بشكل أفضل وصارت االنتخابات مجرد  حول موضوعات تافھة ویرتھن بمن
اخرى من المحتالین ایضا وأصبح الناس یذھبون الى المحتالین بمجموعة  استبدال مجموعة من

ذاك  االقتراع للتصویت عرقیا لیكفلوا لمجموعتھم ان تفوز بعض النظر عن حجة ھذا أو صنادیق
 313وبات المرء یصوت ألجل مصالحھ الذاتیة ..ص

 
ا انھا في بدایتھ المشاكل التي تواجھ اقتصاد الیوم ھي ذات المشاكل التي تعرضت لھا الرأسمالیة

واالشتراكیة ونظم التأمینات االجتماعیة واذا  جزء من النظام وھي التي ادت الى مولد الشیوعیة
 327فالبد ان یتغیر ھذا النظام ..ص لم تكن الحلول المطروحة مجدیة

 
ال توجد نظریات رأسمالیة تبین كیف یمكن ان تنشأ القیم أو كیف یمكن التأثیر والسیطرة علیھا 

 335لثقب االسود للرأسمالیة ..صفالقیم ھي ا
 

الذین یمكن  في اطار السعي الدؤوب بحثا عن االرباح یبحث الرأسمالي دوما عن العاملین
 338االستغناء عنھم كما یبحث عن الماكینات االكثر ربحیة .. ص

 
 . سنھ 54سنة الى  45أكثر فترة ربحیة في حیاة االنسان من 

 
ویرید من  من رأسمالي شدید المراس إلى شیوعي متحجرعندما یمرض االنسان تجده یتحول 

 349الدولة أن تقوم بعالجھ خاصة إذا لم یكن واسع الثراء ..ص
 

 . شركة امریكیة 151شركة یابانیة و 149شركة في العالم تضم  500قائمة اكبر 
 

اولة یاباني ومح االنفتاح لیس شرط التقدم .. ففي الیابان من اصعب االمور جلب مواطن غیر
المساواة مع المجتمع الیاباني بل حتى  دمجھ في أي قطاع من قطاعات المجتمع ومعاملتھ على قدم

الزمن خارج البالد تكاد تنعدم فرصتھ في العودة إلى  الیاباني االصیل الذي اغترب فترة من



اء الیاباني فالیابان شعب منغلق تماما على نفسھ ولن یظھر رئیس وزر االندماج في المجتمع
 376في الساحة االعالمیة مھما ظھرت مشاكل حول العالم ..ص الیابان

 
فالصین في  ابتكار التكنولوجیا لیس شرطا في النجاح والتجربة الصینیة خیر شاھد على ذلك

 . طریقھا لتصبح أكبر قوة في العالم رغم انھا ال تبتكر بل فقط تقلد
 

 . كود ولیس خطر االنھیارالخطر الحقیقي المحدق بالرأسمالیة ھو خطر الر
 

التفاوت وطبقات  المشكلة الرئیسیة للرأسمالیة والتي ولدت معھا ھي عدم االستقرار وتصاعد
الربح بغض النظر عن القیم  عاملة مستاءة ومشاكل اخرى نابعة من ارتكاز الرأسمالیة على

 . االجتماعیة
 

لحظة ثم تنكسر  طم بالصخر في كلصخر الرأسمالیة في طریقھ لالنھیار فاالمواج بھدیرھا ترت
یقینا ان الصخور ستتحول یوما  وتنحسر ویقف الصخر شامخا دون ان ینال منھ الموج لكن نعلم

 379المدى البعید حلیف االمواج ..ص ما الى رمال فلتقف الصخور الیوم لكن النصر على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عمرو زھیري ..دار -..ترجمة:أمریكا طلیعة اإلنحطاط ..روجیھ جارودي 
 1999الشروق الطبعة األولى 

 
مكتبة تحتوي على أكثر من مائة ألف مجلد  في قرطبة -أحد الخلفاء األمویین  –بینما كان للحاكم 

 11فرنسا إال ألف كتاب بعد أربعة قرون .. ص لم تضم مكتبة شارل الخامس ملك
 

من عالم الجوع إلى  في ثالثة أرباع العالم والھجرةالبطالة واإلبعاد والغربة داخل الوطن والجوع 
 23لإلنحراف القائم في السیاسة العالمیة .. ص عالم البطالة إننا نُعد إلنتحار كوكبي إذا استسلمنا

 
أوربي ولكنھما  -أوربي % من سكان العالم كانتا نزاع5الحربان العالمیتان اللتان أبادتا حوالي 

جمل والیوم تصر أوربا على إدخال العالم  ي حرب ال ناقة لھ فیھا والأجبرتا العالم في الدخول ف
 . باللیبرالیة والدیموقراطیة والرأسمالیة الغربیة في ملحمة ثقافیة اخرى ھي اإلیمان

 
إن وحدانیة السوق الرأسمالیة التي نُجبر علیھا من قِبل الغرب ستُھمش مقاومة كل الذي حافظوا 

 . على نظام آخر للقیم
 
 42تساوى مالیا حجم تجارة المخدرات مع حجم تجارة السیارات داخل الوالیات المتحدة ..صی
 

والسوید ومن ثَم  انتحار المراھقین ترتفع معدالتھ في البلدان األغنى كما في الوالیات المتحدة
 . الوسائل ینتحر الشمالیون لغیاب الغایات بینما یموت الجنوبیون لنقص

 
نصف ثروة  تي صعدت بأمریكا إلى القمة واستولت بفضلھا أمریكا علىتجارة السالح ھي ال

 1929الزمتھا التي بدأت عام  العالم في أثناء الحرب العالمیة الثانیة وتوصلت إلى حل نھائي
 43ص.. 1945 وانتھت عام

 
 . تجارة المخدرات وتجارة السالح ھما بخور كنیسة اللیبرالیة

 
 . ضعف القیمة الحقیقیة للسلعةمكسب المضاربات یوازي أربعین 

 
االرض مسرحا  لم ترسم أمریكا حدودھا الرسمیة حتى منتصف القرن التاسع عشر فكانت تعتبر

 . وأرضا لألمة للنھب والتنقیب عن الذھب ومسرحا لتكدیس الثروة ولیست وطنا
 

الھنود ھم الذین وكأن  اعتبر اللیبرالیون االوائل ان إبادة الھنود الحمر نوع من الدفاع الشرعي
الف نسمة خالل سنوات  200الى  ملیون 10یغزون اوربا ..وقد تقلص عدد الھنود الحمر من 

الالتینیة األشھر ( والذي سمیت دولة بولیفیا باسمھ )  قلیلة ولذا یقول سیمون بولیفار محرر أمریكا
 لحریة " ناعوم تشومسكيالوالیات المتحدة تسعى لتعذیب وتقیید القارة بإسم ا " یبدو ان -یقول :

 6االیدیولوجیة واالقتصاد ص
 

الصور الكاذبة  الحریة المنتصرة والحضارة التي تعبر الصحراء وعبء الرجل األبیض وكل ھذه
سكانھما كانت في الحقیقة ھي أن  التي تصورھا الدعایة األمریكیة لتفریغ قارتین كاملتین من

القارص السكان االصلیین الُرحل الذین كانوا یخطون  اآلف الجنود األمریكان یطاردون في البرد
 52إنھ مشھد لم توفره إال اللیبرالیة الغربیة .. ص آخر خطواتھم نحو االنقراض



 
اعتبر جون كوینسي آدمز حرب البیض ضد الھنود الحمر بأنھا قانون الطبیعة ولھذا القانون 

 52تطبیقاتھ الواسعة جدا ص
 53والطاعة ص شعوب المستعَمرة ھو التدریب على القانونوحدد ودرو ویلسون ان مھمة ال

بدیھي ومقبول طالما كان ذلك  ( تدمیر سیادة االمم امر -ویقول في مشروع سلطة الدولة یقول :
  (. في مصلحة رأس المال والتجارة العالمیة

لحة للھنود لم والمقاومة المس ... تاریخ الوالیات المتحدة ھو في االساس تاریخ القضاء على الھنود
 . 1890في عام  wounded knee تنتھ اال بذبح زعیمھم ووندد ني

 
المتحدة الستعادة  ضد الوالیات 1917في عام  قرر زیمرمان الوزیر االلماني مساعدة المكسیك

وبعدھا مباشرة تدخلت الوالیات المتحدة  الوالیات التي فقدتھا وھي تكساس وأریزونا ونیومكسیكو
ألمانیا الحرب .. فتدخل أمریكا كان ردا على المانیا  العالمیة االولى وخسرت إلنھاء الحرب

 فأمریكا مستفید أكبر من حروب العالم ....ولم تدخل امریكا الحرب العالمیة ولیست النھاء الحرب
المقاومة في كل  جندي في معركة ستالینجراد وكانت 400000الثانیة اال بعد ان فقدت المانیا 

فرقة  198في ذلك الوقت قد وضع  نزف ألمانیا التي كانت في طریق النھایة وكان ھتلراوربا تست
فرقة من النرویج  64فرقة في ایطالیا و 38و على الجبھة الروسیة 315من فرقھ البالغ عددھا 

فما فعلتھ امریكا في ظل انھیار آلة الحرب االلمانیة كان مجرد  الى فرنسا وكلھا كانت تُستنزف
على المدنیین اسفر عن نصف ملیون قتیل وملیون جریح وانتھت الحرب  ائيقصف عشو

درسدن  كانت روسیا نفسھا تعتبر أن المدن لیست أھدافا عسكریة إال أن امریكا قصفت ...وبینما
القنابل الذریة مدنا  فقتلت مئات االالف من المدنیین في لیلة واحدة .. وفي نھار واحد قصفت

مفاوضات السالم وكانت الحرب منتھیة  غم أن الیابان كانت في طریقھا إلىكاملة في الیابان بر
 532الجورس ص  نظریا ... الحرب المجھولة بول ماري دي

 
العالمیة  بتجنید مجرمي حرب نازیین بعد نھایة الحرب CIA قامت االستخبارات االمریكیة

داخل مقر المخابرات  القةالثانیة فقد اخرجتھم من السجون وجندتھم لتكوین أجھزة سریة عم
 1980بولیفیا وساھم في انقالب  الى كالوس باربي وأشھر ھؤالء ھو كالوس باربي ( أُرسل

 p.396 ارتكبھا في عھد ھتلر ).. نعوم تشومسكي وكانت جرائمھ ھناك اكثر دمویة من تلك التي
deterring democracy 

 
نیتز بعد نھایة  والمحررة من قبل بول NSC 68 المذكرة السیاسیة من مجلس األمن القومي برقم

% من ثروة العالم غیر اننا 50حوالي  " نحن نملك -یقول فیھا : الحرب العالمیة الثانیة مباشرة
عن الحدیث عن حب الغیر وحقوق االنسان وارساء  % من سكان العالم علینا ان نتوقف6نمثل 

 " الیوم الذي سیكون علینا فیھ استخدام القوةعلى انفسنا ولیس بعیدا  الدیموقراطیة علینا ان نركز
حدود  تمض سنوات قلیلة إال وأعلنت امریكا الحرب على كوریا وفیتنام وھما تبعدان عن لم

اعتبرت امریكا مجرد  امریكا بآالف الكیلو مترات واعتبرت امریكا الحرب دفاع شرعي .. وقد
نوع من االعتداء ومن حق  ة ھووجود دولة تمارس الشیوعیة التي تخالف روح الرأسمالی

 . الوالیات المتحدة الدفاع عن نفسھا
 

االستراتیجیة األساسیة  اعتبرت امریكا ان المعونة االمریكیة تُوجھ فقط إلى البلدان ذات االھمیة
  انساني استعراضي للوالیات المتحدة حیث تحقق ما ترید عن طریق فعل

joint chiefs of staff 1/1769  
 

الخلیج  االصولیات االسالمیة أبادت امریكا مئات اآلالف من المسلمین وفي حرب في حروب



ألف قتیل من  200 الثانیة حسب روایة الصلیب األحمر فإن قذف العراق أسفر عن أكثر من
نقص الطعام ونقص الرعایة ..  السكان المدنیین وقُتل نصف ملیون طفل أثناء الحصار بسبب

 71ص
 

ثلث قرن الى  ولى كانت من الدمویة بحیث ارجعت كال من المنتصر والمھزومالحرب العالمیة اال
الفالسفة بافتتاح مبولة وسط باریس  الوراء وبینما حاول الزعماء إقامة تمثال الجندي المجھول قام

الفنان مالیفیتش الذي رسم لوحتھ " مربع أبیض فوقھ  لیرمزوا بذلك الى انتحار الحضارة وظھر
  103..ص خلفیة بیضاء "

 
لوحاتھ  ظھر الفنان جاكسون بولوك الذي صور عبثیة الحضارة في لوحاتھ الشھیرة وعلى

علیھا بأحذیة مثقوبة ..  المفروشة على األرض كان الرسام یصب األلوان على اللوحات ثم یتمشى
في صالھ  1991ھذه اللوحات في عام  واذا بأسعارھا تقفز إلى ارقام مجنونة وبیعت إحدى

الفرنسي مارسیل دوشام إلى جمعیة الفنانین المستقلین  ملیون فرنك وأرسل الفنان 45تي بكریس
 في الحقیقة مبولة احتجاجا على عبثیة الحیاة وُسمي فن اللیبرالیة بفن في نیویورك نافورة وھي

 103المبولة . ..ص
 

زائر  ألف 800في معرض لفن الحداثة نظمھ مركز جورج بومبیدو في باریس اجتذب المعرض 
یزید على مجموعة  مما حقق ارقاما قیاسیة تفوق اي معرض راق في العالم مع ان ما نشھده ال

 107من الصوف.. ص من رقاب الزجاجات او سجاجید علیھا أكوام من الحبال وكریات
 

 حفالت موسیقى الحداثة النحاسیة عبارة عن زعیق وصخب واغماء متواصل وتصل حدة
الشدید یصاب  دیسبل وفي ھذا الصراخ 90یسبل مع ان االذن تتأذى بد 130الصوت بھا الى 

 . الوعي بالخدر وفي اضاءة اللیزر الحمقاء تكتمل غیبوبة الحداثة
 

جیل لیبوفتسكي  جماعات البانك في المانیا یكتبون على قمصانھم ال مستقبل وھكذا ولد ما أسماه
أیدیولوجیة لیبرالیة مخیفة  جریمةعصر الالشيء وھذه لیست جریمة شعب او ثقافة وانما 

واضاءوا العلم اتبع ھذا الشعب جاذبیة اناشید الموت  فالشعب االلماني الذي افرز عباقرة ابدعوا
 108ونصف ملیون ..ص 7منھم  الھتلریة وذھب للموت

 
ل والسودان وسوریا .... ك العراق ولبنان وفلسطین والبوسنة وافغانستان وبنما ونیكاراجوا وفیتنام

 . ھذه الدول ضحیة اللیبرالیة وتطبیقاتھا
 

 % من دخل االرجنتین مخصص54من دخل البرازیل مخصص للدیون الخارجیة بینما  40%
الثاني اما دول  لألمر ذاتھ فالدوالر یتطلب لتسدیده دوالرین وثالثة ھذا بخصوص دول العالم

القومي لذا فمن المستحیل بداھة حدوث  العالم الثالث أو الدول النامیة فان الدیون تزید عن الدخل
فھي لیست دول نامیة وانما دول تزداد فقرا ومدیونیة  ایة تنمیة بسبب الدیون الربویة ولذا

 119..ص
 

رقم قیاسي خاص  جنرال شیلي الجنرال بینوشیھ جاءت بھ أمریكا لمواجھة الشیوعیة فقام بتطبیق
المناخ األمثل للشركات العابرة  د السوق وحققباللیبرالیة فقد فتح الباب على مصراعیھ القتصا

ولم تنتھي فترة حكمھ اال وقد حقق رقما قیاسیا  للقارات الشركات اللیبرالیة متعددة الجنسیات
دیون دولة شیلي یعادل ألف وخمسمائة دوالر دینا على كل مواطن  جدیدا حیث أنھ أصبح معدل

  121بفضل اللیبرالیة الواسعة المجال ..ص  نھایة حكمھ من أفقر دول العالم وأصبحت شیلي في



 
الغاء  –العملة  تعویم -:بسبب سیاسات صندوق النقد الدولي ( خطة االصالح الھیكلي وتتضمن

فقد انخفضت  ( والتعلیم واالسكان تخفیض النفقات العامة على الصحة –الرقابة على االسعار 
% منذ بدایة الثمانینات .. 20ي افریقیا بمعدل % وف15بمعدل  في امریكا الالتینیة عائدات االفراد

 1988الثمانینات ظھرت تظاھرات الجوعى في الدول الالتینیة والجزائر عام  ولذا بدءا من
تدعو  وظھرت جبھة الخالص االسالمي في الجزائر 1996واالردن عام  1984والمغرب عام 

 ) على حساب ُخمسھ اخماس العالم إلى رفض اللیبرالیة رفضا تاما التي تؤدي إلى تھمیش أربعة
ملیار دوالر فوائد لھذه الدیون ) وقد  ونصف5ملیار دوالر وتدفع سنویا  21الجزائر مدینة ب 

الخالص االسالمي بعدھا بثالثة اعوام حین اكتسحت  ردت الدول اللیبرالیة الجمیل لجبھة
 124الغاء النتیجة ... ص االنتخابات في الجزائر فتم

 
بغض  فریقیا تمت عن طریق رسم خط طولي ساذج یمتد الى العمق من الساحلحدود دول ا

والذین تم تقسیمھم عنوة  النظر عن تركیبیة السكان الذین یقعون على الحدود وتداخلھم الشدید
  . بقرارات حمقاء

 
 132شخص بعائد سنوي یتساوى مع عائدات ملیارین ونصف من سكان العالم ..ص 350یتمتع 

 
وأمدوه بالنقود واالمتیازات الالزمة فقد  1938ربیون بھتلر وامدوه بالُصلب حتى عام احتفل الغ

 . كان لیبرالیا مخضرما
 

المساواة الذي تولده  الماركسیة لدى ماركس تخلق الثروات لكنھا في الوقت ذاتھ تخلق البؤس بعدم
حتى یضمن تقدمھ  ضحایا ھیروشیما بالضرورة فالغرب یرید كل یومین عدد من الضحایا یعادل

العاطلین والُمبعدین وفاقدي االمل ھذا ھو شرط  وثبات معدالت االستھالك .. وتضاعف أعداد
  140نمو الغرب .. ص

 
الماضي اال انھ ال  على الرغم من السقوط المدوي لالتحاد السوفیتي في نھایة الثمانینات من القرن

االشتراكیة أم اللیبرالیة فأحدھما سقطت  وزال الفالسفة الى االن مختلفون من الذي سقط ھل ھ
إفقار ملیار نسمة والثانیة سقطت على المستوى الروحي  على المستوى االقتصادي وأدت الى

 . آخرین وأدت إلى عبثیة ملیار
 

اقامة محطة  في الدیموقراطیة البالونیة للعاطل والملیاردیر حق متساوي في اصدار صحیفة او
فحقوق االنسان مشروع ساذج  لسؤال االھم ماذا عن القدرة على ذلكتلیفزیونیة لكن یبقى ا

لمكافحة االرھاب ھم في الحقیقة رؤساء  1996 ومجموعة السبعة التي اجتمع قادتھا في لیون عام
 . الدول األكثر إرھابا في العالم

 
ر كیمیاء ھو أخط " التاریخ -التاریخ كما یقول بول فالیري في كتابھ نظرات الى عالم الیوم :
ھوس العظمة أو جنون  یفرزه الفكر فالتاریخ یصوغ األحالم ویُسكر الشعوب ویقود إلى

 180االضطھاد ".. ص
 

مشوه ربع  عام من صندوق النقد الدولي نعیش في عالم محطم 50عام من االستعمار و 500بعد 
ھ ال یتجاوز تعداد سكان % من الثروات مع ان80شبابھ عاطلین عن العمل یتحكم الشمال في 

 . % من سكان العالم20
 



 السوق الحرة تغتال الدیموقراطیة بتراكم الثروات في ركن من العالم وتفاقم الفقر في ركنھ االخر
. 
 

 . إن لیبرالیة آدم سمیث جعلتنا مھددین بانتحار كوكبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الحمایة ..د.السید مصطفي  استراتیجیة فرض العولمة ..اآللیات ووسائل
 أحمد أبو الخیر

 
ترفض الھیمنة والخضوع ألوامر  الغرب یتحدث عن انتھاكات حقوق اإلنسان في الدول التي

الطاعة األمریكي فال حدیث عن انتھاكات حقوق  السید األمریكي أما الدول التي تدخل بیت
 28اإلنسان فیھا.. ص

 
م) 1970 – م1952م)تجمید اللیبرالیة في مصر (1952 –م 1923المرحلة اللیبرالیة في مصر (

الحكم ... عودة  وسیطر النموذج االشتراكي في 1966تطبیق القوانین اإلشتراكیة في مصر 
 .(م2003 -م1970والخصخصة( النموذج اللیبرالي الرأسمالي في عھد االنفتاح

 
المحلیة، فرأس المال  دیةإن المستثمرین یتراجعون بسرعة عند وجود خلل في السیاسات االقتصا

یتوقف ضخ رؤوس األموال للداخل  جبان لذلك عندما یفقد المستثمرون ثقتھم في االقتصاد،
بوقوع أزمة مالیة، یمكن أن تمتد بسرعة لتصل  وتخرج تدفقات كبیرة، مما یؤدي إلي التعجیل

 74إلي اقتصادیات دول أخرى..ص
 

انتعاشھا االقتصادي إذا  صادیة إلندونیسیا وبتدمیرھدد الرئیس األمریكي بوقف المساعدات االقت
الشرقیة وصاحب ذلك تجمید لقروض  لم توافق على نشر قوات دولیة لحفظ السالم في تیمور

ملیار دوالر)  199إندونیسیا والتي تبلغ دیونھا( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فرضخت
 . أن انفصل تماما وصار دولة مستقلةالسالم لإلقلیم إلى  ووافقت على إرسال قوات حفظ

 
  (العمالء (المارینز العرب

 ( البترول ( ماء العولمة
في األدراج إلى  ھذا اإلحتمال سیظل -دول ..  10أكدت دراسة أمریكیة احتمال تفكك الصین إلى 

 188. ص-النعرات  حین إثارة الصین بعض المشاكل حینئذ تُفتح األدراج وتُثار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ھارالد شومان  –بیتر مارتن  ھانس..GLOBAL TRAP فخ العولمة
 1998..ترجمة د.عدنان عباس علي .. عالم المعرفة اكتوبر 

 
كتاب فخ العولمة أكثر الكتب مبیعا في الغرب ویكفي أنھ في عام واحد طُبعت منھ تسع طبعات 

 . في ألمانیا
 

ما لم  المال لیون الحكومات بھروب رأسظھر ما یعرف بأُممیة رأس المال حیث یھدد الرأسما
الغاء قوانین الحد االدنى  .. تستجب لطلباتھم مثل تسھیالت ضریبیة .. مشروعات تحتیة مجانیة

التطرف حتمیة اقتصادیة ال یمكن الوقوف في  لالجور .. وصار االتجاه اللیبرالي المغرق في
 . ابتداءا وجھھا في الدول التي وافقت علیھا

 
العالم  وج المیارات في لحظات على شاشات الكمبیوتر كیف تحافظ أي مؤسسة فيدخول وخر

االوراق المالیة  أمام ھذا التحرك المدھش لرأس المال على أسعار الصرف والفائدة واسعار
یتحكمون في رفاھیة وفقر أُمم  فالعالم صار رھینة في قبضة حفنة من المضاربین الكبار إنھم

 12بأكملھا.. ص
 

صغار الصناع  مة تجبر الدولة على عدم التدخل وترك المنافسة للسوق مما یعني مذبحةالعول
 . المستثمرین الكبار وصغار التجار وصغار المھنیین وانھیار الطبقة المتوسطة لصالح

 
الرأسمالیین  فخر سان فرانسیسكو وأیقونة Fairmont - Hotel في فندق فیرمونت المدھش

من قادة العالم في مجاالت  اجتمع خمسمائة 1995لعالم في سبتمبر عام وكاتدرائیة الثراء في ا
جورج بوش األب وجورباتشوف ومارجریت  االقتصاد والسیاسة والمال وكان من بین الحضور

وأقطاب المال والكمبیوتر وأساتذة  CNN العمالقة مثل تاتشر ورؤساء الشركات والمؤسسات
د وكان المطلوب منھم قضاء ثالثة أیام للتفكیر بعمق ستانفورد وھارفر االقتصاد في جامعات

وھادئة  لتوضیح معالم الطریق إلى القرن الواحد والعشرین وبعد مداوالت ونقاشات حادة وتركیز
 وظھر مصطلح 80 و 20خرجت النتیجة المدھشة لقد اختزل الحاضرون المستقبل إلى العددین 

Tittytainment  تماما للحفاظ على نشاط  ن العالم ستكفي% من سكا20وحسب المصطلح فإن
ھذا الرأي إذ یقول :" لن تكون  Washington Sy Cip اإلقتصاد الدولي ویؤكد عمالق التجارة
فُخمس قوة العمل ستكفي النتاج جمیع السلع وسد حاجة  ". ھناك حاجة إلى اید عاملة أكثر من ھذا

المال وتستھلك وسیكون األمر كذلك  % ھي التي ستعمل وتكسب20ال المجتمع العالمي إن ھذه
وھنا  % العاطلین80یطبق البرنامج الغربي ..!! ولكن ماذا عن اآلخرین ماذا عن ال عند أي بلد

المسألة في  "-: لیجیب ببساطة عن األمر قائال Scoot Mc Nealy یظھر مدیر مؤسسة سان
لقد ُرسمت في " to have lunch or be lunch.. إما أن تأكل أو تُؤكل -المستقبل ھي ببساطة :

اختفاء الطبقة المتوسطة وظھور  .. فیرمونت الخطوط العریضة للنظام االجتماعي الجدید
الخمسمائة الحضور على ھذه الرؤیة بل لم یروا فیھا ما  األثریاء والمعدمین .. لم یعترض أحد من

اللغة االنجلیزیة  مصطلح غیر معروف أصال في Tittytainment ومصطلح .. یستحق المناقشة
المعمورة  معنى التسلیة المخدرة إذا تم تقطیعھ وتجزئتھ والمقصود منھ تھدئة باقي سكان وھو یفید

في  Jeremy Rifkin % الذین مات عندھم العمل كما یقول جریمي ریفكن80المحبطین ال
  23-22كتابھ نھایة العمل .. ص

 
الشعوب متمردة في  وتسبقھما ایسلندا وتخرج الیونان تعلن حالة تقشف عامة وتلیھا البرتغال

أضحى أمرا ال مفر منھ إن على كل  مظاھرات غضب شدیدة وتظھر القیادة األلمانیة قائلة التحول



على الرغم من ارتفاع االنتاجیة باطراد إن ما یمر  فرد أن یتحمل قسطا من الحریة كل ھذا یحدث
ما أزمة أیدیولوجیة ولذا خرجت المظاھرات .. أزمة اقتصادیة وإن األیام لیست بھ الغرب ھذه

 27ص
 

الى رفع متوسط  " االنتاج الرأسمالي ال یمیل في العموم -عاما : 143لقد قال كارل ماركس منذ 
العمل الى أدنى مستوى ."  مستوى االجور إنما یمیل الى تخفیضھ او الى الضغط على قیمة

فالرأسمالي یرید إعطاء العامل الحد 1865 امخطاب كارل ماركس في المؤتمر العام في لندن ع
ومجادالت الحكومات والمؤسسات المدنیة من ناحیة  االدنى الالزم للمعیشة وكل مداوالت

االخرى ھي لتحدید ھذا الحد األدنى فالجمیع یتفق على الفكرة والجمیع  والرأسمالیین من الناحیة
 . ا في ظل غیاب نظام اقتصاي منافسفي الجو الرأسمالي الذي یسود العالم حالی رضخ لھا

 
كالیفورنیا مثال التي  معدل انتشار الجریمة في الغرب صار امرا مرعبا یكفي ان نعلم أن والیة

العالمیة فاقت الجریمة كل الحدود وصار معدل  تحتل المرتبة السابعة في قائمة القوى االقتصادیة
التعلیم وینفق المواطنون االمریكیون على  المجموع الكلي لمیزانیة االنفاق على السجون فیھا

 32المسلحون ضعف ما تنفقھ الدولة على الشرطة ..ص  حراسھم
 

صارت  .. Surplus People ال ترید المؤسسة الرأسمالیة مواطنون فائضون عن الحاجة
 . المنافسة العالمیة ھدفھا الصریح أعلى جدارة وادنى اجور

 
خلفھ  وفي وسط ھجین Rio Purus عفنة على ضفاف نھرفي قلب األمازون وفي األكواخ ال

المؤسسات الدعائیة اللیبرالیة  تزاوج بقایا الھنود الحمر مع المستعبدین السود من أفریقیا وقفت
بحمالت واسعة للحیاة المریحة  Mendes Junior وشركات البناء العمالقة مثل مندس جونیور

ة بالنمط األمریكي ویتم اھداء المواطنین اشرطة الفیالت الشبیھ تصور الغرب الفردوسي وصور
ما تبقى من  رومانسیة من انتاج ھولیود وفي النھایة تقوم ھذه المؤسسات الدعائیة باقتالع فیدیو

غارقون في احالم  بینما السكان االصلیون Baeume Mahagoni اشجار الخشب الماھجوني
  38العولمة التي ستطل علیھم یوما ما.. ص

 
ھو السؤال  ؟؟ ھذا نتصرت دعایة میكي ماوس االمریكیة على دعایة ستالین الشیوعیةكیفت ا

 Benjam R. Barber المشروع فقط أما كالھما فدعایة وھمیة ولذا یصف بنجامین باربر
والبھتان فمیزانیة صناعة الدعایة كلفت  بجامعة رتجرز الدعایة االمریكیة بأنھا دعایة الكذب

وھذا المبلغ بحد ذاتھ یكفي لسداد دیون الدول الفقیرة مجتمعة  ملیار دوالر 250الوالیات المتحدة 
لقد صارت زغارید مادونا وصراخ  mtvلماذا انتصرت دیزني وماكدونالز و .. یبقى السؤال

 . Nathan Gardels جاكسون أذان النظام العالمي الجدید كما یقول مایكل
 

 3یتابعھا  سسات وقنوات إخباریة في العالمعمالق اإلعالم روبرت مردوخ صاحب أكبر مؤ
االعالمیة ألن الصین تضع صیغة  ملیار نسمة یومیا صدمتھ الصین حین ترددت في قبول خدماتھ

 دولة كالصین لن تسمح بأضحكومة ال ملزمة مفادھا ال جنس ال عنف ال أخبار وبداھة
Tittytainment ما تبثھ ھذه المؤسسات من من قبل العلمانیین ف المفروضھ على باقي العالم

 42الشباب ویصنع عبید اللیبرالیة الجدد ..ص صور یدغدغ االحالم ویدمر
 

 53كل أسبوع یتحول ملیون نسمة إلى فقراء بانتظام وھدوء تام ..ص
 

 %0.34بینما تقدم النمسا  من مجموع الناتج القومي % 0.31المعونات التي تقدمھا ألمانیا تقارب 



  54ص..
 

الدین المطرد  سالم بسبب تأییده المطلق للمقھورین والمظلومین أكثر جاذبیة فھذاسیكون اإل
للمنازلة والكفاح كما یقول كابالن  اإلنتشار على المستوى العالمي ھو الدیانة الوحیدة المستعدة

الدینیون من المغرب وعبر الجزائر وحتى الھند  ولذا فلیست مصادفة ان یكسب المتحمسون
  57فأكثر ..ص أنصارا أكثر

 
حرارة  كارثة طبیعیة سببھا تلوث المناخ وارتفاع 125صار مجتمع الجنوب یتحمل سنویا 

على الجنوب  االرض بسبب استھالك الشمال مما ادى إلى عواصف وفیضانات مقررة بانتظام
الشعوب وقد صار مفعول  وأصبح ارتفاع سطح البحر أمر ال مفر منھ البتة ولكن ماذا تفعل

في حیاتھ العملیة وتحولت  رة الخاصة كمفعول االفیون وھي ھدف كل شاب مبتديءالسیا
 .شاھدة على الثروة والحریة الشخصیة المزعومة اللیبرالیة إلى أفیون الشعوب فالسیارة الخاصة

 
 . إن األحالم تبقى أحالما وإن ثبت بطالنھا منذ أمد بعید

 
كثیر من مدن  ن أن سیاحة الشتاء ستختفي منارتفاع حرارة األرض بصورة غیر منظورة ویقولو

البشریة تقطن على مدن ساحلیة  العالم وأولھا النمسا بعد عشر سنوات من اآلن وأربعة اخماس
درجة عن المعدالت الحالیة أي أننا على  1.5 وكلھا مھددة بالزوال حال ارتفعت حرارة االرض

في الحضارة الغربیة الحدیثة ھو االنسان ان العدو الحقیقي  ... حافة ھاویة بفضل تقدم الغرب
 . برتراند شنایدر من نادي روما نفسھ كما یقول

 
الوطنیة  أعلنت الحكومة المكسیكیة عن عزمھا على تخفیض قیمة عملتھا 1995في ینایر عام 

العالم أجمع وراح  بمقدار خمسة سنتات أمریكیة األمر الذي تسبب في حالة ذعر خیمت على
وراح سعر صرف العملة  سحبون رؤوس األموال من المكسیك بجنون شدیدالمستثمرون ی

في بلدان جنوب سرق آسیا بسحب  المكسیكیة ینخفض من یوم الى آخر وفجأة راح المستثمرون
خالل ایام قلیلة وبدأ الدوالر ینخفض واھتز العالم  أموالھم بطریقة فجائیة وانسحبت تالل االموال

ة المالیة العالمیة التي سادت في ثالثینات القرن الماضي واعترف األزم كلھ وكأنھ أمام شبح
عملیة  " إننا امام-أمام الكونجرس قائال : Greenspan Alan البنك المركزي األمریكي محافظ

كلینتون ومدیر صندوق  ھروب جماعي لرؤوس األموال على مستوى العالم "ولم یبق أمام بیل
اال تقدیم أكبر قرض  Michel Camedessus یل كامدیسوالنقد الدولي المخضرم الحازم میش

المھنیة ومستقبلھما السیاسي للخطر الشدید وبالفعل  في التاریخ للمكسیك مما یعرض سمعة كلیھما
 ملیار دوالر فورا للمكسیك من أموال دافعي الضرائب وقد وصف تم تقدیم قرض قیمتھ خمسین

Willem Buiter بریدج العملیة بأنھا " ھدیة قدمھا دافعو الضرائبأستاذ االقتصاد بجامعة كام 
الممنوحة  لألثریاء "فقد جنى الرأسمالیون والمضاربون في البورصات ملیارات الدوالرات

والرأسمالیون دعاة  وھدأت المھزلة واتزنت البورصات العالمیة بعد أن جنى المضاربون
مدیر صندوق النقد الدولي صراحة  ترفاللیبرالیة ملیارات الدوالرات الجدیدة وبالفعل فقد اع

العالم في قبضة ھؤالء الصبیان " لقد وقع العالم أجمع  " ولكننا ماذا نفعل اذا كان -باالمر وقال :
 الرأسمالیین .. لقد كان مالیین البشر عرضة لإلفالس بسبب مجموعة مضاربین في فخ حفنة

األزمة المكسیكیة  تھم ..!! لقد سلطتیراھنون على مستقبل مالیین البشر من اجل تضحیم ثروا
النقد الدولي والحكومات العالمیة  األضواء على طبیعة النظام الرأسمالي بأكملھ فقد بدا صندوق

یحلو لھم .. لقد كانت محنة المكسیك حالة مفضوحة  مجرد عرائس یلعب بھا الرأسمالیون كما
مات تقوم بدور المشاھد المغلوب على أمره الرأسمالیة لقد كانت الحكو تشھد على مشكلة اللیبرالیة

العالمي  اعتبر جاك شیراك أن " الرأسمالیون یجب اعتبارھم كوباء اإلیدز في اإلقتصاد وقد



الرأسمالیة والمشكلة تكمن في  "والمدھش أنھ لم تكن ثمة مؤامرة البتة بل ھذه ھي طبیعة السوق
كوالیس لقاءات سریة لخفض سعر عملة ال طبیعة السوق ال ضمائر المضاربین فال یجري وراء

نتاج تطبیقات الرأسمالیة فانطالقا من مبدأ ضرورة  أو رفع سعر أخرى بل كل ما یجري ھو
الصرف للعمالت وانتقال العمالت بحریة بین الدول والمصارف  تحریر السوق والتجارة وسعر

الرأسمالیة  ارد األیدیولوجیةالحواجز وخرج المارد وال یستطیع اآلن أحد ایقافھ إنھ م أُزیلت كل
الدولة سعر صرف  ..وأصبح شرط صندوق النقد الدولي ألي دولة تطلب قرضا أن تحرر تلك

 86عملتھا ..ص
 

بعملیاتھا  اقتصاد البورصات والمضابات والمراھنات ھو اقتصاد وھمي وتحقق شركة سیمنز
 96أرجاء المعمورة.. ص يالورقیة والنقدیة ارباحا تفوق ما تحققھ بمنتجاتھا المعروفة ف

 
جورج  كتبت في صفحة غالفھا عن Business week كتبت المجلة االقتصادیة االمریكیة

 The man تقول سورس الملیاردیر االمریكي الشھیر والمضارب االشھر في البورصات كتبت
who moves the markets العاب مؤسسة سورس  الرجل الذي یحرك األسواق فمثال أحد

وبمقادیر تتزاید من یوم آلخر ویتم  التالي تقوم المؤسسة بأخذ قروض بالجنیھ االسترلینيكانت ك
وتم سحب مبالغ ضخمة واعتبرت المؤسسة ان  تحویل القروض إلى ماركات المانیة فورا

لدیھ من احتیاطي كلما كان عدد الذین یقتفون خطا  المصرف المركزي البریطاني سیفقد ما
بریطانیا شیئا حیال األمر بل ستقف شاھدة على انھیار قوتھا االقتصادیة  علالمؤسسة أكبر ولن تف

كما یحلو  لقوانین اللیبرالیة ال یحق لھا التدخل ویجب علیھا السماح بتحرك رأس المال فطبقا
% في 2القروض بمقدار  للجمیع بدأ المصرف المركزي یشعر بالقلق فقام برفع سعر الفائدة على

اإلقتراض وبسرعة أدرك المراھنون اللعبة  نیة مساءا من ذلك الیوم حتى یقلل منتمام الساعة الثا
االسترلینیة وتحویلھا الى ماركات المانیة في الرابعة عصرا كان  فقاموا باقتراض الجنیھات

 المركزي البریطاني قد فقد نصف ما لدیھ من احتیاطي واستسلم للھزیمة وفي خالل المصرف
أرباحا خیالیة  جنیھ االسترلیني عشر قیمتھ األمر الذي حقق للمقترضینساعات معدودة خسر ال

االلعاب الرابحة مادیا والوھمیة  وربحت مؤسسة سورس في اللعبة ملیار دوالر كاملة .. وتتكرر
 . اقتصادیا

 
باقتصادات  المصارف المركزیة في دول العالم تقارع باستمرار محاوالت المضاربین لالضرار

الرأسمالیة وال یرى أنصار  ر االضرار باقتصادات الدول لعبة مشروعة داخلالدول إذ صا
 . من أركان اقتصادات السوق الحرة السوق العالمیة الحرة في ھذا أمرا باطال فھو ركن

 
منھا المصارف  ھناك من الكاریبي الي لشتنشتاین مائة منطقة متناثرة في ارجاء المعمورة تدیر

افشاء ھویة صاحب الحساب  بانتظام من قبضة وطنھا االم حیث یخضعاموال زبائنھا وتخلصھا 
حكومیة ... وفي جزر الكیمن الكاریبیة  للعقوبة حتى ان كان الراغب في معرفة الھویة مؤسسة

 500ألف مواطن توجد بھذه الجزر  14سكانھا الى  والتي یصل عدد Cayman - Inseln مثال
فتح حسابات لرؤوس االموال الھاربة وتفوقت الحكومیة ت مصرف مسجل فیھا والمصارف

على ودائع جمیع مصارف المانیا متحدة ... وھناك قرابة مائة ألف ثري  الودائع في ھذه الجزر
الكاریبي  بتھریب أموالھم الى جزیرة جبل طارق حیث نفس االمتیازات التي توفرھا جزر قاموا

 .. معامالتھم المصرفیة قین من كتمانھنا المودعون واث Bernd Oelffen ویقول مدیر الفرع
الرأسمالیة مفتوحة على مصراعیھا ألموال  فتتبع الثروات امر مستحیل عملیا فأبواب المصارف

األموال التي تجنیھا من دافعي الضرائب فسنویا یتم تھریب  الجریمة ... فألمانیا مثال تخسر نصف
 أن وحدات الخزن المركزیة في المصارفالماني الى لوكسمبورج .. وال ننسى  ملیار مارك 200

ضریبیة تمر  الرئیسیة العمالقة ھي خارج نطاق التشریع الوطني تماما وھكذا ومع كل سنة



الذین یجدون في المؤسسات  تتعزز الالعدالة أكثر وأكثر وتظھر طبقات من االنتھازیین الجدد
  108الرأسمالیة المأوى المناسب لھم ..ص

 
 Moody’s Investor Service تقییم االستثمارات رواجا في العالمداخل أكبر وكاالت -

نقش مذھب یقول ان "  بنیویورك وعلى أعلى البوابة تمت كتابة Church Street والواقعة في
الذھب في العالم ألف مرة ."  القرض شارك في زیادة ثروة األمم مشاركة فاقت مجمل مناجم

بانتظام وتقییمھا یأخذ بھ المستثمرون وعندما قامت  نوكوتعطي الوكالة تقییمھا للمصارف والب
تریبل ایھ  " Aaa بأمریكا حصل البنك على أعلى تقییم یمكن اعطائھ وھم بتقییم بنك لیمان برذرز

وخسر  أعلى تصنیف لمؤسسة مصرفیة في العالم وبعدھا بأیام قلیلة أعلن البنك افالسھ " وھو
 .- المقرضون ملیارات من الدوالرات

 
وأتمنى ان أولد  في السابق كنت أُمنى نفسي " -: James Carville یقول مستشار بیل كلینتون

  118بإمكاني أن أھدد من أشاء .".. ص رئیسا أو بابا .. أما األن فإني أود أن أكون رأسمالي إذ
 

في  ال یزال یحق لكل مواطن التصویت في الدولة اللیبرالیة ویحق لھ أن یقف ویصرخ
یتحقق بعد االنتخابات  رات كما یحلو لھ .. حقا یحق لألغلبیة اختیار من یشاؤون لكن ماالمظاھ

 . یقرره الرأسمالیون والقائمون على سوق المال
 
وبأفضل نظام  العراق مثال قبل غزو اللیبرالیین لھا كانت تتمتع بارتفاع مستمر في االجور-

العالم وھذا ما تسعي إلیھ جمیع  توسطة فيرعایة طبیة في العالم وكانت قد صنعت أكبر طبقة م
 .- األفكار اللیبرالیة او الرأسمالیة الدول بما فیھا امریكا كل ھذا بعیدا عن

 
أدنى حد وتسریح  المؤسسات الرأسمالیھ تسعى إذا أدارت مشروع إلى تقلیل عدد العاملین فیھ إلى

عمل یتجاھل كل القیم االجتماعیة لل الباقین رغبة في زیادة الربحیة لكن ھذا الترشید االعمى
 . الثقافیة واالجتماعیة بین الدول والتكافلیة وال یراعي االختالفات

 
اعوام وتسبب افقار  حاالت الركود االقتصادي التي تنتاب األُمم كل عام بل والعالم كلھ كل بضعة

باضطراد وانما االنتاج یتزاید  عشرات المالیین من البشر لیس سببھا نقص االنتاج بل صراحة
% من قیمتھ الحقیقیة 20الدوالر فجأة بنسبة  سببھا أسواق المال والمضاربات وعندما انخفض

الھلع وراح المستثمرون یحركون تالل اموالھم باتجاه دول  انتاب العالم كلھ 1995أوائل عام 
صادي أدى إلى انھیار العمالت االوربیة جمیعا وحدوث الركود االقت جنوب شرق اسیا مما

كما یقول  الشھیر في التسعینیات .. فاألمر في األسواق الرأسمالیة یفتقر للمنطق بداھة االوربي
غیر قادرة ان تفعل  وأصبحت الوالیات المتحدة Marcel Stemme الخبیر االقتصادي االلماني

 . شیئا
 

ف الیابان مصار قرر ریجان في لقاء سري في فندق بالزا في نیویورك مع مدراء 1988في عام 
وبالفعل فجأة تم خفض  وبریطانیا على التدخل وخفض سعر الصرف مما یعني أرباحا ضخمة

الدوالر في المؤسسات والمصارف  % مما كان یعني أن احتیاطي30سعر صرف الدوالر بنسبة 
ھذه المؤسسات وخرج جعفر بن حسین رئیس  العالمیة قد فقد ثلث قیمتھ دون ذنب ترتكبھ

عن غضبھ مما لحق بالمؤسسة المالیة المالیزیة من  ألعظم في مالیزیا معلناا Negara مصرف
اللعبة الكبرى مع ھذه المؤسسات العالمیة وبتغطیة من مھاتیر محمد  خسائر كبرى فقرر بدایة

 مالیزیا وبلعبة بمنتھى الذكاء والحرص بدأ المالیزیون یبیعون إلى عشرات رئیس وزراء
اھتزاز الثقة  رات الدوالرات من عملة واحدة معینة مما یؤدي الىالمصارف في وقت واحد ملیا



الى الحد المطلوب یقوم  بتلك العملة وینھار سعر صرفھا وھكذا وعندما ینھار سعر صرفھا
الدوالرات فیحققون أرباحا دسمة عندما تعود  المالیزیون فجأة بشراء العملة مجددا بملیارات

معدودة قاموا بضخ ملیارات الجنیھات االسترلینیة في  لسعرھا الحقیقي وھكذا وفي دقائق
الجنیة االسترلیني خمسة سنتات امریكیة دفعة واحدة ثم قاموا بشرائھا  المصارف مما أدى الى فقد

الغربیة  مما جعل المصرفیون البریطانیون یصابون بالجنون وھكذا أعطوا المؤسسات مجددا
  !!.. الرأسمالیة لعبة قذرةالدرس لكن الجمیع كان یدرك من داخلھ أن 

 
بأكملھا مثال في  من المعلوم أن انھیار مصرف مالي كبیر ربما یتبعھ انھیار مصارف قارات -

براذرز افالسھ انھارت مصارف  عندما أعلن مصرف لیمان 2008االزمة المالیة االخیرة عام 
ھناك نقطتان مثیرتان أوال  جراء تلك االزمة لكن العالم اجمع وفقد العالم تریلیونات الدوالرات

كالدومینو ثانیا این تذھب ھذه التریلیونات فاالنتاج لم یتأثر والمصانع  لماذا تنھار المصارف تباعا
التریلیونات من  واالراضي مثمرة والسماء تمطر أین ذھبت فجأة في خالل ایام قلیلة تلك تنتج

تلك االزمة ؟؟ ھل ما زلنا  جراء الدوالرات كیف دخل بھدوء نصف ملیار نسمة تحت خط الفقر
 .- نعتقد ان الرأسمالیة ایدیولوجیة شریفة ؟

 
المالیة ال یمكن  رئیس اتحاد صنادیق االدخار االلمانیة أن االزمات Horst Koehler یقول

الخسائر ونفس الكوارث البیئیة وطالما  تشبیھھا إال باالنفجارات النوویة النھا تؤدي إلى نفس
 ..فعلیھ أن یستعد كل بضعة سنوات لكارثة نوویة رأسمالیة ى أن یكون لیبرالیاأصر العالم عل

  147ص
 
اصالحھا من  االقتصادي البریطاني جون ماینارد كینز قال أن اقتصادات السوق من المستحیل-

التي حدثت في ثالثینات القرن  داخل السوق فالسوق ذاتي الھدم ولذا ففي األزمة المالیة العالمیة
السوق المالیة إذ طلب من الحكومة  ضي قد وضع حال مجنونا یوافق جنون تصرفاتالما

وانفاق استثماري ضخم وتدخل حكومي مباشر مثل  االمریكیة إقرار مشروعات قومیة كبرى
 .- اخرى بغیة تحریك العاطلین وتدویل االموال حفر انفاق عمالقة ثم ردمھا مرة

 
العمال كل ھذا  عقول وتسریح اكبر عدد یمكن تسریحھ منالبطالة الناتجة عن الترشید الغیر م

أجواء الرأسمالیة ال تصلح اإلضرابات  یفرز نمو انتاج بال عمل وفي النھایة ھو نمو بال قیمة وفي
خالل أیام قلیلة یتم تفكیك أكبر المصانع وإعادة تركیبھا في الھند  أو طلبات النقابات العمالیة إذ أنھ

 لمراجل التسخین في Viessmann الجور " عندما قرر صاحب مشروعالعمالة بأدنى ا حیث
عامل دونما  6500ألمانیا عندما قرر نقل مشروعھ الى التشیك وافق العمال البالغ عددھم 

 209ساعات إضافیة بال اجر"... ص 3اعتراض على العمل 
 

في عام  اتالعمالقة لتصنیع المعدات واآلالت والجرار Caterpillar عندما أعلنت شركة
اضافیتین قام العمال  % وزیادة ساعات العمل ساعتین20عن تخفیض أُجور العمال بنسبة 1992

في المقدمة عالمیا وھم الذین  Caterpillar شھرا فھم الذین قاموا بجعل 18باضراب استمر 
اقل الدوالرات من االرباح االن یُطلب منھم عمل اكبر وراتب  أدخلوا في جیوب رؤسائھا مالیین

ملیون دوالر لتوفیر المعیشة للمضربین ولم تحقق  300نقابة العمال  شھر خسرت 18وبعد 
شروط  شیئا من مطالب العمال وقالت من االفضل ان یعودوا لعملھم متى ارادوا وفق الشركة

  185ص.. زیادة ساعات العمل وخفض الرواتب وعاد العمال مضطرین الى اعمالھم
 

 مدیر شركة Donald Fites اضة عن المضربین بعمال جدد كما یقولما أسھل أن یتم االستع
Caterpillar یتقاضاه من عشرون  واصبح العامل یحصل في امریكا على اجر یقل عما كان



ماساشوستس للتكنولوجیا بوسع المرء  االقتصادي بمعھد Lester Thurow ولذا یقول .. عاما
ا الحرب على عمالھم وأنھم قد فازوا بھا إنھا حرب أعلنو اآلن أن یدعي أن رأسمالیو أمریكا قد

  192طبقیة .. ص
 

دول العالم تبدو  العولمة أطبقت على فریستھا على نحو ال مفر منھ فھا ھي حكومات أغنى واكبر
 184كما لو كانت أسیرة سیاسة لم تعد تسمح بأي توجھ آخر.. ص

 
ملیون  80یبلغ راتبھ السنوي  Anthony O’Reilly للمواد الغذائیة Heintz مدیر شركة ھاینز

 . دوالر
 

الرأسمالیة االمریكیة بالرأسمالیة القاتلة البد أن نتوقف..  Newsweek عندما تصف مجلة
 197ص

 
 والمصرفي Morgan Stanley رئیس االقتصادیین لدى مصرف Stephan Roach أعلن

یمكن ان تؤدي الى  الرأسمالیة العالمي اعلن ردتھ عن الرأسمالیة واعتبر أنھ كان تحت مخدر ان
 198الجنة .. ص

 
 Made by وإنما تقرأ Made in Germany في الشركات العابرة للقارات لن تقرأ عبارة

Mercedes أو Made by Ford 
 

في  1995 الى 1991بسبب الترشید الحاد وتقلیص العمالة قدر االمكان ضاعت في الفترة من 
عدد السیارات المنتجة  فرصة عمل في ألمانیا وحدھا مع انالف  300صناعة السیارات حوالي 

  202سنویا ظل ثابتا ..ص
 

لدى الرأسمالیة من  التسریح المباشر الذي یُعبَر عنھ في لغة الساموراي بقطع الرأس ھو أفضل ما
 . العاملین یتعین علیھم العیش بعقود مؤقتھ % من 45وفي بلد یملك ثلث ثروة العالم وھنا  نمو

 
أن  وھي مؤسسات عمالقة للصناعات الكیماویة أعلنوا BASF و Hoechst و Bayer لنتأع

سیسرحون مجددا  فاق ما حققوه طوال السنین الماضیة إال أنھم 1995ما حققوه من ارباح عام 
شطبوھا قبل عام واحد فقط  ألف فرصة عمل 150عددا آخر من االیدي العاملة عالوة على 

یعترف ان الناس یعلمون بوجود  Manfred Schneider السید Bayer ویعترف رئیس مؤسسة
  205تناقض في االمر ..ص

 
تسریح العمالة  أن كل تمرد على Hoechst احد القادة االداریین في Juergen Dormann یؤكد

نقابة الصلب بشمال المانیا  رئیس Frank Teichmueller ھو مبالغة في الوطنیة .. ولذا یعتبر
 . لیین مجرد كالب مسعورةأن الرأسما

 
ألف  56 مدیر مؤسسة دایملر بنز العمالقة عندما قرر تسریح Juegen Schrempp عندما قرر

الرجل ثوریا وكالت  % وصار 20عامل بمجرد اتخاذ ھذا القرار ارتفعت أسھم الشركة بمقدار 
 208بنز العالمیة ..ص الصحف االقتصادیة المدیح لھ باعتباره منقذ شركات دیملر

 
أُوربا وبعد انھیار  لقد قامت الرأسمالیة بتركیع البرولیتاریا .. وعندما استغلت الرأسمالیة

والتي كانت تھدف  92أوربا  الشیوعیة اظھرت الرأسمالیة وجھھا القبیح فاعلنت الخطة



أعجبت الطلیعة اللیبرالیة في ذلك الحین  لخصخصة المؤسسات االوربیة وأدت ھذه الخطة التي
تقدیر وھذا في أوربا منجم فرص العمل والثروات..  تسریح خمس مالیین عامل على أدنيإلى 
  213ص

 
یتناسب طردیا  أصبح دلیل رفع الجدارة وقدرة المؤسسة على المنافسة داخل البورصات العالمیة

 . مع القدرة على تسریح أكبر عدد ممكن من العاملین
 
سیجلب المعجزة  للحكومات أن التحریر االقتصاديبینما یؤكد الخبراء اللیبرالیون دائما -

ومجاعة ومناحة كما حدث في  االقتصادیة للبلد لكن المعجزة ال تحدث أبدا بل تحدث مھزلة
حاولت تطبیق الرأسمالیة اللیبرالیة عبر  االرجنتین والبیرو وتشیلي وغیرھا من الدول التي

صندوق النقد الدولي بمنتھى األدب والحكومات تتبع نصائح  تاریخھا أربع مرات متتالیة
 البالد والمالیین تدخل تحت خط الفقر وتخرج الحكومات الالتینیة من محنة والرأسمالیة تدور في

الرأسمالیون الكبار قد  تطبیق الرأسمالیة وھي أشد فقرا والجوعى یملئون الطرقات بعد أن یكون
 .- جدیدة قاموا بتعبئة األجولة باألموال في طریقھم إلى دولة

 
النقد الدولي  برامج التحریر االقتصادي وتطبیق الرأسمالیة والخصخصة واتباع نصائح صندوق

 . ال غیر والبنك الدولي ھي برامج ضیاع فرص العمل وخراب البالد النامیة
 

یكون نصف عمالھا  ما الذي یجعل دولة كالمكسیك متفقة ثقافیا وفكریا ودینیا وسیاسیا المریكا أن
االمریكیین الذین یملئون البلد یریدون لھا  لة بطالة دائمة أو مؤقتھ ؟ فالحكومة والخبراءفي حا

ثالثة رؤساء مكسیك جمیع تعلیمات البنك الدولي  االزدھار وعلى مدى عشر سنوات نفذ
 والحكومة االمریكیة تنفیذا تاما والغوا كل العوائق في وجھ المستثمرین وصندوق النقد الدولي

امریكا وكندا  والغوا الضرائب الجمركیة وعقدت المكسیك اتفاقیة التجارة الحرة معاالجانب 
 –تلمیذ نجیب  –التلمیذ المثالي  وكانت المكسیك على حد وصف اللیبرالیین Nafta اتفاقیة النافتا

طوابیر العاملین الجدد أمام المصانع لكن لم تمض  وجاءت الشركات العمالقة الى المكسیك وظھر
المكسیك فشال ذریعا فقد انھار اقتصاد الدولة الحالمة أمام الشركات  م قلیلة حتى حققتاعوا

 التي اغلقت كل الشركات المتوسطة وركعت االقتصادات المتوسطة الحجم وتوقف العمالقة
الزراعة العمالقة  االنتاج في مصانع المكسیك االصلیة وطرد الفالحین الى المدن بفضل ماكینات

اتحاد صناعي قادم  25من الشمال ( ة المكسیك كلھا في أیدي الرأسمالیین القادمینوتركزت ثرو
الدولة وارتفع العجز في المیزان التجاري لیفوق  من الشمال امسكوا بثروة المكسیك ) وانھارت

الالتینیة مجتمعة وانخفضت قیمة البیزو المكسیكي وانھار اقتصاد  عجز المیزان التجاري للدول
 تعرضت ألكبر أزمة مالیة طاحنة واقترضت المكسیك على أثر ذلك أكبر قرض فيو المكسیك

الرأسمالیة التي تم  ملیار دوالر لحل كارثة 50التاریخ فقد اقترضت من صندوق النقد الدولي 
 3ألف مشروع وفقد  15وأُعلن افالس  تطبیقھا في البالد وحدث أكبر ركود منذ أزمة الثالثینات

  224شھور.. ص  3المكسیكیة للثلث في غضون  م وانخفضت قیمة العملةملیون مواطن عملھ
 

المكسیك بتطبیقھ لقواعد اللعبة الرأسمالیة لم یقف على عتبة الغنى وإنما على عتبة الفوضى 
 . والضیاع

 
شدیدا من الغرب  عندما ظھرت النمور اآلسیویة قامت بتطبیق سیاسات اقتصادیة القت استھجانا

دعما مالیا للمؤسسات الوطنیة  واعد اللعبة الرأسمالیة تماما وقدمت الحكوماتوكانت تخالف ق
المنحورة قامت النمور االسیویة بتوجیھ مباشر  وبدال من المكسیك التي أصبحت شاة الرأسمالیین

للغایة في المنتجات التي لم تصل فیھا تلك الدول لحدود  لالقتصاد وضرائب جمركیة عالیة



حمایة اقتصادھا ومؤسساتھا وصار الرأسمالیون الغربین یخضعون صاغرین ب المنافسة فقامت
 .الحكومات الجنوب شرق آسیویة البیروقراطیة لقرارات

 
الغرب وقبضت  حكومة رئیس الوزراء مھاتیر محمد في مالیزیا ھي حكومة دیكتاتوریة بمعاییر

ة ومع ذلك مھاتیر محمد صارم على السلطة قرابة عشرین عاما وأخضعت وسائل االعالم لرقابة
دولة زراعیة نامیة إلي دولة ال یختلف دخل العامل  أیقونة المعجزة المالیزیة وانتقل بمالیزیا من

 . السنوي للعامل االمریكي السنوي فیھا عن الدخل
 

مؤسسة سیمنز النتاج  العامل في المؤسسة الرأسمالیة حالھ اسوأ من العبید قدیما فالعامالت في
من الدول المجاورة الفقیرة بجوزات  مبیوتر في جنوب شرق آسیا یتم أوال استیرادھنرقائق الك

المصانع بأدنى االسعار ویسكن في بنایة یمتلكھا  سفر لمدة ثالثة سنوات فقط ویتم ادخالھن
اللیل كما لو كانت سجنا وللحیلولة دون ھروبھن قبل انتھاء عقودھن  المصنع وتقفل أبوابھا في

في  والعامالت .. ت الثالث ارتأى مدیر سیمنز ان تسحب منھن جوازات السفرالسنوا خالل
كضمانة لعدم  ساعة في الیوم ویجبرن على رھن الراتب حتى ینتھي العمل 15الصین یعملن 

ففي حال اندالع حریق  ھروبھن وفي اللیل یحشرون في قاعات نوم ضیقة مقفلة االبواب ولذا
عامل في ستة أشھر فقط وتكرر  ألف 11ایا بالمئات ومات بمصانع الصین دائما یكون الضح

سنوات سجن طبقا  3العمل في تلك البالد یعني  الف مرة والتذمر على قوانین 28اندالع النیران 
  233للقانون..ص

 
 Le لقد طار االیمان بالرأسمالیة یعادل ایمان االطفال بالخرافات كما تقول الصحیفة الفرنسیة

Monde Diplomatique . 
 

 Glenn Downing .... لماذا تصر أوربا على االنتحار ؟؟ لماذا تتبع الرأسمالیة بحذافیرھا
 . مستشار المشروعات في واشنطن

 
 12یعمالن بجد  الحلم االمریكي الذي ال یتحقق أبدا فنصف الراتب في إیجار الشقة والزوجان

االمریكیة المرموقة یقول  Harper’s Magazine بمجلة C. Fishman ساعة یومیا وكما یقول
وخریج أرقى الجامعات مما یؤھلني لعمل  بالرغم من أني أبلغ الثالثین عاما وأبیض البشرة

  263ص.. وكسب مریح اال ان االدخار شيء خیالي
 

الحالة النفسیة لمالیین االمریكیین ترتفع وتنخفض في الیوم الواحد عشرات المرات بارتفاع 
  Dow-Jons-Index ونزوانخفاض مؤشر داو ج

 
 االمریكي المرموق كلما اتسعت اللبرالیة كلما ظھرت دعوات لعودة الفاشیة وكما یقول الصحفي

William Greider الفاشیة وقد ظھرت دعوات  اننا نمر في ظرف یسبق عادة المرحلة
عولمة وفي العلمانیة فالجمیع أدرك سیئات ال التطرف السیاسي في كل دول العالم وفي قلب الدول

لالتحاد االوربي مما یعني ضیاع ھویة النمسا واكتساح  النمسا غضب الشعب النضمام النمسا
 New Zealand First قیم وفي نیوزیلندا یظھر حزب نیوزیلندا أوال العولمة لما تبقى من

 تسلم زمام الحكم عما قریب .. وفي استرالیا Winston Peters زعیھما وصار بوسع
العولمة ویتحدث  المعادیة لألجانب في كل مكان فالجمیع یرفض االنغماس التام في االعتصمامات

 277الجمیلة ..ص Prater الف یھودي یقطنون مقاطعة 100االن النمساویون عن طرد 
 

بسیطا في النمسا  كان سباكا Huber لنعطي مثاال لتأثیر الرأسمالیة على العقلیة االوربیة فان



الحقوق الدیموقراطیة بانتظام  وعشرین عاما وینتخب بانتظام ویشارك فيوظل سباكا لمدة خمسة 
عملھ البسیط فاضطر أن یعمل بوابا واذا بھ من عام  وما أن طُبقت الرأسمالیة على النمسا وفقد

إنھا ردة فعل على فشل الرأسمالیة  Haider Joerg الیمیني المتطرف بدء ینتخب بانتظام 1994
  286ي ..صالجماھیر على المستوى

 
الوالیات المتحدة  في التسعینیات وتزامنھا مع األلعاب االولمبیة في Hutu إن مذابح الھوتو

في ذلك الوقت أن یعكر صفو  االمریكیة لم تسمح لبطرس غالي األمین العام لالمم المتحدة
 االمریكیین و

 288ة ..صأن یشغلھم عن تلك اللحظة التاریخیة في دورة اتالنتا االولمبیة الرائع
 

ھكذا یقول مؤتمر  إن صندوق الحلول الرأسمالیة ال یُفتح إال عند تحسن الحالة االقتصادیة للدول
وضع كل توصیات المؤتمر  ریودي جانیرو وھكذا كانت وصیة المؤتمر بعد أن تم بالفعل

سن الصندورق لوحة تقول ال یفتح اال بعد تح ومقترحاتھ في صندوق كبیر وتم اقفالھ ووضع على
 291الحالة االقتصادیة ..ص

 
السابق بیل  راح آل جور نائب الرئیس 1994في المؤتمر العالمي للسكان في القاھرة عام 

السكانیة بھا تساوي صفرا وراح  كلینتون یكیل المدیح لتلك المدن التي صارت معدالت الزیادة
. لكن یبقى السؤال ما المدیح لمنظمي النسل . یكیل Turner Ted تید تیرنر CNN مدیر مؤسسة

 400وزوجتھ صاحبة االوسكار وما لھما من ثراء ضمن اغنى  الذي یدفع رجل بحجم تید ترنر
الفوربس ما الذي یدفعھما لالھتمام بتحدید نسل العالم الثالث ؟؟ ..  شخصیة في العالم حسب
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الشھیرة " بما انھا  عیبھادایملر بنز ھذه المؤسسة العریقة لم تعد تدفع اآلن أي ضرائب بفضل اال
من دولة اخرى غیر الدولة التي  مؤسسة عابرة للقارات فتزعم أن أي ربحیة تحصل علیھا ھي

ادعت ان ثلث ارباحھا قد حصلت علیھا من  كما فعلت مرسیدس بنز حیث –تطالبھا بالضرائب 
ك فانھا تحصل على فیھا وال سیارة واحدة . " فضال عن ذل دولة اخرى مع أن تلك الدولة لم تنتج

الماني من میزانیة البحث العلمي لتطویر االبحاث العلمیة الخاصة بھا  ملیون مارك 500
  318..ص

 
تلك الدولة  اصبحت الشركات العابرة للقارات تمثل االقتصادات الطفیلیة ففي أي لحظة تترك

 .لتذھب لدولة اخرى تاركة ورائھا آالف العمال الُمسرحین
 

ي االنتربول " ما في مصلحة التجارة الحرة ھو في مصلحة مرتكبي الجرائم یقول احد موظف
  323أیضا " ..ص

 
وزیر الدولة  Regensburger Herrman.. جمیع المجرمین یأخذوق بقواعد اقتصاد السوق

 . للشئون الداخلیة في بافاریا
 

تقویض القیم االجتماعیة  لقد كانت الرأسمالیة الغربیة واللیبرالیة المادیة ھي السبب المباشر في
واندالع حربین عالمیتین ووصول الشیوعیین إلى  القدیمة والقضاء على قواعد التكافل والمآخاة

فسیاسة دع المرء یعمل بما یخدم مصلحتھ ودعھ یمرر البضائع بین  سدة الحكم في عشرات الدول
 . تكون قد دمرت القیماالموال بین القارات ھذه السیاسة تدمر االمم بعد أن  الدول ورؤوس

 



 . فوز الداروینیون االجتماعیون بمقاعد في الكونجرس االمریكي شيء یثیر الحیرة
 

ظھرت دعوات في قلب الدول الرأسمالیة مفادھا أن المرأة لیست بحاجة للعمل مثل الرجل 
 .More Jobs for boys وشعارھا

 
سات التي تدر أرباحا بالملیارات انذار انھیار عالمي في البورصات وافالس البنوك والمؤس

 . أصبحت اشیاء ننتظرھا كل یوم
 

یعم الرخاء  عندما كانت امریكا تحارب امبراطوریة الشر ( روسیا ) كان من مصلحة امریكا أن
فشل الشیوعیة ( فتم مثال تقدیم  واالستقرار اوربا الغربیة كواجھة حسنة للرأسمالیة ودلیل على

واشنطون إلى اوربا انتفت االن وھي تعامل أوربا  ق ) إال أن حاجةقرض مشروع مارشال العمال
امریكا على قانون تمنع بموجبھ الشركات االوربیة الناشطة في مجال  معاملة السید للعبد وصدقت

لیبیا  والبناء من الدخول إلى السوق االمریكیة اذا استمرت في التعامل مع ایران أو البترول
 343لى التنازل للقانون االمریكي الملزم ..صفاضطرت الشركات صاغرة إ

 
أن تصوراتنا  Rolf Gerling العدالة لیست مسألة یقررھا السوق ولذا یقول الملیاردیر الشھیر

  347عن الرأسمالیة بدأت تھتز بال مراء ..ص
 

أنھ عندما تنتصر الرأسمالیة ینتصر االنكفاء  Umberto Agnelli یقول رئیس فیات االسبق
 . ذاتعلى ال

 
االسواق لحین  عندما نخسر فرص عمل بفتح االسواق وعدم مقدرتنا على المنافسھ فعلینا اغالق

الرأسمالیة إلى حین مقدرتھا على  أي على الدول النامیة أن تترك -المقدرة على المنافسة ...
. - االجتماعي واالقتصادي سیُكتب على ید الرأسمالیة منافسة أوربا والغرب وإال فالتدمیر
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مصر.. التیار اإلسالمي واللیبرالیة .. مناظرة بین دكتور عمرو حمزاوي 
  وأستاذ صبحي صالح

 
 - وھي آیات االحكام –من القرآن الكریم  آیة 600الذي یرید فصل الدین عن الدولة یرید الغاء 

اب ؟؟ یا أیھا الذین آمنوا ُكتب علیكم ھذه آیات للدنیا أم للمحر وأحل هللا البیع وحرم الربا .. ھل
یاأیھا  .. ھذه عبادة ... یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص .. وھذا قانون جنائي .. الصیام

یا أیھا الذین آمنوا اذا  –والسالم  قانون الحرب –الذین آمنوا ُكتب علیكم القتال .. ھذا قانون دولي 
 . إثبات للمحاكم أم آیات تعبد ومحراب نتداینتم بدین فاكتبوه .. ھذا قانو

 
في اإلسالم األمر كلھ ہلل وقیصر وما ملك عبد ہلل وإن أبى .. یقول العلماء انما الدنیا موضوع 

 . الدین
 

آیة من كتاب هللا في األحكام موزعة على كل أقسام القانون .. ھل لو تم فصل الدین عن  600
  . حكامالدولة سیُسمح لنا أن نُقیم آیات األ

 
ومصارف جمع  أحكام الطالق واألُسرة والنفقة والمواریث والبیوع والقضاء والنظام العسكري

هللا علیھ وسلم یوم واحد شھر  المال وانفاقھ والجھاز المالي .. صحیفة المدینة وضعھا النبي صلى
اذ الدكتور مادة جمعھا االست 46المدینة وتقع في  واحد سنة واحد ھجریة أي أول یوم یصل فیھ

كتاب عنوانھ الوثائق السیاسیة فھو دستور من أول ساعة یكون لإلسالم  محمد محمد حمید هللا في
 . دولة فیھا

 
والمفاوضات ویُطلق  النبي صلى هللا علیھ وسلم الذي كان یُقلد الجیش ویعقد الصلح ویعقد التحالف

ان لم تكن ھذه قیادة  عین سنةارب السرایا ویبعث الرسائل ویؤسس لدولة تفتح نصف االرض في
 فما ھي القیادة .؟

 
تبعد عن  دیكتاتوریة االغلبیة ھي دیموقراطیة بمنظور غربي فدیكتاتوریة اإلسالمیین ال

واالشتراكیة العالمیة على  دیموقراطیة الغرب على أحد وجوھھا وقامت الدیموقراطیة الروسیة
 . الشعب لدیكتاتوریة البرولیتاریا وھم األغلبیة ولیسوا ك

 
 . سنة 1400المرأة في االسالم تتمتع بذمة مالیة منذ 

 
 . الذین یتحدثون عن الرأسمالیة المتوحشة والرأسمالیة االحتكاریة ھم الرأسمالیون أنفسھم

 
االسالمیین للحكم وقبلھا كان  االستقرار السیاسي الذي تشھده تركیا حالیا ما كان لیتم لوال وصول

 3وحدث ارتفاع متوسط دخل الفرد من  .. فیة وحل برلمان كل عدة شھورصراع وحكومات ائتال
النزاعات بین تركیا وجیرانھا  .. 2011دوالر في  ألف 11الى  2001آالف دوالر في عام 

الكردیة ألول مرة منذ عقود وال تظھر الى السطح اال في حاالت  وصلت صفر .. ھدوء المشكلة
 . ت في اسطنبول تم حلھامشكلة المواصال .. منفردة وبسیطة

 
 
 
 



رأس المال .. لماذا تنتصر الرأسمالیة في الغرب وتفشل في كل مكان  سر
ھرناندو دي سوتو .. ترجمة :كمال السید .. مكتبة االسرة طبعة . آخر

2009 
 

 2في أمریكا الالتینیة ..ص 2000% في مایو 36% إلى 46انخفض التأیید للخصخصة من 
 

كمالذ آمن للنقد الدولي  ر قلقا زادت جاذبیة االوراق المالیة والسندات االمریكیةكلما بدا العالم أكث
 2انتصار للرأسمالیة ..ص .. فلحظة األزمة ھي اللحظة التي یتحقق فیھا أكبر

 
یقول االقتصادي الشھیر كارل بوالناي أن االسواق الحرة الرأسمالیة قد تتعارض مع المجتمع 

 3وتؤدي إلى الفاشیة .. ص
 

 . یقترع الناس في أوربا وأمریكا دوما لكل ناخب یعدھم بطریق ثالث بعیدا عن الرأسمالیة
 

 .. النقد الدولي صندوق النقد الدولي یكرر نفس محاضرتھ المملة .. علیكم باتباع سیاسة صندوق
نب انتظروا عودة المستثمرین األجا .. عوموا العملة .. تجاھلوا اعمال الشغب المطالبة بالطعام

 . كسیحة ومع الوقت تتحول الدول الفقیرة الى دول
 

كل نوبة حماس  في أمریكا الالتینیة اختُبرت الرأسمالیة أربع مرات متتالیة وفي كل مرة وبعد
التدخل المباشر النقاذ الوضع  تنھار الرأسمالیة وتزداد الشعوب فقرا وتعود الدول لسیاسات

  3بالدیون المتراكمة ..ص
 

الكبار فإن ذلك یعود لعیب  عد أن تفشل النظم الرأسمالیة مع االتباع الصارم لكل تعالیمفي العادة ب
انساني وغیر مقنع فالتباین الشدید في  أساسي فیھم فإن معدل ذكاؤھم جد منخفض وھو قول غیر

یمكن ان یكون مرده الى الثقافة فحسب فمعظم الناس یریدون  ثروة الشمال والجنوب في أمریكا ال
 ومعظمھم نفس ثقافة الشمال وفي مقدورھم استیعاب التكنولوجیا سریعا وعندھم ر رأس المالثما

الراسمالیة نفس الثروة  حماس العمل والربح یفوق ما لدى لشمال فما الذي یحول دون ان تقدم لھم
 . التي قدمتھا للغرب

 
 . اإن اللحظة التي تحقق فیھا الرأسمالیة أكبر انتصاراتھا ھي لحظة أزمتھ

 
وخفضت الدعم ورحبت  حققت بلدان العالم الثالث والبلدان الشیوعیة السابقة توازن میزانیاتھا

جھودھا خیبة امل مریرة فمن روسیا  باالسثمار االجنبي وقللت حواجزھا الجمركیة وكانت ثمرة
سخط كما للمعاناة االقتصادیة والدخول المنھارة والقلق وال الى فنزویال كان العقد الماضي زمنا

 مالیزیا السابق مھاتیر محمد بل یمكننا ان نقول صراحة ان تطبیق الرأسمالیة یقول رئیس وزراء
  2یمكن اعتباره طریقا لوقوع كارثة اقتصادیة وسیاسیة.. ص

 
كلما بدا باقي العالم  یعتقد األمریكیون أن من اسباب ازدھارھم الذي استمر عقدا من الزمن ھو أنھ

 2االمریكیة كمالذ آمن للنقد الدولي.. ص ت جاذبیة االوراق المالیة والسنداتأكثر تقلقال زاد
 

التجارة العالمیة  إلنسان ان یتساءل عن أعمال الشغب التي وقعت في سیاتل في اجتماع منظمة
 . والبنك الدولي وبعدھا اثناء اجتماع صندوق النقد الدولي 1999دیسمبر 



 
 . الح السیاسیین الذین یعدونھم بطریق ثالثیقترع الناس في اوربا الغربیة لص

 
الالتینیة مثال ُجربت  نحن ننسى باستمرار أن الرأسمالیة العالمیة اختبرت من قبل ففي أمریكا

األقل منذ االستقالل عن أسبانیا في  االصالحات الرامیة إلقامة نظم رأسمالیة أربع مرات على
نوبة الحماس األولى ارتد أھل امریكا الالتینیة  وبعد عشرینیات القرن التاسع عشر وفي كل مرة

وسیاسات اقتصاد السوق ومن الواضح أن ھذا العالج غیر كاف والواقع  عن السیاسات الرأسمالیة
 3لحد أن یصبح بغیر معنى ..ص أنھ قاصر

 
اندونیسیا نفس  سنة بینما قطعت 250تقدمت بریطانیا من الزراعة الى الكمبیوتر المحمول في 

 . ملیون نسمة 200سنة وأعالت سكان یزید عددھم على  40ط في الشو
 

اربع مرات على  أھل امریكا الالتینیة حاولوا أن یصبحوا جزءا من الرأسمالیة العالمیة وفشلوا
عشر وقاموا بإعادة ھیكلة دیونھم  االقل منذ استقاللھم عن اسبانیا في عشرینیات القرن التاسع

التجارة وخصخصوا االصول الحكومیة ( بیع  التضخم وتحریر وتثبیت اقتصاداتھم بمكافحة
واضطلعوا بمقایضة الدیون باألسھم وأصلحوا نظم الضرائب  ( سككھم الحدیدیة للبریطانیین مثال

 المستھلك استورد أھل أمریكا الالتینیة كل أنواع السلع من الحلل التوید لدیھم وعلى مستوى
باالستماع الى  ات فورد وتعلموا االنجلیزیة والفرنسیةاالنجلیزیة وأحذیة تشیرش الى سیار

ومضغوا لبان تشیكلتس لكنھم لم  االذاعة أو أشرطة التسجیل ورقصوا الشارلستون و المبث ووك
 208ینتجوا أبدا رأسماال حیا یُدر عائدا ..ص

 
عمالقة وأمریكا السوفیتیة ال منذ عقدین فقط من الزمان كان فقط قلیلون یمكنھم المقارنة بین الكتلة

–متشابھین بطریقة مثیرة للدھشة اقتصادات سریة قویة  الالتینیة الفقیرة لكنھما الیوم یبدوان
صارخة .. تفشي أعمال المافیا .. عدم استقرار سیاسي .. ھروب رأس  عدم مساواة –اولیجاركیة 

الغرب  أسمالیة خارجاھمال فاضح للقانون .... وھذا ھو السبب في أن المدافعین عن الر .. المال
یُنظر الیھم اآلن  یتقھقرون من الناحیة الفكریة فبعد أن علت منزلتھم منذ عقد مضى فحسب

زاال یحیقان بغالبیة البشر ..  وبصورة متزایدة على أنھم مبررون للبؤس والظلم اللذین ما
 209ص

 
عاوى الحكومة من أال تنخدع بعد ذلك بد 1999حذر مجلس الشورى في مصر في سنة 

  209الرأسمالیة والعولمة ..ص
 

یخلق عوامل زوالھ  الفخ الذي تنبأ بھ كارل ماركس : ان التناقض الكبیر للنظام الرأسمالي ھو أنھ
 . ألنھ ال یستطیع تجنب تركز رأس المال في أیدي قلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلمبریالیة أعلى مراحل الرأسمالیة ..فالدیمیر لینین
 

امبریالیة (أي حرب غزو ونھب  نت من جانب الطرفین حریاكا 1918-1914حرب سنوات 
مناطق «اقتسام وإعادة اقتسام المستعمرات و واغتصاب)، حربا من أجل تقاسم العالم، من أجل

 2الرأسمال المالي والخ.ص» نفوذ
 

معینة من تطوره،  المزاحمة الحرة تولد تمركز اإلنتاج وعلى أن ھذا التمركز یفضي، عند درجة
 .حتكار. وقد غدا االحتكار اآلن أمرا واقعاإلى اال

 
 .«إن الرأسمال المالي ال یرید الحریة، بل السیطرة«صدق ھیلفردینغ إذ قال: 

 
 «جمیع ظواھر الرأسمالیة الحدیثة«االمبریالیة تعني 

 
 .تكون االمبریالیة بالبداھة ضرورة حیویة للرأسمالیة

 
ة. وھو احتكار رأسمالي، أي أنھ ناشئ عن االحتكار ھو أعمق أساس اقتصادي لإلمبریالی

 50الرأسمالیة .. ص
 

اإلنجلیزیة  في الواقع تتبرجز البرولیتاریا: «1858أكتوبر سنة  7كتب إنجلس إلى ماركس في 
ترید أن تكون لدیھا في نھایة األمر  أكثر فأكثر، ویبدو أن ھذه األمة األكثر برجوازیة بین األمم

برجوازیة وبرولیتاریة برجوازیة. وبدیھي أن ھذا، بمعنى  ستقراطیةإلى جانب البرجوازیة األر
 53ص»..أمة تستثمر العالم كلھ معین، أمر منطقي من

 
تسألني عن » :1882من سبتمبر سنة  12وقد كتب إنجلس في رسالة إلى كاوتسكي مؤرخة في 

م في السیاسة بوجھ عن رأیھ رأي العمال اإلنجلیز في سیاسة حیازة المستعمرات؟ ال یختلف رأیھم
-ھما حزب المحافظین وحزب الرادیكالیین عام. ھنا ال وجود لحزب العمال، كل ما یوجد ھنا

معھم مطمئنین بوضع إنجلترا االحتكاري إزاء المستعمرات  اللیبرالیین، أّما العمال فیتمتعون
 53). .ص13»(السوق العالمیة وبوضعھا اإلحتكاري في

 
رجز البرولیتاریا أي یتم شراء أصواتھا بالمال لذا فالدیموقراطیة في الدول الرأسمالیة تتب

 . اضحوكة
 

بصورة » تنمو یمكنھا أن«إن التجارة مع مصر (أو مع أیة مستعمرة أو شبھ مستعمرة أخرى) ال 
  .أسرع بدون احتالل عسكري، بدون إمبریالیة، بدون رأسمال مالي

 
بصورة أسرع،  وعھ، یمكنھا أن تُنمي الرأسمالیةالمزاحمة الحرة بدون أي احتكار مھما كان ن

 .اإلحتكار كلما اشتد تمركز اإلنتاج والرأسمال، التمركز الذي یولد
 
 
 
 
 
 



المجلس األعلى  .. رسالة في التسامح ..جون لوك .ترجمة منى أبو سنة
 1997للثقافة ..الطبعة األولى 

 
قیقة مطلقة وتمتنع معھ الدوجما ح التسامح عند جون ستیوارت مل یمتنع معھ االعتقاد في

  8الالمباالة الدینیة ..ص ..فالحریة الدینیة ال تمارس اال حیث توجد
 

مع التعددیة  التسامح یحتوي على نقیضھ والتسامح الالمحدود یدمر التسامح والتسامح یتعارض
تھا على بقیة قراراتھا ورؤیتھا وثقاف الدیموقراطیة اذ ستظھر الجماعة االغلب في النھایة وتمضي

في التفكیر كما یحلو لھ ومع ذلك حوكم بورتراغوس وأُعدم  الدولة .. وقد كان العقل الیوناني حرا
 12ارسطو معرضة للخطر ..ص سقراط وكانت حیاة

 
 . عندما فك االصالحیون الدوجما في الكنیسة الغربیة انھارت المسیحیة والحدت األُمة

 
 26رن بالعقوبات .. صالقوانین تفقد سلطتھا اذا لم تُق

 
من السخریة أن یعلن انسان أنھ مسلم فقط من ناحیة الدین وفیما عدا ذلك یعلن أنھ مخلص لحاكم 

 57على غیر دینھ .. ص
 

والقسم من حیث ھي  ال یمكن التسامح على االطالق مع الذین ینكرون وجود هللا .. فالوعد والعھد
فانكار هللا حتى لو كان بالفكر فقط یفكك  بة الى الملحدروابط المجتمع البشري لیس لھا قیمة بالنس

 57جمیع االشیاء ..ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الحكومة المدنیة ..جون لوك ..ترجمة محمود شوقي الكیال ..مطابع شركة 
 االعالنات الشرقیة

 
 15الحریة لیست ُمطلقة فلیس لإلنسان الحریة في قتل نفسھ .. ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مكتبة ابن  2004كتاب األمیر .. مكیافیللي .. ترجمة: أكرم مؤمن ..طبعة 
 سینا

 
لمكیافیللي لرسالة الدكتوراة أثناء دراستھ ولینین  یقال أن موسولیني اختار موضوع كتاب االمیر

  المقدمة.. على ید الكتاب كما یقول ماكس لیرنو وستالین وھتلر تتملذوا
 

ولي على والیة فیجب أن نخطط لجمیع الجرائم مرة واحدة حتى ال نضطر للعودة الیھا عندما نست
 44في وقت آخر .. ص

 
على األمیر أن یُبید جمیع أفراد أسرتھ المالكة وإال أصبحوا خطرا علیھ ومن بینھم خالھ الذي 

 44احتضنھ ورباه بعد وفاة والده ..ص
 

 . ام الشعب ویستخدم عكس ھذه الصفات دون خجلعلى األمیر أن یجمع كل الصفات الحمیدة أم
 

یؤدي الى الفقر  على األمیر بأال یعبأ بالفضائل وال یجب على االمیر ان یكون كریما ألن الكرم
 69تقیم النظام وتمنع الفوضى ص وال یكون طیبا ألن ذلك یثیر روح الثورة علیھ أما القسوة

 
الروماني  وإنما على قوتك وال ألوم الحاكمال تعتمد في استمرار حكمك على رضا الرعایا 

 . بروتس الذي حكم على أوالده الخمسة بالموت لكي یستمر عرشھ
 

ثعلب وأسد في  العالم الخارجي غابة وعلیك باستخدام اسلوب االنسان واسلوب الحیوان وأن تكون
والعدل والوفاء الصدق والسالم  ذات الوقت اي ماكر وقوي وان تظھر امام العالم بحلل زائفة من

 73التوفیق حلیفھم الدائم ..ص إن االمراء الذین أجادوا أسالیب الثعالب كان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الحضارات على المحك .. جیرار لیكلرك ..ترجمة :جورج كتورة .. دار 
 م2004الكتاب الجدید المتحدة الطبعة األولى سبتمبر

 
ھ الذاتیة ومركزیتھ فالتاریخ العالمي كان تاریخ كان االسالم في العصر الوسیط قائما بكفایت

 49االسالم.. ص
 

بدایة االمبریالیة الغربیة واالستشراق الغربي تم التأریخ لھا بالحملة الفرنسیة على مصر عام 
 53على ید نابلیون ..ص 1798

 
سفینة ألف حصان ألف مدفع وأربعون ألف جندي  350ضمت الحملة الفرنسیة على مصر 

 106لم .. صعا 167و
 

مع لجنة  الكتاب المقدس للھندوس مراجعة علمیة –قرر طاغور مراجعة الفیدا  1844في عام 
 1850وأخطاء غریبة عام  من العلماء وحدثت لھ صدمة روحیة اذ اكتشف ان الفیدا بھا خرافات

  237تخلى د. طاغور عن القول بعصمة الفیدا ..ص
 

 272ح أن تُسمى دینا ..صالكونفوشیة ھي دیانة ال أدریة وال یص
 

وبدال من ذلك بدأت في  منذ أن فقدت الحضارة الغربیة جزئا من إیمانھا لم تعد تُبني كاتدرائیات
جزء من المطلق الذي افتقدتھ  بناء المتاحف والمتحف والفن عوضا الحضارة الغربي عن

 323..ص
 

یترك شيء خارجھ وال  صبح سوقا العندما یتم تصویر اللیبرالیة على أنھا نھایة التاریخ وعندما ت
إن ھذا االمر یخیف العدید من العقول  یترك أي انفتاح على امكانیات اخرى سوق یغلق كل البدائل

 334الحرة في الغرب قبل الشرق .. ص
 

االستعماریة فھو  ثمة ترابط بین االستشراق واالستعمار االستشراق ھو عقلنة وتبریر للسیطرة
الشرط الذي جعل االستعمار ممكنا  اجھا الرمزي إنھ الشرط الذي البد منھبمعنى ما أثرھا ونت

 378مصر ..ص وكان االستشراق قرینا بحملة نابلیون على
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 أقوى ثالثون دلیال في یمكن اعتباُرھا
 نقد فخ اللیبرالیة والدولة المدنیة 

 
 لماذا تنتصر اللیبرالیة الرأسمالیة في الغرب بینما تفشل في كل مكان آخر -الدلیل األول :

أمریكا الالتینیة مثال  نحن ننسى باستمرار ان اللیبرالیة الرأسمالیة العالمیة اُختبرت من قبل ففي
رأسمالیة أربع مرات على األقل منذ االستقالل  میة إلقامة نظم لیبرالیةُجربت االصالحات الرا

التاسع عشر وفي كل مرة وبعد نوبة الحماس األولى وبعد اتباع  عن أسبانیا في عشرینیات القرن
 ونصائح صندوق النقد الدولي یرتد أھل امریكا الالتینیة عن اللیبرالیة وعن تعالیم الكبار

اقتصادات تلك  وسیاسات اقتصاد السوق وذلك بعد أن تكون قد انھارت السیاسات الرأسمالیة
 . أن یصبح بغیر معنى الدول ومن الواضح ان ھذا العالج غیر كاف والواقع انھ قاصر لحد

الرأسمالیة في الغرب وتفشل في كل مكان آخر .ھرناندو دي سوتو ..  سر رأس المال .. لماذا تنتصر -المصدر:
 3ص 2009د .. مكتبة االسرة طبعة السی ترجمة :كمال

 
وقاموا بإعادة ھیكلة  فدول أمریكا الالتینیة حاولوا أن یصبحوا جزءا من اللیبرالیة الرأسمالیة

التجارة وخصخصوا االصول الحكومیة  دیونھم وتثبیت اقتصاداتھم بمكافحة التضخم وتحریر
ل أنواع السلع من الحلل أمریكا الالتینیة ك وأصلحوا نظم الضرائب لدیھم واستورد أھل

سیارات فورد وتعلموا االنجلیزیة والفرنسیة باالستماع الى االذاعة  االنجلیزیة وأحذیة نایكي إلى
لیبرالیة  التسجیل ورقصوا الشارلستون ومضغوا لبان تشیكلتس لكنھم لم ینتجوا أبدا وأشرطة

ثاني أكبر مدیونیة خارجیة  الرأسمالیة وإنما أنتجوا كسـاح وفقر شدیدین وأصبحت األرجنتین مث
 1960%) بین عام 3869والبرازیل وشیلي بنسبة( في العالم الثالث وزادت مدیونیة األرجنتین

% ) ووصلت إلى الركود االقتصادي الذي انتھى 30بنسبة ( وزادت معدالت البطالة 1983و
 .2000عام باالنھیار االقتصادي

لرأسمالیة في الغرب وتفشل في كل مكان آخر .ھرناندو دي سوتو .. ا سر رأس المال .. لماذا تنتصر -المصدر:
 208ص 2009السید .. مكتبة االسرة طبعة  ترجمة :كمال

 
وكان  1955عام  أقل منھ في 1975ولذا نجد أن عدد الدیموقراطیات في أمریكا الالتینیة في عام 

ة عن الدیموقراطیة في كثیر عود فھناك 1919أقل دیموقراطیة منھ في عام  1940العالم في عام 
في  2000% في مایو 36% الى 46للخصخصة من  من الدول التي طبقتھا .. وانخفض التأیید

في تلك الدول دوما لكل ناخب یعدھم بطریق ثالث بعیدا عن  أمریكا الالتینیة ..ویقترع الناس
 . اللیبرالیة الرأسمالیة

 
أن تتجھ إلى  ت بعد انھیار اإلتحاد السوفیتيأما بخصوص الدول الشیوعیة السابقة والتي قرر

االجنبي وقللت حواجزھا  اللیبرالیة الرأسمالیة الغربیة وخفضت الدعم ورحبت باالسثمار
روسیا إلى فنزویال كان العقدین الماضیین  الجمركیة فكانت ثمرة جھودھا خیبة أمل مریرة فمن

والسخط وكما یقول رئیس وزراء مالیزیا المنھارة والقلق  زمنا للمعاناة االقتصادیة والدخول
 یمكننا أن نقول صراحة أن انتصار الرأسمالیة في الغرب وحده یمكن(  -: السابق مھاتیر محمد

 .) اعتباره طریقا لوقوع كارثة اقتصادیة وسیاسیة
  

قدار االتحاد الروسي بم لقد انھارت الدول الشیوعیة السابقة !! وانھار الناتج المحلي االجمالي في
طبقا لألمم المتحدة .) ووصل  1999 ... (تقریر التنمیة البشریة1997الى  1990% من 41

  .. سنة 30أدنى مستوى لھ خالل  إلى 1995االنتاج الزراعي في روسیا في عام 
مثیرة للدھشة  وصارت الدول الشیوعیة السابقة وأمریكا الالتینیة تبدوان متشابھین بطریقة

المافیا .. عدم استقرار سیاسي ..  .. عدم مساواة صارخة .. تفشي أعمال اقتصادات سریة قویة



 .... ھروب رأس المال .. إھمال فاضح للقانون
 

الناحیة الفكریة  وھذه ھي االسباب في أن المدافعین عن الرأسمالیة خارج الغرب یتقھقرون من
اللذین ما زاال یحیقان بغالبیة  والظلم ویُنظر الیھم اآلن وبصورة متزایدة على أنھم مبررون للبؤس

الحكومة من أال تنخدع بعد ذلك  1999مصر في سنة  البشر.... ولذا حذر مجلس الشورى في
 . بعد أن رأى مأساة أمریكا الالتینیة والدول الشیوعیة السابقة بدعاوى الرأسمالیة والعولمة

 
 
 

 شھور فقط 6انھارت في اللیبرالیة بالحرف الواحد ف المكسیك طبقت -الدلیل الثاني :
الدولي  قررت المكسیك أن تلحق بالغرب وأن تُنفذ كل تعلیمات صندوق النقد 1982في عام 

رأسمالیة راقیة وبالفعل دخلت  والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة وتصیر دولة لیبرالیة
م التام بالنصائح عام من االلتزا 13المیزانیة وبعد  المكسكیك مرحلة التقشف الطویلة وترشید

ثالثة رؤساء مكسیك جمیع التعلیمات وكانت المكسیك على حد وصف  والتعلیمات وبعد أن نفذ
شيء  حتى كانت المكسیك مضرب المثل في كل 1995التلمیذ المثالي وما أن جاء عام  اللیبرالیین

نیة وحققت المیزا صائب فلقد نجحت المكسیك في القضاء على العجز الضخم الذي كان قد أصاب
شركة  1000یربو على  التوازن المالي وقطعت شوطا كبیرا في مجال الخصخصة وباعت ما

وكان الرئیس سالیناس یتصدر أغلفة  %7عامة وانضمت التفاقیة النافتا وھبط معدل التضخم الى 
الناجحین وبعد ستة اشھر فقط من تطبیق اللیبرالیة  كافة المجالت وصارت المكسیك طلیعة

وضـاع الحلم وانتھى األمل ..!! واعتبرت الصحافة المكسیكیة أن  مالیة انھارت المكسیكالرأس
الفوضى  بتطبیقھا لقواعد اللعبة الرأسمالیة لم تقف على عتبة الغنى وإنما على عتبة المكسیك

والخزي وتم نفیـھ خارج  والضیاع وتصدَّر الرئیس سالیناس أغلفة المجالت على أنھ رمز العار
 وصارت المكسیك طلیعة الفاشلین .. دالبال

 
العجز في المیزان  بعد ستة أشھر فقط من تطبیق الرأسمالیة اللیبرالیة انھارت المكسیك وارتفع

% 30مجتمعة وھبطت العملة بمقدار  التجاري لیفوق عجز المیزان التجاري للدول الالتینیة
(  ذلك اكبر قرض في التاریخ المكسیك على أثر وتعرضت ألكبر أزمة مالیة طاحنة واقترضت

اوربا بعد الحرب العالمیة الثانیة ) فقد اقترضت من صندوق  لتعمیر بعد قرض مشروع مارشال
ركود  ملیار دوالر لحل كارثة الرأسمالیة التي تم تطبیقھا في البالد وحدث أكبر 52النقد الدولي 

عملھم على رغم  ون مواطنملی 3ألف مشروع وفقد  15منذ ازمة الثالثینات وأُعلن إفالس 
سوق نظام حرة وخرجت  عاما لتتحول الى 13المعاناة التي تكبدھا المكسیكیون على مدى 

نستطیع الدفع ولن ندفع ولوال تدخل  الجماھیر الغاضبة وظھرت حركة البارزون وكان شعارھا ال
لمجاعة ولم یكن ملیار دوالر لدخلت المكسیك عصر ا 52امریكا وانقاذ المكسیك بأكبر مدیونیة 

في المساعدة وإنما فقط ألن اإلحجام عن مساعدة ھذا البلد كان من  تدخل أمریكا للمساعدة رغبة
  المال العالمیة یزعزع الثقة في األیدیولوجیة الرأسمالیة ویخلق حالة من الذعر في أسواق شأنھ ان
 2005. الھیئة المصریة العامة للكتاب مستقبل الرأسمالیة .. لیستر ثورو ..ترجمة د.السید عطا . -المصدر:
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 % من سكان العالم80فضیحة فندق فیرمونت والتآمر على  -الدلیل الثالث :
الرأسمالیین  فخر سان فرانسیسكو وأیقونة Fairmont Hotel في فندق فیرمونت المدھش

العالم في مجاالت  خمسمائة من قادة اجتمع 1995وكاتدرائیة الثراء في العالم وفي سبتمبر عام 



الحضور جورج بوش األب وجورباتشوف ومارجریت  االقتصاد والسیاسة والمال وكان من بین
وأقطاب المال والكمبیوتر وأساتذة  CNN العمالقة مثل تاتشر ورؤساء الشركات والمؤسسات

مق ستانفورد وھارفرد وكان المطلوب منھم قضاء ثالثة أیام للتفكیر بع االقتصاد في جامعات
وھادئة  لتوضیح معالم الطریق إلى القرن الواحد والعشرین وبعد مداوالت ونقاشات حادة وتركیز

وظھر  80إلى  20العددین  خرج الجمیع بالنتیجة المدھشة لقد اختزل الحاضرون المستقبل إلى
% من سكان العالم 20فإن  وھو مصطلح حدیث وحسب المصطلح Tittytainment مصطلح

تكون ھناك حاجة إلى أید عاملة أكثر من  لحفاظ على نشاط اإلقتصاد الدولي ولنستكفي تماما ل
% ھي 20جمیع السلع وسد حاجة المجتمع العالمي إن ھذه ال ھذا فخمس قوة العمل ستكفي إلنتاج

 !!.. المال وتستھلك وسیكون األمر كذلك عند أي بلد یطبق البرنامج الغربي التي ستعمل وتكسب
مدیر Scoot Mc Nealy % العاطلین وھنا یظھر80آلخرین ماذا عن الولكن ماذا عن ا

إما أن تأكل أو  -ھي ببساطة : المسألة في المستقبل -مؤسسة سان لیجیب ببساطة عن األمر قائال :
  to have lunch or be lunch.. تُؤكل

ُرسمت في  لقد .. Surplus People ال ترید المؤسسة الرأسمالیة مواطنون فائضون عن الحاجة
إختفاء الطبقة المتوسطة ویظھر  فیرمونت الخطوط العریضة للنظام االجتماعي الجدید حیث سیتم

الخمسمائة الحضور على ھذه الرؤیة بل لم یروا فیھا  األثریاء أوالمعدمون .. لم یعترض أحد من
 . ما یستحق المناقشة

 
 لكمبیوتر األمریكیةمدیر شركة ا Gage John وفي أثناء اإلجتماع تحدث جون جیج

األمر  java الجافا میكروسیستمز وتحدث عن شركتھ العمالقة التي طورت لغة الحاسوب الجدیدة
القیاسیة في الوول ستریت وتصل  الذي أدى إلى أن ترتفع أرباح الشركة محطمة كل األرقام

ھ أن یعمل یكیل المدیح للعولمة فأي شخص یمكن ملیارات دوالر وظل جون جیج 6أرباحھا إلى 
العالم والتوظیف والعمل والحصول على الراتب والطرد من العمل  في المؤسسة من أي مكان في

 الكمبیوتر وبینما ھو یتحدث بفخر عن مؤسستھ العمالقة قاطعھ الملیاردیر كل ھذا یتم عبر
یج ج یا جونتدیر مشورعك العاملین لتحتاج من قائال كم  David Packard العجوز دیفید بكارد

تحتاج فقط ملیارات دوالر  6فأجاب ( ستة ولربما ثمانیة ) .. مؤسسة عمالقة تصل أرباحھا إلى 
وھذا ھو مستقبل الرأسمالیة الذي یبشرون  .. ن إنھا نھایة العمل كما یقول جیرمي ریفكنیموظف 6
 . بھ
 

أخماس الُمعدمة  كانت الندوات بعد ذلك تُعقد بانتظام لمعرفة كیف سیساعد الخمس الثري األربعة
قِبل المؤسسات اإلنتاجیة العمالقة  بإستخدام الجزء الفائض عن الحاجة .. لكن التزام اجتماعي من

الضغوط الناجمة عن المنافسة التي تفرضھا العولمة  لم یتم طرحھ وھو أمر غیر وارد في ظل
 .من المواطنین بسیط من المال نقدا حفاظا على كرامة ھذه المالیین واقترح أحدھم دفع مبلغ
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معنى التسلیة المخِدرة إذا  مصطلح غیر معروف أصال في اللغة االنجلیزیة وھو یفید Tittytainment مصطلح

% الذین مات عندھم 80باقي سكان المعمورة المحبطین ال والمقصود منھ تھدئة تم تقطیع المصطلح وتجزئتھ
 . في كتابھ نھایة العمل Jeremy Rifkin ریفكن العمل كما یقول جریمي

 
 
 

  حاالت الركود االقتصادي ھي لعبة الرأسمالیة -الدلیل الرابع :
أعوام وتتسبب في  كل بضعةحاالت الركود االقتصادي التي تنتاب األمم كل عام والعالم كلھ 

االنتاج یتزاید باضطراد وإنما سببھا  إفقارعشرات المالیین من البشر لیس سببھا نقص االنتاج بل



األسواق الرأسمالیة یفتقر للمنطق كما یقول الخبیر  أسواق المال والمضاربات.. فاألمر في
 . Marcel Stemme مارسیل ستیم األقتصادي األلماني

 
مدراء مصارف  قرر رونالد ریجان في لقاء سري في فندق بالزا في نیویورك مع 1988في عام 

وبالفعل فجأة تم خفض  الیابان وبریطانیا التدخل وخفض سعر الصرف مما یعني أرباحا ضخمة
الدوالر في المؤسسات والمصارف  % مما كان یعني أن احتیاطي30سعر صرف الدوالر بنسبة 
ھذه المؤسسات وخرج جعفر بن حسین رئیس  ون ذنب ترتكبھالعالمیة قد فقد ثلث قیمتھ د

عن غضبھ مما لحق بالمؤسسة المالیة المالیزیة من  األعظم في مالیزیا معلنا Negara مصرف
اللعبة الكبرى مع ھذه المؤسسات العالمیة وبتغطیة من مھاتیر محمد  خسائر كبرى فقرر بدایة

 والحرص بدأ المالیزیون یبیعون إلى عشراتمالیزیا وبلعبة بمنتھى الذكاء  رئیس وزراء
اھتزاز الثقة  المصارف في وقت واحد ملیارات الدوالرات من عملة واحدة معینة مما یؤدي الى

الى الحد المطلوب یقوم  بتلك العملة وینھار سعر صرفھا وھكذا وعندما ینھار سعر صرفھا
فیحققون أرباحا دسمة عندما تعود  الدوالرات المالیزیون فجأة بشراء العملة مجددا بملیارات

معدودة قاموا بضخ ملیارات الجنیھات االسترلینیة في  لسعرھا الحقیقي وھكذا وفي دقائق
الجنیة االسترلیني خمسة سنتات أمریكیة دفعة واحدة ثم قاموا بشرائھا  المصارف مما أدى إلى فقد

 ا أعطوا درسا للمؤسساتمما جعل المصرفیون البریطانیون یصابون بالجنون وھكذ مجددا
  !!.. الغربیة لكن الجمیع كان یدرك من داخلھ ان الرأسمالیة لعبة قذرة
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 ریجنزبرج تصاد السوق كما یقول ھیرمانومن المعلوم أن جمیع المجرمین یأخذوق بقواعد اق

Regensburger Herrman ولذا فقد أعلن ستیفن  ... وزیر الدولة للشئون الداخلیة في بافاریا
أعلن ردتھ عن  Morgan Stanley رئیس االقتصادیین لدى مصرف Stephan Roach روش

 . ى الجنةالرأسمالیة یمكن ان تؤدي ال الرأسمالیة واعتبر أنھ كان تحت مخدر أن
 

االنھیار الضخم في  ال یوجد تفسیر واضح ومنطقي إلنھیارات المصـارف العالمیـة لماذا حدث
وفاقت تراجعات مؤشر نیكي ما  ( العقد الماضي في ثاني أقوى اقتصاد في العالم ( الیابان

عندما فرضت فرنسا حاالت  1995وفي عام  ..تعرضت لھ أمریكا في ثالثینیات القرن الماضي
العالم ولوال التقشف النھارت رغم أن إنتاجیـات تلك  تقشفیة شدیدة وھي رابع أقوى اقتصاد في

اإلفالس وتفرضـان حاالت  2011لماذا تخشى الیونان والبرتغال في عام  !!الدول تتزاید باطراد
  التقشف الشدیدة مما ینذر بمظاھـرات عـارمة ؟؟ من

 !!.. زء ال یتجزأ من االقتصاد الرأسماليإن عدم االستقرار المالي سمة أصیلة وج
یھدد  أیضا ھروب رأس المال أمر بدیھي وظھر مؤخرا ما یُعرف بأممیة رأس المال حیث

تسھیالت ضریبیة  الرأسمالیون الحكومات بھروب رأس المال ما لم تستجب لطلباتھم مثل
رأسمالیة القاتلة على حد وظھرت ال .. مشروعات تحتیة مجانیة إلغاء قوانین الحد االدنى لالجور

  Newsweek وصف مجلة
فرأس المال  والمستثمرون یتراجعون بسرعة عند وجود خلل في السیاسات االقتصادیة المحلیة،

رؤوس األموال للداخل  جبان لذلك عندما یفقد المستثمرون ثقتھم في االقتصاد، یتوقف ضخ
مالیة، یمكن أن تمتد بسرعة لتصل  ةوتخرج تدفقات كبیرة، مما یؤدي إلي التعجیل بوقوع أزم

رئیس اتحاد صنادیق  Horst Koehler كوھلر إلي إقتصادیات دول أخرى. ولذا یقول ھورست
المالیة ال یمكن تشبیھھا إال باالنفجارات النوویة ألنھا تؤدي الى  االدخار األلمانیة إن األزمات

فعلیھ ان یستعد  ن لیبرالیا رأسمالیاالخسائر ونفس الكوارث وطالما أصر العالم على ان یكو نفس
  .. كل بضعة سنوات لكارثة نوویة رأسمالیة
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  ة  البرولیتاریالقد قامت الرأسمالیة بتركیع الطبقة العامل -الدلیل الخامس :
وجھھا القبیح فأعلنت  عندما استغلت الرأسمالیة أوربا وبعد انھیار الشیوعیة أظھرت الرأسمالیة

األوربیة وأدت ھذه الخطة التي  والتي كانت تھدف لخصخصة المؤسسات 92الخطة أوربا 
أوربا منجم مالیین عامل على أدني تقدیر وھذا في  أعجبت الطلیعة اللیبرالیة إلى تسریح خمسة

وأصبح دلیل رفع الجدارة وقدرة المؤسسة على المنافسة داخل  .. فرص العمل والثروات
  !!..یتناسب طردیا مع القدرة على تسریح أكبر عدد ممكن من العاملین البورصات العالمیة

في  1995الى  1991وبسبب الترشید الحاد وتقلیص العمالة قدر اإلمكان ضاعت في الفترة من 
أن عدد السیارات المنتجة  ألف فرصة عمل في ألمانیا مع 300ة السیارات وحدھـا حوالي صناع

عنھ في لغة الساموراي بقطع الرأس ھو أفضل ما  سنویا ظل ثابتا ..فالتسریح المباشر الذي یُعبَر
 من الحرمات االجتماعیة ... ولذا عندما قرر جویجن شریمب لدى الرأسمالیة من نمو ولم یعد

Juegen Schrempp  ألف عامل ارتفعت اسھم  56مدیر مؤسسة دایملر بنز العمالقة تسریح
منقذ  وصار الرجل ثوریا وكالت الصحف االقتصادیة المدیح لھ باعتباره % 20بمقدار  الشركة

 .شركات دیملر بنز العالمیة
ن مجرد رئیس نقابة الصلب بشمال المانیا ان الرأسمالیی Frank Teichmueller ولذا یَعتبر

 !!.. كالب مسعورة
 

أعلنوا أن  وھي مؤسسات عمالقة للصناعات الكیماویة BASF و Hoechst و Bayer وأعلنت
إال أنھم سیُسرحون مجددا  فاق ما حققوه طوال السنین الماضیة 1995ما حققوه من أرباح عام 

احد فقط فرصة عمل شطبوھا قبل عام و ألف 150عددا آخر من االیدي العاملة عالوة على 
بأن ھذا أمر متناقض لكنھ  Manfred Schneider السید Bayer ویعترف رئیس مؤسسة

  .!!. واقعي
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بأكملھا فرصة  لم تُوفر قارة اوربا 1994الى  1973ربما ال یعرف الكثیرون أنھ في الفترة من 

ألي حالة ركود فالمؤسسات  عمل واحدة جدیدة واإلستغناء عن العاملین أصبح رد فعل تقلیدي
العاملین فیھ إلى أدنى حد وتسریح الباقین  الرأسمالیھ تسعى إذا أدارت مشروع إلى تقلیل عدد

للعمل یتجاھل كل القیم االجتماعیة والتكافلیة وال  الترشید االعمى رغبة في زیادة الربحیة لكن ھذا
 . االختالفات الثقافیة واالجتماعیة بین الدول یراعي

 
في عام  العمالقة لتصنیع المعدات واآلالت والجرارات Caterpillar وعندما أعلنت شركة

عمال إضافیتین قام ال % وزیادة ساعات العمل ساعتین20عن تخفیض أُجور العمال بنسبة 1992
ملیون دوالر لتوفیر المعیشة  300شھرا وبعد أن خسرت نقابة العمال  18بإضراب استمر 

شیئا من مطالب العمال وقالت من األفضل أن  للمضربین طوال فترة اإلضراب لم تحقق الشركة
شروط زیادة ساعات العمل وخفض الرواتب وعاد العمال  یعودوا لعملھم متى أرادوا وفق

 أسھل أن یتم االستعاضة عن المضربین بعمال ُجدد كما یقول الھم ..فمامضطرین إلى أعم
Donald Fites  الشركة مدیر . 

 



بوسع (  -: االقتصادي بمعھد ماساشوستس للتكنولوجیا Lester Thurow ولذا یقول لیستر ثورو
بھا إنھا  عمالھم وأنھم قد فازوا المرء اآلن أن یدعي أن رأسمالیو أمریكا قد أعلنوا الحرب على

 .) حرب طبقیة
 وأصبح العامل یحصل في امریكا على أجر یقل عما كان یتقاضاه منذ عشرون عاما

 
حكومي متزاید وھذا  عندما وعد بیل كلینتون أمریكا أنھ سیُصلح التعلیم والصحة مما یعني إنفاق

ریكي في الدین الحكومي األم ما ال یرضاه الرأسمالیون وتحالفوا ضد مشروعھ فأخذت سندات
  في خبر كان االنخفاض وأصبحت مشروعات بیل كلینتون اإلصالحیة

أُمنى نفسي  ( في السابق كنت -في ذلك الوقت : James Carville وقال مستشار بیل كلینتون
  .)رأسمالیا إذ بإمكاني أن أُھدد من أشاء وأتمنى ان أولد رئیسا أو بابا أما األن فإني أود أن أكون

 The Economist 1995,10,7المصدر: 
 

مثل نجیب  ومن خالل ھذا المنظور یمكننا استیعاب ھمجیة تصریحات لیبرالي رأسمالي مصري
ویُمول دول معادیة ( تمویل  ساویرس فھو یُھدد ویقاطع ویُصرح ویُنشيء أحزاب ویقیم تكتالت

ل ھذا في ویُنشيء مؤسسات إعالمیة ك ( جنوب السودان واقامة عالقات مع السابق جون قرنق
لیبرالیة حیث سیكون ساعتھا الرئیس الفعلي لمصر  انتظار أن تتحول مصر إلى دولة رأسمالیة

الذین تم انتخابھم عبر صنادیق االقتراع ... حقا ال یزال یحق لكل  ھم األثریاء ولیس البسطاء
لھ لكن  التصویت في الدولة اللیبرالیة ویحق لھ أن یقف ویصرخ في المظاھرات كما یحلو مواطن

 .. ما یتحقق بعد اإلنتخابات یقرره الرأسمالیون والقائمون على سوق المال
وقد نشأت ».السیطرة إن الرأسمال المالي ال یرید الحریة، بل«وقد صدق ھیلفردینغ إذ قال: 

علیھ الرأسمالیة بوجھ عام من  اإلمبریالیة بإعتبارھا تطورا واستمرارا مباشرا لما فُطرت
  .خصائص أساسیة

 
 
 

  إغراء اللیبرالیة -الدلیل السادس :
االخالق ( نصف  ُمشكلتنا مع الغرب لیست في أخالقیاتھ فھو في األصل ال أخالقي ویؤمن بنسبیة

 –مافیا عابرة للقارات  – من الجیش األمریكي شواذ جنسیا %60 - الحوامل حملھن غیر شرعي
ت في القیم والمعیاریة فھو في األصل بال لیس كارتاالت عمالقة للمخدرات.) ومشكلتنا مع الغرب

الغرب لیست في مرجعیتھ فھو بال مرجعیة ... مشكلتنا الحقیقیة  قیم وبال معیاریة ومشكلتنـا مع
 . إغوائھ واغرائھ المتكرر لنا بقبول رؤیتھ للكون كرؤیة ُكلیة وحقیقیة وشاملة مع الغرب ھي في

 
مطاعم كنتاكي  النیون في محل حاصل على ترخیصفحتى أبو الھول یُحملق مباشرة في الفتة ب

حیوان اقتصادي فباطلة ھي اللیبرالیة  فالجمیع یتطلع الى الغرب وإلى الثروة. وإذا لم یكن االنسان
 . الغربیة من أجل تقبُل اللیبرالیة الرأسمالیة وباطلة ھي جھود اإلغواء

 
خلفھ  وفي وسط ھجین Rio Purus في قلب األمازون وفي األكواخ العفنة على ضفاف نھر

المؤسسات الدعائیة اللیبرالیة  تزاوج بقایا الھنود الحمر مع المستعبدین السود من أفریقیا وقفت
مندس یونیور بحمالت واسعة للحیاة المریحة Mendes Junior وشركات البناء العمالقة مثل

اھداء المواطنین أشرطة الفیالت الشبیھة بالنمط األمریكي ویتم  تُصور الغرب الفردوسي وصور
ما تبقى من  رومانسیة من إنتاج ھولیود وفي النھایة تقوم ھذه المؤسسات الدعائیة بإقتالع فیدیو

االصلیون غارقون في  بینما السكان Baeume Mahagoni اشجار الخشب الماھجوني النادر
 . أحالم العولمة التي ستُطل علیھم یوما ما
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بأنھا دعایة  بجامعة رتجرز الدعایة االمریكیة Benjam R. Barber ولذا یصف بنجامین باربر

ا المبلغ ملیار دوالر وھذ 250 الكذب والبھتان فمیزانیة صناعة الدعایة كلفت الوالیات المتحدة
 مجتمعة بحد ذاتھ یكفي لسداد دیون الدول الفقیرة

 
مشروعة  ھي متطلبات Cabriolet فیال على البحر الكاریبي ومستوى رفاھیة سویدیة وسیارة

أرضیا ألن قُدرات االرض  لھؤالء كما تصور المؤسسات الدعائیة اللیبرالیة مع أن ھذا مستحیل
ولو تصورنا أن عدد السیارات في الوالیات  المواد الخامالمادیة ال تسمح بتوفیر ھذا الكم من 
فإننا بحاجة لستة كواكب بحجم االرض لتوفیر مواد خام  المتحدة كان بنفس المعدل في الصین

الوالیات المتحدة سیارتان لكل ثالثة مواطنین بینما في الصین سیارة  منھا (نسبة السیارات في
الطبیعیة ما  دة استھلكت خالل القرن الماضي من الموادعشرین مواطن .) والوالیات المتح لكل

 . االمریكي ما یستھلكھ الف ھندي یفوق ما استھلكھ الجنس البشري عبر تاریخھ كلھ .. ویستھلك
إجمالي  % من85% من دول العالم تستھلك من المواد الطبیعیة المحدودة لألرض  20وال

االستھالك الغربي  المعمورة الوصول لمرحلةالمجموع الكلي فلن یكون بداھة بوسع كل سكان 
ارضیة جدیدة ولذا فمن أكثر  مھما ضحوا بالغالي والنفیس اللھم إال لو ُرزقوا بستة كرات

( لقد عاشت القارة األوربیة  -المانشیت المتكرر : المانشیتات التي تراھا حالیا في الصحف ھي
 .)ترعب أوربا إمكاناتھا : تدابیر تقشف جدیدة عیشة ال تتناسب مع

 
حرارة  كارثة طبیعیة سببھا تلوث المناخ وارتفاع 125وصار مجتمع الجنوب یتحمل سنویا 

  بانتظام على الجنوب االرض بسبب استھالك الشمال مما ادى الى عواصف وفیضانات مقررة
فالغرب یرید كل یومین عدد من الضحایا یعادل ضحایا ھیروشیما حتى یضمن تقدمھ وثبات 

 .. ت االستھالكمعدال
عمرو زھیري ..دار الشروق الطبعة األولى  -المصدر: أمریكا طلیعة اإلنحطاط ..روجیھ جارودي ..ترجمة:

 140ص 1999
 

  لكن دعونا نتسائل بصراحة ھل لو تقدم الشرق سیفرح الغرب؟
 الخاصة بالشعب عندما حاول محمد على أن یؤسس لمصر الحدیثة مع احتفاظھ بالقیم والتقالید

ثم َمن الذي  .. األبیض ُضرب بید من حدید من أصدقائھ الغربیین وظھر مفھوم عبء الرجل
 الغرب بمخابراتھ ومؤسسـاتھ ؟ یدعم األنظمة اإلستبدادیة في بالدنا العربیة ألیس

اتصال بالغرب  بل وكلمة حكومـة عمیلـة .. ھذه الكلمة تعني أول ما تعني أن لھذه الحكومـة
  ساعة قیام الشرفاء باإلطـاحة بھا اني منھ تستمد حمایتھا وتسلطھا وإلیھ تھرباللیبرالي العلم

العالم  ( إن شرط نمو الغرب إنما كان بالضرورة ولید نھب ثروات -یقول روجیھ جارودي :
العالم الثالث متخلفا ..........  الثالث ونقلھا إلى أوربا وأمریكا الشمالیة فالغرب ھو الذي جعل

فما تحقق في الغرب لم یكن تراكم رأسمالي وانما  .) خلف عنصرا منظومة الرأسمالیةالنمو والت
ُسعي .. تراكم امبریالي استعماري  . فإغراء الغرب ھو إغراء إمبریـالي توَّ

 
 
 

  السرقة والربا والمضاربات بخور الكنیسة اللیبرالیة الرأسمالیة -الدلیل السابع :
ُعملتھا الوطنیة  مة المكسیكیة عن عزمھا على تخفیض قیمةأعلنت الحكو 1995في ینایر عام 

خیمت على العالم أجمع وراح  بمقدار خمسة سنتات أمریكیة األمر الذي تسبب في حالة ذعر



بجنون شدید وراح سعر صرف العملة  المستثمرون یسحبون رؤوس األموال من المكسیك
ن في بلدان جنوب شرق آسیا یسحبون المستثمرو المكسیكیة ینخفض من یوم الى آخر وفجاة راح

تالل األموال خالل أیام قلیلة وبدأ الدوالر ینخفض واھتز العالم  أموالھم بطریقة فجائیة وانسحبت
واعترف  أمام شبح األزمة المالیة العالمیة التي سادت في ثالثینات القرن الماضي كلھ وكأنھ

إننا امام عملیة  -: الكونجرس قائال أمام Greenspan Alan محافظ البنك المركزي األمریكي
أمام بیل كلینتون ومدیر صندوق  ولم یبق ھروب جماعي لرؤوس األموال على مستوى العالم

إال تقدیم أكبر قرض  Michel Camedessus النقد الدولي المخضرم الحازم میشیل كامدیسو
را للمكسیك من أموال ملیار دوالر فو 52قرض قیمتھ  في التاریخ للمكسیك وبالفعل تم تقدیم

أستاذ االقتصاد بجامعة كامبریدج العملیة بأنھا  Willem Buiter دافعي الضرائب وقد وصف
ملیارات  دافعو الضرائب لألثریاء فقد جنى الرأسمالیون والمضاربون في البورصات ھدیة قدمھا

لمضاربون جنى ا الدوالرات الممنوحة وھدأت المھزلة واتزنت البورصات العالمیة بعد ان
وبالفعل فقد اعترف مدیر صندوق النقد  والرأسمالیون دعاة اللیبرالیة ملیارات الدوالرات الجدیدة

( ولكننا ماذا نفعل إذا  -صراحة باالمر وقال : Michel Camedessus الدولي میشیل كامدیسو
  .) قبضة ھؤالء الصبیان كان العالم في

لإلفالس بسبب  الیین .. لقد كان مالیین البشر ُعرضةلقد وقع العالم اجمع في فخ حفنة الرأسم
تضحیم ثرواتھم ..!! لقد سلَّطت  مجموعة مضاربین یراھنون على مستقبل مالیین البشر من أجل

الرأسمالي بأكملھ فقد بدا صندوق النقد الدولي  األزمة المكسیكیة األضواء على طبیعة النظام
ا الرأسمالیون كما یحلو لھم .. وقد اعتبر جاك شیراك عرائس یلعب بھ والحكومات العالمیة مجرد

 . الرأسمالیون یجب اعتبارھم كوباء اإلیدز في اإلقتصاد العالمي أن
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والمشكلة تكمن في  مؤامرة البتة بل ھذه ھي طبیعة السوق الرأسمالیة والمدھش أنھ لم تكن ثمة

تطبیقات الرأسمالیة فانطالقا من مبدأ  طبیعة السوق ال ضمائر المضاربین فكل ما یجري ھو نتاج
الصرف للعمالت وانتقال العمالت بُحریة بین الدول  ضرورة تحریر السوق والتجارة وسعر

 وخرج المارد وال یستطیع اآلن أحد إیقافھ إنھ مارد األیدیولوجیة الحواجز والمصارف أُزیلت كل
في  الرأسمالیة .. وصارت أسعار الصرف للعمالت تُحدد بناء على مساومات المضاربین

 . البورصات العالمیة
 

جورج سورس  في صفحة غالفھا عن Business week وقد كتبت المجلة االقتصادیة االمریكیة
 The man who تقول ي الشھیر والمضارب االشھر في البورصات كتبتالملیاردیر االمریك

moves the markets الرجل الذي یُحرك األسواق  
االسترلیني  وأحد العاب مؤسسة جورج سورس كانت كالتالي تقوم المؤسسة بأخذ قروض بالجنیھ

تم سحب مبالغ ألمانیة فورا و وبمقادیر تتزاید من یوم آلخر ویتم تحویل القروض الى ماركات
البریطاني سیفقد ما لدیھ من احتیاطي كلما  ضخمة واعتبرت المؤسسة أن المصرف المركزي

المؤسسة أكبر ولن تفعل بریطانیا شیئا حیال األمر بل ستقف شاھدة  كان عدد الذین یقتفون ُخطا
السماح  لیھاقوتھا اإلقتصادیة فطبقا لقوانین اللیبرالیة ال یحق لھا التدخل ویجب ع على إنھیار

یشعر بالقلق فقام برفع  بتحرك رأس المال كما یحلو للجمیع .. بدأ المصرف المركزي البریطاني
الثانیة مساءا من ذلك الیوم حتى یُقلل من  % في تمام الساعة2سعر الفائدة على القروض بمقدار 

الجنیھات المراھنون الرأسمالیون اللعبة فقاموا باقتراض  االقتراض وبسرعة أدرك باقي
عصرا  وتحویلھا الى ماركات المانیة وبعدھا بساعتین فقط وفي تمام الساعة الرابعة االسترلینیة

للھزیمة وفي  كان المصرف المركزي البریطاني قد فقد نصف ما لدیھ من إحتیاطي واستسلم
حا الذي حقق للمقترضین أربا خالل ساعات معدودة خسر الجنیھ االسترلیني ُعشر قیمتھ األمر



 . كاملة خیالیة وربحت مؤسسة سورس في اللعبة ملیار دوالر
الحائز على جائزة  وتتكرر االلعاب الرابحة مادیا والوھمیة اقتصادیا .. وقد أوضح موریس ألیھ

ملیار دوالر یومیا اي أربعین  1100 نوبل في االقتصاد أن حركة التعامالت المالیة ترتفع الى
یقول أحد موظفي االنتربول فإن ما في مصلحة  لخدمات. وكمامرة أكثر من حجم االنتاج وا

 .مصلحة مرتكبي الجرائم ایضا اللیبرالیة الرأسمالیة ھو في
 

اقتصادات السوق  وال یرى أنصار السوق العالمیة الحرة في ھذا أمرا باطال فھو ركن من أركان
( لماذا  -في واشنطن :المشروعات  مستشار Glenn Downing الحرة . ولذا یقول جلین داوننج

الرأسمالیة بحذافیرھا . ) ولذا یمكن اعتبار أن اللحظة  تُصر أوربا على االنتحار ؟؟ لماذا تتبع
انتصار للرأسمالیة ھي لحظة أزمتھا فالرأسمالیة تتعارض مع المجتمع وقد  التي تَحقق فیھا أكبر

ماساشوستس  صادي بمعھداالقت Lester Thurow الى الفاشیة وكما یقول لیستر ثورو تؤدي
 . للتكنولوجیا فإن الرأسمالیة تقتضي عالما یكون الجشع فیھ فضیلة
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  اللیبرالیة طلیعة االنحطاط -الدلیل الثامن :
نائبا للرئیس  ثاني أنھ كان في حوار مع جورج بومبیدو حین كانذكر الملك الراحل الحسن ال

الراحل بأن الحرب الجزائریة  الفرنسي دوغول حول القضیة الجزائریة وقد صرح بومبیدو للملك
  .. لصناعات النسیج و الغذاء و الصلب مفیدة للصناعة العسكریة الفرنسیة كما ھي ُمفیدة

 
عسكریا ضد  تصاالت وشركة فورد للسیارات دبرتا انقالبااألمریكیة العمالقة لإل ITT شركة

االقتراع النزیھة ألن  سلفادور ألیندي الذي وصل إلى السلطة في شیلي عن طریق صنادیق
وعندما وصل الجنرال بینوشیھ إلى الحكم  اللیندي لم یُراعي مصالح فورد وأحلوا مكانھ بینوشیھ

ق وحقق المناخ االمثل للشركات العابرة للقارات ولم السو قام بفتح الباب على مصراعیھ إلقتصاد
وقد أصبح معدل دیون دولة شیلي یعادل ألف وخمسمائة دوالر دینا على كل  تنتھي فترة حكمھ إال

بفضل  قتیل 30.000 وأصبحت شیلي في نھایة حكمھ من أفقر دول العالم و خلف وراءه مواطن
  . اللیبرالیة الرأسمالیة الموسعة

 
بمراقبة  لمراقبة اإلرھـاب وھو في األصل یقوم CIA یلیون للتجسس الذي صممھنظام أخ

ِعقدین من السنین في صف  الشركات العمالقة في المناقصات بحیث ترسو في النھایة كالعادة منذ
كما حدث مع صفقة طائرات بوینج  الشركات األمریكیة مقابل دعم ھذه الشركات ألخیلون

 العمالقة للبرازیل
 

علیھ من  السویسریة لأللبـان ھددت منظمة الصحة العالمیة بوقف ما تحصل Nestlé شركة
 .األم إمدادات إذا استمرت في حملتھا التحسیسیة بأھمیة اإلرضاع بحلیب

 
نوا من  العمالقة للبتروكیماویات برشوة مجموعة من علماء المناخ حتى ESSO قامت شركة یُھوِّ

نسمع إال نادرا عن مشاكل ھذا  في الخمس سنوات األخیرة الشأن ثقب األوزون والنتیجة صرنا 
 إسـو الثقب .. یبدو أن الثقب قد التئم بدوالرات

 http://www.arabmail.de/Elmerghany07.06.2005.html :المصدر
 

وتُمول شركة  اندا تُمول شركة بترول أمریكیة قبائل الھوتو بالسالحومن أجل عیون بترول رو

http://www.arabmail.de/Elmerghany07.06.2005.html


جراء الحرب األھلیة .. وكانت  ملیون قتیل 3بترول ھولندیة قبائل التوتسي بالسالح والضحیة 
االلعاب االولمبیة في الوالیات المتحدة االمریكیة  في التسعینیات متزامنة مع Hutu مذابح الھوتو

 التزامن لم یسمح لبطرس غالي االمین العام لألمم المتحدة في ذلك الوقت أن وھذا( دورة أتالنتا ) 
 . یُعكر صفو االمریكیین وأن یشغلھم عن تلك اللحظة التاریخیة الرائعة

 
بالرئیس المنتخب  الفرنسیة للنفط في الكونغو بانقالب أطاح ELF قامت شكرة 1997في عام 

 . عن شركة أخرى باسكال لیسوبا ألنھ كان یرید البحث
األمة اإلسالمیة ... عبد الرحمن عبد هللا سلیمان األغبري .. مكتبة اإلیمان  المصدر: العولمة وخطرھا على

 2007الطبعة األولى 
 

  . ما ھو جید ألمریكا جید لجنرال موتورز -ویبدو فعلیا أنھ كما قال الشیخ العنبري :
الدیموقراطیة  لیار نسمة فالسوق الحرة تغتالم 2.5نسمة في العالم یملكون ما یملكھ  358ف

 . بتراكم الثروات في ركن من العالم وتفاقم الفقر في ركنھ االخر
نسمة إلى فقراء  إن لیبرالیة آدم سمیث جعلتنا ُمھددین بانتحار كوكبي فكل أُسبوع یتحول ملیون

لق البؤس بعدم المساواة الوقت ذاتھ تخ بإنتظام وھدوء تام فالرأسمالیة تخلق الثروات لكنھا في
 .الذي تولده بالضرورة كما یقول ماركس

 
أما في مجال المخدرات فیتساوى مالیا حجم تجارة المخدرات مع حجم تجارة السیارات داخل 

  . الوالیات المتحدة
من عالم الجوع الى  البطالة واإلبعاد والغربة داخل الوطن والجوع في ثالثة أرباع العالم والھجرة

 !!. لإلنحراف القائم في السیاسة العالمیة البطالة إننا نُعد لنھـایة العالم إذا استسلمنا عالم
عمرو زھیري ..دار الشروق الطبعة األولى  -المصدر: أمریكا طلیعة اإلنحطاط ..روجیھ جارودي ..ترجمة:

 23ص 1999
 
 
 

  النازیة نموذج لیبرالي لن ینساه التاریخ الدولة -الدلیل التاسـع :
إرادة الشعب (  ھتلر جاء إلى الحكم بطریقة دیموقراطیة وجمیع قرارات النازي كانت نابعة من

 ..إلى أبعد حد كان دیموقراطیا ُحكم الشعب بالشعب ) وتنفیذ قرارات النازي
طریقھم إلى  وكان الجنود األلمان ممنوعون من اإلساءة إلى الغجر والسالف والیھود وھم في

لحقوق اإلنسان وخدشا  غـاز ألن ھذا كان یعني شكال من أشكال اإلساءةالحرق في أفران ال
یُحیط أُسر الضحایا علمـا بإعدام أقاربھم على  لكرامتھ .. وقد ُعوقب أحد الضباط األلمان ألنھ كان

ظرف مغلق .. وعوقب ضابط آخر ألنھ أسـاء ألحد المساجین وھو  كارت بوستال مفتوح بدال من
 وھذه قمة األداتیة والترشید والعقالنیة المادیة فالضابط الذي یسيء إلى أحد ) في طریقھ للحرق

یھودیة بعد  الیھود الیوم وتتحرك مشاعره ضده ربما یعطف على طفل صغیر غدا ویقع في حب
  .) غد ... لقد اقتضت النازیة عقالنیة وأداتیة تامة

 
ُخطبھ الى أن عملیات  د أشار ھتلر فيوقد حذرت القیادة النازیة من استخدام العنف بال مبرر وق
بل إن اطالق النار على الیھود ألسباب  التصفیة البد ان تتم بطریقة محایدة وبدون نزعات سادیة

  . باالعدام وقد أكد ھملر على ذلك مرارا شخصیة یعاقب علیھ القانون النازي
 

از الھتلریة تعبیرا عن إرادة وكان إعدام الغجر والسالف والیھود واألقزام وغیرھم في أفران الغ
 . الشعب الُحرة في استئصـال األغیـار



على  ألف شاب عن طریق تمریرھم 400أصدر النازي قرارا بتعقیم  1933یولیو  14وفي 
الشباب كانوا مصابین  ترددات عالیة من أشعة إكس حتى یفقدوا القدرة على اإلنجـاب فھؤالء

ھتلر یقول إن "أفران الغـاز" والتعقیم  تضر األجنة وكانبأمراض نفسیة وُعصابیة كثیرة ربمـا 
 .الصحة العامة لیست سـوى "أدشاش" تُستخَدم من أجل

  .فال مانع من إبادة المالیین طالما صدر القانون بإرادة الشعب وبمنتھى الدیموقراطیة والشفافیة
 

الیوتوبیا الذي  لمجتمعومعسكرات االعتقال النازیة حیث یُحرق عدیمي النفع ھو نموذج مثالي 
المعسكر رقما وكان العالم االلماني (  حلم بھ العلمانیون المثالیون ولذا فقد أُعطي كل إنسان داخل

وشقیقھ في حجرتین منفصلتین ویُجرى على أحدھما تجارب  دكتور منجل ) یضع الطفالن التوأم
 أو التعذیب أو الموت ویرى تأثر فیُعَّرض مثال أحدھما للتسخین أو التبرید ویرى مدى تأثر اآلخر

الذي كان بوسع  اآلخر بذلك !!.. وكما قال بریمو لیفي فإن ألمانیا النازیة ھي المكان الوحید
 .. العلماء أن یدرسوا فیھ جثتا توأمین قُتال في نفس اللحظة

رف تعریضھم لغ وقام الدكتور بوخنوالد ( ھانس إیسیل ) بعمل تجارب طبیة على المعتقلین مثل
وتعریضھم لغازات سامة لمعرفة  تفریغ الھواء لمعرفة كم یستطیع االنسان أن یمكث حتى یموت

بعملیات جراحیة بدون تخدیر لمعرفة درجات األلم  مدى فاعلیتھا والتركیزات المطلوبة والقیام
الفترة النازیة كمیة عمالقة من المعلومات الطبیة في كافة  ومسارات األعصاب وقد وفرت

 . االتالمج
االنسان ودرجة  وكان الدكتور راشر یُعِرض مرضاه للتجمید لمعرفة الفترة التي بعدھا یموت

كثیرة إلطالة حیاة الطیارین الذین  التجمد الكافیة للموت وبالفعل أمد الدكتور راشر العلم بطرق
عة النبض العمل ھو تجمید السجناء تدریجیا مع متاب یسقطون في المیاه المتجمدة وكان أُسلوب

الدم بانتظام وقد مات أغلب من تمت التجارب علیھم والباقون أصیبوا  والتنفس والحرارة وضغط
 . عقلیة وتمت ابادتھم بعد ذلك بلوثات

كما ُأجریت في ألمانیا النازیة تجارب زرع الغرغرینة في الجروح والحقن بالمیكروبات لمعرفة 
 . األسرع فتكا

 Euthenesia وھو المختص بعملیات القتل الرحیم T4 یر مشروعوقامت المؤسسة النازیة بتقر
االمراض النفسیة وأصحاب  أو القتل العقالني األداتي حیث یتم التخلص من المعاقین وأصحاب

  االمراض المزمنة عن طریق القتل المباشر
ي األلمان وھو فریق إبادة األقلیات عدیمة الجدوى في الجیش Einsatzgruppen وظھرت فرقة

الذھبیة ثم یقوم الضحایا بحفر  وكان یتم تجرید الضحایا من أیة أدوات نافعة مثل حشوات األنسان
 . القبر بمنتھى الترشیـد والعقالنیـة القبور بأیدیھم ثم یُقتلون وھم واقفون في وسط

 وكانت مؤسسات "ولم یكـن النازیون یتحدثون مطلـقاً عن "اإلبادة" وإنما عن "الحـل النھـائي
األلمانیة ومن خالل ھذه المؤسسات  اإلبادة في الدولة النازیة تُسمى مؤسسات تدعیم القومیة

عمل خط التجمیع للمساجین ویتم إعطاؤھم أرقام ثم فرزھم  العلمانیة ذات الكفاءة المثالیة كان یتم
 . الغاز لیحترقوا بمنتھى الكفاءة والمثالیة في األداء ثم إدخالھم أفران

المذھلة وكانت ھناك  األلمانیة فكانت تسیر بكافئة الیوتوبیا التكنوقراطیة الترشیدیةأما األمة 
 . اآلري األلماني لیوتوبیا كاملة ھذه المؤسسة مھمتھا تأھیل الجنس rusha مؤسسة خاصة تسمى
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صناعي .. وشعبھ  لقد جرت محرقة الیھود والغجر والسالف والمعاقین في بلد ینعم بأرقى اقتصاد
مثل ھذه االمور یمكن ان تحدث  من أرقى شعوب أوربا ثقافة وأكثرھا حظا في التعلیم فإذا كانت

م الثقافي والتقني دولة متقدمة أخرى وإذا كان التقد في المانیا فما الذي یحول دون وقوعھا في أي
  ضد حدوث نازیة جدیدة فما جدوى التقدم التاریخي إذن والعلمي ال یكفي كضمان

في ألمانیا سلطة  إن انتصار ھتلر في ألمانیا وقوة ُحكمھ كان مرجعھا شرعیة سلطتھ فسلطة ھتلر



قضیتھم  یؤمنون حتى النھایة بعدالة شرعیة .. وعندما مات ھتلر وكان أتباعھ في مخابئھم كانوا
 .. ونزاھة وشرعیة دولتھم
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ة التاریخ العلمانی وإمبراطوریة ألمانیا العظمى التي أسس لھا ھتلر ھي الترجمة المباشرة لنھایة

الرخاء األزلي األمر الذي سیتطلب  حیث سیتم القضاء على كل آالم الشعب األلماني ویتم تحقیق
والعجزة والغجر والسالف واألقزام وغیرھم ممن ال نفع  إزالة بضعة مالیین من الیھود والمعاقین

 . لھم
ب االوربیة على ولكن یبقى التساؤل ماذا لو تم إجماع االغلبیة على إبادة االقلیة وإجماع الشعو

 !!استعمار الدول الفقیرة ونھب ثرواتھا ؟؟
 
 
 

  نھایة الفن -الدلیل العـاشر :
المنتصر  بعد إنتھاء الحرب العالمیة األولى التي كانت من الدمویة بحیث أرجعت كال من

الجندي المجھول قام الفالسفة  والمھزوم ثلث قرن إلى الوراء وبینما حاول الزعماء إقامة تمثال
إنتحار الحضارة وظھر الفنان مالیفیتش الذي رسم  بإفتتاح مبولة وسط باریس لیرمزوا بذلك الى

خلفیة بیضاء ) رمزا لنھایة الحضارة وقمة العبثیة .. وأرسل الفنان  لوحتھ ( مربع أبیض فوقھ
بولة الحقیقة م مارسیل دوشام الى جمعیة الفنانین المستقلین في نیویورك نافورة وھي في الفرنسي

فقد تم التأریخ لنھایة الحضارة الغربیة  إحتجاجا على عبثیة الحیاة وُسمي فن اللیبرالیة بفن المبولة
 . بوصول اللیبرالیة الي الحكم

فمـات الفن ومـاتت  فاللیبرالیة المادیة قتلت الروح وَشَعر اإلنسـان في ظلھا بالعبثیـة والتفكك
 لإلنسان فلن یكون للفن روحـا ؟ لم یكن ھناك روحالقیـمة .. ومـاتت روح اإلنسـان وإذا 

بینما العلم المادي  .. عندما یتناول الفـن اإلنسان فإنھ یبحث فیھ عما ھو إنساني وغائي ومتجاوز
وعما ھو ال شخصي .. لذا فالفن في  اللیبرالي عندما یواجھ اإلنسان فھو یبحث فیھ عما ھو میت

الصامت وإذا لم یوجد على اإلطالق سند لإلنسـان وال  التمردِصدام طبیعي مع العالم المادي إنھ 
الفـن وھم كاذب .. فالفن یُمثل تمرد دائم على الواقع المادي .. إنھ  مجال لروحھ ولذاتھ فإن

بمعاناة  متكرر بوجود عالم آخر ال ننتمي إلیھ وسنذھب إلیھ یومـا ما ..یُمثل اعترافا اعتراف
التفكیكیة الغربیة ..  تحقیق الفردوس في ظل النظریة المادیة اإلنسان على األرض وعجزه عن

یحمل ُكفر بالعالم المادي ..!! إن األواني  الفن بطبیعتھ وباعترافھ بالتجاوز یحمل معاني ثوریة
أقصى حاالت البدائیة ال تخلو من الفن والتجاوز والقیمة  الفخاریة التي صنعھا اإلنسان في

كانت  یوربیدوس المسرحیة األخالقیة نسـاء تروجـان قبل المیالد بقلیل وعندما كتب .. والتعبیریة
بأي فجوة زمنیة بین  مسرحیة غیر مكتملة فأكملھـا سارتر بعد عشرین قرنا من الزمان وال تشعر

فاإلنسـان ھو اإلنسان منذ ألف عام ولدھـا  الكاتبین إنھا القیم والروح واألخالق إنھا ال تتغیر
المستقبل لن تتغیر طبیعتھ ولن تتغیر قیمھ التي ورثھا منذ المقدمة  عام یلدھا الماضي إلى ألف

 !!.. إنھ وخز الضمیر األخالقي إنھـا الــروح السماویة
 

العدمیة والقلق والعبثیة  بینما أفرز الغرب وعبر قرن كامل من تحكم اللیبرالیة المادیة عالما من
حد تعبیر ماكس فیبر أو السجن الحدیدي  حدیدي علىوتم تفكیك اإلنسان ودخل الجمیع القفص ال

البعد الواحد عند ماركوز فاإلنسان في العالم العلماني  على حد تعبیر زیمیل وظھر االنسان ذو
  وقد ظھرت مالمح ھذا التفكك على الفن نفسھ .. ذرة ال معنى لھا

ر عبثیة الحضارة في لوحاتھ الش كان یصب  ھیرة حیثوظھر الفنان جاكسون بولوك الذي صوَّ



تقفز الى أرقام مجنونة وبیعت  األلوان على اللوحات ثم یتمشى علیھا بأحذیة مثقوبة واذا بأسعارھا
ملیون فرنك ... وكان الفنان  45ب في صالھ كریستي 1991احدى ھذه اللوحات في عام 

لحقیقة صغیرة على لوحاتھ بدعوى العودة الى ا روشنبرج یلصق طائر محشو بالتبن أو عنزة
 . اللیبرالیة والحداثة والتمرد على العاریة

 
 ألف 800وفي معرض لفن الحداثة نظمھ مركز جورج بومبیدو في باریس اجتذب المعرض 

ال یزید على  زائر مما حقق أرقاما قیاسیة تفوق أي معرض راق في العالم مع أن ما نشھده
 وكریات من الصوف حبالمجموعة من رقاب الزجاجات أو سجاجید علیھا أكوام من ال

 
الحدیث في نیویورك  وقام أحد فناني ما بعد الحداثة برسم لوحة ُزجاجیة بتكلیف من متحف الفن

العمل المكسور أفضل منھ  -قائال: وأثناء نقل اللوحة سقطت وظھرت فیھا شروخ فطمأنھم الفنان
  . سلیما وھذه قمة التفكیك والالمعیاریة

 
سماھا  وحات الضخمة عبارة عن مساحات سوداء ال أكثر وال أقلرسم بوالك مجموعة من الل

كان عشوائیا وال عالقة لھ  مرثیة للجمھوریة األسبانیة ولكنھ اعترف فیما بعد أن اختیاره لإلسم
  باللوحات

 
فتُباع بأسعار  وأعمال الفنان آندي وورھول حیث كان یقوم بالتوقیع على علب شوربة كامبل

والمعیاریة ........ كذلك الفنان جو واتكین  ادیق القمامة وھكذا تسقط القیمةباھظة ویرسم على صن
أعمالھ الفنیة وفي صوره الفوتوغرافیة .. وھذه التفكیكیة  الذي كان یستخدم جثثا حقیقیة في

والمعیاریة  الداروینیة ال یمكن تخیلھا اال في اطار مجتمع خالي من القیمة والمرجعیة والحیاة
 .النسان وتفككت الخطوط وانتھى المركز وبرز الالمعنىحیث تفكك ا
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سجادة  توقفوا أمام بعض رواد المتحف الحدیث التي تعودوا على تقبل التجرید وفن ما بعد الحداثة

العمل الفني الرائع إلى أن حضر  ل مخروط وأخذوا یبدون إعجابھم الشدید بھذاكانت تأخذ شك
فرشھا على األرض مع بقیة السجاجید األخرى  أحد عمال النظافة في المتحف وحمل السجادة ثم

 . بالصدفة فقد كانت سجادة عادیة ُمكومة
 

نُزعت القداسة عن  لحیاد لقدلماذا تموت االشیاء الجمیلة في الفن الحداثي لماذا یصاب كل شيء با
 . االنسان وتم تفكیكھ واصبح خالیا من المرجعیة والمركز

الشعراء قصیدة في  وعلى المستوى العربي فقد تأثر اللیبرالیون العرب بتلك الموجة ونشر أحد
النُساخ وطبعت الجریدة وفیھا القصیدة  جریدة الریاض وبالخطأ نُسیت كلمة انتھى التي یكتبھا

ما بعد الحداثیین بكتابة مطوالت عن ھذه القصیدة مركزین  ھایتھا كلمة انتھى وقام النقادوفي ن
 بوصفھا مفتاح القصیدة وأن لھا ألغـازا مدھشة وحین اكتُشف األمر أثار ضحك على كلمة انتھى

  . الجمیع
ق الطبعة الرابعة فبرایر المصدر: عبد الوھاب المسیري رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر .. دار الشرو

 657ص 2009
 

القیمة وانھیـار الروح ال  إن ھذه الموجة من األعمال الفنیـة التي تُعبر عن ضیـاع اإلنسـان وموت
المادي العلماني وھل یصلح أن نقارن أعمال  یمكن استیعابھا إال من خالل المنظور اللیبرالي

  . ... إن الحضارة في أیامھا األخیرةلبوریس فیان .... شكسبیر بسوف أبصق على قبوركم



 
 
 

 !!.. ال یوجد تعریف واضح للعلمانیة أو للدولة المدنیة أو اللیبرالیـة -الدلیل الحـادي عشر :
الشدید بین العلمانیات  محمد أركون أحد أشھر العلمانیین العرب یتبدى داخل كتاباتھ ذلك الصراع

المستنیر والعلماني المتعمق والعلمانیة  والعلماني المختلفة فنجده یتحدث عن العلماني السطحي
 والعلمانیة المنفتحة والعلمانیة الفعلیة والعلمانیة الجدیدة والعلمانیة النضالیة والعلمانیة الصراعیة

  الواقعیة وكلھا علمانیات متنازعة ومتضاربة وتحارب بعضھا بعضا
البریطانیة: "نادرا ما توجد  تقول الموسوعة فالحقیقة أن ھناك لیبرالیات وعلمانیات باآلالف ولذا

 ."تنھار بسببھ حركة لیبرالیة لم یصبھا الغموض، بل إن بعضھا
واضح ودقیق  ویقول األستاذ وضاح نصر في الموسوعة الفلسفیة العربیة: "تبدو بلورة تعریف

جد أن ھذا التحدید ال تحدید اللیبرالیة ن لمفھوم اللیبرالیة أمراً صعباً وربما عدیم الجدوى. وفي حال
 .والمفكرین الذین سیموا بسمة اللیبرالیة ینطبق على عدد من الفالسفة
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  . لرأسمالیة الحقیقیة والشكلیة والمنبوذةوظھرت في الغرب مصطلحات الرأسمالیة الرشیدة وا
تمام  في تركیا وعلمانیة فرنسا تختلف fascist-secularism وظھرت العلمانیة الفاشیة

وعلمانیة الصین كأنھا دین  االختالف عن علمانیة ھولندا وكالھما ال تمتان بصلة لعلمانیة أمریكا
 . آخر تماما وھكذا

 
العلمانیون العرب ھو أن  شھر تعریفاتھا وھو التعریف الذي یتبناهوتعني العلمانیة الحدیثة في أ

الطرق المادیة دون التصدي لقضیة االیمان  العلمانیة ھي محاولة اصالح حال االنسان من خالل
لكن ھذا التعریف  john holyooke صاغھ جون ھولیوك سواء بالقبول او الرفض وھو تعریف

ملة ومنظومة قیمیة قائمة وموجودة یمكن اصالح حال ورؤیة شا یفترض وجود نموذج متكامل
 ومن المضحك انھ ال یوجد شيء من ھذا القبیل وكان ھذا اكبر فخ في العلمانیة االنسان خاللھا

منظومة علمانیة  وأكبر نقد یُوجھ للعلمانیة ولذا صارت العلمانیات باآلالف وكل دولة تتبنى
 .قیم علمانیتھا تختلف االحزاب في وقیمیة تختلف عن جارتھا بل داخل كل دولة

المجلد األول  2002المصدر: العلمانیة الجزئیة العلمانیة الشاملة د. عبد الوھاب المسیري دار الشروق طبعة 
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فالدین للشعوب تمارسھ  ویقول أركون إن مقولة الدین ہلل والوطن للجمیع مقولة غبیة الى حد كبیر

ویبشر أركون بالعلمانیة الجدیدة وھي  مالتھا في كل شيء بلفي الشارع كما في البیت في معا
 . التي صنعھا البشر علمانیة أخرى تضاف آلالف العلمانیات

 
من التطبیقات  فالعلمانیات واللیبرالیـات باآلالف وكل تطبیق یختلف تمام اإلختالف عن غیره

 ! .. ھمذھب العلمانیة ویستطیع الشیطان أن یجد داخل العلمانیة ما یُبرر
 
 
 

  المسألة القبطیة -الدلیل الثـاني عشر:
الكنائس األرثوذكسیة  من المعلوم لدى الجمیع أن األرثوذكسیة المصریة ھبة اإلسالم ..فقد تحولت

ھائمین على وجوھھم في الصحراء وكانت  إلى مزابل على ید الرومان وكان الكھنة والقساوسة
إلسالم إال وأعاد القساوسة إلى كنائسھم وأتاح لھم ا األرثوذكسیة معرضة للضیاع وما أن جاء

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=64465


 . حریة ممارسة عقائدھم
وزراء العالم (  وفي ظل اإلسالم صار أقباط مصر أسعد االقلیات في العالم وأصبح منھم رئیس

الحقوق التي حصلوا علیھا إنما ھي  بطرس غالي ) و أثرى أثریاء العالم ( عائلة ساویرس ) وھذه
تعیش في ظل الكیان الصھیوني أو الصلیبي تجد ھذه  م .. أھناك أقلیة مسلمةمن مواریث االسال

 . المعاملة
صامویل ھنتنجتون  واألرثوذكسیـة ینظر إلیھـا الغرب على أنھا ثقافة مخالفة للغرب تماما حیث

ویبدأ اإلسالم واألرثوذكسیة ھذه  ( حدود أوربا تنتھي جغرافیا حیث تنتھي المسیحیة الغربیة -:
ھمسا .. وما زالت تركیا المسلمة وقبرص األرثوذكسیة  ي االجابة التي یؤیدھا جمیع األوربیونھ

في االتحاد االوربي حتى الیونان األرثوذكسیة التي نجحت بصعوبة  دولتان غیر مرغوب فیھما
 ان عضویتھا في 1994لالتحاد االوربي اعتبر أعضاء االتحاد االوربي عام  في االنضمام

  .)غلطةاالتحاد 
الطبعة  المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامویل ھنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشایب
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( نحن في ُحكم الشریعة االسالمیة اسعد حاال  -ولذا یقول األنبا شنوده بابا األقباط األرثوذكس :
  .)واكثر امنا

  1985ارس م 6المصدر: جریدة االھرام عدد 
 

فھم یأخذون ما فرضوه  أدام هللا دولة الترك خالدة إلى االبد(  -: ویقول بطرك أنطاكیا ماكاریوس
ویقول  (.. مسیحیین أو یھودا أو سامرة من الجزیة وال شأن لھم باألدیان سواء أكان رعایاھم

سلمین عندھم كمعشار ( یا لیت الم -ُحكام زمانھ األوائل : الشیخ الدردیر عالمة المالكیة واصفا
 المسلمین كثیرا ما یقولون یا لیت الحكام یضربون علینا الجزیة كالنصارى أھل الذمة وترى

  .)والیھود ویتركونا بعد ذلك كما تركوھم
(بینات الحل االسالمي وشبھات  369ص 1المصدر: الشرح الصغیر للدردیر المطبوع على حاشیة الصاوي م

 )239ي .. صالعلمانیین د.یوسف القرضاو
 

ومن شدة حساسیة االسالم أنھ لم یفرض الجھاد وال الزكاة على غیر المسلمین مع أن الزكاة 
  !!.. ضریبة مالیة والجھاد خدمة عسكریة

 
لكل معتد على  ولكن تحول األقباط مع الوقت إلى فیتو وورقة ضغط في ید األعداء ومواالتھم

( عندما  -الجبرتي في تاریخھ : قیـل والقـال .. یقولالبالد اإلسالمیة ھذا ما یجعلھم ُعرضة لل
قبطي من أراذل القبط بقیادة المعلم یعقوب حنا الذي  جاءت الحملة الفرنسیـة إلى مصر تكون فیلق

الفرنسي إبان الحملة الفرنسیة على مصر وعِھد إلیھ الجنرال كلیبر أن  أصبح جنراال في الجیش
بالسب  لت النصارى من القبط ونصارى الشوام على المسلمینبالمسلمین ما یشاء حتى تطاو یفعل

وصرحوا بانقضاء ملة  والضرب ونالوا من أغراضھم وأظھروا حقدھم ولم یُبقوا للصلح مكانا
 .)المسلمین وأیام الموحدین

 .( الشریعة اإلسالمیة والعلمانیة الغربیة 134ص 5المصدر: الجبرتي عجائب اآلثار في التراجم واالخبار ج
 .)47...د.محمد عمارة ص

 
نمر أفندي  وفد نصراني بقیادة وبعد أن انھزمت الحملة الفرنسیة وعادت إلى باریس سارع

ومتعھدین لھ بالعمل على  بالذھاب الى باریس طالبین تأیید نابلیون وعارضین علیھ الوالء
ریة لتكون وعارضین تسخیر الكنیسة المص التشریع لمصر التشریعات التي ترضى عنھا فرنسا

 .. في قلب افریقیا أداة تحقیق ألحالم فرنسا االستعماریة
 129المصدر: المعلم یعقوب بین الحقیقة واالسطورة ..د.أحمد حسین الصاوي ص



 
سیخسر وإنما الذي  ولقد تعلمنا من التاریخ أن أمن القبطي لن یُنال بإضعاف االسالم بل كالھما

فعل الغرب بالمورانة حاربوا خمسة  المادیة و تأملوا ماذاسیربح في ذلك ھو العلمانیة الغربیة 
 3االغلبیة .. ونصارى العراق بعد أن كان عددھم  عشر عاما ثم باعھم الغرب ألنھ یتفق مع

ألف ... والمسیحیة االرثوذكسیة  100أمریكا للعراق ویصیرون  ملیون یتراجعون بعد دخول
(  من سكان العالم % 2.4واالن تشكل أقل من  1900من سكان العالم عام  % 7.5كانت تشكل 

 )108صدام الحضارات ص
وكما یقول الدكتور عبد  فاإلسالم ھو الضمان الوحید لبقـاء األرثوذكسیة ولكل أقلیة دینیة أو أثنیة

ضخم وھائل یضم بداخلھ آالف  فقد تحول الشرق األوسط إلى متحف -الوھاب الُمسیري :
 .حكمت فیھ احة األدیان التياألثنیـات واألعراق بفضل سم

الصحاب النِحل المختلفة  فال توجد تعددیة شرعیة إال في الدولة االسالمیة فھي وحدھا التي تُجیز
الفرنسي واألرثوذكسي الفرنسي ُملزمان بالدستور  ان یُطبقوا شرائعھم فیما بینھم بینما المسلم

  ... في االحوال الشخصیة یحق لھما تطبیق شریعتھما المدني العلماني الفرنسي وال
 

ابنتھ فأولدھا بنتا  وفي كتـاب المغني ( وھو من أكبر كتب الفقھ ) ھذه المسألة : ( مجوسي تزوج
المجوسي من ابنتھ وھذا مقبول في الشریعة  ثم مات عنھما فلھما الثلثان .) فھو یتحدث عن زواج

 فالفقھ حلة أن یُطبق نِحتلھ كما یحلو لھتُبیح لھ ذلك فلكل صاحب نِ  اإلسالمیـة طالما كانت شریعتھ
األلماني الشھیر  االسالمي أقرب الى المسیحیة من الدساتیر الغربیة ... وعندما ُسئل اللیبرالي

 .. ثم اضربھم بھ بسمارك عما یفعل بالمعارضة السیاسیة قال أُغریھم بالغلو
 66..دار الشروق ص 1996لطبعة األولى المصدر: الحوار اإلسالمي العلماني المستشار طارق البشري .. ا

 
 
 
 

 الحضارة الوحیدة التي لیست لھا دولة مركز ھي الحضارة اإلسالمیة  -الدلیل الثـالث عشر :
(  یوجد منذ بدء التاریخ حتى یومنا ھذا  -یقول صامویل ھانتجنتون في كتابھ صدام الحضارات :

اإلغریقیة  –المصریة  –( وادي الرافدین حضارة سادت البشریة .. من بینھا سبعة انقرضوا  12
 –الیابانیة  –األندین ) وخمسة  مستمرون ( الصینیة  –وسط أمریكا  –البیزنطیة  –الكالسیكیة  –

 الغربیة .) .)  –اإلسالمیة  –الھندیة 
والحضارة الوحیدة التي ال توجد لھا دولة مركز ھي الحضارة اإلسالمیة فال توجد دولة مركز 

تقود األمة اإلسالمیة وتُعتبر قلبھا النابض وھذا ظھر جلیا في حرب البوسنھ فبینما أمدت إسالمیة 
روسیا األرثوذكسیة صربیا وأمدت ألمانیا الكاثولیكیة كرواتیا لم تجد البوسنة دولة مركز إسالمیة 

 تُنقذھا من عملیات اإلبادة الجماعیة .. إن غیاب دولة مركز بالنسبة لإلسالم عامل مساعد
وأساسي على الصراعات الخارجیة والداخلیة التي تمیز االسالم وتضطھده كما أن ھذا یمثل 

 مصدر ضعف بالنسبة لالسالم .
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مشكلة السعودیة أن عدد سكانھا صغیر نسبیا وال  لكن َمن ھي الدولة التي تضطلع بھذه المھمة
توجد لھا حصانة جعرافیة .. تركیا كانت مؤھلة لتكون دولة مركز بفضل قوتھا االقتصادیة 

والعدد السكاني الكبیر لكن أتاتورك حرمھا من ھذا الشرف .. أندونیسیا قوة اقتصادیة وبشریة 
یمثل عائقا كبیرا ... مصر ونیجیریا وباكستان  ھائلة لكنھا تقع عند طرف العالم واختالف اللغة

أقرب الدول ترشحـا لھذا المنصب وكل من الدول الثالث یحمل مقومات النھوض باألمة والقرار 
 في النھایة ستحدده السلطات الحاكمة ..!! 
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 !!.. بل اللیبرالیة تضر العلم ..ال توجد عالقة بین العلم واللیبرالیة -الدلیل الرابـع عشر:
العلم والتقدم التقني  ال توجد عالقة بین اللیبرالیة أو الرأسمالیة الصناعیة أو الدیموقراطیة وبین

ة .. وستالین الدكتاتور السوفیتي الشھیر رأسمالی وكم من الدول المتقدمة علمیا ولیست لیبرالیة أو
صناعیة رھیبة في روسیا وصارت في مصاف أقوى الدول دون أن  أحَدث في الثالثینیات طفرة

سیاسیة او اقتصادیة لمواطني روسیا (فاالتحاد السوفیتي خلق مجتمع صناعي  تتحقق أي حریة
 من الزمان ).. ومستوىفي ظرف جیل واحد وھي عملیة استغرقت من أمریكا قرنین  حضري

مساویة لھا في القدرات  التعلیم في كوبا الشیوعیة أفضل من أي دولة التینیة رأسمالیة لیبرالیة
تبني النموذج اإلسالمي كرؤیة شاملة للكون بعد  االقتصادیة .. وكذلك لم تتقدم إیران علمیا إال بعد

  الثورة الخمینیة الشھیرة
بل إن رقى  .. أسمالیة ھي مصدر نجاح النمور االسیویة والصینوالسیاسات الصناعیة ال الر ..

 . الرأسمالیة التعلیم في روسیا والصین كان یقود إلى التنظیر للشیوعیة ال
التقدم والتصنیع  بل یقال أن التخطیط المركزي واإلستبداد في دولة بولیسیة أكثر فعالیة لتحقیق

( إن  -ولذا یقول اسحاق دویتشر : لسوق المفتوحالسریع من الحریة التي یتمتع بھا مواطنو ا
الحداثة االقتصادیة بل وأثبت الكثیر من االقتصادیین  التخطیط المركزي واإلستبداد ال یتنافى مع

  (. أفضل بكثیر من فوضى آلیة اقتصاد السوق أن التخطیط المركزي
 1993رجمة : حسین أحمد أمین الطبعة األولى فرانسیس فوكویاما .... ت ... المصدر: نھـایة التاریخ وخاتم البشر

 93األھرام للترجمة والنشر ص مركز
 

فالبحث  .. وفي األساس فإن وظیفة العلم وظیفة وصفیة تنحصر فقط في وصف حقائق الكون
العلمي في صیغتھ النھائیة  العلمي قرین بَمن یدفع أكثر ... َمن یُمول ... ھذه ھي القضیة فالبحث

الظواھر بغیة تفسیرھا .. وھذا أمر ال یحتاج  یدة ..والعلم ببساطة ھو مالحظةھو مسألة ُمحا
ُمعینة ..وال تختلف نتائج العلم داخل المعمل بغض النظر عن  جینات ُمعینة وال أیدیولوجیات

 الدولة .. فعندما نُضیف قلوي إلى حامض فإن النتیجة ملح وماء بغض النظر عمن أیدیولوجیـة
 !! تحت أي أیدیولوجیة أُجریت دینیة أو علمانیة أو دكتاتوریة قام بالتجربة أو

 
بیولوجیا ال تدعم الفكر  بل في المقابل قامت النازیة العلمانیة اللیبرالیة بالوقوف ضد أي فكر أو

نظریة علمیة تُشكك في مكتسبات العلمانیة أو  النازي .. وتقف الیوم العلمانیة الغربیة ضد أیة
 النظریات المادیة

جامعي أو ُمحاضر  فإنھ یتم طرد كل أُستاذ expelled وطبقا للفیلم الوثائقي الشھیر المطرودون
  . غربي یتحدث عن نظریة التصمیم الذكي التي تناقض الداروینیة

 
 
 

 . علمیا الدیكتاتوریة تُحقق تقدما أسرع من الدیموقراطیة -الدلیل الخـامس عشر:
كما یقول فرانسیس  ھي أن اللیبرالیة أقصر طریق للتقدم وھذاربما كانت أشھر حجج اللیبرالیین 

والدیموقراطیة تمثالن حجر عثرة في وجھ  فوكویاما أكبر فخ یتداولھ اللیبرالیون فاللیبرالیة بل
  . التقدم والنمو السریع

یة ممكنة فال اللیبرال وإذا رأت دولة ما أن غایتھا ھي االقتصاد والتنمیة الصناعیة في أقل فترة



الدكتاتوریة البیروقراطیة والتي من  الدیموقراطیة تصیر حال وال الشیوعیة وإنما ھي الدولة
 . وبأقل الخسائر الممكنة خاللھا تتحقق أھداف القیادة في أسرع وقت

وشواھد  فالدكتاتوریة تحقق نتائج أفضل من الدیموقراطیة بكثیر على المستوى االقتصادي
وأسبانیا  ... أسرة المیجي مانیا في عھد األباطرة والیابان في عھدالتاریخ توضح ذلك جلیا كأل

رئیس الوزراء مھاتیر محمد في مالیزیا ھي  وتایوان في فترة الحكم األوتوقراطي ... وحكومة
وقبضت على السلطة قرابة عشرین عاما وأخضعت وسائل  حكومة دیكتاتوریة بمعاییر الغرب

اتیر محمد أیقونة المعجزة المالیزیة وانتقل بمالیزیا من دولة ذلك مھ االعالم لرقابة صارمة ومع
 . االمریكي نامیة إلي دولة ال یختلف دخل العامل السنوي فیھا عن الدخل السنوي للعامل زراعیة
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وسائل تحقیق الترفیھ  بینما في المقابل جماعات دول السوق المفتوح تمیل الى زیادة االنفاق على

في أي وقت فریسة لضغوط قرار  .. ومسار التخطیط االقتصادي كلھ في أمریكا عرضة للسقوط
التي تستنزف التراكم تتمتع بالكفاءة و من قرارات الكونجرس من أجل حمایات صناعات ال

الدیكتاتوریة ترشیدیة إلى أقصى حد في الغالب ولذا مع الوقت  الرأسمالي في حین ان الدولة
 . الدولة الدیكتاتوریة تتراكم ثروة

 
الرأسمالیة  وأقل اھتزاز في سوق البورصة أو الرھن العقاري یمكن ان یُطیح بالدولة

الستینیات َحظَرت كوریا الجنوبیة  في النھایة .. وفي الدیموقراطیة في أیام قلیلة لتعلن افالسھا
القفزة الكبرى لكوریا الجنوبیة وصارت تصنیفھا من  إضرابات المطالبة برفع االجور وحدثت

 الدولة رقم عشرة عالمیا وعندما تحولت الى النموذج الدیموقراطي في حیث القوة االقتصادیة
تعید كفاءة  كوریا الجنوبیة كثیرا ولم تستطع أنالتسعینیات وعمت االضرابات البالد تأخرت 

 . الستینات اإلنتاجیة ألنھا لم تستطع أن توقف اإلضرابات
 

على النمو ألنھا  ( الدیموقراطیة تُشكل عبئا -یقول رئیس وزراء سنغافورة السابق لي كوان یو :
فورة دولة عمالقة الذات وسنغا تتدخل في التخطیط االقتصادي العقالني وتُنمي نوعا من تدلیل

وصل منع الدیموقراطیة واالستبداد فیھا الى الحد  اقتصادیا وھي أحد النمور االسیویة ومع ذلك
الشعر المسموح بھ للصبیان وحظرت نوادي الفیدیو وفرضت  الذي تُحدد فیھ الحكومة طول

 امور تافھة مثل نظافة الشارع واغفال شد السیفون في المراحیض غرامات صارمة على
 االستبداد واكبھ نجاح اقتصادي باھر واعتبره الكثیرون نظام افضل بكثیر من العمومیة وھذا
  (. الدیموقراطیة

 المستوى اإلقتصادي ولذا فقد اقتنع االسیویون ان تمسكھم بثقافتھم ھو مصدر تفوقھم..فحتى على
  !!.. الدیموقراطیة لیست ھي الحل بل ھي العبء

 
 
 

  اللیبرالیة ال تسمح بمفھوم مضاد داخلھا -الدلیل السـادس عشر:
اللیبرالیة ولن تكون  الثقافات الخاصة واألثنیات العرقیة تُعد أكبر العقبات في سبیل إقامة الدولة

  اللیبرالیة على الجمیع ان ینصھروا ھناك لیبرالیة إال إذا كان الجمیع لیبرالیا وداخل
وثقافتھم الخاصة  ة وأن تجعلھم یتخلوا عن قیمھموعلى الدولة أن تُخضع شعبھا لقیم اللیبرالی

وأن یتناسى قیم جماعتھ االخالقیة  ویقبلوا قیم اللیبرالیة وعلى المرء أن یكون علماني متحرك
  العضویة وإال لفشلت اللیبرالیة

د.ھدى .. وفي أحد تعریفات اللیبرالیة أنھا مقدرة المرء على أن یُغیر قیمھ بعد إشعار قصیر



  ) حرم الدكتور المسیري رحمھ هللاحجازي ( 
الھنود الحمر.. وقد  % من سكانھا من 89ولن تستطیع البیرو ان تُقیم دیموقراطیتھا اللیبرالیة ألن 

 . بالصبغة العلمانیة قبل ظھور اللیبرالیة كان لزاما على المسیحیة ان تلغي نفسھا وأن تُصبغ
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فھو دیانة شمولیة  ( واإلسالم على العكس من ذلك -بینما اإلسالم كما یقول فرانسیس فوكویاما :
السیاسي خاصة بما في ذلك المجال  تسعى إلى تنظیم كل مظاھر الحیاة البشریة عامة كانت أو

الناس عامة غیر أنھ من الصعب جدا ان نوفق بینھ وبین  واإلسالم یتمسك تماما بمبدأ المساواة بین
 193السابق ص المصدراللیبرالیة .) 

تأكید كرامتھم  وإذا حاول الفرد في المجتمع اللیبرالي أو حاولت مجموعة صغیرة من الناس
اجتماعیا وسیفقدون مراكزھم .. فالبد  فسیتم نبذھمالخاصة أو حقوقھم في مواجھة الجماعة الُكلیة 

ونسیان الثقافة الخاصة ولذا عندما ظھرت حزمة قوانین  من الذوبان الكلي في محیط اللیبرالیة
في أمریكا وأعطت للسود حقوقھم المسلوبة بدأ السود یشعرون بضیاع  الحریات في السبعینیات

  .. وأكثر كأفارقة أمریكیین مما زاد عزلتھم أكثر وبدأوا یُظھرون ثقافتھم الخاصة بھم ھویتھم
تطورا نحو  فالتیار العلماني اللیبرالي كما تعلمنا من الغرب ھو متطور بطبیعتھ لكن لیس

بقبول الدین كمرجعیة أساسیة  الدیموقراطیة مع اآلخر وإنما تطور نحو محو اآلخر فھو یبدأ عادة
الكنیسة ثم ینتھي األمر بمحاربة الدین والعقیدة  ن داخلال غنى عنھا ثم یتطور األمر لتقیید الدی

المجتمع كما ھو الحال مع منقبات فرنسا ومحجبات تركیا وأساتذة  وكبت أیة سمة دینیة في
  المؤمنون بنظریة التصمیم الذكي في أمریكا الجامعات

طقوس الدولة  فالدولة اللیبرالیة ال تطلب دفع الضرائب فحسب وانما ایضا الوالء الكامل لكل
 . التعایش معھ كما یقول بیبس والبد من الذوبان كلیة في المجتمع اللییبرالي حتى یمكن

الطبعة  المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامویل ھنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشایب
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المطلقة التي تریدھا اللیبرالیة ھي مساواة  المسـاواة والحریة الدینیة -الدلیل السـابع عشر:
  مستحیلة فلسفیا

االطالق مع الذین  (ال یمكن التسامح على -جون لوك أحد أكبر مؤسسي الدولة المدنیة یقول :
روابط المجتمع البشري لیس لھا قیمة  ینكرون وجود هللا .. فالوعد والعھد والقسم من حیث ھي

كان بالفكر فقط یفكك جمیع االشیاء .) فالحریة والمسـاواة   حتى لوبالنسبة الى الملحد فانكار هللا
 . إطالقھما لیستـا على

 57المصدر: رسالة في التسامح جون لوك ص
معھ االعتقاد في  التسامح التام یمتنع ) -: ویرى مؤسس اللیبرالیة الحدیثة جون ستیوارت مل أن

 . فالحریة الدینیة تسـاوى الالمباالة الدینیة (. ینحقیقة مطلقة وتمتنع معھ الدوجما ویموت عنده الد
  8ص المصدر: كتاب عن الحریة

ویظھر بشر ذوو  وعندما تصل العلمانیة إلى الجمیع تختفي كل المنحنیات وتنبسط كل النتوءات
واالنسان ... فالمساواة التي  بُعد واحد حیث تختفي الذاتیھ والخصوصیة والعمق والحضارة

تسویة أي رفض كل الخصوصیات والمركزیات  العلماني ھي لیست مساواة ولكن یریدھا النظام
االخرین القیمیة والحضاریة واألخالقیة وتنُصب العلمانیة  والمطلقات حیث یتم تفكیك أسلحة

 . في المركز اللیبرالیة سالحھا
 راضي ولذا فحسب جون ستیوارت مل فإنھ یفضل أن یكون سقراط ساخط من أن یكون خنزیر

الحالة الخنزیریة  رغم تبعات سقراطیة االنسان وما تُحملھ من أعباء اخالقیة وقلق وسخط على



 . بكل ما تعنیھ من ركون وھدوء ولذة وتوافر متع
 

اإلنسان قبل ان نبحث في  والمساواة التامة بین البشر لھا مشكلة فلسفیة عمیقة إذ البد أوال أن نفھم
الحقوق ربما سیصل یوما ما إلى احتمال ظھور  ال فالتمادي فيحقوقھ .. نفھم طبیعة االنسان وإ

بإلغاء التفرقة بین البشر وغیر البشر من الكائنات حیث أننا جمیعا  دعوة تعمیمیة متطرفة تنادي
  .. الطبیعة فینمحي التمایز بین ما ھو بشري وما ھو غیر بشري أبنـاء

وإال فإن مفھوم التوسع في  .. طبیعة االنسان أوالفالبد ان نفھم  ) -: ولذا یقول فرانسیس فوكویاما
اإلنسـان قد جاء من خالل الطریقة الداروینیة العلمانیة  المساواة أمر ُمحیر وُمربك للغایة وإذا كان

كائن في سلسلة حیوانیة یخضع لقوانین الطبیعة ولیست لھ قیم متجاوزة ھنا  االنسان مجرد وكان
لحقوق االنسان  ا في الحقوق وسیتعرض ساعتھا المفھوم اللیبراليأن تتساوى الكائنات جمیع البد

الذي أوقعتنا فیھ النسبیة الحدیثة بأن  للھجوم من أعلى ومن أسفل وال یسمح لنا ھذا المأزق الفكري
 ال یُسمح لنا بالدفاع عن الحقوق اللیبرالیة نرد على ھذا الھجوم أو ذاك وبالتالي

 (. ومعاملة البشر على انھم متساوون ال تؤكد إنسانیتھم بل تنفیھافالبشر بطبیعتھم غیر متساوین 
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  اللیبرالیة تضر الوطنیة -الدلیل الثـامن عشر :
  ... لحب وطن لم أصنعھ وتاریخ لم أُشارك فیھ ومستقبل لن أكون فیھ ما الدافع

فمن المعروف على  تقوم مباديء االقتصاد اللیبرالي على اإلنكفاء على الذات وعلى الفردانیـة
یضحوا بحیاتھم في سبیل دولة تقوم  نحو شائع أنھ من بین عیوب النظریة اللیبرالیة أن الناس لن

الذات ولذا فالتجنید اإللزامي غیر موجود في الدولة  الحفاظ العقالني علىفقط على أساس مبدأ 
 . یتكون من أفراد مادیین تم اغرائھم مادیا لیشاركوا في الجیش اللیبرالیة..والجیش

 
الجیش أو  وكما یقول توماس ھوبز فلیس واضحا تماما كیف للمواطن اللیبرالي أن یخدم في

لالنسان اللیبرالي ان ینفق على  یحاول الفرار بمالھ وأسرتھ وكیفیحارب من أجل بلده ولماذا ال 
 .. اللیبرالیة ولم یطرحھا معارضوھم الفقراء وھذه إشكالیات طرحھا مؤسسو

 
 .ولذا یبقى التساوؤل كیف یُمكن إقامة مجتمع دائم یفتقر أفراده إلى االحساس بالمصلحة العامة ؟

 
اللیبرالیة الحفاظ  غیر موجود في المفھوم اللیبرالي ففي حتى الحفاظ على العائلة أو الممتلكات

 . على الذات فحسب ویستطیع المرء ان یتجنب التجنید
 

وإغراء المنافسة وإقصاء  ومباديء االقتصاد اللیبرالي الرأسمالي تمیل الى بث الفرقة بین االفراد
تتطلب أفراد یتحركون المجتمع اللیبرالي  الضعفاء وھذه ركائز النموذج اللیبرالي فطبیعة

وینفصلون باستمرار ویصعب على حیاة كھذه ان تمد جذورھا في  باستمرار ویتفككون باستمرار
نجد  یتعمق كثیرا في عالقاتھ داخل المؤسسة اللیبرالیة لھذا االعتبار .. ولذا االرض واإلنسان ال

األب خمس دقائق  ومعساعة اسبوعیا ..  21المراھق االمریكي یجلس أمام برامج التلیفزیون 
  ... دقیقة في المتوسط 20أسبوعیا ومع االم 
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التافھة والثراء  ثمة مقاتلون وسادة حقیقیون في العالم الشك أنھم كانوا سیحتقرون الفضائل
لن یُرضیھم إال اثبات أنفسھم بالقیام  في المجتمع االمریكي اللیبرالي الحدیث .. إن ھؤالءالسطحي 

في ُمستھل التاریخ فالحاجة الى عزة المرء كما یقول ھیجل  بنفس العمل الذي كان یشكل انسانیتھم
 أجل والدعة فالمحك النھائي سیظل كامنا في مدى استعداد المرء ألن یموت من لن یشبعھا الرخاء

العریكة مستغرق  وطنھ أو قضیتھ فبدون احتمال التضحیة سیتحول اإلنسان الى كائن لین سھل
عنھا بدمائھم أوفر حظا وأطول  في ملذاتھ وساعتھا ستكون الحضارة التي یستعد أبنائھا للدفاع

اریخ أن ویذكر الت .... األنانیة واستغراق الُمتع عمرا من الحضارة اللیبرالیة التي ال تعرف غیر
  !!.. أقدر الناس على تغییر خریطة العالم لصالح اإلنسـان العائدون من الحروب دوما
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  یموقراطیـةخدیعـة الد -الدلیل التـاسع عشر :

 . % من األصوات ھو الذي یقرر القانون والحقیقة والقیمة51في الدول الدیموقراطیة فإن 
فلسفیة أو أخالقیة أو  عدد األصابع المرفوعة ھو المرجعیة النھائیة إنھا دیموقراطیة بال مرجعیة

كرة القدم : األصابع بإحدى مباریات  معرفیة وقد ضرب أحد المفكرین مثال على دیموقراطیة عد
اعضاء فریق البلد المضیف فھل من حق أغلبیة  إذا أحرز الفریق الضیف أھدافا أكثر من

الفریق المضیف ھو الفائز أم ال ؟ واالجابة بطبیعة الحال بالنفي  المتفرجین أن یقرروا ما إذا كان
شيء  نطق علىاالمر كذلك بالنسبة ألھداف في مباراة كرة قدم فھل یصح تطبیق ھذا الم فإذا كان

 !!.. ھام للغایة مثل القیم االنسانیة العلیا وقوانین األمة
للقرار الُمتخذ حیث  والدیموقراطیة تدور في إطار النسبیة الكاملة وترتبط بعدد االصابع الموافقة

دیموقراطیا بغض النظر عن القیمـة  یتم تمریر مشروع أي قانون بفرق صوت واحد وھذا جائز
 .. والغایـة

ھي التي تسببت  Ulrich Becker دیموقراطیة األُمیة كما یسمیھا عالم االجتماع اولریش بیكروال
الجدد ولم تعد حقوق االنسان  في اندالع حربین عالمیتین وغرق االرض بالربا وتُجار البشر

 "Patriot Act" تحظى باحترام فقانون االرھاب في الغرب
 .. لھا قرارات دیموقراطیة سلیمةوالحد من نزوح المھاجرین ورفض االجانب ك

والحزب النازي وصل إلى الحكم بطریقة دیموقراطیة وكل قرارات اإلبادة التي قام بھا الحزب 
 !!.. تمت بطریقة دیموقراطیة عقالنیة رشیدة

 
سلیمة وعملیات  و المشروع االمبریالي الغربي قامت بھ حكومات تم انتخابھا بطرق دیموقراطیة

دیموقراطیا ھل علینا ان نقبل بھذه  ة كانت تخطى بالموافقة فھي مسموح بھاالسخرة واالباد
أم نرفض ھذه القرارات الدیموقراطیة استنادا الى  القرارات بما أنھا نابعة من إرادة الشعب

 مرجعیات اخالقیة متجاوزة ؟؟
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یصح للمعارضة ان  العلمانیة الغربیة اآلن بھا ما یسمى احتراف التأیید واحتراف المعارضة فال
تمثیل ھذه اللعبة في بالدنـا لیقال  تؤید قرار الحزب الُمخالف بل ھي معارضة على الدوام أفیُراد

 .عنا دیموقراطیین ومتحررین
 

الرأسمالیة  تخابات المباشرة ویرى أنھا ال تفي بالغرض .. ففي الدولكان ھیجل یعارض االن
  ... تتبرجز البرولیتاریا أي یتم شراء أصواتھا بالمال كما یقول لینین

 53المصدر: اإلمبریالیة أعلى مراحل الرأسمالیة ..فالدیمیر لینین ص
 



االنتخابات  لقد صارت وال ننسى ان مجلس الشیوخ االمریكي أغلبھ ملیونیرات رأسمالیین ..
التلیفزیون بشكل أفضل  مجرد اقتراع شعبي یدور حول موضوعات تافھة ویرتھن بمن یتابع

بمجموعة أخرى من المحتالین  وصارت االنتخابات مجرد استبدال مجموعة من المحتالین
ض عرقیا لیكفلوا لمجموعتھم أن تفوز بغ وأصبح الناس یذھبون إلى صنادیق االقتراع للتصویت

  یُصوت من أجل مصالحھ الذاتیة النظر عن ُحجة ھذا أو ذاك وبات المرء
 

فال أحد یعرف إال  ویرى نعوم تشومسكي أن الدیموقراطیة الغربیة ھي دیموقراطیة بالونیة كاذبة
بقرار قادتھم ذوي البصیرة فنموذج  ما یرغب اللیبرالیون الكبـار أن نعرفھ ... والسكان سیرضون

 . باختصار نموذج السیطرة الشمولیة الذي یرتضیھ الشعب یساويالدیموقراطیة 
 121المصدر: نعوم تشومسكي ... االیدیولوجیة والسلطة .. ص

ولذا یقول نعوم تشومسكي لقد عارضنا بثبات الدیموقراطیة حیث لم یكن باالمكان السیطرة على 
  نتائجھا

 
 
 

  ة تُطور نفسھاخدیعة أن العلمانیة واللیبرالی -:الدلیل العشـرون 
العرب أن العلمانیة  عندمـا یزداد الجدل بشـأن العلمانیة واللیبرالیة یكون مخرج اللیبرالیون

 .... كبیر واللیبرالیة تُطـور نفسھـا وتصحح من أخـطـائھـا وھذا فخ
  العلمانیة ال تطور مفاھیمھا خارج اإلطار العلماني المادي وإال لما صارت علمانیة

  العلمانیة تجعل مركزھا ھو العالم ... المادة ... المصلحة ... العقل -عادلة العلمانیة :وھذه ھي الم
  لذا فأي تطـور في مفھوم العلمانیة لن یُخرجھـا خارج إطار العالم .. المادة .. المصلحة .. العقل

مادیة أو قیم بمفردات غیر  وإذا اعترفت العلمانیة بمفھوم خارج إطار المادة وإذا آمنت العلمانیة
  ... اسمھا علمانیة میتافیزیقیة فساعتھا لن تتسق مع نفسھـا ولن یصیر

  .إذن أي تطور في العلمانیة سیكون في إطـار ُمغلق مادي وفي النھـایة سیصب في نفس األھداف
منتج علماني یراه  وقد كان المدفع الذي حملھ نابلیون بونابرت في حملتھ الفرنسیة على مصر أول

حملت المدافع ال الخبز .. ھل  رق .. والبواخر الغربیة التي مخرت عرض النیل ألول مرةالش
  الحملة الفرنسیة ؟ سنة من 200حدث تطور في النموذج العلماني بعد 

ُمغطـاة بالیورانیوم  نعم حدث تطور فالمدفع اُستبدل بقاذفات األلغـام والبارود اُستبدل بأسلحة
منھ والبواخر اُستبدلت بحامالت  العراق إلى ملیون عـام للتخلصالُمنضب الذي تحتاج أرض 

  طائرات عمالقة
نھایتھـا وھي تحـاول  فالھیمنة الغربیة ھي ھیمنة داروینیة نیتشویة فاوستیة مادیة في بدایتھا وفي

 . اشباع ممكن أن تجعل من العالم مادة استھالكیة وغایتھا تحقیق اقصى
تمت تصفیة  في النموذج العلماني وھي أصل األشیـاء ولذا فقدوالمادة ھي المركز الكامن 

البعد الواحد عند ھربرت  اإلنسـان لحسـاب المادة ولحساب المصلحة ولذا ظھر االنسان ذو
أن یستھلكھ .. أحالمھ وطموحاتھ  ماركوز وھو شيء أنیق الملبس یستھلك كل ما یُطلب منھ

تم تدجینھ تماما في المنظومة العلمانیة یرتدي  خصوأزیاءه كلھا ُمدجنة وُمصممة مسبقا فھو ش
ویأكل الھامبورجر ویعیش في مساكن مجھزة مسبقا ویفتح عقلھ  التي شیرت ویشرب الكوكاكوال

 االعالنات ذات الطابع االستھالكي الالغائي ویتلقف آخر االخبار والفضائح عن لكم ھائل من
الوقت یفقد قدرتھ على  انتظام ... ھذا االنسان معنجوم الفن والریاضة ویُنفذ كل ما یُطلب منھ ب

دیموقراطي سلس معقول وقد اختصر  التجاوز وعلى النقد وھنا یظھر غیاب الحریة في اطار
( حینما أعلنت العلمانیة  -الرائعة حین قال : رئیس التشیك فاكیالف ھافل كل ذلك في عبارتھ

 .) حظة نفسھا، بدأ العالم یفقد بُعده اإلنسانياألعلى، في ھذه الل اإلنسانیة أنھا حاكم العالم
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النموذج العلماني  وكتب ت. س .إلیوت روایتھ الشھیرة األرض الخراب ُمتنبئا بموت االنسان في
( إن لم تتخذ لنفسك إلھا  -وكتب یقول: .. ط المادي الُمدجن ذو األبعاد الثالثةاللیبرالي وظھور النم

  .)ستالین فالبد أن تُقدم احترامك لھتلر أو
عن  أي الرجوع unsecularization of the world ولذا ظھرت في الغرب مصطلحات مثل

 .) القرن العشرین خر( نزع العلمانیة عن العالم ھو مطلب أوا -العلمانیة وقال جورج ویجل :
 
 
 

  الدولة المدنیة أخطر بكثیر من الدولة العلمانیة -الدلیل الحادي والعشرون :
یوصف بأنھ المجتمع  الدولة المدنیة أخطر بكثیر من الدولة العلمانیة فقد كان المجتمع السوفیتي

المجتمع األمریكي  وفي تلك الفترة ظھر العلماني الملحد وكان فجـا ورادیكالیا تماما في إلحاده
ینادي بثقافة السوق والحریة الفكریة وحدثت المفاجـأة فقد كان  المدني ذو المرجعیة الدینیـة الذي

 األخالق في المجتمع االمریكي أسرع بكثیر جدا من نظیره السوفیتي بل وتحولت منحنى إنھیار
 . الكامل لحادأمریكا الى مجتمع مدج بكاملھ قبل ان تحقق العلمانیة السوفیتیھ اإل

 
المجتمعات  وكذلك المجتمع االسرائیلي ھو مجتمع مدني ذو مرجعیة دینیة ومع ھذا صار أكثر

 ) -: العودة للحلم الصھیوني اباحیة على وجھ االرض .. كما یقول امنون روبنشتاین في كتابھ
حرافات العالم وال یوجد اي نوع من االن إسرائیل أصبحت من أكثر المجتمعات انحالال في

 .)الجنسیة إال ویمارس فیھا
 

وھنا تتفكك االسرة  والتمدن في اللغة ھو الھجرة من القریة الى المدینة وتسارع إیقاع الحیاة
التنازل عن الكثیر من المسلمات في مقابل  وتنتشر ثقافة السوق وتُھمش القیم والثوابت الدینیة ویتم

االیمان نفسھ نسبیا وفي النھایة ینھار االنسان بل ویصبح  العیش المشترك وتصبح القیمة نسبیة
 . حیوان اجتماعي یتم تدجینھ وقولبتھ داخل إطار الدولة المدنیة وینشـأ كائن جدید

(  -یقول فوكویاما: ففي الدولة المدنیة تتحول العقائد الدینیة إلى مجرد أشباح من الماضي كما
مجتمعا مدنیا یترك خلفھ التقالید السابقة  وتتطلب الدولة المدنیة المستقرة تتطلب ثقافة دیموقراطیة

 .) اشباح المعتقدات الدینیة المیتھ على المدنیة ویمكن ان تعتمد على
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التي طبقتھا ففي  دولة المدنیة تظھر متتالیة المدنیة والتي تتحقق بانتظام في كل الدولوفي ال
المدنیة تتخذ مرجعیات أخرى ثم تصیر  البدایة یتم اعتبار الدین مرجعیة الدولة المدنیة ثم تبدأ

ما الدین وتعتبر الدین عبء على الدولة المدنیة وھذا  الدولة مرجعیة نفسھا ثم تبدأ في محاربة
 التي بدأت مدنیة كما ھو الحال مع منقبات فرنسا ومحجبات تركیا وأساتذة یحدث اآلن في الدول

 . الجامعات المؤمنون بنظریة التصمیم الذكي في أمریكا
 
 
 

  مشكلة القیمة في النموذج اللیبرالي العلماني -الدلیل الثـاني والعشرون :
العلمانیون یتحدثون عن  بقیم أخالقیة ... معظم لنا أن نتسائل ھل الطبیعة قادرة على تزویدنا

العلمانیة وال یتحدثون عن الجانب االجتماعي  العلمانیة وال یتحدثون عن المجتمعات التي طبقت



انتاج المصانع وحجم الثروات وال حدیث عن الثقافات المنحطة  یتحدث عن للعلمانیة فالعلماني
  . أمركة العالم بالقوةوانتشار العنف والجریمة و والقیم السافلة

 
وعن الطاقة واألبحاث  وبینما یتدخل الِعلم عنوة ببیاناتھ عن وفرة السلع ومعدالت اإلنتاج بالجملة

اإلنساني والبؤس الفكري واألخالقي  الُمبشرة بینما تشیر الفنون بإنكسار وحسرة إلى الضیاع
ثلث أطفال روسیا  -غیر شرعیون  في الغرب أبنـاء % من األطفال50والخواء النفسي الُمخیف ( 

نسبة اإلنتحـار  -لم یعد ظاھرة بل صـار أحد أنواع الزواج الرسمیة  الشذوذ الجنسي -من اللقطاء 
 . وال غرابة فإننـا نعیش في أول حضارة لیبرالیة .)نسبة یسجلھا التاریخ أعلى

 
العلمانیة دین أقوى من (  -: irving kristol إرفنج كریستول یقول العلماني األمریكي الشھیر

الیھودیة والنصرانیة فالعلمانیة رؤیة دینیة  الیھودیة والنصرانیة ولذا انتصرت العلمانیة على
 .)میتافیزیقیة متكاملة وذات مقوالت

 
( واقعیون  -العلماني : یقول نیتشھ على لسان زرادشت عن االنسان الذي سیأتي في نھایة التاریخ

 .)واأسفاه انھا صدور خاویة افة فابسطوا صدوركم لكننحن بغیر إیمان وال خر
أین ضاعت  .. ( أین ضاعت الحكمة التي ضیعناھا في المعرفة -ویبكي ت.س. الیوت قائال :

 . اإلنسـان المعرفة التي ضیعناھا في المعلومات .. ) لقد ضاعت القیمة ومـات
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العلمانیة من اسمھا تعني  وال تعرف العلمانیة التاریخ أو الموروث الثقافي وال تقبل بالقیم ألن
فالعلمانیة ھي نسیان نشط للتاریخ والزمان  الزمانیة فھي مرتبطة باآلن وحاال وال تعرف غیر ذلك

 . بعد ان أنستھ مركزیتھ في الكون اریخھومستعدة أن تُنسي اإلنسان ت
 

حیوانات من جدید كما  یقول فرانسیس فوكویاما بالحرف أنھ داخل الدولة اللیبرالیة سیصبح الناس
فاالنسان سیبقى حیا كالحیوانات منسجما مع  كانوا قبل المعركة الدامیة التي بدأ بھا التاریخ

ففي اللیبرالیة یموت اإلنسان  ... ان بمعناه الشائعویختفي االنس الطبیعة ویظھر العلماني الكامل
  .. الحیوان االقتصادي بدال منھ ویظھر
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كنا نستمتع بالحیـاة  ل أمل اإلنسان قاصرا على ھذا العالم وإذا( إذا كان كُ  -وكما یقول جون لوك :

للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب  ھنا في ھذه الدنیـا فحسب فلیس غریبا وال مجافیـا
أنھ  Umberto Agnelliشركة فیات االسبق أمبرتو أجنیللي اآلباء واألبنـاء ) وكما یقول رئیس

 . رأسمالیة ینتصر االنكفاء على الذاتاللیبرالیة ال عندما تنتصر
 

مأساویة ولكن مع ھذا  بینما اإلنسان داخل المنظومة الدینیة ربما ینتابھ الشك ربما یرتكب أفعال
ومعرفیة أما العلماني فھو شخص  تظل لھ مرجعیتھ اإلنسانیة ویدور في إطار منظومة قیمیة

النساني یخضع لحتمیات مادیة صارمة وفي الوجود ا أجوف مثل الذرات المتناثرة ال یحمل دراما
وتنھار األسرة وتظھر مشكلة األخالق وتتحول العالقات التراحمیة إلى  النھایة یتفكك ذلك اإلنسان

 . تعاقدیة عالقات
ونجاح تربیة االوالد .. فصالح أمر العائالت ال یكمن في المباديء اللیبرالیة كما یعترف فوكویاما

تضحیات ال عقالنیة بحسابات الربح  یتطلب تضحیات مدى الحیاة وھي ونجاح المؤسسة الزوجیة



ارتفاع  –ھروب االباء  –االمریكیة ( التفكك االسري  والخسارة والكثیر من مشاكل العائالت
أفراد العائلة الى العائلة نظرة لیبرالیة إذ حین تصبح االلتزامات  نسب الطالق ) سببھ نظرة

فاللیبرالیة  المتعاقد فانھ یسعى الى إبطال شروط العقد ویھرب الزوجأكبر مما ینتظره  العائلیة
الھارب من بیتھ یزید دخلھ بمعدل  جعلت الرجل یفشل أن یكون أبا وقد أثبتت اللیبرالیة أن األب

تركھا اآلباء وھربوا فقد صار االطفال في  % من االسر الشرعیة في امریكا25% ولذا ف73
 .. باھظة ومصدر تكلفة واآلباء لم یعودوا یریدون اطفاال تصادیةالدول اللیبرالیة سلعة اق
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 !!.. ظھور فلسفة القوة في الغرب نابع من اللیبرالیة -الدلیل الثـالث والعشرون :
(  -المعارف تقول : م وتحت مادة تعذیب كتبت دائرة1910ف البریطانیة طبعة في دائرة المعار

األوربیة .) ونشر الصحفي نورمان أنجیل  التعذیب لم تعد لھ إال أھمیة تاریخیة بالنسبة للقارة
التجارة الحرة واللیبرالیة الرأسمالیة قضت على فكرة (  -:كتاب الوھم الكبیر یقول فیھ أن

  .)والحرب أصبحت أمر غیر مقبول في منطق االقتصاد .. الحروب والتوسع
وشھدت  ولم تمض إال بضعة أعوام وشھدت القارة األوربیة أعظم حربین في تاریخ البشریة

الناس الثقة في العالم  تعذیبا لم یسبق لھ مثیل راح ضحیتھ قرابة مائة ملیون أوربي وفقد
العالم أن ھذه إبادة ما كانت لتتحقق لوال  برالبرجوازي كلھ الذي خلق مثل ھذه القیم .. واعت

 . الحداثة ذاتھا
العرقیة المادیة  فالعلمانیة زودت اإلمبریالیة الغربیة بإطار نظري إلبادة المالیین بإسم

وسائل االنتاج  –المنفعة عن بنتام  – والبیولوجیة الداروینیة فظھرت الید الخفیة عن آدم سمیث
الطفرة  –قانون البقاء عند داروین  –القوة عند نیتشھ  إرادة –ید الجنس عند فرو –عند ماركس 

 -عبء الرجل األبیض  –روح العصر  –الروح المطلقة عند ھیجل  – الحیویة عند برجسون
 . العبء الحضاري

 . فالعلمانیة حررت الغرب من أیة أعباء أخالقیة وفي المقابل زودتھ بإطار نظري إلبادة المالیین
المجلد األول  2002لعلمانیة الجزئیة العلمانیة الشاملة د. عبد الوھاب المسیري دار الشروق طبعة ا -المصدر :

 240ص
 

وأولى تجارب العلمانیة الغربیة خارج إطار الغرب كان اإلستعمار وآخرھا كان سرقة البترول 
 . من العراق وأفغانستان

وتفریغ قارتین كاملتین  ى الھنود الحمروتاریخ الوالیات المتحدة ھو في األساس تاریخ القضاء عل
 لم تنتھ إال بذبح زعیمھم ووندد ني من المواطنین األصلیین ... والمقاومة المسلحة للھنود

wounded knee  استولت الوالیات  1850إلى عام  1784ومنذ عام  ......... 1890في عام
فدان مقابل دوالر واحد وفي عام وكانت تبیع للمستوطنین الجدد ال ملیون فدان 900المتحدة على 

 . فدان خالیة ألي مستوطن 160الكونجرس قانون ھومستید الذي أعطى  أصدر 1862
عمرو زھیري ..دار الشروق الطبعة األولى  -أمریكا طلیعة اإلنحطاط ..روجیھ جارودي ..ترجمة: -المصدر:

 59ص 1999
 

الصور  رجل األبیض وكل ھذهفالحریة المنتصرة والحضارة التي تعبر الصحراء وعبء ال
سكانھما كانت في الحقیقة ھي  الكاذبة التي تصورھا الدعایة األمریكیة لتفریغ قارتین كاملتین من

القارص السكان االصلیین الُرحل الذین كانوا  أن اآلف الجنود األمریكان یطاردون في البرد
وھو مشھد لم توفره اال إنھ مشھد لن ینساه التاریخ  یخطون آخر خطواتھم نحو االنقراض

 . اللیبرالیة الغربیة
 



قانون الطبیعة  وقد اعتبر اللیبرالي الشھیر جون كوینسي آدمز أن حرب البیض ضد الھنود الحمر
تدمیر األمم أمر بدیھي (  -: ولھذا القانون تطبیقاتھ الواسعة جدا .واعتبر ودرو ویلسون أن

  .)واللیبرالیة العالمیة ومقبول طالما كان ذلك في مصلحة الرأسمالیة
 
 

اعتبر اللیبرالیون  فاستئصال طبقة كاملة من الناس ھذا االستئصال ما كان لیحدث لوال الحداثة فقد
وكأن الھنود ھم الذین یغزون أوربا وقد  االوائل أن ابادة الھنود الحمر نوع من الدفاع الشرعي

خالل سنوات قلیلة ولذا یقول سیمون الف نسمة  200الى  ملیون 10تقلص عدد الھنود الحمر من 
 ( یبدو ان الوالیات المتحدة تسعى لتعذیب وتقیید القارة -الالتینیة یقول : بولیفار محرر أمریكا

  .) بإسم الحریة
 6المصدر: ناعوم تشومسكي االیدیولوجیة واالقتصاد ص

أوربي ... وإبادة  -أوربي % من سكان العالم كانتا نزاع5والحربان العالمیتان اللتان أبادتا حوالي 
روسیا ( الكوالج ) ..غجر ألمانیا ... السالف  مالیین السكـان في أوربا... یھود أوربا .. مزارعي

 . اإلبادة الشمولیة لم توفرھا سوى اللیبرالیـة الغربیـة واألقلیات األثنیة ..ھذه
 

یمان باللیبرالیة والیوم تُصر أوربا على إدخال العالم في ملحمة ثقافیة أخرى ھي اال
  والدیموقراطیة والرأسمالیة الغربیة

تبید بالدا بأكملھا في  الحروب الشمولیة بقنابل ذریة وقد زودت الدیموقراطیات اللیبرالیة الحدیثة
حروب مجانین ... والفاشیة من اختراع  لحظات وطائرات تنسف مدنـا بأكملھا في دقائق فصارت

 !!.. علمانیة راقیـة في دولةالحداثة ذاتھا والنازیة ظھرت 
 

االمریكیة فالفاشیة  أن الفاشیة االیطالیة متوافقة مع المصالح 1937وقد اعتبرت أمریكا في عام 
أن موسولیني جنتلمان ایطالي لطیف  تتوافق مع المفھوم االمریكي للدیموقراطیة واعتبر روزفلت

 . نت تلقى تأییدا من أمریكانفذتھا ایطالیا كا ومھذب وكل الحركات االستعماریة التي
 

العالم ولم تدخل أمریكا  وأمریكا قِبلة الرأسمالیین وتاج اللیببرالیة ھي المستفید األكبر من حروب
ثروة العالم من بیع األسلحة ولم تدخل  الحرب العالمیة الثانیة إال بعد أن حصلت على نصف

تالینجراد وكانت المقاومة في كل جندي في معركة س 400000الحرب إال بعد ان فقدت المانیا 
فرقة  198كانت في طریق النھایة وكان ھتلر في ذلك الوقت قد وضع  أوربا تستنزف المانیا التي

النرویج  فرقة من 64فرقة في ایطالیا و 38على الجبھة الروسیة و 315البالغ عددھا  من فرقھ
آلة الحرب االلمانیة كان مجرد  انھیارالى فرنسا وكلھا كانت تُستنزف .. فما فعلتھ أمریكا في ظل 

 .. قتیل وملیون جریح وانتھت الحرب قصف عشوائي على المدنیین أسفر عن نصف ملیون
المدن لیست اھدافا عسكریة اال أن امریكا قصفت مدینة  وبینما كانت روسیا نفسھا تعتبر أن

 ألف مدني ألماني 300.000مئات االالف من المدنیین في لیلة واحدة ( فقتلت درسدن األلمانیة
الیابان برغم أن  نسـاء وأطفـال ) .. وفي نھار واحد قصفت القنابل الذریة مدنا كاملة في أغلبھم

  . منتھیة نظریا الیابان كانت في طریقھا الى مفاوضات السالم وكانت الحرب
 532المصدر: الحرب المجھولة بول ماري دي الجورس ص 

 
 القومي برقم یة الثانیة صدرت المذكرة السیاسیة من مجلس األمنوبعد انتھاء الحرب العالم

NSC 68 : من ثروة 50نملك حوالي  نحن -والمحررة من قبل بول نیتز والتي ورد فیھـا %
نتوقف عن الحدیث عن حب الغیر وحقوق  % من سكان العالم علینا ان6العالم غیر اننا نمثل 

 .. بعیدا الیوم الذي سیكون علینا فیھ استخدام القوة االنسان علینا ان نركز على أنفسنا ولیس
قلیلة إال وقد اعلنت امریكا الحرب على كوریا وفیتنام وھما تبعدان عن  وبالفعل لم تمض سنوات



 أمریكا بآالف الكیلو مترات واعتبرت امریكا الحرب دفاع شرعي .. وفي حروب حدود
الثانیة حسب  من المسلمین وفي حرب الخلیج االصولیات االسالمیة أبادت امریكا مئات اآلالف

قتیل من السكان المدنیین  ألف 200روایة الصلیب األحمر فإن قذف العراق أسفر عن أكثر من 
ونقص الرعایة وتم إمطار العراق  وقُتل نصف ملیون طفل أثناء الحصار بسبب نقص الطعام

شیما ثماني مرات ویحتاج العراق أُلقیت على ھیرو وقت الحرب بما یوازي حجم المتفجرات التي
آثار الیورانیوم الُمنضب الُمستخدم في الحرب .. وقد الحظت  إلى ملیون عام حتى یتخلص من

بوست أنھ في حرب الخلیج الثانیـة ھناك شيء ما غیر مطمئن تماما في  جریدة الواشنطون
 .. ستعماریةاالمریكیة فبوش یتعامل مع دول الشرق االوسط على الطریقة اال المساعي

  1990اغسطس  13المصدر: واشنطن بوست 
 

الدیموقراطیة اللیبرالیة ...وأشد  فاالمبریالیة والحروب كانتا دائما نتاج المجتمعات االرستوقراطیة
  الدیموقراطیة الللیبرالیة في الغرب الحروب ضراوة لم تظھر إال بعد ظھور

 
ب في قرن واحد شيء مروع وھذه بعض المذابح إن التاریخ األسود لصراع اللیبرالیین في الغر

 -: التي جرت بینھم
 

 
U.S.S.R.: 20 million deaths  
China: 65 million deaths  
Vietnam: 1 million deaths  
North Korea: 2 million deaths  
Cambodia: 2 million deaths  
Eastern Europe: 1 million deaths  
Latin America: 150,000 deaths  
Africa: 1.7 million deaths  
Afghanistan: 1.5 million deaths  
The international Communist movement and Communist parties not in 
power: about 10,000 deaths  
The total approaches 100 million people killed. 
 
Source: Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej 
Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, The Black Book of 
Communism, Harvard University Press, 1999, p. 4 
http://www.harunyahya.com/disasters04.php 

 
 

عالم ُمحطم  عام من صندوق النقد الدولي نعیش في 50عام من االستعمار و 500مرور  وبعد
الثروات مع أن تعداد سكانھ ال  % من80ُمشوه ربع شبابھ عاطلین عن العمل یتحكم الشمال في 

العلماني لكوكب األرض أصبحت نھایة التاریخ أمر  % من سكان العالم.. و منذ الغزو20یتجاوز 
البشر أسلحة تكفي لتدمیر األرض عشرین مرة مع أن مرة واحدة  رفیا .. وتراكم لدىمقبول ح

 !!. ستحدث ..لقد أدت اللیبرالیـة إلى نھـایة الحیـاة نظریـا فقط ھي التي
 
 

http://www.harunyahya.com/disasters04.php


 
 

 . القومیـة أحد إفرازات العلمانیون العرب -الدلیـل الرابع والعشـرون :
المستشـار طارق  بعـاد النـاس عن الدین ولذا یقولال تظھر القومیـة إال كمحـاولة خبیثـة إل

وإسالمیتھا ما علیھ إال أن  ( فمن یرید أن یؤكد على مصریة مصر وینفي عروبتھا -البشـري :
ما قیل عن مصر ویقیم منھ بناءا منفصال عن  یجمع وقائع التاریخ التي حدثت في مصر ویُلم بكل

أویل ستبدو الصورة مقبـولة وال یھم إذا كان أھل كثیر من الت غیره من االحداث المحیطة ومع
  !!.. بانتمائھم ألمة االسالم ) فالمھم ھو تمریر القومیـة على الُسذج من النـاس مصر راضون

 47..دار الشروق ص 1996المصدر: الحوار اإلسالمي العلماني ..المستشار طارق البشري .. الطبعة األولى 
 

شكل غیر عقالني  دول القومیة قد اختفت من العالم فالقومیة ھيصامویل ھنتنجتون أن ال ویؤكد
ومن أجل القومیـة أُبیدت دول  من االشكال التي تطالب الغیر باإلعتراف بقیمة أمة من األمم

 . بأكملھا
 

إن القومیة  ) -:والقومیـة نبات شیطـاني تھدف لتقویض المشـروع الدیني یقول أرنست جلنر
انتھت بنھایتھ .) وال تظھر  جدا في النفس البشریة وقومیة عبد الناصرلیست لھا جذور عمیقة 

 . واإلنھیـار القیمي القومیـات إال في لحظـات الضعف الدیني
النازیة في المانیا  وال ننسى القومیة .. وأقوى القومیات في العالم ھي مصدر أشنع الحروب
العثمانیة تحت وطأة القومیة التي دعا لھا  والقومیة الفاشیة في ایطالیا ..وانھارت االمبراطوریة

 . أتاتورك
 

العرقیـة كما فعلت تركیا  والقومیة تعمل على تصفیة الداخل من األغیار وإبادة األثنیـات والجیوب
 . ألمانیـا مع الیھود والغجر والسالف بقیـادة العلماني أتاتورك مع األرمن وكمـا فعلت

االولى سببھا  لعالمیة الثانیة ..وكانت الحرب العالمیةوالقومیة كانت مسئولة عن الحرب ا
 . النمساویة رصاصة احد القومیین الصرب عندما اغتال ولي عھد االمبراطویة

والقومیة مسئولة عن عملیات اإلبادة الجماعیة في إقلیم البلقان حیث كانت صربیا تدعو لصربیا 
 . الكبرى والكروات یریدون كرواتیا الكبرى

شرق آسیـا  ة تعمل على تفتیت الدول وانقسامھا كما حدث مع باكستان وبنجالدیش فيفالقومیـ
وویلز في غرب اوربا ....  ومع التشیك وسلوفاكیا في جنوب أوربـا ویحدث حالیـا مع اسكتلندا

الشمالیة مقابل الجنوبیة ... والبریتونیون  والكیوبیك الفرنسیة في قلب كندا ...وایطالیا
  . والباسك في اسبانیا ....والكتالن والكورسیكیون

 
وعندمـا یظھر قومیون علمـانیـون في أي دولة عربیة فإنھم بداھـة یریدون تصفیـة الدیـن لحسـاب 

 .أفكـار ونعرات تفتیتیـة منحـازة
 
 
  

 التاریخ اإلسالمي الُمشرف -الدلیل الخـامس والعشرون :
الصیدلة علم  ( إن -: 40ظالم من الغرب ص یقول الشیخ محمد الغزالي رحمھ هللا في كتابھ

والجغرافیـا ما تزال تحمل األسماء  عربي والفلك والطب والمیكانیكا والریاضیات والطبیعة
األمة العربیة یقول دیورانت في تاریخ الحضارة ربما  العربیة الفصحى ھكذا ساد الروح العلمي

یقدر بما كان في مكتبات أوربا مجتمعة الكتب في القرن العاشر ما  ملك الصاحب ابن عباد من
 .) المساجد من قرطبة إلى سمرقند علمـاء ال یحصیھم عدد وكنت تجد في



 
بغداد والكوفة  وفي عصور االسالم الزاھیة كانت العواصم الكبرى والمدن الكبرى االسالمیة مثل

وكانت المناظرات االجناس واالدیان  والبصرة ودمشق وقرطبة والقیروان والقاھرة مفتوحة لكل
الدنیا كلھا یتلقون العلم وكان العلم تجارة رائجة وابن  تُعقد لیل نھار وكانت الناس یأتون من

الدمویة الصغرى ُمصنَف في طبقات الشافعیة ....... البیروني أعلن أن  النفیس مكتشف الدورة
مصنفات  ام علىتدور حول محورھـا أمام الشمس .... وأساس علم الفلك في أوربـا ق األرض

مدارات الكواكب بیضاویة  اإلمام ابراھیم الزركلي ...وابن باجھ المصنف المشھور اكتشف أن
 .ولیست دائریة

والمسجدرسة وھو التحام المسجد بالمدرسة !!من أیام الخلیفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي هللا 
 عنھ ثاني الخلفاء الراشدین

 
المخلوط بالقش  ا وكانت البیوت في باریس ولندن من الطمىبینما كان الموت والوباء في أورب

المداخن فكان الدخان یمأل البیت ویزكم  ولم یكن بھا نوافذ أو أرضیات خشبیة ولم یكونوا یعرفون
النظافة فلم تكن ھناك أرضیات أو مصارف وكانت بقایا  األنوف باألمراض وكانوا ال یعرفون

 كونوا یعرفون الحجر الصحي أو الوقایة أو النظافة فكانت تنتشرالبیوت ولم ی الحیوانات تلقى أمام
  االمراض الفاتكة لكل اوربا كل بضعة سنوات

عھد الرسول  في حین كانت الدولة االسالمیة عامرة مضیئة وكان الحجر الصحي معموال بھ منذ
واسعة  والبیمارستانات صلى هللا علیھ وسلم وكانت الشوارع مضاءة والمصارف في كل قریة

 .. رحبة یأتي الیھا ملوك أوربا للعالج
المصدر: بینات الحل االسالمي وشبھات العلمانیین والمتغربین ... د.یوسف القرضاوي .... مكتبة وھبة الطبعة 
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وعندما أرسل  یحكي لنا ابن كثیر عن عظمة المسجد االموي وأن الدنیا لم یكن فیھا أعظم منھ
واعتبر أنھا تحوي شیطانا  شید بساعة ھدیة الي االمبراطور شارلمان خاف شارلمانھارون الر

 .الن العقارب تتحرك دون ان یلمسھا احد
 

بعد وصـول  وفي العصـر الحدیث لن تنتصـر الدول اإلسالمیـة وال تُفیـق من غفوتھـا إال
ة العربیة السعودیة ) یُضرب بھ المملك ) اإلسالمیین للُحكم إن شـاء هللا .. وكان ھناك بلد اسالمي

الحرمات وذبح القوافل فما أن حكمھ المرحوم الملك  المثل في الفوضى وقطع الطُرق واستباحة
 . وأقام فیھ الحدود حتى تغیر الحال وصار أقل مجتمعات االرض جریمة عبد العزیز ابن سعود

 
( كان  -یقول : سوریا سابقایقول فارس بك الخوري مندوب سوریا في ھیئة االمم ورئیس وزراء 

االسالمیة یقضون أغلب أوقاتھم  قضاة المحاكم في العھد العثماني حینما كان یتم تطبیق الشریعة
 (. في مراكز عملھم بدون عمل فلم تكن توجد جریمة

بعة المصدر: بینات الحل االسالمي وشبھات العلمانیین والمتغربین ... د.یوسف القرضاوي .... مكتبة وھبة الط
 250ص 1993الثانیة 

 
لوال وصول  واالستقرار السیاسي واالقتصادي الذي تشھده تركیا ھذه األیـام ما كان لیتم

والحكومات االئتالفیة وحل البرلمان  كان الصراع االسالمیین فیھـا للُحكم وقبلھـا بعقد واحد فقط
ا طوال العقود الماضیـة وما عالمة بارزة في كل تركیـ كل عدة شھور وكان االنھیـار االقتصـادي

الى  2001آالف دوالر في عام  3للحكم حتى ارتفع متوسط دخل الفرد من  أن وصل اإلسالمیون
المشكلة  ووصلت النزاعات بین تركیا وجیرانھا الى الصفر .. وھدأت 2011دوالر في  ألف 11

ومشكلة التلوث في  الكردیة الول مرة منذ عقود . وتم حل مشكلة المواصالت ومشكلة المیاه



 . اسطنبول عاصمة الزحام
 
 
 

  أال یحق لإلسالم أن تكون لھ دولة -الدلیل السـادس والعشرون :
واللیبرالي یقول  ألیس من حق االسالم أن تكون لھ دولة .. الشیوعي یقول الشیوعیة ھي الحل

 !!؟. اللیبرالیـة ھي الحل .. أفال یحق لإلسالم أن تكون لھ دولة
سیفون  ( ال آدم سمیث وال توماس جیفرسون -ویل ھنتنجتون بالحرف الواحـد :یقول صام

وال المسیح قد یفي بھا  باإلحتیاجات النفسیة والعاطفیة واألخالقیة ألصحاب الدیانات األرضیة
  .)سینتصر وإن كانت فرصتھ أكبر .. على المدي الطویل محمد

الطبعة  ي .. صامویل ھنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشایبالمصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالم
 289ص 1999الثانیة 

 
أیدیولوجیة كاملة  فاإلسالم ھو الحضارة الوحیدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك فاإلسالم

أیدیولوجیة متسقة ومتماسكة شأن  ( صحیح أن اإلسالم یُشكل -یقول فرانسیس فوكویاما :
اإلخالقیة الخاصة بھ ونظریتھ المتصلة بالعدالة السیاسیة  لھ معاییرهاللیبرالیة والشیوعیة وأن 

 فإن لإلسالم جاذبیة یمكن ان تكون عالمیة .. فھو یدعو إلیھ البشر كافة واالجتماعیة . كذلك
اإلسالم في الواقع  باعتبارھم بشرا ال مجرد أعضاء في جماعة عرقیة أو قومیة معینة وقد تمكن

من العالم االسالمي وشكَّل بذلك خطرا  یموقراطیة اللیبرالیة في أنحاء كثیرةمن اإلنتصار على الد
في الدول التي لم یصل فیھا إلى السلطة السیاسیة بصورة  كبیرا على الممارسات اللیبرالیة حتى

 .)مباشرة
 1993عة األولى فرانسیس فوكویاما .... ترجمة : حسین أحمد أمین الطب ... المصدر: نھـایة التاریخ وخاتم البشر

 56األھرام للترجمة والنشر ص مركز
 

و ینظر توینبي الى العالم االسالمي على انھ عنده ما ینقذ الحضارة المعاصرة من الخواء 
  .. والالمعیاریة والعدمیة

 
المصحف فقرأ ُكتب  في المقابل تُمثل اللیبرالیة قیدا على المسلم وعلى دینھ فإذا قرأ شخص مسلم

 !! القصاص فال ؟؟ یعلم أنھ ُمكلف أن یصوم أما ُكتب علیكم امعلیكم الصی
هللا عز وجل من نبیھ  فقاتل في سبیل هللا ال تُكلف اال نفسك معنى ھذا الكالم واضح فعندما یطلب

إذن ھو قائد وحاكم وھو أیضـا قاضي (  أن یُقاتل وأن ینظم الجیش وأن یعطي األمر ببدء القتال
شجر بینھم ) وقد أقام صلى هللا علیھ وسلم الحدود وقَّلد  ى یحكموك فیمافال وربك ال یؤمنون حت

وعقد التحالف والمفاوضات وأطلق السرایا وبعث الرسائل وما جاء الخلفاء  الجیش وعقد الصلح
 . الى هللا بعده إال ألن اإلسالم یرید إقامة الحكم على الدین .. وما اختلفتم فیھ فحكمھ من

 مصر بین الدولة اإلسالمیة والدولة العلمانیة ... أعدھا للنشر خالد محسن مل للمناظرة الكبرىالمصدر: النص الكا
  .. مركز اإلعالم العربي ..
 

وجاء القانون  واذا كان هللا ورسولھ قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع الخمور وحارب المیسر
كون موقف المسلم بینھما أیطیع هللا ی یحمي الزاني ویُلزم بالربا ویبیح الخمر وینظم القمار فكیف

خیر وأبقى أم یعصي هللا ورسولھ ویطیع الحكومة  ورسولھ ویعصي الحكومة وقانونھا وهللا
فمن غیر المفھوم أو المعقول أن یكون القانون في أمة إسالمیة  .. فیشقى في االخرة واالولى

 ل االصطدام بما جاء عن هللاتعالیم دینھا وأحكام قرآنھا وسنة نبیھا مصطدما ك متناقضا مع
بینھم بما انزل هللا ..  ( وان احكم -ورسولھ وقد حذر هللا نبیھ في ذلك من قبل فقال تبارك وتعالى :

إذا سمع ھذه االیات البینات وغیرھا من  ) فكیف یكون موققف المسلم الذي یؤمن باہلل وكلماتھ



  .. معھا محكوما بقانون یصطدم األحادیث واألحكام ثم رأى نفسھ
 

آیات االحكام  - وھي آیة من القرآن الكریم 600فالذي یرید فصل الدین عن الدولة یرید الغاء 
یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم  -للمحراب ؟؟  ھل ھذه آیات للدنیا أم -وأحل هللا البیع وحرم الربا 

یا أیھا الذین  -قانون دولي  یاأیھا الذین آمنوا كتب علیكم القتال ھذا - القصاص وھذا قانون جنائي
....في  -تعبد ومحراب  إذا تداینتم بدین فاكتبوه ھذا قانون اثبات لحكم الدنیا والمحاكم أم ایات آمنوا

وكما یقول العلماء انما الدنیا موضوع  .. اإلسالم األمر كلھ ہلل وقیصر وما ملك عبد ہلل وان ابى
 . الدین

  للیبرالیة .. مناظرة بین دكتور عمرو حمزاوي وأستاذ صبحي صالحالمصدر: مصر.. التیار اإلسالمي وا
 

علیھ او حرم  ( واالنسان متى حلل الحرام المجمع -یقول شیخ االسالم ابن تیمیة رحمھ هللا :
باتفاق الفقھاء وفي مثل ھذا  الحالل المجمع علیھ أو بدل الشرع المجمع علیھ كان كافرا مرتدا

فأولئك ھم الكافرون ..أي ھو المستحل للحكم بغیر ما  حكم بما انزل هللانزل قولھ تعالى ومن لم ی
  .) أنزل هللا

 267-3المصدر: مجموع الفتاوى 
 

أطاعوھم في تحلیل ما  ( ھؤالء الذین اتخذوا أحبارھم ورھبانھم اربابا من دون هللا حیث -ویقول:
اعتقدوا تحلیل ما حرم هللا وتحریم ما التبدیل و حرم هللا وتحریم ما أحل هللا فھم فقط تابعوھم على

علمھم أنھم خالفوا دین الرسل فھذا كفر وقد جعلھ هللا ورسولھ شركا  احل هللا اتباعا لرؤسائھم مع
علمھ أنھ  لم یكونوا یُصلون لھم أویسجدون لھم ... فكان من اتبع غیره في خالف الدین مع مع أنھم

 .) مثل ھؤالء لھ هللا ورسولھ مشركاخالف الدین واعتقد ما قالھ ذلك دون ما قا
 70-7المصدر: مجموع الفتاوى 

 
تنزیل القانون اللعین  ( إن من الكفر األكبر المستبین -یقول الشیخ محمد بن إبراھیم رحمھ هللا:

هللا علیھ وسلم ـ لیكون من المنذرین،  منزلة ما نزل بھ الروح األمین على قلب محمد ـ صلى
العالمین لقول هللا عز وجل: {فإن تنازعتم في شیئ فردوه  الحكم بھ بینبلسان عربي مبین، في 

 كنتم تؤمنون باہلل والیوم اآلخر ذلك خیر وأحسن تأویال}.. فإنھ ال یجتمع إلى هللا والرسول إن
عبد أصالً، بل  التحاكم إلى غیر ما جاء بھ النبي ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ مع اإلیمان في قلب

للشھادة بأن "محمداً رسول هللا" بعد  آلخر... فأي كفر فوق ھذا الكفر، وأي مناقضةأحدھما ینافي ا
 .)ھذه المناقضة

تعارض تام معھا  فالثقافة االسالمیة ال تقبل المفاھیم اللیبرالیة مھما غیرت من شكلھا وھي في
ب ورفض للحداثة وإنما رفض للغر ( والدولة اإلسالمیة لیست رفضا -یقول صامویل ھنتنجتون :

رفض لما یُطلق علیھ التسمم بالغرب الذي یصیب  للثقافة العلمانیة النسبیة المرتبطة بھ إنھا
لكن لن نكون  -سنتقدم  -سنكون حداثیین إعالن كلھ كبریاء یقول المجتمعات الغیر غربیة .. إنھ

 .) أنتم
الطبعة  ترجمة :طلعت الشایب المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامویل ھنتنجتون ..
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اإلسالمي منع  ( ال یوجد ھناك ما یدل بطریقة مقنعة على أن الدین -یقول مكسیم رودنسون :
 .) العالم االسالمي من التقدم على الطریق نحو الرأسمالیة الحدیثة

 
 
 

 . ن اإلسالم دین ودولةكل علماؤنا الُمجـددون یؤكدون على أ-الدلیل السـابع والعشـرون :



لقیصر لقیصر بل  ( لیس من أصول االسالم أن نَدع ما -یقول اإلمام محمد عبده رحمھ هللا :
الدین بذلك كماال للشخص وأُلفة في  االسالم یحاسب قیصر على ما لھ ویأخذ على یده وعملھ فكان

 .) البیت ونظاما للُملك
 287ص 3المصدر: محمد عبده االعمال الكاملة ج

 
إن بحر الشریعة (  -: یقول رفاعة رافع الطھطاوي في شأن تحكیم قانون نابلیون في بالد االسالم

حكام السیاسیة احصاھا ولم تخرج اال الغراء لم یغادر من امھات المسائل صغیرة وال كبیرة اال
 ة.)عن المذاھب الشرعی

  544ص 1المصدر: االعمال الكاملة لرفاعة الطھطاوي ج
 

إلنحطاط االمة  ( العالج الناجح -دد اإلسالمي جمال الدین االفغاني رحمھ هللا :یقول المج
على ما كان في بدایتھ.. فال یحتاج  االسالمیة إنما یكون برجوعھا إلى قواعد دینھا واألخذ بأحكامھ

یسري نفَُسھا في جمیع االرواح وساعتھا ال یعجزھم أن  القائم بإحیاء األمة إال إلى نفخة واحدة
الكمال االنساني ...... اما من طلب إصالح االمة بوسیلة سوى ھذه فقد  یبلغوا في سیرھم منتھى

وال یُكسبھا اال  فینعكس علیھ القصد فال یزید االمة اال نحسا بھا شططا وجعل النھایة بدایة ركب
  .)تعسا

والعلمانیة الغربیة ...د.محمد الشریعة اإلسالمیة (  173االفغاني ص  المصدر: االعمال الكاملة لجمال الدین
 .) 30ص 2003دار الشروق ... الطبعة األولى  .. عمارة

 
(  -متكامل وقال : والدكتور عبد الرزاق السنھوري باشا كانت مھمة حیاتھ وضع دستور إسالمي

نترك الكنوز ونتطفل على موائد  لقد أعطى اإلسالم شریعة تفوق الشرائع األوربیة وما بالنا
  .)الصغار

 
التجدید .. وكل من  ومشروع النھضة في العالم االسالمي البد إن یكون اسالمیا .. وھذا قمة

فاللیبرالیـون نظروا إلى إسالمنا بمنظار  ..یصف العودة لإلسالم بالرجعیـة فھو أخبث خلق هللا
 ... وخالفتنا كھانة نصراني ... فرأوا إسالمنا نصرانیة

ت علیھم أدھار قبل ھذا الدین فدخلوا  اإلسالم لم یكونوا فیھا شیئا مذكورا ثم جاء فالعرب َمرَّ
واستبقى على القرون جیال من الناس ما  التاریخ بھ . .فقد َخلَق اإلسالم من الھباء أُمة ضخمة

 !!ھذا الدین بھم .. فھل ھذا الدین یُعـدل عنھ لغیره ؟؟ كانوا لیدخلوا التاریخ أبدا لوال نھوض
 

 الدعوة األمرین رسالة اإلسالم منذ بدء الوحي وفي األوقات التي عانت فیھاوقد تقررت عالمیة 
ِ إِلَى یَْومِ }   .. فالعودة لإلسالم انتصـار لألمة 56اْلبَْعِث}الروم لَقَْد لَبِْثتُْم فِي ِكتَاِب هللاَّ

إنھم (  -:یقول مصطفى صادق الرافعي ردا على ھؤالء الذین یصفون كل قدیم بالرجعي یقول
 .)یدون ان یجددوا كل شيء حتى الدین واللغة والشمس والقمریر

  -: ولذا ھاجم امیر الشعراء أحمد شوقي ھذه الدعوى الخبیثة فقال
 یجدون كل قدیم امرا منكرا دع عنك قول عصابة مفتونة

  من مات من آبائھم او عمرا ولو استطاعوا في المجامع أنكروا
 . إن الكعبة ال تتجدد بجلب الحجارة لھا من أورباوقد استھزء بھم محمد إقبال حین قال 

 2004الطبعة االولى  المصدر: خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة .. د.یوسف القرضاوي ....دار الشروق
 131ص

 
مالصقة ال  ( وشمول االسالم خاصة أصیلة فیھ وھي خاصة -یقول المستشار طارق البشري:

من ینكرھا ویحاول تجرید  یرھا .. واذا تصدى لھذه الخاصةتبارحھ وال یعود اإلسالم مكتمال بغ
  .) وكشعار ترفعھ الحركات السیاسیة االسالم منھا ظھرت كمطلب یؤكد علیھ المسلمون



 27..دار الشروق ص 1996المصدر: الحوار اإلسالمي العلماني المستشار طارق البشري .. الطبعة األولى 
 
 
 

  دعاة اللیبرالیة في بالدنا خونة ؟ھل  -الدلیل الثـامن والعشرون :
اذھب وانظر  في الصین ھناك قول شھیر لكل من یرید أن یتغرب ویترك القیم الصینیة یُقال لھ

في العقد الماضي ھو رفض كل ما  إلى المرآه .. واالتجاه الذي ساد في الھند وقادھا نحو الصدارة
مشروع سیاسة االبتعاد عن أمریكا  الیابان ھو غربي وتھنید السیاسة واالقتصاد .. وأقرت

 .التقدم واالرتباط بآسیا وھكذا یحدث
( لقد ولت تلك األیام عندما كانت امریكا تعطس فتصاب آسیا  -وقد صرح صحافي یاباني بارز :

 .)بالزكام
الطبعة الثانیة  صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامویل ھنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشایب
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أسسوھا وقد قال  والیھود وجدوا األسطورة الصھیونیة من الممكن أن تجمع شملھم فتحالفوا حتى
 ( مقال على الجیروزالیم بوست) شیمون بیریز عندما اشتري سلعة یابانیة فأنا انتخب الیابان

فالبد ان یكون التحدیث  (إذا كانت المجتمعات غیر الغربیة ترید -ولذا یقول صامویل ھانتنجتون :
الطریقة االوربیة..فعندما یحاول القادة  ولیس على على طریقتھا وأن تحاكي الیابان في ذلك

بمجرد أن یسكن  - اللیبرالیة -یفشلوا .. إن الفیروس الغربي  السیاسیون تغریب مجتمعاتھم البد ان
 ظل المریض علىیصبح من المستحیل استئصالھ فالفیروس یبقى ولكنھ غیر قاتل ی مجتمعا آخر

یصنعون مجتمعات  قید الحیاة ولكنھ یبقى مریضا .. فبمحاولة التغریب یصنعون دوال ممزقة وال
 .)غربیة وستُصاب بالدھم بفصام ثقافي مزمن

الطبعة  المصدر: صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامویل ھنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشایب
 252ص 1999الثانیة 

 
ثقافتھا وتاریخھا ....  بالنا باللیبرالیون والعلمـانیون العرب یحاولون تفریغ ُأمة بأكملھا من فما

قبل ان تبدأ وتركوا الساحة سریعا واعترفوا  فالذین ینادون باللیبرالیة في بالدنا خسروا المعركة
 . بفشل أمتھم ومھدوا الطریق للغرب

( لقد علمتنا  -بالدنا : لعلمانیین واللیبرالیین فيولذا یقول جمال الدین االفغاني واصفا حال ا
غیرھا یكونون فیھا منافذ لتطرق االعداء الیھا  التجارب ان المقلدین من كل أمة المنتحلین أطوار

الغارات یمھدون لھم السبیل ویفتحون االبواب ثم یثبتون  وطالئع لجیوش الغالبین وارباب
  ربفاللیبرالیون ھم مارینز الع .)أقدامھم

 196المصدر: االعمال الكاملة لجمال الدین االفغاني ص
 

لیسوا عرباً وال عجماً  ( ما ھؤالء الناس ؟إنھم -ویقول الشیخ الغزالي رحمھ هللا واصفـا ھؤالء :
الصیاح بُلیت بھم ھذه البالد إثر ما  وال روس وال أمریكان !!إنھم مسخ غریب األطوار صفیق

من جلدتنا  -كما جاء في الحدیث  -وأفكارھا .فھم  في مشاعرھاصنعھ الغرب بھا وترك بذوره 
أنھم َعدو لتاریخنا وحضارتنا . وعبء على كفاحنا ونھضتنا . وعون  بید -ویتكلمون بألسنتنا 

ال  -جازمین ونقولھـا-على دیننا والضانین بحق الحیاة لھ ولمن اعتنقھ ... إن ھؤالء  للحاقدین
 .) ـاصمة أعداءیصلحون لحمل أعبـاء وال لمخ

یقول فؤاد عجمي الذین یكتبون عن اللیبرالیة في العالم العربي كتبوا شھادة وفاة ألنفسھم ألنھم 
 . اختاروا المستحیل

 
 !!.. وبینما یتشكك اآلن الغربیون في عالمیة ُمثُلھم نجد من یریدون منَّا االستسالم الصراح لھم



من المثقفین االشتراكیین  م لیبرالیو األلفیة الجدیدة فكثیرواشتراكیو الستینیـات في بالدنا العربیة ھ
وجدوا أنفسھم بال أرضیة وال قضیة فبدءوا البحث  في بالدنا العربیة بعد سقوط االتحاد السوفیتي

 السفارة االمریكیة أي یعلنوا أنھم لیبرالیون رأسمالیون وبالفعل لجئوا عن مبرر وجیھ للتوجھ نحو
كل الدول  بجانبھم في مواجھة اإلرھاب مع أن امریكا ھي التي ساندت ألمریكا بحجة الوقوف

 . االرھابیة عبر الخمسین عاما الماضیة
معرفتنا ال بسیناریو  ( مخاوفنا من العصر الحدیث تنبع من -یقول الدكتور عبد الوھـاب المسیري:

جتمع الغربي وغیر الغربیة وندرس الم التحدیث وحسب وإنما بعواقبھ أیضا فنحن نقرأ الصحافة
والمتخصصون یقرءون عن ازمة المعنى في  المتخصصین یسمعون عن المخدرات والجریمة

الحدیث فإننا ال نتحرك بتفاؤل شدید إذ أن معرفتنا المأساویة  الغرب ولذا حینما نتحرك في العصر
  ..وبالثمن الفادح الذي سیُدفع یقلل من حماستنا بعض الشيء بما حدث ھناك

إلى بالدنا منذ  ماكینة معاصرة واجھتنھا ھي المدفع الذي حملھ الجندي الغربي الذي جاء إن أول
الوطن إننا إذا طبقنا المقوالت الغربیة  قرنین من الزمان ال لیجلب النور واالستنارة وإنما لینھب

 والعلمانیون العرب دومـا .. ھذه المقوالت التي أفرزت بحذافیرھا كما یتغنى اللیبرالیون
% من أطفال الغرب 50 -واإلنسحاق الروحي ونصف الشعب غیر الشرعي  المخدرات والعدمیة

نكون  فإذا سرنا في نفس الطریق وارتكبنا نفس األخطاء وانتھینا نفس النھایة فلن -. غیر شرعیین
ھذا الموقف سیجعلنا  أبطاال وال مأساویین وإنما سنكون مھرجین ال نستحق أي عطف أو رثاء إن

  .)ا من الدرجة الثالثة لألبدبشر
رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر..دار الشروق الطبعة الرابعة فبرایر  .. المصدر:عبد الوھاب المسیري
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ما ھو الخیر الذي یوجد في اللیبرالیة والمدنیة وال یوجد في  -الدلیل التـاسع والعشرون :
 . االسالم

شابا ممن یفھم  ( أعطوني أربعون -االستاذ بجامعة تنیسي االمریكیة : یقول تي . بي .ارفنج
 .)األمریكتین اإلسالم فھما عمیقا ویُحسنون عرضھ بأُسلوب العصر وأنا افتح
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ل مارتل على المسلمین في فرنسا لما دخلت یقول ھنري دي شامبون لوال انتصار جیش شار
  ... فرنسا العصور المظلمة

ویقول الفیس كم من األحزان واألوجاع كان یمكن إنقاذ البشریة منھا لو لم یوقِف شارل مارتل 
  !!.. فتوح العرب

فكر شاذ بینما في  إن مجرد وجود االسالم النظیف خطر على القیم الھابطة والمادیة الطاغیة وكل
مبدأ اللذة والمنفعھ في جلبھ السعادة  المقابل أعلن الغرب إفالسـھ فلسفیـا واكتشف أخیرا إفالس

الغرب یتطلع إلى حضارات العالم باحثـا من جدید عن  لإلنسان وظھرت أزمة المعنى .. وبدأ
بة لیس ھناك احتمال في ظھور دین جدید أو فلسفة انقاذ جدیدة ألن تر الحكمـة ..!!یقول شبنجلر

  !!... أصبحـت منھوكة میتافیزیقیا الغرب
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علمنة المجال  فالعلمنة في أوربا بدأت بعلمنة المجال االقتصادي في القرن السادس عشر ثم

القرن الثامن عشر ثم علمنة المجال  في فيالسیاسي في القرن السابع عشر ثم علمنة المجال الفلس
االنسان وحیاتھ الخاصة وكل مفرداتھ في القرن العشرین  العلمي في القرن التاسع عشر ثم علمنة

 . أُعلن موت اإلنسـان وفي ھذا القرن بالذات



 
فجماھیر الشعوب المقھورة تطمح في مسیحیة ذات برنامج اشتراكي أو اشتراكیة غیر ملحدة أو 

 !!.. ة واحدة إسالمبكلم
 

ثلثا اعضاء المجلس وھذا  وفي اإلسالم إذا قُتل الخلیفة یُقتل أما في الدولة المدنیة فالبد من موافقة
تولى الخالفة اتظنون أني اعمل فیكم بسنة  متعذر .. قال أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ یوم

وحي .. أال فراعوني فان استقمت رسول هللا كان یُعصم بال رسول هللا إذن ال أقوم بھا ..! إن
  فقوموني فاعینوني وإن زغت

 
قال سلمان ال  وعندما قام عمر رضي هللا عنھ یخطب على المنبر وقال أیھا الناس اسمعوا وعوا

سلمان رضي هللا عنھ من أین  سمع وال طاعة فما غضب عمر وما انتقم بل استفسر وبحث فقال
عبد هللا أعاره إیاه قال االن نسمع ونُطع وقال  علم ان ابنھلك ھذا البُرد الذي ترتدیھ وعندما 

اعوجاج لقومناك بسیوفنـا ...!! ھل تُـوفر أُمـة على وجھ األرض مھمـا  سلمان وهللا لو رأینا فیك
وُعمر رضي هللا  .. أیدیولوجیتھـا مثل ھذا الجو من العدالة والسمـاحة ومحـاسبة الُحكـام كانـت

  مصدر ثوبھ الجدید ؟؟ اثنا عشر دولة أصغرھا بحجم مصر یُسأل عنعنھ الذي كان یحكم 
 
 
 

  نھایة العلمانیة -الدلیل الثالثون :
وكما تقول  .. ال یخفى على الجمیع أن القرن العشرین غرس فینا جمیعا تشاؤما تاریخیا عمیقا

  !!.. بعكس ذلك مارجریت تاتشر إننا نعیش أتعس أیامنا رغم المظاھر التي توحي
اإلنسان ھي القیمة  ففي بدایة العلمانیة یظھر اإلنسان وحقوقھ وحریتھ في المركز وتصبح حریة

الطبیعة ھي حدوده فیتنازل عن  الكبرى ومع الوقت یدرك االنسان أنھ كائن طبیعي حدود
الكون ویتحول إلى شيء من ضمن األشیاء  مركزیتھ للطبیعة فھو كائن غیر ُمكترث بھ في

العلمانیة ھو مشروع في جوھره تفكیكي یؤدي الى تفكیك  انین المادة فمشروعوتسري علیھ قو
 دونھ وھي المادة ویتخلى العقل في مرحلة ما عن مفھوم االنسانیة العامة االنسان ورده الى ما ھو

تھمیش االنسان وتتم  واالنسانیة المشتركة باعتبارھا مفاھیم غائیة ملوثة میتافیزیقیا وبذا یتم
وال مرجیعة وال متجاوز ویفشل  یسقط الجمیع في أحضان المادیة حیث ال مطلقاتتصفیتھ و

تغلیب الجانب المادي وھو الجانب االقوى ویذوب  النموذج الھیوماني في نھایة االمر حیث یتم
( حینما أعلنت العلمانیة اإلنسانیة  -رئیس التشیك فاكیالف ھافل: االنسان وتذوب ھویتھ وكما قال

  .)العالم األعلى، في ھذه اللحظة نفسھا، بدأ العالم یفقد بُعده اإلنساني أنھا حاكم
وعدم اإلیمان یولدان نزعة  ولذا یقترن الدمــار واإلبـادة دائمـا بتاریخ العلمانیة واللیبرالیة فالقلق

وتملكھ وھزیمتھ والھیمنة علیھ وعلى نفسھ لیثبت  امبریالیة في االنسان تجعلھ یود غزو العالم
( إذا كان ُكل أمل اإلنسان قاصرا  -االتزان وكما یقول جون لوك : نفسھ تفوقھ فیحقق شیئا منل

مجافیـا للمنطق  العالم وإذا كنا نستمتع بالحیـاة ھنا في ھذه الدنیـا فحسب فلیس غریبا وال على ھذا
 )أن نبحث عن السعادة ولو على حساب اآلباء واألبنـاء

كن أن یكون أفراده شیاطین على حد وصف كانط شرط ان یكونوا فالمجتمع اللیبرالي الحر یم
  عقالنیین

تقدما تقنیا بدءا من  ونحن بدأنا نُدرك أن المستقبل یحمل شرورا رھیبة للبشریة أكثر مما یحمل
مناخ االرض نتیجة تراكم غاز  شتاء نووي مخیف نتیجة حرب نوویة إلى احترار عالمي یھدم

 . ثاني اكسید الكربون
 1993فرانسیس فوكویاما .... ترجمة : حسین أحمد أمین الطبعة األولى  ... مصدر: نھـایة التاریخ وخاتم البشرال

 21األھرام للترجمة والنشر ص مركز



 
 اإلنسـان في الغرب ونتیجة لما جلبتھ العلمـانیة واللیبرالیـة ظھرت مصطلحات تشیر الى تفكك

 –التلوث البیئي  –ثمن التقدم  – ث ازمة الحضارةفظھرت مصطلحات مثل ازمة االنسان الحدی
ھیمنة  -ضمور الحس الخلقي –ازمة المعنى  – الجریمة –االغتراب  –ھیمنة النماذج المادیة 

 –ھیمنة المؤسسات  –تفكك االسرة  –تفتت المجتمع  –الالمعیاریة  -غیاب المركز –القیم النفعیة 
التشیؤ  – التسلع -تراجع الفردیة –العبثیة  –العدمیة  –ان بدایة اختفاء ظاھرة االنس – تغول الدولة

 . موت االنسان –ثمن التقدم  –عبثیة الواقع –نھایة التاریخ  –
حدیثة مثل ما بعد  ولذا یعترف الغرب بھزیمـة النموذج العلمـاني ولذا ظھرت في الغرب نظریات

ما بعد الحداثة وھذه العبارات المتكررة  – ما بعد المادیة –ما بعد علمانیة المؤسسات  –اللیبرالیة 
تؤكد أن » المـا بعد «فشل ھذه المنظومات فكلمة  ھي صرخة مستمرة وتأكید صریح على

 اللیبرالیة) لم تَُعد لھ فعالیة ولم یعد قادراً على تفسیر الواقع ولم یعد – النموذج السائد (الحداثة
لعجز اإلنسان الغربي  ونظرا» المابعد«ت نظریات قادرا على فھم اإلنسـان وتلبیة حاجیـاتھ فنشـأ

  ). من خالل كلمة ما بعد عن تسمیتھ النظریات الجدیدة فإنھ یكتفي باإلشارة إلیھا
 85موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة .. المجلد األول ص .. المصدر: عبد الوھـاب المسیري

 
 . قد خلقت قبرا یكفي لدفن العالمفإن الحضارة الغربیة  -والخالصة كما قال جارودي :

فاللیبرالیون ھم الذي أسسوا لفرانكشتاین ذلك المسخ الذي أنتجھ العلم ثم بدأ یحارب العالم 
  وینتصر علیھ

  اللیبرالیون ھم الذین أسسوا لفاوستوس الذي باع روحھ للشیطان
  ألقوى وصراع الحیواناتاللیبرالیون ھم الذین أسسوا لداروین الذي أدخل اإلنسان غابة البقاء ل

اللیبرالیون ھم الذین أسسوا لفروید الذي جعل الغابة داخل عقل اإلنسان وجعل من اإلنسان بھیمة 
  تنقاد ألعضائھا التناسلیة دون وعي

  اللیبرالیون ھم الذین أسسوا لبنتام الذي رأى أن اللذة ال نحصل علیھـا إال بالمادیة النفعیة
  أسسوا لھوبز الذي یرى اإلنسان ذئب ألخیھ اإلنساناللیبرالیون ھم الذین 

بوش وھتلر  للینین وستالین وماو تسي تونج وبول بوت وجورج اللیبرالیون ھم الذین أسسوا
 وموسولیني وكل المجرمین الذین عرفھم القرن الماضي

الدین الذي بحاجة إلى  .. إن اإلنسانیة اآلن بحاجة إلى دین یُشبع جوعھا الروحي وتألقھا الذھني
ثم جاء صاحب الرسالة الخاتمة فأعطاه  تعاون النبیون جمیعا على إبالغ أصولھ وتوطید أركانھ

َماَواِت َواْألَْرضِ  { صورتھ النھائیة المقنعة المشبعة َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن  إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السَّ
نَساُن إِنَّھُ َكاَن ظَلُوماً َجھُوالً }األحزابوَ  یَْحِمْلنَھَا َوأَْشفَْقَن ِمْنھَا فاإلنسان ھو المركز  72َحَملَھَا اْإلِ

 . والطبیعة ھي الھامش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيالفصل  
  

 المسألة القبطية مسألة شيطانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 عشرون دلیال على كون المسـألة القبطیـة 

 !! مسـألة شیطـانیـة
 

 !! األرثوذكسیة ھبة اإلسالم ولوال اإلسالم النقرضت األرثوذكسیة لألبد -األول : الدلیل
فقد تحولت .. األرثوذكسیة المصریة ھبة اإلسالم ولوال اإلسالم النقرضت األرثوذكسیة لألبد

 . ید الرومان الكنائس األرثوذكسیة قبل دخول اإلسالم إلى مصر إلى مزابل على
معرضة  ائمین على وجوھھم في الصحراء وكانت األرثوذكسیةوكان الكھنة والقساوسة ھ

 لھم حریة ممارسة عقائدھم لإلنقراض وما أن جاء اإلسالم إال وأعاد القساوسة إلى كنائسھم وأتاح
.  

الكرازة المرقسیة ھاربا  وقد كان األنبا بنیامین في تلك الفترة بابا الكنیسة األرثوذكسیة وبطریرك
 !!.. عینیھ اما بعد أن ذبحوا أخاه أمامع13في الصحراء طیلة 

الُمستعمل في كنائس  وفي كتاب السنكسار الجامع ألخبار األنبیاء والرسل والشھداء والقدیسین
الكتاب وتحت عنوان "نیاحة البابا بنیامین  الكرازة المرقسیة في أیام وآحاد السنة التوتیة یقول

عاما وكان 13بنیامین كان ھاربا في الصحراء طیلة إن األنبا  " -:طوبة) ما یلي 8( 38األول الـ
 منشورا إلى سائر األساقفة ورؤساء األدیرة بأن یختفوا .. وحدث بعد ھروب قبل ھروبھ قد كتب

الوالیة والبطریركیة  األب البطریرك من الكنیسة أن وصل إلیھا المقوقس الخلقدوني متقلدا زمام
علي الكنائس، واضطھد المؤمنین وقبض  لملك فوضع یدهعلي الدیار المصریة من قِبَل ِھَرْقل ا

كثیرا وأحرق جنبیھ ثم أماتھ غرقا. وبعد قلیل وصل عمرو بن  على مینا أخو األنبا بنیامین وعذبھ
وغزا البالد وأقام بھا ثالث سنین... وإذ علم عمرو بن العاص باختفاء  العاص إلى أرض مصر

بنیامین بطریرك  لبالد المصریة یقول فیھ: الموضع الذي فیھبنیامین أرسل كتابا إلى سائر ا البابا
مطمئنا لیدبر شعبھ وكنائسھ. فحضر  النصارى القبط لھ العھد واألمان والسالم، فلیحضر آمنا

سنة ھاربا، وأكرمھ عمرو بن العاص إكراما زائدا،  (!) األنبا بنیامین بعد أن قضي ثالثة عشرة
 ."وأمالكھا وأمر أن یتسلم كنائسھ

  طبعة مكتبة المحبة 249كتاب السنكسار الجزء األول ص -المصدر :
 

اختل نظامھا  فبعد دخول اإلسالم إلى مصر اتجھ المصریون إلى إصالح شئون كنائسھم بعدما
 !!.. وتفرق شملھا. وعاد القساوسة إلى كنائسھم وُعمرت األدیرة
وزراء العالم (  وأصبح منھم رئیسوفي ظل اإلسالم صار أقباط مصر أسعد االقلیات في العالم 

الحقوق التي حصلوا علیھا إنما ھي  بطرس غالي ) و أثرى أثریاء العالم ( عائلة ساویرس ) وھذه
تعیش في ظل الكیان الصھیوني أو الصلیبي تجد ھذه  من مواریث االسالم .. أھناك أقلیة مسلمة

 . المعاملة
العداء لھا صراحة ...   یقبل بھا الغرب بل یعلنومن العجیب أن األرثوذكسیـة حتى یومنا ھذا ال

ھنتنجتون في كتابھ األشھر صدام  فاألرثوذكسیة ثقافة مخالفة للغرب تماما یقول صامویل
تنتھي المسیحیة الغربیة ویبدأ اإلسالم  ( حدود أوربا تنتھي جغرافیا حیث -الحضارات :

بیون ھمسا .. وما زالت تركیا المسلمة یؤیدھا جمیع األور واألرثوذكسیة ھذه ھي االجابة التي
دولتان غیر مرغوب فیھما في االتحاد االوربي حتى الیونان األرثوذكسیة  وقبرص األرثوذكسیة

 1994 نجحت بصعوبة في االنضمام لالتحاد االوربي اعتبر أعضاء االتحاد االوربي عام التي
  .)ان عضویتھا في االتحاد غلطة

الطبعة  عادة صنع النظام العالمي .. صامویل ھنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشایبصدام الحضارات إ -المصدر:
 258ص 1999الثانیة 

 
( نحن في ُحكم الشریعة اإلسالمیة أسعد حاال  -ولذا یقول األنبا شنوده بابا األقباط األرثوذكس :



  .)وأكثر أمنا
  1985مارس  6جریدة االھرام عدد  -المصدر:

واالن تشكل أقل من  1900% من سكان العالم عام  7.5ة كانت تشكل والمسیحیة االرثوذكسی
  ... من سكان العالم % 2.4

الطبعة  صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي .. صامویل ھنتنجتون .. ترجمة :طلعت الشایب -المصدر:
 108ص 1999الثانیة 

االرثوذكس في  لیموا .. ولو كانإن األرثوذكس لو كانوا في فرنسـا لُذبحوا في مجزرة سان برت
 . وجوھھم واستأصلوا ذراریھم انجلترا إبان الحرب العالمیة الثانیة لطمس البروتستانت

أن إحتفالیة  بل ومن عجائب ما یُذكر ما ذكرتھ جریدة المقطم التي كانت تصدر بمصر حین قالت
ن البالد یحملون صلیبا كبیرا ویطوفو زفة الجسد التي یحتفل بھا الكاثولیك في البالد اإلسالمیة

 !! ..البالد األوربیة وانجلترا البروتستانتیة ھذه اإلحتفالیة یتم منعھا بالقوة في
 .. بل إن من عجائب التاریخ أنھ لم یذكر مؤرخ واحد أن قبطیا واحدا تم قتلھ إجبارا على اإلسالم

أثنیة وكما یقول الدكتور  ة دینیة أوفاإلسالم ھو الضمان الوحید لبقـاء األرثوذكسیة ولبقاء كل أقلی
متحف ضخم وھائل یضم بداخلھ آالف  فقد تحول الشرق األوسط إلى -عبد الوھاب الُمسیري :

 .التي حكمت فیھ األثنیـات واألعراق بفضل سماحة األدیان
ة الصحاب النِحل المختلف فال توجد تعددیة شرعیة إال في الدولة االسالمیة فھي وحدھا التي تُجیز

الفرنسي واألرثوذكسي الفرنسي ُملزمان بالدستور  ان یُطبقوا شرائعھم فیما بینھم بینما المسلم
 ... یحق لھما تطبیق شریعتھما حتى في االحوال الشخصیة المدني العلماني الفرنسي وال

وس نعلم أن دقلدیان فاألرثوذكسیة ھبة اإلسالم ولوال اإلسالم لما كان لألرثوذكسیة وجود یكفي أن
أمالك الكنیسة وأصدر في مارس  قبل مجيء اإلسالم قتَل كل رجال الدین المسیحي وصادر جمیع

الكنائس وتعذیبھم وأحرق دقلیانوس الكنائس  م منشورین متالحقین بسجن رؤساء303عام 
رقاب القساوسة والرھبان وأشھرھم األنبا بسادة الذبیح  واألدیرة وأحرق قرى بأكملھا وقطع

ذلك الھالك فیقول : "جاء في  28في كتابھ تاریخ األمة القبطیة ص  یعقوب نخلةویصور لنا 
وإن كان ھذا  التواریخ أنھ قتل في یوم واحد من األقباط بمدینة اإلسكندریة مائتا ألف نفس بعض

على شدة اضطرام نار الفتنة .....  ال یخلو من المبالغة في القول والمغاالة في النقل إال أنھ یدل
األقباط في كل أنحاء مصر ........وھو عدد لیس بقلیل  ا كان ھذا عدد جمیع الذین قتلوا منوربم

 " . على وشك اإلنقراض فقد كانت األرثوذكسیة
 
 
 

  !!.. الخط الھمایوني كان مجاملة للنصارى -: الدلیل الثاني
في فبرایر عام  ) -: یقول الدكتور نبیل لوقا بباوي في كتابھ مشاكل األقباط في مصر یقول ما یلي

العثمانیة أول فرمان ینظم عملیة  م أصدر السلطان عبد المجید خان سلطان اإلمبراطوریة1856
المسیحیة لمجاملة فرنسا وانجلترا وھو الفرمان المعروف  ترمیم وإنشاء الكنائس لجمیع الطوائف

میع أنحاء من برنامج اإلصالح العام وھذا الفرمان صادر لج بالخط الھمایوني كجزء
 (. العثمانیة لجمیع الطوائف والملل اإلمبراطوریة

  24ص 2001د. نبیل لوقا بباوي مطابع األھرام  -مشاكل األقباط في مصر وحلولھا تألیف : -المصدر :
  -:أما عن أھم بنود ھذا الخط الھمایوني، فھي كما یلي

 .إلغاء نظام االلتزام والقضاء على الرشوة والفساد -1
الملل لیتمتع كل  ساواة في التجنید بین المسلمین وغیرھم، مع القضاء على حواجز نظامالم -2

 .المسلمین أن یتولوا وظائف الدولة مواطني الدولة العثمانیة بحق المواطنة، مع فتح المجال لغیر
 .معاملة جمیع رعایا الدولة معاملة متساویة مھما كانت أدیانھم ومذاھبھم -3
 



شتى أرجاء  وثیقة إصالحیة تتضمن إصالحات سیاسیة لألقلیات الدینیة في فالخط الھمایوني
األقلیات الدینیة والطوائف الصغیرة  االمبراطوریة العثمانیة كما أن الفرمان صدر أصالً من أجل

صدر لإلصالح والتنظیم ، ومجاملة رعایا الدول الغربیة  مثل الطائفة اإلنجیلیة ... فھذا الفرمان
 بھذا الھدف فیقول الفرمان أن غایتھ ( تحصیل سعاده األحوال الكاملھ من كل الفرمان ولذا یبتديء

الوطنیھ  وجھ ، لجمیع صنوف تبعتى الشاھانیھ المرتبطین مع بعضھم بالروابط القلیلھ
علیھ دساتیر األمم الحدیثھ  والمتساویین فى نظر معدلھ شفقتى الملوكانیھ ) وھذا ھو عین ما نصت

  ومواثیقھا
الدولة العثمانیة  بل وقد اعتبر الكثیر من المفكرین اإلسالمیین أنھ بعد الخط الھمایوني أصبحت

أوروبیة؟! وھذا األمر مھَّد السبیل أمام  مطموسة الھویة والمعالم؛ ھل ھي خالفة إسالمیة أم دولة
العثمانیة إلى الطورانیة وحزب االتحاد والترقي الذي قاد الدولة  ظھور التیارات القومیة وحركات

 .وسقوطھا نھایتھا
 

الھمایوني لم یُكن یوًما  ومع كل ھذا فقد أكد الُمفكر المصري اإلسالمي د. محمد عمارة أن الخط
والیة من والیات الدولة العثمانیة!! فمصر  من األیام ُمطبقًا في مصر، حتى عندما كانت مصر

تى " لندن " اللتین عقدھما محمد على باشا العثمانیة منذ إتفاقی إنفصلت تماماً عن اإلمبراطوریة
عمارة في  قال .. القوانین وال الفرامانات التركیة تسرى على مصر فى قلیل أو كثیر ولھذا لم تكن

للشئون اإلسالمیة عام  كتابھ "أكذوبة االضطھاد الدیني في مصر" الصادر عن المجلس األعلى
م ) ـ أي قبل نصف قرن من  1849 توفيم، إن مصر منذ قیام محمد علي باشا ( الم 2000

التشریع والتقنین عن الدولة العثمانیة ولم یكن  صدور الخط الھمایوني ـ قد حققت استقاللھا في
 .مصر، ال على المسیحیین وال على المسلمین القانون العثماني حاكًما في

الھمایوني،من  خطتصریح واحد ببناء كنیسة مصریة یُشار في مقدمتھ إلى ال كما أنھ لم یخرج
والتضلیل متبعین فلسفة "اكذب  قریب أو من بعید لكن كما اعتاد أقباط المجھر على سیاسة الكذب

حین وقفت الحكومة ـ ومثقفوھا المرتزقة ــ في  ثم اكذب، فانك البد وأن تجد من یصدقك"، على
جاملة وأنھ أیضا الھمایوني، وكیف أنھ مجاملة للنصارى أي م غفلة بلھاء عن كشف حقیقة الخط

 !!األیام قانونًا لنصارى مصر، ال في العھد العثماني وال بعد سقوط الخالفة لم یكن في یوم
 
 
 

 !!.. القومیة العربیة إنتاج نصراني إلبعاد المسلمین عن دینھم -الدلیل الثالث :
إلى القومیة  العرب ( اتجھ المسیحیون -یقول د. أندریھ زكي في كتابھ اإلسالم السیاسي ما یلي :

وبدا أن المسیحیین العرب قد  العربیة سعیا إلى طرح مفھوم سیاسي حدیث یختلف عن الدین
باستطاعتھم تحقیقھ في مجتمع یحكمھ الدین ولقد كان  وجدوا أساسا جدیدا للھویة وھو ما لم یكن

على أن  العربي الدور األكبر في الدعوة للعروبة بتلك الوسیلة شددوا للمسیحیین في المشرق
 (. ال اإلسالم ھي أساس الھویة وتقدموا الصفوف للمناداة بھذه الدعوة العروبة
 2006مكتبة الشروق الدولیة الطبعة األولى  .. اإلسالم السیاسي والمواطنة واألقلیات .. د. أندریھ زكي -المصدر:

 49ص
إن القومیة  ) -:والقومیـة نبات شیطـاني تھدف لتقویض المشـروع الدیني یقول أرنست جلنر

انتھت بنھایتھ .) وال تظھر  لیست لھا جذور عمیقة جدا في النفس البشریة وقومیة عبد الناصر
  واإلنھیـار القیمي القومیـات إال في لحظـات الضعف الدیني

وال  .. أشنع الحروب ومن أجل القومیـة أُبیدت دول بأكملھا وأقوى القومیات في العالم ھي مصدر
ایطالیا ..وانھارت االمبراطوریة العثمانیة  ة النازیة في المانیا والقومیة الفاشیة فيننسى القومی

 . أتاتورك تحت وطأة القومیة التي دعا لھا
لیتھم یقرأون ما  وال ندري لماذا یحاول نصارى مصر أن یأخذوا بالمسلمین بعیدا عن الدین ؟؟



الدستور المصري ھي أقل حق  انیة منجاء فى دساتیر الدول الغربیة لیعرفوا أن المادة الث
  للمسلمین

  وھذا ما جاء في بعض دساتیر الغرب
من دستور الیونان : " المذھب الرسمى ألمة الیونان ھو مذھب الكنیسة األرثوذكسیة  1المادة 

 . " الشرقیة
من دستور الیونان : كل من یعتلي عرش الیونان یجب أن یكون من أتباع الكنیسة  47المادة 

 . ألرثوذكسیة الشرقیةا
  . من دستور الدینمارك : یجب أن یكون الملك من أتباع الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة 5/ بند 1المادة
من دستور الدینمارك : " إن الكنیسة اإلنجیلیة اللوثریة ھي الكنیسة المعترف بھا  3/بند 1المادة

 . " في الدانمارك
ولة رسمیاً حمایة اعتناق وممارسة شعائر المذھب من دستور إسبانیا : على الد 6المادة 

 . الكاثولیكي باعتباره المذھب الرسمي لھا
 . من دستور إسبانیا : : یجب أن یكون رئیس الدولة من رعایا الكنیسة الكاثولیكیة 9المادة 
 . من دستور السوید : یجب أن یكون الملك من أتباع المذھب اإلنجیلي الخالص 4المادة 

  . ن یكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذھب اإلنجیليو یجب أ
 . على الحكومة الفدرالیة أن تحمي الكنیسة الرسولیة : من دستور األرجنتین 2المادة 
یسمح لرعایا الكنیسة البروتستانتیة بحمل السالح لحمایة  : فى وثیقة الحقوق اإلنجلیزیة 7المادة 

 . أرواحھم في حدود القانون
  . فى وثیقة الحقوق اإلنجلیزیة : لیس للكاثولیكى أن یرث أو یعتلي العرش البریطاني 8ة الماد

رعایا كنیسة  على كل شخص یتولى الملك أن یكون من : فى قانون التسویة البریطانى 3المادة 
البروتستناتیین أن یكونوا أعضاء في مجلس  انجلترا ، وال یسمح بتاتاً لغیر المسیحیین وال لغیر

 ! حامیاً للكنیسة البروتستانتیة في العالم اللوردات ، ویعد ملك بریطانیا
 

  ما رأى الكنیسة المصریة فى ھذه الدساتیر ؟؟
ما رأى خالیا مجلس الكنائس العالمى وأقباط المھجر والكتیبة الطیبیة وأقباط الداخل في ھذه 

 الدساتیر ؟
 ذفوا المادة الثانیة من الدستور المصرى ؟؟ما رأى الذین یریدون جعل " الدم للركب " حتى یح

ما رأى مرشح الرئاسة االفتراضى محمد البرادعى الذى یرید حذف ھذه المادة بحجة اللیبرالیة 
 !والمواطنة ؟

 
 
 

 !!.. تعداد األقباط ومن أین جاءوا -الدلیل الرابع :
العصر الفرعونى  ة بینمصر بأسرھا لم تكن قبطیة في أى وقت من األوقات ، ال كمرحلة إنتقالی

التاریخ أن كان األقباط یمثلون األغلبیة  واإلسالمى ، وال أیام الفتح اإلسالمى ، بل و لم یحدث فى
ھناك المستعمر الیونانى والرومانى بجلیاتھما التى كانت تمثل  فى أى وقت من األوقات ، فقد كان

استمرت  نیین والمصریین القدماء الذینبجنودھا و جیشھا ، وجالیات الیھود والوث الطبقة الحاكمة
 .معابدھم إلى ما بعد الفتح اإلسالمى

والقاطنین بھا منذ  أما عن تعداد األقباط في مصر فنحن بلد لدیھ تعداد رسمى للمواطنین بمصر
اثنا عشر تعدادا شامال، أجرتھا  ، وأجرى خالل ھذه الفترة1897مائة وثالث عشرة سنة، من 

الفترة، إذ كانت محتلة من اإلنجلیز ثم مستقلة،  عھودھا المختلفة عبر ھذه الدولة المصریة فى
بالتعداد الرسمي فرنسیون وإنجلیز وأقباط مصریون ومسلمون  وكانت ملكیة ثم جمھوریة وقام

 .مصریون



فى سنة %6.3 ھذا التعداد قدر المسییحیین فى مصر إلى عموم الشعب من المواطنین بنسبة
فى سنة %8.3 ، وبنسبة1917%فى سنة 8.1، وبنسبة 1907فى سنة %6.4، وبنسبة 1897
كانت  1960 ، وفى سنة1947%فى سنة 7.9، وبنسبة 1937%فى سنة 8.2، وبنسبة 1927
ثم بنسیة صارت  ،1976%فى سنة 6.24، ثم بنسبة  1966%سنة 6.7، ثم صارت 7.3النسبة 

 1996التعدادین التالیین لسنتى  ، ثم امتنعت الحكومة فى1986%فى تعداد سنة 6إلى أقل من 
 . عن إذاعة العدد ونسبتھ 2006و

الحاصل مما سبق أن خالل المائة والعشرین سنة األخیرة، كانت نسبة األقباط بمصر تدور حول 
 .%بأكثر قلیال أو أقل قلیال6

التعداد  الن 1947إلى  1917%فى سنوات من 8%أو 7وھى تعدت ھذه النسبة إلى ما یزید على 
النسبة إلى ما كانت تدور  یشمل قوات االحتالل البریطانى والجالیات األجنبیة، ثم عادت كان

 .1952األجانب من مصر فى عھد ثورة  حولھ بعد جالء القوات البریطانیة وخروج كثیر من
عشر ملیونا ، منھم  وھذا ما أعلنھ أیضا الفاتیكان من أن عدد المسیحیین في الشرق االوسط إثنا

السیاسیة للفاتیكان ) ، وھى نفس األرقام  الیین نسمة تقریبا في مصر ) كتاب الجغرافیاأربعة م
 .2000موسوعة تاریخ المسیحیة " الصادرة في ابریل عام " الواردة بأحدث المراجع ، ومنھا

 2001كتاب مشاكل األقباط في مصر وحلولھا ..د.نبیل لوقا بباوي ..مطابع األھرام  -المصدر:
 . عدھاوما ب 87ص

 
مصر كمرتزقة في  أما عن األقباط ومن أین جاءوا فإن كتب التاریخ تذكر أن األقباط جاءوا إلى

األوائل كانوا جمیعھم تقریبا من  ق.م)،حیث أن المسیحیین 589-593جیش "أبسماتیك الثاني" (
كما یؤكد  بحر إیجة كمرتزقة في جیش أبسماتیك الثاني الیھود الھیلینستیین الذین جاءوا من جزر

وكتاب مصر في عصري البطالمة والرومان، أبو  317المعاصرین ص كتاب أبناءالفراعنة ذلك
 .) وما بعدھا25ص( الیسر فرج،

وجمیع بطاركة  ویكفي أن نعلم أن مار مرقص قضى حیاتھ یُبشر الیھود في مصر ولیس الفراعنة
سنة األولى من انتشار المسیحیة  الكنیسة القبطیة كانوا من غیر المصریین طوال المئة وأربعین

فالباحثون وجدوا أدلة على اختالط أنساب بالزنوج  ولذا فسالالت األقباط المعاصرین لیست نقیة
الى ھجرة المسیحیین السوریین إلى مصر والذین تكاثر عدد  والرومان والیھود ھذا إضافة

 في وداي النطرون وال زالت أسسوا أول كنیسة سوریة لھم في القرن الخامس الرھبان منھم حتى
 موجودة إلى الیوم

وعدد المسیحیین ما بدأ ینمو إال في القرن الثالث المیالدي وقوامھم األساسي كان یتشكل من 
 . الجالیات الیھودیة والیونانیة المقیمة بمصر

 
الكنیسة  ولم تكن المسیحیة یوما من األیام ذات أغلبیة في تاریخ مصر كلھ وخاصة مسیحیة

مصر كما كان یسمى في  رثوذكسیة بل وفي القرن الرابع المیالدي كان اآلریوسیون ( مذھباأل
جدا الكنیسة األرثوذكسیة وھو ما یؤكده  تلك الحقبة )والموحدون والوثنیون یفوقون عددیا بكثیر

 . األمة القبطیة المفكر یعقوب نخلة في كتابھ تاریخ
النصارى  اإلسالم، ألن أكثر من نصف سكانھا ـ ولذا كانت مصر من أسرع البالد دخوالً في

اإلسالمي.. بینما ظل األرثوذكس  الموحدون.. والوثنیون ـ قد اعتنق اإلسالم مع بدایة الفتح
 ..واألقلیة الیھودیة على دیاناتھم

 
 
 

 !!.. التاریخ القبطي تاریخ تافھ -الدلیل الخامس:
القبطي وكیف أن  ال یطالبون بتدریس التاریختخُرج علینا الجرائد كل صباح بأعمدة لمثقفین جھ



الجھال یتجاھلون أن التاریخ  األقباط مضطھدون في ھذه المسألة لكن یبدو أن ھؤالء المثقفون
  !!..واحد یستحق الذكر القبطي بأكملھ تاریخ تافھ ال یوجد فیھ حدث

القبطیة للقس منسي  سةوبین أشھر المصنفات التي ُكتبت في تاریخ األقباط نجد كتاب تاریخ الكنی
النشأة والصراع من القرن األول إلى  صفحة )وكتاب األقباط 566یوحنا طبعة مكتبة المحبة (

صفحة ) وكتاب تاریخ األقباط المعروف بالقول  800القرن العشرین للصلیبي مالك لوقا (
لتي جمعت صفحة ) .... وال نجد في جمیع ھذه المصنفات ا 363اإلبریزي للعالمة المقریزي (

 ال نجد فیھا حدثا واحدا أو واقعة واحدة تستحق الذكر بل كلھا أحداث كامل تاریخ األقباط
تاریخ حوادث  الضطھادات تعرض لھا األقباط ھذا خالصة تاریخ األقباط إن تاریخ االقباط ھو

 . الطرق ال أكثر
ھذه األشیاء التافھھ   مثللذا یھتم األقباط كثیرا باحداث االضطھاد ألن تاریخھم ال یوجد فیھ إال

النصراني أیمن مترى في صعید مصر في  ولذا نجد مؤخرا مثال أنھ عندما تم قطع أذن القواد
قیامة األقباط وأقاموا الدنیا ولم یُقعدوھا مع تفاھة الحدث  مشاجرة بعد أن اعترف أنھ قواد قامت

أكثر من خمسائة شخص تعرضت مصر لزلزال تسبب في مقتل  1992العام  وعدم قیمتھ ..في
مصري مصرعھم  1000احترق قطار الصعید وقضي نحو  2002وفي العام  .. وجرح اآلالف

ھذه  مصري .. وكل 1500وفوقھا أكثر من  98غرقت العبارة السالم  2006وفي العام  .. فیھ
ة قطعت في مشاجر الحوادث لم تأخذ االھتمام اإلعالمي الذي حصلت علیھ " أذن القبطي " التى

لیقیموا حفلة تطبیر كبري بسبب أذن  بصعید مصر .. قامت القیامة .. واحتشد مارینز الكنیسة
  !!.. إعادة تسجیلھ بعد إضافة أذن القواد متري إلیھ القبطي ..!! إن تاریخ األقباط یجب أن یتم

( ال أكثر  ولذا یمكننا أن نقول أن تاریخ األقباط ھو تسجیل لمجموعة من حوادث االضطھاد
 . ( احداث الكشح مثال اخذت عشرات الصفحات من كتاب الصلیبي مالك لوقا

لغات العالم باعتراف  أحط واألقباط بالجملة ال یملكون تراثاً فكریاً یذكر ، ولغتھم القبطیة من
حرف یوناني أي أنھا في  24حرف منھا  31الكثیر من علماء اللغات فاللغة القبطیة تتكون من 

ھى مفردات یونانیة وقواعد اللغة القبطیة أیضا ھي  لمحتل الیوناني ومفرداتھااألصل ھي لغة ا
 الیونانیة وقد كان بعض النصارى األمیون یستخدمون اللغة الیونانیة شفاھة ال نفس قواعد اللغة

أسموھا اللغة القبطیة  كتابة وعندما بدءوا یدونونھا أضافوا الیھا سبعة أحرف فصارت لغة جدیدة
الیونانیة كما تذكر ذلك الموسوعة  ن اعتبار أن اللغة القبطیة مجرد إحدى اللھجاتولذا یمك

  البریطانیة
http://www.jstor.org/pss/544232 

إلیھا یھرب  أما كلمة قبطي فمصدرھا قفطي نسبة إلى قفط ( وھي قریة صغیرة بصعید مصر كان
التسمیة ) ولذا في األقوال  النصارى من وجھ المحتلین الیونان والرومان فاشتھر النصارى بھذه

نسبة إلى قفط ولذا فالمسلمون لیسوا أقباطا كما  الدارجة في مصر یصفون النصارى بالكفاتس
 !!.. كان یزعم المثقفون الجھال وَمن أراد أن یكون كفتس فھذا شأنھ

القدیم، وفي العھد  كان اسمھا "مصر" دائًما.. ھكذا جاء اسمھا في العھدأما كلمة مصر فقد 
بل وقبل االحتالل اإلغریقي لھا ـ في  ..الجدید، وفي القرآن الكریم ـ قبل الفتح اإلسالمي لمصر

 .. القرن الرابع قبل المیالدـ
السوداء" األرض " كمت" الھیروغلیفیة وتعنى" فھي مشتقة من كلمة Egyptأما كلمة إیجیبت

وال تزال  بالصعید coptos " وأن كلمة " قبط " كما أوضحنا مشتقة من اسم مدینة " قفط
 .. قبط الخرائط القدیمة تحمل ھذا االسم وصار منھا اسم

عین الجھل  ولذا لك أن تضحك على المثقفین الجھال الذین یزعمون أن قبطي تعني مصري وھذا
  نصارى ولیس مسیحیون عید مصر ) والنصارى إسمھم.. فقبطي تعني قفطي ( قریة قفط في ص

 
 
 

http://www.jstor.org/pss/544232
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 ھل ستندثر األقلیة القبطیة في حال قیام دولة مدنیة ؟ -الدلیل السادس :

خلدون وھو مركز  من المعلوم لدى الجمیع أن األقباط ھم أسعد أقلیة في العالم فطبقا لمركز ابن
% من 23األقباط یمتلكون  ث أنموال لألقباط ومدافع عنھم یؤكد مركز ابن خلدون لألبحا

) وإلى عھد الرئیس 1974السادات (عام  الشركات التي تأسست في عھد الرئیس الراحل أنور
% من المكاتب  50شركات المقاوالت في مصر و  % من 20، ویمتلكون  1995مبارك عام 

غرفة % من عضویة ال 35% من العیادات الخاصة و 45و % من الصیدلیات 60االستشاریة و 
% من رجال  20% من عضویة غرفة التجارة الفرنسیة و 60واأللمانیة و التجاریة األمریكیة

% من وظائف المدیرین بقطاعات النشاط االقتصادي المصري و 20المصریین و  األعمال
%  18% من المستثمرین في أكتوبر والعاشر من رمضان و 25المحمول في مصر و شركات

والمھندسین  % من المھن ذات المكانة االجتماعیة كاألطباء 25مصریة والوظائف المالیة ال من
 !. والصیادلة

ولنالحظ أن المصادر التي تناولت ثروة األقباط في مصر، كانت "فوربس" األمریكیة 
 .. و""أرابیان بیزنس" ومركز ابن خلدون

 
نحو اإلنقراض فداخل  بطءلكن األقباط بسعیھم لتأیید التیارات العلمانیة والمدنیة فھم یسیرون ب

الخاصة واألثنیات العرقیة أكبر العقبات أمام  الدولة العلمانیة والمدنیة تعد األقلیـات والثقافات
تختفي ببطء وأن تنصھر داخل الكل العلماني ولذا عندما ظھرت  الدولة وعلى ھذه األثنیـات أن

 حقوقھم المسلوبة بدأ السود الحریات في السبعینیات في أمریكا وأعطت للسود حزمة قوانین
 . یشعرون بضیاع ھویتھم وبدأوا یُظھرون ثقافتھم الخاصة بھم كأفارقة أمریكیین

االقلیات الدینیة حیث تشیر  وداخل الدول العلمانیة والمدنیة التي ظھرت حدیثا بالفعل بدأت تختفي
م ولقد تناقص اآلن 1920 كان ملیوني نسمة سنة الدراسات مثال إلى أن تعداد المسیحیین في تركیا

تعداد المسیحیین في بدایة القرن العشرین ثلث السكان.. ولقد  إلى بضعة آالف.. وفي سوریا كان
م ما یقرب من 1932%.. وفي لبنان كان المسیحیون یشكلون سنة 10أقل من  تناقص اآلن إلى

 قص عدد%.. وفي العراق تنا30السكان.. ولقد أصبح عددھم اآلن یدور حول  % من55
األمریكي.. .  ـ على عھد صدام حسین ـ إلى بضعة آالف بعد االحتالل 800.000المسیحیین من 

سكانھا مسیحیون حین تأسست  % من80وكانت مدینة بیت لحم مسقط رأس السید المسیح مدینة 
% كل ھذا في الدول 16المسیحیون فیھا أكثر من  م، أما اآلن فال یمثل1948دولة إسرائیل سنة 

  . مدنیـا سریعـا لتي تحولت تحوال دیموقراطیـاا
 
 
 

 !!. تاریخ نصارى مصر ھو تاریخ للخیانة والغدر -الدلیل السابع :
فیلق قبطي من  ( عندما جاءت الحملة الفرنسیـة إلى مصر تكون -یقول الجبرتي في تاریخھ :

رنسي إبان الحملة الفرنسیة الجیش الف أراذل القبط بقیادة المعلم یعقوب حنا الذي أصبح جنراال في
یفعل بالمسلمین ما یشاء حتى تطاولت النصارى من  على مصر وعِھد إلیھ الجنرال كلیبر أن

المسلمین بالسب والضرب ونالوا من أغراضھم وأظھروا حقدھم ولم  القبط ونصارى الشوام على
  .)مكانا وصرحوا بانقضاء ملة المسلمین وأیام الموحدین یُبقوا للصلح

.( الشریعة اإلسالمیة والعلمانیة الغربیة  134ص 5الجبرتي عجائب اآلثار في التراجم واالخبار ج -مصدر:ال
 (.47...د.محمد عمارة ص

إلى فرنسا  ثم بعد أن انھزمت الحملة الفرنسیة وغادرت إلى فرنسا ُصدم نصارى مصر وسارعوا
انھزمت الحملة الفرنسیة  عد أن( وب -مطالبین بعودة احتالل مصر یقول المفكر احد الصاوي :
بالذھاب الى باریس طالبین تأیید نابلیون  وعادت إلى باریس سارع وفد نصراني بقیادة نمر أفندي



بالعمل على التشریع لمصر التشریعات التي ترضى عنھا  وعارضین علیھ الوالء ومتعھدین لھ
 م فرنسا االستعماریة في قلبالكنیسة المصریة لتكون أداة تحقیق ألحال فرنسا وعارضین تسخیر

 ).افریقیا
 .129المصدر: المعلم یعقوب بین الحقیقة واالسطورة..د.أحمد حسین الصاوي ص

لكن ھل مات المعلم یعقوب ؟؟ لألسف الشدید یسجل لنا التاریخ المعاصر الكثیرون من المعلم 
 یعقوب  یعاقبة الكنیسة الجدد

 
وتكتالت كاملة  صیات قبطیة خائنة فحسب بل منظماتفي السنوات القلیلة الماضیة لم تظھر شخ

الوالیات المتحدة والتي أسسھا  من الخونة األقباط ولعل من أشھر ھذه المنظمات ھي منظمة أقباط
مركزا إعالمیا دولیا في الوالیات المتحدة وتقدم  المھندس مایكل منیر في واشنطن ولقد أسس منیر

 . صر كما أنھ تقدم بمشروع قانون للكونجرس لمحاسبة مصراألقباط في م بتقاریر تفید باضطھاد
أبادیر ( االب  أیضا منظمة األقباط متحدون والتي أسسھا الملیاردیر المصري المھندس عدلي

وعدلي أبادیر كان یطالب علنا  2004الروحي لمایكل منیر ) في سویسرا في شھر سبتمبر عام 
العربیة وأیضا المعتوه موریس صادق الذي قال  بطرد المسلمین من مصر ونفیھم إلى الجزیرة

اإلبراشي أنھ سیحاكم أي شاب مسلم یتحدث مع فتاة مسیحیة محاكمة  في حوار مع اإلعالمي وائل
بإستمرار وكأن  والُمنصر نجیب جبرائیل محامي الكنیسة الذي یحیل اإلسالمیین للمحاكمة دولیة

وزراء االحتالل اإلسرائیلي  والذي دعا رئیسمصر عزبة أبوه والصلیبي القبطي رفیق اسكندر 
والماكر الملیاردیر نجیب ساویرس الذي یعادي  شارون للتدخل لحمایة األقباط في مصر ارئیل

 .. ویُجیش فضائیاتھ وإعالمھ لمواجھة المد اإلسالمي عالنیة التیارات اإلسالمیة
ترفض عروبة مصر  الطیبیة التي ولعل أكثر التنظیمات القبطیة الخائنة سریة ھي تنظیم الكتیبة
تنظیم األمة القبطیة الذي كان البابا  وتحاول الترویج لمصر الفرعونیة ال مصر اإلسالمیة وكذلك

باختطاف البابا یوساب الثانى من غرفة نومھ وأجباره على  شنودة عضوا فیھ ھذا التنظیم الذي قام
 . م1954البابویة فى عام  التنحى عن كرسى

 
، یشغل أعلى  ( عام 88ھر الشخصیات القبطیة في القرن العشرین فھو البابا شنودة ( أما عن أش

ومنذ مجیئھ للكرسي  .. 1971 منصب فى الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة ، یشغل منصبة منذ عام
م إبان أحداث الخانكة وفي قمة 1972سنة  نوفمبر 18البابوي ومصر ال تعرف االستقرار ففي 

أكتوبر قال البابا شنودة لرجال الكھنوت:ـ "أنتم كم؟"ـ  تجاھد للقیام بحرب حرج الدولة وھي
 وستون.فقال لھم : عایزكم ترجعوا ستة عشر كاھنًا. والباقي یفترشون األرض فقالوا: مائة

المصریة ألول مرة  افتراًشا،وتستشھدون"وكان ھذا إعالنًا عن سیاسة الصدام الكنسي مع الدولة
 وتاریخ مصر اإلسالمیةفي تاریخ الكنیسة 

البابا شنودة  واحتجاجا على عدم تعدیل المادة الثانیة من الدستور قال1979وفي أواخر عام 
والكلمة واردة في تقریر  ” حخلیھا دم للركب من اإلسكندریة إلى أسوان” بالحرف الواحد 

 . الدكتور جمال العطیفي
إلى لبنان،  ن تم إرسال شبان أرثوذكسوإبان اشتعال الحرب األھلیة في لبنا 1990وفي عام 

للكنیسة المصریة  وحاربوا في صفوف المارونیة ضد عروبة وإسالم لبنان.. وھكذا أصبح
 ..!!مسلحون ومقاتلون، ألول مرة في التاریخ

الكرسي البابوي والتي  أما عن االعتكافات السیاسیة، التي استنھا البابا شنودة بعد جلوسھ علي
لصدور أحكام قضائیة یعترض علیھا، حیث  أي مشكلة لألقباط أو للكنیسة، أویلجأ إلیھا عقب 

معلنا تمرده الرسمي على الدولة وكان آخر اإلعتكافات  یقرر البابا االعتكاف ویذھب إلي الدیر
األخت وفاء قسطنطین فقرر التمرد إلى أن قام أمن الدولة باختطافھا  السیاسیة لھ حین أسلمت

ملتزما  م ظل 2010-7-22ندما قام شنودة باختطاف المواطنة كامیلیا شحاتة فىإلیھ وع وإعادتھا
 !!..مرة أخرى، على أمل أن ینسى الناس كما نسوا وفاء قسطنطین الصمت



 
 
 

 !!.. الكنیسة األرثوذكسیة ھي دولة داخل الدولة -الدلیل الثامن :
یُلزم الكنیسة  الدولة ُحكماأصدرت المحكمة اإلداریة العلیا بمجلس  2008فى أول مارس سنة 

طبقا ألحكام المادة «مطلق.  األرثوذكسیة والبابا شنودة باستخراج تصریح زواج لشخص مسیحى
سبتمبر  5وأصدرھا المجلس الملى بتاریخ  من الئحة األقباط األرثوذكس التى كان اعتمدھا 7

ن ھجوما ضاریا على البابا البابا شنودة الحكم وش رفض2008مارس  5..ولكن في » 1938سنة 
 .. العلیا مشیرا إلى أن الحكم غیر صائب وغیر ملزم لنا حكم المحكمة اإلداریة

 . 7/3/2008صحیفة الدستور  -المصدر:
بحبس أو عزل قداسة  ستقلب البلد عالیھا واطیھا لو صدر قرار«وأعلنت التنظیمات القبطیة أنھا 

العقوبات المصرى تنص على عقوبة  من قانون 123یشیرون بذلك إلى أن المادة » البابا شنودة
 .. أحكام القضاء العزل والحبس ألى شخص عام یمتنع عن تنفیذ

شنودة بابا األقباط  م قضت المحكمة اإلداریة العلیا برفض طعن البابا2010مایو  29یوم السبت 
رة أخرى بالزواج مرة أخرى ..م األرثوذكس فى مصر، مع إلزامھ بالتصریح لألقباط المطلقین

ال توجد قوة على وجھ  : أرمیا لیقول بأعلى صوت البابا شنودة رفض الحكم .. وخرج سكرتیره
 ..الكنیسة على مخالفة تعالیم الكتاب المقدس األرض تستطیع أن تجبر

مصر.. إنھ یضع ھیبة  إن ما فعلھ شنودة الثالث بازدراء أحكام القضاء مھزلة لم تحدث في تاریخ
المحكمة.. ماذا لو كان شیخ األزھر ھو الذى  لریح وإلى اآلن لم تُنفذ قراراتالدولة فى مھب ا

  رفض حكما قضائیاً ؟؟
الكنیسة بینما  لقد أصبحت الكنیسة دولة داخل الدولة والدولة المصریة لم تستول على أوقاف

لحكومة ، القساوسة ، إنھم حكومة داخل ا استولت على أوقاف األزھر ، الدولة ال دخل لھا بتعیین
حركة یولیو ، وبعده شنودة ) ، وھناك مجلس من المطارنة (  رأسھا األنبا األكبر ( كیرلس زمن

واإلعالمیة  المجمع الُمقّدس !! ) ، كل مطران لھ اختصاصاتھ المالیة والتربویة المجلس الملّي أو
ا ھناك مطران لكل المعلومات ، أیض والتعلیمیّة والخدمیة وأعمال السكرتاریة والُمتابعة وجمع

الكنائس في المناطق ، وتحتھم الرھبان والشمامسة  ُمحافظة أو عدة ُمحافظات ، تحتھ قساوسة
 للخدمات وأسقف للشباب واسقف للتربیة واسقف للتعلیم .. ھؤالء أساقفة أم ھناك أسقف. وغیرھم
 وزراء

ویُطرُد ( یُشلح ) ،  سة یُحرمُ إنھم نظام محكم ، ومن یُخالف التعالیم أو یتمّرُد على ُسلطة الكنی
بعید ( تحت ُمسمى الرھبنة ) ، أو ربما  وتعقُد لھ الُمحاكمات ، وربما یُنفى أو یُحبُس في دیر

 . یختفي وال یُسمع عنھ شيء
شعبان أحدھما شعُب الكنیسة  وھذا النظام یتحّكُم فیما یُسّمى بـ : ( شعب الكنیسة ) ! إذن مصُر بھا

مؤسـستان قضائـیـتان إحداھما القضاء الكنسيُّ !!  دھما النظام الكنسيُّ !! وبھا!! وبھا نظامان أح
 !! وزارات الظل الكنسیَّة وبھا وزارتـان إحداھمـا

 
كالقالع والتى ال یتناسب  ومن أوجھ تغَّول الكنیسة نجد مثال المبالغة فى بناء الكنائس المصفحة

قساوسة المرسیدس ( لكل قسیس سیارة مرسیدس  ورعددھا مع الثالثة مالیین من األتباع .. وظھ
األفندة ( دیر أبوفانا مساحتھ عشرة أضعاف مساحة الحرم المكي  ) وأدیرة تبلغ مساحتھا آالف

مساحتھ عشرین ضعف مساحة دولة الفاتیكان وأعلى أسوار دیر في العالم ھي  ودیر أبومقار
عشرون راھب  لیس أدیرة للعبادة ماذا یفعلدیر السریان الصغیر ) إننا أمام دول صغیرة و أسوار

العّوا ، وبعده د. محمد عمارة على  یقیمون بالدیر بآالف األفندة .. !!وال ننسى ما ذكره محمد سلیم
التي ُضبطت ببورسعید البن وكیل مطرانیة بورسعید ،  قناة الجزیرة في أزمة شحنة الُمتفّجرات



 لُمناقشتھ ، وھي الدعوة نفسھا التي قّدمھا الُمذیع أحمدقیادات الكنیسة  ودعوة محمد سلیم العّوا
 !!- األنبا بیشوي -منصور لرجل الكنیسة 

 
 
 

 كانت الكنیسة توصف في العصور الوسطى بالعاھرة التي تبیع نفسھا بالمال -الدلیل التاسع :
..! 

سة وال زالت الكنی دائما ما ارتبطت العصور المظلمة في ذھن الغرب بسیطرة الكنیسة فقد كانت
كراھیة الكنیسة والدین بسبب فساد  رمزا من رموز الفسـاد والخراب .. لقد اضطر الغرب إلى

 .. وسطوة الكنیسة
بالمال ) ویقول  یقول سفتروال واصفا الكنیسة في العصور الوسطى بأنھا ( عاھر تبیع نفسھا

جمیعا فالھبات واغتصاب  كلھم ( الفساد المتأصل استحوذ على جمیع موظفي الكنیسة -باستور :
الباباویون یُزورون العقود ویتبادلونھا فال  االموال فاق كل ما یتصوره العقل وكان الموظفون

  (. وفساد واغتصاب اموال عجب ان ضجت البالد منھم من رشوة
 22مجلد  –ترجمة الدكتور عبد الحمید یونس –ول دیورانت  ... قصة الحضارة -المصدر :

 41صفحة 
األدیب االمریكي الشھیر إمرسون أصغیت مرة الى واعظ فأغراني بشدة إلى أن أقول : یقول 

  إنني لن أقصد الكنیسة مرة أخرى
العلمانیون .. لقد  ( إن أخالق رجال الدین فاسدة یشمئز منھا -: 1458ویقول أسقف تورشیلو سنة 

لھم عشیقات حتى ویتخذون  خرج الرھبان من صوامعھم یجوسون الدیار ویتعاطون الخمور
 .) اصبحت مجامع رجال الدین مواخیر للفجور

وفي ألمانیا كان لكل  ). ( إن أدیرة رجال الدین قلما تختلف عن المواخیر العامة -وقال أرازمس :
 .. النساء وكان ھذا ھو االمر المألوف القساوسة تقریبا حظایا ولھم صالت جنسیة بالتائبات من

 47صفحة  22مجلد –ترجمة الدكتور عبد الحمید یونس –ل دیورانت و –قصة الحضارة  -المصدر:
 

انجیل متى  ( كان من حق رجال الدین طبقا لوصیة المسیح الى بطرس في -یقول ول دیورانت:
المذنبین كان یعمل اعمال صالحة  أن یغفروا للتائب المعترف بذنبھ .. وبما ان الكثیر من 16-19

الفائض في تكفیر ذنب الباقین مقابل مبلغ من المال  یتم استخدامتفوق الذنب الذي ارتكبھ فكان 
 .)من المال یتم التكفیر بقدره وعلى قدر المبلغ المدفوع

 50صفحة  22مجلد –ترجمة الدكتور عبد الحمید یونس –ول دیورانت  –قصة الحضارة  -المصدر:
 

ابالي كم أرتكب  االیام لست( یقول المذنبون ھذه  -یقول توماس حسكوني مدیر جامعة اكسفورد :
ذنوبي وما یترتب علیھا من العقاب  من الذنوب أمام هللا ألنھ من السھل علّي أن أتخلص من كل

البابا نظیر مبلغ من المال .) بل وصل االمر أنھم  بالمغفرة وصكوك الغفران التي یمنحني إیاھا
 . نظیر استئجار عاھر كانوا یعطون صكوك الغفران

وحدھم األقدر  رت مشكلة أن االغنیاء فقط ھم الذین یرثون ملكوت السماوات فھموبعد ذلك ظھ
المال یستطیع نقل االرواح الى  على شراء صكوك الغفران وقال كولیس كلمتھ الشھیرة من یمتلك

  .. الجنة
 51صفحة  22مجلد –ترجمة الدكتور عبد الحمید یونس –ول دیورانت  –قصة الحضارة  -المصدر:

 
غریبة وأحرقت  ( قامت ھذه المحاكم بفظائع -المام محمد عبده عن محاكم التفتیش :یقول ا

مختلفة وكان المتأثرون  بعقوبات 97023بالشنق وعلى  6860شخص وھم احیاء وعلى  10220
ان یلعن كل من ینظر  1502التران سنة  بافكار ابن رشد من ضحایا ھذه المحاكم وقد قرر مجمع

المحكمة المقسة من الرعب في قلوب اھل اوربا ما یشیب لھ  د اوقعت ھذهفي فلسفة ابن رشد وق



  .)الولدان
  كتاب اوربا واالسالم لالمام عبد الحلیم محمود -المصدر :

بعد أن قرأ  أما بخصوص محاربة الكنیسة للعلم والعلماء فحدث وال حرج ...!! یقول فولتیر
المسیحیة ھي  -ویقول نیتشھ:.. قویا في الجغرافیامن الواضح أن اإللھ لم یكن  -الكتاب المقدس :

  !!.. انتحار متواصل للعقل البشري
المسیح إلى  ( أنھ لو صح ھذا الزعم لوجب ان یمضي -لقد قالت الكنیسة في كرویة االرض:

 .) سكان الجانب االخر من االرض ویموت مصلوبا ھناك من اجل خالصھم
یا النھ اخترع غاز االستصباح وقالت الكنیسة إن هللا خلق وكفَّرت الكنیسة رئیس بلدیة في المان

  اللیل لیال والنھار نھارا
 أن قوس قزح مجرد انعكاس ألشعة الشمس ولیس Diyrofnysso وعندما قرر دي روفیس

الدورة  عالمة الرب حبستھ الكنیسة في روما حتى مات .. كما حبست ولیم ھارفي ( مكتشف
  ان الدم یجري في الجسم الدمویة الكبرى ) ألنھ قال

 30ص 1995العلمانیة في اإلسالم ....أنعام أحمد قدوح ..دار السیرة بیروت ..الطبعة االولى  -المصدر:
 

ولكن تم إعدام جردانو  أما عن كوبرنیكوس القائل بدوران األرض فإنھ لم یُعدم ألن المنیة أدركتھ
خوفا من حرقھ وقال أرفض والعن  لیوبرونو وھو من أحیا فكرة كوبرنیكوس وقد تراجع جالی

 !!.. االرض واحتقر القول االلحادي الخاطيء القائل بدوران
التخلف ھذه الكلمة  وما زالت الكنیسة المصریة تُكرر الكلمة السخیفة التي تدعم مثل ھذا النوع من

  البركة الجھالة ام التقوى وعلى ابن الطاعة تحل -التي تقول :
ألَنَّھُ إِْذ  ) والعلماء یقول لمقدس داعما للجھل ومؤیدا للجھالء ومحاربا للعلموكما یقول الكتاب ا

 . اْلُمْؤِمنِیَن بَِجھَالَِة اْلِكَراَزةِ  یَْعِرِف هللاَ بِاْلِحْكَمِة اْستَْحَسَن هللاُ أَْن یَُخلِّصَ  َكاَن اْلَعالَُم فِي ِحْكَمِة هللاِ لَمْ 
  )21العدد  1األصحاح  1كورنثوس 

اآلِخُذ اْلُحَكَماَء «ِعْنَد هللاِ ألَنَّھُ َمْكتُوٌب:  ألَنَّ ِحْكَمةَ ھََذا اْلَعالَِم ِھَي َجھَالَةٌ  (.. نص آخر یقول وفي
 )19العدد  3األصحاح  1كورنثوس  .«بَِمْكِرِھمْ 

 
 
 

 !!.. كتاب النصارى المقدس یحض القتل واإلبادة -الدلیل العاشر:
منذ إتخذھا  رى ھى رمز مؤلم یذكرنا بتاریخ دموى إقترن بھامما ال شك فیھ أن صلبان النصا

قال أن الحروب الصلیبیة إرادة  النصارى رمزا لدیانتھم .. فبدایة من أوربان بابا الفاتیكان الذى
ال نجد إال الدم مقترنا بالصلیب إن  crossedeur war الرب و ختاما ببوش الذى تحدث عن

مریم ، النبى ، الذى لم یأت إال من أجل خراف بیت  ى بنالمسیحیة الحالیة لم یؤسسھا عیس
أنشأتھا المؤسسة الكنسیة عبر العصور من خالل المجامع المختلفة  إسرائیل الضالة ، وإنما

  .التفتیش ومجازرھا ومحاكم
الدیانة القدیمة دیانة  كان ما بشر بھ یسوع ھو میالد جدید للروح االنسانیة أما ما علَّمھ بولس فھو

  ... لكاھن والمذبح وسفك الدماء السترضاء االلھا
 705ص 3ویلز معالم تاریخ االنسانیة ترجمة عبد العزیز توفیق ج -المصدر:

السكسونیین ثالثة و  ال توجد دیانھ انتشرت بالدم مثل الدیانة المسیحیة لقد ظل شارلمان یحارب
الدیانة النصرانیة و فى الدنمارك إلى  ثالثین سنة كلھا عنف و دمویة حتى أخضعھم وحولھم قسرا

النصرانیة فى ممتلكاتھ بالقوة و اإلرھاب و فى روسیا  كان للملك كونت دورا خطیرا فى نشر
جماعة إسمھا (( إخوان السیف )) و قد سمل باسیلیوس الثانى و ھو  إنتشرت المسیحیة على ید

منھم  لغار إال مئة و خمسینألف من األسرى الب 15ناشرى النصرانیة فى روسیا أعین  من أكبر
النرویج فقد قام الملك  أبقى لكل منھم عینا واحدة لیقودوا إخوانھم فى عودتھم لبالدھم أما فى



المسیحیة أما فى األمریكتین فكانت المأساة  أوالف ترایفیسون بذبح الذین رفضوا الدخول فى
و قد حاول أحد الرھبان إقناع  یرفض المسیحیة من الھنود الحمر الكبرى فقد ذبح األسبان كل من

یذھب إلى  ھایتھاى) بإعتناق الدین و كان مربوطا إلى المحرقة فقال لھ إنھ إذا تعمد) الزعیم
  و ھل فى الجنة أسبان؟ -الجنة,فسألھ الزعیم الھندى قائال:

أنشأ لھ بالتبشیر علنا و یقوم 16ولذا ال ننزعج حین نعلم أن بابا الفاتیكان الحالي البابا بندیكت 
 !!.. 2010یونیو  28اإلثنین  وزارة بابویة جدیدة یوم

واإلجرام بال رحمة فقد  إن الكتاب المقدس الذي بین أیدي النصارى الیوم یحض على القتل والذبح
ْیَخ  ]: (( الَ  5:  9نسبوا للرب قولھ في سفر حزقیال [  َ◌أْف ُعیُونُُكْم َوالَ تَْعفُوا. أَْھلُِكوا الشَّ تَتَرَّ

اْلَمِدینَِة َوَشَرُعوا یَْقتُلُون )) إنھ الكتاب الوحید  َواْلَعْذَراَء َوالطِّْفَل َوالنَِّساَء... فَاْنَدفَُعوا إِلَى الشَّابَّ وَ 
  !!.. الذي یأمر بقتل األطفال على وجھ االرض

  ))یقول الرب : (( طوبي لمن یمسك اطفالك ویضرب بھم الصخرة 9:  137وفي المزمور 
إلھھا . بالسیف  ] یقول الرب : (( تجازى السامرة ألنھا تمردت على 16:  13ھوشع [  وفي سفر

على وجھ األرض الذي یأمر  یسقطون . تحطم أطفالھم ، والحوامل تشق )) إنھ الكتاب الوحید
  بشق بطون الحوامل
ُعوِب الَّتِي یَھَبُھَا 16:  20وفي سفر التثنیة [  بُّ إِلَھُُكْم لَُكْم ِمیَراثاً فَالَ تَْستَْبقُوا الرَّ  ] : (( أما ُمُدُن الشُّ

ُروھَا َعْن بِْكَرِة أَبِیھَا، َكُمُدنِ  َحیَّةً، فِیھَا نََسَمةً  یِّینَ  بَْل َدمِّ  اْلِحثِّیِّیَن َواألَُموِریِّیَن َواْلَكْنَعانِیِّیَن َواْلفِِرزِّ
یِّیَن َواْلیَبُوِسیِّیَن َكَما أََمَرُكُم الرَّ    . . . إِلَھُُكْم )) نعم ھكذا ... إنھا حرب إبادة شاملة بُّ َواْلِحوِّ

َوُكل اْمَرأٍَة َعَرفَْت َرُجالً  "فَاآلَن اْقتُلُوا ُكل َذَكٍر ِمَن األَْطفَالِ  18-17: 31و في سفر العدد 
َذَكٍر أَْبقُوھُنَّ لُكْم  ْعِرْفَن ُمَضاَجَعةَ َجِمیُع األَْطفَاِل ِمَن النَِّساِء اللَواتِي لْم یَ  بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقتُلُوھَا لِكنْ 

 "َحیَّاتٍ 
بَّ قَْد َوھَبَُكُم اْلَمِدینَةَ  16:  6وجاء في سفر یشوع [  فَاْنَدفََع الشَّْعُب نَْحَو اْلَمِدینَِة ُكلٌّ إِلَى  .] : ((الرَّ

ْیِف َعلَى ُكلِّ َمْن فِیھَا ِمْن ِرَجاٍل َونَِساٍء  َحدِّ َواْستَْولَْوا َعلَْیھَا. َوَدمَُّروا اْلَمِدینَةَ َوقََضْوا بِ  ِوْجھَتِِھ، السَّ
  ))َوُشیُوٍخ َحتَّى اْلبَقَِر َواْلَغنَِم َواْلَحِمیرِ  َوأَْطفَالٍ 

فَقَاَل لَھُْم ". 37: 22أما عن نصائح یسوع بالحرب والقتل فحدث أیضا وال حرج ففي انجیل لوقا 
 ."َسْیفاً  َوِمْزَوٌد َكَذلَِك َوَمْن لَْیَس لَھُ فَْلیَبِْع ثَْوبَھُ َویَْشتَرِ  فَْلیَأُْخْذهُ  "یسوع": لَِكِن اآلَن َمْن لَھُ ِكیسٌ 

َما ِجْئُت ِألُْلقَِي  .َسالَماً َعلَى األَْرضِ  " الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ِألُْلقِيَ  35-34: 10وفي انجیل متى 
ھَا َواْلَكنَّةَ ِضدَّ َحَماتِھَا َق اِإلْنَساَن ِضدَّ أَبِیِھ َواِالْبنَةَ ِضدَّ فَإِنِّي ِجْئُت ِألُفَرِّ  .َسالَماً بَْل َسْیفاً    ”أُمِّ

ا أَْعَدائِي أُولَئَِك الَِّذیَن لَمْ  27: 19و في انجیل لوقا   یُِریُدوا أَْن أَْملَِك َعلَْیِھْم فَأْتُوا بِِھْم إِلَى ھُنَا "أَمَّ
 "َواْذبَُحوھُْم قُدَّاِمي

 
لوبون في كتابھ  انت الحروب الصلیبیة تطبیقا عملیا للكتاب المقدس فقد ذكر غوستافولذا فقد ك

والمیادین وسطوح البیوت  (لقد كان النصارى یجوبون الشوارع 325الحضارة العربیة ص
صغارھا ! كانوا یذبحون األوالد والشباب  لیرووا غلیلھم من التقتیل وذلك كاللبؤات التي خطفت

أناسا كثیرین بحبل واحد بغیة السرعة وكان قومنا یقبضون  ربا وكانوا یشنقونویقطعونھم إربا إ
 فیبقرون بطون الموتى لیخرجوا منھا قطعا ذھبیة فیا للشره وحب الذھب وكانت كل شيء یجدونھ

 .)الدماء تسیل كاألنھار في طرق المدینة المغطاة بالجثث
 
 
 

 !!.. .. الوثنیة في الدیانة المسیحیةالنصارى یعبدون خروف وثني  -الدلیل الحادي عشر:
یُخلص الناس من  یعتقد النصارى أن المسیح ھو اإللھ وأنھ جاء إلى العالم وقرر أن یُصلب لكي

ھَُؤالَِء َسیَُحاِربُوَن اْلَخروَف، َواْلَخروف  ) -: خطایاھم ویرمزون لھ بالخروف الفادي یقول الكتاب
  .)14العدد  17اِب َوَملُِك اْلُملُوِك، سفر الرؤیا األصحاح َربُّ األَْربَ  یَْغلِبُھُْم، ألَنَّھُ 



إنقاذ البشر وصلبھ  إن موت اآللھة فداءا عن خطایا البشر ھو قمة الوثنیة فانتحار یسوع من أجل
للشھوة فاالیمان یصیر بدون أعمال  على الصلیب كل ھذا من أجل إرضاء غرور االنسان وحبھ

) والشریعة تصیر لعنة  9عدد 2أحد أفسس اصحاح  كي ال یفتخر كما قال بولس ( لیس من اعمال
الوثنیة ( المسیح افتدانا من لعنة الناموس غالطیة اصحاح  وخطیئة كبرى كما قال بولس مؤسس

 فالمسیح انتحر من أجل أن یریحنا من نیر الشریعة وصارت كل االشیاء طاھرة وال ( 13عدد  3
یكون نجساً  ب یسوع أن الشيء نجس في حد ذاتھ، ولكنھشيء نجس ( أنا عالم ومتیقن في الر

وال طھارة وال قیمة للخطیة  ) وھذه قمة الوثنیة حیث ال نجاسة 14/14لمن یعتبره نجساً رومیة 
 .طالما اعترف اإلنسان وطالما یسوع انتحر من اجلك

رى ( انتزاع الروح أخ أما عن اإلیمان بثالثة آلھة في إلھ واحد .. اإلیمان بآلھة تُنتزع من آلھة
اإلبن ) ... آلھة تُصلب وتُذبح ویُبصق في  ( القدس من اآلب)... آلھة تموت فداءا عن خطایا البشر

 وتُمزق ثیابھا ( َوبََصقُوا َعلَْیِھ َوأََخُذوا اْلقََصبَةَ َوَضَربُوهُ  وجھھا وتصرخ وتصیح وتُطعن بالحربة
الصلبان في الصحراء.. كل  آلھة تُعلق عاریة على ..( .30العدد  27َعلَى َرْأِسِھ .. متى األصحاح 

  المسیحیة قمة من قمم الوثنیة المعاصرة ھذه الوثنیة من أجل ارضاء شھوات اإلنسان .. إن
یجوز لك انقاذه  واألغرب من ذلك أنھ لو افترضنا أنك اآلن أمام المسیح وھو على الصلیب فال

 . اآللھة عمدا قمة الوثنیة وقتل ألنھ بذلك تعطل عملیة الفداء والصلب إنھا
( لقد قتلت البشریة ستة عشر إلھا تكفیرا عن  -یقول ول دیورانت في كتابھ قصة الحضارة :

 .) خطایاھا أولھم كرشنا وآخرھم یسوع الناصري
فأكل لحم  أما عن فكرة أكل لحم اآللھة وشرب دمائھم فھي وثنیة أخرى من وثنیات المسیحیة

تؤمن بھا الكنیسة.. وبھذا السر  اول أو سر الشكر ھو أحد األسرار السبعة التياآللھة أو سر التن
ویشرب دمھ الزكي تحت أعراض الخبز  یأكل المسیحي جسد الرب یسوع على حد زعمھم ،

العدد  26متى األصحاح  .ُخُذوا ُكلُوا. ھََذا ھَُو َجَسِدي(  -: والخمر تطبیقا لقول الكتاب المقدس
26(.  

  سابقاً في كتابھ شیدیاكون حبیب جرجس مدیر الكلیة األكلیریكیة لألقباط األرثوذكسیقول األر
بعد تقدیس سر الشكر واستدعاء حلول الروح  : " اننا نؤمن أنھ 65اسرار الكنیسة السبعة صفحة 

الخمر استحالة سریة إلى جسد المسیح ودمھ األقدسین .  القدس على القرابین یستحیل الخبز و
اللذین ننظرھما على المائدة لیسا خبزاً وخمراً بسیطین بل ھما جسد الرب  لخبز والخمرحتى أن ا

القربان )  ودمھ ، تحت شكلي الخبز والخمر " ویقول األنبا غریغورس في كتابھ ( سرّ  ذاتھ
والقداس اإللھي على الخبز  ) ما یلي : " بصلوات الكاھن المرتّبة14ص 1966(طبعة ینایر 

جوھر الخبز إلى جسد المسیح، وجوھر الخمر  لروح القدس علیھا فیتحّول ویتبّدلوالخمر یحّل ا
 !!!!!! " إلى دمھ

في ممارساتھم  ( الكاثولیك -أما عن عبادة السیدة مریم فحدث وال حرج یقول األب بولس جورج :
مریم وتقول  الكاثولیكیة تؤلھ العذراء الدینیة عبید مریم ویتكلمون عن العبادة المریمیة) فالكنیسة

لھا ویعتقدون في الثالوث المریمي والحبل بال دنس كما  وتصنع لھا التماثیل في الكنائس ویصلون
  المسیح تماما

  27 -الھوت مقارن –موسوعة الخادم القبطي  -المصدر:
 

ویطلبون من الشفاء  بینما یقول األرثوذكس في صلواتھم یا أم اإللھ نسبحك ویُقدمون لھا النذور
بتماثیل العذراء مریم فمریم ھي ملكة  ن لھا ویقدمون لھا البخور . لقد امتألت الكنائسیصلو

  ... السماء الجالسة بین الكروبیم والسرافیم
 http://www.youtube.com/watch?v=8jypnZ__jdY -: المصدر
اإلمبراطور الوثني  عام من تألیھ المسیح على ید 1700یة قرینة بالمسیحیة وبعد قرابة إن الوثن

عام  1700الغرب اآلن بعد  قسطنطین في مجمع نیقیة وفرض ذلك على جمیع الوالیات یكتشف
 ُن ّهللاِ الوثنیین من قبل ..!! {َوقَالَِت اْلیَھُوُد ُعَزْیٌر ابْ  أن تألیھ اإلنسان وجعلھ ابنا ہلل ھو نفس قول

http://www.youtube.com/watch?v=8jypnZ__jdY


قَاتَلَھُُم  بِأَْفَواِھِھْم یَُضاِھُؤوَن قَْوَل الَِّذیَن َكفَُروْا ِمن قَْبلُ  َوقَالَْت النََّصاَرى اْلَمِسیُح اْبُن ّهللاِ َذلَِك قَْولُھُم
 30ّهللاُ أَنَّى یُْؤفَُكوَن }التوبة

اللوحات الجداریة لمعبد  فقد ثبت أن وثنیات المسیحیة تم جمعھا من الدیانات الوثنیة القدیمة ومن
بین النھرین وال تستطیع كثیرا الفصل  األقصر الذي شیده امنحتب الثالث إلى جانب وثنیات ما

وحور أختي في اسطورة ست وخونسو في أسطورة  بین یسوع االنجیل وحورس إلھ المصریین
قدیمة على حد فتألیھ یسوع ھو قيء للوثنیة المصریة ال .. آمون رع وإیو في أسطورة آتوم رع

  ماستي قول الباحث جیرالد
الھارب في  فیسوع الخروف ویسوع باعث الحیاة ویسوع الذي بشرت بھ النجمة ویسوع التیس

وثنیات تناقلتھا البردیات  الصحراء ویسوع حاكم الموتى والممسك بالحمل في یده الیمنى كلھا
وفي الھندوسیة آلھة متعددة البشر  المصریة القدیمة عن آلھة مصریة ماتت من أجل خطایا

أقانیم ( براھما وفشنو وسیفا ) یعبدھا الھندوس ویتقربون  یجمعھا إلھ واحد ولإللھ الواحد ثالثة
لینقذ العالم  كرشنا االبن البكر المولود قبل كل الدھور ابن العذراء دیفاكي الذي جاء إلیھا.. وھناك

 ... من الخطیئة إلھ من إلھ
في  Tom Harper " رة وقد تكلم عن ھذا التشابھ عالم الالھوت " توم ھاربرإنھا آلھة بشریة كثی

 kersey Graves األمریكي وقد كتب عالم األدیان Pagan Christ " كتابھ "المسیح الوثني
أن المسیحیة تكاد تتطابق مع ست عشرة  ذكر فیھ "worlds sixteen saviors " :كتابا عنوانھ
 .!! عقیدة وثنیة
جاءوا إلى  عشر إلھا ماتوا من أجل خطایا البشر وكلھم جاءوا من عذراوات وكلھم فھناك ستة

عام قبل المیالد 1200منذ , "كرشنا" العالم إلنقاذ اإلنسان فھناك اإللھ الھندي المصلوب
عام قبل  1160تّموز" المصلوب منذ " عام قبل المیالد والسوري 600والھندوسي " ساكیا" 
ومیثرا مصلوب بالد فارس وغیرھم الكثیر ولذا یقول یقول  یاو" في نیبالالمیالد والمصلوب " أ
( لقد قتلت البشریة ستة عشر إلھا تكفیرا عن خطایاھا  -قصة الحضارة : ول دیورانت في كتابھ

 ) كرشنا وآخرھم یسوع الناصري أولھم
 
 
 

  !! المسیح لیس إلھا ..وال ثلث إلھ -الدلیل الثاني عشر:
یوجد فیھا شيء  ل أن المسیح علیھ السالم كان صریحا في تعالیمھ وأن عقیدتھ الیُخبرنا اإلنجی

 أَنَا«یَُسوَع َعْن تالَِمیِذِه َوَعْن تَْعلِیِمِھ. أََجابَھُ یَُسوُع:  غیر ُمعلن یقول اإلنجیل ..( فََسأََل َرئِیُس اْلَكھَنَةِ 
َوفِي  .اْلَمْجَمِع َوفِي اْلھَْیَكِل َحْیُث یَْجتَِمُع اْلیَھُوُد َدائِماً  یٍن فِيَكلَّْمُت اْلَعالََم عالَنِیَةً. أَنَا َعلَّْمُت ُكلَّ حِ 

  (20 العدد 18اْلَخفَاِء لَْم أَتََكلَّْم بَِشْيٍء ... یوحنا األصحاح 
ة األصحاح رومی .َواْلَخبَُر بَِكلَِمِة هللاِ  إِذاً اِإلیَماُن بِاْلَخبَرِ (  -: أصل العقیدة فمن تعالیم المسیح نعرف

  )17العدد  10
واآلن ھل قال المسیح ولو  فاإلیمان ال یكون اال بالخبر ( الدلیل ) وال یكون الخبر اال بكلمة هللا

قال المسیح اعبدوني ؟؟ ھل قال المسیح أنا  لمرة واحدة في اإلنجیل أنھ إلھ او نصف إلھ ؟؟ ھل
  دم ؟؟أنھ جاء من أجل خطیئة آ الھوت وناسوت ؟؟ ھل قال المسیح

لم یقل أنا جئت من  المسیح لم یقل ولو لمرة واحدة أنا هللا اعبدوني .. لم یقل انا الھوت وناسوت
  !!.. موجودة في اإلنجیل كلھ أجل خطیئة آدم .. حتى كلمة أقنوم وكلمة ثالوث غیر

ر المسیح ھو آخر غی الذي قالھ المسیح وأكَّد علیھ أنھ رسول من عند هللا وأن هللا واحد وأن هللا
َوأَنَا أَْعلَُم  آَخرُ  فََشھَاَدتِي لَْیَسْت َحقّاً. الَِّذي یَْشھَُد لِي ھُوَ  ( إِْن ُكْنُت أَْشھَُد لِنَْفِسي -تماما یقول المسیح :

  .) 32العدد  5یوحنا األصحاح  .أَنَّ َشھَاَدتَھُ الَّتِي یَْشھَُدھَا لِي ِھَي َحقٌّ 
 !!.. .... الَِّذي یَْشھَُد لِي ھَُو آَخرُ اذن هللا ھو آخر غیر المسیح ....

ُ َواِحٌد َولَْیَس آَخُر ِسَواهُ. مرقس األصحاح  -فالرب واحد ولیس آخر سواه :  ) 32العدد  12(هللاَّ



ْن اِالْبَن أَْیضاً أَ  أَْعطَى فاہلل منفصل تماما عن المسیح ) ألَنَّھُ َكَما أَنَّ اآلَب لَھُ َحیَاةٌ فِي َذاتِِھ َكَذلِكَ 
  )26العدد  5یوحنا األصحاح  تَُكوَن لَھُ َحیَاةٌ فِي َذاتِھِ 

الَِّذي یُْؤِمُن «فَنَاَدى یَُسوُع:  ) -: فمھمة المسیح في ھذا العالم ھي إیمان الناس باآلب ولیس باالبن
 ) .44العدد  12بِالَِّذي أَْرَسلَنِي ... یوحنا األصحاح  بِي لَْیَس یُْؤِمُن بِي بَلْ 

َوھَِذِه ِھَي اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ: أَْن  ) -:  یدخلھا إال من قال ال إلھ إال هللا المسیح رسول هللاوالجنة ال
 3العدد  17یوحنا األصحاح  ...اْلَحقِیقِيَّ َوْحَدَك َویَُسوَع اْلَمِسیَح الَِّذي أَْرَسْلتَھُ  یَْعِرفُوَك أَْنَت اِإللَھَ 

ال إلھ إال هللا وأن یسوع رسول هللا وھو عین ما  ة ھي شھادة أن)لقد شھد المسیح أن الحیاة األبدی
 . یؤمن بھ المسلمون جمیعاً 

إِْنَساناً نَبِیّاً ُمْقتَِدراً فِي اْلفِْعِل َواْلقَْوِل  (یَُسوَع النَّاِصِريِّ الَِّذي َكانَ  -فالمسیح نبي عظیم من عند هللا :
 ) .19العدد  24ألصحاح َوَجِمیِع الشَّْعِب .. لوقا ا أََماَم هللاِ 

ا َذلَِك اْلیَْومُ  ( -: والمسیح ال یعلم الغیب مثل األنبیاء َوتِْلَك السَّاَعةُ فَالَ یَْعلَُم بِِھَما أََحٌد َوالَ  َوأَمَّ
َماِء َوالَ اِالْبُن إالَّ اآلُب ..مرقس األصحاح  اْلَمالَئَِكةُ   ) .32العدد  13الَِّذیَن فِي السَّ

َوَرفََع یَُسوُع  ) -: یح ھي فقط لیرى الناس عظمة هللا ولیس عظمة المسیحوكل معجزات المس
ِحیٍن تَْسَمُع لِي.  أَْشُكُرَك ألَنََّك َسِمْعَت لِي َوأَنَا َعلِْمُت أَنََّك فِي ُكلِّ  أَیُّھَا اآلبُ «َعْینَْیِھ إِلَى فَْوُق َوقَاَل: 

 )42العدد 11یوحنا األصحاح  .«..لِیُْؤِمنُوا أَنََّك أَْرَسْلتَنِي َولَِكْن ألَْجِل ھََذا اْلَجْمِع اْلَواقِِف قُْلتُ 
  فالمسیح عبد ہلل خاضع ہلل ال یستطیع أن یستنكف عن عبادة هللا

اْلُكلُّ فَِحینَئٍِذ اِالْبُن نَْفُسھُ أَْیضاً  ( َوَمتَى أُْخِضَع لَھُ  -والمسیح یوم القیامة أیضا سیكون خاضعا ہلل :
العدد  15األصحاح  1كورنثوس  .. .أَْخَضَع لَھُ اْلُكلَّ َكْي یَُكوَن هللاُ اْلُكلَّ فِي اْلُكلِّ  ِذيَسیَْخَضُع لِلَّ 

28 ( 
وهللا ال یسكن مع اإلنسان  (19 العدد 23لْیَس هللاُ إِْنَساناً .. العدد األصحاح  ) -: فاہلل لیس إنسان

ً  ألَنَّھُ ھَْل یَْسُكنُ  ) -: على األرض ُ َحقّا َماَواتُ  هللاَّ َوَسَماُء  َمَع اِإلْنَساِن َعلَى األَْرِض؟ ھَُوَذا السَّ
َماَواِت الَ تََسُعَك فََكْم بِاألَقَلِّ ھََذا اْلبَْیتُ   )18العدد  6الَِّذي بَنَْیُت! .. أخبار األیام الثاني األصحاح  السَّ

 
 
 
 

 !!.. بادتھ من خالل أمثلةكان المسیح علیھ السالم یحذر الناس من ع -: -الدلیل الثالث عشر :
عبادتھ باطلة  حاول السید المسیح في إشارات كثیرة أن یُلفت نظر الجموع أنھ سیُعبد وستكون

  وبالفعل سنذكر ثالثة إشارات قویة بخصوص ھذا األمر
  اإلشارة األولى ... یسوع یُشبھ نفسھ بالحیة النُحاسیة

قوم  ات المحرقة فلدغت الشعب فمات(فارسل الرب على الشعب الحیّ  6-12في سفر العدد 
على الرب وعلیك فصل  كثیرون من اسرائیل . فاتى الشعب الى موسى وقالوا قد اخطأنا اذ تكلمنا

الرب لموسى اصنع لك حیة محرقة  الى الرب لیرفع عنا الحیّات.فصلى موسى الجل الشعب فقال
من نحاس ووضعھا على  فصنع موسى حیة وضعھا على رایة فكل من لدغ ونظر الیھا یحیا

 )الى حیة النحاس یحیا الرایة فكان متى لدغت حیة انسانا ونظر
لكن یخبرنا العھد  لقد صنع موسى علیھ السالم الحیة النحاسیة حتى ال یھلك كل َمن ینظر إلیھـا

إسرائیل القرابین یذكر سفر الملوك  القدیم أنھ مع الوقت ُعبدت الحیة النحاسیة وقرب لھا بنو
بسحق الحیة النحاسیة بعد أن عبدھا الناس مع أنھا كانت  أن الملك حزقیا ملك الجنوب قام انيالث

التََّماثِیَل،  ( ھَُو أََزاَل اْلُمْرتَفََعاِت، َوَكسَّرَ  4-12یقول سفر الملوك الثاني موضوعة لتشفي الناس
َواِرَي، َوَسَحَق َحیَّةَ النَُّحاسِ  األَیَّاِم  ھَا ُموَسى ألَنَّ بَنِي إِْسَرائِیَل َكانُوا إِلَى تِْلكَ الَّتِي َعِملَ  َوقَطََّع السَّ

  )4العدد  18األصحاح  الملوك الثاني ... .[یُوقُِدوَن لَھَا َوَدُعوھَا [نَُحْشتَانَ 
ویدعوھم للحق وقد رفعھ  یُخبرنا السید المسیح أنھ مثل الحیة النحاسیة تماما فھو جاء لیشفي الناس

لألسف أیضا الناس عبدوه یقول السید المسیح في  لكن نظر إلیھ ( یتبعھ ) فلن یھلكهللا وكل من ی



یَِّة ھََكَذا یَْنبَِغي أَْن یُْرفَعَ  َوَكَما َرفَعَ («إنجیل یوحنا  اْبُن اِإلْنَساِن . یوحنا  ُموَسى اْلَحیَّةَ فِي اْلبَرِّ
 ھما كانت عبادتھ باطلة من دون هللالنحاسیة وكال فالمسیح مثل الحیة .....( 14العدد  3األصحاح 

 
 

  ) اإلشارة الثانیة وقوف السید المسیح في جمیع عظاتھ على جبل الزیتون ( جبل الھالك
ارتباطا عجیبا وعلیھ  جبل الزیتون ھو أشھر جبل في اإلنجیل فجبل الزیتون یرتبط بالسید المسیح

وكان الجبل بمثابة رمز .. 12-1 ألقى جمیع عظاتھ ومن علیھ ُرفع إلى السماء أعمال الرسل
ولماذا كان یقف علیھ دائما  المسیح جبل الزیتون بالذات لدعوة السید المسیح لكن لماذا أراد السید

أُوُرَشلِیَم الَّتِي َعْن یَِمیِن َجبَِل  (َواْلُمْرتَفََعاُت الَّتِي قُبَالَةَ  -یخبرنا سفر الملوك الثاني: ویدعو الناس ؟؟
ْیُدونِیِّیَن، َولَِكُموَش َرَجاَسِة  ُسلَْیَماُن َملُِك إِْسَرائِیَل لَِعْشتُوَرَث َرَجاَسةِ  تِي بَنَاھَااْلھَالَِك الَّ  الصَّ

َسھَا اْلَملُِك. .. الملوك الثاني اْلُموآبِیِّیَن، َولَِمْلُكومَ  وَن، نَجَّ  ( 13العدد  23األصحاح  َكَراھَِة بَنِي َعمُّ
وكانت تقف علیھ اآللھة المزیفة وكان الناس  النص ھو جبل الزیتون جبل الھالك المذكور في ھذا

ھذا الجبل ولذا كان یسوع یقف علیھ كثیرا فاآللھة المزیفة فقط  یعبدون اآللھة التي كانت تقف على
في تفسیره  840على جبل الزیتون یقول التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس ص ھي التي تقف

الوثنیة ))  جبل الھالك بجبل الزیتون ألنھ بقعة أثیرة لبناء المعابد(( یسمى  -باألعلى : للنص
یعبدون األصنام الواقفة على  وكان وقوف یسوع المتكرر علیھ لتحذیر الناس من عبادتھ كما كانوا

  !!.. ھذا الجبل فالمسیح إلھ زائف
 

  !!.. اإلشارة الثالثة أمر المسیح بشرب دمھ وأكل لحمھ
كما ورد في سفر  ھد القدیم ال یشربون دم الذبیحة التي تُذبح تكفیرا للذنوبكان الیھود في الع

وفي  (14العدد  17الالویین األصحاح  ... َدَم َجَسٍد َما فَقُْلُت لِبَنِي اْسَرائِیَل: ال تَاُكلُوا ) -:الالویین
الدم یرمز إلى  ( أما دم الذبیحة فال تشربوه بل اسكبوه على األرض .) فقد كان 16-21التثنیة سفر

إنكار للكفارة والذبیحة وبالتالي  فشرب الدم ھو الخطیئة وشرب الدم یعني أن الكفارة غیر صالحة
  عدم زوال الخطیئة

 -: 248ص  11-17ویقول الكتاب في التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس في شرح سفر الالویین 
یغیر من المعنى الرمزي  فشربھ(( الدم یمثل حیاة الحیوان الذي ُذبح عوضا عن الخاطيء 

ھو الثمن الذي یلزم دفعھ لیصبح اإلنسان  للذبیحة فالدم یُشرب عوضا عن أن یُسفك ألن سفك الدم
أن حیاة قدمت ذبیحة عوضا عن الخاطيء ففي شرب الدم  مقبوال عند هللا إذ كان برھانا على

 دید حین قال لھم یسوع اشربوا دميالذبیحة لذا تحیر الناس في العھد الج إعدام الدلیل على تقدیم
(( 

فعندما تشرب دم الذبیحة ھذا یعني رمزیا أن الذبیحة غیر صالحة وأن الفداء غیر صالح ألن 
  شرب الدم یعني إعادة شرب الخطیئة

یَأُْكلُوَن أََخَذ یَُسوُع ُخْبزاً  فجـاء یسوع وأمر أمرا عجیبا لم یكن یتخیلھ أحد لقد قال ( َوفِیَما ھُمْ 
َوَشَكَر َوأَْعطَاھُْم  ثُمَّ أََخَذ اْلَكأْسَ  .«ُخُذوا ُكلُوا ھََذا ھَُو َجَسِدي«َوقَاَل:  بَاَرَك َوَكسََّر َوأَْعطَاھُمْ وَ 

 )22العدد  14ھََذا ھَُو َدِمي مرقس األصحاح » :فََشِربُوا ِمْنھَا ُكلُّھُْم. قَاَل لَھُمْ 
وأنھ لیس بخروف  یحة وأنھ كفارة غیر صالحةعندما أمر یسوع بشرب دمھ كان یؤكد أنھ لیس بذب

 !!.. الفصح كما یزعمون .. فالمسیح لیس إلھا ولیس خروفـا
 
 
 
 

  !!.. اآللھة ال تموت فداءا عن خطایا البشر -الدلیل الرابع عشر :
یعیشون تحت وطأة  من الشجرة وھم -علیھ السالم  -یعتقد النصارى أن الخلق ومنذ أن أكل آدم 



عز وجل جراء تلك الخطیئة األولى ،  فالمولود یولد مخطئاً ویعیش مخطئا بعیدا عن هللالخطیئة ، 
یتغذى مما  -علیھا السالم  -وأسكنھ في بطن مریم العذراء  فلما أراد هللا أن یغفر لھم أخرج ابنھ

رة مولوداً ، حتى إذا شبَّ وكبر ، سلمھ ألعدائھ لیصلبوه ، فیكون ذلك كفا في بطنھا، ثم أخرجھ
فیما یفسرون  التي لحقت سائر الناس ..ھذه ھي فلسفة النصارى -علیھ السالم  -خطیئة آدم  عن

معرفة الحقائق اإلسالمیة  بھ قصة صلب إلھھم ، ونحن على یقین أن الناقد لن یكون بحاجة إلى
ر فما الكنسیة سببا إللحاد المالیین من البش لینقض ھذا الھراء وألجل ذلك أصبحت تلك المعتقدات

زید یمحو ذنب عمرو؟! .. وقد قال بعض عقالء الملوك: "  عالقة الصلب بالخالص ؟! ھل صلب
 . "شرعاً وعقالً فإنھم عار على بني آدم مفسدون للعقول والشرائع إن جھاد ھؤالء واجب

مقرراً في  إن غفران الذنوب ال یتطلب صلب اآللھة عرایا في الصحاري ..!! ولیس ھذا األمر
أن المسیح لم یقل أنھ جاء  وحده بل ھو منصوص علیھ في الكتاب المقدس ویكفي أن نعلم القرآن

 !!.. ترد في أي من األناجیل األربعة من أجل خطیئة آدم ولو لمرة واحدة بل كلمة آدم لم
ال ( « -خطیئتھ: وقد جاء في الكتاب المقدس ما یؤكد أن الخطیئة ال تُورث وكل إنسان مسئول عن

التثنیة األصحاح  ... األَْوالُد َعِن اآلبَاِء. ُكلُّ إِْنَساٍن بَِخِطیَّتِِھ یُْقتَلُ  اآلبَاُء َعِن األَْوالِد َوال یُْقتَلُ  یُْقتَلُ 
تُْخِطُئ ِھَي تَُموُت. اِالْبُن الَ یَْحِمُل ِمْن إِْثِم األَِب  ( اَلنَّْفُس الَّتِي -. ) وورد أیضا :16العدد  24

یِر َعلَْیِھ یَُكوُن ... حزقیال األصحاح  ُل ِمْن إِْثِم اِالْبِن. بِرُّ اْلبَارِّ َعلَْیِھ یَُكونُ الَ یَْحمِ  َواألَبُ  رِّ َوَشرُّ الشِّ
 .. فھذه نصوص توراتیة صریحة تؤكد أنھ ال یتحمل أحد جریرة أحد ( .20العدد  18

ھناك أبرار ولیس  انوالمسیح لم یأتي كذبیحة بل جاء رحمة وھو جاء ال لیدعو األبرار ( إذن ك
إِنِّي أُِریُد  ) اإلیمان بالفداء والصلب الجمیع تحت الخطیئة ) بل جاء لیدعو خطاة إلى التوبة ال إلى

) لقد 13العدد  9األصحاح  لَْم آِت ألَْدُعَو أَْبَراراً بَْل ُخطَاةً إِلَى التَّْوبَِة... متى َرْحَمةً الَ َذبِیَحةً ألَنِّي
أبرار لم یرثوا الخطیة تلك الخطیة التي  إلى قسمین أبرار وخطاة إذا ھناكقسم المسیح الناس 

 . آدم أبینا األول تزعم الكنیسة أن كل إنسان یرثھا من
ذاھب للصلب  فالمسیح لم یأت لیُصلب ولم یُقدم نفسھ طواعیة للصلب فحسب اإلنجیل فإنھ وھو

 ) من هللا إنقاذه من الصلب ى طالباكان یصرخ وینوح وقد قضى جزءاً كبیراً من اللیل وھو یصل
َم قَلِیالً َوَخرَّ َعلَى فَْلتَْعبُْر َعنِّي ھَِذِه اْلَكأُْس ...  یَا أَبَتَاهُ إِْن أَْمَكنَ «َوْجِھِھ َوَكاَن یَُصلِّي قَائِالً:  ثُمَّ تَقَدَّ

( فَقَاَل لَھُْم: حزیناً جداً تلك اللیلة التي تسبق الصلب مباشرة  (.وكان 39العدد  26متى األصحاح 
یصرخ وینوح وھو  وكان ( .38العدد  26َحِزینَةٌ ِجّداً َحتَّى اْلَمْوِت... متى األصحاح  نَْفِسي«

َم بُِصَراٍخ َشِدیٍد َوُدُموعٍ  َعاٍت لِْلقَاِدِر أَْن یَُخلَِّصھُ ِمَن اْلَمْوتِ  ذاھب للصلب ( إِْذ قَدَّ  ... ِطْلبَاٍت َوتََضرُّ
الصلیب بإرادتھ إذن  ) ولو كان المسیح إلھا وجاء لینتحر على 7العدد  5 العبرانیین األصحاح

لینتحر وذھب للصلیب بارادتھ .. كیف  فھو ممثل بارع .. إذ كیف یصرخ ویبكي وھو أصال جاء
إنجیل متى إلھي إلھي لماذا تركتني ..!!ولذا یقول أحد  یقول كلمتھ الشھیرة التي وردت في آخر

  ... ألحسن ممثل أوسكار أن المسیح یستحق جائزة مفسري الكتاب المقدس
وإنما  وھناك خطأ مضحك في قضیة الخطیئة األصلیة فسبب الخطیئة حسب اإلنجیل لیس آدم

 14العدد  2األصحاح  1تیموثاوس  فََحَصلَْت فِي التََّعدِّي، حواء ( َوآَدُم لَْم یُْغَو لَِكنَّ اْلَمْرأَةَ أُْغِویَتْ 
فكان  ض أن تُصلب امرأة بدال من یسوع وبما أن شرف المرأة أغلى من حیاتھاالمفتر ) لذا كان

 . المفترض أن یتم اغتصاب یسوعھ ال صلب یسوع
 . مقال للمفكر اإلسالمي محمد الصباغ -المصدر :

خشبة الصلیب  وھكذا فقد قرر النصارى شتم اإللھ وإھانتھ وقرروا صلب إلھھم وذبحھ عاریا على
اَْلَمِسیُح اْفتََدانَا ِمْن لَْعنَِة  ) ایاھم بل وقد اعتبر النصارى أن المسیح ملعونحتى یغفر لھم خط

) واعتبروه ذبیحة خطیئة دودة 13العدد  3ألَْجلِنَا،... غالطیة األصحاح  النَّاُموِس، إِْذ َصاَر لَْعنَةً 
ا أَنَا فَُدوَدةٌ الَ إِْنَساٌن. َعا وعار  ... ِعْنَد اْلبََشِر َوُمْحتَقَُر الشَّْعبِ  رٌ عند البشر ومحتقر الشعوب ( أَمَّ

واعتبروه التیس الھارب في الصحراء كما یقول بولس ... كل ( 6العدد  22المزامیر األصحاح 
صلیباً  والسباب من أجل أن یغفر خطایاھم ..ولذا فقد كان بعض أئمة اإلسالم إذا رأى ھذه الشتائم

  .بأقبح السب ".أھـ أمأل عیني ممن سب إلھھ ومعبودهأغمض عینیھ عنھ، وقال: "ال أستطیع أن 



 
 
 

 !!.. ال یعرف أنبیاء العھد القدیم ال التثلیث وال األقانیم -الدلیل الخامس عشر :
االختالف عن  الثالوث عقیدة شرك، یشترك فیھا عدة أشخاص في األلوھیة. و ھذا یختلف كل

المسیحیة أن ھناك ثالثة أشخاص یتكلمون  ا تقولعقائد التوحید التي نادى بھا العھد القدیم فعندم
ویجلسون بجوار بعضھم البعض یكون المسیحیون ھنا قد  مع بعضھم البعض و یحبون بعضھم،

أھم ممیزات وحدانیتھ، و جعلوا منھ ثالثة شخصیات مشتركین مع  سلبوا من مفھوم اللـھ أحد
 . "جوھر األلوھیة" بعضھم البعض في
فما فائدة أقنوم األب  ن متصفا باأللوھیة والكمال المطلق والقدرة على كل شيءوإذا كان أقنوم اإلب

لم  التاریخى یسوع أو عیسى(  -: John Hick ؟ولذا یقول الالھوتى وفیلسوف األدیان جون ھیك
 .)المتجسد " او " ابن هللا نفسھ على أنھ هللا فھو لم ینظر إلى یدَّعى األلوھیة

 The Metaphor of God Incarnate.. page 27 -:المصدر
إِنَّ «فَأََجابَھُ یَُسوُع: ) -: حین قال وقد ردد یسوع المسیح نفسھ عقیدة جمیع أنبیاء العھد القدیم فقط

َل ُكلِّ اْلَوَصایَا ِھَي: اْسَمْع یَا بَّ  أَوَّ بُّ إِلَھُنَا َربٌّ َواِحٌد. تُِحبُّ الرَّ ْلبَِك َوِمْن إِلَھََك ِمْن ُكلِّ قَ  إِْسَرائِیُل. الرَّ
العدد  12األصحاح  َوِمْن ُكلِّ قُْدَرتَِك. ھَِذِه ِھَي اْلَوِصیَّةُ األُولَى. مرقس ُكلِّ نَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ فِْكِركَ 

 -ظاھر من قولھ التالي : .) إن یسوع المسیح كان یؤمن بشخص اإللھ الواحد. كما ھو 30
بِّ إِلَِھَك تَْسُجدُ   ).10العدد  4یَّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُُد. .. متى األصحاح َوإِ  (َمْكتُوٌب: لِلرَّ

التجسد االلھي  یقول میخائیل جولدر المحاضر في الالھوت بجامعة برمنجھام في كتابھ اسطورة
  ). ثالثیة األقانیم ( یسوع نفسھ لم یكن یظن أنھ األقنوم الثاني في -: 107ص

االوائل ضد  ( كان المسیحیون -: 634لث ص الجزء الثا 1929وفي دائرة المعارف البریطانیة 
تُعلمھ الكتب المقدسة فلذلك أنكروھا ولم  التثلیث .. فالتثلیث كان یبدو لھم ضد التوحید اإللھي الذي

 ).. یعتبروا المسیح إلھا بل شخصا عظیما
 ,Norton فالثالوث اإللھي ال وجود لھ في الكتاب المقدس وقد أصاب نورتون أندروز

Andrews الثالوث فإن الرسل عبروا عنھا  ( إذا افترضنا صحة عقیدة -بد الحقیقة عندما قال :ك
ویوقعوه فى الحیرة وأن یجعلوا األمر یكتنفھ  " بأسلوب بحیث لو أرادوا أن یربكوا القارىء

 )" ! الغموض لما فعلوا أفضل من ذلك
 Norton, Andrews A Statement of Reasons For Not Believing The -:المصدر

Doctrines of Trinitarians Nature of God pp. 38. 
الصریحة ، لم یردا فى  ( لفظ الثالوث وعقیدة الثالوث -وتقرر دائرة المعارف البریطانیة أن :

إِْسَمْع یَا  " ینقضوا وصیة العھد القدیم العھد الجدید كذا ما قصد المسیح وال أتباعھ أبدا أن
بُّ   .) " .4العدد  6َربٌّ َواِحٌد ...التثنیة األصحاح  إِلھُنَا إِْسَرائِیُل: الرَّ

لماذا الیوجد (  -: Hans Kung وعالم الالھوت الشھیر ھانز كونج ولذا یتسائل األب الكاثولیكى
 ). اإلقانیم حدیث فى طول العھد الجدید وعرضھ عن إلھ مثلث مطلقا اى

كان الیھود  خذ فى االعتبار إلى أى حد( مع األ -أنھ : 337ویذكر قاموس الكتاب المقدس ص
فالمناوءة الیھودیة لم توجھ  الجدید فبحسب الدلیل المستمد من العھد على وعى بعقیدتھم التوحیدیة

ھ فیما بعد من قِبَل  , للمسیحیین األوائل تھمة اإلیمان بثالثة آلھة أو الشرك وھو نقد شائع ُوجِّ
  ) . الیھود

المسیحیین فى الحقبة التى  ( إذا ما أردنا أن نحكم على -لك بالقول :وھنا یعلق ھانز كونج على ذ
الیھود المتنصرون سیدانون بتھمة الھرطقة بل  سبقت مجمع نیقیة فى ضوء مجمع نیقیة فلیس فقط

 ). آباء الكنیسة الیونانیین جمیع تقریبا
كانوا یقولون بالتفاوت  یةوقد كان المتفق علیھ بوجھ عام أن آباء الكنیسة المتقدمین على مجمع نیق

ظاھر بوضوح فى كتابات الالھوتیین  وھذا subordinationists فى المنزلة بین اآلب واإلبن



ولقد استكمل ھیبولیتس  ... إیرینایوس على نفس الدرب ولقد سار .... الدفاعیین فى القرن الثانى
 . الالھوتى ھذا المشروع وترتیلیانوس فى الغرب

ھذه  تطلق(  -: 1319تقول دائرة معارف أوكسفور ص Subordination-ism وتحت مادة
 الثانى والثالث المیالدى ، الكتابات الالھوتیة فى القرنین التسمیة على َمْیل ، حاضر بقوة فى

اآلب وتقف خلف ھذا المیل عبارات واردة بالعھد  العتبار المسیح ، كإبن ہلل ، فى مرتبة أدنى من
 28 العدد 14ذلك { أَبِي أَْعظَُم ِمنِّي... یوحنا األصحاح  المسیح نفسھ على اوالتى یؤكد فیھ الجدید

ا َذلَِك اْلیَْوُم َوتِْلَك السَّاَعةُ فَالَ یَْعلَمُ { َماِء َوالَ  وأیضا { َوأَمَّ اِالْبُن  بِِھَما أََحٌد َوالَ اْلَمالَئَِكةُ الَِّذیَن فِي السَّ
 فى كتابات الھوتیین من خاصة ویظھر ھذا المیل{ .32 العدد 13إالَّ اآلُب ..مرقس األصحاح 

 ونوفاتیانوس بل حتى فى كتابات إیرینایوس أمثال یوستینیوس , ترتیلیانوس ، أوریجانوس
Irenaeus . 

الجدید عندما  فى أى موضع من العھد(  -: Martin Werner مارتن فرنر البروفیسور ویقول
وتُمثل على انھا عالقة بین األدنى  تُصور تبار ... فإنھاواآلب محل اع تكون العالقة بین المسیح

الالھوتیین العظام قبل مجمع نیقیة یمثلون المذھب القائل بأن  إن جمیع .... منزلة واالعلى منزلة
 .)أدنى من اآلب اإلبن فى مرتبة

 .Werner, Martin The Formation of Christian Dogma; pp. 122, 125 -:المصدر
الالھوتیین  إن كریستولوجیا كتابات(  -: Robert M. Grant جرانت رتویضیف روب

بصفة أساسیة تقول بتفاوت  ، كما ھو الحال بالنسبة لتلك الخاصة بالعھد الجدید ، الدفاعیین
فما نجده  ... اإللھ الواحد الوارد ذكره فى العھد القدیم فاالبن دائما خاضع لآلب الذى ھو . المنزلة
الفكر  ھؤالء الكتاب القدامى لیست ھى عقیدة الثالوث ... فقبل مجمع نیقیة كان كتابات إذا فى

 .) على مستوى العالم فى الجملة یقول بتفاوت المنزلة الالھوتى المسیحى
Grant, Robert McQueen Gods and the One God. 1st ed. pp. 109, 156, 160 

 
 
 

 !!.. ف ھذه الجملة حقیقة علمیةالكتاب المقدس بھ تحری -الدلیل السادس عشر :
یَُكونُوا  لَمْ  (إَنَّھُُم اْستُْؤِمنُوا َعلَى أَْقَواِل هللاِ. فََماَذا إِْن َكاَن قَْومٌ  -یقول الكتاب المقدس عن نفسھ :

بِّ تَقُولُوَن: نَْحُن ُحَكَماُء َوَشِریَعةُ الرَّ  ( َكْیفَ  -. ) ویقول أیضا :2العدد  3أَُمنَاَء؟ رومیة األصحاح 
 ً لَھَا قَلَُم اْلَكتَبَِة اْلَكاِذبُ  َمَعنَا؟ َحقّا ) إن الكتاب المقدس 8العدد  8األصحاح  إرمیا .إِنَّھُ إِلَى اْلَكِذِب َحوَّ

 !!.. یعترف على نفسھ بالتحریف
متخصصا فى  عالما 200إن أبحاث معھد ویستار بالوالیات المتحدة والتى قادھا أكثر من 

المنسوبة الى یسوع لم ینطق بھا ،  % من األقوال 82دیمة ، أكدوا جمیعا أن الالھوت واللغات الق
بھا. وال نقول شیئا عن تلك األبحاث التى تؤكد ان  % من األعمال المسندة الیھ لم یقم 86و

رقما او جملة من الھراءات ،  1614المقدس بعھدیھ ، تتضمن  نصوص ما یسمى بالكتاب
من  455من عدم التسامح ، و 586لوحشیة واإلنتقام ، ومن ا 1197و ، من الظلم 1401و

 .من األخطاء التاریخیة والعلمیة ، الخ 356التى ال حل لھا ، و المتناقضات
المقدس صار  وتقریبا ال یوجد باحث متخصص في األدیان یشك في ھذا األمر فتحریف الكتاب

الكتاب المقدس إن دراستھ للنسخة  فمن الحقائق العلمیة البدیھیة یقول توني باشبي في كتابھ تحری
اكتشافھا في سیناء وترجع للقرن الرابع المیالدي أثبتت لھ  السینائیة من الكتاب المقدس والتي تم

 م قامت1415اختالف بینھا وبین النسخة الحالیة للكتاب المقدس ولذا ففي عام  14800ان ھناك 
األسبانیة توما  رئیس محكمة التفتیشالكنیسة الرومانیة بحرق كل الكتب العبریة بواسطة 

الحالیة للملك جیمس والتي ھي أصل كل  توركمادا وبرعایة البابا بندكت الثالث عشر .. والنسخة
عن خمس نسخ محتلفة عن نص أصلي ال نعرف عنھ  الترجمات ما ھي أصال إال نسخة منقولة

 أي شيء انتھى كالم توني باشبي



االناجیل  نسخة مختلفة من 200م اكثر من  225ن ھناك عام ووفقا للقس ألبیوس تیودوریھ كا
إنجیل خاص قام بتألیفھ  تُستخدم في نفس الوقت حتى األدیب الروسي المعاصر تولستوي لدیھ

حین تم اختیار وتألیھ یسوع في مجمع  م لم یكن للمسیحیة إلھ رسمي إلى325بنفسھ وحتى عام 
 . ال بتألیھ یسوع في جمیع أنحاء اإلمبراطوریةاالحتف نیقیة برعایة الوثني قسطنطین وتم

الكتاب بحسب  و الكتاب المقدس لیس مقدسا وال أحد یعرف من الذي أطلق علیھ ھذا اللقب.. ھذا
توجد لھ مخطوطة أصلیة  سفر.. ال 66سفر بینما بحسب البروتستانت ھو  73االرثوذكس ھو 

خطأ علمي  48بسفر التكوین یوجد  لواحدة كاملة... في أول اصحاح منھ وھو االصحاح االو
والنھار قبل أن یخلق الشمس وھذه خرافة ألن الشمس ھي  منھا مثال أن هللا خلق النبات واألشجار

 النبات.... ومنھا تصویر أن السماء عبارة عن َجلَد یفصل بین ماء وماء وھذا أصل كلوروفیل
 .غیره خرافة فالسماء ھي مجرد كواكب سیارة وال یوجد َجلَد وال

الكتاب  أیضا الكتاب یحتوي على تناقضات من المستحیل حلھا مثل عمر أخزیا الملك فحسب
أََخْزیَا اْبَن اْثنَتَْیِن َوِعْشِریَن َسنَةً  َوَكانَ  ) عام22المقدس سفر الملوك الثاني كان عمر أخزیا الملك 

وحسب سفر  ( .26العدد  8ملوك الثاني األصحاح َسنَةً َواِحَدةً فِي أُوُرَشلِیَم... ال ِحیَن َملََك، َوَملَكَ 
 اْثنَتَْیِن َوأَْربَِعیَن َسنَةً ِحیَن َملََك َوَملََك َسنَةً َواِحَدةً  عام ( َكاَن أََخْزیَا اْبنَ 42األخبار الثاني كان عمره 

 (2العدد  22فِي أُوُرَشلِیَم.. أخبار األیام الثاني األصحاح 
نَاِصَرةُ لَِكْي یَتِمَّ َما قِیَل بِاألَْنبِیَاِء:  أَتَى َوَسَكَن فِي َمِدینٍَة یُقَاُل لَھَاوتناقض آخر في إنجیل متى ( وَ 

ً  إِنَّھُ َسیُْدَعى« أسفار  ) وھذه النبوءة ال توجد في أي من 23العدد  2متى األصحاح  .«نَاِصِریّا
األسفار الضائعة  من األنبیاء وال ندري من أین اقتبس متى ھذا النص وربما اقتبس ھذا النص

حروب الرب وقد جاء ذكر اسم ھذا  فھناك عشرات األسفار الضائعة من الكتاب المقدس مثل سفر
 10وقد جاء ذكر اسم ھذا السفر في سفر یشوع (  ) و سفر یاشر 14:  21السفر في سفر العدد ( 

  29:  9وقد ُذكر في أخبار االیام الثاني   ) وسفر أخبار ناثان النبي 13: 
یقول لوقا في أول  فالكتاب المقدس یعترف على نفسھ أنھ موضوع وأنھ تم تألیفھ كباقي الكتب كما

ٍة فِي األُُموِر اْلُمتَیَقَّنَِة ِعْنَدنَا َكَما َسلََّمھَا انجیلھ (إْذ َكاَن َكثِیُروَن قَْد أََخُذوا بِتَأْلِیفِ  إِلَْینَا الَِّذیَن َكانُوا  قِصَّ
ِل بِتَْدقِیٍق أَْن أَْكتَُب  أَْیضاً إِْذ قَدْ  َرأَْیُت أَنَا لِْلَكلَِمة َعایِنِیَن َوُخدَّاماً ُمْنُذ اْلبَْدِء مُ  تَتَبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن األَوَّ

ا اْلَعَذاَرى فَلَْیسَ  1العدد  1األصحاح  .لوقا بِّ فِیِھنَّ  ) وأیضا قول بولس (َوأَمَّ ِعْنِدي أَْمٌر ِمَن الرَّ
  !!.. )ھل ھذا كالم الرب ام كالم بولس25العدد  7األصحاح  1كورنثوس  ...أُْعِطي َرْأیاً  َولَِكنَّنِي

یقول ( ِصْرُت  وال ننسى أن بولس الرسول ھو مؤسس الكذب في الدیانة المسیحیة فھو كان دائما
تَْحَت  ي تَْحَت النَّاُموِس ألَْربََح الَِّذینَ تَْحَت النَّاُموِس َكأَنِّ  لِْلیَھُوِد َكیَھُوِديٍّ ألَْربََح اْلیَھُوَد َولِلَِّذینَ 

 9األصحاح  1ألَْربََح الَِّذیَن بِالَ نَاُموٍس. ...كورنثوس  َولِلَِّذیَن بِالَ نَاُموٍس َكأَنِّي بِالَ نَاُموسٍ  النَّاُموسِ 
ھو المجھول  وعندما كان یجد معبد وثني ألحد اآللھة المجھولة كان یقول ان ھذا اإللھ(19 العدد

 :إِلَى َمْعبُوَداتُِكْم َوَجْدُت أَْیضاً َمْذبَحاً َمْكتُوباً َعلَْیھِ  الذي أرسلھ ( ألَنَّنِي بَْینََما ُكْنُت أَْجتَاُز َوأَْنظُرُ 
لٍَھ َمْجھُولٍ »  17صحاح ھََذا أَنَا أُنَاِدي لَُكْم بِِھ ... اعمال الرسل األ فَالَِّذي تَتَّقُونَھُ َوأَْنتُْم تَْجھَلُونَھُ ». ِإلِ

فَإِنَّھُ إِْن  ) وقد اعترف بولس صراحة أنھ كذاب وأنھ نشر المسیحیة بالكذب إذ یقول ( .23العدد 
 ) 7العدد  3لَِمْجِدِه فَلَِماَذا أَُداُن أَنَا بَْعُد َكَخاِطٍئ؟ ... رومیة األصحاح  َكاَن ِصْدُق هللاِ قَِد اْزَداَد بَِكِذبِي

 
ا  من عجائب وخرافات مثل أن یعقوب صارع الرب وأیضا الكتاب المقدس ال یخلو وھزمھ (َولَمَّ

 :فَاْنَخلََع ُحقُّ فَْخِذ یَْعقُوَب فِي ُمَصاَرَعتِِھ َمَعھُ. َوقَالَ  َراى انَّھُ ال یَْقِدُر َعلَْیِھ َضَرَب ُحقَّ فَْخِذهِ 
العدد  32التكوین األصحاح  ... .«تُبَاِرْكنِي لَمْ  ال اْطلِقَُك انْ «فَقَاَل: » اْطلِْقنِي النَّھُ قَْد طَلََع اْلفَْجرُ »

لم تكن موجودة قبل طوفان نوح لیتذكر الرب وعده مع االنسان سفر  ) وأن قوس قزح عالمة26
 ) وأن 39عدد 30العدد ... وأن االغنام تتوحم ( سفر التكوین اصحاح  9األصحاح  التكوین

)  27اصحاح  بوة خدعة ( سفر التكوینیعقوب سرق البكوریة والبركة من أخیھ عیسو وكأن الن
یُوُسُف: ما ھذا الفعل الذي فعلتم ؟  (فَقَاَل لَھُمْ  -وأن یوسف النبي كان یقرأ الفنجان لیعرف الغیب 

) وأن 15العدد  44في معرفة الغیب التكوین األصحاح  ألم تعلموا أن رجال مثلي یستخدم كأسھ



صموئیل لشاول لماذا ازعجتني بإصعادك لي  ( وقال -النبي صموئیل: شاول قام بتحضیر روح
  ).11عدد  28عن طریق المرأة العرافة ... سفر صموئیل األول  وتحضیر روحي

 
 
 

 !!..ال یجوز تدریس الكتاب المقدس لألطفال -الدلیل السابع عشر :
یطالب الكثیرون بمحاكمة الكتاب المقدس بتھمة الغزل الفاضح وسب األنبیاء وازدراء الذات 

  إللھیةا
بِالنَّْعلَْیِن یَا بِْنَت اْلَكِریِم! َدَوائُِر  (َما أَْجَمَل ِرْجلَْیكِ  -یقول الكتاب المقدس في سفر نشید اإلنشاد :

َرةٌ الَ  فَْخَذْیِك ِمْثلُ  تُِك َكأٌْس ُمَدوَّ َرةُ یُْعِوُزھَا َشَراٌب َمْمُزوٌج. بَْطنُِك ُصبْ  اْلَحلِيِّ َصْنَعِة یََدْي َصنَّاٍع. ُسرَّ
ْوَسِن. ثَْدیَاِك َكِخْشفَتَْیِن تَْوأََمْي ظَْبیٍَة.  ِحْنطٍَة ُمَسیََّجةٌ  َكبُْرٍج ِمْن َعاٍج...َوثَْدیَاِك بِاْلَعنَاقِیِد.  ُعنُقُكِ 4بِالسَّ

ل سفر .) ویقو 1العدد  7اإلصحاح  نشید اإلنشاد ...أَْصَعُد إِلَى النَّْخلَِة َوأُْمِسُك بُِعُذوقِھَا إِنِّي«قُْلُت: 
. ألَنَّ  (ھَلُمَّ  -األمثال على لسان امرأة زانیة : ُذ بِاْلُحبِّ بَاِح. نَتَلَذَّ ُجَل لَْیَس فِي  نَْرتَِو ُوّداً إِلَى الصَّ الرَّ

(لَنَا أُْخٌت  -نشید اإلنشاد تساؤال خطیرا فیقول: . ) ویتسائل19العدد  7اْلبَْیِت... أمثاٌل األصحاح 
) 8العدد 8األنشاد األصحاح  نشید ... ْدیَاِن. فََماَذا نَْصنَُع ِألُْختِنَا فِي یَْوٍم تُْخطَُب؟ثَ  َصِغیَرةٌ لَْیَس لَھَا

َكَمنِيِّ اْلَخْیِل. ..  َمْعُشوقِیِھِم الَِّذیَن لَْحُمھُْم َكلَْحِم اْلَحِمیِر َوَمنِیُّھُمْ  َوَعِشقَتْ  ) -: ویقول سفر حزقیال
ْجِت ِرْجلَْیِك لُِكلِّ َعابٍِر َوأَْكثَْرِت ِزنَاكِ  ) -: أیضا) ویقول 20العدد  23حزقیال األصحاح   ... .َوفَرَّ

أَْمتَِعةَ ِزینَتِِك  ( َوأََخْذتِ  -) ویقول الكتاب المقدس في نص آخر :25العدد 16األصحاح  حزقیال
تِي الَّتِي أَْعطَْیتُكِ  َوَزنَْیِت بِھَا. .. حزقیال  َوَصنَْعِت لِنَْفِسِك ُصَوَر ُذُكورٍ  ,ِمْن َذھَبِي َوِمْن فِضَّ

رحمھ هللا  ) والنصوص في ھذا الباب كثیرة جدا یقول العالمة أحمد دیدات17العدد  16 األصحاح
لورود الكالم الفاحش  ( إن السلطات في كثیر من دول العالم تحظر طبع ونشر بعض الكتب -:

المطبوع المنشور على صفحات  الكالم والخارج عن الذوق العام فیھا وھو أقل فحشاً من مثل ھذا
 (! الكتاب

فاإلعتداءات الجنسیة  ونتیجة لما سبق كانت اإلنتھاكات الجنسیة في الكنائس واألدیرة بالجملة
تعد تقتصر على األطفال والقصر  آالف كاھن وقسیس وكاردینال لم 4والتي تورط فیھا حوالي 

ء الجنسي واالغتصاب وذلك في نحو لالعتدا من النساء فقط ، بل شملت أیًضا راھبات تعرضن
والبرازیل، والفلبین، والھند، وإیطالیا، وداخل الكنیسة  دولة منھا الوالیات المتحدة، 23

بلجیكا ھذه  الفاتیكان) نفسھا.یكفي أن تعلم أنھ تم افتتاح مستشفى لألمراض النفسیة في) الكاثولیكیة
 !!العالقات الشاذة مع القساوسة ناتجین عنالمستشفى مھمتھا الوحیدة عالج المرضى النفسیین ال

الذنوب فسیدنا نوح  وقد تعرض الكتاب المقدس لألنبیاء بالكثیر من اإلزدراء ونسب إلیھم عظیم
حا َوَغَرَس َكْرما. ) -: علیھ السالم ینسب إلیھ الكتاب المقدس أنھ سكر وتعرى َواْبتََدا نُوٌح یَُكوُن فَالَّ

ى َداِخَل ِخبَائِھِ اْلَخْمِر فَ  َوَشِرَب ِمنَ  .) وسیدنا داوود 21العدد 9التكوین األصحاح  ...َسِكَر َوتََعرَّ
َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء  ) -: أحد أعظم جنوده علیھ السالم ینسبون إلیھ أنھ زنى بزوجة أوریا الحثي

.  ، فََرأَى ِمنْ َعْن َسِریِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسْطِح بَْیِت اْلَملِكِ  أَنَّ َداُوَد قَامَ  َعلَى السَّْطِح اْمَرأَةً تَْستَِحمُّ
أَلَْیَسْت ھَِذِه بَْثَشبََع «فَقَاَل َواِحٌد:  اْلَمْنظَِر ِجّداً. فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، َوَكانَِت اْلَمْرأَةُ َجِمیلَةَ 

؟ بِْنَت أَلِیَعامَ  َوأََخَذھَا، فََدَخلَْت إِلَْیِھ فَاْضطََجَع َمَعھَا َوِھَي  ْرَسَل َداُوُد ُرُسالً فَأَ ». اْمَرأَةَ أُوِریَّا اْلِحثِّيِّ
) 2العدد  11صموئیل الثاني األصحاح  ... ِمْن طَْمثِھَا. ثُمَّ َرَجَعْت إِلَى بَْیتِھَا. َوَحبِلَِت اْلَمْرأَةُ  ُمطَھََّرةٌ 

 ( َوَصِعَد لُوطٌ ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَلِ  -أنھ زنا بابنتیھ : وسیدنا لوط علیھ السالم ینسبون إلیھ
ِغیَرِة:   َشاَخ َولَْیَس فِي االْرِض َرُجٌل لِیَْدُخَل َعلَْینَا َكَعاَدِة ُكلِّ  ابُونَا قَدْ «َواْبنَتَاهُ َمَعھُ َوقَالَِت اْلبِْكُر لِلصَّ

ِمْن ابِینَا نَْسال. فََسقَتَا ابَاھَُما َخْمرا فِي تِْلَك  نُْحیِياالْرِض. ھَلُمَّ نَْسقِي ابَانَا َخْمرا َونَْضطَِجُع َمَعھُ فَ 
 بِاْضِطَجاِعھَا َوال بِقِیَاِمھَا. فََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمنْ  َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع ابِیھَا َولَْم یَْعلَمْ  اللَّْیلَةِ 

إلیھ أنھ تعرى أمام  مسیح علیھ السالم ینسبون) وال33العدد  19ابِیِھَما. ...التكوین األصحاح 
َواْبتََدأَ  َوأََخَذ ِمْنَشفَةً َواتََّزَر بِھَا. ثُمَّ َصبَّ َماًء فِي ِمْغَسلٍ  ( قَاَم َعِن اْلَعَشاِء َوَخلََع ثِیَابَھُ  -تالمیذه :



(  5العدد  13ِزراً بِھَا...یوحنا األصحاح الَّتِي َكاَن ُمتَّ  یَْغِسُل أَْرُجَل التّالَِمیِذ َویَْمَسُحھَا بِاْلِمْنَشفَةِ 
تتوسل  للمسیح أیضا أنھ كان غلیظ القلب فقد جاءت امرأة مؤمنة من كنعان وأنھا ظلّت وینسبون

. َوإَِذا  -بالكالب ورضیت .: للمسیح ، ولكن لم یُلّب طلبھا إال بعد أن أھدرت كرامتھا وقورنت
َداُوَد. اْبنَتِي َمْجنُونَةٌ  اْرَحْمنِي یَا َسیُِّد یَا اْبنَ «تِْلَك التُُّخوِم َصَرَخْت إِلَْیِھ:  اْمَرأَةٌ َكْنَعانِیَّةٌ َخاِرَجةٌ ِمنْ 

َم تَالَِمیُذهُ َوطَلَبُوا إِلَْیِھ قَائِلِیَن:  .فَلَْم یُِجْبھَا بَِكلَِمةٍ » ِجّداً  فَأََجاَب: ». ألَنَّھَا تَِصیُح َوَراَءنَا! اْصِرْفھَا«فَتَقَدَّ
الَّةِ  أُْرَسْل إِالَّ إِلَى لَمْ « یَا َسیُِّد أَِعنِّي. فَأََجاَب: «قَائِلَةً:  فَأَتَْت َوَسَجَدْت لَھُ ».. ِخَراِف بَْیِت إِْسَرائِیَل الضَّ
ْیضاً تَأُْكُل ِمَن یَا َسیُِّد. َواْلِكالَُب أَ  نََعمْ «فَقَالَْت: ». یُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِیَن َویُْطَرَح لِْلِكالَبِ  لَْیَس َحَسناً أَنْ «

  26العدد  15یَْسقُطُ ِمْن َمائَِدِة أَْربَابِھَا... متى األصحاح  اْلفُتَاِت الَِّذي
تعالى هللا عما  – وأیضا تعرض الكتاب المقدس للذات اإللھیة بالسب و اإلزدراء فیقول عن اإللھ

ابِِع ِمْن َعَملِِھ الَِّذي َعِمَل. فِي اْلیَ  ( َوفََرَغ هللاُ  -أنھ تعب واستراح یوم السبت : –یصفون  ْوِم السَّ
ابِِع ِمْن َجِمیعِ َعَملِِھ الَِّذي َعِملَ  فَاْستََراَح فِي تعالى  –)وأنھ 2العدد  2األصحاح  التكوین .اْلیَْوِم السَّ

أَْنقُُضُكْم  یُكْم َوالَ ُكْنتُْم تَْسُكنُوَن فِي ھَِذِه األَْرِض فَإِنِّي أَْبنِ  إِنْ  ) -: ندم واسترجع –هللا عما یصفون 
)  10العدد  42الشَّرِّ الَِّذي َصنَْعتُھُ بُِكم... إرمیا األصحاح  َوأَْغِرُسُكْم َوالَ أَْقتَلُِعُكْم. ألَنِّي نَِدْمُت َعنِ 

ْم ھُنَاَك أَْصِدُمھُْم َكُدبٍَّة َوآُكلُھُ  ..( فَأَُكوُن لَھُْم َكأََسدٍ  -كأسد وكلبؤة : –تعالى هللا عما یصفون  – وأنھ
 ھَُؤالَءِ  ) -: خروف –تعالى هللا عما یصفون  –) وأنھ  7العدد  13 َكلَْبَوٍة ... ھوشع األصحاح

األَْربَاِب َوَملُِك اْلُملُوِك، سفر الرؤیا األصحاح  َسیَُحاِربُوَن اْلَخروَف، َواْلَخروف یَْغلِبُھُْم، ألَنَّھُ َربُّ 
  !!.. هللا عما یصفون تعالى .14العدد  17

 
 
 

 !!.. شخصیات محسوبة على اإلسالم وتؤید المسألة القبطیة -الدلیل الثامن عشر :
ھناك الكثیر من الشخصیات المحسوبة على اإلسالم والتي ظھرت مؤخرا وتؤید المسألة القبطیة 

  -: ومن ھذه الشخصیات
یُعتبر أحد  ... طبیب أسنان فاشل أغلق عیادتھ وتفرغ للعمل الروائي -عالء األسواني : -1

مناسبة .. منبطح لكل  شخصیات عمارة یعقوبیان ... یتھجم على اإلسالمیین بمناسبة وبغیر
 !! علماني ولیبرالي .. أحد المدافعین عن المسألة القبطیة

المفكر اإلسالمي  مخرج الشذوذات ... داعیة اإلباحیة والشذوذ ... وقد طالب -خالد یوسف : -2
للتحقیق معھ بتھمة "الدعوة إلى نشر  ھین بإحالتھ إلى النیابة العامةالدكتور عبد الصبور شا

 "الشذوذ الجنسي والتخریب األخالقي
وأشھرھا التي یقول  طبیب نساء وتولید بدأت مقاالتھ القذرة تعلن عن نفسھـا -خالد منتصر : -3

ى " یسعى ألى " أرزق " وھو كاتب ( فیھا متھكما ( بل القبطى المصرى أھم من المسلم األفغانى
لرأیناه یرتدى القلنسوة ویُفسر سفر التكوین ! وھذا ما  سبوبة " ، ولو منحھ الیھود بضعة آالف ،

فضائیة ساویرس " أون تى فى " بعد أن طردتھ وأغلقت برنامجھ لسخافتھ  یبرر ھجومھ على
 .. وحضوره الباھت وطلتھ الكالحة وسماجتھ

ما ھو إسالمي  في علم اإلجتماع ثبت تزویرھا یحارب كل حاصل على دكتوراة -سید القمني : -4
إنھا مصرنا یا «عنوانھ:  . مقاال2004بضراوة وقد كتب على أثر تفجیرات طابا في أكتوبر 

یشكك أصال في حصول القمني  ) -: الكاتب المصري إبراھیم عوض یقول أنھ» .. كالب جھنم!
ر لنفسھ شھادة دكتوراه لیسبق اللقُب اْسَمھ، لم یركع ہلل ركعة ال على درجة الدكتوراه وإنھ زوَّ

للزنا والفجور والمخدرات، ال یُِجیُد إال الكذب وتردید أقوال  ویجاھر بقصص ممارساتھ
 ومع ذلك فإن الدولة أفردت لھ المجالت والصحف وتولى الیساریون األشرارُ  المستشرقین،

 .)تلمیَعھ وتقدیَمھ كمثقف



الفرعونیة تعتبر تعالیم  یبرالیة تعادي مصر اإلسالمیة وتنادي بالقومیةكاتبة ل -فاطمة ناعوت : -5
طالبت أن تجعل من عین حورس  ... واألدیرة اإلنجیل من أرقى التعالیم .. ضیف مقیم بالكنائس

 . ذلك الرمز الوثني شعارا لمصر
ینایر  25 ... وصف ثوار 2011أشھر شخصیة ارتبطت بالكنیسة للعام  -نبیل شرف الدین : -6

ضیف ثابت على قناة الطریق .. بالعیال وبعد الثورة باألبطال ... یعادي التیارات اإلسالمیة جمیعا
 !! .. والقنوات التنصیریة

 
تسیر خلف  وھكذا فجمیع الشخصیات التي تؤید المسألة القبطیة ھي شخصیات مریضة شھوانیة

المادي والرشاوى المقدمة من  ن التشبعغرائزھا ال تبالي بالقیم .. شخصیات علمانیة فجة تبحث ع
  !!.. الكنائس والمؤسسات التنصیریة القذرة

 
 
 

 ھل یجوز شرعــا بناء الكنائس بأرض مصر والشام ؟ -الدلیل التاسع عشر:
المسلمین من أھل  ) ( فإن علماء 28/632یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا في فتاواه (

وغیرھم من األئمة، كسفیان  حنیفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، المذاھب األربعة: مذھب أبي
ومن قبلھم من الصحابة والتابعین، متفقون  الثوري، واألوزاعي ، واللیث بن سعد ، وغیرھم،

بأرض العنوة كأرض مصر والسواد بالعراق، وبر الشام ونحو  على أن اإلمام لو ھدم كل كنیسةٍ 
 ذلك لمن یرى ذلك، لم یكن ذلك ظلماً منھ؛ بل تجب طاعتھ فيذلك، ومتبًعا في  ذلك، مجتھًدا في

 -دماؤھم وأموالھم .. ذلك. وإن امتنعوا عن حكم المسلمین لھم، كانوا ناقضین العھد، وحلت بذلك
من المدائن لم یكن ألھل الذمة أن یحدثوا  وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون -ثم قال 

صلحاً، وأبقوا لھم كنائسھم القدیمة، بعد أن شرط علیھم فیھ  المسلمون فیھا كنیسة، مثل ما فتحھ
أن ال یحدثوا كنیسة في أرض الصلح، فكیف في بالد المسلمین  -رضي هللا عنھ- عمر بن الخطاب

  !؟
عن النبي صلى  -رضي هللا عنھما-فإن في سنن أبي داود بإسناٍد جید عن ابن عباس  -ثم قال  -

مسلم". والمدینة التي یسكنھا  ھ قال:" ال تصلح قبلتان بأرٍض، وال جزیة علىهللا علیھ وسلم أن
وفیھا مساجدالمسلمین, ال یجوز أن یظھر فیھا شيء  ,المسلمون, والقریة التي یسكنھا المسلمون

وال غیرھا , إال أن یكون لھم عھٌد, فیوفى لھم بعھدھم. فلو كان بأرض  من شعائر الكفر: ال كنائس
وھذه الكنائس  نحوھا كنیسةٌ قبل بنائھا, لكان للمسلمین أخذھا, ألن األرض عنوةً فكیفو القاھرة

 !محدثة, أحدثھا النصارى ؟
كعمر بن عبد العزیز  فكان والة األمور الذین یھدمون كنائسھم ویقیمون أمر هللا فیھم -ثم قال  -

مغلوبین مقھورین  بخالف ذلك وھارون الرشید ونحوھما مؤیدین منصورین, وكان الذین ھم
ملوكھم من حین دخل النصارى مع والة األمر  .وإنما كثرت الفتن بین المسلمین, وتفرقوا على

 بالدیار المصریة
الحرب( أقبـاط  ولیس ألحد من أھل الذمة أن یكاتبوا أھل دینھم من أھل -ثم قال رحمھ هللا  -

من رسولھم أن یكلف ولي  طلبواالمھجـر ), وال یخبرونھم بشيء من أخبار المسلمین, وال ی
منھم وجبت عقوبتھ باتفاق المسلمین, وفي  المسلمین ما فیھ ضرٌر على المسلمین, ومن فعل ذلك

دمھ, ومالھ .وال یشیر على ولي المسلمین بما فیھ إظھار  أحد القولین یكون قد نُقض عھده, وحل
 إال رجل منافٌق، یظھر اإلسالم ،اإلسالم، أو تقویة أمرھم بوجھ من الوجوه،  شعائرھم في بالد

علیھ برغبٍة، أو  وھو منھم في الباطن، أو رجٌل لھ غرٌض فاسٌد، مثل أن یكونوا برطلوه ، ودخلوا
الشرعیة اإللھیة التي تنصر سلطان  رھبٍة، أو رجٌل جاھٌل في غایة الجھل، ال یعرف السیاسة

اً ناصحاً لھ أشار علیھ بما یوجب نصره، فمن كان عارف المسلمین على أعدائھ، وأعداء الدین. وإال
 واجتماع قلوب المسلمین علیھ، وفتحھم لھ، ودعاء الناس لھ في مشارق األرض وثباتھ، وتأییده،



 . ومغاربھا .) انتھى كالم شیخ اإلسالم رحمھ هللا
َواِضِع لَِما فِیھَا ِمْن اْلُكْفِر أََخسِّ اْلمَ  ( اْلَمْعُروُف أَنَّ اْلَكنَائَِس ِمنْ  -ویقول العالمة السبكي رحمھ هللا :

ِ تََعالَى السبكي  وكذا بناء الكنائس وترمیمھا حرام باالجماع .) فتاوى تقي الدین -وقال  - بِاہلَلَّ
2/369-417. 

: ( قولھ : ویمنعون من إحداث كنائس، وبِیٍَع، 8/77ویقول الشیخ ابن عثیمین في الشرح الممتع 
 .)لماً وبناء ما انھدم منھا ولو ظ

تحریم بناء المعابد الكفریة ،  أجمع العلماء على(  -:وقد أفتت اللجنة الدائمة لكبار العلماء بما یلي
اجتماع قبلتین في بلد واحد من بالد اإلسالم ، وأن  مثل : الكنائس في بالد المسلمین وأنھ ال یجوز

على وجوب ھدم الكنائس  شعائر الكفار ال كنائس وال غیرھا ، وأجمعوا ال یكون فیھا شيء من
بإنشاء  المعابد الكفریة إذا أحدثت في أرض اإلسالم . وبھذا یعلم أن السماح والرضا وغیرھا من

اإلسالم من أعظم اإلعانة  المعابد الكفریة مثل الكنائس أو تخصیص مكان لھا في أي بلد من بالد
َونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوا َوتََعا ) : على الكفر ، وإظھار شعائره ، وهللا عز شأنھ یقول

َ َشِدیدُ  َعلَى َ إِنَّ هللاَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا هللاَّ  2اْلِعقَاِب ) المائدة/ اْإلِ
 ، وأن هللا یعبد فیھا ، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى( من اعتقد أن الكنائس بیوت هللا

أو  ، لرسولھ ، أو أنھ یحب ذلك أو یرضاه لھ الیھود والنصارى عبادة ہلل وطاعةأو أن ما یفع
وقال أیضا : ( من اعتقد  )وأن ذلك قربة أو طاعة ؛ فھو كافر أعانھم على فتحھا وإقامة دینھم ،

 الذمة كنائسھم قربة إلى هللا فھو مرتد ، وإن جھل أن ذلك محرم عرف ذلك ، فإن أن زیارة أھل
  ) رتداأصر صار م

المسلم أن یكون نصیب  عائذین باہلل من الَحْور بعد الَكْور ، ومن الضاللة بعد الھدایة ، ولیحذر
وا َل لَھُْم  َعلَى أَْدبَاِرِھْم ِمْن بَْعِد َما تَبَیََّن لَھُُم اْلھَُدى من قول هللا تعالى : ( إِنَّ الَِّذیَن اْرتَدُّ ْیطَاُن َسوَّ الشَّ

ُ َسنُِطیُعُكْم فِي بَْعضِ  َذلَِك بِأَنَّھُمْ  َوأَْملَى لَھُْم . َل هللاَّ ُ یَْعلَُم إِْسَراَرھُْم  قَالُوا لِلَِّذیَن َكِرھُوا َما نَزَّ اْألَْمِر َوهللاَّ
َ َوَكِرھُواَذلَِك بِأَنَّھُُم اتَّبَُعوا مَ  . تََوفَّْتھُُم اْلَمَالئَِكةُ یَْضِربُوَن ُوُجوھَھُْم َوأَْدبَاَرھُمْ  . فََكْیَف إَِذا  ا أَْسَخطَ هللاَّ

 .21413/ر471-1/467الدائمة" . ))). "فتاوى اللجنة 28-25ِرْضَوانَھُ فَأَْحبَطَ أَْعَمالَھُْم ) محمد/
 

ومن المضحك  وبھذا فقد أجمع المسلمون على حرمة بناء الكنائس وحرمة ترمیم ما تھدم منھا
العربي المسلم الصغیركما یذكر  دھا، ھذا البلدالمبكي في أیامنا ھذه نجد أنھ مثال في الكویت وح

) مسیحي. بمعنى أنّھ 200وال یوجد فیھا إالّ أقل من ( .) كنیسة35عبد هللا النفیسي أن بھا حوالي (
وفي مصر و بینما ال یوجد مسجد بفضل هللا إال والمسلمون یصلون  .. لكل خمسة مسیحیین كنیسة

 راني یصلي خارج الكنیسة نجد كل یوم من یبكي فيالزحام وبینما لم نرى قط نص خارجھ من
  !!.. الصحف على حال نصارى مصر وأنھم یحتاجون للمزید والمزید من الكنائس

 
 
 

  !!.. النصارى كفـار خالدون في نار جھنم أبدا ھذا ما ندین ہلل بھ -: الدلیل العشرون
 .... كفر وأھلھاإلسالم صریح في عقیدتھ عن النصارى .. عزیز في برائتھ من ال

ةَ ثُمَّ یَقُوَل  َما َكاَن لِبََشٍر أَن یُْؤتِیَھُ  -: یقول هللا تعالى في ُمحكم التنزیل ّهللاُ اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ
ِكتَاَب َوبَِما ُكنتُْم بَِما ُكنتُْم تَُعلُِّموَن الْ  ُكونُوْا ِعبَاداً لِّي ِمن ُدوِن ّهللاِ َولَـِكن ُكونُوْا َربَّانِیِّینَ  لِلنَّاسِ 

ْسلُِموَن [آل َوالَ یَأُْمَرُكْم أَن تَتَِّخُذوْا اْلَمالَئَِكةَ َوالنِّبِیِّْینَ  .. تَْدُرُسونَ   أَْربَاباً أَیَأُْمُرُكم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَنتُم مُّ
 [80عمران : 

ِ إِالَّ اْلَحقَّ إِنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى  َوَال  یَا أَْھَل اْلِكتَاِب َال تَْغلُوا فِي ِدینُِكمْ  -ویقول تعالى : تَقُولُوا َعلَى هللاَّ
ِ َوَكلَِمتُھُ أَْلقَاھَا إِلَى َمْریََم َوُروحٌ  اْبنُ  ِ َوُرُسلِِھ َوَال تَقُولُوا ثََالثَةٌ  َمْریََم َرُسوُل هللاَّ اْنتَھُوا  ِمْنھُ فَآِمنُوا بِاہللَّ

 ُ َماَواِت َوَما فِي اْألَْرضِ  إِلَھٌ َواِحٌد ُسْبَحانَھُ  َخْیًرا لَُكْم إِنََّما هللاَّ ِ  أَْن یَُكوَن لَھُ َولٌَد لَھُ َما فِي السَّ َوَكفَى بِاہللَّ
 [ 171النساء :  ] وكیالً 



 ا بَنِي إِْسَرائِیلَ اْلَمِسیُح اْبُن َمْریََم َوقَاَل اْلَمِسیُح یَ  لَقَْد َكفََر الَِّذیَن قَالُوْا إِنَّ ّهللاَ ھُوَ  -ویقول تعالى :
َم ّهللاُ َعلَیِھ اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما اْعبُُدوْا ّهللاَ َربِّي َوَربَُّكْم إِنَّھُ َمن یُْشِرْك بِاہلّلِ  لِلظَّالِِمیَن ِمْن  فَقَْد َحرَّ

ا یَقُولُوَن  ا ِمْن إِلَـٍھ إِالَّ إِلَـھٌ َواِحٌد َوإِنّهللاَ ثَالُِث ثَالَثٍَة َومَ  أَنَصاٍر ..لَّقَْد َكفََر الَِّذیَن قَالُوْا إِنَّ  لَّْم یَنتَھُوْا َعمَّ
 [ 73المائدة ] ِمْنھُْم َعَذاٌب أَلِیمٌ  لَیََمسَّنَّ الَِّذیَن َكفَُرواْ 

دٍ  -ویقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ِة بِیَِدِه ال یَْسَمُع بِي أََحٌد ِمْن ھَذِ  َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ ِه األُمَّ
إِالَّ َكاَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر. رواه مسلم.و  نَْصَرانِيٌّ ثُمَّ یَُموُت َولَْم یُْؤِمْن بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِھِ  یَھُوِديٌّ َوال

قال: أتیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وفي عنقي صلیب من ذھب، فقال:  عن َعِدّي بن حاتم،
 .لوثن من عنقك!)) قال: فطرحتھعدي.. اطرح ھذا ا ((یا

الصلیب ـ  وجرس الكنیسة یتبعھ الشیطان وفي الفاتیكان أكبر جرس في العالم والجرس ـ مثل
األجراس تابع من الشیاطین وقال  قرین الشیطان كما قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : لھذه

 ." رفقة فیھا جرس صلى هللا علیھ وسلم : " ال تصحب المالئكة
ھو خروج كالم  اإلسالم صریح في عقیدتھ عن النصارى ھذا ما نتفھمھ جیدا لكن ما ال نتفھمھف

لعملة واحدة " و " یجوز التبرع  سفیھ من المثقفین الجھال من عینة " اإلسالم والمسیحیة وجھان
ل أكبر من القتل والزنا " و " حرمة الكنیسة مث لبناء الكنائس " و " ھدم كنیسة أطفیح عقوبتھ

للمسلم أن یرفع الصلیب " و " اإلنجیل لم یحرف " و " یجوز  حرمة المسجد " و " یجوز
 . إلخ ھذا الھذیان والتخریف ... " من مسیحي ألنھ من أھل الكتاب للمسلمة أن تتزوج

 !!.. إن ھؤالء أشباه رجال .. أشباه مثقفون .. أشباه بشر
  الكفر واالرتداد عن الدین ؟؟ ة تعنيیا أشباه الرجال وال رجال .. ھل الوحدة الوطنی

آذي ذمیاً  خصیم " من " یا أشباه الرجال وال رجال .. تزعمون أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم
عن الذمي الذى خطف امرأة مسلمة ( القس  .. فماذا عن الذمي الذى آذي األمة في عقیدتھا ؟ ماذا

و أمریكا الحتالل مصر ( النصراني المعتوه الذي یدع المجرم متیاس نصر ) ؟ ماذا عن الذمي
الذمي یقوم بأعمال سحر لسیدات مسلمات ( القس الُمنصر المجرم  موریس صادق ) ؟ ماذا عن

 ماذا عن الذمي الذي یعمل لحساب إسرائیل ( أغلب أقباط المھجر ) ؟ ماذا عن مجاري یونان ) ؟
  الذمي یھتك عرض مسلمة ؟؟

یوما شنودة  رأیتم .. لماذا ال تتعلمون من شنودة تمسكھ بعقیدتھ ھل یا أشباه الرجال وال رجال
 بزعم الوحدة الوطنیة ؟ ھل رأیتم " یصدر فتوي من عینة " یجوز للمسیحیة أن تتزوج من مسلم

یوماً  ھل رأیتم كالم هللا ونحن نعترف بالنبى محمد " ؟؟ تقول " القرآن یوماً شنودة یصدر فتوي
 یرفع القساوسة القرآن الكریم أو حتى الھالل ؟؟ ھل رأیتم یوماً شنودة بأن شنودة یصدر فتوي

مسجد عقوبتھ  یقول أن حرمة المسجد من حرمة الكنیسة ؟؟ ھل رأیتم یوماً شنودة یقول أن ھدم
 من أجل المجاملة ؟؟ أكبر من القتل والزنا ؟؟ ھل رأیتم یوماً شنودة یتخلي عن عقیدتھ

.. ھل حل الفتنة فى االرتداد والكفر باہلل الواحد القھار وعبادة یا أشباه الرجال وال رجال 
  األخشاب واألحجار ؟؟

 
والذین أصدروا  إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھو خصیم المنبطحین الذین لم یدافعوا عنھ

 .. فتاوي اإلفك والسوء بزعم الحفاظ على الوحدة الوطنیة
 .. خصیم من یدعون لتنصیر الناس وإخراجھم من دینھم إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھو

سنوات ونبیھم  إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھو خصیم علماء السوء الذین خرسوا طوال
  .. والكتب یُسب ویُھان من خالل عشرات الفضائیات والمواقع والمنشورات
مطاردة المنتقبات  تخصصوا فيإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھو خصیم علماء اإلفك الذین 

 .. المسلمات ھناك والدعوة لتجریم النقاب مما جرأ الغرب الصلیبي على
بیاناً یندد بخطف  إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھو خصیم علماء البھتان الذین لم یصدروا

 هللاوكامیلیا شحاتة ومارى عبد مسلمات ضعیفات واحتجازھن في الكنائس منھن وفاء قسطنطین
... 



بالصلیب فنحن ال نعرف  ونحن نبرأ إلى هللا من ھذا الرمز الوثني النجس الذي یختلط فیھ الھالل
 !!.. ھالال وال صلیبا ..وال نرید إال إسالما وتوحیدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
موقع ائتالف دعم المسلمين الجدد    بعض الفقرات في هذا المقـال ُمقتبسة من -المراجع لإلستزادة :

 /http://www.tanseerel.com/mainعلى اإلنترنت    



 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث  
 هل يمكن التقـارب بين الشيعة والُسنة ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لألسف إستحالة التقارب بین الُسنة والشیعة
 دلیالعشرون 

 
 !!نشـأة الشیعــة -الدلیل األول :

من المسلمین في  % 10ثاني أكبر طائفة من المسلمین ویُشكلون قرابة  الشیعة ھو إسم یُطلق على
فاطمة بنت النبي محمد ھم أئمة  العالم ، ویرى الشیعة أن علي بن أبي طالب ھو ونسلھ من زوجتھ

 .بعد وفاة النبي مفترضوا الطاعة وھم المرجع الرئیسي للمسلمین
 المصدر : ویكیبدیا تحت كلمة الشیعة

 -:الشیعة فقد ذكر أصحاب الفِرق والمقاالت أن الشیعة على ثالثة أصناف أما عن أصناف
باطنیة  إسماعیلیة: وھم الذین غلو في علي ابن أبي طالب رضي هللا عنھ ولھم أفكار -1

 وجبال سوریا ومنھم وانحصروا تماما اآلن وبقایاھم موجودة بنجران وبعض المناظق بالھند
 .وكلھا مارقة عن دین اإلسالم .األغاخانیة، وغیرھاالنصیریة، والدروز، والبھرة، و

قبلھ وعامة  رافضة: وھم الذین یدَّعون النص على استخالف علي ویتبرءون من الخلفاء -2
  . والشیعة الجعفریة الصحابة وھم أغلب شیعة العالم ویُسمَّون الشیعة اإلثنا عشریة

الصحابة لكن یحبون  فضلون علیاً على سائرزیدیة: وھم أتباع زید بن علي وھم الذین كانوا یُ  -3
والجماعة وال یكاد یوجد فرق بینھم وبین  ویتولون أبا بكر وعمر وھم أقرب الفرق إلى أھل السنة

  أھل السنة والجماعة إال في الفروع
 .22 صاالنتصار للشیخ إبراھیم الرحیلي  -المصدر:

اإلثناعشریة أكبر  د وتُعتبر الطائفةیتركز معظم الشیعة في إیران والعراق وباكستان والھن
% من الشیعة حول العالم 85بحوالي  الطوائف الشیعیة من حیث عدد السكان، حیث یُقدر عددھا

حیث كانت إیران سنیة المذھب طوال أكثر من  م 1736-1501وھذا یعود لفترة الحكم الصفوي 
سبزوان وقم وعقب وصول مدن شیعیة وھي آوه وقاشان و ألف عام ولم یكون فیھا سوى أربع

إیران أعلن فرض المذھب الشیعي اإلثناعشري مذھبا رسمیا للدولة  إسماعیل الصفوي للسلطة في
الشیعي اإلثناعشري على مستوى االمبراطوریة، مما أدى ذلك إلى تحول  وفرض المذھب

 بالد الفرس وأذربیجان وبعض الترك لیصبحوا من أتباع الطائفة الشیعیة الشعوب في
 . إلثناعشریةا

  - ویكیبدیا -الموسوعة البریطانیة تحت مقالة الشیعة  -المصدر :
 % نصارى وأرمن2% سنّة، و35% شیعة، و63وبخصوص إیران فإن النسب الحالیة ھي: 

وعشرین ملیون  ویھود وزارادشت وبھائیون.. ویُقدَّر عدد أھل السنة في إیران الیوم بخمسةٍ 
 .نسمة

عشریة؛ ألنھم  ا عشریة ھم محور حدیثنا في ھذا البحث وُسموا باإلثنيالشیعة الرافضة اإلثن
إماماً، وھؤالء األئمة ھم: علي بن  یقولون: إن اإلمامة جاءت من هللا سبحانھ وتعالى إلثني عشر

علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، ثم محمد  أبي طالب ، ثم الحسن بن علي و الحسین ثم
موسى الكاظم ، ثم علي الرضا ، ثم محمد الجواد ، ثم علي الھادي  دق ، ثمالباقر ، ثم جعفر الصا

 ) ولم255العسكري ثم محمد المھدي المنتظر الذي اختفى في سرداب سامراء سنة ( ، ثم الحسن
ھؤالء األئمة فإن  یخرج حتى اآلن فھم یقولون: إن اإلمامة ال تكون إال في ھؤالء، وإذا لم یوجد

اآلن یعارضون قیام الدولة الشیعیة،  أن یكون لھم إمام، ولذلك بعض الشیعة المسلمین ال یجوز
بوجود إمام، ولكن بعض علمائھم القدماء مثل محمد باقر  ویقولون: ال یجوز أن تقوم دولة إال

المعاصرین مثل الخمیني اخترعوا ما یسمى بوالیة الفقیھ، أي: أن الفقیھ  المجلسي وبعض علمائھم
وإقامة الحدود  م ویقوم بما یقوم بھ اإلمام، ما عدا بعض القضایا وخاصة الجھادعن اإلما بدیل

 .وصالة الجمعة والجماعة
من ال یحضره الفقیھ  والكتب األربعة الُمعتمدة عند الشیعة في الحدیث ھي : الكافي للكلیني، وفقیھ

 .الطائفة الطوسي البن بابویھ القمي، وتھذیب األحكام واالستبصار لشیخ



بن سبأ) اّدعى  قد نشأت فرقة الرافضة عندما ظھر رجل یھودي من یھود الیمن اسمھ (عبدا ہللو
وادعى لھ الوصیة بالخالفة ،  - رضي هللا عنھ -وزعم محبة آل البیت ، وغالى في علي  اإلسالم

.: یقر 21-10القمي في كتابھ المقاالت والفرق ص  وھذا ما تعترف بھ الكتب الشیعیة نفسھا قال
یعتبره أول من قال بفرض إمامة علي و رجعتھ وأظھر الطعن على أبي  بوجود عبد هللا ابن سبأ و

عثمان و سائر الصحابة، وكذا قال بھ الكشي في كتابھ المعروف (رجال الكشي)  بكر و عمر و
 .108-106 ص

ل: الذین الرافضة؟ فقا سألت أبي َمن: « -رحمھما هللا تعالى-وقال عبدهللا بن أحمد بن حنبل 
) 777أخرجھ الخالل في السنة رقم ( «-رضي هللا عنھما-أبا بكر وعمر  -أو یسبون-یشتمون 

 .وقال المحقق: إسناده صحیح
وقد انفردت الرافضة من بین الفرق المنتسبة لإلسالم بمسبة الشیخین أبي بكر وعمر، دون غیرھا 

 .من الفرق األخرى، وھذا من عظم خذالنھم
ابتعدوا بھا كثیرا عن  لشیعة على مدار تاریخھم الكثیر من العقائد الفاسدة التيوبعد ذلك ظھرت ل

ابتعدوا عن أھل السنة والجماعة ومن  أھل السنة والجماعة وصاروا بقدر اعتناقھم لھا بقدر ما
والبََداء، والرجعة، والجْفر والغیبة، والعصمة، والتقیة...الخ، وقد  ھذه العقائد الفاسدة اإلمامة،

 ."علیھا مفصلة كتبھم "المقدسة صتن
الكثیر من ھذه  ولذا فقد صار من الصعب بمكان الُحكم على عوام الشیعة ألن أغلبھم ال یعرفون

وھؤالء الرافضة: إما منافق، وإما ) -: العقائد الفاسدة ولذا یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا
جاھالً بما جاء بھ الرسول صلى هللا علیھ وسلم)  منافقاً أو جاھل، فال یكون رافضي وال جھمي إال

 .(5/161) منھاج السنة
والجھمیة وغیرھم  (وقد ذھب كثیر من مبتدعة المسلمین من الرافضة -ویقول رحمھ هللا أیضا :

وصاروا مسلمین مبتدعین، وھو خیر  إلى بالد الكفار فأسلم على یدیھ خلق كثیر، وانتفعوا بذلك،
 .(13/96) ) مجموع الفتاوىمن أن یكونوا كفاراً 

الكافر في اإلسالم  فھذا الكالم من ابن تیمیة یدل على أن وصف اإلسالم ثابت لھم، وأن دخول
رحمھ هللا على أنھ ال یكفر المعین  على مذھب الرافضة خیر لھ من بقائھ على كفره... وقد نص

 !!.. منھم إال بتوفر شروط وانتفاء موانع
 
 
 
 

 !! قولھم في القرآن الكریم -الدلیل الثاني :
الكریم واإلمامة ھي  في القرآن إن عدم وجود ِذكٍر لعقیدة اإلمامة وال ذكٍر لألئمة اإلثنا عشر
وأیضا وجود ثناء ومدح ألصحاب  أعظم أصول الشیعة جعلتھم في مأزق شدید حتى یومنا ھذا

یف یستقیم أن ال یُذَكر عليٌّ في إذ ك -أعداء الشیعة  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في القرآن وھم
كل ھذا جعل بعض أئمتھم یفترون على هللا الكذب ویزعمون أن القرآن  - القرآن ویُذكر أعداؤه

 أیدینا ھو ثلث القرآن الذي أُنزل على محمد ابن عبد هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي بین
القرآن كلھ إال  ھ لم یجمعوقد أخرج محمد بن یعقوب الكلیني في أصول الكافي تحت "باب أن

ما ادعى  "جعفر علیھ السالم یقول: األئمة، وأنھم یعلمون علمھ كلھ":عن جابر قال: سمعت أبا
هللا إال كذاب، وما جمعھ وحفظھ كما أنزلھ هللا إال  أحد من الناس أنھ جمع القرآن كلھ كما أنزلھ

  "واألئمة من بعده علي بن أبي طالب
عن ھشام بن  عن علي بن الحكم -وھو أصح الكتب عندھم-ابھ (الكافي) فقد روى الكلیني في كت

بھ جبریل إلى محمد صلى هللا  ( إن القرآن الذي جاء-صالح عن أبي عبد هللا علیھ السالم قال: 
  2/634للكلیني  علیھ وآلھ وسلم سبعة عشر ألف آیة.) الكافي

، ومعناه أن ثلثي القرآن راح على والمعروف أن القرآن ستة آالف ومائتان وثالث وستون آیة



 .أدراج الریاح، والموجود ھو الثلث
فَاِطَمةَ (علیھا السالم) وَما یُْدِریِھْم َما  إِنَّ ِعْنَدنَا لَُمْصَحفَ  :" وذكر الكلیني في كتابھ الكافي روایة

ُمْصَحٌف فِیِھ  :السالم)؟ قَالَ  السالم)، قَاَل: قُْلُت: وَما ُمْصَحُف فَاِطَمةَ (علیھا ُمْصَحُف فَاِطَمةَ (علیھا
اٍت .  .1/239للكلیني  أصول الكافي "ِمْثُل قُْرآنُِكْم ھََذا ثََالَث َمرَّ

منسوخ ومنھ  وقد قال شیخھم القمي في مقدمة تفسیره ما نصھ: (فالقرآن منھ ما ھو ناسخ ومنھ
ومنھ معطوف ومنھ ومنھ منقطع  محكم ومنھ متشابھ ومنھ عام ومنھ خاص ومنھ تقدیم ومنھ تأخیر

 ".1/31تفسیر القمي  "حرف مكان حرف ومنھ على خالف ما أنزل هللا
 

 أسماء علماء الشیعة القائلین بتحریف القرآن
 .1/36علي بن إبراھیم القمي في مقدمة تفسیره  -1
 .2/357نعمة هللا الجزائري في كتابھ األنوار النعمانیة  -2
 .45ص:الفیض الكاشاني في تفسیره الصافي  -3
 1/155أبو منصور الطبرسي في كتابھ االحتجاج  -4
 .محمد الباقر المجلسي في كتابیھ بحار األنوار ومرآة العقول -5
 47محمد بن النعمان الملقب بالمفید في كتابھ أوائل المقاالت ص: -6
 .عدنان البحراني في كتابھ مشارق الشموس الدریة -7
 .طاب في إثبات تحریف كتاب رب األربابالنوري الطبرسي في كتابھ فصل الخ -8
 .میرزا حبیب هللا الخوئي في كتابھ منھاج البراعة في شرح نھج البالغة -9

 .محمد بن یعقوب الكلیني في كتابھ الشھیر الكافي -10
 .محمد العیاشي في تفسیره -11
 .أبو جعفر السفار في كتابھ بصائر الدرجات -12
 .الشیعة األردبیلي في كتابھ حدیقة  -13
 .الكرماني في كتابھ إرشاد العوام -14
 .الكاشاني في كتابھ ھدیة الطالبین -15

كامال أسماه (فصل  وقد خص السید المیرزا حسین بن محمد النوري الطبرسي لھذه المسألة كتابا
الشیعة فدفنوه في أشرف بقاع األرض  الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب األرباب) وقد كافأتھ

  النجف األشرف عندھم:
فقد عجز أئمة  ... وبداھة ھذا اإلعتقاد من أعظم الكفر ولو اعتقده شیعي لكفر وخرج من اإلسالم

اإلمامة في القرآن فوقعوا في الكفر ..  الشیعة ومراجعھم عن تبریر لبدعتھم وتبریر لعدم ذكر
  نعوذ باہلل من الخذالن

 
 
 
 

 !!.. ات المؤمنینقولھم في الصحـابة وأمھـ -الدلیل الثالث :
والحقد والضغینة،  یقف الرافضة من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم موقف العداوة والبغضاء

 .بھا كتبھم القدیمة والحدیثة یبرز ذلك من خالل مطاعنھم الكبیرة على الصحابة، التي تزخر
فقد روى الكلیني في  فمن ذلك اعتقاد علماء الشیعة بكفر الصحابة وردتھم إال نفراً یسیراً منھم

النبي صلى هللا علیھ وسلم إال ثالثة،  كان الناس أھل ردة بعد " -):246-8/245الروضة الكافي (
األسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي رحمة هللا  فقلت: ومن الثالثة؟ فقال: المقداد بن

  ". وبركاتھ علیھم
أنھ سأل أبا  عن عبد الملك بن أعین " -:6أما شیخھم المفید فقد روى في كتابھ االختصاص ص

وهللا یا ابن أعین ھلك الناس أجمعون  عبد هللا فلم یزل یسألھ حتى قال: فھلك الناس إذاً، فقال: أي



على الضالل، أي: وهللا ھلكوا إال ثالثة نفر: سلمان  أھل المشرق والمغرب، قال: إنھا فتحت
أبو ساسان األنصاري، وحذیفة وأبو عمرة فصاروا والمقداد، ولحقھم عمار، و الفارسي وأبو ذر،

  ". سبعة
وعقیدتنا في  : "ما نصھ 519ویقول شیخھم محمد الباقر المجلسي في كتابھ حق الیقین ص:

والنساء األربعة: عائشة وحفصة  التبرؤ: أننا نتبرأ من األربعة: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاویة،
 " تباعھموھند وأم الحكم، ومن جمیع أشیاعھم وأ

الظلمات النعمانیة  وقال العالمة الشیعي نعمة هللا الجزائري في كتابھ األنوار النعمانیة وھي
هللا صلى هللا علیھ وآلھ  إن أبا بكر كان یصلي خلف رسول"  ) ما نصھ:53/ص:1/ب1(ج

 "والصنم معلق في عنقھ وسجوده لھ
وعثمان لم  إن أبا بكر وعمر " -ما ملخصھ: 110وقال الخمیني في كتابھ كشف األسرارص 

هللا، وأحلُّوا حرام هللا، وظلموا  صلى هللا علیھ وسلم إنھم غیَّروا أحكام -یكونوا خلفاء رسول هللا
 ".وأحكام الدین أوالد الرسول، وجھَّلوا قوانین الرَّب

» أعمالھمونفاقھم وفضائح  باب كفر الثالثة«وقد عقد المجلسي في كتابھ بحار األنوار بابًا بعنوان 
 » .أبا بكر وعمر وعثمان«بالثالثة  ) من الطبعة الحجریة، ویقصد252 -8/208في (

تقدما على أمیر  ( اللذان -:97وعقد الشیخ البحراني عدة أبواب في ھذا الموضوع منھا الباب 
ویقصد بھما أبا  324المعالم الزلفى ص:(. المؤمنین علیھما مثل ذنوب أمة محمد إلى یوم القیامة

 بكر وعمر رضي هللا عنھما
أفراًدا قالئل فكثیرة  أما الروایات التي ینسبونھا إلى األئمة، وفیھا تكفیر لجمیع الصحابة ما عدا

قال: قلت ألبي جعفر علیھ السالم: جعلت  ( عن حمران بن أعین -فقد روى الكلیني في الكافي:
أال أحدثك بأعجب من ذلك؟ المھاجرون  شاة ما أفنیناھا؟ فقال: فداك! ما أقلّنا.. لو اجتمعنا على

 .2/244ثالثة .) أصول الكافي  -وأشار بیده-إال  واألنصار ذھبوا
( إنھم لم یكونوا إال غاصبین جائرین مرتدین عن الدین.)  -و قال المجلسي عن الخلفاء الراشدین:

 .4/385بحار األنوار
ارتد  " -:123الكشي ص: م كذلك، ففي رجالوكما كفَّروا الصحابة إال قلیًال، فقد كفَّروا َمن بعدھ
 "ویحیى أم الطویل، وجبیر بن مطعم الناس بعد قتل الحسین إال ثالثة: أبو خالد الكابلي،

الروضة  بل ومن عجیب حقد الشیعة على المسلمین جمیعا أن قالوا كما روى الكلیني في
 "اإن الناس كلھم أوالد زنا أو قال بغایا ما خال شیعتن"  -:8/135

فھذا غیض من فیض من أصح الكتب، وكالم أوثق العلماء لدیھم؛ فیھ  -أخي القارئ الكریم-وبعد 
 . صریح البراءة من كبار الصحابة

األمر الجلل، حتى  غیر أن الكثیر منھم یحاول الیوم عبثا أن یُلبس على العوام، ویخفي عنھم ھذا
كتبھم وأقوال علمائھم شاھدة علیھم ال  ع أنال تنفر منھم النفوس المؤمنة والفِطر المستقیمة، م

 .الكثیر منھم بھذه العقیدة، وجاھر بھا یستطیعون ردھا أو دفعھا، ولذلك اعترف
 
 
 
 

  محبة اآلل والصحابة من اإلیمان وبغضھم من النفاق -الدلیل الرابع :
اْلُمھَاِجِریَن َواألَنَصاِر الَِّذیَن اتَّبَُعوهُ فِي وَ  ( لَقَد تَّاَب هللا َعلَى النَّبِيِّ  -یقول هللا تعالى في كتابھ العزیز:

ْنھُْم ثُمَّ  َساَعةِ  ِحیٌم ) [التوبة :  اْلُعْسَرِة ِمن بَْعِد َما َكاَد یَِزیُغ قُلُوُب فَِریٍق مِّ تَاَب َعلَْیِھْم إِنَّھُ بِِھْم َرُءوٌف رَّ
 .وسلم صلى هللا علیھ یاتھاآلیة كانت عقب غزوة العسرة (تبوك)، وكانت في آخر ح ] وھذه117

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِیَن إِذْ  ) -: وقال تعالى  یُبَایُِعونََك تَْحَت الشََّجَرِة فََعلَِم َما فِي قُلُوبِِھْم فَأَنَزلَ  لَقَْد َرِضَي هللاَّ
ِكینَةَ َعلَْیِھْم َوأَثَابَھُْم فَْتحاً قَِریباً ) [الفتح  .الرضوان وھذه تزكیة عظیمة ألھل بیعة[18 : السَّ

ِ  ( لِْلفُقََراء اْلُمھَاِجِریَن الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمن -وقال تعالى : َن هللاَّ  ِدیاِرِھْم َوأَْمَوالِِھْم یَْبتَُغوَن فَْضالً مِّ



َ َوَرُسولَھُ أُْولَئَِك ھُمُ  ُؤوا الدَّاَر َوا َوِرْضَواناً َویَنُصُروَن هللاَّ اِدقُوَن .. َوالَِّذیَن تَبَوَّ یَماَن ِمنالصَّ قَْبلِِھْم  ْإلِ
ا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِھمْ  یُِحبُّوَن َمْن ھَاَجَر إِلَْیِھْم َوَال یَِجُدوَن فِي مَّ َولَْو َكاَن  ُصُدوِرِھْم َحاَجةً مِّ

 [9ھُُم اْلُمْفلُِحوَن ) [الحشر :  بِِھْم َخَصاَصةٌ َوَمن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُْولَئِكَ 
َجاُؤوا ِمن بَْعِدِھْم یَقُولُوَن َربَّنَا  َوالَِّذینَ  ) -: مل اآلیة بعدھا والتي ال تنطبق نھائیا على الشیعةوتأ

یَماِن َوَال تَْجَعْل فِي اْغفِْر لَنَا ْخَوانِنَا الَِّذیَن َسبَقُونَا بِاْإلِ قُلُوبِنَا ِغّالً لِّلَِّذیَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُءوٌف  َوِإلِ
ِحیمٌ  م على10الحشر : ]( رَّ نِة كما قال الحافظ الحمیدي:" التَّرحُّ أصحاب محمد صلى ہلل  ] فِمن السُّ

 !!.. علیھ وسلم كلھم عمال بھذه اآلیة
ْن أَنفََق ِمن قَْبِل اْلفَْتحِ  ) -:وقال تعالى َن الَِّذینَ  َال یَْستَِوي ِمنُكم مَّ أَنفَقُوا  َوقَاتََل أُْولَئَِك أَْعظَُم َدَرَجةً مِّ

ُ بَِما ِمن ُ اْلُحْسنَى َوهللاَّ  [10تَْعَملُوَن َخبِیٌر )[الحدید :  بَْعُد َوقَاتَلُوا َوُكّالً َوَعَد هللاَّ
ِ َوَما َضُعفُوا َوَما اْستََكانُوا ) [آل  ) -: وقال تعالى فََما َوھَنُوا لَِما أََصابَھُْم فِي َسبِیِل هللاَّ

 .[146عمران:
ِ َوالَِّذیَن َمَعھُ أَِشدَّاءُ  -وقال تعالى : ٌد َرُسوُل هللاَّ ًدا ( ُمَحمَّ  َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینَھُْم تََراھُْم ُركًَّعا ُسجَّ

ِ َوِرْضَوانًا ) [الفتح:  .[29یَْبتَُغوَن فَْضًال ِمَن هللاَّ
  فأي تزكیة لصحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بعد تزكیة الكتاب الحكیم

 
فاصطفاه لرسالتھ،  ( إن هللا نظر في قلب محمد، فوجد قلبھ خیر قلوب العباد، -قال ابن مسعود: 

قلوب العباد.) مجموع الفتاوى  ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبھ، فوجد قلوب أصحابھ خیر
11/573 

كیف  (. یلةبآثارھم فض حبھم سنة، والدعاء لھم قربة، واالقتداء بھم وسیلة، واألخذ ) -: ولذا فإن
َماِء. فَإَِذا َذھَبَِت  " -وسلم : ال وھم السابقون األولون، وقد قال صلى هللا علیھ النُُّجوُم أََمنَةٌ لِلسَّ

َماَء َما تُوَعُد. َوأَنَا أََمنَةٌ ألَْصَحابِي. فَإَِذا النُُّجومِ  َذھَبُت أَتَى أَْصَحابِي َما یُوَعُدوَن.  أَتَى? السَّ
تِي َما یُوَعُدونَ  نَةٌ َوأَْصَحابِي أَمَ  تِي. فَإَِذا َذھََب أَْصَحابِي أَتَى أُمَّ  6418صحیح مسلم  ".ِألمَّ

( ّهللاَ ّهللاَ  -قال رسوُل ّهللاِ: :وقد ورد وعیٌد شدیٌد فیمن آذى الصحابة، فعن عبد ّهللا بن ُمَغفَّل، قال
فَبُِحبِّي أََحبَّھُْم، َوَمْن  َرضاً بَْعِدي، فََمْن أََحبَّھُمْ أَْصَحابِي، ال تَتَِّخذوھُْم غَ  في أَْصَحابِي، ّهللاَ ّهللاَ في

َوَمْن آَذى ّهللاَ یُوِشُك أَْن  َوَمْن آَذاھُْم فَقَْد آَذانِي، َوَمْن آَذانِي فَقَْد آَذى ّهللاَ، أَْبَغَضھُْم فَبِبُْغِضي أَْبَغَضھُْم،
 (4029 ) ) الترمذي20152یَأُْخَذهُ ) أحمد (
أحدكم لو أنفق مثل  ( ال تسبوا أحداً من أصحابي، فإن -هللا صلى هللا علیھ وسلم: ویقول رسول

 . أحد ذھباً ما أدرك مد أحدھم أو نصیفھ .) صحیح مسلم
( آیة اإلیمان حب األنصار، وآیة النفاق بغض األنصار .) رواه  -ویقول صلى هللا علیھ وسلم :

 البخاري
 

من جھل فضل أبى بكر وعمر فقد جھل  "-لحسن قال:ُروي عن أبى جعفر محمد بن على بن ا
 ." السنة

قلت للحسن: حب أبى بكر وعمر سنة؟ قال: ال  "-وعن عبد العزیز بن جعفر اللؤلؤي قال:
 ." فریضة

كان السلف یعلمون أوالدھم حب أبى بكر وعمر كما  " -وعن إمام دار الھجرة مالك بن أنس قال:
 "یعلمون السورة من القرآن

أن عدالتھم  :والذي علیھ سلف األمة وجماھیر الخلف " -:189المستصفى ص  الغزالي فيویقول 
فھو معتقدنا فیھم إال أن یثبت  إیاھم، وثنائھ علیھم في كتابھ، -عز وجل  -معلومة بتعدیل هللا 

 "وذلك ال یثبت، فال حاجة لھم إلى تعدیل بطریق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمھ بھ،
علي رضي هللا  مدح -وھو من الكتب المعتمدة عند الشیعة  -ب كتاب نھج البالغة بل وینقل صاح

( ذھب نقي  -عنھ بعد موتھ : عنھ ألبي بكر وعمر رضي هللا عنھما وقال عن أبي بكر رضي هللا
إلى هللا طاعتھ، واتقاه بحقھ .) نھج البالغة  الثوب قلیل العیب، أصاب خیرھا وسبق شرھا، أدى



 350ص
رسول هللا صلى هللا  یُدفن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بین أبي بكر وعمر ..كیف یُدفنثم كیف 

 !دلیالً على حبھم ورضاه عنھم؟ علیة وسلم في حجرة عائشة رضي هللا عنھا ؟! ألیس ھذا
أصحاب رسول هللا  ( إذا رأیت الرجل ینتقص أحدا من -ولذا قال أبو زرعة الرازي رحمھ هللا :

هللا علیھ وسلم عندنا حق، والقرآن  علیھ وسلم فاعلم أنھ زندیق، وذلك أن الرسول صلىصلى هللا 
أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وإنما یریدون  حق، وإنما أدى إلینا ھذا القرآن والسنن

 لیبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بھم أولى وھم زنادقة.) الخطیب البغدادي أن یجرحوا شھودنا
 49یة في علم الروایة ص الكفا

طعنوا في أصحاب  -یعني الرافضة ومن على شاكلتھم من الزنادقة -( ھؤالء  -وقال اإلمام مالك:
القائل: رجل سوء كان لھ أصحاب  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، إنما طعنوا في أصحابھ لیقول

ص 4وع الفتاوى ج صالحین.) ابن تیمیة: مجم سوء، ولو كان رجال صالحا لكان لھ أصحاب
429. 

 
 
 
 

 !!.. حب أھل البیت للصحابة رضوان هللا علیھم أجمعین -الدلیل الخامس :
ابن أبي طالب  قول علي -وھو من الكتب المعتمدة عند الشیعة  -ینقل صاحب كتاب نھج البالغة 

(  -ضـا:). وقولھ أی7:3البالغة ( ( إنما الشورى للمھاجرین واألنصار .) نھج -رضي هللا عنھ :
وعثمان على ما بایعوھم علیھ. فلم یكن للشاھد أن یختار،  بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر

  .(7:3نھج البالغة ( .( وال الغائب أن یختار
على أن  بل إن علیـا رضي هللا عنھ حین ُعرضت علیھ الخالفة أبي ورفض وھذا أكبر دلیل

لكم وزیراً خیر لكم مني  ( دعوني والتمسوا غیري فإني -:اإلمامة خرافة !! قال رضي هللا عنھ 
وألن أكون لكم وزیراً خیراً من أن أكون  أمیراً .. ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن ولیتموه أمركم،

( وهللا ما كانت عندي  -ولذا یقول رضي هللا عنھ : .(182-181) علیكم أمیراً. ) نھج البالغة
البالغة  ربة لوال أن دعوتموني إلیھا وحملتموني علیھا ). نھجرغبة وال للوالیة إ للخالفة من

 .32/30)..والنص ینقلھ أیضا صاحب بحار األنوار الشیعي 322(
الثالثة بأسماء  بل بلغت محبة علي ابن أبي طالب للصحابة رضوان هللا علیھم أن یُسمي أبناءه

الشیعة كما في كتاب إعالم الورى  الخلفاء الثالثة أبي بكر وعمر وعثمان وھذا ما تعترف بھ كتب
 .582) و كتاب جالء العیون للمجلسي 213(

وكذلك الحسن بن علي سمَّى أبناءه: أبا بكر وعبد الرحمن وطلحة كما في التنبیھ واإلشراف 
 .263للمسعودي الشیعي ص:

وموسى الكاظم أحد األئمة اإلثنا عشر سمى ابنتھ عائشة كما ورد في كشف الغمة لألربلي 
)3/26). 

بن علي كما في  وھناك من كان یُكنى بأبي بكر من أھل البیت ولیس لھ بإسم، مثل زین العابدین
مقاتل الطالبیین ألبي الفرج  ).)، وعلي بن موسى (الرضا) كما في2/317كشف الغمة لألربلي (

 562-561األصبھاني الشیعي، ص:
. وأبا بكر كنیة ولیست اسما ..والسؤال: ویكفي أن علیًا أول قرشي یسمي أبا بكر وعمر وعثمان .

  ھل یسمي أٌب فلذة كبده بأعدى أعدائھ؟
أم كلثوم ..  بل وكیف ننسى زواج عمر ابن الخطاب رضي هللا عنھ من ابنة علي رضي هللا عنھ

) 5/346الكافي ( ولم تستطع الشیعة أن تنكر ذلك وقد ورد ھذا الزواج في الفروع من
 38/88األنوار للمجلسي  ) وبحار8/161وتھذیب األحكام (3539واالستبصار للطوسي ص

وأیضا أن علیا ابن أبي طالب بایع الخلفاء الثالثة واعترف الرافضة بذلك في كتبھم كما ورد في 



 .91أصل الشیعة وأصولھا  كتاب
لوال علي لھلك عمر، وال مكان البن " ولذا فقد كان عمر ابن الخطاب رضي هللا عنھ یقول: 

 "في أرض لیس فیھا ابن أبي طالب الخطاب
 3/1103االستیعاب 

قال المرأة  وتروي كتب الشیعة عن والء آل البیت للصحابة وحبھم لھم فتروي أن جعفر الصادق
فأقول لربي إذا لقیتھ إنك أمرتني  :سألتھ عن أبي بكر وعمر: أأتوالھما؟! قال: تولیھما. فقالت

 .(8/101) افيروضة الك .. بوالیتھما؟! قال لھا: نعم
عنھ بأنھ  وتروي أن رجال من أصحاب الباقر تعجب حین سمع وصف الباقر ألبي بكر رضي هللا

یقل لھ الصدیق فال صدق  الصدیق، فقال الرجل: أتصفھ بذلك؟! فقال الباقر: نعم الصدیق فمن لم
 2/360كشف الغمة  .. هللا لھ قوال في اآلخرة

ما أرى  " -قال: -عنى: بن الحسین بن على بن أبى طالبی–ولذا یُروى عن عبد هللا بن الحسن 
  ." رجالً یسب أبا بكر رضوان هللا علیھ تیسر لھ توبة

المحرمات،  ھذا وقد قال النووي: (واعلم أن سب الصحابة رضي هللا عنھم حرام من فواحش
ال القاضي: متأولون، ...) ق سواء من البس الفتن منھم أو غیره، ألنھم مجتھدون في تلك الحروب

أنھ یعزز وال یقتل، وقال بعض المالكیة:  (وسب أحدھم من المعاصي، ومذھبنا ومذھب الجمھور
 .شرح النووي على مسلم.. یقتل

 :وفي فتوى الشیخ العالمة ابن باز یرحمھ هللا فیمن یسب الصحابة رضي هللا عنھم
  علیھ وسلم؟ سئل: ما حكم الشرع في نظركم فیمن یسب صحابة رسول هللا صلى هللا

  .فقال: الحمد ہلل وصلى هللا وسلم على رسول هللا وعلى آلھ وأصحابھ ومن اھتدى بھداه
وأبغضھم فھو مرتد  أما بعد: سب الصحابة من المنكرات العظیمة، بل ردة عن اإلسالم، من سبھم

سلم وسنتھ، رسول هللا صلى هللا علیھ و عن اإلسالم، ألنھم ھم نقلة الشریعة، ھم نقلوا لنا حدیث
سبھم وأبغضھم أو اعتقد فسقھم فھو كافر نسأل هللا العافیة،  وھم نقلة الوحي، نقلوا القرآن، فمن

 .األسئلة الیامیة السؤال السادس -العافیة والسالمة .. المصدر : نسأل هللا
 
 
 
 

  !!..- الغیبـة -غیبة اإلمام الثاني عشر  -الدلیل السادس :
الشیعة الُمنتظر أو  رافیة عجیبة وھي أن اإلمام الثاني عشر أو مھديیعتقد الشیعة في ظاھرة خ

سرداب " سر من رأى " وعمره خمس  الحجة القائم وھو محمد بن الحسن العسكري أنھ غاب في
ھـ)، 260)، وغاب غیبة صغرى سنة (256سنة ( ھـ)، ویلقبونھ بالمھدي ..ُولد260سنوات سنة (

رون خروجھ إلى ھذا الیوم، لیُظھر القتل في أھل السنة ینتظ ھـ)وھم329وغیبة كبرى سنة (
عبد  ذریعاً ال مثیل لھ، ویھدم البیت الحرام والمسجد النبوي روى المجلسي عن أبي فیكون قتالً 

أكثُرھم أَال یََرْوهُ؛ مما یقتل من  ( لو یعلم الناس ما یصنُع القائم إذا خرج ألََحبُّ  -هللا علیھ السالم:
ھذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم ) "البحار"  ل كثیر من الناس: لیسالناس؛ حتى یقو

(أن القائم یھدم المسجد الحرام حتى یرده إلى  -).ویروي أیضا :135ص:) ") و"الغیبة52/353(
موضعھ)  إلى أساسھ، ویرد البیت إلى -صلى هللا علیھ وآلھ وسلم  -ومسجد الرسول  أساسھ،

  52/338، بحار األنوار 282الغیبة للطوسي ص:
الظھور  وروى شیخھم محمد بن محمد بن صادق الصدر الموسوي في كتابھ تاریخ ما بعد

ونقیم علیھم الحدود  عن أبى جعفر قال: إن الناس في ھدنة نناكحھم ونوارثھم " -: 762ص
  ". ونؤدي أماناتھم، حتى إذا قام القائم جاءت المزایلة

بھ أن یخرج  لھ على باب السرداب طیلة ھذه القرون وھم یصیحون والغریب في األمر انتظارھم
أي عجل هللا فرجھ .. ثم  إلیھم قائلین: "اخرج یا موالنا"، ویقولون دعائھم الشھیر عج عج



قرنا ...وقد أصبحت نظریة المھدي تمثل  یرجعون بالخیبة والحرمان فھذا دأبھم طوال أحد عشر
الفكر الشیعي المعاصر، وما دعوة والیة الفقیھ التي ینادي  في جزًءا ھاما من الممارسات العملیة

الغائب، إلى  الشیعة إال جزء من ھذه الممارسة، حیث یقوم الفقیھ العالم، مقام المھدي بھا فریق من
 . أن یؤَذن لھ بالظھور

ر اإلمام الحادي عش وھذا الغائب المنتظر ھو شخصیة موھومة ال حقیقة لھا ألن الحسن العسكري
حتى مات ولم یكن لھ ولد. ولم یجدوا أحداً  عند الشیعة لم یكن لھ عقب وقدَّر هللا لھ أن یكون عقیماً 

یقسموا میراثھ بین أمھ وبین أخیھ جعفر. ومع ذلك یدعي  من نسائھ حامالً مما اضطرھم أن
ن ینمو في محمد ابن الحسن العسكري ُولد من فخذ أمھ ونما سریعاً حتى كا الشیعة أن الثاني عشر

 .أساسھ نمو سنة. وبھذا یجعل هللا ذلك خاتمة األكاذیب وھادمة الدین الرافضي من الیوم
 -عشر عندھم وھو اإلمام الحادي-ھـ) بوفاة الحسن العسكري 260وقد فوجيء الشیعة في سنة (

ا العسكري أربع عشرة فرقة، كم عقیماً، فافترقوا في ھذا وتحیروا، حتى بلغت فرق شیعة الحسن
 القمي یقول النوبختي، أو خمس عشرة فرقة، كما یقول

إن اإلمامة ھي أصل  :وساد الشك أوساط الشیعة وغلبت علیھم الحیرة؛ ذلك أنھم قد قالوا ألتباعھم
یر لھ خلف، ولم یعرف لھ ولد ظاھر  الدین وأساسھ .. فكیف االن وقد توفي اإلمام بال عقب (ولم

) و"فرق الشیعة" 102المقاالت والفرق" (ص:" (عفر وأمھفاقتسم ما ظھر من میراثھ أخوه ج
 .96ص:

الشیعي" أن الحسن  یقول المفكر المعاصر أحمد الكاتب في كتابھ المھم "تطور الفكر السیاسي
اعتقاد الشیعة بوجود ھذا اإلمام مبناه  العسكري مات ولم یعقّب، وأّن المھدي لم یولد قطّ، وأنّ 

-لھم في أي مستند خبري في ذلك. وأخا الحسن العسكري  ال حّجةعلى التّجویز العقلي فقط, و
الّشھود النّافین لوجود مھدي الشیعة, وھناك شھادات لجیرانھ أنھ مات  من ھؤالء -واسمھ جعفر

 .الّصادق یعقّب, وقد سّمى الشیعة جعفراً ھذا بجعفر الكاذب, تمییزاً لھ عن جعفر ولم
ھـ أصبح یعیش 329 لسیاسي الشیعي بعد الغیبة الكبرى عامومما تجدر األشارة إلیھ أن الفكر ا

وأكاذیب ومما یعتقد الشیعة في  خارج الزمن (التاریخ) وارتبطت بالمھدي المنتظر أساطیر
بشریعة داوود وربما ھذا مما یؤكد أن مصدر  المھدي أنھ عندما سیخرج سیتكلم العبریة ویحكم

 -وى الكلیني في كتاب الحجة من األصول في الكافي سبأ .. ر التشیع ھو الیھودي عبد هللا ابن
 حكم بحكم داود وسلیمان -علیھ السالم  -ما یلي:( إذا قام قائم آل محمد  - 397الجزء األول ص 

بحكومة آل داود وال یُسأل  ال تذھب الدنیا حتى یخرج رجل مني یحكم " وال یُسأل بیننة. ) وأیضا
  ".بیّنة، یعطي كل نفس حقھا

اإلمام دعا هللا باسمھ  الشیعة سیتكلم العبرانیةّ ففي كتاب (الغیبة) للنعماني: "إذا أَذن ومھدي
عشر كقزع الخریف، منھم أصحاب األلویة،  العبراني (فانتخب) لھ صحابتھ الثالثمائة والثالثة

ومنھم من یُرى یسیر في السحاب نھارا یعرف باسمھ  منھم من یفقد فراشھ لیال فیصبح بمكة،
 "...ونسبھ م أبیھ وحلیتھواس

إن ھذه العقیدة الیھوشیعیة ھي أساس مذھب الروافض حتى إنھم یعدون منكرھا أكفر من إبلیس 
 .13كما یقول ابن بابویھ في "إكمال الدین" ص:

 
 
 
 

  !!.. اإلعتقـاد باإلمـامة عند الشیعة -الدلیل السابع:
أصول  اإلسالم، وأصل أصیل من یعتقد الشیعة الرافضة أن اإلمامة ركن عظیم من أركان

بتحقیقھا.فقد روى الكلیني في  اإلیمان، ال یتم إیمان المرء إال باعتقادھا، وال یُقبل منھ عمل إال
اإلسالم على خمسة أشیاء: على الصالة، والزكاة،  بُني " -) عن أبي جعفر أنھ قال:2/18الكافي (

ء من ذلك أفضل؟ فقال: الوالیة، ألنھا قال زرارة: فقلت: أي شي والحج، والصوم، والوالیة،



  ".مفتاحھن
فبحسب األخبار  ): " 19ویقول شیخھم ھاشم البحراني في مقدمة البرھان في تفسیر القرآن (ص:

علیھ وسلم إمامة األئمة، والتزام حبھم  الواردة في أن الوالیة أي: اإلقرار بنبوة النبي صلى هللا
مع توحید هللا عز وجل بحیث ال یصح الدین إال بذلك  انوبغض أعدائھم ومخالفیھم، أصل اإلیم

 ".العالم وبناء الحكم التكلیفي، وشرط قبول األعمال كلھ. بل إنھا سبب إیجاد
إمامة أمیر  واعتقادنا فیمن جحد " -) ما نصھ:103وذكر القمي في كتابھ رسالة االعتقاد (ص:

السالم أنھ كمن جحد نبوة جمیع  عده علیھمالمؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السالم واألئمة من ب
وأنكر واحًدا من بعده من األئمة أنھ بمنزلة من أقر  األنبیاء، واعتقادنا فیمن أقر بأمیر المؤمنین

 ". نبوة نبینا محمد صلى هللا علیھ وآلھ بجمیع األنبیاء وأنكر
أن الوالیة  ریب في( وال -):7/102ویقول شیخھم محمد باقر المجلسي في كتاب مرآة العقول (

أصول الدین، وأفضل من جمیع  واالعتقاد بإمامة األئمة علیھم السالم، واإلذعان لھم من جملة
 (.األعمال البدنیة ألنھا مفتاحھن

من األنبیاء باستثناء  ویعتقد الشیعة أن األئمة االثنا عشر معصومون وأنھم كاألنبیاء، بل ھم أفضل
ویتصرفون في الكون ویموتون متى  م، وأنھم یعلمون الغیبالرسول صلى هللا علیھ وآلھ وسل

  .یشاءون وغیر ذلك من الشركیات
 ویظھر لنا ذلك جلیاً من عناوین أبواب كتبھم، ومن أمثلة ذلك

 - 26/194حدیثا .. المجلسي : البحار (13باب (أنھم أعلم من األنبیاء علیھم السالم) وفیھ  (1)
200). 
المالئكة وعن  ى األنبیاء وعلى جمیع الخلق وأخذ میثاقھم عنھم وعنباب (تفضیلھم (ع) عل (2)

  .حدیثاً  88صلوات هللا علیھم) وفیھ:  سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبھم
  حدیثاً  16باب (أن دعاء األنبیاء أستجیب بالتوسل واالستشفاع بھم ع ) وفیھ  (3)
یاء الموتى وإبراء األكمھ واألبرص وجمیع معجزات األنبیاء) باب (أنھم یقدرون على إح (4)
  حدیثاً  14وفیھ 
علیھم ملكوت  باب (أنھم ال یحجب عنھم علم السماء واألرض والجنة والنار، وأنھ عرض (5)

 حدیثاً  22القیامة) وفیھ  السماوات واألرض، ویعلمون علم ما كان وما یكون إلى یوم
یكون، وأنھ ال یخفى  عنوان: باب (أن األئمة یعلمون علم ما كان وماوھذا الباب جاء في الكافي ب

  أحادیث 6علیھم شيء صلوات هللا علیھم) وفیھ 
فیھ أسماء أھل الجنة  باب (أنھم یعرفون الناس بحقیقة اإلیمان وبحقیقة النفاق، وعندھم كتاب (6)

 حدیثاً  40ن أحوالھم) وفیھ یعلمون م وأسماء شیعتھم وأعدائھم، وأنھ ال یزیلھم خبر مخبر عما
  وفي الكافي باب (أن األئمة لو ستر علیھم ألخبر كل امرئ بما لھ وعلیھ) وفیھ حدیثان

  أحادیث 3باب (أن األئمة إذا شاءوا أن یعلموا علموا) وفیھ  (7)
  أحادیث 5باب (أن األئمة یعلمون متى یموتون، وأنھم ال یموتون إال باختیار منھم) وفیھ  (8)
جمیع العلوم،  باب (أنھ ال یحجب عنھم شيء من أحوال شیعتھم، وما تحتاج إلیھ األمة من (9)

هللا في رفعھا ألجیبوا وأنھم  وأنھم یعلمون ما یصیبھم من البالء ویصبرون علیھا، ولو دعوا
  حدیثاً  43وفصل الخطاب والموالید) وفیھ  یعلمون ما في الضمائر وعلم المنایا والبالیا

 أحادیث 10ب (أن عندھم االسم األعظم، وبھ یظھر منھم الغرائب) وفیھ با (10)
ما أوجبھ هللا تعالى  لذا حكى المفید إجماع اإلمامیة على أن من أنكر إمامة أحد من األئمة، وجحد

 32/390)، 8/366البحار(  لھ من فرض الطاعة، فھو كافر ضال مستحق للخلود في النار
ودرجة سامیة وخالفة  فإن لإلمام مقاماً محموداً "  -حكومة اإلسالمیة:ویقول الخمیني في كتابھ ال

وإن من ضروریات مذھبنا أن  تكوینیة، تخضع لوالیتھا وسیطرتھا جمیع ذرات ھذا الكون،
 "ألئمتنا مقاماً ال یبلغھ ملك مقرب وال نبي مرسل

 .52الحكومة اإلسالمیة، الخمیني ص 
 "!اإلمامة مرتبة فوق النبوة " -ن :ذكر المؤلف أ61وفي مصباح الھدایة ص



أمیر المؤمنین علي  ( اعتقادنا فیمن جحد إمامة-وقال ابن بابویھ القمي الملقب عندھم بالصدوق:
األنبیاء، واعتقادنا فیمن أقر بأمیر  بن أبي طالب واألئمة من بعده أنھ كمن جحد نبوة جمیع

ة من أقر بجمیع األنبیاء وأنكر نبوة نبینا محمد األئمة أنھ بمنزل المؤمنین وأنكر واحًدا من بعده من
  .103.). رسالتھ في االعتقادات ص -علیھ وسلم  صلى هللا -

بایع أبا بكر بعد  ) -: بأنھ -ملزماً الشیعة  -یقول ابن حزم عن علي ابن أبي طالب رضي هللا عنھ 
أن یكون مصیباً في وجھین: إما  ستة شھور تأخر فیھا عن بیعتھ وھذا ال یخلو ضرره من أحد

بیعتھ، فقد أخطأ إذ تأخر عنھا .) الفَِصل في الملل  تأخره، فقد أخطأ إذ بایع. أو یكون مصیباً في
 .4/235والنَِّحل واألھواء

القوم الذین بایعوا أبا بكر  ( إنھ بایعني -وقد ورد في كتاب نھج البالغة الذي تُقدره الشیعة ما یلي:
للشاھد أن یختار وال للغائب أن یرد وإنما الشورى  م علیھ فلم یكنوعمر وعثمان على ما بایعوھ

اجتمعوا على رجل وسمَّوه إماماً كان ذلك ہلل رضاً فإن خرج عن  للمھاجرین واألنصار فإن
 بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منھ فإن أبى قاتلوه على اتباعھ غیر سبیل أمرھم خارج

 !!...593صفوة شروح نھج البالغة ص المؤمنین وواله هللا ما تولى )كتاب
 
 
 
 

 !!..اعتقاد الشیعة في الخمس -الدلیل الثامن :
السنویة ولما كان  زكاة الُخمس عند الشیعة واجبة على كل مال یغنمھ المسلم زائد عن مؤنتھ

فقد اخترع الشیعة خرافة اإلمام  اإلمام غائباً في السرداب الشیعي الذي دخلھ وھو طفل صغیر
وبالتالي ال توجد أي ضوابط رقابیة على ھذه األموال  م الذي یحل محل اإلمام الغائبالمعصو

أن غالب ھذه األموال بما فیھا أموال شیعة الخلیج الضخمة یذھب إلى  وطرائق إنفاقھا، والملفت
 !.إیران علماء

مصدر من  في أي إن أداء ُخمس المكاسب إلى الفقیھ ال یستند إلى أي دلیل، وال أصل لھ بتاتاً 
ھذا األمر ال یستند ولو إلى نص  المصادر الروائیة الشیعیة المعتمدة وبعبارة أصرح وأوضح:إن

الذین ینبغي ان یكون اعتماد المذھب فكیف یوجب  - واحد، أو دلیل منقول عن األئمة المعصومین
إذ ال وجود المقلد اعطاء خمس أرباحھ وأموالھ وكسبھ إلى الفقیھ،  شیوخ الشیعة وعلماؤھا على

 !!      في أي مصدر من المصادر الروائیة المعتمدة. ؟ لھذا النص
ن؛ كالشیخ المفید  بل إن أحداً من علماء المذھب األقدمین الذین قام علیھم المذھب وتكوَّ

الطائفة ابو جعفر الطوسي  ھـ) أو شیخ436ھـ) أو السید المرتضى علم الھدى (ت413(ت
 الفقیھ قط، بل ربما لم تخطر لھم على بال مسألة إعطاء الخمس إلى ھـ) وأمثالھم لم یذكر460(ت

. 
أموال الشیعة وال  (كم أتمنى أن یترفع الفقھاء والمجتھدون عن -یقول الدكتور موسى الموسوي:

سلطان.إن بعض علماء الشیعة یدافع  یرتضوا أن یكونوا عالة علیھم بذریعة ما أنزل هللا بھا من
تُصرف على المدارس الدینیة والحوزات العلمیة  موال الشیعة بأنھاعن أخذھم الخمس من أ

المناقشة لیست في: أن تلك األموال تصرف كیف؟ ولماذا؟ بل  والشؤون المذھبیة األخرى.ولكن
 وواقعیة ومذھبیة وھي أن تلك األموال تؤخذ زوراً وبطالنا من الناس. وحتى إذا المناقشة أصولیة

 .68ص غیر شرعیة ال یجوز التصرف فیھا) الشیعة والتصحیح صرفت في سبیل هللا فانھا
الشرعیة  وكذلك الخمس ال یصح أن نناقش شرعیتھ بالمقلوب فنقول: إنھ یصرف في الوجوه

أي األخذ –الفقیھ؛ وھما  المذكورة إال بعد اثبات شرعیة مصدره وحلِّیة أخذه من الناس من قِبل
 حالالً ال یحلل اآلخر أحدھماأمران مختلفان تماماً. فكون  -واإلنفاق

الشیعة ُخُمس  لقد صارت المراجع الشیعیة في العالم واسعة الثراء بسبب الُخمس حیث یعطي لھم
یشاءون، وبھا یسیطرون على  % كاملة) وھذه األموال خالصة لھم یتصرفون فیھا كما20دخلھم (



نون قوة اقتصادیة شبكة واسعة ممن یُسمون ضخمة.إن لكل مرجع  مقالید األمور حیث یَُكوِّ
على جبایة أموال الخمس والزكاة، والصدقات وما خلَّفـھ  بالوكالء, ودور ھؤالء الوكالء یقوم

وھي أموال ھائلة یتم جمعھا من عامة الشیعة، ولكن ال أحد یعلم أین ترسل  األموات من وقفیات،
 صبحت أموال بعضتصرف، حیث أموال المرجعیة ال تخضع للرقابة والمحاسبة وقد أ وأین

الدیني الذي  ھؤالء المراجع تعادل میزانیة دولة ما من الدول األفریقیة، وذلك بسبب موقعھم
الكبیر لعلماء الشیعة من جراء ھذا  یشغلونھ وفي الفترة األخیرة كثُر الحدیث عن الفساد المالي

ال تعود بأي نفع من ھذه الضریبة الجبریة التي  الخمس وبدأت األصوات تئن خاصة في الخلیج
فیھا علماء الشیعة، ویعیشون من خاللھا حیاة الترف والبذخ.ھذه  على فقراء الشیعة، ولكن یرتع

الشیعي یزداد  التي یجیدھا أئمة الشیعة وبدونھا تنھار مملكة األئمة، وبانتشار المد ھي لعبة المال
لمعیشي ألئمة الشیعة ذوي ا األتباع وتزداد معھم حصیلة زكاة الخمس ویستقر معھا عرش الترف

 .النسب الفارسي
 
 
 
 

 !!.. المتعة عند الشیعة -الدلیل التاسع :
سنة أو بحسب ما  -شھر –أسبوع  -یوم -زواج المتعة" ھو زواج مؤقت یتم تحدید مدة لھ ( ساعة"

السنة على تحریم زواج المتعة، ولم  یكتب في العقد) وذلك لقاء أجر معین، وقد أجمع فقھاء أھل
الشیعة على بنات العلماء الموصوفین عندھم بالسادة،  جزه إال الشیعة اإلمامیة، وحرمھ علماءیُ 

عوام الشیعة فقط، ویمكن للشیعي أن یتمتع بأي عدد شاء وبأي سن، فقد  فھو إذن استمتاع ببنات
بامرأة  الخمیني بطفلة عمرھا خمس سنوات، بل وصل األمر إلى أن تمتع أحد العلماء تمتع
علماء الشیعة ھذا الزواج  كھا وبعد عشرین سنة تمتع بابنتھا التي ھي ابنتھ. وھكذا یستغلوتر

تضییق فیھ على الشباب، ولذا قام أحد  لدعوة الشباب إلى التشیع، بدعوى أنھ دین یُسر، وال
زواج المتعة، بـ(المؤلفة فروجھم) في مقابل المؤلفة  الباحثین بتسمیة ھؤالء المتشیعین بسبب

 .بدایة اإلسالم بھم الذین كانوا فيقلو
 والنصوص التي تشرع لھذا الفسق والفجور وتیسره بین الشیعة كثیرة منھا

اإلیمان بالمتعة أصل من أصول الدین، وُمنكرھا ُمنكر للدین.(المرجع: كتاب من ال یحضره  -1
  .(2:495،تفسیر منھج الصادقین 3:366الفقیھ 

فئ غضب الرب.(المرجع: تفسیر منھج الصادقین للكشاني المتعة من فضائل الدین وتُط -2
2:493).  

  .(3:366إن المتمتعة من النساء مغفور لھا.(المرجع: كتاب من ال یحضره الفقیھ   -3
یزاحمون األنبیاء  المتعة من أعظم أسباب دخول الجنة بل إنھا توصلھم إلى درجة تجعلھم -4

  .3:366 یحضره الفقیھمراتبھم في الجنة.(المرجع: كتاب من ال 
السالم قال: إن  بل إن القوم یرون ُكفر من ال یعتقد بالمتعة، ففي مرویاتھم ( عن الصادق علیھ

أنكرھا أنكر دیننا، واعتقد بغیر دیننا ) من  المتعة دیني ودین آبائي فمن عمل بھا عمل بدیننا، ومن
 3/366ال یحضره الفقیھ 

 
م باإلجماع وقد نقل اإلجماع على تحریمویرى أھل السنة أن زواج المتعة مُ  المتعة اإلمام  حرَّ

وغیرھم. كل ھؤالء نقلوا إجماع  النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر و الشوكاني
من ینتسب إلى اإلسالم على حرمة المتعة، حتى  المسلمین على أن المتعة حرام. وقد أجمع جمیع

لرافضیة المنحلة. فقالت اإلسماعیلیة و الزیدیة من الشیعة ا فرق الشیعة خالفت ھذه الفرقة
 السنة كل ھؤالء قالوا بتحریم المتعة ، ولم یقل بإباحتھا إال فرقة واحدة وھي والخوارج وأھل

 "267ص  2السیل الجرار ج"الشیعة اإلثناعشریة . 



النساء یوم خیبر.  وعن على بن أبي طالب قال: إّن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم نھى عن متعة
 .أخرجھ البخاري ومسلم

وعن الربیع بن ثبرة عن أبیھ قال: نھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. 
 .أخرجھ مسلم

طالب  وكذلك جاء عن جعفر الصادق وھو جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي
 .207الجزء السابع ص  بعینھ )). أخرجھ البیھقي فيأنھ سأل عن المتعة فقال: (( ھي الزنى 

أبي طالب  بل إن حدیث علي ابن أبي طالب رضي هللا عنھ تنقلھ الشیعة في كتبھم عن علي بن
خیبر لحوم الحمر األھلیة  رضي هللا عنھ قال : (حرم رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یوم

] كما رواه صاحب [  142ص  3الجزء  ستبصارونكاح المتعة). وھذا قد رواه الطوسي في [اال
وكذلك ینقلون عن عبد هللا بن سنان قال: (سألت أبا .[12 ص 21ج وسائل الشیعة ، الحر العاملي

].وعن علي  455ص  14فقال: ال تدنس بھا نفسك !) [ مستدرك الوسائل ج  عبد هللا عن المتعة
هللا  تعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناكقال: سألت أبا الحسن موسى الكاظم عن الم بن یقطین

ح  87أحمد ص  ونوادر 14/449والوسائل  57عنھا.[ خالصة اإلیجاز في المتعة للمفید ص 
 [.452ص  5الكافي ج 199

وعن أبي عبدهللا أنّھ قال ُمتكلّماً عن الُمتَعة : ((َما تَفَعلُھَا ِعنَدنَا إالّ الفَواِجر)) [بحار 
 .[100/318األنوار:

 
( من نظر إلى  -األلوسي: لكن أدى غلو الشیعة اإلمامیة إلى إباحة الزنا وسموه بالمتعة ولذا قال

حكمھ علیھم بالزنا إلى برھان، فإن المرأة  أحوال الرافضة في المتعة في ھذا الزمان ال یحتاج في
واق عدیدة یوم ولیلة، وتقول إنھا متمتعة، وقد ھیئت عندھم أس الواحدة تزني بعشرین رجالً في

فیختارون  فیھا النساء ولھن قوادون یأتون بالرجال إلى النساء وبالنساء إلى الرجال للمتعة توقف
تعالى وغضبھ..) [كشف غیاھب  ما یرضـون ویعیـنون أجرة الزنا ویأخذون بأیدیھن إلى لعنة هللا

  .[.مخطوط 3الجھاالت/ الورقة 
 .ربع ملیون لقیط بسبب زواج المتعة وتشیر اإلحصائیات المعلنة إلى أن إیران بھا

 
 
 
 

 !!.. اعتقاد الشیعة في التقیـة -الدلیل العاشر :
وبناء علي ھذه التقیة  التقیة عند الشیعة ھي التظاھر بعكس الحقیقة وھي تُبیح للشیعي خداع غیره،

د أن كل معتقد من معتقدات الشیعة نج ینكر الشیعي ظاھراً ما یعتقده باطناً.وكما اعتدنا مع
في الكتاب وال في السنة، ولیس لھا وجود ال في حیاة أھل  معتقدات الفكر الشیعي ال دلیل علیھا ال

 الصحابة، ولم یسمع أحد بعقائدھم في حیاة الرسول وال خلفائھ الثالثة من بعده البیت وال في حیاة
كذب من أصول دین فال مما دفع ھؤالء إلى تألیف األكاذیب التي یستدلون بھا علي عقائدھم.لذا

 !!.. الشیعة
اعتقادنا في " :وقد ُملئت كتبھم بنصوص في التقیة حتى جعلوھا ركنا في دینھم قال ابن بابویھ

 -ونُسب إلى الصادق: 1114االعتقادات  ."التقیة: أنھا واجبة، من تركھا بمنزلة من ترك الصالة
 2/217.) أصول الكافيدین لمن ال تقیة لھ ( إن تسعة أعشار الدین في التقیة، وال

لم یستعملھا أذلھ هللا  ) وأن من130بل ویُعد ترك التقیة ذنبا ال یغفره هللا (تفسیر الحسن العسكري
) حتى صاروا 144المھدي (االعتقادات  )، وأنھا واجبة حتى یخرج القائم1/222(أصول الكافي 

 "1/199أمالي الطوسي " سجیة لھم  یوصون أتباعھم باستعمالھا، حتى تكون
ویكون كما قالوا:  َمن ینشأ على ھذه التعالیم، یتطبع بالكذب، الذي یسمونھ تقیة، قھرا وقسرا،

ومن أثر ھذا أنھ ال یظھر علیھ أثر  سجیة لھ. یتفاعل معھ حتى یتعامل بھ بال تكلف وال تذمر،



 .عارف بمنزلة "التقیة" عندھم الكذب غالبا، وال یكشفھ إال خبیر، أو
للسني عندھم)  ( وإن كان ناصبًا (الناصب مرادف -لمفید في مختصره الفقھي:یقول شیخھم ا

ل علیھ تقیة، وقُل بعد التكبیرة الرابعة: عبدك وابن عبدك ا، فأخزه في  فصَّ ال نعلم منھ إال شّرً
كان یوالي أعداءك، ویعادي أولیاءك، ویبغض أھل  عبادك، وبالدك، وأصلھ أشد نارك، اللھم إنھ

ومن بین یدیھ ناًرا، وعن یمینھ ناًرا، وعن شمالھ ناًرا، وسلط علیھ  احش قبره ناًرا،بیت نبیك، ف
  229الشیخ المفید ص  -الحیات والعقارب) المقنعة  في قبره

( -علیھ السالم: والواقع أن التقیة في المذھب الشیعي لیست جائزة فقط بل ضروریة قال الصادق
السالم: ال دین لمن ال تقیة لھ).  لكنت صادقا. وقال علیھ لو قلت: إن تارك التقیة كتارك الصالة

 .216 :من ال یحضره الفقیھ عن باقیات صالحات ص
فالتقیة لیست جائزة فقط بل واجبة وضرورة وھي جزء من الدین واإلیمان عند الشیعة إن التشیع 

 !!.. أُسس على الكذب
 
 
 
 

 !!..شیعةالرجعة والبداء من عقائد ال -الدلیل الحادي عشر :
هللا عما یصفون .. والبداء  یعتقد الشیعة بعقیدة البداء وینسبونھا إلى هللا سبحانھ وتعالى .... تعالى

وھومحال على هللا، لكن الرافضة  وحدوث العلم بمعنى نشأة رأي جدید وھذا یستلزم سبق الجھل
ا كبیًرا.. عن الری تنسب البداء إلى هللا تعالى  ان بن الصلت قال: سمعت الرضاهللا عما یقولون علّوً

.وفي روایاتھم 1/146الكافي  (.( ما بعث هللا نبیًا قط إال بتحریم الخمر، وأن یقر ہلل بالبداء -یقول:
 1/148عظم هللا بشيء بمثل البداء) الكافي  (ما ُعبد هللا بشيء مثل البداء)، و(ما -أیضا:

العقوبة بقومھ خشیة  یستحث المالئكة إلنزال ومن مرویاتھم أنھم نسبوا إلى نبي هللا لوط أنھ كان
یبدو لربي فیھم، فقالوا: یا لوط إن  (یأخذونھم الساعة، فإني أخاف أن -أن یبدو ہلل ویقول :

 .5/546الكافي  موعدھم الصبح ألیس الصبح بقریب) فروع
ة الرافضة إن أئم) :ألجل ذلك قال سلیمان بن جریر الذي تنسب إلیھ فرقة السلیمانیة من الزیدیة

كذب أبًدا، وھما القول بالبداء وإجازة  وضعوا لشیعتھم مقالتین، ال یظھرون معھما من أئمتھم على
 .[64، فرق الشیعة للنوبختي ص:78ص: التقیة) [المقاالت والفرق للقمي

اإلمام یعلم الغیب،  وقد استورد الشیعة ھذه العقیدة بدافع الحاجة؛ إذ أن من أصول المذھب أن
أو ظھور للمھدي، فیتخلف الوعد، وال  أخبار أئمتھم تِرد ببشارة قریبة، أو نصر متوقع، فكانت

قد بدا لھ شيء فغیر أمره، أما اإلمام فقد أخبر على نحو ما  یحصل المأمول، فیعتذر اإلمام بأن هللا
  .كان قبل البداء

عینھ على أنھ اإلمام  ان أبوهولھذا لما تُوفي إسماعیل بن اإلمام جعفر الصادق في حیاة أبیھ، وقد ك
في شيء كما بدا لھ في ابني إسماعیل، إذ  من بعده، نسبوا إلى اإلمام جعفر أنھ قال: (ما بدا ہلل

 "41االعتقادات في دین اإلمامیة، ابن بابویھ، ص"بعدي)  اخترمھ قبلي، لیعلم أنھ لیس بإمام
واقتراب الفرج  البشارات بظھوره، قد كثر التترس بھذه العقیدة في موضوع المھدي، إذ تكررتو

تكذیب ھذه الدعوات، ومع ذلك فال  بخروجھ، ولكن یأبى هللا الذي ال یُطلع على غیبھ أحًدا إال
  اللوح المحفوظ فأخبر صادقًا بما سیقع، لكن هللا بدا لھ؛ حرج على اإلمام، فإنھ كان قد اطلع على

في المدة  ریبة في بادئ األمر، ثم زیدتُضرب آلجال ق وكانت البشارات لقرب ظھور المھدي
واشتد یأسھم، وتكرر  وتَكرر ھذا األمر، وطالت الحسرة على ھؤالء الذین ینتظرون الفرج،

لكنھ ال یدركھ وال یلقى من انتظاره إال  وقد قضى الشیعي عمره ینتظر المھدي، إختالف أئمتھم،
  .حرقة االنتظار

 
اإلمامیة على وجوب  ( واتفقت -الَرجعة یقول المفید: ومن عقائد الشیعة العجیبة أیضا عقیدة



 .51رجعة كثیر من األموات .) أوائل المقاالت للمفید، ص 
في آخر الزمان،  وعقیدة الرجعة التي ابتدعھا الرافضة ھي أن یقوم آخر أئمتھم ویُسمى القائم

ھم التي اغتصبتھا الشیعة حقوق ویخرج من السرداب یذبح جمیع خصومھ من السیاسیین ویعید إلى
 الفرق األخرى عبر القرون

وإنتھاًء باإلمام  فھم یعتقدون بأن األئمة اإلثني عشر سیعودون بدءاً من علي رضي هللا عنھ
بالتناوب والتسلسل ثم یعود أعدائھم  الحادي عشر والد اإلمام المنتظر إلى الدنیا لیحكموا

لالقتصاص منھم بأخذھم  –یحلم الشیعة كما  –الدنیا  السیاسیون من قبورھم ویرجعون لھذه
العقیدة من العقائد التي أجمعت الشیعة االثني عشریة على االعتقاد بھا،  الخالفة من أھلھا وھذه

  "الرجعة ذكر ذلك عالمھم الحر العاملي في كتابھ "اإلیقاظ من الھجعة بالبرھان على كما
ص  53بحار األنوار ج  ول حجتھم المجلسي فيوالشیعة اتخذوا ھذه العقیدة لیُعزوا أنفسھم بھا، یق

یقتص بعذابھ، ومن أغیظ أغاظ  لترجعن نفوس ذھبت، ولیقتصن یوم یقوم، ومن ُعذب " -:44
معھم، حتى یأخذوا بثأرھم، ثم یعمرون بعدھم  بغیظھ، ومن قتل اقتص بقتلھ، ویرد لھم أعداؤھم

، وشفوا أنفسھم، ویصیر عدوھم إلى أشد واحدة قد أدركوا ثأرھم ثالثین شھرا، ثم یموتون في لیلة
 ".یوقفون بین یدي الجبار عز وجل فیأخذ لھم بحقوقھم النار عذابا. ثم

الرجعة  " 2/228ویقول الزنجاني من علمائھم المعاصرین في عقائد اإلمامیة اإلثني عشریھ
ولیائھ وشیعتھ، ممن تقدم موتھم من أ - علیھ السالم -عبارة عن حشر قوم عند قیام القائم الحجة 

دولتھ، وقوم من أعدائھ ینتقم منھم، وینالوا بعض ما  لیفوزوا بثواب نصرتھ ومعونتھ، بظھور
 .والقتل على أیدي شیعتھ ولیبتلوا بالذل والخزي بما یشاھدونھ من علو كلمتھ یستحقونھ من العذاب

والباقون سكوت  وھي عندنا اإلمامیة االثنا عشریة تختص بمن مّحض اإلیمان، ومّحض الكفر
 "عنھم

من األموات إلى  یعید قوًما-تعالى  -( عقیدتنا في الرجعة: أن هللا  -وقال محمد رضا المظفر:
 .118آخر.. ) عقائد اإلمامیة ص الدنیا في صورھم التي كانوا علیھا فیعز فریقًا ویذل فریقًا

 
 
 
 

 !!.. طقوس عاشـوراء عند الرافضة -الدلیل الثاني عشر :
الشھیرة یوم  اإلمام الحسین بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ في موقعة كربالء استُشھد

حیث أن مأساة كربالء  عاشوراء وتعد موقعة كربالء منعطف ھاما في تطور الفكر الشیعي
الشیعة لكنھم بالغوا في النیاحة واللطم  واستشھاد الحسین بطریقة مأساویة مفزعة ألھبت مشاعر

مشھودا في إظھار األحزان عندھم واللطم وشق الجیوب  م من كل عام یوماحتى صار ھذا الیو
وضرب الرؤوس بالسیوف وإقامة سرادقات العزاء إلى غیر ذلك من  وضرب الظھور بالزنجیر

 !!.. البدع والمنكرات
سیدنا وابن نبینا،  بینما من عقائد أھل السنة والجماعة أن اإلمام الحسین بن علي رضي هللا عنھ

أوثق عرى اإلیمان،ونعلم أن  من -رضي هللا عنھ وعن أبیھ–ھ ونتواله، ونعتقد أن حبھ نحب
الیوم بمصیبة أعظم منھا قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة  المسلمین لم یصابوا منذ استشھاد الحسین إلى

من قتل الحسین علیھ السالم، أو أعان على قتلھ، أو رضي بذلك فعلیھ  (وأما -رحمھ هللا تعالى:
مجموع الفتاوى ] (. هللا والمالئكة والناس أجمعین ال یقبل هللا منھ یوم القیامة صرفا وال عدال لعنة

عزاؤھم في الحسین أنھ عاش حمیًدا،  )].وأھل السنة كما یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة4/487(
ون لھذه المصیبة ربھم: إنا ہلل وإنا إلیھ راجعون، ال یضرب ومات شھیًدا، وال یقولون إال ما یُرِضي

ا، وال  .یشقُّون لھا جیبًا، وال یحیون معھا معالم الجاھلیة األولى خّدً
المحرم وإدماء  لكن ما یفعلھ الشیعة الیوم من ضرب القامات وضرب الرؤوس یوم العاشر من

بالزنجیر والدخول في النار في  الرأس ( التطبیر ) ولبس السواد واللطم على الصدور والضرب



القربات إلى هللا فھذه ھي المبالغة المذمومة فلماذا لم  مام الحسین ویعتبرون أن ذلك منعزاء اإل
 علیھ وسلم عندما مات ابنھ إبراھیم؟! ولماذا لم یلطم علي رضي هللا عنھ یلطم النبي صلى هللا

 !عندما توفیت فاطمة رضي هللا عنھا ؟
علیھا الشیعة  ة الحسینیة التي یسجدولماذا لم یسجد الرسول صلى هللا علیھ وسلم على الترب

علي ابن ابي طالب مقتوال وھو  ؟!ولماذا ال یُطبر الماللي؟ ولماذا ال یطبر الشیعة على موت
  أعظم من الحسین ابن علي رضي هللا عنھما

وغیرھا لم تكن على عھد  إن ما یفعلھ الشیعة في المآتم والحسینیات مثل اللطم والنیاحة والتطبیر
القاسم الشیعي المعروف بالمحقق الحلي  اعتراف علماء الشیعة، وقد ذكر نجم الدین أبواألئمة ب

بل لقد ورد في كتبھم النھي عن النیاحة واللطم وشق الجیوب  بأن الجلوس للتعزیة لم ینقل عن أحد
 ( النیاحة من عمل الجاھلیة .) وسائل -الحسین علیھ السالم الملقب بالباقر: عن محمد بن علي بن

 2/915الشیعة 
وآلھ وسلم عن  ( نھى رسول هللا صلى هللا علیھ -وعن جعفر الصادق عن آبائھ علیھ السالم قال:

 2/915الشیعة  الرنة عند المصیبة، ونھى عن النیاحة واالستماع إلیھا.) وسائل
ة: حتى تقوم الساع ( ثالث من أعمال الجاھلیة ال یزال فیھا الناس -وعن علي علیھ السالم قال:

 82/225الموتى .) بحار األنوار  االستسقاء بالنجوم، والطعن في األنساب، والنیاحة على
(ال ینبغي الصیاح على المیت، وال بشق الثیاب) الكافي  -وعن الصادق علیھ السالم أنھ قال:

3/225 
ر أنھ إلى عص بل إن الطوسي الملقب بشیخ الطائفة قد حرم النوح، وادعى اإلجماع وھذا معناه

اآلن في الحسینیات،  الطوسي، كان الشیعة مجمعین على تحریم النوح والعویل الذي نسمعھ
 .السالم كما سبق والذي یخالف المنھج الصحیح ألئمة آل البیت علیھم

اإلمام عبد  لكن أئمة الشیعة المعاصرون یدَّعون جواز ذلك بل ویدعون الشیعة لھ وقد أجاز
النجف األشرف سابقا  المقدسة والسید الخوئي زعیم حوزةالكریم الحائري مؤسس حوزة قم 

واإلمام الشیرازي زعیم حوزة كربالء  والسید السیستاني زعیم حوزة النجف األشرف الحالي
ھؤالء جمیعا ضرب القامات وضرب الرؤوس یوم العاشر  المقدسة المرجع الدیني األعلى أجاز

واد واللطم على الصدور والضرب بالزنجیر التطبیر ) ولبس الس ) من المحرم وإدماء الرأس
 في عزاء اإلمام الحسین یوم العاشر من المحرم أجازوا كل ذلك باإلجماع والدخول في النار

  واعتبروه قربة إلى هللا ورفعة في الدین
 ه 1422السنة الثانیة صفر 12مجلة المنبر الشیعیة العدد -المصدر :

هللا علیھ وسلم وُمثِّل  وقد استشھد حمزة عم النبي صلى العلموكل ذلك من الكبائر ومن قلة الدین و
بمثل مصیبتھ فیھ، ومع ذلك لم یجعل یوم  بعده -صلى هللا علیھ وسلم–بجثمانھ ولم یَُصب النبي 

صلى هللا علیھ –في یوم وفاة النبي  -رضي هللا عنھ–ذلك علي  استشھاده مناحة وحزناً، ولم یفعل
 وكذلك نحن ال -رضي هللا عنھم–ن والحسین في یوم استشھاد أبیھما ذلك الحس ولم یفعل -وسلم

تتابع علیھ عمل اإلمام  نجعل یوم استشھاد الحسین یوم نیاحة ولطم اقتداء بھذا الھدي النبوي الذي
ُ فَبِھَُداھُُم اْقتَِدهْ  علي وابنیھ الحسن والحسین رضي هللا عنھم " أُولَئِكَ   ."الَِّذیَن ھََدى هللاَّ

هللا عنھ، ولكن ال  رضي -الحسین  –الحافظ ابن كثیر : "فكل مسلم ینبغي لـھ أن یحزنھ قتلھ  قال
أكثره تصنٌع وریاٌء، وقد كان أبوه  یَحسن ما یفعلھ الشیعة من إظھار الجزع والحزن الذي لعل

وھو  مأتما كیوم مقتل الحسین، فإن أباه قُتل یوم الجمعة أفضل منھ، فقُتل وھم ال یتخذون مقتلھ
في السابع عشر من رمضان سنة أربعین، وكذلك عثمان كان أفضل من  خارج إلى صالة الفجر

 السنة والجماعة، وقد قُتل وھو محصوٌر في داره في أیام التشریق من شھر ذي علي عند أھل
 قتلھ مأتماً، وكذلك الحجة سنة ست وثالثین، وقد ُذبح من الورید إلى الورید، ولم یتخذ الناس یوم

یصلي في المحراب صالة الفجر  عمر بن الخطاب وھو أفضل من عثمان وعلي، قُتل وھو قائم
وكذلك الصدیق كان أفضل منھ ولم یتخذ الناس یوم  ویقرأ القرآن ولم یتخذ الناس یوم قتلھ مأتماً،

  إلیھسید ولد آدم في الدنیا واآلخرة، وقد قبضھ هللا -صلى هللا علیھ وسلم- وفاتھ مأتما، ورسول هللا



ھؤالء الجھلة من  كما مات األنبیاء قبلھ، ولم یتخذ أحد یوم موتھم مأتما یفعلون فیھ ما یفعلھ
رواه علي بن الحسین عن جده  الرافضة .. وأحسن ما یقال عند ذكر ھذه المصائب وأمثالھا ما

تقادم  من مسلم یصاب بمصیبة فیتذكرھا وإن أنھ قال: "ما -صلى هللا علیھ وسلم-رسول هللا 
أعطاه هللا من األجر مثل یوم أصیب بھا".) البدایة والنھایة  عھدھا فیحدث لھا استرجاعا إال

8/203. 
 
 
 
 

 !!.. تعظیم القبور عند الشیعة -الدلیل الثالث عشر:
البعض بأنواع  استفحلت ظاھرة تقدیس القبور والتبرك بھا في أوساط الشیعة حتى تقرب إلیھا

إلى حد تفضیل مشاھد القبور  یھا بصنوف العبادات، وجنح الغلو ببعضھمالقُربات، وتوجھوا إل
 . بالزیارة أفضل من قصد البیت الحرام على مناسك الحج والُعمرة، واعتقدوا أن قصدھا

عشرین عمرة  إن زیارة قبر الحسین تعدل عشرین حجة، وأفضل من" :1/324جاء في الكافي 
وحینما قال أحد الشیعة  (52ص" ابویھ: ثواب األعمال وحجة) وھذه الروایة موجودة عند ابن ب

حج حجة ) :أجابھ اإلمام قائالً  "اإلمامیھ: إني حججت تسع عشرة حجة، وتسع عشرة عمرة
الحسین علیھ السالم) الطوسي تھذیب األحكام  أخرى، واعتمر عمرة أخرى، تُكتب لك زیارة قبر

عبد هللا كتب هللا لھ ثمانین حجة من زار قبر أبي ) .وتذھب روایة أخرى إلى أن2/16
 162، كامل الزیارات ص 52األعمال ص  مبرورة).انظر ثواب

عید،كتب هللا لھ عشرین  وغیره : (من أتى قبر الحسین عارفاً بحقھ، في غیر یوم وقد ذكر الكلیني
عید كتب هللا لھ مائة حجة ومائة  حجة وعشرین عمرة مبرورات مقبوالت.. ومن أتاه في یوم

هللا لھ ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبالت،  رة.. ومن أتاه یوم عرفة عارفاً بحقھ، كتبعم
) ابن بابویھ، من ال 1/324إمام عادل) الكلیني فروع الكافي( وألف غزوة مع نبي مرسل أو

 .(1/182) یحضره الفقیھ
لقد تمنیت إني  ( وهللا -ویتمنى شیعي آخر بعد سماعھ دعاء من جعفر لزوار قبر الحسین، قال :

 .1/235)، فروع الكافي10/321زرتھ ولم أحج ).وسائل الشیعة (
تقول: (إن هللا یبدأ  ولیتھم اكتفوا بھذا القدر من األكاذیب بل طعنوا في الحجیج و نقلوا روایة

الموقف) قال الراوي:  إلى أھل بالنظر إلى زوار قبر الحسین بن علي عشیة عرفة قبل نظره
أوالد زنا ولیس في ھؤالء أوالد زنا.) الفیض الكاشاني،  أبو عبد هللا:(ألن أولئك وكیف ذلك؟ قال

 8/222الوافي 
یسمونھا (التربة  من تراب كربالء(المقدسة) تُربة لھم یسجدون علیھا في صالتھم اتخذ الشیعة بل

 -ل:هللا الصادق علیھ السالم قا الحسینیة ) حیث یعدونھا من متممات الصالة فعن أبي عبد
ینور إلى األرضین السبعة ومن كانت معھ سبحتھ من  (السجود على طین قبر الحسین علیھ السالم

 .3/607،608كتب مسبحا وإن لم یسبح) وسائل الشیعة ج طین قبر الحسین علیھ السالم
كان الصادق علیھ السالم ال ") عن الدیلمي قال: 3/608وروى الحر العاملي في (الوسائل ج

 ." لى تربة الحسین علیھ السالمیسجد إالّ ع
 

السفر لزیارة  ( وأول من وضع ھذه األحادیث في -قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا :
یعطلون المساجد ویعظمون  المشاھد التي على القبور أھل البدع من الروافض ونحوھم الذین

بھ سلطاناً، فإن الكتاب والسنة  لم ینزل هللا المشاھد التي یشرك فیھا ویكذب فیھا ویبتدع فیھا دین
 .47المشاھد.) الرد على األخنائي: ص إنما فیھما ذكر المساجد دون

والنصارى اتخذوا قبور  ( لعن هللا الیھود -لقد قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في مثل ذلك :
  أنبیائھم وصالحیھم مساجد .) أخرجھ البخاري ومسلم



الشیعة الُكفریة  انب القبر، والصالة لصاحب الضریح كلھا من عقائدفالطواف بالقبور، وتقبیل جو
تقول: (الصالة في حرم الحسین  ،بل إن بعضھم یتوجھ للقبر في صالتھ فقد ذكر الكاشاني روایة

حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة،  لك بكل ركعة تركعھا عنده كثواب من حج ألف
 .8/234مرة مع نبي مرسل). الوافي  وكأنما وقف في سبیل هللا ألف ألف

 
هللا بن محمد  ومن تمام حیرة الرافضة أنھم اختلفوا في موقع رأس الحسین قال أبو عمر عبد

أماكن، وكل واحد منھم یرید أن  ( وھكذا اختلفوا في موقع رأس الحسین على ثالثة -الحمادي:
ى القبر لیتقاسمھ السدنة، وحّراس رمي األموال عل یكون الرأس عنده حتى تكثر الزیارات، فیكثر

جعلوا للحسین ثالثة رؤوس.) واختلفوا في قبر اإلمام علي ابن أبي طالب  القبور، وبھذا االختالف
ھو  -بغداد  جنوب –هللا عنھ فقد اجمع علماء المسلمین على أن المرقد الموجود في النجف  رضي

فیتعذر معرفة عامة قبور األنبیاء ) -:بقولھلیس لسیدنا علي كما بین ذلك شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
رضي  -شریعة اإلسالم، وجمھور العلماء على أن علیّاً  والصالحین ؛ وذلك ألن معرفتھا لیس من

 في قصر اإلمارة بالكوفة، وأما ما یسمى بمشھد علي بالنََّجف، فعامة العلماء إنما ُدفن -هللا عنھ 
رضي هللا عنھ_ _ بعد نحو ثالثمائة سنة من موت عليّ  على أنھ لیس قبره؛ وذلك أنھ إنما أظھر

 .4/158وجامع المسائل ،27/447في إمارة البویھیین الرافضة.) مجموع الفتاوى 
والكعبة  وفي عقیدة الشیعة أیضا أن أرض كربالء والنجف تفوق قداستھا أرض مكة المكرمة

( إن  -الصادق : عن جفر )109/ ص101المشرفة فالمجلسي ینقل في كتابھ بحار األنوار (ج
یأتیني الناس من كل فج عمیق،  أرض الكعبة قالت َمن مثلي، وقد بُني بیت هللا على ظھري،

كفّي وقّري ما فضل ما فضلت بھ فیما أعطیت  وجعلت حرم هللا وأمنھ!فأوحى هللا إلیھا: أن
كربالء ما فضلتك،  البحر فحملت من ماء البحر، ولوال تربة كربالء إال بمنزلة اإلبرة غرست في

كربالء ما خلقتك، وال خلقت البیت الذي بھ افتخرت، فقري واستقري،  ولوال من تضمھ أرض
نار  ذنبا متواضعا ذلیال مھینا غیر مستكبر ألرض كربالء، وإال سخت بك وھویت بك في وكوني

  (جھنم
األرض ) ابھویقول مصلح الشیعة الكبیر في ھذا العصر محمد حسین آل كاشف الغطاء في كت

 تمام الخزي والجحود والتربة الحسینیة) : (..كربالء أشرف بقاع األرض بالضرورة).وھذا من
..!! 

 
 
 
 

  !!.. تكفیر الشیعة ألھل السنـة -الدلیل الرابع عشر :
المامقاني الملقب عندھم  تقوم عقیدة الشیعة على تكفیر مخالفیھم، وھم أھل السنة، یقول آیة هللا

وغایة ما یُستفاد من األخبار جریان  " -الفوائد: ) باب1/208ثاني في تنقیح المقال (بالعالمة ال
اآلخرة على كل من لم یكن اثنى عشري" وقال شیخھم المفید: "اتفقت  حكم الكافر والمشرك في

الطاعة فھو  على أن من أنكر إمامة أحد من األئمة وجحد ما أوجبھ هللا تعالى من فرض اإلمامیة
 "ل مستحق للخلود في الناركافر ضا

  ". بل ال شبھة في كفرھم " -):2/11ویقول الخوئي في مصباح الفقاھة في المعامالت (
رضي هللا عنھم  ویُسمي الشیعة أھل السنة بالناصبة، ألنھم یقدمون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان

ر الدرازي الشیخ آل عصفو على علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ، یقول شیخھم حسین بن
بل أخبارھم  " -:147المسائل الخراسانیة ص البحراني في كتابھ المحاسن النفسیة في أجوبة

  ".ما یقال لھ عندھم سنیًا علیھم السالم تنادي بأن الناصب ھو
یقول شیخھم محمد بن  ویتمادى الشیعة في ذلك إلى إباحة دماء أھل السنة، ألنھم في حكم الكفار،

قلت ألبي عبد هللا  " -بن فرقد قال: عن داود 601في كتابھ علل الشرائع ص:علي بابویھ القمي 



قال: حالل الدم، ولكني أتقي علیك، فإن قدرت أن تقلب  علیھ السالم: ما تقول في قتل الناصب؟
 ل."في ماء لكیال یشھد بھ علیك فافع علیھ حائطًا أو تغرقھ

الشیعة  خھم الحر العاملي في وسائلوكذلك یعتقدون إباحة أموال أھل السنة حیث یرى شی
إباحة أموالھم .. وبَنوا  (2/307) وشیخھم نعمة هللا الجزائري في األنوار النعمانیة (18/463(

): 1/352الخمیني في تحریر الوسیلة ( على ذلك أن أھل السنة أھل حرب عندھم وفي ذلك یقول
  " واألقوى إلحاق النواصب بأھل الحرب "

الشیعة للحر العاملي  جواز النكاح بین أھل السنة والشیعة جاء في كتاب وسائلوالشیعة ال ترى 
عن المرأة العارفة أي الرافضیة: ھل  سألت أبا جعفر " -) عن أبي الفضل بن یسار قال:7/431(

  ".كافر أزوجھا الناصب؟ قال: ال، ألن الناصب
خذ «قال:  -علیھ السالم  - عن أبي عبد هللا"  -:167أورد البحراني في المحاسن النفسانیة ص

  ".«مال الناصب حیث وجدتھ وادفع إلینا الخمس
أورد نعمة هللا  إن ھذه النصوص وأمثالھا الكثیر یُطبقونھا عملیًا كلما سنحت لھم الفرصة لقد

وفي  " -ألھل السنة فقال: ) قصة یتجلى فیھا حقدھم وكیدھم2/308الجزائري في األنوار (
 -قد اجتمع في حبسھ جماعة من المخالفین  ن یقطین وھو وزیر ھارون الرشیدالروایات أن علي ب

الشیعة، فأمر غلمانھ فھدموا سقف الحبس على المحبوسین  وكان من خواص -یقصد أھل السنة 
  ". خمسمائة رجل تقریبًا فماتوا كلھم وكانوا

مشحونة باألخبار  كتبنا " -):37/34بل إنھم یُكفرون باقي طوائف الشیعة قال في بحار األنوار (
  ". الدالة على كفر الزیدیة وأمثالھم من الفطحیة والواقفة

في قلوبھم ) -:488، ص:28ولذا یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا في مجموع الفتاوى ج
لیس في قلب أحد) وقال  الغل والغیظ على كبار المسلمین وصغارھم وصالحین وغیر صالحین ما

والسب لخیار والة األمور كالخلفاء  أعظم أصول دینھم عندھم التكفیر واللعنأیضاً: (من 
العتقادھم أن كل من لم یؤمن باإلمام المعصوم الذي ال  الراشدین والعلماء المسلمین ومشایخھم،

 .488، ص:28ورسولھ)مجموع الفتاوى ج وجود لھ ما آمن باہلل
 
 
 
 

 !!.. البیت محبـة أھل السنة آلل -الدلیل الخامس عشر :
غیرھم، ویستحقون  ال ریب أّن آلل محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم حقاً على األمة ال یشركھم فیھ

 من زیادة المحبة والمواالة ما ال یستحقھ غیرھم
( لقرابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أحب إلي أن أصل  -قال أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ :

 .من قرابتي .) متفق علیھ
ارقبوا محمداً صلى هللا  "وروى البخاري بإسناده إلى أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ أنھ قال: 

  ".علیھ وسلم في أھل بیتھ
علیھ وسلم  وقد شھد الفاروق عمر رضي هللا عنھ لـعلي بن أبي طالب بأن المصطفى صلى هللا

لبراعة في القضاء فقد وا التحق بالرفیق األعلى وھو عنھ راض، كما شھد لھ بحل المعضالت
عنھ: أوصي یا أمیر المؤمنین، استخلف،  ( لما قیل لھ رضي هللا -جاء في صحیح البخاري أنھ :

الذین توفي رسول هللا صلى هللا علیھ  -أو الرھط -النفر  قال: ما أجد أحق بھذا األمر من ھؤالء
د الرحمن ).وروى ابن فسمى علیاً وعثمان والزبیر وطلحة وسعداً وعب وسلم وھو عنھم راض،

 "أبو حسن كان ُعمر یتعوذ باہلل من معضلة لیس لھا :"بإسناده إلى سعید بن المسیب قال عبد البر
البخاري ومسلم  وقد كان علي ابن ابي طالب رضي هللا عنھ یبادلھما المحبة في هللا فقد روى

على سریره فتكنفھ الناس عمر  ( ُوضع -بإسنادھما إلى ابن أبي ملیكة أنھ سمع ابن عباس یقول:
یرعني إال رجل أخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب  یدعون ویصلون قبل أن یرفع وأنا فیھم، فلم



خلفت أحداً أحب إلّي أن ألقى هللا بمثل عملھ منك، وأیم هللا إن كنت  ، فترحم على عمر ، وقال: ما
 "یقول:  بي صلى هللا علیھ وسلمأن یجعلك هللا مع صاحبیك، وحسبت أني كثیراً أسمع الن ألظن

 ." وأبو بكر وعمر ذھبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا
ثم عمر كما تواتر ذلك  قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا: (خیر ھذه األمة بعد نبیھا أبو بكر ،

دل على ذلك الكتاب والسنة واتفق  وكما عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب موقوفاً ومرفوعاً،
والسنة).وقال أیضاً: ویروى ھذا عن علي بن أبي طالب من أكثر من  علیھ سلف األمة وأئمة العلم

جلدتھ  ال یفضلني أحد على أبي بكر وعمر إال"  بل ثبت عنھ رضي هللا عنھ أنھ قال ثمانین وجھاً 
 ." حد المفتري

كانوا یعیشون في مدینة  الشیعة على أنَّ أھل البیت النبويوقد اتفق المؤرخون قاطبةً من السنة و
وكان علیاً رضي هللا عنھ داخالً في طاعة  الرسول علیھ الصالة والسالم بین ظھراني أھل السنة

لھم ولم یخرج أحٌد من ذریة اإلمام علي من األئمة األحد عشر  الخلفاء الراشدین من قبلھ وموالیاً 
رافضة كما  العادلة فكیف یقیم أھل البیت النبوي بین أھل السنة إذا كانواالخالفة  رحمھم هللا على

كان تعجُّ بِمَّن یدَّعي محبَّتھم  یدَّعي الشیعة، وكیَف یتركون اإلقامة في المدن واألقالیم التي
الكوفة أو خراسان، ال سیما وأن إقامتھم بالمدینة  ونُصرتھم من أھل الرفض وُغالة الشیعة مثل

 .العباسیة، بعكِس ما إذا انتشروا في اآلفاق ت أنظار الخالفةكانت تح
هللا في العقیدة  فمحبة أھل البیت ھي عقیدة ندین هللا بھا قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ

وسلم ویتولونھم، ویحفظون فیھم  الواسطیة: ( ویحبون أھل بیت رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ
قال یوم غدیر خم: أُذّكركم هللا في أھل بیتي،  ھ وآلھ وسلم حیثوصیة رسول هللا صلى هللا علی
إلیھ أّن بعض قریش یجفو بني ھاشم فقال: (والذي نفسي بیده ال  وقال للعباس عمھ وقد اشتكى

 یحبوكم ہلل ولقرابتي) وقال: (إّن هللا اصطفى بني إسماعیل، واصطفى من بني یؤمنون حتى
من بني  قریشاً، واصطفى من قریش بني ھاشم، واصطفانيإسماعیل كنانة، واصطفى من كنانة 

وسلم حقاً على األمة ال  وال ریب أّن آلل محمد صلى هللا علیھ وآلھ "ھاشم).وقال رحمھ هللا : 
والمواالة ما ال یستحقھ سائر بطون قریش، كما  یشركھم فیھ غیرھم، ویستحقون من زیادة المحبة

 "ة ما ال یستحقھ غیر قریش من القبائلوالمواال أّن قریشاً یستحقون المحبة
في صحیحھ أبواباً لذكر فضائل ومناقب آل البیت،منھا على -رحمھ هللا-وقد أفرد اإلمام البخاري

 .سبیل المثال
 "باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الھاشمي أبا الحسن رضي هللا عنھ"
 ."باب مناقب جعفر بن أبي طالب الھاشمي رضي هللا عنھ"
 ."اب مناقب قرابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمب"

 ."باب منقبة فاطمة علیھا السالم بنت النبي صلى هللا علیھ وسلم
 -:فقد أفرد في كتابھ الصحیح أبواباً منھا -رحمھ هللا-أما اإلمام مسلم

 ."فضائل الحسن والُحسین رضي هللا عنھما"
 ."فضائل أھل بیت النبي صلى هللا علیھ وسلم"
 ."ضائل فاطمة بنت النبي علیھا الصالة والسالمف"
 ."من فضائل علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ"
 ."فضائل عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنھ"

ھذا غیض من فیض في ِذكِر مناقب آل بیت النبي علیھ السالم ومعلوم أن الكتابین السابقین ھُما 
 .. الُعمدة عندنا مع القرآن في عقیدتنا

تُسمي أبنائھا  آل البیت من المعلوم من دین المسلمین باإلجماع بل إن بالدنا ال تعرففمحبة 
وعلي وجعفر وجرى الُعرف في  معاویة أو یزید بینما یكثر بینھا جدا تسمیة الحسن والحسین

وھذا من فضل حبنا آلل البیت رضوان هللا  بالدنا المصریة أن تسمیة التوأم تكون حسن وحسین
  ینعلیھم أجمع

  ونحن نبرأ إلى هللا ممن قتل الُحسین أو أعان على قتلھ



الحسین رضي  كان راضیاً عن قتل ( ومن ادعى أن یزیدا ( الذي كان أول من غزا القسطنطینیة
كما یقول ابن -الثابت باتفاق أھل النقل  هللا عنھ فلیثبت ذلك باألسانید التي یقبل مثلھا أھل العلم بل

الحسین، بل إنما أمر بمنع الحسین من المضي إلى الكوفة فقط،أما  أمر بقتلأن یزید لم ی -تیمیة
ولھذا لما  یأمر بھ، بل ھذه من سوءات وجرائم عبید هللا بن زیاد علیھ من هللا ما یستحق، القتل فلم

وأكرم أھل بیتھ، وأجازھم  بلغ یزید مقتل الحسین أظھر التوجع على ذلك وظھر البكاء في داره
  .هللا في غیر ما موضع من كتبھ كما ذكر ذلك ابن تیمیة رحمھ-إلى بالدھم حتى ردھم 

إن الجیش  ) - :"-(98بل إن الشیعي المعاصر كاظم اإلحسائي یقول في كتابھ "عاشوراء، ص (
أھل الكوفة، لیس فیھم  الذي خرج لحرب اإلمام الحسین علیھ السالم ثالثمائة ألف، كلھم من

سوداني، وال مصري، وال أفریقي بل كلھم  ندي، وال باكستاني، والشامي، وال حجازي، وال ھ
 .شتّى .) انتھى من أھل الكوفة، قد تجمعوا من قبائل

 
 
 
 

 !!.. استحالل الشیعة لدماء أھل الُسنة وأموالھم -الدلیل السادس عشر :
العامة)، فسموھم ( :العدو الوحید للشیعة ھم أھل السنة، ولذا وصفوھم بأوصاف وسموھم بأسماء

لكل فرد من أھل السنة ذیالً في  وسموھم النواصب، وما زال االعتقاد عند معاشر الشیعة أن
لھ في الشتیمة قال لھ: (عظم سني في قبر أبیك)،  دبره، وإذا شتم أحدھم اآلخر، وأراد أن یغلظ

استھ. إلى درجة لو اغتسل ألف مرة لما طھر ولما ذھبت عنھ نج وذلك لنجاسة السني في نظرھم
 (إنھم كفار أنجاس بإجماع علماء الشیعة -هللا الجزائري في حكم النواصب: یقول السید نعمة

علي علیھ في  اإلمامیة، وإنھم شر من الیھود والنصارى، وإن من عالمات الناصبي تقدیم غیر
 .207-2/206اإلمامة) األنوار النعمانیة 

المحدثین في  عند الشیعة بالصدوق وبرئیسروى شیخھم محمد بن علي بن بابویھ القمي الملقب 
: -أي: جعفر الصادق–عبد هللا  ( عن داود بن فرقد قال: قلت ألبي -):601كتابھ "علل الشرایع" (

أتقي علیك، فإن قدرت أن تقلب علیھ حائطاً أو  ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حالل الدم، ولكني
ت: فما ترى في مالھ؟ قال: توه ما قدرت علیھ .) علیك فافعل، قل تغرقھ في ماء لكي ال یشھد بھ

 -النواصب :أي–) أنھ یجوز قتلھم 2/307نعمة هللا الجزائري في األنوار النعمانیة ( وذكر السید
  .واستباحة أموالھم

صنوف االضطھاد  لقد أفرز ھذا الفكر الشیعي دوالً كالعبیدیین والصفویین، سامت أھل السنة
دمائھم. كما قامت حركات القرامطة  علیھم، وُمصادرة أموالھم، واستباحةوالتنكیل، بفرض البدع 

وترویع اآلمنین وقتل األبریاء ولم یتورع العبیدیون  والحشاشین بغارات وأعمال السلب والنھب
التحالف مع الصلیبیین في بالد الشام، ومع الفرنجة في أوربا لطعن  والحشاشون والصفویون من

 .من الخلف أھل السنة
وكان ابن العلقمي وزیر المستعصم العباسي عوناً للوثنیین التتار الذین جاءوا لغزو المسلمین في 

  ...عقر دارھم
فترة الصراع  وفي العصر الحدیث بلغ عدد قتلى الفلسطینیین على ید القوات الصھیونیة طوال

تیل خالل حوالي وخمسین ألف ق الماضیة منذ احتالل الیھود لألرض المباركة حتى الیوم مائة
على ید المیلیشیات الشیعیة وحدھا في العراق في  ستین سنة، بینما قتلى العراقیین العرب السنة

 .بلغ قرابة الخمسمائة ألف نسمة خالل األربع سنوات الماضیة
 

الھضبة اإلیرانیة  ھجریة سنة استثنائیة في حیاة فرقة الشیعة الجعفریة ، وفي 907لقد كانت سنة 
شیعیة الھویة والعقیدة ، وھي الدولة  إذ شھدت تلك السنة میالد أول دولة غلبیة السنیة ،ذات األ

الصفوي بعد معارك طاحنة خاضھا ضد خصومھ من  الصفویة التي أسسھا إسماعیل بن حیدر



األق قیلوني وقد استخدم إسماعیل الصفوي سیاسة الحدید والنار  األزوبك والتیموریین و أمراء
 حتى إنھ قتل قرابة الملیون من أھل المذھب الشیعي الجعفري على أھل البالد من أجل فرض

یبِق على أحد من  السنة وأباد مدن وقرى سنیة بأكملھا رفضت التشیع وفضلت الموت علیھ ، ولم
 .علماء أھل السنة ، حتى أخضع الناس وأجبرھم على التشیع

إیران، وكما  نشره للمذھب الشیعي فيوتذكر المصادر التاریخیة تفاصیَل مروعةً عن طریقة 
إنھ قتل زیادة على ألف ألف نفس،   :"جاء في كتاب "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

وال في األمم السابقة من قبل في قتل النفوس ما قتل  بحیث ال یعھد في الجاھلیة، وال في اإلسالم،
حیث لم یبَق من أھل العلم أحٌد من بالد العجم، عدة من أعظم العلماء، ب إسماعیُل الصفوي، وقتل

 "جمیع كتبھم ومصاحفھم، وكان شدید الرفض، بخالف آبائھ وأحرق
د المصادر أیًضا أنھ لما دخل بغداد أعلن سبَّ الخلفاء، وقَتَلَ  الكثیر من أھل السنة، ونبش قبر  وتؤكِّ

التي اعتمدھا الشاه إسماعیل أیًضا  عنھ.ومن األسالیب رضي هللا تبارك وتعالى -اإلمام أبي حنیفة 
 - رضوان هللا علیھ -أنھ أَمَر بتنظیم االحتفال بذكرى مقتل الحسین السبط  :في التأثیر على العوام

سنة  -قبَّحھ هللا  -ابن بویھ  رغم أنھ تقلیٌد باٍل كان على أیام البویھیین، وكان قد أمر بھ معز الدولة
أن تُغلق األسواق، وأن  " -: -البدایة والنھایة" " ن كثیر فيكما یقول اب -ھـ، وأمر كذلك 352

الشعر، وأن یخرجن في األسواق حاسرات عن وجوھھن، ناشرات  یلبس النساء المسوح من
 وجوھھن، وفي عشر ذي الحجة أمر كذلك بإظھار الزینة في بغداد، وأن تفتح شعورھن، یلطمن

النیران في أبواب  الدبادب والبوقات، وأن تشعلاألسواق في اللیل كما في األعیاد، وأن تضرب 
وقتًا عجیبًا، وبدعة شنیعة ظاھرة  فكان -غدیر خم  -األمراء وعند الشرط؛ فرًحا بعید الغدیر 

رت ھذه البدع  منكرة"، وقد قام الشاه بتطویر ھذه البدعة، وأضاف لھا مجالس التعزیة، وقد تطوَّ
 ر إلى تمثیلھا فیما یعرف بالتماثیل أو التشابیھ، واللطم،القاجاریة، لیصا الشنیعة في عھد الدولة

فیھ الواقعة  وضرب السیوف، وھو قریب مما یفعلھ بعض الصوفیة قدیًما وحدیثًا، التي تؤدى
آتْت ھذه الوسائل أُُكلھا في  بشكل تمثیلي مؤثِّر في نفوس العامة في الشوارع، وكل عام، وقد

 "تثبیت التشیع بصورتھ المغالیة ھذه
المستحدثة، وأمام  كان من الطبیعي أمام ھذا الوضع الشاذ والغریب، وأمام ھذه المنكرات والبدع

ا لدى العثمانیین، یقول  ھذا التغطرس الصفوي اإلسماعیلي: أن تكون ھناك ردة فعل عنیفة جّدً
وة العثمانیة": "كان من الطبیعي أن یتصدَّى لتلك الدع الدكتور الصالبي في كتابھ "الدولة

نیة، فأعلن في اجتماع لكبار رجال الدولة، والقضاة، ورجال السلطان سلیم زعیم  الدولة السُّ
الشیعي یمثالن  ھـ أن إیران بحكومتھا الشیعیة ومذھبھا 920الساسة، وھیئة العلماء في عام 

قدس ضد كلھ، وأنھ لھذا یرى الجھاد الم خطًرا، ال على الدولة العثمانیة؛ بل على العالم اإلسالمي
العثمانیین من سحق الصفویین على أرضھم في معركة  - تعالى -الصفویین"، وقد مكَّن هللا 

بعدھا الشاه للفرار ھو ومن بقي معھ، ووقعت إحدى زوجاتھ في  ه واضطر 920جالدیران عام 
في  السلطان سلیم ترك الشاه إسماعیل یفرُّ مع عدم تعقبھ؛ بسبب فتنة االنكشاریة األسر، غیر أن

على العثمانیین  جیشھ، الذین امتنعوا عن المطاردة؛ بحجة البرد ونقص المؤونة؛ مما أضاع
 "فرصة القضاء على الدولة الصفویة نھائیًّا

منظمة أمل الشیعیة  وإیران الیوم ھي إیران الصفویة الفارسیة .. وإیران الیوم ھي التي أفرزت
بأكملھا ... إیران الیوم ھي التي تؤید  فلسطینیةالتي دمرت مخیم تل الزعتر بأكملھ وأبادت قرى 

اإلجرامي الذي لم یر العالم في مثل إجرامھ وفتكھ ألبناء  صراحة نظام بشار األسد النصیري
 !!.. شعبھ

 
 
 
 



 !!.. تاریخ الشیعة المخزي -الدلیل السابع عشر :
لمسلمون أنھ إذا ابتُلي ا فقد رأینا ورأى " یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا عن الرافضة
جرى لجنكیزخان ملك التتر الكفار، فإن  المسلمون بعدٍو كافر كانوا معھ على المسلمین، كما

إعانتھم لھوالكو ابن ابنھ لما جاء إلى خراسان والعراق  الرافضة أعانتھ على المسلمین. وأما
ان من أعظم أنصاره وأشھر من أن یخفى على أحد، فكانوا بالعراق وخراس والشام فھذا أظھر

یمكر بالخلیفة  وباطناً، وكان وزیر الخلیفة ببغداد الذي یقال لھ ابن العلقمي منھم، فلم یزل ظاھراً 
العامة عن قتالھم ویكید  والمسلمین ویسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمین وضعفھم وینھى

شر ألف ألف إنسان، أو أكثر یقال إنھ بضعة ع أنواعاً من الكید حتى دخلوا فقتلوا من المسلمین، ما
ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمین بالتتر، وقتلوا الھاشمیین  أو أقل، ولم یر في اإلسالم

هللا علیھ  نساءھم من العباسیین وغیر العباسیین، فھل یكون موالیا آلل رسول هللا صلى وسبوا
 .5/154منھاج السنة  " وسلم من یسلط الكفار على قتلھم، وسبیھم وعلى سائر المسلمین

أساس كل فتنة وشر،  ( وأما الفتنة فإنما ظھرت في اإلسالم من الشیعة فإنھم -ویقول رحمھ هللا :
فسعوا في قتل عثمان وھو أول  –عثمان  وھم قطب رحا الفتن.فإن أول فتنة كانت في اإلسالم قتل

لیقیموا سوق الفتنة بین المسلمین. وال في أھل البیت؛ ولكن  الفتن. ثم انزووا إلى علي ال حبا فیھ
سعوا معھ منھم من كفره بعد ذلك وقاتلھ كما فعلت الخوارج وسیفھم أول سیف  ثم ھؤالء الذین

وبھم تسترت  على الجماعة.ومنھم من أظھر الطعن على الخلفاء الثالثة كما فعلت الرافضة سل
لباطنیة" و"اإلسماعیلیة" وغیرھم. ا الزنادقة كالغالیة من " النصیریة " وغیرھم ومن "القرامطة

ینتصرون ألعداء اإلسالم المرتدین أتباع مسیلمة الكذاب  فھم منشأ كل فتنة.ولھذا تجد الشیعة
 مظلومین، و ینتصرون ألبي لؤلؤة الكافر المجوسي... ویعاونون الكفار على ویقولون إنھم كانوا

السنة النبویة في  لھ). ابن تیمیة، منھاجالمسلمین. ویختارون ظھور الكفر وأھلھ على اإلسالم وأھ
 141ص  3الرد على الشیعة والقدریة ج/

 وَمن الذي تسبب في انحسار المد اإلسالمي العثماني في أرجاء أوربا؟
ومن الذي طعن الخلیفة العثماني في ظھره حینما كان یتغلغل في أوربا في النمسا إلى داخل قلب 

 فیینا فاضطر راجًعا لدحرھم؟
 الذي تحالف مع ملك المجر ضد الدولة العثمانیة؟ومن 

 ومن الذي سلَّم أرض المسلمین في باكستان الشرقیة للھندوس حتى یقیموا علیھا بنجالدیش؟
 ومن الذي ذبح المسلمین في صابرا وشاتیال؟

  ومن الذي قام بالثورة في البحرین؟
ا یطالبون باالنفصال عن المملكة ومن الذي قام بالمظاھرات في القطیف بالسعودیة ؟ ألم یكونو

  السعودیة؟
 ؟-رحمھم هللا  -ومن الذي قتل محمد علي العمراني الیمني تلمیذ العالمة الشوكاني 

لكن ما  وھلم جرا إلى أمور یقصر الوصف عن ذكرھا وال حاجة لإلطناب بعد حصول البیان؛
ما بقي بیننا «قال: » األنوار اربح«الذي یبقى بیننا وبینھم؟ ذكر أحد علمائھم وھو المجلسي في 

  .اھـ». وبین العرب إال الذبح
كان بسبب  (م1098ھـ (492ومن الالفت للنظر أن سقوط بیت المقدس في ید الصلیبیین في سنة 

ووضع المسجد األقصى تحت  شن العبیدیین حروب كثیرة ضد الممالك اإلسالمیة في بالد الشام،
فیما اجتیحت مصر بجیش جوھر الصقلي  ثنى عشر ألف جندي،حمایة ھزیلة لم یتجاوز تعدادھا ا

االعتبار أن الدولة العبیدیة استمرت بعد ھذه الفجیعة  البالغ عدده مائة ألف رجل، مع األخذ بعین
كاملة تبسط یدھا على أراضي إسالمیة شاسعة تحاول تغییر المذھب السني  اثنان وثالثون عاما

 بالقوة فیھا
 60لشیعة في العالم، ص أمیر سعید: خریطة ا

العبیدیین في  ویذكر المؤرخ "المقریزي" في خططھ أنھ لما ثقلت وطأة صالح الدین على
على مكاتبة الفرنجة ودعوتھم  القاھرة، حنق علیھ رجال القصر ودبروا لھ المكائد، فاتفق رأیھم



بالقاھرة،  قبضوا على من بقي من أصحابھ إلى مصر، فإذا ما خرج صالح الدین إلى لقائھم
والقضاء علیھ. وفعال جاء الفرنجة إلى مصر وحاصروا  وانضموا إلى الفرنجة في محاربتھ

م)، وضیقوا على أھلھا وقتلوا ناسا كثیرا، وجاؤوا إلیھا من البر 1169) ھـ565دمیاط في عام 
، 2ج  للمقریزي رجاء أن یملكوا الدیار المصریة لكن هللا رد كیدھم ..!!الخطط واآلثار والبحر

 .2ص 
األیوبي" قاھر  ویروي أبو شامة المقدسي في تاریخھ كیف حاول الباطنیة اغتیال "صالح الدین

هللا، ولم یصب بأذى.كتاب  الصلیبیین وأسد حطین مرتین، ولكن المحاولتین فشلتا بإذن
 .350، ص 2الروضتین، ج 

سلطة فعلیة أو  یفة العباسيأما عن ابن العلقمي الشیعي الخائن فحدث وال حرج حیث لم یكن للخل
العلقمي وتذكر المصادر أن ابن العلقمي  قوة حقیقیة، وكانت الوزارة في عھده للوزیر الشیعي ابن

بغداد، وأنھ كان یرسل الرسل سراً إلیھ لیُطلع المغول على  تواطأ مع ھوالكو وشّجعھ على احتالل
 م فتح بغداد. كما تذكر ھذه المصادروضعف الخالفة، ویھون من شأنھا لیُسھل لھ عورات الخلیفة

الجند، وثبّط ھمة  أنھ لما حاول الخلیفة أن یستعد لمالقاة جیش العدو قطع ابن العلقمي أرزاق
رتّب شؤون الصلح، إلى آخر ھذه  الخلیفة، وصرفھ عن االستعداد لمالقاة جیش العدو بحجة أنھ

 .ئغة في أیدي المغوللقمة سا الحیل التي انخدع بھا الخلیفة حتى سقطت بغداد
 .501 ، ص1والمقریزي: كتاب السلوك، ج  156، ص 2الذھبي: دول اإلسالم، ج  -المصدر:

 .428. والسیوطي: تاریخ الخلفاء، ص 537، ص 3وابن خلدون: العبر، ج 
فخربوا المساجد بقصد  من صفر أُعلن الھجوم العام على المدینة، فاستباحھا المغول، 7وفي یوم 

ما بھا من تحف نادرة، وأباحوا القتل  ى قبابھا المذھبة، وھدموا الصور بعد أن سلبواالحصول عل
بالنفوس قد بلغ حداً فظیعاً، إذ یروى أن أحدھم دخل زقاًقاً  والنھب وسفك الدماء، وكان استھتارھم

 طفالً. ویقدر المعتدلون من المؤرخین عدد القتلى بنحو ملیون وثمان مائة ألف وقتل أربعین
 نسمة (1,800000)

 .376، ص 2. والدیار البكري: الخمیس، ج 120، ص 2الذھبي: دول اإلسالم، ج 
ومن التجأ إلیھم  ویبین ابن كثیر أنھ لم ینج من القتل أحد "سوى أھل الذمة من الیھود والنصارى

مواالً أخذوا لھم أماناً، بذلوا علیھ أ وإلى دار الوزیر ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار
 .ھـ656، وفیات سنة 13البدایة والنھایة، ج  "جزیلة حتى سلموا وسلمت أموالھم

فإن السلطان " :ولھذا كافأ ھوالكو ابن العلقمي بأن نصبھ وزیراً. وفي ھذا یقول ابن طباطبا
وأحسن إلیھ وحّكمھ"الفخري في  ھوالكو لما فتح بغداد، وقتل الخلیفة، سلم البلد إلى الوزیر،

 .338السلطانیة، ص  اآلداب
أما الخلیفة فقد ُوضع في جولق، وقیل في غرارة وُرفس بأرجل الخیل حتى مات، ودفن وعفي 

 .357أثر قبره .ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، ص 
النصیر  ) -:أما عن الشیعي اآلخر الخائن النصیر الطوسي یقول الشیخ محب الدین الخطیب

الذبح العام في رقاب  ح ھوالكو، وأشرف معھ على إباحةالطوسي جاء في طلیعة موكب السفا
العلم اإلسالمیة في دجلة، حتى بقیت  المسلمین والمسلمات أطفاالً وشیوًخا ورضي بتغریق كتب

مداد الكتب المخطوطة التي ذھب بھا نفائس التراث  میاھھا تجري سوداء أیاًما ولیالي من
فضالً عن العلوم الشرعیة ومصنفات أئمة السلف ولغة وشعر وحكمة،  اإلسالمي من تاریخ وأدب

من  األول، التي كانت ال تزال موجودة بكثرة إلى ذلك الحین، وقد تلف مع ما تلف من الرعیل
الخطیب: الخطوط العریضة  أمثالھا في تلك الكارثة الثقافیة التي لم یسبق لھا نظیر .) محب الدین

 ) المركز اإلسالمي لإلعالم والنشر47،48ص) عشریةلألسس التي قام علیھا دین الشیعة االثنى 
حقیقیًّا لإلسالم، قال  وقد امتدح الخمیني نصر الدین الطوسي وبارك خیانتھ ھذه واعتبرھا نصًرا

التقیة تلزم أحًدا منا بالدخول في ركب  في كتابھ الحكومة اإلسالمیة:(..وإذا كانت ظروف
و أدى االمتناع إلى قتلھ إال أن یكون في دخولھ حتى ل السالطین فھنا یجب االمتناع عن ذلك

لإلسالم والمسلمین مثل دخول علي بن یقطین، ونصیر الدین الطوسي  الشكلي نصر حقیقي



 (142الخمیني، الحكومة االسالمیة ص:  ) (رحمھما هللا
 ( إن -قائالً: یقول بوسیك سفیر فردیناد ملك قشتالة في بالط السلطان محمد الفاتح حین صرح

یقصد الھالك على أیدي ) ظھور الصفّویین قد حال بیننا (یقصد األوربیین) وبین التھلكة
 .87العثمانیین).) أحمد الخولي: الدولة الصفویة، ص 

 
والعقلیات ال تتغیر،  فالصراع الشیعي السنّي الیزال ممتداً إلى یوم الناس ھذا، فاألفكار ال تموت،

اإلسالم المختفین من المنافقین أشد خطراً  سوح، وأن أعداءوإنما تتغیر األشكال والوجوه والم
 .الكفار المجاھرین المعلنین على اإلسالم وأھلھ من األعداء

 
 
 
 

 !!.. أقوال أھل العلم في الشیعة -الدلیل الثامن عشر :
  -:إن الشیعة على ثالثة أقسام

القرامطة، والغالة في علي قسم كافر باإلجماع، ومن ھؤالء: الشیعة اإلسماعیلیة والنصیریة و
  .رضي هللا عنھ المؤلھین لھ

 وقسم غیر كافر باإلجماع، ومن ھؤالء: الشیعة المفضلة
 وقسم وقع فیھ خالف بین العلماء، ومن ھؤالء: الرافضة. وفي الرافضة روایتان عن اإلمام أحمد

ھذا القبیل فھو  من فَمن قال بضیاع شيء من القرآن أو تفضیل أحد األئمة على األنبیاء أو شيء
والمحدثات وال یعتقدون المقوالت الُكفریة  كافر باإلجماع أما عوام الشیعة فالغالب علیھم البدع

 !!.. ألئمتھم ومراجعھم
علیھ وسلم، لیس  روى الخالل بسنده عن اإلمام مالك أنھ قال: (الذي یشتم أصحاب النبي صلى هللا

وأخرجھ ابن بطة في اإلبانة  ،1/493لسنة للخالل [ا  لھم سھم، أو قال نصیب في اإلسالم).
 .[162الصغرى ص

منھم أو طعن علیھ  قال القرطبي: (لقد أحسن مالك في مقالتھ وأصاب في تأویلھ؛ فمن نقص واحًدا
 .[16/297المسلمین) [تفسیر القرطبي  في روایتھ فقد رد على هللا رب العالمین وأبطل شرائع

ترِو عنھم؛ فإنھم  (ال تكلمھم، وال -ئل مالك عن الرافضة، فقال:وقال أشھب بن عبد العزیز: س
 .[1/61 یكذبون). [ذكره شیخ اإلسالم ابن تیمیة في منھاج السنة

القدح في النبي  جاء في الصارم المسلول: (وقال مالك رضي هللا عنھ، إنما ھؤالء أقوام أرادوا
حتى یقال: رجل سوء، ولو كان  حابة،علیھ الصالة والسالم، فلم یمكنھم ذلك، فقدحوا في الص

 (رجال صالًحا لكان أصحابھ صالحین
إلى المسلمین من  (وال خالف بین أحد من الفرق المنتمیة -أما ابن حزم الظاھري رحمھ هللا فقال:

األخذ بما في القرآن وأنھ المتلو  أھل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزیدیة في وجوب
الروافض وھم كفار بذلك مشركون عند جمیع أھل  الف في ذلك قوم من غالةعندنا.. وإنما خ

 .[1/96وإنما كالمنا مع أھل ملتنا) [اإلحكام البن حزم  اإلسالم، ولیس كالمنا مع ھؤالء
رحمھ هللا فمن  ھجریة 544أما اإلمام القاضي عیاض بن موسى بن عیاض السبتي، المتوفى سنة 

وكذلك  "-أفضل من األنبیاء). وقال:  الرافضة في قولھم: إن األئمة (نقطع بتكفیر غالة -أقوالھ:
 "غیر شیئًا منھ أو زاد فیھ كفعل الباطنیة واإلسماعیلیة نُكفر من أنكر القرآن أو حرفًا منھ أو

والیھود، في  ما رضیت النصارى " -ھـ):543( -رحمھ هللا-قال أبو بكر بن العربي المعافري 
علیھ وسلم، حین  رضیت الروافض في أصحاب محمد صلى هللا أصحاب موسى وعیسى، ما

العواصم من القواصم تحقیق محب الدین   ". حكموا علیھم بأنھم قد اتفقوا على الكفر والباطل
 .192م ص 2004ھـ/1424 الخطیب، مراجعة محمد علي قطب، بیروت،

أغلظ على الرافضة، فقد  ق كمابل إن شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا لم یُغلظ على فرقة من الفر



والعداء للمسلمین، والتعاون مع األعداء ضد  وصفھم بقلة العلم والعقل، والتناقض واالضطراب،
الطوائف، وأنھم من أبعد الطوائف عن الدین، ونص على أن معتقدھم  المسلمین، وأنھم من أكذب

 أشدھم خطرا علیھم مجموعالمعتقدات، وذكر أنھم من أحقد الفرق على المسلمین، و من أخبث
 (7/220)، ومنھاج السنة البنویة (3/356الفتاوى (

إلى اإلسالم مع بدعة  ( لیس في جمیع الطوائف المنتسبة -قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا :
إلى الكفر والفسوق والعصیان وأبعد  وضالل شر منھم وال أجھل وال أكذب وال أظلم وال أقرب

 .(1/160) ان منھم .) منھاج السنةعن حقائق اإلیم
تكن الخوارج  (والرافضة أشد بدعة من الخوارج، وھم یُكفرون من لم -ومن كالمھ في ھذا قولھ:

والصحابة كذباً ما كذب أحد  تكفره، كأبي بكر وعمر، ویكذبون على النبي صلى هللا علیھ وسلم،
ع منھم، وأوفى بالعھد منھم، فكانوا أصدق وأشج مثلھ، والخوارج ال یكذبون، لكن الخوارج كانوا

وأجبن وأغدر وأذل، وھم یستعینون بالكفار على المسلمین. )  أكثر قتاالً منھم، وھؤالء أكذب
 .(5/154) منھاج السنة

علیھ وسلم سلفھا  ومن أقوالھ أیضاً: (الرافضة إنما نقابلھم ببعض ما فعلوه بأمة محمد صلى هللا
واآلخرین بعد النبیین والمرسلین، وإلى  ر أھل األرض من األولینوخلفھا، فإنھم عمدوا إلى خیا

الناس، وافتروا علیھم العظائم، وجعلوا حسناتھم  خیار أمة أخرجت للناس، فجعلوھم شرار
انتسب إلى اإلسالم من أھل األھواء، وھم الرافضة بأصنافھا غالیھا  سیئات، وجاءوا إلى شر من

اإلسالم مع  كفى باہلل علیما لیس في جمیع الطوائف المنتسبة إلىوزیدیھا، وهللا یعلم و وإمامیھا
الكفر والفسوق والعصیان  بدعة وضاللة شر منھم، ال أجھل وال أكذب وال أظلم وال أقرب إلى

 .5/160وأبعد عن حقائق اإلیمان منھم) منھاج السنة 
األھواء قوًما أشھد  أھل والرافضة من أكذب الناس، قال اإلمام الشافعي رحمھ هللا: "ما رأیت في

 10/208بالزور من الرافضة." سنن البیھقي الكبرى 
یتنـزه عن  قال الشوكاني رحمھ هللا: (وقد جربنا وجرب من قبلنا فلم یجدوا رجالً رافضیاً 

یترك المعصیة في المأل، ویكون  محرمات الدین كائناً ما كان، وال تغتر بالظواھر، فإن الرجل قد
فرصة انتھزھا انتھاز من ال یخاف ناراً، وال یرجو  في الظاھر، وھو إذا أمكنتھ أعف الناس عنھا

 .71-70جنة) طلب العلم ص:
للمناظرة والتقریب،  وھذا العالمة القرآني محمد األمین الشنقیطي، وقد أتاه وفد من آیات الرافضة

لنا أصول، ولكم أصول  لناظرتھم، ولكن فبادأھم بقولھ رحمھ هللا : لو كنا نتفق على أصول واحدة
ھذا كلھ أنتم أھل كذب ونفاق" فللھ دره من عالم  وبصورة أوضح: (لنا دین، ولكم دین) وفوق

 ألھل السنة أن یجتمعوا مع قوم یتعبدون بمخالفتھم كما یُتعبّد بمخالفة بصیر، وفقیھ نحریر! وأنّى
 .!المشركین؟

 
عبدالرحمن الجبرین  العالمة الشیخ عبدهللا بنسئل  -رحمھ هللا  –فتوى الشیخ العالمة ابن جبرین 

شخص رافضي یعمل قصابا ویحضره  سؤاال جاء فیھ فضیلة الشیخ یوجد في بلدتنا -رحمھ هللا  –
المطاعم تتعامل مع ھذا الشخص الرافضي  أھل السنة كي یذبح ذبائحھم، وكذلك ھناك بعض

التعامل مع ھذا الرافضي وأمثالھ؟ وما المھنة. فما حكم  وغیره من الرافضة الذي یعملون في نفس
  .حالل أم حرام؟ أفتونا مأجورین وهللا ولي التوفیق حكم ذبحھ: ھل ذبیحتھ

ذبیحتھ، فإن  ج: وعلیكم السالم ورحمة هللا وبركاتھ، وبعد: فال یحل ذبح الرافضي وال أكل
ماً في الشدة دائ -عنھ  رضي هللا -الرافضة غالباً مشركون حیث یدعون علي بن أبي طالب 

وأئمتھم كما سمعناھم مرارا، وذا  والرخاء حتى في عرفات والطواف والسعي، ویدعون أبناءه
رضي هللا  -علیھا. كما ھم یغلون في وصف علي  شرك أكبر وردة عن اإلسالم یستحقون القتل

إال ہلل، كما سمعناھم في عرفات، وھم بذلك مرتدون حیث  ویصفونھ بأوصاف ال تصلح -عنھ 
 ومتصرفاً في الكون، ویعلم الغیب، ویملك الضر والنفع، ونحو ذلك. كما أنھم جعلوه رباً وخالقاً،

تتعلق بأھل  یطعنون في القرآن الكریم، ویزعمون أن الصحابة حرفوه وحذفوا منھ أشیاء كثیرة



الخلفاء یطعنون في أكابر الصحابة ك البیت وأعدائھم، فال یقتدون بھ وال یرونھ دلیالً. كما أنھم
ومشاھیر الصحابة كأنس وجابر وأبي ھریرة ونحوھم،  الثالثة وبقیة العشرة، وأمھات المؤمنین،

كفار في زعمھم! وال یعملون بأحادیث الصحیحین إال ما كان عن أھل  فال یقبلون أحادیثھم، ألنھم
ینافقون  ویتعلقون بأحادیث مكذوبة أو ال دلیل فیھا على ما یقولون، ولكنھم مع ذلك البیت،

لك، ویقولون: من ال تقیة لھ  فیقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبھم، ویخفون في أنفسھم ما ال یبدون
الشرع..إلخ، فالنفاق عقیدة عندھم، كفى هللا شرھم،  فال دین لھ. فال تقبل دعواھم في األخوة ومحبة

 ..وصحبھ وسلم وصلى هللا محمد وآلھ
 
 
 
 

  !!.. ت فاشلة للتقاربمحاوال -الدلیل التاسع عشر :
یُوحد صفھم ، ویلم  الیوجد مسلم الیوم إال وھو یتمنى أن یجمع هللا قلوب المسلمین جمیًعا، وأن

یتم بمجرد التمني، بل ال بد من العمل  شعثھم. وألن ھذه المطلب من أھم مطالب اإلسالم، فإنھ لن
تي شتت األمة، وفرقت أبناء وتفاصیل المسببات ال الجاد والصادق والمسبوق بمعرفة الواقع

 . اإلسالم
  -: وحینما نتحدث عن الشیعة والوحدة والتقارب، فال بد من أن نتحدث بصدق وصراحة

ونشأنا على حبھم  إن فضیلة الشیخ یوسف القرضاوي ـ وھو من العلماء الذین تربینا على علمھم،
اتھم وتأمالتھم ـ یقف الیوم موقفًا واستنباط وتوقیرھم، ونھلنا طوال حیاتنا من مؤلفاتھم وخبراتھم

وقد كان الشیخ  .. اإلمام أحمد بن حنبل یوم فتنة خلق القرآن ال یقل خطورة وأھمیة عن موقف
 مؤیدي محاوالت التقارب بین السنة والشیعة لكن بعدما بدى لھ مخالفة الشیعة القرضاوي من

وقفة سیسجلھا لھ  ل السابقین وقفالمعاصرون في األصول والعقائد وأنھم لم یتراجعوا عن أقوا
أشداء على أھل البدع، وممن كانوا  التاریخ في مناقبھ، كما سجلھا ألئمة الدین قبلھ ممن كانوا

  .على المأل؛ حتى ال ینخدع بھم العامة من الناس ینكرون على أھل األھواء، ویعلنون إنكارھم
في المقام األول،  صلحة العلیا لإلسالموالعالمة القرضاوي في ھذا الموقف األخیر إنما وضع الم

وال كما تحدث الدكتور أبو المجد أو  ،(ال كما قال األستاذ ھویدي في مقالھ (أخطأت یا موالنا
اإلمام الشاطبي حیث قال: (فإن توقیر صاحب البدعة  المستشار البشرى أو غیرھما، بل كما ذكر

ا: التفات الجھال والعامة إلى ذلك التوقیر، اإلسالم بالھدم؛ إحداھم مظنة لمفسدتین تعودان على
إلى  في المبتدع أنھ أفضل الناس، وأن ما ھو علیھ خیر مما علیھ غیره، فیؤدى ذلك فیعتقدون

وقر من أجل بدعتھ صار  إتباعھ على بدعتھ دون إتباع أھل السنة على سنتھم. والثانیة: أنھ إذا
وعلى كل حال فتحیا البدع وتموت  شيء،كالحادي المحرض لھ على إنشاء االبتداع في كل 

 .[1/114للشاطبي،  السنن، وھو ھدم اإلسالم بعینھ) [االعتصام
یزال  إن وقفة القرضاوي األخیرة ھزت كیان التشیع، وفضحت مخططاتھ، ولكن الطریق ال

ما أفسده الروافض  طویًال، والمسئولیة جسیمة على عاتق علماء أھل السنة والجماعة إلصالح
  .نیرانھا العقود الماضیة في غفلة منا، حتى تنتھي الفتنة وتخمد طوال

الرافضة على حقیقتھم  لقد اكتشف رموز السنة المطالبین بالتقارب بین السنة والشیعة اكتشفوا
أن الشیعة مبتدعة، وأنھم یكفرون :"متأخرین" وأدركوا الخطأ الفادح الذي ارتكبوه، فأعلنوا

القرآن، ویدعون إلى مذھبھم ویتمددون في بالد السنة، وأن ھذا  الصحابة، ویقولون بتحریف
 علیھ.) وكان ھذا ھو تصریح الشیخ القرضاوي والدكتور وھبة الزحیلي، تجاوب خالف ما اتُفق

التقارب  معھم في ھذا الغنوشي وعصام البشیر وغیرھم، فھو تصریح الذین سعوا في فكرة
فكرة التقارب منذ البدایة،  لى رأي وقول الذین أنكرواعقودا؛ وشھد شاھد من أھلھا، ثم رجعوا إ

بأسس علمیة أن التقارب فكرة فاشلة بكل  ونصحوا المتقاربین من السنة أن یتوقفوا، وبینوا
یؤمن بالقرآن أنھ لم یحرف حینا، ویتولى الصحابة  المقاییس، لسبب واضح: كیف یجتمع من



ى تحریف القرآن، وھم یكفرون ویلعنون الصحابة امتألت كتبھم بدعاو وأمھات المؤمنین، مع قوم
 .!وإلى الیوم لم یتبرءوا منھا، ولم یعلنوا كفر من قال بھا ؟ لیل نھار،

بین طوائف  إن استحالة التقریب " -أستاذ الفقھ وأصولھ: -یقول أ.د/ علي أحمد السالوس 
ول، كما اعترف بھ األص المسلمین وبین فرق الشیعة ھي بسبب مخالفتھم لسائر المسلمین في

الخونساري ویقره كل شیعي، وإذا كان  وأعلنھ النصیر الطوسي، وأقره علیھ نعمة هللا الموسوي
 "باقر المجلسي اآلن أشد وأفظع ھذا في زمن النصیر الطوسي فھو في زمن

التقریب  لیس أدل على خداع دعوى" ویقول الشیخ محب الدین الخطیب في"الخطوط العریضة":
صفوف الشعب اإلیراني  ل أھل السنة في إیران؛ فلو صدقوا في دعواھم لقاربوا بینمن سوء حا
  ."سنة وشیعة

العراق  لقد عشت مع شیعة " -ویقول ناصر الدین الھاشمي في"موقف أھل السنة في إیران":
لي على وجھ الیقین أنھم  وإیران والسعودیة ولبنان ثماني سنوات محاوًرا ومناقًشا، وقد اتضح

  ."ة طبق األصل من كتبھم السوداء المنحرفةصور
والشیعة في القاھرة  فُتَحْت دار للتقریب بین السنة"ویقول د/ أحمد األفغاني في"سراب في إیران:

مراكزھم العلمیة كالنجف وقُم وغیرھا  منذ أربعة عقود، لكنھم رفضوا أن تُفتَح دور مماثلة في
  ."ألنھم إنما یریدون تقریبنا إلى دینھم

  -: ولذا فقبل أن یجلس ُسني إلى جوار شیعي على طاولة مفاوضات فللُسني الحق في أن یعرف
 . موقف الشیعي من القرآن الكریم -1
 . موقف الشیعي من عقیدة التوحید والرجعة والبداء -2
 .موقف الشیعي من أكذوبة العصمة التي یصتبغ بھا بعض العلماء الشیعة   -3
 .قیدة التقیة عند الشیعة ودورھا في إدخال التدلیس على المتلقینموقف الشیعي من ع -4
 .موقف الشیعي من أھل السنة والجماعة -5
 .موقف الشیعي من أمھات المؤمنین زوجات رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم -6
 .موقف الشیعة من صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم -7
 .بالباطل بإسم الُخمسموقف الشیعي من أكل أموال الناس  -8
 .موقف الشیعي من مسألة زواج المتعة -9
 
 
 
 

  !!.. إیـران اللغـز الكبیر -الدلیل العشرون :
الرسمي إلیران ھو  الدین"  -) من الدستور :12إن أھم تشریع إیراني ھو ما ورد في المادة ( 

  .. " ییر إلى األبدقابلة للتغ اإلسالم، والمذھب الجعفري االثنا عشري، وھذه المادة غیر
عندما یقول حفید الخمیني في برنامج (االتجاه المعاكس) على قناة الجزیرة یوم 

 !العراق عراقنا والنجف عاصمتنا -:(م22/2/2005(
م) بالمطالبة بضم البحرین واعتبارھا محافظة 2007وعندما یُصرح علنا رئیس إیران في تموز (

 ! إیرانیة
 .م) وإلحاقھ بإیران، وتفریس أرضھ وشعبھ1925حواز العربي عام (وعندما تم احتالل قطر األ

إیران وبطریقة  وعندما یتم اإلصرار على تسمیة الخلیج العربي بالخلیج الفارسي من قبل حكام
الفضائیة، یقاطع الرئیس اإلیراني السابق  طفولیة ففي العام الماضي، وفي مقابلة مع قناة الجزیرة

الخلیج " لیقول لھ:  -مطلقاً من أي وصف -تلفظ باسم الخلیج  رنامج الذي(محمد خاتمي) مقدم الب
 "الخلیج الفارسي الفارسي.. نعم

 
  -: عندما یتم اإلصرار حالیـا في قلب إیران على



هللا علیھم، وذلك  سّب الصحابة والخلفاء الراشدین الثالثة (أبي بكر وعمر وعثمان) رضوان -1
  .. ألسواق علنا في إیرانعلى المنابر وفي الشوارع وا

ضرب الرؤوس ) االحتفال سنویاً بذكرى مقتل الحسین رضوان هللا علیھ، وممارسة التطبیر -2
بالجنازیر، وارتداء الثیاب  بالسكاكین الحادة)، واللطم على الوجوه والصدور، وضرب الظھور

تى الیوم العاشر منھ (یوم دخول شھر (المحّرم)، وح السوداء، وإنشاد أشعار البكائیات.. وذلك منذ
 !الزواج في ھذا الشھر عاشوراء).. كما یتم تحریم

 "أشھد أّن علیّاً ولّي هللا"إدخال الشھادة الثالثة على األذان:  -3
  !(السجود على التربة الحسینیة (قطعة من طین كربالء -4
 !وجوب دفن الموتى الشیعة في النجف -5
 !ألھل السنة تغییر اتجاه القبلة في مخالفةً  -6
خاصة، وھي  رصد مرتّباٍت ضخمٍة لرجال الدین الشیعة، وَمنحھم إقطاعیاٍت وأوقافٍ  -7

الشیعة الیوم بـ (الُخمس).. وكل  مستحَدثات مأخوذة عن (الفُرس)، وذلك تأسیساً لما یُسمى عند
 !السلطان عند عامة الشعب ذلك لكي یقوَم رجال الدین بدعم الشاه أو

 
لؤلؤة ، قاتل أمیر  ذا المرقد الفضائحي في "كاشان بإیران" للمجرم المجوسي أبوعندما یوجد ھ

ھناك بشكل رمزي تكریما لھ وتعظیما  المؤمنین عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ، والذي أقاموه
 ! جلیلة بقتل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب باعتباره ولیا صالحا قدم لألمة خدمة

  ... لب إیران * المسلمة * فإن ھناك لغزا كبیراعندما یجري كل ھذا في ق
 

األزھر الدكتور  لقد رحب رئیس "جبھة علماء األزھر" األسبق الدكتور محمد البري بإلغاء شیخ
وأبدى البري رفضھ القاطع إلقامة  .أحمد الطیب اللقاء مع نائب الرئیس اإلیراني حمید بقائي

لماؤھم بحذف كل ما یسيء إلى أھل السنة ومعتقداتھم. ع جسور للحوار مع اإلیرانیین قبل أن یقوم
لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدین،  وأضاف أن وجود مزار أبو

 في صحابة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أمور ال تشجع على الحوار مع واستمرار الطعن
 اإلیرانیین

 
والذي قتلتھ الثورة  - علي شریعتي الثورة اإلسالمیة لكل ھذا یَعتبر المفكر الشیعي وفیلسوف

تشیع صفوي ولیس تشیعا علویا ویتحدث علي  یَعتبر أن التشیع اإلیراني ھو -اإلسالمیة فیما بعد
 !!.. الصفوي) المحرف في مقابل (التشیع العلوي) الصحیح شریعتي رحمھ هللا دائما عن (التشیع

نقد النزعة  فارسي الِعرق إال أنھ لم یكن یتوقف عن وبالرغم من أن الدكتور علي شریعتي
السلطة اإلیرانیة الساسانیة  الشعوبیة لدى رجال التشیع الصفوي. وقد بَیَّن آلیة المزج ما بین

وعالقات المصاھرة بین الحسین بن علي وبنت كسرى  والنبوة اإلسالمیة، حیث اختُلِقَْت الروایات
لسلسلة السلطانیة الساسانیة وبین السلطة اإلمامیة الشیعیة، بین ا المزعومة لتحقیق غرض الوصل

التي یتھم  العناصر الفارسیة في صلب التشیع. وینتقد كثیرا الشعائر والطقوس الحسینیة ولبعث
الشرقیة التي كانت تحیي فیھا  الحكاَم الصفویین بأنھم اقتبسوھا من المحافل المسیحیة في أوروبا

  Christ passion صورة عن آالم المسیح لوا اإلمام الحسین إلىذكرى شھدائھا، وبأنھم حو
التشیع  ویرى علي شریعتي رحمھ هللا أن التشیع العلوي الصحیح یختلف تمام اإلختالف عن

بنظام ثوري قادر على  الصفوي الفاسد فاإلمامة في التشیع العلوي الصحیح عبارة عن االعتقاد
األنظمة القائمة وأُمة تحمل رسالة سامیة  للوقوف بوجھ بناء مجتمع ینھض بواجبات نظام مؤھل

االعتقاد باألئمة من زاویة أخرى یكون فیھا االعتقاد بھم  لكن التشیع الصفوي الفاسد ینظر إلى
شخصیة من جنس ما وراء الطبیعة واثني عشر رقماً مقدساً یجب علینا  (12) لیس سوى اعتقاد بـ

التشیع  رب إلیھم أما عن عصمة األئمة فھي من منظورنحب أصحابھا ونثني علیھم ونتق أن
ویتحمل أعباءھم الدینیة یجب  العلوي ھي ھنا بمعنى أن قائد األمة وَمن بیده أمور الناس والمجتمع



والضعف والخوف والمداھنة على الحق أما في  أن یكون بعیداً كل البعد عن الفساد والخیانة
ة فسیولوجیة وبیولوجیة وباراسیكولوجیة خاصة لدى حال التشیع الصفوي فالعصمة عبارة عن

الذنوب والمعاصي وتجعل اإلمام أعلى رتبة من النبي وھذا ینطبق على  األئمة تمنعھم من ارتكاب
 السنة جمیعا عقائد التشیع الصفوي الفاسد مقارنة بالتشیع العلوي الصحیح الذي یدین بھ أھل جمیع

. 
فرق بینھ وبین أھل  لخبیث في العالم ... إن التشیع العلوي الإن إیران ھي رمز التشیع الصفوي ا

ھم محبو أبا بكر وعمر وعلي  السنة في شيء فالشیعة ھم محبو علیا وأبا بكر وعمر والسنة
 !!.. رضي هللا عنھم أجمعین

إن إیران بتشیعھا الصفوي ھي عقبة كأداء في وجھ وحدة ھذه األمة وائتالف صفھا وتحالف 
 ... أبنائھا

نَّة المساكین الذین یعیشون في إیران ؟ ھل تدرون ما  !یا ترى من یدافع اآلن عن أھل السُّ
من السكان، ومع ذلك  %30 عددھم؟! إنھم یصلون إلى عشرین ملیونًا! أي یمثلون ما یقرب من

ویجاھد ملیون ُسنِّي في العاصمة طھران  فلیس ھناك وزیر واحد منھم في الحكومة اإلیرانیة،
ذلك حتى اآلن، فضالً عن القمع المباشر لكل المطالبین  ء مسجد واحد لھم لكنھم فشلوا فيإلنشا

نِّیة، بالحقوق، وقد وصل  ومن أشھر ھذه الحوادث تدمیر مسجد القمع إلى تدمیر المساجد السُّ
قتل أكثر من  م ثم تدمیر المسجد الجامع بوالیة بلوشستان مع1994الشیخ فیض في خراسان سنة 

نة اعتصموا بالمسجد احتجاًجا على تدمیر مائتي  !!..مسجد الشیخ فیض شابٍّ من السُّ
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 الفصل الرابع
 

 . -القرآنيون    –منكرو الُسنة النبوية   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عشرون إلزاما لمنكري السنة النبویة
 

 !!!... الكفار بالسنة ھم ُدعـاة اإلسالم اللیبرالي الذي یتمناه كل أوربي في بالدنا -اإللزام األول :
( نعم  -ما یلي : 319ماذا علمتني الحیاة ص یقول العالم اإلقتصادي الكبیر جالل أمین في كتابھ 

الفتور والشك ) ویقول جالل أمین في  لقد مرت بأبي فترة كان موقفھ من الدین ینطوي على بعض
أباه یصلي أبدا أو یصوم أبدا أو یقوم بأي شعیرة من  أكثر من موضعھ من كتابھ ھذا أنھ لم یر

 مد أمین صاحب موسوعة "فجر اإلسالم"، "ضحىأباه ھو الكاتب الكبیر أح ..... شعائر االسالم
المتأثرین بشبھات  اإلسالم"، "ظھر اإلسالم" و "یوم اإلسالم.. أحمد أمین الذي یُعتبر من أوائل

  .... منكري السنة خاصة في كتابھ فجر اإلسالم
صلیبي أو وسیلة في ید ال إلى إلى ھنا تبدو األمور طبیعیة لكن سرعان ما یتحول ھذا المنِكر للُسنة

األصیلة یقول األستاذ محمد إبراھیم مبروك  الیھودي یعبث من خاللھ بمقدسات اإلسالم وركائزه
النبویة ؟ ومن یقف وراءه؟ الذي نشرتھ مجلة البیان ذو الحجة  في مقالھ لماذا الھجوم على السنة

معھ  م أصدرت مؤسسة راند تقریرھا الشھیر الذي أصدرت2004في عام  ) -: یقول ھـ1432
ترتكز  إن معظم الجھود الحالیة إلصالح اإلسالم«خاصاً سمي (حرب األحادیث) جاء فیھ:  ملحقاً 

المسلمین؛ خاصة أنھا ال  حول الخالف على أحكام وممارسات محددة فیھ ھي محل انتقاد من غیر
مر وإن كان األ -بشكل عام فوق النقد  ، وتضیف الدراسة أن القرآن»تتناسب مع العصر الحدیث

قضایا كثیرة لم یتطرق إلیھا، أو أنھ یشیر إلیھا بغموض؛  ؛ إال أنھ ھناك-غیر متفق علیھ عالمیاً 
بین التیارات اإلسالمیة یقوم على أساس رؤیتھم وتفسیرھم للحدیث  ولذلك فإن الخالف

 تنتقل الدراسة إلى التشكیك بأھم مصادر الحدیث الشریف مثل صحیح البخاري، ثم»الشریف
بعد ذلك إلى  في قدرة البخاري نفسھ على التوثق من صحة األحادیث، وتَخلُص الدراسةوالطعن 

خطوط متوازیة في ما یتعلق  أنَّ احتضاَن إسالٍم أكثر دیمقراطیة یتطلب العمل على ثالثة
  . بموضوع الحدیث الشریف

نة یرى األستاذ محمد إبراھیم مبروك أنھ یجب التعامل مع قضیة الھجوم على النبویة في  السُّ
المشبوھة للحوار مع اآلخر التي تؤكد  اإلطار الشامل لھذه الحرب الفكریة، فبعیداً عن الدعاوى

ھو التزامنا بھذا الحوار؛ بینما الطرف اآلخر ممعن في قھرنا  األحداُث المتتالیة أن ما یُقَصد بھا
 .صریحاتوالسیاسي) ال یتغیر في ھذا سوى تعبیرات الوجوه ونفاق الت (العسكري

نة النبویة یأتي في إطار الھجوم على كل ثوابت اإلسالم؛ ھجوم على الشریعة  فالھجوم على السُّ
نة والجماعة بمسمى محاربة الوھابیة  بالدعوة إلى فصل الدین عن الدولة، وھجوم على أھل السُّ

رب بین الوالء والبراء بدعوتي (التسامح والتقا والتطرف ودعم الصوفیة، وھجوم على عقیدة
لھ عالقة باإلسالم الحقیقي، وفي المقابل طرح إسالم بدیل بال  األدیان)، وھجوم على كل شيء

یحمل من  ضوابط یسمى اإلسالم اللیبرالي؛ یتوافق مع المضمون الَعلماني الغربي وال قواعد وال
اإلسالم صراعھ الحضاري مع  اإلسالم نفِسھ سوى الشعار، ومن ثَمَّ یتخلص الغرب األمریكي من

 .وفوكویاما وھینتنغتون بحسب تصور قادة الفكر لدیھ من أمثال لیونارد لویس
نة النبویة ال یقف  بناًء على ما سبق والكالم لألستاذ محمد إبراھیم مبروك فإن الھجوم على السُّ

نة النبویة فقط؛ وإنما یستھدف القضاء م على اإلسالم بالكامل؛ ألنھ یستھدف الھجو عند حدود السُّ
نة یعطي الفرصة لكل مغرض وحاقد على اإلسالم  على القرآن أیضاً بشكل مباشر؛ ألن إسقاط السُّ

 . تبعاً لما یملیھ علیھ ھواه أن یفسر القرآن
 

ودینیاً یدعو إلى  م عقد مركز ابن خلدون مؤتمراً سیاسیاً 2004في األربعاء تشرین األول من عام 
وھیئة المعونة األمریكیة. ولعل من  ((أمریكا وإسرائیل إصالح الدین اإلسالمي بحضور سفاَرتَي

المؤتمر ھذه األسماء ھي: سید القمني، وجمال  المھم أن نذكر بعض األسماء التي حضرت ھذا
في الحزب الناصري)، والصادق المھدي (رئیس حزب األمة  البنا، ومحمود المراغي (قیادي

لدین جورشي (كاتب تونسي)، وإبراھیم كاتب سوري)، وصالح ا) السوداني)، ومحمد شحرور



 الفت للنظر أن سعد الدین إبراھیم وجھ الدعوة ألكثر من أربعین شخصیة عامة عیسى. ومما ھو
 .لكنھا قابلت الدعوة بالتجاھل

باألھرام) على المؤتمر  ویعلق األستاذ سید یاسین (الرئیس السابق لمركز الدراسات اإلستراتیجیة
إلى تنقیة التراث الدیني من الحدیث  وصیة تبناھا المؤتمر ھي دعوتھفیقول: غیر أن أخطر ت

القرآن مرجعیة وحیدة، والتصدي ألفكار  النبوي الشریف، واالعتماد فقط على نصوص
 .الدین، وخلق مدرسة اجتھاد جدیدة في القرن الحالي المؤسسات التي تحتكر الحدیث باسم

ویُنَّفذون ما یُطلب  زمون تماما بتوصیات مؤسسة راندوھكذا یتضح أن منكري السنة في بالدنا یلت
اإلسالم اللیبرالي الذي یتمنى أن یراه الغرب  منھم تماما بمنتھى الھدوء والطاعة لیُكونوا بذرة

على أكتافھ شرق أوسط جدید ال یؤرق اسرائیل وال یخیف  یوما ما في الشرق األوسط ویؤسس
 !!.. میع یسمع ویطیعإلحاد شاذ فالج أي استعمار مستقبلي أو

 
 
 
 

 !!.. إتباع النبي صلى هللا علیھ وسلم أحد ركائز دین اإلسالم -اإللزام الثاني :
ُمسلمات الشریعة  أحد ركائز دین اإلسالم وأساسیاتھ، ومن -صلى هللا علیھ وسلم-اتباع النبي 

بیان ذلك الشرعیة الصحیحة في  واألمور المعلومة منھا بالضرورة، وقد استفاضت النصوص
ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُكْم َعْنھُ فَاْنتَھُوا ﴾ والتأكید علیھ، ومن ذلك قولھ تعالى: ﴿ َوَما الحشر: ] آتَاُكُم الرَّ

ُسوَل فَقَْد أَطَاعَ -عز وجل-]، وقولھ 7 هللاَ َوَمن تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْیِھْم َحفِیظًا )  : ﴿ َمْن یُِطِع الرَّ
 [80 :ء[النسا

  فاتباع الرسول صلى هللا علیھ وسلم یكون باإلقتداء بھ وطاعة أوامره وتصدیق كالمھ
والسنة النبویة ھي أقول الرسول صلى هللا علیھ وسلم وأفعالھ وأوامره ونواھیھ وتبلیغ ما أمره هللا 

 عز وجل أن یبلغھ
 . وشرح كتاب هللا العظیم جائنا عن طریق الرسول صلى هللا علیھ وسلم

ألنھم أطاعوا هللا  ولقد مدح هللا عز وجل أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في كتابھ الكریم
ُ َعِن اْلُمْؤِمنِیَن إِْذ یُبَایُِعونََك تَْحتَ  وصدقوا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم , قال تعالى لَقَدْ   َرِضَي هللاَّ

ِكینَةَ الشََّجَرِة فََعلَِم َما فِي قُلُوبِِھْم فَأَنزَ   ]فالبیعة التي بایع18َعلَْیِھْم َوأَثَابَھُْم فَْتحاً قَِریباً [الفتح :  َل السَّ
ھذه البیعة  الصحابة علیھا وردت لنا عن طریق السنة الشریفة , وقد مدح هللا عز وجل أھل

یھ للتشریع , قال صلى هللا عل ..أتدرون لماذا ؟ ألن السنة الشریفة ھي والقرآن الكریم مصدران
 " أبداً كتاب هللا وسنتي وسلم " تركت فیكم ماإن تمسكتم بھ لن تضلوا

 
أسخَف من یدعي  فالسنة النبویة ضرورةٌ دینیة وحجتھا ثابتة لكل من عقل ومن لم یعقل ، وما

وسلم ویقوُل عن نفسھ بأنھُ من المسلمین  على نفسِھ اإلسالم فیأِت منكراً لسنة النبي صلى هللا علیھ
ثَنَا أَبُو قَُداَمةَ ، ثنا یَِزیُد ْبُن ھَاُروَن ، أنبا َحِریزُ  ) -: لى هللا علیھ وسلموقد قال ص ْبُن ُعْثَماُن ،  َحدَّ

ْحَمِن ْبُن أَبِي َعْوٍف ، َعنِ  ِ َصلَّى أنبا َعْبُد الرَّ ُ َعلَْیِھ  اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاَّ هللاَّ
یَقُوُل : َعلَْیُكْم  َوِمْثلَھُ َمَعھُ ، أَال یُوِشُك َرُجٌل َشْبَعاُن َعلَى أَِریَكتِھِ  : " أَال إِنِّي أُوتِیُت اْلِكتَابَ  َوَسلَّمَ 

ُموهُ  بِاْلقُْرآِن ، فََما َوَجْدتُْم فِیِھ ِمْن َحاللٍ   (. فَأَِحلُّوهُ َوَما َوَجْدتُْم فِیِھ ِمْن َحَراٍم فََحرِّ
هللا عنھ َعْن  ) عن أَبِي َرافٍِع رضي13)وابن ماجة (2663) والترمذي (4605(وروى أبو داود 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل :( َال  ا  أُْلفِیَنَّ أََحَدُكْم ُمتَِّكئًا َعلَى أَِریَكتِِھ یَأْتِیِھ اْألَْمرُ  النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ ِمْن أَْمِري ِممَّ
ِ اتَّبَْعنَاهُ ، وإال فَالَ  فَیَقُوُل : َال  أََمْرُت بِِھ أَْو نَھَْیُت َعْنھُ  وصححھ  ( نَْدِري ، َما َوَجْدنَا فِي ِكتَاِب هللاَّ

  األلباني في "صحیح أبي داود" وغیره
ِ َصلَّى  ) َعْن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعدِ 12) وابن ماجة (2664وروى الترمذي ( یَكِرَب اْلِكْنِديِّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ُ عَ  ُجُل ُمتَِّكئًا َعلَى أَِریَكتِھِ  "َوَسلََّم قَاَل :  لَْیھِ هللاَّ یَُحدَُّث بَِحِدیٍث ِمْن َحِدیثِي فَیَقُوُل : بَْینَنَا  یُوِشُك الرَّ



ِ َعزَّ َوَجلَّ َما َوَجْدنَا فِیِھ ِمْن َحَاللٍ  َوبَْینَُكمْ  ْمنَاهُ  اْستَْحلَْلنَاهُ َوَما َوَجْدنَا فِیِھ ِمْن َحَرامٍ  ِكتَاُب هللاَّ أَالَّ  . َحرَّ
ُ َعلَْیھِ  ِ َصلَّى هللاَّ َم َرُسوُل هللاَّ ُ  َوإِنَّ َما َحرَّ َم هللاَّ  "  َوَسلََّم ِمْثُل َما َحرَّ

جھ إلیھا آیات كثیرة تنوعت بین آیات تأمر فى  وقد اشتدت عنایة القرآن الكریم بتلك المسألة فوَّ
أخرى تأمر بوجوب طاعتھ، طاعة  وبین آیات وضوح بوجوب اإلیمان بھ صلى هللا علیھ وسلم ،

أخرى تنھى عن مخالفتھ وتحذِّر من ذلك وتبین  مطلقة، فیما یأمر بھ، وینھى عنھ، وبین آیات
هللا العاملین على ھدم كیان السنة النبویة، والذین حصروا معنى  جزاء المنافقین المرجفین في دین

 فقط ھ وسلم ، في طاعتھ فى القرآن الكریمالواردة فى طاعة الرسول صلى هللا علی اآلیات
 من ھذه اآلیات قولھ تعالى

يِّ الَِّذي   -1 ِ َوَرُسولِِھ النَّبِيِّ اْألُمِّ ِ َوَكلَِماتِِھ َواتَّبُِعوهُ لََعلَُّكْم تَْھتَُدونَ  فَآِمنُوا بِاہللَّ فمقتضى  .. یُْؤِمُن بِاہللَّ
برسالتھ وبجمیع ما جاء بھ  نا التصدیق واإلذعانذلك أن نؤمن باہلل وبرسولھ، واإلیمان معناه ھ

توجب التصدیق بكل ما یخبر بھ عن رب  من عند هللا من كتاب وسنة، بمقتضى عصمتھ التى
هللا ، وقولھ فى األحادیث القدسیة:"قال رب العزة كذا"أو  العزة كقولھ فى حق القرآن:"ھذا كالم

بالرسول  ال إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ" فاإلیمانوقولھ علیھ الصالة والسالم:"أ نحو ھذه العبارة
وارتیاب فى اإلیمان باہلل  جزء من اإلیمان باہلل تعالى، والشك واالرتیاب فى ذلك اإلیمان، شك

 ... ورسولھ معاً، وحینئذ ال یكون ھناك إیمان أبداً 
تبع لھ اإلیمان باہلل ثم  یقول اإلمام الشافعي في رسالتھ : "فجعل كمال ابتداء اإلیمان، الذى ما سواه

علیھ اسم كمال اإلیمان أبداً، حتى یؤمن  برسولھ، فلو آمن عبد بھ، ولم یؤمن برسولھ : لم یقع
فى كل ما یبلِّغھ عن ربھ،  -بمقتضى ھذا اإلیمان  -الرسول  برسولھ معھ، ومن ھنا وجبت طاعة

 .القرآن أم ال سواء ورد ذكره فى
فبحكم هللا سنَّھ، وكذلك  : وما سنَّ رسول هللا فیما لیس ہلل فیھ حكمیقول اإلمام الشافعي أیضا : "

إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِیٍم}، وقد سن رسول هللا مع كتاب هللا،  أخبرنا هللا في قولھ تعالى : {َوإِنََّك لَتَْھِدي
عتھ، طا فیھ بعینھ نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا هللا اتباعھ، وجعل فى اتباعھ وسن فیما لیس

من اتباع سنن رسول هللا  وفى العدول عن اتباعھا معصیتھ التى لم یعذر بھا خلقاً، ولم یجعل لھ
 "مخرجاً 

فِیَما َشَجَر بَْینَھُْم ثُمَّ َال یَِجُدوا فِي أَْنفُِسِھْم  وقولھ تعالى { فََال َوَربَِّك َال یُْؤِمنُوَن َحتَّى یَُحكُِّموكَ  -2
ا قََضْیَت وَ  َحَرًجا بالنفي قبلھ على نفي اإلیمان  یَُسلُِّموا تَْسلِیًما} فھنا أقسم سبحانھ بنفسھ، وأكدهِممَّ

بینھم، من الدقیق والجلیل، ولم یكتف فى إیمانھم  عن العباد، حتى یحكِّموا رسولھ فى كل ما شجر
ینتفى عن صدورھم الحرج والضیق عن قضائھ وحكمھ، ولم یكتف  بھذا التحكیم بمجرده، حتى

 .حتى یسلموا تسلیما، وینقادوا انقیادا أیضاً بذلكمنھم 
اإلیمان عن  ویقول صاحب مختصر الصواعق المرسلة : "فقد أقسم هللا سبحانھ بنفسھ على نفى

على أنفسھم بأنھم غیر  ھؤالء الذین یقدمون العقل على ما جاء بھ الرسول ، وقد شھدوا ھم
 "مؤمنین بمعناه، وإن آمنوا بلفظھ

كان ثابتاً فى  ع آخر : "وفرض تحكیمھ، لم یسقط بموتھ، بل ثابت بعد موتھ، كماویقول فى موض
 .أھل الزیغ واإللحاد حیاتھ، ولیس تحكیمھ مختصاً بالعملیات دون العلمیات كما یقولھ

3-   َ ُسوَل َوأُولِي اْألَ  وقولھ تعالى { یَاأَیُّھَا الَِّذیَن َءاَمنُوا أَِطیُعوا هللاَّ  ْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُمْ َوأَِطیُعوا الرَّ
ُسوِل إِْن ُكْنتُمْ  ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسنُ  فِي َشْيٍء فَُردُّ تَأِْویًال}  تُْؤِمنُوَن بِاہللَّ

  : وداللة اآلیة على حجیة السنة من عدة وجوه
َءاَمنُوا " ومعنى ذلك أن المؤمنین ال  ھل اآلیة : "یَاأَیُّھَا الَِّذینَ أوالً : النداء بوصف اإلیمان فى مست
إذا نفذوا ما بعد النداء وھو طاعة هللا تعالى، وطاعة رسول  یستحقون أن ینادوا بصفة اإلیمان إال

 .األمر هللا ، وأولي
ى آیات كثیرة ف ثانیاً : تكرار الفعل "أَِطیُعوا " مع هللا عز وجل، ومع رسولھ ، وتكرار ذلك

ُسوَل َواْحَذُروا َ َوأَِطیُعوا الرَّ َكاةَ َوأَِطیُعوا { {َوأَِطیُعوا هللاَّ َالةَ َوَءاتُوا الزَّ  وقولھ تعالى:{َوأَقِیُموا الصَّ
ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ   {الرَّ



مما فى  یقول اإلمام الشاطبى : "تكراره الفعل "َوأَِطیُعوا" یدل على عموم الطاعة بما أتى بھ
 "الكتاب، ومما لیس فیھ مما ھو من سنتھ

مقرونة بطاعة  وأعاد الفعل : "َوأَِطیُعوا" وإن كان طاعة الرسول"… وقال العالمة األلوسي: 
ما لیس فى القرآن، وإیذاناً بأن لھ  هللا عز وجل، اعتناًء بشأنھ وقطعاً لتوھم أنھ ال یجب امتثال

 ثم لم یعد فى قولھ : "َوأُولِي اْألَْمِر ِمْنُكْم " إیذاناً بأنھم ال ومناستقالالً بالطاعة لم یثبت لغیره، 
ورسولھ، فإن ھم  استقالل لھم فیھا استقالل الرسول ، بل طاعتنا لھم مرتبطة بطاعتھم ھم ہلل

ألنھ ال طاعة لمخلوق في معصیة  أطاعوا هللا ورسولھ فلھم علینا حق السمع والطاعة وإال فال،
 " الخالق

األنبیاء جمیعاً  ھو جدیر بالذكر ھنا أن فرض هللا طاعة رسولھ لیست لھ وحده بل ھى حق ومما
ِ} فرب العزة جل جاللھ یقرر ھنا  قال تعالى : {َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِالَّ  لِیُطَاَع بِإِْذِن هللاَّ

 "رسول جاء من عنده جل جاللھ یجب أن یطاع قاعدة:"أن كل
البیئة التى أرسل  ذا الرسول الذي جاء بالمنھج الحق الذى یصلح الخلل فى تلكولماذا ال یطاع ھ

والتكبر كما أن فى عدم الطاعة اتھاماً  ھو نوع من العناد والجحود –إلیھا؟ إن عدم الطاعة حینئذ 
عصمتھ من الكذب فى كل ما یبلغ بھ عن ربھ من كتاب  للرسالة بالقصور، واتھاماً للرسول فى

كتاب هللا"، ومن سنة مطھرة أخبرنا عنھا بقولھ : "أوتیت القرآن ومثلھ  بقولھ "ھذا أخبرنا عنھ
 ."وقولھ : "وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا "معھ

وهُ  وثالث الوجوه داللةً على حجیة السنة من آیة النساء قولھ تعالى : { فَإِنْ  تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ
ِ َوالرَّ  إلى هللا عز وجل ھو الرد إلى كتابھ، والرد إلى الرسول صلى هللا علیھ  ُسوِل}؛ فالردإِلَى هللاَّ

كما قال  الناس ھو الرد إلیھ نفسھ فى حیاتھ، وإلى سنتھ بعد وفاتھ وعلى ھذا المعنى إجماع وسلم
 .ابن قیم الجوزیة

ِ َواْلیَْوِم كُ  وتعلیق الرد إلى الكتاب والسنة على اإلیمان كما فى قولھ تعالى : {إِنْ  ْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاہللَّ
 –التـنازع فى مسائل دینھم وحیاتھم، دقھا وجلھا، جلیھا وخفیھا  اْآلِخِر} یعني أن الذین یردون

الكریمة، أما  هللا، وإلى سنة رسول هللا ، ھم فقط المؤمنون حقاً كما وصفتھم بذلك اآلیة إلى كتاب
  (( وافھم یا لبیبغیرھم فال ینطبق ھذا الوصف علیھم. 

باہلل ورسولھ ومقتضى  ثم یحدثنا هللا تعالى بعد ھذه اآلیة مباشرة، عن أناس یزعمون أنھم یؤمنون
ال یفعلون ذلك  -ولكنھم  -شؤون حیاتھم  ھذا اإلیمان أن یحكموا كتاب هللا وسنة رسولھ فى كل

بھ قال تعالى : { َوإَِذا قِیَل  الطاغوت مع أنھم قد أمروا أن یكفرو وإنما یریدون أن یتحاكموا إلى
ُسوِل َرأَْیتَ  لَھُمْ  ُ َوإِلَى الرَّ وَن َعْنَك ُصُدوًدا} ففى نھایة األمر  تََعالَْوا إِلَى َما أَْنَزَل هللاَّ اْلُمنَافِقِیَن یَُصدُّ

 تعالى على من یعرض عن حكم هللا تعالى ورسولھ ویتحاكم إلى الطواغیت بأنھم حكم هللا
ِ منافقون، وصد ُسوِل َوأَطَْعنَا ثُمَّ یَتََولَّى فَِریٌق ِمْنھُْم ِمْن بَْعدِ  ق رب العزة : {َویَقُولُوَن َءاَمنَّا بِاہللَّ  َوبِالرَّ

 ِ *َوإِْن ُمْعِرُضونَ  َوَرُسولِِھ لِیَْحُكَم بَْینَھُْم إَِذا فَِریٌق ِمْنھُمْ  َذلَِك َوَما أُولَئَِك بِاْلُمْؤِمنِیَن*َوإَِذا ُدُعوا إِلَى هللاَّ
ُ َعلَْیِھْم  ُمْذِعنِیَن*أَفِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم یََخافُونَ  یَُكْن لَھُُم اْلَحقُّ یَأْتُوا إِلَْیھِ  أَْن یَِحیَف هللاَّ

ِ  الظَّالُِموَن*إِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِیَن إَِذا ُدُعوا إِلَى َوَرُسولُھُ بَْل أُولَئَِك ھُمَ   َوَرُسولِِھ لِیَْحُكَم بَْینَھُْم أَْن هللاَّ
َ  یَقُولُوا َسِمْعنَا َّْقِھ فَأُولَئَِك ھُُم  َوأَطَْعنَا َوأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحوَن*َوَمْن یُِطِع هللاَّ َ َویَت َوَرُسولَھُ َویَْخَش هللاَّ

 {اْلفَائُِزونَ 
ُ َوَرُسولُھُ  اَن لُِمْؤِمنٍ ویتأكد ھذا المعنى جلیاً فى قول هللا تعالى : {َوَما كَ  َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاَّ

َ َوَرُسولَھُ  أَْمًرا أَْن یَُكونَ  فَقَْد َضلَّ َضَالًال ُمبِینًا}فأخبر سبحانھ  لَھُُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِھْم َوَمْن یَْعِص هللاَّ
ھ السالم، ومن تخیر بعد ذلك قضائھ جل جاللھ وقضاء ورسولھ علی أنھ لیس لمؤمن أن یختار یعد

 مبیناً  فقد ضل ضالالً 
یأمر بھ، وینھى  أما اآلیات الدالة على وجوب طاعة الرسول علیھ السالم طاعة مطلقة فیما -4

ُسوُل فَُخُذوهُ  َوَما نَھَاُكْم َعْنھُ فَاْنتَھُوا} وھناك آیات كثیرة لم  عنھ، بقولھ تعالى : {َوَما َءاتَاُكُم الرَّ
 خشیة اإلطالة فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى اآلیات التى تحذر من معصیة الرسول رھانتعرض لذك

قال تعالى : {َوَمْن  صلى هللا علیھ وسلم وتنھى عن مخالفتھ نجدھا كثیرة ونشیر أیضاً إلى بعضھا



َ َوَرُسولَھُ َویَتََعدَّ ُحُدوَدهُ  فََكْیَف إَِذا } : َذاٌب ُمِھیٌن}وقال تعالىیُْدِخْلھُ نَاًرا َخالًِدا فِیھَا َولَھُ عَ  یَْعِص هللاَّ
ٍة بَِشِھیٍد َوِجْئنَا بِكَ  ُسوَل لَْو  َعلَى ھَُؤَالِء َشِھیًدا*یَْوَمئٍِذ یََودُّ الَِّذیَن َكفَُروا َوَعَصُوا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ أُمَّ الرَّ

 َ ى بِِھُم اْألَْرُض َوَال یَْكتُُموَن هللاَّ  }َحِدیثًا تَُسوَّ
َ َوَرُسولَھُ فَأَنَّ لَھُ نَاَر َجھَنََّم َخالًِدا فِیھَا  رة التوبة قال تعالى { أَلَْم یَْعلَُموا أَنَّھُ َمْن یَُحاِددِ وفى سو -5 هللاَّ

یَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصیبَھُْم  اْلِخْزُي اْلَعِظیُم} وفي سورة النور قال تعالى : {فَْلیَْحَذِر الَِّذینَ  َذلِكَ 
 }َعَذاٌب أَلِیمٌ  نَةٌ أَْو یُِصیبَھُمْ فِتْ 

أین أمر رسول هللا علیھ السالم فى القرآن، لمن زعموا أن آیات طاعة الرسول فى القرآن مراد 
  بھا طاعتھ فى القرآن فقط؟

َ لََعَن اْلَكافِِریَن َوأََعدَّ  -6 ًدا َال یَِجُدوَن َولِیًّا لَھُْم َسِعیًرا*َخالِِدیَن فِیھَا أَبَ  وفى سورة األحزاب : {إِنَّ هللاَّ
ُسوَال  نَِصیًرا*یَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوھُھُْم فِي النَّاِر یَقُولُونَ  َوَال  َ َوأَطَْعنَا الرَّ  }یَالَْیتَنَا أَطَْعنَا هللاَّ
وا َعنْ  -7 سُ  وفى سورة محمد قال تعالى : {إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا َوَصدُّ ِ َوَشاقُّوا الرَّ وَل ِمْن بَْعِد َسبِیِل هللاَّ

َ َشْیئًا َوَسیُْحبِطُ أَْعَمالَھُمْ  َما تَبَیََّن لَھُمُ  وا هللاَّ  }اْلھَُدى لَْن یَُضرُّ
الذل، والخزي،  فاآلیات السابقة تصرح بأن مخالفة منھج هللا ورسولھ، یدخل النار، ویورث

 ر الوجیز ؟؟؟ھذا المختص والفتنة، والكبت، ویحبط العمل ... فما قولك یا منكر السنة في
 
 
 
 

  السنة النبویة ھي المصدر الثاني من مصادر التشریع باالجماع -اإللزام الثالث:
بھ كتابھ فقال: (( باب  عقد الخطیب البغدادي في كتابھ المشھور الكفایة في علم الروایة بابا استھل

لیھ وسلم في وجوب رسول هللا صلى هللا ع ما جاء في التسویة بین حكم كتاب هللا تعالى وحكم سنة
 :نصوصا كثیرة من السنة لدعم ھذا العنوان نجتزئ منھا ما یلي العمل ولزوم التكلیف )) ثم ساق

هللا علیھ وسلم  ساق الخطیب بأسانید متعددة عن المقدام بن معدیكرب أنھ سمع رسول هللا صلى
فیقول بیننا وبینكم یحّدث بحدیثي  حّرم أشیاء یوم خیبر ثم قال: "یوشك رجل متكئ على أریكتھ

استحللناه، وما وجدنا فیھ من حرام حرمناه وإن ما حّرم رسول  كتاب هللا، فما وجدنا فیھ من حالل
داود  علیھ وسلم مثل ما حّرم هللا عز وجل"، وأخرج ھذا الحدیث بألفاظ متقاربة أبو هللا صلى هللا

 "ومثلھ معھ وتیت الكتابوالترمذي والدارمي واإلمام أحمد، وزاد أبو داود "أال إني أ
المستقبل یوجھ قولھ ھذا  وكأني برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقد أطلعھ هللا على ما سیكون في

ال یأخذون إال بالقرآن الكریم، وال یحتجون  إلى ما یّدعون أنھم أھل القرآن أو القرآنیون الذین
م اآلن ناس في بعض أصقاع من الھند، وردد وقد ظھر منھ بالسنة وال یعملون باألحادیث،

في مصر، لكن كانوا جمیعا موضع سخریة واستخفاف من جمھور  أفكارھم بعض الزائفین
 .وہلل الحمد والمنة المسلمین وعلمائھم

األصل الثاني من  وأما اإلجماع فقد أجمع العلماء من عصر الصحابة إلى یومنا ھذا بأن السنة ھي
 .واستقالال في بعض األحكام ا حجة في إثبات األحكام تبعا للقرآن،أصول التشریع، وأنھ

هللا علیھ وسلم بقولھ:  وأما المعقول فمن المعلوم لدینا أن هللا سبحانھ وتعالى قال مخاطبا نبیھ صلى
ْكَر لِتُبَیِّنَ "  َل إِلَْیِھْم َولََعلَّھُْم یَتَفَ  َوأَْنَزْلنَا إِلَْیَك الذِّ  "كَُّرونَ لِلنَّاِس َما نُزِّ

وبیان كیفیة تطبیقھا  إذن فالرسول صلى هللا علیھ وسلم مكلف ببیان المراد من اآلیات المنزلة،
فھم كل ما أشكل علیھم فھمھ،  على الحوادث، وألجل ھذا كان الصحابة یرجعون إلیھ في

 .النبي علیھ السالم ما أشكل علیھم ویستفتونھ فیما یقع لھم من الحوادث، فیبین لھم
النسیان، فاستشكل  لى سبیل المثال نزلت آیة الصیام ولم یذكر فیھا حكم األكل والشرب بطریقفع

هللا علیھ وسلم الذي كلفھ ربھ  بعض الصحابة الذین وقعوا في ھذا، فجاء إلى رسول هللا صلى
مھ صائم، فأفتاه النبي صلى هللا علیھ وسلم بأن صو بالبیان، فقال یا رسول هللا أكلت ناسیا وأنا

 ."صومك فإنما أطعمك ربك وأسقاك صحیح، وقال لھ: "تّم على



وتوجیھھ العام، ومستقاة  على أن األحكام المستمدة من السنة مأخوذة في الحقیقة من القرآن الكریم
لعمومھ، أو مفسرة لمجملھ، أو مقیدة  من أصولھ، ومستوحاة من أھدافھ، إذ إنھا إما تخصیص

أحكامھ، وھذا ما فھمھ الصحابة وعلموه وھو أن السنة  بیق بعضلمطلقھ، أو شارحة لكیفیة تط
من القرآن الكریم، ألن هللا تعالى قد أحال المسلمین في بعض نصوصھ  وأحكامھا تعتبر مأخوذة

والمستوصلة والواشمة  السنة، وقصة المرأة األسدیة مع عبد هللا بن مسعود في لعن الواصلة إلى
ما بین دفتي المصحف فلم أجد اللعن  صة حینما قالت: لقد قرأتوالمستوشمة والنامصة والمتنم

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُكمْ  فیھ، قال: أما إنك لو قرأت لوجدتیھ، ألم  تقرأي قولھ تعالى: {َوَما آتَاُكُم الرَّ
األحكام، أحالنا علیھا في بعض  َعْنھُ فَاْنتَھُوا}، فاألخذ بالسنة في الواقع أخذ بالقرآن، ألن القرآن

فالجھل بھا جھل لكیفیة تطبیق القرآن، كما أنھا  كما أن السنة ھي التاریخ التطبیقي للقرآن،
النزول، ومعرفة ناسخ القرآن ومنسوخھ، وھذه أمور ضروریة جدا  المصدر الوحید لمعرفة سبب

 .النص القرآني في كثیر من اآلیات لتحدید معنى
 :خصصة لعموم محمكم القرآن أو المفسرة لمجملھولنضرب أمثلة حیة من أحكام السنة الم

َكِر ِمْثلُ  -1 ُ فِي أَْوالِدُكْم لِلذَّ  َحظِّ األُْنثَیَْیِن فَإِْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اْثنَتَْیِن فَلَھُنَّ  قال تعالى: {یُوِصیُكُم هللاَّ
ا تََرَك إِنْ َوألَبََویْ  ثُلُثَا َما تََرَك َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلَھَا النِّْصفُ  ُدُس ِممَّ َكاَن لَھُ  ِھ لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنھَُما السُّ

ِھ الثُّلُثُ  َولٌَد فَإِْن لَْم یَُكْن لَھُ َولٌَد َوَوِرثَھُ أَبََواهُ   .}فَِألُمِّ
جاءت السنة  فإن ظاھر ھذه اآلیة یدل على أن كل والد یرث ولده وكل مولود یرث والده، لكن

وأما إذا اختلف الدینان فإنھ مانع  مع اتفاق الدین بین الوالدین والمولودین،فبینت أن المراد بذلك 
السنة في ذلك فقد صح عنھ صلى هللا علیھ وسلم  من التوارث، واستقر العمل على ما وردت بھ

 ." قال: " ال یرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم من حدیث أسامة بن زید أنھ
تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح  ي یطلقھا زوجھا ثالثا: {فَإِْن طَلَّقَھَا فَالقال تعالى في المرأة الت -2

یكون المراد بھ عقد النكاح وحده واحتمل أن یكون المراد بھ العقد  َزْوجاً َغْیَرهُ} فاحتمل أن
 عنھا هللا معا، فجاءت السنة فبینت أن المراد بھ اإلصابة بعد العقد، فعن عائشة رضي واإلصابة

بِیر فجاءت رسول  أن رفاعة القرظي طلق امرأتھ فبّت طالقھا فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّ
رفاعة فطلقھا آخر ثالث تطلیقات فتزوجت بعبد  هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالت: إنھا كانت تحت

ھا قال: فتبسم ما معھ إال مثل ھذه الھدبة وأخذت بھدبة من جلباب الرحمن بن الّزبیر وإنھ وهللا
یذوق  صلى هللا علیھ وسلم ضاحكا وقال: "لعلك تریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ ال حتى رسول هللا

علیھ وسلم وخالد بن  عسیلتك وتذوقي عسیلتھ"، قالت وأبو بكر جالس عند رسول هللا صلى هللا
جر ھذه عما ینادي أبا بكر أال تز سعید بن العاص جالس باب الحجرة لم یؤذن لھ، فطفق خالد

 .تجھر بھ عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْیِدیَھَُما -3 ُ َعِزیٌز  قال تعالى: {َوالسَّاِرُق َوالسَّ ِ َوهللاَّ َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاالً ِمَن هللاَّ

ولم تبین  رط القطعلكن لیس في اآلیة الكریمة بیان قیمة المسروق وال الحرز الذي ھو ش ،{َحِكیمٌ 
من المنكب؟ فجاءت السنة  اآلیة الكریمة من أین تقطع ید السارق أمن الكف، أم من المرفق، أم

وھو یختلف ألنھ یكون في كل شيء بما  فبینت مقدار المسروق وھو ربع دینار كما بینت الحرز
 .من مفصل الكف یناسبھ، كما بینت السنة أن القطع یكون

القرآن الكریم  ثیرة جدا، فمنھا الصلوات الخمس فإن هللا تعالى قال فيواألمثلة على ذلك ك
الة} ولیس في القرآن بیان عدد الصلوات وال تحدید أوقاتھا، وال عدد الركعات في  {َوأَقِیُموا الصَّ

فبینت كل ذلك تفصیال، وھكذا الزكاة والحج وكثیر من  كل صالة، وال كیفیاتھا، فجاءت السنة
 .واألحكام األخرى عامالتالعبادات والم

حجة علیكم، وال  وإني ألتوجھ إلى منكري حجیة السنة فأقول لھم: إذا كنتم ال تعتبرون السنة
الزكاة وكیف تقطعون ید  تعملون بھا فكیف تقیمون الصالة أخذا من القرآن، وكیف تؤدون

یا ترى؟ سبحانك فماذا یكون جوابھم  السارق وتقیمون الحدود، وتوزعون المواریث والتركات؟
 .ربنا ھذا ضالل مبین

جاءت األحادیث  وأما ُحجة ُمنكري تاسنة فیمكن حصرھا بأن القرآن جاء تبیانا لكل شيء، فإن



الثبوت وھو الحدیث القطعي الثبوت  بأحكام جدیدة لم ترد في القرآن، كان ذلك معارضة من ظني
ءت مؤكدة لحكم القرآن كان االتباع القطعي، وإن جا وھو القرآن، والظني ال یقوى على معارضة

لبیان ما أجملھ القرآن كان ذلك تبیانا للقطعي الذي یكفر من أنكر  للقرآن ال للسنة، وإن جاءت
 .بالظني الذي ال یكفر من أنكر ثبوتھ ثبوتھ

والتابعون ومن تبعھم  وھذه التقسیمات في الحقیقة فلسفة فارغة تعارض ما كان علیھ الصحابة
واحد إذا توفرت فیھ شروط  العمل بالحدیث بمجرد ثبوتھ ولو من طریق شخصبإحسان من 

 .الراوي المعروفة من العدالة والضبط وغیر ذلك
 :ویتخلص جواب الشافعي عن حجة ھؤالء بما یلي

یأتي بعده، وال  إن هللا تعالى أوجب علینا اتباع رسولھ، وھذا عام بمن كان في زمنھ وكل من -1
األحادیث، فیكون هللا قد أمرنا باتباعھا  لم یشاھد الرسول إال عن طریق روایة سبیل إلى ذلك لمن

 .بھ كان واجبا وقبولھا، ألن ما ال یتم الواجب إال
یسمعوا جمیع ما  أن -مع أنھم في زمنھ-وحتى أن الصحابة رضي هللا عنھم لم یتیسر لمجموعھم 
ویبلغونھا غیرھم فیعملون بھا جمیعا،  قالھ الرسول منھ مباشرة، فكثیرا ما كان یسمعھا البعض

 .السامع والمبلّغ
إنھ البد من قبول األحادیث لمعرفة أحكام القرآن نفسھ، فإن الناسخ والمنسوخ ال یعرفان إال  -2

 .بالرجوع إلى السنة
حتى الذین ینكرون  إن ھنالك أحكاما متفقا علیھا بین جمیع أھل العلم وطوائف المسلمین قاطبة -3

الزكاة وغیرھا، ولم یكن من  لسنة، كعدد الصلوات المفروضة، وعدد الركعات، وأنصبةحجیة ا
 .سبیل لمعرفتھا وثبوتھا إال السنة

والمال، فإن  إن الشرع قد جاء بتخصیص القطعي بظني، كما جاء في الشھادة على القتل -4
 .ة بال جدالوھي ظنی حرمة النفس والمال مقطوع بھما، وقد قبلت فیھما شھادة االثنین،

التأكد والتثبت من  إن األخبار وإن كانت تحتمل الخطأ والوھم والكذب، ولكن االحتمال بعد -5
المحّدثین یصبح أقّل من االحتمال الوارد في  عدالة الراوي ومقابلة الروایة بروایات أقرانھ من

  .كون معدوماالروایة نص من كتاب أو سنة فإن االحتمال یكاد ی الشھادات، خصوصا إذا عضد
ولعمري ھذه إجابات موفقة مخرسة ألھمھا هللا تعالى لإلمام الشافعي حفظا لدینھ وسنة نبیھ صلى 

 .هللا علیھ وسلم فالحمد ہلل على توفیقھ
ینص على كل جزئیة من  وأما قولھم إن هللا أنزل الكتاب تبیانا لكل شيء فإن من المعلوم أن هللا لم

وقواعدھا ومبادئھا العامة.. ومن األصول  أصول الشریعة ومصادرھاجزئیات الشریعة وإنما بین 
علیھ أفضل الصالة والسالم كما في قولھ تعالى: {َوَما آتَاُكُم  التي بینھا وجوب العمل بسنة الرسول

ُسولُ    … {فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُكْم َعْنھُ فَاْنتَھُوا الرَّ
 
 
 
 

 !!.. رف األمةاإللزام الرابع أھمیة علم الحدیث وأنھ ش
 "قال سفیان الثوري:"لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لھم التاریخ

التاریخ یعتبر من  لو یقف المتأمل على ھذه الجملة ألدرك ان الحدیث یعتبر من لوازم التاریخ وان
 .وھما شيٌء واحد أدوات علم الحدیث. یجمع في قلبي حب التاریخ وحب الحدیث

 .بة فالمحدث یستطیع ان یتقن الفقھ والتفسیر والعلوم المختلفةفالمحدث لھ اعلى مرت
 .فیستطیع ان یكون المحدث فقیھاً ولكن ال یستطیع ان یكون الفقیھ محدثاً 

 .ویستطیع ان یكون المحدث مفسراً ولكن ال یستطیع المفسر ان یكون محدثاً 
د ال یعرف حق نفسھ وال ومن االھمیة توضیح اھمیة الحدیث في دحر المالحدة واي زندیق عربی

 .حق ربھ



إذا قال الرجل: قال  ( كنا -وانقل ما قالھ حبر األمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي هللا عنھما: 
أعناقنا,وأصغینا إلیھ بآذاننا، وابتدرتھ أبصارنا، أما  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اشرأبت إلیھ

 (لحدیث إال ما نعرفوالذلول, فلم نأخذ من ا وقد ركب الناس الصعب
(لوال أھل المحابر لخطبت الزنادقة على -یقول:  -رحمھ هللا وطیب ثراه -وكان اإلمام الشافعي 

 المنابر) یشیر إلى فضل أھل الحدیث
للتعرف على الرواة  وإضاف ناقلة بأن أھل الجرح والتعدیل والعلل كانوا بمثابة الحصن الحصین

أي  –أن یكون من تتكلم فیھم  ل لیحیى القطان أال تخافوالحفاظ على المرویات حتى أنھ قی
ھؤالء خصمائي أحب إلى من أن یكون النبي  ألن یكون" -خصمائك أمام هللا ، فقال:  –بالجرح 

 ".لما لم تذب الكذب عن سنتي صلى هللا علیھ وسلم خصمي ویقول لي
وال أخاه ، وال ولده  ث أباه ،( لیس أحد من أھل الحدیث یحابي في الحدی -قال الخطیب البغدادي :

عصره ، ال یروى عنھ حرف في تقویة  . وھذا علي بن عبد هللا المدیني ، وھو إمام الحدیث في
 .(أبیھ بل یروى عنھ ضد ذلك

الكالم في الرواة یحتاج إلى ورع تام ، وبراءة من الھوى والمیل ، وخبرة كاملة " -وقال الذھبي: 
 ھ ".بالحدیث وعللھ ورجال

أئمة الحدیث عارفون متیقظون یتحرزون من الخطأ جھدھم ، " -ل الشیخ المعلمي الیماني: وقا
 ".لكنھم متفاوتون في ذلك
یحفظون آثار الرسل إال  (لم یكن في أمة من األمم منذ خلق هللا آدم أمناء-وقال أبو حاتم الرازي:

" -ل لھ وال یصح ؟ فقال:حدیثا ال أص في ھذه األمة) فقال لھ رجل : یا أبا حاتم ربما رووا
فروایتھم ذلك للمعرفة لیتبین لمن بعدھم أنھم میزوا اآلثار  علماؤھم یعرفون الصحیح من السقیم ،

 أبوحاتم رحم هللا أبا زرعة ، كان وهللا مجتھدا في حفظ آثار رسول هللا صلى وحفظوھا ، ثم قال
 "هللا علیھ وسلم

محمد صلى هللا علیھ  د والروایة مما خص هللا بھ أمةقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة : وعلم اإلسنا
لھم یأثرون بھ المنقوالت، وھكذا المبتدعون  وسلم وجعلھ سلماً إلى الدرایة، فأھل الكتاب ال إسناد

وإنما اإلسناد لمن أعظم هللا علیھ المنّة أھل اإلسالم والسنة یفرقون  من ھذه األئمة أھل الضالالت،
نقوالت  والمعوج والمقیم. وغیرھم من أھل البدع والكفار، إنما عندھم الصحیح والسقیم بھ بین

الحق من الباطل وال الحالي  یأثرونھا بغیر إسناد وعلیھا من دینھم االعتماد، وھم ال یعرفون فیھا
األمة المعصومة فإن أھل العلم منھم والدین  من العاطل. وأما ھذه األمة المرحومة وأصحاب ھذه

الصدق من المین كما یظھر الصبح لذي عینین مجموع  لى یقین، فظھر لھمھم من أمرھم ع
 1/9الفتاوى: 

ولیس ألحد من األمم  عن محمد بن حاتم بن المظفر قال: إن هللا أكرم ھذه األمة وشرفھا باإلسناد
خلطوا بكتبھم أخبارھم فلیس  قدیمھا وحدیثھا إسناد موصول، إنما ھي صحف في أیدیھم وقد

ما ألحقوه بكتبھم من األخبار التي اتخذوھا عن  ز ما نزل من التوراة واإلنجیل وبینعندھم تمیی
 غیر الثقات

وسلم شيء خص بھ  وقال الحافظ ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة حتى یبلغ بھ النبي صلى هللا علیھ
قربون فیوجد في الیھود لكن ال ی المسلمون دون جمیع الملل والنحل، أما مع اإلرسال واإلعضال

یكون بینھم وبینھ أكثر من ثالثین نفسا، وإنما یبلغون  بھ من موسى قربنا من نبینا، بل یقفون حیث
النصارى فلیس عندھم من صفة ھذا النقل إال تحریم الطالق، وھذه األمة  إلى نوح وشمعون، وأما

بالصدق واألمانة  زادھا هللا شرفا بنبیھا إنما تنقل الحدیث عن الثقة المعروف في زمانھ الشریفة
یعرفوا األحفظ فاألحفظ واألطول  عن مثلھ حتى تتناھى أخبارھم ثم یبحثون أشد البحث حتى

مجالسة، ثم یكتبون الحدیث من عشرین وجھا وأكثر  فاألطول مجالسة لمن فوقھ، فمن كان أقصر
 ویضبطوا حروفھ ویعدوه عدا حتى یھذبوه من الغلط والزلل

ُ اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا -سلم :وقد قال صلى هللا علیھ و َر هللاَّ َحِدیثًا فََحفِظَھُ َحتَّى یُبَلَِّغھُ فَُربَّ َحاِمِل فِْقٍھ  ( نَضَّ
 3660داود  ھَُو أَْفقَھُ ِمْنھُ َوُربَّ َحاِمِل فِْقٍھ لَْیَس بِفَقِیٍھ ) رواه أبو إِلَى َمنْ 



ق النبي صلى 360قال الرامھرمزي ت  ناقل السنة  هللا علیھ وسلم بینھـ رحمھ هللا : " ففرَّ
ھو أفقھ منھ ، ورب حامل  وواعیھا ، ودل على فضل الواعي بقولھ : ( فرب حامل فقھ إلى من

لآلخر ، مثال ذلك أن تمثل بین مالك بن  فقھ غیر فقیھ ) وبوجوب الفضل ألحدھما یثبت الفضل
بین أبي ثور وابن أبي شیبة ، الشافعي وعبد الرحمن بن مھدي ، و أنس وعبید هللا العمري ، وبین

وعلم  یقودك إلى أن تقضي لكل واحد منھم بالفضل ، وھذا طریق اإلنصاف لمن سلكھ ، فإن الحق
 170-1/169الحق لمن أمھ ولم یتعده " انتھى . "المحدث الفاصل 

لم جاء بھ من الع وأما من جمع بین الحسنیین ، فوعى مقالة النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وحفظ ما
 فھؤالء خیر أصناف الناس قاطبة ، وتفقھ في معانیھ ، فانتفع بھ في نفسھ ، ونفع بھ الناس ،

 
 
 
 

 حجیة خبر اآلحاد -اإللزام الخامس :
على االحتجاج  تتابع أئمة الھدى وسلف األمة الصالح من الصحابة رضي هللا عنھم فمن بعدھم

مخالفتھا أو تركھا ، أو التقدم  والحذر من بالسنة وتوقیرھا والرجوع إلیھا في كل صغیٍر وكبیرٍ 
  علیھا ، من غیر تفریق بین متواترھا وآحادھا

منھم طائفة لیتفقھوا  فمن أدلة القرآن على حجیة خبر اآلحاد: قولھ تعالى :{فلوال نفر من كل فرقة
عز وجل  فقد حث هللا )122التوبة  ) { في الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون

من كل فرقة طائفة تقوم بمھمة التفقھ والبالغ ، ولفظ  في ھذه اآلیة على أن تنفر -المؤمنین 
 . فما فوقھ ، مما یدل على قیام الحجة بخبرھا الطائفة یتناول الواحد

) ، فھذه 6الحجرات ) { ومنھا قولھ سبحانھ : { یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا
الحجة تقوم بخبره ، وال یلزمنا التثبت فیھ ،  لت على أن الخبر إذا جاءنا عن الثقة العدل فإناآلیة د

 . ال نقبل خبره إال بعد التثبت والتبین وأما الفاسق فھو الذي یجب أن
فأمر من لم یعلم أن  43ومنھا قولھ سبحانھ : {فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون } النحل 

الواحد والمتعدد ، ولوال أن أخبارھم  وھم أولو الكتاب والعلم ، وھو یشمل سؤالیسأل أھل الذكر 
 . تقوم بھا الحجة لما كان لسؤالھم فائدة

بلغت رسالتھ }  وقولھ سبحانھ : {یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما
اس كافة وقام بذلك خیر قیام ، ولو للن بتبلیغ الدین –صلى هللا علیھ وسلم  -) ، فأمر 67(المائدة

لتعذر وصول الشریعة إلى كافة الناس ولما حصل البالغ ،  كان خبر الواحد ال تقوم بھ الحجة
 . باق إلى یوم القیامة والحجة قائمة على العباد ومعلوم أن التبلیغ

والعمل ،  كما حكى هللا عن بعض أنبیائھ ورسلھ السابقین ما یدل على قبولھم لخبر الواحد
المدینة یسعى قائالً لھ إن  بمضمونھ ، فموسى علیھ السالم قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصا

ھارباً ، وقبل خبر بنت صاحب مدین لما قالت لھ  المأل یأتمرون بك لیقتلوك ، فجزم بخبره وخرج
ه أنھما ) ، وقبل خبر أبیھا في دعوا25ما سقیت لنا } ( القصص  : {إن أبي یدعوك لیجزیك أجر

 . إحداھما بناء على خبره ابنتاه ، فتزوج
إلى ربك  وقبل یوسف علیھ السالم خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال لھ : {ارجع

 -صحیح مسلم أن النبي  ) ، وثبت في50فاسألھ ما بال النسوة الالتي قطعن أیدیھن } (یوسف
 " لبث یوسف ألجبت الداعي اولو لبثت في السجن م "قال :  -صلى هللا علیھ وسلم

صلى  -النبي  وأما أدلة السنة فأكثر من أن تحصر ومنھا حدیث أنس ابن مالك رضي هللا عنھ أن
ر هللا عبداً سمع مقالتي فوعاھا -هللا علیھ وسلم ثم بلغھا عني ، فرب حامل فقھ غیر  قال : ( نضَّ

صلى هللا علیھ  -ھ وغیره ، وفیھ ندب رواه ابن ماج (. فقیھ ، ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ
 مقالتھ وحفظھا وأدائھا حتى ولو كان المؤدي واحداً ، مما یدل على قیام الحجة إلى استماع -وسلم

 . بخبره ، فلو كان خبر الواحد ال یفید العلم لم یكن لھذا الندب فائدة تذكر



وفیھ قال :  -  علیھ وسلمصلى هللا -وحدیث مالك بن الحویرث حین وفد مع بعض قومھ إلى النبي 
علیھ ، وحدیث ابن مسعود  ( إذا حضرت الصالة فلیؤذن لكم أحدكم ، ولیؤمكم أكبركم ) متفق

: ( ال یمنعن أحدكم أذان بالل من  -وسلم صلى هللا علیھ -رضي هللا عنھ قال : قال رسول هللا 
بخاري وغیره وفي روایة البن قائمكم ویوقظ نائمكم ) رواه ال سحوره ، فإنھ یؤذن بلیل ، لیرجع

ھذه  بالالً یؤذن بلیل ، فكلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم ) متفق علیھ ، ففي عمر : ( إن
واإلفطار واإلمساك  األحادیث األمر بتصدیق المؤذن ، والعمل بخبره في دخول وقت الصالة ،

ؤذنین ، ویعملون بأذانھم في الم مع أنھ واحد ، ولم یزل المسلمون في كل زمان ومكان یقلدون
 . وجوب العمل بخبر الواحد ھذه العبادات ، وھو من أوضح األدلة على

أخبارھم وعملھ  اآلحاد من صحابتھ ، واعتماده على -صلى هللا علیھ وسلم  -واشتھر بعثھ 
صلى  -العسیف ، وفیھ قال  بموجبھا ، ففي الصحیحین عن أبي ھریرة و زید بن خالد في قصة

ھذا ، فإن اعترفت فارجمھا ) ،  إلى امرأة لرجل من أسلم -: ( واغد یا أنیس  -علیھ وسلم هللا
خبره في اعترافھا ، مع ما فیھ من إقامة حد ،  -هللا علیھ وسلم صلى -فاعترفت فرجمھا ، فاعتمد 

وھو  بخبر الزبیر –صلى هللا علیھ وسلم  -مسلمة ، وفي یوم األحزاب اكتفى النبي  وقتل نفس
 ". من یأتیني بخبر القوم؟ "واحد حین قال : 

والبعیدة ویحملھم  أنھ كان یبعث اآلحاد إلى الجھات القریبة -صلى هللا علیھ وسلم -وتواتر عنھ 
، والنیابة عنھ في الفتوى والقضاء  أمور الدعوة والتبلیغ وتعلیم الناس أحكام اإلسالم وشرائعھ

الشافعي بإسناد صحیح عنعمرو بن سلیم الزرقي عن  والفصل في الخصومات ، فمن ذلك ما رواه
صلى هللا  -إذا علي بن أبي طالب على جمل یقول : إن رسول هللا  أمھ قالت : " بینما نحن بمنى

قال :  یقول : " إن ھذه أیام طعام وشراب فال یصومن أحد " ، وحدیث یزید بن شیبان -علیھ وسلم
األنصاري قال : " أنا رسول  قف اإلمام ، فأتاناابن مربعكنا في موقف لنا بعرفة ، بعیداً عن مو

أن تقفوا على مشاعركم ، فإنكم على إرث من  إلیكم یأمركم -صلى هللا علیھ وسلم -رسول هللا 
كما في الصحیحین : ( ألبعثن  –وغیره ، وقال ألھل نجران  إرث أبیكم إبراھیم " رواه الترمذي

أبا  -صلى هللا علیھ وسلم -بعث أبا عبیدة رضي هللا عنھ ، وبعث حق أمین ) ، ف إلیكم رجالً أمیناً 
، وبعث علیاً  -وسلم صلى هللا علیھ -بكر سنة تسع على الحج ، فأقام للناس مناسكھم نیابة عنھ 

براءة ، وبعث قیس بن عاصم ، و  تلك السنة فنبذ إلى قوم عھودھم ، وبلغ عنھ أول سورة
عشائرھم ، لتعلیمھم األحكام ، وقبض الزكاة ، وبعث  ویرة إلىالزبرقان بن بدر ، و مالك بن ن

 . وعماراً وغیرھم إلى جھات متفرقة بالیمن معاذاً و أبا موسى
عنھ ، وكذلك كتبھ  واشتھر أیضاً بعثھ األمراء في السرایا والبعوث ، وأمره بطاعتھم فیما یخبرون

واحد ، ویحملھا شخص واحد غالباً ، كما  التي بعثھا إلى الملوك في زمانھ ، كان یتولى كتابتھا
 .عظیم الروم ، و عبدهللا بن حذافة إلى كسرى بعث دحیة الكلبي بكتابھ إلى ھرقل

واحد ، ویحملھا واحد ،  ومثلھا كتبھ التي كان یبعثھا إلى والتھ وعمالھ بأوامره وتعلیماتھ ، یكتبھا
ولحصل التوقف من المدعوین ، ولم ینقل أن  ولو ال أن أخبارھم تقوم بھا الحجة لكان بعثھم عبثاً ،

الدین ، أو طلب منھ جزیة ، أو زكاة أو نحوھا : إن خبرك ال  أحداً منھم قال لمن علمھ شیئاً من
 . فأنا أتوقف حتى یتواتر الخبر بما ذكرت یفید العلم ،

أحداً منھم أن  وأجمع الصحابة رضي هللا عنھم على قبول خبر الواحد واالحتجاج بھ ، ولم ینقل
حتى یتواتر ، ولو قال أحد منھم  قال : " إن ھذا خبر واحد یمكن علیھ الخطأ فال تقوم بھ الحجة

 : الباب آثار ال تحصى منھا ذلك لنقل إلینا ، وقد نقلت عنھم في ھذا
في صالة الصبح إذ  ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنھما أنھ قال : " بینما الناس بقباء

أنزل علیھ اللیلة قرآن ، وقد أُِمر أن  قد -صلى هللا علیھ وسلم -م آت فقال : إن رسول هللا جاءھ
وجوھھم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " ، ولوال حصول  یستقبل الكعبة فاستقبلوھا ، وكانت

 بھ الحجة قومالواحد ، لما تركوا المعلوم المقطوع بھ عندھم لخبر ال یفید العلم وال ت العلم لھم بخبر
. 

، و أبي بن  وحدیث أنس رضي هللا عنھ في الصحیحین قال : " كنت أسقي أبا طلحة و أبا عبیدة



فقال أبو طلحة : قم یاأنس  كعب شراباً من فضیخ ، فجاءھم آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت ،
بأیدیھم من مال الخمر ، وأقدموا على إتالف ما  إلى ھذه الجرار فاكسرھا " ، حیث قطعوا بتحریم

صلى  -یقولوا : نبقى على حلھا حتى یتواتر الخبر ، أو نلقى رسول هللا  تصدیقاً لذلك المخبر ، ولم
 . ، مع قربھم منھ ، ولم ینقل أنھ أنكر علیھم عدم التثبت -علیھ وسلم  هللا

سمع من النبي امرأً  وكذلك قضاء عمر رضي هللا عنھ في الجنین حین قال ألصحابھ : " أَْذَكَر هللا
مالك فقال : " كنت بین جارتین لي ،  في الجنین شیئاً ، فقام حمل بن -صلى هللا علیھ وسلم  -

صلى هللا علیھ  -جنیناً میتاً ، فقضى فیھ رسول هللا  فضربت إحداھما األخرى بمسطح ، فألقت
ن خرج إلى الشام لو لم نسمع بھ لقضینا بغیره " ورجوعھ بالناس حی ": بغرة ، فقال عمر –وسلم 
 -علیھ وسلم صلى هللا -أن الوباء قد وقع بھا ، لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي  فبلغھ

خبرعبد الرحمن أیضاً في أخذ  قال: ( إذا سمعتم بھ ببلدة فال تقدموا علیھ ) متفق علیھ ، وقبل
 . یرھا كثیرأصنع في أمرھم ، وغ الجزیة من مجوس ھجر ، بعد أن قال : ما أدري كیف

هللا علیھ وسلم  صلى -ولم یزل سبیل السلف الصالح ومن بعدھم قبول خبر الواحد الثقة عن النبي 
اإلمام الشافعي رحمھ هللا ( الرسالة  واالحتجاج بھ ، حتى جاء المتكلمون فخالفوا ذلك ، قال -
بیل سلفنا والقرون أحادیث یكفي بعض ھذا منھا ، ولم یزل س ) : " وفي تثبیت خبر الواحد1/451

 شاھدنا ھذا السبیل ، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنھ من أھل العلم بالبلدان بعدھم إلى من
ثي الناس وأعالمھم باألمصار كلھم یحفظ عنھ تثبیت خبر الواحد عن...... رسول هللا ،  ومحدِّ

لھ عنھ من تحتھ ، ولو جاز فوقھ ، ویقب واالنتھاء إلیھ ، واإلفتاء بھ ، ویقبلھ كل واحد منھم عن من
أجمع المسلمون قدیماً وحدیثاً على تثبیت خبر الواحد  : ألحٍد من الناس أن یقول في علم الخاصة

 . بأنھ لم یعلم من فقھاء المسلمین أحد إال وقد ثبتھ جاز لي " أھـ - واالنتھاء إلیھ
وأما القسم الثاني  " :2/372مختصر الصواعق  وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة فیما نقلھ ابن القیم

ولم یتواتر لفظھ وال معناه ، لكن تلقتھ األمة  من األخبار فھو ما ال یرویھ إال الواحد العدل ونحوه ،
فھذا یفید العلم الیقیني عند جماھیر أمة محمد من األولین ....… بالقبول عمال بھ وتصدیقا لھ

  ." أھـأما السلف فلم یكن بینھم في ذلك نزاع  واآلخرین ،
في أمور الدین كلھ  حجیة أخبار اآلحاد ولزوم العمل بھا -بما ال یدع مجاالً للشك -وبھذا یتضح 

وأن القول بعدم حجیتھا قول باطل  ، -صلى هللا علیھ وسلم -متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق 
ھاوت أركان ترك االحتجاج بھا لھجرت السنة ، وت ال یعرف إال عن أھل البدع ومن تبعھم ، ولو

اإلمام ابن حبان في مقدمة صحیحة (اإلحسان في تقریب صحیح  الشریعة ، واندثر الحق ، قال
 فأما األخبار فإنھا كلھا أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " وأن من تنكب عن " : 1/156ابن حبان 

 یة اآلحاد " .أھـروا قبول أخبار اآلحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلھا ، لعدم وجود السنن إال من
.  

اإلنذار بما  ھـ": "لو لم یكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لما وجب 490وقال السرخسي "ت 
الواحد موجب للعمل" أصول  سمع... واألمر بالحذر ال یكون إال بعد توجھ الحجة، فدل أن خبر

 1/324السرخسي 
 ھذا وهللا أعلم بالصواب وإلیھ المرجع والمآب

 
 
 
 

 أقوال أھل العلم في حجیة خبر اآلحاد -السادس :اإللزام 
الخاصة: أجمع  ھـ": "لو جاز ألحد من الناس أن یقول في علم204قال اإلمام الشافعي "ت 

بأنھ لم یعلم من فقھاء المسلمین أحد  المسلمون قدیماً وحدیثاً على تثبیت خبر اآلحاد واالنتھاء إلیھ
أحفظ عن فقھاء المسلمین أنھم اختلفوا في تثبیت خبر الواحد  إالَّ قد أثبتھ جاز لي، ولكن أقول: لم

ذلك موجود على كلِّھم قال: فإن شبھ على رجل بأن یقول: قد روي عن النبي  بما وصفت بأن



 .كذا وحدیث كذا وكان فالن یقول قوال یخالف ذلك الحدیث حدیث
إال من جھة أن  :-رد مثلھفال یجوز عندي عن عالم أن یثبت خبر واحد كثیرا ویحل بھ ویحرم وی

عنده ممن حدثھ خالفھ أو یكون  یكون عنده حدیث یخالفھ أو یكون ما سمع و من سمع منھ أوثق
من فوقھ ممن حدثھ أو یكون الحدیث محتمال"  من حدثھ لیس بحافظ أو یكون متھما عنده أو یتھم

 .427الرسالة ص 
ب البخاري لذلك فقال: ما جاء في إجازة خبر الو  .احد الصدوق، وذكر فیھ خمسة عشر حدیثاً وبوَّ

بأنھ حجة، وقصد  ھـ": "المراد باإلجازة: جواز العمل بھ والقول 852قال الحافظ ابن حجر "ت 
إذا رواه أكثر من شخص واحد  بالترجمة الرد على من یقول: إن خبر الواحد ال یحتج بھ إالَّ 

 .13/233أكثر" فتح الباري أو  یصیر كالشھادة ویلزم منھ الرد على من شرط أربعة
ھـ": انعقد اإلجماع على القول بالعمل بأخبار اآلحاد " فتح الباري 444وقال ابن بطال "ت 

13/321 
الكرابیسي،  ھـ": "قال أبو سلیمان، والحسین بن علي 457وقال اإلمام أبو محمد بن حزم "ت 

صلى هللا  -إلى رسول هللا  ھوالحارث بن أسد المحاسبي وغیرھم: إن خبر الواحد العدل عن مثل
 ." یوجب العلم والعمل معاً وبھذا نقول -علیھ وسلم 

أنھما من  وقال أیضاً: " القرآن والخبر الصحیح بعضھا مضاف إلى بعض، وھما شيء واحد في
تقوم بمثلھ، أو قد صحح مثل  عند هللا، فمن جاءه خبر عن رسول هللا یقرُّ أنھ صحیح وأن الحجة

المكان لقیاس أولقول فالن وفالن فقد خالف هللا  مكان آخر ثم ترك مثلھ في ھذا ذلك الخبر في
 .بتصرف 108، 102 ،1/98وأمر رسولھ" اإلحكام 

ومن بعدھم من  ھـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعین463وقال الخطیب البغدادي "ت 
أحد منھم إنكار لذلك وال اعتراض  عنالفقھاء في سائر أمصار المسلمین إلى وقتنا ھذا، ولم یبلغنا 

كان فیھم من كان ال یرى العمل بھ لنقل إلینا الخبر  علیھ، فثبت أن من دین جمیعھم وجوبھ، إذ لو
 .72الكفایة ص " عنھ بمذھبھ فیھ

ویعادي ویوالي  ھـ": "وكلھم یرون خبر الواحد العدل في االعتقادات،463وقال ابن عبد البر "ت 
جماعة أھل السنة ولھم في األحكام ما  شرعاً وحكماً ودیناً في معتقده، على ذلكعلیھا، ویجعلھا 
 .1/34ذكرناه "التمھید 

وقال: "خبر اآلحاد الثقات األثبات المتصل اإلسناد یوجب العمل عند جماعة علماء األمة الذین ھم 
 .2/34الحجة والقدوة "جامع بیان العلم 

المسلمین  ول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقھاءھـ": "وعلى قب633وقال ابن دحیة" ت 
االبتھاج في أحادیث المنھاج  "وجماعة أھل السنة، یؤمنون بخبر الواحد ویدینون بھ في االعتقاد

 ..78ص 
بعد  - . قال24مقدمة علوم الحدیث ص  ھـ" في643وھو ما رجحھ الحافظ ابن الصالح "ت 

النظري واقع بھ،  یعھ مقطوع بصحتھ، والعلم الیقیني: "وھذا القسم جم-ذكره ألقسام الصحیح 
 ."خالفاً لمن نفى ذلك

 .14ھـ" فقال: "خالفھ المحققون واألكثرون" التقریب ص  676وتعقبھ اإلمام النووي "ت 
لصحیح  قلُت: ولم أجد من وافق اإلمام النووي على ھذا القول، بل إنھ قال في "شرحھ

بعدھم من المحدثین  لمسلمین من الصحابة والتابعین فمن: "الذي علیھ جماھیر ا1/131مسلم"
الشرع یلزم العمل بھا، ویفید  والفقھاء وأصحاب األصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج

 ."...عرفناه بالشرع ال بالعقل الظن وال یفید العلم، وأن وجوب العمل بھ
مع ابن الصالح  : "وھذا جید وأنا- بعد كالم ابن الصالح -ھـ":  774وقال اإلمام ابن كثیر "ت 

ابن تیمیة مضمونھ: نقل القطع  فیما عول علیھ وأرشد إلیھ، ثم وقفت على كالم لشیخ اإلسالم
من األئمة، منھم: القاضي عبدالوھاب المالكیھ و  بالحدیث الذي تلقتھ األمة بالقبول عن جماعات

 حامد اإلسفراییني ھو محمد بن أحمد شیخوالشیخ أبو  ھـ422البغدادي ت  اإلمام الفقیھ أبو محمد
بن عبدهللا أحد  والقاضي أبو الطیب الطبري اإلمام العالم ظاھر ھـ406الشافعیة في زمانھ ت 



الشافعیة، وابن حامد أبو عبدهللا  والشیخ أبو إسحاق الشیرازي من ھـ450فقھاء الشافعیة ت 
، وأبو الخطاب ھو الفقیھ محفوظ بن بن الفراء ھـ وأبو یعلى403الحسن بن حامد البغدادي ت 
ھـ.وابن الزعفراني ھو الفقیھ شیخ الحنابلة في عصره علي بن 510 أحمد الكلوزاني البغدادي ت

 وأمثالھم من الحنابلة، وشمس األئمة السرخسي من ھـ527نصر البغدادي ت  عبید هللا بن
 ." ...الحنفیة

ورجوعھم إلیھا،  ل أھل السنة باألحادیثھـ":"ومعلوم مشھور استدال751وقال ابن القیم: "ت 
اإلسالم متقدموھم ومتأخروھم  فھذا إجماع منھم على القبول بأخبار اآلحاد، وكذلك أجمع أھل

القدر والرؤیة وأصول اإلیمان والشفاعة  على روایة األحادیث في صفات هللا تعالى ومسائل
، علمیة ال عملیة، وإنما تروى لوقوع النار... وھذه األشیاء وإخراج الموحدین من المذنبین من

ھذه  بھا، فإذا قلنا خبر الواحد ال یجوز أن یوجب العلم حملنا أمر األمة في نقل العلم للسامع
شیئاً وال ینفعھ، ویصیر  األخبار على الخطأ، وجعلناھم الغین ھازلین مشتغلین بما ال یفید أحداً 

إلیھ واالعتماد علیھ"مختصر الصواعق  جوعكأنھم قد دونوا في أمور الدین ما ال یجوز الر
 ..1/332المرسلة 

وال یمتنع إثبات  وقال أیضاً: "إن ھذه األخبار لو لم تفد الیقین فإن الظن الغالب حاصل منھا،
بھا في الفرق بین باب الطلب وباب  األسماء والصفات بھا كما ال یمتنع إثبات األحكام الطلبیة

وھذا التفریق باطل بإجماع األمة؛ فإنھا لم تزل  ما دون اآلخر،الخبر بحیث یحتج بھا في أحدھ
التي تتضمن الخبر عن هللا بأنھ َشَرَع كذا وأوجبھ ورضیھ دیناً،  تحتج بھذه األحادیث العملیة

الحدیث  ودینھ راجع إلى أسمائھ وصفاتھ، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوھم من أھل فشرعھ
واألحكام، ولم ینقل عن أحد  ار في مسائل الصفات والقدر واألسماءوالسنة یحتجون بھذه األخب

ز االحتجاج بھا في مسائل األحكام دون األخبار عن هللا وأسمائھ وصفاتھ، فأین  منھم البتة أنھ یجوِّ
 البابین؟! نعم سلفھم بعض متأخري المتكلمین الذین ال عنایة لھم بما جاء في سلف المفرقین بین

المتكلفین فھم الذین یعرف  وأقوال الصحابة، ویحیلون على آراء المتكلمین وقواعدالكتاب والسنة 
 .2/412 عنھم التفریق بین األمرین..." المرجع السابق

صلى هللا علیھ  - وقال أیضاً: "والذي ندین بھ وال یسعنا غیره: أن الحدیث إذا صح عن رسول هللا
األمة األخذ بحدیثھ وترك ما  ض علینا وعلىولم یصح عنھ حدیث آخر بنسخھ، أن الفر -وسلم 

تحقیق  4/408راویھ وال غیره"إعالم الموقعین  خالفھ، وال نتركھ لخالف أحد كائنا من كان ال
 .مشھور

  1/308ھـ" :یقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري  852وقال الحافظ ابن حجر "ت 
ونسخ ما تقرر بطریق العلم بھ"فتح الباري  وقال أیضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل بھ

1/308. 
قبول خبر الواحد  ھـ قولھ: "المراد باالستدالل بھ على702ونقل عن اإلمام ابن دقیق العید "ت 

 .1/381كثیرة"فتح الباري  مع كونھ خبر واحد أنھ صورة من الصور التي تدل، وھي
وحكمھ أنھ یجب " :-مل بحدیث اآلحادعن حكم الع -ھـ": 1304وقال أبو الحسنات اللكنوي "ت 

المختار عند الجمھور"ظفر األماني ص  العمل بھ مالم یكن مخالفاً للكتاب والسنة... وھو الصحیح
61. 

العمل  ھـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع ال تحصى 1345وقال الشیخ محمد الخضري " ت 
بأخبار اآلحاد، وكثیراً ما  اب العملبخبر الواحد، ومجموع ھذه الوقائع تفید إجماعھم على إیج

صلى هللا علیھ  -روي لھم خبر عن رسول هللا  كانوا یتركون آراءھم التي ظنوھا باجتھادھم إذا
 .280" أصول الفقھ ص -وسلم 

إلیھ ابن حزم  ھـ ": "والحق الذي ترجحھ األدلة الصحیحة ما ذھب1377وقال أحمد شاكر " ت 
أكان في أحد الصحیحین أم في  الصحیح یفید العلم القطعي، سواء ومن قال بقولھ: من أن الحدیث

وھذا العلم یبدو ظاھراً لكل من تبحر في علم من  غیرھما، وھذا العلم الیقیني علم نظري برھاني،
بنظریاتھ واطمأن قلبھ.... ودع عنك تفریق المتكلمین في اصطالحاتھم بین  العلوم، وتیقنت نفسھ



یزید وال  دون بھما معنى آخر غیر ما نرید، ومنھ زعمھم أن اإلیمان الوالظن فإنما یری العلم
ازدیاد ھذا الیقین" الباعث  ینقص، إنكاراً لما یشعر بھ كل واحد من الناس من الیقین بالشيء ثم

 1/125الحثیث 
 
 
 
 

 !!.. الجزء األول أسئلة ھامة لكل كافر بالسنة -اإللزام السابع :
ثُمَّ  -السنة والجماعة  الذى نقلھ وتفرد بنقلھ إلى ھذه األمة أھلُ  -الكریم یقول تعالى فى كتابھ  -1

ِحیٌم [البقرة :  أَفِیُضوْا ِمْن َحْیُث أَفَاَض النَّاسُ   [199َواْستَْغفُِروْا ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ َغفُوٌر رَّ
 والسؤال موجھ إلى منكري السنة : من أین یفیض الناس ؟

ا یَتَّقُوَن إِنَّ  كتابھ َوَما َكاَن ّهللاُ لِیُِضلَّ قَْوماً بَْعدَ قال هللا عز وجل في   -2 إِْذ ھََداھُْم َحتَّى یُبَیَِّن لَھُم مَّ
رسولھا وأفعالھا" حتى ال  ]، فلم لم یبین لألمة كیف تتقي"أقوال115بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم [التوبة :  ّهللاَ 

 تضل بعد إذ ھداھا هللا؟
َل إِلَْیِھْم َولََعلَّھُمْ وقال تعالى لِتُبَ  -3 ] فلَِم لم یبین لنا َمن أُوحیت 44یَتَفَكَُّروَن [النحل :  یَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ

الخطورة  أن "نقل سنتھ جرم عظیم أو صد عن سبیل هللا وكتابھ" ؟ فإن أمراً بھذه إلیھ ھذه اآلیة
آیة عامة تحتمل أكثر من  وال على مستقبل األمة وھویتھا مما ال یُنھى عنھ بحدیث أو حدیثین

إال الوضوح التام في النھي عما یعلم  وجھ، فإننا ما عھدنا بل وال وجدنا من طریقة القرآن
البشریة، فكیف بأمر ھو في صلب ھدایتھا وأساس  باالضطرار ضرره الحقیقي على كافة

عن األكل نھي الرسول أمتھ عما ھو أحقر من ھذا كنھیھ  مصیرھا، وال أدري كیف یستقیم
الصماء ثم تعجز بالغتھ أو تكّل فصاحتھ عن النھي عّما فیھ ضالل األمة  بالشمال أو اشتمال

  أي أخذھا بالسنة ونقلھا لحدیثھ)؟) بأسرھا
مع  -وال یسعفھ  "ثم كیف یسعفھ الوحي باإلخبار عن كون ھذه األمة "ستتبع سنن من كان قبلھا

نقل أقوالھ وأفعالھ سیكون مصدر  في اإلخبار عن أن -مسیس الحاجة إلیھ في موطن كھذا بالذات 
 .شقاء وضالل لألمة من بعده ؟

ذاتھ للتأكد من  إشكال آخر من اإلشكاالت التي ال تنتھي: لماذا یحیل القرآن إلى مصدر خارج -4
ومن ذلك قولھ تعالى  -نفسھ  مع أن القرآن یحمل دلیل صدقھ في -صدق وصحة القرآن نفسھ 

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ  فَاْسأَلُواْ  ] واإلشكال ال ینتھي ھنا فقط بل ھناك أبعاد 43تَْعلَُموَن [النحل :  أَْھَل الذِّ
علیھم  وھي أن هللا قد أخبرنا بتحریف أھل الكتاب وإعراضھم عن القرآن ومع ذلك یحیل أخرى

 ویأمر بسؤالھم
قطعي ال من  دلیل وال خبرمرة أخرى: اإلشكال ال ینتھي ھنا. أھل الكتاب ھؤالء لیس عندھم 

من تقدمھم من آبائھم  كتاب منزل ، ألن كتبھم محرفة، وال من نقل صحیح متصل منھم إلى
صحیح إذا ما سألھم أحد وفق قولھ تعالى (  األولین من األحبار والعلماء ، فمن أین سیجیبون بعلم

ف بأن نقل العلم الصحیح الجواب عن ھذا اإلشكال إال باالعترا فأسألوا أھل الذكر) ؟ ال یمكن
  !! الوحي، بل و ممكن من أھل التحریف أیضاً كما ھو الحال ھھنا ممكن بغیر

غیر محلھا، تقدس  ولو كان غیر ذلك لكان أمر هللا بسؤال أھل الذكر من أھل الكتاب مطالبة في
ا مَّ قَْبلَِك  ْسأَِل الَِّذیَن یَْقَرُؤوَن اْلِكتَاَب ِمنأَنَزْلنَا إِلَْیَك فَا هللا عن ذلك. وقال تعالى فَإِن ُكنَت فِي َشكٍّ مِّ

أھل الكتاب مع ما  ]كیف یؤسس هللا مصیر التأكد من صحة الرسالة على سؤال94[یونس : 
باإلقرار بإمكان نقل العلم الدیني  عرف عنھم من الكذب والضالل والتحریف. ال یمكن الجواب إال

یجوز ذلك ھناك وال یجوز مع األحادیث؟ والمقصود ھنا  الصحیح بغیر طریق الكتب المنزلة. فلِم
من غیر طریق القرآن ولكن بداللة  -سواء تشریعي أو خبري  -علم دیني  أنھ ال یمتنع أن یصلنا

إال طریق أحال  ما ھي -التي ما ھي إال أقوالھ أفعالھ وتقریراتھ  -القرآن علیھ ، والسنة  أو إحالة
قطعیة الداللة ، قلنا: عاد اإلشكال القدیم  حاالت ظنیة الداللة ولیستعلیھ القرآن ،فإن قیل: تلك اإل



في موضع یحتاج إلى القطع  -تنزالً مع الخصم فقط  -ظنیة  من جدید وھو: لماذا داللة القرآن
األمة من الضالل؟ فإما أن نسيء الظن باہلل وكالمھ أو أن نعتقد قطعیة  لحسم الخالف وصون

 .مادلت علیھ ، دون تقیید أو تخصیص اعتباطي ال دلیل علیھ األدلة على ظاھر داللة
فضالً عن  لشخصیة معتبرة أو اسم معروف ، –بل ال نجد حقیقة  –ال نكاد نجد ذكراً  -5

فال وجود لھؤالء البتة وال  مجموعة، یحمل مقالة إنكار السنة واالقتصار على القرآن الكریم ،
وال التابعین وال تابعیھم ، ولو واحد على  صر الصحابةذكر لھم إطالقاً في عصر النبوة وال ع

جداً وھو: إذا كانت دعوى االقتصار على القرآن ونبذ السنة  األقل ! وھذا یثیر تساؤالً حرجاً 
وقائمة على أدلة یصعب أو یستحیل دحضھ ، أقول إذا كان كذلك فال بد  دعوى صحیحة وواضحة

تخلو من  ى العظیمة ، فإن مثل ھذه الدعوى ال یمكن أنفي التاریخ ما یشفع لھذه الدعو أن یوجد
تحد مني ومن كل مثبت  وھذا –أتباع في صدر اإلسالم ، ال أطلب أتباعا كثیرون وإنما أطلب 

وناضل من أجلھا. بعبارة أخرى: ال بد  ذكر اسم شخص واحد كافح من أجل ھذه الدعوى –للسنة 
نھ إذا كان القرآن وحده ھو الحق والسنة (التي أل أن یكون لھذه الدعوى أصل في أھم العصور

 ال سیما وقد أخبرنا هللا أن -بداللة القرآن) فتنة وبالء ابتلیت بھ األمة  ھي الوحي التشریعي اآلخر
حاجة البشریة  فلماذا لم تمكث ھذه الدعوى مع -الحق یمكث في األرض وأن الباطل یذھب جفاء 

یكون لھا زخم فیھ وھو  في عصر ھو أولى ما یجب أن جمعاء إلیھا؟ نعم ال نجد لھا حضوراً 
القرون األولى ؟ لم ال نجد شخصیة تاریخیة  عصر القرون الثالثة أو األربعة أو الخمسة...الخ

ومن ثم قطفت تحذر من السنة و تبرز أوجھ الفتنة في نقلھا  واحدة فھمت فھم منكري سنة الیوم
 ده دون غیره إذا كانت فعالً دعوى االكتفاء بالقرآن لھااالعتصام بالقرآن وح ونشرھا و تدعو إلى

تلك  وزن یعتبر في میزان الحق ووضوح ال یخفى ولو على شخصیة اعتباریة واحدة في
الشذوذ المتأخر  العصور المبكرة؟ إن معاییر وضوح الحق كما ھي مسطورة في القرآن تأبى ھذا

أن یكون لھا أصل تاریخي  " إال والبدفي الزمان والمكان فما من دعوى تاریخیة "معتبرة
ھذه وأحقر بمفاوز عظیمة ومراحل  وحضور حقیقي إذ كیف یسجل التاریخ دعوات أتفھ من

الم تتوافر ھمم الناس لنقل أخبار مسیلمة الكذاب  طویلة وال یسجل وقائع وتداعیات لدعوى كھذه؟
نترة ولیلى ثم ال تتوافر ھمم شخصیات یرجح البعض أنھا وھمیة كع ، وأخبار العنسي بل وأخبار

 – كنسبة عدد منكري السنة الیوم إلى عدد سائر األمة –وإنما ھمم جماعة صغیرة  ال أقول الناس
 !على نقل دعوى مثل ھذه إن وجدت أو وجد جزء منھا ؟

 
 
 
 

 !!.. الجزء الثاني أسئلة ھامة لكل كافر بالسنة -اإللزام الثامن :
محمد صلى هللا علیھ  یاً" قطعیاً ال مدفع لھ أن ھناك شخصیة اسمھالقد تواتر تواتراً "معنو -1

ھي تارة امتداد مباشر لتعالیم القرآن  وسلم وأن ھذه الشخصیة قد تفوھت بأقوال وصدر منھا أفعال
ونواھیھ الكلیة. وأن ھناك شخصیات عاصرت ھذه الشخصیة  وتارة امتداد غیر مباشر ألوامره

شخصیات شھدت مجموع ھذه األقوال واألفعال فروت ذلك لمن شاء ال اسمھا "صحابة" وأن ھذه
أن  ھذه الشخصیات اسمھا سلف األمة وقد شھد هللا لھا بالخیریة في كتابھ فھل یعقل هللا من الناس

أساس ضالل من  یكون سلف ھذه األمة على وجھ الخصوص، بنقلھم ألقوال وأفعال رسولھم، ھم
 ایتھم ؟بعدھم ودعامة انحرافھم وبذرة غو

ْن آیَةٍ  -2 ] فیھ دلیل على ثبوت السنة 211بَیِّنٍَة [البقرة :  قولھ تعالى َسْل بَنِي إِْسَرائِیَل َكْم آتَْینَاھُم مِّ
أقّر طریق تحصیل العلم بسؤال بني إسرائیل، والسنة من باب  وحجیة األحادیث ألن هللا

بجواز  معترض المتھم ألئمة أھل الحدیثفوائد ابن الوزیر الیماني ھذا الرد على ال أولى.وكان من
أھل الكتاب في حدیثھم  الكذب في الحدیث ، قال رحمھ هللا :"...وقد نھى رسول هللا عن تكذیب

فھذا في حق الیھود القوم البھت ،  خوفاً من تكذیب الصدق ورد الحق ، فإن الكافر قد یصدق ،



  .؟425ص ،  2الباسم: جـ  فكیف بثقات المسلمین وأئمتھم".الروض
أبي جحیفة أنھ  كان الصحابة رضي هللا عنھم یعّدون السنة وحیاً. ثبت في البخاري من حدیث -3

سینظر القرآنیون للسنة لو كانوا  سأل علیاً: ھل عندكم شيء من الوحي غیر القرآن؟ فكیف كان
  في زمن الرسالة ؟

متكئا على أریكتھ  (یوشك الرجلقال الخطابي رحمھ هللا في شرحھ لقولھ صلى هللا علیھ وسلم  -4
قال: "أراد بھ أصحاب الترفھ والدعة  ،(... یحدث بحدیث من حدیثي فیقول بیننا وبینكم كتاب هللا

باألسفار من أھلھ" فھل یوجد في القرآنیین المعاصرین  الذین لزموا البیوت ولم یطلبوا الحدیث
 یو عھد بالعلوم الشرعیة ؟للحدیث أم جمیعھم بال استثناء حدیث رجل واحد كان طالب

التي قاتل أبو بكر  إنَّ التفریق بین السنة والقرآن أعظم من التفریق بین الزكاة والصالة -5
وسلم من طاعة هللا وتفاصیل الشریعة ال  المرتدین من أجلھا!! إنَّ طاعة الرسول صلى هللا علیھ

 ا، جھادنا...الخصیامنا ، زكاتنا، حجن تجدھا إال في السنة الغراء؛ صالتنا ،
یقول هللا تعالى "إن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج البیت أو اعتمر فال جناح علیھ أن 

 "یطوف بھما
لماذا نفى هللا الُجناح=اإلثم والجنایة, عمن یطّوف بالصفا والمروة أي یسعى بینھما ,مع أنھ الزٌم 

 في الحج ال یجوز تركھ ؟
ال حرج وال  تي بصیغة افعل الجازمة ,لكن لما قال :ال جناح أيوكان مقتضى نظائر ذلك أن یأ

بالخیار ..فما سر ذلك ؟ وبداھة  مؤاخذة, كان قد یتبادر إلى ذھن بعض الناس أن األمر متروك
  !!.. المشرفة یستحیل استیعاب ھذه اآلیة إال في ضوء السنة

  الزكاة ؟؟كیف یؤدي (ُمنكر السنة) زكاة مالھ ؟؟؟ وما ھو مقدار ھذه  -6
 !!وكیف هللا یأمر بـ (إیتاء الزكاة) ولم یُبیّن مقدارھا ؟؟!! ھل هللا یأمر بالمجھول ؟

أرجو أن تكون اإلجابة بالدلیل من القرآن .. بعیداً عن التكھنات والتخیالت والقول بالھوي في 
 . تفسیر اآلیات

وهُ  -7 ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاہلّلِ َواْلیَْوِم  إِلَى یقول هللا تعالى فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ ّهللاِ َوالرَّ
هللا ورسولھ صلى هللا علیھ  ]قال السلف إن الرد إلى59َذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویالً [النساء :  اآلِخرِ 

ى القرآن فقط لماذا لم یقل هللا جل ثناؤه فردوه إل : وسلم ھو الرد إلى الكتاب والسنة ..والسؤال
 فقط دون الرسول ..؟ دون السنة أو إلى هللا

الرسول بل مع ما  ینبغي أیضا أن یتم حذف جمیع ما ورد في كتابھ العزیز من األمر بطاعة وكان
كل حرف نطق بھ وفعل فعلھ  یجب أن یضمنھ كتابھ من التحذیر من األخذ عن رسول هللا في

 منھا حتى ال یقع التناقض..؟ وازم البدسوى ما یقول إنھ وحٌي قرآني كل ھذه الل
 
 
 
 

 !!.. الجزء الثالث أسئلة ھامة لكل كافر بالسنة -:اإللزام التاسع
  مثال یسیر -1

 .. األب ألوالده موصیا , ھذا وصایاي العشر خذوھا بقوة , وال تفرطوا في شيء منھا
  لفون فیھ إلي وإلى كالمھاأطیعوا أمكم ..وما أشكل علیكم شيء فارجعوا إلیھا وردوا ما تخت -أ

 صلوا الرحم -ب
 اجتھدوا في دراستكم -ج
. 
. 

 إلخ-10
 بعد مدة ..جاء زید تلوح على قسماتھ مخایل البالھة.. وقال : أما أبي فسمعا وطاعة ,وأما أمي فال



..! 
 .. فقال لھ أخوه عمرو :ولكن أباك قال في وصیتھ األولى :اطع أمك! وقد أمرتنا بكذا وكذا

 د وھو یحك ذھنھ البلید :وما یدریني , وأین العقل , إلخخخخرد زی
  أقبلت أمھم ذات لیلة وقالت :ھیا نزور الرحم ..وھم أعمامكم وأخوالكم إلخ

إذن زیارة  , اعترض الغبي زید وقال :الرحم جھاز وظیفي في جسم المرأة یكون فیھ الجنین
 !لتكون الزیارة أبلغ.. البطن بالیدالرحم ھي أن نقترب من بطن أي امرأة وال مانع من جس 

 ! قال عمرو :اتق هللا! ..أبوك أوصى بالرد ألمك في توضیح وصایاه
 ! رد زید : أنا أستعمل العقل , فال تلزمني بطاعة امرأة

السنھ یُسعفھ منھجھ  السؤال اآلن ھل یستطیع منكر السنة أن یُنكر على زید فعلتھ ... ھل منكر
منكر السنة خارجھ عن النطاق أم  زید ... ھل تصرفات زید من منظورالعقلي في نقد تصرفات 

  الذین وصلتھم الواصایا ؟ ھي عین االستخدام العقلي النسبي بین األشخاص
على  -مترجمة دقیقة ولیكن إنجلیزیا مثل قدم لھ نسخة-إذا اطلع شخص لم یسمع عن اإلسالم  -2

یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا هللا ورسولھ " ول " وقولھقول هللا تعالى :"وأطیعوا هللا وأطیعوا الرس
وقولھ "فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باہلل والیوم  " *وال تولوا عنھ وأنتم تسمعون

 ,, ونظائرھا.." اآلخر
 : ھل سیفھم بداھة من ھذه األوامر اإللھیة

 : ..أم سیفھمأن ھناك كالما للرسول صلى هللا علیھ وسلم یجب طاعتھ فیھ -أ
 أنھ ال وجود لشيء اسمھ كالم الرسول صلى هللا علیھ وسلم أصال بحیث یتبع؟ -ب
بالسنة :إننا نقبل من السنة النبویة ما وافق العقل ..ویعنون  یقول بعض من تأثروا بمنكري  -2

  ! بذلك عقولھم ھم
 : والسؤال

 ما الدلیل على ھذه الدعوى من القران العظیم ؟ -أ
 فة ھذا العقل المؤھل لتمییز الحق من الباطل؟وما ص -ب
لُوَن ِمْن اْلُمھَاِجِرینَ  -4 ابِقُوَن األَوَّ َواألَنَصاِر َوالَِّذیَن اتَّبَُعوھُْم بِإِْحَساٍن  قال هللا عز وجل " :"َوالسَّ

 ُ ھاُر خالِدیَن فیھا أَبَداً ذلَِك اْلفَْوُز اْألَنْ  َعْنھُْم َوَرُضوا َعْنھُ َوأََعدَّ لَھُْم َجنَّاٍت تَْجري تَْحتَھَا َرِضَي هللاَّ
 " اْلَعظیم

 : ھل أنتم یا منكري سنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 : من المھاجرین و األنصار ؟ أم -أ

 من الذین اتبعوھم بإحسان ؟ -ب
 ُذٌن قُْل أُُذُن َخْیٍر لَُّكْم یُْؤِمُن بِاہلّلِ َویِقُولُوَن ھَُو أُ  قال هللا عز في علیائھ َوِمْنھُُم الَِّذیَن یُْؤُذوَن النَّبِيَّ   -5

 : َوالَِّذیَن یُْؤُذوَن َرُسوَل ّهللاِ لَھُْم َعَذاٌب أَلِیٌم [التوبة َویُْؤِمُن لِْلُمْؤِمنِیَن َوَرْحَمةٌ لِّلَِّذیَن آَمنُوْا ِمنُكمْ 
وأجعلھ محور  عھذه اآلیة تشتمل على أكثر من حجة وہلل الحمد,لكني أحدق منھا على موض[61

المؤمنین..فكیف نرد  سؤالي :ھذا نص صریح على أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یصّدق
وتابعوھم بإحسان أونكّذبھم ..؟ وھل إذا  حدیثھ ونخالف ھدیَھ ,وندفع ما حدثنا بھ الصحابة عنھ

فیكونوا إما  الصحابة بشيء كان یلزمھم السكوت ..وأال یبلغوه حدث الرسول صلى هللا علیھ وسلم
 كاتمین للحق؟ مكذبین لھ وإما

آیَاُت ّهللاِ َوفِیُكْم َرُسولُھُ َوَمن یَْعتَِصم بِاہلّلِ  قال هللا جل وتقدس َوَكْیَف تَْكفُُروَن َوأَنتُْم تُْتلَى َعلَْیُكمْ   -6
ْستَقِیٍم [آل عمران :  فَقَْد ھُِديَ  في عھد رسول هللا  ]ذكر هللا تعالى أن المؤمنین101إِلَى ِصَراٍط مُّ

 : حاشاھم الكفر لسببین
 تالوة آیات هللا تعالى علیھم-
 .. كون الرسول صلى هللا علیھ وسلم فیھم-

عنھم مؤلفة من  فكیف یجوز على هللا تبارك اسمھ أن یجعل الحجة البالغة في استبعاد الكفر
ا في قیام الحجة , حابى قوم ركنین, ثم تكون في حق من بعدھم مقتصرة على ركن واحد!..فیكون



 ؟ -الجاحدون علوا كبیرا تعالى هللا عما یقول-على حساب قوم آخرین
یتعلق بسمتھ وھدیھ  نحن وہلل الحمد نقول إن رسول هللا ما یزال فینا بسنتھ المحفوظة ففیھا كل ما

ومخرجھ وأصحابھ وعامة أقوالھ  ودلھ وسیرتھ ومغازیھ ومعامالتھ وسلمھ وحرب ومدخلھ
 تى ھیئتھ!..إلخ وہلل الحمدوأفعالھ ح

 
 
 
 

 !!.. الجزء الرابع أسئلة ھامة لكل كافر بالسنة -: اإللزام العاشر
ْنھُْم یَْتلُو َعلَْیِھْم آیَاتَِك  دعا الخلیل إبراھیم علیھ الصالة والسالم فقال َربَّنَا َواْبَعثْ  -1 فِیِھْم َرُسوالً مِّ

یِھْم إِنََّك أَنَت الَعِزیزُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ وَ  َویَُعلُِّمھُمُ  ] وذكر هللا تحقق اإلجابة 129الَحِكیُم [البقرة :  یَُزكِّ
ْن أَنفُِسِھمْ  : لَقَْد َمنَّ ّهللاُ  یِھْم َویَُعلُِّمھُُم  َعلَى اْلُمؤِمنِیَن إِْذ بََعَث فِیِھْم َرُسوالً مِّ یَْتلُو َعلَْیِھْم آیَاتِِھ َویَُزكِّ

بِیٍن [آل عمرانَواْلِحْكمَ  اْلِكتَابَ  السؤال : بین هللا عز [164 : ةَ َوإِن َكانُوْا ِمن قَْبُل لَفِي َضالٍل مُّ
 : من ھذه األشیاء وجل أن ُمھمات النبي صلى هللا علیھ وسلم تتألف

 "تالوة آیات الكتاب "یتلو علیھم آیاتھ -أ
 "تعلیم الكتاب "ویعلمھم الكتاب -ب
 "وتعلیم الحكمة "والحكمة -ج
بكل ما فیھ من  زكیة .."ویزكیھم" ومن مجموع ھذه یأتلف علم الشریعة الكامل المتكاملالت -د

 ... ومعاملة ونظام حیاة عقائد وأحكام وعبر وعظات وأقوال وأفعال وسیرة وھدي وأخالق
تالوة آیات الكتاب  -وعلى عقیدة منكري السنة انحصرت وظیفة النبي صلى هللا علیھ وسلم في أ

 "یاتھ"یتلو علیھم آ
فأین ذھبت بقیة الوظائف؟ ..وكیف یسوغ حفظ كتاب دون حفظ بیانھ الذي أجملتھ الوظائف الباقیة 

 ؟
یسمى باإلعجاز  من البراھین التي یتسلح بھا فرسان اإلسالم في میدان الحجاج مع خصومھ ما -2

لحمد حافلة بھذه والسنة النبویة وہلل ا في السنة النبویة وھو نوع من أنواع دالئل النبوة العلمي
والتي كانت سببا إلسالم طائفة من الناس السیما الئك الذین لھم  الدالئل المتعلقة بالعلوم الحدیثة

وغیرھا من  متعلقة بھذه العلوم كتحدید عدد المفاصل في جسم اإلنسان وفتح القسطنطینیة دراسات
وقوعھا فكانت كما قال ولم یأت  لالنبوءات التاریخیة التي أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم بھا قب

هللا علیھ وسلم وہلل الحمد كظھور الخوارج  شيء واحد قط على خالف ما قال رسول هللا صلى
الجماعة وأشراط الساعة وعودة جزیرة العرب مروجا  ,والفتن ,وتوحد المسلمین عام
مشتملة على ھذه یصُدق أن تكون دالئل النبوة كذبا مفترى , وھي  خضراء..إلخ..فالسؤال :كیف

ذلك  المبھرة للعقول وھي من جنس نظیرھا في القران حتى أسلم منھم من أسلم من أجل البراھین
 وحده ؟

أقول "كثیر" فإنما  كثیر من الناس إنما أسلم بدراسة حیاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم..وحین -3
ذا الرجل ال یمكن إال أن یكون جازمة أن ھ أعني ما أقول ..درسوا السیرة النبویة وخرجوا بنتیجة

 نبیا رسوال ..وھاك مثاًال معاصًرا
وكیف أتبع  فإذا جاء امرؤ وقال :من محمد؟ وكیف كانت حیاتھ؟ وما اسمھ التام ؟ وما نسبھ ؟

أشیاء قلیلة مجملة تخص  شخصا ال أعرف عن حیاتھ إال مالمح یسیرة (ورد في القران العظیم
معامالتھ وأقضیتھ وأحكامھ وأخالقھ وطباعھ  لھ ومخرجھ وطریقةالسیرة النبویة ) ال أعرف مدخ

وبناتھ وكیف كان یعیش وطعامھ وشرابھ ومراسالتھ وسلمھ  وصفاتھ وأصحابھ وأزواجھ وأوالده
وأیامھ ومزاحھ ومتى كان یغضب إلخ ,مما یكشف شخصیة الرجل ویعّرف  وحربھ ونومھ وسفره

السنة  الشخصیة محل البحث..؟ كیف سیتدارك منكروبمعالم النبوة ومكامن العظمة في  الدارس
 ھذه اإلشكالیة الكبرى وكیف سیحاورون ذلك الشخص ؟



ُسوَل ِمن بَْعِد َما -4  تَبَیََّن لَھُ اْلھَُدى َویَتَّبِْع َغْیَر َسبِیِل اْلُمْؤِمنِینَ  یقول هللا جل ثناؤه َوَمن یَُشاقِِق الرَّ
ََّم َوَساءْت َمِصیراً [النساءنَُولِِّھ َما تََولَّى َونُْصلِِھ  ثبت في القران العظیم أن الصحابة [115 : َجھَن

الحلقة األعلى في نقل السنة عن رسول هللا صلى هللا علیھ  رضوان هللا علیھم مؤمنون ..وقد كانوا
بالتواتر ال یجسر على إنكاره إال شخص یمتھن عقلھ وویركب متن لجھل..فثبت  وسلم وھذا ثابت

 م كان منھ نقل السنة ألتباعھمسبیلھ أن
المستفیض حتى لم یجرؤ  وكذلك فعل أتباعھم فنقلوھا إلى تالمیذھم..وھكذا..وقد ثبت ذلك بالتواتر

هللا باتباع سبیل المؤمنین ,وھو یعلم أنھم  المستشرقون المحترقون على إنكار أصلھ..فلماذا أمر
نة أن یحذر من نقل السنة ومن نقلتھا وھل مقتضى كالم منكرة الس نقلوا السنة , وكان ینبغي على

وبكلمة  ضالین كلھم حتى جاء منكرو السنة لیصححوا المسیرة الدینیة عبر التاریخ..؟ كان ھؤالء
 :ھل منكر السنة متبع لسبیل المؤمنین من الصحابة فمن بعدھم؟

ِ أُْسَوةٌ  -5 َ َواْلیَْوَم اْآلِخَر َحسَ  یقول هللا عز وجل لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ نَةٌ لَِّمن َكاَن یَْرُجو هللاَّ
َ َكثِیراً [األحزاب :  َوَذَكرَ  أصل كبیر في التأسي  ]قال العالمة ابن كثیر : (ھذه اآلیة الكریمة21هللاَّ

وأحوالھ .) فمقتضى امتثال الصحابة لھذا  برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في أقوالھ وأفعالھ
أن یقلدوه في شؤونھ ویتخذوه مثاال یحتذى في عامة , ي الذي ھو أصل كبیرالتوجیھ الربان

ذلك بالضرورة قدر عظیم في سیرتھ وھدیھ وجھاده ومعاشرتھ أزواجھ  أمرھم...وقد تأتى لھم من
والعافیة  وسنتھ في تعامالتھ مع األصدقاء واألعداء والسلم والحرب والرخاء والشدة بالمعروف

عز وجل وھو الَحكم  تھم عن بعض اآلیات..إلخ فكیف یجوز على هللاوالمرض وإجابات سؤاال
قید ,ثم یحرم األمم المتعاقبة بعدھم من  العدل أن یحابي الصحابة الذین أُِمروا باالئتساء بھ دون

حكمتھ أن یجعل رسالتھ الخاتمة إلى البشریة قواعد مكتوبة  ھذه النعمة الكبرى؟! وكیف یجوز في
تشاھد واقعا ویؤتسى بھا لتكون الرسالة عملیة واقعیة ال مجرد نصوص  دىفحسب دون منارة ھ

 !إلى "نموذج" حقیقي یفسر النصوص بفعلھ وقولھ ؟ مفتقرة
 أین تجد وجوب التطھر (االستنجاء) بعد التبول وكیفیتھ في القرآن؟  -6
 
 
 
 

 !!.. الجزء الخامس أسئلة ھامة لكل كافر بالسنة -اإللزام الحادي عشر :
في النزول األول لجبریل علیھ السالم على النبي صلى هللا علیھ وسلم أي قبل نزول  -1

 : القرآن..كیف عرف النبي
 أن ھذا الذي أتاه ھو ملك مرسل من هللا ؟ -أ

 أنھ صلى هللا علیھ وسلم قد اصطفاه ربھ للرسالة ؟ -ب
للرسول صلى هللا  ال بدھذه المعلومات األولیة ھي ضروریة وال مفر منھا..فعند نزول الوحي 

هللا اصطفاه رسوال وھذه المعلومات  علیھ وسلم أن یعرف أن ھذا الذي أتاه ھو ملك من هللا وأن
 . ھي في حد ذاتھا رسالة من هللا

 : اإلحتماالت المتوفرة أمام منكر السنة ھي
 ! یر القرآنأن هللا قد أوحى مباشرة لنبیھ بتلكم المعلومات..فیكون النبي قد تلقى وحیا غ -أ

رسوال..فیكون جبریل قد  أن یخبر جبریل علیھ السالم النبي أنھ ملك من عند هللا وأنھ اصفاه -ب
 ! أخبر النبي بأخبار ومعلومات من هللا لیست قرآنا

وإما أن النبي التجأ إلى أصحاب الكتب الذین لدیھم العلم ولدیھم اآلثار عن األنبیاء أي علم  -ج
 ..! الرجال

منكري السنة ھو: ھل یوجد رابعا ؟..ألن اإلحتماالت الثالث المذكورة..أحالھا سؤالي ل
 !..مر..فجمیعھا تھدم مذھب األباطیل

لماذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم ینھى اشد النھي عن الكذب علیھ إذا لم یكن ثمة فائدة من  -2



 سنتھ معاذ هللا ؟
أن فاعلھ  فأخبرك بأن ھذا الشيء حرام و لو كنت في زمن الرسول صلى هللا علیھ وسلم -3

 سیدخل النار خالدا مخلدا ، ھل ستأتي ذلك الشيء أم ال ؟؟
  كم عدد ركعات صالة الظھر ، وما دلیلك ؟ -4
 ھل الظھر مذكور یالقرآن كي تصلیھ ھذا إذا كنت تصلي ؟ -5
 ھل محمد بن عبدهللا رسول هللا مع ذكر الدلیل ؟ -6

 : سبق باالیجاب فنقول ان كان اجابتك على ما
 ھل كونھ رسوال وصٌف دائٌم الزٌم لھُ ام ال مع ذكر الدلیل ؟ -أ

 : ان كانت اجابتك بالسلب فنرجوا التفصیل باآلتي -ب
 متى یكون رسوال ومتى یكون غیر ذلك مع ذكر الدلیل ؟ -ج
 وان كان غیر ذلك فھل یُؤخذ قولھ على انھ حجة ام ال مع ذكر الدلیل؟ -د
علمَت ما جھلوا  كان الصحابة الذین شھدوا الوحي والنبوة یعلمون بھذا األمر , ام انكھل  -ه

 واھتدیَت الى ما ھم عنھُ ضلّوا مع ذكر الدلیل ؟؟
 في حجیة خبر االحاد -6

 : سؤالي مقصوٌر على عدٍد من الكلمات
 . ال ) ؟؟أكان النبي صلى هللا علیھ وسلم ( رجالً واحداً ) أم كاَن ( عددا من الرج -أ

إذا أرسل النبي صلى هللا علیھ وسلم رسوالً لدعوِة الكفار إلي الدین (العقیدة) أكاَن یرسُل (  -ب
 . واحداً ) أم ( مجموعة ) ؟؟

 
 
 
 

 !!.. الجزء السادس أسئلة ھامة لكل كافر بالسنة -اإللزام الثاني عشر :
  ."زعات غرقا..والناشطات نشطاھناك بعض اآلیات التي تقرؤھا في كتاب هللا من مثل: "والنا

التفسیر والنقوالت  طبعا لو سألت منكر السنة عن معاني ھذه اآلیات سیبدأ لك بسرد أقوال أئمة
  .الصحابة...الخ عن مجاھد وعطاء وعكرمة وابن عباس وابن مسعود وبعض

ت بأن عرف السؤال: نعرف أسانید وصول آیات القرآن لدینا وكالنا متفق على صحتھا....فكیف
 !!!!النقوالت عن ھؤالء المفسرین صحیحة یا منكر السنة

 یحتجون بالقرآن فقط فمن أین یأتون بسباب النزول؟ -2
القرآن یكفي وال  قلت من قبل أن ھل لك في النبي صلى هللا علیھ وسلم أسوة حسنة أم ال؟ -3

ي ترجوا هللا والیوم الطائفة الت تحتاج إلى سنة النبي صلى هللا علیھ وسلم, وھذا یخرجك من
هللا فیھا أن تتأسى بالنبي صلى هللا علیھ وسلم  اآلخر.وھذا لیس كالمي بل آیة صریحة یأمرك

  .هللا و تقول القرآن یكفي وتتبعھ, لكنك تخالف كالم
 :إن عدت عن عنادك وأطعت أمر هللا المذكور في اآلیة .. یواجھك سؤال آخر

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن  نتھ؟ قال تعالى لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيكیف تتأسى بالنبي دون أن تتبع س -4 َرُسوِل هللاَّ
 َ َ َكثِیراً [األحزاب :  َكاَن یَْرُجو هللاَّ السؤال كیف تتأسى بالنبي  ]ویبقى21َواْلیَْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر هللاَّ

  صلى هللا علیھ وسلم ؟
ھذا سؤال یشمل  ترد تفاصیلھا في القرآن أم ال؟ھل فرض على المؤمن إتباع السنة التي لم  -5

السؤال ألنك لن تجرؤ على  زمن النبي صلى هللا علیھ وسلم. أنت تتفادى أیضاً من كان في
هللا علیھ وسلم في كل صغیرة وكبیرة .. ولذلك  اإلدعاء أن الصحابة لم یكونوا یتبعون النبي صلى

ومن حولھ) حتى ال تلزم نفسك بشيء ! وھكذا  النبي وأزواجھ أدعیت أن السنة خاصة بـ(اصحاب
لُوَن ِمَن اْلُمھَاِجِرینَ  أخرجت نفسك ممن قال ابِقُوَن األَوَّ َواألَنَصاِر َوالَِّذیَن اتَّبَُعوھُم  هللا فیھم َوالسَّ

ِضَي ّهللاُ  ألَْنھَاُر َخالِِدیَن فِیھَا أَبَداً َذلَِك ا َعْنھُْم َوَرُضوْا َعْنھُ َوأََعدَّ لَھُْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتَھَا بِإِْحَساٍن رَّ



في أي شيء وال  ]وأنت یا منكر السنة ال تتبع اْلُمھَاِجِریَن َواْألَْنَصارِ 100التوبة : ] اْلفَْوُز اْلَعِظیمُ 
السنة ولن تستطیع تأویلھا حسب  حتى في موقفھم من سنة نبیھم. ھذه اآلیة دلیل آخر على حجیة

األنصار في بعض سیرتھم لن یصدقك احد ألنك  إتباعك للمھاجرین و ھواك.. ألنك إن إدعیت
  .بسیرة معلمھم صلى هللا علیھ وسلم أصالً ال ترى نفسك ملزماً شرعاً 

ُموَك فِیَما َشَجرَ  -5 مَّ  فَالَ َوَربَِّك الَ یُْؤِمنُوَن َحتََّى یَُحكِّ  ا قََضْیتَ بَْینَھُْم ثُمَّ الَ یَِجُدوْا فِي أَنفُِسِھْم َحَرجاً مِّ
ال یحتكم إلى النبي صلى هللا علیھ  ] بما أن اآلیة تنفي اإلیمان عن من65َویَُسلُِّموْا تَْسلِیماً [النساء : 

حكم تلفظ بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم. . وبما أن  وسلم والتسلیم بحكمھ.. وبما أن القضاء ھو
 ذلك یحرم إتخاذھا مصدراً للتشریع!إذاً الملزما بالسنة القولیة.. وأكثر من  المحتكم ال یرى نفسھ

 .وربك ال یؤمن منكر السنة حتى یسلّم بكل ما قالھ النبي
أطلب منك ان تتخیل نفسك في مدینة النبي بین الصحابة .. ثم أنظر ھل ستكون من المنافقین  -6

 ..أم ال
 .فإن صلى النبي لن تصلي مثلھ ألنك ترى أن القرآن یغنیك عن السنة

 .ك دعاء سترفضھ بحجة عدم وجوده في القرآنوإن علم
 وإذا نھاك لن تنتھي وإذا أمرك لن تطیع

 ألخ .. إال إذا ورد النھي أو األمر في القرآن
ولن تفرق عن أي منافق في عھد النبوة یرفض دعاء علمھ النبي للصحابة, وحجتھ أنھ لم یجد 

 .نص الدعاء في القران
ي القرآن.. ولن یؤذن مثل ما أمره النبي أن یؤذن بحجة عدم ویرفض أیة تفاصیل للصالة لم ترد ف

  .. وجود نص اآلذان في القرآن
وسیرفض أي فعل قام بھ النبي في الحج ألنھ لم یجده في القرآن, وقس على ذلك كل فعل أو قول 

 .فعلھ النبي و لم تجده في القران
إتباع أي أمر سمعھ من النبي بحجة ما الفرق بین منكر السنة و بین المنافق الذي یرفض  ------

 ----- عدم وروده في القران؟
 
 
 
 

 !!.. الجزء السابع أسئلة ھامة لكل كافر بالسنة -اإللزام الثالث عشر :
ذكر الذنب..قال  لو تأملنا قصة أبا لھب في القرآن سنجد أن هللا عز وجل قد ذكر العقاب دون

 (3) َسیَْصلَى نَاًرا َذاَت لَھٍَب (2َعْنھُ َمالُھُ َوَما َكَسَب ( ) َما أَْغنَى1( تعالى :تَبَّْت یََدا أَبِي لَھٍَب َوتَبَّ 
الَةَ اْلَحطَِب (  (5) ) فِي ِجیِدھَا َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ 4َواْمَرأَتُھُ َحمَّ

ھو معلوم  اآلیة توعدت أبو لھب بعذاب نار جھنم دون أن یُذكر السبب ألن التفاصیل وكما
هللا عما یقولون علوا  إذن فبالضرورة منكرھا قد نسب الظلم ہلل..تعالىمذكورة في السنة..

 ....كبیرا
كاف)  حین یقال لمنكري السنة كیف عرفتم إن الصالة صفتھا كیت وكیت(وھذا دلیل قاصم

سلف أن مصادر التشریع  ,یقولون: ھذا بالتواتر , ونقول لھم :وبتواتر أعظم نقل األئمة خلفا عن
عالما قط إال وھو ینص على الكتاب  جاھل ینظر في التراث اإلسالمي ال یجد كتاب وسنة , وأي

فلماذا تقبلون تواترا  من لدن الصحابة وإلى یومنا والسنة وكذلك أمة اإلسالم في كل العصور
 وتعرضون عن تواتر؟

 
بن أبي  أبو بكر الصدیق ,عمر بن الخطاب ,عثمان بن عفان,علي بن أبي طالب, سعد -ھل:

أبو موسى األشعري , ,عبد هللا بن مسعود ,أبي بن كعب ,أبو ذر الغفاري ,معاذ بن جبلوقاص 
عمران بن حصین ,زید بن ثابت ,أبو ھریرة , ,أبو الدرداء ,عبد هللا بن سالم ,عائشة أم المؤمنین



بن عباس ,عبد هللا بن عمرو بن العاص ,عقبة بن عامر ,جابر  الحافظ ,عبد هللا بن عمر,عبد هللا
للحافظ  سعید الخدري ,أنس بن مالك..إلخ ( انظر بقیة أسماء الصحابة في اإلصابة ن عبد هللا ,أبوب

  ( ابن حجر وھم باآلالف
خثیم، إیاس بن  وعامر بن عبد هللا التمیمي، عطاء بن أبي رباح، عروة بن الزبیر، الربیع بن

یرین، ربیعة الرأي، عامر س معاویة، الحسن البصري، شریح القاضي، رجاء بن حیوة، محمد بن
جبیر، محمد األزدي، صلة بن أشیم، محمد  الشعبي، سلمة بن دینار، سعید بن المسیب، سعید بن

السختیاني، عمر بن عبد العزیز، زین العابدین علي بن  بن الحنفیة، طاوس بن كیسان،، أیوب
ھاب الزھري , أبو منبھ,مجاھد بن جبر المكي, أبو بكر بن حزم,محمد بن ش الحسین ،ھمام بن

مھران  الخوالني، سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب،نافع مولى ابن عمر , رفیع بن مسلم
الثوري ,سفیان بن عیینة ,حماد  الریاحي، النعمان أبو حنیفة، ، القاسم بن محمد بن أبي بكر سفیان

حنبل ,أبو حاتم الرازي سعد,الشافعي ,أحمد بن  بن سلمة ,حماد بن زید ،مالك بن أنس ,اللیث بن
الترمذي ,أبو داود السجستاني ,عبد الرزاق الصنعاني ,یعقوب بن  ,أبو زرعة الرازي ,أبو عیسى

 ,محمد بن إسماعیل البخاري، مسلم بن الحجاج,أبو عبد الرحمن النسائي , سفیان الفسوي
 الدارقطني,ابن خزیمة ..إلخ

تابعیھم في تذكرة الحفاظ مثال للحافظ الذھبي وھم  وانظر بقیة أسماء التابعین وتابعیھم وتابعي )
  (. باآلالف

المستشرقون الكفار  وھو إجماع العقالء( حتى -ھل كل ھذه األسما أسماء وھمیة فإن كانت حقیقیة
جیال بعد جیل وتواصوا بھ كما نقلوا  فقد تتابع ھؤالء على نقل السنة -ال یكذبون بوجود ھؤالء )

وھذه قرون مزكاة من هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم .. تابعون فتابعوھمالقران ..الصحابة فال
 تواطؤوا على الباطل ؟ وبقیت األمة ضالة حتى انبعث أشقیاء معاصرون لیقولوا ..فھل كل ھؤالء

أن الطعن في الناقل  ال تأخذوا بالسنة..؟! كیف تطعنون في ھؤالء وھم نقلة القران..؟ أال تعلمون
 ول؟طعن في المنق

 یَْحُكُم بِھَا النَّبِیُّوَن الَِّذیَن أَْسلَُموْا لِلَِّذیَن ھَاُدواْ  یقول هللا جل ثناؤه إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِیھَا ھًُدى َونُورٌ 
بَّانِیُّوَن َواألَْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُوْا ِمن ِكتَابِ   [44ّهللاِ [المائدة :  َوالرَّ

هللا بحجة  ى صاحبھا صلى هللا علیھ وسلم فیزعمون رد حدیث رسولیتطاول منكرو السنة عل
 -األغرار أن حاصل كالمھم  واھیة :وھي أنكم جعلتم الدین موكوال لحكم الرجال ,ونسي ھؤالء

نفسھ, ولكن من اخترع لھم ھذه األفكار إنما أراد  یعود بالطعن على الكتاب العزیز -لو فطنوا لھ
 آلن مع السؤال :استحفظ هللا األحبار كتاب هللا تعالى أي أوكل إلیھموا.. الطعن في الدین جملة

  یأمر بمستحیل حفظھ , ومعلوم أن هللا جل وعز ال یأمر بما تكون مشقتھ شدیدة فضال عن أن
 فكیف ساغ أن یأمر هللا جل ذكره بحفظ كتابھ ُمِحیًال على أقوال الرجال ؟ -1
لنا أن أحبار األمة  ھل الكتاب لم یحفظوا كتبھم ,ولم یذكرلماذا ذكر لنا في كتابھ أن أحبار أ -2

سلف ھذه األمة من الصحابة وأمر  المحمدیة لم تحفظ السنة أیضا؟ بل على العكس أثنى على
یشملھ اتباعھم الروایة عن رسول هللا كما رووا  باتباعھم وجعل الھدى محصورا في سبیلھم ,ومما

 !؟
 
 
 
 

 !!.. الجزء الثامن ة ھامة لكل كافر بالسنةأسئل -اإللزام الرابع عشر :
 ما ھو منھجكم أیھا الكفار بالسنة النبویة؟ -1

 " ستردون " القرآن
 فبأى فھم وبأى لغة وبأى قواعد تتعلمون ؟

 ماذا تقولون فى األحكام التى ثبتت فى السنة ولم تثبت فى القرآن ؟ -2



ال تطبقوا ھذه القاعدة الباطلة مع كیف تضربون األحایث التى ظاھرھا التعارض ببعض و -3
 كتاب هللا ؟

 ماھى ردودكم على اآلیات التى أوجبت علینا اتباع الرسول ؟ -4
 ھل كان رسول هللا ال ینطق إال بما فى القرآن ؟ -5
 ما ھى الضوابط و القواعد التى قعدوھا لتفسیر القرآن و استخراج األحكام الشرعیة؟ -6
طبعاً مع الفارق  وا ألفكار المعتزلة ألنھم أقرب الفرق الیھم، لكنمنكرو السنة عادةً یمیل -7

 قعدوھا. فما ھى قواعد منكرى السنة الكبیر. فالمعتزلة كان لھم على األقل مبدأ و منھج و قواعد
وأنتم تنكرون  , كیف نقیم الدالئل على خصائص ھذا النبي العظیم وسیرتھ وھدیھ ومعجزاتھ -8

نصوص , وسندھم إلیھا  ل هللا آیات عند اھل الكتاب بما عندھم منسنتھ ؟ وكیف یكون رسو
 متصل علیھ الصالة والسالم؟ منقطع ,ثم ال یكون بالنسبة إلینا آیات وسندنا إلیھ

 
 : و أختم بكالم الشیخ أبواسحاق الحویني حفظھ هللا

یرات وواضح الن نحن لنا مع أھل البدع جوالت نردھم فیھا إلى الحق الذي حادوا عنھ بالحجج
والمفاحشة ، فلیصبروا على حد الغالصم  الدالالت ، فإن أبوا إال المھارشة والمناقشة، والمواحشة

الضراغم ،والبالء المتراكم المتالطم ، ومتون الصوارم.  وقطع الحالقم، ونكز األراقم، ونھش
ناجزھم خصٌم  الحق َِقً◌َ◌ً◌رٌن إال كسروا قرنھ فقرع من ندٍم سنھ، وال فوهللا ما بارز أھل

خطباء  بسوء منقلبھ، وسدوا علیھ طریق مذھبھ لمھربھ، وال فاصحھم أحد ولوكان مثل إالبشروه
إال كبوه على وجھھ  إیاس إال صفحوه وفضحوه، وال كافحھم مقاتل ولو كان من بقیة قوم عاد

 . وبطحوه
والكفاة الذین استحقروا  ھذا فعلھم مع الكماة الذین وردوا المنایا تبرعا، وشربوا كئوسھا تطوعا ،

أوجب  -عز وجل-الحق مٌر تحمالً وأداًء ولكن هللا  األقران فلم یَھُلھُم أمر َُمُخوف ، وأنا أعلم أن
للناس وال تكتمونھ ، وأمرھم كما قلت أن یصرحوا بھ وال یجمجموا ،  على أھل العلم لتبیننھ

 وعدت بھ من استقام على أمركذلك رضاه فاللھم ارض عنا وأیدنا بنصرك الذى  وجعل عاقبة
 وهللا تعالى أسأل أن یھدى من ضل من أبناء المسلمین

 
 
 
 

  التدوین حجة لنا ال علینا -اإللزام الخامس عشر :
 ھل التدویُن ھو العامل األساسي لحفظ النصوص؟

 .التنعم!! ھكذا یجیبنا بعض القوم من غیر تفكٍر دقیٍق ونظٍر عمیٍق في كتاِب هللا وتاریخ الرسا
ألم ینزل هللا على إبراھیم صحفاً وأنزل على موسى الواحاً فیھا كتابھ، فأین صحف إبراھیم وأین 

 !!توراة موسى صلوات هللا وسالمھ علیھم؟
لّما كان  إّن نزول التوراة في ألواح ال في صحف من أعظم أسباب الحفظ على منطقكم ولكن

لھم التوراة وأحكامھا ما لم  لھم رسلھ تترى تجدد الیھود أھل تحریف وخیانة حّرفوھا، فأرسل هللا
 !!التوراة؟ یرسلھ الى أمٍة قطُّ ومع ذلك فأین ھي

 !!أال ترى یا أیھا القارئ الكریم أّنً األمر یتعلق بحملة النصوص أكثر من تعلقھ بالتدوین نفسھ؟
 !!وھل ضلت یھود بسبب وجود نٍص مدوٍن أم بسبب خیانتھم لھذا النصِّ وكفرھم بھ؟

 !!ثم ألم ینزل هللا القرآن على صدر نبیھ ولم ینزلھ في صحف؟
ُصُدوِر الَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوَما یَْجَحُد  ألم یحملھ الرعیل األول في صدروھم "بَْل ھَُو آَیَاٌت بَیِّنَاٌت فِي

 ) العنكبوت49الظَّالُِموَن "( بِآَیَاتِنَا إِالَّ 
عن حال غیرھم  ستھم الشدیدة لحفظھ كما نزل ھو الفارق األعظمفكان حبُّ الصحابة لدینھم وحما

خاتم المرسلین وھو الذي استعملھم  من األمم ، وھذا كلھ من قدر هللا فھو الذي اختارھم لصحبة



ْلنَا ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافِظُوَن ". ولعل البعض یظنون أنَّ تحفیظ لحفظ دینھ" إِنَّا نَْحُن نَزَّ القرآن  الذِّ
بواقع الصحابة  تدریسھ كان في األجیال األولى عن طریق المصحف المكتوب وھذا جھلٌ و

فكان االعتماد على الحافظة  والتابعین، فلم تكن ھناك ثمة مطابع بل لّما یخترع الورق بعد،
بكثرة وھكذا وصلنا متواتراً عنھم وہلل  وومضت السنة على حفظھ حتى بعد انتشار المصاحف

 .الحمد
الناس حرصاً على  أن أصل إلیھ أن الجیل األول وتالمیذھم في الجیل الثاني كانوا أشد ما أرید

یحفظون الحدیث كما یحفظون  دین هللا ، ولم یكن حرصھم ھذا مخصوص بالقرآن فقط بل كانوا
القرآن بحدیثھ فأمر بكتابة القرآن دون الحدیث ثم  السورة من القرآن ، لذا خشي النبي من اختالط

كما ھو معلوم. وكانوا رضي هللا عنھم یراجعون مرویاتھم  كتابة الحدیث بعد ذلكأجاز 
التحدیث ، فمن زعم أن عدم التدوین في الجیل األول ھو سبب للظن بتحریف  ویدرسونھا في حلق

صدورھم" بَْل ھَُو آَیَاٌت  فقد أبعد النجعة، فالقوم الذین حفظوا كتاب هللا وأشار هللا الى أمانة السنة
اْلِعْلَم" ھم الذین رووا السنة وحفظوھا، وما زال ھذا الحبُّ والحماس  بَیِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الَِّذیَن أُوتُوا

الكتب  نفوس البعض وقد رأیت من یحفظ أحادیث البخاري عن ظھر قلب وسمعت عن حفظة في
 !الستة ، وھذا في عصرنا الذي ال یخفى على أحٍد حال األمة فیھ

ویأمرون طلبتھم  ن بعض األئمة أصحاب الحافظة العجیبة كانوا یأنفون من الكتابةومن العجیب أ
شھاب الّزھري رضي هللا عنھ. بل  بالحفظ المباشر عنھم ویروى ذلك عن اإلمام الجلیل محمد بن

إذا كان المحدِّث یحدث من كتاب مرویّاتھ ولم یكن  ذھب بعض األئمة الى أّن الروایة غیر معتبرةٍ 
 (119ابن الصالح: لھا!!(انظر مقدمةحافظاً 

الرئیسي في  وال یعني كالمي النقصان من أھمیة التدوین ولكن مرادي أن التدوین لیس العامل
بھا وحماستھم في نشرھا  حفظ النصوص وإنما العامل األھم ھو إخالص حملة النصوص وتعلقھم

 .وعال وتطبیقھا كما أنزلت وقبل ذلك وبعده حفظ هللا جل
 

 تأخر التدوین فعالً؟ ثم ھل
 :المسألة فیھا تفصیل

الصحابة عن نبیھم  فأما تدوین الرواة لما یسمعون ممن یأخذون منھ فھو متقدم جداً بل قد دون
بن العاص صحیفتھ الصادقة وكتب  صلى هللا علیھ وسلم بعد إذنھ لھم فكتب عبد هللا بن عمرو

أذن بذلك وكانت للتابعین صحف بمرویاتھم  وسلم غیره وقد تقدم لك أّن الرسول صلى هللا علیھ
وناولوھا تالمیذھم وقد تعرض لھذا الموضوع أخونا أبو جھاد  یرجعون الیھا وربما حدثوا منھا

الرد على صبحي منصور ، كما قد بین ذلك الدكتور عجاج الخطیب في كتابھ  في سلسلتھ في
من حفظھ  الجیل فضل عموماً التحدیثالسنة قبل التدوین" فلیراجع، ومع ذلك فإن ذلك  " الحافل

زلنا الى الیوم نسمع  وقد ذكرت لنا كتب التاریخ أعاجیب عن حافظتھم واختبار الناس لھم وال
الكتب العلمیة الشرعیة واللغویة سواءا  األعاجیب عن الحفاظ في موریتانیا الذین یحفظون متون

 .كانت قرضاً أو نثراً 
المدلِّسین المعاصرین بل  ھرة فلیس بمتأخٍر كثیراً كما توحي عبارتأّما تدوین الكتب الكبیرة المشت

ھو جیل تابع التابعین وال یعني ذلك أّن كل  بدأ منذ عھد عمر بن عبد العزیز رضي هللا عنھ وھذا
بل إّن عمر بن عبد العزیز نفسھ تابعٌي رأى صحب رسول هللا  التابعین أنقرضوا قبل ھذا الجیل

 .وسمع منھم وسلم صلى هللا علیھ
الناس وضعف ھمتھم  فبدأت عملیة التصنیف المنظمة منذ ذلك العھد خوفاً على السنة بسبب تغیر

زید بن زین العابدین بن الحسین  ) و55\334نسبةً الى من قبلھم، فصنف الزھري (تاریخ دمشق:
كتب أبن تتابع الناس وصنفت الكتب الجوامع ك رضي هللا عنھم والشعبي رحمھ هللا وغیرھم ثم

 .ومالك وسعید بن أبي عروبة َجریج وأبن أبي ذئب واألوزاعي
 
 



 
 

  نُشھد هللا أنَّا نُحب أبا ھریرة في هللا -اإللزام السادس عشر :
 كان أبو ھریرة رضي هللا عنھ كما یروي أبو اسحاق أنھ كان وسیطا في دوس ... أي سیدا عظیما

 
الُحفاظ .. إمام  . أمیر المؤمنین في الحدیث .. سیدالصحابى الجلیل أبو ھریرة رضى هللا عنھ ..

  الدنیـا .. ُمفتي المدینة .. الَعلم الثَبت اإلمام
تزعمون أن أبا  أما عن جودة حفظھ واتقانھ: عن األعرج قال: سمعت أبا ھریرة یقول: إنكم

 مسكینا أخدم الَمْوِعد. كنت رجال ھریرة یكثر الحدیث عن رسول هللا (صلى هللا علیھ وسلم) وهللا
بطنى (أقنع بقوتى وال أجمع ماال لذخیرة وال غیرھا).  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على ملء

 الصفق باألسواق (كنایة عن التبایع) وكانت األنصار یشغلھم القیام على وكان المھاجرون یشغلھم
سمعھ منى" فبسطت  یئاأموالھم فقال رسول هللا (صلى هللا علیھ وسلم) "من یبسط ثوبھ لم ینسى ش

منھ [مسلم.. فضائل الصحابة  ثوبى حتى قضى حدیثھ ثم ضممتھ إلىَّ فما نسیت شیئا سمعتھ
2492]. 

علیھ وسلم وأحفظنا  ولذلك قال ابن عمرو لھ: یا أبا ھریرة أنت كنت ألزمنا لرسول هللا صلى هللا
 .[3845لحدیثھ قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن [تحفة األحوذى 

ن أبى خیثمة من طریق سعید بن أبى الحسن قال: لم یكن أحد من الصحابة أكثر حدیثا من أخرج ب
 .أبى ھریرة

عبد هللا بن  وفى كثرة علمھ:عن أبى ھریرة قال: لیس أحد أكثر حدیثا عن رسول هللا منى إال
تحفة األحوذى ] (عمرو فإنھ كان یكتب وكنت ال أكتب قال أبو عیسى (حدیث حسن صحیح

3850]. 
 .قال الربیع: قال الشافعى: أبو ھریرة أحفظ َمن روى الحدیث فى دھره

وأبو سعید وأبو  وكانت لھ الفتوى فى المدینة: عن زیاد بن مینا قال: كان ابن عباس وابن عمر
هللا صلى هللا علیھ وسلم من لَُدن  ھریرة وجابر مع أشباه لھم یَفتُون بالمدینة ویحدثون عن رسول

 .[(2/607الخمسة إلیھم الفتوى [سیر أعالم النبالء ( أن توفوا. قال: وھؤالء تُوفى عثمان إلى
 .قیل البن عمر: ھل تنكر مما یحدث بھ أبو ھریرة شیئا؟ فقال: ال ولكنھ اجترأ وَجبُنَّا

أبى  فقھھ فى إظھار بعض العلم وكتمان بعضھ:أخرج البخارى من طریق سعید المقبرى عن
أحدھما فبثثتھ وأما اآلخر   (صلى هللا علیھ وسلم) وعاءین فأماھریرة قال: حفظت عن رسول هللا

 .فلو بثثتھ لقطع ھذا البلعوم
عند أحمد من طریق یزید بن األصم عن أبى ھریرة: وقیل لھ أكثرت فقال: لو حدثتكم بما سمعت 

 .لرمیتمونى بالقَشع أى الجلود
الحروب والقتال  ما وقع بین الناس منوھذا الوعاء الذى كان ال یتظاھر بھ ھو الفتن والمالحم و
وا ما أخبر بھ من الحق  وما یقع التى لو أخبر بھا قبل كونھا لبادر كثیر من الناس إلى تكذیبھ وَردُّ

إمامكم وتقتتلون فیما بینكم بالسیوف لما صدقتمونى [البدایة  كما قال: لو أخبرتكم أنكم تقتلون
 .[(284ص 8ج 4والنھایة (م

السوء وأحوالھم  لوعاء الذى لم یبثھ على األحادیث التى فیھا تبیین أساس أمراءوحمل العلماء ا
على نفسھ منھم ... ویؤید ذلك أن  وزمنھم وقد كان أبو ھریرة یكن عن بعضھ وال یصرح بھ خوفا

الشرعیة ما وسعھ كتمانھا لما ذكره فى الحدیث األول  األحادیث المكتومة لو كانت من األحكام
كتم العلم (یقصد حدیث: إن الناس یقولون: أكثر أبو ھریرة ، ولوال آیتان  دالة على ذممن اآلیة ال

أَنَزْلنَا ِمَن اْلبَیِّنَاِت َواْلھَُدى ِمن بَْعِد َما  كتاب هللا ما حدَّثت حدیثاً ثم یتلو "إِنَّ الَِّذیَن یَْكتُُموَن َما فى
َّنَّاهُ  ِعنُوَن * إِالَّ الَِّذیَن تَابُوْا َوأَْصلَُحوْا َوبَیَّنُواْ  لَعنُھُُم ّهللاُ َویَْلَعنُھُمُ لِلنَّاِس فِي اْلِكتَاِب أُولَـئَِك یَ  بَی  الالَّ

ِحیُم" [البقرة اُب الرَّ  .[118البخارى ] [160، 159 : فَأُْولَـئَِك أَتُوُب َعلَْیِھْم َوأَنَا التَّوَّ
وتغیر األحوال  ق بأشراط الساعةوقال غیره یحتمل أن یكون أراد مع المصنف المذكور ما یتعل



ال شعور لھ بھ [فتح البارى  والمالحم فى آخر الزمان ، فینكر من لم یألفھ ویعترض علیھ من
)1/261)]. 
 

أبا ھریرة سبعاً  وفي عبادتھ وورعھ:عن عباس والُجَزیرى سمعت أبا عثمان النَّھدى قال: تضیفت
ثم یوقظ ھذا ویصلى ھذا ثم یوقظ ھذا.  : یصلى ھذافكان ھو و امرأتھ وخادمھ یعتقبون اللیل أثالثا

 .من أول الشھر ثالثاً  قلت: یا أبا ھریرة كیف تصوم؟ قال: أصوم
 [وعن شرحبیل أن أبا ھریرة كان یصوم االثنین والخمیس [سیر أعالم النبالء

لك ألف مرة وذ عن كرمة قال: قال أبو ھریرة إنى ألستغفر هللا وأتوب إلیھ كل یوم اثنتى عشر
 [(1/468على قدر دینى أو قدر دینھ [حلیة األولیاء (

دنیاكم ھذه  عن سالم بن بشیر أن أبا ھریرة بكى فى سرضھ فقیل ما یبكیك؟ قال ما أبكى على
على جنة أو نار فال أدرى  ولكن على بُعد سفرى وقلة زادى وأنى أمسیت فى صعود وَمْھبِطُھ

 .[(1/625أیھما یُؤخذ بى [سیر (
تحببنى أنا وأمى إلى  ریرة عالمة إیمان:قال أبو ھریرة: قلت یا رسول هللا ادُع هللا أنحب أبى ھ

صلى هللا علیھ وسلم) "اللھم حبب ُعبَْیدك ھذا ) عباده المؤمنین ویحببھم إلینا قال: فقال رسول هللا
ع بى عبادك المؤمنین وحبب إلیھم المؤمنین فما ُخلق مؤمن یسم وأمھ إلى –یعنى أبا ھریرة  –

 [2491أحبنى". [مسلم  وال یرانى إال
أتیت النبى (صلى  :دعاء النبى (صلى هللا علیھ وسلم) لھ بالبركة فى طعامھ:عن أبى ھریرة قال

بالبركة فضمھن ثم دعا لى فیھن بالبركة  هللا علیھ وسلم) بتمرات فقلت یا رسول هللا ادُع هللا فیھن
فیھ الزاد من الجراب وغیره) ھذا أوفى المزود كلما یجعل  فقال: خذھن واجعلھن فى مزَودك (ما

  .شیئا فأدخل فیھ یدك فخذه وال تنثره نثرا أردت أن تأخذ منھ
نأكل منھ ونُْطِعم  فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من َوْسق (ستون صاعا) فى سبیل هللا فكنا

ار بھ للمجاورة) حتى كان یوم وسمى اإلز وكان ال یفارق ِحْقوى (قال الطیبى: الحقو: معقد اإلزار
ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ [تحفة األحوذى  :قتل عثمان فإنھ انقطع قال أبو عیسى

3848]. 
فقال: یا بنیة قولى لھن:  قالت لھ ابنتھ: یا أبت إن البنات یعیرننى یقلن: لم ال یحلیك أبوك بالذھب؟

 .[284ص 8ج 4إن أبى یخشى على حرَّ اللھب [البدایة والنھایة م
 .[(6/282قال أبو سلیمان بن َزْبر فى تاریخھ: عاش أبو ھریرة ثمانیة وسبعین سنة [اإلصابة (

ومسلم  (93) ) وانفرد البخارى326) حدیثا. المتفق فى البخارى ومسلم منھا (5374مسنده:(
فى  أحفظ من روى الحدیث ) قال البخارى: روى عنھ نحو الثمانمائة من أھل العلم وكان98(

 .عصره
  المصدر

 موقع الدكتور أحمد النقیب
 
 
 
 

  أسلوب النبي صلى هللا علیھ وسلم في تحفیظ الصحابة لألحادیث -اإللزام السابع عشر :
أوال:أن النبى صلى هللا علیھ وسلم كان یكرر الحدیث والیسرده سردا مما یساعد على الحفظ 

  والضبط
رحمھ هللا  حیث قال 3303ى فى صحیحھ حدیث رقم والدلیل على ذلك ما أخرجھ االمام البخار

ثَنَا اُر َحدَّ ثَنِي اْلَحَسُن ْبُن َصبَّاٍح اْلبَّزَّ ُ  َحدَّ ْھِريِّ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاَّ َعْنھَا  ُسْفیَاُن َعْن الزُّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكانَ  ُث َحِدیثً  أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ هُ اْلَعادُّ َألَْحَصاهُ یَُحدِّ  ا لَْو َعدَّ

ثَنِي یُونُُس َعْن اْبِن ِشھَاٍب أَنَّھُ قَالَ  بَْیِر َعْن َعائَِشةَ أَنَّھَا قَالَتْ  َوقَاَل اللَّْیُث َحدَّ أََال  أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ



ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  یَُحدِّثُ  یُْعِجبَُك أَبُو فَُالٍن َجاَء فََجلََس إِلَى َجانِِب ُحْجَرتِي ِ َصلَّى هللاَّ  َعْن َرُسوِل هللاَّ
ِ  یُْسِمُعنِي َذلَِك َوُكْنُت أَُسبُِّح فَقَاَم قَْبَل أَْن أَْقِضيَ  َصلَّى  ُسْبَحتِي َولَْو أَْدَرْكتُھُ لََرَدْدُت َعلَْیِھ إِنَّ َرُسوَل هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم لَْم یَُكْن یَْسُرُد اْلَحدِ    َكَسْرِدُكمْ  یثَ هللاَّ
الحدیث اكثر من  ولو ذھبنا نسوق االمثلة من كالم سید الخلق صلى هللا علیھ وسلم على تكراره

سبیل المثال الحدیث المتفق علیھ من  مرة أو اثنین أو ثالث لما اتسع المقام والوقت ونذكر على
ُ َعلَ  حدیث ابى بكرة رضى هللا عنھ قَالَ  بِأَْكبَِر اْلَكبَائِِر ثََالثًا قَالُوا  ْیِھ َوَسلََّم أََال أُنَبِّئُُكمْ النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

ِ قَالَ  ِ َوُعقُوُق اْلَوالَِدْیِن َوَجلََس َوَكانَ  بَلَى یَا َرُسوَل هللاَّ ْشَراُك بِاہللَّ وِر قَاَل  اْإلِ ُمتَِّكئًا فَقَاَل أََال َوقَْوُل الزُّ
ُرھَا َحتَّى قُ  فََما َزالَ   .ْلنَا لَْیتَھُ َسَكتَ یَُكرِّ

ِ ْبِن َعْمٍرو  وأیضا مثال على ذلك الحدیث المتفق علیھ ایضا من حدیث عبد هللا بن عمرو َعْبِد هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فِي َسْفَرٍة َسافَْرنَاھَا فَأَْدَرَكنَا قَاَل تََخلََّف َعنَّا النَّبِيُّ َصلَّى َال  هللاَّ ةُ َونَْحُن َوقَْد أَْرھَقَْتنَا الصَّ

أُ فََجَعْلنَا تَْیِن أَْو ثََالثًا نَْمَسُح َعلَى أَْرُجلِنَا فَنَاَدى بِأَْعلَى َصْوتِِھ َوْیلٌ  نَتََوضَّ   لِْألَْعقَاِب ِمْن النَّاِر َمرَّ
علیھم اجمعین  ویالحظ ان المقصود من تكرار الحدیث ھو التفھیم الصحابھ الكرام رضوان هللا

غیر تكرار فال بأس بعدم التكرار  لحدیث و تعقلھ فإذا تحقق ھذا المقصود منوإعانتھم على حفظ ا
كتابھ الماتع جامع بیان العلم وفضلھ الجزء االول صفحة  قال الحافظ ابن عبد البر رحمھ هللا فى

كان لیفھم عنھ كل من جالسھ من قریب او بعید وھكذا یجب ان یكرر  وذلك عندھم " -: 557
 ر" واما اذا فھم عنھ فال وجھ للتكرایفقھم عنھ  الحدیث حتى المحدث

حتى  وربما دعت الحاجة إلى تحفیظھم بعض النصوص المھمة فیكررھا أكثر من ثالث مرات
ونحو ذلك ففى  یطمئن الى حفظھم إیاھا كنصوص بعض االدعیة والتشھد وصالة االستخارة

ِ َرِضيَ  ُ  صحیح البخارى َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ ُ َعلَْیھِ هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم   َعْنھَُما قَاَل َكاَن َرُسوُل هللاَّ
وَرةَ ِمْن اْلقُْرآِن یَقُوُل إَِذا ھَمَّ أََحُدُكمْ  یَُعلُِّمنَا اِالْستَِخاَرةَ فِي اْألُُموِر ُكلِّھَا َكَما   بِاْألَْمِر...الخ یَُعلُِّمنَا السُّ
ُ َعْنھُ قَاَل َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى  ْبِن أَبِي َوقَّاٍص َعْن أَبِیِھ َرِضيَ  وفى صحیح البخارى ایضا عن َسْعدِ  هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ   اللَّھُمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن اْلبُْخِل َوأَُعوُذ بَِك ِمنْ  یَُعلُِّمنَا ھَُؤَالِء اْلَكلَِماِت َكَما تَُعلَُّم اْلِكتَابَةُ  هللاَّ
ْنیَا َوَعَذاِب اْلقَْبرِ  أَُعوُذ بَِك ِمْن أَْن نَُردَّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمرِ اْلُجْبِن وَ   َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الدُّ

بنبیھم محمد صلى  وأحب ان انوه ھنا بمناسبة ھذا الحدیث عن اقتداء الصحابة رضوان هللا علیھم
ابى وقاص رضى هللا عنھ  د بنهللا علیھ وسلم فى كل شئ حتى فى طریقة التعلیم فھذا سع

عن َعْمَرو ْبَن َمْیُموٍن اْألَْوِديَّ قَاَل َكاَن  وارضاه كان یفعل نفس الشئ مع بنیھ ففى صحیح البخارى
ِ  بَنِیِھ ھَُؤَالِء اْلَكلَِماِت َكَما یَُعلُِّم اْلُمَعلُِّم اْلِغْلَمانَ  َسْعٌد یَُعلِّمُ  ُ َعلَْیھِ اْلِكتَابَةَ َویَقُوُل إِنَّ َرُسوَل هللاَّ   َصلَّى هللاَّ

َالِة اللَّھُمَّ  ُذ ِمْنھُنَّ ُدبَُر الصَّ أَْرَذِل  إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن اْلُجْبِن َوأَُعوُذ بَِك أَْن أَُردَّ إِلَى َوَسلََّم َكاَن یَتََعوَّ
ْنیَا َوأَُعوذُ   قَْبرِ بَِك ِمْن َعَذاِب الْ  اْلُعُمِر َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الدُّ

یبعث على  وھذا المنھج التربوى الكریم الذي طبقھ النبى األمین ووعاه أصحابھ المكرمین
 . وہلل الحمد والمنة االطمئنان الى دقة ما نقلو عنھ وتمام ضبطھم لھ ان شاء هللا تعالى

حدیث معتدال معھم فى ال ثانیا :أن النبى صلى هللا علیھ وسلم كان یتخول الصحابة بالموعظة وكان
المناسب للحدیث فكان صلى هللا علیھ وسلم  وكان یراعى عدم االمالل علیھم وكذلك اختیار الوقت

واالستعداد النفسي لدى اصحابھ ومباعدتھ بین الموعظة واختھا حتى  یختار اوقات النشاط الذھنى
 وتماموینشرح الصدر للتلقى مما كان لھذا كلھ االثر البالغ فى حفظ الصحابة  تشتاق النفس

  ضبطھم رضوان هللا علیھم اجمعین
النبى صلى هللا علیھ  واالدلة على ذلك كثیرة ففى صحیح البخارى عن عبد هللا بن مسعود قال كان

 . وسلم یتخولنا بالموعظة فى االیام كراھة السامة علینا
عضھم یصیب ب والریب ان أن مثل ھذا االسلوب یراعى طاقات المتعلمین ویطارد الملل الذي قد

النشاط والتحفز فتجتھد فى  وتبقى النفوس فى حالة من الشوف والترقب واالذھان فى حالة من
الموعظة مع نشاط الموعوظ خیر من كثیر وافق  ( قلیل -الحفظ والضبط والوعى قال الجاحظ :

 (.ماللة من االسماع نبوة ,ومن القلوب
والقلب ,ذلك أنھ یقدم  ل المعنى إلى العقلثالثا ..ضرب االمثال ...فللمثل األثر البالغ فى ایصا



الذھن في بالغة تأخذ بمجامع القلوب  المعنوى فى صورة حسیة فیربطھ بالواقع ویقربھ الى
ولذلك استكثر القران من ضرب االمثال وذكر حكمة  وتستھوى العقول وبخاصة عقول البلغاء

إِالَّ اْلَعالُِموَن))والنبى  ِربُھَا لِلنَّاِس َوَما یَْعقِلُھَاتعالى((َوتِْلَك اْألَْمثَاُل نَضْ  ذلك فى ایات كثیرة فقال
حتى قال عبد هللا بن عمرو بن العاص رضى  صلى هللا علیھ وسلم اكثر جدا من ضرب االمثال

هللا علیھ وسلم الف مثل ))اخرجھ الرامھرمزى فى االمثال  هللا عنھ ((حفظت عن رسول هللا صلى
  وسنده ضعیف

للقاضى ابى محمد  تب كثیرة فى األمثال النبویة منھا على سبیل المثال:امثال الحدیثوقد أُلفت ك
 360الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامھرمزي المتوفى سنة 

مثل حدیث البخارى  واالحادیث التى فیھا ضرب االمثال من النبى صلى هللا علیھ وسلم كثیرة جدا
 .... الجسد الواحد مثل المؤمنین فى توادھم وتراحمھم كمثل

وما رواه البخارى من حدیث ابى موسى ان النبى صلى هللا علیھ وسلم قال مثل ما بعثنى هللا بھ 
 ...من الھدى والعلم كمثل غیث

كالمھم مثل قول  وھناك نوع اخر من ضرب االمثال ویسمى المثل السائر یتداولھ الحكماء فى
 .من جحر مرتینالرسول صلى هللا علیھ وسلم الیلدغ المؤمن 

 
 
 
 

 سنتھ إلى من بعده اھتمام الرسول صلى هللا علیھ وسلم بتبلیغ -اإللزام الثامن عشر :
  ومن ذلك مثال

اھتمامھ فى  أوال : طرح المسائل فمن المعلوم أن توجیھ السؤال یفتح ذھن المسؤل ویركز على
واصل القوى بین السائل الت اإلجابة ویحدث حالة من النشاط الذھنى الكامل ,ویحدث لونا من

السؤال فى صور متعددة لتعلیم الصحابة رضى  والمسؤل وقد استخدم النبى صلى هللا علیھ وسلم
  فى حسن فھمھم وتمام حفظھم هللا عنھم مما كان لھ اكبر االثر

ولفت االنتباه من ذلك  أ_فاحیانا یوجھ النبى صلى هللا علیھ وسلم السؤال لمجرد االثارة والتشویق
 ا اخرجھ االمام مسلم فى صحیحھ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ م

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل أََال  ِ َصلَّى هللاَّ ُ بِِھ اْلَخطَایَا َویَْرفَُع بِھِ  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ الدََّرَجاِت  أَُدلُُّكْم َعلَى َما یَْمُحو هللاَّ
ِ قَاَل إِْسبَاغُ  َواْنتِظَاُر  ُوُضوِء َعلَى اْلَمَكاِرِه َوَكْثَرةُ اْلُخطَا إِلَى اْلَمَساِجدِ الْ  قَالُوا بَلَى یَا َرُسوَل هللاَّ
بَاطُ  َالِة فََذلُِكْم الرِّ َالِة بَْعَد الصَّ  الصَّ

بھوانھم سیكلون علمھ الى  وأحیانا یسألھم النبى صلى هللا علیھ وسلم عما یعلم أنھم العلم لھم -ب
ولفت انظارھم إلیھ من ذلك الحدیث المتفق علیھ  ھم للموضوعهللا ورسولھ وإنما یقصد إثارة انتباھ

ُ َعْنھُ قَالَ  من حدیث ُمَعاِذ ْبِن َجبَلٍ   َرِضَي هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ْحِل فَقَاَل یَا ُمَعاذُ  بَْینََما أَنَا َرِدیُف النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ لَبَّْیَك  قُْلتُ  لَْیَس بَْینِي َوبَْینَھُ إِالَّ آِخَرةُ الرَّ

ِ َوَسْعَدْیَك ثُمَّ َساَر َساَعةً  ِ َوَسْعَدْیكَ  یَا َرُسوَل هللاَّ ثُمَّ َساَر َساَعةً ثُمَّ  ثُمَّ قَاَل یَا ُمَعاُذ قُْلُت لَبَّْیَك َرُسوَل هللاَّ
ِ َوَسْعَدْیَك قَاَل ھَْل تَْدِري  قَاَل یَا ُمَعاُذ ْبَن َجبٍَل قُْلُت لَبَّْیكَ  ِ َعلَىَرُسوَل هللاَّ ُ  َما َحقُّ هللاَّ ِعبَاِدِه قُْلُت هللاَّ

ِ َعلَى َساَعةً ثُمَّ قَاَل یَا ُمَعاُذ  ِعبَاِدِه أَْن یَْعبُُدوهُ َوَال یُْشِرُكوا بِِھ َشْیئًا ثُمَّ َسارَ  َوَرُسولُھُ أَْعلَُم قَاَل َحقُّ هللاَّ
ِ َوَسْعَدْیَك قَ  ْبَن َجبٍَل قُْلُت لَبَّْیَك َرُسولَ  ُ  اَل ھَْل تَْدِري َما َحقُّ اْلِعبَاِد َعلَىهللاَّ ِ إَِذا فََعلُوهُ قُْلُت هللاَّ هللاَّ

بَھُمْ  َوَرُسولُھُ أَْعلَُم قَاَل َحقُّ  ِ أَْن َال یَُعذِّ   اْلِعبَاِد َعلَى هللاَّ
یعلمون فیلفت  وأحیانا یسالھم النبى صلى هللا علیھ وسلم عن شئ معلوم لدیھم فیجیبون بما-ج

  إلیھ صلى هللا علیھ وسلم أنظارھم إلى معنى غریب لم ینتبھو النبى
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل  َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ أَنَّ َرُسولَ  من ذلك ما اخرجھ مسلم فى صحیحھ ِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ

تِي یَأْتِي یَْومَ  اْلُمْفلُِس قَالُوا اْلُمْفلُِس فِینَا َمْن َال ِدْرھََم لَھُ َوَال  أَتَْدُروَن َما  َمتَاَع فَقَاَل إِنَّ اْلُمْفلَِس ِمْن أُمَّ
َوقََذَف ھََذا َوأََكَل َماَل ھََذا َوَسفََك َدَم ھََذا َوَضَرَب  اْلقِیَاَمِة بَِصَالٍة َوِصیَاٍم َوَزَكاٍة َویَأْتِي قَْد َشتََم ھََذا



 فَنِیَْت َحَسنَاتُھُ قَْبَل أَْن یُْقَضى َما َعلَْیِھ أُِخَذ ِمنْ  اتِِھ فَإِنْ فَیُْعطَى ھََذا ِمْن َحَسنَاتِِھ َوھََذا ِمْن َحَسنَ  ھََذا
 َخطَایَاھُْم فَطُِرَحْت َعلَْیِھ ثُمَّ طُِرَح فِي النَّارِ 

وتحفیزا لغیره كما  وأحیانا یسأل فیحسن أحد الصحابة االجابة فیثنى علیھ ,ویمدحھ تشجیعا لھ-د
الذي اخرجھ مسلم َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب  إجابتھ وذلك فى الحدیثفعل مع ابى بن كعب حین استحسن 

ِ یَا ِ َمَعكَ  قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ُ َوَرُسولُھُ أَْعلَُم  أَبَا اْلُمْنِذِر أَتَْدِري أَيُّ آیٍَة ِمْن ِكتَاِب هللاَّ أَْعظَُم قَاَل قُْلُت هللاَّ
ِ َمَعَك أَْعظَمُ  اْلُمْنِذِر أَتَْدِري أَيُّ  قَاَل یَا أَبَا ُ َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَیُّومُ  آیٍَة ِمْن ِكتَاِب هللاَّ  { قَاَل قُْلُت { هللاَّ

ِ لِیَْھنَِك اْلِعْلُم أَبَا  اْلُمْنِذرِ  قَاَل فََضَرَب فِي َصْدِري َوقَاَل َوهللاَّ
  االستفسار والسؤال ثانیا: القاء المعاني الغریبة المثیرة لالھتمام والداعیة الى

ویدفعھا بقوة إلى التطلع  وھذا لون رائع من ألوان التعلیم یثیرفى النفس الرغبة القویة فى السؤال
من ذلك الحدیث  لما فیھ من طرافة وغرابة للمعرفة واستشراف الجواب ومن ثم استیعابھ وحفظھ

ُ َعلَْیھِ عمرو بن العاص قال قَاَل َرسُ  المتفق علیھ من حدیث عبد هللا بن ِ َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم إِنَّ  وُل هللاَّ
ُجلُ  ُجلُ  ِمْن أَْكبَِر اْلَكبَائِِر أَْن یَْلَعَن الرَّ ِ َوَكْیَف یَْلَعُن الرَّ َوالَِدْیِھ قَاَل یَُسبُّ  َوالَِدْیِھ قِیَل یَا َرُسوَل هللاَّ

ُجِل فَیَُسبُّ أَبَاهُ  ُجُل أَبَا الرَّ ھُ  الرَّ  َویَُسبُّ أُمَّ
ِ  ومن ذلك وھو مثال لطیف ما اخرجھ مسلم فى صحیحھ من حدیث َجابِِر ْبِن َعْبدِ  ِ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َمرَّ  وِق َداِخًال ِمْن بَْعِض اْلَعالِیَِة َوالنَّاُس َكنَفَتَھُ  َصلَّى هللاَّ فََمرَّ بَِجْدٍي أََسكَّ َمیٍِّت  بِالسُّ
نُِحبُّ أَنَّھُ لَنَا بَِشْيٍء َوَما نَْصنَُع بِِھ  قَاَل أَیُُّكْم یُِحبُّ أَنَّ ھََذا لَھُ بِِدْرھٍَم فَقَالُوا َما فَأََخَذ بِأُُذنِِھ ثُمَّ  فَتَنَاَولَھُ 

ِ لَْو َكاَن َحیًّا َكاَن َعْیبًا فِیھِ  قَاَل أَتُِحبُّونَ  ِ ِألَنَّھُ أََسكُّ فَكَ  أَنَّھُ لَُكْم قَالُوا َوهللاَّ ْنیَا  ْیَف َوھَُو َمیٌِّت فَقَاَل فََوهللاَّ لَلدُّ
ِ ِمْن ھََذا َعلَْیُكمْ   أَْھَوُن َعلَى هللاَّ

یستخدم الوسائل  ثالثا : استخدام الوسائل التوضیحیة فقد كان النبى صلى هللا علیھ وسلم
ع وشغل كل حواسھم بالموضو التوضیحیة لتقریر وتاكید المعنى فى نفوس وعقول السامعین

حفظھ بكل مالبساتھ وھذه الوسائل كثیرة  وتركیز انتباھھم فیھ مما یساعد على تمام وعیھ وحسن
  منھا

بین المؤمنین وكانھم  التعبیر بحركة الید:كتشبیكھ بین اصابعھ الشریفة وذلك للتعبیر عن االخوة-أ
دیث أَبِي اخرجھ البخارى من ح مثثل االصابع التى شبكت مع بعضھا البعض فى الحدیث الذي

 ُموَسى
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل إِنَّ    َوَشبََّك أََصابَِعھُ  اْلُمْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنیَاِن یَُشدُّ بَْعُضھُ بَْعًضا َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

والوسطى وذلك فى  ومن ذلك تمثیلھ للقرب بین بعثتھ وبین قیام الساعة بالقرب بین اصعیھ السبابة
ُ َعلَْیھِ  الحدیث المتفق علیھ من حدیث َسْھُل ْبُن َسْعٍد َرِضيَ  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھُ قَاَل َرأَْیُت َرُسوَل هللاَّ  هللاَّ

ْبھَاَم بُِعْثُت َوالسَّاَعةُ َكھَاتَْینِ  َوَسلََّم قَاَل بِإِْصبََعْیِھ ھََكَذا بِاْلُوْسطَى َوالَّتِي تَلِي  اْإلِ
توضیحیة تلفت  ان النبى صلى هللا علیھ وسلم یخط خطوطا على االرضب_التعبیربالرسم فك

  منھ نظر الصحابة ثم یأخذ فى شرح مفردات ذلك التخطیط وبیان المقصود
ُ َعْنھُ قَالَ  ِ َرِضَي هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َخطًّا  فمن ذلك ماأخرجھ البخارى َعْن َعْبِد هللاَّ َخطَّ النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

إِلَى ھََذا الَِّذي فِي اْلَوَسِط ِمْن َجانِبِِھ  َوَخطَّ َخطًّا فِي اْلَوَسِط َخاِرًجا ِمْنھُ َوَخطَّ ُخطَطًا ِصَغاًرا ُمَربًَّعا
ْنَساُن َوھََذا أََجلُھُ ُمِحیطٌ بِِھ أَْو قَدْ  الَِّذي فِي اْلَوَسطِ  ِرٌج أََملُھُ أََحاطَ بِِھ َوھََذا الَِّذي ھَُو َخا َوقَاَل ھََذا اْإلِ

َغاُر اْألَْعَراُض فَإِْن أَْخطَأَهُ ھََذا نَھََشھُ ھََذا َوإِنْ  َوھَِذِه اْلُخطَطُ   أَْخطَأَهُ ھََذا نَھََشھُ ھََذا الصِّ
بالنسبة للسبل  ومن ذلك رسمھ صلى هللا علیھ وسلم صورة توضیحیة لالسالم صراط هللا المستقیم

ِ  بخارى َعْن َعْبدِ االخرى وذلك فى الحدیث الذي اخرجھ ال ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل َخطَّ لَنَا َرُسوُل هللاَّ هللاَّ
 ُ ِ ثُمَّ َخطَّ  َصلَّى هللاَّ ُخطُوطًا َعْن یَِمینِِھ َوَعْن ِشَمالِِھ ثُمَّ قَاَل ھَِذِه  َعلَْیِھ َوَسلََّم َخطًّا ثُمَّ قَاَل ھََذا َسبِیُل هللاَّ
قَةٌ  ُسبٌُل قَالَ  إِلَْیِھ ثُمَّ قََرأَ { إِنَّ ھََذا ِصَراِطي ُمْستَقِیًما  َعلَى ُكلِّ َسبِیٍل ِمْنھَا َشْیطَاٌن یَْدُعو یَِزیُد ُمتَفَرِّ
َق بُِكْم َعْن َسبِیلِھِ  فَاتَّبُِعوهُ  بَُل فَتَفَرَّ  { َوَال تَتَّبُِعوا السُّ

حدیث عن ال التعبیر برفع الشئ وإظھاره موضع الحدیث كما فعل صلى هللا علیھ وسلم عند-ج
ُ َعلَْیھِ  لبس الحریر والذھب فعن َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َرِضيَ  ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھُ یَقُوُل إِنَّ نَبِيَّ هللاَّ َوَسلََّم  هللاَّ

تِي  اٌم َعلَىفََجَعلَھُ فِي ِشَمالِِھ ثُمَّ قَاَل إِنَّ ھََذْیِن َحرَ  أََخَذ َحِریًرا فََجَعلَھُ فِي یَِمینِِھ َوأََخَذ َذھَبًا ُذُكوِر أُمَّ



 أخرجھ ابو داوود وھو حدیث صحیح
صلى هللا علیھ وسلم  التعلیم العملى بفعل الشئ امام الناس حتى یتعلمو من مشاھدتھم لھ فى فعلھ-د

اخرجھ البخارى ومسلم وفیھ عن  كما فعل عند تعلیمھم طریقة الصالة وذلك فى الحدیث الذي
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َصلَّى َعلَْیھَا َوَكبَّرَ  ُت َرُسولَ سھل بن سعد قال ثُمَّ َرأَیْ  ِ َصلَّى هللاَّ َوھَُو َعلَْیھَا ثُمَّ َرَكَع  هللاَّ

ا فََرَغ أَْقبَلَ  َوھَُو َعلَْیھَا ثُمَّ نََزَل اْلقَْھقََرى َعلَى النَّاِس فَقَاَل أَیُّھَا  فََسَجَد فِي أَْصِل اْلِمْنبَِر ثُمَّ َعاَد فَلَمَّ
وا َولِتََعلَُّموا َصَالتى لنَّاُس إِنََّما َصنَْعُت ھََذاا  لِتَأْتَمُّ

ویستمیلھا الى الحق  رابعا: استعمال لطیف الخطاب ورقیق العبارات فان ذلك مما یؤلف القلوب
عمر بن أبى سلمة حین أخذ فى تعلیمھ  ویدفع المستمعین الى الوعى والحفظ ,كما فعل مع ربیبھ

هللا عنھ قال :دخلت على النبى صلى هللا علیھ وسلم  عمر بن أبى سلمة رضىآلداب االكل فعن 
  هللا وكل بیمینك وكل مما یلیك فقال اجلس یابنى وسمى

وبخاصة اذا كان  كما كان النبى صلى هللا علیھ وسلم یمھد لكالمھ وتوجیھھ بعبارة لطیفة رقیقة
تعلیمھم آداب الجلوس لقضاء الحاجةإذ  دیعلمھم امر قد یستحیا من ذكره كما فعل مع الصحابة عن

  یعلمھم شفقة بھم قدم لذلك بانھ مثل الوالدین للمؤمنین
قال رسول هللا  ففى الحدیث الذي اخرجھ االمام ابو داود من حدیث ابى ھریرة رضى هللا عنھ قال

یستقبل القبلة وال اتى احدكم الغائط فال  صلى هللا علیھ وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فإذا
 یستدبرھا وال یستطیب بیمینھ

وعن ابن عمر رضى هللا عنھما ان عمر استاذن النبى صلى هللا علیھ وسلم فى العمرة فأذن لھ 
 وقال التنسنا من دعائك یا اخي

  ومن ذلك قولھ صلى هللا علیھ وسلم لمعاذ یامعاذ وهللا انى الحبك
ذلك مما دعا  علیھ وسلم وبیان العقوبة الشدیدة فى خامسا:التحذیر من الكذب علیھ صلى هللا

ان ھناك من الصحابة البررة من  الصحابة الكرام الى الدقة فى سماع االخبار عن سید االخیار بل
  االحادیث االتیة أحجم عن الحدیث كلیة خشیة ان یقع فى وعید

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َال تَْكِذبُوا َعلَيَّ  لَ عن ِرْبِعيَّ ْبَن ِحَراٍش یَقُوُل َسِمْعُت َعلِیًّا یَقُوُل قَا فَإِنَّھُ  النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ
  َمْن َكَذَب َعلَيَّ فَْلیَلِْج النَّاَر ))متفق علیھ

ُ َعْنھُ قَاَل َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل إِنَّ َكِذبًا  َعْن اْلُمِغیَرِة َرِضَي هللاَّ َكَكِذٍب  َعلَيَّ لَْیسَ هللاَّ
أْ  ًدا فَْلیَتَبَوَّ ُ َعلَْیھِ  َعلَى أََحٍد َمْن َكَذَب َعلَيَّ ُمتََعمِّ َوَسلََّم یَقُوُل َمْن  َمْقَعَدهُ ِمْن النَّاِر َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ

 َعلَْیِھ*متفق علیھ نِیَح َعلَْیِھ یَُعذَُّب بَِما نِیحَ 
ُ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ  ِ َصلَّى هللاَّ أْ  قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ًدا فَْلیَتَبَوَّ َمْقَعَدهُ ِمْن  َعلَْیِھ َوَسلََّم َمْن َكَذَب َعلَيَّ ُمتََعمِّ

 النَّاِر))متفق علیھ
 

یمثلون لھ  ومما یلفت النظر ان اكثر االحادیث طرقا ھو حدیث من كذب على متعمدا فالعلماء
حفظ ھذه السنة المطھرة اذ أن  ظا وھذا یدفعك الى التأمل واستنتاجدائما بالحدیث المتواتر لف

والتحذیر من الكذب فھل ھم بعد ذلك یقعون فى  العشرات من الصحابة االفاضل روو ھذا الحدیث
ان ھناك من الصحابة من امسك عن الحدیث خشیة الوقوع فى  الكذب عمدا أو سھوا بل كما قلت

ِ  لجلیل الزبیر بن العوام فقد اخرج البخارى َعْن َعاِمِر ْبنِ الصحابى ا ھذا الوعید أال وھو َعْبِد هللاَّ
بَْیرِ  بَْیِر َعْن أَبِیِھ قَاَل قُْلُت لِلزُّ ُ  ْبِن الزُّ ِ َصلَّى هللاَّ ُث َعْن َرُسوِل هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكَما  إِنِّي َال أَْسَمُعَك تَُحدِّ

ُث فَُالٌن َوفَُالٌن قَاَل  ْأ َمْقَعَدهُ ِمْن النَّارِ  لَْم أُفَاِرْقھُ َولَِكْن َسِمْعتُھُ یَقُوُل َمْن َكَذَب َعلَيَّ  أََما إِنِّيیَُحدِّ   فَْلیَتَبَوَّ
  اال فلیخسأ المعتدون على جناب اسیادنا من صحابة نبینا

 
التبلیغ بالحفظ والفھم و واخیرا وھو أھم شئ وأھم دلیل ھو أمر النبى صلى هللا علیھ وسلم اصحابھ

اناس مثل اصحاب الرسول صلى هللا علیھ  إال إذا حفظوا وال نتخیل من ولن یستطیعو أن یبلغوا
هللا علیھ وسلم وحرصھم ومباردتھم الى امتثال امره أن  وسلم مع شدة اقتدائھم بالرسول صلى

 واالحادیث التى لھم اال وھو حفظ النصوص والحدیث من رسول هللا یتخلفو عن شئ ھو سجیة



َزْیِد ْبِن ثَابٍِت قَاَل  َعنْ  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم اصحابھ بالحفظ والتبلیغ كثیرة منھا امر فیھا
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ُ اْمَرأً َسِمَع ِمنَّا َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ َر هللاَّ َحِدیثًا فََحفِظَھُ َحتَّى یُبَلَِّغھُ فَُربَّ  َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل نَضَّ

 ھَُو أَْفقَھُ ِمْنھُ َوُربَّ َحاِمِل فِْقٍھ لَْیَس بِفَقِیھٍ  َحاِمِل فِْقٍھ إِلَى َمنْ 
ِ ْبِن َعْمٍرو أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل بَلُِّغوا َعنِّي َولَْو آیَةً  وعند البخاري من حدیث َعْبِد هللاَّ  هللاَّ

ثُوا َعْن بَنِي إِْسَرائِی ْأ َمْقَعَدهُ ِمْن النَّارِ  َل َوَال َحَرَج َوَمْن َكَذَب َعلَيَّ َوَحدِّ ًدا فَْلیَتَبَوَّ  ُمتََعمِّ
 
 
 
 

 ضبط الصحابة -اإللزام التاسع عشر :
یتعلق بالرواة  من المعروف أن المحدثین اشترطوا لقبول الحدیث شروط ھذه الشروط منھا ما

التى تتعلق بالرواة العدالة والضبط وإذا  فمن الشروطومنھا ما یتعلق بالسند ومنھا ما یتعلق بالمتن 
رضوان هللا علیھم أجمعین فنجد أن الصحابة قد ثبتت عدالتھم  طبقنا ھذه الشروط على الصحابة

 . واالجماع والعقل بالكتاب والسنة
التى سبق ذكرھا  ومثلما حرص النبى صلى هللا علیھ وسلم على استخدام الوسائل التربویة السامیة

ومبادئ مھمة كان لھا عظیم االثر  حرص الصحابة رضوان هللا علیھم اجمعین على التزام آداب
 واألخذ وھاك أھم تلك االداب فى حسن الحفظ وتمام الضبط وجودة التحمل

 
وسلم ویكون  االنصات التام وحسن السماع :حتى الیفوتھم شئ من حدیثھ صلى هللا علیھ -1

االنصات مقدمة الحفظ وأن  الحفظ ویكمل الضبط ,ومعلوم أن االذھان من الصفاء بحیث یسھل
  كبیر من السلف حسن االستماع أول ابواب العلم ,كما جاء عن عدد

إذا تحدث ,أو  وقد كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم أجل فى نفوس الصحابة وأعظم من أن یلغوا
وسلم وینصتون بین یدیھ فعن  ینشغلو عنھ إذا تكلم ولذلك كانو یوقرون مجلسھ صلى هللا علیھ

هللا علیھ وسلم وإذا اصحابھ كأنما على  أسامة بن شریك رضى هللا عنھ قال:أتیت النبى صلى
 رؤسھم الطیر ما یتكلم منا متكلم

یستنصتھم ومن یبلغ عنھ  وكان العدد ربما كثر بین یدي النبى صلى هللا علیھ وسلم فكان یقیم من
یوم النحر حیث أمر جریر بن عبد  ع الحاضرین كما حدث فىحتى یصل كالمھ إلى أسماع جمی

ابى طالب أن یُبلغ عنھ حتى یسمع من لم یبلغھ  هللا البجلى ان یستنصت الناس وأمر على بن
  صوتھ صلى هللا علیھ وسلم

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّ  فقد اخرج البخارى ومسلم من حدیث جریر بن عبد هللا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َم قَاَل لَھُ فِي هللاَّ
ِة اْلَوَداِع اْستَْنِصتْ   ِرقَاَب بَْعضٍ  النَّاَس فَقَاَل َال تَْرِجُعوا بَْعِدي ُكفَّاًرا یَْضِرُب بَْعُضُكمْ  َحجَّ

رسول هللا  واخرج ابو داود فى سننھ وصححھ االلبانى عن رافع بن عمرو المزني قال رأیت
شھباء وعلي رضي هللا  فع الضحى على بغلةصلى هللا علیھ وسلم یخطب الناس بمنى حین ارت

 . عنھ یعبر عنھ والناس بین قاعد وقائم
 
الُمفضى إلى  ترك التنازع وعدم مقاطعة المتحدث حتى یفرغ من حدیثھ وھذا من تمام األدب -2

الحفظ والضبط وقد شھد  ارتیاح جمیع الجالسین وإقبال بعضھم على بعض والمُعین على سھولة
یوم الحدیبیة لمفاوضة الرسول صلى هللا  سعود الثقى وقد كان كافر حینما أتىبذلك عروة بن م

اصحابھ ھالھ ما راه عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  علیھ وسلم وسفیرا لقریش فلما رجع الى
 فقال لھم ووتعظیم اصحابھ لھ

 ُ َم َرُسولُ  ثُمَّ إِنَّ ُعْرَوةَ َجَعَل یَْرُمُق أَْصَحاَب النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ ِ َما تَنَخَّ ِ  َعلَْیِھ َوَسلََّم بَِعْینَْیِھ قَاَل فََوهللاَّ هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم نَُخاَمةً إِالَّ َوقََعْت فِي أََمَرھُْم  َكفِّ َرُجٍل ِمْنھُْم فََدلََك بِھَا َوْجھَھُ َوِجْلَدهُ َوإَِذا َصلَّى هللاَّ

أَ َكاُدوا یَْقتَتِلُونَ اْبتََدُروا أَْمَرهُ َوإَِذا تَوَ  وَن  َعلَى َوُضوئِِھ َوإَِذا تََكلََّم َخفَُضوا أَْصَواتَھُْم ِعْنَدهُ َوَما ضَّ یُِحدُّ



ِ لَقَْد َوفَْدُت َعلَى إِلَْیِھ النَّظََر تَْعِظیًما لَھُ فََرَجَع ُعْرَوةُ إِلَى اْلُملُوِك َوَوفَْدُت  أَْصَحابِِھ فَقَاَل أَْي قَْوِم َوهللاَّ
 ِ ٍد  إِْن َرأَْیُت َملًِكا قَطُّ یَُعظُِّمھُ أَْصَحابُھُ َما یَُعظِّمُ  َعلَى قَْیَصَر َوِكْسَرى َوالنََّجاِشيِّ َوهللاَّ أَْصَحاُب ُمَحمَّ

ًدا ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ُمَحمَّ َم نَُخاَمةً إِالَّ َوقََعْت فِي َكفِّ َرُجلٍ  َصلَّى هللاَّ ِ إِْن تَنَخَّ ْم فََدلََك بِھَا َوْجھَھُ ِمْنھُ  َوهللاَّ
أَ َكاُدوا یَْقتَتِلُوَن َعلَى َوِجْلَدهُ َوإَِذا أََمَرھُمْ  َوُضوئِِھ َوإَِذا تََكلََّم َخفَُضوا أَْصَواتَھُْم  اْبتََدُروا أَْمَرهُ َوإَِذا تََوضَّ

وَن إِلَْیِھ النَّظََر تَْعِظیًما لَھُ َوإِنَّھُ قَْد َعَرضَ  ِعْنَدهُ َوَما َعلَْیُكْم ُخطَّةَ ُرْشٍد فَاْقبَلُوھَا فَقَاَل َرُجٌل ِمْن  یُِحدُّ
 ...ِكنَانَةَ َدُعونِي آتِیِھ فَقَالُوا اْئتِھِ  بَنِي

 
وسلم فیما  أیضا الصحابة رضوان هللا علیھم اجمعین كانو یراجعون النبى صلى هللا علیھ -3

علیھ وسلم وشدة تعظیمھم لھ لم  أشكل علیھم حتى یتبین لھم فمع كمال ھیبتھم لرسول هللا صلى هللا
وسلم الستیضاح ما أشكل علیھم فھمھ حتى یسھل  یكونوا یترددون فى مراجعتھ صلى هللا علیھ

  أعون على الضبط وأحسن تھیئة لتمام الوعى والفھم حفظھ بعد ذلك والشك ان المراجعة
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ وقد اخرج البخارى فى صحیحھ عن اْبُن أَبِي ُملَْیَكةَ أَنَّ َعائِ   َشةَ َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  َكانَْت َال تَْسَمُع َشْیئًا َال تَْعِرفُھُ إِالَّ َراَجَعْت فِیھِ  قَاَل َمْن  َحتَّى تَْعِرفَھُ َوأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ
َب قَالَْت َعائَِشةُ فَقُْلُت أََولَیْ  ُ تََعالَى { فََسْوَف یَُحاَسُب ِحَسابًا یَِسیًرا } قَالَتْ  َس یَقُولُ ُحوِسَب ُعذِّ  هللاَّ

  یَْھلِكْ  فَقَاَل إِنََّما َذلِِك اْلَعْرُض َولَِكْن َمْن نُوقَِش اْلِحَسابَ 
اْلَحِدیث ، اْلِحْرص َعلَى تَفَھُّم َمَعانِي  قال ابن حجر فى الفتح :َوفِي اْلَحِدیث َما َكاَن ِعْند َعائَِشة ِمنْ 

ر ِمْن اْلُمَراَجَعة فِي َوأَنَّ النَّبِّي َصلَّى اْلِعْلم . َوفِیِھ َجَواز اْلُمنَاظََرة ،  هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم لَْم یَُكْن یَتََضجَّ
نَّة َؤال َعْن ِمثْ  بِاْلِكتَاِب ، َوتَفَاُوت النَّاس فِي اْلِحَساب . َوفِیِھ أَنَّ  َوُمقَابَلَة السُّ ل ھََذا لَْم یَْدُخل فِیَما السُّ

َحابَة َعْنھُ    ". َال تَْسأَلُوا َعْن أَْشیَاء" فِي قَْولھ تََعالَى :  نُِھَي الصَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِنِّي  واخرج ابن ماجھ فى سننھ وصححھ االلباني َعْن َحْفَصةَ قَالَْت قَالَ  النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ

ْن َشِھدَ یَْدُخَل  َألَْرُجو أَالَّ  ُ تََعالَى ِممَّ ِ أَلَْیسَ  النَّاَر أََحٌد إِْن َشاَء هللاَّ  بَْدًرا َواْلُحَدْیبِیَةَ قَالَْت قُْلُت یَا َرُسوَل هللاَّ
 ُ  َربَِّك َحْتًما َمْقِضیًّا ... قَاَل أَلَْم تَْسَمِعیِھ یَقُولُ  َوإِْن ِمْنُكْم إِالَّ َواِرُدھَا َكاَن َعلَى قَْد قَاَل هللاَّ

ي الَِّذیَن اتَّقَْوا َونََذُر الظَّالِِمیَن فِیھَا ِجثِیًّا  . ثُمَّ نُنَجِّ
 
حفظھ وضبطھ وال  عرض الحدیث عن النبى صلى هللا علیھ وسلم وتردیده بین یدیھ للتاكید من -4

لنَّبِيُّ اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل قَاَل ا أدل على ذلك من الحدیث الذي أخرجھ البخارى فى صحیحھ َعنْ 
ُ َعلَْیھِ  َالةِ  َصلَّى هللاَّ أْ ُوُضوَءَك لِلصَّ ثُمَّ اْضطَِجْع َعلَى ِشقَِّك اْألَْیَمِن ثُمَّ  َوَسلََّم إَِذا أَتَْیَت َمْضَجَعَك فَتََوضَّ

ْضُت أَْمِري إِلَْیَك َوأَْلَجأْتُ  قُْل اللَّھُمَّ  ْغبَةً َوَرْھبَةً إِلَْیَك َال َمْلَجأَ ظَْھِري إِلَْیَك رَ  أَْسلَْمُت َوْجِھي إِلَْیَك َوفَوَّ
فَأَْنَت  أَْنَزْلَت َوبِنَبِیَِّك الَِّذي أَْرَسْلَت فَإِْن ُمتَّ ِمْن لَْیلَتِكَ  ِمْنَك إِالَّ إِلَْیَك اللَّھُمَّ آَمْنُت بِِكتَابَِك الَِّذي َوَال َمْنَجا

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ھِ َعلَى اْلفِْطَرِة َواْجَعْلھُنَّ آِخَر َما تَتََكلَُّم بِ  ْدتُھَا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ ا بَلَْغُت اللَّھُمَّ  قَاَل فََردَّ فَلَمَّ
 قُْلُت َوَرُسولَِك قَاَل َال َونَبِیَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ  آَمْنُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَْنَزْلتَ 

 
یتدارسون  ین إلى یوم الناس ھذامذاكرة الحدیث فقد كان الصحابة ومن بعدھم من التابع -5

الستیعابھ وحفظھ واالدلة على  الحدیث ویتذاكرونھ فیما بینھم ویراجعونھ تأكیدا لحفظھ وتقویة
  ذلك كثیرة جدا

كانو  وأشھرھا حدیث عمر بن الخطاب رضى هللا عنھ وأرضاه مع صاحبھ وشریكھ الذین
ُكْنُت أَنَا َوَجاٌر لِي ِمْن  ْن ُعَمَر قَالَ یتناوبون سماع الحدیث من النبى صلى هللا علیھ وسلم عَ 

ِ َصلَّى  َزْیٍد َوِھَي ِمْن َعَوالِي اْلَمِدینَِة َوُكنَّا نَتَنَاَوُب النُُّزولَ  اْألَْنَصاِر فِي بَنِي أَُمیَّةَ ْبنِ  َعلَى َرُسوِل هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَْنِزلُ  اْلیَْوِم ِمْن اْلَوْحِي َوَغْیِرِه َوإَِذا نََزَل  ا نََزْلُت ِجْئتُھُ بَِخبَِر َذلِكَ یَْوًما َوأَْنِزُل یَْوًما فَإِذَ  هللاَّ

َضْربًا َشِدیًدا فَقَاَل أَثَمَّ ھَُو فَفَِزْعُت  فَنََزَل َصاِحبِي اْألَْنَصاِريُّ یَْوَم نَْوبَتِِھ فََضَرَب بَابِي فََعَل ِمْثَل َذلِكَ 
 اخرجھ البخارى ومسلم فى صحیحھما ... َحَدَث أَْمٌر َعِظیمٌ  فَقَاَل قَدْ  فََخَرْجُت إِلَْیھِ 

بعضھم  ومذاكرة الحدیث أمر معروف ومشھور تكلمت علیھ كتب المصطلح وكانو یمتدحون
ل مذاكرة الحدیث على قراءة القران كما ورد ذلك عن ابى  بالمذاكرة حتى أن بعض الصحابة فضَّ



  « مذاكرة الحدیث تھیج الحدیث روا الحدیث ، فإنتذاك« سعید الخدري رضى هللا عنھ قال : 
  وعن علي بن أبي طالب قال تزاوروا وأكثروا مذاكرة الحدیث فإن لم تفعلوا یندرس الحدیث

المذاكرة ما غاب  وقد كانت المذاكرة بابا من ابواب تحمل الصحابة للسنة فیسمع احدھم فى مجلس
المتفق علیھ فعن َشقِیٌق قَاَل  ضح ذلك الحدیثعنھ سماعھ من النبى صلى هللا علیھ وسلم ویو

ُ َعْنھُ فَقَاَل أَیُُّكْم یَْحفَظُ قَْولَ  َسِمْعُت ُحَذْیفَةَ قَاَل ُكنَّا ُجلُوًسا ُ  ِعْنَد ُعَمَر َرِضَي هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوِل هللاَّ
ُجِل فِي أَْھلِِھ  نََّك َعلَْیِھ أَْو َعلَْیھَا لََجِريءٌ أَنَا َكَما قَالَھُ قَاَل إِ  َعلَْیِھ َوَسلََّم فِي اْلفِْتنَِة قُْلتُ  قُْلُت فِْتنَةُ الرَّ

َدقَةُ َواْألَْمرُ  َوَمالِِھ َوَولَِدِه َوَجاِرهِ  ْوُم َوالصَّ َالةُ َوالصَّ َوالنَّْھُي قَاَل لَْیَس ھََذا أُِریُد َولَِكْن  تَُكفُِّرھَا الصَّ
أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن إِنَّ بَْینََك َوبَْینَھَا بَابًا  ُموُج اْلبَْحُر قَاَل لَْیَس َعلَْیَك ِمْنھَا بَأٌْس یَاتَُموُج َكَما یَ  اْلفِْتنَةُ الَّتِي

أَنَّ  َكَما أَبًَدا قُْلنَا أََكاَن ُعَمُر یَْعلَُم اْلبَاَب قَاَل نََعمْ  قَاَل أَیُْكَسُر أَْم یُْفتَُح قَاَل یُْكَسُر قَاَل إًِذا َال یُْغلَقَ  ُمْغلَقًا
ْثتُھُ بَِحِدیٍث لَْیسَ  َمْسُروقًا فََسأَلَھُ فَقَاَل  بِاْألََغالِیِط فَِھْبنَا أَْن نَْسأََل ُحَذْیفَةَ فَأََمْرنَا ُدوَن اْلَغِد اللَّْیلَةَ إِنِّي َحدَّ

 اْلبَاُب ُعَمرُ 
 
ال على ذلك وھو مثا مالزمة الصحابة رضوان هللا علیھم للرسول صلى هللا علیھ وسلم ونذكر -6

ھریرة رضى هللا عنھ كیف كان حالھ  اكثر من وجھ الیھ سھام الطعن من اعداء السنة اال وھو ابو
  ومالزمتھ لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

ُ َعْنھُ أَنَّ النَّاَس َكانُ  أخرج البخارى فى صحیحھ َعْن َسِعیٍد اْلَمْقبُِريِّ َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ  وا َرِضَي هللاَّ
ُ  یَقُولُوَن أَْكثََر أَبُو ِ َصلَّى هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم بِِشبَِع بَْطنِي َحتَّى َال آُكُل  ھَُرْیَرةَ َوإِنِّي ُكْنُت أَْلَزُم َرُسوَل هللاَّ

اْلَحْصبَاِء ِمْن اْلُجوعِ َوإِْن أُْلِصُق بَْطنِي بِ  أَْلبَُس اْلَحبِیَر َوَال یَْخُدُمنِي فَُالٌن َوَال فَُالنَةُ َوُكْنتُ  اْلَخِمیَر َوَال 
ُجَل اْآلیَةَ ِھَي َمِعي َكْي یَْنقَلَِب بِي ُكْنتُ   فَیُْطِعَمنِي َوَكاَن أَْخیََر النَّاِس لِْلِمْسِكیِن َجْعفَُر ْبنُ  َألَْستَْقِرُئ الرَّ

لَْیَس فِیھَا  ْن َكاَن لَیُْخِرُج إِلَْینَا اْلُعكَّةَ الَّتِيبَْیتِِھ َحتَّى إِ  أَبِي طَالٍِب َكاَن یَْنقَلُِب بِنَا فَیُْطِعُمنَا َما َكاَن فِي
 َشْيٌء فَنَُشقُّھَا فَنَْلَعُق َما فِیھَا

أَبَا ھَُرْیَرةَ یُْكثُِر اْلَحِدیَث َعلَى َرُسوِل  واخرج البخارى ایضا عن أَبُي ھَُرْیَرةَ قَاَل إِنَُّكْم تَْزُعُموَن أَنَّ 
ِ َصلَّى ُ َعلَ  هللاَّ ُ اْلَمْوِعُد إِنِّي ُكْنُت اْمَرأً هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  ْیِھ َوَسلََّم َوهللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ  ِمْسِكینًا أَْلَزُم َرُسوَل هللاَّ

فْقُ   اُم َعلَىبِاْألَْسَواِق َوَكانَْت اْألَْنَصاُر یَْشَغلُھُْم اْلقِیَ  َعلَى ِمْلِء بَْطنِي َوَكاَن اْلُمھَاِجُروَن یَْشَغلُھُْم الصَّ
ُ َعلَْیھِ  ِ َصلَّى هللاَّ  َوَسلََّم َذاَت یَْوٍم َوقَاَل َمْن یَْبُسْط ِرَداَءهُ َحتَّى أَْقِضيَ  أَْمَوالِِھْم فََشِھْدُت ِمْن َرُسوِل هللاَّ

نَِسیُت  َوالَِّذي بََعثَھُ بِاْلَحقِّ َمافَبََسْطُت بُْرَدةً َكانَْت َعلَيَّ فَ  َمقَالَتِي ثُمَّ یَْقبِْضھُ فَلَْن یَْنَسى َشْیئًا َسِمَعھُ ِمنِّي
 َشْیئًا َسِمْعتُھُ ِمْنھُ 

 
االدلة راجع الى  ھذا من أقسام االدلة التى ترجع الى الصحابة انفسھم وقد ذكرت ان ھناك بعض

الصحابة الكرام وسبقت.ومنھا عوامل  الرسول صلى هللا علیھ وسلم وقد ذكرتھا ومنھا راجع الى
 : ظھور ھذا الضبط ومنھا ما یلى ضبط الصحابة وادلة علىخارجیة مؤثرة في 

الكرام السیما وأن من  أوال:كلما ازدادت العدالة ازداد الضبط وخاصة الطبقة العلیا من الصحابة
ھو هللا تبارك وتعالى من فوق سبع  عدلھم لیس ابن معین او شعبة او سفیان بل ان من عدلھم

  رب العزة ھذا التعدیل مبلغا عنسموات ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم 
القصیدة الطویلة  ثانیا:أن العرب أصال عرفو بالحفظ والضبط واالتقان فقد كان الواحد منھم یحفظ

سمعنا عمن یحفظ القصائد منكوسة من  وسمعنا عن القصائد االلفیة التى تبلغ االلف بیت بل اننا
  ش التى كان یتمارى فیھا الشعراء منا ببعیدواسواق قری اخرھا الى اولھا وما امر المعلقات السبع

ھریرة الزمنا  ثالثا:ثناء بعض الصحابة على بعض فھذا ابن عمر رضى هللا عنھ یقول كان أبو
والشك انھ سمع من رسول  لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأحفظنا وقال عنھ بعض الصحابة

ل بعضھم بعضا وثناء بعضھم على بعض فى تعدی هللا صلى هللا علیھ وسلم مالم نسمع واالدلة على
 الحفظ والضبط كثیرة

رابعا:حرصھم على عدم الزیادة او النقصان فكان احدھم ربما توقف فى الحدیث ان یحدث بھ 
 . بالكلیة خشیة أن یزید او ینقص



فى ضبطھم وال  خامسا :وھو امر مھم جدا اال وھو إجماع االمة على تلقى حدیثھم من غیر كالم
االسالم ...وإذا كان التعدیل والتجریح  ھم والشك ان اجماع االمة معصوم وھو أحد األدلة فىعدالت

والثاني الشھرة واالستفاضة فإن الصحابة الكرام جمعوا بین  یكون بأمرین االول كالم العلماء
 فیھم احد وشھرتھم سبقتھم بل ان من دونھم بكثیر قبلنا حدیثھم مثل الشافعى االمرین فما جرح

  واجل ومالك و السفیانین وشعبة وغیرھم من االئمة المشھورین افنرد من ھم خیر منھم
أحدھم محدثا ملھما  سادسا:دعاء النبى صلى هللا علیھ وسلم لبعضھم بالحفظ والضبط بل إنھ جعل

هللا علیھ وسلم إن هللا جعل الحق على  الیقول من نفسھ أال وھو الفاروق عمر لما قال النبى صلى
  ان عمر وقلبھلس

الحدیث  وقال البي ھریرة انى ظننت انھ لن یسالنى عن ھذا غیرك لما علمتھ من حرصك على
الرسول صلى هللا علیھ  وكما ذكرنا ان اكثر من وجھ الیھ سھام الطعن ھو ابو ھریرة ویقول عنھ

  وسلم انھ حریص على الحدیث
لیبلغ الحاضر منكم : لم فى حجة الوداعسابعا :وھو مھم أیضا جدا قول النبى صلى هللا علیھ وس

العام ھذا لكل من حضر حجة الوداع  الغائب ھذا أمر ألكثر من مائة ألف صحابى بالتبلیغ وأمره
الممكن أن یقول الیبلغ إال فالن وفالن ألنھم أھل للتبلیغ  یدل على أنھم كلھم أھل التبلیغ فكان من

 . علم النبى صلى هللا علیھ وسلم أنھ أھل للتبلیغ االعرابى مرة واحدة ولكن وربما لم یحضر اال
علیھ وسلم كمن  ثامنا:صاحب القصة أولى بحفظھا فھم الذین شاھدو أحوال وأخبار النبى صلى هللا

 التنزیل یؤدي بھم الى تمام ضبطھم حضر غزوة بدر مثال وقص علینا ماحدث فیھا فالذین شاھدوا
. 

ن الرسول صلى هللا علیھ وسلم احد انما سمعھ من الرسول تاسعا:انعدام االسناد فلیس بینھ وبی
  مباشرة فى االعم االغلب

والكالم فى الجرح  باالضافة إلى انھم انزاح عنھم علوم الحدیث من الشاذ والمنكر والمعلول
 اعلم والتعدیل وكل ھذه االشیاء فكان الحدیث عندھم سجیة وهللا

 
 
 
 

  لسنةحكم منكر حجیة ا -اإللزام العشرون:
ومثل المنافق الذي  ) -: لقد بیّن الرسول صلى هللا علیھ و سلم أن في من یقرأ القرآن منافقین فقال

  رواه الشیخان (. یقرأ القرآن مثل الریحانة : ریحھا طیب وطعمھا مر
ومعنى ھذا أن ما كل من تال القرآن أو استدل بآیاتھ یدخل في قائمة المؤمنین بل قد یكون من كبار 

  . منافقینال
بكالم یزخرفونھ فقال  وأوضح هللا سبحانھ أنھ جعل أعداء لألنبیاء یناوئونھم ویصدون الناس عنھم

اْلقَْوِل  َشیَاِطیَن اِإلنِس َواْلِجنِّ یُوِحي بَْعُضھُْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرفَ  تعالى َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نِبِيٍّ َعُدّواً 
 [112یَْفتَُروَن [األنعام :  َك َما فََعلُوهُ فََذْرھُْم َوَماُغُروراً َولَْو َشاء َربُّ

على الناس حتى  فلیعلم المسلمون أن كّل كالم یخالف الشرع یزخرفھ صاحبھ لتمویھھ والتلبیس بھ
فنبّھوا الناس على سوء مذھبھم ورموھم  یغتروا بھ ویتلقفوه لم یَْخَف أمُرھم على علماء اإلسالم

  . إما وصفاً أو أعیاناً  بالكفر واإللحاد
 فإلیك بعض ما قالھ أھل العلم في منكري السنة

إال بسنن رسول هللا  ( جمیع فرائض هللا التي فرضھا في كتابھ ال یعلم الحكم فیھا -قال اآلجري :
غیر ھذا خرج عن ملة اإلسالم ودخل  صلى هللا علیھ و سلم ھذا قول علماء المسلمین ، من قال

  ن . ) كتاب الشریعةفي ملة الملحدی
كافراً بإجماع األمة ،  لو أن امرأً قال : ال نأخذ إال ما وجدنا في القرآن لكان ) -: وقال ابن حزم

اللیل ، وأخرى عند الفجر ؛ ألن ذلك ھو  ولكان ال یلزمھ إال ركعة ما بین دلوك الشمس إلى غسق



ھذا كافر مشرك حالل الدم والمال ، لألكثر في ذلك ، وقائل  أقّل ما یقع علیھ اسم صالة وال حد
بعض غالیة الرافضة ممن قد اجتمعت األمة على كفرھم .) اإلحكام في  وإنما ذھب إلى ھذا

  األحكام أصول
المعروف في األصول  إن من أنكر كون حدیث النبي قوالً كان أو فعالً بشرطھ  : "قال السیوطي

والنصارى أو مع من شاء هللا من فرق  یھودحجة كفر ، وخرج عن دائرة اإلسالم وحشر مع ال -
  ."الكفرة

وأن السنة ال یحتج  یزعمون أنھم أھل القرآن، وأنھم یحتجون بالقرآن فقط ، :" قال شیخ اإلسالم
اإلنسان قد ینسى وقد یغلط ، وألن الكتب قد  بھا ؛ ألنھا إنما كتبت بعد النبي بمدة طویلة ، وألن

الترھات ، والخرافات ، واآلراء الفاسدة ، وزعموا أنھم بذلك  نیقع فیھا غلط ؛ إلى غیر ھذا م
بذلك  فال یأخذون إال بالقرآن فقط . وقد ضلوا عن سواء السبیل ، وكذبوا وكفروا یحتاطون لدینھم

والسالم واتباع ما جاء بھ  كفراً أكبر بواحاً ؛ فإن هللا عز وجل أمر بطاعة الرسول علیھ الصالة
ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ینطق  . ي قولھ تعالى : والنجم إذا ھوىوسمى كالمھ وحیاً ف

ولو كان رسولھ ال یُتبع وال یُطاع لم یكن ألوامره  4-1النجم: عن الھوى . إن ھو إال وحي یوحى
السنة ،  وقد أمر صلى هللا علیھ و سلم أن تُبلغ سنتھ ، فكان إذا خطب أمر أن تبلّغ . ونواھیھ قیمة
طاعتھ واجبة على جمیع  أن سنتھ صلى هللا علیھ و سلم واجبة االتباع وعلى أن فدل ذلك على
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ُسوَل فَقَْد أَطَاَع ّهللاَ َوَمن ْن یُِطِع الرَّ فِیظاً [النساء : تََولَّى فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْیِھْم حَ  قال هللا جل في عاله مَّ
80] 

اإلشكاالت التي یجُب على  فھذا من فما ھي الطریقة التي یُطاُع بھا النبي صلى هللا علیھ وسلم
آیات الطاعِة على قلوب الكثیرین منھم ففي  أصحاب الفكر القرآني اإلجابة علیھا وما أشد وقع

سلم بأنھ من أطاعھ فقد أطاع ورسولھ محمد صلى هللا علیھ و اآلیھ یُخبر المولى تعالى عن عبده
فقد عصى هللا،وما ذاك إال ألنھ ما ینطق عن الھوى، إن ھو إال وحي یوحى ،  هللا، ومن عصاه

قال: قال رسول  ذلك ما یثبُت ھذا في السنة النبویة الكریمة أخرج البخاري : عن أبي ھریرة وفي
اني فقد عصى هللا ومن أطاع عص هللا صلى هللا علیھ وسلم: "من أطاعني فقد أطاع هللا، ومن

) ومسلم برقم 7137أخرجھُ البخاري برقم ( "األمیر فقد أطاعني، ومن عصى األمیر فقد عصاني
1835 

 
أیوب، عن أبي  روى اإلمام الحافظ في ترجمتھ لإلمام أبي قالبة البصري رحمھما هللا تعالى عن

  ."وھات كتاب هللا، فاعلم أنھ ضال قالبة قال : "إذا حدثت الرجل بالسنة، فقال : دعنا من ھذا
یقول: دعنا من الكتاب  فعقب الذھبي على األثر بقولھ : "قلُت أنا : وإذا رأیَت المتكلم المبتدع

وإذا رأیَت السالك التوحیدي یقول : دعنا  واألحادیث اآلحاد، وھات ( العقل ) فاعلم أنھ أبو جھل،
أنھ إبلیس قد ظھر بصورة بشر، أو قد حل فیھ، فإن والوجد، فاعلم  من النقل والعقل، وھات الذوق

 كتاب السیر -فاھرب، وإال فاصرعھ وابرك على صدره واقرأ آیة الكرسي واخنقھ"  جبنت منھ
 – 4/472الجزء 

 
 مصادر البحث

 متفرقة على شبكة اإلنترنتمقاالت 
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ون المتنبيء القـادياني من  عشرون دليال على كَ 
 األنبياء الكذبة

 
 

ِن اْفتََرى َعلَى ّهللاِ َكِذباً  َسأُنِزُل ِمْثَل َما  أَْو قَاَل أُْوِحَي إِلَيَّ َولَْم یُوَح إِلَْیِھ َشْيٌء َوَمن قَالَ  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
أَنفَُسُكُم اْلیَْوَم  َواْلَمآلئَِكةُ بَاِسطُوْا أَْیِدیِھْم أَْخِرُجواْ  َغَمَراِت اْلَمْوتِ  أَنَزَل ّهللاُ َولَْو تََرى إِِذ الظَّالُِموَن فِي

تَْستَْكبُِروَن [األنعام :  تَقُولُوَن َعلَى ّهللاِ َغْیَر اْلَحقِّ َوُكنتُْم َعْن آیَاتِھِ  تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُوِن بَِما ُكنتُمْ 
93] 

 
 !!.. نشأة القادیانیة -الدلیل األول :

الھندیة ، بھدف إبعاد  انیة دین ُمْختََرٌع جدید نشأ برعایة اإلستعمار اإلنجلیزي في القارةالقادی
 . ال یواجھوا المستعمر بإسم اإلسالم المسلمین عن دینھم وعن فریضة الجھاد بشكل خاص ، حتى

لد ومبتدعھا . وقد وُ  م ھو مؤسس ھذه الدیانة الجدیدة1908-1839كان مرزا غالم أحمد القادیاني 
ینتمي إلى أُسرة اشتھرت بخدمة  م ، وكان1839في قریة قادیان من بنجاب في الھند عام 

كثیرة علیھ وعلى أسرتھ، فأظھروا الوالء لھا ، وكان  اإلنجلیز وكان للحكومة البریطانیة إحسانات
ا أتباعھ باختالل المزاج ومصابا باألمراض العقلیة كمرض الُمراق كم غالم أحمد معروفاً عند

موروثا  ( إن مرض المراق ما كان -: 1936مجلة ( ریویو قادیان ) عدد أغسطس سنة  ورد في
كان أحد مبتلى بھذا  بل كان ألسباب خارجیة یعنى أنھ ما -أى المرزا غالم  -لحضرة سیدنا 

أثره بسبب ضعف الدماغ .) والمراق  المرض فى أسرة غالم أحمد قبلھ و ھو الذى ابتلى و ظھر
 . " المراق ھو مرض تتغیر فیھ األخیلة و األفكار: "  ل ابن سینا في كتابھ القانونكما یقو

المیرزا غالم مع ابن  وكانت عائلة المیرزا غالم أحمد قد اشتھرت باإلدعاءات الدینیة وقد تنافس
 ابن عّمھ ألنھ ادعى بأنھ األفاتار عّمھ وحاول تقلیده و مجاراتھ، حیث كان الھندوس یحترمون

AVATAR لذا كان على المیرزا أن یدعي الحقا أنھ  "أو التجسد لروح المدعو "الل بیج
الذي یعبده الھندوس وھذا مما یزیده احتراما ورفعة لدى  األفاتار أو التجسد لروح كریشنا

ال  ( أنا ھو كریشنا الذي ینتظر اآلریون ظھوره ھذه األیام، و أنا-المیرزا غالم: الھندوس .. یقول
كریشنا ملك اآلریین و  ا األمر من عند نفسي لكن إلھي قد أوحى إلّي مراراً بأنني أناأدعي ھذ

 .459تذكرة ص الذي سیظھر في آخر الزمان .) كتاب القادیانیة الُمقدس
قبل، یقول المیرزا  وكذلك ادعى المیرزا بأنھ أیضاً أفاتار و ھو االدعاء الذي ادعاه ابن عمھ من

ینحنون لي احتراماً و توقیراً و كانوا  بأن كثیراً من الھندوس كانوا ( رأیت في المنام-غالم:
 .504األفاتار، ھذا ھو كریشنا.) كتاب القادیانیة الُمقدس تذكرة ص یشیرون إلّي قائلین: ھذا ھو

على الطریقة  ثّم بعد ذلك تمادى المیرزا أكثر و أعلن عن طریق وحیھ بأنھ أفاتار البراھمان
لیس من الجید لكم أن تقفوا في : "  یة، حیث ادعى أن إلھھ خاطب الناس قائالً البرھمیة الھندوس

 . 762الُمقدس تذكرة ص كتاب القادیانیة "وجھ أفاتار البراھمان.
 

كأحد  1880 فالمیرزا غالم أحمد ظھر في عام -أما عن المراحل التدریجیة لدعاویھ الكاذبة:
في دعاویھ الكاذبة, وانتقل  غیر المسلمین, وتدرجالدعاة إلى اإلسالم والمناظرین لخصومھ من 

وسنعرض لمختلف مراحل حیاتھ نذكر فیھا ما  من مرحلة إلى مرحلة ُمغیراً عقیدتھ في كل مرة
لیتبین للقارئ ما كان علیھ المرزا من العقائد واألفكار  أعلنھ من مختلف العقائد واألفكار

  -:وأخرى المتضاربة بین مرحلة
یدعو إلى اإلسالم ,  لقد كان في ھذه المرحلة مناظراً عادیاً :1888-1880 :ىالمرحلة األول



أھل اإلسالم, وكان المسلمون  ویحرص على أن یوضح أن كل عقیدة من عقائده موافقة لعقائد
عن نفسھ أنھ أفضل أولیاء األمة , لكنھ كان یعود  یرصدون ما یقولھ المیرزا وخاصة ما كان یقولھ

 .ویحاول تأویل أقوالھ إلقناعھم بصحة عقائده , ضبھمفیطمئنھم ویلطف غ
یأخذ البیعة منھم  1889دعا المسلمین إلى بیعتھ , وبدأ منذ أوائل  1888في سنة:المرحلة الثانیة

 .على أنھ مجدد العصر ومأمور من عند هللا تعالى
وعود والمھدي أعلن أن المسیح قد مات وادعى أنھ ھو المسیح الم 1891في سنة :المرحلة الثالثة

 .المعھود مما أقلق عامة المسلمین وأقامھم وأقعدھم
بالنبي صراحة خاصة  بدأ الخواص من أتباع المرزا یلقبونھ 1900في سنة :المرحلة الرابعة

السامیة التي قد خصھا القرآن باألنبیاء. أما  الصوفیة منھم , وبدأ ھؤالء المتصوفة یُنزلونھ المنزلة
ویحاول تارة أخرى إقناع الذین كانوا مترددین في اإلیمان بنبوتھ  دقھم تارةالمیرزا فقد كان یُص

 .نبوتھ بكلمات"النبي الناقص"أو "النبي الجزئي" أو "النبي التابع" مثالً  بتأویل
والرسول , ولم یعد في أكثر  أعلن المرزا بوجھ سافر أنھ النبي 1901في سنة :المرحلة الخامسة

 .الجزئیة أو التبعیة لتھ بكلمات النقص أوكتاباتھ یقید نبوتھ ورسا
 

القادیاني یجلب اللعنات  عاقبتھ وموتھ:لقد كان موتھ دلیالً على كذبھ ودجلھ, فلقد كان المتنبيء
واألنبیاء فناقشھ العلماء وعبثاً حاولوا إصالحھ  على نفسھ الفتراءاتھ على هللا والرسول والقرآن

 صراره وصموده على الكفر واالرتداد ودعوى النبوة نازلوهوحینما رأوا إ ,وإرجاعھ إلى اإلسالم
وكان على رأس  ,وناظروه وأظھروا كذبھ, وبعد إتمام الحجة أفتوا باإلجماع على كفره ودجلھ

فقد جرى بینھ وبین الغالم عدة  ,ھؤالء العلماء الشیخ الجلیل العالمة ثناء هللا األمر تسري
كان االنتصار حلیفاً للشیخ ثناء هللا مما جعل  ودوماً  مناظرات ومناقشات تحریریة وتقریریة,

دعا فیھا أن یھلك هللا  1907-4-15ودفعھ إلى أن یصدر نشرة في ,الغالم یشتعل غیظاً وحنقاً 
شھراً  الصادق باألمراض المھلكة مثل الطاعون والكولیرا, وفعالً بعد ثالثة عشر الكاذب في حیاة

غرفة نومھ وقد  بصورة بشعة ومات بین روثھ وبولھ في وعشرة أیام جاءه قضاء هللا وقدره
بالكولیرا كانت النجاسة تخرج من فمھ قبل  نشرت الجرائد الھندیة آنذاك أن غالم أحمد لما ابتلي

(و بعد فترة  -حیث قالت زوجة الغالم في سیرتھ ما یلي:  الموت, وقد تحولت غرفتھ إلى كنیف
مرة كان ضعفھ شدیداً جداً بحیث لم یستطع الذھاب إلى أخرى لكن ھذه ال قصیرة انتابتھ نوبة

 1فقمت بالترتیبات قرب السریر حیث جلس ھو ھناك لقضاء حاجتھ) سیرة المھدي ج .الحمام
أربعین سنة یھدم  . ولقد عاش الشیخ الجلیل ثناء هللا األمر تسري بعد موت الغالم قریباً من11ص

 .بنیان القادیانیة
 أنس زغلول مقال للباحث -المصدر:

 
 
 
 

 !!.. إدعاء القادیاني للنبوة -الدلیل الثاني :
اإلسالم یقول  لقد ادعى المیرزا غالم أحمد في باديء األمر أنھ جاء لیُتم ما كان ناقصا من

البناء باللبنة األخیرة فأنا تلك اللبنة أیھا  ( فأراد هللا أن یتم النبأ و یكمل -المیرزا القادیاني :
 .178 بة إلھامیة صالناظرون.) خط

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت  -العزیز : وبداھة ھذا من أكبر الكذب على هللا وعلى رسولھ یقول هللا تعالى في كتابھ
  [3نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدیناً [المائدة :  لَُكْم ِدینَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْیُكمْ 

على نبوتھ كثیرة  فسھ مضطرا للقبول بالنبوة ألن األدلةلكن بعد ذلك وجد المیرزا غالم أحمد ن
إلى وقتنا ھذا، فلماذا أنكر اسمي   (إن زھاء مائة وخمسین بشارة من هللا وجدتھا صادقة -یقول:

أردھا، أو لماذا أخاف غیره؟.)  سماني بھذه األسماء، فلماذا  نبیًا ورسوًال، وبما أن هللا ھو الذي



  .8صكا ازالھ  كتاب أیك غلطى
رسالة المسیح الموعود إلى  (. ( أنا نبى وفقاً ألمر هللا وأكون آثماً إن أنكرت ذلك -ویقول أیضاً :

وقد ھلك القادیاني بعدھا بثالثة أیام شر  .. م1908مایو  23محرر جریدة أخبار عام بالھور 
  !!.. تھلكة

إن غالم أحمد أفضل  :" 257ویقول میرزا بشیر أحمد الخلیفة الثانى فى كتابھ حقیقة النبوة ص 
 ". من بعض أولى العزم من الرسل

یكون أفضل ، من  إنھ كان أفضل من كثیر من األنبیاء ، ویُمكن أن :"وورد فى صحیفة الفضل 
 م1927/  4/  29المجلد الرابع عشر  ". جمیع األنبیاء

 أن هللا سبحانھ وقال 604بل ولقد تمادي میرزا غالم أحمد القادیاني في كتابھ المقدس تذكرة ص 
خلقت السماوات و  :"99في كتاب البریة ص  و ".لوالك لما خلقت األفالك:" أوحى إلیھ قائالً لھ 

  " األرض و اللیل و النھار من أجلك
الموعود الذي ھو أفضل  (أرسل هللا لھذه األمة المسیح -ویفاضل القادیاني نفسھ باألنبیاء قائال :

نفسي بیده أنھ لو كان عیسى بن مریم في  ه .. أقسم باہلل العظیم الذيمن المسیح األول بكل مجد
أستطیع أنا فعلھا. و اآلیات التي تحققت على یدي لم یكن  مكاني لما استطاع عمل األشیاء التي

 152ص 22على یدیھ.) كتاب حقیقة الوحي الخزائن الروحانیة ج باإلمكان أن تتحقق
نفسھ بالمسیح علیھ  أن یشفي نفسھ من داء البول السكري یقارنالقادیاني البوال الذي لم یستطع 

أثناء مرضي بالسكري كنت أحیاناً  :" البوال السالم ویقارن معجزاتھ بمعجزاتھ ..!! یقول المیرزا
كتاب  ." بعد أن دعوت جاءني ھذا اإللھام: و الموت إذا عسعس . أتبول مائة مرة في الیوم و

  !!.. والموت إذا عسعس أي أن دعائك لن یُستجاب .382تذكرة ص الوحي القادیاني
میرزا غالم  بل لقد ورد فى صحیفة الفضل القادیانیة التمییز بین الصحابة الكرام وأصحاب

وتالمیذ " مرزا غالم أحمد "  – صلى هللا علیھ وسلم –لم یكن فرق بین أصحاب النبى  " -أحمد:
/  28 – 92البعثة الثانیة " المجلد الخامس عدد  رجال إال أن أولئك رجال البعثة األولى ، وھؤالء

  ". م1918/  5
( أحباؤك كأنبیاء بني إسرائیل.) كتاب الوحي  -بل إن أحباء القادیاني یفوقون أنبیاء بني إسرائیل :

 .951القادیاني تذكرة ص 
..!! نعم كان إسرائیل . أصحاب القادیاني الحشاشین یُقارنون أنفسھم بالصحابة بل وبأنبیاء بني

صاحبي مرة بأن األفیون مفید لمرض  أصحاب القادیاني حشاشون یقول المیرزا غالم ( نصحني
العالج. أجبتھ: شكراً جزیالً لنصیحتك الغالیة،  السكري و بأنھ ال ضرر في أخذ األفیون بغرض

ن األفیون فإنني أخاف أن یعترض الناس بأن المسیح األول كا لكن إن تعودت على تعاطي
 19الثاني كان مدمناً على المخدرات) كتاب سفینة نوح الخزائن الروحانیة ج متعاطیاً للخمور و

 . 434ص
أخبرنا  ) -:929 یقول ابن میرزا غالم أحمد القادیاني في كتابھ "سیرة المھدي" روایة رقم

 المسیح الموعود علیھ أن حضرة –أحد أصحاب میرزا غالم  –الدكتور میر محمد إسماعیل 
عجیبة و غریبة. و أنھ قد أعد شخصیاً من  قد أكد بأن لألفیون فوائد –میرزا غالم  –السالم 

أیضاً . ) حشاش وحشاشون  ألصحابھ إلــھي" كان یعطي منھ األفیون دواءاً أسماه "تریاق
  !!.. یقارنون أنفسھم بالسادة العظماء واألنبیاء الشرفاء إنھا لمصیبة المصائب وهللا

 
 
 
 

 !!.. قداسة قادیان -ل الثالث :الدلی
فوق بعض یقول  بعد أن ادعى القادیاني النبوة صارت قادیان بلدا ُمقدسـا وھكذا طامات بعضھا

جـُعلت قادیان كالقادسیة و  ( انحطت لي المالئكة من الخضراء إلى الغبراء و -المیرزا غالم :



سیة و البلد األمین ھي أسماء لمكة أن القاد . والمعروف1بلدھا األمین.) كتاب سیرة األبدال ص
  197والرشاد في سیرة خیر العباد" ص المكرمة كما في كتاب "سبل الھدى

( ثالثة  -قادیان : بل ویزعم المیرزا الكذاب أن القرآن قّدس ثالثة أماكن ھي مكة و المدینة و
القادیاني تذكرة كتاب الوحي  (. قادیان أسماء مذكورة بالتقدیس في القرآن: مكة و المدینة و

 .103بالترجمة اإلنجلیزیة ص 
ھم من بعد  ( غلبت الروم في أدنى األرض و -بل ویزعم أن سورة الروم تتحدث عن قادیان :

اسم قادیان .) كتاب  غلبھم سیغلبون" قولھ "في أدنى األرض" یعني قادیان، و القرآن یحوي
 904الوحي القادیاني تذكرة بالترجمة اإلنجلیزیة ص 

قادیان مثلما وعد.)  ( اإللھ سینزل في -سینزل في قادیان : -تعالى هللا عما یصفون –إن اإللھ  بل
 527كتاب الوحي القادیاني تذكرة بالترجمة اإلنجلیزیة ص 

و أما قولھ  ) -: بل إن المسجد األقصى المذكور في القرآن موجود في قادیان یقول المیرزا غالم
فیدل على زمان فیھ یظھر  –حولھ  عني المسجد األقصى الذي باركناأ –عّز اسمھ بعد ھذا القول 

و ھو زمان المسیح الموعود و المھدي المعھود،  بركات في األرض من كل جھة كما ذكرناه آنفاً 
. وأكد ھذا 25المسیح الموعود في القادیان .) كتاب خطبة إلھامیة ص  والمسجد األقصى الذي بناه

صحیفة  وقد أوضحت ذلك بالتفصیل ھامیة" ضیاء الدین القاضیكوتيالناشر لـ"خطبة إل القول
األقصى الذي باركنا حولھ  إن المراد بالمسجد الحرام إلى المسجد " -:33الفضل القادیانیة عدد 

  ." ھو مسجد قادیان
كتابھ المنشور  وھو من القادیانیین المنظرین للدین القادیاني في Abur Rahim Dard ویقول

 :ترنت في موقع االسالم أون الین ستور ما نصھعلى االن
The Masjid Aqsa was built by Mirza Ghulam Murtaza. The piece of land 

on which it stands belonged at that time to the Sikhs, page 22 (life of 
Ahmad – by A. R. DARD M.A Ex Imam London Mosque  

التي بني علیھا  تّم بناؤه على ید میرزا غالم مرتضى، أما األرض وترجمتھ: "المسجد األقصى
 ."المسجد فكانت مملوكة للسیخ لكنھ اشتراھا منھم

واإلستیالء على القدس،  وھذا االعتقاد یُقدم أكبر خدمة إلسرائیل الیوم التي تسعى لھدم األقصى
لتي تعتبرھا إسرائیل األردن، ا وتسعى لتھجیر أھل القدس وفلسطین للدول العربیة وخاصة

خطورة عقائد الفرقة المارقة والزائغة على واقع  الوطن البدیل للفلسطینیین وھذا مما یؤكد على
إنھا دعوة شعوبیة أثیمة بغیضة  . وتجنیدھم لخدمة مصالح أعداء األمة المسلمین وسھولة توظیفھم

الجھاد ،  ، ویُسقطوا عقیدةلخلق نبي یجعل المسلمین یأتمروا بأوامر اإلنجلیز والیھود  تھدف
ویقرأوا وحي القادیاني الكذاب ،  ویتحدثوا األوردیة بدالً من العربیة ، ویتركوا القرآن الكریم ،

 . المكرمة والمدینة المنورة ویقدسوا قادیان في الھند بدالً من مكة
 
 
 
 

 !!.. إدعاء المیرزا غالم أحمد أنھ المسیح علیھ السالم -الدلیل الرابع :
أكد فیھ موت  م نشر السیر سید أحمد خان الھندي تفسیره للقرآن الكریم والذي1880ي العام ف

الصلیب أُغمي علیھ ولم یمت وقد  المسیح علیھ السالم بعد محاولة صلبھ بفترة حیث أنھ وھو على
 الشواھد التاریخیة و اإلنجیلیة إلثبات نظریة إغماء استدل سید أحمد خان باآلیات القرآنیة و

الصلیب و نجاتھ ثم وفاتھ بعدھا وفاة طبیعیة (سید أحمد خان في تفسیره  المسیح علیھ السالم على
خان  ) وبداھة ھذا مخالف لما ھو متفق علیھ عند األمة فقد تأثر سید أحمد 424ص  2الجزء 

تھ أحمد خان وعلى أدل بالمنھج العقالني الغربي تأثرا كبیرا وقد اطلع المیرزا على تفسیر سید
السالم قد ُعلق على الصلیب لكنھ أُغمي علیھ  المزعومة من القرآن والتاریخ على أن المسیح علیھ



میتة طبیعیة. لكن مع ذلك لم یقبل المیرزا وقتھا ذلك التفسیر وتلك  فقط ثم مات بعد تلك الحادثة
السماء  إلى وظل ینشر في كتابھ براھین أحمدیة عقیدة حیاة المسیح علیھ السالم ورفعھ األدلة

إلى ھذا العالم فإن الدین  ( عندما یعود عیسى علیھ السالم مرة أخرى -یقول المیرزا : وعدم موتھ
  .593صفحة  4سینتشر في كل بقاع األرض.) براھین أحمدیة الجزء 

شعبة ربوة یقول  و في الكتاب القادیاني التبشیري (حیاة أحمد) الذي نشرتھ الجماعة األحمدیة
في كتابھ براھین أحمدیة المنشور  میرزا غالم أحمد القادیاني أكد " -ما یلي: 499ص  الكاتب في

  ". في السماء و بأنھ سیأتي مرة ثانیة إلى الدنیا م العقیدة التقلیدیة بأن المسیح حي1884عام 
ھ وفاة المسیح علی م أعلن المیرزا بأن هللا سبحانھ قد أوحى إلیھ بعقیدة1891لكن فجأة وفي عام 

األدلة مطابقة بشكل كبیر لألدلة التي  السالم و أعطاه األدلة من القرآن على ذلك وقد كانت تلك
 .نشرھا سید أحمد خان في تفسیره

( عند -القادیاني ما یلي : م كتب المیرزا غالم أحمد1891ففي كتابھ (إزالة أوھام) المنشور سنة 
أن عیسى علیھ السالم فقد  –ین ھذه الحقیقة مبسوطت النظر إلى القرآن الكریم نجده یعلن بیدین

فیجب علیكم قبول ھذه الحقیقة. لكن لألسف فمع أن العلماء  –الحقاً  الوعي على الصلیب ثم مات
 .509الحقیقة إال أنھم لم یقبلوھا .) إزالة أوھام ص  رأوا ھذه

 -: القادیانیة صراحة لقد تغیر المیرزا فجأة وتابع السیر سید أحمد خان تماما وھذا ما اعترف بھ
سابقا السیر سید (أحمد خان) باستسالم.  یخاف من العقالنیة التي انحنى لھا -المیرزا  –لم یكن )

هللا أحمد بأن المسیح قد مات، عندھا فقط غیر عقیدتھ بھذا  م و عندما أخبر1891لكن في العام 
  40أحمد ص  الصدد . ) حیاة

علیھ الصالة والسالم لم  ا أخبر بھ القرآن الكریم من أن المسیحولقد اتفقت األمة اإلسالمیة على م
فََعھُ ّهللاُ إِلَْیھِ   فسلمھ هللا من شر الیھود 158َوَكاَن ّهللاُ َعِزیزاً َحِكیماً }النساء یُقتل ولم یُصلب {بَل رَّ

م نفي القتل وتعالى قد وأذاھم ورغم أن الصلب یسبق القتل , إذ ھو وسیلة للقتل , إال أن هللا تبارك
َصلَبُوهُ ) , بمعنى : أنھ لم یُقتل أصالً , فكیف  على نفي الصلب فقال تعالى : ( َوَما قَتَلُوهُ َوَما

أي المسیح  –یقول اإلمام فخر الدین الرازي : ( وقد ثبت الدلیل أنھ حي  !تزعمون أنھ قد ُصلب ؟
ثم إنھ تعالى  سینزل ویقتل الدجال ، السالم ، وورد الخبر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ علیھ

حمود بن عبد هللا التویجري رحمھ هللا  ھذا وقد نقل الشیخ 60/ 8یتوفاه بعد ذلك ) التفسیر الكبیر 
 . إجماع أھل العلم على ذلك

ھاجر المسیح علیھ  ویقول الغالم في كتابھ " المسیح الناصري في الھند " أنھ بعد واقعة الصلب
ھُ آیَةً  هللا عز وجل وتوفي فیھا قبل ألفي سنة مستدال بقول السالم إلى كشمیر َوَجَعْلنَا اْبَن َمْریََم َوأُمَّ

المفسرین باإلجماع ألن  ]ولقد ناقض الغالم50إِلَى َرْبَوٍة َذاِت قََراٍر َوَمِعیٍن [المؤمنون :  َوآَوْینَاھَُما
شیر إلى ھجرة بل إلى إیواء واستقرار ال تُ  " الربوة " ھى بیت المقدس ببالد الشام كما أن اآلیة

المسیح لیخلي المقام لنفسھ , ألن من مات یستحیل أن یعود إلى  لكن الغالم زعم ھذا وقطع بوفاة
 وروحھ على حسب زعمھ ولھذا زعم أن عودة المسیح ستكون مثیلیة ( أي مثیل الحیاة بجسمھ

الموعود في كتاب هللا لیس  علم أن المسیحثم ا " -المسیح ) وأنھ ھو المثیل ! یقول المیرزا غالم :
الموسویة كما ظن بعض الجھالء من الفیج  ھو عیسى بن مریم صاحب اإلنجیل وخادم الشریعة

خطبة إلھامیة  ". - میرزا غالم –الخلفاء من ھذه األمة  األعوج والفئة الخاطئة بل ھو خاتم
  .309ص

ي لھ لقب عیسى الذي ھو المسیح بما ختم ( و أعط -ویقول المیرزا عن نفسھ في نفس الكتاب:
 .324علیھ خالفة نبي األمم .) خطبة إلھامیة ص

من المسیح األول  أرسل هللا لھذه األمة المسیح الموعود الذي ھو أفضل " -یقول المیرزا غالم :
 152ص 22الخزائن الروحانیة ج -كتاب حقیقة الوحي  "... بكل مجده

 –سیادة المسیح الثاني  ل ھذا و بعدما بیّن هللا و الحواریین و الرسل( بعد ك -یقول المیرزا غالم: 
  152ص 22الخزائن الروحانیة ج - في ھذا الزمان األخیر .) كتاب حقیقة الوحي –المیرزا 

أي  -نزولھ فقد أجمعت األمة على ":  95-2/94یقول السفاریني في كتابھ " لوامع األنوار" 



أنكر ذلك الفالسفة والمالحدة  خالف فیھ أحد من أھل الشریعة ، وإنماولم ی -المسیح علیھ السالم 
على أنھ ینزل ویحكم بھذه الشریعة المحمدیة ، ولیس  ممن ال یعتد بخالفھ ، وقد انعقد إجماع األمة

  ". نزولھ من السماء ینزل بشریعة مستقلة عند
النبي صلى هللا  األخبار عنتواترت  ":  11/457ویقول العظیم أبادي في كتابھ عون المعبود 

السماء بجسده العنصري إلى  علیھ وسلم في نزول عیسى بن مریم صلى هللا علیھ وسلم من
  ."والجماعة األرض عند قرب الساعة، وھذا ھو مذھب أھل السنة

 وكالم أھل العلم في ھذا مستفیض
نزولھ، فھل  عند وقد أخبر الصادق المصدوق صلى هللا علي وسلم بأوصاف عیسى علیھ السالم

البیضاء شرقي دمشق بین  انطبق منھا حرف واحد على كذاب قادیان؟ ھل نزل عند المنارة
الدجال؟ ھل كسر الصلیب؟ ھل كان حاكما  ملَكین؟ ھل مات كل كافر َوجد ریح نَفَسھ؟ ھل قَتل

في على دین واحد ھو دین اإلسالم؟ ھل كثر المال  عادال؟ ھل قتل الخنزیر؟ ھل جمع الناس
األرض؟ ھل حج بعد نزولھ؟ ھل ھل ... أسئلة كثیرة أطرحھا لمن  عھده؟ ھل وقعت األمنة في

 .مسكة من عقل أو جذوة من إیمان كان فیھ أدنى
 
 
 
 

  !!.. تأویالت المیرزا غالم أحمد بخصوص نزول المسیح آخر الزمان -الدلیل الخامس :
األمة على  أجمعت ": 3/143رر الوجیزھـ) في تفسیره المح542یقول ابن عطیة رحمھ هللا (ت

في آخر الزمان فیقتل  ما تضمنھ الحدیث المتواتر من أن عیسى في السماء حي، وأنھ سینزل
ملة محمد صلى هللا علیھ  –بھ الملة  الخنزیر ویكسر الصلیب ویقتل الدجال ویفیض العدل وتظھر

 ."أربعین سنةوعشرین سنة وقیل  ویحج البیت ویبقى في األرض أربعا –وسلم 
دمشق عند المنارة  وقد قام الغالم أحمد القادیاني بتأویل أحادیث نزول المسیح علیھ السالم شرقي

المراد بالرداء األصفر : الِعلة وقد جاء في  ) -: البیضاء وعلیھ رداءان أصفران , فقال محرفا أن
ي علتین : إحداھما : في رداءان أصفران وھذا شأني فإنني أعان الحدیث أن المسیح ینزل وعلیھ

 : الدوار الشدید الذي قد أخر بھ األرض , وأخاف بھ على نفسي , والعلة الثانیة مقدم جسمي وھو
  . 1/201في أسفل الجسم وھى كثرة التبول .) براھین أحمدیة 

أنزلھ في دمشق ھذه  ولجأ إلى الخداع والتزییف فادعى أن قریة قادیان مشابھة لدمشق وأن هللا
 . 68آمنا .. إزالة أوھام ص  یق شرقي عند المنارة البیضاء من المسجد الذي دخلھ كانبطر

المنارة الشرقیة ,  وإذ قد تغلب على تأویل لفظ دمشق والشام ... فقد بقى لھ أن یتغلب على مشكلة
وفتح اإلكتتاب لذلك وحث على 1900 ولذا قرر بناء منارة في شرقي قادیان وقرر ذلك سنة

المشروع بعد وفاتھ في حیاة نجلھ بشیر الدین  وتم ھذا 1903ووضع أساسھا عام  اإلعانات
 !!.. المیرزا غالم أحمد العجیبة محمود ...وھكذا كانت تأویالت

 -البخاري ومسلم : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الحدیث الذي رواه أبو ھریرة وأخرجھ
عدالً ... الحدیث ) فذكر النبي صلى هللا  ابن مریم حكًما( والذي نفسي بیده لیوشكن أن ینزل فیكم 

أن المسیح الذي سینزل في أخر الزمان ھو المسیح ابن مریم  علیھ وسلم المسیح بـ "ابن مریم" أي
قال صلى هللا  بني اسرائیل منذ ألفي عام , أي أن نزولھ نزوالً ذاتیًا جسمانیًا , ولھذا الذي بشَّر بین

أمھ علیھا الصالة والسالم , فھل  مریم" ولم یقل " مثیل المسیح " بل ذكره باسمعلیھ وسلم " ابن 
 !كانت أم غالم أحمد اسمھا مریم ؟

لیوشكن أن ینزل  ( والذي نفسي بیده-وعن أبي ھریرة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال :
ویفیض المال حتى ال الجزیة  فیكم ابن مریم ، حكما عدال فیكسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع

فاقرؤا إن -الدنیا وما فیھا ). ثم یقول أبو ھریرة: یقبلھ أحد حتى تكون السجدة الواحدة خیرا من
  .إال لیؤمنن بھ قبل موتھ ] متفق علیھ شئتم [ وإن من أھل الكتاب



  -: ھذا ھو ما سیفعلھ المسیح الحق أما الكذاب المیرزا غالم أحمد فقد
لغالي و النفیس حتى یتمكن من أن یستعبد الناس و ینھبھم و یذلھم و یثأر أعان المستعمر با -1

  .لھزائمھ السابقة
  .انتشرت النصرانیة في الھند في عھده انتشار النار في الھشیم عن طریق الحمالت التیشیریة -2
ظھر الفساد في البر و البحر. فانتھكت المحرمات من زنى و خمر و خنزیر و میسر بین  -3
  .مسلمین أنفسھمال
  .دفع المسلمون الجزیة لمستعمریھم. و صارت خیراتھم في أرضھم ملكاً لغیرھم -4
انتشرت خالفات جدیدة بموت الغالم. فانقسم أتباعھ و عبیده إلى فسطاطین. وظھرت القادیانیة  -5

  الالھوریة والقادیانیة األحمدیة
صلى هللا  م على لسان الحبیب المصطفىبل لقد جاء وصف المسیح عیسى ابن مریم علیھ السال

ھیئتھ حین نزولھ وأین أول  علیھ وسلم فبین صفة خلقھ ومتى ینزل وكیفیة نزولھ من السماء وعن
بشيء فقد جاء في سلسة األحادیث الصحیحة  محطة لنزولھ مما ال یدع ألحد الحجة أن یستدرك

إخوة لعالت، أمھاتھم شتى، ودینھم  والسالم: ( األنبیاء المجلد الخامس من قولھ علیھ الصالة
 وأنا أولى الناس بعیسى ابن مریم ألنھ لیس بیني وبینھ نبي، وإنھ نازل، - واحد، أي دین التوحید

أیضاً : علیھ  الحدیث. و قال…)فإذا رأیتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع، إلى الحمرة والبیاض، 
یصبھ بلل،..) معنى  وإن لم الصالة والسالم:(.. ینزل بین ممصرتین، كأن رأسھ یقطر،

ملكین من مالئكة هللا سبحانھ وأول  ونزولھ من السماء بواسطة .ممصرتین أي ثوبین إزار ورداء
البیضاء شرقي دمشق وزمن ھبوطھ من السماء یكون  محطة وصول لھ علیھ السالم ھي المنارة

یوماً التي منحھ هللا تعالى لعنھ هللا تعالى في األرض مدة األربعین  في الوقت الذي أمضى الدجال
تكون على  یوم كسنة ویوم كشھر ویوم كجمعة وباقي األیام – بعد خروجھ من مكان حبسھ إیاھا

المسیح الدجال علیھ لعنة هللا  أي –فبینما ھو كذلك (… قال علیھ الصالة والسالم  –ھیئتھا الحالیة 
اء شرقي دمشق بین مھرودتین واضعا المنارة البیض إذ بعث هللا المسیح ابن مریم فینزل عند -

رواه مسلم. …) طأطأ رأسھ قطر و إذا رفعھ تحدر منھ جمان كاللؤلؤ  كفیھ على أجنحة ملكین إذ
 -ممصرتین  ) .مھرودتین ) قال النووي : معناه البس مھرودتین : أي ثوبین مصبوغین ( بین

جنحة ملكین ... أول نزول لھ أ التي فیھا صفرة خفیفة , واضعا یده على -الممصرة من الثیاب
النووي : ھذه المنارة موجودة الیوم شرقي دمشق.  یكون شرقي دمشق عند المنارة البیضاء، قال

تحدیداً بعد اإلقامة لصالة الفجر، وبعد أن یتقدم المھدي علیھ  فیكون وقت نزولھ عند الفجر ،
نبي هللا  نبعث من خلفھ، وتبشر بنزولالقوم وقد كبَّر للصالة ، وإذا بھ یسمع أصوات ت السالم لیؤم

الذي وصفھ بھ رسول  عیسى علیھ السالم من السماء وأنھ أصبح بین أظھرھم وھو على الوصف
ماً المسیح علیھ السالم  هللا صلى هللا علیھ وسلم كما بیَّنا ذلك آنفا، فیرجع المھدي إلى الوراء مقدِّ

یده على كتف المھدي ویقول أنت صلِّي بالناس، علیھ السالم ویضع  لیؤم ھو بالنَّاس فیأبى ذلك
إمامھم قد  الحبیب المصطفى صلى هللا علیھ وسلم فقال:(.. وإمامھم رجل صالح فبینما بھذا أخبر

اإلمام ینكص یمشي  تقدم یصلي بھم الصبح إذ نزل علیھم عیسى ابن مریم الصبح فرجع ذلك
تقدم فصل فإنھا لك أقیمت فیصل  :یقول لھالقھقرى لیتقدم عیسى فیضع عیسى یده بین كتفیھ ثم 

( كیف أنتم  -قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: :وجاء أیضاً عن أبي ھریرة قال…)بھم إمامھم 
وإمامكم منكم .) متفق علیھ. وقال ابن التین:معنى قولھ:" وإمامكم منكم "  إذا نزل ابن مریم فیكم

  . مةالشریعة المحمدیة متصلة إلى یوم القیا أن
وكما ورد في الحدیث ومما أجمعت علیھ األمة أن المسیح عیسى علیھ السالم عند نزولھ سیحج 

بل لم تطأ قدمھ  بینما میرزا غالم أحمد لم یحج البیت أبدا 3/143المحرر الوجیز .. البیت الحرام
حج أبداً .) لم یقم بتأدیة فریضة ال – میرزا غالم أحمد –(المسیح الموعود  -بالد العرب أبدا :

 119ص  3سیرة المھدي الجزء 
في زمانھ , بل على  ومیرزا عالم أحمد لم یكسر صلیبًا ولم یقتل خنزیًرا , ولم یھلك هللا الملل

والصلیب موجود أمامنا وحمالت  النقیض من ذلك ,فقد ازدادت شوكة أھل الكفر في زمانھ



یؤكل فى جمیع دول أوروبا وأمریكا  الخنزیر التنصیر بلغت ذروتھا فى الدول اإلسالمیة ولحم
دول البلقان النصرانیة ما ظھروا على العثمانیین إال في عھده  وبعض دول آسیا وإفریقیا ، بل إن

 یجري باسم الصلیب فأین القادیاني مما ورد من كسر المسیح علیھ السالم وقد كان كل ھذا
أنھ مات عن عمر  بریطانیا كما یبللصلیب وما كان القادیاني إال خاضًعا لدولة من دول الصل

وسلم أخبر أن المسیح علیھ السالم  یناھز التاسعة والستین عاًما في حین أن النبي صلى هللا علیھ
 ! سیتوفى عن عمر یناھز أربعین سنة

 
 
 
 

 !!.. والء المیرزا غالم أحمد لإلنجلیز -الدلیل السادس :
أقرب إلى عالقة  ء وتأیید منقطع النظیر بل ھيكانت عالقة مرزا غالم أحمد باإلنجلیز عالقة وال

( لقد قضیت معظم عمري  -أحمد: خادم بمخدوم بكل ما تحملھ الكلمة من معنى یقول مرزا غالم
( وال یخفى على ھذه -ویقول : 155ص  15خزائن (.في تأیید الحكومة اإلنجلیزیة ونصرتھا

ودواعي خیرھا من قدیم وجئناھا في كل من خدامھا ونصحائھا  أنا -بریطانیا-الدولة المباركة 
 36ص  8خزائن (. وقت بقلب صمیم

منقسم قسمین: األول:  ( فإن دیني الذي أنا أبدیھ للناس مرة بعد مرة ھو أن اإلسالم -ویقول أیضا:
األمن وأظلتنا بظلھا وحمتنا من الظالمین  أن نطیع هللا، والثاني: أن نطیع الحكومة التي أقامت

، ألبي األعلى 49البریطانیة.) المسألة القادیانیة، ص  ھي الحكومة وھذه الحكومة
ص  15یجب على كل مسلم طاعة ھذه الحكومة طاعة صادقة .) خزائن ) -: المودودي.ویقول

114 
أوجدت ھذه الفرقة  وربما ال یوجد مبرر لھذا الوالء لبریطانیا إال أن تكون بریطانیا ھي التي

والمأمول من الحكومة أن تعامل ھذه  ) -: رزا صراحة حین یقولالضالة وھذا ما یعلنھ المی
اإلنجلیز أنفسھم ومن صنائعھم بكل حزم واحتیاط  التي ھى من غرس-یعني أسرتھ  -األسرة 

حكومتھا أن تعاملني وجماعتي بعطف خاص ورعایة فائقة ...)  وتحقیق رعایة وتوصي رجال
 25 – 19 ص 7تبلیغ الرسالة ج 

المستقبل ألنھ واجب  نتحمل كل البالیا ألجل حكومتنا المحسنة وسنتحمل أیضا فى (نحن -ویقول :
فداء ، بأرواحنا وأموالنا للحكومة  علینا أن نشكرھا الحسانھا ومنتھا علینا ، وال شك نحن

  للغالم 79آریة دھرم ص  (.سرا وعالنیة االنكلیزیة ، ودوما ندعو لعلوھا ومجدھا
كان مسلمو الھند  لحكومة اإلنجلیزیة الُمستعِمرة حكومة الصلیب التيكل ھذا المدیح والثناء ل

التي استخدمت فیلق ھندي كامل في  یعانون منھا األمرین .. الحكومة اإلنجلیزیة حكومة الصلیب
فماتوا عن آخرھم وكانت الصور تُظھر البریطاني  صحراء العلمین لیُفجروا األلغام بأجسادھم

إلى القائد  -نكلسون  -یمتطي جواده وقد كتب أحد قادة اإلنجلیز  ي كيوھو یصعد على ظھر الھند
أحیاء ، ألن  (علینا أن نسن قانونا یُبیح لنا إحراق الثوار ، وسلخ جلودھم وھم -قائالً : " " إدوارد

العحیب أن نفس ھذا الشخص  ومن (. نار االنتقام التي تأججت في صدورنا ال تخمد بالشنق وحده
قادیان تسكن ھذه األسرة التي وجدنا فیھا دون  إن في " -ح میرزا غالم أحمد قائال :نكلسون امتد

القادیانیة .. نشأتھا وتطورھا " لألستاذ / حسن عیسى عبد  " . جمیع األسر الوفاء لإلنجلیز
 . م1992الظاھر 

ظلني أنھ أ ( أنا أشكر هللا عز وجل -: 27ولذا یقول غالم أحمد في رسالتھ تحفة قیصریة ص 
على رعیة ھذه  تحت ظل رحمة بریطانیة التي أستطیع تحت ظلھا أن أعمل وأعظ فواجب

الجزیل ألني ما كنت أستطیع  الحكومة المحسنة أن تشكر لھا وخصوصا علّى أن أبدى لھا الشكر
  (.سوى حكومة حضرة قیصر الھند أن أنجح في مقاصدي العلیا تحت ظل أیة حكومة أخرى

العریضة التى  ) -: م أحمد خادم اإلنجلیز وھو یستجدى حكومة بریطانیا قائالبل وتأملوا قول غال



أن تالحظوا الخدمات الجلیلة  أعرضھا إلى حضرتكم مع أسماء أتباعى لیس المقصود منھا إال
وأرجو من الدولة العالیة أن تراعى األسرة التى  التى أدیت أنا وآبائى فى سبیلكم وكما ألتمس

طوال خمسین سنة بأنھا من أخلص المخلصین للحكومة والتى أقر  ئھا وإخالصھاأثبتت بكمال وفا
 أكابر أمراء الحكومة العظمى وحكامھا وكتبوا لھا وثائق وشھادات على أن ھذه وأعترف بوالئھا

الصغار برعایة ھذه  األسرة ، أسرة خدام ، وأسرة مخلصة ، فلذا أرجو منكم أن تكتبوا للحكام
ینظروا إلى أتباعى بنظرة خاصة ودیة ألننا  تى ما غرسھا إال أنتم كما أرجو أنالشجرة وحفظھا ال

سبیلكم ال بالنفوس وال بالدماء كما ال نتأخر بعد ذلك فألجل ھذه  ما تأخرنا أبداً من التضحیات فى
علینا  الجلیلة نحن نستحق أن نطلب من الحكومة العظیمة المد والعون لكى ال یجرأ أحد الخدمات

  لقاسم القادیانى 7ج ریضة غالم أحمد لنائب أمیر الھند المندرجة فى كتاب تبلیغ رسالة(. ع
الغالم وجماعتھ لخدمة  لكل ھذا فقد عبَّر الزعیم الھندي نھرو عن الدور التخریبي الذي قام بھ

( إنني في سفري ھذا أخذت  -بریطانیا : األھداف اإلستعماریة لبریطانیا حیث قال بعد عودتھ من
نضعف قوة بریطانیا في الھند علینا أن نضعف الجماعة  درسا جدیدا , وھو أننا إذا أردنا أن

 .101عوف : القادیانیة , الخطر الذي یھدد اإلسالم ص  القادیانیة .) د.أحمد
الرسمیة إلى  كرسیاً للجلوس في كل الحفالت -أي لوالده - (لقد خصصت لھ الحكومة -ویقول :

م ( یقصد الثورة  1857تمرد  اني ، لقد ساعدھم والدي مساعدة كبیرة في قمعجانب الحاكم البریط
الثوار ولذلك تدفقت على والدي رسائل  الوطنیة ضد االنجلیز ) ومھد بخمسین مسلحاً لضرب

وكذلك مساندتھم والدي في المعارك األخرى التي خاضھا  الشكر واالمتنان من قبل الحكام ،
  16القیصریة للقادیاني ص  التحفة (. المتمردون ضدھم

الكبیر میرزا غالم  ( ولما توفى والدي ناب عنھ أخي -ویقول میرزا غالم أحمد في موضع آخر :
بعنایتھا وإكرامھا وفضلھا وجوائزھا ، كما  قادر في خدمة الحكومة البریطانیة ، فشملتھ ھو اآلخر

وسلكت مسلكھ في إعالن الحب  توفي ھو اآلخر اقتفیت آثاره صنعت من قَبل مع والدي . ولما
والطاعة لھا وخدمتھا وإنني كرست جھودي كلھا في خدمة االنجلیز من كل  والوالء للحكومة

ضد ھذه الحكومة  بعون هللا سبحانھ ، وقد عاھدت هللا منذ ذلك الحین على أنني لن أكتب شیئاً  قلبي
  35، ص  1.) نور الیقین للقادیاني جـ 

والتفریق بین المسلمین  ھذه الفئة لمقاصده الرذیلة ، وأھدافھ الخبیثة وھكذا أنشأ االستعمار
أن یحضروا حفالت ھؤالء بتھمة أنھم  والتجسس علیھم ولذلك منعت حكومة المانیا وزراءھا من

 . م1934نوفمبر  1القادیانیة  عمالء االنكلیز كما ورد في صحیفة الفضل
 
 
 
 

 !!.. ل كافروالء القادیانیون لك -الدلیل السابع :
لھم فما بالنا بأتباعھ  عندما یفتخر نبي القادیانیة میرزا غالم أحمد بأنھ تابع لكل ُمستعِمر وخادم

تأیید الحكومة االنجلیزیة ومؤازرتھا ،  (لقد قضیت معظم عمري في -یقول میرزا غالم أحمد :
النشرات ما لو ُجمع طاعة ولي األمر االنجلیز من الكتب و ولقد ألَّفت في منع الجھاد ووجوب

خمسین خزانة ، وقد نشرت ھذه الكتب في البالد العربیة ومصر والشام  بعضھا إلى بعض لمأل
لمسلم أن یقاتل  ( وال یجوز -وقال صراحة : .. 15ص  تریاق القلوب للقادیاني (. والروم وكابل

  ضد ھذه الحكومة مھما كان .) نور الحق
مواالة كل مستعمر و  ئلة المیرزا غالم أحمد كانت تجارتھا ھيإن الحقیقة التاریخیة تؤكد أن عا

غالم أحمد إلى جیش السیخ لقتال  مناصرتھ ضد المجاھدین المسلمین فمثال انضم والد المیرزا
على رأسھم الشیخ سید أحمد بریلوي المعروف  الثوار المسلمین في جبھة كشمیر و الذي كان

ن المھراجا السیخي "رانجیت سینغ" و الذي ضّم تحت زم ( بعد ھذا جاء -بسید أحمد شھید.:
م سمح المھراجا للمیرزا غالم 1818الصغار في البلد. و في سنة  جناحھ تدریجیاً الزعماء



غالم  میرزا-بالعودة إلى قادیان، و بعدھا انضم  -المیرزا غالم أحمد القادیاني والد-مرتضى 
عدیدة منھا جبھة  یش خدمات ممتازة في جبھاتو أشقاؤه إلى جیش السیخ و قّدموا للج -مرتضى

 .13كشمیر .) الكتاب القادیاني "حیاة أحمد" ص 
فقد أعطوه  الجلیلة مع السیخ –والد میرزا غالم أحمد  –ونظرا لخدمات میرزا غالم مرتضى 

أرضاً من أراضیھم لوالد  بعض األراضي، بل إن السیخ الذین كانوا یرفضون بناء المساجد باعوا
المیرزا فیما بعد أنھ ھو المسجد األقصى  یرزا لكي یبني مسجده في قادیان و الذي ادعىالم

والد  –المسجد األقصى تّم بناؤه على ید میرزا غالم مرتضى  ) -: المبارك المذكور في القرآن
 أما األرض التي بني علیھا المسجد فكانت مملوكة للسیخ لكنھ اشتراھا منھم - میرزا غالم أحمد

 .22ص  "روبیة.) الكتاب القادیاني "حیاة أحمد 700لغ مرتفع في ذلك الوقت مقداره بمب
أحمد والخلیفة الثاني  أما عن أتباع المیرزا غالم أحمد فحدث وال حرج .. یقول ابن المیرزا غالم

إحسانات كثیرة بكل اطمئنان وراحة ، ونتم  ( إن للحكومة البریطانیة علینا -في القادیانیة یقول:
للتبلیغ والحكومة البریطانیة تساعدنا أیضا ھناك وھذا من  مقاصدنا ... ونذھب إلى بالد أخرى

 65علینا .) بركات الخالفة ص  كمال منھ وإحسانھ
أقیمت لھذ المناسبة في  وحینما دخل الجیش االنكلیزى العراق ألقى ابن الغالم ھذا خطاباً فى حفلة

بتعاوننا مع االنكلیز ویطعنوننا على ابتھاجنا  مین یتھموننا( إن علماء المسل -ذلك الوقت وقال :
ال نفرح ؟ ولماذا ال نسر ؟ وقد قال إمامنا بأنى أنا مھدى وحكومة  على فتوحاتھ فنحن نسأل لماذا

العراق وفى  سیفى ، فنحن نبتھج بھذا الفتح ونرید أن نرى لمعان ھذا السیف وبرقھ فى بریطانیا
الحكومة ومساعدتھا.) جریدة  ویقول : أن هللا أنزل مالئكتھ لتأیید ھذهالشام ، وفى كل مكان ، 

 . م1918دیسمبر  7الفضل القادیانیة 
-وأراقوا دمائھم  (إن مئات القادیانیین تجندوا فى جیش االنكلیز لفتح العراق -بل ویقول أیضا :

 . م1922أغسطس  31فى سبیلھ .) جریدة الفضل  -النجسة
سروره حینما دخل عساكر  المیرزا غالم أحمد والخلیفة الثاني في القادیانیة وھكذا فقد أظھر ابن

حتى شكره سكرتیر رئیس الوزراء البریطانى  االستعمار فى القدس وكتب مقاالً بتأیید االستعمار
( نحن نشكر هللا ألف وألف  -العثمانیین وقد نشرت جریدة الفضل : على ھذا ، وعلى سقوط دولة

كان  -القادیانى أى الغالم- ت بریطانیا ، وأنھا السبب االبتھاج والسرور ألن إمامنافتوحا مرة على
لنا أبواب الدعوة إلى القادیانیة  یدعو لفتوحاتھا وكان یوصى جماعتھ بالدعاء لھا وأیضاً فتحت

امتداد دولة بریطانیا إلى بلدان أخرى .) جریدة الفضل  والتى كانت مسدودة قبل اآلن ، وھذا كلھ
  . م1918 نوفمبر 23القادیانیة 

أُعتقلت مرات بتھمة  ( إنى -م فقال :1923ویقول أحد أتباع القادیانیة بعد رجوعھ من روسیا سنة 
روسیا إال لتبلیغ القادیانیة ولكن بما أن  أنا ما ذھبت إلى -ویقول مفتخراً  -الجاسوسیة لالنكلیز 

داف حكومة بریطانیا كنت مضطراً بأن أخدم متعلقة بأغراض وأھ مفادات القادیانیة وأھدافھا
 واجبھا علّى .) مكتوب محمد أمین مبلغ القادیانیة المنشور فى جریدة الفضل الحكومة وأؤدى

 . م1923سبتمبر سنة  28القادیانیة 
االنكلیز واألفغان  وأیضاً حینما وصل اثنان من ھذه الفئة إلى أفغانستان وكان آنذاك حرب بین

وزیر الداخلیة األفغانیة بأنھ وجدت  أفغانستان بتھمة تجسسھما لالستعمار وأعلن قتلتھما حكومة
من ذلك افتخر الخلیفة القادیانى  لعدونا ، ولكن بالعكس عندھما وثائق ومكاتیب تثبت بأنھما عمالء

 لو سكت رجالنا فى أفغانستان وما أظھروا عقیدتنا فى الجھاد لما كان علیھم ) -:بجریمتھما وقال
حملوھا من عندنا فلذلك  ئ ولكنھم ما استطاعوا أن یكتموا ُحبھم ومودتھم لحكومة بریطانیا التىش

 . م1935أغسطس  16الفضل  لقوا حتفھم(. خطبة الجمعة البن الغالم المنشور فى
 

أقام في  ذكر "دوست محمد شاھد" في كتابھ "تاریخ أحمدیھ" ان میرزا بشیر الدین محمود
إسرائیل ولما قامت دولة  م بإنشاء دولة1917بعد صدور وعد بلفور سنة م 1924فلسطین سنة 
بینما ُسمح للقادیانیین باإلقامة والتبشیر  م طردت سكان فلسطین األصلیین،1948إسرائیل سنة 



( ال شك أنھ لیست لنا مكانة في البالد العربیة  -الدین محمود : دون مسھم بأي أذى وقد قال بشیر
ال یسمح  لبالد األوربیة واالفریقیة، ومع ذلك فقد حصل نوع من المكانة، وھو أنھفي ا مثل مكانتنا

 .م30/8/1950 ألحد باإلقامة في قلب فلسطین غیر األحمدي.) جریدة الفضل
بتأیید إقامة الدولة  كیف ال تتمتع القادیانیة بھذه المكانة، وقد قام خلیفتھا الثاني میرزا محمود

 عن تاریخ األحمدیة ،9جـ 2ا ورد في مجلة الحق عددالصھیونیة في فلسطین كم
وھذه ھى حقیقة ھذه الفئة المرتدة التى باعت ضمیرھا لالستعمار ، وخدمتھ بكل اإلمكانیات وال 

  .. تزال تخدمھ
( إن  -قائال : والقادیانیة بھذا یكونون قد اتبعوا نصیحة نبیھم میرزا غالم أحمد حین نصحھم

أقامھ هللا لوقایتكم , فقدروھا حق  مة لكم وبركة علیكم , وھي الحصن الذيالحكومة البریطانیة رح
لكم ألف مرة من ھؤالء المسلمین الذین  واإلنجلیز خیر ,التقدیر من أعماق قلوبكم ومھجكم

 اإلنكلیز ال یریدون إذاللكم وال یرون وجوب قتلكم, ویقول أیضاً: فجمیع یخالفونكم , ألن
أعماق قلوبھم من  ین یعتقدون المرزا مرسالً یجب علیھم أن یوقنوا مناألحمدیین المخلصین الذ

لھم من هللا وظل من رحمتھ, وأن  غیر مجاملة وال ریاء بأن الحكومة البریطانیة إنما ھي فضل
یدیھ وال من خلفھ بأن حیاة ھذه الحكومة ھي حیاتھم. ) من  یعتقدوا اعتقاداً ال یأتیھ الباطل من بین

 "تبلیغ الرسالة"للجماعة للمیرزا غالم أحمد وھي مندرجة في  لیةكتاب نصیحة غا
لنا نتقدم إلى  وأخیراً ننقل ما نشرتھ جریدة الفضل القادیانیة من أن حكومة بریطانیا ھى ترس

لمزقنا من الرمایة فانحدرنا وصار رقیھا  األمام وإلى األمام تحت وقایة ھذا الترس الذى لو أبعد
  . م1915أكتوبر  19دمارنا .. الفضل  ا ، ودمارھاوعلوھا رقیتنا وعلون

 
 
 
 

 !!.. إلغاء المیرزا للجھاد -الدلیل الثامن:
بعد ھذا الیوم ، فمن  حكم الجھاد بالسیف فال جھاد لقد ألغي الیوم ) -: یقول میرزا غالم أحمد

 جھاد بالسالح اني أنا المسیح الموعود وال .. یرفع السالح على الكفار یكون مخالفاً لرسول هللا
  28ص  16بعد ظھوري اآلن .) خزائن

بالجھاد ، ألنھ یلزم  ( أنا مؤمن بأنھ كلما ازداد أتباعي وكثر عددھم قل المؤمنون -ویقول أیضا:
 .17شھادة القرآن للقادیاني ص  من اإلیمان بأني مسیح أو مھدي إنكار الجھاد .) عن كتاب

المعتقدون بمسألة  یقین بأنھ بقدر ما یكثر أتباعي یقل ( وإني لعلى -وبنفس المعنى أیضا یقول :
 .17ص 7الرسالة ج الجھاد, فإنھ مجرد اإلیمان بي ھو إنكار للجھاد .) تبلیغ

إن إلغاء الجھاد لم یكن فیھ مصلحة قط إال لبریطانیا، ولیس وحیاً تنزل على "المھدي" كما كان 
  . یدعيّ 

مھما كان  - البریطانیة –م أن یقاتل ضد ھذه الحكومة (وال یجوز لمسل -یقول میرزا غالم أحمد:
 .) نور الحق

في ھذا األمر  ( إني من أول عھد عمري إلى ھذا الوقت وھو قرابة ستین عاماً اشتغل -ویقول :
البریطانیة العظمى، كما أبذر في  المھم بلساني وقلمي ألجذب قلوب المسلمین نحو الحكومة

المباركة، كما أبعد وأزیل من قلوب بعض الذین ال یعقلون  صداقةقلوبھم بذور الحب الصادق وال
 الخاطئة، التي تعكر من الصفاء وتضع العقبات في سبیل العالقات البرئیة عقیدة الجھاد

 واالخالص مع الحكومة البریطانیة .) تبلیغ الرسالة
( غیر أن -هللا : لیدعى میرزا غالم أحمد القادیانى الكذاب أنھ یجب التوقف عن الجھاد في سبی

بالحریة السماویة التى تستعملھا المالئكة  بل ھذا الفتح ال یُتاح باألسلحة المصنوعة بید البشر
الیوم بأمر هللا ، فمن رفع السیف بعد ھذا على الكفّار مسمیاً  .لذلك فقد ُوضع الجھاد بالسیف منذ

 اإللھامیة فقد عصى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.) الخطبة نفسھ غازیا



أیدتھ وساندتھ  والسطور السابقة ھى مضمون دعوة القادیانى والتى من أجلھا ادعى النبوة ، فقد
القادیانى یُبین لنا مدى خیانتھ وعمالتھ  الحكومة اإلنجلیزیة من أجل أن یُحّرم الجھاد .. وما قالھ

خرج القادیانى لیُنادى بإبطال الصلیبیة على العالم اإلسالمى ، ی ففى الوقت الذى تكالبت فیھ القوى
 . فریضة الجھاد ، بدالً من أن یُنادى بالجھاد واالنتفاض ضد المحتل الغاصب وتعطیل

 .( لقد أُلغى الجھاد فى عصر المسیح الموعود إلغاًءا باتاً .) األربعین -یقول القادیانى الخائن :
بأنھا ال ترى الجھاد  وسیادتھا تمتاز ( إن الفرقة اإلسالمیة التى قلدنى هللا ، إمامتھا -ویقول :

سراً كان أو عالنیة وتحرمھ تحریماً باتاً .)  بالسیف ، وال تنتظره بل إن الفرقة المباركة ال تستحقھ
  232تریاق القلوب ص 

ومن خالل ما سبق یتضح لنا دور ھذه الفرقة الشیطانیة المجرمة التى أیدت وساندت اإلحتالل 
 .الصلیبى االنجلیزى

أبو  اإلیمان یروى لحقیقة أن الجھاد الذى تبطلھ القادیانیة ھو من أفضل أعمال اإلسالم وصنووا
أفضل ؟ قال اإلیمان باہلل والجھاد فى  قال : قلت یارسول هللا ، أى األعمال –رضى هللا عنھ  –ذر 

  سبیلھ . متفق علیھ
یُحّرم شئ لم یحرمھ  لوق أنوھذا الجھاد ماض إلى یوم القیامة ال یُبطلھ شئ ، وال یستطیع مخ

أن الجھاد فرض علیھم وقد جاھد  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والمسلمون جمیعاً یؤمنون
ُسوُل َوالَِّذیَن آَمنُوْا َمَعھُ  -:قال هللا تعالى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وجاھد األخیار  لَـِكِن الرَّ

 [88اْلَخْیَراُت َوأُْولَـئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحوَن [التوبة :  َوأُْولَـئَِك لَھُمُ َجاھَُدوْا بِأَْمَوالِِھْم َوأَنفُِسِھْم 
تحت دعوى أن القتال  وإذا كان هللا قد وبخ المخلفین الذین تقاعدوا عن الجھاد فى القرآن الكریم

 َرُسوِل ّهللاِ َوَكِرھُوْا أَن اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقَعِدِھْم ِخالَفَ  فَِرحَ  -یتم فى أیام شدیدة الحرارة وقال فیھم :
َكانُوا  الَ تَنفُِروْا فِي اْلَحرِّ قُْل نَاُر َجھَنََّم أََشدُّ َحّراً لَّوْ  یَُجاِھُدوْا بِأَْمَوالِِھْم َوأَنفُِسِھْم فِي َسبِیِل ّهللاِ َوقَالُواْ 

 ]فمابالنا بمن عطل الجھاد تماماً ؟؟81یَْفقَھُوَن [التوبة : 
 
 
 
 

 !!.. تكفیرالقادیانیة للمسلمین -اسع:الدلیل الت
ُمكفراً جمیع  یقول میرزا غالم أحمد القادیاني ُمحب النصارى وعاشق دولة الصلیب یقول

ال یقبلني فإنھ لیس بمسلم  لقد أوحى لي الرب تعالى أن كل شخص تصلھ دعوتي و ) -: المسلمین
  .745اإلنجلیزیة ص .) كتاب الوحي القادیاني تذكرة بالترجمة

كل ركعة تالوتھا  ( أحسبتم قراءة الفاتحة و في -و یقول المیرزا غالم أحمد القادیاني أیضاً:
بحرف من حروفھا حتى تؤمنوا  كعملكم بھا ساء ما تزعمون، و لستم على شيء منھا و ما آمنتم

 .206ص "بالمسیح الذي بعث بینكم .) كتاب "خطبة إلھامیة
القادیاني: ((اإللھ  ة خلف المسلمین یقول المیرزا غالم أحمدكما أن الوحي القادیاني حّرم الصال

كافراً أو كاذباً أو أن تصلوا خلف من یشك  أخبرني أنھ محّرم علیكم أن تصلوا خلف إمام یعتبرني
  .468تذكرة بالترجمة اإلنجلیزیة ص  كتاب الوحي القادیاني –في ھذا)) 

( ال تشاركوا  -الخلیفة الثاني: القادیانیة للمسلمین قالكما أن الخلیفة القادیاني الثاني حّرم تزویج 
تصلوا على جنائزھم، ألنھ لیس لنا أي عالقة بھم،  المسلمین في حفالت الزواج وال غیرھا، وال

والصالت ولم یعد یھمنا ما یھمھم، فمن أین لنا أن نصلي على أمواتھم .)  وبعد أن قطعت الروابط
 م18/6/1916الفضل  جریدة
سخطھ  –یعني الغالم  – ( وقد أبدى المسیح الموعود -أیضا الخلیفة الثاني في القادیانیة :یقول 

األحمدیین ... ثم إن ھذا الرجل زوج  العظیم على أحمدي یرید أن یزوج ابنتھ من رجال من غیر
غیر األحمدیین , فعزلھ الخلیفة األول عن إمامة  ابنتھ بعد وفاة المسیح الموعود رجال من

توبة في ست سنین من سني خالفتھ مع أنھ لم یزل یتوب من فعلتھ مرة  مدیین , ولم تقبل لھاألح



 . 94أنوار خالفت ص  (. بعد مرة
الموعود ، سواء  ( إن كل مسلم لم یدخل في بیعة المسیح -آیینھ صداقت : ویقول أیضا في كتابھ

 35سمع باسمھ أو لم یسمع كافر وخارج عن دائرة اإلسالم .) ص 
القادیانیین مھما  ( ھذا ھو مذھبي المعروف: أنھ ال یجوز لكم أن تصلوا خلف غیر -یقول أیضا :و

یریده هللا .) جریدة الحكم القادیانیة. في  یكن ومن یكن، ومھما یمدحھ الناس، فھذا حكم هللا وھذا ما
 م10/12/1904

الة األحمدیین خلف رجل النھى عن ص -المیرزا غالم أحمد  –( أكد المسیح الموعود  -وأیضا :
 89من غیر األحمدیین .) أنوار خالفت ص 

بل إن الغالم نفسھ لم یصل على ابنھ الحقیقي ألنھ لم یؤمن بھ ومات على حالة اإلسالم .. أنوار 
 91الخالفة. ص
صلى هللا علیھ وسلم  – ( إننا نخالف المسلمین في كل شيء , في هللا , في الرسول -یقول الغالم :

 .م1931یولیو  30والزكاة .) جریدة الفضل  , ي القرآن , في الصالة , في الصوم , في الحج, ف -
ن ُدوِن ّهللاِ   31التوبة :  " یقول الحق سبحانھ وتعالى : " اتََّخُذوْا أَْحبَاَرھُْم َوُرْھبَانَھُْم أَْربَابًا مِّ

الملوك وأحبار سوء  الدین إال ( وھل أفسد -وعن ھذه اآلیة الكریمة یقول عبدهللا بن المبارك : 
ُسئل حذیفة عن قول هللا عز  ورھبانھا روى األعمش وسفیان عن حبیب بن أبى البحترى قال

ن ُدوِن ّهللاِ " ھل عبدوھم فقال : ال ، وجل : " اتََّخُذوْا أَْحبَاَرھُمْ  ولكن أحلّوا لھم  َوُرْھبَانَھُْم أَْربَابًا مِّ
 (." ھم الحالل فحّرموهالحرام فاستحلّوه وحّرموا علی

 . وھذا مافعلھ القادیانى الكّذاب إذ أحل ألتباعھ الحرام وحّرم علیھم الحالل
 
 
 
 

  خرافات مكاشفات الغالم ..!!أضحوكات وحي الغالم -الدلیل العاشر:
أضحوكة اإلنس  حاول غالم أحمد القادیاني تقمص شخصیة َمن یأتیھ الوحي من السماء فكان

براطوس یا بالطوس . ) كتاب  ( بریشن عمر -دیانى الكذاب فى وحیھ المزعوم :والجن یقول القا
بالطوس صحیح أم براطوس ألن اإللھام  ویردف غالم أحمد قائال : ال أدري ھو 119تذكرة ص 

 !! نزل علي بسرعة
 !ھل كانت تلك نبوءة لعصر السرعة والوجبات السریعة ، فجاء الوحي سریعاً ؟

أعطاني نقوداً  ( رأیت في المنام ملكاً بھیئة شخص جاء أمامي و -أحمد : ویقول المیرزا غالم
فقلت ال بد أن یكون لي اسم، فقال  ،"كثیرة ألقاھا في حجري، فسألتھ عن اسمھ فقال "لیس لي اسم

وال ندري َمن ھذا الملك الذي  346ص  22روحانیة  "اسمي تیتشي تیتشي".) مجموعة خزائن
َ َما أََمَرھُمْ  !!.. كذب على غالم أحمد َویَْفَعلُوَن َما  بینما قال هللا تعالى عن المالئكة َال یَْعُصوَن هللاَّ
 [6یُْؤَمُروَن [التحریم : 

 مدور .) كتاب ( إن العذاب مربع و-ولنتأمل معاً في ھذا الوحي الشیطاني للقادیاني الكذاب :
رأون تلك الھذیانات والھلوسات یق !وھل یحترم أتباع ھذا الدجال أنفسھم حینما790تذكرة ص 
 السمجة ؟؟

تؤمنون ؟ أیھا الناس عندي  ( أیھا الناس عندي شھادة من هللا فھل أنتم -ویقول المیرزا غالم أحمد:
شھادات هللا ال تحصوھا فاتقوا هللا أیھا المستعجلون  شھادات من هللا فھل أنتم تسلمون ؟ وإن تعدوا

 أنفسكم ففریقا كذبتم وفریقا تقتلون , إنا نصرنا من ربنا والبما ال تھوى  . أفكلما جاءكم رسول
أعضاء ندوة العلماء  تنصرون من هللا أیھا الخائنون .) رسالة " تحفة الندوة " التي وجھھا إلى

(الفیل ما  -محاوالت السجع الساذجة: ألیس ھذا شبیھا بقرآن مسیلمة الكذاب حیث . م1902عام 
  (.ومشفر طویل وان ذلك من خلق ربنا لقلیل لھ ذنب وثیلالفیل وما أدراك ما الفیل 

أخطئ وأصیب  (إنى مع األفواج آتیك بغتة . إنى مع الرسول -ویقول في كتابھ المقدس تذكرة :



سخف شدید وسب للذات اإللھیة  وقالوا أنى لك ھذا . قل ھو هللا عجیب .) ومع ما في النص من
أن كالھما مفتون بالسجع المتكلف الثقیل  الكذاب فواضح من وحي میرزا غالم أحمد ومسیلمة

 !!.. الكریم وأنھما یقتتالن فى محاكاة القرآن
 120تذكرة ص  (ھوشعنا نعسا .) كتاب -ومن طرائف وحي المیرزا أنھ جاءه مرة ھذا اإللھام :

 !!.. یقول المیرزا : ال أدري بأیة لغة نزل ھذا اإللھام
المیرزا ما ھو  ..و لم یقل 549(مضر للصحة .) كتاب تذكرة ص  -وأیضا جاءه مرة ھذا اإللھام :

 .ثالثة أیام جاءني ھذا اإللھام ھذا الشيء المضر للصحة لكنھ اكتفى بالقول أنھ منذ یومین أو
البسیطة فمثالً  ومن المضحك أیضا أن وحي المیرزا غالم أحمد یُخطيء في األمور المعروفة

هللا علیھ و سلم كان ذلك الیتیم  ، سترون أن حضرة النبي صلى( ألقوا نظرة على التاریخ -یقول:
أمھ تاركة ابناً رضیعاً عمره بضعة أشھر فقط.)  الذي مات أبوه بعد أیام من والدتھ، و ماتت

.مع أن كل من لھ أدنى تعلق 465كتاب بیغام صلح ص 23 مجموعة الخزائن الروحانیة جزء
بد هللا والد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مات قبل السیرة یعرف أن ع بالتاریخ اإلسالمي أو

 .الرسول صلى هللا علیھ وسلم والدة
علیھ وسلم ولد لھ أحد  أن رسول هللا صلى هللا ) -: وأیضاً كتب غالم أحمد في كتابھ عین المعرفة

موعود إن الولد ال ) -:وكتب المرزا مرة (. عشر ابناً , توفي كلھم , وما أدري من أین أخذ ھذا؟
اإلسالمیة یعني ولد في صفر.) واألطفال یعرفون أن صفر لیس  ولد في الشھر الرابع من األشھر

 .األشھر اإلسالمیة بل ھو الشھر الثاني الشھر الرابع من
المیرزا غالم  بل إن المیرزا یستطیع أن یتحصل على الكشف ویأتیھ الوحي بمجرد التركیز یقول

ركزت اآلن أنا أیضاً لتمكنت  لو أنني " -سیح الناصري في الھند:أحمد القادیاني في كتابھ الم
  ". األنبیاء المقدسین في الیقظة التامة بفضل هللا و توفیقھ من رؤیة المسیح أو غیره من

التالي: "لوال فضل هللا  ولنتدبر أیضا ھذه الخزینة الروحانیة الرائعة التي احتواھا الوحي القادیاني
كتاب الوحي القادیاني تذكرة  – "(ي رأسي في ھذا الكنیف (المرحاضو رحمتھ علّي أللق

  .. و ھذا غیض من فیض وحي بني قادیان338ص
یُشكلون أغلبیة ال یستھان  ثم إن الغالم القادیاني حاول أیضا أال یتجاھل الھندوس، وال سیما أنھم

( إن القدیس  -لھامي فقال:كرشنا"عن طریق وحیھ اإل" بھا في الھند، لذا فقد مدح أحد آلھتھم وھو
علیھ روح القدس، وأنھ قام بتطھیر األرض من األریین.) في خطبة ألقاھا  كرشنا كان نبیاً، وینزل

الغالم  . وقد إدعى58ص 2م. عن قادیاني قول وفعل. جـ2/11/1904مدینة "سیالكوت" في  في
( إن هللا وعده  -فیھ ھو : وعدأن هللا وعد "كرشنا" بأنھ سیظھر في األیام األخیرة. وقد تحقق ال

في شخصیتي أنا.) المرجع السابق. ثم  بأنھ سیظھره في األیام األخیرة وأن هللا حقق وعده
المسلمین فقط، بل إلصالح الھندوس والمسیحیین. وفي  إنني لست مبعوثاً إلصالح " -أضاف:

بأنني مرسل لتطھیر  الھنادكة. وقد أعلنت منذ حوالى عشرین سنة نفس الوقت أنني مبعوث إلى
 الذنوب التي ملئت بھا، إنني بشكل المسیح بن مریم، وفي صورة القدیس كرشنا، األرض من

 ".وبمعنى آخر أنني القدیس كرشنا فعالً من الناحیة الروحیة
الدیانة السیخیة  ا أن غالم أحمد أیضا تَقرَّب من السیخ واعتبر أن "غورو بابا ناناك" مؤسسكم

زمن المیرزا و ادعى المیرزا أن بابا  سنة من 300ن هللا سبحانھ إلى الھندوس قبل كان مبعوثاً م
في كتاب "جرانث" و ھو الكتاب المقدس في الدیانة  ناناك كان یتلقى الوحي اإللھي المدون

بأن مؤسس الدیانة السیخیة كانت لھ معجزات عدیدة و بأنھ كان  السیخیة، كما ادعى المیرزا
 ... م24/5/1908، نشر بتاریخ 6و ص  5ة اإلنجلیزیة لكتاب "بیغام صلح" ص الترجم .أفاتارا

على هللا وعلى  كل ھذا من أجل إرضاء الھنادكة والسیخ وزیادة أتباعھ ولو على حساب الكذب
 !!.. رسولھ نعوذ باہلل من الخذالن

 
 
 



  النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم خاتم النبیین -الدلیل الحادي عشر:
َجالُِكمْ قال هللا ن رِّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ُ بُِكلِّ   تعالى : مَّ ِ َوَخاتََم النَّبِیِّیَن َوَكاَن هللاَّ ُسوَل هللاَّ  َولَِكن رَّ

 [40َشْيٍء َعلِیماً [األحزاب : 
ة النبیین، الذي ختم النبو ولكنھ رسول هللا وخاتم"278-20 قال الطبري رحمھ هللا في تفسیر اآلیة

وكان هللا بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغیر  فطبع علیھا، فال تفتح ألحد بعده إلى قیام الساعة،
 ".ذلك ذا علم ال یخفى علیھ شيء

 
نبي بعده, وإِذا  ھذه اآلیة نص في أنھ الف  " -:595-3وقال ابن كثیر رحمھ هللا في تفسیر اآلیة 

ألن مقام الرسالة أخص من مقام  ,ى واألحرىكان ال نبي بعده فال رسول بعده بالطریق األول
وردت األحادیث المتواترة عن رسول هللا صلى هللا  النبوة, فإِن كل رسول نبي وال ینعكس, وبذلك

 ".الصحابة رضي هللا عنھم علیھ وسلم من حدیث جماعة من
ن رسالتھ أي أل وخاتم النبیین"  -:432-6وقال البقاعي في نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور 

استنباء وال إرسال ، فال یولد بعده من  عامة ونبوتھ معھا إعجاز القرآن ، فال حاجة مع ذلك إلى
 ". یكون نبیاً 

النبیین مما نطق بھ  وكونھ خاتم " -:42-41-22في تفسیر اآلیة  وقال اآللوسي في روح المعاني
  ". ویقتل أن أصرخالفھ  الكتاب وصدعت بھ السنة وأجمعت علیھ األمة فیكفر مدعي

 
 [3َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدیناً [المائدة :  وقال تعالى : اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَْتَمْمتُ 

ھذه األمة حیث أكمل  ذه أكبر نعم هللا ، عز وجل، علىھ "26-3 قال ابن كثیر في تفسیر اآلیة
نبي غیر نبیھم، صلوات هللا وسالمھ علیھ؛  فال یحتاجون إلى دین غیره، وال إلىتعالى لھم دینھم ، 

وبعثھ إلى اإلنس والجن، فال حالل إال ما أحلھ، وال حرام إال ما  ولھذا جعلھ هللا خاتم األنبیاء،
 " . دین إال ما شرعھ، وكل شيء أخبر بھ فھو حق وصدق ال كذب فیھ وال ُخْلف حرمھ، وال

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم  قولھ عز وجل " -: 13-3في معالم التنزیل في تفسیر اآلیة  وقال البغوي
دینكم، یعني الفرائض والسنن والحدود والجھاد واألحكام  یعني: یوم نزول ھذه اآلیة أكملت لكم

 ".فلم ینزل بعد ھذه اآلیة حالل وال حرام، وال شيء من الفرائض والحالل والحرام،
 

خاتم الواردة فى  لكل ما سبق ومن أجل أن یدعى الغالم القادیانى النبوة حاول العبث بمعنى كلمة
ٌد أَبَا أََحٍد مِّن ا َكاَن ُمَحمَّ ِ َوَخاتََم النَّبِیِّیَن [األحزاب قولھ تعالى : : مَّ ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ  [40 : رِّ
تعنى : آِخر یقول  المتواصل فكلمة خاتم فى اللغة وقال أن خاتم تعني زینة وھذا من كذبھ

لسان العرب : ختام القوم خاتمھم  األزھرى فى كتاب التھذیب : وخاتم كل شئ آخره ..ورد فى
 . آخرھم

الزینة ، فلم یِرد فى  ولم یذكر أى عالم لغوى ما یدعیھ القادیانى الكذاب بأن معنى خاتم : ھى
البالغة وجمیع المعاجم والقوامیس األخرى  القاموس وال أساسالصحاح وال المصباح المنیر وال 

 . ادعاه القادیانى الكذاب أى شئ یُفید المعنى الشاذ الذى
 . كما أن التفاسیر ال تذكر فى بیان ( خاتم النبیین ) معنى غیر معنى اآلِخر
  لمفسرونومما تقدم : یُقر علماء اللغة بأن معنى " خاتم " : اآلِخر .وھو ما یُقر بھ ا

-غالم أحمد القادیاني  بل إن القادیانى بنفسھ استخدم كلمة خاتم على أنھا تعنى آِخر .. یقول میرزا
هللا علیھ و سلم "ال نبي بعدي" و سماه هللا  ( و قد قال رسول هللا صلى -: -قبل أن یدعي النبوة

لمین؟ تتبعون األوھام ظلماً نبي بعده؟! أال تتفكرون یا معشر المس "خاتم األنبیاء" فمن أین یظھر
 "طباعة 33ص 7تتخذون القرآن مھجوراً و صرتم من البطالین .) روحاني خزائن، ج و زوراً و

  "القادیانیة الجماعة األحمدیة
ابن بعدي.) خزائن  ( كنت خاتم الولد عند أبي، فلم یولد لھ -ویقول میرزا غالم أحمد القادیاني :

  "جماعة األحمدیة القادیانیة"طباعة ال 113ص  21روحانیة ج



خاتم األنبیاء إلى  ( لقد كان -ویقول میرزا غالم أحمد القادیاني عن عیسى بن مریم علیھ السالم:
  "القادیانیة -األحمدیة  "طباعة الجماعة 267ص  21بني إسرائیل.) خزائن روحانیة ج

إذاً فاعتراضات  "ى "آخرھمو ما دام المیرزا قد استعمل كلمة خاتم مع جمع العقالء لتفید معن
تعني آخرھم ما ھو إال عقدة في الھواء  "القادیانیین مردودة كلھا، و نفیھم بأن كلمة "خاتم النبیین

  .و سقف بال أعمدة
الذي ختم النبیون بھ ومآلھ  فالخاتم اسم آلة لما یُختم بھ كالطابع لما یطبع بھ ..فمعنى خاتم النبیین

فاعل وھو في معنى ختم النبیین فالنبیین  : { خاتم } فعل ماض علىآخر النبیین، وقال المبرد
وقرأ الجمھور { َوَخاتََم } بكسر التاء على أنھ اسم فاعل  .منصوب على أنھ مفعول بھ ولیس بذاك

فیلزم من  النبیین، والمراد بھ آخرھم أیضاً،والمراد بالنبـي ما ھو أعم من الرسول أي الذي ختم
بكونھ علیھ الصالة والسالم  ھ وسلم خاتم النبیین كونھ خاتم المرسلین والمرادكونھ صلى هللا علی

الثقلین بعد تحلیھ علیھ الصالة والسالم بھا في  خاتمھم انقطاع حدوث وصف النبوة في أحد من
 .ھذه النشأة

 
 
 
 

 !!.. ال نبي بعدي -الدلیل الثاني عشر:
عبد الوھاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن  حدثني محمد بن المثنى حدثنا - 2699قال البخاري 

 عباس رضي هللا عنھما قال
اللھم إني أنشدك عھدك ووعدك اللھم إن شئت لم  " -قال النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو في قبة :

 ". تعبد بعد الیوم
نبیین علم أنھ خاتم ال وإنما قال ذلك ألنھ اللھم إن شئت لم تعبد " -: 291-11قال الحافظ في الفتح 

اإلیمان ، والستمر المشركون یعیدون  فلو ھلك ھو ومن معھ حینئذ لم یبعث أحد ممن یدعو إلى
 "بھذه الشریعة غیر هللا ، فالمعنى ال یعبد في األرض

النبیین وغفر هللا لك ما  ( فیأتوني فیقولون: یا محمد: أنت رسول هللا وخاتم -وفي حدیث الشفاعة :
ما نحن فیھ أال ترى ما قد بلغنا). رواه ابن  فع لنا إلى ربك أال ترىتقدم من ذنبك وما تأخر اش

 إسناده صحیح على شرط الشیخین : قال شعیب األرنؤوط 6465حبان 
وعن عرباض بن ساریة قال سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم یقول : اني عبد هللا وخاتم 

 17191النبیین" رواه احمد 
 حیح لغیرهقال شعیب األرنؤوط حدیث ص

ونصرت  فضلت على األنبیاء بست، أعطیت جوامع الكلم، ) -: وقال صلى هللا علیھ وسلم
الخلق كافة،  بالرعب، وأحلت في الغنائم، وجعلت لي األرض طھوًرا ومسجًدا، أرسلت على

 1195مسلم  (. وختم بي النبیون
"  -: 412-16المصابیح  كاةقال أبو الحسن عبد السالم المباركفوري في مرقاة المفاتیح شرح مش

یشكل بنزول عیسى علیھ السالم وترویج  وختم بي النبیون أي وجودھم فال یحدث بعدي نبي وال
شھیدا شرفا وناھیك بھ فضال على سائر األنام قال الطیبي أغلق  دین نبینا على أتم النظام وكفى بھ

لرسل وإظھار الدعوة بعد طریق الرسالة وسد وأخبر باستغناء الناس عن ا باب الوحي وقطع
اإللھام فال  الحجة وتكمیل الدین كما قال تعالى الیوم أكملت لكم دینكم المائدة وأما باب تصحیح

حاجتھا إلى تأكید وتجرید وتذكیر  ینسد وھو مدد یعین النفوس الكاملة فال ینقطع لدوام ضرورة
كیر والتنبیھ الستغراقھم في احتاجوا إلى التذ وكما أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة

فاہلل تعالى أغلق باب الوحي بحكمتھ وفتح باب اإللھام برحمتھ  الوساوس وانھماكھم في الشھوات
 ". بعباده لطفا منھ



ختم بي النبیون .. فال نبي بعده وعیسى  " -:333-2قال المناوي في شرحھ على الجامع الصغیر 
  ". إنما ینزل بتقریر شرعھ

خمسة أسماء : أنا محمد  لي " -صلى هللا علیھ وسلم : -ُمطِعم قال : قال رسول هللا  وعن جبْیر بن
وأنا الحاشر الذي یُحشر الناس على قدمي ،  ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي یمحو هللا بي الكفر ،

 .6252مسلم  3339خاري ب". وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي
النووي أما العاقب  قال وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي " -: 105-8قال ابو العال المباركفوري 

األعرابي العاقب والعقوب الذي  ففسره في الحدیث بأنھ لیس بعده نبي أي جاء عقبھم قال بن
 ". یخلف في الخیر من كان قبلھ

قال لعلي بن أبي  أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم -رضي هللا عنھ  -و عن سعد بن أبي وقاص 
ھارون من موسى إال أنھ لیس نبي  أال ترضى أن تكون مني بمنزلة ) -: رضي هللا عنھ -طالب 

 6370مسلم  4416بعدي ). بخاري 
بنو إسرائیل  كانت " -عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال:

 4879مسلم  3455ي بخار "تسوسھم األنبیاء كلما ھلك نبي خلفھ نبي، وإنھ ال نبي بعدي
أنھما سمعا  - وكانا من أصحاب أبي ھریرة -عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد هللا األغر 

وسلم أفضل من ألف صالة فیما  (صالة في مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ -أبا ھریرة یقول:
األنبیاء وأن مسجده هللا صلى هللا علیھ وسلم آخر  سواه من المساجد إال المسجد الحرام فإن رسول

قال لنا عبد الرحمن بن إبراھیم أشھد أني سمعت أبا ھریرة یقول: قال  :آخر المساجد". وفي روایة
للنووي  هللا صلى علیھ وسلم: "فإني آخر األنبیاء ومسجدي آخر المساجد .) مسلم مع شرح رسول

 164ص 9ج
المساجد الثالثة المشھود  أي آخرآخر المساجد "  694قال السندي في حاشیتھ على النسائي رقم 

المساجد ویتأخر عن المساجد اآلخر في الفناء  لھا بالفضل أو آخر مساجد األنبیاء أو أنھ یبقى آخر
األنبیاء شرف كذلك مسجده الذي ھو آخر المساجد بأن جعل  أي فكما أنھ تعالى شرف آخر

 ".فیما سواه اال المسجد الحرام الصالة فیھ كألف صالة
( إن  -قال : الشیخان من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وأخرج

، إال موضع لبنة من زاویة ،  مثلي ومثل األنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بیتًا فأحسنھ وأجملھ
ھال وضعت ھذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا  : فجعل الناس یطوفون بھ ویعجبون لھ ویقولون

 ) واللفظ للبخاري2286، ومسلم ( (3535) تم النبیین )البخاريخا
على تكفیر من  ولھذه النصوص السابقة أجمعت األمة سلفًا وخلفًا على ھذه العقیدة كما أجمعت

-22على ذلك . قال األلوسي  ادعى النبوة بعده صلى هللا علیھ وسلم ووجوب قتل مدعیھا إن أصر
مما نطق بھ الكتاب ، وصدعت بھ السنة ،  سلم خاتم النبیین( وكونھ صلى هللا علیھ و -: 41

خالفھ ویقتل إن أصر.) أصول اإلیمان في ضوء الكتاب  وأجمعت علیھ األمة ، فیكفر مدعي
 225والسنة 

 
 
 
 

 !!.. عالمات المھدى المنتظر الحق -الدلیل الثالث عشر :
المیرزا؟ ھل األمة  لوالء لھ كما فعلھل أتى األنبیاء لیأمروا أقوامھم بطاعة المستعمر وإخالص ا

سیخلصھا من الظلم ویحارب الفسـاد ویُثخن  اإلسالمیة التي تتوق شوقـا لمھدیھـا المنتظر الذي
المنتظر ھو ذاك القادیاني الذي اعترف أنھ خادم الملكة فیكتوریا  على الكافرین .. ھل ھذا المھدي

جدید  مریم ... ھل مھدي األمة المنتظر ھو نبي األمة المنتظر ھو المسیح عیسى ابن .. ھل مھدي
وخیارھـا ؟ لقد قال  أتى بكتـاب سماوي جدید اسمھ التذكرة ..؟ ھل وعى ذلك األمر سلف األمة

 یُبَاِعُدُكْم ِمَن النَّاِر إِال َوقَْد َذَكْرتُھُ لَُكْم ، َوال َشْيءٌ  ( لَْیَس َشْيءٌ  -رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :



فلماذا لم یخبرنا صلى هللا علیھ وسلم بشأن القادیاني من  ( بُُكْم ِمَن اْلَجنَِّة إِال َوقَْد َدلَْلتُُكْم َعلَْیھِ یُقَرِّ 
 أخبر بعكس ذلك مما دعـا ائمة اإلسالم على أن یُجمعوا على أنھ ال نبي بعده قریب أو بعید بل

المیرزا؟ لقد ادعى  یات كما فعلصلى هللا علیھ وسلم .. وھل قام األنبیاء حاشاھم بنشر الشرك
 !!.. المیرزا أن هللا خلق السماوات و األرض من أجلھ

األمة ..!! في كتاب  لماذا لم یقم المیرزا بفعل السنن والمستحبات بل والواجبات كما فعل خیار
القادیاني میرزا بشیر أحمد ابن  كتب 672الروایة رقم  119ص  3(سیرة المھدي) الجزء 

أخبرني الدكتور میر محمد إسماعیل أن المسیح  "-التالیة: م أحمد القادیاني الروایةالمیرزا غال
اإلعتكاف  لم یقم بتأدیة فریضة الحج أبداً، و لم یقم بتأدیة سنـّة –غالم أحمد  میرزا –الموعود 

من صدقة و  للتسبیح، كما أنھ لم یأكل یوماً  أبداً، و لم یدفع الزكاة أبداً، و لم یكن یحتفظ بأیة مسبحة
یقبل الھدایا. و لم یكن یتخذ أي مصلى مثل السادة الصوفیین. كما  لم یأكل یوماً من زكاة، لكنھ كان

 " ..یقرأ األوراد المشھورة من التسبیح أو التحمید أو الصالة على الرسول إلخ أنھ لم یكن
انشغاالً من رسول هللا  رفانظر ھداك هللا إلى سیرة نبي القادیانیة المزعوم فھل كان المیرزا أكث

التسبیح و الصدقة؟ و ھل الجھاد بالقلم للدفاع  صلى هللا علیھ وسلم الذي كان كثیر اإلعتكاف و
مقبول للتخلف عن أداء فریضة الحج؟ و ھل كان المیرزا فقیراً حقاً  عن المستعمر البریطاني عذر

تبدلت حالھ من  و بعد أن ادعى النبوة اإلعفاء من الزكاة؟لقد اعترف المیرزا بلسانھ بأنھ إلى درجة
أتباعھ، فلماذا امتنع عن الصدقة و الزكاة  فقر إلى غنى فامتأل بیتھ بالھدایا و األموال و التحف من

  !یا ترى ؟
(( فأول  -هللا : أما عن عالمات ظھور المھدي یقول العالمة محمد ناصر الدین األلباني رحمھ

قوالً واحداً ، وال یكون عربیاً لیس  البیت؛ ال یكون أعجمیاً  شرط في المھدي : أن یكون من أھل
وقبیلة كذا ولیس لھ صلة ببیت النبوة والرسالة، إذاً ھو من  من أھل البیت، وال یكون من قبیلة كذا

 . صلى هللا علیھ وآلھ وسلم. ھذه ھي العالمة االولى أھل بیت الرسول
والسالم قال: ( ال تنقضي  ؛ ألن الرسول علیھ الصالة العالمة الثانیة: أن اسمھ محمد بن عبد هللا

رجالً یوافق اسمھ اسمي، واسم أبیھ اسم أبي،  حتى یبعث هللا -وفي روایة: ال تذھب الدنیا-الدنیا 
ُملِئت جوراً وظلماً ) فإذاً ھو محمد بن عبد هللا ، ویجب أن یكون  یمأل األرض قسطاً وعدالً كما

 ندنا صفتان واضحتان للمھدي :األولى: أنھ من أھل بیت النبوةمنذ ولد..اآلن ع ھذا اسمھ
بھذا االسم حتى  والرسالة،الثانیة: أن اسمھ محمد بن عبد هللا ، وأنھ یجب أن یعرف منذ والدتھ

في الدنیا قبل اآلخرة.ثم صفة ثالثة  یبلغ سن التكلیف والرشد، وسن تولي ھدایة األمة إلى سعادتھا
األول: ( یصلحھ هللا في لیلة ) ھذا یمكن أن یفسر في الواقع  ھا من الحدیثفي الحدیث األول نأخذ

وفي  وجھین:الوجھ األول: أنھ ال یكون صالحاً لقیادة األمة، یكون منطلقاً في دینھ على وجھ من
فیصلحھ هللا في لیلة، یلھمھ  استقامتھ، لكن لیس یخطر في بال أحد أنھ یصلح أن یكون قائداً لألمة،

تحقیق الحلم الذي ینشده المسلمون الیوم، وھو  م لقیادة المسلمین الذین یلتقون حولھ إلىأن یقو
التفسیر األول الوجھ اآلخر: یكون الرجل غیر صالح في نفسھ، یعیش  الحكم بما أنزل هللا.ھذا ھو

 من سنین وھو مفرط على نفسھ، مضیع في شيء من دینھ، فاہلل عز وجل یلھمھ في ما شاء هللا
وھي -ثالثة صفة رابعة  ة واحدة أن یعود إلى هللا تائباً مھتدیاً فیصلحھ هللا في لیلة.ھذه صفةلیل

قدیماً و سوریا حدیثاً، وھذا مصرح  : أنھ یخرج في دمشق ، وھي عاصمة بالد الشام-ھامة جداً 
شق یلتقي مع عیسى علیھ الصالة والسالم.یلتقیان في دم بھ في الحدیث الصحیح صفة خامسة: أنھ

السالم عند المنارة البیضاء شرقي دمشق،ینزل في وقت صالة الفجر،  ، حیث ینزل عیسى علیھ
 :یقدمھ لیصلي بالناس، فیأبى ویقول لھ الصالة للمھدي ، فلما یرى عیسى قد جاء وقد أقیمت

 ینزل ال ینزل بصفة ال.تقدم أنت؛ تكرمة هللا لھذه األمة یعني ھذه األمة المحمدیة فعیسى حینما
وإنما یأتي تابعاً لمحمد علیھ الصالة  كونھ نبیاً؛ ألنھ كان نبیاً إلى بني إسرائیل ورسوالً،

 "لوكان موسى حیا لما وسعھ إال اتباعي"المشھور  والسالم.كما أشار إلى ذلك في الحدیث
المھدي ھذا من جھة  ھذه عالمات یجب أن تبقى في أذھاننا؛ حتى ال نغتر بدعوى بعض الناس أنھ

ھذا زمن خروج المھدي ؛ ألن ھذا  :من جھة أخرى یجب أال نتظنن وأال نرجم بالغیب فنقول.و



یوجد أناس یقولون: اشتد الفساد في األرض، ظھر  غیب وال یعلم الغیب إال هللا، في كل عصر
كسبت أیدي الناس، إذاً ھذا زمان خروج المھدي ، وتمضي السنون  الفساد في البر والبحر بما

إطالقاً،  السنون وال یخرج المھدي ؛ ألن المھدي خروجھ وزمانھ ما أعطي علمھ ألحدو والسنون
 .وكذلك نزول عیسى علیھ الصالة والسالم

المھدي ، وقد ذكرت لكم  فعلینا أمران اثنان:أوالً من ناحیة العقیدة: یجب أن نؤمن بكل ما صح في
الثاني ً: أال نربط أنفسنا بوقت نزعمھ الواجب  بعض النتف من ھذه العقیدة ھذا من ناحیة .والشيء

ألن ذلك ال یعلمھ إال هللا، خروج المھدي و نزول عیسى ال یعلم  وندعي أنھ وقت خروج المھدي ؛
رسولھ علیھ  هللا تبارك وتعالى وعلینا أن نعمل بما أمرنا هللا عز وجل، وما أمرنا بھ زمانھ إال

 .الصالة والسالم
في زماننا أو ال؛ ألنھ  ثل ھذه المناسبة: یجب أن نعمل سواء خرج المھديوكما أقول دائماً وأبداً بم

وإن لم یخرج فنكون قد قمنا بالواجب  إن خرج فسیجد الناس الذین ھم بحاجة إلى قائد یقودھم،
طائفتین متباینتین ونحن وسط بینھما: طائفة تنكر أحادیث  الذي فرضھ هللا علینا، وبھذا نرد على

عیسى، وطائفة تثبت ھذه األحادیث وال تعمل؛ بدعوى أنھ ال توجد فائدة  نزولالمھدي وأحادیث 
وجل: { َوقُِل  العمل حتى یخرج المھدي وینزل عیسى علیھ السالم.نحن نقول كما قال هللا عز من

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ  وَن إِلَى َعالِِم الْ  اْعَملُوا فََسیََرى هللاَّ فَیُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم  َغْیِب َوالشَّھَاَدةِ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ
المھدي ؛ ألن ھذا لیس من شأننا، إن خرج وجدنا على  ]وال ننتظر خروج105تَْعَملُوَن } [التوبة:

 (( .یضرنا، وإنما علینا أن نعمل بما أمرنا هللا تبارك وتعالى الخط، وإن لم یخرج فما
 نقالً من: السعداء السلفیة

 
 
 
 
 !!.. األنبیـاء الكذبـة -دلیل الرابع عشر :ال

دیفید كورش و أتباع  ظھر كثیر من المسحاء الكذبة والمھدیون الكاذبون منھم أتباع البھاء و أتباع
اآلن یرددون نفس الترھات. و یقولون  جیم جونز و أتباع شارلز مانسون فھؤالء ال یزالون إلى

 .بأن صاحبھم ھم ھو المسیح المنتظر
ِ صلى هللا علیھ وسلمَعن أَ  الُوَن  ) -: بَي ھَُرْیَرةَ قاُل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ َماِن َدجَّ یَُكوُن فِي آِخِر الزَّ

 فَإِیَّاُكْم َوإِیَّاھُْم، َال یُِضلُّونَُكْم َوَال  ِمْن اْألََحاِدیِث بَِما لَْم تَْسَمُعوا أَْنتُْم، َوَال آبَاُؤُكْم، َكذَّابُوَن، یَأْتُونَُكمْ 
 . 321/  2، وأحمد:  9/  1رواه مسلم:  (. یَْفتِنُونَُكمْ 

ألنَّ أفرى الكذب أن  قولھ صلى هللا علیھ وسلم (كذابون) بصیغة المبالغة، إما إلكثارھم منھ، وإما
من كذب "ثبت عنھ صلى هللا علیھ وسلم  یكذب المرء على هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وقد

  .1275/  3رواه البخاري:  "عده من النارعلي متعمداً فلیتبوء مق
الشرذمة والتھاون  وقولھ صلى هللا علیھ وسلم (فإیاكم وإیاھم) تحذیر نبوي من األخذ من ھؤالء

یضلونكم وال یفتنونكم) ألنَّھم دعاة إلى سبل  في استقاء خبر السماء وقولھ صلى هللا علیھ وسلم (ال
یقلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو الضالل بعینھ،  سیأتون بما لم الضالل، فھؤالء الكذابون

كنھارھا، ال یزیغ  الحق كلھ قد قالھ صلى هللا علیھ وسلم وبینھ، وتركنا على البیضاء، لیلھا ألنَّ 
هللا صلى هللا علیھ وسلم موعظة  عنھا إال ھالك، فعن العرباض ابن ساریة قال: وعظنا رسول

یا رسول هللا، إن ھذه لموعظة مودع، فماذا تعھد  :القلوب، قلناذرفت منھا العیون ووجلت منھا 
 وسلم: ((قد تركتكم على البیضاء، لیلھا كنھارھا، ال یزیغ عنھا بعدي إال إلینا؟ قال صلى هللا علیھ

 . 36/  1ھالك)) المسند المستخرج على صحیح اإلمام مسلم البن إسحاق االصبھاني: 
ِ َصلَّى -وسلم :وقال رسول هللا صلى هللا علیھ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : " ال تَقُوُم السَّاَعةُ  (قَاَل َرُسوُل هللاَّ هللاَّ

الُوَن َكذَّابُوَن قَِریٌب ِمْن ثَالثِیَن ، ُكلُّھُْم یَْزُعمُ  َحتَّى یَْنبَِعثَ  ِ " . ) صحیح البخاري  َدجَّ أَنَّھُ َرُسوُل هللاَّ
 وصحیح مسلم



 ُ تِي َكذَّابُوَن ثَالثُوَن ُكلُّھُْم یَْزُعُم أَنَّھُ نَبِيُّ ، إِنَّھُ َسیَُكونُ  ) -:  َعلَْیِھ َوَسلَّمَ وأیضاً قَاَل َصلَّى هللاَّ  ِمْن أُمَّ
قال : قال رسول  -رضي هللا عنھ  -ثوبان  َوأَنَا َخاتَُم األَْنبِیَاِء ال نَبِيَّ بَْعِدي " ) صحیح مسلم .وعن

وضع السیف في أمتي لم یرفع عنھا إلى یوم القیامة ، وال تقوم  ذاإ " -صلى هللا علیھ وسلم : -هللا 
سیكون  تلحق قبائل من أمتي بالمشركین ، وحتى تعبد قبائل من أمتي األوثان ، وإنھ الساعة حتى

، وال نبي بعدي ، وال تزال  في أمتي كذابون ثالثون ، كلھم یزعم أنھ نبي هللا ، وأنا خاتم النبیین
رواه أبو داود ، " . خالفھم حتى یأتي أمر هللا لى الحق ظاھرین ، ال یضرھم منطائفة من أمتي ع

  . والترمذي
األنبیاء الكذبة  صدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیما بلَّغ وقد حذرنا صلى هللا علیھ وسلم

قادیاني هللا أن المیرزا غالم أحمد ال والدجالون الكذابون ووصف لنا أماراتھم وعالماتھم ونُشھد
  . أحد ھؤالء الكذبة الدجالون

 
 
 
 

  !!.. تأمالت حول القادیانیة -الدلیل الخامس عشر :
األسئلة مثل لماذا  القادیانیة مشكلة دینیة المظھر، سیاسیة الجوھر .... وھي نِحلة تسقط بأبسط

 !!..حوِرَب ُمَسیلَمةُ الكّذاب دون مناظرة أو مجادلة ؟؟؟
 !!..لَمةُ الكّذاب دون مناظرة أو مجادلة ؟؟؟نعم لماذا حوِرَب ُمَسی

والسؤال اآلخر: ھل كان أحد من الصحابة أو التابعین وتابعي التابعي إلى یوم أن دخل اإلنجلیز 
 :الى الھند, ھل كان أحدھم یؤمن أن

 لیس َخاتََم النَّبِیِّینَ  النبي صلى هللا علیھ وسلم -
لى هللا علیھ وسلم وبعد األنبیاء الذین قال هللا أنھم وأن ھناك شخص سیؤتى النبوة بعد النبي ص -

 !(قد أوتوا النبوة (في الماضي
وأن المسیح ابن مریم الذي قال عنھ النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ سیعود, لیس في الحقیقة ابن  -

 مریم الحقیقي بل ھو المیرزا؟
  وأن البشر رفعوا إبن مریم الحقیقي على الصلیب؟ -
  لم یرفعھ إلیھ؟وان هللا -
 وان المھدي نبي؟ -
وأن المعجزات المذكورة في القرآن لیست معجزات, فشق موسى للبحر ھو مجرد مد وجزر  -

 ..واإلسراء مجرد حلم
 ....إلخ -

ِ َوَما  ودلیل ذلك قولھ !أوتي النبوة من قبل فالمسلم مطالب باإلیمان فقط بمن تعالى{ قُْل آَمنَّا بِاہللَّ
َواْألَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسٰى  َعلَٰى إِْبَراِھیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق َویَْعقُوبَ  لَْینَا َوَما أُْنِزلَ أُْنِزَل عَ 

ُق بَْیَن أََحٍد ِمْنھُْم َونَْحُن لَھُ  َوِعیَسٰى َوالنَّبِیُّوَن ِمنْ  )وقال تعالى 84ُمْسلُِموَن} ال عمران ( َربِِّھْم َال نُفَرِّ
ِ َوَما{ قُولُو َوإِْسَحاَق َویَْعقُوَب َواْألَْسبَاِط َوَما  أُْنِزَل إِلَْینَا َوَما أُْنِزَل إِلَٰى إِْبَراِھیَم َوإِْسَماِعیلَ  ا آَمنَّا بِاہللَّ

ُق بَْیَن أََحدٍ  أُوتَِي ُموَسٰى َوِعیَسىٰ  ھُ ُمْسلُِموَن} البقرة ِمْنھُْم َونَْحُن لَ  َوَما أُوتَِي النَّبِیُّوَن ِمْن َربِِّھْم َال نُفَرِّ
لھ باآلیتین سیبقى مجرد مدعي كذاب إلى أن یأتي أحد أتباعھ  ). والمیرزا الذي ال عالقة136(

طبعا لن  (بعدنا قولوا آمنا بما أُنزل على النبیین وبما ســیُنّزل على انبیاء آخرین) بآیة تقول
 !یجدھا

یقول المیرزا غالم  على ھذه النِحلة الفاسدة وأبسط مطالعة لكتابات المیرزا غالم أحمد تكفي للرد
سنة و ھو جالس  20تجاوز عمره ال  (إنى رأیت ملكا فى صورة شاب إنجلیزى ما -أحمد مثال :

تذكرة  جدا قال : أى نعم .) المصدر :كتاب على كرسى وأمامھ منضدة فقلت لھ : إنك جمیل
  31الوحى المقدس ص 



أى أنا  ( i with u ) یعنى أنا أحبك و ( i love u) نجلیزیة( ثم ألھمت فى اإل -و یقول أیضا :
....  480براھین أحمدى ص  ى و أنا أساعدك .)المصدر : كتابأ  ( i shall help u ) معك و

 ؟؟ ھل ھذا الوحي اإلنجلیزي إرضاءا للملكة فیكتوریا
هللا تجلت وتفضلت  ( رأیت فى الكشف أن الملكة المعظمة ( قیصرة الھند ) سلمھا -ویقول أیضا :

بكمال الحب واأللفة وسكنت یومین  فى بیتنا فقلت ألحد من أصحابى أن الملكة المعظمة شرفتنا
یشكرھا ألنھا زارتھ  17الغالم للمنظور القادیانى ص  فى بیتنا فالبد لنا أن نشكرھا .) مكاشفات

 باب التمحیك ؟؟ في المنام!! ھل ھذا من
أنني أنا ھو. و أنھ لم  ى مناماتي أنني أنا نفسي هللا. و كنت متأكداً ( رأیت في إحد -ویقول أیضا :

نظرت إلى جسدي فرأیت أن جوارحي  یبق من مشیئتي و إرادتي و افعالي البشریة شيء.... ثم
أذناي صارت أذنیھ و لساني صار لسانھ. ثم  صارت ھي جوارح هللا. عیناي صارت عینیھ و

  نعوذ باہلل من الخذالن103و  102 ص -معھ .) كتاب البریة  ضمني هللا إلیھ بحیث اندمجت كلیاً 
التالي "أوه یا  ( رأیت في منامي أنني في محكمة هللا أنتظر قضیتي. ثم سمعت -ویقول أیضا :

دخلت صالة المحكمة فرأیت هللا  و بعد أن رأیت ذلك ."میرزا ! كن صبوراً. سوف نفرغ قریباً 
المحكمة الذي كان یعرض علیھ بعض الوثائق.  بجانبھ كاتبجالساً على كرسي في ھیئة قاض و 

میرزا موجود؟". ثم رأیت عن قرب أنھ كان بجانبھ كرسي فارغ  القاضي أخذ الوثائق و قال "ھل
علیھ و كانت الوثائق ال تزال في یدیھ. و عندھا استیقظت.) صحیفة  و طلب مني أن أجلس

 النالبدر" األحمدیة نعوذ باہلل من الخذ "أخبار
 ومعنى الكلمة ورقة مالیة 589كتاب تذكرة ص  ( Currency Note) -: وجاءه مرة ھذا اإللھام

...  
من قریش فإذا  ولما اعترض البعض بأن الخالفة اإلسالمیة قرشیة و بأن المھدي ال بد أن یكون

ة "من التیسیر عن أبي ھریر (في كتاب -بالمیرزا غالم یحل ھذا اإلشكال القوي ببساطة فقال :
  م 1894أنبأني ربي .) "سر الخالفة" سنة  أسلم من بني فارس فھو قرشي" و أنا من الفارس كما

تفكیره .. لقد قال  ھذا ھو الغالم أحمد وھذه ھي إلھاماتھ وھذه ھي مكاشفاتھ وھذه ھي طریقة
لنبّوة .) واضحاً أننا نلعن كل من یّدعي ا (ولیكن -الغالم أحمد یوما ما قبل أن یدعي النبوة :

(لقد جعلني هللا نبیاً وخاطبني بھذا اللقب  -ادعى النبوة قال : .... وبعد أن 297ص 2اشتھارات 
  154ص  22خزائن (. بكل صراحة

فمراحل حیاة الرجل ھي مادة دسمة لكل علماء النفس والمحللون النفسیون ... لكن یبقى التساؤل 
 الُمحیر .. كیف لعاقل أن یتبع ھذا الدجل ؟؟

 
 
 
 

  !!.. سرقات میرزا غالم أحمد -الدلیل السادس عشر :
العربیة، و ادعى بأن أبا  دأب المیرزا القادیاني على تحدي مشایخ البنجاب أن یأتوا بمثل كتاباتھ

  .یستطیعان مجاراتھ في الفصاحة و البالغة محمد القاسم الحریري و بدیع الزمان الھمذاني ال
كان أحد منھم  م بركاكة واضحة ما یلي: ((و1901دیاني في سنة كتب المیرزا غالم أحمد القا

الولي الجلي، فلما دعوتھ بھذه  یقال لھ "مھر علي" و كان یزعم أصحابھ أنھ الشیخ الكامل و
أھل المعرفة أبى من أن یكتب تفسیراً بحذاء  الدعوة بعد ما ادعى أنھ یعلم القرآن و أنھ من

الھمداني أو الحریري فما كان في وسعھ أن یكتب كمثل و لو كان ك .تفسیري و كان غبیاً 
  .24، كتاب إعجاز المسیح ص 18مجموعة الخزائن الروحانیة، جزء  – ((تحریري

سیصعق من  – مثل كتاب حجة هللا أو كتاب لجة النور –إن القاريء لبعض كتب المیرزا غالم 
الغباء المطبق الذي  غرب منكثرة الجمل و السجعات المسروقة من مقامات الحریري، و سیست

من مقامات الحریري دون تغییر یذكر،  كان یعاني منھ دجال قادیان فقد سرق الغالم فقرات كاملة



بسیطاً على تعبیرات الحریري قام بارتكاب أغالط  و عندما حاول المیرزا أن یحدث تغییراً 
  .الفینتصویر فاشلة ال تصلح إال للعن المخ فاضحة أثبتت بأنھ كان ماكینة

 -:1مثال رقم 
الُكروِب. وَشَرُر شرِّ  ( فما زاَل بِھ قُطوُب الُخطوِب. وُحروبِ  -یقول الحریري في مقاماتھ:

 .صفَِرِت الّراَحةُ. وقِرَعِت الساَحةُ. وغاَر المْنبَُع. ونَبا الَمْربَعُ  الَحسوِد. واْنتِیاُب النَّوِب الّسوِد. حتى
الِعیاُل. وَخلَِت الَمرابِطُ. وَرِحَم الغابِطُ.  َجُع. واستَحالَِت الحاُل. وأْعَولَ وأْقوى المْجَمُع. وأقَّض المضْ 

والفَْقُر الُمْدقُِع. الى  .والّصاِمُت. وَرثى لَنا الحاِسُد والّشاِمُت. وآَل بِنا الّدھُر الموقِعُ  وأودى النّاِطقُ 
مقامات  (.وى. وطََوْینا األْحشاَء على الطّوىواستَْبطَنّا الجَ  .أِن اْحتَذْینا الَوجى. واْغتذَدینا الّشجا

  .7 الحریري ص
( حتى  -عبد هللا آتم: و اآلن إقرؤوا ما كتبھ المیرزا غالم أحمد القادیاني مشیراً إلى النصراني

اعول العیال، و عذب بالعذاب الموقع،  اشتدت علیھ األھوال ، و صفرت الراحة، و نھب المال، و
الوجى و اغتذى الشجى و استبطن الجوى. كذلك أنفذ عمره  و طالما احتذى و دقق بالفقر الموقع،
بھ  النوب، ثم ھاجر إلى الھند مخذوالً ملوماً، و عاش مطعوناً مكلوماً، ما زال في الكرب و انتیاب

المحن و  قطوب الخطوب و حروب الكروب و لعن الالعنین و طعن الطاعنین، حتى تواترت
، كتاب 12الروحانیة، جزء  مجموعة الخزائن -لمجمع و نبا المرتع)) تكاثرت الفتن، و أقوى ا

  .212 – 211حجة هللا ص 
المیرزا! یا لھ  ھل الحظتم أن (نبا المربع) في مقامات الحریري أصبحت (نبا المرتع) في كتاب

  .من تعدیل معجز ال یستطیع فعلھ إال لص معتوه
  -::2مثال رقم 

وعَرْفُت قَبیلي مْن  .بُن ھّماٍم قال: ُعنیُت مْذ أْحَكمُت تَدبیري یقول الحریري ((حكى الحارثُ 
 .الَكلَِم الُمْحفِظاِت...... وھْم ُمنتَِشروَن انتِشاَر الجرادِ  َدبیري. بأْن أُْصغَي الى الِعظاِت. وأُْلغيَ 

. و یقول 51الحریري ص  مقامات –وُمستَنّوَن استِناَن الِجیاِد. ومتواِصفوَن واِعظاً یقِصدونَھُ)) 
  .((ویتمنّوَن ُمصاَصةَ النّوى .((والّصْبیَةُ یتَضاَغْوَن من الطّوى 87أیضاً في ص 

تدبیري و جعل لي فرقاً  فالحمد ہلل الذي كفاني من غیر)) و اآلن إقرؤوا ما كتبھ میرزا غالم أحمد
ن بالكلم العظات و ال تحفظونھا بل تؤذو و فرق بین قبیلي و دبیري. و كنتم ال تصغون إلى

الجیاد .. و أنھ من أعطي حظاً من التقوى و لو كمصاصة  المحفظات ...... فال تستنوا استنان
  .191، كتاب حجة هللا ص 12مجموعة الخزائن الروحانیة، جزء  -أبداً))  النوى فال یكتم شھادة

 
  .7مات الحریري ص مقا –یقول الحریري ((لقَد أْمَسیُت أخا َعْیلَھ. ال أْملُِك بْیَت لْیلَھ.)) 

یقول الغالم ((و یمسون أخا عیلة یسألون الناس و ال یملكون بیت لیلة)). مجموعة الخزائن 
  .190، كتاب حجة هللا ص 12الروحانیة، جزء 

لیلة) فإنھ لم  المضحك ھو أنھ عندما استعمل عبارة الحریري (لقد أمسیت أخا عیلة ال أملك بیت
الجمع و لیس المفرد. بدو أن میرزا غالم  لیالً ألنھ استعملھا في صیغةیلتفت إلى أن علیھ تعدیلھا ق

أبقى على "أخا عیلة" كما ھي بدالً من أن یجعلھا "إخوة  كان مستعجالً في القص و اللصق فقد
  ."عیلة عیلة" أو "إخوان

جاز اآلخر "إع وقد واجھ مشایخ البنجاب المیرزا و فضحوا سرقاتھ األدبیة في كتابھ اإللھامي
اإلنسان الكامل" الذي ألفھ " المسیح" ، علماً أن فكرة ھذا الكتاب الشركیة مسروقة من كتاب

بأنھ على عقیدة التثلیث الشركیة. و عندما واجھ  الصوفي عبد الكریم الجیلي و الذي اتھمھ المیرزا
مقامات األدبیة ما كان منھ إال أن قال بأنھ لم یسرق كل كتاب " المشایخ المیرزا بسرقاتھ

  !!! بھذا ال یمكن اعتبار فعلتھ سرقة أدبیة الحریري" و
للحریري أو  م (( یا للعجب، إن نقل عبارات1902كتب المیرزا غالم أحمد القادیاني سنة 

أن ال  -المال غولراوي  - الھمذاني أثار كل ھذا اإلعتراض! إنھ لمن المشین بحق ذلك الشیخ
سرقة. مثلما كان كتاب الحریري یحتوي  رجع بل اعتبرھایعتبر عبارتین أو أربعة عبارات كم



فإنني أیضاً استعملت بعض االقتباسات و التعبیرات من  بعض آیات القرآن و التي اقتبسھا كمرجع
استعملت بعضاً من تعبیرات أبو الفضل بدیع الزمان. لذلك ھل یحق  كتب أخرى دون تعدیل و

، 18 سخ أو سرق كلیاً )) الخزائن الروحانیة، جزءیستنتج بأن مقامات الحریري قد ن ألحد أن
 433كتاب نزول المسیح ص 

بأن المیرزا لم  بالطبع فإن من یقرأ كتاب (حجة هللا) و كتاب (مقامات الحریري) سیعلم جیداً 
الطویلة و قام بتحویر بعضھا  یسرق بضعة عبارات فقط بل سرق الكثیر الكثیر من الفقرات

ادعى بأنھ استلم تلك الكتابات عن طریق اإللھام  األدھى من ذلك كلھ ھو أنھللتمویھ على الناس. و 
  !الرباني

  :مثال
  ((((ونَعوذ بَك مْن ِشّرِة اللَّسِن. وفضوِل الھَذرِ  1مقامات الحریري، ص  **

  ((((و اجتنبنا الرفث و فضول الھذر 201 ؤحجة هللا ، ص ****
  :مثال
  (( .ستَْكفي بَك االنتِصاَب إلْزراء القاِدحِ ((كما نَ  1مقامات الحریري، ص  **

  (( ((تعودوا السب و اإلنتصاب لالزراءات! ... فنستكفي باہلل 176حجة هللا ، ص  ****
  :مثال
ونواِدِره. الى ما وّشْحتُھا بِھ  ((وُغَرِر البَیاِن وُدَرِره. وُملَِح األَدبِ  2مقامات الحریري، ص  **

والّرسائِِل  ... .ورّصْعتُھُ فیھا من األْمثاِل العربیِّة. واللّطائِِف األدبیّةِ  .لِكنایاتِ من اآلیاِت. وَمحاِسِن ا
باعِ  .((فنُِعَت لي قاٍض بھا رحیُب الباعِ  98الُمبتََكرِة.)) و ص    ((َخصیُب الرِّ

التبیان، و كلما  (( و لیس من غرر البیان و ال من محاسن الكنایات و 142حجة هللا ، ص  ****
اللطائف البیانیة و النكات المبتكرة...  صعت في كتبي من جواھر العربیة و النوادر األدبیة ور

باعِ  .ادعى أنھ في األدب رحیب الباعِ    ((َخصیب الرِّ
  :مثال
كالباِحِث )) 2((. فأفَْضنا في حدیٍث یفَضُح األزھاَر )) و ص  32مقامات الحریري، ، ص  **

  (( دِع ماِرَن أْنفِِھ بكفّھِ عْن حْتفِِھ بِظْلفِھ. والجا
((فأفاض في حدیث یفضحھ ... أو جدع مارن أنفھ كفھ، فلحق  176حجة هللا ، ص  ****

  (( بالملومین المخذولین
  :مثال
 5َعْزَمةً ُمشَمِعلّةً)) و ص  ((فلبّیتُھُ ُممتَِطیاً ِشِملّةً. وُمنتَضیاً  23مقامات الحریري، ص  **

الَوْبَل  والطَّمِع في تقّمِص لِباِسِھ. أُباِحُث كّل َمْن َجّل وقَّل. وأْستَْسقي .جِ باْقتِباِسھ((وُكْنُت لفَْرِط اللّھَ 
  (( .والطّّل. وأتعلُّل بَعسى ولَعلّ 

منتضیاً سیف قھر الدیان ...  ((فلبّیتُھُ ُممتَِطیاً ِشِملّةً عنایة الرحمن، و 188حجة هللا ، ص  ****
  ((الطمع في إعالء كلمة الملة.... و أتعلل بعسى و لعل ظھور اآلیة . ووُكْنُت لفَْرِط اللّھَِج ب

  :مثال
((ولخالبَِة عاِرَضتِِھ. یُْرَغُب عْن ُمعارَضتِِھ. ولُعذوبَِة إیراِدِه....  5مقامات الحریري، ص  **

  ((.ونافَْسُت في ُمصافاتِھِ 
افاتي.. و من آیاتي أن العدا (و من آیاتي أن األحرار نافسوا في مص 170حجة هللا ، ص  ****

  (( رغبوا عن معارضتي بعدما رأوا عارضتي
  :مثال
َمعاِوُز اإلْرفاِق الى َمفاِوِز  ((ویْدَرأُ عن قلبي ُشبھَةً. .. ولفَظَْتھُ  5مقامات الحریري، ص  **

واْستََسّر  ....عْزَمتِھِ  ُخفوُق رایِة اإلْخفاِق. فشَحَذ للّرْحلَِة ِغرارَ  .اآلفاِق. ونظََمھُ في ِسْلِك الّرفاقِ 
  (( عني حیناً. ال أعِرُف لھُ َعریناً. وال أِجُد عْنھُ ُمبیناً 

نظم لي في  ((یدرأ عن الطالب كل شبھة ... و من آیاتي أن الزمان 171حجة هللا ، ص  ****
ني آیاتي أن هللا شحذ سیف بیا سلك الرفاق ...، و كذلك أرسلت عند خفوق رایة اإلخفاق ... و من



ما استسر عني حیناً و جعل قلبي لھ عرینا.  الحق و أرى جواھر بغرار برھاني .. و من آیاتي أن
  (( و جعلت لھ مجددا مبینا

  :مثال
تلَقّي القَوافِِل. .... حتى غلََب  ((فلْم أَزْل أنُشُدهُ في المحافِِل. وعندَ  101مقامات الحریري، ص  **

 (( .فِقَِرهِ  ((فأَوْیُت لَمفاقِِره. ولَوْطُت الى استِْنباطِ  7واْنقَمَع.)) و ص  یلُ الیأُس الطَّمَع. واْنَزوى التّأم
 

المجامع و القوافل. و  ((و حمد الكافرین في المحافل و أثنى علیھم في 185حجة هللا ، ص  ****
انقمع . فما أووا لمفاقره و ما فرحوا  حضر جنابھم و ما ترك الطمع، حتى انزوى التأمیل و

  ((حامد اترعت في فقرهبم
  :مثال
ُمصاٍف ... وقلُت  ((فلما أْكدى استِْعطافُھا ... لْم یْبَق صاٍف وال 17مقامات الحریري، ص  **

  (( .الّدرھَمِ  لھا: إْن َرِغبِت في الَمشوِف الُمْعلَِم. وأَشْرُت الى
أھل قلب  فیھم(( فغلظت علیھم بعدما أكدى االستعطاف ..و لم أر  249حجة هللا ، ص  ****

  ((الدر في الدرھم صاف و ال فتى مصاف، و انھم رغبوا من العلم في المشوف المعلم و من
  :مثال
 .((فنھَض نُھوَض البطَِل للبِراِز. وأْصلََت لِساناً كالعْضِب الُجرازِ  35مقامات الحریري، ص  **
))  

أصلت لسان التضرع (( فنھضت للدعاء نھوض البطل للبراز و  189حجة هللا ، ص  ****
  (( كالعضب الجراز

  :مثال
  ((((. وَعقَدا للّرحلَِة ُحبَُك النّطاقِ  36مقامات الحریري، ص  **

  (( ((و یعقدون لزوري حبك النطاق 141حجة هللا ، ص  ****
  :مثال
 ((إال أني ُمضطِرُم األْحشاء. ُمضطَرٌّ الى الَعشاء. ... وتجافَْیتَ  38مقامات الحریري، ص  **

  ((عِن االشتِطاطِ 
((ثم سترت األمر یا مضطرم األحشاء و مضطراً إلى العشاء و  196حجة هللا ، ص  ****

  (( تجافیت عن طرق الصادقین
  :مثال
  (( ((إال أنّھُ جبََر ضیَق رْبِعِھ. بتْوِسَعِة ذْرِعھِ  38مقامات الحریري، ص  **

  (( ربعك و قساوة ذرعك((و ما كان ھذا إال لضیق  206حجة هللا ، ص  ****
  :مثال
((.فلْم یَزْل فِكري یصوُغ ویْكِسُر. ویُْثري ویُعِسُر... الى أن رَكَد  40مقامات الحریري، ص  **

  (( النّسیُم. وحْصَحَص التّسلیمُ 
(( و كان لم یزل یدعو و یفتكر و یصوغ و یكسر... إلى أن انقطعت  186حجة هللا ، ص  ****

  ((و حصحص التسلیمالحیل و ركد النسیم 
  :مثال
  ((((واحتّد الِحجاُج. وامتّد اللَّجاُج. حتى إذا لْم یْبَق للِجداِل َمطَرحٌ  54مقامات الحریري، ص  **

 ((حتى إذا احتد منكم الحجاج و امتد اللجاج و نبح النجفي و الغزنوي 172حجة هللا ، ص  ****
))  

كل ما  ) -: ین في السرقة یقول المیرزا غالموبعد كل ھذه السرقات المفضوحة واألسلوب المش
مجموعة الخزائن الروحانیة، جزء  (.قلت من كمال بالغتي في البیان فھو بعد كتاب هللا القرآن

 464، كتاب لجة النور ص 16
طبعاً ھذا ال یعد سرقة یا خصوم القادیانیة، فالمیرزا ال یعتبر سارقاً طالما أنھ لم یقل بأنھ ھو من 



  !!! ""مقامات الحریري ألف كتاب
 
 
 
 

 !!.. السیدة محمدي بیجوم اللغز الكبیر في حیاة المیرزا -الدلیل السابع عشر :
سیتزوج بھا بل اعتبر  كانت السیدة محمدي بیجوم سیدة یعرفھا غالم أحمد القادیاني وفجأة تنبأ أنھ

یعلم المخالفون أنھ ال یوجد ( فل -النبوة: أن ھذه النبوءة ھي معیار صدقھ من كذبھ فقال بصدد ھذه
وكذبنا من ھذه النبوة.) مرآة كماالت اإلسالم. للغالم.  معیار أحسن وأصلح لختیار صدقنا

تتلخص في أن رجالً من أقربائھ اسمھ "أحمد بك" جاء إلى الغالم  . وھذه النبوءة288ص
 ي بیجوم" وكانأمر ما، فقال لھ الغالم: أساعدك بشرط أن تزوجني ابنتك "محمد لمساعدتھ في

وبدأ یھدده. وتنبأ  عمره آنذاك فوق الخمسین، فأبى أحمد بك، أن یقبل ھذا الشرط، فجن الغالم،
الكبیرة ألحمد بك ترد لي مع أن أھلھا  قائالً: "إن هللا أظھر علّي بصورة النبوة، بأن االبنة

أن یحول دون تحقق ویرفع الحواجز، وال یستطیع أحد  یخالفون ویخالفون ولكن هللا یزوجھا لي
 .396للغالم. ص .ھذا" إزالة األوھام

أن تحولوا دون  إن زواجھا أمر متحقق، وأنا أقسم بربي أن ھذا صدق، وال تستطیعون " -وقال :
 . یستطیع أحد أم أن یبدل كلماتي وقوعھ، وقد قال هللا عز وجل: "زوجناكھا نحن بأنفسنا وال

 .40لحكم السماویة. للغالم ص"
والتقدیر ال یزول بحال  إن نفس النبوة، وھي زواج ھذه المرأة مني، تقدیر مبرم، " -ن:وقد أعل

تبدیل لكلمات هللا". فمعناه أن نبوتي ھذه ال  من األحوال، ألنھ قد وجدت في اإللھام ھذه الفقرة وال
 .1894/ 10/ 16اشتھار الغالم.  ". تحقیقھا یبطل كالم هللا بد لھا أن تتحقق، ألن عدم

الخبثاء، أیھا الحمقى  ( إن لم یتحقق ھذا النبأ فأكون أخبث -علن أن ھذه النبوة ھي وعد هللا لھ:وأ
ھذا وعد هللا الحق، اإللھ الذي ال تبدیل  ھذا لیس افتراء من إنسان، وال لعبة خبیث مفتري، بل

 .54إلرادتھ.) صمیمة أنجام آثم للغالم. ص لكلماتھ. والرب الذي ال مانع
أخي الكریم أحمد بك،  ) -:ھذا بدأ الغالم محاوالتھ، بالوعد والوعید، فكتب إلى أحمد بكوفي أثناء 

ورأیت أن هللا یأمرني بأن أطلعك على أن  سلمھ هللا تعالى، اآلن فرغت من المراقبة فغشیني النوم
تستحق خیرات هللا وبركاتھ وأنعامھ وأكرامھ، ویفرج عنك  تزوجني ابنتك الكبرى البكر، لكي

ما أعطیتني ابنتك فتكون مورد عتاب وعقاب، وبلغتك ما أمرني هللا لكي  لكرب والمصائب، وأنا
على الوثیقة  على انعامھ وأكرامھ ویفتح علیك خزائن النعم... وأیضاً أنا مستعد أن أوقع تحصل

بك" مستعد أن أشفع البنك عزیز  التي جئت بھا إلّي، وفوق ذلك كل ممتلكاتي لك وہلل، وأیضاً أنا
بابنة غني كبیر من مریدّى.) رسالة الغالم إلى  للحصول على وظیفة في البولیس، كما سازوجھ

 .100أحمد بك. عن نوشنھ غیب. ص
كبیراً من عقاري  ( إن أعطیتني ابنتك وزوجتني إیاھا أعطیك نصیباً -وكتب إلیھ رسالة أخرى:

وأعطیك كل ما تطلب وتسأل، وال  وبستاني، وأعطي البنتك ثلث ما أملك، وأنا صادق فیما أقول،
 .573اإلسالم. للغالم. ص مرآة كماالت (.تجد رجل واصل رحم مثلي

أحمد بك ویسترحم،  وحینما رأى أن ھذه التحریضات والترغیبات لم تثمر شئیاً، بدأ یتذلل أمام
، ألن ھذا أن تقبلوا زواج ابنتكم مني أنا أرجو منكم بكل أدب وعجز " -فكتب إلیھ كتاباً جاء فیھ:

علیكم أبواب الرحمة التي ال تتصورون.. ولعلكم تعرفون  الزواج یكون موجباً للبركات، ویفتح
 اشتھرت في اآلف من الناس، بل مئات اآللوف، والعالم ینظر إلى تحقق ھذه بأن ھذه النبوة قد

علینا،  یضحكوا النبوة وألوف من رجال الدین المسیحي یتمنون بأن ال تتحقق ھذه النبوة حتى
كتاب غالم أحمد بك  ".ھذه النبوة ولكن هللا یذلھم وینصرني.. لذلك أرجة أن تساعدوني في تحقیق

 .123ص ."م عن كتاب "كلمة فضل رحماني17/7/1892في 
فضل كان  وكتب إلى ابنیھ سلطان أحمد، وفضل أحمد، بأن یساعداه في ھذا األمر، ألن ابنھ



من جھة أمھ، كما كتب إلى  سلطان كان لھ قرابة مع أحمد بكمتزوجاً ابنة أخت أحمد بك، وابنھ 
( إن تزوجت ابنة أحمد  -وكتب متوعداً:  زوجتھ أم سلطان وفضل بأن تسعى ھي أیضاً بدورھا

یكون سلطان أحمد محروماً من أرثي، وال یكون لھ أي  بك من أحد غیري، ففي نفس ذلك الیوم
ابني فضل فیكون أیضاً محروماً من أرثي إن لم یطلق أمھ مطلقة، وأما  عالقة بي، وأیضاً تكون

غالم أحمد  التي ھي ابنة أخت أحمد بك وال یكون لھ أي عالقة بي كأخیھ سلطان.) إعالن زوجتھ
 .9ص2م. عن تبلیغ الرسالة" جـ2/5/1891بتاریخ 

كانت سلطان بك" و" ابنة أحمد بك لرجل یدعى -محمدي بیجوم-ولكن هللا یفعل ما یشاء، فُزوجت 
تمادیھ، وأصر أنھ مھما یكن فإن  صدمة للجمیع وأولھم غالم أحمد ولكن الغالم ما انقطع عن

(  -السماء، أما زوجھا سلطان بك فسوف یموت : "محمدي بیجوم" تُزوج لھ، ألنھا ُزوجت لھ في
زوجت لي، ولكنھا قطعیاً سوف تزوج لي كما ذكرت النبوة،  ھذا صحیح بأن "محمدي بیجوم" ما

 لعدم تحقق ھذا النبأ، النبأ الذي ما تنبأت بھ من عند نفسي، بل أُخبرت عنھ ن الناس استھزوا بيوأ
المستھزئین من الندم، وأن  بعد وحي من هللا، وأقول صدقاً أنھ یأتي یوم تنحنى فیھ رؤوس ھؤالء

زماً ألن وعد هللا وتزوج لي، أنا أؤمن بھذا إیماناً جا المرأة ال تزال على قید الحیاة حتى ترجع إليّ 
 .للمنظور القادیاني 244غالم أحمد الموجود في "منظور إلھي" ص إعالن (.ال یخلف

المرأة تثبت  أنا تضرعت أمام هللا وابتھلت، فألھمت، سوف أریھم آیاتي بأن ھذه ) -: وكتب
 المنعوال یكون أحد یستطیع  ویموت زوجھا وأبواھا خالل ثالث سنوات، ثم ترجع ھذه المرأة إليّ 

  .إلھام الغالم. عن نوشنھ غیب (.
الكاذب، وقد  طال اآلمد ولم یمت زوج "محمدي بیجوم" ولم یتزوجھا الغالم أحمد المتنبي

حتى مات، وأما  (1908 - 1886) استمرت محاولتھ لتحقیق ھذه النبوة لمدة اثنتین وعشرین سنة
م 1948بعد الغالم ومات سنة  أربعین سنة م، وعاش زوجھا1966محمدي بیجوم، فقد ماتت سنة 

العجیبة التي أكدت أنھ أخبث الخبثاء كما أخبر عن نفسھ  وھكذا ثبت كذب الغالم في ھذه النبوءة
 !!.. باحث بحق وكانت عالمة لكل

 
 
 
 

 !!.. نبوءات المیرزا غالم أحمد الفاشلة -الدلیل الثامن عشر :
نفسھ) ثم عاش  ذ مذعور (على حد وصفھ ھوإن میرزا غالم أحمد ذلك الرجل الذي بدأ حیاتھ كقنف

بریطانیا ومات میتة خزي وعار  بعدھا حیاة مال و سرور تحت ظل سیدتھ الملكة فكتوریا ملكة
  نبوءات كانت سببا في إظھار كذبھ وفجوره بین روثة وبولھ بالكولیرا ... نجده قد تنبأ

الغالم في مدینة أمرتسر بالھند  آثم ناظروكانت أن رجالً مسیحیاً اسمھ عبد هللا  -: النبوءة األولى
نتیجة ولم یفز واحد منھا على اآلخر، رغم إدعاء  م، وبعد نقاش طویل لم یصال إلى 1893سنة 

وأراد أن یلعب لعبة حتى یغسل عنھ العار الذي لحقھ بعدم فوزه على  الغالم بأنھ مؤید بوحي إلھي
اللیلة  ( ما فتح هللا عليّ  -م:1893یو سنة عادي، فأعلن في صباح الخامس من یون رجل نصراني

یفصل في ھذا األمر،  ھو ھذا، أني حینما تضرعت وابتھلت أمام هللا عز وجل ودعوت منھ بأن
ال یرجع إلى الحق، والصادق  فأعطاني آیة بأن الكذاب یموت في خمسة عشر شھراً بشرط أن

م یتحقق ما قلت أكون مستعداً لكل شھراً، ول یُكرم ُویوقر، وإن لم یمت الكذاب في خمسة عشر
جیدي حبل وأشنق، وأنا أقسم باہلل العظیم أن یقع ما قلت،  جزاء، یسود وجھي وأذلل، ویجعل في

 .188الحرب المقدسة. للغالم. ص (. وال بد أن یقع
( موالنا  -للغالم: ھل تحققت ھذه النبوءة؟ وھل مات عبد هللا آثم؟ نرى ھذا في خطاب أُرسل

سبعة من سبتمبر، وكان میعاد النبوة األخیرة  سلمكم هللا. السالم علیكم ورحمة هللا. الیومالمكرم، 
وإن لم یمت الكذاب في مدة  -النبوة ولكن ألفاظ اإللھام التي ذكرتم  سبتمبر، وما أبحث في ألفاظ 5

هللا آثم  د.واآلن ولم تتحقق ھذه النبوة، وعب-شھراً، ولم یتحقق ما قلت أكون مستعداً  خمسة عشر



مكتوب  النبوة.) محمد علي خان سالم، صحیح، حي، ولم یمكن وال أظن أنھ یمكن التأویل في ھذه
 .علي . لیعقوب101-100محمد علي إلى الغالم أحمد. ص

وبالتالي نجا من العقوبة  بعد ھذه الفضیحة أعلن أتباع المیرزا غالم أحمد أن عبد هللا آثم قد أسلم
( أنا ألفت  -أیام من انقضاء المدة المعھودة : ثم في جریدة "وفادار" بعد عشرةولكن كتب عبد هللا آ

موتي، وأخبركم بأني صحیح سالم بفضل هللا، وأني سمعت بأن الغالم  نظركم إلى نبوة الغالم عن
كنت،  رجعت عن المسیحیة، فأعلن أن ھذا كذب، كنت مسیحیاً، وال زلت مسیحیاً كما یقول: إني

 .15/9/1894في لى أنھ جعلني مسیحیاً .) جریدة وفادار الالھوریةوأشكر هللا ع
( الحمد ہلل  -مرة وامرأتھ حبلى: وھي عدة نبوات معاً تتعلق بانجابھ ولداً فقد تنبأ :النبوءة الثانیة

 139وبشرني بخامس .) مواھب الرحمن. للغالم. ص الذي وھبني على الكبر أربعة من البنین،
بنتاً، وماتت  م وضعت امرأتھ1903/ 1/ 28وفي  1903في أول ینایر سنة  وقد كان ھذا اإللھام

الكرام، ولھ طراز جمیل.)البشرى  ( یولد ابن -ومرة أخرى حبلت امرأتھ، فتنبأ : .بعد أشھر قلیلة
 .91. للغالم. ص2جـ

(  -م :16/9/1907 م وضعت زوجتھ بنتاً. وأعلن مرة ثالثة في24/6/1904وبعد ذلك بشھر في 
 .م16/9/1907القادیانیة في . جریدة بدر136نبشرك بغالم حلیم .)المرجع السابق. ص إنا

إنا نبشرك  ( سأھب لك غالماً ذكیاً، ربي ھب لي ذریة طیبة، -أعلن : 1907وفي أكتوبر سنة 
ولم ُینجب ھذا الولد...فماذا  م مات الغالم،26/5/1908بغالم اسمھ یحیى.) المرجع السابق. وفي 

 .ھذا الفشل الذریع لنبوات الغالم نقول أمام
بأن یكون لي ذریة كثیرة من  ( إن هللا بشرني -م، أعلن الغالم :20/2/1886في  -: النبوءة الثالثة

. للغالم. 1اإللھام .) تبلیغ الرسالة. جـ النسوة ذوات البركات الالتي أتزوج بعضھن بعد ھذا
  .58ص

هللا بأنھ بشرني  بعد اإللھام من 1886فبرایر سنة إني أعلنت في  ) -:ووضح ھذه العبارة بقولھ
ویولد منھن أوالد.) المرجع  بالزواج بعد ھذا اإلعالن وسوف أتزوج نسوة ذوات یمن وبركات

 .السابق
وھكذا مرة تلو األخرى  .الواقع والتاریخ یؤكد أن غالم أحمد ما تزوج بعد ھذا اإلعالن أي امرأة

  .النبوة یُثبت عدم صدق الغالم في إدعائھ
( إن ھذا  -والدتھ تنبأ قائالً: م ُولد لھ ولد اسماه "مبارك" وبعد14/6/1899في  :النبوءة الرابعة

والدولة، ومسیحي النفس ویشفي األمراض،  الولد من نور، ومصلح موعود، وصاحب العظمة
برك بھ في أنحاء العالم وأطرافھ، ویفك األسارى، ویت وكلمة هللا، وسعید الحظ. وھذا یشتھر

 .43القلوب. للغالم. ص تریاق (. األقوام
مرضھ،  م حین خف من27/8/1907مرض ھذا الولد، فاضطرب الغالم، وفي  1907وفي سنة 

 .29/8/1907بدر القادیانیة في ( الھمني هللا بأنھ قبل الدعاء وذھب المرض.) جریدة -تنبأ الغالم :
ھو  م، وربما یكون ھذا16/9/1907 ولكن عاد المرض من جدید ومات المصلح الموعود في

وھو نور مبارك ومن  ( إنما نبشرك بغالم اسمھ عنموایل ومن المقربین، -االبن الذي قال فیھ:
وأنھ آیة من آیاتي، ولیجئ الحق  المقربین، یعالج كل علیل ومرض وكان بأنفاسھ من الشافین،

ر، فھو كلمة هللا، ویظھر القبور من القبو بمجئیھ، ویزھق الباطل بظھوره، ولبعث أصحاب
 .29القادیانیة الخطر. ص (. بظھوره جالل رب العالمین

ھو اإللھ الحق الذي أرسل رسولھ  ) -: تنبأ الغالم أنھ ال یقع الطاعون في القادیان -:النبوة الخامسة
ن ولو یستمر الطاعون إلى سبعین سنة، ألن القادیا في القادیان، وھو یحفظ القادیان من الطاعون،

 .11-10للغالم .)دافع البالء. للغالم. ص مسكن رسولھ، وفي ھذا آیة
الطاعون ھھنا في  إن " -لكن الطاعون دخل القادیان، ففي رسالة إلى صھره محمد على خان :

 " .متى ینتھي ھذا االبتالء منتھى الشدة، یبتلى اإلنسان فیموت بعد ساعات وهللا یعلم
من دخلھ حفظھ  ( إن بیتي كسفینة نوح -یتھ، الذي قال فیھ:لیس ھذا فحسب، بل دخل الطاعون ب

  .113-112ص .. للغالم5هللا من كل اآلفات والمصائب.) مكتوبات أحمدیة. جـ



فأخرجناھا من البیت،  -زوجتھ -دخل الطاعون حتى بیتنا، فابتلت غوثان الكبیرة ) -:كتب الغالم
ابتلیت بھ امرأة أخرى كانت نازلة في بیتنا  الیومكما أُبتلى األستاذ محمد دین، فأخرجناه أیضاً. و

حتى ظنت أنھ لیس بیني وبین الموت إال دقائق.) سفینة  وجاءت من دلھي.. ومرضت أنا أیضاً 
 .76نوح. للغالم. ص

 
 
 
 

 !!..مباھلة المیرزا غالم أحمد للشیخ المولوي ثناء هللا األمرتسري -الدلیل التاسع عشر :
المیرزا غالم أحمد  الم أحمد للشیخ المولوي ثناء هللا األمرتسري حیث أنحدثت مباھلة المیرزا غ

وبعد أن ضاق ذرعاً ولم یستطع أن  وبعد سلسلة من المناظرات مع الشیخ ثناء هللا األمرتسري
یدعو فیھا أن یباھلھ، فأجابھ  1908/ 4/ 15رسالة ( یرد أو یجیب دعاه إلى المباھلة، ووجھ إلیّھ

 . قائالً، أفعل
 .وفیما یلي النص الحرفي للرسالة: بسم هللا الرحمن الرحیم یستنبؤنك أحق ھو؟ أي وربّي إنھ لحق

 
في جریدتكم أھل  حضرة المولوي ثناء هللا. السالم على من اتبع الھدى. إن سلسة تكذیبي جاریة"

 مفتٍر، ودعواي للمسیحیة الحدیث من مدة طویلة، أنتم تشھدون فیھا أني كاذب دجال مفسد
إیذاًء، وصبرت علیكم صبراً جمیالً، لكن لّما  الموعودة كذب وافتراء على هللا. إنّي أوذیت فیكم

 هللا وأنتم تصّدون الناس عنّي فأنا أدعو هللا قائالً: "یا مالكي البصیر كنت مأموراً بتبلیغ الحق من
افتراء منّي وأنا قي  القدیر العلیم الخبیر، تعلم ما في نفسي إن كان دعواي للمسیحیة الموعودة

فیا مالكي أنا أدعوك بالتضرع واإللحاح  نظرك مفسد كّذاب، واالفتراء في اللیل والنھار شغلي،
واجعلھ وأتباعھ مسرورین بموتي، یا مرسلي أدعوك آخذاً  أن تمیتي قبل المولوي ثناء هللا،

سداً في نظرك كاذباً تفصل بیني وبین المولوي ثناء هللا، إنھ من كان مف بحظیرة القدس لك أن
  ".الفتحین فتمیتھ قبل الصادق منّا. ربّنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر عندك

  ھـ1325ربیع األول 
  الراقم عبد هللا الصمد

  میرزا غالم أحمد المسیح الموعود
  عافاه هللا وأیّد عّزه

فباھل كل واحد  ) -: شفھیاً قال الشیخ زبیدي الذي روى القصة وھو سمع من الشیخ ثناء هللا
أحمد بعد فترة وجیزة سنة :  خصمھ على أن یمیت هللا المبطل منھما قبل الصادق، فمات غالم

المنفر الذي عصم أنبیاء هللا عن مثلھ.  م أثناء تعرضھ بإصابة الكولیرا المتقزز25/5/1908
األمرتسري بعده أربعین سنة الخالء.)وعاش الشیخ ثناء هللا  ومعروف لكل العالم أنھ مات في بیت

لم فیھا كتاب سنة  هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ... الزبیدي في بیتھ بمدینة الھور یعَّ
 م1998

 
 
 
 

  أقوال أھل العلم في الطائفة القادیانیة -الدلیل العشرون:
 : قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي في القادیانیـــــة

 الصالة والسالم على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالحمد ہلل رب العالمین و
دورة انعقاد  إن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في

كانون األول (  28 – 22ھـ، الموافق 1406ربیع اآلخر  16 – 10مؤتمر الثاني بجدة من 



 م،1985دیسمبر ) 
بجنوب إفریقیا  االستفتاء المعروض علیھ من مجلس الفقھ اإلسالمي في كیبتاون بعد أن نظر في

تدعي الالھوریة، من حیث اعتبارھما  بشأن الحكم في كل من القادیانیة والفئة المتفرعة عنھا التي
 غیر المسلم للنظر في مثل ھذه القضیة، في عداد المسلمین أو عدمھ، وبشأن صالحیة

غالم  اء المجمع من أبحاث ومستندات في ھذا الموضوع عن میرزاوفي ضوء ما قدم ألعض
القادیانیة  أحمد القادیاني الذي ظھر في الھند في القرن الماضي وإلیھ تنسب نحلة

وبعد التأكد من أن میرزا غالم  والالھوریة،وبعد التأمل فیما ذكر من معلومات عن ھاتین النحلتین
إلیھ، وثبت عنھ ھذا في مؤلفاتھ التي ادعى أن بعضھا  یوحى أحمد قد أدعى النبوة بأنھ نبي مرسل

حیاتھ ینشر ھذه الدعوة ویطلب إلى الناس في كتبھ وأقوالھ االعتقاد  وحي أنزل علیھ، وظل طیلة
 ورسالتھ، كما ثبت عنھ إنكار كثیر مما علم من الدین بالضرورة كالجھاد، بنبوتھ

لمجمع الفقھي بمكة المكرمة في الموضوع وبعد أن اطلع المجمع أیضا على ما صدر عن ا
 .....نفسھ

 :قرر ما یلي
إنكار صریح لما ثبت  أوالً: أن ما ادعاه میرزا غالم أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي علیھ

الرسالة والنبوة بسیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم،  من الدین بالضرورة ثبوتاً قطعیاً یقینیاً من ختم
بعده. وھذه الدعوى من میرزا غالم أحمد تجعلھ وسائر من یوافقونھ  وحي على أحد وأنھ ال ینزل

علیھم بالردة،  مرتدین خارجین عن اإلسالم. وأما الالھوریة فإنھم كالقادیانیة في الحكم علیھا
 .صلى هللا علیھ وسلم بالرغم من وصفھم میرزا غالم أحمد بأنھ ظل وبروز لنبینا محمد

أو الردة، وال  مة غیر إسالمیة، أو قاض غیر مسلم، أن یصدر الحكم باإلسالمثانیاً: لیس لمحك
مجامعھا وعلمائھا، وذلك ألن الحكم  سیما فیما یخالف ما أجمعت علیھ األمة اإلسالمیة من خالل

عن مسلم عالم بكل ما یتحقق بھ الدخول في اإلسالم، أو  باإلسالم أو الردة، ال یقبل إال إذا صدر
ومدرك لحقیقة اإلسالم أو الكفر، ومحیط بما ثبت في الكتاب والسنة  ھ بالردة،الخروج من
 .فحكم مثل ھذه المحكمة باطل :واإلجماع

 
  ثانیا: قرار مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي

  3رقم القرار:  1رقم الدورة: 
  :حبھ ومن اھتدى بھداه. وبعدالحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وص

في القرن  فقد استعرض مجلس المجمع الفقھي موضوع الفئة القادیانیة التي ظھرت في الھند
ودرس المجلس نحلتھم التي  ،" الماضي " التاسع عشر المیالدي " والتي تسمى أیضا " األحمدیة

مدعیا أنھ نبي یوحى إلیھ، م 1876القادیاني  قام بالدعوة إلیھا مؤسس النحلة میرزا غالم أحمد
صلى هللا علیھ  -لم تختم بسیدنا محمد بن عبد هللا رسول اإلسالم  وأنھ المسیح الموعود، وأن النبوة

علیھ،  ، وزعم أنھ قد نزل-ھي علیھ عقیدة المسلمین بصریح القرآن العظیم والسنة  كما -وسلم 
یجب علیھم الحج إلى  وأن المسلمین وأوحي إلیھ أكثر من عشرة آالف آیة، وأن من یكذبھ كافر،

المسماة في القرآن بالمسجد األقصى كل  قادیان، ألنھا البلدة المقدسة كمكة والمدینة، وأنھا ھي
بعنوان " براھین أحمدیة " وفي رسالتھ التي نشرھا بعنوان  ذلك مصرح بھ في كتابھ الذي نشره

  ." " التبلیغ
القادیاني  یحات میرزا بشیر الدین بن غالم أحمدواستعرض مجلس المجمع أیضا أقوال وتصر

أن كل مسلم لم یدخل في  " وخلیفتھ، ومنھا ما جاء في كتابھ المسمى " آینة صداقت " من قولھ
سواء سمع باسمھ أو لم یسمع ھو كافر  " بیعة المسیح الموعود " أي والده میرزا غالم أحمد

"، وقولھ أیضا في صحیفتھم القادیانیة "  35صفحة  وخارج عن اإلسالم "" الكتاب المذكور
والده غالم أحمد نفسھ إنھ قال : " إننا نخالف المسلمین في كل شيء:  الفضل " فیما یحكیھ ھو عن

وبینھم  في الرسول، في القرآن، في الصالة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، وبیننا في هللا،
  . م1931 " من تموز " یولیو 30خالف جوھري في كل ذلك " صحیفة " الفضل " في 



محمد صلى هللا  - وجاء أیضا في الصحیفة نفسھا " المجلد الثالث " ما نصھ " إن میرزا ھو النبي
سورة  -علیھ السالم  -سیدنا عیسى  " زاعما أنھ ھو مصداق قول القرآن حكایة عن -علیھ وسلم 

ًرا بَِرُسولٍ 6الصف اآلیة    21ِدي اْسُمھُ أَْحَمُد ٌ﴾ كتاب إنذار الخالفة ص یَأْتِي ِمن بَعْ  : ﴿ َوُمبَشِّ
ھذه الفئة  واستعرض المجلس أیضا ما كتبھ ونشره العلماء والكتاب اإلسالمیون الثقات عن

  .القادیانیة األحمدیة لبیان خروجھم عن اإلسالم خروجا كلیا
دولة باكستان قرارا في  يوبناء على ذلك اتخذ المجلس النیابي اإلقلیمي لمقاطعة الحدود الشمالیة ف

بین مواطني باكستان أقلیة غیر مسلمة. ثم  م بإجماع أعضائھ یعتبر فیھ الفئة القادیانیة1974عام 
الباكستاني العام لجمیع المقاطعات وافق أعضاؤھا باإلجماع  في الجمعیة الوطنیة " مجلس األمة

  ." فئة القادیانیة أقلیة غیر مسلمة أیضا على اعتبار
ومن  إلى عقیدتھم ھذه ما ثبت بالنصوص الصریحة من كتب میرزا غالم أحمد نفسھ یضاف

تأییدھا وعطفھا من  رسائلھ الموجھة إلى الحكومة اإلنكلیزیة في الھند التي یستدرھا ویستدیم
المسلمین إلى اإلخالص للحكومة  إعالنھ تحریم الجھاد، وأنھ ینفي فكرة الجھاد لیصرف قلوب

الجھاد التي یدین بھا بعض جھال المسلمین تمنعھم من  تعمرة في الھند؛ ألن فكرةاإلنجلیزیة المس
في ھذا الصدد في ملحق كتابھ " شھادة القرآن " الطبعة السادسة ص  اإلخالص لإلنكلیز. ویقول

یلزم من  أنا مؤمن بأنھ كلما ازداد أتباعي وكثر عددھم قل المؤمنون بالجھاد ألنھ " ما نصھ 17
 .25الندوي نشر الرابطة ص  أني المسیح أو المھدي إنكار الجھاد " تنظر رسالة األستاذاإلیمان ب

 
الكثیرة المفصحة  وبعد أن تداول مجلس المجمع الفقھي في ھذه المستندات وسواھا من الوثائق

تھدیم العقیدة اإلسالمیة الصحیحة  عن عقیدة القادیانیین ومنشئھا وأسسھا وأھدافھا الخطیرة في
المجلس باإلجماع اعتبار العقیدة القادیانیة المسماة  ویل المسلمین عنھا تحویال وتضلیال، قرروتح

خارجة عن اإلسالم خروجا كامال، وأن معتنقیھا كفار مرتدون عن  أیضا باألحمدیة عقیدة
أنھ  تظاھر أھلھا باإلسالم إنما ھو للتضلیل والخداع، ویعلن مجلس المجمع الفقھي اإلسالم، وأن

ھذه النحلة الضالة  جب على المسلمین حكومات وعلماء وكتابا ومفكرین ودعاة وغیرھم مكافحةی
  .وأھلھا في كل مكان في العالم . . وباہلل التوفیق

 
 .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة

دواعیھ الناس باالحتفاظ  األحمدیة، یحذرواس: ما حكم الدین الجدید وأتباعھ؛ یعني دینا یقال لھ: 
صلى هللا علیھ وسلم  -الصالة على النبي  سواء بشيء من آیات قرآنیة أو من أسماء هللا ویحرمون

  *الحكم فیمن یرغبون عنھ؟ ، وأین منشأ ھذا الدین ومتى، وما-
الم، وكذلك صدر اإلس ج: لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على ھذه الفرقة بأنھا خارجة عن

بذلك، ومن مؤتمر المنظمات اإلسالمیة  من رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة الحكم علیھا
نشر رسالة توضح مبدأ ھده الطائفة وكیف نشأت ومتى  ھـ، وقد1394المنعقد في الرابطة في عام 

  .حقیقتھا إلى غیر ذلك مما یوضح
ال یصح إسالم أحد  حمد الھندي نبي یوحى إلیھ وأنھوالخالصة: أنھا طائفة تدعي أن مرزا غالم أ

هللا سبحانھ في كتابھ الكریم أن نبینا  حتى یؤمن بھ، وھو من موالید القرن الثالث عشر، وقد أخبر
خاتم النبیین، وأجمع علماء المسلمین على ذلك، فمن ادعى أنھ  ھو -صلى هللا علیھ وسلم  -محمدا 

 ،- عز وجل-فھو كافر لكونھ مكذبا بكتاب هللا  -عز وجل  - یوحى إلیھ من هللا یوجد بعده نبي
أنھ خاتم النبیین،  الدالة على -صلى هللا علیھ وسلم  -ومكذبا لألحادیث الصحیحة عن رسول هللا 

  .ومخالفا إلجماع األمة
  .وباہلل التوفیق. وصلى هللا على نبینا محمد، وآلھ وصحبھ وسلم

  یة واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلم
ھم الذین یعبدون هللا  س : ما الفرق بین المسلمین واألحمدیین ؟. ج : الفرق بینھما : أن المسلمین

ویؤمنون بأنھ خاتم األنبیاء لیس بعده نبي , أما  وحده ویتبعون رسولھ محمداً صلى هللا علیھ وسلم



لمین ؛ ألنھم یزعمون أن مرزاً مرزاً غالم أحمد , فھم كفار لیسوا مس األحمدیون الذین ھم أتباع
عند جمیع علماء  أحمد نبي بعد محمد صلى هللا علیھ وسلم , ومن اعتقد ھذه العقیدة فھو كافر غالم

ٌد أَبَا ِ َوَخاتَمَ  المسلمین لقول هللا سبحانھ :{َما َكاَن ُمَحمَّ  أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل هللاَّ
وسلم أنھ قال : (( أنا  ) , ولما صح عن رسول هللا صلى هللا علیھ40اب (النَّبِیِّیَن}سورة األحز

  . وصلى هللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم . خاتم النبیین ال نبي بعدي )) . وباہلل التوفیق
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

  الرئیس : عبد العزیز بن عبد هللا بن باز
  عبد الرزاق عفیفي نائب رئیس اللجنة :

 عضو : عبد هللا بن غدیان
 عضو : عبد هللا بن قعود

 
 

 مصـادر البحث
حفظھ هللا  فؤاد العطارمقاالت األستاذ   

حفظھ هللا  مقاالت األستاذ محمود القاعود  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 البهـائيـة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



معـاصرة .. عشـرون  البهـائيـة أحد أديـان الشيطـان ال
 دليال

 
 !!.. مھدي الشیعة ھو مصدر البابیة والحركات الباطنیة -الدلیل األول :

إلیھ عن طریق  للداللة على ما یبغون الوصول أكثر الحركات الباطنیة یستعملون كلمة "الباب" 
ھدي الذي ھو عندھم " الم الدعوات السریة واإلعتقاد في الباب الموصل لإلمام الثاني عشر

ولم یخرج حتى اآلن ولذا یَْدعوَن لھ كل  (255المنتظر" الذي اختفى في سرداب سامراء سنة (
لھ سبل الفرج ولذلك فإننا نجد عند كل طائفة من طوائف  صباح في أن یعجل هللا خروجھ وییسر

الذي  بابوإمام الطریقة ھو المنقذ وھذا المنقذ ھو ال توصل إلى اإلمام الغائب  الشیعة طریقة معینة
الشیعي وظھرت  یوصل بطریقة ما بالمھدي المنتظر ولذا كثرت الطرق والبدع في المذھب

الحركات كان رجال  األفكار الغریبة والتي أفرزت حركات ال حصر لھا وأحد أصحاب ھذه
ومذھب جدید خالصتھ ظھور الباب  عراقیا یسمى الشیخ أحمد اإلحسائي ودعا إلى أفكار غریبة

یجوب البالد داعیا لمذھبھ ووجد من إیران  إلى خروج المھدي من سردابھ وأخذالذي سیقود 
اإلمام الغائب لیمأل األرض عدالً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً  مرتعاً خصباً لیبشر بقرب ظھور

 المذھب اسم (المذھب الشیخي) نسبة إلیھ وبلغ من انتشار دعوتھ وتأثیره في وأطلق على ھذا
أن یمضي  واختلف الناس في شأنھ اختالفا عظیماً وقبل ث فتنة ھائلة نفوس الناس أن أحد

فقد اقترب  كاظم الرشتى  أوصى بقیادة المذھب إلى تلمیذه اإلیراني1826اإلحسائي إلى ربھ عام 
الموت أقرب إلى الرشتى من أن یصل  موعد ظھور اإلمام المھدي بعد طول غیاب .. وقد كان

قیادة الدعوة إلى المالّ حسین البشرؤي الذي بشَّر بقرب  وبعده آلتإلى ما كّرس حیاتھ من أجلھ 
طریقھ سیظھر اإلمام الغائب .. ومن ھنا نشأت البابیة بمفھومھا المتعارف  ظھور الباب الذي عن

 !!.. في الدیانة البھائیـة علیھ
م عن 1844 وعلى حین غرة من الجمیع أعلن زعیم الطائفة المال حسین البشرؤي في إیران عام

الباب ھذا إال شاباً إیرانیاً یدعى  الباب" الذي ھو دلیل إلى اإلمام وباب یوصل لھ ولم یكن ظھور" 
ھـ من أب یدعى "السید محمد رضا" 1235من عام  ولد في أول المحرم على محمد الشیرازي، 

لشرعیة علیھ كتابا أسماه "البیان"، الذي حاول جاھداً إضفاء صفة ا فبایعھ الناس على ذلك ووضع
التي  عن نطاق الدین اإلسالمي لم یقف العلماء مكتوفي األیدي أمام ھذه الدعاوى وعدم خروجھ

سلطان، فوقفوا في  تجاوزت حدود الصمت والمسالمة واإلتیان بزعم جدید ما أنزل هللا بھ من
راً من مف -وقتئذ  -اإلیرانیة  وجھھ وقفة رجل واحد متكاتفین ومترابطین ولم تجد السلطات

بعد أن تجاوب معھم جموع غفیرة من المسلمین  االستجابة لنداء العلماء على مختلف مذاھبھم
الدخیلة الباطلة فقاموا بثورة عارمة اجتاحت كل البالد أجبرت  الذین خافوا على دینھم من اآلراء

فأعلن  لة،إثرھا على إلقاء القبض على رأس الفتنة وتقدیمھ لمحاكمة إسالمیة عاد السلطات على
الباب مؤتمرا في بادیة"  العلماء مروقھ عن اإلسالم وكفره، وأفتوا بوجوب قتلھ ونظّم أتباع

البابیة على حقیقتھم ودعوا صراحة  ھذا المؤتمر ظھر فیھ ھـ 1264بدشت"بإیران في شھر رجب
مة البیان"ھذا الكتاب الذي ألفھ الباب وحكمت المحك" إلى نسخ الشریعة اإلسالمیة بشریعة

 الباب وعلى اثنین من أعوانھ باإلعدام رمیاً بالرصاص أمام العامة، وتم تنفیذ اإلیرانیة وقتھا على
واالضطرابات  الحكم وعلى الرغم من إعالن الباب نفسھ التراجع عن أفكاره لكن خطر دعوتھ

یة واألسرة شجع الحكومة اإلیران التي أثارھا وسفكھ لدماء المخالفین لھ والمنكرین دعوتھ كل ھذا
م وحمل أتباع الباب جثمانھ لید 1849تم بالفعل سنة اإلیرانیة الحاكمة على تنفیذ الحكم، والذي

 . لیدفن ھناك في مقبرة یحج إلیھا البھائیون إلى اآلن فنوه لكنھم ھربوه إلى عكا



 
 
 
 

 !!.. ظھور البھــــــــاء -الدلیل الثاني :
الملقب بـ"صبح  یخلفھ في زعامة الطائفة المیرزا یحیىكان الباب قد أوصى قبل أن یُقتل بأن 

ونائبھ وادعى فجأة أنھ بھـاء  األزل" لكن وفجأة ظھر حسین علي النوري أخو یحیى صبح األزل
بتأسیس الدیانة البھائیة واستطاع بھاء هللا حسین علي  هللا وأن الباب إنما جاء مبشرا بھ وقام بدوره

ع وبدأت خطة إعالن البھائیة، واستقالل حسین علي بالزعامة األتبـا النوري أن یجمع حولھ
 حسین على أن ینحي أخیھ یحیى صبح األزل عن الزعامة حیث أقنعھ في باديء األمر واستطاع

یرونھا، وبھذه  باالحتجاب عن الناس بحجة أن ذاتھ مقدسة ال تغیب عن األحباب وإن كانوا ال
ب  تباع ویضعف ارتباطھمالحیلة استطاع"حسین" أن یوثق صلتھ باأل بأخیھ، وفي نفس الوقت قرَّ

الشخصیات الكبیرة التي یخشى منافستھا على  إلیھ نفراً من األتباع المخلصین وتخلص من
بدعوة أخیھ ووقع الخالف بین األخوین ھذا الخالف الذي  الزعامة وقد فوجيء یحیى صبح األزل

ت إلى محاولة كل منھما التخلص من اآلخر الكید ونسج المؤامرات حتى وصل استفحل إلى درجة
كانوا یترصدون  إلى أتباعھ أن یفتكوا بمن -البھـاء  –السم لھ فأوَعَز حسین علي النوري  بدس

بالرماح وضرباً بالساطور، وبھذه  حركاتھم من األزلیین، فأفنوھم عن آخرھم في لیلة واحدة طعناً 
البھائیة ھي التي عرفھا الناس .لكن السلطات اإلیرانیة  إال النھایة الدمویة انتھت األزلیة ولم یبقَ 

 طلبت من دولة الخالفة العثمانیة طرد البابیین إلى منطقة نائیة على الحدود بدورھا كانت قد
نتیجة لذلك تم  اإلیرانیة بسبب خطورتھم وما یثیرونھ من شغب وتصدیر لالضطرابات الدمویة

عبر  إحدى الفرق الروسیة لحمایتھم إلى العراق ترافقھم نفي بھاء هللا وعائلتھ وبعض البابیین
 العسكریة التي أرسلتھا الحكومة اإلیرانیة وبعد ذلك تم نفیھ جبال كردستان باإلضافة إلى الفرقة

البھاء  م وھكذا أصبحت عكا مقراً دائماً للبھائیة وفي عكا أظھر 1868بھا سنة  فنزل إلى عكا، 
ع فیھ عقائده الباطنیة وبدأ یتدرج ووضع األلواح  في دعوتھ وأخرج كتابھ األقدس وشرَّ

سبق ووضعھا الباب والتي  (النصوص) التي تشرح الشریعة، وألغى شریعة البیان التي كان قد
 -القرآن –الفرقان  كان الباب وأتباعھ قد قالوا إنھا نسخت شریعة
 -: وقد تطورت دعوة البھاء على مراحل فادعى

 .فھو نبي ورسول من عند هللا نزول الوحي علیھ؛ -1
  أنھ لیس كسائر األنبیاء السابقین بل أعظمھم -2
  ظھوره أعظم وأجلى، وطلوعھ أفخم وأبھى -3
األنبیاء السابقون كموسى وعیسى و محمد صلى هللا علیھ وسلم والباب إنما بعثوا للتبشیر بھ  -4

 والتمھید لظھوره
 .ناسخ لما سبق من الشرائعكتابھ األقدس المنزل علیھ من السماء  -5
 . ثم تطاول في مزاعمھ فادعى الربوبیة، ووصف نفسھ صراحةً باأللوھیة -6
 
 
 
 

 !!.. في البھائیـة 19تقدیس الرقم  -الدلیل الثالث :
النوري  فحسین على 19من أغرب تشریعات البھاء على اإلطالق ھي تقدیسھ العجیب للعدد 

كل حرف لھ عدد یساویھ) ) نیة یؤمن بالقیمة العددیة للحروفالبھاء مثل كل دعاة الحركات الباط
بى في وسط باطني تأویلي یَشیع فیھ  !!.. الحروفیون والرموز الباطنیة ألنھ ترَّ

یكافئ كلمة "واحد"  ألنھ 19ھو الرقم المكافئ لكلمة واحد ولھذا السبب قّدسوا العدد  19والرقم 



 19..فیكون المجموع  4الدال= ،8، الحاء=1لف=، األ6حیث أن عدد حروفھا كالتالي:الواو=
افتتنوا بھا فھي (واحد)ولیست  ولنتوقف ھنا قلیالً لننبھ إلى فتنة الكلمة وفتنة العدد، أما الكلمة التي

كما یقول الفالسفة _ وعنھ یتسلسل الوجود  _ (أحد)، والواحد یصدر عنھ واحد من ذاتھ وماھیتھ
یثنى ویجمع على الكثرة فیقال (أحدان)، ویجمع (ُوحدان) ولذا و بواسطة، والواحد ھو أول العدد

من  بھم أن یقدسوا أحد طالما أن األمر باطنیة وألغاز وتأویالت ما أنزل هللا بھا فكان األولى
 !!.. سلطان

وصارت الشریعة  19فقد كادت البھائیة كلھا أن تصیر  19ونظرا الفتتان البھاء الشدید بالرقم 
  !!.. ھذا الرقمعنده نابعة من 
  : 19تطبیقات الرقم 

وأیام الشھر وأیام  عدداً لشھور السنة 19افتتن البھاء بكلمة واحد، وجعل قیمة حروفھا العددیة  -1
 !!.. یوماً  19شھرا وأیام الشھر  19الصوم فشھور السنة عند البھاء 

تجدید أثاث  یكموكتب البھاء الذي حاول أن یوظف العدد في كل شيء وأي شيء: "كتب عل -2
المرء غیر مقتدر على تغییر  البیت في كل تسعة عشر عاماً" ..ترى: ماذا یكون الحال إن كان

ھذه المدة، ھل تراه یكون فاسقاً خارجاً عن  األثاث في حینھ؟ ھل یأثم؟، وإن أراد أن یغیر قبل
 !العقول الملة؟.. أین أنتم یا أصحاب

 % تؤدى سنویاً من رأس المال19ة ومقدارھا والزكاة استبدلت بما یشبھ الضریب -3
القصاص:  قََصر العقوبات على الغرامات المالیة وتحریم االتصال الجنسي بالزوجة وحرم -4

كذا -ا عاماً 9زوجتھ جنسیاً  مثقال ذھب، وأن یمتنع عن مباشرة10.000فمن قتل نفساً یعاقب بدفع
 !مدة وال رقیب علیھال فھل المعاقَب یمتنع عن زوجتھ فعالً ھذه -قال 

مثقال ذھب،  19 فقد قّدَر للمرأة المدنیة مھراً مقداره19 وحتى الزواج لم یسلَم من الرقم -5
لحقوق المرأة وعدم المساواة فیما بینھن،  مثقاالً من الفضة.. مع ما في ھذا من إھدار 19والقرویة 

 فضالً عن مساواتھم بالرجال
 ا كتاباً 9حوزة أحدھم أكثر من  یوجب على أتباعھ أن ال یكون في -6
رؤوس ،و بنوا معبدھم  9فجعلوا نجمتھم المقدسة ذات  9افتتن البھاء والبھائیون أیضاً بالعدد  -7

جوانب، وجعلوا مجالسھم المحلیة  9جوانب علیھ قبة مكونة من  9المسمى مشرق األذكار من 
وربما ھؤالء  9ھم تتكون أیضا من التي تدیر محفل تتكون من تسعة أفراد،وجعلوا الھیئة العلیا

یُْصلُِحوَن  َوَكاَن فِي اْلَمِدینَِة تِْسَعةُ َرْھٍط یُْفِسُدوَن فِي اْألَْرِض َوَال  ینطبق علیھم مثل قولھ تعالى
 48}النمل

في ھذا ترخیص  وفي حد الزنا حكم بالرخصة للزنا بأنھا تسعة مثاقیل من الذھب، وأعتقد أن -8
السعر، فإذا علیھ االلتزام بالتعالیم التي  الفقراء؛ فمن أین سیأتي الفقیر بھذا بالزنا لألغنیاء دون

 الزنا في ألواحھا تبیح زنى المحارم وتنص على تحریم
المرأة من تسعة  قال البھاء عن قرة العین(الطاھرة) : " وقد أفتت قرة العین بجواز نكاح -9

وفسـاد المجتمع بال أي مبرر  إلنحاللوھذه بداھة دعوة ل176رجال" مفتاح باب األبواب ص
  19و 9سوى تقدیس الرقم 

  !!.. وھكذا كانت األفكـار الباطنیة مرتعـا خصبا النتشـار الدیـانة البھـائیة
على أساس  یقول العالمة یوسف القرضاوي عن حساب الُجمل الیھودي :( حساب الجمل ال یقوم

ولكنھ اصطالح  من جماعة من الناس، منطقي ثم إن "حساب الجمل " نفسھ مجرد اصطالح
الحروف على ھذا النحو: ا  تحكمي محض، ال یقوم على منطق من عقل أو علم. فمن الذي رتب
ض ظ غ؟ ولماذا لم تترتب  ب جـ د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ

لأللف رقم  نحو آخر؟ ومن الذي جعل ھكذا: ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز إلخ؟ أو تترتب على أي
) وللحرف ك 20ط، ثم أعطى للحرف " ي " رقم ( ) وھكذا آحاًدا إلى حرف2) والباء رقم (1(
) وبعده تكون الزیادة بالمئات. لماذا 100إلى الحرف الذي یعادل ( ) وھكذا الزیادة بالعشرات30(

ولماذا لم تكـن  ؟الزیادة آحاًدا إلى آخر الحروف؟ ولماذا لم تبدأ بعشرة أو بمائة أو بألف لم تكن



إلخ.  1000، 100، 10، 1ھكـذا:  ) وھكذا؟ ولماذا لم تكن20)، وجـ (10)، و ب (1ھكـذا: ألف (
المصطلحین علیھ. صحیح أنھ ال مشاّحة في  . . ؟ ولماذا ولماذا؟ كل ھذا تحكم من واضعیھ

 (.االصطالح، ولكن ھذا ال یلزم أحًدا
 
 
 
 

 !!.. ة البھـائیـةالعبادة في الدیان -الدلیل الرابع :
مشوھة للعبادات في  عندما ننظر لطقوس العبادات في الدین البھائي فإننا نجد أنفسنا أمام صورة

مشوه الِخلقة فقد خفف البھاء في عدد  الدین اإلسالمي وكأن الدین البھائي مجرد مسخ أو كائن
ت فقط : الصبح الدین البھائي ھي ثالث صلوا الصلوات وفى عدد ركعاتھا .. فالصالة في

ركعات ، وإذا صلى البھائي إحداھا تكفیھ عن الباقي ، وال  والعصر والمغرب وكل منھا ثالث
  . على المیت ، وفى السفر یكفى أن تسجد وتقول سبحان هللا صالة للجماعة إال

الزوال وفى البكر  "قد كتب علیكم الصالة تسع ركعات ہلل منزل اآلیات حین -یقول بھاء هللا:
اآلمر المقتدر المختار" ویقول: " قد  آلصال وعفونا عن عدة أخرى أمراً في كتاب هللا إنھ لھووا

أمراً من لدى هللا ربكم ورب آبائكم األولین. من  فرض علیكم الصالة والصوم من أول البلوغ
أذن المرض أو الھرم عفا هللا عنھ فضالً من عنده لھو الغفور الكریم، قد  رأى في نفسھ ضعفاً من

  لكم السجود على كل شيء" مفتاح باب األبواب هللا
یجب، وھذا حكم  " عند التكسر والتكاسل ال یجوز الصالة وال -ویقول عبد البھاء (عباس أفندى):

والعامالت، الحمد ہلل منزل اآلیات  هللا من قبل ومن بعد، طوبى للسامعین والسامعات والعاملین
ویقول: " إن الصلوات الثالثة لیست بواجبة بل 47ص امومظھر البینات" خرفیة حدود وأحك

 "تكفى منھا الواحدة
أن یلتفت یمنة  ( إن المصلى البھائي یقف متوجھاً شطر عكا بعد -یقول صاحب تنویر األلباب :

للدعاء، وبعدھا یسجد، وبذلك تنتھي  ویسرة، ویقرأ بعض كلمات ( ذكرھا بھاء هللا ) ثم یرفع یدیھ
أیضا بضع كلمات ثم یرفع یدیھ ویقول كلمات أخرى ثم  ثم یقف مرة ثانیة، ویقرأ الركعة األولى،

یكررھا ثالث مرات .) جالل الدین شمس أحمدي،  (ِعوضاً عن هللا أكبر) یقول بعدھا هللا أبھى
 29ص 1935األلباب طبعة تنویر

ثم وجھھ،  ،"یغسل في كل یوم یدیھ -أما عن الوضوء یقول البھاء في األقدس بخصوص الوضوء:
وھكذا جعل الوضوء قاصراً على  -. "هللا أبھا -ویقعد مقبالً إلى هللا، ویذكر خمساً وتسعین مرة 

 .غسل الوجھ والید فقط
أیاماً معدودات، وجعلنا  أما عن الصوم یقول ذلك البھاء في كتابھ األقدس:" قد كتبنا علیكم الصیام

نفسھ ضعف من المرض أو الھرم عفا عنھ  كان فيالنیروز عیداً لكم بعد إكمالھا"، ویقول" من 
 "فضالً من عنده إنھ لھو الغفور الكریم

ویقول: "كفوا أنفسكم عن األكل والشرب من الطلوع إلى الغروب كذلك حكم المحبوب من لدى 
  "، " هللا المقتدر المختار

یشترط سوى  جعل البھاء الصیام تسعة عشر یوما ، ووقتھ من طلوع الشمس إلى غروبھا ، وال
الصیام المریض والمسافر  االمتناع عن األكل والشرب ، أما الجماع فال یفسد الصوم، ویعفى من

 .یجوز الصیام أو الصالة والحامل والكسول والھرم، وعند التكسر والتكاسل ال
نھا األقوات و ما دو أما عن الزكاة یقول البھاء في كتابھ األقدس عن الزكاة:"قد كتب علیكم تزكیة

المنیع"، ولم یستطع ذلك البھاء تحدید نصاب  بالزكاة، ھذا ما حكم بھ منزل اآلیات ، في ھذا الرقد
سوف نفصل لكم نصابھا إذا شاء هللا وأراد ، إنھ یفعل ما یشاء " :الزكاة فلما ُسئل عن نصابھا قال

 األقدس "في الفرقانإنھ لھو العالم الحكیم"، ثم یقول: "یعمل في الزكاة كما نزل  یعلم من عنده
بیّنت نصاب  وھو ھنا یقصد القرآن الكریم.. وھذه معلومة خاطئة، فالسنة المطھرة ھي التي



 9نالحظ أن تقدیس البھائیین للرقم  الزكاة وشروطھا وأنواعھا ولیس القرآن الكریم، لكنھ بعد ذلك
مثقاال البھائیة وجذورھا  من الذھب یؤخذ منھ تسعة عشر ا جعلھ یقرر لھم أنھ من یملك مائة مثقال

یملك مائة مثقال من الذھب فتسعة عشر مثقاال ہلل فاطر األرض والسماء  ، "والذي95البابیة ص
  . "یا قوم أن تمنعوا أنفسكم عن الفضل العظیم وإیاكم

األعلى وأعفى  أما عن الحـــج فقد أوجب البھاء الحج إلى مدفنھ بعكا وذلك ألنھ مطاف المأل
لمن استطاع منكم حج البیت دون  الحج . یقول البھاء في كتابھ األقدس : "قد حكم هللالنساء من 

لھو المعطى الوھاب"، "وارفعن البیتین في المقامین  النساء، عفا هللا عنھن رحمة من عنده، إنھ
فیھا عرش ربكم الرحمن (یعنى نفسھ) كذلك یأمركم مولى العارفین. إیاكم  والمقامات التي استقر

  " تمنعوا شؤونات األرض عما أمرتم بھ من .. قوى أمین أن
والمراد من البیتین اللذین أمر بطوافھما والحج إلیھما بیت على محمد(الباب) في شیراز ، والبیت 

  الذي یسكن فیھ بھاء هللا ببغداد
یتین ال ذلك أن الب ونجد أن البھاء لم یحدد زمناً للحج ، وال شكالً لمناسك ذلك الحج، وأطرف من

سكنھا الباب الشیرازي كما أن الدار التي  یوجد لھما أثر ألن حكومة إیران ھدمت تلك الدار التي
حسین المازندرانى (بھاء هللا) لم یتبق في ملكھم فالحكومة حظرت  كانت في بغداد والتي أقام فیھا

بھائي بالدخول  ح أليالبھائیین في العراق ، وحلت المجالس والمحافل البھائیة ، ولم تسم نشاطات
بعكا لقولھ السابق "قد حكم هللا لمن  في دار الحج ببغداد ویقصد البھائیون في حجھم مدفن البھاء

عن  97بعكا) دون النساء . البھائیة وجذورھا البابیة ص استطاع منكم حج البیت (یقصد ھنا مدفنھ
  إحسان إلھي نظیر

الفائدة التي ستعود  حج القبور وزیارتھا، وما ھيونتساءل بدورنا، ما ھي الفائدة المرجوة من 
منھا النساء، وإن كانت زائدة وال حاجة  على الرجال من دون النساء، فإن كانت عبادة: لَِم َحَرم

 !مجرد تساؤل ..فیھا، فلَِم فرضھا على الرجال؟
بادات في للع ھذا ھو ملخص العبادات في الدین البھائي وھكذا وجدنا أنفسنا أمام صورة مشوھة

 !!.. الِخلقة الدین اإلسالمي وكأن الدین البھائي مجرد مسخ أو كائن مشوه
 
 
 
 

 !!.. انتشـار البھائـیة -الدلیل الخامس :
وذلك للوصول  الفكر البھائي ھو عبارة عن إقتباس من جمیع الدیانات السماویة وغیر سماویة

تقریبیة ولیست دیانة تأصیلیة فھي  سفةلمساحة تفاھم مع الجمیع مما یجعل من البھائیة مجرد فل
الدیانات ووضع كالم هللا جنبا إلى جنب مع كالم عباد  تشبھ مذھب فلسفى یدعو إلستیعاب جمیع

 وكرشنا وفشنو ومیثرا وما شابھ من ملل ونحل األوثان أمثال بوذا
ى مادعى بھ إل وحتى تتقارب البھائیة مع اإلسالم أنكرت على المسیحیة إتخاذ المسیح إلھ ودعت

فداءا عن خطایا البشر وحتى  اإلسالم من أن هللا واحد وأنكرت التثلیث وأنكرت موت اآللھة
تتقارب مع الدیانات األرضیة كالبوذیة  تتقارب مع المسیحیة حرمت تعدد الزوجات وحتى

ح المادي والجحیم األخروي المادي وآمنت فقط بتمتع األروا والھندوسیة أنكرت النعیم األخروي
 وحتى تتقارب مع المذاھب الباطنیة آمنت بتجسد اآللھة فجعلت بھاء هللا في ومعاناة األرواح

محایدا مع الجمیع  مرتبة بین اآللھة والبشر وجعلت قبره قبلة لھا وھكذا إتخذت البھائیة اتجاھا
ھذا األمر بالنسبة لھم فى الدعوة ل حتى ال تصطدم بأى من أتباع ھذه الدیانات مما قد یسھل

 .اإلعتقاد
واحد ویصبح جمیع  وقد اعترف البھاء بأن غایتھ توحید األدیان فقال:"أن یتحد العالم على دین

االختالفات الدینیة وتمحى جمیع  الناس إخواناً، وتتوثق عرى المحبة واالتحاد بینھم وتزول
  121الحدیث ص االختالفات بین جمیع البشر"بھاء هللا والعصر



ھو اتحاد َمن على  جعلھ هللا ربما كانت (التریاق) األعظم والسبب األتم لصحتھ وقال أیضا : "وما
  24األرض على أمر واحد وشریعة واحدة"لوح ملكة فیكتوریا ص

العالمیة بل إن أعظم  لكن إذا كانت ھذه ھي غایة البھاء فما الفرق بینھ إذن وبین الماسونیة
تتمنى أن تصحو یوما وتجد كل  إن إسرائیلبروتوكوالت صھیون تحض على وحدة األدیان بل 

البشر قیمھم الخاصة ألنھ ساعتھا وحسب تستطیع  األدیان قد صارت دینا أرضیا واحد وقد تناسى
تشاء من مشاریع ولن تقف في وجھھا أصولیات أوقیم وستكون ھذه  الصھیونیة العالمیة تطبیق ما

 !!.. أو بمعنى أدق نھایة اإلنسـان نھایة األخالق
توحید األدیان في األصل فكرة یھودیة ماسونیة یقصد منھا الھیمنة والسیطرة على النصرانیة ف

  واإلسالم معاً 
كالحرباء یخاطب كل  وقد نادى عبد البھاء ( شوقي أفندي ) بما نادى بھ البھاء فقد كان متلوناً 

ھ كان یراسلھ وكأنھ ألن -رحمھ هللا  - واحد بما یحب، حتى إن أمره خفي على األستاذ محمد عبده
 .مسلم

أمثال ھؤالء  وقد ُسئل مرة عن إنسان ترك الدین واشتغل باالقتصاد وحده فقال للسائل: "إن
من المستحسن بقائي في  یشتغلون بالدین الحق" ولما سألھ ملحد في أحد االجتماعات:" ألیس

لك أال تنفصل عنھا، البھاء: "ینبغي  الطریقة التي درجت فیھا طول أیام حیاتي؟" قال لھ عبد
مخصوصة، فإنك یمكنك أن تكون بھائیاً مسیحیاً، وبھائیاً  فاعلم أن الملكوت لیس خاصاً بجمعیة

 ."یھودیاً وبھائیاً مسلما ماسونیاً وبھائیاً 
وحضر عبد البھاء حفلة للبراھمة في لندن فقال رئیسھم:" إن البھائیة والبرھمیة شيء واحد" فلم 

 .یعترض علیھ
الجامعة السماویة التي ال  ا خاطب جمعاً مسیحیا قال: "المسیح ھو الحقیقة اإللھیة، والكلمةوكان إذ

في كل دور من األدوار. أما إذا خاطب  أول لھا وال آخر، ولھا ظھور وإشراق وطلوع وغروب
ما الكائنات عَدماً محضاً فال یتحقق منھ الوجود، وبناء على ذلك ل المادیین فكان یقول: "فلو كانت

فكذلك یكون عالم  .أي الوجود اإللھي أزلیاً سرمدیاً، یعني ال أول لھ وال آخر األحدیة، كانت الذات
  .الوجود. وھذا الكون الالمتناٍه لیس لھ بدایة ونھایة

الدیانة المسیحیة  وھذا المنھج ھو منھج كل المتلونین والعابثین باألدیان مثل بولس الذي أفسد
صرت للیھود كیھودي ألربح "  :( عبد البھاء ) وبولس أیضا قال وبولس مثل شوقي أفندي

ألربح الذین تحت الناموس وللذین بال ناموس  الیھود. وللذین تحت الناموس كأني تحت الناموس
الرسالة االولى الھل  "ناموس ألربح الذین بال ناموس  كأني بال ناموس مع أني لست بال

 9كورنثوس اصحاح 
مسخ األدیان فھي  دة الشعوب واألجناس لیس مقصدھا التقارب بین األدیان بلفوحدة األدیان ووح

الدین فرضا، ویأمرھم باالعتقاد  كلمة حق أرید بھا باطل بل إن اإلسالم یفرض على أھلھ بوحدة
القول بھذه الوحدة أساساً للدین الحق، ال یقبل إیمان  بجمیع الرسل، من غیر تفریق بینھم جاعالً 

قُوْا بَْیَن ّهللاِ  فقال تعالى:" إِنَّ الَِّذیَن یَْكفُُروَن بِاہلّلِ َوُرُسلِھِ  اس غیره،یقوم على أس َویُِریُدوَن أَن یُفَرِّ
} أُْولَـئَِك ھُُم 150بَْیَن َذلَِك َسبِیالً{ نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض َویُِریُدوَن أَن یَتَِّخُذواْ  َوُرُسلِِھ َویقُولُونَ 

ً اْلَكا ِھیناً{ فُِروَن َحقّا   }" النساء151َوأَْعتَْدنَا لِْلَكافِِریَن َعَذاباً مُّ
والكتب السماویة شرط  فوحدة الدین ھي األساس الذي یقوم علیھ اإلسالم، واإلیمان بجمیع الرسل

ال تتحقق إال بغض الطرف عن األوثان  أولي فیھ، اما وحدة األدیان التي دعا إلیھا البھاء فھي
 !!.. الجمیع على نسق واحد ة الطواغیت والكفر باہلل واعتباروعباد

بالدالئل العلمیة التي ال  أما عن اتحاد األجناس فإن اإلسالم سبق العالم كافة إلى الدعوة إلیھ وأیده
ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكمْ  تقبل الدحض، فقال تعالى:" {یَا أَیُّھَا النَّاسُ  َوقَبَائَِل  ُشُعوباً  إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ

ِ أَْتقَاُكمْ  َ َعلِیٌم َخبِیٌر }"الحجرات لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ  13إِنَّ هللاَّ
اضطھاد المخالفین  وأما ترك التعصبات فإن كان المراد منھ التعصبات الجاھلیة التي تحمل على

مما أصبح مضرب األمثال فقال  بھ أھلھ، في الدین؛ فھذا قد سبق إلى تقریره اإلسالم، وعمل



ُ َعنِ  یِن َولَْم یُْخِرُجوُكم مِّن تعالى:" {َال یَْنھَاُكُم هللاَّ وھُْم  الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ ِدیَاِرُكْم أَن تَبَرُّ
 َ هللا قد  صلى هللا علیھ وسلم: " إنوقال النبي  8یُِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن }"الممتحنة َوتُْقِسطُوا إِلَْیِھْم إِنَّ هللاَّ

وال ألبیض على أسود  أذھب عنكم نخوة الجاھلیة وفخرھا باآلباء، ال فضل لعربي على أعجمي،
وقد جرى العمل في العالم اإلسالمي  ، "إال بالتقوى أو بعمل صالح، كلكم من آدم، وآدم من تراب

لتسامح في شيء أن ال یتمعر وجھنا ولكن لیس من ا على ھذا األصل منذ صدره األول إلى الیوم
نقول للجمیع كلكم على الحق وإن ما تتخالفون فیھ لھ عندي وجوه  لمنكر وال نأمر بمعروف وأن

البھاء : "یا  فاثبتوا على ما أنتم علیھ منھا فإنھ یؤدیكم جمیعاً إلى غایة واحدة كما قال من التأویل
واالتحاد وتمسكوا باألسباب التي  إلى التقاربعلماء األمة غضوا األعین عن التجانب وانظروا 

فھذا لیس تسامحا  123األوطان"نبذة من تعالیم البھاء ص توجب الراحة واالطمئنان لعموم أھل
 . ومسخا لألدیان وتعاونا على اإلثم والعدوان بل تضییعا للواجبات

 
 
 
 

 !!.. فِرق البھـائیـة -الدلیل السادس :
العالم ووحدة الجنس  ائي وما یفتخر بھ دائما ھو أنھ دین ینادي بوحدةمن أھم ما یمیز الدین البھ

قلب رجل واحد لكن نكتشف أن ھذا  اإلنساني ویعتبر نفسھ رمزا لھذه الوحدة وأن جماعتھ على
  !!.. نفسھا منذ البدء بل منذ وفاة الباب األمر أیضا أضحوكة وأن البھائیة انقسمت على

الباب یحیى صبح  نائبا ألخیھ خلیفة –البھاء  –ین على النوري فبعد أن تُوفي الباب صار حس
المھدي والمسیح المنتظر وأنھ  أنھ ھو –البھاء  –األزل .. لكن وفجأة أعلن حسین على النوري 

وا بالبھائیین، على حین بقیت مجموعة أخرى تتبع أخاه  بھاء هللا فالتف حولھ عدد من األتباع ُسمُّ
بـ األزلیین. فلما شاع أمر البھائیة كان ال بد أن یقع الخالف بین  م"صبح األزل" تم تمییزھ

 ھذا الخالف الذي استفحل إلى درجة الكید ونسج المؤامرات حتى وصلت إلى محاولة األخوین،
إلى أتباعھ أن یفتكوا  كل منھما التخلص من اآلخر بدس السم لھ وقد أدرك ذلك البھاء ذلك فأوَعزَ 

آخرھم في لیلة واحدة طعناً بالرماح  ركاتھم من األزلیین، فأفنوھم عنبمن كانوا یترصدون ح
 .األزلیة ولم یبَق إال البھائیة وضرباً بالساطور، فبھذه الدمویة انتھت

وأعاد التاریخ  حدث شقاق آخر في الدیانة البھائیة –البھـاء  –وبعد موت حسین علي النوري 
أفندي إذ زعم كل منھما أنھ ھو  و أخیھ محمد علينفسھ مع عباس أفندي المعروف بعبد البھاء 

االولي بزعامة العالم البھائي و الوصایة علي الكتب  خلیفة حسین علي النوري (بھاء هللا) وأنھ
 و تبیین المراد منھا.ونتیجة لذلك ظھرت طائفة البھائیون الموحدون وھذه البھائیة من حیث تأویلھا

الحقیقي ھو محمد علي  ء بل تراه ناقضا للعھد وأن الخلیفةالطائفة ال تعترف بحجیة عبد البھا
(نحن البھائییون  -االعظم) ویقولون : أفندي وتَعتبر ھذه الطائفة محمد علي أفندي أنھ (الغصن

كلنا من  -أحفاد بھاء هللا  -الثاني لبھاء هللا. االغصان  الموحدون, أتباع محمد علي أفندي, االبن
بھاء هللا  ن عباس أفندي عبد البھاء اغتصب خالفة الدیانة البھائیة بعد موتالموحدین. وأ البھائیین

لم یتبع  -االغصان –بقرابة دم  ففي الحقیقة من بین أبناء بھاء هللا وأحفاده الذین ینتسبون الیھ
ي كل االخرین اتبعوا االبن الثاني لبھاء هللا وھو محمد عل عباس أفندي عبد البھاء إال بناتھ... بینما

  .. أفندي
االغصان عارضوه.  إن عباس أفندي عبد البھاء قام بتغییرات كثیرة في الوحي البھائي ولذلك كل

منزلة “التطبیق. عبد البھاء زعم لنفسھ  ألنھ فقط المظھر االلھي یحق لھ التغییر في العقیدة و
ل وال من بعد. لیس العادي وھي مرتبھ لم یزعمھا أحد من قب بین مرتبة النبوة و االنسان” فریدة

 الكتاب المقدس أو القرءان أو في كتابات بھاء هللا الثبات مثل ھذه المنزلة ھناك أي شيء في
أن تعرف شیئا عنا!  الفریدة ..إن بیت العدل االعظم و مكتب االمانة العامة في حیفا ال یریدونك

فإنھم قد یعلنون  -ھاء هللا أحفاد ب - في الحقیقة لو علموا انك تسأل ولو مجرد سؤال عن االغصان



قد حرفوا  -الدین البھائي العالمي  -إن منظمة حیفا  ...أنك ناقض للعھد و یھجرونك الي األبد
إنھم ال ینشرون إال مایردونك أن تعرف و  -أي أخضعوه ألھوائھم  - التاریخ البھائي وقمعوه

 -هللا  أقرباء بھاء -الغصان الباقي. و لذلك یقومون باالشیاء التالیة. *ال یسمحون ل یخفون
بھاء هللا * یمنعون علماء  بالوصول الي قبة بھاء هللا * یطردون أي بھائي یحاول االتصال بعائلة

تالمیذه مثل القدوس بدال من ذلك ینشرون أجزاء  البھائیة من قراءة و ترجمة كل أعمال الباب و
د علي أفندي ھو الوصي الحق لبھاء هللا أما عن الوصایة فمحم... مقتطعة و مختارة بعنایة كبیرة

في  ولم یكن أي من االغصان االخرین أعظم منھ بما سماه بھاء هللا بالغصن االعظم وھو الذي
 /http://unitarianbahai.angelfire.com -:ذلك عبد البھاء) المصدر

 /http://www.unitarianbahai.com ”البھائیین الموحدین“ع آخر لطائفة وھذا موق
طائفة تختلف عن  ومع طائفة البھائیین الموحدین توجد أیضا طائفة البھائیین االرثودكس وھي

وبحفیده شوقي أفندي ولكنھا تعتقد أن  -لبھاءعبد ا -الطائفتین السابقتین وھي تؤمن بعباس أفندي 
تشارلز ماسن ریمي بینما یعتقد بقیة البھائیون أن  للدین البھائي وصیا بعد شوقي أفندي وھو

تذھب الي بیت العدل مباشرة في حین یري األرثودوكس أن شوقي  الوصایة بعد شوقي أفندي
 كان یرأس النواة االولي لبیت العدل بعده أال وھو تشارلز ماسن ریمي الذي أفندي عین خلیفة

وفاة شوقي أفندي  وبالتالي فاختیار رئیس لبیت العدل معناه اختیار وصي علي الدین البھائي وبعد
أصبح ھذا األخیر ھو الوصي الثاني  ودخول بیت العدل حیز التنفیذ بزعامة تشارلز ماسون ریمي

قام بتعیین جول بي  تشارلز ماسون ریميالثاني  بعد شوقي أفندي علي الدین البھائي والوصي
وقد تولي الوصي 1961دیسمبر  5رسالة خطیة وجھھا الیھ بتاریخ  مارانیجیال كوصي ثالث في

 ... ھذا ملخص1969نوفمبر  12مارانجیال مھامھ كوصي علي الدین البھائي یوم  الثالث جول بي
لما ذكر أعاله فإنھ  و عقائد مخالفة مذھب الطائفة البھائیة األرثوذكسیة وأي بھائي یتبني آراءا

 .الصحیح لیس بھائي أرثودوكسیا بل إنھ أخرج نفسھ من الدین
 كل ھذا الكالم تجده علي الرابط التالي في موقع البھائیین االرثودوكش

http://www.orthodoxbahai.com/what_is.htm 
ولم یكتفي البھائییون األرثودوكس بتكفیر بني جلدتھم البھائیین االخرین بل قالوا عنھم أنھم 

 مھرطوقون والدلیل في الرابط التالي
http://www.orthodoxbahai.com/heresy.htm 

لوحدة العالم فقد أثببت  ة انقسمت على نفسھا فقد انھار أھم ما فیھا وھو دعوتھاوطالما أن البھائی
 !!.. أن تدعو غیرھا للوحدة أن ھذا محض خرافة وكان األولى بھا ھي أن تتحد قبل

 
 
 
 

 !!.. تكفیر البھائیة لغیرھا من الملل -الدلیل السابع :
االدیان و االعتراف  السلم العالمي ووحدة ما فتئ البھائیون یدندنون علي وتر الوحدة العالمیة و

ملكوت هللا ال یوجد في أیة “یقول إن  باالخر و احترام معتقداتھ. بل قد یصل االمر ببعضھم ان
یدخل الملكوت بغض النظر عن الطریق التي سلكھا الیھ.فمن  وأن االنسان یمكنھ ان” مدینة بعینھا

ال فرق  لیھودیة او االسالم فھو كمن قبل البھائیة تمامابالبوذیة او النصرانیة أو ا تعبد ہلل تعالي
حجر الحق علي أنفسھم.  و” غلوھم في تكفیر االخر“بینھم وبینھ. بل إنھم یعیبون علي المسلمین 

الموحدون شمر البھائي عن ساقھ وبدأ یلقي  فإذا قال المسلم ان الجنة ال یدخلھا اال المسلمون
” فحضرة بھاء هللا قد ألغي كلمة كافر ومؤمن“لیس فیھا مثل ذلك  ةكلماتھ المعسولة من أن البھائی

لزماننا الحاضر من  فالبھائیة ال تكفر أحدا مھما كان معتقده. وھذا ما یجعلھا أكثر مالئمة وبالتالي
 .”وخصوصا االسالم“الدیانات االخري 

لالخر وعدم تكفیر لھ  غیر أن ھنالك فجوة عمیقة و ھوة سحیقة بین ما یزعمھ البھائییون من محبة
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هللا تعالي فحسین علي النوري لم یكن  وبین ما تعج بھ جنبات كتبھم التي یزعمون أنھا وحي من
الیوم ولم یكن یخفي حقیقة موقفھ من االخرین كما یخفیھا  یمارس ھذه التقیة التي یمارسھا أتباعھ

كــــــــــافر  تقد بالبھائیة فھوفبھاء هللا صرح في مختلف كتبھ بأن من لم یع .البھائییون الیوم
التي جاء ھو بھا ” القدس یفز برشحات“ومشــــــرك ولن تنفعھ عبادتھ. ووصف كل من لم 

 “أحقر عند هللا عن خلق الذباب“بأنھ
” االمر المبرم الحكیم قل الیوم لن ینفع أحدا شیئ وال عمل نفس اال بأن تتبع ھذا” یقول بھاء هللا 

ولو أحد یعبد هللا من أول الذي “أیضا  . و یقول 482ص  4ار القلم االعلي جسورة السلطان , اث
احصائھ المحصین ولم یكن في قلبھ حب ھذا الغالم لن یقبل  ال أول لھ الي آخر الذي یعجز عن

لوح الروح من ” المالئكة أعمالھ علي رأسھ الي أن یرجعھ الي أسفل الجحیم أبدا بل یضربون
السموات  قل الیوم لن ینفع أحدا شیئ ولو یأتي بصحف” . ویقول 474ص  4القلم االعلي ج اثار

لوح السلطان, اثار القلم  .”و االرض اال بأن یدخل في ظل ربھ العلي االعلي في ظھوره االخري
الیوم شیئ عما كان وعما یكون اال بأن  قل تاہلل الحق لن ینفعكم” ویقول  484ص  4االعلي ج

. ولعل ما 519ص  4رضوان االقرار, آثار القلم اآلعلي ج لوح”. كم الشدیدتأووا بھذا الركن المح
لیتبین لغیر المماحك أن البھائیة تحتكر الحق لنفسھا وأن من لم یتبع  مضي من النصوص یكفي

  البھائي فقد حبط عملھ وإن أتي بعمل األولین واآلخرین الدین
بالعموم إال أنھ یخص  كفَّر غیر البھائیین ورغم أن بھاء هللا تكلم بشكل عام في ھذا النصوص و
قل “ والبعد عن هللا تعالي یقول بھاء هللا  المسلمین ویجعلھم مضرب المثل في الكفر و الضاللة

قدر الذي تنقطع السنكم و تعبدونھ علي شأن الذي تنحني أظھاركم  تاہلل الحق لو تذكرون هللا علي
لو  من جبروت عز قدیم. ھل ینفع الذین اوتوا الفرقانبعد حبي وكذلك نزل االمر  لن ینفعكم اال

  .498ص  4االعلي ج سورة السلطان, أثار القلم” یعبدون هللا بعبادة الثقلین ال فورب العالمین
المسلمین فلنلق  أما وقد عرفنا أن غیر البھائي ال مطمع لھ في القبول عند هللا تعالي وخصوصا

ان الذي “ هللا في لوح االشراقات  الكتب البھائیة یقول بھاء نظرة الي تعریف المشرك والكافر في
باسمنا القیوم انھ مافاز بأنوار التوحید وماعرف  ماشرب من رحیقنا المختوم الذي فككنا ختمھ

والسماء ومالك االخرة واالولي وكان من المشركین في كتاب هللا  المقصود من كتب رب االرض
المثال مسبقا  ذا التعریف المجمل جاء بمثال علیھ وطبعا قد عرفتموبعد أن أعطي ھ” الخبیر العلیم

ترتكبوا ما اتركبھ اولوا الفرقان الذین  اتقوا هللا یا مأل البیان وال“ أال وھو أمة االسالم حیث یقول 
لوح االشراقات . وحتي ” فلما أتي مالك األنام أعرضوا وكفروا ادعوا االیمان في اللیالي واالیام

كانت أمة  لو” فبھاء هللا كفر النصاري أیضا باالسم كما كفر المسلمین یقول بھاء هللا  صفاأكون من
العلم االلھي بدون  االنجیل عرفت المقصود من الشمس والقمر أو استفسرت عنھا من مظھر

تأخذ العلم من مبدئھ وال من معدنھ  أنھا لما لم… اعتراض ولجاج لكانت قد وضحت لھا معانیھا 
  .38االیقان ص ” المھلك و ادي الكفر والضاللة د انتھت الي الھالك في الواديلھذا ق

ءامنوا فویل لمن أمن  ایاك ان تعاشر معا الذین ھم كفروا و أشركوا وأنكروا بما“ یقول بھاء هللا 
نفسھ و جالس اولئك الكفرة فماذا  .طیب فما بال من غلبتھ 34ص  1لئالئ الحكمة ج“ ثم ارتد

قلبھ حبي فر عنھ وتجنب منھ وكن في بعد عظیم وان  من لن تجد في” ب بھاء هللا قائال علیھ؟ یجی
 4سورة االصحاب, آثار القلم االعلي ج” عنھا وكن في ایقان منیع تخالفك في ذلك نفسك فانقطع

 دع المشركین وما” بھاء هللا ناھیا أتباعھ عن االقبال الي غیر البھائیین  . ویضیف445ص 
مثل الثعبان بل أشد  تقعد مع الذین تجد في قلوبھم غل الغالم وال تأنس بھم الن مثلھم عندھم وال

 .40ص  1لئالئ الحكمة ج” ضررا ان أنت بذلك علیما
العلماء الذین  مفھوم ال وجود لھ في البھائیة فبھاء هللا وصف آراء” الرأي والرأي االخر“إن 

ربك مولي االسماء الذي ما منعھ  ع مرة أخري نداءیاعلي اسم“ خالفوه بأنھا مجرد نباح كما قال 
. فأي معاشرة 78ص1لئالئ الحكمة ج“ المعرضین  قباع االمراء وال نباح العلماء وال ضوضاء

 الرأي االخر اال نباحا واالخرین اال كالبا؟؟ بالروح والریحان وھو الیري
قل یا مال ” یقول فیھ  الذي” هللا رسائل الشیخ البابي بھاء“ بھاء هللا كان أكثر صراحة في كتابھ 



الشموس أشرقت لذاتھ بذاتھ وان ھذه لنار  االرض اتقوا هللا وال تتبعوا كل بغل وحمیر قل ان ھذه
ھذه لھدایة هللا التي قد أبرز بكینونیتھ لكینونیتھ ان أنتم من  هللا التي أوقدت لنفسھ بنفسھ وان

 سانیة ویكون محروما عما قدر في رضوان هللاأعرض عنھ لن یذكر عنھ اسم االن العالمین فمن
أعرض عن  . فحتي مسمي االنسانیة یٌنزع عن من 29ص ” المھیمن المتعالي العزیز الكریم

یتحدث البھائي عن وحدة  االمر البھائي وھذا یطرح أكثر من سؤال حول المعني المقصود حینما
فلن یذكر عنھ اسم “ائي فقط اما من سواه البھ العالم االنساني اذ أن االنسان وفقا لھذا النص ھو

 .معنا بل ھو ذباب كما تقدم” االنسانیة
یتورعوا عن تكفیر ابن  ان البھائیین الذین یتشدقون بعدم التكفیر و بمحبة االخر أیا كانت نحلتھ لم

“ الحطب األكبر“شوقي أفندي بأنھ  الذي وصفھ” محمد علي أفندي“بھاء هللا و فلذة كبده 
یسلم من التكفیر والسبب في ذلك أنھ لم یتبع عبد البھاء.  . فھذا ابن بھاء هللا لم41ت ص التوقیعا

 الذي یعدونھ معصوما أعلن أن الكثیر من أبناء بھاء هللا و ذویھ وكتبة وحییھ وھكذا فشوقي أفندي
اركھ الشجرة المب إذ انحرف عن الصراط المستقیم بعض من آل هللا والمنتسبین الى” قد انحرفوا 

االوائل واقطاب الجامعة وكتّاب  واالغصان المنشعبة واوراق وافنان السدرة االلھیھ واالصحاب
أنزل لھ “مثل آخر أال وھو السید مھدي الدھجي الذي  . و ھذا 66التوقیعات ص ” الكلمات االلھیة

اسم “بأنھ  سماه علیھ وكال لھ فیھ من المدائح ما ال حصر لھ فوصفھ خاصا بھ و” بھاء هللا لوحا
هللا یحب أن  وأن” وبأن هللا جعلھ أمطار الفضل” وأنھ أیة الفرح واالطمئنان الھل البھاء ”هللا

بالحقارة كما قال شوقي أفندي عنھ  یذكره .( لوح السید مھدي الدھجي). ومع ذلك كفروه ووصفوه
ال وحقیرا وابتلى على ھدم المیثاق االلھي، أصبح ذلی السید الدھجى الذي قام بكل جد ووقاحة“ 

  .71التوقیعات ص “ وعاش أیامھ االخیره بكل حقارة مع ابنائھ بخسران مبین
األزل بل اقتتال  والسؤال الذي نختم بھ ھو اذا كان بھاء هللا لم یستطع أن یتوحد مع أخیھ صبح

عن اآلخر وال عبد البھاء  حتي اضطرت الحكومات أنذاك أن ترسل كال منھم الي أرض بعیدا
أفندي استطاع أن یتوحد مع أبویھ الذین  تطاع أن یتوحد مع أخیھ محمد علي أفندي وال شوقياس

أن یقدمھا ھؤالء إلي العالم االنساني و عائلة بھاء هللا یمزق  لم یتبعا عبد البھاء فأي وحدة یستطیع
 .وأعراض بعض؟؟ ان فاقد الشیئ ال یعطیھ بعضھم لحوم

 
 
 
 

 !!.. سب العلماء -الدلیل الثامن:
في وصفھم بكل  في كتابات حسین علي النوري نجد أنھ ال یتھاون أبدا مع العلماء و ال یتردد

المقابل یستخدم لغة مغایرة تماما إذا  الصفات القبیحة مدعیا أنھم أھل ضاللة و كفر ثم نجده في
 ھذا االمر ذوي الجاه . و ھذه بعض االمثلة من كتبھ علي وصل االمر الي الرؤساء او االمراء أو
وكان َمعرض البغض  فإنّھ ما بعث أحد من األنبیاء إال” یقول في كتاب االیقان و اصفا العلماء 

 140” فعلوا من قبُل، ومن بعُد كانوا یفعلون واإلنكار والّرّد والّسّب من العلماء، قاتلھم هللا بما
بعمى العلماء وضاللھم في  ویبیّن طبیعة مقامھم المزدوج، وینّدد ” ویقول ایضا في نفس الكتاب

 وال یشبع بھاء هللا من كیل الشتائم لعلماء 221علّة اإلعراض واالعتراض  كّل عصر فھم
ره ھؤالء الھمج الّرعاع من” المسلمین فیواصل قائال   41تفطُّر الّسماء؟  أھذا أم ذاك الّذي تصوِّ

ال یخفي علي المتتبع. فمن كتبھ كما تكررت في غیرما موضع من” الھمج الرعاع“وھذه العبارة 
المواضع الّتي أشیر إلیھا، وفي ھذا المقام لیس  ھذا موضع من” ذلك قولھ في نفس الكتاب 

ھؤالء الھمج الّرعاع كما یقول بعضھم إّن علماء الیھود  المقصود من التّحریف ما فھمھ
 و ال یتورع بھاء 74الكتاب اآلیات الّتي كانت في وصف الطّلعة المحّمدیّة  والنّصارى محوا من

العلماء بانھم  هللا الذي یدعوا الي معاشرة االدیان بالروح والریحان الي وصف خصومھ من
األجساد المیتة، وقانعون بالبركة  والجمیع مجتمعون كالكالب على” كالكالب كماقال في االیقان 



 176” المالحة الّتي ھي ملح أجاج 
الثناء ویعد بالسمع والطاعة  ء اال وال ذمة نراه یكیل المدح ووفي حین ال یرقب بھاء هللا في العلما

یا ملك انّا سمعنا منك ” نداء رب الجنود“في كتاب  المطلقة لذوي الجاه والسلطان. یقول بھاء هللا
ملك الّروس عّما قضی من حكم الغزاء اّن ربّك ھو العلیم الخبیر قلَت  كلمة تكلّمت بھا اذ سئلك

األسود كذلك سمعنا  مھاد ایقظنی ندآء العباد الّذین ظُلموا الی ان ُغرقوا فی البحرراقداً فی ال كنتُ 
بل الھوی النّا بلوناك وجدناك فی معزل  و ربّك علی ما اقول شھید نشھد بأنّك ما ایقظك النّدآء

انّا ما نحّب ان نرجع الیك كلمة سوء حفظاً للمقام الّذی  اعرف لحن القول و كن من المتفّرسین
النّفوس من  الظّاھرة انّا اخترنا األدب و جعلناه سجیّة المقّربین انّھ ثوب یوافق اعطیناك فی الحیاة
نداء “قائال في نفي الكتاب  یواصل بھاء هللا خضوعھ المطلق لذوي الجاه” كّل صغیر و كبیر 

وا ان فی امر او مع وزرائك الّذین كان أخالفتك یا سلطان فی شیء او عصیتك” ” رب الجنود
العالمین ما عصیناك و ال ایّاھم فی اقّل من لمح البصر و ال  یحكموا فی العراق باذنك ال فوربّ 

النّھار و فی  شآء ّهللا و اراد ولو یرد علینا اعظم عّما ورد و ندعو ّهللا باللّیل و اعصیك من بعد ان
لّشیاطین اذاً فافعل ما جنود ا كّل بكور و اصیل لیوفّقك علی طاعتھ و اجرآء حكمھ و یحفظك من

تنس حكم ّهللا فی كّل ما اردت او ترید و قل  شئت و ما ینبغی لحضرتك و یلیق لسلطنتك و ال
 ”الحمد ہلّل رّب العالمین

 !!.. فلماذا ھذا التزلف للسالطین و التأدب معھم والتھجم على العلماء والمجتھدین
بدایة دعوتھ  اء ومكر فھو قد احتال فيمن الظاھر الجلي أن حسین علي ( البھاء) رجل ذو دھ

جھریق بالتأثیر على حراسھ واستھوائھم  لإللتقاء بالباب والتآمر معھ أثناء انتقالھ معتقالً إلى سجن
احتال إلسباغ ھالة من القدسیة على نفسھ وذلك: " بعدم  بالصفراء والبیضاء كما یقولون.كما

ؤالء أیضاً یمرون بمراسیم معقدة قبل الوصول ألشخاص معدودین، وكان ھ السماح بمقابلتھ إال
في الدخول  ویوقعونھم تحت تأثیر إیحاءات نفسیة مستمرة، ویبلغونھم باتباع تقالید معینة إلیھ

حسین، وكان المیرزا یضع  والجلوس والكالم والرجوع ویحذرونھم من النظر إلى وجھ المیرزا
 "وجھھ ال یَُرى باألبصار فيبرقعاً على وجھھ، ویدعي أن(بھاء هللا) المتجلي 

 
 
 
 

  !!.. تفسیر البھائیة للقرآن الكریم-الدلیل التاسع :
القرآن الكریم سندا لھا  استطاعت الفرق الباطنیة على تباعد أفكارھا وتفاوت عقائدھا أن تتخذ من

ض التفسیر لیس تفسیرا بل وال تأویال إنھ مح عبر التفسیر الباطني آلیات القرآن الكریم وھذا
بدعا من ھؤالء المحرفین فقد سبقھ الكثیرون وخصوصا الشیعة االثني  زندقة ولذا لم یكن بھاء هللا

حتي یثبتوا  الذین خرجت منھم البھائیة. فبھاء هللا وجد الرافضة یحرفون معاني كتاب هللا عشریة
نھجھم في  فقرر أن ینتھج .االمامة والعصمة وخرافة االمام الثاني عشر و غیبتھ الي غیر ذلك

عم یستائلون عن النبي “الرافضة قول هللا تعالي  التفسیر فال نجد في تفسیره جدیدا فمثال یفسر
علي بن ابي طالب رضي هللا عنھ فیأتي بھاء هللا و یستبدل اسم علي  بأن النبأ العظیم ھو” العظیم

العظیم  بالنبأ ویقول أن االیة تدل علي قدومھ وعلي رسالتھ ولذلك ھو یسمي نفسھ باسمھ ھو
بأنھما الحسن والحسین  ”یأتكم كفلین من رحمتھ“وكذلك نجد الرافضة یأولون قول هللا تعالي 

بالباب والبھاء .. وكذلك تأویل لقولھ  رضي هللا عنھما فیأتي البھاء و یستبدل الحسن والحسین
َكاٍن قَ  تعالى في سورة ق:"َواْستَِمْع یَْومَ  ْیَحةَ بِاْلَحقِّ  } یَْوَم یَْسَمُعونَ 41ِریٍب{یُنَاِد اْلُمنَاِد ِمن مَّ الصَّ

تعالى یرتفع من األرض المقدسة أقرب األراضي  }""بأن ھذا نداء الرب42َذلَِك یَْوُم اْلُخُروجِ{
  الغربي من البالد السوریة"الدرر البھیة للجارفادقاني إلى األقطار العربیة وھي الجزء

المذكور فیھا، وبداھة  كا حیث یقیم بھاء هللا، وأنھ ھو المنادىیرید أن في ھذه اآلیة إشارة إلى ع
 .ھو ظاھر ال یحتاج لتأویل العقل تشھد بأن ھذه اآلیة وردت في یوم القیامة، كما



یراعي في تفسیر  ومثل ھذا التالعب بكتاب هللا یبطل مصداقیة المفسر النھ من أھل الھوي ال
التأویل یسمي تالعبا بالقرءان و ال  ھواه وھذا النوع من النص نقال وال عقال وال لغة وانما یتبع

عبد هللا بن الحاج ابراھیم الشنقیطي في مراقي  یستحق أن یسمي تأویال .. قال الشیخ سیدي
( حمل لظاھر علي المرجوح ** واقسمھ للفاسد و  -التأویل : السعود حینما عرض لقضیة

دلیل عند المستدل وغیره الفاسد والبعیـــد ** القریب ماحمل ** مع قوة ال الصحیح صحیحھ وھو
لعب .. وبھاء هللا ال  خال فلعبا یفیــــد .) فالتأویل ال بد لھ من قرینة تدل علیھ واال فھو محض وما

تدل علي ھذه التأویالت الباطنیة بل ان بھاء  یستطیع ال ھو وال أتباعھ االتیان بقرینة لغویة واحدة
اال المظاھر االلھیة كما قال بھاء هللا كما زعم ھو في كتاب االیقان  فھمھاهللا زعم انھا رموز ال ی

وبالتالي  18 ص” المعلوم ان تأویل كلمات الحمامات االزلیة ال یدركھ اال الھیاكل اآلزلیة ومن” 
 .الزندقة فال دخل عنده للغة في تفسیر القرءان الكریم وھذا ھو عین

بھاء هللا في سورة  لعربیة الذي نزل بھا القرآن الكریم یقولوقد كان بھاء هللا جاھال باللغة ا
اختّصھم هللا بنفسك وجعلھم ناظًرا إلى شطر  أن یا قلم القدم ذّكر عبادنا األعراب الّذین” االعراب 

لیفرحوا في أنفسھم ویستقیموا على أمر الّذي انفطرت منھ سماء  رحمتك وانقطعھم عن المشركین
 الحظ كیف أنھ جاء بتاء التأنیث الساكنة في فعل اندك”. ل شامٍخ رفیعٍ كل جب اإلعراض واندكت

بتأنیث المذكر فحسب  في حین أن الفاعل ھو الجبل وھو مذكر كما ال یخفي و لم یكتف بھاء هللا
أعرابي اسمعوا قولي وال تقّربوا الّذین  یا” بل انھ وفي نفس السورة یذكر المؤنث حیث یقول 

فسبحان هللا كیف جعل ”. مثل ھؤالء وكونوا في عصمة منیع نّفاق تجنّبوا عنتھّب منھم روائح ال
االولي بھ أن یقول في عصمة منیعة. أفمثل ھذا أھل آلن یفسر كتاب هللا  العصمة مذكرا و كان

 أنزل بلسان عربي مبین؟؟؟ الذي
 أفكار بھاء هللا؟والسؤال الذي یفرض نفسھ ھل ھذه االخطاء موحي بھا من هللا أم أنھا مجرد بنات 

أنھ منزه  إن حسین علي النوري المازندراني یؤكد في غیرما موضع من كتبھ علي عصمتھ وعلي
لمن كان مقامھ مقدسا عن  وأما العصمة الكبري” عن الخطأ والنسیان فیقول في لوح االشراقات 
 الذي ادعاه لنفسھ فھذا اذا مقام بھاء هللا . 9ص ” االوامر والنواھي و منزھا عن الخطا والنسیان

الذي نطرحھ اآلن ھو ھل كان بھاء هللا معصوما حینما كان  وھو العصمة المطلقة. والسؤال
  القرءان الكریم؟ یستشھد بآیات

سطره بھاء هللا أن ننبھ  وسنترك الجواب لكتابات بھاء هللا نفسھ ومن الجدیر بالذكر قبل أن ننقل ما
لیدلل علي أنھا اقتباس حرفي من القرءان  ا بین ھاللینعلي أنھ وضع كل االیات التي سنذكرھ

شیئ ال  ال یعزب عن علمھ من” جواھر االسرار بالحرف الواحد  الكریم. یقول بھاء هللا في كتاب
 . والكالم منقول 96الفقرة  58الصفحة ” في االرض وانھ كان بكل شيء رقیب في السماء وال

هللا؟؟ طبعا محققوا  ؤال االن أین ھذه االیة في كتاببالحرف كما ھو في كتاب بھاء هللا والس
الكریم فحسین علي النوري جاء بخلیط  الكتاب احتاروا النھ ال توجد آیة بھذا اللفظ في القرءان

یوفق في استحضار لفظ االیة و دعونا ال ننسي أنھ  عجیب وغریب و یبدو أن ھذا المعصوم لم
وتعالي ھو الذي یتكلم و یحیل علي بعض كتبھ السابقة  هللا سبحانھ حسب اعتقاد البھائیین فان

ذكرت  علي هللا أن یخطئ في لفظ االیة وھي كالمھ؟ أم أنھ نسیھ. محققوا الكتاب كما فكیف جاز
فھم لما لم  ( 3, 34 , 61 :10 احتاروا فلم یجدوا آیة بھذا اللفظ فقالوا بالحرف ( قارن مع القرءان

االیات التي تفید معني مقاربا واالیات التي أحالو الیھا  لوا علي بعضیجدوا أي آیة بھذا اللفظ أحا
ٍة فِي األَْرِض َوالَ فِي َوَما” ھي  ْثقَاِل َذرَّ بَِّك ِمن مِّ السََّماء َوالَ أَْصَغَر ِمن َذلَِك َوال أَْكبََر  یَْعُزُب َعن رَّ

بِیٍن{ إِالَّ فِي ِكتَابٍ  تَأْتِینَا السَّاَعةُ قُْل بَلَى َوَربِّي  الَِّذیَن َكفَُروا َال  َوقَالَ ” یونس . واالیة الثانیة  61مُّ
َماَواِت َوَال  لَتَأْتِیَنَُّكْم َعالِمِ  ٍة فِي السَّ فِي اْألَْرِض َوَال أَْصَغُر ِمن َذلَِك َوَال  اْلَغْیِب َال یَْعُزُب َعْنھُ ِمْثقَاُل َذرَّ
بِیٍن{ أَْكبَُر إِالَّ فِي  .بھاء هللا فالحظ الفرق بین االیات القرآنیة وبین ماذكرهسبأ .  3ِكتَاٍب مُّ

” قوسین أیضا  بعد أن جعل الكالم بین” جواھر االسرار“ویقول بھاء هللا أیضا في نفس الكتاب 
أین ھذه االیة في القرءان  . والسؤال105الفقرة  61الصفحة ” یوم یغني هللا كال من سعتھ

ن َسَعتِِھ َوَكاَن ّهللاُ  “ سورة النساءالكریم؟؟ ولعلھ قصد قولھ تعالي في  قَا یُْغِن ّهللاُ ُكالًّ مِّ  َوإِن یَتَفَرَّ



عنھ حینما زاد  ؟؟؟ وأین كانت عصمتھ” ویوم“فمن أین جاء حضرتھ بلفظة  130َواِسعاً َحِكیماً{
ویواصل بھاء هللا االستشھاد من  ھذه الكلمة في القرءان الكریم؟؟ وھل نسي أم زادھا عمدا؟

 41الصفحة ” یفقھون بھا ولھم أعین ال یبصرون بھا ولھم قلوب ال” ءانھ الخاص بھ فیقول قر
وال نعرف أیة في كتاب هللا بزیادة الواو بل االیة الصحیحة ھي  .((جواھر االسرار 66الفقرة 

َن اْلِجنِّ َواِإلنِس لَھُمْ  ” قولھ تعالي ََّم َكثِیراً مِّ ٌب الَّ یَْفقَھُوَن بِھَا َولَھُْم أَْعیٌُن الَّ قُلُو ولَقَْد َذَرْأنَا لَِجھَن
ھُْم أََضلُّ أُْولَـئَِك ھُُم اْلَغافِلُوَن{  َولَھُْم آَذاٌن الَّ یَْسَمُعوَن بِھَا أُْولَـئَِك َكاألَْنَعاِم بَلْ  یُْبِصُروَن بِھَا

وفي حین یزید  بھاء هللا بھذه الزیادة؟؟ وھل نسي أم زادھا عمدا؟؟؟ } فمن أین جاء179االعراف 
هللا یعلمكم  اتقوا” الواو في ھذه االیة نراه یحذفھ من آیة أخري فقد قال في نفس الكتاب  بھاء هللا

َواتَّقُوْا ّهللاَ َویَُعلُِّمُكُم ّهللاُ َوّهللاُ بُِكلِّ  ” واالیة كما أنزلھا هللا تعالي ھي 36الفقرة  24الصفحة ” هللا
هللا یخطئ حتي في  ما مشكلة بھاء هللا مع الواو؟؟؟؟ بل الطامة أن بھاء(البقرة) ف 282َعلِیٌم{ َشْيءٍ 

” وتأویلھا بمعاني باطنیة ومن ذلك قولھ  أشھر االیات وھي االیات التي حاول دائما التنصل منھا
(جواھر االسرار). فالحظ كیف زاد  58الفقرة  36الصفحة  “ ولكنھ رسول هللا وخاتم النبیین

دٌ ” واالیة الصحیحة ھي قولھ تعالي في سورة االحزاب  د لھالضمیر حیث ال وجو ا َكاَن ُمَحمَّ أَبَا  مَّ
ِ َوَخاتَمَ  ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ن رِّ ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیماً{ أََحٍد مِّ بھاء  فمن أین جاء 40النَّبِیِّیَن َوَكاَن هللاَّ

من ختمیة النبي صلي  یة علي ھواه حتي یتنصلوكیف أجاز لنفسھ تفسیر ھذه اال” ولكنھ“هللا ب 
 یستطیع حتي مجرد قرائتھا بشكل صحیح؟؟ هللا علیھ وسلم للنبوة كیف جاز لھ تأویلھا وھو ال

 !!.. فأین عصمة بھاء هللا .. أین نزاھة وحي بھاء هللا عن الخطـأ
 
 
 
 

 !!.. المغاالة في الباب والبھـاء -الدلیل العاشر :
الشیعة وھذا المسلك كان  لمذاھب الباطنیة نابع في األصل من الغلو في األئمة عندالغلو في أئمة ا

الفرق الباطنیة ولم یكن الباب أو البھاء  یروج كثیرا على الجھال والمتنسكین وصار مسلك أغلب
في تفسیر سورة یوسف أنھ أفضل من رسول هللا صلى هللا  بدعـا في ذلك األمر فقد ادعى الباب

مقام  ھو مقام النقطة، ومقام النبي صلى هللا علیھ وسلم ھو -الباب -ألن مقامھ" -: فقال علیھ وسلم
 ."القرآن " كما أن محمداً أفضل من عیسى فكتابي (البیان) أفضل من -األلف".وقال :
بعده، ثم أبواب  "ولعمري أول من سجد لي محمد ثم علي، ثم الذین ھم شھداء من -ویقول أیضا :
ویقول:"ولعمري إن أمر هللا في  "الذین سبقوا إلى أمر ربھم وأولئك ھم الفائزون الھدى أولئك

أنتم فیھ تفكرون، قل إنھ ُربِّي في العرب، ثم من  حقي أعجب من أمر محمد رسول هللا من قبل لو
 هللا علیھ اآلیات وجعلھ رسولھ إلى العالمین، قل إني ُربِّیت في األعجمین، بعد أربعین سنة قد نّزل

عنھا  وقد نزل هللا علي من بعد ما قد قضي من عمري خسة بعد عشرین سنة آیات التي كل
كنا نستنسخ ما كنتم بھ  یعجزون، وقد قضي یوم الدین وإنما بما قد وعدنا من قبل في القرآن إنا

أفضل من قرآن محمد وإذا قال محمد  تعملون".ویقول: " إني أفضل من محمد كما أن قرآني
القرآن فأنا أقول بعجز البشر عن اإلتیان بحرف مثل  عن اإلتیان بسورة من سور بعجز البشر

 بمقام األلف وأنا بمقام النقطة " ویقول: "وإنني أنا عبد قد بعثني هللا حروف قرآني، إن محمد كان
احتجبتم عن رسول  بالھدى من عنده: أفال تحبون أن تكونن من المتقین، وما یھبط أعمالكم إال بما

أن تدخلون في دین هللا فتحضرن عند  ا عنده، فإذا أنتم حینئذ على أنفسكم ترحمون، إن تحبونوم
من یستغفرن لھ الرسول من عند هللا فأولئك یقبل  الرسول في أرضكم ولتستغفرن هللا عنده فإن

الرضوان " ھذه النقول في مفتاح باب األبواب  أعمالھم وھم في درجات
 327،328،120،204ص

المتفشي واألسلوب  ال تجد في كتاب الباب المسمى بالبیان إال ھذا الغي الفاضح واللحنوھكذا 
الساذجة الجاھلة ما یسمح لھ أن  الركیك الھزیل، وعلى الرغم من ذلك كلھ یجد الباب من بیئتھ



  .السخف المتداعي یتحداھم باإلتیان بحرف واحد من مثل ھذا
قواعد العربیة  ي كتابھ البیان من لحن وانـحراف عنوعندما واجھھ بعض معاصریھ بما یشیع ف

واقترفت خطیئة في األول  أجاب في تمحل صفیق: "إن الحروف والكلمات كانت قد عصیت
إن بعثتنا جاءت رحمة للعالمین فقد  فعوقبت على خطیئتھا بأن قیدت بسالسل اإلعراب وحیث

لمات فأطلقت من قیدھا تذھب إلى حتى الحروف والك حصل العفو عن جمیع المذنبین والمخطئین
 99والغلط" مفتاح باب األبواب ص  حیث شاءت من وجوه اللحن

والعشرون الباقیة فأتى بھا  ویرى الباب أنھ ما أتى بھ األنبیاء ال یعدو حرفین أما الحروف الخمسة
 !!.. یعتبر الباب أحد ھؤالء القائمین القائمون بعد محمد (صلى هللا علیھ وسلم)والبھاء

ویرى الجارفادقاني أن األنبیاء السابقین لم تكن مھمتھم سوى التبشیر بالبھاء وإعداد القلوب 
  .الستقبالھ والتشرف بلقائھ

الوضاح، وأید كلمتكم  یقول أبو الفضل الجرفادقاني: "اعلموا أضاء هللا وجوھكم البھیة بنوره
بت مظھر أمر هللا في زماننا ھذا أكثر تث العالیة بآیات الیسر والنجاح أن ھذه األدلة والبراھین

مظاھر أمر هللا(أي األنبیاء) في األزمنة السابقة. إذ ھذه  وأوضح وأجلى عما كانت علیھ حقیة
 ومتوفرة في ھذا الظھور األعظم األسنى والطلوع األفخم األبھى، ونعني بھ ظھور البراھین قائمة

األنبیاء؛ بحیث لو أنكر  ي ظھور من سبقھ منسیدنا (البھاء)جل اسمھ وعز ذكره أكثر مما توفر ف
الجلیة ال یمكنھ إثبات حقیقة دین من  أحد ھذا الظھور األعظم وأنكر أدلتھ وبراھین الواضحة

 98األدیان الماضیة" الدرر البھیة ص
أمر هللا ومھابط وحیھ  ( نـحن معاشر األمة البھائیة نعتقد بأن مظاھر -ویقول الجرفادقاني أیضا :

آیاتھ وبیِّناتھ، ال تظھر صفة من  لحقیقة مظاھر جمیع أسمائھ وصفاتھ، ومطالع شموسھم با
منھم، وال یمكن إثبات نعت من النعوت الجاللیة والجمالیة  صفات هللا تعالى في الرتبة األولیة إال

 تإرجاع الضمائر واإلشارات في نسبة األفعال إلى الذات إال إلیھم؛ ألن الذا إال بھم، وال یعقل
توصف بوصف وال  اإللھیة والحقیقة الربانیة غیب في ذاتھا متعال عن األوصاف بحقیقتھا، فال

منزع كل ھذه المدارك الحسیة،  تسمى باسم، وال تشار بإشارة، وال تتعین بإرجاع ضمیر؛ لكونھا
رة ویضاف ویسند إلى هللا من العزة والعظمة والقد وھي فوق اإلدراك، فكل ما توصف بھ ذات هللا

وغیرھا من األوصاف والنعوت یرجع في الحقیقة إلى مظاھر أمره  والقوة والعلم والحكمة
 54،56ومھابط وحیھ ومواقع ظھوره . ) الدرر البھیة ص  ومطالع نوره

اردتم الّصلوة ولّوا  ( واذا -بل إن بھاء هللا یرى أنھ ھو القِبلة لكل المصلین یقول بھاء هللا :
مطاف المأل االعلى ومقبل اھل مدآئن  لمقام المقّدس الّذي جعلھ هللاوجوھكم شطري االقدس ا

 6والّسموات .) األقدس  البقآء ومصدر االمر لمن في االرضین
كذلك فّصل في  ( من عرفني قد عرف المقصود من توّجھ الّي قد توّجھ الى المعبود -ویقول :

  138الكتاب وقضي االمر من لدى هللا رّب العالمین.) االقدس 
یقول قائل من أتباع  لقد صار بھاء هللا بھذه األقوال قاب قوسین أو أدنى من ادعـاء األلوھیة بل

بالحقیقة مظاھر جمیع أسمائھ وصفاتھ،  ھم البھاء : "نـحن نعتقد بأن مظاھر أمر هللا ومھابط وحیھ
ولیة إال منھم ، تظھر حقة من صفات هللا تعالى في المرتبة األ ومطالع شموس آیاتھ وبیناتھ ، ال

واإلشارات  إثبات نعت من النعوت الجاللیة والجمالیة إال بھم وال یعقل إرجاع الضمائر وال یمكنھ
الحقیقة الربانیة غیب في ذاتھا متعال  في نسبة األفعال إلى الذات إال إلیھم، ألنھ الذات اإللھیة ، و

كھا العقول وال تبلغ إلیھا األفھام ، وال بكینونتھا ال تدر عنھ األوصاف بحقیقتھا منزه عنھ النعوت
وال تحیط بھا المدارك ، فال توصف بوصف وال تسمى باسم، وال تشار بإشارة  تحویھا الضمائر،

ألن كل  . ال تتعین بإرجاع ضمیر ، لكن منزه عن كل ھذه المدارك الحسیة وھي فوق اإلدراك و
والجسمانیة . . . فكل ما  الجسممدرك محاط و كل محاط محدود ذو وضع ، وھذا من صفات 

والعظمة والقدرة والعلم والحكمة، واإلرادة  توصف بھ ذات هللا ویضاف ویسند إلى هللا من العزة
والنعوت ، یرجع بالحقیقة إلى مظاھر أمره ومطالع نوره ،  األوصاف والمشیئة وغیرھا من

 األعلى مبینة مفصلة في ألواح ومواقع ظھوره ، وقد وقعت ھذه المسألة من القلم ومھابط وحیھ ،



األجلى" البھائیة،  ربنا األبھى فأظھر هللا تعالي جواھر أسرارھا في الصحف المطھرة ببیانھ
 28محب الدین الخطیب ص

نداء مالك األسماء،  بل یقول البھاء مصرحاً باأللوھیة على ھذا المنحى: "یا مأل اإلنشاء اسمعوا
المقتدر المتكبر المتسخر المتعالي العلم الحكیم  إنھ ال إلھ إال أناإنھ ینادیكم من شطر سجنھ األعظم 

 419" المفتاح ص 
وانتظار الفرج وقرب  وھكذا تبدأ البابیة والبھائیـة ككل المذاھب الباطنیة بالدعوة إلى لم الشمل

شرك بالتوحید النقي الذي لیس فیھ ذرة  ظھور المھدي وتنتھي بالكفر واإللحـاد لقد جاء اإلسالم
والبھائیة تدعي التوحید ولكن بالباطل مثلھا مثل المسیحیة الذین  ... باہلل في االعتقاد أو األعمال

تعالى هللا عما  إلھین بالمشاركة مع الروح القدس اإللھ الثالث ثم بعد ذلك یزعمون التوحید یعبدون
 !!.. یقولون علوا كبیرا

 
 
 
 

 !!.. وھیةھل أدعى البھاء األل -الدلیل الحادي عشر:
حیث قال هللا سبحانھ  لم تصل البھائیة یوما ما إلى التوحید النقي الذي دعت إلیھ األدیـان جمیعـا

ُسولٍ “وتعالي  ” االنبیاء {25إِالَّ نُوِحي إِلَْیِھ أَنَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن{ َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ
بینما یقول المدعو شوقي  هللا وتطھیر جناب التوحید ھو غایة األنبیاء فنفي األلوھیة عن غیر

وراء بھاء هللا. واألمر یعتمد إن كنَّا نصلِّي لھ  أفندي: "لقد سألَت إن كانت صلواتنا تذھب إلى ما
 ہلل. ربما نحن نقوم باإلثنین معاً، وأیضاً نستطیع الصالة ہلل مباشرة، ولكن مباشرةً، أو من خاللھ

لھ من خالل الُمتجلِّي بھاء  المؤكَّد أنَّ صالتنا ستكون أكثر تأثیراً وإشراقاً إن كانت ُمَعْنَونَةً من 
 58-57صفحة  -هللا." _ توجیھات ولي األمر

اني “بصراحة ووقاحة  بل إن حسین علي النوري ال یتواني أبدا بمناسبة و بغیر مناسبة ان یقولھا
شھد “ینسب االلوھیة الي نفسھ یقول بھاء هللا  ر ما موضع من كتبھففي غی“. انا هللا ال الھ اال أنا

بما  المھیمن القیوم وشھد اللسان أنھ ال الھ اال أنا العزیز المحبوب شھد هللا القلم أنھ ال الھ اال أنا
تعالى هللا  173الثالث الصفحة  لئالئ الحكمة المجلد” شھد لساني أنھ ال الھ اال أنا العزیز المنیع

 . یقولون علوا كبیرا عما
آمن بھ البوذي أو  ولذلك زعم بھاء هللا أنھ ھو رجعة المسیح و بوذا و كریشنا و غیرھم فاذا ما

واكریشنا ویسوع التي كان یعتقد بھا أال  النصراني أو الھندوسي فالریب أنھ سیعاملھ معاملة بوذا
تعالى  –سبحانھ في السجن قاصدا نفسھ یقول بھاء هللا أن هللا  وھي العبادة واعتقاد تجسد الرب فیھ

استمع نداء هللا  ان یا عبد ان“وھذا أمر ال یستطیع بھائي أن ینكره یقول بھاء هللا  -یقولون  هللا عما
ویوضح بھاء هللا  140الثالث الصفحة  لئالئ الحكمة المجلد” مالك القدم من شطر سجنھ االعظم

حت لحاظ عنایة هللا یسمع ما تتكلمون في حبھ و یري ما ت أنكم” ھذه العقیدة الكفریة أكثر فیقول 
 المبرم الحكیم انھ یذكركم من شطر سجنھ األعظم بما تثبت اسمائكم في لوح أنتم علیھ في أمره

تلك الفترة  وبداھة المسجون كان البھاء في 113المجلد االول لئالئ الحكمة الصفحة ”. حفیظ
 علي قل ال تحزن لسجنك ان بلي الذي سمي بمحمد قبلثم اذكر من ق” داخل سجن عكـا .ویقول 

لئالئ الحكمة المجلد ” باہلل مالك الرقاب ربك في السجن االعظم بما اكتسبت أیدي الذین كفروا
نداء رب الجنود “ خلق العالم لنفسھ حبس في أخرب الدیار ان الذي” ویقول  242الثاني الصفحة 

  .فسرهال یحتاج الي من ی . والكالم واضح25ص 
العصمة الكبري لمن  وأما” ویقول عن نفسھ أنھ فوق االوامر والنواھي فیقول في لوح االشراقات 

وھو یري ان ھذه  9“ والنسیان كان مقامھ مقدسا عن االوامر والنواھي و منزھا عن الخطأ
ول أال وھي إثبات الخالقیة لبھاء هللا فیق العصمة من صفاتھ ویؤكد شوقي أفندي ھذه العقیدة

هللا ومیثاقھ، غصن هللا االعظم، سر هللا االقوم االكرم والخلیج  والصلوة والسالم على مركز عھد“



 بحر القدم، المثل االعلى، حضرة من طاف حولھ االسماء، حضرة من اراده هللا، المنشعب من
 .4التوقیعات الصفحة ” قرة عین البھاء وودیعتھ بین خلقھ

نفسھ ھي إرسال الرسل  هللا لنفسھ والتي تدل علي أنھ یعتقد ألوھیة ومن الصفات التي ادعاھا بھاء
یقولون بمحمد رسول هللا قل سحقا لكم لمن  إذا قیل لھم بمن آمنتم” وإنزال الكتب یقول بھاء هللا 

ان آمنتم بظھوري لم أعرضتم عن الذي أرسلني بالعالمات  اتبعكم من االحزاب انھ ینوح ویقول
  146لئالئ الحكمة المجلد الثالث الصفحة ” سمعت ندائھ وما رأیت جمالھ تاہلل ھذا لھو الذي

شأن یقرئون كلمات  و ال تلتفت الي الذین ھم كفروا بالذي آمنوا بھ وأخذتھم االوھام علي” ویقول 
لئالئ الحكمة المجلد الثاني الصفحة  “هللا ثم یكفرون بمنزلھا ومرسلھا وال یكونن من الشاعرین

بالقرءان ثم یكفرون بمنزل القرءان. وإلیك ھذا  ا یتعجب كیف أن الناس یؤمنون. فھو ھن 46
یواصل ھذا االدعاء الكفري فیقول علي لسان النبي صلي هللا علیھ  النص االخر من كتبھ حیث

االنشاء  أھل البغي والفحشاء أین حسني الذي كان مشتعال بنار محبة هللا في ملكوت یا“ وسلم 
الفداء في سبیل هللا مالك  وفاء بین االرض والسماء وأین حسیني الذي ما قبلومزینا بطراز ال

واالعتذار بقولي الصالحون ہلل والطالحون  الوري لعمري یا مآل االشرار مابقي لكم مجال العذر
تحسبون أنكم من أھل الفرقان ال ونفس الرحمن قد ناح من  لي ھل ظننتم آلنفسكم االیمان وھل

برداء الفضل وصاح من أعمالكم كل عالم تزین بالعدل قد ارتفع ضجیج  ترديفعلكم كل عالم 
أصلھ  االعلي من ظلمكم وضریخ االشیاء بما اكتسبت أیادیكم تقرئون القرءان وتنكرون المآل

المجلد الثاني الصفحة  لئالئ الحكمة“ والذي أنزلھ وتعترفون برسالتي وتعرضون عمن أرسلني
یؤمن المسلمون بالقرآن و ینكرون من  أي بھاء هللا وأتباعھ إذ كیفوھذا تناقض كبیر في ر 90

وسلم وینكرون من أرسلھ. و یواصل بھاء هللا تعجباتھ  أنزلھ وكیف یؤمنون بمحمد صلي هللا علیھ
 لئالئ الحكمة” یقرأ القرءان وینكر من أنزلھ بالحق أال انھم من الصاغرین من الناس من” فیقول 

یظن الظان أن  . و ال أعرف أیُنا أحق بالعجب أنحن أم ھو؟ وحتي ال145حة المجلد الثاني الصف
أنزل القرءان وحده یبادر بھاء هللا الي  بھاء هللا أرسل النبي صلي هللا علیھ وسلم فقط أو أنھ أنھ

شھدت بھ كتب هللا من قبل ومن بعد انھ ال الھ اال ھو المھیمن  یا محمد یشھد المظلوم بما” القول 
الواحد  الكتب وأرسل الرسل لھدایة خلقھ انھ ھو المقتدر علي مایشاء وھو الفرد وم قد أنزلالقی

لئالئ الحكمة المجلد الثاني  ”العزیز المحبوب قد حضر كتابك لدي المظلوم وفاز بالحضور قرأناه
  .الرسل لھدایة خلقھ فیشھد لنفسھ بأنھ أنزل الكتب وأرسل 268الصفحة 

 
 
 
 

  النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم خاتم النبیین -شر:الدلیل الثاني ع
محمد صلى هللا علیھ  یعتبر البھائیون أنفسھم امتدادا لإلسالم ویؤمنون بالقرآن والنبي األعظم

ویُكفرون من ال یؤمن بالنبي محمد صلى  وسلم ویعتبرون أن البھائیة ھي امتداد للدیانات السماویة
یصلیان الجمعة بانتظام بمساجد المسلمین بإیران وھنا یكمن  بھاءهللا علیھ وسلم وكان الباب وال

 لو كفرت البھائیة باإلسالم لجاز لھا أن تزعم نبوة من تشاء لكن أن تؤمن التناقض الشدید إذ
  والكفر باإلسالم وتؤمن بأنبیاء بعد النبي صلى هللا علیھ وسلم فھذا عین التناقض

ا َكاَن ُمَحمَّ  َجالُِكمْ قال هللا تعالى : مَّ ن رِّ ُ بُِكلِّ  ٌد أَبَا أََحٍد مِّ ِ َوَخاتََم النَّبِیِّیَن َوَكاَن هللاَّ ُسوَل هللاَّ  َولَِكن رَّ
 [40َشْيٍء َعلِیماً [األحزاب : 

النبیین، الذي ختم  ولكنھ رسول هللا وخاتم 278-20 " قال الطبري رحمھ هللا في تفسیر اآلیة
وكان هللا بكل شيء من أعمالكم ومقالكم  د بعده إلى قیام الساعة،النبوة فطبع علیھا، فال تفتح ألح

 ".وغیر ذلك ذا علم ال یخفى علیھ شيء
نبي بعده, وإِذا كان  فھذه اآلیة نص في أنھ ال " -:595-3وقال ابن كثیر رحمھ هللا في تفسیر اآلیة 

أخص من مقام النبوة, ألن مقام الرسالة  ,ال نبي بعده فال رسول بعده بالطریق األولى واألحرى



وردت األحادیث المتواترة عن رسول هللا صلى هللا علیھ  فإِن كل رسول نبي وال ینعكس, وبذلك
  "الصحابة رضي هللا عنھم وسلم من حدیث جماعة من

أي ألن رسالتھ  وخاتم النبیین " -:432-6وقال البقاعي في نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور 
استنباء وال إرسال ، فال یولد بعده من  عجاز القرآن ، فال حاجة مع ذلك إلىعامة ونبوتھ معھا إ

  ". یكون نبیاً 
النبیین مما نطق بھ  وكونھ خاتم " -:42-41-22في تفسیر اآلیة  وقال اآللوسي في روح المعاني

  ". خالفھ ویقتل أن أصر الكتاب وصدعت بھ السنة وأجمعت علیھ األمة فیكفر مدعي
 [3َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدیناً [المائدة :  : اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَْتَمْمتُ  وقال تعالى

ھذه األمة حیث أكمل  ھذه أكبر نعم هللا ، عز وجل، على"  26-3 قال ابن كثیر في تفسیر اآلیة
نبي غیر نبیھم، صلوات هللا وسالمھ علیھ؛  ال إلىتعالى لھم دینھم ، فال یحتاجون إلى دین غیره، و

وبعثھ إلى اإلنس والجن، فال حالل إال ما أحلھ، وال حرام إال ما  ولھذا جعلھ هللا خاتم األنبیاء،
  ". دین إال ما شرعھ، وكل شيء أخبر بھ فھو حق وصدق ال كذب فیھ وال ُخْلف حرمھ، وال

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم  قولھ عز وجل " -: 13-3اآلیة وقال البغوي في معالم التنزیل في تفسیر 
دینكم، یعني الفرائض والسنن والحدود والجھاد واألحكام  یعني: یوم نزول ھذه اآلیة أكملت لكم

 ". فلم ینزل بعد ھذه اآلیة حالل وال حرام، وال شيء من الفرائض والحالل والحرام،
 
 
 
 

 !!.. نبي بعدي ال -الدلیل الثالث عشر:
حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوھاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن  - 2699قال البخاري 

 عباس رضي هللا عنھما قال
إن شئت لم تعبد  قال النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو في قبة اللھم إني أنشدك عھدك ووعدك اللھم

ألححت على ربك وھو في الدرع فخرج  هللا فقد بعد الیوم فأخذ أبو بكر بیده فقال حسبك یا رسول
بَُر ..بَِل السَّاَعةُ َمْوِعُدھُْم َوالسَّاَعةُ  وھو یقول َسیُْھَزُم اْلَجْمعُ   [46أَْدھَى َوأََمرُّ [القمر :  َویَُولُّوَن الدُّ

لنبیین علم أنھ خاتم ا وإنما قال ذلك ألنھ اللھم إن شئت لم تعبد " -: 291-11قال الحافظ في الفتح 
اإلیمان ، والستمر المشركون یعیدون  فلو ھلك ھو ومن معھ حینئذ لم یبعث أحد ممن یدعو إلى

 ".  بھذه الشریعة غیر هللا ، فالمعنى ال یعبد في األرض
 

النبیین وغفر هللا لك ما  ( فیأتوني فیقولون: یا محمد: أنت رسول هللا وخاتم -وفي حدیث الشفاعة :
ما نحن فیھ أال ترى ما قد بلغنا). رواه ابن  خر اشفع لنا إلى ربك أال ترىتقدم من ذنبك وما تأ

 إسناده صحیح على شرط الشیخین : قال شعیب األرنؤوط 6465حبان 
وعن عرباض بن ساریة قال سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم یقول : اني عبد هللا وخاتم 

 17191النبیین" رواه احمد 
 حدیث صحیح لغیره قال شعیب األرنؤوط :

ونصرت  فضلت على األنبیاء بست، أعطیت جوامع الكلم، :" صلى هللا علیھ وسلم-وقال 
على الخلق كافة،  بالرعب، وأحلت في الغنائم، وجعلت لي األرض طھوًرا ومسجًدا، أرسلت

 1195مسلم  ". وختم بي النبیون
 412-16المصابیح  شرح مشكاةقال أبو الحسن عبد السالم المباركفوري في مرقاة المفاتیح 

یشكل بنزول عیسى علیھ السالم وترویج  وختم بي النبیون أي وجودھم فال یحدث بعدي نبي وال"
شھیدا شرفا وناھیك بھ فضال على سائر األنام قال الطیبي أغلق  دین نبینا على أتم النظام وكفى بھ

الرسل وإظھار الدعوة بعد  طریق الرسالة وسد وأخبر باستغناء الناس عن باب الوحي وقطع
اإللھام فال  الحجة وتكمیل الدین كما قال تعالى الیوم أكملت لكم دینكم المائدة وأما باب تصحیح



حاجتھا إلى تأكید وتجرید وتذكیر  ینسد وھو مدد یعین النفوس الكاملة فال ینقطع لدوام ضرورة
تذكیر والتنبیھ الستغراقھم في احتاجوا إلى ال وكما أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة

فاہلل تعالى أغلق باب الوحي بحكمتھ وفتح باب اإللھام برحمتھ  الوساوس وانھماكھم في الشھوات
  ". بعباده لطفا منھ

ختم بي النبیون .. فال نبي بعده وعیسى "  -:333-2قال المناوي في شرحھ على الجامع الصغیر 
  ". إنما ینزل بتقریر شرعھ

خمسة أسماء : أنا محمد  لي " -صلى هللا علیھ وسلم : -بن ُمطِعم قال : قال رسول هللا  وعن جبْیر
وأنا الحاشر الذي یُحشر الناس على قدمي ،  ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي یمحو هللا بي الكفر ،

 .6252مسلم  3339بخاري  ". وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي
وأما العاقب "  622-7 االستذكار لما في الموطأ من المعاني واآلثارقال الحافظ ابن عبد البر في 

بعدي نبي قال أبو عبید سألت سفیان بن عیینة  فقد جاء عنھ في ھذا الحدیث وأنا العاقب الذي لیس
 وكذلك كل شيء خلف بعد شيء فھو عاقب عن العاقب فقال لي آخر األنبیاء

دٌ  قال أبو عمر ھذا یشھد لھ كتاب هللا تعالى ا َكاَن ُمَحمَّ ُسوَل  في قولھ مَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ن رِّ أَبَا أََحٍد مِّ
ِ َوَخاتَمَ  وختم بمسجده  قال ختم هللا بھ األنبیاء ]وذكر بن وھب عن مالك40النَّبِیِّیَن [األحزاب :  هللاَّ

... كل ھدى  النبأ إنك مرسل بالحق یا خاتم ھذه المساجد قال أبو عمر قال عباس بن أنس السلمي
 ". السبیل ھداكا

قال النووي أما العاقب  وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي :" 105-8وقال ابو العال المباركفوري 
بن األعرابي العاقب والعقوب الذي  ففسره في الحدیث بأنھ لیس بعده نبي أي جاء عقبھم قال

 ". یخلف في الخیر من كان قبلھ
قال لعلي بن أبي  أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم - عنھ رضي هللا -و عن سعد بن أبي وقاص 

ھارون من موسى إال أنھ لیس نبي  أال ترضى أن تكون مني بمنزلة: " رضي هللا عنھ -طالب 
 6370مسلم  4416. بخاري "بعدي 

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ِة إِالَّ "   :ولُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُ  عن أَبَي ھَُرْیَرةَ قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ  لَْم یَْبَق ِمْن النُّبُوَّ
ْؤیَا َراُت قَاَل الرُّ َراُت قَالُوا َوَما اْلُمبَشِّ الَِحةُ  اْلُمبَشِّ  6990بخاري "الصَّ

بنو إسرائیل  كانت :"عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
 4879مسلم  3455بخاري " بعدي نھ ال نبيتسوسھم األنبیاء كلما ھلك نبي خلفھ نبي، وإ

أنھما سمعا  - وكانا من أصحاب أبي ھریرة -عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد هللا األغر 
وسلم أفضل من ألف صالة فیما  (صالة في مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ -أبا ھریرة یقول:

هللا علیھ وسلم آخر األنبیاء وأن مسجده  هللا صلى سواه من المساجد إال المسجد الحرام فإن رسول
قال لنا عبد الرحمن بن إبراھیم أشھد أني سمعت أبا ھریرة یقول: قال  :آخر المساجد". وفي روایة

للنووي  هللا صلى علیھ وسلم: "فإني آخر األنبیاء ومسجدي آخر المساجد .) مسلم مع شرح رسول
 164ص 9ج

المساجد الثالثة المشھود  آخر المساجد أي آخر : " 694م قال السندي في حاشیتھ على النسائي رق
المساجد ویتأخر عن المساجد اآلخر في الفناء  لھا بالفضل أو آخر مساجد األنبیاء أو أنھ یبقى آخر

األنبیاء شرف كذلك مسجده الذي ھو آخر المساجد بأن جعل  أي فكما أنھ تعالى شرف آخر
 ".المسجد الحرام فیما سواه اال الصالة فیھ كألف صالة

هللا علیھ وسلم:  فھذا السیاق یدل على أن المراد بقولھ صلى : "قال الشیخ عبد الغفار حسن
المساجد الثالثة أسست بأیدي  "مسجدي آخر المساجد", آخر مساجد األنبیاء وال شك أن ھذه

المعنى المساجد عوضا عن المضاف إلیھ فصار  األنبیاء وتحت إشرافھم فتكون كلمة "أل" في
التأویل یوافق ما ذكرناه في الحلقة األولى من النصوص  مسجدي آخر مساجد األنبیاء وھذا

تدل على انقطاع النبوة لجمیع أنواعھا, فال بد من تقدیم المنطوق  الصریحة الصحیحة التي
  ."المفھوم المشكوك فیھ كما صرح بھ علماء األصول الصریح على

( إن  -قال : یرة رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلموأخرج الشیخان من حدیث أبي ھر



، إال موضع لبنة من زاویة ،  مثلي ومثل األنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بیتًا فأحسنھ وأجملھ
ھال وضعت ھذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا  : فجعل الناس یطوفون بھ ویعجبون لھ ویقولون

 ) واللفظ للبخاري2286، ومسلم ( (3535) خاتم النبیین )البخاري
حمل  وأجمعت األمة على "  -:286-2قال القاضي عیاض في الشفا بتعریف حقوق المصطفى 

في كفر ھؤالء  ھذا الكالم على ظاھره وأن مفھومھ المراد بھ دون تأویل وال تخصیص فال شك
ن دافع نص الكتاب أو كل م الطوائف كلھا قطعا إجماعا وسمعا وكذلك وقع اإلجماع على تكفیر

 ".حملھ على ظاھره خص حدیثا مجمعا على نقلھ مقطوعا بھ مجمعا على
النبیین ، ولمح بما  أي أن المراد بالخاتم في أسمائھ أنھ خاتم : " 340-10قال الحافظ في الفتح 

حدیث العرباض بن ساریة رفعھ " إني  وقع في القرآن ، وأشار إلى ما أخرجھ في التاریخ من
في طینتھ " الحدیث ، وأخرجھ أیضا أحمد وصححھ ابن  هللا وخاتم النبیین وإن آدم لمنجدل عبد

حدیثي أبي ھریرة وجابر ومعناھما واحد وسیاق أبي ھریرة أتم ، ووقع  حبان والحاكم فأورد فیھ
 حدیث جابر عند اإلسماعیلي من طریق عفان عن سلیم بن حیان " فأنا موضع اللبنة في آخر

 ". ت األنبیاءجئت فختم
على تكفیر من  ولھذه النصوص السابقة أجمعت األمة سلفًا وخلفًا على ھذه العقیدة كما أجمعت

-22على ذلك . قال األلوسي  ادعى النبوة بعده صلى هللا علیھ وسلم ووجوب قتل مدعیھا إن أصر
بھ السنة ، مما نطق بھ الكتاب ، وصدعت  ( وكونھ صلى هللا علیھ وسلم خاتم النبیین -: 41

خالفھ ویقتل إن أصر.) أصول اإلیمان في ضوء الكتاب  وأجمعت علیھ األمة ، فیكفر مدعي
 225والسنة 

 
 
 
 

 !!.. األنبیـاء الكذبـة -الدلیل الرابع عشر :
دیفید كورش و أتباع  ظھر كثیر من المسحاء الكذبة والمھدیون الكاذبون منھم أتباع البھاء و أتباع

اآلن یرددون نفس الترھات. و یقولون  شارلز مانسون فھؤالء ال یزالون إلى جیم جونز و أتباع
 .بأن صاحبھم ھم ھو المسیح المنتظر

ِ صلى هللا علیھ وسلم الُوَن  ) -: َعن أَبَي ھَُرْیَرةَ قاُل: قَاَل َرُسوُل هللاَّ َماِن َدجَّ یَُكوُن فِي آِخِر الزَّ
فَإِیَّاُكْم َوإِیَّاھُْم، َال یُِضلُّونَُكْم َوَال  ِدیِث بَِما لَْم تَْسَمُعوا أَْنتُْم، َوَال آبَاُؤُكْم،ِمْن اْألََحا َكذَّابُوَن، یَأْتُونَُكمْ 

 . 321/  2، وأحمد:  9/  1رواه مسلم:  (. یَْفتِنُونَُكمْ 
ألنَّ أفرى الكذب أن  قولھ صلى هللا علیھ وسلم (كذابون) بصیغة المبالغة، إما إلكثارھم منھ، وإما

من كذب "ثبت عنھ صلى هللا علیھ وسلم  كذب المرء على هللا ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم، وقدی
  .1275/  3رواه البخاري:  "علي متعمداً فلیتبوء مقعده من النار

الشرذمة والتھاون  وقولھ صلى هللا علیھ وسلم (فإیاكم وإیاھم) تحذیر نبوي من األخذ من ھؤالء
یضلونكم وال یفتنونكم) ألنَّھم دعاة إلى سبل  ولھ صلى هللا علیھ وسلم (الفي استقاء خبر السماء وق
سیأتون بما لم یقلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو الضالل بعینھ،  الضالل، فھؤالء الكذابون

كنھارھا، ال یزیغ  الحق كلھ قد قالھ صلى هللا علیھ وسلم وبینھ، وتركنا على البیضاء، لیلھا ألنَّ 
هللا صلى هللا علیھ وسلم موعظة  إال ھالك، فعن العرباض ابن ساریة قال: وعظنا رسول عنھا

یا رسول هللا، إن ھذه لموعظة مودع، فماذا تعھد  :ذرفت منھا العیون ووجلت منھا القلوب، قلنا
 الوسلم: ((قد تركتكم على البیضاء، لیلھا كنھارھا، ال یزیغ عنھا بعدي إ إلینا؟ قال صلى هللا علیھ

 . 36/  1ھالك)) المسند المستخرج على صحیح اإلمام مسلم البن إسحاق االصبھاني: 
ِ َصلَّى -وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : " ال تَقُوُم السَّاَعةُ  (قَاَل َرُسوُل هللاَّ هللاَّ

الُوَن َكذَّابُوَن قَِریٌب ِمْن ثَال َحتَّى یَْنبَِعثَ  ِ " . ) صحیح البخاري  ثِیَن ، ُكلُّھُْم یَْزُعمُ َدجَّ أَنَّھُ َرُسوُل هللاَّ
 وصحیح مسلم



ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  تِي َكذَّابُوَن ثَالثُوَن ُكلُّھُْم یَْزُعُم أَنَّھُ نَبِيُّ ، إِنَّھُ َسیَُكونُ  ) -: وأیضاً قَاَل َصلَّى هللاَّ  ِمْن أُمَّ
قال : قال رسول  -رضي هللا عنھ  -ثوبان   نَبِيَّ بَْعِدي " ) صحیح مسلم .وعنَوأَنَا َخاتَُم األَْنبِیَاِء ال

وضع السیف في أمتي لم یرفع عنھا إلى یوم القیامة ، وال تقوم  إذا " -صلى هللا علیھ وسلم : -هللا 
سیكون  تلحق قبائل من أمتي بالمشركین ، وحتى تعبد قبائل من أمتي األوثان ، وإنھ الساعة حتى

، وال نبي بعدي ، وال تزال  ي أمتي كذابون ثالثون ، كلھم یزعم أنھ نبي هللا ، وأنا خاتم النبیینف
رواه أبو داود ، ". خالفھم حتى یأتي أمر هللا طائفة من أمتي على الحق ظاھرین ، ال یضرھم من

  . والترمذي
األنبیاء الكذبة  یھ وسلمصدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیما بلَّغ وقد حذرنا صلى هللا عل

هللا أن حسین محمد النوري أحد  والدجالون الكذابون ووصف لنا أماراتھم وعالماتھم ونُشھد
 . ھؤالء الكذبة الدجالون

 
 
 
 

 !!.. عالمات المھدى المنتظر الحق -الدلیل الخامس عشر :
األسئلة مثل لماذا  البھائیة مشكلة دینیة المظھر، سیاسیة الجوھر .... وھي نِحلة تسقط بأبسط

؟؟ ألیس ألنھ خالف بدیھیات اإلسالم  حوِرَب ُمَسیلَمةُ الكّذاب دون مناظرة أو استماع ألفكاره
  !!.. بمجرد اعالنھ النبوة

 -أحدھم یؤمن أن: والسؤال المھم: ھل كان أحد من الصحابة أو التابعین وتابعي التابعي ھل كان
ھناك شخص سیؤتى النبوة بعد النبي صلى هللا  وأن -النَّبِیِّینَ  لیس َخاتَمَ  النبي صلى هللا علیھ وسلم

 !!- في الماضي -قال هللا أنھم قد أوتوا النبوة  علیھ وسلم وبعد األنبیاء الذین
((  -رحمھ هللا : أما عن عالمات ظھور المھدي الحق فیقول العالمة محمد ناصر الدین األلباني

أعجمیاً قوالً واحداً ، وال یكون عربیاً  أھل البیت؛ ال یكونفأول شرط في المھدي : أن یكون من 
قبیلة كذا وقبیلة كذا ولیس لھ صلة ببیت النبوة والرسالة، إذاً  لیس من أھل البیت، وال یكون من

  بیت الرسول صلى هللا علیھ وآلھ وسلم. ھذه ھي العالمة االولى ھو من أھل
والسالم قال: ( ال تنقضي   ؛ ألن الرسول علیھ الصالةالعالمة الثانیة: أن اسمھ محمد بن عبد هللا

رجالً یوافق اسمھ اسمي، واسم أبیھ اسم أبي،  حتى یبعث هللا -وفي روایة: ال تذھب الدنیا-الدنیا 
ُملِئت جوراً وظلماً ) فإذاً ھو محمد بن عبد هللا ، ویجب أن یكون  یمأل األرض قسطاً وعدالً كما

سعادتھا في  حتى یبلغ سن التكلیف والرشد، وسن تولي ھدایة األمة إلىمنذ ولد ....  ھذا اسمھ
الحدیث األول: ( یصلحھ هللا في لیلة  الدنیا قبل اآلخرة.ثم صفة ثالثة في الحدیث األول نأخذھا من

من وجھین:الوجھ األول: أنھ ال یكون صالحاً لقیادة  ) ھذا یمكن أن یفسر في الواقع على وجھ
 دینھ وفي استقامتھ، لكن لیس یخطر في بال أحد أنھ یصلح أن یكون قائداً  لقاً فياألمة، یكون منط

حولھ إلى تحقیق الحلم  لألمة، فیصلحھ هللا في لیلة، یلھمھ أن یقوم لقیادة المسلمین الذین یلتقون
 هللا.ھذا ھو التفسیر األول الوجھ اآلخر: یكون الذي ینشده المسلمون الیوم، وھو الحكم بما أنزل

ما شاء هللا من سنین وھو مفرط على نفسھ، مضیع في شيء  الرجل غیر صالح في نفسھ، یعیش
لیلة.ھذه  وجل یلھمھ في لیلة واحدة أن یعود إلى هللا تائباً مھتدیاً فیصلحھ هللا في من دینھ، فاہلل عز

قدیماً و عاصمة بالد الشام  : أنھ یخرج في دمشق ، وھي-وھي ھامة جداً -صفة ثالثة صفة رابعة 
صفة خامسة: أنھ یلتقي مع عیسى علیھ  سوریا حدیثاً، وھذا مصرح بھ في الحدیث الصحیح

ینزل عیسى علیھ السالم عند المنارة البیضاء شرقي  الصالة والسالم.یلتقیان في دمشق ، حیث
الفجر، وقد أقیمت الصالة للمھدي ، فلما یرى عیسى قد جاء یقدمھ  دمشق،ینزل في وقت صالة

األمة المحمدیة  بالناس، فیأبى ویقول لھ: ال.تقدم أنت؛ تكرمة هللا لھذه األمة یعني ھذه ليلیص
إلى بني إسرائیل ورسوالً، وإنما یأتي  فعیسى حینما ینزل ال ینزل بصفة كونھ نبیاً؛ ألنھ كان نبیاً 

وسى حیا لما لوكان م" أشار إلى ذلك في الحدیث المشھور  تابعاً لمحمد علیھ الصالة والسالم.كما



 "وسعھ إال اتباعي
المھدي ھذا من جھة  ھذه عالمات یجب أن تبقى في أذھاننا؛ حتى ال نغتر بدعوى بعض الناس أنھ

زمن خروج المھدي ؛ ألن ھذا  ومن جھة أخرى یجب أال نتظنن وأال نرجم بالغیب فنقول: ھذا
الفساد في األرض، ظھر  أناس یقولون: اشتد غیب وال یعلم الغیب إال هللا، في كل عصر یوجد

أیدي الناس، إذاً ھذا زمان خروج المھدي ، وتمضي السنون  الفساد في البر والبحر بما كسبت
یخرج المھدي ؛ ألن المھدي خروجھ وزمانھ ما أعطي علمھ ألحد إطالقاً،  والسنون والسنون وال

 .نزول عیسى علیھ الصالة والسالم وكذلك
المھدي ، وقد ذكرت لكم  ناحیة العقیدة: یجب أن نؤمن بكل ما صح فيفعلینا أمران اثنان:أوالً من 

الواجب الثاني ً: أال نربط أنفسنا بوقت نزعمھ  بعض النتف من ھذه العقیدة ھذا من ناحیة .والشيء
ألن ذلك ال یعلمھ إال هللا، خروج المھدي و نزول عیسى ال یعلم  وندعي أنھ وقت خروج المھدي ؛

رسولھ علیھ  ارك وتعالى وعلینا أن نعمل بما أمرنا هللا عز وجل، وما أمرنا بھهللا تب زمانھ إال
 .الصالة والسالم

في زماننا أو ال؛ ألنھ  وكما أقول دائماً وأبداً بمثل ھذه المناسبة: یجب أن نعمل سواء خرج المھدي
نا بالواجب وإن لم یخرج فنكون قد قم إن خرج فسیجد الناس الذین ھم بحاجة إلى قائد یقودھم،

طائفتین متباینتین ونحن وسط بینھما: طائفة تنكر أحادیث  الذي فرضھ هللا علینا، وبھذا نرد على
عیسى، وطائفة تثبت ھذه األحادیث وال تعمل؛ بدعوى أنھ ال توجد فائدة  المھدي وأحادیث نزول

وجل: { َوقُِل  زالعمل حتى یخرج المھدي وینزل عیسى علیھ السالم.نحن نقول كما قال هللا ع من
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ  وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدةِ  اْعَملُوا فََسیََرى هللاَّ فَیُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم  َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ

ى المھدي ؛ ألن ھذا لیس من شأننا، إن خرج وجدنا عل ]وال ننتظر خروج105تَْعَملُوَن } [التوبة:
 (( .یضرنا، وإنما علینا أن نعمل بما أمرنا هللا تبارك وتعالى الخط، وإن لم یخرج فما
 نقالً من: السعداء السلفیة

 
 
 
 

 !!.. العالقة بین البھائیین وإسرائیل -الدلیل السادس عشر :
 ھل وجود بیت العدل في عكا یعتبر دلیالً كافیاً على عالقة البھائیة بالصھیونیة وإسرائیل؟

ینكرون  -أن للبھائیة عالقة وثیقة بإسرائیل وبالصھیونیة -ینما یواَجھ البھائیون بھذه الحقیقةح
 :ذلك، ویتعللون بأن

وجود البھائیین في عكا سابق على تاریخ قیام إسرائیل بسنوات كثیرة؛ وبالتحدید كان في سنة 
 !! 1948، بینما قامت إسرائیل سنة 1868

بد أن ندلل ونعطي البراھین التي ال تقبل الشك على ھذه العالقة وما بین النفي واالتھام، ال
 ...اآلثمة

فیھا؛ إذ یؤمنون بالحلول (  أوالً: ھناك تشابھ في العقیدتین البھائیة والیھودیة ومدى تأثیر الیھودیة
المخلوق)، وحینما یعبد المخلوق الخالق فإنھ یتوحد  وحدة الخالق والمخلوق، ومن ثم فالخالق ھو

قوة خفیة ال یمكن الوصول إلیھا تشبھ قوانین الطبیعة، وھذا االعتقاد  ھ ویعبد نفسھ، أو یعبدمع
بھائي إلى  على قناعة ضمنیة فاسدة مفادھا أن توحد اإللھ في مخلوقاتھ یخضع من منظور مؤسس

ثم یتوحد تماماً بالخالق، ومن  مبدأ االصطفاء أو الذاتیة، والیھودیة تعتقد أن الشعب الیھودي
الخالق یحتاج إلى الشعب لتكاملھ، وفي ذات الوقت  تصبح إرادة الشعب من إرادة الخالق، بل إن

  !!في ید الخالق ال إرادة للشعب ألنھ أداة
قالوا أن البھائیین دخلوا  ثانیاً: لن یستطیع البھائیون أن ینكروا العالقات القائمة بینھم حتى ولو

 .. أتت لتفضحھا، وإلیك التفصیل ویلة، فاألخبارفلسطین قبل قیام إسرائیل بسنوات ط
الصادر سنة  ففي المجلة البھائیة التي تصدر عن المحفل البھائي العالمي في عددھا الخامس



إلى رئیس -المجمع البھائي أعضاء -، نُِشر الخبر التالي: " لقد عّرف أیادي أمر هللا1950
العالمي، وقد ذكر جناب الرئیس والسیدة عقیلتھ  زالجمھوریة اإلسرائیلیة والسیدة عقیلتھ في المرك

أمر هللا العزیز وتذكرا طوافھما بحقول وبساتین جبل الكرمل في  أنھما سبق لھما زیارة المولى
 "واجتماعھما بحضرة البھاء 1911-1909 سنتي

عقد الزواج  وبدورھا اعترفت حكومة إسرائیل باستقالل العقیدة البھائیة، وأقرت بھا لتسجل
إعفاء جمیع الممتلكات البھائیة من  البھائي كما أقرت ما سبقتھا إلیھ سلطة االنتداب البریطاني من

جمیع األوقاف اإلسالمیة في مروج عكا وجبل  الضرائب والرسوم، وزادت على ذلك بإلغاء
عة المقام األعلى للبھائیة، وأقرت بصورة رسمیة األیام التس الكرمل ومنحھا لھذه الطائفة لبناء

 .شریعة البھاء المباركة في
جوریون) ونُشر خبر  برئیس الكیان الصھیوني ( بن 1951واجتمع ممثلوا البھائیة العالمیة سنة 

امتنانھم، وامتنان الجامعة البھائیة  عن ھذا االجتماع في مجلتھم األمریة، أعربوا فیھ عن
دیرھم لما تبذلھ الحكومة اإلسرائیلیة اإلسرائیلیة مع البھائیین، وتق للمعامالت الودیة من الحكومة

 .عنایة وتفھم في حق قضایا البھائیین، وتمنوا ازدھار إسرائیل من
اعترفت  نشرت نفس المجلة خبراً عنوانھ: ( بشارة عظمى) یقول متنھ:" لقد 1953وفي سنة 

لھ وأصبحت تم بالفعل تسجی الحكومة اإلسرائیلیة بفرع المحفل البھائي اإلیراني في إسرائیل، وقد
أفندي) إن لھذا األمر أھمیة كبرى، فألول  لھ شخصیة حقوقیة، وقد قال الھیكل المبارك( شوجي

لھا في بلد یعترف بھ رسمیاً، مع أن أصل المحفل في  مرة في تاریخ ھذه العقیدة یسجل فرع
 "لم یُعتَرف بھ، ولم یسجل ولیست لھ شخصیة حقوقیة مؤسستھ المركزیة بإیران

 -روحیة ماكسویل -نشرت ذات المجلة مقاالً ألرملة شوجي أفندي األمریكیة 1957ر وفي نوفمب
 ."بعضھا ببعض قالت فیھ: " إن مستقبلنا ودولة إسرائیل كحلقات السالسل متصل

البھائي، ونشرت  م قام رئیس دولة إسرائیل بالزیارة التقلیدیة للمركز1964وفي شھر أغسطس 
وتحیاتھ لجمیع البھائیین في العالم،  قدم حضرة الرئیس دعواتھمجلتھم ھذا الخبر، وأضافت:" و

رسالة یعبر بھا عن عواطف الصداقة والتقدیر التي یكنھا  وبعد استالمھ ھدیة الذات الماركة أرسل
 ."للجامعة البھائیة

ل بإسرائیل أو بالعم وللبھائیین في الدول اإلسالمیة أو في العالم أن ینكروا ما شاءوا عن عالقتھم
بشيء من التفكیر وإعمال العقل، والذي  السیاسي، لكن لن یستطیعوا أن ینكروا ما یمكن أن نفھمھ

بدعوتھا تتصادم مع اإلسالم، وتلتقي بأعدائھ، أیّاً كان ھذا العدو،  یمكن أن یقودنا إلى أن البھائیة
ولقد عبّر  میة،بدوره أسبغ علیھم حمایتھ التي فقدوھا في البلدان ومع السلطات اإلسال والذي

كتابھ(البدیع) المجلد الثالث:" على إثر االحتالل  الزعیم الثالث للبھائیة عن ھذا تماماً حینما قال في
 65تمكنّا من التخلص من المخاطر الجسیمة التي كنا نتعرض لھا  البریطاني لألراضي المقدسة

 "بدر المیثاق الذي كان مخسوفاً بالمحن والبالء سنة، وانجلى
 
 
 
 

 !!.. خطر البھائیـة على مصـر -الدلیل السابع عشر :
جمال عبد الناصر  إن خطر البھائیة وارتباطھا باألجندات األجنبیة ھو الذي حدا بالرئیس السابق

فحتى جمال عبد الناصر رأى في  أن یصدر قرارا جمھوریا بحل جمیع المحافل البھائیة في مصر
في  776محفلھم في المحاكم المختلطة برقم  لبھائیونالبھائیة خطرا على مصر وعندما سّجل ا

صفة الشرعیة، لكن الحكومة قاومتھم، ویتضح ھذا مما  م حاولوا أن یوجدوا لھم26/6/1934
 الروحاني المركزي للبھائیین بمصر والسودان طلباً إلى وزارة الشئون یلي: * قّدم المحفل

الحكومة في  على ما رأتھ إدارة قضایا االجتماعیة لتسجیلھ، وقد ُرفِض ھذا الطلب بناءٍ 
 .، كما رفض طلب صرف إعانة لھ من ھذه الوزارة5/7/1947



أن في قیام  م8/12/1951رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلیة والشئون البلدیة والقرویة  *
ة الخاصة الداخلیة منع إقامة الشعائر الدینی المحفل البھائي إخالالً باألمن العام، وأنھ یمكن لوزارة

 .بالبھائیین
إعالن دعایة  من عدم الموافقة على طبع 26/5/1958وقد تأید ھذا بما رآه مجلس الدولة في 

للخروج على أحكام الدین  لمذھب البھائیة ألنھ ینطوي على تبشیر غیر مشروع، ودعوة سافرة
عام في البالد ذلك لمخالفتھ للنظام ال اإلسالمي، وغیره من األدیان المعترف بھا، ورأى منع

 .اإلسالمیة
بتاریخ  ق4لسنة  195حكمت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة في مصر القضیة رقم  *
أن البھائیین  :برفض دعوى أقامھا بھائي، وجاء في تسبب ھذا الحكم تقریرھا 26/5/1952

 .مرتدون عن اإلسالم
تَُحل  :األولى على أنھم، ونص في مادتھ 1960لسنة  263صدر القرار الجمھوري رقم  *

ویحظر على األفراد  المحافل البھائیة ومراكزھا الموجودة في الجمھوریة، ویوقف نشاطھا
ھذه المحافل والمراكز، ونص في مادتھ  والمؤسسات والھیئات القیام بأي نشاط، مما كانت تباشره

 .بالحبس والغرامة األخیرة على تجریم كل مخالف وعقابھ
 1960لسنة  106القرار بقانون أصدر وزیر الداخلیة قراره رقم وتنفیذاً لھذا  *

جمعیة المحافظة  بأیلولة أموال وموجودات المحافل البھائیة ومراكزھا إلى 31/7/1960بتاریخ
 .على القرآن الكریم

البھائیة  على عناصر من أتباع 1965لسنة  316حكم بالحبس والغرامة في القضیة رقم  *
، وكذلك 1972سنة  اطھم في القاھرة، كما قبض على غیرھم في طنطا فيلقیامھم بممارسة نش

 .في سوھاج
اعترفوا  برئاسة أحد الصحفیین وقد 1985قبض على مجموعة منھم أخیراً في فبرایر سنة  *

الكرمل بحیفا في إسرائیل، وقد  بإیمانھم برسولھم "بھاء هللا" وكتابھم " المقدس" وأن قبلتھم جبل
التي یقوم علیھا نظام الحكم في البالد والترویج  مة مناھضة المبادئ األساسیةوجھت إلیھم تھ

 .وازدراء األدیان السماویة األخرى ألفكار متطرفة بقصد تحقیر
  .أوصى المؤتمر العالمي الرابع للسیرة والسنة النبویة بتحریم ھذا المذھب وتجریم معتنقیھ *
 

القضاء اإلداري  یا بوقف تنفیذ الحكم الصادر من محكمةومؤخرا جاء قرار المحكمة اإلداریة العل
خانة الدیانة في إثبات الشخصیة لیعطي  الخاص بأحقیة ما یسمى بالبھائیین بتدوین كلمة بھائي في

تنفیذ مثل ھذا الحكم الذي تترامي أبعاده إلي آفاق  للجمیع فرصة اللتقاط األنفاس من كارثة
..والحقیقة فإن إطالق وصف تنفیذ مثل ھذا  علیھا بسھولةالوقوف  ومخاطر ال یمكن رصدھا أو

علي األمة  بالكارثة لیس من فراغ ولكنھ جاء نتیجة لما تمثلھ البھائیة من مخاطر كبیرة الحكم
فلماذا ال تُعین البھائیة  إلى محامي البھائیة وھو المسیحي القبطي لبیب معوض فلننظر مثال

البھائیة تدعي أنھا دین سماوي وأن ھناك  ب معوض طالما أنمحامي بھائي بدالً من المسیحي لبی
ھذا الدین ولكن الحقیقة الخفیة ھي أن أھداف الكنیسة والبھائیة  أعداد كبیرة من أتباعھا أعتنقوا

 إلغاء البند الثاني لدستور مصر وبذلك لن توجد مشكلة تواجھ بھائي أو بوذي أو واحدة وھي
لتبدأ  تھود وبذلك تعم الفوضى في منطقة الشرق األوسطمسیحي أو یھودي أو متنصر أو م

والبھائیة لم تكن یوما  حمالت التنصیر المدعومة من الخارج لضرب أمن أكبر دولة في المنطقة
حكم الفقھاء بوجوب حرب ھؤالء  مجرد شيء بال طموح سیاسي فالثابت تاریخیا أنھ عندما

ھا البابیون من الفظائع وحرق القرى وذبح النساء فی البابیین والبھائیین جرت حروب دامیة ارتكب
 بل الثابت أیضا  , البریئة ما تقشعر منھ الجلود وتذوب لذكره األكباد واألطفال وقتل النفوس

الدین شاه سلطان إیران  تاریخیا أن البھاء وإخوتھ كانوا یثیرون الفتن ویدبرون الحیل لقتل ناصر
من أكابر الدولة آنذاك وكادوا یغتالون ناصر  بقتل جماعة كبیرةوقد قاموا   , وكان رجال مسلما حقا

والذي ما إن برأ من إصابتھ أمر بنفیھم إلي العراق ثم اسطنبول ثم  الدین شاه سلطان إیران آنذاك



  . إلي عكا
فاشل نقلتھ  ولذا فإن ما جاء بجریدة انقالب إسالمي اإلیرانیة بخصوص محاولة انقالب بھائي

ونص ما جاء بالجریدة   22/6/1980  لسیاسة الكویتیة في عددھا الصادر یوم األحدعنھا جریدة ا
اإلسالمیة أن خمسا وعشرین من أعضاء الطائفة  ذكرت صحیفة انقالب إسالمي الجمھوریة

جمھوریة إیران اإلسالمیة وقد ألقي القبض علیھم في یازد علي  البھائیة نظموا مؤامرة ضد
  . شرق طھران إلي آخر الخبر مترا جنوب كیلو  650 بعد

البھائیین وأنھم  من ھنا نجد أن حلم لعب دور سیاسي ھو أحد األحالم ذات الجذور التاریخیة لدي
ومن ھنا فإننا یجب أن نالحظ   , واإلمكانات لذلك ما یفتأوا یقومون بھا إذا ما توافرت لھم الظروف

ران لم یكن ولید المصادفة وال ھي مغامرة الجمھوریة اإلسالمیة بإی أن محاولتھم لالنقالب علي
وجود  األھواء ولكنھا عقیدة الوجود والقفز علي األحداث لإلیمان الكامل بضرورة حركتھا

  . حتى ولو وصل الطموح لقلب نظام حكم أو تقویض أركان دولة  , سیاسي ما
 
 
 
 

 !!.. تعدد األزواج في الدیانة البھائیـة -الدلیل الثامن عشر :
لدیانتھ لمدة ألف عام حسب  لمعروف لدى البھائیین أن الدین اكتمل بموت البھاء وأنھ ال تغییرمن ا

كاملة انّھ كّذاب مفتٍر نسئل هللا بان یؤیّده على  ( من یّدعي امراً قبل اتمام الف سنة -اعتقادھم:
نّھ شدید العقاب التّّواب وان اصّر على ما قال یبعث علیھ من ال یرحمھ ا الّرجوع ان تاب انّھ ھو

هللا ورحمتھ الّتي  یأّول ھذه االیة أو یفّسرھا بغیر ما نّزل في الظّاھر انّھ محروم من روح * من
االوھام اتّبعوا ما یأمركم بھ ربّكم العزیز  سبقت العالمین* خافوا هللا وال تتّبعوا ما عندكم من

 37الحكیم .) األقدس 
الزواج مثال كأحد  للتبدیل لمدة ألف عام وبخصوص حكم وبالتالي فكل أحكام البھـاء غیر قابلة

ایّاكم ان تجاوزوا عن االثنتین والّذي اقتنع  ( قد كتب هللا علیكم النّكاح -ھذه األحكام یقول البھاء :
ونفسھا ومن اتّخذ بكراً لخدمتھ ال بأس علیھ كذلك كان االمر  بواحدة من االمآء استراحت نفسھ

بغیر ما  ( من یأّول ھذه االیة أو یفّسرھا -..ویقول : 63رقوماً.) األقدس بالحّق م من قلم الوحي
إذن تعدد  37العالمین.) االقدس  نّزل في الظّاھر انّھ محروم من روح هللا ورحمتھ الّتي سبقت

  الزوجات مبـاح
السابق حیث  لكن كان ظھور الطاھرة قرة العین صاحبة الجمال الخارق بمثابة نقض لكل الكالم

المقابل نادت بتعدد األزواج  ثارت الطاھرة على تعّدد الزوجات وثارت على تحجیب المرأة وفي
  15..مطالع األنوار فصل 

وحینما أعلن عن  كانت الطاھرة قرة العین محبوبة الباب وقرة عینھ لذا أطلق علیھا ھذا االسم،
عالیمھ بكل قوتھا، وصبّت جام نشر ت رسالتھ المزعومة آمنت بھ وأحبتھ حباً جنونیاً، وقامت على

وكان من رأیھا أن من حق كل امرأة تسعة رجال  غضبھا على نظام تعدد الزوجات والحجاب
الكلمة التي ال ینطق بھا القائم والتي یفر منھا نقباء األرض  وقالت في مؤتمر بدشت: " إني أنا

من  فیھ قیود الماضي، فیقم كلھذا الیوم یوم عید وسرور عام، وھو الیوم الذي تفك  ونجباؤھا، إن
بظھور الباب، وإن  یشترك في ھذا المجد ویقبل صاحبھ، فإن أحكام الشریعة المحمدیة قد نسخت

محمد كلھ عمل لغو، وفعل باطل،  انشغالكم باآلن بالصوم والصالة والزكاة وسائر ما جاءكم بھ
فتح البالد، ویسخر العباد، إن موالنا الباب سی وال یعمل بھا بعد اآلن إال كل غافل وجاھل،

المسكونة، وسیوحد األدیان الموجودة على وجھ ھذه البسیطة حتى ال  وستخضع لھ األقالیم السبعة
منھ إال  دین واحد، ذلك الدین الحق ھو دینھ الجدید وشرعھ الحدیث الذي لم یصل إلینا یبقى إال

وال تكلیف، وال نھي وال  الیوم ال أمر -وقولي ھو الحق -نذر یسیر، فبناء على ذلك أقول لكم
الوحدة إلى الكثرة، ومزقوا ھذا الحجاب  تعنیف، وإنا نحن اآلن في زمن الفترة، فاخرجوا من



تشاركوھن األعمال وتقاسموھن باألفعال، وواصلوھن بعد  الحاجز بینكم وبین نسائكم بأن
 لدنیا، وإن الزھرة البد منالخلوة إلى الجلوة، فما ھي إال زھرة الحیاة ا السلوى، وأخرجوھن من

بالكیف والكم، فالزھرة  قطفھا وشمھا ألنھا خلقت للضم والشم، وال ینبغي أن یعد وال یحد شاموھا
عند أحدكم، وحرمان غیركم من  تجنى وتقطف، ولألحباب تھدى وتتحف، وأما إدخال المال

بغنیكم، وال تحجبوا  وبال، ساووا فقیركم التمتع بع واالستعمال فھو أصل كل وزر، وأساس كل
اآلن وال حد وال منع، وال تكلیف وال صد، فخذوا حظكم من ھذه  حالئلكم من أحبابكم، إذ ال رادع

 "بعد الممات الحیاة فال شيء
األزواج على أن  من ھذا الكالم الخارج على أي دین وشریعة تھدف قرة عین الباب أن تشجع

لكل الرجال، وال حول وال قوة  ھا بل تكون امرأةیتبادلوا الزوجات، وأال تكون كل زوجة لزوج
 .. إال باہلل العلي العظیم

وال ندري كیف یستقیم  ... ھكذا أصبح الدین البھائي ألعوبة في ید كبار مؤسسیھ فما بالنا بالتابعین
السماویة ویؤمن بقداسة القرآن وفي  للدین البھائي أن یزعم أنھ على خطى اإلسالم والدیانات

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُكْم َعْنھُ فَانتَھُوا المتلو إلى یوم القیامة { َوَماالقرآن  َ  َواتَّقُوا آتَاُكُم الرَّ َ إِنَّ هللاَّ هللاَّ
العین ُمشرعـا جدیدا یُشرع للناس أمور دینھم لكن الدین  فھل صارت قرة 7َشِدیُد اْلِعقَاِب }الحشر

 أكثر من لعبة مسلیة ال یتجاوز ذلك ألنھ لو تجاوز ذلك أن نستوعب أن یكون البھائي ال نستطیع
 !!.. ستنھار القیم والمجتمعات

 
 
 
 

 !!.. الزنا في البھائیـة -الدلیل التاسع عشر :
للدین البھائي وارتضى  لقد دخل الزنا في البھائیة من أوسع األبواب مع اعتناق الطاھرة قرة العین

كان الجمال المبارك قد ھیأ ما یلزم لراحة  ) -: عبد البھاءالبھائیة تشریعھا لكونھا جمیلة یقول 
ولما علمت الطاھرة  ..ذلك وبعث بحضرتھا إلى بدشت الطاھرة، من خدم وحشم، وما إلى

إلیھ ترجوه أن یشرف بستانھا مدة النقاھة فأجابھا حضرتھ بقولھ:  باعتكاف جمال القدم، أرسلت
 نك أن تحضري لدینا". فخرجت من بستانھا سافرةاآلقامة في بستاني ھذا ویمك "إنني أفّضل

ونفخة الصور وإن  وتوجھت إلى خیمة جمال القدم. عند ذلك صاحت قائلة: "إن ھذا لنقرة الناقور
  -لعبد البھاء -حیاة قُدماء األحبَّاء  الظھور الكلي قد أعلن".) تذِكرةُ الوفـــــــاء في ترجمة

أعلنت  بتمردھا على الحجاب وفي مؤتمر بدشتوھكذا ظھرت الطاھرة سافرة ألول مرة 
 176باب األبواب ص صراحة أنھ یجوز للمرأة في الدین البھائي أن تنكح تسعة رجال .. مفتاح

وقد طلقھا زوجھا وھجرھا أبنائھا  ولم یمض وقت طویل على اعتناق قرة العین للدین البھائي إال
البھائیة الكبار ومنھم حسین على النوري  مع قادة وتنقل الروایات أنھا بعد ذلك كانت تختلي

البابیین المال على البارفروشي وقضت معھ اللیالي في ھودج واحد  مؤسس البھائیة وأیضا قدوس
 186الحمام لالستحمام .. مفتاح باب األبواب ص ودخل معھ

نفسھم البابیون أ وقد حثت الطاھرة البھائیین بعد ذلك على ارتكاب الفضائح والكبائر حتى صرح
 155نقطة الكاف ص .. أنھا ارتكتبت من الفواحش ما یوجب الحد

 " -البھاء عباس أفندى : وبعد كل ذلك یمجدھا البھائیة ویعتبرونھا قدوة لكل البھائیات یقول عبد
ظھور الباب شجاعة عظیمة وقوة جعلت  من بین نساء عصرنا ھذا قرة العین ظھر منھا في زمان

جانباً رغم وجود العادات القدیمة المتبعة بین  ن، فطرحت حجابھاكل الذین سمعوھا مندھشی
من المعتاد اعتبار التكلم مع النساء من سوء األدب، فإن ھذه  ومع أنھ كان -المسلمین -الفرس

 الباسلة كانت تتجادل مع أعظم الرجال المتعلمین بأنوثتھا الفاجرة وجمالھا السیدة الشجاعة
عزمھا عن  ولم ینثني-بجسدھا المتوقد الضارم -ع تتغلب علیھمالمدھش، وكانت في كل اجتما

وتحملت االضطھاد  -هللا من قیود شرائع -وخالصھن-عن القیم األخالقیة -العمل لحریة النساء



 ."الشدید واآلالم
في وسط المراھقین كیف  إن البھائیة ال یعتنقھا إال محبي الشھوات الغارقین فیھا لذا تراھا منتشرة

الطرفین وھما الولد والبنت ال اآلباء وال األمھات  بھائیة ال تشترط في النكاح مثال إال رضاوال وال
ضروري في النكاح رضا الطرفین أوالً ثم إخبار  :"زین المقربین كما یقول البھاء في "لوح

  ". الرحیم كذلك قضي األمر من القلم األعلى إنھ ھو الغفور -فقط اإلخبار -بعد ذلك الوالدین
لذا یمكن اعتبار معتنقي الدین البھائي من (المؤلفة فروجھم) في مقابل المؤلفة قلوبھم الذین كانوا 

  .في بدایة اإلسالم
ففي الفقرة  أما عن نكاح األقارب فإن كتاب األقدس یرى أن نص التحریم یخص زوجة األب فقط

نستحي ان نذكر حكم الغلمان انّا  قد حّرمت علیكم ازواج ابآئكم :"ھذا النص من بھاء هللا 107
ما نھیتم عنھ في اللّوح وال تكونوا في ھیمآء الّشھوات  اتّقوا الّرحمن یا مأل االمكان وال ترتكبوا

إن النص صریح في تحریم زوجة األب. ولكن أین الباقي ؟ أین العمات  .. 107 "من الھآئمین 
زوجة األب  أنھم قالوا: الّزواج من الخاالت؟ وفي شرح ھذه الفقرة لبیت العدل األعظم نجد أین

من زوج األّم.) لألسف ال نجد  محّرم بصریح ھذا النّّص. ویسري ھذا التّحریم أیضاً على الّزواج
قال: "ال یحرم نكاح األقارب ما دام البھائیون قلة  نصـا آخر یُحرم باقي المحارم بل إن عباس عبد

مقررة  دئذ یقدر الزواج بین األقارب" البھاء األقدسالبھائیة وتزداد نفوسھا عن ضعفاء. ولما تقوى
یوقع البھائیة في حرج شدید  .. وھذا معناه أن نكاح المحارم لن یتم تقییده إال بعد فترة وھذا235

 !!... إن لم نقل أنھا تجیز نكاح المحارم
ي عكا ال أكثر أما عن الزنا فإن عقوبة الزنا في البھائیة ھي تسعة مثاقیل ذھب تسلم لبیت العدل ف

 !!.. وال أقل
اتّقوا الّرحمن یا مأل  وعن الشذوذ الجنسي واللواط یقول البھاء " انّا نستحي ان نذكر حكم الغلمان

الحق بل إن لقاريء للنص أن یزعم أن  وال ندري سبب االستحیاء وهللا ال یستحیي من 107" 
 !!.. تكرھھ البھائیة ال تجرم الشذوذ الجنسي فقط

اعتبار البھائیة أحد  كل األدیان الفاسدة والمذاھب الباطنیة والوثنیات األرضیة یمكنوھكذا وك
  !!.. المذاھب التي تروج للفساد واالنحدار الخلقي

 
 
 
 

  أقوال أھل العلم في البھـائیـة -الدلیل العشرون :
لفقھي نحلة المجمع ا الحمد ہلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:فقد استعرض مجلس

الثاني من القرن الماضي، ویَدین بھا فئة  البھائیة، التي ظھرت في بالد فارس(إیران) في النصف
 .اإلسالمیة واألجنبیة إلى الیوم من الناس، منتشرون في البالد

على حقیقة ھذه  ونظر المجلس فیما كتبھ ونشره كثیر من العلماء والكتّاب وغیرھم من المطلعین
حسین علي المازندراني المولود  ھا ودعوتھا وكتبھا وسیرة مؤسسھا المدعو میرزاالنحلة ونشأت

م، وسلوك أتباعھ، ثم خلیفتھ ابنھ 1817الثاني/نوفمبر  من تشرین 12-1233من المحرم  20في 
 .البھاء وتشكیالتھم الدینیة التي تنظم أعمال ھذه الفئة ونشاطھا عباس أفندي المسمى عبد

الع المجلس على الكثیر من المصادر الثابتة، والتي یعرضھا بعض كتب وبعد المداولة واط
 :البھائیین أنفسھم تبین لمجلس المجمع ما یلي

مخترع، ابتدعھ  أن البھائیة دین جدید مختََرع، قام على أساس البابیة، التي ھي أیضا دین -1
م في 1819/ أكتوبر األول ھـ تشرین 1235المسمى باسم (علي محمد) المولود في أول المحرم 
فلسفیاً على طریقة الشیخیة، التي ابتدعھا  مدینة شیراز، وقد اتجھ في أول أمره اتجاھاً صوفیاً 

المدعو أحمد زین الدین اإلحسائي، زعیم طریقة الشیخیة، الذي  شیخھ الضال كاظم الرشتي خلیفة
 .طلةكجسم المالئكة نوراني، وانتحل سفسطات وخرافات أخرى با زعم أن جسمھ



بمظھر جدید أنھ ھو  وقد قال علي محمد بقولة شیخھ ھذه، ثم انقطع عنھ، وبعد فترة ظھر للناس
علیھ وسلم أنھ قال: " أنا مدینة العلم  علي بن أبي طالب الذي یروى فیھ عن رسول هللا صلى هللا

ل إنھ المھدي الباب، ثم ادعى أنھ الباب للمھدي المنتظر، ثم قا وعلي بابھا"، ومن ثَّم سمى نفسھ
 أخریات أیامھ ادعى اإللوھیة، وسمى نفسھ األعلى، فلما نشأ میرزا حسین علي نفسھ، ثم في

دعوتھ، وبعد أن حوكم  اتبع الباب في -وھو معاصر للباب -المازندراني( المسمى بالباء) المذكور
یین، وھكذا صار من الباب برئاسة الباب وقتل لكفره وفتنتھ، أعلن میرزا حسین علي أنھ موَصى لھ

 .-بھاء الدین -رئیساً علیھم وسمى نفسھ
ناقصة ال یكملھا  أن جمیع الدیانات جاءت مقدمات لظھوره وأنھا "ثم تطورت بھ الحال حتى أعلن

هللا، وأن اسم هللا األعظم ھو اسم لھ،  إال دینھ، وأنھ ھو المتصف بصفات هللا، وھو مصدر أفعال
 "نسخ اإلسالم األدیان التي سبقتھ تنسخ البھائیة اإلسالم وكماوأنھ ھو المعني برب العالمین، 

والباطنیة بتنزیلھا على ما  وقد قام الباب وأتباعھ بتأویالت آلیات القرآن العظیم، غایة في الغرابة
أحكام الشرائع اإللھیة، وأتي بعبادات مبتدعة یعبده  یوافق دعوتھ الخبیثة، وأن لھ السلطة في تغییر

 .بھا أتباعھ
التھدیمیة لإلسالم، والسیما  وقد تبین للمجتمع الفقھي بشھادة النصوص الثابتة عن عقیدة البھائیین

إلوھیة البھائیة وسلطتھ في تغییر شریعة اإلسالم،  قیامھا على أساس الوثنیة للبشریة، في دعوى
 :اآلراء یقرر المجمع الفقھي بإجماع

واعتبارھا حرباً علیھ، وكفر أتباعھما كفراً بواحاً  خروج البھائیة والبابیة عن شریعة اإلسالم،
 .سافراً ال تأویل فیھ

الكافرة، ویھیب بھم  وإن المجمع لیحذر المسلمین في جمیع بقاع األرض من ھذه الفئة المجرمة
مساندة الدول االستعماریة لھا لتمزیق  أن یقاوموھا، ویأخذوا حذرھم منھا، السیما أنھ قد ثبت

  ..لمیناإلسالم والمس
 وهللا الموفق

 
 فتوى قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعیة بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بدولة الكویت
 :ورد في مجموعة الفتاوى الشرعیة الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعیة ما یلي

 عقیدة األحمدیة والقادیانیة والبھائیة 87ع/4/31
ھعرض على اللجنة االستفتا (1070)  :ء المقدم من السید: محمد، ونصُّ

 .الموضوع: طلب فتوى بخصوص الطوائف: األحمدیة، والقادیانیة، والبھائیة
عن دار اإلفتاء  لقد سرني جداً ما رأیت في الفتوى المعلقة في أحد مساجد المنطقة، والصادرة

لتكرم بإصدار فتوى لذا أرجو منكم ا بوزارتكم الموقرة، والخاصة بكون الطائفة البھائیة كافرة؛
 :اإلسالم في الطوائف التالیة أخرى تبین لي خاصة وللمسلمین عامة حكم

  األحمدیة -1
 القادیانیة -2
 البھائیة -3
 الھوري -4
 مرزائي -5

الكویت، وھم یّدعون  علماً بأن ھذه الطوائف منتشرة في باكستان، ویوجد من أفرادھا كثیرون في
أن ھذه الطوائف كافرة، ومرتدة عن  تور الباكستاني قد نّص علىأنھم مسلمون، وعلما بأن الدس

 .الدین اإلسالمي، و جزاكم هللا خیرا اإلسالم، والمنتسبون إلیھا خارج دائرة
 :أجابت اللجنة بما یلي

مرتدة عن  كل فرقة أو فرد أو جماعة من الجماعات تنكر ما علم من الدین بالضرورة، تعتبر
األنبیاء والمرسلین، وأنھ ال  كون نبینا محمد صلى هللا علیھ وسلم خاتم اإلسالم، فالذین ینكرون

خمس صلوات في الیوم واللیلة، وفرض صوم  نبي بعده، وأن هللا تعالى قد فرض على العباد



هللا الحرام بمكة المكرمة، إلى غیر ذلك من األمور  رمضان كما فرض الزكاة والحج إلى بیت
 .ة، كل ھؤالء یعتبرون مرتدین عن اإلسالم، ولو تسّموا بھبالضرور المعلومة من الدین

 وهللا أعلم
 

 :إعتناق الدین البھائي ردة عن اإلسالم
 .م1968مارس  25-14-م-105س -):المفتي: فضیلة الشیخ/ أحمد ھریدي944الموضوع: (

 :المبادئ
 من اعتنق الدین البھائي یكون مرتداً عن اإلسالم -1
 .سالم وتكشف شبھتھ إن كانت، فإن تاب فبھا وإال قتل شرعاً یستتاب ویعرض علي اإل -2
 .ال مانع من إحالة أوراقھ إلى مصلحة الشھر العقاري والتوثیق لعمل إشھاد توبة لھ -3

اإلفادة بما یتبع نحو  بمرفقاتھ 2042قسم السكرتاریة بكتابھا رقم  -سئل:طلبت مدیریة أمن الغربیة
الحنیف لسابقة انتسابھ لطائفة البھائیین، وأنھ  ق الدین اإلسالميالتماس المواطن السید/... اعتن

 .وبطاقتھ الشخصیة أنھ مسلم ثابت بكل من شھادة میالده
وثابت في شھادة  أجاب:إن السید.. ( موضوع السؤال) كان في األصل مسلماً من أبوین مسلمین،

إلیھ اعتناقھ كما یقول ھو، ومن نسب  میالده وبطاقتھ الشخصیة أنھ مسلم، ثم اعتنق البھائیة، أو
وحكم المرتد شرعاً أنھ یستتاب ویعرض علیھ اإلسالم،  اعتنق البھائیة یكون مرتداً عن اإلسالم،

 .فإن تاب فبھا، وإال قتل شرعاً  وتكشف شبھتھ إن كانت؛
لغاء العمل جاریاً قبل إ وبما أن المذكور یرید التوبة والعودة إلى دینھ األصلي اإلسالم، وقد كان

اإلسالمي، ثم أراد التوبة یعمل لھ إشھاد توبة  المحاكم الشرعیة على أن من خرج عن أحكام الدین
والمضابط الرسمیة، ولما ألغیت المحاكم الشرعیة أحیلت أعمال  أمامھا ویسجل في الدفاتر

مصلحة  ىمصلحة الشھر العقاري والتوثیق، وال مانع مطلقاً من إحالة األوراق إل التوثیق بھا إلى
 .الشھر العقاري والتوثیق لعمل إشھاد توبة للشخص المذكور أمامھا

 وهللا أعلم
 

 :فتوى لجنة الفتوى باألزھر الشریف
 :أرسل أحد األشخاص سؤاالً عن البھائیة إلى لجنة الفتوى باألزھر

 ما رأیكم في النحلة البھائیة ومعتنقیھا من اإلسالم؟ (1)
 ن المسلم؟ھل یرث معتنق البھائیة م (2)

سید المرسلین، سیدنا  فأجابت لجنة الفتوى بما یأتي:الحمد ہلل رب العالمین، والصالة والسالم على
الدین.أما بعد، فقد اطلعت اللجنة على ھذا  محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم

وتفید أن مذھب شرح بھ المستفتي مبادئ المذھب البھائي،  السؤال، وعلى البیان المرفق الذي
من اإلسالم في شيء، بل إنھ لیس من الیھودیة وال النصرانیة، ومن یعتنقھ  البھائیة باطل، لیس

عقائد تخالف  المسلمین یكون مرتداً خارجاً عن دین اإلسالم، فإن ھذا المذھب قد اشتمل على من
وادعاء الكفر لمن المذھب،  اإلسالم، ویأباھا كل اإلباء منھا ادعاء النبوة لبعض زعماء ھذا

 .إلى غیر ذلك یخالفھ، وادعاء أن ھذا المذھب ناسخ لجمیع األدیان
و ِمن المقرر شرعاً أن المرتد ال یرث المسلم وال غیره، فمعتنق مذھب البھائیة ال یرث غیره 

 مطلقاً، وبھذا علم الجواب عن السؤال
 .وهللا أعلم

 
  مقابر المسلمین ألنھم مرتدون ) عدم جواز دفن موتى البھائیین في609الموضوع (

 م1939مارس 11ھـ/1358المحرم  20- 419م  46س  -المفتي: فضیلة الشیخ عبد المجید سلیم
مسلما أصبح  البھائیون بمعتقداتھم لیسوا بمسلمین، ومن كان منھم في األصل - 1المبادئ: 

  .باعتقاده لمزاعمھم مرتداً وتجري علیھ أحكام المرتد



  .اً دفن موتاھم في مقابر المسلمینال یجوز شرع -2
المرسلة  39-5-59 سئل: كتبت وزارة العال ما نصھ: أرسلت إلینا وزارة الداخلیة إلى كتابھا رقم

لجماعة البھائیین، وصورة من  كراسة تشتمل على قانون األحوال الشخصیة -صورة من ھذا
، طالبة فتوى 1931یونیو سنة  30خ الوزارة بتاری إدارة السابق إرسالھ منھا لھذه 32كتبھا رقم 

الجماعة تخصیص قطعة من أراضي لدفن موتاھم بھا بمصر،  فضیلتكم بشأن التماس ھذه
واإلسماعیلیة، فترسل األوراق، رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى الالزمة  واإلسكندریة وبورسعید

 .الموضوع لنبعث بھ إلى وزارة الداخلیة لھذا
األوراق  ، وفي1939فبرایر سنة  21المؤرخ  647ب سعادتك رقم أجاب: اطلعنا على كتا

 1939ینایر سنة  24المؤرخ  39-5-59المرافقة لھ التي منھا كتاب وزارة الداخلیة رقم 
البھائیین إلى جانب المسلمین أم ال،  المتضمن طلب اإلجابة عما إذا كان یجوز شرعیاً دفن الموتى

كما یعلم ھذا من عرف معتقداتھم ویكفي في ھذا االطالع  مینونفید ھذه الطائفة لیست من المسل
 .األحوال الشخصیة على مقتضى الشریعة البھائیة" المرافق لألوراق على ما أسموه "قانون

اإلسالم وخارجاً  ومن كان منھم في األصل مسلماً أصبح باعتقاده لمزاعم ھذه الطائفة مرتداً عن
 .القویم ررة في الدین اإلسالميعنھ؛ تجري علیھ أحكام المرتد المق

المسلمین، سواء  وإذا كانت ھذه الطائفة لیست من المسلمین ال یجوز شرعاً دفن موتاھم في مقابر
وما بعدھا من الجزء  196 منھم من كان في األصل مسلماً ومن لم یكن كذلك( یراجع صفحة

 .لب اإلجابة عنھالجواب عما ط العاشر من كتاب المبسوط للسرخسي) وبما ذكرنا علم
 
 
 

 مصـادر البحث
 http://www.anti-bahai.com/site/index.php موقع البھائیة في المیزان
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 هذه الموسوعة   
 

شر سنوات من البحث أكثر من عخالصة ھذه الموسوعة ھي 
والالدینیة والشیوعیة واللیبرالیة والدراسة في اإللحـاد 

 وبعد أن تجمع لدي والالأدریة والمذاھب المادیة المختلفة
الكثیر والكثیر من المقاالت واألبحاث التي كنت أنشرھا تباعا 

وبعد العدید   www.laelhad.comعلى موقعي ال إلحاد  
والعدید من الحوارات التي أجریتھا مع المالحدة من شتى 

البلدان وبعد أن استوعبت أدوات تفكیر ھؤالء وطُرق طرحھم 
دت أنھ من األفضل أن أجمع مقاالتي وأُھذب فیما بینھا في وج

للمكتبة العربیة خاصة وأن المكتبة  موسوعة مستقلة أُھدیھا
العربیة تعاني من القصور الشدید في ھذا الجانب وقد استعنت 

أن یھدینا وأن یھدي بنـا وأن یجعلنا سببـا لمن  سائال هللاباہلل 
 .وهللا من وراء القصداھتدى 

  طلعت علي سرور    هيثم د.
 باحث متخصص في اإللحـاد والمذاهب الفكرية
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